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  هيأت تحرير

اروق پوهندوي دكتور ف پوه محمد اشرف رسولي، قانون
پوهندوي  پوه شاه علي اصغر شهرستاني، قضاوت بشر،

 قضاوتپال حضرت گل حسامي، عبدالقادر عدالتخواه،
اسماعيل  صادق باقري، علي پيام،حسن رضايي، 

ده مالستانيحكيمي،   انيسه احرار، قانونمل ،عزيزاهللا عليزا
  .محمد طاهر طاهري و محقق سيف الرحمن ستانكزي

  
  ويراستار

  يعقوب يسنا
  ديزاين جلد و صفحه آرايي
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  امور تايپ و حروفچيني
  رومان و طارق

 

  

ي تخصصي، حقوقي و فرهنگي             ماهنامه  
 

    

  افغاني40قيمت 



  

  

  

 . 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

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

واي مقالـه     چكيده بايد به گونه. مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد     .4 اي نوشته شود كـه محـت

 .را به اختصار بيان كند

 .ه شودو واژگان كليدي بين سه تا هفت واژه در اول مقاله آورد)  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 رجم، نوبـت چـاپ،          محـل ـن نويسندگان، نام كتاب، نـام مـت

 .انتشار و شماره صفحه

سـال، تـاريخ انتـشار، شـماره جلـد و      / ، نام نشريه، دوره»ل گيومهعنوان مقاله در داخ«نام و نام خانوادگي نويسنده،      : مقاله •

 .شماره صفحه

، نـام سـايت   »عنوان مطلب در داخل گيومه«، )از سايت(تاريخ دريافت مطلب  (نام و نام خانوادگي نويسنده،  : سايت انترنتي  •

 .انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور

ا  (» همـان «بالً معرفي شده و تفاوتي حتا در صفحه   مورد استفاده نداشته باشد، كلمـه    به منبعي اشاره شود كه ق      هرگاه • ـي

 .شود آورده ) Ibidدر انگليسي 

سي  (» پيـشين « صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه     در صورتي كه   • ـتفاده    ) op.cetدر انگلـي ورد اس و صـفحه ـم

 .شود آورده 

  .ات مورد استفاده در نوشته در پايين صفحه آورده شودهاي خارجي و اصطالح معادل التين نام .7

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

ا آدرس ايميـل   اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي    .9 ن و ـي  و  را، همراه با نشاني دسترسي به وي، مثل شماره تلـف

  . را با مقاله بفرستدغيره

 .  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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 ****************************************************************  صادق باقري  ���� زن، حق خروج از منزل، حق كار و اذن شوهر 

   عبدالخالق قاسمي���� المللي مباني تعدد و يا وحدت مسووليت مدني در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين 

  قانون اساسي34تفسير اصل **************************************************************************************************
 ******************************************************************************* علي پيام  ����  افغانستان در پيوند با حق آزادي بيان

 ����� ���	
� �� ����� ���� ��  ����  ����
 �� ��
 ************************************************************************** 

 ******************************************************************************************* محمد عثمان ژوبل  ����  واع و اقسام ابراان 

  *********************************************************** تقي مناقبي  ����  بررسي مباني اختالفات فقهي مذاهب اسالمي در ازدواج 
 � ������ !��" #�$� �� %&	' ��(�  ����  �)��
 *��� ******************************************************************************* 

  ********************************** عزيزاهللا عليزاده مالستاني: ترجمه   ����عبدالجبار حمد شراره: نوشته   ����احكام غصب در فقه اسالمي 
 ****************************************************************** شاه علي اصغر شهرستاني   ���� ي جرايم اختالس در محاكمرسيدگ 

 ***********************************************************************************فاروق بشر   ����  نظري به قانون محابس افغانستان 

  �+ %�,� �-�	
 �.)/0 � %, �.����� ����� �� ��1� ����    2 _4	5���6�  ************************************************************** 

 *************************************************************************************** عبدلروف هجرت   ����  اثبات شخصيت طفل 

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

 *******************************************************************  )المللي حقوق بشر اسناد بين(المللي  هاي بين معاهدات و ميثاق 

  

  ها گزارش
  

  ****************************************************************************************  ييس جمهوري اسالمي افغانستانفرمان ر 
   ****************************************************************************************  بيانيه وزير عدليه در مورد قاچاق انسان 

  ***********************************************************************  المللي مبارزه عليه قاچاق انسان يه در سمينار بينوزير عدل 
  نقش مراكز علمي و آكادميكقانون احوال شخصيه اهل تشيعمسوده ررسي وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان در سمينار نقد و ب 

 **********************************************************************************************  ين مهم استدر فرايند اصالح قوان

 *****************************************************************************************  ديدار سفير جديد ايتاليا با وزير عدليه  

فرمان رياست جمهوري در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين به مناسبت عيد سعيد فطر  زنداني به 77آزادي  
*********************************************************************************************************************************   

  به پايان رسيد1387 ميزان 29سه روزه مديران محابس مركز و واليات كشور روز دوشنبه تدوير سمينار مديران محابس كشور سمينار  
************************************************************** *****************************************************************  

   ********************************************************************** يد قرار داد اعمار محبس لوگر با جمهوري چك به امضا رس 
   *************************************************************************افتتاح كلنيك سيار در مركز اصالح و تربيت اطفال كابل   
 ************************************************************************************* هاي حقوقي معرفي مختصر رياست مساعدت 
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 زن، 

 حق خروج از منزل، 

  حق كار و اذن شوهر
 محمد صادق باقري

 

  
   ...-133ماده 

كـاح  باشد، در اين صـورت زوج بعـد از ن    شرط كرده، آن را در ضمن عقدههرگاه زوجه قبل از عقد نكاح شاغل بوده و ادام   )2(
  .كه شغل زوجه منافي مصالح خانواده يا حيثيت يكي از زوجين باشد مگر اين، مخالفت نمايد  اشتغال اوهتواند به ادام نمي
ات             زوج مي  )3( ارف او مناـف ـتمتاعات متـع تواند زوجه را از هر عمل غير ضروري و عملي كه تكليف شـرعي او نيـست و بـا اس

  .دارد، منع نمايد
دار دفـع       ته حرج يا مشقت  داش وكه عسر اين مگر تواند از منزل بيرون شود،   زوج نمي زوجه بدون اذن     )4( باشـد كـه بـه مـق

  .كند صورت اختالف محكمه حكم مي در و رود ب بيرون  تواند حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي عسر و

   ...-177   ماده 

د و  آمادگي خود را به  يا عمالًكه، لفظاً  ناشزه تا زماني   هزوج) 2( باشـد،    زوج امكـان وصـول بـه او را نداشـته    تمكين اعالم نكـن
  .... خارج از اختيار زوج يا با سو نيت او باشد،كه عدم وصول به زوجه گردد، مگر اين مستحق نفقه نمي

دون اذن        ،  تمكين) 4( آمادگي زوجه براي تمتعات جنسي متعارف زوج و بيرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حـرج ـب
  . و عدم رعايت هر يك از آنها  از طرف زوجه سبب  نشوز استباشد  ميجزو

  مقدمه 

ان               مواد سي  وق زـن ايي حـق سيار مهـم و زيربـن ه دو محـور ـب شيع ـب وسوم و هفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخـصيه اهـل ـت
ين  . ط حقوق زنان نيـست پردازد؛ حق خروج  از منزل و حق اشتغال به كار در خارج از منزل جزء مصاديق ساده و بسي        مي تعـي

ي  گيرانه در اين دو حوزه بسياري از حقوق و آزادي  ها و قيودات سخت     محدوديت . سـازد  هاي ديگر زنان را از موضوع منتفي  ـم
شاركت سياسـي،       به طور مثال، اگر حق خروج از منزل به طورقانوني سلب و يا بسيار محدود شود، ديگر سخن گفتن از حق ـم

ا اگـر حـق    . براي زنان چندان موضـوعيت نخواهـد داشـت   ... هاي مختلف حيات اجتماعي و ور در عرصهحق تحصيل، حق حض   ـي
كار بر اساس قانون سلب شود و يا به طور مطلق مشروط به رضايت شوهر گردد، ديگر ادعاي آزادي زنـان در انتخـاب شـغل و       

ت نخواهـد بـود    هاي مربوط به قلمرو اشتغال ادعاي مقر   ساير حقوق، امتيازات و آزادي     ه حقيـق رم    . ون ـب بنـابراين، ضـرورت مـب
تـوجهي بـه    مبادا كه از سـر بـي  . كند كه در مواد پيشگفته، دقت و تامل الزم صورت گيرد اجتماعي و تكليف شرعي ايجاب  مي    

  . هاي بنيادين اساسگذاري شود هاي مشروع زنان محدوديت استناد شريعت مقدس اسالم براي حقوق و آزادي
بيني شده در مواد پيشگفته، هم از منظر فتاوي شرعي  و هـم از منظـر آثـار و     اله سعي برآن است كه مقررات پيشدر اين مق  

  .لوازم  قراردادها، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد

  طرح مساله  

عمـده مواجـه   هفتم مسوده متاسفانه از لحاظ دستوري و مفهومي نيز با اشكاالت و ابهامات وسوم و صدوهفتادو    مواد صدوسي 
ت           است كه به نوبه خود نشان مي     ه چنـان كـه بايـد رعاـي دهد منطق و موازين قانون نويـسي مطلـوب در تـسويد ايـن مجموـع

ـتنباط         صرف نظر از جمله   . است نشده هاي مغلق و پر از ابهام، از محتواي بندهاي مختلف مواد فوق الذكر مقررات ذيل قابـل اس
  :باشد مي



شود كه عـدم    حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل او خارج شود، اين تكليف تنها در صورتي ساقط ميزن بعد از ازدواج  ) الف
ت عـادي بـشري      (خروج موجب عسروحرج     ن صـورت زن فقـط در حـد رفـع      . باشـد ) عرفا غير قابل تحمل و فـوق طـا ـق در اـي

 1.تواند از منزل خارج شود عسروحرج مي

ت     محسوب مي» ناشزه«رود   يلي، از حريم خانه بيرون ميزني كه بدون اجازه شوهر، به هردل ) ب ابراين، حـق درياـف شود و بـن
 2.دهد نفقه را از دست مي

ل موجـود ب     ) ج  -1:اشـد  زني كه ازدواج كرده است بدون اجازه شوهر حق اشتغال به كار ندارد مگر در صورت كه شـرايط ذـي
 شغل او منـافي مـصالح خـانواده    -3باشد؛ و  امه اشتغال را شرط كرده درضمن عقد ازدواج اد-2باشد؛  قبل از ازدواج شاغل بوده  

  3.يا حيثيت يكي از زوجين تشخيص داده نشود

صاديق  منـع خـروج از        فضاي حاكم بر مجموعه مواد مسوده حاكي از آن است كه حق كار يا حق اشتغال به عنوان يكي از ـم
اده يكـصدوهفتادوهفتم   محروميت. است بدون اذن شوهر، از وي سلب گرديده منزل   ـيش  از نفقه نيز كه دربند چهارم ـم ي   پ بيـن
واي مـشهور      اصوال مبناي تسويد تمام بند. باشد است مبتني بر خروج از منزل بدون اجازه شوهر مي  شده هاي ايـن دو مـاده  فـت

زل منـوط   باشد؛ زيرا در اين ماده حق خـر  مراجع ديني شيعيان بر حرمت خروج زن بدون اذن شوهر از منزل مي         وج زن از مـن
شروط بـه       ) عدم خروج بدون اذن(البته اين تكليف . است به اذن شوهر شده   در آخر ماده ضمن يـك جملـه مغلـق و پيچيـده ـم

ك         . است عدم عسروحرج شده   اما آوردن اين شرط اوال لغو و فاقد اثر عملي است؛ زيرا قاعده عـسر و حـرج در فقـه اسـالمي  ـي
پس نيـاز بـه ذكـر    . شود هرتكليفي كه به مرحله عسر و حرج برسد ساقط مي. شود ه تكاليف ميقاعده عامي است كه شامل هم     

ي اسـت       ثانيا،. آن نيست  ا كـه بـه      .  قيد عسر و حرج اختصاص به تكاليف خاص شرعي  دارد و الزام آن الـزام اخالـق بـه ايـن معـن
ابع عـسروحرج نيـست    الزامات حقوقي در روابط اشخاص . شود حوزه روابط فرد با خدا مربوط مي    سووليت   . هيچ گـاه ـت ع ـم راـف

واي    . ، نه عـسروحرج  روابط اشخاص ضرورت و اضطرار استعمل تخطي يا تخلف از الزامات حقوقي در حوزه   اصـوال اجـراي فـت
  . باشد مشهور خود مستلزم عسر و حرج مي

شيع  سـاير        البته تسويدكننده يا تسويدكنندگان پيش   انون احـوال شخـصيه اهـل ـت ع خـروج از منـزل را     نويس ـق صاديق مـن ـم
ت             . اند  مسكوت گذاشته  زل تنهـا ممنوعيـت كـار نيـست، بلكـه ممنوعـي الزمه حرمت مطلق خروج زن بـدون اذن شـوهر از مـن

ي     تحصيل، ممنوعيت سفر، ممنوعيت فعاليت  گيـرد؛ چـون    هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را نيز، در تمـام ابعـادش، دربـر  ـم
دون   )در صـورت تـصويب  ( براساس مفاد اين ماده  بنابراين،. باشد ا مستلزم خروج زن از منزل  مي  ه  تمام اين گونه فعاليت     زن ـب

  .اذن شوهر حق هيچ گونه فعاليت در بيرون از منزل را نخواهد داشت
صـه  تواند مبناي  قانون احوال شخـصيه در مـورد محـدود سـاختن عر     حال بايد ديد آيا فتواي مشهور فقهاي معظم اماميه مي   

در صـورت  (هاي خارج از منزل  زندگي زن در حريم خانه و در نتيجه محروم ساختن او از حق تحصيل، حق كار و ساير فعاليت    
وان مقـررات         ) عدم اجازه شوهر   شود يا خير؟ و آيا دليل ديگري، غير از فتواي مـشهور فقهـا، وجـود دارد كـه بـه اسـتناد آن بـت

   ؟محدوديت آفرين در اين حد را عيارساخت
ان     هاي مورد بحث در حقـوق و آزادي  غير از فتواي مشهور فقها تنها چيزي كه ممكن است مبناي محدوديت   ردي زـن هـاي ـف

بنابراين، موضوع مورد نظر را بايد از اين دو منظـر مـورد بحـث و    . باشد بعد از ازدواج گردد، آثار ولوازم قرارداد عقد ازدواج مي      
  .بررسي قرار گيرد

  منزل وحق كار زنان از منظر فتاوي علما حق خروج از -1

دارد          اوي  . در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر ميان علماي ديني اهل تشيع اتفاق نظـر وجـود ـن فـت
  :مراجع ديني شيعيان در اين مورد به دو دسته قابل دسته بندي است

  يه؛ وفتاوي مراجع ديني سنتي يا فتواي مشهور فقهاي امام)  الف
  .فتاوي برخي از مراجع ديني متاخر شيعيان)  ب

   فتواي مشهور در مورد خروج ازمنزل و اشتغال زن بدون اذن شوهر-1-1

                                                 
  4، بند 133 مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع، ماده - 1

  4، بند 177 همان ، ماده - 2
  3و2، بندهاي 133 همان، ماده - 3



فتواي مشهور مراجع ديني شيعيان، به خصوص مراجع سنتي ديني اجماال حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شـوهر ازمنـزل        
ث محروميـت او از نفقـه مـي      در اين ديدگاه  خروج زن  بدون اجازه  . باشد  مي ده و باـع ي گردـي . شـود   شوهر از منزل نشوز تلـق

براساس فتواي اين دسته از مراجع تقليد اهل تشيع منع خروج از منزل حالت اطالق دارد و تمام مـوارد خـروج بـدون اذن را،            
ارز خـروج از     طبيعي است كه كار در بيـرون از منـزل   . شود اي كه باشد، شامل مي تحت هر عنوان و انگيزه     يكـي از مـصاديق ـب

ل ايـن    . تواند مشمول حكم كلي اين فتوا گردد باشد و بنابراين، در صورتي كه بدون اذن شوهر باشد مي منزل مي  ـين دلـي به هم
ت كـار زن بـدون اذن شوهرتـصريح كـرده            ا بـه     دسته از مراجع ديني شيعيان اگرچه به ندرت به طور مستقل بـه حرـم انـد، اـم

اند كـه زن حـق نـدارد بـدون اذن شـوهر بـه        لف در جواب استفتائات مكلفين اين تكليف شرعي را بيان كرده   هاي مخت   مناسبت
  .كاري در بيرون ازمنزل اشتغال ورزد

ه در صـورت            از متقدمين مراجع ديني اهل تشيع كه به حرمت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهروعدم استحقاق نفـق
رد  7 و صاحب جواهر الكـالم  6، محقق حلي5، عالمه حلي4توان از شهيد ثاني د ميان  خروج بدون اذن، فتوا داده     ام ـب برخـي از  .  ـن

دون اذن       مراجع ديني متاخر نيز به پيروي از فتواي مشهور علماي سلف  به تكليف بي  قيد و شـرط عـدم خـروج زن از منـزل ـب
ي كـه ع    «: اين باور است كهبه طور مثال مرحوم آيت اهللا فاضل لنكراني بر     . اند  شوهر فتوا داده   باشـد نبايـد    قـد دايمـي شـده   زـن

 آيـت هللا لنكرانـي در جـواب  سـوال     9.اند  آيت اهللا بهجت نيز عين همين فتوا را داده8».بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود    
ا     پرسد آيا بايد براي صله رحم با بستگان نزديك و يا حتا با پدر و مادر و خـانواده خـود،     زني كه مي    از شـوهرم اجـازه بگيـرم ـي

خروج ازخانه حتا اگـر بـراي صـله رحـم     «: توانم به قدر انجام صله رحم بدون اذن شوهرم از خانه خارج شوم، فرموده است      مي
 حضرت ايـشان در جـواب سـوال ديگـري     10».باشد و يا ديدن پدر و مادر و بستگان نزديك باشد، بدون اجازه شوهر حرام است  

ـثال هميـشه   پرسد اگر مر كه مي  دي براي انتقام گرفتن از زن خود به او اجازه خروج ازمنزل را ندهد آيا زن بايد اطاعت كند؟ م
رد از همـسر خـود مناسـب     «: دارد دهد، اظهار مي داده به محلي برود ولي حاال براي انتقام اجازه نمي اجازه مي  انتقام گرفتن ـم

  11». اجازه خروج نداد، بر زن واجب است كه اطاعت كندولي اگر به هر جهت. اخالق انساني و اسالمي نيست
آيت اهللا مكارم شيرازي از مراجع تقليد موجود اهل تشيع نيز بر اين نظر است كه بدون اذن شوهر زن حق خروج از منـزل را      

ه او سـاقط    زن در صورت خارج شدن از خانه بدون اذن و رضايت شوهر ناشزه مي        . ندارد ي شود و در نتيجه حق نفـق شـود و   ـم
  12.تواند نفقه او را نپردازد مرد مي

   اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه به عنوان مبناي منع خروج ازمنزل و اشتغال به كار-1-2

ـيش    وسوم و يكـصدهفتادوهفتم مـسوده قـانون احـ     آنچه در بندهاي مختلف مواد يكصدوسي      بينـي   وال شخـصيه اهـل تـشيع پ
ن سـوال بـاقي اسـت      . باشد  فتواي مشهور فقهاي اماميه ميترديد مبتني بر همين  است، بي  شده اما در عين حال جاي  طـرح اـي

انوني وضـع كـرد كـه       آيا  مي. كه اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه در خصوص اين مورد تا چه حد است       توان بر اسـاس آن ـق
  حق خروج از منزل و حق اشتغال زن را مطلقاً تابع اراده شوهر قرار دهد؟

دانش نيـستيم   اين   . را پيش از پيش بايد به خاطر داشت كه ما در مقام بحث از حجيت و عدم حجيت فتواي مجتهد براي مقـل
ف الزم شـرعي            در اين كه فتاواي مراجع تقليد، اعم از فتواي مشهور و غير مشهور، در حـق مقلـدان آنهـا معتبـر اسـت و تكلـي

وازين شـرعي اسـت كـه  برهمگـان      اما موضوع. كند، جاي ترديد وجود ندارد ايجاد  مي   بحث ما وضع قانون براساس احكام و ـم
آور و اجباري است؛ چيزي كه در وضع آن پاي مصالح كـالن اجتمـاعي و    هاي اجرايي آن عام، الزام باشد و ضمانت   قابل اجرا مي  

شهور فقهـا در مـورد    بنابراين، منظور از طرح سوال راجع به ا. آيد تر به ميان مي مقتضيات زمان در مقياس وسيع  عتبار فتواي ـم
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بحث اين است كه اين فتوا به صورت بريده از فضاي كلي موضوع و جدا از ساير آراي فقهـي و اصـول و قواعـد شـرعي، مبنـاي        
 ابتدا بايد ديده شود موانع فقهي و درون ديني در برابر فتواي مشهور وجود دارد يا خير؟ آنگاه، با درنظـر    . وضع قانون قرارنگيرد  

  .عدالت را به بهترين وجه آن تامين نمايد گرفتن مصالح عمومي و مقتضيات زمان، براساس آن قانون وضع شود تا بتواند
ا چنـد مـانع  مواجـه             به نظر مي   ارت ديگـر ـب ا بـه عـب رسد فتواي مشهور مورد بحث از حيث مفهومي با چند دليل معـارض ـي

وق و آزادي   توان آن را مبناي وضع ق باشد و در نتيجه نمي  مي ه شـدت       انوني قرار داد كـه بخـشي از حـق هـاي فـردي زنـان را ـب
  .كند محدود مي

   موانع موجود در برابر فتواي مشهور فقها    -3 -1

  :  توان فهرست كرد موانع موجود در برابر فتواي مشهور را به شرح زير مي

   فتاوي مخالف  -1-3-1
ان بـه كـار، بـرخالف       تعداد زيادي از مراجع تقليد متاخر شيعيان هم     در مورد خروج زنان از منزل و هم در مـورد اشـتغال آـن

اين طيف از مراجـع را  . اند خود نظر واحدي ندارند البته مراجعي كه برخالف فتواي مشهور فتوا داده. اند  فتواي مشهور فتوا داده 
  :توان دسته بندي كرد براساس نوع نظريات شان به سه گروه متمايز مي

  .اند اني كه حرمت خروج از منزل يا كار بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط كردهكس) الف
انـد    از جمله مراجع ديني كه حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط كـرده       

آيـت اهللا سـيد محمـد    . باشند علماي برجسته لبنان مي از 14و سيد محمد حسين  فضل اهللا 13شيخ محمد مهدي شمس الدين      
د اسـت      ي «: موسوي بجنوردي نيز كه نگاه جامعي به حقوق فاميل و حقوق متقابل زوجـين دارد، معتـق دون اذن    زن ـم د ـب تواـن

ي      بـا  خواهـد كـه   شوهر از خانه خارج شود مگر مواردي كه با حق زوجين منافات دارد، مثل مواقعي كه مرد در خانه است و ـم
خواهد براي كاري بيرون برود كه منافاتي با شوونات شوهرش نـدارد،   اما وقتي كه خود مرد سر كار است، و زن مي   . زنش باشد 

شان  .  آيت اهللا جناتي نيزكه  به نوآوري در استنباط احكام ديني شهره است، فتواي مشابهي دارد   15».اجازه مرد شرط نيست    اـي
اتي در   16».تي الزم است كه بيرون رفتن زن با حق شوهر منافات داشته باشدرضايت شوهر درصور  ...«معتقد است    ت اهللا جـن آـي

دون اذن شـوهر اظهـار مـي            در «: دارد تحليل جامع و مستند به آيات و روايات  راجع به حق خروج از منـزل وحـق كـار زن  ـب
رد؛ نـ    ركي كه ميان زن و مرد برقرار شدهزندگي مشت  رد بنـده زن اسـت و نـه زن كنيـز و      است، هم زن آزاد است و هـم ـم ه ـم
زن بايـد  .... اسـت  شـده در زندگي مشترك حقي براي مرد نسبت به زن و حقي براي زن نسبت به مرد قرار داده  . خدمتكار مرد 

ي . اين حق را رعايت كند و مانع استيفاي حق مرد نشود         شـود بايـد كـسب اجـازه      مثالً اگر قصد جاي كند كه مانع حق مرد ـم
هـاي   علما در بحـث . اساسي است گويند زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفي بي   نظر من اين كه مي    از  . كند

واردي     اذن شوهر را براي زن و تصدي امور ياد شده شرط قرار نداده... اجتهادي خود به مقتضاي جمع بين ادله    انـد مگـر در ـم
شترك آنـان شـود   كه كار زن در خارج ازمنزل موجب تضييع حق شوهر   رد سـاالري وجـود دارد و نـه زن      . در زندگي ـم ه ـم ـن

   17».... بلكه اصل بر شايسته ساالري است ساالري،
ت وي از نفقـه           ـباب نـشوز زن و موجـب محرومـي آيت اهللا تبريزي خروج زن بدون اذن شوهر از منزل را در صـورتي جـزء اس

ناشـزه شـدن زن درچـه    «: پرسـد  ايشان در جواب استفتائي كـه مـي  . از شوهر باشد» اعراض«و » قهر«داند كه داراي وصف   مي
در صورتي كه زن براي استمتاع شوهر تمكين نكنـد و در مـواردي كـه بـدون اذن شـوهر بـه        «: دهد جواب مي» صورتي است؟ 

راض   البته ايشان خروج از منزل بدون اذن شوهر را در صورتي كه بدون قهر18».صورت قهر و اعراض از منزل خارج شود          و اـع
  19.داند، نه از باب اجتهاد  موجود از باب احتياط الزم االجتناب مي باشد، با توجه به شهرت فتوايي

ا شـوون    اي ديگر از مراجع ديني شيعيان در خصوص حق كار زنان فتواداده    عده اند كه اذن شوهر در صورتي ضرور است كه ـب
  :شود به نظر چند تن از اين بزرگان اشاره ميبه طور مثال . و يا حق زناشويي شوهر در تعارض باشد
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ه ويـژه حـق   در اشتغال زوجـه در صـورتي كـه بـا حـق زوج بـ      «: پرسد الي كه  ميدر جواب سو  : اهللا موسوي اردبيلي   آيت   -1
وق و شـوون شـوهر نباشـد اذن      «: فرمايد  مي ،»باشد، آيا اذن زوج الزم است؟     استمتاع منافات نداشته    اگر اشتغال منـافي بـا حـق

  20».الزم نيست و حق ندارد مانع ادامه چنين كاري شود
  21».در كاري غير منافي با حق زوجيت منع زوج اثري ندارد«: فرمايد مي:  آيت اهللا شبيري زنجاني-2
ي «: پرسد در پاسخ به سوالي كه مي    :  آيت اهللا سيستاني   -3 كنـد و   زن پس از ازدواج بدون اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد ـم

ع كنـد     نمي«: فرمايد مي» آيا براي زوج ممانعت او از اشتغال جايز است؟. ل وي هيچ منافاتي با حقوق زوج ندارد  اشتغا توانـد مـن
ود           . تواند از بيرون رفتن براي كار منع نمايد       ولي مي  ـتن ـب ـتن را اجـازه داد يـا كـار او متوقـف بـر بيـرون رف رون رف ولي اگر بـي
  22».تواند مانع شود نمي
ـين اشـتغالي نمـي      :  تبريزي  آيت اهللا  -4 شهور را نيـز      . يابـد  ايشان دليل اجتهادي براي منع زن از چن واي ـم از طـرف ديگـر فـت
  23.كند بنابراين به احتياط حكم  مي. تواند كم اهميت تلقي كند نمي
  .دانند كساني كه عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتياط بر زوجه الزم  مي) ب
دم           اي ديگر ا    عده زل بـدون اذن شـوهر را بـه ـع ز مراجع تقليد شيعيان دراصل موضوع، مثل گروه قبلي، حرمت خـروج از مـن

اط     تعارض با حق زوجيت شوهر مشروط كرده       اند اما با اين تفاوت كه در موارد كه تعارض با حق شوهر هم نداشته باشـد احتـي
مبناي اين احتيـاط همـان شـهرت    . ذن شوهر از منزل خارج نشوداند كه در اين صورت احتياطا بايد زن بدون ا  نموده و فرموده  

  .فتوايي است كه به تفصيل مطرح شد
 از 24 .آيت هللا خويي كه يكي از مراجع بسيار برجسته تقليد شيعيان در نيمه دوم قرن گذشته بوده است، بـرهمين نظـر اسـت    

ا حقـوق   «: سخ به اين سوال كهايشان در پا. توان نام برد آيت اهللا تبريزي نيز در همين گروه  مي      در صورتي كه اشتغال زوجه ـب
رض سـوال   «: دارد اظهار مي» باشد، آيا اذن زوج الزم است؟ ه ويژه حق استمتاع منافات نداشته  زوج ب  احتياط اين است كه در ـف

  25».بدون اذن او از منزل خارج نشود
  .اند م اذيت و آزار زن مشروط كردهكساني كه حرمت خروج از منزل يا كار بدون اذن شوهر را به عد) ج

ث   برخي ديگر از مراجع تقليد معاصر شيعيان فتواداده       اند كه منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد كه باـع
اثيرات  ايشان فقيهي است كه  به اصل اجتهـاد پويـا   . توان نام برد هللا صانعي در اين گروه ميااز آيت   . اذيت و آزار زن نگردد     و ـت

هاي مختلف احكام و تكاليف دينـي از جملـه    به همين اساس در حوزه. زمان و مكان در استنباط احكام شرع عميقاً اعتقاد دارد 
نظريات جديـدي ارايـه   ...) د وازدواج، طالق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، ديه، برابري زن و مر(در حوزه حقوق و تكاليف زنان  

زل بـدون اذن شـوهر          يكي از نظر  . است داده يات جديد ايشان همين نظريه است كه براي تكليف شرعي منـع خـروج  زن از مـن
ت و آزار او      كند و مي  حدي قابل فهم عرفي تعيين مي      فرمايد اذن شوهر براي خروج از منزل تا آنجا شرط اسـت كـه باعـث اذـي

   26.نشود

  سالمي   ناسازگاري بابرخي از قواعد كلي و اصول عام شريعت ا-1-3-2
ف فقهـي نمـي        ده كلـي       براساس اصول كلي استنباط و قواعد زيربنايي اجتهاد، يك حكم فرعي يـا يـك تكلـي ا يـك قاـع توانـد ـب

ستم اسـت و از نظمـي          فقه اسالمي براساس ديدگاه تمام نحله. شريعت اسالم در تعارض باشد    ك سـي ي خـود ـي رق ديـن هـا و ـف
اطي او، بـه فـرض كـه علـي رغـم        براساس اين قاعده  . كند  سيستماتيك پيروي مي   اي استثنا ناپذير،  فتواي مجتهد يا حكم احتـي

انون       نمـي  ناسازگاري با برخي از اصول براي مقلدينش الزم الرعايه، يابه عبارت ديگر مجزي تكليف باشد،  توانـد مبنـاي وضـع ـق
  .    مي زير در تعارض قرار داردفتواي مشهور مورد بحث ما با برخي از قواعد كلي و اصول عام شريعت اسال. قرارگيرد

   برابري،آزادي و برخورداري از كرامت و هويت انساني -1-3-2-1

                                                 
http : ، به نقل از9077 قضايي، سوال - نرم افزار گنجينه آراء فقهي-  20 ://www.iranpress.ir/iranwomen/Template1/News.aspx?NID=2619 

  24 همان، سوال -  21
  همان -  22

  5660 همان، سوال -  23
   289، ص2ق، ج1410والقاسم؛ منهاج الصالحين، چاپ بيست وهشتم،  آيت اهللا خويي، اب-  24
25  - http://www.iranpress.ir/iranwomen/Template1/News.aspx?NID=2619  
  .383 آيت اهللا صانعي، يوسف؛ توضيح المسايل، ص-  26



دس اسـالم بـراي زن، علـي رغـم      . باشد زن از ديدگاه شريعت اسالمي از هويت و منزلت كامل انساني برخوردار  مي      شرع مـق
دگاه كـاال        . ه استهاي فيزيكي و خصلتي، حقوق انساني برابر با مرد درنظر گرفت      تفاوت ا دـي ق خـروج زن از منـزل ـب منـع مطـل

ا در          ي درنظـر گرفتـه و حـت ت واالـي ان ارزش وحيثـي انگاري زن همخواني بيشتر دارد تا با ديدگاه شريعت اسالمي كه بـراي زـن
ي . باشد حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه براي آنان حق برابر با مردان قايل  مي         ر حـصار  قيـدو شـرط  زن د   محصور ساختن ـب

ـتن            منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از اين حـصار بـه اذن شـوهر، محـروم سـاختن آشـكار زن از آزادي و روا داش
رارداد         . تبعيض در حق وي است     ست، بلكـه پيونـد زناشـويي و ـق عقد ازدواج در شريعت اسالم به منزله بردگـي جنـسي زن نـي

هاي انساني و الهي مشترك منعقـد   ز حقوق و امتيازات برابر و داراي ارزشزندگي مشتركي است كه ميان دو انسان برخوردار ا 
ت انـساني و      حق برابري زنان در صورتي تحقق عيني مي      . گردد  مي يابد كه آنها از حقوق و امتيازات بر خاسـته از شـان و كراـم

دن از چهـار     محـدود سـاختن آزادي زن بـه اراده شـوهر،    . استعدادهاي نهفته وجودي شان برخوردار باشند  ا در بيـرون آـم  حـت
 پيشوايان ديني بر ايـن باورنـد كـه بـر     .باشد تواند سازگاري داشته ري زنان نميديواري  كوچك خانه، با اصل مسلم آزادي و براب 

هاي الهي زنان نيز مثل مردان، هم در زندگي عمومي و هم در زنـدگي خـصوصي، از حـق آزادي و     اساس اصول انساني و سنت 
ا، تحـول پـذير و     . باشند خوردار ميبرابري بر  مراجع ديني معاصر، به خصوص كساني كه در استنباط احكام از منهج اجتهـاد پوـي

ي      . اند اند، سخت بر اين اصل تاكيد ورزيده   همراه با منطق پيروي كرده     ي كـه يكـي از مراجـع ديـن به طور مثال، آيت اهللا خميـن
ي           برجسته معاصر شيعيان و طرفدار اجتهاد پويـا و          ـتنباط احكـام ديـن صر زمـان و مكـان در اس د بـه تـاثير چـشمگير عـن  معتـق

ت      . اسالم نظر خاصي به بانوان دارد«: باشد، بر اين باور است كه      مي رب بـانوان حيثـي ره الـع وقتي كه اسالم ظهور كـرد در جزـي
مان طوري كه مرد در همه شـوون  ه«، 27»خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسالم آنها را با مردان مساوي كرد     

شان معت 28».همان طوري كه مردان اختيار دارند، زنان نيز اختيار دارنـد ... دخالت دارد، زن هم دخالت دارد       د اسـت    اـي در «ـق
وان شـي مخالفـت كـرده و         . اه مخالف آزادي آنها نبوده استخصوص زنان، اسالم هيچگ    به عكس اسـالم بـا مفهـوم زن بـه عـن

هـاي   زن مساوي با مرد است، زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشـت و فعاليـت  . است ندهوي را  به وي بازگرداشرافت و حيثيت  
  29».خود را انتخاب كند

   استقالل مالي زن در اسالم-1-3-2-2

هر هيچ يك از  زن و شـو . باشد در حقوق اسالم به طور عام و در فقه جعفري به طور خاص زن از استقالل مالي برخوردار مي  
ه صـراحت اسـتقالل مـالي زن را اعـالم      . در اكتساب و تصرف در اموال خود تحت واليت يا قيموميت ديگري نيست    آيه قرآن ـب

ن    آورد حـق بهـره   هر مرد و زني كه از طريق كار، اموالي به دسـت مـي  «:  سوره نسا آمده است22در آيه . دارد  مي ري از اـي گـي
ن آيـه اسـتنباط كـرده و         برخي از مفسر 30».اموال ازآن خود او است     ين آزادي زنان در اشتغال و تجـارت را بـه صـراحت از اـي

توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين به نسبت سعي و كوشـش خـود از    آيه شريفه دليلي است كه زنان هم مي     «: معتقدند
  31».مند شوند نعم الهي بهره

مـردم اعـم از زن   (» مردم اختيار اموال خود را دارند«: قهي معروففقهاي شيعه به استناد اين آيه شريفه و به استناد قاعده ف        
د  استقالل مالي زن را استنباط كرده) 32ومرد حق دارند هرگونه كه صالح بدانند در اموال خود تصرف كنند   بـه طـور مثـال،    . اـن

ه زوج نيـست،    مزد كار زوجه متعلق به خود زوجه «: فرمايد مرحوم آيت اهللا گلپايگاني در جواب استفتائي مي      است و مربـوط ـب
د   مرحوم آيت اهللا فاضل لنكراني نيز در جواب سوالي مـي 33».مگر اين كه به او ببخشد  وال خـودش    «: فرماـي تـصرفات زن در اـم

  34».جايز و صحيح است، حتا اگر شوهر نهي كند
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سابق خـود را در تـصرف مالكانـه خـود     ها و اموال  استقالل مالي زن به اين معنا است كه او پس از ازدواج  بتواند تمام دارايي    
عالوه بـراين، بتوانـد در تمـام امـوال و     . هاي جديد بپردازد داشته و در دوران زندگي با همسر خود نيز به كسب اموال و دارايي  

د آن را بـه    دارايي  هاي شخصي خود، بدون آن كه موافقت شوهر الزم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتيبي كه صالح بداـن
  .برداري به عمل آورد اندازد و از آن بهره كار 

تـوان   در صورتي كه منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان يك قاعده كلي از طريق قانون تثبيت گردد، طبعاً نمـي         
ي و آزادي به عبارت ديگر، الزمه عقلي و منطقي اسـتقالل مـال  . از استقالل مالي وي با تمام لوازم و مقتضيات آن  سخن گفت        

ابع    معنا ندارد در يك سيستم حقوقي نظـام . مند باشد هاي اقتصادي آن است كه زن از اصل اين آزادي بهره       در فعاليت  د و ـت مـن
الي داده شـود و از طـرف ديگـر وي را در چهـار              ل در امـور ـم اصول عقالني از يك طرف به زن، مثل مرد، حق  استقالل كاـم

ها و مـديريت آزاد مـالي، بلكـه جـزء نيازهـاي       از اين محدوده را، كه نه تنها از لوازم فعاليتديواري خانه محبوس كند و خروج   
  .هاي فردي است، تابع مطلق اراده  شوهر قرار دهد اوليه يك انسان داراي حقوق و آزادي

  هاي زنان  ناسازگاري با روند كلي تحوالت فقهي يك قرن اخير در حوزه حقوق و آزادي-1-3-3

ادي  هاي مختلف عرصه تفكر و علوم ا ده اخير، به خصوص در طول قرن بيستم ميالدي در حوزهدر چند س   سالمي تحوالت زـي
هـاي   علما و مراجع ديني معاصر شيعيان در درك مفاهيم ديني و استنباط احكام از منـابع شـرعي نـوآوري   . است به وجود آمده  

ـتنباط احكـام،     سر اين تحوالت پايدار و . اند  زيادي از خود نشان داده     دايماً رو به تكامل آن بوده است كه فقهـاي معاصـر در اس
وط بـه        ضمن التزام به ضوابط و موازين اجتهاد، به معيارها و اصول كلي مذكور در قرآن اهتمام ورزيده و براي حل مسايل مرـب

ده و در شـراي        واقعيت ط، مقاصـد و علـل احكـام دينـي     هاي رو به تحول زندگي بشري زواياي گوناگون نصوص ديني را بازكاوـي
  .  اند تامل ژرفتري به خرج داده

 حوزه اگرچه بطي روند تحوالت در اين. باشد هاي زنان مي هايي كه بستر اين تحوالت بوده حوزه حقوق و آزادي  يكي از حوزه  
ي از    -1: ندا انديشمندان و مراجع ديني از دو طريق زمينه اين تحول را فراهم آورده . ستا اما پيوسته بوده   وازين ديـن  پـااليش ـم

ي و تفـسيري؛ و      هاي غيرديني در پرتو تحليل  ها و فرهنگ    سنت ا اسـتفاده از اصـول      -2هـاي تـاريخي، كالـم االيش حـديث ـب  ـپ
  .عقالني و موازين آشكار وحياني، تعقل در فهم نصوص ديني و توجه به عنصرزمان و مكان در استنباط احكام

ان ارايـه     انديشمندان اسالمي در حوزه معارف عام اسالمي راجع به حقـوق و آزادي  ه براي ورود به مبا حث نظري ك     هـاي زـن
ه توسـعه حقـوق و            . اند مجالي نيست    داده ين رونـد رو ـب شيع را كـه مـب اما فهرست آراي فقهي جديد مجتهدان متـاخر اهـل ـت
  :توان برشمرد باشد، به شرح زير مي هاي زنان در فقه شيعه مي آزادي
  شرط ذكوريت در قضاوت؛ رفع -1
   رفع شرط ذكوريت در رسيدن به مرحله اجتهاد و مرجعيت تقليد؛-2
   رفع شرط ذكوريت در اقامه نماز جماعت و جمعه به عنوان امام، حد اقل براي زنان؛ -3
   افزايش سن بلوغ حد اقل تا سيزده سال؛-4
   تساوي ديه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛-5
   مرد در استفاده از عيوب فسخ در فسخ عقد نكاح؛ برابري زن و-6
   حق فسخ نكاح صغيره بعد از رسيدن به سن بلوغ؛-7
   عدم شرط اذن پدر در ازدواج دختر بالغ تحت شرايط خاص؛-8
   حق ارث زن در قيمت مال غير منقول؛-9
  ؛...هاي سياسي، فرهنگي، اجرايي و  جواز تصدي مقام-10
  تحصيالت عالي به طور مختلط؛ جواز تحصيل در مراكز -11
   برخورداري زن از حق طالق تحت شرايط خاص؛-12
  و در صورت دارا بودن شرايط؛ پسرتا سن هفت سالگي برخورداري از حق حضانت دختر و -13
ارض باشـد        -15 ... -14 فهرسـت  .  و باآلخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر اين كه با حقوق زناشويي شـوهر در تـع
ان مـي   ق برخي از فتاوي جديد مراجع تقليد اهل تشيع در حوزه حقوق و آزادي      فو ون و منـابع فقهـي       هاي زـن باشـد كـه از مـت

شان مـي     اين فتاوي سير رو به تكامل تحوالت حقوق و آزادي  . اند  استخراج كرده  . دهـد  هاي زنان در فقه پوياي اهـل تـشيع را ـن
  .باشد ج زن از منزل بدون اذن شوهر با روند كلي اين تحوالت ناسازگار ميحال بازگشت به فتواي مشهور در موضوع حق خرو



   تناقض آميز بودن فتواي مشهور-1-3-2-4 

ي        دانـد در نفـس خـود مـستلزم پـارادوكس       فتواي مشهور كه خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلـق حـرام ـم
ر مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در زمره شروط باطل آن است كه شرط ضمن عقد د    باشد؛ الزمه فتواي مشهور     مي

ـته     اگر زني ضمن ) اطالق حرمت(و بالاثر قرار گيرد؛ زيرا با فرض پذيرش اين فتوا     د كـه حـق  داش باشـد   عقد ازدواج شـرط كـن
الل سـاختن  قيـد و شـرط خـروج بـدون اذن، مـستلزم حـ       بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، اين شرط، باتوجه به حرمت بي 

ت اهللا      . حرام الهي خواهد بود و بنابراين باطل     به همين دليل برخي ازمراجع عظام تقليد شـيعيان، ازجملـه آيـت اهللا بهجـت، آـي
ن  . انـد  ، به بطالن شرط ضمن عقد در مورد حق خروج از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده ...تبريزي، آيت اهللا فاضل لنكراني و      اـي

 حـق تحـصيل كـه     كس از مراجع ديني اهل تشيع، از جمله خود همين بزرگـان، در مـورد حـق كـار و    در حالي است كه هيچ     
وارد       باشند، نه تنها چنين فتوايي نداده ازمصاديق بارز خروج از منزل مي      اند بلكه برعكس، به اعتبار شرط ضـمن عقـد درايـن ـم

  .باشد  و لوازمي كه در پي دارد با پارادوكس آشكاري مواجه ميبنابراين، فتواي مشهور باتوجه به برخي از آثار. اند  فتوا داده
فتواي اكثريت مراجع سنتي شيعيان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شـوهر از يـك طـرف و ناسـازگاري آشـكارآن بـا           

 به مخالفت بـر  برخي از اصول و قواعد مسلم شرعي از طرف ديگر كه باعث شده است تعداد زيادي از مراجع ديني متاخر با آن   
زل  «آورد كه احتماالً فتواي مشهور مبتني بر برداشت انحرافـي  از مفهـوم واژه    خيزند، اين شائبه را به وجود مي      » خـروج ازمـن

ل شـده اسـت             . باشد ن   . مبناي فتواي مشهور حديثي است كه به چند روايت  از حضرت پيامبر در كتـب روايـي نـق براسـاس اـي
ست؟ حـضرت مـي     : كند آيد و عرض مي  مي)ص(حديث زني نزد پيامبر اسالم  د  اي فرستاده خداوند حق شـوهر بـر زن چـي : فرماـي

ي       ، از خانه  ...بروي عصيان نكند  ...« ـتگان       اش بيرون نرود مگر به اذن شـوهر و اگـر ـب ـتگان آسـمان، فرش اجـازه بيـرون رود، فرش
ه    ه خاـن ن     35» ....اش بـازگردد  زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرين كنند تا ـب راين موجـود در خـود اـي  ـق

رون آمـدن از چـار        روايت نشان مي   ي صـرف بـي دهد كه احتماالً منظور از خروج يا بيرون رفتن از منزل، معناي لغوي آن،  يعـن
ت كـه از  . ديواري منزل، نيست  رين  باتوجه به صدر روايت كه سخن از طغيان و نافرماني زن است و نيز با توجه به ذيل رواـي  نـف

رك منـزل    دهد، چنين استنباط مي تمام ماليك و فرشتگان زمين و آسمان خبر مي    شود كه احتماالً منظور از خروج از منزل ـت
به همين دليـل اسـت كـه برخـي از     . اي كه مستلزم پايمال كردن حقي و يا مستلزم عمل حرامي باشد  باشد آن هم به گونه      مي

تن از سـطح معنـاي لغـوي واژه        مراجع ديني متاخر از همين منظر با      ر رـف ا فراـت خـروج از  «فتواي مشهور مخالفت نمـوده و ـب
  .اند را از حديث استنباط كرده و آن را سبب نشوز به حساب آورده» ترك منزل با قهر و اعراض از شوهر«، مفهوم »منزل

ت؛ زيـرا حقـوق شـوهر در زنـدگي     خروج متعارف از منزل لزوما  مستلزم پايمال كردن حق شوهر يا مستلزم عمل حرام نيـس   
ي       از نظر فقه مهم. زناشويي از نظر علماي ديني و مراجع تقليد مشخص است  سبت بـه زوجـه كـه ـم د بـا    ترين حـق زوج ـن تواـن

ا خـروج     . باشد مي) حق استمتاع(سخگويي يا حق تامين نيازهاي جنسي ز منزل در تعارض قرار گيرد حق پاخروج ا  ايـن حـق ـب
ر يـك سـقف و          . شـود  دگي انساني، پايمال نميمتعارف و مروج درزن    ت و محبـت زناشـويي، زنـدگي مـشترك در زـي وجـود الـف

به هـر حـال   . سازد دسترسي به همديگر در ساعاتي از شب و روز يقيناً زمينه برآورده شدن  اين حق را به طور كامل فراهم مي 
ي نيـز عـرف     مرجع تشخيص و تعيين پاسخگويي و عدم پاسخگويي زن و شوهر به نيازها     ي جنسي همديگر از نظر علمـاي ديـن

رآوردن نيازهـاي      . باشد، نه يك فرمول از پيش تعيين شده ذهني و انتزاعي   رايج جامعه مي   ا حـق ـب خروج ازمنزل در صـورتي ـب
رد  جنسي زوج در تعارض قرار مي     راين ديگـري   . گيرد كه حالت ترك منزل و وصف مفارقت و جدايي از شوهر را به خود بگـي ـق

يكي از اين قراين خود ترتب سـقوط نفقـه   . باشد مي» ترك منزل» «خروج از منزل«دهد منظور از  ز وجود دارد كه نشان مي  ني
مصاديق عملي فتاوي آن دسته از مراجع تقليـد كـه بـه سـقوط نفقـه در صـورت خـروج        . باشد بر خروج بدون اذن از منزل مي  

ت كه زن منزل شـوهر را تـرك كـرده و در مكـاني غيـر از محـل سـكونت        اند، مواردي اس بدون اذن شوهر از منزل حكم كرده 
قرينه ديگر، استثنائات نشوز و سقوط نفقه به علـت خـروج   . باشد كند و در عين حال خواهان دريافت نفقه مي    شوهر زندگي مي  

ده استثنا شـده و نـشوز يـا    برخي از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر كه از اين قاع. باشد از منزل بدون اذن شوهر مي     
  : باشد آيد موارد زير مي سبب محروميت از نفقه به حساب نمي

  36؛)مثل سفر طوالني يا بستري شدن در شفاخانه( خروج از منزل براي تداوي ضروري با تشخيص طبيب -1
  ز ضرر مالي، جسماني و يا شرافتي؛ و  خروج از منزل و سكونت در محل ديگر به دليل خوف ا-2
  .  خروج از منزل به منظور انجام يك فريضه ديني مثل رفتن به سفر حج واجب-3

                                                 
 .1، حديث 112، ص79، باب 14ق، ج 1393 محمد بن حسن، حرعاملي؛ وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه، بيروت، دار االحياء التراث العربيه، چاپ سوم، -  35

  .308، ص31، ج1366د حسن؛ جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، تهران، المكتبته االسالميه، نجفي، محم- 36



سبتا طـوالني از شـوهر             چنان كه آشكار است، در تمام اين موارد خروج از منزل به معناي ترك منزل و جدايي طـوالني يـا ـن
  .باشد مي

عي و فرهنگي جوامع انساني در همه مقـاطع  طبعا شرايط اجتما. خروج متعارف ازمنزل با عمل حرام نيز رابطه مستقيم ندارد      
تاريخي و در تمام مناطق جغرافيايي يكسان نيست؛ امكان اين وجود دارد كه شرايط اجتماعي و فرهنگـي در برخـي از مقـاطع     

ر ع آثـا اي باشد كه خروج زن از چارديواري خانه و ورود وي به عرصه اجتما تاريخي و در حوزه معيني از جامعه بشري به گونه   
در شرايط متعادل جوامع انساني به خـصوص در  . جا چنين نيست اما لزوماً هميشه و در همه. باشد و جوانب منفي در پي داشته     

ستلزم  ) ها و ارتباطـات اجتمـاعي   هاي تحصيلي، كاري و فعاليت در محيط(شرايط جوامع امروزي صرف حضور زن در جامعه      ـم
  .   عمل حرام نيست تا موجب نفرين ماليك آسمان و زمين گرددعمل حرام يا فراهم كننده مبادي و مقدمات

   حق خروج از منزل وحق كار از منظر آثار و لوازم قراردادها-2

ي       واد     غير از فتواي مشهور فقها و تكليف شرعي ناشي از آن، تنها چيزي كه گمان ـم مـسوده   177و 133رود بتوانـد مبنـاي ـم
ا تعهـد پرداخـت     زاديدر ايجاد محدوديت شديد براي حقوق و آ   هاي زنان بعد از ازدواج، قرار گيرد آثار و لوازم عقد ازدواج و ـي

توان ممنوعيـت خـروج زن    آيا مي. بنابراين، بايد در ماهيت و مفهوم قرارداد عقد ازدواج دقت كرد. باشد نفقه از جانب شوهر مي 
   تعهدات مبتني بر آن استخراج كرد؟از منزل بدون اذن شوهر را از مفاد قرارداد ازدواج  و يا برخي از

   قرارداد ازدواج و حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر-2-1

روي      تعبير مي» نكاح« عقد ازدواج كه در فقه از آن به واژه عربي       كنند  نوعي قرارداد است و از قواعـد عمـومي قراردادهـا پـي
رداختن به آثار و لوازم آن، يادآوري اين نكته ضروري است كه در پيش از ورود به بحث از قواعد عمومي قراردادها و پ      . كند  مي

ق خريـداري     -2  انعقاد عقد نكاح؛-1: فقه سنتي اسالم براي مشروعيت روابط جنسي دو راه وجود داشت   ك كنيـز از طرـي  تمـل
ي فرق اساسي  نكاح با تملك در اين بود كه در نكاح طرف دوم قرارداد خود زن بود و آنچه موضوع      . وي ت    معامله قرار ـم گرـف

سووليت        شترك بـود، امـا در تملـك،        تشكيل زندگي مشترك، رفع متقابل نيازهاي جنسي، خدمات متقابل و ـم هـا و وجايـب ـم
گيـري   در نتيجه اوال حـق بهـره  . ي نوع دوم زن خود موضوع معامله بود در معامله. طرف دوم معامله مالك كنيز بود نه خود او  

ود    گيري محـدود بـه بهـره    شد و ثانيا نوع بهره د ذينفع تلقي مي   فقط مر   يك جانبه بود؛   مـردي كـه كنيـز را    . گيـري جنـسي نـب
ين آن دو جـاري       برداري ازجمله حق بهره خريد حق هر نوع بهره      مي گيري جنسي را از وي داشت، بدون آن كـه عقـد نكـاح ـب
  .باشد شده

باشد؛ زيرا در اين نوع معاملـه از آنجـا كـه كنيـز      له نوع دوم ميممنوعيت خروج از منزل بدون اذن زوج، از آثار مستقيم معام   
ي    دقيقاً به صورت يك كاال بين دو نفر مبادله مي    ق پيـدا ـم كنـد و مالـك تـام االختيـار وي      شود، مرد نسبت به وي سلطه مطـل

د بـدون اذن زوج    ا نميبنابراين، وي نه تنها حق خروج از منزل را ندارد، بلكه به طور مطلق هيچ كاري ر. شود محسوب مي  تواـن
د نكـاح، قـراردادي       . اي گرفت توان چنين نتيجه اما از معامله نوع اول نمي   . يا مالك خود انجام دهد     ي عـق ه نـوع اول يعـن معامـل

  .شود و بنابراين تابع قواعد عمومي قراردادها است است كه بين زوج و زوجه براساس اصل آزادي اراده طرفين منعقد مي
براسـاس مـوازين   . است اين قاعده درفقه هم پذيرفته شده. باشد ي از قراردادها عموما تابع اراده طرفين قرارداد مي     الزامات ناش 

رار    فقهي نيز الزامات ناشي از قرارداد تابع اراده طرفين قرارداد مي   باشد، مگر آن كه اراده آنها با حكم قطعي شرع در تعـارض ـق
ين كـرد؛      نمي  را، از آن حيث كه قراردادي است ميان زن و شوهر،بنابراين، الزامات عقد نكاح   .  گيرد توان به صورت مطلـق تعـي

سووليت          د   هـا را درج كـرده   بايد ديد كه اراده طرفين به چه چيزهايي تعلق گرفته و در متن قرارداد كدام نوع وجايب و ـم از . اـن
ره    اعتبار حقوقي برابر منعقد ميآنجا كه قرارداد ازدواج  بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي   شود، طرفين آن تنها در داـي

ناشـي از قـرارداد عقـد    ) ها و وجايب مسووليت(الزامات . توافقات به عمل آمده، داراي وجيبه و مسووليت هستند، نه فراتر از آن    
رارداد گنجانـده    -1: باشـد  نكاح از دو طريق در مورد زن و شوهر قابل احراز مي  ه صـراحت در ـق ه طـور ضـمني    -2 باشـند؛  ـب  ـب

  . يا به عبارت ديگر ركن مقوم قرارداد باشد. قرارداد نكاح مبتني برآن باشد
دون    باشد كه زن حـق نداشـته   اما در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نكاح بين طرفين توافق به عمل آمده     باشـد ـب

ا اگـر بـه    . باشـد  د ندارد و زوجه مكلف به وفاي بـه آن مـي  اذن شوهر از منزل خارج شود، احتماالً معنا براي اجراي آن وجو      اـم
توان چنين الزامي را به اسـتناد قـرارداد    باشد طبعا نمي بيني نشده صراحت  و براساس توافق طرفين در متن قرارداد نكاح  پيش      

  .باشد نكاح مبتني برآن ميعقد نكاح برزوجه تحميل كرد؛ زيرا چنين الزامي نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد 

   تعهد پرداخت نفقه و حق خروج از منزل بدون اذن شوهر-2-2



رد  اي  است كه شوهر در قرارداد عقد ازدواج به عهـده مـي   پرداخت نفقه يكي از تعهدات عمده     ان تعهـداتي كـه از    . گـي در مـي
دون     نب شوهر ميشود تنها تعهد پرداخت نفقه از جا طريق قرارداد ازدواج بر زوجين تحميل مي      تواند با حق خـروج از منـزل ـب

در حوزه فقه اين فرضيه مطرح است كه زوجه به اين دليل حق خـروج از منـزل را نـدارد كـه زوج     . اذن شوهر در ارتباط باشد   
ه عهـده          . گيرد مسووليت پرداخت نفقه وي را به عهده مي  ن ـب دل اـي دگي را در ـب ا تـامين هزينـه زـن ه ـي  گويا زوج پرداخت نفـق

ه  . گيرد كه زوجه براي هميشه درمنزل بماند        مي رار نگرفـت علمـاي دينـي در   . اسـت  اما اين فرضيه مورد پذيرش علماي ديني ـق
  :سه نظريه در اين مورد وجود دارد. مورد اين كه پرداخت نفقه بدل چيست، اختالف نظر دارند

ارت       اي از  اين عده. اند اكثر فقهاي برهمين عقيده   . نفقه بدل تمكين است    -1 ا بـه عـب د تمكـين زوجـه ـي مراجع ديني معتقدـن
ه اسـت كـه پرداخـت آن را در ضـمن عقـد نكـاح تعهـد                وض نفـق ديگر پاسخ دادن به نيازهاي جنسي زوج عوض يا در حكم ـع

باشد؛ در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه سـاقط   به همين دليل است كه پرداخت آن منوط به تداوم تمكين مي      . كند  مي
  .شود مي
ا بـه وي اعطـا      پرداخت نفقه تعهدي است كه زوج در برابر امتياز سرپرستي و مديريت فاميل آن را به عهده  مـي          -2 گيـرد ـي
 .است شده

دل چيـزي نيـست بلكـه الزامـي اسـت ناشـي از نفـس         نبرخي ديگر از عالمان ديني بر اين باورند كه تعهد پرداخت       -3 فقه ـب
 .  قرارداد عقد ازدواج

  .        باشد تواند الزام عدم خروج بدون اذن شوهر از منزل را براي زن دربر داشته فقه يا هزينه زندگي نيز نميبنابراين، پرداخت ن

  پيشنهادات 

  :شود باتوجه به آنچه گذشت، راجع به مواد موضوع بحث به طور مشخص موارد زير پيشنهاد  مي
دازه   حق تحصيل نيز بـه همـان   .  حق كار محدود شوداست نبايد به بيني شده  پيش133 شرط ضمن عقدي كه در ماده      -1 اـن

ن دو حـق        . بنابراين حق تحصيل نيز بايد به آن افزوده شود. باشد از اهميت برخوردار مي   د اـي از طـرف ديگـر، شـرط ضـمن عـق
 بايـد بـه   133اده بنابراين بند دوم م. باشد نبايد مشروط به اين شود كه زوج قبل از عقد ازدواج اشتغال به كار يا تحصيل داشته        

  : شرح زير اصالح شود
تواند با ادامه تحـصيل يـا اشـتغال     باشد، زوج نمي هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به كار يا ادامه تحصيل را شرط كرده   

  .به كار او مخالفت نمايد مگر آن كه شغل يا ادامه تحصيل منافي مصالح خانواده يا حيثيت يكي از زوجين باشد
صالح خـانوادگي يـا       زوج مي:  ترتيب اصالح شود   يا به اين   تواند با تاييد محكمه زوجه خود را از اشتغال به كاري كـه منـافي ـم

زوجه  نيز حق دارد از دادگاه  منع شوهر خود از اشتغال به چنين كـاري را درخواسـت   . حيثيت يكي از زوجين باشد، منع كند  
  . نمايد
  :  اصالح شود بايد به شرح زير133 بند سوم ماده -2

  .باشد اي ترك نمايد كه با حقوق زناشويي زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته تواند منزل شوهر را به گونه زوجه نمي

دم خـروج از        133 بند چهارم ماده   -3 شگفته روشـن شـد كـه اوالً  تكليـف ـع  بايد به طور كلي حذف شود؛ زيرا از مطالب پـي

ست     منزل در فقه اهل تشيع  يك    واي      . تكليف شرعي مورد اتفاق و سازگار بـا اصـول و رويـه عملـي نـي ثانيـا، بـه فـرض كـه فـت

ت اخـروي            مشهور را مبنا قرار دهيم، اين فتوا صرفاً مبين يك تكليف شرعي و الزام اخالقي است كـه ضـمانت اجـراي آن عقوـب

يست، مگر در صورتي كه خروج بـدون اذن از منـزل   باشد و در روابط زناشويي هيچ گونه الزام حقوقي از آن قابل استخراج ن  مي

  .است  قرار داده شده177را نشوز به حساب بياوريم؛ فرضي كه مبناي بند چهارم ماده 

  :  بايد به شرح زير اصالح شود177 بند چهارم ماده -4
شوز زوجـه اسـت    . تمكين آمادگي زوجه است براي تمتعات جنسي متعارف زوج  ـبب ـن رك منـ  . عدم تمكين س زل بـا قهـر و   ـت

  .باشد اعراض از شوهر در حكم نشوز زوجه مي
       

 

 
 

 
 



 

 
 

 

  مباني تعدد يا وحدت مسووليت مدني

  المللي در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين
∗عبدالخالق قاسمي  

 

  

  

 
  چكيده 

ست بايد مفهوم مسووليت مدني يكي از اقسام مسووليت حقوقي به معناي عام است كه براي تبيين ماهيت آن، نخ

و پس از آن جايگاه مسووليت قهري و قراردادي را در نظام مسووليت،   را مورد مداقه قرار داد آنمسووليت و اقسام 

تعيين كرد و سپس به اين امر پرداخت كه آيا مباني مسووليت ناشي از نقض قرارداد با مسووليت خارج از قرارداد 

كنند و  ي خويش را دارا بوده و از نظام خاص خود، پيروي مي ا ه هر كدام مبناي ويژ، يكي است يا اين كه، )مسووليت قهري(

 وين، كدام است؟ بدين منظور، نوشتار حاضر كه 1980المللي نظريه مورد قبول در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين

د در مبحث اول، مفهوم و اقسام ، سعي داراست شدهاي صورت گرفته و در دو مبحث تنظيم  به صورت تحقيق كتابخانه

المللي را  مورد بررسي قرارداده و پس از آن در مبحث دوم به  چنين مفاهيم و پيشينه كنوانسيون بيع بين مسووليت و هم

شده در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع  بررسي مباني تعدد يا وحدت مسووليت مدني پرداخته و مبناي پذيرفته

  .ن نمايدالمللي را تبيي بين

مسووليت مدني قهري، مسووليت  مباني مسووليت مدني، تعدد مسووليت مدني، وحدت مسووليت مدني، :گان كليد واژه

  .المللي مدني قراردادي، حقوق افغانستان، كنوانسيون بيع بين

  

  مقدمه

مسووليت قراردادي كه از : ودش مسووليت مدني به معناي التزام به جبران خسارت وارده به غير، خود، به دو قسم تفكيك مي
كه به سبب نقض مقررات قانوني ايجاد ) مسووليت قهري(گيرد و مسووليت خارج از قرارداد نقض تعهد قراردادي نشأت مي

وليت بوده و اين سوال شود و از دير باز يكي از مباحث مهم در مسووليت مدني، وحدت يا تعدد بنيادي اين دو نوع مسو مي
هاي اساسي و بنيادي وجود داشته و آن دو، دو نظام مستقل را   آيا ميان مسووليت قراردادي و قهري تفاوت،است وجود داشته
 را زير عنوان واحد مسووليت آنهاتوان  هاي موجود خيلي هم جدي و اساسي نيستند و مي كه تفاوت آورند يا اين به وجود مي

. است هاي متفاوت به وجود آمده ر راستاي پاسخ به اين سوال ديدگاهد. مدني جاي داده و در يك مبحث مورد بررسي قرار داد
ه دليل اختالف بنيادي داراي مباني  37براساس نظريه سنتي در فرانسه و برخي كشورهاي ديگر اين دو نوع مسووليت ب

ست مسووليت قراردادي و  پلنيول، استاد فرانسوي، معتقد ا و در راس آناندانانقحقواي ديگر از    اما عده38.باشند متفاوت مي
گيري و اساسي نيستند كه بتوان آن دو  قدر چشم هاي موجود ميان آن دو آن  و تفاوتقهري از ماهيت واحدي برخوردار بوده
هاي مربوط به تعدد يا وحدت مسووليت   نوشتار حاضر بر آن است كه مباني نظريه. را دو نظام مستقل مسووليت دانست

                                                 
 حقوق خصوصي) ماستر( فوق ليسانس ∗

 .همانند ايران و مصر. 1

قراردادي و قهري از هم تفكيك اثر پذيري قانون مدني فرانسه از نظريه تعدد مسووليت مشهود است و بر همين اساس در قانون مذكور مباحث مربوط به مسووليت . 2
به » جرم و شبه جرم«  تحت عنوان 1386 الي 1382به مسووليت قراردادي و مواد » خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد« تحت عنوان1155 الي 1146شده و مواد 

محمد علي نوري، تهران، گنج : ، ترجمه1386 الي 1101واد  م_براي مطالعه قانون مدني فرانسه از ترجمه قانون مدني فرانسه . مسووليت قهري اختصاص يافته است
 .است شده، استفاده 102 و 23ش، صص1380دانش، چاپ اول، 



 وين در اين زمينه را مورد 1980المللي  چنين نوع نگاه حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين قراردادي و قهري و هم
 وين كدام نظريه را ترجيح 1980المللي   داده و مشخص سازد كه قانون مدني افغانستان و كنوانسيون بيع بين كنكاش قرار 

  .اند داده

  مبحث نخست 

  ي آن  و پيشينهالمللي شناخت مسووليت، كنوانسيون بيع بين

  مفهوم مسووليت:  گفتار نخست

 مسووليت، يك واژه عربي از ريشه سأل يسأل، مصدر صناعي مسوول بوده و به معناي ضمان، ضمانت، تعهد و :مفهوم لغوي
مسوول، صفت مفعولي از مصدر سوال به معناي . شود برگردانده مي» پاسخگويي« كه در زبان فارسي به 39است ه  مواخذ

 در قرآن كريم نيز واژه مسوول در آيات متعدد به همين معنا به كار 40.گيرد ت كه مورد سوال و مواخذه قرار ميكسي اس
   41.است رفته

در اصطالح نيز مفهوم مسووليت از معناي لغوي خويش بيگانه نمانده و به معناي حالت و وضعيتي است : مفهوم اصطالحي
شود، مسوول دانست، اگر هنجار   اعمال ناهنجاري كه عرفاً به او نسبت داده ميتوان در آن وضعيت شخص را در قبال  كه مي

ه قاعده اخالقي صورت گرفته شكني و اخالل باشد، مسووليت ناشي از آن نيز اخالقي است و در صورتي  گري در اثر تعرض ب
  42.ن، حقوقي خواهد بودباشد، مسووليت حاصل از آ كه اختالل مزبور به سبب نقض مقررات قانوني، به بار آمده

  اقسام مسووليت    : گفتار دوم

كننده به مسووليت اخالقي و حقوقي  مسووليت در يك تقسيم بندي كلي با توجه به كيفيت پاسخگويي و مقام پرسش
 اه خداوند باشد، مسووليت ناشي از آن اخالقي است،سخگويي در برابر وجدان يا در پيشگ در صورتي كه پا43.شود تقسيم مي

 كه به اختصار به 44و چنانچه در برابر قانون و مقررات حقوق موضوعه باشد، مسووليت مزبور، مسووليت حقوقي خواهد بود
  .شود پرداخته مي بيان تعريف، اقسام و تبيين وجوه افتراق آنها 

  مسووليت اخالقي  ) الف

ها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال الزم اخالق مجموعه قواعدي است كه رعايت آن«: است ه در تعريف اخالق گفته شد
قواعدي اخالق ميزان تشخيص نيكي و بدي است و بي آن كه نيازي به دخالت باشد، انسان در وجدان خويش، آنها را . است

 متعرض  هر نوع مسووليت است كه قانونگذار«: است ه هم چنين در تعريف مسووليت اخالقي آمد 45».داند محترم و اجباري مي
  به عبارت ديگر مسووليت اخالقي، يك 46».مانند مسووليت انسان نسبت به خود يا خداي خود و يا ديگري. است ه نشدآن 

شود ناقض قاعده اخالقي را، سزاوار توبيخ، مذمت،  حالت و وضعيت اخالقي است كه در صورت ارتكاب عمل غير اخالقي، مي
لذا كودكان و مجانين مسووليت اخالقي ندارند، چون در صورت . ستنكوهش و مالمت شناخته و اخالقاً وي را مسوول دان

  . باشند نقض قواعد اخالقي، قابل مالمت و سرزنش نمي

                                                 
 .ش1339حرف ميم،  لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ،علي اكبر دهخدا. 3

