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  صاحب امتياز
  ا .ا . وزارت عدليه ج 
  مدير مسوول

  حليم سروش
)0799402936(  

  

  هيأت تحرير
پوهندوي دكتور فاروق  پوه محمد اشرف رسولي، قانون

پوهندوي  پوه شاه علي اصغر شهرستاني، قضاوت بشر،

 پال حضرت گل حسامي،قضاوت عبدالقادر عدالتخواه،

اسماعيل  علي پيام، باقري، صادقحسن رضايي، 

ده مالستانيحكيمي،   ،انيسه احرار قانونمل ،عزيزاهللا عليزا

  .محمد طاهر طاهري و محقق سيف الرحمن ستانكزي

  
  ويراستار

  يعقوب يسنا
  ديزاين جلد و صفحه آرايي

  ساميجواد 
  امور تايپ و حروفچيني

  رومان و طارق
 

  

     تخصصي، حقوقي و فرهنگي         ي هماهنام
 

    

  افغاني40قيمت 
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 . در محيط ورد تايپ يا با خط كامالً خوانا نوشته شود مقاله .1

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

رسـتاده شـود   اصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در مجله ف  .3
 .نه كپي آن

ه  . مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد         .4 ه گوـن اي  چكيده بايد ـب
 .نوشته شود كه محتواي مقاله را به اختصار بيان كند

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

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

سنده    : كتـاب  • رجم، نوبـت چــاپ،                / نـام و نـام خـانوادگي نوـي ام مـت اب، ـن ام كـت سندگان، ـن نوـي
 .محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه

شريه، دوره »مهعنوان مقاله در داخل گيو«نام و نام خانوادگي نويسنده،  : مقاله • سـال،  / ، نام ـن
 .تاريخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه

وان  «، )از سـايت (تـاريخ دريافـت مطلـب     (نام و نام خـانوادگي نويـسنده،        : سايت انترنتي  • عـن
 .، نام سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور»مطلب در داخل گيومه

ـتفاده       به منبعي اشاره شود كه قبالً   هرگاه • ا در صـفحه   مـورد اس معرفي شده و تفـاوتي حـت
 .شود آورده ) Ibidيا در انگليسي (» همان«نداشته باشد، كلمه 

ـتفاده تفـاوت داشـته باشـد؛ كلمـه          در صورتي كه   • شين « صفحة مـورد اس سي  (» پـي در انگلـي
op.cet ( شود و صفحه مورد استفاده آورده. 

ايين صـفحه آورده    هاي خارجي و اصطالحات مو معادل التين نام   .7 رد استفاده در نوشـته در ـپ
  .شود

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

ل      اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي   .9 ه وي، مـث ا نـشاني دسترسـي ـب  را، همراه ـب
  . را با مقاله بفرستد و غيرهشماره تلفن و يا آدرس ايميل

 .  آزاد است ه در ويرايش مقالهمجل . 10

 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي . 11

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

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ت
دال

، ع
الق

 اخ
ن،

نو
 قا

ه؛
تر
س

 گ
در
ت 

مي
اك

ح
  

  

3  
 

 

  
  

  

  ها مقاله 
 

 *************************************************  اسماعيل حكيمي  ���� قاعده اتالف در فقه و حقوق 

 ****************شاه علي اصغر شهرستاني   ����  ر تاريخي قانون تشكيل و صالحيت محاكم عسكريسي 

 ���� ��� 	  
� ��	 ����� �� � � �������  ����  ���� �� !�"#$  ************************************* 

  *** عليزاده مالستانيعزيزاهللا : ترجمه   ����عبدالجبار حمد شراره: نوشته   ����احكام غصب در فقه اسالمي 
 ****************************** سيد احمد حسيني حنيف  ����  مكانيسم حمايتي حقوق اسالمي از سفيه 

 �%"%&'� ()* +�,% ����- 	 "*� 	����    � ����� ./ 0 �********************************************** 

 ************************************** علي پيام  ����  الدولي در عهد امانيه هاي بين بررسي موافقت نامه 

ه    ICSID بررسي نظام حكميت    هـا و   سرمايه گذاري بين دولـت  مركز حل و فصل اختالفات راجع ب
  ************************************************************ علي محمد ميرزايـي   ���� ديگر  اتباع دول

 

 *********  يار محمد باقري    ����   انديشه سياسي خواجه نصرالدين طوسيعقل عملي درجايگاه مفهوم و  

 *******************************************   قاسم قاموس���� حاكميت در گستره قانون، اخالق، عدالت 

 0���12� � -��� �� �3������    45!%��� 6�7� � 8'� 9�:�  **************************************** 

 ******************************************************** محمد عثمان ژوبل  ����  حات حقوقياصطال 

  

  ها گزارش
  

 ************************* وزير عدليه در كنفرانس مطبوعاتي به منظور تشريح حادثه محبس پلچرخي 

 ********************* وزير عدليه طرح قانون احوال شخصيه اهل تشيع را به ولسي جرگه معرفي كرد 

 *********** را به ولسي جرگه ارايه نمود امور ذاتي افسران و بريدمالن ارودي ملي وزير عدليه، قانون 

 ******************************** بخش حاكميت قانون داير گرديد هماهنگي و نظارت جلسه مشترك 

 ************************************ اييهاي عدلي و قض كميته هماهنگي ارگان نتايج دهمين نشست 

 ********** ميان وزارت صحت عامه و وزرات عدليهقرارداد عرضه خدمات صحي در محابس  يامضا 

  ************ كارگاه آموزشي كارمندان اناث محابس و ادغام مجدد زنان زنداني به اجتماع برگزار شد 
 *************************************** ******************  هفت جنايتكار در شهر كابل اعدام شدند 

 ****************************** شوراي وزيران طرح قانون مراكز اصالح و تربيت اطفال را تاييد نمود 

 ******* *** هاي تجارت و صنايع و طرح مقرره آكادمي علوم در شوراي وزيران تاييد طرح قانون اتاق 
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  اسماعيل حكيمي

  
  چكيده

براي احترام و حمايت از ملكيت و احقاق حق مالك چند قاعده فقهي وجود دارد كه از 
مورد » قاعده اتالف«در اين نوشتار . باشد جمله قاعده اتالف، تسبيب، غصب و ضمان يد مي

رديده، و جايگاه گيرد و پس از تعريف اين قاعده، ادله، انواع و قلمرو آن بيان گبحث قرار مي
گيرد و در نهايت يك نتيجه گيري مختصر از مجموع  آن در قانون مدني مورد بحث قرار مي

  .شودمباحث ارايه مي

  كليد واژه
  »اتالف، تسبيب، مال، ضمان، استناد عرفي و اجتماع سبب و مباشر«

  مقدمه
ساننده يا متلف ملزم ر ديده را بر زيان آيا قاعده اتالف ضمان تلف يا جبران خسارت زيان: س
  سازد؟ مي

روابط اجتماعي افراد گاهي با ايراد ضرر و زياني به همديگر همراه است و دفاع از حقوق 
. باشد ديده و حفظ توازن در روابط اجتماعي نيازمند جبران خسارت وارده مي متضرر يا زيان

كرده و آن را شرعاً ديده را تحت عنوان قاعده اتالف مطرح  فقهاي شيعه جبران خسارت زيان
باشد،  قانون مدني افغانستان كه به طور اغلب برگرفته از فقه اسالمي مي. اند قابل جبران دانسته

قانون مدني ايران كه تابع نظر . است بيني نمودهدر بسياري از مسايل مقررات مشابه را پيش
در عين . ان شباهت داردباشد، در بسياري موارد با قانون مدني افغانست مشهور علماي شيعه مي

تر از قانون  تر و دقيق حال، مقررات قانون مدني افغانستان در زمينه جبران خسارت بسيار صريح
  . است مدني ايران تدوين شده

از نظر آيات و روايات ارزيابي شود و به اين » قاعده اتالف«شود كه  در اين تحقيق سعي مي
 تالف تا چه حدودي بر وجوب جبران خسارت زيانقاعده ا«: شود كه  سوال اصلي پاسخ داده

گردد كه حكم اتالف مال غير در قانون مدني  همچنين تالش مي» ديده بر متلف داللت دارد؟
 .نيز مقايسه و بررسي شود) شيعه(كشور و رابطه قانون مدني با نظرات فقهاي 
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  پيشينه قاعده اتالف
الجمله مورد اتفاق تمام علماي عامه و  ده و فيقاعده اتالف از جمله قواعد فقهي مشهور بو

 و حتا فراتر 1شود كه از ضروريات دين باشد و بسا گفته مي خاصه، بلكه جميع فرق مسلمين مي
علما از قديم االيام در تمام ابواب فقه، در موارد ضمان، به اين . از آن، يك قاعد عقاليي است

ق عنوان يا استدالل به ادله متفاوت، باهم هرچند از نظر اطال. اند جسته قاعده تمسك مي
  . اند اختالف داشته

 2با توجه به مسلم بودن قاعده اتالف، شيخ طوسي معروف به شيخ الطايفه در كتاب مبسوط
» وجوب ضمان متلف«ولي از آنجا كه ثبوت كبراي . است رساننده را ضامن دانسته متلف و زيان

همين گونه . است  آن حتا به اجماع نيز استدالل نكردهواضح بوده، آن را مسلم گرفته و براي
  .  قايل شده كه مباشر اتالف ضامن است بالخالف3عالمه در تذكره

نيز موجب ضمان » تسبيب«عالوه بر قاعده اتالف قاعده مشابه آن تحت عنوان قاعده 
قاعده «و ديگري » قاعده اتالف«اند يكي  اما اين كه اين دو عنوان، در واقع، دو قاعده. باشد مي

و ديگري » اتالف بالمباشره«يا اين كه هر دو مصداق قاعده اتالف اند، منتها يكي » تسبيب
رواياتي كه متضمن بيان حكم ضمان ناشي از . ، تعابير علما متفاوت است»اتالف بالتسبيب«

 دو عنوان قدماي علما. اند تفكيك ننموده» تسبيب«و » اتالف«باشند، ميان دو عنوان  اتالف مي
اند و حتا دو قاعده را با چند قاعده ديگر  كرده اتالف و تسبيب را تحت يك عنوان مطرح مي

ولي دسته بندي اتالف مباشرتي و اتالف . اند كرده مثل غصب و ضمان يد يكجا بحث مي
ميان علماي متاخر رواج » قاعده تسبيب«و » قاعده اتالف«تسبيبي تحت عناوين جداگانه 

  .يافته است
برخي از علما قاعده اتالف را اعم از اتالف بالمباشره و اتالف بالتسبيب گرفته و در نتيجه، با 

امام . اند را از مصاديق قاعده اتالف تلقي نموده» قاعده تسبيب«توجه به اشتراكات اين دو، 
كذلك للضمان «: خميني در تحرير الوسيله، كتاب غصب، در اين زمينه چنين بياني دارد

االتالف و التسبيب و بعبارة اخري له سبب آخر وهو االتالف سواء كان بالمباشرة : ان آخرانسبب
اتالف و تسبيب و به عبارت :  يعني همچنين ضمان دو سبب ديگر نيز دارد4»او بالتسبيب

اما . ديگر، ضمان سبب ديگري دارد كه اتالف باشد اعم از اين كه مباشره باشد يا به تسبيب
ه تفاوتاي ديگرعده اتالف «تسبيب، قاعده اتالف را به  مباشره و به هاي اتالف به ، نظر ب

را در برابر قاعده اتالف و به طور جداگانه تحت » اتالف بالتسبيبن«محدود كرده و » بالمباشره
  .اند ، قرار داده و به صورت مستقل بحث كرده»قاعده تسبيب«عنوان 

واسطه و با  اوت اتالف و تسبيب تصريح نمايد، اتالف بيآنكه به تفقانون مدني افغانستان بي
  .است  بيان نموده799 تا 776 و 764 تا 758واسطه را طي مواد 

                                                 
  .، قاعده اتالف2، ج 1382دليل ما، چاپ اول، :  آية اهللا سيد محمد حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ناشر-  1
  .ق.  ه1387، 13 و 8 شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، المبسوط في فقه االمامية، تهران، انتشارات مرتضوي، ج -  2
  .2 حسن بن يوسف حلي، تذكرة الفقها، تهران، مكتبة المرتضوية، بي تا، ج  عالمه جمال الدين-  3
4
  .168، ص 2 سيد روح اهللا امام خميني، تحرير الوسيلة، مؤسسه نشر اسالمي، ج -  
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اي از حقوقدانان  در حقوق افغانستان، متاسفانه با كتاب يا مقاله» قاعده اتالف«راجع به 
ر نخورده طفي و دكتر محمدي هر  ولي برخي از حقوقدانان ايراني از جمله دكتر ل5ام،افغاني ب

دكتر . اند بحث كرده و تحت دو قاعده مستقل نياورده» اتالف«دو عنوان را تحت يك قاعده 
لطفي ضمن تقسيم اتالف به دو صورت اتالف بالمباشره و اتالف بالتسبيب، بين آن دو مقايسه 

مباشر را هاي هر دو را ذكر نموده و همچنين بحث اجتماع سبب و  كرده و تشابهات و تفاوت
دكتر محقق داماد هرچند دو عنوان اتالف و تسبيب را تحت دو قاعده . است مطرح كرده

را در » اتالف منافع«جداگانه بحث كرده ولي در عين حال دچار خلط مبحث شده و بحث 
  . است بحث قاعده تسبيب مطرح نموده

راك اين دو در ادله و در مجموع با توجه به تشابهات زياد، دو عنوان اتالف و تسبيب و اشت
توان گفت كه تفكيك اين دو از هم خيلي صريح و احكام و نيز اجتماع مباشر و سبب، مي

 6.روشن نيست و طرح هر يك به عنوان قاعده مستقل نيز ضرورتي ندارد

  تعريف قاعده و مفاد آن: فصل اول
ري يا منفعت به طور اجمال اين است كه هرگاه كسي مال ديگ» قاعده اتالف«مقصود از 

مترتب بر آن را، بدون اذن و رضايت صاحبش، تلف كند، در برابر صاحب مال مسوول و ضامن 
به عبارت . است و از نظر عقل و جنون، علم و جهل، قصد و خطا، بلوغ و صغَر تفاوتي ندارد

 شود كه اگر كسي اموال، منافع و حقوق متعلق به غير را ديگر، معناي قاعده اتالف اين مي
از بين ... بدون اذن و رضايتش، به صورت عمدي يا غير عمدي و آگاهانه يا از روي جهل، و

ببرد، آن مال، منفعت يا حق به عهده زيان رساننده و متلف است و بايد با دادن مثل در 
  7.اش برآيد مثليات و قيمت در قيميات، از عهده

شخصي كه مال غير را تلف «: گويد مي 758قانون مدني افغانستان ديد مشابه دارد و در ماده 
: گويد تر مي  به صورت خاص759ماده » .باشد نمايد، به ضمان ضرر ناشي از آن مكلف مي

شخصي كه مال غير را خواه در تصرف خودش باشد يا امين او، قصداً و يا بدون قصد تلف «
دو ماده در اين تفاوت اين » .شود نمايد، به ضمان ضرر ناشي از عمل خود مكلف شناخته مي

  . است كه اولي عام و دومي خاص است

  عناصر تعريف: مبحث اول
اتالف، مال، : اند از است كه عبارت از پنج عنصر اصلي تشكيل شده» قاعده اتالف«تعريف 

  .ضمان و استناد و انتساب عرفي تلف به فعل متلف

  اتالف و ضرر زدن .1

                                                 
 روشن اند، تا با آن هم موارد كلي يا ابهام قانون  حقوقدانان افغاني براي قوانين افغانستان از جمله قانون مدني شرح ننوشته-  5

دليل آن شايد كمبود امكانات و فراهم نبودن شرايط باشد و شايد هم تنبلي و تن آسايي . شود و هم نظر حقوقدانان دانسته شود

در . حقوقدانان افغاني و اساتيد دانشگاه هاي افغانستان باشد، با وجود اين كه اين بزرگواران ادعا و مدعاي فراوان هم دارند

بر قوانين خود نوشتهمقابل، حقوقدانان اير اند، به طوري كه قانون مدني ايران بيش از ده عنوان شرح و تفسير  اني شروح زيادي 

  . دارد
  .126، ص 1، ج 1382 دكتر محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسالمي، چاپ دهم، -  6
7
  .تالف آية اهللا سيد محمد حسن موسوي بجنوردي، همان، قاعده ا-  
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مثل اين كه . ود كردن و از بين بردن استاتالف مصدر باب افعال از ماده تلف به معناي ناب
اتالف گاهي حقيقي است كه . كسي فرش ديگري را آتش بزند يا منزل كسي را تخريب نمايد

رود و گاهي حكمي است كه خود مال يا كاال باقي است، ولي غير قابل  عين مال از بين مي
لف عين مال را در پي رود و نتيجه همان ت شود يا ارزش و ماليت آن از بين مي دسترس مي

اندازد يا در تابستان يك قالب يخ را از ديگري  مثالً كسي انگشتر كسي را به دريا مي. دارد
اينجا . نمايد كند و در زمستان آن را عيناً بدون كم و كاست به صاحبش مسترد مي غصب مي

منظور از قاعده بنابراين، . است خود انگشتر يا يخ تلف نشده ولي ارزش مالي آن از بين رفته
تر از مفهوم كلمه اتالف است و مواردي را كه اتالف مادي و ظاهري  اتالف چيزي گسترده

شود  رود نيز طبق قاعده اتالف تلف محسوب مي نيست ولي ماليت و ارزش مالي مال از بين مي
  8.است و مالي كه از قيمت افتاده حكماً و مجازاً تلف و نابود شده

مثالً كسي در پوش بشكه پترول متعلق به ديگري : ي انواع مختلف اتالفهاي بيشتر برا مثال
يا كسي در ملك خود مازاد بر مقدار ضرورت . را باز كند و پترول در اثر جريان هوا بخشكد

يا در . آتش روشن نمايد و باد تندي آتش را به ملك همسايه كشانده و خرمنش را بسوزاند
  .س به بيرون بپردقفسي را بگشايد و پرنده داخل قف

تر است و ادله آن، شامل  دهد كه قاعده اتالف از مفهوم كلمه اتالف وسيع ظاهر ادله نشان مي
اگر كسي مال ديگري را . شود شود كه تلف مادي ندارد ولي ماليتش تلف مي مواردي هم مي

مثالً . دباش است، نزد عقال ضامن است، هرچند كه عين مال را ازبين نبرده تلف و ضايع كرده
شود يا در قفس را بازكرده و پرنده از  مال غير را به غاصبي داده كه از وي پس گرفته نمي

. كند روايات ابواب متعدد فقه بر مفهوم اعم از قاعده اتالف داللت مي. است فقس فرار كرده
ظاهر اين روايات اين است كه اتالف مال غير موجب ضمان است چه اين كه خود مال از بين 

پس علت ضمان تلف و فساد مال است به صورتي كه مالكش نتواند از آن . باشد يا خير رفته
انتفاع مورد انتظار را ببرد و بنابراين، حيلوليت بين مالك و مالش مثل انداختن مال به دريا و 

  9.باشد آزاد سازي پرنده از قفس افساد بر مالك و اتالف مال وي مي

 مال .2

عنصر مال با بيان تعريف و انواع آن ارزيابي . است» مال«الف عنصر ديگر در قاعده ات
  .گردد مي

  تعريف مال) الف
اند كه هر چيزي است كه نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور  در تعريف مال گفته

واقعي و :  مال بر دو قسم است10.مستقيم يا غير مستقيم براي رفع نيازمندي انسان به كار رود
بنابراين، . كند ي از اموال مثل غذا و لباس مستقيماً نياز انسان را برطرف ميبخش. اعتباري

بخشي ديگر وسيله اعتباري براي رفع نياز است و به صورت . ماليت و ارزش آنها واقعي است
مبادله مي. كند غير مستقيم رفع نياز مي شود و ماليت و ارزش  مثل پول كه با اموال ديگر 

  .رود ت كه با ابطال اسكناس ارزش مالي و ماليت آن ازبين ميلذا اس. اعتباري دارد
                                                 

  .111 دكتر محقق داماد، همان، ص -  8
  .342، ص 2، ج 1363 سيد روح اهللا امام خميني، كتاب البيع، اسماعيليان، -  9

10
  .27، ص1382 دكتر محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، چاپ ششم، -  



 

 

س 
قو

 «
13

87
  

8  
 

ل 
س

سل
ه م

مار
ش

 «
70  

اند تا با آن قيد،  را نيز از عناصر تعريف مال دانسته» قابل اختصاص بودن«ها قيد  بعضي
  .شود، از تعريف مال خارج سازند را كه مورد نياز انسان است ولي مال گفته نمي» هوا«

يعني » المال مايبذل بازايه المال«: اند اند و گفته در فقه، مال را به گونه ديگر تعريف نموده
» مال«البته اين تعريف دوري است و مال با خود . مال چيزي است كه در مقابل آن مال بدهند

  .است تعريف شده
عبارت است از عين و يا  مال «: است  اين گونه تعريف نموده472قانون مدني مال را در ماده 
  ».باشد ي داشتهحقي كه نزد مردم قيمت ماد

  اقسام مال) ب
منافع و حقوق: اموال بر سه قسم است   .اعيان، 

منظور از اعيان اموال موجود در خارج و قايم به خود است، مثل خانه، ماشين و : اعيان 
اند  در استدالل به آيه اعتدا، برخي برداشت كرده. مثلي و قيمي: اموال بر دو قسم است. لباس

شده را بپردازد و در قيميات  يات مثلي است و بايد مثل مال تلفكه جبران خسارت در مثل
ولي در تشخيص مثلي و قيمي از همديگر، علماي . قيمت است و بايد قيمت آن را بپردازد

شيخ طوسي، ابن زهره، ابن ادريس، . اند اماميه دچار اختالف شده و تعاريف گوناگوني ارايه كرده
اند  است، گفته ه مشهور علما، مطابق آنچه كه حكايت شدهمحقق، شاگردش و عالمه و غيره بلك

 بنابراين، مطابق اين تعريف 11.كه مثلي آن است كه اجزايش از حيث قيمت باهم مساوي اند
شيخ انصاري تعريف . اند و آنچه كه مثلي نيست، قيمي است گندم و جو و كالً حبوبات مثلي

و از » ماتماثلت اجزائه و تقاربت صفاته «كند كه مثلي نقل مي» تحرير«ديگري را از كتاب 
همو از كتاب . »المتساوي االجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات«كند كه  نقل مي» روضه«كتاب 

  12»ماتساوي اجزائه في الحقيقة النوعية«كند كه  نقل مي» غاية المراد«
خود را به هرچند كه علما . واقعيت اين است كه تشخيص آن دو در عرف سهل و ساده است

به هر صورت، جايي كه مثلي بودن مشخص است، ضامن بايد مثل . اند زحمت و تكلف انداخته
  .و در غير آن صورت قيمت بپردازد

مثلي و قيمي را اين گونه تعريف مي476قانون مدني ما در ماده  اشياي ) 1(«: نمايد  اشياي 
دون فرق قابل مالحظه، عوض مثلي آن است كه افراد و يا اجزاي آن با هم يكسان بوده ب

  .يكديگر استعمال شده بتواند
اشياي قيمتي آن است كه افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض يكديگر استعمال شده ) 2(

  ».نتواند
و موجب ماليت مال و يا : منافع  و قايم به ذات و عين مال است  منفعت خارج از ذات 

باشد مانند سكونت  ها را تكويناً داشته اين خصيصهشود، اعم از اين كه مال  ازدياد ماليت آن مي
وري از اسكناس و ساير اوراق  مانند بهره. باشد خانه و پوشيدن لباس يا اين كه برايش جعل شده

به عبارت ديگر، منظور از منفعت فايده و ارزش مصرفي است كه از يك چيز موجود در . بهادار
  .گردد و ادله قاعده اتالف همه آنها را شامل مي منافع اقسامي دارد 13.آيد خارج به دست مي

  : شود منافع به اعتبارات ذيل تقسيم مي

                                                 
  .105 شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، چاپ دوم، تبريز، چاپخانه اطالعات، ص -  11

  
13

  .88 - 89، صص 1382اسداهللا لطفي، قواعد فقه مدني، تهران، سمت، چاپ دوم،  دكتر -  
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.  بنابر يك تقسيم بندي، منافع يا محقق و قطعي است يا احتمالي:منافع قطعي و احتمالي
در اينجا كننده . اي گردد مثل اين كه جلو گاراژ جوي عميقي بكند و مانع خروج ماشين كرايه

منفعت احتمالي مثل اين كه موزع، . باشد نفعت ثابت و محقق شده و ضامن ميجوي مانع م
در نتيجه، . رساند است، به مشترك آن نمي  اي را كه در آن اعالن مزايده ملكي درج شده روزنامه
گر روزنامه ضامن نفع احتمالي  در اين فرض، توزيع14.تواند در مزايده شركت نمايد وي نمي
 .شود ان شامل منافع احتمالي نميزيرا ادله ضم. نيست

متلف يا : منافع مستوفات و غير مستوفات منافع مستوفات آن است كه مورد استفاده 
. است است، ولي منافع غير مستوفات مورد استفاده كسي واقع نشده كسي ديگر واقع شده

يرا ادله  ز15.ضمان اتالف در منافع مستوفات و غير مستوفات هردو مورد قبول اكثر فقها است
منافع را دربر مي منافع مستوفات و غير مستوفات مشمول . گيرداتالف اطالق دارد و هر دو نوع 

باشد و همين طور سيره عقال به  و مصداق عناوين ضياع، اضرار و افساد مذكور در احاديث مي
روابط عقالء در . ترين دليل قاعده اتالف بر ضمان منافع به طور كلي داللت دارد عنوان مهم

 اطالق ادله 16.دانند باشد، ضامن مي اقتصادي خود فردي را كه منافع مال كسي را تلف كرده
گيرد كه مصداق اتالف، ضياع، افساد و اضرار  همچنين منافع نيروي انساني را نيز دربر مي

 .باشد مي

 منافع غير. منافع انسان مثل اين كه اجيري را حبس نمايد: منافع انسان و غير انسان
منافع انسان حر و آزاد داخل در قاعده اتالف و مشمول . انسان يا منافع مال مثل اجاره خانه

كند   عمل انسان منفعت و مال است فرقي نمي17.ضمان است مثل اين كه وي را حبس نمايند
 18.كه اهل كسب باشد يا نباشد

 زيرا عقال .آيد، مثل حق تحجير و سرقفلي بعضي از حقوق نيز مال به شمار مي: حقوق 
 .اند، عوضي بپردازند دهند و در برابر آن حاضر نسبت به آن رغبت نشان مي

  ضمان .3
ضمان در لغت به معناي كفالت كردن، پذيرفتن و ملتزم شدن است و در عرف به معناي 

 در فقه شيخ انصاري ضمان را اين 19.استقرار و ثبوت چيزي در عالم اعتبار بر عهده ضامن است
 به عبارت 20»الضمان كون الشيء في عهدة الضامن و خسارته عليه«: است ودهگونه تعريف نم

كننده آن است و او  ديگر، ضمان يعني وجود اعتباري چيزي كه از بين رفته، برعهده تلف
  . موظف و مسوول است كه بدل آن را به صاحبش بدهد

ن، مثل اين كه ضرر ممكن است ناشي از اتالف مال باشد يا فوت شدن منفعت مال يا انسا
  .انساني را خالف قانون حبس نمايد، در هر دو صورت، متلف ضامن است

                                                 
  .402، ص 1، ج1335 دكتر حسن امامي، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسالميه، -  14
  .102 دكتر لطفي، همان، ص -  15
  . 206 مكاسب، ص -  16
اوين، ج -  17   .438، ص 2 عن
  .20، ص 2، ج 1363ماعيليان،  سيد روح اهللا امام خميني، كتاب البيع، اس-  18
  .، به نقل از دكتر لطفي، قاعده اتالف9 و 1، صص 2 بجنوردي ميرزا حسن، القواعد الفقهية، ج -  19
20

  .145 مكاسب، شيخ انصاري، ص -  
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منظور از ضمان در قاعده اتالف نوعي از ضمان قهري است كه بدون قصد انشا بلكه به حكم 
به عبارت ديگر، ضمان اتالف همان ضمان . آيد شارع در نتيجه اتالف مال غير به دست مي

اين نوع ضمان را ضمان . تلف مثل و يا قيمت بر عهده ضامن استواقعي است كه در صورت 
در مقابل ضمان جعلي يا ضمان مسما است كه شخص تعهد . گويند مثل و قيمت نيز مي

گيرد، عوضي را كه از لحاظ جنس، مقدار و  نمايد در مقابل عيني كه از ديگري مي مي
 و البته از 21گويند اوضي نيز مياين نوع ضمان را ضمان مع. خصوصيات معين است، بپردازد

  .محل بحث ما خارج است
 ،صغيربنابراين، اگر  .در ضمان اتالف بلوغ، عقل و رشد همچون علم و قصد، شرط نيست

و ديوانه تا 22. غير شود ضامن است بهمجنون يا غير رشيد باعث ضرر  منتها صغير تا بالغ نشود 
   .زماني كه عاقل نشود، تكليف به وجوب رد ندارد

قيمت روز تلف، قيمت : رساننده در برابر قيمت كدام روز ضامن است در اين كه متلف يا زيان
ديده يا باالترين قيمت فاصله بين اين دو روز؛ ميان علما اختالف  روز پرداخت ضمان به زيان

زيرا در همان روز تلف ذمه متلف به . اما ظاهراً معيار مناسب قيمت روز تلف است. است
  .است دار شده عهده ديده  ضمان به زيانپرداخت 

  استناد عرفي تلف به فعل متلف  .4
در هر دو . شد ممكن است با مباشرت متلف باشد يا به سبب او اتالف همان گونه كه گفته

صورت، هرچند عقل، بلوغ، علم و قصد شرط نيست، ولي بايد استناد تلف مال به فعل متلف 
  . تر از اتالف تسبيبي است ستناد در اتالف مباشرتي آسانثابت و محرز شود كه البته اثبات ا

و يا » اي شخصاً يا به وسيله«عنصر » استناد تلف به مباشر يا مسبب«بعضي به جاي عنصر 
زيرا اوالً . بهتر است» استناد« البته تعبير 23.اند را آورده» بدون واسطه يا با واسطه«عنوان 

شود و ثانياً بين اتالف مباشرتي و تسبيبي خلط  مفهوم روشني دارد و به سهولت درك مي
  .گيرد صورت مي

  ادله حجيت: فصل دوم
علما براي حجيت قاعده اتالف به داليل متعدد آيه، روايت، اجماع، بناي عقال و دليل عقلي 

اند كه در ادامه اين نوشتار ارزيابي گرديده و كيفيت و ميزان داللت هر يك  تمسك كرده
  .گردد مشخص مي

  اتآي: حث اولمب
ولي با . است براي حجيت قاعده اتالف به آيات متعددي از جمله سه آيه ذيل استدالل شده

توجه به معناي آيات، شان نزول آنها و سياق آن آيات، شايد نتوان به طور قطع به آنها براي 
  .اثبات كليت و شموليت كامل قاعده اتالف استدالل نمود

 آيه اعتداء  -1

هر كس به شما تجاوز :  يعني٢٤»ليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكمفمن اعتدي ع«
  .كند، همانند آن بر او تعدي كنيد

هرچند كه تصرف مال . بدون ترديد، اتالف مال غير بدون اذن و رضايت وي اعتداء بر اوست
يات اعتداي به مثل اين است كه در مثليات ضامن به مثل و در قيم. غير مشروع يا مجاز باشد

                                                 
  .92 دكتر لطفي، همان، ص -  21
  .1216ماده  قانون مدني، -  22
  .28 دكتر محمدي، همان، ص -  23
24

  .194 سوره بقره، آيه -  
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از اين رو، آيه به وضوح داللت دارد كه اگر كسي مال غير را بدون اذن و . ضامن به قيمت است
  .رضايتش از بين ببرد، ضامن است

شود و واضح است كه دريافت عوض در  اطالق آيه شامل تجاوز بر نفس و مال، هر دو مي
، شكستن ظرف »به مثلاعتداي «شده اعتدا و تجاوز نيست، و همچنين معناي  برابر مال تلف

در مقابل عمل متلف كه ظرف مرا شكسته و يا آتش زدن خانه در برابر آتش زدن خانه نيست، 
در عرف به . بلكه جبران خسارت و اخذ قيمت در مقابل شكستن ظرف و سوزاندن خانه است

ي راه  بنابراين، در اين آيه احتماالت ديگر25.شود اين كار مقابله و اعتداي به مثل گفته مي
ندارد كه آيه شايد منحصر به احكام تكليفي و يا تجاوز بر نفس و در نتيجه قصاص باشد و يا 

 چه از همان نوع و -منظور اين باشد كه اگر كسي مال تو را تلف كرد تو هم مثل او مالش را
زيرا تلف كردن مال ديگري ولو از باب تقاص و مقابله به ضرر، .  تلف كن-چه از نوع ديگر

چرا . باشد، منطقي نيست صوصاً اگر امكان جبران خسارت را، به عنوان راه بهتر، وجود داشتهمخ
  .ديده داده نشود تا خسارتش جبران گردد مال نابود و از بين برده شود و چرا به زيان
ضرر و مقابله  رساندن«: است بيني شده  پيش788عين همين مفهوم در قانون مدني ماده 

  ».گردد ندارد، همچنان ضرر با مثل آن رفع نميضرر با ضرر جواز 

 آيه عقوبه -2

  26»و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به«
  .هر گاه خواستيد مجازات كنيد، تنها به مقداري كه به شما تعدي شده كيفر دهيد: يعني

ه خواهد بگويد كه اگر كسي مال شما را تلف نمود، شما هم به همان مقدار مطالباين آيه مي
  .خسارت نماييد

در شموليت آيه بر اموال ترديد شده و همان اشكاالتي كه بر آيه سيئه وارد شده بر اين آيه 
نيز شده و گفته شده كه عقوبت، عقاب و معاقبه به معناي مجازات و كيفر است و شامل تامين 

ا فقط كند و لذ همچنين گفته شده كه آيه عقوبت و مجازات را مطرح مي. گردد خسارت نمي
  .گيرد گردد و فرض خطا و نسيان را دربر نمي شامل موارد عمد مي

 آيه سيئه -3

  . يعني كيفر بدي مجازاتي است همانند آن27»جزاء سيئة سيئة به مثلها«
جزاي سيئه، سيئه است يعني الزمه تلف مال يا منفعت، جبران خسارت و اخذ مثل و عوض 

رساننده ضرر و زيان   مال و منفعت متعلق به زيانديده به است و به اين معنا نيست كه زيان
بنابراين، تقاص و مقابله فقط از طريق اخذ . چون اتالف مال و منفعت آن حرام است. وارد نمايد

  .قيمت يا مثل ممكن است
ر قاعده اتالف داللت ندارد بعض گفته شود و  چون فقط شامل فرض عمد مي. اند كه اين آيه ب

 28.شود ز مدعي ميدر نتيجه دليل اخص ا

                                                 
  .194، ص 2، ج 1380آية اهللا مكارم شيرازي، قواعد فقه، مدرسه امام علي بن ابي طالب، چاپ پنجم،  -  25
  .126 سوره نحل، آيه -  26
  .40 سوره شوري، آيه -  27
28

  .20ق، ص .  ه1421 سيد محمد كاظم مصطفوي، القواعد، موسسه نشر اسالمي، چاپ چهارم، -  
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  روايات: مبحث دوم
داللت آيات بر قاعده . است بر حجيت قاعده اتالف به روايات زيادي استناد و استدالل شده

رسد و البته اختصاص برخي از روايات به بعضي از مصاديق  تر از آيات به نظر مي اتالف قوي
زيرا روايات در مصاديق . زند اتالف مثل طريق مسلمين، صدمه به اثبات قاعده اتالف نمي

همرفته باعث اطمينان انسان نسبت به حجيت قاعده مختلف اتالف بسيار زياد است كه روي
  .گردداتالف مي

 روايات احترام مال مسلم .1

مبر  يعني مال مسلمان مثل خونش محترم 29»حرمة مال المسلم كحرمة دمه«:  فرمود)ص( پيا
و ثانياً متلف ضامن جبران و تالفي تلف مطابق اين حديث اوالً اتالف مال غير. است  حرام است 
اگر . ديده را جبران نمايد بنابراين اگر كسي مال كسي را تلف نمايد، بايد خسارت زيان. باشد مي

حرمتي باشد، به مال مسلمان به مثابه خون وي، بي ايراد خسارت، جبران آن را درپي نداشته
 .است شده

 روايات ضمان  .2

است، هرچند بحث روي مصاديق بوده  در موارد و مصاديق مختلف آمدهروايات ضمان كه 
 : است رساند كه اصل ضمان در اثر اتالف قطعي و مسلم بوده ولي مي

كرد   در مورد مردي كه متاعي را روي سرش حمل مي)ع(روايت داود بن سرحان از امام صادق
 30.»هو ضامن«:  فرمودو به انساني برخورد كرد و او مرد و يا عضوش ناقص شد، حضرت

 31»كل اجير يعطي االجرة علي ان يصلح، فيفسد فهو ضامن «)ع(روايت حلبي از امام صادق
كند، ضامن  گيرد تا كاري را درست كند، ولي او ناقص و خراب ميهر كارگري كه پول مي

 .است

 )ناحق(روايت شهادت زور  .3

رد علي صاحبه و ان لم يكن قائماً ضمن ان كان الشيء قائماً بعينه «: فرمايد  مي)ع( امام صادق
فرمايد   در باره كسي كه شهادت دروغ داده مي)ع( امام صادق32»بقدر ما اتلف من مال الرجل

اما اگر عيناً موجود نيست، قيمت مقدار . اگر مال عيناً موجود است، آن را به مالك برگرداند
 .شده را به صاحبش برگرداند مال تلف

 صيروايات ضامن بودن و .4

هرگاه وصي وظيفه خود را مطابق وصيت انجام ندهد و مال را درجايي كه در وصيت تعيين 
 در مورد مردي سوال شد كه وصيت كرده بود و )ع(از امام صادق. شده مصرف نكند، ضامن است

ه  »نسمه«دستور داده بود كه   درهم آزاد نمايد، ولي وصي مبلغ 600اي را از ثلث تركه وي، ب
اري ان يغرم الوصي « پاسخ داد كه )ع(امام صادق. ا به مردي داد تا حج نمايد درهم ر800

 33»ستمأئة درهم من ماله و نجعلها فيما اوصي الميت في نسمة

                                                 
  .7، ص 14ي اللئالي، ج  و نيز عوال610، ص 8 وسايل الشيعة، ج -  29
  .1، حديث 10، كتاب ديات، ابواب موجبات ضمان، باب 19 وسايل الشيعة، ج -  30
  .1، حديث 29، كتاب اجاره، ابواب احكام اجاره، باب 13 وسايل الشيعة، ج -  31
  .2، حديث 11، كتاب شهادات، باب 18 شيخ محمد حسن حر عاملي، وسايل الشيعة، ج -  32
33

  .1، حديث 37، ابواب احكام وصايا، باب 13 ج  وسايل الشيعة،-  
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 34در باره غرامت در برابر خسارت) ع(روايت حضرت علي  .5

انه قضي في من قتل دابة عبثاً او قطع «: است كه  نقل شده)ع(هاي حضرت علي از قضاوت
اً او افسد زرعاً او هدم بيتاً او عور بئراً او نهراً، ان يغرم قيمة ما استهلك و افسد و ضرب شجر

 در مورد كسي )ع( يعني علي35»جلدات نكاالً و ان اخطأ و لم يتعمد فعليه ما نقص من قيمته
ران اي را وي اي را بيهوده بكشد، درختي را قطع نمايد، كشتزاري را نابود كند، خانه كه چهارپاي

سازد يا چاه يا نهر آبي را ازبين ببرد، حكم نمود كه وي بايد قيمت آنچه را كه تلف و تباه كرده 
اگر عمدي بوده تاديب گردد و اگر از روي خطا بوده غرامت بپردازد، ولي تاديب . خسارت بدهد

 .شود نمي

 روايت اضرار به راه مسلمين .6

من اخرج ميزاباً «: كند كه فرمود  نقل مي)ص(ا كه از رسول خد)ع(روايت سكوني از امام صادق
او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فعطب، فهو له 

 يعني هر گاه كسي ناوداني نصب نمايد يا گودالي ايجاد كند يا ميخي بكوبد يا افسار 36»ضامن
 . به آن اصابت كند و به زمين بيفتد، ضامن استحيواني را ببندد يا چاهي حفر نمايد و كسي

رساننده به ديگران در برابر زياني كه وارد  اين روايت و امثال آن صراحت دارند كه كه زيان
  .كرده ضامن است

شوند، ولي  اند و موارد خاص مثل طريق مسلمين را شامل مي اين روايات هر چند اكثراً خاص
كنند و از مجموع من حيث   در اثبات قاعده اتالف كفايت ميهمرفته و به انضمام يكديگر، روي

توان استنباط كرد كه هدف در اين احاديث تخصيص حكم وجوب ضمان به آن  المجموع مي
مبتالبه بوده همان  موارد خاص نيست، بلكه هدف بيان مصاديق يك اتالف كلي است و چون 

در نتيجه، ذكر موارد خاص . است نمودهمورد مبتالبه و مصداق خاص را به جاي كل قاعده بيان 
  . دليل بر نفي ماسوا نيست

حق و انصاف هم مقتضي است كه از روايات وارده مخصوصاً روايت سكوني قاعده كليه 
يعني هر فعلي كه از فاعل عاقل مختار سرزند و عادتاً سبب تلف مال مسلمان . شود فهميده مي

  . به عمل وي نسبت دهند، وي ضامن است، و عرف و عقال تلف را)نه به ندرت(باشد 

  بناي عقال: مبحث سوم
و اهل . قاعده اتالف عالوه بر اين كه يك قاعده شرعي است، قاعده عقاليي نيز است عقال 

كنند و هر كسي را كه هر گونه مال و يا هر نوع  عرف در امور خود به اين قاعده استناد مي
كس منكر اين قاعده  كنند و هيچ  به ضمان ميمنفعت يا حقي ديگري را تلف نمايد، محكوم

نيست و كبراي آن از مسلمات است و عقال همين كه صغرا و مصداق را تعيين كردند و استناد 
متلف ثابت شد، بي درنگ به لزوم ضمان حكم مي   .كنند اتالف عين يا منفعت نسبت به عمل 

 هم آن را رد نكرده بلكه در شرع. اند از قديم عقال و اهل عرف به اين قاعده تمسك كرده
بنابراين، با امضاي شارع در شرع هم ثابت است و قاعده اتالف . است بسياري موارد تاييد كرده

  .كند كه از قبل عقاليي بوده، با امضاي شارع حجيت شرعي پيدا مي

                                                 
  199، ص 28 و ج 95، ص 17 مستدر الوسايل، ج -  34
  .ق.  ه1407، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، مهر، قم، 17نوري طبرسي، مستدرك الوسايل، ج ) محدث( ميرزا حسين -  35
36

  .1، حديث 11، كتاب ديات، ابواب موجبات ضمان، باب 19 وسايل الشيعة، ج -  
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آقاي مكارم . باشد ترين دليل قاعده اتالف مي ترين و محكم گفتني است كه بناي عقال مهم
تعبير نموده و يك عبارت بسيار جدي و محكمي به اين صورت » اقوي االدلة«رازي آن را به شي

  37»و لعمري ان هذا من اقوي االدلة علي المسألة«: دارد كه

  اجماع: مبحث چهارم
، ولي با وجود داليل معتبر 38است هرچند بر اثبات قاعده اتالف به دليل اجماع تمسك شده

توان به آن استدالل  باشد و نمي بنابراين، اجماع مدركي مي. ماند نميروايي، جايي براي اجماع 
  .توان از آن به عنوان مويد ساير ادله ياد كرد هرچند كه مي. نمود

  دليل عقلي: مبحث پنجم
حرمة مال «: كند كه دين اسالم وقتي كه مالكيت را محترم شمرده و فرموده عقل حكم مي

.  مال غير را ممنوع بداند و جبران آن را الزم به شماردبايستي اتالف» المسلم كحرمة دمه
پس به حكم عقل . چون ممانعت از اتالف و لزوم جبران خسارت الزمه احترام به مالكيت است

  .جبران خسارت وارده به مال غير واجب است

  قلمرو و مصاديق قاعده اتالف: فصل سوم
 مورد استناد براي حجيت اين قاعده، قلمرو و دامنه شمول قاعده اتالف با توجه به داليل

ترين دليل حجيت قاعده اتالف  ترين و مهم ولي از آنجا كه محكم. شود محدود يا گسترده مي
اتالف مباشرتي و تسبيبي، اتالف  بناي عقالست، اين قاعده تمامي مصاديق خود را اعم از

 و اختصاص برخي ادله گردد حقيقي و حكمي، و اتالف عين، منفعت يا حق، همگي را شامل مي
مشكلي نسبت به ... شده مثل اجاره، راه مسلمين و قرآني و روايي به بعض موضوعات تلف

  . كند عموميت قاعده ايجاد نمي
اند كه  پذيرند و معتقد ها عموميت قاعده اتالف بر اتالف حكمي را نمي گفتني است كه بعضي
 كه مورد اجماع علما است يا به عبارت باشد» من اتلف مال الغير«اتالف مال چه به عبارت 

اما جايي كه ارزش و ماليت مال از . همان اتالف حقيقي است» حرمة مال المسلم كحرمة دمه«
زيرا عنوان . شود بين رفته و خود مال به عينه باقي است، ضمان از قاعده اتالف استنباط نمي

ن است كه آنچه كه در مال اهميت  ولي واقعيت اي39.باشد اتالف حقيقه بر اين مورد صادق نمي
وقتي كه ماليت از مال گرفته . دهد وري مي دارد، ماليت مال است كه به عين مال قابليت بهره

رود، در  پس وقتي كه ارزش و ماليت مال از بين مي. شود، عين مال استفاده و اهميتي ندارد
 ظاهر مال منطقي و قابل پس جمود بر. است و بايد جبران شود واقع، خود مال از بين رفته

  . گردد قبول نيست و قاعده اتالف شامل تلف حقيقي و حكمي هردو مي
ه زيان غير مجاز است كه متلف بر غير يا بر  به طور خالصه، قلمرو قاعده اتالف ايراد هرگون

نمايد كه البته در بعض مصاديق با قواعد ديگر مثل قاعده  مال، منافع و يا حقوق وي وارد مي
 اين قاعده 40تداخل و همپوشي دارند، تا حدي كه بعضي از علما» غصب«و قاعده » ان يدضم«

شان به حدي است كه اين  ولي در عين حال تفاوت. اند طرح نموده» قاعده غصب«را در مبحث 
فايده تعدد قواعد در زمينه جبران خسارت در . تواند دليلي بر يكي بودن آن دو باشد مساله نمي

                                                 
  .202، ص 2 مكارم، همان، ج -  37
  .17، ص 2 قواعد الفقهيه، ج-  38
  . بجنوردي موسوي، ميرزا حسن،  همان-  39
40

  .172 تا 168، صص 2 امام خميني، تحرير الوسيله، ج -  
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هرگاه موردي از شموليت مثالً قاعده اتالف خارج شد، ساير قواعد آن را پوشش اين است كه 
  .دارد دهد و جبران خسارت را مقرر مي مي

  اقسام اتالف: مبحث اول
اتالف به . نمايد براي تشخيص قلمرو قاعده اتالف بررسي اقسام اتالف كمك فراواني مي

ه اقسام مختلف تقسيم اعتبارهاي متفاوت، همچون موضوع اتالف، ماهيت و نح وه اتالف ب
  . شود مي

  تقسيم اتالف به اعتبار موضوع اتالف) الف
 اتالف جان و يا اعضاي انسان -1

- بعضي از علما اتالف جان به خصوص اعضاي بدن انسان را در بحث قاعده اتالف مطرح كرده

تر انسان بيشآياتي كه براي حجيت قاعده اتالف ذكر شد، نيز اخصاً بر تلف جان يا عضو . اند
  .كند داللت مي

  
 اتالف مال اعم از حيوان و اجناس متعلق به ديگري - 2

در شمول قاعده اتالف بر اموال هيچ ترديدي نيست و ادله قاعده اتالف بر جبران اتالف اموال 
  .نمايد  داللت مي-  عين، منفعت و حق-با هر سه نوع مصداق آن

