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 . در محیط ورد تایپ یا با خط کامالً خوانا نوشته شود مقاله .1
 . نباشدA4 صفحه تایپ شده 25 از تر بیش صفحه و 10 ارسالی کمتر از  مقاله .2
آن، در صورت امکان، براي درج در مجله مراه با فایل تایپ شده ه هاصل مقال .3

 .فرستاده شود نه کپی آن
چکیده . مقاله باید داراي چکیده، واژگان کلیدي و نتیجه گیري نهایی باشد .4

 .اي نوشته شود که محتواي مقاله را به اختصار بیان کند باید به گونه
سه تا و واژگان کلیدي بین )  کلمه150حداکثر (چکیده فارسی یا پشتوي مقاله  .5

 .هفت واژه در اول مقاله آورده شود
 :شود توضیحات و ارجاع به منابع در پایان مقاله به قرار ذیل آورده  .6
 نام کتاب، نام مترجم، نوبت نویسندگان،/ نام و نام خانوادگی نویسنده: کتاب 

 .محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار و شماره صفحهچاپ، 
 نام نشریه، »عنوان مقاله در داخل گیومه«ده، نام و نام خانوادگی نویسن: مقاله ،

 .سال، تاریخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه/ دوره
 از سایت(تاریخ دریافت مطلب  (نام و نام خانوادگی نویسنده، : سایت انترنتی( ،

، نام سایت انترنتی و باالخره آدرس کامل سند »عنوان مطلب در داخل گیومه«
 .در سایت مزبور

 به منبعی اشاره شود که قبالً معرفی شده و تفاوتی حتا در صفحه مورد هرگاه 
 .شود آورده ) Ibidیا در انگلیسی (» همان«استفاده نداشته باشد، کلمه 

  در (» پیشین«در صورتی که صفحۀ مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ کلمه
 .شود و صفحه مورد استفاده آورده ) op.cetانگلیسی 

هاي خارجی و اصطالحات مورد استفاده در نوشته در پایین  ناممعادل التین  .7
  .صفحه آورده شود

 .هر گاه مقاله ارسالی ترجمه باشد، نام نویسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8
اش را، همراه با نشانی دسترسی به  نویسنده باید نام کامل، عنوان یا رتبه علمی .9

 . ره را با مقاله بفرستدوي، مثل شماره تلفن و یا آدرس ایمیل و غی
 .  آزاد است مجله در ویرایش مقاله .10
 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمی .11
 . انترنتی دیگري نشر شده باشد  یا سایت  ارسالی نباید قبالً در مجله مقاله .12
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 اي، عاملی موثر سیاست جنایی مشترك منطقه
 گیري از جرایم مواد مخدر در پیش

  
 احمد رضا صادقی

  
  
  

  چکیده 
یافته مواد  با توجه به اهمیت استراتژیک ایران و افغانستان در خصوص جرایم سازمان

هاي محدود در بین این دو   ی و موافقتنامههاي مل مخدر در آسیا، عالرغم اتخاذ سیاست
چنان افغانستان مقام نخست خویش را در تولید مواد مخدر و ایران ممر ترانزیتی  کشور، هم

اي عملی در قالب یک سیاست جنایی مشترك  بنابراین، برنامه. اند این کاال را حفظ کرده
ه به ماهیت هر دو نظام دو سیاست جنایی با توج» هماهنگ سازي«اي با رویکرد  منطقه

  .تواند موثر در پیشگیري ومبارزه با این پدیده محسوب گردد کیفري، می
آهنگ  سیاست جنایی، هم استراتژیک، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته،  :کلید واژه

  .سازي
  

  مقدمه 
ملی بودن این سازمان یافته و فراهاي جرایم مواد مخدر جنبه  ویژگی ترین یکی از مهم

الل طالیی ه ههاي موسوم ب باشد، به طور مثال، در حوزه جغرافیایی، منطقه کشور یده میپد
ترین کانون تولیدي مواد  کشور افغانستان به عنوان بزرگ) ایران، افغانستان و ترکیه(آسیا 
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کند که البته  مخدر در سطح دنیا، ساالنه بیش از سه چهارم مواد مصرفی دنیا را تامین می
ایران نیز به لحاظ . باشد بازار مصرف کاالي تولیدي این کشور نیز اروپا میترین  عمده

و یا به صورت غیر مستقیم از )  ایران–افغانستان (موقعیت جغرافیایی، یا به صورت مستقیم 
ترین پل ارتباطی این  عنوان نزدیک  به)  ایران– پاکستان –افغانستان (طریق کشور پاکستان 
گردد در فرایند  چنان که مشاهده می. گردد و نهایتا اروپا محسوب میکاال به کشور ترکیه 
ترین مواد مخدر مصرفی دنیا، ایران و افغانستان از اهمیت استراتژیک  تولید و عرضه بیش

  .جغرافیایی بر خوردارند
ر کدام از این کشورها بر اساس ه هگردد ک از سوي دیگر، در یک مطالعه کلی مشخص می

هاي موجود درون کشوري خویش، اقداماتی را در مبارزه با این پدیده  بلیتها و قا سیاست
. اي در حدود یک قرن فعالیت در این راستا را دارد اند، به خصوص ایران که سابقه انجام داده

هاي هنگفت در این راستا، هنوز افغانستان به عنوان بزرگترین کانون   عالرغم صرف هزینه
چنان ممر ترانزیت آن به ترکیه  شود و ایران نیز هم ناخته میتولید مواد مخدر دنیا ش

 کیلو گرم هیروین، 3776386 مقدار 1379 تا سال 1358باشد به طوري که از سال  می
ضمن این که . مرفین، تریاك و سایر مواد مخدر بدون احتساب حشیش کشف شده است

تند و در حدود نیمی از مجرمین بسیاري از افراد در ایران قربانی این بالي خانمان سوز هس
هاي  طبعاً سیاست. این کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر ارتباط دارند

تواند نقش موثري در پیشگیري و  اي و دو جانبه بین ایران و افغانستان می مشترك منطقه
 محدود سیاسی، امنیتی، هاي  مبارزه با این پدیده ایفا نماید اما نه در قالب صرفاً موافقتنامه

تواند  نظامی و حقوقی؛ بلکه در قالب یک سیاست جنایی مشترك، طبعاً این رویکرد کالن می
به عنوان عاملی موثر در پیشگیري و مبارزه با جرایم سازمان یافته مواد مخدر محسوب 

فري در هاي دو نظام کی ماهیت و قالب سازگار در این نوع رویکرد با توجه با ویژگی. گردد
عین حفظ اصل اعمال حاکمیت در قلمرو قواعد کیفري، موضوعی است که در این نوشته به 

  . ان پرداخته شده است
  

  سیاست جناییمفهوم 
مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحوالت فراوانی را به خود دیده 

طالح از آغاز تا زمان کنونی شده تر شدن این اص است به طوري که نتیجه این فرایند، فربه
سور آلمانی، با به کار بردن اصطالح سیاست ی میالدي، فویر باخ، پروف1803در سال . است

جنایی در کتاب حقوق کیفري خویش، براي اولین بار این اصطالح را وارد قلمرو حقوق 
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شود که  هایی سرکوبی می کیفري نمود، از دیدگاه وي سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه
دلماس مارتی، (دهد   علیه جرم واکنش نشان میها آن و با توسل به ها آندولت از طریق 

هاي تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق   با توجه به مولفه). 23، ص 1381
کیفري از سوي دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، 

چرا که . ه اصطالح همان سیاست کیفري در معناي خاص، اطالق گرددتعبیري مضیق یا ب
  .تدبیرها و اقدامها، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد :سیاست جنایی در تفکر فویر باخ
دارند، به این معنا که صرفاً قواي عمومی حاکمیت ) دولتی(این ابزارها کامالً جنبه رسمی 

 .باشند را کننده این ابزارها میاج...) دادگاه، پولیس، زندان(
ثانیاً تعریف و حد . پردازند اي است که این ابزارها به مقابله با آن می جرم، اوالً تنها پدیده

هاي منحرفانه، هرچند که  بنابراین سایر رفتار. ومرز جرم را نیز قانونگذار مشخص نموده است
 .یف خارج استاز لحاظ اخالقی و اجتماعی مذموم هم باشند از این تعر

هاي   شود، چرا که اقدام پیشگیري از جرم نیز، تبعاً تنها پیشگیري کیفري را شامل می
 ).11، ص 1382ژ،      الزر(پیشگیري غیر کیفري در این تعریف جایگاهی ندارد 

 در –ژوهشگر فرانسوي   قاضی و پ–پس از پایان جنگ دوم جهانی، آقاي مارك آنسل 
، تعبیري نسبتاً موسع نسبت به آنچه که فویر باخ مطرح نموده 1975مقاله خویش در سال 

هنر، فن یا  «و » علم مشاهده و مطالعه«بود، ارایه نمود؛ ایشان سیاست جنایی را همزمان 
   ).13، ص 1382الزرژ، . (دانسته است» استراتژي اصولی و نظام یافته واکنش ضد جنایی

باشد، به   بر جرم که یک مفهوم حقوقی میعالوه :گاه سیاست جناییساس این دیدبر ا
  . نیز که یک پدیده اجتماعی است نیز توجه شده است )کژروي(پدیده انحراف 

شود که  عالوه بر جنبه سرکوبی و مجازات بزهکاري رویکرد پیشگیرانه را نیز شامل می
ی، هاي اجتماعی، فرهنگ  البته این پیشگیري، شامل پیش گیري اجتماعی در قالب نظام

 ).14، ص 1382الزرژ، . (شود نیز می... اخالقی و
مین فرایند، خانم میري دلماس مارتی، دانشمند دیگر فرانسوي، تاکنون آخرین ه هدر ادام

تر از آنچه که استادش مارك آنسل به آن قایل  گردد که تعبیري موسع فردي محسوب می
شود  هایی می ل مجموعه روشاز نظر ایشان، سیاست جنایی، شام. بود، ارایه نموده است

پردازد  ها در قبال پدیده مجرمانه، می دهی پاسخ  به سامانها آنیات اجتماع با توسل به ه هک
بر پایه این تعریف، نتایج به دست آمده از مفهوم موسع ). 23، ص 1381دلماس مارتی،  (

  .توان برشمرد سیاست جنایی را به شرح زیر می
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شود، بلکه دیگر  رمانه، صرفاً محدود به پاسخ کیفري نمیها نسبت به پدیده مج پاسخ
را نیز در بر ...) اداري، مدنی، انضباطی، انتظامی، مالیاتی، اجتماعی و(هاي حقوقی   نظام
  .گیرد می

دو بعدي شدن مصدر پاسخ دهی، به این معنا که عالوه بر پاسخ رسمی نشات گرفته از 
به . سمی منبعث از جامعه مدنی نیز وجود داردهاي غیر ر  هاي رسمی دولتی، پاسخ نهاد

عبارت دیگر، جامعه مدنی در کنار دولت به سازمان دهی، پرداخت و اجراي سیاست جنایی 
 .پردازد می

گسترش دامنه پدیده مجرمانه، به این معنا که عالوه بر جرم که نقض یک هنجار اجتماعی 
نجاراجتماعی فاقد ه ه که بی احترامی بباشد، انحراف نیز تقنینی با ضمانت اجراي رسمی می

 .شود باشد، را نیز شامل می ضمانت اجراي رسمی می
هاي سرکوبگرانه کیفري و غیر   هاي این رویکرد سیاست جنایی، عالوه بر پاسخ  پاسخ

. شود گیرانه در برابر جرم و انحراف نیز می هاي خاص پیش  ها و پاسخ کیفري، شامل اقدام
 ).16، ص 1382الزرژ، (

بنابراین با این رویکرد، صرف نظر از گسترش مفهوم و دامنه پدیده مجرمانه از جرم، تواماً 
به جرم و انحراف، ما شاهد خروج پاسخ به پدیده مجرمانه از دایره صرفاً حکومتی به پاسخ دو 

که ماهیت رسمی نقش دولت در   مدنی، هستیم؛ به عبارت دیگر، ضمن این–بعدي حکومتی
. پردازد گردد، در کنار آن جامعه مدنی نیزبه ایفاي نقش می یده مجرمانه حفظ میقبال پد

باشد بلکه حتا در مواردي بسته  که، نقش جامعه مدنی نه تنها نقش تشریفاتی نمی تر این مهم
به . 1نقشی فراتر از نقش رسمی حکومتی نیز دارد...) لیبرال، اقتدار گرا(به نوع نظام سیاستی 

گیري دو بعدي سیاست جنایی در مفهوم موسع آن یعنی از یک سو  یژگی فرالحاظ همین و
هاي انحرافی در کنار اعمال مجرمانه و از سوي دیگر نقش و حضور جامعه  شمولیت رفتار

مدنی در کنار دولت است که در این نوشتار از آن به عنوان الگوي مناسب و کارآمد مورد 
  .توجه قرار گرفته است

  
  

                                                 
، میزان، 1رك، مارتی، می ري دلماس، نظام هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمه، نجفی ابرند آبادي، علی حسین، ج  - 1

1381 
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  ) جهانی-اي منطقه(ی فراملی سیاست جنای
این سوال دیگر مطرح نیست که آیا با جهانی شدن حقوق موافقیم یا نه، این یک واقعیت 

 ها آنلباً بحرغا. شود ها یکباره جهانی می حوزهشود حقوق در بعضی از  است؛ حقوق جهانی می
  ).105ص دلماس مارتی، جهانی شدن حقوق، (باشد  آغازگر فرایند جهانی شدن حقوق می

 خانم دلماس مارتی این هاي گفتهصرف نظر از بحث جهانی شدن حقوق، مفهوم دیگر 
ي جنایی فرا سرزمینی، باعث خروج حقوق ها آن به خصوص بحرها آناست که بسیاري از بحر

به طور مثال، پس از ظهور جرایم سازمان یافته فراملی . شود هاي سرزمینی می کیفري از مرز
ها اقدام به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه در قبال این جرایم  م که دولتما شاهد آن هستی

هاي جغرافیاي    از محدودهها آنحتا دربرخی از موارد ما شاهد گسترش پیم. اند نموده
  .ها هستیم اي، در سطح جهانی و در قالب کنوانسیون منطقه

ها در قالب تعهدات  لی دولتهاي صرفاً م   از یک سو و عدم کارایی پاسخها آنگسترش بحر
ها را  از سوي دیگر، ضرورت اتخاذ تدابیر کالن در سطح سیاست جنایی مشترك بین دولت

در قبال  مین جهت است که امروزه عالوه بر سیاست جنایی ملی، ه هب. نماید اقتضا می
ده اي و یا حتا جهانی مطرح ش ي فراملی و یا جهانی مباحث سیاست جنایی منطقهها آنبحر

  .است
باشد که از  ي پدیده جنایی، جرایم مواد مخدر میها آنهاي بحر  یکی از بارزترین نمونه

المللی در این زمینه را  اولین تالش بین. باشد گستردگی در سطح جهانی برخوردار می
 و آخرین اقدام قابل توجه را 1909المللی شانگهاي در سال  توان کنفرانس بین می

 19ملل در خصوص قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد روانگردان در کنوانسیون سازمان 
توان به عنوان منشور سیاست جنایی جهانی در قبال   وین دانست که از آن می1988دسامبر 

اي را در دو منطقه  همچنین نمونه عملی سیاست جنایی در سطح منطقه.مواد مخدر یاد نمود
تی کمیته اروپایی در باره مسایل جرم در اروپا و جغرافیایی به ترتیب، حضور ونقش مشور

  .گیري از جرم و اصالح مجرمین در آسیا نام برد موسسه آسیاي و خاور دور براي پیش
سازمان یافته اي در قبال جرایم  بنابراین اتخاذ رویکرد سیاست جنایی در قالب منطقه

گیري و مبارزه با این گونه  یشتواند عاملی موثر در پ مانع بلکه حتا میفراملی نه تنها بال
تواند مطرح گردد این است  اما سوالی که در این جا می. هاي مجرمانه محسوب گردد  پدیده

که با توجه به این امر که سیاست جنایی بایستی تابع اصول حقوقی خویش همچون اصل 
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 جنایی در ، که نتیجه این امر محدود نمودن سیاست2ها باشد سرزمینی بودن جرایم ومجازات
اي دست  توان به سیاست جنایی مشترك منطقه باشد؛ چگونه می قلمرو جغرافیایی معین می

یافت؟ این مساله را در قسمت بعد به طور مشخص در قالب سیاست جنایی مشترك بین 
  .پردازیم ایران و افغانستان به آن می

  

رایم مواد اي بین ایران و افغانستان در قبال ج سیاست جنایی مشترك منطقه
  مخدر

هاي مشترك به طور کلی در قالب سه رویکرد، تلفیق و  هاي رسیدن به الگو تجربه روش
  و یکی و متحد کردن) harmonization(آهنگ سازي  ، هم)assimilation(تشبیه 

)unification ( هاي خاص  ها داراي ویژگی هر کدام از این شیوه. 3مطرح بوده و هست
هاي  هاي مشترك دولتها در بعضی قلمرو ینه سازي همکاريباشد که در زم خود می

هاي متقابل و نوع قلمرو  پیشگیري و مبارزه با جرم و بزهکاري، با توجه با ماهیت نظام
ذیالً به بررسی هر کدام از این رویکردها و انطباق یا عدم انطباق آن . باشد کیفري مطرح می

خاذ یک الگوي مشترك در قالب سیاست جنایی در با دو نظام کیفري ایران و افغانستان در ات
  . شود قبال پیشگیري و مبارزه با جرایم مواد مخدر، پرداخته می

  

  )همانند سازي(تلفیق 
تیژي، مهم است، توسعه صالحیت داخلی از طریق تلفیق منافع آنچه که در این استرا

هاي  ند آنچه که کشورها با منافع ملی است، همان فراملی یا منافع مربوط با سایر دولت
 آمستردام 1992 معاهده ماستریخت 209اند و در ماده  اروپایی در قبال تقلب اتخاذ نموده

هاي عضو همان تدابیري را براي مبارزه با تقلب نسبت به منافع  دولت«نیز قید شده است که 
» اند ی نمودهبین کنند که علیه تقلب نسبت به منافع ملی خود پیش ملی جامعه اروپا اتخاذ می

  ).191دلماس مارتی، حقوق جزاي مشترك اروپایی، ص (

                                                 
ر سیاست جنایی، دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه رك، دکتر نجفی ابرآباندي، علی حسین، همایش سن د - 2

  .1388فردوسی مشهد، آبان 
 چنانکه خانم دلماس مارتی اتخاذ شیوه یکی و متحد کردن را براي دسیابی به حقوق جزاي مشترك اروپایی پیشنهاد - 3

ی ابر آباندي، علی حسین، مجله رك، دلماس مارتی، به دنبال حقوق جزاي مشترك اروپایی، ترجمه دکتر نجف. نموده اند
  . و بعد181، ص 1376، سال 21حقوق دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره 
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اما اتخاذ این شیوه بین ایران و افغانستان در قبال مبارزه با مواد مخدر در ابتدا شاید، 
هاي  اي مناسب مد نظر آید چرا که طبیعی است که منافع ملی و منافع فراملی کشور شیوه

آهنگ در راستاي امحاي مواد مخدر در منطقه  وثر و هماي م کند که مبارزه منطقه ایجاب می
  .صورت گیرد

ولی از بعد ارکان سیاست جنایی دو کشور آیا تلفیق بر اساس منافع امکان پذیر است؟ 
عبارت دیگر دانستیم که سیاست جنایی مرکب از دو رکن مهم جامعه مدنی و دولت  به

حال، آیا هر دو رکن  .دهند شکیل مییات اجتماع جامعه را ته هباشد که منضماً بدن می
توانند بر اساس منافع مشترك در  می) ایران و افغانستان(دو کشور ) جامعه مدنی و دولت(

رسد که این سوال قابل تامل است،  قبال مواد مخدر بر سر میز مذاکره بنشینند؟ به نظر می
است جنایی ایران در ترین خواسته ارکان سی چرا که امحاي کامل مواد مخدر اولین و مهم

اما آیا آن بخش گسترده از جامعه مدنی و . گردد راستاي منافع ملی این کشور محسوب می
برخی از مقامات رسمی دولت افغانستان نیز منافع خویش را در امحاي کامل مزارع کشت 

 و 2007 هکتار در سال 193000دانند؟ آنهم مزارع گسترده در سطح  مواد مخدر می
بر اساس مصاحبه ) Afghanistan Opium Survey 2009 (2008تار در  هک157000

آقاي الکساندر اشمیت معاون رییس دفتر مواد مخدر و جنایت در افغانستان در تاریخ 
.  میلیون نفر در این کشور درگیر تجارت مواد مخدر هستند4، حدود 1384خرداد 8
یري همانند کشت جایگزین که از ها و تداب از سوي دیگر تحریم). 127، ص 1386رحمدل، (

المللی براي مبارزه با مواد مخدر بعد از روي کار آمدن دولت  هاي بین سوي دولت و سایر نهاد
 سال اتخاذ شده است، بر اساس آمارها همچنان 9جدید آقاي کرزي در طول تقریباً این 

مین ه هب. ر داردگزین در این کشو حکایت از ناکارامدي سیاست امحاي کامل و یا کشت جاي
این . جهت است که از سوي زارعین تقاضاي قانونی شدن کشت مواد مخدر مطرح شده است

شود بلکه ممکن است در بین مقامات سیاسی  تقاضا نه تنها براي زارعین مهم پنداشته می
ها همواره  که طبق گزارش دارانی داشته باشد؛ به خصوص با توجه به این این کشور نیز طرف

 DAVID J.(4ست داشتن مقامات رسمی در تجارت مواد مخدر یاد شده استاز د
,2008,P12 ( عالوه بر مقامات رسمی در سطح کالن از نقش مقامات رسمی محلی نیز

غافل نباید شد، به طوري که این گروه نیز عالوه بر نفع اقتصادي به نوعی براي کسب 

                                                 
4- LIEUTENANT COLONEL DAVID J. LIDDELL, DRUGS IN AFGHANISTAN : 
THE CHALLENGES WITH IMPLEMENTING U.S STRATEGY 2008,PAGE 12 
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حلی ناگزیر از حمایت کشاورزان محلی هاي سیاسی محلی خصوصاً از طریق انتخابات م مقام
بنابراین به راحتا نوعی معادله بر اساس منافع طرفین . باشند خود در امر تولید تریاك می

گیرد، کشاورزان به کسانی راي میدهند که در قبال کشت مواد مخدر حساسیتی  صورت می
د انتخابی ناگزیر به نداشته باشند و از طرف دیگر مقامات انتخاب شده نیز براي ادامه رون

که مشاهده  چنان) 16، ص 2008دیوید منسفلید، . (باشند عملی نمودن تعهدات خویش می
باشند،  گردید در واقع بازیگران اصلی عرصه تولید موادمخدر در افغانستان دو گروه می

کنند  نخست، کشاورزان که به دالیل مختلف از جمله نفع اقتصادي اقدام به کشت تریاك می
باشند که نقش مهمی   گروه دوم که شامل قاچاقچیان مواد مخدر و مقامات رسمی فاسد میو

گردد در  در باال بردن سطح تولید تریاك به لحاظ سود سرشاري که نصیب اینان می
اکنون با توجه به تضاد آشکاري که در بخش قابل توجهی از عناصر تشکیل . افغانستان دارند

 دو کشور در اتخاذ الگوي مشترك بر اساس رویکرد منافع دهنده ارکان سیاست جنایی
گردد، موفقیت این روش در این راستا  مشترك در قبال مبارزه با مواد مخدر احساس می

 .عملی نخواهدبود
  

  )ایجاد وحدت(یکسان سازي 
اي از مقررات حقوقی در حوزه جغرافیایی مشخص تدوین  ژي مجموعهیبر اساس این استرات

 مبتنی بر قواعد و اصول راهبردي حقوق کیفري همانند، اصل قانونی بودن گردد که می
ها، اصل مجرمیت یا تقصیر به عنوان اساس مسولیت کیفري و اصل تناسب  جرایم و مجازات

دلماس مارتی، حقوق جزاي مشترك . (باشد ها و خطرناکی جرم، می بین شدت مجازات
 هنگامی قابل اجرا است که وحدت تفاسیر از ژي در عمل فقطیاین استرات) 199اروپایی، ص 

قواعد، همان طور که در قضیه پینوشه و در بسیاري از قضایاي دیگر نیز کامالً مشهود است 
در مورد ). 121دلماس مارتی، جهانی شدن حقوق، ص(توسط دادگستري واحد تضمین گردد

ان گفت قواعد چه از نظر تو المللی کیفري قطعاً می المللی با تاسیس دیوان بین جرایم بین
هاي فراروي دیوان  نوز چالشه هاگرچ.  یگانه سازي شده استها آنتعریف و چه از نظر اعمال 

اما به طور . 5اند وجود دارد نوز به دیوان نپیوستهه ههاي ک هاي مخالف و کشور از سوي کشور
. باشد ل تکامل میالمللی در حا المللی حول محور جرایم بین کلی یگانه سازي در عرصه بین

                                                 
شهاي فراروي دیوان کیفري بین المللی، فصلنامه سیاست خارجی، سال حظه کنید، بیگ زاده، ابراهیم، چال مال- 5

 1382 تابستان 2هفدهم، شماره 
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سازي مقررات بین دو کشور ایران و افغانستان بر سر موضوع جرایم مواد  اما آیا امکان یگانه
گانه حقوق کیفري، اصل قانونی  مخدرعملی است؟ به خصوص مبتنی براصول راهبردي سه

  .ها ها، اصل مسولیت مبتنی بر تقصیر و اصل تناسب جرایم و مجازات بودن جرایم و مجازات
گردد  با نگاهی به قوانین و مقررات ملی دو کشوردرخصوص جرایم مواد مخدر مشخص می

انگاري و تدوین قواعد بر اساس دو اصل نخست قانونی  ر دو کشور سابقه دیرینه در جرمه هک
  .ها و اصل مسولیت مبتنی بر تقصیر دارند بودن جرایم و مجازات

 مخدر یعنی قانون اصالح قانون مبارزه با بر اساس آخرین قانون اصالحی مربوط به مواد
انگاري   قانونگذار اقدام به احصاء و جرم17/8/1376مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

  .فرایند مواد مخدر نموده است
  :شود هاي مقرر در این قانون محکوم می اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات: 1ماده

  شت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر؛کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و ک
 وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر؛

 نگهداري، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر؛ و
 دایر کردن یا اداره کردن مکان براي استعمال مواد مخدر؛

 در مواردي که قانون مستثنا کرده باشد؛رشکل و طریق، مگر ه هاستعمال مواد مخدر ب
تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداري آالت وادوات وابزار مربوط به ساخت و استعمال 

 مواد مخدر؛
اند و یا دستگیر  فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب

 .اند شده
 امحا یا اخفاء ادله جرم مجرمین؛ و

 .اد مخدر یا آالت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگريقرار دادن مو
نامه راجع به  منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادي است که در تصویب:  تبصره

 و اصالحات بعدي آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، 1338فهرست مواد مخدر مصوب 
  .گردد ه و اعالم میدرمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخت

در افغانستان نیز قانونگذار طبق آخرین قانون مربوط به مواد مخدر با عنوان قانون مبارزه 
انگاري فرایند مربوط به جرایم   اقدام به احصاء و جرم26/9/1384علیه مواد مخدر مصوب 

  .مواد مخدر نموده است
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، 1هاي   واد مندرج جداول شمارهمواد مخدر تنظیم شده شامل تمام نباتات و م: ماده چهارم
 منظمه این 4 و تمام مواد کیمیاوي مندرج جدول شماره ها آن و مشتقات کیمیاوي 3و2

  :قانون بوده که به داخل چهار جدول ذیل تصنیف شده است
شامل نباتات و مواد مخدر ممنوعه است که در طبابت استعمال ) 1(جدول شماره 

  .گردد نمی
 نباتات و موادي است که در طبابت استعمال گردیده و تحت شامل) 2(جدول شماره 
 .باشد کنترل شدید می
شامل نباتات و موادي است که در طبابت استعمال گردیده و تحت ) 3(جدول شماره 

 .باشد کنترل می
شامل مواد اولیه کیمیاوي و سایر موادي است که به حیث مواد ترکیبی ) 4(جدول شماره 

 .گردد مواد مخدر و ادویه روانی استعمال میدر تولید یا پروسس 
نامه مندرج این قانون  شخصی که اعمال ذیل را بدون داشتن جواز یا اجازه: ماده پانزدهم

انجام دهد، مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر پنداشته شده، مطابق احکام این قانون مجازات 
  :گردد می

س، عرضه، خرید، فروش، زرع، تولید، توزیع، حیازت، استخراج، ترکیب، پروس
کاري، ترافیک، حمل ونقل، تورید، صدور، اخفا و تذخیر هر ماده یا مخلوط حاوي  کمیشن

  .منظمه این قانون3و 2، 1هاي   یکی از مواد مندرج جداول شماره
وي یا ماده اولیه  این ماده در مورد هر ماده کیمیا) 1(هاي مندرج جزء  ها و فعالیت  عملکرد

منضمه این قانون به منظور استعمال در زرع، تولید و ترکیب غیر ) 4(شماره مندرج جداول 
 .قانونی مواد مخدر یا مواد بیهوش کننده

گردد که اوالً سعی شده است بر اساس  با توجه به مواد مذکور در هر دو قانون مشخص می
رکیبات هاي علوم طبیعی تمامی انواع مواد مخدر چه به صورت گیاهی، شیمیاي و ت شاخص

چنین سعی شده است تمامی مراحل از فرایند  هم. این دو در لیست مواد مخدر قرار گیرد
  .انگاري گردد داري مواد مخدر، جرم کشت تا تولید، قاچاق و انبار

رسد از جهت مطابقت مقررات دو کشور بر اساس اصل قانونی بودن  بنابراین به نظر می
یابی به  تنی بر تقصیر، اشکال اساسی به منظور دستها و اصل مسوولیت مب جرایم و مجازات

اما آنچه که باعث . یک سیاست جنایی واحد در قلمرو جرایم مواد مخدر، وجود نداشته باشد
گسست این دو نظام کیفري به منظور اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قالب استراتژي 
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دو نظام کیفري در قبال اعمال گردد، تفاوت آشکار این  یکسان سازي مقررات مواد مخدر می
این تفاوتی است  .گردد هاي مربوط به این قلمرو کیفري می اصل تناسب جرایم و مجازات

عمیق که البته مبتنی بر مالحظات و مصالح ملی این دو نظام است اما این سطح تفاوت 
عالرغم . تواند به عنوان مانع مهمی در گرایش به سوي رویکرد یکسان سازي، به نظر رسد می

ردو نظام کیفري جزء یک خانواده ه هنقاط اشتراك بنیادین دو نظام کیفري از جهت اینک
کالن حقوقی یعنی نظام رومی ژرمن هستند و هر دو مبتنی بر فقه به خصوص در رابطه با 

اما به لحاظ تفاوت در نوع نگاه نسبت به مجازات جرایم مواد مخدرو . قواعد کیفري هستند
هاي فقهی و مصالح اجتماعی، تفاوت آشکاري را  ها بر اساس معیار ن این مجازاتمبتنی نمود

بدین گونه که واکنش جامعه در قبال . بین این دو نظام در این قلمرو ایجاد نموده است
پدیده مجرمانه مواد مخدر در ایران به دو صورت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی 

شامل اعدام، حبس، جزاي نقدي، شالق، (هاي اصلی   مجازاتها نیز به که مجازات. باشد می
، تبعی )مصادره اموال، لغو موافقت اصولی و پروانه کسب و محرومیت از حق انتخاب شدن

. اند تقسیم شده) شامل انفصال از خدمت(و تکمیلی ) شامل محرومیت از حقوق اجتماعی(
وع و میزان مواد مخدر، دفعه گزینش نوع مجازات نیز بر اساس ن) 49، ص1383رحمدل، (

انجام، نوع عمل ارتکابی و شخصیت مرتکب وسایر مالحظات قانونی، قابل اعمال دانسته شده 
  .گردد به طور مثال به برخی از مواد اشاره می.است

هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا براي تولید مواد مخدر به : 2ماده 
ر امحاي کشت، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات کشت شاهدانه بپردازد عالوه ب

  :خواهد شد
  .ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدي: بار اول
 .پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدي و سی تا هفتاد ضربه شالق: بار دوم
صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدي و یک تا هفتاد ضربه شالق و دو تا : بار سوم

 . سال حبسپنج
 .اعدام: بار چهارم

هاي   از کارکنان دولت یا شرکت5 و 4در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد : 7ماده 
هاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین   و شرکتها آندولتی و موسسات و سازم

د قبل هاي مذکور در موا استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد عالوه بر مجازات
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براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به یک سال انفصال و براي بار سوم به 
  .شود انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می

هر کس هیرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین را : 8ماده 
ور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صد

در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداري، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به 
  :میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد

تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدي و بیست تا پنجاه 
  ضربه شالق؛

 سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدي و سی بیش از پنج
 تا هفتاد ضربه شالق؛

بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدي و دو 
 تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق؛

هل میلیون ریال جریمه نقدي و پنج بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چ
 تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق؛

بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدي و ده 
 تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق؛

ینه تامین زندگی متعارف براي بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناي هز
 خانواده محکوم؛

ها و اقدامات امنیتی قابل  واکنش اجتماع در نظام کیفري افغانستان نیز بر پایه مجازات
، )حبس، جزاي نقدي و مصادره (هاي اصلی  تقسیم است، که مجازاتها نیز شامل مجازات

محرومیت از بعضی (لی هاي تکمی و جزا) محرومیت از حقوق اجتماعی(هاي تبعی  مجازات
جا نیز بر اساس  گزینش نوع مجازات در این. باشد ، می6حقوق و امتیازات، مصادره و نشر حکم

نوع و میزان مواد مخدر، دفعه انجام، نوع عمل ارتکابی و شخصیت مرتکب وسایر مالحظات 
  :به طور مثال. قانونی، متفاوت دانسته شده است

  :ماده شانزدهم

                                                 
  . قانون جزا افغانستان140 الی ماده 97رك، ماده  -6
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اچاق مواد مخدر هیرویین، مورفین، یا کوکایین یا هر نوع ترکیب شخصی که مرتکب ق
 :گردد حاوي این مواد گردد، با نظر داشت مقدار، حسب احوال ذیالً مجازات می

سال و جزاي نقدي از  تر از ده گرام باشد، به حبس شش ماه الی یک  هرگاه مقدار مواد کم
  زار افغانی؛ه هسی هزار الی پنجا
واد از ده الی یک صد گرام باشد، به حبس یک الی سه سال و جزاي نقدي هر گاه مقدار م

 زار الی یکصد هزار افغانی؛ه هاز پنجا
هرگاه مقدار مواد از یکصد الی پنج صد گرام باشد، به حبس سه الی پنج سال و جزاي 

 زار افغانی؛ ه هنقدي از یکصد هزار الی دوصدو پنجا
لی یک کیلو گرام باشد، به حبس از هفت الی ده سال و هرگاه مقدار مواد از پنجصد گرام ا

 جزاي نقدي از سه صد هزار الی پنجصد هزار افغانی؛
هرگاه مقدار مواد از یک الی پنج کیلو گرام باشد به حبس از ده الی پانزده سال و جزاي 

 نقدي از پنجصد هزار الی یک میلیون افغانی؛ و
 از تر بیش گرام باشد، به حبس دوام و جزاي نقدي  از پنج کیلوتر بیشهر گاه مقدار مواد 

 .یک میلیون الی ده میلیون افغانی
هاي این دو نظام کیفري در راستاي اعمال اصل تناسب  ترین تفاوت ذیالً به برخی از مهم

  :گردد هاي مربوط به مواد مخدراشاره می جرایم و مجازات
ترین تفاوت  هاي اصلی، مهم اد مجازاتهاي تبعی و تکمیلی، نوع و تعد نظر از مجازات صرف

مطابق با قانون اصالحی مبارزه با مواد مخدر ایران، . گردد این دو نظام کیفري محسوب می
اعدام،  (هاي اصلی در بین حقوقدانان، چهار مجازات  نظر از موارد اختالفی مجازات صرف

به عنوان ) ره اموالهاي مالی به صورت جریمه نقدي، ضبط و مصاد حبس، شالق و محکومیت
حال آن که، مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر . گردد هاي اصلی محسوب می ترین جزا مهم

، )گردد هاي مالی که شامل جزاي نقدي و مصادره می حبس و محکومیت(افغانستان تنها 
 .باشند هاي اصلی می دهنده مجازات تشکیل

مطابق با . باشد مصادیق تفاوت این دو نظام می چنانکه مالحظه گردید، اعدام و شالق از - 2
گردد  هاي اصلی محسوب می قانون اصالحی موادمخدر ایران، اعدام نه تنها یکی از مجازات

 این 8 ماده 6چنانچه بند . بلکه حتا در صورت عدم وجود جهات تشدید نیز قابل اعمال است
یگر مشتقات آنان را مشمول قانون صرفاً داشتن سی گرم هیرویین، مرفین، کوکایین و د

در حالی مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اعدام نه . مجازات اعدام دانسته است
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باشد، بلکه تنها در یک مورد که از مصادیق حاالت تشدید  هاي اصلی نمی تنها جزء مجازات
به . سته شده استگردد آنهم صرفاً با توجه به شخصیت مرتکب قابل اعمال دان محسوب می

این صورت که مطابق با ماده یک صد و چهل وهشتم قانون مجازات اسالمی، احوال مشدده 
  :عمومی عبارتند از

  در صورتی که انگیزه ارتکاب جرم دنی و منحط باشد؛
در صورتی که ارتکاب به جرم هنگام درك ضعف ادراك مجنی علیه و یا عجز او از دفاع به 

 عمل آید؛
 .ه جرم به طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردددر صورتی ک

با استفاده از حیثیت و نفوذ رسمی خود مرتکب جرم 7درصورتی که موظف خدمات عامه 
 .گردد

 .در صورتی که ارتکاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادي به عمل آمده باشد
  .پردازد ه عمومی بر میزان مجازات میو در ماده بعد قانونگذار به تاثیر احوال مشدد

 در صورتی که جزاي پیش بینی شده حبس دوام باشد به اعدام 
... 

باشد   قابل اعمال بر روي مرتکبین به جرایم مواد مخدر می148 ماده 4بنابراین، تنها بند 
که بر اساس ماده بعدي در صورتی که مجازات آنان حبس دوام باشد به اعدام تبدیل 

  .دگرد می
در رابطه با مجازات حبس نیز تفاوت قابل توجهی بین این دو نظام کیفري مشاهده 

و ) حداقل و حداکثر(گردد، در قانون ایران ضمن این که قانونگذار از دو روش تعیین می
حبس ابد را در مواردي به .  را مد نظر قرار داده است8تا سقف بیست و پنج سال) ثابت(

اما رویه قانونگذار افغانستان به این گونه . 9دام در نظر گرفته استعنوان جانشین مجازات اع
است که ضمن استفاده از روش حداقل و حداکثر، مجازات ثابت را هم در نظر گرفته است که 

تر اینکه حداکثر میزان  و باالخره مهم. 10گردد سقف آن حداکثر تا بیست سال محسوب می
                                                 

 -1: به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند ((  قانون جزاي افغانستان 12 ماده - 7
  اعضاي ارکان دولت و جرگه هاي - 3 ماموران و اجیران موسسات عامه -2دولت و تصدیهاي دولتی مامورین و اجیران 

 .)) وکیل مدافع، حکم، اهل خبره،شهود وسایر اشخاصی که تصادیقشان معتبر شناخته می شود- 4والیتی و محلی 
  قانون اصالح قانون مبارزه با موا مخدر ایران22تبصره ماده  - 8
   همان قانون 4  تبصره ماده-  9

  قانون مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان12 ماده 6 بند - 10
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 ماده نود ونهم قانون 2باشد که بر اساس بند  حبس مطابق با این قانون حبس دوام می
 از شانزده تا –باشد   که باالترین میزان حبس در این قانون می-مجازات میزان حبس دوام 

 .گردند بنابراین مرتکبین جرایم مواد مخدر مشمول حبس ابد نمی. باشد بیست سال می
مخدر دارند نیز قابل ذکر ر دو نظام در نوع و میزان مواد ه ه تفاوت درسطح حساسیتی ک

 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، 8 ماده 6است، به طور مثال مطابق با بند 
کشف بیش از سی گرم هیرویین، مرفیین، کوکایین و سایر مشتقات آنان در اعمال ارتکابی 

 طور مثال در ، به4 ماده 4و بر اساس بند . مصداق این ماده مشمول اعدام دانسته شده است
حال آن که، . مورد تریاك مقدار بیش از پنج کیلو گرم را مشمول مجازات اعدام دانسته است

 قانون مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در رابطه با اعمال ارتکابی مشمول 16بر اساس ماده 
ج کیلو گرم  از پنتر بیشقاچاق هیرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات آنان، هرگاه مقدار مواد 

 از یک میلیون الی ده میلیون تر بیشو جزاي نقدي ] تا بیست سال[ باشد، به حبس دوام 
 از پنجاه کیلو گرم باشد به تر بیشو در مورد تریاك، هر گاه مقدار مواد . افغانی محکویت دارد

 از یک میلیون و پنجصد هزار الی پنج تر بیشو جزاي نقدي ]  تا بیست سال[ حبس دوام 
  .میلیون افغانی، محکوم خواهد شد

 قانون اصالح قانون 6در رابطه با قواعد تشدید در صورت تکرار جرم نیز، بر اساس ماده 
مبارزه با مواد مخدر ایران، در موارد مذکور در این ماده ممکن است ضمن احراض شرایط 

 مبارزه علیه مواد  قانون29اما بر اساس ماده . مدنظر نهایتاً به مجازات اعدام منجر گردد
که عالوه بر . گردد مخدر افغانستان، به حداکثر مجازات پیش بینی شده این قانون محکوم می

 .جزاي نقدي ومصادره، حبس تا بیست سال خواهد بود
الذکر هر دو نظام کیفري در برقراري اصل تناسب  هاي آشکار فوق بنابراین با توجه به تفاوت

 قلمرو قواعد جرایم مواد مخدر، که از یک سو مبتنی بر رویکرد ها نسبت به جرایم و مجازات
فقهی و مصالح اجتماعی، و از سوي دیگر به لحاظ ماهیت کیفري این قواعد که ارتباط 

اندیشه  . تنگاتنگی با اصل اعمال حاکمیت قواعد کیفري در چارچوب سرزمینی دو نظام دارد
زي این قواعد را با مشکالت جدي رو سیاست جنایی مشترك در قالب رویکرد یکسان سا

  . رو خواهد نمود به
  

  آهنگ سازي هم
ها نسبت به یکدیگر  دولت) داخلی(آهنگ سازي این است که، مقررات ملی  مراد از هم

م نزدیک شوند که ه هشود که این مقررات آن گونه ب مانند، لیکن تالش می متفاوت باقی می
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بنابراین در ) 193ه سوي حقوق جزاي مشترك، ص دلماس مارتی، ب. (با هم سازگار شوند
این شیوه دیگر نگرانی عدم تطابق مقررات داخلی را نداریم بلکه بر عکس سعی در این است 
که در عین حفظ مقررات ملی در داخل، این مقررات در عرصه فرا سرزمینی نیز نوعی 

گیرد که  جه قرار می مورد توتر بیشبه خصوص این ضرورت زمانی . سازگاري داشته باشند
به طور . نیاز به یک همکاري در سطح گسترده بر سر یک موضوع واحد وجود داشته باشد

کند که براي پیشگیري و  مثال در همین بحث ما نحن فیه، از یک سو ضرورت اقتضا می
مکاري در سطح کالن بین کشورها به ه همبارزه موثر با جرایم مواد مخدر در این منطق

ایران و افغانستان صورت گیرد و از سوي دیگر اعمال حق حاکمیت کشورها در خصوص بین 
اي  آهنگ سازي، شیوه رسد که رویکرد هم به نظر می. خصوص قواعد کیفري حفظ گردد

چرا که با توجه به اهمیت ژوپولتیکی منطقه از . مناسب براي حصول به این مقصود باشد
اي احساس  ز پیش نیاز به یک سیاست کالن منطقهلحاظ تولید و ترانزیت مواد مخدر، بیش ا

اي در خصوص مبارزه  هاي صورت گرفته منطقه ین سطح همکاريتر بیشتا به حال . شود می
شده است درقالب کمیته مواد مخدر سازمان کامالً اقتصادي اکو  با مواد مخدرخالصه می

اعی کشورها بر ایجاد دف اصلی آن بر اساس عهدنامه ازمیر عبارت است از تشریک مسه هک
هاي   و یا اینکه در قالب موافقت نامه) 351، ص 1386ساکی، (اقتصاد پایدار و رفاه اجتماعی 

که در آخرین کوشش  ، چنان11امنیتی، و مرزداري واسترداد مجرمین ایجاد شده است
هاي بین  مکاريه هنام  الیحه موافقتاي با عنوان همکاري بین ایران و افغانستان اخیراً الیحه

دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اسالمی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد 
، مطرح شده است که بر اساس نظر کارشناسی مجلس، یافته و تروریزم مخدر، جرایم سازمان

سایت مجلس، (نامه حقوقی   ماهیت امنیتی و اطالعاتی دارد تا یک موافقتتر بیش
سازي در قالب سیاست  آهنگ رسد که اتخاذ رویکرد هم ین به نظر میبنابرا). 8/10/1388

به خصوص . اي عاملی موثر در پیشگیري و مبارزه با این پدیده محسوب گردد جنایی منطقه
 تر بیشرا  هاي مشترك ذیل در بین دو نظام که امکان عملی شدن آن با توجه به ضرفیت

  .سازد می
شترك در هر دو نظام، همانند اشتراك هر دو نظام در هاي بنیادین حقوقی م  وجود زمینه

تبعیت از یک خانواده کالن حقوقی مبتنی بر سیستم رومی ژرمن، و در عین حال ماهیت 

                                                 
  361 به منظور مشاهده این قراردادها رجوع کنید، ساکی، محمد رضا، جرایم مواد مخدر، ص -11
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که در  اسالمی و مبتنی بودن قواعد بر اساس فقه به خصوص در قلمرو قواعد کیفري، چنان
هاي  این قانون جرایم و جزا «:ماده اول قانون مجازات اسالمی افغانستان اشاره شده است

 ».نماید تعزیري را تنظیم می
ماهیت تعزیري و بازدارنده داشتن قواعد و مقررات جرایم مواد مخدر هر دو نظام، چرا که 
بر اساس ویژگی انعطاف پذیري این مقررات بر اساس منافع و مصالح اجتماعی امکان تجدید 

 . باشد نظر در این گونه مقررات فراهم می
متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر  المللی سازمان ملل هر دو کشور به کنوانسیون بین 

اند، لذا با توجه به مقررات این دو نظام که مفاد   ملحق شده1988هاي روان گردان  و دارو
همین . اند ها را مکلف به اجراي آن نموده ها را در حکم قانون دانسته و دولت کنوانسیون
 سیاست تر بیشآهنگ سازي هر چه  عنوان منشوري در راستاي هم تواند به  میکنوانسیون

دف کنوانسیون نیز بسط همکاري ه هضمن این ک. جنایی مشترك هر دو نظام محسوب گردد
ها و عدم  آهنگ با اصول تساوي حاکمیت و تمامیت ارضی دولت اي هم بین اعضا به شیوه

  ).  کنوانسیون2ماده . (باشد میهاي دیگر،  مداخله در امور داخلی دولت
هاي دولتی در قالب، استرداد مجرمین، معاضدت  هاي سنتی همکاري  صرف نظر از روش

 یاد شده است، کنوانسیون شیوه حمل ها آنقضایی و نیابت قضایی که در این کنوانسیون از 
تان مورد توجه نوز از سوي ایران و افغانسه ه که البت12تحت نظارت را نیز پیشنهاد نموده است

هاي  تواند به عنوان یکی از موثرترین ابزار  در حالی که این تاسیس می13قرار نگرفته است
 . پیشگیري و مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا سرزمینی محسوب گردد

آهنگ سازي، اتخاذ آن به عنوان  هاي منعطف رویکرد هم بنابراین با توجه به ویژگی
اي به منظور  یري همکاري دو کشور در قالب سیاست جنایی منطقهاي موثر در شکل گ شیوه

  . تواند گامی مفید تلقی گردد پیشگیري و مبارزه با جرایم مواد مخدر، می
  
  
  
  

                                                 
 11 ماده -12
ایی، دانشکده  در رابطه به ایران رجوع کنید به دکتر نجفی ابر آباندي، علی حسین، همایش سن در سیاست جن-13

  1388علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 
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    نتیجه 
ترین منبع تولیدي مواد مخدر دنیا و ایران  که افغانستان به عنوان بزرگ  با توجه به این-1 

این منطقه آسیا از . گردد زیت این کاال به اروپا، محسوب میترین راه تران نیز به عنوان نزدیک
  .باشد ژیک درقبال پدیده مواد مخدر برخوردار مییاهمیت استرات

 از یک سو پدیده مواد مخدر به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی محسوب - 2
هاي محدود  الباي در ق هاي جنایی ملی و اقدامات منطقه گردد، و از سوي دیگرسیاست می

ها  هاي امنیتی، سیاسی، نظامی و حقوقی حکایت از ناکافی بودن این سیاست  نامه موافقت
لذا بیش از پیش ضرورت . گیري و مبارزه با جرایم سازمان یافته مواد مخدر دارد درپیش

 .گردد اي، احساس می اتخاذ همکاري دو کشور در قالب سیاست جنایی مشترك منطقه
هاي انحرافی در کنار اعمال  و شمولیت دو بعدي سیاست جنایی یعنی رفتار گستردگی - 3

مجرمانه از یک سو و نقش و حضور جامعه مدنی در کنار دولت از سوي دیگر، ویژگی مهمی 
 . تواند نقشی موثر داشته باشد است که در پیشگیري و مبارزه با جرایم مواد مخدر می

در عین حفظ اصل » آهنگ سازي قواعد کرد همروی«هاي منعطف   با توجه به ویژگی- 4
تواند ابزاري موثر در سازگاري  اعمال حاکمیت دو دولت در قلمرو قواعد کیفري، این شیوه می

 .اي محسوب گردد گیري سیاست جنایی مشترك منطقه و شکل
هاي انعطاف پذیر و نقاط اشتراك هر دو نظام کیفري در خصوص قواعد مربوط   ضرفیت- 5

المللی مبارزه با قاچاق مواد   مخدر، به عنوان عوامل زمینه و وجود کنوانسیون بینبه مواد
یابی به این سیاست  ساز دست تواند زمینه مخدر به عنوان منشور سیاست جنایی مشترك، می

  . اي بین دو نظام کیفري ایران و افغانستان محسوب گردد جنایی مشترك منطقه
  

  نامه کتاب
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  کرامت انسانی
  دیدگاه نظام حقوقی اسالم   از

  و حقوق بشر مدرن
  

  محمد علی فکوري 
 
 

 
  چکیده

» کرامت انسانی« قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق وعرفان یکی از موضوعات بسیار مهم در
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خود پایه ومبناي بسیاري از حقوق، امتیازات . است

رو، امروزه کرامت انسانی، نه صرفاً یک حق یا  از این. شود شناخته میوتکالیف انسانی 
شود و پیشرفت  اي ازحقوق غیر قابل انتقال، بلکه محور ومبناي حقوق بشر تلقی می مجموعه
  .اي مستلزم رعایت آن است ه هر جامعي پایدار درا وتوسعه

مداران و  یاست، سها آندش محوري این مقوله، فالسفه، حقوقبه دلیل اهمیت ونق
نظریه اندیشه حقوق « . ي آن پرداخته اند هاي مختلف به مطالعه  اندیشمندان دیگر از جنبه

المللی تبدیل گردیده است، بازتاب همین  ، که امروزه به یک موضوع فراملّی وبین»بشر
با وجود این، بررسی ومطالعات به عمل آمده پیرامون این . اندیشه کرامت انسانی است

هاي مختلف، به ویژه نظام حقوقی اسالم   ه، حاکی از وجود یک نوع تعارض میان دیدگاهمقول
  .و حقوق بشر مدرن، است

کوشد با نگاه مقایسه وتطبیق، کرامت انسانی را  با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر می
درگفتار . از دیدگاه نظام حقوقی اسالم ومنظر حقوق بشر مدرن، طی دوگفتار، به بحث گیرد

نخست، مفهوم کرامت، انسان ومباحث کلی مرتبط را بحث نموده و درگفتار دوم، به مقایسه 
  .دیدگاه اسالم وحقوق بشر مدرن در باره مبانی کرامت ولوازم آن پرداخته است دو

   .کرامت، انسان،مبانی کرامت، حق حیات، حق آزادي اجتماعی :ها کلید واژه
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  مقدمه
  ني آ طرح بحث و پیشینه

هاي ارزشی پرمعنا است که از آغاز پیدایش   ه موضوعات مهم و از واژ کرامت انسان، از
، به دلیل »انصاف«و» آزادي«، »عدالت«هاي این واژه، همچون واژه. انسان، تجلی وتحقق یافت

خوانی باسرشت وفطرت آدمی، مخالفی ندارد و ادیان ومکاتب گوناگون بدون هیچ  هم
فته اند؛ اما بااین وجود، درباره جایگاه، حد وحدود، مفهوم وتحقق عملی اختالفی، آن را پذیر

این مقوله را ضروري  ي تأمل وکندوکاوي دوباره در هایی وجود دارد که زمینه آن، ابهام
  .سازد می

، به دلیل برخورداري از روح الهی، موهبت عقل، آزادي اراده، ها آندر بینش اسالمی، انس
، کرامت دارند وهمین کرامت، خاستگاه شایستگی انسان ...داجویی وبهره مندي از فطرت خ

چه آن که . براي مقام خالفت الهی، تسخیر زمین، مسجود فرشتگان و امانتدارخداوندي است
ولقد کرمنا «:فرماید داند و اعالم می قرآن به صراحت این ارزش و ارجمندي را ویژه انسان می

آن تصریح شده، همان چیزي است که از آن درحقوق  ه به کرامتی که دراین آی1»...بنی آدم
 . شود انسان تعبیر می» حیثیت ذاتی«، یا »کرامت ذاتی، طبیعی«بشر مدرن، به 

  

  هاي مسأله  پرسش
شود، این است که مفهوم انسان وکرامت انسان  جا مطرح می هایی که در این پرسش

ان به ماهو انسان با صرف نظر از چیست؟ آیا درنظام حقوقی اسالم وحقوق بشرمدرن، انس
رنگ، نژاد، زبان، جنسیت، نگرش مذهبی، قومی، سیاسی : خصوصیات ومتغیرهایی؛ چون

ومانندآن، از کرامت برخوردار است؟ آیا انسان موردکرامت دراندیشه حقوقی اسالم وحقوق 
رند؟ مبانی بشر مدرن، داراي مفهوم یکسان اند، یا دو مفهوم متفاوت و دو نگره جداگانه دا

کرامت در نگرش اسالم وحقوق بشر معاصر چیست و جایگاهی کرامت انسانی در مفاهیم 
ارزشی، کجاست؟ چه نسبتی میان این مقوله ومقوالتی چون آزادي، عدالت، انصاف، کمال 

هاي دینی وحقوقی داشته   تواند درحوزه کشف مالك وسعادت وجود دارد وچه جایگاهی می
  باشد؟

                                                 
 .70/ اسراء- 1
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ا وسؤاالت متعدد دیگري، بحث کرامت انسان را در تطبیق و مقایسه نظام ه  این پرسش
  .دهد حقوقی اسالم وحقوق بشر مدرن مورد توجه قرار می

  

  ضرورت وهدف تحقیق
کرامت انسانی، خاستگاه ومبناي بسیاري از حقوق شخصی، اجتماعی، مدنی، سیاسی، 

وزش وپروش، حق ازدواج، تصدي حق حیات، حق آزادي، امنیت، آم: اقتصادي آدمی؛ از قبیل
کند که مفهوم کرامت،  همین امر، ایجاب می. باشد ها، می مناصب عمومی ومانند این

ها، انواع، عوامل ایجادي وفنایی وعلل عدم رعایت آن،  ها، عناصر بنیادین، خاستگاه ویژگی
  .مورد برررسی، تبیین ومداقه قرار گیرد

ي کرامت انسانی از  ستاري در تطبیق ومقایسهکوشد ج این اساس، نگاشته حاضر می بر
منظر نظام حقوقی اسالم وحقوق بشر مدرن، که تجلیگاه اندیشه و نظام حقوق غرب به شمار 

رود، داشته باشد تا روشن شود که کرامت ذاتی، موهبتی الهی است یا عطیه بشري و مهم  می
پس، .  اختصاص داردها آن انسکه، این حق عام وفراگیر است یا تنها به گروهی از تر این

  : گردد نوشتار در دوگفتار زیر تدوین می
  .بازشناسی مفاهیم: گفتار اول
  .کرامت انسانی ازمنظر نظام حقوقی اسالم و حقوق بشر معاصر: گفتار دوم

  

  بازشناسی مفاهیم: گفتار اول
 کلیات ر بحثی، شناخت مفهوم واژگان وتعریف معناییه ه شکی نیست که پیش از ورود ب

 به تبیین، بررسی تر بیشومقوالت دخیل در آن بحث، ضروري است تا بتوان با دقت وتأمل 
  .وتحلیل آن پرداخت

  

   کرامت- 1
   مفهوم لغوي-1- 1

؛ خواه شرافت در نفس وذات آن 2کرامت از ماده کرُم، به معناي شرافت وشریف بودن است
 اخالق باشد وشرافت در اخالق به معناي مرد کریم، یا گیاه کریم، خواه در: چیز باشد، مانند

  .3گذشت از گناه خطاکار است
                                                 

 .368، ص5 کتاب العین، ج-  2
 .172، ص 5 معجم مقاییس اللغۀ، ج-  3
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کرم در مقام توصیف انسان به معناي «: نویسد در باره کرم می) هـ502م(راغب اصفهانی
) هاي نیکی(خوي وکردار ستوده است که به صورت بالفعل از او ظاهرگردد وجز برمحاسن

  .4»شود بزرگ اطالق نمی
ي انواع شرف، خیر وفضایل  کریم، صفتی که بردارنده«: اره آورده استابن منظور در این ب

هاي   مه ویژگیه هکریم، اسم براي چیزي یا کسی است ک«: و معتقد است که» شود اطالق می
 اطالق ها آنستودنی وپسندیده را در خود گرد آورده باشد و این صفت در اصل بر انس

نیز » یمیل«این واژه با واژه . رود  نیز به کار میشود؛ اما در توصیف اسب و شتر و درخت می
  .5»متضاد است

کریم، بردارنده انواع خیر وشرف گفته : بر این باور است که) هـ1085م(عالمه طریحی
شود و صفتی قابل اطالق برچیزي است که رضایت عقال را جلب نموده وستایش وثنا را  می

  .7 به نیکی استوکرم، به مفهوم برانگیختن دیگري. 6برانگیزد
العروس، واژه کریم را، با توجه به متعلق آن، در بیش از سی معنا به  زبیدي صاحب تاج

بسیار، نرم ودل نشین، جایگاه بلند وخوش، مختوم ومهر شده : کاربرده است که معانی چون
  .8وارزنده وشایسته، رییس، زیبا، ناشناخته ازآن جمله اند

 کرامت در برابر هوان وپستی است وشاهد آن، آیه شریفه :نویسد التحقیق می  صاحب کتاب
باشد و به معناي عزت وبرتري داشتن در ذات چیز است  می» 9ومن یهن اهللا فماله من مکرم«

  .10باشد، نه از معانی آن ومفاهیم جود، بخشش، صفح، وبزرگی از آثار کرامت می
کند؛ به این معنا که  میالبته خصوصیات کرامت، با اختالف مصادیق و افراد آن فرق 

من کل «یا » 11کتاب کریم«شود، مانند  کرامت گاهی در موضوعات خارجیه استعمال می
وگاه درمورد انسان، نظیر » 13وقل لّهما قوال کریما«وگاه درمورد سخن، مثل » 12زوجٍِِ کریم

                                                 
 .428- 429 المفردات فی غریب القرآن، صص- 4
 .75، ص12  لسان العرب، ج- 5
 .34، ص4 مجمع البحرین، ج-6
  .35 همان،ص-  7
 .612، ص 17لعروس من جواهر القاموس، جتاج ا: ك. ر- 8
 .18/ حج- 9

 .46، ص10 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج-10
 .28/ نمل- 11
 .9/ لقمان- 12
 .23 اسراء- 13
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گان، مانند وگاه درمورد فرشت» 15انّ اکرمکم عند اهللا اتقاکم«یا آیه » 14ولقد کرّمنا بنی آدم«
فانّ ربی غنی «ي  و استعمال درمورد خداوند متعال، مثل آیه» 16کراما کاتبین«ي  آیه

ولی معناي جامع وکلی درهمه این مصادیق، یک چیز است وآن، عزیز بودن » 17کریم
  .18وشرافت داشتن درذات یک چیز، بدون مالحظه برتري داشتن نسبت به چیز دیگر، است

؛ 19 متفکران معاصر معتقد است که کرامت معادل فارسی نداردبا این وجود، برخی از
هاي گوناگون لغت، عزت، شرافت، سخاوت ونفاست   نزدیک ترین واژگان در کتاب هرچند که
  .آمده است

است که به معناي شرف، » Human dignity«معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی
  .20باشد شرافت برجسته میافتخار، استحقاق احترام، عنوان، رتبه، امتیاز، و

  

   معناي اصطالحی-2- 1
ه یهرچند درمتون حقوقی اسالم ونیز اسناد حقوق بشر مدرن، تعریفی ازحق کرامت ارا

حق رعایت عزت : کرامت، عبارت است از: توان گفت نشده، لیکن درتعریف وماهیت آن می
  :تر وشرافت نفس آدمی؛ به تعبیر دقیق
ق وآمیخته با تکلیف که موضوع آن، نفس وذات آدمی کرامت، حقی است بنیادین، مطل

  .21باشد بوده وقابل توقیف، نقل و انتقال و اسقاط نمی
گردد که از  به بیانی دیگر، حق کرامت از مصادیق حقوق شخصیت محسوب می

باشد و بر  هایی مهم آن، مالزمت وتوأم بودن با صاحب حق وغیر قابل انفکاك از آن می ویژگی
ه قابل اسقاط ونه قابل نقل به دیگري است، و نه کسی را یاراي آن است که این این اساس، ن

  .22حق را توقیف ویا مورد تجاوز قرار دهد

                                                 
 .70 همان، -14
 .13/ حجرات-15
 .11/  انفطار- 16
 .40/  نمل-17
 .46، ص10 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج-18
 .156، ص13 القرآن، ج المیزان فی تفسیر-19

20  -The Oxfords  University press.1996; p.398. 
 .5 کرامت انسانی دراسنادحقوقی اسالم، ص-21
 .257 فلسفه حقوق، ص-22
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، حقوقی است که جنبه جهانی داشته، مبتنی براصول 23حق یاحقوق بنیادین مقصود از
نسان به ها است واستیفاي آن براي رسیدن ا ها وفرهنگ  آور براي تمام ملت اخالقی الزام

 اما این که این حق، قابل انتقال یا اسقاط نیست به آن جهت 24.سعادت ورفاه ضروري است
  .25است که بدون کرامت، وجود وحیات آدمی نیز بیهوده است

اند  از دیگر سو، این حق آمیخته با تکلیف است؛ چه آن که حق وتکلیف، دو روي یک سکه
رآن کریم، مبدأ وخاستگاه حق، خداوند متعال هاي اسالمی، به خصوص ق  و به تصریح آموزه

 و انسان دربرابر آفریدگار خویش، به عنوان معطی حق، تکالیفی بر عهده دارد، هرچند 26است
که این تکالیف پس از دقت وتأمل ژرف، برگشت به حقوق دارد؛ زیرا وجود تکالیف شرعی با 

لیف شرعی برداشت حقوق طبیعی بوده وجز حق صرف از تکا مسیر دهی در هدف جهت
مین جهت، برخی حق کرامت را، مانند دیگر اصول حقوق اساسی، به ه هشاید ب. 27شود نمی

  .28مفهوم حکم دانسته است، نه حق به مفهوم معمول در دانش حقوق
واستقالل ذاتی انسان، درتعریف » خودمختاري اخالقی«امانویل کانت، با طرح نظریه 

 به جهت ها آننسانی، حیثیت وارزشی است که تمام انسکرامت ا«: گوید کرامت انسانی می
  .29»استقالل ذاتی وتوانایی اخالقی که دارند، به طور ذاتی ویکسان ازآن برخوردارند

گوهري است که خداوند خود نگهبان . رحال، کرامت بارزترین ارزش انسانی استه هب
گ علیه خدا قلمداد شده ومحافظ اوست؛ طوري که نفوذ به آن نفوذ به حریم خدا واعالم جن

  :فرماید قرآن ازقول شیطان می. است
به » 30ن اخرّتنی الی یوم القیامۀ ألحتنکنّ ذریته االّ قلیالیارأیتک هذا الّذي کرمت علی ل«

، اگر مرا تا روز )به چه جهت بوده است؟(هاي  این کسی را که به من کرامت داد: من بگو
  .کن خواهم کرد  عده اندکی، را گمراه و ریشهدهی، همه فرزندانش، جز واپسین مهلت

                                                 
23  - Fundamental  an Right 

 .2؛ مبانی فلسفی حقوق بشردوستانه دراسالم، ص18حقوق بشر درجهان معاصر، ص: ك. ر- 24
  .296، 295، 279 نظام حقوق جهانی بشرازدیدگاه اسالم وغرب، صتحقیق دردو: ك. ر- 25
  ).60/آل عمران) (الحق من ربک ( - 26
 .41- 43حق وتکلیف دراسالم، صص: ك.  ر- 27
 .285تحقیق دردو نظام حقوق جهانی بشرازدیدگاه اسالم وغرب، ص:ك. ر- 28
 .158  کرامت انسان درادیان ومکاتب، ص-29
 .62/ اسراء- 30
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کند و  خداوند درحمایت ازکرامت آدمی، شیطان را به جهنم وناکارآمدي تهدید می
  :فرماید می
انّ عبادي « : دهد  وادامه می31%اذهب فمن تبعک منهم فانّ جهنّم جزاؤکم جزاء موفورا«

ندگان من سلطه نخواهی یافت و و قطعا تو برب» ؛32لیس لک علیهم سلطان وکفی بربک وکیال
 . کافی استها آنپروردگارت درحفاظت وسرپرستی 

  

  هاي متضاد ومترادف   دایره مفهومی کرامت در تقابل با واژه-3- 1
  هاي متضاد   کرامت و واژه-3-1- 1
  امتی کرامت ول-3-1-1- 1
 این  و این تقابل، نشانگر33آورده شده است» امتیل«در لغت مقابل با کلمه » کرامت«

گیري دارد و  حقیقت است که مفهوم بلندي وعلو وشرافت درآیینه معنایی کرامت نمود چشم
توان به  امت، مییبا تأمل درخصوصیات معنایی ل» تعرف االشیاء باضدادها«از باب 
هاي معناي کرامت دست یافت وبه تعبیري، شأن کریمان را باپیراستگی ایشان از راه   شاخصه
 . ز شناختیمان بایو رسم ل

  

  هاي مترادف یامشابه   کرامت و واژه-3-2- 1
هاي بازشناسی دقیق یک مفهوم، مرزشناسی لغوي آن با   با توجه به این که یکی از راه

به صورت (گستره سایر مفاهیم به ظاهر مترادف است و با عنایت به این که در زبان عربی 
مات مترادف وجود ندارند و بین دو معناي ، به باور بسیاري از اهل ادب، لغت وتفسیر، کل)عام

واژگانی  ، مرزشناسی واژه کرامت با34هاي لغوي را مشاهده نمود توان تفاوت م میه هنزدیک ب
اي در کرامت  ، با بار معنایی و یژهتر بیشدهدکه شمول  شرافت وفضیلت نشان می: چون

هاي  تأمل بردیدگاه. سازد میم متمایز ه هوجود داردکه آن را از معانی قریب االفق ونزدیک ب
لغوي در باب مفهوم کرامت ومشتقات آن، حکایت از گستردگی وشمول آن نسبت به معناي 

  . عزت، نفاست، حسن، شرافت، تشخص یافتن در میان همگنان خود و فضیلت دارد

                                                 
 .63ان،  هم-31
 .65 همان، - 32
 .1160، ص3،ج760، ص2؛ الصحاح تاج اللغۀ، ج202؛ الکنزاللغوي،ص368، 197، ص 5 کتاب العین،ج-33
؛ تاج 274؛ الفروق الغویۀ، ص476، ص2؛ البرهان فی علوم القرآن،ج344، ص3تفسیر القرآن الکریم، ج: ك. ر-34

 .21، ص1العروس، ج
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توجه به عربیت واژه کرامت و فقدان واژگان معادل گویا و روشن درزبان فارسی، ارایه 
سازد؛ اما درعین  جامع ومانع وتعیین حد وفصل منطقی از این واژه را ناممکن میتعریف 

گستردگی مفهوم این واژه، انصراف آن به برخی از مصادیق به وسیله قراین لفظی یامعنوي 
  .امکان پذیر است

  

   کرامت وشرافت -3-2-1- 1
... جد ورفعت قدر واگرچه شرافت نیز در لغت به معناي بزرگی، بزرگواري، بزرگ مقداري، م

 و همین تقارب معنایی، ترادف این دو واژه را مظنون ساخته است؛ اما این واژه 35به کار رفته
پس، . 36رود  در مورد امتیازات مادي به کار میتر بیشمترادف نبوده و به باور برخی محققان، 

نوي اختصاص هاي مع مفهوم کرامت شامل این واژه نیز هست؛ چراکه کرامت تنها به امتیاز
  .ندارد

  

   کرامت و فضیلت-3-2-2- 1
خداوند در قرآن کریم، پس از طرح کرامت انسان، بحث فضیلت وبرتري آن بر دیگر 

» 37وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال... «: خداوندفرموده. ها را مطرح کرده است  آفریده
جود دارد؟ آیا این دو حال پرسش این است که چه تقارب یا سنخیتی میان این دو واژه و

که گذشت در واژه کرامت، مقایسه باغیر  واژه باهم مترادف است یا باهم متفاوت؟ چنان
شود، حال آن که در واژه فضیلت این   توجه مییها به ذات ونفس ش پذیرد وتن صورت نمی

  :نویسد عالمه طباطبایی در این باره می. مقایسه نهفته است
وهو جعله شریفا ذاکرامۀ فی نفسه والتفضیل معنی اضافی وهو فان التکریم معنی نفسی « 

تکریم، یک » ؛38تخصیصه بزیادة العطاء بالنسبۀ الی غیره مع اشتراکهما فی اصل العطیۀ
معناي نفسی و مستقل است و آن عبارت است از این که او را با شرافت قرار داد، ولی 

  اشتراك دو فرد در اصل عطیه وتفضیل، یک معناي اضافی و عبارت از این است که با
  . از دیگري عطا نمودتر بیشبخشش، به یکی 

                                                 
 .14205، ص9 لغتنامه دهخدا، ج-35
 .47، ص10 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج-  36
 .70/ اسراء- 37
 .155، ص13 المیزان، ج- 38
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رچیزي که به ه هبنابراین، منظور از فضیلت انسان نسبت به دیگر مخلوقات این است ک
  39.ش به انسان عطا شده استتر بیش داده شده ها آن

 به اموري کرامت مربوط به امور ذاتی وطبیعی است وفضیلت، مربوط: برخی معتقدند که
  40.آورد است که انسان با کوشش وتالش به دست می

  

   اقسام کرامت-4- 1
  :شود بندي، کرامت به دو قسم دسته بندي می در یک تقسیم

   کرامت ذاتی یا طبیعی-4-1- 1
، ها آنشود، حقی است که تمامی انس  نیز تعبیر می41 این کرامت، که از آن به حیثیت ذاتی

هیچ گونه استثنایی از آن برخوردارند، رنگ، نژاد، جنسیت، آیین، به صرف انسان بودن، بدون 
ها در آن اثر و  گویش، گرایش، وضعیت وموقعیت اجتماعی، اقتصادي وسیاسی و مانند این

» 42ولقدکرمنابنی آدم«ي  این حق، همان چیزي است که خداوند متعال باآیه. دخالتی ندارد
. العاده قرار گرفته است ز، مورد تأکید واهمیت فوقبدان تصریح نموده و در روایات اسالمی نی

  : فرمود)ص(پیامبر اکرم
 »ها النّاس اي ! وال عجمی علی عجمی کم واحد وانّ اباکم واحد، أال الفضل لعربیأال انّ رب

خداي شما، یکی است ! ؛ مردم» 43علی عربی، وال ألسود علی احمر وال احمر ألسود اِالّبالتّقوي
ک پدر آفریده شده اید، نه عرب بر عجم برتري دارد ونه عجم برعرب، نه سیاه وهمه از ی

  .برسرخ ونه سرخ برسیاه مگر به تقوا
، نیز در منشور عدالت ونظامنامه حکومتی خویش به )ع(امیرمؤمنان، علی بن ابی طالب

دمان فرمان  درکرامت ذاتی، به مهرورزي با مرها آنمالک اشتر، با اشاره به تساوي وبرابري انس
  :فرماید دهد و در توجیه آن می می

                                                 
 .216تفسیر انسان به انسان، ص: ك. ر-39
 .17، ص11 التفسیرالکبیر،ج-40

41  - inherent 
  .70/ اسراء-42
، 18؛ تفسیر المیزان، ج411، ص5؛ مسند احمد، ج190، ص2 دراسات فی والیۀ الفقیه وفقه الدولۀ االسالمیۀ، ج-43
 .98، ص6؛ الدرالمنثور، ج334ص
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یا : ؛ مردم دو دسته اند»44اما اخ لک فی الدین واما نظیر لک فی الخلق: فإنهم صنفان«
  .برادر دینی تو اند یا درآفرینش با تو همانند هستند

