
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ي

نشان
: 

چهارراهي پشتونستان،
 

ي اسالمي اف
ت عدليه جمهور

 وزار
ت، 

ت نشرا
غانستان، رياس

 
دفتر مجله
 

ي
ت
 عدال

  

  

 

1387 اسد/  66 مسلسل ي شماره / دهمسال            

  صاحب امتياز
  ا .ا . وزارت عدليه ج 
  مدير مسوول

  حليم سروش
)0799402936(  

  

  هيأت تحرير

پوهندوي دكتور فاروق   پوه محمد اشرف رسولي، قانون

پوهندوي  پوه شاه علي اصغر شهرستاني، قضاوت بشر،

 پال حضرت گل حسامي،وتقضا عبدالقادر عدالتخواه،

  حفيظ اهللا زكي، علي پيام،صادق باقري، حسن رضايي، 

محقق سيف  ،انيسه احرار قانونملاسماعيل حكيمي، 

  .محمد طاهر طاهري و الرحمن ستانكزي

  
  ويراستار

  يعقوب يسنا
  ديزاين جلد و صفحه آرايي

د    ساميجوا
  امور تايپ و حروفچيني

  رومان و طارق
 

  

، حقوقي و فرهنگي             تخصصيي هماهنام  
 
    

  افغاني40قيمت 



٢ 

 

  
  
  

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

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

 .ه فرستاده شود نه كپي آناصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در مجل .3

ه  . مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد  .4 ه گوـن ـته شـود كـه محتـواي      چكيده بايد ـب اي نوش
 .مقاله را به اختصار بيان كند

 .شودو واژگان كليدي بين سه تا هفت واژه در اول مقاله آورده )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مقاله  .5

 :شود توضيحات و ارجاع به منابع در پايان مقاله به قرار ذيل آورده  . 6
اريخ      / نام و نام خانوادگي نويسنده  : كتاب • شر، نـام ناشـر، ـت نويسندگان، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ،          محـل ـن

 .انتشار و شماره صفحه

سال، تاريخ انتشار، شماره جلـد و  / ، نام نشريه، دوره»گيومهعنوان مقاله در داخل  «نام و نام خانوادگي نويسنده،      : مقاله •
 .شماره صفحه

ب در داخـل گيومـه    «، )از سايت(تاريخ دريافت مطلب  (نام و نام خانوادگي نويسنده،   : سايت انترنتي  • وان مطـل ام  »عـن ، ـن
 .سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور

» همـان « معرفي شده و تفاوتي حتا در صفحه   مورد استفاده نداشته باشـد، كلمـه    به منبعي اشاره شود كه قبالً    هرگاه •
 .شود آورده ) Ibidيا در انگليسي (

ـتفاده  ) op.cetدر انگليسي (» پيشين« صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه      در صورتي كه   • و صفحه مورد اس
 .شود آورده 

  . مورد استفاده در نوشته در پايين صفحه آورده شودهاي خارجي و اصطالحات معادل التين نام .7
 .هر گاه مقاله ارسالي ترجمه باشد، نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8

ه وي، مثـل شـماره تلفـن و يـا آدرس         اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي      .9 شاني دسترسـي ـب  را، همراه بـا ـن
  . را با مقاله بفرستد و غيرهايميل

 .  آزاد است مجله در ويرايش مقاله . 10

 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي . 11

 . نشر شده باشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ارسالي نبايد مقاله . 12
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  پرونده ويژه
 

 *********************************************************************************************************************** سرآغاز 

 بيانيه محترم محمد كريم خليلي معاون رييس جمهور   ����  حاكميت قانون در عدم حضور وكالي مدافع ميسر نيست 
***************************************************************************************************************************** 

 *********************************************وزير عدليه   بيانيه محترم سرور دانش  ����  بايد به اصحاب دعوا حق دفاع داده شود 

 **************************************************  اسماعيل حكيمي  ����     گزارش تحليلي از تشكيل انجمن مستقل وكالي مدافع 

 ********************************************************نخستين اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع  از گزارشي 

 ************************************************************************************پايان موفقانه اجالس انجمن وكالي مدافع   

  ها مقاله
  *********************************************** محمد تقي مناقبي   ����  تالفات فقهي مذاهب اسالمي در ازدواجبررسي مباني اخ 
  **********************************************************************************  ابراهيم رضايي ���� قلمرو اذن ولي در نكاح  
  ****************************************************************** سيف الرحمان ستانكزي   ���� ره له نظفقهد مرابحي بيع د حنفي  
 *****************************  عزيزاهللا عليزاده مالستاني: ترجمه   ����عبدالجبار حمد شراره: نوشته   ����احكام غصب در فقه اسالمي 

 ************************************************************************* وبلمحمد عثمان ژ  ����  تعريف و ماهيت حقوقي ابرا 

 ******************************************************************************** مومن حليمي  ����  د وقف مشروعيت او انواع 

 **************************************** صادق باقري   ����  تريالمللي دادگس توسعه حقوق بشر در فرايند تكاملي آراي ديوان بين 
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 ����  ����  **************************************************** حضرت گل حسامي  

  *************************************************** شاه علي اصغر شهرستاني  ����     گذاري و تطبيق آن در كشور ضرورت قانون 

 ************************************************************************************* محمد علي ابراهيمي   ����  جرم و خانواده 

 ************************************************************************ عبدالباري غيرت   ����  حالت رواني اطفال در مهاجرت 

 ************************************************************************************ محمد عثمان ژوبل   ����اصطالحات حقوقي   

  ها گزارش
  

 استقالل تردادت هشتاد و نهمين سالگرد اسفرمان حامد كرزي در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين، به مناسب 
  *******************************************************************************************************************افغانستان  

   *******************************************************  فرستاده ويژه ملل متحد در افغانستان ؛ديدار وزير عدليه با كاي آيدي 

  *******************************************العاده شوراي وزيران   تاييد طرح قانون تداركات و طرح قانون معارف در جلسه فوق 
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 ************************************************************************************  عمار زندان جديد باميان امضا شدقرارداد ا 
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اصل انگاره الزامي بودن شركت وكيل مدافع در كليه دعاوي جزايي به عنوان تضمين اساسي دفاع از حقوق متهم امروزه 

وكيل مدافع در بسيار از جوامع تقريباً غير ممكن محاكمه متهم بدون حضور . در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است
  .است

در واقع . هاي آزادي خواهانه از قرن هفدهم ميالدي به بعد در غرب به وجود آمد انگاره فوق كه پس از وقوع انقالب
ا و هاي ديكتاتوري پادشاهان بود كه از آن پس موضوع احترام به حقوق طبيعي انسان، اجر ها و جانشين يكي از بديل

  .فيصله عادالنه دعاوي جزايي و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان و تيوري پردازان غرب قرار گرفت
هاي موثري را در  كردند، گام انديشمندان ياد شده به ويژه آناني كه در عرصه آزادي انسان و پاسداشت حقوق او كار مي

ميثاق بين. ردي برداشتندهاي ف ي حقوق انسان و آزادي امر بسط و توسعه المللي  با تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر و 
حقوق مدني و سياسي اما حق داشتن وكيل مدافع صراحتاً به عنوان يكي از تضمينات اساسي ناظر به حق دفاع متهم در 

ن داخلي شان آنها را هاي عضو نيز موظف شد كه اصول مزبور را رعايت و در قواني اسناد مذكور پيش بيني گرديد و دولت
  .به كار بندند

با توسعه علم حقوق و گسترش فن وكالت و همچنان عدم اطالع كافي شهروندان در برخي كشورها امروزه شركت 
باشد و از  اي حقوق متهم در جريان بازجويي و محاكمه او مي وكيل مدافع و دفاع از حقوق متهم از يك سو تضمين كننده

  .كشورها/  است در محاكم براي اصل اجراي عدالت و تامين حقوق فردي شهروندان در دولتسوي ديگر روش مساعدتي
اهميت و نقش وكالي مدافع تا بدان جا است كه انگاره مورد نظر چنان كه گفته آمد در جوامع كنوني يكي از 

ن هم بر اين باورند كه آيد و بسياري از صاحب نظرا قضايي به شمار مي/ معيارهاي سنجداد عدالت در دستگاه عدلي
پذيرد كه اصحاب دعوا و وكالي آنان و همچنان محاكم بتوانند با استقالل تام، تصميمات  عدالت واقعي زماني تحقق مي
  .الزم و مقتضي را اتخاذ نمايند

اسي در سال در افغانستان اما انگاره دفاع از حق متهم و حق داشتن وكيل مدافع با تصويب اولين نظام نامه يا قانون اس
 هجري خورشيدي، براي نخستين بار مورد اهتمام قانون گذاران قرار گرفت كه اصل مزبور يعني حق دفاع متهم و 1301

اين روند اما بنا به داليل از . هاي پسين در ديگر قوانين اساسي نيز مورد توجه بوده است حق داشتن وكيل مدافع در دوره
  . نداشته استقبال ديار رشد و تاثير گذاري چندان در جمله اوضاع و شرايط نابسامان اين

 و همچنان با وضع و تصويب قانون وكالي مدافع و هكذا با برگزاري 1382با تصويب قانون اساسي جديد در سال 
 از سوي وزارت عدليه، براي اولين بار شركت 1387 اسد 6نخستين اجالس انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان در 

مند تضمين گرديد و با  ي سامان افع در دعاوي جزايي و استفاده از امتياز وكيل مدافع براي متهمان به گونهوكيل مد
  .هاي پايه در سكتور عدلي و قضايي افغانستان به سامان شد تشكيل انجمن مذكور يكي از نهاد

. حقوقي داشته است/  نظام عدليآوردهايي كه در توسعه وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان در كنار ساير دست
 رييس جمهور است كه بر اساس آن طي ماهاي گذشته، قانون وكالي 111آوردش اما اجراي فرمان  ترين دست عمده

هاي حقوقي به عنوان ارگان كمك كننده به متهمان بي بضاعت تاسيس  مدافع تنظيم و تصويب گرديد، اداره مساعدت
اين . ريزي گرديد ي امور مربوط به وكالي مدافع نيز پايه ه عنوان نهاد سامان دهندهشد و انجمن مستقل وكالي مدافع ب

  .كند، در آينده نزديك به فعاليت آغاز خواهد كرد انجمن كه تمام اصول و شرايط وكالي مدافع افغانستان را رهبري مي
رسي به محاكمه عادالنه، كه شركت آوردهاي مورد نظر به ويژه حق دست  بنابراين در اخير بايد يادآور شد كه دست

توان دليل بر اين گفته پنداشت، يكي از تضمينات اساسي ناظر به حق دفاع متهم در  وكيل مدافع در دعاوي جزايي را مي



٥ 

 

هاي فردي شهروندان از  با اعمال روند مزبور شايد حقوق و آزادي. توسعه و بسط نظام حقوقي و قضايي افغانستان است
  .اي دعاوي جزايي به نحوي كه بايد اجرا گردد و عدالت در كليهاين پس تضمين 

و اي مختصر از برگزاري اولين اجالس انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان  اي پرونده اين شماره عدالت در بردارنده
       . ردگذ ميمحترم است كه همراه با ديگر مضامين و مقاالت حقوقي از نظر خوانندگان اساسنامه انجمن مذكور 

  مدير مسوو                   

  

  

  متن بيانيه استاد محمد كريم خليلي معاون محترم رياست جمهوري اسالمي افغانستان 

 در نخستين اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع 

  
  
  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  !السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته
كه قانون آن در سال » افغانستان انجمن مستقل وكالي مدافع«ن اجالس مجمع عمومي خوشحالم از اينكه در نخستي

فرمان جاللتمĤب حامد كرزي رييس جمهور كشور توشيح و نافذاالجراء  گذشته توسط شوراي ملي به تصويب رسيد و با
 .اشتراك نموده ام گرديد؛

نخستين بار در تاريخ كشور اتفاق افتاده و   كه برايتأسيس انجمن وكالي مدافع افغانستان، از دستاوردهاي مهمي است
فراهم  ديده كشور با تداوم آن در بستر مسايل حقوقي و قضايي اعاده حقوق مردم رنج اميدوارم زمينه تعميم عدالت و

  .گردد
 دانش ارتقاي ظرفيت، سطح آگاهي، گونه نهادها به مثابه اهرم قوي در جهت در جوامع پيشرفته، نقش و جايگاه اين

  .گردد قانون و عدالت محسوب مي حقوقي و مسلكي تلقي شده و ممد محكمي حاكميت
  !وكالي محترم مدافع و حضار گرامي

حقوق مدرن و پيشرفته كشورهاي  يكي از اصول راهبردي در» اصل قانوني بودن جرايم و جزاها«دانيد كه  شما مي
صل، حاكميت قانون به خصوص دفاع از حقوق متهمين را اين ا بدون شك، رعايت و حفاظت از .توسعه يافته است

  .نمايد تضمين مي
داليل آن فقدان وكالي مدافع  متأسفانه در كشور ما اين اصل به گونه مطلوب و بايسته رعايت نشده و يكي از

صل كمك نموده آگاهي متهم از قوانين نافذه كشور نيز بر عدم رعايت اين ا كارشناس و متعهد بوده و از سوي ديگر، عدم
  .است

مدافع در تمام مراحل پرونده  اكنون زمان آن فرارسيده است تا ارگانهاي عدلي و قضايي كشور بخصوص وكالي
و   .محكوميت، در روشنايي اين اصل وظايف خود را سامان دهند متهمين، اعم از تعقيب، گرفتاري، تحقيق 

هاي  افراد را در نظر گرفته و در ماده ها و حقوق اكثر آزاديقانون اساسي كشور، از معدود قوانين اساسيي است كه حد
  .را تسجيل كرده است» قانوني بودن جرايم و جزاها«اصل  مربوط به جرايم و جزاها، به صراحت،
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كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده  شود؛ مگر به حكم قانوني هيچ عملي جرم شمرده نمي«از نظر قانون اساسي كشور، 
  .گردد مگر قوانيني كه به نفع متهم است نشده و به گذشته بر نمي مچنين، قانون عطف به ماسبقو ه» .باشد

وجود دارد كه بايستي از سوي مراجع  هايي متأسفانه در قانون جزا و قوانيني كه به نحوي با آن مرتبط است، ضعف
  .مرفوع گردد مربوط، در روشنايي قانون اساسي كشور

نويس قوانين را در روشنايي  و پيش هاي خوبي در اين عرصه نموده به حال در حد امكان، تالشوزارت محترم عدليه تا 
 اي كه المللي هاي بين ها و مصوبه عادات پسنديده جامعه، منشورها، ميثاق احكام قانون اساسي، شريعت اسالم، عرف و

هاي قوانين سابق را مرفوع ساخته و  عفض ها و افغانستان به آنها پيوسته است، به نحو احسن بررسي نموده، خالء
 .گونه تالشي در اين راستا دريغ نورزيده است نيز از هيچ  كميته قوانين شوراي وزيران،همچنين

  !حضار گرامي

 .ها، كمك نمايند تفسير قوانين و مقرره دانم اينست كه وكالي مدافع، قضات كشور را بايد در اي كه قابل تذكر مي نكته
وكالي  .نادرست از قانون افتاده و عواطف و اميال شخصي خويش را در آن دخيل سازند د در دام تفسيرهايقضات ما نباي
به نيكوترين وجه آن تأمين گردد و از سوي  سو عدالت توانند قضات را در اين عرصه كمك نمايند تا از يك مدافع مي

  .گردديه و مقننه رعايت يقواي قضا ديگر اصل تفكيك قوا و عدم اختالط
ها شده، توانمندي  اساسي تمام ملت هاي هاي حكومت كارگزار و قابل قبول كه امروزه تبديل به خواسته يكي از شاخص

 حاكميت قانون در عدم حضور وكالي مدافع كارشناس، خبير و متعهد به .است آن در استقرار و حاكميت قانون برجامعه

هاي  وليتوميهني را نيز در كنار مس وليت ملي وومدافع، بزرگترين مساز اين جهت، وكالي محترم  .قانون، ميسر نيست
توانند حكومت را در عرصه حاكميت قانون با دانش و  مدافع مي در حقيقت وكالي.حقوقي خويش برعهده دارند

  .علمي و عملي خويش كمك نمايند هاي اندوخته
و .مورد متهمي صادر و اجرا گردد احت قانوني، درخواهم كه نگذارند حكمي بدون صر بنابراين، از وكالي مدافع مي

  .عمل آمده و حقوق متهمين به خاطر عدم آگاهي از قوانين، ضايع گردد نگذارند كه از قوانين، تفسيرهاي نادرست به
نفع شخص و يا اشخاصي كه صرف  اي، به در مواردي كه ماده قانون مبهم است، بايستي سعي گردد تا چنين ماده

توانند اين  وكالي مدافع مي .ناخواسته كوششي در تضييع حقي صورت نگيرد تا خداي. تفسير و توجيه گرددمتهم اند،
متهم و يا متهمين به كار ببرند؛ تا  را در خيلي از مواردي كه قانون كشور مبهم و تفسيربردار است به دفاع از حق اصل

  .المللي است، بيشتر تضمين گردد نپذيرفته شده ملي و بي هاي شهروندي كه اصول حقوق و آزادي
اجراي قوانين، رسيدگي به  گرچه وضعيت عدلي و قضايي كشور در حال بهبود و توسعه است، اما نقايصي هم در

ر اثر بي هايي موضوعات حقوقي و جزايي، كماكان با چالش د بيگناه، ب توجهي، اغراض شخصي  روبروست؛ كه بسياري از افرا
ها بسر برده و از حقوق مسلّم و  زندان هاي آهنين از قوانين، ساليان درازي را در پشت ميلهاحتماالً عدم آگاهي  و

 آيا حالتي .كنند هاي خود را در تجريد از جامعه و خانواده سپري مي گرانب هاي شخصي محروم گرديده و عمر آزادي

خانواده محروم شده و جامعه نيز از  تر از اين وجود دارد كه شخصي از حق حيات و زندگي و بودن در كنار دردناك
  گردد؟ بهره استعدادهاي بالفعل و بالقوه وي بي

در جهت حاكميت قانون، تشخيص درست  خواهم كه هرچه در توان دارند، يكبار ديگر از قضات محترم و وكالي مدافع مي
ام خدا و شريعت اسالم، قوانين حق مظلوم از ظالم تالش جدي نموده، احك جرايم، قانوني پنداشتن جرم و جزا، گرفتن

  .در جهت صدور احكام اقدام نمايند, المللي و وجدان خود را در نظر گرفته بين ملي و
محترم وزارت عدليه كه  بخصوص از مسوولين, در اخير از همه دست اندركاران و برگزاركنندگان اين محفل

دريغ جامعه جهاني و ساير كشورهاي  هاي بي ن از كمكهمچني دستاوردهاي خوبي در عرصه تهيه و تسويد قانون داشته و
سپاسگزاري  جهت رسيدن به صلح، عدالت اجتماعي و حاكميت قانون كمك كرده اند صميمانه دوست كه ما را در

  .نمايم مي



٧ 

 

 از توجه شما متشكرم

  

  بايد به اصحاب دعوا حق دفاع داده شود
  نفرانس متن بيانيه استاد سرور دانش وزير محترم عدليه درك

   انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان  مجمع عمومي

  1387 اسد 6كابل 
  

  
  
  
 

 

جاللتماب معاون صاحب رييس جمهور، روسا و اعضاي محترم شوراي ملي و ستره محكمه، اعضاي كابينه، سرپرست 
المللي، استادان و  سارنوالي، نمايندگان نهادهاي دولتي، سفرا و نمايندگان كشورهاي دوست و موسسات بين لوي

 شركت كننده در نخستين اجالس مجمع   حقوقدانان و وكالي محترم مدافع از سراسر افغانستان و همه مهمانان گرامي
  .  موسس انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته  عمومي

شركت صدها تن از حقوقدانان و وكالي . خ افغانستان استامروز يكي از روزهاي تاريخي و خجسته و ماندگار در تاري
 داخلي و خارجي و رجال و اراكين دولت جمهوري   هاي علمي مدافع از سرتاسر افغانستان، مخصوصاً اشتراك شخصيت

  .  افغانستان بيانگر اهميت و عظمت هدفي است كه اين اجالس براي تحقق آن داير شده است  اسالمي
كنم و    شما عزيزان شركت كننده، به نمايندگي از وزارت عدليه، خير مقدم و خوش آمديد عرض ميپيشاپيش به همه 

برگزاري اين اجالس بزرگ و اين رويداد مهم تاريخي را به همه شما و به ملت مسلمان افغانستان مخصوصاً به وكالي 
  . گويم   مدافع افغانستان تبريك مي

  !برادران و خواهران
 آن در تامين عدالت براي    و حقوقي و تاثيرات برجسته علمي  اه واالي وكالي مدافع از نظر مباني علمياهميت و جايگ

. است» دسترسي انسان به محاكمه عادالنه«نقطه اصلي در مبناي حقوقي وكالت، حق اساسي . هيچ كسي پوشيده نيست
است و از آنجا كه مطابق قانون در هر دو ساحه حقوق ترين مفهوم خود به معناي تطبيق قانون  محاكمه عادالنه در بديهي

جزا و حقوق مدني، اصل اولي برائت است پس بايد به اصحاب دعوا حق دفاع داده شود ولي از يك طرف دفاع در دعوا 
اي است كه هر  بدون آشنايي با قانون امكان ندارد و از طرف ديگر گستردگي و پيچيدگي قوانين متني و شكلي به گونه

تواند احكام آن را بفهمد و يا استدالل كند و لذا بايد اصحاب دعوا حق داشته باشند كه شخص خبير،    س به آساني نميك
ه و قانوندان را از طرف خود به حيث وكيل تعيين نمايد تا از حق او دفاع كند   . با تجرب
قضات «، در كنار قضات محاكم كه به نام با توجه به مبناي حقوقي فوق، امروز در سيستم عدلي و قضايي تمام كشورها

باشند و    هستند، دو ركن ديگر محاكمه عادالنه مي» قضات ايستاده«شوند، سارنواالن و وكالي مدافع كه    ياد مي» نشسته
قاضي در . اند كه وكيل دفاع، سابقه و قدامت تاريخي بيشتر از سارنوال دارد حتا محققين و مورخين علم حقوق گفته

تواند بهتر و خوبتر تشخيص دهد كه    ن محاكمه، قوت و قدرت و دقت يك استدالل حقوقي و قانوني را در صورتي ميجريا
  . هر دو جنبه مثبت و منفي آنرا هم از زبان سارنوال بشنود و هم از زبان وكيل مدافع

محاكمه را در مسير درست و قانوني تواند جريان    بنابراين وكيل گرچه در جريان محاكمه، تصميم گيرنده نيست اما مي
المللي  هدايت نمايد و از حاكميت قانون و حقوق افراد صيانت و دفاع كند و به همين جهت است كه امروز در اسناد بين

، حق دفاع و حق تعيين 14در ماده ) 1966 دسمبر 16مصوب (المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين  مخصوصاً در 
ها و از اركان اصلي محاكمه عادالنه شمرده شده است و در سيستم عدلي برخي از  ق بشري انسانوكيل مدافع جز حقو

 دانسته شده است و اين بدان   كشورها، حضور وكيل مدافع حد اقل در قضاياي جزايي و يا جرايم سنگين، اجباري و الزامي
  . هم صادر شود اعتبار قانوني نداردشود و اگر    معنا است كه بدون وكيل مدافع، فيصله محكمه صادر نمي

ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها و اذا 

 ان تحكموا بالعدل ان اهللا نعما حكمتم بين الناس

 58/  نساء     .عا بصيرا  يعظكم به ان اهللا كان سمي
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اما وضعيت و جايگاه وكيل مدافع در نظام عدلي و قضايي افغانستان گرچه از نظر قدمت، سابقه تاريخي زيادي دارد و 
 به نام نظامنامه اساسي افغانستان تا قوانين نافذه فعلي، حق دفاع و حق 1301در اولين قانون اساسي افغانستان در سال 

   سازي و تاثيرگذاري و رشد كمي كيل مدافع به رسميت شناخته شده است اما بايد اعتراف كرد كه از نگاه سيستمتعيين و
و كيفي وكال، در وضعيت خوبي قرار نداريم، نه كدرهاي مسلكي ورزيده در آن حدي كه مورد نياز است وجود دارد و نه 

به طور مثال در كشوري مثل فيليپين كه در .  دست آورده استوكالت در سيستم عدلي و قضايي جايگاه واقعي خود را به
 هزار وكيل در انجمن وكالي مدافع آن كشور عضويت دارند يعني براي هر يك 44 ميليون جمعيت دارد، 80حدود 

كيل  و500 ميليون نفوس افغانستان تنها25ميليون نفر حد اقل پنجصد وكيل مدافع وجود دارد در حالي كه ما فعالً براي 
  .  نفر وكيل مدافع داريم20ايم يعني براي هر يك ميليون نفر تنها  مدافع داشته

در ماده . دهد    آغاز يك حركت اساسي را نشان مي1382ها تصويب قانون اساسي سال  ها و كاستي اما با همه اين ضعف
حل تعقيب عدلي و مصوونيت و  قانون اساسي حق تعيين وكيل مدافع در تمام دعاوي جزايي و مدني در تمام مرا31

بضاعت  محرميت مكالمات و ارتباطات بين متهم و وكيل، تضمين شده و به دولت مكلفيت داده شده كه براي اشخاص بي
  .  حقوقي تعيين نمايدتدر قضاياي جنايي مساعد

را جز استراتيژي و  ما در وزارت عدليه از سه سال پيش اين موضوع ، قانون اساسي31با توجه به احكام صريح ماده 
» عدالت براي همه«المللي در رابطه به تامين  هاي بين پالن كاري خود قرار داديم كه چگونه احكام قانون اساسي و ميثاق

 ما مشوره هاي خود را در اين ارتباط آغاز كرديم و در 1385من دقيقاً به خاطر دارم كه از اواخر سال . را تطبيق نماييم
 در مقر وزارت عدليه برگزار شد اين موضوع مطرح گرديد كه ما براي وكالي 85/ 1 / 17به تاريخ اي كه  اولين جلسه

مدافع به چه نوع سيستم و ساختاري نياز داريم و كدام ساختار با شرايط فعلي جهان و افغانستان سازگار است؟ و باالخره 
ر اين مبنا قرار گرفت كه در باره وكالي مدافع در هاي فراوان با متخصصين داخلي و خارجي پاليسي ما ب پس از مشوره

 كه تا حال از   چون ساختار يا سيستمي. افغانستان بايد يك تحول اساسي پديد آيد و اصل سيستم و ساختار دگرگون شود
است كه اي  شد يك سيستم كامال دولتي و حكومتي بود در حالي كه امروز شرايط دنيا و افغانستان به گونه   آن پيروي مي

حتا در تامين عدالت هم سكتور غير دولتي نيز بايد مشاركت داشته باشد تا اشخاص و افراد بتوانند از حقوقدانان مجرب و 
بر اين اساس تصميم گرفته شد كه دو نهاد حقوقي تاسيس . كامالً مستقل از حكومت در دفاع از حق خود استفاده نمايند

 افغانستان به حيث يك نهاد مسلكي مستقل كامالً غير دولتي و كامالً غير يكي انجمن مستقل وكالي مدافع: گردد
ها و  هاي حقوقي در چوكات وزارت عدليه به حيث يك نهاد دولتي براي انجام مكلفيت سياسي و دوم اداره مساعدت

  . هايي كه قانون اساسي بر دوش دولت گذاشته است مسووليت
ايجاد ساختار قانوني و به تصويب : مرحله اول: ليه به دو مرحله تقسيم گرديدبراي تحقق اين هدف، اقدامات وزارت عد

  . رساندن اسناد تقنيني مربوطه و مرحله دوم آمادگي براي تاسيس هر دو نهاد ياد شده
 طرح يا مسوده 85ما در سال . در مرحله اول پالن كار ما با موفقيت كامل پيش رفته و صد در صد تطبيق شده است

 طرح ياد شده رسماً به 86/ 3/ 2جديد وكالي مدافع را تهيه كرديم و از طرف كابينه نيز تاييد شد و به تاريخ قانون 
به تاريخ . مجلس ولسي جرگه معرفي گرديد و خوشبختانه در شوراي ملي نيز طرح اين قانون بسيار زود به تصويب رسيد

ه توشيح رييس جمهور رسيد 86/ 9/ 4ب كردند و به تاريخ  هيات مختلط هر دو جرگه قانون مذكور را تصوي86/ 7/ 12  ب
  .  نشر گرديد   در جريده رسمي86 قوس 26و به تاريخ 

هاي حقوقي در زمستان گذشته در وزارت عدليه تهيه  هاي حقوقي نيز طرح مقرره مساعدت همچنين در مورد مساعدت
  .ده و نافذ گرديدشد و در حدود يكماه پيش از طرف شوراي وزيران به تصويب رسي

 در 1387هاي حقوقي از اول سال   اما در مرحله آمادگي براي تاسيس دو نهاد، بايد يادآور شويم كه اداره مساعدت
كنون مراحل استخدام كدرهاي مسلكي از طريق رقابت آزاد براي مركز و   واليت ديگر جريان 17مركز فعال شده و هم ا

  .  واليت به طور كامل فعال گردانيم17ال روان اين اداره را حد اقل در دارد و اميدوار هستيم كه در خالل س
اما درباره انجمن مستقل وكالي مدافع از شش ماه پيش موقعي كه قانون وكالي مدافع نافذ گرديد، سه كميته جداگانه 

  . در وزارت عدليه موظف گرديد كه زمينه برگزاري اين اجالس و تاسيس انجمن را فراهم نمايند
كميته اول به حيث يك كميته تخنيكي موظف شد كه امور حقوقي و تقنيني را آماده سازند يعني اساسنامه انجمن و 
طرز سلوك و رفتار وكالي مدافع و طرز العمل تدوير اجالس و طرز العمل برگزاري انتخابات را آماده گردانند كه همه اين 

ساسنامه كه با دقت و كوشش فراوان تهيه گرديده و حد اقل از سه ماه اسناد در اختيار شما قرار گرفته است مخصوصاً ا
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بينيد در اختيار    پيش با همه شما در همه واليات درباره آن مشوره صورت گرفته و مسوده نهايي به همين صورت كه مي
  . باشد   شما مي

 برده و تا ختم اين اجالس هم ستيكي است كه كار فوق العاده سنگين و مشكلي را به پيشژكميته دوم كميته لو
 و پروسه مشوره   كميته سوم به حيث كميته آگاهي عامه، تبليغات و آگاهي عمومي. موظف است كه در خدمت شما باشد

 نفر از كارمندان و مامورين عالي رتبه وزارت عدليه 50در مجموع اين دو كميته بيش از . خواهي را به عهده داشته است
  . كنم   د كه از زحمات همه اين عزيزان در اين جا تقدير و تشكر ميان سهم فعال داشته

ما . هاي زياد كه بخشي از آن را يادآوري كرديم، اجالس حاضر داير گرديده است ها و تالش به هر حال در پي كوشش
تخاب هيات رهبري گيريم؛ يكي تصويب اساسنامه و دوم ان   كنيم و تصميم مي   در اين اجالس درباره دو موضوع بحث مي

اين . تر از اين دو موضوع است انجمن اما برادران و خواهران بايد توجه كنيم كه اهداف اصلي ما و شما واالتر و مهم
اجالس به نظر من يك نقطه عطف تاريخي در ايجاد يك سيستم جديد و مدرن حقوقي و قضايي در افغانستان است، 

  : ه اهداف ذيل نايل گرديمتوانيم ب    كه از طريق آن مي  سيستمي
  حاكميت قانون و عدالت؛ -1
 دفاع از حقوق بشر و مبارزه عليه هر نوع تبعيض؛  -2

 هاي شهروندان افغانستان در مراجع عدلي و قضايي؛  رعايت حقوق و آزادي -3

 مساعد ساختن زمينه دسترسي همه به عدالت و محاكمه منصفانه؛ -4

يي اقتصادي از طريق اطمينان بخشيدن به سكتور خصوصي تامين امنيت و فراهم شدن زمينه رشد و شكوفا -5
 براي سرمايه گذاري؛ و

الملل  هاي حقوق بين المللي و دفاع از منافع افغانستان و اتباع افغانستان در عرصه سهمگيري در عدالت بين -6
 . الملل خصوصي  و حقوق بين  عمومي

  . باشد   و رهبري و نظارت بر فعاليت آنان ميتر از همه اين موارد، دفاع از حقوق وكالي مدافع  اما مهم
شوند و از حقوق آنها دفاع و    سارنوالي رهبري مي محكمه و لوي ها از طريق مقام ستره امروز قضات و همچنين سارنوال

شود، از اين پس، وكالي مدافع ما هم در راس خود يك نهادي را به نام انجمن وكالي مدافع خواهند داشت    حمايت مي
هاي آنان را رهبري نمايد چون يك وكيل مدافع در صورتي  كه هم از حقوق آنان دفاع و حمايت كند و هم فعاليت

ها و  ها و آموخته تواند در كار خود موفق باشد كه از يك طرف اهليت مسلكي داشته و به صورت متداوم اندوخته   مي
 و مشكالت يك نوع مصوونيت داشته باشد و اين هر دو يعني تجربيات او افزايش يابد و از طرف ديگر در مقابل فشارها

تواند كه از خود وكالي مدافع بوده و از    وكيل مدافع تنها از طريق يك نهادي تامين شده مي» اهليت و مصوونيت«
 كه اين نهاد همين انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان است. حكومت و نهادهاي دولتي كامال استقالل داشته باشد

تواند هم تعليم مسلكي وكال را به عهده گيرد و در آينده نياز كشور به هزاران وكيل مدافع را برآورده سازد و هم    مي
اي كه همه به حيث يك ضابطه حقوقي بپذيرند كه بدون  جايگاه وكالت را در سيستم عدلي و قضايي تثبيت كند به گونه

طرفي وكال را تامين كرده و از  تواند استقالل و بي    نخواهد بود و هم ميحضور وكيل، جريان محاكمه شفاف و منصفانه
  . حقوق و امتيازات آنان دفاع نمايد

  !   وكالي مدافع عضو مجمع عمومي! برادران و خواهران
 نكته بينم از طرف وزارت عدليه كه مطابق وظيفه قانوني خود برگزاري اين اجالس را به عهده داشته است، دو   الزم مي

  : را به صراحت يادآوري كنم
 و تاسيس   اول اين كه وزارت عدليه همان طور كه در طي دو و نيم سال اخير براي برگزاري اجالس مجمع عمومي

انجمن از هيچ كوششي فروگذار نكرده و تا كنون اين وظيفه را با صداقت و شايستگي به پيش برده، پس از اين نيز تا آخر 
چون ما بر اين باور خود .  و پيشتيبان شما خواهد بود  اري، با همه توان و امكانات خود، همكار و حاميو در همه مراحل ك

مند وكالي مدافع، سيستم عدلي و قضايي ما با يك خال و يك چالش بزرگ  استوار هستيم كه بدون يك سيستم قدرت
  . مواجه خواهد بود

مند و پرتوان بستگي به موفقيت اين   مسلكي شايسته، قدرتدوم اين كه رسيدن به هدف يعني تاسيس يك انجمن
اجالس شما دارد و لذا ما از شما انتظار داريم كه در تمام مدت چهار روز و در همه موضوعات مطروحه، با احساس 

 شان و مقام واالي يك حقوقدان  و يك وكيل مدافع مسلكي را حفظ. مسووليت و با صداقت و ايمانداري برخورد كنيد
 و   كرده و در جريان تصويب اساسنامه و انتخاب هيات رهبري از سطحي نگري و مداخله انگيزه هاي شخصي و قومي
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ها و منافع ملت و  لساني و سمتي جداً پرهيز كرده و تنها شايسته ساالري و قداست مسلك و نيازهاي زمان و ضرورت
  .كشور خود را مد نظر قرار دهيد

هاي حقوقي كه با ما در  ز وزارت عدليه از همه حقوقدانان و وكالي مدافع و نهادهاي مساعدتدر پايان به نمايندگي ا
المللي وكالي مدافع  المللي مخصوصا نماينده انجمن بين اند و به طور خاص از همكاران بين تمام مراحل همكاري كرده

هاي تخنيكي و تمويل   و همكاريها  و ديگران به خاطر مشورهJSSP و UNODCآقاي الكس و همچنين از موسسه 
 همه شما مهمانان عاليقدر يكبار ديگر   كنم و از حضور گرم و صميمي   برگزاري اجالس صميمانه تقدير و سپاسگذاري مي

 . كنم   تشكر مي

  

  گزارش تحليلي از      

 انجمن مستقل وكالي مدافعتشكيل 

  

  

  

  

  اشاره

در  جوالي 30 تا 27از تاريخ  وكالي مدافع افغانستان طي چهار روز نخستين اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل
برگزار شد و يكي از زحمات چند ماهه وزارت  وكيل مدافع 425 نفر از جمله 600با اشتراك بيش از هوتل انتركانتيننتال 

ايجاد انجمن . رسيدالمللي به ثمر  سسات بينوعدليه به همت وزير و سختكوشي همكارانش در وزارت عدليه و همكاري م
مثلث قاضي، سارنوال و وكيل مدافع را در روند  وكالي مدافع كه يكي از اهداف كالن استراتيژي بخش عدلي مي باشد، 

فراهم و دسترسي مردم به عدالت رسيدگي قضايي تكميل نمود و زمينه را هرچه بهتر و بيشتر براي دفاع از حقوق مردم 
  . ساخت

 نفر در نخستين اجالس مجمع عمومي انجمن 425كه از سراسر كشور ثبت نام كرده بودند،  وكيل 500از ميان حدود 
ها  شركت كنندگان داراي تجربه و سوابق متفاوت بودند و بعضي داراي سال. مستقل وكالي مدافع شركت كرده بودند

حدود يك . ي را پيش ببرندده  روند رايتجربه در امر وكالت دفاع بودند، اما برخي متاسفانه حتا قادر نبودند كه به تنهايي
  .دادند چهارم از وكالي مدافع را زنان تشكيل مي

  مقدمه

 به تاسي ».گردد مدافع توسط قانون تنظيم مي هاي وكالى وظايف و صالحيت«:  قانون اساسي آمده است كه31در ماده 
توسط آقاي ) 2007 نوامبر 25 (1386 قوس 4 از اين ماده قانون اساسي، قانون وكالي مدافع تدوين گرديده و در تاريخ

وزارت عدليه طي يك فرمان رياست جمهوري موظف شد كه طي سه ماه بعد . كرزي رييس جمهور كشور توشيح گرديد
  .از  نافذ شدن قانون وكالي مدافع، انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان را تاسيس نمايد

، وزرات عدليه يك كميته را تحت رهبري )2008 مارچ 16 (1387 حمل 5با نافذ شدن قانون وكالي مدافع در تاريخ 
  . آقاي اشرف رسولي، مشاور وزارت عدليه جهت فراهم سازي زمينه براي تأسيس انجمن مستقل وكالي مدافع ايجاد نمود

يفه اصلي اين وظ. المللي وزارت هاي مختلف وزارت عدليه و همكاران بين اعضاي كميته، كارشناساني بودند از رياست
كميته زمينه سازي براي برگزاري نخستين مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع جهت تصويب اساسنامه انجمن و 

  .انتخاب مسووالن آن بود
ه) Taskforce(عالوه بر كميته مذكور، سه گروه كاري  اداري نيز جهت فراهم سازي / اي و لوژستيكيتخنيكي، رسان

  . من ايجاد گرديدزمينه براي تشكيل انج

 اسماعيل حكيمي
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 وكيل مدافع در مركز و واليات 250اي را ميان بيش از  گروه تخنيكي اساسنامه انجمن را تسويد نمود، پرسشنامه
گروه تخنيكي به عالوه . توزيع نمود و نظرات و پيشنهادات وكال را جمع آوري نموده در مسوده اساسنامه منعكس ساخت

  :كارهاي ذيل را انجام داد
 جلسه مشورتي با وكال و نيز موسسات فعال در اين عرصه داير نموده و مسوده را با آنها  مورد بحث 7در كابل  •

 قرار داده و تا حد امكان نظرات آنها را در مسوده درج نمود،

 ژنداي اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع را تهيه كرد،آ •

 د،طرز العمل جريان پيشرفت اجالس مجمع را تدوين نمو •

 .طرز العمل نحوه برگزاري انتخابات مقامات مجمع را تهيه كرد •

هاي زيادي را انجام دادند تا زمينه براي برگزاري چنين اجالس مهم  اداري نيز فعاليت/ ها و لوژستيكي هاي رسانه گروه
  .ممكن نبودبدون شك، بدون همكاري اين سه گروه برگزاري اجالسي با اين عظمت . و كالن كامالً فراهم گرديد

  برگزاري مجمع عمومي

به منظور مديريت درست و ارايه صحيح تسهيالت براي برگزاري مجمع عمومي انجمن سه كميته به شمول كميته 
  :رهبري موقت، كميته تخنيكي و كميسيون نظارت به قرار ذيل تشكيل گرديد

دستگير هدايت رييس واليتي به رياست وزير محترم عدليه و با عضويت آقاي غالم : كميته رهبري موقت •
 .كميسيون مستقل حقوق بشر و انيسه احرار رييس ديپارتمنت قوانين سكتور خصوصي اجالس را تا پايان رهبري نمود

به رياست آقاي مجيد غني زاده معاون رياست تقنين وزارت عدليه و عضويت آقاي كبير و : كميته تخنيكي •
داد و به  اين كميته در موارد الزم توضيحاتي به وكالي مدافع مي. ه بودخانم سهيال از رياست حقوق مدني ايجاد شد

 . گفت سواالت شان در مورد طرز العمل يا اساسنامه پاسخ مي

جهت نظارت بر جريانات مجمع عمومي به شمول روند برگزراي انتخابات رهبري انجمن و : كميسيون نظارت •
خانم مينه صديقي از كميسيون مستقل حقوق : شكل از افراد ذيل بودكميسيون مت. تصويب اساسنامه تشكيل گرديده بود

بشر، آقاي خالد اوريا از كميسيون مستقل انتخابات، استاد اقرار واصل از دانشكده حقوق و علوم سياسي، مولوي عطااهللا 
-دياواني ماتو از يولودين رييس كميسيون قضايي ولسي جرگه، آقاي الكس ويل از كانون بين المللي وكالي مدافع و آقا

 .سي

 سه روز و نصف پيش بيني شده بود، ولي با وجود استفاده صرفه جويانه  مجمع عموميدر ابتدا، مدت برگزاري اجالس
در عين حال، مقرره طرز . از وقت، برنامه به دليل طوالني شدن روند انتخابات و شمارش آراء تا آخر روز چهارم ادامه يافت

 بررسي، اصالح و تصويب آن به عهده شوراي رهبري . به دليل كمبود وقت مورد بحث قرار نگرفتسلوك وكالي مدافع
  . انجمن گذاشته شد

 نفر از وكالي مدافع به عنوان موافق يا 20گرفت و در هر فصل حدود  هر فصل اساسنامه جداگانه مورد بحث قرار مي
كرد و در پايان مباحثات به اجماع يا با اكثريت آرا تصويب   مينمود و نظرات و پيشنهادات خود را ارايه مخالف صحبت مي

موارد جنجالي به صورت انفرادي راي . يك بار هم در آخر تمام اساسنامه به راي گذاشته شد و تصويب گرديد. شد مي
  .گرديد شد و تاييد يا رد مي گيري مي

مه با سخنراني افتتاحيه معاون رييس جمهور، جناب در روز اول، بعد از ثبت نام وكالي مدافع و حضور در مجلس، برنا
 دانش و تعدادي از مقامات دولتي و نمايندگان  سرورخليلي آغاز يافت و با سخنراني وزير عدليه آقايمحمد كريم استاد 

در بعد از ظهر همان روز، مسوده طرز العمل برگزاري اجالس مجمع عمومي انجمن وكالي . سسات همكار ادامه يافتوم
يس موقت و دو منشي موقت انتخاب گرديد و ييسه به شمول يك ريت رامدافع مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد، هي

  .اساسنامه انجمن وكالي مدافع پس از بحث و بررسي تصويب گرديد فصل 9از مجموع دو فصل 
م، ليستي از نامزدهاي در روز سو. هاي اساسنامه مورد بررسي، بحث و تصويب قرار گرفت در روز دوم ساير فصل

و آراي ريخته  هاي مختلف در انجمن وكالي مدافع تهيه شده و انتخابات براي انتخاب مقامات انجمن برگزار گرديد پست
هاي  در روز چهارم انتخابات در مورد عهده. ي از جمله آراي شوراي رهبري و نظارت شمارش شداهاي ر شده در صندوق
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 با سخنراني اختتاميه وزير عدليه، سخنراني معرفي گونه ، و در اخير همگرديدو تكرار شده تك كرسي به دور دوم كشانده 
  .المللي وكال، مجلس با موفقيت به پايان رسيد كانون بينرييس يس منتخب انجمن و سخنراني ير

ي تصميم نهايي ساخت، ول مسوده اساسنامه طرحي پيشنهادي بود كه زمينه را براي بحث ميان وكالي مدافع آماده مي
در مجموع پيشنهادات مسوده قبول . در دست وكالي مدافع بود كه پيشنهاد مسوده را قبول كنند يا آن را تغيير بدهند

  :ترين آنها به قرار ذيل بود شد، ولي تغييرات زيادي هم به عمل آمد كه مهم
 باشد؛»  و مستقيمسري، آزاد«انتخابات براي انتخاب مقامات انجمن مستقل وكالي مدافع بايد  •

 يكي از معاونان بايد زن باشد؛ •

  وجود نداشته باشد؛3 و درجه 2، درجه 1درجه بندي ميان وكال به عنوان درجه  •

 سال 5تواند براي عضويت در شوراي رهبري نامزد گردد، مشروط به اينكه  دانشجويان فارغ از مدارس ديني مي •
 تجربه كاري داشته باشد؛ و

ميم مجمع عمومي •  .گردد  با اكثريت مطلق آراي اعضا اتخاذ ميتصا

  ساختار انجمن وكالي مدافع

مجمع . باشد يت اجرايي و شوراي نظارت ماانجمن وكالي مدافع متشكل از يك مجمع عمومي، شوراي رهبري، هي
. باشد مي آنوالن واش اصالح اساسنامه انجمن و انتخاب مس گردد كه وظيفه عمده بار برگزار ميعمومي انجمن سال يك

  .دنتوانند در مجمع عمومي شركت نماي تمامي كساني كه جواز وكالت دريافت كرده اند، مي
تمامي اعضاي شوراي رهبري توسط . باشد ت اجرايي و ده نفر عضو ديگر ميا پنج نفر اعضاي هيشاملشوراي رهبري 

شود، دو  ه براي سه سال انتخاب مييس انجمن كيت اجرايي عبارتند از رااعضاي هي. شوند مجمع عمومي انتخاب مي
توانند نامزد  در شوراي رهبري وكاليي مي. شوند يس مالي كه براي دو سال انتخاب ميي، آمر اجرايي و ر)مرد و زن(معاون 

يا در صورت فراغت از مدارس . شوند كه ضمن فراغت از دانشكده حقوق يا شرعيات سه سال سابقه مسلكي داشته باشند
  . نج سال سابقه كاري باشندديني داراي پ

يعني پنج عضو (در اساسنامه بسيار عادالنه، منطقي و بجا قيد شده است كه حد اقل سه نفر از اعضاي شوراي رهبري 
يعني اگر سه زن از طريق تكميل آرا نتوانند به شوراي رهبري راه . از زنان انتخاب شوند) ت اجرايي و ده عضو عادياهي

اين مصوبه كه تبعيض مثبت است به نفع زنان، . گردند زنان نامزد كه بيشترين آرا را دارند، تعيين ميپيدا كنند، از ميان 
اما اگر . در صورتي قابل اعمال است كه از ميان زنان فرد يا افرادي نامزد شده باشند منتها كمتر از مردان راي آورده باشند

چنانچه در همين اولين انتخابات . تبعيض مثبت نيز ساخته نيستهيچ نامزدي در ميان زنان نباشد، ديگر كاري از اين 
بيش از دو زن به شوراي رهبري راه  اولين شوراي رهبري انجمن مجمع عمومي انجمن وكالي مدافع براي تشكيل

  . زيرا ديگر نامزد زن براي شوراي رهبري وجود نداشت. ، يكي به عنوان معاون و ديگري به عنوان عضو عادينيافتند
انجمن وكال د، ولي در اين اساسنامه دنوكالي مدافع مطابق قانون قبلي وكالي مدافع به سه درجه دسته بندي شده بو

د كه دو درجه نمو استدالل بسيار زيبايكي از وكالي مدافع . ازبين رفتبا اكثريت آراي شركت كنندگان درجه بندي وكال 
ناف از يك طرف و مرحله فرجامخواهي از طرف ديگر كه در مسوده بودن وكال و تفكيك ميان مراحل ابتدايي و استي

. گردد شود و هم، سبب سردرگمي و اتالف وقت و پول موكل مي اساسنامه پيش بيني شده بود، هم باعث كندي كار مي
شود به فردي  يدر عين حال، وكيلي كه مرحله ابتدايي و استيناف را گذرانده و با دوسيه كامالً آشنايي پيدا كرده مجبور م

  .كه آشنايي با دوسيه ندارد، تعويض گردد
تواند  به عالوه، انجمن داراي يك كميته آموزشي به نام كميته تعليمات نيز خواهد بود و در صورت لزوم شوراي رهبري مي

  .  ايجاد نمايد نيزهاي ديگري كميته
  .يات نيز دفتر نمايندگي انجمن را ايجاد نمايدتواند در ساير وال دفتر اصلي انجمن در كابل است و شوراي رهبري مي

هاي اجرايي از جمله استخدام كارمندان در  زيرا بيشتر صالحيت. باشد مندترين شخص در انجمن آمر اجرايي مي قدرت
براي مهار قدرت وي بهتر بود كه وي توسط . شود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي باشد، ضمن اين دست وي مي

  .گرديد يس انجمن و آمر اجرايي انجمن برقرار مييشد تا نوعي تعادل ميان ر نتصاب مييس انجمن اير
  والن انجمنوانتخاب مس
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براي نامزدي عضويت در شوراي رهبري شرط داشتن سه سال سابقه كاري مسلكي قيد شده است، ولي براي نامزدي 
شرط داشتن . تواند در آن نامزد شود دافع ميدر شوراي نظارت هيچگونه شرطي وجود ندارد و هر عضو انجمن وكالي م

، ولي ندبسياري با اين شرط مخالف بود. سه سال سابقه كاري مسلكي باعث بحث مفصل ميان اعضاي انجمن گرديد
  .باالخره با اكثريت آرا تصويب شد

م بود و براي انتخابات آزاد، سري و مستقي. ي بدهداهر عضو انجمن مطابق اساسنامه حق داشت به هر كرسي يك ر
ي به جايگاه خاص تكميل ورقه اه اوراق ريشد و با ارا رفع هرگونه ابهام و سو برداشت، كارت هر وكيل چك و سوراخ مي

  .شد هاي مربوط هر پست انداخته مي  صندوقدري او پس از تكميل ورقه رگرديد ي هدايت ميار
پنج نفر . نددشمي نفر بايد انتخاب 20ارت، مجموعاً  نفر براي شوراي نظ5 نفر براي شوراي رهبري و 15در انجمن 
باشند، به صورت تك كرسي و با اكثريت مطلق آراي اعضاي مجمع  ت اجرايي كه عضو شوراي رهبري نيز ميااعضاي هي
ترين آرا  شدند كه در صورت عدم احراز نصف، جمع يك كل آراي اعضا، انتخابات بايد بين احراز كننده بيش انتخاب مي

ميان اعضاي عادي شوراي رهبري و اعضاي شوراي نظارت به صورت چند كرسي و اكثريت . شد رار ميتك اما انتخابات 
  .نسبي بود كه نيازي به برگزاري انتخابات دور دوم نبود

 و انتخابات به ندهاي تك كرسي موفق به احراز مطلق آرا نشد در اولين انتخابات انجمن وكالي مدافع نامزدهاي عهده
ي اهاي ر روند برگزاري انتخابات در دور اول بسيار كند بود و جايگاه كمتري براي تكميل كردن ورقه. ور دوم كشانده شدد

فراهم شده نيز دهي بيشتر آشنا شده بودند و جايگاه بيشتري  ياي دهندگان با روند راوجود داشت، اما در دور دوم كه ر
  .دهي بسيار سرعت يافت يابود، روند ر
ش آرا تحت نظارت كميته نظارت و نظارت وكالي مدافع يا نمايندگان شان بسيار شفاف و آرام برگزار شد، به شمار

  . طوري كه هيچ كسي در مورد شمارش آرا ايرادي نداشت
 نفر براي سمت معاونت 4 نفر براي سمت رياست، 6:  نفر بود44تعداد مجموع نامزدهاي انتخابات انجمن وكالي مدافع 

 11 نفر براي عضويت در شوراي رهبري و 17وليت مالي، و نفر براي مس3 نفر براي آمريت اجرايي، 3، )د و دو زندو مر(
  .نفر براي عضويت در شوراي نظارت

  يج انتخاباتانت

 اكثريت مطلق آرا را احراز نكرد و در نتيجه انتخابات هاي تك كرسي نامزدهاي عهدهدر دور اول انتخابات هيچ يك از 
ميان وكالي مدافع واقع شد كه در مورد عهده. ور دوم كشانده شدبه د  هاي تك بعد از دور اول انتخابات بحث مفصلي 

تجديد انتخابات در مورد . كرسي كه كسي اكثريت مطلق را به دست نياورده است، بار دوم انتخابات برگزار شود يا خير
گفتند بايد در تمامي  برخي مي. ها اختالف پيش آمد  سمتسمت رياست انجمن را همگي پذيرفته بودند، ولي در ساير

 و دليلي هم براي تفكيك كرده بود بينيپيشها تكرار شود كه حق هم همين بود و طرز العمل مصوب هم همين را  عهده
اي هم كه اهداف خود را در تكرار انتخابات در  عده. و تفاوت قايل شدن ميان سمت رياست و غير آن وجود نداشت

  . كردند اي تمسك مي پايه يافت، انتخابات بار دوم را قبول نداشتند و به داليل بي يس برآورده شده نميي رماسواي
در دور دوم انتخابات ميان دو . يسه باالخره طرز العمل را به اجرا گذاشت و انتخابات را براي دور دوم برگزار نموديت راهي

خانم پروين همكار و آقاي محمد . ي برنده اين كرسي اعالم شدا ر198 زاده با نامزد رياست انجمن، آقاي روح اهللا قاري
يك زن ديگر به عنوان عضو عادي شوراي رهبري انتخاب شد، . يس انتخاب گرديدنديظريف استانكزي به عنوان معاونان ر

انتخاب  اساسنامه اصولزيرا زن سومي نامزد نبود تا مطابق ولي زن سوم براي عضويت در شوراي رهبري تعيين نشد، 
  .شد مي

  ديدگاه وكالي مدافع در خصوص برگزاري اجالس مجمع عمومي

شركت كنندگان اجالس مجمع عمومي انجمن داراي سوابق مختلفي بودند و اغلب شان جوان و تعدادي هم بيش از 
ي مدافع را زنان كه عمدتاً  در صد وكال25حدود . دهي نبودند ياحد سالمند بودند، به طوري كه به تنهايي قادر به ر

. وكال نقش بسيار فعالي را در طول چهار روز برگزاري اجالس ايفا نمودند. داد سسات بودند، تشكيل ميوجوان و كارمند م
  .در مباحثات طرز العمل و اساسنامه و تصويب آنها و در روند انتخابات فعاالنه شركت نمودند

ي را راجع به برگزاري اجالس مجمع عمومي، تشكيل انجمن و آينده آن ابراز برخي از وكالي مدافع نكات مثبت يا منف
  :گردد كردند كه مواردي از آن در اينجا ذكر مي مي
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داد تا بدون كسب  اكثريت وكالي مدافع پيشنهاد وزير عدليه را كه به اساتيد دانشكده حقوق دانشگاه كابل حق مي •
گفتند كه ضمن احترام كامل  آنها مي.  آن را ناعادالنه و خالف قانون دانستندجواز وكالت، عضو انجمن شوند، رد نمودند و

در حالي كه وزارت عدليه از بيستم ماه . به اساتيد دانشگاه، انتظار چنين توقع بيجا و خالف قانون را از آنها نداشتند
ساتيد بزرگوار چنين توقع خالف سرطان صدور جواز را براي افراد عادي متوقف نموده است، چطور ممكن است كه اين ا

  .داشته باشندقانون و ناعادالنه از وكالي مدافع 
مندي اش تحسين و تمجيد  بسياري از وكالي مدافع وزير عدليه را به خاطر تدبير، درايت و متانت و حوصله •
، برخي آشوبگران جلسه را كردند و معتقد بودند كه اگر تحمل و بردباري وزير دانشمند و دور انديش وزارت عدليه نبود مي

  . وي به نحو بسيار عالي جلسه را مديريت نمود و به ثمر رساند. ساختند  و بي نتيجه ميناكامبه آشوب كشانده و 
ه تمام كارمندان فعال وزارت عدليه براي برگزاري خوب و شايسته مجمع عمومي بسيج شده بودند و برخي ب •

وزارت . نمودند اشمي تمام وقت و به صورت خستگي ناپذير كاروتالش ميس اداري آن وزارت جناب آقاي هييخصوص ر
در نتيجه همين برنامه ريزي درست، مديريت درست و اجراي درست، توانست يكي از اهداف استراتيژي بخش ، عدليه

 .عدلي را محقق سازد و يك دستاورد بزرگ را به ملت به عنوان ارمغان بسيار ارزشمند تقديم نمايد

جالب اين بود كه . شد سساتي مشاهده ميوبندي م اي، زباني و گروه هاي قومي، منطقه انه برخي خط بنديمتأسف •
كشش جنسيتي كه باب اينگونه مجالس هست، چندان برجسته نبود و زنان و دختران نه به نفع همجنسان خود بلكه به 

  .دادند ي مياگرفتند يا ر اي خود موضع مي سسهوسود همكاران م
ه قانون و حقوق ضعيفبرخي  • شدند كه   ديده مي از آنتر از وكال به دليل كهولت سن يا معلومات اندك نسبت ب
  .ند در عرصه جدي از حقوق يك موكل ستمديده دفاع نمايندنبتوا
  .رسيدند  وكال در مجموع از روند برگزاري اجالس مجمع عمومي و انتخابات راضي به نظر مي-
 دالر كمك در نظر گرفته شده بود، ولي اين پول به 40المللي وكال به هر وكيل  نون بين در اين اجالس از طرف كا-

معلوم نبود كه پول داده شده به تعداد وكال نبوده يا وكال به ناحق . تعدادي از وكال نرسيد و از اين جهت گاليه داشتند
 .بودگرفته و يا خداي ناخواسته كدام رويداد ناخوشايندي رخ داده 

  .لذا برخي از وكالي مدافع از اين وضعيت شكايت داشتند. هاي انتخاباتي و چاپ آن بسيار كند بود  ليست نامزدتهيه •
شدند و نسبت به استقالل و قوت و اقتدار انجمن،  برخي از وكالي مدافع نسبت به آينده انجمن نگران ديده مي •

ت مربوطه دولتي و غير دولتي و داخلي و خارجي دغدغه سساوها و م هاي آن و ارتباطات كاري با سازمان مديريت هزينه
 .داشتند
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  مجمع عمومي  نخستين اجالسگزارشي از 

 
 

  
و نهادينه شدن فرهنگ عدالت  راستاي تحكيم عدالت و وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، در در سيستم عدلي 

هاي جدي كه  چالش درك مشكالت و اين وزارت با. گيري را انجام داده است هاي چشم هاي اخير فعاليت سال ، درقضايي
صدد برآمد كه سيستم عدلي  چهارسال پيش در  افغانستان مختل نموده است از سيستم عدلي و قضاييروند عدالت را در

اس وزارت عدليه طرح به همين اس. نمايد حقوقي مجهز المللي و  بيني هاي پذيرفته شده ي افغانستان را با روشيقضا و
 المللي و بينداخلي و هاي زيادي را با مجامع  اين زمينه رايزني در تشكيل انجمن مستقل وكالي مدافع را مطرح نمود و

مند  ي افغانستان عالقهيقضا اصالح سيستم عدلي و تعديل و  كه دراي دولتي، كشورهاي كمك كننده هاي غير موسسه
  .بودند، انجام داد
تشكيل اين انجمن نقش به سزايي داشت؛ وزارت عدليه با تشكيل كميته  درعدليه ش وزيردانشمند بدون شك تال

 وكالي مدافع، گام بزرگي ي اصولنامه تصويب قانون و برگزاري مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي افغانستان، تدوين و
  .را براي ايجاد اين نهاد مهم برداشت

هاي كشور  واليت هاي زياد موفق شد كه با شماري وكالي مستقل در تالش زي برگزاري اين اجالس، پس ا كميته
تالش خستگي ناپذير فراخواني  از آنان براي چگونگي تشكيل اين انجمن مشوره بگيرد، اين كميته با تماس برقراركند و

ي مدافع به اين فراخوان كشور ابالغ نمود، وكال براي برگزاري نخستين اجالس انجمن مستقل وكالي مدافع، به سراسر را،
ي  كميته. ي به خود گرفتا ي تازه دانان و وكال جلوه حقوقاي  اين فراخوان با استقبال گسترده پاسخ مثبت دادند و

و برگزاري اين انجمن كه از وقت  شده بود، در المللي داير  نهادهاي بينژستيكيلو به كمك تخنيكي و سوي وزارت عدليه 
  .براي برگزاري نخستين اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع مساعد نمود نه رازمان تعيين شده زمي و

مهمانان كه به صورت افتخاري  دانان و وكالي مدافع، حقوق 2008 ماه جوالي 27مطابق با  1387 اسد 6يكشنبه  روز
اين  هم آمدند ودانتيننتال گربالروم هوتل انترك نخستين اجالس مجمع عمومي وكالي مدافع دعوت شده بودند، در در
  .مندشان جلوه خاص بخشيدند شكوه تاريخي را با حضور روز

 از وي ضمن تقدير. به جايگاه قرارگرفت عدليه كشور  وزير30/9پس از حضور مهمانان و وكالي مدافع، راس ساعت 
ملي، ستره محكمه، اعضاي ي رااعضاي شو كريم خليلي معاون رييس جمهور، وكالي مدافع، روسا وجناب آقاي حضور 

 المللي  موسسات بيننمايندگان كشورهاي دوست و ، نمايندگان نهادهاي دولتي، سفرا ويكابينه، سرپرست لوي سارنوال
تاريخي و فراموش ناشدني   را روز1387 اسد 6اين اجالس شركت نموده بودند، روز ي وصف ناشدني در عالقه و كه با شور

حقوقدانان  شركت صدها تن از. تاريخ افغانستان است ماندگار در سته وجخ  از روزهاي تاريخي ويكي امروز: دانسته افزود
اراكين دولت  رجال و خارجي و هاي علمي داخلي و افغانستان، مخصوصا اشتراك شخصيت سراسر وكالي مدافع از و

  .تحقق آن دايرشده است براي سعظمت هدفي است كه اين اجال جمهوري اسالمي افغانستان، بيانگر اهميت و
و  جايگاه وكالي مدافع در دانش وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان با اشاره به اهميت وسرور آقاي  تامين عدالت 