 . همان. 4

واد كُلٌّ اُولَئك كَانَ عنه مسئُوالًو الَ تَقف ماَ لَيس لَك « :است ه  آمد36مثال در سوره مباركه اسراء آيه . 5 از آنچه به آن علم ندارى يعني  بِه علم إِنَّ السمع و البصرَ والفُ
إِنَّهم وقفُوهم «: فرمايند  مي24 همچنين در سوره مباركه صافات آيه.  بازخواست قرار خواهد گرفتسوال و ى اينها مورد  پيروى مكن، چون گوش و چشم و دل، همه

ولُونَ  .باشند داريد زيرا آنان مورد سوال و بازخواست مي يعني آنان را نگه»   مسئُ

 .15م، ص1983 پاريس، _ ، چاپ اول، منشورات عويدات، بيروت_ الخطا و الضرر _عاطف النقيب، النظرية العامه للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي. 6

سا، مسووليت مدني، ت. 7  .3ش، ص1375رجمه  محمد اشتري، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران، ميشل لور را

 .19 عاطف النقيب، پيشن، ص.8

 .546، ص1ش، چاپ دوم، ج1380ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، انتشار، تهران، . 9

 .642ش، چاپ سيزدهم، ص1382محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، . 10



  مسووليت حقوقي) ب

) خواه تعهد مالي باشد يا غير مالي(مسووليت در اصطالح حقوقي به معناي تعهد قهري يا قراردادي در مقابل ديگري است 
 به ديگر سخن، مسووليت حقوقي عبارت است از التزام شخص به پاسخگويي در  47.فري و مدنيكه خود بر دو قسم است كي

شود كه فردي با   مسووليت حقوقي، زماني ايجاد مي. شود  قبال اعمال نامشروع و غير قانوني كه عرفاً به او نسبت داده مي
  .  ه و يا موجب ايراد ضرر به ديگران شودناديده گرفتن هنجارهاي اجتماعي و قانوني، مقررات موضوعه را نقض كرد

  اقسام مسووليت حقوقي     : گفتار سوم

) خواه تعهد مالي باشد يا غير مالي( مسووليت در اصطالح حقوقي به معناي تعهد قهري يا قراردادي در مقابل ديگري است
انون ممكن است جنبه كيفري داشته  به عبارت ديگر، مسووليت ناشي از نقض ق 48.كه خود بر دو قسم است كيفري و مدني

البته در برخي موارد ممكن است . و جرم تلقي شود يا اين كه تنها جنبه مدني داشته و موجب ايجاد مسووليت مدني گردد
 مثل عمل مجرمانه سرقت، كه هر دو جنبه را دارا است و سارق عالوه بر تحمل مجازات قانوني، 49.هر دو جنبه را دارا باشد

  :توان به دو دسته كيفري و مدني تقسيم كرد بنابراين، مسووليت حقوقي را مي. باشد رد مال مسروقه نيز ميموظف به 

  مسووليت كيفري) الف

مسووليت كيفري عبارت است از مسووليت فردي كه با زير پا گذاشتن مقرراتي كه به منظور حمايت از جامعه و ايجاد نظم، 
گرچه عمل مجرمانه به شخص خاصي ضرر . رساند است، به امنيت جامعه آسيب مي دهامنيت و عدالت اجتماعي به وجود آم

و قانونگذار براي جبران خسارت و برگرداندن احساس امنيت عمومي به  50نرساند، باز هم مجرم در برابر جامعه مسوول است
ي مجازات معيني را تعيين  ا رمانهآموزي به ديگران و پيشگيري از جرم، متناسب با هر عمل مج جامعه، اصالح مجرم، عبرت

  بدان اميد كه مجرم با چشيدن طعم تلخ كيفر عمل مجرمانه خويش، رفتار خويش را اصالح نموده و ديگربار 51.است نموده
  .دار و  وجدان عمومي را مكدر نسازد آرامش روان جامعه را خدشه

  مسووليت مدني) ب

عبارت است از التزام به تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني است  « :است ه  گفته شد) عام(در تعريف مسووليت مدني
ممكن است تعهد مزبور ناشي از قرارداد و اراده متعهد باشد، كه  52».است ه  كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شد

 منشأ التزام و تعهد، صرفاً مقررات شود و ممكن است ه مي  در اين صورت مسووليت ناشي از آن، مسووليت قراردادي ناميد
بر اين اساس، . نامند قانوني باشد كه مسووليت ناشي از آن را مسووليت قهري يا مسووليت مدني به معناي خاص مي

قبل از بررسي و تبيين اقسام مسووليت مدني، بهتر است ابتدا . قراردادي و قهري. باشد مسووليت مدني، خود، بر دو قسم مي
  .  مسووليت مدني و كيفري مورد توجه قرار گيردهاي تفاوت

  اقسام مسووليت مدني) ج

 آن به مسووليت قراردادي و قهري ايهمان گونه كه در تعريف مسووليت مدني، بيان شد؛ مسووليت مدني بر اساس منش
سووليت قراردادي ناميده تعهد متعهد، ناشي از قرارداد و اراده خود وي باشد، مسووليت ناشي از آن، ماگر . شود تقسيم مي

 تعهد را، صرفاً مقررات قانوني تشكيل بدهد، مسووليت به وجود آمده را، مسووليت قهري يا ايدر صورتي كه منش. شود مي         
ي را به ي مسووليت كيفري و مدني، اكنون اقسام مسووليت مدن ها   ترين تفاوت          بعد از بيان مهم. نامند  خارج از قرارداد، مي

  .كنيم اختصار مرور مي
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  مسووليت قراردادي . 1

عبارت است از التزام متعهد به جبران خساراتي كه در نتيجة عدم اجراي «: است كه ه در تعريف مسووليت قراردادي آمد
ا،   به ديگر سخن مسووليت قراردادي، مسووليت متعهدي است كه به علت عدم اجر53».شود قرارداد به طرف او وارد مي

 54.شود تأخير در اجرا، يا اجراي ناقص تعهدي كه در طي عقدي از عقود به عهده گرفته، براساس قانون بر او تحميل مي
در مسووليت . شود ترين تفاوت مسووليت قراردادي و مدني در وجود و عدم قرارداد، خالصه مي          مهم: توان گفت بنابراين، مي

در حالي كه در مسووليت قهري، فرد مسوول . ران خسارت، ناشي از قرارداد و اراده متعهد استقراردادي، التزام متعهد به جب
  . شود زيان، تحميل مي بلكه به حكم قانون مسووليت بر عامل. است ه با زيانديده قراردادي منعقد نكرد

  مسووليت قهري. 2

ي خاص مسووليت قراردادي،  ها  نوني كه واجد ويژگيمسووليت قهري يا خارج از قرارداد عبارت است از هر نوع مسووليت قا
برخالف مسووليت قراردادي «مسووليت قهري . باشد نبوده و فقط بر مبناي وظيفه عام خودداري از اضرار به غير، ايجاد شده
    55».مربوط به نظم عمومي بوده و اسقاط آن از طريق تراضي ممنوع است

  وانسيوني كن مفاهيم و  پيشينه:  گفتار چهارم

  مفهوم كنوانسيون) الف

نامه  نامه، عهدنامه، معاهده، ميثاق  است، در زبان فارسي در معاني پيمانConventionواژه كنوانسيون معادل واژة انگليسي 
ميثاق، قرارداد و توافق نيز به كار رفته است. رود  به كار مي 56و آيين قراردادي 57.هم چنين در معاني عرف، رسم، 

 

  المللي  بيع بينمفهوم ) ب

هاي مهم  شود از خصيصه برگردانده مي» International Sale of Goods«المللي كه در انگليسي به  عبارت بيع بين
 اين كنوانسيون 58 كنوانسيون مزبور1است و از آن جايي كه به موجب ماده »  وين1980المللي  كنوانسيون بيع بين«مقررات 

بر اساس كنوانسيون، . رسد المللي بودن بيع امر ضروري به نظر مي شناخت معيار بين. م استالمللي حاك هاي بين فقط بر بيع
  ضرورتي نيست 59.باشد المللي بودن بيع اين است كه محل تجارت بايع و مشتري در دو كشور متفاوت واقع شده معيار بين

اگر چه عمالً در . باشند ر دو كشور متفاوت واقع شدهكه مبيع حتماً از كشوري به كشور ديگر انتقال يافته يا ايجاب و قبول د
 كنوانسيون تعريفي  60.شود و نيازي به افزودن چنين شرطي نيست اكثر موارد كاال از كشوري به كشور ديگر انتقال داده مي

نه به محلي براي تعيين محل تجارت بايد به مقر تجاري محرز و دايمي طرفين توجه كرد . است از محل تجارت ارايه نكرده
  61.است كه اقدامات مقدماتي براي انعقاد قرارداد در آنجا انجام شده
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  . 1998 - 2002، 02/4، نسخه )نرم افزار(ناصر آذرشب و منوچهر چلبي، فرهنگ لغات نارسيس  عليرضا برومند پور،.20
  ).c(، حرف سي1384 گروه مولفان، فرهنگ حقوقي مجد، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، .21
ستفاده   مجله9ي موجود در مجله شماره  از ترجمه( وين، 1980مللي ال  كنوانسيون بيع بين1ماده . 22   ).است شدهي حقوقي ا
  : هايي است كه محل تجارت آنها در كشورهاي متفاوت با يكديگر واقع شده باشد  اين كنوانسيون ناظر بر قراردادهاي بيع كاال بين طرف-1« 

  متعاهد باشند، يا  هنگامي كه كشورهاي مذكور در زمرة دولت هاي –   الف 
  .منجر به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد گردد) تعارض قوانين( زماني كه قواعد حقوق بين الملل خصوصي -   ب
 معامالت بين  اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي مختلفي قرار دارد مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مگر اين كه واقعيت مزبور از قرارداد و يا از- 2  

ستنباط گرددآنهاطرفين يا اطالعات ارايه شده توسط    . در زمان انعقاد قرارداد يا در هر زماني پيش از آن، ا
  ». تابعيت طرفين قرارداد و نيز خصوصيت مدني يا تجاري طرفين يا خود قرارداد، در تعيين قلمرو اين كنوانسيون ملحوظ نخواهد بود- 3  
   1 همان بند .23
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  المللي ي تاريخي كنوانسيون بيع بين پيشينه) ج

المللي و نياز كشورها به پاسخگويي به مسايل و شرايط جديد ناشي از توسعه روابط  توسعه رو به گسترش تجارت بين
المللي  اي كه موجب سهولت، سرعت و تقويت روابط تجارت بين مقررات يكپارچهحقوقي، جامعه جهاني را به فكر تدوين 

المللي  هاي اخير براي تدوين قواعد متحدالشكل حاكم بر بيع بين هاي زيادي در دهه در همين راستا تالش. شود، انداخت
  . صورت گرفت

  از متشكلاي حقوقدان مشهورآلماني كميته 62گردد كه بنا بر پيشنهاد ارنست رابل برمي 1929ها به سال  نخستين تالش
مطالعات طرح مقدماتي قانون   Unidroit(63(المللي براي وحدت حقوق خصوصي سسه بينوكارشناسان حقوق زير نظر م

. ملل سابق تقديم كرد   تهيه و به جامعه1934سال  نويس آن را در المللي را بر عهده گرفت و اولين پيش نواخت بيع بين كي
المللي كه مجمع عمومي  طي يك كنفرانس بين 1980 ها و اصالحات متعدد سرانجام در سال ر پس از بررسيزبوس منوي پيش

 با ،هاي زياد  پس از بحث و بررسي،ترتيب داده بود» وين«در  متن اصالح شده ي هسازمان ملل جهت تصميم گيري در بار
كنوانسيون سازمان ملل  « تحت عنوانگذاشته شده و با اتفاق آراء به راي المللي  سازمان بين8 كشور و 62شركت نمايندگان 

.  چاپ و منتشر گرديد64 و به شش زبان رسمي سازمان ملل به تصويب رسيد»المللي كاال متحد راجع به قراردادهاي بيع بين
  65.است   ماده101كنوانسيون مذكور مشتمل بر 

  مبحث دوم

   مدني هاي تعدد يا وحدت مسووليت          نظريه

هاي  پس از تبيين مفاهيم مسووليت قراردادي و قهري، حال سوال اين است كه آيا ميان اين دو نوع مسووليت تفاوت
اساسي و بنيادين وجود دارد، به نحوي كه آن دو كامالً متمايز و مستقل بوده و الزاما در دو مبحث جداگانه بايد مورد بررسي 

توان آن دو را تحت عنوان عام مسووليت   آن دو خيلي هم اساسي و عميق نيست و ميهاي يا اين كه تفاوت. قرار بگيرند
 كه در مقدمه تحقيق بيان شد در راستاي پاسخ به اين گونه همان. مدني قرار داده و در يك مبحث مورد بررسي قرار گرفت

ه تعدد مبناي هاي آن دو را مهم و  اي تفاوت  عده. است  متفاوت به وجود آمده سوال دو ديدگاه بنيادي دانسته و قايل ب
هاي  ي ديگر را اعتقاد بر اين است كه ماهيت هر دو مسووليت يكسان بوده و تفاوت ا اند، در حالي كه عده مسووليت شده

شود اين است كه مبناي مسووليت مدني به طور  مي         چنين سوال ديگري كه مطرح  هم. شود مهمي ميان آن دو مشاهده نمي
  . است  وين چه نظريه مورد پذيرش قرارگرفته1980المللي ام چيست و در قانون مدني افغانستان و كنوانسيون بيع بينع

هاي مربوط به تعدد يا وحدت مسووليت قراردادي و قهري را، مورد بررسي قرار داده سپس   در اين مبحث، نخست نظريه
  .داد  وين را مورد مداقه قرارخواهيم1980المللي   بيني متبوع در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع نظريه

  هاي تعدد يا وحدت مسووليت قراردادي و قهري           نظريه: گفتار نخست

  نظريه تعدد مسووليت قراردادي و قهري) الف

اسي و هاي اس  مبتني بر وجود تفاوت66نظريه تعدد مسووليت كه از طرف اكثريت حقوقدانان مورد پذيرش قرار گرفته،
هواداران اين نظريه معتقدند مبناي مسووليت قراردادي و قهري جدا و متفاوت . جوهري ميان آن دو نظام مسووليت است

ي نقض تعهد قانوني، مبني  مسووليت قراردادي، ناشي از عدم انجام تعهد قراردادي بوده و مسووليت قهري نتيجهاست؛ زيرا 
در مسووليت قراردادي قبل از تحقق مسووليت در اثر انعقاد قرارداد، رابطه حقوقي بين بنابراين، . بر عدم اضرار به غير است

شود كه به سبب ايفا نشدن تعهد مزبور مسووليت قراردادي به عنوان اثر، دنباله و بدل تعهد اصلي به وجود  طرفين ايجاد مي
در حالي كه در مسووليت قهري طرفين پيش از . سازد آمده و شخص مسوول را ملزم به جبران خسارات وارده بر متعهدله مي

پس از وقوع خسارت است كه ارتباط . باشند تحقق مسووليت هيچ گونه رابطه حقوقي باهم نداشته و كامال از هم بيگانه مي
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مداد زيان نامشروع را مسوول جبران آن، قل  كند كه قانون عامل آيد؛ زيرا نظم عمومي ايجاب مي حقوقي ميان آنها پديد مي
  .  نمايد

ولي، در مورد قراردادها، قانون به منظور صيانت از آزادي . هاي مدني، حكم قانون است گرچه مبناي واقعي تمام مسووليت
افراد، ايجاد تعهد و تعيين شرايط قراردادي را به اراده اشخاص و توافق آنها واگذار نموده است و توافق اطراف قرارداد عالوه بر 

لي به طور ضمني تعهد به جبران خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد اصلي، تاخير در اجرا يا اجراي ناقص و ايجاد تعهد اص
 از اين رو، چنانچه در قرارداد شرط صريح 67.گيرد معيوب را به عنوان يك تعهد معادل و بدل از تعهد اصلي، نيز دربر مي

نانچه شرط صريحي نباشد و در عرف و قانون نيز سبب ضماني باشد، بايد طبق آن عمل كرد و چ جبران خسارت وجود داشته
با توجه به هدف كه طرفين از انعقاد قرارداد دارند و براي رسيدن به آن، به : توان گفت باشد، در اين صورت مي وجود نداشته

دارد، مبني بر اين كه اگر در   وجود 68»شرط ضمني بنايي« و انتظار دارند آن را به دست بياورند،  انعقاد قرارداد مبادرت كرده
مسير اجراي مفاد قرارداد، متعهد، به تعهد خويش عمل نكرد و يا تعهدش را با تاخير يا ناقص انجام داد، ملزم به پرداخت 

   69.باشد خسارات وارده به متعهد، 
گرفته و از آثار آن محسوب   بنابراين، تعهد مديون مبني بر جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد، از خود قرارداد نشأت 

 اين در حالي است كه در مسووليت قهري، عمل نامشروع 70.كه يك تعهد مستقل و جداي از تعهد اصلي باشد شود نه اين  مي
هاي   مبنايي و تفاوت  به دليل وجود همين تفاوت.آورد و غير قانوني، مستقالً ايجاد التزام كرده و تعهد جديدي را به وجود مي

ان مسووليت قراردادي و قهري، الزم است كه اين دو نظام مسووليت از هم تفكيك شده و هر كدام مستقالً در جاي ديگر مي
هاي مهم ديگر اين دو نوع مسووليت آن گونه كه حقوقدان بزرگ  از جمله تفاوت. مناسب خود، مورد بررسي قرار بگيرند

بيان نموده، » الوسيط في شرح القانون المدني الجديد« خود مند مصري دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري در كتاب ارزش
            :عبارتند از

  تفاوت در اهليت . 1

 قانون مدني 502 ماده 2بند (در حالي كه براي تحقق مسووليت قراردادي، اهليت فرد مسوول، ضروري و انكارناپذير است
ص اعم از اين كه واجد يا فاقد اهليت باشد در صورت اضرار در تحقق مسووليت قهري اهليت نقشي نداشته و شخ) افغانستان

 به همين جهت، در حالي كه براي محجورين، مسووليت 71.شود مي         به غير نسبت به جبران آن ملزم و مسوول شناخته 
 قانون مدني 762اده  مدر همين راستا در. باشند مي         قراردادي متصور نيست؛ در عين زمان آنها داراي مسووليت قهري 

مميز پنداشته شود، مال  غير كه تابع حكم صغير شخصي يا مميز و غير مميز يا هرگاه صغير«: است افغانستان مقرر شده
   ».گردد مي         خود وي الزم ه تلف نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق ب غير را
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  :شود شرط در يك تقسيم بندي براساس چگونگي بيان اراده به شرط صريح و ضمني تقسيم مي .32
  .شرط صريح، يك تعهد تبعي است كه طرفين در متن عقد صراحتا آن را ذكر نمايند) الف
ند؛ ولي گاه در مذاكرات مقدماتي مطرح شده و هنگام انعقاد قرارداد طرفين با توجه و مبتني بر آن، شو شروط ضمني، تعهدات تبعي است كه در متن عقد ذكر نمي) ب

گاهي ديگر، شرط ضمني در مذاكرات مقدماتي . شود گفته مي» شرط ضمني بنايي«اين گونه تعهدات در حكم ذكر در متن عقد بوده و به آن . كنند قرارداد را منعقد مي
برخي اوقات . شود اطالق مي» شرط ضمني عرفي«داند، به چنين شرطي،  لي عرف آن را از لوازم قرارداد به حساب آورده و رعايت آن را الزم ميشود و نيز مطرح نمي

به حساب آيد، بلكه قانونگ ذار براساس مصالحي، ممكن است شرط ضمني نه در مذاكرات مقدماتي مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته باشد و نه عرفا از لوازم قرارداد 
  .گويند شرط مزبور را از لوازم قرارداد تلقي كرده و طرفين قرارداد يا يكي از آن دو را به آن متعهد نمايد، به چنين شرطي، شرط ضمني قانوني مي

براي اين كه مسووليت ناشي از عقد باشد، ضرورتي ندارد كه متعلق قصد مشترك طرفين قرارداد، قرار بگي رد، بلكه همين مقدار كه تعهد به جبران خسارت بنابراين، 
ي قرارداد محسوب شود، خواه مالزمه عرفي باشد يا قانوني، كافي بوده و تعهد مزبور ناشي از عقد به حساب آمده و به اراده ضمني اطراف قرارداد نسبت داده  الزمه
 .شود مي
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  تفاوت در بار اثبات دليل. 2

دانند و  مي         هاي اين دو نظام مسووليت را در اثبات تقصير           بناي مسووليت يكي ديگر از تفاوتطرفداران نظريه تعدد م
كه در مسووليت  در حالي. ي متعهد است معتقدند كه در مسووليت قراردادي بار اثبات دليل و معافيت از مسووليت بر عهده

به عبارت ديگر در مسووليت قراردادي براي اثبات . ا به اثبات برساندزيان ر قهري اين خواهان است كه بايد تقصير عامل
متعهدله الزم نيست چيزي جز عدم اجراي تعهد را ثابت نمايد در اين صورت، اين . مسووليت و مطالبه خسارت از متعهد، 

ته سبب عدم انجام تعهد متعهد است كه براي رهايي از مسووليت بايد ثابت نمايد كه مانع خارجي كه او در آن نقشي نداش
 در حالي كه در مسووليت قهري بار اثبات دليل بر عهده خواهان بوده و او است كه بايد تقصير يا انتساب زيان به 72.است بوده
  .باشد مي         ديده  البته در تعهدات به وسيله بار اثبات دليل بر عهده زيان. زيان را ثابت نمايد عامل

  تفاوت در تضامن. 3

هاي مسووليت قراردادي و قهري در نظر طرفداران نظريه تعدد مسووليت، تضامن ناشي از آن دو نظام           كي ديگر از تفاوتي

به اين بيان كه در مسووليت قراردادي، اصل بر عدم مسووليت تضامني متعهدين متعدد بوده و هر مسوولي بايد به . است

مگر اين كه اطراف قرارداد بر خالف اصل مزبور توافق نموده و مسووليت . ن نمايدميزان سهم خويش خسارات وارده را جبرا

مبناي مسووليت، الزام قانون به جبران ضرر وارده به غير است، در . تضامني را پذيرفته باشند ولي در مسووليت قهري چون 

ن ورود زيان بوده و هر مسوولي ملزم صورت تعدد مسوولين، براساس حكم قانون، اصل بر تضامن و مسووليت تضامني عامال

لذا بايد هركدام . اند چون هر كدام سبب تحقق ضرر و ايجاد مسووليت شده. باشد مي         به جبران تمام خسارات وارده بر متضرر 

  .به تنهايي مسووليت جبران كل خسارات را تحمل نمايند

  تفاوت در شرط عدم مسووليت . 4

در حالي كه شرط عدم مسووليت . شود مي         ردادي و قهري در امكان شرط عدم مسووليت پديدار تفاوت ديگري مسووليت قرا
در مسووليت قراردادي با تراضي طرفين امكان پذير است، در مسووليت قهري، اين امر غير ممكن بوده و هيچ فردي 

ا مسووليت قهري مبتني بر قانون و مرتبط با نظم تواند خود را از مسووليت اضرار به ديگران معاف قلمداد نمايد؛ زير نمي
هاي قهري خويش را نفي نموده و در قلمرو مصالح و نظم عمومي           عمومي است و طرفين حق ندارند با توافق قبلي مسووليت

  73.تجاوز نمايند

  تفاوت در ميزان خسارت قابل جبران. 5

هاي مسووليت قراردادي و قهري در ميزان خسارت قابل جبران،           اوتبه عقيده طرفداران تعدد مسووليت، يكي ديگر از تف
در حالي كه در مسووليت قراردادي قلمرو خسارات قابل جبران محدود به خساراتي است كه در زمان انعقاد .  كند مي         جلوه 

اند، در  ، به انعقاد قرارداد مبادرت كردهبيني بوده و طرفين با توجه به احتمال وقوع آن قرارداد براي طرفين قابل پيش
   74.آور و قابل مطالبه است بيني، ضمان بيني و غير قابل پيش مسووليت قهري تمام خسارات وارده اعم از قابل پيش

  تفاوت در خسارت تاخير تاديه   . 6

در : ت جبران خسارت تأخير تأديه، قلمداد كرده و گفتتوان قابلي مي         هاي مسووليت قراردادي و قهري را           يكي ديگر از تفاوت
مسووليت قراردادي خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است و هرگاه متعهد نتواند تعهد خويش را ايفا نموده و يا اجراي تعهد 

مگر اين كه عوامل . ودش مي         را از مدت تعيين شده به تاخير بياندازد، به جبران خسارات ناشي از نقض تعهد خويش ملزم 
 ولي در مسووليت قهري چنين خسارتي قابل . )  قانون مدني افغانستان730ماده .(معافيت از مسووليت را به اثبات برساند

   75.است جبران دانسته نشده

                                                 
ب«:  قانون مدني افغانستان730ماده  .36 نه  جراي وجيبه را از مدت معي يفا نمايد يا ا د عيناً ا ند وجيبه را در مورد عق نتوا خير اندازد، محكمه اته هرگاه متعهد 
ند عليه او حكم  مي          كه وي در آن دخيل  مگر اين. ضمان را صادر نمايدتوا به ناشي از سببي بوده  جرا وجي تأخير در ا ا  اء ي كه عدم امكان وف گردد  ثابت  كه 
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  نظريه وحدت مسووليت قراردادي و قهري) ب

پلنيول، استاد فرانسوي، به .  مسووليت مدني استمبناي نظريه وحدت دو مسووليت، نبود اختالف بنيادي بين اين دو نظام
دار اين نظريه معتقد است مسووليت قراردادي و قهري از ماهيت واحدي برخوردار بوده و هر دو اثر تعهد  عنوان پرچم

ي  به ديگر سخن مسووليت قراردادي اثر عدم ايفاي تعهد قراردادي توسط متعهد بوده و مسووليت قهري نتيجه. اند سابق
 بنابراين، سبب مسووليت مسوول در هر دو مورد، 76.زيان است نقض تعهد قانوني مبني بر عدم اضرار به غير، توسط عامل

ه بار مي«: به عبارت ديگر. باشد مي) قانوني يا قراردادي(نقض تعهد در : آورد در هر دو مورد عهد شكني است كه مسووليت ب
است، و در مسووليت غير قراردادي، تخلف از عهدي كه قانون بر   پذيرفتهمسووليت قراردادي، نقض عهدي كه مسوول خود

   77».است اشخاص تحميل كرده
براين اساس، مسووليت قراردادي، تعهد معادل يا بدل تعهد اصلي نيست، بلكه يك تعهد مستقل و جديد است كه از عدم 

مبني بر عدم اضرار به ديگران، چنانچه در مسووليت قهري نيز پس . گيرد ايفاي تعهد اصلي، نشأت مي از نقض تعهد قانوني 
بنابراين، مسووليت . زيان ملزم به جبران خسارات وارده بر زيان ديده است شود كه به موجب آن، عامل تعهد جديدي ايجاد مي

وده و تعهد مستقل و ب) قراردادي يا قانوني(هم نداشته و هر دو ناشي از نقض تعهد سابق  قراردادي و قهري ماهيتاً تفاوتي با
است  هاي ارايه شده توسط طرفداران نظريه تعدد مسووليت نيز گفته شده آورند و در پاسخ به تفاوت جديدي را به وجود مي

توانند مانع از وحدت و يگانگي اين دو نظام  هاي فرعي، بدوي و بي اهميتي هستند كه نمي هاي ادعايي تفاوت كه تفاوت
  .شود هاي مزبور  به اختصار بيان مي  برخي از پاسخذيالً. مسووليت، بشوند

  هاي ارايه شده توسط طرفداران نظريه تعدد مسووليت پاسخ به تفاوت

  اهليت. 1

از نظر هواداران وحدت مسووليت، ادعاي شرط اهليت در مسووليت قراردادي و عدم ضرورت آن در مسووليت قهري، 
بلكه تنها در انعقاد قرارداد وجود اهليت شرط بوده . ووليت اهليت شرط نيستنادرست است؛ زيرا به طور كلي در هر دو  مس

اما پس از انعقاد قرارداد، اگر متعهد از ايفاي تعهدش سرباز زده و تعهد خويش را اجرا ننمايد، . و اجتناب ناپذير است
سخن، در تحقق مسووليت قراردادي به ديگر . گيرش خواهد شد، چه واجد اهليت باشد يا فاقد آن مسووليت قراردادي دامن

اهليت شرط نبوده و پس از وقوع عقد حتا اگر متعهد اهليت سابق خود را از دست بدهد، بازهم نسبت به تعهدات قراردادي 
تواند مسووليت مزبور را از  باشد، نمي خويش مسوول باقي مانده و جز قوه قاهره و عوامل خارجي كه او در آن نقشي نداشته

زيان نقشي نداشته بلكه ايراد ضرر به ديگران از ناحيه هر كسي   در مسووليت قهري نيز اهليت در مسووليت عامل. دبين ببر
    78.كند كه باشد، ايجاد مسووليت مي

  بار اثبات دليل. 2

. ه است طرفداران وحدت مسووليت، معتقدند كه ادعاي تفاوت مسووليت قراردادي و قهري در بار اثبات دليل، نيز بي پاي
ي طلبكار است؛ زيرا همان طور كه خواهان، در مسووليت قهري بايد تقصير  بار اثبات در هر دو نوع مسووليت بر عهده«زيرا 
 بنابراين، بر خالف ادعاي  79».زيان را اثبات كند، در مسووليت قراردادي هم او بايد وجود قرارداد پيشين را اثبات نمايد عامل

هم چنين دكتر سنهوري معتقد . ي اثبات، تفاوتي ميان اين دو نظام مسووليت وجود ندارد ، در شيوههواداران تعدد مسووليت
ميان آنها نيست، بلكه به دليل نوع تعهد پيشين  است كه تفاوت اين دو مسووليت، در بار اثبات دليل؛ به سبب تفاوت ماهوي 

راي آن را ثابت كند؛ زيرا اصل، عدم انجام دادن تعهد است؛ هرگاه تعهد پيشين ايجابي باشد، متعهد است كه بايد اج«است، 
باشد و  چرا كه باز هم اصل عدم تحقق مي. و هرگاه تعهد پيشين سلبي باشد، متعهدله است كه بايد نقض آن را اثبات نمايد

فرقي ميان مسووليت شود فعلي كه تعهد به ترك آن شده در بيرون انجام نيافته است و در اين دو  ي آن ثابت مي در نتيجه
قهري و قراردادي نيست و اگر در مسووليت قراردادي اصوالً بار اثبات بر دوش متعهد است از آن رو است كه نوع تعهد وي 

ي همسايه باز نكند،  اي به خانه از اين رو چنانچه موضوع تعهد او فعل منفي باشد، مثالً تعهد كرده كه پنجره. باشد ايجابي مي
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بر عكس در مسووليت قهري چون عموماً تكليف . ز خواهان كه مدعي نقض تعهد است بايد آن را به اثبات رسانددر اين جا ني
كه  گيرد؛ لذا چنانچه تعهد قانوني يك امر ايجابي باشد، چنان قانوني يك امر سلبي است، بار اثبات بر دوش خواهان قرار مي

والدين كند و فرزند مدعي پرداخت نفقه باشد، هم او بايد پرداخت را اثبات مثالً قانونگذار پسر را مكلف به پرداخت نفقه به 
 بنابراين، براي تعيين كسي كه 80».گيرد بنابراين، در مسووليت خارج از قرارداد نيز گاه بار اثبات بر دوش متعهد قرار مي. كند

 بلكه بايد ديد موضوع تعهد، امري  قشي ندارد،، قهري يا قراردادي بودن مسووليت ن)مدعي(بايد بار اثبات دليل را تحمل كند
  .مثبت است يا منفي، تعهد به وسيله است يا نتيجه و بر مبناي آن مدعي را تعيين كرده و بار اثبات را بر دوش او قرار داد

  تضامن. 3

د كه اين تفاوت رسد كه طرفداران وحدت مسووليت، تفاوت دو مسووليت در تضامن را قبول دارند ولي معتقدن  به نظر مي
يك تفاوت بنيادي و ناظر به ماهيت دو مسووليت نيست تا موجب دوگانگي و تعدد مسووليت شود؛ بلكه يك تفاوت غير 

ديده است و از آن جا كه سبب ايجاد  اساسي بوده و صرفاً ناظر به ميزان مسووليت هر يك از مسوولين نسبت به زيان
بار هر يك از آنان  در صورتي كه عامالن ورود زيان متعدد باشند، قانونگذار عمل زيانمسووليت قهري ايراد ضرر به غير است؛ 

ديده همه آنان  است؛ و به منظور تضمين حقوق زيان را مستقالً سبب ضرر تلقي نموده و موجب ايجاد مسووليت قهري دانسته
ديده ضايع نشده و قابل استيفاء  ز آنها، حق زيانرا ملزم به جبران تمامي ضرر وارده نموده تا در صورت عدم استطاعت بعضي ا

  .باشد

  شرط عدم مسووليت. 4

طرفداران نظريه وحدت مسووليت، معتقدند شرط عدم مسووليت اختصاص به مسووليت قراردادي ندارد، بلكه جواز و عدم 

وط به سالمتي اشخاص باشد، اگر موضوع تعهد، مرب. جواز آن مربوط به موضوع التزام و مصلحتي است كه در آن وجود دارد

كند، شرط عدم مسووليت جايز نيست، چه  در اين صورت چون مسووليت به تبع موضوعش ارتباط با نظم عمومي پيدا مي

اما اگر موضوع تعهد مربوط به اموال باشد، در اين صورت شرط عدم مسووليت . اين كه، مسووليت قهري باشد يا قراردادي

نعي ندارد، چه اين كه، منشاي تعهد قانون باشد يا قرارداد؛ زيرا چنين شرطي ارتباط با نظم عمومي ناشي از اخالل به آن، ما

چون تفاوت در جواز اشتراط عدم . توان از اين جهت بين دو نظام مسووليت فرق قايل شد بنابراين، نمي. كند پيدا نمي

گردد و در صورتي كه شرط عدم مسووليت به نظم  ميمسووليت و عدم آن، به موضوع تعهد و ارتباط آن با نظم عمومي بر

  81.عمومي آسيب نرساند، اشتراط آن مطلقا مانعي ندارد چه اين كه منشاي تعهد قانون باشد يا قرارداد بين طرفين

  ميزان خسارت قابل جبران. 5

شود؛ زيرا  د مسووليت نمي از نظر هواداران وحدت مسووليت تفاوت در ميزان خسارت قابل جبران نيز سبب دوگانگي و تعد

ي تعهدات است؛  از آن جا كه تعهد قراردادي ناشي از اراده متعهد و متعهدله بوده و اراده مشترك آنها تعيين كننده محدوده

متعهد تنها نسبت به آن دسته از تعهدات قراردادي و خسارات ناشي از عدم انجام آن كه در زمان انعقاد قرارداد، آن را ارزيابي 

بيني با توجه به مبناي تعهد  بيني بوده باشد، مسوول است؛ و خسارات غير قابل پيش بيني كرده و يا قابل پيش پيشو 

در مسووليت قهري . قراردادي، تخصصاً از قلمرو تعهدات قراردادي خارج بوده و متعهد نسبت به آن تعهدي بر عهده ندارد

ه دليل صيانت از نظم عمومي و مصالحقانونگذار بيني نباشد، قابل جبران   اجتماعي هر نوع خسارتي را هر چند قابل پيش ب

ساز تعدد مسووليت تلقي   تواند زمينه   بنابراين، تفاوت مزبور، به دليل عدم برخورداري از اهميت الزم، نمي82.اعالم نموده است
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  المللي  بيع بينوحدت يا تعدد مسووليت مدني در حقوق افغانستان و كنوانسيون: گفتار دوم

  حقوق افغانستان) الف

انعكاس نظريه تعدد مسووليت در حقوق افغانستان مشهود بوده و بررسي قانون مدني پذيرش تعدد مسووليت را نويد 

دهد؛ زيرا قانون مدني افغانستان همانند قانون مدني فرانسه مسووليت قراردادي و قهري را تفكيك نموده و مسووليت  مي

تر  به منظور توضيح بيش. است  در عداد آثار قرارداد، قرارداده و مسووليت قهري را از منابع تعهد به حساب آوردهقراردادي را

) عمل(تصرف:  منابع ايجاد كننده حق را منحصر در دو چيزقانونگذارشود كه  توان گفت با بررسي قانون مدني معلوم مي مي

رت از «: دارد  قانون مدني مقرر مي492مين اساس در ماده حقوقي دانسته و  بر ه) واقعه(حقوقي و حادثه  منابع حق عبا

و در مواد بعدي » باشد ميحادثه حقوقي  مشتمل بر تصرف حقوقي و وجود آورد وه ست كه حق را ب ااي عوامل حقوقي

ه فصل دسته بندي كند در س  باب دوم از كتاب دوم كه منابع حق را بيان مي و83.كند تصرف و حادثه حقوقي را تعريف مي

و در مبحث چهارم . حقوقي) وقايع(حوادث: حقوقي، فصل سوم) عمل(تصرف : احكام عمومي، فصل دوم: فصل اول: است شده

، »آثار عقد در مورد ضمان عقد« تحت عنوان 738 الي 730از فصل دوم به بررسي آثار عقد پرداخته و در فرع چهارم،  مواد 

است و  در عين زمان مباحث مربوط به ضمان قهري را در  ن آثار عقد مورد بررسي قرار دادهمسووليت قراردادي را به عنوا

از آن جا كه بنابراين، . است  مورد توجه قرارداده» حوادث قانوني«  تحت عنوان 812 الي 758فصل سوم همين باب در مواد 

و مسووليت قهري را در زمره ) ناشي از عقد( تعهدقانونگذار مزبور، مباحث مربوط به مسووليت قراردادي را در زمره آثار

شود كه در قانون مدني افغانستان،  است، به روشني معلوم مي منابع آن، و هر كدام را در يك فصل جداگانه بيان كرده

  . است نظريه تعدد مسووليت، مورد پذيرش قرار گرفته

  المللي كنوانسيون بيع بين) ب

و اصول كلي حاكم وين مي1980المللي   بر كنوانسيون بيع بينبا بررسي مواد  توان استنباط نمود كه ظاهراً مقررات   

ر نظريه تعدد مسووليت تدوين يافت مبتني ب رفته در انشاي عبارات متن مواد و . است هكنوانسيون  ر  نوع ادبيات به كا

و سرفصل هم مر است كه گرايش كلي در كنوانسيون،  چنين عناوين  به تعدد مباني مسووليت قهري ها نيز، مويد اين ا

ز نقض قرارداد توسط بايع« كه تحت عنوان 45مثال ماده . و قراردادي است  تدوين 84»جبران خسارات ناشي ا

رداد يا مقررات كنوانسيون كه بر اساس قرارداد در  ، بايع را هنگامي مسوول مياست شده داند كه تعهدات ناشي از قرا

رداد است، را نقض نمايدحكم مقررات مذكور در قرارداد ب به ديگر سخن، مسووليت مدني ناشي از . وده و حاكم بر قرا

د، از آثار قرارداد تلقي  خسارات ناشي از نقض « كه تحت عنوان 61چنين به موجب ماده هم. است شدهنقض قراردا

بايع است كه تعهد نقض است، مشتري نيز زماني ملزم به جبران خسارات وارده به  آمده» ي مشتري قرارداد به وسيله

ز آثار آن به حساب آيد و  ا ز قرارداد  ماده  هم. شده توسط وي، ناشي ا  فروشنده را ملزم به جبران خسارات 45چنين 

  .    نمايد ناشي از نقض قرارداد، مي

كثر قراردادها به ذكر اركان ق  قراردادي تمام شرايط ذكر ميتر كمدانيم كه در  از طرفي ديگر، مي كتفا شود، ا رداد ا را

و بقيه شرايط را با تكيه به رويه در مقررات » عرف« به همين دليل، 85.گذارند ها و عرف تجاري مسكوت مي كرده 

رنگي داشته و در مواد مختلف كنوانسيون به آن استناد شده  9است و به موجب ماده  كنوانسيون نقش بسيار پر 

ي موجود بين خودشان يا عرف  ند، اعم از عرف و عادت و رويه طرفين ملزم به رعايت عرف و عادت هست86كنوانسيون
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بر اين است كه طرفين عرف ) 2. باشند ي معمول به فيمابين مي ويهطرفين ملتزم به هر گونه عرف و عادت مورد توافق و ر) 1«: دارد  كنوانسيون مقرر مي9ماده . 50 فرض 
الملل كامال شناخته شده و طرفين قراردادهاي مشابه در آن  داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بين بايد وقوف مي  يا مياند داشتهو عادتي را كه نسبت به آن وقوف 



م موجود در قراردادهاي مشابه در آن نوع تجارت خاص،  ماده مزبور، فرض بر اين است كه 2و  بر اساس بند  87عا

ن اند، مگر اي  المللي را پذيرفته و بر قراردادشان حاكم ساخته هاي موجود در تجارت بين طرفين به طور ضمني عرف

مللي كه بر اساس  هاي مسلَم موجود در تجارت بين از آن جا كه يكي از عرف. كه صراحتاً بر خالف آن توافق نمايند ال

باشند، تعهد ضمني طرفين نسبت به جبران خسارات وارده   كنوانسيون طرفين ملزم به رعايت آن مي9 ماده 2بند 

ردادي در : توان گفت است، مي آنهادر صورت عدم ايفاي تعهد قراردادي توسط يكي از  مبناي مسووليت مدني قرا

و كنوانسيون نظريه   .است ي تعدد مسووليت را پذيرفتها كنوانسيون بيع، مبتني بر تعهد ضمني طرفين قرارداد است 

  نتيجه

يت قهري،  تعهد قراردادي، ريشه در توافق طرفين داشته و مسوولانجامدهد مسووليت ناشي از عدم  برآيند مطالب نشان مي

به بيان ديگر، در حالي كه در مسووليت قراردادي، مسووليت، اثر . ناشي از نقض تعهد قانوني، مبني بر عدم اضرار به غير است

بنابراين، معيار تحقق مسووليت . رود است؛ در مسووليت قهري، مسووليت، از منابع تعهد به شمار مي) قراردادي(تعهد

اين تفاوت مبنايي، . عهد قراردادي بوده و در مسووليت قهري، تجاوز از حكم قانون استقراردادي، پيمان شكني و نقض ت

مثل تفاوت در تضامن، شرط عدم مسووليت و جبران . شود هاي مهم ديگر ميان اين دو مسووليت، نيز مي موجب بروز تفاوت

ي آن را اراده طرفين به وجود   و محدودهجا كه در مسووليت قراردادي اصل تعهد بيني؛ زيرا از آن خسارات غير قابل پيش

بنابراين، . كنند آورد، بنابراين، فقط اموري كه متعلق اراده طرفين ولو به طور ضمني قرار گرفته باشند، ايجاد مسووليت مي مي

ه نفع متعهدله يا شرط عدم مسووليت به نفع متعهد زماني معتبر و الزم د به نحوي از االجرا است كه هنگام انعقاد عق تضامن ب

متعلق اراده بيني، نيز بر  باشد و عدم مسووليت متعهد نسبت به خسارات غير قابل پيش  مشترك طرفين قرار گرفته انحاء 

جا كه اراده طرفين در ايجاد مسووليت قهري نقشي نداشته و مسووليت مزبور براساس  همين مبنا، قابل توجيه است و از آن

بنابراين، براساس حكم قانون هر . كند ي آن را تعيين مي  هر طور صالح بداند محدودهقانونگذارشود،  تعهد قانوني ايجاد مي

بيني نباشد و همين طور، مسوولين متعدد مسووليت تضامني داشته و هر يك ملزم به  ضرري قابل جبران است ولو قابل پيش

هاي  با وجود تفاوت. حق شرط عدم مسووليت را ندارندباشند و هم چنين، طرفين،  ديده مي جبران تمامي ضرر وارده به زيان

المللي كاال  چنين كنوانسيون بيع بين حقوق افغانستان و هم. نمايد مزبور، پذيرش نظريه تعدد مسووليت، اجتناب ناپذير مي

 .اند را پذيرفته) تعدد مسووليت(نيز همين نظريه
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  تفسير اصل  
  

  سي افغانستانقانون اسا

  در پيوند با حق آزادي بيان

  
 
  
 
  

 چكيده

ها و مراكز تعليمي حقوق و علوم سياسي تحت همين  در دانشگاه. حق آزادي بيان از مجموعه مباحث حقوق اساسي است

جايگاه اين حق در قوانين اساسي كشورهاي دموكراتيك نيز در . گيرد مورد بحث قرار مي» حقوق اساسي«عنوان يعني 

حفظ . سلب اين حق، مساوي است با سلب يكي از حقوق بنيادين بشري. گيرد نظومه حقوق اساسي شهروندان قرار ميم

البته تالش خواهد . نوشته زير به بررسي حق آزادي بيان خواهد پرداخت. اين حق، برابر است با تامين عدالت اجتماعي

  .تر بحث به پيش برده خواهد شد شد تا كاربردي

  . آزادي بيان، حقوق اساسي، آزادي مطلق، آزادي مقيد، آزادي عقيده، حقوق سياسي، حق آزادي فردي:ليديواژگان ك
  كليات بحث

  انگيزه انتخاب موضوع

. است اين حق، از تدوين نخستين قانون اساسي وارد متون قانوني كشور شده. آزادي بيان حق اساسي انسان افغانستاني است

ن، متفكرين و صاحب نظران افغانستاني اين است كه اين مردم متخلق به اخالق حفظ و حراست اما تشويش اصلي نويسندگا

 وارد مگراست  اين حق، همواره در اوراق قوانين اساسي موجب تزيين قوانين اساسي بوده. است حق آزادي بيان نگرديده

هاي كه جامعه متحول   در طي سالاما اين كه. است چرخه جريان زندگي و اخالق عمومي و عرف زندگي مردم نشده

ميزان شهروندان افغانستان اعم از زمامداران و آحاد ملت حق آزادي  است و وارد زندگي قانونگرايي شده شده است، آيا تا چه 

است؟ بحثي است  است و يا غصب كرده و يا سلب كرده است و چه مقدار حق آزادي بيان را تضييع كرده بيان را رعايت كرده

حق آزادي بيان از جزء «اين را هم بايد اشاره كنيم اين ادعا كه . ازمند تحقيق و بررسي و آمار و مستندات ديگر استكه ني



كند، آمار و تحقيق موضوعي است كه  آن چيزي كه اين ادعا را ثابت مي. صرفاً يك ادعا است» .است اخالق افغانستاني نشده

، »است متاسفانه حق آزادي بيان در كشور نقض شده« صرفاً با همين ادعاي كه منتها در اينجا به طور كلي. بحث ديگر است

هاي مرتبط با آزادي بيان است كه در شرايط  بيشترين انگيزه نگارش اين مقاله ناظر بر پرونده. بريم سخن را به پيش مي

  .در كشور كمك ناچيزي شوداميد است تا اين اثر بر شفافيت مفهوم آزادي بيان . ها جريان دارد حاضر در دادگاه

  شيوه طرح موضوع

زيرا كه از . چرخد محور اصلي بحث روي مباني حقوق اساسي مي. اين نوشته يك كار حقوقي با صبغه روزنامه نگاري است

ذكر اين نكته الزم است كه نويسنده اين سطور . لحاظ فني و تخصصي بحث آزادي بيان از مباحث علم حقوق اساسي است

از نظر موضوع شناسي مبناي . ي كند سپس به تحليل و بررسي و بسط موضوع بپردازدايكند موضوع را شناس  ميابتدا سعي

پس اين نوشته ابتدا به مباني . باشد بحث آزادي بيان در افغانستان و هر جاي دنيا، قانون اساسي و علم حقوق اساسي مي

 قانون اساسي با محوريت حق آزادي بيان بحث را 34ير اصل حقوقي حق آزادي بيان خواهد پرداخت و سپس به شرح و تفس

اما در البالي بحث سعي خواهد كرد كه براي طراوت و ملموس بودن و عيني بودن بحث به نقد و بررسي . به پيش خواهد برد

. اما كافي نيستهاي صرفاً نظري و تيوريك خوب است  البته با گمان اين كه بحث. وضعيت موجود آزادي بيان نيز اشاره شود

  .ها وقتي زنده و مفيد خواهد بود كه با جريان زنده زندگي اين مرز و بوم ارتباط داشته باشد بحث

  

  منابع اين مقاله

به .  روزنامه نگارانه قانون اساسي افغانستان خواهد بود- ترين منابع مورد استفاده و استناد اين اثر حقوقي ترين و اصلي عمده
  .ها نيز توجه خواهد شد ها و جمع بندي  و همچنين به ديدگاهديگر منابع قانوني

  مبناي حقوقي حق آزادي بيان در افغانستان

اين اصل در واقع شكل و ساختار رژيم حقوقي و .  قانون اساسي است34مبناي اصلي حق آزادي بيان در افغانستان اصل 
حق آزادي بيان و آزادي «اي است به نام   حقيقت جارياصل مذكور مبين. كند ساخت قواره رژيم سياسي را نيز تبيين مي

به اين معنا كه قانون اساسي كشور به حق تقدم آزادي فرد بر . خواستگاه اين حق، مبتني بر حق آزادي فردي است» عقيده
 حق هاي فكري مبتني بر حق آزادي فردي، حق آزادي بيان يكي از اصولي است كه در نظام. است حق اجتماع تكيه كرده

  .كند افراد را تضمين مي
با اين بيان كه قوام . اين حق به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادين شهروندان كشور به رسميت شناخته شده است

چنانچه اگر بنياد حق آزادي بيان و آزادي عقيده در افغانستان مورد . زندگي حقوقي اين مردم بر اين بنيادها استوار است
بدين معنا كه . هاي اصلي ساختار رژيم حقوقي افغانستان فرو خواهد ريخت د و يا سلب شود، يكي از ستونتجاوز قرار بگير

هرگونه تغيير . است است قالب بندي شده رژيم سياسي و حقوقي افغانستان با همين فرم و قالبي كه قانون اساسي معين كرده
بست  هاي بناي مرتفعي خواهد بود كه از پاي قت شكستن ستونو تصرف و نقص و نقض در اين ساختار، فرم و قالب، در حقي

آن وقت شهري خواهيم داشت پر از كوران . آنگاه دود و غبار و چنگ و خاك چشم همه را كور خواهد كرد. ويران خواهد شد
  .و نابينايان

  هاي قفل زده فقدان حق آزادي بيان؛ دهان

ترين حقوق بشري هستند، هرگاه سلب شود، انسان  ز اصليحق آزادي بيان كه يكي از فرازهاي شاخص و يكي ا
براي اين كه ارزش حياتي و بنيادين حق آزادي بيان . اي را به تصوير خواهد كشيد كه بر دهانش قفل آويخته باشد افغانستاني

 بر لبان ما سپس تصور كنيم كه اگر اين قفل و اين زنجير. را خوب درك كنيم، بهتر است قفل و زنجيري را تهيه كنيم
. ترين راه براي درك واقعي از ارزش آزادي بيان خواهد بود آويخته باشد، چه حالي خواهيم داشت؟ اين تمثيل سازي راحت

. قطعاً باور نخواهيم كرد كه يك روز، صرف يك روز تحمل كنيم تا اين قفل سنگين و زنگ زده بر دهان ما آويزان باشد
آهني ضد اسيد بر لبان ما آويخته باشد،  زده با قفل زنگ ن ما قفل زده باشد، اگر زنجيرهمين اينك تصور كنيم كه اگر دها

اي بدون دهان، بدون قلب، بدون تفكر، بدون ذهن روشن و بدون تاريخ، بدون انديشه و انديش خواهيم  قطعا انسان افغانستاني
اي خواهيم بود كه همانند كرم خاكي به دنبال  هاي سنگيي متحرك و زاينده و خورنده آنگاه بدون هيچ شكي مجسمه. بود



اي متحرك باشيم بدون قلب، بدون فكر، بدون  بدون هيچ ترديد تصور اين كه مجسمه سنگي. قوت اليموت در حركت باشيم
باشيم، مغز  بدون هيچ شك اگر يك روز مجال نيابيم كه فكر كنيم، قلب داشته. مغز، بدون سخن گفتن خيلي محال است

  .اي زندان مخوف و هولناكي خواهيم بود باشيم، آن روز زنداني داشته
ها و مطالباتش را  باشد، بتواند تفكر و تمنيات و خواسته باشد، فكر داشته انسان افغانستاني، وقتي انسان است كه مغز داشته

 يك سر زنجير به دست باشد كه اي داشته نه اين كه دهان به زنجير كشيده. دهانش به اختيار خودش باشد. اظهار كند
آن وقت دستان زنجير واال و قفل واال نگذارد . حكومت يا افراد خاص يا ستره محكمه و يا ديوان عالي و يا فضاي خاص باشد

  .اش را مطرح كند و تمايالتش را بروز بدهد اش را بيرون بدهد، خواسته كه به دلخواهش فكر كند، انديشه
ي خواهيم بود كه بنا به خواست نهاد حكومتي يا به دلخواه ستره محكمه يا قاضي و يا هر آنگاه من افغانستاني قفل بر دهن
اي نخواهيم بود؟ خيلي واضح است كه  آيا آن وقت انسان مسخ شده و آدم دگرگون شده. فرد ملكي ديگري سخن بگوييم

.  براي يك لحظه قابل تحمل نخواهد بوددهان به زنجير كشيده حتا. قفل بر دهان داشتن حتا تصورش آزار دهنده خواهد بود
ها است كه حق آزادي بيان را از جزو حقوق اساسي، بنيادين و تفكيك ناپذير و دايمي و سلب نشدني  روي اين اهميت

حقوق بشر آن دسته امتيازاتي . البته شناخت آزادي بيان وقتي ميسر است كه از حقوق بشر شناخت پيدا كنيم. اند دانسته
بدين معنا كه حقوق بشر . ال ذاتي بشر است؛ دوم، دايمي است؛ سوم، سلب ناشدني، چهارم فراگير و عمومياست كه او

بدون توجه به مليت، تابعيت، نژاد و مذهب و . امتيازاتي خواهد بود كه انسان به ماهو انسان را تحت پوشش قرار خواهد داد
  .رنگ و جنسيت

اگر به فرض مثال . شدني، فراگير و همگاني و ذاتي انسان افغانستاني استپس، حق آزادي بيان نيز حق دايمي، سلب ن
قانون اساسي اين حق را . دهد ها تقسيم كنيم، بخشي از آن را آزادي بيان تشكيل مي انسان افغانستاني را به ذرات و بخش

اين عطيه آسماني در پيوند . تاس به شهروندان كشور اعطا كرده 34در ماده 1382» لويه جرگه تصويب قانون اساسي«مصوب 
المللي و نيز در ارتباط با دستورات ديني نعمت اليزالي است كه در  با سابقه حقوقي كشور و در رابطه با اسناد الزم الرعايه بين

هرگونه دست درازي . است و هيچ دستي حق ندارد تا در جهت تضييع آن دراز شود زندگي شهروندان افغانستاني جاري شده
  .ملكيت خواهد بود و تجاوز به حق اساسي شهرونديغصب 

   آزادي بيانمباني حقوق

  ) قانون اساسي افغانستان34تفسير اصل (

هر افغان حق دارد فكر خود . آزادي بيان از تعرض مصون است«: قانون اساسي در ماده سي و چهارم تصريح كرده است كه
هر افغان حق دارد . ، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايدرا به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر
احكام مربوط به مطابع، راديو و . ه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازديمطابق به احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارا

اما . ين اصل مبناي استدالل ما استا 1».گردد تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي
  .كنيم  قانون اساسي قابل بسط و تحليل و بررسي است كه در زير به آن اشاره مي34حق آزادي بيان و اصل 

 :تصريح كرده است كهو بدون هيچ قيدي به نحو مطلق قسمت اول اين اصل .  قانون اساسي دو قسمتي است34اصل 
ر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت ه. آزادي بيان از تعرض مصون است«

  ».احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد
اي كه از نعمت آزادي بيان دارد، به طور جدي دست و پاي هر فرد قشري و متحجر   با درك متعالي34اين قسمت از اصل 

اين ماده با . است است و راه هرگونه كوته فكري را بسته ت و جلو هر سو استفاده را سد كردهاس و مالنقطي را دست بند زده
اعتقاد به اين كه شايد هر قاضي مالنقطي و يا هر فردي بخواهد براي تحميل راي و نظر و طرز زندگي خودش آزادي را 

اطالق آزادي بيان و عدم محدوديت آن تضمين . محدود كند، لذا آمده  است آزادي بيان را مطلق و بدون قيد آورده است
كننده رهايي انسان افغانستاني از غول و بندهاي برخي افراد جامعه است كه المحاله خودش را قيم و مالك گور و قيامت و 

ي ها و مغزها هاي دولت و حكومت و زمامداران را بر دهان اين اطالق راه هرگونه قفل زدن. دانند جهنم و بهشت مردم مي
  .است شهروندان افغانستاني مسدود كرده

  اطالق در معناي آزادي

ها و امتيازات حقوق اساسي   قانون اساسي آزادي بيان را به نحو مطلق از جزء ارزش34همان طوري كه قسمت اول ماده 
به نحو مطلق ن نيز به آزادي انسا 24 اصل قسمت اولقانون اساسي در است، همچنين اين  شهروندان كشور به حساب آورده



آيا  اما. است حق آزادي را حق طبيعي انسان افغانستاني دانسته مطلقا 24قسمت نخست اصل  .است حكم كردهو بدون قيد 
 آيا آزادي انسان افغانستاني و همچنين آزادي بيان توسط شهروندان افغانستان به انسان افغانستاني به طور مطلق آزاد است؟

هاي كليدي و اساسي بحث حقوق اساسي در  ها سوال هيچ قيد و شرطي مترتب نيست؟ اين سوالطور مطلق آزاد است؟ آيا 
  .بخش آزادي بيان است
اين حق جز آزادي . است آزادي حق طبيعي انسان: است  قانون اساسي اطالق آزادي را چنين مقيد كرده24قسمت دوم اصل 

 قانون اساسي به شعار آزادي 24 اصلقسمت دوم  .ودي نداردگردد، حد مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي ديگران و
 مطلق وجود اي  هيچگاه آزاديبه اين معنا كه.  به معناي محدوديت آزادي توسط آزادي.كند اشاره ميدشمن آزادي است، 

 افغانستاني  مبين اين نكته است كه شهروند24قسمت دوم اصل . شود  آزادي به بند كشيده ميتوسطآزادي و همواره . ندارد
يعني هرگاه آزادي شهروند افغانستاني موجب تضييع آزادي .  ديگري را مختل نكندشهروندزاد است كه آزادي آتا آنجا 

  .ديگران شود، آنجا خط قرمز آزادي است
ام دولت به احتر«: كند  قانون اساسي دولت را مكلف به حفظ و حراست آزادي كرده و حكم مي24البته در قسمت دوم اصل 

توان گفت كه دولت با زوري كه دارد و   مي24در تحليل قسمت آخر اصل » .باشد و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي
 34اصل . گردد، در عين حال حافظ و نگهبان آزادي شهروندان است و نقض آزادي و آزادي بيان ميزورش موجب تضييع 

هر «: بدين سخن كه. است قسمت دوم اصل اطالق آزادي بيان را قيد زدهقانون اساسي كه ناظر بر حق آزادي بيان است، در 
احكام مربوط به مطابع، . ه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازديافغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارا

  2».رددگ راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي

   قانون اساسي34 و 24هاي  مقايسه قيد اصل

آيا اين . اند ها را برهم زده ها اطالق اصل يعني قسمت دوم اين اصل. است  قانون اساسي قيد خورده34 و هم 24هم اصل 
موجب است كه قيدها همواره  آيد اين قيود به چه معنا است؟ بديهي است كه در بدو امر چيزي كه در ذهن ما به وجود مي

ه نفع شان  هاي كودن و كوته فكر همواره از قيدها استفاده البته در اين شكي نيست كه ذهن. گردد ها مي سو استفاده هايي ب
يعني اگر . هايي را هموار خواهد كرد وليكن حق آن است كه اگر آزادي بشر مقيد نشود، بازهم سو استفاده. كنند اند و مي كرده

به عبارت ديگر هرگاه آزادي مطلق باشد، در اين صورت آزادي هم . است ش تضييع آزادي ديگرانا آزادي مطلق باشد، نتيجه
  . پس هرگاه آزادي قرباني نگردد، الزم است تا اصل آزادي و همچنين اصل آزادي بيان و عقيده مقيد شود. گردد قرباني مي

كه   اما به محض اين.ها موجود باشد مطلق در ذهنيعني ممكن است آزادي . گاه قابل تطبيق نخواهد بود آزادي مطلق هيچ
شود، صداي   نوزادي بلند ميهنگامياش در  انسان در متن جامعه چشم به جهان بكشايد از همان لحظه نخست كه گريه

نمدار بنابراين به عنوان شهروند قانو. اش كه در حال مطالعه و يا استراحت باشد برخورد خواهد كرد اش با آزادي همسايه گريه
و شايسته افغانستاني هرگاه از آزادي خواستيم  كاري را هرما آزاديم تا « :يم كهي نگو، سخن گفتيم و آزادي بيانو فرهمند 

يم ما در چوكات قانون آزاد هستيم تا فالن كاري را يا فالن عملي را انجام ي بلكه بگو»هر سخني را بگوييميا انجام بدهيم و 
  .اي خواهد ساخت تا خون آزادي را بريزد دي همواره ذهنهاي بسته و سترون را شمشير برندهمنتها قيدهاي آزا. بدهيم

هاي قضايي آقاي سيد پرويز كامبخش، غوث زلمي و مولوي قاري  گردد، پرونده در همين زماني كه اين نوشته تحرير مي
ها برهان قوي  اين پرونده. رسد مشام ميو هنوز بوي دوات پرونده ميرحسين مهدوي و محقق نسب به . مشفق در جريان است

اند يا  آيا پرويز و غوث زلمي و قاري مشفق خاطي و مجرم. و داليل روشن است براي فضاي ابرآلود آزادي بيان در كشور
دادگاه محترم كشور ما داراي قضات كند ذهن و مالحظات مالنقطي هستند؟ واضح و مبرهن است كه قضات مالنقطي، چهره 

هاي  اما قضاتي با ذهن. رويد كند كه از عمق آن جز ناماليمتي چيز ديگري نمي ي سنگيي را به ذهن آدم تداعي ميها مجسمه
هاي  آيا سرزمين ما از  جنس چشمه. سازد هايي را آباد مي هاي رواني است كه سرزمين سيال و روان و روشن همانند چشمه

هاي قضايي متهمين هستند و نه در صدد تبريه   نه در پي بررسي پروندهروان است و يا سنگستان خارا؟ البته كه اين نوشته
هاي روشن، اهل مطالعه و تحقيق، به  هاي ما از افراد با ذهن خدا كند كه محاكم و دادگاه. هاي كشور قضات مالنقطي دادگاه
در درجه نخست، قانون ! لي باشندهاي سنگي و فكرهاي فسي هاي ما عاري از ذهن خدا كند كه دادگاه! روز و آپديت پر باشند

روح توام شد، درجه سختي و خشونت  هاي خشك و منجمد با قانون خشك و بي هرگاه روان. يك چيز خشك و خشن است
هاي روشن است كه براي قانون انعطاف و  بلكه اين روان. البته قانون هميشه انعطاف ناپذير نيست. شود قانون چند برابر مي
  .بخشد نرمي و سياليت مي



ستاني و فساد اداري را در  هاي ما خروارها رشوه از سويي ترس و تشويش اين است كه نشود يك وقتي محاكم و دادگاه
ها و فساد اداري هم جرم  اگر زيرپا گذاشتن حكم خدا جرم است، رشوه. خودش نبيند، اما به مثقال بار ديگري را مشاهده كند

اي را از سايت اينترنتي و يا جايي گرفت يا خواست جايي چاپش كند، جرم   مقالهشود كه اگر كسي وگرنه چطور مي. است
متون تفاسير قرآن از رشوه گناه . آيد، جرم نباشد به حساب مي» اكل به باطل«ستاني كه به صراحت قرآن  وليكن رشوه. است

 خودش بزند و بعدش يك جوالدوز به به گمان نويسنده اين سطور محاكم افغانستان نخست يك سوزن به. برد اعظم نام مي
  . پرويز كامبخش و امثالهم

و يا توسط عقايد ديگراني كه . هايي باشد كه جامعه را در خودسانسوري بكشاند قانون نبايد غول و زنجيرها و زوالنه
ه بند بكشد، زوالنه كند مي گران قاضي دادگاه باشد و  خواه اين زوالنه. خواهند ديگر افراد جامعه را با طرز فكر و نظر خودش ب

  .داند يا ستره محكمه و يا هر فرد ملكي و يا غير ملكي ديگر كه خودش را صاحب و مالك فكر و نظر شهروندان جامعه مي
به اين معنا نيست كه اظهار نظر و راي به معناي . آزادي بيان به معناي تحميل نظر و راي و عقيده ديگري بر ديگران نيست

آيا واقعيت چيست؟ واقعيت اين است كه در افغانستان، آزادي بيان مفهومي است كه در . خرت مردم باشدتباهي دنيا و آ
گراي بسياري هستند كه به راحتي حكم صادر  قضات و افراد متن. است ها چار ميخ كشيده شده بندها و زنجيرها و زوالنه

  . تراشند كنند و اعدام و حبس مي مي

  آزادي مقيد

كند  آزادي مطلق هيچگاه در زندگي انسان اجتماعي و يا انساني كه در جامعه زندگي مياين درست است كه اما از سويي 
. كشاند  است كه سيستم زندگي انساني را به نظم مياي پس آزادي در ذات خودش داراي نظم قراردادي. متصور نيست

عي انسان افغانستاني است، بدين معنا نيست كه آزادي كند كه آزادي حق طبي بنابراين اگر قانون اساسي به وضوح اعالم مي
   .ها قابل تطبيق باشد به معناي مطلق در عرصه حيات اجتماعي افغانستاني

آزادي در معناي پليدش . اش متعالي است و جنبه ديگرش پليد و ويرانگر آزادي ذات ذو وجهيني است كه يك جنبه
پس همواره روي پليد آزادي توسط . كشد  ميميخه انسان است به  مستي كه جگر هرچاي شمشيري است در دست زنگي

روي اين ملحوظ است . شود تا در عرصه حيات اجتماعي نقش حيات آفرين ايفا كند ش به قيد و بند كشيده ميا روي متعالي
گردد،  يم ميمصالح عامه كه توسط قانون تنظ كند كه اين حق جز آزادي ديگران و كه قانون اساسي به وضوح اشاره مي

گويد كه حدود و مرزهاي آزادي اتباع افغانستاني آزادي شهروند ديگر  مفهوم مخالف اين قسمت ماده مي. حدودي ندارد
بيني قسمت دوم  طبق پيش. شود پس آزادي ما تا حدي است كه آزادي شهروند ديگر كشور ما شروع مي. افغانستاني است

مصالح   مرزهاي آزادي اتباع افغانستان عبارتند از دو چيز يعني آزادي ديگران وماده بيست و چهارم قانون اساسي حدود و
اي است كه  بلكه روشني بخشي.  اما آزادي ديگران و مصالح عامه انجماد قضايي نيست.گردد عامه كه توسط قانون تنظيم مي

  .ها راست بماند نه اين كه خم گردد در آن قامت

  قانونمداري

گويد كه حدود و مرزهاي آزادي اتباع افغانستان توسط قانون تنظيم  بيست و چهارم قانون اساسي ميقسمت دوم ماده اگر 
اين خصلت . شهروندان قانونمداري باشدمردم اين كشور  با اين بيان اتباع كشور را ملزم كرده است تا مذكور قانون ،گردد مي

كند نبايد از طعم ميوه ممنوعه ضد آزادي  هشت آزادي زندگي ميدر حالي كه در بشهروندان كه باشد اي   به گونهقانونگرايي
زندگي آزادمنشانه و آزادانه همانند بهشت بريني است كه اگر از ميوه ممنوعه خوردي از بهشت رانده خواهي شد و در . بچشد

دايمي در بهشت با گونه كه حضرت ابوالبشر از نعمت خوان زندگي  همان. زمين باير و لم يزرع زندگي تبعيد خواهي شد
اي است كه آزادي را در پرتو  اي از فراخوان زندگي قانونمدارانه قطعا اين داستان نمونه. خوردن ميوه ممنوعه محروم گرديد

  .است قانون ترسيم كرده
ابل ش قا آزادي را نه معناي مطلق در حيات زندگي. پس، انسان امروز افغانستاني نيازمند خوانش درست مفهوم آزادي است

منتها قيد و بندهايي كه انعطاف پذيري از آن ببارد نه زنجيرها و . تطبيق بداند بلكه آزادي را با قيد و بندهايش بپذيرد
قضاتي كه قضاوتش . روز شدن هاي فراري از نرمش و افراد فراري از آپديت و به هاي منجمد و روح هاي جمود و ذهن زوالنه
ون را با حساب و كتاب بهشت و دوزخ خلط كند، به اين معنا خواهد بود كه قانون را خارا باشد و حساب و كتاب قان سنگ

  . زنجير خواهد ساخت

  تعريف آزادي



ترين  گردد؛ طبيعي آزادي حق طبيعي انسان افغانستاني است كه حدود و مرزهاي آن توسط قانون تنظيم و تعريف مي
. هر شخص حق آزادي فكر و بيان را دارد: گويد ها مي رم قانون رسانهبه طور مثال بند دوم ماده چها. تعريف از آزادي است

ولين دولتي شامل اين وطلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات و نظريات در حدود احكام قانون بدون مداخله از طرف مس
هاي  دولت آزادي رسانه. باشد اين حق در برگيرنده فعاليت آزاد وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي. حق است