هاي دینی، در ماده یک چنین اعالم    نیز، با الهام از آموزه45اعالمیه حقوق بشر اسالمی
 ها آن  آدم، خداوند وفرزندي که بندگی باشند  بشر به طورکلی، یک خانواده می) الف«: دارد می

را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی وتکلیف و مسوولیت برابرند، بدون هرگونه 
تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ، یا زبان، یا جنس، یا اعتقاد دینی، یا وابستگی سیاسی، یا 

ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین براي رشد این شرافت از راه تکامل . تماعی وغیرهوضعی اج
  .»باشد انسان می

مان اندازه ه هازحیثیت انسانی، زن بامرد برابر است وب«: دارد  آن مقرر می6بند الف ازماده 
که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است وداراي شخصیت مدنی وذمه مالی مستقل 

  .»ق حفظ نام ونسبت خویش را داردوح
، تمام تالش وکوشش خود را مبذول پاسداشت این ها آنرو، شایسته است همه انس از این

نموده و با ارتکاب جرایم وجنایات، اسباب زوال آن را فراهم ننموده و با ) کرامت ذاتی(حق 
  .گذر از مرز انسانیت، موضوع حق خویش را منتفی نسازند

  

  ) الهی-انسانی(سابی، ارزشی کرامت اکت-2
کرامت وحیثیت ارزشی واکتسابی، حقی است که انسان با کوشش اختیاري خود در مسیر 

  46.آورد یابی وتقرب به پروردگار متعال، به دست می ي نفس وتحصیل معرفت وهستی تزکیه
اي انسان در نیل به کرامت ارزشی است؛  به سخن دیگر، کرامت ذاتی، مقدمه ودست مایه

تواند به فضایل وکماالت واهداف  عنی انسان با شناخت و احترام به کرامت ذاتی انسان، میی
  :فرماید قرآن کریم می. اصلی آفریدگار از آفرینش انسان، دست یابد

ل لتعارفو انّ اکرمکم عند ییا ایها النّاس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوباً وقبا«
ها   ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم وشما را تیره! اي مردم ؛ »47م خبیراهللا اتقاکم انّ اهللا علی

                                                 
 .53  نهج البالغۀ، نامه - 44
 .شمسی درقاهره به تصویب رسید1369هجري برابر با1414محرم الحرام 14 این اعالمیه، درتاریخ- 45
 .290تحقیق دردو نظام حقوق جهانی بشرازدیدگاه اسالم وغرب، ص: ك.  ر-  46
  .13/ حجرات- 47
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ترین شما نزد خداوند، با تقواترین  ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ قطعا گرامی  وقبیله
  .شماست، خداوند دانا وآگاه است

ش  آغازین گرچه به کرامت ذاتی وجهت اشتراك بشر در مبداي آفرین آیه، در بخش
تواند در  پردازد که انسان می پردازد؛ اما در بخش پایانی به کرامت ارزشی واکتسابی می می

  .پرتو تقوا وپارسایی وتالش براي خودسازي و رسیدن به مقام قرب الهی، بدان دست یابد
ي برخوردار بوده ومالك تر بیش این نوع کرامت در پیشگاه خداوند از ارزش واال واهمیت 

گذاري  دف از آفرینش و امانته هرود؛ چرا ک  به شمار میها آناري تمایز میان انسبرتري و ابز
گذرانی چند  ، تنها زیستن وخوردن وآشامیدن وبه تعبیري، خوشها آنکرامت ذاتی درنهاد انس

دف توشه برداري ازاین زیستگاه موقت براي ه هروزه در زندگی فناپذیر دنیوي نیست، بلک
 جهانی است که این امر، تنها ازرهگذر ترك وابستگی به این جهان آرامش درحیات ابدي آن

 دربیان شیوا )ع(امیر مؤمنان. گردد وآراستن به کماالت وفضایل وپیراستن ازرذایل میسر می
  :فرماید می
؛ هرکسی براي خود ارزش وکرامت قایل »48ها بالمعصیۀ من کرمت علیه نفسه لم یهن«

  .کند است، خود را به معصیت خوار نمی
  

   تفاوت کرامت ذاتی وکرامت اکتسابی-3
کرامت : ترین تفاوت میان این دونوع کرامت آن است که ترین وجه افتراق وعمده  مهم

ذاتی، غیر ارادي است وبی آن که انسان در این امر دخالت ونقشی داشته باشد، خداوند آن را 
حیات آدمی تا فرجام وپایان دروجود ونهادش به ودیعت نهاده است واین حق از بدو تکوین 

آن، مستمر واستوار است، مگر آن که انسان خود با ارتکاب جرایم وجنایات، این حق را از 
  .خویشتن سلب و زایل نماید

یابی به آن  اما کرامت ارزشی، ارادي واختیاري بوده وبه خواست وکوشش انسان در دست
باشد، نیل به درجات واالتري این  تر بیشبستگی دارد؛ هرچه کوشش انسان در این مسیر 

تر باشد، حرمان او از این حق،  تر و بی اراده برعکس، هرچه انسان کاهل. کرامت میسر است
  :فرماید قرآن کریم می. 49تر خواهد بود فزون

                                                 
 .4610،ح231معجم الفاظ غررالحکم ودرر الکلم، ص - 48
 .85 حقوق اجتماعی وسیاسی دراسالم، ص - 49
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؛ »50من کان یرید العزة فان العزة هللا جمیعاً الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه«
سخنان پاکیزه به سوي او صعود .  است، تمام عزت از آن خداستکسی که خواهان عزت

  .بخشد ، به او رفعت می)نیکو(کند وعمل صالح  می
  :فرماید ودرجاي دیگر می

؛ هرکس »51ک کان سعیهم مشکورایها وهو مؤمن فاول ها سعی ومن اراد اآلخرة وسعی ل«
 ایمان داشته باشد، تالش خواهان آخرت باشد وبراي آن نهایت کوشش را بنماید در حالی که

  .اینان مورد حق شناسی واقع خواهد شد
  :فرماید در مقابل، می

ها مذموماً  ها مانشآء لمن نرید ثم جعلناله جهنّم یصال من کان یرید العاجلۀ عجلناله فی«
از آن ] ي بهره[زودگذر است، به زودي هرکه راخواهیم ] دنیاي[؛ هرکس خواهان»52مدحوراً

  .داریم گاه جهنم را، که درآن خوار ورانده داخل خواهد شد، براي او مقرر میدهیم، آن می
  

   مفهوم انسان-3-1
در لغت، از ماده اُنس یا نسیان، اسم جنس است که بر مرد و زن به طور » انسان« واژه 

اما از دید فالسفه، انسان موجودي است که در افعال وسرشت خود، . 53شود یکسان اطالق می
هاي مطلوب را در   گیري کند؛ وحرکت تواند تصمیم یده شده و بر اساس اراده خود میآزاد آفر

  .54زندگی فردي و اجتماعی خود ایجاد نماید
ي خویش  از دیدگاه اسالم، انسان موجود آزاد ومختار است که بر اساس خرد واراده

چنان که . حمیل نمایداي را براو ت تواند به اجبار عقیده کس نمی تواند تصمیم بگیرد و هیچ می
  .»55انّا هدیناه السبیل اما شاکراً واما کفوراً«: نماید قرآن کریم، به صراحت اعالم می

                                                 
  .10/ فاطر- 50
  .19/ اسراء- 51
  .18/ اسراء- 52
 .19، ص1 مجمع البحرین، ج- 53
 .51 سیر تحول حقوق بشر، ص- 54
  .3/ االنسان- 55
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  دیدگاه نظام حقوقی اسالم وحقوق بشر معاصر کرامت انسانی از: گفتار دوم
با توجه به مفهوم کرامت وانسان، اینک براي مقایسه کرامت انسان در اسالم و حقوق بشر 

شود،  ، مبانی کرامت وثانیاً، آثار ولوازمی که برکرامت انسان از جنبه حقوقی مترتب میاوالً
  .گیرد مورد مقایسه وتطبیق قرار می

  

   مبانی کرامت انسان- 1
هاي مختلفی مطرح گردیده که جهت مقایسه   درمورد مبانی کرامت ذاتی انسان، نظریه

  .شود  اختصار پرداخته می بهها آنترین  دیدگاه اسالم وحقوق بشر، به مهم
  

   نظریه حقوق فطري یا طبیعی-1- 1
نظریه حقوق فطري یا طبیعی، نخستین بار به وسیله فالسفه یونان به صورت یک نظریه 
علمی مطرح گردید سپس توسط مکتب فلسفی رواقیان به رهبري زنون مورد بحث دقیق 

واعد باموضوعیت جهانی وجود اي از ق مجموعه: تبیین این نظریه آن است که. 56قرار گرفت
جا که این قواعد ومفاهیم ریشه در شعور بشر  دارد که کامال منطقی ومعقول است و از آن

توان به یک گروه یا یک ملت محدود  شود که این قواعد را نمی گیري می دارد، چنین نتیجه
ت انسان براساس این نظریه، قواعد واصول حقوق طبیعی برخاسته از فطرت وطبیع. 57ساخت

  .58گردد است که از طریق عقل کشف واستنباط می
  :گوید سیسرون در تبیین این نظریه می

قانونی که جهان . قانون حقیقی، همانا عقل سلیم است که در مطابقت با طبیعت است
آفریند و  اش، تعهد می این قانون از طریق فرامین و دستورات. شمول، تغییرناپذیر و ازلی است

اراده یا تصویب مجلس قانونگذاري ... دارد اش، از انجام عمل نادرست باز می هیاز طریق نوا
هرکس از این قانون . ها سازد تواند مارا از تعهد نسبت به این قانون ر ویا اراده مردم نمی

  .59کند را انکار می گریزد و طبیعت خود اطاعت نکند، ازخود می
 نظر از هر منبع دیگري، چون احکام وفرامین بنابراین، این که عقل انسان به تنهایی وقطع

شمول است، در واقع اذعان  الهی، قادر به کشف یک سلسله قوانین ازلی، تغییر ناپذیر وجهان
                                                 

 .94 حقوق بشر وسیر تکاملی آن درغرب، ص-  56
 .24الملل عمومی، ص حقوق بین - 57
 . 29، ص1372، 10، ناصر کاتوزیان، سال دوم، ش»حقوق، رسوب تاریخی اخالق« :  مجله ایران فردا، مقاله- 58
 .160  کرامت انسان درادیان ومکاتب، ص- 59
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به این حقیقت است که انسان داراي کرامت ذاتی است و به این ترتیب، حقوق طبیعی 
امت ذاتی انسان وحقوق مبناي کرامت انسان است وبه دیگر سخن؛ از دیدگاه این مکتب، کر

برخاسته از آن برمبناي توانایی عقالنی انسان وشخصیت و وجدان اخالقی وي قابل تبیین 
  .است

  

  ) فردگرایی( نظریه اصالت فرد -2- 1
: گرچه به باوربرخی از صاحب نظران، این نظریه از قدیم بوده وفالسفه یونان، از قبیل

ظریه رابطه دولت بافرد، مقدمات این نظریه را بار با طرح ن ، براي نخستینتو وسقراتارس
، اما با وجود این، نباید این واقعیت را ازنظر دورداشت که فردگرایی به مفهوم 60فراهم کردند

تحولی که حاکی . امروزي، ریشه درتحوالت فکري دوران رنسانس وعقالنیت مدرن دارد
اصالت (» راسیونالیسم«، )شراصالت ب(» اومانیسم«هاي نوین تحت عنوان   ازظهور اندیشه

  .بود) زدایی از مفاهیم زندگی بشري قداست(» سکوالریسم«و) عقل
مندي از مزایاي زندگی  رحال، به باور طرفداران این نظریه، افراد به منظور بهرهه هب

گذرند و با میل ورضاي خود، اقدام به انعقاد  هاي خود می اجتماعی، هریک از بخشی از آزادي
بنابراین؛ دولت مؤظف است که حد اکثر آزادي را . نمایند جتماعی وانعقاد دولت میقرارداد ا

براي افراد تأمین کند؛ چراکه آزادي اندیشه، عقیده وعمل ازحقوق فطري وتغییر ناپذیر افراد 
هاي اجتماعی، سیاسی   خالصه آن که اصل آزادي وحاکمیت اراده درتمام زمینه. است

   .61لت باید مجري وپاسبان توافق اشخاص باشدواقتصادي محترم است ودو
  

  کانت» خودمختاري اخالقی«  نظریه-3- 1
نگر است، در تبیین نظریه خود درباره  ترین فیلسوفان اخالقگرا وعدالت کانت، که از بزرگ

مبناي اصلی این کرامت را درتوانایی روحی واخالقی براي وضع «: گوید کرامت انسان می
او باید » مختاري اخالقی واستقالل ذاتی«ی وبه عبارت دیگر، درخود قوانین فراگیر اخالق

دهد، انسانیت ماست؛ یعنی شخصیت  آنچه به ما کرامت وارزش می... جست وجو کرد
  .62»بخشد اخالقی، که ما را بر جانوران محض به مراتب برتري می

  :صه کردتوان چنین خال هاي اصلی تفکر کانت در مورد کرامت انسانی را می  رشته
                                                 

 .41  حقوق بشر وسیر تکاملی ان درغرب، ص- 60
 .32-33  مقدمه علم حقوق، صص- 61
 .209  اخالق درفلسفه کانت، ص - 62
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 به طورذاتی ها آن کرامت، ارزشی است که انس-2کرامت انسانی به ارزش او اشاره دارد؛  - 1
 کرامت انسانی، ارتباط عمیق وتنگناتنگ با استقالل و -3ویکسان ازآن برخوردارند؛ 

 کرامت انسانی به طور اجتناب ناپذیر، باعقالنیت خود -4خودمختاري ذاتی انسان دارد؛ و 
 .63مرتبط است؛ کرامت انسانی، مبناي حقوق مساوي بشر استآگاهی انسان 

  

   نظریه کرامت وحیانی-4- 1
وحی . دیدگاه دیگر درباره مبناي کرامت ذاتی انسان، نظریه کرامت مبتنی بر وحی است

مداران، کرامت ذاتی انسان را نه بر مبناي یک امر قراردادي واعتباري، یا عقالنی صرف، بلکه 
. کنند ستی شناختی واصیل ونیز بر مبناي احکام وفرامین الهی توجیه میبر اساس یک امر ه

 کرامت ذاتی انسان تنها به این علت نیست که او: طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که
دارد، بلکه به این سبب هم هست که او » قدرت تعقل وتفکر«  و» آزادي اراده واختیار«

ه عنوان آیینه اسماي الهی به لحاظ طبیعت روحانی داراي وجهه الهی است وذات انسان، ب
  .64نات پیوستگی داردیوجوهر معنوي خود با کا

ي نظري حقوق بشر مدرن ونظریه چهارم، ها آنجا که سه نظریه نخست، شالوده بنی از آن
رود، به طورگذرا ومشخص به مقایسه دو دیدگاه درباره  اساس نظام حقوقی اسالم به شمار می

  . شود ت انسانی پرداخته میمبانی کرام
  

   مبانی کرامت از دیدگاه اسالم-2
 از این جهت داراي اهمیت است که جایگاه و  اسالم،سخن درباره مبانی کرامت از منظر

ه تعلقات نژادي، دینی و جغرافیایی نشان دهد و ب ازباصرف نظر ارزش وجودي انسان را 
او باشد و این اوصاف تنها براي انسان ذکر  جهان بینیکه ناظر به ساختار ي وصف نماید شیوه

به عبارت دیگر این مبانی در صورتی . شده و هیچ قیدي و شرطی براي آن تعیین نشده است
هایی را  ارزش توصیف انسان از آن جهت که انسان است، تواند مهم باشد که بتواند در می

ل شود که براي یا قامطرح کند که در موجودات دیگر وجود ندارد و براي او حقوقی ر
یچ مکتبی مانند اسالم در این باره ه هدر این باره باید اذعان کرد ک .دار است اانسانیت معن

   .سخن نگفته و دغدغه براي ذکر آن نداشته است

                                                 
 .163  کرامت انسان درادیان ومکاتب، ص -  63
 .151-152 فصوص الحکم، صص-  64
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،  که در دیگران نیست استهایی در این موجود نهادن ویژگی تکریم انسان، ازآن جاکه 
ها چیست که کرامت انسان بر آن متوقف شده و   این ویژگی:  کهاین پرسش استجاي 

؟ در پاسخ به این سؤال به اجمال فلسفه کرامت و ارزشگذاري انسان معرفی شده است
مندي از فطرت الهی وداشتن اراده واختیار،  خالفت الهی، خردورزي، بهره: توان گفت می

ی شده است؛ اما به هایی است که باعث شایستگی انسان به دریافت کرامت اله همان ویژگی
  : ها را چنین توضیح داد  توان این ویژگی تفصیل می

  

   خالفت الهی در زمین-2-1
بینی   از نگاه جهان.جانشینی خداوند در روي زمین است کرامت انسان، مبانی یکی از

اسالم، پیدایش انسان معلول یک سلسله عوامل طبیعی وتصادفی نیست؛ بلکه معلول اراده 
نه آفریدگار هستی است که به عنوان موجود برتر براي خالفت وجانشینی ومشیت حکیما

انی «: فرماید که خداوند حکیم خطاب به فرشتگان می چنان. خود در زمین برگزیده است
  .65»جاعل فی االرض خلیفۀ

ثانیاً، حکایت از .  استها آن اختصاص به آدم ندارد و شامل همه انس،این جانشینی اوالً 
نسبت به خلیفه شدن رو، خداوند  از این. است و جایگاه تکوینی در نظام هستی مقام، ارزش

ف یوهو الذي جعلکم خال «:فرماید  و میورزد آیات دیگر تأکید می  نه تنها آدم، در،انسان
 .66»االرض

چنان که قرآن . البته این مقام وقتی براي آدم محقق گردیدکه در او روح الهی دمیده شد
  .67»ذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدینفا«: فرماید می
  

  انسان امانتدار خداوند  -2-2
کند  اي بیان می له را با ذکر مقدمهأکند و این مس انسان را امانتدار خداوند معرفی می قرآن،

ها عرضه کرد، ولی آنان از حمل آن سر   این امانت را بر آسمان به زمین و کوه :گوید و می
  :فرماید که می چنان. از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشیدبرتافتند و 

ها و  ها و اشفقن من انا عرضنا االمانۀ علی السموات و االرض و الجبال، فابین ان یحملن«
  .68»ها االنسان انه کان ظلوماً جهوال حمل

                                                 
  .30/ بقره-  65
  .14؛ یونس165/ انعام-66
  .29/ حجر- 67
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ریعی و منظور این نیست که به صورت تش شود برانسان عرضه شد، گمان وقتی گفته می بی
دانیم که چنین چیزي اتفاق نیفتاده  چون می؛  پذیرفتندها آن عرضه بر یکایک انسان،

تواند  منظور از عرضه، نهادن در خمیرمایه و فطرت انسان باشد، چیزي که می پس باید.است
اختیار و اراده که  با عقل، :مایه امتیاز انسان از موجودات دیگر به لحاظ ساختار وجودي باشد

مقام بیان خبر از مقام   و روشن است که این آیه در.ن را از سایر موجودات برتري ببخشدانسا
گیري   به ظاهر عتاب و خردهگرچه اوصاف ظلوم و جهول ،مین دلیله هب .و ارزشگزاري است

 اگر این انسان داراي وصفی است که ؛ زیرااما در حقیقت نوعی تمجید است به نظر رسد،
یعنی قدرت انتخاب دارد و همه ؛ ک دما کند و ظلوم و جهول باشدتواند فساد و سف می

ال یعصون اهللا ما امرهم و  « نیست کهفرشتگانحاالت خوب و بد براي او فرض است و مانند 
 تسلیم او  درهرحالها هم نیستند که  و مانند آسمان و زمین و کوه 69»یفعلون مایؤمرون

 موهبتی رو، امانتداري،  از این70» طوعاً و کرهاًو له اسلم من فی السموات و االرض«هستند 
مین دلیل آیه ه هاست که خدا به انسان داده و در حد خودش ارزش پیدا کرده است، و ب

 .71 بر کرامت ذاتی انسان استدلیل ، به قول عالمه طباطبایی،امانت
نسان یکی از مبانی کرامت و شناخت هویت ا داشتن استعداد و پذیرش امانت، بنابراین،

  .است
  

  داراي علم ویژه خداوند - 2-3
اي است که خداوند به انسان   داشتن علم ویژه،ي انسان از نظر قرآنها یکی دیگر از ویژگی

قرآن در این . که شده استی عرضه کرده و زمینه پذیرش و خضوع مالفرشتگانداده و او به 
کۀ فقال انبؤنی باسماء هوالء یمالها ثم عرضهم علی ال و علم آدم االسماء کل«: فرماید باره می

  .72»ان کنتم صادقین
 اوالً،: ها اختصاص به آدم ندارد؛ وي معتقد است که ، آموزش نام عالمه طباطبایی به نظر

اختصاص به آدم  که نیست،یهم اسمایی که در توان تعلیم مال  آن،تحمل علم به اسماء
تراض داشتند که او سفک دماء که اعینداشت و همان موجودي که خلیفه شده بود و مال

                                                 
  .72/ احزاب- 68
  .6/ تحریم- 69
  .83/ آل عمران-70
  .526، 52، ص 16المیزان، ج: ك. ر-71
  .31/ بقره-72
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تعلیم  تنها  تعلیم به آدم، ثانیاً،.که واقع شدندیمسجود مال و خداوند آن را رد نکرد، کند، می
 و از 73 براي آدم کرامتی نبود،اند، و گرنه دانسته ک مییها و از چیزهایی نبوده که مال  به نام

شود استدالل ایشان ناظر به  ن میروش  و بنی آدم است،ها آنجا که کرامت براي همه انس آن
 ابلیس فرشتگان ونافرمانیآدم تنها نیست و آدم در این نقل خصوصیتی ندارد و سجده 

  . 74اي خارجی بوده است واقعه
آنگهی  و. این دانش اختصاص به آدم ندارد و تعلیم آدم از باب ذکر نمونه است بنابراین،

 پیش از رساند که انسان ، میشده استچون در آیات دیگري با تعبیرهاي متفاوت ذکر 
 کمالی که علم اسماء را آموخت، خلیفه ؛رسیدن به درجه و مرتبه انسانی، این کمال را یافت

  :فرماید ؛ زیرا قرآن می را هم پذیرفتامانتکه بر او سجده کردند و بار ی مال،شد
؛ 76»مه البیانلّع.خلق االنسان«، 75»اًیو اهللا اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شی«

علّم االنسان ما لم .ذي علّم بالقلمالّ«:  انسان را آفرید و به او بیان را آموخت،خداي رحمان
دانست  چیزي را که نمی. وسیله قلم تعلیم داده  را بنساناوند، کسی است که  خدا؛»77یعلم

  .تعلیم داد
  

  مسجود فرشتگان  -2-4
 جودي انسان در قرآن، سجده فرشتگان برهاي ارزش و یکی از مبانی کرامت و از نشانه

کۀ یولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للمال(:فرماید خداوند در سوره اعراف می .انسان است
   .78»اسجدوا الدم فسجدوا اال ابلیس

سپس به او صورت انسانی داده و در   را آفریده،ها آنخداوند درآغاز انسطبق این آیه، 
 از تعبیر و. 79 خواسته او را خلیفه در روي زمین قرار دهدهمین صورتگري بوده است که

 ک دستور داده تا انسان را سجده کنند،ی استفاده برده و آنگاه به مال»خلق« به جاي »جعل«
بلکه   داراي مقام واال ومتعالی است،، نه آدم،شود که انسان  نه تنها استفاده می،از این آیه

                                                 
  .117ـ116، صص1المیزان،ج - 73
  .118 همان، ص- 74
  .78/ نحل-75
  .4-3/ رحمان- 76
  .5-4/  علق- 77
  .11/ اعراف- 78
 .30/ بقره- 79
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که و افضل بر یتر از مال  زیرا اگر موجودي کامل؛شود ه میکه نیز استفادیبرتري انسان بر مال
 نکته دیگر آن . نبود، درست نبود که وجود کامل بر وجود ناقص خضوع و کرنش کندها آن

که  اما پس از آن  درآغاز نسبت به خلیفه شدن انسان اعتراض داشتند، گرچهکهیکه مال
باز  ون فسادگري و خونریزي، همچ؛معلوم شد انسان با همه اوصاف و خصوصیات بشري
با صدورر دستور خداوند درباره سجده ویژگی دارد که ناچار به اعتراف قصور فهم خود است، 

 نکته سوم آن .پذیرند کنند و این برتري را می سجده می)فسجدوا( هم ها آنبالفاصله برآدم، 
 ؛نها ثابت شود تا کرامت براي آدم تداردخصوصیتی نبراي آدم، آدم ک یکه در سجده مال

دلیلی ندارد که کرنش و  چون جعل خلیفه ناظر به انسان است وکرامت از بنی آدم است،
که جنبه شخصی نداشته و ناظر به کلیت انسان ی سجده مال پسخضوع مخصوص آدم باشد،

  . با ویژگی او بوده است
  

   از روح خداییي برخوردار-2-5
اي دارد که از روح  کوتر است و ارزش ویژه آفرینش انسان از آن جهت نی،در نظر قرآن 

بعد معنوي و ملکوتی او   و اگر بعد جسمانی او زمینی و خاکی است،الهی برخوردار است
فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له  «،80»ثم سواه و نفخ فیه من روحه «:الهی است
 برخیزد و انتخاب شود اه آنتواند از میان انس مین دلیل انسان کامل میه هب 81»ساجدین

در انسان از نظر وجودي چنین ظرفیتی وجود دارد و قرآن . و صفات الهی شود میومظهر اسا
  .شود این ارزش را یادآور می

  

  مندي از فطرت الهی  بهره-2-6
پرست است   در ذات خویش خداشناس، خداجو ویکتاها آن از دیدگاه حکمت اسالمی، انس

هاي عالی انسانی او این   ه مطالعه درحقیقت انسان وگرایش ک82وشرك، امري عارضی است
، کمال خواه آفریده شده وخداپرستی، امري اصیل ها آنسازد؛ چراکه انس حقیقت را آشکار می
فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة اهللا التی «: فرماید چنان که قرآن می. وفطري انسان است

  . 83»دین القیمها التبدیل لخلق اهللا ذلک ال فطرالناس علی
                                                 

  .9/ سجده-80
  .72/؛ ص29/ حجر-81
 .172/ اعراف-82
  .30/ روم-83
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، همه افراد بشر را واجد کرامت ذاتی ها آنرو، فطرت مشترك خداگرایی در انس از این
توانند فارغ از نوع تفکر   میها آنکند و بر مبناي همین فطرت مشترك است که انس می

مذهبی، نژادي، قومی، سیاسی ومانند آن به حقوق مشترك بیندیشند و به حقوق وآزادي 
  .ام بگذارندهمدیگر، احتر

  

   وآزادي ارادهاختیار -2-7
اراده و  ي انسان که در مبانی کرامت بسیار مهم و نقش آفرین است،ها از ویژگی یکی دیگر

ه ب .گیرد دایت و انجام تکالیف الهی خود تصمیم میه ه راپویشانسان در .انسان است اختیار
دنیا بیاید و با تمایالت گوناگون و ي دوگانه خیر و شر به ها اي آفریده شده که با گرایش گونه

کم کم ای لیبلوةالذي خلق الموت و الحیا«: فرماید  قرآن می.فرصت انتخاب آزمایش شود
 به این دنیا ها آنخدایی که مرگ و زندگی را آفرید و با زنده ساختن انس؛ 84»احسن عمالً

ي این بشر تمام امکانات بلکه برا .آورد تا بیازماید که کدام یک نیکو کردارتر خواهند بود
مادي و معنوي فراهم ساخت و تدارك دیده و آنچه نیاز داشته در اختیار او قرار داده است تا 

ها لنبلوهم ایهم احسن   لۀانا جعلنا ما علی االرض زین(کند  استفاده میها آنببیند چگونه از 
ري است که براساس اراده  وبی ارزشی انسان وابسته به کردار ورفتا ارزش،بنابراین. 85)عمالً

تواند رفتارنیکو برگزیند واستحقاق پاداش داشته باشد و  کند؛ او می واختیار خود گزینش می
 خداوند نخواسته رو، از این. شود مین دلیل توبیخ و مجازات ه هو ب  کار بد انجام دهد،تواند می

 متحن اعمال او باشدبلکه خواسته ناظر و م به صورت جبري در کارهاي انسان دخالت کند،
   .86» الکاذبینذین صدقوا و لیعلمنّ اللّه الّفلیعلمنّ«

 ما و ان لیس لالنسان االّ « استیشهر انسانی مرهون تالش و کوشش خو ،اسالمنظر  از
اگر نیکی ؛ یعنی 88»ک کان سعیهم مشکورایفاول «بیند  و نتیجه سعی خود را می87»سعی

ان احسنتم  «گردد آن هم به خودشان باز می اري نمودند،اند و اگر بدکرد کردند به خود کرده
  .90»من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها(،89)احسنتم النفسکم و ان اسأتم فلها

                                                 
  .2/ ملک-84
  .7/ کهف-85
  .3/ عنکبوت-  86
  .39/ نجم-87
  .19/ اسرا-88
  .7/ همان- 89
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 آنگاه ارزشمند است که بر اساس عدالت، اختیار ها آندر عرصه اجتماعی نیز، روابط انس
ر با کرامت انسانی اوست؛ چون وآزادي تنظیم شده باشد وگرنه، ناقض حقوق انسانی ومغای

ي اوست وعملی که تحت  ارزش عمل انسان در نظام ارزشی اسالم، مبتنی برانتخاب آزادانه
این جا است که مشخص . اجبار دیگري یا در حالت اضطرار صورت گیرد، ارزش حقیقی ندارد

زادي مصر از  پرچم دار آ)ع(موسی. آوران آزادي بشر بوده اند شود پیامبران الهی، پیام می
 آخرین پیامبر )ص(ها ومحمد   از اسارت قیصرها آن مظهر آزادي انس)ع(اسارت فرعونیان، عیسی

هاي مردم از یوغ  و پیامبرآور آزادي، آگاهی ورحمت براي جهانیان است که رسالت او، ر
پرستی، اقامه عدالت اجتماعی، هدایت به سوي کمال  هاي جهل، خرافه، شرك وبت  زنجیر
  . وشکوفاي خرد آنان است تا راه کمال را پیموده و به سرمنزل مقصود برسندمطلق

  

  مندي از عقل وخرد  بهره-2-8
از منظر فلسفه اسالمی، انسان موجودي خردمند واندیشمند است وهمین ویژگی، فصل 

حیات هستی وموجب طرازمندي انسان در عالم آفرینش  ممیز انسان از دیگر موجودات ذي
  . 91است
االنسان «: فرماید کند و می  انسان را با عقل وخرد معرفی می)ع(التر از این، امیرمؤمنانبا

، عقل را حجت باطنی خدا براي مردم درکنارحجت ظاهري؛ یعنی )ع( وامام کاظم92»بعقله
  . 93داند انبیا و اوصیاي او می

دینی است ، منبع مستقل )ع(بنابراین، عقل، مانند نقل؛ یعنی کتاب خدا وسنت اهل بیت
، مفهوم حسن عدل، هماهنگ بودن آن با اغراض 94وبه قول برخی از اندیشمندان معاصر

چنان که قبح ظلم، به مفهوم ناسازگاري آن با اهداف وثبات . اجتماعی وسعادت بشر است
  .95جامعه انسانی است

 مبناي کرامت انسان وزمینه - حسن عدل وقبح ظلم- پس، همین جهت وحقیقت مشترك
  . درکنار یکدیگر استها آنآمیز و دوستانه انس ندگی صلحسازي ز

                                                 
  .46/ فصلت- 90
 .95 شواهد الربوبیۀ، ص- 91
 .83، ص1ج  الحیاة،-92
 .19، ص1اصول کافی، ج: ك. ر-93
 . عالمه طباطبایی-94
 .287 حق وتکلیف دراسالم، ص-95
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   مبانی کرامت ازدیدگاه حقوق بشر-3
شود  چنین استنباط می) ها اعالمیه حقوق بشر ومیثاق(از دقت وتأمل در اسناد حقوق بشر 

مندي از خرد و  یکی بهره: دیدگاه حقوق بشر، مبناي کرامت انسان دو چیز است که از
ي از اراده واختیار؛ چرا که اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده یک اعالم دیگري، برخوردار

همه . آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«: دارد می
  . »باشند و باید بایک دیگر با روح برادري رفتار کنند داراي عقل و وجدان می

 ذاتی انسان به رسمیت شناخته شده؛ ثانیاً، برخورداري در این ماده اوالً، کرامت وحیثیت
. مندي انسان از عقل وخرد مورد تصریح واقع شده است انسان از آزادي واختیار وثالثاً، بهره

المللی  المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین که دیگر مواد اعالمیه و میثاق بین چنان
  .سته از کرامت را مورد تأکید قرار داده اندحقوق اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی حقوق برخا

 ظاهراً حقوق بشر در همین دو مبنا با نظام حقوقی اسالم درباره کرامت انسان، مشترك 
هیچ سنخیت   باور دارد وحقیقت اند، حقوق بشرها آناست، اما در دیگر مبانی، که اسالم به 

  .وسازگاري با اسالم ندارد
ازگاري، تفاوت دیدگاه دو اندیشه نسبت به بعد انسان رسد ریشه این ناس  به نظر می

شناختی است که از دیدگاه اسالم، پیدایش انسان معلول سلسله عوامل اتفاقی نیست، بلکه 
مین ویژگی به او لیاقت ه هآفرینش او، برخاسته از اراده حکیمانه ومشیت الهی است ک

درحالی که . مند شود  برآن بهرهدهد تا کرامت داشته و از موهبت حیات وحقوق مبتنی می
نگرش حقوق بشر، که مظهر تبلور اندیشه غرب است، در باره انسان برمحور انسان گرایی 

مین جهت، از دیدگاه حقوق بشر، ه هاست؛ و ... ، اصالت فرد، حقوق طبیعی و)اومانیسم(
آزاد آفریده آیند، نه آن که  انسان سرشت الهی ندارد و تمام افراد بشر آزاد به دنیا می

 کرامت ارزشی ندارند و به تبع آن، حق ها آنرو، در دید حقوق بشر مدرن انس از این. شوند می
  .شود حیات انسان به زندگی دنیوي محدود می

مندي انسان از عقل واختیار، دو تفاوت  به دیگر سخن؛ با وجود اشتراك دو دیدگاه در بهره
  :شود ورد که به اختصار توضیح داده میخ عمده میان دو دیدگاه ونگرش به چشم می

حقوق بشر، آفرینش . متفاوت است» انسان«  نگرش حقوق بشر با نگرش اسالم در باره - 1
شناسد، بلکه معتقد است که انسان به حکم طبیعت،  حکیمانه والهی انسان را به رسمیت نمی

تک بعدي است که در آید وحق حیات او، در عین اطالق ومحدود ناپذیري،  آزاد به دنیا می
سرشت  این در حالی است که از دید اسالم، انسان هم. شود گرایی دنیوي خالصه می لذت
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ها و اوصاف نیکو به کرامت  تواند با پروراندن خصلت مین جهت، میه هوخاستگاه الهی دارد و ب
 ارزشی نایل آید، وهم حق حیات او مطلق نیست تا به زندگی دنیوي محدود گردد؛ بلکه

  .باشد موهبتی است الهی که تابع شرایط ومصالح می
هایی در حوزه حقوق وقانون  همین تفاوت نگرش بین دو مکتب، موجب پدیداري چالش

  . گذاري نیز شده است
انسان «، 96»عقل گرایی« :هایی چون درنگاه کلی، مبانی واصول حقوق بشر معاصر را مؤلفه

، 100»عیحقوق طبی«، 99»ا از آخرتجدا انگاري دنی«، 98»فرد گرایی«، 97»گرایی
  .دهد تشکیل می» حق گرایی« و» قراردادگرایی«

هستی و انسان است و نیز  می باور کردن توانایی انسان بر شناخت عل، به مفهومگرایی عقل
شناخت علمی، اثبات پذیر و ابطال . است میکه تنها شناخت قابل اعتماد، معرفت عل این

 اخذ - که از راه آزمایش به دست آمده اند- هاي تجربی  یافتهاز میهاي عل نظریه. پذیر است
در این بینش، عقل آدمی، به خودي خود توانایی درك و شناسایی حقوق . 101شوند می

   .بنیادي بشر را بر اساس مصالح و نیازهاي او دارد
اي خود به خودي   جهان فرآوردهبر اساس آناي است که   نظریه)اومانیسم( گرایی انسان

کوشند تا  ي جدید میها اومانیست. ت و وجود هر گونه موجود ماوراء طبیعی موهوم استاس
تـوان  میاین موارد را. آورند کنار نهند هاي سنتی که این تلقّی را در اذهان پدید می واژه

نه (  طبیعت را باید جایگاه و قلمروي انسان تلقی کرد-1: بینی آنان دانست جهان اصول
هاي زندگی محصول   ارزش- 3ت؛ هاس ها و حقیقت ، ارزشأ انسان منش-2؛ )تجلی گاه خداوند

ل را نسبت به حال و آینده بررسی یتواند طوري دیگر مسا روابط انسانی است، لذا انسان می
 : یک محصول اجتماعی است و عبارت است از، در نگاه آنان، دین اومانیستیاحت. کند

  .102 بشر براي حیات بهتري زندگی و حیات و تشریک مساعیها ارزش

                                                 
96 (  - Rationalism). 
97  - (Humanism). 
98  - (Individualism). 
99  - (Secularism). 
100  - (Natural Rights). 

 .9 ص چیستی علم،- 101
 .11-10، صصپراگماتیسم و اومانیسم - 102
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لغو . حقوق و قوانین موضوعی جدید به خوبی قابل مشاهده است تأثیرات این نگاه در
 .خورد مجازات در کشورهاي اتحادیه اروپا در همین بینش رقم می

 یعنی نفی هرگونه اصل عالی و برتر از فردیت ؛گرایی عقل از گنون رنه، درتفسیر فردگرایی و
. 103ون به عواملی که جنبه انسانی صرف دارندی کردن تمدن در جمیع ش محدود،و در نتیجه

زمانی که انسان، محور  .گیرد  اصلی است که از اومانیسم سرچشمه می،گرایی در حقیقت فرد
 او ، استقالل، فردیت و اصالت او نیز پذیرفته شد،عالم گردید، همه چیز براي او مفهوم یافت

مین سبب باشد که در اعالمیه ه هشاید ب. خداي   در سلطهاجمع است و نه حتي  هنه در سلط
  .داز خدا برده شود، اما عمالً این اتفاق رخ ندا میحقوق بشر با آن که تالش زیادي شد تا نا

تر به لحاظ حفظ  ر حال، فردگرایی نیز باعث شد تا حقوق و تکالیف انسان بیشه هب
تر به اندیشه فردگرایی  اسپینوزا ما را بیشاین جمله . استقالل و آزادي فرد پایه ریزي شود

انسان هر  .براي حفظ وجود خود کوشش  عبارت است از،اساس فضیلت«: سازد غربی آگاه می
تـر بـر   یعنی فقط وجود خود، بکوشد و بیش؛تر در طلب آنچه برایش مفید است چه بیش

 .104»اردد تـر فضیلـت مـان انـدازه بیشـه هایـن کـار تـوانـا باشـد، بـ
اي  بنده.  خداوند مرکز همه امور است از جمله اسالم،در ادیان الهی،این در حالی است که 

 در .شود از اوامر الهی پیروي نماید که با اختیار و به حکم عقل آن دین را پذیرفته، ملتزم می
انی هاي فراو بینش اسالمی، این خداوند است که جهان را آفریده، به آن نظم بخشیده ونعمت

رو، انسان هیچ گونه  از این. جهت نیل انسان به مصالح وکمال، دراختیار او نهاده است
افزون برآن، از منظر اسالم، اصالت . استقاللی از خود ندارد و همواره، نیازمند فیض الهی است

نه تنها از آن فرد و نه از اصالت جامعه است، بلکه اصالت از آن فرد وجامعه به صورت ترکیبی 
  .105است

، )ها اعالمیه و میثاق( غربی  معاصر حقوق بشرها، با مبانی پس، مبانی اسالم در این مؤلفه
 انسان گرایی،  عقل بر اساس،ها آن حقوق انس، بلکه خدا محوري مفروض نیستکه در آن

  کهشود ماهوي باعث میتضاد این . ، متضاد است بررسی شده وفردگرایی)اومانیسم(مداري 
آزادي «، از باب نمونه.  با دقت نظر به موارد اختالفی بدل شوند نیزبین آن دو،اصول مشترك 

                                                 
 .82- 91 همان، صص- 103
  .162 ص در هواي حق و عدالت،- 104
مبانی حقوق بشر، سیدعلی میر موسوي، سید صادق : ك.جهت تفصیل بیشتر این بحث، ر. 5 ص،جامعه و تاریخ - 105

  .ش1380حقیقت، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه معاصر، تهران، 
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، با ه در اعالمیه حقوق بشر و اسالم به عنوان یکی از مشترکات نام برده شدکه» بیان
 آزادي در اعالمیه حقوق بشر و اسالم همانند  اینشود که حدود تأمل مشخص می میک

محدود به دو ها، تنها   اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق آزادي بیان درچه آن کهنیستند؛ 
ـ حفظ امنیت 2ـ احترام به حقوق دیگران؛ 1: ضرورت تصریح شده در قوانین موضوعه است

 22این در حالی است که اصل آزادي بیان در ماده  .ملی، نظم، سالمت و اخالق عمومی
  :این گونه بیان شده است میاعالمیه حقوق بشر اسال

ر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، ه ههر انسانی حق دارد که نظر خود را ب) لفا «
  آزادانه بیان کند؛

هر انسانی حق دارد طبق ضوابط شریعت اسالمی، دیگري را به کار خیر فراخواند و از ) ب
  کار زشت باز دارد؛

له به تبلیغات یک ضرورت حیاتی براي جامعه است و سوء استفاده از آن و حم) ج
ها، یا   یا به کارگیري هر چیزي که منجر به ایجاد اختالل در ارزشءمقدسات و کرامت انبیا

  متشتت شدن جامعه یا متالشی شدن آن، یا زیان یا متزلزل شدن اعتقاد شود، ممنوع است؛
یا مذهبی یا هر چیزي که منجر به برانگیختن هر نوع حس  میبر انگیختن احساسات قو) د

  .»ي گردد، جایز نیستتبعیض نژاد
شود، آزادي بیان در اسالم محدود به اصول شرعی و ضوابط  همان گونه که مالحظه می

 نه تنها شباهتی با اصول حقوق بشر غربی ندارد، بلکه ،ماده مذکور» ب«شریعت است و بند 
ا ترجمانی از اصل امر به معروف و نهی از منکر است، که در موارد زیادي با آن تفاوت پید

، افساد، احیاي باطل و )گمراه نمودن(از دیدگاه اسالم، آزادي بیان در مورد اضالل . کند می
  .منکر و ترویج گناه در جامعه، وجود ندارد

از مبانی   دیگردو اصل ، و جدا انگاري دنیا ازآخرت،گرایی قراردادچنان که اشاره شد، 
. دانند تماعی را تنها موجد حق می قرارداد اج،قراردادگرایان. استنظري حقوق بشر غربی 

 بر اساس ، این است که حقوق اموري هستند که پس از تشکیل جامعهها آنخالصه استدالل 
 و درمورد آخرت . خاستگاه دیگري داشته باشد،تواند جز قرارداد یابد و نمی قرارداد تحقق می

ترك میان همه اقوام و  و مش)مادي (صرفاً بر حقوق طبیعینیز، هیچ گونه اعتقادي ندارد و 
، خداوند اسالم در اندیشه این، درحالی است که. ورزد ملل با هر نوع مذهب و آیینی تأکید می

 از او ناشی - از جمله انسان-هستی است و سایر موجوداتي   و جوهرهخاستگاهاصل، 
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 ،106»ه راجعونانا هللا وانا الی «:دارد  قرآن به صراحت اعالم میگردند؛ شوند و به او ختم می می
، دنیا و اسالم از نگاه گذشته برآن، 107» کدحا فمالقیهیا ایها االنسان انک کادح الی ربک«

یابد و کشت گاه آن واقع  دنیا در پرتوي آخرت معنا می. ستنده هآخرت دو روي یک سک
 .شوند  تفسیر می،ها در جهان دنیوي چنین نیست که تمام محاسبات و بازخورد. گردد می

 ومن یعمل مثقال ذرة فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره «کند که این باره تصریح میقرآن در
 حقوقی که ،بنابراین. نظام پاداش و کیفر هم این جهانی است و هم آن جهانی 108»شرایره

تواند از توجه به خداوند به مثابه مرکز ثقل هستی  نمی) حقوق بشر(شود براي انسان وضع می
اي   شر انسان وقوف کامل دارد، تُهی و بیگانه باشد، بلکه باید به گونهو مدبري که به خیر و

موات و االرض و ما وهللا ملک الس (را هدف قرار دهد» او«باشد که در نهایت، رسیدن به 
 .109)بینهما و الیه المصیر

ریزي در جهت حقوق انسان، باید با نگاهی کامالً مؤثر به زندگی اُخروي  چنین برنامه هم
از نگاه قرآن، اکتفا کردن به زندگی دنیوي و فراموشی جهان دیگر، ناپذیرفتنی .  پذیردصورت

است و حقوق دنیوي اگر شرایط تحقّق آرامش و امنیت را در دیگر سرا تأمین نکند، چندان 
نه از . این هستی شناسی قرآن در اعالمیه حقوق بشر مدرن، غایب است. سودمند نیست

 خبري است و نه جهان آخرت را در نظام کیفر و ، اصلی حقوقمهسرچش به عنوان ،خداوند
  .پاداش آن، منزلتی است

 و مانند حق حیات، آزادي، برابري و مالکیت ( حقوق طبیعی مدرنافزون برمبانی یادشده،
چنان که برخی اندیشمندان معاصر، . شود  مبنایی نظري براي حقوق بشر تلقی میاز ، نیز)آن
اما باید به این نکته توجه  ؛110» یک حق طبیعی استايداد طبیعی منشهر استع«: گوید می

 حقوق طبیعی را معرفی نماید، ،تواند به صورت اثباتی چه می داشت که در شریعت اسالم آن
پذیرد، اما نه با برداشت   را می انسان حقوق طبیعیاسالم. باشد احکام شرع مقدس می

قرآن، از این حقوق طبیعی . اي استوار است هاي ویژه یهاومانیستی آن، بلکه با نگرشی که بر پا

                                                 
  .156/ بقره- 106
  .6/ انشقاق-  107
 .7،8/زلزله -  108
  .18/ مائده-  109
 .149ـ148قوق زن در اسالم، ص  نظام ح-  110
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، در برابر آن، دانستن آن نامحدود و مطلق ردکه ضمن  111کند  تعبیر می»فطرت«به 
  .112کند انسان اثبات می نیز بر عهده  راولیت و تکالیفیومس

ت او ها و نبایدهاي انسان، از فطرت و طبیع در حقیقت از نگاه قرآن، خاستگاه نخستین باید
هاي موجود  گزاره. ماند گاه در حوزه درك و دریافت او، محدود نمی شود؛ ولی هیچ ناشی می
این همان چیزي . ها و احکام قرآن، بر مبناي همین حقوق فطري وضع شده اند  در آموزه

 .113گویند است که در اصول فقه بدان، مالکات احکام می
 114شود بیعی به احکام شریعت محدود میتوان گفت در مقام اثبات، حقوق ط بنابراین می

 که با اصول و مواد حقوق بشر غربی ، همانند مسایل زیر،برخی دیگر از احکام شرعیکه 
  :هنگی ندارندآ هم
   حکم اعدام و قصاص؛- 1
   احکام ارث؛- 2
  ؛) کیفیت طالق، نفقه، مهریه، حضانت کودك،از جمله( حقوق زن و مرد - 3
   وهاي محدودکننده آن؛  و سیاسی و شاحضههاي اجتماعی  محدوده آزادي- 4
  ).هاي مذهبی زن و مرد، اقلیت( دیات - 5

 برخی از ،محور است و به طور طبیعی  همانند دیگر ادیان الهی، شریعت، اسالم،رو از این
با حقوق بشر مبتنی بر اومانیسم و تفکر لیبرال ـ سکوالر غربی  میاسال» شریعت«احکام 

  .کند تعارض پیدا می
 تفاوت دیگر میان نظام حقوقی اسالم وحقوق بشر مدرن، زاویه نگاه وتفسیري است که - 2

درمورد واژه کرامت وجود دارد؛ چنان که بیان شد از منظر اسالم و ادیان توحیدي تحریف 
از این نگرش، حق کرامت نیز حقی است . نیافته، منشأ وموجد حق، ذات باري تعالی است

 متعال که به انسان ارزانی داشته وهمگان را از آن متمتع ساخته خدادادي و از مواهب قادر
  .است

دانند، ولی مهم آن  به ظاهر گرچه حقوق بشر واسالم، مسأله کرامت را مقبول خویش می
درجهان .  مورد دقت قرار گیردها آناست که تفسیر اسالم وحقوق بشر از این واژه و رهیافت 

                                                 
 .30/ روم:ك. ر- 111
 .51/ هود-  112
 .295 تا 286 ص االصول العامۀ للفقه المقارن،- 113
 .95 ص ، شرایط، امکان و امتناع؛ حقوق بشر اسالمی- 114
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ت انسانی با توجه به موقعیت وجایگاه انسان در میان بینی و دیدگاه حقوقی اسالم، کرام
اي  مخلوقات قابل تبیین وتفسیر است؛ به این معنا که انسان، گل سرسبد عالم هستی وآمیزه

ردو جنبه وبعد انسان معنا ه هاز جسم مادي وروح الهی است و باید کرامت انسانی با توجه ب
هاي خود درجهان  روانی، عاطفی، مقام ونقششود؛ یعنی انسان با توجه به ساختار وتفسیر 

و حال آن . آفرینش کرامت دارد و از این منظر، کرامت زن ومرد قابل بررسی و تحلیل است
المللی در زمینه کرامت انسان وحقوق بشر، نظیر اعالمیه  که نگاهی گذرا به اسناد حقوقی بین

کارا از تباین تفسیر وتبیین کرامت ، آش... اجتماعی و-المللی حقوقی مدنی جهانی، میثاق بین
برابري زن ومرد : مسایلی همچون. انسان در نگاه حقوق بشر با نگاه اسالم حکایت دارد

 اعالمیه جهانی آمده، یا مسایلی مربوط به زناشویی وامور خانوادگی 2درحقوق که در ماده 
بی قید وشرط انسان  وکنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مطرح شده، یا آزادي 16که درماده 

 اعالمیه وبرخی اسناد دیگر 19 و18در تمامی امور وآزادي عقیده به طور مطلق که در مواد
ي این واقعیت است که دقت الزم در  المللی مورد تصریح واقع شده، به وضوح نشانه بین

شناخت انسان وکرامت او به عمل نیامده و بارهیافت ناصواب ازحقیقت انسان وکرامتش 
عیین مصادیق دچار اشتباه وخطا شده اند؛ زیراچنین تصور شده که آزادي بی قید وشرط درت

 ها آنانسان وعدم پاي بندي به اصول اخالقی ودینی وآزادي درامور جنسی وتساوي انس
هاي عضو را به  ي کشور رو، همه شود، از این درهمه امور از مصادیق کرامت محسوب می

ده اند، حال آن که از زاویه نگاه اسالم، چنین اموري نه تنها  فراخوانها آنرعایت واجراي 
باشد وچه بسا موجب از بین رفتن  شود که منافی ومتضاد با آن نیز می کرامت محسوب نمی

  .گردد کرامت مبتنی برفطرت پاك آدمی می
ه به تعبیر دیگر؛ تفاوت دو دیدگاه در برداشت از مفهوم کرامت ودوگانگی رهیافت از این واژ

موجب گشته است تا درتعیین مصادیق و افراد آن تا مرز تضاد وتعارض پیش روند؛ به عنوان 
 به گمان - اعالمیه جهانی آزادي فکر وعقیده و، حتا، تغییر مذهب ودین را18نمونه، ماده 

 به رسمیت شناخته، درحالی که ارتداد از دیدگاه اسالم نه -مصداق بودن آن براي کرامت
یست که جرم وگناهی بزرگ بوده و برخی ازصور آن، مجازات مرگ در پی دارد تنها کرامت ن

  .وتمامی مذاهب وفرق اسالمی آن را پذیرفته اند
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   لوازم کرامت انسان-4
باب کرامت انسان هم ازحیث  تا کنون ثابت شدکه دیدگاه اسالم وحقوق بشر مدرن در
ر کرامت ارزشی، تفاوت بنیادین مبانی وهم ازجهت مفهوم وتعیین مصادیق آن و هم از نظ

. وماهوي دارد که این اختالف، برخاسته از نگرش متفاوت این دو اندیشه درباره انسان است
حال باید دیدکه دیدگاه این دومکتب درلوازم کرامت ذاتی انسان چگونه است؛ آیا با هم تضاد 

کرامت   حقوق برخاسته از سازگاري؟ براي رسیدن به پاسخ ناگزیر لوازم وبه تعبیري، دارد یا
  . را بیان ودیدگاه اسالم وحقوق بشر مدرن را مقایسه نماییم

  :شود، عبارت اند از برخی از لوازمی که براصل کرامت انسانی مترتب می
   حق حیات و امنیت در زندگی شخصی -4-1

ي آن، داشتن حق حیات و  انسان داراي کرامت ذاتی وشایسته کسب فضایل است والزمه
نیت شخصی است؛ چراکه این فضایل، تنها در صحنه زندگی اجتماعی بروز وظهور پیدا ام

شود که در شرایط آزاد  عمل نیک واخالق کریمه براي انسان فضیلت شمرده می. کند می
. این حق هم در اسالم وهم در اسناد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. یابد نمود می

 مستلزم مصونیت شخص وشخصیت انسان است که این دراسالم، زندگی شرافتمندانه
مصونیت، داراي دوجنبه سلبی وایجابی است؛ از نظر سلبی هرگونه رفتاري که موجب تهدید 
زندگی انسان شود، ممنوع است و از نظر ایجابی، احترام به شخصیت انسان ورعایت کرامت او 

جا اهمیت دارد  م، حق حیات تا آناز دیدگاه اسال. باشد ي تمهیدات این امر، واجب می وهمه
 وحیات او، مساوي باحیات ها آنکه نابودي نارواي یک انسان مؤمن برابر با نابودي تمام انس

 این حق را به 3اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز، در ماده. 115 دانسته شده استها آنانس
  .»ردهرکس حق زندگی، آزادي وامنیت شخصی دا«رسمیت شناخته وتصریح نموده که 

رسد این حق در دو دیدگاه، متفاوت وناسازگار است؛ چه آن که حق حیات در  به نظر می
ي دیگر  اندیشه طرفداران حقوق بشر مدرن، حقی است مطلق وبنیادین که از یک سو، پایه

پذیر نیست و ازسوي دیگر، حیات  یچ روي محدودیت بردار وسلبه هحقوق به شمار رفته وب
رو، هرگونه مجازاتی که منجر به  از این. ین زندگی جسمانی ومادي استمه هانسانی محصور ب

مین جهت، ه هسلب این حق شود، عمدتاً نادرست وغیر انسانی شمرده شده اند وب
  .هاي بنیانگذار این حقوق، مجازات اعدام لغو گردیده است درکشور

                                                 
 .32/ مائده- 115
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د وثغور مشخص اما از منظر اسالم، حق حیات تکریم شده است، اما این حق داراي حدو
اي نیست که  ازسوي دیگر، بینش اسالمی به حق حیات به گونه. است وجنبه اطالقی ندارد
به سخن . ها تقدم داشته باشد و آن را پایه ابعاد دیگر حیات بداند  جنبه مادي بردیگر جنبه

دیگر؛ در نظام حقوقی اسالم، حق زندگی، موهبت الهی ومشروط به شرایطی است که 
  .راي آن تعیین کرده استخداوند ب

  

  آزادي اجتماعی وسیاسی-4-2
جا که انسان آزاد و  از آن. شود، حق آزادي است حق دیگري که برکرامت انسانی بار می

اسالم به این حق، تأکید . 116ي تکوینی دارد ي او به آزادي، ریشه مختارآفریده شده، عالقه
داري  جا که براي لغو برده ه است تا آنالعاده قایل شد بسیار نموده و براي آن اهمیتی فوق

ي برخی گناهان، نظیر قتل خطا، نقض سوگند،  وبرداشتن موانع این حق، حق آزادي را کفاره
التکن عبد غیرك وقد جعلک اهللا «:  درباره این حق فرمود)ع(امیر مؤمنان. 117قرار داده است

  . 118»حرّاً
، 21ا به رسمیت شناخته و در ماده ، این حق ر1حقوق بشر نیز در اعالمیه جهانی ماده 

 هرکس حق داردکه دراداره امور عمومی کشور خود، خواه -1«: چنین تصریح کرده است
 -2مستقیما وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید؛ 

 اساس -3هرکس حق دارد با تساوي شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید؛ 
 اعالمیه نیز به ابعادي دیگر از آزادي 20ماده » ...نشاي قدرت حکومت اراده مردم استوم

 سیاسی آن را مورد –المللی حقوق مدنی   میثاق بین25 و22، 21سیاسی پرداخته ومواد
  .تأکید قرار داده است

 در این حق نیز میان دیدگاه نظام حقوقی اسالم وحقوق بشرمدرن، تفاوت اساسی وجود 
؛ چه آن که از دید حقوق بشر، این حق برخاسته از اراده عمومی وهمین طور فردگرایی دارد

هاي فردي، به   است؛ چون به پندار تدوین کنندگان حقوق بشر مدرن، تأمین منافع و آزادي
 این درحالی است که از. شود هاي اجتماعی منجر می  خودي خود به تأمین منافع وآزادي

دي، موهبت الهی است وانسان از آغاز پیدایش خویش، موجود مختار، دیدگاه اسالم، حق آزا

                                                 
 .39  فرازهایی از سالم، ص- 116
 .89/؛ مائده92/نساء: ك. ر- 117
 .234 ص   روائع نهج البالغۀ،- 118
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کس  تواند بر اساس خواست وخرد خود تصمیم بگیرد وهیچ آزاد وخردورز است که می
انّا هدیناه السبیل اما « :فرماید قرآن می. اي را بر او تحمیل نماید تواند به اجبار، عقیده نمی

، در اسالم هرکسی آزاد است تا وقتی به اسالم یا دیگري زیان بنابراین. 119»شاکراً واما کفوراً
ها در چارچوب قوانین  پس، انسان حق آزادي مطلق ندارد وتن. و آسیب نرسانده است

مین جهت، اسالم تفتیش عقاید را ممنوع وپندار سوء وبد ه هب. ومقررات شرعی آزاد است
  .پذیرد گمانی به دیگران را نمی

  

  نتیجه
شت روشن شد که کرامت ذاتی ولوازم آن مورد پذیرش نظام حقوقی اسالم از آنچه گذ

 مبانی و اکثر لوازم آن میان حقوق بشر ودیدگاه تر بیشوحقوق بشر مدرن است، لیکن در 
هاي اساسی وبنیادي است که این تفاوت، ریشه درنحوه نگرش  نظام حقوقی اسالم، تفاوت

  . ردمتضاد این دو دیدگاه، نسبت به انسان دا
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  آزادي عقیده و بیان
  

  محمد قاسم الیاسی
  
  
  

  
  

  چکیده
ل میان فیلسوقان، یترین مسا از دیرباز بحث آزادي اندیشه، عقیده و بیان، از مهم

مین خاطر دانشمندان و پیامران، در طول تاریخ ه ه و دانشمندان بوده است؛ بها آندحقوق
 و حضرت تتوان به سقرا ند؛ از باب نمونه میهاي زیادي در این مسیر نثار کرده ا قربانی
ي آزاده، ها آنراستی آزادي اندیشه، عقیده و بیان چیست که انسه ب.  اشاره کرد)ع(عیسی

  .کنند آزادانه تا پایی جان و به آغوش کشیدن مرگ از آن دفاع می
رف و هاي علوم، معا  در تمام عرصهاي هآزادي فکر و اندیشه، یعنی هر شخصی با هر اندیش

هاي فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي، دینی  فنون که به اندیشیدن بپردازد؛ اعم از اندیشه
، آن را آزادانه بتواند در ترازوي سنجش عقل ...اخالقی یا سیاسی و غیر دینی، فلسفی،

که از هیچ چیزي یا کسی بیم و هراسی داشته  خویش ارزیابی کرده و گزینش کند، بدون آن
اي است، در  ي عقیده، ناشی از استعدادهاي انسانی و حاصل تفکر و اندیشهآزاد. باشد

موضوعات آفاقی یا أنفسی دینی و غیر دینی، که مورد پذیرش وي، قرار گرفته، مورد احترام 
یا مداراي متقابل افراد انسانی و جوامع انسانی قرار گیرد، و شخص معتقد نسبت به داشتن 

باشد، عقیده و  کامل بشر در گرو آزادي اندیشه و عقیده میچون ت. آن عقیده آزاد باشد
 ذهن و ضمیر نا پیدایی انسان نیابد، تأثیر اثباتی یا انکاري به هتفکر تا راه برون رفت از خزان

تواند متعلق آزادي یا اجبار قرار گیرد؛ پس بیان، چون بهترین  میحال دیگران نداشته، ن
 براي نفوذ و رخنه کردن در ساحت ذهن دیگران خوانی خدادادي دستگاه خودکار ذهن
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این  از این رو،. منوعانش باید آزاد باشده هباشد، براي انتقال حاصل اندیشه و عقیده ب می
، رواقیون، دکارت، هابز تاي فیلسوفان چون سقرا نوشته با نگاه ارزیابی و تحلیلی در اندیشه

جو کرده، و آنگاه و ه و بیان را جستهاي آزادي اندیش کند، تا زمینه و کانت، تالش می
اي صریح متفکران دیگري غربی، همانند اسپینوزا، جان الك، زان ژاك روسو، ه هدیدگا

سپس با بررسی و تحلیل . منتسکیو و استوارت میل را در این باره تحلیل و ارزیابی کند
ي، مصباح، مانند عالمه طباطبایی، امام خمینی، مطهر میهاي اندیشمندان اسال دیدگاه

گیرد که آزادي اندیشه، عقیده و بیان نه تنها پذیرفته  جوادي آملی و مفسران نتیجه می
ها نیازمند  وچون برخی دیدگاه. باشد  افکار آدمیان الزم و ضروري میياست بلکه براي ارتقا

کاویدن ذهنی، و تحلیل ماهیت هستی شناسی ومعرفت شناسی عقیده بود، ناگزیر آن 
  . را بیشتر بررسی و ارزیابی کردیم؛ و سرانجام به نظر برگزیده رسیدیمها  دیدگاه

  .آزادي، عقیده، بیان، آزادي عقیده، آزادي بیان، آزادي عقیده و بیان:واژگان کلیدي
  

    مقدمه
ستی ه هاندیشه و تفکر، اعتقاد و عقیده، همزاد و همراه تولد و آفرینش انسان پا به عرص

ا به پاي بشر در فرایند تکامل تاریخی وي، در فراز و نشیب هاي گذاشته و همگام با او، پ
به قول .  کمک کرده استحیات، دست او را گرفته و به خود شکوفایی و سعادت آن

اي  اي برادر تو همه اندیشه: یا به قول مولوي. اندیشیدن و هستی یکی است: پارامندوس
 انسانی، حیات معقول و، در واقع یگانه ستیه هفکر و اندیشه، هم. اي مابقی و استخوان ریشه

تفکر و اندیشه، حرکت و . گوهر انسانیت و عامل ا متیا ز و برتري او از سایر موجودات است
تکاپویی ذهن و جوالن استعدادهاي درونی و ادراکی انسان، در میان معلومات، براي کشف 

قیده از حاالت باطنی و امور اعتقاد و ع. باشد  مجهوالت، میهحقایق و پرده برداشتن از چهر
آید و بر بال  اي چینش مقدمات معلوم، تفکر و اندیشه پدید می قلبی است، در نتیجه

آزادي فکر و اندیشه، یعنی هر شخصی، با . نشیند ا و باورها، بارور شده و به ثمر میه هاندیش
ن و اندیشیدن هاي علوم، معارف و فنون که به کاوید ي از عرصه ي در هر عرصه هر اندیشه

بپردازد و آ ن را در ترازوي خرد ناب خویش بسنجد و بپسندد، یا عین حقیقت پندارد، بتواند 
آزادي عقیده و تفکر یا در حدود اندیشیدن و . بدون هیچ مانع و هراسی آزادانه انتخاب کند

ل و موضوعات انفسی و یل و موضوعات آفاقی و عینی است یا در مسایباور کردن در مسا
ذهنی است که باید مورد احترام و مداراي دیگران قرار بگیرد و شخص معتقد نسبت به 

و چون پیشرفت و تکامل بشر در گرو آزاد اندیشیدن و آزادي . داشتن آن عقیده آزاد باشد
رفت از خزانه ذهن و ضمیر نا  عقیده، امکان پذیراست؛ پس عقیده و تفکر تا راهی برون
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تواند متعلق  ده، تأثیر اثباتی یا انکاري به حال دیگران نداشته و نمیپیدایی آدمیان پیدا نکر
خوانی که راهی براي نفوذ و رخنه کردن  آزادي یا اجبار قرار بگیرد؛ زیرا دستگاه تفتیش ذهن

رو، بیان و عمل بسان  ینکند، هنوز اختراع نشده؛ از ا  پیدادر ساحت ذهن و ضمیر دیگران،
ي ا تواند از عقیده و اندیشه ماند که به خوبی می ی خدادادي میدستگاه خود کار ذهن خوان

. دهد سرانجام آن را متعلق آزادي یا اجبار قرار.  حجاب بر چیندها آنخبر داده و از سیماي 
  : باشد  هاي زیر می دار پاسخگوي به پرسش این اساس این نگارش عهده بر

باشد؟ آیا آزادي فکر با آزادي  ردار میهاي برخو آزادي آیا اندیشه و عقیده از چه حدود و
عقیده از قلمرو یکسانی برخوردارند؟ یا قلمرو آزادي عقیده محدودتر از آزادي تفکر است؟ آیا 

هاي  مورد پرسش هاي اندیشمندان در ؟ و دیدگاهدي عقیده با آزادي بیان تفکیک ناپذیرندآزا
  مزبور چیست؟

  

  آزادي
به کار برده شده » liberty«و » freedom«: دي کلماتدر ادبیات انگلیسی براي واژه آزا

ر کسی مفهوم ه هي کا باشد، به گونه است؛ اما معناي آزادي بسیار گسترده و کشدار می
اي واقعیت و به معناي حق، آزادي به معن: تواند از آزادي اراده کند دلخواهی خودش را می

آزادي در برابر عبودیت و  و مدنی،زادي بیرونی و آزادي درونی، آزادي فردي، اجتماعی آ
لذا این بندگی و در برابر اسارت و بردگی، آزادي فلسفی، حقوقی، سیاسی یا اقتصادي؛ 

رو، نخست مقصود خویش را از  باشد؛ از این زادي عقیده و بیان مینوشتار چون درصدد بیان آ
مراد از آزادي به معناي : نیاثا. اند نه آزادي درونی که عارفان قایلندد آزادي بیرونی می آزادي،

ه اختیار و یک واقعیت باشد نه آزادي به معناي فلسفی آن ک که قابل اعطا یا سلب می» حق«
هدف از آزادي در این بحث، آزادي فردي برخواسته از حقوق طبیعی و فطري : ثالثا. است

ها   که پوزیتویستباشد نه آزادي اجتماعی یا برآمده از اراده دولت و جامعه آنگونه می میآد
رچوب آن را در این بحث، توانیم چا پس با حدود که بیان گردید حداقل می. معتقدند

  .ه دهیمیین حدود تعریفی ارا اتشخیص داده و از آزادي مثبت و منفی در
تر و برجسته  به نظر آیزایا برلین در میان معانی گوناگون آزادي، دو معناي آن از همه مهم

  : »منفی«وآزادي » مثبت«د؛ آزادي آی میتر به چشم 
 .1»انسان تا آنجا آزاد است که دیگري در کار او دخالت نداشته باشد«: ي سلبی آزاديامعن

 بدون مداخله –یعنی انسان در اعمال و رفتار خود کامال اختیا ر داشته و از توانایی گزینش 
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پسندد یا  واند کاري که میو اگر کسی به خاطر دخالت دیگران نت.  بر خوردار است- دیگران 
  .2باور دارد انجام دهد یا اظهار کند، آزادي خود را به تناسب آن از د ست داده است

این مفهوم درباره . داند بنابراین آزادي به معناي سلبی آن، عوامل دخیل بیرونی را مانع می
  . آزادي عقیده و بیان کاربرد بسیار مناسب و طرفداران زیادي دارد

معناي مثبت آزادي از تمایل فرد به این که، آقا و صاحب ا ختیار «: مثبت آزاديمعناي 
 در معناي مثبت آزادي همانند آزادي منفی نخست آزادي فردي .3»خیزد خود باشد بر می

ثالثا از آن . هاي فردي طبیعی هستند، پس تابع عقل باید باشد ثانیا چون آزادي. مالك است
آرزوي من «: گوید شود؛ زیرا ایشان می ارکت بیشتر استفاده مینیز مفهوم سیاسی و حق مش

یچ نیروي ه هگیرم در اختیار خودم باشم و ب کنم و تصمیماتی که می این است که زندگی می
خواهم خود، هدف و روش خویش را انتخاب کنم و  از خارج وابسته نباشم، خالصه آن که می

  .4»آن را به تحقق برسانم
 آید؛ ولی با وم آزادي مثبت و منفی هرچند به ظاهر در مقام تعارض بر میرحال دو مفهه هب

 مکمل یکدیگرند نه متعارض؛ یعنی صاحب اختیار اتوان دریافت که این دو معن تأمل می
بودن و ارباب خود بودن، با عدم مداخله دیگران و به بردگی نکشیدن، و به اسارت نبردن، 

  . تعارض قطعی ندارند
ستعدادهاي خویش انسان بتواند ا: توان این گونه در نظر گرفت  می ناي جامع رابنابراین مع

هاي تکامل و رشد فکر و شخصیت خود را  هاي خود را به کار اندازد، زمینه یرا شکوفا و توانای
که نه او به دیگران آسیب و زیانی برساند نه دیگران به آزادي او  آن فراهم سازد، مشروط بر

آزادي عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند «: ه تعبیر دیگرب. مداخله کند
دادي خویش را به کار اندازد مشروط برآن که آسیب و هاي طبیعی و خدا عدادها و تواناییاست

  .  و دیگران نیز به امور او مداخله نکنند5»زیانی به دیگران وارد نسازد
تواند جامع هر دو معناي مثبت و منفی  هم میرسد این تعریف اخیر تا حدودي  به نظر می

آزادي باشد و هم با آزادي عقیده و بیان مناسبت دارد؛ زیرا آزادي عقیده و بیان موجب 
تواند در مفهوم حق  هم می و. شود تکامل انسان و پیشرفت علوم می شکوفایی استعدادها،

  .گیرد مورد اعطا یا سلب قرار
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  )belief(و عقیده ) beliving(اعتقاد 
معنا و مفهوم . هاي گوناگون تعریف و بررسی کرد توان به صورت می عقیده و اعتقاد را

: توان گفت سی میتنها به لحاظ معرفت شنا. ده داردمانند مفهوم آزادي معناي گستره هعقید
توان به دو دسته بزرگ  ها می و وضع و حال زمان ها، ،ها آن مکه آدمیان را، در همهعقاید هم

و عقاید ذهنی، یا به ) ABJECTIVE(تر آفاقی  عقاید عینی یا به تعبیر دقیق: یم کردتقس
عقایدي است که «مراد از عقاید عینی یا آفاقی ). SUBJECTIVE(انفسی  تر تعبیر دقیق

که فرض وجود ادله خدشه   اعتبار داشته باشند، چراها آنتوان فرض کرد براي همه انس می
ي داراي مالك و میزان صحت و سقم  چنین عقیده» . نیست محالها آنناپذیر براي 

تواند با توجه به آن معیاري که مورد پسند و رضایت  ر کسی میه هباشند بدین معنا ک می
 آن را بسنجد؛ مانند ویش را محک زده و حقانیت یا خطاياي خ همه نیز هست، عقیده

ي  در مقابل عقیده. هاي دیگر مونه است و ن180عقیده به این که مجموع اندازه زوایاي مثلث 
 معتبر ها آنتوان فرض کرد که براي همه انس عقایدي است که برعکس، نمی«ذهنی یا انفسی 

 داراي ، این عقیده.» محال استها آنناپذیر به سود  با شند؛ زیرا فرض وجود ادله خدشه
ند عقیده به این که نطل تشخیص داد؛ ماباشد تا بتوان حق را از با میزان و معیار قطعی نمی

  . ها ست ترین رنگرنگ آبی زیبا
عقایدي که ترازوي تعیین و «: توان به دو گروه تقسیم کرد عقاید آفاقی را، به نوبه خود، می

ه وجود دارد؛ بلکه در وضع کنونی علوم و شان نه فقط نظرا و با لقو تشخیص صحت و سقم
گروه اول «. و عقایدي که چنین نیست» معارف بشري، عمال و بالفعل نیز در دسترس است

نامیم و عقایدي آفاقی گروه دوم را عقایدي آفاقی بالقوه  را، عقایدي آفاقی بالفعل می
باید توجه داشته باشیم که میان . مانند این که در فالن کره اکسیژن وجود دارد» نامیم می

و دانش بشر عقایدي بندي نسبی است؛ زیرا با پیشرفت علوم  گروه اول و دوم این تقسیم
فاقی و اما میان عقایدي آ. شود آفاقی بالقوه دم به دم به عقایدي آفاقی بالفعل تبدیل می

نفسی تبدیل به عقایدي آفاقی هیچ وقت عقایدي ا. قسیم مطلق استعقایدي انفسی، ت
  .6شود نمی