ي  تاثيرات برجسته مباني حقوقي و نظر جايگاه واالي وكالي مدافع از اهميت و: اجتماعي گفت تحقق عدالت فردي و
 مباني حقوقي و وكالت، حق اساسي ي اصلي در نقطه.  هيچ كسي پوشيده نيستتامين عدالت، براي علمي آن در

. بديهي ترين مفهوم خود به معناي تطبيق قانون است ي عادالنه در محكمه.  است»دسترسي انسان به محكمه عادالنه«
وا بايد حق دفاع داده نظر به اين اصل به اصحاب دع: حقوق مدني تاكيد نموده گفت قانون جزا و وي  به اصل برائت  در

پيچيدگي قوانين را ازعواملي  وي گستردگي و. بدون آشنايي با قانون امكان ندارد دعوا يك طرف دفاع در شود؛ ولي از
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مباني قانوني را بفهمد؛ وزيرعدليه، تصريح  تواند، بدون كارشناس اين مسايل به آساني مفاهيم و كسي نمي دانست كه هر
طرف  قانون دان را از باتجربه و حظات اصحاب دعوا بايد حق اين را داشته باشند كه شخص خبير وكه نظربه اين مال نمود

 سيستم عدلي و وي با استناد به مباني حقوقي افزود كه امروز در. دفاع كند حق او خود به حيث وكيل تعيين نمايد؛ تا از
قضات «سارنواالن وكالي مدافع كه  شوند، ه ياد مي نشست»قضات«كنار قضات محاكم كه به نام  ي تمام كشورها، دريقضا

  .باشند  هستند، دو ركن ديگر محكمه عادالنه مي»ايستاده
به  وكيل مدافع را نظر، پيشينه تاريخي پژوهشگران تاريخي علم حقوق ي دانشمندان وا آقاي دانش با استناد به نظريه

قانوني را زماني  دقت يك استدالل حقوقي و ت، قدرت وجريان محكمه، قو قاضي در:  خوانده گفتمدتسارنوال، دراز
زبان وكيل  هم از زبان سارنوال بشوند واز منفي آن راهم  ي مثبت وا دو جنبه خوبتر تشخيص دهد كه هر تواند بهتر و مي

  .مدافع
تعيين وكيل مدافع  حقوق سياسي، حق دفاع و المللي حقوق مدني و المللي به ويژه ميثاق بين وي با اشاره به اسناد بين
 هبسياري كشورها بدون وكيل مدافع، فيصل در: اركان اصلي محاكمه عادالنه شمرده گفت از ها و را جز حقوق بشري انسان

 تاريخي جايگاه وكيل مدافع دره وي با اشاره پيشين. قانوني ندارد شود اعتبار اگرهم صادر شود و نمي محكمه صادر
كيفي، وكالي  رشد كمي و گذاري ورتاثي سازي و نگاه سيستم ، اعتراف نمود كه ازي افغانستانيقضا سيستم عدلي و
ي افغانستان جايگاه اصلي  خود را به دست يقضا سيستم عدلي و وضعيت خوبي قرار ندارد و وكالت در افغانستان در
  .نياورده است

. باشد ن وكيل مدافع محاكمه عادالنه نميبدو: افغانستان افزود ي دريقضا تشريح روند سيستم عدلي و آقاي رسولي؛ با
  .گردد ديت وكيل مدافع تامين عدالت ممكن ميجووي تاكيد نمود كه با مو

ورد مهم ا انجمن مستقل وكالي مدافع را دست تاسيس،سخناني استاد محمد كريم خليلي معاون رييس جمهور، در
وي .  برداشته شده استاي شايسته افغانستان گام بلند و يقضاي تاريخ عدلي و است كه در براي نخستين بار :خوانده گفت

اصل قانوني  آقاي خليلي با استناد بر. ابراز اميدواري نمود كه با تشكيل انجمن مستقل وكالي مدافع، عدالت تامين گردد
  .اين اصول تاكيد ورزيد حفاظت از جرايم، به رعايت و بودن جزا و

: تامين عدالت خوانده گفت هاي عمده در چالش را يكي از  قوانين نافذه كشورمعاون رييس جمهور، عدم آگاهي متهم از
ه قانون اساسي كشور ده كه وكالي مدافع دريرس زمان آن فرا . نظر گيرند حقوق افراد را در روشنايي اين اصل مطابق ب
آقاي خليلي .   ثابت شده باشدقانون اثر كه در شود، مگر اين قانون اساسي هيچ عملي جرم پنداشته نمي نظر از: وي گفت

روشنايي قانون اساسي  هاي وجود دارد كه بايد در كاستي ها و ضعف قوانين كشور ساير قانون جزا و تصريح نمود كه در
  .كشور اصالح شود

هاي شوراي وزيران  فعاليت تشكيل انجمن وكالي مدافع و هاي وزيرعدليه در تالش معاون رييس جمهور، ضمن تقدير از
ر و كالي مدافع مي تواند قضات را د دام تفسيرهاي نادرست نيافتد و قضات بايد در وكالي مدافع و: اين زمينه، گفت در

  .اين زمينه كمك كند
مردمي را به  وكالي مدافع بزرگترين مسووليت ملي و: تامين عدالت برجسته خوانده گفت وي نقش وكيل مدافع را در

  .كنند تطبيق قانون كمك ميدر  آنان حكومت را عهده دارند و
نادرست  قوانين تفسير نبايد از گردد و وكالي مدافع خواست كه نگذارند حكم بدون صراحت قانون اجرا آقاي خليلي از

  .ارايه شود؛ تا حق متهم ضايع نگردد
وي دليل اين . ندا هاي زندان بال تكليف مانده پشت ميله ها است در زندانياني نام برد كه سال معاون رييس جمهور، از

تشخيص  اين موضوع تاكيد نمود كه وكالي مدافع در بر قانون دانست و عدم آگاهي متهمان از را عدم تطبيق قانون و امر
  .ظالم تالش درخور انجام دهند براي گرفتن حق مظلوم از درست جرايم دقت كنند و

 ي دانست ويقضا  به ايجاد سيستم استندرد عدلي و تحكيم قانون را منوطي افغانستان،  عضو ستره محكمهبهاالدين بها
شان  حقوق عدم آگاهي از سوادي مردم و وي با اشاره به بي. حياتي خواند افغانستان به وكالي مدافع را بسياره نياز جامع

 يكي ازآقاي بها . برند مي زندان به سر ست كه بدون ثابت شدن جرم شان در اها متهمان سال تصريح نمود كه بسياري از
هاي درست را به موكلش پيشنهاد كند و وكيل مدافع  هوكيل مدافع بايد را: وظايف وكيل را نجات موكلش دانسته گفت

 در زه كنند وروكالي مدافع خواست كه با فساد اداري مبا آقاي بها، از .به موكلش خيانت نكند مشوره دهنده بايد باشد و
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پايان سخنانش از تشكيل  وي در. مخلص باشند  نشوند؛ بلكه بايد صادق ومرتشي واسطه چوب قانون، بين راشي ورچا
  .بيني نمود خوش افغانستان ابراز انجمن وكالي مدافع در

تصريح   براي دسترسي زنان به عدالت خواند واي  مدافع را زمينه وكاليغضنفر وزيرامورزنان، تشكيل انجمن حسن بانو
: وي با اشاره به مشكالت زنان گفت. سازد سترسي زنان را به عدالت ميسرتواند د نمود كه تشكيل اين انجمن مي

تامين عدالت  توانند در هنوز پاسخ گفته نشده است با تشكيل اين انجمن زنان مي حقوقي تا  ويديد قضاي نيازشديد ما از
گوي   شوند پاسخ تخدام مي اسينهادهاي حقوقو ها  وكالي مدافعي كه از طرف موسسه: زنان گفت امور وزير. سهم گيرند

تاكيد نمود كه كار  شد و كشور سراسر هاي حقوقي وكالي مدافع در گسترش فعاليت وي خواستار. زنان كشورنيست
وي دست يافتن به اين . اطراف ضرورت به وكيل مدافع دارند شوند؛ بلكه زنان در شهرها متمركز وكالي مدافع نبايد در

  .حقوق زنان با اهميت خواند استخدام  وكالي مدافع زن را براي دفاع از م زنان دانست وتعلي اهداف را مستلزم آموزش و
امروز جهان به خاطر تامين عدالت : ها يادآورشده گفت اهتمام جامعه جهاني به حقوق انسان سرپرست لوي سارنوالي، از

دولت  وي از. نموده است ا امضاهاي ر ميثاق تعهدات و و حفظ حقوق انساني دست به يك سلسله اقداماتي زده و
وي هدف اصلي ايجاد . بضاعت وكيل مدافع تعيين كند قضاياي حقوقي دولت بايد به افراد بي افغانستان خواست كه در
 موكل خود دفاع كند و روشني قانون از تصريح نمود كه وكيل بايد در پرتو قانون برشمرد و انجمن را تامين عدالت در

ه و بين وكيل و نظر گيرد و منافع موكلش را در ه  وجود  موكل رابطه دوستان سرپرست لوي سارنوالي، . اشته باشددصادقان
دارنده اسرار  نگه وكيل بايد حافظ و: هاي يك وكيل خوب دانسته گفت جمله ويژگي را از... امانت داري و تقوا، پرهيزگاري،
ي لوي سارنوالي به روي وكالي مدافع باز  دروازه: فتانجمن مستقل وكالي مدافع؛ گ وي ضمن حمايت از. موكلش باشد

  .هيچ تالشي با وكالي مدافع دريغ نخواهد كرد حاكميت قانون از براي تامين عدالت و است و
افغانستان، تاسيس انجمن وكالي مدافع را يك نيازجدي  محمد حكيم فهيم؛ معاون كميسيون مستقل حقوق بشر

وي چالش . كند طريق سيستماتيك ساختن پروسه محاكم كمك مي اجراي عدالت را ازفعاليت اين انجمن : پنداشته گفت
وي تصريح . فقدان جرم ندانست به امنيت و نظام موجود را دسترسي به عدالت خواند و تامين عدالت را منحصر عمده در

  . ستگرو امنيت قضايي ا امنيت اجتماعي در فردي بايد تامين شود و نمود كه امنيت اجتماعي و
ي قانون ارزيابي  تضمين كننده معاون كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، فعاليت انجمن وكالي مدافع را ضامن و

وظيفه وكيل مدافع : وي افزود. رود مي حلقه تامين عدالت به شماره سلسل  جدي درينبود انجمن يك خال: نموده گفت
هاي  نظر سنجي ها و وي گفت نظر به ارزيابي. ها نيز سهم گيرد خواهيداد مظلوم نيست، وكيل بايد در تنها دفاع از

دعواها، روي نقش وكيل مدافع  قضاياي حقوقي و  در، درصد70يك سال گذشته بيش از كميسيون مستقل حقوق بشر در
م با آقاي فهي.  باورمندي به نقش وكالي مدافع به صورت درست وجود ندارد:عين حال وي گفت تاكيد شده است؛ اما در

وكالي مدافع حامي اشخاص : قضايي گفت هاي حقوقي و روند فيصله مند امنيتي در ابراز نگراني از نفوذ عناصر قدرت
ه افرادي كه در در ماجراجو قرارنگيرند و منيتي قراردارند برنيايند پست صدد مصوونيت بخشيدن ب وي . هاي كليدي ا

عدالت  گردد و ثبات بدون عدالت تامين نمي است كه صلح و  باور كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان به اين،افزود
  .رسد بدون محكمه عادالنه ناممكن به نظر مي

ملل متحد، روز افتتاح نخستين نشست انجمن مستقل  مخدر مواد  مسوول بخش مبارزه با جرايم و،كريستنا اگوز
هاي وزير عدليه در به  تالش از فغانستان تبريك گفت ووكالي مدافع را روز مهم خواند و تشكيل انجمن را به وزيرعدليه ا

 وي ايجاد انجمن مستقل وكالي مدافع را گامي مهم در راستاي تحقق مساوات و. نمود رساندن اين انجمن تقدير ثمر
  .دسترسي  واقعي به عدالت دانست

جمن وكالي مدافع به مردم معلومات نقش ان مورد اهميت عدالت و جايگاه ور خواست كه د هاي كشور بانو اگوز، ازرسانه
المللي وكالي مدافع  تشريك مساعي با انجمن بين مخدر، در مواد وي افزود دفترملل متحد، براي مبارزه با جرايم و. دهند
تشكيالتي، طرزالعمل  تدوين اساسنامه، ساختار المللي وكالي مدافع در ايجاد اين انجمن كمك نمود، انجمن بين در

  .انجمن وكالي مدافع افغانستان را ياري نموده است... وكاري، جواز 
مبارزه با جرايم و  آگاهي مردم در اين دفتر براي رشد ميزان معلومات و: ملل متحد گفت مواد مخدر مسوول دفتر 

:  گفتوي خطاب به وكالي مدافع. ي را انجام داده استا هاي گسترده ي افغانستان تالش هاي دور افتاده ها و دهكده قريه
توانيد زمينه را براي  احترام به قانون داريد، شما مي دهي مردم و به سزايي را در قسمت آگاهيشما اعضاي انجمن نقش 
بانو اگوز، استقالل وكالي مدافع را اصل .  فراهم كنيديقضاي قانون و اصالح سيستم عدلي و شناخت اساسي مردم از
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 آغاز به كار وي از. دانان تاكيد ورزيد حقوق مايت از حهاي حقوقي و آموزشبر افزايش  اجراي عدالت دانست و اساسي در
دفتر ملل متحد با تمام توان در اين زمينه به خاطر تامين : بيني نموده گفت خوش انجمن مستقل وكالي مدافع ابراز

  .عدالت همكاري خواهد كرد
هاي از چهار سال پيش با  تالش: شكيل انجمن گفتمورد ت المللي وكالي مدافع، در ي انجمن بين الكس نمايندهآقاي 

 المللي وكالي مدافع افتخار دارد كه در وزارت عدليه افغانستان آغازشده بود و كانون بين المللي در همكاري جامعه بين
ني خوشبختانه افغانستان امروز داراي قانو: وي افزود. اري اين اجالس خدمات فني وتخنيكي را فراهم نموده استزبرگ

مورد فعاليت  آقاي الكس، در. كند هاي وكالي ومدافع را نيزمشخص مي مسووليت است كه خدمات قانوني، حقوقي و
 اين انجمن از كند و اسالمي فعاليت مي غير اين انجمن دركشورهاي اسالمي و: المللي وكالي مدافع، گفت انجمن بين
  .كند ت ميطرفي انجمن وكالي مدافع افغانستان حماي بي استقالل و

سازي مسلكي وكالي مدافع نقش كليدي  ظرفيت بخش آموزش، حفظ استقالل و المللي وكالي مدافع، در انجمن بين و
هاي زياد صورت گرفته تا اساسنامه انجمن وكالي مدافع پاسخ گوي نيازهاي  وي تصريح نمود كه تالش. كرد بازي خواهد

: آقاي الكس گفت. هاي آينده اين انجمن انكشاف پيدا خواهد كرد سال ه دروي ابراز اميدواري نمود ك. وكالي مدافع باشد
رييس انجمن مستقل  و. اين اساسنامه تصويب گردد بايد وجود آورند وه ي اساسنامه ب مسوده تواند تغييراتي را در وكال مي

  .وكالي مدافع افغانستان انتخاب شود
سراسر دنيا   هزار وكيل مدافع متخصص وبا تجربه در30مدافع با المللي وكالي  آوري است كه كانون بين قابل ياد

  .برد كارهاي حقوقي را پيش مي
اهميت دارد، بدون عدالت  اين شرايط عدالت بسيار در:  با تاكيد بر اهميت عدالت گفت مشاور وزير عدليه،كاون كاكر

هاي  ظرفيت ها، و برداشته شده، اعمار ساختماناين راستا  هاي خوبي در هفت سال گذشته گام هيچ كاري امكان ندارد، در
 فرازي از وي در. بدون وكيل مدافع ناممكن دانست  ي عادالنه را آقاي كاكر، محكمه .كارمندان افزايش يافته است

پنجصد هزارتن يك وكيل مدافع وجود  براي هر از هشتصد وكيل مدافع وجود دارد و  كمترنافغانستا در: سخنانش گفت
  .اين كافي نيستدارد كه 
دوم روي  روز اول  و: نداي اين اجالس چهار روزه گفتژي افتتاحيه، وزيرعدليه افغانستان با تشريح آ پايان جلسه در

ميه اجالس داير چهارم جلسه روز مورد انتخاب هيات رهبري و سوم  در اساسنامه و روز   .گردد مي ي اختتا
ميان  نجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان تصويب و رييس انجمن ازروزه اساسنامه ا اين نشست چهار قرار است در

  .سري تعيين گردد يك انتخابات عادالنه و اعضاي شركت كننده در
 گيري از اين اجالس و چشم برگزاري نشست، استقبال زياد و نخستين روز گردد كه در مي  دايريحال اين انجمن در

مورد تشكيل اين انجمن وجود  هاي زياد در بيني خوش ان به عمل آمد وتشكيل انجمن مستقل وكالي مدافع افغانست
 . دارد
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گيري وزارت عدليه، روزيك  هاي پي نخستين كنفرانس انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان، كه به ابتكار و تالش
به 1387 اسد 9ز چهار روزكار فشرده در روز پنجشنبه  اسد دربالروم هوتل انتركانتيننتال برگزارشده بود، پس ا6شنبه 

  .كار خود پايان داد
ها روي چگونگي انتخاب رييس وتصويب اساسنامه انجمن وكالي مدافع ادامه يافت و در  در اين نشست چهارروزه بحث

خابات، هاي ناظر كه متشكل از نهادهاي ولسي جرگه، كميسيون مستقل انت نتيجه وكالي مدافع با حضور هيات
المللي وكالي مدافع و دفتر  هاي شرعيات و حقوق و علوم سياسي، كميسيون مستقل حقوق بشر، انجمن بين فاكولته

مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بودند، اساسنامه انجمن مستقل وكالي مدافع را تصويب و رييس انجمن، 
  .ضاي هيات نظارت انجمن مستقل وكالي مدافع را انتخاب نمودنداعضاي هيات اجراييه، اعضاي شوراي رهبري و اع

 اسد در مراسم اختتاميه اين اجالس، طي 9آقاي دانش وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان، عصرروز پنجشنبه 
  .ايم ما به منظور تحقق آرمان و اهداف بلند و مقدس مردم افغانستان در اين نشست گرد هم آمده: سخناني گفت

هاي  بدون شك دركنار ارگان: ي حاكميت قانون و تامين عدالت اجتماعي را آروزي ملت افغانستان خوانده گفت و
و قضايي دولت افغانستان، تاسيس اين نهاد يك گام بزرگ در تحقق عدالت و حاكميت قانون به شمار مي . رود عدلي 

در زمستان سال گذشته : ل وكالي مدافع گفتوزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان در مورد تاسيس انجمن مستق
هاي  قانون وكالي مدافع از سوي رييس جمهور منظور شد و اين وزارت به اساس مكلفيت و مسووليتي كه داشت تالش

  .وسيعي را در مركز و واليات انجام داد
ل اين انجمن و به ثمر هاي انجمن مستقل وكالي مدافع و با ابراز رضايت از تشكي  آقاي دانش با برشمردن ويژگي

طرف، غير دولتي و غير  ي بود كه كامال مستقل، بي هدف اصلي تاسيس اداره: هاي وزارت عدليه افزود رسيدن تالش
  .سياسي باشد

به رغم اين كه متن : وزير عدليه، مسوده اساسنامه انجمن مستقل وكالي مدافع را يك متن قابل قبول خوانده گفت
هاي كه صورت گرفت اين متن بهتر شد و نواقصي  خوب ترتيب شده بود؛ اما بدون شك  با بحثمسوده اساسنامه بسيار 

رفت در متن اساسنامه وجود داشته باشد به اساس پيشنهاد و نظريات اصالحي وكالي مدافع در اين  كه احتمال مي
  .اجالس  برطرف شد

يس  انجمن مستقل وكالي مدافع را به هيات رهبري وي به نمايندگي از دولت اسالمي افغانستان و وزارت عدليه، تاس
  . انجمن و ملت افغانستان تبريگ گفت

آقاي دانش بابيان چند نكته مهم خاطرنشان ساخت كه امروز شاهد تولد يك نهاد جديد، يك شخصيت حكمي جديد، 
  . در كشورهستيم» انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان«به نام 

مطابق قانون وكالي مدافع، پس از ثبت اساسنامه انجمن، اين نهاد با : ن وكالي مدافع گفتوي در مورد فعاليت انجم
  . كند هايش را آغاز مي گشايش دفتر مركزي خود، رسما فعاليت

ختم انتخابات،  تا اين لحظه كارهاي مربوط به وكالي مدافع از مسووليت وزارت عدليه بود؛ اما پس از: آقاي دانش گفت
  . شود  كار رسما به انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان و هيات رهبري وكالي مدافع سپرده ميمسووليت اين

وزير عدليه درعين حال تاكيد نمود كه  اين به معناي پايان كار و همكاري وزارت عدليه با انجمن وكالي مدافع نيست، 
ي بيشتري را با انجمن مستقل وكالي مدافع و وزارت عدليه حامي و پشتيبان وكالي مدافع است و پس از اين همكار

  .انجام خواهد داد
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نام اداره «هاي وزارت عدليه به  وي با تاكيد بر همكاري با انجمن وكالي مدافع تصريح نمود كه يكي از اداره
  .است كه اين اداره يك ارتباط مستقيم با اين انجمن دارد» هاي حقوقي مساعدت

ها و  عنوان: سالمي افغانستان، خطاب به هيات رهبري و شوراي اجراييه انجمن گفتآقاي دانش؛ وزيرعدليه جمهوري ا
گيرند و به همه ما و شما بيشتر  شود براي همه كساني كه در راس اين انجمن قرار مي هايي كه به اشخاص داده مي مقام

هاي تجارتي   انجوها و موسسهمسووليت آور است، اين مقامي نيست كه از آن به حيث يك منبع عوايد و درآمد مانند
هاي كه قانون به دوش ما گذاشته و مردم از ما  آور است، كه براي انجام مكلفيت استفاده كنيم؛ بلكه يك مقامي مسووليت
  .حاكميت قانون در افغانستان است... انتظار دارند، كه عبارت از تامين عدالت و

ردم افغانستان تصريح نمود كه اعضاي انجمن انتظارات مادي نداشته وزير عدليه با اشاره به فقر و بيكاري وتنگدستي م
  .باشند و بايد با ايثار و فداكاري اين انجمن را تقويت كنند

تثبيت استقالل، تثبيت : وي نخستين وظيفه هيات رهبري انجمن را تثبيت جايگاه انجمن در افغانستان خوانده گفت
 قضايي، تثبيت فرهنگ وكالت مدافع درنظام قضايي افغانستان،  از جمله جايگاه مستقالنه انجمن در سيستم عدلي و

  .باشد هاي اين انجمن و مخصوصاً هيات رهبري انجمن مي مسووليت
هيات رهبري انجمن بايد از دامن زدن  به مسايل : طرفي هيات رهبري انجمن گفت وي با تاكيد بر حفظ استقالل، بي

  .  اين راز موفقيت انجمن خواهد بودمسايل حساسيت برانگيز پرهيزكنند وبرخي از ...سياسي، قومي، زباني و
با استفاده از حضور جامعه جهاني  در : آقاي دانش باال بردن ظرفيت علمي اعضاي انجمن را مهم برشمرده گفت

ن از باال ببريم و ايهاي كه در اختيار ما قرار دارد، بايد سلوك مسلكي و دانش حقوقي وكالي مدافع را  افغانستان و فرصت
  .وظايف هيات رهبري انجمن است

اند به خصوص از  آقاي دانش از تمامي موسسات و كساني كه در برگزاري اين اجالس وزارت عدليه را ياري رسانيده
ر اي كه در بهت المللي وكالي مدافع، دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و نهادهاي داخلي انجمن بين

  .برگذارشدن اين كنفرانس نقش داشتند تقدير و تشكر نمود
نيز در سخنانش با ابراز ) نخستين رييس انتخابي انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان(آقاي روح اهللا قاري زاده 

ف و اند، اهدا وزارت عدليه و نهادهاي مستقلي كه به نحوي در به ثمر رسيدن تشكيل اين انجمن سهم داشته تشكر از
  :هايش را چنين برشمرد برنامه
 رعايت وتطبيق احكام شرعي، قانون اساسي، قانون وكالي مدافع افغانستان، اساسنامه اين انجمن و ساير قوانين -1

 .هاي بين المللي نافذه كشور، معاهدات و ميثاق

اي اجتماعي و فرهنگي هاي عدلي و قضايي و ساير نهاده هاي وكالي مدافع با ارگان  هماهنگ ساختن فعاليت-2
 .داخلي و خارجي

 . مبارزه با تعصبات نژادي، قومي، مذهبي، لساني، عقيدتي، سياسي و جنسيتي-3

 .هاي حقيقي و حكمي  حمايت از وكالي مدافع در برابر ادعاهاي غير موجه موكلين وساير شخصيت-4

امه اين انجمن و اين كه تمامي وكال با يك  حفظ استقالل انجمن مطابق احكام قانون وكالي مدافع و مواد اساسن-5
 .صدا از حقوق شان دفاع نمايند

هاي حقيقي و حكمي، تجار ملي، موسسات داخلي وخارجي و  هاي دولت، شخصيت  تالش درجهت جلب كمك-6
 .المللي به خاطر تقويه منابع مالي انجمن جامعه بين

و شامل ساختن مضمون هاي تعليمي به خاطر ارتقاي س  طرح پاليسي و برنامه-7 طح دانش مسكلي وكالي مدافع 
 .هاي حقوق و شرعيات هاي درسي فاكولته وكالت در برنامه

برد شغل وكالت با درنظرداشت حقوق مساوي، براي طبقه اناث و ذكور و استفاده از تجارب و   تطبيق قانون در پيش-8
 .ابتكار شان

 .فظ حرمت مسلك وكالت دفاع  رعايت و تطبيق معيارهاي اخالقي و مسلكي، ح-9

 .هاي اين انجمن در واليات  سعي و تالش به خاطر ايجاد نمايندگي-10

 .  جلوگيري از بيروكراسي در امور اداري و مسلكي انجمن-11

 . ارايه خدمات حقوقي و ايجاد دفاتر مشورتي حقوقي تبليغ و ترويج شغل وكالت دفاع مطابق قانون-12
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هاي خود را با در نظر داشت قانون انجمن مستقل وكالي مدافع  برنامه: مه سخنانش گفتآقاي قاري زاده در ادا
سپارم كه  كنم  و تعهد مي افغانستان  آماده كردم ، كه بامشوره و كمك شما، براي دست يافتن به اين اهداف تالش مي

  .اين اهداف را عملي سازم
ه نمايندگي از انجمن : للي وكالي مدافع نيز طي سخناني گفتالم سپس آقاي فرناندو پمبو نماينده رييس انجمن بين ب

نمايم  هاي سكتور عدلي و قضايي افغانستان تقدير مي المللي وكالي مدافع، از برگزار كنندگان اين نشست  و از تالش بين
  .كنند كه از پروسه عدالت و حاكميت قانون در افغانستان حمايت مي

المللي وكالي مدافع، پس  انجمن بين: نجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان گفتوي ضمن اعالم حمايت از تشكيل ا
المللي وكالي مدافع  از اين، رييس و معاونان انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان را در كنفرانس ساالنه انجمن بين

  .  مدافع ساير كشورها آشنا شوند نمايد؛ تا آنان از نزديك با كار وكالي دعوت مي) گردد كه دركشور ارجنتاين داير مي(
وي تاكيد نمود كه براي معرفي انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان، به سايركشورهاي جهان ازهيچ تالشي دريغ 

  .نخواهد كرد
و  آقاي فرناندو پمپو رييس كانون بين المللي وكالي مدافع، ضمن استقبال از تشكيل انجمن وكالي مدافع افغانستان 

المللي وكالي مدافع در  از چهارونيم سال پيش انجمن بين: رهبري وزارت عدليه و معينان اين وزارت گفتتشكر از 
  .هاي زيادي را انجام داده است همكاري با وزارت عدليه براي تشكيل اين انجمن تالش
و  وكيل مدافع از مركز و واليات كشور و حضو425قابل يادآوري است اجالس وكالي مدافع با حضور  ر اساتيد 

دانان و نمايندگان نهادهاي حقوقي داخلي و خارجي در  هاي حقوق و شرعيات پوهنتول كابل، حقوق دانشجويان فاكولته
  . هوتل انتركانتيننتال به مدت چهار روز برگزار شد

يب طرز پيش از ظهر روز اول اجالس مجمع عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع به مراسم افتتاحيه اين انجمن و تصو
اشتراك كنندگان در اجالس در بعد از ظهر روز اول و روز . العمل تدوير اجالس مجمع عمومي انجمن اختصاص داشت

  . دوم اساسنامه انجمن مستقل وكالي مدافع را در نه فصل و پنجاه و پنج ماده به تصويب رسانيدند
ي رهبري، هيات اجراييه،  آمر اجرايي و آمر مالي، در روز سوم نيز وكالي مدافع، رييس و معاونان انجمن، اعضاي شورا

  .اعضاي هيات نظارت انجمن مستقل وكالي مدافع را انتخاب كردند
ها كه كانديدان اكثريت آرا را به دست نياورده بودند  روز چهارم اجالس نيز دور دوم انتخابات براي تعدادي از صندوق

  . برگزار شد
ه قرار ذيل استنتايج انتخابات اجالس مجمع عمومي   :  انجمن مستقل وكالي مدافع ب

  
  اعضاي منتخب هيات اجراييه انجمن

  رييس انجمن مستقل وكالي مدافع  روح اهللا قاري زاده  1

  معاون انجمن  محمد ظريف استانكزي  2
  معاون انجمن  پروين همكار  3
  آمر اجراييوي انجمن  عبدالشكور دادرس  4
  نجمنمسوول مالي ا  انعام اهللا كاكر  5

  اعضاي منتخب شوراي رهبري
    نجيب اهللا عزيزي  1
    عزيزه عدالتخواه  2
    محمد الف عرفاني  3
    عبد الشكور واقف حكيمي  4
    عبد الحكيم قيومي  5
    توريالي مقنن  6
    شبير احمد كامه وال  7
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    اجمل هودمن  8
    عبد الملك  9
    قاري عرفان اهللا معرفت  10

   انجمن مستقل وكالي مدافعاعضاي منتخب هيات نظارت
   دراني وزيري  1
    كلثوم صديقي  2
    ميرويس حقوقمل  3
    عبدالقوي افضلي  4
    دين محمد قريشي  5

 
 

 بررسي مباني اختالفات فقهي مذاهب اسالمي 

   در ازدواج 
محمد تقي مناقبي

∗  
  

  چكيده

اين اختالفات .  از دير باز وجود داشته و دارداختالف در احكام فقهي به ويژه احكام ازدواج در ميان مذاهب اسالمي
اين تحقيق بـا اسـتفاده از   . هاي فقهي از همديگر گرديده است   در بسياري مواقع موجب دوري گروندگان اين نحله       

هاي فقهي گوناگون به ويژه فقه اماميه و فقه حنفي، سعي كرده است داليل و مباني      مصادر و منابع طراز اول مشرب     
 اسالمي را در مورد احكام اختالفي زير به بررسي و تحليل بگيرد، اميد است كه اين امر گامي در جهت    مذاهب فقهي 

  :زدودن غبار رد و انكار از ميراث فقهي مشترك مسلمانان به حساب آيد

  . صيغه عقد، كيفيت انعقاد، ضرورت عقد، شرايط و آثار آن-1 
  . وجوب و عدم وجوب شهادت در عقد ازدواج-2
  ... واليت در ازدواج، لزوم و ياعدم لزوم آن، شرايط ولي، مولي عليه، آثار واليت، اجبار از سوي ولي و-3
  . شرط كفو بودن در ازدواج، شرايط، آثار و مشروعيت آن-4

  .ي كتاب و سنّت و مباني فقهي مذاهب اسالمي ازدواج موقت در آينه-5

  در ازدواجميمذاهب اسالاحكام اختالفيمبانيتطبيقيبررسي

  درآمد

فقه اسـالم، بـا درك ضـرورت و    . يكي از موضوعات مهم حقوقي در روابط خانوادگي و اجتماعي انسان پيوند ازدواج است    
دس هرچـه محكـم       ها و ضرورتاهميت آن براي ازدواج شرايط، ويژگي    ن پيونـد مـق ا اـي ر پايـه    هاي در نظر گرفته است؛ ـت ـت

ر جهت ايجاد جامعه سالم، تربيت سالم، آگاهانه و مطابق با مقررات روشـن علمـي و   بدين سان گام نخست د   . گذاري گردد 
  .مفيد برداشته شود

ا نـام حقـوق و تكـاليف       در نگرش اسالمي، زن كاالي براي اطفاي شهوت مرد و يا مانكن ويترين تجارتخانه  ها نيست تـا ـب
ات و    . نگريـسته شـود  ... يـا  استقاللي، به زن به چشم كاالي جنسي يا كارگران ضـعيف و مطيـع و      رآن مجيـد زن را از آـي ـق

سكم       «: داندهاي رحمت خداوند و كانون آسايش، آرامش و محبت در زندگي مي      نشانه ن أنـف ق لكـم ـم و مـن آياتـه أن خـل

                                                 
 اسالمي رضوي دانشگاه علوم  حقوق ازكارشناسي ارشد ∗
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س     1».ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة       ان     يعني از آيات خداوند آن اسـت كـه بـراي شـما از نـف هـاي خودـت
  .ها به آرامش برسيد و ميان شما دوستي و رحمت قرارداد هاي را آفريده تا با آن جفت) نيزنا(

م اجتمـاعي در اسـالم بـه انـدازه        تشكيل و تحكيم نظام خانواده براي پايه      اي ضـروري  گذاري نخستين واحـد و نهـاد مهـ
و أنكحوا االيـامي  «: ور به ازدواج داده استدانسته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است كه قرآن مجيد حتا مسلمانان را دست     

ان بـي    2».منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم اهللا من فضله      يعني و البته بايد مردان بـي زن و زـن
ي نيـاز و   شوهر وكنيزان و بردگان خود را به نكاح يكديگر در آوريد و اگر مرد و زني فقيرند خداوند به لطف خود آنـان را        ـب

  .مستغني خواهد فرمود كه خداوند به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسيع است
يس منّـي      « : نيز فرموده است  ) ص(رسول خدا  ـنتي فـل ن س س     . 3»النكاح سنتي فمن رغب ـع ـنّت مـن اسـت، ـپ ازدواج س

  .كند، از من نيستهركسي از سنت من دوري
ن زمينـه     با اين وجود، گذشت زمان و ظهور مذاهب مختلف فقه   ي در ميان جامعه اسالمي موجب شده اسـت حتـا در اـي

هـاي   اي بـراي بخـش   دامنه اين اختالفات گاه گسترده شده و مشكالت عديده. هاي در ميان مسلمانان بروز كند  نيز اختالف 
اري . مختلفي از جهان اسالم به وجود آورده است         جهـل،  هـاي بـي ثمـر حاصـل      اگر نيك بررسي شود بسياري از اين گرفـت

  . دوري، سوء نيت و تعصب كور به باور خاصي است
هاي گوناگون به دور از شعار و مرده بـاد و   كرده است با بررسي منصفانه مباني فقهي و استداللي مشرب     اين نوشته سعي  

عـث صـدور   هاي اربابان مذاهب آشنا سازد و اين كه چه عاملي با هاي اصلي انديشه  زنده باد، مخاطب گرامي را با سرچشمه      
  . آراي متناقض از سوي مذاهب مختلف گرديده است

مبـاني اختالفـات فقهـي    : اين تحقيق به بررسي مباني پنج بخش عمده در مورد اختالفات فقهي در ازدواج پرداخته اسـت  
البتـه بايـد   ازدواج در عقد، لزوم يا عدم لزوم شهادت در ازدواج، واليت در ازدواج، كفائت و بحث دامنـه دار ازدواج موقـت؛       

د اسـت بـه       اذعان كرد كه دامنه مباحث و مباني اختالفات فقهي در مورد ازدواج به اين چند مورد ختم نمي      شـود، امـا امـي
  .زودي مباني مباحث اختالفي چون رضاع، مهر و غيره در مجموعه مشابه آماده شود

  مباني اختالفات فقهي در عقد ازدواج: بخش نخست

   صيغه عقد

ـتمتاع      : در مورد تعريف عقد ازدواج گفته شده است. ست در ازدواج استعقد، ركن نخ  دي اسـت كـه اس عقـد ازدواج عـق
ف، عقـدي كـه اسـتمتاعي را حـالل      4.سازدمرد از زني را كه مانع شرعي از عقد نداشته باشد، حالل مي       بر اساس اين تعرـي

ي از ايـن    عريف گرچه موضوع را روشن مـي اين ت. نتواند عقد شرعي نيست؛ مانند عقد محارم يا عقدي زن در عده  سـازد وـل
ت و مبتنـي بـر رسـوبات ديـدگاه                 رد داده اسـت ممكـن اسـت بخـشي از حقيـق هـاي   جهت كه استمتاع را تنها نسبت به ـم

ت را بـه وجـود آورد كـه تنهـا زن      . 5گذشتگان نسبت به سلطه سنتّي مرد بر زن باشد       از جانب ديگر ممكن است اين ذهنـي
ر آن اسـت عقـد ازدواج را عقـدي     . مرد است نه اين كه ازدواج امر توافقي براي تشكيل نهاد خانواده باشد ابزار استمتاع    بهـت

  .شودبدانيم كه به موجب آن، همزيستي و روابط زن و مردي كه مانع شرعي از عقد ندارند حالل مي
قت فقه اماميه مهر را نيـز از اركـان عقـد    البته در ازدواج مو.( يكي صيغه عقد و ديگري طرفين عقد: ازدواج دو ركن دارد 

ي باشـد    : خود عقد نيز اركاني دارد ). شماردمي د ـم . ايجاب از سوي يكي از زوجين و قبول از جانب ديگري دو ركـن در عـق
ـيلش در          ا وك د دوم ـي ايجاب آن است كه فرد نخست از طرفين عقد  يا وكيل او، آن را اجرا نمايد و قبول آن اسـت كـه عاـق

ب كـدام    در اين. اقد نخست آنچه را اولي ايجاب كرده است، قبول نمايد     پاسخ ع  ول از جاـن كه ايجاب از طرف چه كسي و قـب
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طرف باشد، در فقه شيعه اماميه و فقه حنفي ترتيب خاصي تعيين نشده است؛ گرچـه بـه صـورت معمـول ايجـاب از سـوي        
  .شودزوجه و قبول از جانب زوج واقع مي

  عقدضرورت اجراي صيغه در 

ـيغه در حـد امكـان ضـرورت دار؛      عقد ازدواج از جمله عقد  هاي است كه در آن به اتفاق فقهاي مسلمان، اجراي لفظي ص
ـيغه      . يا تراضي صرف طرفين براي ايجاد رابطه زوجيت كافي نيست » معاطات«يعني   در صورت عـدم امكـان ذكـر لفظـي ص

   6.كنديت ميعقد، اشاره يا طبق برخي از مذاهب فقهي نوشته نيز كفا
ا ديگـر عقـدها دارد؟ چـرا بايـد در عقـد         در اين جا سواالتي جاي طرح مي       يابد مبني بر اين كه عقد ازدواج چه تفاوتي ـب

  ازواج لزوما صيغه خوانده شود؟
ت و   : نويسدمرحوم محمد جواد مغنيه در پاسخ به اين پرسش ها مي   هدف از تلفظ صيغه عقد در ازدواج، التزام بـه زوجـي

د      ر آن است، به گونه   آثا ار آن بـاقي نماـن رار از آـث ـند از سـوي      . ي كه به هيچ وجه مجـالي بـراي ـف د امـضاي س ي همانـن يعـن
ـتد        هـاي تجـاري و معاهـدات     فروشنده و خريدار يا امضاي معاهده ميان دو كشور مي باشد؛ بلكه ازدواج مهمتـر از داد و س

ر آن   21گين ميان زوجين است چنان كه آيه ميان دوكشور است؛ زيرا عقد ازدواج ميثاق و تعهد سن    از سوره مباركه نـسا ـب
  .و آن زنان مهر را در مقابل زوجيت و عهد محكم از شما گرفته است. »و أخذن منكم ميثاقا غليظا«: تاكيد دارد

ت     ده   حال در يك معامله چنان كه هريك از فروشنده و خريدار  و يا دو دولت در گـف ا  هـاي رسـمي خـود    وگوهـا و وـع  ـت
د، ميثـاقي    اند، آزادي دارند؛ دو طرف در خواستگاري نيز تا با لفظ التزام خود را اعالم نكـرده  زماني كه سندي امضا نكرده   اـن

در ميان شان نيست؛ پس لفظ در عقد نكاح جايگاه امضا را دارد و هركسي آن را بر زبان جاري سازد خود را ملزم و مقيـد        
  7.موده استبه اجراي تعهدات و ميثاق خود ن

ا الل كـه بـه    » اخرس«بدين سان تا جاي كه امكان دارد بايد عقد نكاح با لفظ انشا و جاري شود مگر در مورد شخص        ـي
ه برخـي   اتفاق فقهاي اسالم اشاره او همراه با قصد و يا ابراز عملي قصد، نشانگر صريح در ازدواج، عقد شمرده مي    شود؛ البـت

  .داندانعقاد عقد ازدواج را با نوشته نيز جايز مياز مذاهب فقهي مانند فقه حنفي 

  لزوم يا عدم لزوم صيغه خاص در عقد ازدواج

ه          ذاهب و نحـل هـاي   بر اساس همان اهميت و جايگاه بزرگي كه ازدواج و تشكيل نهاد خـانواده در اسـالم دارد، فقهـاي ـم
ز بـه         شتههاي خاصي مبذول دا مختلف اسالمي در باره اجراي صيغه عقد ازدواج دقّت      ن مـورد اخـتالف نـي د و حتـا در اـي اـن

ف از فقهـاي مـذاهب     طلبد حد اقل به صورت كلي ديدگاهاز اين رو ضرورت تبيين مبحث مي    . وجود آمده است   هـاي مختـل
  :اسالمي به صورت جدا مورد ارزيابي قرارگيرد

  نحوه اجراي صيغه عقد ازدواج از نظر مذاهب چهارگانه

  از نظر فقيهان حنفي

  :ها و اصطالحات فقهي را به صورت خاصي معنا مي كنند ان حنفي در مورد ازدواج و حتا در امور فراتر از آن واژهفقيه
   نكاح فرضي،-1
   نكاح واجب،-2
   نكاح سنّي،-3
   نكاح حرام، و-4
  . نكاح مكروه-5

ي اسـت    چو. افتد نكاح فرضي آن است كه شخص دريابد در صورت عدم ازدواج به صورت حتم به زنا مي  ن زنا حـرام قطـع
رض      و بدون ازدواج دفع آن ممكن نيست، پس طبق قاعده  اي كه هرچيزي كه ترك حرام جز بـا انجـام آن ميـسر نباشـد، ـف

ي كـه در شـدت لـزوم     ، اين نكاح نيـز فـرض اسـت مرتبـه    ) اند فقيهان ديگر مذاهب از آن به وجوب تعبير كرده  ( خواهد بود 
  . گيردباالتر از وجوب قرار مي

                                                 
 .طبق مذهب حنفي.  همان - 6

 .5/169) ع( محمد جواد مغنيه، فقه االمام جعفر الصادق- 7
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ر شـخص واجـب              نكاح واجب مرتبه پايين تر از فرض است؛ به اين معنا كـه در صـورت احتمـال و خـوف از زنـا ازدواج ـب
  . شود مي

  . نكاح سنت مرتبه متوسط از اشتياق و بي ميلي به ازدواج است
  . دآي نكاح حرام آن است كه يقين داشته باشد كه در صورت ازدواج از عهده وظايف و امور زوجيت بر نمي

  8.نكاح مكروه آن است كه بترسد در صورت ازدواج به ستم مبتال شود
ي      ه منعقـد ـم -از نظر فقيهان حنفي عقد ازدواج با هر لفظي كه براي تمليك عين در حال وضع شده باشد با وجـود قريـن

  9.اح اتفاقي استهاي از ماده تزويج و نك البته انعقاد عقد ازدواج با صيغه. گردد؛ مانند الفاظ صدقه، بيع و هبه
ت انعقـاد د      ارد آن اسـت كـه زنـي خـدمت رسـول      از ديد ايشان دليل اين كه عقد ازدواج با الفاظ بيع و هبه و غيره قابلـي

داد     ) ص(رسول خدا . ام خود را به شما هبه كنم آمده:  آمد و گفت )ص(خدا ه زيـر افكنـد و جـوابي ـن يكـي از حاضـران   . سر ـب
دارم  : مـالي داري؟ پاسـخ داد  :  فرمود)ص(رسول خدا. من تزويج كنگفت اگر نيازي نداري او را به   الي ـن از قـرآن  : فرمـود . ـم

 او را به تو تمليـك كـردم   10»قد ملكتها بما معك من القرآن«:  فرمود)ص(رسول خدا. يك سوره بلدم : داني؟ گفت  چيزي مي 
  .ان شده استجا عقد ازدواج با واژه تمليك بيكه در اين. ر نزد تو از قرآن استبه آنچه د

  صيغه عقد ازدواج از نگاه فقيهان مالكي، شافعي و حنبلي

ه «البته با لفظ . و مشتقات آنها منعقد مي شود» زواج«و » نكاح« هاي  از نظر فقيهان مالكي عقد ازدواج تنها با واژه         » هـب
ي إن     و« : به دليل آيه مباركه11.كه با ذكر مهر همراه باشدگردد مشروط بر اين   نيز منعقد مي   ت نفـسها للنبـ  إمـرأة إن وهـب

ل شـد    ) ص(ي كه خود را به رسول خدا و نيز زني مومنه  12».أراد النبي أن يستنكحها    . بخشيد و رسول هم بـه نكـاحش ماـي
  .دليلي بر انقعاد عقد ازدواج با غير از اين سه صيغه وجود ندارد

اظ تـزويج و نكـاح منعقـد مـي     بن حنبل پيشواي حنبليان، عقد ازدواج ااز ديد امام شافعي و احمد       ا    تنها با الـف شـود نـه ـب
  :شان اقامه شده است بدين قرار استداليل كه از سوي اي... الفاظ هبه، بيع، تمليك و

  فالني مالك زنش شده است؛: گويدكسي نمي.  تمليك نه معناي حقيقي ازدواج است و نه معناي مجازي آن-1
ك ارزش      در ازدواج مصالح و توافق طرفين مهم و  -2  مالك است، در حالي كه در مالكيت و مملوكيـت تنهـا مـصالح ماـل

  دارد نه مملوك؛
د    -3 ت ازدواج بگوـي ا   :  در ازدواج حضور دو شاهد شرط است در حالي كه اگر طرفين در حضور دو شاهد به نيـ خريـدم ـي

شان ازدواج اسـت نـه      شاهد علم غيب از اراده ناگفته آنان ن... فروختم يا هبه كردم و قبول هبه نمودم و       دارد كـه منظـور اـي
  هبه يا خريد و فروش؛

اق  گوييد با واژه تمليك عقد ازدواج محقق مي  شما مي  -4 شود، در حالي كه تمليك فاسد كننده ازدواج است؛ زيرا به اتـف
  رود؛ ويفقها اگر كسي زوجه خود را كه كنيز بوده بخرد يا به نحوي مالك شود، فورا عقد ازدواج ايشان از بين م

ردي   شود، در حالي كه هبه را از الفاظ طالق هم ميازدواج با لفظ هبه نيز واقع مي   : گوييد شما مي  -5 دانيد؛ مثال اگـر ـم
ا      يعني تورا به خانواده» وهبتك ألهلك« : به زوجه خود بگويد   ه اسـت كـه ـب ات بخشيدم، طالق واقع شده است؛ حال چگوـن

  13.م ضّد آن يعني طالقشود و ه يك واژه هم نكاح واقع مي
ز      . ها به صورت مستقيم متوجـه فقيهـان حنفـي اسـت     كه مالحظه شد، اين استدالل چنان ن رو حنفيـان كـه لبـه تـي از اـي

هاي يـاد شـده    ها و استدالل اند به نحوي از ايراد اند، تالش نموده اعتراض و استدالل شافعيان و حنبليان را متوجه خود ديده   
  :پاسخ دهند
  :ستدالل نخستپاسخ از ا
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ا  . شود زيرا ازدواج نه معناي حقيقي و نه معناي مجازي تمليك استبا واژه تمليك عقد ازدواج منعقد نمي : شما گفتيد  ـم
ك شـدن رقبـه كنيـز         مي گوييم ازدواج معناي مجازي تمليك است؛ چون تمليك سبب مالك شدن اسـتمتاع بـه جهـت ماـل

  14.باشد  مجاز ميهاي است و اين سبب بودن خود طريقي از راه
  :پاسخ از استدالل دوم

. شـوند كار برند، شهود متوجه نميه در ازدواج شهود شرط است و اگر طرفين به نسبت ازدواج واژه ديگري ب  : شما گفتيد 
  .فرض ما در صورتي است كه قرينه روشن وجود داشته باشد نه مخفي: ما مي گوييم

  :پاسخ از استدالل سوم
د شـود؟ خـواهيم گفـت    نده ازدواج است، پس چگونه عامل صحت آن نيز مي تمليك فاسد كن  : گفتيد ست  : تواـن ين نـي . چـن

وق زن و            سكن و حـق ه، ـم ار حاصـل از ازدواج يعنـي نفـق ملكيت باعث حرمت كنيز كه قبال زنش بوده، نمي شـود؛ بلكـه آـث
  15.بردشوهري را از بين مي

  :پاسخ از استدالل آخر
ي      ت؛ پس چگونه ميهبه از الفاظ طالق اس   : شما گفتيد  در : گـوييم شود با آن عقد جاري كـرد كـه ضـد طـالق اسـت؟ ـم
اي بـامن ازدواج كـن اسـت و        » تزّوجـي «: اگر مردي به زنش بگويـد ) شافعي و حنبلي ( مذهب شما    ه معـن كـه در ظـاهر ـب

دهيـد    ا مـي مگر واژه تزويج ضد طالق نيست؟ همان پاسخي كه شـما در آن جـ   . شودمنظورش طالق باشد، طالق واقع مي     
  16!همان را از ما در اين مورد بپذيريد

  برايند بحث

د تمليـك، بيـع، هبـه       ها و رديه    حال گذشته از اين استدالل     اظ مانـن ها، روشن شد كه فقيهان حنفي، عقد ازدواج را با الـف
ان، مالكيـان و   . دانند البته اگر قرينه دال بر ازدواج در ميان باشد    جايز و صحيح مي   ... و شـافعيان عقـد ازدواج را تنهـا    حنبلـي

  . شمارندقابل انعقاد مي» نكاح«و » تزويج« هاي  با واژه
ك و    چنانچه مالحظه شد، استدالل   هاي فقيهان سه مشرب نامبرده بر منع انعقاد عقد ازدواج با الفاظي چـون بيـع و تملـي

هاي ارايه شده از سـوي برخـي     تناسب، رديهبه همان. رسدغيره بر مباني عمومي فقه اهل سنّت محكم و استوار به نظر مي   
  .از فقيهان حنفي بيشتر سمت و سوي توجيه گرايانه دارد تا رديه عالمانه بر يك برداشت ناصواب از شريعت اسالم

  !راستي سبب اين اختالف ديدگاه ها در چيست؟ه ب
ا عقـد        دها را در مورد عقد ازدواج در اين مي ابن رشد عامل اصلي اين تفاوت مشرب      د كـه آـي اند كـه فقهـا اخـتالف دارـن

ظ            ر؟ حنفيـان لـف ازدواج از جمله عقدهاي است كه عالوه بر رضايت و نيت لفظ خاص نيز در آن شـرط شـده اسـت يـا خـي
  17.داننددانند و لي بقيه مذاهب به شمول فقيهان امامي انعقاد آن را با الفاظ خاص شرط ميخاص را شرط نمي

  ازدواج از نظر فقيهان اماميكيفيت اجراي صيغه عقد 

اط بـه خـرج                   يش از فقيهـان ديگـر مـذاهب فقهـي وسـواس و احتـي فقيهان امامي به انعقاد و اجراي صيغه عقد ازدواج ـب
واقـع  » نكح« و » زوج« هاي  چنان كه بيان شد، تمامي فقيهان مذاهب اسالمي اتفاق داشتند كه عقد ازدواج با واژه : اند  داده

شود و حتا اگر به عربـي اجـرا شـود    عقد ازدواج دايم منحصرا با همين دو واژه منعقد مي: گويند مامي ميفقيهان ا . مي شود 
ـتفاده كـرد  » متعت«توان از لفظ اما در ازدواج موقت مي. هاي فعل ماضي استفاده كند      بايد از واژه   ورد قبـول،   . نيز اس در ـم

اند موارد زير  مله داليلي كه فقيهان امامي بر اين ادعا ارايه كردهاز ج . كندكفايت مي » قبلت« و  » رضيت« هاي چون     كلمه
  :است

                                                 
 . همان-  14

 . اين استدالل مصادره به مطلوب خصم است و نه جواب ايشان يعني در واقع اصال جوابي ارايه نشده است-  15

  . زيد االبياني،پيشين-  16
 .2/4 ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد،-  17



٢٧ 

 

ك « ، »بيع«زدواج دارند، به خالف كلمات چونداللت وضعي صريح بر ا » زوج« و  » نكح«   دو واژه     -1 ه « و » تملـي » هـب
اي مطـا      گونه رابطه ها كه هيچ   و امثال آن   ه معـن اي التزامـي و نـه     اي به اين مفهوم ندارند؛ يعني اين الفـاظ ـن ه معـن بقي و ـن

  معناي تضمني ازدواج است؛
   سبب لزوم اجراي صيغه عقد به لفظ ماضي آن است كه ماضي مفيد اراده و قصد جزمي و قطعي است؛-2
ن آيـه مباركـه    -3 « :  در قرآن مجيد ازدواج با همين دو لفظ آمده نه با الفاظ مانند بيع و شرا يا مالك و مملوك؛ مانند اـي
جناكها أريد أن أنكحك فلمو    ) و طالقـش داد (  يعني چون زيد از او كام گرفت 18».ا قضي زيد منها وطراً زو ه نكـاح ـت او را ـب

  در آورديم؛
ـته باشـد     -4 در .  اين دو واژه در عقد ازدواج منصوص است و اگر از غير آن دو استفاده شود، بايد دليل محكم وجـود داش

  19شود؛ جاري ميصورت اختالف در اين مورد اصل عدم
ا    : گويد شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي مي -5 د ازدواج ـب اجماع فرقه اماميه بلكه اجماع تمام مسلمانان بر آن است كـه عـق

  دليل و پا در هوا است؛ و و آن چه را ديگران مي گويند بالشوداين دو صيغه منعقد مي
ك       ...يا أيها النبي إنا أحللنا لك ازواجك« :  آيه مباركه -6 ستنكحها خالـصة ـل ي أن ـي سها للنـب ت نـف  و إمرأة مؤمنة إن وهـب

امبر هبـه    و زن مومنه...  يعني اي پيامبر ما زنان تو را بر تو حالل قرار داديم  20.»من دون المؤمنين   اي اگر خود را بـراي پـي
  ).امت(اين حكم خالص براي تو است نه مومنان. كرد؛ پيامبر مي تواند اراده كند نكاح او را

وجيهي كـه بـه     . قـرار داده اسـت  ) ص(ر اين آيه مباركه موهوبه در ازدواج را حكم اختصاصي بـراي رسـول خـدا        د هـر ـت
زيـرا كنايـه   . در اين حكم بينجامد، باطل و حمل لفظ بر خالف ظاهر و سياق خود اسـت ) ص(اشتراك ديگران با رسول خدا    

  21.گردد به مومنه بر مي
يعنـي  . گرداند كه مفهوم ضمني و انتزاعي ذهن خود او اسـت نايه را به بدل باز ميچنان كه در گذشته آمد، برخي اين ك        

  .خداوند انعقاد ازدواج با لفظ هبه را از همه قبول دارد ولي براي ديگران بدل الزم است و براي پيامبر بدل الزم نيست
لزومي دارد كه در باره آنها نيز واژه هبـه  اگر ديگران بدل بدهند، پس چه : اما اين توجيه بسيار بعيد و نادرست است زيرا     

ي   در ثاني خداوند به اندازه توجيه. به كار رود و معناي قريب به ذهن از هبه همان غير معوض بودن است       رم ـم -گران محـت

ي     سوم اين. توانست صريح بگويد كه ديگرا ن بدل بدهيد  اما پيامبر الزم نيست بدل بدهد  -كه كنايه بـه ماقبـل خـود بـاز ـم

ـنايي بـا ادب      . قبل آن همان موهوبه است و ذكري از بدل به ميان نيامده تا به بدل بازگردد     ردد و ما  گ كـسي كـه انـدك آش
  . گردد نه به يك معناي خيالي ضمن نطقداند كه كنايه به منطوق باز مي عرب داشته باشد مي

چنانچـه آن  . ديگر هم به عدم بدل نه خود بـدل يكي خاص به لفظ هبه، : گرددكنايه در اين آيه در واقع به دو چيز بازمي      
ن دون          چه را ديگران گفته  اند درست باشد، اين حكم به هيج وجه خـاص پيـامبر نخواهـد بـود، پـس آوردن خالـصة لـك ـم

  22.المؤمنين زايد مي شود كه اين امر در كالم خدا راه ندارد

  لزوم يا عدم لزوم شاهد در عقد ازدواج: بخش دوم

  زدواج در فقه مذاهب چهار گانهاشهاد در عقد ا

  اشهاد در فقه حنفي

مرحوم محمد قدري باشـا از فقيهـان   : يكي از احكام مورد اختالف درفقه اسالمي لزوم و عدم لزوم شاهد در ازدواج است  
د ازدواج مـي             سد برجسته حنفي در ماده هفتم از كتاب االحكام الشرعيه در مورد لزوم و شـرايط شـاهد در عـق عقـد  «: نوـي

سلمان            ازدواج جز باحضور دو شاهد مرد آزاد يا يك مرد و دو زن آزاد عاقل، بالغ مسلمان در ازدواج مرد مسلمان بـا زن ـم
ست كـه    . شاهدان بايد صداي عاقد را باهم  بشنوند و درك كنند كه عقد مربوط به ازدواج اسـت   . منعقد نمي شود   فرقـي نـي
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ست صـالحيت بـراي       . ا فرزند يكي از آن دو باشندهردو نابينا يا فاسق يا فرزندان طرفين عقد ي  ـنوا، خـواب و ـم اشـخاص ناش
  23».شود شهادت در نكاح را ندارند و با حضور ايشان عقد ازدواج به صورت صحيح منعقد نمي

ان بـه تنهـاي كـافي نيـست     . در شرح اين ماده آمده است كه شاهد بايد دو مرد يا يك مرد و دو زن باشد      در . شهادت زـن
  .الت شرط نمي باشدشهود عد

ي از رسـول خـدا    مهمترين دليل فقيهان حنفي بر لزوم شاهد در عقد ازدواج به خالف      دها، روايـت ال «:  اسـت )ص( ديگر عـق
  . يعني نكاحي جز با شهود نيست24.»نكاح إال بشهود

. ه نيكـي حـلّ نماينـد   دليل ديگر ايشان اهميت نكاح است كه بايد با شاهد باشد تا در صورت بروز مشكل بتواند قضيه را ب      
ت دارد پـس اهـل شـهادت نيـز        اين كه چرا ايشان عدالت شهود را شرط نمي       ي فاسـق والـي دانند، قياسي است به ولي؛ يعـن

باشد پس اگر اجازه داده شـود فاسـق شـاهد واقـع      يعني فاسق متهم به كذب مي. مشكل زمان اداي شهادت است   . 25هست
اند كه در مرحله انعقاد عقد اتهامي وجود نـدارد از ايـن    يم؛ البته برخي توجيه كردهشود، بايد در فكر اداي شهادتش نيز باش 

  .رو عدالت هم الزم نيست
شود زيرا هدف از شـاهد گـرفتن در ازدواج در   در نزد ابو حنيفه نكاح به شهادت فاسق نيز منعقد مي    «: گويدابن رشد مي  

  26».هود فاسق نيز انجام مي شوداين امر با حضور ش. نزد ايشان تنها اعالن كردن است
شاهدي كه نتواند شـهادت را  . رسد، چون فلسفه شهادت در ازدواج را زير سوال مي بردولي اين توجيه كافي به نظر نمي    

خورد؟ و يا در استدالل دوم گفته شده است كه شهادت در عقد ازدواج الزم است چون عقـد امـر   ادا كند به چه دردي مي   
در بـه         اين حر . مهمي است  ن ـق ف درست كه ازدواج داراي اهميت بسيار است؛ ولي بايد پرسيد اگر اين دسته از فقيهـان اـي

ك       دهند، چرا در انتخاب صيغه عقد هيچ پرواي از آوردن واژهعقد ازدواج اهميت مي   هـاي خريـد و فـروش و تمليـك و تمـل
نعقاد عقد ازدواج با اين الفاظ مجبور مي شوند با مـشكالت  ويا هبه در ابراز اراده ازدواج ندارند؛ در حالي كه برفرض امكان ا  

  .فراوان توجيهات ناموجهي را بيان كنند

  اشهاد در فقه شافعي و حنبلي

ان        از نگاه فقيهان شافعي و حنبلي، نفس شاهد گرفتن در عقد ازدواج امر ضروري است؛ امـا شـهادت مـردان فاسـق و زـن
  27.صحيح نيست

ـتناد           دليل فقيهان شافعي و حنب     ي اسـت كـه مـورد اس رد عـادل، نخـست همـان روايـت لي در مورد لزوم شاهد گـرفتن ـم
دل (هاي مختلف آمده است  حنفيان قرار گرفت و در كتب مختلف به صورت      شان   ). ال نكاح اال بولي و شاهدي ـع اني اـي در ـث

حسن بصري، اوزاعـي، ثـوري و احمـد    . ، عمرو ابن عباس آن را الزم مي دانستند)ع(گويند كه از صحابه علي ابن ابيطالب    مي
  28.اند نيز به آن فتوا داده

د اين كه چرا در شاهدان عقد ازدواج، عدالت شرط است؟ ايشان مي         ت اسـت و فاسـق اهـل       : گويـن شـهادت از بـاب كراـم
اهد ديگر اين كه فلسفه حضور شاهدان حفظ حق از انكار اسـت و بـا شـ   . كرامت در اهل اهانت وجود ندارد     . باشد  اهانت مي 

  29.شودفاسق اين فلسفه از ارزش ساقط مي

  اشهاد در فقه مالكي

. داننـد فقيهان مالكي شهادت دو مرد مسلمان عادل در هنگام اجراي عقد ازدواج يا حد اقل تا زمـان دخـول را الزم مـي           
ر حكـم طـالق   اين فـسخ واجـب و د  . شوداگر تا هنگام دخول عقد شد و شاهدي اطالع نيافت، بعد از دخول نكاح فسخ مي        