تواند فعاليت  هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و ادارات دولتي نمي. نمايد همگاني را حمايت، تقويه و تضمين مي
هاي  هاي خبري يا معلوماتي را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشرات رسانه آزاد رسانه

بيني كرده  ها پيش گونه كه ماده چهارم قانون رسانه  همانمگر مطابق احكام اين قانون. مايدداخله نهمگاني و معلوماتي م
  .گردد است حدود و مرزهاي آزادي بيان توسط قانون معين مي

  مصاديق آزادي در قانون اساسي افغانستان

آيا مصاديق مصرح آزادي در قانون : ستا الودارد اين س مي  الي كه ذهن هر شهروند افغانستاني را مشغول نگهونخستين س
قانون اساسي در چندين موارد به . ال در واقع كليد و راهنماي ورود به دنياي رنگين آزادي استواساسي چيست؟ اين س

است كه در سلسله نوشتار حقوق اساسي شهروندان افغانستان يك يك به آن   و شمارش مصاديق آزادي دست زدهءاحصا
  .پردازيم مي

  حق آزادي محرمانه بودن مراسالت و مخابرات، اق اولمصد

آزادي و محرميت «: است قانون اساسي افغانستان در مورد حق آزادي محرمانه بودن مراسالت و مخابرات چنين تصريح كرده
. تمراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به صورت تلفنن، تلگراف و وسايل ديگر از تعرض مصون اس

  »3.دولت حق تفتيش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون

   قانون  اساسي افغانستان37بررسي ماده 

  :ترين تصور نقض حق آزادي مراسالت و مخابرات تقسيم بندي زير است بديهي
  ، نقض حق آزادي در مراسالت و مخابرات شهروند توسط شهروند-
  . مراسالت و مخابرات شهروند توسط دولت نقض حق آزادي در-

 مراد و مقصود ماده اين است كه دولت حق ندارد كه آزادي مراسالت و مخابرات شهروندان را 37اما طبق تصريح ماده 
عم از تلفن، ها و ارتباطات به وسيله مخابرات ا نگاري  مانع تفتيش در نامه37بدين معنا كه ماده . تضييع كرده و تفتيش كند

ها و  ولين است تا در مراسالت و نامه نگاريوبه تعبير ديگر اين ماده شاخ بند دولت و مس. است وبايل و انترنت شدهم
هاي تلفن  ها و ارتباطات مخابراتي اعم از تماس هاي مخابراتي و انترنتي شهروندان دستبرد نزند و حق آزادي نامه نگاري تماس

آيد كه ارتباط از  ال پيش ميواما اين س. را نقض نكند به تعبير ديگر كنترل و تفتيش نكندديجيتالي و يا موبايلي و يا انترنتي 
چه به ... «آنجا كه تصريح كرده است .  نهفته است37ال در متن ماده وفهميم؟ جواب اين س طريق انترنت را از كجا مي

فتيش و كنترل هر گونه وسايل ارتباطي  به بيان ديگر ت».صورت تلفن، تلگراف و يا وسايل ديگر از تعرض مصون است
كه آيا مطلقا دولت حق تفتيش و كنترل  ال ممكن است به وجود آيد اينواما اين س. شهروندان از سوي دولت ممنوع است
  وسايل ارتباطي شهروندان را ندارد؟

 شهروندان افغانستان در رساند كه مطلقا قسمت نخست ماده مي. وهفتم دو قسمتي است توان گفت كه ماده سي در پاسخ مي
اما قسمت دوم ماده اين مطلق را . يعني آزادي مطلق. ها و برقراري تماس با وسايل مخابراتي وسايل ديگر آزاد است نگاري نامه

هاي   يعني دولت حق دارد كه در چوكات قانون، تماس».مگر مطابق به احكام قانون... «: بدين صورت مقيد كرده است
  . و  انترنتي شهروندان را كنترل و تفتيش كندمخابراتي و پستي

توانيم به دست بياوريم كه مفهوم آزادي در شكل اوليه و ابتدايش مطلق است ولي مقيد  راحتي ميه پس، از اين ماده نيز ب
رقراري تماس نگاري به اين بيان كه در نامه. است شده ل محرمانه اص) ايميل(هاي تلفني و انترنتي از قبيل پست برقي  ها و ب

تواند قفل محرمانه  اما در صورتي كه اين محرمانه بودن با امنيت ملي برخورد كند، دولت در چوكات قانون مي. بودن است
  .هاي تلفني را كنترل كند بودن را بشكند و مرسوالت پستي و تماس

  حق آزادي بيان، مصداق دوم



اين جاريي شكننده و پر سروصدا . ست اها جاري ندگي انسانترين نهادي است كه در سطح ز آزادي بيان يكي از پرجنجال

آيا آزادي بيان از : ست اال بجاواين سبيان حق آزادي مورد در . در افغانستان نيز همواره دچار مشكالت و موانع بوده است

ي دولت به وجود گردد؟ آيا منظور از نقض حق آزادي بيان صرفاً اين است كه از سو سوي چه كسي و يا چه نهادي نقض مي

 اگر شخصي كسي را گيرد؟ مثالً كه از اشخاص حقيقي افغانستاني عليه اشخاص حقيقي افغانستاني نيز صورت مي آيد يا اين

آيد يا خير؟ يا موردي كه كسي  آيا اين مساله از مصداق نقض آزادي بيان مي. ات را نداري مجبور كند كه تو حق اظهار عقيده

 همان طوري است؟ مثالً كند، آيا اينجا هم نقض حق آزادي بيان صورت گرفته اش را اظهار نمي عقيدهكند و  خودسانسوري مي

رساند و به  كند صرفا به خودش ضرر مي كه خودكشي عمل مجرمانه است در صورتي كه شخصي كه اقدام به خودكشي مي

مساله شخصي است، باز هم قطعاً عمل كه  با آن. رسد  ضررش نمي ديگريدهد و به هيچكس زندگاني خودش پايان مي

اش كند اينجا نيز عمل مجرمانه نقض آزادي بيان  آيا اگر كسي اقدام به خودكشي بيان عقيده. است اي صورت گرفته مجرمانه

  ست كه دولت مرتكب نقض حق ازادي بيان گردد؟ اكه نقض حق آزادي بيان صرفاً ناظر به آنجا است؟ يا اين محقق شده

زادي بيان آست كه دولت به عنوان نهاد زورآوري مرتكب نقض حق  ا پيداست نقض حق آزادي بيان در آنجاآن چيزي كه

تواند به مقامات  ترين تصور اين است كه شاكي مي اگر چنانچه عمل نقض از سوي شخص حقيقي صورت بگيرد بديهي. گردد

اري از آزادي بيان در صورتي است كه ناقض پس مراد و مقصود از حق برخورد. ول جهت احقاق حقش مراجعه كندومس

گيرد كه در اين مساله نيز ممكن است  اما خودسانسوري عملي است كه از فضاي عمومي موجود سرچشمه مي. دولت باشد

به تعبير ديگر حق آزادي بيان زنجيري است به گردن نهاد . مخاطب آزادي بيان دولت است پس .پاي دولت دخيل باشد

  . مقابل حق آزادي بيان مفاهيمي مانند سانسور، لب فروبستن، زندان و محاكمه. م دولتزورمندي به نا

  آزادي مطلق

هر افغان حق دارد . آزادي بيان از تعرض مصون است« : ابتدا به نحو مطلق تصريح كرده است كه34قانون اساسي در ماده 
هر افغان .  رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايدفكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با

احكام مربوط به مطابع، راديو . ه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازديحق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارا
ماده آزادي بيان از تعرض ين طبق ا 4».گردد و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي

  . قيدسهاست به  اما همين ماده مفيد شده. است ادي را بيان كردهزاين بخش از ماده مطلق آ. مصون است
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشتار، تصوير و يا وسايل : كند  تصريح مي34قيد اول آنجايي است كه ماده 

هر افغان حق دارد مطابق : گويد كه  مي34قيد دوم آنجايي است كه ماده  . قانون اساسي اظهار كندديگر با رعايت احكام اين
كند كه   اعالم مي34قيد سوم آنجايي است كه ماده  .ه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازدياراحكام قانون به طبع و نشر بدون ا

  .گردد  ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مياحكام مربوط به مطابع، راديو، تلويزيون، نشر مطبوعات و

  مشكالت آزادي بيان

از يك طرف هر انساني حق دارد تا آزادانه عقيده و تمنياتش را .  راه رفتن بر روي لبه تيغ تيز استافغانستانآزادي بيان در 
 در پناه آزادي بيان اعمالي از ممكن است. اما ممكن است همين آزادي از سوي خود شهروندان مخدوش شود. بيان كند

اي را از پشت  به بيان ديگر گاهي آزادي بيان كرامت جامعه. سوي شهروندان تبارز پيدا كند كه با اصل آزادي در تباين باشد
بدين معنا . گيرد و گاهي از سوي آحاد مردم صورت ميهاي جمعي   رسانهگاهي از جانبها  اين تيغ زدن. زند گردن تيغ مي

و بعضي ناآگاهانه مرتكب عمل ضد ارزش آزادي بيان . كند خي از فضاي مساعد و مناسب آزادي بيان سو استفاده ميكه بر
  .شود مي

  وريك آزادي يبحث نظري و ت

  آزادي بيان

 گاهي است كه آيا آزادي بيان تحت كدام يك از مفاهيم آزادي قرار دارد؟: دارد اي را  مشغول مي ال ذهن هر خوانندهواين س
آزادي به معناي كالمي و فلسفي حوزه . دهيم اش مورد بحث قرار مي آزادي انسان افغانستاني را به معناي كالمي و فلسفي

گويد كه هر   مفهوم فلسفي و كالمي است كه مي»اجبار« در مقابل »اختيار«به اين تعبير كه . كند شخصي و فردي را معنا مي
گويد كه ظلم قبيح و زشت است و عدالت  به طور مثال عقل مي. ار دارد و مجبور نيستانساني در انجام اعمال و رفتارش اختي



در بحث كالمي و فلسفي . شود كه  بگويد ظلم نيكو و حسن است هيچ افغانستاني عاقلي پيدا نمي. ست احسن و نيكو
يك عده . است  فكري قرار داده دو مفهومي است كه متكلمين و فالسفه اسالمي را در دو جبهه مخالف»اجبار« و »اختيار«
د فردي در حق كسي ظلم روا دارد و يا حق فريعني اگر . لند كه هر انساني در انجام تبارز اعمال و رفتارش مجبور استيقا

ديگري را در امر استخدام عمومي در اداره عمومي كشور تضييع كند، دست خودش نيست بلكه فاعل و ظالم صانع باريتعالي 
ول اداره عمومي و يا وزارتخانه صرفاً تبارز وزيرا اين مس. م و يا ظالم كسي نيست جز خداوند تبارك تعاليپس مجر. است

  .دهنده فعل خداوند است
يعني . لند كه هر انساني در انجام اعمال و رفتارش آزاد است و مختار استياينها قا. در برابر تفكر اجبار تفكر اختيار قرار دارد

ول وزارتخانه و يا اداره واگر مس) مثالً(منتها . ها موجود است و هم مفهوم نيكي  حوزه عملكرد انسانهم مفهوم زشتي در
رياست عمومي در استخدام افراد حق شهروند افغانستاني را تضييع كند و مرتكب ظلم گردد و يا عدالت را مراعات كند در هر 

كه هر انساني در انجام و تبارز اعمال و رفتارش آزاد و مختار البته ديدگاه درست و صحيح اين است . دو حال مختار است
  .است

گونه قيدي  با اين حساب آزادي به معناي فلسفي و كالمي عبارت است از اختيار انسان در انجام رفتار و اعمالش بدون هيچ
ي كاربرد همگاني ميدان عمل اين نوع آزادي فردي و شخصي و ذهني است و در عرصه عمل عمومي و اجتماع. و شرطي
 در مراكز علمي اعم اين بحث صرفاً. است پرازد و نپرداخته لذا قانون اساسي و ساير اسناد تقنيني به اين نوع آزادي نمي. ندارد

 كه در اسناد تقنيني به اي زيرا آزادي. گيرد  ديني مورد تحليل و بحث قرار مي–از مراكز علمي و دانشگاهي و علوم اسالمي 
بدين بيان . باشد يعني در ميدان عمل كاربرد داشته.  است كه با آزادي ديگران برخورد كنداي شود آن نوع آزادي ميآن اشاره 

 در انجام آزادانه و يا اجباري اعمال و رفتارش با اختيار و اجبار ذهني شهروند ديگر هيچ افرادكه اختيار و يا اجبار ذهني 
  .هاي كالمي و فلسفي است در كتابها  جاي اين بحث. زدوخوردي نخواهد كرد

ست تا در فهم شهروندان  اآيا اين عطر و اين مايده آسماني به چه معنا. دهد اما گاهي آزادي معناي فلسفي و كالمي مي
به اين . فردي افراد و يا اتباع افغانستانيعبارت است از حقوق  آزادي به اين معنا شايسته كشور از مفهوم آزادي كمك كند؟

اين نوع آزادي . هاي شهروندان افغانستاني است مندي  كه آزادي به معناي حقوقي تعيين كننده حقوق و امتيازات و بهرهمعنا
آزادي به معناي حقوقي در عرصه . دهد هاي جبري روزمره زندگي را معنا مي گيرد و الزام در اسناد حقوقي مورد بحث قرار مي
ها و  ها و جوي جوشد و سپس در رودخانه اي كه از دل كوهستان مي  مانند چشمهست اعمل اتباع و شهروندان جاري و ساري

ست كه آزادي در رفتار و اعمال شهروند ممكن است كه با پلوان  ااينجا. شود ها تقسيم مي شريك هاي پلوان هاي زمين پرچين
را از مسير معينش متوقف كند و روي ها آب چشمه  شريك يعني اگر امروز روز پنجشنبه يكي از پلوان. شريكش برخورد كند

پس بايد در اثر تعامل و .  در فصل كشت و زرع مزرعه آن يكي ديگر خشك خواهد شدهاي خودش عيار كند قطعاً زمين
 به مخاطره  راقرارداد و برنامه طوري اين آب زالل چشمه كوهساران بين زمينداران تقسيم شود كه سهم هريك سهم ديگري

  .دور باشده ه عمل شهروندان بايد طوري باشد كه منافع هر فرد از مخاطره بو برنام. نيفكند
المللي با جنبه  ش مصاديق متعددي دارد كه هريك از آنها در قانون اساسي و اسناد الزم الرعايه بينا زادي به معناي حقوقآ

 عقيده و فكر و انديشه و بيان و تشكيل زاديآاز جمله مصاديق آزادي به معناي حقوقي عبارتند از . الزام آورش موجود است
هاي اقتصادي و مانند اينها كه  گذار و فعاليت و اجتماعات و شركت در آنها و آزادي مطبوعات و قلم و شغل و مسكن و گشت

  .است و در جريان مباحثه اين سلسله گفتار به آنها خواهيم پرداخت در قانون اساسي به نحو روشن تصريح شده
زادي به معناهاي اختيار و حقوقي در ادبيات زندگي شهروندان افغانستان معنا و مفهوم يافته است، آ گفتيم همانطوري كه

  .معناي ديگري نيز برايش متصور است كه عبارت است از آزادي به معناي سياسي
اما . سي ما موجود استاگر آزادي به معناي حقوقي در ادبيات حقوقي ما وجود دارد آزادي به معناي سياسي در ادبيات سيا

آيا سياست به . كه آزادي به معناي سياسي يعني چه؟ قبل از فهم درست آن بايد مراد و مقصود سياسي را درك كنيم اين
كه هر شهروند افغانستاني بتواند در زندگي اجتماعي قدر بدانيم بس است كه سياست به اين معنا  ست؟ فقط همين اچه معنا
 ه اداره همگاني كشور بدر مشاركت به امور سياسي وكه در اداره عمومي كشور سهيم باشد و   اينيعني. ثر باشدوخودش م

  . وزد برخوردار شود ها مي  كه از سمت بيكراناي رويش بسته نباشد تا از نعمت رايحه وزش باد معطر اروسي
ي، آزادي سياسي ا كردن و حق رانتخاب توان به آزادي انتخاب شدن و  آزادي به معناي سياسي مصاديق زيادي دارد كه مي
رود تا گندم را  اش مي به طور مثال اگر دهقاني سر صبح زود به مزرعه. و آزادي تشكيل اجتماعات و احزاب سياسي نام برد

باشد اي كه در اختيارش  پس بايد با ابزار و وسيله. تواند درو كند؟ قعطاً جواب منفي است درو كند، آيا بدون داس و قادور مي



آزادي به معناي سياسي نيز به مثابه همان داس و يا قادور، ابزاري است در دست هر شهروند . بتواند گندمش را درو كند
شهريار افغانستاني كه بتواند سهم خودش را در اداره عمومي كشور كه همان انتخابات و انتخاب شدن و انتخاب كردن و 

هريك از حقوق مانند انتخاب شدن و انتخاب كردن و حزب . ست ايفا كند اهاها و سنديكا تشكيل احزاب سياسي و انجمن
 اطالق .گيرد برداري قرار مي ها و قادورهايي است كه براي برداشت محصول مورد بهره ها دقيقاً داس سياسي و انجمن

  .استآزادي به معناي سياسي  مبين 24 و 34هاي  هاي نخست اصل بخش
به تعبير ديگر . ها نباشد آزادي نيز متصور نيست اي كه اگر هريك از پايه به گونه. ده استآزادي از سه پايه تشكيل ش

  :دهند ال تشكيل ميوهاي آزادي را سه س پايه
فردي موجود باشد تا مصداق اول، آزادي چه كسي؟ بدين معنا كه نخستين تصور اين است كه بايد كسي و يا شهروندي يا 

  .سوال نخست قرار بگيرد
. زاد باشدآالف و ب بايد : يمي آزادي از چه چيزي؟ بدين توضيح كه در آزادي بايد غول و زنجيرهايي متصور باشد تا بگودوم،

  .يم كه آقاي الف و خانم ب حق دارد تا آزاد باشديپس بايد مانعي موجود باشد تا بگو
كه  دين معنا كه آقاي الف و ب براي اينب. واقع تعيين غايت و هدف است سوم، آزادي براي چه هدفي؟ هدف از آزادي در

ي دهي و يا انتخاب شدن و يا انتخاب كردن ادر انتخابات شركت كند و تا در اداره عمومي كشور سهم بگيرد بايد آزادانه در ر
كالوم عناصر سه گانه آزادي را در يك عبارت مختصر چنين بيان  مك . در مسير راهش نباشديموانعمشاركت كند و هيچ 

 Yو .  همان آقاي الف و خانم ب استXكالوم در اين عبارت عنصر  منظور مك X Is free From Y to do or b Z :كند مي
  5. همان هدف و غايت استZهمان مانع است و 

 در استخدام عمومي افغانستان شركت كند و با دارا بودن مانعيگونه  بنابراين آقاي الف و يا خانم ب حق دارد تا بدون هيچ
  . حق انتخاب شغل دارد ببه تعبير حقوقي آقاي الف و يا خانم. اش را اشغال كند ط استخدام پست مورد عالقهيراش

زادي شخصي است يعني نتيجه آست كه يك مرتبه  ايم كه آقاي الف و يا خانم ب آزاد است، اين به اين معنايگو اما اگر مي
 آزادى هاي مانند بدين توضيح كه آزادي. عمومي دارد آزادي جنبه اما يك مرتبه. آزادي صرفا متوجه شخص الف و ب است

هاي شخصى نام  انسان در انتخاب شغل، مسكن، دين، همسر، انتخاب عضويت در يك گروه سياسى، مسافرت، تفريح آزادي
كه . هاى فرهنگى تهاي عمومى نام دارد مانند آزادى فعاليت سياسى، فعاليت اقتصادى و فعالي دسته ديگر آزادي. است گرفته

  .است كه در جريان مباحثه به آن خواهيم پرداخت بيني  شده ها در قانون اساسي به صراحت پيش هريك از اين تقسيم بندي
زادي بيان چيست و آپردازيم كه  ال ميوزادي كرديم به اين سآكه مباحثه مختصري پيرامون مباحثه نظري  اما بعد از اين

  گنجد؟ در كدام قلمرو مي
به اين توصيف كه الف و ب حق دارد تا در بيان مراد خويش . آزادي بيان يك اصطالح سياسي استاز نظر موضوع شناسي 

  6.ت حاكمه و اصوالً آزاد بودن زبان ضعيف در برابر قوياها و انتقادات در برابر احكام زمان و اعضاي هي اعم از خواسته
.  كه يك طرف حكومت است و طرف ديگر الف و ب به عنوان شهرونداين استدر قالب سياسي منظور از آزادي بيان 

گويد كه الف و ب حق دارد تا با  حق آزادي بيان مي. حكومت تمام قوه قهريه در اختيارش است و الف و ب بدون زور است
و دولت . بگيردت حاكمه در سرنوشت عمومي و اداره صحيح جامعه سهم اها و مطالبات و انتقادات دولت و هي طرح خواسته

با اين بيان كه الف و ب حق انتقادات و . ها و طرح مطالبات و انتقادات الف و ب منع كند حق ندارد تا از بيان خواسته
اينجا چيست؟ قطعاً هدف سهم گيري الف و ب در اداره  اما هدف در.  دارند و دولت نبايد مانع خلق كند راشان هاي خواسته

حكومت ظالمانه . اگر دولت مانع آزادي بيان گردد، حكومت شكل ظالمانه به خودش خواهد دادچنانچه . عمومي كشور است
  .و جابر و مستبد آن چيزي است كه با عدالت دمساز نيست

به طور مثال اگر شهروند كابلي روز شنبه صبح اول وقت از حكومت انتقاد كند كه چرا سرك كمپني و كوته سنگي درست 
شود، آيا اين گزاره چه  گاه ستره و نظيف و پاك نمي يتخت به عنوان سمبل و نماد شهر نشيني هيچشود و يا چرا پا نمي

  رساند؟ چيزي را مي
عنصر سوم، هدف پاكيزگي پايتخت . عنصر دوم، عدم منع بيان. عنصر اول، شهروند كابلي : از سه عنصر برخوردار استقطعاً

تواند شهروند كابلي را مانع شود انتقاداتش را از وضعيت چتلي   كابل نميديههرداري و يا بلبديهي است كه ش .و بهسازي شهر
چرا دولت و يا رياست عمومي شاروالي كابل به حيث نهاد دولتي حق ايجاد منع بيان ندارد؟ زيرا هدف . شهر كابل نگويد

  .شهروند كابلي ايجاد يك شهر معياري و صحيح است



كه گاهي است بين آزادي بيان و مصاديق جرمي خلط مبحث  و آن اين.  بين استپس، در اينجا يك زيركي و باريكي در
بدين توضيح كه گاهي ممكن است شهروند كابلي . يدآو اين خلط مبحث ممكن است از دو طرف پيش . يدآ پيش مي

ن و ساير مصاديق آن وقت اتهام، بهتا. زادي بيان از سرك آزادي بيان منحرف شودآناآگاهانه از مصاديق جرمي و اهداف 
، كندآن وقت اگر حكومت فرد خاطي را گرفتار . است مرتكب شود جرمي كه هم در فقه و هم در حقوق اسالمي تصريح شده

اين قلم . به بيان ديگر فرق حق آزادي بيان و استبداد حكومت خيلي ظريف است .ممكن است به ظاهر متهم به استبداد شود
مثالي بزنيم. زادي بيان استبداد حكومتي تميز خواهد دادآمتر بين حق قطع دارد كه مردم افغانستان ك  اگر مثالً. بهتر است 

باز متهم كند، آيا اين  يكي از اصحاب مطبوعات در اعالنات و يا در بياناتش يكي از مقامات دولتي را زناكار، شرابخوار، بچه
صحابه مطبوعات را گرفتار كند و يا بندي كند، آيا دولت بيانات با حق آزادي بيان سازگار است؟ حال، اگر حكومت همين 

  مستبد خواهد بود؟
در اين مثال اين صحابه مطبوعات خودش . ست اتر از مو حق در اينجا باريكافتي در كار است و تشخيص حق و ناقطعاً ظر

ند همان حد شرعي و قانوني را زيرا يك مسلمان را متهم به اعمالي كرده است كه اگر اثبات نتوا. متهم به عمل جرمي است
  .شد، متحمل شود كه بايد همان مقام متحمل مي

و . روي اين ملحوظ است كه قبل از تطبيق مفهوم آزادي بيان، تحليل ظريف و نازك و عمقي از آزادي بيان ضروري است
يعني شهروند . اي شهروند درك شودزادي بيان، ضلع سه گانه و يا عناصر ثالثه با تمام وجود هم براي حاكم و هم برآبايد در 

و با طرح انتقادات بدين طريق در اداره . كند دار واقعي حكومت است دستگير مي شهريار حاكم و يا فرمانداري را كه امانت
  .گيرد كند و يا سهم مي عمومي كشور با حكومت همكاري مي

تر از پل صراط است،  ا حقوق اساسي مردم باريكبديهي است كه اگر مسير حاكم و زمامدار در احقاق حقوق شهروندي و ي
من درواقع عناصر وشهروند شهريار و زمامدار صادق و م. ست اتر از مو به همان ميزان راه شهروند دانا و شهريار نيز  باريك

  .اصلي حق شهروندي و يا حق آزادي بيان است
زادي بيان ادبيات درست و صحيح آزادي بيان را ياد رسد كه شهروندان افغانستان قبل از هرگونه ادعاي حق آ به نظر مي

زادي آاگر هر چيزي قالب مشخص و هر چيزي مرز معين خودش را دارد . زادي بيان نگرددآبگيرد تا دچار نقض حق شريف 
  .بيان نيز مرز مشخص دارد

كه از حكومت انتقاد كند و يا زادي بيان چيست؟ و چرا افراد حق دارند آشايد از خود پرسيده باشيم كه علت و يا فلسفه 
ال اين است كه چرا آزادي بيان از حقوق اساسي و زيربنايي وتر س ها و مطالباتش را بخواهد؟ به بيان وسيع ها و طرح خواسته

كه آزادي بيان يكي از ابزار كنترل و يا مهار كننده حكومت است تا بدون هيچ موانعي  شود؟ براي اين شهروندي محسوب مي
  .ا طي نكندراهش ر
زادي بيان در عين حالي كه مسير مشاركت مردمي را در تعيين همگاني در سرنوشت و اداره عمومي كشور فراهم آحق 
زيرا بايد يك قدرتي باشد تا حكومت را كنترل كند و كنترل . دارد كند، زمامداران را نيز از خودكامگي و تك روي باز مي مي

  .ست امان آن ذات قدسي آزادي بيان است كه هدفش ايجاد مدينه فاضله و شهر آرزوهاه. كننده بايد يك ذات قدسيي باشد

  نقد و بررسي آزادي بيان در افغانستان

به زعم نگارنده اين سطور آزادي بيان . آزادي بيان مفهومي است كه در افغانستان از دو سوي در تنگنا قرار گرفته است
منتها هريك به طريق گردن . زند هر دو دمش گردن مي. سموم و يا برنده استشبيه به تيغ دو دمي است كه هر دو دمش م

يك طرف تيغ به دست تفسير گران قانون و قضات و ستره محكمه و افراد بهشت و جهنم . زنند انسان افغانستاني را مي
م قانوني و اصول حقوقي است و طرف ديگر تيغ تيز به دست شهروندان كم سواد و عاري از دانش و فه جورگران نهاده شده

تصور ابتدايي اين است كه آزادي بيان در كشور ما محبوسي است كه از دو . زنند است كه اين هم گردن مي گذاشته شده
شبيه جنازه و مثال لش بز مرده . آزادي بيان شبيه به بز چاپ اندازان مسابقه بزكشي است. است طرف به زنجير كشيده شده

  .گردد شود و سپس تكه تكه شده هر قسمتش نصيب خار و سنگ مي چاپ اندازان به خاك كشيده ميي كه زير سم ستوران  
. از طرف ديگر آحاد ملت قرار دارد و سو استفاده از نعمت آزادي بيان. يك طرف قانون قرار دارد و مفسران مالنقطي آن

اند و بخار  شود؛ اسپاني كه دهانشان كف كرده يآزادي بيان، اين لش بزي كه زير سم اسپان بزكشي به خاك و خون كشيده م
  .كشاند و گاهي به اين طرف كشد، اين نعش بز مرده را گاهي به آن طرف مي از تنشان به اوج آسمان موج مي



ناشده و ثقيل  منتها اين نعمت مفيد در جامعه افغانستان مبهم و تعريف. اي مايده آسماني است آزادي بيان بدون هيچ شبهه
به بيان . بدين معنا كه نعمت آزادي بيان هم از سوي زمامداران تعريف مشخصي ندارد و هم از سوي شهروندان.  استالهضم

  پرسيد چطور؟ حتماً مي. ديگر آزادي بيان در برخي مواقع قرباني هر دو طيف متخاصم افغانستاني است
الزم است تا براي نمونه يك مورد از . شود ن نقض مياز طرف ديگر حرمت مرزهاي آزادي بيان زير پا شده و حريم آزادي بيا

پيشاپيش . موارد نقض آزادي بيان توسط مردم در اينجا اشاره كنيم، تا دليل روشن باشد بر شكستن حرمت نهاد آزادي بيان
ويسن. آيند بايد بگويم كه در اين نامه سركشاده دو طيف ناقض مفهوم آزادي به حساب مي دوم، . دگان نامهاوال، نويسنده و يا ن

تذكر اين نكته الزم است كه براي عدم جانبداري از حكومت و . اند هاي ديجيتالي كه اقدام به نشر اين نامه كرده رسانه
  .كنيم صرفاً به ذكر متن نامه بسنده مي. كنيم نويسندگان نامه از ذكر نام واليت، نماينده حكومت خودداري مي

  ...نامه سركشاده مردم واليت متن 
جناب عاليقدر، شراب نوشيدن، چرس كشيدن را به ويژه در چوكي امانت ملت، يك امر غير شرعي و ) رييس جمهور(شما «

كوشش مي كند، فرهنگ شرابخوري را ترويج دهد و هميشه نشه ...) والي واليت(سف كه وي ادانيد، ولي با ت غير قانوني مي
 مقرر شده كه شكايت وكال و مردم مثل عف عف ...)واليت(شبرد مقاصد خاص در به خاطر پي...) والي واليت(و او ... «/ ».است

 در ... وكالي مردم واليت1386به تاريخ اول حوت «/ ،»...سگان در عقب كاروان است كه كدام سودي در پي نخواهد داشت،
شان  هاي پرداخته تاي پولدهي در راس  تقاضاي حساب)محل نام شهردار(مسجد جامع جمع شدند، از والي و شاروال شهر 

هاي  جهت اخذ نمرات زمين، اختالس هشتاد لگ افغاني از بودجه تعمير سرك واليت تعويق كار شهرك، غفلت در پروژه
 ولي با تاسف ، با آن مواجه است شدند...واليت، بيكاري و قيمتي در سطح واليت و ديگر مشكالت مرگبار كه امروز واليت 

ارزش تلقي كرده و از سوي ديگر جلسه را به شكل تهديدآميز ترك نموده و  قاضاي مردم را بيجناب والي يكسره اين ت
را ! ) نام يكي از كشورها(كه تابعيت  عالوه بر اين) ها  يكي از ولسواليولسوالنام (بايد تذكر داد كه  ...«/ ،»...تصميم گرفتند،

كردن و شراب نوشي يكي از محرومات قانون اساسي و دين اسالم است نشه ...«/ ،»...دارد وظيفه اطالعات را نيز به دوش دارد
الخمر است و سپردن زمام امور سه لگ انسان به دست همچون يك شخص معيوب و معتاد  ميسف كه والي شخص داااما با ت

ياست جمهوري خواهش لهذا ما از مقام جناب ر...«/ ،»...ي اين مردم صلح پرور اي وارده احترامي به عده عادالنه نيست، بي
   7»...، مسلمان و خادم بفرستندركنيم به شكايات ما توجه نموده و براي حل مشكالت ما يك والي صادق، متخصص، مبتك مي

  تحليل نامه سركشاده

كه از نعمت آزادي بيان برخوردار باشد، از  هاي از اين نامه سركشاده به جاي اين ست بخش اطوري كه معلوم و پيدا همان
است، مرتكب  هاي كه اقدام به نشر اين نامه كرده و هم رسانهنويسندگان نامه سركشاده  هم .اصر مجرمانه برخوردار استعن

نويسنده و يا نويسندگان نامه . است دار شدن حيثيت افراد عمل مجرمانه به عبارت ديگر لكه. است عمل مجرمانه شده
كه همانا است  ه از قدرت آزادي بيان عمال مرتكب عوامل جرمي گرديدبه جاي انتقاد و استفاده ابزاريسركشاده مذكور 

اي كه از شايستگي كمي برخوردار باشد افتد  مايده آزادي بيان اگر به دسترخوان نعمت جامعه. تهمت و بهتان و افترا باشد
آن جاري باشد، بوي مجرمانه كه رايحه و عطر جاريي آزادي بيان در  نامه سركشاده مذكور به جاي اين .خاك پر خواهد كرد
والي هميشه نشه ، ترويج فرهنگ شرابخوري، توسط واليمانند  هاي نسبتها و  عبارتمتن نامه از . گردد ازش اسشتمام مي

! ؟...كه تابعيت كشور  عالوه بر اين... «ولسوال ولسوالي ، شكايت وكال و مردم مثل عف عف سگان در عقب كاروان است، است
الخمر است و سپردن زمام امور سه لگ انسان به دست همچون  ميوالي شخص دا، ه اطالعات را نيز به دوش داردرا دارد وظيف

مبتكر، مسلمان و خادم ، يك شخص معيوب و معتاد عادالنه نيست براي حل مشكالت ما يك والي صادق، متخصص، 
   .ندا افتادهو دشنام  بهتان و افترا  در ته چاه توهين وانتقاد به جاي مذكورنويسندگان نامه » ...بفرستند

  نتيجه گيري

اين مفهوم . گيريم كه آزادي بيان يكي از حقوق اساسي انسان افغانستاني است از مجموع آنچه كه بيان شد چنين نتيجه مي

 نظام از آنجا كه. باشد و از نظر طبقه بندي از جزء حقوق سياسي افراد از نظر موضوعي مربوط به علم حقوق اساسي مي

سياسي افغانستان متكي به قانون اساسي مبتني بر حقوق فردي است، حق آزادي بيان يكي از حقوق ذاتي، دايمي، سلب 

نيز ) حكومت(اين حق توسط قانون اساسي ايجاد شده است و توسط قانون اساسي . نشدني، همگاني افراد اين كشور است

هم از سوي حكومت يعني . گيرد در افغانستان از دو سو مورد تجاوز قرار مياما حق آزادي بيان . شود نگهباني و پاسداري مي



زيرا عواملي مانند سو استفاده از فضاي آزادي بيان، فهم . ها هم از سوي آحاد ملت و رسانه. هاي آن از سوي محاكم و دادگاه

  .شود ي بيان ميهاي آن و عدم انعطاف پذيري محاكم موجب نقض حرمت آزاد اندك از تعاريف و چارچوب
اين مفهوم . منظور از آزادي بيان در اين نوشته آزادي بيان به مفهوم حقوق سياسي است نه به معناي فلسفي و كالمي آن

  .گيرد كه عناصر و مولفه هايش موجود باشد هاي است كه از لحاظ ماهوي زماني شكل مي داراي عناصر و مولفه

  ها پي نوشت
  34ده قانون اساسي افغانستان، ما - 1
 34قانون اساسي افغانستان، ماده  - 2

 قانون اساسي افغانستان، ماده سي و هفتم - 3

 34قانون اساسي افغانستان، ماده  - 4

 10، ص1381، 2سسه انديشه و فرهنگ ديني، چوعبدالرسول بيات با جمعي از همكاران، فرهنگ واژه ها، قم، م - 5

 75، ص1379، تهران، مؤسسه فرهنگي آرايه، 1 ج)مع اسالميدايرت المعارف جا(دشتي، سيد مصطفي حسيني، معارف و معاريف  - 6

7- http://samangan.org/site2/index.php?route=news/view/&Nid=390 
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 � J�� %, 1���+ �+ �� ���	
 �� %8 �� �H��' �� I���� �
9K�, L��� �1�M %� �<� %���� ���	
 � �� ����� ���� �� ��6 �� DK�, �N= �+ ���� �1�M �+ %8 J��.  
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� 9� D!��  �(� ���� %� ���+ �� �G� � %8 m���� �EB ���)W� � q�� �+ ��� �� 9����
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� %8 �� �;< ������ �0 ��d �EB �� �>��i� �;���� �EB � �� �.>� �W�WV m���� )2�� ( � %8 D� %;� �� ���� �1)B � �� �,�h
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 �+
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9� ��� 9.B %;� . %� �< � ����� �� ������� ���G�� � �� O$, �+ �1���� �.),�� � �1��6 L�W� �+ %.��h � �=�� ���	
 �
�� �� ���1W� ���+ . �1���� �EB � J�� %.5��=� �v� �+ �;< ������ �)�� �� -�	
 �+ �: DM�, ���� �0 �+ %8 D� %, �v� �+

9 , 91��= �@�)�� ���= � �� 9 , �.�h fj� %, �.��h.  
 ���� �� A.� � fj� � �� 9 ,� ����0�M %.��h � 1��6 D� J9�, �� `��.� ����� �+ �|�+ �7�.��h � ��?��	
 J%;� �� ����� ?�� �

��X�z� �� 9 ,�� m��' ���+ �� `|!.�h � %��� ��9 ,�  . ���	
 J%8 9�6�z�� �� *)��� ���Xo � �V�;:� � �� �.��� fj� �
9K�B�+ ��z5�� �+ �EB� �� `0X�� �+ ���)�� ��?= � �;< %�;� �� 1��6 L�h �� 9�� ��	5�� �� ��N� 1����.  

  

tttt - - - -����� ���	
 � �� ����� �7�.��h �� ����� ���	
 � �� ����� �7�.��h �� ����� ���	
 � �� ����� �7�.��h �� ����� ���	
 � �� ����� �7�.��h ��         
�� �7�.��h �+ ���'� � �1��� ���	
 � %8 ���" �EB ��9� ����� �� K� �� ����� �7�.��h �� 9�, ����< �1��6 ��� . ���	
 �

D� `�.�� ���E)B �� `��1� � %, �.��h �+ �� L�, �� A.��� fj� � �=�� .�� �.��h !.� ��V� ���	
 � . �� %.��h �� m������
�< J9� %���� �� ���'� ���� �� �� 9� �, �.��h �+ %8 ��N, �� �� �� 4.��9K�1. .  

9�, 9��+ �;< �=�� �7�.��h �� �1
 ��d � �� 9� *�7�@� �;< `�>U� �� %.��h � %8 �� �1.�< �� . DM�, 1���� ���	

 �� �: ��M L�W� �� m�50��� � �: D�1�, q�� �+ ��� �� �� 9� ����� ���+ �� %���� � %>U� ���G�� �� D��, �j'�W� � �:

�: CN� w(	�� � 45
 .�, �  ���, � ��;+ D� 4�������6 `�>U� ��� ���	
 � %, ����� �+ �� %.��h � �.5, ��� �� ���	
 �
 �7�.��h J��5Z=� J���5��� ��, � JD� D , L16 ��� ��.h ������, � �.����� ~�� *� J����� ��� �V�Z= %���� ��'��, ��



�� L����� ��(��$� 4����1.� J�)�6 ...J���	� 1���� ���+ ���, � J��: ��16 �>U� �.��h 9���, � �� �1���� ���	
 �� �� 
 �� 9� L�E5:� �� ���	
 9���� �� �� �[�� �+ �[�� �� �� �.���� �� %,�� ��5=�6 9���, ��d �+ %/0 JDM1��� ��E� �y6

�.��h ��� %8 -�	
 �G�&� � ��M �� �1���� � �� %�1�u�+ �>U� ��� �� �1���� ���	
 J����� D1�M L�5., � �� �1�1+ �7
 � ����	� ���� � %� 9� %8 ���+ �� �=�� �EB � �� 4��� �1�M %� �<�� %>��i� � ���o �1���� � ���	
 � %, �.��h �+ m�B�?.��h

�� �� �� J9���@ �5�� �;< ���	
 �� ���+ �� f�j.� � %.��h � %,������ ��d �+ 4.>� 9�, 7�1���� C��Z� � f�� ���	
 � �
9 , *�)�� fj� �� `��1� �� ������ ���@ �+ %, �.��h �+ %8 D� %, �v� �+ �1���� �EB � J�1� �!��< ��� 4.B�?.��h . 1��6 -�	


�� �� �+ 9��� � %, �&6 fj.� �� L��>5� ��� �+ �.��h ���� ��6�	5� �+ �� 9 , f� m�" �?= �� ������� �� ��M�W� �� %.��h � C�
 7�.��h �� m���� JD� ���N� �EB � %, �.��h �+ �;< ����� !��" �� ���	
 � D� %, ����� �+ �� %.��h �� �|��1�+ ���	
 � ��

D ,� 1��� %, A.� �+ �����.)B ��?= � %8 9� ��� �� �� �� D� ��G�� . � ���&� �@�)B �� 1��� �?= � 9K�K�X� %8 \�:�� B
�V�Z= ���1��� � %.��h �� 9�,�� m���� %.��+ �� b�X�� �� ���� �� �� �.��h b.8�, �� J`���G�� ��� %, b���, �+ J9� fB `

9K�, ���+ ��M �� %���� �1)B � �� ���� �� ������� 9�.>� � � 9��� ��� . �� %, �.��h b.8�, �1)B �� m���� �1)B �+ \�:��
��'� 1���� �� D� *)=6 �;< �1���� ���	
  � ��9 , D��+ ������� ��� %8 9��7��  . fB �5���� ���� �� w�5�.8�, � \�:��

 �� %8 9�,�� �� �X�G� �� �� `�V�= 7�.��h �� 9�.���� %, ����)B �� �5�� �+ �� ���� � �� �.��h �+ 9������ �� %.50�@ %�?=
9�� ��Z� ���1��� ��+ %���� �� �� ����.  

���� � %8 �!�< J��= %�6 �� ��M D !G �� �h � %�" %�B ���'� � ���+ �� ���, ���+ � ������� � �� 9� ���� �� ������� ��
 ��Nz� �� 9�� 1��� ���+ ��X �+ DM�, �: �� �� b)j� 46 �� %.5' J�h J� !G �+ %8 �1� , ��;$� �� m���� ��+ J�"�

h �+ %8 D� �5�� J9� #6�� �1���� �� �i6��U � L�h %8 D�D1� , 1.�< m�" �1���� ���	
 � %, �.��.  
 4���� ���'� � �� �: ����� fj� �<� 9� O��� �1��6 �������� �+ �EB � ��� %8 9K����� ���X��5�� �+ ���+ �� �' B � -�	


5:� � �� ]
 *��� � J]
 ����� J]
 `����� � J]
 ���1��� � J9�� ]
 9�' �� X��5�� �� J9�� �>U� 9��� �� �� ]
 L�E
9� �;< ���	
 %���.  

 �+ %8 9� �;< ��M �� �1���� �������� \�7�� �@�)B �� ���	
 � JL�, 91��= ���	
 9�' � %, �.��h ������ �)j.� ��� �+
9� ��	5�� %, �.��h .U � �G� � L�, �� A.��� L��>� �� mX��� � A.�� ���'� � �� ��1�u�+ ������� �>�Nk ���'� � ��� �+ `��)

9� m��.� ���	
 � %8 D� �;< �1�� �� %B�+ �� f�� �EB � %�)G %EB �� ����� �7�.��h �� ������ � ��M �� �i6��U � �� .  

���� - - - -����� ���	
 � �� ��Z5�� ����� �� ����� ���	
 � �� ��Z5�� ����� �� ����� ���	
 � �� ��Z5�� ����� �� ����� ���	
 � �� ��Z5�� ����� ��         
D� �;< ����� ����� �!��< ��d �� ��+ �d �� ����� �7�.��h � ��Z5�� .��� 4�h 4�V� ��Z5�� � #�X�� �� 1�)��� ( �G�5� ��

D� . �G� �� ���, �>U� �+ �.����� � � , �>��i� ��+ �6 �� �� DM�,�: �� %8 9� %���X �1
 ��� 4���� ���	
 �� ��Z5�� �
� , %v+ %�5� �;< ��Z5�� �� %8 DM1�, �: �� �����B %, ���, . ����� 9��Z5�� ���B %, f�j.� �+ �1���� ���	
 � *.	�

 �' ���B �+ %>U� � #�X�� �� 1���� � ��� � %, �i6��U �1���� ���+ `����� � DM�, �: �� ���� �+ L�s� � �� 9� %, \�+ �+
 � �1��� ��� 45
 �� 9 ���)��NV�@ m�,��� T��7�� T�7�� ( ����� 1���� � %8 �� �1.�< J�"� T�U�� �1���� � ���	
� ���� �+

� %8 ��, �� %, \�+ �+ ��� f� �� �1��� ���	
 )�6� (�� 2i� ����� ��Z5�� � %8 �5: �� �: J9K�, �>.�...  
 ���	
 � %, Xk �+ #�X�� � �� ���8 �+ 1���� � ��=�� �v� �;< ���	
 �� 1��6 %, �� �< �+ ������ 9��Z5�� � fB m�B�+ ��Z5��

���	
 �+ 1��6 J���� ��, �+ ���8 ��M ��M��� %, 1���� D��+ �?= �+ �� 9K�B�+� 9� %.),�� �1��6 ���8 �� �+ %8 �1���� 
 1���� �EB �� ������ �� 9��Xo ��� `N�� �+ �)�B�H� ���	
 ���� � DM�, �: �� 4�����8 ��Z5�� � ��=�� ��, �� %, D�"

������ 9��Z5�� �� �� �: ���+ ��+ %6 D1��: �� A.��� %, ���� �+ `��1� �� fj� � %.��h � %8 �v� %, ���!�� �+ D�EB � �;< 
��=��.  

9� \��� �� � ���+ �6 �� �� ��Z5�� ����� �� -�	
 . %, �.v�+ 9��Z5�� �+ %8 DM�,�: �� JS(= �+ ���� � ����, �.�" �
��"��@� ���+ �� ����� 9��Z5�� %, ���, �G� �� ���, �>U� �+ �.����� � �� �� ���� � �.5�� 46 �� �1���� ���	
 . �� ���	


9� �7�@� ��6�	5� �1��6 �6 + �� %|�+ 9��Z5�� : � ��: �� 46 #�X�� ��� � �� �>U� 1���� � %8 %�@�)B J���� �+ L�s� �
 f�j.� ����� � D�EB � �� *����� ������< ���1
 �+ n�� � ������� � J9� �7�@� %, 4���!�< �+ �1���� �1���� ���+ `�����

1	� �+ 1���� � fB9� n��7�@� %, ̀ �H�, �� ��.  



 JD� 4, �v� �+ Xk ��M��� �d � #�X�� � ��� � �� ���, �1�+ � ��M %0 ��d � ��+ �� ������X � 1���� � %8 ���� �< �EB
� ������ � %8 J���	� ���G� �� f��	� �� 4>�6 � �� 9K�B�+� 9� *),�� �1��6 ���8 �� �+ %8 1���� � ��	
 1��6 ����Nz� L�	5�� 

��u�+� J�� ����� %.5��=� %v� �� . �EB �� �� �: �>U� ��+ %����+ �� �� ������� �� ������U 9��Z5�� %8 �1��� �EB J���+ ��6 ��
 9�, �<M �� �� J9�!.�h �� ���� �� fj� %, �.��h �+ J9� O��;� J9� ��@�� rM �+ �;< ��Z5�� ����� �� %8 �� �z�5� �)��

���� � %8�: fB ��M ���6(	�� �� ��= � ̀ ���G�� �1���� �!.  
D� fB �;< ���v�.6 ��V� �� �1���� 4��	
 � �� 9�, fB ����0�M `���� � ���5��� � ��Z5�� J%, � � b..� �+ . �� �X��� �=

 �� ���1��� � ������� 9��Z5�� �� 9��� %8 ���< B J��" J� , ��� �E��N� 1��6 %, ��M �� �+ J%8 ̀ �)B� �d ���= ���+ �� %���
9� %,�� 7�@� %, ���, �� A.��� �+ �1���� 4��	
 � %8 9� fB D������ ���� �� Ok��� m���� J9�.  

 �1��6 ������� 9��� �+ ��� 1��6 ��� %��� �d �� L����� ��1� �� � ��5=� � �� m(�� �� �1�B�+ �� ����� m���� � �� b,���?= �� 4.��
  , ���X�� �.�50� � ���	
 � �;< C�,� �� D�EB � �<� J� ,� w��
 �1��6 n��" �+ ������ �����;+ �� ����� JCBa� � ��

9� %.5� f�� � ���	
 � fB \��� ��(=� �� �H��' J��N, �1)B �� �� J�:�� rM �+ ��.6 �1����.  

���� - - - -����� ���	
 � �� ����� �H��' �� ����� ���	
 � �� ����� �H��' �� ����� ���	
 � �� ����� �H��' �� ����� ���	
 � �� ����� �H��' ��         
����� �.B�+ ���h � �H��' . �,�� 4�1��� %� �,���?= �� 91��: (G �;< %H��' �� \��� �s,� ~�� *� fB �< . ��V� ���h �

�v�+ � %, ����'� �+ �����1.@� � D�EB � �� �H��' �+ 1��6 ��.6 . � %8 9� �;< %�d �� ����� �EB � fB -�	
)`���� � m1� (
 ��)��(=� (D�: ���+ %, *)� �+ ��� �1)B � �1�M m��.� � �EB � �� ��=� \�&�� �;< ���'� ���� �� �� ���)��
 � fB r�� �� 

9� ��� �� ���v�.6 �� ���V�.  
 ����� 1���� ���+ S1B � D�EB � �� ���� �� A.� � � � � �� $6 � J�� %, �v� �+ ���5�� �� ���NN� ��V� � ���8 � �H��'

��5.),��" �	�  � %, ��1�u�+ �+ `	�	
� �� J9 �< ����� �� ���� �7�@ �� �Hk��� ������ � �� %� 9����W� �� 9�, �.5, � , �� 
�,�h �6z� 9��� . �1���� �.��X ���+ �� 1��� ���,�� � �� ���� �/.� �� 9���� !)�� 1��6 �!�< %8 9K�, L��0 %, �H��' �+

� , .���� �0 �+ �.5, ���)G� �� ���sW6 �1���� ��+ �=�� �� ���v�.6 � ���	
 � � ���+ �X�1�� %��,� �H��' %8 9�1.�< 
9K�, �� A.��� �� �.� 7�@� �+ �;< ���v�.6 �� �� �!�< 1���� ���	
 �� J9� n��7�@� %, ��.6 �+ ���	
.  

 4��7G �+ -�	
 �� 9K�, L��� �1�M }W6 � m��N@ �� � �1���� �+ �|�+ � �� Ok��� �� �����
� m���� � %, �.B�+ ����� �+
��� ����
 � � �� `0��G ��V� ���H� � �1���� � J]i.� J�=M�6 �� ��=� �v� �� %, O$, �� D��.;� �+ ����G � �� ��

4�0�� J�� ��,�h �+ ���8 ��M � ���� ��, �+ � �	� � J��M ��N.5�� .  

���� - - - -����� ���	
 � �� ����� ����� �� ����� ���	
 � �� ����� ����� �� ����� ���	
 � �� ����� ����� �� ����� ���	
 � �� ����� ����� ��         
�),�
 � ����B � n��" 4��)� %, ����� 4���� �+ �� %, ����� �+ �� ����� �� ���8 �����, � �EB �� ��u�+ %, \�j� �+ `

 ����B �� `���
 �!�< �+ �� D�: �$�� �!�< n��" ��� ����B � %8 �K�, �G�5� %, �z�5� �+ �� ��X�o %, ����� ���&6
T�U�� ����� 4���� � %8 �: D(���� 9� �!�< ����� ���,��" ���� � �� DK�, �����D���5�� ���, `���
 � %, �.��h �+  .

9K�, L �< 4���!�< ���� ��, �+ �� �1�, �� A.��� � �EB � �� ��.6 n��" ���)� � %, f�� �� �+ . ����� J�� C��� �� �+
9� ���� �,��7�@� ��d %, �>��i� �+ �1���� 4��	
 � \��� .n��" ��� �X��� �� J�� �1�K�X n��" ���)� � -�	
 ��" �+ 

����� 4���!�< S1B �� ��.6 �� ���� �� A.� � �1���� ���	
 � �: DM�, %8 �� �� �< %, ����!�< . ���5���
 ���)���+ �+
 �1�, �� A.��� �+ �1���� ���	
 � %8 9� L�V� �� ���'� �EB r��� �� 9���� �� A.� -�	
 %8 D� n��" D�� � ̀ �s,� � %,

 �= %, ��M�W� �+ D�EB � ��9� �7�@� ��d�� . ��d � �1���� �1���� � ���+ ��(��>� � r�� %8 J�V� ���Xo � ��������� �
 �� 9� ��@�� �� A.� �;< ����j� �H��' �1���� ���+ ���Xo ��' �� b.),�� � ����� � JD� ��.6 %=6 %)&�) �+ m���� �

������ ���= � �1���� (�zW� � J%8 9K�, CN� ��� �V� ����� ���+ �� ���= �.�" � �1��6 ���� �+ J��+ �� %!.� � �;< ����
� ,� 9��+ �;< ����+ ���h �� ���V� ��� DM�,�: �� g�B .9� �� m���� L�, #)G A.�� D�EB � %,������ ��d �+ ��" . �

#U� �6�6 L�h fB �j� 7�.��h �� %8 D� 4���50�@ ��� ������ ��1� ���= � J���� �+ 9��� � *���� D���� D�� �� JD� 
9� ��'�.� �� �V� �� D��Xo . m����B ��.� 9��Z5�� 5� J�� �+ ���Xo � ��(��>� � ��")mM�@ ( �� b���o �+ %8 �"�� �� A.�

����� %, ��H� �?= �+ ��� 9� ���� �� �+ .h ��.��� �+ J%8 �� %�1��� �� ���� l�WV �+ ��M����� �.�" ��N, �1)B �� � J%,�.��
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  انواع واقسام ابرا
  
  
  

توان تحت سه عنوان مورد مطالعه  باشد كه در مجموع مي هاي متعدد مي ابرا به اعتبار مسايل مختلف داراي تقسيم بندي
 :قرارداد

 :   به اين لحاظ ابرا به دو نوع قراردارد:به اعتبارصيغه .1

 .گردد ده مديون ساقط ميابراي اسقاط كه به موجب آن دين از عه) الف

 .نمايد گيرد و داين از اخذ و قبض دين خود اظهار مي ابراي استيفا كه به صيغه استيفا صورت مي) ب

 :گيرد و عبارتند از در اين بخش ابراي عام و ابراي خاص مورد بحث قرار مي: به اعتبار شمول و عدم شمول .2

 .ن در ذمه  مديون داردابراي عام، يعني ابراي هر عين و حقي كه داي) الف

 .گردد ابراي خاص، كه شامل ابرا ازحق معين مي) ب

) 88(.گيرد به اعتبار زمان كه ابراي ماضي و ابراي مستقبل را دربر مي .3
 

  الفاظ ابرا

ثمن، اجرت، مهر، ارش جنايت، غصب، امانت، : شود و شامل كافه حقوق مالي مانند بعضي الفاظ ابرا به صيغه عام ادا مي
مانند اين كه . گردد ، اجاره و حقوق غير مالي مانند كفالت بالنفس قصاص، حد قذف بوده شامل ديون و اعيان  نيز ميعاريت

ولي اگر گفت . گردد شامل امانات و مضمونات مي» نزد«كه كلمه » مرا نزد فالن شخص حقي نيست«مبري اظهار نمايدكه 
گردد زيرا كلمه  اين عبارت خاص به مديون بوده شامل امانات نمي» باشد اش داشتم بري مي كه برذمه او از مالي«كه 
  .باشد جز بر مديون باالي كسي ديگر سرايت ندارد و امانات شامل دين نمي» اش ذمه«

او از مالي كه در نزدش داشتم «: بعضي الفاظ مختص به امانات است و در امور دين و غصب دخالت ندارد مانند اين قول
  )89(.گردد از همچو الفاظ تنها مفهوم ابرا از امانات حاصل مي» دش چيزي ندارمبري است و من نز

  ابراي اسقاط و ابراي استيفا: قسمت اول

تقسيم شده است كه حكم آن در ماده » ابراي استيفا«و » ابراي اسقاط«طوري كه در باال اشاره شد ابرا به اعتبار صيغه به 
  .قانون مدني افغانستان تنظيم و توضيح شده است و 949 و948 مجله االحكام و مواد 1536
  : مجله االحكام چنين مشعر است1536ماده 

  :ابرا به دو قسم است
  .نندخوا  قسم دوم را ابراي استيفا ميقسم اول را ابراي اسقاط گويند و

اش  دازه معين  از ذمهوي دارد يا به تقليل يك ان ابراي اسقاط آن است كه كسي به شخص ديگر به اسقاط حقوقي كه به ذمه
  .نمايد ابرا دهد كه بحث ما در كتاب صلح همين مطلب اخير را احتوا مي
باشدكه به ذمه شخص ديگري است كه اين نوع ابرا نوعي از  ابراي استيفا عبارت از اقرار شخص برقبض و تسليمي حقي مي

   )90 (.دهد اقسام اقرار را تشكيل مي

                                                 
  ).33( دانشمنامه حقوق خصوصي ، جلد اول ، ص - 1
  ).15(جلدچهارم،  ص  درراالحكام، - 2
  ).1536(، جلد چهارم ماده 1934، )ميزان ماركيت ، مكتببة االسالميه:  كويته ( كتاب دوازدهم ، .  شرح مجلة االحكام.   محمد خالد اتاسي- 3



  .باشد عامالت تاليف موالنا استاد محمد عبدالكريم حقاني نيز مسجل مي رهنماي م1994عين مطلب در ماده 
اعالم االعالم باحكام (عالمه ابن عابدين در رساله خود موسوم به «: عالمه اتاسي تعريف فوق را چنين توضيح نموده است

و . پس منظور و مرام هر دو يكي است. مراد از اقرار و ابرا قطع نزاع و فيصله خصومت بين طرفين است: نويسد مي) اقرار العام
  .گرچه  در مفهوم مغايرت دارد. شود تعبير مي» اقرار«و از ابرا به »  ابرا«به  به همين دليل از اقرار
شود كه مثل آن داده  زيرا دين وقتي ادا مي. نويسد كه ابرا بعد از اداي دين صحيح است مي» االشباه«در انقرويه از مداينات 

تواند كه آن را ادا كرده باشد و در ابراي استيفا  ن پس  در ابراي اسقاط مديون به طلب چيزي مراجعه كرده ميشود نه عين آ
و اگر به . ماند طوري كه در كتاب ذخيره آمده و ابن و هبان  نيز به آن تصريح نموده است براي مديون حق رجوع باقي نمي

  )91(».تالف دارندصورت مطلق ابرا  داده باشد علماي كرام در آن اخ
به . شود در واقع اقرار بوده و احكام مربوط با قرار بر آن تطبيق  مي» ابراي استيفا«با درنظرداشت توضيح فوق نوع دوم ابرا 

كند بعداً  كه از حق خود ابرا مي هرحال نتيجه هر دو يكي  است و آن عبارت از سقوط و انقضاي حق است يعني كسي
  .دعا نمايد مشروط بر اين كه حق مذكور قابل اسقاط باشدتواند در مورد آن ا نمي

  ».پذيرد ابرا از آن جواز ندارد حقي كه اسقاط را نمي«: كند   قانون مدني به ارتباط اين موضوع چنين حكم مي956ماده 
مثالً . پذيرد بعضي حقوق قابل اسقاط بوده و برخي هم اسقاط را نمي:   قانون مدني چنين آمده است956در توضيح  ماده 

دين، حق مرور و حق شفع قابل اسقاط است ولي حق رجوع در هبه و حق خيار رويت قبل از ديدن مبيعه قابل اسقاط 
مبيعه خيار رويت خود را ساقط كرده باشد بعد از رويت،  نيست يعني اگر وا هب از حق رجوع ننمايد و مشتري قبل از رويت 

  )92 (.حق رد مبيعه را دارد

راي استيفافرق ميان    ابراي اسقاط و اب

  :هاي ذيل وجود دارد ميان ابراي اسقاط و ابراي استيفا فرق
شود، ابراي اسقاط آن است كه داين قسمتي يا تمام دين خود  كه تعريف دو اصطالح فوق ديده مي طوري: از حيث لفظ) الف

داين در مورد آنچه ابرا داده است، اقامه » .م اليعودالساقط ال يعود كما ان المعدو«سازد و با رعايت قاعده فقهي  را ساقط مي
ــض حـــق داين است كه باالي ديگري دا. تواند دعوا كرده نمي شت  و از نوع و اما ابرا استيفا عبارت از اعتراف به اخذ و قبـ

  .يدآ اقرار به حساب مي
ــذب بر آن مورد سمع قرار نمي) ب ــواي كـ گيرد، اما ابرا استيفا اخبار است، به دليل اين كه  ابراي اسقاط انـــشا بوده، دعـ

 مجله االحكام تصريح 1589و چنان كه در ماده . باشد احتمال صدق و كذب را دارد، دعواي كذب عليه آن قابل سمع مي
د باشد، مقرله به عدم كذب مقر سوگن است كاذب مي اگر كسي دعوا نمود كه او در اقراري كه به عمل آورده«: شده است

  .نمايد مي
ام ولي  كه از فالن شخص اين قدر پول را قرض گرفته: نويسد دهد و در آن مي كسي به شخص ديگري سندي را مي: مثالً

نمايد كه مقر در اقراري كه  ام، مقرله قسم مي ام اما پول را از وي قرض نگرفته گويد با آن كه به او سند مذكور را داده بعداً مي
  )93 (.باشد ت كاذب نمياس به داخل سند داده

تواند استرداد  هرگاه داين بعد از آن كه مديون دين خود را ادا نمايد از دين مذكور ابراي اسقاط به عمل آورد، مديون مي) ج
  )94(.باشد اما اگر داين ابراي استيفا داده بود دين قابل استرداد نمي. آنچه را كه ادا نموده است، مطالبه كند

  اص و ابراي عامابراي خ: قسمت دوم

آن است كه يك شخص به شخص ديگر از يك دعواي » ابراي خاص« مجله االحكام 1537 به موجب حكم مندرج ماده 
  )95(.خاص مانند دعواي مطالبه يك در بند حويلي يا يك مقدار رخت يا امثال آن ابرا دهد

دهد  ه ديگري از يك موضوع خاص ابرا مياگر كسي ب«:  مجله االحكام چنين توضيح شده است1564اين تعريف در ماده 
در ساير موارد كه  اما. شود و بعد از اين، دعواي او متعلق به عين مدعابها شنيده نمي. گويند چنين ابرا را ابراي خاص مي

                                                 
  ).535( شرح مجلةاالحكام ، منبع قبل الذكر ، ص - 4
  ).45(، ص 1365سال ) 12(انتشارات ستره محكمه، مطبعه دولتي، شماره : ابل مجله قضاء ، ك) انقضاءحق ازطريق ابراء( فضل من اهللا فضلي ، -5
  .8، و مجموعه قواعد و مسايل فقهي مجلة االحكام ، چلد چهارم، ص 15، ص 4دررالحكام، شرح مجلة االحكام، جلد- 6
  .15 درراالحكام ، منبع  قبل الذكر ، ص - 7
  البراء الخاص  هو ابراء واحد آخرين دعوي متعلقة بخصوص  ماكدعوي الطلب من دار او ضيعة اوجهة اخريا:   مجلة االحكام چنين مشعر است1537 ماده -8



اگركسي از دعواي حويلي به خصم خود ابرا دهد دعواي او در : طور مثال. متعلق به موضوع ابرا نباشد حق دعوا را دارد
  )96(».خصوص همين حويلي بعد از ابرا غير مسموع است مگر دعواي وي در قسمت زمين و رخت و ساير امور قابل سمع است

 يك شخص به شخص ديگر در مورد ساير ي عام عبارت از ابرايابرا:  مجله االحكام1538همچنان مطابق حكم مندرج ماده 
  )97(.دعاوي است

اگركسي گفته بود كه به فالن شخص از همه «: االحكام به عبارت ذيل آمده است مجله 1565تفصيل اين تعريف در ماده 
ام يا مرا نزد او براي ابد حقي وجود ندارد اين ابرا ابراي عام است و او حق ندارد در حق متعلق به زمان قبل  دعاوي ابرا نموده

تواند به اين قول ادعا نمايد كه  يعني نمي. شود نمياز ابرا  دعوا كند حتا اگر حقي را به موجب كفالت دعوا نمود نيز شنيده 
من پيش  از ابرا به فالن شخص كفيل بودم يا باالي شخص غير به اين قول دعوا نمايد كه شما براي كسي  كفيل بوديدكه 

  )98(».من به او ابرا داده بودم
 به صورت عام از جميع دعاوي به عمل  قانون مدني ابرا يا به صورت خاص از يك حق يا دعوا يا951به موجب حكم ماده 

دعوا در هر حقي كه متضمن ابراي خاص و ابراي عام باشد، قابل سمع «:  همين قانون959و طبق حكم ماده . آيد مي
  ».نيست

هرگاه  شخصي از جميع دعاوي براي ديگري ابرا داد، بعد از اين براي «: نمايد  چنين تصريح مي1649مجله االحكام در ماده 
تواند بعد به حيث وكيل يا وصي مال را براي شخص  اما مي. جواز ندارد كه عليه همان شخص  مالي را براي خود ادعا كنداو 

  )99(».ديگري ادعا نمايد
  :دهد  چنين تذكر مي1562همچنان در ماده 

 51به ماده »  نداردگردد و در آينده حق دعوا را در آن اگر شخصي از حق خود به كسي ابرا نمود همان حق او ساقط مي«
: است چنين صراحت دارد  مجله االحكام  كه در ماده فوق به آن اشاره شده51 و قاعده فقهي مندرج ماده )100(.مراجعه شود

بناء  . گردد كند طوري كه معدوم بر نمي يعني چيزي كه ساقط گرديد عودت نمي» الساقط اليعود كما ان المعدوم اليعود«
  .باشد گردد،  لذا حق مطالبه بعدي قابل سمع نمي ا انجام پذيرد حق مطالبه به اثر آن ساقط ميوقتي يك موضوع به ابر
تواند ولي صالحيت دعوا را به حيث وصي و يا  كننده از حقي كه ابرا نموده براي خودش دعوا كرده نمي خالصه اين كه ابرا

  . وكيل شخص ديگر دارد
تواند بعد از ابرا به حيث طرف مقابل ادعا  كننده تنها در مورد همان حق نمي اابراي خاص چون مربوط به حق معين است ابر

  .نمايد
است و چگونگي عبارتي كه ابرا كننده بدان افاده مطلب  ابرا مانند ساير مسايل مدني در فقه به طور دقيق بررسي شده

ترا از چنين و چنان دعوا يا : گويد طرف مقابل مينمايد در كيفيت حكم و اثر مرتب بر آن تاثير بارزي دارد، مثالً اگر به  مي
و اگر بگويد من از اين . تواند حق بري الذمه  ساختم به استثناي همان شخص بر ديگري در مورد عين مدعابها دعوا كرده مي

ن اگر ابرا همچنان در دعواي دي. تواند حق  و يا دعوا بيزارم و ادعا نخواهم كرد در آن صورت بر هيچ كس دعوا كرده نمي
ــدد  له اقرار مي شود و بعداً مبري مي كند درست نيست ولي در دعواي عين، اقرار بعد از ابرا قابل سمع است زيرا احتمال تج

  )101(.ملكيت عين متصور است

  فرق ميان ابراي عام و ابراي خاص
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برأ احد اخرين دعوي متعلقة بخصوص يكون ابراء خاصاًً والتسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق  بتلك ولكن له :  د دربردارمجلة االحكام متن ذيل را)  1564( ماده -  اذا ا
مثالً  اذا ابرأ  احد خصمه من دعوي دار فالتسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد االبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق . الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص دعوي حقه 

  »باالراضي والضياع وساير االمور
براء واحد اخ: مجلة االحكام  متن ذيل را دربر دارد) 1538( ماده -   10   ».رمن سائر الدعاوياالبراء العام هوا
اذا قال احد ابرأت  فالناً من جميع الدعاوي اوليس لي عنده حق ابداً يكون ابراء عاماً وليس له ان يدعي بحق قبل :  مجلة االحكام قرارذيل است) 1565( متن ماده -  11

  ».االبراء كفيالً لفالن اوان يدعي علي غيره  بقوله انت كنت لمن ابراته كفيالًتسمع  يعني ليس له ان يدعي يقوله كنت قبل . االبراء حتي لو ادعاً حقاً من جهة الكفاله
اذا ابراء  واحد اخر من جميع الدعاوي فاليصح له ان يدعي عليه بعد ذلك  ماالً لنفسه  ولكن يصح له ان « : مجلة االحكام  عبارت ذيل را دربردارد)1649( ماده -  12

  ».وصايةيدعي عليه لغيره بالوكالة  اوال
  ).51(راجع الما ده . اذا ابراء  واحد اخرمن حق يسقط حقه ذلك وليس له دعوي ذلك الحق : مجلة ااالحكام  چنين مشعر است )1562(  ماده -  13
  ).53- 47( ، صفحات1365مطبعه دولتي ، شماره دوا زدهم ،  سال :  كابل مجله قضاء) انقضاي حق ازطريق ابراء( » فضلي« فضل  من اهللا -  14



  :به اساس تعاريف و مصرحات  فوق مطالب ذيل قابل توضيح است
ابرا خاصه «: نگارد چنين مي) تنقيح االحكام في حكم االبرا واالقرار الخاص والعام(اله خود موسوم به  در رس)رح( شرنباللي-1