الفعل، آن قسم از عقایدي آفاقی ب شود که ما تنها در بندي این می ي این تقسیم نتیجه
 عقایدي آفاقی بالقوه مان را خاتمه بدهیم؛ ولی در دو قسم دیگر یعنیهاي خود توانیم نزاع می

توانیم ادعاي  نفسی چون معیار همه پسند و مورد توافق همگانی نداریم، نمیو عقایدي ا
ي ما  قطعیت کرده و دیگران را مجاب کنیم که از عقاید خود دست بکشند و به عقیده
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اساس کدام معیار و ترازو ما به عقیده تو   خواهند گفت برها آنین صورت  اچون در. بگرایند
مگر این که از عقاید آفاقی بالقوه . داریمایش پیدا کنیم و یا از عقاید خودمان دست برگر

باشد که با پیشرفت علوم و اندیشه مالك حقانیتش به دست آمده و تبدیل به عقاید آفاقی 
  . بالفعل شود

عقیده، : توان گفت سی گردید می لحاظ معرفت شناجه به توضیح که در باره عقاید بهبا تو
و تنها با دلیل عقلی که تمام باشد که به اتفاق همه علما، تنها  برآمده از فکر و نظر می

ماتش سالم باشد به دست آمده و مفید یقین است؛ زیرا بسیار از علما اثبات آن را از مقد
شود، ایمانی که شک و  ي منجر به ایمان میا چنین عقیده. پذیرند لی نمیهاي نق طریق گزاره

  .7آن راه ندارد، بلکه یقینی و مبناي شریعت است شبهه در
آیا آدمیان درباره عقایدي شان بعد از تأمل عقلی و : شود اکنون این پرسش مطرح می

 و اندیشه به عقیده واحدي ؟ یا با پیشرفت فکرار و مالك واحدي اتفاق نظر دارندتفکر، بر معی
یا چنین چیزي اتفاق . دست خواهند یافت ؟ تا در زمره عقایدي آفاقی بالفعل قرارگیرد

  .نخواهد افتاد، ناگزیر باید آزادي عقایدي گوناگون را بپذیریم
  

  بیان
آوري، سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر، معنا  ي فصاحت و زبانابیان را در لغت به معن

  .8کرده اند
ه داد ولی در اسناد حقوقی مصادیق یتوان براي او تعریفی خاص ارا در اصطالح هرچند نمی

توان درباره کارکردهاي اثباتی  میکه  چنان. آن را گفتار، نوشتار، چاب و انتشار بیان کرده اند
  : و انتقادي آن توضیح داد

  گویی پوشیده) 1
  گویی روشن) 2
  گویی گویی تا دریده رك) 3

از . گویی، بیانی است که با تفکر انتقادي سري سازگاري و تجانس کافی را نداردپوشیده 
هم آزادي عقیده : یلند، یعنیگیرد که براي اندیشه و بیان مرز و حدود قا میاعتقاداتی نشأت 

ا و بیان ه ه صالحیت اندیشهدانند و هم موضوعات را بیرون از حوز میو بیان را حق همگانی ن
نوز تفکر انتقادي درآن نهادینه ه هاي است ک  جامعههگویی نشان پوشیده. ندپندار می میعمو

  . یا شوروي سابق را براي آن مثال زدمیانهنشده؛ شاید بتوان جامعه قرون 
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اساس حق همگانی آزادي  بر. هنگ با تفکر انتقادي استآ گویی، بیانی متجانس و هم روشن
هاي حیات فردي و اجتماعی را در گستره چون و آید که تمام قلمرو  میاندیشه و بیان پدید 
باشد و  میدهد؛ در نتیجه با شکوفایی فردي و اجتماعی همساز  میچراي خویش قرار 

  .سازد میهاي رشد و بالندگی استعداد ها را فراهم  زمینه
رود، از وضعیت پارادوکسیکال و آشفتگی  میگویی پیش  گویی که اغلب تا دریده رك

هاي  سامانیم درست و نابهه گاه در مسیر درست و سازنده و گاه در مسیر ناکند ک میحکایت 
  .9شود میفردي و اجتماعی استفاده 

  

  آزادي عقیده
هاي فکر و  هاي فردي و حقوق طبیعی، که ریشه در آزادي جمله آزادي آزادي عقیده از

هاي  هشود، در حوز مییده و آزادانه انتخاب یاندیشه دارد، این آزادي که در بستر فکر آزاد رو
مان ه ههنگ و متناسب با آن، بآ هم...) دین، اخالق، سیاست، اجتماع و(گوناگون اندیشیدن 

  : ندا بر این اساس گفته. شود مینام خوانده 
هر شخصی، هر فکري اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که «: آزادي عقیده

 با نگرانی رد، آزادانه انتخاب کند، بی آن که مواجههپندا میپسندد و یا آن را عین حقیقت  می
  .10»یا بیم یا تجاوز باشد

دهد که استعدادهاي فطري خویش را به کار اندازد  میآزادي عقیده این امکان را به انسان 
ترین عقیده را براي  هاي خود به خوبی بهره برده؛ و مهم ییو بتواند از تمام امکانات و توانا

  .11 پیشرفت و تکامل جامعه انسانی آزادانه برگزیندشکوفایی خود و
از آبشخور : ثانیا .ریشه در افکار و باورهاي فردي و شخصی دارد: بنابراین آزادي عقیده اوال

چون از زمره : ثالثا. شود میهاي اساسی، سیراب  حقوق طبیعی و فطري، حقوق بشر و آزادي
اي گوناگون و ه هشد و هم نسبت به حوزبا میشود هم قابل اعطا یا سلب  میحقوق محسوب 

  .شود میجوامع مختلف از حیث قبض و بسط، اعطا یا سلب، متفاوت 
  

  آزادي بیان
تواند موضوع آزادي قرارگیرد و نه قابلیت اجبار و  میعقیده بدون بیان به خودي خود نه 

یار یا اجبار مانند محبت امر قلبی و درونی است و از قلمرو اخته هعقید: اکراه دارد؛ چون
تواند معناي واقعی به خود بگیرد که راه بیرون رفت  میزمانی آزادي عقیده و فکر : بیرون؛ لذا

از . این امر تنها با بیان و عمل ممکن است. کند  ذهن پیداهاز ضمیر نا پیدایی انسانی و خزان
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ندیشه و عقیده خبر تواند از ا میماند، که  میخوانی  ن به سان دستگاه خودکار ذهنرو، بیا این
خواه این آزادي بیان در قالب گفتار، نوشتار، . داده و آن را متعلق آزادي یا اجبار قرار دهد

هرچند . سازي و غیره معماري، مجسمه هاي هنري، چاب و یا انتشار باشد، یا در قالب فعالیت
  .کنیم میما در این بحث پیرامون گفتار، نوشتار، چاب و انتشار صحبت 

  

    عقیده و بیان حق است یا تکلیف؟ آزاديآیا
توان بحث مفصلی را طرح و برسی کرد؛ اما ظرفیت این نوشتار  میدر باره پرسش فوق، 

ناگزیر براي روشن شدن پاسخی پرسش مزبور، . دهد تا تفصیال درباره آن بپردازیم میاجازه ن
ادي در این بحث، به گوییم از مباحث پیشین به دست آمد که مقصود از آز میبه اختصار 

معناي اختیار و یک واقعیت نیست؛ بلکه مراد از آن در این جاه به مفهوم حق مورد نظر 
هر کسی طبق : ولی حق چون همانند آزادي، معناي بسیار وسیع و کشداري دارد، لذا. است

 خواست و سلیقه خویش معناي را اراده کرده و بعضی آن را تنها حق دانسته، برخی دیگر هم
  فرماید می) ع(که درباره معناي وسیع آن حضرت علی  چنان. حق و هم تکلیف دانسته اند

ترین چیزها  تنک ترین چیزها و در هنگام عمل منصفانه، گسترده حق در هنگام توصیف،«
  .12»است

از ارتباط متقابل و متالزم میان حق و ) right(تحت عنوان مفهوم حق) holfeid(هوفلد
  : ا را بیان کرده استوولیت چهار معنمس
  .» مصونیت- حق «-4 ؛ و» قدرت-حق «-3 ؛»آزا دي- حق «- 2 ؛» ادعا-حق «- 1

» امتیاز«که به معناي »  آزادي–حق «ایشان معتقد است از چهار معناي حق، تنها مفهوم 
سه معناي دیگر از یک : هنگ و مناسبت دارد؛ زیراآ باشد با معناي آزادي عقیده و بیان هم می
آید، لذا حق همواره با تکلیف همراه است؛ از باب  می دوجانبه میان دو طرف به دست هرابط

داراي دو طرف » حق طلب دین«شود مانند  میمطرح » ادعا–حق «نمونه وقتی معناي 
ه یارا»  قدرت–حق «که معناي  مییا هنگا. ولومس» مدیون«محق است و » داین«باشد  می
» ب«حق و قدرت دارد تا ماشین خود را به » الف«ي که گردد، دوجانبه است، مانند جا می

حق «یا . داده و بعد از ین او را مالک ماشین گرداند را در وضعیت تغییر قرار» ب«هبه کند و 
در جاي که نما ینده گان، به خاطر حقوق و منافع عموم از مصونیت پارلمانی »  مصونیت–

، حق داراي دو طرف بوده که یک طرف محق، براین اساس در تمام موارد مزبور. برخوردارند
آوریم، حق به  میسخن به میان »  آزادي–حق «اما وقتی از . باشند میول وطرف دیگر، مس
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در نتیجه او، تنها محق است نه . شدبا میم به شخص یمعناي امتیاز یک جانبه بوده و قا
  .13پس آزادي عقیده و بیان از این قسم است. مکلف

معنا که آیا این قاعده ین ه اب: توان تحلیل کرد میین مسأله را بیشتر رسد ا میبه نظر 
دو جانبه بود هم پاي حق در میان است وهم پاي تکلیف؛ ولی اگر » حق«اگر: کلیت دارد

ول یا فقط مکلف است نه محق؟ کلیت وداراي طرفی واحد باشد، تنها محق است نه مس
؛ زیرا یک شخص واحد، نسبت به خویشتن طلبد میداشتن قاعده مزبور تأمل بیشتري را 

» حق حیات«ول؛ مانند وم به آن محق است و هم مسه هگاهی از حقوقی برخوردار است ک
حق، هر فردي از آزادي حق حیات برخوردارند، از سوي دیگر در برابر حفظ  نسبت به ذي

وال «ق آیه او حق ندارد حیاتش را به خطر اندازد و گرنه مصدا. باشد میحق حیاتش مکلف 
اگر آزادي عقیده و بیان مانند آزادي حق حیات با . باشد می 14»تلقو ا بایدیکم الی التهلکه

توان ادعا کرد که آزادي عقیده و بیان در ارتباط با خویشتن، خدا و  میشد، در این صورت 
  : دیگران نسبت هاي گوناگونی پیدا خواهد کرد

توانیم از  می زمانی ،است هم تکلیف؛ زیرا هر حقی هم حق :»دیگران« در نسبت با - 1
مه در عقاید شان آزاد و از احترام متقابل برخوردار باشند، ه هآزادي عقیده و بیان دم بزنیم ک

مکلف بر پذیرش آن عقیده باشد؛ ولی » ب«این نیست که » الف«الزمه آزادي عقیده و بیانی 
حترام گذاشته و مدارا پیشه کند و ا» الف«اي  باید به عقیده» ب«ش این است که ا الزمه

  :  فرمود)ع(چنان که حضرت علی. بالعکس
 بر زیان او )روزي دیگر(یابد، جز آن که  میحق چیزي است که به نفع کسی جریان ن«

 به سود او جاري )روزي دیگر(یابد جز آن که  میجاري شود؛ و نیز بر زیان کسی جریان ن
  .15»شود
نی که از سوي خداوند در ارتباط با عقیده و بیان، تکلیفی به  تا زما:»خدا« در نسبت با - 2

دوش انسان نیامده، مانند افراد نا بالغ، تنها حق است نه تکلیف؛ اما وقتی پاي تکلیف در 
باشد  میاین نسبت نیز یا در مقام ثبوت و تکوین . میان آمد، آنگاه فقط تکلیف است نه حق

ي دینی، از آزادي عقیده، که امر قلبی و  نند این که گزارهما: یا در مقام اثبات و تشریع؛ اولی
انفسی است خبر دهد؛ بدون شک، خبر دادن از امر تکوینی که اساسا نتواند متعلق آزادي یا 

اگر گزاره ي دینی، : دومی. اجبار قرارگیرد تخصصا و موضوعا از بحث خارج خواهد بود
هاي  هي خاص کرده، و را را مکلف به عقیدهشد، در این صورت، یا او بیان تشریع بادرصدد 

رسیدن به آن عقیده را با حجت و بیانی روشن نشان داده است؛ یا فاقد حجت و بیان 
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هاي خویش را براي رسیدن به  اند که تمام تالش باشد؛ در صورت نخست، آدمیان مکلف می
ر  دست یافتند، دت و استدالل به آناي حق، به کار گیرند، و اگر از طریق حج این عقیده

درصورت دوم که حجت و استداللی کافی براي به دست . اند، نه محق ولوحفظ آن فقط مس
ن، چون حجت این دلیل است که به عقل خود انساه نشده، یا به یاي حق ارا آوردن عقیده

توان با  میباطنی است اکتفا شده، یا به این جهت است که عقیده، چون باور قلبی است ن
پس آزادي عقیده حق . شدبا مییشه  بلکه نیازمند تفکر و کاویدن اندلی به آن رسید،دلیل نق

ي باطنی ها اي خدا پسند، از طریق حجت براي رسیدن به عقیده» خدا«است، اما در نسبت با 
. ول استوچنین بعد از رسیدن به آن عقیده، براي حفظ آن، انسان فقط مس و ظاهري، و هم

  : فرماید می )ع(لذا امیرالمومنین علی
اگر کسی بود که حق همواره به سودش جاري بود، و بر زیانش جاري نشود آن کس، تنها «

گانش و عدالتش در تمام اتش، به خاطر احاطه قدرتش بر بندخداي سبحان بود نه مخلوق
گی کنند و در بندگانش این است که بندچون حق خداوند بر ... آنچه فرمانش جریان دارد

  .16»کند میشان عنایت  اوند پاداشی بزرگی برايبرابر، خد
 از آن زاویه، که آزادي عقیده و بیان متوجه انسان است، چون :»خویشتن« در نسبت به - 3

تواند دو حق  میدر موضوع واحد، از جهت واحد، همانگونه که ن شخصی واحد، در زمان واحد،
ه و بیان آن، هم مکلف و هم محق تواند نسبت به آزادي عقید میداشته باشد، ن و دو عقیده،

اي فوق، وجود نداشته  اما اگر فقط یکی از چهار گزینه. ولوباشد، پس تنها محق است نه مس
 اي که داراي دو عقیده اي که داراي دو چهره است، و کند مانند سکه میشد، وضعیت فرق با

همان جهت آن جهت که محق است عینا از  ، از»معتقد«ین صورت  اباشد؛ در میجهت 
اگر : ول است؛ مانند حق آزادي حیات، حالو دیگر، مسهتواند مکلف باشد؛ اما از زاوی مین

رسد، پس  میآزادي عقیده و بیان، مانند حق آزادي حیات باشد چنان که به نظر چنین 
 درست، که در سعادت و ي هاند، و براي داشتن عقید براي داشتن این حق، محق آدمیان،

باشد؛ مانند آزادي درونی و  میول ورنوشت دیگران سخت موثر است، مستکامل وي، و س
  . عدالت درونی

گونه که در حفظ حیات خویش و درست زندگی کردن، و به دنبال  براین آدمیان همانبنا
اي درست از راه  دست آوردن عقیدهه اند؛ براي ب ولوحیات معقول و انسانیت رفتن، مس

هم مند، و حفظ این آزادي عقیده  مند و روش  صورت ضابطهمعقول و منطقی، و بیان آن به
دانند و بر همین  میمین جهت است که بعضی ادیان ارتداد را ممنوع ه هو ب.  هستندمسوول
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شدند و مانند حضرت  میالهی اکثرا قربانی آزادي عقیده و بیان اساس است که پیامبران ا
و   میاي جسه ه مورد شکنج)ص( محمدشد، و یا مانند حضرت می به صلیب کشیده )ع(مسیح

ن و آزادي این حق، گرفتند؛ ولی دست از عقیده و بیان آ میروحی مشرکین مکه قرار 
  . داشتند میبرن

  

  آزادي عقیده و بیان
در مباحث پیشین بیان گردید که تفکر و اندیشه زاییده عقل انسانی، خود به تبع عقل، 

داشتن چراغ آن، خدمت  تواند با روشن نگه میان آزادي پرور و استقالل آفرین است و انس
اندیشه و . بزرگی هم به آزادي، هم به عقل، و هم به پیشرفت علوم و جوامع انسانی کند

گیرد؛ اما پیش  میعقیده، هرچند تا زمانی که ابراز نشده متعلق آزادي، یا سلب آزادي قرار ن
 شکوفایی، بالندگی و تکامل دیگران ا و عقاید زمانی به خوده هترین اندیش از بیان، مهم

شد؛ نه در درون انسانی، شکل گرفته باجویا تواند کمک کند، که آزاد اندیشانه و حقیقت می
منطقی و غیر عقالنی  اي غیره هاي نخست باید از خواست اي و هر عقیده یعنی هر اندیشه

  : گوید میه مولوي ک چنان. کنند میدرونی، آزاد باشد که از آن به آزادي درونی تعبیر 
  زو بتر در اندرون میماند خص    اي شهان کشتیم ما خصم برون 

  شیر باطن صخره خرگوش نیست  کشتن این، کار عقل و هوش نیست 
  17شیر آن است که خود را بشکند    سهل شیري دان که صفها بشکند 

ترین  مشود و یکی از مه میگونه که عدالت درونی موجب تعادل روحی و روانی  آري همان
باشد؛ آزادي اندیشه و  میهاي وي، رین ضمانت اجراي بایدها و نبایدصفات اخالقی و بهت

جوشد، باید بر مبنا، اصول و مقدمات درستی شکل گیرد،  میعقیده، نیز وقتی که از درون 
در این صورت است که شخص معتقد، متعهدانه و . آنگاه در گفتار و رفتارش سرازیر شود

کند که براي خودش مفید و براي دیگران اهمیت  میزند و بیان  می دم اي هیدآزادانه از عق
  .دارد
اي حق، به معناي خاص آن، بحث  اي درونی یا اندیشه براین هرچند ما از آزادي عقیده بنا

توانیم حد  میا و باورها نیستیم، ولی نه هکنیم و به دنبال صحت و سقم و حقانیت عقید مین
پس روشن گردید که در این نوشتار، ما از آزادي عقیده . پوشی کنیم  چشماقل از یادآوري آن

کنیم که در جوامع گوناگون و در بستر حقوق طبیعی، به عنوان حق مسلم  میو بیان صحبت 
آیا عقیده و بیان همانگونه که در عالم تکوین، چون امر قلبی است . شناخته شده است میآد

قانون، و جامعه نیز آزاد است؟ اگر آزاد است، قلمروي این باشد، در عالم تشریع،  میآزاد 
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گیرد؟  میآزادي تا کجا است؟ و اگر آزاد است، چرا جنگ عقاید، گاهی چهره خونینی به خود 
باشد؟ پس این  میاگر آزادي عقیده و بیان آزاد است، آیا تغییر عقیده و ارتداد، نیز آزاد 

هاي فوق را از منظر برخی  ویش، پاسخی پرسشکند، به اندازه توان خ مینوشتار تالش 
و غربی که در این باره، اظهار سخن کرده اند بررسی و ارزیابی کرده، و آنگاه  میمتفکران اسال

  .دیدگاه برگزیده خود را بیان کند
  

  اي آزادي عقیده و بیان از نظر فیلسوفان غربیه هزمین
گفت شغل  میعقیده و بیان بود، او از پیشگامان آزادي اندیشه، ) م.ق470 -339 (تسقرا

ا را با ه هکند، من اندیش میمن مانند شغل مامایی مادرم، است؛ مادرم اطفال را متولد 
هاي دیالکتیکی، تالش  راستی ایشان، با روشه ب. آورم میي خود به زاییدن ها و نقدها پرسش

را به تأمل و کاویدنی اي دیگران ه هدرپی خود، اندیش هاي پیدها و نق کرد تا با پرسش می
ین صورت خود را از ه ااي درست، راه یابیده، و ب بیشتر وادار کند، تا خود آنان به اندیشه

 در این مسیر چنان کوشش کرد که سرانجام در مسیر تسقرا. مغالطه و عقاید غلط برهانند
  .18آزادي اندیشه و بیان قربانی شد

  : گویند می درباره آزادي)  به بعد -م. ق336 ( رواقیون
 خردمند کسی است که آگاهانه .انسان آزاد است که حالت درونی خویش را تغییر دهد«

هاي برتر را برگزیده و از   انسان عاقل کسی است که ارزش.راه سرنوشت خود را بپیماید
هیچ پیروزي باالتر از این :  و در آینه نفس همه امور را دریابد؛ زیرا،ارزش هاي فروتر بپرهیزد

  .»بر رذایل اخالقی فایق آید مییست که آدن
 آزادي برونی را بدون آزادي درونی .م داشتندا رواقیون به آزادي درونی و برونی توجهی تو

دانستند؛ زیرا آزادي برونی و عدالت اجتماعی در گرو آزادي و عدالت  میکامل و مفید ن
همگانی، خود دوستی و ي عدالت جهانی، آزاد چرا که اینان از جهان وطنی،. درونی است

اي بلندي بدون ه ه چنین اندیش.19گفتند میسخن ) خود دوستی اجتماعی(دیگر دوستی 
  .آزادي اندیشه، عقیده و بیان امکان پذیر نبود

گوید، ولی آزادي  میهرچند در باره آزادي فکر و عقیده، سخن ن)  م1650- 1596 (دکارت
 زیرا توانایی به کار بردن شک روشی و تعمدي، در داند؛ میل یترین مسا و اختیار را از بدیهی

 :گوید میلذا . گرو اختیار و آزادي، و آگاهی از آن، مستلزم تصور فطري از آزادي است
  .20اندیشم، پس هستم می
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هابز . داند میآزادي عقیده و فکر را تنها در چارچوب قوانین مجاز ) م1679-1588(هابز 
رفت از  داد، و برون ودپسندي و بدگمانی آدمیان قراروضع طبیعی جنگ را برخواسته از خ

قوانین . دانست میاین وضعیت را وضع و کشف قانون طبیعی و برقراري صلح و امنیت 
باشد که ناظر به فعل و ترك کارهاي است براي  میاي دستورات عقل سالم  طبیعی زاییده
ر چارچوب قوانین محدود ها را د  براین اساس آزادي.21و برقراري صلح میتداوم جان آد

اگر هر کس آزاد باشد، دستورات وجدان خویش را به اجرا درآورد، به «: گوید میکند؛ زیرا  می
 حتی - ، امکان این که آدمیان بتوانند در صلح با یکدیگر زندگی کنند، ها آنجهت تفاوت وجد

  22»کند میوم رود و این وضعیت مردم را از آزادي محر می از میان –براي یک ساعت نیز 
  .پس آزادي از هر نوعی آن که باشد، باید محدود به قانون باشد

رسد که با افکار و  میهاي به ذهن  از برخی عبارات هابز در این مورد، پرسش: ارزیابی
اي عقل پسند، سازگاري ندارد؛ هابز به خاطر برقراري صلح و امنیت، دستور و ه هاندیش

هد؛ تمام عقایدي را د میهاي خوب و بد اندیشه و عقیده، قرار  قوانین شهریار را معیار ارزش
آیا جایگاه : اوال:  این افکار.23که مخالف اراده شهریار و قوانین مدنی باشد، باید انکار کرد

دهد؟ آیا  می شهروندان را تا حد یک ابزار که در دستان شهریار قرار گیرد، تنزل نهاندیش
دین و : یابی کنند؟ ثانیا فکارشان را ارزش اخوب و بد عقاید وتوانند معیارهاي  میمردم خود، ن

ویژه دستورات شهریار باشد، آیا شهریار ه مذهب به جاي این که معیار و میزان عقول، ب
آیا صلح و امنیت بر بستر قوانین و باورهاي ! تواند میزان و معیار خوب و بد آن باشد؟ می

ها از رویکرد ایشان، به انسان  رسد این پرسش میظر به ن پذیرد، یا بالعکس؟ میدینی، تحقق 
  .گیرد که در این جا مجال ارزیابی آن نیست میشناسی خاص ایشان نشأت 

آزادي را شرط ضروري اخالق، و اخالق را گوهر ادیان، و غایت ) 1804- 1724 (کانت
د، تکلیف را براي کن میو چون اخالق و ظیفه گرایانه را ترویج . داند میاخالقی، خود انسان را 

دف دیگر؛ یعنی عمل اخالقی براي اداي تکلیف، تنها در سا ه  هن شمارد، میتکلیف، محترم 
مفهوم «: گوید میاین اساس  بر.  آزادي، اختیار و فرامین عقل عملی، امکان پذیر استهی

یگر  آن، بر فرضی که چیزي دهدهد، که در نتیج میآزادي من را، فردي از عالم معقول قرار 
نباشم، کلیه اعمال من، همواره مطابق با خود مختاري اراده خواهد بود، ولی چون من خود را 

و خویشتن را فقط ... کنم، اعمال من باید مطابق آن باشد، میفردي از افراد عالم حس، شهود 
 ادانیم؛ حت میکند، قابل اجبار و اکراه  می عقل براي خود وضع هاز طریق قوانین که به وسیل

کند، آزادي است و این امر را  میملزم بودن به ایجاب قوانینی که شخص بر خود تحمیل 
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ی رشد شخصیت  بنابراین به عقیده کانت، چون هدف اصل.24»کند میشهادت وجدان تأیید 
  .ید آزادي اندیشه، عقیده و بیان، محترم شمرده شودافراد انسانی است با

  

  غربیآزادي عقیده وبیان از نظر فیلسوفان 
توان  میدر باره آزادي عقیده، باور دارد که تنها با اختیار و آزادي ) 1677-1632 (اسپنوزا

توان با  میحق داوري، ابراز عواطف و اعتقادات را ن. اصول اعتقادي خود را انتخاب کرد
هیچگونه قرارداد اجتماعی محدودش کرد؛ زیرا هر کسی به مقتضاي حق طبیعی، مالک 

تواند این حق را از او  مینگیزي نایش بوده و قدرت حاکم بدون نتایج فاجعه اي خوه هاندیش
پس آزادي اندیشه و بیان که باعث پیشرفت علوم و انتقادات سازنده و عقالنی . بستاند

افروختن آتش، بی نظمی، اخالل در نظم  اما اگر قصد آشوب،. شود، نباید مانع آن شد می
 بنابراین اسپنوزا آن را در .25توان جلوگیري از آن کرد می عمومی، سرپیچی از قوانین، باشد

  .داند میحدود قانون آزاد 
داند و با مبانی معرفتی تجربه  میعقل را استعداد همگانی ) 1706- 1632 (جان الك

یچ انسانی به نتایج و باورهاي قطعی و یقینی، نخواهد رسید، ه هگرایی خویش، معتقد است ک
.  طبیعتيدهد، نه از ماورا میز محیط زندگی خویش متأثر بوده و خبر این عقل آدمی، تنها ا

نباید . تواند عقایدي که برایش یقینی و معتبر است انتخاب کند میبراین اساس هر کس 
هر کسی در این . اي را بر مردم به زور تحمیل کرد، یا جلوي ابراز عقاید را گرفت هیچ عقیده

ردار بوده و دولت نه تنها حق ممانعت از آن را ندارد، بلکه زمینه از آزادي گزینش مطلق برخو
  .26باید آزادي آن را فراهم کند

رسد خداوند چنین قدرتی به  میبه نظر ن«: گوید میجان الك در خصوص عقایدي مذهبی 
کسی داده باشد، تا بر دیگران تسلط یابد و آنان را مجبور به پذیرش دین او، نماید؛ چنین 

هیچ انسانی : که تواند با حاکم مدنی تفویض شود؛ چرا میت مردم نیز نقدرتی با رضای
تواند تا آن حد نسبت به مراقبت از رستگاري خود بی اعتنا باشد، که آن را چشم بسته  مین

تواند  می اگر بخواهد، ناهیچ انسانی حت...  وا گذارد– خواه پادشاه یا اعیان -در اختیار دیگران
  .27»تورات دیگران قرار دهدرا تابع دسایمان خود 

داند عقاید امر قلبی و درونی است، لذا معتقد است، حتی اگر  میجان الك چون : ارزیابی
بنابراین ایشان . ي اجبار بیرون است توانیم، چون از دایره میبخواهیم مانع آن شویم باز هم ن

یازمند ترغیب درونی معتقد است که باورهاي دینی و عقاید ما، باید از درون بجوشد، یعنی ن
چنان که عقیده باید  از سوي دیگر هم. یچ عملی پذیرفته نخواهد بوده هباشد، و گرن میذهن 
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فرمانروا نباید سخنرانی هاي «: گوید میو در این باره . آزاد باشد، بیان نیز باید آزاد باشد
  .28»اي مذهبی شوده همذهبی را ممنوع کند نباید مانع بیان عقاید نظري فرق

شاید در باره دیدگاه جان الك، در مورد آزادي عقیده و بیان، با توجه به روش و مبانی 
اي وحی، و عدم دسترسی عقل  ي ایشان، و وسیع بودن قلمرو عقل بر گسترهها آنتجربه گرای

اي مهم  اما نکته.  طبیعت، بتوان تأملی کرد؛ که در این جا مجالش نیستاي ماورايه هبر گزار
چوب قانون محدود هاي فردي را در چار  اکثر طرفداران حقوق طبیعی، آزادياین است که

به . شود پیدا است میکنند، همان گونه که از نظریه اسپنوزا و دیگران که در ذیل بحث  می
. رسد تنها جان الك سنت شکنی کرده از آزادي بی حد و حصر سخن گفته است مینظر 

ر طرفداران حقوق طبیعی آن را در حدود قانون اگ: کنیم میاکنون این پرسش را مطرح 
ي  خواسته از طبیعت باشد، آیا به عقیدهي عقل و بر د، قانونی که زاییدهدانن میمدنی آزاد 

اي برخوردار ه ها و گزاره هالك، این محدودیت روا است؟ بر فرض قبول، اگر دینی از آموز
راي رسیدن به سعادت شان بیان کرده باشد که در امور دنیایی و اخروي بایدها ونبایدهاي ب

باشد و به کمک عقل قوانین و مقرراتی جامع را معرفی کرده باشد؛ آیا در این صورت 
رسد اگر  میتواند؟ به نظر  میتواند آزادي عقیده و بیان را در حدود آن محدود کند یا ن می

  !نیز مثبت باشد میپاسخ در اولی مثبت باشد با ید در دو
ترین گوهر طبیعتا آزاد، و آزادي را گرانبهاانسان را ) 1778- 1712(وژان ژاك روس

هاي خود را به  شود تا بخشی از آزادي میداند؛ ولی انسان با قرارداد اجتماعی، ناگزیر  می
انسان براي ارجمندي و معنویت . خاطر آن محدود کرده، تا آزادي بهتري را به دست آورد

شد و براي مقام آزادي،با ید به قانون ید آزادي داشته باخویش، و براي تحقق حقوق بشر، با
افراد ملت در مورد عقاید شان تا زمانی که این عقاید «: گوید میبراین اساس . احترام بگذارد

دستورات .... ت حاکمه حساب پس بدهندایه  هیت ندارند تا بمسوولارتباط با جامعه ندارد، 
ضایی آن است که مرتبط با اخالق و وظایفی باشد یک مذهب تا آنجا مورد توجه دولت و اع

خارج از این . باشد میکه شخص معتقد به آن مذهب، مکلف به رعایت آن نسبت به غیر 
ت حاکمه ااي که دوست دارد، بدون آگاهی هی محدوده، هر کس آزاد است تا هر عقیده

  .29»تواند داشته باشد می
  : روسو، دو نکته اي قابل تأملی وجود داردي  رسد در مورد اندیشه میبه نظر : ارزیابی

داد اجتماعی را به طور ضمنی اطاعت از اراده کلی، و تحقق اراده کلی را، به  روسو قرار- 1
داند؛ یعنی گذشتن از اراده خویشتن و تبعیت از اراده کلی،  میمعناي تحقق اراده شهروندي 
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پارادوکس که در این اندیشه و . تشود، بلکه به معناي آزادي اس مینه تنها اجبار محسوب 
جود دارد این است که از یک سو، اجبار به رفتار مطابق اراده عمومی، به معناي اجبار به 

وقتی که : شود؛ یعنی می حاصل ي دیگر، اراده کلی، به شمارش آراآزادي است، از سو
ام؛ حل  ا بودهدهد که من به خط میشود، این نشان  میي من، پیروز  اي مخالف عقیده عقیده

  .رسد می مشکل به نظر هاي آرا این پارادوکس با توجه به دشواري
شود که از تفتیش عقاید به خاطر آسیب نرساندن به  می در برخی عبارات روسو، دیده - 2

که انسان را آزاد، و آزادي را   این امر با توجه به این.30کند میداري  جانب قرارداد اجتماعی،
داند؛ پارادوکسی دیگري  میو اساسا مقام انسانیت و معنویت را در گرو آن گرانبهاترین چیز، 

توان به خود اجازه داد که  میکند؛ چون عقاید، تا ابراز نشده، چگونه  میرا در گفتارش ایجاد 
عقایدي دیگران را تفتیش کرد، و اگر آزادي این قدر ارزشمند است یکباره چرا این قدر ذلیل 

هاي ناروا علیه دیگري، و در نتیجه باعث  شود براي اتهام میي ها آنخود بهتازه این ! شود می
زدیم و آزادي را براي آن  می که از آن دم –هرج و مرج اجتماعی شده و قرارداد اجتماعی 

کردیم نا خواسته در دامش  مییعنی از چیزي که فرار . زند میم ه ه را ب-کردیم میقربانی 
 . گرفتار شدیم
هر کس : کند میادي عقیده را یک امر مفروض گرفته و به یک جمله اکتفا  آزمنتسکیو

ي مذهبی نیز  ي عقیده بارهو در. 31»اي که مایل باشد، قبول نماید تواند هر نوع عقیده می
وحشت و مجازات . کند میمذهب، اخالق و روحیات مردم با امر زمامدار تغییر ن«: گوید می

کی نخواهد رك مذاهب، اختیار مذهب جدید، هیچ کمهاي جسمانی، در تغییر عقاید، ت
براي استفاده از آزادي باید هر کس آنچه را فکر «: گوید میي آزادي بیان  و درباره. 32»کرد
مگر آن چیز هاي ... الضمیر است فیر واقع حفظ آزادي مستلزم بیان ماکند بتواند بگوید، د می

  .33»نون نهی کرده باشدکه قا
معتقد است هر فرد در درجه اول این حق را براي ) 1873-1806 (جان استوارت میل

اي  کند، که باید آزادي فردي داشته باشد، مشروط بر این که، آزادي وي، لطمه میخود ادعا 
ها براي سایر  فش تأمین همین آزاديده  هبه آزادي دیگران وارد نساخته و خود از قوانین ک

ي  صورت حق دارد که آزادانه فکر کند و اندیشهدرآن . افراد اجتماع است، اطاعت ورزد
آزادي  ها، خویش را انتشار دهد و سلیقه و میل خود را آزادانه به کار اندازد؛ این گونه آزادي

آزادي بیان و نشر اندیشه، هر چند وابسته به رفتار فرد در ارتباط با . اساسی بشر است
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اهمیت دارد، پس تا حد زیادي از دالیلی باشد، اما چون به اندازه خود اندیشه  میدیگران 
  .34»شود یکی را از دیگري تفکیک کرد مییکسانی بر خورداراند و ن

ي عقیده و بیان این است که اگر کسی بخواهد اندیشه را استدالل ایشان در باره آزاد
 خاموش کند، آن اندیشه و عقیده یا صحیح است، یا اشتباه، یا نیمه اشتباه و نیمه صحیح، هر

اي که  اگر اندیشه: کدام این سه مورد باشد، کسی حق خاموش کردن آن را ندارد؛ زیرا
صحیح است، به زور خاموش شود، به معناي مبادله کردن باطل با حق است و محروم شدن 

گان آن، به نوبه خود، زیان  اي اشتباه باشد، خاموش کننده اگر عقیده. اي حق از اندیشه
. کند میي حق خود را بیشتر آشکار  اي حق و باطل، اندیشهه هرد اندیشکنند، زیرا با برخو می

اي از حقیقت دارد،  ی بهرهیاي که نیمه حق و نیمه باطل باشد، اوال به نحوي جز اما اندیشه
  .گیرد میثانیا بخش باطل، خود به خود در معرض نابودي قرار 

ي واحدي داشته باشند، عمل  براین اگر همه افراد بشر به استثناي یک نفر، عقیدهبنا
حق خواهد بود که عمل خود وي، اگر بر فرض این گان همان اندازه ناروا و نا نندهخاموش ک
  .35کرد میداشت که نوع بشر را به زور خاموش  میقدرت را 

شود که مبادا  میاگر با مرتدان به این دلیل بر خورد «: گوید میباره تغییر عقیده ایشان در 
ردد، از سوي دیگر با این دلیل  آنان موجب سستی ایمان و زیان اجتماعی گي باطل عقیده

اي سرشار و ه ه بسیاري از اندیشها آناي ه هرویند که ممکن است که با خاموشی اندیش هبرو
درآن صورت هر : هاي درخشان و متوسط در جامعه به خاطر ترس قربانی شوند؛ زیرااستعداد

  .36»شوند میش بکوبند خاموش و ساکت ا هر ارتداد بر پیشانیکه مبادا م اندیشه از ترس این
براین جان استوارت میل هم با آزادي اندیشه و بیان وهم با آزادي عقیده و تغییر عقیده بنا

اي تنزل و  کند تا آنجاي که سلب آزادي را به منزله میموافق است و از آن به شدت دفاع 
  .داند میع انسانی مانع شکوفایی استعداد ها و پیشرفت جوام

شود این است  میگرایان دیده  و سایر تجربه» میل«اي ي اساسی که در اندیشه نکته: ارزیابی
: ثانیا. دانستند میقلمرو عقل تجربی را فراتر از عقل تحلیلی، استداللی و وحی : که اوال

: لثاثا. کردند میشان لحاظ  سعادت دنیایی آدمیان را بدون در نظر داشت سعادت ابدي
مانند تفتیش عقاید، خفقان : و بعد از آن در گوشه و کنار جهانمیانه وضعیت حاکم در قرون 

باعث شد که اندیشمندان  هاي که در تاریخ مکررا اتفاق افتاده بود، گیري و سخت
ه و از سوي دیگر، ب.  عود کنندها آنهاي شدیدي داشته باشند تا مبادا دو باره  گیري موضع

ر دلیل خاموش شود، نه ه  هشود ب میاي که باعث پیشرفت استعدادها و جوامع  راستی اندیشه
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افزون برآن، تفکر و استدالل در دایره اختیار . باشد میتنها عاقالنه است بلکه غیر منطقی نیز 
گیرد، اما عقیده و باور نتایج حاصل از تفکر و تحلیل است که اوال غیر  میآدمیان شکل 

اگر بنا براین است که آدمیان در فرایند تکامل . مراتب است نیا امري ذوباشد ثا میاختیاري 
دم تجدید حیات و تشدید حیات  رسند و عقاید آنان دم به میخویش گام به گام به عقالنیت 

هاي خرافاتی، تحریفات، جادو و اوهام،  اي با سنت شان آمیختهر این صورت یا عقایدکند، د می
شان نه یا چنین نیست، یعنی عقاید. باشد می... د، تعبد و توارث ودگم اندیشی و تعصب، تقلی

تنها پیراسته از هر گونه عقل ستیزي، خرافات و موارد مزبور است، بلکه بسیار عقالنی و عقل 
هاي   شخصی که با پژوهش،در صورت اول. پذیر بوده و داراي منطق و استدالل بلند است

خود حیات جدیدي بخشیده و خود را از خرافات و اوهام ي  عمیق توانسته به اندیشه و عقیده
حال خواه، در راستاي تغییر عقیده باشد یا اصالح و ! نجات داده، چرا با او بر خورد کرد... و

گز دست بر ي خویش هر رسد از عقیده میدر صورت دوم به نظر ن. تشدید عقالنی عقیده
در هر » میل«الل توانیم ادعا کنیم که استد میبا این تحلیل . تواند می اگر بخواهد نادارد، حت

  .دو بخش آزادي عقیده و تغییر عقیده، نا تمام است
  

  ي آزادي عقیده و بیان در باره میهاي متفکرین اسال دیدگاه
به .  در باره آزادي عقیده و بیان بسیار روشن و صریح اظهار نظر کرده است)ره(امام خمینی

اسالم حکایت آشکار از آزادي  میویژه پیامبر گراه  اسالم ب پیشوایانهي ایشان سیر عقیده
 براي این نازل شده که تحمیل عقاید 37»ال اکراه فی الدین«و آیه . کند میعقیده و بیان 

کنند و دوست دارد  میدر مکتب اسالم حرف حق را با برهان اظهار  «.38توان کرد مین
 به عقیده .39»کرد و نباید عقیده را تحمیل مطالبش را برهانی بفهماند و باید راه را بشناسد

جز در موارد نادر که اسالم و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با  میاي امام در نظام اسال
تواند رأي خود را بر دیگري تحمیل  میکس ن تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ

 هر فردي از حق آزادي ،41تندسه ههمه افراد داراي آزادي در هرگونه عقید« چرا که .40کند
  .42»عقیده و بیان برخوردار خواهد بود

امام اعتقاد دارد که عقیده را باید با منطق و برهان قبوالند، عقاید دیگران را باید با منطق 
تواند  میهر کس «اسالم این توانایی و حجت را در خودش دارد : و برهان پاسخ داد؛ چرا که

تمام  میدولت اسال  و اسالم جواب همه عقاید را به عهده دارد،اظهار عقیده خودش را بکند،
 ما حجت داریم، کسی که حجت دارد، از آزادي بیان .43ها را با منطق جواب خواهد داد منطق

از آزادي بیان و قلم   اسالم دین مستند به برهان و متکی به منطق است،44.ترسد مین



 
 

 

ان
و بی

ده 
عقی

ي 
زاد

آ
  

73  
 

ها ثابت، و در  اف در محیط خود آن مکتبهاي دیگر که انحر هراسد، و از طرح مکتب مین
  45»ستند، باکی ندارده هپیش دانشمندان خودشان، شکست خورد

اي؛ باب اجتهاد، آزادي ه هامام اعتقاد دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی نباید به بهان
اندیشه و عقیده را مسدود کند؛ زیرا با بسته شدن باب اجتهاد، عقیده و اندیشه و علم، آرام 

  : شود میم پاي استبداد باز شده و سرانجام به دیکتاتوري ختم آرا
است  میکند که خودش یک آد میکند در انسان، از اول خیال  میدیکتاتوري کم کم بروز «

افتد، در آراء و اقوال شروع  میها که اتفاق  که با دیکتاتوري مخالف است، لکن بعضی وقت
این یک دیکتاتوري است که ... برهان ثابت کندکه با  نه این... کند در تحمیل کردن، می

یک . انسان بخواهد آن چیزي که خودش فکر کرده است، دیگران از او بی جهت قبول بکنند
باالتر  میبعد کم کم که قدرتی برایش پیدا شد، از این جا یک قد... وقت آدم منصفی است

  .46»کند به دیکتاتوري کردن میکم کم شروع ... اردذگ می
این امام در باره آزادي عقیده و بیان دیدگاه روشنی دارد و تحمیل عقاید را معادل بربنا

داند؛ زیرا آزادي عقیده  میداند و آزادي بیان را از آزادي عقیده تفکیک ناپذیر  میدیکتاتوري 
بدون آزادي بیان ارزش ندارد، فکر و اندیشه جزء مکنونات قلبی، باطنی و معنوي بشر است 

  .47دون ابراز ارزش نداردي دل پنهان است، لذا بها آنخ که در نهان
 معتقد است که اسالم فضایل اخالقی و روحی را در گرو اراده و اختیار مرتضی مطهري

سوم اسالم به طور کلی . که محبت و عقیده از قلمرو اجبار بیرون است دوم آن. داند می
: داند؛ زیرا می محدود به عقاید صحیح باشد اما عقیده را میطرفدار آزادي تفکر در اصول دین 

یچ مبناي فکري ه هاي ک آزادي تفکر و اندیشه شرط ترقی و تجلی افکار است، نه عقیده
  .  درین صورت قلمرو آزادي تفکر وسیع تر از آزادي عقیده خواهد بود48.نداشته باشد

قیده را در این که ع آن: اوال: باشد میچند نکته در عبارت مطهري قابل مالحظه : ارزیابی
: ثانیا.  که معادل اندیشه باشداي ي مذهبی در نظر داشته نه عقیده جا به معناي عقیده

؛ زیرا همه  نه در ورود به آن عقیده ابتداءمحدودیت آزادي عقیده، در تغییر عقیده است
: لثاثا. داند، و خود مطهري نیز همین نظر را دارد میآزادي عقیده را مجاز  میمتفکران اسال
ي استدالل و حجت  ي صحیح هیچگاه بدون پشتوانه  دارد که اندیشه و عقیدهایشان عقیده

باشد، پس آزادي  میي نادرست بدون دلیل و غیر موجه  خواهد بود، و هر اندیشه و عقیدهن
هم موجه و منطقی است و هم باعث خود : ي اندیشه و عقیده درست است؛ زیرا شایسته

بر این اساس چون دین حق، همراه با برهان و . جتماعی خواهد بودشکوفایی و شکوفایی ا
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شود، دینداري معرفتی و خود باوري دینی را در یک اعتقاد  میمنطق براي دیگران عرضه 
  .لذا چنین عقیده باید آزادي باشد. سازد می جوامع میسر هپذیرفتنی براي هم

که دین  اول آن: شود می فرض دو احتمال» ال اکراه فی الدین«له ا در مسمصباح یزدي
دوم این که کسی را نباید به پذیرش دین وادار . چون اعتقاد قلبی است و اکراه بردار نیست

آید که معناي اول  میبه دست ... ویژه آیات جهاد، قصاص وه از مجموع آیات قرآنی ب. کرد
ه دریافت و پذیرش  کاآزادي عقیده به این معن«: گوید میآنگاه . مراد باشد نه معناي دوم

زیرا پیدایش یک عقیده مبتنی بر ... قلبی، قابل اکراه و اجبار نیست، سخنی درست است؛
اصل خواهد شد؛ و کسی جود این مقدمات، آن عقیده حهاي است، که با و مقدمات و آگاهی

و چون پذیرش عقیده امر درونی و قلبی است، در اختیار خود . گیري از آن نیستقادر به جلو
اما اسالم این سخن را که انسان آزاد است هر . باشد میخص بوده قابل اجبار و اکراه نش

از دیدگاه اسالم، . پذیرد میاي که در سرنوشت او، بی تأثیر باشد ن عقیده را بپذیرد، آن عقیده
براي رسیدن تنها پذیرش باورهاي حق و صحیح ارزش دارد، و انسان باید تمام تالش خود را 

  .49» به کار گیردبه حقیقت
 تنها معناي ذکر کرد» الاکراه فی الدین«رسد از دو معناي که براي آیه  میبه نظر ن: ارزیابی

اوال اگر آیه مزبور تنها این معنا را اراده کند که اعتقاد امر قلبی و اکراه : اولی مراد باشد؛ زیرا
یچ هه  است، سخنی کفهمیم، و از حکیم بدور میبردار نیست، این مطلب را با عقل نیز 

. که اگر چنین باشد، تحصیل حاصل خواهد بود افزون بر آن. اي نداشته باشد، بگوید فایده
کند، بلکه آیات دیگري نیز داریم که  میتنها این آیه بر عدم اکراه و اجبار اعتقاد داللت ن: ثانیا

صراحت بیشتر بر آن آیات . کنیم می اشاره ها آنهاي مفسرین به  بعدا ضمن بررسی دیدگاه
ر دو معنا مراد ه ههاي مفسرین روشن خواهد شد ک در دیدگاه: ثالثا. عدم تحمیل عقیده دارد

: گوید میدیدگاه جوادي آملی است که : ید این نظریاولین مو. است نه تنها معناي اول
بلکه یچ منافاتی با آزادي عقیده نداشته ه هآمد» الاکراه فی الدین«آزادي عقیده که در آیه«

ورزي حق  که در قرآن تصریح شده که آزادي در انتخاب دین و دین چنان. ید آن استیمو
توان دیگران را در انتخاب دین و  مییعنی ن» هیچ اکراه در دین نیست «.50»مسلم افراد است

عقیده اکراه کرد که به سمت خاصی گرایش پیدا کنند؛ چون عقیده امر قلبی و اکراه بردار 
  . نیست
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  اه قرآن و مفسرین در باره آزادي عقیده و بیاندیدگ
ترین کتاب آسمانی و الهی و بهترین منبع دین و دینداري مسلمانان، هر  کریم بزرگقرآن 

نوع آزادي و حقوق اساسی را که در راستاي تکامل و شکوفایی استعدادهاي آدمیان موثر 
 را آفرید، )ع(که حضرت آدم میانخست هنگ. باشد مورد تأیید، تأکید و توصیه قرار داده است

اي آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از «: به داشتن اختیار او، چنین فرمود
نشوید؛ که از نزدیک این درخت ) اما(خواهید گوارا بخورید،  میهاي آن از هر جا  نعمت

  .51»ستمگران خواهید بود
 هداد و آنگاه در آی  مورد تأیید قرارقرآن کریم اختیار و آزادي آدمیان را از هنگام آفرینش

را به انسان نشان ) حق و باطل(ما به حقیقت راه «: دیگر آن را این گونه مورد تأکید قرارداد
  .52»خواهد هدایت پذیرد یا کفران ورزددادیم، حال 

تواند آزادانه فکر کند، آزادانه  میبنابراین از نظر قرآن کریم انسان آزاد آفریده شده است و 
هاي سعادت و شقاوت را همراه خود سعادت و  ي خویش را برگزیند، ولی خداوند راه عقیده

قران کریم در مورد آزادي تفکر، بیش از سیصد آیه : لذا. شقاوت حقیقی معرفی کرده است
نازل فرموده و مردم را به سوي آن ترغیب و تشویق کرده است، و در واقع معجزه بودن قرآن 

م از آزادي تفکر حمایت کرده، هم مسیر درست را براي آن ه هباشد ک میمین دلیل ه هب
هاي سعادت را نشان داده است؛ هم براي شکوفایی استعدادها و پاالیش  هتعیین نموده و را

اي درونی انسان، و تأیید تعقل، نازل شده است؛ میزان و مالکی براي آن تعیین ه هگنجین
با استدالل و منطق بیان نموده و به دیگران نیز روش هاي خویش را هم تمام ادعا. استکرده 

بدین صورت قرآن کریم با حجت بلند، با رعایت فصاحت و . تفکر و بیان را آموخته است
تعصب و تقلید را در اعتقادات  ویج، بساط جهل،، فرهنگ دینی و معرفت دینی را تربالغت

نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما، با حکمت و موعظه «: لذا به پیامبرش فرمود. برچیده است
  .53»نیکو تر است استدالل و مناظره کن با روش که ها آنو با 

ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من «: فرماید می قرآن کریم در خصوص آزادي عقیده 
. است تر راه درست از راه انحرافی روشن) زیرا( در پذیرش دین هیچ اکراهی نیست، 54»الغی

الل قرآن بسیار زیبا و محکم است، یعنی مسیر درست مانند شاهراه بزرگ روشن این استد
کند، منطق  میشناسند، حق خواهی نخواهی خود را آشکار  میاست، حق را از باطل همه 

لجاجت، یا منافع  پذیرند، مگر از روي تعصب، میبلند قرآن مستدل است و استدالل را همه 
یگر این آیه اشاره دارد که عقیده امر قلبی است و امر قلبی و از سوي د. اي دنیاییه هو انگیز
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که این دنیا  افزون بر آن. دار نیستر تحمیل شود، چون اساسا اکراه برتواند با زو میانفسی ن
دار اختیار و امتحان است نه دار اجبار، و اگر دار اجبار بود، اساسا نیازي به ارسال رسل و 

توانست، در حالی که پیامبران  میوند به راحتی این کار را انزال کتب نبود، چرا که خدا
خواست، اهل زمین همه  میاي رسول، اگر خدا «: فرماید میقرآن در این باره . توانند مین

ین ه ا خداوند ب.55»داري، که ایمان بیاورند میآوردند، آیا تو مردم را به اجبار وا  میایمان 
:  را روشن فرمودها آن را تأیید و جهت ها آنآزادي طریق ضمن نشان دادن راه حق و باطل 

. 56»خواهد کافر شود میخواهد، ایمان بیاورد، هر کس  میاین راه حق است، هر کس : بگو«
براین قرآن کریم نه تنها وظیفه عالمان دینی را روشن کرده است، و آنان را اجازه بر بنا

ا به جاي تحمیل کردن فرمود باحجت  پیامبران راتحمیل کردن عقیده نداده است، بلکه حت
 انما انت مذکر لست علیهم فذکر«: و حکمت با مردم سخن بگو، و همواره آنان را متذکر شو

  .57»بمصیطر
براین منطق قرآن کریم نسبت به آزادي فکر، عقیده و بیان در عالم تکوین، یعنی باطن  بنا

است و نظر اکثر مفسرین نیز انسان، و در آغاز پذیرش دینداري، کامال روشن و منطقی 
طلبد که به امید  میهمین دیدگاه است؛ اما نسبت به تغییر عقیده بحث تفصیلی دیگري را 

  .کنیم میخدا در بحث جداگانه به آن اشاره 
باشد که به آن اشاره  میاي دیدگاه مفسرین در ذیل آیات مذکور همان  هرچند چکیده 

  .  مختصر به نظریات ایشان شودهدانم که اشار مییشتر الزم کردیم؛ اما از باب تأیید و استناد ب
ال اکراه فی  «ه عالمه طباطبایی فیلسوف، فقیه و مفسر بزرگ جهان اسالم در ذیل آی

است که در پی  میاي از معارف عل اجبار در دین نیست، زیرا دین سلسله: گوید می» الدین
و ایمان امر قلبی و اکراه بردار نیست؛ چرا که آید، اعتقاد  میآرایش و تنظیم آن، اعتقاد پدید 

بنابراین اگر . شود نه در تفکر و اعتقاد میتأثیر اجبار تنها در رفتا ر و گفتار آدمیان آشکار 
ي آن  اي عدم اکراه، اخباریه باشد، حکایت از این دارد که اعتقاد امر تکوینی، نتیجه آیه

ین معنا خواهد بود که عقیده ه اب یعی باشد،باشد؛ اما اگر حکم انشایی و تشر میتشریعی 
واالعتقاد و االیمان من االمور القلبیه ...ال اکراه فی الدین نفی االجباري«: تحمیل بردار نیست

  .58»التی الیحکم فیها االکراه و االجبار
انفسی و  دینداري و ایمان امر قلبی،:  بنابراین دینداري تحمیل بردار نیست؛ زیرا اوال

برفرض توانستن و تحمیل : ثانیا. توانیم می اگر بخواهیم اجبار کنیم، نا است، حتتکوینی
اي ارزش دارد که   چون دنیا دار امتحان و گزینش است، پس عقیده کردن ارزشی ندارد،
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شود، نیازي به زور و اکراه  میثالثا دین اسالم با حجت و استدالل بیان . انتخاب شده باشد
نکشف حقایقه واتضح طریقه بالبیانات الهیۀ الموضحه بالسنۀ النبویۀ فقد والدین لما ا«. ندارد

  .59»تبین الرشد والرشد فی اتباعه
اي الکنه لم یشاء ذالک فلم یومن «: گوید می) سوره یونس99(ي   ایشان در ذیل آیه

 یعنی 60»جمیعهم و الیومن فالمشیۀ االلهیۀ فی ذالک الی اهللا سبحانه و لم یشاء ذالک
آیا تو اي . توانست مردم را بر پذیرش عقیده مجبور کند، و لکن این کار را نکرد مید خداون

در این راستا نه زیاد نگران ! پیامبر نگران دینداري آنان هستی که چرا آنان متدین نشدند
ایمان چیزي نیست که آن را با زور . باش و نه زیاد کوشش کن؛ چون قادر براین کار نیستی

رو، خداوند که قادر بر آن هم بود،  باشد، از این میکه نیازمند حسن اختیار تحمیل کرد، بل
  .مردم را مجبور به پذیرش نکرد

شود؛ زیرا دین ادراك  می سید قطب معتقد است که عقیده در فرایند ادراك و بیان حاصل 
بشري، عقل، وجدان و فطرت آدمیان را مورد خطاب قرار داده است؛ پس دین عقالنی و 

واذا کان هذالدین ال یواجه الحس البشري بالخارقۀ المادیۀ «: طقی بوده، اجبار بردار نیستمن
  .61»یعتنق هذالدین تحت تأثیر التهدیدالقاهره، فهو من باب اولی ال یواجه بالقوة و االکراه ل

گوید اجبار نکردن دین، به معناي حرمت نهادن به اراده، آزادي، فکر و شعور و  می ایشان 
باشد؛ زیرا آزادي عقیده از حقوق اساسی بشر است و انسانیت انسان در  میمت انسانی کرا

گیرد، نفی اجبار را تکوینا و  میرا در ال اکراه براي نفی جنس » ال« چون.62باشد میگرو آن 
  .پذیرد میتشریعا 

د، هاي پیشین تنها دخول در دین را بدون اکراه قبول دار  مصطفی مراغی با همان استدالل
  .63نه خروج از دین را
اما . گویند می همان بیانات فوق را ،66 و محمد رشید رضا65 جواد مغنیه،64 محمد سبزواري

ح و بحث ه و هم بر اساس دیدگاه اشاعره طرفخررازي هر چند بحث را هم بر منظر معتزل
 ابن .67مکردی می در این مقاله وجود ندارد تا آن را اشاره هدهد؛ لکن ناگفت میه یمفصلی ارا

دو روایت و مین صورت از سایر مفسرین تبعیت کرده، و حدود بیسته هجرید طبرسی نیز ب
  .68بر تأیید آن آورده است

بنابراین در تحمیل ناپذیري دین و اعتقاد، در استداللی بودن آن، در عقل پذیري و اتمام 
عقیده و ایمان هاي حجت با حکمت را، در آغاز پذیرش  ه روشیحجت با حجت و منطق، و ارا
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همه مفسران قبول دارند، لکن در باره خروج از دین و تغییر عقیده برخی به صراحت منع 
  .اند کرده اند و برخی دیگر سکوت کرده

 

  جمع بندي و نتیجه گیري
 ا خداوند سبحان آدمیان را با خرد و آزادي، از هنگام آفرینش بر سایر موجودات و حت- 1

انسان با عقل و آزادي خویش، توانایی و ظرفیت خود را در : فرشتگان، برتري داد؛ زیرا
 إالهی، و به دست آوردن خالفت يپذیرش دینداري و بار سنگین امانت، یادگیري اسما

پس تفکر آزاد و آزادي اندیشه و عقیده، با عقل و آزادي همگام با . خدایی، به نمایش گذاشت
  .آفرینش انسان متولد شده است

هاي دینداري خود با دین ن به دست آمد، انسان در آغاز روز از آیات پیشی همانگونه که- 2
رو بوده است، نه تکوینا؛ یعنی خداوند آنان را مجبور بر پذیرش دین  هو ایمان تشریعا رو ب

 ارزشمند و اي هاین حکایت از این مطلب دارد که ایمانی و عقید. توانست مینکرد با این که 
د؛ زیرا در و اندیشه، از روي اراده و اختیار پذیرفته شو تفکر مراه باه هباشد، ک میپسندیده 

 الزم است که فرمانبرداران از سر کشان به خوبی شناخته شوند، دنیایی آزمون و ابتال
 .گزینندرا با حسن اختیار بر» دین حق« کهشناختن آنان در گرو این است

هایش را در قالب  ترین پیام و مهمیشیدن دعوت کرده، اند دین اسالم چون به تفکر و - 3
باشد؛ اکراه از آن  میحکمت و برهان بیان نموده است، پس نیازمند توسل به زور و اجبار ن

ي حق،  ي حق باشند؛ عقیده ي مستدل و عقیده کسانی خواهند بود که خود فاقد اندیشه
ت دینی را نیازي دینداري معرفتی، دین عقالنی، عقالنیت دینی و باور دینی مبتنی بر معرف

ي  حرمت به انسان و اندیشه و عقیدهبینیم که با عدم اکراه در دین،  میلذا . به زور نیست
 .گذاشته شده است وي،
باشد امر  میمر اختیاري است اما عقیده که نتیجه آن  تفکر و اندیشیدن تا حدودي ا- 4

 شمشیر آن را تحمیل توانیم با میقلبی، ذو مراتب و غیر اختیاري است؛ پس از یک سو ن
 باید در توانیم آن را با زور ریشه کن کنیم؛ عقیده، هم باید آزادانه میکنیم،از سوي دیگر ن

اي پیشین خود را ترك کند؛ این دو امر تنها و ه هید آزادانه خانها رسوخ کند و هم با قلب
 . تنها با تفکر آزاد و استدالل ممکن است

باشد یا بالقوه،  می یا انفسی، عقاید آفاقی نیز یا بالفعل  گفته شد عقاید یا آفاقی است- 5
ك م؛ براي عقایدي آفاقی بالقوه مالبراي عقایدي آفاقی بالفعل مالك پذیرش همگانی داری

رسی  ن دسته آپذیرش همگانی هم اکنون نداریم، ممکن است با پیشرفت افکار و علوم ب
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اکنون آیا عقایدي مذهبی . توان داشت میننفسی اساسا مالکی همگانی ایابیم؛ براي عقایدي 
رسد در حال حاضر از عقایدي آفاقی  میباشند؟ به نظر ن میو غیر مذهبی از کدام قسم 

ها، جهان  ولوژيیها، اید ها، مکتب رژیم بالفعل باشند؛ شواهدي روشن آن تعدد احزاب،
 . باشند میها، ادیان و مذاهب  بینی
ي مذهبی  و سایر آیات در خصوص آزادي عقیده» فی الدینالاکراه «ي   آنچه که از آیه- 6

خبار از یک امر تکوینی ا - که امر قلبی است-به دست آمد، این بود که اگر پذیرش دین
. ثر ملموس بیرونی، این نقض غرض خواهد بوداو بدون  باشد، ضمن تحصیل حاصل بودن،

ثر تکوینی و هم ااگر هم . دانند میچون واقعیت قلبی بودن و تحمیل نا پذیري آن را، همگان 
اقل در ورود تشریعی آن را در این صورت، پس حدثر ایا تنها  کند، میثر تشریعی آن را بیان ا

 .در دین، اکراهی نیست
ه شده به راحتی به دست آمد که آزادي عقیده، همراهی یهاي ارا  از مجموع دیدگاه- 7

 بیرونی پیدا کرده و در قلمرو هیان تازه چهرکید است؛ عقیده در قالب باآزادي بیان، مورد ت
 دل دیگران هکس را یاراي راه یافتن در نهانخان یابد؛ و در غیر این صورت هیچ میآزادي معنا 

لذا قرآن کریم نه تنها اندیشه، عقیده و بیان را آزاد گذاشته، بلکه چگونگی سخن را . نیست
 .نیز بیان کرده است

گونه که  مند باشد، همان مند و روش عقیده و بیان باید ضابطه آزادي :گویم می در آخر - 8
و منطق را براي درست فکر کردن و استدالل نمودن، ادیبان معانی و بیان را براي رعایت تارس

فصاحت و بالغت، و درست سخن گفتن، حکیمان عرفان و فلسفه را براي رسیدن به کمال و 
ه دادند؛ پس هر عقیده، اندیشه و یهاي آن ارا  راهدادن سعادت و پیامبران دین را براي نشان

 .باید اصولی و قانونی باشند بیان آن،
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  حق تعیین سرنوشت 
 پاسخ با خشونت

 قاسم قاموس   
  
  

  چکیده
 پاسخ با - 1: و هستیمر در بحث دکترین حق تعیین سرنوشت با سه رویکرد یا گزینه رو به

  . اي  راهکار درون جامعه-3یین سرنوشت از سوي دیگران؛ و  حق تع-2خشونت؛ 
هاي مختلف پرداخته   این سه رویکرد یا گزینه از زاویه دکترین حق تعیین سرنوشت، به

ها همواره به عنوان برترین حق همه جانبه  این هدف که حق تعیین سرنوشت ملت با . است
تر به شکل واقعی به  اما کم. ده استانسان در قالب یک اجتماع اقلیتی انسانی مطرح بو

تر مسیر درست و  چرا که باز هم کم.  این گونه جوامع انسانی انجامیده است اعاده حقوق
این  به . منطقی خویش را براي نیل به برقراري نظم و حق در جوامع انسانی پیموده است

) 1(رویکرد یا گزینه با تر بیشصورت هر گونه طرح اعاده حق از سوي انسان جوامع اقلیتی، 

 این بحث   این موضوع دکترین حق تعیین سرنوشت، با توجه به اهمیت. پاسخ داده شده است
  . را در سه رویکرد یا گزینه پی گرفته است

، مسوولیت احترام به اصل حقوق برابر، اصل حق تعیین سرنوشت: هاي کلیدي واژه
هاي حقوقی و اصل تعیین  ، دکترینقضایاالمللی در حل و فصل  گري بین میانجیجامعه مدنی، 

  .اقدامات قانونگذاري اساسیالمللی و حق تعیین سرنوشت،  هاي بین سرنوشت، میثاق
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  مقدمه
ها، اعاده حقی است که از سوي عوامل  غایت دکترین حق تعیین سرنوشت براي ملت

 ها آن انسسرآغاز جنگ بین«. مخالف اعاده چنین حقی نادیده گرفته شده و نقض شده است
اي  تواند از نقض حق تعیین سرنوشت به شکل گسترده  این مفاهیم می .»جنگ مفاهیم است

حق مردم براي تعیین ها و   برخورد با اقلیتها، چگونگی اعاده حقوق اقلیت .ناشی شده باشد
 المللی اصول حقوق بینتري، به  هاي ملی به شمار آمده و در سطح گسترده ، از اصلنظام
  . امدانج می

رو،  این از.  ناشی شده استها اصل تعیین سرنوشت ملت از اندیشه حق تعیین سرنوشت
ها   ملتابزارهاي تحقق و تضمین حقتواند به عنوان   میها رعایت حق تعیین سرنوشت ملت

 آنچه در بعضی از کشورها مانند هندوستان زدایی فرایند استعمار این میان  در. یدآ به شمار 
واند به عنوان یک برنامه خوب و حتا قاعده مطرح باشد که در قالب مبارزه ت بوده، می

 براي اعاده حق استقالل انسان هندي از سوي موهانداس کارامچاند 1»مقاومت منفی«
 این نوع مبارزه که در آن از توسل به خشونت پرهیز شده است  .گاندي، در پیش گرفته شد

  شاید در.  هنري دیوید تورو، بوده است2»رمانی اجتماعیناف«الهام گرفته شده از روش مبارزه 
  .   این زمنیه به کار برد  را درالمللی  حقوق بینهقاعداین راستا بتوان 

مواره براي انسان ه ه، از مواردي بوده است ک»اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر«
علل عمده نقض  چرا که .کار راهبردي مطرح بوده است هاي اقلیتی به عنوان یک راه جامعه

هاي اکثریتی  هاي اقلیتی که از سوي جامعه یا جامعه  انسان در جامعهحق تعیین سرنوشت
  .  شده بوده است اداره می

 این  ، زمانی دست یافتنی است که تعهدي درآمیز اصل تعیین سرنوشت اعمال موفقیت
زمینه ادامه نقض حقوق در همین . زمینه از سوي حاکمیت برسر اقتدار وجود داشته باشد

موفقیت روند .  هم بوده استالمللی تهدیدي علیه صلح و امنیت بینهاي اقلیتی،  انسان جامعه
چگونگی . هاي اقلیتی، مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت شان است اعاده حق انسان جامعه
قلیتی کمک هاي ا تواند به اعاده حق انسان جامعه المللی می هاي بین اجراي حق در میثاق

  .   نماید
 از درون و از سوي جامعه بین المللی، احترام به حق خودمختاريالمللی و  هاي بین میثاق

در . هاي اقلیتی یک ضرورت است موضوعی است که در راستاي اعاده حق انسان جامعه
هاي اقلیتی   این حقی است که جامعه .شود  مطرح میمعناي حق تشکیل دولتهمین زمینه 
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 زبانی، مذهبی در پرتو ،هاي قومی، ملی اقلیتچرا که . بایست از آن برخوردار باشند هم می
 شان هستند که به عنوان انسان داراي حق، به اعاده حق شان دست حق تعیین سرنوشت

  .   یابند می
المللی   بین شوراي امنیت و رویه دیوانيها و آرا اصل حق تعیین سرنوشت در قطعنامه

هاي اقلیتی توجه  بایست به حق خواهی مشروع جامعه ها می این زمینه دولت  در. آمده است
هاي  آمیز جامعه تواند به رویکرد خشونت  این خواسته می چرا که بی توجهی به. داشته باشند

تروریسم و مبارزه براي   تفاوت.  این سمت و سو بکشاند  را بهها آناقلیتی دامن زده و 
  .  از همین جا ناشی شده استوشتیابی به حق تعیین سرن دست

، موضوعی است که رابطه نزدیکی با عملکرد ثرو مهاي  اقدامازتروریستی  هاي تفکیک اقدام
رویکرد مشروع و قانونی، یک رویکرد دو سویه از . هاي اقلیتی داشته است ها با جامعه دولت

هاي اقلیتی از  معهآمیز به درخواست جا پاسخ خشونت. هاي اقلیتی است سوي دولت و جامعه
 این رو  از. مراه داشته استه ههاي اقلیتی را ب آمیز جامعه ها، رویکرد خشونت سوي دولت

  آمیز، ضرورت قابل بحث در  با هدف راه حل مسالمتتحکیم و شکل گیري یک قاعده عرفی
  .  ها بوده است این گونه جامعه

 این  به. سانی با هم داشته اند  در واقع عملکرد همهاي نژادپرست اشغال خارجی و رژیم
هاي اقلیتی را نقض کرده است و اشغال  پرست حق جامعه یا جامعههاي نژاد معنا که رژیم

در مواردي هم اشغال خارجی به زمینه سازي به خودمختاري و . خارجی، حق کل جامعه را
ردي یا حتا فشارهاي خارجی هم در موا. هاي اقلیتی منجر شده است استقالل جامعه

  .    هاي اقلیتی مجبور کرده است هاي نژاد پرست را به دادن امتیازهایی به جامعه رژیم
، شکل دیگري از حصول خودمختاري و کسب استقالل براي بخش هاي آزادي جنگ

پرست، به رویکرد هاي نژاد  عملکرد رژیماي از شکل گسترده. هاي اقلیتی بوده است جامعه
  . هاي  اقلیتی نقش داشته است ان جامعهایده آزادي خواهی در می به

 در مواردي به حق خودمختاري و در مواردي به استقالل کامل الملل معاصر حقوق بین
محو تمام  این صورت به  به. هاي توتالیتر پشتبانی کرده است هاي اقلیتی از سلطه رژیم جامعه
 موارد تر بیشالمللی در  تروریسم بین چرا که.  هم کمک شده استالمللی ترورسیم بین عللی

. تروریستی خود انتخاب کرده است هاي هاي اقلیتی را نشانه رفته و براي فعالیت جامعه
هاي توتالیتر، زمینه را براي  هاي اقلیتی از حاکمیت هاي گسترده در جامعه نارضایتی

  .المللی به وجود آورده است تروریسم بین فعالیت
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 در جوامع مختلف بستگی به ساختار آن هاي استعماري استقالل مردمانی تحت سلطه رژیم
تروریستی و تالشی براي رهایی از سلطه  هاي  اقدام. هایی همراه بوده است جوامع با واکنش

 4 تورو3»نافرمانی اجتماعی«.  این زمینه بوده است  نوعی از واکنش درهاي استعماري حکومت
اما . تروریستی در پیش گرفته شد ال با هدف پرهیز از اعم5گاندي» مقاومت منفی«و  
اي نمی  ناراضی بود ولی به جاي آن اصطالح شایسته» مقاومت منفی«گاندي که از اصطالح «

وي . را براي توصیف نهضت خود پسندید» نافرمانی اجتماعی«یافت، بی درنگ اصطالح 
 استواري فاقد کند که به معناي ثبات و اصلی را بیان می» نافرمانی اجتماعی«معتقد گردید 

 یعنی –قهر و غلبه است و معناي فداکاري و از خود گذشتگی در راه حق و عدل را دارد 
در دست » نافرمانی اجتماعی«. ي سیاسی که کامال با فلسفه گاندي تطابق داردا همان شیوه

گاندي براي پیروان  هندوي . مهاتما گاندي به صورت کتاب دینی اصل مقاومت درآمد
و مرکب از دو » نافرمانی اجتماعی« را وضع کرد که معادل 6»ساتیاگراها«ي  خویش واژه

قیقت ي عشق و ح نیرویی است که زاییده«و یا » قدرت روح«ي سانسکریت و به معناي  واژه
     .7»باشد می» و عدم  قهر و غلبه

پیش ، زمانی که با رهبري تورو  و گاندي به  جهت اجراي حق تعیین سرنوشتیهای فعالیت
خورد که پرهیز از هرگونه رویکرد به  شود یک چنین سرنوشتی براي آن رقم می گرفته می

 این گونه رویکردها که  در.  این عمل شد در حالی که در کشورهایی، عکس. خشونت است
هاي مقاومت بوده اند،  هاي ناراض و وابسته به استعمار و عوامل آن و یا گروه مرکز آن دولت

آمیز در پیش گرفته  ز سلطه مستقیم و غیر مستقیم استعمار، رویکرد خشونتبراي رهایی ا
تروریستی با هدف و شعار مبارزه  در این گونه وضعیت، زمینه براي فعالیت اعمال. شده است