   30.باين است تا كمبود حضور دو شاهد جبران گردد
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ين      علت اختالف در مورد زمان اشهاد در نكاح كه برخي آن را در هنگام عقد الزم دانسته         دت ـب د و برخـي آن را در ـم اـن
ا د     عقد تا زمان دخول الزم مي  ر هنگـام  شمارند اين است كه فقها اختالف دارند كه آيا شهادت شرط صـحت نكـاح اسـت ـت

  31.عقد الزم باشد؛ يا شرط تماميت و كما آن است تا در هنگام دخول الزم باشد

  شهادت در عقد ازدواج از نگاه فقيهان امامي

  :دانند نه واجب زيرا فقيهان امامي حضور شاهد در موقع اجراي صيغه عقد ازدواج را تنها مستحب مي
 ابـن زبيـر،   )ع(حسن ابن علي: دانسته اندنگام عقد ازدواج را الزم نمي از صحابه به صورت مسلم افراد زير شهادت در ه -1

  32؛ابن عمر و از فقها عبدالرحمن ابن مهدي، يزيد ابن هارون و مذهب ظاهري نيز شهادت در ازدواج را واجب نمي شمارد
ي از متقدمين آن را واجـب  البته تنها فقيه ابن ابي عقيل عمان. هاي اماميه بر عدم وجوب شهادت در نكاح       اجماع فرقه  -2

  33مي داند؛
در ايـن آيـه   .  يعني نكاح كنيد آن چه پاك است براي شما از زنان34.»فانكحوا ماطاب لكم من النساء  « :  در آيه كريمه   -3

فـانكحوا االيـامي   « : همين طور در آيه كريمه. شد ذكري از شهود به ميان نيامده و اگر احيانا شاهد واجب بود بايد بيان مي     
   نيز يادي از شاهد نشده است؛35.»نكمم

ت  )ص(خدازني خدمت رسول :  روايت سهل ابن سعد ساعدي كه گويد   -4 وهبـت نفـسي   « : )ص(يـا رسـول اهللا  :  آمـد و گـف
رآن     «...:مالي اليوم بالنساء مـن حاجـة  « :فقال. خود را براي شما هبه كردم . »منك ن الـق  رسـول  36.»زوجتكهـا بمـا معـك ـم
او را به زنـي  :  فرمود)ص( آن زن خواستگاري كرد و رسول خداتا مرد ديگري از  ... به زنان نيازي ندارم   اكنون  :  فرمود )ص(خدا

  در اين حديث نيز سخني از شاهد نيست؛. داني چه از قرآن ميتو در آوردم  به آن
ر اميمه را بـه او  پيامب.  كه اٌميمة بنت عبدالمطلب را خواستگاري كرد)ص(ت جحش ابن رباب اسدي از رسول خدا     رواي -5

  تزويج نمود و شاهدي نگرفت؛ و
 شاهد گرفتن در ازدواج شرط زايد است و اصل در آن عدم مي باشد؛ مگر آن كه دليلي بر خالف آن اقامـه شـود و در    -6

  . اين جا دليلي وجود ندارد
ي نكـا  37.»ال نكاح إالّ بولي و شاهدي عدل« :  آمده است)ص(البته روايتي از رسول خدا     ي و دو      يعـن ا وـل حي نيـست جـز ـب

  .شاهد عادل
د  اند و در سند آن تشكيك نمـوده   نخست اين كه اين روايت را بسياري از فقيهان ما ضعيف دانسته   چنـان كـه امـام    38.اـن

پذيرد؛ در حالي كه در اين روايـت    شهادت فاسق را در عقد ازدواج ميابوحنيفه نيز قسمت دوم آن را قبول ندارد؛ از اين رو    
   شاهد عادل سخن به ميان آمده است؛از دو

به اين معنا كه عقد نكاح با شـاهد كمـال بيـشتري    . در ثاني برفرض صحت، اين روايت حمل بر استحباب كمالي مي شود    
  شود؛ وتر حلّ مي دارد و احيانا در صورت بروز مشكل با وجود شاهد قضيه راحت

ات      اين حديث حمل مي شود بر اين كه ازدواج : سوم اين كه   در نزد حاكم در مقام اختالف جز بـا شـاهد عـادل قابـل اثـب
  . زيرا ثابت شد در ازدواج شهادت شرط نيست. نيست و ربطي به زمان عقد ندارد

ثال ابـن رشـد    : گذشته از اين موارد، در نزد بسياري از ديگر فقهاي مسلمان نيز شهادت در ازدواج اعتبار چنداني ندارد     ـم
ي مرشـد     « : شاهد گرفتن روايتي از ابن عباس است كه    اصل در لزوم  «: مي نويسد  ولي و شـاهدي عـدل و وـل » .ال نكاح اال ـب
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را ايـن   . گفته شده است كه اين قول در ميان صحابه مخالف ندارد و اجماعي است؛ اما اين سخن سست و بي پايه اسـت          زـي
-ابو ثور و جمـاعتي مـي  ... ل وجود داردحديث را دارقطني به صورت مرفوع آورده است و گفته است كه در سند آن مجاهي 

ا در هنگـام اجـراي عقـد     {اصال در نكاح شاهد شرط نيست نه شرط تماميت و كمال نكاح و نه شرط صـحت آن      «: گويند ـت
از او روايت شده است كه نخست ازدواج كرد بدون شاهد و سپس اعالن . حسن ابن علي اين كار را كرده است  . }الزم باشد 

  39».نمود
  . از نظر فقيهان امامي گرفتن شاهد در عقد ازدواج تنها جنبه استحبابي دارد و نه وجوبي:هدر نتيج

...ادامه دارد  

 
  

  قلمرو اذن ولي در نكاح
∗∗∗∗  

  

  

  

    چكيده
از اين رو، اسالم با هدف تامين . نقش خانواده در تامين امنيت و سالمت جامعه از اهميت زيادي برخوردار است

 شرايطي را براي تشكيل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعيين كرده تا از اين طريق ضامن سالمت و سعادت جامعه،
  . سالمت جامعه باشد

در ميان شرايط حاكم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد ترديد قرار دارد، واليت پدر و جد پدري بر رشيده باكره 
بررسي روايات و اقوال .  در نكاح فرزندان پرداخته استمقاله حاضر به بررسي قلمرو واليت پدر و جد پدري. است

 دليل جنبه حمايتي داشتن، مسلّم و پذيرفته شده  دهد كه واليت پدر و جد پدري بر اوالد صغير به فقها، نشان مي

 در مورد فرزندان بالغ. عليه است ترين آنها رعايت مصلحت مولي است، ولي اعمال اين واليت شرايطي دارد كه مهم 
ذكور نيز همه به عدم واليت ولي قهري معتقدند با اين حال، در مورد ثبوت واليت ولي بر باكره رشيده اختالف نظر 

  .باشد هدف اصلي اين مقاله، بررسي واليت ولي بر باكره رشيده مي. وجود دارد

  واژگان كليدي

  .نكاح، بلوغ، رشد، صغر، واليت، اذن ولي، ولي قهري

  مقدمه

اي كه امنيت  ي اوليه جامعه در تامين سالمت و امنيت اجتماعي نقش اساسي دارد، به گونه وان هستهخانواده به عن
به . از اين رو، تشكيل خانواده و انتخاب همسر از اهميت زيادي برخوردار است. اجتماعي در گرو سالمت خانواده است

يط و قيودي را در نظر گرفته است تا ضامن سالمت همين دليل دين مبين اسالم براي تشكيل خانواده و عقد ازدواج، شرا
ميان بازشناسي دستورهاي دين اسالم از ساليق و افكار متدينين كه در طول زمان به . و سعادت جامعه باشد در اين 

  .عنوان دستورهاي دين به جامعه عرضه شده است، بسيار اهميت دارد
از . ، اذن ولي و قلمرو آن در ازدواج است ديد و پرسش قرار گرفتههايي كه در اين اواخر به شدت مورد تر يكي از موضوع

پردازد و به اين منظور، موضوع  اين رو، مقاله حاضر براي پاسخ به اين پرسش به بررسي فقهي و حقوقي اين مساله مي
كاح فرزندان رشيد، قلمرو اذن ولي در نكاح صغار و فرزندان غير رشيد و قلمرو اذن ولي در ن: مورد نظر را در دو مبحث

  : كند بررسي مي
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  قلمرو اذن ولي در نكاح صغير: مبحث اول

  گفتار اول ـ بررسي فقهي

اش غير نافذ است، به عقد ازدواج   دليل صغر اراده عليه صغير را كه به تواند مولي در فقه اماميه مشهور است كه ولي مي
  i.فردي، درآورد

بنابراين، اگر ولي بدون رعايت مصلحت . باشد عليه مي ايت مصالح موليالبته واليت پدر و جد پدري مشروط به رع
صغير، او را به عقد ازدواج فردي، درآورد، گروهي از فقها آن را غير نافذ و منوط به اجازه صغير بعد از بلوغ 

i.دانند مي iز بلوغ نيز گروهي ديگر معتقدند كه اصال عقد بدون رعايت مصلحت صغير باطل است و حتا با اذن بعد ا
i.توان آن را درست كرد نمي i i  

ي كه توسط ولي به عقد ازدواج فردي، در آمده است، بعد از بلوغ آيا  شود، اين است صغير سوالي كه اينجا مطرح مي
  حق خيار فسخ دارد يا خير؟ 

i.نداردمشهور فقهاي اماميه با استناد به صحيحه عبداهللا ابن صلت معتقدند كه صغير بعد از بلوغ حق فسخ  v عبداهللا 
سوال كردم آيا او )  كه پدرش، او را به عقد ازدواج در آورده است  دختر صغيره در باره ()ع(از امام صادق: گويد ابن صلت مي

  v.خير: بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختيار دارد يا خير؟ حضرت فرمود
ه دليل اثبات نفقه و مهر دچار زيان در مورد اوالد ذكور، ديدگاه غير مشهور در فقه، وجود خيار بعد ا ز بلوغ است؛ زيرا ب

بعضي از فقها با مقايسه اوالد اناث به . و ضرر شده و بر مبناي قاعده الضرر، آنان مخيرند كه اين عقد را تنفيذ يا رد كنند
ه در مورد اناث، ادامه زندگي اند؛ زيرا آنان معتقدند ك اوالد ذكور در عدم خيار فسخ اوالد اناث بعد از بلوغ نيز ترديد كرده

  vi.توان براي وي خيار فسخ را اثبات كرد بنابراين، با استناد به الضرر مي. مشترك بر خالف ميل و رغبت، نوعي ضرر است

  گفتار دوم ـ بررسي حقوقي

. فته استقانون مدني افغانستان براي ازدواج، اهليت خاص و متفاوت با اهليت كه در معامالت مطرح است، در نظر گر
ده سال تمام شمسي و براي دختران، شانزده يج مقرر كرده كه اهليت ازدواج براي پسران، ه70به همين دليل در ماده 
ي افراد اعم از زن و مرد هيجده سال ذكر كرده   براي همه39كه سن رشد را در ماده  در حالي. سال تمام شمسي است

vi.است i  
 مقرر 1 دو بند، حكم ازدواج فرزند كمتر از اهليت ازدواج را بيان كرده و در بند  در71قانون مدني افغانستان در ماده 

 نيز مقرر كرده 2در بند . گيرد ديد دادگاه يا ولي قهري صورت مي است كه كمتر از سن اهليت ازدواج، عقد با صالح كرده
vi . سال به هيچ وجه جايز نيست15كه عقد اوالد كمتر از سن  i i  

مدني افغانستان در مورد صغير، واليت ولي قهري را نپذيرفته و به عدم انعقاد چنين عقدي حكم نموده بنابراين، قانون 
 مرز صغر را پانزده سال ذكر كرده، به دليل اختالف در تعريف محدوده سن 71 ماده 2البته اينكه اين قانون در بند . است

  . بلوغ در فقه اماميه و فقه عامه است
رت است از سني كه غريزه جنسي در آن به حد كافي رشد كرده و شخص آماده توليد مثل بلوغ در اصطالح عبا

i.باشد x طبق نظر مشهور در فقه اماميه، سن بلوغ، نه سال تمام براي دختر و پانزده سال تمام براي پسر است، ولي 
ال براي پسر و شانزده سال را مشهور در فقه عامه همان پانزده سال براي دختر و پسر است، گرچه ابوحنيفه، هيجده س

   x.براي دختر ذكر كرده است
، نكاح قبل از سن بلوغ را ممنوع اعالم 1041قانون مدني ايران كه بر گرفته از آراي مشهور فقهاي شيعه است، در ماده 

  xi.انسته استعليه، مجاز د كرده و در تبصره اين ماده، نكاح قبل از سن بلوغ توسط ولي را به شرط رعايت مصلحت مولي
 اين قانون، سن بلوغ را همان ديدگاه مشهور فقها اماميه، يعني نه سال تمام براي دختر و پانزده 1210 ماده 1تبصره 

xi.كند سال تمام براي پسر اعالم مي i  
اهي  قانون مدني ايران اين است كه نويسندگان اين قانون قبل از انقالب به دليل آگ1041نكته قابل ذكر در مورد ماده 

ه اين اختالف دامن نزند گونه از وجود اختالف در مورد سن بلوغ، اين ماده را به نكاح اناث قبل « : اي تدوين كرده بود كه ب
ذلك در مواردي كه  مع.  سال تمام ممنوع است18 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 15از رسيدن به سن 

موم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي الع مصالحي اقتضا كند، با پيشنهاد مدعي
 15 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 13تواند به اناثي داده شود كه كمتر از  در هر حال، اين معافيت نمي
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  ».سال تمام دارند
 اصالح كرد كه تقريباً به 1361 آن را در سال بعد از انقالب، شوراي نگهبان اين ماده را بر خالف شرع تشخيص داد و

متناسب بودن اين اصالحات با آداب و رسوم مردم، اين ماده بار ديگر در سال . شكل ماده فعلي تدوين شد البته به دليل نا
ماده  مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت و در آن، سن اهليت براي ازدواج غير از سن بلوغي قرارداده شد كه تبصره 1381
 مقرر كرده بود و در آن، سن اهليت ازدواج براي پسران پانزده سال تمام شمسي و براي دختران سيزده سال تمام 1210

xi.عليه به دادگاه صالح واگذار شد چنين تشخيص مصلحت مولي هم. شمسي اعالم شد i i بدين 1381ماده اصالحي سال 
سال شمسي 15 تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن  سال13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن «: شرح است

   ».باشد منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت، با تشخيص دادگاه صالح، مي
 طبيعي و فيزيولوژيكي است كه زمان آن در   بلوغ در حقوق اسالمي يك مسألهنكته قابل توجه درباره بلوغ اين است كه

xiافراد و مناطق متفاوت، مختلف است vاگر اين مبنا پذيرفته شود، . هاي اين تغيير فيزيولوژيكي است مارهآ سن يكي از  و
تعيين سن بلوغ بايد بر اساس غلبه و با توجه به وضع جسمي و آب و هوا و ساير شرايطي اقليمي حاكم بر اقوام مختلف 

 مؤيد اين ديدگاه )ع(ل از معصوميناختالف احاديث منقوxv.صورت گيرد و جنبه كلي و قاعده الزامي براي همه اقوام ندارد
  : شود است كه به چند مورد اشاره مي

  روايات مربوط به پانزده سال) الف

إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واخذت : قال) عليه السالم(ن النبي انس بن مالك اروى . 1
اين . شود شود و حدود بر او جاري مي  اعمالش ثبت مييعني فرزند وقت پانزده سال را تمام كرد بر اوxvi.منه الحدود

  .روايت نبوي منقول در كتب روايي عامه سن تكليف را به صراحت پانزده سال ذكر كرده است
عام بدر، وأنا ابن ثالث عشرة سنة فردني، ) صلى اهللا عليه وآله(عرضت على رسول اهللا : وروى عبد اهللا بن عمر قال. 2

xviندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلةوعرضت عليه عام الخ i.گويد سال جنگ بدر   عبداهللا ابن عمر مي
 رسيدم به من اجازه نداد ولي در سال جنگ خندق من )ص(من سيزده سال داشتم براي رفتن به جنگ خدمت پيامبر
  .پانزده سال داشتم حضرت به من اجازه حضور در جنگ را داد

والغالم ال يجوز أمره في الشراء والبيع، وال يخرج من اليتم «:  عن أبي جعفر عليه السالم قالعن حمزة بن حمران،. 3
xvi».أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) أو يحتلم(حتى يبلغ خمس عشرة سنة  i iكند   نقل مي)ع( حمزه ابن حمران از امام صادق

تواند   يا مو بر مواضع خاص او برويد، نميپسر قبل از اينكه به سن پانزده سال برسد يا محتلم شود: كه حضرت فرمود
  .خريد و فروش انجام دهد

  رواياتي مربوط به سيزده سال) ب

إذا بلغ الغالم أشده ثالث عشرة سنة، ودخل في االربع عشرة، وجب : عن أبي عبد اهللا عليه السالم قالعن ابن سنان . 1
xi.ه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز أمره في كل شئعليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتبت علي x 

فرزند وقت سيزده سال را تمام كرد و وارد پانزده سال شد، بالغ : كند كه حضرت فرمود  نقل مي)ع(ابن سنان از امام صادق
  .يا نشودشود، چه محتلم شود  شود، و بر او تكاليف واجب و در مقابل سيئاتش پاسخ گو است و حسناتش نيز ثبت مي مي
في ثالث : جعلت فداك في كم يجري االحكام على الصبيان؟ قال:  قلت البي جعفر عليه السالمقال ابو حمزه الثمالي. 2

: گويد  ابوحمزه ثمالي ميxx.تجري عليه وإن لم يحتلم فإن االحكام: فإنه لم يحتلم؟ قال: عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت
. از سيزده سالگي: شود؟ حضرت فرمود شوم، تكاليف از كي به عهده صبيان گذاشته مي عرض كردم فدايت )ع(به امام باقر

  .شود اگرچه محتلم نشود احكام الهي بر او جاري مي: عرض كردم اگرچه محتلم نشود؟ حضرت فرمود
 سنة، فإن احتلم إذا أتى عليه ثالث عشرة: سألت أبا عبد اهللا عن الغالم متى تجب عليه الصالة؟ قال: موثقة عمار قال. 3

لها ثالث عشرة سنة، أو حاضت قبل  والجارية مثل ذلك إذا أتى) الصالة، وجرى عليه القلم(قبل ذلك فقد وجبت عليه 
 پرسيدم، براي پسران از كي نماز واجب )ع(گويد از امام صادق عمار ميxxi.ذلك فقد وجبت عليها الصالة، وجرى عليها القلم

و براي . شود ه سالگي، ولي اگر قبل از آن محتلم شود، نماز از زمان احتالم واجب مياز سيزد: شود؟ حضرت فرمود مي
  .شود شود، و اگر قبل از آن حيض شود، از حين حيض تكاليف بر او واجب مي دختران نيز از سيزده سالگي نماز واجب مي

 در ميان فقهاي اماميه مشهور است سن بلوغ براي پسران، پانزده سال تمام قمري و براي دختران، نه سال تمام قمري
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xxi.اند و حتا بزرگاني هم چون شيخ طوسي در كتاب خالف و سيد مرتضي در غنيه ادعاي اجماع كرده i ولي آنچه در 
شود، بلوغ كامال مرتبط با شرايط محيطي و آب و هوايي و تغذيه است، در بسياري از  خارج و به صورت عيني مشاهده مي

كودكي بيش نيست و هرگز به آن رشد عقلي و فكري الزم براي انجام تكاليف شرعي و مسووليت مناطق، دختر نه ساله 
از اين رو، قرار دادن بار تكليف و مسووليت بر دوش يك كودك نه ساله كه به هيچ وجه از تكليف و مسووليت . رسد نمي

ه نظر مي. ها در تضاد است فهمد، با فلسفه احكام و مسووليت چيزي نمي د روايات دال بر نه سال براي دختران و رس ب
پانزده سال براي پسران را بايد بر قضيه خارجيه حمل كرد و به منطقه خاص و شرايط آب هوايي خاص مربوط دانست، نه 

  .يك قضيه واقعيه براي تمام اعصار و مناطق
  قلمرو اذن در نكاح فرزندان رشيد: مبحث دوم

  گفتار اول ـ بررسي فقهي

در مورد . ران بالغ و رشيد جاي بحث و ترديدي نيست و همه به عدم واليت ولي قهري در نكاح معتقدنددر مورد پس
از جمله مسايلي كه علماي شيعه ولي . دختر رشيده كه يك بار شوهر كرده، نيز همه به عدم واليت ولي قهري معتقدند

از سوي فقهاي اماميه در .  رشيده است  نكاح دختر باكرهي قلمرو اذن ولي در  اند، مسأله  آن دچار اختالف نظر شده درباره
  :اين زمينه پنج نظر مختلف ارايه شده است

 تواند او را به عقد شوهر درآورند؛ استقالل ولي؛ يعني پدر و جد پدري بدون نظرخواهي و اذن دختر مي .1

 ي ولي، شوهر كند؛ تواند بدون اجازه استقالل دختر؛ يعني دختر مي .2

ي دختر،  تواند بدون اجازه تواند شوهر كند و نه ولي مي و طرف شرط است؛ يعني نه دختر به تنهايي ميي هرد اجازه .3
 او را شوهر دهد؛ 

  ولي در ازدواج دايم، واليت دارد، اما در ازدواج موقت واليت ندارد؛ و .4

xxi. ولي در مورد ازدواج موقت واليت دارند، اما در ازدواج دايم واليت ندارد .5 i i  
 :پس در اين مقاله فقط به اين سه ديدگاه پرداخته خواهد شد. ه اول، از اهميت بيشتري برخوردار استسه ديدگا

  نظريه استقالل ولي. 1

 قلمرو واليت ولي در ازدواج دختر رشيده، وجود احاديث متفاوت در اين زمينه  علت عمده اختالف نظر فقها درباره
بزرگاني چون مرحوم بحراني و شيخ طوسي . حاديث نيز اشاره خواهيم كردما در ضمن بررسي نظريات به اين ا. باشد مي

شيخ . شود ند كه در ذيل به اقوال برخي از آنان اشاره ميا هايش و شيخ صدوق، برخي از پيروان اين ديدگاه در اكثر كتاب
دت علي نفسها بغير اذ ابيها كان فان عق. اليجوز للبكر أن تعقد علي نفسها نكاح الدوام اال باذن أبيها«: فرمايد طوسي مي

xxi».العقد موقوفاً علي رضا االب vمي فرمايد)ره(شيخ مفيد. كند  ايشان صحت عقد باكره رشيده را به اذن ولي منوط مي  :
وي به صراحت xxv.»و ان عقدت علي نفسها بعد البلوغ بغير اذن أبيها خالفت السنة، و بطل العقد اال ان يجيزه األب«
 . قد بدون اذن ولي باطل استفرمايد كه ع مي

  مستندات نظريه

  استصحاب) الف

توان گفت يكي از شرايط  در مورد استصحاب مي. كنيم  در دوران صغر واليت ولي ثابت بود، لذا آن را استصحاب مي
لي استصحاب، وجود حالت سابقه است كه در اينجا چنين نيست؛ زيرا حالت سابقه براي اثبات واليت ولي، صغر است، و

و رشد است از طرفي ديگر، واليت بر خالف اصل است پس به قدر متقين آن كه . آنچه االن داريم، تبديل صغر به كبر 
  . همان صغر باشد، بايد اكتفا شود

  نقصان فكري زنان) ب

خانواده اين گروه از فقها معتقدند زنان به دليل نقصان فكري، در شناختن مردان صالح براي زندگي قاصرند، برخود و  
  xxvi.از اين رو، واليت پدر و جد پدري براي حمايت از آنان وضع شده است. كنند اش ضرر وارد مي

  روايات )  ج

التستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع االب امر، : قال) اي الصادقين ()ع(محمد بن مسلم عن احدهما... .1
xxvi.يستأمر ها كل احد ما عداالب: و قال i  
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كند،  از دختري كه نزد پدر و مادر زندگي مي: كند كه آن حضرت فرمود  نقل مي)ع(مسلم از امام صادق يا باقرمحمد ابن 
همه از دختر : با وجود پدر هيچ امري براي او نيست و حضرت در ادامه فرمود. نظرخواهي الزم نيست] در باره ازدواج[

  .كند به جز پدر نظرخواهي مي
ا امرٌ اذا بلغت؟ قال)ع(لت ابا الحسن الرضاسأ: عبداهللا بن الصلت قال .2 ال :  عن الجارية الصغيرة يتزوجها ابوها، أله

ال، ليس مع ابيها امر مالم : وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امرٌ؟ قال: ليس لها مع ابيها امر، قال
xxvi.تكبر i i  

آيا بعد از اينكه بالغ . دهد ر سوال كردم كه پدرش او را به شوهر مي دختر صغي  درباره)ع(از امام رضا: گويد ابن صلت مي
 زنان  اي كه به اندازه از باكره: گويد و مي. نه، با وجود پدر براي او هيچ امري نيست: شد، امري براي او هست؟ فرمود

نه، تازماني كه : رمودسوال كردم كه آيا با وجود پدر براي او امري هست؟ ف) شان است وقت شوهر كردن(رسيده است 
  .بزرگ نشده است، با وجود پدر، امري براي او نيست

التستأمر الجارية التي بين ابويها اذا اراد ابوها أن يزوجها، هو انظر لها، و اما الثيب فانها :  قال)ع(عن ابي عبداهللا .3
xxi.تستأذن و ان كانت بين ابويها اذا اراد أن يزوجها x  

كند، اگر پدر بخواهد او را به شوهر بدهد، نظرخواهي  ري كه پيش پدر و مادر زندگي مياز دخت:  فرمود)ع(امام صادق
گيرد، ولي زن بيوه اگر چه پيش پدر ومادر زندگي كند، اگر بخواهد او را شوهر  الزم نيست و پدر حال او را در نظر مي

  .دهد، اذن او الزم است
ليس لها مع ابيها امر، اذا انكحها جاز نكاحه و : غير رضا منها؟ قالفي الجارية يزوجها ابوها ب )ع(عن ابي عبداهللا...  .4

  xxx.ان كانت كارهة
با وجود : دهد، سوال شد، حضرت فرمود  در مورد دختري كه پدرش، او را بدون رضايت وي به شوهر مي)ع(از امام صادق

  .ر چه او كراهت داشته باشدپدر مجاز است او را به عقد نكاح درآورد، اگ. پدر، براي او هيچ اختياري نيست
  .توان گفت ممكن است در مورد صغيره باشد اي نشده است، پس مي البته در اين حديث، به رشيده و صغيره اشاره

نعم، ليس يكون للولد أمر اال أن : عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال) )ع(موسي بن جعفر(سألته... .5
  xxxi.ذالك فتلك اليجوز نكاحها اال أن تستأمرتكون امرأة قد دخل بها قبل 

بلي، براي دختر هيچ :  سوال شد كه آيا مرد مجاز است دخترش را بدون اذن او به شوهر بدهد؟ فرمود)ع(از امام كاظم
  .پس در اين مورد، نكاح بدون نظر خواهي جايز نيست. امري نيست مگر اينكه زن باشد و قبالً شوهر كرده باشد

احاديث، گرچه بعضي از آنها تصريح به رشيده ندارند، ولي در مجموع اكثر آنها از نظر داللت روشن در مورد اين 
  .پس بايد با احاديث ديگر مقايسه و تحليل شود. هستند

  نظريه استقالل باكره رشيده. 2

  . ند مشهور فقهاي متاخرين اماميه و برخي از قدما به اين ديدگاه معتقد
xxxiعلي البكر البالغة الرشيدة في االصح لالية) اي ال والية(ال «: ايدفرم  مي)ره( شهيد اول ixxxi ixxxi ixxxi iو االخبار و االصل«.xxxi i ixxxi i ixxxi i ixxxi i i وي

وال والية علي البالغ الرشيد الحر « : فرمايد  نيز مي)ره(عالمه حلي. داند واليت ولي قهري را از باكره رشيده منتفي مي
xxxi.» االصح في المنقطع والدايمإجماعاً وال علي البالغة الرشيدة الحرة و ان كانت بكراً علي v بسياري از بزرگان ديگر نيز بر

  .اند اين عقيده
  مستندات نظريه

  آيات) الف

و اذا طلقتم النساء قبلغن اجلهن فال تعضلوهن «: گويد وفات است، مي و   سوره بقره كه در مورد طالق و عده232آيه 
همن كان منكم يومن باهللا و اليوم االخر ذلكم ازكي لكم و ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بيهنم بالمعروف ذلك يوعظ ب

 رساندند، مانع آنها از ازدواج  پايان ي خود را به  هنگامي كه زنان را طالق داديد وعده ؛»اظهرواهللا يعلم و انتم تعلمون
  ...نشويد
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استدالل به آيه xxxvاما. شود ياي كه ازدواج كرده است و بعد طالق داده شده است را شامل م عموم و اطالق آيه، باكره
اي را كه تا كنون شوهر نكرده را  شريفه كامل نيست؛ زيرا بر فرض كه آيه، مطلقه غير مدخول بها را شامل شود اما رشيده

  .اي است كه تا هنوز شوهر نكرده است كه اغلب قريب به اتفاق مصاديق بحث، رشيده شود، در حالي شامل نمي

  روايات ) ب

  xxxvi.ال بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها: )ع(قال ابو عبداهللا: ن مسلم قالعن سعدان ب... .1
  .ازدواج با باكره بدون اذن پدرش اشكالي ندارد:  فرمود)ع(امام صادق: گويد سعدان ابن مسلم مي

كر اذا رضيت البأس بتزويج الب: )ع(احمد بن محمد بن عيسي عن رجاله منهم محمد بن مسلم قال ابو عبداهللا...  .2
xxxvi.من غير اذن ابيها i  

وقال اذا كانت مالكة المرها تزوجت متي . الجارية البكر التي لها اب ال تتزوج اال باذن ابيها:  قال)ع(عن ابي عبداهللا....3
xxxvi.شائت i i  

دختر، هر وقت : در ادامه فرمود. اي كه پدر دارد، نبايد بدون اذن پدرش ازدواج كند دختر باكره:  فرمود)ع(امام صادق
  .تواند ازدواج كند مالك امر خويش باشد، هر وقت خواست، مي

  .شود بخش اول اين حديث بر صغيره به قرينه بخش دوم كه تعبير اختيار امرش به دست خودش دارد، حمل مي
xxxi.تزوج المرأة من شائت اذا كانت مالكة المرها فان شائت جعلت وليا:  قال)ع(عن ابي عبداهللا....4 x  

تواند ازدواج كند و اگر خواست،   دست خودش است، هر وقت بخواهد، مي زني كه اختيار امورش به:  فرمود)ع(امام صادق
  ).يعني اختيارش را به ولي واگذار كند.(تواند برايش ولي قرار دهد مي
  xl. ولي جائزالمرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيه وال المولي عليها أن تزويجها بغير:  قال)ع(عن ابي جعفر....5

  .تواند ازدواج كند زني كه مالك نفس خود هست و جزء محجوزين نيست، بدون اذن ولي مي: فرمود) ع(امام باقر
اذا كانت امرأة مالكة امرها، تبيع وتشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ماشائت، فإن :  قال)ع(عن ابي جعفر.. ..6

xl.ا و إن لم تكن كذالك فال يجوز تزويجها اال باذن وليهاامرها جائز، تزوج إن شائت بغير اذن وليه i  
تواند خريد و فروش كند و شهادت دهد يا از مالش به هر اندازه  هر وقت زن، مالك امر خود باشد، مي:  فرمود)ع(امام باقر

  ....ي ولي، ازدواج كند و تواند بدون اجازه اگر خواست، مي. كه بخواهد، ببخشد
xl.البأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها:  قال)ع(سلم عن رجل عن ابي عبداهللاعن سعدان بن م....7 i i  

  .ازدواج با باكره بدون اذن ابوين اشكالي ندارد:  فرمود)ع(گويد كه امام صادق سعدان ابن مسلم از قول مردي مي
جني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال، فجعل ان ابي زو:  فقالت)ص(جاءت فتاة الي النبي: عن ابن بريدة، عن ابيه قال....8

xl.ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الي اآلباء من االمر شيء. قد اجزت ماصنع ابي: فقالت. االمر اليها i i i  
پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش درآورده :  آمد و گفت)ص(دختري نزد پيامبر اكرم: گويد ابن بريده از قول پدرش مي

: پس دختر گفت. امر به دست دختر است: فرمود) ص(پيامبر. اش را برطرف كند ي من خساست و پستي است تا به وسيله
دخالتي ) ازدواج(خواهم زنان بدانند كه پدران در اين امر  خواستم آنچه پدرم انجام داده است، اجازه دهم، ولي مي مي

  .ندارند
 و در ظاهر، اين دو دسته از روايات متعارض است و راه جمع عمده دليل اين دو نظريه، رواياتي است كه در باال نقل شد

  :بين آنها اين است كه
ر كراهت شود آن دسته از روايات كه باكره را از ازدواج بدون اذن پدر نهي مي. 1    .كند، حمل ب
ل شود، همانند دانند، حمل بر نفي كما آن دسته از روايات كه با وجود پدر، هر امري را از رشيده باكره منتفي مي. 2

xl» الصالة لجار المسجد اال في المسجد«نبوي شريف  i v بنابراين، اذن ولي قهري به دليل تجربه و آگاهي بيشتر فقط 
  . رشيده دارد ي استحبابي براي كمك و انتخاب بهتر براي باكره جنبه
  اجماع) ج

xl .اين اجماع را سيد مرتضي ادعا كرده است  v) اجماع منقول(  
xl.»ة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقدأصال «اصل ) د vi   

اصل، عدم شرطيت اذن ولي در صحت عقد رشيده باكره است و اين اصل ناشي از اصالت عدم شرطيت واليت كسي بر 
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  .كسي ديگر است
  نظريه عدم استقالل باكره و ولي . 3

  مستندات نظريه

  جمع ميان ادله) الف

پس هر دو گروه از ادله، اثبات اختيار براي . ديگر بر استقالل پدر داللت داشتبعضي از ادله بر استقالل باكره و بعضي  
  . رساند رساند و اخذ به مفهوم هر دو گروه از ادله اشتراك را مي پدر و دختر را مي

  روايات ) ب

xl.ال تزوج ذوات اآلباء من االبكار اال باذن آبائهن:  قال)ع(عن ابي عبداهللا....1 vi i  
  .هايي كه پدر دارند، بدون اذن پدرانشان ازدواج نكنند باكره: ود فرم)ع(امام صادق

توان  رسد از حديث مي اند، ولي به نظر مي گرچه فقها به اين حديث براي شراكت پدر و دختر در اذن استدالل نكرده
گيرد، نه اينكه معناي شراكت را فهميد؛ زيرا مفهوم حديث اين است كه دختر عالوه بر رضايت خودش، اذن پدر را نيز ب

xl.خودش هيچ كاره باشد vi i i  
افعل و يكوون ذالك برضاها، :  في تزويج ابنته ال بن اخيه فقال)ع(استشاره عبدالرحمن، موسي بن جعفر: موثقه صفوان.2

 افعل و يكون:  في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال)ع(و استشار خالد بن داود، موسي بن جعفر: فان لها في نفسها نصيباً قال
xl.ذالك برضاها فان لها في نفسها حظا i x  

اين :  مشورت كرد، حضرت فرمود)ع(عبدالرحمان در مورد ازدواج دخترش با فرزند برادرش با حضرت موسي ابن جعفر
  ...كار را با اجازه دخترت انجام بده

  گفتار دوم ـ بررسي حقوقي

 قانون مدني l.نسبت به باكره رشيده معتقدنددانان و فقها بر عدم واليت پدر و جد پدري امروزه بسياري از حقوق
l.تواند بدون اذن ولي ازدواج نمايد كند كه رشيده عاقله مي  صريحاً اعالم مي80افغانستان در ماده  i قانون مدني افغانستان 

ا به عدم كه برگرفته از فقه حنفي است، به پيروي از فقه حنفيه، به واليت ولي قهري بر باكره رشيده اعتقادي ندارد، لذ
l.است نياز اذن ولي حكم داده i i  

 مقرر كرده كه نكاح دختري كه به سن بلوغ رسيده، منوط به اجازه پدر است، ولي اگر 1043قانون مدني ايران در ماده 
 نكاح دختر اگرچه به سن «: شود پدر و جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه خودداري كند، اجازه آنان ساقط مي

 باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه بلوغ رسيده
خواهد، با او ازدواج نمايد و شرايط  تواند با معرفي كامل مردي كه مي مضايقه كند، اجازه او ساقط در اين صورت، دختر مي

ازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اج
  ».ازدواج اقدام نمايد

اين ماده به پيروي از ديدگاه غالب در فقه اماميه، واليت پدر و جد پدري را براي دختر باكره رشيده نيز به رسميت 
اشد؛ زيرا پيروان اين نظريه معتقدند كه زنان ترين دليل براي اين مساله، ايده حمايت از دختر ب شايد عمده. شناخته است

  . به دليل ساختار روحي و رواني، رقيق القلب بودن و حساس بودن، به حمايت نياز دارند

  نتيجه

 اگر دختر به رسيد كهنتيجه به اين توان  و مراجعه به اقوال مختلف فقها و روايات وارده ميگذشته هاي  از مجموع بحث
 انتخاب همسر و نكاح در ،تصرف كندبه طور مستقل اي كه بتواند در امور مالي خود   به گونه، باشدحد بلوغ و رشد رسيده

 هر چند جلب نظر و موافقت ،نيز مستقل است و پدر يا جد پدري بر او واليت ندارند و اجازه آنها شرط صحت عقد نيست
 . مكروه و ناپسند است، آنها پسنديده و مخالفت آنان

دون اذن آنها نمي بيا  واليت دارند دارند كه پدر يا جد پدري بر دختر باكرهامر داللت ايات به ظاهر بر اين  از روبسياري
 در امر نكاح  باكره رشيده بر استقالل دختر، به وضوح نيزبسياري از روايات. كند، از قبيل روايات گروه اولتواند ازدواج 

ه توان به خبر   جمله مياز. كنند، از قبيل روايات گروه دوم ميداللت  اراده ايشان اشاره كرد كه ) ص(معمل پيامبر اكرناظر ب
  .مثل خبر ابن بريده. دختر را در امر نكاح معتبر شمرده است
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 ازدواج رشود كه بر استقالل دختر و عدم واليت پدر د در روايات وارده از ائمه اطهار عليهم السالم نيز مواردي ديده مي
  .ددارداللت 
راين، راه جمع بين اين دو دسته از روايات، اين است كه بگوييم روايات نافي واليت پدر و جد پدري، حمل بر نفي بناب

  .شود و روايات نافي استقالل باكره رشيده، حمل بر استحباب اذن گرفتن از پدر و جد پدري مي. شود وجوب مي
جد پدري بر دختر باكره رشيده معتقدند و كسب اذن همان طور كه گفته شد، بسياري از فقها به عدم واليت پدر و 

ي ديگري از فقها  عده. دانند، نه يك تكليف الزامي پدر يا جد پدري را فقط يك امر پسنديده و به عنوان احترام آنان مي
   .كنند نيز به عنوان احتياط، كسب رضايت پدر را مطرح مي

    پي نوشت
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 �< . �����q @��f 
 8�) B�c 7

 O� =�) ��
(R���5 ��6 �3 
��� � �1 ��4 8�& �� +��1
 �U�
 �� �G,� 5��& ��G, �1 r�H 8�& ��3 
 �6 ��[� `�R�� �8�&�� ��^ ���,.  

6 ��� ��� @��f �� ��
 g��<� !"F +, �*&��� �1 @�5�8"�(3��� �4 =& +K s� : 7
��& 5
 t� �� =  �3 �1 +� ��6�

O�S� ��65
 �9: t� �� (�8u�� �4�� =  �1 +K ��55��1�.  

  د مرابح３ شرطونه
��� ���v�H ���c ��
 �*&��� :���v�H w�S �� ���v�H g�)  

xxxx - - - - ���v�H g�)���v�H g�)���v�H g�)���v�H g�)::::        
�%^�:5� �4 ��38	�) +�X^ ���v�H �
 ��� (�@C `��H �U� 
 +, 8�)  �� �1 +K ����8& %�X̂  ������ y�z4 
 ��� ) +<XZ�

��"F �� ( !,5 8�) 
 5�� +�X^ �� ��� B�� g���� �& !��8& +K �
 ��� �(^�:5� �4)B�Z	 �� N�l3� ( �1 �U� +K (^�:5� �4
J
 B�c 78�C: 

{{{{ - - - - |3��H 8�) (*&��� 
|3��H 8�) (*&��� 
|3��H 8�) (*&��� 
|3��H 8�) (*&��� 
 

 !,5 �3 
�� �1 }�"�) (��# 
 8�) (*&��� 
)B�Z	 �� N�l3� ( }�"�) �5�2"f 
 �� ����,5 J5
 ��� �1) `�8	�) �B�Z	 �N�l3�
���) 
��<� �� (�
.  

x- 8	�) )(����, 8�)(  
$�� : �@�f� �1 (�� 
 ��U0 ��"� �� �8� >�*0 8�) %*&��� 
 ��"� ��q�� (����
 ��Z, �
 �� ����"� �� =	�) 8	�) +K 83�&

(H (��, 8�) A�& (*&��� 
.  
N : h�3@ ��6 ��4�
 
 �3 ��
 `�8	�) 83�&(�8�, (_� A3�& �� ���_� (, A�& �1 (*&��� 
 !4 �3 (^��3 ��.  
{-���) 
��<�  :�� ��H A	�� �8��&5� 8�) +K �
��6 �U�.  

$�� : �1 ��Z, �
 �� �� (, s�� �1 8	�) �� �� B�� �ZR� �1 `�"�R� 
 (�<3 �� B�� s��"� �� g���� ���) 
��<� +K 83�&
��� �1 ���3� ��3��S ��&��H ��5�
�� ��^ �8� >�*0 8�) (*&��� 
 ��5�6 (_#� (, ��q �1 �� `�Z, (,�&�� �1 �`�q�� (,

�8� (~ (, s�� �1 �� B�� 
�� �1 8	�) 
 �����6 �[����.  
N :��5
�	 �8��& �8"��R4 �1 ���) 
��<� 
 (����, 8�) (, �S� �1 8�) (K 83�&.)�(    
� :(�<3 �� g��<�  �4�����, 8�) ���) 
��<� +K 83�&�� ����<� �@�8�� �� t�f ���) 
��<� 
 .  

 :�� 
�f�� +, �S� �1 8�) 
 ���) 
��<� . �[���� ��� �� � 
�f� (��& (K %R����5 ��6 ( �
 s�6 �, ��Z, �
 ��

�
 =v�& 8�).  
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�-B�Z	 �� N�l3�  :�
 B�Z	 �� N�l3� �U� �G,� ��Z<4 ��6 ���4� 
 �
�5�
 ��38	�) 
 +K %H �U� ��.)�(   
$�� :N�l3� : B�Z	 
 ��  N�l3� �q
 �1 �� (H 5
�0 �5�d� �8�, �8�1 
 y�z4 
 ��6 ��38	�<�� 
 �3 +K ��
 g., B�� �U�

(H �8�1 5���S� �� ��^ �5�d�.)�(   
N :B�Z	 :�\�, �5�1 8�) ��  B�Z	 �1 �� (H5
�0 y�z4 �8�, �8�1 
 �5�d� ��6 !38	�) 
 �3 +K �
 g., g�
 �U�.  

و قب رىايجاب ا ه ل   :ول درى شرطون
$�� :�� �����5 ��S �� 8	�) 
 B�Z	 �� N�l3� +K 83�&.  
N :���� ��&�/� ��  N�l3� 
 B�Z	 ���  B�Z	 
 N�l3� +K 83�&.  
� :(R��� h5�0 +, ����q ��3 �1 B�Z	�� N�l3� (�<3 �� ��^ �3 ��  B�Z	 
 N�l3� +K 83�&.)�(   

<�& 7�� 
 ���v�H g�) (*&��� 
 +K �o��6 =�z�4 �� +3 +, ��^ 7
 �1 �� ��
 5�2_� ��Z, 78"� �� �� ��� g@C �5�d� +
��, �cc ��6.  

�- ���v�H �Go��̂  (*&��� 
  
xxxx - - - -8�) (�G��� 8�) (�G��� 8�) (�G��� 8�) (�G���  : : : :)�\X,��& �U� �1 �*&��� +K g�, ( �� @��f B�, ��& +*&��� 
 8�) 8 �� �1 �� �} 8 �� �U� �, �� >�*0 �&

��_� O� �6 �, 8�) 8 �� +K ��^ �
 ���� +3 �"�	 +��& ��\X�@C �� !"F +, �U� �1 �S ���, �
��� ����� 
 �4 �
�
 �� g��<� �U� �� ��\X, ��& ��"F ��G��� �1 �S 8�) (*&��� 
 �� ��\X�@C.  

{-���1 ���_� O��
 
 78��& ��"F ��G��� �1  : ��\�, >�*0 �� 8�) �} �� ���1 ����_� O��
 78��& ��"F ��G��� �1 �,
��) 
 ��^�
 ��H ��1 78��& ��"F �1 +, �*0 �1 �.  

�-B�"�� ��5 ( :7�H =�R�S� 78��&5� �<�Z� =^ �G��� +K B�� �U� ( ��� } ("�	 B�"�� ��5 �, �� ��� ��6 �4���D� ��
 t�f �1 t�f 78��& �<�Z� �1 +K �5�, ��a�� ���)�K5�� (��� =�z�4 B�,��& +*&��� 
 8�) + �
 �1 ��� ��H B5��1:  

$��-1 ��� �� @��f ��� �� +, �C �1 �3 +3 ��6 ����8& �� +K B5��1 �*&��� �1 +3 �K =& �.  
B�D� : �� �G,5� 7�1 5�, �
 +K �o��6 �� ��5��1� �*&��� �1 78��& �K =& �1 �a�� J[��q ��� ��R�S�� 5�, �1 �a�� �K �3

 ��\X, =,�a =�a� �1 +��& ��� �� ��6 ��H =,�a �"�	 �� �
 +"�	 �U� O��
 �1 ��^ ���� �� @��f +3 B5��1 �*&��� �1 ��
�\X, �4�1 B�2l� !"F +, 8�).  

 �9: (�,�a �1 �4��& +3 78��& A3�& (�G��� �1 �, �S ��5��1� +3�K =& �1 ��4�1 ��6 A3�& (�G��� �� +K +, h5�0 �U� �1 �

�� ��
 +, I�� �1 �[��
 ��
 
 ���]�) �[��
 ��^ ��
 ��3�f �
 ��G, ��S ���2f +, !"F �1 �� �(H (�5�d  +3 �4 =& �3 

��, �8�1 @��f 8�) �� ��_�.  
B�D� : �*&��� T��U�� �5@ ��1 �1 +3 �4��& �� ���H ���]�) �[��
 C ��  �[��
 ��
 �G,5� ̀ �,�
 ��3 �1 �4 g��� �a�� �3 O�� 

 ��1 �� `�,�
 �q�"� �4 g��� �& O��  ��
 �"  �<�& �
 ��R�S�� ��6 5� ��G, � C �4 ��6 5� �& �a�� �� �G,5� T��U�� �5@
 �� ��� �� (�,�a �8z�� ��6 ("X	 
 +K �o��6 �J5��1� �9: �8z�� �6 �1 +, ��  �1 +3 +, h5�0 (�45�1 78"� �1 �, �S

��� �� @��f �<�& �� ��H B�2l� !"F.  
�- ������ ��&5 �& +, 8�) �G��� �1 )h���@�� �� h.��� ( t�f =dS �1 ��  �1 5@ ��  ��� ���H B5��1 �� �� 78��&

 ��^ ���� �� @��f B�, ��& ̀ �G4 (*&��� 
 78��& +<�& B�c 7
 �1 ��& �� ��� J�H + �
 �, �� 5�� ( �
 �� �"�q �1 O�q ��5@
( �̂5 +�1 
�  ��5��1� +3 �*&��� �1 �,.  

B�D� :5��1� �5��f ��� ��u
 �1 78��& g�,� �1 5��f ��� ��u
 O��  �*&��� �1 78��& �,�H �1 5��f �q8"� �, g�,� �B
+, ������ ��&5 �1 �� ��,5� �9: �4�3@ �6 �� 5��f ��� ��3
 �1 �,�H �� ��5��1�-�
 ��6 �U� �� 5��f +K - 
�  h
�3@ 

��� �� @��f �� �
.)�(   
�-� �9: �, ��
 �S�& ��3 ��"F 
 +, 8�) �1 +*&��� 
 �9:�
 ��^ �� ����<� �& �9:  
 �� �\�, B�2l� O� !"F ��� ���2l

�[� ���� �� 8�) ���2f ��"F.  
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 B�"�� ��5 
 O� �3 �� T��U�� =  ��� ��� ��H B���� ��  
8) �1 �9: +K �
 ��&��& �
) ��H g�"4 78��&5� ��6 +K B�� �U�
�� ( �\X, =�R3��5 �X"H (�ZR��
 ���
 +, �R� �1 �3 =H +, ��  �1 ��� ��� �ZR� �3 ��6 �<"f ��  B�"�� ��5 =0� �� ��

(^�5 �� �4 Y��� ���2f g�, +, ��"F �1 �� �\X,.)�(   

ام   د مرابحى احك
xxxx - - - -B�", �3 B�4�3@ +, ��"F �1 �� �5� ��6 8�) �� B�", �3 B�4�3@ +, ��"F �1 �� �5� ��6 8�) �� B�", �3 B�4�3@ +, ��"F �1 �� �5� ��6 8�) �� B�", �3 B�4�3@ +, ��"F �1 �� �5� ��6 8�) �� ::::        

 �[��
 
 ��& �%�S�� �R�1 ����<� �1 ��6 �3 s�6 �,)J��_� �� A3�& ( �(H�5 (���", �3 �� (���4�3@ +, ��"F �1 ���S �1
@�
�\�, �*�� �5�1 8�) =0� �1 (���", �3 (���4�3 .�\�, =�: �Z�<� !"F �� �5� ���, ��� �� �4 (���", �3 (���4�u@ �
.)�(  

B�D� : �7G, +�� 5� �4�X& T��U�� �5@ ��
 �4�0�� �,�H �� �5� �S� �6 �5��1� ����U�� �5@ t� �1 (3�q �3 �0�� �1 �,�H
5��� �45� `��: e�� %3��q 
 +K ��^ +K �
 ��@C 78��&5� �� �5��1 �*&��� �1 78��& �K =& �1 �0�� +K +3 ��� �} ��H �

%R��� T��U�� �5@ �4� +3 e�� =0�.  
 �45� (", �ZR� �1 %3�q
 T��U�� �5@ t� ��^ ��G,5� �4 �,�H O� 75�� T��U�� �5@ ��
 �0�� +, h5�0 78"� �1 �, ��

+3 �0�� �, �� �(���� �,�H �� �7�H �5��� �� �5� ��6 8�) �� ��^ ���&�R# (3 �& �5@ t��
 �1 ��5��1 �*&��� �1�K =& �1 
�\�, �*�� 75�1 8�) =0� �1 +���", �� +���4�3@ +, ��"F �1.  

 7
 �1 ��\�, �*�� 75�1 8�) =0� �1 O� (", �
 (�q�5 (", +, ��"F �1 8�) (�G���
 ��& ��H B5��1� �*&��� �1 ��6 �3 �,
�) O��
 �1 B�c +, 8)�
 8�) +*&��� 
 +K ((^�5 (", O� . �& (", � ��4 �1 �U�
 (q�5 +, ��"F �1 +K +3 (", ����6 ��

( �̂5 O� +, �9: �1.  
B�D� : �5@ =H �� �5��1� �*&��� �1 78��& O��  �1 �a�� �U� O� �,�� �� ��5��1� ����U�� �5@ ��  ��
 �1 �a�� �3 �,�� �1 8��#

� 78��&5� +3 �9: T��U�� �& �,�� �� �7
��3�1 +, ��"F �1 �a�� 
 T��U�� �5@ ���1 +3 �4 �,�� �(q�5 8��# �� �5� 7
 �� �G,
 �� ��\�, T��U�� �5@ ��1 (", �U� +K �(���5 (", �ZR� �1 7

 O� �& +, �9: �1 �� J
\3�1 T��U�� �� ��1 �8"� �4 O�� 

�� �5@ ���dH ��1 �� ��  �3 +^��3 �4 �,�� �& O�� J�,5� T��U.  
{{{{ - - - -B8u�uc �3 B8�3�� (<�Z� 
 B8u�uc �3 B8�3�� (<�Z� 
 B8u�uc �3 B8�3�� (<�Z� 
 B8u�uc �3 B8�3�� (<�Z� 
         

 �*&��� �1 +3 �U� �4�� �
C�� �� ��X� +��
 �78�H ��[� ��� �} =X& ��6 +<�Z� �� �U� +K (q�5 (���4�3@ + �
 +, (<�Z� �,
�1� 78��&5� +3��& �� �G, ��1 h
�3@ �1 +3 J��_� O��
 �, �� ��G�� `�X& h
�u@ �
 +K 75�1 �6 (�5��1 (H �� �*&����
 ��5�

�
��5.  
�� �, �� +�S� �4 �, +3 5�� ���H �4�1 �4�� �U� �+�q�5 +�1 h
�3@ ����
 +K �G, ��1 78��&5� �U� +K �
 �5��] ��Z��.  

B�D� : J5��1 �*&��� �1 78��& O� � �1 +K +3 ��� �7[�S� ��65� 78H +3 B�, �3 �������5 ����U�� �5@ =H �1 ��q ��3 8"#�
 �5@ ��
 ���G, `��& �
 �6 �
 ��@C �
�1 �(�S� ��65� �9: T��U�� :�
 +�[�S ��65� 78H +3 B�, �3 +K.  

���� - - - -B8X", +<�Z� 
 B8X", +<�Z� 
 B8X", +<�Z� 
 B8X", +<�Z� 
         
(H (��� �45�0 ��
 `�z�� �
 ���H �8X1�5 +�1 `�z�� �3 �(H�5 +", +, �<�Z� �,:  

$�� :U� �1 �� �} (�q�5 �C �1 �K =& 
 �3 �� �} (�q�5 �C �1 A3�& 
 ̀ �z�� �
 �, A3�& 
 �� �} J�H g@C B�,5� ̀ ���4 +3 �
�G�� ̀ ��& �4 ���_� ̀ �z�� +K 75�1�6 ���� �� @��f B5��1 �*&��� �1 +U��4 +3 �5�1 ��.  

B�D� �G��� : �� �U�
 �4 ���_� +K %H (�5��1 �*&��� �1 ���� (^��3 +3 �
 �� �G, ��a +3 �a�� �
 ��R�S�� �a�� �3 O�� 
�G,5� �ZS ��6 ���, ��a.  

B�D� O��
 : 
 �6 �
 ��@C O��  �1 O� ��& ��G, +3 �4�� �� ��_3�� +��, �1 �_�H �a�� 
 O��  
 �K �, +, h5�0 (�45�1 �1
 (�R�S� �"�	 (_�H
 ��6 (����4�� �_�H �� �
 �, �
 ��&��& ��G, 5��ZS ��8X4�� 
 (_�H
 �4 ���_� +, h5�0 �1 +*&���

�� (��& +3 �U� �, �� ��.  
N :, �� ��6 �U� �� �
 +K �C �1 �K =& 
 �� �� �} ��H ��1 �C �1 A3�& 
 �� +K �} (�q�5 ��� (��" � �1 `�z�� �
 �

�
 �� g@C `��& �S� �1 +*&��� 
 +, h5�0 7
 �1 ���� (�R�S� `���4.) x�(   
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B�D� :�1 �, ����H �K� �� �H �8X1 j�� +, Y�C�q +3 �� �5� �S� �6 ����R�S�� ��q g�,� �S� �1 ��5��1 
 �*&��� 
(^�5 �� 
�R� +, 8�) �1 ��G�� `��& ���H �4 Y����5 ��� (��" � �1 +K ̀ �z���
.  

 �1 ��^ ��G, `��& �4 ���_� B�5�, +U�
 +K J
 �� g@C ���5��1� �*&��� �1 +3��& �� ���5�,� +3 �U� �� ���X��5 +3 ��"^ �,
U� �=�R�S� �9: �

 ��6 +�"^ �� +, h5�0 7
�� ��H �8X1�5 ��6 +<�Z� �� +K �
 �� h
�3@ � . ��  +�"^ �� �
 ��

 5�R3� ��65� �6 +3 �� ��� (�����5 +K +3 �:�4 ���, �1 ��5��1� �*&��� �1 B�c �U� �1 +3 ��"^ �� �(�R�S� �� �� B�5�, +U�

(�� ��5 +�1 ̀ �z�� g�,  O� +3 �� �� �G,.  

B�D� :T��U�� �5@ =  �1 `�,�
 �3 8"#� =H �1 78��& O��  �1 +3 �� �5� �U� �� ��G,� +�1 �5�8��,�
 +3 B�, �3 ��R�S�� 
�G,� �4 O��  7
 ���
�3 ��R�S� +9: B�,�3
 +K �
 �� ��@C �
 �1 ��5��1� �9� �5@.  