   تقسيم اتالف به اعتبار ماهيت تلف-ب
  . مثل تخريب منزل كسي با از بين بردن عين مال:حقيقياتالف  -1
 مثل اين كه مال كسي را از ماليت بيندازد، در عين حالي كه عينش :اتالف حكمي -2

مثالً در تابستان نگذارد كسي از آب انبارش استفاده نمايد يا از يخ و برف متعلق به . باقي است
. اً بدون كم و كاست در اختيارش بگذاردخودش استفاده نمايد و در زمستان آب و يخ را عين

اش را به  مثل مصرف كردن اجاره بهاي مغازه كسي يا ممانعت از اين كه مغازه: هاي ديگر مثال
  .كسي ديگري اجاره دهد و گم كردن ساعت يا موتور كسي

  تقسيم اتالف به اعتبار نحوه اتالف) ج
ستقيم و بدون وساطت و  يعني اين كه كسي شخصاً و به طور م:اتالف با مباشرت -1

  .اش را آتش بزند مثالً غذايش را بخورد يا خانه. دخالت ديگري مال كسي را تلف نمايد
 يعني اين كه كسي كاري كند كه منجر به تلف جان يا مال كس :اتالف به تسبيب -2

ه گونه بيب در اتالف به تس. آمد كرد، تلف به وجود نمي اي كه اگر او اين كار را نمي ديگر شود، ب
شود كه عرفاً تلف به  در صورت تاثير چند سبب در تلف شدن مالي، سببي مسوول شناخته مي

مثالً دو نفر شهادت دادند كه آقاي الف آقاي ب را به قتل رساند و قاضي . شود آن نسبت داده
شرع به استناد شهادت آن دو نفر حكم به اعدام آقاي الف صادر نمود و مامور اجراي حكم 

در اين صورت، نه قاضي و . سپس شاهدان از شهادت خود برگشتند. يز وي را اعدام كرداعدام ن
 .اند نه مامور اجراي حكم اعدام، بلكه آن دو شاهد مسوول

يا ( دكتر امامي براي تفهيم بهتر اتالف مباشرتي و تسبيبي آن دو را به نظريه خطا و خطر 
يعني ضمان در اتالف مبتني بر . است ردهتشبيه ك) »مسووليت«به تعبير دكتر امامي نظريه 
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نظريه خطر است و نياز به اثبات تقصير نيست و ضمان در اتالف سببي مبتني بر نظريه خطا يا 
  41.تقصير است كه بايد تقصير خاطي يا متلف اثبات شود

توان گفت كه از نظريه خطا يا تقصير نظام مسووليت نسبتاً  براي توضيح اين دو نظريه مي
اما نظريه خطر مفهوم . نامند شود و آن را نظام درون ذاتي يا ذهني مي ي ناشي ميمحدود
  .شود و آن نظام برون ذاتي و واقعي است تر از مسووليت را شامل مي وسيع

مباشر خسارت هنگامي مسوول شناخته مي شود كه مرتكب  در مسووليت خطا يا تقصير 
مالك در اين مسووليت سنجش . ارت باشدباشد و آن تقصير هم علت ايجاد خس تقصيري شده

اخالقي رفتار مباشر خسارت است كه اگر اين رفتار اخالقاً ناشي از تقصير باشد، مباشر ملزم به 
  .اگر از نظر اخالقي رفتار وي مورد سرزنش نباشد، ضامن نيست. شود ترميم خسارت مي

ميان عمل زي ان رساننده و زيان زيان مالك در مسووليت ناشي از خطر، وجود رابطه عليتي 
متلف عامل ورود زيان به زيانديده باشد. باشد ديده مي در اين . يعني عمل زيان رساننده يا 

فرضيه، مسوول كسي است كه عمل او قطع نظر از اين كه يك عمل مجاز يا ممنوع باشد، 
  42.است زياني به ديگري رسانده

 تسبيبمقايسه اتالف به مباشره با اتالف به : مبحث دوم

با مقايسه اتالف . گيرد هاي آنها صورت مي ها و تفاوت مقايسه ميان دو چيز، با بررسي شباهت
مباشرتي در . گردد ها و تمايزات آنها نيز ارزيابي مي مباشرتي با اتالف تسبيبي شباهت اتالف 

  شرط نبودن عقل، بلوغ، قصد و علم، و نيز اثبات استناد و انتساب تلف به فعل- چند چيز
 ورود مستقيم يا غير مستقيم -  با اتالف به تسبيب شباهت دارد و در چهار چيز ديگر-متلف

 با اتالف بالتسبيب تفاوت -زيان، فعل يا ترك فعل، تقصير، عدم تقصير و باالخره اثبات تقصير
  .دارد

 شباهت ها) الف

با  اگر كسي مال غير را تلف نمايد، چه با مباشرت و چه :عمد و قصد شرط نيست -1
به عبارت ديگر، الزم نيست . باشد باشد يا نداشته تسبيب، ضامن است، چه عمد و قصد داشته

براي احراز مسووليت متلف اثبات شود كه قصد تلف كردن و زيان رساندن به مال غير را 
اگر محرز شد كه در اثر عمل وي، مال، منفعت يا حق ديگري تلف شده، ضامن . است داشته

 صورت خطا، غفلت و يا حتا در حالت خواب باشد، مثل اين كه دايه در حالت است، حتا اگر به
ه پهلو بغلتد و بچه را بكشد يا شكارچي آهويي را قصد نمايد، به گوسفند متعلق به  خواب ب

  .ديگري اصابت نمايد
در هردو نوع اتالف علم شرط نيست و متلف ضامن است، : علم و اطالع شرط نيست -2

به عبارت ديگر، براي ثبوت ضمان، الزم نيست كه . باشد و چه با تسبيب ردهچه مباشره اتالف ك
آور وي  يا بداند كه عمل زيان) به موضوع(باشد؛  آور بودن عمل خود علم داشته متلف به زيان

بنابراين، اتالف در هر صورت، موجب ). علم به حكم(گردد؛  موجب ضمان و مسووليت وي مي
اه با علم به موضوع باشد يا به حكم يا به هردو يا اين كه از روي گردد، خو مسووليت متلف مي

 .گردد دليل ادعاي ما اطالق ادله است كه هر دو فرض را شامل مي. جهل باشد

                                                 
  .170، ص 1 دكتر امامي، حقوق مدني، ج -  41
42

  .29 - 30 حسيني نژاد، همان، صص -  
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 .پس اگر طفلي شيشه اتومبيلي را شكست، ضامن است 43: بلوغ شرط نيست - 3

 .من استاي خرمني را آتش زد، مسووليت دارد و ضا اگر ديوانه 44:عقل شرط نيست -4

اگر كسي با تصرف مشروع يا مجاز خود باعث : غير مجاز بودن تصرف شرط نيست -5
البته مشروط بر اين كه زيان عرفاً به وي استناد و انتساب . زيان كسي شود، باز هم ضامن است

كند و  دليل ضمان اين است كه مشروعيت و مجاز بودن تصرف ضمان ضرر را رفع نمي. شود
در قاعده اتالف مالك ضمان مشروعيت . ناي اذن در اضرار و اتالف نيستاذن در تصرف به مع

مثالً . تصرف و عدم مشروعيت تصرف نيست، بلكه مالك صحت استناد زيان به متلف است
در صورتي كه به اندازه نياز و به قدر متعارف باشد، . است كسي در ملك خود آتش روشن كرده

ولي اگر از قدر . وي زيان وارد نمايد، ضامن نيستاگر در اثر سرايت به ملك همسايه به 
در اين دو فرض احكام متفاوت شد با اين كه در هر دو . متعارف بيشتر باشد، ضامن است

. باشد حاكم مي» الناس مسلطون علي اموالهم«صورت تصرف براي مالك شرعاً جايز است و 
شود و عرفاً و تلف به او استناد  دليل اين تفاوت اين است كه در اولي عرفاً متلف حساب نمي

گردد و هرچند قصد تلف اموال همسايه را  ولي در دومي عرفاً متجاوز محسوب مي. شود نمي
45.نداشته، با آنهم ضامن است

 

در هر دو نوع اتالف بايد تلف به فعل : استناد عرفي تلف به فعل متلف شرط است -6
ست كسي باشد و از وي عملي سر نزند بنابراين، اگر مال در د. فاعل منتسب و مستند شود

مانند باربري كه در . چون به او مستند نيست. بلكه به عمل سماوي تلف شود، ضامن نيست
در نتيجه، باري بر روي دوشش . حين انتقال كاال پايش به سنگ گير كند و به زمين بخورد

  .تلف شود، ضامن نيست

 تفاوت ها) ب

مب:ورود مستقيم زيان -1 رساننده مستقيماً و  اناشرت خسارت از سوي زي در اتالف با 
شود و بين وقوع تلف و فعل مباشر، هيچ فاعل و عامل ديگري  ديده مي مباشره متوجه زيان

اي بين فعل متلف و تلف مال غير  شود، ولي در اتالف به تسبيب واسطه و فاصله واسطه نمي
  .باشد موجود مي

متلف در .  فعل مثبت متلف شرط نيستدر اتالف بالمباشره: شرط نبودن فعل مثبت -2
رساننده  اما در تسبيب فعل متلف و زيان. صورت انجام فعل يا ترك فعل هردو ضامن است

 . گردد، نه ترك فعل وي موجب ضمان مي

گردد كه به وسيله قانون يا قرارداد  زماني موجب ضمان مي) يا فعل منفي(البته ترك فعل 
زيرا افراد در افعال خود .  به برخي افعال خاص خواهد بودانجام آن الزامي باشد كه نسبت

اي كه  توان كسي را بدون مجوز قانوني به انجام فعل خاصي اجبار نمود، به گونه اند و نمي آزاد
 الزام قانوني مثل انفاق بر 46.در صورت تخلف مسوول خسارت ناشي از عدم انجام آن باشد

                                                 
  .141، ص 1359، 2له، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادي، ج  محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير المج-  43
  .141 تحرير المجله، همان، ص -  44
  .148 تحرير المجله، همان، ص -  45
46

  .394 دكتر حسن امامي، همان، ص -  
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الت و وصايت كه با ترك وكالت يا ترك عمل به وصيت النفقه و الزام قراردادي مثل وك واجب
 . عليه شود سبب تلف مال موكل يا مولي

اما در اتالف . در اتالف بالمباشره تقصير متلف شرط نيست: شرط نبودن تقصير - 3
منظور از تقصير در اينجا يعني احتياط الزم را در حدود متعارف . بالتسبيب تقصير شرط است

عواقب افعال خود را پيش بيني نكرده و به نتيجه كار خود توجه باشد و  رعايت ننموده
. در اتالف بالمباشره حتا بدون تقصير و با رعايت احتياط الزم نيز، مسوول است. باشد ننموده

با اينحال، اگر به انساني . اندازد مثالً اگر كسي با رعايت احتياط الزم برف پشت بام را پايين مي
ولي در اتالف تسبيبي اگر با رعايت احتياط الزم سبب . د، ضامن استيا حيواني آسيب برسان

مثل اين كه كسي چاهي را بكند و عاليم خاص . ورود زيان به غير شود، مسوول نخواهد بود
راهنمايي و هشداردهنده بر آن نصب نمايد، آنگاه انسان يا حيواني برخالف معمول از آنجا عبور 

دهد،   يا كسي سنگي را با مواد منفجره انفجار مي47.سوول نيستكن مكند و در آن بيفتد، چاه
نمايد، در صورتي كه ديگري عمداً يا غير  به اندازه كافي و متعارف به ديگران اخطار و اعالم مي

 .ها قرار دهد، ضامن نيست عمد خود را در معرض پرش خرده سنگ

ست، اثبات آن نيز الزم  در اتالف بالمباشره چون ثبوت تقصير الزم ني:اثبات تقصير -4
. ولي در اتالف به تسبيب چون وجود و ثبوت تقصير شرط است، اثبات آن نيز الزم است. نيست

او بايد ثابت كند كه سبب زيان احتياط الزم . ديده استالبته وظيفه اثبات تقصير به عهده زيان
 .را رعايت نكرده و مقصر است

  اجتماع سبب و مباشر: مبحث سوم
مباشر گاهي انسان و . شود ث از سبب است به ناچار بحث مباشر نيز مطرح ميهر جا بح

باشد كه به علت وضوح عدم مسووليت مباشر ايراد  گاهي هم حيوان يا عامل طبيعي مي
 اگر حيواني را صاحبش نبندد و به كسي زياني 48.گردد خسارت مستقيماً به سبب منتسب مي
  49.امن نيست بلكه صاحب حيوان ضامن استوارد نمايد، مباشر كه حيوان باشد، ض

در اين صورت بحث جدي و مفصل ميان علما اين است . گاهي مباشر و سبب هردو انسان اند
آيا مباشر مسوول است يا سبب يا هردو؟ آيا مالك و . كه كدام يك مسووليت را به عهده دارد

مباشر براي نخستين معياري براي تشخيص مسوول اصلي هست يا خير؟ بحث اجتماع سبب و 
 مطرح 51»ينابيع الفقهية« و ابن براج در 50بار در آثار شيخ طوسي از جمله كتاب مبسوط

   52.است شده
مثالً يكي چاه كنده و دومي سومي را در آن انداخته چه كسي ضامن است؟ مثال : مثال
ستار آن را تر، پزشكي دارويي را به مريض توصيه كرد كه در واقع سم و كشنده بود و پر مشكل

اينجا كدام يك ضامن است، دكتر يا پرستار؟ به خصوص در صورتي كه پرستار . به مريض داد
  باشد؟ علم به سمي بودن توصيه پزشك نداشته

                                                 
  .31 -35 دكتر ابوالحسن محمدي، قواعد فقه، صص -  47
  .121 دكتر سيد مصطفي محقق داماد، ص -  48
  .109 ص  دكتر لطفي، همان،- 49

  .157، ص 7 مبسوط، ج -  50
  .190، ص 24 ينابيع الفقهية، ج -  51
52

  .118، ص 1 دكتر محقق داماد، همان، ج -  
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در ضمان امر داير مدار صحت و عدم صحت استناد است و مالك صحت استناد اتالف به 
، مباشر اقوي از سبب است و لذا ضامن بنابراين، در اجتماع بين سبب و مباشر. متلف است عرفاً

اما در صورتي كه انتساب تلف به مباشر ضعيف باشد و نسبت به سبب قوي، سبب قوي . است
ضامن است، مثل اين كه سبب عاقل، قاصد و عالم باشد، ولي مباشر يكي از اينها را دارا نباشد 

پس در صورت .  غير موارد قتلباشد، البته در يا اين كه مباشر با اكراه سبب مرتكب تلف شده
اجتماع سبب و مباشر فرق بين قصد و عدم قصد، علم و جهل، بلوغ و عدم بلوغ و عقل و جنون 

چون .  آن صورت اكراه كننده ضامن است763نيست، مگر در مورد فرد اكراه شده، كه در ماده 
و همين طور در تلف  از باب اجتماع مباشر و سبب، اكراه صغير به امر كننده قوي است 

چون صغير به امر بزرگسال . ، بزرگسال قوي ضامن است، هرچند كه مباشر نيست53بزرگسال
در مثال چاه، فرد مباشر يعني اندازنده در چاه . تر از صغير مباشر است تلف كرده و او قوي

و او اقوي از كننده چاه است. ضامن است در مثال دوم در . چون انتساب تلف به او است 
اما اگر پرستار به سمي .  كه پرستار به سمي بودن دارو جاهل باشد، پزشك ضامن استصورتي

توانست از خوراندن دارو  چون وي مباشر است و مي. بودن دارو عالم باشد، خود وي ضامن است
  .به مريض خودداري نموده و جلو اتالف خود را بگيرد

 كه نقش اصلي را در وارد نمودن محور تالش علما يافتن عامل اصلي اتالف است يعني كسي
دهد و  قانون مدني ما نيز به دنبال همين هدف است و معيار خوبي را به دست مي. زيان دارد
تر را داشته مسوول است و در صورتي كه هر دو نقش  گويد، هركس نقش قوي  مي763در ماده 

 دو معيار عمد و تعدي براي احراز نقش قوي. باشد، هر دو مشتركاً ضامن است مساويانه داشته
يعني هركدام كه متعمد بوده يا عملش خالف معمول و متعارف باشد، او . است را ذكر كرده
، هر يكي از آنها كه متعدي يا )سبب تلف(در صورت اجتماع مباشر و متسبب «: ضامن است

در صورت اشتراك، هر دو مشتركاً به تاديه ضمان . شود متعمدي باشد، ضامن شناخته مي
  ».شوند مكلف پنداشته مي

  اجتماع چند سبب: مبحث چهارم
گردند، گاهي چند  همان طوري كه گاهي مباشر و سبب باهم جمع شده باعث اتالف مي

كند، دومي  مثالً شخصي چاهي را به صورت غير مجاز حفر مي. سبب در تلف نقش دارند
 سنگ گير كرده به چاه گذارد و سومي كه عابر باشد، پايش به سنگي را پيش پاي عابر مي

  :در اينجا كدام ضامن است، ميان علما اختالف است. افتد مي
يعني شخصي كه سنگ را پيش . طبق نظر مشهور علما سبب مقدم در تاثير ضامن است -1

زيرا به محض برخورد عابر با سنگ و آسيب ديدن وي، . پاي عابر گذاشته ضامن است
 فرض شك مسووليت سنگ گذار استصحاب افتد و در مسووليت به دوش واضع سنگ مي

  54.باشد شود و به دليل اين كه عرفاً زيان منتسب به واضع سنگ است، او ضامن مي مي
اند، اما اگر يكي در تأثير مقدم از  اگر تاثير هردو سبب هم زمان باشد، مشتركاً ضامن -2

امن است، نه بنابراين، گذارنده سنگ ض. ديگري باشد، مانند مثال مذكور، همو ضامن است

                                                 
  .141، ص 1359، 2 تحرير المجله، محمد حسن آل كاشف الغطاء، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروز آبادي، ج -  53
54

  .161، ص 2 ابوالقاسم خويي، مباني تكملة المنهاج، ج -  
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دهد كه هر دو ضامن باشند، مطلقا چه تاثير هر دو  بعضي از علما احتمال قوي مي. كننده چاه
 55.سبب هم زمان باشد و چه نباشد

در . سبب متاخر در وجود ضامن است، در صورتي كه اسباب متعدد هم زمان نباشند -3
گ وي را تلف شد، سن چون اگر چاهي كنده نمي. مثال مذكور كننده چاه ضامن است

 56.كرد نمي

همان گونه كه در . سبب اقوا ضامن است، ولو اين كه در وجود و تاثير متاخر باشد -4
صورت اجتماع مباشر و سبب مالك ضمان اقوي بودن در تاثيرگذاري بود، در تعدد اسباب نيز 

  57.سبب اقوي در تاثير ضامن است
ديگري كاردي گذاشته و سومي زند كه يك نفر چاهي حفر كرده و  صاحب جواهر مثالي مي

در اين مثال، وي در اين سه قول شاخه به شاخه و مردد . شود در چاه افتاده با كارد مصدوم مي
چون او مقدم در تاثير و اشبه به . گويد سبب مقدم در تاثير ضامن است يك بار مي. شود مي

چون . ضامن استگويد كه هردو سبب  باز مي. اصول و قواعد از جمله اصل استصحاب است
گويد كه  در اخير مي. فرض اين است كه هردو متعدي است و سابق در تاثير ترجيحي ندارد

  58.باشد سبب اقوي ضامن است ولو اين كه در تاثير تاخير داشته

  نقد و ارزيابي
رسد كه فقها بيشتر به مصاديق و قضاياي  هاي فقها به نظر مي با دقت در اقوال و استدالل

توان  ولي مي. لذا فتاواي شان بيان احكام جزييه است. اند  نموده حكم خاص دادهخارجي توجه
در قالب يك قاعده كلي گفت كه اصل اين است كه سبب قوي ضامن است و در صورتي كه 

چون همه در خسارت . اند همه در تاثير برابر باشند يا اقوا بودن يكي احراز نشود، همه ضامن
  .در عين حال، قاعده عدل و انصاف نيز مقتضي چنين حكم است. اند تاثير داشته و شريك بوده

  فرق قاعده اتالف با ساير قواعد: مبحث پنجم
همان گونه كه قبالً يادآور شديم، براي جبران خسارت وارده و حمايت از حق مالك، قواعد 

كه »  غصبقاعده«ساير قواعد مثل . باشد مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها قاعده اتالف مي
كه اگر » قاعده ضمان يد«شود و همين طور طبق آن غاصب به اشد يا اشق احوال گرفته مي

باشد، بايد آن را به صاحبش برگرداند و گرنه ضامن  كسي مالي غير را در استيالي خود داشته
  .گيرد در اين مبحث فرق قاعده اتالف با آن دو قاعده مورد بررسي قرار مي. است

  »قاعده ضمان يد«عده اتالف با  فرق قا)الف
در اين است كه در اتالف محور مسووليت از بين » قاعده ضمان يد«تفاوت قاعده اتالف با 

ولي در ضمان يد مسووليت متوقف . بردن مال ديگري است كه با تصرف در مال مالزمه ندارد
. گردد ب ضمان ميبر اتالف مال نيست، بلكه صرفاً وضع يد و تصرف و استيال بر مال غير موج

يعني در برخي مصاديق قاعده اتالف . تناسب بين اين دو قاعده عام و خاص من وجه است
مثل اين كه اسپ كسي را از راه دور با شليك گلوله . كند كند كه ضمان يد صدق نمي صدق مي

                                                 
  .67، كتاب غصب، مسأله 2 تحرير الوسيلة، ج -  55
  .41 حبيب اهللا بن محمد علي، الغصب، چاپ سنگي، ص -  56
  .489، ص 2 محمد بن حسن فاضل هندي، كشف اللثام، اصفهان، چاپ عبد الحسين سمسار، بي تا، ج -   57
58

  .147 و 146، صص 43، ج1374 شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكالم، تهران، انتشارات كتابچي، چاپ چهارم، -  
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در بعض موارد ضمان يد صدق . در اين مثال اتالف مال هست ولي استيال بر آن نيست. بكشد
مثل اين كه بر اسپ متعلق به ديگري سوار شود، . كند كند ولي قاعده اتالف صدق نمي يم

كنند مثل اين كه پس از  در برخي موارد هر دو قاعده صدق مي. بدون اين كه آن را تلف نمايد
ر اسپ آن را با دست خود از   59.بين ببرد استيال ب

  فرق قاعده اتالف با غصب) ب
اي اين  ولي عده. يز بنابر قول بعضي عموم و خصوص من وجه استنسبت بين اين دو قاعده ن

 قانون مدني 60.دانند كه هر كدام مفهوم مستقل دارد دو مفهوم را مختلف و متخالف مي
آورده ) 799 تا 758از ماده (افغانستان اين دو را تحت يك مبحث ولي در دو فرع جداگانه 

  .است

  ي افغانستان و ايرانجايگاه اتالف در قانون مدن: فصل چهارم

قانون مدني افغانستان بي آنكه صريحاً متذكر تفكيك اتالف و تسبيب شود، مقررات مربوط 
در سيستم . است  بيان نموده799 تا 776 و 764 تا 758به اتالف را در يك فصل طي مواد 

مباحث اتالف يا مسووليت مدني، در دو قانون  ليت قانون مدني و قانون مسوو(حقوقي ايران 
اتالف بالمباشره و اتالف بالتسبيب به ) 307ماده (در قانون مدني ايران . است آمده) مدني

بحث شده و هردو قاعده در كنار قواعد » تسبيب«و » اتالف«صورت مجزا از هم تحت عنوان 
اين قانون ابتدا احكام ضمان اتالف را در . است غصب و استيفا، از موجبات ضمان دانسته شده

 بيان كرده و طبق روال معمول نظر مشهور علماي اماميه شيعه را 330 و 329، 328مواد 
 موردي را كه شخصي در دفاع از خويش حيوان متعلق به 330است و فقط در ماده  پذيرفته

البته فقط به دو قسم از اقسام مال يعني عين و . است غير را بكشد يا ناقص سازد، استثنا كرده
اين قانون راجع به مسووليت مدني . است اي نكرده اتالف حقوق غير اشارهمنفعت پرداخته و به 

ناقص بود، لذا قانونگذاري ايراني با تصويب قانون مسووليت مدني، مقررات مسووليت مدني را 
 قانون مسووليت 1در ماده . است تر از قانون مدني آوردهتر و گستردهتر، دقيقبه صورت مفصل

 قاعده ضمان و مسووليت نسبت به كليه حقوق قانوني افراد تصريح مدني ايران به عموميت
است كه هر گونه ضرر مادي و معنوي ناشي از لطمه وارده بر جان،  شده و چنين مقرر گرديده

  .سالمتي، مال، آزادي، حيثيت، شهرت تجارتي يا حقوق معنوي وي بايد جبران گردد
در ضمان اتالف بلوغ، عقل و رشد، علم، قصد ) شيعه(قانون مدني افغانستان نيز مثل فقهاي 

شخصي كه مال «: گويد كه  به طور مطلق مي758چنانچه در ماده . داند و تقصير را شرط نمي
گويد كه   تاكيداً مي759در ماده » .باشد غير را تلف نمايد، به ضمان ضرر ناشي از آن مكلف مي
ايد اعم از اين كه مال در تصرف خود اگر كسي مال غير را تلف كند، بايد ضرر را جبران نم

باشد و خواه به طور خطايي و بدون قصد ضرر  مالك باشد يا امين وي و خواه با قصد تلف كرده
هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرري به «: گويد كه  با تكرار و تاكيد مي776در ماده . باشد زده

                                                 
  .113 دكتر محقق داماد، همان، ص -  59
60

  .210 و 209 آية اهللا مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، صص -  
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 قانون مدني در 762 مطابق ماده ».باشدغير عايد گردد، مرتكب به جبران خساره مكلف مي
يعني صغير هم اگر مالي را تلف كرد، بايد آن را . اتالف فرقي بين صغير و ديوانه و كبير نيست

در ماده . شود منتها در صورت نداشتن مال، تا زمان دارا شدن وي مهلت داده مي. جبران نمايد
  . داند  مطلق ضرر ناشي از تعدي را سبب جبران خسارت مي777

) ايجاد سبب(همان طوري كه اتالف با انجام يك فعل ) 760ماده (از نظر قانون مدني ما 
همچنين از نظر . گردد نيز سبب ضمان مي) بي احتياطي(گردد، با ترك فعل  موجب ضمان مي

نيست، ) تنقيص مال(فرق بين اتالف مال به طور كل يا اتالف جزيي ) 761ماده (قانون مدني 
باشد، در برابر كل مال  يعني اگر كل مال را تلف كرده. سبت تلف ضامن استمنتها به همان ن

  . ضامن است و اگر بعض مال را تلف كرده باشد در برابر آن بعض ضامن است، نه بيشتر از آن
) 1(«: داند  ضرر معنوي را نيز قابل جبران مي778قانون مدني افغانستان طي بند اول ماده 

 همين ماده جبران ضرر 2در بند » .باشد ضرر معنوي نيز ميجبران خساره شامل سنجش 
تواند به جبران ضرر  دهد كه در صورت فوت زيان ديده محكمه مي معنوي را قدري تعميم مي

: نمايد كه  همين ماده تصريح مي3در بند . معنوي زوج و اقارب وي تا درجه دوم محكوم نمايد
آن به اساس  كه مقدار كند، مگر اين انتقال نمي غيره معنوي، ب ضرر جبران خساره ناشي از«

قانون مسووليت مدني ايران نيز » .باشد موافقه طرفين و يا حكم قطعي محكمه تعيين شده
 حتا از آن هم فراتر 5 و در ماده 61است مسووليت را نسبت به زيان معنوي هم گسترش داده

 افزايش مخارج زندگي ناشي از هايي از قبيل كاهش يا ازبين رفتن قوه كار، رفته و خسارت
در بند اخير همين ماده امتياز ديگري به نفع زيان . است آسيب وارده را نيز قابل جبران دانسته

كند كه اگر در زمان صدور حكم تعيين دقيق عواقب صدمات بدني و در بيني مي ديده پيش
يگر حكم را از اين نظر تواند تا دو سال د نتيجه تعيين دقيق خسارت ممكن نباشد، دادگاه مي

   62.مورد تجديد نظر قرار دهد
تواند از  اش لطمه وارد شده ميهمچنين كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي

لطمه واردكننده خواهان جبران زيان مادي و معنوي خود گردد و نيز با دو شرط يكي اين كه 
كه تقصير طرف اثبات شود، عالوه بر خسارت اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد و دوم اين 

                                                 
61

هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سالمتي يا مال «: 1،  ماده 1 قانون مسووليت مدني، مواد -  

اي وارد نمايد كه   تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهيا آزادي يا حيثيت يا شهرت

  ».باشد موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
يدا شود يا قوه كار اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سالمتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پ«: 5 قانون مدني، ماده -  62

ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسوول جبران كليه خسارات  زيان

  ».مزبور است

ر دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و د

مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از 

  . واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است 

 دو سال حق اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا

  .تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت 
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 63.مالي، خواهان رفع زيان از طرق ديگر مثل عذرخواهي و انتشار در جرايد و امثال آن گردد
هاي معالجه و زيان بيكاري ناشي از بيماري مربوطه و  قانون مسووليت مدني براي هزينه

ص ثالثي كه تحت تكفل هاي پس از مرگ به خصوص كفن و دفن وي و نيز هزينه شخ هزينه
 قانونگذار نسبت به انتقال يا عدم انتقال 64.است زيان ديده بوده قايل به جبران خسارت شده

  .ضرر معنوي ساكت است
 به جبران تلف مال غير به طور مطلق حكم نموده و ضمن 328قانون مدني ايران در ماده 

شده را متذكر  حقوق مالي تلفنمايد، جبران  اين كه به ضمان تلف عين يا منفعت تصريح مي
  . شود نمي

سازد كه هدف اصلي از جبران  قانون مدني ايران با بيان مثالي خاطر نشان مي 329ماده 
: دارد كه باشد، چنانچه مقرر مي ديده به حالت قبل از تلف و زيان مي خسارت بازگرداندن زيان

 ل صورت اول بنا نمايد و اگراگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مث«
  ».ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد

اتالف مال غير علي االصول لزوم جبران خسارت را به دنبال دارد، مگر اين كه اتالف و ايراد 
ضرر مجاز بوده و براي دفاع از نفس يا مال خود و يا نفس يا مال شخص ديگري باشد كه در 

بنابراين اگر . شود نون مدني كشور ما مسوول پنداشته نمي قا784اين صورت مطابق ماده 
متعلق به غير را بكشد، - خودش، فاميلش يا يك بيگانه-كسي در راستاي دفاع از نفس  حيواني 

اما اگر از . باشد البته مشروط به اين كه در دفاع از مقدار ضرورت تجاوز نكرده. ضامن نيست
مشابه قانون مدني افغانستان، ماده . را جبران نمايدمقدار ضرورت تجاوز كرد، بايد خسارتش 

با اين تفاوت كه در قانون » .بر متلف جبران خسارت الزم نيست«:  قانون مدني ايران گفته330
و نفس ديگري تصريح » دفاع از نفس«مدني ايران تعبير  به صورت مطلق آمده به نفس خود 

دفاع از نفس را با افزايش قيد مشروعيت و  قانون مسووليت مدني ايران 15 ماده 65.است نشده
متعارف آن با دفاع، به كليه خسارات مالي و حتا بدني كه بر شخص زيان رساننده وارد  تناسب 

  .كند دهد و از مدافع رفع مسووليت مي شود، تعميم مي مي
 راجع به اتالف 328قانون مدني ايران در مورد تسبيب نيز عين همان حكم را كه در ماده 

هر كس سبب تلف «: نمايد كه تصريح مي 331ماده  چنانچه در. كند قرر نموده، تكرار ميم
باشد بايد از عهده  عيب آن شده مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا

   ».نقص قيمت آن برآيد

                                                 
  .10 قانون مسووليت مدني، ماده -  63
  .6 قانون مسووليت مدني، ماده -  64
اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن «: 330ماده  قانون مدني، -  65

گر كشته آن قيمت نداشته شد بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند با را بدهد وا

  ».ضامن نيست
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 متلف و در فرض اجتماع مباشر و سبب، قانون مدني ايران مالك قابليت استناد تلف به فعل
مسبب را پذيرفته است كه اصوالً مباشر مقدم است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد به 

 اما قانون مدني افغانستان، چنانچه كه قبالً بيان 66.اي كه عرف اتالف را به او مستند نمايد گونه
كه تر داشته مسوول است و در صورتي  دارد كه هركس نقش قوي  مقرر مي763شد، در ماده 

براي احراز نقش قوي دو معيار . باشد، هر دو مشتركاً ضامن است هر دو نقش مساويانه داشته
يعني هركدام كه متعمد بوده يا عملش خالف معمول و . است عمد و تعدي را ذكر كرده
  .متعارف باشد، او ضامن است

ب ديوار يا صاح«: پردازد به اين صورت كه قانون مدني به عنصر ترك فعل مي 333ماده در 
كه  شود مشروط بر اين عمارت يا كارخانه مسوول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي

خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا ازعدم مواظبت او توليد 
اً به عهده وي   در اين مثال.است شده ها مسووليت مالك بيشتر به خاطر فعلي است كه قانون
  ».ستا

لين فعل مضر، ووهرگاه مس«: گويد  قانون مدني افغانستان مي789در فرض تعدد اسباب ماده 
در اين ماده جبران خسارت را » .ليت مساوي دارندووجبران خساره مس متعدد باشند، در

كه قاضي حصة هر كدام  مگر اين« :داند، ولي يك استثنا دارد كه مسووليت مساويانه اسباب مي
 335ماده قانون مدني ايران در . كه تا حدودي مبهم است» .ان خساره تعيين نمايدجبر را در

كند و با اشاره به  هايي همچون تصادم دو كشتي مطرح مي فرض تعدد اسباب را ضمن مثال
ه فعل متلف، مسووليت را متوجه طرفي مي داند كه تصادف در نتيجه  معيار كلي استناد تلف ب

اما در صورت اشتراك دو طرف در ايجاد حادثه و . باشد جود آمدهفعل يا ترك فعل او به و
  67.نمايد استناد عرفي تلف به هردو، هر دو طرف را مسوول تلقي مي

 953تقصير كه در اتالف تسبيبي شرط است، در قانون مدني ايران تعريف شده و در ماده 
دي اين گونه تعريف  تع951در ماده . است همين قانون، اعم از تعدي و تفريط تلقي شده

» تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري«: است شده
به صورت كه به موجب قرارداد يا دانسته شده  تفريط عبارت از ترك عملي 952 در ماده

 قانون مسووليت مدني ايران 12 و 11، 8، 7 مواد 68.متعارف براي حفظ مال غير الزم است
افرادي نظير مسوول : شناسد  مسوول مي- البته با شرايطي–ي اشخاص را در قبال ديگري برخ

داري و مواظبت از كودك يا مجنون، كسي با تصديق و انتشار ناروا به  قانوني يا قراردادي نگاه

                                                 
هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر « 332ماده  قانون مدني، -  66

گر اين   ».ف مستند به اوباشدكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتال مسوول است نه مسبب م
مسووليت متوجه  در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها «335 قانون مدني، ماده -  67

باشند هر دو  باشد و اگرطرفين تقصير يا مسامحه كرده طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده

  ».دمسوول خواهند بو
از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير الزم است تفريط عبارت «: 952 قانون مدني، ماده -  68

  ».است
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حيثيت، اعتبار و موقعيت ديگري زيان زده، و نيز ادارات و موسسات در قبال عمل كارمندان 
 به مورد خاصي ديگر پرداخته يعني دختري كه تحت شرايط خاص مورد سو 9اده در م. شان

استفاده جنسي قرار گرفته و زيان ديده را مستحق جبران خسارت مادي و معنوي 
 69.است دانسته

  نتيجه گيري: فصل پنجم

قاعده اتالف سابقه و گستره خاصي در ميان فقها داشته و در ابواب متعدد فقهي براي اعمال 
ميان متاخرين علما هرچند برخي ميان اتالف . است رفته مان و جبران خسارت به كار ميض

اند، ولي مشترك اساسي اين دو عنوان به حدي  بالمباشره و اتالف بالتسبيب فرق گذاشته
هست كه برتري بحث از اين دو مفهوم در چارچوب واحد و توضيح احكام كلي مشترك، همراه 

  .تصاصي هريك، را توجيه نمايدهاي اخ با بيان ويژگي
گيري نمود كه قاعده اتالف با هردو  توان اين گونه نتيجه از مجموع مباحث اين نوشتار مي

ها مسووليت  گيرد و براي بسياري از زيان هاي وارده را دربر مي قسم خود دايره وسيعي از زيان
ف بوده و حتا مواردي را كه قاعده اتالف بسيار گسترده از خود مفهوم اتال. دهد مدني قرار مي

در عين . گيرد گردد، از قبيل اتالف حكمي، نيز تحت پوشش مي به نحوي سبب زيان مالك مي
  .حال، با قواعد مشابه مثل قاعده ضمان يد، الضرر و قاعده غصب تفاوت روشن دارد

ل قاعده اتالف از بين رفتن مال با هر سه نوع آن يعني اعيان، منافع و حقوق را شام
البته اعمال . است تصريحي ننموده» حقوق«گردد، هرچند كه قانون مدني ايران به اتالف  مي

اين قاعده اعم از اين كه اتالف به صورت مباشرت باشد يا تسبيب، صرفاً در جايي ممكن است 
در عين . محرز باشد» استناد عرفي تلف به فعل متلف«كه عناصر اصلي آن مخصوصاً شرط 

عدم مشروعيت «، بلوغ، قصد و علم الزم در اين قاعده وجود ندارد و حتا حال، شرط عقل
يعني اگر اتالف مال غير صورت گيرد، بر فرض استناد عرفي تلف به . نيز شرط نيست» تصرف

كند كه تصرف متلف در مال مورد تلف مجاز بوده يا اين  متلف، ضمان جاري است و فرقي نمي
  . چون متلف در تصرف مجاز بوده نه در اتالف آن.كه غير قانوني و نامشروع باشد

در قانون مساله ضمان تحت عنوان مسووليت مدني مطرح شده و در كل، موادي از آن به 
در قانون مدني بحث ضمان نسبتاً . است تبعيت از نظرات فقهاي مشهور اماميه تدوين يافته

ميان نيامده ست، ولي در مقابل، قانون ا محدود و كلي است و صحبتي از خسارت معنوي به 
تر وارد بحث مسووليت شده و مسووليت در قبال  تر و روشن تر، مفصل مسووليت مدني گسترده

  .است فرد ديگر را نيز ضمن موادي بيان نموده
  

  منابع

                                                 
دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي «: 9 قانون مسووليت مدني، ماده -  69

  ».الوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايدتواند از مرتكب ع نامشروع شده مي
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 .2امام خميني، سيد روح اهللا، تحرير الوسيلة، مؤسسه نشر اسالمي، ج  .1

  .2، ج 1363اسماعيليان، امام خميني، سيد روح اهللا، كتاب البيع،  .2
 . 2هجري قمري، ج 1413بجنوردي، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم،  .3

 .2آيه اهللا خويي، ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، نجف، مطبعة اآلداب، بي تا، ج  .4

 .1، ج1335دكتر امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسالميه،  .5

 .1377تر حسيني نژاد، حسينقلي، مسووليت مدني، تهران، مجد، چاپ اول، دك .6

 .1382دكتر لطفي، اسداهللا، قواعد فقه مدني، تهران، سمت، چاپ دوم،  .7

كز نشر علوم اسالمي، چاپ دهم،  .8  .1، ج 1382دكتر محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، مر

 .1382چاپ ششم، دكتر محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران،  .9

 .شيخ انصاري، مرتضي، المكاسب، چاپ دوم، تبريز، چاپخانه اطالعات .10

 .19 و 18، 13، 8شيخ حر عاملي، محمد حسن، وسايل الشيعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج  .11

 .ق.  ه1387، 13 و 8شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه االمامية، تهران، انتشارات مرتضوي، ج  .12

 .2، ج 1380شيرازي، آية اهللا مكارم، القواعد الفقهية، مدرسه امام علي بن ابي طالب، چاپ پنجم،  .13

 .2عالمه حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، تذكرة الفقها، تهران، مكتبة المرتضوية، بي تا، ج  .14

 .2 ج فاضل هندي، محمد بن حسن، كشف اللثام، اصفهان، چاپ عبد الحسين سمسار، بي تا، .15

 .1363محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسايل، قم، اسماعيليان، چاپ اول،  .16

 .2كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجله، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادي، ج  .17

 .ق.  ه1421مصطفوي، سيد محمد كاظم، القواعد، مؤسسه نشر اسالمي، چاپ چهارم،  .18

، به نقل از دكتر 2، ج 1382دليل ما، چاپ اول، : مد حسن، القواعد الفقهيه، ناشرموسوي بجنوردي، آية اهللا سيد مح .19

 ).قاعده اتالف(لطفي، قواعد فقه مدني، 

 .43، ج1374نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكالم، تهران، انتشارات كتابچي، چاپ چهارم،  .20

  
  
  
  
  

  سير تاريخي قانون تشكيل
  

  صالحيت محاكم عسكري در افغانستان
   ضاوتپوه شاه علي اصغر شهرستانيق

  
دانم تا به رويت كتب و   كه پيرامون اصل عنوان مطالبي ارايه گردد، بهتر مي قبل از اين

به مالحظه ابتكارات . نشرات، در مورد سوابق اين محاكم در كشور معلومات مختصر ارايه گردد
م نشر كلكسيون عناوين وزارت عدليه در مورد نشرات پيرامون مسايل عدلي وحقوقي، يكي ه

جريدة رسمي، طبع كتاب فهرست تاريخوار جريده رسمي، فهرست قوانين و مقرراتي كه در 
كه در كتاب . باشد   قوانين اساسي افغانستان ميهجريده رسمي به نشر رسيده و ديگر مجموع
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حوت 10(ان نامة اساسي دولت علية افغانستان از دورة امير امان اهللا خ توانيم نظام اخير، مي
، )ش1310عقرب8(، اصول اساسي دولت علية افغانستان از دورة محمد نادرشاه )ش1301

، قانون اساسي جمهوري ) ش1343ميزان 9(قانون اساسي افغانستان دورة محمد ظاهرشاه 
، )1359 حمل25. (ا.د.، اصول اساسي ج) ش1355حوت 5(افغانستان دورة محمد داود خان 

 ش، قانون 1369 جوزاي 8 و تعديالت آن در 1366 قوس9فغانستان قانون اساسي جمهوري ا
را مورد مطالعه قرارداده و مطالب مهم را )  ش1382 دلو6(اساسي جمهوري اسالمي افغانستان 

  . در مورد محاكم و نظام قضايي برداشت نماييم
 تصنيف و درجات 1310 اصول اساسي 94 و ماده 1301نامه اساسي   نظام54در ماده 

نامه تشكيالت اساسي ايضاح يافته بود كه محاكم قواي  شان به نظام هاي حاكم و صالحيتم
هاي  ها سابقه طوالني داشته كه آن را به طور مستند از سال نامه مسلح به مالحظه اين نظام

مگر شاه امان اهللا خان توجه بيشتر به تحكيم . توانيم مورد مطالعه قرار دهيم   به بعد مي1300
نامة اساسية وقت طي مواد هفتم الي دهم و   وحدت ملي در افغانستان نمود كه نظامبنيان

در مورد مسايل عدلي و قضايي . باشد  شانزدهم الي بيست و چهارم موييد اين مطلب مي
توان تذكر داد كه محاكمة منصبداران، سپاهيان،    مي1300منجمله از نظامنامه جزاي عسكري 

 شان اجرا  واير عسكري استخدام شده بودند، در ديوان حرب محاكمةمامورين ملكيه كه در د
رسيد طبق  ديدند، اگر در آن چيزي به مالحظه نمي  نامه، جزا مي شد و مطابق اين نظام  مي

  . شدند  نظامنامة جزاي ملكيه تعيين جزا مي
و . شد  يين ميها رتبه رييس و اعضاي ديوان حرب باالتر از رتبه متهمين تع نامه در اين نظام

جنايات، جاسوسي، مخالفت به فرايض عسكري، عدم اطاعت، عصيان، (در مورد احكام جزايي 
 نامه اصولكه اين مطالب در . بود در حضر و سفر تشريح گرديده...) مقاومت، فرار، رشوت

است كه قانون   تكرار گرديده1326 ميزان 13 جزاي عسكري نامه اصول و 1307عسكري 
م و جزاها را مشخص و اصول محاكمات از تشكيل و صالحيت محاكم ملكي و عمومي جراي

توانيم از محكمه دايمي  كه در رابطه اين مطلب ما مي. بود نظامي تذكراتي به عمل آورده
محكمه حكومت ) ديوان حرب موقتي(، محكمه موقتي عسكري )ديوان حرب دايمي(عسكري 
 -نام بريم) رياست محاكمات(ميز عسكري ، محكمة ت)ديوان حرب حكومت عسكري(عسكري 
  . مطبعه عمومي كابل1330 چاپ دلو 1326 ميزان 13 محاكمات عسكرية نامه اصول
كه محاكمه افراد . بود در داخل تشكيل قول اردو گنجانيده شده: محكمه دايمي عسكري) الف

نان در آن مشر و همرديفان آ منصبداران عسكري از وكيل ضابط الي تولي) عسكريا سرباز(
  . گرفت  صورت مي

ها بود، محاكمه منصبداران  در وزارت حربيه و داخل قول اردو: محكمه موقتي عسكري) ب
گرفت و موقتاً الي دوام، محاكمه متهم تشكيل   مشر در آن صورت مي باالتر از درجه تولي

  . شد  مي
سكري در محل اعالن حكومت عسكري و تشكيل حكومت ع: محكمه حكومت عسكري) ج

كه درآن محاكمة كافة اشخاص عسكري و اشخاص غير . بود بيني شده الي زمان دوام آن پيش



 

 

س 
قو

 «
13

87
  

28  
 

ل 
س

سل
ه م

مار
ش

 «
70  

كه جرايم اخالل امنيت و آسايش و تمام جناياتي كه در فصل . گرفت  عسكري صورت مي
  . شدند   جزاي عسكري صراحت يافته مرتكب مينامه اصولچهارم 

بود و در آن كافه   صورت دايم ايجاد شدهدر تشكيل وزارت حربيه به: محكمة تميز عسكري
  . شد  هاي محاكم عسكري برحسب مورد و صالحيت تدقيق، تميز رد و يا تصديق مي مضبطه

قانون اساسي . بود بيني شده العموم نيز پيش در موجوديت محاكم، وجود يك نفر مدعي
 بيني كرده پيش قوه قضاييه را مركب از ستره محكمه و محاكم ديگر 98 كه در ماده 1343

بود، تشكيل محاكم عسكري را مربوط به جرايم اردوي افغانستان منحصر دانسته تشكيل و  
 قانون اساسي 98و در ماده . بود  صالحيت اين محاكم را توسط قانون قابل تنظيم دانسته

  :  چنين وضاحت داشت1355
 صالحيت قوه قضاييه توان قضيه يا ساحه را از دايره در هيچ حالت به استثناي حرب نمي

  . دولت به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج ساخت وبه مقام ديگري تفويض نمود
ولي ساحة اين نوع محاكم به جرايم مربوط . گردد اين حكم مانع تشكيل محاكم عسكري نمي

تشكيل و صالحيت محاكم عسكري توسط قانون . باشد  به قواي مسلح افغانستان منحصر مي
  . گردد  ميتنظيم 

 اين قانون، كشف وتحقيق جرايم مربوط به قواي مسلح افغانستان توسط 106كه طبق ماده 
 قضاوت در افغانستان صرف 1359بيني شده بود، مگر طبق اصول اساسي  قانون خاص پيش

توسط محاكم به اساس اصول دموكراتيك توسط ستره محكمه، محاكم واليات، شهرها، 
واي مسلح خوانده شده، بررسي قضاياي معيين از صالحيت محاكم ها و محاكم ق ولسوالي

اختصاصي دانسته شده طرز تنظيم تشكيل، صالحيت و تاسيس فعاليت محاكم توسط قانون 
 جريده 15/2/1359) 452(قوانين سارنوالي و محاكم قواي مسلح درشماره . قابل اجرا بود