و اگـر چنين ابرا . گويد من از دين خود به فالن شخص ابرا نمودم اين ابرا مختص به دين است اگر به دين باشد مثلي كه مي
نامند و اين   عام از دين مييص داشتم ابرا نمودم اين نوع ابرا را ابراباشد تا كه از همه ديوني كه من باالي فالن شخ نموده

  .توان تطبيق نمود نوع ابرا را در عين نمي
 هرگاه ابراي از دعواي عين صورت گيرد، اين نوع ابرا در هر حالت صحت دارد خواه از دعواي يك عين خاصه صورت -1

ام و يا ابرا خود را چنين عموميت بخشيده  ين به فالن شخص ابرا نمودهگرفته باشد مانند آن كه بگويد من از دعوا همين ع
باشد كه در آن مفهوم ابرا از دعوا بر عين به مالحظه رسد، مانند اقرار به ابرا به طوري كه مبري به ابرا خويش چنين اخبار 

 .ردنمايد كه اين شخص از دعواي هر عين مربوط من برائت يافته است و چنين ابرا صحت دا

كند مانند اين كه بگويد براي من حق دعوا و  گيرد كه از هر عين و دين ابرا مي  ابراي عام به شكل اخبار صورت مي-1
له از حق من رهايي  يافته است، يا حق  دعوا باالي او براي من  خصومت نسبت به فالن شخص وجود ندارد يا اين كه مبري

د نيست يا باالي آن شخص هيچ ثبوتي از اثبات ندارم يا براي من همراه آن شخص نمانده يا باالي آن براي من تعلقي موجو
 .يك كار شرعي نمانده و امثال آن

كنم و  كند چنان كه حايز حق بگويد كه از حق خود به شما ابرا مي  همچنان ابراي عام به شكل انشا نيز عرض وجود مي-2
له از كليه دعاوي مبرا، خواه در قسمت عين  ابراي عام آن است كه مبريو حكم »  دارم ابرا كردم از حقي كه نزد شما«يا 

اين موضوع را به همين ترتيب تحقيق ) رح(وابن عابدين) رح(كه شر نباللي. باشد و يا در قسمت دين در آينده رهايي يابد
 .اند نموده

يرا انشاي ابرا  عبارت از اسقاط است و عين ز. تواند از عين قضا ابرا دهد، ولي ديانتاً حق ندارد مبري در ابرا انشا مي -3
 .كند اسقاط را قبول نمي

  )102(.شود تواند ابرا بدهد معناي آن اين است كه منبعد دعوا مبري در آن موضوع شنيده نمي و اين كه قضا مي

  

   تقسيم ابرا ازحيث زمان–قسمت سوم 

  ).مستقبل( زمان آينده يو ابرا) گذشته( ماضي ي ابرااست كه عبارت است از ابرا به اعتبار زمان به دو نوع تقسيم شده
اما در باره ابراي ماضي . به دليل موجود نبودن محل آينده، ابراي آينده درست نيست«: فقها در اين مورد چنين معتقدند كه
سبب «: گويد اي است كه مي و مبناي اين نظر قاعده» .شود كه تاريخ آن گذشته باشد بايد گفت كه تنها شامل مواردي مي

  )103(».سابق شرط صحت ابرا است
در ابرا حالتي موجود است كه در مابعد «:  در اين خصوص گفته است1563به تاييد مطلب فوق مجله االحكام در ماده 

دهد همان حقوقي را كه قبل از ابرا داشت ساقط  يعني اگر كسي به شخص ديگر از حق خود ابرا مي. خويش تاثير ندارد
  ».گردد حق دعوا را دارد و صرف در حقوقي كه بعد از ابرا حادث ميگرداند  مي

گيرد كه قبل از ابرا  ابرا از حقوقي صورت مي«: است كه  چنين مسجل نموده958همچنان  قانون مدني افغانستان نيز در ماه 
  » .گردد ثابت باشد و شامل ديني كه لزوم آن بعد از ابرا تحقق پذيرد، نمي

است قابل   حقوق ثابت كه متعلق به زمان گذشته باشد اعتبار داشته و به زمان آينده كه هنوز فرا نرسيدهبنابران ابرا از
  )104(.باشد تطبيق نمي

 مĤخذ، منابع و منقول عنه 
ته، انتشارات. كتاب صلح و ابرا. شرح مجله االحكام. اتاسي، محمد خالد - 1  .ق1403مكتبة اسالميه ، : كوي

ته، سال طبع ذكر نيست. انتشارات مكتبة العربيه.  جلد، جلدسوم4در ). شرح مجلة االحكام(كام دررالح. افندي، علي حيدر - 2   .كانسي رود،  كوي
 . ش1384محراب فكر،:  تهران. جلداول. دانشنامه حقوق خصوصي. و دوكتور محمدعلي طاهري. انصاري، مسعود - 3

ابل.انتشارات ستره محكمه. رهنماي معامالت. حقاني، محمد عبدالكريم - 4  .ش1348مطبعه دولتي، :  ك

يه، وزارت - 5 انون عدل  .1355 جدي 15 مورخ 353 – 19 شماره دولتي مطبعه جريده، رسمي  .حق دوم جلد مدني، ق
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شاره شده است ساير منابعي كه در متن و در پاورقي -6   .ها به آنها ا

  

   
  محمد تقي مناقبي

  

  مباني فقهي كفو بودن و همشاني در ازدواج : بخش چهارم

ر آمـده  اكفو به معناي صالحيت، نظير، همش  أ   «:  آمـده اسـت  )ص(در حـديثي از رسـول خـدا   . اسـت  ن و يا براـب المؤمنـون تتكاـف
شارح كتاب االحكام الشرعيه در مورد ضـرورت اعتبـار كفـو بـودن يـا همـشاني در        . هاي مومنان برابر است      خون 105.»دماؤهم

ار شـده  كفو بودن از آن رو ميان زوجـين     : نويسدازدواج مي  ك عمـر و شـامل اهـداف و           اعتـب راي ـي دي ـب اسـت كـه ازدواج عـق
ان     . هاي است مانند ازدواج، مصاحبت و همراهي، الفت و محبت و ايجاد خويشاوندي       مقصد اين موارد به طـور معمـول جـز مـي

  106.شود ن بر قرار نمياافراد همش
ل نفقـه،   زيرا نخ. شود نه زن ن بودن در عرف ازدواج از سوي مرد مطرح مي   اهمش ست آن كه امور مربوط به كفو بودن از قبـي

ه متـصدي   . يابد نـه زن  نمايند، در مورد مرد مصداق مي دين و احيانا مسايل ديگري كه برخي از مذاهب فقهي مطرح مي       زن ـن
ورت منقطـع و  است؛ بلكه تقريباً مذاهب به نحوي ازدواج با زنان اهل كتاب را يا به ص نفقه است و نه شرط اسالم براي آن شده        

ايين    . دانند  يا دايم جايز مي    ت       از سوي ديگر اگر مردي با زني از لحاظ منزلت اجتمـاعي ـپ دان مـورد مالـم د، چـن ر ازدواج كـن ـت
س كفـو و همـش   . نيست؛ ولي زنان در اين مورد هم حساسند و هم براي شان اين گونه مسايل مهـم اسـت           ن بـودن تنهـا از   اـپ

  .باشد ودن حقي قابل اسقاط ميالبته كفو ب. جانب مرد مطرح است

  ن در مذاهب چهار گانهامصاديق و مباني كفو و همش

  فقه حنفي) الف

داند طوري كه اگر زن با كسي ازدواج كرد و بعد معلوم شـد كـه بـرده     برخي از فقيهان حنفي، كفو بودن را تنها حق ولي مي    
ا . ند حق را داربوده خود زن حق خيار فسخ ندارد؛ بلكه اولياي او اين   ا تراضـي او را بـه عقـد مـردي در      اگر زن و اوليا ـب هم و ـب

و بـودن را شـرط      آورد و بعد معلوم شد كه همشان نبوده، نه زوجه و نه اوليا هيچ       كدام حق خيار فسخ ندارند، مگر اين كـه كـف
  107. باشند كرده

ودن از سـوي زوج اعتبـار    «: داند خر حنفي خود زن را نيز در خصوص كفو بودن داراي حق مي    ابرخي از فقيهان مت    همشان ـب
همشاني حـق ولـي   . تر از مرد باشد هاي مذكور در ماده بعدي پايين شود نه از جانب زوجه، پس جايز است كه زن در شرط      مي

شكلي ايجـاد      . باشد و حق زن باهم است و اعتبار آن در آغاز عقد مي   د ـم س از عـق ت ـپ از اين رو از ميان رفتن همشاني و كفاـئ
  108».كند نمي

ن، مـال، صـالح     : هاي صـحت ازدواج دانـسته شـده اسـت     در  فقه حنفي پنج چيز از عناصر همشان بودن و از شرط     نـسب، دـي
روزه    . انـد  هـاي همـشان بـودن آورده    بسياري از فقيهان حنفي آزاد بودن را نيز جزء مـصداق      . بودن، شغل  اگـر آزادي را كـه اـم

  109.شود شش تا  شماريم، جمعا ميمصداق خارجي ندارد نيز از جزء عناصر كفائت بر

   كفو بودن در نسب-1

ر باشـد          د يـا برـت همـشاني در  . همشاني يا كفائت در نسب آن است كه مرد از لحاظ خوني، خانوادگي و نژاد با زن برابـري كـن
ه برخـي از  هاي كفو بودن مهمتر و پر ارزش تر است؛ چنان كـ  نسب و خاندان براي تقريبا تمامي فقيهان حنفي از ديگر مصداق  

ودن   ، دين داري را اصال شرط معتبر در همشاني نمي110ايشان مانند محمد  داند؛ زيرا از نظر وي دين امر اخروي است و كفو ـب
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دازه باشـد       . از امور دنيوي و ما نبايد بين اين دو خلط كنيم     ـيش از اـن ست مگـر ايـن كـه ب  111.از اين رو فسق مانع همشاني نـي
  112.البته مراد ايشان از اين فاسق اعوان و ياران ظلمه است. آيد اراي مروت، كفو به شمار ميفاسق د: گويد ابويوسف نيز مي

قـريش بعـضهم أكفـاء    « :اسـت ) ص(عمده دليل حنفيان در مورد كفائت و همشاني در نسب، گفتاري منتسب به رسول خـدا      
ة، و المـوالي بعـضهم       يعنـي قـريش   113».أكفـاء لـبعض، رجـل برجـل    بعض و العرب بعضهم أكفاء بعض، حي بحي و قبيلة بقبيـل

ره و قبيلـه بـه قبيلـه و مـوالي          ه تـي برخـي  ) غيـر عـرب  (برخي همشان برخي ديگرند و عرب برخي همشان بعض ديگـر، تيـره ـب
  .همشان برخي ديگر مرد با مرد برابر است

ي   آن است كه تفاخر و ننگ در نسب)ص(دليل اين كه اين روايت منسوب به رسول خدا         سب      ها واقع ـم شـود و كـسي كـه از ـن
  . بنابراين بايد از جهت نسب همشان باشند. شود پست باشد، ناقص شمرده مي
هـا از ديگـران    گرچـه هاشـمي  ... زهـره و  تميم، قبيله عدي، بني اميه، بني هاشم، بني ديگرند اعم از بني قريش كفو و همشان يك  

ود بـه حـضرت عثمـان داد     )ص(ل خدادليل اين كفو بودن آن است كه به اجماع صحابه رسو        . برترند  دختر خود را كه هاشمي ـب
رب همـشان    ديگر قبايل و تيره. بن ابي طالب هاشمي دخترش را به حضرت عمر عدوي تزويج كرداكه اموي بود و علّي      هاي ـع

األئمـة كلّهـم   : مود فر)ص(پيامبر خدا. ها برتري دارد؛ زيرا رهبري اختصاص به قريشي دارد  قريشي نيستند و قريش بر ساير عرب  
  . يعني رهبران همگي از قريشند114.من قريش

والي      ي) فهمد عجم به معناي كسي كه زبان نمي ( عرب بر عجم   رب برتـري دارد و ـم ر ـع ي غـي اعـراب مردمـان غيـر عـرب     (عـن
د   مـي -نـد  به معناي بردگاني كه عرب آنها را از باب لطف آزادگذاشته بود-هاي فتح شده را از باب تحقير موالي      سرزمين ) گفتـن

والي عـرب و    ). از هر نژادي كه باشند(باشند  ها نيستند؛ بلكه موالي در ميان خود همشان و كفو مي    هرگز همشان عرب   ه ـم البـت
ي     115*.موالي قريش برابرند، چون تفاخر به اسالم است نه به نسب   د اسـالم اسـت؛ وـل  آزادي نسبت به عجم يا غير عرب همانـن

  116).به خالف غير اعراب(باشد زيرا برده ساختن اعراب جايز نيست  مينسبت به عرب آزادي الزم 

   كفو بودن در ثروت-2

يش   . از ديد فقيهان حنفي مرد فقير همشان زن ثروتمند نيست         زيرا معموال برتري جويي و تفاخر به ثروت و دارايي مثبـت، ـب
رورت همـشاني در مـال و ثـروت آن اسـت كـه ازدواج      دليل ديگر بـر ضـ  . هاي ديگر است، به ويژه در دوران ما از تفاخر به چيز 

ندارد؛ حاال اگـر در  ) درمقابل برده(ارتباط خاص و ضروري با مهر و نفقه دارد، در حالي كه رابطه چنداني به نسب و آزاد بودن  
و بودن، ميزان ضروري در كف. نسب و آزادي همشاني شرط باشد، همشاني و كفائت در مال و ثروت به صورت اولي شرط است     

  117.تواناي شخص بر دادن مهر المثل و انفاق است

   كفو بودن در آزادي-3

در . زيرا نقص در بردگي بيشتر از نقص در نسب است. مرد در امر ازدواج از حيث آزاد يا برده بودن همشان همسر خود باشد     
  .شويم اين باره به جهت انتفاي موضوع بيشتر از اين وارد نمي

  نداري كفو بودن در دي-4
د، اوليـاي او حـق اعتـراض دارنـد       ،از نظر امام ابوحنيفه و ابويوسف  رد فاسـقي ازدواج نماـي زيـرا  .  زني از خاندان صالح اگر با ـم

دتري اسـت؛ امـا محمـد كفـو بـودن در              سق ننـگ ـب تفاخر به دينداري بيش از تفاخر به نسب و آزادي و ثروت مهم اسـت و ـف
ي      كه گفتهداند، زيرا چنان    دينداري را شرط نمي    وي ـم دانـد و   شد ايشان دينداري را از امور اخروي و همـشاني را از امـور دنـي
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ستي و      . بيند اي ميان اين دو نمي   رابطه ر ـم ر اـث از ديد او اگر حاكمي شارب خمر نيز باشد، كفو زن عفيفه است؛ مگـر آن كـه ـب
ه جهـت     شود، البته نه به خاطر بي وب نميديوانگي از خانه بيرون بزند و كودكان او را دنبال كند، ديگر كفو محس         ديني بلكـه ـب

  118.سقوط مروتش

اسالم از اصول معتبر در مردم غير عـرب  : نويسد زيد االبياني از فقيهان معاصر حنفي در شرح االحكام الشرعيه قدري باشا مي      

رب ا  . در عرب اسالم معتبر نيست  . است و مـسلمان اسـت و كفـو بـراي     بنابراين كسي كه تنها پدرش مسلمان بوده در ميـان ـع

ي  كسي كه پدران و اجدادش همگي مسلمان بوده     د   اند؛ چون اعراب به نسب و خاندان فخر ـم ن  ( كنـن ا عجـم   ) نـه دـي غيـر  (اـم

سبت بـه        . اند؛ پس افتخار شان دين است هاي خود را نابود كرده      نسب) عرب وده ـن از اين رو اگر كـسي كـه پـدرش مـسلمان ـب

  119.كند و اين دو باهم كفو نيستند فخر ميكسي پدرش مسلمان نبوده 

   كفو بودن در شغل-5

و حنيفـه الزم اسـت؛ امـا از       صاحب بدايع الصنايع به نقل از جامع الصغير آورده       است كه كفو بودن در حرفه و شغل از نظـر اـب

شرعيه از    شـارح ا 120.ديد ابويوسف شاگرد وي كفائت در شغل معتبر نيست؛ مگر اين كه تفاوت فاحش و زياد باشـد      الحكـام اـل

  121.داند نظر ابو حنيفه كفو بودن در مشاغل را الزم نمي

  كفائت در فقه شافعي، مالكي و حنبلي) ب

ا فقيهـان حنفـي         در مورد مفهوم، مباني و مصداق    اد شـده ـب هاي همشاني، تفاوت زيادي ميان ديدگاه  فقيهان سـه مـذهب ـي
  :شود تفصيلي موضوع نيست و به كمترين اندازه بسنده ميجا نياز به بررسي  وجود ندارد؛ از اين رو در اين

ت   122.در فقه شافعي، كفو يا همشان بودن حق خود دختر و اوليا باهم است         گ و مالـم  از مصاديق كفو بودن كه براي رفع نـن
ت  ، شرافت نسب، دين، صالح بـو )در مقابل بردگي(سالمت از عيوب مثبت خيار، آزادي : و ضرر الزم است، عبارتند از      دن و كفاـئ

  123.در حرفه و شغل
ي از رسـول خـدا      124:نويسد  الدين نووي در المجموع مي    محيي  )ص( فاسق كفو مومنه نيست به خاطر حديثي كه ابوحـاتم مزـن

يعنـي  » .إذا جائكم من ترضون دينه و خلقه فأنكحوه، إال تفعل تكن فتنة في االرض و فسادا عـريض « :نقل كرده است كه فرمود  
ين و   اگر چنين نكرديد فتنه. ستگاري آمد كه از دين و خلق و خوي او راضي بوديد، او را زن دهيد  هرگا كسي به خوا    اي در زـم

  125.شود فساد عريض واقع مي
النـؤمكم فـي صـالتكم و ال نـنكح     «:ت حديثي منقول از سلمانتواند باشد به جه نسب نيز معتبر است و عجمي كفو عرب نمي     

هاشـم و   ن برتر است و بنيدر ميان عرب، قريش برديگرا. ود و زنان از شما را به زني نگيردعجم امام جماعت شما نش    » .نسائكم
  . المطلب بر ديگران برتري داردعبد بني

ي    . هاي كفائت است آزاد بودن و حرفه و شغل نيز از مصداق       گ و عـار ـم در . شـود  زيرا در اين دو اگر كفائت نباشد موجـب نـن
  .است دار اختالف شده مورد كفو بودن فقير با سرمايه

مراد از تدين  ديندار بودن در برابـر فـسق اسـت نـه     . از نظر فقيهان مالكي شرط همشان بودن يا كفائت در تدين و حال است 
  126.باشد ديني و مراد از حال نسب نيست؛ بلكه سالمت از عيوب موجب خيار فسخ ازدواج مي در برابر بي
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ن، شـغل، آزاد    :  ذكر شده استگونه وصف همانند نظر فقيهان حنفي شش البته در حاشيه دثوقي اوصاف كفو بودن   سب، دـي ـن
  .بودن، نداشتن عيوب و تمكن مالي

ديگـري  . يكي آن كه كفائت تنها در نسب و در دين شـرط اسـت  : است بن حنبل دو گونه روايت شدهااز احمد   : در فقه حنبلي  

  127.است  و تمكن مالي ابن قدامه دومي را ترجيح دادهدين، نسب، آزادي، شغل: آن كه شرايط كفائت پنج تا است

  مباني و مصاديق كفو بودن در فقه اماميه

ان   «: نويسدمرحوم محمد جواد مغنيه از علماي لبنان در باره شرط همشان بودن در نگاه فقيهان امامي مي    كفو بـودن در مـي
ف     كه ميان فرقـه في است، بدون ايناين شرط براي كفائت و همشاني كا. زوجين در نزد اماميه اسالم است    ذاهب مختـل هـا و ـم

   128».اسالمي تفاوتي در كار باشد
ودن      محور در كفائت ازدواج، اسالم است و تمامي فرقه: گويداو در ادامه به نقل از صاحب جواهر مي   ها كه ناصـبي يـا غـالي ـب

  .باشند ر احكام يكي و مشترك ميشوند و در ازدواج و ارث و ديگ باشد، ملت يگانه شمرده مي شان ثابت نشده
د و عجمـي      برده مي) صاحب شرايع و صاحب جواهر و ديگران(در نزد فقيهان ما    د همـسر آزاد اختيـار نماـي رب  (تواـن ر ـع ) غـي

همين طور صـاحبان مـشاغل در ظـاهر پـست، بـا      . تواند همسر عرب برگزيند، غير هاشمي با هاشمي ازدواج كند و بالعكس     مي
  129.هاي صاحب نام و بلند آوازه ازدواج كنند اندانصاحبان دانش و خ

ودن در دو چيـز   : نويسد شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي در كتاب الخالف مي         كفو بودن در ازدواج معتبر است و در نزد ما كفو ـب
ه در ادامـه   البته امكان قيام به نفقه در هنگام عقد شرط اسـت نـ  130.يكي در ايمان، ديگري در امكان قيام به نفقه    : شرط است 
إن يكونـوا  «:  فرموده است)ج(دانند؛ زيرا خداوند اما بيشتر فقيهان امامي همان شرط اسالم را در همشان بودن كافي مي    .زندگي

  .سازديعني اگر فقير و نادار باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي131».فقراء يغنيهم اهللا من فضله
مشان  خود در امور مالي، ازدواج نمايد يا به مهر كمتر از مهر المثل رضايت دهد، كسي حـق  به هر روي، اگر زني با غير از ه      
زيرا به اجماع فقيهان امامي كسي در اين خصوص بر او واليت ندارد، چه رسـد كـه بتوانـد    . ندارد او را مجبور به فسخ عقد كند  
  132.در امور مهرش دخالت نيز بكند
  :اند، از قرار زير است امي در اين زمينه ارايه كردهبرخي از داليلي را كه فقيهان ام

راي   133».فانكحوا ماطاب لكم من النساء «:  گفته خداوند سبحان كه فرمود است      -1 يعني ازدواج كنيد با آنچه كه پاك اسـت ـب
راي خـود   در اين آيه مباركه شرط نكرده . شما از زنان   ري نـژادي و   است كه با زنان اشراف و ثروتمندان و يا با كساني كه ـب  برـت
د   اگر چنين چيزي الزم بود، خداوند دانا و توانا مي    . لند ازدواج نكنيد  يخوني قا  آيـاتي ديگـري   . توانست آن را به وضوح بيـان كـن

  .اند ها سخني نرانده اند نيز از اين گونه شرط كه در مورد ازدواج حكمي را بيان نموده
ي  كفو بودن در امر دين و احيانا توانايي در پ  -2 اق و اجمـاع     رداخت نفقه كه ما همشاني را منحصر در آن ـم ـيم، مـورد وـف دان

ي . تمامي فقيهان مسلمان از هر مشرب و مذهب است    ل محكـم     كساني كه قايل به گسترش اين حكم ـم د دلـي تـري   باشـند، باـي
  .لت شرعي برخوردار نيستداليلي ارايه شده از سوي طرفداران آن ديدگاه در نزد ما از جايگاه منطقي و منز. ارايه كنند

أنكحوه، إال      «: است كه فرمود  نقل كرده)ص( حديثي كه ابوحاتم مزني از رسول خدا  -3 ه ـف ه و خلـق إذا جائكم مـن ترضـون ديـن
د،    » .تفعل تكن فتنة في االرض و فسادا عريض    يعني هرگاه كسي به خواستگاري آمد كه از دين و خلق و خـوي او راضـي بودـي

  134.شود ي در زمين و فساد عريض واقع مي  چنين نكرديد فتنهاگر. او را زن دهيد
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 مومنـان برخـي همـشان برخـي     135».المؤمنون بعضهم أكفاء بعـض تتكافـأ دمـاؤهم   «:  كه فرمود)ص( حديثي از رسول خدا    -4
  .است هاي مسلمانان قايل نشده در اين حديث نيز تفاوت ميان نژاد. ديگرند و خون شان باهم برابر

اك باشـد و تمكـن مـالي     136».الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار  «: )ع(مام صادق  حديثي از ا   -5 همشان آن است كه عفيف و ـپ
  .باشد داشته
ت الـدما و عليـه جـرت     )ص(االسالم شهادة أن ال إله إالاهللا و التصديق برسول اهللا« : )ع( حديثي ديگر از امام صادق -6  و به حقـن

هـا جـاري    هـا حفـظ و ازدواج    اسـت كـه بـه آن خـون    )ص(وند و تصديق رسول خـدا  اسالم شهادت به يگانگي خدا     137».المناكح
ها و نژادهاي مسلمان و يا ميان ثروتمندان و فقيران تفاوتي در كار بود، بايـد اعـالم    هاي تيره اگر ميان مناكح و ازدواج  . شود  مي
  .گرديد مي
ؤم     إن اهللا رفع باالس«: )ع( حديثي از علي بن الحسين زين العابدين   -7 ال ـل ؤم، ـف الم كل خسيسة و أتم به الناقصة و أكرم بـه الـل

   138».علي مسلم، و إنما اللؤم لؤم الجاهلية
ـته    ان برداش سان       خداوند با اسالم هر پستي را از مـي صاني را كامـل نمـوده و اـن ت      اسـت و هـر نـق ت را كراـم ورد مالـم هـاي ـم

ي  ها، مالمت تپس بر مسلمان مالمتي نيست و به راستي كه مالم. است  بخشيده ايـن سـخن را در جـواب    . باشـد  هاي جاهلي ـم
  .بود اي عبدالملك نوشت كه وي را از ازدواج با كنيز خود سرزنش كرده نامه

د ها و عموم آيات قرآني مربوط به احكام ازدواج، با روح اسالم سـازگاري تـام دارد كـه مـي          اين روايت  زد خداونـد   : گويـن در ـن
ك كـرده     . ندارندها جز به تقوا برتري       انسان روت تفكـي گ     اين كه ديگران امت را بر اساس خـون و نـژاد و ـث شتر از فرهـن انـد بـي

  . گيرد تا روح اسالم عربيت مايه مي

  نقد و بررسي مساله كفائت

شاغل و حرفـه     هـا همگـي    كفائت يا همشاني در نسب، خون و نژاد و همچنين در آزادي و برده بودن، در ثروت و فقـر و در ـم
هـاي   از البـال و حتـا اسـتدالل   . ها طرح و دفاع شـد  ها و مالكي از سوي بسياري از فقيهان مذاهب مختلف به غير از اماميتقريبا  

وم عـرب و           صريح دريافتيم كه فلسفه اصلي در تعيين موارد داخل در شرايط كفو بودن ميزان تفاخر و يا تنافر مردم به ويـژه ـق
سط و گـسترش حكـم شـريعت     عرق عربيت است؛ به اين معنا كه ديدگا      ه و عرف عامه عرب معياري براي تعيين، تضييق و يا ـب

ا آن سـرور      )ص(در برخي از موارد به شماري از احاديث منتسب بـه رسـول خـدا   . است  قرار داده شده   ده كـه گوـي  اسـتناد گردـي
  ! است كاينات برتري عرب بر غير عرب و برتري قريش بر غير قريش را صحه گذارده

ين          هدف از ن   ـيهم اجمـع سلمان رضـوان اهللا عل قد و نظر در اينجا خداي نخواسته اسايه ادب بـه سـاحت منيـع ايـن فقيهـان ـم
ده گرامـي     نيست؛ بلكه انگيزه اصلي طرح و بسط سواالت و روشن ساختن برخي زواياي مكتوم اين موضوع مي       باشد، تـا خوانـن

االترين      خود با ذهن نقاد و نگاه فقهي و حقوقي خويش حقيقت موضوع        رين و ـب ت خـود برـت را نيك دريابد؛ كه دريافـت حقيـق
  :ها است مصلحت

سنديده ملـت      درست است كه اسالم سنت     -1 هـاي ديگـر و مـردم عـرب را گـاهي اصـالح و تعـديل و سـپس امـضاء           هـاي ـپ
 مساله تفاخر و برتـري  گير است،رار داشته و هنوز اسالم با آن درها ق است؛ اما يكي از اموري كه همواره در محور چالش    نموده

  :ها در گذشته و حال با قوت بسيار رواج داشته و دارد اين صفت مذموم و مورد مالمت، در ميان بسياري از ملت. جويي است
در مصر باستان نيز تبعـيض  .  روميان باستان براي افراد غير رومي نژاد، ساكن در قلمرو امپراتوري روم حق مدني قايل نبودند    

دن  . كردتي و صنفي بيداد مي  نژادي، طبقا  هـا و طبقـات اجتمـاعي چهـار      »كاسـت «در هند مساله آريا و پاريا منجر به پديد آـم
ت  . هاي متمادي هنوز برده ستم طبقاتي و تفاخر جهنمي اجتماعي اسـت  ها انسان در طي قرن    صدها و ميليون  . گانه شد  جماـع

اي انجـام   ميرند؛ اگر بـه طبقـات اشـراف خـدمات شايـسته      و نجس ميشوند  و نجس متولد مي» پاريا«ها گويا نسل    »دراويدي«
ب شـوند     »كارما«بعدي و » تناسخ«باشند، ممكن است در    داده ا انـسان برتـري منقـل ت   ! ي جديد به شكل جانور ـي ان اـم در مـي

  .ديگر است اسالمي نيز سوگمندانه اين مشكل از بالياي خانمان برانداز و از عوامل اصلي نفاق و دوري ايشان از يك
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ـيض، تفـاخر، برتـري جـويي و     ساز، از برابري انسان  قرآن كريم در جاي جاي آن كتاب آسماني و انسان       سـخن  ... ها و نفي تبع
ي    » يهود«و سپس  » فرعون« قرآن  . راند  مي روت سـرزنش ـم راب  . كنـد را به خاطر برتري جويي نژادي و فخر به قـدرت و ـث اـع

همـان  . دهـد  شان مورد مالمت و نكوهش قرار مي هاي جاهالنه و وحشيانه ها و نفرت فروشيپيش از اسالم را نيز به جهت فخر       
ـنحط  عرب و قريشي كه دختران خود را زنده زنده دفن مي  كردند تا به خاطرداشتن نوزاد معصوم دختر در نزد قوم و فرهنگ م

زدنـد و   ود را به رخ رقيب بكشند، سر به صـحرا مـي  اي ايل و تبار خ آنان براي اين كه قدرت از دست رفته. خود شرمنده نباشند 
  . از شمردن قبرهاي پوسيده اجداد نادان خود هيچ اباي نداشتند

ارتگري و كـشتار، شـراب و عربـده       باشد، به روشني مي اگر كسي اندك آشناي با اشعار عصر جاهلي داشته      د كـه ـغ كـشي،   داـن
ه اصـلي     هاي ناجوانمردانه شبانه به ايل و قبيله ديگر،   حمله  ربودن زنان و كودكان مردمان ضعيف، زنا و فـسق و فجـور درونماـي

ه شـدت آنـان را       . بيني است  اين افتخارات و آن جهان     خداوند بزرگ به خاطر تمامي آنچه از كرامات اين مردمـان نـام بـرديم ـب
 شيوه رفتارهـا و هنجارهـا  هرگـز    يابيم كه قطعا اين ميها در  از اين نكوهش139.است نكوهش كرده و وعيد عذاب دردناك داده     

  .است مورد تاييد و امضاي پروردگار دانا و توانا قرار نگرفته
هاي تكاثر و تكوير و جاي جاي قرآن مجيد مطالعه  تواند در سورهبازگويي حال و روزگار آن تيره روزان را خواننده گرامي مي    

ا را از قلـم   منان از حكاوگونه بيان مختصر و رسايي سرور م    نمايد، همين  فرسـايي در   يت حال عرب و قريش در نهج البالغـه، ـم
د  «: او فرمود . سازد  بار بي نياز مي    اين وادي فالكت   ار  . شما قوم عرب داراي بدترين دين در بدترين خانـه بودـي ان ـغ هـا و   در مـي

شاوندي  و   ري ديگر را به ناحق مي هاي يك خون... لوليديد و هاي سمي و خطرناك مي هاي  خشن و مار    سنگ ختيد و پيونـد خوـي
  140».شد و فساد و گناهان شما را در ميان گرفته بود ها ميان شما پرستش مي بريديد، بت ارحام خود را مي

رب بـودن شـرط             حال اين سوال مطرح مي    ـته اسـت ـع ن اسـت كـه در هـيچ جـاي قـرآن ننوش شود، اگر فخر و بزرگي به دـي
ن و عربيت است، پس زنده باد اعراب جاهلي كـه سـردمدار و پيـشقراوالن و رهبـران     اگر امتياز و افتخار به خو. داري است  دين

ان  ! شـمردند؟  كردند كه قبر پدران پر افتخار و اجداد كبـار خـود را مـي   كار خوبي مي! آفرين بر آنها! اصلي عربگرايي بودند؟   چـن
  .دادند سر مي141ليت اشياخي ببدر شهدوا: كه اخالف راستين شان هم

ـتان         ها و فضليت رآن كه لبه تيز تيغ مبارزه را بر فرق جهالت    اسالم و ق   ه پرس دان و قبيـل هـاي تراشـيده دسـتان ناپـاك ثروتمـن
ر آن       است و با تيره پرستي مبارزه و ستيز دارد، چگونه در مورد حكم فقهي اين تفاخر      نهاده رار داده و ـب اي صـدور ـق هـا را مبـن

د اسـت روزي   . شود شتوانه مباني عقلي و نقلي محكم به صورت جدي مطرح ميها با پ اين طيف سوال! است؟ مهر تاييد زده   امـي
  .شود كه حيات العلم بالنقد و الرّد اي به اين پرسش داده جواب درخور و قانع كننده

ر بركـت رسـول خـدا     اين قلم براي اثبات ادعاي يادشده مي   دگاني ـپ  و )ص(تواند عالوه بر آيات و روايات پرشمار، تمام تاريخ زـن
هـاي بـسيار انـدك از آن     جا تنها به بيـان نمونـه   سيره آن حضرت را در تمامي منابع معتبر اسالمي به شهادت بطلبد؛ اما در اين 

  :شود بسنده مي
اكم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا إنّ أكـرمكم عنـد اهللا                   « :  آيه مباركـه   -1 ن ذكـر و أنثـي و جعلـن ا خلقنـاكم ـم اس إـن يـا أيهـا الـن

ا شـناخته شـويد       شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله       ما 142».أتقيكم م ـت رار دادـي ـتي كـه    . هاي ـق بـه راس
  .ترين شما در نزد خداوند، پرهيزكارترين شما است گرامي

باز مايـه  گفت  ترين شما در نزد خدا اعراب يا قريش هستند؛ حتا اگر چنين نيز مي   است گرامي   نفرموده )ج( در اين آيه، خداوند   
تفاخر نبود زيرا اين بزرگي در نزد اهللا است نه خود نمايي در برابر خلق و باج و امتيازگيري، زيرا تفاخر در برابر خلـق از جملـه    

  143.ها برابرند، چه رسد به عرب و غير عرب پس در ظاهر و مراودات، انسان. كننده ايمان و تقوا است امور زايل
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راي شـما از زنـان    » .طاب لكم من النساءفانكحوا ما «:  آيه مباركه  -2 ن آيـه نيـز    . ازدواج كنيد با آن چه كه پاك اسـت ـب در اـي
عرب و عجم باهم حق ازدواج ندارند و غيـر قريـشي   : است سخني از خط كشي قومي و نژادي به ميان نيامده و خداوند نفرموده 

  .با قريشي
رآن مجيـد بـراي        اگر عرب با غير عرب و قريشي با ديگر اعراب بر ديگر       -3 مسلمانان برتري دارند، چـرا در آيـات االحكـام، ـق

رايض و بـسياري از ديگـر        ! است؟ آنان حق و تكليف جداگانه تعيين نكرده       ه، ديـات، ارث و ـف چرا در احكامي چـون طـالق، نفـق
رب نمـاز صـبح     چرا در تكاليف مثالً نفرم! است؟ حقوق، خداوند براي ملت برگزيده عرب و قريش امتيازاتي قايل نشده   ر ـع وده ـب

  !اندازد كه نحن ابناء اهللا و احبائهبه راستي كه اين مسايل آدمي را به ياد سخنان قرآن در مورد يهودان مي! الزم نيست؟
ات           حديث -4 هاي مورد استناد در برتري عرب و قريش، بر فرض صحت صدور و صحت اسناد، خود خالف اين ادعـا را بـه اثـب
ة بقبيلـة        قريش بعض «: رساند  مي ـبعض حـي بحـي و قبيـل ايـن حـديث از بـاب آيـه     144»...هم اكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفـاء ل

راب از كـشتار انتقـام جويانـه و       » .الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثي باالنثي«:  سوره بقره است  178مباركه   كه در بـاب منـع اـع
رابرند و برتـري خاصـي در ميـان نيـست     ه كوچك قريشيدر انداز: گويد اين روايت نيز مي. اسراف در قتل نازل شد   در انـدازه  . ها باهم ب

  .ها باهم برابرند و در اندازه بزرگتر همه مسلمانان باهم برابرند بزرگتر عرب
ه و: )ص(فقال.  روي آن فاطمه بن قيس أتت النبي فقالت يا رسول اهللا إن معاوية و أباجهم خطباني     -5  أمـا  اما معاوية فصعلوك ال مال ل

  145.فنكحته و ما رأيت إالّ خيرا: قالت فاطمة» .أباجهم فال يضع عصاه من عاتقه، إنكحي اسامة بن زيد
امـا  : پيـامبر فرمـود  . اند معاويه و اباجهم از من خواستگاري كرده! يا رسول اهللا:  آمد، پس گفت)ص(فاطمه ابن قيس خدمت رسول خدا    

، با اسامه ابن زيـد  )ظاهرا كنايه از بيكاري يا پيري(دارد  اش بر نمي عصاي خود را از شقيقهمعاويه كه فقير است و مالي ندارد و اباجهم     
  .با او ازدواج كردم و جز نيكي نديدم: فاطمه گفت. ازدواج كن

 يك زن عرب قريشي را از ازدواج با مردان عرب قريـشي  )ص(حال اگر نسب و عربيت شرط كفو بودن، در ازدواج بود، چرا رسول خدا   
ـامال بـرعكس بـوده    ظواهر امر در سيره رسول خدا نشان مي! زاده تشويق نمود؟ بازداشت و با ازدواج با يك برده  او . اسـت  دهد كه امر ك

  . اي را بكند نه اين كه از عربيت دفاع كند هاي تعصبات خوني و قبيله ها كم كم ريشه همواره سعي داشت تا با اين وصلت
  .زاده جمع شدند سران عرب و قريش به دستور آن حضرت تحت لواي اسامه ابن زيد جوان برده. در موارد ديگر نيز چنين بود

 در زماني كه سران گردنكش و لجوج قريش و عرب جاهلي در مكه مانند عمر ابن عاص، ابو سفيان ابن حرب، معاويه ابن ابو سفيان، 
ها و آزارها  جان پيامبر و مسلمانان را با توطيه... و لهب، وليد ابن عتبه و مادر معاويه و زن ابوسفيان، ابوجهل، اب» هند«جنگ ساالر احد 
 را ) ص( هاي سياه و شتربانان ساده بودند كه با اسالم آوردن و جانفشاني خود دين خدا و جان رسول خدا بودند، همين برده به لب رسانده

ان و زنان مسلمان را به جرم ايمان در شعب ابوطالب محاصره  و كودك)ص(ها نه رسول خدا غير عرب. از شر قريش و عرب حفظ كردند
  .آنان همه عرب و قريشي بودند! تا پاي جان با دين خدا جنگيدند... بودند و نه در بدر و احزاب و احد و حنين و كرده

پس ديگـر چـه   ! قريش بودند؟غير از اشراف عرب و ... هاي بعد از پيامبر در جمل و صفين و نهروان و كربال و حرّه و      آيا سران جنگ  
  !ماند اند باقي مي هاي خود ساخته فضيلتي براي قريش و عرب و يا احاديثي كه براي توجيه كار

.  را حجامت كرد)ص(رسول خدا» يافوخ« در 146 ابو هريره روايت كرده است كه ابو هند حجام بياضي غالم فروه بياضي به نام عبداهللا-6
 اي فرزنـدان  147».و قال إن كان في شيئي ممايداوي به خير فالحجامة. اضة، إنكحوا أبا هند و أنكحوا اليهيا بني بي  « :رسول خدا فرمود  

  .اي از تداوي نيكويي باشد، در حجامت است و فرمود اگر در شي! او را زن بدهيد! ابا هند را زن بدهيد! بياضه
ه او زن   ابوهند بياضي هم شغل پست داشت يعني حجامت و هم غالم بود؛ با اي   ـا ـب ن وجود رسول خدا به عرب قريشي دستور داد ت

  !است؟ آيا كفو بودن در مشاغل و نسب از شرايط صحت ازدواج نبوده. بدهد
او فسخ نكاح را اختيار كرد؛ ولي پيامبر . آزاد شد در حالي كه شوهرش برده بود) نام زني(» بريرة« است كه   ابن عباس روايت كرده-7

 148. الحاجة لي فيه:  فقال»  ال، إنما أنا شافع«: أبأمرك يا رسول اهللا؟ فقال: فقالت» .لو راجعتيه فإنه أبو ولدك«: ري كردي ديگ به او توصيه
خيـر، مـن تنهـا    :  فرمـود )ص(آيا به دستور شما چنين كنم؟ رسول خـدا : بريره گفت. از فسخ برگرد او پدر فرزندت است : پيامبر فرمود 

  .مرا به او نيازي نيست: پس گفت. مهست) واسطه خير(كننده  شفاعت

ه بازگشت به نكاح مرد برده)ص( چرا پيامبر خدا   !آيا آزاد بودن از شرايط صحت نكاح نيست؟! اي كرد؟  زن آزادي را تشويق ب
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   .شان نيز چنين است هاي مومنان برخي همشان برخي ديگرند، خون149».المؤمنون بعضهم اكفاء بعض تتكافأ دماؤهم« : )ص( قوله-8
است كه اگر غير عرب، فرد عرب را بكشد ديه او همان است كه ديه يك غير  درست بر همين اساس ديه عرب و غير عرب برابر آمده

  .است به همين جهت خدا و رسولش فرقي ميان عرب با ديگر مسلمانان قايل نشده. عرب
 كه دختر برترين خلق خدا بود، به حضرت عثمان داد كه  كه از بني هاشم و برترين قريش بود، دختر خود را )ص(  چرا رسول خدا-9

  ...و! تواند عامل همشاني حضرت عثمان با دختر سرور كاينات باشد؟ آيا جز اسالم  مي! هاي معمولي قريش بود؟ اموي و  از تيره
  .ا در اسالم است و بسرسد كفو بودن مرد و زن مسلمان تنه با توجه به سواالت و اين مباني، به نظر مي: كوتاه سخن آن كه

... ادامه دارد   
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��1	���1	���1	���1	�        
9M�, ��� 4$� 1��� ���� �� �7� � �;< \(�� �� ��+ m���� ��" JD� ����� �� ���U �d �� *�� 4���?� \(�� � $6.  

�6&� �d �;< �(+ �� ����1.6 ��?=+ 4��>� �� �8 �!�<D� m . ��� ���?� 4���0�M � �������� � 4� %, ����X �� `=� B �+ ��
 � �������� � �<� J9� 4�K���� m�N)E�+ �� ���?� m�V(= � ���' D��Z5�� �� J4��)5G� J4�(=� � 4>��G � �� �� 1��� �5;6 ���

9��@� � �;< 4B�N� �� �M �� 1��� .�?� 4���0�M � 4>��G � 4��>� �� �� x�>N� DN)E�+ �+ f��� ���� �� 4�V 1)W� ��
 ��
 , . w�5, 4.�=o 4��)�o ��)f�, mo� (DX�� �&.� �� �)>����5�� 1��� � ̀ �$6 �<� J , LX�� D1��6�� ��.  

D1��: L�5��� ���?� %���0�M � `�$6 � �8 D� N)E�+ 4.�=o 4��>� �� � f��� ���� �� 4�V 1)W� .: �EB �� D+ �8 `>�
D� `>�: ��� �� \�� B �� 4���X �� `=� B � D1��: LX�� . B ���6 JD�: L�X� D1� Y�= D��+ 4���X �� \�� ��� � ��

9� 4��� ���V �0 �d �+ �;< ������ �� ��(�$� �� ��u� �� \�� B � %, ����X �B �+ �� `=� . JD�' T�)5G� �B � ��
��� �� D��Z5�� J4��)5G�D1� , ��� ���� �0 ��d �+ %, ����X�� ̀ =� B �+ 4� 4���� 4�.  

D� 4��6 ��� �+ ��� �� `��1� � �;< ����� �� n: �� H, � `�$6 �$�)B *�� 4���?� \(�� � . 4����� %� �� 1��� ̀ �$6 � ��
, ��[�� �+ I���� � m���)��� �8 D��+ �EB � J�1� , �=6 �+ �� 45;N��� �� `��, 1��� � �� J��  , D��+ �����:�� � N)E�+ � %

 ]�Ni� m���� ��(�� 4� %,���8 D���� �� 45��� ��?= �+ �8 D��+ �EB � �� JL1����� 1.6 �+ ����
� 4�(�� � %, �=6 ���h �+
 , .D� %, rM �+ �����)��� � 4��� 4���0�M �� 45;N��� J`���X � D � 4��h �.  

4�� %��h D � � ��D� 4��B� D�(� , � �����)��� � 45;N��� ��  . �1
� %, D � ��(�� �+ �8 `'(= ��(�� �8 ��, %��
 ���5N�Z� �d D1��6 D � 4�(�� �+ �� J�M� �/.� �� %, ��,� �+ ��N, �� ��k�� � ���.)0� � \(�� � J� L�N)� �� 7�� ��� ��

L�: X�,�� .�� �� J�: L1.:� ��� D � ��(�� � D� m�N�� �+ rM �� �6� �� �$�)B �8 ���5��� �,��� ��d �+ D � ��(
�� �: �$��� .�: ���� ��)>5�� ���5��)� 4�(�� ��d �+ �� J�: ��7z� 4� ��� D��� �� . �?= �� ���' 4�(=� �.�)>5�� ��

 , ���� %, ��� m��" �+ �>���G ��(�� � �.B'.  
�� �� f�� m���� ��(�� � ���: L�h �;< ���� 45��� �� D��Z5�� J4��)5G� J4�� . ���� !)�� D1��	� �� D�' �� ��� m��" � ��

 �)�B�H� ���� �+ \(�� � 4����, ��X ���1� �� ���5.B�+ � �8 �50�@ �� ��1�, ���� ����= D � 4�(�� � �� �� ��5�=� �v� �+
4: L�X�� n��$� %, . 9�" �+ �)�B�H� 4�(�� � ��D , �=6 �+�� %, ���.B� �+ `'�H� �� �.B' ��(�� �@ �� 46@ . ��
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��� 4�� :9� (G �� ��6 �;< ��(�� �� `���� �8 .D� �
 �� ��,X J���� Jg��)� �5=� �/.+ \(�� �8 ���|�6� 4� ���� �� .
� ���8 4���� �� D��Z5�� J���)5G� � 1��6 �� J9�� ��, %,���8 ���� �+ 1��� � �� �' � $6 � �8 �>��� �+ �.����� 4>U� � ����

4: ��� �� ��1�K�X . LX�� 4�;� D �+ q����< f�, mo� �8 ��� ���� 4��� ���.)0� �����)��� �� \(�� � ��, ��, ��
91��� ]�Ni� � %, �i��: 4�>' �+ �� JD1� , -' `N�� �+ ��.�;� � ��M�
 �� �'�� ��.��� �� JD1��:.  

 1��6 �� %�B ���
�6a� D�EB � �� J9� %���� 1U + \(�� � 4�B �� ��E��N� L�h �� ���.)0� � \(�� � �8 4: ���� 4���
9� ��M� �U + D � ��(�� � ���|0�, .9� %, ��B �+ �d �;< \(�� � m�.)0� \(�� � . � ��6 \(�� �8 D���@ �� ��
9 ,� X��N� L�d �+ %���6 � 1��� � ̀ �$6 .�: L1�u�+� L�d �+ %���6 4�|6 1��� � %, �=6 ���h �+ 1��� � �� .  

�� ����6 1���  � f��� L�h � *�� 4���?� \(�� � �8 D� �� `	�	
 .9� 4����' 4��� 4��>� �� %, ���6 D1+) : n�.������ �
*�)��>�� �)
�M�()Q(�� � �� JD� `)
� ���?� f��� L�h � *�� ����0 \(�� �  %, �=6 4��)5G� �� D��Z5�� J4���� �+ 1�

D� *���' D1��� �� �����5�� . �;< �.50�@ �� \(�� � %,���8 ���h �+ D��+ �� `��k� ��" J�: L ,� D��+ �;< �EB �� ���6
�� . �;< \(� � � %, �=6 ���h �+ 1��� � �� J4y� ZW.� D��+ �c�>: 4.�� ��>6 � \(�� %8 n�< �EB �� �  D �� D��+

9� 4����' 4��� %, ���6 �+ D�EB � 4��>� �� �8 9� m�: �+ ���&�) : �>H�  �7G �)' J¡>N6 m�H�� � w�5��� ¡>N6 m�.�¢5'£�
m��)>� �)� �'�E6 �� �� � w�a>�� 1:� 4�� m��� ����	�� \�� � ���1�� ¤��W�� 4' D7=M� f�.� ���()t ( D���� m�)�� �� 4.� q+ ��o

 D�, �5�� �� ��.� �+ 4��� ��.� %6 �8 w�5, � ����
� ���� � .�" �+ DK�, m�'�, �� �� ��1' �8 w�5, � ����
� �.�" + 4���
D : �.k� �� m�6��E� D��� . �+ �� %, ���� � 1��� �+ �� 4������= !� �;< 4��� �� �����, �� D�, �8 �8 �EB� �7� �� �� q+
, L�"� %, `���� � ~��9�, �8 �< �EB �� �'�@ �� D� ���� �� �X�� � w�a� ̀ ;� �d D�� DK�.  

�� L��� � �8 �!�< *�� ����0 \(�� �)Y(L�, ��� ���� �W�WV �+ 4���� ���= � %, `=� �+ �.�1:�� D�H�= ��  . � ��
�� D���� �� A.� %� �>��G 4��s� ��� �� J%���� ��� �	�k �0 �+ 4� D������ ���= . \(�� � �!���1)B ��= %, ̀ =� 4.��� �+

D� ���U �d �� ]�Ni� .9� 4����,�� w��" ������U �� ����� � 4>��G � L�d �0 �d �+ ���+ �+ �.����� 4>U� � �� . D1+ ��
W� �<� 4: �=�� �� w�Z� 4��� %, ��/.B�+ �H�5;� �+ q��1� m�)�� � #�$� L�V� �� 4&	' L�V� � 1��6 ���B � *��Z

9 , ��V�
 ���N= L�d �.� �+ �� 45�=� �.�8 � �;< �EB �� ����
� ��(�� �8 %, ���6 �+ `>�: �� ���V� . � ���+ �6 �� ��
9 , ���� �+ D1��: ��G rM �+ $6 � �8 ���+ �+ �.����� 4>U� � D���� !��" `>�: ��(�� . �;< ������ � �!���1)B ��

�8 4: �56�� ���� 4���9� m���� %���X �� `=� B � `>�: ��(��  . ��� �� \�� B � �� D1� 4� � D��+ 4���X %V�= ����
 ���: �� �=6 ���h 1��� � �!���1)B �� JD , ��� ���� ��M��� �+ ���5W�Z� �� ������� ���= ���h � �8 4: 4��, �� J9� m����

9�.  
���� !��" � �EB � �� `>�: � �8 ����@ ��� , ��� �.v�+ L�d �.� �+ %, ���6 �+ .)�(   

O�>� `>�: �O�>� `>�: �O�>� `>�: �O�>� `>�: �        
9K�, 2: L�d D1�M �+ �8 9� D�: L�)>5�� � �.>� ��� �+ ̀ >�: %, ̀ E� �+.  

L��- D�M 4)�	5�� �� 4E�� � 4.>� �+ fB�� �� J9� 1Z� ���<��6�� � �;< 4EB �� ��= �8 9� D�" �6�� ������ 4.>� �+ 
9� .�+ ��&	' � ��%, 2(iV�  : D� 4�K���� �� ����1.6 ��?= �>��� �+ ���N)E�+ �� 4��>� �� �8 9� �;< ����
� �EB �� ���N�

�: �=6 �+�� 4@)��� D�=� �� D��� � �� J4: L ,� �)� �.50�@ �+ �EB � �� J4: L���� m�)�� �EB �+ �<� .  
�6��.� �� N)E�+ �EB `>�: B ���.6 �+ O�>� �@�� ��9� D�: L���� �� `�$6 ����� �+ �EB � %8 DK . �� ����
� 4�(�� ��

 �8 �!�< ��� J���a@ �
���� �� �	� � ����� 1��� � ����H� � ̀ >�: ��" 9� `&6�$� �� �6�� ������ �8 ��" 4��� `>�:
�� ����� 1��� � �����N� �� ����G� � �6��.  

� 4��� ���� �� D�M 4E�� �!���1)B ��4: L1�� ��� %, �EB �+ ���� [�, g�B �8 D . �8 9� m�: �+ D�M 4E�� � `>�: ��
9��� �� S1B �� \�� �?= m���� .DK�, D�M 46 �� �����B D��|�� 4�!.� �EB �+ �8 n�<B ��.)�(   

�����d `>�: ������d `>�: ������d `>�: ������d `>�: �        
��� ���� %,���8 D�=� �� D���� �+ ��= �8 9� �)5$� ����
� �EB+ `>�: ��(�� ����+ �EB ��)�� �	' � �� J9� *

9� 4�$�� �����d.  

QQQQ - - - -\��
� D��	5�� \��
� D��	5�� \��
� D��	5�� \��
� D��	5��         



9�K���� �� ���� �+ ����&�� � �8 9� 4� � �� ���HV �� ��� � �� � 4� 4.�" �8 9� �;< ����
� �EB �� ���N� . � 4� 4.�" ��
 � �� *�" J9K���� ���� �+ ����N� � �8 9� ]�>� �� ��M��� �� ���N)E�+ �� $
 �� m�7�� Jw��
 J�X�� J`.G J�����+ J��c(�

D�� m���� �;< 4
� �� ��+ L1�u�+ ����
� �@� � ��" J9K���� D1��6 \�� �+ ����>)� � �=6 �� �8 D� ]�>� . � \��
� T�� �� ��
D�, �.v�+ �� }W6 �;< �EB � f�� �1c�	� �� \(, � �8 DK���� \�� �+ �1c�	�.  

tttt - - - -� 4�(=� � 4�(=� � 4�(=� � 4�(=� \��
\��
\��
\��
        
9 , ��G �� ���� �EB + m�" �?= 1��6 �� 9� \XM m���� + �8 9� �;< �����' �EB �� ���N� \��
� 4N�a&� �� ��(=� . B �� ��

9��@��� m�" 9� ��'�.� �� `������ �� m���� � �8 �;< ��@� 16 �� ������ f�� . D�X�� ���)� 4��� ̀ ������ � m�" �?= ��
 \��
� T�� �� �89� ����� D1�M }W6 � ��(=� �.  

���� - - - -\��
� 4�)� \��
� 4�)� \��
� 4�)� \��
� 4�)�         
D�� ]�>� D��+ ���>'� 4�
 � ����1.6 � �8 9� �;< ����
� �EB �� ���N�  . ��,X JD1��� J�/��)� �� ���N� %, �����N� �+ ��

V� Jx��� J-�	
 ��M�� � J-(k J¥���X� J`,: Jp� J���G� J�>�6 %, ��(��>� �+ �� 9� �;< �
 �� �EB ��� �� O�� J`�
9K�, ��� 9� ��, ���� %, 1��� �+ m���� �8 �����, .9� �;< ����
� 4�)� �� ���N� \��
� T�� �� �8.)�(   

O�>� 4	' �O�>� 4	' �O�>� 4	' �O�>� 4	' �        
�� D�: L�)>5�� ��.>� ��� �+ %, ̀ E� �+ �	' .�� �;< \(, �� �EB � f��5� L1�u�+ p@ � 4.>� �+ �6�� f�� � 4.>� �+ �� . � �	'

��)��9� D�: �5��� �� �;< ������� 4c7G �� 4��ZH� �� �8 9� L1�B�+ ����
� 4�)� �� 4�: � %, 2(iV� �+ ������V� ��  .  
O�>� ��	' � :9� 1���= ��1>5�� �� 4��� �&	' � �8 9� �;< �8 �EB �� ���N� ��	' O�>� �+ 4	'�. 4: ���, �>��� �+ �EB � ��

���M� 4��ZH� �� \��
� 4�: �84��6��� �;<  .DK�, L1�� ���+�� \�, A.�� 1&5z� �� ��	' � �.6 �+ O�>� �@� � �� . �+ ��
 �+ �� 9� D , ��X ������ �� ���V� �� �� 4c �;< �NB�a� �� ��&	' � �� �8 9� �;< �8 �EB �� ���N� ��	' %, 2(iV� 4.���

9�� ��1>5�� �� ��� �� , }W6 � ��c��� 4&	' � %, �EB.)�(   

T�U�� 4	' �T�U�� 4	' �T�U�� 4	' �T�U�� 4	' �        
�� �!���6 ����
� 4�: � �� J9�, }W6 �;< ���>'� 4�
 �� ����1.6 � �	' �8 ���: ,� 4�;� �N=�� . � �8 �: D(�� ��

�� T�U�� 4	' � L�>'� 4�
 ����1.6 . J`�
 Jw�NW5�� Jw�G� � 4�)G �� ����
� 4H���� 4�: �+ �>��� �+ f�� �@1)B ��
+ �;< ̀ 
�6� �� ̀ �B�,9K��V�
 �B� .�"�� �� A.� ̀ '>� D1��6 m(i6 �� ���' J`WV �+ �����, � ��.  

 �� ���)�� �� ��(=� J�1��	� `>�: ��" J�� ���� ���+ �+ 4	' � 4.>� `>�: � �8 ��: ���d �+ �� �;< �����>� D�: �� ��
9� ���: .��� ��X�z� �	' �+ -(k� ¦H� � `>�: � ��, ��, �!���1)B ��9� D1��6 Y�= �+ -(k� \��� �� �8 DK�, .)�(   

�����d 4	' ��(�� ������d 4	' ��(�� ������d 4	' ��(�� ������d 4	' ��(�� �        
D�)�j.� ���=�� L�h 1���� m���� � �8 9� �)>����5�� �EB �	' 4�(�� . ����' �� 4���, � �� 9� 4� � �� �' � �8 �� �6�6

9� 4� � D��+ `���� 4G��= �� D��� `��� �+ �� J9�� ]�>� �� .(�� �!���1)B �� �� �.G � ���8 D�: D�� %��h �	' 4�
D�)�j.� ����� 1���� �� L�): �+ l�V.  

�� 4:� #U� ���?� ���
 D�=� �� D����� ̀ �$6 � �� 4@)��� �� ���>� � 1��� � �	' ��(�� �8 �����1��6 L�d �V(= �+ .  
�� 4�$�� �����d��� �+ �	' ��&	':  

L��L��L��L�� - - - -����N� ����N� ����N� ����N�         
9� �;< ���8 �EB �� ���N�DK�, 9�K� �� ������+ �?= �1.6 �>��� �+ �EB � �8 D � �� ]��= � �EB � 4���� �1.6 � �8  .  

����U�� 4� � �� �EB � �� �
 J��,X J���� JA��)� ���.  

fB��fB��fB��fB�� - - - -�(��>� �(��>� �(��>� �(��>�         
D�!.�h ������ m�)��� � �EB � 4���� m���� B � �8 9� �;< ���7�< �EB �� ���N� .� m���� � �8 �� �6�6 ���8 4��� 

9� 4� � 9��+ �����, 4�16 �� 4)�G � �� 9�� ]�>� ���+.  



D1��: L�X� }��6 ��� �@�� p@ `���$� � ����
� �@�� . �� �����K� �� �EB �U� �� � �;< �EB �� S1B �8 \��
� �EB
9K���� �� ���� �+ �����N� � J9� �v� w��� � %, �=o �+ . �� S1B �8 \��
� �EB �� rM ���5W�Z� �� ����� 4����� � �;< �EB

9K���� \�� �+ ��(��>� � J9� L���� ��.  
9� 45�=� � �, �;< ��5=�+ �� %, ��� �+ 4	' � ��&	' 4.�" .9�: �G�5� D1� �� ��ZH� %, ��� �+ �	' � �� . JL�d �+ L�s� �

9� 4��� 4��� �;< ��&	' 4H.
 � *�16�� *6� : J�6��o J�1c�	� �+ *��DK�=< D1��6 ���6�	� �� ��(��>� J�����N� . ��1c�	� �8
91� �;< 4�)G �� 4	' � -(=� .9� �;< ��&G �� �
 J��,X JD��� J�/��)� �� ���N� �8 9� �/.+ ����N� ��. �!���1)B ��

�� ��)V�;� J���8 %� � �� �EB � �� ¥���X� J������� J���U��>� 4��� �� ���N� �8 9� �/.+ �(��>�9� ��,�  . ��6�	� ��
9� �;< �7G �1�� � �� 1
 Sa� � J1
 ��X � J1
 (@ � JY�Z� �� ���N� �8 9� �/.+ �!���1)B.  

  
  

O�>� 4	' L�V� �O�>� 4	' L�V� �O�>� 4	' L�V� �O�>� 4	' L�V� �        
4.>� D�E� 4	' L�V� � : 4� ��� �8 J�� ��: ���G �;< �)�,��� �� �	' L�V�)�	' ( 4�;� 4.>� 4
(iV� �� D�E� �EB � �8

 4� ��6 �� L�: ,�)L�V� (�� . D�: �.6 �EB+ �8 ��7�< �EB �� J9� 4.>� �+ r��� �� w�1&� � �V� �� J�� �>)G �V� � L�V�
DK�, ��� D�.  

 4��ZH� �� ��N.5�� f�
 4�)� �� 4�: � 1&5z� �>��� �+ �EB � �8 �� �;< �1���� 4���� D�� �� ���N� %, 2(iV� �+ ��
�: ���, �;< ���M� .� %, `	�	
 �+ L�V� %, ��� �+ 4� �< � ���M� ���)G� � �<� J���� D1�M ��@ �� 4� �<� ��M� ���)G

D , ����o ��M ���?� ��1�u�+ � ����Z� 4�: � �8 �: L1�u�+ �1���� �EB.  
���� �+ L�s� � :���� D1�M %� �< �� }W6 � D1��: ,� %, �5.� �� mo� �+ �8 4B��� ������ �EB L�V� .�5���� �� �EB �� 

9�, ̀ �M� f�W� �+ 4&� �� CG� �+ �� �8 JDK��� �� 4z�5� %@� �;< . 4��6�� �1��� ���� ��� %, ��� �+ �����>� �@1)B � ��
 T�U�� DB � %, ��� �+ D1��� 4@1)B � �8 �� �1�� ��	' � �;< �EB �� �5���� J�� ���?� f�W� � 4&� �� ���?� CG� � �� �8

N� �8 \��
� 4c7G9 , ��N.5�� �;< ���M� 4c7G �� 9� �;< �1��' �� �W�WV �� ���
 �� ��(
 �� ���.  

�+�� A.�� ���V� �� 4	' ��+�� A.�� ���V� �� 4	' ��+�� A.�� ���V� �� 4	' ��+�� A.�� ���V� �� 4	' �        
 �	' �� 9�, D1.6 �G�� ��N, �� ��� � ��M� 4�: �� J9����6 �;< ���M� �� ��M ��N.5�� � ����
� � �8 �� ����6 �EB L�V�

����
� � ���, ��N.5�� �� �� ���N�%, �i6��U �� �1���� �@1)B� ��� �+  . ����� D1�M 4� �< �� }W6 � \��
� 4�)� f�� b	' �
9� .���� �1�M ��@ �� %.v�+� �;< ���M� 4��ZH� �� f�
 B � L�, ��N.5�� �� . ��M ���, ��N.5�� �@1)B � f�� 4	' L�V� �

9�1.�< 4N�� ���M� � �� 9����6 �	�k ��.)� (  

�(�� ��(�� ��(�� ��(�� ������ !��" #�$� �� %	' 4����� !��" #�$� �� %	' 4����� !��" #�$� �� %	' 4����� !��" #�$� �� %	' 4        
 �+�� 7�)� �� ������� L�d ����0 �� lU�� �+ ���+ �+ �>c�: 4>U� ���� � �� \(�� �8 9� ����� !��" %��� #�$� 4�(��

9�, �=6.  
�� ���+ �� 4��>� �� � �EB �8 �� �� ��� !��" �� �� #�$� ��(�� � .� `�$6 � %, ���=�� ���h �+ 1��� � �� � L�)�j.� ����� 

�� ��� !��" �)B�� `>�: ��(�� .9����$� �EB � ��� !��" �)��� %, ����X �� `=� B �+ �� �� `�$6 L�h `���)� �EB � �� .
�� �EB � ��� !��" �����< DK�, ]�Ni� ���H���;�+ #�$� ��(�� � �8 �7G D�=� �� D���� � ������� � �G� �� �!���1)B �� . ��

� ��� �EB � ��� !��" �)/.+ L��� %, j� �+ ���5�>��� � �� L��� `�$6 � �� \�	� ��� 1��.)� (  

DK�, L�,�� ��Z;� �� }W6 �	5�� ���?� l�U�� � ��� !��" �B � �� J9K�, �$�� ���sW6 �/.+ (�6(�6 �+ m��.� �� �� . �
� �� � �EB �8 �� �� ��� !��" �� �� #�$� �� 4	' 4�(���� ���+ �� 4��> .  

D� 4��>� �� #G� �� �1Z� #�$� 4�(�� � . �� 4.>� �� ¦H� �+ 4��>� �� #�$� �� ��)`.� D�N� �� f�, mo� ( 4�V 1)W�
�1� , ��
� �� f��� ���� �� . 4>U� � ��" JD� �+�� DB�G �� 4���� �� �>c�: 4>U� ���� � ��� !��" �@1)B �+ \(�� ��

�:D� ]��= m���� � �1Z� #�$� ��(�� � �� D� m���� #G� �� �1Z� �>c . �+ #�$� 4>U� � �� 4��)�o � ���� �@1)B �+ ��
DK�, L1�� �+�� `8�� �d %, A.� .�: �5,� ��5� �+ \�5
� �� `)j� � �� �EB 1��6 ��.  

1�M �+ D�56�� ���+ �� 4��>� �� � L�7� mo� � �8 ������o �EB9K�, ,� L�d �:  



)�1	�� ���� 4' �.�7�� ���()Q§(%, �1� � �?: �+ mo� L�h �@� D� D , LX�� K��� ��$�6 �� .  
 ��)*�1�� �� ��Z�;� �� 1N��' ]W��6 w�5��� ���� �.�7�� ���()QQ( q+ �� �	
 �+ w�5, �1)W� D� �� �� D� D , LX�� K��� ��$�6 

���= �8 �� L�
 �� � ��, ���N�*��� �� �� �@� 4� 4����, .  
)f��� f��
 m1� *� m�	�� 4	�5� ��� �()Qt( �0M�� `)�
 �0 � ��7� �� mo� �� �� DK���� � �;��= �1)W� 9� �� ��$�6 ��  

D� �� �8M�� f��.  
9� 4����' 4��� 4��>� �� ��" J�� CG�� D��+ �EB � JD� \(, �� � �8 f�, mo�) :w�5, �aB� �	�� � ��>N��' n��N� ��.��7�� 

m�)
� f���>� ��()Q� ( D ,� `>6�5� �� D� ��v� �d n�.5,6 4.>� n��N� �EB K��� D� 9 , LX�� �8 9� w�5, �� mo� �� ��
4: ,� ̀ )
� 4��� �+ �8 9�� ���+ �� 4� �5H��;� �� 4���� m�" �� �6�a� �� DK���� �� mo� �@�� 4���.  

�� L��� � ��)Y(�� ��
� 4��>� �� � }���
� �� ̀ .� f��� ���� �� 4�V 4N� � ��" J�� �NG�� m�: �+ mo� � D��+ .  
9� 4����' 4��� 4��>� �� %, ���6 �� �+) :4
�� 4
� M� �B m� JD�&�� *� ]i.� �� �()Q� ( 4�?= ��B �� 1)W� 9�, �� DN= ��
��� �8 �� 4
� !� mo� �@� D� �� �;<�� ��: %�K�� �.  

9� m��: ��� �� ���+ �� 4��>� �� � #�$� ��(�� �8 �@�� �z�5� �� �)�:  
Q-D� *�� ���, �� \(��  . ���+ 4��>� �� � #�$� 9��)� �8 ��" �� JD� D�: ���� n�+ �� 4��= �;< m�Z	� �!�� B �� ��

�� D�: ��X�� .� �� �8 D� 4��>� �� #G� �� �1Z� �EB � J4B�+�� JC�� f�� B �� 4��� 4��= �EB � �� \7�5�� L�), � *�� � �
D� 1���= ���HV � L�), � �� ��� L�), � 4��>� �� ��" J9� �;< ��B �� f�� .D� n�+ �;< m�Z	� �!�� B �� �� . %, 91+

� �� �8 �!�< J9K�1.�< %, T�.Z� �?= �+ 7�@� 4�����G � �8 �5$� �&N: �� �: g�BD� ��� L�), � 4��> . �8 #c�: �� \��
� �EB ��
 ��?;+ �EB ��" J9� m �Z	� J9� 9�: ��G rM �+ $6 � �8 4: �EB q�� �+ �@�� %�� 9� ���5��� �� ���?� ���)�j.� � 1��� � $6 �

4��, n�� �$� ���� �W�WV �+ �M�
 �� ���8 4������� D� ���� .�  $6 �  �8 #�$� �� m���� �EB �� � 9� ��G �� ���?� ���)�j.� 1 ��� 
�1� �,�+ � � ���= �;< ��B �� �B�+�� J��G .9X��� ��1>� � �  ��E� � �$�)B #�$� �EB � �� . D�d 4!��6 �EB � %, ��M�
 ��.��� �+ �8

9K�, L1�� .9�, `�M� L�d ����0 �� lU�� �+ m�Z	� �+ #�$� �>U� � �� L�), �+ #�$� ��(�� �  �8 .  
���=�� \�� �1N� � ������ � �: 9M�, �;< ��)G � �EB � �.  