���� - - - -B�, y�z� 78��& �<�Z� �1 B�, y�z� 78��& �<�Z� �1 B�, y�z� 78��& �<�Z� �1 B�, y�z� 78��& �<�Z� �1         
B�"o�5 �%&�
 
 ��� �G,� ��o� +3 +U� �1 �� ������5 �<�Z� ��3 ���_� �G��� �, �
 ��5 �4 �
 ��5�
�� �,��, �� (���f �

 �� �& ( �
 ���H g�"4 �4�5 ����
 �1 +K �& +3�� �S ��5��1� +3 ��  �*&��� �1 �� �G, ���]�5� 78��& ��"F �1 ��o� �
 +K
5�1 ��"F �1 +, 
�
 �1 ���S 
 +K ��o� �U� �� �\�, =�, �4 
�
 ���S
 ���� 7
 �1 �+�R�S� +� ����
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  احكام غصب در فقه اسالمي
   بين مذاهب پنجگانة اسالمي، مقارن با قوانين موضوعه اي بحث مقايسه
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  بخش اول
  

  عبدالجبارحمد شراره: تاليف

   عليزاده مالستانيعزيز اهللا: ترجمه و تلخيص

  
  
  

اما در بحث مقدماتي، از تعريف برخي اصطالحاتي كه . هاي مقدماتي و چهار باب است اين رساله مشتمل بر بحث
  .ام ارتباط به اين رساله دارد و احكامي كه مشتمل بر آن است، سخن گفته

ام، در فصل اول،   سه فصل تقسيم كردهي غصب را به شكل عام مورد بررسي قرار داده و آن را به در باب اول، نظريه
ام، و از ميان آنان،  هاي فقها مذاهب مختلف اسالمي را ارايه داده غصب را از نظر لغت و اصطالح بررسي كرده، و تعريف

  .ام ام، آنگاه متعرض ثمرة اختالف تعاريف شده تعريفي كه به نظر خوبتر است، برگزيده
 شروط چيزي كه در مورد آن غصب تحقق پيدا -ظريه غصب، و شروط مغصوبدر فصل دوم، بحث از عناصر و اصول ن

  . است- كند مي
در فصل سوم، سخن از حكم غصبي است كه مستقيما صورت گرفته است؛ يعني وجوب رد كردن چيز غصب شده و 

  .دو نيز سخن از مواردي است كه رد مغصوب به نحو از انحا ناممكن باش. چيزهاي كه مالزم رد كردن است
شود و از كيفيت آن  ام؛ يعني چيزهاي كه موجب ضمان مي اما در باب دوم، در فصل اول آن، از احكام غصب بحث كرده

  .ام شود بحث كرده و در فصل دوم آن، از زيادي و نقصاني كه عارض بر مغصوب مي. ام سخن گفته
  .ام و در فصل سوم، آن از عوارض مغصوب سخن گفته

ام؛ چه آن كه تصرفات از نوع معاوضات باشد، عبادات  ع تصرفات غاصب، برمال مغصوب سخن گفتهاما باب سوم، از انوا
و اين در طي دو . باشد يا تصرفات فعليه باشد، مانند زراعت كردن زمين غصبي و بهره برداري از آن، به هر نحوي كه باشد

 كه مالش غصب شده در مورد مغصوب، مورد اما در فصل سوم، اختالفاتي را كه بين غاصب و كسي. شود فصل بحث مي
دهم؛ از اين نظر كه مال غصب شده، وجود دارد يا نه، صفات آن چگونه بوده و قيمت آن چه مقدار بوده  بحث قرار مي

  .است
تالش من در نوشتن اين رساله، اين بود كه موضوعي بحث نمايم، و در بيان و عرضه كردن بحث و باب بندي، شيوه 

و تا . ام هاي فقهي را پذيرفته ام، و بعض روش و به پيروي از قوت دليل، نظري را بر نظري ترجيح داده. يمايمجديد را بپ
ام، بعد مورد ارزيابي   مذهب را مطرح كردههرجاي كه منابع در دسترسم بود، نخست در نقطه مورد بحث، آراي فقهي 

  .ام قرار داده
ر تعريف، و تعيين عناصر و شروط آن و دعاوي حيازت و آنچه به آن ارتباط اما در باب چهارم، نظريه حيازت را از نظ

  .ام ام، و در خالل آن، نقاط اشتراك را بين آن و بين فقه اسالمي به وجه عام، مورد بررسي قرار داده دارد، مطرح كرده
  :اما بحث مقدماتي، شامل سه مورد است

  مثلي و قيمي در لغت و اصطالح، -1
 ت و بدون قيمت، واشياي داراي قيم -2

 .عقار و منقول در لغت و اصطالح -3

  بحث اول مثلي وقيمي درلغت و اصطالح

در لغت، اين مثل آن است  و يا اين مانند آن است، به يك معنا . رساند اي است كه برابري را مي مثل، در لغت واژه
    )1(.است

اين مانند آن : گويي است؛ چنانچه در همة موارد ميمثل با كسر، به معناي مانند : بعضي از واژه شناسان عرب گفته كه
   )2 (.و مثلي با كسر، منسوب به مثل است: است
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قومت السلعه، به معناي اين است كه متاع را قيمت گذاري و نرخ گذاري : اما قيمي، در معجم الوسيط آمده است كه
   )3(.آيد، كه جمع آن قيم است ندازه ميو نيز به معناي ا. آيد قيمت، به معناي برابري و اعتدال هم مي. كردم

ش، مانند همديگر باشند، به ءا آيد، كه مثلي، آن است كه آحاد و اجز اما در اصطالح، از ظاهر سخنان فقها به دست مي
شود، و  قسمي كه بعضي آنها جاي گزين بعض ديگري شود، بدون فرق معتنابه، و عادتاً با وزن و پيمانه، اندازه گيري مي

  .شود و هر چيزي كه شرطي از شروط مذكور را فاقد باشد، قيمي مي.  در آن صحت دارد)4(سلميبيع 
  .بهتر است بعض نصوص فقهاي مذاهب اسالمي را در اين خصوص ارائه دهيم تا صحت مطلب روشن شود

اندازه گيري مثلي آن است كه با پيمانه يا وزن :  از فقهاي مذهب حنفي بيان داشته است كه)5(ابن قاضي سماوه
شود، از نظر اندازه و  هاي كه به عدد فروخته مي شود، و اگر بعضي در جاي بعضي قرار گيرد، ضرري نباشد، و نيز چيزي مي

اما حيوانات و چيزهاي كه به متر . شود صفات باهم نزديك است، مانند بادام و تخم مرغ و امثال آنها، مثلي گفته مي
شود كه با همديگر تفاوت دارند، مانند انار و چيزهاي كه با وزن اندازه  به عدد فروخته ميهاي كه  شود، و چيز فروخته مي
  .شود گيرد، مثلي گفته مي شود، ولي اگر بعض در محل بعض قرار گيرد ضرري صورت نمي شود، قيمي گفته مي گيري مي

شود، و بيع سلم در آن جايز  گيري مي مثلي آن است كه با پيمانه و وزن اندازه )5(املي، در فقه شافعي آورده است
از .  تعريف مثلي اين است كه اجزاي آن در منفعت و قيمت و از نظر ذات، مانند هم باشند)6 (:و غزالي گفته است. است

شود، كه فقه حنفي و شافعي، مكيل بودن و موزون بودن را، به عالوه آن كه بيع سلم با مثل آن در  اين نصوص ظاهر مي
  .داند اشد، شرط مثلي بودن ميآن جايز ب

مثلي آورده است مثلي، هر چيزي است كه با : ار گفته استنجابن . و در فقه حنبلي، عين همين شروط را در تعريف 
  .شود، و چيز صنعتي نباشد، و بيع سلم با مثل آن صحيح باشد پيمانه و وزن اندازه گيري مي

شود و افراد آن  آن است كه با پيمانه و وزن و عدد، اندازه گيري ميمثلي : و مانند آن در فقه مالكي آمده است يعني
   )7 (.باهم تفاوت ندارند، به شرطي كه چيز صنعتي نباشد

برخي مثلي را تعيين كرده به آن كه با پيمانه و وزن اندازه گيري شود، ولي : اما در فقه جعفري، شهيد ثاني گفته است
و بعض ديگري شرط جواز سلم را در آن عالوه كرده است، تا تعريف از نقص سالم شود،  اين تعريف يا معجونات نقض مي

  .بماند
ها اختالف   مثلي آن است كه وجود همانند آن، در صفاتي كه به سبب اختالف آن، رغبت)9 (:آقاي حكيم گفته است

  .وقيمي به خالف آن است. كند، زياد باشد پيدا مي
شود و غرابتي در آن  ، نزديكي كه بين تعريف لغوي و اصطالحي است، ظاهر مياز تعرض سخنان فقها در تعريف مثلي

نيست؛ چون براي مثلي حقيقت شرعيه يا متشرعه نيست، بلكه معناي مثلي در فقه، همان معناي لغوي و عرفي آن است؛ 
  .يعني همانند

چنانچه همين قيد را »  باشدسلم در آن صحيح«ليك خوب است براي وضاحت تعريف مثلي، اين قيد عالوه شود كه 
  .اند در اعتبار مثليت اشيا آورده

جات، سبزي جات، تخم مرغ، بادام، انواع   فقها در صحت بيع سلم، در ميوه)�10چنانچه شيخ جواد مغنيه گفته است
 به وسيلة آن ها اند؛ براي آن كه ضبط و تشخيص آنها، با وصفي كه رغبت ها، نظر داده ها و نوشيدني روغن، عطريات، لباس

  .كند، ممكن است تفاوت پيدا مي
شود، اتفاق دارند، و   فقها در جواز بيع سلم در هر چيزي كه با پيمانه يا وزن، اندازه گيري مي)11 (:و ابن رشد گفته است

  )12(.در چيزهاي كه ثابت در ذمه نيست، مانند زمين و خانه، بر امتناع بيع سلم اتفاق دارند

  ي در قانون موضوعهتعريف مثلي و قيم

مانند شيوه فقهي، در تعريف آنچه كه از مثلي منظور است، شيوه قانون موضوعه نيز هست، محمد كامل مرسي بيان 
 قرار دهد، صحيح است؛ و آنچه كه  ديگراشياي مثلي آن است كه در وقت ادا، بعض را اگر در جاي بعض: داشته است كه

شود؛ مثلي، چيزي است كه نظيري از  ، يا پيمانه يا وزن، اندازه گيري ميد، يا عدعادتاً در تعامل بين مردم، با مقياس
  .شود جنس آن كه در قيمت مساوي يا متقارب باشد، يافت مي
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گيرد؛ هر چند از نوع آن باشد، مانند حيوانات كه با عدد  و اشياي قيمي چيزي است كه غير آن در جاي آن قرار نمي
  .نند اراضي و منازلشود و ما اندازه گيري نمي

  مال داراي قيمت و مال بدون قيمت

چيزي است كه بالفعل در دسترس باشد، و شرعاً در حال رفاه و اختيار محل انتقال متعارف «: مقصود از مال قيمتي
شود؛ قيمي باشد، قيمت آن را ضامن است،  باشد، در چنين مالي اگر كسي تعدي نموده و آن را تلف كند، ضامن آن مي

جات، چارپايان، كتب، موادخوراكه و همانند آنها، مال قيمتي  ثلي باشد، مثل آن را ضامن است؛ پس زمين، خانه، عرادهم
   )13 (».شود گفته مي

به  مالي كه عرفاً داراي قيمت است، و آن -1«: قيمتي بودن مال دو گونه است: كاشاني از فقهاي حنفي گفته است
، پس چيزي كه در دسترس قرار نگرفته است، مانند صيد و هيزمي كه در دسترس قرار كند واسطه احراز تحقق پيدا مي

 مالي كه شرعاً داراي قيمت باشد، و آن مالي است كه انتفاع از آن مباح - 2شود؛  اند، مال قيمتي گفته نمي نگرفته
   )14(»باشد
  )در حال اختيار، شرعاً قيمت ندارد... پس مردار و مسكرات و(

هر مالي را كه شارع، انتفاع به آن را تجويز نكرده باشد، از قيمت  « )15 (: از فقهاي جعفري گفته استآقاي يزدي
افتد؛ زيرا مناط در ماليت مال، منفعت محلله است؛ به قسمي كه از منفعت محرمه چشم پوشي شود، مال شمرده  مي
  ».شود مي

ه وجهي كه شارع آن را پسندد و در حال گشايش و اختيار، مالي است كه عادتاً ب«: اما مالي كه قيمت براي آن نيست
) چنانچه دكتور سالم مدكور نيز اين را گفت(» شود، مانند خمر و خنزير نسبت به مسلمانان تجويز نمايد، نفع برده نمي

ي، اختالف دارند،  بر اسقاط ماليت خمر و خنزير، نسبت به مسلمانان اتفاق دارند، و نسبت به كافر ذم)16(فقها در اين مورد
 و آن اين كه آيا كفار مثل ما مسلمانان، مخاطب به احكام شريعت هستند و به انجام )17(اما اختالف مبني بر اصلي است؛

  آن مكلف هستند، يا نه؟
باشند، و آنچه از ثواب و پاداش براي ما است،  پس كسي كه نظر شان اين است، كه كفار به احكام شريعت مكلف مي

اند كه خمر و خنزير، نسبت به  ها نيز هست؛ و آنچه از كيفر و عذاب نسبت به ما است، به آنها هم هست، اينها قايلبراي آن
كفارهم قيمت ندارند، و كسي كه نظر شان اين است، كه كفار مكلف به احكام شرعي نيستند، بلكه ما آنها را به دين خود 

ه آن كه خمر  ايم، قايل شان واگذار كرده   .و خنزير نسبت به كفار، داراي قيمت استاند ب
ها اين است، كه غير مسلمان تا زماني كه عادتاً به صحت معامله و استفاده از خمر و  ها و مالكي بنابراين نظر حنفي
شود، چه  اما در نزد شافعي و احمد، خمرو خنزير را كسي ضامن نمي. اند  براي شان داري قيمت خنزير معتقد هستند،

   )18(.آنها را تلف كرده باشد يا ذميمسلمان 
ه غير مسلمان داراي قيمت  ها و مالكي و علي الظاهر فقهاي جعفري، يا حنفي ها، در آن كه خمر و خنزير، نسبت ب

   )19(.هستند، موافقت دارند

  اموال قيمتي در قانون موضوعه

ح تقسيم كردن اموال را به قيمتي و غير  گفته است، اين است كه اصطال)20(و ظاهراً، آنچنان كه شيخ محمد ابوزهره
اي است، كه قانون عقوبات، به  قيمتي، قريب به همان معناي است، كه در قانون آمده است؛ كه بعضي از اموال به گونه

  .دست آوردن آن را تحريم كرده است، و آن كه اگر كسي آن را تلف كند، كيفري بر او نيست و چنين مالي، ماليت ندارد
 مال داراي قيمت، مالي است كه در دسترس باشد، )�21لة احكام عدليه، كه علي حيدر در شرح آن نوشته استاما مج

چون در (ها مباح است،  پس اشياي كه مانند گياهان خود رو است، و درختاني كه در كوه. و انتفاع به آن، شرعاً جايز باشد
  .شود ت مانند خمر وخنزير، از تعريف مال قيمتي بيرون ميو آنچه براي مسلمان، انتقاع آن جايز نيس) دسترس نيست

  عقار و منقول، در لغت و اصطالح
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ي و العقار؛ يعني خانه و زمين دا ماله: شود در عرب گفته مي. ست با فتح عين، زمين، دهكده و نخلستان ا)22(عقار،
 براي منزل مسكوني، زمين و زمين زراعتي )23(عقار حسن؛ يعني خانة خوب، و عقار: شود ندارد، در مورد خانه گفته مي

  .شود گفته مي
  :اما در اصطالح، ظاهراً در فقه اسالمي، براي تعيين عقار و منقول، دو طريق وجود دارد

شود، اما آنچه متصل به  در اين طريق عقار فقط زمين است، كه با طبعيت خود به عنوان عقار اعتبار  مي: طريق اول
  .شود  و درخت، به تبعيت زمين، عقار گرفته ميزمين است از قبيل بنا

پس هر مالي كه داراي استقرار و ثبات است، به قسمي كه قابل نقل . اما منقول، هر مالي است كه جداي از زمين باشد
  .و تحويل نيست، عقار است

  . است)27(ها  و جعفري)26(ها  حنبلي)25(ها، ، شافعي)24(ها و اين نظر حنفي
شود،  عقار، شامل بنا، غرس، و غير آنهاهم مي: گويند ها است، كه مي اين ديدگاه مالكي: ر تعيين عقاراما طريق دوم د

گويند؛ زيرا عقار، نام است براي زمين و هر چه به آن متصل است از قبيل  چنانچه زمين مجرد از بنا و درخت را، عقار مي
   )28(.بنا و شجر

  .و قريب است به تعريف لغويتر از تعريف اول است  اين تعريف، وسيع
هر چيزي كه مستقر و ثابت است، :  بدينسان)29(و مانند اين ديدگاه، ديدگاه قانون مدني عراقي است در تعيين عقار؛

  .شود نقل و تحويل آن بدون تلف ممكن نيست، عقار گفته مي
ل نقود، اجناس، حيوانات، مهر چيزي كه نقل و تحويل آن بدون تلف ممكن باشد، منقول است كه شا: اما منقول
  .شود وزونات و غير آنها ميم مسكيالت و

   )30 (:مانند اين تعريف، در قانون مصري آمده است
 تصريح به اين تقسيم كرده است؛ زيرا در آن آمده 82مادة . شوند اشيا به طبيعت خود، به ثابت و منقول تقسيم مي«
  :است

لف، نقل آن از جايش ممكن نيست، عقار است، و هر چه غير آن است، هر چيزي كه در جاي خود ثابت است، بدون ت
  ».منقول است

  ارتباط غصب به فلسفه مالكيت

خواهيم نظريه غصب را در فقه مقارن اسالمي، به بحث بكشيم، ناگزيريم از آن كه به ارتباط غصب به فلسفه  وقتي مي
  .شود هاي غير قانوني است كه بر ملك واقع مي عملمالكيت اشارة داشته باشيم؛ به اعتبار آن كه غصب يكي از 

 امري است كه در طبيعت انسان متمركز است، و اين يك پديده حياتي است كه ،ميل انسان به حيازت كردن اشيا
هاي  بينيم كه مشحون است از برخوردها و جنگ مسير حيات انساني را مي. تغافل از آن به هيچ حالي ممكن نيست

 با جديت زياد رفتار نماييم؛ سعي -ميل انسان به تملك–كند كه ما با اين پديده  ك اشيا و حق اقتضا ميخونين براي تمل
 به وجود بياوريم، منابع اكتساب و - حق ملكيت-ما بر اين است كه يك برنامة كامل و متناسب، براي تنظيم اين حق

ن را، مورد نظر قرار دهيم؛ در اين صورت است كه ما از هاي حمايتي آ گيري و ضمانت هاي بهره وسايل رشد و نمو آن، راه
  .ايم هرج و مرج كه ناشي از ملكيت بي قيد و شرط است، ايمن مانده

بينم كه شريعت اسالمي، براي حق ملكيت اهميت ويژه داده و آن را  از همين جا و با استناد به قانون طبيعي، مي
  .ن آن، وسايل نمو و حمايت آن را به عهده گرفته استمحترم شمرده و به آن اعتراف كرده است، قواني

كند، و  و به اعتبار آن كه غصب، سببي از اسباب كسب غير قانوني است، و طريقي است كه ملكيت فردي را تهديد مي
صب بينم كه فقه اسالمي با شيوه خاص به حل مساله پرداخته، و براي غا شود، مي گيري آن به وجه اكمل مانع مي از بهره

  .هاي ويژه را بار كرده، تا تعديات غاصب را از بين برده و يا به حد اقل برساند مسووليت
هاي سنگيني كه، در ازاي بهره گيريي شي مغصوب، زياد كردن آن، نقصان آن، و هر چيزي  فقه اسالمي، همة مسوليت

   )31(.كه ممكن است بر آن عارض شود، به بحث گرفته است

  نظريه غصب: باب اول
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  تحقيق لغوي و اصطالحي و ثمرة اختالف در تعريف: فصل اول
  :اين داراي سه بحث است

  تعريف غصب از نظرلغت و اصطالح،: بحث اول
  مناقشه تعريفات و اختيار تعريف بهتر، و: بحث دوم
  .ثمرة اختالف تعاريف: بحث سوم

  )تحقيق لغوي(تعريف از نظر لغت و اصطالح : بحث اول

  :در تعريف عصب آمده استهاي لغت،  در كتاب
 )33(اند را هم در تعريف غصب آورده» قهرا«ها   يعني گرفتن چيزي را از راه ستم، و بعضي)32 (:اخذ الشي ظلماً -1

  .يعني گرفتن چيزي را با ظلم و زور
هي به و اين ماده گا.  يعني غصب، گرفتن به جور و از طريق غلبه است)34(اخذه قسراً و قهراً: غصبه، يغصبه غصباً -2

در مفعول او ) من(عصبته ماله، يعني از او مال او را غصب كردم، و گاهي : شود كند؛ يعني گفته مي دو مفعول تعدي مي
 :غصبت منه ماله: شود شود و گفته مي زياد مي
به، آن  يعني، غصب، گرفتن چيزي را از غير است، از راه زور و غل)35 (.الغير بالتغلب متقوماً كان اوال اخذ الشي من -3

 )مانند خمر و خنزير(شي مال قيمتي باشد، يا نباشد 

  تعريف اصطالحي

براي آن كه مقصود به غصب روشن شود و مفهوم شرعي آن تعيين گردد، ناگزيريم  كه كلمات فقها را با اختالف 
  .مشربها كه در آن خصوص دارند، معترض شويم

بينيم كه اختالف در تعريفات،  يابيم، اگر بيشتر دقت نمايم، مي مياگر به فقه حنفي مراجعه نماييم، تعريفات مختلفه را 
  .جوهري است
غصب زايل كردن دست مالك را است از مالش «: اند كه ابوحنيفه و ابويوسف نظر داده:  بيان داشته است كه)36(كاشاني

  »كه داراي قيمت است، بر سبيل علني و از راه زور، با انجام دادن كاري در مال
بلكه محض گرفتن مال را . (شرط غصب نيست» انجام دادن عملي در مال«د ابن حسن شيباني گفته كه؛ قيد و محم

و اين اختالفي كه بين محمد و شيخين است، اساس تعريفات عديده ديگري است كه در جاي آن ) به زور غصب است
  .گفته خواهد شد

: ز نظر معنا با تعريف قبلي متحد است، وي گفته است تعريفي ديگري را براي غصب ذكر كرده، كه ا)37(ابن غانم
غصب از نظر شرعي، گرفتن مال قيمت دار محترم را هست، بدون اذن كسي كه صاحب اذن است، بر وجهي كه با انجام «

  ».دادن كاري در عين مغصوبه، دست مالك را از مالش زايل نمايد
ريف غصب  از تعمردار-هتحرومي» مال«با قيد :  گفته است كهآنگاه قيودي را كه در تعريف آمده است، توضيح داده و

م خارج مي و با قيد محترم، مالي كافر .  خمر كه در دست مسلمان باشد، خارج شد-داراي قيمت–وم قتشود، و با قيد 
رط در تعريف شيخين ش» بفعل في العين«اما قيد پنجم يعني؛ . وديعه خارج شد» بدون اذن«حربي خارج شد و با قيد 

گيرد،  غصب است؛ زيرا شيخين، زايل شدن يد محقه را توسط اثبات يد مبطله، با عملي كه در عين معضوبه صورت مي
  .كند دانند، و بدون اين قيد، اين تعريف با تعريف محمد شيباني انطباق پيدا مي معتبر مي

  .فق است تعريفي ديگري كرده است كه از نظر معنا با دو تعريف قبلي موا)38(و موصلي
و اين اختالفي را كه بين ابوحنيفه و ابويوسف، با محمد ابن حسن شيباني وجود دارد، اكثر فقهاي مذهب حنفي نقل 

   )39(.و ظاهراً قول محمد نزد متاخرين مورد قبول است. اند كرده
  .تعريفات فقهاي شافعي نيز از بعض وجوه اختالف دارد

شرعاً استيال بر حق غير است از روي ظلم و تجاوز، و مدار استيال بر عرف غصب،  «)�40در نهايه المحتاج آمده است
اش، تا آن كه به تلف آنها منجر شود، ضمانت  است؛ بنابراين منع مالك را، از آبياري كردن زراعتش و آب دادن مواشي

  ».شود ندارد؛ چون اين كار استال گفته نمي
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شود،  ا هم شامل مي شود، و اين تعريف شامل اختصاصات هم ميدر تعريف، سك و خمر محترم ر» بر حق غير«قيد 
ي قيد  و به واسطه.  از جايش حركت نكرده باشد كهمانند حق تحجير و حق كسي كه در مسجد نشسته، تا زماني

  .شود شود، از تعريف خارج مي چيزهاي كه با چانه زني يا عاريه گرفته مي» عدواناً«
را » بالحق«قيد » عدواناً« لكن در جاي قيد )41(. با تعريف قبلي را ايراد كرده استزكرياي انصاري، تعريفي مشابهي

اش و داخل  بنابراين تعريف سوار شدن چارپاي، يا موتر، نشستن برفرش و بيرون كردن صاحب خانه را از خانه. آورده است
  .كند ، غصب صدق ميءاليشدن بر آن به قصد است

شود در  داخل مي: اش كه و تعريف را دنبال كرده است به گفته. آمده است اي بجيرمي  و مانند اين تعريف، در حاشيه
كند، هر چند  اين تعريف آنجايي كه اگر كسي مال غير را به گمان آن كه مال خودش است، اخذ نمايد، غصب صدق مي

                                      )42(.در اين كارگناه نكرده است
  »غصب، استيال بر مال غير است با عدوآن«:  اخص از اول است؛ زيرا گفته است)43(دبيلي، غصب را،اما تعريف ار

ذمي است، در دست شود كه جامع افراد معرف نيست؛ براي آن كه غصب كردن سگ و خمر كه  بر اين تعريف ايراد مي
  .شود و نيز حقوق و اختصاصات، داخل در تعريف نمي

اري غصب را چنين تعريف كرده نج تعريف غصب، با فقهاي شافعي اتفاق دارند، ابن اما فقهاي مذهب حنبلي در
  »غصب، استيال يافتن غير حربي است، به حسب عرف، بر حق غيرش از روي قهر و غلبه «)�44است

 غلبه و غصب، استيال يافتن برمال غير است، از روي قهر و«:  غصب را چنين تعريف كرده اند)45(ابن قدامه و ابوبركات،
  »بدون حق

  اين تعريف، جامع نيست؛ براي آن كه كلب و خنزيري كه مال ذمي است و نيز منافع، حقوق و )46(مرداوي گفته كه
از . شود  مانند منصب امارت و قضا را شامل نمي و حارثي گفته اين تعريف، حقوق واليات،. شود اختصاصات را شامل نمي

شود، كه نقل و انتقال در تحقق مفهوم غصب، شرط نيست؛ بلكه به محض تسلط  ميها ظاهر  ها و حنبلي تعريف شافعي
  .كند روي ظلم، در غصب بودن كفايت مياز يافتن بر چيزي كه مملوك غير است، 

 روي ازغصب، استيال يافتن به حسب عرف است، بر حق غير، مال باشد يا اختصاص باشد، «:  المربع آمده استضدر رو
     )47(» و بدون حقزور

شود، كه سوار شدن چارپاي، موتر و ساير عراده جات، و نشستن برفرش غير،  از خالل اين تعريف براي ما روشن مي
. و استيال يافتن بر هر چيزي، به حسب آن چيز است«:  بدان تصريح كرده است)48(غصب است؛ چنانچه در غايه المنتهي

  ».ود، غاصب استپس كسي كه چارپاي ايستاده را بدون اذن سوار ش
  :و آن اين است. اند اغلب فقهاي مالكي با فقهاي شافعي و حنبلي در تعريف موافق

   )49(»گرفتن رقبة ملك يا منفعت را بدون اذن مالك آن، به وجه غلبه و قهر و بدون جنگ«
» اخذ مال«: ن كهمناقشه كرده است؛ و آ» اخذ مال است از روي زور بدون جنگ«:  بر اين تعريف غصب كه)50(در دير

و آن از قبيل اضافه كردن مصدر است به سوي مفعولش و فاعل . شود در تعريف، جنس است و شامل غصب و غير آن مي
كند، بنابراين تسلط يافتن بر منفعت تنها،  ذات آن تبادر مي» مال«و از . آن محذوف است؛ يعني اخذ كردن آدمي مال را

  .شود يوان سواري، بدون استيال بر ذات خانه و حيوان، از تعريف غصب بيرون ميمانند سكونت در خانه و سوار شدن ح
اند، شرط نيست؛ بلكه مراد به اخذ،  و در اخذ، حقيقت آن كه نقل و انتقال شي باشد، چنانچه ابوحنيفه و ابويوسف گفته

شود، بدين گونه كه  مسلط مياستيال يافتن بر مال است، هرچند بالفعل اخذ نكرده باشد، پس كسي كه بر مال شخصي 
   )51(.دهد، وي غاصب است كند، هر چند آن را از جايش انتقال نمي صاحب مال را از آن ممانعت مي

 را از روي قهر و نيز زور يد نغصب، رفع يدمستحق است و مسلط كرد: در ذخيره گفته است«: و در مواهب آمده است
و بر هر دو تعريف، اين سخن مبتني است، كه غاصب از . ز روي زورغصب، مسلط شدن يدظلمانه است ا: گفته شده كه

غاصب نسبت به دومي، غاصب است، نه صاحب مال؛ زيرا غاصب دوم، يد مستحق را رفع نكرده است، و در مذهب 
  :جعفري، غصب، را تعريف كرده است به تعريفات عديده

تنها رفع يد »  است مستقالً بر مال غير از روي ظلمغصب، اثبات يد«:  غصب را چنين تعريف كرده است)52(محقق حلي
كند، پس اگر كسي، غيرش را از گرفتن حيوانش كه  مالك تا زماني كه غاصب، اثبات يد نكند، در تحقق غصب كفايت نمي
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 اما اگر بر فرش غير از روي). چون اثبات يد نشده است(رها شده است، ممانعت كند و آن حيوان تلف شد، ضامن نيست؛ 
شهيد ثاني در كتاب مسالك . شود  او را سوار شود، و تلف شود، ضامن مي- وسايل نقلية- عدوان بنشيند، يا حيوان سواري

اين تعريف غصب به حسب مفهوم شرعي آن است كه قريب است : خود، همين تعريف را آورده و به تعقيب آن گفته است
منفرداً و و منظور به استقالل كه در تعريف. به معناي لغوي آن  غصب آمده است، استبداد به اثبات يد است؛ يعني شخص 

شود، در جاي كه اگر دو نفر در غصب مالي  و اين تعريف منتقض مي. بدون مشاركت غير، بر مال غير تسلط پيدا نمايد
  .اشتراك داشته باشند، به قسمي كه هر يك به تنهايي، از اثبات يد ناتوان باشند

اگر به جاي كلمة :  بعد از آن كه اين تعريف را آورده، بر آن مناقشه كرده و گفته است كه)53(يزشهيد ثاني در روضه ن
آورد، آنجاي را كه اگر دو نفر يا باالتر، در غصب مال اشتراك داشته باشند، نيز شامل  استقالل، استيال، استيال را مي

  .كند شد؛ چون استيال با مشاركت هم صدق مي مي
يكي از تعريفات اين :  بعد از آن كه تعريف قبلي را ذكر كرده، تعريفات ديگر را آورده و گفته است)54(اما عالمة حلي

در تعريف غصب، نيازي نيست؛ بلكه غصب و حكم » عدواناً«و به قيد » غصب، استيال برمال غير است بدون حق«: است كه
 به وديعت گذاشت، بعد آمد و جامه ديگري را به گمان شود؛ چنانچه اگر جامه را نزد كسي  هم اثبات ميوالآن، بدون عد

 به )55(شهيدثاني در روضه. و اين تعريف اعم از تعريفات اولي است. شود آن كه جامه خود او است، گرفت، غصب محقق مي
را آورده است، مناقشه كرده و گفته است كه قيد » بغير حق«، قيد »عدوان«كسي كه در تعريف غصب، به جاي قيد 

غصب، استيال يافتن بر «: كند، و گفته بهتر در تعريف غصب اين است مورد نياز است، چون داللت بر ظلم مي» عدوان«
  ».حق غير است از روي ظلم

  .اين مناقشه شهيد در مورد كلمة استقالل بود
صورت تعريف، در اين : را آروده است، نيز مناقشه كرده و گفته است كه» مال«و نيز بركسي كه در تعريف غصب، 

شود، با آن كه غصب  جامع افراد نيست، مثالً حق تحجير، حق مسجد و حق مدرسه و امثالش را كه مال نيست شامل نمي
شهيد (محقق است، و نيز صغير و مجنون اگر زير دست كسي، به سببي مانند گزيدن مار تلف شود، غصب در نزد مصنف 

اگر كلمة حق به جاي مال آورده شود، شامل همه . شود ن را شامل نميمحقق است و وي ضامن است، ولي تعريف آ) اول
  .شود موارد مي

  ترين آنها مناقشه تعريفات و اختيار راجح: محبث دوم

: شود كه در مورد كلمات فقها، در بيان تعريف غصب، سه ديدگاه است بعد از تعرض تعريفات فقهاي مقدم، روشن مي
  .داشتن يد محق است، به سبب اثبات يد غير حق، به سبب انجام فعل در عين مغصوبغصب، بر: ديدگاه اول اين بود كه

  .ها است  از زيدي)57(ب از احناف و نيز هادي و ابوطال)56(و اين ديدگاه ابوحنيفه و ابويوسف
مت و غصب، اخذ كردن مال داراي قي«:  هم آمده است؛ و آن اين است)58(      همانند اين تعريف، در شريعت نصاري

  ».مال بدون قيمت مانند مال حرام. مال محترم مانند مباح. محترمي است بدون اذن مالك آن
و انتزاع » غصب، انتزاع مال غير است به زور«: )59(چنانچه در مدونته آمده است. و اين عين ديدگاه قانون روماني است

  .مفيد ازاله است
طله را كافي بند؛ بلكه اثبات يد مندا شود، شرط در غصب نمي  مياقع وازاله يد مالك را با فعل كه در عين: ديدگاه دوم

  :داند، چنانچه در بيان آنها آمده است مي
  »غصب، استيال بر مال غير است از روي ستم و زور«

ها و جماعت از فقهاي جعفري است، كه در مبحث اول با  ها و مالكي ها، جمهور حنبلي اين ديدگاه جمهور شافعي
  .ان داشتمتفصيل بي

    )�60و در قانون مدني جديد نيز چنين آمده است
  »غصب، استيال يافتن بر مال غير است بدون حق«

اما ديدگاه سوم، موافق با ديدگاه ثاني است، در آن كه اساس و عنصر اصلي در تعريف غصب، همان اثبات يد است، جز 
  :، در ديدگاه سوم عبارت است ازپس غصب. آن كه در قيود تعريف با ديدگاه دوم، مخالفت دارد

  »استيال بر حق غير بدون حق از روي زور و غلبه«
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  .ها هستند، كه عبارات آنها را نقل كردم ها و جعفري ها، مالكي ها، حنبلي و اين تعريف جماعتي از شافعي
كنم و  قشات خود را اعاده ميدر اثناي ارايه اين تعريفات، ايرادات و اشكاالت كه بر آنها بود، ايراد كردم، دوباره منا

  .گزنيم تعريفات بهتر را بر مي
 شرعي، براي آن  دليلاما. اشتراط انجام فعل، در تحقق غصب، امري است كه دليل شرعي و عرفي براي آن نيست) الف

 كه در نصوص، چيزي كه اين اشتراط را تاييد كند، نيست بلكه آن صحيح است؛ چنانچه احاديث زياد نبوي در صحت
  . غصب عقار آمده است، كه تحقيق آن در اين رساله خواهد آمد
  . كند  غصب صدق مي-  منزل باشد يا زمين،- اما در عرف آنچه ثابت است، وضع يد عدواني بر ملك غير را

  : بيان كرده است كه)61(صاحب تكملة شرح مجموع
شود، مانند آن كه كسي را از تصرف در  يشود، مغصوب هم گفته نم هر عملي كه مال به واسطه آن مسروق گفته نمي«

  ».مالش منع كند يا حواله دهد
بزرگترين غصب در نزد خدا اين است كه كسي، :  فرمود)ص(دليل آن، روايت عطا ابن يسار از ابن عمر است كه نبي

  . در اين روايت، حكم غصب را بر زمين به كار برده است. زمين ديگري را با زمين خود ضميمه نمايد
همان : خدا سارق منار را لعنت كند، پرسيده شد كه سارق منار چيست؟ فرمود:  از آن حضرت روايت شده كه فرمودو

  . اين كار را سرقت حساب كرده است)ص(پيامبر. كسي عالمت زمين خود را به زمين غيرش سرايت دهد
كند؛  بعضي افراد غصب ممانعت ميكه در تعريف آمده است، از دخول » بروجهي كه يد مالك را زايل كند«قيد ) ب

ها،  مثالً، آنجاي كه غاصب، مال را از دست مستاجر، يا مستودع يا مرتهن غصب نمايد؛ براي آن كه غاصب در اين صورت
پس الزم است يك قيد ديگري را بر تعريف . كند دست مالك از عين زايل نكرده است، ولي در عين حال غصب صدق مي

  .)شود ا اين قيد، اين افراد غصب داخل در تعريف ميب. ( دست مالك را از مال كوتاه نمايد)62(»ر يدهاويقص«بيفزايد؛ يعني 
غاصب از غاصب، يد مالك را از مالش زايل نكرده است؛ زيرا يد مالك توسط غصب اول زايل شده است؛ در مورد ) ج

  . كند و ازاله زايل، غير قابل تصور است غاصب دوم، ازالة زايل صدق مي
  .به سبب قوت اين داليل، از تعريف اول صرف نظر كرديم

، از ايراداتي كه بر تعريف اول وارد بود، سالم است، »استيال بر مال غير از روي ستم«: اما تعريف دوم كه عبارت بوده از
دخول بعض افراد را در تعريف، قيدي است كه از » مال«شود اين است كه، آوردن  اما ايرادي كه بر اين تعريف وارد مي

شود؛ مانند استيال بر منفعت، حق و اختصاص، كه بي هيچ شكي، استيال عدواني بر اينها، در عرف شرعي،  غصب مانع مي
  .شود غصب گفته مي

. ، سالم است از ايراداتي كه بر دو تعريف قبلي وارد بود»استيال بر حق غير بدون حق«: اما تعريف سوم كه عبارت بود از
گرفته است و اين خوب نيست، بلكه بهتر اين است كه قيد » عدوانا«را در جاي » بغيرحق«ن تعريف، كلمه لكن در اي

   )63(.در تعريف آورده شود، تا داللت بر ظلم نمايد» عدواناً«
 و احكام ضمان» غصب، استيال يافتن بر حق است از روي ستم«: گزنيم، اين است كه بنابراين، تعريفي را كه خود بر مي

  . كه در اين رساله از آن بحث شده است، مبني بر اين تعريف است

  ثمره اختالف اين تعاريف

  :شود ثمره اختالف تعريفات به طور كلي، در تحت عنوان دو فرع بيان مي

  غصب عقار: فرع اول

س تعريفات اسابر ما وقتي كلمات فقها را در تعريف غصب، ارايه داديم، اشاره داشتيم كه مسايل عمده و مهمي، 
شايد بارزترين مساله را كه اوالً ممكن است . مختلف مبتني است، كه با تحقيق و مناقشه در مقام حل آن مسايل هستيم

  :حل نماييم اين است

  مساله غصب عقار
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و آن كه اثبات يد بر زمين غير، يا خارج كردن، مالك را از ملكش، غصب و . اند فقها در صحت غصب عقار، اختالف كرده
ايم كه فقها، بر وجوب رد آن به مالكش و مسلط كردن او را بر تصرف  موجب ضمان است يا نه؟ با آن كه ما بيان داشته

  .آن، اتفاق دارند؛ چنانچه در اثناي بحث بيان خواهد شد
  :در اين مورد دو ديدگاه در نزد فقها وجود دارد

كه  نابر اصل آنها، در مورد عقار نقل متصور نيست، در حاليدانند؛ براي آن كه ب  ديدگاه كه غصب عقار را صحيح نمي-1
ها و  ها و هادي و ابي طالب از زيدي  و اين ديدگاه ابوحنيفه و ابو يوسف از حنفي. در نزد آنها انتقال، شرط تحقق غصب بود

  .بعض فقها حنابله بود
 يد بر آن يا بيرون راندن مالك را از آن، داند؛ زيرا بنابر اصل ايشان، اثبات  ديدگاه كه غصب عقار را صحيح مي-2

  . و اين ديدگاه جمهور فقها است. ممكن است و همين مقدار در تحقق غصبي كه موجب ضمان است، كافي است
  . هم اكنون آراي هر فريق را در اين مقام و مناقشه آنها را متعرض مي شويم، تا يكي از دو قول را اخراج و ترجيح دهيم

كند، پس اگر كسي، عقاري  در عقار نزد شيخين، غصب تحقق پيدا نمي:  گفته است)64(اه اول، ابن غانمدر تاكيد ديدگ
را غصب نمايد، آن گاه در دست او هالك شود؛ مثالً با آفت آسماني منهدم شود، يا توسط سيالب، بنا و اشجار از ميان 

  . ن ضامن نيسترفت، يا در اثر زيادتي سيالب، زمين زير آب ماند، به نظر شيخي
 در تعريف غصب آمده است، كه يد مالك از مالش زايل شود و زوال جز با )65(قول ابن غانم تحليل شده است به آن كه

  . يابد، در حالي كه در عقار، اخراج نيست، پس ضمان هم نيست اخراج مالي از ملكيت مالك تحقق نمي
. ل انتقال و تحويل باشد؛ زيرا ازاله يد به واسطه نقل ملك استغصب، در چيزي است كه قاب:  آمده است)66(و در هدايه

  . بنابراين اگر كسي عقار را غصب كند و در دستش تلف شود، ضمان ندارد
   )67(.و بعض فقهاي مذهب حنبلي،  با راي ابوحنيفه موافق هستند، چنانچه مرداوي آن را نقل كرده است

ند، نظر شان اين است كه در عقار غصب صحيح است، و به سبب غصب اما اصحاب ديدگاه دوم؛ كه جمهور فقها هست
  . فقهاي شافعي، مالكي و اكثر فقها مذهب حنبلي و جمهور فقهاي جعفري، قايل به اين قول هستند. شود ضامن مي

  . قول دوم ابويوسف و محمد شيباني از فقهاي حنفي نيز همين است
دانند، و اين نظر بنابر اصلي است كه در  ته و آن را موجب ضمان ميفقهاي مذهب شافعي، غصب عقار را صحيح دانس

  .تعريف غصب مورد قبول شان است؛ و آن عبارت است از يد ظالمانه
  .شود در عقار به سبب دخول بر آن و بيرون راندن مالك را از آن، غصب اثبات مي:  گفته است كه)68(غزالي
اش ممانعت كند، هر چند داخل خانه او نشود، غاصب  ا از تصرف خانه ر گفته است كه، كسي كه كس ديگري)69(رملي

و . شود و سخن او، شامل متاع و اجناسي كه در خانه است، هم مي. است، هر چند قصد استيال بر خانه را نداشته باشد
  . سخن او اشاره دارد به آن كه در غصب امول منقول، انتقال شرط نيست

و اين راي بنابر اصل آنان . اند  به صحت غصب عقار، و ضمان آن توسط غصب، قايل شدهو اما فقهاي مذهب مالكي نيز
  . است در تعريف غصب، كه عبارت است از اثبات يد متجاوزانه

مراد به اخذ شي، استيال بر آن شي است، هر چند بالفعل اخذ نكرده باشد؛ پس اگر «: و در شرح تعريف آمده است كه
شود، به اين معنا كه صاحب آن مال را از آن ممانعت نمايد، هر چند آن را از جايش نقل كسي بر مال شخصي مسلط 

  )70(.ندهد، او غاصب است
شود كه غصب عقار،  ، فهميده مي»آن را از جايش نقل نداده باشد«و » هر چند آن را بالفعل اخذ نكرده باشد«از تعبير 

  . صحيح است و انتقال در آن شرط نيست
ولي اكثريت آنها، موافق با جمهور فقها، غصب عقار را صحيح . قهاي مذهب حنبلي، با راي اول موافق هستنداي از ف عده
  : مرادوي، در صحت اين نظر گفته است. دانند مي

اين مذهب صحيح و مورد قبول اصحاب است؛ حتا قاضي و اكثر اصحابش در . شود عقار را به واسطه غصب، ضامن مي
شود، چنانچه  اند؛ به جهت آن كه غصب، به مجرد استيال از روي زور و ستم حاصل مي  ذكر نكردهاين مورد، خالفي را

  . گذشت كه مذهب صحيح همين بود و در مورد قبول اكثر اصحاب هم همين است
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زيد شود؛ براي آن كه سيد ابن  عقار را به سبب غصب، ضامن مي:  بيان داشته و گفته است)72(دليل اين نظريه را بهوتي
كسي كه يك شبر از زمين را، از روي ستم غصب نمايد، خداوند در روز قيامت آن را :  فرمود)ص(نبي: روايت كرده است كه

  )عليه است حديث متفق. (از زمين هفتم طوق نموده به گردنش اندازد
طه غصب نيز مورد گيرد، واجب است كه به واس ي اتالف مورد ضمان قرار مي دليل ديگر آن كه، چيزي كه به واسطه

شود، اگر در دست او توسط  غرق و  غير آن تلف  صب، عقار را ضامن ميابنابراين غ. ضمان قرار گيرد مانند امول منقول
  .شود، مانند ساير مغصوبات

شود؛  اما در فقه جعفري، عنقريب اجماع بر صحت غصب عقار منقعد شده است، و عقار را به واسطه غصب ضامن مي
در نزد ما :  نقل اجماع كرده و گفته است)73(و صاحب جواهر. ريف غصب تا جاي كه اطالع دارم، مخالف نيافتمزيرا در تع

ل و ص مح-شود، بلكه اجماع به هر دوم قسم  و غاصب آن را توسط غصب ضامن ميدبي اشكال، غصب عقار صحت دار
  . آن تحقق است، به عالوه نصوصي كه در زمينه داريم-منقول

  .شود   غصب عقار صحيح است و آن را با غصب ضامن مي)�74سي نيز گفته استو شيخ طو
شود، و غصب آن، با اثبات  غصب عقار صحيح است و آن را با غصب ضامن مي:  گفته است)75(و همچنين محقق حلي

  .شود يد بر آن مستقالً، محقق مي
آنچه در غصب :  و تفصيل داده و گفته است كه عبارت فوق را از شرايع نقل كرده، سپس آن را شرح)76(و شهيد ثاني

و تحقق اين ) يعني غاصب منفرداً بر مال مغصوب تسلط يابد. (معتبر است، استقالل به اثبات يد و استيال بر مغصوب است
معنا در عقار ممكن است، مانند غير آن، از اين رو، در مورد بيع عقار و غير آن، قبض آن ممكن است؛ و قبض بدون 

  . شود، پس در مورد غصب نيز اين معنا ممكن است الل به اثبات يد، محقق نمياستق
، بيرون نمايد و به صورت كسي كه قصد سكني آن را ...كند كه مالك را براند و از خانه، باغ، زراعت و بنابراين فرق نمي

ر چند داخل آن نشود؛ براي آن كه دارد، داخل آن شود؛ و بين آن كه فقط بر آن تسلط پيدا كند و كليد آن را بگيرد، ه
  )در هر دو صورت غصب محقق است. (يابد قبض آن هم به همين معنا تحقق مي

  ترجيح و انتخاب نظر دوم در غصب عقار

  : به نظر من قول دوم؛ يعني صحت غصب عقار و ضمان آن توسط غصب، صحيح است با داليل ذيل
و عناصر تعريف است؛ و ما در حين ارايه تعريف آن، نظر داديم  قول به صحت غصب عقار، مبتني بر تعريف غصب -1

كه راي جمهور فقها بهتر است؛ و آن كه استيال و اثبات يد در تحقق غصب كافي است، و اين معنا در غصب عقار محقق 
  . است

 غير بدون اذن داند، مگر نقل و تحويل، غير از استيال و اخذ مال و كسي كه نقل و تحويل را در تحقق غصب شرط مي
  )77(تر است از استيال برزمين غير و منع كردن مالك آن را از تصرف در آن؟ مالك آن است؛ و چه اخذي قوي

يم و عقاري كه آماده استفاده و بهره برداري است را، از غصب عقار يتو انگهي چه دليل وجود دارد، كه عقار وقف، عقار 
شود، بايد مطلق و به صورت عموم غصب محقق نشود، و استثناي  ب محقق نمياستثنا كرده اند؟ اگر در مورد عقار، غص

  . موارد مذكور بدون دليل شرعي، مشعر به تزلزل صاحبان اين راي است
 روايات مشهور و مستفيض و به حد تواتر در مورد غصب زمين و تشديد حرمت تجاوز بر آن و منع غاصب از تصرف -2

  .در آن وجود دارد
كند، و آن عبارت است از  ت هر چند با الفاظ مختلف وارد شده است، ولي همه آنها يك معنا را افاده ميلسان روايا

و در اين روايات، كلمه غصب و . اند و جمهور با اين روايات، به صحت غصب عقار احتجاج كرده. و غصب آن» اخذ زمين«
  :اخذ، هر دو آمده است، از باب نمونه

كسي كه زميني را : ترجمه» من اخذ ارضاً بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الي المحشر«: )78()ص( عن رسول اهللا-1
  . بدون حق بگيرد، به او دستور داده مي شود، خاك آن را در صحنه محشر بياورد

  »من غصب شبراً من االرض طوقه اهللا من سبع ارضين يوم القيامت «-2
  . وند در روز قيامت، آن را از مرز هفتم زمين در گردنش طوق نمايدكسي كه شبري از زمين را غصب كند، خدا: ترجمه
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جز استيال بر آن » اخذ«شود؛ و  مي» اخذ«اين احاديث و آنچه در معناي آنها آمده است، همه تاكيد دارند كه زمين 
  . نيست
  
  

  قانون مدني عراق

  . ته و مقرر داشته كه غصب عقار صحيح استقانون مدني جديد عراق در مورد غصب عقار، ديدگاه جمهور فقها را پذيرف
  .شود و غاصب آن به سبب تلف يا اتالف آن، ضامن مي

مغصوب اگر عقار باشد، بر غاصب واجب است آن را براي صاحبش «:  قانون مدني عراق تصريح شده است197در ماده 
دست  غاصب تلف شود يا بر قيمت آن نقص اگر در . گيري كرده باشد، اجره مثل آن را بدهد رد نمايد، و اگر از آن بهره

  )79(.شود وارد شود، هر چند بدون تعدي باشد، آن را ضامن مي
  :شود  استفاده كرده است، چند چيز فهميده مي)80(كه سليمان مرقص  آن چنان-از اين نقص

   غاصب ملزم است كه عين عقار مغصوب را رد كند؛-1
  ت، غاصب ملزم است اجره مثل آن را بدهد؛و  منافعي كه در مدت غصب از بين رفته اس-2
 اگر عقار تلف شود، هر چند بدون تعدي و افراط غاصب باشد، وي بايد عوض آن را بدهد، و اين همان ضمان غصب -3
  . كند و اين با ضمان اتالف اختالف دارد؛ چون اتالف در مورد تعدي صدق مي. است

حكم كرده است كه اگر كسي عقار را بدون حق قانوني غصب ) دنيبه نقل مولف شرح قانون م(محكمه تمييز عراق 
و مجله . كند، و مالك آن را از بهره بردن آن محروم سازد، بايد عوض آن را بدهد، هر چند غاصب از عقار نفعي نبرده باشد

 را بدون تغيير و مغصوب اگر عقار باشد، بر غاصب الزم است، آن:  خود تصريح كرده است كه905احكام عدليه، در ماده 
  .شود تنقيص به صاحبش رد كند، و اگر بر قيمت آن با عمل و تصرفات غاصب، نقصاني پديد آيد، وي ضامن آن مي

   حكم زوايد مغصوب-فرع دوم

اند و اين  شود، اختالف كرده فقها در ضمان زوايد مغصوب، در صورتي كه با تعدي يا بدون تعدي، توسط غاصب تلف مي
  . روي از اختالف در تعريف غصب استاختالف به پي

به عدم   داند، در مورد زوايد مغصوب، قايل  كسي كه غصب را، برداشته شدن يد محق به سبب تسلط يد مبطل مي
ضمان است، به نظر اينها، زوايد مغصوب، امانت است در دست غاصب، كه اگر با تعدي هالك شود، غاصب آن را ضامن 

  . شود مي
  . بو يوسف، از فقهاي مذهب حنفي همين استراي ابوحنيفه و ا

اند كه تعريف غصب كه همان اثبات يد مبطل است، در  اما جمهور قايل به ضمان زوايد مغصوب هستند؛ زيرا اينها گفته
  . مورد زوايد نيز محقق است

براي آن كه . در اولياند، در دومي قايل به ضمان هستند، نه  ها بين زياده متصل و زياده منفصل، فرق گذارده مالكي
  :كنم ود، بر سبيل ايجاز كلمات فقها را نقل ميشموضوع به خوبي روشن 

و ثمره باغ مغصوب، در دست » ولد مال مغصوب و نما آن«:  از فقهاي مذهب حنفي بيان داشته است، كه)82(مرغيناني
آن را تلف كرده باشد، يا مالك آن زياده مگر آن كه با تعدي . اگر ازبين برود، غاصب ضامن آن نيست. غاصب، امانت است

  . را از او مطالبه نمايد و ممانعت كند، در اين صورت اگر تلف شود، غاصب ضامن آن است
 غصب، اثبات يد است بر مال غير؛ به وجهي كه دست مالك را از )�83اش تعليل كرده است كه و اين راي را با گفته

  . و حال آن كه يد مالك بر اين زياده ثابت است. ذشتمالش زايل كند، چنانچه در تعريف غصب گ
از اين رو، ما گفتيم، زوايد مال غصبي، متصل باشد يا منفصل، مانند ولد، شير، پشم : ...  گفته است)84(و سمرقندي

  .تشود، براي آن كه در مورد اينها ازاله يد صورت نگرفته اس ، مغصوب واقع نمي)زايد متصل(و چاقي ) زايد منفصل،(
  .شود و اما اگر مالك، زايد را از غاصب مطالبه نمايد و او ممانعت كند، در صورت تلف به اجماع ضامن مي
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هرگاه مغصوب در دست غاصب زياد شد، مانند درخت غصبي كه ثمر دار شد :  از فقهاي شافعي گفته است)85(شيرازي
، مال مالك است كه در مدتي كه در دست غاصب شود؛ براي آن كه زايد و پس تلف شد، غاصب همه آنها را ضامن مي

بوده، حاصل شده و در صورت تلف آن، غاصب ضامن است، مانند آن كه اصل مال مغصوب اگر تلف شود، غاصب، ضامن 
  . است

شود، هر چند اين زوايد  زوايد مغصوب، منفصل باشد يا متصل، اگر تلف شود، غاصب ضامن مي:  گفته است)86(اردبيلي
  . اصب، حاصل شده باشدبا كار غ

. شود، مانند ثمره اگر تلف يا ناقص شود غاصب، زوايد غصب را ضامن مي:  بيان داشته است)87(بهوتي از مذهب حنبلي
  . نسبت به زيادي متصله هم حال چنين است، در صورت تلف ضمان دارد

ت، منفصله باشد مانند ولد، يا فوايد مال غصبي از مالك اس:  از فقهاي مذهب جعفري گفته است)88(و محقق حلي
متصله، باشد مانند پشم و چاقي، اما اگر زياده متصله موجب زيادي قيمت نشود، مانند آن كه حيوان غصبي چاق شد ولي 

  .شود قيمت آن باال نرفت، اين را ضامن نمي

  مختار نويسنده رساله 

 در صورت تلف ضمان او -ه باشد يا منفصله متصل-گويند فوايد مغصوب دهيم، كه مي ما راي جمهور را ترجيح مي
  :راست، به داليل ذيل

كه هيچ بيعي كه ناقل ملكيت آن باشد  شود، نماي ملك مالك است، در حالي اوالً، زياده كه در مال مغصوب حاصل مي
  . يد ضمان استپس در مورد فرع نيز . و يد ظالمانه غاصب، بر اصل مال تسلط دارد، و اين يد، يد ضمان است. وجود ندارد

 ضامن بودن غاصب زياده را به مثابه ردع كردن و منع كردن غاصب را هست، از ادامه و استمرار در  - ثانياً اين حكم
شود، مسوول است؛ به عالوه آن كه، غاصب،  غصب، چون غاصب از طرف مالك از هرچيزي كه عارض بر اين زياده مي

  . روم كرده است، و اين اضرار به ملك مالك و عمل غير قانوني استمالك را از بهره گيري و استفاده زياده مح
، اگر زوايد مال غصبي را، امانت در دست غاصب اعتبار كنيم، كه فقط با تعدي يا تفريط ضامن مي شود، اين مبتني  ثالثاً

و ما قبالً . ده استبر اين است كه غاصب، دست مالك را نسبت به زياده زايل نكرده و بنابراين غصب مصداق پيدا نكر
  . شود و ازاله يد مالك اعتبار ندارد تحقيق كرديم كه به محض تسلط غاصب بر مال، غصب محقق مي
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 ...اردادامه د

  تعريف و ماهيت حقوقي ابرا
  محمد عثمان ژوبل 

  
تنزيه، تخليص،  بري كردن، بيزاركردن، اداكردن وام، از «: به كسر همزه به معناي) بري(ابرا در لغت  مصدر باب افعال از ريشه 

و در مباحث . نمايد فاده ميآمده است و مفهوم رهايي از دين و اسقاط حق  ثابت را در ذمه ا» بيماري رهانيدن و بهبود بخشيدن
l(.فقهي و حقوقي آن است كه داين حق خود را كه برذمه مديون دارد، ساقط سازد i i(   

را از مفهوم لغوي آن دور نيست زيرا از مجموع تعاريفي كه محققين  در زمينه ارايه  داده اند، مفاهيم فوق به   معناي اصطالحي اب
  .آيد دست مي

l( »داين از حق خود به اختيار خويش صرف نظر نمايد «:ابرا به اين مفهوم است كه i i( .  
كه باالي  بناء  هرگاه داين از حق وطلبي. در مسـايل تعاقدي» صـرف نظر كردن  است«و به موجب  تعريف ديگر ابرا عبارت از 

ه اداي آن نمي l( .باشد مديون دارد، ابرا نمايد، وجيبه مديون سقوط نموده و مكلف ب i i(   
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بگويد « : اي كه به ذمه وي دارد برائت دهد، مثال صاحب حق  و يا مدعي حق، طرف  مقابل را در مورد حق و مطالبه: كهو يا اين 
l ( ».كه بافالن  كس ادعايي ندارم و بروي حق ندارم،  ذمه اش را ازحق خود بري ساختم و امثال آن i i(   

را به مضمون ذيل تعري)  الفقه االسالمي وادلته ( دركتاب  ابرا از حيث لغت به معناي تنزيه، تخليص و مباعدت «: ف شده استاب
و در فقه عبارت از آن است كه شخصي حق خود را كه در ذمه ديگري دارد ساقط گرداند مانند اين كه داين دين . از شي آمده است

به، در اين  و حق سكني موصيبناء اگر حقي در ذمه  شخص موجود نباشد مانندحق شفع . خود را از ذمه  مديون ساقط  سازد
را قابل اعتبار نيست بلكه عبارت از اسقاط محض مي باشد و قاعدتاً  هر ابرا متضمن اسقاط  صورت تنازل از حق ياترك آن از حيث اب

را را در برندارد   .است در حالي كه هر اسقاط مفهوم اب
 ».نمايد و عبارت از اسقاط دين و تمليك براي مديون است ابرا در صورتي كه متضمن معنا اسقاط باشد مفهوم تمليك را افاده مي

 )l i i(   

--------------------------------------------------  
  ).30( و دانشنامه حقوق خصوصي، جلداول، ص 81ص .  ش1344: تاليف حسن عميد، تهران.   فرهنگ عميد- 1
  .333، ص  1347)  اسالميه،چاپ آفسيت: تهران. ( حقوق مدني.  دوكتور سيدحسن امامي- 2
  ).110(، ص 1362مطبعه پوهنتون، طبع گستتنري، : كابل.  دوكتور حفيظ اهللا دانش، حقوق وجايب- 3
اهللا فضلي، -  4   ).47(، ص 1365 سال 12انتشارات ستره محكمه، مطبعه دولتي، شماره : كابل. ، مجله قضا)انقضا حق ازطريق ابرا (  فضل من 

5
لتنزيه والتخليص «: به عبارت ذيل) 326(، انتشارات دارالفكر، دمشق ص 14 وادلته، تاليف دوكتور وهبه الزحيلي جزء خامس، فصل  الفقه االسالمي-  االبراء لغة ا

  ق  في ذمة الشخص، كحقفاذا لم يكن الح. هو اسقاط شخص حقاً ًله في ذمة آخر او قبله، كاسقاط الدائن دينه الذي له في ذمت المدين : والمباعدة عن الشي، وفقهاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دعوا و نزاع نيست ) كس(اگرشخصي گفت كه مرا با فالن «: رهنماي معامالت مفهوم اصطالحي ابرا را چنين  تعريف نموده است
تذكره  و امثال ام و مانند آن، الفاظ م و يا بگويد مرا نزد فالن شخص هيچ حقي نيست و يا حق خود را تماماً از فالن  شخص گر فته

و اگر شخصي از حق خود ابرا دهد حق مذكور ساقط گرديده درآينده . شود گفته مي) مبري(است و شخص قايل به آن )  ابرا(آن 
l(.»دعوا نمايد) له مبري(حق نداردكه در موضوع مذكور عليه  i i(   

از جمله اسناد ) صولنامه  اجراات حقوقي محاكما(و ) اصولنامه اداري محاكم(مجله االحكام العدليه كه به موجب اسناد تقنيني 
  .اختصاص داده است) صلح و ابرا(دهد، كتاب دوازدهم را به  معتبر تقنيني قابل رعايت در محاكم را تشكيل مي
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م تقسي)  ابراي استيفا(و) ابراي اسقاط(نپرداخته  بلكه آنرابه دوشاخه ) ابرا(اين مجله در آغاز بحث به تعريف مستقل اصطالح 
  :نموده و هر يك  را به طور جداگانه  تعريف نموده است

  قانون مدني آمــده  است، ابراي اسقاط آن است كه داين 950 مجــله االحكام كه عين مطلب درما ده 1536به موجب ماده 
دين خود اقرار نمايد كه مديون خود را ازتمام يا از قسمتي حق خود بري الذمه گرداند و ابراي استيفا  آن است كه داين به قبض 

l( .دهد نوع دوم در ذات خود قسمتي ازاحكام اقرار را تشكيل مي i i(  

را را چنين  تعريف نموده است1562طي ماده ) باشد مسايلي كه  متعلق به احكام ابرا مي( و در فصل دوم تحت عنوان  اگر «:  اب
باشد يا براي من نزد فالن شخص حقي  الن شخص حقي نميكسي  گفت كه مرا با فالن شخص دعوا و نزاعي نيست يا مرا نزد ف

l ( ».ماندكه او ابرا نموده است نمانده يا از فالن شخص حق خود را كامالً  گرفتم همه اقوال  او به آن مي i i(   

  مشروعيت ابرا

را و اصالح در آيد و با احكام  اقرار و اصالح در تداخل قراردارد زيرا ابرا مانند هبه از اوصاف كمال به حساب مي  مراد از اقرار، اب
  مراحل محاكمات مدني قطع نزاع و فيصله خصومت بين اصحاب دعوا

براء، بل هواسقاط محض. الشفعه ازل عنه اونركه ا  .وليس كل اسقاط ابراء. و عليه يكون كل ابراء اسقاطاً. وحق السكني الموصي به، فاليعتبر التن

  .»ه معني آخر وهوالتمليك  فهو التمليك فهو اسقاط من الدين، وتمليك للمدينواالبراء وان تضمن معي االسقاط ، ففي
6

  2032 ماده 124 ،  ص 1348)انتشارات  ستره محكمه  مطبعه دولتي :  كابل. ( رهنماي معامالت.  محمد عبدالكريم حقاني- 
7

. االبراء علي قسمين« :   به عبارت ذيل1536 ماده 534 ص 4 ق  جلد 1403يه ميزان ماركيت ، مكتبة االسالم: كويته. شرح مجلة االحكام.  محمد خالد اتاسي - 

براء االسقاط فهوان يبر ي احد اآلخر باسقاط تمام حقه الذي هوعند اآلخر اويحط مقدار منه يبري منه عن ذمته   االول ابراء االسقاط والثاني ابراء االستيفاء  اماا

ـء المبحوث عنه في كتاب الصل   .»ح هذا واما ابراء االستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هوفي ذمة االخر وهونوع من االقراروهواالبرا
اذا قال واحد ليس لي مع فالن دعوي وال نزاع اوليس لي عند فالن حق اوفرغت من دعواي :   به عبارت ذيل1561 مجلة االحكام العدليه،  اثرقبل الذكر، ماده - 8

  .تي هي مع فالن  اوتركتها اومابقي لي عنده حق  او استوفيت هي من فالن بالتمام يكون قد ابراء ال

را به اقرار تعبير شده است. است و منظور هر سه يكي است   .و از همين جاست  كه از اقرار به ابرا و اصالح، و از اصالح و اب
را از لحاظ مشروعيت داراي ع و آيات متبرك ذيل به مشروعيت آن داللت . باشند ين منابع و داليل ميبنابراين اقرار، اصالح و اب

  :دارد
l (».روي حقي قراردارد و امال كنندكسي كه به. وليملل الذي عليه الحق«: در اقرار) الف i i(  
l(.»ازخــدا بترسيد و در مـيان خويش اصالح نماييد. فـاتقوا اهللا واصــلحوا ذات بينكم«: دراصــالح) ب i i(   
اگر بينوايي باشد، دادن مهلت تازمان .  و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. و ان كان ذوعسرة فنظرة الي ميسرة«: ر ابراد) ج

l(.»دانيد و اگرصدقه دهيد بهتر است، اگر مي. توانگري الزم است i i(  
گردد و نوعي از احسان و تبرع  يگرداند و باعث قطع نزاع م ساقط مي) گرچه تنگدست نباشد(چون ابرا حقي را از ذمه مديون 

اند، غالباً در حكم مندوب بوده و يك امر مطلوب است و متضمن اسقاط  دهد لذا طوري كه  محققين نيز اشاره نموده راتشكيل مي
  .باشد حق از ذمه مديون  مي

برا  در حقوق مدني اين آيدكه طبق احكام شريعت و قانون، مفهوم اصطالحي ا از مجموع  مطالب فوق اين نتيجه به دست مي
است كه داين در حال داشتن اهليت تام حقوقي و انفاذ جميع تصرفات شرعي ذمه مديون را ازتمام يا از قسمتي حق خود بري 

و چون ابرا حقي را از ذمه مديون . سازد و يا به قبض حق اقرار نمايدكه نوع اول را ابراي اسقاط و نوع دوم را ابراي استيفا گويند
 .گردد لذا نوعي از احسان و تبرع بوده عبارت از يك امر مطلوب و مشروع است گرداند و باعث قطع نزاع مي  ميساقط

  ماهيت حقوقي ابرا

گيرد از جمله ايقاعات  در مورد ماهيت حقوقي ابرا بين علماي حقوق اختالف وجود دارد، برخي آن را كه از اراده واحد منشا مي
  .دانند باشد، مي را ازجمله عــقود كه توافق جانبين در آن مطرح ميدانند و گروه ديگر آن  مي

 قانون مذكور 576باشد در ضمن شرح ماده  كه شرح قانون مدني مصر مي)  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد( دركتاب 
را عبارت است از تنازل داين از حق خود در مقابل مديون بدون عوض، پس ا«: چنين آمده است   .برا يك تصرف تبرعي استاب

زماني كه داين حق خود را عيناً به دست بياورد، وفا است و اگر دين خود را در مقابل عوض به دست بياورد، اين وفا در مقابل 
را است. عوض است   .و اگر از حق خود بدون عوض تنازل نمايد، اب

زماني كه ابرا باتمام شروط آن صورت گيرد دين . شود ميبه طور يك جانبه صادر ) داين(ابرا يك تصرف قانوني است كه ازطرف 
l(».شود خاتمه يافته و مديون بري الذمه شناخته مي i i(  
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  : چنين نتيجه گيري نموده است372مصنف  درضمن شرح ماده 
  :شودكه ابرا داراي مميزات ذيل است از مجموع اين نصوص دانسته مي«
  گيرد؛ رت ميابرا  به اساس اراده منفرده از جانب داين صو - 1

  .282 سوره بقره ، آية - 9 -2

  .1 سوره انفال، آيه -  10 -3

  .280 سوره بقره، آيه -  11 -4

 .962 الوسيط في شرح  القانون المدني الجديد، جلدسوم،  ص -  12 - 5

 ابرا يك تصرف قانوني و تبرعي است؛ و - 6

 ».شود نه به شكل براي قيمت ابرا شروطي است كه به موضوع ابرا راجع مي - 7

ذكور چنين آمده است كه در قانون مدني سابق مصر موضوع طوري ديگري بود و آن اين كه ابرا به اراده هر دو در تحليل م
را را به اراده داين به . توانست تحقق پذيرد مي»  مديون«و » داين«جانب  اما قانون جديد با رعايت احكام فقه اسالمي تحقق اب

  .رسميت شناخته است
دهند، و آن را به معــناي اسقاط قراردادي تعبير  نسبت مـي» عــقد« را ازحــيث ماهــيت به »ابرا«در حقوق فـــرانسه 

  .نمايند مي
را ازحق به وسيله عقد صورت مي بلكه . باشد گيرد و تنها اراده داين براي تحقق آن كافي نمي به اساس  قانون مدني فرانسه اب

ـامه دارا ميقبول مديون به خاطر تكميل عقد ضرور است و قبل ا را را به اساس قواعد عـ زيرا . باشد ز قبولي وي داين حق رجوع از اب
ه اثر حق داين باالي مديون التزام وارد شــده است و  التزام رابطه بين دوشخص است، پس راجع به ختم و انتهاي التزام اراده «ب

 يك سلطه باالي شي معين است پس براي صاحب طرفين عقد بايد دخيل باشد و اين به خالف حق عيني است، زيرا حق عيني
l(».حق جواز دارد كه از حق خود به اراده واحد، نزول نمايد i i(  

ـيز در ايــن مورد اختالف نظر دارند چنان كه طوري كه محقــقين ابــراز داشته جمهور معتقدند «: انــد، فقـــهاي كـــرام ـن
چراكه از نگاه فقهاي حنفي و حنبلي اسقاط است . شود ارد و با مجرد ايجاب منعقد ميكه ابرا، ايقاع است و نيازي به قبول مديون ند
  .و اسقاطات مانند طالق نيازمند قبول نيستند

را نقل ملك هست و در واقع به هبه  اما فقهاي مالكي معتقدند كه ابرا نيازمند قبول است و دليل آنان اين است كه مي گويند، اب
l(».ه دين نيازمند قبول است و ابرا نيز بايد از سوي مديون پذيرفته شودماند، حال آن كه هب مي i i(  

ه اين نظر اند كه ابرا با رد مديون مردود است و تا زماني كه قبول صريحي از طرف مديون ارايه  كساني كه ابرا را عقد مي دانند ب
  .ابرا تاثيري بر ماهيت آن ندارددانند، رد  ولي به نظر كساني كه ابرا را ايقاع مي. گردد نشود منعقد نمي

  .گيرد به شكل ابراي اسقاط و يا ابراي استيفا صورت مي) ابراي حق ( قانون مدني افغانستان 949مطابق حكم ماده 
اگر مديون قبل . شود باشد، مگر به رد مديون رد مي ابرا موقوف به قبول مديون نمي« :  قانون مذكور953و به موجب حكم ماده 

را وفات نمايد، دين از تركه گر فته نمياز قبول  l(».شود اب i i(  
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 ̀ �H �1 �5�)� (�@C 
 +, ���# �1 h��# 
 $	� �� ��
 ��  �<��� �1 ��0� 
 (��Z	 �� ��6 h��� �� �� �5�
��_� �# ��f5 
 �<���� 
 ��8�, �4 Y���5 
 (��� +, ���# �1 �*0 
 �4 $	�� . ��H �# ��f5 
 %3 �5�1 
 ̀ �^ 
 �, ��

��� @��f �U� +, h5�0 �q
 �1 �� �G,.  
 @��f ��f5 �4 $	�� (H�5 �4 Y�� +, ���# �1 j�� 
 $	� �, ���
 ̀ �H �1 ��0� 
 �q
 ��^ ����)PQ( `��R��U�� 
 

�
 �G, �#��0 ( �
 +, �5�& �1 $	� 
 ̀ ���	 (�8�:  
(,�a� �� .f �z# ������ �# 
 +, 8�  �1 $	� 
 83�& (����, $	� . 
 �z# O  ��  ���v�H 
 (����, $	� 
 �,

(R��� ��<4 �5�1 ������ �# �6�3 ..f 
 �z# ��dS 
 �K (H (��, ��U��G,� ��9��q (��� .  
 �"�	 
 �U� 
 �� �����q ���6 �S 
 �} 5�z�� 5�] (�, +, O�R�4 �1 %3�3 �� (�8�"�R�4 �H �� B�� ��H G, $	� �,

(H (�8��� h5�0 � ��4 �1 (z# 
 (����� �# �3 �� 
 O�R�4 .  
 (z# (v�&�� 
 �5�1 $	� (��") �1 �� O�R�4 
 $	� 
 �K (H (��, ���� $	� (��") 
J[��q� (��� .f.  