ارزه عليه جرايم مندرج اين قانون وجرايم بود، طبق قانون سارنوالي، مب  رسمي به نشر رسيده
مندرج درقوانين نافذه ديگر وظيفه سارنوالي قواي مسلح دانسته شد، كه هدف آن نظارت 

هاي  وطبق قانون محكمه قواي مسلح، مقصد آن تنظيم فعاليت. برقانونيت درقواي مسلح بود
ظايف اهداف ذيل را محاكم قواي مسلح خوانده شد، مطابق آن محاكم مذكور حين اجراي و

  : نمود  تامين مي
جلوگيري از تجاوز به امنيت افغانستان، قابليت احضارات محاربوي قواي مسلح، جلوگيري از 
عدم رعايت انضباط و نظم عسكري كه جزاي محاكماتي داشت قضايا در آنجا به طور دسته 

ارنوال قواي مسلح جمعي در محاكم ابتداييه، محكمه عالي قوالي مسلح مبني بر اعتراض س
رييس، . شد  برقرار و فيصله محكمه و شكايت محكوم، توسط سه نفر قاضي رسيدگي مي

نمود تعيين    سالگي را تكميل مي25معاوونان و اعضاي آن از جمله افسران قواي مسلح كه سن 
 قضات، فيصله. بودند  گرديد و در رسيدگي قضايا مستقل و صرف تابع قانون دانسته شده  مي

جهت . خود را به اكثريت آراي حاضر جلسه صادر و متهم حق دفاع را در اين محاكم داشت
  . معلومات مزيد، بهتر است روي تشكيل و صالحيت اين محاكم صحبت شود

  : تشكيل
هاي قواي مسلح بوده متشكل از رييس،  ها، قول اردو، ساير جزوتام  محكمه ابتداييه، درفرقه-

  . معاوون و اعضا بودند
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 محكمه عالي، متشكل از رييس دو معاوون و اعضا بودند و در چوكات آن جهت توحيد و -
  . بود  انسجام تجربه قضايي و كنترول و نظارت فعاليت محاكم، اداره نظارت قضايي تشكيل شده

عالي، كه مرجع نهايي قضايي در ساحه قواي مسلح بوده متشكل از رييس محكمه   شوراي-
ه حيث رييس، معاوونان رييس و اعضاي آن، رييس محكمه ابتداييه مركز، عالي قواي مسلح ب

رييس ابتداييه قول اردوي نمبر اول، رييس محكمه ابتداييه قومانداني هوايي و مدافعه هوايي 
  . به حيث اعضا بودند

  : صالحيت
گرفت كه توسط منسوبين قواي مسلح   اين محاكم قضاياي ناشي از جرايمي را تحت بحث مي

و مامورين ملكي قواي مسلح حين  و جلب شدگان هنگام خدمت عسكري، كارگران و اجيران 
هاي وزارت امورداخله افسران تا  اجراي وظيفه يا در ساحه قطعات و ادارات، منسوبين ارگان

باشد و همچنان جرايم اشخاص كه توسط قانون به اين  رتبه دگروال و معادل آن، ارتكاب شده
  . گرديد  محكمه محول مي

مطابق قانون جزاي عسكري، قانون جزاي جرايم عليه احضارات محاربوي قواي مسلح كه در 
 10/9/1359) 468( و ضميمه نمبر يك آن در شماره 15/6/1359مورخ ) 460 -11(شماره 

است و همچنان قانون جزاي عسكري كه به وقت و زمان نشر و نافذ  جريده رسمي نشر شده
  . است گرديده
 ابتداييه صالحيت رسيدگي قضاياي جزايي و مدني را داشتند، محكمه عالي بر عالوه محاكم

كنترول و نظارت اجراآت قضايي و اداري محكمه ابتداييه، قضاياي ناشي از جرايمي را رسيدگي 
ها و يا باالتر از آن و يا  كردند كه توسط جنراالن، افرادي كه به حيث قوماندان فرقه  مي

باشند، و در حاالت  كردند مرتكب آن شده  هاي معادل ايفاي وظيفه مي بستاشخاصي كه در 
فوق العاده قضاياي شامل صالحيت محكمه ابتداييه را در مرحله ابتدايي و قضاياي ناشي از 
شكايت محكوم و اعتراض سارنوال قواي مسلح را بر احكام محاكم ابتداييه در مرحله تميز و 

  . كردند  نهايي بررسي مي
 قانون مذكور شخص و يا اشخاصي كه به ارتكاب يك يا چند 24مين قسم مطابق ماده ه

بود بررسي   شدند و بررسي يكي از جرايم از صالحيت محكمه قواي مسلح مي  جرم متهم مي
  . بود ساير جرايم نيز از صالحيت آن دانسته شده

م متهم و در صورتي كه اي از اشخاص به ارتكاب يك يا چند جر  هرگاه دسته25مطابق مادة 
شد بررسي   بررسي قضية يكي از اين متهمين از صالحيت محكمه قواي مسلح دانسته مي

  . سايرين نيز از صالحيت اين محكمه بود
هاي  همين قسم شوراي عالي محكمه قواي مسلح صالحيت تجديد نظر را در مورد فيصله

  . نهايي داشت
 قضاوت در افغانستان 1369ن و تعديالت آن در  جمهوري افغانستا1366طبق قانون اساسي 

ها،  ها، ولسوالي صرف توسط محاكم مطابق قانون در ستره محكمه، محاكم واليات، لوي ولسوالي
ها، شهرها، نواحي، محاكم قواي مسلح و محاكم اختصاصي در سيستم واحد قضايي  عالقه داري
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كه طرز تشكيل، تركيب، . مايندتا عدالت را به بهترين وجه ممكن تامين ن. خوانده شد
  . شد  صالحيت و فعاليت محاكم توسط قانون بايد تنظيم مي

 اين قانون اساسي به منظور تنظيم تشكيالت و صالحيت محاكم 116طبق صراحت ماده 
درسيستم واحد قضايي قانون تشكيالت وصالحيت محاكم جمهوري افغانستان به فرمان شماره 

 جريده رسمي به نشر رسيد، 15/7/1367 مورخ 675و در شماره  نافذ 8/3/1367 مورخ 286
طبق فصل پنجم اين قانون در جنب ساير محاكم، محاكم قواي مسلح شامل سيستم واحد 

اين محاكم به منظور تامين عدالت، . نمود  قضايي كشور گرديده در قواي مسلح فعاليت مي
 وظايف ذيل را 91 رسيدگي و طبق ماده قضايا را در پرتو احكام قانون اساسي و ساير قوانين

  : نيز به عهده داشت
 جلوگيري از تجاوز بر امنيت جمهوري افغانستان؛  .1

 جلوگيري از تجاوز بر قابليت و احضارات محاربوي قواي مسلح؛  .2

 جلوگيري از نقض انضباط و عدم رعايت نظم عسكري كه جزاي محاكماتي داشت؛ و  .3

 . مودن خدمت عسكريجلوگيري از تجاوز بر نظم سپري ن .4

برعالوه مطالب فوق وظايف محاكم تربيه منسوبين عسكري و ساير اتباع كشور به روحيه 
وفاداري به وطن، اجراي دقيق و بال انحراف وجيبه عسكري به منظور دفاع از استقالل، 

  . حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور تذكر رفته بود
هاي قواي مسلح  ها، قول اردوها و ساير بخش رقهاين محاكم به شكل ابتداييه در لواها، ف

تشكيل شده رسيدگي قضاياي جرايم عسكري منسوبان قواي مسلح و مجلوبين، كاركنان 
ها را با مفقودي و  هاي سرحدي، دفاع خودي و ساير گروه خدماتي، جرايم قطعات قومي، مليشه

ج اين قانون رسيدگي خريد و فروش سالح و مهمات و مواد منفلقه و ساير مطالب مندر
نمود كه درمحاكم ابتداييه يك قضيه توسط يك يا بيشتر از يك نفر قاضي رسيدگي صورت   مي
در مرحله استيناف يا نظارت توسط سه نفر قاضي محكمه عالي قواي مسلح . گرفت  مي

كه رسيدگي قضايا توسط هيت قضايا كه مركب از رييس محكمه عالي، . شد  رسيدگي مي
 آن، قضات محكمه عالي، روساي محاكم ابتداييه مركزي وقول اردو نمبر يك نيز تذكر معاوونان
  . بود  رفته

محاكم ابتداييه مركب از رييس، معاوون و اعضا بوده و محكمه عالي مركب از رييس، 
معاوونان و اعضا بود، تعيين رييس محكمه عالي توسط رييس جمهور و از معاوونان و اعضاي 

. بود  القضات توسط رييس جمهور تذكر رفته د رييس محكمه عالي و موافقه قاضيآن به پيشنها
محكمه عالي مرحله استينافي را رسيدگي و فعاليت ساير محاكم مربوط را نظارت و رهبري 

كرد و برعالوه قضاياي جرايم جنراالن، قوماندانان فرقه و باالتر شان را با ساير مسايل قانوني   مي
مگر اين قانون نسبت نواقص با انفاذ قانون تشكيل و صالحيت محاكم . ودنم  رسيدگي مي

 و ريده رسمي نشر و نافذ گرديده ملغا ج1370 سال 739جمهوري افغانستان كه در شماره 
قانون جديد به منظور تنظيم امور مربوط به تشكيل، تركيب و صالحيت محاكم افغانستان 

ت و متشكل از ستره محكمه، محاكم استيناف، قوه قضاييه ركن مستقل دول. وضع گرديد
  .محاكم مرافعه، محاكم ابتداييه، محاكم اختصاصي و غيره تذكر رفت
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 رييس جمهور دولت اسالمي افغانستان 2/10/1372 مورخ 3332 اين قانون به حكم شماره 
 در متناسب با وضع معاصر قضايي كشور تشخيص و بعد از تاييد علما و قضات ادامه انفاذ آن

طبق اين قانون، صالحيت محاكم شامل رسيدگي به . دولت اسالمي، مدار اعتبار دانسته شد
تمام دعاوي اشخاص حقيقي و حكمي خوانده شده، رسيدگي قضايا در محكمه با نظرداشت 

يعني در مرحله ابتداييه به اشتراك سه نفر قاضي مگر اين كه . اصل دسته جمعي تذكر رفت
 سه نفر باشد در مرحله استينافي توسط سه نفرقاضي و در مرحله نظارت تعداد قضات كمتر از

ترين ارگان قضايي در راس  ستره محكمه عالي. توسط سه نفر قاضي يا بيشتر از آن تذكر رفت
سيستم واحد قضايي متشكل از شوراي عالي، هيأت قضاياي جزاي عمومي، هيأت قضاياي 

كه شوراي عالي مركب .قضاياي قواي مسلح ذكر شدامنيت عامه، هيأت قضاياي مدني و هيأت 
هاي قضايا در اين  هيات. ها، رييس داراالنشا بود از قاضي القضات ومعاوونان آن، روساي ديوان

  : قانون تشريح و هيات قضاياي ستره محكمه در قواي مسلح متشكل بود از
 ديوان جرايم افسران و خورد ضابطان مكتبي، و  .1

 . نديوان جرايم سربازا .2

ها را يكي از  رييس هيات قضايا به حيث معاون قاضي القضات بوده، رياست هريك از ديوان
  . بود  شان در قانون تشريح گرديده اعضاي ستره محكمه به عهده داشت كه صالحيت

هاي ستره محكمه حايز تمام صالحيت رسيدگي و صدور حكم در تمام  هيأت قضايا و ديوان
خواهي  و قضايا از محاكم استيناف و مرافعه به اثر فرجام. كم داشتقضاياي بود كه ساير محا
قضاياي وارده از ناحيه تطبيق احكام قوانين و شريعت اسالم . كرد  طرفين دعوا مواصلت مي
ها، اعضا  محاكم استيناف مركب از رييس، معاوون، روساي ديوان. گرفت  مورد رسيدگي قرار مي

ها كمتر از سه نفر نبوده، محكمه استيناف قواي   اعضاي ديوانو كاركنان اداري بوده و تعداد
. است رد ضابطان مكتبي و ديوان جرايم سربازان بودههاي جرايم افسران و خ شامل ديوانمسلح 

. نمودند  كه قضاياي واصله از محاكم ابتداييه قواي مسلح را به مرحله استينافي رسيدگي مي
  . ستها در قانون مذكور ا ساير صالحيت

در قواي مسلح درسطح فرقه و باالتر از آن نظر به حجم كار محاكم ابتداييه ايجاد و مركب از 
كه صالحيت رسيدگي جرم عسكري يا ساير جرايمي كه حين اجراي . رييس و اعضا بودند

وظيفه يا به علت اجراي وظيفه يا تعلل ازجلب و احضار به خدمت مكلفيت عسكري توسط 
شد يا منسوب ملكي حين اجراي وظيفه در جزوتام قطعه،   ارتكاب ميمنسوب قواي مسلح 

  . گرفت   اين قانون مورد رسيدگي قرار مي74 -72شد طبق ماده   مرتكب جرم مي
 هجري 10/10/1419 مورخ 70 جريدة رسمي طبق فرمان شماره 788به مالحظه شماره 

  : است  ذيالً صراحت يافتهقمري امارت اسالمي تفكيك وظايف ستره محكمه و محكمه نظامي
محكمه نظامي صرف جرايم منسوبين وزارت دفاع، وزارت امورداخله، رياست : ماده اول

عمومي استخبارات و منسوبين ادارات مربوط آنها را كه حين اجراي وظايف محوله ارتكاب 
له  و قوانين نافذه بررسي و فيص)ص(باشد، در روشني فقه حنفي شريعت غراي محمدي گرديده
  . نمايند  مي
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وجرايم تمام ) جنايي(ستره محكمه به شمول جرايم سياسي تمام جرايم عادي : ماده دوم
 بررسي و )ص(منسوبين ادارات سه گانه فوق را در روشني فقه حنفي شريعت غراي محمدي

  . فيصله نمايند
مداخله ستره محكمه و محكمه نظامي بعد از صدور اين فرمان در امور يكديگر : ماده سوم

هاي تحت غور را هريك به مربوط خويش كه صالحيت فيصله آن را دارند  دوسيه. ننمايند
كه بعد از ختم دوره امارت قانون تشكيل و صالحيت محاكم جمهوري افغانستان . بسپارند

 قوه قضاييه ركن 1382مجدداً جنبه تطبيقي را به خود گرفته، بعد از انفاذ قانون اساسي 
هوري اسالمي افغانستان بوده مركب از ستره محكمه، محاكم استيناف و مستقل دولت جم
  . گردد  كه تشكيالت و صالحيت آنها توسط قانون تنظيم مي. باشد  محاكم ابتداييه مي

ايي منسوبين قواي مسلح،   قانون اساسي كشف و تحقيق جرايم وظيفه134طبق ماده 
  . است ل تنظيم دانسته شدهپوليس و موظفين امنيت ملي توسط قانون خاص قاب

 قانون اساسي تشكيل و صالحيت محاكم عسكري توسط قانون تنظيم 122و طبق ماده 
  . گردد  مي

گرچه طرح قوانين تشكيل و صالحيت محاكم و سارنوال عسكري وقتاً توسط كميسيون 
مستقل اصالحات عدلي و قضايي به صورت يك سيستم قضايي منظماً كار شد، مگر مراجعي 

بعداً كه قانون محاكم . ه درسيستم قضايي آگاهي نداشتند با طرح متذكره مخالفت نمودندك
 جريده رسمي به نشر 866 نافذ و درشماره 3/7/1384 81عسكري به اساس فرمان 

 قانون اساسي افغانستان سيستم محاكماتي عسكري 134، 122، 64است به مبناي مواد  رسيده
  . است اردوي ملي تذكر به عمل آمده

دراين قانون بعد از تشريح يك سلسله اصطالحات مربوط به آن، از محاكم ابتداييه و 
طبق ماده هفتم اين قانون محاكم ابتداييه عسكري در . است استيناف عسكري نام برده شده

مطابقت به اين قانون غرض بررسي تخلفات كه توسط منسوبين اردوي ملي افغانستان و يا 
محكمه نظامي استيناف طبق اين : شود  گردند، ايجاد مي  انون باشند ارتكاب ميافراد تابع اين ق

هاي استينافي كه در رابطه به احكام صادره محاكم ابتداييه  قانون غرض بررسي تمام درخواست
اين محاكم صالحيت قضايي را طوري كه . گردد  ورزد، ايجاد مي  نظامي اردوي ملي مواصلت مي

است، تطبيق نموده و به تمام قضاياي كه در محدوده صالحيت  گرديدهتوسط قانون توضيح 
شان باشد به نحوي كه توسط قانون و يا مقررات مرعي االاجراي عسكري توضيح  قضايي
 اين قانون قضات نظامي كه 8 فقره الف ماده 2طبق جزء . نمايند  است رسيدگي مي گرديده

نمايند، بايد افسران اردوي ملي   نظامي رسيدگي ميتمام قضايا را در محاكم ابتداييه استيناف 
رييس حقوق ستردرستيز بايد پروسه تعليمي و تقرر . به رتبه دگرمن و يا بلندتر از آن باشد

افسران واجد شرايط را به حيث قاضي جهت رسيدگي به قضايا در محاكم نظامي تنظيم و 
د رييس حقوق ستردرستيز طبق تقرر و تبدل قضات نظامي به اساس پيشنها. فراهم نمايد

افسراني كه به صفت قضات نظامي پيشنهاد . باشد  احكام قانون تابع منظوري وزير دفاع ملي مي
گردند، بايد در زمان كانديد شدن افسران اردو ملي باشند، وزير دفاع ملي مشوره رياست   مي

 قضات نظامي حقوق وزارت دفاع را درمورد خواهد خواست، ليست افسراني كه به صفت
قضات نظامي انسالك . گردند بايد ازطريق وزير دفاع به رييس جمهور راجع گردد  پيشنهاد مي
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در صورتي . آوردند  شان را به پيشنهاد وزير دفاع و منظوري رييس جمهور به دست مي قضايي
كه قاضي نظامي وظايف محوله را صادقانه انجام ندهد، رييس حقوق ستردرستيز صالحيت 

تواند به استثناي احكام قانون قضات نظامي  كس نمي هيچ. ناري او را از رسيدگي دعوا داردبرك
شان مستقل و صرف تابع  را مورد بازپرس ومجازات قرار دهند، قضات نظامي در اجراآت قضايي

در . است باشند، درهمين ماده وظايف سارنوال و وكيل مدافع نيز تشريح شده  احكام قانون مي
. است  اين قانون مطالب ارايه شده10و9هاي قضايي محاكم عسكري درمواد  حيتمورد صال
 رييس حقوق ستردرستيز صالحيت دارد تا محاكم ابتداييه واستيناف 12و11طبق مواد 

هاي اردوي ملي باشد تنظيم  هايي كه جوابگوي نيازمندي عسكري را با تعداد پرسونل و موقعيت
مايد كه رييس محكمه ابتداييه به رتبه دگروال و دو نفر اعضا و منظوري وزير دفاع را حاصل ن

ه رتبه جگرن يك نفر اداري به رتبه تورن ويك نفر به رتبه  به رتبه دگرمن مدير تحريرات ب
رييس محكمه . باشد  لوملي بريدمن و دو نفر دريور وخانه سامان بدون رتبه ودرجه نظامي مي

زآن، معاوون آن به رتبه دگروال، سه نفر عضو، دونفر دگروال استيناف به رتبه دگروال يا باالتر ا
و يك نفر دگرمن، مدير تحريرات دگرمن يا باالتر از آن و دو نفر افسر اداري جگرن يا تورن، 

طبق اين قانون محكمه استيناف به شكل . سه نفر خانه سامان و دريور كه ملكي يا نظامي باشد
خواهي   اين قانون مرجع فرجام15هده دارد طبق ماده ثابت و سيار وظايف محوله را به ع

  . است استينافي، ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان خوانده شده
 جريده رسمي به نشر 20/11/1384) 876(قانون جزاي عسكري افغانستان كه در شماره 

حضارات رسيده در ماده دوم آن جرايم عسكري در اين قانون شامل جرايم عليه قابليت و ا
محاربوي قواي مسلح، نظم و دسيپلين و انضباط درانجام خدمت عسكري دانسته شده كه اين 

است طبق ماده چهارم  قانون انواع جرايم عسكري را تشريح و مجازات آنها درآن معين گرديده
  : باشد  آن احكام اين قانون باالي اشخاص ذيل قابل تطبيق مي

 باشد؛  مودهشخصي كه تحليف عسكري را به جا ن .1

شخصي كه سن قانوني را تكميل و طور داوطلبانه و يا به اساس حكم قانون و يا  .2
 باشد؛  مكلفيت عسكري شامل صفوف قواي مسلح گرديده

شخصي كه منسوب بر حال قواي مسلح بوده و ميعاد خدمت وي طبق قانون تكميل  .3
 باشد؛ نگرديده

ان بر حالي مرتكب عمل جرمي هاي احتياط بوده و در زم شخصي كه منسوب به قوت .4
 . گردد  گرديده و به خاطر انجام تحقيقات و محاكمه توسط محكمه عسكري احضار مي

شخصي كه با استفاده از اسناد تزويري انفكاك خود را از صفوف قواي مسلح حاصل  .5
 نموده باشد؛ 

 باشد؛  شخصي كه از صفوف قواي مسلح فرار نموده و گرفتار گرديده .6

و افرادي كه تحت نظارت قواي مسلح قرار داشته و يا مدت حبس اسراي جنگي  .7
 نمايند؛ و  خويش را در محبس قواي مسلح سپري مي
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اشخاصي كه صالحيت رسيدگي قضاياي جرمي آنها طبق قوانين نافذه كشور و  .8
اين قانون تمام . باشد هاي بين المللي، به محكمه عسكري تفويض شده نامه ها و موافقت پيمان
 . است  را مشخص و جزاي آنها را مقدر نمودهجرايم

 جريده رسمي به 20/11/1384) 876(و قانون اجراآت جزايي محاكم عسكري كه در شماره 
  : نشر درماده پنجم آن تصريح شده

صالحيت قضايي محكمه ابتداييه واستيناف عسكري منحصر به رسيدگي قضاياي  .1
ي به جرايم غير وظيفوي منسوبين عسكري رسيدگ. باشد  جزايي وظيفوي منسوبين عسكري مي

 . باشد  و اشخاص ملكي ازصالحيت محاكم عادي مي

هاي قواي مسلح  رسيدگي به قضاياي جزايي كاركنان ملكي وزارت دفاع ملي و جزوتام .2
 .... باشد  تابع قوانين ملكي بوده شامل حوزه صالحيت قضايي محاكم مربوط مي

عسكري متهم به ارتكاب جرايم غير وظيفوي درساحه  هرگاه منسوب -1: وطبق ماده هفتم
ملكي باشد به اساس تقاضاي مقامات ملكي، غرض محاكمه به مرجع مربوط تسليم داده 

 . شود  مي

  : است  اين قانون چنين وضاحت يافته14حقوق متهم درماده 
ق حق سكوت، حق باخبر شدن از نوعيت اتهام و انجام تحقيق، حق داشتن وكيل مدافع، ح

آگاه شدن از اين امر كه اظهارات وي به حيث مدارك عليه وي درمحكمه مورد استفاده قرار 
  . تواند  گرفته مي

قوماندانان و انضباطان عسكري قطعات و : طبق ماده هفدهم اين قانون دركشف جرم
هاي قواي مسلح مكلف اند، جرايم عسكري را در ساحه مسووليت خويش كشف و  جزوتام

  . شخيص و به منظور تعقيب عدلي به مراجع مربوط معرفي نمايندمرتكب را ت
اند به مجرد  توانند، مگر تمام منسوبين عسكري مكلف  ساير اشخاص مي: طبق ماده هجدهم

  .... آگاهي از ارتكاب جرم توسط منسوب عسكري به مراجع ذيربط راپور دهند
 50ت دفاع ايجاد و طبق ماده طبق اين قانون محاكم ابتداييه و استيناف در چوكات وزار

ها را  كننده سيستم عدلي و قضايي عسكري و تقرر كدر رييس حقوق ستردرستيز نقش رهبري
داشته و مسوول نظارت و كنترول عملكرد قضات، سارنواالن و وكالي مدافع در محاكم ابتداييه 

  ....باشد   ميو استيناف و افسران حقوقي و ساير حقوقدانان ذيدخل درقضاياي جرمي عسكري
جهت ) قانون تشكيل وصالحيت محاكم عسكري(اخيراً به اساس مصوبه مشترك شوراي ملي 

  . است اجراآت الزم به حكومت ارسال گرديده
اند بيانگر مطالبي است كه بايد  موارد اختالفي هر دو جرگه كه باآلخره روي آن توافق كرده

 مصوب 122ري اسالمي افغانستان درماده پيرامون آن ابراز نظر نمود؛ قانون اساسي جمهو
  :  چنين حكم نموده است1382
اي را از دايره صالحيت قوه قضاييه به  تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه هيچ قانون نمي «

  . نحوي كه درين قانون تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند
 ونهم، هفتادوهشتم ويكصدوبيست اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت

  ».گردد وهفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن، نمي
  : دارد   همين قانون اساسي در پراگراف اخير چنين تصريح مي134ازجانب ديگر ماده 
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كشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملي، «
  » .گردد   خاص تنظيم ميتوسط قانون

هرگاه به سوابق تقنيني مراجعه شود در قوانين اساسي به ارتباط موضوع احكام ذيل به نظر 
  : خورد  مي

  : رسد  ، در بند سوم متن ذيل به نظر مي98 طي ماده 1343در قانون اساسي ) الف
جرايم گردد ولي ساحه اين نوع محاكم به  اين حكم مانع تشكيل محاكم عسكري نمي«

تشكيل و صالحيت محاكم عسكري توسط قانون . باشد  مربوط به اردوي افغانستان منحصر مي
  » .گردد  تنظيم مي

  : است  متن ذيل مسجل شده98 مادة 2 طي بند 1355در قانون اساسي ) ب
گردد، ولي ساحه اين نوع محاكم به جرايم  اين حكم مانع تشكيل محاكم عسكري نمي«

  . باشد  لح افغانستان منحصر ميمربوط به قواي مس
  . »گردد  تشكيل و صالحيت محاكم عسكري توسط قانون تنظيم مي

محاكم (و ) محاكم عمومي( طرح سيستم واحد قضايي شامل 1366درقانون اساسي ) ج
 سيستم واحد قضايي عمالً ايجاد و فعال 1369ريخته شد و به موجب قانون اساسي ) عسكري
  . گرديد

 1343آيد قانون اساسي  هاي مختلف برمي  مقارنه مواد فوق قوانين اساسي زمانتاجايي كه از
و قانون . داند  منحصر مي) جرايم اردوي افغانستان(ساحة صالحيت محاكم عسكري را به 

مختص ) جرايم مربوط قواي مسلح افغانستان( محاكم عسكري را به 1355اساسي سال 
 پوليس به اساس قانون، جدا از محاكم عسكري و در چنان كه درهمين دوره محكمه. سازد  مي

بود تا اين كه به اساس قوانين اساسي   رديف محاكم قوه قضاييه كشور تشكيل و فعال گرديده
  .  سيستم واحد قضايي عمالً ايجاد و تطبيق گرديد1369 و 1366

رده  صرف از محاكم عسكري به حيث محكمه خاص نام ب1382اما به موجب قانون اساسي 
قواي ( از 134و در ماده . است در قانون اساسي تسجيل نشده) اردوي ملي(شده و اصطالح 

است كه ظاهر متن اين ماده چنين واضح  نام برده شده) مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملي
ازجانب ديگر نظام . سازد كه موظفين پوليس، و امنيت ملي ازچوكات قواي مسلح خارج اند  مي

نمايد در حالي كه پوليس، امنيت و   ماميت ارضي كشور دربرابر بيگانگان دفاع ميعسكري از ت
  . باشند تامين امنيت داخلي كشور را به عهده دارند  هاي كه داراي تشكيالت نظامي مي وزارت

 به قواي مسلح نام گذاري 134 كه به تعبير ماده 122بنابراين محاكم عسكري مندرج ماده 
تشكيالت وزارت دفاع ملي بوده ساحات پوليس و امنيت ملي را احتوا است متعلق به  شده
هاي كه داراي تشكيالت نظامي  نمايد و رسيدگي به قضاياي اين ارگان و ساير ارگان نمي
  . باشد  باشند از صالحيت محاكم قوه قضاييه مي  مي

كري، نظام نبوده بلكه اصطالح عام است كه به نظام عس) عسكري(اصطالح نظامي مختص به 
  . شود  هاي متشلكه دولت تعبير مي پوليس، نظام قضايي و ساير نظام

شود با احكام فوق قانون   طوري كه قانون تشكيل و صالحيت محاكم عسكري مالحظه مي
  :باشد  است لهذا مالحظات ذيل به ارتباط آن قابل غور مي اساسي درست تنظيم و عيار نشده
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 ماده دوم اصطالح 6با اضافت اردوي ملي، درفقره ) م عسكريمحاك(  درماده اول اصطالح -1
محاكم اردوي ( اصطالح 1382در حالي كه در قانون اساسي . است ذكر شده) محاكمه نظامي(

 . است وجود ندارد، صرف محاكم عسكري در قضاياي مربوط آن مسجل شده) ملي

است لهذا   استثنا شدههمان گونه كه تشكيل محكمه عسكري ازصالحيت محاكم قوه قضاييه
 قانون اساسي قابل بحث 122رسيدگي فرجامي قضاياي مذكور توسط ستره محكمه نيز با مادة 

) فرجامي(بنابراين الزم است تا محكمه عسكري مراحل ابتدايي استينافي و نظارتي . است
  . باشد قضاياي مربوط را بدون اشتراك ستره محكمه داشته

در چوكات وزارت دفاع ملي آنهم تحت اثر رياست حقوق با   موجوديت محاكم عسكري -2
استقالل قضايي محكمه منافات دارد چون در متن قانون اساسي چنين تجويزي نشده كه 

نمايد تا   محاكم عسكري در چوكات وزارت دفاع و تحت اثر آن وزارت باشد، لهذا ايجاب مي
 . رياست جمهوري قرار گيردغرض حفظ استقالل قضايي، اين محاكم تحت اداره مستقيم

 ماده چهاردهم كه حايز تاييد انسالك قضايي توسط ستره محكمه بوده و نيز جز 2  جزء -3
 ماده بيست و ششم كه در آن طي مراحل عزل قاضي عسكري از طريق ستره محكمه دانسته 1

 . باشد   قانون اساسي مي122است مخالف ماده  شده

بيني گرديده ولي معلوم نيست   دوره ستاژ قضايي پيش سپري شدن22 ماده 5  در جز -4
 . شود، مجهول است  كه ستاژ دركجا و از طرف كدام مقام تدوير مي

وزير دفاع ملي «: است   قانون تشكيل و صالحيت محاكم عسكري آمده27  درمتن مادة -5
و مكلف است جهت تامين نظم و دسپلين در وزرارت دفاع، ستردرستيز در اردوي ملي 

هاي مشخص حقوقي و مطابق  آوري تسهيالت در كار محاكم عسكري قواعد و طرزالعمل فراهم
كه اداره حقوقي مربوط رياست  در حالي» قانون از طريق ارگان حقوقي مربوط ايجاد نمايد

تطبيق اين ماده نيز صالحيت و . باشد  حقوق وزارت دفاع ملي و رياست حقوق ستردرستيز مي
برد و محكمه ناگزير تحت اداره و هدايات وزارت، بلكه   حكمه را زير سوال مياستقالل قضايي م
. سازد  دار مي هاي روساي حقوق مربوط، اجراي وظيفه نمايد كه عدالت را خدشه تحت رهنمايي

 . لهذا اين بخش نيز با استقالل قوه قضاييه و با قانون اساسي منافات كامل دارد

تاديب قضات در : قانون تشكيل و صالحيت محاكم عسكري 26  مطابق فقرة سوم ماده -6
گردد   موارد نقض دسپلين عسكري توسط مقرره خاص كه ازطرف وزارت دفاع ملي تهيه مي

 . باشد اين ماده نيز با استقالل قضايي محكمه مذكور سازگار نمي. گيرد  صورت مي

بيني گرديده بود كه   پيش قانون اساسي تنظيم قانون وكالي مدافع31 ماده 5  در فقره -7
باالثر قانون وكالي مدافع بعد از تصويب شوراي ملي توسط فرمان رييس جمهور نافذ و در 

بضاعت در   جريده رسمي نشرگرديده كه در آن دفاع از متهم بي26/9/1386 مورخ 934شماره 
ق الزحمه  ماده سيزدهم صراحت دارد و در مورد متهميني كه به طور ح15ماده سوم و نيزجز 

به استخدام وكالي مدافع حرفوي مبادرت نمايند احكام واضح در قانون مذكور وجود دارد 
بحث وكالي مدافع طوري كه در قانون تشكيل و صالحيت محاكم عسكري صورت گرفته با 
قانون مذكور مخالفت دارد و قانون اساسي نيز به وزارت دفاع صالحيت تنظيم صورت دفاع را 

شد و   ده صرف اشاره به قانون وكالي مدافع در قانون مذكور كافي دانسته ميبيني نكر پيش
 . ضرورت به ساير تشريحات نبود
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 قانون اساسي تحقيق و اقامه دعوا از صالحيت 134 از آنجا كه مطابق فقره اول ماده -8
 سارنوالي دانسته شده وكشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي مسلح مربوط به قانون
خاص وانمود شده باالثر اقامه دعوا را سارنوالي كه تحت اثر وزارت دفاع و در تشكيل وزارت 

تواند بلكه اقامه دعوا درمورد جرايم وظيفوي عساكر از طريق  دفاع باشد اعمال كرده نمي
بيني قانون  سارنوال مربوط لويه سارنوالي موذون و موافق با احكام قانون اساسي بوده لذا پيش

روي . باشد  يل وصالحيت محاكم عسكري به ارتباط اقامه دعوا خالف قانون اساسي ميتشك
 مطابقت ندراد، 1382داليل فوق قانون تشكيل وصالحيت محاكم عسكري با قانون اساسي 

هاي عدلي و قضايي به شمول نماينده رياست  بهتر است تا موضوع به هيات مشترك ارگان
دد تا طرح جديد و موافق قانون اساسي را تدوين و جهت حقوق وزارت دفاع ملي تفويض گر

شود تا محاكم   و در طرح بعدي در نظر گرفته. طي مراحل قانوني به مقام ذيصالح ارايه نمايند
و از آن بهتر، آن خواهد بود تا درلوي . عسكري تحت اداره مستقيم رياست جمهوري قرار گيرد

يستم واحد قضايي در چوكات قوه قضاييه هاي بعدي جهت اصالح قانون اساسي س جرگه
 . جمهوري اسالمي افغانستان درنظر گرفته شود تا عدالت را به بهترين وجه تامين نمايند

  منابع و ماخذ
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  ش1355وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، قانون اساسي  .6
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  ش1369 وتعديالت آن در1366وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، قانون اساسي افغانستان  .8

 . 452قوانين محاكم وسارنوالي قواي مسلح شماره وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي،  .9

 .468و0460وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي، قانون جزاي عسكري، شماره  .10

 . 675شماره . ا.وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي، قانون تشكيالت وصالحيت محاكم ج .11

 .739شماره . ا.ن، جريده رسمي، قانون تشكيالت وصالحيت محاكم جوزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستا .12

  امارت طالبان 70وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي، فرمان شماره  .13

  ش1382وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي، قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان  .14

 . 866فغانستان، جريده رسمي، قانون محاكم عسكري شماره وزارت عدليه جمهوري اسالمي ا .15

وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، جريده رسمي، قانون جزاي عسكري وقانون اجراآت جزايي عسكري  .16
 . 876شماره 

  چاپ مطبعه تعليمي پوهنتون نبراسكا 1365شهرستاني، سير تاريخي محاكم جزايي در افغانستان، تزس ماستري  .17

 ست جمهوري اسالمي افغانستان، بورد مشورتي امور عدلي وحقوقي نظر مشخص بورد درمورد قانون متذكره ريا .18

  . است ساير مراجع كه درمتن از آنها تذكر به عمل آمده .19
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 ( � ������� � b�� b"$ <J��( � ������� � b�� b"$ <J��( � ������� � b�� b"$ <J��( � ������� � b�� b"$ <J��::::� 
� ��	 ����� �� ������� 
; �	  4H�� ���  N �% <a'��
 "*�; ��"$ �� {�Y%� �� ( � ��� � 
; (	 �o�� �%�%�7���  � 4a'7�F 	 �	 H� - ��� 	 
;

���� � ��PN R� <J� �%� ��^ �� < 'N ���  � <J��) : ��"3A R �'���- ��%�� ��*�� ��V� �3���
 � -� �� ��"$� ��"PN d� ��$ +�- 6�*A �!*� q�d � ����G �7G  '#F R� 6� R���N�� <����

6��7PN()�((\�G]  : �� ���� \d� 6�"��A <"%�G b"$ �� {�Y%� �� (H�h ��PN R� 	 ���N �%�*��� <�
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 <J�� b"$ D<J� �%� {�Y% � �� b"$ ���N 
; 4"%�G 4	 �� +�- �� 	 �7j	 �N���N �?% �$�G
 <	&%  �} �N <H�/5'� � �� <��N b"$ �"7� D
��N ��PN R� �!?'G <a� ��� �B> ��PN R� � �� <	

<	  #F <�� ���N 
; �%�H�� ���  � . b�} C'� �� �B� 
; <J�� {�Y%� �� b"$ ���	 �*P�
 	 �A <�"'� ���� ( � 
%��s �� 6��%� 
*'E ��� (H�L � ��� 	 �� ��'% �?% �*7j	 �� ����	

�� ��PN R� 	 (H d �%S��� b�Y� 	 ���N<	 {�F �B> +���%� � ��� 	 �� (	 ( .  
���� 
�  '�IN �� 0��s �NH�� 	 <���'G : 4		 �*7j	 �� ��G ( � �%� ��� 	 4	 6�%�7��� ���N

 ( � <��� � �� <J�� ��^ <���  � D<J�� ���"$ �G ( � �%� ��� � ���N 
; �A �% �$�G
%� ��� � 
; (	 �	 �*�j�L ��s 	 D<J� �N�� �*�] ��hF �B> ��"$ � 
� "%�] .hF �� �� ( � �

<J� �%� < 'N �� ��̂  <���  � ��F�� H��.  
 D<�� �� < 'N �� ��^ ���  � �� <�N�� �� �*�] ( � <"��P� � 
; (	 ��G�t ( #F �	 
� ��*� ��

��L�H 
� ��"� ��) : w'Q  '�G W�'A �*� VFs �� ��-�Q ��� �I�� � � �P��%� �� W�"��P� ��^ �� d�
z��'�� +�� �q'q� �%�� D�I%()�((\�G]  : 6���N �� �� <J�� ��^ ( � "��P� � 
; `�> ����  #F

 ��� 	 �N � ��F�� 5'> +�� �B> H� �� �� <J� 8�!� 0��S �B> 6��N .hF � �� �� �� D4��H�H�
+�� <"%�\� .'	 (H�h ��� 	 (S �% �B> �j�F 	 .��L�H 
� ��"� .G ��) :W�"��P� .�- �� M � � 

W���$ �'PGH� y '�� �� "o �N �3:GH 6� � z*q� z:n�H()�((\�G]  : 	 �G ��� 
%]� �"��P� 
; `�>
 (S�"%� �G ����� 	 ��� ������> 	 <�#A�F �*o 	 �� �> �� <J� �% �� �� <�G �*o

4a�	�o�� . �% <J�� �*�] ( �  ��� +�� � 6�%�7��� 
; <�A "'��N 
� �%�X�"� �NH�� �� ��� 	
4	 �% ��H b�� < 'N �� � PN ���  � D(	 �%��H �NH� �%]� .  

�*�G �� 0�$	 �N +��� ���	 : �� M�2� 	 �%�%��%� 	 ��PN R� �� 4	 9� ��	 +��� 	 
; �	
 �� H��G 6�%��%� 4"%�G ��	 4	 � "��G �� �A �L 7!'% �� 0 Fs �� �'%	 
; �a'�H (H�h �%��jHd

 �� 4 � ("'�$ �� 
� �H�; �� "%�] 	 �� �A �'��N �N ��	 �L	 �� <J�� .7$ 4"%�G ��	  � `�>
 +��� 	 D<J�� �%�JL � �B> ��	 � `�> �� �� 4	 
�� G 0 F� �� �'%	 �� <��� �% <J� ��7$
 	 
; �	 D4a'� b�E�� �G 
� �#7 �� kS�	 	 �� �E �N kS�	 �G i�F 6�A �L	 �% 
*� �%� ��	

	 _"�� +��� 0 ��  #7�'� .hF ��PN R� �A  #F ���!�� � ��	 	 �� 4a'�H� �N �%�%��%� ��
"7:�)~(  � ��	 	 �� 4J� c%�- �� 4"%�G ��	 �L	 �� �� 4��H� �N�H�% ��	 �	 
; 4	 �a'�H 

 	 �N �%�*������ D�A ��'��� �� 
�� G �L 7!'% 
� 0 Fs �� �'%	 �� �> N 4J� (�� �� ���!��
�G +��� �� 4	 6�="*G ��PN R� 	 �� <��� �!E D(	 �%�G 3� �� �� N 4"%�G <���  � b��H� �*

�A .N��� (H�� � kS�	 �� �A 6��H (Hd �7� �� �> �A� M�2� <��� 	 "��G.  
 �� ?G b�l 	 ��	 +��� 	 
!�G 4	 �%  Y:*� <H�� +�- �� �� ��1*� <�� �� ��	 _"�� +��� 	

� <�A ba'�H (H�h���� � "%�\� <	 �� ��PN R) : �! � W� �V% � W� '?G _�*� z��� d� `�*��H� ���
6�7�P�d _�*�  X��()�((\�G]  : �N � %�*��� 
!%���H� < �S �N �!�F ��l  K� �N a%�� �a' �� �% ��

�*P� 4a'��� �% 4	 �� i�F 0��S �F 4"%�G kS�	 �� �N �%� ��� 
!%�� �� �� ( � �*o �� ����� 
<J�  #F �B> ��"G �� �'!'% � i�F b�l �'%	 	 
; (	 �"7� �F�� ���H 	.  

 (H�#q� �% �G ��� D4� "��G ( � �-�F� (H�L �� �!'% �� �*�G �� 0�$	 H� �� +��� 	 �N �������
(\�L �N +��� �� �A  #F �j �*K'j �� +��� 	 ��� �> �j H� �OK'j +��� 	 �G �N ��� 
!�G 4� 
 6�)= 	 �N ��� �� <J�  #F 
� �H�; �$�7�o� �� 5'*�l �� �N <��� "��G 6�%�7��� ��� D4	a'��

 (�*� 	 D�*�� ��	 +��� 	 �B> 4Hd �L	 � �� D4J�H� (S�o�)6��� ( 
; (	 �"7� �7!� "�$ 	
�A (�� 4"%�G ���!��  � +��� 	 �� �A  #F �B> ̀ ��� �� �-�F� � �%�%�7��� 	 6� ��� �!E � % 

 (�*� 	 �N  ���)6��� ( �A �� 	 ̀ �> �� 
; <	 ��'�� )*G G �� �	 D��L�H �'$� ?� ���H� "�$
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 �� 	 ��� 
; ��� �� D4	a�� �% (\�L �N ��*� �A ��� 	 ��� �% �?%  #F �B> �����5� �� �OK'j �
�j �'���' �N��*� ���	 �j�F ��hF �� �'G �% �A (�� �OK'j �� ��'��  � �A4a'7��N �N ��� �� .  

 4	 ��H�% < 'N 4"%�G 	 d �� b�� D�I%  � ������� 	 ��H	4	 ��H�% < 'N 4"%�G 	 d �� b�� D�I%  � ������� 	 ��H	4	 ��H�% < 'N 4"%�G 	 d �� b�� D�I%  � ������� 	 ��H	4	 ��H�% < 'N 4"%�G 	 d �� b�� D�I%  � ������� 	 ��H	 : 	 ��� 	 "��G 
; 4  9� �������
 ��� 	 D<J�� � PN b��  � ��� 	 �� �% �� �%]� �%� `�> ��� D�A� �*N�� 	d�� �� b�� D�I%

�� 
; <�A �*�] �� ("��P� ( � ��� � 
; (	 ��� � ��3o 4	 � �%]� 
� ��	 ����� �� �I% �
<	 ��� ��.  

 b]� 6�7��� 	 
; �	 D4	 �% ��H �� b]� ������� 	 S�H �L	 <	 +� � .�- 6�7��� 	 
; �K% >
���� (\�L �� �N ��	 ��PN R� 	 �� ��*� +��� ��� 
; 4	 �%��H ���� 4	 �.  
"3PN �N ��� 
; 4	 �% ��H ��3o 4	 � �� b]� "��P� 	 S�H �L	 �% �� 4�A bJ�H� 6��� �� 

 �'�$ R� ��2 b��H R� 	 4�A �P*� �K*'l �� b]� 
� 8� A ��"� �� �! D�E = +	 +�YP�
���� � ����) :z*q� z:n�H M � � W�"��P� .�- �� ((\�G] : �*o 	 �G ��� 
%]�� ������� 
; `�>

�%�� +� S�H �"7� D<J� �% �� �� <�G)�H(� ��  ��� 
; �N <J� ��  �N �� �F�� 4J�H� 6��
"7:� 0 �� �F 
%]�� ��� 
; .�j�L� �G�:2)~( _"�� �� +��� 	 �% (J� �%H� (S�o� �NH� 

4	 4�A .O= ��H �% b]� �*�"��P� 	 
� �P� A.  
 �= �� �*� N �!�F 	 ��E  �} D4J� �'�!*'l  �} �"%�G ��� ��� �� �*�] 	 ��	 _"�� +��� 	

�2 0�"��P� 
� ������  '7A ��	 �� �	� �� 	 ��� �� <� �*� N �	� �� 	 ��� �	 
; ��'% 0H
 	 
; � A 4	 �� 4��  �� ���  � �� 91*� �� .�$ �F D4� �*� N �%���	 	 �� ��� �� D�*� N
 �*�] 	 �!E D4� �% "��G 
� 	��N �� ( � �P� A ����� 	 �� 4�% 
�  !l �� ( � �:�Y� ���$

�d 4	�G G�� 	��� 	 b�N�� 4a'� S��qN �B> �	�"� � D4a'�� 4�� ���� 
� ����� �� 
; �E = .
 �� ��H�% ��hF b�N�� 4"��P� �� �*�] 	 4		 ( '� G �E = w#� �H� -�% �� �*���% 	 
� �7'� �� ��
 .�$ C'� �% �%J� �L	 
; <	 .�� 4 B�� �� �G� �%���$ �� �� ?G 	 �	 �!E D4	 .7$  !*�

�� 0 1� �� �% �� �*� ("$�- �L	 
; ��L�H (H�h 4		 +��� ��#� 4"7� � D�*� �P� A �� �% 
 ���	 ��!� �� 4		 ��PN R� D<J�� ��� �*�] ��hF  � 
; <���� ���	 i�F �� 4J� �K*'l

��'��� � ) :��"'��N "PG 6�7�d� ����*N d� �N"��$ �u� R� "3PG ����� �()[�((\�G]  : ���N <�� ��� ��
	 "3$ �� 	 ����H� .hF �%�"3$ ���N <�N�� �� �� <JN� "3$ ( � 
� �%��*� ��hF �� 
; ��� R� 

��� 	 �JN �� ��� �!:� .�E�H 
� 8� A ��s .G ��) :6�$�H ��"3$ � �3N�%��d �� ��V� �()[[( 
(\�G] :�N�� ��: �%�%�JN �� �*�] ��hF 	 �� �%��%��� ��hF 	 
; 6��� ��� �� . 	 S�H �L	 �*�]

���� � ��PN R� D�E = w#�  3- �� w�L 	 ��PN R� 	 b�N��) : "PG �� R� "3$ 6���*� ��V� �
H�"� �� �3 � z*P�� �3 i��� �Hd� �� 6�"�I�� .2�� 6� �G R�  �� �� 6�P1��� �-�X'�()[r( 

(\�G] :4�N�� ����H� �% 6�JN i�� � �*�] ��PN R� 	 
; i�F ��� �� 
; 4�>�L 
!�\� ��� � � 
 4	 \� �*P 	 <��� D4�H�F 	��� 
� �!7E �� �� 4	 <J� �!� ��"%�'� 	 <��� 	 ��PN R�
 �	 �*�] 	 
; 4	 ��'�� "*/ > �� ���	 4	 ��*=���� "G  �} 
� 0 Fs �� (H�� � <��� 	 ��

R� b��H �%�*��� 	 �% <	 �I2 �*'���*� 	 b�N)~(���� �  :�I2 H��> �%�� 	�o�� 
� �; �� 
; 0
 <�E 
� �� ��I% 	 �I2 �� �% (� 
� �� �� �B> H��> �L		 �� �� <	 9��*� �=�N (Jh?G �� ���

� <	 0H�#$ (\�� H��> �L	 <�"% ���� < � �� 
; �> N ��'% : 
� � #F �� �%�'F 
� �%��� ��
 �� .�*� 
� �?-�*� �� �:G �� �� 4H�"L 
� "3PN �� D.�� ��H	9�� .  N �E��� �!� �L	 ��#�

<	 .��A �N �!�F ��l 
!�G 4	 �% ~�F 4H�� �%�%�7���.  
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 ��� 	 �� ����� ��� � 	 
� ��� �� 
; � A 4	 �� <	 .��A �N �N�"3PN ��l �� ��
4� �% ����� �.  
����  � o �G� : ��s �L	 ��PN R� 	)"3P�G ����� � (A �N �"��P� �� �*�] �!�F 	 	 
; <	 .��

 �� �N �%J� ��'G�'G �*� N �%�%�7��� 	 �K%H�	 �A� ("��P� ��� 	 �*� N �%�'G� � �� �%�%�7���
	��$ �*�} 8��B� H�% �� 0�H�o� D�%	� '� �� �%H��� �! <	 .��A)[v ( (�A ("*= > �B> 4	 �

�� �� �*�] �� �N�"��P� 	 
!�\� m*� N �%���� �H�% �� �%�%�7��� 	 
; ��G (��  K� D4	 <\d� +� �
 ���E 4		 D<	 w� � �� .; �*o 
; ��L�H 
� �X�	��� �� 
; 4a'� �N �*��H ��	 
; �*�j��
 	 4 '; �� �F D<  S��o .��F� H�� �B> w� � �� .; � 
� �*o �� ( � �H�I� 	 
; 4	 �	

(	 �%��H �'G �% 
E�H b�l�� �� ��% �*�] �� 4"��P�.  
"��P� 	 �K%H�	 4		 4H� � �H�I� 	 4 '; �� 
; 4  S��o �� 
� 0H�2 ��� �� b�N� 4

4a'� �N�� �% ��] �N "3$ .hF H�% <��� 
; 4� (	�o�� ( ��.  
 	 �7��	 �� �� 4� "3PN �-�� 
; (	 ( #F ( G� G <"*#��� �� +�5�� 4"%�G �N�"��P� �� 
; �K% >

	 +Sd �� wo�� <"%�GH� b�� 0��� ( ,% � +��� 
; ���� �3�� w�V� �I*� 	 �*E 
; �	 D4
 6�%�7��� �% "%��� 6�"G x�f�� 
; ��� �% D<a'� bJN  Q�F �� �:�Y� 	 �%�%�7��� 	 0�"��P�

4J� �N�� �*�] 
; �A <d��.  
 6��� 	 
; (	 \� ��	�� 	)(�*� ( ��"�$ 	 �� 
; 4	 � �N � <a'���A �� �N b�� ������� 	 "�$

� A b3" �� �3אPN b�� � ��� 	 �� 4a'�F�	 
� 6��� �� b�� ��� 	 �=�N ���1� �� �% �� �� <�A 
<	 �%��H � PN �� < 'N 4"%�G.  