9� 4��6 �� �� �EB ��= �� fB �� J9� D , 1�,�� �d �1N� + ������ �� `��1� � `>�: 4�(�� . \��W� �, D� f,�
 �, n�< B ��
���� � �,� �, D� 4���' Jfz� �, D� w� J45��+ ��� �, D� 45��+ *�?� J����� �, D��o9� D�: L�X� D���� D1���� �+ m . ��

9� D ,�� -�	
 D���� 4� �� ���h .D�� 4������ r��� �+ 4c�� 6 �� f���� J��� J���� D1�e6 �6+ � � n���B �� . �� DX��� %, \(�� �+
D� �)� l��V �� D�	� ���>� `���' �� 4������ � DX��� .�o �d 4�����, �� 1�c�� �+ D1N� � ������ � �� �� �8 9� 4�@�� }���
� �� �����

D� 4����' 4��� 4��>�) :f,�	�� ��1.� f��,� m� ��'��>5� �c�N� � ��6�>: f,�.�>G � 4s�� � ,� *� f,�.	�= ��� r�.���&����()Q�( ���= �� 
�� ��
 �8 4/0 D�� �� �� \�o �8 D � ��� �� �(V� L�h 4��� 4� D , �1�+ K��� ��$�6 .��"� �� � 4��N� 4��N� �� %!��< 4��� K��� 4c 4

9� 4��5� 4���� w�� 4	5� �d �� � �7� �+ �;< 4��� �� X7>� �� \�� �d �8 ��$�6 �� �6 ���� b�u�+ � �8 ��� ���+.  
����'� 4��� f��� ���� �� 4�V �� L��� �8 9� 4�@�� %, O�: }�1
 �+ ��) : � J1
�� f�6� m� r�.�� �&���� ��'M M� J1
�� f,�6� m�

D�	5��6 M� )
� 4�� ���M M� ���� 4�� )
M M� 46� 4�� 4)z>�M � 4)z� 4�� 46>�()Q�( ��$�6 �� JD� 4��5� w� ��$�6 ���= �� 
D� �� 4��5� �(+ .� �� �� 46� + 4)z� � �� �� 4)z� + 46� g�B � 4������ �� `���' g�B �5$� �8 4��� ���N= ��� + 45��+ ��� 

�� D�	� �+ !� 45��+ ��� + 45��+ ��� � �� �� 45��+  .  
9� 4����' f��� ���� �� 4�V �� L��� �!���1)B ��) :�B1� `>i	� `�� 1)W� `.6 �)k�' m���()Q�( 4�V 1)W� � ��� �)k�' 9�8 �, 
4EB � rM \ , �6 ¨�@ �;��= D ,� (@ f��� ���� ��.  

U��� �D� D , \�)5B� �d D1���� �+ ���	
 �� m���� � �1N� + ������ �� `��1� � \(�� �8 9� ��M� ����0 �� l .  
 �.����� ��?;+ �� �EB ���5��� �.�" �8 D��+ �1
 �� � �� J9�58�� ���X��o �d ������ �� `��1� � �8 �� �� �� Z� 4.��� ��

D� D ,�� D�" %,�����5�� .�.�� fB��6�� �), ��d �EB � �y6 4�)� 9K�, ����+ �6� �+ DX��� ��>: ������ �� `��1� � �8  . ���� � ��
9K�, L1�� �+�� �d 91���� �+ m���� � A.�� ���5��+ *�?� �� ���5��+ ��� � %, ����� �+ ���+ . ���	
 �EB �� m�5��+ ��� 9��+ ���� � ��

9K�, L�,�� �� ���5��+ *�?� �8 �;<9��� �1� �� `�)B� �d � ���5��+ ��� � ���+ �+ m�5��+ *�?� �� J9� ���+ \�W�  . � �	Nk 9���� ��
9� �� -�	
 9���� �1���� �+ m����.  

tttt - - - -�)� �� �z�5� �)B�� �)� �� �z�5� �)B�� �)� �� �z�5� �)B�� �)� �� �z�5� �)B��         



 �;< ��,� �� ��X �� ��+ �'k �� �����)��� � J�� 4�@�� ���� �� 4��>� �� � #�$� ��(�� �8 ��N, �� ������ \�)5B� � � \�5
� � ��d .
9�, 4��= �� �[�� �;< ���	�Ni� �� �EB � �� JD�, `��k� �� D��+ �;< �EB �  �0�= �� �U� �+ ��= . ]�Ni� �0 � `>�: ��(�� � �� ��

D� *�)�� �0 �d ���?� .9 , �� 4$,� D�� fB m��� 4$,� �� �)� �  �, �� %, �6�	� �+ �EB � ��= ��.  
= �� \�5
� � �� �EB ��= �� D�: ���G rM �+ $6 � �8 �!�< #�$� D��)� � S(= �+ #�$� �>U� �8 4: ������ %, j� �+ 1 ��6 �N

9��� �� j� �+ �1� �� .9X� ���� \�)5B� �� \�5
� � ���+ �+ #�$� D��)� � �� . �� ��� �� m���� � �8 4: ��+ n�< �8 `=� B ��
m�" �;< ��!.��: 4���@�  .9�, ���= �[�� �;< ]�Ni� �� �EB �.  

9 ,� *�)�� ]�Ni� �0 � �EB � �8 J9�� `��)U 4c�G� �8 9�, ̀ �
(V ]�Ni� � `=� �EB %, �>��G �+ m���� .  
� �0�= ��?= �+ D��+ ���= � �;< �EB �� �� L�, �1�+ ��M m���� � �� ����X ���= � �;< ���5��)U �)&� � m���� �  ���� �U� � . DX��� � �

 ��M� D1��6 f��� ���� �� 4�V �� L��� �� 4"�� 4.5���� J�� �+ m�)�� �  r��� �+ #�$� ��(�� ��" J9� ̀ ��)U �!���� #�$� ��(��
�� .�� �;< �.50�@ �� m�)�� � D��+ �0�= ��?= �+ �;< �����5�� �� ���>�$� 4@1)B �� � �.  

?� `WV � C�i� �@1)B ���, ,� L�s� � � DX��� ���:  
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  احكام غصب در فقه اسالمي
   اسالمي، مقارن با قوانين موضوعه ه بين مذاهب پنجگاناي يسهبحث مقا

  سومبخش 

  
  عبدالجبارحمد شراره: تاليف

  عزيز اهللا عليزاده مالستاني: ترجمه و تلخيص

 

  
  : گيريم، تا اين حقيقت واضح و آفتابي شود ي خود كلمات فقها را به بحث مي هم اينك مطابق شيوه

  در مذهب حنفي

يكي از آنها مربوط به آخرت است، و آن گناه و استحقاق مواخذه : براي غصب در اصل دو حكم است: كاشاني گفته است
است، اگر از روي آگاهي اين كار را بكند؛ زيرا اين كار معصيت است و ارتكاب معصيت از روي عمد، سبب استحقاق مواخذه 

   )112(.است
ذمت است، و استحقاق سخط و عذاب را دارد، خداوند فرموده غصب، فعلي است كه فاعل آن مورد م: و در روضه آمده است

كسي كه شبري از زمين را غصب كند، : روايت شده است كه) ص(اموال خود را بين خود، از راه باطل نخوريد، از رسول: است
   )113(.خداوند در روز قيامت از مرز هفت زمين، آن را طوق كند و به گردنش اندازد



 و در )114(.حرمت غصب به ضرورت ديني معلوم است: م غصب را ذكر كرده، و در دير گفته استفقهاي اين مذهب تحري
اخذ و تصرف اموال مردم از راه باطل، برده وجه است كه همه اش حرام است، از جمله آنها غصب : قوانين آمده است كه

   )115(.است
ر قسمي حكم مخصوص خود را دارد، و همه با اجماع تعدي عين بر اموال مردم هفت قسم است، ه: و در مواهب آمده است

11(.محكوم به تحريم است، كه غصب و سرقت از آن جمله است 6 (  

  در مذهب شافعي

هاي شما و اموال شما بر  خون:  خطبه خواند و گفت)ص(غصب حرام است، براي آن كه رسول اهللا: شيرازي گفته است
   )117(.ديگر حرام است يك

1(.اصل در تحريم غصب قبل از اجماع، آيات و اخبار است: ش گفته استا شرقاوي در حايشه 18 (  
   )119(... در خطبه خود گفت)ص(غصب حرام است؛ براي آن كه رسول اهللا: در مجموع آمده است

  در مذهب حنبلي

ب، حرام غص: بهوتي در كشاف گفته است. فقهاي اين مذهب به حرمت غصب قايل هستند، و بر آن نقل اجماع كرده است
   )120(.بعد آيه و حديث را ذكر كرده است. است اجماعاً

   )121(.غصب حرام است، و آن استيال برحق غير است از روي قهر: در اقناع آمده است

  اما در مذهب جعفري

ل عقل و غصب به دلي: در تذكره الفقها آمده است. اند اند، و براي آن نقل اجماع كرده همه فقها به حرمت غصب تصريح كرده
  ) 122(.كند بر قبح ظلم و عدوان، و غصب، نوع از ظلم و عدوان است نقل حرام است؛ و عقل به ضرورت حكم مي

بعد گفته و اجماع قايم است بر ... تحريم غصب، با ادله عقليه، كتاب، سنت و اجماع معلوم است: در مبسوط آمده است
1(.حرمت غصب 23(    

توافق دارند برحرمت غصب، و آن از بدترين ظلم است، كه ) كتاب و سنت و اجماع(ل و نقل عق: در تحرير الوسيله آمده است
   )124(.كند عقل مستقالً به قبح آن حكم مي

  قواعد فقهي و حرمت غصب

  . شود قواعد فهقي زيادي است كه از آنها، حرمت غصب استفاده مي

  قاعده فقهي چيست؟

ه گونهقاعده فقهي، حكم كلي است كه تحت آن، مجم اي است  وعه از مسايل شرعي متشابه مندرج است؛ تشابه اين احكام ب
   )125(».شود يقين باشك زايل نمي«شود، مانند قاعده  كه حكم كلي شامل همه آنها مي

توانيم بگوييم يكي از اصول نظريه حرمت غصب،  وجو كنيم، و مي توانيم در بعض قواعد فقهي مقصود خود را جست و ما مي
  : شود و هم اينك به بيان دو قاعده اشاره مي.  فقهي استقواعد

  . در اسالم حكم ضرري وجود ندارد) 126(»االضرر و الضرار في االسالم«: قاعده اولي
و اين حديث شريفي . اين قاعده فقهي است كه فقها زيادي از مسايل كه در كتاب غصب و فصول آن است، مرتب كرده است

و معناي كه از آن مقصود است، . شمرده است) ص( را درآورده، و از كلمات جامعه حضرت نبوياست كه صاحب الموطاء آن
و اين تعبير عام . نفي مشروعيت ايقاع ضرر است؛ چون وارد كردن ضرر، ظلم و تجاوز است و آن از نظر شرع جايز نيست

  . شود است، شامل نفس انسان و مال و غيره مي
  . ب حرام است؛ چون ايقاع ضرر است به مال غير و آن منفي المشروعيت استفهميم كه غص از اين قاعده مي
 كسي جايز نيست بدون  براي احدي روا نيست كه در ملك غير بدون اذن او تصرف كند، چنانچه براي هيچ«: قاعده دومي

  » .و امر به تصرف مال غير باطل است. سبب شرعي، مال غير را اخذ كند
مربوط به واليت است؛ كه ) غير(مناط جواز تصرفات و نفاذ آن در مال : شرح اين قاعده گفته استاستاد شفيق العاني در 

ه مال غير واليت ندارد، تا تصرف او معتبر . باالصاله ولي باشد، يا وصايت داشته باشد، يا وكالت داشته باشد اما اجنبي نسبت ب
و اين كليات از نظر معنا متقارب است و حكم . مان مترتب استپس اگر تصرف كرد، تعدي كرده و بر متعدي ض. و نافذ باشد

  . باشد مي» هر چيز مسلمان بر مسلمان؛ خون، مال و آبروي او حرام است«: و دليل اين قواعد حديث شريف. آنها يكي است



از احترام ( وقتي  است كه)ص(اما در حق ساير ملل و ارباب اديان آسماني، قول حضرت نبوي. و اين البته در حق مسلمانان
   )27(.آنچه براي ما است، براي آنها است و آنچه بر عليه ما است، بر عليه آنها است: سوال شد، فرمود) خون و مال آنها

  . آيد، چون تصرف در ملك غير بدون اذن او است از همين جا حرمت غصب به خوبي به دست مي
علي اليد ما اخذت حتي « و آن )128(رد ضمان غصب نقل كرده است؛استاد عاني در تحرير المجله، قاعده ديگري را در مو

   )129(.است؛ يعني به ضرر دست است چيزي را كه گرفته تا آن را به صاحبش بدهد» تودي 
و ضمان مسووليت و عواقب شرعي . اند با اين قاعده زيادي از فقها در باب غصب و در مورد ضمان غاصب، استدالل كرده

پس اگر كوتاهي كند و اين مسووليت را ادا نكند، .  سبب اخذ مال غير، آن را به سوي خود كشانده استاست كه غاصب به
  . گناه بزرگ را متحمل شده است

  )برحرمت غصب(داليل عقل 

  . اند شود كه در قول به حرمت غصب، فقط به عقل اعتماد كرده از كالم بعض فقها ظاهر مي
و آن اين است كه آيا عقل در ادراك حكم . شويم نيم؛ زيرا به يك مساله اصولي گرفتار ميخواهيم روي اين مساله دور بز نمي

كه به حجيت و اعتبار آن قايل  كساني.  و اين مساله بين فقها محل نزاع طويل و عريض است)130(شرعي حجت است يانه؟
و كساني كه عقل را از اين مرتبه دور . انندد آن را بعد از كتاب، سنت، اجماع، منبع چهارم استنباط حكم شرعي مي. هستند
  . اند دانند قياس را به جاي آن وضع كرده مي

شود اين است كه هر دو طرف، بر يك قدر مشترك كه عبارت از استقالل عقل است به  به هر حال آنچه براي ما حاصل مي
اند به آيه  و استناد كرده. تواند درك مي) شارعبا قطع نظر از امر (ادراك بعض احكام توافق دارند؛ چون عقل حسن و قبح را 

كه شرع نيز به حسن عدل و احسان قبح فحشا و منكر، » ان اهللا يامر بالعدل و االحسان و ينهي عن الفحشا و المنكر«: شريفه
اند،  انستهاز چيزهاي كه در آن شكي نيست، اين است كه آنهاي كه قياس را چهارمين منبع تشريع احكام د. اقرار كرده است

وجو  اند و انگهي در فرع همان علت را جست عقول خود را در استنباط علت حكمي كه در اصل موجود است، به كار برده
  . شوند اينها در همه اين موارد در رسيدن اين معنا به عقل متوسل مي. كنند، تا حكم اصل را روي فرع اثبات نمايند مي

كند و قباحت آن را درك  حرمت غصب، امري است كه انسان آن را تعقل مي: اند فتهبينيم هر دو طرف گ همين است كه مي
  . تواند؛ زيرا غصب از بارزترين مصاديق ظلم است مي

بينيم كه  ليك در عين حال مي. كند، پيروان فقه حنفي است پس طرفي كه استقالل عقل را به ادراك حكم شرعي نفي مي
  )  131(.معقول اين است كه غصب فعل مذموم است و فاعل آن استحقاق عقاب را دارد: گويد سمناني در روضه القضاه مي

  )يعني قباحت غصب توسط عقل قابل درك است(
و از طرف ديگر كه قايل به استقالل عقل در ادراك حق و قبيح در اشيا هستند، و در نتيجه قايل به حجيت عقل در ادراك 

  )132(.حكم شرعي هستند، مذهب جعفري است
بدينسان اصولي كه در قول به تحريم غصب، به آن استناد شده و فلسفه تحريم آن، كاملشد كه مجالي براي شك باقي 

  . و هم اينك نوبت آن رسيده كه در پرتو آن، زياد از احكام فقهي كه متعلق به غصب است، به بحث گيرم. ماند نمي
  فصل سوم، در رد مغصوب و احكام است

  :ث استدر اين فصل سه بح
  بحث اول، حكم رد و ادله آن؛
  بحث دوم، مستلزمات رد؛ 

  بحث سوم، متعدز بودن رد؛ و 
  . اما بحث اول، حكم رد

  زمينه 

ه احكام غصب، احكام ضمان و احكام تصرف غاصب، معرفت پيدا نماييم، ناگزيريم در اول بدانيم  ما كه مي خواهيم نسبت ب
  حكم چيست؟

ن، با مفهوم آن نزد فقها اختالف دارد، و حكم نزد اصولين، خطاب اهللا است كه به افعال ظاهراً مفهوم حكم نزد اصولي
  ) 133(.مكلفين تعلق گرفته است، از نظر اقتضا، تخيير يا وضع

حكم، اعتبار شرعي است كه به افعال عباد تعلق گرفته است؛ : در نزد اقاي حكيم، تعريف مناسب براي حكم اين است كه
   )134(.ا غير مستقيمتعلق مستقيم ي



  :ها و انواع حكم نزد اصولي

  حكم تكليفي) الف
اين حكم را از اين » كند حكمي است كه اقتضاي طلب فعل،  يا باز داشتن از فعل يا تخيير بين فعل و ترك را مي« و آن 

شود به احكام  حكم تكليفي به نوبت خود تقسيم مي. جهت تكليفي ناميده كه در آن كلفت و مشقت است براي انسان
   )135(.پنجگانه؛ يعني وجوب، ندب، تحريم، كراهه و اباحه

  احكام وضعي) ب

1(»كند خطاب شارع است كه گاهي براي شي، سببيت، شرطيت يا مانعيت را جعل مي«و آن،   اين بود تعريف حكم نزد )36
  . ها اصولي

  اما تعريف حكم نزد فقها

 آنچه مقصود ما در )137(»طاب خداوند تعالي است، مانند وجوب براي صلواهصفت شرعي است كه اثر خ«حكم در نزد فقها 
اينجا است، اين است كه حرمت را به اعتباري كه از اقسام حكم تكليفي است، بشناسيم و سببيت را به اعتبار كه از اقسام 

  . حكم وضعي است بشناسيم
و حكم اخروي كه .  همان ضمان و وجوب رد استحكم دنيويي كه: و آن براي اين است كه غصب داراي دو حكم است

  . همان گناه و عقاب است، چنانچه به زودي توضيح داده خواهد شد
و » شود، به طلب حتمي چيزي است كه با آن باز داشتن از شي طلب مي«: بنابراين، تحريم آن طوري كه گفته شده، است

لب كردن شرع است، باز داشتن از فعل را بر سبيل جزم و الزام، و اثر تحريم ط:  و گفته شده كه)138(.اند اين را تحريم ناميده
1(.و فعلي كه ترك آن مورد طلب باشد، حرام است. آن در فعل مكلف حرمت است 39(   

اما سببيت در اصطالح هر امري است كه شارع وجود آن را، عالمت بر وجود حكم و عدم آن را، عالمت بر عدم حكم جعل 
و بعد از اين تمهيد .  پس غصب، حكم وضعي است)140(»مغصوب« غصب كه عالمت است براي وجوب رد كرده است؛ مانند

  .  واجب است- در صورت كه قدرت به رد آن داشته باشد- بحث در اين است، كه رد كردن عين مال مغصوب،
و . )145( و جعفري)144 (، مالكي)143(، حنبلي)142( شافعي)141(اند؛ فقهاي حنفي اين حكمي است كه جمع فقها بر آن اتفاق كرده

 و محكمه تمييز عراق هم همين )147( و قانون مدني عراقي)146(نيز در مجله االحكام عدليه و شروح آن، اين حكم آمده است
   )148(.حكم را كرده است

  ادله وجب رد

  :رد شده است وا)ص(ي موكده مبني بر وجوب رد مغصوب وارد شده، و از زبان رسول اهللا نصوص شرعيه
   )149(»من احيي ارضا ميته فهي له، وليس لعرق ظالم حق« -1

 . يعني، كسي كه زمين مرده را زنده كند، آن زمين از او است و براي ريشه ظالم حقي نيست

» بياضه«مردي از : (كه صاحب سنن از يحيا ابن عروه از پدرش نقل كرده، وارد شده است كه در سبب اين حديث، آن چنان
 )ص( حضرت رسول.  رسيدند، كه يكي از اين دو، نخلي را در زمين ديگر غرس كرده بود)ص(غرض خصومت خدمت رسول اهللابه 

كسي كه اين : عروه گويد. حكم كرد كه زمين از صاحب آن، و به صاحب نخل دستور داد نخل خود را از زمين او بيرون كند
   )150(.كند، تا آن كه آن را بيرون انداخت  تبر ريشه درخت را قطع ميحديث را به من نقل كرد، گفت كه من ديدم كه وي با

شود، در صورت عدم رد آن، هر   مالي را كه بدون اذن صاحب آن گرفته مي)151(»علي اليد ما اخذت حتي تودي« عموم -2
  .شود، اخذ كننده ضامن آن است چند بدون افراط و تفريط تلف مي

ال ياخذن احدكم مال صاحبه العباًء والجادآ فاذا أخذ احدكم عصا أخيد «:  شنيده شده است)ص( آنچه از زبان رسول اهللا-3
   )152(»فليردها عليه

اعتنايي و نه جدي، اگر كسي عصاي برادرش را بگيرد، بايد آن را  يعني هرگز كسي مال كسي ديگري را نگيرد؛ نه از روي بي
  .)»فليردها«و » ال ياخذن « در آخر روايت، امر غايب باالم تاكيد در اول روايت، نهي با تاكيد آمده و. (رد نمايد

 و قاعده شريفه است كه وجب رد، از آن )ص(كه فرموده حضرت رسول اهللا» الضرر و الضرار في االسالم« از حديث -4
  :و در شرح اين حديث آمده است كه. شود استفاده و استدالل مي



پس همان طوري اصل غصب توسط قاعده .  غير است، تا كسي متضرر نشودمقتضي قاعده، عدم جواز ضرر رساندن به
حرام و غير جايز است؛ براي آن كه دليل حرمت ابقاي » الضرر«منفي است، همچنين بقاي آن به دليل حديث » الضرر«
   )153(.همان دليل حرمت اصل غصب است، چون هر دو صورت غصب است) مغصوب(

ب، به متقضاي، اين قاعده حرام است، پس رد آن واجب است براي خالصي يافتن از اين وقتي ابقاي مغصوب در دست غاص
  . حرام

  )اجماع(دليل دوم وجوب رد 

  . اند همه فقهاي مذاهب اسالمي، بر وجوب رد مغصوب اجماع دارند، و زيادي از فقهاي اين اجماع را نقل كرده
ن باقي است، بر غاصب واجب است كه عين آن را به صاحبش رد اگر مال مغصوب بدون زياده و نقصا: ابن رشد گفته است

   )154(.كند، و اين حكمي است كه خالفي در آن نيست
رد كردن مغصوب به صاحبش واجب فوري : چنانچه شهيد ثاني وجوب رد را فتوا داده و بر آن نقل اجماع كرده و گفته است

1(.است و اين حكم اجماعي است 55(   
رفته-رد عين مغصوب: قل اجماع كرده و گفته استو نيز ابن مرتضي ن 1(. به اجماع واجب است-  اگر از بين ن 53(   

  )دليل عقل(دليل سوم وجب رد 

گيري  گردد و غاصب از بهره كند كه مال مغصوب به مالكش رد شود؛ چون به سبب آن حق به صاحبش بر مي عقل حكم مي
  . كند اش، تحقق پيدا مي صد شارع است در اجراات تشريعيو با آن عدالتي كه مق. شود فوايد مغصوب منع مي

  :كنيم استاد علي حيدر، دليل عقلي ديگري را آورده كه آن را نقل مي
زايل كرده است، و اين اضرار به غير است، و حال آن كه ) مالك(» منه مغصوب«غاصب، با غصب خود مال مغصوب را، از يد 

الم نيست، پس بايد غاصب، مال مغصوب را صاحبش برگرداند و غصب را فسخ كرد كه حكم ضرري در اس قاعده حكم مي
   )156(.برداشته شود» منه مغصوب«كند، براي آن كه ضرر از 

  .آيد به هر حال از مجموع اين ادله، وجوب رد مغصوب را به مالكش اگر عين آن باقي باشد،  ورنه رد بدلش، به دست مي
 و محكمه تمييز عراق با استناد به قانون مذكور، )157(. آن تصريح كرده است198ر ماده به همين حكم قانون مدني عراقي د

اين حكم را ملتزم شده و از آن تجاوز نكرده است؛ چون محكمه به نفع  و ظاهر اين است كه محكمه تمييز، . حكم كرده است
عمومي ملحق كرده است، حكم كرده است و در به جاده ) بلديه محموديه( او را شاروالي 89/1مدعيه كه دكان شماره ) ك(

  : مصوبه آن آمده است
بعد از دقت و بررسي روشن شد كه آنچه غصب شده، عقار است كه غاصب آن را به جاده عمومي ضميمه كرده است، و از 

صوبه رد مغصوب كه عقار است به صاحبش اعاده نمايد، و از آنجاي كه م آنجاي كه غاصب ملزم است، عين مغصوب را تا زماني
   )157(.موافق قانون است، اين فيصله تصديق شد

  مستلزمات رد: بحث دوم
اي او از ضمان،     مستلزمات رد اين است كه تسليم مال مغصوب به شخص غاصب صورت بگيرد، تا برائت غاصب و فراغت ذمه

  :در اين مقام سه فرع است. تحقق يابد
فرع اول كه رد . رد فوري: فرع سوم.  مالك در جاي كه غصب صورت گرفته استرد به: رد به مالك و فرع دوم: فرع اول

مثلي باشد يا قيمي، منقول باشد يا . كردن به مالك بود ر غاصب واجب است، مال مغصوب را به مالك آن برگرداند؛ چه مال  ب
   .اي كه معناي رد تحقق يابد؛ يعني مالك را كامالً بر مال مسلط نمايد عقار، به گونه

ي   اگر مالك صبي باشد، غاصب مغصوب را به وي رد كند، آيا ذمه: شود، و آن اين است كه در اين مورد سوالي مطرح مي
  . كند يا نه؟ در پاسخ به اين سوال بين فقها خالف است وي برائت پيدا مي

يا به كسي كه حق تصرف در مال او دانند كه بايد مميز باشد، ورنه بايد به ولي او  ها براي صحت رد به صبي، شرط مي حنفي
  . دارد، رد كند

حاصل آن اين است كه رد عين مغصوب را به صبي اگر مميز باشد، صحيح است؛ چه : در جامعه الفصولين آمده است كه
هاي كه رد براي صبي صحيح نيست، الزم است براي كسي رد كند كه حق تصرف در  و در صورت... ماذون باشد يا غير ماذون

   )159(. صغير دارد، مانند پدر و جد پدريمال



مالي كه از صبي و مجنون غصب شده، بايد به ولي آنها رد شود، در صورت تلف، عوض آن رد : و در مذهب جعفري است كه
  ) 160(.شود

  . كند هست در اين مورد خالف ديگري نيز، در معناي تحقق ردي كه برائت غاصب را حاصل مي
  : آيا در تحقق رد شرط است مالك علم پيدا كند كه شي مغصوب، مال او است يا نه؟ دو نظر است: منشاي آن اين است كه

1(، مالكي)161(و اين مذهب شافعي. بلي علم شرط است: نظر اول  و ما در بحث برائت غاصب از ضمان، )163(. و حنابله است)62
  . كنيم در اين مورد، مبسوط بحث مي

ب را بري بسازد، علم به آن كه مغصوب مال او است، شرط نيست بلكه در نزد آنها همين در تحقق ردي كه غاص: نظر دوم
  . مقداري كه مالك، يد خود را بر مال مغصوب ثابت نمايد، كافي است

1(و اين راي حفني 1(.ها است  و ابن مرتضي از زيدي)64 65(   

  بايد رد به مكان غصب باشد: فرع دوم

  . ي باشد، كه غاصب مال را از آنجا غصب كرده است، تا برائت ذمه او به كلي حاصل شوداز لوازم رد اين است كه به جا
اند كه اين در صورتي است كه براي حمل مال مغصوب مونه باشد، اما اگر  فقها بر اين حكم اتفاق دارند، لكن شرط كرده

  . براي حمل آن مونه نباشد، واجب نيست كه به مكان غصب رد شود
بر غاصب واجب است، مال مغصوب را اگر باقي است، در مكان غصب رد نمايد؛ براي : فقهاي حنفي گفته استابن غانم از 

1(.كند، و اجره رد بر غاصب است ها اختالف پيدا مي ها با اختالف مكان كه قيمت آن 66(   
 نمايد، به جهت خبري تواند غاصب را مكلف كند كه به مكان غصب رد مالك مي: رملي از فقها مذهب شافعي گفته است

1(»علي اليد ما اخذت حتي تودي«   . بنابراين اگر در غير مكان غصب رد كند، برائت ذمه پيدا نكرده است)67
بر غاصب الزم است، مغصوب را به محلي كه از آن محل غصب كرده برگرداند، در : بهوتي از مذهب حنبلي گفته است

ر رد داشته باشد؛ يعني عين  بر ضرر يد است چيزي را كه : )ص(مغصوب باقي باشد؛ به جهت فرموده نبيصورت كه قدرت ب
هرگز كسي مال :  گفت)ص(و عبداهللا بن صائب از پدرش از جدش نقل كرده كه پيامبر. اخذ كرده تا آن كه آن را ادا نمايد
  . د رد نمايداعتنايي و نه جدي، و كسي كه عصاي برادرش را گرفته باي كسي ديگري را نگيرد، نه از روي بي

رد كردن به مكان مغصوب واجب است، هر چند غاصب در رد كردن چند برابر قيمت مال غصب شده را خسارت بكشد؛ 
   )168(.شود، خوب است كه غرامت بكشد براي آن كه او متعدي است و مصلحت او در نظر گرفته نمي

  در مذهب جعفري

ير مكاني كه از آنجا غصب كرده است، انتقال دهد، اگر مالك آن اگر غاصب، مال مغصوب را به غ: در مسالك آمده است
مطالبه كند كه آن را در مكان غصب، تحويل دهد، بدون اشكال بر غاصب واجب است كه در همان مكان رد نمايد؛ چون رد 

خير است ، بين اگر امكان داشته باشد كه مال غصبي را در غير مكان غصب به مالك آن برساند، مالك م. مقدمه واجب است
  ) 169(.آن كه آن را اخذ كند و بين آن كه او را وادار كند كه به همان مكان غصب تحويل دهد

الزم است عين مال غصبي را رد كرده :  آن آمده است192قانون مدني عراقي هم همين مسير را پيموده است، زيرا در ماده 
وجود باشد، اگر صاحب مال با غاصب در جاي ديگري مصادف  در صورتي كه م-و در مكان غصب به صاحبش تسليم نمايد

شود و مال مغصوب با او باشد، اگر صاحب مال بخواهد همانجا استرداد نمايد، اگر مطالبه كند كه به مكان غصب رد نمايد، 
   )170(.پس مصارف نقل و مونه رد آن بر غاصب است

   )171(. آن را برگزيده استو اين عين مسيري است كه مجله احكام عدليه و شروح آن،
بايد به عالوه رد آن، قيمت آن را : و آنچه ظاهر است قانون روماني نيز با مطلب فوق توافق دارد، به عالوه آن كه گفته است

   )172(.هم به صاحب مال بپذيرد

  رد بايد فوري باشد: فرع سوم

مال غصبي را به مالك آن رد و تحويل دهد؛ زيرا از جمله مستلزمات رد كردن اين است كه، شخص غاصب، به صورت فوري 
كسي متاع كسي را نگيرد، :  فرمود)ص(چنانچه حضرت رسول اهللا. نمايد او مامور است به رد كردن، و امر افاده وجوب فوري مي

مر غايب باالم ا» فليردها«اگر يكي از شما عصاي برادرش را بگيرد، بايد آن را رد كند . اعتنايي و نه به جدي نه از روي بي
رساند؛ چون  نيز وجوب رد كردن فوري را مي(» علي اليد ما اخذت حتي تودي«: و عموم فرموده آن حضرت كه. آمده است

  .) كند، و بر او واجب فوري است كه ذمه خود را برائت دهد فقط با رد است كه برائت ذمه پيدا مي



ضرري برسد، مثل آن كه تخته چوبي را غصب كرده و آن را جز شود كه به غاصب  البته گاهي مقتضاي رد فوري موجب مي
لكن چاره نيست؛ . جدار خانه خود نمايد، و رد كردن فوري مستلزم اين است كه جدار خراب شود، و اين ضرر برغاصب است

ه زيرا رد واجب است و فوريت مقدمه آن است، و مقدمه واجب نيز واجب است، آن چنان كه در علم اصول مقرر شد
   )173(.است

  :گيريم براي آشكار شدن اين مطلب، كلمات فقها را به بررسي مي

  در مذهب حنفي

اگر غاصب زمين غصبي را زراعت كند، و زراعت وقتي چيدنش رسيده است، بر مالك زمين الزم نيست كه غاصب را تا وقت 
ع كرده و زمين مغصوبه را به صاحبش شود كه في الحال زراعت را قل چيدن و درو، مهلت دهد؛ بلكه غاصب اجبار مي

  ) 174(.برگرداند
و روي آن ديوار بنا كند، حق مالك قطع نمي: و نيز آمده است تواند آن را اخذ  شود، بلكه مي اگر تخته چوبي را غصب نمايد 

   )175(.كند
  
  

  در مذهب مالكي

تواند آن را بگيرد،  ر بنا كند، مالك ميكسي كه تخته چوبي يا ميخي را غصب كرده و روي آن ديوا: ابن جزي گفته است
   )176(.هرچند ديوار خراب شود

حكم (پرسيدم از شخصي كه مردي تخته چوبي را از مرد ديگري غصب كرده و آن را در ديوار خود گذاشت، : سحنون گويد
سنگي را كه از : فتمگ. كند گيرد و ديوار را خراب مي امام مالك گفته است كه صاحب وي آن را مي: وي گفت) آن چيست؟

مانند همان تخته چوب است، و مالك گفته است كه صاحب آن، آن : روي غصب در ديوار خود گذارده چه حكم دارد؟ گفت
   )177(.گيرد را مي

  در مذهب شافعي

تواند،  اش نمايد، و آن بزرگ شد به گونه كه از درب خانه بيرون شده نمي اگر بره يا بچه شتري را غصب كرده و داخل خانه
  ) 178(.شود براي برگردان تخته چوب شود تا شتر بچه بيرون شود، چنانچه ديوار خراب مي درب خراب مي

  در مذهب حنبلي

و امثال آن را غصب كرده و داخل خانه: بهوتي گفته است اش نمايد، و آنها بزرگ شدند و  اگر انساني، بچه شتر يا كره اسبي 
اش كرد، و براي آن درب كوچكي ساخت،  يست، يا چوبي را غصب كرد و داخل خانهخروج شان بدون شكستن درب ممكن ن

به حيث كه خارج كردن چوب بدون شكسته شدن درب ممكن نيست، واجب است درب را بشكند، براي ضروري بودن 
است به سزاوارتر ) غاصب(وجوب رد كره اسب و بچه شتر و چوب به صاحبانش، به صاحب مال چيزي نيست، چوپ متعدي 

   )179(.تحمل ضرر

  در مذهب جعفري

اگر رد كردن آن دشوار باشد مانند چوب كه . رد كردن مغصوب در صورت كه باقي باشد واجب است: محقق حلّي گفته است
  ) 180(.آن را در ديوار محكم كرده باشد، آن را رد كند هر چند منجر شود به ويراني ديوار

اگر چوبي را غصب كرده و جز ديوار خانه خود سازد، بر غاصب واجب است آن را بيرون كند و به صاحبش : و نيز آمده است
و به خاطر استصحاب » بر ضرر يد است چيزي را كه گرفته تا آن را ادا كند« كه )ص(رد نمايد، به خاطر گفته حضرت نبوي

1(.بقاي ملك براي مالك 81(   

  تبصره

ز وجوب رد فوري استثنا شده است؛ و آن حالتي است كه خوف هالك نفس محترم شمرده شود، در اين يك حالت، ا
و . و فقها در اين خصوص نيز اتفاق دارند. شود، تا زماني كه خوف هالك برطرف شود صورت، رد كردن به تاخير انداخته مي

  :اينك نقل كالم فقها
  



  در مذهب حنفي

تواند در همان حال طلب رد  ده و فراري دهد، و در بياباني با صاحب آن مصادف شد، نمياگر غاصب، چارپايي را غصب كر
  . نمايد، بلكه او را مهلت دهد تا به جايگاه امني برسد

اگر لوحي را غصب كرد و جز كشتي قرارداد، يا ابريشمي را غصب كرد و با آن شكم خود را يا عبد خود را : و نيز آمده است
  )تواند طلب رد نمي() 182(.شود نقطع ميدوخت، حق مالك م

  در مذهب شافعي

شود؛ در صورت كه در كندن آن غاصب هالك  اگر لوح را غصب كرد و جز سفينه قرار داد، از آن جدا نمي: غزالي گفته است
 جدا كردن كه دهد يا تا زماني شود، يا حيوان محترمي يا مال غيري تلف شود؛ لكن قيمت لوح را در همان زمان غرامت مي

اگر در كشتي فقط مال غاصب باشد، در . خطر شود؛ به جهت آن كه بين مالك و بين مال او حايل شده است لوح ممكن و بي
و نيز اگر نخي را غصب كند و با آن زخم انسان، يا حيوان محترمي را بدوزد و در كندن ... جواز جدا كردن لوح دو وجه است
  ) 183(.د؛ زيرا غصب به اين اندازه از ابتدا هم جايز استشو آن خوف هالك برود، كنده نمي

و امام شافعي، بين مساله نخ كه زخم محترمي را با آن دوخته، و مساله لوحه كه جز جدار يا سفينه كرده، فرق گذارده 
؛ و استدالل كرده است، در مورد نخ به كندن آن راي نداده، و در مورد لوح به جدا كردن آن راي داده ولي نه به صورت فوري

  : است كه
پس براي صاحبانش حرام نيست كه ديوار و . شود  نمي شود و متالم هم در عدم جدار و قلع لوح از سفينه، نفسي تلف نمي

مباح است كه حق خود را بگيرد اين البته در صورتي است كه كشتي   ()184(.كشتي را خراب كند، پس براي صاحب آن نيز 
  .)نه در كندن لوحه، تلف نفس استباالي آب نباشد، ور

  در مذهب حنبلي

  . شود تا كشتي لنگر اندازد اگر لوحي را غصب كند و با آن كشتي خود را ترميم نمايد، كنده نمي: در المقنع آمده است
. دهدرود، بايد قيمت نخ را ب و اگر نخي را غصب كند و با آن زخم حيواني را دوخت، كه از كندن آن خوف هالك حيوان مي

ولي اگر حيوان . مگر آن كه حيوان نسبت به غاصب ماكول باشد، پس آيا رد كردن نخ و ذبح حيوان الزم است؟ دو وجه است
  ) 185(.مرد، الزم است نخ را رد كند، مگر آن كه حيوان آدمي باشد

كشتي در دريا است، كنده كه  اگر با لوح غصبي، جدار كشتي خود را باال برد، در حالي: ابو البركات بيان داشته است
18(.شود، اگر در كشتي حيوان محترم و مال غير نباشد و قول ديگري است كه كنده مي. شود نمي 6 (  

  

  

  در مذهب جعفري

اگر لوحه غصبي را جز كشتي كرده باشد، حال و وضع كشتي را ببيند؛ پس اگر در خشكي باشد، يا : شيخ طوسي گفته است
و اگر سفينه در ) شود يعني كنده و جدا مي(كرد   حكم آن تخته چوبي است كه جز جدار ميدر بحر و نزديك خشكي باشد،

رود،  گرداب دريا است، ببيند اگر لوح در قسمت باالي كشتي است، يا در جاي ديگري است، كه با كندن آن خوف غرق نمي
شود، ببيند اگر در كشتي  كند، كشتي غرق ميو اگر در جاي باشد كه اگر لوح را جدا . بايد جدا كند و به صاحبش رد نمايد

   )185(.حيوان محترمي است، يا خطر غرق شدن انساني است، لوح كنده نمي شود
شود، هر چند منجر به تلف سفينه شود، مگر آن كه بيرون كردن آن،  لوح غصبي از سفينه بيرون مي: و نيز آمده است

اي آن كه رد مغصوب به مالك آن، واجب فوري است، كندن لوح مقدمه مستلزم هالك نفس يا تلف مال غير غاصب باشد؛ بر
   )186(.آن است و مقدمه واجب واجب است

  متعذر بودن رد است: مبحث سوم

ه مالكش رد كند لكن گاهي مال غصبي در نزد . گفته شد كه شي مغصوب را اگر نزد غاصب موجود باشد واجب است ب
در اين صورت غاصب، بدل آن را ضامن است، اگر مثلي . ز اشكال غير ممكن استغاصب است، ولي رد كردن آن به شكلي ا

  . باشد، مثل آن را و اگر قيمتي باشد، قيمت آن

  در شرح المجله آمده است: در مذهب حنفي



اگر غاصب، گندم غصبي را با جو مخلوط كرد، يا جو غصبي را با گندم مخلوط كرد، باالخره گندم يا جو غصبي تلف شد، 
   )187(.شود دل آن را ضامن ميب

شود؛ براي آن كه حرمت آدمي  اگر لوء لوءي را غصب كرد و بلعيد، پس مرد، شكم او دريده نمي: ابن عابدين گفته است
اگر زنده ماند، نيز قيمت آن را ضامن : و در شرح آن آمده است. شود باالتر از حرمت مال است، و قيمت آن از تركه او داده مي

   )188(.كشد تا از آن بيرون شود نتظار نمياست، و ا
فرق نيست كه تعذر بر مالك، با فعل غاصب باشد، يا فعل خداوند يا فعل غير آن از ساير مردم؛ : و در روضه الفقها آمده است

رد كند، هر چند او مامور است عين را با مالكش  براي آن كه غصب، اگر رد كردن عين متعذر باشد، اقتضاي ضمان را مي
   )189(..كند

  در مذهب شافعي

اگر دانه جوهري را غصب كند، و حيوان كه از غاصب است، آن را ببعلد، پس اگر آن حيوان غير ماكول : شيرازي گفته است
: و نيز آمده است) 190(.شود شود؛ زيرا رد كردن آن متعذر است پس بدل آن را ضامن مي است، غاصب قيمت دانه را ضامن مي

كه مال مغصوب حيواني بود و گم شود، مالك آن  ي از دست برود و رد كردن آن غير ممكن شود، مثل آناگر مال غصب
تواند قيمت آن را مطالبه نمايد؛ چون غاصب بين مالك و بين مالش حايل شده است، واجب است بدل آن را بدهد،  مي

شود چون بدل مال او  قبض كرد، آن را مالك ميهرگاه مالك، بدل را . شد حكم همين بود چنانچه اگر مال مغصوب تلف مي
شود، بنابراين اگر مال مغصوب دوباره به  اما غاصب، مال مغصوب را مالك نمي. است مانند بدل مالي كه تلف شده است

  . دستش آمد واجب است آن را به مالكش رد نمايد

  در مذهب حنبلي

فرار كرد، يا چيزي ديگري كه رد آن غير ممكن است با آن كه اگر اسبي را غصب كرد و آن : مرداوي در انصاف گفته است
كند و قيمتي را  رسي به آن پيدا كرد، آن را به صاحبش رد مي شود، پس اگر دست عين آن باقي است، قيمت آن را ضامن مي

  ) 191(.گيرد، مذهب همين است و اصحاب بر همين است كه داده پس مي
غصب كرد و آن فرار كرد، يا چيزي ديگر را غصب كرد كه رد كردن آن متعذر است، با اگر فرسي را : ابن قدامه گفته است

   )192(.شود كه عين آن باقي است، قيمت آن را ضامن مي آن

  در مذهب جعفري

منه، آن را مالك  كند، مغصوب اگر تسليم كردن مال مغصوب متعذر شد، غاصب بدل آن را دفع مي: محقق حلي گفته است
گرداند و  شود، اگر مال مغصوب در دسترس قرار گرفت، آن را به مالكش برمي   غاصب، عين مغصوبه را مالك نميشود، اما مي

   )193(.گيرد بدلي را كه پرداخت كرده پس مي
  . آيد، كه در صورت رد مغصوب، عوض آن را بايد داد بنابراين از ظاهر اتفاق كلمه فقها چنين به دست مي

يعني چيزي كه واجب » شود به بدل هرگاه اصل مال منعدم شود، منتقل مي«: كند كه ن اقتضا ميو قاعده فقهيه نيز چني
است ايفا شود، اما ايفاي آن به نفسه به سبب از اسباب متعذر شد، واجب است بدل آن را ايفا نمايد؛ زيرا بدل از نظر معنا 

  . منه است قايم مقام مبدل

  صوب كرده استحكم انفاق و مصارفي كه غاصب براي مغ

كند، در اين مورد اگر مالك مال غصبي را پس  غاصب گاهي براي رشد، مال غصبي و يا حفاظت آن، مالي را مصرف مي
  تواند مصارفي را كه كرده مطالبه نمايد، يا حق مطالبه آن را ندارد؟ مسترد كرد، غاصب مي

را مصرف كرده مطالبه نمايد، هر چند مال هنگفتي را ظاهر كلمات فقها در اين مقام اين است، كه غاصب حق ندارد آنچه 
   )194(.اما ابن قاسم از فقها مالكي در اين حكم مخالفت كرده است. مصرف كرده باشد

و نيز اگر زميني را غصب كند كه داراي زراعت و درخت است، و آن را آبياري كرد و : كاشاني از فقهاي حنفي گفته است
و همچنين اگر مال مغصوب نخلي باشد كه گل كرده، و  غاصب آن را گرد افشاني و بار . مل شدبراي رشد آن مصارفي را متح

منه است، و غاصب آنچه را انفاق كرده است، چيزي برايش  و براي آن كار كرد، آن زيادتي از مغصوب...) پيوند زد و(ور كرد 
   )195(.نيست



اما دومي آن اثر ... آورد، دو چيز است ب در مال غصبي به وجود ميآنچه را غاص: سيدي احمد دردير و شافعي نيز گفته است
اي كه در حال كوچكي آن را غصب كرده، بعد تداوي كرد و مصارف زياد نمود به  است نه عين موجود، مانند حيواني و برده
1(.زي نيستتواند مال مغصوب خود را اخذ كند، و براي غاصب چي اندازه چند برابر قيمت آنها، صاحب آنها مي 96(   

آنچه را كه غاصب براي مغصوب انفاق كرده است؛ مانند علف حيوان، مونه و : سيدي احمد دردير از فقهاي مالكي گفته است
شد، پس در غله و ثمري  لباس عبد، آبياري و اصالح زمين و درخت و امثال آنها، از چيزهاي كه بايد براي ابقا يا رشد آنها مي

تواند به آن رجوع كند، چنانچه اگر مال مغصوب هيچ  ت، اگر مصارف از اندازه غله زياد است، غاصب نميكه به دست آورده اس
  )197(.كه كار او ظالمانه بوده است تواند مصرفي را كه كرده مطالبه نمايد، براي آن غله و ثمر ندارد، غاصب نمي
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  قضاوتپوه شاه علي اصغر  شهرستاني 

  
دانم تا پيرامون جرايم ضد اموال يعني كلمات سرقت،   الذكر تذكراتي به عمل آيد بهتر مي كه پيرامون عنوان فوق قبل از اين

  . كالهبرداري، خيانت در امانت و اختالس مطالب مختصر ارايه نمايم



  سرقت -1

ها  كه در گذشته. باشد  احكام شريعت اسالم و قوانين نافذه تمام كشورها مي بيني شده در جرم سرقت از جمله جرايم پيش
و به گذشت زمان رو به تكامل نهاده، سارقين با وسايل فني اقدام به . است درتمام جوامع بشري به صورت ساده وجود داشته

ها، زيورات و غيره كه از انواع كيسه بري، بكس دست ربايي،  ا و مسكوكات، موتره مثل سرقت بانك. نمايند عمل شيطاني مي
ها  كه از بانك نوع خطرناك ديگر آن؛ كساني. توان ياد نمود  است نيز مي  معمول گرديده طوق ربايي وغيره كه در معابر عمومي

ها  نمايند و باالخره با تهديد سالح و يا شليك گوله  آورند باند سارقين آنها را تحت نظر قرار داده، تعقيب مي  پول به دست مي
و يا اين . نمايند  ربايند حتا اگر به قتل انسان هم تمام شود بعد از انجام خواست خود فرار مي  پول موردنظر را از نزد آنها مي

ي و اي به  طرق مختلف به شناسهاي دولت را الزم است تا منسوبين امنيتي ارگان. نمايند  الطريقي مي ها قطاع افراد در راه
  . تقسيم بندي و گرفتاري واصالح سارقين دست به عمل باشند

كه در مورد . دهد  اين جرم از جمله جرايم حدود بوده و قانون جزاي افغانستان جرايم تعزيري را مورد رسيدگي قرار مي
اثبات، شهادت در موضوع، علم قاضي، تكرار تعريف، اركان، تعدد جرايم، موضوع، ارزش، شرايط اختصاصي، مجازات، طرق 

  . است جرم، اخفاي مال مسروقه قبالً در مجالت قضا و عدالت مفصالً تشريحات به عمل آمده

   كالهبرداري -2

گردد و عوامل پيچيده را به وجود آورده، مرتكبين آن افراد بسيار  از جمله جرايم عليه اموال بوده به صورت مختلف انجام مي
اطالع و حتا افراد ذكي،  هاي ماهرانه را پي ريزي نموده افراد ساده لوح، بي ها و طرح باهوش و بااستعداد بوده  نقشهزيرك، 

هاي قبلي مجالت قضا و عدالت مفصالً پيرامون  نمايند كه در شماره تيزبين و نكته سنج را به دام خود گرفتار و شكار مي
  . است موضوع مطالبي به دست نشر سپرده شده

   خيانت در امانت -3

عده اشخاص محيل  هاي قديم در جوامع انساني جاي خود را داشته كه يك اين جرم مانند ساير جرايم عليه اموال، از زمانه
  . اند اند و موجبات عدم اعتماد مردم را فراهم نموده انديش عمل كرده به ضرر افراد ساده

متعدد قرآن اعظيم الشان در اين زمينه دين اسالم جرم مذكور را در جمله گناهان كبير يات آه حساب نموده و در آيات 
  .است نازل گرديده

 سوره نسا از امانت اموال يتيمان و سپرد آن بعد از 2داري و جهل انسان و در آيه   سوره احزاب از امانت17چنانچه در آيه 
ديگر براي بشر هدايات  رد قتل و ظلم انسان در مقابل يك درمو)ج( سوره نسا از عدم رضايت اهللا29سن بلوغ برايشان و در آيه 

  .است الزم عنايت گرديده
 سوره انفال تاكيد شده انساني كه 27 سوره نسا به انسان امر شده تا امانت را به صاحبان شان باز گرداند و در آيه 58در آيه 

  . ديگر نيز خيانت نورزند اي يكه  و فرستاده او خيانت نكند و به امانت)ج(به خدا ايمان آورده به خدا
امانت، دروغگويي، پيمان شكني، دشنام گويي  روايات مورد نهي قرار گرفته خيانت در  و)ص(اين موضوع در احاديث پيغمبر

  . است در وقت منازعه منع قرار داده شده
  . است مانت اجتماعي ذكر شدهخيانت در امانت سو استفاده از ضعف محجورين و صغار تذكر رفته و حمايت از آنها نوعي ا

نوع  مگر تا جايي كه مطالعه گرديده سو استفاده از ضعف يك. است شده   خيانت در امانت قابل تعقيب و مجازات دانسته
از نگاه قانون اين . است هاي قبلي مفصالً به عرض رسانيده شده شده كه موضوع كالهبرداري در شماره كالهبرداري دانسته

  : است  قانون جزاي افغانستان ذيالً صراحت يافته468 الي 466جرم در مواد 
  
  

   466ماده 

باشد آن را  كه مال مذكور به او سپرده شده يا به هر نحو ديگري. باشد كه مال منقول غير نزد او امانت گذاشته شده شخصي .1
ه او  ات به خالف غرضيبه سو نيت براي خود يا براي منفعت شخص ديگر استعمال نمايد يا مخالف قانون و مقرر كه ب

شده در آن به سو نيت تصرف نمايد، حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از  سپرده
 . گردد شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي



شده ارتكاب   به وي سپردهكه به مقتضاي وظيفه هرگاه جرم مندرج فقره فوق توسط يكي از اشخاص آتي در مورد مالي .2
 : گردد گردد مرتكب به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي

  صاحب پيشه حمل و نقل اموال اعم از طريق زمين، هوا و آب يا يكي از همكاران وي؛  -1

 وكيل مدافع، دالل يا صراف؛ - 2

 مامور، اجير، مستخدم؛ و - 3

باشد يا در   يا بر قاصر يا فاقد اهليت وصي ياقيم تعيين شدهشده كه به امر محكمه مالي به او سپرده شخصي -4
 اين ماده گردد، به حبس 1يكي از موسسات خيريه مسوول اداره اموال موسسه باشد مرتكب يكي از جرايم مندرج فقره 

 . گردد كه از هفت سال بيشتر نباشد محكوم مي طويلي

   467ماده 

باشد  رار محكمه تحت حجز قرار گرفته يا تحت تصرف قضا گذاشته شده هرگاه مالك مال منقول كه اموال او به ق -1
مالك مذكور مال را به سو نيت براي خود يا منفعت شخص ديگري استعمال يا درآن تصرف نمايد يا آن را پنهان كند يا براي 

 اتخاذ شده در مورد مال كه غرض اجراات باشد تسليم ننمايد، به نحوي وي داشته كه درمال مذكور حق مطالبه را از شخصي
كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار  نتواند، به حبس قصيري برآورده شده

 . گردد افغاني بيشتر نباشد محكوم مي

 يا منفعت خود يا  اگر گرو گيرنده مال منقول مرهونه را نزد مالك آن به امانت بگذارد و مالك مذكور براي خود - 2
بيني شده  شده تصرف نمايد، به عين جزاي پيش كه به او سپرده منفعت شخص ديگر به سو نيت استعمال يا برخالف غرضي

 . گردد  فقره فوق محكوم مي

   468ماده 

منقولي را بخرد و -1  مشتري بايع آن را به منظور تاديه تمام قيمت مبيعه در ملكيت خود نگاه دارد و  هرگاه شخصي مال 
كه از سه ماه  بدون اجازه قبلي بايع طوري درآن تصرف نمايد كه مال مذكور را از حيازت بايع خارج سازد، به حبس قصيري

 . گردد كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي

تواند و دعوا قبل از حكم نهايي در آن به انصراف بايع   بايع اقامه شده نميدعوا در جرم مندرج فقره فوق بدون شكايت  - 2
 . گردد گردد، اگر انصراف بعد از صدور حكم به عمل آيد تنفيذ حكم در آن متوقف مي از شكايت ساقط مي

چاپ چهارم  اثر دكتر هوشنگ شمبياني كه )جرايم عليه اموال و مالكيت(مگر به مالحظه كتاب حقوق كيفري اختصاصي 
 674تحت عنوان ركن قانوني جرم با استفاده از صراحت ماده 110 -108 در تهران پخش گرديده در صفحات 1377آن در

  . اند  چنين وضاحت داده قانون مجازات اسالمي
يا رهن يا هايي از قبيل سفته، چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت  هرگاه اموال منقول و غير منقول يا نوشته

يابي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشيا مذكور مسترد شود يا به مصرف  براي وكالت يا هركار با اجرت
ين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود رمعين برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متضر

  : است  نويسنده سه مطلب را قابل دقت دانسته،در اين ماده قانون. سه سال محكوم خواهد شدنمايد به حبس از شش ماه تا 
 هاي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آنها باشد؛  موضوع امانت بايد اموال منقول يا غير منقول يا نوشته -1

  اجرت به كسي داده  هركار با اجرت يا بيها بايد به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا  اين اموال و نوشته - 2
 باشد و اين دو شرط اصوالً پايه و اساس عمل خيانت در امانت است؛ و شده و شرايط استرداد يا به  مصرف معين رسيده

شرط ضرر مالكين يا متصرفين و عمل امين كه موجب استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن است بايد تحقق  - 3
والً عمل عمدي است و در امور كيفري قابل مجازات است يعني عمل عمدي و برخالف امانت امين به ضرر پيدا كند كه اص

 . است ديگري قابل مجازات دانسته شده

اموال منقول در اموال غير منقول نيز قابل دقت بوده در اجاره، گرو، كرايه اگر مال غير  بناء موضوع خيانت در امانت عالوه بر
گزار  كه مال از شخص امانت تواند به بهانه اين  شخص امين نمي. است ي برگردانيده نشود جرم به وقوع پيوستهبه حاالت اول

غير از مال مسروقه و غصب شده كه شخص امين او را به مالك اصلي مسترد نمايد اگر نكند به . (نيست به او مسترد ننمايد
در ) تواند چنين مطالبه را نمايد  گذار نمي امانت.  است د عمل جرميشود كه خو حيث اخفا كننده اموال متذكره شناخته مي

الزحمه نگه دارد  مقدار را به خاطر حق اگر امين يك. غير آن اگر مال را به امانت دهنده تسليم نكند خيانت در امانت است



عام (گردد بايد سو نيت  مانت ميكسي كه مرتكب جرم خيانت در ا. آورد خيانت در امانت نبوده دعواي حقوقي را به وجود مي
گرچه شخص خايين . در سو نيت عام ضرر رسيدن براي صاحب مال كافي است. باشد و علم به مالكيت غير داشته) وخاص

در . كند تصاحب، تلف، مفقود كردن مال به ضرر مالك با سو نيت خاص يعني  قصد ضرر غير باشد كفايت مي. باشد نفع نبرده
اگر چنين حادثه به . آيد  باشد در غير آن مسووليت به وجود نمي  به اثر قوه قهريه فورس ماژور از بين نرفتهاسترداد مال بايد

آيد اثبات فورس ماژور وظيفه امين و اثبات مطالبه خسارات و ضرر وارده طبق قانون مدني به عهده صاحب مال  وجود مي
  . است

  دولت  از بين رفتن اسناد مالكيت اتباع از مخازن -4

 جنگ يك سلسله اسناد ملكيت اتباع كشور كه داراي ثبت باشد اين است كه طي سه دهه  ميآنچه مهم و در خور اهميت 
هاي وثايق  روي چه علت و انگيزه بوده است؟ اسناد ملكيت در كنده.  بين رفته و يا از بين برده شدهاست از محفوظ قضا بوده
هاي  ها در تحويلخانه است اين كنده ها به وجود آمده ثايق ثبت گرديده و كندههاي متمادي طبق قانون و بوده طي سال

ها هميشه مهر والك بوده و هيچ  اند، مگر اين مخازن و تحويلخانه هاي محاكم استيناف در واليات كشور جاگزين بوده رياست
شيف وثايق حفظيه واليت كابل نهايت مهم طور مثال مخزن يا آر. اند ها دسترسي نداشته كس غير از محافظين مربوط به آنجا

باشد و جنگ در آنجا   در آنجا وجود داشته هجري شمسي به بعد بايد اسناد رسمي1300هاي  و داراي اهميت است كه از سال
 كمپيوترايز شده يعني تمام اسناد مالكيت يك يك عكاسي و داخل  است و اين مخزن توسط مراجع رسمي دسترسي نيافته

. تواند مثنا ملكيت خود را در ظرف نيم ساعت به دست آرد است كه هرصاحب سند خواسته باشد مي ساخته شدهكمپيوتر 
مامورين وقت . گيرد  شان قرار نمي مگر هنوز هم شكايت وجود دارد كه ثبت محفوظ اسناد واقعي صاحبان ملكيت به دسترس

بديل اسناد آرشيف كارهاي را انجام نموده باشند كه امروز موجب تغيير و ت رامنيتي د هاي داخلي و بي  از جنگبايد استفاده
يا در مخزن واليات ننگرهار و قندهار يك سلسله اسناد به اثر . اند درد سر و دعواي غاصبين با صاحبان واقعي ملك و مال شده

دولت ومردم گرديده آيا ما هاي داخل از بين رفته كه موجب درد سر  اهمال موظفين به وقت و زمان توسط موريانه يا موش
توانيم اعمال منسوبين دولت را در محالت به وقت و زمان خيانت در امانت بگوييم؟ كه جواب اين مطلب را به عهده  مي

  . تري در زمينه ارايه نمايند  گذاشته تا اگر ايشان بتوانند مطلب مفصل خوانندگان گرامي

   اختالس -5

 1382د معين كه از طريق موسسه انتشارات امير كبير تهران چاپ بيستم آن درسال به مالحظه فرهنگ فارسي داكتر محم
  : است شده به معناي ذيل آمده پخش گرديده، اختالس كلمه عربي مصدر متعدي خوانده

  ربودن، زود ربودن چيزي را؛  -1

  دزديدن؛ - 2

 ر مدح؛ در اصطالح فنون ادبي، اداكردن معناي مدح است درغزل ويا آوردن معناي غزل د - 3

سرقت فرق   در تجويد يكي از اقسام وقف است كه در موقع وقف دو ثلث حركت حرف موقوف عليه تلفظ شود وآن با -4
 دارد؛ و 

 .  در فقه، مالي را از محل غير حرز و به طور مخفي ربودن است -5

  . است جمع اين كلمه اختالسات آمده
دن، زود ربودن، دزديدن، پولي را پنهاني و بدون حق از صندوق اين كلمه در فرهنگ فارسي عميد مصدر عربي به معناي ربو

اي برداشتن و دراصطالح ادب، بيان كردن معناي مدح است در غزل يا معناي غزل در مدح و در اصطالح تجويد  بنگاه يا اداره
  . نمايد مفهوم اختالس در هر دو فرهنگ متذكره عين مطلب را افاده مي. يكي از اقسام وقف است

  : تالس در فرهنگ فارسي، فرانسه اثر داكتر مرتضي معلم به معناياخ
Detournement  de  fonds  

malversation  

soustraire,  frauduleusement.  و اختالس كردن  
malverser.  

concussionnaire. و مختلس يا اختالس كننده را :  
  .coupable de confusion.اند گفته



 در تهران به چاپ 1380رمينولوژي حقوق اثر دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي كه درسال  ت128به مالحظه شماره 
 ايران،  است كه قانون مجازات عمومي تذكر داده كلمه اختالس را از نگاه فقه برداشتن مال غير از راه خدعه. است رسيده

  : عناصر آن را قرار ذيل بيان داشته است
  .  باشد يا نه كند كه مامور رسمي ها باشد، فرق نمي اري يا بانكمرتكب كارمند دولت يا شهرد) الف
  . اند بردارد اش به او سپرده را كه به مناسبت انجام وظيفه)  قانون جزا152بشرح ماده (مال منقول يا وجه نقد ) ب
ه داشته) ج   . باشد قصد متقلبان
  . عمل به قصد خود كند صرف قصد كافي نيست)د
  . عي كندتحصيل مال يا نف) هـ

  . گويند اختالس را گاهي تصرف غير قانوني به معناي اخص مي
كه مالي تحت اختيار  عبارت است از اين) مدني( ايران  تصرف  از نگاه 1341 قانون دادرسي و كيفرارتش400طبق ماده 

  . كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا به عدوان تصميم بگيرد
تصرف اداري، : ست به مباشرت باشد يا به واسطه مانند تصرف قييم و وكيل و مباشر و تصرف به عناوينتصرف ممكن ا

به ) عمداً و جهالً، غيرقانوني و نامشروع(تصرف از طرف غير، تصرف استعمال، تصرف وقف، تصرف حقوقي، تصرف عدواني 
اختيار مادي يا عملي در چيزي (تصرف قانوني ). دعمدأ غاصب در مال ديگري تصرف كن(معناي اخص و اعم تصرف غاصبانه 

ناقلي،  مالي، تصرف تصرف مادي، تصرف مالكانه، تصرف). به نحوي كه دارنده آن اختيار بتواند در آن چيز دخالت قانوني بنمايد
ان به  در تهر1382 فرهنگ اصطالحات حقوق كيفري اثر عباس ايماني كه درسال 48همچنان در شمارة . است تشريح شده

ها  است به معناي برداشت يا تصاحب متقلبانه وجوه يا مطالبات يا حواله چاپ رسيده كلمه اختالس را عنوان مجرمانه خوانده
 و دولتي توسط هر يك از مستخدمان دولت به نفع خود يا ديگري كه از  يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال عمومي

 در تهران نافذ و در مجموعه 1367 مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداري كه در سال  به بعد قانون تشديد5ماده 
راه حيله   هركس از-1ماده : است كامل قوانين و مقررات جزايي كه توسط كتابخانه گنج دانش به نشر رسيده چنين آمده

سسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب ها يا مو ها يا كارخانه ها يا تجارتخانه وتقلب مردم را به وجود شركت
ميدوار نمايد يا ازحوادث و پيش ه امور غير واقع ا آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و  دهد يا ب

يا مفاصا حساب و امثال آنها به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض 
 7تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كالهبردار محسوب و عالوه بررد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 

  . شود  است محكوم مي سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده
ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت  ز طرف سازماندر صورتي كه شخص مرتكب برخالف واقع عنوان يا سمت ماموريت ا

گانه و همچنين نيروهاي مسلح و  ها يا نهادهاي انقالبي و به طور كلي قواي سه هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري يا شركت
يل ارتباط جمعي از كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسا  اتخاذ كرده يا اين نهاد و موسسات مامور به خدمت عمومي

باشد يا مرتكب از  قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته
ها يا نهادهاي انقالبي ويا به طوركلي از قواي  هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري كاركنان دولت يا موسسات و سازمان

 تا ده 2 باشد عالوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس از  نين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عموميسه گانه و همچ
  . شود  سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي

تواند با اعمال ضوابط مربوط   فه دادگاه ميصورت وجود جهات وكيفيات مخف اين ماده در  دركليه موارد مذكور در-1تبصره 
و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ) حبس(به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده 

  . تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد  ولي نمي
ر همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس  مجازات شروع به كالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر د-2تبصره 

مستخدمات دولتي عالوه بر مجازات . شود  عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي
ب مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا باالتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دايم ازخدمات دولتي و در صورتي كه در مرات

  . شوند  تر باشند به شش ماه تاسه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي پايين
گردد    هركس به نحوي از انحاي امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي-2ماده 

 و فروش قراردهد و يا از آن سو شود در معرض خريد  نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي
استفاده نمايد و يا در توزيع كاالهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا 



رد اصل مال به مجازات  است مجرم محسوب و عالوه بر وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده
  . دوسال حبس و يا جريمه نقدي معادل دوبرابر مال به دست آمده محكوم خواهد شدسه ماه تا 
 1 ماده 1 موارد مذكور در اين ماده درصورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره –تبصره 

  . اين قانون خواهد بود
ها يا نهادهاي انقالبي و به طور  اداري يا شوراها يا شهردارين و مامورين دولتي اعم از قضايي و هريك از مستخدمي- 3ماده 

هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به  هاي دولتي يا سازمان گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت كلي قواي سه
باشد  هاي مزبور مي ن براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازما  يا غير رسمي  خواه رسمي خدمات عمومي

جه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد درحكم مرتشي است اعم از اين كه وجه يا مال يا سند پرداخت و
ه مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده  امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط ب

انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب  باشد و يا آن كه در  آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبودهو انجام
  . شود زير مجازات مي

سه سال وچنانچه  در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه  تا
ير كل يا همطراز مدير كل يا باالتر باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از مرتكب در مرتبه مد

مبلغ تا دوصد هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از  اين 
مديركل يا همطراز مديركل يا باالتر باشد به جاي انفصال سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب درمرتبه  شش ماه تا

  . موقت به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دوصد هزار ريال تايك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال 

 ضربه شالق خواهد بود 74اخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه م
تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از شش ماه تاسه  و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين

  . سال محكوم خواهد شد
ده سال حبس به عالوه  ازات مرتكب پنج تادر صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مج

 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه 74جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا
تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم  مرتكب درمرتبه پايين

  . د شدخواه
 مبالغ مذكور ازحيث تعيين مجازات ويا صالحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع - 1تبصره 

  . شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ برنصاب مزبور باشد
هد شد و چنانچه  موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خوا  درتمامي- 2تبصره 

  . باشد اين امتياز لغو خواهد شد راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده
در موارد كه در اصل ارتشاي ( مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود - 3تبصره 

و در صورتي كه نفس عمل ) شود ال تعيين مياست در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفص بيني شده انفصال دايم پيش
  . انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد

 هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، درصورت وجود داليل كافي، صدور قرار بازداشت موقت -4تبصره 
همچنين وزير دستگاه . احل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود است و اين قرار در هيچ يك از مر به مدت يك ماه الزامي

و تعيين تكليف نهايي وي ازخدمت تعليق كند مي به ايام . تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي 
  . گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ

تشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد  در هر موارد ار- 5تبصره 
شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب  شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي

  . گردد شود و امتياز نيز لغو مي  بازگردانده مياست به وي نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته مرتشي را فراهم نمايد تا
 كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختالس و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط -4ماده 

اختالس و اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد  كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده
رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم ازخدمات دولتي و  كالهبرداري و



شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في االرض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في  حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي
  . االرض خواهد بود

هاي دولتي و يا  ها و موسسات و شركت ها يا شوراها و يا شهرداري  كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانز ا هريك-5ماده 
شوند و يا دارندگان  وابسته به دولت و يا نهادهاي انقالبي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي

  رسمي  يا غير رسمي  اعم از روهاي مسلح و ماموريت به خدمات عموميگانه و همچنين ني پايه قضايي وبه طوركلي قواي سه
 ها وموسسات فوق الذكر ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان وجوه يا مطالبات يا حواله

رداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب است به نفع خود يا ديگري ب يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده و
  . و به ترتيب زير مجازات خواهد شد

در صورتي كه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تاسه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال 
مبلغ باشد به دوتا ده سال حبس وانفصال دابم از خدمات دولتي و در هر  مورد عالوه بر رد وجه يا موقت و هرگاه بيش از اين 

  . شود مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي
  . شود  درصورت اتالف عمدي مرتكب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محكوم مي-1تبصره 
اه هزار ريال باشد  چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختالس تا پنج-2تبصره 

 تا ده سال حبس و انفصال 7 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 5 سال حبس و يك تا 5 تا 2مرتكب به 
دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم 

  . شود مي
 مرتكب اختالس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد دادگاه او را از  هرگاه-3تبصره 

  .  مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شدينمايد و اجرا تمام ياقسمتي از جزاي نقدي معاف مي
يث تعيين مجازات يا صالحيت محاكم اعم از اين است كه  حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختالس از ح-4تبصره 

ه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ برنصاب مزبور باشد   . جرم دفعتاً واحده يا ب
 هرگاه ميزان اختالس زايد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود داليل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به - 5تبصره 

تواند  همچنين وزير دستگاه مي.  است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود ميمدت يك ماه الزا
به ايام تعليق مذكور . پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند پس از پايان مدت موقت، كارمند را تا

  . فتگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گر در هيچ حالت هيچ
 در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از -6تبصره 

  . لحاظ حداقل حبس و نيز بنابه مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دايم خواهد بود
واهد بود و در صورتي كه نفس عمل  مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خ-6ماده 

  .شود انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي
مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا باالتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دايم 

باشند به شش ماه تاسه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم تر  ازخدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين
  . شوند مي

هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين   در هر مورد از بزه-7ماده 
را مكلف است صدور كيفر دادس. مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد

در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء . خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعالم دارد
  . و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كردشود  ميخدمت او محسوب 

ون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين هايي كه شمول قان  كليه دستگاه-8ماده 
  . شود كليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي

 به 1381 مبسوط در ترمينولوژي حقوق اثر دكتر لنگرودي كه توسط كتابخانه گنج دانش تهران درسال 832  در شماره 
 : ستا نشر رسيده كلمه اختالس را چنين تشريح نموده

  . اختالس يعني چيزي را از چنگ حيواني يا انساني به درآوردن. لغت تازي است
  . كه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسي چيزي را بردارند در فرصتي مناسب در حقوق جزا عبارت است از اين
  . س چنين استاز نظر نويسنده  عناصر جرم اختال. داند و مستقل از سرقت است فقه آن را مصداق جنايت مي

 . برداشتن مال منقول كسي حساب سازي و اعمال وسايل متقلبانه شرط تحقق اختالس نيست -1



 . غفلت و عدم توجه صاحب مال مذكور و يا نماينده او ربودن شرط اختالس نيست - 2

 .  قصد مجرم يعني قصد نتيجه مجرمانه - 3

 جمعي از عمال دولت مرتكب )رض(ان  حضرت عمرفاروقدر زم. در اسالم اختالس گناه كبيره است و از نوع حق اهللا است
 .اختالس شدند و شاعري

به نام يزيد بن قيس نام هشت نفر از آنان را ضمن شعري خطاب به حضرت عمر آورده است تا آنان را مورد پيگرد قرار  -4
  .مودتوان به آن  رجوع ن است در صورت ضرورت مي مĤخذ اين نوشته شانزده اثر نشان داده شده. دهد

  :  ذيالً موضوع اختالس و غدر را تذكر داده است274 الي 268قانون جزاي افغانستان طي مواد 

   268ماده 

 هر موظف خدمات عامه كه اموال دولت يا افراد را كه منحيث وظيفه به او سپرده شده اختالس يا پنهان نمايد به  -1
 .گردد ه سال بيشتر نباشد محكوم ميكه از د حبس طويلي

دار، معتمدين  دار، مامور تحصيلي، صراف، مامور پترول، مامور شكر، گدام دار، تحويل  جرم مندرج فقره فوق را خزانه اگر - 2

كه منحيث وظيفه به حفاظت اشياي اختالس شده و يا پنهان شده مكلف  نقدي و جنسي و موظفين ارزاق يا ساير اشخاصي

 .گردند د، به حبس طويل محكوم ميباشند مرتكب گردن

شود، بعد از اعاده حيثيت طبق احكام قانون  موظف خدمات عامه كه به طرد ازمسلك يا انفصال از وظيفه محكوم مي - 3
 . شود اجراات جزايي مجدداً به ماموريت يا خدمت دولت پذيرفته مي

    269ماده 

تصرف مالكانه خود درآورد به هر موظف خدمات كه پول، اوراق بهادار، امتعه يا ساير اموال ملكيت دولت را بدون حق تحت 
  . گردد حبس متوسط محكوم مي

   270ماده 

منافع دولت مكلف باشد به منظور حصول  -1  هرموظف خدمات عامه كه در يك عقد يا عمل و يا قضيه به حفظ 
منافع مذكور را طور كلي متضرر سازد، به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر  منفعت براي خود و يا براي شخص ديگري 

 . گردد نباشد  محكوم مي

 . گردد  اگر ضرر مندرج فقره فوق جزيي باشد مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير محكوم مي - 2

   271ماده 

ها، عوايد، واردات يا ساير امور متعلق به دولت ويا در مراقبت آن مكلفيت  هر موظف خدمات عامه كه در اداره قرارداد
ن در يكي از امور فوق به اسم خود يا به اسم شخص ديگر براي خود مفادي حاصل كند يا به باشد و به اثر آ مستقيم داشته

  . گردد به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد محكوم مي. حصول آن تشبث نمايد

   272ماده 

تخدام نمايد  اس هر موظف خدمات عامه كه كارگران يا اجيران تحت اثر خود را در امور شخصي خود به داخل وقت رسمي
يا بدون مجوز قانوني تمام يا قسمتي از اجرت آنها را حجز نمايد، به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني 

  . گردد بيشتر نباشد محكوم مي

   273ماده 

 مال  مجرم عالوه برجزاهاي معينه دراين فصل به رد مال و جزاي نقدي معادل اموال اختالس شده يا آنچه كه از -1
 .گردد آورده نيز محكوم ميدولت تحت تصرف خود در

بها از سه سال بيشتر باشد مرتكب به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز   در صورتي كه مدت حبس محكوم - 2
  . گردد محكوم مي

   274ماده 

كه تحقيق  روط بر اينشود مش مدت سقوط دعواي جزايي در جرايم مندرج اين فصل بعد از تاريخ انتهاي وظيفه شروع مي
  .باشد در آن قبل از آن شروع نشده

  . دانم تا پيرامون اركان جرم اختالس به صورت مختصر مطالبي ارايه و به موضوع خاتمه دهم در اين جا بهتر مي



ام كه بر تم. است بيني و تشريح گرديده  قانون جزا كشور پيش274 – 268جرم اختالس وغدر طي مواد : ركن قانوني) الف
و در كشور همسايه غربي قانون خاص آن قبالً تذكر . گردد اعضاي قواي سه گانه كشور در صورت تخلف از قانون تطبيق مي

  . رفت
عمالً . شده طبق قانون جزا كشور موظف خدمات عامه كه اموال دولت يا افراد منحيث وظيفه به او سپرده: ركن مادي) ب

 مرتكب جرم اختالس شود بايد از موظفين خدمات عامه باشد، موظفين خدمات عامه اختالس يا پنهان نمايد، يعني كسي كه
  :  قانون جزا كشور اشخاص آتي باشند12كساني است كه طبق ماده 

 هاي دولتي،  مامورين و اجيران دولت و تصدي .1

  مامورين و اجيران موسسات عامه، و  .2

 . هاي واليتي و محلي  اعضاي ارگان دولت و جرگه .3

 . شان معتبر شناخته شود كه تصاديق دافع، حكم، اهل خبره، شهود و ساير اشخاصيوكيل م .4

طبق تعريف . سه ارگان دولت در معرض تطبيق قرار دارد و همچنان ساير قوانين نافذه كشور و قوانين خاص كه فعالً در
وع جرم در مصرف و توزيع باشد در موض فوق كه درحفظ اموال منقول و غير منقول شخص منحيث وظيفه مكلفيت داشته

باشد يا اموال وجوه و نقود متذكره را كتمان نمايند، شخص  باشد يا عمالً سو استفاده به عمل آمده غيرقانوني آن اهمال شده
 قانون اساسي تحقيق وتعقيب مذكور در محكمه بعد از اثبات جرم قابل مجازات 134مذكور بعد از كشف جرم مطابق ماده 

  . خواهد بود
باشد  شده مرتكب بايد سو نيت داشته درجرم اختالس اموال و اشيا، جرم مذكور يك عمل عمدي شناخته:  ركن معنوي)ج

باشد و از اين تصاحب منفعت براي مرتكب و ضرر  يعني قصد برداشت و تصاحب اموال و اشيا را به نفع خود يا ديگري داشته
  . براي اموال و اشيا دولت به وجود بيايد

كه  بناء كساني. موجود باشد) سببيت( بين عمل مرتكب و حصول نتيجه كه تحصيل نفع مال است رابطه عليت در واقع
هاي امنيت عامه در مراحل ابتداييه استيناف،  گردند بعد از تحقيقات قضايا از طريق سارنوالي مرتكب جرايم اختالس مي

كه طبق قانون تشكيالت وصالحيت محاكم قوه قضاييه . گردند محكمه، به محاكم ذيصالح تعقيب و مطالبه مجازات مي ستره
 مورخ 47 به نشر رسيده و به فرمان تقنيني شماره   جريده رسمي851 افغانستان كه در شماره  جمهوري اسالمي

يل ا در مورد تعديل و ايزاد مواد و تشك.ا. شوراي وزيران ج16/4/1387 مورخ 17 در مورد توشيح مصوبه شماره 19/4/1387
سطح ابتداييه و استيناف،  ا در واليات درجه اول، درجه دوم و درجه سوم در.ا. ستره محكمه ج1387شده سال  منظور
. دهند  قضاياي اختالس را مورد رسيدگي قرار مي،عامه درسطح ابتداييه واستيناف در مراكز واليات وجود داشته امنيت ديوان

محكمه حين  محكمه نيز وجود داشته و هرگاه ديوان ستره عامه در ستره امنيت  اين قانون، ديوان18كه طبق تعديل ماده 
خطا در تطبيق  رسيدگي فيصله مورد اعتراض در قضاياي جزايي در يابد كه فيصله محكمه تحتاني در مخالفت با قانون يا

به تعديل يا تصحيح فيصله مبادرت  تواند به نقض فيصله و ارجاع آن به محكمه مربوط يا باشد، مي قانون تاويل آن صادر شده
محكمه در محاكم مربوط قابل تعقيب دانسته   در مرحله ابتداييه، استيناف و ستره جرم اختالس در مراجع نظامي. ورزد
  . است شده
  .است مĤخذ در متن مضمون تذكر رفته:  نوت 

 

  

  

  

  

  

فاروق بشر   پوهندوي داكتر 

  

   
 در اينجا تحليل و ارزيابي به موارد ديگري كه در قانون مشخص شده، ه است،ددر بخش نخست روي برخي موارد توجه ش

  . شود پرداخته مي



عدليه   ها تابع وزارت عدليه بوده و نزد وزارت خانه  ماده هجدهم اين قانون، پوليس محابس و توقيف1بر اساس حكم فقره 
حكام اين قانون  مسوول تامين امن داخل محابس و ها مطابق ا خانه پوليس محابس و توقيف. باشد مستقيماً مسوول مي

منيت خارجي تاسيسات  ها مكلف خانه پوليس محابس و توقيف «: همين ماده2بر اساس فقره . باشد ها مي خانه توقيف اند ا
 هاي مربوط را الي فاصله پنجصد متر تامين نمايند، مشروط بر اين كه داخل ساحه امنيتي پوليس خانه محابس و توقيف

  ».نباشد
متر روي كدام سنجش . دش  كه بايد در اين قانون تنظيم ميرسد در اين دو فقره مشكالت آتي به نظر مي فاصلة پنجصد 

  برآورد شده؟
هاي كرايي  هايي كه در خانه خانه كنم اين محاسبه بر اساس تخمين گرفته شده زيرا اكثر محابس و توقيف من فكر مي

دانم اين ساحة امنيتي كه مشكل دوم اين ماده   حيطة ساحة امنيتي پوليس كه من نميتنظيم شده، در داخل شهر و در
هاي  اكثر محابس در حال حاضر در خانه. شد است چطور تعريف شده؟ الزم بود ساحه امنيتي پوليس در اين قانون تعريف مي

  .بايد از طرف پوليس صورت گيردكرايي و يا در محالت شهري قرار دارند كه در اين صورت تامين امنيت خارجي آن 
چون محبس . باشد نمونه خوب اين معضله طوري كه در قسمت اول اين مقاله از آن تذكر رفته، محبس واليت قندهار مي

در زمان انفجار محبس قندهار هر دو . كرد قندهار در داخل شهر قرار دارد، بايد پوليس عادي از آن نظارت و مواظبت مي
در جهان غرب محابس معموالً خارج از شهر در يك محل مصوون كه تحت .  جلو اين حادثه را بگيرندپوليس نتوانستند،

خانه به دوش پوليس محبس  داشته باشد، موقعيت دارند و نگهباني داخل محبس و يا توقيف نظارت و مراقبت پوليس قرار مي
خانه به دوش  ت ديگر خارج از محوطة محبس يا توقيفساحة خارجي يا به عبار. گيرد كه از خود لباس خاص دارند، تعلق مي

  .باشد پوليس مي
ها را در تمام مملكت به استندرد بين  خانه كنم وزارت محترم عدليه به هر قيمتي كه باشد، بايد محابس و توقيف فكر مي

چون حادثة محبس قندهار باشد و از طرف ديگر از خطرات  المللي اعمار نمايد تا از يك طرف حقوق بشر در آن رعايت شده
  .جلوگيري به عمل آمده باشد

  ».گردد در محابس زنانه پوليس زنانه استخدام مي «:نگارد  اين ماده از محابس زنانه ياد آوري كرده و مي5فقره 
چند ماه قبل زماني كه نمايندگان شوراي ملي افغانستان از محبس پلچرخي ديدن نمودند، صدايي بلند شد كه با 

ن اناث در آن محبس تجاوز جنسي توسط پوليسان محبس صورت گرفته و حتا گفته شده بود كه چند زن محبوس محبوسي
گرچه اين موضوع به شدت از طرف وزارت عدليه رد شد ولي چيزي كه مسلم . بودند توسط پوليسان محبس حمل گرفته

هاي بخش زنانه اين محبس نظارت و مراقبت   اين قانون، پوليس ذكور از اتاق5است، معلوم شد كه مغاير حكم فقره 
محابس زنانه اعمار كنم وزارت عدليه به دو چيز ضرورت مبرم دارد، يكي  فكر مي. آمد اند ورنه اين سوال به ميان نمي نموده مي

 و ديگري تربيه پوليس مخصوص محابس زنانه يا پوليس خاص بخش زنانه كه متاسفانه در حال حاضر وزارت عدليه بنابر
  .ها، موفق نشده تا چنين اشخاص را تربيه نمايد محدوديت

داراي مامورين ملكي اداري، مبصرين و كاركنان «ها عالوه بر پوليس خاص  خانه  محابس و توقيف كهبايد خاطر نشان كرد
  ». دادشود انجام خواهند اي كه به اين منظور ترتيب مي شان را بر اساس اليحه باشد كه وظايف خدمات اجتماعي مي

هاي معارف، كار و امور اجتماعي، صحت عامه و امور زنان وظيفه و مكلفيت  فقره دوم ماده نزدهم قانون محابس براي وزارت
  .ها همكاري نمايند خانه داده تا در قسمت خويش با وزارت عدليه در امور محابس و توقيف

توانند؟ اين ماده ادارات  تا چه اندازه همكاري كرده ميمتاسفانه اين فقره مشخص نكرده كه اين ادارات در كدام حدود و 
هاي  شد كه وظايف و مكلفيت به نظر من بايد در اين فقره قيد مي. متذكره را مكلف ساخته تا با وزارت عدليه همكاري نمايند

بهتر . است ن كار نشدهشود، كه اي هاي مندرج اين فقره اين ماده در يك طرز العمل يا مقرره جداگانه تنظيم مي خانه وزارت
هاي هر يك از  هاي مندرج اين فقره اين ماده، وزارت عدليه اليحة خاص كه مكلفيت خانه است به همكاري وزارت

  .ها معلوم نخواهد شد شان مشخص سازد وضع شود در غير آن حدود مكلفيت وزارت خانه ها را در بخش خانه وزارت
شان در مقامات عدلي تحت رسيدگي   مظنونين، متهمين و محبوسين كه قضايايبر اساس حكم ماده بيستم اين قانون بايد

هاي  خانه  اين ماده بايد چنين اشخاص در توقيف1بر اساس فقره . شوند باشد، در محالت خاص تحت مراقبت گرفته مي مي
با كمال تاسف بايد بگويم . استدانند كه سلب ازادي انسان به حكم قانون مجاز  همه مي. داري شوند ولسوالي يا واليتي نگه

اي از افراد به نام  عده. كه در بعضي از محالت با وجودي كه قانون مشخص كرده كه سلب آزادي در كدام حاالت جواز دارد



 ،گردند، كه در نهايت امر خانه سلب آزادي مي شوند و يا در توقيف اتهام از طرف پوليس يا سارنوال تحت نظارت گرفته مي
  .اند داري شده ها در توقيف نگه اه ثابت و ماهشخص بيگن

بر اساس حكم ماده يازدهم قانون پوليس، شخص متهم در موارد آتي به توقيف و تثبيت هويت اشخاص مبادرت ورزيده 
  : ماده يازدهم، موارد آتي را سبب توقيف يك شخص تثبيت كرده است1فقره . تواند مي
   دفع خطر و جلوگيري از ارتكاب جرم؛هرگاه خطري متوجه شخص باشد، به منظور -1
 هاي هوايي بين المللي؛ و در ميدان به منظور كنترول اسناد عبوري در سرحدات، يا -2

 .به منظور كشف جرم و گرفتاري مظنون و متهم -3

فقره دوم همين ماده مشعر بر اين است كه هر گاه شخص نتواند اسناد الزم مبني بر تثبيت هويت خود را ارايه نمايد، 
  .تواند وي را به اداره مربوط احضار نمايد پوليس مي

آزادي حق طبيعي انسان «:است سلب آزادي و كرامت انسان را قانون اساسي كشور در ماده بيست و چهارم چنين قيد كرده
  .گردد، حدودي ندارد اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي. است

  ».باشد دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي.  از تعرض مصوون استازادي و كرامت انسان
  :تواند اين حق در موارد ذيل مطابق حكم ماده يازدهم قانون پوليس محدود شده مي

 در صورتي كه حيات يا سالمت شخص مواجه به خطر بوده و به طريق ديگر حمايت شده نتواند، در اين صورت پوليس -1
   اين ماده به اقداماتي متوسل گردد كه حتا المقدور خطر متذكره مرفوع شده بتواند؛4لف است در مدت مندرج جز مك
   در صورتي كه تثبيت هويت شخص به طريق ديگر ممكن نباشد؛-2
 4در اين صورت پوليس مكلف است شخص را در مدت مندرج جزء .  در صورتي كه شخص قصد انتحار را داشته باشد-3
  ترين شفاخانه انتقال دهد؛ و ن ماده به نزديكاي
  .ه قانون حكم نموده باشد در ساير احوالي ك-4

است و آن اين كه هر گاه خطر فرار متهم موجود يا متهم محل   بيني كرده قانون اجراات جزايي حالت ديگري را هم پيش
بين بردن اسناد عامه كه تحت تصرف او باشد  در مسكوني  معين نداشته و يا هم در قسمت كاركن عامه، خطر تحريف يا از 

  .ميان باشد
 ماده پنجم قانون پوليس و حكم ماده 4با كمال تاسف و تاثر  سارنوال كه اصالً صالحيت كشف جرم را به حكم جزء 

ا باشد به خواهد جرم را كشف كند ت گردد و مي وچهارم قانون اساسي، به پوليس داده، سارنوال دفتر به دفتر مي يكصدوسي
  .اين طريق مظنون يا متهم را سلب آزادي كند

ويكم قانون اساسي براي هر شخصي كه از اداره بدون موجب متضرر شود، حق داده تا جبران خساره از طريق  ماده پنجاه
  .محكمه مطالبه كند

ت از طريق محكمه برائت شوند و در نهاي اي از اشخاص به حكم پوليس يا سارنوال سلب آزادي مي شود كه عده ديده مي
رسد، مگر دولت يا اداره براي  اش سلب گرديده، به اثبات نمي يابد يا اصالً اتهامي كه عليه او وارد شده و از آن جهت آزادي مي

  .پردازد چنين شخص جبران خساره نمي
كه از طرف پوليس يا كند كه سلب آزادي از طرف پوليس باشد يا سارنوال، بايد جدي گرفته شود و كسي را  فرق نمي

است، اقامه  اش سلب شده شود، بايد به محكمه مراجعه و عليه اداره كه او را بدون اثبات جرم آزادي سارنوال سلب آزادي مي
جريمه شود، پوليس يا سارنوال جراات نخواهد كرد، بدون ه اگر چند نفر اين كار را انجام دهد، يقين دارم اگر  ادار. دعوا نمايد
 . آزادي كسي را سلب كند،ثباتيه جرمداليل ا

شان  در آن  هاي ولسوالي و يا واليتي كه قضاياي خانه داري مظنونين و متهمين در توقيف ضوع بحث ماده بيستم، نگهمو
  .باشد محل تحت رسيدگي مقامات عدلي است، مي

كتگوري اشخاص اين . اند بس شدهدر فقره دوم اين ماده از اشخاصي بحث به عمل آمده كه از طرف محاكم، محكوم به ح
هاي  فلسفه اين فقره مساعدت است با فاميل. شان نزديك باشد بايد در محابسي محبوس شوند كه به محل سكونت

  .محبوسين
گيرد ولي اسناد رسمي مشخص نشده  اين ماده بر اساس اسناد رسمي صورت مي) 2 و 1(هاي  پذيرش اشخاص مندرج فقره
شود يا خير؟ بايد پروسيجر  تواند؟ آيا اين نوع سند از طرف محكمه يا سارنوال صادر مي بوده ميكه چه نوع سند  رسمي 

  .شود، تنظيم گردد ترتيب اين نوع اسناد توسط يك طرزالعملي كه به اين منظور ساخته مي



 اجراات جزايي  ماده ششم قانون3 اين ماده اكمال دوسيه نسبتي متهم مطابق احكام مندرج فقره 4موضوع بحث فقره 
هرگاه دوسيه در اين موعد تكميل نشود و دوسيه متهم در آن موعد به محكمه مربوطه ارجاع نگردد، اداره . موقت است

خانه مكلف است در مدت پانزده روز قبل از  ختم موعد معينه به سارنوال و محكمه مربوطه به صورت  محبس و يا توقيف
خانه جواب ارايه نكند، در آن صورت اداره محبس يا توقيف  ه به اداره محبس و يا توقيفهرگاه اداره مربوط. رسمي اطالع دهد

  .تواند محبوس يا شخص توقيف شده را رها كند خانه مي
خانه بنابراين  در عمل ديده شده كه سارنوال به رهايي يا محكمه به برائت متهم حكم صادر كرده، ولي اداره محبس يا توقيف

  .است ها در حبس مانده ها و حتا سال  زورمند است، متهم يا شخص توقيف شده ماهكه طرف متهم شخص
از كميسيون عالي محابس . اند تذكر دهم خانه مانده من در نظر ندارم اسم اشخاصي را كه به اين ترتيب در حبس يا توقيف

خانه   قانون اساسي در توقيف25ماده  ماده بيستم قانون محابس، يا 4رود تا همچو اشخاصي كه مخالف حكم فقره  توقع مي
  .خانه رها شود داري شده، بايد چنين شخص به صورت فوري از حبس يا توقيف يا محبس نگه
كند تا محبوس مدت حبس خود را در محلي سپري كند كه با محل بود وباش فاميل  ويكم اين قانون حكم مي ماده بيست

كند كه در اين حالت  از محل بودوباش خود به محل ديگر نقل مكان ميمحبوس نزديك باشد، مگر اين كه فاميل محبوس 
كند، امر انتقال  تواند همچو محبوسين را به محلي كه فاميلش زندگي مي  وزير عدليه مي،بنابر درخواست فاميل محبوس

حقوق جزا نمايد ولي به نظر من همچون يك مساعدت را علماي  گرچه اين شرط فاميل محبوس را مساعدت مي. دهد
نبايد ما اين شرط را به حيث . پذيرند زيرا هدف از تعميل حبس بر محكوم دادن جزا است نه همكاري براي مجرم نمي

  .پرنسيب حقوقي بپذيريم
تسهيالت فراهم آيد ولي از نظر ماهيت جرمي براي يك مجرم نبايد چنين  گرچه از نظر انساني اين عمل درست به نظر مي

  .گردد
بر اساس حكم اين ماده قانون، بايد در محابس . طبيق قوانين موضوع بحث ماده بيست و دوم قانون محابس استنظارت از ت
اداره سارنوالي به اساس احكام اين . شده برخورد مساوي و مناسب صورت گيرد ها با محبوسين و شخص توقيف خانه و توقيف

به اين ترتيب ادارات . عيض معامله مساوي و مناسب صورت گيردشدگان، بدون تب قانون مكلف شده تا با محبوسين و توقيف
اند، تا تمام مطالبات سارنوال مربوطه را مبني بر رعايت احكام قوانين، در اجراات خود با  ها مكلف شده خانه محابس و توقيف

  .محبوسين و اشخاص تحت توقيف رعايت كند
  .شدگان از تبعيض كار كيرد امله با اشخاص تحت حبس و توقيفتواند در مع اداره محابس بر اساس حكم اين ماده نمي

بر . است ها بحث صورت گرفته خانه وسوم، بر ساختار يا اعمار محابس و توقيف در فصل چهارم اين قانون خاصتاً ماده بيست
 و شرايط اسالمي با ها، اصول اساس حكم اين ماده بايد محابس در افغانستان با درنظر داشت احكام دين مقدس اسالم، ارزش

  .درنظر داشت معيارهاي ملل متحد اعمار گردد
و توقيف  وزارت عدليه را مكلف ساخته تا ساختمان،قفره دوم اين ماده ها را با اصول اسالمي و  خانه هاي موجود محابس 

  .رعايت معيارهاي ملل متحد عيار سازد

ه نظر  زده، توان  دانيم كه افغانستان جنگ رسد ولي همه ما مي مياين ماده از نظر شكل خيلي مناسب، معقول و منطقي ب

اگر اين ماده قانون غرض رفاع . مكاني ندارداخانه چه از نظر مالي و چه هم از نظر شرايط  اعمار منازل محابس و توقيف

 و اقتصادي رسد ولي از نظر مالي كاركنان سازمان ملل متحد تسويد شده باشد، از نظر سياسي كار معقولي به نظر مي

ها را اعمار كنند  خانه  واليت افغانستان و چند ولسوالي چنان محابس يا توقيف34حكومت افغانستان، اين توان را ندارد تا در 

كنم دولت نظر نيك دارد ولي جامه به تن ساختن همچو  فكر مي. كه با معيار ملل متحد و موازين اسالمي سازگار باشد

  .ن مالي و اقتصادي افغانستان استعمرانات اصالً دور از توا

ها را مجهز به  خانه ها مكلفند محابس و توقيف خانه وچهارم قانون محابس، ادارات محابس و توقيف بر اساس حكم ماده بيست

كنم اين امر يك مفكوره عالي باشد زيرا تمام محابس  فكر مي. وسايل صحي مناسب كنند ميحط آن پاك و نظيف باشد

محابس  اكثر الً مطابق معيارهاي ملل متحد از يك طرف اعمار نگرديده و از طرف ديگر وسايل و تجهيزات درافغانستان اص

ها،  خانه هاي محابس و توقيف سيستم بدرفت. افغانستان وجود ندارد كه با معيارهاي ملل متحد سازگاري داشته باشد

  .باشد، با هيچ معيار صحي مطابقت ندارد وجود هم داشتهشدگان اگر  ها و محالتي كه براي غسل محبوسين و توقيف تشناب
  .اميد است روزي وزارت عدليه توان مادي اعمار همچو عمرانات را پيدا  كند كه در شرايط كنوني وجود ندارد



ها بايد براي هر محبوس و شخص تحت توقيف  خانه  اين ماده اداره محابس افغانستان و توقيف2بر اساس حكم فقره 

شود كه اين  ها زده شود، معلوم مي خانه اگر سري به محابس افغانستان و توقيف. و بستر خواب جداگانه تهيه كندچپركت 

شدگان در بعضي از محابس و  اي ازمحبوسين و توقيف اگر براي عده. ها وجود ندارد خانه وسايل در اكثر محابس و توقيف

باشد، يقين كامل دارم كه در اكثر واليات كشور، محبوسين و  هاي كشور اين نوع تسهيالت وجود داشته خانه توقيف

خوابند كه در نهايت محبوس يا شخص توقيف شده به امراض مختلف گرفتار و  آلود مي شدگان، روي زمين خشك يا نم توقيف

  .گردد حقوق انساني يا بشري او پامال مي

و  موضوع بحث ماده بيست داري آن به  ها با وسايل مناسب صحي و نگه خانه توقيفوچهارم اين قانون، مجهز ساختن محابس 

هاي واليت كابل و محبس پلچرخي كه نسبتاً به محابس معياري  خانه اگر به اكثر توقيف. باشد صورت پاك و نظيف مي

آن شباهت دارد نظر انداخته شود، آنگاه مالحظه خواهد شد كه در آن نه وسايل مجهز صحي وجود دارد و نه هم به صورت 

ها و محالت غسل آن اگرديده شود، آنگاه در خواهيم يافت كه اين اصل  تشناب. شود داري مي چنان كه الزم است نظيف نگه

  .خورد در آن محبس به چشم نمي

لل مة مواد اين قانون به معيارهاي مكنم ه فكر مي. فقره دوم همين ماده از تخصيص چپركت جداگانه و بستر بحث دارد

  .است رديده ولي تا هنوز در عمل پياده نشدهمتحد ترتيب گ

فقره سوم اين ماده براي وزارت عدليه وظيفه داده تا به همكاري وزارت صحت عامه در مورد مساحت، محل بودوباش، اندازه 
  .ها تدابير الزم اتخاد كند خانه روشني اتاق و امور مربوط به تهويه و تسخين محابس و توقيف

باشد زيرا اوالً تنوير كه توسط  المللي در اين ماده گنجانيده شده  به منظور اقناع خاطر موسسات بينكنم اين مامول فكر مي

ها؟ در حال حاضر با  خانه برق بايد صورت گيرد، اصالً براي مردم عادي در افغانستان وجود ندارد، چه رسد به محابس و توقيف

اند  المللي و ممالك كمك دهند به افغانستان، نتوانسته ن، موسسات بينوجود تمام تقاضاهاي وزارت عدليه يا حكومت افغانستا

هايي كه با معيارهاي ملل متحد سازگار باشد اعمار نشده ولي تقاضا از وزارت عدليه و حكومت  خانه محابس و توقيف

ملل متحد اعمار و عيار افغانستان اين است تا از دست خالي و فارغ از هر نوع امكان محالت سلب آزادي را به معيارهاي 

  . سازد

 اين ماده ادارات محابس و 1نهم اين قانون است در فقره و شدگان موضوع بحث ماده بيست توقيفتقويه محبوسين و 

ت سن، حالت صحي به خصوص حالت با درنظر داش«گان  ها را وظيفه داده تا براي محبوسين و توقيف شده خانه توقيف

رساند كه  از نظر انشا اين ماده چنان به نظر مي» .سم، آب و غذاي صحي و مناسب تهيه نمايدداري و والدت، كار و موبار

بهتر خواهد بود  مسوولين و يا . شدگان با معيارهاي عالي و كامالً انساني و صحي تهيه خواهد شد غذاي محبوسين و توقيف

شده سري به محابس در  پالن ون، به صورت غيرشوراي عالي محابس، غرض تحقق و تعميل اهداف اين فقره اين ماده قان

  شدگان بزنند تا خود در يابند كه آيا اين هدف در غذاي آنها برآورده شده و يا خير؟  ساعات تغذيه محبوسين و توقيف

در حقيقت فقره سوم اين ماده به وزارت صحت عامه مكلفيت داده تا از كميت و كيفيت غذاي محبوسين و اشخاص تحت 

مينوي غذايي محبوسين و توقيف ظارت نمايد و دريابد كه آيا غذايتوقيف ن شدگان كه از طرف شوراي وزيران تثبيت  شان با 

كنم كلمه تثبيت كميت و كيفيت غذاي محبوسين و اشخاص تحت توقيف بايد از وظايف وزارت  شده، مطابقت دارد؟ فكر مي

كنم وزارت صحت عامه به صورت متمادي و معمول از  فكر نمي. است صحت عامه باشد كه از طرف شوراي وزيران منظور شده

هاي كشور اين وظيفه را انجام داده و  خانه كيفيت و كميت غذايي محبوسين و اشخاص تحت توقيف در تمام محابس و توقيف

ها ارسال   ولسواليچهار واليت و مركز كشور و تمام و باشد تا هيات هاي نظارت را به اين منظور در سي به خود تكليف داده

  .شان اطالع حاصل و نتايج معاينات خود را غرض آگاهي عامه به نشر بسپارند نمايد تا از واقعيت كيفيت و كميت غذايي
هاي  هاي ولسوالي خانه آيا در توقيف. گردد هاي كشور مي خانه حكم اين فقره اين ماده قانون شامل تمام محابس و توقيف

  شود؟  راي اشخاص تحت توقيف داده ميكشور نيز اين نوع غذا ب



ها و محابس كشور،  خانه آيا در تمام توقيف. باشد ها و محابس كشور، بدون استثنا، حتمي مي خانه تعميل اين حكم در توقيف
كنم اين حكم جز در صحفه  شود؟ فكر مي ها تهيه مي خانه غذاي محبوسين در محابس و اشخاص تحت توقيف در توقيف

  .  عملي و واقعي نداردقانون جنبه
بايد . هاي حقوق بشر تسويد كنند المللي و سازمان گذاران كشور نبايد مواد قانون را غرض تامين قناعت موسسات بينقانون

هاي عيني و ذاتي كشور و امكانات حكومت تسويدو وضع گردد تا از يك طرف قانون در  مواد قانون با درنظر داشت واقعيت
  .اند و از طرف ديگر توقعات مردم به تخيالت تعويض نگرددعمل پياده شده بتو

ر و ساير تسهيالت، تمرينات و سپورت محبوسين و اشخاص تحت توقيف را در اوگذ در اين قانون مسايل تمرينات، گشت

 آن غير بتواند يك فكر خيلي عالي و انساني است ولي در عمل امكان عملي شدن نظر گرفته كه به عقيده من  اگر عملي شده

  .رسد اي از محابس واليات ناممكن به نظر مي ها يا عده هاي ولسوالي خانه احكام اين ماده نيز خاصتاً در توقيف. باشد عملي مي

خانه ميسر  ها و در صورتي كه امكان تداوي در داخل محبس و يا توقيف خانه تامين خدمات صحي در داخل محابس و توقيف
شده، البته شكليات فرستادن مريض خارج از محبس  خانه در نظر گرفته  از محبس و توقيفنباشد، در موسسات صحي خارج

  .خانه بايد از طرف آمر اين موسسات تنظيم شود يا توقيف

هاي مجهز در ماده  ها و وجود كتابخانه خانه تعليم و تربيه اشخاص تحت توقيف و خاصتاً محبوسين در محابس و توقيف

بيني چيزي ديگري  كنم تطبيق احكام اين ماده جز يك پيش  مشخص شده كه در عمل فكر ميوهشتم اين قانون بيست

  .نخواهد بود
  ادامه دارد
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(V � �)�W� �� 9 ,� p�5�� �1��6 ���N�� �� �+ `�
(V � �/0 ��8 �, �5N��
����� � �EB � �: DM�, J�:9 ,� \�1�� `N�� �+  ) . m���� ��1� � %�,� �)Q�� (���� �� ( �� �W�V �+ �.���� ��8 �, ��

9 ,� D�� JD1� , ��M� %� ���� ������ �+ %8 �;< `�
(V �EB �� DM�, �/0 J9 ,�� 9� �� �X�G� ���� �.)U) (. �
 m���� ��1� � 4�,�)Q�� (���� ��.(  

QtQtQtQt - - - -��, %/0 � ��, %/0 � ��, %/0 � ��, %/0 �         
� � %�,� � � m���� ��1)Q�� ( � %)�W� � m���� ����� � J�� ���B �+ ��, � %/0 � %8 D��� ��)Q��§/QQ/t� ( � %v��

��: ��k�6 %;� �� f�)Z� . � �: DM�, �/0 �� 9� �� ��G� f�
 D !��" �� Y�= \�, ���B �+ ��, � %/0 � ��N, �� ��
9�� `���>' %, �����, �X�z� ���h �+ �< �+ �.����.  

QQQQ���� - - - -`�
(V D��� � `�
(V D��� � `�
(V D��� � `�
(V D��� �         
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�§ (%;� �� ���� %�) : ��?= � � �� �� %.��� fB �< �, J�� %���� `�
(V � D��� � �/0

9� 9 , ��?= ��M ��6 %, ����� �+ ������ . �+ � �� ���� �� %.��� � J%, D��� �+ �V�;:� � !)��� � ̀ N�� �+ ������ �Z;: �
O��� w�5�X�5��D� (.  

9 , ����� D��� �: DM�, ��?;+ �/0 r��� �� �+ . J9 , �
k D��� Y�;:� 9 !)��� ��8 �, J���B �+ ������ � �=
9� ��� ���7�� w�5�X�5�� � �� 9�, `��=� %, D��� �+ w�5�X�5�� �+ �;< %EB �� � �� . �� DM�, �: �� � �� ��N, �� ��

9 , �� w�5�X�5��.  

Q�Q�Q�Q� - - - -�� � b���, � �� � b���, � �� � b���, � �� � b���, � �.��� �����.��� �����.��� �����.��� ����        
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�Q (%;� �� ���� %�) : �Z	� %, ����� ��� �+ �1�� �����, � %.��� �� � �� ���� B ��8 �,

9���@� ��=�1� f,�
 � �: DM�, ��� ���� 4.z� J9 , I��;� �� �U �� �� `��z= Ji= �� �6 �� 9 ,�.  
 �)� � �� 4H��� D��� Z	� � JfB f,�
9�,�� ��i=� �� 9����� J���+ �� . f,�
 J9� ��� �z�5� ���, ��i=� D����� D�8 �,

���� 91�M rM� ����61� 9�: ��� %, m���� �+.  
9� n�� %)�W� 4��� � ���+ �� b�1��� � ����� �!���� �(.  

Q�Q�Q�Q� - - - -L��i>� ���1��� �� � L��i>� ���1��� �� � L��i>� ���1��� �� � L��i>� ���1��� �� �         
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�t (r��� �+ ���� %�) :�8 �, �&: J��5@��� k�= �+ ���1����� � �;< %.��� �� � �� ���� B �

9 , ���5=� 4/.��5�B (G �: DM�, J�: I��;� �� i= 91G �� %;� �� �5;�+ 4�E: ��.  
9 ,� 1��� L�d (G �+ %8 9� ]
 JLא&�+ %���� � ����� ]�H� �� -(k � � �� �� �/0 .��� �� � �� �� �� B ��8 �, %.

 J9 , *���� `|!� ���1��� � �6 � 1��6 %8 ���B �+ �X�1�� � m��� � �EB � f,�
 JD� b�������� ]
 � �1���� (G � �;<
4��� f�)Z�(.  

Q�Q�Q�Q� - - - -�Z	� � ��� %, ����� ��� �+ �1�� �����, � �Z	� � ��� %, ����� ��� �+ �1�� �����, � �Z	� � ��� %, ����� ��� �+ �1�� �����, � �Z	� � ��� %, ����� ��� �+ �1�� �����, �         
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�� (%;� �� ���� %�) :�� ��� �+ �1�� �����, � � �� ��8 �, � ������ � J9 ,� �Z	� %, ���

 ���, ����� �+ %=6 ����� 4��h � ����� ��� � *��� Jf,�
 J9� %8 C��� B �+ 1.�8 L�8 %.��� �� � �� � �, ���B �+ �����
9�H��� �1��6(.  



����� b���, � J9�, �� �Z	� %, ����� ��� �+ �1�� �����, � � �� %8 ���+ �5=� �EB� ��N, �� �� `������ ���, ����� � �
D� �� �� �� . `���� b���, � %8 ��")w��$� (D� �� � �� �� . ��� �+ �1�� ��?= � ������ %8 %, ���V �EB �+ �=

9�H��� *��� ���+ �� ����� ��� � �1��� �� 4���� � ����� � f�
 �+ ���U � f,�
 J9 ,� 45�� %, ���, .  

Q�Q�Q�Q� - - - -L�, �G� 9NG L�, �G� 9NG L�, �G� 9NG L�, �G� 9NG         
 *���9� �1�� ��� ̀ N�� �+ �6� �� %, m���� �+ `�G�X � � ���� . %��h �� 9� %,���8 �����, �+ �X��� �1�� ��� �� �=

9��E��� �� ���8 ������ . %8 %�@�)B ��� ��N, �� ��) �EB � �6 J%, m���� �+ 1��� �� � `�G�X � �;< � �� �� %.��� �� �� B
 �� `�G�� � %8 �1��6 �G� �+ ���8 �>G�� �� f,�
 �: DM�, D��� ���� 4.z� J9 , ��Nz� JD� O��;� �� �1�� �� b���,

9 ,�) (. m���� 4�1� � %�,� �)Q�� (���� �� .( �=) �� � 1U+ ��B %.��� �� � �� � �;: D !)��� %8 %, ���V �EB �+
z
 �+ �)B � �;< L�� �?= �� �: DM�, �6 �EB J9 , C�	>� L�, �G� f�
9�� m��� %, r('� �� 7) (. 4�1� %�,� �

 m����)Q�� (���� ��.(  

Q�Q�Q�Q� - - - -SZ� �B 4.����� � ��� %, ������ �+ �6��� SZ� �B 4.����� � ��� %, ������ �+ �6��� SZ� �B 4.����� � ��� %, ������ �+ �6��� SZ� �B 4.����� � ��� %, ������ �+ �6���         
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�� (%;� �� ���� %�) :D� 7��G SZ� ���	
 ���� B A.�� %.��� �� � �� � . L�� �+ 4.��� �

 ��� �+ �� SZ� � �� � %,)�,5$� (9� ����N5�� ��+ 1�c�� �� %)�W� � %��� � SZ� 4��	
 ����� ��� %, ������ .
D� L�)$� f�
 D�� %� �v� �+ � �� � \�75�� %/0 � �� �;: D !)��� J�!���1)B.(  

Q�Q�Q�Q� - - - -4���(G ������ � %.��� �� � �� � 4���(G ������ � %.��� �� � �� � 4���(G ������ � %.��� �� � �� � 4���(G ������ � %.��� �� � �� �         
)L�V� 9�: ,� %, m���� �+ *��� �� � �� %, ¨� �+ 1	� � ���� � ��8 �, �+ �EB � �� �.� ��� ���B �+ ����� � ������ � 

4��� m��G 4��� (G ������ � �/.�� 9�EB � J9 ,� �)� S(=) (. m���� ��1� � %�,� �)Q�§ (���� �� .(  
 ������ ���� � �: D�1�,)1	� (�: 1	>.� �5���� �� 4�;� �;< �)��� �� ���� � .�� � %, m���� ��1� �+ *��� �� � �� ����

9� O��� �1��6 ��.� �+ ���V� . L(=� -�	
 �V�;:� ���� � DM�, �: �� ]'��� %.��� �� � �� � ���B �+ ���� � � ������ �
9 ,) . m���� ��1� � 4�,� �)Q�Q (���� ��.(  

t§t§t§t§ - - - -��: m� � � ���� � ��: m� � � ���� � ��: m� � � ���� � ��: m� � � ���� �         
)9��� ����� �� 9� �y6 �)�� �+ 1��6 �;�' �� �� ��1>� J1	� m� � � ̀ �G�X �9 , ����M �EB 9X�5�� ������ D�EB � �� ) (. �

 m���� ��1� � %�,�)Q�� (���� ��.(  

tQtQtQtQ - - - -���	
 ��5��=� �v� �� ����� J`����� � ���	
 ��5��=� �v� �� ����� J`����� � ���	
 ��5��=� �v� �� ����� J`����� � ���	
 ��5��=� �v� �� ����� J`����� �         
���� ���1G ������ � �� �EB %8 4���� ]
 ��5��=� �v� �� ����� J`����� � ������ ���h ��?= � �: DM�, ����� � �� �� *���.  

)� *��� D�8 �, �� %, m���� �+ `�G�X � *��� %8 9K�, p' %��� %, ���V �� �+ J9�K�+ �� � �� ����� ������ ��?= 
9� %���?� �� � �� %� ���5|!� �� 1���� ������ ��?= � �� D1� , j� SV �;< �5��=� w��
 �� %.�" � �� �?=.  

;< ]
 �� ����� � ������ � �: DM�, 9���@� %8 Lא&� B *��� � ]
 � ����� � �� 4"���� JD� 4���?� %� �� � �� %8 �
9� �� ��N5�� L�i��� ]
 � J���+ �� ��5��=� ���6 (.  

) m���� ��1� %�,� �)Q�� (���� ��.(  

tttttttt - - - -�v� �� 1���� �v� �� 1���� �v� �� 1���� �v� �� 1����         
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�� (%;� �� ���� 4)�) :�+ D�EB �  ��?;+ �v� �� 1���� %.��� �� � ���� B �9� ��� ��(.  

t�t�t�t� - - - -m��� �)B � %, ���5|!� �+ b���, �  m��� �)B � %, ���5|!� �+ b���, �  m��� �)B � %, ���5|!� �+ b���, �  m��� �)B � %, ���5|!� �+ b���, �          
 � m���� ��1� � %�,� �)Q�§ (%;� �� ���� %)�) : � %, 1
 C��.5� �+ %, *���� �+ ���5|!� � b���, � 4: DM�, �.����
9���@� m��� 4/0 %�?= . �� �: DM�, ��B D�EB � J%, ���V �+ S(5=� � D�EB � %, �X�1�� �+ m���� � �;< %)�W�

9 ,� �.50�@ %.,�h � ��1	� � �EB(.  

t�t�t�t� - - - -m��� ������ � m��� ������ � m��� ������ � m��� ������ �         



 � m���� ��1� � %�,� �)Q�Q (%;� �� ���� 4)�) : L�V� m��� � ������ � %, ������ �+ ���� � �: DM�, � �� �� *���
�.��(.  

��.� � ]
 � SZ� � D�EB � %, ������ ��� �+ JL��N� ���V� � m��� � ������ �D� �< �+  . ���� � � �� �� *��� ��N, �� ��
9 ,� SZ� �< �+ ������ ��?= � fB %, ������ �+ �)B � �: DM�, �;< L1 �� �&א�� � m��� � %, ������ �+ . JSZ� ��

D� fB 4���5���� `������ .�+ �.�� ]
 SZ� � %8 DM�,�: �� �� 9� �!.<� �6�� � O���� �� ]
 ���� �� �� %8 �� �� �
 �'Z5�)�.�G�X ( �: �G�5� `������ ��) m���� ��1� � 4�,� �tQ� - tQ�����  .(  

t�t�t�t� - - - -L��� x��� � L��� x��� � L��� x��� � L��� x��� �         
 � m���� ��1� � %�,� �)tQ� (%;� �� ���� %�) : � DM�, 4: �� Lא&�+ \��� � `�G�X � �;< � �� �� %.��� �� �� \�, g�B

dd �;< ��.� �� x��� � ��+ `��U� � �69 ,� � . �� %)�W� %��� � �: DM�, �6 �EB J%, ���V �+ T�.5�� � ����N� � ����
9 ,� �>G��(.  

t�t�t�t� - - - -D�+ m��� � ������ � D�+ m��� � ������ � D�+ m��� � ������ � D�+ m��� � ������ �         
���� D�+ %, ������V ��� �+ m��� ������ �:  

Q- f��	� ������ )%, ���V �+ ��' � � �� �� *��� �� B �) ( m���� ��1� � %�,� �)ttQ (���� ��.(  
t-1	�  f��	� 9 )CG�� �+ ������ �� �) ( m���� ��1� � %�,� �)ttt (���� �� .(  

 �� B �)%.��� �� � �� ( %8 9K�, �	5.� �� �� ���� 4'�5� � ��� �� �� �)B D1��� %��)�� ������ ��� � %, ���V �+ ��' �
9��E��� fB *��� �� � ��.  

t�t�t�t� - - - -1�1)� m��� � 1�1)� m��� � 1�1)� m��� � 1�1)� m��� �         
� � �: DM�, *��� �� � �� m���+ ������ � `������ �� n�5:� �?= �: DM�, �!���1)B �� 9 , 1�1)� ������ m��

 9�/@� fB �� �v� �� �1���� ��?= J���6) m���� 4�1� � %�,� �)tt� (���� ��.(  
 D����� �6 %, ���V �� �+ %8 9 ,�� `��U� �� m��� ��1W� %, ������ �+ �: DM�, *��� �� � �� �!���1)B �+ n�5:�

9� �� ���: %, ������ ���	.��@ ��6 ��� �+ ������ �.�") . m���� ��1� � %�,� �)t�t (���� ��.(  

t�t�t�t� - - - -`�M� `�M� `�M� `�M�         
 �M�� J%, ���	
 ��1� �+ %�,� �)��B �, D� b�z� �, ( D� D1�M ̀ �M� � �(+ �� ��� � Lא&�+ w�5�.8�, �) � %�,� �

 m���� 4�1�)t�t (���� �)� ( � �+ S(5=� � �� 9K�, �� � ���� �,5$� �+ J9� \��� `�G�X %8 �5=� �EB � �G� `�M�
 �� �N5>� ���� �(+ � %, ���V) m���� ��1� � %�,� �)t�� (���� �)� .( �� �EB `�M� J�� ��'� �+ � �� �� *��� ��� B �

� %8 ���+ �EB �+ Lא&�+ ���1G � D�EB � �� JD� D1��� %8 9� ��� J�� %5��=� ���@ �+ %� �.��� \�:�� ) ��1� � %�,� �
 m����)t�� (���� �)� .  

D� ���@ �+ ���� �� �(+ � L��|�� \�� \�:�� �+ . ��X�� �� �.��+ �+ �M�� � fB�(+ �� ��� JD� O��� `��k� �+ ��� �� �(+ � �M��
 O��� 9� �	>�� O�>U �� L��>� �M�� %8 ��6 ��� �+9�) . m���� ��1� � %�,��)t�� (����  �)� .( � � �(+ � ��6� 4.�� �M�� �

�� ���@ �+ ��� . D� ��Xo %, �.,�h �+ *��� �M�� 1�:�) m���� ��1� � %�,��)t�� (���� �� ( �� ]
 C��£�� � \�:�� � ��� �� �(+
9�) . m���� ��1� � %�,� �)t�� (���� ��.(  

� � � ��� �� �(+ �� ��� �� D�� 4U�� � %, ���1
 �� �+�� 9�, w���X�5�� �EB � J%, ���1
 �+ `�M� �?= � `N�� �+ �M
9�) . m���� ��1� � %�,��)t�� (���� ��.  

 ���,�� �+ *�)�� �� w��
 � ���B �� �+ �� 9�, ����� Lא��� �M�� �?= � %, �i��: �+ \��� � `�M� �?= � ��� �� �(+
 �� O���9� .���� f�)Z� \XM f,�
 J9 , ��� �)� �1�� ��?= �+ ��� �� �(+ ��8 �, �=) . m���� 4�1� � 4�,� �)t�� ( �)�

���� .( b���, � %8 �� ��� �� �(+ �� B ���X �� ���U � ��� �� J9K�, �!��+ ���+ �� ��� ��?;+ %, �� + 9 ��� �+  1���� �M�� �
 L�,�� D� ���@ �+ %� `|!�9K�,) . m���� ��1� � %�,� �)t�Q (���� �)� .( ����� �.���� �� �/0 L�: L1��� %8 %�@�)B ���

D� m��� %, `�M� �+ �M�� � . �� -' \�, �/.�� �(+ �� ��� � ���B �+ %	H� � �M�� � �� �5$� �+�� A.�� ����� D��� ��



 ��, ���� �� 9� �� 9�: ����)���)� (6 ,� �+ �����1��: �.�) . m���� ��1� � %�,� �)�Q� (���� �� .( � fB��� ��N, �� ��
�� ���� ���� %, �	H� �+ �M�� � �< �+ �(+ .  

9�� m��� ���, ����� � %	H� � %8 D� ���@ �+ ��� � %, ���V �EB �+  ̀ �H��� �� �5N�� .  

t�t�t�t� - - - -x��� x��� x��� x���         
 � m���� ��1� � %�,� �)��� (%;� �� ���� %�) :M��9�� x��� �� L�d 9���� �+ J���� (. ��1� �+ %�,� � �!���1)B
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كه توسط ارتباط مشروع، يعني ازدواج زن و مرد به  اي طفل موجودي است كه بايد در كانون خانواده به وجود آيد، خانواده
آيد، بايد داراي شخصيت باشد، كه شخصيت آن عبارت است  نكاح صحيح و شرعي صورت گرفته باشد، وقتي طفل به دنيا مي

  . يكو و شايسته در جامعهاز اثبات نسب و نام ن
دهند، بلكه اسم پدر هم در كنار آن مطرح است، و اين  در نظام امروزي جامعه هويت يك فرد را فقط با نام او تشخيص نمي

حقيقتي است كه احترام و اعتبار وجودي و آرامش دروني يك فرد به عنوان عضوي از يك نظام اجتماعي با انتساب به والدين 
گرفت  گردد، چنانچه اگر ازدواج به صورت شرعي صورت نمي  با داشتن اصل و ريشه خانوادگي حاصل مييا به طور كلي

اي نداشتند، و بديهي است كه با وجود اين چنين اعضايي در  صل و نسب و ريشهشد كه ا ر از فرزندان نامشروع ميجامعه پ
  . يابد اري در جامعه گسترش ميبندو ب خورد و فساد و بي هاي اخالقي لطمه اساسي مي جامعه ارزش

  مفهوم نسب

  )1(.در لغت به معناي خويشاوندي و نژاد است: نسب
عبارت است از رابطه خويشاوندي بين دو نفر كه يكي از نسل ديگري يا هردو از نسل شخص سومي : و در اصطالح حقوقي

ه تعبير ديگر  يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص اي است بين دو نفر كه به سبب تولد  عالقه» نسب«باشند، و ب
   )2(.سومي صورت گرفته باشد
كند كه نسب  آيد، بايد در جامعه داراي نام و نشان و شخصيت باشد، و اين كار وقتي تحقق پيدا مي وقتي طفل به دنيا مي

  . نامند ريقه را اثبات نسب ميوي معلوم باشد كه در فالن خانواده تولد شده، پدر و مادرش فالن اشخاص هستند، كه همين ط
ترين رابطه است در بين افراد خانواده، و بزرگترين نعمت است در بين جامعه، و مراعات كردن نسب يكي  و اثبات نسب قوي

  . از مقاصد شريعت اسالمي است
 خويش را بر در شريعت اسالمي ممنوع است كه پدر از نسب اوالدش انكار نمايد، و بر زنان جايز نيست كه نسب طفل

شخص ديگري بدون پدرش نسبت دهند، هم چنان شريعت اسالمي منع كرده است اوالد را كه خود را به شخص ديگري غير 
  . از پدر خود منسوب كنند

بن حارثه را اكه در جاهليت رواج داشت، چنانچه زيد   و شريعت اسالمي نظام بچه خواندگي را حرام گردانيده است، مثلي
   )3(.شد، و اسالم اين چنين بچه خواندگي را ممنوع قرار داد بچه خوانده بود و به وي نسبت داده مي) ص(حضرت محمد 

و ما جعل ادعيا كم ربناءكم، ولكم قولكم بافواهكم، و اهللا يقول الحق، و هو يهدي : (فرمايد كه در مورد خداوند جل جالله مي
  )4().الدين و مواليكم تعلموا آباءهم، فا خوانكم فيالسبيل ادعوهم الباثهم هو اقسط عنداهللا، فان لم 

گويد و به راه راست   به حق سخن مي)ج( فرزند خواندگان شما را فرزندان تان قرار نداده است، و خداوند)ج(خداوند: ترجمه
ران آنان را تر است، و اگر پد شان نسبت دهيد كه نزد خدا به عدالت نزديك ها را به پدران كند، پسر خوانده هدايت مي

  . گاران شما هستند تان هستند در دين و خدمت شناختيد پس برادران نمي
  . بن حارث نازل گرديده استاهمه مفسرين به اين عقيده هستند كه آيه شريفه درباره زيد : گويد قرطبي در تفسير خود مي

ه برديگران، چرا كه يك عنصر بيگانه پس تقاضاي عدل و حقيقت اين است كه پسر نسبت داده شود به پدر حقيقي خود، ن
تواند و امكان دارد گاهي باالي وي تجاوز صورت بگيرد و يا  هيچ وقت در يك خانواده از نگاه اخالق و دين، منسجم شده نمي

 گاه بچه خواندن مجهول النسب مقام پسر حقيقيكه از خانواده بيگانه است، و هيچ وي باالي ديگران تجاوز نمايد، به خاطري
  . برد شود، و از خانواده ميراث نمي آورد، و احكام تحريم قرابت در بين آنها ثابت نمي را به دست نمي
كه مجهول الهويه باشد بايد برايش برادر ديني گفته  كه پدرش معروف باشد بايد نسبتش بر پدرش شود، و كسي پس كسي

   )5(. خانواده، و عدم تغيير در حقايقشود، به خاطر حفظ حقوق بين پدر و اوالد، و نگاه داشتن وحدت
م نيز در اثبات شخصيت طفل رول مهم دارد نخستين احسان و نيكي والدين در برابر طفل اين است كه پس از . و داشتن نا

 اي براي فرزند خود انتخاب كند حقيقتاً به منزله تولد، نام نيكو و خوشايندي براي او برگزينند، اگر پدر نام زشت يا زننده
ه آن نام  حيثيت و اعتبار او است، و يكي از حقوق اوالد بر پدر و مادر گذاشتن نام نيكو و شايسته است باالي طفل تا ب

  . شناخته شود
از نظر دين مبين اسالم نخست براي طفل بايد نامي برگزيده شود كه رغبت والدين را به طفل نشان دهد كه آنها طفل را 

  . اند همورد پذيرش و محبت قرار داد



هاي  گذاري طفل توصيه دوم اين كه طفل در آينده از نام خود احساس سرفرازي و افتخار نمايد، دين اسالم در مورد نام
  . زيادي كرده و همواره بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه بايد براي فرزندان نام نيكو انتخاب كنيم

كنند تا با آن شناخته  د فرزند پدر و مادر براي او نامي انتخاب مييكي از عادات پسنديده اجتماعي آن است كه پس از تول
نزديك قابل شناسايي باشد، شريعت اسالمي چون كامل است و هيچ موردي را فرو گذار نكرده است، و به  شود و براي دور و

و احكامي وضع نموده كه نشانگر توجه اين  ه آن اهميت داده است  عقيده واال به موضوع فوق اين نكته نيز توجه نموده و ب
   )6(.است

 در اين باره، مسلمانان را )ص(ها را برفرزندان خويش بگذارند، پيامبر اكرم بر والدين واجب است كه بهترين و زيباترين نام
 اءنكم تدعون يوم القيامه باسمائكم و باءسماءآبائكم فاحسنوا: فرمايد تشويق نموده و به انجام آن امر كرده است كه مي

  ) 7 (.اسماءكم

  . هاي نيك برگزنيد زنند، پس نام تان صدا مي هاي خود و پدران روز قيامت شما را با نام: ترجمه
  : فرموده) ص( آمده است كه رسول اهللا) رض(و در صحيح مسلم از ابن عمر

  ) 8 (أن احب اسماءكم الي اهللا عزوجل عبداهللا و عبدالرحمن

  .  عبداهللا و عبدالرحمن است)ج(د اهللاهاي تان نز محبوب ترين نام: ترجمه
كند و باعث استهزا  دار مي هاي زشت كه كرامت و احترام فرزندان را خدشه و بر والدين نيز واجب است كه از گذاشتن نام

مبر اسالم مي ي را كه به معنا»  ربح«هاي  داد، چنانچه نام هاي زشت و قبيح را تغيير مي  نام)ص(شود بپرهيزند، چرا كه پيا
نام داشت نام وي را به » عاصيه«چنان دختري را كه  كه به مفهوم صلح است عوض كرده است، و هم» سلم«جنگ است به 

  . تبديل نموده است» جميله«
كه داللت بر عبوديت  هاي هاي مانند عبداهللا و عبدالرحمن و غيره نام و نام) ع(هاي انبيا كه نام: فرموده است) ص(پيامبر اكرام

ها  ها متمايز شود، حتا در مظاهر حيات دنيوي تا در نهايت بهترين امت ر دارد برگزنيد، تا امت محمدي از ساير امتپروردگا
  . باشند كه بشريت براي رسيدن به نور و هدايت و اصل اسالم به آن اقتدا كند

عبداهللا و عبدالرحمن، اصدقها، حارث و تسموا باسما االنبيا و احب االسما الي اهللا : فرموده اند) ص(در اين مورد رسول اكرم
  )9 (حرب و مره: همام، و اقبحها

ترين  ها نزد پروردگار عبداهللا و عبدالرحمن است، و درست ترين نام هاي انبيا را بر فرزندان خود بگذاريد، و محبوب نام: ترجمه
  . است» تلخ«و مره » جنگ«ها نزد خداوند  حرب  ترين نام و همام است، و زشت» حارث«ها  نام

گذاري اتفاق نظر نداشته باشند،  و نام نهادن باالي فرزند بايد به مشوره پدر و مادر صورت بگيرد، اگر پدر و مادر بر سرنام
گذاري از حق پدر است و قرآن كريم صريحاً  كند كه نام حق نام نهادن از پدر است، و در احاديثي كه ذكر شد داللت مي

  ) 10(.شود، فالني پسر فالن شخص است شود نه به مادر، مثالً گفته مي در نسبت داده ميكه فرزند به پ: گويد مي

شان صدا بزنيد كه اين نزد خداوند درست   آنان را با نام پدران)11 (ادعوهم آلبائم هو اقسط عنداهللا: فرمايد در مورد مي) ج(اهللا
  . است

وال تنابزوا : فرمايد قاب زشت صدا كند كه در مورد خداوند ميبراي پدر و هيچ كس ديگر جايز نيست كه فرزند را با ال
  ) 12 (بااللقاب

  .و به يكي ديگر القاب زشت را ندهيد، زيرا القاب زشت اثر بزرگي در انحراف شخصيت روحي و اجتماعي طفل خواهد داشت
   )13(:اسباب ثبوت نسب

  .سبب ثبوت نسب طفل از مادر مطلق والدت است
  :ست از پدر سه چيز اما سبب ثبوت نسبا
  ثبوت ناسب توسط نكاح صحيح؛ -1
و -2   ثبوت نسب توسط نكاح فاسد؛ 

 . ثبوت نسب توسط جماع در حالت شبه است -3

كه از يك زن متزوج از نكاح صحيح تولد شود نسبتش به  همه علما اتفاق دارند، طفلي:  ثبوت نسب توسط نكاح صحيح-1
  )14()لفراش و للعاهر الحجرالولد ا(شود به دليل حديث شريف  پدر طفل مي

  . سار كردن است طفل از صاحب فراش است كه شوهري زن است و براي زاني سنگ
  :و ثبوت نسب توسط نكاح صحيح سه شرط دارد



  زوج بالغ باشد و حمل گرفتن از وي امكان داشته باشد؛) الف
  طفل بعد از شش ماه از عقد نكاح تولد شود؛ و) ب
  . شوهر بعد از عقد نكاح عمالً متصور باشدامكان يكجا شدن زن و ) ج
  : ثبوت نسب توسط ازدواج فاسد-2

  : فاسد نيز سه شرط است شود مانند ازدواج صحيح و براي ثبوت نسب در نكاح در ازدواج و يا نكاح فاسد نسب نيز ثابت مي
  زوج بالغ باشد و امكان حمل گرفتن از وي متصور باشد؛) الف
ها، اما به نزد احناف دخول شرط است، خلوت كافي نيست؛  لوت تحقق يافته باشد به نزد مالكيهمراه زوجه دخول و خ) ب
  و
ها بعد از تاريخ دخول و يا  طفل بعد از شش ماه و يا زياده از آن از تاريخ دخول تولد به نزد احناف، اما به نزد مالكي) ج

  . خلوت شش ماه و يا زياده گذشته باشد
  :ع در حالت شبه ثبوت نسب توسط جما-3

بيند  شود، مثالً يك نفر در فراش خود مي جماع در حالت شبه آن است كه اتصال جنسي صورت بگيرد ولي زنا محسوب نمي
  . كند كند زن خودش است همراه وي جماع مي كه يك زن استراحت است فكر مي

كه با او جماع صورت گرفته، طفل همان  ياگر بعد از سپري شدن شش ماه بعد از جماع در حالت شبه طفل تولد شود از زن
  . شود مرد است كه به شبه همراه آن جماع كرده است، و اگر قبل از مدت شش ماه طفل تولد شود نسبتش به آن مرد نمي

ن تري شان بوده باشد، و براي آنان بهترين و نيكو ونشان فرزندان بناء براي پدران و مادران الزم است كه متوجه شخصيت و نام
سازد و باعث  دار مي كند و كرامت و احترام آنها را خدشه هاي كه ارزش آنها را كم مي ها را انتخاب كنند، و از انتخاب نام نام

  . شود خودداري نمايند انحطاط شخصيت و معنويات آنها مي

  ماخذ
  .1917، ص2ج تهران ايران، 1380 الويس معلوف، المنجد العربي، ترجمه محمد بندر ريگي، چاپ سوم -1
  .39، تهران، ص1381 سيد حسين صفايي و اسد هللا امامي، حقوق خانواده، انتشارات دانشگا چاپ سوم -2
شر دارالفكر طبع چهارم -3   .7248، ص 10م، دمشق سوريه، ج1997 -ق.هـ1418 و هبه الزحيلي، الفقه االسالمي و ادلته، ن
  .5- 4:  احزاب-4
  . 7250، ص 10اثر، ج الفقه االسالمي و ادلته، همان -5
  .75، ص 1، ج1381 عبداهللا ناصح علوان، تربيه االوالد، ترجمه عبداهللا احمدي، نشر احسان، چاپ سوم -6
  .767، ص2 سليمان ابن اشعث ابي داود، سنن ابو داوود،  مكتبه حقانيه پشاور پاكستان، ج-7
  .94، ص 14 م، ج2000ق، .ـه1421 طبع  ابي زكريا يحي بن شرف النوري، شرح صحيح مسلم، نشر دار الكفر-8
  .767 ص2 سنن ابي داوود، همان اثر، ج-9
  .82، 1 تربيه االوالد، همان اثر ج- 10
  .5 احزاب، - 11
  .11 حجرات، - 12
  .7256، ص 10 الفقه االسالمي، همان اثر، ج- 13
  .25، ص 10 شرح صحيح مسلم، همان اثر ج- 14

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ضرورت  .1

كه گرسنه و در شرف هالك باشد  مانند كسي. اي از امور ممنوعه مجاز است تكاب پارهرموجب آن، احالتي است كه به 
  .تواند از مال غير بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد مي

ــدمصـداق مفاهيم ) الضرورات تقدربقدرها( آن 22و ماده ) الضرورات تبيح المحضورات( مجله االحكام 21ماده    . فـوقن

  ضمان  .2

مثلي و پرداخت قيمت در اشياي قيمتي   در صــورت هالك شي ) قيمتدار(عبارت است از اعطاي مثل شي در اشياي 
  .يانقصان در قيمت آن

  ضمان مستأجر .3

  . گردد عبارت از ضماني است كه باالي مستاجر به خاطر تلف مأجور و يا ايراد خساره برآن  الزم مي
ست مستاجر  به اثر تقصير، تعدي يا مخالفت وي از اذن مالك تلف گردد و يا در قيمت آن  هرگاه  مأجور  در د

  .گردد و آن را ضمان مستاجر گويند نقصان عايد شود ضمان قيمت مأجور  يا خساره وارده به ذمه مستاجر الزم مي
آمد و تلف گرديد و يا در اثر استعمال مستاجر حيوان مأجور را به قتل رسانيد يا به اثر لگد شديد وي از پا در:  مثالً