هاي  با استعمار و عوامل آن به وجود آمده است که در نهایت، اوضاع از کنترل دولت و گروه
، شاید عنوان تروریسم دولتی عناصر. روریسم خارج گردیده استت آزادي بخش به نفع عوامل

، از اهداف حفظ امنیت ملیدر حالی که .  این گونه جوامع باشد تروریسم در خوبی براي عوامل
  . هاي توتالیتر بوده است اصلی براي رهایی از سلطه استعمار و دولت

عمل کرده اند که زمنیه از هایی موفق   در وضعیتتر بیش، تروریسم هدهند عناصر تشکیل
برقراري دف، حق ه هدر حالی ک.  فراهم بوده استها آنتروریستی  هاي درون براي فعالیت

هاي زیر سلطه استعمار و دولت   است که انسان جامعهالمللی و بینملی امنیت در سطح 
ض دیدگاههاي متعاردر سطح ملی و داخلی، شفاف سازي . توتالیتر، در پی اعاده آن است

 موارد بسیاري از تر بیشچرا که در . هاي اقلیتی یک ضرورت است  براي جامعهها دولت
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اینرو،  از. ها در سطح ملی ناشی از گنگ بودن موضع دولت در برابر مردم بوده است نارضایتی
   .   هاي مردمی هم همین موضع گنگ دولت بوده است ها و شورش عامل بسیاري از خیزش

هاي غیر دموکراتیک بوده   مانع رویکرد به گرایشها  امور دولتهادارکراتیک وفرایند دم
. ، در یک چنین وضعیتی تامین گردیده استي اساسی فرديها حقوق و آزادي. است

المللی در مواردي توانسته است به تامین   و دیگر نهادهاي حقوقی بیني ملل متحدها فعالیت
  .    کمک نمایدهاي انسانی هاي فردي در جامعه حقوق وآزادي

مراه داشته ه ه مستعمرات، واکنش مشابه را باقدام قهرآمیز علیه مردمدر رویکرد دیگري، 
آمیز گرایش داشته و نسخه  هاي مردمی به رویکرد مسالمت اینکه رهبران حرکت مگر. است

  .   بخش تجویز کرده باشند تورو را براي ادامه مبارزه رهایی» نافرمانی اجتماعی«
هاي پذیرفته شده اجتماعی   به چه چیزي به عنوان ارزشالمللی معاصر ساسی بیناصول ا

اما براي منع و پیشگیري . ها باشد  این ارزش تواند یکی از ، میممنوعیت جنگبها داده است؟ 
المللی صورت گرفته است؟ چرا  از هر گونه جنگی چه اقدامی از سوي نهادهاي حقوقی بین

 این زمینه براي  تري در بایست راهکارهاي عملی فی نیست و میکه تنها ممنوعیت جنگ کا
  . پیشگیري از جنگ وجود داشته باشد

المللی   در زمینه پیشگیري از جنگ در سطح ملی و بینالملل مواضع کمیسیون حقوق بین
هاي موثر   این حق را دارند تا از اقدام المللی اعضاي جامعه بین. قابل تامل و اهمیت است

ها در مجامع  نمایندگان دولتنبایست تنها . ون حقوق بین الملل برخوردار گردندکمیسی
بایست به  المللی می مجامع بین.  از اظهار نظر و حق راي برخوردار باشندالمللی بین

به ویژه در .  این فرصت را بدهند تا از حقوق شان دفاع نمایند نمایندگان مردم هم
اي دیگري وجود  ان نقض حقوق انسان بیش از هر جامعه که امکسرزمینهاي غیر خودمختار

  . دارد
 این الزام دارد که به شکل واقعی از حقوق فرد در هر   بهالملل کمیسیون حقوق بین

 فرد زمانی که از سوي دولت نادیده گرفته سیاسیحق تعیین سرنوشت . شرایطی دفاع نماید
 این موضوع   مسوولیت رسیدگی بهالملل حق و گردد، کمیسیون حقوق بین شده و نقض می

طوري که در باال هم به آن شاره گردید در   این وضعیت همان . این پرونده دارد را با توجه به
  . اي برخوردار است ، از توجه ویژهسرزمینهاي غیر خود مختار

 زمانی به شکل واقعی آن اعاده شده است که در عمل به اجرا در المللی صلح و امنیت بین
هاي مختلف به چگونگی تامین   انسان در جامعهحفظ هویت مشترك و تاریخی. ه باشدآمد
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حق تعیین سرنوشت درمواردي هم . المللی بستگی داشته است صلح و برقراري امنیت بین
هاي اقلیتی به عنوان یک راهکار و راه حل در  ، به جامعهداخلی با اعطاي خودمختاري

 این راهکار و راه حل، جواب  اما زمانی که. عملی شده استهاي توتالیتر مطرح بوده و  دولت
  . هاي اقلیتی به عنوان یک راه حل نهایی عمل شده است  جامعهاستقالل کاملنداده است 

هاي  کارهایی مقطعی نه اصلی  براي جامعه  اما از راهفدرالیسم و خودمختاري کانالهاي گریز
مانعی در برابر حق تعیین سرنوشت . بوده استهاي توتالیتر  اقلیتی براي رهایی از دولت

داشتن . هاي گریز فدارالیسم و خودمختاري بوده است ، در مواردي، همین کانالها ملت
، چیزي نیست که در فدرالیسم و خودمختاري قابل اعاده و موجودیت سیاسی واقعی مستقل

  .  تحقق باشد
موارد ناشی از عملکرد دولت  تر بیششرایط بسیار استثنایی دعاوي تجزیه طلبی در 

هاي غیردموکراتیک بوده اند که زمینه را   این حکومت  این گونه موارد، در. توتالیتر بوده است
  را درهاي تجزیه طلبانه حکومتبایست عنوان  می. براي تجزیه کشورها فراهم کرده اند

ه است که در نهایت به ها بود  این گونه حکومت چرا که عملکرد. گونه موارد به کار برد این 
  .  هاي اقلیتی منجر گردیده است تجزیه جامعه

هاي  م در مواردي کاربرد داشته است که از پیش زمنیهه ه حقوقی ممنوعیت تجزیهقاعد
هاي  ها به وجودآمده است و جامعه  این زمنیه اما زمانی که. تجزیه به وجود نیامده است

گزیده اند دیگر راه برگشت تا حدود زیادي بسته شده اقلیتی براي آخرین گزینه، تجزیه را بر
  .  ناشی از یک چنین عملکردي بوده استدعاوي مربوط به جدایی استقالل دولت. است

 این حقوق به شکل بسیار خوب آن اعاده  کند که  حکم میالملل اصول حاکم بر حقوق بین
هاي اقلیتی در سطح  شده باشد تا از هرگونه عملکردهاي واکنشی به ویژه در جامعه

ادعاهاي توان   این گونه عملکردهایی است که می تنها با.  اي پیشگیري شده باشد گسترده
، موضوعی است که ها سرزمینی براي اقلیتچرا که در غیر آن، .  را فرونشاندتجزیه طلبانه

  . براي هر جامعه اقلیتی، وسوسه برنگیز و جذاب است
هاي اقلیتی قابل پیگري است که  ا زمانی در جامعه هم تها خودمختاري جمعی اقلیت

در غیر آن، . هاي الزم اجرایی داشته باشد ها ضمانت  این گونه جامعه تامین حق انسان
چرا که .  در جامعه، به خودمختاري بسنده نکرده و به تجزیه رو خواهند آوردي اقلیتها گروه

و همه در آن داراي حقوق برابر مه است ه هاي که متعلق ب ، در جامعهفضاي استعماري
هاي اقلیتی   هم براي جامعهاصل تمامیت ارضیجا دیگر  این  .هستند، قابل تحمل نیست
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هاي  ها همه چیز را در خدمت جامعه یا جامعه  این جامعه چرا که. ارزشی نخواهد داشت
  .   این رو  دلبستگی به آن نخواهند داشت از. بینند اکثریتی می

هاي انسانی همواره به  ، اعاده حق فرد در جامعهالمللی امنیت بینتامین ح و صلتحقق براي 
هاي چند اقلیتی  ها در جامعه  این زمینه دولت در. عنوان یک ضرورت مطرح بوده است

هاي نژادي،  توانند کامال دموکراتیک عملکرده و از هرگونه اعمال تبعیض در برابر گروه می
هایی   این شاید بهترین گزینه براي جامعه .پرهیز نمایندقومی، زبانی، دینی و مذهبی 

  . اینگونه ساختار باشد با
  

  ها حقوق اقلیت
مواره به عنوان یک بحث ه ههاي نژادي، قومی، زبانی، مذهبی و غیر اعاده حقوق اقلیت

در این میان آنچه به اهمیت موضوع افزوده است . جدي در جوامع انسانی مطرح بوده است
هاي برسر اقتدار  هاي اقلیتی از سوي دولت ي از موارد برخورد نامناسب با جامعهدر بسیار
هاي اقلیتی در همین  هاي جامعه ها به خواسته پاسخ خشونت آمیز از سوي دولت. بوده است

هاي  هاي جامعه این رویکرد و گزینه در برابر خواسته. گیري است راستا قابل طرح و پی
هاي بر سر اقتداري بوده که در کنترل   از سوي دولتها آناقلیتی ناشی از عدم درك 

 . هاي اکثریتی بوده است جامعه
هاي اقلیتی قدرت سیاسی را در اختیار داشته  در مواردي هم بوده است که جامعه یا جامعه

 53عراق از نگاه مذهبی . هاي اکثریتی حاکم بوده اند هایی از تاریخ باالي جامعه و در دوره
 2003اما تا براندازي صدام حسین در سال .  درصد سنی، بوده است42ه، درصد شیع

اما .  درصد سنی است89 سوریه از نگاه مذهبی .8ها بود میالدي، حاکمیت در دست سنی
 این کشور در اختیار دارد از قوم کوچک  خانواده اسد که حدود نیم سده قدرت سیاسی را در

  .9ستنده هباشد که شیع اسد می
هاي مردمی با  اق حاکمیت حزب بعث تا براندازي صدام حسین، هرگونه مخالفتعر در 

 این وضعیت،  .هاي مردمی بود  این صورت عراق آبستن خیزش به. شدت سرکوب شده بود
در عراق حاکمیت حزب بعث، جامعه . حاصل حاکمیت دولت توتالیتر حزب بعث در عراق بود

وضعیت . ها محروم بودند  زمینهتر بیشحقوق شان در اکثریتی شیعه و جامعه اقلیتی کرد، از 
 از نیم سده درگیر تر بیش این کشور از  در سوریه کمی بهتر از عراق بوده است چرا که

 این  به. از اسراییل بوده است) هاي کشور بخشی از خاك(هاي جوالن  بازپسگیري بلندي
  . وجود داشته استهاي مردمی در برابر دولت مرکزي  صورت کمتر مجال مخالفت
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 - هاي ملی هاي جهان بافت چند ملیتی یا اقلیت هاي مهم ساختار دولت یکی از شاخص
ها و  گاهی شاهد خبرهاي مربوط به تنش ر ازه هاین امر باعث شده ک. باشد میمذهبی 
و  میهایی که در مورد ناسیونالیسم قو بررسی. هاي کلی در اقصی نقاط جهان باشیم خشونت

 کشور جهان 14دهد که تنها در  میعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان ساختار جم
بافت چند ملیتی حاکم نیست یا اقلیت ملی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط چهار 

. که تنها داراي یک گروه ملی هستند کنند میدرصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی 
بر جهان و جوامع ناهمگونی ملی، نژادي و مذهبی توان گفت اصل اساسی حاکم  میاین  بنابر

یک  می گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قوهاي هاست که به درج
  .10شود میاستثنا بر قاعده محسوب 

  

  ها اعاده حقوق اقلیت
هاي اقلیتی موضوعی است که در صورت عدم رسیدگی به آن، به  اعاده حق جامعه

ها  بسیاري از مناقشه. هاي غیردموکراتیک منجر خواهد شد  در برابر دولتهاي مردمی خیزش
هاي اقلیتی را  هایی داشته است که به نوعی حق جامعه در جهان ریشه در عملکرد دولت

هاي توتالیتر به حق خواهی  دکترین خشونت، پاسخی از سوي دولت. نقض کرده اند
ها، به گسترش بیش از پیش جنگ و  یاست دولت این روند از س .هاي اقلیتی بوده است جامعه

چرا که خشونت، همواره زاییده خشونت در سطح . خشونت در جهان کمک کرده است
اینرو، تمام مواردي از خشونتی که در جهان رخ داده، ناشی از  از. تري بوده است گسترده

 پیش گرفته هایی بوده است که براي حل قضایاي داخلی راه خشونت به عملکرد غلط دولت
اما کنکاش .  این گونه موارد بوده است  این صورت، رویکرد به خشونت پاسخ دولت در به. اند

 این  در هر تحقیقی که اعمال خشونت در آن به بررسی گرفته شده است، ثابت شده که
  .ها را به فروپاشی کشانیده است رویکرد تا چه اندازه جامعه

هاي داراي اکثریت و اقلیت  ه یک اصل ملی در جامعهها زمانی که ب اعاده حقوق اقلیت
   این معنی در واقع در واقع برگرفته از واقعیتی است که در .کند شود معنی پیدا می تبدیل می

در یک جامعه ي که اکثریت و اقلیت، محسوس نیست و . ها وجود دارد این گونه جامعه
اید که جامعه ي خواستار  ت پیش میهاي موجود از حق برابر برخوردار اند به ندر جامعه

هایی که  اما همین وضع در جامعه. خودمختاري و در شکل شدید آن خواستار استقالل گردد
هاي اقلیتی نقض گردیده است، اعالم خود  اکثریت و اقلیت، محسوس است و حق جامعه
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مطرح بوده هاي اقلیتی   این جامعه مختاري و ادعاي استقالل به عنوان یک راهکار از سوي
  .     است

 مناقشه را که احتمال 160یک تیم تحقیقاتی میالدي  1969در سال «به صورت مشخص 
 ساله مورد بررسی قرار 15هاي تمام عیار تبدیل شوند، در یک دوره زمانی  داشت به جنگ

  : پرداختها آنداده این تیم تحقیقاتی منازعات مزبور را به سه دسته کل تقسیم و به مطالعه 
یی که به ها  مذهبی گروه،هاي قومی، نژادي ی، شامل مناقشهت منازعات ناسیونالیس-1 

  .پنداشتند میخاطر زبان مشترك خود را یک ملت 
  .باشد میل مربوط به بهره کشی اقتصادي یي طبقاتی که شامل مساها  درگیري-2 
  .دندو دو دسته فوق متفاوت باها که ب  سایر کشمکش-3 

 هاي ه درصد از مناقش70.حاصله از مطالعه این گروه بسیار شگفت آور بودنتایج تحقیقات 
بودند و به دو دسته دیگر اختصاص  میهاي ناسیونالیستی و قو مورد مطالعه ناشی از کشمکش

همان منازعات مورد ارزیابی قرار گرفت میالدي  1984پانزده سال بعد یعنی از سال . داشتند
هاي شدید داخلی  درگیري] به[ دست کم یک بار ها آنرد  مو30و معلوم شد که بیش از 

  .11»استمنتهی گردیده 
  

  ها چگونه برخورد با اقلیت
بایست مورد  هاي موجود در جامعه، اصلی است که می کار اصلی در برخورد با اقلیت راه

رسد که عملکرد دولت، اصل برابري را در نظر  جامعه زمانی به ثبات می. توجه قرار گیرد
در کشورهاي توسعه نیافته بیش از هر جامعه .  این سیاست حرکت نماید رفته و براساسگ

ها  چگونه برخورد با اقلیت. هاي مختلف وجود داشته است هایی در زمنیه دیگري، نابرابري
 این میان  در. هاي متعدد مطرح بوده است  کشورهاي داراي قومتر بیش موضوعی است که در
  .   این موضوع شده است ابرخوردهاي مختلفی ب

اي با موضوع قوم برخورد کرده اند که  رکدام به گونهه ههاي چندگان کشورهاي داراي قوم
 موارد آنچه تر بیش این زمینه بازهم در  در. منافع سیاسی و اقتصادي شان اقتضا کرده است
صورت موارد  این  به. هاي اقلیتی بوده است نادیده گرفته شده است خواسته مشروع جامعه

هاي یک سویه  هایی که به جنگ منتهی گردیده حاصل همین سیاست ي از خشونتتر بیش
ها به جاي توجه به منفعت   این دولت چرا که پاسخ. هاي توتالیتر بوده است نگري دولت

 این  دکترین خشونت در. همگانی، پایان بخشیدن به موضوع با توسل به خشونت بوده است
  . کار به کار گرفته شده است ه عنوان یک راهها ب گونه جامعه
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دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال  مینشان میالدي  2000مطالعه اي در سال 
و  میهاي قو مورد آن به نحوي جنگ  80 جنگ صورت گرفته که 125حدود میالدي  1997

 به عنوان ها ي ملی با دولتها  گروههپس از پایان جنگ سرد منازع. مذهبی بوده است
المللی اکثر نقاط جهان مطرح شده  بزرگترین چالش موجود در برابر امنیت داخلی و بین

نژادي  میهاي قو  میلیون نفر در نتیجه ي کشمکش25بیش از میالدي  1993در سال . است
که سه درصد از این جمعیت را ساکنان مناطق جنوبی . از وطن خویش آواره شده اند

موجب تسریع در  میافزون بر آن عوامل ناسیونالیسی و قو. دهند می صحراي آفریقا تشکیل
تجزیه شوروي سابق، نابودي یوگسالوي پیشین و ویرانی شماري از کشورهاي آفریقایی 

ي اتحاد جماهیر شوروي را در معرض تهدید قرار داده ها گردید که ثبات اغلب جمهوري
   12.است

چرا .  این مرزها گذشته است بود که حداقل اروپا از این  پیش از جنگ بالکان باور جمعی به
اي دارد و به  شد انسان اروپایی دغدغه قاره مه جا صحبت از اتحادیه اروپا بود و فکر میه هک

ایاالت  حتا از اتحادیه اروپا با نام. اندیشد اتحاد و همزیستی انسان اروپایی در یک قاره می
اما جنگ بالکان پس از فروپاشی . شد مریکا نام برده مییاالت متحده ا امتحده اروپا در برابر

بلوك شرق کمونیستی و تجزیه یوگوسالویا همه چیز را یک بار دیگر به نقطه نخست 
نوز تا رسیدن به اتحادیه واقعی در قالب یک قاره راه بس ه ه این جنگ ثابت نمود ک .برگرداند

یه اروپا نتوانستند از چنین جنگی چرا که کشورهاي عضو در اتحاد. طوالنی در پیش است
ایاالت  اگر دخالت. ترین فرصت ممکن، مهار سازند پیشگیري نموده و یا حداقل آنرا به زود

 این میان  در. کشید ها طول می این   ازتر بیشمتحده امریکا نمی بود بی شک جنگ بالکان 
  . بی تاثیر نبوده است این جنگ  موضعگیري بعضی از کشورهاي اسالمی به پایان بخشیدن به

ترکیه، عراق و (در خاورمیانه  میل قویي قرن بیستم هم بر مساها ترین درگیري طوالنی
در حال حاضر نیز . چهره نمایانده است)  فیلیپین]و[ا ینزاندو(و آسیاي جنوب شرقی ) لبنان

ف اعم از به صورت بالفعل و بالقوه در کشورهاي مختل میاخبار مربوط به تنشهاي نژادي و قو
هاي جهان قرار دارد  در تیتر اخبار رسانه) ترکیه، سریالنکا  اسپانیا،(پیشرفته و در حال توسعه 
 هدف خود را ها آنطرفانه بررسی شود اکثریت   بیه به شیوها هاگر انگیزه اصلی این منازع

ی المللی به میزبان در یک کنفرانس بین. کنند میتحقیق اصل حق تعیین سرنوشت عنوان 
 50این گونه تحلیل شد که حدود میالدي  1998بارسلوناي اسپانیا در سال  یونسکو در
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نژادي در جهان مربوطه به تقابل حق تعیین سرنوشت با حکمیت  می قوهاي هدرصد از منازع
  .13استها بوده  دولت

  

  اصل حق تعیین سرنوشت
سلمان در برابر هم در جنگ بالکان که سه گروه قومی، دینی و مذهبی صرب، کروات و م

  .قرار گرفتند پس از جنگ دوم جهانی، اروپا یک بار دیگر در صدر اخبار جنگ قرار گرفت
که جنگ در ساحه محدودي جریان داشت اما در موجودیت اتحادیه اروپا از  این  این بار با

بی شک جنگ بالکان ضربه شدیدي به .  این جنگ قابل پیش بینی نبود ها بیساري جهت
 این سو در شیپور نفی جنگ و نفی خشونت دمیده  ها به بار اتحادیه اروپا بود که از سالاعت
هاي سنگین،  ممنوعیت اجراي حکم اعدام، براي زندانیان متهم به قتل و دیگر جرم. بود

 این موضوعی بوده است که تا حاال اتحادیه اروپا به آن به  . در اتحادیه اروپا مطرح شدتر بیش
 این صورت نسبت به دیگر کشورها به  به. کنش متمدانه و برتر نگاه کرده استعنوان یک 

 این زمینه، یک قانون   این قاره را در ایاالت متحده امریکا احساس برتري نموده و قانون ویژه
ها اتحادیه اروپا نتوانست در قلب خودش از یک  این  اما با تمام. برتر به حساب آورده است

  . گیري نماید نگر پیشجنگ نژادي ویرا
تواند به  هاي سرکوب شده دارند می هایی که اقلیت اصل حق تعیین سرنوشت در جامعه

 ها آناي که حق  هاي سرکوب شده جامعه. المللی مطرح باشد عنوان یک اصل حقوقی بین
المللی اعاده حق تعیین   این اصل حقوقی بین توانند با رویکرد به نقض گردیده است می

 این اصل حقوقی خواستار رویکرد به خشونت براي اعاده حق نیست چرا که  .ت نمایندسرنوش
اما زمانی که دولت . توان به حق تعیین سرنوشت دست یافت آمیز هم می از طریق مسالمت

 این رویکرد  تواند  این خواسته جامعه اقلیتی تن ندهد می در کنترل جامعه اکثریتی است و به
  .   شونت گراییده و مسیر غیر دموکرایتک در پیش گیردآمیز، به خ مسالمت

 معاصر المللی ها یکی از اصول پایه حقوق بین اصل حق تعیین سرنوشت ملت«در حالی که 
 اهداف و مقاصد ه منشور در زمر55 یک منشور و نیز ماده ه ماد2این اصل در بند  .باشد می

ي روابط ها ]راه [ان یکی از مبانی ومنشور از حق تعیین سرنوشت به عنو. متذکر شده است
  .ها یاد کرده است ها و ملت آمیز بین دولت دوستانه و مسالمت

هاي بسیاري از اساتید و  موقعیت حقوقی این اصل تا مدتهاي مدیدي محل گمانه زنی
هاي حقوقی بود که آیا اصل تعیین سرنوشت اصل حقوقی است یا یک اصل سیاسی؟  دکترین
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ین دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی این پرسش با تدو
  .14»محملی حقوقی یافت

  

    مردم براي تعیین نظامحق
 این  .هاي اقلیتی حق تعیین نظام را براساس قانون اساسی و دیگر قوانین ملی دارند جامعه

ژادي، قومی، هاي ن هاي موجود در یک جامعه داراي گروه در واقع حق تعیین سرنوشت اقلیت
هاي توتالیتر  هاي اقلیتی زیر سلطه دولت  این میان جامعه در. زبانی، دینی و مذهبی است

هاي  چرا که جامعه. بیش از هر وضعیت دیگري در برابر اعمال خشونت آسیب پذیر بوده اند
رو،  این  از. تري براي مقابله با عوامل خشونت دولتی برخوردار بوده اند ي کمها آناقلیتی از امک

هاي اقلیتی از اهمیت زیادي  حق مردم براي تعیین نظام، موضوعی است که براي جامعه
  . حتا اگر تعیین نظام در وضعیت خودمختاري و ادعاي استقالل کامل باشد. برخوردار است

 این  .المللی آمده است  در قوانین اساسی کشورها و قوانین بین مردم براي تعیین نظامحق
 این حق قانونی از  اما زمانی که. ر قانون دموکراتیک به آن تاکید داشته استه هحقی است ک

 این صورت  به.  این جامعه به سوي دیکتاتوري پیش رفته است گردد اي سلب می جامعه
اي   این گزینه در جامعه .گردد هاي رویکرد به خشونت به عنوان یک گزینه مطرح می زمینه

معه دیگر، همواره با خشونت متقابل از سوي دولت پاسخ داده شده نتیجه داده است اما در جا
  .    است

ها به عنوان حق مردم براي تعیین  حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاق
ها  تا مدت. کنند تعریف شد مینظام سیاسی اقتصادي و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی 

به چه کسانی اطالق » self Determination«رت در عبا» self«بحث بر سر این بود که 
هاي تحت سلطه بیگانه و  مردم مستعمرات، مردم سرزمین: شود؟ پاسخها محدود بود می

  .15هاي نژاد پرست ي نژادي تحت سلطه رژیمها گروه
  

   المللی اصول حقوق بین
سرد، هاي اتحاد جماهیر شوروي در فرایند پایان جنگ  استقالل و خودمختاري جمهوري

هاي اتحاد جماهیر  اما استقالل جمهوري. هایی با چنین وضعیتی شد الگوي براي دیگر جامعه
شوروي چنان سریع بود که سران کرملین را شوکه کرد و نتوانستند از یک چنین روندي که 

وضع . ري نموده و یا حداقل آن را به تاخیر بیندازندیگ با پایان جنگ سرد آغاز شده بود پیش
کشورهاي وابسته به بلوك شرق کمونیستی در قاره . گونه بود وپاي شرقی هم همیندر ار
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در حالی . اروپا یکی پس از دیگري از کنترل شوروي خارج گردیده و احساس آزادي کردند
تر احساس مستعمره   این کشورها پیش از آن در زمان وابسته بودن به پیمان ورشو، کم که

  . بودن داشتند
هاي استقالل یافته اتحاد  تر از جمهوري روپاي شرقی بحرانی و شکنندهوضع اما در ا

هاي مستقل شده شوروي نام یک قوم را با خود یدك  چرا که جمهوري. جماهیر شوروي بود
کردند کشورشان متعلق  هاي به استقالل رسیده که حاال احساس می  این قوم و. کشیدند می

اما اصول حقوق . شیدند و راه توسعه در پیش گرفتند است، به یکپارچگی آن کوها آنبه خود 
.  در یک جامعه از حقوق برابر برخودار بوده اندها آنالمللی زمانی رعایت شده است که انس بین

  . هاي متعدد تشکیل شده باشد  این جامعه از قوم حتا اگر
ر تحوالت ثیاالمللی را تحت ت  که بسیاري از اصول حقوق بینيطور پایان جنگ سرد همان

توجه . سزایی داشته ثیر بتاجدید و بی سابقه اي قرار داد بر اصل تعیین سرنوشت نیز 
کراتیک و حقوق بشر از یک وها و روشهاي حکومت دم کراسی ارزشو دمهلاروزافزون به مس

این اصل را غنی کرد و به آن استحکام  میها از سوي دیگر دامنه مفهو سو و حقوق اقلیت
ی که اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده تا جای. بخشید

مطرح پرسش اختالف نظر موجود بود اکنون این » self«اگر قبالً بر سر تعیین مفهوم . است
شود بر اساس حق  میکه با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهاي مختلف بر آن بار است 

  .16تواند براي خود تعیین کننده باشد میهایی  هتعیین سرنوشت تا چه حدود در چه حوز
  

  ندیشه حق تعیین سرنوشتا
اي بود که یک کشور از چند قوم مطرح  در بعضی از کشورهاي اروپاي شرقی وضع به گونه

چک اسلوواکیا که از دو قوم مطرح چک و اسلوواك تشکیل شده شده بود پس . تشکیل شده
ماهیر شوروي تجزیه گردید و به دو کشور چک و از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد ج

هاي داخلی گردید و در نهایت به چند  یوگوسلوایا هم در گیر جنگ. اسلوواکیا تبدل گردید
ها، مسلمانان هر  ها، کروات صرب: هاي مطرح  این کشور قوم در. کشور مستقل تجزیه گردید

ر حالی که در زمان جنگ سرد و د. کدام ادعاي استقالل کرده و به کشور مستقل راي دادند
هاي مطرح در کنار هم زندگی   این قوم  این کشورها، حاکمیت پیمان نظامی ورشو به

  . کردند می
هاي ساکن کشور مانند  بینیم که اندیشه حق تعیین سرنوشت زمانی در میان قوم اما می

شو و اتحاد دهد که فشار بزرگتري چون پیمان نظامی ور یوگوسلوایا خودش را نشان می



 
 

 

شت
رنو

 س
ین

تعی
ق 

ن ح
تری

دک
  

95  
 

رگاه ه ه این نتیجه رسید ک توان به پس می. شود  برداشته میها آنروي  جماهیر شوروي از
هاي مطرح ساکن در  فشار بزرگتري وجود داشته باشد و از روي کشورها برداشته شود قوم

آمیز با هم زندگی کرده اند خواهان خودمختاري و استقالل  آن که تا حاال در صلح و مسالمت
اما در قضیه یوگوسلوایا روند استقالل وتجزیه، مسالمت .  و به تجزیه راي خواهند دادشده

در حالی که روند تجزیه و استقالل . اینجا از دکترین خشونت استفاده شد .آمیز نبود
  اما در. آمیز و به دور از هرگونه جنگ و خشونت باشد توانست به صورت کامل، مسالمت می

ها و مسلمانان، راه خشونت  هاي اقلیتی کروات ها با جامعه ثریت صرباین وضعیت، جامعه اک
  .   به پیش گرفته و روند استقالل را که از مدتها پیش آغاز شده بود خونین ساختند

ثیر زیادي از تحوالت اندیشه االمللی ت اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین
کراسی ضمن مفروض ومندان لیبرال دماندیش. هاي آن پذیرفته است کسوکراسی و پارادودم

ي نفی انسانیت و ادانستن آزادي انسان به عنوان حق فطري و طبیعی که نفی آن به معن
کراتیک یا حکومت مردم توسط مردم دانسته ودمت است، مظهر این آزادي را حکومت بشری

 بودن ترکیب سه مفهوم آزادي برابري و قراردادي کراسی معتقدند ازواند، متفکران دم
کراسی به حدي وقوت براهین ناظر بر دم. کراسی برخاسته استوحکومت سنتري به نام دم

 هجوهر. است که این مفهوم به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بیستم به بعد گردیده است
 انسان این است که انسان به صرف انسان ه آزادي و ارادهدیدگاه اندیشمندان سیاسی دربار

توان آن  میباشد که تحت هیچ عنوان و دستاویزي ن میادین یري حقوق بنبودن داراي یک س
را نقض کند و مظهر این حقوق بنیادین آزادي و خود مختاري است و معناي آزادي نیز غیر 

  .17از این نیست که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خود تعیین نمایند
  

   ها ل تعیین سرنوشت ملتاص
 کشور جدید در پس از جنگ سرد، در آسیا و اروپا شکل گرفت 30در نهایت حدود 

چنین رویکرد قوم گرایانه در پایان هزاره دوم در آسیا، و اروپا . مه براساس قوم بوده استه هک
  رود تا حدود زیادي غیر منتظره بوده است چرا که که به سوي اتحادیه شدن کامل پیش می

در حالی که . یادي با جنگ و خشونت همراه بوده استاین رویکرد قوم گرایانه در مواردي ز
 این  باور جمعی به. رو باشیم آمیز رو به  این گونه رویکرد خشونت انتظار نمی رفت در اروپا با

گرایانه با رویکرد خشونت آمیز   این مرحله گذشته است و اندیشه قوم بود که انسان اروپایی از
 این موضوع به عنوان  یوگوسلوایا گذشت، یکبار دیگر بهاما آنچه در جنگ بالکان در . ندارد



 

 

96  
 

ل   
حم

  
13

89
  


ل  

لس
مس

ره 
شما

   
  

86  

تواند صلح و امنیت در هر موقعیت  اي می یک چالش جدي نگاه شد که در هر شرایط و دوره
  . جهان به مخاطره بیفتد

هاي مختلف ناشی   در زمنیهها آنها از روشن شدن وضعیت  اصل تیعیین سرنوشت ملت
 جامعه اکثریتی و اقلیتی اصل برابري و عدالت جتماعی  این صورت که در یک به. شده است

 این موضوع از سوي دولت  بی توجهی به. اید به عنوان یک دکترین از سوي دولت به اجرا در
 نقض شده است به ها آناي را که حقوق  و نهادهاي مستقل حقوق بشر و دموکراسی، جامعه

  .     ترغیب خواهد کرد رویکرد به خشونت
حدود چهار قرن از رویه عملی در خصوص سرنوشت باید گفت که این ایده با گذشت 

ها به  در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت ملت. شود می جدیدي محسوب نهیچ وجه ایده هب
باز میالدي  1648سال نحوي که منجر به ایجاد دولت ملت شود به قرارداد صلح وسفتالی 

در سیستم ملل متحد .  آن اتفاق نظر وجود نداردايشبا این حال در مورد مبنا و من. گردد می
هایی است   از حوزهیشود که بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یک میکید ابر این نکته ت

  .18متحد در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته اي برخوردار است که دستاوردهاي ملل
  

   ها عایت حق تعیین سرنوشت ملتر
ها است براي پیوستن به اتحادیه اروپا دیپلوماسی فعالی را  سالترکیه که ،  در غرب آسیا

 این  . بوده استرو دنبال کرده است در درون با موضوعی به نام جامعه اقلیتی کرد رو به
 موارد از دکترین خشونت کار گرفته تر بیشترکیه با آن که در  هاي موضوع و برخورد دولت

. المللی تا حدود زیادي مخدوش کرده است بین این کشور را در مجامع  شده است چهره
ترکیه  هاي برند و دولت ها که غرب و ارمنستان از آن به عنوان نسل کشی نام می مساله ارمنی

گیري با کردها تا حدود  ترکیه را در موضع  آورند دولت آن را یک برخورد عادي به حساب می
 این بار به  خواهد ترکیه نمی  که دولتچرا . افظه کارانه قرار داده استحزیادي در موضع م

 این خاطر  به. المللی به ویژه غرب قرار بگیرد  این کشور مورد اتهام جامعه بین خاطر کردهاي
سعی خواهد کرد با جامعه اقلیتی کردها تا جاي ممکن از گذشت و مدارا گرفته و در زمان 

  موارهه  هترکی هاي رت تالش دولت این صو به. مناسب ضربه کاري را به پیکر آن وارد نماید
این بوده است که در مورد جامعه اقلیتی کردها که خواستار حق تعیین سرنوشت از سوي 

  .       اي را با خشونت پاسخ بدهند خوشان هستند موضع تهاجمی داشته و چنین خواسته
خصصی و  و نهادهاي تها ناهاي ارکان مختلف سازم برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه

متحد  در سیستم ملل میدهد که تلقی عمو مینشان ...  و تفسیرها وها خود ملل متحد، گزارش
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ها به خودي خود به  مبنی بر این نکته است که تحقیق و رعایت حق تعیین سرنوشت ملت
المللی  ها و تقویت صلح و تفاهم بین ها و ملت تثبیت روابط دوستانه، همکاري میان دولت

در پایان جنگ جهانی اول دو گرایش مختلف بر این اساس و براي . نماید می کمک شایانی
نخستین  پرزیدنت ویلسون را هاي هي نظری گرچه عمده. ها پدیدار شد حمایت از حقوق ملت

ها نیز در همان حال این ایده را  دانند، اما بلشویک میبانی مطرح مفهوم حق تعیین سرنوشت 
  .19ندمتفاوت مطرح کرد میبا مفهو

  

  مسوولیت جامعه مدنی 
 این سو بر سر حق تعیین سرنوشت با  ها به در شمال اسپانیا جامعه اقلیتی باسک از دهه

 این جامعه  هاي اسپانیا در برابر خواسته دولت.  این کشور درگیر بوده است هاي مرکزي دولت
ت اروپا هم جنگ و  این موقعی  این صورت در به. اقلیتی از دکترین خشونت کار گرفته اند

ها با توجه به قدرتی   این گونه قضیه  موارد درتر بیشها در  دولت. خشونت اعمال شده است
 این مسوولیت جامعه   این میان اما در. که در اختیار دارند از دکترین خشونت کار گرفته اند

و جامعه هاي اکثریتی تشکیل شده  مدنی بوده است که میان دولت که از جامعه یا جامعه
اقلیتی باسک و یا هر جامعه اقلیتی که با دولت مرکزي در زمنیه حقوق شان مشکل داشته 

  . اند میانجی گري نموده و مانع ادامه جنگ و خشونت گردد
تواند به   در نهادینه سازي قانون و تحقق حقوق بشر در جامعه می مسوولیت جامعه مدنی

  صل البته برگرفته از مسوولیتی است که به دوش این ا .عنوان اصل دموکراتیک مطرح باشد
اي که جنگ و خشونت، ثبات و حقوق فرد را  در جامعه. این نهاد اجتماعی نهاده شده است

 این مرحله گذشته  اي است که از تر از جامعه کند کار جامعه مدنی به مراتب مشکل تهدید می
 2001ق پس از حادثه یازدهم سپتامبر اي مانند افغانستان و عرا  این وضعیت در جامعه .است

 این دوره گذار از بحران به ثبات، جامعه مدنی براي  چرا که در. میالدي خیلی برجسته است
 این  اما اگر. تواند نقش عمده بازي نماید  این وضعیت به سوي مطلوب شدن، می کمک به

 زمنیه انجام داده نتواند،  این گونه به قضیه نگاه صورت  نگیرد و جامعه مدنی کاري عملی در
  .  این زمینه متوجه جامعه مدنی است بار اصلی شکست در
هاي درونی جامعه، به تحقق قوانین دموکراتیک  تواند با رویکرد به الیه جامعه مدنی می

المللی در جامعه کمک نموده، زمینه آن را به وجود آورده و مردم را با حقوقی که  ملی و بین
در آن صورت، خود مردم از قانون حمایت .  داده شده است آشنا سازدها آندر قانون به 

.  ساخته شده استها آنبینند که براي  چرا که نفع شان را در حمایت از قانونی می. کنند می
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اما مردم آگاه به . توانند دور بزنند و به حقوق فرد، ضربه بزنند هاي توتالیتر، قانون را می دولت
توان گفت پاسخ با   این صورت می به.  توانند با نقض قانون فریب دهندحقوق خویش را نمی

خشونت به خواسته بر حق مردم، زمانی کارگر افتاده است که جامعه در ناآگاهی حقوقی 
  .      نگهداشته شده است

نهایتاً آنچه که در میثاق جامعه ملل گنجانده شد سیستم ماندا بود که البته روح و مضمون 
داد اگرچه که صراحتاً به اصل تعیین  میرا همان اصل تعیین سرنوشت تشکیل اصل آن 

 اصل رفاه و   اصل محرم الحاق. سرنوشت اشاره اي نشد و نظام ماندا برد و اصل بنا شده بود
ولیت و کردن خود نیستند و این همان مسهشد هنوز قادر به ادار میکه عنوان  میتوسعه مرد

  .20مقدس مدنیت بود
  

  م به اصل حقوق برابراحترا
ندوستان به جا مانده است و از ه هاي است که از شبه قار کشمیر، جغرافیاي مورد مناقشه

تجزیه . ها تیره ساخته است  این سو روابط هندوستان و پاکستان را در تمام زمینه نیم سده به
 پس از ندوستان به دو کشور هندوستان و پاکستان غربی و پاکستان شرقی کهه هشبه قار

دکترین حق تعیین سرنوشت از «که  این  مدتی پاکستان شرقی به بنگالدیش تغییر نام داد، با
جا به اجرا درآمد، اما مناقشه به صورت کامل حل نشد و چیزي بزرگی  این  در» سوي دیگران

هر چند در . اي از جهان همچنان قربانی بگیرد  این منطقه به عمد از قلم ماند تا در تاریخ
مراه بود با تمام تالش ه هندوستان که با روند تجزیه آن به همبارزه براي استقالل شبه قار

گاندي در پرهیز از رویکرد به خشونت، روند مبارزه به خشونت کشیده شد، اما در نهایت، 
توان گفت استقالل شبه   این صورت می به. استقالل و تجزیه، همزمان صورت گرفت

 این شبه قاره به سه  اما تجزیه. بود» اي راهکار درون جامعه دکترین«ندوستان، حاصل ه هقار
دکترین حق تعیین سرنوشت از سوي «کشور هندوستان، پاکستان، بنگالدیش، حاصل 

احترام به اصل حقوق برابر، موضوعی است که در هر وضعیتی قابل احترام و . بود» دیگران
دوستان و پاکستان پس از استقالل و تجزیه اما آنچه در مواردي در هن. برآورده شدن است

یا بازهم باید انتظار تجزیه  آ.صورت گرفته است، با خشونت زیادي همراه بوده است
 آن منجر خواهد تر بیش این دو کشور داشته باشیم که به تجزیه  هاي اقلیتی را در جامعه
  شد؟ 

یک ) فع ملی دو فاکتويمنا(در اثناي تصویب منشور متحد این سلسله مطرح بود که آیا 
ملت » حقوق تغییر ناپذیر و تخطی ناپذیر«تواند توجیهی براي لحاظ ننمودن به  میدولت 



 
 

 

شت
رنو

 س
ین

تعی
ق 

ن ح
تری

دک
  

99  
 

 از -رسد طرح مقدماتی این اصل پوشش در مذاکرات تصویب منشور میدیگر باشد؟ به نظر 
با میالدي  -1944تا مذاکرات سانفرانسیسکو در میالدي  1941منشور آتالنتیک در سال 

 حاکمیت، خودمختاري و حیات ملی ه بودند و اعادها آنف پوشش دادن که به زیر یوغ آلمهد
.  چندان مدنظر بانیان این اصل نبودهاي رهو نه مستعم میهاي قو  مطرح بود و نه اقلیتها آن

توسعه روابط : دارد مینهایتاً اصل تعیین سرنوشت در قالب یک اصل سیاسی شد که مقرر 
للی بر مبناي احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم براي تقویت الم وستانه بیند

  ....صلح جهانی
ترتیب   چندجانبه گنجانده و به اینهمتنی است که این اصل را در یک معاهدنخستین این 

  .21آید می اصل تعیین سرنوشت به حساب   در تاریخ تحول می عطف مههتصویب منشور نقط
  

   ضمین حقابزارهاي تحقق و ت
جامعه اقلیتی مسلمانان هندوستان زمانی که در دهه شصت هزار و سه صد خورشیدي 
مسجد بابري که در آن زمان قدامت پنج صد ساله داشت از سوي هندوهاي افراطی تخریب 

لمانان را هاي مس کنش این کنش هندوهاي افراطی وا هر چند. شد به شدت سرخورده شدند
ها چه زمانی بار دیگر از کدام  گیري  این موضع  این که .ظاهر آرام شدندمراه داشت، اما به ه هب

ندوستان سر باز کند دور از انتظار نیست، اما موضع دولت فدرال هندوستان در برابر ه همنطق
چرا که در صورت جانبداري دولت فدرال از جامعه . کننده است دو طرف درگیر، تعیین

 هندوها و مسلمانان، جامعه اقلیتی مسلمانان را به رویکرد اکثریتی هندوها در مناقشه میان
ندوستان منجر ه هترغیب خواهد که در نهایت، به استقالل خواهی و تجزیه دوبار  به خشونت

ر دولتی قرار گیرد تا بر ه هتواند مورد استفاد ابزارهاي تحقق و تضمین حق، می. خواهد گردید
  .    منفعت همگانی در سطح کالن ملی باشداساس یک چنین استراتژیی ممثل اراده 

ها  یید اصل حق تعیین سرنوشت ملتااقدام در راستاي نهادینه نمودن و تنخستین پس از 
ها و ابزارهاي تحقق و تضمین این حق براي مردم مطرح شد و رفته رفته این  له روشامس

اوج میالدي  1960 هده. هاي استعمار زدایی انعکاس بیشتري پیدا کرد اصل در زمینه بحث
  .22متحد در جهت اعتالي اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود هاي ملل فعالیت

  
   فرایند استعمارزدایی

بخش عمده مشکل هندوستان و پاکستان در پس از استقالل و تجزیه، موضوع کشمیر و 
ا پاکستان و ندوستان یه هالحاق کشمیر ب.  این دو کشور در مورد آن بوده است موضع
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 این دو کشور و مجامع   این پرسشی است که از همان ابتدا در  این دو کشور؟ استقالل آن از
پاسخ هندوستان و . اما هنوز به آن پاسخ داده نشده است. المللی مطرح بوده است بین

  . پاکستان به استقالل خواهی انسان کشمیري، دکترین خشونت بوده است
 این کشور به سه کشور  که با تجزیه این  ندوستان باه هدر شبه قارفرایند استعمارزدایی 

به نظر .  این فرایند با روشن نشدن وضعیت کشمیر، هنوز تکمیل نشده است منجر گردید اما
اي خواهد بود که در روابط دو کشور  اید کشمیر تا زمان نامعلومی وضعیت روشن ناشده می

 این دو   این صورت دکترین حقوقی به. گذارد  را میهندوستان و پاکستان تاثیر منفی خود
کشور در برابر خواسته انسان کشمیري در مورد حق تعیین سرنوشت، دکترین خشونت 

 این دو کشور در زمان مستعمره بودن و مبارزه براي استقالل و تجزیه  چیزي که. خواهد بود
  مارزدایی است که استقالل واقعیبی شک کشمیر بخشی از فرایند استع. با آن رو به رو بودند

  .  این دو کشور را تکمیل ناشده باقی مانده است
چرا تا حاال به خواسته انسان کشمیري از دولت فدرال هندوستان و دولت پاکستان پاسخ 

.  این دو کشور تجربه چند سده مستعمره بودن را دارند مناسب داده نشده است؟ در حالی که
تواند به  مواره میه هی به خواسته انسان کشمیري، موضوعی است ک این صورت بی توجه به

 این معضل زمانی  بی شک.  این جغرافیاي جهان مطرح باشد المللی در عنوان یک معضل بین
اما آنچه در حال . برطرف شدنی است که اجماع جهانی براي حل آن به وجود آمده باشد

صورت ادامه، به ناچار با دخالت جامعه حاضر در کشمیر جریان دارد، چیزي است که در 
توانست بخشی از  زیرا کشمیر هم می. شاید هدف هم همین باشد. المللی حل خواهد شد بین

 این گونه  اید حداقل تا حاال اما به نظر می. ندوستان باشده هفرایند استعمارزدایی در شبه قار
  . نبوده است

 مستعمرات با امید تسریع فرایند اعالمیه اعطاي استقالل به کشورها و مردمان
این اعالمیه که به اعالمیه ضد استعمار یا استعمارزدایی . استعمارزدایی به تصویب رسید

کند که استعمار  میمه حق تعیین سرنوشت دارند و اعالم ه هک: دارد میمعروف است مقرر 
ه ه که در قطعنامبر اساس اعالمی. باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود

مجمع میالدي  1962گنجانده شده بود در سال  میمجمع عمومیالدي  1514 سال
هایی  کیمته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجراي اعالمیه نظارت کند و توصیه میعمو

دنیا در ] نفر در[ هفتصد میلیون 700سیس ملل متحدادر زمان ت. براي اعمال آن صادر نماید
سیس سازمان ملل متحد هشتاد ااز زمان ت. کردند میي غیر خود مختار زندگی ها سرزمین
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مستعمره استقالل خود را به دست آوردند و همه یازده سرزمین تحت قیمومیت نیز مستقل 
 1966متعاقب تصویب این اعالمیه در سال . هاي دیگر ادغام شدند شدند و یا آزادانه با دولت

 ،المللی حقوق اقتصادي مللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق بینال میثاق حقوق بینمیالدي 
مه ه هدارد ک می مشترك در هر دو میثاق مقرر هماد. اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید

توانند آزدانه وضعیت  می ها آنو بر این اساس . مردم حق تعیین سرنوشت آزادنه خود را دارند
سعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه تو

  23.کنند
  

   المللی  حقوق بینهقاعد
از آن با نام پاکستان بدون ) بنگالدیش(پاکستان غربی که با جدا شدن پاکستان شرقی 

مواره پس از استقالل به عنوان ه  هک این  متحد ثبت گردید، با پسوند غربی در سازمان ملل
هاي بزرگ و کوچک تشکیل  ده شده است، اما از آنجایی که از قومیک کشور مستقل نام بر

 این اقوام تمثیل یک کشور حافظ منافع همگانی را به  یچگاه نتوانسته است میانه هگردید
هاي اقلیتی زیادي   این کشور از چهار قوم اکثریتی و قوم )ایالت(چهار صوبه . نمایش بگذارد

  . تشکیل گردیده است
هاي اقلیتی پنجابی، هزاره،  مرکزیت کراچی از جامعه اکثریتی سند و جامعهایالت سند با 

ایالت پنجاب با مرکزیت الهور از جامعه   .تشکیل گردیده است... و) پشتون(بلوچ، پتان 
ایالت بلوچستان از   .تشکیل گردیده است... هاي اقلیتی سندي و اکثریتی پنجابی و جامعه

تشکیل گردیده ... ، هزاره، پنجابی و)پشتون(هاي اقلیتی پتان  جامعه اکثریتی بلوچ و جامعه
هاي  و جامعه) پشتون(از جامعه اکثریتی پتان ) خیبر پشتونخواه(ایالت صوبه سرحد  .است

  .   تشکیل گردیده است... هاي قزلباش و ترك  اقلیتی پنجابی،
مامداري شان با هاي ز  دورهتر بیشهاي نیمه فدرال و نیمه متمرکز پاکستان در  دولت

از انجایی که قدرت سیاسی هم به طور . هاي اقلیتی مشکل داشته است بعضی از جامعه
 این زمنیه  سنتی در اختیار جامعه اکثریتی پنجابی قرار داشته است، خود مزیت بر علت در

هاي دیگر اقلیتی با بعضی از  اید بیش از جامعه اما جامعه اقلیتی که به نظر می. بوده است
هاي بلوچستان و  ایالت  . این کشور بوده اند هاي هاي پاکستان مشکل داشته است بلوچ دولت

. تر توسعه یافته اند ایالت پنجاب و سند، کم در مقایسه با دو) خواه خیبر پشتون(صوبه سرحد 
  . ها هم شاید همین بوده است یکی از عوامل نارضایتی جامعه اقلیتی بلوچ
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 این جسارت  ی در زمینه حق تعیین سرنوشت به جامعه اقلیتی بلوچالملل قاعده حقوق بین
مواره ه ه این موضوع چیزي بوده است ک اما. را داده است تا خواهان استقالل از پاکستان گردد

اما از آنجایی که . هاي پاکستان با دکترین خشونت پاسخ داده شده است از سوي دولت
هاي مرکزي پاکستان  الت بلوچستان قرار دارد دولتای معادن گاز و بندر تجارتی گواتر در

 این امتیاز بستگی  اما نوع. ها به جامعه اقلیتی بلوچ خواهد بود ناچار به دادن بعضی از امیتیاز
 این همه در گیري  که طرف جامعه اقلیتی بلوچ پس از این  .به توافق دو طرف خواهد داشت

 این  مکاري با دولته هستان داشته است حاضر بهاي پاک خشونت آمیزي که با بعضی از دولت
اینده  تواند در کشور خواهد بود یا به مخالفت خود تا کسب استقالل ادامه خواهد داد، می

  .روشن گردد
المللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق  اعالمیه میثاق حقوق بین با توجه به تصویب 

میالدي از آن زمان تا  1966سال  اجتماعی و فرهنگی در ،المللی حقوق اقتصادي بین
و نه صرفاً یک اصل بوده است الملل   تعیین سرنوشت، دیگر یک اصل حقوق بین،اکنون«

کرد که  میالمللی اعالم   حقوق بینهکه یک قاعدبود بار نخستین براي ] چرا که[. سیاسی
کنند و مردم در یک دولت مستقل و حاکم حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب 

یک حکومت دمکراتیک بر مبناي هماهنگی مرزهاي سیاسی و مرزهاي فرهنگی داشته 
ها  نماید که از مداخله در امور داخلی دیگر دولت میو در عین حال دول عضو را ملزم . باشند

و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خود 
 دیگر تا کنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معناي به دست خودداري کنند و به عبارت

ها در خودداري از مداخله در  آوردن استقالل بود، اکنون این حق متضمن وظیفه دیگر دولت
ترتیب اصل تعیین سرنوشت دیگر  بدین. امور داخلی مردم یک کشور مستقل و حاکمه بود

  .24» مشخص بودجنبه صرف سیاسی نداشت، بلکه اثرات آن نیز به وضوح
  

  اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر
 این کشور  ایالت پاکستان بوده است که از زمان استقتالل  ایالت صوبه سرحد یکی از چهار

 این  .شده است  میالدي با همین نام یاد می2010 میالدي تا پیش از اپریل 1947در اپریل 
 پاکستان نمی خواسته است به جامعه هاي مرکزي  این دلیل بوده است که دولت شاید به
اینده براي دولت مرکزي تبدیل به مشکل  ایالت هویت مستقل بخشد که در  این  اکثریتی

 میالدي مجلس اسامبله پاکستان با اکثریت قاطع، راي به تغییر 2010اما در اپریل . گردد
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 این جامعه  یاز دادن به این شاید نوعی امت .دهد ایالت صوبه سرحد به خیبر پشتونخواه می نام
  . اقلیتی پاکستان باشد که مانند جامعه اقلیتی بلوچ به فکر استقالل نیفتند

مواره از سوي جامعه اقلیتی در ه ه چیزي است کاصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر
برابر دولت توتالیتر و از سوي کشورهاي تحت مستعمره در برابر استعمار مطرح گردیده 

هایی که  ها از سوي دولت  زمینهتر بیشهاي اقلیتی که حق شان در  این میان جامعه  در. است
هاي اکثریتی قرار داشته نقض شده است به استقالل به عنوان یک راهکار  در اختیار جامعه

 این صورت راه مبارزه براي استقالل به پیش گرفته گرفته اند که در  به. اساسی نگاه کرده اند
  .  هاي مرکزي پاسخ داده شده است ا دکترین خشونت از سوي دولتموارد زیادي ب

] حق[ي ملل متحد در راستاي تثبیت جایگاه برتر اصل ها اوج فعالیتمیالدي  1970سال 
الملل و یک منبع ایجاد   حقوق بینهن به عنوان یک قاعدآتعیین سرنوشت و شناسایی 

اعالمیه «ی آن بود، در این سال مجمع تعهدات براي کشورها و تدقیق مفهوم، مضمون و مبان
ها بر اساس منشور  الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاري میان دولت اصول حقوق بین

اصل حق تعیین سرنوشت و «گانه آن  را تصویب کرد که یکی از اصول هفت» ملل متحد
خالت خارجی ها حق دارند آزادانه و بدون د مردم بوده بر این اساس همه ملت» حقوق برابر

وضعیت سیاسی شان را تعیین کرده و توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال 
در عین حال . کنند هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند

سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از  میها را موظف و متعهد  اعالمیه، دولت
ت خودداري کنند در غیر این صورت مردم محتضر در مبازره علیه چنین حق تعیین سرنوش

  .25الملل برخوردار شوند دولتی از حمایت بین
  

  المللی در حل و فصل قضایا گري بین میانجی
 این   این سو با دولت مرکزي ها به غرب چین از مناطقی است که از دهه تبت در جنوب

اسی تبت، داالیی ی س–رهبر مذهبی . داشته استکشور بر سر حق تعیین سرنوشت مناقشه 
ندوستان تبعید گردیده است براي رساندن پیام مردم تبت به کشورهاي جهان ه هالما که ب
اما پاسخ دولت مرکزي چین به خواسته جامعه اقلیتی تبت، دکترین خشونت . کند سفر می

ي به جامعه تر بیشهی بی شک تازمانی که دولت مرکزي چین حاضر به امتیاز د. بوده است
  . اقلیتی تبت نباشد، انسان تبتی نخواهد نتوانست به حق تعیین سرنوشت دست یابد

تواند در زمینه   این میان تنها هندوستان است که به عنوان همسایه جنوبی چین، می در
هر چند . حق تعیین سرنوشت جامعه اقلیتی تبت باالي دولت مرکزي چین فشار آرود
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هایی نسبت به سرنوشت جامعه اقلیتی تبت ابراز نگرانی کرده است،  دي در دورههاي هن دولت
ها تا هنوز تغییري در سرنوشت جامعه اقلیتی تبت به وجود   این گونه ابراز نگرانی این اما

 این جامعه کماکان به مبارزه خود براي حق تعیین سرنوشت در   این صورت به. نیاورده است
  . امه خواهد دادبرابر دولت مرکزي اد

المللی   اگر به عنوان یک اصل حقوقی بینالمللی در حل و فصل قضایا میانجیگري بین
هایی که حق شان به نوعی از  تواند در زمینه حق تعیین سرنوشت جامعه مطرح باشد، می

اما به نظر . هاي مرکزي و استعمار نقض گردیده است مورد استفاده قرار گیرد سوي دولت
المللی در حل و فصل قضایا نتوانسته است پاسخی به   موارد میانجیرگی بینتر بیشر اید د می

هاي استعمار در برابر خواسته اصل حق تعیین  هاي مرکزي و دولت اعمال خشونت دولت
  . هاي اقلیتی باشد سرنوشت جامعه

کرد  مینبود که به این اصل استناد  میدیگر این تنها مجمع عمومیالدي  1970 هبعد از ده
آنچه که . کردند میالملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد  بلکه کثیري از مراجع بین

الملل   بینه جدید در خصوص تعیین سرنوشت مطرح است عالقهامروز به عنوان یک مشخص
المللی  جامعه بینمیالدي  1980در حالی که تا دهه . باشد میبه دخالت در اعمال این حق 

ها یا اعمال تحریم  المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه اعالم مواضع در مجامع بینفقط به 
المللی در حل و فصل  کرد، امروزه میانجیگري بین میاقتصادي در موارد بسیار محدود اکتفا 

   .26قضایاي مربوط به اعمال این حق از اهمیت ویژه اي برخوردار است
  

     علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت
هاي مرکزي چین  هایی است که با دولت کیانگ در شمال غرب چین از دیگر منطقهسین 

سین کیانگ که یک جامعه اقلیتی مسلمان . بر سر حق تعیین سرنوشت مناقشه داشته است
اما پاسخ دولت . باشد همواره خواستار حق تعیین سرنوشت از سوي خودشان بوده است می

 این  آخرین مورد. واره دکترین خشونت بوده است این خواست، هم مرکزي چین در برابر
 این سال در گیري که بین دولت مرکزي  در.  میالدي بود2010خشونت در ابتداي سال 

  . چین و جامعه معترض اویغور رخ داد تعدادي کشته و زخمی برجاي گذاشت
  این درگیري دولت مرکزي چین حق استفاده از نماز جماعت در مسجدهاي سین پس از

 این خاطر که از رویارویی جامعه   این شاید به .کیانگ و هرگونه تجمعی را در شهر منع کرد
اما تا زمانی که جامعه اقلیتی اویغورها . اقلیتی اویغورها با دولت مرکزي پیشگیري کرده باشد
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اي از چین ناآرام و  به حق تعیین سرنوشت از سوي خودشان دست نیابند وضع در این منطقه
  . نی باقی خواهد ماندبحرا

تواند نقض شدگان   هر چه که باشد، وجود آن میعلل عمده نقض حق تعیین سرنوشت
هایی که از   این صورت استقالل خواهی جامعه به. چنین حقی را به سوي استقالل بکشاند

  از. ه نگاه خواهند کردنحق تعیین سرنوشت برخوردار نبوده اند به استقالل به عنوان تنها گزی
    .    یدآ هاي اقلیتی در می جا است که استقالل خواهی به روندي از مبارزه جامعه این

از دوران قبل ) که از پایان جنگ سرد آغاز شده(موارد دیگري نیز هست که دوران اخیر را 
 مزدورگیري اشاره کرد که در هتوان به پدید میکند که از آن جمله  میاز آن متمایز 

از این پدیده به عنوان یکی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد چارچوب ملل متحد 
  .27شده است

  

  آمیز اصل تعیین سرنوشت اعمال موفقیت
 این کشورها که  در مورد کشورهاي آسیاي میانه در جایی اشاره داشته ام که با توجه به نام

 تجزیه و استقالل،  این جدایی و توان گفت  این کشورها است، می برگرفته از نام قوم در
 این صورت شاید بتوان  به. ویتی ارضا کرده استه ه این کشورها را از نگا هاي ساکن در قوم

اي   این منطقه تجزیه اتحاد جماهیر شوروي را اعطاي حق تعیین سرنوشت در سطح کالن در
  .از آسیا به شمار آورد که بی سابقه بوده است

 این  رو بوده است که هاي رنگین رو به قالل با انقالب این کشورها در پس از است بعضی از
 کودتاها و تر بیشاما همانطوري که . هم نوعی از حق تعیین سرنوشت به شمار آمده است

هاي رنگین هم جنگ و   این انقالب ها همراه با خشونت و خونریزي بوده است در انقالب
این و آخرین مورد آن انقالب انقالب نارنجی اوکر. د داشته استدرگیري و خشونت وجو

ها در   این نوع حق تعیین سرنوشت ملت  میالدي از2010الجوردي قرغیزستان در اپریل 
  .   این نوع از کشورها بوده است وضعیتی

 زمانی نتیجه داده است که اندیشه و تعهدي تعیین سرنوشتحق آمیز اصل  اعمال موفقیت
اي  خواهند براي جامعه چه کسانی می. اشته استبراي تغییر در اندیشه رهبران آن وجود د

آنچه در کشورهاي تجزیه شده از اتحاد جماهیر شوروي . تغییر بیاورند همواره مهم بوده است
 این  هاي رنگین اتفاق افتاده است و اتفاق خواهد افتاد تا چه اندازه مردم به نام انقالب

هاي   این پرسشی است که انقالب .کشورها را به حق تعیین سرنوشت شان کمک خواهد کرد
 این نکته قابل  اینجا اما در.  این کشورها به آن پاسخ داده است صورت گرفته در تعدادي از
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هاي بر سر کار آمده   به نفع دولتتر بیشها از آنجایی که   این گونه انقالب یادآوري است که
 این صورت حق  به. باشدتمام شده است، نتوانسته است تغییري در وضعیت مردم داشته 

رود در فرایند پس از  تعیین سرنوشت، آنچه در تعریف آمده است و از آن انتظار می
  .     این کشورها چهره واقعی به خود نگرفته است هاي رنگین در انقالب

ها به اصل تمامیت ارضی در راستاي اهداف سیاسی  باید یادآوري کرد که توسل دولت
دید مواجه ساخته تر باامکان تحقیق حق سرنوشت را در همه ابعاد آن ها امروزه نیز  دولت
آمیز اصل تعیین سرنوشت بر شمرد،  توان آن را به عنوان اعمال موفقیت میمواردي که . است

از اعمال آن است که معموالً هم چنین دولتی  میحمایت دولتی قو مواردي بوده که متضمن
  .28توانند جلب نماید میه را نیز حمایت جامعه جهانی یا کشورهاي منطق

  

   المللی تهدیدي علیه صلح و امنیت بین
چرا . شود روسیه که بازمانده اتحاد جماهیر شوروي است هنوز به شکل فدراتیو اداره می

.  این کشور است که خواستار حق تعیین سرنوشت هستند هایی در نوز جمهوريه هک
هاي  تان در منطقه قفقاز از جمله منطقهاینگوش و داغس ، هاي مسلمان چچن جمهوري

ها هم به نوعی   این جمهوري . این کشور مناقشه دارند روسیه است که با دولت مرکزي
اینگوش و   هاي چچن، اما پاسخ روسیه به جمهوري. ستنده هخواستار استقالل از روسی

  . داغستان، دکترین خشونت بوده است
مسران شان ه هاینگوش و داغستان ک  هاي چچن، وري این سو زنانی از جمه ها به از مدت

  برآمده و به خشونت روها آندرجنگ با نیروهاي روسیه کشته شده اند به انتقام خواهی از 
مسران شان در درگیري با نظامیان روسیه در ه ههاي سیاه زنانی هستند ک بیوه«. اند آورده

 این نیز در  هاي سیاه پیش از بیوه. اینگوش، چچن و داغستان کشته شده اند هاي جمهوري
  .29»قفه قفقاز و مسکو شرکت داشته اندعملیات مختلف در شمال منط

اي از حق تعیین سرنوشت   زمانی است که جامعهالمللی تهدیدي علیه صلح و امنیت بین
 از سوي دولت مرکزي به جنگ و تر بیش این جامعه در صورت تهدید  .محروم بوده است

. ان تنها رویکرد رو آورده که پیامد منفی آن متوجه دو طرف درگیر بوده استخشونت به عنو
مان میزان واکنش ه ه این زمینه از سوي دولت هر اندازه شدید باشد ب آمیز در پاسخ خشونت

  .   مراه خواهد داشته ههاي اقلیتی را ب جامعه
المللی در  نظام بینیکی از نهادهاي اصلی سازمان ملل که پیشرو تعیین شرایط و اوضاع 

 1990اما این امر از دهه  .سازمان بود میموضوع حق تعیین سرنوشت بود مجمع عمو
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بازوي اجرایی سازمان ابتکار   به بعد تغییر نموده و شوراي امنیت سازمان به عنوانمیالدي
ي مربوط به اعمال این ها چنین تغییري در مرکز ثقل فعالیت. گیرد میعمل را در دست 

 موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به هایندزالمللی نشان از اهمیت ف از حقوق بینبخش 
المللی و اتخاذ تدابیر  تواند تهدیدي علیه صلح و امنیت بین می آن ضله اي است که نقامس

  .30باشد می  میالدي 1990له بعد از االزم خصوص نشان از اهمیت مس
  

  هاي حقوقی و اصل تعیین سرنوشت دکترین
 این  فغانستان در میانه شرق، غرب و جنوب آسیا و آسیاي  میانه از حدود چهار دهه بها

ي حق تعیین سرنوشت که ا این وضعیت هیچگاه به معن اما. سو وضعیت ناآرامی داشته است
هاي  در زمانی که از سال.  این کشور باشد نبوده است هاي خواستار حق استقالل جامعه

 این جنگ براي  جنگید  نیروهاي اتحاد جماهیر شوروي می خورشیدي با1368 -1358
اما زمانی که نیروهاي شوروي از افغانستان خارج گردید تا .  این کشور بود رهایی از سلطه

اما پس از براندازي دولت، .  خورشیدي برسر براندازي دولت افغانستان جنگیدند1371سال 
   .    جنگهاي داخلی آغاز گردید

هاي اقلیتی  که حق تعیین سرنوشت از سوي جامعه این   این کشور با  درجنگهاي داخلی
طالبان، رویکرد دیگري بود که . گاه عنوان استقالل خواهی به خود نگرفت عنوان شد اما هیچ

در پاکستان شکل گرفت و با استفاده از نام جهاد که براي انسان افغانی مقدس بود وارد 
هاي مختلف به ستوه آمده بود و تن و  که از دو دهه جنگ به نامانسانی افغانی . افغانستان شد

 این  اما خیلی زود.  این وضعیت نگریست روان او فرسوده شده بود به طالبان به عنوان نجات
نگاه به یاس تبدیل شد و انسان افغانی دریافت که جنگ و خشونت، چیز به ظاهر ناخواسته و 

  .   اي است باالي او تحمیل شده
هاي حقوقی و اصل تعیین سرنوشت دراینجا با دکترین خشونت پی گیري شده  تریندک
، در هاي حقوقی در مورد اصل تعیین سرنوشت ه شده در دکترینیبررسی تعاریف ارا. است

چرا که در این وضعیت انسان افغانی از . وضعیتی مانند افغانستان با سر درگمی همراه است
ر این زمنیه دچار سردرگمی شده و به تعریف روشنی از آن تعاریف متعدد و گاه متناقض د

 این صورت ذهن او میان تشخیص درست ونادرست از واقعیت جنگ و حق  به. یابد دست نمی
تروریسم از میان مردم سربازگیري   جا است که این  .ماند تعیین سرنوشت در نوسان می

  .    گیرد  بشرهم جایی را نمیکند و آه و فغان نهادهاي آزاد جامعه مدنی و حقوق می
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دف تحلیل بردن حق ه هگردد ک می دکترین حق تعیین سرنوشت به زمانی باز هپیشین
در زمان تهیه .  زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بودهاکتساب سرزمین به وسیل

جام هاي مقدماتی ان هایی که در کنفرانس پیش نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث
ول تهیه پیش نویسی چندین نکته را براي اعمال حق تعیین سرنوشت وشده بود کمیته مس

  :ضروري دانست
  ؛عی مردم که به طور آزاد بیان شودرابطه نزدیک این اصل با خواست واق -1    
  ؛ وت این اصل با اهداف و اصول منشورمطابق -2     
  .ها ل اقلیتبراي استقال میعدم وجود هیچ گونه الزا -3     

از . یچ گونه تعریف اثباتی از اصل تعیین سرنوشت وجود نداشته هیبا این حال امکان ارا
م نزدیک ه همذاکرات مربوط به تهیه منشور دیدگاه بلوك سوسیالیست و دول جهان سوم ب

  .31کردند کید میات) وجه بیرونی(بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیثیت خارجی 
  

   در تعیین سرنوشتمشارکت آزادانه
کشورهاي پاکستان، عربستان سعودي و امارات متحده عربی، سه کشوري بودند که 

شد به رسمیت شناخته  حاکمیت طالبان را از آن با نام امارت اسالمی طالبان نام برده می
اما همین سه کشور براي یک روز هم حاضر نیستند تا حکومتی از نوع امارت اسالمی . بودند

عربستان سعودي نیروهاي امریکایی را براي . در کشورهاي شان به اجرا درآیدطالبان 
 این کشور  هایی از هاي مسلمانی که ریشه در منطقه  این کشور در برابر افراطی محافظت از

مین خاطر است که کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس از امریکا ه هب. دارد دعوت نموده است
  .  را تامین نمایدها آن این منطقه آورده و امنیت   را بهدعوت کرده اند تا نیروهایش

 این کشور و امریکا با آن به مبارزه برخواسته  جنگد دولت طالبان زمانی که در پاکستان می
جا جنگ دولت پاکستان با طالبان عنوان  این  .پردازد  میها آنو با شدت هر تمام به سرکوب 

بی شک . ا همین جنگ در افغانستان تعریف شده نیستام. گیرد تروریسم به خود می جنگ با
اما اگر جنگ روزي در عربستان . عدم موفقیت جنگ در افغانستان همین موضوع است

تروریسم  سعودي که زادگاه اسامه بی الدن است آغاز گردد در نخستین گام به عنوان جنگ با
 این کشور به مخاطره افتاده  چرا که استخراج و صدور نفت. شود با شدت تمام پاسخ داده می

  . گردد و چرخه اقتصاد کشورهاي صنعتی جهان فلج می
در امارات متحده عربی هم اگر زمانی جنگ از سوي القاعده و حامیان آن طالبان آغاز 

چرا که دبی به عنوان یکی از مراکز مهم .  این جنگ به شدت سرکوب خواهد شد گردد،
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گذاریی که  سرمایه. ک روز رکود و ضرر اقتصادي را نداردتجارتی آسیا و جهان، تحمل حتا ی
اما اگر روزي القاعده  و دیگر .  این شهر صورت گرفته است تحمل هرگونه جنگی را ندارد در

 مانند طالبان، از دو کشور پاکستان و افغانستان روگردانده و جبهه ها آنحامیان و همسنگران 
ست عربستان سعودي و امارات متحده عربی  این جبهه در گام نخ عوض کنند، بی شک

اند هیچ جایی  مواره در پی نام و نان و نشان و ماجراجوییه هچرا که مردانی ک. خواهد بود
 وجود نخواهد ها آن این غریزه  اي از جهان براي ارضاي  این منطقه  این دو کشور در بهتر از
 این دو کشور  یل اراده جمعی انسانتواند در افغانستان و پاکستان تمث القاعده نمی. داشت

باشد اما در عربستان سعودي و امارات متحده عربی که در واقع زادگاه القاعده به شمار 
  به.  این دو کشور از وضعیت موجود باشد تواند ممثل اراده جمعی انسان ناراض ایند می می

تعیین سرنوشت براي توان گفت که در چنین وضعیتی اگر القاعده ادعاي حق  این صورت می
  آن زمان، طالبان،.  این دو کشور نماید کسی به آن با دیده شک نخواهد نگریست انسان عرب

  . این گروه رانده از کشورهاي خودشان را نیز با خود خواهند داشت
اي را در برابر  تواند جامعه مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت چیزي است که می

توان به آن پاسخ مثبت داد   این در واقع چیزي است که می .ه نمایدي احتمالی بیمها آنبحر
اما آنچه در افغانستان فرایند بن و . گیري کرد و از هرگونه پاسخ با دکترین خشونت پیش

گذرد، جنگی است که حق تعیین سرنوشت انسان افغانی را با مانع  هاي پس از آن می سال
از حدود چهار دهه خواسته است حق تعیین  این انسان پس  .جدي رو به نموده است

 این حق تعیین   این بار در گستره دموکراسی و حقوق بشر، اما جنگ. سرنوشت داشته باشد
در حالی که غرب با شعار دموکراسی و حقوق بشر، . سرنوشت را از انسان افغانی گرفته است

ید جنگ، حق تعیین آ یپایان جنگ را براي انسان افغانی نوید داده بود، اما به نظر م
  .      این انسان را به دست گرفته است سرنوشت

مه مردم ه هبرعکس دول غربی بر بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادان
و این نیز ناشی ) وجه داخلی. (کید داشتنداکراسی تودر فرایند سیاسی و به طور کلی بر دم

در حالی که بلوك چپ و کشورهاي جهان .  قطب بودولوژیکی میان دوی ایدهاي عهاز مناز
هاي استعماري مستمسک قرار  سوم این حق را دستاویزي براي پایان دادن به کلیه وضعیت