 5��o�% � PN <"%�G 	d�� �� b�� D�I%  �  ��� �L		 �% <J�� �N  ��� �� ��	 ����� 
; ���
 +��� �� �%�'F �� <a'� �N �*��H �%�'F �� H"L 
� ("��P� �� 
; �!E (	 	 D<	 ��H�% 
�

  � ��� D<a'���A �N b�� �� 	d�� D�I% ������� 	 6�� � 	 �!� 
; ���� ��3�� �P� A �����
4 �% S��o �� ��F�� ��	 ����� ��5o �B> ��� � 
; .��l ��5o �������.)[| (  

�P��A +���)MH (�B> ��� � A �N � ��� 	 b�� �� .�� 
� ������� 	 b��H� 6��� �� ���� 
<a'�F�	.  

 	 
; ��� �� D4��H �% H f �N ��� �G 6�7��� �% <J�H� 6��� ��	 ����� �N ������� 
; ���
<J�  #F ������� 
; (	 ��Sd ��	  � �% �A (H�� ("� 6��� . 6�E �N <�E ��� 	 ������� �> N

4��H�.  
��L� �'nH ��	 	 �� D(	 +Sd  'L "�$ 6��� 	 	5% �� �%�'I*� 	 
; �	 �A <d�� ��% ��� <\

 �!E D�O= +Sd "�$ �'PA ��"�S �� �'���� �� ��3�� H�37o �F D<J� 0�� "�$ 4	 ( � ������� ��
<J� �P��f 9� �L	 
; ��H <	 �% �N ��� �% <	 4"%�G 6�7���  � 9� ��� 	.  

�� �% D4�� i��� ( � �%� ��� 	 
; �!E D4�� �% "�$ 6��S �B> b�� �� � ��	 ����� � 
�E = ��u ��� �� <J� �'PN ��5o <	 ���  � �% ("'��� �F� 0��S �� �B> b�� ��.  

 	 ��= 
� +��� H�	 �� �� ������� 
; b�� ��� �% D<a'�F�	 
� 6��� �� b�� ������� 	 
; �	
�E�� �% �B> �'!�� � �� ���'G �A\d �N � � H�	 �N 'G �� �� D�E�H 
� �'!�� �� ������� . ��

'; �3�� 4H�� 4	  N D4a'� b��H� �H�� ��� 	 b�� ���	 �% D�AJ� 
� +��� H�	 �� ������� < 
 ��	 ��� 	 �� �> �� 
; ����)� �H�	 ( ���� �� �	 �3�� D4� ��F� �*o �� ( � �%�%�7��� 	

���� b�� ��� 	 ���'G �� �N�� 
� +��� H�	 �� �� b�� �� �AJ� 
� � �H�	 �� ������� �� 
; �
 4�A  �u �NH�� �	 4J� �� b�� ��� 	 
; �B> 4	 � �N � 4J�H� �N �AH� ��� 	  "��G ��	
 <J�H� 
; �'%�Y� +�� 
; <	 �	 .'	 �P��A +��� 	 4J� �I�B� �P��A +��� 
E��� �� �����
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 D4a'���A �% �N <��� <a'��� 
� � �H�	 �� 
; �tH� ��� <a'���A �N ������� �E��� ��� <�A
!E 
; ���� �3�� H�37o D<�A (	 �% ("��P� ���� ( � �%�%�7��� 	 ��!� �� <��� 	 
; �

 �'!�� �� <��� 	 �� <a'���%� �N��tH� ��� 	 b�� �; �	 D4  9�PN <H�� b�� ������� 	 �'%�Y�
�A b��H� �N <��� b�� "��G ��3o 4	 � �% 4a'�F�	 
� .  

���� 6�� '� w�V� ��#*� 	 :	 � �� 
; D�L�H 
� 0H�2 �� "3$ 	 �N +��� H�	 �B> � �H�
 H�	 ����H� 4J�H� � - �N�; �� �� �� 4� ���� H�Q �� �%��� �N 6�7��� b�� .hF ��� < '; ��
 4� ���N "Y- �� M�'� ��  =�	�� D("*��7% �� 	 4 '; �� 
; 4a'� b"' ��	 �% D�A\d �N � �

�2 4	 �� �E =�H �N +��� H�	 �N 'G �� 6��� �� 6�E �� b�� ��� 	 
� 0H)(�*� ( 
; �!E D4	 
�
 �'% �� ���-� �7��	 	 �� �F D4  �3G�?� ( � ��u	 �E� �% �B> +��� H�	 � ( � (H�� 4	 ��
 b�� 	 ��� 	 �E��� �E ��*� � �'%�Y� �I% 	 ��� 	 
� ��� 4	 �� �A\d �N � �H�	

4a'� �N�� �'%�Y�.)[�(   
 ������� 4 '; �� �N �%�t�H� ������� 	 b�� ��� 	 
; "��G �% �A �N�� b�� �B> ��� � �� �AJ�

�A bJ�H�.  
b�� 6���� �� i��� ( � ������� � +H��> : � ��	 ����� �% 4� ���:� ��  '�� ������� ��

 �� ��PN R� <�A .F�	 
� �'$H ��	 ����� 	 
; �!E D4J�� "��G 6���� �� i��� ( � ���
 -���� � 
� �� � 6s) : ��H���	 �� �� �o B� � � ��"� �� �� ��N��� � ��V� �$ R� �� �3*�d

�'1��7� w:� R� 6� �3'� �1��N � ��� #N 6�()[�((\�G]  : ��PN R� �%�*��� <� ���N 4�� c*� �%
 �)����	 (% �� "%�\� �� ��		 ( � ���N � �*o <J� <	 �% 
; �%��� ��� 	 ������ ���N �� �

 {�Y%� �� b"$ 
; �� ( � <�	 � ���N <�� 
!'% 
; �B> <	 � �B> ��hF �%�H�� � ����

!%��� b"$ �� {�Y%� 4�j�F ��PN R� �; �!?'G ( � <��� � ���N <�� . �7,P� �!� �� �*P�

 ( � �%�%�7��� � �F D�� �% <�A 6�%�7��� ��hB� <�	 
; ��A �� i�F ���	 
� �� "f �> ��
 �NH� �%�I'�!N �� �G �% �� ��� (JKo ( � ��� � 
� �H�; �� ��		 �� �G �% �� (��� �% �� �I�B�

��� ��� � ( � �%�7�̂  �H�% 	 
� ������ �� <��� 	 �� �% �� Db��H.  
 
; ��� 4�� �% �P%�7� C'� +��� �B> ��� `��� �j �� �OK'j � ( � �%� ��� ���	 �

 <��� ���N 
; (	 �"7� �*�j�L {�Y%� 	 �% D4�� `��� �j  �� �� % D{�Y%� �� b"$ ( � ���N
 �-�F� ����� 	 
; �����j� �� �N �'%	 �� <J�� `��� w��*� �� �*'l �j ( � <��� � ��

<	 �;�� ( ��> H�'P�.)[�( ( ��	 �"'�H �N � ( � �-�F� �!'% �� 0�$	 +��� 	 
; ( ��> 
(	 �% (H�N 6�$� �� �G +��� .hF �� b�A  t��� �B> `��� �j � +��� 	 �G �%� ��� �N��S D�"'�; 

J� .  
 ( �H� 6���hF 4�  ��� 
; ( � �GH�-� <��� � 
; <	 ��A S��o 4		 
� �P� A ����� ��

4J�� 6���� . �� 4\��H �� �% d �� +��� 
; �N H�H� .hF D��PN R� �fH  7$ 0 �� 
; �!
 
; �	 b�� �� 
� �*�"� ��  7$ 0 �� �� (��� "%�] 
� �!� �� ��� �� (J�H� �h; (�� 
� ��"�
 +�!�� ���	 �� 
� �� � 6s - �� S�H �"7� Db"'K*o ( � �%�%�7��� 	 
; �� i�F ��� bא� �!�

 �%��I2 �� �%�%�7��� 	 �� <��H� +�PQ �N <��� D<�� 6���� ( � �%��"*G  ��� � 
; <	 ��A 
�
���� � ��PN R� �! 4�A  �u ��) :W� '�� � W�7'�� � �*'!�� �#� ��$ +�P1� 6�7P1��()[�((\�G]  :

�N <"*G �� �'�� D�'!�� D( � �*'� �� 4��H� (\��F 
; 4	 i�F ��� 6�!'% . �� ��PN R� 	 �*P�
	 ���:� �� \� �NH� ��hF �� <	 
; 4	 � ( � +�PQ �� (\��F .hF 
� �#:� �� ��A  �} �� D<

 �� D ��� �� 4� 6�7��� 
; <	 +�$ 4"*G D4��H� �� �N �%��"*G � � �%�7'�� D�%�*'!�� ( � ~�F�
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R� b��H �#�% �� �%��"*G 	 H"G 	 
; <	 ��L�H 
� ��"�)~( 
; D<	 ��'��� � ) 6�7���  � �
<J�� `��� �j ( � ��� � 
; ���j 4� 4"*G +�� 
� ( � (	 
; �	 b�� �% 6�%�7��� 6��"*G �L

 ("��P� �� 4J�H� (�*� �� �N ��� �� ��L�H (S�o� �� ��	 ����� 	 ������� 
; (�A ����P� �% D��
4J�� 6���� ( � ��� �� 4��H �%H� 6���N �N ��� "��G 6�%�7��� �% 4J� ( �H� ��.  
L	 D(�A� �%�	�� �B> H� �NH�� 
; 4  ���� ��	 ���� �� ������ 
;�	 �������  � S�H �

 ��� 
; 4  �� <"%�\� �� �*�l ����� �� ��	 ����� 	 
; 4	 ��A 0�#o�� �*E �� 4"%�G
4J�� <��%H	 �� +� ��� � ��PA ����� 	 "��G . �� �!h� �� ��� 	 �� 9� �%�%�7��� 	 �	 
; �!E

����� 	 S�H �L	 D4a'���P� ("G ( �} �N �%�%�7��� �� 4a'� �IF �'��N �N ���'� �� w$H ��	 
 �% �%�JL � �G �B> �*'%��- � ��	 ����� 	 D4J�H� (�*� �� �N <�	 
; �!E 4�� <��%H	 �G
 .Q�G �� "��� .hF �G 
� ��	 ����� �� D4a'� b��H� �5o �N ��� �% J�� �� �I�B� �� 4��

4�� 0�$	 H� 4	 �� �G �% �� 4�o��H �%  !� �� "���$.  
 9� �������4H���� �� A 
; 4 �% . 4H���� �� �� �� 4H�F� �j�L  �5*F 	 (H�!j �G �� ��

 4 I� ��L	 �� <a�"��� ( �H� 
*�l ����� �� 4	 +� � 6�'A �	 
� �P� A ����� �� �!E
4a'� �N �*��H �%�o��H ��  !�.  

 "��G �N �*'%��- ��	 ����� 	 .��F�� bH��� �! 
� �N���P� �� �G ������� ��� �% D4� �'��N
 	�� 
; 4  �% (S�o�)�GH ( <�5o �� �� 4� ������� .G �� �� ��u �� .G��� { Q �� �> �� <J��

 <J� 8�N �� 9� �; .G 	 
; D<J�� + o ���	 ������� �� 
; ���� ��3�� 
� �H��� �� �H�;
+�� <J� 
�� �5o ����� ��� 4	 ���  � �� �A .��F�� 9� 4	 �B> ��� � 4� 	H�� 4	 �� 
; 

 �� 9� 
; ̀ �> ��� 
; (	 ( #F ( G� G �A 9'#1N �� (	�'� {�Y%� �� ��"$ �>  N 4  6��A 
�
 ��̂  � 9� +��,� 	"��G ��	 ����� 
; �!E 6�7��� �� �� ��u �� �� 4� ������� <�A 8�N

��� �� �F D4	 ��F (�� ��3�� b�l 
� 	H�� 4�A  �u �NH�� 4	 �� D��F�� �B> + o ���	 ����
 4	  ,% 4	 �� �3�� H�37o "%�\� 4	 �� D�%S �! 4  9�PN 4H�� 9� ��PN R� 	 
; 4��H� ( �
 �%�� o b�} �L	 
; �!E D�A 9'#1N "��G �� �������  � 4a'� 
�� 6�7���  � 
; �5o ���� 
;

 .���� �� ��F� ����� 4H� .G � �� 4�� �"'� 	��� 
� �*�l ����� �� �� 4a'� 4"%d ���  N
 ��F� ����� b�l 
E�*% �N� 7�- ����� 
; "��G ������� �% 
�'% .��uH <�E ������ ����� 	
 �� 	��� � �*�l ����� 
; (	 �	 �� {"� �� �F�� �%�=�5o	 �P� A ����� 	 D4J� 0�$� �

4� ���� �B> �'�BG"G .4"%�G �*'� q�  � �%�=�5o ����� 
; "��G �% ( � � '� � �� �A 9'#1N 
�A �%� �%���.  

 �!E ��F� H�� �B> ��"$ � 
� ����P� �� ( � �;  � 	 �G 6�%�7��� 
; ��?% iA 
� 4	 ��
 "*�; �� ( � �H�I� 	 
; (	 ��Sd ��	 ����� �� D<J�  �� < � ��� �� <	 �P� A R� 	 �	 
;

� �%�'�u � b�} ~�F �� <J� (H�LHd �%d	�$ 
� 
; 4	 ��'�� )*G  G �� �	 �� ( � �*'*����� �
 4	 �� .!?�  K� D�"' 4	 �% 6��� 9I?� �� 6�G 3� 6�A �� �%�:N�� 	 �%�%�7��� 	 �%���� ��l
 �%�J� ( !� �G �� ��'�%��� (H�� �G �� 
� "*�; �� ( � �%� ��� 	 6�%�7���  '7A �= 
; <	 
�

�%�%�7��� 	 .7$ �L	 
; Db�A c-�� 
�"'E =� .�d �'NH�57� �� {��F� 	 .  
 
K�'G �> 
; D4	 a�S��H 45'L� �"G �� (\��% �H�F 
� ����� �� �'�%��s �� .���N 	 ( � �H�I� 	

�\��H ��	:  
[- 4	  N D�A ��F �=�N (Jh?G �� �%��	 �� 4H�=5'� � �� 4H�57� �OG �*�	 
� �%�%�7��� �� 

��'G 6�7���  'L �� 6�7��� 	 _�� 
; .�LH� �N �%�	��'� �%� ��� 	 6�%�7��� 0��S �� 4a'� �% 6�
.N� .'!j 
� ��"F �� <��� 	 ( Fd�G 
;.  
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r- ����	a'% 4		 �N .G �� �� .����H �%H��� �� �%S��� �*� N �*'%��- �Pf� �H�% �� �%�7�s 	 
<	 
� ������ �$ � �� �E��� {��F� 
; b�j ���	.  

v-%��- �%�7�s �� c� ?N 	  (Jh?G �� ���:� �� ��N�� �B>  =} � c� ?N ����� 
�  =} �� �*'
��'%� �*'%��- ��A\�o _d �� �� �Pf� �� <�E �� b�A ��F �B> H� �=�N.  

|- DH���� .hF 
; 6� .���*'� H� - �B> �� '� �7�$ �� < !� .hF 	 6�%�7���  '7A �= 
 �N ��� �� .��� "G �� �N {H�P� �� ��$ D�	� D	�	 �%�	�	 �� H���� 	 �%� ��� 	 �� � J��A ��

b�A <� '�.  
�- �� ��F� �� ��	� <��� 	 �� b�� �G�?� 6�E ( � <��� 	 
�  =	 �� �G�	� �� �-�F� 	 

 �� �% � �  �} �*� N �*�l ���"�� �� ����� 	 b3א� _�� 
; 4	  N b� hF 
� �*�l �����
4a'� �= ��.  

�- �B> c� ?N ����� 	  �	 4a'� .�� 
; �!  b���2�� �N�I2 �� �%���%J �� �� ��� �� H�!%�
 	 ����� 	 
� 	H�� 4	 �� �� (	 �%\� 9'#1N 	 
� 6��S �% �� �� �F� _�� �	 D(	 c� ?N �%��B�

b�� �"'� 0�3#A �� �%�!A "%�\� �� ��*� �� 6s - 	 "'��N �%�*7j	.  
�	 ����� 	 �=�N <JK%�E �� �%�%�7��� �% � 
; (	 4H� f �� +Sd �	 �N �%� '�� �� �%���H �%��

 D�A �% +�7N 6�Y�%�� 6���N �� �P� A ����� 	 �� �N�%�7��� 	 
; 4J�� "*�; ���	 ( � �%� ���
4� �%  1F 
� �� �N +�,% ���'� �� 	�Y�-� DH���� D�*� � D�%��	 D��$ �%�%�7��� 	 ��.  

co� � �� �%�VF��co� � �� �%�VF��co� � �� �%�VF��co� � �� �%�VF��        
[- D0H�� ��% 	 [��.  
r- D�� A� "7�� "'� �7o N D8'�N ( �S �G� 	 D+��� H	 ���7� �'G �G��H �[¢� .  
v- D0H�� �G�N 	 ���s .  
|- D`�l <J�� Dz '%"7� .���� ��G D<H�BG r�r¢� .  
�- D̀ �l <J�� Dy"��� ��t �� y���Y� ��G y���Y� ���� D<H�BG [��¢� .  
�- D0H�� <"���� 	 ���s .  
�- D��3'G  D5o ��*�r������A �#�!� D¢� .  
�-+ o  '�G W�"��P� .�- �� �t� ��G D<H�BG .  
�- D0H�� �#� 	 r���s .  

[� - D0H�� .:% 	 �[��s .  
[[ - D0H�� 6�*�£� 	 ���s .  
[r - D0H�� "$H 	 r���s .  
[v - D̀ �l ����*� D6s �� +�!�d� c��q� [��¢� .  
[| - D`�l �N� D��	� � ����d� ��I� ����¢� .  
[� - D+��� H	 ���7� �'G �G��H �r¢� .  
[� - D0H�� �*:�7� 	 ���s .  
[� - D`�l ���	  '�IN ��G�� [|[�¢�.  
[� - D0H��  �	 	 ���s . 
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  احكام غصب در فقه اسالمي
حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، (اي بين مذاهب هفتگانه اسالمي  بحث مقايسه

  ون وضعيمقارن با قان)جعفري، زيدي و ظاهري

  

  پنجمبخش 
  

  عبدالجبارحمد شراره: تاليف
  عزيز اهللا عليزاده مالستاني: ترجمه و تلخيص

  

  
  

  .باب دوم، ضمان مغصوب و احكام آن
  :ضمان و احكام آن، كه شامل سه بحث است: فصل اول
  وجوب و ادله ضمان: بحث اول
  كيفيت ضمان: بحث دوم
غاصب دوم همان مال غصبي را از غاصب هاي پياپي، يعني  غصب(تعاقب ايدي : بحث سوم

  ...)اول غصب كرد و

  وجوب و ادله ضمان: بحث اول
اسباب ضمان زياد است؛ ليك . غصب در فقه اسالمي، سببي از اسباب ضمان است

يد : الوقوع است و فروع وسيع دارد، چهار سبب استهورترين اصول ضمانات و آنچه كثيرمش
است به عنوان يكي » يد«مقصود ما در اينجا متعرض شدن . ، اتالف، گول زدن)استيال عدواني(

  .از اسباب ضمان
اسباب ضمان سه چيز است، هرگاه يكي از : است افي از فقهاي مذهب مالكي بيان داشتهزق

» يد«سوم آن ... شود، اگر موجود نشود ضمان واجب نيست اينها موجود شود، ضمان واجب مي
   )1(.غير اطميناني است» يد«اخل در غاصب د» يد«و . غير اطميناني است

و در تعريف غصب گفته فقها . فقهاي اسالمي اتفاق دارند در آن كه غصب موجب ضمان است
  . شكار شودآبه خوبي ) غصب موجب ضمان است(در اين خصوص بيان شد، تا اين حقيقت 
صب وقت وجوب ضمان، وقت تحقق غصب است؛ زيرا غ: كاشاني از فقهاي حنفي گفته است

) غصب(، وقت وجود سبب آن )وجوب ضمان(و وقت ثبوت حكم . شود موجب ضمان مي
   )2(.است

گيرد، حكمش گناه و  غصب اگر با علم به آن تحقق مي: مرغيناني از فقهاي حنفي گفته است
متوقف بر قصد  اگر بدون علم باشد، غرامت است؛ براي آن. است) ضمان(غرامت  كه حق العبدي 
كه بداند غصب حرام است، مال كسي را به صورت عدواني اخذ كرد   بدون آناگر كسي. (نيست

و آن را تلف كرد، بايد غرامت آن را بپردازد، اما عقاب ندارد چون گناه متوقف بر علم و قصد 
  .)است
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اگر كسي مال كسي را كه مالش محترم است، : شيرازي از مذهب شافعي بيان داشته است
:  روايت كرده كه آن حضرت گفت)ص(از نبي» سمره«كه  ؛ براي آنشود غصب كرد، ضامن آن مي

 و در مذهب حنبلي، در عده گفته )3(.بر ضرر يد است چيزي را كه اخذ كرده تا آن را برگرداند
:  فرموده است)ص(كه نبي كند، بايد آن را برگرداند؛ براي آن كسي كه چيزي را غصب مي: است

و بر او واجب است اجره آن . ه تا آن را به صاحبش بدهداست چيزي را كه گرفت» يد«بر ضرر 
منافع مال غصبي را  مال را در مدتي كه در دستش بوده بدهد، براي آن كه در اين مدت 

   )4(.شود تفويت كرده، و منافع داراي ارزش است مانند اعيان، پس آن را ضمان مي
موجب :  رشد نيز گفته استدر مذهب مالكي، قول قرافي را در اول بحث نقل كردم، و ابن

ضمان يكي اين است كه مستقيماً مال كسي را اخذ كند، يا آن را اتالف كند و يا بر آن استيال 
  ) 5(.يابد

غصب منافع مانند  غصب اعيان، از اسباب : در مذهب جعفري، شيخ طوسي گفته است
 كه صاحب خانه از كسي كه مدتي مانع شده از آن ()6(.ضمان است، مانند منافع خانه و جامه

اش، و صاحب لباس از لباسش استفاده كند، كرايه منزل و لباس را در آن مدت ضامن  خانه
  .) است

» يد«از جمله آن ... اسباب ضمان زياد است: است شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا گفته
بدون استيال بر مال غير است به غير حق؛ يعني بدون اذن مالك آن و » يد«منظور از . است

پس اگر كسي از روي عمد و علم و اختيار، مالي را غصب كرد، كار عدواني و حرامي . اذن شارع
  . به عالوه اثر وضعي آن كه لزوم دفع غرامت است) عقاب دارد(را انجام داده 

و اگر از ) بايد قيمت يا مثل آن را بدهد. (و اگر آن را تلف كند، همان غصب معروف است
   )7(.ندارد، ولي ضمان دارد) عقاب(اختيار نبوده، حرمت روي عمد و علم و 

اگر غصب كننده، جاهل، ناسي و صبي باشد، احكام دنيوي : و در مذهب زيدي، عنسي گويد
شود، كه عبارت است از ضمان و لزوم غرامت و ساير احكام غصب، نه  غصب بر او واجب مي

من. است گناه و عقاب كه از اينها برداشته شده : ير قاضي در شرح المجله بيان داشته استاستاد 
  :اند دو طريقه را در پيش گرفته» يد«فقها در مورد وجوب ضمان در حالت وضع 

و . و اين مذهب ابوحنيفه است. ضمان فقط در اعيان است نه در منافع: گويد مذهبي كه مي
و اين مذهب . در منافع و اعيان به طور مساوي ضمان ثابت است: گويد مذهب ديگري كه مي

  ) 9(.اند اكثر فقها غير حنفي است؛ چنانچه قوانين مدني غربي هم همين راي را اتخاذ كرده
اي كه فقها در قول سببيت غصب براي ضمان، اوالً، قاعده شريفه است كه در  ترين ادله عمده

 است كه چيزي را كه اخذ كرده تا آن) يد(برعهده : اصل حديث نبوي است و آن اين است كه
  ) 10(.را ادا نمايد

كرديم، مالحظه  ما اعتماد فقها را بر اين قاعده، وقتي سخنان آنها را در اين مقام نقل مي
  :و ظاهراً جهت استدالل به اين قاعده، اين صورت است. كرديم

اخذ كرده بر عهده آن است؛ يعني مال » يد«كه، آنچه را  ظاهر حديث اشاره دارد به آن
و كسي است كه آن را » يد« و استيالي آن قرار گرفته است، بر عهده »يد«ماخوذي كه تحت 

ر احتمالي تحت . اخذ كرده، و اين عين ضمان است عاديه قرار گرفته و » يد«بنابراين مالي كه ب
يا مال غير ماذون بنابه احتمال ديگر، با آن كه آن يك موجود خارجي است، در عهده اخذ قرار 

   )11(...مه او به وجود اعتباري، تا آن كه آن را ادا كنندگيرد، مستقر است در ذ مي
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، اجماع منعقد است بر اعتبار غصب، سببي از اسباب ضمان و ما كلمات فقها را در اين . ثانياً
  . آيد مورد نقل كرديم، كه از آن مثل اين اجماع به دست مي

گذارد، با  صوب ميثالثاً، قول به وجوب ضمان به مجرد آن كه غاصب، يد خود را روي مغ
انگيزه فقهي و اصول شريعت موافق است، كه به حرمت غصب و تصرف به ملك غير و تجاوز به 

  . كند آن به هر شكل از اشكال، تصريح مي
رابعاً، همانند اين الزام، غاصب را در برابر مسووليت اجتماعي او، در مورد ضمان مغصوب قرار 

و به رد كردن و برگرداندن مغصوب . ي اين مسووليت برآيد كند از عهده دهد، او را ناچار مي مي
  . مبادرت جويد، و اين هدف شريعت است

خامساً، اين ضمان به عالوه آن كه به مثابه گوشمالي دادن غاصب است، و راه را بر او سد 
كند، تا ثمره آنچه را غصب كرده نچيند و از مال مغصوب به هيچ شكلي بهره نگيرد، يك  مي

  . عمده براي نفرت از تعدي بر اموال و حقوق مردم استعامل 

  شود؟ ضمان چه وقت واجب مي: بحث دوم
 مالك - گفته شد كه مال مغصوب اگر باقي است، هر چند قيمت سوقي آن پايين آمده باشد

ثابت و متعين است و  تواند، غاصب را ملزم به ضمان نمايد، زيرا حق او در عين مغصوبه،  نمي
  . ست و صحيح نيست منتقل به بدل شودعين باقي ا

 اگر عين  اما در صورت تلف و استهالك عين، مالك حق دارد از غاصب مطالبه بدل نمايد،
  . مغصوبه مثلي بوده، مثل آن را بگيرد، اگر قيمي بوده، قيمت آن را بگيرد

و اين . ام  و من در حدود اطالعات خود مخالفي را نديده)12(فقها بر اين حكم اجماع دارند،
غصب موجب : و شيخ ابوزهره گفته است. اند  نيز نقل كرده)14( و ابن رشد،)13(اجماع را شعراني

شود در صورتي كه مال مغصوب تلف شود، چنانچه اتالف موجب اين ضمان  ضمان مي
 هم تصريح به 193 و قانون مدني عراقي در ماده)16( المجله نيز اين راي را پذيرفته)15(.شود مي
   )17(.ن مطلب كرده استاي

  كيفيت ضمان
اما چگونگي . شود گفته شد كه اگر مغصوب تلف شود، غاصب با اجماع فقها آن را ضامن مي

  . كنيم ضمان را در اين نقطه به تفصيل بحث مي
در بحث تمهيدي مثلي و . كه مثل دارد، يا مثل ندارد شده را خالي نيست از آن مغصوب تلف

اند كه غاصب ضامن  آنچه براي ما مهم است، اين است كه فقها گفته. مغير مثلي را معنا كرد
شود، اگر مال تلف شده قيمي  و قيمت را ضامن مي. شده مثلي باشد شود، اگر مال تلف مثل مي
  . باشد

  در مذهب حنفي آمده است
در آن » سلم« از چيزهاي كه - اگر مكيل و موزون يا معدود را: ابوليث سمرقندي گفته است

 پس اگر آن را هالك كند، يا خود به خود تلف شود، غاصب مثل آن را ضامن -ايز استج
  )18...(شود مي

پس اگر مال غصبي مثل داشته . مغصوب يا مثل دارد، يا مثل ندارد: و كاشاني گفته است
بايد مثل آن را به صاحب مال بپردازد؛ زيرا ضمان غصب، ) در صورت تلف يا نقص(باشد، 

و تمسك كرده به آيه .  تعدي و تجاوز است، و آن مشروع نيست مگر به مثل آنضمان از روي
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و اگر مغصوب مثل ندارد، غاصب بايد قيمت آن را بپردازد، به جهت آن ...) و من اعتدي عليكم«
   )19(.كه پرداختن مثل آن امكان ندارد

  در مذهب شافعي
ن، مثل داشته باشد، غاصب مثل اگر مغصوب مانند حبوبات و انواع روع: در مهذب آمده است

  )20(.شود آن را ضامن مي
مال غصبي اگر قيمي باشد و تلف شود، غاصب آن قيمت باال را از : و غزالي نيز گفته است

   )21(.شود زمان غصب تا زمان تلف، ضامن مي
اگر مال مغصوب تلف شود، اگر با كيل و وزن فروخته شود، مثل آن را : ابن قدامه گفته است

اگر مغصوب تلف شود و از جمله مكيل يا موزون : و مرداوي گفته است) 22(...شود ن ميضام
مذهب بر . شود، و همچنين اگر تلف كند همين حكم است باشد، غاصب مثل آن را ضامن مي

متفاوت،  مانند  همين است و اصحاب بر اين راي اتفاق نظر دارند؛ چه اجزاي آن مساوي باشد يا 
   )23(.و در عمده به اين حكم قطع كرده است. واع روغنسكه، حبوبات و ان

  

  در مذهب مالكي
اگر مغصوب فوت شود، اگر مثل داشته باشد، مثل آن را برگرداند، اگثر : ابن جزي گفته است

   )25(.مثل نداشته باشد، قيمت آن را برگرداند
كه اگر آن از مكيل  اگر عين مغصوب زايل شود، علما اتفاق دارند به آن: و ابن رشد گفته است

يا موزون باشد، غاصب مثل آن را به صاحبش بدهد؛ يعني از نظر صفت و وزن، مثل مالي باشد 
  ) 26(.كه تلف شده است

  در مذهب جعفري
مال مغصوب اگر مثلي باشد و تلف نشده باشد، بايد عين آن را : شيخ طوسي گفته است

   )27(.ندبرگرداند و اگر تلف شده باشد، مثل آن را برگردا
اگر مغصوب مثل نداشته باشد و آن را تلف كند، قيمت كامل آن را : در جاي ديگر گفته است

   )28(.شود ضامن مي
اگر مغصوب تلف شود، اگر مثلي باشد، غاصب مثل آن را ضامن : و محقق حلي گفته است

  ) 29(.است، اگر مثل نداشته باشد، قيمت آن را ضامن است

  در مذهب زيدي
آنچه بر غاصب واجب است، اگر عين مغصوب در دست او تلف شده :  آمده استدر التاج

  ) 30(.باشد، اگر مثلي باشد، مثل آن را ضامن است
اما اگر مال غصبي تلف شده قيمي باشد، غاصب قيمت روز غصب : در جاي ديگر گفته است

   )31(.را ضامن است

  در مذهب ظاهري
شود، بر  چيزي باكيل و وزن فروخته مي: اند گفتهابن حزم گفته است كه ابوحنيفه و مالك 

اگر غير آن باشد از اجناس و حيوان، پس قيمت آن را . غاصب رد كردن مثل آن واجب است
اگر مثل موجود نبود، . در همه موارد مثل را ضامن است: اند اما اصحاب ما گفته. ضامن است
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كه قيمت مغصوب  ود، و بين آنصاحب مال مخير است كه او را مهلت دهد تا مثل موجود ش
و . اين نظر حق است كه خالف آن جايز نيست: و ابو محمد، گفته است. شده را اخذ نمايد تلف

  ) 32(.بينيم ما براي كساني كه حكم به ضمان قيمت كرده است، دليلي نمي
محكمه عراقي در اين موضوع تطبيقات متعدده دارد، و در ضمان قيمي و مثلي قايل به فرق 

  )33(.باشد مي

  ادله ضمان مثلي به مثل
مثلي به مثل آن، آيات، احاديث و ادله است كه فقها ايراد كرده اما از جمله : اند داليل ضمان 

  :آيات
   )34(».فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«: قول خداوند است) الف

  . ، به او رفتار كنيدكند، همانند آن كسي كه بر شما ستم و تجاوز مي: ترجمه
 قرطبي )35(.اند زيادي از فقها به همين آيه، به ضمان مثل در صورت تلف مثلي استدالل كرده

علما در مورد كسي كه حيوان يا متاعي ديگري را كه باكيل و : در تفسير اين آيه گفته است
عي و ابوحنيفه و شاف: اند شود، مستهلك ساخته و يا فاسد كرده، اختالف كرده وزن فروخته نمي

اند، كه  غاصب بايد مثل را بدهد، و منتقل به قيمت  ا صحاب آنها و جماعت ديگر از علما گفته
  »...فمن اعتدي«: شود مگر در صورت عدم مثل، به دليل قول خداوند نمي

شود، و اين حكم به قضيه كاسه كه  عموميت اين آيه همه اشيا را شامل مي: اند و گفته
  ) 36(.آيد شود چنانچه بعداً مي اييد ميشكسته شده، ت

  ) 37(»وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به«: قول خداوند تعالي) ب
  . ايد، آنها را عقاب كنيد اگر شما را عقاب كرد، به مثل آنچه عقاب شده: ترجمه

. شود، كه عبارت است از ضمان مثل در تلف مثلي از عموم اين آيه مدعاي ما استفاده مي
ه مثل ما قتل «: و نيز قول خداوند تعالي) گويي غصب مال يكي از مصاديق عقاب است( فجزائ

   )38(».من النعم
  . جزاي كسي كه در حال احرام حيواني را صيد كرده، مثل آن حيوان را كفاره دهد: ترجمه

آياتي ديگري است كه با عموم خود، صالحيت استدالل بر مدعاي ما را دارد، مانند قول 
مثلها«: اوند تعاليخد   . كيفر هربدي، بدي است مثل آن: ترجمه) 39(».وجزاء سيئه سيئه 

  احاديث
شده مثلي  اما برخي احاديثي كه بعضي از فقها بر تضمين غاصب را مثل، اگر مغصوب تلف

  : اند باشد، استدالل كرده
گاه يكي از هايش بود، آن  از زني، نزد بعض)ص( از انس روايت شده كه حضرت رسول اهللا-1

 نزد او بود، كاسه را با )ص(امهات مومنين، كاسه پر از طعامي را فرستاد، و آن زني كه پيامبر
 كاسه سالمي را پر از طعام داد و )ص(آنگاه رسول اهللا. دست خود به زمين زد و كاسه شكست

  )40(.داشت كاسه شكسته را نگه
طعام بطعام واناء «: ، كه آن حضرت فرموداند  را زياد كرده)ص(بعض بر اين نص، قول رسول اهللا

يعني طعام در برابر طعام و ظرف در برابر ظرف» باناء.  
كه، اگر كسي مالي غيرش را مستهلك نمايد، مثل آن را  در اين حديث داللتي است بر آن

  . عليه است شود، و ضمان مثل به مثلي در حبوبات متفق ضامن مي
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اند كه آنها در مورد  آن جمله از عثمان و ابن مسعود روايت كردهاند، از  و احاديثي را هم آورده
  . اند كسي كه مالي را  مستهلك كرده به مثل آن قضاوت كرده

از طريق عبدالرازق بن معمر، از ايوب از ابن سيرين، از شريح روايت شده كه وي در مورد 
 شده از جنس خودش رنگ ريزي كه جامه را پاره كرده است، حكم كرده است كه جامه پاره

: آيا ثمن آن را بپردازد، شريح گفت: مردي گفت. باشد، و مثل آن را به صاحب جامعه بپردازد
نه، يابيده : شريح گفت. شود مثل يافت نمي: مرد گفت. تر است نزد او از ثمن مثل محبوب

  . شود مي
  . مثل كرده استاز قتاده روايت شده كه او در جامه كه آن را كهنه كرده است، قضاوت به 

شما حكم نكرديد كه شكسته را براي شكننده بدهيد، پس با : اگر گويند: قتاده گفته است
  : از دو وجه خالي نيست)ص(فعل رسول اهللا: گويم. حديث مخالفت كرديد

 داشته است؛  خورد و حضرت آن را نگه كه كاسه شكسته، ديگر به درد هيچ كاري نمي يا آن
بدارد و  ز ما جايز است كه هر كه متاع غيرش را كه فاسد كرده است، نگهچنانچه براي هر يك ا

كه كاسه عايشه را كه حضرت به زن ديگرش زينب داد، بهتر از كاسه او  يا آن. از آن بهره نبرد
ورنه ما يقيين . داشت و حضرت آن زياده را با آن كاسه شكسته جبران نموده و آن را نگه . بود
  . دهد ت هرگز مال كسي را به كسي ديگر نميدانيم كه آن حضر مي

پس اگر مثل از نوع شي تلف شده معدوم شد، از چيزي كه نزديك به مثل : بعد گفته است
  ) 42(.يا مساوي با مثل است، كامل كند كه آن نيز در اين باب مثل است

ي اقوال آنها  آن چنانكه ك-اند بينيم كه فقها اجماع كرده به عالوه آيات و احاديث متقدم، مي
و شعراني نيز نقل اين اجماع را كرده و . كه ضمان مثلي با مثل آن است  به آن-را نقل كردم
كه اجناس و حيوان هر چيزي كه غير مكيل و  اند بر آن پيشوايان اتفاق كرده: گفته است كه

و موزون را ب موزون است، اگر غصب شود و تلف شود، قيمت آن را ضامن مي ه شود، و مكيل 
  )43(.شود، اگر مثل موجود باشد مثل آن ضامن مي

و در اينجا راي . و مقصود او از پيشوايان ائمه اربعه، ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد است
مستند به عقل در استنباط اين معنا از آيات متقدمه نيز موجود است كه خالصه آن چنين 

  :است
كه ضمان غصب، ضمان جبران فوت شده و به جهت آن .  قيمت از نظر صورت، مثل است-1
تر است از قيمت، پس از مثل به سوي قيمت عدول  و معناي جبران به مثل، كامل. است
  )44(.كه از مثل متعذر باشد شود، مگر آن نمي
ه مثل با مشاهده علم حاصل مي-2 ه قيمت با اجتهاد؛ چيزي كه علمي   نسبت ب شود، و ب

  )45(.تر است از چيزي اجتهادي است مقدم
رجوع است به   ملزم كردن به مثل،: و شيرازي قريب همين معنا را بيان كرده و آن آنكه

تا زماني كه رجوع به قطع . و واجب كردن قيمت، رجوع است به اجتهاد و ظن. مشاهده و قطع
شود؛ چنانچه جايز نيست با وجود نص، به قياس رجوع  ممكن باشد، به اجتهاد رجوع نمي

  ) 46(.شود
ارجاع مثل عين به نظر عرف و عقال، : شود، و آن آنكه اين داليل دليل ديگري عالوه ميبا 

و اقرب به روح عدالت و ارجاع حق را به اهل آن است؛ حق و عدالتي كه . اقرب به عين است
  . شريعت مقدسه به دنبال تحقق آن است
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غاصب مثل آن را ضامن بنابراين در مورد مكيل و موزون اگر تلف شود، هم اتفاق دارند كه 
 - حيوان باشد يا غير آن-در متاع: مالك گفته است. اند اما در مورد متاع اختالف كرده. است

  ) 47(.شود مگر به قيمت روز تلف حكم نمي
واجب در مورد تلف كردن متاع هم پرداختن مثل آن است و : اند ابوحنيفه و شافعي گفته
و ابن خرم نيز همين راي را . ه مثل ناياب باشدك شود، مگر آن غاصب ملزم به قيمت نمي

  )48(.پذيرفته است
) شود كه در مورد حيوان و امثالش، قيمت را ضامن مي(و ظاهراً حجت مالك در مدعايش 

كسي كه حصه خود را در عبدي كه دارد، آزاد كند، حصه : قول رسول است كه فرمود
  . هشود به قيمت عادالن مانده باالي او قيمت مي باقي

وجه استدالل به آن اين است كه وي ملزم به مثل نشده است، بلكه ملزم به قيمت شده 
  ) 49(.است

  :ه كرده است به اين شرحشابن خرم با اين راي مناق
كه غصب ويا تعدي   شريك كه حصه خود را آزاد كرده، نه چيزي را هالك كرده و نه آن-1

ن را برايش مباح كرده است، آزاد كرده و يك كرده است، بلكه حصه خود را كه خداوند عتق آ
  . حكم از خداوند را انفاذ كرده است

 معتق مذكور در صورتي ملزم به پرداخت قيمت است، كه حصه شريك خود را استهالك -2
شود، چه دست تنگ باشد يا متمول، چنانچه  از اين جهت وي قيمت را ضامن مي. كرده باشد

كه، كساني كه در اينجا قايل به ضمان  كند، در حالي  را ميدر مورد هر مستهلكي همين كار
  . كنند قيمت هستند، اين كار را نمي

كه ابن ابي ليال و زفر بن هذيل، چه  توانند اينجا ادعاي اجماع كنند، براي آن و اينها نمي
  . كند دست تنگ باشد و يا تمكين مالي داشته باشد، او را ضامن مي

ته را به عنوان مستند، در وجوب ضمان مثل بيان كرده است، مگر آنگاه داستان كاسه شكس
  .كه مثل وجود نداشته باشد آن

  ناياب شدن مثلي
گفته شد كه فقها به تضمين غاصب، مثل را، اگر مثلي مغصوب را تلف كرده باشد، راي 

مثلي در دست مردم نباشد، يا حصول آن متعذر باشد، راي فقها مذاهب داده  اند، لكن اگر 
  اسالمي چيست؟

شكار آدر اينجا بين آنان خالف است كه ما ضمن نقل كلمات آنها در اين مقام، آن را 
  . خواهيم كرد

  در مذهب حنفي
اگر مثلي منقطع و ناياب شود، غاصب بايد قيمت روز خصومت آن را : ابن غانم گفته است

 را بدهد، و در نزد محمد و در نزد ابويوسف، قيمت روز غصب. بدهد، اين به نظر ابوحنيفه است
  )50(.قيمت روز انقطاع را بدهد

اگر مثلي دردست مردم ناياب شود، و مثل مغصوب در بلد او : ابوليث سمرقندي گفته است
  )51(.شود يابيده نشود، قيمت روز خصومت را ضامن مي

  در مذهب شافعي
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 روز غصب تا روز فقدان، اگر مثل مفقود شود، قيمت اعال را از: در اعانته الطالبين آمده است
  : و غزالي در مورد ضمان مثلي هرگاه تلف شود، چهار قول را نقل كرده است) 52(.شود ضامن مي

   قيمت اعال از روز غصب تا روز تلف،-1
   قيمت اعالي مثل از روز شروع كمبودي،-2
   قيمت اعال از روز غصب تا روز شروع كمبودي، و-3
  ) 53(.قت مطالبه ضمان قيمت اعال از روز غصب تا و-4

  :و رملي در حالت فقدان مثل، ده وجه را به ترتيب ذكر كرده است
   قيمت اعال از زمان غصب تا زمان تلف، -1
   قيمت اعال از زمان تلف تا زمان تعذر مثل،-2
   قيمت اعال از زمان غصب تا زمان مطالبه و غرامت كردن قيمت،-3
  تا زمان مطالبه، قيمت اعال از زمان ناياب شدن مثل -4
   قيمت اعال از زمان تلف تا زمان مطالبه،-5
   قيمت روز كه مغصوب تلف شده است،-6
   قيمت روز كه مثل رو به كمبودي كرده است،-7
   قيمت روز مطالبه، و-8
تر، قيمت اعال  در حالت فقدان مثل، قول صحيح: و گفته است.  قيمت روز حكم به قيمت-9

  )54(.ن تلفاست از زمان غصب تا زما
كه اختالف فقهاي مذاهب را در اين مساله بيان داشته، بر راي مختار  و شيرازي بعد از آن

واجب در : خودش كه قيمت اعال است از زمان غصب تا زمان حكم، استدالل كرده است كه
وقتي مثل مفقود شد انتقال به اعالي قيمت از زمان . (ذمه غاصب، مثل است تا زمان حكم