مند شد و يا به اثر مخالفت از اجازه مالك آن، از راه غير معين و غير امن رفت و به اثر آن حيوان تلف  غير معتاد خساره
گرديد و يا در قيمت آن نقصان پديدار گشت، در همه اين موارد قيمت حيوان يا خساره وارده به حيث ضمان مستاجر  

  . باشد پرداخت ميقابل 

  ضمان منفعت .4

  .آيد عبارت است  از ضماني كه در موارد مشخص  در مقابل زوال منفعت به ميان مي
اش استخدام گردد، در اين موارد  هر گاه مال صغير يامال وقف مورد غصب قرار گيرد و يا صغير بدون اجازه ولي: مثالً

ــان منفعت بــرغاصب و استخـ   . دام  كننده الزم استاجر مثل به عنوان ضمـ

  طريق  .5

  .به معناي راه است) طرق (از باب فعيل از ريشه : در لغت 
سيري اسـت كـه      . شود كه محل آمد وشد مردم باشد در اصطالح به مسيري طريق گفته مي   به بيان ديگـر عبـارت از ـم

وع اسـت   راه يا طريق در. باشد براي رفت وآمد مردم آماده شده و يا به مرور زمان معمول شده   ق  :  مجموع بـه دو ـن طرـي
  .خاص يا راه خاص و طريق عام يا راه عام

  طريق خاص  .6

ـناخته شـده   عبارت از طريقي است كه انتفاع از آن براي اشخاص ويژه   ــذر از آن       اي ش ــ باشـد و اشـخاص ديگـر حـق گ
: رك . آن راه خـاص اسـت  اصـطالح معـادل   . باشند بنابران اشخاص خاص در واقع مالك آن راه مي  . باشند  محل را نداشته  

  .راه خاص

  طريق عام .7

ـته باشـد      صاص نداش . عبارت از راهي است كه استفاده و رفت وآمد از آن براي عموم آزاد بوده و به اشخاص خـاص اخـت
  .راه عام: رك. راه عام نيز عين مفهوم را دارد

  طلبات سه گانه  .8

  :گردد طلبات سه گانه در موضوع شفع  به موارد ذيل اطالق مي
  لب مواثبت؛ط

 طلب تقرير و اشهاد؛ و

 .طلب خصومت و مالكيت

  طلب تقرير و اشهاد .9



كه فروخته شده و يا در  كه شفيع دو مرد و يا دو زن و يك مرد را در مقابل مالي اين طلب عبارت است از آن
اين مال را فالن : گويدو ب. كه مال را هنوز به خريدار تسليم نداده باشد شاهد گيرد حضورخريدار و يا فروشنده در حالي

ه اين دليل شفيع آن مي ام و حال آن را مطالبه  قبالً دعواي شفيع كرده. باشم كس براي فالن شخص فروخته و من ب
  .نمايم شما شاهد باشيد مي

تواند كسي  اگر شفيع به جايي بود كه برايش امكان طلب تقرير و اشهاد به طرزي كه گفته شد، وجود نداشت، مي
  .شد مكتوبي به همين ترتيب بنويسد با اين كار وكيل سازد، اگر وكيلي هم ميسر نميديگر را 

  طلب خصومت ياتملك  .10

ن را طلب . آن است كه شفيع بعد از طلب تقرير و اشهاد به حضور قاضي رفته دعواي خويش را اقامه نمايد اـي
  .خصـومت يا تملك گـوينـد

  طلب مواثبت  .11

گردد بايد كالمي را افاده نمايدكه برطلب شفع وي داللت  كه از موضوع مطلع ميآن است كه شفيع در همان مجلسي 
مبيع شفيعم اين طلب را  طلب مواثبت . خواهم من آن را به شفع  مي: يا. كند مانند اين كه بگويد من در اين 

 .گويند مي

  ظئر .12

ي را شير دهد خواه به طور رايگان گردد كه طفل ديگر و به زني اطالق مي. مرادف دايه و مرضعه است)  به كسر ظ( 
  .  باشد يا به موجب اجرت

 عادت  .13

  .روش مستمر قومي است در گفتار و رفتار و آن را عادت و تعامل نامند

  عاريت  .14

مالي را گويند كه تملك منفعت آن براي شخص ديگر براي مدت معين يا غرض معين  مجاناً و بال بدل صورت گيرد، 
  .شود نيز ياد مي) مستعار(و ) معار(استعمال دوباره اعاده گردد  و به نام مشروط بر اين كه بعد از 

  عاقل  .15

  .شود عـاقل شامل بالـغ و نابالـغ مي. بنابراين سفيه هم مصداق عاقل است. گردد در مقابل مجنون استعمال مي

  عدالت .16

ه معناي عدل، انصاف، برابر، قسط، داد و دادگر است و به معناي ) مصدر(در لغت  نيز آمده است، ) استواري(استقامت ب
  .اند چنان كه به راه راست راه عدل نيز گفته

معاني زيادي بيان شده است كه در اين مقام از جمله ذكر دو معناي مناسب به نظر ) عدل(در كتب لغت به ارتباط 
  . همين معنا را اختيار نموده است1799رسد كه مجله االحكام نيز در ماده  مي
  .ه معناي مساوات و به تعبير ديگر مساوات بين خصمينعدل ب: اول
  . عدل به معناي عدم جور كه مستلزم صدور حكم به نفع ذيحق است- دوم

مال حقــوقي از قبيل شهادت و بــرخي امور  در اصطالح وصفي است در شخص كه به موجب آن براي برخي از اـع
  .يابد شرعي مانند اجتهاد صالحيت مي

اد از عدل، دادگري حاكمين بامحكومين و عدل اختيارمندان با افراد تحت اختيار خويش و عدالت در قرآن كريم مر
  .مسلمانان در ميان خود است

عدالت وصفي است در شخص مسلمان به اين مضمون كه از گناهان كبيره بپرهيزد و بر گناهان صغيره پاي : در فقه
  .نفشرد و اصرار نداشته باشد

بندي به امور ديني شامل مباحث تقوا، مروت، اجتناب از بدعت،   از نظر حقوق اسالم پايترين ركن عدالت مهم
  . باشد اجتناب از گناهان كبيره و ترك اصــرار به گناهان صغــيره مي

  عددي و معدود .17



  .چيزي است كه شمار شود

  عدديات متفاوته  .18

 از جمله ود باشد، لذا جميع عدديات متفاوتوجعبارت از معدوداتي است كه در بين افراد و احاد آن تفاوت قيمت م
ـبز وزرد آن تفاوت قيمت وجود دارد قيميات محسوب مي ـند خربوزه كه در س   .شوند مان

  عدديات متقاربه  .19

 ازجمله ذا جميع عدديات متقاربعبارت از معدوداتي است كه در بين افراد و احاد آن تفاوت قيمت موجود نباشد، ل
ها كه طور مترانه فروخته  هاي پشمي از جنس واحد فابريكه  مانند چارمغز، تخم مرغ و تكهشوند مثليات محسوب مي

 .شود و امثال آن مي

  عدل .20

عبارت از شخصي است كه از طر ف راهن و مرتهن به حيث امين تعيين گردد و رهن را برايش تسليم نمايد و يا به 
 .وديعت گذاشته باشد

  عذر  .21

ه معناي پوزش و به م چنان كه در زبان عربي گفته . اند و جمع آن اعذار است بنا و دليل پوزش عذر گفتهدر لغت ب
  .يعني فالن شخص پوزش خواست) اعتذر فالن اعتذاراً معذرة: (شودكه مي

به دليلي كه مبناي پوزش مكلف، در انجام  تكليف شود، عذر گويند، مانند استعمال اصطالح عذر در بيت : در اصطالح
  :ذيل

ن طريق   آرم بجا  سـعي ميـم
سان االمـــاسعي   ليس لالـن
  ور نشد زوجمله كارمـن تمام

  ن معذور باشم  والسالم  آمن در

  عذر اصيل  .22

حكمه معذور است به عذري اطالق مي ــود از حضـور در ـم   .گردد كه به اساس آن كسي كه در دعوا وكيل دارد، خ

  عذر خاص .23

نند اين كه مسافري تكت طياره را خريداري نمايد ولي در روز به معناي عذري است كه مختص به شخصي باشد، ما
 .گردد و پول تكت به ورثه او قابل رد است در اين صورت اجاره او لغو مي. پرواز سكته قلبي كند

  عذر شرعي .24

مانند حبس، مرض و . عذري است كه موارد آن در شريعت تصريح گرديده و موجب رخصت از ايفاي وجيبه باشد
  .مسافرت

  ر عامعذ .25

مثالً موتر حامل يك جميعت تصادم نمايد و باعث آن گردد تا . شود كه براي جماعت رخ دهد به عذري گفته مي
  .كارمندان حامل آن به وقت معين باالي وظيفه حاضرشده نتوانند

  عذر موجه  .26

  .استشد در اين اصطالح نيز قابل تطبيق  مثالي كه در عذر عام گفته. عذري است كه قابل قبول باشد

  عرف  .27

  . به معناي شناختن است) مصدر: (در لغت
  .به اموري عرف گويند كه پس از حصول شناخت از آن به يك نسق در ميان مردم، عادي و مرسوم گردد: در اصطالح

  عروض  .28



 باشند مانند متاع و بوده و عبارت از اشياي غير از نقود، حيوانات، موزونات و مكيالت مي) به تحريك را(جمع عرض 
  .قماش

  عشر  .29

گردد كه از حاصالت اراضي ملكيت  در اصطالح به مخارج اميريه يامالياتي مسما مي. در لغت عبارت از يك دهم است
  . گردد مردم توسط حكومت اسالمي به مقدار عشر يعني يك بردهم حاصل زمين اخذ مي

  عقار  .30

  .ب و اراضيبه معناي ملك و اموال غير منقول و پا برجا، مانند منزل مسكوني، آ

  عقد .31

ــرام و  : در لغت. اصطالح عقد، ماخوذ از واژه عربي است      به معناي گره بستن، ربط دادن، پيوند دادن، استوار داشتن، اـب
سته شـدن سـوگند، بـه     ) عقدالحبل(چنان كه  از گره زدن دوطناب به  . احكام ميان دو چيز است     ـين  (و از ـب ) عقـد اليمي

  .شود تعبير مي
ارت از         در اصطالح قانون     ري اسـت كـه در واقـع عـب مدني افغانستان عقد عبارت از التزام متعاقدين و تعهـد آنهـا بـر اـم

ارت ازتوافـق دو اراده اسـت بـه        497مطابق حكم ماده   . باشد  ارتباط ايجاب با قبول مي     ستان عقـد عـب  قانون مـدني افغاـن
  .گرداند  عاقدين را در برابر يك ديگر مرتـب ميايجاد يا تعديل يانقل يا ازاله حق در حدود قانون كه وجايب هر يك از

  عقد اجاره  .32

ــرت بـوده و به معناي ايجار نيز استعمال شده اسـت         ارت اسـت از    . اجاره  در لغت به معناي اج ــطالح فقهـا عـب در اص
  .بيع منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم

شـود،   كـه بـه اجـاره داده مـي      مورد نظر از عينيدر حقوق مدني افغانستان مفهوم اجاره عبارت است از تمليك منفعت  

  .كه قابليت بدل را دارا باشد گيرنده به عوضي توسط اجاره دهنده، براي اجاره

  عقد اجاره وارد بر عمل  .33

  .مانند مطالبه دوختن جامه توسط خياط. عبارت است از استجارخدمه و عمله و استجار صاحبان حرفه و كسبه كاران

   منافع عقد اجاره وارد بر .34

  .عبارت است از اجاره عقار مانند اجاره منازل و اراضي، اجاره عروض مانند مالبس و ظروف و اجاره حيوانات

  عقد باطل .35

مانند عقدي كه از جانب . عقدي است كه در يكي از اركان و يا محل يا جهت آن خدشه و خللي وجود داشته باشد
بر عقد باطل هيچ گونه اثر شرعي و قانوني . باشد ورت پذيرفتهص) مجنون يا صغير و امثال آن(شخص فاقد اهليت 

 .گـردد مرتب نمي

  عقدبيع  .36

  .كه ثمن مبيعه باشد عبارت است از تمليك مال از طرف بايع به مشتري در مقابل مالي

  عقدتمليك  .37

اشد از آن به عبارت از عقدي است كه قصد از انجام آن تمليك عين يا منفعتي به كسي است كه اگر در قبال عوض ب
مانند . شود مانند بيع و اجاره و اما اگر مجاناً و تبرعاً باشد، از آن به عقود تبرعي تعبير مي. شود عقد معاوضي تعبير مي

  .عقدهبه و وقف

 عقد توثيق  .38

گردد كه هدف آن تضمين دين براي صاحب آن باشد از قبيل  به عقودي اطالق مي)  عقود توثيق(يا ) عقد توثيق(
مينات يا عقود ضمان نيز تعبير ميكفالت   .گردد ، حواله، ورهن كه در مباحث تضمين از آن  به توثيقات، تا

  عقد جايز .39



شود، عبارت از عقدي است كه هر دو طرف و يا يكي از آنها بدون جلب  نيز تعبير مي) عقدغيرالزم(عقد جايز كه به 
  :ع استنظر طرف مقابل عقد، حق فسخ آن را داشته باشد و به دو نو

ه نسبت راهن . عقد جايزي كه به نسبت يك طرف جايز و نسبت به طرف ديگر الزم  است مانند رهن و كفالت ب
  .له جايز است وكفيل الزم و  به نسبت مرتهن و مكفول

مانند ايداع، . يعني هر دو جانب عقد حق فسخ و رجوع را دارند. باشد عقد جايزي كه به نسبت هر دو طرف جايز مي
  .ه و وكالت كه هر يك از دو طرف عقد، حق رجوع از عقود را دارنداعار

  عقد صحيح .40

  .كه مبتني بر اركان، عناصر، اوصاف و شرايط مقرر شرعي و قانوني منعقد شده باشد عقدي است
  .، محل و موضوع عقد)ايجاب و قبول(متعاقدين، صيغه عقد: اركان و عناصر عقد صحيح عبارت اند از

  عقد عهدي .41

د در مقابل عقد تمليكي قرار دارد و عبارت است از عقدي كه به موجب آن تنها براي طرفين عقد و يا يكي از اين عق
گيرد و بلكه به موجب آن براي  مانند عقد عاريت كه در آن هيچ گونه تمليكي صورت نمي. آنـها ايجاد تعهد نمايد

تواند در برابر عوض و يا بدون عوض   و اين عمل ميآيد شخص عاريت گيرنده، تعهد حفظ مال مورد عاريت به وجود مي
  . نمايد اگر در برابر عوض باشد براي عاريه دهنده نيز تعهد پرداخت عوض را ايجاد مي. باشد

  عقد عيني .42

عقدي است كه عالوه بر تراضي طرفين و تحقق عناصر عمومي و خصوصي عقد، بايد موضوع عقد، به طرف تحويل 
  . ردد مانند وقف و بيع صرف وهبهداده شود تاعقد محقق گ

  عقد غير الزم .43

  .عقدجايز: رك. مرادف عقد جايز است

  عقد غير معين .44

عبارت از هر آن عقدي است كه در شريعت و قانون نام خاصي بر آن بيان نشده و احكامي هم براي آنها مقرر نشده 

اند، مانند عقد  زمان و مكان آنها را پديد آوردهباشد، بلكه مردم به اقتضاي زندگي خويش و نيز با درنظر گر فتن مصالح 

ــديد آمده   .اند استصناع، بيع وفا و امثال آن كه به اقتضاي مصالح جامعه پ

 عقد غير نافذ .45

مانند عقد فضولي كه در آن عمل . به عقدي غير نافذ گويند كه ترتب آثار بر آن موكول به اجازه غير عاقد باشد
  .يل استشخص فضول موقوف به اجازه اص

  عقد فاسد .46

به اين . عقدي است كه اصل آن مشروع و وصف آن نامشروع باشد، يعني به اعتبار ذات خود صحيح دانسته شود 

توضيح كه متعاقدين از اهليت برخوردار باشند، صيغه هم به درستي برزبان آورده شود و در مورد معامله نيز خللي 

  .موجب غير مشروع بودن معامله شود) نامعلوم بودن(له باشد و تنها وجود وصفي از جم وجودن نداشته

  عقد فضولي .47

ــه شخص برخوردار از اهليت حقوقي بدون داشتن حق واليت،  تصرفي را انجام دهد   .عقدي است ك
ــق غير تصرف نمايد112مطابق ماده    . مجله االحكام فضول كسي است كه بدون اذن شــرعي به ح

  عقد الزم.48

كه هيـچ يك از متعاقدين در آن حق فـسخ را بدون جلب رضايت طرف ديگر عقد عبارت از عقـدي است 
  .باشد نداشته

  :فرمايد مبناي پابندي به عقود الزم اين آيه قرآن كريم است كه مي

وا اوفو بالعقود « ومنان به پيمان–يا ايهاالذين آمـن   ».هاي خود وفا كنيد  اي ـم



  :ذير و عقد الزم فسخ ناپذيرعقد الزم فسخ پ: عقد الزم بر دو نوع است

 عقد الزم فسخ پذير .49

مانند معاوضات و مبادالت از قبيل بيع و اجاره و . توافق طرفين آنها را لغو كرد توان با عقود الزمي هستند كه مي
  .امثال آن كه امكان الغاي آنها با توافق طرفين وجود دارد

 عقد الزم فسخ ناپذير .50

به اين معنا كه عقد .  ازدواج كه حتا در صورت توافق متعاقدين فسخ ناپذير استمانند عقد: عقد الزم فسخ ناپذير
گردد بلكه بايد به طرق شرعي ديگري از قبيل طالق  خلع و امثال آن  ازدواج به اساس اقاله و الغاي توافق ملغا نمي

 .خاتمه پذيرد

 عقدمالي .51

شود، عبارت  از عقدي است كه  ي نيز تعبير ميعقد مالي كه از آن در مباحث فقهي به مبادالت و معاوضات مال
  .مال بوده و غرض انعقاد آن تمليك مال و اخذ ثمن است) مبيع(مانند عقد بيع كه موضوع آن . موضوع آن مال باشد

  عقد مشروط .52

  .عبارت از عقدي است كه به شرط يا شروطي مشروط و معلق شده باشد

  عقد مطلق  .53

  .باشد ه قيدوشرطي در آن وجود نداشتهگردد كه هيچ گون به عقدي اطالق مي

  عقد معلق  .54

  .باشد عقــدي است كـه معلق بـه حصول امري شده

  عقد معوض.55

به عقدي گويند كه الزام وتعهد در آن دو جانبه باشد مانند عقد بيع كه در آن بايع ملزم به تمليك عين و مشتري 
برخالف عقد غير معوض . گيرد حقاق ثمن صورت ميمكلف به تسليم ثمن است و تمليك عين يا منفعت در برابر است

  .شود اي كه تبرعاً انجام  مي كه در آن يك طرف تعهدي ندارد مانند عقد  هبه

 عقد معين .56

گردد و عقود معين  عبارت از عقودي است كه در شريعت و قانون براي آنها  نيز تعبير مي» عقود معين«عقد معين به 

مانند عقد بيع، عقد اجاره، عقد شركت، عقد هبه، عقد . ام آنها بيان گرديده استنام خاص و معين مقرر شده و احك

  .كفالت، عقد حواله، عقد رهن، عقد  قرض، عقد صلح  عقد ازدواج و امثال آن

   عقد مقيد.57

  .گردد كه داراي قيد وشرط باشد به عقدي اطالق مي

  عقد نافذ .58

مانند عقدي كه از جانب شخص رشيد در . ل صادر گرددعقدي است كه از شخص برخوردار از اهليت و واليت كام
گردد و موقوف به  حكم چنين عقد آن است كه به محض انعقاد، آثار عقد برآن مرتب مي. باشد مال خودش منعقد شده

  .  عقد الزم و عقد غير الزم: اجازه كسي نيست و بر دو نوع است

 عقد موقوف .59

هليت معامله ولي بدون برخورداري از واليت وصالحيت، انعقاد يافته گردد كه از شخص داراي ا به عقدي اطالق مي
مانند عقد فضولي كه موقوف به اجازه غير است و عقد صغير مميز در اموري كه  احتمال سود و زيان را . باشد
ــوف به اذن ولي دانسته مي داشته   .شود باشد موق

  عنف  .60



در اصطالح حقوق عبارت  است از اقدام به وادار سـاختن  .  گوينددر لغت عكس رفق و مدارا را) به ضم وفتح وكسراول  (
  .نباشد كسي به كاري بدون رضاي او خواه توام با عمل مادي باشد يا

  عيب  .61

  .به معناي نقص، ننگ وكاستي است) عاب(به فتح عين و سكون يا مصدر از ريشه : در لغت
ه ضـم   (ياصنع سـليم  ) به فتح خا، سكون الم كسر قاف(اي است كه  خلق  در اصطالح عبارت از كاستي، پستي ونقيصه       ـب

زد تجـار    ) صاد، سكون نون و كسرعين     عادتاً از آن برخوردار نيست  به عبارت ديگر عيب آن است كه قيمت يك مال را ـن
ه شـمار نيايـد           و اهل خبره كاهش دهد و عبارت ازهر زيادت و نقصاني است كه درمال پديدار گـردد و از مـصاديق آن ـب

ي            بلك ت بـه صـورت طبيـع ه حالت نورمال آن را تغيير دهد، و باعث نزول و كاهش قيمت گردد، خواه اين مـال در طبيـع
  .وجود پيدا كند مانند گوسفند و ساير حيوانات و يا از مصنوعات باشد مانند يخچال و ساير لوازم صنعتي

  )خفي(عيب پنهان  .62

  .تواند به وجود آن پي ببرد عقاد عقد، طرف معامله  نميعبارت از عيب غيرظاهري است كه به هنگام ابرام و ان

  عيب حادث  .63

 .گردد كه حين انعقاد عقد بيع، موجود نبوده بلكه بعد از قبض نزد مشتري ظاهرگردد به عيبي اطالق مي

  

  عيب خاص  .64

  .يامده باشدعبارت از عيبي است كه ذاتاً در يك چيز وجود دارد و در اثر عمل عرضي و يا عامل بيروني به وجود ن

  عيب ظاهر  .65

  .عيبي است كه در شرايط عادي، هر فرد معمولي بتواند از آن اطالع حاصل كند

  عنه مĤخذ، منابع و منقول
 . ق1403) طبع مكتبه اسالميه: كويته، ميزان ماركيت(كتاب ششم، امانات، . شرح المجله.  اتاسي، محمد خالد- 1
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 .رود، كويته، جلد اول، سال طبع ذكر نيست
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  المللي هاي بين معاهدات و ميثاق

  )المللي حقوق بشر اسناد بين(



  

  

  ∗ منشور ملل متحد-2

  .ايم ما مردم ملل متحد كه مصمم گرديده
ن هاي آينده از بالي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غير قابل بيا به محفوظ داشتن نسل

به اعالم مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق ميان مرد و  نموده،
ها اعم از كوچك و بزرگ، به ايجاد شرايط الزم براي حفظ عدالت و احترام به تكاليف ناشي از  زن و همچنين ميان ملت

  المللي، معاهدات و ساير منابع حقوق بين
  :ها و براي نيل به اين هدف كمك به رشد اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،به 

به تساهل و همزيستي مسالمت آميز و داشتن روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و 
ي را جز در راه منافع مشترك تضمين هايي كه عدم توسل به نيروي نظام المللي و به قبول اصول و ايجاد روش امنيت بين

المللي براي هموار كردن راه ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل، اراده كرديم كه براي  نمايد و به توسل به نهادهاي بين
  .تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نماييم

متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سان فرانسيسكو گرد آمد در نتيجه دولت اند و اختيارت نامة آنان ابراز  ههاي 
اند و بدين وسيله يك  است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده وصحت و اعتبا آن محرز شناخته شده

  .نمايند المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي سازمان بين

  فصل اول

  اهداف و اصول

  ماده اول

  :استاهداف ملل متحد به قرار زير 
به عمل آوردن اقدامات جمعي موثر براي جلوگيري و بر طرف كردن : المللي، و بدين منظور  حفظ صلح و امنيت بين-1

تهديدات بر ضد صلح، و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوزكارانه يا ساير كارهاي ناقض صلح، و فراهم آوردن موجبات حل و 
مكن است منجربه نقض صلح گردد، با وسايل مسالمت آميز و بر طبق اصول هايي كه م المللي يا وضعيت فصل اختالف بين
  .الملل عدالت و حقوق بين

 توسعة روابط دوستانه در ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل، و انجام ساير اقدامات -2
  .براي تحكيم صلح جهاني

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، يا بشر  المللي كه داراي جنبه بينالمللي در حل مسايل   حصول همكاري بين-3
هاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس،  است، و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي دوستانه

  .زبان، يا مذهب
  .دارند رك معمول ميهاي مشت  بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدف-4

  ماده دوم

  :، بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد1سازمان و اعضاي آن، در تعقيب اهداف مذكور در ماده 
  . سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاي آن قرار دارد-1
اند با  نشور بر عهده گرفته كليه اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را كه به موجب اين م-2

  .حسن نيت انجام خواهند داد
المللي و عدالت به خطر  هاي مسالمت آميز به صورتي كه صلح و امنيت بين المللي خود را از راه  كليه اعضا اختالفات بين-3

  .نيفتند حل و فصل خواهند كرد
 از آن بر ضد تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر المللي خود از تهديد به زور يا استفاده  كليه اعضا در روابط بين-4

  .كشوري، يا از هر روش ديگر كه با مقاصد ملل متحد مبانيت نداشته باشد خودداري خواهند نمود

                                                 
 .و در موارد بسيار، اصالح گرديده است، همان منبع شده  تطبيق داده) متن فرانسه(ترجمه رسمي منشور مجدداً با متن اصلي  ∗



گونه مساعدت خواهند كرد و از آورد به سازمان هر شور به عمل مي كليه اعضا در هر اقدامي كه سازمان بر طبق اين من-5
  .آورد خودداري خواهند نمود متحد بر ضد آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي ه سازمان مللكمك به هر دولتي ك

منيت بين  سازمان مراقبت خواهد كرد دولت-6 المللي  هايي كه عضو ملل متحد نيستند، تا آنجا كه براي حفظ صلح و ا
  .ضرورت دارد بر طبق اين اصول عمل نمايند

دارد در اموري كه اساساً در قلمرو صالحيت داخلي   اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي هيچ يك از مقررات مندرج در-7
كند كه چنين مسايل را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار  ها قرار دارد دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي دولت

  .تم لطمه وارد نخواهد آوردبيني شده در فصل هف دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهر پيش

  فصل دوم

  عضويت

  ماده سوم

فرانسيسكو   المللي در سان هايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد در مورد سازمان بين اعضاي اصلي ملل متحد دولت
 110مادة اند و اين منشور را امضاو بر طبق   را امضا كرده1942شركت نموده و يا قبالً اعالميه ملل متحد مورخ اول ژانويه

  .نمايند تصويب مي

  ماده چهارم

هاي شيفته صلح  كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به   ساير دولت-1
  .متحد در آيند توانند به عضويت ملل اجراي آن باشند مي

 منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر متحد،  قبول هر دولتي كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل-2
  .نمايد توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي

  ماده پنجم

است ممكن است بنابه توصيه  متحد كه از طرف شوراي امنيت بر ضد آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده  هر عضو ملل
ر موقت محروم گردد اعمال حقوق و مزاياي شوراي امنيت، به حكم مجمع عمومي از اعمال حقوق و مزاياي عضويت به طو

  .مزبور ممكن است با نظر شوراي امنيت مجدداً بر قرار شود

  ماده ششم

متحد كه در تخلف از اصول مندرج در اين منشور اصرار بورزد، ممكن است بنابر توصية شوراي امنيت  هر يك از اعضاي ملل
  .ددو تصويب مجمع عمومي از عضويت سازمان ملل اخراج گر

  فصل سوم 

  اركان

  ماده هفتم

يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي يك شوراي :  اركان اصلي ملل متحد عبارتند از-1
  . المللي دادگستري، يك دبيرخانه قيمومت، يك ديوان بين

  . د اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گرد-2

  ماده هشتم

گونه محدوديتي  سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي، با درنظر گرفتن شرط مساوات، در اركان اصلي و فرعي خود هيچ
  . براي استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد كرد

  فصل چهارم

   تركيب-مجمع عمومي

  ماده نهم

  .  مجمع عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود-1
  .  هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت-2

  وظايف و اختيارات 



  ماده دهم

تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور و يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از اركان مقرر     مجمع عمومي مي  
ا بـه     12ده در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ما       ممكن است به اعضاي سازمان ملـل متحـد ـي
  . هايي بنمايد شوراي امنيت و يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه

  ماده يازدهم

ع سـالح و    تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين    مجموع عمومي مي   -1 المللي، از جمله اصول حاكم بر خـل
ا بـه هـر        تنظيم تسليحات    ت و ـي را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول ياد شده به اعضا و يا به شوراي امنـي

  . هايي بنمايد دو توصيه
ت    تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين  مجمع عمومي مي   -2 المللي را كه توسط هر يك از اعضا يا شـوراي امنـي

ورد بحـث قـرار دهـد و جـز در       توسط  35 ماده   2و يا برطبق بند      كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان رجوع شده است ـم
هايي  هاي مربوط به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه تواند در مورد چنين مسايلي به دولت يا دولت   مي 12مورد مقرر در ماده     

  . بنمايد
ت      اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مج    هر مساله  مع عمومي قبل و يا بعـد از بحـث بـه شـوراي امنـي

  . ارجاع خواهد گرديد
المللي را بـه مخـاطره افكنـد     هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين تواند شوراي امنيت را به وضعيت  مجمع عمومي مي  -3

  . جلب نمايد
  .  محدود نخواهد كرد را10است، حد كلي شمول ماده   اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده-4

  ماده دوازدهم

 مادام كه شوراي امنيت در مورد هر اختالف يا وضعيت، در حال انجام وظـايفي اسـت كـه در ايـن منـشور بـدان محـول                -1
  . اي نخواهد كرد مگر به تقاضاي شوراي امنيت گونه توصيه است، مجمع عمومي در مورد آن اختالف يا وضعيت هيچ شده
د با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجالسيه از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت   دبيركل ملل متح   -2
ـين نحـو بالفاصـله پـس از خـتم رسـيدگي شـوراي                بين المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به هم

  . اجالس نباشد به اعضا اطالع خواهد دادامنيت نتيجه امر را به مجمع عمومي و در صورتي كه مجمع عمومي در حال 

  ماده سيزدهم

  :كند هايي را فراهم مي  مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه-1
ين   المللي در امور سياسي و ايجاد زمينه      ترويج همكاري بين  ) الف الملـل و تـدوين    هاي مناسب براي توسعه تدريجي حقـوق ـب
  . آن
وق بـشر و         يج همكاري بين ترو) ب ق حـق ـتي، و كمـك بـه تحـق المللي در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشـي، بهداش

  . هيچ تبعيض از حيث نژاد و جنس و زبان و مذهب هاي اساسي براي همه، بي آزادي
اده در فـصول نهـم و     ايـن  1ها و وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق ب بند    ساير مسووليت  -2 ـم

  . دهم بيان شده است

  ماده چهاردهم

رسد احتمـاالً بـه    آميز هر وضعيتي كه به نظر مي تواند براي حل وفصل مسالمت  مي12مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده       
ه وضـعيت   رفاه عمومي يا به روابط دوستانه ملل لطمه خواهد زد، صرف         اشـي از نقـض   هـاي ن   نظر از منشايي كه دارد، از جمـل

  . اهداف و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور، اقداماتي را توصيه نمايد

  ماده پانزدهم

. دهـد  كند و مورد بررسي قرار مي هاي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي هاي ساالنه و گزارش   مجمع عمومي گزارش   -1
المللي بـه   بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بينهاي مذكور متضمن مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد     گزارش

  . عمل آورده و يا اتخاذ كرده است

  ماده شانزدهم



 منشور محول شده، از جمله تصويب قراردادهاي قيمومـت منـاطقي   13 و 12مجمع عمومي وظايفي را كه به موجب فصول       
  . المللي انجام خواهد داد است، با توجه به نظام قيمومت بين كه سوق الجيشي قلمداد نشده

  ماده هفدهم

  .  مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد كرد-1
  . است بر عهده اعضا خواهد بود هايي كه مجمع عمومي معين كرده  مخارج سازمان به تناسب سهميه-2
ادهاي تخصصي برقرار كرده است، مـورد   با نه57اي را كه در محدوده ماده   مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه -3

  . بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري نهادهاي ياد شده را منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود

  راي 

  ماده هجدهم

  . هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود-1
  . م از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد تصميمات مجمع عمومي در مورد مسايل مهم با اكثريت دو سو-2

المللـي، انتخـاب اعـضا غيـر دايمـي       هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين شود؛ توصيه  موارد زير از مسايل مهم محسوب مي      

ي ، قبـول اعـضا  86 ماده 1از بند » ج«شوراي امنيت، انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي، انتخاب قيمومت برطبق شق   

ت و مـسايل           ه اجـراي نظـام قيموـم جديد در سازمان ملل متحد، تعليق حقوق و مزاياي عضويت و اخراج اعضا، مسايل راجع ـب

  . مربوط به بودجه
د در آنهـا رعايـت شـود، بـا               -3  تصميمات راجع به ساير مسايل، از جمله تعيين انواع مسايل ديگري كه اكثريت دو سـوم، باـي

  . راي دهنده اتخاذ خواهد گرديدنظر اكثريت اعضاي حاضر و 

  ماده نوزدهم

هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صـورتي كـه سـهميه عقـب افتـاده عـضو          

ل باشـد، در مجمـع عمـومي حـق راي نخواهـد                مزبور معادل و يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كاـم

ار            .داشت  با اين حال اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي از اوضاع و احوالي است كـه از حيطـه اختـي

  . تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند عضو مزبور خارج است مي

  آيين كار 

  ماده بيستم

نظم دوره     ـيه هـاي اجالسـيه سـاالنه و در صـورت اقتـضا،      مجمع عمومي به طـور ـم . هـاي فـوق العـاده خواهـد داشـت       اجالس

  . هاي فوق العاده به دعوت دبيركل بنابه درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود اجالسيه

  ويكم ماده بيست

  . كند اين مجمع براي هر دوره اجالسيه رييس خود را انتخاب مي. كند  مجمع عمومي آيين نامه داخلي خود را تنظيم مي

  ودوم ده بيستما

  . تواند آن گونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد  مجمع عمومي براي اجراي وظايف خود مي

  فصل پنجم

   تركيب-شوراي امنيت

  وسوم ماده بيست

ضو سـازمان ملـل متحـد         -1 انزده ـع سه،    .  شـوراي امنيـت مركـب اسـت از ـپ اتحـاد جمـاهير شـوروي     جمهـوري چـين، فراـن

مجمـع عمـومي ده   . باشـند  تي، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اياالت متحده امريكا، اعضاي دايم شوراي امنيت مي    سوسياليس

ت بـين     ي   عضو ديگر سازمان را خصوصاً قبل از هر چيز با توجه به شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و اميـن الملـل

ت انتخـاب       هاي سازمان و همچنين با توجه به تق   و ساير هدف   ر دايـم شـوراي امنـي سيم عادالنه جغرافيايي در مقام اعـضاي غـي

  . نمايد مي



ضاي     . گردند  اعضاي غير دايم شوراي امنيت براي يك دوره دو ساله انتخاب مي -2 با وجود ايـن، در نخـستين دور انتخـاب اـع

ك   اي اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده، دو عضو غير دايم پس از افزايش عده   ك دوره ـي  از چهار عضو اضافه شده براي ـي

  . گردد بالفاصله قابل انتخاب مجدد نخواهد بود هر عضوي كه اخارج مي. شوند ساله انتخاب مي

  .  هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت-3

  وظايف و اختيارات

  وچهارم ماده بيست

ـين   به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طر -1 ت ب المللـي را بـه    ف ملل متحد اعضاي آن مسووليت اصلي حفظ صلح و اميـن
كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مـسووليت بـر عهـده     نمايد و موافقت مي    شوراي امنيت واگذار مي   

  . دارد از طرف آنها اقدام نمايد

اختيارات مخصوصي كه بـراي  . كند و اصول ملل متحد عمل مي شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق اهداف اصلي       -2

  .  بيان شده است12 و 8، 7، 6انجام وظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 
  . دارد هايي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي هاي ساالنه و در صورت لزوم گزارش  شوراي امنيت گزارش-3

  وپنجم ماده بيست

  . نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را برطبق اين منشور قبول و اجرا نمايند اعضاي ملل متحد موافقت مي

  وچهارم ماده بيست

ابع انـساني و          بين به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت         دابيري جهـت صـرف حـداقل مـن المللي از طريق اتخـاذ ـت
اده  اقتصادي جهان براي تسليحات، شوراي امنيت       هـايي بـراي     طـرح 47مكلف است به كمك كميته ستاد نظامي مذكور در ـم

  . استقرار نظام مربوط به امور تسليحاتي تهيه و به اعضاي ملل متحد تقديم نمايد

  راي 

  وهفتم ماده بيست

  . باشد  هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي مي-1

ي  9 تصميمات شوراي امنيت در مورد مسايل شكلي با راي         -2 گـردد؛   عضو كه متضمن آراي تمام اعضاي دايم باشد اتخاذ ـم

وا از      اتخـاذ مـي  52با اين قيد كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سـوم از مـاده       شـود طـرف دـع

  . دادن راي خودداري خواهد كرد

  آيين كار 

  وهشتم ماده بيست

از اين روي هر يـك از  . تواند به طور دايم قادر به انجام وظايف خود باشد شوراي امنيت، به نحوي تشكيل خواهد شد كه ب        -1

  . اي در مقر سازمان خواهد داشت اعضاي شوراي امنيت در تمام اوقات نماينده

د توسـط     شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه مايل باشد مي     -2 تواـن

  . است در آن جلسات شركت جويد دولت خود نماينده كه خصوصاً بدين منظور تعيين گرديدهيكي از اعضاي 

سهيل انجـام وظـايف خـود مناسـب         تواند جلسات خود را در مكان   شوراي امنيت مي   -3 راي ـت هاي غير از مقر سازمان كـه ـب
  . تشخيص داده تشكيل دهد

  ونهم ماده بيست

  . بيند تاسيس نمايد رعي را كه براي انجام وظايف خود الزم ميتواند آن گونه اركان ف شوراي امنيت مي

  هم ماده سي

  . كند شوراي امنيت آيين نامه داخلي خود را كه در آن نحوه انتخاب رييس شورا را نيز مشخص خواهد نمود تنظيم مي

  ويكم ماده سي



وط بـه هـر مـساله    تواند بدون داشتن حق راي در مذاكرات  هر عضو ملل متحد شوراي امنيت نيز مي         اي كـه در شـوراي    مرـب
  . داند شركت كند امنيت مطرح است، و در هر مورد كه شوراي امنيت مسايل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر مي

  ودوم ماده سي

ي باشـد            هر عضو ملل متحد كه عضو شرواي امنيت نيست يا هر دولتي كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگـاه طـرف اختالـف
ور         ك ه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون داشتن حق راي در مذاكرات مربوط بـه اخـتالف مزـب

  . شوراي امنيت شرايطي عادالنه براي شركت دولتي كه عضو ملل متحد نيست وضع خواهد نمود. شركت نمايد

  فصل ششم

  حل وفصل مسالمت آميز اختالفات

  وسوم ماده سي

ل از هـر چيـز از          ختالف كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين طرفين هر ا -1 المللـي را بـه خطـر نـدازد، بايـد قـب
ه              ات منطـق ا ترتيـب ضايي، و توسـل بـه نهادهـا ـي انجيگري، سـازش، داوري، رسـيدگي ـق ذاكره، مـي ا سـاير وسـايل     طريق ـم اي ـي

  . ن اختالف باشندوجوي راه حلي براي آ آميز بنا به انتخاب خود، در صدد جست مسالمت
ه وسـايل مزبـور حـل وفـصل             -2  شوراي امنيت در  صورت لزوم از طرفين اختالف خواهد خواسـت كـه اختالفـات خـود را ـب

  . نمايند

  وچهارم ماده سي

ي ايجـاد       تواند هر اختالف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين شوراي امنيت مي  ا اختالـف المللـي گـردد ـي
ت بـين        نمايد با    ي را بـه    اين هدف كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه آن اختالف با وضعيت مزبور حفـظ صـلح و امنـي الملـل

  . خطر بيندازد، مورد رسيدگي قرار دهد

  وپنجم ماده سي

ه كـه در مـاد       هر عضو ملل متحد مي     -1 ه تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختالف يا وضـعيتي از آن گوـن
  . است جلب نمايد  بدان اشاره شده34
تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختالفي كـه خـود در آن طـرف       هر دولتي كه عضو ملل متحد نيست مي    -2

ن         باشد جلب نمايد؛ مشروط بر آن   رر در اـي كه در موارد اختالف مزبور قبالً تعهدات مربوط بـه حـل وفـصل مـسالمت آميـز مـق
  .  قبول نمايدمنشور را

واد       اقدامات مجمع در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي    -3 ررات ـم  و 11گـردد تـابع مـق
  . باشد  مي12

  وششم ماده سي

ـبيه      بدان اشاره شده33تواند در هر مرحله از اختالف به صورتي كه در ماده   شوراي امنيت مي   -1 است يا در هـر وضـعيت ش
  . هايي مناسب براي فيصله اختالف توصيه نمايد  حل ها يا راه وشبه آن ر

انـد مـورد توجـه قـرار      هايي كه طرفين دعوا خود قبالً براي حل وفصل اختالف قبول كرده    شوراي امنيت ملزم است روش     -2
  . دهد
د كه اختالفات حقـوقي بايـد   كند بايد همچنين در نظر داشته باش هايي كه به موجب اين ماده مي  شوراي امنيت در توصيه    -3

  . المللي دادگستري، به ديوان مزبور ارجاع گردد به طور كل توسط طرفين دعوا، بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين

  وهفتم ماده سي

ذكور در       33 در صورتي كه طرفين دعوا نتوانند اختالفي از آن گونه را كه در ماده  -1 ه وسـايل ـم  بدان اشـاره شـده اسـت، ـب
  .  مزبور حل وفصل كنند بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع نمايندماده

دازد     هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد دوام يك اختالف در واقع ممكن است حفظ صلح و امينت بين       ه خطـر اـن المللي را ـب
ـتالف، مناسـب      عمل كند يا راه حل36بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده     دهـد   تـشخيص مـي  هايي را كه براي حل وفـصل اخ

  . توصيه نمايد



  وهشتم ماده سي

ه منظـور حـل مـسالمت آميـز اخـتالف        هاي هر اختالف درخواست نمايند شوراي امنيت مي در صورتي كه كليه طرف    تواند ـب
  . اي وارد آيد  لطمه37 تا 33آن كه به اين ترتيب به مقررات مواد  هايي بنمايد، بي هاي اختالف توصيه مزبور، به طرف

  هفتمفصل 

  اقدام در مورد تهديد بر صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز

  ونهم ماده سي

ت    شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد برصلح، نقض صلح، يا تجاوز را احراز و توصيه       هايي خواهد نمود يا تصميم خواهـد گرـف
  . ايد دست زد ب42 و 41المللي به چه اقداماتي برطبق ماده  كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين

  ماده چهيلم

ق مـاده     تواند قبل از آن به منظور جلوگيري از وخامت وضع، شوراي امنيت مي     ـيه 39كـه برطـب ا دربـاره       توص هـايي بنمايـد ـي
هايي ذينفع بخواهد اقداماتي موقت كه شوراي امنيت ضروري يا مطلـوب   اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد، از طرف     

. اي وارد نخواهـد كـرد   هاي ذينفع لطمـه  اقدامات موقت مذكور به حقوق يا دعاوي يا موقع طرف . جام دهند دهد ان   تشخيص مي 
  . شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقت را چنان كه بايد و شايد درنظر خواهد گرفت

  ويكم ماده چهيل

ـتفاده از      تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات خويش الزم ا    شوراي امنيت مي   ضمن اس ست به چـه اقـداماتي كـه مـت
د      چنان كه مي   نيروي مسلح نباشد، دست بزند؛ هم      ه ايـن اقـدامات مبـادرت ورزـن ايـن  . ـواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه ـب

ي،             ستي، تلگراـف اط راه آهـن، دريـايي، هـوايي، ـپ صادي و ارتـب ط اقـت اقدامات ممكن است متضمن توقف تمام يا قسمتي از رواـب
  . ديويي، و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشدرا

  دوم ماده چهيل

باشـد كـه     كافي نخواهد بود يا ثابـت شـده  41بيني شده در ماده  در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش 
دامي كـه بـراي               كافي نيست، مي   ه اـق ي ـب ايي يـا زميـن ت      تواند با استفاده از نيروهاي هوايي، درـي اده صـلح و امنـي ا اـع ظ ـي حـف

ات نيروهـاي        . المللي ضروري است دست بزند      بين اين اقدام ممكن است مشتمل بر عمليات نمايـشي و محاصـره و سـاير عملـي
  . هوايي، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد

  وسوم ماده چهيل

شوند كه نيروهاي مـسلح، كمـك و    متعهد ميالمللي   كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين    -1
 نامـه  موافقـت المللي را بنا به درخواست شوراي امنيت و برطبق  تسهيالت از جمله حق عبور الزم براي حفظ صلح و امنيت بين 

  . هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند يا موافقت
وع نيروهـا، درجـ       يا موافقتنامه  موافقت -2 ه آمـادگي و قرارگـاه عمـومي آنهـا و نحـوه تـسهيالت و       هاي ياد شـده تعـداد و ـن

  . نمايد هايي را كه بايد به عمل آيد معين مي كمك
ايـن  . هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هر چـه زودتـر صـورت خواهـد گرفـت       يا موافقتنامه موافقت مذاكرات مربوط به     -3

ضا    هايي از اعضاي منعقد خواهد گرديـد و دولـت   ت و گروهها بين شوراي امنيت و اعضا يا بين شوراي امني    نامه  موافقت هـاي اـم
  . كننده بايد آن را برطبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند

  وچهارم  ماده چهيل

كه از عضوي كه در شورا نماينده ندارد درخواست نمايد كه در  هرگاه شوراي امنيت مصمم به استفاده از زور گردد قبل از آن 
ور را در صـورتي كـه       43داتي كه به موجب ماده      جهت تعه  ضو مزـب د ـع  برگردن گرفته است، نيروهاي مسلح تدارك ببينـد باـي

هـايي از نيروهـاي مـسلح آن عـضو، دعـوت       مايل باشد، به شركت در اخذ تصميمات شوراي امنيت در مورد استفاده از قـسمت   
  . نمايد

  وپنجم  ماده چهيل



سمت براي اين كه سازمان ملل متحد قا       هـايي از نيـرو هـوايي خـود را بـه       در به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضا بايد ـق
ن     . المللي باشـد آمـاده نگـاه دارنـد     طوري كه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي جمعي بين    ادگي اـي قـدرت و درجـه آـم

اده   فقت يا موانامه موافقتهاي عمليات جمعي آنان در حدود مقرر در      ها و طرح    قسمت  توسـط  43هاي مخصوص مذكور در ـم
  . شوراي امنيت و با كمك كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد

  وششم  ماده چهيل

  . كند هاي استفاده از نيروي مسلح را شوراي امنيت به كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي طرح

  هفتم ماده چهيل

ظ      مسايل مربوط به نيازمندي براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه  -1 راي حـف هاي نظامي شـوراي امنيـت ـب
ه       صلح و امنيت بين  اسـت و   المللي و همچنين براي به كار گرفتن فرماندهي نيروهاي مـسلحي كـه در اختيـار شـورا قـرار گرفـت
  . شود ها و خلع سالح احتمالي، يك كميته ستاد نظامي تاسيس مي سازماندهي سالح

هرگـاه حـسن اجـراي    . مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دايم شوراي امنيت يا نمايندگان آنها كميته ستاد نظامي    -2
ضو دعـوت                  وظايف كميته ستاد نظامي منوط به شركت عضوي از اعضاي ملل متحـد باشـد كـه عـضو دايمـي نيـست، از آن ـع

  . عيين نمايداي از طرف خود براي شركت در جلسات كميته ستاد نظامي ت خواهد شد تا نماينده
 كميته ستاد نظامي زير نظر شوراي امنيت مسوول هدايت استراتيژيكي نيروهاي مسلحي است كـه در اختيـار شـورا قـرار       -3

  . به مسايل مربوط به فرماندهي اين نيروها بعداً پرداخته خواهد شد. است  گرفته
شورت     كميته ستاد نظامي مي    -4 ا سـازمان  تواند با اجازه شوراي امنيت و پـس از ـم ه   هـاي منطقـه    ـب وط، كميـت هـاي   اي مرـب

  . اي تاسيس نمايد منطقه

  وهشتم  ليماده چه

ت بـين       -1 ل متحـد بـه           براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنـي ضاي مـل ضي از اـع ا بـع ي همـه ـي الملـل
  . تشخيص شوراي امنيت، اقدام الزم معمول خواهند داشت

صميمات       هاي بين و از رهگذر اقدامات خود در سازمان اعضاي ملل متحد مستقيماً  -2 المللي مربـوط كـه عـضو آن هـستند ـت
  . مذكور را اجرا خواهند كرد

  ونهم ليماده چه

ي       اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يك     ت اتخـاذ ـم صميماتي كـه شـوراي امنـي شريك    ديگر براي اجراي ـت د ـت نماـي
  . مساعي خواهند كرد

  ماده پنجاهم

ه شوراي امنيت اقداماتي احتياطي يا قهري بر ضد دولتي معمول دارد، هر دولتي دگر كـه خـود را مواجـه بـا مـشكالت            هرگا
ورد حـل آن      اقتصادي خاص ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد، اعم از اين كه عضو ملل متحد باشد يانه، حق خواهد داشت در ـم

  . مشكالت با شوراي امنيت مشورت نمايد

  ويكم اهماده پنج

ظ صـلح و           راي حـف در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شوراي امنيت اقـدامات الزم را ـب
ه طـور فـردي خـواه            امنيت بين  المللي به عمل آورد هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع از خود، خـواه ـب

آورند فوراً به  بايد اقداماتي را كه در جهت اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل مي اعضا  . اي وارد نخواهد كرد     جمعي، لطمه 
شور دارد و بـه       . شوراي امنيت گزارش دهند    اين اقدامات به هيچ وجه به اختيارات و وظايفي كه شوراي امنيت بر طبق اين مـن

ين موجب آن در هر موقوع كه ضروري تشخيص دهد براي حفظ و اعاده صلح و امنيت     ي اقـدام الزم بـه عمـل خواهـد        ـب الملـل
  . آورد، تاثيري نخواهد داشت

  فصل هشتم 

  اي هاي منطقه نامه موافقت

  ودوم ماده پنجاه



اي براي انجام امور مربـوط بـه حفـظ صـلح و      ها يا نهادهاي منطقه نامه موافقت هيچ يك از مقررات اين منشور مانع وجود    -1
ن گونـه        دامات منطقهالمللي كه متناسب با اق  امنيت بين  ت اي باشد نيست، مـشروط بـر ايـن كـه اـي ه  موافـق هـا يـا نهادهـا و     ناـم
  . هاي آنها با اهداف و اصول ملل متحد سازگار بنمايد فعاليت
ه بـه      نمايند يا چنين نهادهـايي را تاسـيس مـي    هايي را منعقد مي  اعضاي ملل متحد كه چنين پيمان -2 ل از مراجـع كننـد، قـب

اي بـه    يا نهادهاي منطقهنامه موافقتآمير اختالفات محلي از طريق اين  رگونه كوششي را براي تصفيه مسالمتشوراي امنيت ه  
  . كار خواهند برد

ه    نامه موافقت وفصل مسالمت آميز اختالفات محلي را از طريق اين قبيل     شوراي امنيت، حل   -3 اي چـه   ها يـا نهادهـاي منطـق
  . نمايد ا احاله امر از طرف شوراي امنيت، تشويق ميهاي ذينفع و چه ب به ابتكار دولت

  .  نخواهد زد35 و 34اي به اجراي مواد   اين ماده به هيچ وجه لطمه-4

  وسوم ماده پنجاه

ن     -1 وارد متقــضي از اـي ت  شـوراي امنيـت در ـم ا نهادهــاي منطقـه    نامــه موافـق راي عمليــات اجرايـي بـه موجــب     هـا ـي اي، ـب
ت   ياي ب هاي منطقه   نامه  موافقت اده     . اجازه شوراي امنيت صورت نخواهـد گرـف ا بـه موجـب    107اقـداماتي كـه در اجـراي ـم  ـي

ف شـده   2اي برضد هر دولت دشمن به شرحي كه در بند    قراردادهاي منطقه  اده تعرـي د سياسـت        اين ـم اسـت، يـا برضـد تجدـي
ع مـسووليت     بر درخواست دولتشود، تا زماني كه سازمان ملل متحد بنا تجاوزكارانه از طرف چنين دولتي انجام مي    هـاي ذينـف

  . جلوگيري از تجاوزات بيشتر چينين دولتي را به عهده گيرد، از اين قاعده مستثنا است
گ جهـاني دوم    است شامل هر دولتي مي  اين ماده استعمال شده1كه در بند » دولت دشمن« عبارت   -2 شود كه در طي جـن

  . ه استدشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بود

  وچهارم ماده پنجاه

ـين      اي يا به وسيله نهادهاي منطقه هاي منطقه نامه موافقتهايي كه به موجب     فعاليت ت ب المللـي   اي بـراي حفـظ صـلح و امنـي
  . گيرد يا مورد نظر است، بايد در هر موقع به طور كامل به اطالع شوراي امنيت برسد انجام مي

  فصل نهم

  المللي ينهمكاري اقتصادي و اجتماعي ب

  وپنجم پنجاه ماده

الملل بر اساس احترام به اصل تـساوي   به منظور ايجاد شرايط ثبات و رفاه كه براي تامين روابط مسالمت آميز و دوستانه بين        
  :حقوق و خود مختاري ملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد

  .ن كار براي همه، حصول شرايط رشد و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعيباال بردن سطح زندگي، فراهم ساخت) الف
ين     ) ب ه آنهـا و همكـاري ـب ي در قلمـرو و امـور فرهنگـي و      حل مسايل اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسايل مربوط ـب الملـل

  . آموزشي

  .  نژاد و جنس و زبان يا مذهبهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزادي) ج

  وششم  ماده پنجاه

ا  55شوند كه با همكاري سازمان ملل متحد براي نيل به مقاصد مذكور در ماده  كليه اعضاي متعهد مي   به طور مستقل و يا ـب

  . ديگر اقداماتي به عمل آورند همكاري يك

  وهفتم ماده پنجاه

ور     ها تاسيس و بر طبق اساسنامه  ميان دولتهنام موافقت نهادهاي تخصصي مختلف كه به موجب         -1 هاي خـود در قلمـرو اـم
ين   هاي مربوط داراي مسووليت اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و ساير رشته     ي مـي   هاي وسـيع ـب باشـند بـر طبـق     الملـل

  .  وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد63مقررات ماده 
  . شوند از اين پس اصطالحاً نهادهاي تخصصي ناميده خواهند شد ل متحد مي نهادهايي كه اين گونه وابسته به مل-2

  وهشتم  ماده پنجاه

  . هايي خواهد كرد هاي تخصصي توصيه ها و فعاليت سازمان براي هماهنگ كردن برنامه



  ونهم ماده پنجاه

راي   سازمان در صورت لزوم موجبات مذاكرات ميان كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه نهاد       هاي تخصصي جديدي كـه ـب
  . كند  ضروري باشد، فراهم مي55نيل به مقاصد مذكور در ماده 

  ماده شصتم

ر اسـاس فـصل          داراي اختيـاراتي اسـت،   10مجمع عمومي، و زير نظر آن، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه در اين قلمـرو و ـب
  . ستا مسوول اجراي وظايفي هستند كه در فصل حاضر به آنها پرداخته شده

  فصل دهم

  شوراي اقتصادي و اجتماعي

  ∗ويكم ماده شصت

  .شوند وچهار عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي  شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از پنجاه-1
عـضوي  . شـوند   همه ساله هجده عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي3 با رعايت مقررات بند     -2

  . باشد گردد قابل انتخاب مجدد مي كه خارج مي
ر انتخـاب اعـضايي     54 به 27اي اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از   در نخستين انتخاب، پس از افزايش عده      -3 الوه ـب ، ـع

ضو از ايـن   .  عضو جديد انتخاب خواهند شد27شان پايان يافته،  به جاي نه عضوي كه دوره خدمت   عـضو  27دوره خدمت نه ـع
  . يابد نمايد، خاتمه مي اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم، به نحوي كه مجمع عمومي مقرر مي

  .  هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده در آن شورا خواهد داشت-4

  وظايف و اختيارات

  ودوم ماده شصت

ـين     زارشتواند مطالعات و گـ   شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     -1 سايل ب اره ـم صادي،       هـايي در ـب المللـي مربـوط بـه امـور اقـت
راهم      ه آن را ـف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام دادن يا تهـي

  . هايي بنمايد  توصيهآورد و در مورد اين گونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و نهادهاي تخصصي مربوط
شر و آزادي   ] ها دولت[تواند در جهت ترغيب     شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     -2 وق ـب هـاي اساسـي    به احترام واقعي بـه حـق

  .هايي بنمايد براي همه، توصيه
تقـديم  هاي بـراي   تواند در خصوص اموري كه در صالحيت آن قرار دارد طرح مقاوله نامه  شوراي اقتصادي و اجتماعي مي   -3

  . به مجمع عمومي تهيه نمايد
ق   هاي بين تواند در خصوص مسايلي كه در صالحيت آن قرار دارد كنفرانس    شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     -4 المللي بر طـب

  . قواعد مقرر از طرف ملل متحد دعوت نمايد

  وسوم ماده شصت
ك از نهادهـاي تخصـصي       شوراي اقتصادي و اجتماعي مي -1 اده   تواند با هـر ـي د كنـد و    57مـذكور در ـم  قراردادهـايي منعـق

ه   . شرايطي را كه به موجب آنها نهاد مربوط وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد     ت ايـن گوـن هـا بايـد بـه     نامـه  موافـق
  . تصويب مجمع عمومي برسد

 آنها و توصيه به مجمـع عمـومي و   تواند از طريق مشاوره با نهادهاي تخصصي و توصيه به   شوراي اقتصادي و اجتماعي مي   -2
  . هاي نهادهاي تخصصي را هماهنگ سازد اعضاي ملل متحد فعاليت

  وچهارم ماده شصت

دامات مقتـضي بـه      تواند براي به دست آوردن گزارش  شوراي اقتصادي و اجتماعي مي -1 هايي منظم از نهادهاي تخصـصي اـق
  . عمل آورد

ـيه     به دست آوردن گزارشتواند براي     شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     هـاي   هايي در مورد اقداماتي كه در جهـت اجـراي توص
است بـا اعـضاي    هايي كه مجمع عمومي در قلمرو امور مربوط به صالحيت شورا صادر كرده، به عمل آمده    خاص خود و توصيه   

  . ملل متحد و نهادهاي تخصصي توافق بنمايد

                                                 
 .  به صورت فعلي اصالح كرده است1973 سپتامبر 24 و بارديگر 1965 اوت 31مجمع عمومي اين ماده را يك بار در  ∗



  . ها به مجمع عمومي بفرستد د را در باره اين گزارشتواند نظر خو  شوراي اقتصادي و اجتماعي مي-2

  وپنجم ماده شصت
ه آن شـورا   . تواند اطالعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد  شوراي اقتصادي و اجتماعي مي  و به درخواست شوراي امنيت ـب

  . كمك كند

  وششم ماده شصت
 وظايفي را كه داخل در صالحيت آن شورا است انجـام  هاي مجمع عمومي،  شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه        -1
  . دهد مي
تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحـد و نهادهـاي تخصـصي از      شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     -2

  . اند ارايه دهد آن شورا درخواست نموده
است يا ممكـن   گر اين منشور به عهده آن واگذار شدههاي دي  شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمت    -3

  . دهد است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي

  راي 

  وهفتم ماده شصت

  .  هر عضو شوراي اقتصادي داراي يك راي خواهد بود-1
  . شود دهنده گرفته مي با اكثريت آراي اعضاي حاضر و راي تصميمات شوراي اقتصادي و اجتماعي -2

  ن كارآيي

  وهشتم ماده شصت

ـين هرگونـه           شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيون    وق بـشر و همچن سايل اقتـصادي و اجتمـاعي و تـرويج حـق هايي بـراي ـم
  . كند هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي كميسيون

  ونهم ماده شصت

ضو بـه   شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي ش   ركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن ـع
  . آن كه عضو مزبور حق راي داشته باشد نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد؛ بي

  ماده هفتادم

صادي و اجتمـاعي مـي     اتي دهـد كـه نماينـدگان نهادهـاي تخصـصي بـدون حـق راي در مـذاكرات و            شوراي اقـت د ترتيـب تواـن
ذاكرات نهادهـاي تخصـصي شـركت           ط آن تاسيس مي  هايي كه توس    كميسيون ين نماينـدگان خـود شـورا در ـم گـردد و همچـن
  . جويند

  ماده هفتادويكم

ور داخـل در صـالحيت شـورا اشـتغال       تواند براي مشاوره با سازمان  شوراي اقتصادي و اجتماعي مي     هاي غير دولتي كه به اـم
هـاي   المللي و در صورت لـزوم بـه سـازمان    هاي بين ر ممكن است به سازماناين تدابي. دارند هر گونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد 

  . ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد تعميم يابد

  ماده هفتادودوم

  . كند نمايد و در آن طرز انتخاب رييس شورا را معين مي  شورا اقتصادي و اجتماعي آيين داخلي خود را تنظيم مي-1
آيين نامه مزبـور متـضمن   . هد جتماعي در مواقع لزوم برطبق آيين نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي شوراي اقتصادي و ا   -2

  . مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود

  فصل يازدهم 

  هاي غير خود مختار اعالميه راجع به سرزمين

  ماده هفتادوسوم

ت خـود مختـاري نايـل            سرزميناعضاي ملل متحد كه مسووليت اداره       ه درجـه كامـل حكوـم ردم آن هنـوز ـب هايي را كـه ـم
ن سـرزمين       گيرند، اند بر عهده دارند يا به عهده مي  نيامده افع سـكنه  اـي ت مـن هـا را بـه رسـميت شـناخته، موظـف        اصـل اولوـي



ت      ها تا آنجا كه ممكن اسـت و در حـدود ا   گردند كه براي پيشبرد و رفاه سكنه اين سرزمين  مي ه صـلح و امنـي وط ـب صـول مرـب
  :شوند كه المللي به شرح مقرر در اين منشور همچون يك ماموريت مقدس اقدام نمايند و براي اين منظور متقبل مي بين
با احترام به خصوصيات فرهنگي اهالي سرزمين مـورد نظـر پيـشرفت سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و آموزشـي آنـان را          ) الف

  رفتار عادالنه داشته باشند و در قبال هر تهاجمي از آنان دفاع كنند؛تامين نمايند؛ با آنان 
ابر اوضـاع و احـوال خـاص هـر            ) ب د و بـن آنان را براي حكومت بر خويش آماده سازند، آمال سياسي سـكنه را در نظـر بگيرـن

اري    آيد، آنان را در توسعه تدريجي سرزمين و مردم آن و به تناسب تغييري كه در رشد آنان پديد مي    نهادهـاي سياسـي آزاد ـي
  دهند؛
  المللي بكوشند؛ در تحكيم صلح و امنيت بين) ج
ن كـه عمـالً بـه            براي توسعه اين سرزمين   ) د راي اـي د و ـب ها اقداماتي سازنده به عمل آورند، تحقيقات علمي را تـشويق نمايـن

ن مـاده نايـل آينـد بـا يكـديگر، و                 ا نهادهـاي      مقاصد اجتماعي، اقتصادي و  علمي مـذكور در اـي ضي ـب در مواقـع و مـوارد مقـت
  المللي تخصصي همكاري كنند؛ بين
اتي را كـه         جز در مواردي كه مصالح امنيتي و محدوديت   ) هـ ار و سـاير اطالـع د، آـم هاي ناشي از قوانين اساسـي ايجـاب نماـي

سوول اداره آن    هايي است ك داراي جنبه فني و مربوط به اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و آموزشي سرزمين   ك ـم ه هـر ـي
  . ، به طور منظم به اطالع دبيركل ملل متحد برسانند13 و 12هاي مشمول مقررات فصول  هستند، غير از سرزمين

  ماده هفتادوچهارم

اعضاي سازمان ملل متحد همچنين در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سياست آنها در امور اجتماعي و اقتـصادي و تجـاري در           
د بـا رعايـت منـافع و          هاي مشمول مقررات اين فصل؛ هم     ينمورد سرزم  چنان كه سياست آنها در قلمـرو اصـلي خـود آنهـا، باـي

  . مسايل رفاهي ساير نقاط جهان، بر اساس كلي حسن همجواري استوار باشد

  فصل دوازدهم

  المللي نظام قيمومت بين

  ماده هفتادوپنجم

هاي خاص تحـت مراقبـت آن    نامه موافقتهايي كه ممكن است به موجب  نسازمان ملل متحد براي اداره و سرپرستي سرزمي      
ن پـس سـرزمين     اين سـرزمين . نمايد المللي قيمومت برقرار مي  قرار گيرد يك نظام بين     ده      هـا از اـي ت خواـن هـاي تحـت قيموـم

  . شوند مي

  ماده هفتادوششم

  : اين منشور عبارت است از1ج در ماده هاي اساسي نظام قيمومت بر طبق اهداف اصلي ملل متحد به شرح مندر هدف
  المللي؛ تحكيم صلح و امنيت بين) الف
ان      كمك به پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمين        )  ب دريجي آـن ت و پيـشرفت ـت هاي تحت قيموـم

ت مزبـ        ور كـه آزادانـه ابـراز    به سوي حاكميت ملي با استقالل با توجه به وضع خاص هر سرزمين ومردم آن و تمـايالت جمعـي
  باشد؛ بيني شده  قيمومت پيشنامه موافقتشده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر 

ا مـذهب و      ها به رعايت حقوق بشر و آزادي       تشويق دولت ) ج ـنس، زبـان ـي هاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، ج
  برانگيختن، حس هبمستگي ملل جهان به يكديگر؛

ـين         وضع  ) د مقرراتي يكسان در قلمرو امور اجتماعي، اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملـل متحـد و اتبـاع آنهـا و همچن
هـاي مـذكور در فـوق     آن كه به حـصول هـدف    مشنور و بي80رفتار برابر در مراجع قضايي اتباع مزبور، با رعايت مقررات ماده    

  . خللي وارد شود

  ماده هفتادوهفتم

ده بـه موجـب           هايي خواهد بود كـه در گـروه    شامل سرزمين   نظام قيمومت  -1 د و ممكـن اسـت در آيـن رار دارـن هـاي زيـر ـق
  :هاي قيمومت تابع اين نظام گردند نامه موافقت
  هايي كه اكنون تابع نظام سرپرستي است؛ سرزمين) الف
  هايي كه ممكن است به لحاظ جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا شود؛ سرزمين) ب



  . هاي اداره كننده آن تابع اين نظام قرار داده شود هايي كه به ميل وارده دولت  سرزمين)ج
هايي ياد شده تابع نظـام   هايي از گروه هاي جداگانه بعدي تعيين خواهد شد با چه شرايطي سرزمين   نامه  موافقت به موجب    -2

  . قيمومت خواهد بود

  ماده هفتادوهشتم

رام بـه اصـل        ي نيست كه به عضويت ملل متحد در آمده  هاي  نظام قيمومت شامل سرزمين    اند وروابط بين آنهـا بـر اسـاس احـت
  . تساوي حاكميت هر يك برقرار شده است

  ماده هفتادونهم

ه تغييـر واصـالحي كـه بـر آن وارد آيـد        شرايط قيمومت براي هر سرزمين كه تابع نظام قيمومت مي    گردد و همچنين هرگوـن
ت    رار خواهد گرفت كه ميان دولتاي ق  نامه موافقتموضوع   هاي مستقيماً ذينفع، از جمله دولت نماينده، درموردي كـه آن دوـل

  . رسد  به تصويب مي85 و 83گردد و به موجب مواد  عضو سازمان ملل متحد باشد، منعقد مي

  ماده هشتادم

شـود، ممكـن اسـت      منعقـد مـي  81، 79، 77هاي قيمومت، كه برطبـق مـواد    نامه  به استثناي آنچه در هر يك از مواقفت     -1
ك    نامه موافقتمورد موافقت قرار بگيرد و بر اساس آن سرزميني تابع نظام قيمومت گردد، و تا زمان انعقاد چنين      ـيچ ـي هايي، ه

ا         از مقررات اين فصل نبايد طوري تفسير شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به نحوي از انحا در حقوق ملـل يـا اقـوام و ـي
  . المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند، تغييراتي بدهد هاي موجود بين نامه موافقتر مقررات د
ه اعمـال      نامه موافقت بند يك اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد     -2 وط ـب هـاي مرـب

  .  را فراهم نمايد77ها به شرح مقرر درماده  ر سرزمينهاي تحت نظام سرپرستي و ساي نظام قيمومت بر سرزمين

  ماده هشتادويكم

 قيمومت درهر مورد شرايطي را كه برطبـق آن سـرزمين تحـت قيمومـت اداره خواهـد شـد و مقـامي كـه اداره             نامه  موافقت
شـود،   كننده ناميـده مـي  اين مقام كه از اين پس مقام اداره . نمايد سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي        