(R�� h5�0 �\�, �8��[� �4 ("�*� �K �F� �1 (����q (U� 
 O�R�4 $	� 
 .�\�, ��R� �� O�R�4 ��H �� �4)PP(.  
  

واع   د وقف ان
��6 $	� (��� �� ���S �� �
 h5�Z) �K �\�"�R�4 �4�)�� ��
 ���*� �� �2f 
 $	�.  

$	� ���S :<4 �5�1 �2f �3��S�4 +, B�� �1 �K �
 �U� �3 r�H (�,�a ��& J� �5�d� �
�� (�,�a 
 O� ��6 �, (R��� ��
 (U� �� �� �5� �� �G, $	� �5�d� 7
�� (�,�a 
 �4 ( 58� �3 (��S��H ��"^ ��dS �G  �3 ��� �(���� h5�0 �4 �0��H�

��@��� �4 
C�� =dS %3 ��6.  
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J
 �G, �#��0 ( �
 `���	 (�8� `��R��U�� 
 ���� 7
 �1:  
3�
 �1 $	���� @��f ���4 ��	�� �3 (" .%�8��� (H �� h5�0 ���4 ��	�� �1 �5�1 
 �R �� ���) �� h���f 
 $	� . w�S

��� �� @��f h�3@ ��6 �
C�� ��Zv ��
 
 (����, $	� 
 �� �
 (�	�� $	�.  
 5�, ��S 
 ���� �� �<���� (�� �� !3
 (�²�d 
 g. � 
 �K ��� @��f �S� �U� $	� �5��� �3��S 
%H =���)PV( .  

$	� (��� : �2f �3��S �1 �� �5� �� ��@��� �4 �0��H� �� r�H (�,�a �3 `�^ =dS $	�� %3 +, �8�&� �1 �K �
 �U�
%H B5�d � �4 �2f �3��S ��& �� �5�d� �
C� � ��dS 
 �� �5� �5�d� `�^ =dS 
 B�� ��� �(R��� ��<4 �5�1.  

ف محل   د وق

�
 B�� 
�f�� g���� =*� $	� 
 . -.  �(��f ����&��, ��� B���� �� 5�, ���"^ ��� ��6 B����  ��q �� �
 h5�Z) �K
5�� ( �
 �� .�
 (�3���� ( �
 O� � ���) i� (�0 (Z� �K ��^) : �8�)� � �)5
� tZ�#� ���� �³�8��S ̀ �"��4 O���� �8��S ��� �
i� =�Z  (�()P§ (�1 �� (��& O, %3 ( �4 �K �
 s�6 �U� 8��S �� -.  ��dS �K �
 �G  �U� �� ���, O�� �8��& �U� 

�
 (��@�� �8�& �� � �Z*� +, �5C �1 i� 
 %3 (��f (¤�f.  
�
 �G, ���4� �5���� �� ��q �1 �4�8f�R� J@�1 �� ��� ���3
��	 
 ���, $	� �1 ��� B�a �� .�5�d� �4�5�3@ 
 B�, $	� ��
  

"� %3 B�, �5�)� �� ���K� � ��� �q��
 [� ������ 
 h5�0 ("3�
 �1 !�) �U� ��^ ���� @��f �¤�5�8 . �U� 
 5��) ��� ��
J�� �*0 $	� .J
 ��H �3�5� ( �
 ��6 A��� �� +, �5¨& 7
 �1:  

)B�	 A��� !) :# �)��&���4�,@ ���4C ����� �N�/��� Bא n�R� (�) �R�Z*� �³���� !3�_<& ³���# �z() Pª( .# (& (& �(�<3� (z
�5�3@ =H �1 h@ �� %3 h�,@ �U� 
 �� �=4� � I�, �� ��Z*� �5�d� �� 
 (��5�, 
 N�/S 
 %3 �U� �� ����RS�� �5

���,5�.  
 
 B�, $	� ��� �J� (�8��� `�3�f �U� �1 =��<4 �3 5��) 
 A&�4 �K J�@�� ��H +, B���� 
 ���, $	� �1 ��2�� (��#

5�� ( �
 �� h��
� �@��f 
 ���&��, ., $	� �� =  ��) i� (]5 �") ��^ ��
 >�*0 ��6 B���� �3 5��) �� ��_� 
 B�
J
 �G, $	� B�c �1 ��_� 
 +, �Z�S �1 �"2 .  

�
 �G, `��& �8)�	 ( �
 +, 5�& �
 �1 ��2�� �5�� �� (�Z�# : 
 (��� (	�& �� ��  ��6 �U� �� ������ �� A�& �K (H �U� ��
 @��f �¤�5�8"� %3 $	� ����� @��f !�)��� .5�� ( �
 �� ©�F� �-.  �h�����# �5��) ���� . =�RS� �9� �K (H �U� �� ��

 �U� 
 ���� �� ��"�) ���a 
 �5�� ( �
 �� h�&��_� �hC�,�� ������ 
 �O��5 
 ��� ��� �� !�"� ��.4� �� �4�1 ��6 (U� ��
� %3 ��6 �<��� 
 �� �
 =0� 
 B�@�� ��Z*� $	� ��^ ���� �� @��f $	��\�, =�RS� �9.  

 $	� ��"�) ����#� 
 ����8��� O� �6 �, ���8�, ��  �4 %H �� �9� ��6 �U� 
 ��.4� �� �4�1 �K %H �U� ��
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 �@��3 �� ���� �� 
�f� =��<4 +, �81 ��^ �J
 @��f g8) %3 �5��� ³.<� !,C ��G,5� @��f �4�4 ���@�� �� �4.��� �������

0 B�, $	� ="#��� �� �* .�8� ��5 ���4 �@��3 �1 A�& �U� 
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 (��, �5�1 
 �5C 
 �����z� 
 (U�
 �¤� �G,� ��f5 ��6 $	� g�) (z# ��3
 �3 B�a 
 �K �C�, (H �� (����, $	�

(H (�,�a ���v�H �+, �S� �1 �ZF 
 +, �
�8# �1 ���"�# 
 ̀ ���	 7

 �K (H .���f
 �K (��, (H �� (���, $	� �� h
�[��5 ���U4 �� J�H $	� �45� +K +H g�, �3 +, $	� �1 �4�R� �4 %��") . �*3�0 �1 ��U4 +, ���v�H (��") �1 $	� 


(R�� h5�0 O  ��  ����#��H �5
 
 ̀ ���	 7

 �� �:�4.)x�(    
  دعقار وقف

5 $	� ����H �5�� ( �
 �� ���q�& ������, 
 ����5�, �(�"^ 
 ��  ���4� �1 ��2�� 
 +�c 7�3 ����, �&�*0� 
 ��^ ��
��
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 ��H B����<� (U� 
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 ��^ �(H �� � (3838*4 O� �6 �, ��� �*0 $	� �U�
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 ��3�Sn���< �zq 
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 �3 ̀ �"] �1 �zq 
 5��) 
 µ���D� � ��6 �

�83G,5� ���� ̀ �"] 
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 �����0 
 ��2f �� =D� �f� �U��1 +, h5�0 �81 ��@�:� !,�  s�6 ��6 ��f� �� ��q �1 +, �U� �1 ���� $	�
+, B�� �1 O��3 
 �K ��� �\��@C(~ �83G,5� ���� ̀ �"] 
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  د منقول وقف
1 �5�2"f�83G, ���4� ³���/� $	� 
 %��� ��5 �1 ��6 ��2�� (��# �� �4� . �� ���H�� ����38�	 
 (��Z	 �� +�� ���4���f 
 ���

 �K �
 ��ZS ��&��& ©�F� 5�, 
 �� +��f ������ -.  
 �o�5�8"��� y�) �3 �� 5��) 
 A&�4 �3 =��R� +, h�� =dS �1 B�� y�	
� $	� 
 ��U� ��^ ��� (�q�5 �U��1�
��5�� ���@�: �� ��H (���_�"� �� 8�&�4 �5�d . �	�� �3 �� ��  B�c 8&�� �1 $	� �K

(��� �, �� ���S ���.)x�(   
 �� -.  ��� ��� (�q�5 �U��1 r� �3 5��) 
 A&�4 �K +, B�# ( �
 �1 �o� ��,5� �� @��f �4 $	� B���� �2�� (��# ��

�� (�8��� `�3�f (U� �1 y�) �3 ��� � .� ��� ���S 
 ��^ �h��
� �5��f 
 �� ���o3
 �����Z4 ���#�z� ����&��, 
 B�, $	
�\�, B
��3�1 ���	 ��  �U� �1 �� �
 (�q�5 ��1 =��<4 .]5 
�<R� !&� 
 ���� �81 ��^% (�q�5 ( �
 +, �ZS �1 ��) i� 

�
) :!R# i�8�)�2� ��R# ̀ �"�R"�� ��5��() x�(�� I�� %3 ̀ ���"�R� �K ��6 �U�  �� �� I�� �o�5�8"� �4 i� �U� (��& �� 
�
.  

 ( �
 �� %��f ��� �(�q�5 ��1 �� �� =��<4 �K �����6 �U� �� �4�1 ��
 ��  r� �1 �&�F ��� ��  y�) �1 �&�F �K �
 =& ��
`��H 5�� .8"*� g��� 
 B�	 �
 ��)5-(�\�&�R# ��6 B���� 
 ���� �� ��2�� (��# 
 (o��2� �� �
�&� J
 �& %��� .  

�
�
 �Z  (�����5 ��
 $	� B���� 
 ���� �� ��2�� (��# 
 �� :��� �� g��
 B���� �� �
 ��H �5�d� $	� 
 8�&�4 . 

 �U�
 �� ��\�, B�6 �S ̀ �@�� �� =��� ���� �� ����#� ����8���F B�c �1 �&5��� 
 !" 
 5�, �
 �K �o��6 ��� �\�, B�,5�

�\�, ��  �4 +, $	� �1 �
 ��� .�\�, h���S �� �	80 +, �2f �1 $	� 
 �9: �U�
 ��.  

اع وقف   مش
 �4�� 
 �z# ��3 �:�4 �1 B�D� 
 �
��5 ��� �� B�"�#� ¶3�
 �K $	� ��_� 
 ��6 � �2�� (���� �� �4�1 ���� �� �5�2"f 


� ��^ �(H $	� �1 +Z� 
 $	�
 `�H .�Z� �)�_� ���
��5 �� ��[� ¶3�
 �K .  
 
 $	� 
 ���� �� ��
 
 ��^ ���,5� ��@��f ��� �� � B�"�#� ¶3�
 �K �4 ���, $	� (z# (<3�H ��3
 �2�� (���� ��

��# �5�d� �*0@�
 ��H h.  
J�[� ¶3�
 �K ��6 ��_� �U� �� :$ �3�&� g��� 
)-5(���,5� ���� B�	 �1 �U�
 �K ���� �� �
��5 (3 $	� �\�,  . ��^

�
 ��6 ��8� 5 �4 ��1 
 �Z	 
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 ��6 ¶3� �� h5�Z) �K �U�
 �94 �o�5�8"� ��
�8� ��H.  

$ �3�&� g��� 
)-5(�� ��  ��2�� (�Z�# �� (<��H �(���� 
 B�	 ��
 ��.  
8"*� g��� 
 ��)-5(��^ ���5 �8� $	� ��_� 
 ���� ��  �� �
 ��H $	� 
 ��8� 5 �4 ��1 
 �5�d� ���� �� �
 
 �Z	 
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����#�&� g��� 
)-5( �1 I��� 
 !�) ���	�� �� �
 ��Z4 �<��� ��@C ��q �1 �F� $	� 
 ���� �� �\�, B
��3�1 (	�& +,.,.  
�	�� �� �
 ��Z4 �<��� ��@C �1 �F� $	� 
 ���� �� ���Z#�0 
 ����\��~�@ ��6 ����� 
 I��� 
 !�) �.){�( �2�� (���� 
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 I��� 
 y�	�� ���� ��� y�	�� 
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�	�� 
 �Z	5 �1 ���� �� ��2�� (<��H �� (�Z�# 
  (~.f �0�z�S� �� (�
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�
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����#�&� g��� 
)-5(�\��~�@ �����6 �35
 
 �3 �1 I�� ��6 y�	�� �� ���� �� .  

x-�4 h���f ��  ���, .f �1  .�� .f ��6 I�� =dS 
 (~ �5�d� �U� 
 �� �(R��� h5�0 �4 h���f �K ��, $	� (�<3 
�G, @����.  

{-��  ��	 �1 (]�	 
  .(H�5 �4 Y�� �Gof +, $	� 
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 ����*�R� �1 ��

���#.0 �� ������K �U�
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 �K (H (��, �� +,�a� ̀ ����� h�3@ �K ��� s�� �"�*� +, ���# 7
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   آراي ديوان بين المللي دادگسترير در فرايند تكامليتوسعه حقوق بش
  

   اوگاندا- تحليل محتواي راي ديوان درقضيه كنگو
  

  صادق باقر
 

   اوگاندا - راي ديوان در قضيه كنگو-1

المللي سابق، نهادي است كه اصوال براي حل وفصل  المللي دادگستري، مثل ديوان دايمي دادگستري بين  ديوان بين
ها، آن هم در صورت  صالحيت ترافعي ديوان منحصر به دعاوي است كه دولت. ها بنيادگرديده است ان دولتاختالفات مي

l.كنند پذيرش قبلي صالحيت آن، عليه همديگر طرح مي i i به همين دليل بيشترين دعاويي كه در طول پنجاه سال 
ها در وارد آوردن   درياها، مسووليت دولتگذشته مورد رسيدگي قرار گرفته است مربوط به اختالفات مرزي، تحديد حدود

ديوان درطول دوران فعاليت خود تعداد محدودي از مسايل مربوط به . باشد مي... هاي ديگر و  ضرر و زيان بر منافع دولت
باشد و تعدادي از آرايي هم كه  حقوق بشر را مورد بررسي قرار داده است كه بيشتر آنها مربوط به چند دهه اخير مي

اين دسته از آرا با اين كه از لحاظ كمي حجم قابل توجهي از . ين موارد صادر نموده آراي مشورتي بوده استدرا
اي محدودي از آرا  اين دسته. دهد، نقش مهمي در توسعه حقوق بشر ايفا كرده است هاي ديوان را تشكيل نمي فعاليت

هاي مهم حقوق بشري ارتقا بخشيده  درحد يكي از نهادباشد كه جايگاه ديوان را  بدان پايه از اهميت برخوردار مي
l.است i i   

 براي تحليل محتواي اين راي ناگزير بايد نخست تصويري ولو كلي و اجمالي از موضوع دعوا، روند رسيدگي و محتواي 
، با ترسيم شود اطالعات الزم راجع به موضوع دعوا و روند رسيدگي براي پرهيز از اطاله كالم سعي مي. راي ارايه گردد

  . هاي عمده ماجرا، ارايه گردد فهرست وار محور

  جريان واقعه 1-1
ي  زمينه تاريخي آن، تهاجم گسترده و مسلحانه ها، عوامل و پيش اي كه در منطقه رخ داد، صرف نظر از ريشه  واقعه

اين يورش .  كنگو بودهاي وسيعي از سرزمين جمهوري دموكراتيك به بخش) 1998درآگوست (هاي نظامي اوگاندا  نيرو
هاي شورشي خود كنگو صورت گرفت، اما برخي از  در برخي از مناطق به صورت گذرا و موردي و در حمايت از نيرو

تحت ) حدود پنج سال(هاي نظامي درآمد و براي مدت طوالني  ، به تصرف نيرو»ايتوري«مناطق ديگر، از جمله ايالت 
شان داد كه در مناطق مختلف كنگو به تكرار فجايع دلخراش انساني رخ داده، بعدها شواهد عيني ن. اشغال باقي ماند

  . حقوق بشري به صورت شديد و سازمان يافته نقض گرديده است
المللي عليه دولت اوگاندا به اتهام تجاوز   جمهوري كنگو در ديوان دادگستري بين1999 در بيست وسوم ژوئن 

منا بع طبيعي و بهره برداري غير مشروع از آن، نقض وسيع حقوق بشر وحقوق بشر مسلحانه، اشغال سرزمين، تسلط بر 
l .ديوان بعد از احراز صالحيت رسيدگي، استماع ادله طرفين و روند رسيدگي را آغاز نمود. اقامه دعواكرد... دوستانه و i i  

 تا بيست و چهارم 2000از اول جوالي .  جريان رسيدگي به دعواي كنگو عليه اوگاندا حدود شش سال طول كشيد
هاي متقابل، اسناد و شواهد، پاسخ اين ادعاها و نقطه   ديوان درگير دريافت ورد و بدل كردن ادعاها، ادعا2003نوامبر 

هاي آنها را، براي رسيدن به نقطه  نظرات توضيحي و تكميلي بين طرفين دعوا بود و از اين طريق ادعاها و استدالل
آغاز ) 2003در دهم نوامبر(بعد از اين مرحله دوره استماع شفاهي . كرد  مي-ع مقابل و طرد وضع، وض-مشترك، ارزيابي

و بعد از ) يازدهم تا بيست و نهم (2005ديوان بعد از استماع شفاهي در آوريل . اين كار در چند مرحله انجام شد. گرديد
هاي كنگو و محكوميت  ي، به صحت برخي از ادعاسنجش و ارزيابي ادعاها، دفاعيات و استنادات طرفين به روش ديالكتيك

 . اوگاندا حكم صادر كرد
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  هاي كنگو  ادعا-1-2

  :توان در دو دسته مجزا تفكيك كرد هاي كنگو عليه اوگاندا را مي  ادعا

  المللي   اقدامات متخلفانه و ناقض مقررات بين-1-2-1

هاي اوگاندا در سر زمين اين كشور مر  خلفانه كه نيرو بر اساس ادعاي جمهوري دموكراتيك كنگو خالصه اقدامات مت
  : باشد تكب شده بودند به شرح زير مي

  نقض حاكميت وتماميت ارضي جمهوري دموكراتيك كنگو؛ ) الف
  مداخله نظامي در قلمرو حاكميت ملي كنگو؛ ) ب
  ؛ »ايتوري«اشغال منطقه ) ج
رحمانه مردم غير نظامي، عدم تميز بين نظاميان و غيرنظاميان المللي، مثل كشتار بي  نقض حقوق بشر دوستانه بين) د

  ؛ ...ها و در عمليات
هاي ظالمانه و غير  هاي نظامي، رفتار ربايي، شكنجه، جلب اجباري كودكان در فعاليت نقض حقوق بشر، از قبيل آدم) ه

  ؛ ...هاي مردم، و انساني با مردم، تصرف اموال و دارايي
lبرداري از منابع طبيعي كنگو؛ غارت، چپاول و بهرهتصرف غير قانوني، ) و i i  

  شان؛  ياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيها از حقوق مدني، س گيري كنگويي اخالل در بهره) ز
lنژادي؛ هاي قومي و هاي عمومي و تحريك درگيري ها و دارايي تخريب عمدي منازل، روستا) ح i i  

  ها و نقض سيستماتيك حقوق بشر در مناطق تحت اشغال؛ و ي از خشونتخودداري از اقدامات الزم براي پيشگير) ط
  .  عدم مجازات كساني كه دراين مناطق به ارتكاب جرايم پرداخته بودند)ي

   اسناد ومنابع حقوقي مورد استناد -1-2-2

وقي و تعهدات گفته به طور مشخص اسناد حق اي پيش هاي كنگو، اوگاندا با ارتكاب اعمال متخلفانه  بر اساس ادعا
  . المللي زير را نقض كرده بود بين

پاراگراف چهارم از ماده دوم؛ منع تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي و يا استقالل : منشور ملل متحد) الف
  سياسي كشورها؛ 

ز حق حيات، ها ا مقررات مربوط به منع محروم ساختن خودسرانه انسان(ها  منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت) ب
l؛...)هاي غير انساني و تماميت جسماني و احترام ذاتي و منع شكنجه، مجازات i i   

  ؛ 1907) اكتبر18ضميمه چهارمين كنوانسيون الهه (مقررات مربوط به قوانين و عرف جنگ در خشكي ) ج
ر حايل تصريح كرده بود هاي طرفين دعوا عضو اين كنوانسيون نيستند اما ديوان در راي مشورتي مربوط به ديوا  كشور

lهه تبديل به حقوق عرفي شده استهاي ال كه مقررات كنوانسيون i i ؛  
مربوط به حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ، به خصوص مواد ) 1949دوازدهم آگوست (كنوانسيون چهارم ژنو ) د

   باشد؛  به تعهدات قدرت اشغالگر مي كه مربوط53و 27،32
ها و  ق مدني و سياسي راجع به منع سلب خودسرانه حق حيات، منع شكنجه، مجازاتالمللي حقو ميثاق بين) ه
l؛...هاي ظالمانه و غير انساني و رفتار i i   
منازعات مسلحانه بين1949پروتكل اول الحاقي كنوانسيون ) و المللي   ژنو مربوط به قربانيان 
  ؛ )48،51،52،57،58،75مواد(

هاي مسلح و   سال در نيرو15راجع به منع استخدام افراد زير ) 1989بر بيستم نوام(كنوانسيون حقوق كودك ) ز
l سال در مخاصمات مسلحانه؛15ها مبني بر جلوگيري از شركت اطفال زير  تكليف دولت i i   

  ؛ )1،2،3مواد (هاي مسلحانه  پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد منع استفاده از كودكان در درگيري) ح
   ژنو؛ و 1949هاي سه گانه  وم مشترك كنوانسيونماده د) ط
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 . كنوانسيون منع شكنجه) ي

  

  المللي حقوق بشري اوگاندا ازطرف ديوان   موارد احراز نقض تعهدات بين-1-3

ي اطالعات  منابع تامين كننده. هاي وسيعي انجام داد  ديوان در مورد ادعاهايي كه عليه اوگاندا مطرح شده بود بررسي
هاي مختلف حقوق  گرديد، گزارشات و اسناد سازمان ها ارايه مي وه بر اسناد و شواهدي كه از طرف كنگوييديوان عال

l هيات نمايندگي سازمان ملل متحد2000هاي مدني و گزارش سال  بشري و نهاد i iيكي ديگر از منابعي كه ديوان .  بود
اي شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد و نيز اعترافات ه در ارزيابي اتهامات اوگاندا مورد استفاده قرار داد قطعنامه

هاي  هايي كه طي چند مرحله به پرسش اوگاندا در ضمن پاسخ. هاي مربوطه دولتي اوگاندا بود ضمني خود دولت و ارگان
  . ديوان ارايه داد، به بسياري از تخلفات خود به طور ضمني اعتراف كرد

ر اساس مستندات پيش المللي اين  هاي كنگو عليه اوگاندا را در مورد نقض تعهدات بين رخي از ادعاگفته ب  ديوان ب
توان  المللي اوگاندا را كه ديوان احراز كرده است به شرح زير مي ترين موارد نقض تعهدات بين مهم. كشور احراز نمود

  : فهرست كرد

   نقض اصل عدم مداخله و اصل منع توسل به زور 1-3-1

باشد، هيچ كشوري حق  الملل مي مداخله و منع توسل به زور كه جز اصول اساسي حقوق بين بر اساس اصل عدم 
هاي مسلح و يا بدون استفاده از آن، از نيروي مخالف داخلي يك  ندارد به طورمستقيم يا غير مستقيم، با استفاده از نيرو

در دعواي . مريكا به اين اصل استناد كرده بودآ ديوان در دعواي نيكاراگوا عليه اياالت متحده . كشور ديگر حمايت كند
 اوگاندا نيز ضمن اشاره به اين راي و با استناد به داليل و شواهد انكار ناپذير، مسووليت اوگاندا را به دليل نقض اين -كنگو

l.الملل احراز كرد اصل مهم حقوق بين i i  
بنابراين، ديوان به طور ضمني . باشد مي روي ديگر سكه نقض اصل منع توسل به زور احراز تحقق جنايت تجاوز 

هايي از سرزمين كنگو را در  هاي اوگاندا براي مدت طوالني بخش از آنجا كه نيرو. متجاوز بودن دولت اوگاندا را اعالن كرد
  . دباش هاي اشغالگر مي هاي اوگاندا نيرو كرد، ديوان نتيجه گرفت نيرو كنترل خود داشت و بر آن صالحيت موثر اعمال مي

   نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه -1-3-2

 هاي نظامي اوگاندا المللي از طرف نيرو ديوان در مورد نقض شديد و سازمان يافته حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين
(

lii
UPDF)در سرزمين جمهوري دموكراتيك كنگو بر موارد زير تاكيد ورزيد  :  
هاي دفاع مردم  نيرو« هاي موسوم به دعاي كنگو را مبني بر عدم حمايت نيروداليل و شواهد كافي وجود دارد كه ا) الف
. كند از غيرنظاميان و اقدام به عمليات عليه نظاميان و غير نظاميان، بدون تميز ميان آنها، را اثبات مي» اوگاندا
ت صد و شصت نفرغير هاي شوراي امنيت از جريان دوامدار جنگ در مناطق مسكوني، كشته شدن بيش از هف قطعنامه

نظامي، زخمي شدن هزار و هفت صد غير نظامي، تخريب بيش از چهار هزار منزل مسكوني، آواره شدن بيش از شصت و 
l.حكايت دارد...پنج هزار نفر و i i   

 اند كه در اثر دامن زده» ايتوري«هاي نژادي در منطقه  هاي اوگاندا به درگيري كند كه نيرو داليل قطعي اثبات مي) ب
l.اند آن بيش از ده هزار نفر كشته و حدود پنجاه هزار نفر آواره گرديده i i   

هاي اوگاندايي اطفال حضور داشته و اوگاندا از استخدام كودكان در  دهد كه در اردوگاه نيرو شواهد قاطع نشان مي) ج
  . ارتش و ترتيبات الزم براي آموزش نظامي آنان جلو گيري به عمل نياورده است

هاي نظامي اوگاندا به طور گسترده به  دهد نيرو ل كافي ازمنابع مختلف به دست آمده است كه نشان ميدالي) د
اند، روستاها و منازل مسكوني مردم  آميز و ضد انساني، شكنجه و كشتار غير نظاميان مبادرت ورزيده هاي خشونت رفتار

هاي درگير در منازعات،  شر دوستانه از طرف ساير نيروعادي را تخريب نموده و در برابر نقض وسيع حقوق بشر و حقوق ب
رسد ادعاي كنگو در مورد اين كه اوگاندا آگاهانه سياست  به نظر مي. اند تفاوتي نشان داده در مناطق تحت اشغال خود، بي

ه دولت مردان ترور و دهشت افگني را در پيش گرفته بود، واقعيت داشته باشد؛ زيرا دفاعيات اوگاندا حاكي از آن است ك
l.دانند را از مصوونيت كامل برخوردار مي اين كشور تمام سربازان و افسران متهم در قضاياي مورد ادعاي كنگو i i  
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  راي ديوان در محكوميت اوگاندا   صدور-1-4

  :  ديوان در نهايت راي خودش را، براساس شانزده در برابريك، به شرح زير صادركرد
هاي نظامي،  و با حمايت» ايتوري«امات نظامي عليه جمهوري دموكراتيك كنگو و اشغال جمهوري اوگاندا با اقد) الف

اند، اصل  هاي نظامي در سرزمين كنگو بوده هاي منظمي كه مشغول انجام عمليات  اقتصادي، و مالي از نيرو لوژستيكي،
  . المللي و اصل منع مداخله را نقض كرده است منع توسل به زور در روابط بين

  : اند هاي نظامي جمهوري اوگاندا در قلمرو سرزميني كنگو اعمال متخلفانه زير را مرتكب گرديده  نيرو)ب
  ؛ ...هاي كور نظامي، كشتار و شكنجه افراد غير نظامي، تخريب روستاها و منازل مسكوني مردم و  اقدام به عمليات-1
هاي مسلح درگير در منازعات و  امي ساير گروههاي كورنظ  عدم حمايت از مردم غير نظامي در برابر عمليات-2
  داري از اقدامات الزم براي خاتمه دادن به اين گونه منازعات؛ و خود
المللي در منطقه  خودداري از اقدامات الزم براي رعايت و تضمين رعايت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين -3

  . تحت اشغال خود
  . المللي را نقض كرده است ي از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين بنابراين، دولت اوگاندا تعهدات ناش

برداري از ذخاير و منابع طبيعي اين كشور   در مناطق مختلف كنگو به غارت، چپاول و بهرهUPDFاعضاي )  ج
. اند اوردهمبادرت ورزيده و در منطقه تحت اشغال خود از غارت و چپاول اين منابع توسط ساير افراد جلوگيري به عمل ني

  . المللي خود در برابر كنگو را نقض كرده است بنابراين، دولت اوگاندا تعهدات بين
المللي به دولت كنگو و افراد وارد آورده است، جبران  دولت كنگو بايد خساراتي را كه در اثر نقض تعهدات بين) د
l.كند i i  

   تحليل محتواي راي ديوان -2

اي  ياي حقوق بشري كه ديوان مورد رسيدگي قرار داده است از جايگاه ويژه اوگاندا درسلسله قضا- قضيه كنگو
باشد؛ زيرا راي نهايي ديوان در اين دعوا نشانگر اوج تحولي است كه اين نهاد قضايي تا كنون در روند توسعه  برخوردار مي

به عبارت . باشد ه ديوان نميارتباط با رويه گذشت راي مربوط به اين قضيه بريده و بي. حقوق بشر ايجاد كرده است
باشد و بر بنياد  هاي ديوان در حوزه حقوق بشر مي تر، اين راي نقطه فراز يك فرايند تاريخي در روند رسيدگي واضح
اي استوار است كه عناصر آن درطول زمان استخراج گرديده و ساختمان آن به تدريج از خالل آراي قبلي قوام  انديشه

زواياي جديد و ابعاد . المللي حقوق بشري قرار گرفته است هاي بين د تصديق جامعه جهاني و نهاديافته و در نهايت مور
توسعه يافته حقوق بشر كه در پرتو رويه قضايي ديوان، به خصوص تحت تاثير آراي اخير آن، آشكارگرديده است شايان 

  .  آنها را بيشتر آشكار خواهد كردالبته قرار دادن اين آرا در سلسله تحوالت زمان اهميت. باشد توجه مي

   پيشينه تاريخي حقوق بشر -2-1

 اوگاندا در فرايند توسعه حقوق بشر، نگاه گذرا به پيشينه حقوق - براي درك بهتر جايگاه راي ديوان در قضيه كنگو
الندگي ي و بستر بگاه اصل م و آراي ديوان به صورت خاص جلوهالملل به صورت عا نظام حقوق بين. نمايد بشر ضروري مي
  . وجو كرد اين، پيشينه تاريخي حقوق بشر را در اين دو بستر بايد جستبنا بر. باشد حقوق بشر مي

  الملل سنتي   حقوق بشر در نظام حقوق بين-2-1-1

المللي بال استثنا از نوع تعهدات مدني است و در قلمرو حقوق خصوصي  الملل سنتي تعهدات بين  در نظام حقوق بين
قبل از » هاريس«به قول . جايگاه مشخصي ندارد) فرد(الملل كالسيك شخص  از طرف ديگر، در نظام بين. گيرد ار ميقر

l.» اشخاص  «شدند، تا  تلقي مي» اتباع«و » خارجي«الملل،   اشخاص در حقوق بين1945سال  i i به همين دليل در نظام
المللي تا جايي كه به حمايت اشخاص  و قواعد بينسنتي، سيستم حمايت از اشخاص سيستم حمايت دپلماتيك است 

  . يابد ن و تبارز ميشود در قالب حقوق حمايت دپلماتيك از اتباع تعي مربوط مي
ها  الملل براساس ويژگي در سيستم وستفالي، حقوق بين. الملل بر سيستم وستفالي مبتني است  نظام سنتي حقوق بين
  : باشد و اصول زير استوار مي
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عنوان دولت پرده حجاب نفوذ ناپذيري . ها است اي متشكل از واحدهايي به نام دولت المللي مجموعه امعه بينج) الف
  . دارد است كه تمام آنچه را كه در درون دولت وجود دارد به صورت يك راز مكتوم، در خود پنهان و سر پوشيده نگه مي

  .  گونه تعهدات و منابع سلسله مراتبي در آن وجود نداردشود و هيچ المللي به صورت افقي تنظيم مي روابط بين) ب
هاي متقابل و دوجانبه تنظيم   بستان-الدولي است و براساس موازين بده المللي روابط صرفاً بين روابط بين) ج
l.شود مي i iنظم. ها است و بس كند، تامين منافع فردي دولت  هدف مقررات و قواعد حقوقي كه اين روابط را تنظيم مي 

به همين دليل عدالت توزيعي . باشد ها استوار مي هاي متعالي بلكه بر منافع دولت المللي نه بر ارزش حاكم بر روابط بين
  . تواند دراين نظام داشته باشد هيچ نمودي نمي

اي متحول شد كه سر انجام نظام جديدي در  الملل در طول نيمه اول قرن بيستم به گونه  موازين سنتي حقوق بين
داد در حد  در نظام جديد بسياري از قواعد و اصول كهني كه مبناي نظام سنتي را تشكيل مي. قالب منشور سامان يافت

هاي واالي بشري درسطح جامعه  يكي از عوامل اساسي اين تحول آن بود كه ارزش. دگرگوني تمام عيار تحول يافت
ه تدريج  امع بيننظام ج. المللي نمود عيني و ضمانت اجرايي عام يافت بين المللي در حمايت از حقوق بشر شكل گرفت و ب

  . اي، سامان يافت المللي، اعم از جهاني و منطقه هاي نظارتي آن در سطح جامعه بين ميكانيزم اجرايي و سازوكار
به . دار شدالمللي، در كنار ساير بازيگران، از شخصيت و صالحيت برخور  در پرتو اين تحوالت فرد تا سرحد بازيگر بين

ها طرح دعوا كند و تحت حمايت معاهدات جهاني و  المللي عليه دولت هاي بين شخص صالحيت داده شد در نهاد
ديگر . هايي شود كه از طرف دولت بر او وارد آمده است اي خواهان احقاق حقوق خود و جبران خسارت ضرر و زيان منطقه

l.نه تابع خواست دولت مطبوع او اراده خود او بود، حق درخواست جبران نقض تعهدات حقوق بشري تابع  i i  
المللي نيز  هاي بين سازمان. ها نيست المللي صرفا متشكل از واحدهايي به نام دولت  در سيستم جديد، جامعه بين

 هاي واالي انساني در قالب قواعد حقوقي، شكل دادن به قواعد آمره و در نهايت ايجاد نظم در درمتبلور ساختن ارزش
تر از همه، در نظام جديد، برخي از قواعد رفتاري و اصول حاكم بر روابط  مهم. كنند المللي نقش موثري ايفا مي جامعه بين

الملل و تقسيم آنها به  اكنون در وجود سلسله مراتب ميان قواعد حقوق بين. المللي به طور عمودي شكل گرفته است بين
باشد، ديگر جاي ترديد و  المللي مي ار ناپذيري بر حضور قواعد آمره در نظام بينقواعد اوليه و ثانويه كه خود دليل انك

. دهد الملل پيام آور نظم عمومي است كه خود نظام را بشارت مي ايجاد نظام سلسله مراتبي در حقوق بين. تشكيك نيست
كه در ادامه به چند و چون آن خواهم اي ايفا كرده است  المللي در اين فرايند تكاملي نقش ارزنده ديوان دادگستري بين

  . پرداخت

   حقوق بشر در آراي اوليه ديوان -2-1-2

در صفحات قبلي . توان مالحظه كرد هاي برداشت سنتي از حقوق بشر را در آراي اوليه ديوان هم مي  برخي از ويژگي
ها تلقي  ت تابعي از حقوق دولتالمللي به صور به اين موضوع اشاره شد كه در نظام سنتي، حقوق بشر در عرصه بين

ها نه فقط تنها مرجع صالح براي حمايت از حقوق بشر در قالب حمايت دپلماتيك از اتباع خود بودند، بلكه  دولت. شد مي
هايي از اين  رگه. در مقام ارزشگذاري، تعيين حد و حدود و وضع قواعد حقوق بشري نيز تنها مرجع تصيصم گيرنده بودند

  . توان اشاره كرد در اين جا به چند نمونه از آراي ديوان مي. وان در آري اوليه ديوان باز يافتت تفكر را مي
  » ماروماتيس«راي ديوان دايمي دادگستري در قضيه ) الف

در دعواي يك تبعه يوناني كه از سر زمين فلسطين عليه مقامات انگليسي ) 1924(المللي  ديوان دايمي دادگستري بين
  . بود، نظر داد كه در اين قبيل موارد تنها دولت صالحيت اقامه دعوا دارداقامه كرده 

شود، از حوزه  دهد كه ديوان نيز قلمرو حقوق بشر را كه امروزه مستقل و قايم به شخص تلقي مي  اين راي نشان مي
اعمال حق . كند ك نميآيد، تفكي ها به حساب مي حقوق حمايت دپلماتيك از اتباع كه بخشي از حقوق و امتيازات دولت

حمايت دپلماتيك اصوال بر اين پايه حقوقي استوار بود كه دولت مورد نظر با تبعه يك دولت خارجي رفتار ناشايسته و غير 
بنابراين، اين دولت . باشد حقي كه نقض شده حق دولت مي. قانوني انجام داده، نه اين كه حقوق بشر را نقض كرده باشد

l.قدامات سياسي و يا حقوقي الزم را به عمل آوردخارجي است كه بايد ا i i   
الملل  هنوز در نظام حقوق بين«: دارد كه نيز در راستاي همين ديدگاه اظهار مي» بارسلونا تركشن« ديوان در قضيه 

متبوع آنها توانند از حقوق بشري افراد، ها نمي دولت  از چنين  صرف نظر از تابعيت آنها، حمايت به عمل آورند؛ تنها دولت 
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اي مثل نظام اروپايي حقوق بشر هر دولتي صالحيت دارد در حمايت  هاي منطقه فقط در نظام. صالحيتي برخوردار است
l».از حقوق بشري افراد، صرف نظر از تابعيت آنها، طرح دعوا كند i i   

  ل كشي المللي در مورد اعمال شرط بر كنوانسيون منع و مجازات جرم نس راي ديوان دادگستري بين) ب
در راي مشورتي مربوط به اعمال شرط بر كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل ) 1951(المللي دادگستري   ديوان بين

هاي عضو  كشي مالك سازگاري و عدم سازگاري اعمال شرط با هدف و موضوع معاهده را داير برمدار تشخيص دولت
l.داند مي i iهاي عضو قبول كنند كه شرط اعمال شده با موضوع و هدف  راگر كشو«:  در اين راي به صراحت آمده است كه

l».سازگار است، كشور اعمال كننده شرط عضو كنوانسيون تلقي خواهد شد) كنوانسيون منع ژنوسيد(كنوانسيون  i i  
  راي ديوان در مورد آفريقاي جنوب غربي ) ج

وبي به ذينفع نبودن ليبريا و اتيوپي در دعواي المللي در دعواي ليبريا و اتيوپي عليه آفريقاي جن  ديوان دادگستري بين
در اين دعوا ليبريا و اتيوپي ادعا كرده بودند كه اداره تبعيض نژادي آفريقاي جنوب غربي تعهدات . مطرح شده راي داد

ه اصل . المللي را نقض كرده است خود در برابر جامعه بين اعضاي ديوان بعد از احراز صالحيت رسيدگي در رسيدگي ب
اي قرارگرفت كه به دليل عدم صالحيت  اما در نهايت رييس ديوان در دسته. عوا به دو دسته برابر تقسيم شدندد

راي نهايي ديوان اين بود كه اداره تبعيض نژادي آفريقاي . هاي ليبريا و اتيوپي در طرح دعوا، مخالف رسيدگي بود دولت
ليبريا و اتيوپي در اين مورد منافع حقوقي ندارد . ه عهده داشته استالمللي تعهداتي را ب جنوب غربي در برابر جامعه بين

l.تا رژيم آفريقاي جنوب غربي را به چالش بكشاند i i   

   توسعه حقوق بشردرفرايند رو به تحول آراي ديوان -2-2

ضيه  در قضيه ديوار حايل و ق2005 و 2004هاي  المللي دادگستري در دو راي اخير خود كه در سال  ديوان بين
اي كه بر اساس آراي ديوان،  توسعه. اي را در عرصه حقوق بشر به وجود آورد  اوگاندا صادر كرد واقعا تحول بي سابقه-كنگو

اين آرا در نظام . باشد به خصوص اين دو راي اخير، در حوزه حقوق بشر رخ داده است، گسترده و داراي ابعاد مختلف مي
مروري بر نظريات و آراي اخير صاحب نظران . لمللي فوق العاده راهكشا بوده استا حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين

ر اجراي حقوق بشر نشان مي المللي و نهاد حقوق بشر، مراجع قضايي بين دهد كه اين آرا به چه ميزان حقوق  هاي ناظر ب
. اي طاقت فرسا هموار ساخته استه ها و سردرگمي الملل را در اين عرصه جهت بخشيده و راه آن را ازميان آشفتگي بين

 درقضيه چچين تحت تاثير همين آراي به ضرورت اجراي حقوق بشر در 2005ديوان اروپايي حقوق بشر در سال 
l.هاي مسلحانه داخلي راي داد درگيري i i در راهنمود رسمي خود راجع به توقف 2005 سازمان صليب سرخ بعد از سال 

شود، تجديد  هاي مسلحانه كه درخارج از قلمرو سرزميني كشور انجام مي رگيريتعهدات حقوق بشر در دوران جنگ و د
l.نظر كرد i iسرزميني حقوق بشر را خاتمه يافته ان ديگر نزاع مربوط به اجراي فرا بسياري از نويسندگان و صاحب نظر
  ... كنند، در حالي كه قبل از صدور اين آرا فضاي ديگري حاكم بود تلقي مي

  : توان فهرست كرد ي كه به مدد آراي ديوان در قلمرو حقوق بشر پديدار گرديده است را به شرح زير ميا  ابعاد توسعه

   توسعه حقوق بشر به لحاظ قلمرو اجرايي مكاني -2-2-1

. ي صادر نكرده استيهاي دورتر راجع به قلمرو تعهدات حقوق بشر به لحاظ مكاني را المللي در گذشته  ديوان بين
المللي حقوق مدني و سياسي،  المللي، از جمله ميثاق بين الملل اين بوده است كه اسناد بين در حقوق بينتصور عمومي 

براي حمايت از افراد در برابر دولت سامان يافته است و بنابراين فقط در قلمرو حاكميت ملي از ضرورت و ضمانت اجرا 
  . باشد برخوردار مي

در اين ماده . باشد المللي حقوق مدني و سياسي هم قابل استنباط مي وم ميثاق بين اين برداشت از پاراگراف اول ماده د
شوند حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در مورد كليه افراد مقيم در قلمرو  هاي عضو متعهد مي دولت «:آمده است

توان به دوصورت  ماده را مياين » .رعايت كنند... سرزميني و تابع حاكميت خودشان، بدون هيچ گونه تبعيض از قبيل
ها متعهدند حقوق شناخته شده در ميثاق را در مورد افراد ساكن در قلمرو سرزمين خود كه تحت  دولت) الف: تفسير كرد

به اين معنا كه براي رعايت و اجراي اين حقوق جمع هر دو شرط الزم . حاكميت شان قرار دارند، رعايت و اجرا كنند
 در صورتي كه افراد در -1:ها متعهدند حقوق شناخته شده در ميثاق را رعايت و اجرا كنند دولتدر دو مورد ) باشد؛ ب
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.  در صورتي كه افراد تحت حاكميت و اعمال صالحيت آنها قرار داشته باشند- 2قلمرو سرزمين آنها سكونت داشته باشند؛ 
 . ابدي يعني اين كه با فراهم آمدن هريك از دو شرط مسووليت دولت تحقق مي

گيري ميثاق تناسبي ندارد، اگرچه اآلن در پرتو تحوالت آغاز هزاره   پرواضح است كه تفسير دوم با فضاي دوران شكل
اصوالً انديشه اجراي فراسرزميني تعهدات حقوق بشري براساس قياس سرزمين . نمايد سوم برداشت مناسب و به جايي مي

l. استتحت اشغال به قلمرو حاكميت ملي توسعه يافته i i اصوال ايده اجراي فراسرزميني حقوق بشر به 1968 تا سال 
المللي حقوق بشر داير گرديده بود، اين   تهران كه به مناسبت سال بين1968در كنفرانس حقوق بشر . روشني مطرح نبود

نه اشاره نظر به طور عموم مورد قبول شركت كنندگان بود كه حقوق بشر در منازعات مسلحانه به حقوق بشر دوستا
l.دارد i iكميته .  فقط در دو دهه اخير اين بحث به صورت جدي در مباحث و محافل علمي حقوقي مطرح شده است
در ] در قلمرو حاكميت شان[ها  حقوق بشر براي دولت«: دارد  به صراحت اظهار مي2003المللي صليب سرخ در سال  بين

هم به وجود آمده كه معتقد است بازيگران غير دولتي، به خصوص نظريات رو به رشدي . كند برابر اشخاص تعهد ايجاد مي
البته اين مساله . ست مقررات حقوق بشر را رعايت كنندباي كنند، نيز مي عمال صالحيت ميبازيگراني كه شبيه دولت ا
l».الينحل باقي مانده است i i  

ات مورد اختالف بين دولت اسراييل و  مساله اجراي تعهدات حقوق بشر در بيرون ازقلمرو حاكميت ملي يكي از موضوع
المللي حقوق   در گزارشي به كميته بين1998اسراييل درسال . هاي اخير بوده است المللي حقوق بشر در سال كميته بين

هاي اشغال شده  بشر اظهار داشت كه در هنگام تنظيم گزارش با اين سوال مواجه بوده است كه آيا افراد مقيم سرزمين
البته موضع اسراييل . شود يا خير نظر لزوم رعايت مقررات ميثاق، افراد تحت صالحيت اين كشور محسوب ميفلسطين، از 

المللي حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد مشابه حقوق بشري در وضعيت موجود  هميشه اين بوده است كه ميثاق بين
l.باشد هاي اشغالي قابل اجرا نمي سرزمين i i  

كميته در سال . ز بررسي موضوع، نگراني خودش را در مورد ديدگاه اسراييل ابراز داشت كميته حقوق بشر بعد ا
، بعد از اصرار مكرر اسراييل برموضع خودش مبني بر اين كه در مورد اجراي مقررات ميثاق در وراي قلمرو 2003

ته اين بود كه دولت اسراييل خالصه نظركمي. حاكميت ملي خودش مسووليتي ندارد، به اظهار نظر در اين زمينه پرداخت
المللي حقوق بشري در  الملل در مورد اجراي مقررات ميثاق و مقررات ساير اسناد بين به موجب اصول كلي حقوق بين

l.هاي اشغالي مسووليت دارد سرزمين i i   
كميته بعد . المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز وجود داشت  همين تقابل بين دولت اسراييل و كميته بين

هاي ساكن در  آور شد كه فلسطينينگي اجراي مقررات اين ميثاق، يادگو اسراييل در مورد چ1998زارش سال از ارزيابي گ
. اند هاي اشغالي كه تحت صالحيت اسراييل قرار دارند، هم در گزارش و هم در حمايت از حقوق شان، استثنا شده سرزمين

المللي حقوق بشر اتخاذ   ابراز نمود، اما موضع اسراييل همان بود كه در برابر كميته بينكميته از اين بابت نگراني خود را
  . كرده بود

 ديوان براي اولين بار در راي مربوط به آثار حقوقي ايجاد ديوار حايل در سرزمين فلسطين اشغالي، و در قدم بعدي در 
ديوان در نظريه مشورتي مربوط به ديوار حايل به روشني . اددعواي كنگوـ اوگاندا به اجراي فراسرزميني حقوق بشر راي د

المللي حقوق بشر در مواردي كه دولت در خارج از قلمرو حاكميت ملي خود اعمال  استدالل كرد كه تعهدات بين
l.باشد هاي اشغالي، الزم االجرا مي كند، به خصوص در سرزمين صالحيت مي i i   

استدالل ديوان . المللي حقوق مدني و سياسي ارايه داد  موضوعات ميثاق بين ديوان اين تفسير را در پرتو اهداف و
المللي حكايت از آن دارد  هاي جاري در متن جامعه بين ها بود؛ واقعيت هاي عيني اعمال صالحيت دولت مبتني بر واقعيت

 مواردي هم خارج از قلمرو كنند، اما در ها اصوال در چارچوب قلمرو حاكميت ملي خودشان اعمال حاكميت مي كه دولت
رسد زماني كه دولت   به نظر مي با توجه به اهداف و موضوعات ميثاق،. پردازند حاكميت ملي خود به اعمال صالحيت مي

پردازد، متعهد به رعايت مقررات مندرج در ميثاق  در خارج از قلمرو حاكميت خود نسبت به افرادي به اعمال صالحيت مي
ود كه ديوان در راي مشورتي مربوط به ديوار حايل درمورد ضرورت اجراي فراسرزميني حقوق بشر اين مبنايي ب. باشد

l.اتخاذ كرد i i  
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 1907 كنوانسيون 43بعد به استناد ماده .  اوگاندا نخست اشغالگر بودن اوگاندا را احراز كرد- ديوان در قضيه كنگو
هاي اوگاندا  گذارد، مسووليت نيرو  عهده نيروي اشغالگر ميالهه كه مسووليت حفظ نظم و امنيت منطقه تحت اشغال را به

هاي  هاي اشغالگر تفسير موسع آرا داد؛ نيرو ديوان دراين راي از مسووليت نيرو. را در مورد رعايت حقوق بشر اثبات كرد
 حقوق بشر را نه تنها مسوول رعايت حقوق بشر شناخت، بلكه مسووليت جلوگيري از نقض»ايتوري« اوگاندا در منطقه

l.هاي ديگر را نيز به عهده آنها گذاشت توسط نيرو i i  

المللي حقوق بشري از جمله اصول به رسميت   بنابراين، براساس راي ديوان مقررات مندرج در اسناد معتبر بين
. باشد  ميها نيز الزم االجرا المللي حقوق مدني وسياسي در خارج از قلمرو حاكميت ملي دولت شناخته شده در ميثاق بين

كنند، به تعهدات حقوق بشري  اند آنگاه كه در خارج از قلمرو حاكميت ملي خود صالحيت موثر اعمال مي ها موظف دولت
  .هاي انساني مقيم آنجا پايبند باشند خود در مورد افراد وگرو

   توسعه حقوق بشر به لحاظ قلمرو اجرايي زماني -2-2-2

در بعد زماني و بحث مربوط به توسعه آن در قلمرو مكاني دو مقوله مجزا  بحث توسعه قلمرو اجرايي حقوق بشر 
تر از عمق تحوالتي كه در حوزه حقوق بشر رخ داده است تصوير جداگانه اين دو قلمرو مفيد  نيست، اما براي درك روشن

ها در قبال حقوق بشر در  تبارزترين مصداق توسعه قلمرو زماني اجراي حقوق بشر، مساله تداوم تعهد دول. رسد به نظر مي
يني آن از موضوع اجراي حقوق بشر در زمان جنگ مثل اجراي فراسرزم. باشد هاي مسلحانه مي زمان جنگ و درگيري

از اواسط دهه نود به . المللي حقوق بشر در اين مورد صراحت ندارد اسناد بين. باشد خودار نميپيشينه چندان روشني بر
هاي نظري  اما البته در يكي دو دهه اخير بحث. هم در اين زمينه وجود نداشته استآن طرف رويه قضايي مشخصي 

شايد سر اين مطلب آن باشد كه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به لحاظ . زيادي دراين زمينه صورت گرفته است
اص خودش را داشته و هركدام از اين دو حوزه اسناد و منابع خ. تاريخي به طور مستقل از همديگر توسعه يافته است
المللي به وجود آمده كه  تنها در اين اواخر برخي از معاهدات بين. شرايط اجراي هركدام تاحدودي متفاوت بوده است
از كنوانسيون حقوق كودك، پروتكل اختياري مربوط به شركت . مقرراتي از هر دو دسته در آنها گنجانده شده است

  . توان در اين مورد نام برد نامه رم ميكودكان در منازعات مسلحانه و اساس
l. بر اين باور بود كه حقوق بشر اصوالً به زمان صلح اختصاص دارد2003المللي صليب سرخ درسال   كميته بين i i در

المللي حقوق مدني و سياسي براي حمايت ازحقوق بشر در   برخي از كشورها بر اين نظر بودند كه ميثاق بين1996سال 
l.ن يافته استزمان صلح ساما i iبه تصويب رسانيده )1989(المللي را  دولت اسراييل عالرغم اين كه هر دو ميثاق بين 

ورزد كه مقررات اين دو سند براي حمايت  است، از اجراي مقررات آنها با اين استدالل در سرزمين فلسطين اشغالي ابا مي
l.باشد  در زمان جنگ قابل اجرا نميها در زمان صلح تنظيم شده و از حقوق شهروندان در برابر دولت i i  

هاي اتمي، محدوديت زماني   ديوان براي اولين بار در راي مشورتي مربوط به مشروعيت تهديد يا استفاده از سالح
l.قلمرو اجراي تعهدات حقوق بشر را با قاطعيت رد كرد i iالمللي   ديوان استدالل كرد كه در تعهدات ناشي از ميثاق بين

بيني  تنها استثنايي كه در مورد اجراي مقررات اين سند پيش. بيني نشده است اسي شرط زماني پيشحقوق مدني و سي
بيني شده در ماده چهارم ميثاق صرفاً ناظر بر شرايط اضطراري ملي  استثناي پيش. باشد شده مقررات ماده چهارم آن مي

زادي از شكنجه،آزادي از بردگي و به بردگي حق حيات، حق آ. شود است و برخي از حقوق بنيادين بشر را شامل نمي
  . باشد از جمله اين موارد مي...گرفته شدن، منع عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري و

. هاي مسلحانه راي مربوط به ديوار حايل بود  گام دوم ديوان در راستاي توسعه تعهدات حقوق بشري به زمان درگيري
المللي از حقوق بشر در  هاي بين ه كلي با قاطعيت استدالل كرد كه حمايت ميثاقدر قضيه ديوارحايل، ديوان در يك نظري

l. شود هاي مسلحانه قطع نمي زمان جنگ و درگيري i i  
 اوگاندا تكميل -  گذاشت، با راي مربوط به قضيه كنگو)1996( بنايي كه ديوان سنگ تهداب آن را در راي مشورتي 

هاي مسلحانه  دو دسته از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در دوران درگيري اوگاندا ديوان هر -در راي كنگو. گرديد
l.الزم االجرا دانسته و دولت اوگاندا را در برابر آنها مسوول شناخت» ايتوري«منطقه  i i ديوان نسبت بين مقررات حقوق 

تواند وجود  رض ميبشر و حقوق بشر دوستانه را به صورت عام و خاص من وجه تشخيص داد كه بر اين اساس سه ف
  : داشته باشد
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  گيرد؛  المللي قرار مي برخي ازحقوق انحصاراً درحوزه حمايت حقوق بشردوستانه بين) الف
   برخي ديگر از حقوق انحصاراً در حوزه حمايت حقوق بشر قرار دارند؛ و)ب
  . ر گيرندساير موارد ممكن است مورد حمايت هر دو دسته از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرا) ج

هاي مسلحانه   بنابراين، يكي از مباني استناد ديوان در مورد تداوم تعهدات حقوق بشري دردوران جنگ و درگيري
بر اين اساس از اطالق تعهدات ناشي از . باشد المللي حقوق بشر مي اطالق مقررات مندرج در ميثاق و ساير اسناد بين
هاي  اي كه در بيرون از مرز هاي مسلحانه يط اضطراري ملي باشد و درگيريميثاق فقط يك مورد استثنا شده است كه شرا

هاي  به اين ترتيب، ديگر حمايت ميثاق. آيد افتد طبعاً مصداق شرايط اضطراري ملي به حساب نمي ملي كشور اتفاق مي
ه دوران صل المللي و ساير اسناد حقوق بشري از حقوق افراد و گروه بين در زمان جنگ و . ح نداردهاي انساني اختصاص ب

  . المللي حقوق بشري خود را به دوش دارند ها هم چنان مسووليت رعايت تعهدات بين هاي مسلحانه هم دولت درگيري

   توسعه حقوق بشردر بعد تحول مفهوم مقام ذينفع -2-2-3

دولت صالحيت داشت در . دالملل مقام ذينفع درنقض حقوق بشري افراد، دولت متبوع آنها بو  درنظام سنتي حقوق بين
هاي وارده بر آنان را استيفا  گيري و ضرر و زيان را پي) اتباع(قالب حمايت دپلماتيك از اتباع، موضوع نقض حقوق بشري 

در صفحات گذشته نقل شد كه . توان يافت كه با اين ديدگاه همخواني نسبي دارد در آراي اوليه ديوان مواردي مي. نمايد
تنها مقام صالح در طرح دعواي مربوط به نقض حقوق افراد را » ماروماتيس«المللي در قضيه  گستري بينديوان دايمي داد

المللي نيز در نظر مشورتي راجع به مشروعيت اعمال شرط بر  ديوان داد گستري بين. دولت متبوع آنها اعالن كرد
سازگاري يا عدم سازگاري شرط وارده باهدف هاي عضو را معيار تشخيص  كنوانسيون منع و مجازات نسل كشي نظر دولت

در دعواي ليبرياـ اتيوپي با آفريقاي جنوبي نيز، درعين حالي كه تعهدات دولت آفريقاي جنوبي . و موضوع معاهده دانست
  . هاي ليبريا و اتيوپي را در طرح دعوا ذينفع ندانست المللي اعالن كرد، دولت را تعهدات در برابر جامعه بين

اين . گذرد الملل مدت زمان طوالني نمي در حوزه ادبيات حقوق بين» تعهدات عام الشمول« خ ورود اصطالح ازتاري
الملل شد، اما به زودي مورد استقبال ديوان قرارگرفته و در رويه   وارد ادبيات حقوق بين1960اصطالح در اواخر دهه 

براتخاذ اين موضع از خود استواري نشان داد كه حقوق بشر به تدريج ديوان . قضايي ديوان مكرر مورد استناد قرار گرفت
تحول مفهوم تعهدات عام الشمول . باشد المللي مي جزء تعهدات عام الشمول است و ذينفع تعهدات عام الشمول جامعه بين

  در رويه قضايي ديوان دو نتيجه قابل توجهي در پي داشت؛ 
د كه در گذشته صرفاً تحت عنوان حمايت دپلماتيك از حقوق افراد اي براي طرح حمايت از حقوق افرا  اوال، زمينه

المللي دادگستري در  ديوان بين. مطرح بود و به دولت متبوع افراد اختصاص داشت، تحت عنوان حقوق بشر فراهم ساخت
lمشاوره حقوقي) يا ابالغ(قضيه برادران الگراند حق دريافت i iاب آورد را جزء حقوق بشري برادران الگراند به حس.l i i 