  .) كند مان حكم پيدا ميغصب تا ز
چنانچه واجب در مغصوب، رد كردن عين است تا وقت تلف، پس از تلف قيمت اعال را از 

پس در مورد مثل هم قيمت اعال تا . كند زمان غصب تا زمان تلف به عنوان غرامت پرداخت مي
  ) 55(.كند زمان حكم به عنوان غرامت پرداخت مي
اصح قيمت اكثر است از زمان غصب تا روز تلف، استدالل : اما رملي بر قول مختار خود گفت

شود به رد كردن؛ زيرا  غاصب در حالت زياد شدن مغصوب هم مطالبه مي: كرده است كه
  )56(.شود ضامن مي) و مغصوب تلف شد(وقتي رد نكرد . غاصب، غاصب است

  در مذهب حنبلي
 قيمت مثل را در روز كه اگر مثل شروع به كمبودي نمايد، غاصب: در المقنع گفته است

را ضامن ) غرامت(قيمت روز قبض : و قاضي گفته است. شروع به كمبودي كرده است بدهد
  )57(.و ضمان قيمت روز تلف هم از وي نقل شده است. است

اگر مثل رو به كمبودي رود، قيمت همان روزي را كه شروع به كمبودي : ابن نجار گفته است
اگر مثل كمياب شود، قيمت همان روز را كه شروع : ي گفته استمرداو) 58(.كرده است، بدهد

مذهب همين است و جماهير اصحاب اين را : بعد گفته است... به كميابي كرده است بدهد
و قبل از آنها در هدايه، . پذيرفته و در وجيز و محرر و ناظم المفردات، به آن جزم كرده است

و حارثي . است) حنبلي(، و اين مختصات مذهب اند مغني و شرح و فروع، به آن جزم كرده
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الزم است قيمت روز تلف را بدهد، و : گفته كه ابن عقيل اين قول را نقل كرده است و آن آنكه
  ) 59(.گفته شده كه قيمت اكثر را از روز كميايي تا روز تلف بدهد

  در مذهب مالكي
اش  جات كه آن را در فصل هاگر مثلي ناياب شده، مانند ميو: سيدي احمد دردير گفته است

) ميوه(شود كه مثل  غصب كرده بعد مفقود شد، از روي وجوب بايد صبر كند، و بر او حكم مي
   )60(.كند كه در آينده وجود پيدا مي را بدهد، براي آن

  در مذهب جعفري
شود، پس اگر بعد  اگر مثل رو به كمبودي رود، قيمت آن مطالبه مي: شيخ طوسي گفته است

كه مدتي سپري شد كه در آن اختالف  اياب شدن مثل، قيمت آن را قبض نكرده باشد تا آناز ن
  )61(.شود نه قيمت روز نايابي  مي شود، از او قيمت روز قبض مطالبه قيمت پيدا مي

هرگاه وجود مثل متعذر شود، غاصب قيمت روز اقباض را ضامن : و شهيد ثاني گفته است
   )62(.است، نه روز نايابي

اگر مثل مفقود شود و هنگام مطالبه قدرت بر آن نداشته باشد، رد : يخ مغنيه گفته استش
كه در  و براي آن. كه تكليف ماليطاق قبيح است شود، براي آن كردن مثل از غاصب ساقط مي

و آيا قيمت مثل روز غصب معتبر است، يا روز تلف . دفع كردن قيمت جمع بين احقين است
  ؟)باالترين قيمت(و اقباض يا اعلي القيم مغصوب، يا روز ادا 

اند بر  فقهاي جعفري به شهادت صاحب جواهر، اتفاق كرده: اينجا شيخ مغنيه نقل كرده است
كه ثابت در  كه غاصب قيمت سوقيه مثل را در زمان اقباض و ادا بايد دفع نمايد؛ براي آن آن

. به طور كامل معتبر استذمه  غاصب، مثل است پس قيمت ساعت ادا و فارغ كردن ذمه 
چنانچه اگر كسي مثلي را قرض بگيرد، بعد مثل مفقود شود، وي قيمت عنداالدا را 

  ) 63(.پردازد مي
  :آيد از اين مساله، يعني انقطاع مثلي در حين طلب، چند قول به دست مي

و اين قول ابوحنيفه و اكثر .  قول به تضمين غاصب، قيمت مغصوب را در روز خصومت-1
  ) 64(.هاي مذهب حنفي استفق
 قول به تضمين غاصب، قيمت روزي را كه مثل ناياب شده است، اين قول امام محمد بن -2

  )66(.اند  و حنابله نيز همين قول را پذيرفته)65(.الحسن شيباني است
  ) 67(. قول به تضمين غاصب، قيمت مثل را در روز غصب، و اين قول ابويوسف است-3

و اين راي مختار شافعي . غاصب، باالترين را از زمان غصب تا زمان حكم قول به تضمين -4
  ) 68(.است بنابر آنچه شيرازي بيان داشته است

 قول به تضمين غاصب، قيمت مثل را روز ادا، و اين قول راجع در مذهب جعفري -5
  )69(.است

  نظر مولف
ز انقطاع مثل؛ براي ميل ما به اين قول است كه غاصب، ملزم به ضمان است به قيمت رو

كه مثل تا زماني كه موجود است، برغاصب واجب است ك آن را رد كند، وقتي مثل مفقود  آن
منتقل مي و وقت انقطاع، وقتي است كه ذمه غاصب به قيم مشغول . شود به قيمت شد، 

  . شود، پس بايد قيمت مثل را در روز انقطاع مثل بدهد مي
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  تلف و ضمان قيمي
خواهيم كيفيت ضمان قيمي را  هم اينك مي.  كيفيت ضمان مثلي را دانستيمراي فقها را در

  :بدانيم

  در مذهب حنفي
و . درغصب قيمي، قيمت روز غصب يا روز اتالف واجب است: ابن قاضي سماونه گفته است

كسي كه قيمي را تلف كند، بايد قيمت روز غصب را : در عده المتقين نسفي آمده است
   )70(.بدهد

از غاصب، مطالبه به ) مانند حيوان(كه كه مثل ندارد  به خالف چيزي: ... ي گفته استمرغينان
) غصب(پس قيمت قيمي در روز وجود يافتن سبب ) غصب(شود، توسط اصل سبب  قيمت مي
  ) 71(.شود اعتبار مي

اگر مال  غصبي با فعل او يا به غير فعل او تلف شود، : و در مختصر مسعودي آمده است
كه مثل وجود نداشته باشد، ورنه بايد مثل را  يد قيمت روز غصب را بدهد، در صورتيغاصب با
  ) 72(.بدهد

شود كه ضمان قيمي در راي فقهاي اين مذهب، قيمت روز غصب  از اين نصوص روشن مي
  . است

  در مذهب شافعي
   )73(.شود غاصب قيمت اعالي مغصوب را از روز غصب تا روز تلف، ضامن مي

  بليدر مذهب حن
اگر مغصوب مثلي نباشد، قيمت روز تلف را از پول همان بلد تلف :  اين قدامه گفته است

   )74(.شود ضامن مي
و غير مثلي را به قيمت روز تلف آن، از همان پول بلد تلف ضامن : ابن نجار گفته است

  )75(.شود مي
 قيمي بر شود كه فقهاي مذهب حنبلي، برخالف مذهب احناف، ضمان از اينجا روشن مي

  . راي آنان، قيمت روز تلف است

  در مذهب مالكي
در مال غصبي كه مثل ندارد مانند متاع، حيوان و عقار، قيمت روز : ...  ابن جزي گفته است

  )76(.شود، نه قيمت روز رد  غصب را ضامن مي
  . فهميم كه راي مالكي با راي احناف موافق است از اينجا مي

  و در مذهب جعفري
اگر مغصوب قيمي باشد مانند حيوان و امثال آن، : د جواد مغنيه گفته است شيخ محم

غاصب بايد قيمت روز تلف را بدهد، نه قيت پيش از آن و بعد از آن را، هر چند مدت طول 
  )77(.كند كه روز تلف، وقتي است كه ذمه شغل به قيمت پيدا مي بكشد، براي آن

و اين موافق فاضل، شهيد ثاني، . ن تلف استاقوا وجوب قيمت حي: صاحب جواهر گفته است
سيوري، كركي، اردبيلي، بلكه در دروس از قاضي حكايت شده و روضه نسبت آن را به اكثر 
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دليل آن اين است كه وقت تلف، وقت انتقال به قيمت است ورنه پيش از آن به . فقها داده است
  ) 78(.مت سوقي آناجماع، غاصب مكلف بود به رد كردن عين، بدون ضمان نقص قي

شيخ جواد مغنيه قولي را از جماعت فقها نقل كرده است، مبني بر اعتبار باالترين قيمت، از 
بعد خودش بر آن تعليق زده كه اين . زمان غصب تا زمان دفع، براي عقاب و سرزنش غاصب

يمت كه، اجماع داريم بر آنكه اگر عين مغصوب را رد كند و ق براي آن. مجرد استحسان است
  . سوقيه او پايين آمده باشد، غاصب نقصان قيمت را ضامن نيست

) 79(اش نقل كرده است حاصل راي فقهاي جعفري بر اين مساله بنابر آنچه سبزواري در كفايه

  :اند اصحاب بر چند قول اختالف كرده: و با بعض اقوال مناقشه كرده و گفته است
 و محقق )80(.بسوط به آن راي داده است اعتبار قيمت روز غصب، كه شيخ طوسي در م-1

  . و اين موافق راي ابوحنيفه است. اين قول را به اكثر فقهاي جعفري نسبت داده است
 و )81( ضمان باالترين قيمت از زمان غصب، تا زمان تلف و اين از شيخ در خالف نقل شده-2

ق آن را نيكو شمرده و اين اختيار ابن ادريس است و محق. در جاي از مبسوط هم آمده است
  . است
، در دروس اين )82(و اين مذهب ابن براج و عالمه در مختلف است.  ضمان قيمت روز تلف-3

  . و اين موافق راي حنابله است. قول را به اكثر نسبت داده است
اين راي از محقق در .  ضمان باالترين قيمت است از زمان غصب تا وقت رد كردن قيمت-4

  .  نقل شده استيكي از دو قولش

  داليل اقوال
وجه قول اول اين است كه، وقت حدوث غصب، اول وقت دخول عين است در ضمان غاصب، 

  .پس بايد قيمت زمان غصب را داد
وجه قول دوم اين است كه، عين غصبي تا زماني كه موجود است، مالك آن حق ندارد قيمت 

رو، در وقت رد كردن عين مغصوبه اگر  از اين - چه قيمت زياد شده باشد ياكم- آن را بگيرد
و انتقال به قيمت در . قيمت سوقيه آن پايين آمده باشد غاصب، نقصان قيمت را ضمان نيست

و جه . اين قول ضعيف است: مولف. وقت تلف عين است، پس قيمت در حال تلف معتبر است
اعلي « حاالت قول سوم اين است كه، غاصب در جميع حاالت غصب، ضامن است و از جمله آن

تلف شود، قيمت همان زمان را ضمان است، پس » اعلي القيم«است، اگر در حالت » القيم
را ضامن » اعلي القيم«يعني اگر قيمت پايين آمد هم او (همچنين است بعد از آن حالت 

  .)است
و شايد وجه قول چهارم مبني بر اين باشد كه، واجب در مورد قيمي رد كردن مثل، و انتقال 

پس غاصب در همه زمان تا زمان رد، ضامن قيمت چيزي . به قيمت در وقت تعذر مثل است
ي براي ا ت را معتبر بدانيم، توجيهكه ما مطلقاً ضمان قيم آن و بنابر. است كه در ذمه او است

  . اين قول وجود ندارد
 ضمان كند كه قول سوم را پذيرفت؛ و آن اعتبار عقلي عدلي حكم مي: سبزواري گفته است
كه غاصب در اول زمان غصب، مكلف است در همان وقت، مغصوب  براي آن. قيمت روز تلف بود

را به مالك برساند، وقتي اين كار را نكرد، بر او واجب است نقصاني را كه براي مالك در همان 
اگر اين كار را هم نكرد، واجب است نقصاني را كه براي . وقت پديد آمده است، جبران نمايد

. و جبران نقصان يا به سبب رد كردن عين است. الك به سبب غصب پديد آمده جبران نمايدم
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در زمان ديگر، با رد كردن قيمت آن را در زمان اول يعني همان زماني كه رد كردن عين 
  . شود ناممكن مي

اما اگر مال غصبي كه تلف شده قيمي باشد، پس : در التاج گفته است: و در مذهب زيدي
  )83(.ضمان قيمت روز غصب است در بلد غصب، نه قيت روز تلفواجب 

  . و اين موافق راي حنفي، مالكي و بعض فقهاي جعفري است
شود، زيادترين قيمت است از  مال غصبي قيمي هرگاه تلف مي: و ابن مرتضي گفته است

   )84(.زمان غصب تا روز تلف
  . و اين موافق نظريه شافعي و بعض جعفري است

 استدالل صاحبان راي كه در ضمان قيمي تلف شده، قيمت روز غصب را قايل و خالصه
  :اند، داليل ذيل است شده
كه   آن روز غصب، وقت وجوب ضمان است، براي: كه اند به آن  احناف  استدالل كرده-1

. شود، و وقت ثبوت حكم، وقت وجود سبب آن حكم است ضمان به واسطه غصب واجب مي
   )85(.روز غصب را ضامن استپس قيمت مغصوب در 

كه حكم به ضمان غاصب در وقت قبض، مستلزم  شود مناقشه كرد، آن با اين دليل مي: مولف
ه قيمت عين در همان وقت نيست؛ زيرا مورد اتفاق همه است كه عين مغصوبه اگر  ضمان ب

ل ضمان مغصوبه كه اين قول مستلزم انتقا در حالي. باقي باشد، بايد آن را به مالك آن رد نمايد
   )86(.و اين دليل ندارد. است در حين غصب و قبض آن، با فرض باقي بودن عين غصبي

وقت حدوث غصب، اول وقت دخول عين : كه  استداللي كه سبزواري كرده است، به آن-2
چون فرض اين است كه عين (و ضمان در مورد قيمت آن عين است . است در ضمان غاصب

  )حدوث غصب( به ضمان شود در حال ابتدا دخول عين در ضمان او پس بايد حكم) تلف شده
و مناقشه آن به عين مناقشه سابق ممكن . اين دليل قريب است به دليل كاشاني متقدم

  . است
  :اند، اين است راي داده» اعلي القيم«كه به ضمان  و خالصه استدالل كساني

غاصب در جميع حاالت، ضامن : كه ن سبزواري از فقهاي جعفريه استدالل كرده است به آ-1
اعلي « پس اگر در زمان . است» اعلي القيم«مال مغصوب است، و از جمله آن حاالت، حالت 

 و  همچنين اگر بعد از آن تلف شود، نيز  تلف شود، قيمت آن زمان را ضامن است،» القيم
  . را ضامن است» اعلي القيم«

اعلي «براي ضمان عين به فرض تلف آن در حالت : كه شود به آن اين استدالل رد مي: مولف
، اثري نيست؛ زيرا آنچه مسلم است اين است كه عين مغصوبه تا زماني كه باقي است، »القيم

  .و ضمان قيمت به فرض وقوع تلف عين است، نه مطلقاً. زياده سوقيه را غاصب ضامن نيست
غاصب : ده است؛ و آن آنكه شيرازي از فقهاي شافعي، همانند دليل سابق استدالل كر-2

كه زياد شده است، ضامن است مانند حالتي كه در آن غصب  قيمت عين مغصوب را در حالي
   )87(.صورت گرفته است

  .مناقشه اين دليل همان مناقشه سابق است
  :دانند كه قيمت روز تلف را ضامن مي داليل كساني

ب برغاصب رد كردن عين مغصوبه واج: كه اند به آن  بعض فقهاي اماميه استدالل كرده-1
 و - قيمت آن زائد باشد يا ناقص-و غاصب مخاطب است كه آن را به مالك آن رد نمايد. است
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پس اگر عين غصبي تلف شد، واجب است قيمت عين در . باالجماع ضامن نقصان قيمت نيست
اما با . ذر استكه حق به قيمت وقت تلف انتقال يافت و بدل آن متع وقت تلف را بدهد؛ براي آن

گيرد، بلكه ذمه با اين فرض مشغول به رد  ثبوت و وجود عين، قيمت آن به ذمه تعلق نمي
و انتقال به قيمت، انتقال به بدل است و آن درحال وجوبش ثابت است، و . كردن عين است
   )88(. حال تلف است حال وجوب انتقال،

قيمت در ذمه غاصب در هنگام : كه ه آن ابن قدامه از فقهاي حنابله استدالل كرده است ب-2
پس معتبر همان . شود، زيرا قبل از آن، واجب رد كردن عين است نه قميت آن تلف ثابت مي
  ) 89(.حالت تلف است

و ما بر آراي سابقه . كه داليل آن قوي است ميل ما به سوي همين قول است، براي آن: مولف
  . و داليل آن ايراد كرديم

  

  منافع مغصوب
ميان آورديم، كه آيا ممكن است آن را مغصوب و در در  باب اول از زوائد مغصوب سخن به 

ه اين خصوص توضيح  صورت تلف، مضمون اعتبار كرد يا خير؟ و در جاي اش آراي فقها را ب
  . داديم

گيرد؟ و آراي  گيرد يا نمي هم اينك سخن از منافع مغصوب است، كه آيا مورد ضمان قرار مي
  :شويم اين خصوص متعرض ميفقها را به 

  در مذهب حنفي
 و )90(.شود منافع مال غصبي توسط غصب و اتالف مضمون واقع نمي: سمرقندي گفته است

و بنابراين، منافع اعيان منقوله مغصوبه خارج شد، كه اينها در نزد ما : ... كاشاني گفته است
  )91(.شود مضمون واقع نمي

گيري باشد، و مال يتيم و وقف، قايل به ضمان منافع  بهرهمتاخرين، بين مالي كه آماده براي 
  . اند، و در غير اين سه مورد قايل به ضمان نيستند شده

غاصب منافع مالي را كه غصب كرده است، از قبيل سوار شدن حيوان : در لباب آمده است
اصل شده كه منافع در ملك غاصب ح ؛ براي آن...شود و وسكتاي خانه، ضامن نمي) جات عراده(

و اين حكم در غير سه مورد است، كه در آنها بنابه اختيار متاخرين، اجرت المثل واجب . است
و آن سه مورد، وقف است و مال يتيم، و مالي آماده براي بهره . است و فتوا هم بر همين است

  ) 92(.برداري
منافع نيست، به از اين فتاوا ظاهر مي  جز آنچه را شود كه مذهب حنفي، ملتزم به ضمان 
  . اند متاخيرين استثنا كرده

  در مذهب شافعي
بر غاصب واجب است كه به عالوه رد كردن مغصوب وارش، : در حاشيه بجيرمي گفته است

اجرة مثل آن را در مدتي كه در اختيارش بوده هم بدهد، هرچند منفعت را به صورت كافي 
 هر بعض از ابعاض مدت، اجرة مثل آن اگر اجرة مدت تفاوت داشته باشد، در. اخذ نكرده باشد

  )93(.را بدهد
گيرد،  غاصب منفعت خانه و امثال آن، از هر منفعتي كه مورد اجاره قرار مي: رملي گفته است
وفوات، ضايع شدن منفعت است بدون . شود و فوات، ضامن مي) استعمال(به واسطه تفويت 
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ه توسط غاصب؛ براي آ كه منافع داراي ارزش است، و توسط  نانتفاع، مانند قفل شدن درب خان
پس . كه تاوان نقصان عين را هم پرداخته باشد يانه شود مانند اعيان، چه آن غصب ضامن مي

كه در مكه و مشاهد مشرفه در  مانند آن(اگر مغصوب به لحاظ مدت اجرة متفاوت داشته باشد 
اگر سه  ()94(.شود ضامن ميهر مدت را به تناسب آن ) شود ها اجرة  خانه زياد مي بعض زمان

ماه خانه غصبي در اختيارش بوده، كه در يك ماه آن اجرة خانه زيادتر بوده، به همان تناسب 
  .)اجرة را بدهد

شود كه مذهب شافعي، ملتزم است به قول ضمان منافع كه در تحت  از اين نصوص ظاهر مي
  . فاع فوت شده باشديد غاصب فوت شده است، چه از آن نفع برده باشد يا بدون انت

  در مذهب حنبلي
  .  توسط تفويت يا فوات، موافق، مذهب شافعي است مذهب حنبلي در قول به ضمان منافع،

اگر مغصوب اجره داشته باشد، غاصب بايد اجرة مثل آن را، مدتي كه : مرداوي گفته است
مذهب . ، بدهدتحت يد او بوده؛ يعني مدتي كه اجاره آن صحيح باشد مثالً يك ساعت نباشد

منافع مالي كه با عقد فاسد : بعد گفته است. همين است و جماهير اصحاب بر همين است
  )95(.شود قبض شده است، مانند منافع مغصوب، با فوات و تفويت مضمون واقع مي

اگر تيري را غصب كند و با آن صيد نمايد، يا شبكه و دامي را غصب :  در المقنع گفته است
  )96(.اينها از مالك است، نه از غاصب...  چيزي را امساك كند ونمايد و با آن

  .پس ديدگاه مذهب حنبلي، نسبت به منافع قول به ضمان است مطلقاً

  در مذهب جعفري
فقها مذهب جعفري، موافق با مذهب حنبلي قايلند كه غاصب، منافع مغصوب را با فوات و 

  . شود تفويت ضامن مي
گيرد، خالصه  توسط غصب مانند اعيان مورد ضمان قرار ميمنافع : شيح طوسي گفته است

گيرد، به واسطه غصب نيز  كه هر منفعتي كه توسط عقد اجاره مورد ضمان قرار مي مطلب آن
   )97(...شود، مانند منافع خانه، چارپاي، لباس و مورد ضمان واقع مي

يه، دكان، عقار، زمين كه و نيز اجرة مغصوب را از قبيل خانه، اثاث: شهيد در روضه گفته است
 اگر براي آنها اجره باشد  به خاطر زيادي مدت كه در آن -صالحيت انتفاع را داشته باشد

منافع بهره  ضامن مي-غصب كرده است گيري كرده باشد، يا نكرده باشد؛ براي  شود؛ چه از آن 
امن كه منافع، اموال است در تحت يد غاصب، پس آن را توسط فوات يا تفويت ض آن
  )99(.شود مي

  در مذهب زيدي
ابن مرتضي گفته . فقهاي زيدي يا جمهور فقها در قول به ضمان منافع، هم راي هستند

كه غاصب عين را ضامن است، منافع آن را نيز ضامن است؛ زيرا منافع را در  همچنان: است
  )100(.زمان كه عين تحت يد او بوده، تفويت كرده است، پس بايد اجرة آن مدت را بدهد

 و )101(.شود كسي كه حيوان غير خود را سوار شود، ضامن مي: و در روض النضير گفته است
دهد ضمان به خاطر منافع آن باشد، يعني  اين مانند قول ابن مرتضي است، كه احتمال مي
رود كه منظور از ضمان، ضمان  و احتمال مي. اجرت مثل بر ركوب،     و متبادر هم همين است
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ست اگر تحت يد غاصب تلف شود، چنانچه صاحب مهاج، حمل بر همين معنا كرده منافع ا
  . است

ابن حزم به ضمان منافع مغصوب نظر . اند و فقهاي ظاهريه هم با راي جمهور موافقت كرده
كسي كه زميني را غصب كند و آن را : ايشان گفته است. داده است، چه با فوات باشد يا تفويت

براي دليلي . ، واجب است آن را و نقصان آن را و مثل زراعت آن را رد نمايدزارعت كند، يا نكند
  ) 102(.كه ما بيان داشتيم؛ و آن آنكه وي بين صاحب زمين و منفعت زمين او حايل شده است

  در مذهب مالكي
اكثر فقهاي مالكي، قول به ضمان منافع مغصوب كه آن را دريافت كرده باشد، قبول 

اين راي از مالك نقل شده و در دير آن را ... فع خانه باشد يا منافع حيوان چه منا-اند كرده
 اما ابن قاسم، بين ضمان منافع خانه و زمين منافع حيوان قايل به فرق )103(.اختيار كرده است

  )104(.شده است
  )105(.اند كه همه آنها به عدم ضمان منافع كه دريافت نشده باشد، اتفاق كرده با آن

   برنظريه اولاستدالل
اصحاب نظريه اول كه به قول به عدم ضمان منافع مغصوب قايل شده بودند، به داليل ذيل 

  : اند استناد كرده
استدالل كرده كه آن حضرت فرموده ) ص( سرخسي، از فقهاي مذهب حنفي به فرموده نبي-1
  . يعني، اجره به سبب ضمان است» الخراج بالضمان«: است

  : حديث چنين است كهوجه استدالل به اين
مغصوب تا زماني كه در ضمان غاصب است، وي ملزم است آن را تسليم كند و سبب تسليم 

  )106(.پس اجره مال غاصب است، نه مالك. غصب است، نه مالك
شود كه اين حديث براي مناسبت معينه گفته شده است و  به اين استدالل جواب داده مي

  :  آنكه آن
 )ص(بعد در او عيبي يافت و نزد پيامبر.  مدتي در خدمت او بودمردي عبدي را خريد و
مبر  از )ص(يا رسول اهللا: وي گفت.  امر كرد آن را به صاحبش رد نمايد)ص(مخاصمه كرد، و پيا
  )107(».الخراج بالضمان«:  فرمود)ص(رسول اهللا. عبد من بهره گرفته است

هر كسي به عهده گرفتن : ت كهشود، اين اس نهايت چيزي كه از اين حديث استفاده مي
شود؛  گيرد، منافع آن مال را مالك مي كند، و ضمان آن مال را به عهده مي اقدام  مالي اقدام مي

كه نما و منافع آن را مالك  گيرد مگر آن براي آن كه شخص رشيد، مالي را به عهده نمي
سبب غير مشروع و اين ضمان مستند است به يك حالت مشروعه؛ زيرا ضمان به . شود مي

گيرد؛ بلكه آن يك حكم جزايي  مانند غصب، به ميل غاصب نبوده و غاصب آن را به عهده نمي
و تصرف او، غير مشروع را، پس منافع مال غصبي  و قهري از جانب شارع است، به سبب تعدي 

  . از غاصب نيست
ه انتفاع به اموال اگر ما مضمون اين حديث را به هر حالتي بكشانيم و تعميم دهيم، در نتيج

كند،  شود؛ پس اجاره كردن بر منفعت مورد نظر خود را منعقد مي غير بدون بدل نيز تجويز مي
خواهد منفعت مورد نظر خود را  كند؛ يعني مي بعد با مضمون عقدي كه كرده مخالفت مي

   )108(.گيرد بدون ملزم شدن به عوض، بگيرد و ضمان مال االجاره را در وقت تلف به عهده نمي
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متاخر حنفي، به وجوب ضمان منافع در صورتي كه مغصوب،  از اين جهت است كه علماي 
 گرفته باشند يا نگرفته باشند؛  اند، چه بهره گيري باشد، فتوا داده وقف يا مال يتيم يا آماده بهره

كه اينها عواقب سو و ضايع شدن حقي كه در صورت عدم ضمان منافع بدان منجر  براي آن
اند، پس دامنه اين نظر را كوتاه كرده و دايره شمول آن را تضييق كرده  شود، مالحظه كرده مي

  ) 109(.اند و اين سه مورد را استثنا كرده
خود، با اين حديثي كه احناف در قول خود به عدم ضمان منافع، به » المحلي«ابن حزم در 

 غير صحيح است، و آن تنها اين حديث«: آن استناد كرده است، مناقشه كرده و گفته است
اگر اين حديث صحيح : آنگاه گفته است. اند مخلد بن خفاف و مسلم بن خالد زنجي نقل كرده
تواند؛ زيرا اين حديث در مورد كسي آمده كه  هم باشد، براي آنها دليل و حجتي شده نمي

اش   ه صاحب اوليعبدي را خريده و از كار او بهره گرفته بعد در او عيبي ديده است و آن را ب
اش  كه او عبد را به صورت صحيح و قانوني گوييم؛ براي آن و ما هم همين را مي. رد كرده است

و باطل است كه حرام برحالل .  گرفته است و نه از مال غيرش مالك شده، و از مال خود بهره
   )110(.قياس شود

ثنا كرده، مناقشه كرده اما صاحب روض از فقهاي زيديه، با كسي كه با حديث مذكور است
اين حديث در مورد غالمي كه خريداري شده و چون مشتري در او عيب ديده، : كه است به آن

كه ظاهر  كه قراين قايم است بر آن و حال آن. بعد از استفاده از كار او، اراده فتح او را كرده است
كه   اتفاق داريم بر آن؛ زيرا)يعني در مورد صدور آن(شود  اين عموم، بر سبب آن منحصر مي
كه اكل مال به باطل  كه ادله قاطعه داريم بر آن  آن و براي. ظاهر عموم اين حديث متروك است

  .)و در صورت بودن منافع بعد از مشتري، اكل مال به باطل است ()111(.حرام است
ه  و نيز مذهب حنفي استدالل كرده به عدم ضمان منافع، به آنچه كاشاني آن را گفت-2
كه منافع، اعراضي است كه شياء به   آن كه دست مالك از منافع كوتاه نشده است؛ براي: است

پس منفعت كه در دست غاصب حادث شده . شود فشياء بر حسب حدوث زمان، احداث مي
باشد، بنابراين چيزي از منافع از دست مالك فوت نشده است، پس  است در دست مالك نمي
منافع غصبي ت     )112(.حقق پيدا نكرده استنسبت به 

و ما در محلش راي راجع را در مورد . و اين استدالل اوالً، مبتني بر حد و تعريف غصب است
  :تعريف غصب تحقيق كرديم و اقوال ديگر را مناقشه كرديم و بارديگري گوييم كه

  : تفويت منافع دوگونه است
   ازاله كردن دست مالك را از مال؛ و-1
  . و را از استفاده كردن به ملكش، و فرق بين دو صورت نيست منع كردن ا-2

، قاعده شريفه  با عموم خود، شامل اين مورد هم » علي اليد ما اخذت حتي تودي«و ثانياً
شود، مانند اجاره  شود؛ زيرا منفعت در حد ذات خود مال است؛ زيرا بر آن  عقد جاري مي مي

و وجهي براي عدم اعتبار منفعت در زمان . ستمثل، بلكه غرض ظاهر اموال، همان منفعت ا
عقد، وجود ندارد چون هرچند منفعت در حين عقد وجود فعلي ندارد، اما بالقوه وجود دارد به 

  . وجود عين
كه  كند، و حال آن منافع توسط عقد ارزش پيدا مي: اند كه و اما آنچه را نيز در اين مقام گفته
 دليل )113(.نيست تا منافع به سبب آن ارزش پيدا كنددر حالت انتفاع غاصب از آن، عقدي 

 نه از نصوص و نه از اصول آن، بر اين گفته نيست، بلكه عرف -واضح قوي از ادله شرعي
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و اگر در ذات . كند برخالف آن قايم است؛ زيرا عرف آن را در ذات خود داراي قيمت اعتبار مي
  آيا چيزي كه مال نيست قيمت دارد؟نمايد،  خود قيمت ندارد پس چگونه قيمت پيدا مي

منافع مغصوب را ضامن است، و  پس خالصه آنچه تا هنوز گفته شد اين است، كه غاصب 
  . مسوول و ملزم است بدل آنچه را از دست مالك فوت كرده، بدهد

ماند كه راي مجله االحكام را در اين خصوص بدانيم، كه ظاهراً از راي حنفي پيروي  باقي مي
و در جاي . كه آن را ضامن باشد برد، بدون آن غاصب از مغصوب نفع مي: فته استكرده و گ

و مال وقف و مال . ديگر آمده است كه كسي كه چيزي را براي استفاده كردن آماده نيست
   )114(.شود شود ولي اجره را ضامن نمي يتيم نيست، اگر تلف شود ضامن آن مي

اين : اش، گفته است ي كرده، و به دنبال آن گفتهلكن منير قاضي از راي جمهور فقها پيرو
اما اگر بخواهيم بيشتر در بررسي خود . راي بود كه اغلب قوانين مدني از آن اخذ شده است

بينيم كه راي  را خوب تحليل كنيم، مي) راي جمهور و حنفي(تعمق نماييم و هر دو راي 
ثنائات از قاعده اصلي مال يتيم، مال و ما ورود است. جمهور اعدل و موافق با مجراي منطق است

وقف و مالي كه آماده براي بهره گيري است، مذهب حنفي در اين نقطه، رنگ منطقي و عملي 
پس به خاطر پركردن اين شكاف و نقص، حكم آن چنانچه در المجله كه . گيرد به خود نمي

ه صحيح است مثال ماخوذ از فقه حنفي است، ترك نشده بلكه به شيوه ديگر حل شده است، ك
  :جلي اعتبار شود براي حيله قانوني و شرعي بدين گونه

اگر كسي خانه كسي ديگري را كه براي استفاده كردن فراهم است، غصب كند، قانون 
اگر او خانه را تخليه نكرد، . كند كه غاصب را به تخليه خانه اخطار دهد صاحب خانه را وادار مي

و آن مبلغ . كند، كه غاصب تهديد شود بلغ و اجاره آماده ميمستاجري را براي آن خانه به م
پس اگر غاصب به اخطار و هشدار . يك مبلغ سنگيني باشد، كه تهديد و اخطار او محقق شود

صاحب خانه اطالع پيدا كرد، ولي خانه را ترك نكرد و سكوت اختيار كرد، سكوت او، رضا 
  . شود اعتبار مي

و ... شود شود، اين خانه مستاجره او اعتبار مي ت هم منعقد ميو از آنجاي كه اجاره با سكو
 خود، از مذهب 240 و قانون مدني عراقي در ماده )115(.دست او در اين حالت، يد امانت است

كه آن  جمهور تبعيت كرده و به الزام كردن غاصب را به اداي منافع تصريح كرده است، چه آن
   )116(.ي باشد، يا نباشدشي آماده براي استفاده و بهره گير

  

  تفريع
بنابر آنچه گذشت، هر چه كه امثال آن در زمان فعلي اجره دارد، غاصب منافع آن را ضامن 

جات كه براي كرايه  و آنها مانند عراده. شود، به همان تفصيلي كه نزد فقها بحث شده است مي
ني، آالت و ابزار بناها، راه كنند، وسايل پيمان كار آن و مقاطعه كاران ساختما گرفتن كرا مي

هاي حساب، بلندگو و هر چه از اين قبيل است؛ كه غاصب بايد به  پله، وسايل تحرير، ماشين
كه هرگونه نقص، تلف و استهالك كه  با آن. عالوه رد كردن عين آنها، اجرات المثل را هم بدهد

  . شود، ضامن است عارض بر آنها مي

   باشدكه مصنوع ن مغصوب در صورتيضما
) از قبيل زيورات(فقها در كيفيت تضمين غاصب، اگر مغصوب، از طال ساخته شده باشد، 

  :اند اختالف كرده
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كه اگر مغصوب، از طال ساخته شده باشد و  اند به آن همه مالكي، جعفري و حنابله، راي داده
غير شود، لكن از  كه ريخته شده است، مي مستهلك شود، غاصب، ضامن قيمت آن در حالي

  . اند كه اين معاوضه از ربا سالم بماند اين راي را از اين جهت پذيرفته. جنس آن
  )117(.اين نظر را ابن قاسم از فقها مالكي گفته است، چنانچه در مدونه آمده است

اگر مغصوب طالي را كه ريخته شده، يا طالي ناگداخته و : و مرداوي در االنصاف گفته است
، و قيمت آن با وزن آن مخالفت داشته باشد، به غير جنس آن قيمت قالب ريزي ناشده باشد

و اگر مغصوب مغاير با جنس كشوري باشد كه در آن حكم به ... و اين است مذهب. شود مي
   )118(.شود ضمانت شده است، نيز ضامن مي

 و شهيد ثاني در مسالك االفهام، نظر. و شيخ طوسي از فقهاي جعفري قايل به اين قول است
ربا اختصاص به بيع ندارد، بلكه در هر معامله و معاوضه ربوي كه از : كه او را تعليل كرده به آن

  ) 119(.يك جنس باشد، ثابت است
  .غاصب مثل وزن آن را ضامن است: رملي گفته است. اند اما شافعي خالف اين راي پذيرفته

 نيست هر چند نقد از جنس و ربا در كار. شود و صنعت را نيز به پول همان كشور ضامن مي
   )120(.كه ربا، در عقود است  او باشد، براي آن

كه ضمان در  رسد؛ براي آن   راي موافق حقيقت به نظر مي- راي شافعيه-اين راي اخير: مولف
  . شود مورد غاصب، حكم جزايي قهري است و ربا در آن تصور نمي

  )چيزهاي پياپي يك  غصب(تعاقب ايدي بر مغصوب : بحث سوم
قبالً گفتيم كه غاصب، ملزم به ضمان است، به سبب وضع كردن يد خود بر مغصوب و 
استيال يافتن بر آن، در اينجا بحث در اين است كه اگر بر مغصوب شخص ديگري استيال يابد، 
به هر نحو از استيال كه باشد، آيا ضمان بر او هم واجب است، پس مالك حق دارد  كه از رد و 

   مطالبه كند؟- در صورت تلف آن- عين و يا بدل آن راتسليم كردن
و آيا بر غاصب دوم ضمان مطلق و بدون قيود واجب است؟ هرگاه مالك او را ضمان نمايد، 

شويم، چون به  تواند؟ اين مسايل را در اين نقطه از بحث متعرض مي آيا او به كسي مراجعه مي
 به نقل سخنان فقها در اين مقام آغاز سخن را مطابق شيوه خود. اصل بحث، ارتباط دارد

  :كنيم مي

  در مذهب حنفي
اكر كسي از كسي ديگر چيزي را غصب كند، بعد كسي ديگري آن را از : كاشاني گفته است

تواند غاصب او را ضامن كند، و   مالك مخير است مي. او غصب كرد و در دست او تلف شد
كه  و به جهت آن. دوم، ادامه غاصب اول استتواند غاصب دوم را ضامن نمايد؛ زيرا غاصب  مي

كه مال مورد  را يابنده است، جز آن) غصب(مالك در هر يك از غاصب او و دوم، سبب ضمان را 
پس اگر ضمان . ايم كه مستحق را تعيين كند پس ما مالك را مخير كرده. ضمان يكي است

كه او مغصوب را از زمان   آنكند، براي غاصب اول را اختيار كرد، او غاصب دوم را ضامن مي
  . غصب كردن آن مالك شده است

تواند؛ زيرا وي با فعل  و اگر مالك، ضامن كردن دومي را اختيار كند، او به كسي مراجعه نمي
   )121(.خودش ضامن شده است

  در مذهب شافعي
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كسي كه مغصوب را از غاصب اول اخذ كرده است، ضامن : شيخ زكريا انصاري گفته است
... كند، نه ضمان را  ود هر چند جاهل به غصب باشد؛ زيرا جهل هر چند گناه را ساقط ميش مي

گيرد، پس هر چيزي   قرار مي-ضمان به اخذ مغصوب اگر در دست او تلف شود: و گفته است
  . شود شد، از غاصب دوم يا سوم، مطالبه مي كه از غاصب اول مطالبه مي

تواند، اما  ران غرامت خود به غاصب اول مراجعه نمي براي جب غاصب دوم اگر غرامت كشيد،
) چون در دست او تلف شده است(گيرد  اگر غاصب اول غرامت بدهد، آن را از غاصب دوم مي

كه قيمت مغصوب در دست غاصب اول بيشتر باشد، غاصب دوم به همان زيادي قيمت،  مگر آن
كه قيمت آن پنجصد هزار افغاني بود مثالً غاصب اول موتري را ( كند به غاصب اول مراجعه مي

كه قيمت آن چهار صدهزار  غصب كرد، بعد غاصب دوم آن را از غاصب اول غصب كرد در حالي
 و موتر تلف شد، صاحب موتر پنجصد هزار افغاني را از او غرامت گرفت، غاصب دوم - افغاني بود

   )122(.)كند در گرفتن يكصد هزار افغاني به غاصب اول مراجعه مي

  در مذهب مالكي
كه مغصوب است  كسي كه طعام مغصوب را با علم به آن: سيدي احمد دردير گفته است

تواند ابتدا به او رجوع كند؛ زيرا او با علم  و مالك آن مي. شود براي مالكش بخورد، ضامن آن مي
 را تواند غاصب اول و مالك مي... به غصب بودن طعام، آن را خورده، مانند غيرش غاصب است

شود، به ديگري  و هر كسي كه غرامت از او گرفته مي) و غرامت را از او بگيرد(ضامن كند 
   )123(.تواند رجوع نمي

  در مذهب حنبلي
هرگاه عين مغصوبه از دست غاصب، به غير مالك آن انتقال يابد، آن غير : بهوتي گفته است
اليه  كه منتقل فعت نمايد؛ براي آنتواند او را ضامن عين و من و مالك مي. به منزله غاصب است

علي اليد ما «: )ص(اگر عالم به حال است، غاصب است، و اگر جاهل است، عموم قول پيامبر
كه عين مغصوبه، به غير حق  و به جهت آن. كند به رد عين او را ملزم مي» اخذت حتي تودي

تواند  نانچه غاصب را ميتواند او را ضامن نمايد، چ در دست او قرار گرفته است، پس مالك مي
منتقل. ضامن كند كند، و ما عداي  اليه، ضمان از قبيل عين و منفعت استقرار پيدا مي لكن بر 

   )124(.آن به عهده غاصب است
اند،  شود، كه اياديي كه به طور پياپي، بر مغصوب استيال يافته از اين نصوص فهميده مي

  . اياديي ضمان هستند، چه عالم باشند يا جاهل

  در مذهب جعفري
اگر اياديي پياپي بر مغصوب اثبات شود، همه ايادي غاصبه هستند و : محقق حلي گفته است

مالك مخير است كه هر يك آنها را ملزم كند به رد كردن عين يا بدل آن، يا همه آنها را ملزم 
   )125(.نمايد

هاي  د، همه آنها دستيابن هاي كه پياپي بر مغصوب استيال مي دست: شهيد ثاني گفته است
كه تصرف در مال غير بدون اذن او،  ضمان هستند؛ چه عالم به  غصب باشند يا جاهل؛ براي آن

هر چند در مورد . شود همه را شامل مي» ...علي اليد«و عموم . در مورد هم محقق شده است
 اگر پس مالك مخير است كه هر يك آنها را كه بخواهد ضامن نمايد،. جاهل گناهي نيست

تواند به كسي رجوع كند كه او  مالك غرامت را از كسي بگيرد كه جاهل به غصب است، او مي
و همچنين . را گول زده و او را بر عين و منفعت مسلط كرده است، و او عالم به حال نيست
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كه ضمان بركسي  كند، تا آن ديگري اگر جاهل باشد، به كسي كه او را گول زده است، رجوع مي
   )126(.م به غصب است، استقرار يابدكه عال

  در مذهب زيدي
 -كسي كه مغصوبي را قبض كند، هرچند جاهل به غصب آن باشد: ابن مرتضي گفته است

  ) 127(.كند  اگر آن را به غاصب رد كند، برائت پيدا نمي-شود ضامن آن مي

زام به رد حكم غاصب از غاصب، از نظر ترتب ضمان و الت: كه فهميم آن از اين نصوص مي
غايت امر اين است كه غاصب از . كردن مغصوب را به مالك آن، نفس حكم غاصب اول است

اما اگر جاهل به غصبيت . غاصب، با علم به غصبيت، هم مستحق گناه است به عالوه ضمان
  ».علي اليد مااخذت حتي تودي«به خاطر عموم . باشد، فقط ضمان است، نه گناه
  : آن آمده است198را، قانون مدني عراقي اخذ كرده، و در ماده و عين همين گرايش فقهي 

اگر كسي از غاصب، مال مغصوب را غصب كند . غاصب از غاصب، حكمش حكم غاصب است
منه، مخير است مي تواندغاصب اول را  و آن تلف نمايد، و يا در دستش تلف شود، مغصوب 

تواند به غاصب  د ضمان قرار داد، او ميضامن نمايد، و يا غاصب دوم را، اگر غاصب اول را مور
تواند به  اما اگر غاصب دوم را ضامن كند، وي نمي. و بگيرددوم مراجعه كرده و غرامت را از ا

  .)چون مال غصبي در دست او تلف شده است ()128(.غاصب اول مراجعه كند
 سال 20ره عين همين حكم را قضا اردني نيز پذيرفته است؛ چنانچه در استيناف قضيه شما

 آمده، و محكمه به يك عده اصول قانوني كه به موضوع تعلق دارد، اشاره كرده كه از 1953
  :جمله آنها است

  .  غاصب از غاصب، از حيث ترتب شدن ضمان، در حكم نفس غاصب است-1
 مقصود از عبارت غاصب از غاصب، هر شخصي است  كه مال مغصوب از غاصب اول به او -2

   )129(.منتقل شده است
  :كند غاصب چگونه از ضمان برائت پيدا مي

هرگاه سلطه مالك را بر ملكش : كه اند برآن فقها در مساله برائت غاصب از ضمان، اتفاق كرده
كه مالك بتواند به ملك خود تصرف نمايد، چنانچه در اختيارش باشد، در  اعاده نمايد، به قسمي

  . شود اين صورت ضمان از غاصب ساقط مي
كه عين  كند، آيا به مجرد آن  در اينجا سيطره مالك بر مغصوب چگونه تحقق پيدا مياما

كه شرط   بگيرد، چه علم پيدا بكند كه آن ملك او است، يانه؟ يا آنرمغصوبه تحت يد او قرا
است مالك علم پيدا كند كه آن چيزي كه تحت تصرفش قرار گرفته است، ملك او و عين مال 

  او است؟
  : دو نظر دارندفقها اينجا
جمهور فقهاي شافعي، و قول راجح نزد حنابله و جعفري، و ناصر از فقهاي زيدي، : نظر اول
كه اين چيزي كه تحت يد او قرار گرفته است، مال و  علم مالك به آن: كه اند به آن نظر داده

  . مملوك او است، شرط در تحقق برائت غاصب از ضمان است
اگر غاصب، مال غصبي را نزد مالك آن به رهن : ته استشيرازي از فقهاي شافعي گف

دانسته  گذاشت، يا به وديعت گذاشت يا به او اجاره داد، و آن مال نزد او تلف شد، پس اگر مي
كه مال را تحت يد و   آن كه آن مال از او است، غاصب از ضمان آن برائت پيدا كرده است؛ براي

وجه : دانسته كه آن مال، مال خود او است، دو وجه است اما اگر نمي. قدرت او قرار داده است
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وجه . كه مال غصبي را به مالك آن اعاده داده است كند؛ براي آن غاصب برائت پيدا مي: اول
كه  مال را تحت قدرت او قرار نداده است، بلكه به عنوان  كند؛ به جهت آن برائت پيدا نمي: دوم

   )130(.امانت مال را به او اعاده داده است
كه آن چيز مال او است، شرط برائت ذمه غاصب است،  علم مالك به آن: گفته است بجيرمي 

اگر غاصب، مغصوب را، :  مرداوي از فقهاي حنابله گفته است)131(.بر راي اغلب فقهاي مذهب
كند؛ براي  براي مالك آن هبه نمايد، يا هديه كند، بنابر قول صحيح از مذهب، برائت پيدا مي

  )132(.ه مال او را به او تسليم تام كرده استك آن
اگر  غاصب، مال مغصوب را نزد مالك آن رهن بگذارد، يا به وديعه  : و ابن قدامه گفته است

بسپارد، يا اجاره دهد يا او را براي رنگ كردن يا خياطت كردن آن اجير بگيرد، برائت پيدا 
اگر مال . قرار گرفته، ملك خود او استكه مالك بداند آنچه در اختيارش  كند، مگر آن نمي

 در انصاف گفته - چه مالك بداند يا نداند-يابد مغصوب را براي مالك آن عاريه بدهد، برائت مي
   )133(.مذهب همين است و به آن در وجيز جزم كرده است: است

  در مذهب جعفري
اصب برائت اگر طعام غصبي را به مالك آن بخورند، آيا ذمه غ: شيخ طوسي گفته است

دقت كند اگر مالك بداند كه آن طعام ملك او است، و با علم به حال : يابد يانه؟ گفته است مي
كه او به خوردن مال خودش راضي  كند؛ براي آن آن، آن را بخورد، ذمه غاصب برائت پيدا مي
   )134(.يابد شده است، پس ذمه غاصب از آن برائت مي