کید زیادي بر بهره برداري از آن اصل به عنوان ادادند، بلوك راست و سرمایه داري نیز ت می
 بانی آن بودند اصرار هاي غربی که خود کراسیون و تثبیت ارزشووضعیتی جهت دم

  .32ورزیدند می
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  در منازعات  تحکیم
  المللی و تجارت بین

  عبدالهادي عباس جهاد هورش
  عزیز اهللا علیزاده مالستانی: برگردان

 
  
  

  چکیده
 یا کسانی عبارت از این است که طرفین دعواي محقق یا احتمالی، کسی» تحکیم«

هر یک از آن طرفین را محکم . را براي رسیدگی به آن دعوا و صدور راي بر گزینند
و هر دو را ) در ترجمه متعاقدین یا متنازعین آمده است. (نامند) بر وزن معلم(

» حکم«ترجمه (گویند ) بروزن معطل(داور را قاضی تحکیم و محکم . محکمین گویند
اند و توافق آن طرفین را عقد تحکیم  الیت تحکیم نامیدهاختیار داور را و). آمده است

  .و تحقق تحکیم موقوف است بر قبولی داور. اند نامیده
  :و عناصر تحکیم قرار ذیل است

  .وجود دعواي محقق یا احتمالی معین و مشخص) الف
توافق طرفین آن دعوا بر ارجاع آن به داوري؛ خواه مقرون به تعیین داور هم باشد یا ) ب

کند؛ چون توکیل، استنابه است  این عنصر اخیر، توکیل را از مفهوم داوري خارج می. نباشد
  .در حالی که توافق مذکور از طرف تواقف، استنابه نیست
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شود، در حقوق عمومی هم  ارد میطوري که در روابط حقوق خصوصی و و تحکیم همان
  )1156 ص 2مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج: ر،ك(شود  وارد می

دارد، تاریخچه » تحکیم«خوانید، جنبۀ مقدماتی نسبت به بحث  آنچه در مقالۀ حاضر می
» تحکیم«و مظاهر آن را در شرایع قدیم بررسی کرده است نظر اسالم را راجع به » تحکیم«

که آن را » تحکیم«و عقد » تحکیم«ثبت است، و به فرق بین شرط یادآور شده که م
، عقد احتمالی »تحکیم«نیز گویند، پرداخته است بدین مفهوم که شرط » تحکیم«مشارطۀ 

اما مشارطۀ ... است که متعلق است به وجود نزاع پیرامون تنفیذ عقد و یا تفسیر عقد و
جود دارد؛ از این جهت همان شرایطی که ، عقدي است به موضوع نزاعی که فعالً و»تحکیم«

بندي از » تحکیم«اما شرط . نیز باید باشد» تحکیم«در صحت سایر عقود باید باشد، در عقد 
در . عقد است که وجود و صحت و بقاي آن، به وجود و صحت و بقاي آن ارتباط دارد

» حکیمت«واجب است، و در شرط » حکم«تعیین موضوع نزاع و ذکر » تحکیم«مشارطه 
  .ها پیش از پیش واجب نیست این

در مورد » تحکیم«شود که شرط  به بحث گرفته می» تحکیم«و نیز قلمرو و گسترة شرط 
هاي که بعد از آن به وجود  آید، یا نزاع منازعاتی است که در اثناي اجراي عقد به وجود می

  ...آید؟ و می
ازعین بازي کرده است، چه  متن حکمیت، نقش مهم و شاخصی را در حل اختالفات بین

ها و روابط تجاري  دولت نزاع در محدودة قراردادهاي داخلی باشد، و یا در روابط بین
المللی، شرط  و در بسیاري از قراردادهاي اداري و قراردادهاي تجارتی بین. المللی بین

 در المللی متخصص  تحکیمی بینها آنو سازم. اي در آمده است حکمیت به صورت بند عمده
  .شوند، به وجود آمده است  مطرح میها آنهاي که نزد  نزاع

، عدة زیادي از مولفین غربی ها آني تحکیم و رجوع کردن متخاصمین به ها آنتوسعۀ سازم
و زیادي از .  را وا داشته که به بحث و بررسی آن عنایت مخصوص خویش را مبذول دارند

ز آرا و نظریاتی که به صورت مرجع مهمی در اند، و نی تالیفات در مورد تحکیم منتشر شده
و نه تنها به این مقدار بسنده شده است، . شان تحکیم در آمده است، بروز داده شده است

هاي تخصصی براي بررسی حاالت تحکیم و خصوصاً در امور تجارت خارجی، صادر  بلکه مجله
  .شده است

ه صورت فراگیر بپردازیم، که در آن این جریانات ما را واداشته که به بحث موضوع تحکیم ب
فایده عظمی است، خصوصاً در این مقطع زمانی که تحکیم نقش بارزي را براي حل زیادي از 
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کند، و شارع مقدس بر اعتبار آن به عنوان طریق ملزم در زیادي از  منازعات بازي می
هاي عمومی و   تاسیسات دولتی و شرکت اختالفات تصریح کرده؛ خصوصاً اختالفاتی که بین

  .آید هاي اداري و خارجی آن به وجود می اي قرارداد در محدوده
ایم و امیدواریم که در این میدان جایگاهی باز  رو، ما در وضع این رساله اقدام کرده از این

کند، و در پرتو افگنی در مقابل کسانی که در امر تحکیم عنایت دارند، نقش مثبتی داشته 
 که در برقراري عدالت و تحقق نقش اجتماعی آن قبل از آن که مجرد مندیم باشد؛ و آرزو

  .نقش قضایی داشته باشد، نقش عمده را بازي نماید
  

  مقدمۀ تاریخی، عمومی و تعاون در مورد تحکیم و اشکال آن: باب اول
  در مظاهر تحکیم در شرایع و قوانین قدیم: فصل اول

هاي انسانی در تاریخ خود  را که مدنیتهاي تحکیم  جداً تتبع و منحصر کردن اسلوب - 1
  .اند، مشکل است آن را شناخته

هاي تعامل انسان را به این نوع از فصل منازعات در  بلکه چه بسا، کاوش کردن اسلوب
مه اتفاق دارند به آن که تفکر بشري، ه همراحل تاریخی، کاراي فایده خواهد بوده جزا آن ک

شده  مراحل ابتدایی تاریخ بشري به این شیوه منتهی میدر حل زیادي از اختالفات شان، در 
بعضی از دانشمندان انسان شناسی، زیادي از عادات بعض قبایل ابتدایی را در حل . است

  .1اند کردن بعض منازعات خود از طریق تحکیم ابتدایی، نقل کرده
را نظامی » سومر«قانون . شناختند هاي قدیم، شیوة حکمیت را به رسمیت می تمدن - 2

 الزم بود اول، هر ها آنبراي تحکیم بر قرار کرده بود که، بر قضا سبقت داشت؛ یعنی نزد 
کوشید دوستانه آن را حل نماید بدون آن که  نزاعی را به حکم عمومی ارجاع دهند، که می

  .2اطراف منازعه به حکم قانون رجوع نمایند
شناختند، و  سایل فصل نزاع میاي از و را همانند وسیله» تحکیم«و نیز هندوهاي قدیم، 

 از احکام آن با قواعدي که در عصرها تر بیشبراي آن قواعدي وضع کرده بودند، و چه بسا در 
  .جاري است، همانند بود

                                                 
در بسیاري از قبایل ابتدایی هرگا بین زن و : گفته است» منشا خانواده و ملکیت خصوصی و دولت« انگلس در کتابش - 1

کوشیدند بین زن و شوي  کردند و می آمد، خویشاوندان دو طرف از دو عشیره مداخله می شوي اختالف به وجود می
  .گرفت رسید، به خواست یکی از زن یا شوي جدایی صورت می ها به ثمر نمی  این تالشولی هرگاه. آشتی بر قرار نمایند

  .، ترجمه عربی28 ص 3 ویل دورانت، تاریخ تمدن؛ ج - 2



 

 

شناختند، و  اند که تمدن یونان قدیم، حکمیت را به رسمیت می و مراجع تاریخی نقل کرده
کردند، و  ومی، حکم را با قرعه تعیین میدر قضایاي عم) م. ق558 - 640(» سولون«قوانین 

  .در قضایاي خصوصی اختیار تعیین حکم در دست متخاصمین بود
گرفتند و در مقابل هیکل سوگند  ها از متخاصمین عهد مقدس می »حکم«در اسپارت، 

و الواح . را و اجراي آن را محترم بشمارند» حکم«دادند که حکم صادر شده از جانب  می
چه به  در روم، متضمن اصل خانواده و عشیره بود؛ چنان) م. ق-495 -450(دوازده گانه 
داري کرده است، تصریح کرده است قوانین  که از یکی تخاصمین جانب» حکم«عقاب اعدام 

 قانونی 1560شناختند، در فرانسه سال  را به رسمیت می» تحکیم«قدیم دول اروپایی اصل 
  .عواهاي قسمت وارث، وضع کرده بود صادر کردندکه تحکیم را در قضایاي تجاري و در د

بعد از انقالب فرانسه، هیات موسسان، اصل احترام ارادة متناعین را در سلوك طریق 
را » تحکیم«بعد از آن عده از قوانینی را که . تحکیم براي فصل منازعات شان، تایید کردند

جز آن که در سال . ندکرد، نیز صادر کرد در قضایاي تجاري، بحري و قسمت واجب می
کرد؛ براي آن که اعتماد مردم به   قانونی را صادر کردند که این تحکیم را ملغا می1795

شد، متزلزل شده بود؛ و به   اعطا میها آناشخاصی که در آن زمان، این مسوولیت مهم به 
  .ها آسان بود و از نظارت دور بود »حکم«جهت آن که وقوع غش وفساد در احکام 

و به خصوص قانون تجارت و اصول ) ناپلیون(در عین حال قوانینی که در عهد ولی 
 اصول 1028 -1030هاي  را تثبیت کردند؛ و در ماده» تحکیم«محاکمات مدنی، اصل 

دف مورد نظر را تحقق بدهد، تنظیم ه هاي ک به گونه» تحکیم«محاکمات مدنی فرانسه، قواعد 
  .3کرده است

ي ها آنشناختند، در داست را به رسمیت می» تحکیم«ود، اصل  عرب با سلیقۀ جاهلی خ- 3
  .4عرب جاهلی در این موضوع حوادث مشهوري وجود دارد

هاي است که در موارد زیادي، بر اقرار به اصل تحکیم  و در شریعت اسالمی آثار و نشانه
  .5کند داللت می

                                                 
  225 ص 2، ج 1940 مقالۀ مرحوم سامی میدانی، در مجله نقابه المحامین، سال - 3
  . از جمله داستان هند بنت عقبه و متهم شدن او به زناء- 4
رشدند، ود، بر امام ابوحنیفه در مجلس درسش حمله وها پیشوا و فقیه شان ب زي عدة از خوارج که در راس آن رو- 5

کردند،  رساندند و نیز هرکسی که علی بن ابیطالب را بر قبولی تحکیم تایید می خوارج مخالفین خود را به قتل می
کرد، پیشواي خوارج او را بین توبه و کشته شدن   تایید میو امام ابوحنیفه علی بن ابی طالب بر قبولی تحکیم. کشتند می

شود؟  مخبر کرده، امام ابوحنیفه از آنها تقاضاي مناظره کرده او قبول کرده وي گفت اگر دچار اختالف شویم چه می
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زن و  هاي بین  نزاعچه در موضوع بعض  و در بعض موارد تحکیم نص وارد شده است؛ چنان
و ان خفتم شقاق بینها فابعثوا حکمامن اهله و «: فرماید شوي نص صریح قران داریم که می

  6»حکما من اهلها ان یرید اصالحا یوفق اهللا بینهما ان اهللا کان علیما خبیرا
بیم داشته باشید، یک داور از ) زن و شوي(اگر از جدایی و شکاف بین آن دو : ترجمه
شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید، اگر این دو داور تصمیم به اصالح خانواده 

و نیز . کند؛ زیرا خداوند دانا و آگاه است  کمک میها آنداشته باشند، خداوند به توافق 
  :فرموده است

فال وربک الیومینون حتا تحلمو فیما شجربینهم ثم الیحدوا فی القهم حرجا مماقضیت و «
  7»لیمایسلموا تس
 مومن نخواهند بود، مگر آن که در اختالفات خود، ها آنبه پروردگارت سوگند که : ترجمه

ترا به داوري برگزینند، سپس از دواري تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کامالً 
  .تسلیم باشند

 قرار دهند،» حکم«ظاهراً اراي فقها در آن که متنازعین کسی را در حقوق مورد خالف 
اند که اگر در آن شهر قاضی باشد، با اتفاق تحکیم جایز   گفتهها آنمتفق نیست؛ یعنی 

بعضی : اما اگر در شهر قاضی نباشد، در جواز و عدم جواز تحکیم دو قول است. نیست
اراي فقها را به این ) نووي(و . اند اگر در شهر قاضی نباشد، به اتفاق تحکیم جایز است گفته

اگر متنازعین شخصی را در غیر حدود الهی حکم قرار دهد، به طور : استسال خالصه کرده 
و به قول دیگري در صورتی جایز است که . مطلق جایز است و بنابه قول دیگري جایز نیست

اختصاص به دعواي مالی دارد نه در » تحکیم«و در قول دیگري جواز . در شهر قاضی نباشد
  .8مورد قصاص و نکاح و غیره

آور است،  الزامم حکم؛ یعنی در مورد قدرت اجرایی آن، که آیا حکم داور به شخص و در لزو
یا بعد از آن که متخاصمین بعد از صدور حکم رضایت به حکم بدهند، حکم لزوم پیدا 

. اند، و دو وجه است که آن را امام گفته است کند؟ دو قول است که آن را جماعتی گفته می

                                                 
 را» تحکیم«دهیم، امام ابوحنیفه خندید و گفت پس  پیشواي خوارج گفت یک نفر دیگر را بین خود داور قرار می

  )62 ائمه الفقه التعه، ص -دکتور عبدالرحمن شرقاوي. (پذیرفتی خوارج از او دست برداشته و منصرف شدند
  34/  قرآن کریم، سوره نساء-6
  24/ قرآن کریم، سوره نساء - 7
  .139 -138 شهاب الدین بن ابی اسحق، کتاب ادب القضاء، تحقیق دکتور محمد وهبه الزحیلی، ص - 8
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و بنابراین . آور است، مانند حکم حاکم بنفسه لزوم» حکم «تر آن است که حکم قول صحیح
کند، مانند  ارجاع شود، آن را موافق حکم شرع اجرا می) قاضی رسمی(اگر حکم او به حاکم 

  .غیرش از احکام قضایی
» حکم«و راي دوم این است که تا متخاصمین پس از صدور حکم رضایت پیدا نکند، حکم 

  .9 آن که این حکم ضعیف استکند؛ به جهت لزوم پیدا نمی
سپس خالف دیگري است پیرامون این موضوع که اگر یکی از پذیرفتگان حکمیت؛ پیش از 

نافذ است؛ یک نظر این است که اگر » حکم«برگشت، آیا صدور حکم » حکم«صدور حکم 
یکی از متخاصمین پیش از صدور حکم برگشت حکم نافذ نیست، و نظر دیگر این است 

 از تحکیم ها آنتخاصمین به حکمیت راضی شدند و اقامۀ دعوا کردند، رجوع یکی رگاه مه هک
اما اگر هردو بر تحکیم اتفاق کردند و . در قوت ملزمۀ حکم که صادر شده است، تاثیر ندارند

  .شود  عقب نشینی کرد، این منجر به ابطال حکم میها آنپیش از اقامۀ دعوا یکی 
گیرد شرط کرده است که حر، بالغ، عاقل، عالم به  یقرار م» حکم«وفقها در کسی که 

از کسانی باشد » حکم«و ضابطۀ کلی آن این است که . شریعت و داراي فتواي مقبوله باشد
اما در این مساله که اگر . که براي امام جایز باشد او را براي فقها به طور مطلق تعیین نماید

ود و او به نفع قریب خود حکم کند، آیا این انتخاب ش» حکم«پدر یا پسر یکی از متخالفین، 
و . مانند قاضی است» حکم«اند جایز نیست؛ براي آن که  چنین حکم جایز است؟ بعضی گفته

اي گفته که این چنین حکم جایز است، به جهت این حکمیت به رضایت طرفین صورت  عده
و فقها اتفاق دارند . تمین اختالف اسه هو نیز اگر به نفع خصم حکم کند نیز ب. گرفته است

مان موردي دعواي متخاصمین ه هصادر شده، منحصر ب» حکم«بر آن که حکمی که از طرف 
  .10است، و جایز نیست آن حکم در غیر آن مورد سرایت داده شود

گاه مجله االحکام العدلیه آمد؛ که احکام آن را هیاتی که براي این غرض تشکیل شده  آن
، از علم فقه متعلق به معامالت بین مردم و از قول ارجح 1876 -1869بود، در خالل مدت 

  .آوري کرده بود مذهب حنفی اخذ کردند؛ جمع

                                                 
   منبع سابق- 9

  منبع سابق -10
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 که قسم شانزدهم آن و در باب چهارم و اخیر آن، متضمن - کتاب قضا-و یکی از کتاب آن
از » تحکیم«پس ) 1851 - 1841(یازده ماده دارد » تحکیم«و باب . است» تحکیم«بحث 

  . موافق است با کتاب و سنت و اجماعنظر فقه
الناس است،  را در دعواهاي مالی که فقط مربوط به حقوق» تحکیم«، )مجله(و این احکام 
به منزله عقد صلح بین طرفین است، در جاي که » تحکیم«جاي که  و از آن. اجازه داده است

تعالی یعنی حقوقی که اهللا  در حقوق» تحکیم«و . مغایر با شریعت یا قانون است جایز نیست
طرف دعوا و به جهت آن که گاهی قانون، مداخله کردن نیابت عامه را ) امام(نیابت عامه 

در دعواهاي و اختالفاتی که » تحکیم«چه  چنان. کند براي محافظت نظم عمومی، واجب می
و . اشدمتعلق به اراضی دولتی است، جایز نیست؛ زیرا این دعوا باید در حضور نماینده دولت ب

ها در چنین مواردي حکم صادر نمایند، حکم شان نافذ نیست و اثر ندارد؛ زیرا »حکم«اگر 
  .11این موارد مخصوص به نظام عمومی است

» تحکیم«همان رکن سایر عقود است، ایجاب از طرف قبول کنندگان » تحکیم«و رکن 
 آن که قبالً وي را بدون. هرگاه حکمی بین دو نفر حکم نماید» حکم«است و قبول از طرف 

و منازعین به حکم او راضی شدند، این حکم در مورد هر دو . به حکمیت انتخاب کرده باشند
  ). مجله1851ماده (نافذ است؛ براي آن که اجازه الحق مانند وکالت سابق است 

ارتباط دارد؛ و آن عقل، » حکم« به ها آناند که بعضی  احکام مجله شروطی را شرط کرده
را دو » حکم«براي حکمیت، شهادت و بقاي اهلیت است تا زمانی حکم و دیگر آن که اهلیت 

و بعضی آن . از اعضاي محکمه انتخاب شود، مانع ندارد» حکم«و اگر . طرف نزاع بشناسند
ارتباط دارد؛ و آن این است که عقد تحکیم معلق بر شرط نباشد، » تحکیم«شروط به قرارداد 

 بین ما  اگر شهر رمضان فرا رسید تو: چه بگوید عین نباشد؛ چنانو مضاف به وقت مستقبل م
  .حکم کن

و جایز است در قرارداد تحکیم، موضوع مورد دعوا ثبت شود، یا در وثیقه عادي یا رسمی 
نام طالبان حکمیت و ماهیت خالف » تحکیم«چه واجب است در سند  چنان. ثبت شود

دو نفر باشد، یعنی از طرف هر یکی » کمح«و جایز است ). 1841مادة (گنجانده شود 
  .متخاصمین یک نفر انتخاب شود، و در این صورت شرط آن دو به توافق نظر حکم نمایند

                                                 
  .120، ص 11، شماره 1965 استاد داود تکریتی المحامون، سال -11
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که حکمیت او به مدت معینی مقید شده است، در نهایت آن مدت والیت او » حکمی«و 
شود،  ذکر می» تحکیم«و واجب است هر قید و شرطی که در وثیقۀ . شود تیز منتهی می

و اگر شرط . کند اگر حق طعن و اعتراض بر حکم اسقاط شود، لزوم پیدا می. رعایت شود
سومی واگذار نمایند، » حکم«موضوع را به صلح واگذار کنند و یا به » حکمین«شود که 

  .درج شود» تحکیم«واجب است این شروط در وثیقه 
 1911ذیل آن که سال  صادر شده و 1880البته قانون اصول محاکمات حقوق که سال 

. دارد نیز آورده است» تحکیم«هاي موضوعی که تعلق به  صادر شده، به عالوة این مواد، ماده
و این مواد بعض احکام اصولی یا موضوعی را که در مجله آمده است، ملغا و یا تعدیل 

.  استاالحکام نیامده است، وارد کرده چه بعضی احکام جدیدي را که در مجله کند؛ چنان می
  .و این نصوص و مواد، مراعات قواعدي را که در قانون اصول بیان شده، واجب کرده است

کند که   مجله، احکام آمده که اشاره به این می1847، مادة »حکم«و در مورد عزل 
اما اگر . معین اگر از خارج محکمه باشد، عزل آن از طرف طرفین نزاع جایز است» حکم«

» حکم« محکمه باشد، و قاضی در تعیین کردن نایب خود را به حیث از ناحیۀ» حکم«تعیین 
اما اگر قاضی در تعیین کردن نایب خود را به عنوان . مادون باشد، عزل آن جایز نیست

  .مادون نباشد، عزل آن از ناحیه طرفین دعوا جایز است» حکم«
» حکم«ناحیۀ نیز پرداخته، و به کیفیت اصدار حکم از » حکم«نصوص به اصل رد کردن 

ها تعداد شان جفت باشد، باید به اتفاق آرا  »حکم«اشاره کرده است؛ و آن این است که اگر 
  .راي صادر نمایند، و اگر عدد شان طاق باشد، واجب است با اکثریت آرا راي صادر نمایند

 را تایید نکند، ها آنها آماده است که اگر محکمه حکم »حکم«اما در موضوع اجراي حکم 
:  مجله االحکام آمده است1849شود؛ در این مورد نص مادة  ین حکم به اجرا گذاشته نمیا

بر حاکمی که از ناحیۀ سلطان مضوب است عرضه شود، اگر موافق با » حکم«هرگاه حکم «
  »کند کند و اال آن را نقص می اصول بود آن را تصدیق می

راق مقدماتی، و دقت در اقرار را مستند است بر مطالعۀ او» حکم«و تصدیق حاکم، حکم 
و صدور حکم و مطالعۀ موضوع نزاع » تحکیم«و تتبع در چگونگی قرار دادن » تحکیم«داد 
در علل و اسباب حکم و کیفیت تطبیق آن » حکم«و حاکم در تایید کردن حکم . است
 است ؛ بلکه مقصود این. جاري است- مثالً-چه این کارها در محکمۀ استیناف نگرد؛ چنان نمی

  .که حکم از طرف قوة قضاییه صادر شده باشد
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و مجلۀ احکام عدلیه پیوسته در همۀ کشورهاي عربی که زمانی از قلمرو دولت عثمانی 
که در مجله به آن تصریح شده است، » تحکیم«بوده، قانونی مدنی بوده است، بنابراین نظام 

  .نزد کشورهاي عربی مورد اجرا است
 اصول ها آن تر بیشاي عربی در وضع قوانین خود مستقل شدند و ولی از زمانی که کشوره

قوانین فرانسه را منبع قانون خود قرار دادند، خصوصاً قوانین تجارت و احوال مدنی و قانون 
کنیم، مقداري به این اصول و قوانین  چه بعداً به آن اشاره می چنان» تحکیم«مدنی، اصول 

که احکام مجله به آن تصریح کرده است، » تحکیمی «ناگفته نماند که. اعتماد کرده است
که در قانون اصول محاکمات » تحکیمی«چنان چه قبالً به آن اشاره شد، تا حد زیادي با 

 وضع شد و با آنچه در سوریه معمول است، 1953 سال 84مدنی که به موجب قانون 
  .شباهت دارد، چنان چه در فصول بعد توضیح داده خواهد شد

  

  تحکیم اختیاري: مباب دو
لکن . را که نص قانون براي حل منازعات وآجب کرده است، داراي انواع است» تحکیمی«

اختیاري است که بنابه اتفاق طرفین تمامیت پیدا » تحکیم«همان » تحکیم«بارز ترین انواع 
همان است که قانون اصول محاکمات مدنی در سوریه به آن » تحکیم«و این نوع . کند می
 در باب چهارم آن 28/3/1953 تاریخ 84و این اصول به موجب قانونگذاري . خته استپردا

 و این احکام شامل قرارداد فردي 524 - 506هاي از  صادر شده است؛ و مشتمل است بر ماده
 3شود، و این احکام بر نص مادة  شود؛ چنان چه شامل عقود اداري می افراد هم وطن می بین 

  :و این احکام چنین آمده است.  مستند است1959 سال 55شماره از قانون مجلس دولت 
و احکام قانون مرافعات . شود اجرااتی که در این قانون به آن تصریح شده است تطبیق می«

و این تا . شود و قانون اصول محاکمات در مواردي که نص به خصوص نداریم، نیز تطبیق می
و بنابراین ما از » یی اختصاص دارد صادر شودزمانی است که قانون اجراات که به بخش قضا

اختیاري به صورت عموم، در پرتو نصوص نافذه که به احکام و میمزات متعلق به » حکمیت«
  .کنیم انواع عقود اشاره دارد، بحث می

  

  توافق بر حکمیت: فصل اول
  :کند  از قانون اصول محاکمات مدنی به صورت ذیل تصریح می506ماده 

ر نزاعی که بین شان به ه هن جایز است که به صفت عموم شرط کند کبراي متعاقدی - 1
  . عرضه کندتر بیشیا » حکم«وجود بیاید در تنفیذ عقد معین، آن را بر یک 
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 .در نزاع معین و به شروط مخصوص آن جایز است» تحکیم«توافق بر  - 2
  . از قانون مرافعات مصر، ماخود است818و این نص از نص مادة 

یا به صیغه شرط است، یا بندي است در عقد » تحکیم«شود که  ضح میاز این نص وا
از ) lause Compromissoiro(نامند  می» تحکیم«معینی و تابع آن است، و این را شرط 
نگام اجراي عقد، نزاعی ه هرود ک شود؛ زیرا احتمال می این رو تنفیذ آن شرط امراحتمالی می
این شرط، دست کشیدن متخاصمین پیش از پیش و بین حضور به وجود نیاید؛ چنان که از 

  .شود پیش از به وجود آمدن نزاع، از روي آوردن به قضا و مراجعه محاکم، قصد می
در اینجا گاهی . در نزاع معین و به شروطی محدود است» تحکیم«یا آن که توافق بر 

 نص مادة شود؛ آن چنان که در  قصد میContrat و عقد Conventionتمییز بین اتفاق 
شود که قانونگذار آن را از استمعمال کردن  پس آیا هدف خاصی دیده می.  آمده است506

اند؛ و اتفاق را  این دو تعییر در نظر گرفته باشد؟ بعض فقها بین اتفاق و عقد فرق قایل شده
اما عقد . اند ، براي انشا التزام یا نقل آن یا تعدیل و انتهاي آن دانستهتر بیشتوافق دواراده یا 

از . اند؛ که عبارت است از توافق دو اراده بر انشاي التزام یا بر نقل آن را اخص از اتفاق دانسته
تواند مگر آن که  ر عقدي اتفاق هم است، و اما اتفاق، عقد شده نمیه هشود ک این جا ظاهر می

دهندة التزام باشد،  یانپس اگر تعدیل در التزام باشد یا پا. منشاي التزام و یا ناقل التزام باشد
  .عقد نیست

پس مهم در هر . اند جز آن که اکثر فقها اهمیتی براي تمییز بین اتفاق و عقد قایل نشده
اگر منظور احداث این اثر . عقدي این است که اتفاقی براي احداث اثر قانونی صورت بگیرد
  .12نباشد، عقدي به معناي که مقصود از این کلمه است، وجود ندارد

 براي دو کلمۀ اتفاق و عقد وجود ندارد؛ 501 بنابراین، امر مهمی در استعمال نص ماده و
 Contrat(همان عقدي است که از نظر تکوین خود از روي رضایت » تحکیم«زیرا اتفاق بر 

Consennsuel ( و این عقدي است که از نظر موضوع خود . است)Contrat nomme (
 ,Contrat synallagmatiqus. (لزم للجانبین استو از حیث اثر خود م. نام دارد

bilateral(  

                                                 
  149 ص 1 عبدالرازق سهنودي، الوسیط، ج-12



 
 

 

ین
ت ب

جار
و ت

ت 
زعا

منا
در 

یم 
حک

ت
 

لی
لمل

ا
  

121  
 

، عقد احتمالی ) را506ماده (و این عقد اگر شرط در عقد دیگري باشد 
)Contrataleatoire (و از نظر طبیعت خود عقد محدود . است)Contrat 

Commutatif (است.  
سط عقد مستقل همیشه به صورت شرط در ضمن عقد است و یا تو» تحکیم«و توافق بر 

  :دهیم که ما این بحث را در آتی به تفصیل انجام می
  

  شرط تحکیم
شرط تحکیم همان اتفاق قبل از پیدایش نزاع است، که متضمن انصراف قبلی متعاقدین 
است از مراجعه به محاکم، و حواله دادن هر خالفی را که ممکن است بین هردو پیدا شود، 

  ). توضیح داده خواهد شدتر یشبدر چند صفحه بعد (» تحکیم«به 
در فرانسه، از نظر صحیح بودن خود اختالفی را در قانون و اجتهاد بر » تحکیم«شرط 

انگیخته است؛ یعنی بعد از آن که اجتهاد را در مورد تحکیم قبول کردند و آن را در اوایل 
 از قانون مدنی 1006آور دانستند، از این راي خود با استناد به ماده   صحیح و لزوم19قرن 

» تحکیم«قانون مدنی فرانسه بر وجوب تعیین موضوع نزاع در قرارداد . فرانسه باز گشتند
اي صادر شد،  نامه  موافقت1843 حزیران 10و در محکمۀ تمییز فرانسه در . صراحت داشت

کرد؛ به جهت آن که این عقد به امر احتمالی  که بطالن تاسیس شرط تحکیم را تایید می
شود و یا عدم خصول  می» تحکیم«تصل است؛ یعنی احتمال حصول نزاع که موجب صرف م

لکین ) کنیم به این معنا که اگر نزاعی بین من و تو به وجود آمد، به حکمیت مراجعه می(آن 
کند که دفعی که متعلق به بطالن این شرط است از نظام  اجتهاد در عین زمان اعتبار می

ان این شرط را اجرا کنند یعنی بین شان نزاع به وجود آمد و پس اگر متعاقد. عمومی نیست
  .13رو آورند، بعد از براي هر دو جایز نیست که به بطالن تمسک نمایند» تحکیم«به 

لکن فقه فرانسه اجتهاد در امر تحکیم را به نقد گرفته و بدین گونه تعلیل کرده که عقد 
اي خود خصوم را به برقرار کردن قرار است، که به مقتض» تحکیم«همان وعدة به » تحکیم«

  .کند موافق باشد کند، که با آنچه قانون صحت آن را مطالعه می ملزم می» تحکیم«داد 
آید، این  پس اگر هنگام اجراي عقد حکمیت بین هر دو مخالفت و نزاع به وجود می

 ما و تو چون عقد تحکیم این است که اگر در آینده بین(است » تحکیم«اختالف مغایر با 
  .چه وعدة بیع با خود بیع مغایرت دارد چنان) نزاعی به وجود آمد به تحکیم مراجعه کنیم

                                                 
  .15، و نیز دکتور ابوالوفا التحکیم القضاء والصلح، ص 71 رزق اهللا انطاکی، اصول محاکمات مدنی، ص -13
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رو  و از این. کند ، التزام به عمل را ایجاد می»تحکیم«و در عین حال گفته شده که شرط 
جراي چیزي که به آن ملتزم  اممکن نیست کسی که عقد تحکیم را منعقد کرده است، بر

 از قانون 1006به جهت عمل کردن به ماده . جایز نیست» حکم«ار کردن شود و اختی
  .14فرانسه

هاي خود را استحکام  با این حال شرط تحکیم به سبب صدور قوانین الحقه در فرانسه، پایه
در موارد » تحکیم« قانونی را به اجازه 1925بخشیده است؛ زیرا قانونگذار فرانسی در سال 

 از قانون تجارت آن را صحیح و معتبر دانسه 212چنانچه ماده تجارت صادر کرده است؛ 
و نیز قانون کار تصریح کرده است .  و در مورد امنیت بحري آن را ملزم قرارداده است15.است

ه جمعی است، صحیح هاي کار دست در اختالفات که ناشی از توفق» تحکیم«به آن که شرط 
  .)31/00/2ماده  (و لزوم آور است
مطرح شده، فقط در قلمرو بررسی » تحکیم«این آراي که پیرامون شرط جز آن که 

تاریخی تکامل آرا بوده است؛ براي آن نص قانون اصول محاکمات مدنی در سوریه، در مادة 
را سابق بر عقود » تحکیم« و آنچه از نص قانون مرافعات مصري نقل شده است، شرط 506/1

ي بین اقرار وارد شود، یا در قرار دادهاي اداري یا قرارداده است؛ چه این شرط در عقود عاد
 بر اعمال ها آن همه  هخارجی، و قضاء در این مورد اجتهادات عدیدة را صادر کرده است، ک

  .کنند موافق آنچه اراده دوطرف عقد به آن تعلق گرفته است، تاکید می» تحکیم«شرط 
» تحکیم«ن به طریق و این شرط، صالحیت تصدي تصمیم گري در نزاعی که حل آ

ک به این شرط هستند، براي قضا حجاب سمشروط است، پیوسته دو طرف عقد متم
افگند؛ زیرا عقد، تا زمانی شرط در مورد آن آمده است، سالم و غیرمشوب به بالن است؛  می

  .چه بعداً بحث خواهد شد چنان
 نظامنامۀ شماره و در عین حال خوب است اینجا اشاره شود به سوي احکامی که به موجب

یدن احکامی است که به  صادر شده است، براي اعتبار قانونی بخش25/7/1374، تاریخ 195
  . است15/2/1374 تاریخ 18گذاري شماره موجب قانون

                                                 
   همان منبع-14
   همان-15
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 آن تصریح شده، که قراردادي که در بندهاي 2 و در فقره 46نامه در مادة  بو این تصوی
هاي تاخیر، استحالۀ  ت وارد شده، که مربوط به غرامت از فقرة این ماده، در مورد نزاعا3-4- 2

  .تنفیذ عقد و شرایط اضطراري است، به شیوة تحکیم است
، که در عقودي که مبتنی بر آن است، دایماً اشاره 195و از آنجاي که این تصویب نامۀ 

اعتبار کرده که » تحکیم«و قضا مدنی آن را شرط . شده که این مصوبه جز آن عقود است
  .16لزامی است و نادیده گرفتن آن صحیح نیستا

  

  »تحکیم«قلمرو و گسترة شرط 
در نزاعی که در مورد » تحکیم« عرضه داشتیم، براي قبول شرط 506/1نص که در مادة 

انگیخته ر، اشکارا است قراري مختلف را برو این تعبی. اجراي عقد معین است، آمده است
شود؛  اذ کرده است، که بعض تناقضاد در آن دیده میو قضا در مقابل آن موقفی را اتخ. است

صحیح نیست مگر در این » تحکیم«زیرا در بعض احکام چنین اعتبار کرده که شرط 
و از این رو، براي متعاقدین جایز . خصوص؛ یعنی در منازعاتی که ناشی از اجراي عقد است

 به اجرا کردن عقد نیست که در عرض منازعاتی که بین هردو به وجود آمده که مربوط
که بحث آن » تحکیم«شرط کند، مگر به طریق مشارط » تحکیم«نیست، براي هیست 

  .نیست» تحکیم«آید، و این شرط  می
و قضاي اداري در آغاز، ضابطه را در تعیین این منازعات تصویب کرده است، که آن ضابطه 

آید، متعلق به تنفیذ و   میزمانی است؛ یعنی آن منازعاتی که در اثناي اجراي عقد به وجود
آید، داخل در نصایف  هاي که بعد از آن به وجود می و آن نزاع. است» تحکیم«مشمول شرط 

  .17»تحکیم«قضا است، به رغم وجود شرط 
هاي دیگري است که قبول این نظریه را، تخصیص بدون مخصص  جا مصوبه جز آن که این

آید و  که در وقت اجراي عقد به وجود میاعتبار کرده است؛ براي آن که بین منازعاتی 

                                                 
تحکیمی که در :  آمده که خالصۀ آن این است1981 سال 55دنی اولی دمشق، مشاره  در مصوبۀ محکمه ابتداییه م- 16

» تحکیم«و این .  فقره وارد شده، نوعی از تحکیم اجباري است که براي طرفین مبهم زدن احکام آن جایز نیست46ماده 
  .واجب التباع است هر چند نصوص بر خالف آن آمده باشد

از تحکیم، آن منازعاتی قصد : اش چنین است  خالصه21/3/1366، تاریخ 29اره  مصوبه محکمه اداري علیا شم-17
شود که پیرامون هرچیزي که متعلق به این عقد، در اثناي اجراي آن دارد، نه بعد از عملی شدن آن و هر نزاعی که  می

مقرره عمومی در مجلس مجموعه اصول . (آید، از وضایف اختصاصی قضا اداري است بعد از محقق شدن عقد به وجود می
  113، ص 1966دولت، سال 
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منازعاتی که در واقع در اثناي اجراي عقد صورت گرفته، ولی نتایج آن و وقت تصفیه حساب 
شود، که در حقیقت این مرحلۀ اخیري از  آن، بعداً و در وقت عملی شدن عقد ظاهر می

  .18شود مراحل اجرا است، وجه فرق دیده نمی
و اجتهاد در این نقطه، استمرار وجود تباین براي حد تناقض و از مقرض شدن اراء فقه 

ی است یرا که طریقۀ استثنا» تحکیم«و به رغم تصویب کردن قضاء حقیقت . شود ظاهر نمی
که شرط  که مقتضی نص مشیر اشت به آن ترین حدود قابل تفسیر است؛ و آن که در ضیق

رامون عقد معین، اما عدد از احکام کند مگر در حوزة نزاع در پی تحقق پیدا نمی» تحکیم«
را معتبر دانسته است هر جند منحصر به نزاع پیرامون تنفیذ » تحکیم«لزوم اعمال شرط 

 نیز بدینگونه 1965 سال 160 در قضیه 131و مصوبۀ محکمۀ قضاء اداري شماره . عقد نباشد
ایت طرفین ممکن ر گونه خالفی که حل آن به رضه هک اتفاق طرفین در عقد بران: آمده است

دارد، و ممتنع است که قضاء اداري به آن نظر » تحکیم« نیست، اختصاص به کمیسیون
  .19بیافگند

که محکمۀ اداري علیا این مصوبه را فسخ کرد و گفته است که نزاع بعد از اجراي  جز آن
کن عقد ناشی شده است نه در اثناي تنفیذ آن، از این رو، این شرط که حل آن با رضایت مم

  .فهماند شود، ظاهراٌ عموم را می نباشد، از طریق تحکیم حل می
که این در جاي است که نزاع در اثناي تنفیذ عقد ناشی شود، اما نزاعی که بعد از  در حالی

و بدیهی است که اختالفات پیرامون عقود، . آید، اختصاص به فضاء دارد تنفیذ به وجود می
هر چند کلمۀ تنفیذ معانی زیادي را با . ذ این عقود نیستمنحصر به اختالفاتی به خاطر تنفی

هاي است که پیرامون فسخ عقد، یا تفسیر عقد، بطالن عقد، اقالۀ  که نزاع خود دارد، چه، آن
  .زند عقد و دیگر منازعات محتمله، دور می

ر گاه تمسک به بطالن عقد حاصل ه هو ظاهراً قضاء مختلط در مصر متمایل به این است ک
که دو طرف عقد، وجود عقدي را که مشتمل بر   آن مگر. شود د، به شرط تحکیم عمل نمیشو

ن است که حکم یو نیز آراي غالب در فرانسه و بلژیک ا. شرط است قبول داشته باشند
                                                 

  .30/10/1967، تاریخ 93 مصوبۀ محکمۀ اداري علیاه شماره -18
براي حل » تحکیم«:  چنین است965 از مجموعۀ 265، نشر شده در صفحۀ 160 در قضیۀ 131 خالصۀ حکم -19

شود، از  ه ارادة متعاقدین متوجه آن میو بنیان و اساس آن اسن است که در هر جاي ک. منازعات طریق استثنائی است
طریق در خواست عادي بیرون شده و طرفین درعقد توافق کند که هرگونه خالفی را که حل آن از طریق رضایت هر دو 

دارد و بر » تحکیم« حل شود، و نظر در چنین اختالفات اختصاص به کسیون» تحکیم«ممکن نیست، باید از طریق 
  .در بارة آن نظر بدهدقضاي اداري ممتنع است 



 
 

 

است » تحکیم«در صورتیکه یکی از متخاصمین به بطالن عقدي که متضمن شرط» حکَم«
باشد، یا در صورت ادعا نامۀ » حکَم«ن در رویا روي تمسک کند، باطل است؛ چه آن که ای

موجودیت ندارد نگر زمانی » تحکیم«پس شرط. باشد که به قضاء عادي مرافعه شده است
  .20مۀ خصوم صحت عقد را قبول داشته باشده هک

شود که اتفاق متعاقدین بر  و از احکام عدیده که از قضاء فرانسه صادر شده است، ظاهر می
آید براي حل و  ر اختالف یا نزاعی که از خصوص عقد بین آن دو، به وجود میه هشرط انک

شود مگر بر نزاعی که در اثناي  فصل باید به حکمیت عرضه شود، ولی این شرط منطبق نمی
  .تنفیذ عقد بین طرفین قایم است، و بر کیفیت تنفیذ عقد

یه دیگري مقرر یحکام قضایه، در ایشود که اراي قضا غیر آنکه این شیوه شامل جاي نمی
دهد، حل همه منازعات را که  در عقد براي حکَم صالحیت می» تحکیم«بدارد که اتفاق بر

دلیلی اکراه یا ه متصل به عفد باشد؛ آن منازعات چه متعلق به فسخ عفد باشد یا بطالنش؛ ب
فسخ عقد تدقیق یا غش یا غلط، چنانچه برا حکَم، صالحیت حل منازعات را که متعلق به 

  .21دهد است، می
 مصر و فرانسه است، که به شکل قطعی ي قضا، حال اداري  در سوریهيو ظاهراً حال قضا

اتفاق در شان : و در مصوبۀ قضاي اداري آمده است که. در این شان استقرار پیدا نکرده است
  .22شود تنفیذ عفد، منازعاتی را که متعلق به فسخ یا بطالن عقد است، شامل نمی

که  ن اجتهادات پشت سر هم که از محکمه علیا صادر شده است، اشاره دارد به آنلک
هر زمانی که ارتباط به عقد داشته باشد، اعمال آن واجب است و این وجوب » تحکیم«عقد

  .23گردد که از ظاهر نص آشکار می تنها در موضوع تنفیذ نیست، چنان

                                                 
  .87 و 29 دکتور احمد ابوالوفاء، تحکیم توسط قضا و صح ، ص -20
  . منبع سابق-21
در » تحکیم«اتفاق بر : اش چنین است  از قواعد مقرر در مجلس دولت نشر شده، خالصه71مصوبۀ که به شماره .-22

» شود؛ دلیلی آ گرفتن از بطالن و فسخ باشد نمیشان تنفیذ عفد، شامل منازعاتی که متعلق به فسخ یا بطالن با عوض 
پس زمانی که این . گیرد که اتفاق بر تحکیم بران تمام شده این است که حکم کننده، والیت خود را از عقدي مدد می

عفد بین خصوم محل خالف شد و تمسک به بطالن یا فسخ آن حاصل شد، براي حکم کننده جایز نیست که در این امر 
پیش از شروع در نزاعی که حول وجود عفد بر انگیخته شده، محال است؛ زیرا » تحکیم«زیرا اعمال شرطنظر دهد؛ 

شود مگر زمانی که همه خصوم بر قرار بودن عفد و صحت آن را قبول  اعمال این شرطی که جزء از عقد است، تصور نمی
  .داشته باشند

 973 از مجموعۀ 80 و76ضا اداري صادر شده، و قواعد  که از محکمۀ ق971 از مجموعۀ 10 مصوبه 101 قاعدة -23
  :خالصه اش چنین است
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  »تحکیم«اطالق و تحدید شرط 
 از قانون اصول محاکمات در دو فقرة آن، آیا واجب است که شرط 506در پرتو نص مادة 

مطلق و عام باشد، در پیرامون هر نزاعی که درتنفیذ عقدي که متضمن شرط » تحکیم«
یا جایز است که این شرط در نزاع معین وبه شروط مخصوص، . آید تحکیم است، به وجود می

                                                 
هاي که بین اراده و کسی که قرار  نزاع: ، خالصه اش این است1971، سال 20 در قضیۀ شماره 178 مصوبۀ شمارة -الف

 نیز تابع شرط تحکیم هاي سابقه را فیصله کرده باشد، نزاع» تحکیم«دارد کاري یا اداره کرده است، بعد از آنکه هیت
طریق است که طرفین آن را در وفت قرار داد براي حل کردن همۀ منازعات که » تحکیم«شود؛ به اعتبار انکه  اعتبار می

  .شود، پذیرفته اند ها عارض می بر تنفیذ عقد و تصفیه حساب
در حقوق اداري، مانند » تحکیم«شرط :  است، خالصه اش این است1971 سال 109 که اعتراض مصوبۀ 21 مصوبه-ب

شود؛ یعنی عقد اداري نیز توافق دوازده است بر احداث  غیرش از شروط عقدیۀ بودنش به معناي قانونی دقیق خارج نمی
و در خصایص عقد اداري، چرخی که ممکن است به اهدار قوة ملزمه براي هر شروط تعاقدیه، منجر شود، . اثر قانونی

تعلق دراد، در مجموعۀ شروط حقوقی عقدي که در شان آن اختالف به وجود » متحکی«و قضیۀ که به شرط . نیست
وبه عبارت دیگر؛ هر گونه اختالفی که تسویۀ آن به رضایت بین اداره و کسی که متعهد به . آمده است، وارده شده است
  .شود حل می» تحکیم«کاري شده است، از طریق 

 از مجموعۀ اصول 190ه صادر شده از محکمۀ اداري علیا و در ص  ک1972، سال132 بر مصوبه 62 مصوبه شماره - ج
 به تصویب رسیده است، که تعلق به اعمال شرط تحکیم دارد و متعلق به اعمال شرط 1972قانونی که براي سال 

هر اختالفی که حل آن با رضایت : است که در جوامع شروط حقوقی عقد وارد شده و چنین تصریح شده است» تحکیم«
و خالصه . شود حل می» تحکیم«ره و کسی که از طرف اداره عملی را به عهده گرفته است، ممکن نباشد، از طریقادا

کند، که منحل  مانند غیرش از شروط عقد، دو طرف عقد را ملزم می» تحکیم«شرط: مصوبه محکمه چنین آمده است
خود را رد » حکم«، فیصله »تحکیم«رف عقد اما اگر یکی از دو ط. کردن آن بدون ارادة مشترك هر دو ممکن نیست

  .کند کند، این امر به قضاء ویژه برگشت می
 از مجموعه 212، صادر شده از ادارة علیا که در صفحه 1972 سال 432 در اعتراض به مصوبۀ 134 مصوبۀ شماره -هـ

هاي عمومی  عهدین شغلدر دفتر احکام و شروط بر مت» تحکیم« نشر شده است، و تعلق به اعمال شرط 1973اصول 
در مورد وقوع هر گونه اختالف بین کسی که شغلی را از ناحیۀ اداره به عهده گرفته : دارد، به عبارت آتی وارد شده است

و نمایندگان ادرا، در مورد هرگونه تفسیر یا حکم یاي قرار داد یا تصویب نامه یا اجرات که به این تعهد ارتباط دارد، براي 
  .شود؛ چه وقوع این اختالفات در اثناي عقد باشد یا بعد از انتهاي آن مرافعه می» تحکیم«فات به کمسیون حل این اختال

نکرده، بلکه به ضرورت » تحکیم«قول اداره به آنکه اداره توافق بر : و خالصه مصوبۀ که به آن اشاره شد چنین آمده است
به اراده انفرادي خود، به » تحکیم«براي آنکه انکار شرطقطع خالف از طرف محکمه اصرار داشته است، مردود است؛ 

  .شود محض انکه این اداره با اراده طرف دیگر عقد توافق نکند، از اداره قبول نمی
که براي حل کردن نزاعی » تحکیمی«، که به شرط1973 سال 431 و 340 در دو قضیه 154 و 153 مصوبه شماره -و

درعقود اداري نافذ و براي طرفین » تحکیم«شرط: اش چنین است تعلق دارد، خالصهآید،  که بین دو طرفین به وجود می
لزوم آور است، و این یک والیت استثنائی است که دست هیئت قضائی را از ابزار نظر در موضوعات که مورد نظر شان 

ا به عهده گرفته است، را براي حل نزاع با شخصی که عملی ر» تحکیم«و بر اداره بعد از آن که. دارد است، بر می
  .که همراي عقد استحکام یافته است، سکوت نماید پسندیده، ممتنع است که از تنفیذ این شرط بعد از آن



 
 

 

ین
ت ب

جار
و ت

ت 
زعا

منا
در 

یم 
حک

ت
 

لی
لمل

ا
  

127  
 

است که نص فقرة دوم » تحکیم«مشارطه یا » تحکیم«مقید باشد که شان آن، شان اتفاق بر 
  مادة مذکور در مورد آن آمده است؟

شود که چیزي که   فقهی و اجتهاد محاکم، ظاهر میيراآمجمل نصوص و  از مقرض شدن
دور بزند تا به صفت عموم هر چیزي را که متعلق به تنفیذ عقد » تحکیم«اطراف اطالق شرط

در نقطه یا نقاط » تحکیم«طراف تقیید شرط است شود، وجود ندارد؛ چنانچه چیزي که ا
.  موکول شده، دور بزند، وجود نداردها آنبد» تحکیم« معینی، یا درجهت اشخاصی که امر

  .پس کسی که مالک اکثر است، مالک اقل هم است
با صاحب کار توافق کند، که نزاعی را که بین ) طرف قرار داد( و بنابراین اگر مقاطعه کاري

اطراف باال رفتن نرخ مواد معینه که داخل در تنقید عقد است، از متعاقدین در 
هاي دیگر تابع قواعد عامه باشد، اعمال این شرط واجب  حل شود و نزاع» تحکیم«طریق

 و واگذاردن امر ها آنکند و شیوة اختیار  است، و نیز اگر براي جهت اختیار کسی که حکم می
یا اختیار » تحکیم«تیار شخص معین را به موجب شرط اختیار را به بعد از حصول نزاع، یا اخ

را پیش از حصول نزاع، توافق نمایند، اعمال آن واجب است، زیرا همۀ اینها از » حکم«
  . هاي است که تقیید به آن ها جایز است چیز

رود پیرامون  ولی اگر شخص معینی براي حکمیت اختیار شود، تا در اختالفی که توقع می
شود؛ زیرا قول ارجح از نظر فقه و اجتهاد، این است  کم نماید، موجب اشکال میتنفیذ عقد، ح

که اگر متنازعین، شخص یا اشخاص معینی را براي حکمیت اختیار نمایند، این اختیار نتیجه 
و از این .  را کرده استها آن است نسبت به کسی که شرط اختیار ها آنو شوق و اعتماد 

میت را قبول نکرد، یا عزل شد و یا وفات نمود، طرفین حک» حکم«جهت است که اگر 
تواند، به جاي   نمیها آنیک  یچه  هشوند، به قسمی ک آزاد می» تحکیم« متعاقدین از شرط

  .کسی دیگري را انتخاب نماید
 از آن را براي حکمیت اختیار تر بیششود اگر متعاقدین سر شخص یا   میتر بیشو اشکال 

یت سر باز زند، پس ایا متعاقدین یا یکی از مسوول از قبول این ها آنز نمایند، آنگاه یکی ا
  شود؟ آزاد می» تحکیم« اعتراض کند، از اعمال شرطها آن
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فردي که براي حکمیت اختیار شده است، هر » حکم«ر ه هظاهراً قول راجح این است ک
، نیز وارد اختیار شده اند» حکمیت«شود، براي چند نفري که براي  چیزي که وارد می

  .24گان تصریح کرده است شود؛ زیرا شرط تحکیم به دفعات برتحدید اسماي حکم کننده می
شود، و   ایراد وارد میتر بیشقبل از موقع باشد، در عقود عادي » حکم« و اگر شرط اختیار
اداري ي یت قضاه هشود، و در اجتهادات که از مجلس دولت ب تر ایرا می در عقود اداري کم

به اختیار » تحکیم«شده است، چیزي که اشاره به توافق اداره در عقود خود بشرطصادر 
 از ماده قانونی 75شود، خصوصاً نص مادة  ، دیده نمیتر بیشیا » حکم « پیش هنگام یک

تصریح » تحکیم«که بر کیفیت اختیار کمسیون » تحکیم« که به موضوع 1999، سال 228
  .25دارد، پرداخته است

اختیار قبل » تحکیمی«اید که آیا ممکن است در شرط  این سوال پیش میو دراین سدد 
هاي مخصوص  اجنبی جز آنکه ناگفته نماند که بعض قوانین و نظام» تحکیم«از موقع براي

در بعض عقود و منازعات پرداخته و بر تقیید » تحکیم«مرعبه االجرا در سوریه، به حل شرط 
ا به نقاط معین و محدود، یا جهت کیفیت اختیار از جهت منحصر کردن آن ر» تحکیمی«شر

 مثالً چیزي که -گیرند تصریح کرده است؛ که از آن جمله است قرار می» حکم«اشخاص که
، 358 از نظام عقود شرکت تفاوتی مسکن، که به امضاي وزیر مسکن شماره 49در مادة 

 اسلوب عالج شرایط و مادة مذکور تصریح کرده است بر.  صادر شده است27/5/1975تاریخ 
هاي دسته جمعی حاصل  اضطراري و حوادث غیر مترقبه که در اثناي تنفیذ تعهدات شغل

ها در این شریط، یا به عرضه  ست که حل و فصل نزاع اشود، و این ماده مقرر داشته می
ت ایا انکه نزاع را عرضه کند بر هی.  مدنی استيمان قضاه هداشتن نزاع را به قضاء ویژ

کند، و  را اختیار می» حکیمی«ر دسته ه هک» حکم«که متشکل است از سه نفر» میتحکی«
                                                 

  :، خالصه اش چنین است9/1/1965، تا تاریخ 1998، اساس 174 مصوبه محکمه تمیز سوریه شماره -24
ه اند، متضمن توافق به صورت ابتدائی براي حل نزاع به از جهت آنکه قرار داد تحکیمی که اطراف عقد آن را واقع کرد

نیست، بلکه متضمن توافق طرفین است بر حکم معروفی که اطراف عقدبه او اعتماد کرده اند او را و از » تحکیم«شیوة 
ده ولی هر گاه این عقد بهم زده ش. هر قیدي ازاد کرد، و راضی شده اند که حکم خود را به صورت قطعی صادر نماید

متابعت نمایند، بلکه هر یک از آنها » تحکیم«از قبیول حکیت سر باز زد، براي اطراف مذکور الزم نیست که از » حکم«و
  .1965، سال 600 ص 10مجله محامون، شماره. (تواند براي دنبل کردن قضیه به محکمه مراجعه نمایند می
صالحیت رئیس : ، خالصه اش چنین است1971سال  از مجموعه اصول مقرره در محکمه قضا اداري، 95 قاعدة -25

هاي ناشی از تنفیذ عقود اداري به او موکول شده  که امر بحث نزاع» تحکیم«مجلس دولت در تعیی رئیس کمسیون
است، امري است که صحت آن درعقود اداري قطعی است؛ براي انکه اختصاص مجلس دولت درعقود اداري، از نظام 

  .شود دهد، مقید نمی  وارد است در عقدي که این حق را براي رئیس محکمه تمییز میپس شرطی که. عمومی است



 
 

 

که از ناحیه تمدن دو دسته انتخاب شده بودند، » حکمی«سومی، به اختیار دو » حکم«
د عامه آن را تعیین یوزیر مسکن و فوا» حکم«و در مصورت عدم توافق دو . شود انتخاب می

هاي آن  عت قانون اصول محاکمات آزاد است، و فیصلهاز متاب» تحکیم«ت یو هی. کند می
که  نآشود مگر بعد از  نافذ نمی» تحکیم«ت اهی  هو فیصل. ی و غیر قابل اعتراض استینها

  . آن را تصدیق نماید26وزیر مسکن و مرافق
 مذکور آمد و نیسبت از زیادة فروق اسعار را که نتیجه شرایط ه از نظام نام53بعد مادة 
کند که در مورد آن حکم نماید و آن  تجویز می» تحکیم « تاست که براي هیاظطراري ا

  .است% 15نیست، مازاد بر 
و مقدار مناسبت آن با قانون، در » تحکیم « و به زودي به مقدار صحت مثل این تقید براي

  .جاي این کتاب معترض خواهم شد
  

  »تحکیم«) نامه توافق(مشارطه 
 فقره یک که قبالً از 506به صفت شرط است، آنچنانکه ماده » تحکیم « چه توافق بر چنان

جایز است که در نزاع معین و » تحکیم«آن تصریح کرده است، توافق بر  آن بحث گویم، بر
و .  تصریح شده است506ماده از ماده 3شروط مخصوص باشد، چنانچه در مورد آن در فقره 

 در شرط compromise » تحکیم«د یا عق» تحکیم«این توافق همان است که به مشارطه 
در آینده؛ یعنی وقتی که قیام نزاع در عقد » تحکیم«صفت وعدة متوسل شدن به » تحکیم«

با این وصف، امر احتمالی است؛ در حالیکه » تحکیم«معینی تحقق بگیرد، غلبه دارد، پس 
وجود ، همان عقدي است در موضوع نزاعی که فعالً م»تحکیم«یا عقد » تحکیم«مشارطه 

. هاي شرط است که در دیگر عقود، شرط است است؛ از ین رو براي صحت آن همان چیز
  . است27بدین سبب از عقود مسماه» تحکیم«بنابراین مشارطه 

                                                 
  .شود به فوائد عامه  مرافق یعنی هر چیزي که رفاه و اساس را فراهم آورده، تقریباً مترادف می- 26
  : تقسیم عقود به مسمات و غیر مسمات از دو ناحیه است-27
اي هر عقدي که می خواهد و تحدید مضمون این عقود، ازاد است و براي آن  اصل حاکمیت اراده؛ چون اراده درانش- یک

  .حدود نیست، جز آنکه با نظم عمومی و آداب عمومی مخالفت نداشته باشد
شود به ابتکار  هاي مردم روز به روز رو به افزایش است و این منجر می  انتشار و شیوع عقد بین مردم؛ زیرا نیازمندي-دو

هاي شان پاسخ دهد؛ و براي قانونگذاري ممکن نیست که عقود رامنحصر به چند عدد  ز عقود را که به نیازافرادف انواع ا
نماید؛ از این رو مایک سلسله عقودي داریم که شایع و منتشر و مورد عمل است و هر کدام نام مخصوص را به خود 

قود به خاطر اهمیتی که در دادو گرفت و توسع و این ع... گرفته است؛ مانندعقد بیع، اجاره، هبه، شرکت، وکالت و
  .اقتصادي دارد، براي هر یکی نامی گذارده و قواعد مخصوصی را وضع کرده است
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دریک عده نقاط، فرق گذاري شود که به » تحکیم« و عقد» تحکیم«ممکن است بین شرط
  :کنیم اختصار به آن اشاره می

الی است که متعلق است به وجود نزاع در پیرامون تنفیذ عقد احتم» تحکیم« شرط)الف
 رو، ینا، عقدي است به موضوع نزاعی که فعالً وجود دارد؛ از »تحکیم«اما مشارطه . عقد

                                                 
. هاي افراد به وجود آمده است که نام مخصوص و معین ندارند و عقود دیگري است که به خاطر پاسخ دادن به نیاز مندي

و قواعد مخصوصی که حاکم بر این عقود ) ها اطالق کرده اند عینی را براي آنهرچند درمقام عملی از باب ضرورت، نام م(
  .باشد نیز وضع نکرده است

  :و هدف قانونگذاري از وضع این قواعد مخصوص که تحقق اغراضی است که از آن جمله است
فی است که عقد  سهولت براي متعاقدین؛ یعنی همین مقدار که اطراف عقد بر مسائل جوهري توافق نماینده کا- 1

  .منعقد شود و آثار آن مترتب شود
  .کند  این تظیمات براي قاضی نیز تطبیق قواعد عمومی را بر عقود مخصوص، آسان می- 2
شود، وعقود  از غیر مسمات، تمییز داده نمی» مسمات« این تنظیمات، متضمن قواعد مخصوص است که با آن عقود - 3
شود؛ و این براي تحقق مصالحی است که قانونگذاري، سزاوار به رعایت  ج میبه سبب این قواعد عمومی خار» مسمات«

  .دانسته است
گاهی هدف قانونگذار از وضع این تنظیمات خصوصی براي بعضی عقود، پیشرفت این عقود است در جهت تحقیق - 4

کند؛  ماعی آن را اقتصاد میغایات معین که تعلق به سیاست قانونگذاري دارد، یا اعتبارات نظم عمومی اقتصادي یا اجت
  .مانند تنظیم عقد بیمه وعقد اجاره کردن اماکن

گیرد، اعتماد کرده است و ازین رو  رابه موضوعی که عقد به آن تعلق می» مسمات«قانونگذار مصري در تبویب خود، عقود
  :ازین ناحیه تقسیمات ذیل را می پذیرد» مسمات«عقود
، هبه، شرکت، صلح و )معاملۀ پایاپاي(؛ که عبارت است از عقد بیع، عقد مقایضه گیرد عقودي که تعلق به ملکیت می- 1

  .قریق
  . عقودي که به انتفاع از شی تعلق می گیرد؛ مانندعقد اجاره و عاریه- 2
، عقد وکالت، )کند کسی که انجام کاري را با کسی قرار داد می(گیرد؛ مانند عقد مقاوله  که بر عمل تعلق می  عقودي- 3

  .عه، نگهبانیودی
و عقد بیمۀ ) رهن گذاري(، رهان )قمار بازي(گیرد؛ مانند عقود مقامره  عقود احتمالی که بر موضوع محقق تعلق می- 4

  .عمر
  .هاي شخصی مانند کفالت  عقود بیمه- 5

ایع اما زیاد منتشر و ش. »مسمات«اما عقود غیر مسمات نیز در احکام خود تابع قواعد عمومی عقد است مانند عقد 
توان  نبوده واحکام خصوصی براي آنها وضع نشده است؛ مثالً عقود و قرار دادنش وقرار داد سکنی گزیدن درهتل را می

دهد به شرط آن که  یاکسی قطعه زمینی را در اختیار کسی دیگر قرار می. از مصادیق عقود غیر مسمات به حساب آورد
یا اگر .  تبع است و نه بیع و نه معاوضه، بلکه عقد غیر مسمات استروي آن موسسه خیریه بناء نماید، که این نه عقد

ادارة شفاخانۀ یا دانشکده طب توافق نماید که یک عده خانواده یا تعداد نفري را در اختیار دانشکده بگذارد، تا آموزش 
، دکتور نبیل 6-8  ص ص1، عبدالرازق احمد سنهوري، و العقود المسماه، ج8-12 ص ص4الوسیط، ج: ر،ك... (بیند و 

  ) ابراهیم سعد
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هاي حکم  طلبد؛ یعنی تعیین موضوع نزاع و نام مشارطه فرهم بودن صحت عقود دیگر را می
  . از شروط دیگرها آنکنندگان وغیر 

به اعتبار انکه عقد مستقل است، گاهی به سبب از اسباب واقعی و » کیمتح« مشارطۀ )ب
 يبند از عقد است، که وجود صحت و بقا» تحکیم«شود؛ در حالیکه شرط قانونی، باطل می
  . و صحت آن عقد ارتباط دارديآن، به وجود و بقا

ت اما واجب اس» ها حکم«یا » حکم«، تعیین موضوع نزاع و ذکر »تحکیم« در مشارطۀ )ج
  .ها پیش از پیش واجب نیست این» تحکیم«شرط 

که وعده است و تعلق به احتمال حصول نزاع دارد؛ توافق  نآبه اعتبار » تحکیم«  شرط)د
که عقد  در حالی. طلبد می» ها حکم«یا » حکم« الحقی را براي منحصر بودن نزاع و نام بردن

 نیست از تعیین نزاع و اي هرو، درآن چار نی ابه نزاع معین تعلق دارد، از» تحکیم«یا مشارطه 
  .مشخص کردن حکم کنندگان، درعقد مخصوص که تعلق به مشارطه دارد

» تحکیم«را از شرط» تحکیم«ترین ممیزات که مشارطه  که به اختصار به مهم بعد از آن
چه یا شرط تمامیت » تحکیم«یم کهیتوانیم به اختصار بگو دهد، اشاره گویم، می تمییز می

جاي که بین فقها،  و از آن. ی طرفین استیپیدا کند و یا با مشارطه، مرتکز به توافق ابتدا
تمییز بین اتفاق وعقد مهم نیست؛ بلکه مهم در هر عقد این است که بر احداث اثر قانونی 

ل ارکان عقد، یازین رو، در فصول بعدي به مسا. و مابه آن اشاره گویم توافق حاصل آید
  .پردازیم ی و فقهی مییانقضاء و تنفیذ آن، در پرتو نصوص و اجتهاد قضاشرایط، آثا، 

  

  »تحکیم « ارکان توافق بر
باشد، ) عقد مستقل(چه به شرط عقد تمامیت پیدا کند، یا مشارطه » تحکیم«توافق بر 

م است؛ یعنی رضایت طرفین؛ یهمانند غیرش از سایر حقوق است که بر اراده دو طرف قا
خواهد، خارج   براي قالب و تنظیم خود میهداد عقود صوري که صورت ویژازین جهت از ع

  .شود می
باشد؛ - غایت قانونی-واجب است بنایش بر سبب صحیح» تحکیم«و اراده در توافق 

چه واجب است صحت براي محل آن فراهم باشد، و بنابراین ممکن است گفته شود که  چنان
 یعنی شروط صحت الزمه در عقود مدنی، از نظر تابع شروط عینی است؛» تحکیم«توافق بر 

و اضافه کردن شروط . مین ها ارکان اساسی در همۀ عقود استه هتراضی، محل و سبب؛ک
عقود مدنی، بعض خصوصیات را در اهلیت و محل  ربراي هر رکن ازین ارکان مطلوبه دعینی 

ها   در جایش به اینشود و ما ممیز می» تحکیم« عقد ها آنآورد که به سبب  به وجود می
   :گذاریم و این ارکان و متفرعات آن را در فقرات تالی به بحث می. اشاره خواهیم کرد



  
  

                                

 åĦģĪěĩŔ ĩæ÷ÊĔğ  
ęĪė ĮďêĈğ æøĔğ Ğħĩå ĩÉ īŗğĪě å Ħäł ĩæ÷ÊĔğ ĭéĩêû å 

  
 
 

  عبدالكريم فضلي
  
  
  

امل اود ژوند د ولو نظامونو كفيل دين دى،چې دژوند په رنه چې د اسالم مقدس دين كامل،ش
عقيده،عبادات،معامالت،مناكحات،وونه او روزنه،اقتصاد،قضا اوسياست كې :ولو برخولكه

الروونې لري،ترود بندانو د ژوند نظام په داسې توه پرمخ والشي،و ولنه دپراختيا،سوكالى 
  .كمرغى وو ته ورپه برخه شياو ا ترالسه كي اود دنيا اوآخرت ني

هونې خلك په دي آند دي چې اسالم يواې دعقيدي اوعبادت دين دى چې دخالق اومخلوق 
ترمين رابطه  ينه ساتى په نورو چارو كې لكه معامالت، اقتصاد،سياست،وونه او روزنه او د 

 او سنتو الر وونوته انسانانو د خپل ميني ايكو سره تاوو نلري،سره له دي چې كه د قرآن
  .يرشو  په آسانه پوهيو چې دا نظرهي بنس نه لري او يواې د نورو وند تقليد دى

 لى او له خووهغوى په دنيا كې وياانو دمصالحو لپاره راغلى ترد اسالم مقدس دين د بند
  .ك ژوند ولري او په آخرت كې دسترو نعمتونو خاوندان شي

  داسې احكام نشته چې هغه دوو ې په دنيا ياآخرت خوندي نه كي،په اسالمي شريعت كې
اهللا تعالٰى انسانان او پيريان د ازميت لپاره پيدا كي دي،كله يي چې انسانان دنيا ته را وليل 
هغوى ته يي د ه ژوند دتيرولو په خاطر كتابونه اوخپل استازي پيغمبران راليلي دي،ترو 

  . د انسان د پيدايت سره تلى ده حاصله شيدف او موخه چېه ههغ
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غو كې دهغوى د دنيا او آخرت نيكمرغ ه هوي چې په هاسالمي شريعت انسان هغو چارو ت
غو كې د دنيا او آخرت بد او ه هغو چارو خه يي په ينه منع كوي،چې په هنغتي وي او ل

  .فسادونه پراته وي
بنا دي،نو د مجتهد لپاره الزمه ده،چې د اسالمي د اسالمي شريعت احكام پر شرعې مقاصدو 

غو مقاصدو بنا كى كوم چې د ه هشريعت له مقاصدو خه ان خبر كى،و خپل اجتهاد هم پ
  .شارع مقصود او مطلوب وي،چې په نتيجه كې د مجتهد اجتهاد دحق لور ته نژدي شي

 تحسينيات،نو غوام چې د اصول فقه پوهان مقاصد دري ولونوته ويشي،ضروريات،حاجيات او
  .دغه مقاصد په ترتيب سره د و مقالو په شكل كې د علم او پوهې مينه والو ته واندې كم

  

   :ضروریات
جمع ده، یو شي ته د اکیدلو په معٰنى ) ضرورة(د ژبې له مخي ضروریات د :  د ضروریاتو معٰنى

  ".1ال رجل ذو ضرورة ای ذوحاجة یقيالضرورة االحتیاج الی ش: "ده، په لسان العرب کې راي
سی ضرورت لری یعنی حاجت ورته : ضرورت یو شی ته د محتاجیدو په معنی دی ویل کیی(

  ).پیدا شوی دی
هغه چارې چې د انسانی ولني یې او د هغو ژوند : ضروریات د اصولو په اصطالح کې

  2.ورپوری تلى وي
ه دینی یا دنیوی لحاظه ورباندې وال دی، چې ضرورت هغه چارې چې د انسانانو د ژوند نظام ل

په عدم سره یي د دنیوی ژوند نظام مختل کیی او د فساد، بربادی، د نعمتونو د زوال او د آخرت 
  .د عذاب المل ري

یا په بل عبارت ضروریات هغه احکامو او چاروته ویل کیي، چې په دنیا کې د انسانانو آمن، 
ژوند المل ري او په اخرت کې د غو انعاماتو الس ته راول، د اهللا سالمتیا او د نیک او طيب 

  3.تعالی خوي او جنت ورپوري تلی وي
د ذکر شوو تعریفونو خه دی نتیجې ته رسیو چې ضروریات د انسانی ولني او نظام لپاره 

 د هغوی په ارکان بلل کیي، که یو له پورتنیو ضروریاتو خه ورک شي، نو په انساني ولنې او
  .ژوند کې فساد رامن ته کیي

فقهاء وايي چې ضروریاتوته نه پاملرنه، په دنیاکې انسانان له بدبخت او برباد سره مخامخ 
کوي، او په اخرت کې د اهللا تعالی له عذاب سره مخ كيي، نو که خو اسالمي شريعت  

  .هضروریاتوته د مصالحو او مقاصدو تر ولو لوه درجه ورکى د
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  : د ضروریاتو ولونه
د فقهاؤ له نظره ضروریات پنه وله دي، د دین، نفس، عقل، نسل او مال حفاظت او ساتنه، 

ر مکلف انسان الزم ه هاسالمي شریعت د دغو ضروریاتو په ساتنه حکم کی، او د هغو رعایت یي پ
ونه په دي اتفاق لرې چې نه یواې محمدي اُمت بلکې نور ول امت: کی په دي اوند شاطبی وایي

  . دین، نفس، نسل، مال او عقل د ساتنې لپاره راغلی دی: شریعت د پنو ضروریاتو میاسال
د یادونې وده چې یواې په محمدي شریعت کې د هغو په ساتنه امر نه دی شوی بلکې په ولو 

ي شریعت د ومبنیو اسماني شریعتونوکې د ضروریاتو د رعایت حکم شوی، که چې هر اسمان
انسانانو د اصالح او یو لپاره راغلی دی، که یو له ضروریاتو خه موجود نشي، په انساني نظام 

  .او ژوند کې وي رامن ته کیي
  :د لومى او دوهم مقصد پيژندنه

أ إذا : "دین د ژبې له مخې د جزا په معٰنى ده، په قرآن کریم کې راي: لومی ضرورت ـ  دین
  4". ا تراباً و عظاماً أِءنا لمدینونمتنا و کن
  ).ایا کله چې مه او خاورې او هوکې ورو ایا مون ته جزا راکول کیي: (ژباه

  5". مالک یوم الدین: "د حساب په معٰنى هم راي اهللا تعالی فرمایي
  ).د حساب د وري مالک: (ژباه

  6". وا دینهم هللاواخلص"د طاعت معٰنى هم ورکوي لکه دا قول د اهللا تعالی 
  ).او خالص کی یي دی اطاعت د اهللا تعالی لپاره: (ژباه

 7. د مذهب، طریقی، عادت، حکمراني، سلطنت، زمامداري او حکومت په معٰنى هم استعمالیي
وضع الهی سایق لذوی العقول : "کله محمد عبداهللا دراز لیکېه هد دین د اصطالحي معٰنى پ