  . ممكن است يك يا چند دولت، يا خود سازمان باشد

  ماده هشتادودوم

سمتي از سـرزمين     نامه موافقتدر هر     قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يـا ـق
اده     نامه تموافق يا نامه موافقتآن كه به   باشد؛ بينامه موافقتتحت قيمومت موضوع آن   ر اسـاس ـم  43هاي خاص انعقاد يافته ـب

  . اي وارد آيد منشور لطمه

  ماده هشتادوسوم

ه  موافقـت  كليه وظايف ملل متحد در مورد مناطق سوق الجيشي از جمله تصويب شرايط         -1 ر و اصـالح    ناـم  قيمومـت و تغيـي
  . شود احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي

  .  در قبال مردم هر منطقه سوق الجيشي قابل استناد است76ماده هاي اساسي مذكور در   هدف-2
اي وارد آيد در اجراي وظـايفي كـه ملـل     آن كه به مصالح امنيتي لطمه  شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بي        -3

هـاي   ه دارد از كمكمتحد بر طبق نظام قيمومت در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي مناطق سوق الجيشي به عهد      
  . شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد

  ماده هشتادوچهارم

ين           ظ صـلح و امنيـت ـب المللـي ادا   مقام اداره كننده مكلف است دقت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سـهم خـود را در حـف
ل شـوراي امنيـت      . نمايد  بـر عهـده گرفتـه اسـت و     به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقاـب

اي        همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت، از قواي دواطلب و تسهيالت و ديگر مزاـي
  . سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد

  ماده هشتادوپنجم



صويب     داد نشدههاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق الجيشي قلم نامه موافقت وظايف ملل متحد در مورد       -1  انـد از جملـه ـت
  . شود  قيمومت و تغيير و اصالح آن توسط مجمع عمومي انجام مينامه موافقتشرايط 

ه مجمـع عمـومي كمـك           شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي انجام وظيفه مي  -2 نمايـد در اجـراي ايـن وظـايف ـب
  . خواهد كرد

  فصل سيزدهم

   تركيب-شوراي قيمومت

  ماده هشتادوششم

  :يابد اند، تركيب مي  شوراي قيمومت از آن دسته از اعضاي ملل متحد كه به تركيب زير معين شده-1
  .ومتمهاي تحت قي اعضاي اداره كننده سرزمين) الف
  . دار نيستند  ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومت را عهده23آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده ) ب
ده       ز طرف مجمع عمومي براي دوره سه ساله انتخاب مينصاب اعضاي ديگري كه ا ) ج شوند تا آن حـد اسـت كـه مجمـوع ـع

  . هاي تحت قيمومت و ساير اعضا تقسيم گردد ده سرزمينناعضاي شوراي قيمومت به طور مساوي بين اعضاي اداره كن
  . نمايد  قيمومت تعيين مي هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صالحيتي را در مقام نماينده خود در شوراي-2

  وظايف و اختيارات

  ماده هشتادوهفتم

  :توانند مجمع عمومي، و تحت نظر آن، شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي
  .دارد مورد برسي قرار دهند يم ميهايي را كه مقام اداره كننده تسل گزارش) الف
رد فت نماينـد و آنهـا را بـا مـشورت مقـام اداره كننـده مـو       هاي تحت قيمومت را دريا شكايات و تقاضاهاي مردم سرزمين ) ب

  .رسيدگي قرار دهند
  . باشد، بدهند هاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت دولت قيم مي ترتيب بازديدهاي ادواري را از سرزمين) ج
  . اين اقدامات و اقدامات ديگر را برطبق شرايط قراردادهاي قيمومت انجام دهند) د

  شتادوهشتمماده ه

ت       نامه شوراي قيمومت پرسش   اي درباره پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي سـكنه هـر سـرزمين تحـت قيموـم
ر اسـاس پرسـش          نامـه   تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت داخل در صـالحيت مجمـع عمـومي ـب

  . مذكور گزارش ساالنه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد

  راي

  ماده هشتادونهم

  .  هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود-1
  .  تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد-2

  آيين كار 

  ماده نودم

ي          -1 ين ـم ـيس شـورا نيـز تعـي صويب   شـود ت   شوراي قيمومت نظامنامه داخلي خود را كه در آن ترتيب انتخـاب ري ـيم و ـت نظ
  . نمايد مي
نامـه مزبـور متـضمن     نظام. دهد نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي  شوراي قيمومت در صورتي كه الزم بداند برطبق نظام      -2

  . مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود

  ماده نودويكم

دي و اجتماعي و نهادهاي تخصصي در مورد اموري كه مربوط به هـر  شوراي قيمومت در صورت لزوم از كمك شوراي اقتصا        
  . يك از آنها است استفاده خواهد كرد

  فصل چهاردهم



  المللي دادگستري ديوان بين

  ماده نودودوم

ـنامه ديـوان        ديوان بين  اي اساس ـنامه پيوسـت كـه برمبـن المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد است و بر طبق اساس
  . المللي تنظيم گرديده و جز الينفك اين منشور است انجام وظيفه خواهد نمود دگستري بيندايمي دا

  ماده نودوسوم

  . آيند المللي دادگستري به شمار مي  از جمله قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين∗ كليه اعضاي ملل متحد به خودي خود-1
رايطي كه در هر مورد به توصيه شوراي امنيـت و بـا نظـر مجمـع     تواند با قبول ش  هر دولتي كه عضو ملل متحد نيست مي   -2

  . المللي دادگستري را قبول نمايد گردد اساسنامه ديوان بين عمومي معين مي

  ماده نودوچهارم

  .  هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه وي يكي از طرفين آن است از تصميم ديوان  تبعيت نمايد-1
د، طـرف    فين دعوا از انجام تعهداتي كه به موجب حكم ديوان بر عهده او گذارده شده  هرگاه يكي از طر    -2 است كه سرباز زـن

ـيه    ديگر مي  شخيص دهـد توص هـايي   تواند به شوراي امنيت شكايت نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتي كه ضروري ـت
  .كند و يا براي اجراي حكم ديوان تصميماتي اتخاذ نمايد

  نجمماده نودوپ

ا     هيچ يك از مقررات اين منشور مانع نخواهد شد كه اعضاي ملل متحد حل اختالفات خود را موجـب پيمـان         هـاي موجـود ـي
  . ها محول نمايند معاهداتي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاه

  ماده نودوششم
ـين  توانند در باره هـر مـساله حقـوقي از      مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي   -1 المللـي دادگـستري درخواسـت راي     ديـوان ب

  . مشورتي بنمايد
 ساير اركان ملل متحد و نهادهاي تخصصي كه اجازه درخواست نظر مشورتي ديوان را از مجمع عمـومي تحـصيل نمـوده       -2

سـت، خواسـتار   ا هاي آنها مطـرح شـده   توانند نظر مشورتي ديوان را درباره آن مسايل حقوقي كه در قلمرو فعاليت باشند نيز مي  
  . گردند

  فصل يازدهم 

  دبيرخانه

  ماده نودوهفتم

دبيركل بنابر توصيه شوراي امنيت توسـط مجمـع   . گردد دبيرخانه از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان تشكيل مي  
  . ترين مقام اداري سازمان است دبيركل عالي. گردد عمومي تعيين مي

  ماده نودوهشتم

م در تمام جلسات مجمع عمومي و شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجـام  دبيركل در اين مقا 
اي در   دبيركل گـزارش سـاالنه  . نمايد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد       وظيفه مي 

  . باره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد

  ماده نودونهم

المللـي را تهديـد    تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به اعتقاد وي ممكن است حفظ صلح وامنيت بين       دبيركل مي 
  . نمايد جلب كند

  ماده صدم

                                                 
 ipso facto: به سبب عضويت در سازمان ∗



د   دبيركل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دسـتور نمـي        -1 و . نمايـن
ا مقـام ايـشان كـه كاركنـاني      . ي نخواهند پذيرفت هيچ گونه دستور   آنان فقط مسوول سازمان هستند و از انجام هر عملي كه ـب

  . المللي هستند مبانيت داشته باشد، خودداري خواهند كرد بين
رم       المللي مسووليت شود كه جنبه منحصراً بين  هر عضو ملل متحد متعهد مي      -2 هـاي دبيركـل و كارمنـدان سـازمان را محـت

  . شان تحت نفوذ قرار دهد شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظايف

  ويكم ماده يكصد

  .كند نمايد انتخاب مي  كارمندان سازمان را دبيركل برطبق مقرراتي كه مجمع عمومي وضع مي-1
ل     اي به طور دايم به شوراي اقتصادي و اجتماعي، شوراي قيمومت و در صورت        كارمندان ويژه  -2   لـزوم بـه سـاير اركـان مـل

  .قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند دادن كارمندان اي. متحد تخصيص داده خواهند شد
در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان شاخصي كه بيش از هر چيز بايد مورد نظر قرار بگيرد، كارداني بسيار . 3

تر توجه الزم بذول  ارمندان بر مبناي معيارهاي جغرافيايي هر چه وسيعبه اهميت استخدام ك. و صالحيت و درستكاري است
  .خواهد گرديد

  فصل شانزدهم

  مقررات مختلفه

  ماده يكصدودوم

المللي كه پس از الزم االجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاي ملل متحد منعقد   بيننامه موافقتهر معاهده و هر  .1
  .انه ثبت و توسط آن منتشر شودگردد بايد هر چه زودتر در دبيرخ

 اين ماده به ثبت نرسيده باشد 1المللي كه بر طبق مقررات بند  هاي بين نامه موافقتهاي عهدنامه يا  هيچ يك از طرف .2
 . استناد جويندنامه موافقتتوانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا  نمي

  ماده يكصدوسوم

المللي   بيننامه موافقتضاي ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر در صورت تعارض ميان تعهدات اع
  .ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود

  ماده يكصدوچهارم

سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليت حقوقي كه براي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع 
  .گردد مي

  ه يكصدوپنجمماد

نمايد  هايي كه براي رسيدن به مقاصد آن سازمان الزم مي سازمان در خاك هر يك از اعضا خود از مزايا و مصونيت .1
 .برخوردار خواهد بود

هايي كه براي انجام وظايف آنان به طور مستقل  نمايندگان اعضاي ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از مزايا و مصونيت .2
 .باشد، برخوردار خواهند بود نجا كه اين وظايف مربوط به سازمان ميالزم است، تا آ

هايي بدين  نامه هايي بنمايد يا مقاوله  اين ماده توصيه2 و1تواند براي تعيين جزييات اجراي بندهاي  مجمع عمومي مي .3

 .منظور به اعضاي ملل متحد پيشنهاد كند

  فصل هفدهم

  تمهيدات امينتي موقت

  ماده يكصدوششم
 بدانها اشاره شده است و بنابرآن، در صورت موافقت شوراي 43هاي خاصي كه در ماده  نامه موافقتمان به اجرا در آمدن تا ز

ر اساس ماده  آيد كه مسووليت امنيت، براي شورا اين امكان فراهم مي ه اجرا درآورد، امضا كنندگان 42هاي موظف خود را ب  ب
است و فرانسه، ميان خود و يا در صورت لزوم به   در مسكو به امضا رسيده1943بر  اكت30كه در ) دولت(اعالميه چهار ملت 



 اين اعالميه، جمعا و به نام ملل متحد، هر اقدامي را كه براي 5 بر مبناي بند ∗اتفاق ساير اعضاي سازمان، توافق خواهند كرد
  .المللي ضرورت دارد، انجام دهند حفظ صلح و امنيت بين

  ماده يكصدوهفتم
هاي مسوول آن، بر اثر اين جنگ، در قبال دولتي كه در هنگامه جنگ  هيچ يك از مقررات اين منشور به اقداماتي كه دولت

كند يا مانع  اند، خللي وارد نمي است، انجام داده يا تجويز كرده جهاني دوم دشمن يكي از امضا كنندگان اين منشور بوده
  .شود تحقق آن نمي

  فصل هجدهم 
  اصالحات

  اده يكصدوهشتمم
اصالحاتي كه در اين منشور به عمل آيد زماني براي تمام اعضاي ملل متحد الزم االجرا خواهد شد كه به موجب راي دو 
سوم اعضاي مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاي ملل متحد كه شامل كليه اعضاي دايم شوراي 

 .باشد  به تصويب رسيدهامنيت باشد، بر طبق قوانين اساسي آنها

  ماده يكصدونهم

 9به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با آراي دو سوم از اعضا مجمع عمومي و آراي  .1
در كنفرانس مزبور هر عضو .  شوراي امنيت معين خواهد شد، يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد∗عضو

 .ي خواهد داشتملل متحد يك را

هر تغييري در اين منشور كه به موجب آراي دو سوم از اعضا كنفرانس توصيه شده باشد زماني الزم االجرا خواهد بود  .2
كه توسط دو سوم از اعضاي ملل متحد كه شامل تمام اعضاي دايم شوراي امنيت باشد، بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها 

 .باشد به تصويب رسيده

چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجالسيه ساالنه مجمع عمومي پس از الزم االجرا شدن اين منشور هرگاه يك  .3
باشد، پيشنهاد دعوت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجالسيه مذكور مجمع عمومي قرار گيرد و در  تشكيل نشده

موافق تصميم به تشكيل آن بگيرد، كنفرانس مزبور صورتي كه مجمع عمومي با اكثريت آرا، و شوراي امنيت با هفت راي 
 .تشكيل خواهد شد

  فصل نوزدهم

  تصويب و امضا

  ماده يكصدودهم

 .هاي امضا كننده بر طبق مقررات قانون اساسي هر يك از آنها به تصويب خواهد رسيد اين منشور به وسيله دولت .1

هاي امضا كننده و دبير كل را،   دولت مذكور كليه دولتشود و داري ميامريكا نگه اسناد تصويب نزد دولت اياالت متحده .2
 .زماني كه به اين مقام انتخاب شود، از وصول هر سند تصويب، مطلع خواهد ساخت

اين منشور پس از آن كه اسناد تصويب آن را جمهوري چين، فرانسه، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، دولت  .3
هاي امضاكننده تسليم كردند، الزم االجرا خواهد  امريكا و اكثريت ساير دولت ت متحدهبريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اياال

هاي آن براي كليه  است توسط دولت اياالت متحده امريكا تنظيم و نسخه صورت مجلسي از اسناد تصويب كه تسليم شده. شد
 .هاي امضا كننده فرستاده خواهد شد دولت

ن را پس از الزم االجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب خود كشورهاي امضاكننده اين منشور كه آ .4
 .اعضاي اصلي ملل متحد خواهند شد

  ماده يكصدويازدهم

                                                 
  .است استعمال شده» توافق خواهند كرد« يعني se concerterontه عبارت  در متن فرانس Shall Consult» مشورت خواهند كرد« در متن انگليسي عبارت ∗

 در متن فرانسه اين است كه راي اعم است Vote de neuf quelconques des members در متن انگليسي و Vote of any nine membersمنظور از  ∗
  .از آراي اعضاي دايم يا غير دايم شوراي امنيت



هاي چيني، فرانسوي، روسي، انگليسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني دولت اياالت  اين منشور كه متن
هاي امضاكننده  هاي ساير كشور رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور براي دولتشود و  متحده امريكا توديع مي

  .هاي ملل متحد اين منشور را امضا نمودند بنا به مراتب ياد شده، نمايندگان دولت. فرستاده خواهد شد
  .به امضا رسيد1945 ژوئن 26فرانسيسكو در روز  در شهر سان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  فر مان رييس جمهوري اسالمي افغانستان

  در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين 

  و محبوسين به  مناسبت حلول 



  عيد سعيد فطر
  
  
  

به مناسبت حلول عيد سعيد فطر، عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسيني را كه به حكم قطعي و نهايي محاكم، 
  :دارم   آتي منظور مياند، حسب محكوم به حجز يا حبس گرديده

  ماده اول 

  .اند، ازحجز رها گردند كه به حجز الي چهار سال محكوم گرديده محجوزيني) 1(
بها را  كه ربع حجز محكوم اند، در صورتي كه به مـدت بيش از چهار سال الي شش سال حجزمحـكوم گـرديده محجوزيني) 2(

توانند از اين حكم مستفيد گردند كه  جز جرايم قتل، در صورتي ميمحكومين به ح. سپري نموده باشند، ازحجز رها گردند
 .بها را سپري نموده باشند ورثه مقتول ابرا نموده و نصف مدت حبس محكوم

گردند، يا به حجز بيش از چهارسال الي ده سال   اين ماده مستفيد نمي2كه از مزاياي حكم مندرج فقره محجوزيني) 3(
  : آنها ذيالً تخفيف گردداند، مجازات محكوم گرديده

  . محكومين به حجز بيش از چهار سال الي شش سال، مدت يكسال وشش ماه-1
  . محكومين به حجز بيش از شش سال الي هشت سال، مدت دوسال-2
  . محكومين به حجز بيش از هشت سال الي ده سال، مدت دو سال وشش ماه-3

  ماده دوم

 سالگي را تكميل نموده و به مدت الي شش سال حبس 55كه سن   اناثي سالگي و محبوسين60كه سن محبوسين ذكوري
توانند از اين حكم مستفيد گردند كه نصف  اند، ازحبس رها گردند، محكومين جـرايم  قتل در صورتي مي محكوم گرديده

  .بها را سپري و ورثه مقتول ابرا نموده باشد مدت حبس محكوم

  ماده سوم

اند، به اساس نظر كميسيون  العالج كه به حجز يا حبس محكوم گرديده  امراض صعبمحجوزين و محبوسين مصاب به
  .مؤظف صحي بدون نظرداشت نوعيت جرم ومدت باقيمانده ازحجزيا حبس رها گردند

هاي  وزارت صحت عامـه مكلف است به منظور تثبيت محجـوزين و محبوسين مصاب به امراض صعب العالج، كميسيون
 . واليات ايجاد نمايدصحي را در مركز و

  ماده چهارم 
اند،  كه به مدت الي دو سال حبس محكوم گرديده كه به مدت الي چهار سال حبس و محبوسين ذكوري محبوسين اناثي) 1 (

  .ازحبس رها گردند
كه به مدت بيش ازدوسال الي  كه به مدت بيش از چهار سال الي شش سال حبس و محبوسين ذكوري محبوسين اناثي) 2(

  .بها را سپري نموده باشند، ازحبس رها گردند كه ربع حبس محكوم اند، در صورتي شش سال حبس محكوم گرديده
كه به مدت بيش ازشش سال   كه به مدت بيش از شش سال الي دوازده سال حبس و محبوسين ذكوري محبوسين اناثي )3(

  . بها را سپري نموده باشند، ازحبس رها گردند كومكه ثلث مدت حبس مح اند، درصورتي الي ده سال حبس محكوم گرديده
  : اين ماده مستثنا اند3و2هاي   محكومين جرايم ذيل ازمزاياي احكام مندرج فقره) 4(
  .بها راسپري نموده باشند  محكومين جرايم  قاچاق مواد مخدر مگر اين كه نصف مدت حبس محكوم-1
  .بها را سپري و ورثه مقتول ابرا نموده باشد  محكوم محكومين جرايم قتل، مگر اين كه نصف مدت حبس-2

  ماده پنجم

بها را  توانند، مگر اين كه دوثلث حبس محكوم مجرمين متكرر از مزاياي احكام مندرج اين فرمان مستفيد شده نمي)1(
  . سپري نموده باشند



تر از يكبار در جرايم جنحه يا جنايت اند كه مطابق احكام قانون، بيش مجرمين متكرر به مفهوم اين فرمان محكومين) 2(
  . هاي قطعي و نهايي محاكم، محكوم به جزاگرديده باشند طور جداگانه به اساس فيصله

  ماده ششم

توانند يا به   ماده چهارم اين فرمان مستفيد شده نمي3و 2هاي  محبوسيني كه از مزاياي حكم مندرج ماده دوم و فقره) 1(

  :اند، مدت مجازات آنها ذيالً تخفيف گردد  محكوم گرديدهحبس بيش ازدو الي بيست سال

  . محكومين به حبس بيش ازدوسال الي چهار سال، مدت شش ماه-1

  . محكومين به حبس بيش ازچهار سال الي هشت سال، مدت يكسال-2

  . محكومين به حبس بيش ازهشت سال الي دوازده سال، مدت يكسال و شش ماه-3

  .از دوازده سال الي شانزده سال، مدت دوسال محكومين به حبس بيش -4

  . محكومين به حبس بيش از شانزده سال الي بيست سال، مدت دوسال و شش ماه-5

كه يكبار باالثر فرامين عفو و تخفيف قبلي رييس جمهوري اسالمي افغانستان در ميعاد حجز يا حبس  محكوميني) 2(

  .توانند  اين ماده مستفيد شده نمي1 ماده اول و فقره 3خفيف مندرج فقره بهاي آنها  تخفيف به عمل آمده است، ازت محكوم

  ماده هفتم

منيت داخلي و خارجي، تروريستي، اختطاف، سرقت و فساد ) قطاع الطريقي(هاي مسلحانه، راهزني  محكومين جرايم عليه ا

بوسين صعب العالج ازاين حكم مستثنا توانند، محجوزين و مح اداري از مزاياي احكام مندرج اين فرمان مستفيد شده نمي

  .اند

  ماده هشتم

كه عالوه  گردند، در صورتي محجوزين و محبوسيني كه به اساس احكام مندرج اين فرمان ازحجز يا حبس رها مي) 1(

ن بها را تاديه يا تضمي اند وجوه محكوم برمجازات حجز يا حبس به پرداخت جبران خساره نيز محكوم گرديده باشند، مكلف

  .معادل آن را ارايه نمايند
محكوميني كه عالوه برحبس يا حجزبه جزاي نقدي محكوم گرديده و مطابق احكام اين فرمان قابل رهايي باشند، ) 2(

  .جزاي نقدي آنها نيز عفو و از تحصيل آن انصراف به عمل آيد

  ماده نهم

  .نمايد احكام اين فرمان، دعواي حق العبدي اشخاص را اخالل نمي) 1(

  .بها به مفهوم اين فرمان عبارت از مجازاتي است كه درحكم قطعي و نهايي محكمه ذيصالح درج گرديده باشد محكوم) 2(

  ماده دهم

كه طبق احكام اين فرمان از حجز يا حبس رها  عده محجوزين و محبوسين اناثي وزارت امور زنان مكلف است براي آن
  .، محل مناسب رهايش را درمركز و واليات تدارك نمايد گردند، الي پيدا شدن محرم شرعي آنها مي

  ماده يازدهم

 ملي و عامه، دفاع هاي صحت به منظور تطبيق احكام اين فرمان درمركز كميسيوني متشكل از نمايندگان، وزارت) 1 (

وماندانيبشر افغانستان، نماينده ملي، كميسيون مستقل حقوق امنيت سارنوالي، رياست عمـومي زنان، لوي امور  عمومي   ـق

هاي  محكمه و درواليات كميسيون  اطفال، تحت نظر نماينده با صالحيت ستره مركزي، رييس مركز اصالح و تربيت  محبس 

ملي، مدير محبس، آمر مركز   امينت  زنان، نماينده رياست عمومي عامه و امور استيناف، صحت  متشكل از روساي سارنوالي

تحت رياست رييس  ) در صورت موجوديت(بشر افغانستان    و نماينده كميسيون مستقل حقوقاطفال  تربيت  و  اصالح

  .  گردد استيناف واليت تشكيل مي محكمه

مي اداره امور و داراالنشاي اند از تطبيق اين فرمان به رياست عمو  اين ماده مكلف1هاي مندرج فقره  روساي كميسيون) 2(
 .ي وزيران گزارش دهندشورا



    دوازدهم ماده

  .باشد  نافذ مي1387/ 8/7اين فرمان از تاريخ 
  
  

د كرزي ـم   حـا 
  رييس جمهوري اسالمي افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها از آسيا گرفته  هاي جهاني و از مشكالتي است كه تمام كشورها در همه قاره بدون شك امروز قاچاق انسان يكي از پديده
  . ليا و آمريكا را فرا گرفته استتا آفريقا و اروپا و آسترا

در اين ميان افغانستان و كشورهاي منطقه به شمول آسياي ميانه و آسياي جنوبي و خاورميانه يكي از مراكز اصلي و از 
رود و صدها نفر از اتباع اين كشورها هر روز در چنگ باندهاي  مسيرهاي عمده ترافيك و ترانزيت قاچاق انسان به شمار مي

ها مشكل امنيتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز از اين ناحيه ايجاد  شوند و ده  قاچاق انسان قرباني ميمافيايي
هاي هشدار دهنده جديدي نيز به نشر رسيده است كه از افزايش اين پديده شوم در  گردد و در روزهاي اخير گزارش مي

  . كند افغانستان حكايت مي
و عوامل گوناگوني براي پيدايش و افزايش اين جرم وجود دارد كه در راس آنها در شرايط فعلي دو ها  در افغانستان زمينه

يكي تداوم نا امني و جنگ و دوم فقر و مشكالت اقتصادي و در كنار اين دو عامل اصلي، حوادث : عامل اصلي قابل توجه است
  . سترهاي اصلي اين موضوع استها از ب ها و بيجا شدن تلخ سي سال گذشته و موج گسترده مهاجرت

  ! هاي مبارزه با جرم قاچاق انسان راه

همان طوري كه گفته شد تا . هاي قاچاق انسان و مبارزه با آنها است وجو و تثبيت عوامل و ريشه  اولين راه جست-1
مني و به تبع آن فقر و مشكالت اقتصادي در افغانستان وجود داشته باشد نمي زماني توان انتظار داشت كه  كه جنگ و نا ا

  .قاچاق انسان كاهش پيدا كند و يا به كلي از وقوع آن جلوگيري به عمل آيد



المللي مخصوصا همسايگان ما در منطقه به خوبي واقف هستند كه ثبات و امنيت و رفاه و ترقي منطقه به  امروز جامعه بين
ثبات و امنيت مطمين در افغانستان تامين نشود، كشورهاي كه  ثبات و امنيت و پيشرفت افغانستان بستگي دارد و تا زماني

هاي مختلف سياسي و امنيتي و اقتصادي مواجه خواهند بود و لذا همگي به شمول  منطقه هم با مشكالت جدي در عرصه
ي در نوع ثبات سياسي و اقتصاد هاي همسايه بايد تمام كوشش خود را به خرج دهيم تا يك دولت و ملت افغانستان و دولت

  . افغانستان تامين گردد
اي براي مبارزه با قاچاق انسان است چون بدون شك در اكثر  المللي و منطقه هاي بين  اقدام دوم تعميق و توسعه همكاري-2

اي از عناصر و عوامل برون مرزي و  يا همه موارد قاچاق در يك كشور، و در همه مراحل اين جرم از آغاز تا ختم، مجموعه
عالوه بر اين كه امروز در كنار جرم قاچاق انسان، جرم اختطاف و جرايم تروريستي و قاچاق مواد . باشد ي دخيل ميدرون مرز

و سازمان دهنده تمام اين جرايم مي مخدر نيز مطرح است و اكثراً باندهايي بين . باشند المللي وجود دارند كه عامل و فاعل 
طقه در سطوح مختلف امنيتي و قضايي و ديپلوماتيك براي جلوگيري و مبارزه هاي من بنابراين بسيار ضروري است كه دولت

  . تر از آنچه هست، تنظيم نمايند هاي خود را در سطح وسيع با اين جرم، همكاري
هاي پوليس مستقر در سرحدات زميني و هوايي افغانستان و  هاي امنيتي و عدلي و قضايي به خصوص قوت  تقويه ارگان-3

هاي بسيار موثر و ضروري است كه بايد از  اختار و تشكيالت منسجم و توانمند مبارزه با قاچاق يكي ديگر از راهايجاد يك س
  . طرف حكومت و دولت افغانستان درنظر گرفته شود

ن با توجه به اي.  اقدام مهم ديگر قانونگذاري و قانون سازي است كه بحمداهللا در اين مورد گام مهمي برداشته شده است-4
كه در اين مورد با خالي قانونگذاري مواجه بوديم وزارت عدليه افغانستان بعد از مدت طوالني مشوره و مطالعه در تابستان 

المللي مسوده قانون مبارزه عليه  هاي مربوطه و حمايه برخي از موسسات خارجي و بين امسال موفق شد كه به همكاري ارگان
ه تاريخ 23فصل و اختطاف و قاچاق انسان را در چهار   17/4/1387 ماده تهيه و به شوراي وزيران ارايه كند كه خوشبختانه ب

ه تاريخ   توسط رييس جمهوري توشيح و فعال همراه 24/4شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغانستان اين قانون را تصويب و ب
مبارزه عليه جرايم تروريستي در شماره  ه و نافذ شده و امروز در اين كنفرانس براي  جريده رسمي نشر گرديد952با قانون 

  . شما توزيع شده است
  : اهداف اين قانون چنان كه در ماده دوم آن آمده عبارتند از

  جلوگيري از ارتكاب جرايم اختطاف و قاچاق انسان؛  -1
 حمايت از مجني عليه يا قربانيان جرايم اختطاف و قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال؛ -2

 المللي در امر مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان؛ گي و همكاري متقابل بينتامين هماهن -3

 هاي ملل متحد راجع به جرايم قاچاق انسان؛ و  رعايت مفاد پروتكول -4

 .مجازات مرتكبين جرايم اختطاف و قاچاق انسان -5

  : رحله تنظيم كرده استچنان كه از اهداف ذكر شده پيدا است اين قانون، ميكانيزم و احكام مشخصي را براي سه م
  . مرحله ماقبل وقوع جرم يعني اقدامات پيشگيرانه از ارتكاب جرايم اختطاف و قاچاق انسان: مرحله اول
  . هاي نسبتا شديد براي مرتكبين جرم مرحله وقوع جرم يعني وضع مجازات: مرحله دوم
 .مرحله ما بعد جرم يعني اقدامات حمايوي از قربانيان جرم: مرحله سوم
بيني  هايي كه براي تامين هماهنگي ميان مراجع ذيربط و اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم در اين قانون پيش يكي از راه

شده تشكيل كميسيون عالي مبارزه عليه جرايم اختطاف و قاچاق انسان تحت رياست وزير عدليه با اشتراك نمايندگان لوي 
 كار و امور اجتماعي، معارف، اطالعات و فرهنگ، ارشاد و حج، صحت عامه، امور هاي امور داخله، خارجه، سارنوالي و وزارت

اين . هاي اجتماعي است زنان، عودت مهاجرين، رياست عمومي امنيت ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر و سازمان
   .كميسيون وظايف مهمي را بر دوش دارد كه اميدوارم در آينده نزديك كار عملي خود را آغاز نمايد

اول اين كه اين قانون : بينم يادآور شوم در پايان دو نكته را كه راجع به قانون مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان الزم مي
فعال با توشيح رييس جمهور افغانستان نافذ شده و نشر گرديده و خالي قانوني را پركرده است اما از آنجا كه اولين قانوني 

ها هم خواهد داشت و لذا بجا است كه دوستان شركت   و تصويب شده، بدون شك كم وكاستياست كه در اين موضوع تدوين
شود  ها و اقدامات را شامل مي كننده در كنفرانس، مواد قانون را و اين كه اين قانون دقيقاً چه نوع جرايم و چه نوع فعاليت

ا در اين باره به وزارت عدليه افغانستان ارايه دهند تا مورد غور و مطالعه دقيق قرار دهند و در صورت لزوم پيشنهادات خود ر
  .در تعديالت بعدي از آن استفاده به عمل آيد



. باشيم دوم اين كه آنچه مهم است تطبيق قانون است و بدون شك ما در تطبيق قانون با مشكالت زيادي مواجه مي
مسايه و منطقه در تطبيق قانون براي ما بسيار مهم هاي كشورهاي ه المللي و همكاري هاي مالي و تخنيكي جامعه بين كمك

هاي آن را نيز مورد توجه  ها و موانع تطبيق قانون و راه حل و حياتي است و لذا بجا است كه اين كنفرانس، مشكالت و چالش
  . قرار دهد

بررسي پيش نويس قانون احوال شخصيه اهل  نقد و«عنوان زير اي  سمينار سه روزه
در سالون 1387 ميزان 23روز سه شنبه  تحصيالت عالي كاتبي  ار موسسه به ابتك»تشيع

سرور دانش؛ آقاي درنشست بازگشايي اين سمينار، . برگزارشدكنفرانس اين موسسه  
ي  رييس موسسه داكتر محمد امين احمديآقاي افغانستان، عدليه جمهوري اسالمي  وزير

علي اميري،  آقاي استاد دانشگاه تهران، داكتر محمود حكمت نياآقاي تحصيالت عالي كاتب، 
فقهي و   علي دوست، كارشناسان مسايل حقوقي و…آيت ا  شفايي، …دكترعبداآقاي 

  .حضور داشتندشماري از نمايندگان پارلمان 
 رييس موسسه تحصيالت عالي كاتب با برشمردن اهميت و داكتر محمدامين احمدي؛ 
 ون اساسي را گام مهم در گسترش حقوق عامه و قان31ماده ضرورت برگزاري اين سمينار 
 يك فرايند است كه در مراحل مختلف قانون يك پروسه و: گفتتامين وحدت ملي خوانده 

باب قانون را حق همگان به ويژه  وي اظهار نظر در. گردد به تدريج اصالح وتعديل بايد
 گرفته شدن عيب و هاي اصالحي را در تعديل و نظريه دانست وكارشناسان  دانشمندان و

  . خواند نقص موثر
نويس به رغم  اين پيش: قانون احوال شخصيه اهل تشيع گفتنويس  مورد پيش وي در

بررسي  نقايصي نيز مواجه است كه با بحث و ها و ضعفنقاط قوتي كه دارد با 
ي تحصيالتي عالي كاتب  رييس موسسه. موارد بايد برطرف شوداهل خبره اين  كارشناسان و

هاي حقوق  المللي، ارزش هاي بين قانون اساسي، كنوانسيون تاكيد بر رعايت الزامات با
چارچوب فقه اهل  در  قانون اساسي و31بايد در مطابقت ماده اين قانون : گفت…بشري و
مواردي را بايد ما معيار قرار دهيم كه  حقوق بشر تهيه گردد وبرمبناي  مواد  تشيع  و

و   .معيارهاي قانون اساسي هماهنگ باشدا ب اقرب به عدالت باشد 
بايد  تحقيق قرار دهيم و كه ما بايد اين قانون را مورد بررسي وداكتر احمدي تاكيد نمود 
  .اهميت كاربردي داشته باشدمسايلي را مطرح كنيم كه 

. وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، به ايراد سخن پرداختسرور دانش؛ آقاي سپس 
اصالح  تعديل و برگزاري اين نشست، نقش اين سمينار را در خرسندي از وي با ابراز

كه توسط (آكادميك  هاي علمي و امروز به بحث: گفتقانون مهم ارزيابي نموده 
گشاي بسياري از مشكالت  ها گره اين بحث نياز شديد داريم و) گيرد كارشناسان صورت مي

كرد تصريح  ي اين سمينار سخنراني مي يهنشست افتتاحدر عدليه كه  وزير. تواند باشد مي
پس از فروپاشي طالبان در سيستم اقتصادي،  نوين قرار دارد و افغانستان در مرحله: نمود

قانون  اري وذدر عرصه قانونگ سازي تغييرات زياد آمده است ودولت  اجتماعي، سياسي و
به  صورت گيرد، ماهاي بيشتر  وجود آمده است؛ اما بايد بحثه سازي نيز تحول عمده ب

وزير عدليه . نيستيم؛ ولي قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيردعنوان دولت دچار فقر قانون 
اين : آكادميك را در فرايند اصالح قوانين مهم خوانده گفت نقش مراكز علمي و
كنيم كه اين  ي طرح قوانين سهم گيرند و ما كوشش مي پروسهمراكز وظيفه دارند كه در 

  .تر دايرگرددها زياد نشستگونه 
هاي مختلف وجود  تعريف ها و در مورد احوال شخصيه برداشت: هاي مربوط به اين قانون گفت ترضرو ها و باره زمينه آقاي دانش در
  .گردد  نيز شامل احوال شخصيه مي…وقف و  ي چون طالق، نكاح، ارث، هبه،يها دارد و مقوله

 ي زياد دارد ودر كشورهاي اسالمي سابقه تقنين فقه در: تقنين فقه، دركشورهاي اسالمي گفتي  وزير عدليه با اشاره به تاريخچه
ها از طرف دولت اسالمي  آن سال در.  سال پيش مجله االحكام را با فحواي تقنين فقه نشر نمود140نخستين حركت دولت عثماني 
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ته هفت سال مي عثماني را به عهده داشت تشكيل شد، اين كي هفت نفره  زير نظر احمد پاشاه كه سمت وزارت عدليه دولت كميته
اين مجله؛ تا  ها فقه به صورت مواد قانون تنظيم شد و آن سال در. مجله االحكام بود محصول كار آن نشر روي اين قوانين كارنمود و

 1851با بيش از  به اساس فقه حنفي  و وزير عدليه تصريح نمود كه  اين مجله .بسياري از كشورهاي اسالمي مورد توجه است امروز در
  .ماده تنظيم شده است
نشر اين مجله، قانوني به نام احوال  اما چند سال بعد از اين مجله درمورد احوال شخصيه بحثي نشده است؛ آقاي دانش گفت در

  .شخصيه در دولت عثماني تنظيم شد
خصوص فقه  بين مذاهب در: مورد اختالف بين مذاهب گفت ، درريه سويكي از دانشمندان دكتر وهبه الزحيلي وي با استناد به نظر

له ا مس17 در تقريباً نزديك است، به اساس تحقيقات اين دانشمند  كامالًشافعيفقه شيعه با فقه  اسالمي اختالف زياد وجود ندارد و
وزير عدليه تصريح نمود كه از نظر . گردد ياين مسايل اختالفي نيز به مسايل احوال شخصيه و عبادات بر م اختالف نظر وجود دارد و

فقهي احوال شخصيه از مسايلي است كه با اختالف نظرهاي زياد مواجه است روي اين مسايل است كه در كشورهاي اسالمي 
انين پيروان هر مذهب بايد قو تنظيم گردد و مذهب  مطابق همان مذهب تهيه و ها و علما تصميم گرفته؛ تا احوال شخصيه هر حكومت

  .خودش را در مورد احوال شخصيه داشته باشد
 بسياري از قوانين بيشترين توجه روي يك مذهب و روي يك فقه قرار گرفته و در: عدليه درمورد قوانين گذشته افغانستان گفت وزير

ي نوين  ما وارد مرحلهجهت  روي كار آمدن نظام جديد از هراز احوال شخصيه وجود نداشت؛ اما پس  زمينه براي يك نگاه وسيع در
  . شديم

اجتماعي مشخص شده  هاي فردي و جايگاه شهروندان، آزادي آقاي دانش افزود در قانون اساسي جديد روي وحدت ملي تاكيد شده و
 ، قوميتكثر سياسي، تعدد احزاب، پولوراليزم فرهنگي، زباني،: خوانده گفتتكثرگريانه ديدگاه  وي قانون اساسي جديد را مبتني بر. است

  .گرفته شده است نظر در اين  قانون اساسي در…مذهبي و
ه اين ماده: قانون اساسي كشورگفت 1 31 و130عدليه با استناد به ماده  وزير ها به مذهب جعفري اين حق داده شده كه احوال  نظر ب

ا اميدواريم كه اين حركت ادامه پيدا م هاي اخير اين حركت آغاز شده و سال شخصيه اهل تشيع مطابق فقه جعفري تنظيم گردد و در
  .كند

گيري نظام  شكل پس از تصويب قانون اساسي و: ي اهل تشيع گفت نويس احوال شخصيه آقاي دانش با اشاره به طي مراحل پيش
ه تاريخ  مبناي  طرح اين قانون مطرح شد و بر  حكمي از سوي رييس جمهور مبني بر1385/ 4/4جديد، راجع به قانون احوال شخصيه ب

 پيشنهاد گرديد، هي دوم اين طرح به شوراي علماي شيع مرحله در حقوقدانان  اين طرح را تهيه نمودند و اين حكم شماري از علما و
اين طرح پس از بررسي يك ساله در مجله معرفت نشر .  محسني زحمت زياد كشيدند …شخص جناب آيت ا شوراي علماي شيعه و

محكمه  نويس را به وزارت حج و اوقاف، ستره متن اين پيش ت عدليه برخي از اقدامات عملي را انجام داد وپس از اين مرحله وزار شد و
اين نهادهاي : عدليه گفت وزير. نويس اعمال گردد اين پيش و برخي ديگر از نهادهاي مربوط  فرستاد؛ تا اصالحات و تعديل نهايي در

ي تقنين وزارت   همكاران ما در كميته،ويس را پذيرفتند و پس از  طي اين مراحلن دولتي ضمن ارايه پيشنهادهاي شان، اين پيش
ي  نويس از سوي كميته اين پيش ي قوانين شوراي وزيران واگذار نمود و اين پيش نويس را به كميته عدليه اين طرح را نهايي نمود و

نويس مورد تاييد شوراي وزيران دولت جمهوري اسالمي  اين پيش 1386/ 6/ 4قوانين شوراي وزيران مورد تاييد قرار گرفت  و به تاريخ  
ه پارلمان فرستاده شد؛ اما تا كنون اين قانون از سوي   وزير عدليه افزود كه اين پيش.افغانستان قرار گرفت نويس يك سال پيش ب

  .پارلمان پاس نشده است
قضايي كشور، از شوراي ملي  ز اين ناحيه در محاكم عدلي ومشكالت موجود ا  قانون ويي سخنانش با اشاره به خال وي در ادامه

  . خواست كه اين قانون احوال شخصيه اهل تشيع  را هرچه زودتر در دستور كار خود قراردهد
؛ استاد موسسه تحصيالت عالي كاتب، ضيا مبلغ، دكتر محمود حكمت نيا،  روحانييان علي رضاآقاگفتني است كه در اين سمينار

علي دوست، دكتر ... گاه تهران، علي اميري، دكتر شفايي، دكتر محمد امين احمدي، يار محمد باقري، صادق باقري، آيت ااستاد دانش
شفايي، محمد ذكي احساني، محمدعلي جويا،حسن رضايي و شماري از نمايندگان ... غالم حيدر عالمه، محمد جواد سلطاني، دكتر عبدا

   .تندشوراي ملي در اين سمينار حضور داش
اين سمينار تاروز پنجشنبه ادامه خواهد يافت و قرار است نتايج  سمينار مذكور، به منظور اصالح تعديل قانون احوال شخصيه اهل 

  .تشيع، به شواري ملي فرستاده شود

  

  

  المللي  وزير عدليه در سمينار بين



  عليه قاچاق انسان مبارزه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مبارزه عليه قاچاق انسان) IOM(المللي مهاجرت  سازمان بين جلوگيري و تعقيب با اشتراك : سميناري را تحت عنوان 
الملل دفتر رياست جمهوري، وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، ستره  المللي، مشاوريت روابط بين هاي بين سازمان

رجه، امور زنان، كار و امور اجتماعي، هاي امور داخله، امور خا محكمه، لوي سارنوالي، كميسيون مستقل حقوق بشر، وزارت
  .  در هوتل سيرينا برگزار كرد1381 ميزان 21شهدا و معلولين و نمايندگان شماري از كشورهاي خارجي، روز يكشنبه 

طي سخناني وضعيت كلي ترافيك و قاچاق ) جنوا(المللي مهاجرت  در ابتداي سمينار آقاي ريچارد دنزيگر از سازمان بين
  . ر سطح جهاني به بررسي گرفتانسان را د

پس از ترافيك، قاچاق مواد مخدر واسلحه بيشترين عايد را باندهاي مافياي از طريق ترافيك و قاچاق : آقاي دنزيگر گفت
  .آورند انسان  به دست مي
ه امنيت هايي كه در قاچاق و ترافيك انسان دخالت دارند معموال در جرايم ديگري نيز دخيل هستند ك وي افزود شبكه

ها به بردگي، فحشا، كار  اين جرايم عبارتند از مجبور ساختن انسان. سازند اجتماعي و سياسي كشورها را با خطر مواجه مي
گري، خدمات عسكري، جرايم جنايي، تقلب و جعل اسناد و حمل و نقل كه همراه با خشونت هاي جسمي و  اجباري، گدايي

  . باشد جنسي و جرايم مالي و امنيتي مي
آقاي دنزيگر در مورد راه حل اين مشكل گفت كه در اولين گام بايد در هر كشوري تحقيقات و معلومات در اين زمينه 
صورت گيرد و ميزان جرايم و مشكل مشخص شود، زيرا تا زماني كه حجم و ميزان جرم را ندانيم و در باره آن معلومات 

  .ي داشته باشيمتوانيم در قبال آن اقدام عمل نداشته باشيم نمي
  :وي عالوه كرد كه بر اساس تحقيقات انجام شده مسايلي مانند

  فقر، �
  عدم انكشاف اقتصادي، �
  عدم تساوي جندر،  �
  خشونت هاي فاميلي،  �
  ،)در سطح داخلي و خارجي(بيجا شدگي  �
  سرحد زياد با كشورهاي ديگر،   �
  عدم موجوديت ظرفيت در ادارات، و  �
در ترافيك و قاچاق انسان در افغانستان دخالت ) گيرد هاي زيادي عليه آن صورت مي گرچه فعاليت(تجارت مواد مخدر  �

 .دارند
هاي بازسازي قربانيان،  هاي امن و ايجاد زمينه اي، حفاظت از قربانيان از طريق خانه آقاي دنزيگر آگاهي عامه، تبليغات رسانه

هاي قانوني و حقوقي، آموزش  ز قربانيان و ايجاد زمينهايجاد شبكه ارتباطي بين ادارات دولتي و انجوها براي حمايت ا



كارمندان وزارت عدليه و قضات و سارنواالن، آموزش و تجهيز پوليس به خصوص پوليس سرحدي را به عنوان اقدامات الزم 
  . براي مبارزه با ترافيك و قاچاق انسان برشمرد

و اطفال به عنوان اقشاري كه شديدا در مقابل اين مشكل آسيب وي گفت در مبارزه با ترافيك و قاچاق انسان بايد به زنان 
  . هاي الزم بايد داده شود و براي حفاظت آنان تدابير ويژه قانوني و حقوقي و اجرايي سنجيده شود پذير هستند آموزش

عليه اختطاف و آقاي فضل احمد نصيريار؛ معين لوي سارنوالي در امور تحقيق نيز در سخنانش با پرداختن قانون مبارزه 
قاچاق انسان پرداخت و گفت كه اين قانون زمينه قانوني خوبي را براي اقدامات موثر عليه ترافيك و قاچاق انسان فراهم كرده 

وي افزود كه سارنوالي كه وظايف تحقيق و اقامه دعوا عليه مجرمين را به عهده دارد در اين زمينه نهايت تالش خود را . است
  . دبه خرج خواهد دا

المللي  سپس آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان به نمايندگي از دولت افغانستان از سازمان بين
  . شان در اين زمينه ابراز قدرداني كرد هاي  به خاطر تالش(IOM)مهاجرت 

ت كه تمام كشورها در همه هاي جهاني و از مشكالتي اس بدون شك امروز قاچاق انسان يكي از پديده: وزير عدليه گفت
در اين ميان افغانستان و كشورهاي منطقه به . ها از آسيا گرفته تا آفريقا و اروپا و آستراليا و آمريكا را فرا گرفته است قاره

ه يكي از مراكز اصلي و از مسيرهاي عمده ترافيك و ترانزيت قاچاق انسان به  ميانه و آسياي جنوبي و خاور ميان شمول آسياي 
ها مشكل  شوند و ده رود و صدها نفر از اتباع اين كشورها هر روز در چنگ باندهاي مافيايي قاچاق انسان قرباني مي مار ميش

  .گردد امنيتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز از اين ناحيه ايجاد مي
فزايش اين جرم وجود دارد كه در راس آنها در ها و عوامل گوناگوني براي پيدايش و ا در افغانستان زمينه: آقاي دانش افزود

يكي تداوم ناامني و جنگ و دوم فقر و مشكالت اقتصادي و در كنار اين دو : شرايط فعلي دو عامل اصلي قابل توجه است
  . ها از بسترهاي اصلي اين موضوع است ها و بيجا شدن عامل اصلي، حوادث تلخ سي سال گذشته و موج گسترده مهاجرت

اي را به  المللي و منطقه هاي بين هاي قاچاق انسان و تعميق و توسعه همكاري وجو و تثبيت عوامل و ريشه دانش جستآقاي 
وي افزود، براي مبارزه با قاچاق انسان چون در اكثر يا همه موارد . هاي مبارزه با جرم قاچاق انسان عنوان كرد عنوان راه

اي از عناصر و عوامل برون مرزي و درون مرزي  رم از آغاز تا ختم، مجموعهقاچاق در يك كشور، و در همه مراحل اين ج
منيتي و قضايي و ديپلوماتيك براي جلوگيري و مبارزه  باشد، ضروري است كه دولت دخيل مي هاي منطقه در سطوح مختلف ا

  . تر از آنچه هست، تنظيم نمايند هاي خود را در سطح وسيع با اين جرم، همكاري

هاي پوليس مستقر در سرحدات زميني و  هاي امنيتي و عدلي و قضايي به خصوص قوت تقويت ارگان: ه گفتوزير عدلي

هاي بسيار موثر و  هوايي افغانستان و ايجاد يك ساختار و تشكيالت منسجم و توانمند مبارزه با قاچاق يكي ديگر از راه

  . فته شودضروري است كه بايد از طرف حكومت و دولت افغانستان درنظر گر

. اهللا در اين مورد گام مهمي برداشته شده است وي عالوه كرد كه اقدام مهم ديگر قانونگذاري و قانون سازي است، كه بحمد

ه اين كه در اين مورد با خالي قانونگذاري مواجه بوديم وزارت عدليه افغانستان بعد از مدت طوالني مشوره و مطالعه  با توجه ب

المللي مسوده قانون  هاي مربوطه و حمايه برخي از موسسات خارجي و بين فق شد كه به همكاري ارگاندر تابستان امسال مو

 ماده تهيه و به شوراي وزيران ارايه كند كه خوشبختانه به تاريخ 23مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان را در چهار فصل و 

 توسط رييس جمهوري توشيح 24/4نون را تصويب و به تاريخ  شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغانستان اين قا17/4/1387

  .  جريده رسمي نشر گرديده و نافذ شده است952و فعال همراه با قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي در شماره 
  : وزير عدليه گفت كه اهداف اين قانون چنانكه در ماده دوم آن آمده عبارتند از

  ف و قاچاق انسان؛ جلوگيري از ارتكاب جرايم اختطا -6
 عليه يا قربانيان جرايم اختطاف و قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال؛ حمايت از مجني -7

 المللي در امر مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان؛ تامين هماهنگي و همكاري متقابل بين -8

 هاي ملل متحد راجع به جرايم قاچاق انسان؛ و  رعايت مفاد پروتكول -9

 . جرايم اختطاف و قاچاق انسانمجازات مرتكبين -10

چنانكه از اهداف ذكر شده پيدا است اين قانون، ميكانيزم و احكام مشخصي را براي سه مرحله، تنظيم كرده : وي افزود
  : است

  . مرحله ماقبل وقوع جرم يعني اقدامات پيشگيرانه از ارتكاب جرايم اختطاف و قاچاق انسان: مرحله اول



  . هاي نسبتا شديد براي مرتكبين جرم  جرم يعني وضع مجازاتمرحله وقوع: مرحله دوم

 . مرحله مابعد جرم يعني اقدامات حمايوي از قربانيان جرم: مرحله سوم

بيني  هايي كه، براي تامين هماهنگي ميان مراجع ذيربط و اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم در اين قانون پيش يكي از راه

رزه عليه جرايم اختطاف و قاچاق انسان تحت رياست وزير عدليه با اشتراك نمايندگان لوي شده تشكيل كميسيون عالي مبا

هاي امور داخله، خارجه، كار و امور اجتماعي، معارف، اطالعات و فرهنگ، ارشاد و حج، صحت عامه، امور  سارنوالي و وزارت

اين . هاي اجتماعي است ر و سازمانزنان، عودت مهاجرين، رياست عمومي امنيت ملي، كميسيون مستقل حقوق بش

  . كميسيون وظايف مهمي را بر دوش دارد كه اميدوارم در آينده نزديك كار عملي خود را آغاز نمايد

. باشيم وزير عدليه گفت آنچه مهم است تطبيق قانون است و بدون شك ما در تطبيق قانون با مشكالت زيادي مواجه مي

هاي كشورهاي همسايه و منطقه در تطبيق قانون براي ما بسيار مهم  المللي و همكاري نهاي مالي و تخنيكي جامعه بي كمك

 .و حياتي است

ميرزا محمد يارمند؛ رييس تحقيقات جنايي وزارت امور داخله نيز در سخنانش گفت كه عوامل قاچاق و  آقاي جنرال 

هاي  هاي خانوادگي، فقر، ناآگاهي، سنت  خشونت سه دهه جنگ- ترافيك انسان در افغانستان عالوه بر مشكالت ناشي از دو

  . باشد مي... هاي اجباري، اختطاف و  غلط همانند بد دادن و ازدواج

ها قوانين را به چالش  كه قوانين افغانستان از همه اقشار خصوصاً زنان و اطفال حمايت كرده است؛ اما سنت وي افزود با آن

ها با رسوم و عنعنات مختلف كه در برخي مواقع اين  ت با كثرت اقوام و مليتكشيده است و همچنين افغانستان كشوري اس

شود و دسترسي زنان و كودكان به نهادهاي عدلي و قضايي در شماري از  ها و عنعنات عليه زنان و كودكان استفاده مي سنت

 خود باعث مشكالت زيادي شده كنند كه واليات محدود است و نقش اين نهادها را شوراهاي سنتي در حل دعاوي بازي مي

  . است

رييس تحقيقات جنايي وزارت امور داخله نفوذ پذيري سرحدات و كمبود پوليس سرحدي، نبود اطالعات دقيق از قاچاق 

  . را از مشكالت ديگر در اين زمينه دانست) ديتابيس(هاي معلوماتي  انسان و نبود بانك

ي سخناني گفت كه متاسفانه اكثر متضررين ترافيك و قاچاق انسان در خانم حسن بانو غضنفر؛ وزير امور زنان نيز ط

افغانستان زنان هستند و حتا در صورتي كه مردان و اطفال نيز قربانيان قاچاق انسان باشند باز هم بيشترين ضرر متوجه زنان 

  . باشد مي

ها  وين آن، گفت كه بر عالوه قوانين و كميسيونوي با استقبال از قانون مبارزه عليه قاچاق انسان و نقش وزارت عدليه در تد

  . ترين محكمه در درون انسان است بايد سطح فرهنگ و اخالقيات در جامعه باال برود زيرا وجدان عالي

 هزار انسان در سراسر جهان 900 الي 800آقاي محسن فريد نماينده كميسيون مستقل حقوق بشر نيز گفت كه ساالنه 

افغانستان پديده قاچاق شكل حادي را به خود گرفته است كه عواملي مانند فقر شديد، عدم امنيت شوند و در  قاچاق مي

  . مطمين و مواد مخدر در آن نقش دارند
گفتني است كه اين سمينار به مدت دو روز ادامه يافت و وزارت عدليه با اشتراك مسوولين و اعضاي رياست تقنين اين 

  .ر داشته استوزارت نقش فعالي در اين سمينا
  

  

  

  

  تدوير سمينار مديران محابس كشور

  سمينار سه روزه مديران  محابس مركز  و واليات كشور روز

   به پايان رسيد1387 ميزان 29دوشنبه 



  

  

هاي وزارت عدليه، در  المللي صليب سرخ با همكاري رياست عمومي محابس و توقيف خانه اين سمينار كه توسط كميته بين

هدف از برگزاري اين سمينار سه روزه بلند بردن ظرفيت كاري مديران محابس به منظور . تيننتال داير شدهوتل انتركان

هاي صحي و  هاي مراقبت هاي مسلكي، سواد آموزي، فراگيري شيوه داري و مراقبت مناسب از زندانيان، فراگيري روش نگه

  .هاي عمراني عنوان شده است ازي زمينه فعاليتو فراهم س) ICRC(چگونگي همكاري مسووالن محابس با كارمندان 

ها، هدف از برگزاري اين سمينار  را ارتقاي ظرفيت كاري  خانه جنرال امير محمد جمشيد؛ رييس عمومي محابس و توقيف

اين سمينار به خاطر بلند بردن ظرفيت كاري پرسونل محابس به كمك صيلب سرخ و اداره : پرسونل محابس خوانده گفت

  . واليت كشور در اين سمينار اشتراك داشتند34در كابل برگزارشد و مديران محابس محابس 

هاي جنگ از لحاظ فزيكي و ساختماني در  وضع عمومي محابس نظر به سال: وي در مورد وضعيت محابس در كشور گفت

ما به دليل نداشتن تعمير :  گفتداري زندانيان تاثيرگذار خوانده وي اين شرايط را در چگونگي نگه. شرايط خوب قرار ندارد

  .اند از هم تفكيك كنيم توانيم زندانيان را كه به جرايم مختلف محبوس شده داري و مراقبت از زندانيان نمي مناسب جهت نگه

ها، امنيت را براي اداره زندانيان مهم خوانده گفت در كنار اين موضوع مساله آموزش و  خانه رييس عمومي محابس و توقيف

ها در چند سال اخير  وي با اشاره به بهبود وضعيت زندان. دهيم محبس داري را نيز به مسوولين محابس آموزش ميفن 

تصريح نمود كه در جريان چند سال اخير پرسونل محابس آموزش داده شده و به اين تناسب ظرفيت مسلكي كارمندان 

  .محابس افزايش يافته است

 واليت از سراسر 34خانه و مديران  وزه مسوولين رياست عمومي محابس و توقيفگفتني است كه در اين سيمنار سه ر

  .هاي رسمي، به تبادل نظر و انتقال تجربيات شان به همديگر نيز پرداختند كشور حضور داشتند و در كنار بحث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فرمان رياست جمهوري در مورد عفو و تخفيف ه زنداني ب آزادي

  حجوزين و محبوسين به مناسبت عيد سعيد فطرمجازات م
  

پس از فرمان رييس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين به  مناسبت حلول 

  . اند  تن از زندانيان در پنج واليت كشور از محابس آزاد شده77عيد سعيد فطر، تا كنون 

 محبوس 10 زنداني از محبس ننگرهار،14 زنداني  از محبس هرات،31مي افغانستان با تطبيق فرمان رياست جمهوري اسال

  .اند  زنداني ديگر از محبس واليت تخار، آزاد شده13 محبوس از زندان سمنگان و 9از محبس كندز،

ل از بر اساس حكم رياست جمهوري اسالمي افغانستان، به منظور تطبيق احكام اين فرمان در مركز كميسيوني متشك

هاي صحت عامه، دفاع ملي و امور زنان، لوي سارنوالي، رياست عمـومي امنيت ملي، كميسيون مستقل  نمايندگان وزارت

ومانداني عمومي محبس مركزي، رييس مركز اصالح و تربيت اطفال، تحت نظر نماينده با  حقوق بشر افغانستان، نماينده ـق

ي متشكل از روساي سارنوالي  استيناف، صحت عامه و امورزنان، نماينده ها صالحيت ستره محكمه و در واليات كميسيون

رياست عمومي امينت ملي، مدير محبس، آمر مركز اصالح و تربيت اطفال و نماينده كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان 

  .اند دهتحت رياست رييس  محكمه استيناف واليت تشكيل گرديده و كارشان را آغاز كر) در صورت موجوديت(

عده از محبوسين و محجوزيني را كه مشمول فرمان   هاي محبوسين و محجوزين، آن  اين كميسيون پس از بررسي پرونده

  .   كنند شوند، از حبس و يا حجز رها مي عفو رياست جمهوري مي

راالنشاي شوراي ها موظف هستند تا از تطبيق اين فرمان به رياست عمومي اداره امور و دا همچنين روساي كميسيون

  .وزيران گزارش دهند

گفتني است كه تطبيق فرمان رياست جمهوري اسالمي افغانستان در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين تا 

  . كنون جريان دارد و زندانيان ديگري نيز كه مشمول مواد اين فرمان شوند از حبس يا حجز رها خواهند شد

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ميزان 17قرارداد اعمار محبس لوگر ميان وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و دولت جمهوري چك روز چهار شنبه 

  .  به امضا رسيد1387

قرارداد اعمار محبس لوگر توسط آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و آقاي جيري نكوسل  سفير 

  . غانستان به امضا رسيدجمهوري چك در اف

جمهوري چك در مراسم امضاي قرارداد محبس لوگر، با تا كيد بر ادامه همكاري با دولت افغانستان، تصريح نمود كه  سفير

  .  دالر امريكايي را به منظور اعمار محبس واليت لوگر اختصاص داده است060/578دولت چك مبلغ 

 وي در مورد تجهيز و تهيه  وسايل ضروري، براي حفظ و مراقبت بيشتر :ت وي درهنگام امضاي قرارداد اين پروژه گف

تجهيزات الزم را با بودجه  جمهوري  كنيم وسايل و برداري اين محبس ما تالش مي پس از بهره: زندانيان اين محبس گفت

  .چك اعمار كنيم خواهيم اين محبس را به استندرد كشور چك تهيه و تدارك كنيم و ما مي

ژه  از دولت چك به وي عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، ضمن تقدير نامه، آقاي دانش وزير گام امضاي اين تفاهمهن در

قضايي در افغانستان  كابل و تيم  پي آرتي آن كشور در واليت لوگر، گفت يكي از مشكالت بخش عدلي و در سفير اين كشور

  .باشد ها مي واليت ضايي درهاي عدلي وق نبود زيربناي مناسب و استندرد اداره

عدليه تصريح  وزير. با بودجه وزارت  آغاز شده است... سال جاري كار اعمار محابس واليت  باميان، سمنگان و وي افزود در

صورت بروز مشكالت  گردد و در نمود كه روند كار اين پروژه از طرف وزارت عدليه و تيم پي آر تي جمهوري چك نظارت مي

  .گيرد يرات جوي در مورد چگونگي ادامه كار تفاهم صورت ميامنيتي و تغي

به اين ميثاق  محجوزان بايد از زندانيان  المللي حقوق كودك گفت نظر عدليه در اين نشست با اشاره به كنوانسيون بين وزير

س واليت لوگر نيز وي از سفير چك در خواست نمود كه در بازسازي مركز تربيت و اصالح اطفال محب. داري شوند جدا نگه

  . سهم گيرد

نامه، مكانيزمي براي همكاري بين سفارت جمهوري چك در كابل و وزارت عدليه  بايد خاطر نشان كرد كه طبق اين تفاهم

همچنان مكانيزمي  جمهوري اسالمي افغانستان به منظور تطبيق پروژه ساختماني تعمير محبس پل علم در واليت لوگر و

  .گردد اين پروژه ايجاد ميبراي نظارت برتطبيق 



 شده بود، انتخاب گرديده يدر داوطلبي كه از جانب وزارت عدليه افغانستان راه انداز گفتني است كه قرارداد كننده قبال

است و قرارداد كننده انتخاب شده، شركت ساختماني گولدن گيت لمتيد بوده كه در وزارت ماليه افغانستان ثبت گرديده 

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
سيار، كه از طرف موسسه خيريه صديقيان به  مركز اصالح و تربيت اطفال در كابل اهدا شده   يك سرويس كامل كلينيك
مقبل؛ رييس مركز اصالح و تربيت اطفال و پرفيسور ...  با حضور سمونيار عبدا 1387 ميزان 24بود، عصر روز چهار شنبه، 

  .شايش يافتميرويس صديقيان رييس موسسه صديقيان، گ
ي خيريه صديقيان  اين سرويس  را شهردار ليون فرانسه به موسسه: پرفيسور صديقيان درمراسم افتتاح اين كلينيك گفت

و دو سال . اهدا نموده بود و دوسال آموزگاران دو ليسه مسلكي  شهر ليون، روي ساخت و تجهيز اين سرويس كار نمودند
  .دپيش اين سرويس به افغانستان آورده ش

كار انتقال سرويس به دليل حجم زياد و :  پرفيسور صديقيان، در مورد چگونگي انتقال اين سرويس به افغانستان گفت

گويد ما يك الري بزرگ را براي حمل اين سرويس به كرايه گرفتيم و اين  وي مي. مشكل ترانسپورتي به  كندي انجام گرفت

 هزار 40ز به كابل انتقال دادند كه در مجموع هزينه انتقال اين سرويس بالغ بهاي به مدت ده رو سرويس را سه راننده فرانسه

هاي ديگري را مانند ميدان سپورت، گاز بازي براي دختران و ميدان واليبال، نيز براي اين مركز در  وي افزود كمك.  شدويور

  .هاي بيشتري براي محجوزان اين مركز ايجاد گردد نظر گرفتيم؛ تا سهولت

فته پرفيسور صديقي اين كلنيك چهار اتاق دارد كه اتاق انتظار، اتاق امراض نسايي و والدي و كابين مجهز دندان دراين به گ

  .سرويس درنظر گرفته شده است

گويد  آقاي صديقيان مي. قرار است سه داكتر در اين مركز،  خدمات صحي را به كارمندان و محجوزان اين مركز ارايه  كنند

ين است كه در اين مركز به ويژه در بخش دندان يك داكتر با تجربه استخدام شود؛ تا از امكانات اين كلينيك آرزوي من ا

  .ي بهينه و بجا صورت گيرد استفاده

گويد در مجموع كار ساخت اين سرويس در فرانسه و حمل و انتقالش سه سال را در برگرفت و بنابه  پرفيسور صديقيان مي

هاي  اصالح و تربيت اطفال، ما اين سرويس را در اختيار اين مركز قرار داديم؛ تا بخشي از نيازمنديدرخواست رييس مركز 

وي ضمن تشكر از تالش شاگردان دو ليسه مسلكي ليون فرانسه كه ساخت كابين و تجهيز . صحي مركز اصالح برطرف گردد

  .يس تاكيد نمودداري  اين سرو اين سرويس نقش عمده را داشتند، براي محافظت و نگه



مركز اصالح و : مقبل؛ رييس مركز اصالح و تربيت اطفال نيز با تقدير از كمك موسسه خيريه صديقيان گفت... سمونيار عبدا

هاي محجوزان اين مركز را  كند و اين كلنيك سيار بخش از نيازمندي تربيت اطفال در حفظ و مراقبت اين سرويس تالش مي

هايي به منظور كمك به اين مركز به   يادداشت1378 و اوايل سال 1386، در اواخر سال وي گفت ما. كند برطر ف مي

نهادهاي دولتي و غير دولتي داديم كه، براي نخستين بار اين پيشنهاد از سوي موسسه خيريه صديقيان پذيرفته شد و اين 

  .موسسه سرويس خدمات صحي را به مركز اصالح و تربيت اطفال كمك نمود

 تن آنان را محجوزان طبقه اناث تشكيل 29شود كه  داري مي  محجوز نگه116ست كه در حال حاضر در اين مركزگفتني ا

  .  دهند مي

  

  
    

هدف كاري اين . هاي حقوقي يكي از ادارات مربوطه وزارت عدليه دولت جمهوري اسالمي افغانستان است رياست مساعدت
  . باشد ضاعت به صورت رايگان و دسترسي آنها به عدالت ميب رياست، دفاع از حقوق متهمين و مظنونين بي

هاي حقوقي اين اداره در مركز و شعب مربوط  مطابق ماده سي و يكم قانون اساسي، قانون وكالي مدافع و مقرره مساعدت
و مظنونين بي زنان و (بضاعت و در صورت امكان در قضاياي مدني براي  آن در واليات، در قضاياي جنايي براي متهمين 

  . نمايد مساعدت حقوقي مي) بضاعت اطفال بي
  : باشد هاي ذيل مي هاي حقوقي داراي اهداف، وظايف و صالحيت اداره مساعدت

  . بضاعت به مساعدت حقوقي رايگان فراهم نمودن زمينه دسترسي مظنونين و متهمين بي •

  .بضاعت حين ارايه مساعدت حقوقي تامين حقوق مظنون و متهم بي •
  .مساعدت حقوقي قابل اعتماد به مظنون و متهم به صورت دوامدارارايه  •
  . تنظيم ارايه مساعدت حقوقي رايگان توسط وكالي مدافع •
هاي حقوقي و موسسات غير دولتي دارنده جواز فعاليت ارايه مساعدت  انسجام فعاليت مساعدين حقوقي اداره مساعدت •

  . حقوقي در قضاياي جزايي و مدني

  . ت حقوقي و ارزيابي اجراات مساعدين حقوقينظارت از مساعد •
  . بضاعت اي از تعقيب عدلي براي مظنون و متهم بي توظيف مساعد حقوقي در هر مرحله •
 . حصول اطمينان از همكاري مسوولين ادارات حقوقي و عدلي با مساعدين حقوقي مربوط حين انجام وظيفه •

 . بضاعت دت حقوقي در قضاياي مدني براي اطفال و زنان بيدر صورت امكان، توظيف مساعد حقوقي غرض ارايه مساع •

  . ه شده به مظنونين و متهمينيجمع آوري احصاييه دقيق مساعدت هاي ارا •
  . اي از تعقيب عدلي نظارت از اجراات مساعدين حقوقي مربوط در هر مرحله •

  تاريخچه

محكمه ايجاد و تا  لت وقت در چوكات ستره مطابق فيصله شوراي وزيران و توشيح رياست دو1368اين رياست در سال 
 4/9/1386 مورخ 111 مطابق به فرمان 1387از آغاز سال .  در ساحه قضايي كشور فعاليت نموده است1386ختم سال 

محكمه جدا شده و در چوكات وزارت عدليه  رياست جمهوري اسالمي افغانستان اين رياست با پرسونل آن از تشكيل ستره
  . قرار گرفت

    