 داده بود، 1951 در دعواي كنگو عليه رواندا، بر خالف رايي كه درسال 2005المللي درسال  ديوان دادگستري بين
هاي عضو  تشخيص سازگاري و عدم سازگاري اعمال شرط با موضوع وهدف كنوانسيون منع نسل كشي را به نظر دولت

ون منع نسل كشي را خود ناسازگار با هدف و موضوع كنوانسيون  كنوانسي IXديوان شرط رواندا بر ماده. واگذار نكرد
l.تشخيص داد i iاي از تحول حقوق حمايت دپلماتيك از اتباع به سمت حمايت از حقوق  توان نشانه  اين راي را نيز مي

هاي  دولتبشر، درنگاه ديوان به حساب آورد؛ نگاهي كه مقام ذينفع يا مقام صاحب صالحيت در حمايت حقوق افراد را در 
  . شود زمينه اصالت يافتن خود فرد و حقوق بشري او به تدريج فراهم مي. بيند متبوع آنها خالصه نمي
گيري اين انديشه را فراهم ساخت كه نقض حقوق بشر از جانب تمام دولت ها، چه به صورت انفرادي  ثانيا، زمينه شكل

ها درنقض حقوق  هدات عام الشمول، ذينفع بودن همه دولتو چه به صورت گروهي، قابل تعقيب باشد؛ زيرا اقتضاي تع
المللي دادگستري در چند مورد، از جمله در قضيه آفريقاي جنوب غربي و قضيه تيمور شرقي به  ديوان بين. باشد بشر مي

. دده نظر مشورتي مربوط به قضيه ديوار حايل اوج حركت ديوان را در اين جهت نشان مي. اين موضوع پرداخته است
اند وضعيت ناشي از ساختن ديوار  ها موظف تمام دولت« : ديوان در اين قضيه، با راي مثبت سيزده در برابر دو، نظر داد كه
مربوط به (هاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو  تمام دولت. حايل را به رسميت نشناخته و به حفظ و استمرار آن كمك نكنند

، به عالوه، تعهد دارند ضمن رعايت منشور، اجابت )هاي مسلحانه درگيريحمايت از غير نظاميان در زمان جنگ و 
l».اسراييل را در مورد اجراي حقوق بشردوستانه تضمين كنند i i   
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آيند، حق و يا  هايي كه مستقيماً طرف قضيه به حساب نمي هاي ثالث يعني تمام دولت  به اين ترتيب، ديوان به دولت
دابيرالزم را براي وادار ساختن دولت متخلف به پايان دادن به روند نقض تعهدات دهد اقدامات و ت حتا مسووليت مي

  . المللي حقوق بشري به عمل آورند بين

   توسعه حقوق بشر ازتعهدات منفي صرف تا تعهدات مثبت -2-2-4

ده است، توسعه المللي رخ دا  بعد ديگر از تحولي كه درحوزه تعهدات حقوق بشر در رويه قضايي ديوان دادگستري بين
اجراي فراسرزميني تعهدات حقوق بشر كه درگذشته نه چندان دور در . باشد اجراي فرا سرزمني حقوق بشر در عمق مي

اوج . حد صرف رعايت موازين مورد ترديد بود، در آراي جديد ديوان به صورت تعهدات مثبت مورد تاكيد قرار گرفته است
ـ اوگاندا قابل مشاهده استاين رويكرد در راي مربوط به دعواي ك هاي اوگاندا به عنوان  ديوان بعد از شناسايي نيرو. نگو

هاي اشغالگر، دولت اين كشور را مسوول اعاده و حفظ نظم در منطقه تحت اشغال و موظف به رعايت قوانين كنگو  نيرو
هاي خود شناخته شد و  عل نيروهم مسوول فعل و ترك ف» ايتوري«بر اساس راي ديوان اوگاندا در منطقه . معرفي كرد

المللي از طرف ساير بازيگران، از  هم مسوول هرگونه كوتاهي در جلوگيري از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين
l.جمله شورشيان خود كنگو i i   

وع هاي تحت اشغال خود دو ن هاي اشغالگر در سرزمين توان چنين نتيجه گرفت كه كشور  بنابراين، ازمجموع آرا مي
) المللي؛ ب داري از نقض تعهدات حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه بينمسووليت منفي خود) الف: ده دارندمسووليت به عه

المللي در منطقه تحت كنترل  تكليف مثبت جلوگيري از نقض تعهدات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين
  . خود

   متد ديوان در توسعه حقوق بشر -2-3

الملل استفاده  المللي داد گستري در توسعه قواعد حقوق بشر از متد تفسير قواعد موجود در نظام حقوق بين ين ديوان ب
lروشي كه در رويه قضايي ديوان به كار گرفته شده روش توسعه نظام حقوقي. كرده است i iديوان در . باشد  موجود مي

رود، به  ها نمي هاي عملي پراكنده و نامنظم دولت را سراغ رويهپردازد؛ زي اين زمينه به استخراج قاعده يا قواعد جديد نمي
كند و درصدد جمع آوري عناصر پراكنده و صورت بندي عقالني  هاي مختلف استناد نمي ها و قطعنامه محتواي اعالميه

زم ايجاد گيرد؛ زيرا اين روش مستل ديوان از روش ساختار شكني قاعده حقوقي هم بهره نمي. قواعد حقوق بشري نيست
 اوگاندا، راي - روش ديوان در قضيه كنگو. شود تغيير در ساختار قاعده موجود حقوقي است كه ديوان بدان متوسل نمي

مشورتي مربوط به آثار حقوقي ديوار حايل و نيز برخي ديگر از آراي مربوط به حقوق بشر، روش بسط قواعد موجود از 
  . دباش طريق تفسير موسع و تصديق توسعه آن مي

دهد ديوان در قضاياي مورد بحث از متد تفسير موسع استفاده كرده، اين است كه ديوان   داليل و قرايني كه نشان مي
المللي و قواعد كلي  ها، معاهدات بين رود و به مواد ميثاق گيرد؛ سراغ اصول از پيش ثابت شده مي از ابزار عقل مقوم كار مي

تدالل ديوان در مورد اجراي فراسرزميني حقوق بشر و اجراي حقوق بشر در زمان البته روش اس. كند عرفي استناد مي
  . باشد جنگ اندكي متفاوت مي

  استدالل ديوان در مورد اجراي فرا سرزميني حقوق بشر) الف
وق المللي حقوق مدني و سياسي از قواعد حق  در مورد اجراي فراسرزميني، ديوان باتوسل به اطالق ماده دوم ميثاق بين

ها به  تعهد دولت(بند اول ماده دوم ميثاق . كند دهد و مفهوم آن را در پرتو زمان روشن مي بشر تفسير موسع ارايه مي
مبهم است و قدر مسلم آن افرادي است ) اجراي مقررات درمورد افراد ساكن در قلمرو سرزميني و تابع حاكميت خودشان

در فضاي شرايط زماني دوران . م تحت حاكميت آن قرار داشته باشندكه هم در قلمرو سرزميني دولت ساكن بوده و ه
تر در زمان تصويب ميثاق اصوالً ماده دوم  به عبارت روشن. تصويب ميثاق برداشت فراتر از اين، از ماده دوم وجود نداشت

گذشت ايام و آشكار ديوان به مدد . هاي جديد پيش آمده است ابهام در اثر گذشت زمان و ظهور ضرفيت. ابهامي نداشت
هاي عيني كه  ديوان با توجه به واقعيت. دهد هاي عيني جديد از بند اول ماده دوم تفسير موسع ارايه مي شدن واقعيت
هاي  پردازند، به تداوم مسووليت ها در خارج از قلمرو حاكميت ملي خود به اعمال صالحيت حاكميتي مي گاهي دولت

المللي حقوق مدني  ديوان به صراحت از اهداف و موضوعات ميثاق بين. دهد كم ميحقوق بشري تحت اين شرايط جديد ح
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l.گويد، از اين كه تعهدات حقوق بشري بايد در پرتو اين اهداف و موضوعات تفسير شود و سياسي سخن مي i i ضرورت 
ميثاق و حركت به سمت تامين اهداف آن ايجاب مي  آن به قلمرو كند كه اجراي مقررات مندرج در تحقق موضوعات 

ها در هر مكاني كه به  شود كه دولت اهداف و موضوعات ميثاق در صورتي تامين مي. ها محدود نشود حاكميت ملي دولت
آيد، به تعهدات حقوق بشري خود پاي  پردازند و در نتيجه زمينه نقض حقوق بشر فراهم مي اعمال صالحيت حاكميتي مي

  . بند باشند
  د اجراي حقوق بشردر زمان جنگ استدالل ديوان در مور) ب

اين . كند  ديوان درمورد توسعه اجراي تعهدات حقوق بشر در زمان جنگ از قياس منطقي يا همان تمثيل استفاده مي
هاي تحت اشغال توسعه  نكته قابل يادآوري است كه ديوان تعهدات مثبت حقوق بشر در زمان جنگ را فقط در سرزمين

 حقوق بشر از اين بعد، ديوان قلمرو سرزميني حاكميت ملي را به سرزمين تحت اشغال قياس ديوان براي توسعه. دهد مي
هاي حاكميت ملي است كه  آيد و جز مولفه  ملت به حساب مي-سرزمين به اين دليل يكي از عناصر دولت. كند مي

ز اين منظر تفاوتي با قلمرو سرزمين تحت اشغال ا. پردازد سازمان سياسي در قلمرو آن به اعماي قدرت و صالحيت مي
بنابراين، . پردازد حاكميت ملي ندارد؛ زيرا دولت اشغالگر در قلمرو منطقه تحت اشغال نيز به اعمال قدرت و صالحيت مي

ها به اجراي حقوق  حكم همان تعهد دولت. پس حكم نيز بايد ثابت باشد. وجه شبه كه اعمال صالحيت باشد، وجود دارد
  . باشد بشر مي
داري از نقض حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق تحت ها را درخود ل نه تنها تعهد دولتيوان براساس اين تمثي د

گيري از نقض حقوق بشر توسط ساير بازيگران را هم اثبات  داند، بلكه مسووليت مثبت آنها در پيش اشغال برقرار مي
  . كند مي

   هدف و غايت مورد نظرديوان درتوسعه حقوق بشر-2-4

ه  داند كه دولت دهد كه اين نهاد موضوع حقوق بنيادين بشر را فراتر از آن مي  رويه ديوان نشان مي ها بتوانند راجع ب
گنجد،  حقوق بنيادين بشر از نگاه ديوان در دايره حقوق تاسيسي نمي. بود و نبود آن از طريق معاهدات تصميم بگيرند

شناسند و تعهد خود را در مورد اجراي آن اعالن  د آنها را به رسميت ميالمللي وجو ها با انعقاد معاهدات بين دولت
كند با سهولت به تعطيل ناپذيري حقوق بشر راي دهد و زمينه توسعه قلمرو  اين نوع نگاه به ديوان كمك مي. كنند مي

رفته است و طبعاً اما اين حركت، حركتي است كه در طول زمان صورت گ. اجرايي آن را در ابعاد مختلف فراهم سازد
  .توانست بدون تعيين هدف مشخص و داشتن آرمان معين اين حركت رو به تكامل را انجام دهد ديوان نمي

 اوگاندا و برخي ديگر از آراي مربوط به دعاوي حقوق بشري چنين -هاي ديوان در راي كنگو  با تامل ژرف در استدالل
ين نظم اجتماعي و در راستاي حركت به سمت آرمان بشريت تحقق رسد كه توسعه مورد بحث در پرتو تام به نظر مي
بايست در تفسير و  كند كه مي ديوان در برخي آراي اخير خود صريحا از بشريت به عنوان يك شاخص ياد مي. يافته است

l.العين همگان باشد تطبيق مقررات حقوق بشري نصب i i43بيني شده در ماده   ديوان با استناد به مقررات پيش 
l.كند  الهه قاعده كلي استخراج مي)1907(كنوانسيون چهارم  i i هاي  بيني شده است تعهد كشور  پيش43 آنچه در ماده

قاعده كلي كه ديوان براي رسيدن به اين هدف . باشد اشغالگر به حفظ نظم و امنيت اجتماعي در منطقه تحت اشغال مي
باشد، اما نه صرف رعايت در دوران صلح و يا صرفاً رعايت آن در  ها به رعايت حقوق بشر مي كند، تعهد دولت استخراج مي

بنابراين، از نظر ديوان در شرايط . جا و تحت هر شرايط زماني ها، بلكه رعايت آن در همه قلمرو حاكميت سرزميني دولت
قوق بشر را در اشغال نظامي تامين هدف حفظ نظم و استقرار امنيت در صورتي ميسر خواهد بود كه قدرت اشغالگر، ح

اين قاعده به نظم . سرزمين تحت اشغال خود رعايت نمايد و از نقض آن توسط ديگران هم جلوگيري به عمل آورد
به همين دليل ديوان معتقد است اوگاندا در سرزمين ايتوري مسوول فعل و ترك . عمومي و خير مشترك متكي است

l.باشد منطقه ميهاي ديگر مستقر در  هاي خود و همه نيرو فعل نيرو i i   
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� �8Z<�� �#J\��Z	 ��  ��35�� ��3 �� �8��_� ��.  
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 �6�4 %H�� 78�C +�����1 �4 +U� 
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  �5�1 �� h���	 
 O� +, ��l"�� -�H �1 @�& O� 5 O��  
 +K J� �� 7
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�
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 ����� �J� �
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  )١٩٦٥(د ＊％و د سياسي حقوقو ميثاق  - ٢

ك３ لولو چى اق په مقدمه    :ددې ميث
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 +, ��: �� 
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ولنيزو او اقتصادى حقوقو ن７يوال ت７ون -٣ ／ى، ！   د فرهن
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 ������ ��o�� 
 �`�G4 B�3אG� �	��# �
�z�	� �� ������a �(o���� 
x��� B�, � 


 �1 �Z" cx� 
 �� �H �3�z4 �9�� �� x��� 
 �"35
 �1 »5��f 
 B�, �x���¸�.B�, �-(��q��  ( ���~��f� +3 +,
8���� h58	.  

 ���# (�q�5 +, ̀ �G4 �q
 �1 +K ��, ���' ���
���� �Gq `�G4 �q
 
 +�� �� 7��� +"��
 
 7
�� +"��
 
 ̀ �G4 7
 

�) ( �� �� O,�4 ���5 �t�f ����� �+&'
 ��<]� g�, =& �3 �� +o��1 ��_�� (�� �7�����a 
 �78��) B�c �� =& �3 �� 78�

����"�4 ��6 ��1�4 g�, �� �4�1 ���  �� �� +, g�1 �1 �� 
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�� �"35
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 :x- �(o���� 
 +, `�G4 �q
 �1 +K ��, ���' ���
���� �Gq `�G4 �q
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�z�	� �� ������a���&��& 75�K 75C ���R�S� +9: �&��& �3 
 �5�1 �� �� �� �� ��35�� 
 ��6 �	��# ���a.  
 �/3��H �8)�R� �� ��C
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�
 (��: g@C �5�1 �� ���a 
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  ومدنى حقوقو ن７يوال كنوانسيون د سياسى ا- ٤
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 ������ ��o�� 
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 B�, �{� 
 �� �H �3�z4 �9�� �� 
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 B�, �{�G, � C �4 h58	 ���~��f� +3 �� .  
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 �� ���0� �1 5�_�� 
 `��@�  
 ������ ��o�� 
 O� +, ��D�� 7
 �1 �1 �� �
 ��H 5�o��a ���.)� ����3G� �1 �	��# 
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�@� ��5�c �� ��� �7¹�� �� +�� �� (��.)� (���3G� 
 �	��# 
 �_& 
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���� �5�� `�G4 �q
 
 +K �
 (�q�5 +, ��3� 
� �� ( ��  �� (�8� �5�1 �� �U�
 +K (H �C�,5� g��
 �:�4 �� �1 �4 8��' =dS +, h5�0 �U� �1 �`�R�� ��
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(H ��&��& 75�K 75C ���, � C�4 
 �	��# (o���� �� �����a.  
+K ���� +, ���� »G��� �1 7
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 �1 +K ��, ���' ���
���� �5�� ̀ �G4 �q



 
 �5�1 �� �G:� ��:�� � 
 +, ���1 �1 T�",�� �� ��",�# =dS 
 ����# ��H B8�º�1 ( ��  ����� �+&' �t�f ���5 �O,�4
 g��*� ��6 ��1�4 B�c�� �� �4�1 �� ���� g�1 �1 �� 
 �4C�# �5�� �3 �R� �(o��1 ��_�� (�� �� 7�����a 
 ��8��) �5�� �3 �8��)

��, ����5
 ��U�
 �� (3 ����"�4 �(�:.  
+K �83�H >3�z4 +, �
�� �"35
 �1 `�G4 �[���� 
 �o�5�8"�) :`�G4 �q

 +, ̀ �G4 �q
 �1 +K ��, ���' ���
���� �5�� 

JG, !�"�4 �:�4 �&��& �3 �1 �5�1 �� �� �� �� ��35�� 
 =�R�S� �9: ��6 �	��# (�8� �( ��  �3�H =�a� ��.  
+K ���.)� �
�q@ �1 �
�� �"�_3�\dH `�G4 7
 
) : �# �
 
 �:�4 ��&��& �1 �� �
 �&��& �3 78��[� �1 `���	 
 �G:� B�a

� 
 �� �G,� ������ ��<Z4 B�c �� 
 83�& ̀ ���	 ��Z, 78"� �� �(H BG, �3�"# ���6 ��1�4 �� �4�1 ���S �� `���	 
 +K ��
 g�1 �1 �� 
 ���# g�, =& �3 �R� ��_�� (�� �� ������a 
 ��8��) ( ��  ����� �+&' �O,�4 �t�f ���5 
 �5�1 �� �3G:� ���a

�	 �:�4 ��&��& �1 ��  ����� +,(H BG, !�"�4 +3 ����# �� �3�"# ³����(  
 ����:c ���a �1 �# B�U�H� 
 ��"� 
 +K �83G, ���4 �
5��� �U� �1 ��6 �1 ���.)� �� �� ���G4 ����3G� �5�� 
 O� `�G4 7


�1 �1 �����1�4 (R�f +, (���o��6 �1 g�8�� � 
 h���	 
 �� (��& A���.& +, 8�R� �1 h���	 
 +�"f +U� �� +, �� +, g
(��& ��� ��&�& �� �5��� �	��# 
 �_& 
 +, �5�K �1 �� 
 �U� +��& �%R��.  

كله-٥    د استخدام او اشتغال پورې اړوند د تبعيض د چارو په ه
امه١١١ اوله ن    لمبر مق
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 �� �H� +, ���' �1 ̀ ��R����, (��") ̀ ��@�  B�3אG� 
 5�, 
 �9�� ��5��6 �1 »5��f 
 B�, � B�U�H� �� g
 �1 »5��f 
 �� 7G,� 7�,��� +3 +, ��]�� �1 8��[� 75�1{��G, �3�z4 ���� ������ 7[���� +3 �9�� �� .  

 �	��# 
 �� ������ ��[� ��� �� �1 ��<Z4 B�c �� 
 �� ��o��a �1 h���R� 
 ������
 �
�� �"35
 (��� ������ 7[���� 

�1 B[� ��� �� ��<Z4 
 �� ��&��& �8"���, ��C
 O� 78��& @��f �1 B�U�H� 
 ��"� 
 78��& h���	 .  

وانسيون - ٦ و كن ضونو دله من％ه وړل   د＊％و په وړاندى د ！ولو تبعي
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 ��9�� �"R�4� �1 �Z" c)(�Z�� � ( 
 �/ �� �1��/x�� B�c �� 
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 +R1 �3�z4 
 I�� �G�3�1 

 
 �� �H �3�z4 �`��R����, ��[� ��� �� 
 ��<Z4x��x 
 �9�� �"35
 �1 �Z" 
 B�, �{� ��  ��*�� �� I�� C �1 �
���� 
G, �8�1 ���"] %3��f� +3.  

��� �
�� ��3
 �� ��3�  ��3 ̀ ��R����, �
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 8�  7
 
 
{���� �� A��� ���*�� ������
 
 ��  `��R����, �� bR�& �1 +� .  

{� +K +^�:[� ��f� 
 �� �5� (^5� ��3
 ��6 ��5�d  �� 8�  O�H
 ��*�� 
 �`��R����, +K �
 (�,�a�
 O� 7
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 + ��1 7
x��x8���� ��*4 �9�� �"35
 �1 �Z"9d  
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 ���� �� �
���� (�. � 
����� �83�H ��̂  �3 ��  `��R����, �
 �� ���
���� +, ��S��H �1 �
� . ��6 7��"H 7
 ��
x� %3��3��� 
 ���
���� x� ���6 +)�"l� �� �
���� � �� ���
���� x{ �� �
���� %3�� � � 
 ���
���� {x �
���� (&�) 

�83�H ��^ �3 ��  8�  �[���� �� ��6.  
 
{��� 
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 �1 �� ��� �# 7
��� � 
 ��6 
 �� (�8� �(o���� �������a % � � �� ��35�� �� +�
 +K �
 (����, ���' �� 8*�� ������
 �Gq �����G4 ����3G� 
 �	��# 


��c �����<Z4 
 78��[� �1 �� 
 +K ��H B��� O�"z4 �(H !"S�& ��6 �	��# % ��  8��[� 75�1 +��.)� �1 ��[� ���� 
BG, �4 Y���5 h���8	� �5�1 �� ��[� ���� ��c �����c ���a 
 (U� 
 +3 5���� 7
 �1 �� �(R��� 78�C ��f��4 B�0�.  

 �� ��& ��� �1 +K �����<Z4 78��[� �1 �� 
 ��U� +K �
 %�5�d  82<4 ������
 �3Gq +, �
�� �"��
 �1 `��R����, 

�����*� ��[� ��� �� �� ���, A�5 
 �4���<Z4 
 78��[� �1 �� 
 �5�K �5C ��@C �1 �� ���̂  �� +& +K ��, ������ �� 

%H B���� +, �� �1 � �� .  
 �
�z�	� �������a �% ��  �1 �:�4 �Go��^ �1 �S�& ���a �1 +K �
 7G, ������ ������
 �3Gq +, �
�� �"35
 �1 `��R����, 


�& (o���� �� �6 �4 ��, �<]� !����	 5���� �1 7
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  قانونگذاريضرورت 
  و 

 ن در كشور تطبيق آ
  قضاوتپوه شاه علي اصغر شهرستاني

  
  

ها بوده، اسالم آخرين دين دنيا وآخرت است كه  گر واقعيت اگر به پيدايش و زندگي بشر نظر اندازيم تاريخ اديان بيان
  بر اساس بينش دستور آن اگر دنيا نباشد، در مورد آخرت چه تفكراتي به ما پيش خواهد آمد؟ 

سازيم و به حرف قرآن    زندگي آخرت را به وسيله اعمال و رفتار خود در دنيا مي، نماييمدقتدين اگر دقيقاً به فلسفه 
  . رسيم و محققاً همة ما در روز قيامت به مزد اعمال خود مي) 185س آل عمران (چشد   هر نفس زنده، شربت مرگ را مي

ت و در يكي از دو محل متذكره به پاداش در آنجا هركس نظر به اعمال دنيايي در جهنم و بهشت راه خواهد ياف
ارزش  تواند براي آخرت مفيد يا مضر، ارزشمند يا بي هاي انسان در دنيا مي تالش و كار. هاي دنيوي خود خواهد رسيد كار

نماز، روزه، حج، (شرع ) 83س آل عمران (فقهاي اسالم به جاي كلمه قانون كلمات دين . مثبت يا منفي، خوب يا بد باشد
اند  منهاج، طريقه، صراط را به كار گرفته) 40س يوسف (شريعت، حكم شرعي ) ات، جهاد، امربه معروف ونهي از منكرذك
  ). 43 مجله عدالت ص 1385 سال 44شمارة (

تقسيمات قانون ازنگاه ماهيت و واضع آن به قانون الهي و قانون بشري قابل يادآوري بوده كه روي ماهيت و حقيقت 
الشان يكي از اين كتاب يا قانون الهي است كه  هي نازل شده عاري از جعل و تزوير و تغيير است قرآن عظيمآن با وحي ال

  . باشد احكام آن تا ابد التغيير مي
كه شامل قوانين اساسي، عادي، خاص . گردد ها براي اداره جامعه وضع مي دومي اصول ومقرراتي است كه ازطرف انسان

  . باشد مي
يع ووضع احكام عبادي وجنبة معنوي دادن به قوانين مدني، تجارتي براي اداره حيات دنيايي كه تكامل اسالم در تشر

حيات اخروي وسعت نظر داشته وضع قوانين مدني، سياسي، مالي، تجارتي و غيره ارزش دنيايي بوده و جنبه معنوي 
  . دادن به آن فايدة اخروي دارد

 اثرخويش به نام حقوق جزاي اختصاصي اسالمي كه در 13اه تهران درصفحه آقاي دكتر عابدين مومني استاد دانشگ
  :  انتشار يافته به نقل از عالمه طباطبايي نگاشته اند1382سال 
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اي  پيدايش مالكيت در جامعه انساني مبتني بر قدرت غريزي در انسان است، بر اين كه انسان از هر چيزي به گونه«
انواع . كند رد، و در راه حفظ بقاي خود هر آن چيزي كه بر آن قدرت دارد استخدام ميب  امكان انتفاع دارد، سود مي

  . دهد مركبات جمادي، حيواني و انساني را به خدمت گرفته و مورد انتفاع قرار مي
ه منافع حاصله از اشيا با  نياز مبرم انسان به اجتماع و تعادل، او را مضطر به قبول مشاركت همنوعش در انتفاع ب

انسان و افراد همنوعش در نياز مبرم انتفاع به منافع حاصله از اشيا با كارهاي مشترك، . هاي مشترك آنها نموده است كار
هاي انجام  مجموع افراد از مجموع كار. پردازد   مييهاي به صورت اجتماع درآمده و هر يك به جزي از اجزاي اجتماع به كار

فردي از . برد  و هر يك به مقدار شان اجتماعي بهره مي. شود  همه ميان آنها تقسيم ميهاي برند، نتيجة كار  شده بهره مي
برد و با سلطه پيدا كردن،   شود، مدنيت طبيعي را از بين مي انسان با اين كه اجتماعي است هر اندازه نيرويش بيشتر مي

  . نمايد  مال آنها هر چه بخواهد حكم ميدر جان، حيثيت،. شود  آنها را مالك مي،گيرد و خود مردم را به خدمت مي
از جمله افكار آن انسان اذعان و تصديق كرده به اين كه شايسته است به هر سببي كه ممكن است براي خودش بهره 

ها در همه چيز تصرفات  در ماده تصرف كند و از آن ابزار سازد با ابزار به انواع صنعت. ببرد و حيات خود را ابقا نمايد
و . شوند انتفاع ببرد با آنها مصالحه كرده از آنها هموزن آنچه منتفع مي. به استخدام همنوعانش بپردازد. ن نمايدگوناگو

اجتماع مستقر . همين مصالحه حكم انسان است به اين كه اتخاذ و گرفتن زندگي مدني و اجتماعي تعاوني واجب است
ماعي امري است كه حكم استخدام مذكور اضطراراً آن را توليد حكم به عدالت اجت. گردد، عدالت اجتماعي به وجود آيد

هرگاه انسان برديگري سلطه پيدا كرد، حكم اجتماع تعاوني و عدالت اجتماعي ضعيف گرديده، قوي حق ضعيف را . كرده
  .»...رعايت نكرده

كند،  ها بحث مي ير كشورداند، از جنگ دو كشور و سا اي ديگر مسايل را از تحت تاثير بودن طبيعت انسان مي  عده
  . اند ها انسان را قرباني كرده مثل اسكندر، ناپليون، هتلر وغيره كه ميليون

، نظام تماميتخواه و جاه 1945 – 1939و 1919 – 1914خوانند بعد از جنگ  آگاه مياي آن را ضمير ناخود و عده
  . ها گرديده است ها منجر به سلب آزادي عقيده طلبي

صراحت دارد، ) 71 - 72ص (مندي بشر نظرياتي دارند، در مورد خلقت بشر قرآن در سوره   باب قانونعلماي اسالم در
در كتب معتبر صراحت وجود دارد كه بشر، . تصريح نموده) 8-7س شمس (دهد  اين كه انسان خوب و بد را تشخيص مي

گذاري را در موضوعات  بعدي بنياد قانونهاي ما در قسمتكه . براي تنظيم نظام اجتماعي به وضع قوانين اعتراف دارد
  . جزايي، مدني، تجارتي و ساير مسايل مورد مطالعه قرار خواهيم داد

هاي اصلي دولت را در هر كشور، قوه مقننه  نماييم كه يكي از ارگان با استنتاج از تحليل علما و دانشمندان، درك مي
دهد، زيرا تامين نظم و  ار دارد كار مهم و اساسي دولت را انجام ميدهد كه در كنار قوه اجراييه وقضاييه قر آن تشكيل مي

 امكان پذيراست، منابع مهم هاي اشخاص از طريق تصويب قوانين عادالنه امنيت و عدالت در تضمين حقوق و آزادي
معاهدات و هاي اسالمي به خصوص افغانستان شريعت اسالم، قانون اساسي، منشور ملل متحد،  گذاري را در كشورقانون

 قوه مقننه است تا وظيفه. دهد المللي با رعايت حقوق بشر اسالمي، عرف وعادات پسنديده تشكيل مي هاي بين كنوانسيون
و منابع متذكره را به دقت تمام در . گذاري رول و نقش مهم و به سزايي خود را در زمينه متبارز سازددر سيستم قانون

  . رد نظر با احكام شريعت در مغايرت قرار نگيردهاي مو نظرداشته و بدانند كه ارزش
اند و قوانين را در معرض تطبيق قرار  هاي بر سر قدرت از خود قوانين داشته گذاري، نظامدر كشور ما از بدو نظام قانون

ها بوده  قوانين اساسي محور اصلي نظام. كه حاكميت قانون از نظر تاريخي تاجايي امر ضروري دانسته شده است. اند داده
علما و دانشمندان به اين نظر هستند كه اگر قانون . متكي به آن در ساختار ساير قوانين اصول اساسي رعايت شده است

آيد و از تحقق عدالت در جامعه امنيت به  يكسان و بال انحراف تطبيق گردد، از تطبيق قوانين عادالنه، عدالت به وجود مي
 تمثيل از حاكميت دولتي ،تطبيق قانون. گردد م و ثبات نظام سياسي تقويه ميوجود آمده و از موجوديت امنيت نظ

حاكميت قانون در فهم و درك از قوانين و تربيه درست منسوبان مراجع تطبيق كننده قانون ارتباط . دانسته شده است
  . مستقيم داشته، حكومت قانون بر تمام اقشار جامعه به صراحت و يك سان قابل تطبيق است

دم درك دقيق از قوانين وعدم تطبيق دقيق قوانين از پايين بودن سطح تعليمي و تحصيلي و فساد اداري در كشور ع
 تاالحال به مشاهده 1357مثال عملي اين مطلب در كشور ما ازسال . گردد موجب بربادي نظام وسلطه قانون در جامعه مي
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داران مسلح سبب عامل فساد و بدبختي ملت وعدم تطبيق رسد كه جنگ عليه دولت با خشونت عليه ملت توسط زور مي
  . سالم قانون گرديده است
ترين ضروريات زندگي فردي و اجتماعي دانسته شده بدون اين هر دو نظام به اختالل مواجه  قانون و حكومت از مهم

حاكميت قانون را تاكيد بوده روي اين اصل بشر در ادوار مختلف نيازمندي خود را به آن به اثبات رسانيده است و 
كشانم  دراين بحث موضوع را به بيراهه نمي. اند ها در ادوار مختلف شريعت الهي را برخود حاكم دانسته اند و انسان نموده

بايد به عرض رسانم كه در مورد قانون، نقش قانون در تنظيم روابط مناسبات اجتماعي و سياسي، اهميت و فن 
 و قانونگذاري، نقش پارلمان در پروسه قانونگذاري در افغانستان، تاريخچه قانونگذاريسير ، ضرورت قانون، قانونگذاري

 ماهنامه عدالت ارگان نشراتي وزارت عدليه مطالب مفصل به رشته 1385 ماه ميزان سال 44ساير مطالب در شماره 
  : را به عرض برسانمدانم تا در مورد قوانين و صورت تطبيق آن مطالبي  بهتر مي. تحرير در آمده است

   قانون اساسي-1

دانان، علماي معتبر ديني تسويد و در تمام كشور به صورت عموم با رأي مستقيم و يا غير به صورت عموم توسط حقوق
هاي حكومت، وظايف حكومت،  نوع اهداف، و پايه(رسد كه از شكل دولت  به تصويب مي) لويه جرگه(مستقيم مردم 

حقوق ملت، اقتصاد و امور مالي و حق ) قوه مقننه (قانونگذاري، حاكميت قانون و محور )جياداري، سياست خار نظام
 . نمايد  مالكيت، قوه قضاييه و وظايف آن، بيرق، زبان رسمي و ساير مطالب بحث مي

حوت  ماده اوالً در دهم 73نامه اساسي دولت عليه افغانستان طي  اساسي افغانستان تحت عنوان نظامنخستين قانون
ش در لويه جرگه پغمان به تصويب رسيده اولين ماده . هـ1303 هـ ش در لويه جرگه مشرقي و سپس در سرطان 1301

و دين افغانستان، دين مقدس اسالم و مذهب . آن از استقالل داخلي و خارجي و دولت مركزي واحد بحث كرده است
ن بحث داشته، اين قانون از حقوق عموميه تبعه افغانستان رسمي را مذهب حنفي تذكر داده است و از ساير مذاهب و اديا

امر تدريس را آزاد و مطابق نصاب . بحث نموده و همه افراد را بالتفريق ديني و مذهبي تبعه افغانستان خوانده است
ي عموم تابعين كشورداراي حقوق مساو. معارف هر فرد به صورت عموم و خصوص اجازه تعليم و تحصيل را داشته است

خوانده شده، ملكيت افراد طبق قانون مصوون دانسته شده است، استمالك ملكيت مطابق قانون كه اوالً قيمت آن به 
اين قانون از هيات وزرا . مسكن اشخاص از تعرض مصوون دانسته شد. گرديد شد بعداً استمالك مي صاحبش تاديه مي

محاكم عدليه و علنيت محاكمات و استقالليت قضا و اين كه صدراعظم، تا مامورين دولت، مجالس مشاوره شوراي دولت، 
هيچ قضيه خارج از صالحيت محكمه مورد رسيدگي قرار نگرفته تا ديوان عالي براي محاكمه وزرا امورماليه، اداره واليات 

كه اين قانون و ساير موارد بحث داشته، اولين قانون اساسي و يك قانون عالي مترقي در وقت و زمان آن بوده است اين 
نمايد مگر اين قدر بايد متذكر شد كه ديوان عالي به راي وزرا داير نشده و در  چطور تطبيق شده، بحث زياد را ايجاب مي

  . اين مورد در هيچ يك اسناد تاريخي مطالبي تذكر نيافته است
در زمان زمامداري محمد  هـ ش 1310 عقرب 8دومين قانون اساسي به نام اصول اساسي دولت عليه افغانستان در 

در اين قانون از اصول كليه دولت عليه كشور كه شامل دين، مذهب و اين .  ماده به تصويب رسيده است110نادر شاه در 
كه پادشاه از مذهب حنفي باشد، ساير اديان، استقالل كشور، مركزيت، پايتخت، بيرق، حقوق پادشاه، حقوق عموميه اتباع 

 و تشكيالت مجلس، مجلس اعيان، مجالس مشاوره واليات، وظايف و حقوق وزرا، حقوق مامورين، افغانستان، شوراي ملي
ماليه، اداره واليات، عسكر و ساير مطالب بحث داشته و اصل مهم در ضميمه اين قانون به  عالي، امور محاكم، ديوان
صلين افغان كه به پول دولت براي رسد كه مامورين وزارت خارجه و صاحب منصبان عسكري و همچنان مح مالحظه مي

شدند به ازدواج همراه تبعه خارجه مجاز نبوده، اين قانون تا انفاذ قانون جديد مرعي  تحصيل در خارج مملكت اعزام مي
  .االجرا بوده است

يح  در دوره كار محمد ظاهر شاه توش1343به اين نام در نهم ميزان )  سنبله28-18لويه جرگه (اولين قانون اساسي 
گرديده است، اين قانون از دولت، پادشاه، حقوق و وظايف اساسي مردم، شورا، لويه جرگه، حكومت، قضا، اداره، حالت 

  . اضطرار، تعديل و احكام انتقالي بحث نموده است
 كه اين اين. اند اري گرديده دهة انفاذ آن را به نام دهه دموكراسي، ياد نمودهذگ طبق اين قانون نظام دموكراسي بنيان

  . قانون تاچه حد مورد تطبيق قرار گرفته يك قانون خوب در متن مالحظه شده است
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 5 تصويب و در 1355 دلو 25 در دوره حكومت جمهوري محمد داود خان توسط لويه جرگه 1355قانون اساسي 
 تصويب و به 1359 حمل 25در . ا.د.به تعقيب اصول اساسي ج.  ماده توشيح گرديده است136 فصل و13 در1355حوت 

 يك سلسله تعديالت به خاطر مشي 1369 كه در جوزاي 1366معرض تطبيق گذاشته شد بعداً قانون اساسي قوس 
سه قانون اخير الذكر در معرض كودتاي نظامي و جنگ خانمانسوز قرار داشته چندان در . مصالحه ملي در آن وارد شد
  . معرض تطبيق قرار نگرفت
ويه جرگه تاريخي قانون اساسي اخير تو  هـ ش در خيمه لويه جرگه در شهر كابل 1382 جدي 14 قوس الي 22سط ل

 هـ ش توسط جاللتمĤب رييس 1382 دلو 6 ماده به اتفاق آرا تصويب و به تاريخ 162 فصل و 12منعقد گرديده در 
تداوم جنگ در اين كشور، و اين قانون شامل مقدمه بوده كه مبين عقايد مردم افغانستان است، . جمهور توشيح گرديد

جهاد مردم در برابر تعرض بيگانگان، صورت يك پارچگي ملت، رعايت منشور ملل متحد، وحدت ملي، حراست از 
استقالل، حاكميت ملي، تامين دموكراسي، ايجاد جامعه مدني و مبارزه عليه خشونت و ساير مطالب است در فصول 

ها و مسووليت آن، حكومت و  اع كشور، رييس جمهور و صورت صالحيتمتعدد از دولت، حقوق اساسي و وجايب اتب
باشد، لويه جرگه و صورت تشكيل آن، قضا و  مسووليت وزرا، شوراي ملي كه شامل ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي

تقالي محكمه، اداره، حالت اضطرار تعديل قانون، احكام متفرقه، احكام ان هاي ستره تشريح محاكم سه گانه و صالحيت
  .وساير مطالب بحث نموده است

دين دولت، دين مقدس . در اين قانون، افغانستان دولت جمهوري اسالمي، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه خوانده شده
  . اسالم بوده، پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان درحدود احكام قانون آزاد دانسته شده است

بل تذكر آن است كه طبق ماده سوم اين قانون در افغانستان هيچ قانون مخالف معتقدات و احكام دين اصل مهم قا
  . تواند مقدس اسالم نافذ شده نمي

تطبيق . طبق قانون، حاكميت ملي به ملت تعلق داشته، ملت شامل تمام افرادي است كه تابعيت كشور را دارا باشند
  .  به ايجاد جامعه مرفه مكلف دانسته شده استتمام قوانين وظيفه دولت بوده دولت

هاي  هاي گروهي به تمام زبان هاي كشور، زبان پشتو و دري، زبان رسمي دولت و نشر مطبوعات و رسانه منجمله زبان
  .  قانون تذكر يافته است21و پايتخت در ماده ) 19(بيرق و نشان ملي در ماده . رايج كشور آزاد خوانده شده است

وم حقوق اساسي، تساوي حقوق ووجايب زن و مرد در برابر قانون، حق زندگي، تعليم، كار، تاسيس احزاب و درفصل د
هاي اجتماعي، حق آزادي و آزادي بيان، مصوونيت و محرميت مراسالت و مخابرات، مسكن، ملكيت، ممنوعيت  سازمان

آنچه در قوانين قبلي به مشاهده .  تذكر يافته استتعذيب و جزاي مخالف كرامت انساني و گرفتن اقرار و شهادت به اكراه
  . نرسيده در اين قانون تسجيل گرديده، رعايت حقوق بشر و ايجاد كميسيون مستقل حقوق بشر است

هاي رييس جمهور و معاونان آن صورت استعفا و عزل ايشان بحث  در فصل سوم از شرايط انتخاب وظايف و صالحيت
  . شرايط انتخاب، وظايف و محاكمه اعضاي حكومت تشريح شدهبه عمل آمده، در فصل چهارم

هاي ايشان بحث به عمل  ترين ارگان تقنيني يعني شوراي ملي، چگونگي وظايف و مسووليت در فصل پنجم ازعالي
محكمه، محاكم  آمده و فصل ششم لويه جرگه را تشريح نموده و در فصل هفتم، قضا ركن مستقل دولت و مركب از ستره

  . ناف، و محاكم ابتداييه تسجيل گرديده استاستي
صالحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي بوده، بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني معاهدات بين الدول 

اين قانون . المللي با قانون اساسي و تفسير آنها مطابق قانون از صالحيت ستره محكمه خوانده شده است هاي بين و ميثاق
 مجله عدالت و رساله مجموعة 1382 ماه حوت 12اسي يك قانون واقعاً عالي بوده در مورد اهميت آن در شماره اس

دانم اين است  ام مگر آنچه در اينجا قابل تذكر مي مقاالت ديني، تاريخي و حقوقي مفصالً مطالبي را به دست نشر سپرده
مديون بودن شخص ( اين قانون كه 32 نرسيده و از جانبي ماده كه تفسير كننده خود قانون اساسي در اينجا به مالحظه

 قانون طرز تحصيل حقوق تاهنوز آن 8مراجع عدلي با نظر داشت ماده ). شود موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي
  . را رعايت نكرده اين مراجع گاه گاهي از زورمندان پشتيباني نموده است
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ام كه براي مديون بعد از يك ماه نظارت و   جنوب ارگان سارنوالي مالحظه نمودهكه مثال زنده آن را شخصاً در زون
اند، در اين مورد اگر دانشمندان نظر قانوني وحقوقي داشته  توقيفي دوسيه تمرد را ترتيب و آن را به محكمه تعقيب نموده

  . توانند به تشريحات بيشتر بپردازند باشند مي

   قانون مدني-2

 مجلس 7/10/1355 مورخ 1723باشد كه به فيصله شماره   ماده مي2419هار جلد تدوين و شامل اين قانون در چ
 هـ ش 15/10/1355 مورخ 353 رييس جمهور وقت نافذ و در شماره 8/10/1355 مورخ 2418عالي وزرا، صحة شماره 

  . جريده رسمي به نشر رسيده شامل باب تمهيدي و سه كتاب است
و ساير ) حقيقي و حكمي(، اشخاص )ازحيث زمان ومكان(عدد از ساحه تطبيق قانون باب تمهيدي طي فصول مت

طبيعي (كتاب اول شامل مطالب حق و منابع آن، تصرف حقوقي، حوادث قانوني، آثار وجيبه . مسايل را تشريح نموده
ين وجيبه، وفاي دين، تنفيذ از طريق تهديد به غرامت و جبران خساره، تضمين حقوق دائنين تعدد طرف) وتنفيذ عيني
  ). اسناد، اقرار، قسم، شهود، قراين(اثبات حق ) ابرا، عدم امكان تنفيذ، سقوط حق به مرورزمان(انقضاي عقد 

عقود كار ) اجاره، عاريت(، عقود انتفاع ) عقد بيع، هبه، شركت، قرض، صلح-تمليك(كتاب دوم شامل عقود معينه 
، عقود )قماربازي، عقد بيمه(عقود احتمالي ) ، عقد كار، وكالت، وديعت، نگهبانيمقاوله، استصناع و تعهدات مرافق عامه(

حقوق (كتاب سوم شامل حقوق عيني بوده كه شامل حقوق عيني اصلي ) كفالت، حواله، رهن حيازي، رهن رسمي(توثيق 
تصاص، حقوق حق حبس مال، حق اخ(، حقوق عيني تبعي )ملكيت، اسباب كسب ملكيت، حقوق متفرع از حق ملكيت

  ) تقدم
شود تطبيق آن نهايت مشكل بوده و تا الحال  در اين قانون يك سلسله تعديالت به عمل آمده، مگر تاجايي ديده مي

. رسد دانان نيز مشكل به نظر ميهم مواد اين قانون براي حقوقكه ف. است شرح آن مثل شرح مجله االحكام صورت نگرفته
قوانين شكلي آن عبارت از قانون . ان ساده بيان نگردد تطبيق آن نيز مشكل خواهد بودبناء تا زماني كه شرح آن به زب

 جريده رسمي نشر و نافذ بوده و مطالب 722اصول محاكمات مدني و قانون طرز تحصيل حقوق كه قانون اول در شماره 
رسيدگي قضايا در محاكم و دعوا، مدعي، مدعي عليه، مدعي به، اهليت طرفين دعوا، استدعا، مبادي دعوا، جريان 

صالحيت محاكم، اطالع، جلب، احضار طرف دعوا، احكام غيابي، استفاده از اهل خبره، تنظيم اجراآت قضايا، جريان 
محاكمه و حضور اشخاص شامل قضيه، طرق فيصله و حكم محكمه، اسباب حكم و وسايل اثبات و اجراآت در محاكم 

 جريده رسمي نشر و نافذ گرديده طرز تحصيل حقوق مدني و 786ومي در شماره قانون د. فوقاني را تشريح نموده است
  . تجارتي اشخاص حقيقي و حكمي را تنظيم نموده است

   قوانين جزايي -3

 جريدة رسمي به نشر رسيده شامل دو كتاب بوده، كتاب اول شامل ابواب 15/7/1355 مورخ 347قانون جزا در شماره 
ها و كتاب دوم شامل جرايم جنايت، جنحه و قباحت و جزاهاي  جرم، جزا، سقوط جرايم و جزااحكام مقدماتي، جرايم، م

جرايم عليه امنيت خارجي، جرايم عليه امنيت (كه باب اول آن شامل جنايات و جنح ضد منفعت عامه . آنها ذكر شده
و تلف كردن اوراق واسناد رسمي، داخلي، رشوت، اختالس و غدر، رويه سو موظفين خدمات عامه دربرابر افراد، سرقت 

تجاوز موظفين خدمات عامه از حدود صالحيت قانوني، تجاوز عليه موظفين خدمات عامه، انتحال وظايف و القاب، جعل 
پول مروجه، تزوير، فرار محبوسين و اخفاي مجرمين، تجارت اشياي ممنوعه، حريق و انفجار، تضليل قضا، اطالع دروغ و 

  .) حقيقت، فريبكاري وغيرهخودداري از اظهار 
قتل عمد، ضرب منجر به موت وقتل خطا، اخفاي جسد مقتول، اسقاط (باب دوم آن شامل جنايات وجنح ضد افراد 

جنين، ضرب و جرح، اختطاف، زنا، لواط و هتك ناموس، تحريك به فسق و فجور، هتك حرمت مسكن و مسلك، تهديد، 
 خيانت در امانت، جرايم مربوط به تجارت، تجاوز برحقوق ، سرقت و غصب،اسرار اشخاص، راهزنيقذف، دشنام، افشاي 

ها و اماكن عامه، آسايش عامه،  مربوط به راه(قباحات ) ملكيت معنوي، جرايم تخريب، اتالف و انتقال، حدود، و غيره
ست مسايل را تنظيم و اين قانون تاجاي به شكل در) ها صحت عامه، امالك اموال و حيوانات، آداب عامه، متظمين هوتل

برعالوه اين قانون، . هاي آن صرف به روي كاغذ مانده و تطبيق نشده است اي از فصل مورد تطبيق قرار گرفته مگر عده
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 484 و قانون ترافيك جاده در شماره 424قانون كشف و تحقيق جرايم و نظارت سارنوالي برقانونيت تطبيق آن در شماره 
 جريده رسمي به نشر رسيده از تاريخ انفاذ تا الحال نافذ و در 649 داخلي و خارجي در شماره و قانون جرايم عليه امنيت

 و قانون مبارزه عليه 805همچنان قانون اجتماعات و اعتصابات و تظاهرات در شماره . معرض تطبيق قرار گرفته است
 و 839زه عليه تمويل تروريزم در شماره  جريده رسمي به نشر رسيده و قانون مبار838ارتشا و فساداداري در شماره 

مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم در شماره    .  جريده رسمي به نشر رسيده است840قانون 
 جريده 855، قانون سالح ناريه، مهمات و مواد منفلقه در شماره 846قانون رسيدگي به تخلفات اطفال در شماره 

 923ها در شماره   و قانون محابس و توقيف خانه875ارزه عليه مواد مخدر در شماره رسمي به نشر رسيده قانون مب
  . جريده رسمي به نشر رسيده است

در پهلوي اين قوانين، قوانين شكلي تحت عنوان قانون اجراآت جزايي، تعديالت قانون اجراآت جزايي، قانون اجراآت 
  . ده استهاي مختلف نافذ گردي جزايي موقت در رژيم و سيستم

د جزا مطابق شرايط عصر زمان، علم و تكنالوژي جرايم جديد در اصالح قوانين مذكور و ايجاد ك ما اميدوارم هستيم 
  . نيز درج قوانين گرديده و مجازات آنها مقدر گردد

  قوانين تجارتي

ـ ش توشيح و در1334 ماه قوس 21قانون تجارت تحت عنوان اصولنامه تجارت افغانستان در   1336 ماه ميزان سال  ه
در اين قانون تجارت و اهليت تجارتي، معامالت تجارتي، ثبت تجارت، عنوان تجارتي رقابت غيرقانوني، . انتشار يافته است

دفاتر تجارتي، نمايندگان تجار، نمايندگان سيار تجارتي، مامورين فروش، داللي و ساير مطالب را تشريح نموده و اين 
تي را عبارت از اشتراك اشخاص به مقصد اجراي معامالت تجاريه درموضوع واحد يا متعدد دانسته هاي تجار قانون شركت

ها را با هيات مديره، هيات نظار، مجمع عمومي، اسناد سهم، اسناد قرض با ضياع اين اسناد وساير  و انواع شركت. است
  . مفصالً تشريح نموده است) 470 -117(مطالب طي مواد 
همچنان . اسناد تجارتي مثل برات، حجت، چك و ضياع اسناد تجارتي مورد بحث قرار گرفته استدر اين قانون 

، نقليات، بيمه، طي مواد متعدد بيان گرديده اين قانون  تجارتي، قرض تجارتي، كميشن كاريتعهدات وعقود تجارتي، بيع
ون ازتاريخ توشيح تاالحال نافذ بوده و اخيراً اين قان.  ماده بوده ويكي دو مواد آن بعداً تعديل گرديده است945شامل 

 سال 913هاي تضامني، سهامي ومحدود المسووليت در شماره  ، شركت)مصالحه(قوانين حكميت تجارتي، ميانجيگري 
هاي سهامي و  هاي تضامني و شركت با انفاذ اين قوانين احكام مربوط به شركت.  جريده رسمي به نشر رسيده است1385

وليت مندرج قانون تجارت افغانستان و قانون مدني افغانستان و هر حكمي از احكام قوانين كه متناقض با محدودالمسو
  . شود حكمي از احكام اين قوانين باشد، ملغا شناخته مي

 در 1384 سال 869گذاري خصوصي در شمارة   و قانون سرمايه1382 سال 819همين قسم قانون بانكداري در شماره 
  . كه مسايل تجارتي و بانكي را تنظيم نموده است. به نشر رسيدهجريدة رسمي 
. باشد  به نشر رسيده و تا الحال نافذ مي1343ات قضايي قانون اصول محاكمات تجارتي كه در سال ادر بخش اجر

يت در اين قانون صالحيت محكمه، اهل. رسيدگي به تمام اختالفات معامالت تجارتي را در محاكم تنظيم نموده است
طرفين دعوا، وكالي طرفين، صورت اصالح، تدابير احتياطي و تامينات، ابالغ و احضار طرفين، تنظيم جلسات قضايي، 
محاكم ابتداييه، اعتراضات ابتدايي، اعتراضات مربوط به اصل موضوع، دعواي متقابل، رسيدگي به دعوا، شهادت، اهل 

 به داليل وختم تحقيقات، استيناف طلبي ومدت آن، رسيدگي خبره، اسناد، اقرار، نيابت قضايي، حكميت، رسيدگي
خواهي و رسيدگي نهايي در دعاوي تجارتي و مدت آن، جريان رسيدگي صورت محصول و قيمت وثايق  استينافي، فرجام

در اين مورد . نمايند و مصارف محاكم به صورت مفصل تشريح شده و محاكم متكي به آن در قضاياي مربوط رسيدگي مي
تر بوده و قوانين بعدي حين تطبيق مشكالت را ايجاد  ايد اظهار نمود كه فهم قوانين قبلي نسبت به قوانين بعدي سهلب

  .نمايد ما اميدوار هستيم تا در تسهيل فهم قوانين و تشريح مطالب، مراجع مربوط كار محاكم را ساده نمايند مي
گردد كه در اين  داد وزرا وظايف شان توسط قانون تنظيم مي قانون اساسي تع71 در نتيجه بايد گفت كه طبق ماده 

راستا بايد قانون مذكور تدوين گردد تا اجراآت دولت را مطابق به احكام قانون اساسي سهل ساخته و قانون اساسي رعايت 
ي تجربه شود بايد واجد تحصيالت عال  اين قانون شخصي كه به حيث وزير تعين مي72شده باشد طبق فقره دوم ماده 
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 قانون اساسي اعضاي ستره 118كاري و شهرت نيك و ساير اوصاف مندرج مادة اين قانون بوده و همين قسم طبق ماده 
و طبق قانون حد اقل . محكمه بايد واجد شرايط متذكره اين ماده بوده تا قانون اساسي به وجه احسن رعايت شده باشد

هاي  فته و حد اكثر صراحت نيافته آيا قوانين شكلي خاص ارگانسن اعضاي سه قوه دولت حين توظيف شان تذكر ر
دولت قابل تطبيق خواهد بود يا خير؟ بناء اگر صفات مندرجه قانون اساسي حين تطبيق در وجود اشخاص و افراد وجود 

اسي ادارات  قانون اس75نداشته باشد، قانون اساسي تطبيق و تعميل شده يا خير؟ با درنظرداشت مسايل فوق طبق ماده 
هاي محاكم  هاي مستقل حكومت وظيفه دارد احكام قانون اساسي و ساير قوانين را با فيصله ها و رياست اول وزارت خانه

 قانون اساسي، كشف جرايم 134طبق ماده . تعميل نموده نظم و امنيت عامه را تامين و هر نوع فساداداري را از بين ببرد
سوال اينجا است . ه ساير واليات كشور مثالً يكي از نواحي شهر كابل را درنظر گرفتهشود منجمل توسط پوليس انجام مي

متعدد را كه در اين ناحيه صورت مي گيرد رسمي ساخته و مجرمين را كشف و  كه آيا واقعاً مراجع مربوط كشف، جرايم 
 تطبيق شده يا خير؟ و ساير قوانين كه نمايد ياخير؟ آيا اين ماده قانون اساسي متكي به وظايف موظفين مربوط گرفتار مي

از آنها نامبرده شده مورد تطبيق قرار گرفته يا خير؟ بناء اگر هر روز وقايع صورت گرفته و در روز روشن دزدان به 
هاي مردم داخل شده پول و دارايي آنها را به سرقت برده اشخاص را مضروب و يا در راه عام در روز روشن موتر و  خانه

خاص را به سرقت برده و مالك را به قتل برسانند يا موتر شخص توسط افراد ملبس به يونيفورم پوليس ربوده پول اش
گردد يا خير؟ جواب اين مطالب را به  گردد جرايم تعقيب مي و مثال آن جرايمي كه ازطريق ميديا پخش مي. شود

اين بحث را بيشتر به درازا نكشانده در اين . اري نمايدهاي عالمانه شان در زمينه ي گذاريم تا با رهنمايي دانشمندان مي
رسانيم به اميد تطبيق قوانين نافذه كشور و تامين صلح، نظم، امنيت وتحقق عدالت در كشور عزيز  قسمت به آخر مي

  .افغانستان
  : نوت

  . ها درمتن تذكررفته است مĤخذ وپاورقي
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  جرم 

     و    

                 خانواده 
  

  محمد علي ابراهيمي

  

  

  
  مقدمه 

. خود اختصاص داده است اي حضور دارد و امكانات فراواني را به در هر جامعه. جرم يك پديده همگاني و فراگير است
. گرددشود كه درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر ن هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نمي

ويژگي عام است كه اقدامات متفاوت نسبت به به هاي زيادي صورت  در طول تاريخ تالش. گيرد آن انجام مي خاطر همين 
. گرفته است تا راهكارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود كردن و كاهش آن در جامعه ابداع گردد

هاي  جرايم متنوع با شيوه. هدف خود نزديك سازد ام نتوانسته است بشر را بههاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ كد نظريه
باشد، كه در حقيقت اين  مهار يا كنترل آن نمي ها قادر به هاي جنايي دولت دهد كه سياست متفاوت در تمام جوامع رخ مي

مسوول نا اميد گردند و تسليم هاي  آن معنا نيست  ارگان اما اين به. وضعيت حكايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد
  .خواست مجرمان شوند

وقوع جرم در جامعه يك پديده : حدي عميق است كه بعض انديشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمايند له بهاين مسا
 بعض. ما از وقوع جرم در جامعه نبايد تعجب كنيم، بلكه از نبود آن در جمعي از مردم بايد شگفت زده شد. طبيعي است

ها  كاستي ها را با شود، دولت اند و معتقدند كه جرم موجب نظم در جامعه مي ديگر براي جرم كاركردهاي ويژه برشمرده
گردد،  بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب مي ها را توسعه مي همراه دارد، انديشه سازد و اقتدار آن را به آشنا مي

  . اند ها موارد ديگر را كار ويژه جرم دانسته سازد و ده ميكند و دامنه آن را معين  اخالق را تعريف مي
! دهد بايد ديد كه چگونه با آن كنار آييم؟ حال كه جرم جز زندگي انسان است و بخش از حيات جمعي را تشكيل مي

است وا و درخهمين خاطر طرح دعو به. باشد ها از ارتكاب بزه برعليه خود مي رسد نا رضايتي بزهديده نظر مي آنچه مسلم به
اند و در بسياري موارد ممكن است خود  اما بزهكاران از ارتكاب آن خوشنود. شود رسيدگي از طريق مراكز قضايي انجام مي
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منيت و آسايش . ولي صرف دادخواهي از طريق مراجع قضايي كافي نيست. را مقصر هم ندانند جرم تهديدي عليه ا
براساس . باشد يابي و شناسايي خاستگاه جرم مي هاي علت يكي از بهترين راه. طلبد همگاني است و اقدامات جمعي را مي

تواند موجب تربيت سالم گردد و هم  هم مي. تحقيقات انجام شده خانواده در اين ميان جايگاه خاص و موقعيت ويژه دارد
 رابطه فشرده و مستقيم وجود علت اين كه بين خانواده و جرم به. تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثيرگذار باشد مي

ها در پرورش مجرمان  لذا در اين پژوهش تالش شده كه ميزان دخالت خانواده. تفاوت گذشت شود از كنار آن بي دارد، نمي
اميدي اين كه، اين اقدام  به. كاوش شود و راهبردهاي كاهش يا جلوگيري از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد

باشد براي پيشرفت و سازندگي بخش انساني جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستاي اين مطالعات ناچيز كمكي 
  . آرامش مردم ما كمك كند هاي همزيستي مسالمت آميز شناخته شده و به روش

  مفاهيم كلي و نظرگاه خاص

  مفهوم جرم: يك

ميوه قطع كردن يا ي امعن بهلغت در جرم  نامشروع هر گونه اكتساب و تحصيل امر   بهبعدو  آمدهاز درخت نارس چيدن 
 » جرم «گناه، مين دليل بهه خود گرفته، بهه  اين مفهوم را ب»كسب ناماليمات «، و بر اثر كثرت استعمال دركار رفته  به

lشود، گفته مي i iالق گناه نيز اط وادار كردن كسي به هر كار ناخوش آيندي گفته شده است، و همچنين به  و نيز جرم به
جا كه انسان در ذات و فطرت خود پيوندي با معنويت و پاكي دارد، انجام گناهان او را از اين پيوند الهي  شود، و از آن مي

l.سازد جدا مي i i متبادر    آيه از آيات قرآن كريم به59 جرم و مشتقات آن در كار رفته كه در همه موارد در همان معناي 
l.ال شده استدر ذهن، يعني گناه و جنايت استعم i i   

هر فعل و ترك فعل مخالف نهي الزامي قانونگذار كه بر آن كيفر مترتب گردد اطالق گرديده  از لحاظ اصطالحي جرم به
l.است i iمعناي عمل يا رفتار غير قانوني كه انجام آن مستوجب كيفر باشد آمده است  در جاي ديگر به.l i i   

l».موجب قانون شود مگر به ميهيچ عملي جرم شمرده ن«: از نظر حقوق جزاي عمومي i i يعني اصل قانوني بودن جرم 
در جميع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مكلف تا وقتي كه عمل او در قانون جرم انگاري نشده باشد در ارتكاب آن 

 سه عناصر همين خاطر حقوقدانان معتقدند كه اگر بنا باشد عملي جرم تلقي گردد بايد به. كمال آزادي را خواهند داشت
بدين «: و اركان قانوني، مادي و معنوي در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امكان محكوميت مرتكبان فراهم گردد

هاي فردي در برابر  ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي
اقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح در مفهوم و. شود  جامعه بهتر حمايت مي

l».شدت و اهميت جرم معين است نه i iكساني كه در   از اين لحاظ است كه تدابير امنيتي فردي و اجتماعي نسبت به
ي، تالش آينده ممكن است مرتكب جرم گردد و براي جامعه خطر آفرين باشد مطرح است و براي سالم سازي فضاي زندگ

ه و سازگار با موازين شرعي انديشيده شود تا تاثير آن در زندگي محسوس و فراگير باشد مي   . شود كه اين تدابير عاقالن

  مفهوم خانواده: دو

. باشد ترين گروه اجتماعي در جامعه است كه شامل پدر، مادر و فرزندان مي خانواده كوچك: از نظر لغوي و اصطالحي
مجموعه چيزهايي كه پيوند مشترك دارند يا از يك اصل و ريشه هستند اطالق  خانواده به: خوددر معناي استعاري 

lگردد، مي i iدر . هاي جمعي يا خانواده فرهنگ و نظير آن هاي هندواروپايي، خانواده رسانه هاي زبان  مثل خانواده
ن و يك مرد با رابطه زوجيت مشروع پديد واحد حقوقي و اجتماعي كه الاقل از يك ز«: ترمينولوژي حقوق نيز آمده كه به

l.شود خانواده گفته مي» آمده باشد i iعمومي و جهاني است كه » نظام نهادي«خانواده از نخستين :  در اصطالح غربي
تر و  هاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهاي اجتماعي طبيعي براي رفع نيازمندي

ترين واحد اجتماعي است، هسته اصلي جامعه، مبنا و پايه هر اجتماع   خانواده در عين حال كه كوچك.تر است خودي
l.بزرگ است i i   

شود، بداهت موضوع در حدي است كه اصالً نيازي  ها ديده نمي بايد توجه داشت كه اختالف چنداني در اين تعريف
وضع  شود قانونگذار بدون هيچ درنگي اقدام به نواده مطرح ميلذا در قوانين مدون وقتي بحث از حقوق خا. تعريف ندارد به

معناي خانواده آشنايي كافي  مفهوم عرفي خانواده اكتفا كرده و برداشت او اين است كه همه به چون به. كند قانون مي



٩٧ 

 

                                                                                                                                                             

 و با توجه لذا بداهت موضوع مقتضي است كه اصالً سراغ تعريف نرويم و خود را در اين وادي گرفتار نسازيم. دارند
  . مفهوم متعارف آن پيرامون موضوع سخن گوييم به

  نظرگاه خالص: سه

گردد، اقدامات تربيتي، پيشگيرانه و تاميني  جرم رفتاري است كه باعث شكستن هنجارها و باورهاي جامعه مي
ها و باز تاب جرايم  هاي دور عكس العمل درگذشته. باشد هنجار شكني مجرمان مي قانونگذار عكس العمل و پاسخگويي به

سوي برگرداندن  ها موجب شده برخوردها متعادل گرديده و به گذر زمان و ارتقاي سطح آگاهي انسان. بسيار شديد بود
  . آغوش جامعه سمت و سو پيدا كند مجرمان به

ويژگي خاطر همي به. باشد دور از پايداري و يك نواختي مي به. گذارد بزهكاري فرايند متحولي را پشت سر مي ن 
مشكل ديگر در نوع نگرشي است كه . حقوقدانان حاضر نيستندكه جرم را تعريف كرده و معيارهاي براي آن معين سازند

يك رفتار ممكن است از ديدگاه فرد يا گروهي جرم باشد، ولي از نظرگاه خود . شود هاي بزهكارانه مي عمل نسبت به
كن است توجيهات هيچ كدام منطقي نباشد و دليلي براي دست يازيدن البته مم. مرتكبان خالف يا تجاوز تلقي نگردد

اما بايد اذعان داشت كه هر نوع تصميمات مقتضي . شود هر حال موجب پيدايش شك مي موارد ممنوعه نگردد، ولي به به
 شود و با طلبد كه قانون وضع هاي حياتي جامعه مي كند و ضرورت ايجاد نظم و استواري زندگي اجتماعي كمك مي به

  .متمردان برخورد جدي صورت گيرد
ها  دولت. اين علت است كه قانون جزا، نمايانگر اقتدار، حاكميت و استقالل كشور است پا فشاري روي موازين قانوني به

 اي را كه در تضاد و نقض حاكميت تلقي شود نمايند و در قلمرو خود هر نوع شيوه با اعمال قوانين جزايي اظهار وجود مي
همين خاطر است كه در يك پرونده كيفري حتا اگر زيانديده از حقوق خود منصرف شود و ختم  به. نمايد تحمل نمي

  . دهد رسيدگي جزايي ادامه مي كيفر رساندن مرتكبان به آيد و تا تبريه يا به دادرسي را خواستار گردد، دولت كوتاه نمي

  خاستگاه يا عوامل پيدايش جرم

هاي متعدد براي در پيش گرفتن راه خالف، ارتكاب قبايح، جنحه، سرقت و  وامل فراوان و انگيزهدر زندگي انسان ع
عواملي محيطي چون خانواده،  طور كلي به منورهاي متقلبانه جهت تحصيل اموال نامشروع وجود دارد، حقوق دانان به

تناسب موضوع بنا دارم در اين نوشته  به. نمايند يجا معرفي م داشته و خيزشگاه جرايم را در آناشاره... مدرسه، محل كار و 
  . شود جا شروع مي ترين بخش زندگي انسان از آن روي محيط خانواده درنگ نمايم و اين كه مهم

تولد يك واقعه مهم و . نمايند هاي حياتي خود را از آنجا شروع مي خانواده محلي است كه كودكان، نخستين لحظه
هرچه . افتد چهره والدين مي هاي او به جهان گشود بيشترين نگاه كودك وقتي چشم به. باشد  ميمنشاي آثار حقوقي فراوان
هاي  درخواست هاي بهتري به شود و پاسخ هاي بيشتري از كودك نمايان مي نمايد، عكس العمل روند رشد ادامه پيدا مي

كودك در اوايل وجود هنوز شكل نگرفته و  «: كهندامند همين لحاظ كار شناسان امور تربيتي عقيده به. دهد بزرگترها مي
صورت يك حيوان پست و فرو  تواند به تواند يك انسان كامل گردد و مي مي. براي هر يك از سعادت و شقاوت قابليت دارد

هاده و اين كار بزرگ بر عهدة پدر و مادر ن. كيفيت پرورش او بستگي دارد سعادت و شقاوت آينده هر فردي به. مايه در آيد
l».شده است i iقلب نوجوان چونان زمين كاشته نشده، : فرزند خود امام حسن آمده  به)رض(هاي اميرالمؤمنين  در توصيه

ا منْ شَي«. آماده پذيرش هر بذري است كه در آن پاشيده شود يهف يا أُلْقةِ ميل رضِ الْخَا » ء قَبِلَتْه و إِنَّما قَلْب الْحدث كَاألَ
l i iاند اند و هشدارهاي الزم را متذكر شده خاطر اين خصوصيات حقوقدانان سن مجرميت را مورد بحث قرار داده  به .  