  7". هو الخیر بالذات لهمباختیارهم المحمود الی ما
د اهللا تعالی له لوري ایودل شوی د ژوند نظام دی چې د عقل خاوندان د هغوی په : (ژباه

  ).خوه د هغه خیر لورته سوق او روان کي، چې د دوی لپاره په خپل ذات کې غوره دی
  :دینی پوهانو دین دریو لويوانوته ویشلی دی

د اهللا تعالی له نومونو او صفاتو چې اهللا تعالی او د هغه رسول چې :  د عقایدو برخه یا انه- ۱
غوی نازل ه هصلی اهللا علیه وسلم ورته منسوب کی دي، د پیغمبرانو له حقوقو او هغو کتابونه چې پ

  .شوې بحث کوي
د قیامت له وري، د قیامت له نانو او هغه حوادث چې په دي ور واندي کیي دغه راز د 

  .دوزخ او جنت د قبر او عذاب خه بحث کويحساب، جزا، 
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 شریعت چې عبادات، معامالت، مناکحات، جنایات، سیاست، اقتصاد، قضا او باالخره د - ۲
  .دولت ولې داخلي او بهرن ایکې تنظیموي

هغه دینی الروونې او د وو کنې او خویونه دي چې د هغو په ذریعه د انسان :  اخالق- ۳
  .لح او ه ور عنصر ورخه جویينفس مهذب کیي، صا

اسالمې شریعت د دین په ه دوه وله احکام مشروع کى، لومی هغه احکام چې د دین 
  .موجودیت ورپوري تلی وي، دوهم هغه احکام چې د دین د ساتنې لپاره مشروع شوي وي

  :د دین د ایجاد احکام : الف
، که چې دین د دنیا او آخرت او په فردی د دین مصلحت تر ولو مصلحتونو لو او پورته دی

او ولنیز ژوندکې خورا مهم رول لري، ددي لپاره چې دین ایجاد شي خلک دینداره واوسي، دیانت 
  .ولري او په دین باندې باقي پاتي شي، اهللا تعالی الروونې رالیلی

ازمو باندې ایمان درلودل د بیلې په توه په اهللا تعالی او د هغه په پیغمبرانو اود رسالت په لو
یک، کتابونه، اندازه د خیر او يوروسته له مره دوباره ژوندي کیدل، حساب، جنت، دوزخ، مال

  .شر چې د اهللا تعالی له جانبه دی، دا ول د دین د ایجاد لپاره دي
همدا ول وروسته له ایمان خه په دوهمه مرحله کې عبادات دي، د زیاتې خضوع او عاجزي 

ل د اهللا تعالی اطاعت کول، لکه لمون چې په پخوانیو ولو شرایعوکې د هغه حکم موجود سره م
غه ژغوري، لمون د دین ستن ده، د ه هوو، لمون د مؤمن ایمان قوي کوي، له ناوو چارو خ

اسالم دوهم رکن دی، منکریي کافریي، که وک یي ادا نه کی، فاسق او د جزا و ري، په 
عت کې یر زیات ارزت لري او په سرته رسولویي یر تاکید شوی په ایت شریف کې شری میاسال

  )۹".(فان تابوا و اقاموا الصالة واتوا الزکاة فخلوا سبیلهم: "راي
  ).ي توبه وکي لمون او زکات ادا کي نو د هغوی الر خالصه کيکله چې دو: (ژباه

  )۱۰". (داً فقد کفرمن ترک الصلوة متعم: "په حدیث شریف کې راغلي
که وک لمون نه کوي هغه باید ). وک چې په قصدي توه لمون نه کوي هغه کافریي(

  .اویستل شي و لمون وکي، که د لمانه له ادا کولو خه منع راوي نو جزا دي ورک شي
 قرآن شریعت کې یر اهمیت لري په میزکات د مالي عباداتو له جملي خه دی، په اسال: زکات

کریم کې د لمانه سره يې پیوست  ذکر راغلی، دا هغه ول عبادت دى چې د مال په ذریعه سره 
سرته رسیي، عبادات په حقیقت کې د اهللا تعالی د نعمتونو قدرداني کول دي، نعمتونه په دوه وله 

 اهللا تعالی د دي،لومى هغه نعمتونه چې په بدن پوری تلى دي، دوهم ول د نعمتونو مال دی، نو د
  .ر مؤمن باندې الزم دي، و د آخرت د ثوابونو جوه او مستحق شيه هنعمتونو شکر کول پ
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زکات ددي په خاطر مشروع شوی چې د غنیانو زونه او نفسونه له بخل او شومتیا خه پاک 
  .م پاکې ده، چې هغوی له حسد، بغض او دمنی خه پاک كويه هشي او دغه راز د فقیرانو لپار

دا چې زکات د فقیرانو اتیاوې پوره کوي، هغوی د هالکت خه ژغوري او د زکات په 
ورکولو سره د افرادو ترمن نیکې ایکې پیاوی کیي، نو که خو د خلکو د ژوند لپاره ضروري 

  .مصلحت او د دین له ارکانو خه اساسي رکن دی
ات فرض کی، که چيری زکات پر هغوی اهللا تعالی پر غنیانو باندې زک: عزبن عبدالسالم لیکې

نه وای فرض شوی، بيا بايانو له فقیرانو سره مرسته نه کوله، نو فقیران له ربو او هالکت سره 
مخامخ کیدل، ددي لپاره چې غنیان د زکات په ورکولو التزام او په سرته رسولوکې واندي والی 

  )) .۱۱یر اجر او ثواب وعده ورکي دهوکي، اهللا تعالی هغوی ته د زکات په ورکولو سره د 
هغه وک چې د زکات شروط یي پوره کي وي او د زکات له ورکولو خه مخ وروي، 

غه سره دي جهاد وشي، ترو زکات ورکولوته غاه کیدی که چې ابوبکر صدیق د زکات له ه هل
در ده او که د ه ه ویننه ورکونکو سره د جهاد اعالن کی دی، که د زکات مانع ووژل شو د هغه

  .هغه په الس وک ووژل شي قاتل به قصاصاً وژل کیي
روژه ددي لپاره مشروع شوی چې د بدن شکر ادا شي، د روژي په نیولو سره د انسان : روژه

: اراده قوي کیي، په انسان کې د تقوی روح ژوندی کیی لکه چې اهللا تعالی په دي هکله فرمایي
  ) ۱۲". (ب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقونیایهاالذین امنوا کت"

ای مؤمنانو پرتاسې باندې روژه فرض شوی لکه رنه چې په مخکنیو امتونو باندې فرض : (ژباه
کله چې په انسان کې تقوی پیدا شي، د اهللا تعالی او د هغه ) يکی شوی ددي لپاره چې ان وسات

سلم اطاعت کوی او له نواهیو خه یي ان ساتي او د انسان شهوانې قوه د رسول صلی اهللا علیه و
کمزوري کوي، که خو انسان د نیکو چارو لورته مخ کوي، هغه ته د نورو اسالمې احکامو ادا 

  .کول اسانه کیي
وهللا علی الناس حج البیت من : "چې د اسالم پنم رکن دی، د فرضیت دلیل یي دادی: حج

  )۱۳". (یالٌاستطاع الیه سب
خاص د اهللا تعالی لپاره پر خلکو باندی حج د کعبی دی، وک یي چې د الری ت توان : (ژباه

  ).ولري
شعایرو خه دی، چې یر ارزت او بې شماره حکمتونه لري د مسلمانانو د  میحج د اسال

 مسلمانانو ورورولي، کومک او یووالي روح تازه کوي، یو د بل له احوالو خه خبریي، د ن د
  .د مشکالتو د طرحه کولو ای دی
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په ول عمرکې یو ل حج پر هغه چا چې مسلمان، عاقل، بالغ، صحتمند او د الری د تلو او 
  .بیرته راستنیدو لت ولری فرض دی

د اهللا تعالی په بندانو ددي پنو ارکانو سرته رسول الزم دي، چې په دنیا او اخرت کې یي 
ي لکه د دوی زونه د ایمان له نور خه کیي د اهللا تعالی خه ویره کوي، نیکمرغي په برخه ش

له ناوو، فاحشو چارو خه لري ري، د دوی زونه له حسد، کینې، بغض، فریب، خیانت او 
دمن خه پاک، په بدل کې یي مینه، محبت، ورورولي، دوستي او مهرباني ای نیسي، تردي 

بدن به غوره کي، په مسلمانانوکې د تعاون او همدردی حس را پورې چې دوی د یو جسم او 
  .ژوندی کوي

دغه راز د عباداتو شعبه د هغو اخالقي فضایلو د تحصیل وسیله ري، کوم چې په فردي او 
ولنیز ژوندکې ضروري دي لکه رتنولي، امانتداري انصاف، وفاداري او داسې نور کوم چې د 

  .کي د اصالح او خیر غوتنی لورته بیایيافرادو او ولنې ترمن ای
په ولو چاروکې د اسالمي شریعت حاکم رول او د اسالمي شریعت : د دین حاکمیت

احکاموته په کاره، په او هر وخت کې غاه ایودل، د دین له ساتنی خه دي،  اسالم شریعت 
نحن نزلنا الذکر و : " تعالی فرمایيتجزیه، تغیر، الغاء، تحریف او تعطیل نه مني لکه په دي اوند اهللا

  )۱۴". (انا له لحاِفظون
که وک په خپلو چاروکې ) مون اسالمي شریعت نازل کی او مون د هغه ساتونکې یو: (ژباه

اسالمي شریعت حاکم نه روي، هغه یا کافران او یا فاسقان دي په دي هکله اهللا تعالی په قرآن 
  )۱۵". (ک هم الکافرونيحکم بما انزل اهللا فأولو من لم ی: "کریم کې فرمایي

وک چې په اسالمي شریعت کوم چې اهللا تعالی رالیلی، حکم ونه کی دغه خلک : (ژباه
شریعت حاکم نه روي کافر ویل شوې،  میپه دی آیت کې هغه چاته چې هغه اسال) کافران دی

  .دا هغه کسان دي چې له اسالمي شریعت خه منکر دي
  )۱۶".(ک هم الفاسقونيو من لم یحکم بما انزل اهللا فأول: "ای کې اهللا تعالی فرمایيپه بل 
په ) غه شریعت چې اهللا تعالی رالیلی حکم ونه کی هغه فاسقان دیه هاو وک چې پ: (ژباه

نوموي ایت کې هغه چاته خطاب دی چې هغوی په اسالمي شریعت باندې عقیده او یقین لري، خو 
یا دودونو تر تاثیر راغلي وي، هغه فاسق دی، د ایمان غوتنه داده چې د انسان په د جهالت او 

  .ره شعبه کې اسالمي شریعت پلى ويه هولو چارو او د ژوند پ
د اسالمي شریعت د نافذولو سره په دنیا کې امن، استقرار، عزت، او په آخرت کې د غو ثوابونو 

  .خاوند ري
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  : د دین ساتنی احکام: ب
  .دین د ساتنې لپاره الندې احکام او وسیلې مشروع شوي ديد 

  .د دین د ساتنې لپاره جهاد لومی وسیله
  .د مرتد جزا او حکم د دین د ساتنې لپاره دوهمه وسیله

  .د بدعتونو ختمول د دین ساتنې دریمه وسیله
  .د ناهونو تحریم د دین د ساتنې لورمه وسیله

  .ترتیب سره ترینې الندې نیسوپورته ذکر شوي احکام هر یو په 
  . جهاد په لغت کې طاقت، توان او مشقت ته وایي: د دین د ساتنې لپاره لومی وسیله جهاد ده

د اهللا تعالی د دين د اقامى په الرکې د خپل نفس، مال او ژبې کارولوته جهاد : په شریعت کې
د  میالی د دمنانو سره، د حق کلي، په دی خبره کې ول فقهاء یوه خو له دي، چې د اهللا تعيوا

اوچتوالی او د دین د نصرت په خاطر جن کول د جهاد خه عبارت دي، تر هغه پورې چې 
) ص(رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم په مکه کې وو د جهاد حکم نه ؤ راغلی، کله چې رسول اهللا 

 حالتونه لري، نې جرت وک د جهاد حکم راغی، جهاد مختلفه هله مکې خه مدینې منورې ت
: اهللا تعالی فرمایي: د جهاد د فرضیت دالیل دا دی. وخت فرض عین او نې وخت فرض کفای دی

  )۱۷". (وقاتلو هم حتی التکون فتنة و یکون الدین هللا"
 د کافرانو سره تر هغه پوری چې کفر او شرک پاتې نشي او خاص د اهللا يجهاد وک: (ژباه

فاقتلوالمشرکین حیث : " بل ایت کې د جهاد حکم داسی راغلیپه). تعالی کلمه پاتې شي
  )۱۸". (وجدتموهم

کتب علیکم "په بل ایت شریف کې راې ). ي مشرکین چیرت چې یي پیدا کيووژن: ( ژباه
  )۱۹".(القتال

جهاد کول یر ارزت لری، چې د جهاد په ) فرض شوی، په تاسو د کافرانو سره جن: (ژباه
تعالی په اخرت کې د لویو اجرونو او ثوابونو وعده کی، او په دنیا کې د عزت د کولو سره اهللا 

: ژوند کولو قدرت او توان مسلمانانوته وربي، په حدیث شریف کې د جهاد په اوند داسې راغلي
  )۲۰". (من مات و لم یغز و لم یحدیث به نفسه مات علی شعبة من نفاق"

د وکي او یا د ان سره د جهاد په اوند خبري وکي وک چې پرته له دي چې جها: (ژباه
  ).م شي هغه د منافقت په انه م دی

دا رند حقیقت دی، چې جهاد د اسالمي امت لپاره عزت او نیکمرغي ده، که جهاد ته شا 
  .شي، نو اسالمي امت به ذلیل، کافران به زمون پر نفسونو، مالونو او ناموس باندې تیری کوي
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  : جزا او حکم د دین د ساتنې دوهمه وسیلهد مرتد
او په شریعت کې د یو مسلمان په قصدي توه ) ۲۱(ارتداد په لغت کې بیرته راریدوته وایي 

له اسالم خه ریدل، برابره ده چې دا ریدل قولي، فعلي، عناداً، اعتقاداً او که استهزاًء وي 
په دي خبره کې ) ۲۳) ( خه کفرته رجوع کولپه قصدي توه له اسالم: یا په بل عبارت) ۲۲(

ول فقهاء یوه خوله دي، چې لومې یو وک مسلمان وي وروسته کافر شي، چې د کفر صریح 
الفاظ ووایي لکه زه کافریم، زه د اهللا تعالی پیغمبر نه منم او یا خو داسي الفاظ استعمال کی چې د 

و خه منکر شی او د لمانه له فرضیت او کفر غوتونکې وي لکه وک چې د دین له ضروریات
یا د زکات له فرضیت خه منکر شی او یا خو د زنا د حرمت خه انکار وکی او یا خو داسي 
چاره او عمل سرته ورسوي چې کفر ورسره الزمیی قرآن او یا جز د قرآن کریم د اهانت له وجی 

المي شریعت سپکاوی او یا خو د یو وغوروي او یا خو داسي عمل او فعل سرته ورسوي چې د اس
  .پیغمبر نفی او یا پر یو پیغمبر دروغ وتي

كله په قرآن كې ه نه دي ويل شوي،د هغه د اخروي جزا ه هد مرتد د دنيوي جزا پ: د مرتد جزا
 ِفي أَعمالُهم حِبطَت كيفَأُولَ كَاِفر وهو فَيمت ِديِنِه عن ِمنكُم يرتِدد ومن :كله اهللا تعالى فرمايليه هپ

اوستاسي هر وك چې له ) ۲۱۷البقرة)(خاِلدونَ ِفيها هم الناِر أَصحاب كيوأُولَ والَْآِخرِة الدنيا
خپل دين خه واوي او بيا په كفر كې م شي،نو ددي ول خلكو ولي نيكې كنې په دنيا او 

شوې،او دا ول خلك د دوزخ د اور تنان )عيي ى او ضابيكاره،ناچله،ب(آخرت كې بابيزه 
په بخاري كې له رسول اهللا :په احادیثو کې د مرتد جزا قتل ودل شوى. دي،چې تل به په كې وي

". من بدل دینه فاقتلوه"صلى اهللا عليه وسلم خه روايت دي چې هغه مبارك فرمايلي دي 
له جابر بن عبداهللا خه روایت دی چې ). يژنچا چې خپل دین بدل کی هغه وو: (ژباه)۲۴(

ارتدت امرأة عن االسالم فامر رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم ان یعرضوا علیها االسالم فان : "وایي
یوه ه د اسالم خه وریده : (ژباه)۲۵". (اسلمت و إال فعرض علیها فأبت ان تسلم فقتلت

 که اسالم یي قبول ک يره يباندې اسالم واندې کد اهللا تعالی پیغمبر حکم وک، چې پر هغې 
ه ده او که قبول یي نه ک ودي وژل شي، نو هغې ته اسالم واندې شو، هغې د اسالم خه انکار 

  ).وک پس ووژل شوه
كله چې يهودي وو،مسلمان شوى ؤ او بيا يهودي شوى ه هله معاذ بن جبل خه د يوه سي پ

زه تر هغه )۲۶(ال اجلس حتى يقتل قضاءاهللا ورسوله فامر به فقتل:ؤ،روايت دي چې ده فرمايلي
وخته نه كينم و چې وژل شوى نه وي،دا په دي هكله د اهللا او د هغه رسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .پريكه ده،نو امر پرى وشو نو ووژل شو
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ه له مرتدانو دا هم  ثابته ده چې د ابوبكر صديق رضى اهللا تعالى عنه د خالفت په وخت كې هغ
غوى خه وژلي او صحابه وو په دي هكله له ده سره موافقه كې ه هسره جه كې،او ير يي ل
  .او له ده سره يي مرسته كې

چې د مرتد لپاره جزا وژل دی، که مرتد نارینه وي او که ه په حنفی : جمهور فقهاء وایي
ژل کیي او ه نه وژل کیي، په دي مذهب کې د نارینه او ی ترمن فرق کوي، چې نارینه و

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازی رسول : عن ابن عمر رضی اهللا عنه قال: "حدیث استدالل کوي
  )۲۷". (اهللا صلی اهللا علیه وسلم فنهی رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم عن قتل النسآء والصبیان

غزاانوکې یوه وژل شوې ه پیدا شوه، له عبداهللا خه روایت دي چې د رسول اهللا په : (ژباه
  ).د و او ماشومانو له وژلو خه منع وکه) ص(نو رسول اهللا 

احناف په دي نظر دي چې ې دی بندي شي، ترو توبه وباسي د اسالم دین ته غاه کیدي 
  )۲۸. (او یا په بندکې مه شي

 راز مرتد ته دري ورې مهلت د احنافو په نزد د مرتد خه د توبی غوتنه مستحب ده، دغه
  .ورکول، ترو له ارتداد خه توبه و باسی هم مستحب دی

جمهور فقهاء په دي نظر دي چې له مرتد او مرتدې ې خه د توبې غوتنه واجب ده، دري 
  . خه د توبی غوتنه کوي، که له توبې کولو خه یي انکار وک نو وژل کیييغوه هله به ل

په ارتداد سره د مرتد نكاح له مينه ى او ه ورخه باينه كيي،كه توبه : جزاد مرتد ولنيزه
يي وايستله نو له سره به له ې سره نكاح تي،كه مرتد دار حرب ته وتتيده ،م مل 
كيي،اوالدونه يي دده نه دي،او په اسالمي هيواد كې د تتيدلى مرتد په نكاح هي احكام نه 

 مذهب كې مرتد هلته په دار حرب پوري ملحق ل كيي چې قاضي دهغه په مرتب كيي،په حنفي
  .الحاق حكم وكي،نو په دي توه د قاضي له حكم خه پخوا هغه منه ل كيي

مالى جزا عبارت له ميراث خه محروميدل، چې په تفصيل سره په الندې توه :د مرتد مالي جزا
  :مذهبونه شتون لريبيانيې د مرتد د ميراث په اوند دوه 

ى چې له مرتد خه مسلمان وارث مال اخلى چې د اسالم په يامام ابوحنيفه رحمة اهللا عليه وا
ې مسلمانو وارثنو ته يكله وايې چې ول مال ه هحالت كې كسب كى وى او د مرتد ې پ

مال په دواو رسيى، ديارانو په نزد د مرتد او مرتدې تر مين فرق باندې قايل نه دي، د دواو 
حالتونو كې يعنى د اسالم حالت او ارتداد په حالت كې چې كوم مال كسب كى مسلمانو وارثانو 

  ) ۲۸.(ته رسيى
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ې وركول كيى او يپه دي كې فقهاء سره يوه خوله دي چې كه چيرى مرتد مسلمان شو، نو مال 
 هغه مال دده له ملكيت خه همداراز كه چيرې مشو يا ووژل شو او يا دار حرب ته وتتيده نو د

وې او په دي خبره كې اختالف دى، چې آيا د مر، وژلو او يا هم په دارحرب پورى د ملحق 
كيدلو په صورت كې دده مال د ردت له وخت خه دده له ملكه وې او كه د اسبابونو د  وقوع 

ابويوسف (كې، او يارانو په وخت كې، امام ابو حنيفه له ينو نورو فقها وو سره لومى وينا هو 
له ينو فقهاوو سره دوهمه وينا، په دې توه د امام او صاحبينو په نزد د مر، وژل ) او محمد

كيدو او يا په دارحرب پورې د ملحق كيدو په صورت كې د مرتد هغه مال چې د اسالم په وخت 
ې يتداد په وخت كې ې الس ته راوى وي دهغه د ورثوو حق رې او هغه مال چې د د اريكې 

الس ته راوى وي، د صاحبينو په نزد دا هم ورثوو دى، او د امام ابوحنيفه په نزد دا مال فى ل 
كيى او په بيت المال كې ايودل كيى، دامام ابو حنيفه په نزد د مرتد تصرفات د هغه په مال 

قتل كې چې د وژلو حكم پرى كې نه نافذيى، او د صاحبينو په نزد مرتد داسى ل كيي لكه په 
ې تصرفات يشوى وي، تر و چې م نه وى او يا دار حرب ته نه وى تللى په مال كې 

  ) ۲۹.(چليى
ې چې مرتد د اصلى كافر حكم لرى، نه له ده خه يمالكيان، شافعيان او حنبليان وا(جمهور فقها  

ې فى ل كيى او بيت يال م مرتد له چا خه  ميراث والى شى، مه هميراث ول كيى او ن
المال ته تسليميى، برابره خبره ده چې د اسالم په حالت كې گل وى، نو د مرتد مال د حربى د 

غه صورت كې درست دى چې د ارتداد په ه همال په شان حكم لري او دا پورته ذكر شوي تفصيل پ
ى بيرته يريده  مال ې موقوف كيى كه اسالم ته راويحال كې مشى، كه ژوندى وو،نو مال 

  وركول كيى،
  :د بدعتونو ختمول د دین د ساتنی دریمه وسیله

او په شرع کې په دین کې داسې چارې ) ۳۰(بدعت په لغت کې د نوي شي پیدا کیدوته وایي 
پیدا کول چې په اسالمي شریعت کې دلیل او اصل ونلري او یا بدعت هغه فعل دی چې د نبی کریم 

غه ه هم شرعی دلیل په هلم اصحابو کرامو او تابعینو په وخت کې موجود نه وي او نصلی اهللا علیه وس
  )۳۱. (داللت کوي

د بدعت خطر په دي کې ده چې د دینداری په نوم سرته رسیي او دین له غیر دین سره وي، 
دا غه پسې وک اقته هد دین تحریف ته زمینه برابر وي، فاسق چې د بي دین چارې سرته رسوي، پ

ر وک یي له دینه لری ي خو مبتدع پسې نور خلک اقتدا کوي او د ده عمل ه هنه کوي، ک
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دین ي، نو د مبتدع خطر تر فاسق زیات دي، چې باید د هغو مخنیوی وشي، اسالمي حکومت د 
  .بدعتونو د مخنیوي لپاره تعزیري جزاانې اکلي شي

  : د ناهونو تحریم د دین د ساتنی لورمه وسیله
او لوي ناهونه حرام کی وک چې ) کوچني(ددي لپاره چې د دین ساتنه وشي، اهللا تعالی واه 

ناهونه کوي د هغوی لپاره یي جزا اکلی ده لکه د زنا حد، د شرابو حد، د غال حد، د قذف حد، 
 چې قصاص او داسې نورې تعزیري جزاانې چې مرتکبینوته ورکول کیي، دغه راز د هغه چا لپاره

ناهونه کوي، د دوزخ د اور وعده ورک شوی ده، پر حکامو باندې الزمه ده، چې د اسالمې 
 لپاره يشریعت ساتنه وکی، هر هغه وک چې د دین له الروونو خه سر غونه کوي د هغو

  .یي جزا ودلی چې ورباندی تطبیق کیی
 له مشروعیت خه دوهم د نفس ساتنه ده، په اسالمي شریعت کې د احکامو: دوهم ضرورت

م دوه وله احکام مشروع شوي، لومی ه هستر ضرورت د نفس ساتنه ده، چې د نفس د ساتنی لپار
د نفسونو د ایجاد او د نسلونو د دوام احکام، دوهم د نفسونو د حفاظت او د هغو په مخ کې د 

  .خنونو او خطرونو د ورکولو احکام
  :نهد نفس د ایجاد احکام او مثالو: الف

اهللا تعالی د نفس د موجودیت لپاره نکاح روا کی او د حاللو شیانو خول او ل یي مشروع 
کی، ترو نفس موجود شي او دوام ومومي، دغه راز چې نفس نابود نشي او د هغه ساتنه وشي نو 

ر یو په خپل وار سره واندې ه هقصاص او دیت یي مشروع کي دي، چې د پورتنیو مثالونو خ
  .ووک

  : د نکاح مشروعیت
ی، نکاح يد اسالم مقدس دین په دې تاکید کوي، چې نکاح وکخه يي نهی ک له رهبانیت ،

فانکحوا ما : "کول د پیغمبر صلی اهللا علیه وسلم له سنتو خه دي، اهللا تعالی په قرآن کریم فرمایي
  ) ۳۲(".طاب لکم من النسآء مثنی و ثلث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة

 هغه چې خوې وي تاسو ته له و خه دوه، دري او لور که له دي يپه نکاح واخل: (ژباه
  ). خه مو ویره کوله چې عدالت به ونکای شی نو یوه کافي ده

قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم : عن ابی ایوب قال: "دغه راز په حدیث شریف کې راې
  )۳۳". (لتعطر والسواک والنکاحاربع من سنن المرسلین الحیاء وا
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رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم وویل چې لور : له ابی ایوب خه روایت دی چې وایي: (ژباه
اعمال د پیغمبرانو له خویونو خه دي، حیاء درلودل، خوشبوی، مسواک استعمالول او نکاح 

  ).کول
عې باقي کیدل د نسب ساتنه د د نکاح کولو خه مقصد او موخه د نسل زیاتوالی، د انساني نو

  .نر او ې سکون او آرامتیا ده
  :د نفس د موجودیت لپاره خوراک او اک مشروع شوی

د نفس د ژوندي پاتي کیدلو لپاره د پاکو او حاللو شیانو الس ته راول، خول او ل دي، په 
، د جسم خوراک او اک باندې انسان روغ پاتي کیي، وده کوي د هغه بدن قوي کوي

تندرستي ور پوري تلی ده، که چې انسان د اهللا تعالی بندي ته پیدا شوی د اهللا تعالی د بندی 
". کلوا من طیبات مارزقناکم: "کولو لپاره علم او عمل ته اتیا ده، په دي اوند اهللا تعالی فرمایي

)۳۴(  
یایهاالرسل : "یت کې رايپه بل ا). يله پاکو شیانو خه چې ما تاسوته درکي وخور: (ژباه

  )۳۵". (کلوا من الطیبت واعملوا صالحاً
: په بل ایت کې راي). ي له پاکو شیانو خه او نیک عمل کويای رسوالنو خور: (ژباه

  )۳۶". (لونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبتيیس"
ه چې پاک  د دوی لپاره حالل دی دوی ته ووایيله تا خه پوتنه کوي چې کوم ش: (ژباه

  ). یزونه تاسوته حالل دي
دغه راز په قرآن کریم او زیاتو حدیثونو کې دا خبره راغلی چې پاک او حالل یزونه اهللا تعالی 

  .مونته خو کي او زمون لپاره یي پیدا کي
  :د نفس د ساتنی احکام او مثالونه: ب

و او خنونو د لري کولو همدا راز د نفس د ساتنی او د هغه له مخې خه د عوارض: قصاص
لپاره اهللا تعالی د قصاص حکم رالیلی، د قصاص د حکم همدی مقصد ته په اشارې سره قرآن 

نو قصاص د وو د ژوند لپاره مشروع شوی د قصاص حکم ". و لکم فی القصاص حیاة: "فرمایي
". نوا کتب علیکم القصاصیایهاالذین ام: "په قرآن او نبوی احادیثو باندې ثابت دی اهللا تعالی فرمایي

)۳۷(  
وال تقتلوا : "په بل ایت کې راي). ای مؤمنانو پر تاسو باندې قصاص فرض ک شوی: (ژباه

النفس التی حرم اهللا اال بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطناً فال یسرف فی القتل إنه کان 
  )۳۸". (منصورا
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ی حرام کی، مر په حق سره او هغه وک چې مظلوم  هغه نفس چې اهللا تعاليمه وژن: (ژباه
ووژل شي، بیشکه مون د هغه د ولي لپاره قدرت ورکی پس د هغه په قتل کې دي ن نه کوی 

  ).غه سره مدد شوی دهه هبیشکه ل
دغه راز سنت هم په دي داللت کوي، چې که وک قصداً یو وک ووژنې نو د مقتول ورثه 

ول په بدل کې په قتل ورسوی، که یو وک په خطا سره ووژني نو په قاتل حق لري، چې قاتل د مقت
و من قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة : "یي دیت الزمیي په دي اوند اهللا فرمایي

  ) ۳۹". (الی اهله
او وک چې ووژني مؤمن په خطا سره نو مسلمان غالم دي ازاد کي او کامل دیت د : (ژباه

د دیت په اوند چې عمرو بن حزم ته لیکلی ؤ داسې ) ص(رسول اهللا ). قتول اهل ته ورکیم
  )۴۰". (ة من االبليان فی النفس م: "راغلي

  .یعني په وژلو د نفس کې چې په خطا سره وي، سل اوان دي
غه خه میراث وي نو قاتل د هغه ه هدغه راز که وک خپل داسې وک په قتل ورسوي چې ل

  .یراث خه محرومیي چې دا هم د قتل په مخنیوي کې رول لري او د قاتل لپاره زجر دیله م
  .ددی لپاره چې د نفس ساتنه وشی، اهللا تعالی په دنیا او اخرت کې د قاتل لپاره لویه جزا اکلی ده
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  . مخ٣٥ قواعداالحکام، -۱۱
  . ایت١٨٣ة،  سورة البقر-۱۲
  . ایت٩٧ سورة العمران، -۱۳
  . ایت٩ سورة الحجر، -۱۴
  . ایت٤٤دة، ي سورة الما-۱۵
  . ایت٤٧دة، ي سورة الما-۱۶
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  . ایت١٩٣ سورة البقرة، -۱۷
  . ایت٥ سورة التوبة، -۱۸
  . ایت٢١٦ سورة البقرة، -۱۹
  . مخ۱۴۱وک،  رواه مسلم، دوهم -۲۰
   . مخ۱۱۴ی وک،  فرهنگ الروس، لوم-۲۱
لورم  کال، ١٣٥٢ محمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، -۲۲

  . مخ۱۳۳وک، 
  . مخ۹۸وک،  الحبیبیة، پاکستان، الطبعة االولی، اووم ة عالء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی، بدایع الصنایع، المکتب-۲۳
  . مخ۱۰۲۲دوهم وک، اری،  رواه البخ-۲۴
  .مخ١١٨ االمام الحافظ علی بن عمر الدار قطنی، سنن الدار قطنی، مکتبة المبتنی القاهرة، -۲۵
  ۲. مخ۲۵۵ابن حجر العسقالني،احمد بن علي،بلوغ المرام من ادلة االحكام،-۲۶
   . مخ۴۲۳می وک،  رواه البخاری کتاب جهاد، لو-۲۷
  .مخ۷۷۲۱سم وك،الفقه االسالمي و ادلته،ل-۲۸
  .مخ۶۴ه،د كتور شيرعلي ظريفي مقاله،۱۴ كال ،۱۳۸۵د تبيان مجله،د -۲۹
  . مخ۱۰۸وک، هـ کال، لسم ١٣٩٨ شمس الدین السرخسی، المبسوط، دارالمعرفة، بیروت، الطبعة الثالثه، -۳۰
  . مخ٩٠٦هـ کال، ١٤٠٧لثانیة،  محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، مؤسسه الرسالة، بیروت، الطبعة ا-۳۱
  . مخ٤٧٧ قواعد االحکام فی مصالح االنام، -۳۲
  . ایت٣ سورة النساء، -۳۳
  . مخ۲۰۶لومی وک،  ابی عیسی محمد بن عبیسی الترمذی، سنن الترمذی، مکتبه حقانیه، پشاور، -۳۴
  . ایت١٧٢ سورة البقرة، -۳۵
  . ایت٥١ سورة المؤمنون، -۳۶
  . ایت٤دة، ي سورة الما-۳۷
  . ایت١٧٨ سورة البقرة، -۳۸
  . ایت٣٣ سورة االسراء، -۳۹
  .  ایت٩٢ سورة النساء، -۴۰
  . هـ کال١٤٠٤ االمام مالک بن انس، موطا مالک، نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی، -۴۱

   
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قانون مدنی افغانستان139تأملی برماده 
  

  حسین علی امینی
  
  
  

  الب چکیده مط
است که آخرین چاره براي گریز از زندگی ناخوشایندي  طالق یکی از احکام الهی 

در مذمت و ناگواري طالق حدیث . آید است که براي مردان و زنان ناسازگار پیش می 
  .  در این نوشتار نیستها آنو روایات متعددي وجود دارد که مجال ذکر 

در راستاي جدایی زن و مرد ناسازگار است  کاري  آنچه حقیقت و واقعیت دارد راه
و این موضوع در اکثر ادیان و قوانین کشورها پذیرفته شده . در زندگی مشترك شان

  هایی این موضوع عینیت پیدا کند؟ اما چگونه و با چه الفاظی و از چه راه. است 
ز و اسالم که یکی ا. است  ادیان و کشورها هر کدام راهکاري را مد نظر قرار داده 

است از دو نظر کمی و  ادیان بزرگ الهی و آخرین دین الهی به اعتقاد ما مسلمانان 
از نظر کمی یعنی یک حد اکثر براي آنان در نظر . است کیفی طالق را تجویز کرده 

و از نظر کیفی هم .  بار9 بار یا 3مثالً . گرفته که بیش از آن طالق امکان پذیر نیست
  . شود ایطی واقع میکه طالق چگونه و با چه شر
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و هر مذهب دیدگاه خاص . در این دو مساله مذاهب خمسه مسلمانان توافق ندارند
است با فقه  و ما تنها نگاه قانون مدنی افغانستان را که مطابق نظر حنفی . خود را دارد

 قانون مدنی افغانستان را مورد تامل و 139گیریم وماده  جعفري به مقایسه می
استفاده خواهیم  واهیم داد  و در عین حال از نظریات سایر مذاهب هم بازبینی قرارخ

  . کرد
  .  قانون مدنی افغانستان، شروط طالق، مذاهب خمسه139طالق، ماده  :ها هواژکلید 

  

 تعریف طالق 
است و به  طالق در لغت به معناي گشودن عقد : صاحب جواهر طالق را چنین تعریف کرده

. خواهد برود ر جایی که میه هي رها ک ناقه. رود هم به کار میمعناي فرستادن و ترك، 
  . 1»طلقت القوم«

ي  یعنی قوم را رها کردم و در شرع به معناي زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه
  . است مخصوص 

وقتی مرد یا . ین معنا که طالق نیازمند قبول نیسته اب. است ي ایقاعات  طالق از جمله
ي آثار طالق بر آن مترتب خواهد شد و طالق  کند همه  طالق را انشاء میوکیل آن صیغه

هاي دیگر آن فسخ یا فوت یکی از طرفین یا منفسخ  است و راه هاي انحالل نکاح  یکی از راه
  . است و در مورد تعریف طالق نظریات گوناگونی مطرح . شدن عقد نکاح خواهد بود

است از انحالل رابطه زوجیت صحیحه در حال  ارت طالق عب «:طبق قانون مدنی افغانستان
  . 2»به الفاظی که وقوع طالق صراحتاً از آن افاده شده بتواند. یا آینده

کتاب الطالق هو فی اللغۀ مأخوذمن االطالق والتخلیۀ یقال اطلقت  «:تعریف دیگر
ا وفالن طلق المحبوس إذا خلیت  سبیله واطلقت الدابۀ من الرباط إذا احللتها وخلیت سبیله

  . 3» به النکاحفعمن العبوس وفی الشرع قول مخصوص  أو ما فی معناه یرت الوجه اي متخلیا
شود زندانی را رها کردم  یعنی طالق در لغت از اطالق و رها کردن اخذ شده گفته می

و همین طور حیوان را رها کردن به معناي آزاد کردن .  است که راهش باز شده منظور این 
  . است است یعنی گشاده رو  یا مثالً فالنی طلق الوجه . باشد میراهش 

  

                                                 
  .2، ص 32محمد حسن نجفی، پیشین، ج . 1
   .135قانون مدنی افغانستان، ماده . 2
   .381  ص ، 2 شرح األزهار ج ،امام أحمد مرتضى . 3
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. الطالق هو لغۀ حل القید وشرعا حل عقد النکاح بلفظ الطالق ونحوه« :تعریف سوم
فإمساك بمعروف أو تسریح الطالق مرتان : (واالصل فیه قبل االجماع الکتاب کقوله تعالى

رواه أبو داود . غض، إلى اهللا تعالى من الطالق من الحالل أبیلیس ش: والسنۀ کخبر. )بإحسان
  . 4»والحاکم وصححه بإسناد صحیح

است به لفظ  یعنی طالق درلغت به معناي باز کردن قیداست ودرشرع باز کردن عقد نکاح 
  . است طالق ودلیل آن قبل از اجماع قرآن وسنت 
والطالق : ( صیغۀ بقوله ال: الثانی وهو «:فرماید  نویسنده کتاب االقناع در این مورد می

وهو ما ال یحتمل ظاهره غیر الطالق فال یحتاج إلى نیۀ الیقاع الطالق ) صریح ( فقط ) ضربان 
وهو ) وکنایۀ ( لم أنو به الطالق لم یقبل، وحکى الخطابی فیه االجماع : کما سیأتی، فلو قال 

صر الطالق فی هذین ما یحتمل الطالق وغیره فیحتاج إلى نیۀ الیقاعه کما سیأتی، فانح
  . 5»القسمین

با شد  است گاهی صریح می است که دو قسم  یعنی مبحث دوم در مورد صیغه طالق 
طبق (است که احتمال خالف منتفی با شد در این فرض  صریح آن . وگاهی به صورت کنایه

ق و غیر است که احتمال طال و اما کنایه؛ آن . .. طالق نیاز مند نیت نیست) دید گاه نویسنده
وطالق منحصر به این . است طالق هر دو با شد و در این صورت براي انجام طالق نیت الزم 

ه شده اند که به یهاي متعددي ارا در مورد شرایط مطلق و مطلقه بحث. با شد دو قسم می
  . طور اختصار به آن خواهیم پرداخت

  

  : است از شرایط مطلّق عبارت 
اگرچه ممیز هم . باشد اه اکثر فقهاء طالق صبی صحیح نمی بلوغ؛ بنابراین طبق دیدگ- 1

 . 6البته فقهاي حنابله اعتقاد به صحت طالق صبی ممیز دارند. باشد
 عقل؛ بنابراین طالق مجنون اطباقی به طور مطلق و ادواري در دوره جنون صحیح - 2

از دست داده طور طالق افراد بیهوش یا کسانی که به علت تب، عقل شان را  و همین. نیست
و فقهاي . دانند ولی در مورد طالق افراد مست فقهاي امامیه به طور مطلق صحیح نمی. اند

به این صورت که شخص اگر مواد مست کننده را . ل به تفکیک هستندیمذاهب اهل سنت قا

                                                 
  .124   ص 2ج ، فتح الوهاب ي،  أنصاریا زکر. 4
   .99 ص 2 ج -االقناع ، يموسى الحجاو. 5
   .144شین، ص محمد جواد مغنیه،  پی. 6
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است و اگر نوشیدن شان بی اختیار بوده طالق  به اختیار خود خورده باشد طالق شان درست 
 . یح نیستشان صح

 بنابراین طالق افراد مکره و مجبور به اتفاق اکثر مذاهب صحیح نیست به جز ؛ اختیار- 3
قانون مدنی افغانستان از این نظرپیروي « . دانند فقهاي حنفی که طالق مکره را درست می

 اما به گفته محمد جواد مغنیه در محاکم مصر به طالق مکره و  »)141ماده  (است  نکرده 
  . 7شود ن ترتیب اثر داده نمیسکرا
فقهاي امامیه به اتفاق قصد مطلّق را . است   قصد ؛ در مورد قصد نظریات فقها متفاوت - 4

شود از  دانند و طالق هایی که به صورت سهو یا غلط یا هزل جاري می شرط تحقق طالق می
  . شود نظر آنان مدار اعتبار نیست و طالق واقع نمی

    :این قراراست ستان شرایط مطلّق ازدر قانون مدنی افغان
  . عقل. 1
گردد، گرچه  زوج  میطالق هرزوج عاقل وبالغ واقع «:  آمد137که در ماده  چنان. بلوغ. 2

  . 8»مریض غیر مختل العقل با شد سفیه یا
  .اختیار. 3

  :داند می قانون مدنی افغانستان طالق اشخاص ذیل را فاقد اعتبار 141 بدین جهت ماده 
که طالق را قبل از جنون به شرطی معلق ساخته وشرط در   مجنون، مگر در صورتی.1«

  . حال جنون موجود شود
  .»هایش نامفهوم  است وبعضی حرف هایش مفهوم  کسی که بعضی حرف «معتوه،. 2
  .»شخص مجبور «،مکره. 3
  .»شخص خواب «،نایم. 4
  . ده با شدش به علت زیادت سن و یا مرض مختل گردیا شخصی که عقل. 5
اش را به علت غضب یا عواملی دیگري از دست داده و  شخص مدهوش که قوه ممیزه. 6

                                   .9قولش را درك نکند
اما در مورد مخطی وناسی فقهاي حنفی معتقدند که طالق خطا کننده و ناسی 

افغانستان با تبعیت از این دیدگاه و قانون مدنی . شود  به شوخی واقع میاو حت) فراموشکار(
                                                 

   .144محمد جواد مغنیه، پیشین، ص . 7
 .قانون مدنی افغانستان. 8
 .141همان ، ماده . 9
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در . داند قصد را مدار اعتبار ندانسته و وقوع طالق را بدون قصد صحیح می )139(در ماده 
 .تواند به صورت شفوي و یا تحریري زوجه اش را طالق نماید زوج می «:است این ماده آمده 

ي طالق را افاده اراحتاً معنهرگاه زوج فاقد این دو وسیله باشد طالق به اشارات معموله که ص
  .تواند نماید صورت گرفته می

 طالق به الفاظ صریحی که در عرف معنی طالق را افاده کند بدون نیت واقع - 2
  . 10گردد می
  : است از این قرارند هایی که پیرامون این نظریه مطرح  الؤس
  مبناي این فتوا چیست؟  - 1
  است؟  ي مذاهب اهل سنت   آیا پذیرش این دیدگاه مورد قبول همه - 2
                                                است یا دلیل بر  طالق چرا بدون قصد و نیت واقع شود؟ این به خاطر اهمیت طالق  - 3

  باشد؟  ی اهمیتی آن میب
   و عواقب آن چیست؟؟ما سازگاري دارد پذیرش این نظریه با شرایط امروزي جامعه - 4
  زنان مطلقه نخواهیم داشت؟،  بدون نیت را طالق بدانیم آیا بیش از حداگر طالق - 5

  .  خواهیم پرداختها آنحاال در حد وسع به تحلیل 
  

  شروط طالق 
هر کسی  در مذهب حنفیه طالق از«:  کند محمد جواد مغنیه از ابوزهره چنین نقل می

زل و طالق کسی که با بنابراین طالق ها. شود جز صغیر و مجنون و ناقص العقل واقع می
است که  در مذهب حنفیه مقرر . است نوشیدن حرامی مست شده باشد و طالق مکره صحیح 

مالکی و شافعی با ابو حنیفه و اصحاب او در حکم طالق . شود طالق مخطی و ناسی واقع می
است و طالق هازل را طالق  هازل اتفاق نظر دارند ولی احمد بن حنبل با شافعی مخالف 

  . 11»شافعی ها و ابوحنیفه معتقدند که طالق نیاز به نیت ندارد. داند ینم
در مورد طالق بدران .  بنابراین مذاهب اهل سنت هم در این مورد نظرشان یکسان نیست

ه و بیروت، نظریات را با مبانی این گونه نقل یاستاد حقوق دانشکده اسکندر ابوالعینین 
  : کند می
  :ی ثالثۀ اقسامشروط الطالق تنقسم  ال" 

                                                 
   .139قانون مدنی افغانستان، ماده . 10
  .144محمد جواد مغنیه، پیشین، ص  .11
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  . شروط فی الصیغۀ. 3شروط فی المطلقه  . 2شروط فی المطلق  . 1
قدمنا أن الطالق یملکه الزوج، ولکن ال یقع طالقه إال إذا کان أمال للتطلیق، و «:  الطالق

تتحقق تلک األهلیۀ بتوفر الشروط التی سنذکرها، و قد یوقع الطالق القاضی نیابۀ عن الزوج 
 سنبینها فیما بعد، و قد تطلق الزوجۀ نفسها اذا جعل الزوج لها الحق کما فی حاالت خاصۀ

  . 12»سنوضحه، والشروط التی تشترط فی المطلق هی
 شروط -2  شروط مطلق -1: است آقاي بدران شروط طالق را به سه دسته تقسیم کرده 

  مطلقه 
  

  .  شروط صیغه-3
گیرد و آن در  ز ناحیه زوج صورت میقبال گفتیم که طالق ا: است اما شروط مطلّق این 

شود که زوج اهلیت آن را داشته باشد که اهلیت را هم به تفصیل بحث  صورتی محقق می
دهد و گاهی زوجه خودش را  و گاهی هم قاضی به نیابت از زوج طالق می. خواهیم کرد

  : فرماید این شرایط عبارتند از  سازد که ایشان می مطلقه می
غا، فلو کان صبیاً لم یبلغ و طلق فال یعتد به شرعاً، و لو کان الصبی قد بلغ ان یکون بال« .1

سن التمییز، ألن الطالق ال یخلو من ضرر یلحق بالمطلق، و لقول الرسول صلی اهللا علیه و 
، و ألن الطالق من التصرفات التی تحتاج »ز إال طالق الصبی و المجنونیکل طالق جا« :سلم

 والعقل الوافر، و هذا ال یتحقق فی الصبی و إن کان عاقالً، لقرب عهده الی االدراك الکامل،
باللهو و اللعب، أما کون بعض الصبیان المراهقین له عقل جید فال یعتبر، ألن المدار علی 
البلوغ، فإنه النضباطه یتعلق به الحکم، و هذا البعض قلیل، واألحکام تدور علی الکثیر الغالب 

ۀ، و بهذا یبعد ما نقل عن ابن المسیب أنه إذا عقل الصبی الطالق جاز دون الحاالت الضرری
طالقه، و کذا نقل عن ابن عمر و اإلمام أحمد مثل هذا القول، و لکن صاحب فتح القدیر 

  .13»اهللا أعلم بصحۀ هذه القول: الحنفی تشکک فی هذال القول و قال
  :شرایط ازاین قرارند

. شود مسرش را طالق بدهد شرعاً به آن طالق اعتنا نمیه ه اگر طفل که بالغ نشد- بلوغ.  1
است که به مطلق برمی گردد و نیز به  زیرا طالق داراي زیانی . اگرچه طفل ممیز هم باشد

» است  به جز طالق طفل و مجنون هر طالقی مجاز  «:که فرمود) ص(خاطر گفته پیامبر اکرم
                                                 

  .379ابوالعینین، فقه المقارن لالحوال الشخصیه، ص  . 12
  .39، ص 3فتح القدیر، ج  .13
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است، و  نیازمند ادراك کامل و عقل و افر است  و همچنین به خاطر اینکه طالق از تصرفاتی 
دوران «زیرا به زمان لهو و لعب . کند اگر چه عاقل باشد این امر در طفل تحقق پیدا نمی

است،  ي خوبی  و اما اینکه بعضی اطفال در شرف عقل و اندیشه. است نزدیک » بازیگوشی
است و   و این بعض اندك .است زیرا عالوه بر عقل بلوغ هم شرط . قابل اعتنا نخواهد بود

بنابراین آنچه را که ابن مسیب نقل کرده بر اینکه طالق . است استوار  احکام بر اکثریت غالب 
. .. چنین مانند این قول از ابن عمر و هم. رسد باشد، بعید به نظر می صبی عاقل جایز می

و فرموده . است ه ولی صاحب کتاب فتح القدیر بر این قول شک ورزید.  است احمد نقل شده 
  . است خداوند به صحت گفتار داناتر 

ان یکون عاقال، فال یقع طالق المجنون، . 2: فرماید ط دوم میابوالعینین در مورد شر
للحدیث السابق، وألن العقل هو اداة التفکیر، و مناط التفکیر، و مناط التکلیف، و هو غیر 

د أصال، والطالق من التصرفات التی متحقق  فی المجنون، کما أن المجنون لیس له قص
تعتمد علی القصد الصحیح و إذا طلق المجنون زوجته أثناء إفاقته من الجنون، و کان إدراکه 

 لعدم اإلدراك الذي تعتمد علیه صحۀ 14صحیحاً وقع طالقه، و یلحق بالجنون المعتوه
 لکبر أو مرض، أو   والذي اختل عقله15م، والمغمی علیه، والمدهوشیالتصرفات، و کذا النا

و : ۀ، أو غضب شدید، فهؤالء لو طلقوا ال یقع طالقهم، لقوله صلی اهللا علی و سلمیمصیبۀ مفاج
ال طالق فی إغالق، واإلغالق أن یقفل علی الشخص باب اإلدراك و القصد، وأن یسد علیه 

  . 16"طریق الوعی، أو یغلب علیه الخلل و االضطراب فی أقواله و أفعاله
بنابراین طالق دیوانه اعتبار ندارد به دلیل روایت سابق و : است قل بودن عا. 2شرط 

است که در مجنون وجود  که عقل وسیله فکر کردن و معیار تکلیف  چنین به خاطر این هم
است که  است و طالق از جمله تصرفاتی  طوري که دیوانه اصال فاقد قصد و نیت  ندارد، همان

و اما هرگاه مجنون همسر خود را در دوران هوشیاري طالق . است استوار  بر قصد صحیح 
. ..  و به فرد مجنون در حکم. بدهد و درك درست داشته باشد طالق او درست خواهد بود

باشد و داراي تدبیر  است که در گفتار خود دچار اختالل می شخصی .. « شود ملحق می
هم . ..  زیرا.»استفاده کند تم د که از ضرب و شرس درستی نیست ولی به مرحله جنون نمی

                                                 
  .  ه الشخص الذ کون مختلطا فی کالمه فاسد التدبر لکنه ال ضرب و ال شتم کالمجنونالمعتو. 14
هاما یقول و ما یفعل، أو یصل به االنفعال الی درجۀ یغلب معها الخلل یدري فیالمدهوش هو الذ اعترته حالۀ انفعال ال . 15

  .فی أقواله و أفعاله، و ذلک لشدة الخوف أو الحزن أو الغضب 
  .عینین ،همان ابوال. 16
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و همچنین به مجنون . استوار گردد داراي درك درستی نیست که تصرفات صحیح بر آن 
است که به خاطر حزن و اندوه یا  مدهوش فردي . (گردد افراد بیهوش و مدهوش ملحق می

طور به مجنون، فردي ملحق  و همین) باشد ناراحتی بر گفتار و رفتار خود مسلط نمی
ش دچار اختالل گردیده به خاطر بزرگی سن، یا مرض، یا مصیبت ناگهانی ا شود که عقل می

شان درست نیست به  اگر افراد موصوف همسرشان را طالق بدهند طالق. یا غضب شدید
است که فرد  طالق در حالت اغالق صحیح نیست و اغالق وضعیتی «: )ص(دلیل حدیث پیامبر

شود یا اینکه اختالل و  و هوشیاري از او سلب می. دده درك و قصدش را از دست می
  .  »آید اضطراب بر گفتار و رفتارش پدید می

  

  اما طالق الغضبان
فإن وصل به الغضب إلی درجۀ ال یدري ما یقول و یفعل و ینسی ما قاله و ال یتذکره بعد 

شدید االنفعال ذهاب غضبه، فال یقع طالقه ألنه فی هذه الحاله مسلوب اإلرادة و اإلدراك، 
والهیجان، فهو أشد حاال من المجنون، وأعلی مرتبۀ منه، و کذا إذا وصل به الغضب إلی حالۀ 

و حال غضبه عن إدراکه ما یصدر منه ال یقع طالقه ال . حتی غلب علیه االضطراب. الهذیان
ال یمنع أاما الغضب الخفیف الذي لم یصل بالشخص إلی الدرکۀ السابقۀ ف.  نعدام االدراك منه

  :  و قد قسم ابن القیم من الحنابلۀ الغضب إلی ثالثۀ اقسام-وقوع الطالق
  . ما یزیل العقل و ال یشعر صاحبه بما قال، و هذا ال یقع طالقه بال نزاع: األول
ما یکون فی مبادیه بحیث ال یمنع صاحبه من تصور ما یقول و یقصده فهذا یقع : الثانی

  . ایضاً
و یشتد به فال یزیل عقله بالکلیۀ، و لکن یحول بینه و بین نیته بحیث أن یستحکم : الثالث

  . 17یندم علی ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، و عدم وقوع طالقه فی هدا الحالۀ هو القوي
  

  )فرد خشمگین(و اما طالق غضبان
دهد و  گوید و چه انجام می فهمد که چه می ي برسد که شخص نمی اگر غضب به درجه

آورد،  کند و بعد از فرو نشستن غضب گفتارش را به خاطر نمی هایش را فراموش می تهگف
این وضعیت . است باشد زیرا در چنین وضعیتی فاقد ادراك و اراده بوده  طالق او صحیح نمی

است و همین طور اگر فرد دچار غضبی شود که به حالت  از جنون هم باالتر و شدیدتر 

                                                 
   .59، ص 4زاد المعاد، ج . 17
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و اما اگر غضب خفیف که شخص را به مرحله . ر او غلبه پیدا کندو اضطراب ب. هذیان برسد
است غضب را به سه  ابن اقیم که از حنبلی ها . ش درست خواهد بودا سابق نرساند طالق

  :است قسمت تقسیم کرده 
گوید در این صورت  فهمد که چه می کند و آن فرد نمی غضبی که عقل را زایل می. 1

   .طالق او طالق نخواهد بود
هایش نیست در این  است که مانع تصور و قصد فرد غضبناك از گفته غضب به حدي . 2

  . است صورت طالق او درست 
شود ولی غضب حایل  شود عقلش به طور کلی زایل نمی وقتی شخص دچار غضب می.  3

شود بگونه اي که بعد از آنکه غضب از او برطرف گردید، فرد از  بین فرد و نیتش می
است و اگر بگوییم که طالق  گردد و این مرحله محل نظر   گذشته اش پشیمان میهاي کرده

  . او درست نیست، نظر قوي خواهد بود
و اما السکران و هو الذي ال یعی ما یقول و ما یفعل أثناء سکره، و ال یتذکر بعد صحوه من "

قه واقع، إذا  فذهب جمهور الفقهاء أن طال- السکر ما صدر منه من قول أو فعل حال سکره
 إذا تناولهما باختیاره من غـــیر  ضرورة و ال 18. کان سکره بشرب محرم کالخمر او المخدر

حاجۀ، ألنه لما تناول المحرم باختیاره قد تسبب فی زوال عقله، فیجعل کأن عقله موجوداً، 
م طلق فإن تناول المسکر لضرورة أو مرض، أو إکراه، فسکر ث. عقوبۀ و زجراً له علی معصیته

م بل أشد حاال منه، یامرأته فطالقه غیر واقع،ألن السکران ال وعی عنده و ال إدراك فهو کالنا
م ال یم یتنبه بالتنبیه، أما السکران فال یتنبه إال بعد اإل فاقۀ من السکر، فإذا کان النایإذ النا

   .19».. . یعتبر طالقه الصادر منه حال نومه، فأولی أال یعتبر طالق السکران
  

  :)افراد مست (و اما السکران
باشد و بعد  است که شخص متوجه گفتار و رفتار خود در هنگام مستی نمی  مستی حالتی 

اکثریت . آورد از آنکه از حالت مستی بیرون آمد عملکرد و اقوال گذشته خود را به یاد نمی
ورت و نیاز به داند به شرطی که مواد مست کننده را بدون ضر فقها، طالق او را درست می

زیرا این کار را با اختیار انجام داده که باعث زوال عقلش گردیده و . اختیارش نوشیده باشد

                                                 
اتفق فتاوي : فقال ) 346 ص 3ابن اهمام فی فتح القدر ج ( م تقل ذلک الکمالییأخذ المخدر حکم الخمر فی التحر. 18

  .مشایخ المذهبین من الشافعیۀ والحنفیۀ بوقوع طالق من غاب عقله یأکل الحشیش، لفتواهم بحرمته
   .380 ص ابوالعینین ،همان.  19
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گیرد که شخص در حال هوشیاري این کار را انجام داده به خاطر این  فرض بر این قرار می
 اما اگر نوشیدن مواد مست کننده براي ضرورت،. امر عقوبت و زجر براي چنین شخص باشد

یا مرض یا اکراه بوده، سپس مست شده و همسر خود را طالق بدهد، طالقش طالق نخواهد 
است بلکه  زیرا مست متوجه کارش نبوده و درك هم نداشته و او مانند شخص خواب . بود

شود با تنبیه بیدار میشود ولی شخص مست  شدیدتر از حالت خواب، زیرا فرد که خواب می
وقتی به طالق شخص خوابیده . شود متوجه کرد ف نشود نمیرا تا وقتی مستی اش برطر

  . شود به طالق فرد مست به طریق اولی نباید اعتبار داد توجه نمی
ولی برخی فقها مانند زفر و ابوالحسن کرخی معتقدند که طالق افراد مست طالق نخواهد 

و به این نظریه . است بود مطلقا علت مستی هر چه باشد زیرا عقل او زایل و فاقد اراده و قصد 
. است م با عقل همخوانی دارد و با اصول سازگار ه هو این نظری. است م معتقد ه هشیعه امامی

چونکه دلیل نداریم بر اینکه طالق شخص مست را یکنوع عقوبت در نظر بگیریم زیرا شارع 
 ندارد به ویژه مان تازیانه باشد و عقوبت اضافه برایش معنیه هعقوبتی برایش در نظر گرفته ک

عقوبت وقوع طالق تنها براي شخص مرتکب معصیت نیست بلکه به زوجه و فرزندان آن 
  . کند شخص هم سرایت می

و . است است و اصل در این صورت منع از وقوع طالق   بنابراین طالق هنگام نیاز مشروع 
تفا شود و از آن است که صرفا در هنگام نیاز و ضرورت به آن اک ی یاستثنا این یک تشریع 
است که طالق افراد  ي عملی این  و در کشور امارات متحده عربیه سیره. فراتر نباید رفت

است   این 104صریح ماده . داند و همچنین قانون حقوق خانواده در لبنان مست را طالق نمی
وج ز«است   همان قانون این 102همینطور صریح ماده » طالق افراد مست اعتبار ندارد«که 

و این » .است مکلف باید اهلیت براي طالق و تکلیف داشته باشد و اهلیت هم بلوغ و عقل 
. است که فقها در مطلّق شرط کرده بودند تا طالقش درست باشد ماده داراي دو شرط سابق 

  . است نه زوجه آنچنانکه روشن گردید که طالق از طرف زوج 
  

  یکون المطلق مکرها علی التطلیقأال.  3
فإذا أکره شخص الزوج علی إیقاع الطالق بقتل، أو باتالف عضو أو مال، أو غیر ذلک مماال 

ل یتحتمله نفسه، و لم یکن قادراً علی دفع هذا األذي عن نفسه بأیۀ وسیلۀ من الوسا
المشروعۀ فطلق، ال یقع طالقه فی رأي جمهور الفقهاء، ألن المکره علی الطالق، و إن أتی 

للطالق إال أنه ال یقصد الطالق، إنما یقصد دفع األذي عن نفسه، و هذا من باللفظ المقتضی 
شأنه أن یفسد االختیار أو یضعفه علی األقل، فال یکون اختیاره کامال، فیلتقی الحکم النتقاء 
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رفع عن أمتی الخطأ «:العقد واالختیار، و یشهد لهذا أن رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم قال
 إلی أن طالق المکره واقع، ألن المکره یلتفظ و ذهب الحنفیۀ» استکرهوا علیه والنسیان و ما 

ذا ال ه هبالطالق و هو قاصد مختار، و لکنه غیر راض بما یترتب علیه و هو التطلیق، و عدم رضا
أثر له فی وقوع الطالق، فیقع طالقه کما فی الهازل فإن طالقه واقع باالتفاق بین الحنفیۀ و 

 الهازل الذي یتلفظ بالطالق غیر راض بوقوعه، و ما قصد الطالق و إنما هو غیرهم، مع أن
   .20»...العب

  

   طالق دهنده بر طالق مجبور نشود. 3شرط
چه زوج به وقوع طالق مجبور شود و مطلق به خاطر ترس از قتل، نقص عضو یا  اگر چنان

 قادر به دفع این گونه تلف مال و مواردي از این قبیل که شخص تحمل آن را نداشته باشد و
اذیت و آزار هم نباشد به وسایل مشروع فرد موصوف در این فرض همسرش را طالق بدهد به 
نظر اکثریت فقها طالقش درست نیست زیرا فرد مکره بر طالق عبارات مقتضی طالق را 
جاري کرده ولی او قصدو نیت طالق نداشته بلکه نیتش دفع ضرر از خودش بوده و این مورد 

است که بگویم او اختیار نداشته یا اختیارش ضعیف بوده پس اختیارش کامل  در شان این 
  . است زیرا عقد و اختیارش منفی بوده نبوده و لذا حکم منتفی 

از امت من تکلیف برداشته «: است که فرمود  )ص( دلیل بر این مدعی حدیث رسول اکرم 
  . »ت اکراه و اجبارشده در مواردي خطا و یا فراموشی و یا در حال

است زیرا مکره عبارت طالق را بر  است که طالق مکره درست  ولی ابوحنیفه نظرش این 
. است، ولی او رضایت بر طالق ندارد زبان جاري کرده و در این فرض این شخص قاصد مختار 

ق است همانطوریکه طال بنابراین طالق او درست . است و عدم رضایتش در وقوع طالق باالثر 
است و در درستی طالق هازل بین  شخص که از باب شوخی طالق داده باشد درست 

ازل عبارت طالق را بر زبان آورده و ه  هک با این. ابوحنیفه و غیر او اتفاق نظر وجود دارد
راضی به وقوع طالق نبوده و نیست طالقش از باب شوخی بوده و حنفی ها از حدیث رفع 

است نه  نظور این حدیث رفع عذاب و عقاب از افراد خاطی و ناسی گونه جواب داده که م این
اینکه معنایش رفع خود خطا، نسیان واکراه باشد،  زیرا این امور قابل رفع نیست، زیرا شیء 

                                                 
  .ابوالعینین ،همان ص. 20
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که اراده رفع حکم دنیوي حدیث صحیح  طوري همان. شود بعد از وقوع مرتفعش نمی
  . .. شود مانند قتل خطا و ت خطا و اکراه ثابت میزیرا بسیار از احکام دنیوي در حال. باشد نمی

ولی آنچه که غیر حنفی ها برگزیده رجحان دارد به خاطر قوت ادله شان، زیرا شخص 
کند  وقتی خداند کفر را از کسی در حالت اکراه به آن تلفظ میو . است مکره بر طالق مضطر 

هللا من بعد ایمانه اال من اکره و من کفر با «:فرماید  سوره نحل که می106برداشته در آیه 
  . 21»ن بااالیمانیقلبه مطم

شود بنابراین طالق مکره در صورت اکراه بر  بنابراین از شخص مکره غیر کفر هم ساقط می
  . طالق، طالق نخواهد

  : طالق الهازل
 اشترط اإلمامیۀ القصد، فال طالق إال لمن أراد الطالق، و ال طالق عندهم إال بنیۀ، فمن.  4

  :نطق بالطالق سهواً أو غلطاً أو هزالً ال یقع طالقه، و قال صاحب الجواهر 
لم أقصد الطالق یقبل منه ما دامت المرأة فی : لو أوقع الطالق، و بعد النطق باالصیغۀ قال"

 و قال الحنفیۀ و المالکیۀ فی الروایۀ 22.العقد، ألنه إخبار عن نیته التی ال تعلم إال من قبله
   23.والشافعیۀ بوقوع طالق الهازل. ن مالکالمشهورة ع

:  و دلیل وقوع طالقه قوله صلی اهللا علیه و سلم- و خالف أحمد فلم یقل بوقوع الطالق منه
والرجعۀ، بدل «و فی روایۀ » النکاح، والطالق، والعتاق: ثالث جدهن جد، و هزلهن جد«

مه، واالحکام تترتب علی و ألن الهازل أتی بالسبب و هو الطالق غیر ملتزم لحک. العتاق
  . أسبابها شرعاً، فیلزم الحکم عند وجود السبب رضی العاقد بذلک أو لم یرض

  :والسرفی ان طالق الهازل واقع یرجع الی امرین 
زجر الهازل عن اللعب بأحکام الشریعۀ، و اتخاذها هزواً و لعبا، و قد کان هذا األمر یفعله .  1

کنت العباً، و یعتق : دهم یطلق زوجته ثم یرجع إلیها، و یقولکثیر من أهل الجاهلیۀ، کان أح
  »زواه و ال تتخذوا آیات اهللا« : کنت العباً، فنزل قول اهللا تعالی: عبده، ثم یرجع و یقول

سد الباب فی وجه من یحاول الرجوع عن الطالق، و إرادة الفرار من تحمل تبعاته، .  2

                                                 
   .106ه ینحل آ. 21
   .314، ص 4محمدحسن نجفی ، پیشین، ج. 22
ه ید معناء، و ال ما ترتب علیل اللهو واللعب، عالماً بما قال غر مریر قصد عل سبیهو من تکلم بالکالم من غ« الهازل.  23

  .من اآلثار 
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  . 24بدعوي أنه کان هازالً و لیس جاداً
  

   طالق المخطیء
و هو الذي یرید أن یقول کالماً فیسبق لسانه إلی غیره دون قصد، کمن أراد ان یقول «

انت مریضۀ مثالً، فجري لسانه بدون قصد فقال أنت مطلقۀ، و حکم طالقه أنه واقع : لزوجته
اهللا یتولی ، الن القضاء یکون علی الظاهر، و )فیما بینه و بین اهللا تعالی( قضاء، و ال یقع دیانۀ

ر، و ألنه یحتمل أن یکون المطلق وقت تلفظه بالطالق غیر مخطیء، ثم بعد أن أوقع یالسرا
الطالق، و رفع االمر إلی القاضی، أدعی أنه مخطیء، و ال یقصد الطالق الجل أن یتخلص من 

اشر تبعات الطالق أما إذا لم یصل االمر إلی القاضی و لم یعلم بالطالق إال الزوج فله أن یع
زوجته من غیر حرج و ال إثم، کما کان یعاشرها قبل أن یصدر التلفظ بالطالق خطأ، و لو 

و قال جمهور 25. استغنی أحد المفتین فله أن یفتیه بعدم وقوع الطالق، هذا مذهب الحنفیۀ 
 ال یقع طالق المخطیء ألنه ال طالق إال بنیۀ و ارادة من المطلق، والشیعۀ األمامیۀالفقهاء 

  . 26»...خطیء ال نیۀ و ال إرادة منه للطالقوالم
  

 طالق شخص مخطی
گیرد بدون  کند ولی زبانش به غیر منظور سبقت می است اراده سخنی را می مخطی کسی 

خواهد به زنش بگوید تو مریض هستی ولی بر زبانش  مثالً می. را داشته باشد اینکه قصد آن
کلمه طالق چنین فردي از .  تو رها هستیگوید گردد و می کلمه دیگري بدون قصد جاري می

طالق صورت » است آنچه بین او و خدایش « است ولی از نظر دینی نظر قضایی درست 
که  و به دلیل این. است است ولی خدا متولی امر نهایی  زیرا امور قضایی ظاهري . نگرفته

 کار نبوده بعد از نگامیکه طالق را بر زبان آورده خطایی دره هرود طالق دهند احتمال می

                                                 
  .381ابوالعینین ،همان ص.   24
لحنفیۀ بین طالق الهازل و طالق المخطیء فقالوا بوقوع طالق الهازل دیانۀ و قضاء، و وقوع طالق المخطیء فرق ا. (  25

جعل الهزل بالطالق جدا فال فرق » الحدیث... ثالث جدهن هزل و هزلهن جد«قضاء ال دیانۀ، ألن الشارع بنص حدیث، 
ل تکلم باالطالق  قصداً، فیلزمه حکمه و ان لم یرض به ألن فی الحکم بین من یتلفظ باالطالق جاداً أو هازال، ألن الهاز

 و لیس المخطیء کذلک، فانه لم یقصد التلفظ باالطالق، و لم یجعل عقد الزواج موضعا - الطالق مما ال یحتمل النقض
  ).للعب و الهزل حتی یقع طالقۀ عقوبۀ و زجراً، کما فی طالق الهازل

  .382ابوالعینین ،همان ص .  26
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آنکه طالق را جاري کرده و موضوع نزد قاضی رفته ادعاي خطا و اشتباه کرده و به خاطر که 
  . گوید قصد طالق نداشته از تبعات طالق رها گردد می

تواند   و اما اگر موضوع به قاضی نرسد و موضوع طالق را جز شوهر کسی دیگر نداند او می
 و گناهی بر او نیست آن طوریکه پیش از تلفظ به طالق با بدون هیچ حرجی معاشرت نماید

  . است همسرش معاشرت داشته 
اکثریت فقهاي شیعه امامیه معتقدند که طالق مخطی درست نیست زیرا طالق جز با نیت 

این اختالف نظر . شود و مخطی هیچ کدام را براي وقوع طالق ندارد و اراده مطلّق واقع نمی
است که وقتی فعلی  ناسی کسی . کند  و سهو کننده نیز جریان پیدا میدر طالق فراموش کار

و ساهی . آورد ولی وقتی تذکر داده شود به خاطر خواهد آورد دهد به خاطر نمی را انجام می
کند هر چه به او یادآوري شود باز هم به  است وقتی فعلی را انجام داد فراموش می کسی 

  . آورد خاطر نمی
است که مثالً مطلّق طالق همسرش را به  آن دو، از نظرفقه حنیفی این شکل وقوع طالق 

کند که طالق  شود و فراموش می سپس وارد منزل می. سازد ورود به منزل معلق می
و به . است همسرش را به دخول منزل معلق کرده بوده و یا اینکه تعلیق را به کلی از یاد برده 

است و همین طور طالق  ر سفاهت یا غفلت درست نظر حنفی ها طالق محجورعلیه به خاط
پس . است زیرا آنان مالک انشاء عقد ازدواج . مریض در صورتیکه مرض مخلّ عقل او نباشد

است به طریق اولی زیرا اثر  است که آن آثار طالق  مالک احکام و آثار آن ازدواج هم 
و در این مساله که طالق . ستشود و طالق از امور مالی نی محجوریت در امور مالی ظاهر می

مه یاست شیعه امامیه با ا محجور علیه به خاطر سفاهت یا مرض غیر مخل به عقل درست 
  . ها اتفاق نظر دارند حنفی

  

  نظر نگارنده 
طالق در اسالم امر خوشایندي نیست و احادیث و دالیل زیادي داریم بر ناپسندي طالق و 

هاي فراوان در نظر گرفته  ا اینکه در امر ازدواج سهولتب. است اینکه طالق امري ناخوشایند 
 "): ع(  و عن علی "انّ من ابغض الحالل الی اهللا طالق«) : ص(قال رسول اهللا: است  شده 

  27.»تزوجو ا وال تطلقوا فان الطالق یهتز منه العرش

                                                 
   .10م، ص1956علی قراعه، فقه القرآن والسنۀ فی موضوع الطالق فی االسالم، چاپ دار مصر، . 27



 

 

160  
 

ل   
حم

  
13

89
  


ل  

لس
مس

ره 
شما

   
  

86  

است چنانکه نویسنده مصري علی قراعه  ولی در مساله طالق به شدت سخت گیري شده 
علمنا فی الماضی ان الشریعۀ االسالمیۀ سهلت امر الزواج و جعلته ال «: نویسد ر این مورد مید

 لم تجعل امر التحلل من هذا ها آنهم اال ییتوقف حصوله بین الزوجین مجنونین بواسطۀ اولیا
الزواج بالطالق میسرا مثل تسییر فیه بل ضیقته اشد التضییق فاشرطت فی الطالق اال یکون 

  . 28» من نفس الزوج فالیصح ان یتواله عن الزوج ولی و ال وصیاال
  : کند بر اینکه در مطلّق شرایط ذیل باید باشد بعد وي اضافه می

 ؛»هایش نامفهوم است وبعضی حرف هایش مفهوم   بعضی حرفکسی که« معتوه نباشد - 1
  .  در حال اغما نباشد-4 ؛ و خواب نباشد-3 ؛ بیهوش نباشد- 2