  در مذهب زيدي
كه عين مغصوب به مالك آن به هر وجهي بدون  همين: شته استابن مرتضي بيان دا

استهالك انتقال يابد؛ يا آن را به مالك بخوراند، يا عاريه بدهد و امثال آن، هر چند مالك 
اما ناصر در يكي از دو قولش مخالفت كرده و علم . يابد جاهل به آن باشد، ذمه غاصب برائت مي
  )135(.داند يمالك را در برائت ذمه غاصب شرط م

فقهاي حنفي و اغلب فقهاي زيدي، در تحقق برائت غاصب از ضمان، علم مالك : اما راي دوم
گيرد، و  كه عين مغصوبه تحت يد مالك قرار مي دانند، بلكه از ديدگاه آنان، همين را شرط نمي

 اين راي، نزد. به آن همانند تصرف مالكين تصرف نمايد، در برائت ذمه غاصب كافي است
  . اند شافعي با وجه است و حنابله نيز بدان گرايش پيدا كرده

اگر غاصب، مغصوب را در اختيار مالك قرار دهد، برائت : ابن قاضي سماونه، ياد آور شده است
و . و نيز اگر آن مال را نزد او به وديعه بگذارد. يابد هر چند  حقيقت قبض وجود نيافته است مي

ه مالك بخوراند  يا بپوشاند، برائت پيدا مياگر شي مغصو: نيز گفته است كند، هر چند  ب را ب
اگر آن مال را به او هبه كند و : كه اند به آن و اجماع كرده. مالك نداند كه مال خودش است

   )136(.يابد تسليم او نمايد، يا به او بفروشد و او نداند كه مال خودش است، برائت مي
قول به برائت غاصب با عدم : زي را نقل كرديم كه گفتاما در مذهب شافعي، ما قول شيرا

   )137(.علم مالك، در راي فقهاي مذهب، با وجه است
اما حنابله، بين رهن گذاشتن، مغصوب را نزد مالك آن، و اجاره دادن و وديعه گذاشتن آن، و 

ند، در ا بين هبه كردن شي مغصوب، يا هديه دادن و عاريه دادن آن را به مالك، فرق گذارده
قسم اول، علم مالك را در تحقق برائت ذمه غاصب شرط دانسته و در قسم دوم، علم مالك را 

  ) 138(.اند شرط ندانسته
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يابد، به سبب انتقال عين به مالك،  غاصب برائت مي: اما زيدي، ابن مرتضي يادآور شده است
ثال آن، هر چند مالك به به هر وجهي كه باشد، از قبيل خوراندن به مالك، بدون استهالك و ام

   )139(.آن جاهل باشد
و نيز اگر مال مغصوب را به مالك آن بفروشد، يا نزد او به رهن : عنسي در التاج گفته است

يابد، به شرطي كه مالك در  بگذارد، يا به او عاريه دهد، و همانند آن، ذمه غاصب برائت مي
ن به او صحيح باشد، هر چند مالك وقت قبض آن مختار باشد و در حالي باشد كه رد كرد

  )140(.جاهل باشد كه مال او به او انتقال يافته است
يابند؛  ها را برائت دهد، ديگران نيز برائت مي اگر مالك يكي از غاصب: و عنسي نيز گفته است

زيرا ابرا، اسقاط چيزي است كه به سبب همين عين در ذمه تعلق گرفته است، پس اختصاص 
  .  غاصبي نداردبه غاصبي دون

 نه دليل عقلي و نه - ام من در حدود اطالعاتم براي صاحبان راي دوم دليلي نيافته: مولف
 نهايت چيزي كه به آن بر خوردم، آن است كه ابن مرتضي گفته است، كه مالك حتا با -نقلي

عدم علم خود كه اين شي مال او است كه از او غصب شده است، غاصب برائت از ضمان پيدا 
   )141(».كه مالك به حق خود دست يافته است به جهت آن«. كند مي

كند، مگر به  غاصب برائت از ضمان پيدا نمي: كه اما اصحاب گرايش اول كه قايل بودند به آن
  :اند به ارجاع مغصوب را به مالك آن و تحقق علم مالك به آن، استدالل كرده

ولي با . الك را از مالش زايل كرده استشود، كه يد وسلطه م  غاصب براي اين ضامن مي-1
تقديم كردن غاصب مال او را به خودش بدون علم او، يد وسلطه او به مالش اعاده داده نشده 

ه او اعاده داده شده است، يا از باب  است، بلكه مال به  عنوان آن كه يد او، يد امانت است ب
  )142(.تبرع
نيافته است؛ چون عنوان غصب كه موجب  در صورت عدم علم مالك، عرفاً رد تحقق -2

ضمان است، به هرچيزي كه داللت به رضاي مالك به بقاي عين مغصوبه در دست غاصب كند، 
و ظاهراً . شود به چيزي كه عرف آن را رد حساب كند يا عنوان غصب زايل مي. شود زايل مي

 او، يا عاريه دادن به عرف، اطعام كردن مالك را به طعامي كه از او غصب شده است، بدون علم
  .شمارد، يا از باب امانت او و امثال آن، از باب گول زدن مي

پذيريم، كه علم مالك را در صحت تحقق رد، و در نتيجه برائت  و بنابراين ما قول اول را مي
اما قانون مدني، موافق با راي حنفي و پيروان او است، كه . دانند غاصب را از ضمان شرط مي

 و مجله الحكام عدليه )143(. شرط تحقق رد كه غاصب را از ضمان برائت بدهد نيستعلم مالك،
  )144(.نيز همين راي را پذيرفته است
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تحفه الفقها، : ، تحقيق دكتور ناهي، و نيز ر،ك318، ص1خزانه الفقه، ج: ، ر،ك12- 11، ص4 الهدايه شرح البدايه، ج-3

  .113، ص 3سمرقندي، ج
  .271 العده شرح العمده، مقدسي، ص -4

  . بدايه المجتهد و نهايته المقتصد-5

  .170، ص2 الخالف، ج-6

  .137اصول االثبات، مغنيه، ص: ، ر،ك3 تحرير المجله، ج-7

  . التاج المذهب االحكام المذهب-8

  .128، ص1 شرح المجله، ج-9

، نقل كرده و گفته 200، ص1ج» الدرايه تخريج احاديث الهدايه« الدين ابن حجر عسقالني، در  اين حديث را شهاب- 10

  .اند است اين حديث را حاكم و احمد طبراني كه همه حسن هستند از سمره نقل كرده

  .  به بعد149، ص 1 القواعد الفقهيه، ميزار حسن بجنوري، ج- 11

، حاشيه بجيرمي، 11، ص4، الهدايه، المرغيناني، ج340، ص1قدوري، ج، جوهره ال117 مختصر الطحاوي الحنفي، ص- 12

، العده شرح العمده، 190، ص6، االنصا، المرداوي الحنبلي، ج 138، ص3، اعانه الطالبين، البكري الشافعي، ج151، ص 3ج

، 3، شيخ طوسي، ج المبسوط316، ص2، بدايه المجتهد، ابن رشد، ج282، القوانين، ابن جزي مالكي، ص103المقدسي، ص 
، المحلي، 366، ص3، التاج المذهب االحكام المذهب، العنسي الصنعاني، ج152، ص2، شرايع االسالم، محقق حلي، ج103ص

  .139، ص8ابن حزم الظاهري، ج

  .64، ص2 الميزان، ج- 13

  .317، ص2 بدايه المجتهد، ج- 14

  .154، ص2 موسوعه الفقه االسالمي، ج-5

  .1181ه االحكام، علي حيدر،  دررالحكام شرح مجل- 16

  .52 قانون مدني عراقي، ص - 17

  .، تحقيق دكتور ناهي318 -317، ص1 خزانه، الفقه و عيوان المسايل، ج- 18

، 3، و نيز االختيار تعيين المختار، عبداهللا ج93، ص2جامع بين الفصولين، ج: ، ر،ك151 -150، ص 7 بدايع الصنايع، ج- 19

  .12-11، ص 4ي، ج، الهدايه، المرغينان59ص 

  .375 -374، ص1 المهذب، شيرازي، ج- 20

  .138، ص 3اعانته الطالبين، البكري، ج: ، ر،ك209 - 208، ص1 الوجيز، ج- 21

- 517، ص 1منتهي االرادات، ابن نجار، ج: ، ر،ك350، ص2، و نيز االقناع، الحجاري، ج249 ص- 248، ص2 المقنع، ج- 22

518.  

  /190، ص 6ف، ج االنصاف في الراجع من الخال- 23

  .273العده شرح العمده، ص: ، ر،ك246، ص2غايه المنتهي، ج: ، ر،ك391 مختصر االنصاف، ابن عبدالوهاب، ص - 24

  .345، ص 2البهجه شرح التحفه، ج: ، ر،ك282 القوانين، - 25

  .74، ص14المدونته، سحنون، ج: ، ر،ك317 بدايه المجتهد، ص - 26

  .60-59، ص3 المبسوط، ج- 27

  .62، ص2مان، ج ه- 28

، فقه االمام الصادق، 37 ص7، چاپ سنگي، الروضه البهيه، ج2حكايه االحكام، ج : ، ر،ك152، ص2 شرايع االسالم، ج- 29

  .19، ص3ج

  .365، ص 3 التاج المذهب الحكام المذهب، العنسي، ج- 30

  .367 همان، ص - 31

  .140، ص8 المحلي، ج- 32
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  .28/3/1942، تاريج 19، ص2 ج،314 قضا محكمه تمييز، مصوبه شماره - 33

  .194 سوره بقره، آيه - 34

  .60- 59، س 3، المبسوط، شيخ طوسي، ج151- 150، ص 7 بدايع الصنايع، كاشاني، ج- 35

  .288، ص2مجمع البيان، طبرسي، ج: ، ر،ك357، ص2 الجامع االحكام القران، ج- 36

  .126 سوره نحل، آيه - 37

  .98 سوره مائده، آيه - 38

  .40 شوري، - 39

، آورده، و حافظ ابن حجر عقالني، در بلوغ المرام من ادله 71 -70، ص 3 اين حديث را صنعاني، در سبل اسالم، ج- 40

اند  اند، و گفته اين حديث را بخاري و ترمذي نيز روايت كرده: ، روايت كرده است، صنعاني، گفته است190االحكام، ص 

و با اين حديث نيز بر مدعاي ما استدالل .  بيش از اين هم آمده استكسي كه كاسه را شكسته عايشه بوده، و در حديث

  .اند كرده

  .141- 140، ص7المحلي، ابن حزم، ج:  ر،ك- 41

  .، السياغي65، ص 4 روض النضير، ج- 42

  .62 الميزان، ص- 43

  .151- 150، ص7 البدايع، كاشاني، ج- 44

  .59، ص 3 المسبوط، شيخ طوسي، ج- 45

  .375، ص 1 المهذب، ج- 46

  .، ابن رشد317، 2 بدايه المجتهد، ج- 47

  .140، ص7 المحلي، ج- 48

  . همان- 49

و . ، و نيز در روضه القضاه سمناني، خطي، تحقيق دكتور صالح الدين ناهي هم آمده است117 مجمع الضمانات، ص - 50

و نيز اين نظر در . شود امن ميراي زفر از فقها مذهب حنفي را نقل كرده است، كه قيمت اعال را از روز غصب تا روز هالك ض

  .105، ص 5فتاواي هنديه، ج: و ر،ك. اي اسالمي، بيان شده است مختصر مسعودي، خطي، دفتر بررسي

از اين فهميده : اش كه ، تحقيق دكتور ناهي و در اين نقطه حاشيه زده است به گفته318- 317، ص1 خزانه الفقه، ج- 51

و اين طبعاً بر . شود وا روز خصومت است، نه به چيزهاي كه بعد از آن بروي عارض ميشود كه اعتبار در فقه به وقايع دع مي

  . راي ابوحنيفه و موافقين او صحيح است

  .138، ص3 اعانه الطالبين، البكري، ج- 52

  .360، ص1االنوار، اردبيلي، ج: ، ر،ك209، ص1 الوجيز، ج- 53

  .162، ج5 نهايه المحتاج، ج- 54

  .375، ص 1 المهذب، ج- 55

  .95، ص3، الفتاوي البكري، ابن حجر، ج162، ص 5 نهايه المحتاج، ج- 56

  .350، الحجازي، ص 2االقناع، ج: ، ر،ك249- 248، ص2 المقنع، ابن قدامه، ج- 57

  .518- 517، ص1ج  منتهي االرادات،- 58

  .190، ص 6 االنصاف، ج- 59

  .88، ص4 الشرح الصغير، ج- 60

  .60-59، ص3 المبسوط، ج- 61

  .، چاپ سنگي، باب غصب2ك االفهام شرح شرايع االسالم، ج مسال- 62

  .20-19، ص 3، محمد جواد مغنيه، ج)ع( فقه االمام الصادق- 63
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  .317، ص1 خزانه الفقه، ابوليث سمرقند، ج- 64

  .119 مجمع الضمانات، ابن غانم، ص- 65
  .248، ص2 المقنع، ابن قدامه، ج- 66

  .119 مجمع الضمانات، ج- 67

  .162، ص 5حتاج، رملي، ج نهايه الم- 68

  .، باب غصب6 جواهر الكالم، نجفي، ج- 69

  .93، ص2 جامعه الفصولين، ج- 70

  .12، ص4 الهدايه شرح البدايه، ج- 71

االختيار لتعليل، المختار، عبداهللا موصلي، : ، ر،ك85هاي اسالمي، دفتر شماره   مختصر مسعودي، خطي، دانشكده بررسي- 72

  .59، ص3ج

، 1االنوار، اردبيلي، ج. 126، ص1، و الوجيز، غزالي، ج307، 1، و نيز در المهذب شيرازي، ج220ص، 3 االم، ج- 73

  .365ص

  .249- 248، ص2 المقنع، ج- 74

، .، و مرداوي در االنصاف همين را گفته و آن را اختيار مذهب اعالم كرده است518-517، ص1 منتهي االرادات، ج- 75
  .351، ص 2، االقناع، ج258، ص5مه، جالمغني، ابن قدا: ، و ر،ك194، ص6ج

  .181، مختصر خليل، ص345، ص2البجهه  شرح التحفه، تسولي، ج: ، و نيز ر،ك282 القوانين، ص- 76

  .20- 19، ص3 فقه االمام الصادق، ج- 77

  .511، ص6 جواهر الكالم، ج- 78

  . كفايه االحكام، چاپ سنگي، باب غصب- 79

  .152، ص2و نيز شرايع االسالم، محقق، ج، 63-62، ص3 المبسوط، شيخ طوسي، ج- 80

  .193، ص 2، روضه البهيه، شهيد ثاني، ج385 -384، ص2، تذكره الفقها، ج258، ص 1 الخالف، ج- 81

  .180، ص2، چاپ سنگي، منهاج الصالحين، السيد حكيم، ج2 مسالك االفهام، ج- 82

  .367، ص3 التاج المذهب الحكام المذهب، العنسي، ج- 83

  .175، ص4لزخار، ج البحر ا- 84

  .151، ص7 بدايع الصنايع، كاشاني، ج- 85

كرامه، عاملي، ج- 86   .244، ص6 مفتاح ال

  .374- 373، ص1 المهذب، ج- 87

  .109، المكاسب، شيخ النصاري، ص245، ص6مفتاح الكرامه، عاملي، ج: ، چاپ سنگي، و نيز ر،ك2 كفايه االحكام، ج- 88

  .215، ص5 المغني، ابن قدامه، ج- 89

  .64، ص3، و نيز االختيار، موصلي، ج127، ص3 تحفه الفقها، ج- 90

  .118، و مختصر الطحاوي، ص213فتاواي كامليه، ص: ، ر،ك145، ص7 البدايع، ج- 91

  .214 اللباب شرح الكتاب، وبه اين تفصل ابن نجم راي داده است، االشباه و النظاير، ص- 92

  .151، ص3 حاشيه بجيرمي، ج- 92

: ، و ر،ك151، ص2، و نيز حاشيه شرقاوي، ج374، ص1المهذب، شيرازي، ج: ، و ر،ك168، ص5، ج نهايه المحتاج- 94

  .95، ص3، فتاوي البكري، ابن حجر، ج363، االنوار العمال االبرار، ص222، ص3االم، شافعي، ج

ئد الكافي، زوا: ، و ر،ك352، ص2، و نيز در االقناع، حجاري، ج201، ص6 االنصاف في الراجع، من الخالف، ج- 95

  .154ص

  .508، ص1منتهي االرادات، ابن نجار، ج: ، و ر،ك236- 235، ص2 المقنع، ابن قدامه، ج- 96

  .258، ص2الخالف، طوسي، ج: ، و ر،ك64، ص3 المبسوط، ج- 97
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  .، چاپ سنگي2مسالك االفهام، شهيد ثاني، ج: ، و ر،ك154، ص2 شرايع االسالم، ج- 98

، و 2چاپ سنگي، ج كفايه االحكام، سبزواري،: ، و نيز ر،ك46، ص 7دمشقيه، شيهد ثاني، ج الروضه البهيه شرح المعه ال- 99

  .129، ص6جواهر الكالم، نجفي، ج

  .178- 177، ص4 البحر الزخار، ابن مرتضي، ج- 100

  .66، ص4 روض النظير، سياغي، ج- 101

  .135، ص7 المحلي، ابن خرم، ج- 102

  .21، ص3، توضيح االحكام، زبيدي، ج448، ص 3ج، حاشيه دسوقي، 62، ص14 المدونه، ج- 103

  .، ا بن حطاب285، ص5، مواهب الجليل، ج62، ص14 المدونه، ج- 104

، 92، ص4، الشرح الصغير، ج283، القوانين، ابن جزي، ص448، ص 3 الشرح الكبير، چاپ شده در حاشيه دسوقي، ج- 105

  .345، ص2دردير، البهجه شرح تحفه، ج

  .77، ص11، ج المبسوط، سرخسي- 106

  .255، ص2 سنن ابي داود، ج- 107

  .1032-1022، ص1 الفقه اسالمي في ثو به الجديد، ج- 108

  .، چاپ هفتم1961، چاپ دمشق، 924، ص1 همان، ج- 109

  .141، ص 8 المحلي، ج- 110

  .3 الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، صنعاني، ج- 111

  .160، ص7 بدايع الصنايع، ج- 112

  .77، ص11، المبسوط، سرخسي، ج16، ص4ايه، المرغيناني، ج الهد- 113

  .207، ص1، الفقه االسالمي في ثوبه الجديد، ج130، ص1 شرح المجله، منير قاضي، ج- 114

  . همان- 115

  .426، ص1 شرح قانون مدني عراقي، حامد مصطفي، ج- 116

  .69، ص14 المدونه، ج- 117

  .249، ص2، ج، المقنع، ابن قدامه197، ص6 االنصاف، ج- 118

  .152، ص2، چاپ سنگي، شرايع االسالم، محقق حلي، ج2 مسالك االفهام، ج- 119

  .161، ص5 نهايه المحتاج، ج- 120

  .144، ص7 بدايع الصنايع، ج- 121

  .114، ص3 نهج الطالب، چاپ شده در حاشيه بجيرمي، ج- 122

  .86، ص 4 الشرح الصغير، ج- 123

  .362المحرر في الفقه ابي البركات، ص : ، و ر،ك99، ص4 كشاف القناع، ج- 124

  . 150، ص 2 شرايع االسالم، ج- 125

، چاپ سنگي، و مسالك 2، و نيز كفايه االحكام، سبزواري، ج26-25، ص7 الروضه البهيه شرح المعه الدمشقيه، ج- 126

  .، چاپ سنگي2االفهام، شهيد ثاني، ج

  .179، ص4 البحر الزخار، ج- 127

محاضرات، في المسووليه المدونيه، سليمان مرقص، : ، محمد كامل مرسي، و نيز ر،ك180، ص2 شرح قانون مدني، ج- 128

  .158- 157ص

  .1953، سال 410مجله نقابه المحامين، عمان، ص:  ر،ك- 129

  .207، ص1، الوجيز،  غزالي، ج370 - 369، ص1 االنوار، ج- 381 المهذب، ص- 130

  . 151، ص3 حاشيه بجيرمي، ج- 131
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  .89، القواعد و الفروع الفقهيه، ابن لحام، ص189، ص6 ج االنصاف،- 132

  .247-246، ص2 المقنع، ج- 133
  .89، ص3 المبسوط، ج- 134

  .159، ص4 البحر الزخار، ج- 135

  .95- 94، ص2 جامع الفصولين، ج- 136

  .208-207، ص 1الوجيز، غزالي، ج: ، ر،ك38، ص1 المهذب، ج- 137

  .189، ص6االنصاف، مرداوي، ج: ، ر،ك247-246، ص2 المقنع، ابن قدامه، ج- 138

  .179، ص4 البحر الزخار، ج- 139

  .364- 363، ص3 التاج المذهب، الحكام المذهب، ج- 140

  .179، ص4 البحر الزخار، ج- 141

  .380، ص1المهذب، الشيرازي، ج. 142

  .153- 152 محاضرات في القانون، المدني، مرقص، ص - 143

 .14 ، ص1 شرح المجله، منير قاضي، ج- 144

  
  
  
  
  
  
  
  

  مكانيسم حمايتي حقوق اسالمي از 

  
  سيد احمد حسيني حنيف

  :بخش اول
   حقوقي سفه- ماهيت فقهي

ام   «: ، گفته اند  »سفيه«لغويين در توضيح     السفيه، الجاهل و الضعيف االحمق، و ناقة سفية الزـم
ة عقـل، جهـل، كمـ       قرآن، كلمه 70» .اذا كانت خفيفة السير    ه معنـاي خـف ي تـدبير،  ي سفيه را ـب

  .بكار برده است... ناتواني از درك موارد منافع از مضار و 
  71.»و من يرغب عن ملة ابراهيم اال من سفة نفسه« -1
 72.»قد خسر الذين قتلوا اوالدهم سفها بغير علم «-2

                                                 
 . لسان العرب، ماده سفه-  70

  130/  بقره -  71
  140/  انعام -  72
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ن الــسفهاء اال انهــم هــم       «-3 و اذا قيـل لهــم آمنــوا كمـا آمــن النــاس، قـالوا أنــؤمن كمــا آـم
 73».السفهاء

 74».وال تؤتوا السفهاء اموالهم «-4

 75» .فان كان عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً «-5

6-...  76 

  .باشد  مي، با آنچه در قرآن استعمال شده است يكي»سفيه«ي لغوي معنا
  : ، اختالف نظر دارند»سفيه«فقهاي مذاهب اسالمي در ماهيت 

  : قول اول
ادة در       سف«: گويند  مي»حنابله« و »فقهاي اماميه « صرفات مـالي او ـع يه كـسي اسـت كـه ـت

  :دو ويژگي دارد» سفيه«براين اساس » .وجوه اليقه به افعال عقال نباشد
  ).انعدام التناسب بين الوسيلة و الهدف( عدم تناسب بين عمل و هدف سفيه -1

ا آن     مياشخاص عاقل براي تصرفات مالي خود، اهدافي معين     كنند، سپس تصرفات متناسـب ـب
 دهند، اگر فردي غالباً تصرفاتش متناسـب بـا هـدفش نباشـد، سـفيه محـسوب        مي را انجام هدف  
  .گردد مي
اً فـي نظـر      ( تناسب ميان عمل و هـدف باشـد،   ولو فاقد هدف عقاليي،     -2 كـون الهـدف موهوـن

  ).العقال و ان حصل التناسب بين الوسايل التي تبذل في سبيل الوصول اليه
ردي غالبـاً       مـي  براي تصرفات مالي خويش ترسيماشخاص عاقل، اهدافي عاقالنه،   كننـد، اگـر ـف

  77.گردد  ميتصرفاتش براي اهدافي غير عقاليي باشد، سفيه محسوب

  : قول دوم
تصرفات او فاقد هـدف اسـت، اگـر هـدف داشـته      «: گويند  مي  در تعريف سفيه   »فقهاي حنفي «

  78.»باشد، هدفي مشروع نيست

  : قول سوم
د               « :گوينـد   مي »فقهاي شافعي « ا فاـق اتوان از اداره صـحيح مـال ـي سـفيه كـسي اسـت كـه ـن

  79.»دينداري صحيح باشد
ارت     نميفرد آزاد و مكلف، بسبب سفه محجور«: گويند  مي برخي فقهاي حنفي   شود، سـفه عـب

و است از تبذير مال و تضييع آن بر خالف اقتضاي دين و عقل،       د سـاختن     وـل ر مانـن  در امـور خـي
  80. »مسجد و ديگر موارد باشد

                                                 
  13/  بقره -  73
  5/  نساء -  74
 282/  بقره -  75

 .62 – 66 – 65/ ، اعراف 4/  جن – 142/  بقره -  76

   الحجر و احكامه، ص-  77
اوي الهنديه، ج(» .عده العقالء من اهل الديانة غرضاًيتصرف التصرفات ال لغرض او لغرض ال ي «-  78   ).55، ص5الفت
  338، ص1 المهذب، ج-  79
هو تبذير المال و تضييعه علي خالف مقتضي الشرع و العقل، ولو في الخير كان يصرفه في ) و ال يحجر حر مكلف بسفه( « -  80

 ).44، ص6حاشية رد المختار، ج(» .بناء المساجد و نحو ذلك
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  : بخش دوم
  مصاديق اختالفي سفيه

لو در زندگي، زياده روي نمايد و تناسبي بـا  و اگر شخصي در مصارف شخصي و خانوادگي         -1
  .اشخاص هم طبقه و امثالش نداشته باشد، در سفيه بودن او اختالف نظر شده است

  : قول اول
د   مي او را سفيه محسوب»فقهاي شافعيه« و برخي از   »برخي فقهاي اماميه  « چـون  «. كنـن

ال خـود را بـه دريـا                     الف مـال اسـت، او هماننـد فـردي اسـت كـه ـم عمل او تضييع، تبذير و اـت
  81».افكند

  : قول دوم
  .داند  نميبرخي فقهاي اماميه و برخي فقهاي شافعيه، شخص مذكور را سفيه

ي ي رفاه و زينت آدميـان چون، مال براي استفاده و لذت آفريده شده است، مال وسيله  باشـد،    ـم
رزق     « : فرمايد  مي قرآن كريم  ل  »قل من حرم زينة اهللا التي اخرج لعباده و الطيبات من اـل ، و دلـي

معقول يا شرعي براي منع اشخاص از استفاده زيادتر از اموالـشان وجـود نـدارد، اشـخاص حـق              
الف  هاي  دارد، انواع لباسهاي گران قيمت و خوراكي        و متعدد تهيه كند، اين مصارف، مـصداق اـت

  82. باشد  نميتبذير
شتر        اگر مصارف زياده از عادت و عرف اقران و امثال، همراه با قـصد ايجـاد رفـاه و آسـايش بـي

 هـدف فـوق   ولـو براي خود و خانواده اش باشد، تبذير نيست، ولي اگر مصارف غير عقاليي باشد،    
حدي باشـد  اگر مصارف شخص براي خود و خانواده اش در . را دنبال كند، موجب سفاهت است    

كه موجب تضييع ديگر واجبات مالي گردد، مثل تضييع حـق نفقـه اقـارب، فعـل حرامـي انجـام            
ا آن غـرض باشـد، شـخص            . داده است  صرفات متناسـب ـب ولي مادام كه غرض، عقاليي باشد و ـت

  .شود  نميسفيه محسوب
سرفوا، انـه   يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، و كلوا و اشربوا و   «: فرمايد  مي خداوند ال ـت

استفاده از مال تا زمـاني   اين كه كند بر  مي اين آيه شريفه، داللت »2/ ال يحب المسرفين، اعراف   
د،    نمـي كه به اسراف نينجامد، مستحسن است، خداوند استفاده و بهره بردن از اموال را منع         كـن

  .كند، و اسراف عدم رعايت توازن ميان هدف و فعل است  مياز اسراف منع
 اگر شخصي در انفاق و خيرات حد تعادل را رعايت نكند، در سفيه بـودن او اخـتالف نظـر          -2

  . شده است

  : قول اول
ذكور را      »برخي فقهاي شافعيه« و »برخي فقهاي اماميه « ذ و شـخص ـم صرفات فـوق را ناـف ، ـت
ن        . دانند  مي رشيد ه مـردم اسـت، اـي چون عمل او از موجبات تقرب به خداوند و خير رسـاندن ـب

  ٨٣.تصرف ممدوح و مستحسن است

  : قول دوم
چون عمل او تبذير اسـت، هـر   . داند  مي، شخص مذكور را سفيه»برخي فقهاي مذهب اماميه «

 ولـو تصرفي كه محدود به حد اعتدال و متناسب با شأن انسان نباشد، اتالف و تضييع مال اسـت،      

                                                 
   به نقل از الحجر و احكامه،284، ص1، كتاب الحجر، فتح الغدير، ج2، مسالك االفهام، ج76، ص2كرة الفقهاء، ج تذ-  81
 ،175 الحجر و احكامه، ص-  82

  ، كتاب الحجر،2 مسالك االفهام، ج-  83
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نيز وارد شـده  » ف في الخيرال سر«همانطور كه در شرع وارد شده . تصرف در راههاي خير باشد 
  .»ال خير في السرف«

ي كارهاي خير منع حتا خداوند در قرآن از زياده روي در هر كاري،  دك   «كنـد،    ـم ل ـي ال تجـع
  .»)2/اعراف(مغلولة الي عنقك و ال تبسطها كل البسط

ئ      «: فرمايد  ميرسول اكرم  انه قال لمن أتاه ببيضة من ذهب، أصـابها فـي بعـض الغـزوات، يجـي
  84».كم بماله كله فيتصدق به، و يجلس فيكفف الناس، انما الصدقة عن ظهر عنياحد
اگر شخصي داراي سي يا چهل هزار درهم باشـد، سـپس   « :  نقل شده است   )ع(امام صادق   از  

د، او جـزء            آنها را در راه حق انفاق كند، و چيزي برايش باقي نماند، اگر از خداوند طلب مال كـن
ي عـايش رد همان سي نفري است كه د      ام       مـي گـردد، راوي   ـم ر كيـست؟ اـم  پرسـد آن سـي نـف

 گردد و از خدا طلب مال  ميكند و فقير  ميمردي كه ثروتمند است، و همه را انفاق      :  فرمايد مي
  85».كند مي

  : قول سوم
  : اگر شخص

  .  در جميع تصرفاتش عادة معتدل باشد-1
د     -2 م اعتـدال در انفـاق در راههـاي     تصرفات و اعمال او به نظر عقال، صحيح باشـد، صـرف ـع

  :چون. گردد  نميخير موجب سفه
شـود،    نمـي  شخص مذكور در تمامي تصرفات خود رشيد است، دچار اتالف و تضييع اموال    -1
  .كند  نميدليل ايمان او به خداوند، در راههاي خير و اعتدال را رعايته اما ب

ع مـشكالت     انفاق در راه خداوند، چون اجر و خشنودي خداوند را به   همـراه دارد، موجـب رـف
و كند،   ميشود، شخصي كه با اين نيت، انفاق  ميبندگان خدا  ت نكنـد، سـفيه     وـل  اعتـدال را رعاـي

  .نيست
مسكوني خود را به منظـور  ي  مضاف بر آن، در ميان صحابه افرادي بودند كه در مواردي خانه    

را تقـسيم      تمـام ا  حتـا  انفاق در راه خداوند فروختند، و يا بخش عمده و   ان فـق مـوال خـود را مـي
  .كردند
اده روي در انفـاق،            -2 ـين نيازمنـدي منفـق،     حتـا   آياتي در قرآن وجـود دارد كـه از زـي در ع

  .ستايش كرده است
د        «-الف و يطعمون الطعام علي حبه مسكيناً و يتيماً و اسـيراً، انمـا نطعمكـم لوجـه اهللا، ال نرـي

  »8/ منكم جزاء و ال شكوراً، انسان 
  » 9/و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة، حشر «-ب

ه شـريفه، انفـاق     ›› نيازمنـدي ‹‹و›› سـوء حـال  ‹‹و ›› فقـر ‹‹خصاصة در لغت به معناي     اسـت، آـي
  .كند  ميكنندگان در حالت خصاصة را ستايش

رد در تمـامي تـصرفات     -3  آيات و رواياتي كه مانعين ذكر كردند، شايد ناظر به اين باشد كه ـف
گـردد و شـايد     ميكند، صرفاً زياده روي در امور خير، موجب تصحيح تمامي آنها       مي  روي زياده

  .اين روايات و آيات راه و روش زندگي را نشان دهد

                                                 
  .544، ص1 المستدرك، ج-  84
  1 وسايل الشيعة، من ابواب الصدقة، حديث -  85



 

 

س 
قو

 «
13

87
  

76  
 

ل 
س

سل
ه م

مار
ش

 «
70  

ـيد         : توان گفت  ميدر نهايت  صرفات مـالي خـود، عاقـل و رش فردي كـه در تمـامي اعمـال و ـت
اق، سـفيه  شود، به صرف زياده روي و عدم رعايـت اعتـدال در ا       مي محسوب ن  . شـود   نمـي نـف اـي

وال      ميبه ضرر خود منعقداي  خورد و معامله  ميشخص با شخصي كه در بازار گول   ا اـم د، ـي كـن
  86.توان حكمي واحد بر آنها جاري كرد  نميافكند، تفاوت دارد،  ميخود را به دريا

ـ   مي شخصي كه اموال خود را در راههاي حرام مصرف        -3 د كند، درسفه و رشد او اختالف ش
  .است

  : قول اول
د   مـي  »شـافعيه « و   »حنابله«،  »فقهاي حنفيه «،  »برخي فقهاي اماميه  « شـخص  «: گويـن

  87.گردد  ميمذكور بدليل تبذير و اسراف ممنوع از تصرف در مال است و سفيه محسوب

  : قول دوم
شـمارند،    نميدانند، و تصرفات او را تبذير  نمي شخص موصوف را سفيه  »برخي فقهاي اماميه  «
ل و سـفه     اي  داند، ولي  مالزمـه   مي چه افعال او را حرام و مستوجب عقاب گر ان حرمـت فـع مـي

  .نيست
ه شـود، اشخاصـي كـه      «: گويد  مي فقيه امامي»شيخ محمد حسن نجفي   «  ممكـن اسـت، گفـت
خرد تا بت بـسازد، و ماننـد آن، داراي وصـف سـفه، و       ميخرد تا شراب بسازد، يا چوب     مي انگور

ا فـرد     ي  عامله و نكاح با او نافذ نيست، گر چه فقهـا اجـازه      محجور است، لذا م    معاملـه و نكـاح ـب
مذكور را داده اند، نهايت محكوم به كراهت كرده اند، ترديدي نيست كه مصرف انـدكي از مـال       

س بايـد موجـب سـفه       ميدر راه خير با نيت ريا و سمعه، گر چه صحيح است ولي حرام   باشد، ـپ
توان اشخاصي را يافـت كـه از ايـن مقـدار فعـل حـرام خـالي          مين مالگردد، آيا از ميان صاحبا  

باشد، اگر به صرف عملي حرام، آنها محجور باشند، قبول هديـه و اخـذ زكـات و خمـس از آنهـا           
  88.جايز نخواهد بود

  : قول سوم
  .تمام شكل و محتوي همان استدالل سوم زياده روي در امور خير استه اين نظر ب

  : بخش سوم
   حجر سفيه مباني

  .موجب حجر هست يا خير، اختالف نظر دارند›› سفه‹‹كه  فقهاي مذاهب اسالمي در اين

  :قول اول
ي را موجب حجـر » سفه«، وصف  »حنبليه« و   »مالكيه«،  »شافعيه«،  »فقهاي اماميه « د   ـم . دانـن

  .بر شخص عارض گردد» رشد«خواه وصف فوق همراه با بلوغ باشد يا پس از 

                                                 
  55، ص5، الفتاوي الهندية، ج274، ص5فتاح الكرامة ، ج، م72، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  86
  .284، ص1، فتح العزيز بهامش المجموع شرح المهذب، ج419، ص4 المغني، ج-  87
بل يمكن ان يقال، ان الصرف في العنب، بان يعمل خمراً و في الخشب بان يعمل صنماً و نحو ذلك صرف في المحرم،  « -  88

املة و مناكحة، مع انهم جوزوا ذلك و قالوا بكراهته، و ال شك ان صرفه و لو كان قليالً من الطعام فيكون فاعله سفيهاً ال تجوز مع

للريا و السمعة، و غير ذلك من األغراض الصحيحة شرعاً، حرام فيكون موجباً للسفه، و من الذي يخلو عنه من ارباب االموال؟ 

  )53، ص26جواهر الكالم، ج0 ».فيلزم عدم جواز اخذ العطية بل الزكاة و الخمس منهم
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ه   »د بن ابـي سـهل سرخـسي   امام ابو بكر محم  « ـين اسـتدالل   ي   بـراي توجيـه نظرـي وق چن  ـف
  :كند مي
ه الحـق سـفيهاً او ضـعيفاً او ال يـستطيع ان يمـل هـو،           «شريفه  ي     آيه -1 ذي علـي فان كـان اـل

د، شـخص سـفيه، داراي      مـي ، اين آيه صريحاً داللت »282/فليملل وليه بالعدل، بقره    » ولـي «كـن
و ... ال تؤتوا الـسفهاء امـوالهم   «ودن اوست، آياتي ديگر مثل  فرع بر محجور ب   » ولي«است، داشتن 
كند بر اين كه به جهت حمايت از سـفيه، بايـد او محجـور باشـد، و         مي داللت» 5/اكسوهم، نساء 

  .مظور حمايت از اموالش در آن تصرف كنده ب» ولي«
صاري  -2 زي    ه  بـ )رض( در سنت وارد شده است كه حبان بن منقذ اـن ألفـة  (خـاطر بيمـاري مـغ

ا او را    )ص(شد، خـانواده او از رسـول اكـرم        مي در معامالت مغبون  ) اصابت راسه   تقاضـا كردنـد ـت
ه             اي  محجور اعالن كنند و از تصرف در اموال منع كند، پيامبر به حبان امـر كـرد، هرگـاه معامـل

سخ           ون شـده باشـي، ـف كردي، شرط كن تا سه روز حق خيار فسخ آنرا داشته باشي، تا اگـر مغـب
  .ايينم

ردم      مي اين روايت صريح داللت    كند، شخصي كه ناتوان از انجام معامالت، در حـد متعـارف ـم
 تقاضـاي حجـر او را  » حبان«است، بايد محجور و ممنوع از تصرف در اموال باشد، و اال خانواده         

  .فرمودند  نميكرد و پيامبر هم اجابت نمي
ي برگـزار  مهمـاني  ) رض( روايت شده است، عبد اهللا بن جعفر         -3 ي فراواـن روتش     ـم كـرد، و ـث

ب          اي    شد، خانه   مي كاسته ي طاـل ه علـي بـن اـب ) ع(به قيمت صد هزار خريد، خبـر ايـن اعمـال ـب
درخواست حجر او را خواهم نمود، عبداهللا بـراي جلـوگيري   ) رض(رسيد، ايشان گفت، از عثمان   

هنمـايي او، زبيـر را بـا    از حجر با زبير كه مشهور به كياست در تجارت بود مشورت كرد، و بـه را  
ن ابـي طالـب          اي    خود در خانه   ي ـب كه خريده بود شريك كرد، عثمان در جـواب درخواسـت عـل

  .گفت، چطور شريك زبير را ممنوع از تصرف در اموال نمايم
ت خانـه اش    اين كه كرد، تا  مي، اموالش را در راه خدا انفاق     »)رض(عايشه  « -4 تصميم گرـف

شه (انفاق نمايد، اين خبر به عبد اهللا بن زبير را بفروشد و در راه خدا     رسـيد، او  ) خواهر زاده عاـي
  .كنم  ميگفت عايشه را از اين تصميم باز داريد، و اال او را ممنوع از تصرف در اموال

كند كه، سفه و گول خوردن در معامالت از نظر صـحابه موجـب      مي اين روايتها داللت بر اين    
  89.حجر است

  : قول دوم
تال بـه   ه داند، ب  نميرا موجب حجر » سفه«، وصف   »حنيفهابوامام  « خصوص اگر فرد رشيد، مـب

همـراه بـا بلـوغ، تـا برطـرف      » سـفه « ولي ،)ال يحجر عليه و ان كان مبذراً  (،  گردد» سفه«وصف  
. نگردد، يا سن به بيست و پنج سالگي نرسيده باشد، موجب منع از تصرف در اموال خواهـد بـود          

» رشـد « وصـف  ،››يبلـغ اشـد   حتا و ال تقربوا مال اليتيم اال بالتي هي احسن‹‹ ي شريفه بدليل آيه 
  .گردد  مي حاصلبيست و پنج سالگيدر 
سلب واليت سفيه موجب نقض اهليت اوست كه موجـب  «:  گفته اند»برخي از فقهاي حنفي   «

 اموال به خاطر جلوگيري از ضرر دره گردد، و از اين ناحيه ضرر بزرگتري ب      مي الحاقش به بهايم  
  90.»رسد  مياو
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 گفته است، حجـر  )رح(ابو حنيفه« : گويد  مي در توضيح عدم حجر سفيه   »برخي فقهاي حنفي  «
جايز نيست، تصرف شخص سـفيه در امـوالش   » سفه«شخص بالغ، عاقل و  آزاد، به خاطر وصف       

ا       ولوجايز است،    راض واهـي ـي والش را در اـغ د   تصرفات او موجب تبذير و اتالف گـردد، و اـم  فاـق
  91».مصلحت صرف كند

و قال ابو حنيفه، رحمه اهللا، ال يجوز الحجر عليه عـن التـصرفات،        « : گويد  مي »امام سرخسي «
شافعي رحمهـم اهللا، يجـوز الحجـر عليـه بهـذا               بسبب السفه ايضاً و قال ابو يوسـف و محمـد و اـل

ا يوسـف و محمـد رحمهمـا اهللا         قـاال، ان الحجـر   السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ، اال ان اـب
  92.»عليه علي سبيل النظر له و قال الشافعي علي سبيل الزجر و العقوبة له

د   مي در توجيه نظريه ابو حنيفه»امام سرخسي « رفتـاري، خـالف احكـام شـرع     » سـفه «: گوـي
سامح در تـصرفات و              ل اسـت، اصـل ـت است يعني پيروي كردن از هوي، و رها كردن فرمـان عـق

ذموم اسـت، ولـي وجـود      نيكي و احسان مطلوب   ذير ـم شرع است ولي انجام آنها با سفاهت و تـب
موجـب عـدم توجـه    » سـفه « كه وصف  شود، كما اين  نميسفاهت موجب نقض يا فقدان اهليت  
ر نفـس    اي  واسطهه گردد، و ب   نمي تكليف و خطاب شرع به اشخاص       وصف سفه، در بـاب اقـرار ـب

  93.اگر مستوجب كيفر باشد، بي اعتبار نيستحتا 
  :خود چنين استدالل كرده استي  براي توجيه نظريه» امام ابو حنيفه «
  »6/وال تأكلوا اسرافاً و بداراً ان تكبروا ، نساء«: فرمايد  مي آيه شريفه-1

ال      » ولي«آيا شريفه،    ي »مـولي عليـه  «را منع از اسراف در ـم ادا كبيـر شـود و        ـم كنـد، تـا مـب
  .مال خود را بنمايدي  مطالبه

ي حجـر بـا رسـيدن        ي   اين آيه  ه اسـت، يعـن ولي علـي شريفه نص در ختم واليت، پس از كبر ـم
ت از اوسـت و    ه يابد، چون واليت بر مولي عليه ب  ميكبر خاتمهي  شخص به مرحله  خـاطر حماـي

التنـصيص علـي زوال   .(او محتاج حمايت است، هرگاه شخص كبير گردد، نيازي به حمايت ندارد     
  .)صيصاً علي زوال الحجر عنه بالكبرواليته عنه بعد الكبر، يكون تن

شود كـه اگـر     ميخطاب به هر كسي.  آيات حكم كفارات ظهار، قتل و مانند آنها، عام است     -2
مرتكب آن اعمال شود خواه نسيه باشد يا خير، از نظر آيات فوق ارتكـاب ايـن اعمـال در حالـت          

ن اسـت كـه اشـخا       . نوعي سـفاهت اسـت  ي  اختيار نشانه  ات اـي س فـرض آـي ـين سـفه  ـپ  ص در ع
  .تواند مرتكب اعمالي شوند كه سبب صرف مال است مي

                                                                                                                           
تبيين .(»ان في سلب واليته اهداراً الهليته، و الحاقه بالبهائم، و ذلك ضرر عظيم، فال يجوز الحاقه به لدفع ضرر خاص « -  90

  )254، به نقل ازالحجر و احكامه، ص199، ص5الحائق شرح كنز الرقائق، ج
، 7شرح فتح القدير، ج(».ان الحجر علي السفيه اشد ضرراً من التبذير، فال يحتمل االعلي لدفع االدني« :ر حنفي مي گويدفقيه ديگ

 )254، به نقل ازالحجر و احكامه، ص316ص 

  )254، به نقل ازالحجر و احكامه، ص317، ص 7شرح فتح القدير، ج(-  91
  )4165، ص 12ج(،137، ص24 المبسوط، سرخسي، ج-  92
يدل عليه العقل و الحجي، و اصل المسامحة في التصرفات ......السفة هو العمل بخالف موجب الشرع و هو اتباع الهوي و  « -  93

و البر و االحسان مندوب اليه، شرعاً و عرفاً و لهذا ال تنعدم االهليه بسبب السفه و ال يجعل السفه عذراً في اسقاط الخطاب عنه 

ارته فيما يقر علي نفسه من االسباب الموجبة للعقوبهبشيئ من الشرايع و ال في  ، 12ج(137، ص24المبسوط، ج.(» اهدار عب
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ن  ...) كفاره، ديه و (فرض فوق مستلزم اين است كه مانعي شرعي براي تأديه مال        نباشد، بر اـي
توانـد مرتكـب اعمـالي گـردد كـه        مـي ي چنداني ندارد، چون اواساس حكم حجر بر سفيه فائده 
  تمام اموالش را از بين ببرد، 

  : معناي مخاطب بودن سفيه در مقابل خطابات شرع اين است كه-3
  . آزاد باشد-الف
   الزام به اجراي آن داشته باشد-ب

، حق تصرف در اموال خواهد داشت و اهليـت  »رشيد«با حصول اين دو وصف، سفيه، همچون      
ة التـصرف و         « حق تصرف در اموال را خواهـد داشـت       ي هـذين الوصـفين، اشـارة الـي اهلـي و ـف

وال هـم            .»المحلية فيه  صرف در اـم د نافـذ الـت  حال كـه سـفيه مخاطـب احكـام مـالي اسـت، باـي
صرف كـالم ملـزم، و اهليـة الكـالم بكونـه        .(باشد الن بكونه مخاطباً ، تثبت اهلية التصرف، فان الـت

ت سـفيه منجـز      )مميزاً و الكالم المميز بنفسه بكونه مخاطباً      ت تـصرف، ملكـي   با دارا شـدن اهلـي
  94.گردد مي

 اگر تصرف در مال از كسي كه اهليت تصرف در مال را داشـته باشـد، حاصـل گـردد، وجهـي        
و » مخاطب بـودن بـراي احكـام   « تواند مانع   نمي»سفه «براي عموم نفوذ او وجود ندارد، وصف     

سـفيه  . موجب نقصان عقل نيـست » سفه«گردد، و تصرف را غير نافذ گرداند، چون  » آزار بودن «
  .تواند موجب حجر او گردد  نميكند، اين مقدار  ميكند و متابعت هواي نفس  ميعقل را رها

شانه   مي سفيه در ازاي ترك احكام شرعي، معاقب -4 دال     ي  شود، اين ـن ايـن اسـت كـه او اعـت
راي       نميحال دارد، اعتدال حال اشخاص امري باطني است،         توان حقيقت آنـرا دريافـت، شـرع ـب

ت و      اي  باشد، امـاره   نميكوقوف بر امور باطني كه قابل در   ل عالـم رار داده اسـت، عـق حـسي ـق
قرار داده است تا اجازه » مشقت« طوالني را، امارهي   پيمودن فاصله . حال اشخاص است  ي    اماره