  سن مجرميت) الف

بيشترين جرايم در دوران بلوغ و جواني  «:دهد كه تحقيقات نشان مي. باشد سن مي يكي از عوامل مجرميت مربوط به
دهد و پيري تقريباً دوران  سوي كهولت نرخ مجرميت را تنزل مي حركت به. پذيرد  سالگي انجام مي25 تا 15بين سنين 

مطالعات آماري در زمينه اهميت . توان پيري را منجزاً دورة پايان مجرميت دانست سكون بزهكاري است، هرچند نمي
خصوص  است و بهترين دوران براي ارتكاب جرم سنين جواني  دهد كه بحراني بزهكاري در مراحل مختلف زندگي نشان مي

l».دوره بلوغ اهميت فراواني دارد i i   
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نمايند كه تجسم عيني  مخاطب آن محيطي است كه جوانان در آن زندگي مي. اين تحقيقات پيام هشدار دهنده دارد
جوانان بيشترين ساعات عمر خود را در اين دو مركز مهم تاثيرگذار سپري . آن دو نهاد مهم خانه و مدرسه است

اگر : توان گفت طور اطمينان مي لذا به. عبارتي تقليد خواهند كرد  از فضاي حاكم بر آن كپي برداري يا بهنمايند و مي
رفتار دوران جواني خود نظري افكنده و آن را مورد تجزيه قرار دهد و متوجه شود كه چه  خواهد به بزرگ خانواده مي

بدون شك فرزندان . دقت نظاره نمايند وني فرزند نوجوان خود بهرفتار كن اعمالي درست يا نا درستي را مرتكب شده بود، به
گذر زمان، پيشرفت وسايل زندگي و . گذارند كه كمتر با گذشته بزرگترها تفاوت دارد نمايش مي كپي عملكردهاي را به

گذشته و حال را كلي  تواند كه به  هاي خود را ايفا خواهند كرد، اما تا آن حد نمي مدرن شدن شيوه حيات اجتماعي نقش
براي نمونه پدري كه در گذشته و در سنين جواني بازي اسب چوبي را پشت سر نهاده و در يك فضاي . دگرگون سازد
زند حاكي از  آگاه و بدون تماشاي آن منظره بر اسب چوبين خود نهيب مي با دورة زندگي او وفرزندش ناخودكامالً متفاوت

  ! همين ارتباط عميق است

  نوادهضعف خا) ب

و بيروني يعني تاثير محيط اجتناب ) ويژگي فردي و استعداد(گيري شخصيت بزهكار متاثر از دو عوامل دورني  شكل
گيري شخصيت بزهكار ايفا  خانواده، نقش اساسي در شكل. ناپذير، مثل اثر خانواده اصلي، مسكن و همسايگي خواهد بود

طفل  كه فسادي موجب بروز اختالل در عمل طبيعي خانواده نسبت بهاند وقتي  هاي متعددي ثابت كرده پژوهش. كند مي
نفوذ خانواده اصلي در شكل گيري شخصيت كودك . شود، در غالب موارد و پس از مدتي شاهد بروز بزهكاري خواهيم بود

نه در عبارت ديگر پيدايش شخصيت و منش مجرما به. گيرد طور مستقيم و گاه غير مستقيم صورت مي بزهكار گاه به
l.باشد صورت دروني و زماني هم بر نحوي بيروني مي اطفال گاه به i i   
هاي كه در  خشونت توانيم به هاي داخلي يادگيري خشونت كودكان اشاره كنيم مي نمونه طور دقيق بخواهيم به اگر به

كتسابي كه كودكان از راه تقليد استعداد يادگيري يا ا دار وجود دارد اشاره كرد و نيز به هاي بحراني و مساله داخل خانواده
كودكان قادرند همه چيز را از بزرگترها، مخصوصاً والدين خود الگو . گيرند ياد نمود عمل بزهكارانه والدين خود فرا مي

اوضاع داخلي خانوارها دارد كه تا چه ميزاني  حال وضعيت بستگي به. برداري كرده و سر مشق زندگي خود قرار دهند
  . اند هاي ناسالم را انتخاب كرده هاي نادرست و شيوه اند و يا راه ح را براي زندگي داخلي خود گزيدههاي صحي گزينه

كه در تكوين شخصيت مجرمانه كودكان اثرگذار بوده و بخش قابل توجه اخالق و (عوامل بيروني  و اگر بخواهيم به
  : است ازاشاره كنيم بايد بگوييم اين عوامل عبارت ) سازد منش آدمي را مي

  هاي مستمر از آن؛  رها كردن كودك از زمان والدت و عدم مراقبت - ١
 جدايي مادر از كودك بر اثر قوه قهريه؛ - ٢

 غيبت پدر در زماني كه قدرت او بايد قدرت مادر را تعديل كند؛  - ٣

 حد وخامت گراييده باشد؛ و نفاق بين والدين كه به - ٤

 . افراط در اغماض نظر يا خشونت از طرف والدين - ٥

بدون ترديد در سنين جواني الگو پذيري، . ها نبايد از تاثير شگرف محيط خانواده روي فرزندان خود غافل باشند انوارخ
هاي زندگي يكي دنبال  مواجهه و با توجه به. العاده و اشباع ناپذير است عشق ورزي، مدل يابي در نوجوانان فوق

گيرند، يكي رجال سياسي دوران معاصر را  راغ رجال مذهبي را ميروند، يكي س ها و قهرمانان اين عرصه مي فوتباليست
هاي  سپارند، تعداد ديگر از بازيگران نقش رانان و گويندگان مشهور دل مي سخن دهند، يكي به الگوي خود قرار مي
در اين . دبرند و بخش قابل توجهي هم رفتارها و عملكردهاي والدين خود را سر مشق قرار خواهند دا سينمايي لذت مي

  . دهد طور برجسته خود را نشان مي ها به صورت است كه نقش خانواده

  گسستگي خانواده) ج

هر كدام اين وضعيت . شوند ازهم پاشيدگي و متالشي مي  ها گاهي پيوسته و متحدند و زماني نيز مواجه به خانواده
هاي  خانواده ن اعضا قطع نشده است معروف بههاي كه در آن روابط ميا خانواده. پيامدهاي خاص خود را خواهند داشت

هاي مختلف نادر و  تنش. ها، روابط عاطفي شديد ميان والدين و فرزندان بر قرار است در اين خانواده. پيوسته هستند
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هايي اگر فرزند دچار اشكاالت رواني و يا جسمي نباشد و يا اين  در چنين خانواده. شود احساس ايمني فراوان ديده مي
هاي انحرافي و من جمله جرم كمتر مجال ظهور  توان اميدوار بود كه گرايش تالالت در حدي جدي ايجاد نگردد، مياخ

  . اجباري و تصنعي خواهند داشت، البته نبايد ناديده انگاشت كه اين همبستگي بايد قلبي و واقعي باشد، نه
ها را  يان اعضاي آن روي داده است، چنين خانوادهاي دچار تنش شده و انفكاكي م اما اگر مالحظه شود كه خانواده

طور كامل والدين جدا از فرزندان هستند و يا  در اين گونه خانواده كه يا به. نامند اي از هم گسسته مي اصطالحاً، خانواده
د ديد خواههاي متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ايمني دچار تر رغم وجود كانون خانوادگي، تنش علي

l.سازد آگاه زمينه انحرافات بعدي را فراهم ميشكل خودآگاه يا ناخود شد، عصيان و سركشي به i i بنابراين گسست خانواده 
هاي قضايي پيش آيد كانون  اگر وقايعي مثل طالق، مرگ، اعتياد يا محكوميت. و از هم پاشيدگي آن خطري بزرگي است
هاي كانون  همين خاطر چنين خانواده به. كشاند چالش مي تربيت فرزندان را بهمهر و محبت خانوار دچار آشفتگي شده و 

  . فساد و مركز رشد ناهنجاري اجتماعي خواهد بود

  فقر خانواده) د

كسي كه . بيند آدم فقير در زندگي خود ناكامي مي. اين كه تمام فقرا مجرم باشند نه. فقر يكي از علل وقوع جرم است
از نظر جرم شناسي وقتي . اي ضد اجتماعي پيدا خواهد كرد تدريج روحيه دهد، به آن نمي  جامعه بهاي دارد و يك خواسته
فقرا سير نزولي . نهد فزوني مي ها رو به آيد، بين اين طبقات فاصله عدالتي است، طبقات اجتماعي پديد مي در جامعه بي

گذارد و موجب عقده حقارت براي  يار مخرب روي افراد مياين پديده اثر بس. نمايند يافته و اغنيا شتاب صعودي را طي مي
بايد . كنند جرم شناسان در تحليل خود از عامل و انگيزه استفاده مي. شود هاي تهي دست مي بخشي از اعضاي خانواده

 عامل هميشه، علت خالق جرم است،. دست آوريم ها فرق بگذاريم و تفاوت را به بين علت، سبب، شرايط، عوامل و انگيزه
  . باشد پرورش دهنده، علت است، فقر علت جرم نيست بلكه عامل پرورش دهنده مي

گردد، تا جاي كه جايگاه افراد را در جامعه متزلزل  موجب كاهش ارزش و اعتبار انسان مي. فقر باعث تباهي است
عنْ أَبِي عبد «.  فقر، كفر باشدچه بسيار نزديك است كه: فرمايد  مي)ص(همين علت است كه رسول اكرم شايد به. سازد مي

l»كَاد الْفَقْرُ أَنْ يكُونَ كُفْرا: )ص( قَالَ رسولُ اللَّه:اللَّه قَالَ i iاست » نابهنجاري«هاي مطرح  شناسي يكي از نظريه  حتا در جرم
ن فقر و ثروت در اختالف ميا«: كارشناسان نگاشته اند. و يكي از داليل نابهنجاري محروميت نسبي دانسته شده است

هايي   اي شديداً فقير يا شديداً ثروتمند، بايد انتظار داشت كه تفاوت عنوان مثال در منطقه به. تعيين نرخ جرم مهم است
l».باشد هاي باالي جرم را دارا مي آشكار كه نااميدي و يأس و در نتيجه نرخ i i با اين همه بايد توجه داشت كه فقر 

اي افراد نيست، اگر بنا باشد سالمتي متعارف در جامعه حاكم گردد، الزم است  وز رفتار مجرمانهخانواده بدون تاثير در بر
  .هاي راهبردي فقر زايي نيز در دستور كار كارگزاران امور جامعه قرار گيرد كه حركت

  كوتاهي تربيتي و آموزشي خانواده ) هـ

لي ارتكاب جرم در افراد مجرم وجود نوع ژن بزهكاري شناسان چون لومبروزو و سلدون تاكيد داشتند كه علت اص جرم
مرور زمان افول كرده و از گردونه اعتبار خارج  اما اين نظريه به. يا نوع ويژگي موروثي در ساختار جسماني آنها است

كاب ها و فرزند خواندگي علت ارت جرم شناسان كنوني سعي دارند كه از طريق مطالعات خانوادگي، دوقلو. گرديده است
هاي مجرم باال است  هرچند كه براساس تحقيقات و آمارهاي اعالم شده نرخ جرم در خانواده. جرم را رديابي نمايند افراد به

آموزند، اما دليل عمده وجود ژن بزهكاري يا ارثي بودن آن  و فرزندان مجرمان ارتكاب جرم را از طريق والدين خود مي
خاطر طبقه اجتماعي، بيكاري و  يعني ممكن است والدين و فرزندان به. ار باشدبلكه ممكن است علت سومي در ك. نيست

يا اين كه ممكن است رفتارهاي جنايت كارانه يا بزهكارانه . سوي ارتكاب جرم كشيده شوند يا عدم آموزش و تحصيالت به
نسل ديگر انتقال يافته باشد،  هاي ضد اجتماعي از نسلي به توسط عواملي چون يادگيري اجتماعي، تشويق و تقويت ارزش

l.اين نتيجه برسيم كه عوامل ژنيتكي و محيطي را از هم جدا نتوانيم پس ممكن است بر اثر مطالعات خانوادگي بتوان به i i   
چون در اين صورت . تواند علت اصلي و قطعي آن باشد هاي ارتكاب بزه در انسان قابل انكار نيست، اما نمي وجود زمينه
دليل  به. كند اي قانوني پيدا نمي رخوردار از عوامل موجه جرم خواهد گرديد و محاكمه او در دادگاه وجههانسان مجرم ب

لحاظ ويژگي طبيعي خود جرم  باشد و در واقع مجبور است كه به امساك از ارتكاب امور ممنوعه نمي اين كه وي قادر به



١٠٠ 

 

                                                                                                                                                             

ناظر بر اعمال كساني است كه از مزايايي معاذر قانوني برخوردار بايد توجه داشت كه قانون . بيافريند و هنجار شكني نمايد
  . باشد محاكمه انسان مجبور و مكره نمي نباشد و انسان مجبور تحت پوشش معاذر قانون قرار دارد، لذا دادگاه قادر به

دان خود را از تر از گذشته شده است، اكنون اگر ما نخواهيم فضاي ذهني فرزن در شرايط كنوني امر تربيت پيچيده
هاي پسنديده پر كنيم، امكانات تاثير گذار بيروني در حد كافي سهل الوصول است كه بتواند مغز  اخالق، منش و خصلت

در قديم اين دشواري و چالش وجود نداشت، يا . خواهيم يا با آن مساله داريم، پرنمايد نونهاالن ما را از چيزهاي كه نمي
هاي كاذب ايجاد دلربايي   نقش آفرينان غير ملموس يا نامريي گسترده وجود دارد كه با جاذبهبسيار اندك بود؛ اما امروزه

دست عوامل مزمن  بنابراين تربيت فرزندان و ساخت شخصيت او را نبايد به. كشاند سوي خود مي كند و فرزندان ما را به مي
  . قرار دهيم، بلكه الزم است كه هشيارانه و عاقالنه عمل نماييم

آوري  بايد توجه داشت كه موارد فوق عوامل تمام يا علل انحصاري ارتكاب جرم نيست، بلكه بخش از داليل روي: ذكرت
ايجاد انگيزه براي ارتكاب قبايح و خالف كمك  توان علل فراواني را يافت كه به باشد؛ در اين راستا مي بزهكاري مي به
ميان مي مي هاي ناشي از نگرش  جسمي و رواني اعضاي خانواده، تحقيرها و عقدههاي  معلوليت  توان به نمايد از آن 

ها موارد ديگر اشاره كرد كه امكان تفصيل آن در اين كوتاه  اجتماعي، بيكاري و فقدان اشتغال نيروي كار جامعه، و ده
  .باشد سخن منتفي مي

  راهكارها و راهبردهاي مواجهه با جرم

  محبت و مهر ورزي : اول

گردد، احتمال دارد كه فرد بزهكار در محيط زندگي خود  هاي روحي و رواني افراد مي تقويت جريان ط بهاين بحث مربو
آغوش  تواند در بازيابي شخصيت مجرم كمك كند و او را به با پديده توهين مواجهه شده باشد؛ تغيير روش برخورد مي

اعتقاد كار شناسان نقطه  به. باشد دام در اين زمينه ميابراز محبت و مهر ورزي يكي از اثرگذارترين اق. زندگي برگرداند
گردد، ولي اثر محبت احساس نرمي و اثر  بغض مي  مقابل محبت خشونت است؛ به دليل اين كه ترك محبت منجر به

l.باشد بغض خشونت و سختگيري مي i iخشونت، مخصوصاً تنبيه بدني   شايد بدترين اقدام در مورد ساختن افراد توسل به
كنند و  شوند براي انتقام جويي و فرونشانيدن خشم خود از آن استفاده مي تنبيه متوسل مي معموال كساني كه به. باشد
كند ناگزير هر دفعه بر  آن عادت مي علت مكرر شدن آن به و چون كودك به. هاي تربيتي آن چندان توجهي ندارند جنبه به

اعتنايي و  باكي و بي شود و در كودك جسارت، بي اثر مي تي تنبيه بيافزايند تا آنجا كه پس از مد مقدار و شدت آن مي
  .رسد بن بست مي گيرد و كار تربيت عمالً به گيري شكل مي الابالي

پروراند و الفت، صميميت و  پدر و مادر را در دل فرزند مي عالوه بر اين تنبيه شديد معموالً بذر كينه و نفرت نسبت به
آن صورت  بينند كه آنها به كنند و چون مي كودكان معموالً خود را با همساالن خود مقايسه مي. دبر اعتماد را از بين مي

چنين كودكاني چه بسا . شود گردند و از مهر و عالقه آنها كاسته مي پدر و مادر خود بد بين مي شوند نسبت به تنبيه نمي
. قدرت روحي خود را از دست داده است تبديل شودموجود شكست خورده و بدبين كه  زندگي دلسرد شود و به نسبت به

شود كه چنين كودكاني از  حتا گاهي ديده مي. زمينه براي بزهكاري و انواع انحرافات در اين قبيل كودكان فراهم است
l.بخشند لقايش مي كنند و عطاي آن را به خانه فرار مي i i  

آنان موقعيت دادن،  نظرات فرزندان، به ، گوش دادن بهكارهاي پسنديده اما ابراز محبت، احترام، تشويق، ترغييب به
ميزان توانايي آنان، باز پرسي و توضيح خواستن از  مشاوره كردن، شريك ساختن در امور خانواده، اعطاي مسووليت به

 حتا .هاي منفي، كدورت، دلخوري و كمبودهاي عاطفي را جبران كند تواند انگيزه ها موارد ديگر مي وظايف محوله و ده
تحريك حس كنجكاوي شده و عكس  ايجاد موانع و محدوديت منجر به. رفتار خشونت بار با طبيعت انسان ناسازگار است

  . همراه خواهد داشت العمل وارونه به
ترين كنش خانواده، تامين ارزش محبت در ميان اعضاي خود و  اولين و مهم. اما محبت و مهرورزي كليد پيروزي است

كانون خانواده آموزشگاه . هاي ژرف در ميان افراد جامعه است  از راه ايجاد روابط محبت آميز و دوستيبعد اشاعه آن
با محبت والدين شايسته و نيكوكار، همه احساسات و عواطف عالي در نهاد كودك شگفته . مقدس محبت است

l.شود مي i iخود غافل گردند و اين عنصر شگف انگيز ها نبايد از تاثير سحر انگيز محبت در ساختار محيط زندگي  خانواده 
  . را ناديده انگارند
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  ايجاد اشتغال و تقويت بنيه اقتصادي خانواده: دوم

ها و  بيكاري مساوي با افزايش خواسته. باشد بيكاري مساوي با داشتن فراغت و فرصت زياد جهت غلتيدن در كام بال مي
انسان . گردد خاطر، فشارهاي روحي و محروميت از مواهب مادي ميبيكاري باعث رنج . ناكامي در تامين آن خواهد بود

وقتي انسان در شرايطي قرار بگيرد كه . هاي دارد كه بايد برطرف گردد بيكار هم مثل ساير مردم احتياجات و ضرورت
راغش خواهد هاي شيطاني س توان رفع يا برآوردن آرزوهاي خود را از دست بدهد، ديگر فكر سالم نخواهد داشت و وسوسه

هدف  ترين مسير براي رسيدن به كند اين كوتاه چون فكر مي. گيرد آمد، در نتيجه راه انحراف و كجروي را در پيش مي
برد؛ حتا فرصت  هاي خود را باال مي آمال اما وجود كار و اشتغال سالم ضمن اين كه توان فرد جهت رسيدن به. باشد مي

همين علل است كه  به. گيرد سالم و رفتارهاي ضد اجتماعي را هم از افراد ميت ناسنجش ضرر و زيان اقداماانديشيدن و 
الَّ ما سعي[: فرمايد صراحت مي در شريعت اسالم روي اشتغال سالم تاكيد شده و قرآن كريم به   ]و أَنْ لَيس لإلِنْسانِ إِ

و پيامد اثر بخشي اين تالش را نيز چنين شرح . اي جز سعي و كوشش او نيست كه براي انسان بهره و اين )39/ النجم (
ه و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا يرَه[[[[: دهد مي رةٍ خَيراً يرَ اي  وزن ذره پس هر كس هم )8 و 7/الزلزله ( ]فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَ

   !بيند آن را مياي كار بد كرده  و هر كس هموزن ذره! بيند كار خير انجام دهد آن را مي

  تضاد زدايي محيط مدرسه و خانواده: سوم

در سطح كالن ممكن . باشد هاي زندگي دوران معاصر وجود تضادهاي مختلف در حيات اجتماعي مي يكي از چالش
هاي كوچك مخفي ماندن آن ممكن نيست و گاه گاهي خود را  ها نشويم، اما در محيط است ما متوجه بسياري از تفاوت

ها شكل  ها هم خواني نداشته باشد؛ يا بين مدرسه و جامعه ارزش ها و نگرش وقتي بين خانه و مدرسه بينش. دهد يبروز م
در اين صورت انتخاب درست كار دشواري خواهد شد و همين . گردد خود گيرد موجب حيرت و سردرگمي مي متفاوت به

تناسب و موقعيت  هر بحراني به. خواهد داشت وضاع را در پيكه فرزندان ما در اين زمينه با مشكل مواجه گردند، وخامت ا
  . ها هم مشكل ساز خواهد بود بحران حيرت در گزينش بهترين. خود مخرب است

تواند مشكل  تعريف الگوها، يك سان سازي معيارهاي خوبي و بدي، وحدت نظر دو مركز مهم خانه و مدرسه مي
كند كه اين دو كانون سرنوشت ساز با هم  ين موضوع وقتي امكان پيدا ميا. حداقل كاهش دهد تضادهاي اجتماعي را به

ها  چون تشكيالت آموزشگاه. اما پيشگامي در اين جهت شايد وظيفه محيط آموزشي باشد. نشست و مشاوره داشته باشند
ت اطالع رساني و دعوت مند هستند، و اين كه از قدر تري بهره باشد، از امكانات و محيط وسيع تر مي تر و اجتماعي بزرگ

طرح اين موارد احتياج داريم و از اهميت آن نبايد غفلت  در فرداي سازندگي كشور خود ما به. باشند عام برخوردار مي
  . گردد

  گند زدايي محيط اجتماعي: چهارم

فته شده قوام اجتماع با هنجارها و باورهاي پذير. بدون هيچ ترديدي جرم يك پديده ضد هنجارهاي اجتماعي است
هاي جدي هنجارشكنان و مجرمان اتخاذ تدابير  خاطر رهايي از آسيب به. زند آن آسيب مي باشد و رفتارهاي بزهكارانه به مي

هاي اصولي  از نظر جرم شناسي گند زدايي محيط اجتماعي يكي از اين راه. باشد صحيح و اقدامات اصولي ضروري مي
هاي تاريك را   در مقابل ساخت يك مدرسه بايد يك زندان خراب گردد، كوچهتوصيه كار شناسان اين است كه. باشد مي

هاي فساد را ويران ساخت، تشكيالت گندزا را بايد نابود گرداند، در  بايد روشنايي بخشيد و چراغ نصب نمود، كانون
 در سطح وسيع بايد وظايف خود آگاهي داد، كار فرهنگي ها و اماكن كور پليس مخفي گمارد، مردم را نسبت به بيشه

  . شود در اين زمينه انجام داد ها موارد ديگر كه مي صورت گيرد و ده
هرچند كه تعريف درست و . ترين اصول جرم شناسي پذيرفته شده جهان معاصر كنترل اجتماعي است يكي از مهم

هايي ممكن توسط اعضاي  ي شيوهروشني از اين مفهوم ارايه نشده است، ولي برداشت اوليه از آن اين خواهد بود كه تمام
كنترل اجتماعي ناشي از حفظ منافع باعث «: شود كار گرفته مي جامعه با هدف كاهش يا جلوگيري از ميزان جرايم به

شود كه روابط  همچنين معلوم مي. خود يا اموالشان جلوگيري كنند شود كه هر فردي از وارد آمدن آسيب و صدمه به مي
در بين دوستان، خويشان و نزديكان، . شود تان و شركا تنها بر پايه عدل و انصاف است كه حفظ ميپايدار موجود بين دوس

زنند و مرتكب  سرقت نمي اند، افراد دست به گونه روابط بر پايه آن استوار شده داليل اخالقي و خانوادگي كه اين بنا به
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شماري و  گذارم زيرا تو نيز دارايي مرا محترم مي احترام مياموال تو  اين خيال كه من به به. شوند اعمال خشونت آميز نمي
روابط اجتماعي  دهي به  وجود اين نگرش ناشي از كار فرهنگي و ارزشlii».خواهي كه يك دوست از دست بدهي نمي

كنند  نمايند و ارزش روابط دوستانه را درك مي مردم وقتي از اهميت امنيت و احترام متقابل آگاهي پيدا مي. خواهد بود
سطح دانش . كه در اين راستا كار مؤثر انجام گرفته باشد و اطالع رساني درست از اصول زندگي براي آنان در جريان باشد

هاي مردم  نهادهاي مدني و سازمان. فزوني بوده و اهتمام جدي پيش روي باشد عمومي در حد قابل قبولي رو به
در چنين صورتي است . يح انجام دهند و براي ارتقاي جامعه تالش نمايندطور صح كار خود را به) هاي غير دولتي سازمان(

  . كاهش وقوع جرم در جامعه اميدوار بود، و انتظار زيستن در اجتماع سالم را داشت توان نسبت به كه مي

  جمع بندي و نتيجه

اند و در اصطالح   را دانستهاين نتيجه رسيديم كه جرم در لغت چيدن ميوه نارس از درخت در بررسي جرم و خانواده به
خانواده نيز از نظر . هر فعل و ترك فعل مخالف نهي الزامي قانونگذار كه بر آن كيفر مترتب گردد اطالق گرديده است به

جرم . باشد شود كه شامل پدر، مادر و فرزندان مي ترين گروه اجتماعي در جامعه اطالق مي كوچك لغوي و اصطالحي به
گردد، اقدامات تربيتي، پيشگيرانه و تاميني قانونگذار عكس  عث شكستن هنجارها و باورهاي جامعه ميرفتاري است كه با

  . باشد هنجار شكني مجرمان مي العمل و پاسخگويي به
كند كه راه مبارزه و مهار وقايع مجرمانه  هاي پيدايش آن كمك مي شناخت زمينه. بدون شك جرم عوامل بسيار دارد

،  در اين راستا سن مجرميت، ضعف خانواده. تر كار خود را دنبال نمايند نيروهاي درگير با آن راحتتر شود و  منطقي
هاي جسمي و رواني اعضاي  معلوليت ، فقر خانواده، كوتاهي تربيتي و آموزشي خانواده و همچنين  گسستگي خانواده

ها موارد ديگر  ن اشتغال نيروي كار جامعه، و دههاي ناشي از نگرش اجتماعي، بيكاري و فقدا خانواده، تحقيرها و عقده
  . هاي جنايي دارد نقش اساسي در تشويق و پيشرفت خصلت

ها در پيدايش رفتارهاي هنجار شكني تحقيق شود و راهكارهاي  در اين پژوهش تالش براين بود كه نقش خانواده
كه محبت و مهر ورزي، . توانم بيان كنم ين ميهاي خود را چن در تبيين اين مقصود يافته. مواجهه با آن معرفي گردد

هاي خانه، مدرسه و جامعه و گندزدايي  ها، از ميان برداشتن تضاد محيط ايجاد اشتغال و تقويت بنيه اقتصادي خانواده
  . محيط اجتماعي بخشي از اين راهبردهاي ممكن و سهلي است كه نبايد از اهميت آن غفلت ورزيد
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 حالت رواني اطفال در مهارجرت 
 

وه عبدالباري غيرت  قضاوتپ

  
دانم به صورت عام در مورد  الزم مي.  در حالت مهاجرت و محيط بيگانه بحث نماييمقبل از اين كه به حالت رواني طفل

بوده كه ) فارسي دري(روانشناسي يك كلمه . روانشناسي، حالت رواني طفل و اثر تعليم و تربيه بر طفل بحثي داشته باشم
  . گردد به آن اطالق مي) وهنه يا ارواپوهنهساه پ(و در عربي علم النفس يا علم االرواح و در پشتو ) سايكلوژي(در انگليسي 

علما و دانشمندان باالخص علماي روانشناسي در هر وقت و زمان در اين مورد مطالعات نموده، تحقيقات و تجربيات 
هاي زيادي تهيه  موده و كتابهمين معلومات و تجربيات خويش را جمع آوري ن. زيادي را در اين بخش ارايه كرده اند

ها و  هاي منظم تا درجه دكتورا و باالتر از آن، در پوهنتون  همچنان در اين رشته، تحصيالت و آموختني.اند كرده
آموزد و  انسان از آوان پيدايش و والدت تا آخرين رمق حيات در زندگي خويش در هر فن مي. شود ها ارايه مي دانشگاه

از مهد تالحد دانش «: گردد جمه آن ذيالً ارايه ميدر اين مورد حديث شريف آمده است كه تر. كند تجربه حاصل مي
به طور مقدمه بايد گفت كه انسان طبيعتاً و فطرتاً بي آاليش و با وجدان و با ضمير پاك و صفا تولد گرديده بعداً » بجوي

ين نظر چنانچه مفهوم يك حديث شريف هم هم. گرايند به اثر وعظ و تبليغ والدين به نصرانيت، يهوديت، و مجوسيت مي
بدين اساس اوالً والدين بعداً محيط و همچنان عوامل مختلف ديگر وي را به انحراف و تمرد سوء . نمايد فوق را تايييد مي

تحول و تغيير جامعه، حاالت مختلف خانوادگي و فاميل به طور : و اين عوامل به طور خالصه اينها اند. كشاند اخالق مي
ه، و ظالمانه كه باالثر آن عده ا رخ ميمثال در يك مملكت انقالب و كودت اي زيادي از  دهد و آن هم به صورت وحشيان

نمايد و مردم به  مرگ و مير و زنداني كردن، شدت اختيار مي. روند مردان، عساكر، مامورين دولت از بين مي مردم، دولت
كند مثالً  تا بيست سال و يا زياده از  م ميكنند و اين سلسله تا ديري دوا هاي داخلي و خارجي اقدام مي ناچار به مهاجرت

تر از همه متاثر  پس اين گونه شرايط و وضع غير عادي باالي اشخاص بزرگ و كالن ساالن تاثير نموده اما اطفال زياد. آن
راك در اخالق، زبان، لباس، لهجه، خو: كني كه اين طفل عضو اين خانواده و جامعه است شوند تا اين كه هيچ فكر نمي مي
بعد از اين مقدمه . گردد خالصه اين كه كلتور و عنعنه وي به حالت ديگري تبديل مي. آيد او تحول به وجود مي... و
آمد  طفال از روي علم، لطف و نرمي پيشبايد تصريح نمود كه بزرگ ساالن بايد با ا: آييم به چگونگي حالت رواني طفل مي

  . آمد شود، نتيجه آن بسيار خطر ناك خواهد بود شكند و اگر از رويه تند و متشدد با وي پي
باشد از آن رو  اش بسيار نازدانه است، چون آخرين طفل والدين مي طفلي در خانه: شود در اين مورد چند مثال ارايه مي

ا چيزي در ظاهر آن ر. نمايد برادر برزگش به اين امتياز به وي حسادت مي. هاي ديگر خانواده امتياز دارد نسبت به بخش
طفل هر قدر سبق را صحيح و بدون . طلبد تواند كه مرا چرا فراموش نموديد اما به بهانه سبق و درس وي را مي گفته نمي

طفل ! نمايد كه درس را چرا ياد نداريد و چرا غلط خواندي خواند ولي برادر بزرگ وي را لت و كوب مي كدام غلطي مي
در اين . كنم در حالي كه سبق را خوب ياد دارم بينم هر چيز را فراموش مي كه من اين چوب شما را مي گويد وقتي مي

حال طفلي .  نمايد رسد در حقش دريغ نمي صورت برادر كوچك عقده گرفته و در خفا و پنهان هرضرري كه از دستش مي
هر جا ذليل و ترسو دهد و در  است كه جرات دارد و اگر كم جرات و شرمناك بوده باشد جرات سخن زدن را از دست مي

  . آيد به بار مي
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گردد كه اين طفل بچه فالن بوده و پدر او  در اجتماع طفل به اين نام تهديد و توبيخ مي: دارم مثال ديگري را ارايه مي
كه طفل به عمر رشد و بزرگسالي برسد با همان اشخاص  وقتي. با مادرش آن چنان و اين چنان كارها را انجام داده است

همين دليل است كه اسالم فرموده است . گيرد برايد و با اطفال اين شخص نيز عقده مي رفته و در صدد انتقام ميعقده گ
ديگر را بد نام مسازيد و يكي بر ديگر تهمت نبنديد و اگر تهمت ثابت نشود عيب جوي حد و  عيب ديگران را مجوي، يك

خواهد كه جامعه  از بسيار احتياط كار گرفته و بدين وسيله ميهمين سبب است كه دين اسالم در حدود، . يا تعزيز دارد
اي  باشد پاك و سالم، جامعه اي  ي باشد بدون لكه و عقده، جامعه ا بايست جامعه بشري و بالخصوص جامعه اسالمي مي

االي هيمن علت است كه دين اسالم در مورد اطفال توجه خاصي مبذول داشته و ب. باشد پر از لطف و مهر و محبت
  . والدينش براي اطفال مسووليت بزرگي را توصيه نموده است

 زن در برابر ،پادشاه در برابر رعيت، شوهر در برابر زن. هر يكي شما در مورد رعيتش مسووليت دارد«: فرمايد اسالم مي
اگر » ر مسووليت دارندآگاه باشيد كه هر فرد جامعه در مقابل همديگ. شوهر، پدر و مادر در برابر اطفال مسووليت دارند

لگام  شود و هرگاه افراد اجتماع بي كسي مسووليت خويش را درك ننمايد جامعه به سوي هالكت و بربادي سوق داده مي
برادر بزرگ از تذكره برادر : دارم مثال ديگري را ارايه مي. نظم باشند آن جامعه سعادت و نيكبختي را نخواهند ديد و بي

برادر كوچك اعتراض . آورد سازد و از آن طريق پول به دست مي نمايد و به نام وي مهر و تاپه مي كوچكش سو استفاده مي
دهد  برادر بزرگ به وي وقعي نمي. دهيد اي هم نمي  كه به من كدام حصه شويد در حالي نمايد كه چرا مرتكب جعل مي مي

. شكناند ر كوچك مهر و تاپه را زير سنگ نموده و ميروز ديگري براد. دهد بلكه او را منت و قهر نموده و جواب منفي مي
زند كه تا آخر حيات دچار عصبانيت و تكليف جسمي و روحي گرديده و  كه در نتيجه برادر بزرگ، برادر خود را آنقدر مي

  . آيد تا آخر عقده برداشته و شخص غير نورمال به بار مي
ما در اين باره كودتاي كمونستي افغانستان را مثال . نمايد هاي شديد فاميلي عرض وجود مي و عالوه به آن مخالفت

اي از يك مملكت همسايه را  در محيط مهاجرت نمونه. آوريم كه به صورت اجباري مردم به اطراف جهان مهاجر شدند مي
زدند و بعض  تذكر داده و آن اين كه در آن ديار بعض اشخاص آنقدر متمول شدند كه بسياري از متمولي و دارايي داد مي

. ي غريبان و گرسنگان در آن محال بود  حاكم بود كه چاره در آنجا نظامي. هم از گرسنگي و بيچارگي شكايت داشتند
پس در . رشوت و واسطه به آخرين اوج خود رسيده بود و به حقوق مظلومان و بيچارگان تعدي و تجاوز كار روز مره بود

درك و غم تعليم و . اند ست كرد؟ و اطفال آنان به چه حالت و وضع قرار داشتهتوان آن كشور يك مهاجر بي بضاعت چه مي
تربيه اطفال ناچار نبود، نظام درهم و برهم بود وسيلي مهاجران هم به آن طرف جوقه جوقه روان بودند كه به صدها و 

ودي و غير ممالك عربي و ها از طرف امارات شيخ نشين، عربستان سع از طرف ديگر اعانه و كمك. رسيدند هزارها مي
پس آنان بودند كه از آن پول رفاه را به خود هموار نموده و از ملت . غربي مستقيماً به اسم رهبران جهاد گسيل داشت

كه  با رهبران  از اين پول و امتيازات به درجه دوم آن كساني. مظلوم و بال كشيده افغانستان هيچ شرمي و ترسي نداشتند
  . گرديدند و به اطرافيان آن چيزي اندكي ميسر بود تند نيز مستفيد ميارتباط نزديك داش

هاي  ولي به اشخاصي مسكين و ناچار هيچ مدركي نبود تا سد رمق و امرار حيات نموده در گرمي تابستان در خيمه
 كسي هم به نجات دهند،باختند،  سوزان شب و روزگذراني نموده و اطفال شان را كه از بسيار گرمي و سردي جان مي

كه در  مردند و آناني كه از گرسنگي و شرايط نا مساعد مي پس در اين گونه شرايط اطفالي. رسيد فرياد استغاثه آنان نمي
اطفال مردم غريبه در شرايط بدي قرار داشته آنان عقده . ه بودند اين دو نوع برابر نبودندتعياشي و مستي و نشاط فرو رف

هر قدر كه رهبران اسالمي داد از ظلم كمونيزم . كه سرمست و عياش و بي بندو بار بودند فاليبرداشته عقده در مقابل اط
كردند ديگر سودي نداشت چرا كه آنان به چشم سر  وقت زده و وعظ و تبليغ اسالمي نموده و عصر صحابه را تمثيل مي

كشور مهماندار توجه به اطفال . ن نداشتديدند كه وعظ آنان با حالت ظاهر و مشاهده تطابق ندارد و حاجت به بيا مي
شد زعماي همان كشور در بين  خود و رهبران  كه از كشورهاي خارج به نام جهاد سرا زير مي غريب نداشته بلكه ثروتي

  . كردند اسالمي تقسيم مي
توانند و  يكه فرق حق و باطل را كرده نم سواد شدند، بي تعليم شدند به طوري پس در اين حاالت اطفال غريب بي

عالوه بر آن در مكاتب طوري تربيه گرديده و تلقين شدند كه فالن گروه كافر است و فالن . دچار حالت رواني گشتند
اين شرايط و حاالت را اگر در نظر بگيرم نتيجه اين . گروه مرتد و گفتارشان به اساس غرض شخصي بوده نه واقعيت

  .  تبديل شد و در حدود شصت هزار تن شهيد گرديدندشود كه كابل از طرف مجاهدين به ويرانه مي
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دانيم كه در بين ما  مي. بينيم كه سرنوشت اين كشور به كدام سو روان است نتيجه چه خواهد شد و از بخت بد مي
گويند كه  خوانند مي اطفال ما كه درس مي. سرو ولگرد تربيه شده بوديم تعليم، بي ما در اصول بي. صالحيت موجود نبود

  .  كالشينكوف و اين براي ما تلقين گرديده است10=5+5
بضاعت از مشكالت اقتصادي در خانه خود و در بين اعضاي خانواده صحبت  همچنان در محيط هجرت خانواده بي

ن كه اي. نمايند ها و روش نامناسب آن با مهاجرين و از عملكرد رهبران شكايت مي عدالتي از كشور مهماندار از بي. كنند مي
  . برايد حاالت تماماً باالي نفسيات طفل تاثير ناگوار نموده و در نتيجه طفل در صدد انتقام مي

بيند كه پدر و يا برادر بزرگش در مسير راه از طرف پوليس گرفتار و هر چه دار و ندار دارد  در كشور مهماندار طفل مي
كند، با ديدن اين حالت به طفل خانواده چه رخ  هديد مياز نزدش اخذ گرديده و در صورت شكوه او را به زنداني كردن ت

در كشور مهماندار طفل . پروراند طبيعي است كه در دل وي عقده توليد گرديده و روحيه انتقام به پوليس را مي. دهد مي
يز تبديل و در هر ماه اين موترها ن. نمايند بيند كه اوالد رهبران اسالم در موترهاي مادل جديد گشت و گذار مي مي
شود بعد از لت و كوب و زدن از  اگر به موتر باال مي. بس را  ندارد كه طفل خانواده غريب كرايه موتر ملي شود در حالي مي

بيند كه اطفال كشور مهماندار به وي به چشم نيك نديده بلكه  همچنان در كشور مهماندار  طفل مي. گردد موتر پايين مي
به وي خطاب مهاجر و . كنند د حتا كه بزرگساالن نيز به چشم حقارت طرف وي نگاه مينگرن به چشم حقارت و ذلت مي

طفل اثر سو داشته كه در نتيجه طفل از مهاجر روان كند كه اين باالي  كابلي و عالوه بر آن زيردارگريختگي و فراري مي
داند كه من مهاجر هستم و تبعه  ود ميطفل در دل خ. هد بودن خود منكر گرديده و خود را به كشور مهماندار پيوند مي

در كشور . نمايند باشم و به اين كار هم احساس خجالت و ذلت مي اين كشور همسايه نيستم و در سخن خود دروغگو مي
ي حقارت و  مهماندار در ظاهر شعار جهاد اسالمي برابري، عدالت و انصاف سر داده شده، ولي در واقعيت به مهاجر به ديده

كه باالتر مهاجر مجبوراً . شود حقوق مهاجر كه از طرف ملل متحد تثبيت گرديده به وي داده نمي. نگرد اري ميذلت و خو
  . رود پاسپورت جعلي ساخته و به كدام كشور ديگر پنادهنده شده و يا براي نفقه خانواده خويش و به شكل غريب كار مي

ار خويش جبراً مهاجر شده و از طرف ديگر جهان هم كه داد فهمد كه از دي كه طفل همين خانواده بزرگ شد مي وقتي
زند وي را قبول نكرده، لذا مجبوراً دست به چنين جعليات زده و خود را تبعه كشور همسايه وا نمود  از عدالت و انصاف مي

ف مرا به انصا گويد از يك طرف از دست مظالم داس و چكش فرار نموده و از طرفي هم اين جهان بي وي مي. كند مي
 بلكه هيك عقده ن. شناسد و به اين صورت با اين مشكالت و دسايس دچار شدم حيث يك فرد داراي حقوق انساني نمي

شود روحيه اسالمي و انساني وي ضعيف گرديده بدون كدام سبب  كه جوان مي هاي گوناگون به وي پيدا شده وقتي عقده
گويد تو آن كمونستي هستي كه خانه و  كشد و مي سرخ ديگران را ميمرتكب جنايات شده به كتابچه سرخ و به پيراهن 

وي با بعض افراد كشور خود و با افراد كشور همسايه عقده . نه مرا نابود ساخته و مرا به اين مصايب گرفتار كردياكاش
نايات افزايش يافته و گردد كه گراف جرايم و ج هاي كشور همسايه اعالن مي در رسانه. برايد  ميمگرفته و در صدد انتقا

نمايد كه گوشت و  ولي به اين حقيقت، كشور همسايه اعتراف نمي. باشد سبب عمده آن زيستن مهاجرين در اين ديار مي
دست و پا را زعماي كشور همسايه خورده و با ديگران همه حقوق وي را غصب كرده است و  استخوان اين مهاجرين بي 

هاي مهاجران ويران گرديده و در آن تعميرات لوكس و  حتا گورها و قبرستان. ايدنم مهاجر در مصوونيت زندگي نمي
ها را جمع كرده كه احياناً در آن مواد انفجاري  ها و آهن پاره زار استخواناطفال مهاجر در كوچه و با. مودندمفشن اعمار ن

طفل مهاجر كوچه به كوچه و . رساند  ميگردد و اين مواد را به قيمت بسيار نازل به فروش بوده و سبب هالكت طفل مي
ميز گرديده . باشد دكان به دكان طواف نموده و خواهان نان خشك مي خالصه اين كه با مهاجر و طفل وي رفتار خشونت آ
گويند اين مهاجرين  كنند مي  كه افراد كشور همسايه مظاهره مي وقتي. و هيچ عطوفت و توجه به وي صورت نگرفته است

  . مدنيت را از اينجا اخراج كنيد و نمانيد كه كشور ما را آماج ثقافت و فرهنگ كثيف خود نمايند كثيف و بي
شوند به نام دين و مذهب به نام قوميت و  كه گيلم كمونيزم در وطن جمع شده و مجاهدين كامياب مي پس وقتي

 كشت و خون و ،ركز كشور را دچار ويرانيمليت و به نام تنظيم و غيره در بين خودها مانند مرغان كله جنگي نموده و م
ها عقيده هم رول داشته زيرا در محيط مهاجرت به نام سني و شيعه، به نام اهل  در اين جنگ! بلي. نمايند غارت مي

طريقت و سلفي و وهابي تخم نفاق و بد بيني در بين شان كاشته شده كه اين چيزها سبب گرديده تا قتل و ويراني 
  . چاره را زيادتر ببرند ا سرقت و مال مردم بيبيشتر نمايند ت
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ها برخوردار بوده،  در كابل هم جريان همين قرار بود در دوران كمونستان اعضاي حزب دموكراتيك از همه نعمت
فرستادند و در وقت  اطفالي شان در موترهاي لوكس تفريح و گردش نموده و به كشورهاي دوست براي تعليم و تربيه مي

مگر اطفالي مردم بيچاره و غريب و آناني كه در حزب كمونست نبودند پدران . شدند صب بلندي را تصاحب ميبرگشت منا
چاره كوبيده شده به  اين اطفال بي. شدند شان از هر سو رانده شده، حتا به ناحق و به نام اخواني و اشرار بندي و اعدام مي

ي شان چور و چپاول شده و پسران شان همين حال را به  و كاشانهخانه . گرديدند زندان و عسكري جوقه جوقه اعزام مي
  .ديدند چشم خود مي

يابد در  نمايد طبيعي است كه عقده مند پرورش مي پس در اين صورت از نظر رواني، طفل چطور رشد و انكشاف مي
از . نگرد كس به ديده تنفر ميحتا حساسيت وي عام گرديده و به هر . مقابل آناني كه اين حالت را برايش مهيا كرده است

قابل انگشت نشاني اين است، وقتي كه پروسه صلح و عفو عام . دهد ترسد و يا به هر كسي اخطار مي هر كس مي
د خوانن ها اعالم گرديده اطفال مهاجر و اطفال كمونستان در يك مكتب و در يك پوهنتون درس مي مجاهدين در رسانه

چرا كه ماضي شان در كشت و خون و چور و چپاول گذشته . از قبل وجود داردشان  ناحساس بدبيني و سوء نيت در بي
خوانند و اطفال كابل،  پس اطفال مهاجر، ساكنان كابل را كمونست مي. يابد ها به زودي التيام نمي است و اين زخم

اكثريت اطفال . ه اينطور نيستخوانند در حالي ك مهاجرين ستم ديده را، پسران  رهبران و صاحبان فجر و ولند كروز مي
. اند مهاجر در محيط هجرت تكاليف و مصائب زيادي را ديده و اكثريت اطفال كابل هم زير فير راكت و ستنگر بزرگ شده

  .و حقوق هر دو طرف قضيه تلف گرديده است
ها آهسته   اين زخمپس اطفال هر دو طرف قضيه انتقامجو پرورش يافته كه بايد طوري رفتار با آنان صورت گيرد كه

  .اند ها از بين رفته هاي گرم و سرد تولد گرديده و بعضي اطفال نوزاد مهاجران در خيمه. آهسته التيام يابد
به آنان مواد غذايي داده نشده و حقوقي كه ملل متحد از طريق يونيسف و يونسكو براي شان قايل شده با آنان داده 

افتند،  دهد، درچه فكر مي ند كه برادر نوزادش در خيمه گرم و سرد جان ميبي پس آن طفل هفت ساله مي. نشده است
وي چه خواهد . تا آن كه كالن شود و از حقوق خود اطالع يابد كه به وي داده نشده است. باشد حالت رواني او چطور مي

از كودتاي كمونستي جعل  قبل ،باشد؟ حقوق ضايع شده را از كي بطلبد و شكم كي را پاره نمايد كرد؟ به چه فكر مي
بيني شده و تعميل  شد و به جعل كار جزاي سنگين در قانون پيش پاسپورت و قباله و ديگر اسناد جرم بزرگ شمرده مي

مگر در محيط هجرت جعل و تزوير عمل جايز پنداشته شد و اين . كس جراات همچو عمل را نداشت و هيچ. گرديد مي
  .داد  را مانند مهاجر نميجفاي كشور همسايه بود كه حقوق وي

وي در كشور پرورش يافت كه سر تا پا جعل و تزوير و دروغ، . كرد و از گوشت و پوست و استخوان وي استفاده سو مي
بايد گفت كه قاچاق اطفال مهاجر براي اولين بار از . شد پيشه افراد آن بوده و سخن راست و صداقت جرم پنداشته مي

ها فروخته شده كه  دختران مهاجر افغان به عرب.  كه اكنون تا سرحد اختطاف رسيده استكشور همسايه شروع گرديده
خوب به ياد دارم كه يك دختر افغان به يك عرب نكاح . اين عمل، اثر سو رواني باالي آن خانواده و محيط داشته است

ها و اين  اري اين قصرها اين پولعرب گفت چرا گريه د. نمود گرديده كه آن دختر در كشور عرب شب و روز گريان مي
بينم ولي شكل و قيافه ترا خوش  ها را مي وي در جواب گفت بلي همه اين. بيني كه همه در اختيار تو است دبدبه را نمي

  .ندارم
آورد با نامبرده هم مشكل لساني داشته و  سپس وي را طالق داده و يك شخص ديگر افغاني وي را به نكاح خويش در

  .باشد كه تا هنوز افشا نگرديده است هاي اين گونه حوادث مي ر هم داشت اين يك نمونه جزيي از نمونهيك زن ديگ
هايش گوش داده شود و تا  گيري اين همه وقايع اين است كه طفل بايد در محيط سالم تربيه گرديده، به سخن نتيجه

. ك بوده اولين پرورشگاه وي از محيط خانه شروع شدههايش برآورده شود، زيرا كه طفل فطرتاً معصوم و پا حد امكان آرزو
نخست بايست بين زن و شوهر معاشرت . اش در نظر گرفته شود  در خانه اخالق نيك به وي تعليم داده و افكار معصومانه

ر خانه چرا كه اگر د. نيك بر قرار شده، بعداً بين خواهر و برادر و مادر و غيره اقارب نزديك روابط نيك مستحكم گردد
  .گرايد حسن تفاهم باشد جنگ وجدال نباشد و فضاي سالم بوده باشد تعليم و تربيه اطفال هم روبه بهودي و سالمتي مي

 ما براي خانه خود  بهترين شما كسي است كه براي خانه خود خوب باشد و:به همين دليل پيامر خدا فرموده است
آاليش باشد و  ها  بي كه آن محيط پاك و سالم، و از كدورت طفل بايد در محيطي پرورش يابد .شخص خوب هستيم

امروز در كشورهايي كه تبعيض و نا امني و نفرت و . خاصتاً كه كشورش آب كودتا و انقالبات بي مفهوم را نچشيده باشد
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امعه باشد و در كشوري كه رژيم در خدمت مردم بوده و غمخور اصلي اقرار ج. نفاق است گراف جرايم هم بلند رفته است
بايد تذكر داد كه در علم روانشناسي كساني عالقه دارند تا درجه دكتورا . گراف جرايم آن كشور به سطح پايين قرار داد

برند كه شرايط نامساعد خانه و محيط خود را ديده باشند و در اين راستا با مشكالت  تحصيالت خويش را باال مي
ين اوصاف در كار مسلكي خويش كامياب بوده و براي جامعه خود مصدر شخصي به هم. اي مواجه شده باشند عديده

امروز دراين رشته اشخاص رستگاري بوده كه افراد خانه وي تكاليف و مصايب را ديده به . تواند خدمات بي پاياني شده مي
  . هم نداشته باشدهاي فروان ديده، موصوف پيسه دوا خصوص پدر و مادر و برادر و خواهر و ديگر اقارب نزديكش رنج

دهم و آن اين كه سرمايه دار اول پاكستان و قهرمان كركت عمران خان قبل از اين  ما يك مثال عملي را تذكر مي
مبتال بود كه باالخره مادرش از بي پولي و عدم دسترسي ) كنسر(حالت زار اقتصادي داشته و مادر وي به مرض سرطان 

ي  ا مادرش عقده به دل داشته وقتي كه صاحب دارايي و تمول بي شمار گرديد شفاخانهنامبرده از فوت .  وفات يافت،به دوا
ها مريض در  تاسيس نمود كه تداوي مريضان سرطان در آن رايگان است و بدين ترتيب به لك) شفاخانه كنسر(به نام 

  .گردد آنجا رايگان تداوي مي
ه تكاليف زيادي را  متحمل شده، مكتب ندارد به صحت وي توجه مبذويل نگرديده امروز اطفالي افغاني در محيط بيگان

پدر و . نمايد ها خانواده وي امرار حيات مي رسد و به واسطه فروش آهن پاره مواد غذايي به صورت كافي به وي نمي
  .توانند اند كه كار و بار كرده نمي مادرش در كودتاي كمونستي و يا جهاد از بين رفته و يا هم به سن بزرگسالي رسيده
روند  كند و نيم روز به مكتب مي همين اطفال اگر بسيار همت و زحمت را به خود قبول كرده، نيم روز كبار جمع مي

المللي تجاوز شمرده  هاي ملل متحد قابل قبول نبوده، و بر اصول بين المللي و پرنسيب كه اين حالت نظر به قوانين بين
اند كه  هاي فرش شده گشته، كشته و يا هم معيوب گرديده   هجرت قرباني مينبسياري از اطفال در مسير راه. شود مي

  .اند معيوبان آن بار دوش جامعه و خانواده خويش شده
در اين حالت طفل، سرپرست خانه هم . همين اطفال معيوب اگر پدر و مادر خويش را قبالً از دست داده باشند

هد كرد كه اين همه اوضاع باالي روان و روحيه طفل تاثير بد انداخته گرديده، پس اين طفل معيوب چطور سرپرستي خوا
ي وجود دارد كه متكفل اعاشه وي و  تواند و نه هم موسسه و يا اداره و وي به خانواده و اجتماع مصدر خدمت شده نمي

  . خانواده وي گرديده باشد
ونت قرار گيرد كه عقده برايش توليد گرديده نكته مهم اينجاست كه طفل از نظر روانشناسي نبايد اينطور مورد خش

 آنقدر بي موجب نازدانه باشد كه در آينده بار دوش جامعه شده و از  هاي ارايه شد و نه طوري كه در اين باره فوقاً مثال
مي و با طفل بايست به نر. مسووليت غافل و بي خبر بوده باشد بلكه بايست با وي عاقالنه و معتدالنه رويه اتخاذ گردد

. گذارد به صورت آني بااليش جيغ زده نشود كه اين وضع به حالت رواني وي اثر سو مي. وگو صورت گيرد مالطفت گفت
اً باالي وي جيغ زد طفل مذكور چند ثانيه بي هوش شده و  طفلي را ديدم كه به حالت عادي آرام نشسته بود پدرش آن

حالت طفل را ديد وي را در آغوش گرفت و نوازش داد طفل به حالت پدرش كه اين . چشمايش از حدقه بر آمد و ميلرزيد
، مادر  بود كشيدزراددخترك در آغوش مادر خود . كرد يك دختر ديگر كه تب داشت مادرش خياطي مي. عادي برگشت

نگرديده و ياب  چون عصبي مزاج بود باالي وي چيغ زد دختر افتيد و لرزيد و از همان آوان فلج گرديده كه تا حاال صحت
خورد و اقتصاد خانواده را ضعيف ساخته است كه اين خود  دواهايي وقت به وقت مي. بار دوش خانواده و جامعه گرديد

  .باشد مشكل ديگري مي
اين دو مثال فوق را كه ارايه داشتم از محيط هجرت و ديار همسايه بود كه پدر و مادر آنان هم سبب مشكالت 

ما قبالً گفتيم كه طفل به حالت عادي و فطري خويش از مادر تولد گرديده ولي به . تنداقتصادي، تكليف رواني داش
سازد همانا پدر و مادر آن است، طوري كه در مورد حديثي است بدين مفهوم كه  چيزهاي خوب و يا بد كه او را وادار مي

بعد از آن شرايط بد ) سازد و مجوسي ميهر طفل به حالت فطري تولد گرديده اما پدر و مادرش او را يهودي، نصاراني (
طفل در حالت ارثي بعضي اخالق را . محيط و اخالق سوء جامعه وراثت و انقالبات سياسي نيز دركردار و گفتارش اثر دارد

طفل حالل متابعت ماماي ( عربي است  برد چنانچه مقوله از پدر و مادر و برادر و خواهر و كاكا و ماماي خود به ارث مي
  )كند  را ميخود

! بلي. كند ماند همچنان در اخالق هم از آنها پيروي مي طوري كه طفل در قيافه به پدر و ديگر اقرباي نزديك خود مي
شود كه به نصحيت پدر و مادر سالم، معلم مكتب، امام مسجد و مدرسه و به هدايت اهللا تعالي به راه خوب و صواب  مي
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بسياري از . ته دوري جويد و در دلش اهللا تعالي آب رحمت و كرم خود را بيندازدرهنمايي گرديده و از كارهاي ناشايس
ها، كار روزمره  وده چرس و قمار و دزدي و ديگر خيانتباشخاص در اول عمر خود ديده شده كه داراي اخالق شايسته ن

اعمال بد گذشته خود ندامت و ها، انسان سالم گرديده كه به  شان بود، مگر به هدايت اهللا تعالي، محيط نيك و نصيحت
  .باشد نمود، بايد گفت كه طفل از هر شخص ديگر، حساس و بادرك مي پيشماني مي

به طور مثال اگر به طفل . آيد شرمد و تحت تاثير مي شرمند ولي طفل با آن كارها مي به چيزهايي كه بزرگساالن نمي
ه لباس . گيرد وده به  خطاب كننده عقده به دل ميراه هستي، احساس خجالت نم گفته شودكه تو ديوانه و يا بي طفل ب

شود، طفل كه مورد تحقير و اهانت واقع گردد  شرمد، طفل در حضور مهمان از نان خراب خجالت مي كنده و پاره مي
هاي ناچيز و بد احساس  تواند طفل در حضور همساالن خويش به سخن شرمد، ولي در ظاهر االمر چيز گفته نمي مي