 طالق اطفال اگرچه عاقل باشد طالق نخواهد بود، زیرا طالق مشروعیت ندارد و بنابراین
است  مگر اینکه خروج از ازدواج براي مصلحت باشد و اطفال چون مشغول لهو و لعب 

است و  و این شرایط فوق به خاطر سخت گیري در راه طالق . دانند مصلحت خود را نمی
کندوقتی در مسیر طالق این  ن تحقق پیدا نمیکه حاوي شرایط فوق نباشد طالق شا کسانی

است چگونه طالق بدون نیت   منفور )ص(همه سخت گیري وجود دارد و طالق از منظر پیغمبر
  مطلّق، طالق به حساب بیاید؟

قصد و نیت ضروري ترین امر و . »انما االعمال بالنیۀ« که در حدیث نبوي داریم در حالی
  . است در عقود و ایقاعات 

با اهمیت مثل طالق را که حتی در وقوع آن قبول ضرورت ندارد و از جزء ایقاعات امر 
ر لحظه بخواهد خود ه هباشد و آنهم توسط مرد، تا ملعبه و ابزاردر دست زنان قرار نگیرد ک می

مثالً مردي خواسته . اگر بیاییم طالق از باب هزل یا خطا را هم طالق بدانیم. را مطلقه نماید
ش طالقه آمد یعنی که ا انت طاهره یعنی تو پاك هستی اشتباهاً بر زبان: بگویدمسرش ه  هب

از طرفی بر وقوع طالق سخت گیري نماییم و جلو طالق را حتی المقدور . تو رها هستی
آیا این با عقل و منطق  . بگیریم و بعد بیاییم، شوخی و یا اشتباه را هم طالق محسوب کنیم

  سازگاري دارد؟
  :موضوع امر قابل قبولی نخواهد بودیل این به دالیل ذ

                                                 
  .علی قراعه، همان . 28
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به عنوان مثال . هاي ابوالعینین عدم نیت در طالق یک امر اتفاقی نیست اوالً بر اساس گفته
است و در طالق مخطی هم به فرمایش  ل بعدم وقوع طالق یاحمد حنبل در طالق هازل قا

تا در قانون هستند و حل بعدم وقوع طالق مخطی یوشیعه امامیه قا. ایشان جمهور فقها
 -4 مکره -3 معتوه - 2.. . مجنون-1: طالق اشخاص ذیل اعتبار ندارد« :مدنی افغانستان ماده

 شخص -6. ش به علت زیادت سن ویا مرض مختل گردیده با شدا که عقل  شخصی- 5نایم  
 ش را دركا مدهوش که قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگري از دست داده وقول

  .29»نکند
بر فرض که دلیل موافقین عدم نیت را در طالق قبول نماییم و از صحت سند حدیث : ثانیاً

منسوب به پیامبر چشم پوشی نماییم، اوال مصداق این حدیث صرفا در شخص هازل تحقق 
پس چرا حدیث را این قدر از حیث مصداق گسترش . .. کند نه در خاطی و ناسی و پیدا می
  بدهیم؟
توان گفت به خاطر جلوگیري از هزل، طالق هازل درست باشد اما چرا طالق  ن میبنابرای

که در این سه مورد هم نیت وجود ندارد،  مخطی و ناسی و ساهی را صحیح بدانیم در حالی
  . است  که مرتکب هزل نشده و حدیث فقط هزل را بیان کرده ها آن

بیه براي او در نظر بگیریم این در بر فرض که طالق هازل را نوعی مجازات و تن: ثالثاً
که آثار طالق تنها  ازل شود در حالیه  هاست که آثار طالق تنها متوج فرضی درست 

مسر و ه هو گنا. گردد مسر و فرزندانش نیز باز میه هازل نیست بلکه عواقب آن به همتوج
صریح قرآن و این . و به جرم او بسوزند. فرزندان هازل چیست که عقوبت هازل را بکشند

 .30»ال تزر وازرةٌ وزر اخري«: کشد نمییچ فردي گناه فردي دیگر را به دوش ه هاست ک 
وعقوبت هازل چرا متوجه دیگران شود و دیگران بار گناه او را به دوش بکشد و این ظلمی 

  . بزرگ در حق همسر و فرزندان هازل خواهد بود
است و اگر در نکاح از باب  اح هم مصداق حدیث صرفا طالق نیست بلکه باب نک: رابعاً

د هم شود به فرض که مر شوخی خانمی صیغه ایجاب را بر زبان بیاورد آیا شوخی پذیرفته می
  ؟ صیغه قبول را بر زبان آورد

                                                 
  .141قانون مدنی افغانستان ماده .  29
   .164قرآن کریم، انعام،  . 30
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کند و  به گفته ابوالعینین هر چه در طالق سخت گیري باشد طالق کاهش پیدا می: خامساً
: فرماید وي می. کند یش پیدا میفته شود افزاهر چه شرایط کمتر باشد و طالق آسان گر

لۀ و اال سرة و علی یفالدین االسالمی الیرغیب فی اي نوع من انواع الفرقۀ والسیما فی العا«
لۀ یرید یاالخص فی الزوجیۀ بعدا ما افض کل منها الی اآلخر بما افضی، فالشارع محکمۀ العا

 کسی«وطه بناء علی القاعدة المعروفۀ من ان تقلیل وقوع الطالق و الفرقۀ بتکثیر قیوده و شر
الشیء اذا کثرت قیوده عزّ او » هایش نامفهوم  حرفاست وبعضی هایش مفهوم   بعضی حرفهک

  . 31»قلّ وجوده
بدون تردید از نگاه فقه مذاهب اهل سنت شوخی در نکاح، نکاح نخواهد بود بلکه شرایط 

نفی معتقدند که بر لفظ ازدواج باید به خصوص که فقهاي ح. است مثل حضور شهود الزم 
  . 32قرینه اي دال بر اراده ازدواج باشد

  . است چرا در طالق نباشد وقتی در ازدواج و نکاح قرینه اي دال بر اراده الزم 
 و انما »انما االعمال بالنّیات«: است و هم سنی م شیعه نقل کرده ه هحدیث معروف نبوي ک

. تواند درست باشد است چگونه بدون نیت می نوعی عمل کند، پس طالق  هم افاده حصر می
الموسوي، عن أبیه، عن إسماعیل بن محمد بن إسحاق بن «: است در روایت چنین آمده 

حدثنی على ابن جعفر بن محمد، وعلى بن موسى بن جعفر هذا عن أخیه وهذا : محمد قال 
، عن رسول اهللا صلى )یهم السالم عل( ه ی، عن آبا-) علیه السالم (  موسى بن جعفر - عن أبیه 

  : قال-  فی حدیث -) لیه وآله وسلم اهللا ع
، ولکل امرء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند اهللا فقد وقع أجره على یاتإنما االعمال بالنّ 

   .33»اهللا عزوجل، ومن غزى یرید عرض الدنیا أو نوى عقاال، لم یکن له إال ما نوى
اللیثى یقول سمعت عمر بن الخطاب «: است دیث آمده درمنابع اهل سنت هم همین ح

رضى اهللا عنه على المنبر قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول انما االعمال 
 ما نوى فمن کانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى امرأة ینکحها يبالنیات وانما لکل امر

                                                 
   .379ه، ص ین، فقه المقارن لالحوال الشخصینیابوالع.  31
   .26ن، ص یشیه، پیمحمد جواد مغن .32
   .49ص ، 1 ج  ) آل البت (وسائل الشیعۀ ی حر عامل. 33
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  . 34»قال أخبرنا مالکفهجرته إلى ما هاجر إلیه حدثنا عبد اهللا بن یوسف 
 در غیر .35دیآ  قانون مدنی افغانستان ضروري به نظر می139 ماده 2بنابراین بازنگري فقره

این صورت عواقب ناگواري در اجتماع به وجود خواهد آورد به خصوص براي فرزندان و 
 و همچنین اگر مردي به خطا یا سهو کلمه طالق در. .. همسر مطلق از روي شوخی یا خطا و

مسرش مطلقه خواهد شد و اگر ه ههنگام مسافرت از پشت تلفن بر زبان آورد طبق این ماد
واقعا او قاصد طالق نبوده با جهل به حکم بعد از چهار ماه نزد همسرش برگشت و ادامه 

کند؟ آیا او  شود؟ آیا او با غیر همسرش زناشویی نمی زناشویی داد حکم و تکلیف او چه می
به خصوص . گردد؟ بدین جهت تعدیل در ماده مذکور الزم خواهد بود یمرتکب عمل زنا نم

  . 36که در طالق حضور شهود از نظر فقه حنفی ضرورت ندارد
است، حضور  برعکس در فقه جعفري در عین حال که قصد و نیت در تحقق طالق شرط 

  . باشد دو شاهد عادل مرد، هم در هنگام جاري کردن صیغه طالق شرط می

                                                 
، 4ش، ج1365، 4 وشیخ طوسی، تهذیب االحکام، دار الکتب االسالمیۀ، چاپ 2ص 1 ج ي البخار-ح البخارى یصح. 34
 حر عاملی، وسایل الشیعه، قم، مهر، چاپ -3   239، ص1 محمد صالح، مازندارنی،  شرح اصول کافی، ج- 2  186ص

     48-49، ص 1ق، ج1414 دوم،
  محمد بن اسمعیل بخاري، صحیح البخاري، -5  25، ص 1  امام احمد حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، ج- 4

   .48، ص 6 مسلم بن حجاج نشابوري، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، ج-  2، ص 1، ج 1401بیروت، دار الفکر، 
 . گردد ی واقع متی طالق را افاده کند ، بدون نی در عرف معنکهیحیصرطالق به الفاظ ) 2(...  : 139ماده .  35
   .149محمد جواد مغنیه، ،پیشین، ص .  36
  



  
  
  
  
  
  

  در خانواده و اجتماع نقش زن 
  

   عبدالقادر عدالتخواه
  
  

  اشاره
روز (اي است از استاد عدالتخواه که به مناسبت هشتم مارچ  آید، مقاله آنچه در پی می

بنا . رسید هاي پیشین مجله عدالت به نشر می نگاشته شده بود و باید در شماره) جهانی زن
و لذا از جناب استاد به دلیل عدم نشر به موقع . به دالیلی در آن زمان از نشر باز ماند

  .طلبیم شان پوزش می مقاله
  :نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد

اعوذ با اهللا من الشیطان . لینیفقد قال اهللا تبارك و تعالی فی محکم کتابه و هو ا صدق القا
من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا یا ایهاالناس انا خلقنا کم «. الرجیم، بسم اهللا الرحمن الرحیم

 .1»ل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهللا اتقاکمیو قبا
 طایفه و –ایم و شما را طایفه  به تحقیق شما را از یک مرد و زن آفریده! اي مردمان ترجمه

یقینا . به خاطر این است که با هم معرفت و آشنایی پیدا کنید.  قبیله ساخته ایم–قبیله 
  . ترین شماست در نزد خداوند پرهیزگارترین و مودبترین شما  میگرا

  .2» ال فضل ال حدعلی ا حد اال بالتقويةالمسلمون اخو« )ص(و قال رسول اهللا
کسی بر باالي کس دیگري برتري ندارد مگر  همه مسلمانان با هم برادر اند، هیچ: ترجمه

  .  و پرهیزگاري استامعیار برتري ایشان تقو
 زتوان گفت که زن و مرد ا  می ،)ص(یات آیات قرآنی و احادیث نبويبا در نظر داشت محتو

نقطه نظر خلقت با هم مساوي آفریده شده، مرد بودن و یا زن بودن معیار برتري یکی بر 
  . تواند دیگري بوده نمی
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اند، اما از جهت  هر چند زن و مرد از نظر شکل ظاهري و فیزیولژیکی متفاوت آفریده شده
هاي فردي، و اجتماعی و بسا  ، حق کار، حق تعلیم و تربیه، حق آزاديکرامات انسانی

  . موضوعات دیگر برابري کامل در بین ایشان وجود دارد
عبارات ذیل تسجیل شده ه ا نیز ب. ا.  قانون اساسی ج22البته تساوي زن و مرد در ماده 

ع افغانستان اعم از زن و اتبا. هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است «:است
  . 3»باشند مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می

هم هر  که تساوي زن و مرد در قانون اساسی کشور تسجیل شده است، اما با آن باوجودي
کدام از زن و مرد در بعضی موضوعات دیگر از قبیل مسایل مربوط به خانواده و یک سلسله 

  . باشند هاي متفاوت می ها و مکلفیت ها، مسوولیت نقش داراي ،مسایل دیگر
 به عهده تر بیشهاي مالی در فامیل و تامین نفقه اعضاي خانواده  طور مثال مسوولیته ب

گونه مکلفیت در قبال تامین نفقه خود و فرزندان  یچه هبر عکس زنان خانواد. مردان قرار دارد
  . داشته باشد نمی

 زن حمایت شده و در یک سلسله موضوعات از جانبین در حقوق اسالم ابنابر
  .  مرد گذاشته شده استهي به عهدتر بیشهاي  مسوولیت

الذکر ایجاب   مطلب، موضوعات مربوط به عنوان فوقتر بیشر صورت جهت روشن شدن ه هب
صورت جداگانه مورد بررسی قرار ه نماید که نقش زنان را در محیط خانواده و اجتماع ب می

  . دهیم
  

   نقش زن در خانواده- 1
شود، به ترتیبی که در  مطالب این مبحث در دو عنوان فرعی جداگانه به بررسی گرفته می

صورت عام مطالعه نموده، به تعقیب آن تحت عنوان ه عنوان اول نقش زن در خانواده را ب
  . دهیم صورت خاص تحت بررسی قرار میه دومی وضیعت زنان افغان را ب

  

  صورت عامه  در خانواده ب نقش زنان-1- 1
دهنده انسان،  حیث مادر و پرورشه زنان در عرف و عادات پسندیده مردم افغانستان ب

دهنده امور زندگی خانوادگی، صاحب و  کننده و سازمان دهنده انسان، تنظیم رهنما و سمت
 غیره  رحم وهمالک خانه، اثرگزار باالي شوهر و رهنماي زندگی او، مظهر مهر و عطوفت، صل

مسر او وفات ه ه در بین مردم بسیاري از مناطق افغانستان به مردي کاپذیرفته شده است حت
  . گردد نموده باشد اصطالح خانه ویران اطالق می
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کاربرد اصطالح فوق به این مفهوم است که زندگی مردان بدون حضور و موجودیت زنان در 
  . 4حقیقت پایان یافتن زندگی مردان است

را که عبارت از مردان  دهد و نصف دیگر آن  نصف جامعه بشري را تشکیل می زنان که
نماید که  هاي زیادي را در خانواده ایفا می دهد نقش باشد، در آغوش خود پرورش می می

 ترتیب و تنظیم امور خانواده، تربیت اوالد، تسکین خاطر اعضاي خانواده و ها آنترین  مهم
 ارزیابی ًاصورت جداگانه مختصره  کدام از موضوعات فوق الذکر بین هر ابنا بر. باشد غیره می

  . شود می
  

   تربیه اوالدتولید نسل و نقش زن در- 1-1- 1
در واقع همین زن . دانیم تولید مثل به عهده زن گذاشته شده است که میي طور همان

اهانه را هاي م بیماري. گیرد است که رنج و زحمات طاقت فرساي تولید نسل را به عهده می
کودك . شود کند سنگینی دوره حمل و بیماري مخصوص این دوره را متحمل می تحمل می

کند و با قبول هزاران مشکالت شبانه روزي  را بعد از والدت با شیره جان خود تغذیه می
ها زن و مرد قهرمان و  همین زن است که صد. رساند را به ثمر می اطفال را تربیه نموده و آن

در . نماید جامعه تقدیم میه بزرگ ساخته و ب، در دامن پرمهر خود پرورش نموده را مینا
 براي مردان عاید ،گردد گونه مشقات و زحمات فراوان که نصیب زنان می که این حالی
ترین تکلیفی را از ناحیه بارداري، والدت، تغذیه طفل و غیره متقبل  شود و مردان کوچک نمی
  . 5دنشو نمی

  

   و تنظیم امور خانوادهتیبزن در تر نقش -1-2- 1
اگر زن امور مربوط به . دوش زنان استه  باًها اکثر خانواده در کشور ما ترتیب و تنظیم امور

 اگر از همه امکانات مالی مردان. خورد  خانواده را تنظیم نکند، یقینآ نظم خانواده برهم می
 از وضیعت خوبی برخوردار نخواهد  اوۀبرخوردار باشد، ولی همسر نداشته باشد، نظم خانواد

  . بود
 تنظیم امورخانواده ه منظوری در جامعه وجود دارد که در آن اشخاص دیگري بیها خانواده

اگر براي مستخدم هر قدر معاش بلند در نظر گرفته شود، باز هم وظایف . استخدام شده اند
زیرا مستخدم همیشه . تواند ینماید، انجام داده نم همسري را که در خانواده ایفاي وظیفه می

اگر بالفرض در برابر مستخدم از کلمات . در فکر چارچ کردن پول وضایع کردن وقت است
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ترك  وظیفه راو العمل از خود تبارز داده  ی و فوري عکسنصورت آه تندتر کارگرفته شود، ب
  . نماید می

اس مسوولیت امور احس داري و اگر مرد متاهل باشد زوجه او با کمال صداقت و امانت
 کار داند که بی خود ننگ و عار میه برد، زیرا زوجه متذکره ب مربوط به خانه را پیش می

  . بنشیند و عوض وي شوهرش کار کند
بعضی از این . شود دو دسته تقسیم میه  بدهد معموالًً که زن در خانه انجام می خدماتی

 زن همانند را انجام دهد مثالً د آنباشد که بای هاي شرعی زن می خدمات از جمله مکلفیت
گونه سعی  مرد وجیبه دارد که ازفرزند خود مواظبت کند و در نگهداري و مواظبت آن از هیچ

در . همین طور زوجه مکلفیت دارد که از اموال داخل خانه حراست کند. و تالش دریغ نورزد
 به عهده مردان و زنان هاي است که طور مساویانه واقع وظایف فوق الذکر از جمله مکلفیت

، ولی مردان طوري که الزم است مساوي با زنان در کارخانه وتربیه اوالد گذاشته شده است
  . گیرند  سهم نمی

گردد، از قبیل پختن غذا  نوع دیگري از خدمات وجود دارد که توسط زن در خانه اجرا می
هاي شرعی و قانونی زن  تجمله مکلفی گونه خدمات از انجام دادن این. شستن لباس، وغیره

ین زن مخیر  ابنابر. باشد نبوده بلکه یک نوع تعهد اخالقی زن در قبال اعضاي خانواده می
خدمات فوق الذکر استخدام دادن جهت انجام  گونه خدمات را انجام دهد و یا است که این

جام دادن مسر خود را به انه هبناء شوهر حق ندارد ک. شوهر مطالبه کند شخص دیگر را از
  . 6گونه امور مکلف سازد این

از نقطه نظر فقهی اگر زن متعلق به فامیلی بوده باشد که براي خود خدمت نکند و غذاي 
را دیگران آماده سازد، در این حالت باید براي او طعام پخته و مطبوخ توسط  او مورد نیاز

ر مربوط به خودش را بر عکس اگر عرف محل طوري باشد که زوجه، امو. شوهر آماده گردد
  . که غذاي مورد ضرورت خود را خودش طبخ و آماده سازد خود انجام دهد، او وجیبه دارد
و دخترش بی بی فاطمه ) ك( اجراي امور را بین حضرت علی)ص(چنانچه حضرت رسول اکرم

 به اجراي امور خارج منزل و حضرت بی )ك(به ترتیبی که حضرت علی.  تقسیم نمود)ع(الزهرا
  . 7 به انجام کارهاي داخل منزل موظف ساخته شدند)ع( فاطمه الزهرابی

ین  ااین نکته را باید تذکر داد که اگر اجراي امور داخل منزل از توان زوجه خارج باشد، در
گونه وظایف استخدام  شود که باید خدمه را جهت اجراي این حالت زوج مکلف دانسته می
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که شوهر توانایی استخدام چنین شخص را   مشروط بر این.اش کار نماید نماید که براي زوجه
  . داشته باشد

شود این است که اگر زوجه اموري را که شرعا مکلف به  ر صورت سوالی که مطرح میه هب
شود ویا خیر؟ البته جواب این  کردن آن نباشد، انجام دهد، آیا مستحق اجوره دانسته می

ها  ها و ورکشاپ د و باید در این راستا کنفرانسنمای سوال بحث مزید وکارشناسانه را می
  . دایرگردد

  

   نقش زن در تسکین خاطر اعضاي خانواده-1-3- 1
گردد، تحقق  زندگی آرام و سالم در اثر ازدواج زن و مرد که منجر به تشکیل خانواده می

ی آرام هاي معیشت و زندگ در واقع خانواده کانون گرم و تجمع کوچکی است که پایه. یابد  می
ه و سالم را استوار و همکاري سازنده و نیرومندي را جهت فایق آمدن بر مشکالت زندگی ب

که  یقیناً زمانی. گرداند عشق، محبت، الفت وآرامش را فراهم می از  فضاي پر.آورد  وجود می
 بین کنند، در  زندگی مشترك را آغاز می ازدواج باهم ارتباط حاصل نموده و اثر مرد در زن و

 رهبانیت وتجرد حکومت ها آنبین انس برعکس در اگر. گردد ایشان دوستی ومحبت ایجاد می
  . کند الذکرتحقق پیدا نمی یچ صورت اهداف فوقه هکند، ب

خلق لکم من انفسکم  من آیاته ان و «:الروم فرموده است  سوره21 آیه در متعال خداوند
  از»8ی ذالک الیات لقوم یتفکرونازواجالتسکنواالیها وجعل بینکم موده ورحمه ان ف

ایشان آرام  هاي شما زنان را که با نفس هاي قدرت خداوندي این است که بیافرید از نشانه
هاي  به تحقیق درین امرنشانه. مهربانی را ایجاد کرد بین شما دوستی، محبت و در بگیرید و

  . کنند می قدرت خداوندي است براي قوم وگروهی که فکر
درحل  تمام لذایذ زندگی خانوادگی مشترکاً برخوردارشده و ازدواج زن ومرد از اثر یقیناً در

 و  وخانوادگی مشترکاً سهم گرفته و یاریمعضالت زندگی شخص وفصل تمام مشکالت و
 که به این ترتیب زن نه تنها مایه تسکین خاطر مرد، 9قرارخواهندگرفت دیگر مددگار یک

  .شود  اي خانواده شمرده میتمام اعض بلکه مایه تسکین خاطر
  

  صورت خاصه  وضعیت زنان افغان درخانواده ب-2- 1
تولد تا هنگام مرگ توسط پدر، برادر، کاکا، پسران کاکا  زمان آغاز اکثراً حقوق دختران از

خوراك، پوشاك، صحت،  در. گردد  خویشاوندان نقض می سایر و شوهر شوهر، خسر، برادر
براي پسران معلم . شود  ران نسبت به دختران ترجیع داده میامتیازات، پس سایر تحصیل و
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هاي بزرگ وحتا به  شهر یا به شهرکابل و نقاط دوردست کشور شود ویا از  خصوصی گرفته می
ادامه  مکتب و در حضور شوند، ولی دختران از  خارج کشور جهت تحصیل فرستاده می

. نمایند دیگران تلقی میه ط بمربو دختران را مال مردم و. گردند تحصیل محروم می
  . پندارند  گذاري باالي دختران را اتالف سرمایه می وسرمایه

برخالف  بدون رغبت و. گیرد توجه صورت نمی قدر آن خانواده به اراده وعالقه دختر در
بعضی اوقات دختران جهت برآورده شدن مصالح مردان  در. شود  اش به نکاح داده می رضایت

که  این یا و. پندارند  را وسیله غرامت حل وفصل دعوا می آن شوند و  داده می خانواده به بد
 دنیا آورده وه که مردان را ب وجودي زنان با. شود  دختران به مرد پولدار عمالً فروخته می

هم  دهند، اما با آن کنند وکارهاي خانه را انجام می می کنند و دوشادوش ایشان کار  بزرگ می
اعضاي  سایر و متروکه پدر بعضی مناطق دختران از در. ندارند مینواده سه خا سرمایهدر

  . شوند  خانواده محروم شناخته می
بنابراین تعداد . نهادینه شده است بین بعضی جوامع کشور میراث در محرومیت زنان از

 وارثین سایر کنند و می دختران حق میراث خویش را مطالبه نکرده وسکوت اختیار زیادي از
  . پردازند  را نمی به آسانی سهمیه معیینه ایشان دختران را مستحق ندانسته و

ها حقوق دختران نه تنها توسط مردان خانواده نقض گردیده بلکه  خانواده بعضی از در
زنان فامیل  سایر و برادر قبیل مادر، مادرکالن، خشو، عروس، خواهر توسط زنان خانواده از

  . گردد نقض می نیز
  

  اجتماع قش زن در ن-2
به ترتیبی . شود  عنوان فرعی جداگانه به بررسی گرفته می دو در موضوعات این مبحث نیز

صورت عام مطالعه نموده، به تعقیب آن وضعیت ه اجتماع را ب عنوان اول نقش زن در که در
  .شود ، بررسی میصورت خاص درجامعه افغانیه زنان افغان را ب

  

  صورت عامه اجتماع ب  نقش زن در-2-1
هاي زراعتی،  اجتماعی، اقتصادي، فعالیت امور نقش زنان در میفقهاي اسال نقطه نظر از

مشروع پنداشته شده است، مشروط  و ل انسانی جایزغمشا و امور سایر طبی تعلیم وتربیه و
  . نکندزوجیت تاثیرات منفی وارد  امور وظایف اصلی زنان دره که ب براین
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 ها آنترین  باشند که مهم  هاي متعدد می اجتماع داراي نقش د مردان در زنان همانناینبنابر
باشند   هاي سیاسی، حق کار، حق تعلیم وتربیه و غیره می فعالیت حق شرکت در عبارت از

  :شود به طور مختصر پرداخته میپیرامون هرکدام 
  

  هاي سیاسی حق شرکت زنان درفعالیت-2-1-1
به  لیت امرووحامل مس میجوامع اسال رادران شان دربدون شک زنان مسلمان همانند ب

  . باشند می معروف ونهی ازمنکر
داند،  طرف نمی بی گذرد بی تفاوت و دین مبین اسالم زنان را درمورد آنچه که درجامعه می

  . بگیرند منکرکار به معروف ونهی از امر بلکه زنان همانند مردان مکلف گردیده است که از
والمومنون والمومنات بعضهم «: فرماید الشان می قرآن عظیم متعال درچه خداوند  چنان

اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکرویقیمون الصالت ویوتون الزکات و یطیعون 
  .10» سیرحمهم اهللا ان اهللا عزیزحکیمکاهللا ورسوله اوألی
نمایند، نماز  می منکر هی ازمعروف ون به دیگراند، امر ایمان، ولی یک زنان با یعنی مردان و

زودي ه ب. کنند  ش اطاعت میا رسول خداوند و از پردازند و  زکات را می نمایند و می را ادا
  . حکیم است و خداوند توانا. دهد می را مورد رحمت خویش قرار خداوند آنان

 طوره ب. هاي سیاسی زنان وجود دارد مورد فعالیت هاي زیادي در تاریخ اسالم نمونه در
سلمه،  جمله امهات المومنین حضرت خدیجه الکبري، ام اسالم از مثال زنان متعدد صدر

هاي  عالیت فوجود داشتند که در ها زن دیگر ده و )رض(حفصه، عایشه صدیقه، فاطمه الزهر
 میدان سیاست زنان یک موجود منفی، بی تفاوت؛  در اینبنابر. 11سیاسی نقش فعال داشتند

هاي سیاسی نقش فعال داشته  فعالیت توانند همانند مردان در  ده بلکه میمهمل ومنفعل نبو
  .باشند

  

  اشتغال زنان و حق کار -2-1-2
تواند   زن می. باشد دهد که داراي حرفه وپیشه  دین مبین اسالم براي زنان اجازه می

ل بحیث معلم، طبیب داکتر، وزیر، وکی. نماید دربیرون منزل با رعایت حجاب شرعی کار
 را در یک قسمت آن یا و پارلمان وحتا قاضی کارنماید که در اثرپیشبرد همین کارتمام روز

موافقه شوهرگرفته  که در انتخاب شغل رضایت و این منزل سپري نماید، مشروط بر خارج از
و زوجه به کار خود ادامه دهد، نداشته باشد  زمینه وجود در که اجازه شوهر صورتی در. شود
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 تواند از  زوجه میبنابراین، گردد ه او ساقط میقنف لت زوجه ناشزه شمرده شدهدر این حا
  . اي خود نفقه خویش را تامین کند پیشه حرفه و عواید

حق ندارد که  شمول شوهره کس ب یچه هخود زن تعلق داشته وفعالیت زن ب زیرا نتایج کار
: فرماید متعال می چه خداوندچنان.  متعلق به زوجه مداخله کند به عواید، اموال وسرمایه

  .12»للرجال نصیب مما اکتسبواوللنساء نصیب ممااکتسبن«
اي  براي زنان نیزحصه اي است و بهره آنچه که کسب کرده اند حصه و یعنی براي مردان از

  . دست آورده انده ب و اند آنچه که کسب کرده است از
مالی زنان وضع  امور تی را درگونه قیودات ومحدودی بدین ترتیب دین مبین اسالم هیچ

  .  خود استقالل تام دارندیاداره اموال ودارای در ها آننکرده، بلکه 
سلسله  تواند یک می اش انجام دهد، او مالی امور تواند هرگونه تصرف وتصاحب را در زن می

 حتا .قبیل بیع، اجاره، عاریت، امانت وغیره را منعقد سازد و به تجارت بپردازد عقودي را از
آن  از باشد تصرف نماید و مالی را که متعلق به او بدون اجازه زوجه یک مقدار شوهر اگر

به استرداد اصل مال ویا قیمت آن مکلف دانسته  حکم غاصب شمرده شده و استفاده کند در
  . شود می
  

   وضعیت زنان در اجتماع به صورت خاص-2-2
به این معنا اکثریت . در خانواده است ها آن محرومیت زنان در اجتماع شبیه محرومیت 

مطلق زنان در جامعه افغانی از حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادي محروم 
ایشان به خدمات صحی، تحصیل، وتعلیم وتربیه دسترسی نداشته و از حق کار . باشند می

 25 به طور مثال از مجموع. حضور زنان در جامعه نهایت کمرنگ است. باشند محروم می
 نفر زن 2 سفیر افغانستان در خارج 15از . وزارت در راس سه وزارت خانه، زنان قرار دارند

 87 نفر وکیل مدافع فعال، فقط 400 نفر زن و از 360 نفر سارنوال، صرف 2044از . باشد می
 70000 نفر زن و از93 نفر قاضی، صرف1371مین ترتیب از مجموع ه هب. باشد نفر زن می
به این ترتیب در مجموع کارمندان دولت در سطح . باشد  نفر زن می600صرفنفر پولیس 
هاي پایین دولتی ایفاي وظیفه  باشند که اکثرا در پست درصد، زنان می17، 6ملکی صرف

  . نمایند می
توان گفت که حضور زنان در اجتماع نهایت کمرنگ وجایگاه  با درنظرداشت ارقام فوق می

بنابراین زنان اکثرا در چهار دیواري خانه محصور بوده . اند از نکردهالزم ومناسب خویش را احر
  . هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادي ندارند وحق اشتراك را در فعالیت



 

 

172  
 

ل   
حم

  
13

89
  


ل  

لس
مس

ره 
شما

   
  

86  

رفت از وضعیت کنونی و احراز جایگاه مناسب زنان در جامعه، مطالب آتی  جهت بیرون
  شود  پیشنهاد می

  

   اصالح خانواده-2-2-1
 که وضعیت زنان در جامعه اصالح و در موقعیت ایشان بهبودي حاصل گردد،  براي این
زیرا جامعه متشکل از . نماید که اصالحات در قدم اول از خانواذه شروع گردد ایجاب می

مند  زمانی که خانواده سالم به وجود نیاید، یقینا جامعه سالم وسعادت. ها است خانواده
انواده از حقوق انسانی خود برخوردارنگردد، هرگز اگر زن در خ. ریزي نخواهد شد پی

. باشد ساز اصالح جامعه می بناء اصالح خانواده زمینه. توانددرجامعه نقشی را ایفا کند نمی
 قانون اساسی را در نظر 54نمایدکه دولت مطالبات ماده جهت نیل به اهداف فوق ایجاب می

 از بین بردن رسوم مغایر با اساسات دین مبین ها قویا حمایت نماید و براي گرفته و از خانواذه
  . اسالم تدابیر الزم ومقتضی را اتخاذکند

  

  اراده جدي خودزنان - 2-2-2
براي این که در وضعیت زنان پیشرفتی حاصل گردد، باید خود زنان در این زمینه اراده  

 مردم زیرا همان طوري که. جدي از خود نشان دهند و جهت گرفتن حق خود آماده شوند
اگر خود زنان درزمینه دسترسی به . شود شود، بلکه حق گرفته می گویند، حق داده نمی می

حق خود اراده جدي نشان ندهد وسکوت اختیار کند، هرگز به حقوق قانونی ومشروع خود 
در بسیاري اوقات کاندیدان زن به دلیل این که زنان . در خانواده و اجتماع نایل نخواهند شد

بنابر این . کنند موفق به احراز پست مورد نظر نخواهند شد  پشتیبانی نمیها نآدیگر از 
  . بستگی ایجاد گردد نمایدکه در بین خود زنان وحدت وهم ایجاب می

  

  تقویت جامعه مدنی در جهت احقاق حقوق زن - 2-2-3
یت تواند در ارتقاي وضعیت زنان و حما  جامعه مدنی به عنوان پلی میان مردم و دولت می

لذا باید تالش صورت گیرد که جامعه . را ایفا نماید میاز حقوق ایشان نقش بسیار عمده و مه
مدنی در افغانستان تقویت شود و فعالیت ایشان در راستاي دفاع از حقوق زنان بسیج و 

  . آهنگ گردد هم
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د حديث منكران يو ه يې ياده او بى ايه داليل : د حديث منكرانو داليل او دهغوى رد
  :واندې كووواندې كوى چه مو د دوى داليل او دهغو رد او واب 

د دوى د داليلو خه يو دا دى چه د خپلې دينا د اثبات دپاره يې واندى كوى وايي چه دقمر د 
او په رتيا سره چه مو قرآن  : (ژباه: آيت دى چه په دى آيت كې اهللا تعالى فرمايي) ۱۷(سورت 

قرآن كريم په دوى د دى آيت په راولو رگنده وى چه .) آسانه كى آيا پند آخستونكى شته
نو كله چه خبره داسې ده د هغه د پوهيدو او تعليم لپاره د . بشپه توگه آسانه او د پوهيدو و دى

د دوى د دې خبرې واب دا دى چه د قرآن . پيغمبر درس وركولو او تشريح ته اتيا نشته ده
ې، د تويې او اهللا كريم عضمونونه په دوه وله دي يو يې هغه دى چه د اهللا د ويري د قيامت د ور

غو ه هخو بل ول يې داسى مضمونونه دى چه پ. تعالى ته د رجوع او نور نصيحتونه پكې شته دى
نو دغه پوتنى آيت په لومى برخه پورى اه لرى نه په . كې د شريعت د احكام بيان پكې راغلى دى

اغلى ده، چه دا په دى م ره هكلم) للذكر(د جملى سره ) ولقد يسرنا(دوهيمه برخه پورى كه چه 
داللت كوى چه قرآن كريم د پند اخسته، دپاره آسانه دى نه داحكامو د استخراج او استنباط 

قيد به نه ورسره ) للذكر(كه كه د احكامو استنباط په آسانى سره كيداى شوى نو هغه د. دپاره
د اخستونكى شته او داسې يې آيا پن) فهل من مدكر(غه وروسته دا جمله راغلى ده چه ه هراتلو و بيا ل

نو دغه آيت د قرآن كريم په لومى برخه پورى ) هل من مجتهد(يا ) هل من مستنبط(ونه ويل چه 
له دى پرته په قرآن كريم كې ير داسى آيتونه شته چه د قرآن كريم پوهيدل د پيغمبر له . اه لرى
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دليل دا دى چه قرآنكريم په تكرار د حديث دمنكرانو دوه يم . وساطت او تشريح پرته ممكن نه دى
نوكله چه رگند وشل توضيح او تشريح ته اتيا نه . سره خپل آيتونه مبينات رگند ودلى دى

كه وك . د دوى خبرې واب دا دى چه د توحيد او عقيده عام يتونه روانه او واضيح دى. لى
  .ل فكر په كى ولى

 اي نيسي، له دى خه داسې نه كارى چه د نو پرته له تشرح خه د خلكو په زونو كې
ا و د پيغمبر تشريح .قرآن كريم د احكامو په استنباط كې هم د قرآن آيتونه اسانه او د درك و دى

او له دى .ته ه اتيا نشته ده بلكې په احكامو كې د پيغمبر تشريح او تدريس ته حاجت شته دى 
ث دمنكرانو دريم دليل دا دى چه په قرآن كريم كې د حدي. پرته د احكامو استخراج ممكن نه دى

 ۱۱۰د كهف سورت .) خبره دا ده چه زه ستاسو غوندې بشر يم وح راته شوى ده. (راغلى دى
  .آيت

غه ه كې د پيغمبر ه هنو پ.په دى آيت كې حضرت پيغمبر لكه نو بشر غوندې ودل شوى دى
  .زليده او وحى هم وحى جلى ده نه خفهغه وحى وى چه په پيغمبر به ناه هاطاعت واجب دى چ

د دى خبرى واب دا دى چه د وحى انحصار په وحى جلى پورې غلط خبره ده او دغه آيت د 
نو . مشركانو په واب كې راغلى چه دوى به ويل ز مو د غوتنى په اساس معجزه راته راوه

زه يو بشر يم او . زه راومپيغمبر ورته وفرمايل زه درى واك نه لرم چه ستاسو په غوتنه معج
نو دعادى شخص سره د پيغمبر . معجزه راول هم د اهللا تعالى په واك او قرت پورى اه لرى 

د پيغمبرانو . مشابهت يوزى د معجزى په راولو كې دى چه د اهللا له ارادى پرته دا امكان نه لرى
غه قرآن او ه هه شامله ده چواك نو فرق او توپير په وحى سره دى او وحى هم جلى اوهم خفى ت

د . نو دا غو منكرانو دليلسم نه دى چه وايي د پيغمبر متالعت په كار نه دى. حديث دواه دى
حديث د منكرانو لوم دليل دا دى چه د خداى پيغمبر د بدر په پيه كې د مالمتى اوعقاب مور د 

 دوى دليل ى چه د بدر په په آيت كې. وگريد او هغه د اسيرانو په فديې سره خوشى كول وو
نو نگه ويلى شو چه . غې كې د اهللا تعالى رضا، نه وهه هپه كې چه پيغمبر كومه فيصله كى ده پ

د دى خبرى واب دا دى چه د پيغمبر . د پيغمبرانو قوال او افعال په مطلق ول د متابعت وه دى
يا اهللا تعالى هغه مالمت كى او خه په ينو مواردو كې لغزش يا اجتيا دى خطا شوى ده چه ب

آگاهى يې وركى ده تا سو وگورى د بدر د پيى په آيت كې يوازى د اهللا پيغمبر د عتاب او 
مالمتى و گريدلى دى نه صحابه او و چه پيغمبر د عتاب و نه ؤ گريدلى اصحاپو د ده 

ر كال خپلى ه هونكو بد حديث دمنكرانو پينم دليل دا دى چه د مدينى اوسيد. پيروى كوله
كجورى پيوند ولى خوپو كال پيغمبر دوى له دې كاره منعه كل چه په دې كار سره د كجور 

  .حاصل كم راغى



 

 

176  
 

ل   
حم

  
13

89
  


ل  

لس
مس

ره 
شما

   
  

86  

په تاسو بانې په دى كار كې زما متابعت واجب نه دى كه د دنيا په :بيا پيغمبر دوى ته وويل
 پيغمبر وونى او هدايتونه نو واب داشو چه د حضرت. كارنو كې تاسو له ما خه ه پوهيى

بل هغه ول . يو هغه ول دى چه د پيغمبر په توگه له ده مبارك خه صادريى . دوه وله دى
دى چه دى مبارك شخصى مشوره وركوى او په دينى چارو پورى اه نه لرى بلكې هغه دنيوى 

  .م ورپوى تاو نه لرىه هچاى وى چه قضا او يا فيصل
فرمايلى چه تاسو د دنيا په چارو كې ه پوهيى دا ده مبارك په دوه يم داچه د خداى پيغمبر 

غه وحى ده، نو كه د ه هم په لومى ول باندې ده چه هنو زمو بحث او ين. ول پورى اه لرى
هغه كسان چه د احاديثو خه منكر دى په واقعيت . دى حديث خه د دوى استدالل سهم نه دى

هغه . و د حضرت رسول اكرم د پيغمبرى په نيوالتوب اعتقاد نه لرىكې د وى په ختم نبوت ا
كسان چه د احاديثو خه منكر دى دوى په دې باور دى چه حضرت پيغمبر د ول بشرت لپاره 

په داسى حال كې چه د حضرت پيغمبر دعوت جهانى . پيغمبر نه دى او د ده دعوت نيوال نه دى
زمو . سره سمه عقيده ده او له وى خه انكار كفر گل كيىاو دا د اسالم د ياونو او اصولو 

ينى وانان چه نوى لويديواله مذكوره ورسره ده وايې چه د پيغمبر هدايتونه او ارشادات د 
هماغه وخت خبره وه او اوسى دعمل او تطبيق ساحه نه لرى دهغه وخت شرايط د اوس وخت د 

بيخى باطله او د اسالمى اصولو سره . يده چه دوى لرىدغه عق. طو او ظروفو سره توپير لرىيشرا
كه د رسول اكرم ختم نبوت او د رسالت . سرنه خورى او د صريحو قرآنى نصوصو په خالف ده

يواد يا يوه سيمه پورى اه نه لرى، او دا يوه واضحه او روانه خبره او ه هنيواله به لرى چه په يو
د نى مسلمانان، علما او دينداره .  د دى خبرى شاهد دىير آيتونه او حديثونه. حقيقت دى

كسان او د حضرت رسول اكرم د دين وارثان يونكى او مفسرين همدا عقيده لرى چه ختم 
  .نبوت او د ده رسالت نيوال دى

 م د ختم نبوت او د رسات او نبوت د تداوم او تر قيامت پورى د رسالت د عموميت او ه هكه
خو مو غواو د قرآن او سنت په . ينى علما وو او يونكو يرى مقالى ليكلى دىدوام په باب د

  .را كې بيا هم په دى موضوع باندې ه نا ه روشنايي واچوو
او دا هم په دى سلسله كې چه سنت او حديث گلو و دى او ايي په پوره توگه عمل پرې 

  .وشى
  : د نبوت عموميت او د هغه الملونه:لومى بحث

تفسير معارف (دهند د قارى لوى عالم او مفسر او مفتى مولوى محمد شفيع په خپل يوه مهم اثر 
او هغه وخت چه اهللا له : (سورت داسى تفسير او توجيه كوى) ۸۱(كې د آل عمران ) القرآن

نو د زه له . غه ه چه زه له كتاب او شريعت خه كې دىه هپيغمبرانو خه تعيد واخست چ
آيا تاسو په : ويي فرمايل. غه باندى ايمان راوى او هم په عمل كې ورسره كومك وكىه هكومى پ
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اوسى تاشو : ويي فرمايل. دوى وويل مو اقرار وك. دى اقرار وك او زما د اعيد او شرط مو وانه
د ختم نبوت په باب اثي وويل شى چه دا به تر . م په تاسو شاهد ومه هشاهدان اوسى او زه ب

 پورى دوام  ولرى او حضرت رسول اكرم په وروستى پيغمبر وى او له ده خه وروسته به قيامت
نو همدغه عالمه وايي همدا المل دى چه حضرت رسول اكرم په وروستى . بل پيغمبر نه راى

  .مدا معنا د ختم نبوت دهه هپيغمبر به له ده وروسته نه راى چ
وگه رگنديى چه اهللا تعالى له ولو پيغمبرانو خه له دى ايت خه په پوره ت: دغه عالمه وايي

دا تعبير واخيست چه كله زه تاسو د پيغمبر په توگه ليم نو د وروستى پيغمبر او دهغه د كتاب 
او په پخوانى پيغمبر الزم ده چه د راتلونكى پيغمبر خلكوته . تصديق به كوى او داستاسو دنده ده
غه باندى د ايمان راولو ه هان پرى ولرى او هم خپل امت ته پخبر وركى او دى هم عقيده او ايم

د قرآن كريم دوى كلى قاعدې خه په پوره توگه رگنديى چه اهللا تعالى د . الروونه وكى
عالمه پكى په خپله راسله كې وايي چه . حضرت محمد په باب له ولو پيغمبرانو خه بهتر اخيستى

ن به پرى راوى او كومك به ورسره كوى دا حضرت محمد ته په قرآن كريم كې راغلى چه ايما
او هم اهللا تعالى هر پيغمبر په دى مكلف كى چه كه ) لتومنن به ولتنفرنه(اشاره ده كه چه فرمايي 

كه . تاسوته وروستى پيغمبر راى به حتمى توگه به ايمان پرى راوى او كومك به ورسره كوى
 محمد راغلى وى او مبعوث شوى وى راغلى دى او مبعوث چير د انبيا وو په حضور كې حضرت

وود . شوى وى نو دوى به دره مثابعت كاوه او ايمان به يى پرى راووولو در او دى مبارك به د
دى نه يوازى بعى د امت نبى بلكى د انبيا وو د نبى هم . ؤ او هغوى ول به يى امت ل كيدل

  .دى
. كه موسى عليه اسالم ژوندى وى نو ده به زما متابعت كاوه: په يوه حديث شريف كې راغلى چه

م د حضرت ه هكله جه حضرت عيى له آسمان خه راكوز شى نو دى ب: په بل حديث كې راغلى
  .رسول اكرم په شريعت باندى عمل كوى

 خه يوال او مهانشمول دى:له دىاو د نورو انبياوو . ارى چه د حضرت محمد نبوت ن
  .صدغم شوى دىشريعتونه پكې 

له دى . زه ول امتاته د پيغمبر په توه راليل شوى يم: د اهللا پيغمبر حضرت محمد فرمايلى دى
له دى حديث خه كارى چه دده رسالت . م په پوره توه دره صبانشمولى رنديىه هخ

 خلكو تعيع همدغه وروستى پيغمبر به د قيامت په ور د ولو. دايم او د قيامت تر ورى پورى دى
د معراج په تپه ولو پيغمبرانو ته داده امامت همدامعنا لرى . وى او دده تر بيرغ الندى به والوى

 ۵۸مرحوم موالنان د اعراف په سوره كې په . چه دى د ولو پيغمبرانو نبى او د ول امت شفيع دى
ل يم تا سو ولو ته را ووايه خلكو زه د اهللا رسو: (آيت باندى استدالل كوى چه ژباه يى داده

هغه . له ده پر ته بل معبوث نشته. استول شوى يم همده لره د آسمانونو او زمكى پاچاهمى ده
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هغه . مه كول كوى نظر په اهللا او دهغه په پيغمبر ايمان راوى هغه امى نبى دى. ژوندى كول كوى
وكى و تاسوته الروونه وك چه په اهللا او دده په كالمونو له يمان راوى نو د هغه پيوى 

په . و آيت هم دده د پيغمبر عاموالى رند وى او د ختم نبوت كاره ثبوت ل كيى.) وكى
دى آيت كې پيغمبر ته د ستورو كى شوى چه ولو خلكو ته اعالن كى چه زه د اهللا پيغمبر يم او 

 پيغمبرانو غوندى نه ده چه يوازى تاسو ولو ته راليل شوى يم او زما بعثت او پيغمبرى لكه د نورو
بلكى زما بعثت ول جهان ته كه انسانان دى او كه . يوى قبيلى او يوى سيمې ته استول شوى وو

نو له دى كبله چه دده پيغمبرى ول د . پيرنع دى او كه ددوى نسلونه دى تر قيامت پورى دى
غه ه هى دى او همدا مساله ده چجهان ته ده نو كه په ده مبارك باندى رسالت او نبوت ختم شو

نو كله چه د هغه پيغمبرى تر قيامته پورى ده نو ولو نسلونو ته دا عامه . نبى آخرالزمان ل كيى
او دبل پيغمبر او نبى استولوته اتيا نه ليدل كيى او همدالمل دى چه اهللا تعالى دده . بعثت يا ديى

يوه له به په دينى چارو كې :  كې راغلى دى چهپه نبوى حديث. امت ته خاصه مرتبه وركى ده
محكمه او استواره واله دى او له دين خه به دفاع كوى او هر ه مشكالت او ستونزى كه په 
دى الر كې پرى باندى راى هغوى به يې قبلوى او دادين به نه كمزورى كول او كوم اشتباهات 

دى او همدى د حضرت رسول اكرم ريتين و آثار چه د كتاب او سنت په بقير او په لوه وكه بان
  .دى

كې فرمايي چه په دى آيت ) كونوامع الصادقين( آيت په آخر ۱۱۹امام رازى د وبې دسورت د 
او كه نه . كې صادقانواو ثابت قدمانو ته اشاره شوي كوم چه په دين باندى به تل قايم او ثابت وى

ر ه هينو كسانو سره شى كه دى اى كې امام رازى پنو دا حكم به ته كيده چه صادقانو او رت
پيى كې د امت اجماع ثابته رولى ده، كه چه درى لې دشتون سره داسى نه شى كيداى چه 

امام ابى كثيروى چه په دى آيت كې داسې اشاره ده . په بې الريتوب او يا اشتباه باندې حكم وشى
ه دده رسالت او بعثت به تر قيامت پورې وى او چه حضرت رسول اكرم ورستنى پيغمبر دى كه چ

نو كه بيا بل پيغمبر ته د اهللا تعالى له لورى د . ولو نيوالوته به دده د وت عام وى
مدى ايه ده چه حضرت عيسى عليه اسالم به په آخر وخت كې چه زمكى ه هل. استولوانباشته ده

ت سره قراروى د حضرت محمد په شريعت له دى سره چه دده نبو. ته راكود شى او ظهور وكى
نو دغه آيت د حضرت . به عمل كوى چه دا موضوع په ثابتو او صحيحواف ديثوسره ثابته شوى ده

په دى برسيره دا . رسول اكرم په پيغمبرى او د رسالت په نداوم تر قيامت پورى اوانه دليل دى
دغه قرآن دو چې : ( سورت چه فرمايي۱۹لكه ارقام . م رنده دهه هموضوع له يرونو آيتونو خ

او هغه .) په وسيله په ما باندى نازل شوى دى و ددى په وسيلى سره تاسو د اهللا له عذابه وويرومه
دغه امام . كسان چه اماوروسته راى كه انسانان دى او يا پيريان ددى حكم ترسيورى الندى راى

لنده دا چه له دى آيت خه : كى او واييم اشاره ه هد حضرت رسول اكر حقونو و حصوصياتون
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غه مبارك صلى اهللا عليه وسلم تولو سلونو ته حاضر دى او كه راتلونكى او كه د ه هثابته شوه چ
ر وك په ده ه هك. ر كونج كې دى او ولې قبيلى او پركنې دغو ولو ته استول شوى دىه هدنياپ

 انسان هم وى بيا هم د نجات او خالصون الره باندى ايمان را نه وى او ير تقوا داره او پاك
شرط دادى چه په وروستى پيغمبر باندى ايمان راوى نو بشر هغه وخت د نيكمرغى . نشى موندلى

پوى ته رسيدى شى چه د قرآن د هدايتونو او اكهى وحى سره سم د حضرت محمد په شريعت او 
په دى وخت كې كيدى مشى . دى وكىپه قرآن او سنت باندې منولو و لوى او عمل پرى بان

چه د حضرت رسول اكرم د شفاعت او رعاو ورى او په قيامت اكهر لطف ده په برخه شى او 
لكه چه دمخه اشاره وشوه د . د دوز له اوره خالصون مونده كى او كامياب او بريالى ورى

 شوى سم چ آسمانونه او زمكه غه پروردار خه د استوله هددا په زه ل(آيت په آخر كې راى چه 
كله (بيا يى و فرمايل . دده په الس كې دى او هماغه ذات دى چه ژوندى كول كوى او وژل كوى

چه دا خبره روانه شوه چه آن حضرت د ول جهان او ولو ملتونو پيغمبر دى نو ايي چه دده 
ه په رسول چه پيغمبر هم په اهللا متابعت وشى او په ده باندى ايمان راول شى، ايمان په اهللا او دهغ

او دده په كالمو باندى ايمان لرى ظانوله ده خه پيروى وكى و په سم الر برابر پاتى شى، ايي 
رنده كو چه د اهللا له كلماتو او كالمو خه مطالب قران ورات انجيل او زبور او نورى استول 

غه وروسته چه حكم وشوى چه په پيغمبر ه هل. شوى محيظى دى چه په پيغمبرانو باندى راغلى دى
غه خه پيروى وكى، بيايي اشاره وكه چه ايمان يا ظاهرى تصديق د ه هباندې ايمان راوى او ل

حضرت محمد په شريعت له پيروى پرته امكان نه لرى او كفايت نه كوى، نو همدا المل دى چه 
غه ه هه تولى الرې بندى او مسدودى دى لاهللا تعالى ت: (جنيد بغدادى په دى اه داسې ويلى دى

 ۵۳۲او دا خبره د معارف كتاب په .) روش اوكنالدى پرته چه نبى كريم بشريت ته اواره كى ده
موالنا سيد ابولحسن ندوى ددى په ضمن كې چه د حضرت محمد رسالت او . مخ كې راغلى ده

ى الره كې خن واقع كيى هغه پيغام عام او جهانشول دى،نو هغه فسادونه او موانع چه په د
عارضى او موقتنى دى، بيا د ياد ولووده چه دغرامت چه د آسمانى پيغام حمل كوونكى او 

. غه پورى تلى دىه هاو د ولو خلكو د پاره نوراو هدايت دى او د نيوالو برخليك پ. وونكى دى
به نه شى او نه به له خبلو يكله شناوبې اغيزى نه شى او د فكرى حجو داوخحو كار ه هدا پ

م واوى او هيكله به ددى امت دينى علما او پوهان په ضالمت او ه هبنيادى هدافونو خه يوه ذر
زما امت به په ضاللت : (لكه چه په حديث شريف كې راغلى دى. مراهى باندې پريكه و نه كى

ه مخامخ كيى موقت او پر دون فساد او انحراف چه دغه امت درسر.) باندى راغون نه شى
عارضى به وى او ددى دينى د طبيعت سره به دغه كوالى مخالف وى او دا داسى غبارغوندى دى 
چه اصل جوهر او سره زرپوى خوبيا به ودى چه راو غبار ليرى كيى او اصلى جوهر بيرته 

نوا هيوبه پقيرته له خبل ان كاره كوى، او د همدغه قران او سنت ده اسالم شريعت په اوامرو او 
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زما امت به تل په حق باندى : (لكه چه په حديث شريف كې راغلى دي. مخه ى او نابوريى به
نو د اهللا تعالى دغه .) والوى، وك به ضرررورته نه شى رسول و چه د اهللا تعالى امر راشى

  .وعده حقه وعده ده
 عقيده اخالقو او نورو خصوصياتو كې ددوى په. جنايت او ماپوهى نهم هغه وخت زياته خوره ده

نو دى ولو درملونو ته په كتنى سره، چاره داوه چه . ددوى هيوادو يوه بله سره ليرې وو. توپير ؤ
ولو فكرونه له منه يوسى او دهغه په اى سم توحدى او الهى فكرى و دروى او د عدالت او حق 

چه خپل پچيان روزى په دى وك نه يوهيى پرستى په لوريې وبولى او داسى يى وروز ى لكه مو 
غه ه هچه ومره پيى په دې حالت كې تيرى شوى يوازى پاك اهللا په دى تاريخى حقيقت پوه دى چ

د كون او مكان او زمان پيدا كو لكن دى و دغه حالت راغلى چه بشريت ته يوه واحد شريعت او 
د نن ورى . رى يو د بله وهل او سره وتىپيغمبر راوليى او نيوال دو چى تمندر او هو له ال

پوهى تخنيك دا ولى ستونزى اوارى كى دى نيوالو د هر ه يوه د بله مبادله كى او يو . علم
هر ملت او هر هيواد بيلى انن واليتونه او ادارى واحدونه لرى او . له بل خه آخستنه كى ده

و ددى ولو نتيجه او پايله داده چه ولو خلكوته خ. داول بيا په جنايي سطحه سره ل شوى دى
ددى وسانكو په ذريعه او د بشريت د نجات په خاطر واحد دين او واحده فلسفه كومه چه معقوله 

او له بدبختيو او نا آراميو خه د غر بشريت وژغورى او ولو ته يو شريعت اعالن . ده وروسوى
وزره كلن تاريخ ته وورى او بيا د نن حال مطالعه كه وك . كى او يوه اهللا ته يى را وبولى

مو وكتل . كى نو وبه پوهيى چه يوه دين ته اتيا لرى خو دوى د بدبختى له كنرى خه وباسى
چه يو لى ودكى او انحراف يى پكى پيدا كى او خلكو دا وصعه د سرپرسترو وليده چه بيا 

  . ايي جنايي او د ول ترتيب دپاره وىغهه هد يوه داسى دينى ضرورت پيدا شوى چ
  



  
  
  
  
 
  
  

   
 
 
 

   بهادر امیریان میرعبدالرب
  
  
 
  

  مقدمه
هاي است که  اي از اصول و پرنسیب ترین سند تقنینی و مجموعه قانون اساسی، مهم

قوانین اساسی، کلیه . باشد کننده دولتی را دارا می خصوصیت عمده رهنمودي و تنظیم
ررات و احکامی را در بردارد که از طرف دولت، براي حفظ و نظم اداره امور موازین و مق

  .گردد جامعه، به شکل حقوقی وضع می
هاي سیاسی  هدف عمده قانون اساسی، برقراري نظم در مناسبات واقعی، ثبات میان پدیده

  .باشد اقتصادي، اجتماعی و کلتوري در فعالیت دولت، در یک کشور می
گردد زیرا  خذ، منشا و منبع عمده، براي کلیه قوانین کشور محسوب میقانون اساسی ما

به وسیله قانون اساسی، فعالیت . نماید سیماي حقوقی کشور را به طور کلی منعکس می
  .گردد ي آن، تنظیم میها آندولت و تمام ارگ

قانون اساسی، داراي قدرت عالی حقوقی بوده که در آن مبانی نظام سیاسی، اقتصادي، 
هاي اتباع  ي دولتی، حقوقی و مکلفیتها آنارگ هاي سازماندهی، فعالیت اجتماعی و پرنسیب

ترین سند سیاسی نیز  قانون اساسی نه تنها یک سند حقوقی بلکه عمده. گردد تسجیل می
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کننده حقوق افراد در  دهنده معیار حقوقی و وجایب و حراست شود، که تبارز محسوب می
  .کند هاي مختلف زندگی تعیین می قوقی را در نورمجامعه بوده، و معیار ح
ترین وثیقه ملی یک جامعه بوده، در واقع اصل و تهداب سایر قوانین را  قانون اساسی، مهم

رتبه و منزلت قانون اساسی نسبت به سایر قوانین باالتر بوده و دیگر قوانین . دهد تشکیل می
ها و وظایف مقامات  ور، نوع نظام، صالحیتدر قانون اساسی ساختار کش. باید تابع آن باشد

کشور، حقوق و وظایف اتباع، نحوه روابط و تعامل با سایر کشورها و موسسات خارجی و 
اصول قواعد کلی حقوقی، سیاسی، اعتقادي، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جامعه مشخص 

  .گردد می
رد اما در کشور ما، سال ي داتر بیشنهضت قانون اساسی در دنیا مخصوصا در غرب، سابقه 

هجري خورشیدي، در دوره زمامداري امیر امان اهللا خان، آغاز تدوین و تصویب قانون 1301
  .شود اساسی و تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی شمرده می

ها و اصول  در این مقاله به پیشینه رهیافت قانون اساسی در افغانستان که با نظامنامه
ها، در کل هشت قانون  نامه نامه و اصول با معرفی نظام. شود یابد، پرداخته می میها آغاز  نامه

از سلطنت مطلقه تا سلطنت مشروطه، از جمهوریت تا جمهوري دموکراتیک و (اساسی که 
  .شود ، به بررسی گرفته می)جمهوري اسالمی

  

  نامه و قوانین اساسی بررسی نظامنامه اساسی، اصول
   نظامنامه- 1

در افغانستان اولین سند قانونی که مفهوم قانون : مه اساسی دولت علیه افغانستاننظامنا
 به نام نظامنامه اساسی دولت علیه 1301اساسی را داشت بعد از حصول استقالل در سال 

  .افغانستان، تدوین و تصویب گردید
 1307هجري خورشیدي تا سال 1299این نظامنامه، مربوط به عهد امانی است که از سال 

هاي عسکري، تقسیمات ملکیه، جزاي عسکري،   نظامنامه از قبیل نظامنامه70در حدود 
  .تذکره نفوس و غیره وضع و تدوین گردیده است

و هر فرد .  در افغانستان آن وقت، قانون، یک واژه منفور در اذهان مردم تلقی شده بود
. پنداشتند خالف شریعت اسالم میداد، قانون را م نسبت به این واژه نفرت و انزجار نشان می

  )15:2(گذاري شد نام» نظامنامه« بنابه پیشنهاد محمود طرزي 1301بناء قانون اساسی سال 
امان اهللا خان که از پیشرفت کشورهاي غربی متاثر شده بود، و آرزو داشت که افغانستان 

امر را مرتبط به تحقق این . نیز در آینده یک کشور مترقی و پیشرفته در سطح جهان باشد
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به این منظور یک طرح قانون اساسی از . دانست داشتن یک قانون اساسی عصري و مدرن می
 در باره مواد مسوده قانون ابراز نظر ها آنطرف حکومت به نمایندگان ملت تقدیم گردید تا 

  .نمایند
ردید  در شهر جالل آباد جهت تصویب نظامنامه منعقد گ1301اي که در سال  لویه جرگه

هاي کشور در آن حضور  به دلیل این که نمایندگان تمام والیت.  نفر عضو داشت872بود، 
که ) 1302(در لویه جرگه پغمان . نداشتند، تصویب نظامنامه به جرگه دیگري محول گردید

 ماده، 73 فصل و 9باالخره قانون اساسی در . به منظور تصویب نظامنامه منعقد گردیده بود
  .رسید، تصویب شد  نفر می1504ي لویه جرگه که تعداد شان از طرف اعضا

دانند که افغانستان، براي نخستین بار  محققان این سند را اولین سند حقوقی و قانونی می
  .داراي قانون اساسی شد

در این زمان اولین بار، شوراي دولتی یک مجلسه تاسیس و در ماده سی و نهم این سند از 
داري و ملی  این شورا یک رکنه بوده ولی در قضایایی کشور.  استآن تذکر به عمل آمده

  .شد دهنده محسوب می مدقق و مشوره
المللی را که از  شوراي دولتی مذکور در پهلوي سایر وظایف، بودجه ساالنه و تعهدات بین

  .نمود گردید، تدقیق می طرف دولت ارایه می
مند  ی آن بود که دولت نوبنیاد را قانونیک) قانون اساسی(از خصوصیات خوب این نظامنامه 

را بار اول در کشور پایه ) قانون اساسی(نشان دهد و دیگر این که چنین نهاد پر اهمیت 
  .گذاري کند

  

   اصول اساسی-2
این اصول اساسی شامل دوره زمامداري نادرخان و  :اصول اساسی دولت علیه افغانستان

، لویه جرگه، این اصول اساسی )1310( عقرب 8 به. شود سی سال اول سلطنت ظاهر شاه می
 ماده به تصویب رساند، اصول اساسی متذکره که عیناء مفهوم قانون 110 فصل و 14را در 

نمود در ظاهر با نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان چندان فرقی  اساسی را افاده می
فقط اراده . ترسیم شده بوداما در ماهیت، شکل و رفتار دولت دیکتاتور منشانه . نداشت

  .شخص به عوض مفاد و روحیه مواد اصول اساسی دولت علیه افغانستان، حکمرانی داشت
آوردهاي اصول اساسی دولت علیه افغانستان آن بود که شوراي دولتی یک رکنه  از دست

به مجلس سفال و مجلس علیا، تبدیل شد که از آن : شاه امان اهللا خان به مجلس دو رکنه
چنان  هاي شوراي ملی و هم مله، در ماده بیستم اصول اساسی، وظایف، وجایب و مکلفیتج
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هاي آن در  در ماده شصت هفتم اصول اساسی، مجلس اعیان با وظایف، و جایب و مکلفیت
  .مواد بعدي آن تذکر داده شده است

 300 هجري و تقریباً در حدود 1340 هجري الی سال 1309در این دوره از سال 
 وضع گردیده بود، 1336ولنامه تصویب شد که از آن جمله، اصولنامه تجارت که در سال اص

  .تا اکنون نافذ است
  

   قانون اساسی-3
در پیوست با تحوالت و انکشافاتی که در جهان یکی بعد : 1343 قانون اساسی سال -1- 3

ر حال پیوست و در داخل کشور هم نهضت دانشجویی و پارلمانی د دیگري به وقوع می
 در دوره زمامداري 1343در این هنگام، قانون اساسی سال . تکوین، سازندگی و گسترش بود

 ماده به تصویب لویه جرگه 128 فصل و 11 در 1343 سنبله سال 29ظاهر شاه به تاریخ 
با توشیح از جانب ظاهر شاه در محل تطبیق ) 1964اکتبر  (1343 میزان سال 9رسید و در 

ترین قانون اساسی در   عصر خویش قانون اساسی مذکور یکی از جامعقرار گرفت که در
رشد جامعه مدنی، آغاز یک  داري و مواد مندرج آن در عرصه دولت. شد کشور، تلقی می

راه . در قانون مذکور، تفکیک قواي دولت مشخص گردیده بود. کرد دموکراسی را تمثیل می
آزادي بیان و قلم . در قانون تصریح شده بود مانی، فرهنگی و اجتماعی  بیرون رفت از عقب

آوردهاي این   از دست32آمیز در ماده   و تشکیل اجتماعات و مظاهرات صلح31در ماده 
 آن آمده که جرم یک امر شخصی است، تعقیب، گرفتاري یا توقیف 26در ماده . قانون بود

آوردهاي   از دستکند این هم یکی سرایت نمیمتهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگري 
  .تواند باشد این قانون می

اما آنچه که در قانون آمده بود به تطبیق آن چندان توجه جدي صورت نگرفت کار عملی و 
زیر بناي اقتصادي و فرهنگی با در نظرداشت تامین شرایط عینی و ذهنی جامعه بطی بوده و 

  .کم صورت گرفت
 فصل و 13وره جمهوري داود خان در این قانون در د: 1355 قانون اساسی سال -2- 3
 از طرف رییس 1355 از طرف جرگه، تصویب و در حوت 1355 دلو 25 ماده به تاریخ 136

  .جمهور توشیح گردید
، دولت جمهوري نو تأسیس در تنگناي سیاسی چپ 1352 سرطان سال 26بعد از کودتاي 

ا ود را به پیروزي رساند تکه سردار محمد داوود کودتاي خ زمانی. و راست قرار گرفته بود
یعنی . ا، که این حزب مخفی فعالیت داشت، پیروي کرد. خ. د. هاي ح اي از خط مش اندازه
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خط مشی خطاب به مردم جناح چپ را تا مدتی با خود داشت و هم یک تعداد از هوا 
 ولی بعد) فیض محمد خان وزیر داخله (هاي دولتی مقرر نمود  خواهان آن جناح را در پست

  .ها تغییر داد از سفر به عربستان سعودي نظرش را نسبت به چپی
از . اي را تدوین کند بعد از بیرون رفت از این تنگنا، دولت توانست قانون اساسی

هاي این قانون اساسی این بود که تغییر حکومت را از رژیم  فرسوده شاهی به  برجستگی
نون اساسی، یک حزبی بودن رژیم بود که یکی از نواقص این قانون قا. جمهوري، تبدیل کند

این تصمیم عجوالنه سبب . در ماده چهلم، سیستم یک حزبی در کشور اعالن شده بود
  . سیاسی را بار آوردوري مابی حکومت شد و نتایج ناگواردکتات

 آن بود که شوراي ملی افغانستان را زیر 48هاي دیگر این قانون اساسی، ماده   آمداز ناکار
  . حکومت در پی اقتدار اراده خود بودتر بیشی جرگه تغییر داد، از این تغییر نام مل

بر اساس این قانون، رژیم سیاسی افغانستان، زیاد تمایل به رژیم ریاستی داشته و 
که  طوري. العاده زیاد است هاي پارلمان فوق هاي رییس جمهور نسبت به صالحیت صالحیت

هاي عمده، کوتاه شده و تا سطح یک ارگان   صالحیتتوان گفت دست پارلمان در تمام می
  .تشریفاتی براي حکومت تنزل نموده است

 حمل سال 25این اصول در :  اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان-3- 3
در زمان » شوراي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانستان«هجري شمسی، توسط 1359

  .صویب گردیده و به تطبیق گذاشته شد ماده به طور موقت ت68ببرك کارمل، در 
اهللا به  این قانون اساسی در دوره ریاست جمهوري دکتر نجیب: 1366 قانون اساسی -4- 3

 ماده، از طرف لویه جرگه، تصویب و به تاریخ 139 فصل و 13 در 1366 قوس سال 8تاریخ 
  . از طرف رییس جمهور توشیح گردید1366 قوس سال 9

 در ماده پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی مذکور، حق کار، آوري است که قابل یاد
حراست از . دریافت مزد مساوي در برابر کار مساوي و کار اجباري را ممنوع قرار داده بود

قانون اساسی در فصل دهم با مواد مندرج آن به شوراي قانون اساسی اختصاص داده شده 
 قانونی از مواد آن در جامعه زیر لواي قانون اساسی گام بود تا در دراز مدت، استفاده معقول و

به گام و با نظر داشت تحلیل و تفسیر و جلوگیري از تخطی از قانون مذکور، استفاده درست 
  .شده بتواند

 1366این قانون در واقع قانون اساسی تعدیل شده سال : 1369 قانون اساسی -5- 3
  .باشد می
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 ماده ششم در مورد جبهه پدر وطن، ماده دوازدهم در ،1369در قانون تعدیل شده سال 
و . ششم در مورد نحوه تجارت خارجی بود، لغو قرار داده شد مورد سرود ملی و ماده بیست و

  .هاي قابل توجهی به میان آمد فتم و سایر مواد مورد نظر تغییره هدر ماد
ها بر پا  کست خارجیاما در کشور جنگ ادامه داشت، قیام علیه سرنگون کردن رژیم و ش

  .شده بود، بنابراین هیچ نوع توجهی به قانون اساسی و مواد آن میسر نشد
این قانون اساسی بعد از فروپاشی رژیم طالبان و در زمان : 1382 قانون اساسی سال -6- 3

هاي تسوید و تدقیق تهیه شد و در لویه  دولت انتقالی اسالمی افغانستان توسط کمسیون
 تن از نماینده مردم افغانستان، در شهر کابل،  502، 1382 قوس سال 22جرگه تاریخی 

 روز در فضاي وحدت ملی، با احساس مسوولیت و با آزادي تمام، سر انجام به روز 22طی 
 6 ماده به تصویب رسید که متعاقب آن به تاریخ 162 فصل و 12 در 1382 جدي سال 14

  . انفاذ و تطبیق آن رسماً اعالم گردید از سوي رییس جمهور توشیح و1382دلو سال 
هم یک   دارد با آن1382هاي که قانون اساسی سال  ها و برازندگی در پهلوي آن همه خوبی

  . ها در شرایط فعلی کشور، در این قانون قابل تصور است مقدار کاستی
 به بازار، باشد که امروز از این ماده قانون و عدم توجه دولت از جمله مساله بازار آزاد می

گونه نظارتی بر چگونگی تولید، تورید و کیفیت صورت  گیرد و هیچ استفاده سؤ صورت می
  ).13:2(شد  بهتر بود بازار، در شرایط حاضر مختلط در نظر گرفته می. گیرد نمی

  

  نتیجه 
ها و  دانیم همین که مردم زندگی گروهی را آغاز کردند، به وجود، نهاد که می طوري

کم کم، قدرت حاکم و سازمان سیاسی به نام . براي حکم راندن در گروه نیاز شدهاي  تدبیر
هاي مرتبط با آن در  در نتیجه، حقوق و وظایف افراد و دولت و نهاد. حکومت تشکیل شد
مرز این روابط، عنوان حقوق اساسی را  تعیین ماهیت، و محتوا و حد و. برابر هم شکل گرفت

  .انون اساسی قابل تطبیق استکه در چوکات ق) 5:4(دارند 
قانون اساسی یگانه وسیله رسیدن دولت به اهداف دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در 

گیري   طور چشم هاي دولت در چند دهه اخیر به ها و صالحیت فعالیت. باشد جامعه می
یق گردد تا وسایل و طرق جدیدي براي کنترول تطب  شده است که این امر موجب میتر بیش

 به ها آن سؤ استفاده صورت نگیرد و یا از ها آنها به وجود آید تا از  درست این صالحیت
در عین زمان آگاهی مردم در مورد حقوق . منظور اهداف شخصی و یا گروهی استفاده نشود

هاي ورود شدن مردم در  شان و توقعات شان از حکومت نیز افزایش یافته است، بناء باید راه
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داشتن قانون اساسی، با مواد و شرایط مندرج در سندي . می جست وجو گرددمسایل عمو
چنان در  هم. رود هاي اساسی به شمار می ه ، یکی از این را)249: 1(چاپ شده و انتشار یافته 

هایی که  هاي درحال افزایش که براي کنترول دولت وجود دارد، و دولت شرایط کنونی، رقابت
باید ) دهند هاي جهان را تشکیل می امروز اکثر دولت (اند،  ل گردیدههاي متعدد تشکی از گروه

هاي متفاوت، در یک قانون اساسی  ها و فراهم شدن رضایت گروه راه قانونی، براي رقابت
  . وجود داشته باشد