  .يا ترخيص صادر شود
. در احكام فقهي وجود و عدم همان اماره حسي، دليل وجود و عدم آن امر خفي باطني اسـت   

ل از  » رشـد ‹‹همـانطور كـه وصـف    . شـود   مـي ارحكم شرعي بر اساس آن بـ      وغ «قـب  حاصـل » بـل
، موجب عدم اعتدال حال شخص و در نهايت حجر   »بلوغ«بعد از   » سفه‹‹طور   گردد، همين  نمي
  .گردد  نمياو
وغ را كـافي دانـسته اسـت،              -5  خداوند در مخاطبه براي انجام احكام شرعي، اماره عقـل و بـل

اگـر عقـل و بلـوغ    . قرار گرفتن احكام اسـت » مخاطب«، از ترحكم تصرفات در اموال كم اهميت    
طور اولي كافي خواهـد بـود،   ه براي مخاطب قرار گرفتن احكام باشد، در مقام تصرف در اموال ب    

ر اسـاس قاعـده   . چون همين اوصاف كافي براي قبول اقرار بر نفس و آثار كيفري آن است    « ي  ـب
لوغ اهميت داشته باشد، و موجب حجـر گـردد   پس از ب» سفه«، اگر   »الحدود تدرئ بالشبهات  

  .نيز اعتبار داشته باشد» درئ شبهات«بايد در باب 
د     » سفيه« اگر علت حكم حجر بر  -6 وال او باشـد، باـي ت از اـم رار «حماـي ار    » اـق سـفيه كـه آـث

س بـا          حتا  كيفري ت از نـف قصاص دارد، نيز صحيح باشـد، تـا از جـان او نيزحمايـت شـود، حماـي
موجب حمايت از جان كه اصل است و مال فـرع  » سفه«ال است، حال كه وصف     اهميت تر از م   

  .تواند  نميگردد، از مال نيز حمايت  نميو تابع جان است،

                                                 
اعتبار المالك «-  94  .»و المحلية تثبت بكونه خالص ملكه و ذلك يثبت ب
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وال اوسـت، اگـر        ه  انسان با ساير حيوانان، ب -7 خاطر اهليـت در افعـال و تـصرفات و اعتبـار اـم
ه بهـايم و   اهليت او در تصرفات مالي و اعتبار قول او در تصرفات مالي،       فاقد اعتبار باشد، ملحق ـب

  .گردد، اين ضرر اعظم از ضرر مالي اوست، كه علت حكم حجر او شده است  ميمجانين
 باز داشتن او از تبذير، همـان  به خاطر منع او از تصرف در اموال،ي     مجازات سفيه بواسطه   -8

تبار كردن اقوال سـفيه در  طور كه برخي علما گفته اند، ممكن است قابل اثبات باشد، ولي بي اع    
جلـوگيري از   بـه خـاطر   تصرفات، از باب مجازات، قابل اثبات نيست، چون مجازات به اين شـكل       

  .باشد، و حكم به آن فاقد مشروعيت است  نميتبذير قابل اثبات
گويـد، اگـر سـفيه      نمـي تا وقتي ايناس رشد، نكرده ايد، مال را ندهيد، ولي : گويد  مي نص قرآن 
توان از باب قياس با ديگر احكـام نيـز     نميب مجازات، محجور خواهد شد، حكم حجر رابود، از با 
  95.ثابت كرد

  :نقد و بررسي استدالل قايلين به حجر
  :گويند  ميدر نقد استدالل قايلين به حجر سفيه» فقهاي حنفي«
ان كـان الـذي عليـه الحـق سـفيهاً او ضـعيفاً        «  مراد از سفيه در آيـات     -1 وا  ال« و  »....ـف  تؤـت

ت   »مجانين«است يا » صغار«يا ...  و   »...السفهاء اموالهم    را بـر  » ولـي «، چون آيات شـريفه، والـي
ه صـرف بلـوغ، واليـت        ميدانند،  ميداند، تمام كساني كه سفيه را محجور       مي آن ثابت  گوينـد ـب

ي النـساء و جعـل ا     «آيه  گردد، يا مراد      مي ، ساقط »ولي« لتـصرف  نهي االزواج عن دفـع المـال اـل
وال  » 5/و اموالكم ، نساء...  «:گويد  مي لذا آيه شريفه  ،»اليهن كما كانت العرب تفعله     كه شامل اـم

  .گردد، نه اموال سفها  ميمخاطبين
ي ، به نفع فقهاي حنفي اسـت، ابـو يوسـف فقيـه حنفـي     »حبان بن منقذ« حديث   -2 د   ـم : گوـي
ه خـاطر   جر را از او منع كـرد، حبان را محجور نكرد، و در روايت ديگري ح   ) ص(رسول خدا   «  ـب

ت     ع      «: قول حبان كه گـف ي را موجـب حجـر  » سـفه «، كـساني كـه   »ال اصـبر عـن البـي د،   ـم  دانـن
اق افتـاده     به خاطر    گويند كه  نمي اين سخن، حجر حبان باطل شد، پس آنچه در مورد حبان اتـف

  .حجر الزم نبوده است
در ) رض(نفي است چـون عثمـان   ، نيز به نفع فقهاي ح  ») رض(عبد اهللا بن جعفر   « حديث   -3

بكار برد، امتناع از حجـر  ) رض(بدليل تدبيري كه زبير ) رض(عين درخواست علي بن ابي طالب       
بن نبـوده اسـت،          ا ـغ عبد اهللا كرد، نهايت داللت اين حديث اين است كه تصرف عبد اهللا همراه ـب

ا . چون مرد با كياستي در تجارت همچون زبير با او شريك است    يلين بـه حجـر سـفيه،    در نظر ـق
د اهللا نـشان     مبذر در تمامي تصرفات ولو همراه با غبن نباشد؛ ممنوع است، پس عدم حجر بر عـب

  .از ترساندن او توسط علي بن ابي طالب بوده است
ن          ) رض( حديث عايشه    -4 د عبـد اهللا ـب نيز به نفع فقهاي حنفي است، چون زمـاني كـه تهدـي

وبيخ كـرد، عكـس    زبير به عايشه به منظور اجراي حكم        شرعي رسيد، عبد اهللا بن زبير را رد و ـت
ي   اين به خاطر دهد كه عبد اهللا اين حرف را      مي العمل عايشه نشان   كه عايشه اموال خود را بكـل

  96.انفاق نكند، و فقير نگردد، گفته است

  :بخش چهارم

                                                 
  ).4168- 4167، صص12ج(140-139، صص24 مبسوط، سرخسي، ج-  95
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   قلمرو حجر سفيه
  : مكلفاي  افعال الزم االجر

  97.  صحت آن قصد تقرب به خداوند شرط است افعال عبادي است، يعني در-1
  98. افعال غيرعبادي است، يعني در صحت آن قصد تقريب به خداوند شرط نيست-2

  . شود  مياين دو دسته اعمال يا مالي است يا غير مالي، پس مجموع آن چهار دسته
ا معـ     » سفيه«در اين بخش بررسي خواهيم كرد،        افاز انجام كدام دسـته از اعمـال ممنـوع ـي

  .باشد مي

  :گفتار اول
   سفيه و اعمال عبادي محض

ه        دارد، در   ي  تمامي فقهاي مذاهب اسالمي، معتقدند، سفيه در انجام عباداتي كه جنـب الي ـن ـم
ـيد     «: گويـد   مـي »عالمه حلي فقيـه امـامي     «. حكم رشيد است   د رش سـفه در عبـادات همانـن

  99.»است
  100.» ال خالف فيه بين المسلمينكانه مما« : گويد  ميامامي» سيد عاملي فقيه ديگر«
راي اداي فريـضه حـج،      « : گويد  مي فقيه شافعي»عالمه شيرازي « اگر سفيه، احـرام ببنـدد ـب

  101.»احرام او صحيح است، چون سفيه در انجام عبادات داراي اهليت كامل است
حج و ان احرم بالحج صح احرامه، النه مكلف، احـرم بـال     «: گويد  مي  فقيه حنبلي  ،»ابن قدامه «

  102».فاشبه غيره، و الن ذلك عبادة فصحت منه كسائر عباداته
ف باشـد، سـفيه      » سفيه«دليل اين اتفاق اين است كه        عديم العقل نيست، تا فاقـد شـرط تكلـي
گيرد، فقط تصرفات مالي او عادة شبيه عقال نيـست،    مياو انجام ي    عاقل است، تصرفاتش با اراده    

  . بايست آنرا انجام دهد  ميف است، ودر امور غير مالي داراي شرايط تكلي

  :گفتار دوم
  . مالي دارد، يعني انجام آن مستلزم صرف مال استي   سفيه و اعمال عبادي كه جنبه

  :حجي   سفيه و فريضه-1
  : تواند داشته باشد  ميحج سفيه چند صورت

  . حجة االسالم، با وجود شرايط آن بر سفيه واجب است-1
  . و مانند آن كه قبل از عروض صفت سفه بر او واجب شده استنذري   حجي كه بواسطه-2
  .نذر و مانند آن در زمان سفه، بر سفيه واجب شده استي   حجي كه بواسطه-3
  .  حج استحبابي-4

                                                 
  » و جليشترط في تحققها التقرب الي اهللا عز «-  97
  »اليشترط في تحققها التقرب الي اهللا عز و جل «-  98
  281، ص1 مفتاح الكرامه، ج-  99

  281، ص1مفتاح الكرامه، ج - 100
  .339، ص1المهذب، ج-  101
  .424، ص4 المغني، ج-  102
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مـورد اول و دوم، الزم االتيـان اسـت،      «: گويند  مي »حنابله«و  » شافعيه«،  »فقهاي اماميه «
ه او    » ولي«ه انجام تكليف حج خود نمايد،  توان بدون اذن ولي، اقدام ب       مي سفيه حـق اعتـراض ـب

  103.» .را ندارد و مكلف است نيازهاي مالي سفيه را بپردازد
ن   هاي  هزينه اين كه  اما فوق را به خود سفيه بدهد يا به فردي كه او را همراهي كند، ميـان اـي

ه     ميگويند،  ميفقهاي حنبلي . فقها اختالف شده است    وق را ـب صارف ـف  خـود سـفيه داد،   توان ـم
ن   «: گويد  مي، فقيه حنبلي »ابن قدامه « الي اـي اگر سفيه احرام حج واجب بسته باشد، مصارف ـم

  104.»شود، تا تكليف واجب را انجام دهد  ميعمل به خود او پرداخت
ه شـخص        «: گويند  مي»برخي از فقهاي شافعي  « مصارف مـالي انجـام اعمـال حـج سـفيه، ـب

  105».تا با همراهي او، آنرا هزينه كندشود،   ميمورد اطميناني داده
ين       ،»عالمه شيرازي « وق را مـع صارف ـف ي كنـد، فقـط    نمـي  فقيه شافعي كيفيت ـم د   ـم   : گوـي
  106».و يجب االنفاق عليه الي ان يفرغ منه« 
  .شود  ميمعتقدند، مصارف مالي را به فردي كه او را همراهي كند، داده» فقهاي حنفي«
د      لكن يـسلّم القاضـي النفقـة    «: گويند  مي »برخي فقهاي حنفي  « ي ـي  و الكـراء و الهـدي عـل

  107».امين لينفق عليه في الطريق
د، مـسكوت     مـي را همراهي» سفيه« حق الزحمة فردي كه  »شافعي«و  » فقهاي حنفي « كـن

رد ديگـري نباشـد           د، و ـف گذاشته اند، و همچنين اگر آن فردي، حق الزحمة بيشتري مطالبه كـن
  .نكرده اندكه او را همراهي كند، ذكر 

ي «حج سفيه توسط ي  مصارف فريضه« : گويد  مي »فقهاي اماميه « ه »وـل ي ، هزيـن  شـود يـا    ـم
  108».كند تا مصارف آن را هزينه كند، ولو مستلزم اجرت باشد  ميفردي را با او همراه» ولي«

وان    . پرداخت مصارف عمل حج سفيه، به خود او مخالف اصل اوليـه حجـر اسـت      اگـر سـفيه ـت
راي      ميال را داشته باشد، از حجر خارجاموي   اداره ي ـب ودن  «شـود، و جهـت اقي » محجـور ـب  او ـب
  .تصرف در اموال به او دادي  ماند، و اگر محجور است، نبايد اجازه نمي

  :صورت سوم حج سفيه
ي وجـوب انجـام       « : گويند  مي »فقهاي اماميه « نذرِ عمل حج از سوي سفيه، صحيح است، وـل

  ». شرايط عمومي حج استآن پس از رفع حجر و حصول 
د، اقـوي انعقـاد نـذر            «: گويد  مي »عالمه حلي فقيه امامي   « اگر سـفيه عمـل نـذر حـج نماـي

ه   ي  هزينه اين كه اوست، ولي انجام آن مشروط به رفع حجر است، مگر      ا هزيـن ساوي ـب ي  حج ـم
  109».اقامت او باشد، يا سفيه كسري هزينه را كسب كند

                                                 
 422، ص4، المغني، ج339، ص1، المهذب، ج282- 281، صص5 مفتاح الكرامة، ج-  103

  .424، ص4 المغني، ج-  104
به . 290، ص10فتح العزيز بهامش تكلمه المجموع في شرح المهذب، ج(» ه اليه بل الي ثقة لينفق عليه في الطريقال يسلم «-  105

  )187نقل از الحجر و احكامه، ص
  .339، ص1 المهذب، ج-  106
  .4468، ص9 بدايع الصنايع، ج-  107
  282، ص5 مفتاح الكرامة، ج-  108
 .80، ص2 تذكر هالفقهاء، ج-  109
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ه، ان سـلكنا    « : گويد  مي»برخي فقهاي شافعي  « الحجة المنذورة بعد الحجر، كالمنـذورة قبـل
  110.»بالنذر مسلك واجب الشرع، و اال فهي كحجة التطوع

  :صورت چهارم حج سفيه
  :حج مندوب از سوي سفيه چند صورت دارد

  . مصارف اعمال حج مساوي يا كمتر از مصارف حضر و اقامت اوست-1
  .اند، چون سفر سفيه مستلزم زيان نيستتمامي علماي مذاهب، اين فرض را اجازه داده 

  .كند  مي مصارف اعمال حج بيشتر از اقامت اوست ولي كسري را سفيه كسب-2
 اغلب فقهاي مذاهب اسالمي اين فرض را نيز اجـازه كـرده انـد، چـون ضـرري متوجـه سـفيه          

كند، وجهي بر عدم مصرف آن در عملي كه موجب    مي شود، اموال جديدي كه سفيه كسب      نمي
  .شود، وجود ندارد  ميقرب به خداوندت

  .تواند كسري را تأمين كند  نمي مصارف حج بيشتر از اقامت اوست و سفيه-3
د، و اگـر سـفيه اعمـال حـج را        مي»ولي«فقهاي مذاهب اسالمي معتقدند،      تواند او را منع كـن

ل «تواند او را   مي»ولي«شروع كرده باشد، مثالً محرم شده باشد،    د و از » محـ  حالـت احـرام   كـن
  111.خارج نمايد

» ولـي «به خروج از احرام چيست؟ آيا عمـل  » ولي«اكنون تكليف شرعي سفيه در فرض الزام      
ع محـرم بواسـطه   » محصر«كردن سفيه در حكم » محل«در   از ... مـرض، دشـمن و   ي  يعني مـن

نـاتوان  عدم توانايي مالي اي  واسطه شخص محرم ب اين كه اتمام حج است يا در حكم افالس، به    
  .از تكميل اعمال حج گردد

ي  انجـام »هدي«ي   باشد، خروج از احرام بواسـطه  »محصر«اگر در حكم     گيـرد، و اگـر در     ـم
  .گيرد  مي، انجام)طواف، سعي و تقصير(افعال عمره ي  باشد بواسطه» افالس«حكم 
» هـدي «كنـد، و  » محـصر «سـفيه بايـد عمـل بـه حكـم        « : گويند  مي »اكثر فقهاي اماميه  «
است، و برخـي ديگـر گفتـه    » افالس«در حكم : گويند  ميبرخي ديگر . شود  مي »صوم«ديل به   تب

  112.سفيه» صوم«يا » هدي«مخير است به »  ولي«اند، 
ال ابوحنيفـه و   « : گوينـد   ميدانند و  نميرا موجب خروج از احرام   » صوم«،  »فقهاي حنفي « ـق

ـيم  محمد، ال يحل بالصوم و ليس الصوم بدالً عن هدي المحصر           و هو ظاهر قول ابي يوسـف و يق
  ١١٣».يذبح الهدي عنه في الحرم او يذهب الي مكة فيحل من احرامه بافعال العمرةحتا 
 صومي كه بعداً خواهـد گرفـت؛ از احـرام خـارج    ي  سفيه بواسطه «: گويند  مي »فقهاي حنبلي «
د هـدي كنـد، و ولـي      نمـي گردد، چون سفيه ممنوع از تصرف در اموال اسـت،   مي  او اجـازه  تواـن

او بـه مكـه رفتـه و     ايـن كـه   تصرف در مال ندهد، و احتمال دارد، ولي او را نتواند محل كند تـا       
  ١١٤».عمره بجا آورد، و با افعال عمره محل گردد

                                                 
  .192، به نقل از الحجر و احكامه، ص290، ص10امش تكلمه المجموع شرح المهذب، ج فتح العزيز، به-  110
 ».يذهب فقهاء المذاهب، الي ان علي الولي ان يحل المحجور من احرامه و يمنعه من اكمال بقية االفعال «-  111

  .282، ص5 مفتاح الكرامة، ج-  112
  .1217، ص3 بدايع الصنايع، ج-  113
  )425، ص4المغني، ج(» .عصر، النه ممنوع من التصرف في ماله و يحتمل ان ال يملك وليه تحليهويتحلل بالصيام كالم « -  114
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 اعمـال حـج بـاز دارد، امـا    ي  توانـد سـفيه را از ادامـه     مي»ولي««: گويند  مي »فقهاي شافعي «
ن اسـت   كه اكثر علمااست، وجه اصح چگونه؟ از امام شافعي دو وجه نقل شده     ذكر كرده اند اـي

داً خواهـد    » صـوم «ي  شـود، بواسـطه    مـي است، از احرام خارج   » محصر« كه سفيه مانند   كـه بـع
ذيريم، وجـه   » صـوم «عدم اهليت در تصرف مـال،   به خاطر ،»هدي«جاي ه گرفت، اگر ما ب  را بـپ

  ١١٥».عمره محل خواهد شداي  واسطهه دوم احسن است كه سفيه ملحق به مفلس است، ب

   سفيه و وصيت-2
  : قول اول
ه «و  » حنابله«و  » حنفيه«،  »فقهاي اماميه «اكثر   د   مـي »مالكـي وصـيت سـفيه اگـر در    «: گويـن

  ١١٦.».وجوه خير و تقرب الي اهللا باشد؛ صحيح است

  : قول دوم
دارد، در      «: گويند  مي »بعضي از فقهاي اماميه   « وصيت سفيه مطلقـاً صـحيح اسـت، ضـرورت ـن

  ١١٧.».وجوه خير و تقرب الي اهللا باشد

  : قول سوم
گويند، وصيت سفيه مطلقاً باطل است ولو در وجوه خير و تقرب     مي »بعضي از فقهاي اماميه   «

  118.».الي اهللا باشد
وصيت، تصرف مالي است، تصرفات مالي سـفيه   اين كه اين دسته از فقها استدالل كرده اند بر        

  .صحيح نيست
ه خـاطر   مستلزم تصرف در مال و حقوق مـالي اسـت، سـفيه   وقف :  سفيه و وقف  -3 ممنـوع   ـب

  .تواند عمل وقف را انجام دهد  نميبودن از تصرف در مال و حقوق مالي،
  119».ال يجوز وقفه و ان اذن له القاضي«: گويد  مي»برخي از فقهاي حنفي«

  :گفتار سوم
   سفيه و اعمال عبادي صرفاً مالي

ز از      ...  زكات و    خمس،: اعمال عبادي مالي مانند    ان واجـب اسـت، محجـور نـي بر تمامي مكلـف
  ولي چگونه بايد اين اعمال عبادي تاديه گردد؟. جمله مكلفان است

  : قول اول
توانـد خـود     نمـي حجـر  به خاطر سفيه« : گويد  مي»شافعيه«و  » حنفيه«،  »فقهاي اماميه «

  .».متصدي اخراج تكاليف عبادي مالي گردد
صرف در مـال        «: گويد  مي »يسيد عاملي فقيه امام   « ستلزم ـت الي چـون ـم اخراج تكـاليف ـم

  120.».طور مستقل آنرا انجام دهده تواند ب  نمياست، سفيه

                                                 
  .197، به نقل از الحجر و احكامه، ص290، ص10 فتح العزيز، بهامش تكلمه المجموع شرح المهذب، ج-  115
، 9، بدايع الصنايع، ج391 ص،9مفتاح الكرامة، ج.(».صحة الوصية مع تقييدها بان تكون في وجوه البر و التقرب  «-  116

 .205، الحجر و احكامه، ص4499ص

كرامة،ج.(»الصحة مطلقاً من دون تقييد بان تكون في وجوه البر و القرب «-  117   ).391، ص9مفتاح ال
  ).391، ص9مفتاح الكرامة، ج.(»المنع من نفوذ وصيته مطلقاً في وجوه البر و غيرها «-  118
  .55 ص 5 الفتاوي الهندية، ج-  119
  .)281، ص5مفتاح الكرامة،ج.(»النه تصرف مالي ممنوع عنه علي نحو االستقالل « 120
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  : قول دوم
كنـد و    مـي  معتقدند قاضي مقدار تكليف مالي را از اموال سـفيه جـدا  »برخي فقهاي حنفي «

صب  دهد، تا به مصرف مقرر شرعي برساند و اميني بـراي حـ    مي به خود سفيه    سن اجـراي آن، ـن
  121.».كند مي

  :گفتار چهارم
   سفيه و اعمال مالي غير عبادي
باشـد،    نمـي ، شـرط »قصد تقرب«مالي اند، و چون در صحت آنها ... اعمالي مانند، بيع، شراء، و   

  .عبادي نيستند

  : قول اول
ر نافـذ اسـت،        « : گويد  مي »فقهاي اماميه « » اذن«تصرفات مالي سفيه باطل نيست، بلكـه غـي

  . گرداند  مي، تصرفات سفيه را نافذ»ولي«بعدي» اجازه«قبلي يا 

  : قول دوم
د   نمـي  محجـور » سـفه « به خاطر    اشخاص را » حنيفهامام ابو « ي   . داـن  برخـي از فقهـاي حنـف
ن             «: گويد مي عند صاحبيه بعد ما حجر عليه القاضـي ال تنفـذ تـصرفات اال ان القاضـي يمـضي ـم

  122».بان ربح فيما باع، و الثمن قائم بيده او حوبي فيما اشتريتصرفاته ما كان خيراً للمحجور 

  : قول سوم
د ولـي هـيچ يـك را انتخـاب       ي فوق دو وجه تصور كـرده   در مورد مسئله »فقهاي حنبلي « اـن

  .نكرده اند
ي «صحت معامالت سفيه، در فرض اذن       -1 ل اسـت، اگـر تـصرفات     » سـفيه «، چـون  »وـل عاـق

 .ماند  نميبار و ايناس رشد او باقيماذون او باطل باشد، راهي براي اخت

گـردد،    مـي  بطالن معامالت سفيه، چون سفيه در تصرفات خود دچار تبذير و سوء تـصرف   -2
ن اذن  . اذن دهد، اذن در اموري كه به مصلحت سفيه نيست، صادر شـده اسـت        » ولي«اگر   و اـي

   123.فاقد اعتبار است

  نقد فروض فقهاي حنبلي
منظـور   فات سفيه باطل باشد، اال مـورد يـا مـواردي كـه بـه        اشكالي ندارد كه تصر    فرض اول، 
  .اختبار آنهاست
ا اذن      فرض دوم،  ي « اگر تصرفات مالي سـفيه ـب همـراه باشـد، تـصرف در غيـر مـصلحت      » وـل
صرفات او،    ميدر اذن خود مصلحت سفيه را در نظر» ولي«نيست، چون    گيرد، زيرا اذن ولي و ـت

  124.مقيد به مصلحت سفيه است

                                                 
الفتاوي الهندية، ( ». بان القاضي يدفع قدر الزكاة اليه ليصرفها الي مصرفها، لكن يبعث اميناً معه لئال يصرفه الي غير وجهه-  121

  )56 ص 5ج
  .56 ص 5 الفتاوي الهندية، ج-  122
  .426، ص4المغني، ج-  123
  .212الحجر و احكامه، ص -  124
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  : قول سوم
 برخـي  125.شـود   نمـي داند، ولي متعرض اجازه ولي  مي تصرفات سفيه را باطل  »امام شافعي «

  126.»و للشافعي وجهان كهذين« كنند   مياز امام شافعي نظري، شبيه نظر فقهاي حنبلي، نقل
ه سـفيه    » ولـي «اگـر  « : كننـد   مي را چنين نقل  » برخي ديگر نظر امام شافعي    « اذن تـصرف ـب

د، دو احتمـال      بدهد، اگر اذن مطلق ب  ين نماـي صداق خاصـي را مـع اشد، فاقد اعتبار است و اگر ـم
  127.».وجود دارد، احتمال صحيح، صحت آن اعتبار است، و احتمال ديگر بطالن آن

  128.شبيه به نظر اولي دارند كه به امام شافعي نسبت داده شد» فقهاي مالكي نظري«

  :گفتار پنجم
ه بيع نزد مشتري يا ثمن نزد سفيه تلف سفيه در فرضي كي  بيع فاقد اذن و اجازه

  .گردد

  : قول اول
ف شـود، ضـامن        : گويند  مي »حنابله«و  » شافعيه«،  »فقهاي اماميه « زد مـشتري تـل اگر مبيع ـن

  : است، چون
ال از شـخص فاقـد اهليـت         _1  تصرف او در مبيع فاقد وجه شرعي است، انتقال از سـفيه، انتـق

  .باشد  ميمعامله،
  ه تلف شده باشد،  اگر ثمن نزد سفي-2
  گرفتـه اگر پس از بيع، ثمن نزد سفيه باشد، از او باز پس «: گويد  مي »ابن قدامه فقيه حنبلي   «
را        ميشود، و به مشتري بازگردانده  مي ا سـفيه آـن شود، و اگر در دست سفيه تلف شـده باشـد، ـي

  ».تلف كرده باشد، از جيب مشتري رفته است
اگر مبيع نزد مشتري سفيه تلف گـردد، يـا   «: فته شده استدر باب سفيه و تلف مبيع نزد او گ     

و هكـذا الحـال   «: در مورد استقراض سفيه گفته شـده » .او خود تلف كند، الزامي به ضمان ندارد 
  129.»فيما لو تلف او اتلف ما استقرضه السفيه من غيره ففي الجميع ال ضمان عليه

  : قول دوم
وردي    گويند، بايد در فرضي كه     مي برخي از فقها    طرف قرارداد، عالم از حال سفيه باشـد بـا ـم

  .كه جاهل است، متفاوت باشد
ال خـود        ضييع ـم ه ـت مبيـع يـا   (اگر طرف قرارداد علم به وضع سفيه داشته باشد، عالماً اقدام ـب

ه وضـعيت        نميكرده است، سفيه ضامن تلف يا اتالف مال او ) ثمن باشد، ولـي در فـرض جهـل ـب
صب   د ضمان دانست، چون سفيه عاقل است، همان سفيه، نبايد سفيه را فاق     طوري كه مالي را ـغ

  130.وليت داردووليت دارد، اينجا نيز مسوكند، مس

                                                 
  .220، ص3 االم، ج-  125
  .226، ص4 المغني، ج-  126
  .، به نقل از الحجر و احكامه289، ص10 فتح العزيز بهامش كتاب المجموع شرح المهذب، ج-  127
  .221، ص5 المدونة الكبري لمالك، ج-  128
، او اتلفه السفيه، فقد ذهب علي المشتري و ال شيئ ان كان باقياً اخذ منه و ارجع الي المشتري و ان كان تالفاً بيد السفيه « -  129

  ).526، ص4علي السفيه، المغني، ج
  .216 الحجر و احكامه، ص-  130
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  :گفتار ششم
   سفيه و اعمال مالي غير عبادي

   نذر سفيه-1
د    . باشد  نمي»قصد قربت«نذر از امور عبادي نيست، چون صحت آن متوقف بر   ذر چـن متعلـق ـن

  :صورت دارد
  دي محض مثل نماز امور عبا-الف

نذر اين مورد، از سوي سفيه صحيح است، تمامي فقهاي مذاهب اسالمي بر صحت آن و الـزام      
  .متعلق نذر، اتفاق نظر دارند

   امور عبادي كه مستلزم مصرف مال است، مثل حج-ب
   امور مالي صرف، مثل هبه-ج
  . امور غير عبادي كه مستلزم صرف مال است-د
  ير مالي امور غير عبادي، غ-ه 

ه منظـور انجـام      جز صورت اول و صورتي كه انجام آنها مستلزم صرف مال نيست، نذر سفيه ـب
  .باقي موارد صحيح نيست

ـاره صـوم بـر او واجـب      مي اگر سفيه در فروضي كه نذر آن منعقد   گردد، حنث كند، آيا كف
  گردد يا مال؟ مي

  : قول اول
شود، و سفيه در حكـم    ميو تبديل به صومچون سفيه، ممنوع از تصرف در مال است، كفاره ا     

  .است» فقير«

  : قول دوم
خمـس و  (گردد، همانند ساير واجبات مـالي   ميسفيه مالك مال است، كفاره مالي بر او واجب   

 .(...  

  :نقد دليل قول دوم
گـردد، و منـشأ وجـوب      مـي بدون اختيار، بر سفيه واجب... واجبات مالي مثل خمس، زكات و  

ي شـخص ي  ولي در حنث نـذر، سـبب اصـلي اراده   . كم خدا است آن مستقيماً ح   باشـد، حكـم     ـم
  . خداوند، راجع به حنث نذر است

و » ولـي « در اين مورد، تفصيلي ذكر كرده اند، اگر نذر سفيه، به اذن »برخي فقهاي اماميه «
ا توجــه بــه مــصلحت او منعقـد شــده باشــد، كفــاره مـالي خواهــد داشــت و اال صــوم واجــب      ـب

  131.».شود مي

   قسم و عهد سفيه-2
  .احكام فقهي قسم و عهد سفيه و اختالفات در آن، همانند احكام نذر سفيه است

   نكاح سفيه-3
  .معاوضي است يا غير معاوضي، اختالف نظر دارند اين كه فقها در ماهيت نكاح به

                                                 
  .283، ص5 مفتاح الكرامة، ج-  131
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  :، جهت تأمين وسايل تزويج»ولي«از » سفيه« درخواست -الف
وال سـفيه     تقاضاي  » ولي«اگر سفيه از     تأمين امكانالت تزويج خود را نمايد، در فرضـي كـه اـم

  .ملزم به تأمين آن است و حق مخالفت با اصل تزويج او را ندارد» ولي«كافي براي آن باشد،
در انتخـاب سـفيه،    اين كه ندارد، مگر» سفيه«را بر خالف ميل     » زوجه«، حق انتخاب    »ولي«

د  ضرر فاحش باشد، گرچـه برخـي فقهـاي حنبلـي        ه اـن ـين      «: گفـت زم تعي و لـو اذن الـولي، لـم يـل
   132.»المرأة

صارف     » ولي « گويند، اگر سفيه بر خالف نظر    مي اغلب فقهاي مذاهب اسالمي    بـا زنـي كـه ـم
  .مالي آن به مصلحت او نيست ازدواج نمايد، عقد باطل است

  
  

  »ولي« اذن تزويج، به سفيه از سوي -ب
مهـر  » مهر المثل«تواند، بيشتر از   نمياين فرض، سفيهدر . كند  نمي  ميزان مهريه را تعيين    -1

  .، مقدار زايد باطل است»مهر المثل«تعيين كند، در فرض تعيين زايد بر
-تعيين مهريه به ميزان مهر المثل صحيح است و زايـد بـر   « :گويند  مي برخي از فقهاي حنفي   

  133.».باشد  نميآن قابل پرداخت
  :كند  مي ميزان مهريه را تعيين-2

ي «سفيه در اين فرض ملزم است، به همان مقدار كـه        ـين      » وـل ـين كـرده اسـت، مهـر تعي تعي
  :نمايد، حال اگر سفيه بيشتر از ميزان ماذون مهر تعيين كند

اجازه تعيين مهر داده است، باشـد،  » ولي« اگر زوجه آگاه از وضعيت سفيه و ميزاني كه         -الف
 زوجه شخصاً اقدام بـه تـضييع حـق خـود كـرده      ، قابل مطالبه نيست، چون»ولي«زايد بر تعيين   

  .است
ي « اگر زوجه ناآگاه به وضعيت سفيه يا ميزاني كـه   -ب ـين كـرده اسـت، باشـد،      » وـل مهـر تعي

گردد، خواه آنچه تعيين كرده اسـت كمتـر     ميتعيين زوج بي اثر است، مهر تبديل به مهر المثل        
  .يا بيشتر از مهر المثل باشد

  .، يعني هم مصلحت زوج رعايت شده و هم مصلحت زوجهحد وسط است» مهر المثل«
  در عين درخواست سفيه، اذن به ازدواج ندهد» ولي« اگر -ج

ز بـا             صلحت او نـي اگر سفيه، از ولي اذن براي ازدواج بخواهد، و نياز به ازدواج داشته باشد و ـم
زدواج بدون اذن سـفيه  امتناع از اذن نمايد، آيا ا» ولي«ازدواج همراه باشد، در عين شرايط فوق،   

  صحيح است يا خير؟

  : قول اول
  » .تواند اقدام به ازدواج نمايد  ميدر فرض فوق سفيه« : گويند  مي»برخي از فقهاي اماميه«
اج بـه نكـاح،       «: گوينـد   مي »برخي فقهاي اماميه  « امتنـاع از اذن  » ولـي «اگـر در فـرض احتـي

د،    »مديون«اگر ن كه  ايتواند اقدام به تزويج كند، كما       مي نمايد، سفيه  از تأديه دين امتنـاع نماـي
  134»...تواند، اقدام به وصول آن كند   ميفرد

                                                 
  .221، به نقل از الحجر و احكامه، ص448، ص1 منتهي االرادات، ج-  132
  .222ر و احكامه، ص، به نقل از الحج320، ص7 بداية المبتدي بهامش فتح القدير، ج-  133
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صلحت او اقتـضا      د را    نمـي عبارت فوق شامل موردي كه سفيه احتياج به نكاح دارد، ولي ـم كـن
  .مقدم باشد» ولي«شود، در اين مورد بايد نظر   نميشامل

  : قول دوم
  135».تزويجه بال اذن وليه لحاجةو يصح «: گويند  ميفقهاي حنبلي

  : قول سوم
  .دانند  ميفقهاي حنفي، تصرفات سفيه را نافذ

  : قول چهارم
  .باطل است» ولي«معتقدند، ازدواج بدون اذن » برخي فقهاي شافعي«

گردد، اگـر    ميموجب ايجاد اهليت تصرف» ولي«چون سفيه، ممنوع از تصرف است، عدم اذن  
ـبهه «او » وطي«شود، و   نميه باشد، حد بر او جاري  كرد» وطي«سفيه در اين نكاح    » وطي به ش

دام بـه تمكـين و تـسلط          نمي و مهري به زوجه تعلق     .گردد  مي محسوب گيـرد، چـون زوجـه اـق
  .ديگري بر حق خود كرده است

مهر حق زوجه است، حق زوجه در فرض عـدم  «: گويند  مي»برخي ديگر از فقهاي شافعي   «
واجـب اسـت، همـان طـور     » مهر المثل«باشد، در فرض فوق،  نمي يععلم به وضع زوج، قابل تضي     

الزم اسـت ميـان   . شـود   نميگردد، و حد بر او جاري محسوب مي» وطي به شبه«ه وطي او را  ك
  .حق زوجه و سفيه جمع گردد

  »ولي« نكاح سفيه بدون استيذان -د
  : قول اول

يـل بـه بطـالن نكـاحِ بـدون      قا» تمامي فقهاي شافعيه و مالكيه « و   »اغلب فقهاي اماميه  «
  :كه براي توجيه نظريه فوق استدالل كرده اند به اين. استيذان ولي از سوي سفيه اند

باشد، ولي   مينكاح مستلزم تصرف در مال يا حقوق مالي است، سفيه از تصرف در آن محجور        
تقاللي در عين مصلحت و نياز سفيه به نكاح، نكـاح اسـ   » ولي«در فرض استيذان و عدم موافقت       
ـتيذان، انجـام نـداده        »د«سفيه صحيح است، ولي در فرض       ر اس ي ـب ه خـود را مبـن ، سفيه وظيـف

  .است و امكان عدم احتياج يا عدم مصلحت او نيز وجود دارد

  : قول دوم
 قايلنـد بـه صـحت نكـاح سـفيه در           ،»تمامي فقهاي حنابلـه   «و  » برخي از فقهاي اماميه   «

الي است، تصرف مالي در نكاح ضـمني، تبعـي و خـارج    ، چون اصل نكاح، عقدي غير م  »د«فرض  
ه موجـب ابطـال عقـد نكـاح               ين مهـر يـا نپـرداختن نفـق  از ماهيت عقد نكاح است، لذا عـدم تعـي

  136».طور طالق سفيه و خلع او شود، پس اصل، نكاح صحيح است، همين نمي
  : در نقد استدالل فوق گفته اند»برخي فقهاي اماميه«

                                                                                                                           
بغيره، جاز ان يستوفيه بنفسه كمن له حق عند غيره، فمنعه، و تعذر عليه ان  «-  134 بان الحق قد تعين له، فاذا تعذر عليه ان يستوفيه 

  ).611، ص2تذكرة الفقهاء، ج(»يصل اليه، كان له ان يستوفيه بنفسه بغير رضي المديون و هو احد وجهي الشافعية
  .438، ص1دات، ج منتهي االرا-  135
  .424، ص4 المغني ، ج-  136
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  نيست، و تصرف مالي در نكاح ضمني، تبعي و خارج از ماهيت نكـاح     نكاح عقدي غير مالي    -1
  باشد، نمي
  137.باشد، خواه اصلي باشد يا تابع تصرفي غير مالي  نمي تصرف مالي سفيه نافذ-2

  :نقد و بررسي دليل فوق
  استدالل اساسي قائلين به بطالن نكاح سفيه در فرض عدم استيذان ولـي، عبـارت اسـت از     -1

ن اسـتدالل      ميكاح از عقود مالي است، و سفيه از تصرف در مال محجور عقد ن اين كه    باشـد، اـي
  :باطل است، چون

و ماننـد آن را  » بيـع «در عقد نكاح نقش مـال در  » مال« نكاح عقدي مالي نيست، چون      -الف
وش            سياناً فراـم ندارد كه اگر نباشد، عقد باطل گردد، در عقد نكاح اگر امور مالي آن تعمـداً يـا ـن

اين مقدار مالي بودن نكـاح، آن را  . دد، اصل عقد نكاح صحيح است، و تمامي آثار خود را دارد    گر
ودن نكـاح       نمي تبديل به يك قرارداد مالي     گرداند، آنچه در برخي از روايات، پيرامون معاوضـي ـب

ه حنفـي  . آمده، مسامحه و مجاز گويي است   بـضع يجـري   «: گويـد   مـي گر چه ابن ابي ليلي، فقـي
  138.»لمال و انه قد ملكه بمالمجري ا

منظـور تأسـيس خـانواده و تـأمين نـسل اسـت و امـري         عي به نكاح، قراردادي انساني و اجتما    
  .باشد  ميمقدس
  : است، چون» ولي« اگر نكاح قراردادي مالي باشد، علت بطالن، فقدان اذن -2
  . دياب  مي»صحت«گردد و عقد وصف  مي، اين مشكل حل»ولي«ي بعدي  با اجازه-1
د   ي  تـا جنبـه  . تواند حقوق مالي خود را سلب نمايد  مي زوجه ابتدا يا پس از عقد    -2 مـالي عـق

  .نكاح مرتفع گردد، در هر دو فرض، وجه صحيحي براي بطالن نكاح وجود ندارد
 حجر سفيه در امور مالي است، سفيه از عقد نكاح نهـي نگـشته اسـت، چـون نهـي شـارع             -3

ن كـه   نهايـت . لذا دليلي وجود ندارد كه آنـرا باطـل بـدانيم    گردد،    نمي متوجه عقد نكاح   نهـي   اـي
و يا جايگزين كردن مهر المثل، جمع ميان حقـوق  » ولي«ي  متوجه مهر و نفقه است، و با اجازه    

  139.زوجين خواهد شد

   طالق سفيه-4
 تفاوت طالق با ديگـر  .فقهاي مذاهب اسالمي اجماع دارند بر اين كه طالق سفيه صحيح است    

ت طـالق،    ي    دي كه جنبه  عقو مالي دارد، اين است كه در طالق تصرف مالي جديد نيست، ماهـي
ه حنفـي معتقـد اسـت        ي    انحالل رابطه  ضع « زوجيت است، گر چه ابن ابي ليلي، فقـي ماليـت  » ـب

گـردد و سـفيه بايـد ممنـوع از آن       مـي انحالل نكاح موجب از دست دادن آن مال فرضـي         . دارد
  140.باشد

ت،    ميبي ليلي در نقد سخن ابن ا     ت نـدارد، و بواسـطه   » بـضع «توان گـف ه زوج   ي  مالـي مـال ـب
ك شـوند،          نمي منتقل گردد، چون اگر بضع مال باشد بايد قابل انتقال به غير باشد، و يا ورثـه ماـل

                                                 
  .79، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  137
شريعة و القانون، ص-  138   .219، به نقل از الحجر و احكامه، ص318 عوارض االهلية بين ال
  .228و227 الحجر و احكامه، صص-  139
  .423، ص4 المغني، ج-  140
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باشـد، زوج    مـي پرداخت مهريه هنگام طالق، تصرف مال جديد نيست، بلكه ايفـاي تعهـد سـابق         
  .گرداند  ميذمه خود را بري

   خلع سفيه-5
داننـد، خلـع سـفيه را نيـز       مـي طور كه فقهاي مذاهب اسالمي طـالق سـفيه را صـحيح     همان
ذا تأديـه      » فديـه «تواند    نمي حجر، به خاطر     سفيه 141.دانند  مي صحيح صرف كنـد، ـل را شخـصاً ـت

د   نميفديه از سوي زوجه به زوجِ سفيه، او را بري الذمه         الف گـردد، سـفيه       . كـن ف يـا اـت اگـر تـل
  .يست، چون زوجه اقدام به تضييع مال خود كرده استضامن ن

  شرط است يا خير؟» مهر المثل«آيا در تعيين فديه ميزان 
  : قول اول

وض، صـحيح اسـت، طـالق          رعايت ميزان مهر المثل شرط نيست، چون طالق سفيه، بـدون ـع
  .خلع بطور اولي صحيح خواهد بود ولو كمتر از مهر المثل باشد

  : قول دوم
اع     رعايت مه   ر المثل شرط نيست، چون طالق خلع ماهيتاً معاوضي اسـت، و در بـدل مـال ايـق

  .تواند به كمتر از مهر المثل خلع را ايقاع نمايد  نميگردد، سفيه مي

  نقد و نظر قول دوم
 اين كـه  اگر طالق خلع، معاوضي باشد، بايد موضوعِ صحت و بطالن، اصل طالق خلع باشد، نه    

  .كه آيا رعايت مقدار مهر المثل الزم است يا خيرموضوع ميزان فديه باشد 
ه غيـر     ميدر تقويت قول اول   باشـد    مـي توان گفت، آنچه بر سفيه ممنوع است، تمليك مـال ـب

ع را بـه      مـي است، پس سـفيه » هبه«ولي تملك سفيه ممنوعيتي ندارد، همانند قبول،     توانـد خـل
ن كـه   مهر المثل يا بيشتر را ندارد، مگـر نيز حق الزام به ميزان    » ولي«هر مقدار ايقاع نمايد،       اـي

  142.».ان السفيه يمنع من كل ما يحجف به، و االقل هو محجف به«: گفته شود

  »خلع سفية «-6
ـين      ميبايست، بذل مال نمايد، آيا او  مياگر زوجه، سفيه باشد، در باب خلع     توانـد فديـه را تعي

  كند يا خير؟

  : قول اول
ديل بـه       «: گويند  مي»شافعيه« و» حنابله«،  »فقهاي اماميه « طـالق صـحيح اسـت، ولـي تـب

  .گردد  نميگردد، آنچه بذل شده از ملك زوجه خارج  ميطالق رجعي
ذل از       «: گويد  مي، فقيه امامي»شيخ محمد حسن نجفي « ـين ـب ع نمايـد، تعي سـفية اگـر خـل

  143.».بذل او با اذن ولي باشد اين كه سوي او باطل است، مگر

                                                 
اً و بدون مقابل، فالخلع يقع منه بطريق اولي، الن السفيه بهذه  بل يرون وقوعه باالولوية، اذا جاز من السفيه الطالق مجان-  141

 ...العلميه ينال ماالً و هو الغدية،و هو يخلعه يوفر علي المحجور المال ال انه يكون موجباً لضياع المال و تلفه

  .232 الحجر و احكامه، ص-  142
  )جواهر الكالم، ج  ص  (» .ي، كما في القواعد و غيرهاو اما المختلعة السفيهة فال ريب في فساد بذلها بدون اذن الول « -  143
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تعيين خلـع از سـوي سـفيه باطـل اسـت، چـون او       «:گويد  ميه شافعي فقي »عالمه شيرازي «
ه اي، او را طـالق دهـد، مالـك فديـه              ل فدـي  اهليت تصرف در اموال را نـدارد، اگـر زوج در مقاـب

  144.»...شود  نمي
ي      « :گويد  مي فقيه حنبلي » ابن قدامه «   د، در حكـم طـالق رجـع اگر زوجه سفيه، خلـع نماـي

ـين فديـه، تـصرف مـال اسـت و او ممنـوع از        ... باشـد    نمياست،  زوج مستحق چيزي   چـون تعي
  145».باشد  ميتصرف در مال

ايقاعات توسط يك طرف قابل انجـام اسـت، خلـع از ايقاعـات     : توان گفت  مي در تاييد قول اول   
  .است
  .باشد  مي فديه شرط صحت طالق خلع است و طالق خلع غير معاوضي-الف

و » داعـي «گردد، فديه در حكم   ميرف ايقاع زوج، محققطالق خلع مانند ساير ايقاعات، به ص  
يا عدم حصول انگيزه، موجب ابطال عمل خلع نخواهـد شـد،   » تخلف«براي زوج است،    » انگيزه«

تواند به فديه رجوع كند و آنرا پس بگيرد، و طـالق    مياگر زوجه فديه را داده باشد،   اين كه    كما
ن صـور      گردد، يا فديه ماليت نداشته با     نمي باطل وده باشـد، در تمـام اـي شد، يا در ملك زوجه نـب

اع اسـت       ميطالق واقع  يحـصل االيقـاع بمجـرد صـدوره مـن اهلـه و       « گـردد، چـون طـالق ايـق
  .»المفروض ان زوج اهل لذلك

  . فديه شرط صحت طالق خلع است-ب
رض تخلـف،            -1 ق شـرطي در اصـل انـشا باشـد، در ـف  فديه شرط در اصل انشا است، اگر تعلـي
در نتيجه بذل انجـام نـشده اسـت،    . حاصل نشده است) فديه(شود، ولي شرط آن     مي  واقع طالق

  .اين نظر را احدي قبول ندارد
ان بـه        ) زوجـه ( فديه شرط و التزام طرف مقابل   -2 باشـد، در ايـن صـورت در فـرض عـدم ايـت

  .كند  ميشرط، طرف مقابل حق فسخ دارد كه نتيجتاً رجعي بودن و صحت طالق را ثابت
  . طالق خلع معاوضي باشد، فديه ايقاع طالق از سوي زوج باشد-ج

رض عـدم حـصول        » ايقـاعي «اگر بتوان ثابت كرد كه خلع،   معاوضـي اسـت، بطـور قطـع در ـف
  :باشد، چون  نميولي معاوضي بودن خلع قابل اثبات146عوض، طالق نيز واقع نخواهد شد،