  .كند  ميخجالت
گردد، زيرا كه در آنجا حاالت رواني تاثير ناگوار دارد و  و اين خجالت و شرم بالخصوص در محيط هجرت زياد واقع مي
همچنان اگر به طفل گفته شود فالن . باشد ها موجود مي آن هم به دليل سطح زندگي نامناسب اقتصادي در بين فاميل

خالصه اين كه، احساس و عاطفه طفل نظر به . كند ه و احساس ناآرامي ميچيزي فالني دارد و تو نداري خجالت گرديد
  .ديگران صدمه پذير بوده، زيرا كه وي تمايالت پاك و معصومانه دارد

پروراند، به طور عام بايد گفت كه طفل در  شود تمايالت مادي و حيواني در سرش مي و وقتي كه به تدريج برزگ مي
  .وده كه از طرف افراد مجتمع به ديده احترام بايست نگريسته شودجامعه حقوق زيادي را دارا ب

المللي وي را مورد دلسوزي قرار  قوانين بين. طفل اگر به هر دين و مذهب و نژاد بوده باشد قابل شفقت و ترحم است
الي اطفال كسي كه با: ( استفطوري كه مفهوم حديث شري. داده و اسالم در موردش موقف عادالنه و دلسوزانه دارد
زد و باالي آنها  رسول خدا با اطفال به زبان خودشان حرف مي) ترحم نداشته باشد و احترام بزرگان را ننمايد از ما نيست

موصوف . هاي بي شماري ديده بود آن حضرت سلي يتيمي را خورده و در زندگي خود محروميت. زياد شفقت داشت
در حديث شريف وارد است كه طفلي . داد ها براي شان مي ها و سوغات تحفه. كرد اطفال و نوجوانان را به جنگ اعزام نمي

وقتي كه رسول خدا . بود) نغير(كرد و نام اين مرغك  بود و وي يك مرغك داشت كه هميشه با او بازي مي) عمير(به نام 
ر را چه كردي؟ طفل اگر به اي عمير نغي) يا عمير ما فعلت بالنغير(گفت  كرد و مي ديد به وي تبسم مي آن طفل را مي

چقدر . گردد بايست با آن رفتار قانوني صورت گيرد و حقوق وضعه شده برايش داده شود صورت جايز و يا ناجايز تولد مي
كشند و يا در  و يا وي را مي. كنند گردد و افراد جامعه وي را حرامي خطاب مي بد است كه طفل به صورت ناجايز تولد مي

يكي زنا و دوم قتل كه .  زانيه مرتكب دو جرم شنيع گرديده است،در صورت قتل زنا. اندازند ه ميخلوت در جاي گند
باشد  گردد همان حقوقي را دارا مي وقتي كه طفل به صورت ناجايز تولد مي. شود نسبت به زنا قتل جرم بزرگ شمرده مي
گردد طوري كه ساير اطفال از آن مستفيد  يو از همان قوانين مستفيد م. مثلي كه ديگر اطفال آن حقوق را دارند

وي را حرامي و يا بي پدر خطاب : و بايد اجتماع به وي به ديده نيك بنگرند و وي را تحقير نكنند، طوري مثال. گردند مي
  نكنند زيرا كه وي مرتكب كدام جرم نگرديده است و خطاب بد و يا ناسزا گفتن باالي روحيه وي تاثير دارد، بايد از آن

  .جلوگيري شود
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  2اصطالحات حقوقي
 
 

                                                                                             قسمت دوم 

  محمد عثمان ژوبل
 

  بايع  .91

  . رساند شخصي است كه چيزي را به فروش مي

  بدل .92

گزيني وجود دارد، خواه به حكم عقد باشد يا  در مفهوم بدل جاي. يا واموال استبه معناي جانشين و قايم مقام در اش
  .شود گفته مي) عوض وبدل(و در زبان عوام به اين اصطالح . به حكم قانون

  بدل صلح .93

  . باشد  مالي است كه به حيث بدل در عقد صلح تثبيت و قابل پرداخت مي

  بدل قانوني .94

گزين مال متلوف باشد عبارت از بدل قانوني  بران خساره عرض اندام نمايد و جايهر مالي كه به حكم قانون به حيث ج
  .است

  بضاعت .95

 . عبارت است از راس المال يعني سرمايه

  بيت المال .96

به ) رييس دولت(گردد و با اجازه امير  بيت المال يا دفتر خزانه مسلمانان، آن است كه تمام عوايد كشور درآن جمع مي
  . رسد مصرف مي

 .پذيرد ون وظايف بيت المال از طرف وزارت ماليه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام مياكن

  بيع  .97

ول كـه داللت به مبادله دارد نيز اطالق . مبادله مال به مال است خواه منعقد باشـد و يا غيـر منعقد و به ايجاب و قـب
  .گردد مي

  بيع استغالل .98

در اصطالح حقوقي از اقسام بيع شرط است كه در متن عقد، . مده استاستغالل به معناي بهره برداري واستثمار آ
  .كنندكه بايع، مبيع را ازمشتري اجاره كند و آن را مورد بهره برداري قرار دهد  شرط مي

  . به عبارت ديگر فروش مال است به طور وفا و مشروط با اين كه بايع آن را به اجرت گيرد
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  بيع بات  .99

  . عبارت ازبيع قطعي است

  بيع باطل  .100

و خود بيعي است كه اصالً صحت . شود كه ذاتاً و وصفاً مشروع نباشد  اصطالح بيع باطل در مقابل بيعي به كار برده مي
 و  مانند اينكه مسلماني اقدام به فروش خمر كند و يا امروزه خريد و فروش مواد افيوني. ندارد يعني اصالً مشروع نيست

  . گردد گونه اثر شرعي وقانوني مرتب نمي هيچبر بيع باطل . مخدر باطل است

  بيع بشرط غير منتفع .101

در اين صورت بيع صحيح و شرط لغو . بيع مشروطي است كه گذاشتن شرط به نفع هيچ يك از طرفين عقد تمام نشود
  . گردد مي

اين بيع صحيح . رستدفروشم مگر به اين شرط كه آنرا به چراگاه نف مثالً بايع بگويد كه اين حيوان را به مشتري نمي
  .شود بوده و شرط كه به هيـچ يك از طرفين عقد مفيد فايده نيست لغو دانسته مي

  بيع به شرط متعارف .102

بيع به شرط متعارف به اين معنا است كه در عرف مردم شهر مرعي باشد مثالً بيع به اين شرط صورت بگيرد كه از 
دوزد و يا قفلي را كه مشتري خريده بايع آن را به دروازه مشتري پوستي كه مشتري آن را خريده بايع برايش واسكت ب

  . نصب كند يا رختي را كه مشتري خريده بايع آن را برايش پارچه نمايد

  بيع به شرط مقتضاي عقد .103

  . بيع مشروطي است كه شرط در آن به مقتضاي عقد بايع باشد، در اين صورت بيع صحيح و شرط معتبر است
را مشروط به حبس مبيعه الي زمان قبض ثمن به فروش رساند، شرط مذكور براي بيع ضرر ندارد مثالً شخصي متاعي 

 . دهد بلكه بيان مقتضاي عقد را تشكيل مي

  شرط مويد عقده بيع ب .104

: طور مثال. بيع مشروطي را گويند كه شرط در آن مويد عقد باشد در اين صورت بيع صحيح و شرط معتبر است
ورت گيرد كه مشتري در نزد بايع شي معلوم را به رهن گذارد و يا اين كه شخص حاضر در قسمت اگربيع به اين شرط ص

درصورتي كه مشتري به شرط مذكور وفا نكند، . پرداخت ثمن به بايع كفيل گردد، بيع صحيح بوده و شرط اعتبار دارد
  .باشد د است، ميبايع حق دارد تا بيع را فسخ نمايد زيرا اين شرط مويد تسليم كه مقتضاي عق

  )تخمين(بيع جزاف ومجازفه  .105

  .عبارت از فروش يك مجموعه است بدون تعيين اندازه و مقدارآن

  بيع صحيح .106

 .بيع جايز را گويند و آن بيعي است كه از حيت ذات و وصف مشروع باشد

  بيع صرف .107

  .عبارت است ازبيع نقد به نقد
به ويژه اين بيع زماني . ن مطلق، پول به پول، بيع صرف گويندبه بيع دين به دين، ثمن مطلق به ثم: و به بيان ديگر

مصداق دارد كه واحد پول ممالك و كشورها متفاوت باشد كه در چنين معامالت پول رايج يك كشور در برابر پول رايج 
  . شود و در واقع تبديل پول است  كشور ديگر معامله مي

 بيع سلف .108

شود و اسم عاميانه  به اختصار سلف گفته مي. من حال و مبيع موجل باشدمرادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ث
  . است» پيش فروش«و » پيش خريد«آن 
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 بيع غير الزم .109

  . بيع نافذي است كه در آن يكي از خيارات موجود باشد

  بيع غير منعقد .110

  . عبارت از بيع باطل است

  بيع فاسد  .111

به معناي تباه و » فسد«و فاسد، اسم فاعل از ريشه . است» دفاس«و » بيع«تركيب وصفي، مركب از دو واژه : درلغت
  .باشد  باطل و از اثر افتاده مي

ه اعتبار اصل خود مشروع بوده ولي به اعتبار وصف مشروع نباشد به اين معنا كه از ناحيه . دراصطالح بيعي است كه ب
) مبيعه ياثمن( در عقد بيع يكي از بدلين مثالً. ذات خود صحيح بوده و به اعتبار بعضي از اوصاف خارجي فاسد باشد

  . مجهول باشد

  بيع فضولي .112

اين بيع موقوف و . بيعي است كه بايع آن به حيث مالك، وكيل، وصي و ولي صالحيت فروش مال را نداشته باشد
  .موكول به اجازه مالك يا قايم مقام آن است

  بيع الزم .113

  .بيع نافذي است كه از خيارات عاري باشد

  لبيع مجهو .114

آن است كه بايع براي مشتري بگويد كه من تمام اشيايي را كه ملك من است به تو فروختم و مشتري آن را بخرد ولي 
  . اين بيع فاسد است. اين اشيا را نداند

  بيع محابات .115

 مليون اي را كه به يكصد بيعي را گويند كه عالماً وعامداً به كمتر از ثمن مثل صورت گرفته باشد، مانند اين كه خانه
  . شود ع بين اقارب نزديك واقع مييون بفروشند معموالً اين گونه بيارزش داشته باشد به ده مل

هرگاه در فروش مال به طريق فوق علم و قصد بايع موجود نباشد بيع محاباتي نيست بلكه بيعي است كه يك طرف 
  . بن مورد پيدا نمي كندشود درحالي كه در بيع محاباتي خيار غ مغبون شده و خيار غبن پيدا مي

  بيع مطلق .116

گيرد و مقتضي آن است كه  بيعي است كه بدون برائت ازعيوب و بدون ذكر اين كه معيب است يا سالم صورت مي
  . باشد مبيع سالم بوده عاري از عيب مي

  بيع معدوم .117

  . يعت باطل استهـرگاه مبيع درحين عقد وجود نداشته باشد آن بيع را بيع معدوم گويند، كه طبق احكام شر
  .مثالً اگركسي ميوه باغي را در فصلي كه تازه شگوفه بر درختان ظاهر شده بخرد اين بيع معدوم است

  بيع مقايضه .118

  ). 122ماده . (يعني مبادله مال است به مال در حالي كه بدلين عقد غير از نقود باشد. بيع عين به عين است
  

  بيع منعقد .119

  .گيرد  ابد به صحيح، فاسد، نافذ و موقوف تعلق ميعبارت از بيعي است كه انعقاد ي

 بيع موقوف .120

  . مانند بيع فصولي. بيعي است كه متعلق به حق غير باشد
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  بيع نافذ .121

  . بيع الزم و بيع غيرالزم: رك. گردد بيعي است كه به حق غيرتعلق نداشته باشد و به الزم وغير الزم تقسيم مي

  بيع نسيه  .122

ز به همين معنا است. ن آن موعدي معين شده باشدبيعي است كه براي پرداخت ثم   . بيع موجل نـي

  بيع وفا .123

مبيعه را به مشتري بپردازد مشتري مبيعه : عبارت از بيعي است كه در آن شرط گذاشته شده باشد حيني كه بايع ثمن 
ايز است و به اعتبار اين كه گيرد درحكم بيع ج اين بيع نظر به اين كه مشتري باالثر آن انتفاع مي. را به وي مسترد نمايد

تواند آن را فسخ نمايد حكم بيع فاسد را دارد و نظر به اين كه مشتري بيع وفا صالحيت  هر واحد از طرفين عقد مي
رار مي) گروي(فروش مبيعه را بر غير ندارد درحكم رهن    . گيرد ـق

   بينه .124

  :قوي و مركب است از) دليل(به معناي حجت 
  شهادات،

مثبته،    واسناد 
 . قراين قاطعه

  .و اصولنامه اداري محاكم عدلي ماده) 1676ماده (به ارتباط 

  تاجيل .125

  . عبارت است ازتعليق وتاخير دين براي يك مدت معين

  تبرع .126

  . اعطاي چيزي به كسي بدون چشم داشت عوض و يا انجام كاري بدون اخذ اجرت به طور مجاني از مصاديق تبرع است
يم اشيايي كه مخل منفعت مقصوده يك بنا باشد به عهده صاحب منزل قرار دارد نه به اعمار و ترم: به طور مثال

مستاجر هرگاه آجر منزل مستاجر را از تعمير وترميم عمارت ماجوره ممنوع سازد ولي مستاجر به اين اعمال دست زند، 
 . تواند تمام آنچه راكه انـجام داده است، تبرع بوده از صاحب منزل چيزي مطالبه كرده نمي

 تحالف .127

  .آن است كه هـردو خصم به سوگند مكلف ساخته شوند

  تحجير .128

هاي خشك درختان است كه چهار سمت زمين را احاطه نمايد، و يا پاك  عبارت از گذاشتن سنگ، خاك و شاخچه
  . حجير استاين اعمال آبادي محسوب نمي گردد ولي ت. كردن زمين ازگياهان و يا حريق خار و حفر چاه و امثال آن است

  . نهادن سنگ و امثال آن در اطراف اراضي به منظور اثبات حدود زمين است تا كسي ديگر آن را تصرف نكند

  تحكيم .129

عبارت است از اين كه هردو خصم براي خود حاكمي را براي فيصله دعوا و مخاصمتي كه در بين شان وجود دارد، 
به ضم ميم و فتح حا و تشديد و فتح كاف ) محكم(و سكون ثالث و به فتح اول و دوم ) حكم(اين شخص را . تعيين كنند

  .گويند مي
  . نيز به همين معنا به كار رفته است) قاضي تحكيم(و ) داور تحكيم(اصطالح 

  تحكيم حال .130

استصحاب عبارت است از حكم بقاي امر محقق كه . باشد يعني حاضر را حكم گردانيدن از قبيل استصحاب حال مي
 . مظنون باشد يعني ابقاي يك امر به حال سابق آنعدم آن غير 
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  تحليف  .131

  :نمايد  تحليف ازباب تفعيل و در لغت به معناي قسم است و در شريعت و قانون مفاهيم آتي را احتوا  مي
  آن است كه يكي از دو خصم به سوگند مكلف ساخته شود؛ و-1

بره غير رسمي يا شاهد را وادار به اداي سوگند  كسي را وادار به اداي سوگند كردن، چنان كه قاضي اهل خ-2
  .نمايد  مي

  . اثر مطالبه مدعي قسم را به او توجيه نمايده به تعبير ديگر تحليف مدعي عليه است در حاليكه قاضي ب

  تخليه .132

 آن است كه بايع مبيعه را از تصرف خود خارج سازد و اجازه قبض آن را در حال عدم وجود مانع براي مشتري اعطا
  . نمايد

  تركه .133

شود و بعد از مصارف تكفين و تجهيز،  عبارت است از دارايي زمان فوت متوفا كه به سبب موت از ملكيت وي خارج مي
اصطالح ماترك و متروكات نيز درهمين معنا به كار رفته . گـيرد اداي ديون و ساير واجبات مـالي مربوط، به ورثه تعلق مي

 .است

  تزكيه .134

ز جانب محكمه به خاطر تحقق عدالت و صداقت شهود يا عدم آن، طور سري يا علني صورت روش خاصي است كه ا
 . گيرد مي

  تزكيه سري .135

و به وسيله ورقي كه به نام . نمايد آن است كه محكمه در مورد عدالت و ديانت شهود به طور سري تحقيق مي
فرستد و در مورد، طالب معلومات سري   ميشود شهرت مكمل شهود را به محل كار يا محل زيست وي ياد مي) مستوره(

  . گردد مي

  تزكيه علني  .136

اين تزكيه از قبيل شهادت بوده شروط و . نمايد آن است كه محكمه درمورد عدالت و راستگويي شهود علناً تحقيق مي
  . هـا الزم نيست كه لفظ شهادت را برزبان آرند نصاب شهادت در آن اعتبار دارد اما به مزكي

  تزوير .137

جعل به فتح جيم به معناي . ادف جعل است و در فقه به جاي جعل، تزوير يا تصنيع مورد استعمال قرار گرفته استمر
همه آنها به معناي ساختن امري است از روي . است» جاعل«به معناي » وضاع«و » مزور«است و » وضع«و » تزوير«

  . اقصد و برخالف واقع مانند سند مجعول و سكه قلب و امثال اينه

  تسليم ماجور  .138

  . آن است كه آجر براي مستاجر اجازه دهد و رخصت اعطا نمايد تا از ماجور بالمانع بهره بردارد و انتفاع گيرد

  تسليم مبيعه .139

  .عبارت است از تخليه مبيعه در حالي كه بايع باعدم وجود مانع براي مشتري اجازه قبض آن را اعطا نمايد
ور ساختن موانع بين مشتري و مبيعه، طوري كه مشتري بدون حايل و مانع به قبض عبارت است از د: به عباره ديگر
  . آن قادر باشد

 تصرفات فعلي .140
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حجر درتصرفات قولي موثر است كه احكام و آثار مرتبه برآن را رفع و . شود عبارت از اعمالي است كه از انسان صادر مي
شخصي را تلف كرد مجبور به جبران خساره است ولي اگرمال خود بناء اگر محجور مال . سازد نه تصرفات فعلي باطل مي

  ). 1007 و960(را براي شخصي هبه كرد صحيح نيست، مواد 
» من اجراء العمل« به عبارت 964و در ماده » نشاً من فعلهم« مجلة االحكام به عبارت 960اين اصطالح درماده : نوت

  . رساند را مي» تصرفات فعلي«استعمال گرديده كه در واقع معناي 
شـود و در مقابل تصرفات فعلي   تصرفات قولي عبارت از تصرفاتي است كه در گفتار از افراد صادر مي: تصرفات قولي

  .تصرفات قولي عقدي وتصرفات قولي غيرعقدي: تصرفات قولي بر دو نوع است: قرار دارد

  تصرفات مالكانه .141

منقول ب تواند آن را به فروش  ه عنوان مالك به عمل آورد، يعني ميتصرفي است كه شخصي برمال منقول يا غير 
ه نمايد حق . اجاره دهد، ترميم نمايد يا ويران سازد و امثال آن. برساند، رهن دهد هرگاه مشتري در مبيعه تصرف مالكان
  . گردد  خيار وي ساقط مي

  تغرير .142

 . به غير وصف حقيقي آنعبارت است از توصيف مبيعه براي مشتري) فريب دادن در بيع(تغرير يا 

  تفسير .143

و باب تفعيل، به مفهوم ) فسر(اين كلمه از ريشه . گردد  به معني بيان و كشف مقصود گوينده اطالق مي: در لغت
و در اصطالح بالغت، تفسيرعبارت است ازشرح اجمال طبق تعريفي كه دركتاب لسان . روشنگري، كشف و اظهار است

، تفسير به معناي بيان و روشنگري »البيان: الفسر«نگ لغات عربي مسجل گرديده است، العرب يكي از كتب معتبر در فره
  . كشف مقصد از لفظ مشكل: و به تعبير ديگر تفسير عبارت است از. است» تبين آن«به معناي » تفسيرالشي«يعني . است

  تقبل .144

  . تعهد به عمل و التزام آن است

  تقدم  .145

  .  ياد آوري به دفع ضرر مورد نظر براي اين كه قبل از وقوع عالج گرددعبارت است از توصيه و) اخطار(تقدم 

  تقسيط .146

  .(157ماده .(عبارتست از تاجيل اداي دين با اقساط متفرقه به داخل اوقات متعدد معين

  تقصير  .147

قسمت نخست را . يا ارتكاب عملي كه از انجام دادن آن منع شده است. ترك عملي كه شخص ملزم به كردن آن است
عالمت تقصير درحقوق مدني اين است كه . تفريط و قسمت دوم را تعدي نامند و تقصير اعم از تعدي وتفريط است

  .ضمانت اجـراي آن جبران خساره است
  
  

  تكرار ايجاب .148

مبلغ معين موافقه نمايد، ولي بعداً بدل  تكرار ايجاب به معناي آن است كه بايع براي مشتري در مورد فروش مبيعه به 
شود و آن را تكرار  گردد و ايجاب دوم جانشين آن مي را چيز ديگري تعيين كند، در اين صورت ايجاب اولي ملغا ميثمن 

  . ايجاب گويند

  تملك  .149

 .مانند ارث و امثال آن. مالك مالي شدن است به يكي از اسباب تملك كه عبارت است از عقود، ايقاعات و حكم قانون
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  تمليك .150

  . خواهد مالي را ازخود به ديگري منتقل كند  كه مياي قصد انشا ايجاب كننده

  تمييز  .151

عبارت ازهمان صالحيت نهايي است كه ديوان عالي كشور به اساس آن بنابر استدعاي مستدعي تمييز و يا صراحت 
 . پردازد قانون، احكام محاكم تحتاني را از حيث صحت و سقم تدقيق نموده به نقض يا ابرام مي

  توابع مبيع .152

مثالً در بيع خانه، . كند كه جز مبيع باشد شود ولي عرف معامله اقتضا مي زيي كه درهنگام بيع غالباً ذكر نميامور ج
  . باشند هاي مستقل از ديوار خانه جز توابع مبيع نمي ها و تابلو كليد مدخل آن جز توابع مبيع است اما تيلفون، گلدان

  تواتر .153
 .را بر دروغ ناشد پنداردتواتر خبر جمعيتي است كه عقل اتفاق شان 

  تناقض  .154

  .يعني سبق كالم موجب بطالن دعواي او گردد. عبارت است از گفته سابق مدعي كه با دعواي او متناقض باشد

  ثمن .155

در اصطالح پولي مالي . شود به معناي بها و قيمت است و در عربي از آن به عوض مبيع و سعر نيز تعبير مي: درلغت
  .اقع گردد و به ذمه مشتري تعلق گيرداست كه در بدل مبيعـه و

  ثمن مثل .156

  .ثمني است كه از لحاظ ارزش با قيمت حقيقي مبيعه و امثال آن مساوي باشد
هر گاه شخصي درحال مرض موت، مالي را به كمتر از ثمن مثل بفروشد و بعد بميرد و متروكه او مستغرق به دين 

يمت مبيعه الي رسيدن به ثمن مثل مكلف سازند و اال بيع را فسخ توانند مشتري را به اكمال ق باشد، اصحاب ديون مي
  .نمايند

 ثمن مسما .157

ثمني است كه متعاقدان درهنگام عقد به رضايت همديگر آنرا معين و مسما كرده باشند، و يا اين كه از بــهاي واقـعي 
  .آن كمتر يا بيشتر باشد

  جار مالصق .158

  .يعني همسايه پيوست

  جبه شالي .159

  .هاي ديگر پوشند و از نوع پارچه ساده و گلدار ازپشم يا كرك ساخته شده باشد بلندي كه روي جامهجامه فراخ و 

  جنس .160

  .عبارت از اشيايي ست كه در بين افراد آن نظر به غرضي كه نسبت به آن ملحوظ است، تفاوت فاحش ديده نشود

 حجج خطيه .161

  .موثق است جمع حجت و مرادف وثايق و سجالت محاكم به معناي اسناد كتبي 

 حد بلوغ .162

يا اكمال سن ) حامله شدن(، حيض و حبل )حامله ساختن(عبارت است از رسيـدن به حالت احتالم، انزال، احــبال 
  . براي دختر17 براي پسر و سن 18

  حرز .163
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  . به شرطي كه موضع مذكور بسته و مقفل باشد. هر موضعي كه غيرمالك بدون اذن حق ورود به آن را نداشته باشد

  يمحر .164

مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد، و از توابع 
 . آيد ملكيت به شمار مي

  :باشد  حريم امالك داراي انواع ذيل مي
  ).گز(حريم چاه ازهر طرف چهل ذرع )  الف
  . ذرع است500د از هرطرف اي كه آب آن به روي زمين جريان داشته باش حريم چشمه) ب
  .حريم نهر كالن كه هميشه ضرورت به الي كشي نداشته باشد از هر طر ف به اندازه نصف متن آن است) ج
  .حريم نهرصغيري كه محتاج به الي كشي و صفايي به اندازه ضرورت الي و سنگ متن جوي است) د
  . چشمه استحريم قناتي كه آب آن به روي زمين جاري باشد مانند حريم) هـ
ه اذن حكومت حفر گردد حريم چاه دوم از سه طرف حريم دارد، نه از چهار ) و هر گاه متصل حريم چاه، چاه ديگري ب
  .طرف
  .حريم درخت از هر طرف پنج ذرع است) ز
 .نمايد حريم ندارد  كسي كه چاهي را در ملكيت خود حفر مي) ح

 حصه شايعه .165

  . از اجرا مال مشترك سرايت داشته باشداي است كه در هر جزيي عبارت از سهميه

  )شرب(حقابه  .166

 .عبارت از نوبت استـفاده از آب براي حيوان و آبياري زراعت است

  )شرب خاص(حقابه خاص  .167

آبياري از نهري كه عموم مردم . اي كه به اشخاص معدودي ارتباط داشته باشد عبارت است ازحق آبياري در آب جاري
  . گردد جمله آبياري خاص محسوب نميكنند در  از آن استفاده مي

  )حقابه(حق شرب  .168

  .عبارت است از استحقاق اندازه معلوم ومعين آب ازنهر
  :حق شرب خاص

  .مرادف اصطالح حقابه خاص است

  حق شفه .169

 . عبارت ازحق نوشيدن آب است

  حق مرور .170

 .عبارت است ازحق رفت وآمد در ملك غير

 منابع و ماخذ
 . ع1403، )طبع مكتبة االسالميه: ميزان ماركيت: ، كويته) وقايه4جلد در6. (الحكامشرح مجلة ا. اتاسي محمد خالد -1

 .1384،)محراب فكر: تهران(دوره سه جلدي . دانشنامه حقوق خصوصي.  انصاري، مسعود و دوكتور محمد علي طاهري -2

مطـبعه ومكتبه مصطفي البابي : مصر. (ني، الهدايه، شرح بداية المبتديشيخ االسالم برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبدالجليل الرشداني المر غينا -3
 ).الحلبي

  .1362انتشارات امير كبير . فرهنگ عميد. عميد، حسن  -4
  .1346، )انتشارات ابن سينا: تهران. (ترمينولوژي حقوق. لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري -5
 .1381، )انتشارات گنج دانش: تهران. (ي حقوقمبسوط در ترمينولوژ. لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري -6

 . ش1347). 88، شماره )طبع چهارم(مطبعه دولتي، : كابل. 1335مصوب . وزارت عدليه، اصولنامه اداري محاكم عدلي  - ٧
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 محجوزين و تخفيف مجازات مورد عفو و فرمان حامد كرزي در -8

   به مناسبت هشتاد ونهمين،محبوسين

 قالل كشور سالگرد استرداد است

9 -   

10 -  
 تخفيف مجازات عفو و نهمين سالگرد استرداد استقالل كشور، و به مناسبت هشتاد -11

ي محاكم،  محكوم به حجز يا حبس ينها كه به حكم قطعي و محبوسين را محجوزين و

 :دارم مي اند، حسب آتي منظور گرديده

  اول ماده -12
 . رها گردنداند، ازحجز محكوم گرديده محجوزين كه به حجز الي سه سال  -1 -13
حجز  كه ربع صورتي اند، در محجوزين كه به مدت بيشتر ازسه سال الي شش سال حجز محكوم گرديده  -2 -14

 .بها را سپري نموده باشند، ازحجز رها گردند محكوم
سه سال الي  گردند، يا به حجز بيش از اين ماده مستفيد نمي 2 محجوزين كه ازمزاياي حكم مندرج فقره -3 -15

  :مجازات آنها ذيالً تخفيف گردد اند، م گرديدهده سال محكو
  . مدت يكسال وشش ماه بهمحكومين به حجز بيش ازسه سال الي شش سال -1 -16
  .مدت دوسال  سالمحكومين به حجز بيش ازشش سال الي هشت -2 -17
  .سال، مدت دوسال وشش ماه محكومين به حجز بيش ازهشت سال الي ده -3 -18
  دوم ماده -19
  اليتكميل نموده وبه مدت   سالگي را55كه سن  محبوسين اناثي  سالگي و60كه سن  محبوسين ذكوري -20

اين حكم  از جرايم قاچاق مواد مخدر، اند ازحبس رها گردند، محكومين هشت سال حبس محكوم گرديده
  .اندامستثن

 ماده سوم -21

ساس اند، به ا كه به حجز يا حبس محكوم گرديده العالج محبوسين مصاب به امراض صعب محجوزين و -22
وزارت . حجزيا حبس رها گردند مدت باقيمانده از نوعيت جرم و نظركميسيون موظف صحي بدون نظرداشت

هاي  كميسيون محبوسين مصاب به امراض صعب العالج، تثبيت محجوزين و منظوره صحت عامه مكلف است ب
 .واليات توظيف نمايد مركز و صحي را در

 ماده چهارم -23

كه به مدت الي دو سال حبس محكوم  حبس ومحبوسين ذكوري  الي چهارسالكه به مدت محبوسين اناثي -1 -24
 .گردند اند، ازحبس رها گرديده

كه به مدت بيش  محبوسين ذكوري ازچهارسال الي شش سال حبس و كه به مدت بيش محبوسين اناثي  -2 -25
ري نموده باشند، بها را سپ كه ربع حبس محكوم اند، درصورتي محكوم گرديده سال الي شش سال حبس دو از

 .گردند ازحبس رها
كه به مدت بيش  محبوسين ذكوري الي دوازده سال حبس و كه به مدت بيش ازشش سال محبوسين اناثي -3 -26

بها را سپري نموده  كه ثلث مدت حبس محكوم صورتي اند، در گرديده شش سال الي ده سال حبس محكوم از
 .گردند باشند، ازحبس رها
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 :اندا اين ماده مستثن3و1،2هاي  مندرج فقره ل ازمزاياي احكاممحكومين جرايم ذي -4 -27
 .باشند بها را سپري نموده كه نصف مدت حبس محكوم اين محكومين جرايم قاچاق مواد مخدر مگر -1 -28
 بها را سپري نموده مقتول ابراء نموده ونصف مدت حبس محكوم كه ورثه اين محكومين جرايم قتل، مگر  -2 -29

 .باشند
 ماده پنجم -30

كه دوثلث  اين مگر توانند، مزاياي احكام مندرج ماده چهارم اين فرمان مستفيد شده نمي از مجرمين متكرر -1 -31
  .بهارا سپري نموده باشند حبس محكوم

جرايم جنحه يا  يكبار در اند كه مطابق احكام قانون بيشتر از اشخاصي مجرمين متكرر متكي به اين فرمان -2 -32
 .باشند ي محاكم، محكوم به جزاگرديدهينها هاي قطعي و فيصلهبه اساس  جنايت طورجداگانه

 ماده ششم -33

مستفيد شده   ماده چهارم اين فرمان3 و2،1هاي فقره محبوسيني كه ازمزاياي حكم مندرج ماده دوم و -1 -34
 :مجازات آنها ذيالً تخفيف گردد اند، مدت توانند يابه مدت بيش از دو الي بيست سال حبس محكوم گرديده نمي

 .سال الي چهارسال، مدت شش ماه دو محكومين به حبس بيش از -1 -35
 .مدت يكسال هشت سال، چهارسال الي محكومين به حبس بيش از -2 -36
 .شش ماه دوازده سال، مدت يكسال و هشت سال الي محكومين به حبس بيش از -3 -37
 .دوسال محكومين به حبس بيش از دوازده سال الي شانزده سال مدت -4 -38
 .شش ماه بيست سال، مدت دوسال و شانزده سال الي به حبس بيش ازمحكومين  -5 -39
درميعاد حجز يا  يس جمهوري اسالمي افغانستانيفرامين عفو وتخفيف قبلي ر باالثر محكومين كه يكبار -2 -40

 اين ماده 1ماده اول وفقره  3تخفيف مندرج فقره  عمل آمده است، ازه بهاي آنها تخفيف ب حبس محكوم
  . تواند ميمستفيد شده ن

  ماده هفتم -41
قطاع (هاي مسلحانه، راهزني  خارجي، تروريستي، اختطاف،  سرقت و محكومين جرايم عليه امنيت داخلي -42

محبوسين  توانند، مگر محجوزين و فرمان مستفيد شده نمي اين ازمزاياي احكام مندرج اداري فساد و) الطريقي
 .انداصعب العالج ازاين حكم مستثن

   ماده هشتم -43
كه  صورتي گردند، در اين فرمان ازحجز يا حبس رها مي محبوسيني كه به اساس احكام مندرج زين ومحجو -44

اند،  محكوم گرديده باشند، مكلف جريمه نقدي ياجبران خساره نيز عالوه برمجازات حجزيا حبس به پرداخت
 .تاديه يا تضمين معادل آنرا ارايه نمايند بها را وجوه محكوم

   ماده نهم -45
  .نمايد  نمي حق العبدي اشخاص را اخالل ايين فرمان، دعواحكام ا -46
  ماده دهم -47
كه طبق احكام اين فرمان ازحجز يا  محبوسين اناثي و عده محجوزين وزارت امورزنان مكلف است براي آن -48

 .نمايد  را درمركز و واليات تداركيشرعي آنها، محل مناسب رهايش گردند، الي پيدا شدن محرم حبس رها مي
 ازدهمماده ي -49

هاي صحت عامه، دفاع  وزارت نمايندگان مركز كميسيوني متشكل از در به منظور تطبيق احكام اين فرمان -1 -50
رياست عمومي امنيت ملي، كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، نماينده  ارنوالي،س ملي، امورزنان، لوي
 نظرنماينده با صالحيت ستره تربيت اطفال، تحت يس مركز اصالح ويمحبس مركزي، ر قومانداني عمومي

امورزنان، نمايده  عامه و صحت ارنوالي استيناف،سروساي  هاي متشكل از واليات كميسيون در محكمه و
 نماينده كميسيون مستقل حقوق مركز اصالح وتربيت اطفال و محبس، آمر مدير رياست عمومي امنيت ملي،

 .گردد مي محكمه استيناف واليت تشكيليس يتحت رياست ر) صورت موجوديت در( افغانستان بشر
 و رياست عمومي اداره اموره اند ازتطبيق اين فرمان ب ماده مكلف  اين1هاي مندرج فقره  روساي كميسيون  -2 -51

 .گزارش دهند  وزيران داراالنشاي شوراي
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  دوازدهم ماده -52

  .دباش مي  نافذ1387 اسد سال 27اين فرمان ازتاريخ  - 53
54-   
  حامد كرزي -55

 اسالمي افغانستانرييس جمهوري  -56

  

        !!!!دیدار وزیر عدلیه با کای آیدی دیدار وزیر عدلیه با کای آیدی دیدار وزیر عدلیه با کای آیدی دیدار وزیر عدلیه با کای آیدی  - - - - 57575757

58-   

  فرستاده ويژه ملل متحد در افغانستان   -59
60-   

61-   
ي ملل متحد در امور افغانستان با آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي  ي ويژه آيدي؛ نماينده كاي -62

محور اين مالقات . وگو نمود ت، در مقر وزارت عدليه ديدار و گف1387 اسد 24افغانستان صبح روز پنجشنبه،  
  .داد را مسايل عدلي و قضايي، چگونگي تطبيق عدالت و اصالحات اداري در افغانستان تشكيل مي

وزير عدليه در اين مالقات ضمن استقبال از همكاري ملل متحد براي تطبيق اصالحات عدلي و قضايي در  -63
هاي موجود در افغانستان  راي مبارزه با چالشاصالحات عدلي و قضايي يك بخش كليدي و موثر ب: كشور گفت

است، دستيابي به رشد اقتصادي، مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، محو فساد اداري و براي حل تمام اين 
  .مسايل، اصالحات عدلي و قضايي نقش عمده دارد

ال در عرصه اصالحات عدلي آقاي دانش؛ وزير عدليه كشور با ابراز تاسف از اين موضوع كه در طول اين چند س -64
ها در يك سال اخير  به رغم اين چالش: و قضايي در افغانستان دستاورد چشم گيري وجود نداشته افزود

ي جهاني  برداشته شده و  هاي خوبي براي حاكميت قانون و توسعه عدالت از طرف دولت افغانستان و جامعه گام
  . المللي به وجود آمده است غانستان و همكاران بينهاي عدلي و قضايي اف هماهنگي بيشتر بين ارگان

هاي ملل متحد در افغانستان گسترده برشمرده  هاي مختلف ارگان وي رابطه نزديك وزارت عدليه را با بخش -65
ديگر نهادهاي مربوط به  ان، دي، پي و در طول يك سال اخير رابطه خوبي با يوناما، يونيفم، يونيسف، يو،: گفت

  . يمملل متحد داشت
هاي عدلي و قضايي و  در اين ديدار وزير عدليه كشور، ابراز اميدواري نمود كه در رابطه به تطبيق پروژه - 66

  .تري صورت گيرد هماهنگ ساختن كشورها و موسسات كمك دهنده، هماهنگي و اقدامات جدي
ما : ن ياد نموده گفتالمللي به افغانستا هاي بين وزير عدليه كشور، دربخش ديگر از سخنانش از چگونكي كمك -67

ها از طريق دولت افغانستان، با همكاري و هماهنگي  توانيم كارها را موثرتر انجام دهيم كه كمك در صورتي مي
هاي ملل متحد به مصرف برسد؛ چون استراتيژي انكشافي در تمام سكتورها به ويژه در سكتور عدلي و  موسسه

  .ه بودجه در اختيار دولت افغانستان قرار گيردقضايي افغانستان در صورتي قابل تطبيق است ك
داري و انكشاف اقتصادي از  امنيت، حكومت: وي استراتيژي انكشاف ملي را داراي سه بخش خوانده گفت -68

داري كمترين بودجه در نظر  ترين محورهاي استراتژي انكشاف ملي افغانستان است كه در بخش حكومت اساسي
  .آهنگ ساختن دونرها و تشويق آنان بسيار موثر است شما در همگرفته شده و در اين قسمت نقش 

  :  وزير عدليه همچنين گفت كه در كنفرانس بين الملي روم روي چند موضوع تصميم گرفته شد -69
  براي اصالحات عدلي و قضايي افغانستان يك استراتيژي واحد بايد وضع شود به دليل كه پيش از اين -1 -70

  .د نداشتيم نهادهاي عدلي و قضايي افغانستان هر كدام روش خود را داشتندكنفرانس، ما استرتيژي واح
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هاي عاجل و كوتاه مدت بايد از جانب دونرها تمويل گردد، كه اين كار هم شروع شده و تا   برخي ازپروژه- 2  -71
اند و در  تي بودههاي تعميرا هاي انجام شده در نهادهاي عدلي و قضايي، اكثراً پروژه كنون جريان دارد و اما پروژه

  . جريان تطبيق اين پروژها چند پروژه ديگر از طرف دولت ايتاليا نيز تطبيق شده است
  . مكانيزمي براي تمويل و چگونگي تطبيق و نظارت ايجاد شود، كه اين كار هم عملي شده است-3 -72
قضايي افغانستان ياد ي نظارت در سكتور عدلي و  آقاي دانش وزير عدليه در ادامه سخنانش از تاسيس كميته -73

قرار است اين كميته در آينده نزديك تاسيس شود و زير نظر اين كميته يك بخش ديگري به : نموده گفت
  .خاطر پشتيباني اين كميته ايجاد خواهد شد

وزير عدليه تصريح نمود كه براي تطبيق كارهاي مقدماتي پروژه عدلي وقضايي در جريان يك و نيم سال آينده  -74
اين مبلغ براي تطبيق استراتيژي : وي در عين حال گفت .  ميليون دالر در نظر گرفته شده است27 نزديك به

  . ي زياد الزم دارد؛ اما براي شروع خوب است كافي نيست، چون هزينه
ي ملل متحد در افغانستان تصريح نمود كه در  ي ويژه وگوهايش با نماينده وزيرعدليه كشور در ادامه گفت -75

م بعضي كارهاي عاجل نيز از وزارت عدليه خواسته شده بود كه عبارت بود از تاسيس انجمن كنفرانس رو
هاي حقوقي و تاسيس نهاد حمايت از حقوق بشر كه دو بخش  ره مساعدتامستقل وكالي مدافع، تاسيس اد

اره اول؛ يعني كارتاسيس انجمن مستقل وكالي مدافع، تدوين و تصويب قانون وكالي مدافع و تاسيس اد
هاي حقوقي انجام شده است؛ اما تاسيس نهاد حقوق بشر به دليل نبود بودجه و نبود ظرفيت الزم  مساعدت

وي ابراز اميدواري نمود كه تا . هنوز ضرورت به كار دارد و كارهاي مقدماتي تاسيس اين نهاد شروع شده است
  .سال آينده اين نهاد ايجاد شود

آيدي خواست كه براي بهتر شدن كار انجمن مستقل وكالي مدافع اين نهاد آقاي دانش در اين ديدار از  كاي  -76
  .را حمايت كند

در : ها و مراكز واليات در كشور گفت وزيرعدليه، باتاكيد بر ضرورت گسترش نهادهاي عدلي وقضايي در ولسوالي -77
، آن چنان كه نياز است هاي افغانستان پوليس حضور دارد؛ اما سارنوالي و محكمه ها و ولسوالي برخي از واليت

گردد و دولت  باشد و تا زماني كه در اين مراكز محاكم و نهادهاي عدلي فعال نشود عدالت تامين نمي فعال نمي
ي جهاني به اهداف خود كه عبارت از مبارزه با مواد مخدر، محو فساد و دسترسي به عدالت  افغانستان و جامعه

  . رسند است، نمي
  . ها سهم  بگيرد هاي عدلي و قضايي در واليات و ولسوالي كه براي تاسيس بخشوي از يوناما خواست  -78
را در ايجاد تعميرهاي محاكم و ) تي ها، پي، آر(المللي  هاي بازسازي واليتي نيروهاي بين وزيرعدليه، نقش تيم -79

  .هاي تجهيزاتي به نهادهاي عدلي و قضايي در واليات نيز موثر دانست كمك
كنيم كه از طريق دفترهاي ساحوي خود با اين  ما وعده مي:  دي در اين نشست گفت سپس آقاي كاي آي -80

  . شود ها بيشتر مي هاي آينده اين كمك نهادها كمك كنيم و در سال
هاي در اين  مند هستيم كه با سكتور عدلي و قضايي كار كنيم، پس ازكنفرانس روم پيشرفت ما عالقه: وي افزود -81

يك چيز روشن است كه در سكتور عدلي و قضايي كمتر توجه شده و در كنار اين عرصه به وجود آمده؛ اما 
  .مساله به پوليس و اردوي ملي توجه بيشتر صورت گرفته است

ها  ها و استراتيژي در اين نشست روي برنامه: ي ملل متحد با اشاره به كنفرانس پاريس گفت فرستاده ويژه -82
  .ها تالش شود طبيق اين برنامهصحبت شده و اكنون وقت آن رسيده كه در ت

  . مند هستم كه از نزديك با وزارت عدليه همكاري كنم وي گفت من عالقه -83
وي در ادامه سخنانش بر اولويت بخشيدن دونرها در تمويل پروژهاي ضروري تاكيد ورزيد و تصريح نمود كه  -84

  .ها بايد با استراتيژي ملي افغانستان مطابقت داشته باشد كمك
 . هاي سازمان ملل براي گسترش عدالت در كشور تشكر نمود ين ديدار، وزيرعدليه از تالشدر پايان ا -85
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  تاييد طرح قانون تداركات 

  و طرح قانون معارف 

  در جلسه فوق العاده شوراي وزيران
  

اول اي را به رياست احمد ضيا مسعود؛ معاون   شوراي وزيران نشست فوق العاده1387 سرطان 27روز پنجشنبه 
  . رياست جمهوري در قصر گلخانه داير نمود

هاي جلسه مورخ  نظر به آژنداي جلسه، آقاي سرور دانش  وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان در رابطه به فيصله
  : كميته قوانين به جلسه شوراي وزيران گزارش ارايه نمود26/4/1387

  قانون تداركات: طرح) الف

هاي ماليه، عدليه و اقتصاد موظف گرديده بودند تا   وزارت3/4/1387 و مورخ 1387 / 2/2به تاسي از فيصله مورخ 
به تاسي از هدايت . تعديالت الزم را غرض رفع نقايص و تسريع روند تداركات در قانون تداركات وارد و طي مراحل نمايند

هاي موجود در  ك متخصصان  مشكلهاي متعددي به اشترا هاي ماليه، عدليه و اقتصاد طي نشست فوق الذكر، وزارت
ي قوانين به شوراي  بندي و نقايص را رفع نمودند و طرح قانون متذكره را بعد از تاييد كميته قانون تداركات را جمع
  .وزيران ارايه نمودند

، ها قانون تداركات به منظور تنظيم امورمربوط به تهيه وتدارك اجناس، خدمات امورساختماني مورد ضرورت اداره
  .هاي دولتي و مختلط وضع گرديده است ها و شركت موسسه

  :در ماده دوم، اهداف اين قانون چنين تصريح گرديده است
  تداركات؛)پروسه ( تامين شفافيت در مراحل-1

  كنترول موثر امور مالي و مصارف عامه؛-2

  و؛ اقتصادي بودن تهيه و تدارك اجناس، خدمات و امور ساختماني با كيفيت-3

  .ها  فراهم نمودن زمينه براي اشتراك تمام داوطلبان واجد شرايط داوطلبي-4
  گيري تشبثات كوچك داخلي تداركات سهم: هشتمماده

هاي تداركاتي مكلف است جهت تسهيل اشتراك تشبثات  كوچك داخلي  اداره پاليسي تداركات به همكاري سايراداره
 .اين قانون تدابيرالزم را اتخاذ نمايندو ساير اشخاص انفرادي در تداركات طبق احكام 

 منظوري قراردادها: ماده دوم

 .گردد مر اعطا منظور ميآ قراردادها با در نظرداشت صالحيت پولي مندرج ماده هشتاد و نهم اين قانون توسط -1

تداركات خاص مر اعطا باشد قرارداد پس از تاييد آمر اعطا به كميسيون آ هرگاه عقد قرارداد خارج از صالحيت -2
  .گردد ارجاع مي

  اعطا صالحيت پولي آمر: ماده نود ويكم
ماده هشتاد و هشتم اين قانون داراي صالحيت پولي به ترتيب ذيل 1آمر اعطا در منظوري قراردادهاي مندرج فقره -1
  :باشد مي
 : در داوطلبي بازار داخل كشور- 1 
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اني تا الي مبلغ پنجاه ميليون افغاني، در خدمات الي مبلغ ده در اجناس، تا مبلغ ده ميليون افغاني، در امور ساختم
 .ميليون افغاني

دراجناس الي مبلغ بيست ميليون افغاني، درامورساختماني الي مبلغ صد ) المللي بين(  در داوطلبي خارج از كشور-2
  .ميليون افغاني، در خدمات الي مبلغ بيست ميليون افغاني

  : كشور در داوطلبي مقيد از داخل-3
  . در اجناس الي مبلغ چهار ميليون افغاني

  . در امور ساختماني الي مبلغ هشت ميليون افغاني
  . در خدمات الي مبلغ چهار مليون افغاني

  ):المللي بين(  در داوطلبي مقيد از خارج كشور -4
  . در اجناس الي مبلغ هشت ميليون افغاني

  .فغانيدر امور ساختماني الي مبلغ شانزده ميليون ا
  . در خدمات الي مبلغ هشت ميليون افغاني

  :  تداركات از منبع واحد از داخل كشور-5
  . در اجناس الي مبلغ پنج ميليون افغاني

  . در امور ساختماني الي مبلغ بيست و پنج ميليون افغاني
  . در خدمات الي مبلغ پنج ميليون افغاني

  ):لملليا بين( تداركات از منبع واحد از خارج كشور -6
  . در اجناس الي مبلغ ده مليون افغاني

  . در امور ساختماني الي مبلغ پنجاه ميليون افغاني
  . در خدمات الي مبلغ ده ميليون افغاني

  . المللي الي مبلغ بيست ميليون افغاني  تداركات در مطالبه پيشنهادهاي خدمات مشورتي داخلي و بين-7
 اين ماده را طور كلي يا قسمي به واحدهاي دومي معيينان و 1ولي مندرج فقره هاي پ تواند صالحيت مر اعطا ميآ -2

  . هاي مربوط تفويض نمايد هاي اداره رييسان بخش
  . شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه، تصحيح ذيل را در قانون متذكره وارد نمود

هاي ماليه، عدليه و اقتصاد مكلف  ، وزارتهاي آمر اعطا به دو چند افزايش يافت در ماده نود و يكم طرح، صالحيت
  اين قانون طرح و غرض منظوري به 81 و 80گرديدند تا ميكانيزم نظارتي را در چوكات اداره پاليسي تداركات در ماده 

  . شوراي وزيران ارايه نمايند
طبق تذكار جلسه نهايي و هاي عدليه، ماليه و اقتصاد را موظف نمود تا طرح قانون تداركات را  شوراي وزيران وزارت

  . طي مراحل نمايند
  طرح قانون معارف) ب

اين قانون به تاسي از احكام مندرج مواد هفدهم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و ششم و چهل و 
  .  است ماده وضع گرديده52 فصل و 11هفتم قانون اساسي افغانستان، به منظور تنظيم امور معارف در كشور به داخل 

  : باشد هاي عمده ذيل مي ماده دوم اين قانون داراي هدف
تامين حق مساوي تعليم و تربيه براي اتباع جمهوري اسالمي افغانستان از طريق رشد و توسعه نظام معارف  -1

  . همگاني، متوازن و عادالنه
 حفظ منافع و نواميس تقويه روحيه اسالمي، وطن دوستي، وحدت ملي، حفظ استقالل و دفاع از تماميت ارضي، -2

 . ملي و وفاداري به نظام جمهوري اسالمي افغانستان

 . تربيه كودكان، نوجوانان و جوانان به حيث افراد متدين و اعضاي مفيد و سالم جامعه -3

 . رشد و انكشاف استعدادهاي اخالقي، عاطفي، ذهني، پرورش جسمي و روحيه اجتماعي شاگردان -4
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هاي  بشر، حمايت از حقوق زن، دموكراسي و رفع هر نوع تبعيض در پرتو ارزشتقويه روحيه احترام به حقوق  -5
 . اسالمي و عدم اعتياد به مواد مخدر

هاي مادي   ساير افراد جامعه در نظام مديريت و جلب همكارييتقويه روحيه مسووليت فردي، اجتماعي و قانون -6
 . و معنوي ايشان براي رشد و ترقي

هاي مادي و  اولياي شاگردان و ساير افراد جامعه در نظام مديريت و جلب همكاريفراهم آوري زمينه مشاركت  -7
 . معنوي ايشان براي رشد و ترقي

 . تعليم و تربيه اتباع كشور در جهت سهم گيري فعال در رشد اقتصادي و اجتماعي و كاهش فقر در كشور -8

 ثانوي مطابق به استعدادها و اجباري و فراهم آوري زمينه تعليمات) اساسي(تامين تعليمات متوسط  -9
 . هاي جامعه نيازمندي

 . هاي كودكان كشور  تامين و رشد تعليمات قبل از مكتب مطابق به نيازمندي-10

  حق مساوي تعليم و تربيه: ماده سوم
  . باشند اتباع جمهوري اسالمي افغانستان بدون هيچ نوع تبعيض داراي حق مساوي تعليم و تربيه مي

   تنظيمره وادا: ماده ششم
ترين مرجع پاليسي، اداره كننده، هدايت دهنده و تطبيق كننده هدف هاي اين قانون و مسوول  وزارت معارف عالي

  . باشد تر از ليسانس در سطح كشور مي هاي تعليمي ملكي پايين تنظيم امور مربوط به تعليم و تربيه دوره
  سواد آموزي و سواد حياتي: ماده سي و پنجم

هاي حياتي، حرفوي و شغلي  ي و سواد حياتي شامل آموزش خواندن، نوشتن، حساب و آموزش مهارتسواد آموز
كه براي اشخاص بالغ و محروم از سواد و نوجوانان بازمانده از موسسات تعليمي در كشور به صورت متوازن و . باشد مي

  . گردد عادالنه تنظيم مي
  .  ماده مورد تاييد قرار داد52 فصل و 11ن معارف را در شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه طرح قانو

  : هاي سهامي و محدود المسووليت طرح تعديل ماده يكصد و دهم قانون شركت) ج
هاي سهامي و محدود   اقاي سرور دانش وزير عدليه در رابطه به طرح تعديل ماده يكصد و دهم قانون شركت

دجوي و عدم منظوري تشكيل، استخدام كاركنان مربوط و ايجاد دفتر ثبت هاي اداري، بو بنابر مشكل: المسووليت گفت
در چوكات وزارت تجارت و صنايع، بنابر عدم تحقق حكم مندرج ماده يكصد و دهم اين قانون، در سطر نهم ماده يكصد و 

 تعديل 1385 / 11 / 10 مورخ 913دهم قانون شركت هاي سهامي و محدود المسووليت منتشره جريده رسمي شماره 
  . را پيشنهاد نمود ) دو سال و شش ماه(به ) يك سال و شش ماه(جمله 

هاي سهامي و محدود المسووليت را بنابر داليل ارايه شده  شوراي وزيران طرح تعديل ماده يكصد و دهم قانون شركت
 . مورد تاييد قرار داد
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  زندان زنان واليت هرات تهداب گذاري شد
  
نگ تهداب ساختمان جديد زندان زنان حوزه غرب كشور با حضور شماري مقامات واليت هرات و تيم بازسازي واليت ايتاليا در هرات، با   س

  . هاي تيم بازسازي واليتي ايتاليا در هرات، گذاشته شد هزينه شش صد هزار دالر از كمك
ن زندان به صورت مجهز درهشت ماه آينده باتمام امكانات به شمول عبد المجيد صادقي، مدير محبس واليت هرات گفت كه ساختمان اي

  . زايشگاه، كودكستان، پارك تفريحي و مكتب اعمار خواهد شد
  . باشد اين ساختمان گنجايش بيش از چهار صد زنداني را از واليات حوزه غرب كشور دارا مي: آقاي صادقي گفت

فاهي و آموزشي اين زندان  را  با كيفيت ارزيابي نموده گفت  كه در اين ساختمان محل هاي حوزه غرب  ظرفيت و تجهيزات ر رييس زندان
به گفته  وي  در اين زندان  آموزشگاه قالين بافي، گلدوزي، . داري، براي بود و باش زندانيان و مركز آموزشي نيز در نظر گرفته شده است نگه
هاي الزم را براي  تغيير مثبت در  ا زنان  تا زمان تمام شدن ميعاد بازداشت شان  آموزشگردد؛ ت اي  برگزار مي هاي حرفه سازي و آموزش ظرف

  . زندگي شان ببينند
در مجموع حدود . برند اند، در زندان مركزي اين واليت به سر مي  زنداني زن كه جرايم مختلف جنايي را مرتكب شده72در حال حاضر 

گويند پرداخت هزينه اعمار ساختمان  مسووالن تيم بازسازي واليتي ايتاليا در هرات، مي. ي هستند زنداني در زندان مركزي هرات زندان1200
ز كمك   . باشد هاي دولت آن كشور به افغانستان مي جديد زندان زنان هرات، بخشي ا

ها را در سراسر  المللي  زندان دهاي بينآهنگي با  نها هاي افغانستان، در نظر دارد با كمك و هم وزارت عدليه به منظور معياري ساختن  زندان
 . كشور معياري سازد

  قرارداد اعمارزندان جديد باميان امضاشد
  

هاي افغانستان انجام داده است، در پيوند با اين  هاي زيادي را براي اعمار، بازسازي و نوسازي زندان درچند سال اخير وزارت عدليه تالش
در تاالر مطبوعات وزارت عدليه )  هند–كمپني مختلط افغان (مار زندان مركزي باميان با شركت گرند لند  اسد، قرارداد اع6ها، روزشنبه  تالش

  .امضا شد
داري مناسب  پوهندوي عبدالقادرعدالتخواه؛ معيين اداري وزارت عدليه، با اشاره به مشكالت زندانيان افغانستان به دليل نداشتن  محل نگه

داري  هاي مربوط به وزارت عدليه نگه اند و شمار محدود از اين زندانيان در ساختمان هاي كرايي زنداني نيان در خانهبسياري از زندا: تصريح نمود
زندان باميان به صورت ابتدايي فعال است؛ اما اين زندان پاسخگوي نيازهاي زندانيان : بيني ازعقد اين قرارداد گفت وي با ابراز خوش. شوند مي

هاي،  شود و داراي بخش  جريب زمين ساخته مي5/8اين زندان در ساحه : واه در مورد طرح اعمار زندان جديد باميان گفتآقاي عدالتخ. نيست
اين زندان در يك منزل به ارزش . باشد مي... زنانه، مردانه، كلينيك صحي، آشپزخانه، ساختمان اداري، ساختمان نظارتي، محل تالشي و

  .گردد تصد وبيست دالر امريكاي اعمار ميمجموعي ششصد وچهل و دوهزار هف
  .گردد با ساخته شدن اين زندان بخشي از مشكالت زندانيان واليت باميان رفع مي: معيين اداري وزارت عدليه گفت

ت كشور  والي34ها را درسراسر كشور روبه رشد خواند و تصريح نمود كه در حال حاضر در  هاي زندان آقاي عدالتخواه روند اعمار ساختمان
  .ها اعمارشود    ولسوالي نيز بايد توقيف خانه365وي افزود در.   ساختمان كرايي داريم 17ها فعال است و در مجموع  زندان

: وي گفت. گردد هاي ديگرآغاز مي ي نزديك كار ساخت چندين زندان، در واليت معيين اداري وزارت عدليه، ابراز اميدواري نمود كه درآينده
  .تا چند روز ديگر آغاز خواهد شد...ندان سمنگان، لوگر، بدخشان، بغالن، مزارشريف، غور، دايكندي وكار اعمار ز

اين كمپني در :  هند گرندلند، كه دريك رقابت آزاد ازميان هفت كمپني برنده اين رقابت شناخته شده است گفت- رييس كمپني افغان
هاي با تجربه و متخصص، كارساخت پروژه تعميرزندان واليت باميان را با كيفيت عالي همكاري مشترك با شركت زاهد وليد، با داشتن انجينر

  .دهد رساند و درمورد كيفيت تعمير به دولت و مردم افغانستان اطمينان مي در زماني كه تعيين شده است به پايان مي
ز عقد قرارداد، تا نه ماه ديگر به بهره برداري  بر هزينه ساخت زندان  باميان از بودجه انكشافي دولت . سدقرار است، اين زندان، پس ا

  .گردد افغانستان تامين مي
 . نفر را در بخش زنان داشته باشد36 نفر را در بخش مردان و  112تواند ظرفيت پذيرش  اين زندان، به صورت استندرد، مي
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هاي سازماني و  نخستين دور كارگاه آموزشي روش

  وزارت عدليه به پايان رسيددر  هاي اداري، مهارت
 
 
 

  هاي اداري، با اعطاي تصديق هاي سازماني و مهارت آموزشي روش نخستين دور كارگاه

ين اداري وزارت عدليه جمهوري اسالمي ينامه به شركت كنندگان اين دوره، توسط پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه؛ مع 
  . يد به پايان رس1387 اسد 16افغانستان، روز چهار شنبه 

هاي خدمات ملكي  هاي اداري، كه توسط داراالنشاي ارتقاي ظرفيت هاي سازماني و مهارت آموزشي روش گارگاه
 تن از كارمندان 11. كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي، در وزارت عدليه راه اندازي شده است

هاي سازماني و  ا شركت در اين گارگاه آموزشي روشهاي تقنين، اداري و حقوق وزارت عدليه، به مدت چهار روز ب رياست
  . هاي اداري را فرا گرفتند مهارت

هاي خدمات ملكي كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي ازآغاز فعاليت در  دار االنشاي ارتقاي ظرفيت
 بخش ظرفيت سازي به ها در وزارت عدليه، با مطالعه تشكيالت و استراتيژي اين وزارت، به منظور تشخيص ضرورت

مطالعه و مصاحبه انفرادي با كارمندان پرداخته، و پس از ارزيابي به اين نتيجه رسيدند كه اولين دوره آموزشي را در 
هاي اداري، براي كارمندان بست اول و دوم وزارت عدليه برگزار كنند كه اولين دوره آن  هاي سازماني و مهارت بخش روش

  . ارت عدليه برگزار گرديدبه مدت چهار روز در وز
  : عناويني كه در اولين گارگاه آموزشي تدريس شده است عبارتند از

 مروري بر پروسه تغيير؛ •

 به كارگيري سيستم رهبري براي سهولت بخشيدن به پروسه تغيير؛ •

 قوه تصميم گيري براي به وجود آوردن تغيير؛ •

  و؛تفويض قدرت يا صالحيت براي به وجود آوردن تغيير •

 .اي هاي جاذبه هارتم •

هاي  ها، براي خدمات عامه افغانستان از سيستم آموزشي جهت تقويه دولت در اجراي فعاليت برنامه ارتقاي ظرفيت
هاي رهبري و پاليسي سازي  ها و ارايه خدمات و همچنان تقويه مهارت عمده همچون ايجاد، تطبيق و تنظيم پروژه

  . نمايد استفاده مي
هاي خدمات ملكي را در راستاي توسعه كمي، مربيان داخلي و خارجي كه آماده  نشاي ارتقاي ظرفيتاين برنامه، داراال

اين پروگرام مربيان را از ممالك مختلف در منطقه و سكتورهاي . نمايد خدمت به دولت افغانستان هستند، مساعدت مي
  . سطح ملي كمك كندهاي اجرايي را در عامه و خصوصي افغانستان استخدام نموده؛ تا برنامه

گري  هاي مربي همچنان اين برنامه باعث ارتقاي ظرفيت داراالنشا گرديده و داراالنشا را در تطبيق پروگرام ايجاد مهارت
  :باشد اين برنامه، داراي سه نوع خدمات عمده مي. نمايد هاي دولتي مساعدت مي دهي، در تمام ارگان و مشوره

 خدمات مربي گري و مشوره دهي؛ •

  و؛دمات اساسي مديريت و ادارهخ •

 .توسعه خدمات ظرفيت سازي •
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دهي را در بخش ظرفيت  گري و مشوره اين برنامه با دو متخصص داخلي وخارجي در وزارت عدليه، خدمات مربي
  .كند سازي به وزارت عدليه فراهم مي

 
  

  
 

  
 