ایجاد ضرورت میکانیزم (هدف اساسی قانون اساسی این است که سیستم انتخاباتی
هاي اجتماعی و  مبتنی بر دستورات مذهبی، ارزش(اسی و فرهنگ سی) انتخابات منظم
-12:2(ولیت را فراهم سازد ابده و با مسو، ایجاد یک رهبر سالم و دولت حس)توقعات مذهبی

13.(  
  

  پیشنهاد
شوراي قانون اساسی قبالً تأسیس گردیده، ماهیتاً وجود دارد، ولی تشکیل و اداره آن فعالً 

که در حالت ضرورت تفسیر مواد قانون اساسی به آن وجود نداشته، یعنی مرجعی نیست 
  .مراجعه شود

شوراي قانون اساسی تحت اثر رییس عمومی شوراي قانون اساسی به دو : گردد پیشنهاد می
  :بخش فعال گردد

  .شوراي قانون اساسی که تفسیر مواد قانون اساسی را عهده دار باشد - 1
نون اساسی ایجاد گردد، تا بر محکمه اختصاصی قانون اساسی در چوکات شوراي قا - 2

شده مرور نموده و یقین حاصل شود که طرزالعمل دولت با قانون  قوانین و مقررات نافذ
اساسی کشور سازگار است و این محکمه عندالضرورت به حل مناقشات بپردازد که حقوق 

 .گیرد  را در بر میها آن  اساسی ادارات مختلف، دولت و روابط میان
 

  نامه کتاب
اه شهر، وشهري، جعفر، حقوق اساسی، متون قوانین اساسی فرانسه، آلمان، سویس، انگلستان و امریکا، تهران، نگب - 1

1384.  
 .دارانشاي قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان از تسوید تا توشیح، جلد اول، کابل، سال - 2
 .دید سالالملل پوهنتون نیویارك، افغانستان بشري، قانون ج مرکز همکاري بین - 3
 .1388نیاز، عبدالواحید، حقوق اساسی ، کابل، انتشارات فرهنگ،  - 4
  .وزارت عدلیه، مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان - 5
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اجتماعی پدیده

  
 سید محمد احسانی

  
  
  
  

  مقدمه
ترین جرایم علیه اموال و مالکیت   ي اجتماعی است و یکی از قدیمی سرقت یک پدیده

به موازات افزایش . شوند  شهروندان عادي کشور از آن متضرر میتر بیشو . رود میشمار  به
هاي مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که  آمار سرقت در کشور

هاي تولید، از بین بردن  هاي آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، باال رفتن هزینه پیامد
هاي  داشتن بخشی از نیرو گذاري در کشور، مصروف نگه  و سرمایههاي کار، تالش ه انگیز

عامل اقتصادي، عامل سیاسی، عامل : توان چنین برشمرد  را می امنیتی که عوامل این پدیده
  تواند این پدیده هاي قانونی، عامل قضایی که این عوامل می اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی

  .را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد
هاي اسالم در راستاي سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه،   و سیاست

 و کار را براي  حکومت اسالمی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت. تأکید به عوامل فوق دارند
شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به 

  .سرقت، کاهش یابد
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  تعریف سرقت
شده به دنبال آن تجاوز به   که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته از زمانی

از سوي، . است اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و براي آن مجازات منظور شده 
سهولت ارتکاب جرایم علیه اموال و محسوس بودن سود آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل 

یابند و  هاي مختلفی تحقق می جرایم مالی به صورت. شود نسبت به جرایم دیگر میجرایم 
اخیراً نیز . برداري، خیانت در امانت و تخریب جزایی سرقت، کاله:  عبارتند ازها آنترین   مهم

برداري است   موارد ماهیتاً نوعی کالهتر بیشجرم چک پرداخت نشدنی، با آن که در 
 را این گونه علماي علوم، جرایم مالی. ل به جمع  جرایم پیوستمسلحانه، به طور مستق

  :اند طبقه بندي کرده
 شوند زنی که جز جرایم مالی محسوب میراه: هانسرقت مسلح سرقت و.  
 اش عنوان سرقت  که مسلح باشد و یا عمل شخص بدون آن: استالب، انتهاب و اختطاف

 .کند  میگیرد و فرار داشته باشد به طور علنی مالی را می
 برخی از دانشمندان همچون شهید . در مفهوم اختالس، اختالف وجود دارد: اختالس

ربودن «: ثانی در کتاب شرح لمعه اختالس را بر مفهوم لغوي آن جاري کرده، بیان داشته اند
مال دیگري به طور پنهانی و بدون هتک فرد اختالس است اما اگر توأم با هتک فرد باشد آن 

م ربودن وهم مال مخفی باشد سرقت خواهد بود و ه هگا بر این اساس هر» نامند را سرقت می
اگر ربودن مخفی، اما مال آشکار باشد اختالس است و اگر هم مال و هم ربودن ظاهر و 

 .آشکار باشد، استالب خواهد بود
در اختالس، شخص با استفاده از غفلت : فرماید اي دیگر مثل صاحب جواهر می عده

اي از دانشمندان دیگر به تبعیت از برخی کتب لغت،  رباید اما عده مال، مال او را میصاحب، 
  .1دانند اختالس را مترادف استالب می

ر صورت، اختالس خواه به طور مخفیانه باشد و بدون هتک  فرد و یا به طور آشکار، ه هب
 مستحق تعزیز خواهد بدون نشان دادن اسلحه و یا با استفاده از غفلت مالک باشد مرتکب آن
جیب (شود مثل طرار  بود، اما در قوانین عرفی، همه این موارد تحت عنوان سرقت مطرح می

کسی با دارو دادن و یا مواد مخدر دیگري را مست (مقد و منبج ) کفن دزد(، نباش )بر

                                                 
  .50حمید دهقان، بررسی قانون سرقت، ص .  1
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یم مالی و خیانت در امانت انواع دیگري از جرا) برد کند و مال او را می کند و یا بیهوش می می
  .هستند

  

  تاریخچه سرقت
که از آغاز پیدایش ) جرایم مالی(ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت   یکی از قدیمی 

مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشري در سال مختلف وجود داشته، سرقت 
هاي ساده و در  به خصوص در سرقت. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. است

برداري که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی  یسه با کالهمقا
هاي پیري قابلیت مرتکب شدن را  فهمند تا سال که کودك معنا و مفهوم مال و مالکیت را می

ترین اداور زندگی اجتماعی   از سوي دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم. دارد
 و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشري براي مرتکب آن مجازات سخت تعیین بشر به زشتی

برخی از . کاران است ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه در حال حاضر در اکثر کشور. اند کرده
هاي مافیاي مشاهده  المللی و به صورت شبکه  در سطح بینتر بیشهاي اجرایی سرقت،  شیوه

  .2شود می
 از تر بیشها  هاي مرکزي سرقت ها و دولت ه به دلیل ضعف حکومتدر طول تاریخ گذشت

در حال حاضر . زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود نوع راه
هاي جدید و حتا در میان انبوه جمعیت و در  ها و شگرد ش  با استفاده از روتر بیشها  سرقت

 و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید گیرد حضور مالک و ماموران صورت می
هاي علمی در  هاي امنیتی به آخرین دستاورد هاي جدیدي به کار گرفته شده و نیرو شیوه

هاي جدید ارتکاب  یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه زمینه جرم
هاي مختلف در  ار سرقت در کشورر حال به موازات افزایش آمه هب. سرقت متحول گردند

ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداً رو به افزایش است امنیت مالی و حتا  کشور
امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدي قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است 

اي بزرگ کشور تهدید ه ویژه در شهره ها را ب و اظطراب و بالتکلیفی، بسیاري از خانواده
  .عالوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. کند می
  
  

                                                 
  .31المللی، ترجمه نگار رخشانی، ص  اندرو بوسار، بزهکار بین. 2
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  سارق کیست؟
واژه سارق اسم فاعل از مصدر سرقت است که در زبان عربی به شخص که عمل سرقت  

  .3شود است، گفته می انجام داده
ی دارند، خصوصاً در زمان مه افراد به آن آشنایه هو لفظ سرقت از جمله الفاظی است ک

ها مشکالت زیادي را به میان  ها و خانه ها و شرکت هاي سارق با سرقت از بانک ه حاضر که گرو
نکته . شود در زبان عربی سارق به مردي که به عمل سرقت مرتکب شود گفته می. آورند می

رق وارد بحث مه فقها با کلمه ساه هاست، این است ک جالبی که در فقه اسالمی مطرح شده
اند که علت آن  متعرض نشده) زند زنی که به عمل دزدي دست می(اند و در مورد سارقه  شده

  .کنیم را در شرایط زندگی مرد و زن جست وجو می
ترین  دانند که عمل سرقت، کاري بسیار مشکل است، زیرا  در عمل سرقت کم  همه می- 1

هاي سرپاي است که   زندان و یا الاقل کتککند، بینی می تاوانی را که سارق براي خود پیش
ي که از ها آناي و یا  چه ساقین حرفه اگر. رو خواهد شد  رو بهها آندر صورت گرفتار شدن با 

اند که اموال جامعه را تاراج نمایند که از این  طرف خود قانونگذار مترقی، ماموریت یافته
مقدس است و  که سرقت یک عمل نا ترین هراسی ندارند، ولی در هر صورت چون مسایل کم

. تواند سرقت را در جامعه، چه براي خود و چه براي دیگران تجویز کند هیچ شخصی نمی
بنابراین سارق . کند اي منفور تلقی و با آن مبارزه می همگان سارق و سرقت را پدیده

 لذا زنان باید آدم نترس و با جرأتی باشد. روست یشه با صحنه مخوف و خطرناك رو بهمه هک
گیرد تطبیق  که عموماً از طرف شب صورت می توانند خود را با چنین کار پر خطري نمی

دهند و اگر روزي زنی به این عمل زشت دست زد حتماً به تحریک مرد یا مردان فریبه کار 
  .است بوده 
ت یک ها به صور چه بعد افتد و اگر هاي مادي اتفاق می ها براي رفع کمبود  اکثراً سرقت- 2

اي نا مقدس را در نظام و روابط نادرست  آید لذا ریشه این پدیده حرفه پر افتخار در می
هاي اولیه مادي مردم باید برنامه ریزي  اقتصادي جست وجو کرد و براي اشتغال و تامین نیاز

  .درست و تدبیر اساسی کرد
صادي و اخالقی به  را غیر از عوامل اقت  ممکن است در بعضی مواقع، ریشه این پدیده- 3

شود که چرا  پس با در نظر گرفتن این عوامل، معلوم می. 4هاي انتقام جویانه نسبت داد تالفی

                                                 
  .101-100صص ها در اسالم،  ها و مجازات حسن، عباس زاده اهري، جرم. 3
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وارد شده است و زنان ) دزد مرد(در اکثر موارد، احکام مربوط به پدیده سرقت در قالب سارق 
ي است که به ها از جمله عوامل بسیار البته این علت. اند در مساله فقهی سرقت مطرح نشده

  .عنوان نمونه ذکر کردم
  

   ها و سارقان انواع سرقت
هاي از سرقت وجود دارد که به لحاظ موضوع با شیوه اجرایی و تخصص  امروزه شبکه

ها،  ها و جاده هاي مسلحانه در شهر شود، سرقت بندي می هاي مختلف طبقه سارقان به رشته
 مالک یا متصرف و مطلعان و شهود، با سرقت هاي توام با اذیت و آزار و حتا قتل فجیع سرقت

به طور ساده یا (ها؛ سرقت در شب  ها و صرافی بري، کیف زنی، سرقت از بانک ها و جیب موتر
؛ حمله به مؤسسات مالی و حامالن و )مرتبط با جرایم دیگر، به صورت انفرادي یا گروهی

برداري، سرقت بار  توام با کالهگیري، سرقت  مراه با گروگانه همحافظان وجوه، حمله مسلحان
  .5ها؛ دزدي دریایی و سرقت اشیاي هنري و اموال فرهنگی ها و کشتی کامیون

. هاي اطالعاتی و جسمانی نیز برخوردار اند عالوه به این برخی از سارقان از ویژگی
اد اي از جمعیت افر ها افرادي روان شناسی بوده و با کمال خوش رویی در میان انبوه بر جیب

سارقان . دهند دف قرار میه هاي معطوف شد مورد نظر شان را که توجه شان به مساله
اي هستند و اغلب داراي معاونان  العاده هاي جواهر فروشی داراي شهامت و جسارت فوق مغازه

مسلح بوده و با شکستن یا با سوراخ کردن دیوار و نقب زدن و شکستن گاوصندوق به سرقت 
ترین سارقان افرادي هستند که مسلح بوده و در خارج از شهر و دوستان   اكخطرن. پردازند می

  .6)سازمان مسلح و قطاع الطریق(نمایند  ها را نا امن می کنند و جاده به سرقت مبادرت می
  

  هاي این پدیده آثار و پیامد
امروزه به خاطر پچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب نا پذیر در زندگی  

 تر بیششود بلکه به  وندان، سرقت نه تنها که باعث از بین رفتن اموال شخصی افراد میشهر
سازد و از طریق دیگر انگیزه کار و تالش و  از آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می

هاي  شود و بخش هاي تولید می سرقت موجب افزایش هزینه. برد گذاري را از بین می سرمایه

                                                 
  .100همان اثر، ص . 4
  .38- 33الملل صص  آندرو بوسار، بزهکار، بین. 5
  .27-26شامبیاتی، حقوق جزاي اختصاصی، ص. 6
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گیري از پدیده سرقت و مبارزه با  سایر امکانات کشور باید صرف پیشالمال و  زیادي از بیت
هاي زندانیان و غیر آن شود، که آثار  ، تامین زندگی خانوادهها آنتبهکاران و سارقان اداره زند
ها  ها و شهروندان تحمیل، اضطراب و نگرانی دامن گیر خانواده زیانبار آن بر مصرف کننده

 امنیت داخلی مخدوش و موجبات نا رضایتی و اعتراض مردم را شود و از لحاظ سیاسی، می
تر  کند با توجه به مطالبی که گذشت ضعف مقررات مربوط به سرقت آشکار فراهم می

ترین   ترین و زیانبار  رایج. شوند  جرایم غیر قابل گذشت تلقی میتر بیشزمانی که . شود می
ن به جز در برخی فروض، غلبه داده قابل گذشت بوده جنبه خصوصی آ) سرقت(جرم مالی 

هاي مشورتی  شود به عبارت دیگر از دیدگاه قوانین موضوعه و آراي وحد رویه و نظریه می
شود و اخاللی را  اداره حقوقی اصل بر این است که در جرم سرقت تنها مال باخته متضرر می

  .7 شودآید مگر آنکه خالفش در دادگاه ثابت نظم و امنیت کشور به وجود نمی
  

  عوامل سرقت از دیدگاه جرم شناسی
در مورد عوامل ارتکاب سرقت از زوایاي مختلف تحقیقات زیادي شده است در این زمینه 

 اشاره ها آنهاي گوناگون ارایه شده که در این مقاله به چند نمونه از  نظریات و دیدگاه
  .کنیم می

ی تاثیر به سزاي در ارتکاب این هاي مال بدون شک فقر اقتصادي و نیاز: عامل اقتصادي
لذا اصوالً افراد و . 8ر فرد حق دارد از لوازم اولیه زندگی برخوردارباشده هپدیده دارد چون ک

هاي به  زنند مطابق بررسی تر دست به دزدي می اشخاص که نیاز مالی نداشته باشند، کم
 سالی  الت از اثر خشکشوند و حاص تر می هایی که میزان درآمد مردم کم آمده در سال عمل

رود دزدي  هاي که حاصالت باال می رود و برعکس سال آید میزان سرقت باال می پایین می
توانیم که ارتکاب سرقت ارتباط مستقیم  با میزان درآمد  یابد، بدون تردید گفته می تنزل می

  .و عرضه مواد اولیه دارد
که ریشه  جرایم، از جمله دزدي تا ایندر بسیاري از موارد ارتکاب :  اجتماعی-عامل سیاسی

  .اقتصادي داشته باشد ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است
گرایی به ویژه توسط رهبران  افزون خواهی، تجملتوقعات بیش از حد، :  عامل اجتماعی- 1

مطلوب در جامعه انگیزه ارتکاب جرایم مالی را در کارمندان دولتی  جامعه که عالوه بر تاثیر نا
                                                 

  .22-20حمید دهقان، بررسی قانون سرقت،. 7
  .324- 320، ترجمه محمد پروین گنابادي، صص1مقدمه ابن خلدون، ج . 8
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کند، وجود شکاف طبقاتی و افزایش روز افزون این شکاف که موجب کینه و نفرت  تقویت می
جوي را در قالب  طبقات محروم از افراد و اشخاص و مافیاي اقتصادي شده و انگیزه انتقام

هاي ناشی از  سیل مهاجرت. 9کند ارتکاب انواع جنایات به ویژه جرایم ملی و سرقت تقویت می
 که -هاي بزرگ به منظور کاریابی هاي کوچک به شهر ها و شهر از روستاها   سالی خشک

ممکن است بسیاري از مجرمان از میان حاشیه . حاشیه نشینی از آثار مستقیم آن است
هاي اجتماعی و خانوادگی و  گستگی روز افزون پیوند. هاي بزرگ بر خیزند نشینان شهر

اجتماعی به دلیل ارتباط نداشتن ساکنان مذهبی و عدم کنترل و یا عدم امکان کنترول 
هاي درآمد زا به ویژه در ایام  هاي سالم و شغل کاري و نداشتن سرگرمی بی. ها با یکدیگر محله

پیوندند ارایه  ها جوان و نو جوان به جمع بیکاران می تعطیالت زمستانی درکشور که میلیون
ها، نقل و ترویج بسیاري از  یزیونهاي جمعی مثل تلو هاي غلط در زندگی توسط رسانه الگو

هکاران در چهره ن قبح اجتماعی آن و نشان دادن تبها و از بین برد جرایم توسط رسانه
هاي گریز از  ها در کنار آموزش راه هاي جسور و شجاع، جرم زا بودن بسیاري از فیلم انسانی

آمد و منفعل  روي غیر کارهاي امنیتی در چهره نی هاي امنیتی و ارایه نیرو چنگ قانون و نیرو
  .گردد که موجب جرات تبهکاران می

عدم مشارکت مردم در امر امنیت و عدم اجرایی نظارت عمومی که خود معلول عواملی 
  .است که باید شناخته شود و بر طرف گردد

از بین رفتن روح مواسات اسالمی، گذشت و ایثار در جامعه به ویژه در میان افراد 
 این گروه از عطوفت اسالمی و انسانی برخوردار بوده و حقوق نیازمندان را دار اگر سرمایه

شود و هم صفا و مهربانی به صورت دو سویه در روابط  بپردازند، هم نیاز آنان رفع می
اهمیت ندادن والدین به مالکیت دیگران نیز نقش زیادي در ارتکاب . گردد اجتماعی حاکم می

ها که خود اکثراً معلول عوامل  چنین آشفتگی خانوادهو هم. سرقت توسط کودکان دارد
اقتصادي و اجتماعی دیگر است و جدال دایمی زن و شوهر و جدایی والدین نسبت به 

شود که کودکان بلکه بزرگساالن  کودکان و تحقیر دانش آموزان توسط معلمان باعث این می
طور اعتیاد به مواد  د، همانبراي خود نمایی انتقام جویی و کینه توزي مرتکب سرقت گردن

شود بلکه منشاي  مخدر و الکل نه تنها یک معضل اجتماعی در جامعه ما محسوب می
  .گردد ها از جمله سرقت می بسیاري از تبهکاري

                                                 
  .208اسالمی، ص حمید دهقان، پژوهش نو پیرامون انقالب . 9
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  مل سیاسیعا
طوري که ارتکاب سرقت موجب تضعیف امنیت کشور و اخالل در نظام اجتماعی  همان

هاي سیاسی است و  ي  کشور که بعضاً نتیجه بازگردد، ضعف حاکمیت و تضعیف قواي می
عدم برخورداري حکومت و قوایی سه گانه کشور از پایگاه و پشتوانه مردمی و ضعیف بودن 
رابطه بین ملت و دولت یا ایجاد شکاف بین ملت و دولت ضمن آنکه موجب از دست دادن 

گردد، فرصتی براي  م میپشتیبانی مردمی براي اجراي قانون و محروم شدن از اطالعات مرد
چنین عدم توزیع عادالنه امکانات کشور در  و هم. ها زنند تبهکاران است تا دست به شرارت

میان شهروندان و عدم تأدیه حقوق نیازمندان توسط دولت و جامعه، سهم به سزایی در 
  .10هاي مختلف سیاسی و مالی دارد ارتکاب سرقت با انگیزه

  

  عامل شخصی
هاي روحی و روانی مرتکب  موارد شخص به دلیل ضعف شخصیتی و نا رساییدر بسیاري از 

هاي کالن با زحمتی اندك و در  آمد گردد راحت طلبی و به دست آوردن در این عمل می
ها به  تبدیل رویا. هاي که دیگران دارند مدت زمان کوتاه، حسادت و عالقه رسیدن به چیز

عت و مردانگی با توجه به ضعف و کمبود روانی و واقعیت، انتقام از دشمنان، اثبا ت شجا
  .11هاي از این قبیل هستند موارد دیگر، نمونه

  

  هاي قانونی نارسایی
هاي قانونی است در بساري از  ها و نارسایی ترین عوامل ارتکاب سرقت، ضعف  یکی از مهم

  .زا است موارد قانون قبل از آنکه با جرم مبارزه کند، جرم
 قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفري به معناي عام در واقع شاخه : قوانین شکلی- 1

کابردي حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجرایی حقوق جزایی ماهوي است، صاحب 
نظران باور دارند تکامل و پیشرفت حقوق جزا در هر کشوري در گرو تکامل آیین دادرسی 

هاي زیادي را پیموده و امروز  نشیبآیین دادرسی کیفري در کشور ما فراز و . 12کیفري است
  .در وضعیت بحرانی واقع شده

                                                 
  .110-103حمید دهقان، دانش اجتماعی، ص . 10
  .338-336محمد آشوري، عدالت کیفري، ص . 11
  .28حمید دهقان، بررسی قانون سرقت، ص . 12
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ها و فاصله طوالنی میان ارتکاب جرم و رسیدگی و  یکی از عوامل اصلی تراکم دوسیه
رساند، نا  اقل می آمیز داشته باشد ولی آن را به حد مجازات مجرم که باید اثر ارعابی و عبرت

سوي دیگر به دلیل نادیده گرفتن امر تخصص در از . رسا بودن آیین دادرسی کیفري است
این قانون و فرض صالحیت عام براي قضات و دادگاه عالوه بر آن که آراي صادره بعضاً از 
غناي علمی و محتواي الزم برخوردار نیست موجب صرف وقت زیاد و طوالنی شدن رسیدگی 

  .گردد ازات میها و بی اثر شدن محاکمات و اجرایی مج و نهایتاً تراکم دوسیه
یکی از عوامل ارتکاب هر جرمی را باید در قوانین  ):ضعف قوانین سرقت( قوانین ماهوي- 2

به این بیان که برخی از قوانین به جاي آنکه به منظور . 13مربوط آن جرم جست وجو کرد
مبارزه با جرم وضع شوند، سیاق و نحوه تدوین آن و نوع سیاستی که در تصویب آن به کار 

  . مشوق مجرمان خواهد بودتر بیش، رفته
  

  عامل قضایی
ترین ارزش   از این جهت مقدس.  هر شغلی بستگی به ارزش موضوع آن دارد میزان ارزش

ترین   مشاغل، شغل قضایی است، زیرا موضوع آن اجراي عدالت و تأمین امنیت است، که واال
هاي قوه قضاییه  الحیتهاي اسالمی ص آرمان بشري است که در اکثر قانون اساسی کشور

  :چنین بیان شده
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع  - 1

  کند؛ خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می
 هاي مشروع؛ احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي - 2
 انین؛نظارت بر حسن اجرایی قو - 3
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات، مدون جزایی  - 4

  واسالم؛
 .14اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین - 5

چند وظایف فوق بر عهده قوه قضاییه است اما مباشر انجام آن از یک سو قضات و  هر
ظابطین قوه قضاییه قرار دارند که در راس آن ستند و از طرف دیگر ه هکارمندان قوه قضایی

  .نیرویی امنیتی است که وابسته به قوه مجریه است
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  نقش قوه قضاییه
تواند در   میها آنقوه قضاییه از لحاظ ساختار کادر اداري، مدیریت، قضات و سطح دانش 

 تبهکاران افزایش آمار جرایم و جسارت بخشیدن به تبهکاران موثر باشد، قضات در برخورد با
با . دهد نباید بیش از حد مسالحه کنند، احتااط در رسیدگی گاه جاي خود را به تسامح می

آن که قوانین جزایی جدید براي علمی کردن قضاوت و فردي کردن مجازات حد اکثر 
مساعدت را به عمل آورده است و نباید قضا از آن بد استفاده کنند و به جاي مجرمان ساده و 

  .گردند مند می اي از آن بهره تبهکاران حرفهابتدایی، 
  :دالیل کاهش موفقیت قوه قضاییه

  ها؛ پایین بودن دانش قضایی برخی از قضات با توجه به پچیدگی بسیاري از دوسیه - 1
 هاي دادرسی و قوانین ماهوي که پیوسته روبه افزایش اند؛ عدم تسلط بر قوانین آیین - 2
 هاي ارجاعی؛ عدم تناسب میان تجربه قضایی و دوسیه - 3
 ادر اداري در قوه قضاییه نه قضات؛هاي ک پایین بودن حقوق و در آمد - 4
 یاسی؛هاي س ضعف مدیریتی و مالحظه افراد دیگر با انگیزه - 5
استفاده زیاد از قانون عفو و بعضاً سؤ استفاده از این قانون توسط برخی از دست  - 6

حقات عفو از آن محروم می اندرکاران که موجب عفو بسیاري از تبهکاران شده ولی مست
 اي است؛  براي گریز بزهکاران حرفهراه دیگري. شوند
هاي نیروي  عدم توجه کافی به تحقیقات علمی در کشف جرم و بها ندادن به گزارش - 7

 امنیتی، از سوي برخی از قضات و بااالخره عدم هم آهنگی کافی بین قضات و نیروي امنتی؛
 کمبود امکانات؛ - 8
 دهد؛ ارایی قضایی آنان را کاهش مییی برخی از قضات که میزان کاشتغاالت غیر قضا - 9

عدم تضمین امنیت قضات دلسوز و انقالبی و بسیاري از موارد دیگر که به طور  -10
مستقیم در کاهش موفقیت قوه قضاییه موثر هستند و نتیجه آن افزایش آمار جرایم از جمله 

 .15سرقت است
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  ضابطین قوه قضاییه
 امنیت کشور و تفتیش و کشف جرایم است، هرگاه در انجام مسووله نیروي امنیتی ک

. شود آمد نباشد، موجب جسارت بزهکاران و افزایش جرایم می رسالت خویش ناکام بوده و کار
  :عواملی که در این زمینه موثر اند، عبارتند از

  یابی؛ کمبود امکانات، به ویژه در زمینه جرم - 1
ها به ویژه   از سوي گروهی، رسانهها آن و یا تضعیف هاي امنیتی بها ندادن به نیرو - 2
 هاي تلویزیونی؛ فیلم
ها در  ها و لغزش  و در نتیجه وجود برخی ضعفها آنعدم تامین هزینه زندگی  - 3

 هاي حساس؛ موقعیت
 خی از قضات نسبت به گزارش آنان؛هاي امنتی به علت بی توجهی بر دلسرد شدن نیرو - 4
اي و آزاد نمودن آنان، سبک شمردن  ه متهمان حرفهعدم برخورد قاطع قضات نسبت ب - 5

هاي  هاي زیادي که براي دستگیري این گونه متهمان توسط نیرو و نادیده گرفتن تالش
هاي   البته این نیز بعضاً ناشی از کم دقتی یا تسامح خود نیرو16امنیتی به عمل آمده است

روي انسانی کار آمد و عدم توجه امنیتی است، پایین بودن سطح آموزش و امکانات، کمبود نی
کافی نسبت به تجربه و تخصص افراد اعم از درجه داران و صاحب منصبان توسط مقامات 
مربوط نداشتن اختیارات قانونی در کشف جرایم توسط ماموران آگاهی و باالخره ضعف 

 .مدیریت از دیگر عوامل ضعف عملکرد نیروي امنیتی و قوه قضاییه است
 

  از دیدگاه جامعه شناسیرسی سرقت بر
دزدي  آمیز از دزدي  عادي، دله در جامعه شناسی انحرافات، سرقت به عنوان جرم خشونت

و دزدي از مغازه متمایز شده و در معناي ربودن داراي از یک شخص یا یک موسسه مالی و 
خص بنابراین شا. ها با توسل به خشونت، تهدید و زور به کار رفته است تجاري نظیر بانک

است با این حال به تمایز بین سرقت و » خشونت شخصی« گیري اصلی در سرقت به کار
دزدي در برخی موارد مشکل، است مثال اگر متخلفی کیف پولی را از قربانی آن چنان به 

ترین مقاوت انجام دهد، این عمل ممکن است به دله دزدي  سرعت برباید که او نتواند کوچک
ي شود، اما اگر جدالی بین قربانی و متخلف رخ دهد، احتمالی بند یا دزدي عادي طبقه

عنوان ه سرقت را ب. بندي شود ان دزدي عادي طبقهي وجود دارد که این عمل به عنوتر بیش
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هاي  کند براي مثال هنگامی که موتر ربایان مردم را به زور از موتر آمیز مجزا می جرم خشونت
ربایند،  هاي شان را می هاي جدي وارد نموده موتر سیب اها آنکنند و بعضا به  شان خارج می

هاي جامعه شناختی در مورد عوامل اجتماعی  پژوهش. جا جرم سرقت رخ داده است در این
سرقت بیانگر آن است که بین سرقت و افزایش بی رویه جمعیت، افزایش نرخ بی کاري، فقر، 

مصرف، تغییر در هرم سنی و جوانی هاي  باال رفتن مخارج زندگی و تغییرات سریع در الگو
. جمعیت و تراکم جمعیت مهاجر، و جابه جایی جمعیت رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد

هاي غیر رسمی از بین رفتن  کنند، جایی که کنترول افراد که در مناطق شلوغ زندگی می
راهم بودن ي براي سرقت دارند به عالوه فتر بیشکنند، آمادگی  افراد احساس گمنامی می

هاي رسمی و غیر رسمی و عدم رعایت موارد ایمنی   هاي سرقت بدلیل کاهش کنترول زمینه
توان به   را می شود برخی از عوامل این پدیده توسط مردم موجب افزایش سرقت در جامعه می

  :شرح زیر بیان کرد
ي حمایتی ها در جوامعی که نظام تأمین اجتماعی و نهاد: فقر و نیاز و محرومیت مادي - 1

نتواند فقر را کنترول نموده نیازمندان را تحت پوشش و حمایت مادي قرار دهند  فقرا 
هاي پر خطري براي جامعه خواهد شد که سرقت را راه حلی براي فقر زدایی انتخاب  گروه
  .17کنند می
تزلزل در نهاد خانواده در اثر طالق، تضعیف بهداشت روانی :  گسیختگی خانوادگی - 2

هاي  هاي زناشویی، روابط نا مناسب والدین با فرزندان، و عدم ارضاي نیاز و ناسازگاريخانواده 
عاطفی فرزندان توسط خانواده، جوانان را براي جرایم خشونت آمیزي مثل سرقت مستعد 

 .سازد می
ها و شیوع پدیده مهاجرت و حاشیه  گسترش بی رویه شهر: مهاجرت و حاشیه نشینی - 3

انبوهی و تراکم جمعیت حاشیه . ها افزایش داده است ر کالن شهرنشینی، نرخ سرقت را د
هاي رسمی  مراه مشکالت اقتصادي نظیر بی کاري و در آمد اندك و تضعیف کنترله هنشین ب

 .کند و غیر رسمی در این مناطق زمینه را براي سرقت فراهم می
رلند بر این برخی از جامعه شناسان نظیر ساد :هاي همسال بزهکار معاشرت با گروه - 4

باورند که سرقت نیز مانند هر نوع رفتار انحرافی دیگر آموختنی است بنابراین معاشرت 
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جوانان با افرادي که سابقه ارتکاب سرقت را دارند نقش موثري در تمایل آنان به سرقت 
 .خواهد داشت

 طبق پژوهش انجام شده بین اعتیاد به مواد مخدر و سرقت در: اعتیاد به مواد مخدر - 5
ها را از منازل  انجام  ین سرقتتر بیشجهان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و افراد معتاد 

 .18داده اند
 

  اسالم و سیاست جنایی آن
مند متشکل از  اي منسجم و نظام احکام و مقررات دین مقدس اسالم به عنوان مجموعه

رو با آن که براي سرقت مسایل اعتقادي، اخالقی عبادي و حقوقی تنظیم یافته است از این 
بینی شده ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت بهداشت جنایی  مجازات نسبتاً سنگین پیش

مقرر گشته، تا رعایت آن انگیزه و علل ارتکاب سرقت تقلیل یافته و ارتکاب سرقت به حد 
بینی نموده  اسالم در نهایت، مجازات قطع دست را با شرایطی براي سارق پیش. اقل برسد

  .19ستا
اسالم براي هر انسانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان که در قلمرو :  حق حیات- 1

هاي گوناگون از آن  کند حق حیات را به رسمیت شناخته و با شیوه حاکمیت آن زندگی می
  .کند دفاع می

 مقرر کرده، قتل و آدم کشی، ها آن احکام و مقرراتی جهت حفظ حیات انس-1- 1
 خطر وهالکت را تحریم کرده و دفاع از نفس را به عنوان دفاع خودکشی، القاي نفس در

  .مشروع در برابر تجاوز دیگران واجب نموده است
بینی کرده، ماکوالت و   احکام و قوانینی را به عنوان بهداشت جسم و روح پیش-2- 1

  .مشروبات مضر و بیمار زا، از قبیل خوك و مشروبات الکلی را تحریم کرده
 خطر عسر و حرج، مشقت، ضرر، ضرورت و خطر از ارتکاب برخی از نگامه ه ب-3- 1

  .محرمان را در حد لزوم تجویز کرده و از انجام بعضی واجبات صرف نظر کرده است
شود و از   محسوب میها آنمال و مالکیت در حقیقت مرحله نازله حیات انس:  حق تملک- 2

از این لحاظ » حرمته ماله کحرمه مه«دیدگاه اسالم حرمت مال انسان همانند او محترم است

                                                 
  .200پشین، ص. 18
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انسان به منظور تامین مسکن، غذا، پوشاك و سایر لوازم ضروري زندگی خود از حق تملک 
  . برخوردار است

  

  هاي اولیه از دیدگاه اسالم ضرورتهاي تامین  راه
هاي اولیه و اساسی بشر، در مرحله اول  ي مکتب اسالم براي رفع نیازمند:  کار و تالش- 1
این مکتب کار را به منزله جهاد در راه خدا تلقی کرده . کند هنگ کار و تالش را ترویج میفر

دهد،  کاري و تن پروري  را شدیداً مورد نکوهش قرار می داند و برعکس بی و آن را عبادت می
کند، عالوه بر این دولت و جامعه اسالمی  اسالم با این مقررات فرهنگ کار، را تقویت می

رند زمینه الزم را براي اشتغال افرادي که توان انجام کار را دارند فراهم کنند و وظیفه دا
امکانات و ابزار کار، را در اختیار شان قرار دهند و هرگاه ابزار کار یا زمینه کار در اختیار افراد 

فتاده قرار نداشت و یا افراد توان انجام کار را نداشتند و یا بر اثر بیماري کهولت سن از کار ا
هاي آنان را برآورده سازند  شدند و یا محصول کار کفاف زندگی شان را ننموده، باید نیاز

  .مندان دارند، ادا نمایند حقوقی را که نیازمندان در اموال ثروت
در این مکتب قوانین وضع شده که با رعایت آن توسط ثروتمندان نیاز : تکامل اجتماعی

 را نیز ها آنهاي رفع نیاز  ا با وضع قوانین جهت نیازمندان، راهشود لذ اولیه، نیازمندان رفع می
  .بیان کرده است

قانون مربوط به مستمندان، فقرا، مساکین، بیماران، نا :  قوانین تکامل اجتماعی-1- 2
بینایان از پا افتادگان، زمین گیران، آوارگان، درماندگان، اسیران، مسافران، مهمانان، ایتام، 

 ها آنهی، سالخوردگان، مقروضان خسارات دیدگان دیه مقتوالنی که قاتالن  هاي سر را بچه
گان، والدین، اقربا و افراد واجب  شناخته نشده اند و یا توان پرداخت دیه را ندارند، همسایه

هایی هستند که جامعه اسالمی وظیفه دارد آنانرا تحت پوشش  النفقه از جمله افراد و گروه
  .بگیرد

هاي خود  هر چند ادیان الهی براي اجراي دستور: ماعی و دولت اسالمی عدالت اجت- 3
ورزند اما تعدادي از پیروان مکتب   بر وجدان درونی و اعتقادات مذهبی تأکید میتر بیش

پردازند و یا از طریق  ي مذهبی نمیها آنهاي شرعی خود را بخاطر ضعف بنی اسالم، مالیات
دار اجراي  رو دولت اسالمی عهده از این. کنند نگ میافزون طلبی عرصه را براي دیگران ت

کوشد و از طرف  دولت از یک سو در تقویت فرهنگ دینی مردم می. عدالت اجتماعی است
به بیان دیگر، دولت . کند خاص بر خیل عظیم جامعه جلوگیري می دیگر، از اصحاب گروهی

 همگان و آماده کردن بستر اسالمی وظیفه دارد ضمن فراهم کردن زمینه کار و تالش براي
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هاي مذهبی و روحیه گذشت و ایثار مردم،  فرهنگی مناسب براي تقویت عقاید و باور
ها را جمع آوري کرده و میان نیازمندان به صورت عادالنه توزیع  وجوهات شرعیه و مالیات

ر هاي باد آورده، احتکار، غش د دولت اسالمی وظیفه دارد تا از انباشتن سرمایه. کند
کند و در  معامالت، ربا و ظلم و اجحاف، استثمار کارگران توسط کار فرمایان جلوگیري می

هاي جدید ضمن محدود کردن ثروت متمکنان، به رفع مشکالت  صورت لزوم با وضع مالیات
ها رفع شوند، حقد و  تا اینکه نیاز. هاي طبقاتی را کم کند و فاصله: اقشار آسیب پذیر بپردازند

کاهش یافته صفا و دوستی در میان طبقات و اقشار مختلف جامعه بوجود آید و با ها  کینه
  .توان میزان ارتکاب جرایم را کاهش داد این مال می

  

  نتیجه
با توجه به آنچه گذشت در مبارزه با سرقت باید عوامل این پدیه را شناخت و به طور همه 

ها و مراکز فرهنگ  مت گماشت، رسانههاي امنیتی و مردم به آن ه جانبه و با همکاري نیزو
در ترویج فرهنگ ایثار، گذشت، مواسات اسالمی، تکامل اجتماعی و به خصوص در اشاعه 

ي ها آنگرایی مبارزه کنند و در تقویت بنی فرهنگ قناعت باید بکوشند و با فرهنگ تجمل
اسب با قوانین من) ولسی جرگه(چنین باید مجلس نمایندگان  مذهبی همت گمارند و هم

هاي مختلف را وضع و اصالح کند، موسسات خیریه در شناسایی افراد مستحق و  سرقت
کمک به آنان بکوشند، دولت زمینه الزم را براي تالش همه مردم فراهم سازد و با ارایه لوایح 
از انباشت ثروت جلوگیري کند مردم نیز با آموختن نکات ایمنی براي حفظ اموال آن را به 

هاي  هاي مالی و معیشتی نیرو  تا ارتکاب سرقت به سهولت صورت نگیرد باید نیازکار گیرد،
یابی مجهز گردند، تا با قاطعیت و  هاي جدید براي جرم امنیتی تأمین گشته و به تکنیک

احساس مسوولیت در حفظ امنیت و کشف جرایم و دستگیري مجرمان، به وظایف خود عمل 
هاي  اي دوسیه  در برخورد با سازمان حرفهتر بیش مسوولیت کنند، باید قوه قضاییه با احساس

باالخره از لحاظ . این گونه تبهکاران را به قضات با تجربه، عالم، شجاع و با شهامت بسپارد
که کنترول  فرهنگی باید تالش کرد تا سرقت به صورت منکر اجتماعی جلوه کند به طوري

  .ه عنوان فرد ضد اجتماع احساس انزوا کنداجتماعی در این زمینه اعمال گردد و سارق ب
  



 
  
  
  
  
 
 

    محترم عبدالقادر عدالتخواهبیانیه
  اداري وزارت عدلیهمعیین

  
  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ساي محترم ؤین و رمسوولساي محترم ادارات مختلف، و، رن صاحبان محترمیبه اجازه معی

السالم علیکم و رحمت ! دران عزیزان و براالمللی، خواهر نهاد هاي جامعه مدنی، دوستان بین
  !اهللا و برکاته

 بـا شـکوه و بـسیار مهـم کـه در        یـن جلـسه    ا برایم جـاي نهایـت خرسـندي اسـت کـه در           
 بـه کمـک مـالی       »اختطـاف و قاچـاق انـسان      ي جامعـه مـدنی علیـه        ها  نابسیج سازم « مورد

ــین  هوجیبــکــنم و  ، شــرکت مــیدایــر گردیــده اســت) IOM(المللــی مهــاجرت  ســازمان ب
ــا شــکوه، از ســازمان     مــی خــود  ــن ورکــشاپ ب ــدویر ای ــم کــه بمناســبت ت ــیندان ــ ب ی الملل

 بـــه اًن اظهـــار ســـپاس و امتنـــان کـــنم و ضـــمندســـت انـــدرکارا  میمهـــاجرت و تمـــا
  .اشتراك کنندگان این ورکشاپ خیر مقدم عرض کنم میتما

زشــت و پدیــده اختطــاف و قاچـاق انــسان یــک عمــل نهایــت  ! خـواهران و بــرادران عزیــز 
همـه سـاله تعـداد    . باشـد  ی مـی المللـ  بـین غیر انسانی بوده و از جمله جـرایم سـازمان یافتـه     

  .گردند زیادي از مردمان جهان قربانی این عمل ضد بشري می
ــان  ــگ خانم ــه جن ــر   ادام ــه اخی ــه ده ــوز س ــتی  س ــصادي و تنگدس ــر اقت ــشور، فق ،  در ک

دیگـر باعـث گردیـده اسـت     ا عوامـل  هـ   هدسـت آوردن مبـالغ هنگفـت و غیـر مـشروع و د              هب
  .قانونی و یا غیر قانونی بپردازندهاي  که مردمان کشورما به مهاجرت
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، ، اروپــا، امریکــاســیاي مرکــزيآ، ایــران، پاکــستانهاي  زیــادي از مــردم بــه کــشورتعــداد
ی بـا اسـتفاده   المللـ  بـین  از مافیـاي     اي  عـده . انـد  گردیـده  استرالیا و سایر نقاط جهان مهـاجر      

وطنــان مــا را قاچــاق نمــوده و بــه مقاصــد  سامان افغانــستان تعــداد از هــم نــا بــعیتاز وضــ
 نـه  هـا  آن در مـسیر راه قبـل از رسـیدن بـه مقـصد تعـداد زیـاد از            .دهنـد  مختلف انتقال می  

ــوال و دارا ــا امـ ــتنهـ ــالمت   یـ ــات و سـ ــق حیـ ــه از حـ ــت داده بلکـ ــویش را از دسـ ی خـ
  .گردند خویش محروم می میجس

تـر از صـد نفـر     ریـم کـه تقریبـآ یـک سـال قبـل، اضـافه            دا مه مـا و شـما بیـاد       ه هچ چنان
ــ       هـم  طـرف ایـران انتقــال   ه وطنـان مـا بــداخل کـانتینر جابجـا و از شــهر کویتـه پاکـستان ب
جملــه زنــان و اطفــال شــدند کــه در اثــر کمبـود اوکــسیجن تعــداد زیــادي از ایـشان من   مـی 

  .هاي شیرین خود را از دست دادند  جان18زیر سن 
 زنـان  اًعمـل آمـد کـه قاچـاق انـسان خاصـت      ه  اشـاره بـ  که قـبالً   يطور انهم! دوستان عزیز 

ــل مختلــف مــی      ــان ایــن ســرزمین داراي عوام ــند و کودک  در جملــه ایــن عوامــل  . باش
ــتنگد ــرد     س ــدم آگــاهی م ــاطق، ع ــت در بعــضی من ــدان امنی ــب شــوم تی، فق  م از عواق

  .توان حساب کرد اختطاف، بی سوادي، بیکاري و غیره را می
مقاصــد یـن عمــل ننگـین و ضــد بـشري را جهــت بـر آورده شــدن اهـداف و       ا،قاچـاقبران 

هـاي   ی، اشـتراك در درگیـري     یهـاي تجـارتی، جنـسی، گـدا        مختلف از قبیـل بهـره بـرداري       
  .هندد ترورستی و دهشت افگنی و غیره انجام می
ــ  ــراي قاچــاق افغ هــا قاچــاق یکــی از ایــن معبر.  وجــود داردهــا نا معبرهــاي مختلفــی ب

یــن قربانیــان  اتعــداد از یــک. ســوي کــشور اســترالیا اســته ریــق جاگارتــا بــ از طهــا ناافغــ
م در مــسیر هـ اي  هعـد . شـوند  توسـط پـولیس دسـتگیر و دوبـاره بـه کـشور برکـشتانده مـی        

ــین   ــه ســرمنزل   مــیراه در هنگــام مــسافرت در کــشتی از ب ــد و عــده محــدودي هــم ب رون
هــاي غیــر انــسانی  لیــتولــی قاچــاقبران در کــشورهاي مختلــف بــه فعا. رســند مقــصود مــی

  .شوند تر توسط پولیس دستگیر می خویش ادامه داده و کم
ــسم    ــاي ب ــارات آق ــاس اظه ــه اس ــس    ب ــفیر افغان ــسمل س ــه در  اهللا ب ــدونیزیا ک تان در ان

ــرانس  ــسان «کنف ــاق ان ــر »قاچ ــخاص و ج ــک اش ــالی ترافی ــالی  «ایم انتق ــده ب  Baliمنعق
Process «ــ ــه ب ــاریخ ه  ک ــوالي 29-27ت ــ2009 ج ــر گردی ــدود  دای ــر 470د در ح  نف

افغــان در کــشور انــدونیزیا توســط پــولیس دســتگیر و بــه ســفارت افغانــستان تــسلیم داده  
  .اند اجرت به افغانستان برگشتانده شدهی مهالملل بینکمک مالی سازمان ه شده و ب
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ــی قابــل تــذکر مــی ــینکــاران   جملــه ایــن جنایــتازم کــه دان ی تعــدادي از اتبــاع المللــ ب
ــض   ــز ع ــستان نی ــدافغان ــط نی   . ویت دارن ــاقبران توس ــاد از قاچ ــداد زی ــی  رتع ــاي امنیت وه

چـه بـر اسـاس راپـور مـورخ           افغانستان دستگیر و تحت تعقیـب عـدلی قـرار گرفتنـد چنـان             
ــت تح10-1-1389 ــوي    ل ریاس ــتیالی ل ــرایم مرس ــصایه ج ــل اح ــای ــور .ا.رنوالی جس ا در ام

ــان ســال  مینظــا ــداد 1388در جری ــه تع ــت گ 607 ب ــه اختطــاف تثبی ــه در  واقع ــده ک ردی
هـا عــدم تــامین امنیـت کامــل، بیکــاري، ضــعف    اپـور متــذکره علــت عمـده ایــن اختطــاف  ر

ــت  ــسایل سیاســی، مخالف ــاي ذات اقتــصادي م ــام ه ــجــویی البینــی انتق شروع ، اســتفاده نام
  .جنسی و غیره وانمود شده است

ــه دولــت ج خــوش ــا تروریــزم ا قــوانی.ا.بختان ــورد مبــارزه ب  ، اختطــاف و قاچــاقنی را در م
ــ   ــرده اســت ک ــع ک ــسان وض ــ  هان ــوقه ــانون ف ــذکر در  ردو ق ــال 25ال ــرطان س  از 1387 س

ــ  ــده رس ــق جری ــیده ا    میطری ــشر رس ــه ن ــه ب ــرم عدلی ــتوزارت محت ــه و . س ــه در تهی البت
ی مــا المللــ بــینتــسوید قــانون مبــارزه علیــه اختطــاف و قاچــاق انــسان همکــاري دوســتان 

جـا  .  نهایـت برجـسته بـوده اسـت    )IOM(ی مهـاجرت  المللـ  بـین ین سـازمان   مـسوول  اًخاصت
هــاجرت اظهــار ســپاس و ی مالمللــ بــینین سـازمان  مــسوولبه یشــا دارد کـه از همکــاري بــی 

  . امتنان نمایم
ـ      نکته: تان محترم سود سـت کـه عـده زیـادي از         ا دانـم ایـن    آوري مـی  یـاد ه  اي را که الزم ب

ــان ا ــیب  قربانی ــشر آس ــسان را ق ــاق ان ــاف و قاچ ــ ختط ــذیر جامع ــان و پ ــی زن ــال ه یعن اطف
پـذیر مـورد حمایـت     سیـستم حقـوقی کـشورما ایـن قـشر آسـیب            در   اًبنـ . دهـد  تشکیل مـی  

ــد  ــرار دارن ــه ق ــ. همــه جانب ــه اب ــن معن ــسان از خــدمات  ای ــان اختطــاف و قاچــاق ان  قربانی
ــان مــستفید مــی  ــران خــساره ناشــی از عمــل جر  حقــوقی و صــحی رایگ ــیشــوند جب را  م

. گردنـد  اي امـن برخـوردار مـی      هـ   ها خانـ  شوند و از خدمات مراکـز حمـایوي و یـ           مستحق می 
این خـدمات از طریـق مراجـع دولتـی و غیـر دولتـی، موسـسات و نهادهـاي جامعـه مـدنی                      

هـاي جامعـه مـدنی کـه در         موسـسات و نهاد     می از تمـا   اًبنـ . شـود  ه مـی  یخوبی ارا ه  تاکنون ب 
 هـاي  یتمـسوول ه خـدمت بـه نیازمنـدان و قربانیـان جـرایم مختلـف وظـایف و                  یـ راستاي ارا 
  . ایممن اند ابراز سپاس و امتنان می حسن صورت آن انجام دادهه خویش را ب

ــز ــ ! خــواهران عزی ــرار دارد ک ــوقعیتی ق ــستان متاســفانه در م ــ  هافغان ــداي قاچــاق ه م مب
ـ . انسان اسـت و هـم مقـصد آن          و  افغانـستان ههاي همـسای  از کـشور هـا  نا انـس ایـن معنـ   ه ا ب



 

 

206  
 

ل   
حم

  
13

89
  


ل  

لس
مس

ره 
شما

   
  

86  

 لــذا قاچــاق انــسان یــک شــوند اچــاق مــیهاي دیگــر قهــم از طریــق افغانــستان بــه کــشور
  .طلبد میمکاري کشورهاي منطقه را ه  هاي است ک معضله منطقه

منظــور مبــارزه علیــه ه ســت کــه بــ اآور شــوم ایــنخــواهم یــاد  نکتـه دیگــري را کــه مــی 
ــم   ــامین ه ــسان و ت ــاق ان ــع ذي آ اختطــاف و قاچ ــان مراج ــسیون  هنگــی الزم می ــط کمی رب

 و قاچــاق انــسان در قــانون مبــارزه علیــه اختطــاف و  عــالی مبــارزه علیــه جــرایم اختطــاف
ــیش ــسان پ ــرم ب ت کــه در راس ایــن کمیــسیون جاللتمــآ بینــی شــده اســ قاچــاق ان محت

ــه قــرار دارد    ــاحب عدلی ــر ص ــدگان بــا      . وزی ــشکل از نماین ــن کمیــسیون مت ــضاي ای اع
ــوي  ــالحیت اداره ل ــص ــار   ارنوالی، وزارتس ــه، ک ــه، خارج ــور داخل ــرم ام ــاي محت ــور ه  و ام

، معــارف، اطالعــات و فرهنــگ، ارشــاد حــج و اوقــاف، صــحت  عی، شــهدا و معلــولیناجتمــا
ــان، عــودت مهــاجرین، ریاســت محتــرم عمــو عامــه امنیــت ملــی، کمیــسیون   می، امــور زن

  .باشند ي اجتماعی میها نامستقل حقوق بشر افغانستان و دونفر نمایندگان سازم
باشـد کــه   ه و مهـم مـی  هـاي نهایـت عمـد    یون متـذکره داراي وظـایف و صـالحیت   کمیـس 

بر مبنـاي مـاده پـنجم قـانون مبـارزه علیـه اختطـاف و قاچـاق انـسان، وظـایف کمیـسیون                      
  :باشد قرار ذیل میه ب

ــطح        - 1 ــسان در س ــاق ان ــاف و قاچ ــرایم اختط ــاب ج ــل ارتک ــابی عوام ــه و ارزی مطالع
  .کشور

ـ    بـه شــمول تبلیغـات و آگـاهی   هـا  برنامـه طـرح و تطبیـق    - 2 گیري منظـور جلــو ه عامـه ب
 .تکاب جرایم اختطاف و قاچاق انساناز ار
 .جمع آوري ارقام جرایم اختطاف و قاچاق انسان و نشر آن - 3
 .ه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام قوانین مربوطی ارا - 4
 .ه آن به حکومتیترتیب گزارش ساالنه جرایم اختطاف و قاچاق انسان و ارا  - 5
 .سایر وظایفی که از طرف حکومت محول میشود - 6

باشـد عبـارت از تطبیـق     آنچه کـه از نظـر مـا نهایـت عمـده و مهـم مـی              ! حاضرین محترم 
بــال انحــراف احکــام قــوانین نافــذه، خاصــتا قــانون مبــارزه علیــه اختطــاف و قاچــاق انــسان  

، بلکـه   اداره و یـا نهـاد خـاص مربـوط نبـوده           البته تطبیق این قانون تنهـا بـه یـک           . اشدب می
  .طلبد میذیربط را تشریک مساعی و همکاري سایر ادارات و موسسات 

از جانــب دیگــر جــرایم اختطــاف و قاچــاق انــسان یــک جــرم عــادي و معمــولی نبــوده و  
ی المللـ  بـین الـذکر جنبـه    بلکـه جـرایم فـوق     . باشـد  مـی به قلمرو یک کشور معـین محـدود ن        
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ــ ــینها، موســسات، نهادهــاي مــدنی و جامعــه همکــاري تمــام کــشوره داشــته و ب ــ ب ی الملل
ــاز دارد ــت. نی ــازمااًخاص ــینن  س ــ ب ــاجرت الملل ــی(UNHCR)و ) IOM(ی مه ــد   م توانن

  .نقش سیاسی و نهایت عمده را در راستاي همکاري با موسسات دولتی ایفا کنند
ــاق       ــاف و قاچ ــه اختط ــارزه علی ــالی مب ــسیون ع ــت کمی ــاري، تقوی ــوارد همک ــی از م یک

موضـوع تقویـت کمیـسیون عـالی مبـارزه علیـه اختطـاف و قاچـاق انـسان                   . باشـد  انسان می 
ــروه حکومــت داري  د ــسی گ ــرار   گر چوکــات پالی ــساله ق ــن م ــده شــده اســت کــه ای نجانی

ی المللـ  بـین موسـسات محتـرم     می از تمـا  اًبنـ . ه گـردد  یـ است در کنفرانس کابـل طـرح و ارا        
ــت ــاجرت  اًخاص ــازمان مه ــین س ــ ب ــایر  ) UNHCR(و ) IOM(ی الملل ــدنی و س ــه م جامع

آورده شــدن اهــداف واالي   نمــایم کــه در راســتاي بــر    مراجــع احترامانــه تقاضــا مــی   
ــارزه ع ــالی مب ــسان همکــاري کمیــسیون ع هــاي الزم خــویش را  لیــه اختطــاف و قاچــاق ان

  .مبذول فرمایند
ــاهیم         ــسایل و مف ــسان م ــاف ان ــاق و اختط ــوع قاچ ــه در موض ــت ک ــد گف ــرنج و بای بغ

یــن  اگــران محتــرم بتواننــد در پیچیــده وجــود دارد و امیــدواریم کــه کارشناســان و تحلیــل
، تعریــف و توضــیح کــافی از آن  تحلیــل و بررســی جــامع آن پراداختــهســیمینار بــهدو روز 

و قاچــاق بــه ) Smuggling(مثــل اختطــاف، قاچــاق بــه مفهــوم  میمفــاهی. ه نماینــدیــارا
ــی  ــدام از ) Trafficking person( معن ــر ک ــاوت ه ــدیگر   او تف ــن اصــطالحات از یک ی

شور و نحـوه جبــران خــسارات و  و مجـازات مــرتکبین ایـن جــرایم مطـابق قــوانین نافـذه کــ    
ــاب هم   ــوگیري از ارتک ــدابیر الزم جهــت جل ــان و اتخــاذ ت ــت از قربانی چــو جــرایم در حمای

 خـوبی از ایـن    مندي داشـته باشـند تـا مـا بتـوانیم نتـایج            هـاي سـود    کشور و منطقـه بحـث     
  .ورکشاپ داشته باشیم

  
  

   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دیدار وزیر عدلیه با معاون سفیر امریکا 
  ور اقتصادي و انکشافیدر ام

 
 
 
 
 
 
  

 بـا   4/1/1389افغانستان روز چهارشنبه     میآقاي حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسال       
یـن دیـدار وزیـر عدلیـه         ا در. معاون سفیر امریکا در امـور اقتـصادي و انکـشافی دیـدار کـرد              

کالت وزارت افغانستان از نبود جاي امن و مناسب براي وزارت عدلیـه و مـش      میجمهوري اسال 
به تعداد هـشت ریاسـت مربـوط    : گفتآوري نموده وعدم جاي کافی براي زندانیان یادعدلیه   

رند که اداره و کنترول ایـن   وزارت عدلیه در خارج از محوطه وزارت و در مناطق دورتر قرار دا            
ها براي ما مشکل است و از نظر امنیتی هم جاي مطمین و مناسب نیست زیـرا وزارت          ریاست

لیه تا حاال دومرتبه مورد حمله مخالفین دولت قرار گرفته که متاسفانه یـک نفـر شـهید و              عد
  .برجاي گذاشت میچند زخ

مشکل دیگر نبود کارت هویت ملی براي اتباع افغانستان است که تـا هنـوز   : وي اضافه نمود 
نـستان داده   اي که فعالً براي باشنده گـان افغا       ه  هتذکر. براي مردم افغانستان داده نشده است     
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تواند از چندین والیت چندین تـذکره   میشود باعث بعضی مشکالت میگردد چون یک نفر   می
اخذ نماید که این خود باعث نا امنی شده و مشکالت را در آمـارگیري و احـصاییه دقیـق بـه                

دهی بـه دسـت بیـاورد و         تواند چندین کارت راي    مییک نفر با چندین تذکره      . آورد میوجود  
  . شود می کاندید چند راي بدهد که این خود باعث فساد براي یک

شـان در خـارج از افغانـستان     هـاي   ها فامیـل    بسیاري از افغان  : افزوددر رابطه به انتقال پول      
هایشان را از افغانستان خارج نمایند و جلـوگیري       توانند پول  می از این طریق     ها  آنستند که   ه

  .ها مشکل است گونه پول از انتقال این
ر منقـول  هـاي غیـ   دارایـی : گفـت هاي کارمندان دولت و فساد اداري  در قسمت ثبت دارایی 

فساد تنها در بـین کارمنـدان دولـت     هاي منقول قابل ثبت نیست و قابل ثبت است اما دارایی    
هـاي  تـرین فـسادها در قرارداد       بـیش . نیست بلکه قشر دیگر جامعه نیز در فساد دست دارنـد          

هاي ساختمانی کـه مـسوولیت سـاخت         شرکت. گیرد می کالن صورت    ايه  هساختمانی و پروژ  
رسـانند بلکـه چنـدین     میا را به اکمال نه ه این پروژها آنگیرند خود  مییک پروژه را به عهده  

شـود،   مـی  وضع نها آنچون هیچ گونه محدودیت باالي   . شود میمرتبه دست به دست معامله      
اي هـ  هدر پـروژ . ا را بـه اکمـال برسـانند   هـ  هن پـروژ  ایـ هـا  آن را مجبور سازد که خـود   ها  آنتا  
له ساخت پروژه توسط خود کمپنی و ظرفیـت  اها، مسختمانی در ضمن ارزش پولی قرارداد     سا

. له باید توجه صـورت گیـرد  اکمپنی و کیفیت کاري ساخت پروژه اهمیت دارد، که به این مس        
ا را بـه اکمـال   هـ  ه پروژها آن ها مجبور شوند که خود  ی وضع شود تا کمپنی    های باید محدودیت 

  .برسانند
عفـو  : گفـت  ،یس جمهور در مورد زندانیانیهاي عفو ر در پاسخ به سوالی در رابطه به فرمان  

 اطمینان حاصل ها آنما باید کسانی را عفو نمایم که در باره     . کردن فلسفه خاص خود را دارد     
 این اصـالحات را در رفتـار   و ما عمالًاند  اصالح شده و از کرده خود پیشیمان ها آنم، که   ینمای

 دیگـر خطـري بـراي جامعـه     هـا  آنم و مطمین شویم که رهایی     ی مشاهده نمای  ها  آنو سلوك   
هـا و حرکـات    یم و تمـام فعالیـت  اي سلوکی ترتیب نمایه  هما باید براي زندانیان دوسی     .نیست

اي سـلوکی  هـ  ه و در دوسی توسط آموزگاران تعلیم و تربیه و داکتران روانی ارزیابی شوند        ها  آن
ري یـ  درج شود و بعد از هر سه ماه مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تشخیص شود که آیـا تغی             ها  آن

  .  آمده یا خیرها آندر رفتار 
 عفو   بگیرد، در حالیکه فعالً    اي سلوکی صورت  ه  هفرامین عفو هم باید به اساس همین دوسی       

 کسانی که قید طوالنی دارند از مدت قیـد         .گیرد میبه اساس سن و مدت قید زندانی صورت         
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یـا کـسانی کـه     شـوند و  مـی  کم مانده عفو ها آنو کسانی که مدت قید      . شود می کاسته   ها  آن
شـود کـه ایـن     مـی این گونه عفو شامل حـال همـه کـسانی       . شوند میشان زیاد است رها      سن

 مجرمـان خطرنـاك و    کسانی باشـند، کـه  ها آنشرایط را دارا باشد، در حالیکه ممکن در بین      
در فرامین عفو شخصیت و نوع جـرم  . شود میامنی در جامعه  باعث نا  ها  آنمتکرراند و رهایی    

  . مجرم باید در نظر گرفته شود
عدم جاي مناسب و فضاي کافی براي زندانیان باعث شـده تـا        : آقاي غالب در ادامه افزودند    

تـر از   هـا بـیش   اقدر اتـ . یم بنـدي نمـای  ما نتوانیم زندانیان را از هم تفکیـک نمـوده و گـروپ      
هاي ما در منازل رهایشی و کرایـی و          بسیاري زندان . شوند میداري   گنجایش آن زندانیان نگه   

گـی   تا به این مـشکالت رسـیده   . باشد می ،اي کهنه که پنجاه سال پیش ساخته شده       ه  هیا قلع 
  .هاي اصالحی مشکل است نشود تطبیق برنامه

اشتغال براي زندانیان یک با ایجاد : زمینه اشتغال براي زندانیان فرمودند در رابطه به ایجاد 
ن طریق مشکالت اقتصادي ای توانند از می ها آنشود و  می ایجاد ها آنمد براي منبع درآ

 را به راه ها آن را تغیر داده و ها آنرا حل نمایند ایجاد اشتغال براي زندانیان افکار  شان فامیل
  . گردد می ها ناد و باعث خود کفایی زندده راست سوق می

معاون سفیر امریکا در امور اقتـصادي و انکـشافی بعـد از اسـتماع مـشکالت وزارت عدلیـه                
 تا کارت هویت ملـی  کنیم می جا کار هاي داخله و مخابرات یک  همکاري وزارت  ما با : فرمودند

ل اسـت بنـاء چنـد سـال را          ین پروسه یک پروسه طوی    م و چون ا   یها ترتیب نمای   را براي افغان  
 .    و در قسمت سایر مشکالت وعده کمک و همکاري نمودند .بر خواهد گرفتدر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ن اداري وزارت عدلیه یاشتراك معی
 در محفل نهال شانی 

 
 
 
 
 
 
  

افغانستان روز شـنبه   مین اداري وزارت عدلیه جمهوري اسالیآقاي عبدالقادر عدالتخواه معی 
ي حقـوق و  ز طرف آیـساف در محوطـه ریاسـت پـوهنز        ر محفل نهال شانی که ا      د 7/1/1389

ین محفل معـاون فرمانـده    ادر. علوم سیاسی پوهنتون کابل دایر گردیده بود، اشتراك نمودند        
ي حقوق و علوم سیاسی و جمعی از مهمانان داخلـی و خـارجی حـضور             یس پوهنز یآیساف، ر 

قـوق و علـوم سیاسـی پوهنتـون کابـل غـرس             ي ح تند و چند نهال را در محوطه پـوهنز        داش
  . نمودند

علـوم   ي حقـوق و  یس پوهنز ین اداري وزارت عدلیه و ر     یمعی در ادامه محفل معاون آیساف،    
ي حقـوق دیـدن   حانـات محـصلین و کتابخانـه پـوهنز        سیاسی همراه با مهمانان از جریان امت      

  . نمودند
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ي حقـوق و علـوم    یس پوهنز یر ن اداري وزارت عدلیه،   یدر ختم محفل معاون آیساف با معی      
  . ي ژورنالیزم مالقات نمودندیس پوهنزیسیاسی و ر

از مـدتی  : ین محفل فرمودند   ا آقاي عدالتخواه با اظهار سپاس و تشکري از دعوت ایشان در          
باشـیم و از   مـی هـا   ند و ما خواهان تقویت این همکـاري به این طرف آیساف با ما همکاري دار       

از نزدیک دیدن نمایند تا در   که در وزارت عدلیه تشریف آورده و   معاون آیساف دعوت نمودند   
  . هاي بیشتر بحث به عمل آید مورد همکاري

ي ژورنـالیزم بـا معـاون    هاي حقوق و علوم سیاسـی و پـوهنز     مالقات که روساي پوهنزي    در
هـاي حقـوق    گانه براي پوهنزيآیساف داشتند، خواهان همکاري آیساف در ساخت تعمیر جدا  

  . تجهیز کتابخانه و ایجاد یک البراتوار براي محصلین شدند ها، رنالیزم،کمبود چوکیو ژو
ام و ایـن آغـاز     این جا آمـده من به عنوان معاون آیساف در   : در ادامه معاون آیساف فرمودند    

هـا    روابـط بـا وزارت عدلیـه و پوهنتـون    ما خواستار تقویت. هاي ما با شما خواهد بود  ريهمکا
شـان   کنیم تا مردم افغانستان به حقـوق      میکنیم و تالش     میشتر در والیات کار     ما بی . ستیمه

 .که دختران را دیدیم که مصروف درس خواندن بودند بسیار خوشحال شـدیم         از این  برسند و 
  .  مکاري نمودنده  هو در اخیر در رابطه به مشکالت یاد شده وعد



  
  
  
  
  
  

 ه وزارت عدلیههاي ایاالت متحده امریکا ب دهی کمک تحویل

 
 
 
 
 
  

هاي ایاالت متحده امریکا به وزارت عدلیه، روز سـه شـنبه             دهی کمک   محفلی جهت تحویل  
قـاي  افغانـستان، آ  می با حضور آقاي حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهـوري اسـال       24/1/1389
 و ن اداري و روساي وزارت عدلیـه   یمعی  معاون سفیر امریکا در امور اقتصادي و انکشافی،        ،وین

  . جمعی از مهمانان داخلی و خارجی در تاالر این وزارت دایر گردید
 معاون سفیر ، آقاي وینالم اهللا مجید آغاز گردید، ابتدا    این محفل که با تالوت آیات از ک        در

از پذیرایی و ترتیب این محفل و حضور حاضـرین در ایـن    امریکا در امور اقتصادي و انکشافی، 
رور اسـت کـه بـا وزارت عدلیـه     ایاالت متحده امریکا نهایـت مـس      : گفتمحفل تشکري نموده    

هـاي سـکتور     ي حمایت   هاي تخنیکی را از طریق برنامه       هاي ظرفیت سازي و مشاورت      حمایت
اداره  ) INL(ش امـور مـواد مخـدر و تنفیـذ قـانون       که توسـط بخـ     ) JSSP(عدلی و قضایی    

  .کند میفراهم  شود، می
گیـرد، از جملـه ریاسـت        مـی وزارت عدلیـه تعلـق      هـاي مختلـف      هـا بـه بخـش        این کمک 

پالیـسی و    هاي قـضایاي دولـت،      ریاست هاي حقوقی، سکرتریت وزیر صاحب عدلیه،      مساعدت
مایـت  هـاي مختلـف ح      در بخـش   JSSPباشند و    میپالن، اداري ومالی و مدیریت مطبوعات       

وقی در کابـل و  هاي حق ي آموزشی خود را به ریاست مساعدت   ها خود را ادامه داده و مشاورت     
 هاي خود را با دفتر روابط عامه،  مچنان ایاالت متحده امریکا حمایت    و ه . دهد میوالیات ادامه   

  . دهد میهاي عدلیه والیات ادامه  وق بشر افغانستان، محابس و ریاستحق
وزارت عدلیه رسالت مهم را در تطبیق و حاکمیت قانون به عهـده  : افزودآقاي وین در ادامه   

هـا   دهـیم و ایـن کمـک    مـی هاي خود را منحیث یک شریک مهـم ادامـه           ما هم کمک  دارد و   
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 هـاي وزارت عدلیـه،    با شناسایی ضروریات و اولویـت     . ردگی میبر  هاي اطراف را نیز در     ولسوالی
 دستگاه  13 عدد کمره دیجیتل،   10 پایه کمپیوتر،  36ایاالت متحده امریکا اجناسی را از قبیل        

رم افزار اصلی مایکرسافت  بسته ن  34 و   UPS عدد   2 دد ترانسفرمر،  ع 2  ست مخابره،  2 پرنتر،
باشد، جهت پیشبرد بهتر امـور بـه وزارت عدلیـه     می دالر امریکایی 79366 به ارزش   که جمعاً 

  . نماید میاهدا 
 معاون سفیر امریکـا و  ،متعاقبا اقاي غالب وزیر عدلیه با اظهار سپاس و تشکري از آقاي وین 

هاي ایـاالت     ي بسیار خوشی است که ما شاهد کمک       جا: گفتنداین محفل    حضور مهمانان در  
ـ . باشـیم  میهاي عدلی و قضایی که یک بخش مهم در جامعه است          متحده امریکا به بخش     هب

عـدالت در یـک   . هاي هر نظام در جامعه اسـت  ن عدالت جز مکلفیتمه معلوم است که تامی  ه  
کـه از   مینظام بـه اسـاس عـدالت اسـت و هـر نظـا      کشور بسیار مهم بوده، استقرار و دوام هر       

بناء تامین عدالت، پایـه و  . گردد می شکست مواجه اراه و روش عادالنه منحرف شد ب       عدالت و 
  . دهد میاساس هر نظام را در جامعه تشکیل 

کنـد و در    مـی  نظام جامعه را به اسـاس قـانون ترتیـب            ،وزارت عدلیه : وي در ادامه افزودند   
 وزارت عدلیـه در هـر کـشور خـصوصاً در          نقـش بنـاء   . دارد میرا بر   میهاي مه  تطبیق آن گام  

دهی بـه   ه خدمات عادالنه به مردم و آگاهی     یافغانستان بسیار مهم است و هدف اساسی آن ارا        
 ست تا مردم آگاه شوند کـه کـدام کارهـا را انجـام    اا ه آنهاي  وجایب و مکلفیتمردم در برابر  

ه خدمات را به اطراف توسـعه  یخواهیم ارا میما  . داري نمایند ارها خود دهند و از انجام کدام ک     
هاي نظـام  سازیم که با روش نیک و سلوك بهتر آرزو    بدهیم و کارکنان محلی خود را متوجه ب       

 را جهـت  یهای و ما پروگرام. ست برآورده بسازندو اداره را که عبارت از تامین عدالت به مردم ا  
هـا    با مـردم، در ولـسوالی  ها آنمامورین محلی و چگونگی برخورد بلند بردن آگاهی و ظرفیت   

  . روي دست داریم
مشکل اساسی دیگر وزارت عدلیه عدم ارتباطات با والیات و ولسوالی   : وي همچنان فرمودند  

شان را با ما در جریان بگذارند تـا   انند به صورت درست و عاجل مشکالت   تو می ن ها  آنها است   
هـا از طریـق انترنـت     م ارتباط ما با والیـات و ولـسوالی  امیدواری. یمی نما همکاري ها  آندر حل   

افغانستان یک کشور در حال رشد بوده اما شرایط سه دهه جنگ مـا را بـه عقـب      . برقرار شود 
ـ       ترین کـشور    روز افغانستان در قطار عقب مانده     برگردانید و ام   مـین  ه  ههاي دنیـا قـرار دارد، ب

شـود   میها باعث   این کمک امریکا داریم وامعه جهانی و خصوصاًهاي ج خاطر ما نیاز به کمک  
هـا ادامـه یابـد و ارتبـاط مـا بـا           آن انجام شود امیدواریم این کمک      تا کارها به صورت درست    

شان را با ما در میان بگذارند و   اطالعات و مشکالت ها  آناطراف از طریق انترنت برقرار شود تا        
در اخیر صحبت، ایـشان از کـشور   . رهاي عملی را انجام دهیم کاها آنما هم در حل مشکالت     
   .آقاي وین تشکري نمودندایاالت متحده امریکا و 

  