راي    » فديـه «ه نيست كه در ازاي ثمن ايقاع شـود، بلكـ   » مثمن« طالق،   -1 داعـي و انگيـزه ـب
  .باشد  ميزوجيتي  ايقاع طالق و انحالل رابطه

وي آنهـا             -2 ودن طـالق شـده اسـت، معنـاي عمـومي و لـغ   علتي كه موجب توهم معاوضي ـب
اني ميـان طـالق و       اين كه در مقابل طالق است،) فديه(باشد، يعني بذل مال     مي شـارع هـم زـم

ه بـا   » مقابل بـودن «و نه » تقارن«م شده است، ولي نه فديه را الزم دانسته، موجب اين توه   فدـي
  147.كند  ميطالق، ايجاد معاوضي بودن

  : قول دوم
                                                 

م يستحق  « -  144 ال يجوز للسفيهة ان تخالع بشيئ من مالها النها ليست من اهل التصرف في مالها، فان طلقها علي شيئ من مالها ل

ز فله ان يراجعها يعني مراد ا).(72، ص2المهذب، ج» .ذلك، كما ال يستحق ثمن ما باع فان كان بعد الدخول فله ان يراجعها

  .)طالق رجعي مي گردد و مرد مي تواند به زوجه رجوع كند
  .284، ص4 المغني، ج-  145
  . تخلف العوض يوجب تخلف ما بزل المال بازائه و هو الطالق-  146
 .236 و235 الحجر و احكامه، ص-  147
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ي مـال، بعـد از خـروج سـفيه از حجـر،                برخي گفته اند، طالق و بذل، هر دو صحيح است، وـل
  .تأديه خواهد شد

ي ذ     «: گويد  مي، فقيه امامي  »شيخ محمد حسن نجفي   « ذل المحجـور عليهـا بـاق ـف متهـا،  ـب
ن       صدوره ـم يستتبع به بعد رفع الحجر عليها، كما هو الحال في األمة و حينئذ فيقع الطالق منه ـل

  148».الزوج الكامل، و يصح البذل منها، النه لم يكن بذالً فعلياً بل هو في ذمتها ال تطالب به فعال

  نقد نظريه فوق
الي   از» سـفية «فقط در تصرفات مالي خارجي نيست، بلكـه      » سفية«حجر   صرفات ـم ي  « ـت عـل
  . باشد  مينيز ممنوع» الذمة
سفية ممنوع از تصرفات مالي اسـت، خـواه تـصرف در    «: گويد  مي»عالمه حلي فقيه امامي  «

  149.».عين باشد يا تصرف بر ذمه، ولو تصرفات او همسان عقال محسوب گردد

  : قول سوم
  .دانند  مي هر دو را باطل»برخي از فقهاي حنبلي«
ه انمـا رضـي بـه           «: گويد  مي فقيه حنبلي  ،»ابن قدامه « ع الخلـع ههنـا الـن و يحتمـل ان ال يـق

  .».بعوض و لم يحصل له و ال امكن الرجوع ببذله

  نقد قول سوم
گويند چون بذل كه يكـي از عوضـين اسـت،      ميمبناي اين نظريه بر معاوضي بودن است، آنها      

  .حاصل نشده طالق نيز باطل است

   ظهار و ايالي سفيه-7
 در هر دوي اينها ملزم  به پرداخت كفاره اند، و وقوع آنها از سفيه ممكن است، و كفاره       سفيه

  .آنها مالي نخواهد بود

   اقرار سفيه-8
  : اقرار سفيه به مال-الف

  : حجر اعم از اينكهياقرار سفيه به اعيان خارجي يا دين علي الذمه در اثنا
  .ن را استناد به قبل از حجر دهد اقرار له ديگري و عليه خود نمايد و موضوع آ-1
  . اقرار له ديگري و عليه خود نمايد و موضوع آن را استناد به زمان حجر دهد-2

  150.اين اقرار مسموع نيست: گويند  ميتمامي فقهاي اماميه، شافعيه و حنابله
 چـون در صـورت قبـول اقـرار سـفيه، حكـم حجـر نقـض        «: فوق گفته انـد ي    در توجيه نظريه  

  .».باشد  ميرا اقرار به اموري كرده است كه ممنوع از تصرف در آنشود، زي مي
  آيا اقرار فوق پس از ارتفاع حجر اثر دارد يا خير؟

  : قول اول

                                                 
  )قواعد االحكام(» العين او بالذمةيمنع من التصرفات المالية و ان ناسب افعال العقالء كالبيع و الشراء ب «-  148

  

  
  .339، ص1، المهذب، ج345، ص4، المغني، ج280، ص5 مفتاح الكرامة، ج-  150
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ه زمـان حجـر    «: گويند  مي »امام شافعي «و  » برخي فقهاي اماميه  « چون استناد آن راجع ـب
ع    خاطر  به  بي اثر بودن اقرار سفيه در حال سفاهت،  151.».است، اثري ندارد   ال او و دـف حفـظ ـم
 اين اقرار پس از فك حجر نافذ و داراي اثر حقوقي باشد، حمايت سابق نقـض   ضرر از اوست، اگر   

أخير           مي ه ـت ان ضـرر ـب اده اسـت و حمـايتي از آن صـورت      شود، چون در اين فرض فقط زـم افـت
مـانع  «، زيرا نگرفته است، گر چه اقرار مفلس در زمان افالس، پس از ارتفاع حكم حجر، اثر دارد 

  .، برداشته شده است)حق غرما (» عدم نفوذ
باشد، ولي در محكمه و ظـاهر   اگر سفيه در واقع مديون است، او شرعاً مكلف به تأديه دين مي  

  .اجتماع، اقرار او اثر حقوقي ندارد

  : قول دوم
ي »بعـضي از فقهـاي شـافعيه   «و » برخي از فقهاي حنبلي « اقـرار سـفيه لـه    «: گوينـد   ـم
  152.».اثر دارد» فك حجر«ي، عليه خودش، براي بعد از ديگر

ن كـه   براي توجيه نظريه فوق استدالل كرده اند به      ده     اـي اقـرار  «ي  اقـرار سـفيه مـشمول قاـع
راي     مي »العقالء علي انفسهم جايز    د ـب گردد، اگر در اثناء حجر اقرار او فاقد اثر حقوقي باشد، نباـي

ي    »عبد«اقرار  اين كه هم فاقد اثر باشد، كما » فك حجر «پس از    دارد، وـل ر ـن ، در حالت رقيت اـث
دا    همين. براي پس از عتق اثر دارد       طور اقرار راهن و اقرار مفلس پس از ختم ممنوعيت اثـر پـي

  ».كند مي

  قول دوم ي  نقد ادله
ال و حقـوق مـالي        مي شامل عاقلي»... اقرار العقالء« حديث  -1 شود كه كامـل التـصرف در ـم

ي     ه  كه اقرار آنها ب  باشد و افرادي   ل اسـت، وـل طور حتم اثر كامل حقوقي دارد، سفيه گرچـه عاـق
  .گردد  نميباشد، و بر اقرار او اثري مترتب  نميكامل التصرف

ه خـود را قبـول    . اين حديث، يكي از احكام امضايي اسالم است       چون عقل، اقرارِ اشخاص، علـي
  .داند  مي اقرارِ سفيه را فاقد اثر حقوقيولي همين عقل. دارد، اسالم هم آنرا امضا كرده است

وق معـارض         -2  قياس سفيه به عبد، راهن و مفلس، وجهي صحيح ندارد، چـون اقـرار افـراد ـف
باشد، ولي پس از رفع محذوريت آنها، حق مولي، حق غرمـا     مي حقوق ديگران است، لذا فاقد اثر     

  .گيرد  نميو حق مرتهن در معرض تضييع قرار
ن اقرار سفيه و افراد فوق در اين است كه اقرار اين سـه شـخص بـه چيـزي        تفاوت اساسي ميا  

ـيچ           رار فاقـد ه تعلق گرفته است كه حق غرما و مولي نيز بر آن تعلق گرفته اسـت، و اال اصـل اـق
رار سـفيه    به خاطر ايرادي است، اقرار اينها فقط در متعلق اقرار بي اثر است،  حمايت غير، ولي اـق

  ١٥٣.اقد اهليت اقرار، صادر شده است، ذات اقرار ايراد داردو طفل، چون از شخص ف

   اقرار سفيه به امور غير مالي-ب
ه حلـي  «. دانند  ميتمامي فقهاي مذاهب اسالمي اين نوع اقرار را صحيح      امي  »عالـم  ، فقيـه اـم

  154».و ال نعلم فيه خالفاً بين اهل العلم«: گويد مي

                                                 
  ،280، ص5 مفتاح الكرامة، ج-  151
  .339، ص10، المهذب، ج425، ص4 المغني، ج-  152
  .244 الحجر و احكامه، ص-  153
  .78، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  154
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ن    صحت اقرا«: گويد  مي فقيه حنبلي »ابن قدامه « ر سفيه بر امور غير مالي اجمـاعي اسـت، اـب
اقرار محجور بر خودش صحيح اسـت، اگـر    اين كه گويد، اتفاق كرده تمامي اهل علم بر  مي منذر

رار آنهـا، جـاري              از قبيل اقرار به زنا، سرقت، شرب خمر، قذف يا قتل باشـد، حـدود بـه سـبب اـق
ن حكـم، ايـن اسـت كـه       گردد، نظر شافعي، ابي ثور و اصحاب رأي هم همين اس     مي ت، علـت اـي

ه خـودش صـحيح                  ذا اقـرار او علـي ه خـودش نيـست، ـل ان زدن ـب  سفيه در معـرض اتهـام بـه زـي
حجـر شـامل   ي  علت اتفاق فوق اين است كه اقرار سفيه راجع به مال نيست، ادلـه      155».باشد مي

  .شود  نمياين موارد

  : اقرار سفيه در امور غير مالي كه مستلزم مصرف مال است-ج
ار       ام وري مانند اقرار به نسب، اقرار به سرقت، طبيعت غير مالي دارد، اگر اقرار صحيح باشد، آـث

  .مالي متوجه اقرار خواهد شد

   اقرار به سرقت-1
  : قول اول

رار، ثابـت اسـت،       مي »تمامي فقهاي حنابله  «و  » اكثر فقهاي اماميه  « گويند، آثار جزايي اين اـق
  ١٥٦.شود  نميولي آثار مالي آنها ثابت

  : قول دوم
گويند، اقرار فوق آثار كيفري دارد، ولي نسبت به آثار مـالي آن دو وجـه     مي»فقهاي شافعي «

الي بـر تـصرفات سـفيه             ب آثـار ـم وجود دارد، قول اول قريب به حق است، چون حجر مـانع ترـت
  .است

   اقرار به نسب-2
  : قول اول

  .گردد  مينسب، ثابتگويند، آثار غير مالي اقرار به   مي»اماميه و شافعيه«

  : قول دوم
غيـر مـالي    بـه خـاطر   گردد، اقرار به نسب  ميگويند، تمامي آثار اقرار فوق ثابت      مي »حنابله«

  .گردد، شبيه نفقه زوجه است  ميبودن صحيح است، و آثار مالي آن در ضمن نسب ثابت
د،    مـي اولاقرار نسب آنها ثابت شـده اسـت، قـايلين    ي   در مورد نفقه افرادي كه بواسطه      گويـن

  :دنگوي  ميبيت المال است، ولي قايلين دسته دومي  نفقه او بر عهده
ك ميـان، انتـساب و          -1  قبول اقرار به نسب مستلزم وجوب انفاق است، دليل معتبري بر تفكـي

بيـت المـال   ي  توان فرزندي شخصي را پذيرفت ولي نفقه او بر عهده  نميتاديه نفقه وجود ندارد،   
  .باشد

                                                 
المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم عن اقرار المحجور عليه علي نفسه جايز اذا بغير خالف علمناه، قال ابن  « -  155

بزنا او السرقة او شرب خمر او قذف او قتل و ان الحدود تقام عليه و هذا قول الشافعي و ابي ثور، و اصحاب الرأي و  كان اقراره 

الحجر انما تعلق بماله فقبل اقراره علي نفسه بما ال يتعلق ال احفظ عن غيرهم خالفهم، و ذلك النه غير متهم في حق نفسه و 

  ).245، به نقل از الحجر و احكامه، ص529، ص4الشرح الكبير، ج(» .بالمال
  .78، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  156
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طـور كـه ادلـه حجـر از مـال       خت نفقه از بيت المال، اضرار به بيت المال است، همان  پردا -2
  .كند، نبايد موجب ضرر به مسلمين گردد  ميسفيه حمايت

اگر آثار انتساب شخصي به سفيه ثابـت گـردد   » من له غنم فعليه الغرم«ي     بر اساس قاعده   -3
  .بايد نفقه او را هم بدهد

  :نقد و بررسي ادله فوق
  .ادله حجر موجب تفكيك ميان قبول آثار غير مالي و رد آثار مالي شده است -1
شـرعي موجـب   ي   بيت المال براي مصارفي همانند اين مورد ساخته شده است، چون ادله      -2

اين تفكيك شده است، شيوه منطقي و فقهي هم همين است، و اال مانند اين مورد، فراوانند كـه        
  .گردد  مياز بيت المال تاديه

  . اگر نفقه نيز بر سفيه مقر الزم باشد، موجب اضرار به سفيه خواهد بود-3

  : اقرار سفيه به چيزي كه موجب قصاص است-د
ار اقـرار ثابـت            اقرار فوق خواه موجب قصاص عضو يا قصاص نفـس گـردد، صـحيح اسـت، و آـث

  اگر صاحب قصاص به ديه اكتفا نمايد، حكم چيست؟ .گردد مي

  : قول اول
ت      : گويند  مي »قهاي اماميه برخي ف « دم قـصاص، ديـه ثاـب عالمـه  «. گـردد   نمـي در فرض ـع

صاص باشـد، و      «: گويد  مي »فقيه اماميه «،  »حلي اگر سفيه اقرار به جرمي كند كه مستوجب ـق
گردد، چون موجب عمد قصاص اسـت، نـه     نمياو واجبي  مقر له، او را عفو نمايد، مال بر عهده      

  157.گردد  ميلح ثابتصاي  واسطهه غير قصاص، ديه ب

  : قول دوم
ه ديـه، مـال ثابـت    : گويند  مي»برخي از فقهاي اماميه«و » فقهاي شافعيه «  در فرض مطالـب
  .گردد مي
رار سـفيه        »  برخي از فقهاي شافعي    « ال ناشـي از اـق وت ـم در توجيه نظر فوق گفته انـد، ثـب

كه ناشي از فعـل سـفيه   شود   مينيست، بلكه ديه به انتخاب غير است، ادله حجر شامل تصرفاتي     
  158.».باشد
قبول مال موجب حفظ نفس سـفيه اسـت، حفـظ نفـس     «: گويند  مي»برخي فقهاي اماميه  «

  159».باالتر از حمايت از مال اوست
  160. متعرض هر دو قول شده اند، ولي نظر خاصي را نپذيرفته اند»برخي فقهاي حنبلي«

  عليه سفيه» دين« ادعاي -9
  .ه سفيه نمايد و آنرا به قبل از حجر او نسبت دهدعلي» ديني«اگر شخصي ادعاي 

  .بايد تاديه گردد» دين«كند، در اين فرض   مي دليل و بينه قابل اثبات ارائه-1

                                                 
  .79، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  157
  .249، به نقل از الحجر و احكامه، ص289، ص10 فتح العزير، ج-  158
  .297، ص1ج جامع المقاصد، -  159
  .250، به نقل از الحجر و احكامه، ص230، ص4 الشرح الكبير، ج-  160
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ه       -2 سـوگند بخـورد، اگـر مـدعي     ) سـفيه ( دليل و بينه نداشته باشد، در اينجا بايد مدعي علـي
  .عليه نكول كند

ات حـق    مي»دين«براي اثبات » هبين«منزله ه را ب» نكول« برخي فقها،   -الف  دانند وموجب اثـب
  .پندارند مي
  161.دانند و اقرار سفيه آثار مالي ندارد  مي»اقرار«ي  منزلهه را ب» نكول« برخي فقها -ب

  : بخش پنجم
  »حكم حاكم«يا به » تلقايي«سفيه » فك حجر«

  : قول اول
ـنت             ه و برخـي فقهـاي اهـل س د   مـي برخي فقهـاي امامـي  سـفيه تلقـايي   »فـك حجـر  « :گويـن

  :فوق استدالل كرده اندي  براي توجيه نظريه162.است
ي است، به صرف تحقق آن، حجر ثابت» سفه« موجب و مقتضي حجر، وصف       -1 شـود و بـا     ـم

  .گردد  ميارتفاع آن، حجر مرتفع
وال  «، »)6/نـساء ... (فان انستم منهم رشـداً    «شريفه  ي     آيه -2 ه   » دفـع اـم اس  «را منـوط ـب ايـن
شـد، اگـر     مـي متعرض آني  الزم باشد، آيه» حكم حاكم« اگر شرط ديگري مثل   كند،  مي »رشد

» اينـاس رشـد  «غير از ايناس رشد، شرطي ديگر الزم باشد، خالف حـصر آيـه شـريفه در وصـف       
  .است

در فرض عدم ايناس رشد، نبايد اموال را به اطفـال   اين كه كند بر  ميمفهوم آيه شريفه داللت   
  .اع آن، كافي براي اثبات حجر و رفع آن استو ارتف» سفه«داد، يعني 

  :نقد و بررسي ادله فوق
 منافاتي ميان حصول حجر به صرف ايجـاد وصـف سـفه و اجـراي آن توسـط حكـم حـاكم         -1

نيست، وصف سفه، مقتضي، حكم حجر است، ولي حاكم شرع نيز اختياراتي دارد، از جمله اجـرا        
ي در مقـام اثبـات     و اعالن حكم حجر، يعني از نظر ثبوت، وصف سف       ه كافي براي حجر اسـت وـل

  .نيازمند حكم حاكم است
  :»ابتالء«شريفه ي   آيه-2
ي        -الف  خطاب به اولياي ايتام و صغار است، و ارتباطي به وصف سفه ندارد، اولياي اطفـال، وـل

  .باشد  ميسفيه حاكم شرع» ولي«خاص است، 
دارد، انجـام حجـر منـوط      مياعالنو 163 آيه شريفه درصدد بيان آغاز و انجام حجر است،      -ب

شـريفه در صـدد   ي  به حصول رشد است، خواه علت حجر صغر باشد، يا سفه و يا جنون، ولي آيه  
ه               صدي اجـراي حكـم توسـط ادـل ديگـر  ي  بيان مجري و متصدي اين حكـم شـرعي نيـست، مـت

  .گردد  ميشناسايي و ضميمه
 حاكم شرع، چون متولي عمومي اسـت،  باشند، و در سفيه،   مي »ابتال«در صغار، اوليا، متصدي     

  .امكان هم ندارد كه آن را به عموم بسپارد، زيرا نيازمند دقت و شناخت است
  .سفيه است» فك حجر«بخاطر ايجاد نظم و وحدت نظر، حاكم شرع مقام صالح در اعالن 

  : قول دوم

                                                 
  .79، ص2 تذكرة الفقهاء، ج-  161
  ).مسالك االفهام، كتاب الحجر.(»عدم الحاجة الي تدخل الحاكم الشرعي بل الحجر و رفعه يحصل تلقائياً « -  162
 .»انها في مقام بيان تحديد فترة الحجر لغير المكتملين « -  163
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ي حـ      مي »برخي فقهاي اماميه  « صول گويند، فك حجر سفيه منوط به حكم حاكم اسـت، وـل
  :فوق استدالل كرده اندي   براي توجيه نظريه164.باشد  ميآن تلقايي

اء ايجـاد              -1 د حجـر تلـق  مقتضي حجر، وصف سفه است، پس بـه صـرف ايجـاد آن وصـف، باـي
  .ي حكم حجر گرددچيزي ديگر واسطه اين كه گردد، بدون

موجـب  » سـفه «گويد، وجود   مي»)282/ 1(و ان كان الذي عليه الحق سفيهاً « آيه شريفه    -2
  حصول حجر خواهد شد؛

 زوال سفه، چون نيازمند به دقت و اجتهاد است، بايد متوقف بر حكـم حـاكم باشـد، چـون          -3
اسـت، بايـد حـاكم كـه دقـت نظـر و فهـم بيـشتري دارد، مرجـع          » خفـي «امارات داله بر رشد،     
  .تشخيص اين امر باشد

  :فوقي  نقد و بررسي ادله
، فاقد مبناي صحيح اسـت، چـون فهـم و    »رفع حكم حجر«و » وضع حكم حجر«تفكيك ميان   

ست و       نميباشد،  ميدرك هر دو مقام به يك درجه   ت و اجتهـاد داـن توان موردي را نيازمنـد دـق
ر اسـاس   . سبب وضع حكم حجر اسـت  » سفه«مورد ديگر را خير، چون       بـه  » قـانون سـببيت  «ـب

باشـد، البتـه     نمـي  دو مقـام صرف حصول سبب، مسبب نيز مرتفع خواهد شد، پس تفاوتي ميـان    
ژه داشـته            هر دو مقام نيازمند دقت و تشخيص صحيح است، بايد مرجع تـشخيص صـالحيت وـي

  .باشد كه همان حاكم شرع است

  : قول سوم

ي فـك آن تلقـايي           ه حكـم حـاكم اسـت وـل  برخي گفته اند، وضع حكم حجر بر سفيه منوط ـب
  165.باشد مي

  : قول چهارم

گوينـد، رفـع و فـك حجـر سـفيه هـر دو          مي »شافعيه«و  » ابلهحن«،  »اكثر فقهاي اماميه  «

  :فوق چنين استدالل كرده اندي   براي توجيه نظريه166.گيرد  ميتوسط حاكم انجام
 حكم حجر، حكمي شرعي است، وضع اين حكم و رفع آن بايد با دليل شرعي ثابت گـردد،          -1

ـتالف نظـر فـراوان بـ    در ماهيت و وجـود آن . و از طرفي موجب اين حكم، امري خفي است    ه  اخ
  .آيد، لذا مرجع تشخيص آن نبايد عمومي باشد  ميوجود
» وجود«حاكم شرع مجري احكام شرعي است، او بايد مقام و مرجع صالح براي تشخيص          -3
   167.حجر باشد» ارتفاع«و 

ي  فقيه حنفي،»امام ابو بكر محمد بن ابو سهل سرخسي     « د   ـم ثـم اذا بلـغ سـفيهاً    «  : گوـي

و يوسـف رحمـه اهللا ال      عند محمد رح  مه اهللا يكون، محجوراً عليه، بدون حجر القاضـي، و قـال اـب
ـيداً ثـم صـار سـفيهاً فمحمـد،             يصير محجوراً عليه ما لم يحجر عليه القاضي، و كذلك لو بلـغ رش

                                                 
  ).مسالك االفهام، كتاب الحجر. (»توقف الرفع علي حكم الحاكم الشرعي، بدون حصول الحجر «-  164
  ).مسالك االفهام، كتاب الحجر. (»توقف الرفع علي حكم الحاكم الشرعي، بدون رفعه «-  165
، 1، المهذب، ج525 ص،4، المغني، ج277، ص5الحدائق الناضرة، ج.(»كون ذلك بنظر الحاكم الشرعي وجوداً و ارتفاعاً «-  166

  ).339ص
  .، كتاب الحجر1مسالك االفهام، ج-  167



 

 

 

 

ت
دال

، ع
الق

 اخ
ن،

نو
 قا

ه؛
تر
س

 گ
در
ت 

مي
اك

ح
  

  

99  
 

وت الحجـر بـه نظيـر الجنـون و العتـة، و الحجـر          : يقول قد قامت الداللة لنا علي ان السفه فـي ثـب
ه و هـو متـردد بـين النظـر و         يثبت بهما من غ    ير حاجة الي قضاء القاضي فكذلك لمعني النظـر ـل

الضرر، ففي ابقاء الملك له نظر، و في اهدار قوله ضرر، و بمثل هذا ال يتـرجح احـد الجـانين منـه           
  168».اال بقضاء القاضي

  : بخش ششم

  اعالن حجر سفيه به عموم

د      و همچنين رعايت اشخاصي   » سفيه«منظور حمايت از     به كـه بـا سـفيه قراردادهـايي خواهـن
صورت عمومي اعالن شـود، تـا مـردم بـه     ه بست، گفته شده، مستحب است، حكم حجر سفيه ب        

  .تصرفات مالي او اعتنا نكنند
چگونگي اين اعالن به حاكم شرع واگذار شده اسـت، ولـي در جـايي كـه حكـم حجـر سـفيه            

ل   اين كه عالن نكرده اند، باگردد، احدي از فقها حاكم شرع را توصيه به ا  مي مرتفع مالك و دلـي
ه      ي اعالن، اينجا نيز وجود دارد، عدم اطالع مردم موجب طرد هميشگي سفيه از جامـع گـردد    ـم

  .كه محذر آن بيشتر است
  : نقد  وبررسي رأي فوق

راي    ميخرد كه مردم يكديگر راهاي    اعالن در روستاها و محله     -1 شناسند يا امكانات كافي ـب
  .باشد  ميود دارد، مثمر ثمر است، و اال اثري ندارد، و حكمي لغوشناختن وج

د         حتـا   با توجه به رشد اجتماعات شهري،      -2 ـين امـري فاـق زام قانونگـذار بـه چن ـتاها، اـل روس
  .وجاهت حقوقي است

ه الزم االتبـاع كـردن آن       دانند، لذا قانون   مي  فقها اعالن را امري استحبابي     -3 ي ـب گـذار الزاـم
  .ندارد
شود بايد به مراكزي كه معامالت كالن و   مير بسياري موارد موجب ريزش آبروي مؤمن د -4

  .گيرد مثل دفتر اسناد رسمي، اكتفا گردد  ميگذار انجام مهم از نظر قانون
  . اگر ارتفاع حكم حجر اعالن نگردد، موجب طرد شخص از جامعه خواهد شد-5

        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
  ).4170، ص12ج(142، ص24 المبسوط، ج-  168
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� 6����"*� 
; 
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N �� 
; <  	�o� �'%��-  �} 
��	 	 �K%H�"7� �� �N�H �� D�"$��- 	 �� <	 H�3?� �*'%��- �P#
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� � 7�- �� "*� 	 �%�7'7YN 
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� - ��:� �� �%�� $ ��:� D
7!:�  '��N �� ( � �H�% �� �N�'-�F� D�*'%��- �$�f�� � 
; �%�	�	 H
��'% 
� �"%d 
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��:N� 	 4  �̀� 6�7H�� 6����"*�	)i'J ( D
� (H�G �� ������ �'�L�H 	 
�

<J� �Pf� 6�%�- . �'�L�H 	 
� �� 3� �� �%����� 	 <  <  `�� �!%��\�o 6�%�- �% ���� �	
<J� �Pf� 6�%�- ��!� �� ������ . �� 3� "%�\� �� ���� �� �� ��	�:N� �� 
; 
� b�� 
��	 ��

 9� 6�7H�� �S��� D<	 �7F G �B> `��E ���� �Pf� 	 6�%�- 	 ��!� �� ������ �'�L� 	 
�
 	 ���� 	 < 4J� �Pf� 6�%�- 
� (H�G �� ������  3G 	 �% �� "%�\� �� �� . 	 �N��- �*N 	

 	 
� "� �� �N����F� "��A �N �*��H 	 �'%��- 4�A w��YN 6�7H�� 	 D
� 0H�2 �� �"�"*= >�H
<  ��� (H�L �*'%��- �� �%����� . 
� ���fH  ?� �� 	 
; �	  K� <	 .Q�G �'%��- �%����� 	

�d N<a'� � o� 
� ���� ��� �� 
� 0H�2 �	 �� �� <� <J� �.  

b��7P��� 6�%�- 	b��7P��� 6�%�- 	b��7P��� 6�%�- 	b��7P��� 6�%�- 	        
 ���� 	 �F <a'� � o� 
� �F G ( � �� "*� 	 �� �� "*� b�l �� �'%��- 4�A w��YN 6�7H�� 	

4  b�7P��� 
� � 7�- �� ���� ��� 	 �S��� �'%��- <�A w��YN . 	 �A <�"'� D.'	 �"7� ��
H�� ������ ��� �� � <  	�o� 
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; �'%��- "%�H� �

< �  '��N �H�� ���� .G  N �B> ����.  
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 b��H� �H�?� 	 �N ���!� 6����"*� 	 �� ������ �-��� �� ("%	 bא�%H�> <� 	 6����"*� 	
<"��A ��G� �N (	 ��F �  ?� �� 	 
; 
�L�7� D<	 b�� ( �  N �"%	 �-��� �H�% 	 �� .
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  افغانستان بين الدولي هاي  نامه  موافقت
   

  عهد امانيه
  علي پيام
  
  
  

  . افغانستان در عهد امانيالدولي ها و معاهدات بين نامه موافقت: موضوع مقاله
ها و معاهدات نخستين دولت افغانستاني يعني دولت امان اهللا خان  نامه موافقت: هدف مقاله

ها كمك خواهد كرد تا  نامه بررسي موافقت. باشد هاي حقوقي مي بنيادگذاري چارچوب
روي . المللي پيدا كنيم هاي حقوقي افغانستان در عرصه بين تري از چارچوب شناخت دقيق

هاي عهد اماني به رشته  نامه اين مالحظه، نوشته حاضر با هدف تبيين و نقد و بررسي موافقت
هاي  بجا است كه منتظر دست. قطعاً خالي از نقض و كاستي نخواهد بود. است تحرير درآمده

مهربان پژوهشگران و صاحب نظران هموطن باشيم تا باشد كه تعامل فكري و فرهنگي 
  . تعالي هدف مذكور گرددموجب فربهي و

  چكيده 
 ميالدي روي كار آمد و با روي كار آمدنش 1919در سال ) امان اهللا خان( دولت اماني 

اين دولت در نخستين روزهاي شكل . نخستين دولت مستقل افغانستاني را شكل داد
ي و الدول ها و معاهدات بين ها و پروتكول نامه اش تا آخرين روزهاي افولش موافقت گيري
گيري  دولت مذكور در طول حياتش موجب شكل. المللي بسياري را منعقد كرد بين

المللي و تاريخ  هاي گرديد كه اكنون زيربناي حقوقي افغانستان در مناسبات بين نامه موافقت
اما قبل از ورود به اين بحث در كليات بحث به تاريخچه حقوق . باشد ديپلوماسي كشور مي
 .گردد اي گذرا مي هاي معروف اشاره نامه نامه، موافقت افقتمعاهدات، تعريف مو

   كليديوژاگان
المللي، ديپلوماسي  نامه، حقوق معاهدات، معاهده صلح راولپندي، معاهدات بين  موافقت

  .الملل افغانستاني، ديپلوماسي مدرن، حقوق بين

  تحرير محل مناقشه
شايد عدم عطف به ماسبق در .  بار كردخر را بر واقعه متقدماشايد مشكل باشد كه قانون مت

هاي فيمابين افغانستان و كشورها در عهد نخستين دولت  ها و پروتكول نامه موضوع موافقت
به اين معنا كه قانون معاهدات فعلي افغانستان، تعاريف . صدق كند) اماني(مستقل افغانستاني 

هاي عهد  نامه وضوع موافقتبت به مها متاخر است نس ها و پروتكول نامه حقوق معاهدات، موافقت
 وين در خصوص حقوق 1969) معاهده (ونيكنوانسماده چهارم . اماني؛ نخستين دولت مستقل

سته از ثير بر آن دا تبدون حاضر ه به ماسبق شدن عهدنامعطفكند كه   تصريح ميمعاهدات
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ل و مستقل از المل ني حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بهقواعد مندرج در عهدنام
شود كه به   حاضر فقط شامل معاهداتي ميهاين عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنام

اما بحث ) 1(.دباش وسيلة كشورها پس از الزم االجرا شدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده
 طلبد كه نگاهي كلي به مباحث مهمه و ضروري مرتبط با هاي عهد اماني مي نامه موافقت
روي اين جهت قبل از ورود به بررسي و تحليل موضوع . باشيم نامه داشته موافقت
  .پردازيم نامه مي هاي عهد اماني به مباحث كلي معاهدات و اصول موافقت نامه موافقت

  تاريخچه مقررات حقوقي معاهدات
سسات وهاي م المللي، اولين بار در چهارچوب كوشش  مقررات حقوقي معاهدات بينتدوين

 طرف معروف و 1935خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 
 در 1949المللي آن از سال  اما تدوين رسمي بين. شايان توجهي را در اين خصوص تنظيم كرد

هاي فراوان  پس از تالش. الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت بيندستور كار كميسيون حقوق 
مجمع عمومي سازمان .  كنوانسيون را تصويب كرده متن نهايي پروژكميسيون1966در سال 

 كنفرانس  كهخود تصميم گرفت1966 دسامبر5 مورخ XXI 2166هملل در قطعنام
پس از . دهدبراي اين منظور تشكيل را ها  المللي مركب از نمايندگان تام االختيار دولت بين

 و با 1969 مه 22 و سر انجام در 1969 و 1968هاي  انجام دو دوره جلسات در ماه مه سال
المللي و چند سازمان   چندين سازمان تخصصي بينرانحضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظ

 براي 1969 مه 23 حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ هالدولي، كنوانسيون وين دربار بين
  .باشد باز ميامضا و الحاق كشورها 

 معروف شده و در » معاهداتهمعاهد«حقوقدانان غربي به  وين كه ميان 1969 كنوانسيون
 ماده  و يك ضميمه و 85اي برخوردار است، مشتمل بر  العاده الملل از اهميت فوق حقوق بين

در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين . باشد چندين اعالميه و قطعنامة تكميلي مي
الملل   آن يادآور چند اصل كلي حقوق بينهاند و مقدم الملل مطرح شده نيموضوعات حقوق ب

آور بودن تعهدات و اصل تساوي  ها، اصل حسن نيت، قاعدة الزام  دولتهمانند اصل رضايت آزادان
الملل را در موارد سكوت  نيحقوق ب ست و در عين حال، احترام به قواعد عرفي اها حقوق ملت

المللي  ه تدوين مقررات حقوقي معاهدات بيناز آنجا ك )2(.ييد قرار داده استاكنوانسيون مورد ت
الدولي افغانستان بعد از حكومت اماني صورت  هاي بين نامه الدولي و امضاي موافقت و بين
توان با معيارهاي مقررات كنوانسيون وين و  هاي عهد اماني را نمي نامه است، فلهذا موافقت گرفته

  .شود مقررات عطف به ماسبق نميزيرا . المللي سنجيد مقررات حقوقي معاهدات بين

  نامه تعريف موافقت
 هر نام تواند  كشورها مياني مكتوب ميالملل ني توافق بكي ن،ي و1969 عهدنامه 2طبق ماده 

 هي و رويالملل نيعرف ب.  آن توافق نداردتي در ماهيريثا امر تني و ا.باشد  داشتهيو عنوان
 21 در ي دادگستريالملل ني بوانياز جمله د. ندباش  نظر ميني همني مبزي نيالملل ني بييقضا

 عنصر كي اصطالح،  كهاعالم داشت) اينامب (ي جنوب غربيقاي افرهي در قض1962دسامبر 
ها  عنوان كه ايناما با . باشد ي نميالملل ني تعهد بكي اي توافق كي صهي در مورد خصكننده نييتع

اصطالحات زيادي  يالملل نيدر روابط برد با آنهم الدولي ندا ها تاثيري بر ماهيت توافق بين و نام
 كه مورد ست ا يا  واژهtreaty اصطالحمثالً . دارند ي متفاوتشي كم و بيمعانهستند كه 
 در احت. است  مهم بودهي موضوعاتني گسترده و مبي مفهومي داشته و غالبا داراادياستعمال ز
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 است كه با ي و حقوقيمعموال عمل رسم دارد و يعي اصطالح حوزه عمل وسني ان،يعهدنامه و
 »يمعاهده رسم« به يس در زبان فارتوان  اصطالح را مينيا. رديگ  انجام مييني معفاتيتشر
 agreement اصطالح و . ترجمه نمود»معاهده« ايو ) يي اجرااينامه ساده  در مقابل موافقت(

 چند اي اراده مشترك دو اني دارد و معموال بي مهمي و تجاري فني كه محتواستي اا واژه
 »نامه موافقت« به ي اصطالح در فارسنيا. باشد  ميي فرهنگ،ي بازرگان،ي فنيها نهيكشور در زم
 به كار برده ي حقوق  كه در جهت اعالم قاعدهستي اا  واژهact اصطالح و .است ترجمه شده

 زي ن»مانيپ«ه  بيالبته گاه. باشد  مي»سند« معادل ي اصطالح در زبان فارسنيا. شود مي
 اصول اني بي براdeclaration اصطالح» ي داوري عموممانيپ«ترجمه شده است مثل 

 ترجمه »هياني باي هياعالم« آن را به ي و در زبان فارسرود  به كار ميي عملدايي تاي يحقوق
 يالملل نيواقع توافق ب  و دري حقوقيا  قاعدهني مبي گاهprotocol اصطالح و .اند كرده
 ي و زمانييايمي شيها  منع كاربرد سالحنهي ژنو در زم1925 است، مانند پروتكل يمستقل
 توافق كي اصالح اي ري تفسل،ي تكمد،ي اجرا، تمدي است كه كشورها براي قواعدنيمب
 و در ديآ ي لحاظ مكمل آن توافق به شمار منياز ا. اند  كردهي موجود بر سر آن تراضيالملل نيب

 از كلمات، مواد و لغات ي بعضحي است كه متضمن توضي توافقمهي ضماي واژه معنني ايموارد
و غ و به صورت ناي واژه عني ايدر زبان فارس. باشد  ميرهيمتن  ه كار مي»پروتكل«   .رود  ب
 مقررات ي كه معموال حاوشود  اطالق ميكيپلماتي دي به سندarrangement اصطالح

 در توان  اصطالح را مينيا.  موقت استي نظامجادي ااي موجود يها  توافقيمربوط به نحوه اجرا
نامه  موافقت« به exclusive agreement اصطالح . ترجمه نمود»نامه توافق« به يزبان فارس

 اشخاص اني كه مشود  اطالق ميييها  به توافقcontract اصطالح .است  ترجمه شده»يياجرا
. گردد  منعقد ميي خارجي خصوصيها  كشورها و شركتاني ماي و يالملل ني بيحقوق خصوص
 با پسوند »قرارداد« واژه هرچند . ترجمه نمود»قرارداد« توان  اصطالح را ميني ايدر زبان فارس

 شامل زي را نيالملل ني بيها  توافقري سااتر دارد و حت  گستردهاري بسي بعضا مفهوم»يالملل نيب«
 آن توان  موقت است كه مييلمللا ني توافق باي به معنmodus Vivendi اصطالح .شود مي
  )3(. ترجمه نمود»قرار موقت« اي »قرار«را 

  پايان معاهدات
 در صورت ي خصوصي قراردادهادايمي نيست و مانند يالملل ني بيقراردادهامعاهدات و 

 اني مي مثل قراردادهايالملل نيكه معاهدات بزيرا . رنديپذ ي خاتمه مشرايط و موارديتحقق 
المللي در صورت  قراردادهاي بين .رنديپذ ي خاتمه ميلي در صورت بروز مساافراد هستند و

 در دنظري اصالح و تجد و معاهداتقي تعل،فسخ معاهدات، بطالن معاهداتتحقق مواردي مانند 
  .پذيرد پايان مي)4(.معاهدات

  هاي معروف نامه موافقت
نامه فرانسه   و موافقت1956 مراكش مورخ دوم مارچ - فرانسههاي معروفي مانند  نامه موافقت

در  1995 دسامبر 14نامه صلح بوسني مورخ   و موافقت1956 مارس 20 تونس مورخ –
هريك از . است الملل ثبت و ظبط شده هاي علوم سياسي و حقوق بين ها و فرهنگ كتاب

نا منجر به استقالل ي تونس و بوسني هرزگو- مراكش، فرانسه-هاي فرانسه نامه موافقت
   )5(.اند هنا گرديديي مراكش، تونس و بوسني هرزگوكشورها
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  هاي عهد اماني نامه بررسي موافقت
الدولي عهد اماني نگاه تاريخي و حقوقي است به پرونده معاهدات  هاي بين نامه بررسي موافقت

ها و يا معاهدات اماني نخستين تجربيات ديپلوماسي اين دولت  نامه موافقت. الدولي كشور بين
بازبيني و مطالعه و بررسي و نقد تجربيات ديپلوماسي جوان كشور در طليعه . نوپاستجوان و 

هاي عهد  نامه تحليل و بازبيني پرونده موافقت. نخستين دولت مستقل كار ضروري و مهم است
گاه به   سلطنت نادرشاه و ظاهرشاه، هيچهدر طول دورشود كه  اماني آن وقت بيشتر احساس مي

 اماني و يا شخصيت شاه امان هشد تا در مورد دور خان كشور اجازه داده نمينويسندگان و مور
 استعمار انگليس هاهللا و نهضت مشروطيت دوم و شرايط تحصيل استقالل افغانستان از زير سلط

هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دوره اماني و مشكالت مالي  و نيز از چگونگي تحقق ريفورم
شويم تا به  آن وقت است كه ترغيب مي )6(.ن دوره چيزي نوشته شودو اجتماعي و مذهبي اي

. هاي مكتوم و سر به مهر مانده عهد اماني بپردازيم نامه بررسي و تحليل و نقد و ارزيابي موافقت
واقع بازخواني و مطالعه  هاي دوره اماني در ها و پروتكول نامه بازخواني پرونده موافقت

اماني حكومت زيرا كه . نيز استو ديپلوماسي مدرن افغانستاني بنيادگذاري ساختار حقوقي 
  )7(.باشد هاي فردي در داخل افغانستان مي عصر اعالن استقالل خارجي و اعالن آزادي

  هاي عهد اماني نامه موافقت
دوره حياتش به حيث دولت مستقل افغانستاني در طول نخستين دولت اماني به عنوان 

با كشور بريتانيا و كشورهاي ديگر به المللي  و معاهده بيننامه  قتموافچندين  شخصيت حقوقي
هم پيامدهاي  است و داشتهپيامدهاي منفي هم ها  نامه هريك از اين موافقت. است امضا رسانده

  .مثبت

  نامه از نخستين دولت مستقل نخستين موافقتعهدنامه صلح راولپندي؛ 
و اين عهدنامه تا . مستقل افغانستاني استعهدنامه صلح راولپندي اولين عهدنامه دولت 

 –نامه فرانسه   و موافقت1956 مراكش مورخ دوم مارچ -نامه فرانسه حدودي شبيه به موافقت
باشد كه   مي1995 دسامبر 14خ مورنامه صلح بوسني   و موافقت1956 مارس 20تونس مورخ 

نامه  عهدنامه و يا موافقت. دنا گردييمنجر به استقالل كشورهاي مراكش، تونس و بوسني هرزگو
ه استقالل كشور افغانستان گرديدافغانستان و صلح راولپندي بين  كه  اين. بريتانيا نيز منجر ب

تحليل و اما . است، يك بعد قضيه است نامه راولپندي موجب استقالل افغانستان گرديده موافقت
هاي مورخين و تاريخ نگاران اين  ها و ديدگاه با توجه به تحليلبررسي و بازبيني اين معاهده 

  .بعد ديگر قضيه استنامه  موافقت
نامه راولپندي بدين صورت است كه دولت اماني بعد از روي كار  نحوه شكل گيري موافقت

اي به نائب السلطنه هند بريتانوي فرستاد و   نامه1919آمدن امان اهللا خان در تاريخ سوم مارچ 
 دولتين افغانستان و انگليس تجديد نظر به عمل 1905عاهده خواستار اين شد كه بايستي در م

آيد و افغانستان براي عقد يك معاهده جديد با دولت انگليس به اساس حقوق مساوي طرفين 
هايي به  تايازده روز بعد از اعالن استقالل افغانستان با اعزام هيدولت اماني سپس . آماده است

واستار برقراري مناسبات سياسي و عقد معاهدات شوروي و ساير دول خارجي در اروپا خ
  .اين تاريخ بايستي شروع عقد معاهدات جديد و مستقالنه باشد )8(.شدند

اي صورت بگيرد قطعاً با مباني و معيارها و مندرجات قانون  نامه البته اگر امروز موافقت
عاريف و اصول معاهدات و همچنين عهدنامه وين كه ناظر به ت )9(المللي افغانستان معاهدات بين
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هاي بين الدولي عهد  نامه وليكن موافقت. گيرد المللي است مورد ارزيابي و بررسي قرار مي بين
  .توان با مباني و اصول و معيارهاي امروزي مورد سنجش قرار داد اماني را نمي

  نقد معاهده صلح راولپندي
است كه همانا  مثبت داشتهنامه راولپندي يك بعد  با توجه به شهادت مورخين موافقت

است كه محققين و پژوهشگران و  ي زيادي داشتها  اما ابعاد منفي،استقالل افغانستان است
توان به  از جمله پيامدهاي منفي صلح راولپندي مي. اند كردهبه آن اشاره افغانستاني مورخين 

 مذكور هاني معاهدبه عقيده محققين و مورخين افغانست.  اشاره كرد»معاهده ديورند«ييد ات
ه ويژه اين ت. گرديد مرز افغانستان با هند برتانوي موجب تاييد ييد توسط شاه امان اهللا در اب

ريتانيا به رسميت شناخته  زماني صورت گرفت كه استقالل سياسي افغانستان از سوي دولت ب
  )10(.شد 

تاركه و توقف جنگ از تحميل مهرچند  »تاريخ مسير افغانستان در«كتاب لف وممرحوم غبار 
 قرارداد  اي كه منتج به متاركه. گويد  سخن مي1919استقالل به شاه امان اهللا در سوم جون 

  كهنويسد غبار مي. صلح راولپندي با پذيرش مرز ديورند از سوي دولت شاه مذكور گرديد
يرش متاركه و پذ(سيس افغانستان اموقع دولت جديدالت ها از اين نرمش و لغزش بي انگليس

بدين . عمل آمده استفاده كرد و روي موضوع متاركه بين دهلي و كابل مكاتبات ب) توقف جنگ
هاي مغلوب توانستند بر دولت غالب افغانستان تحميل نمايند كه تا هنگام   انگليسترتيب

 حالي در. تر برود ميل از سرحدات كشور عقب 20يستان صلح سپاه افغانهامضاي رسمي معاهد
هاي عمومي محاذات پكتيا و قندهار مخالف چنين شرطي بودند و  اهد و قوماندانكه مردم مج

ولي پادشاه افغانستان از اين تصميم . موقع مالمت كردند اين تصميم بي  كتباً دولت را ازاحت
كرد، بدون مشوره با نمايندگان مردم و قوماندانان  مين مياخود كه تنها استقالل كشور را ت

  )11(. اعالم شد1919 جون 3در جنگ  متاركه بدين ترتيب. گشتمحاذات جنگ، برن
ها تا زمان عقد قرارداد مصالحه با  غبار در كتاب افغانستان در مسير تاريخ، انگليسقول به 

هاي نظامي و از دست رفته خود را از تصرف مردمان سرحد  افغانستان قادر نگرديدند كه قلعه
هاي مذكور  قلعهو باز پس گيري د به تدريج به استرداد  بعد از عقد قرارداولي. بيرون كشند
  )12(.موفق شدند

و تآيا ه بودهاقاي امان اهللا در تآثير ا نقش   آيا ؟است ييد و تثبيت معاهده ديورند چگون
دو در اين باره مقصر است يا خير؟ بنيانگذار نخستين دولت مستقل در تاييد معاهده ديورند 

 واقعيت امان اهللا و محمد نادر شاه و قبل درديدگاه اين است كه  يك :ديدگاه كلي موجود است
 ديورند هاز آنها امير حبيب اهللا و امير عبدالرحمن با رضا و ميل خود تصميم به پذيرش معاهد

  )13(.ها گرفتند با انگليس
نامه صلح راولپندي به گردن علي احمد سردسته  توافقمورد تمام تقصيرات را در ديدگاه دوم 

اين . است و تمام كاسه و كوزه را به سر علي احمد شكستانده است ت افغانستاني انداختهايه
و است  هگويد كه علي احمدخان ناظر وزارت داخله در امضاي اين قرارداد لغزيد ديدگاه مي

قبل از اعزام معتقد است كه مذكور ديدگاه  )14(.است هقرارداد به نفع دولت انگليس تمام شد
شا يك دان به هند، وزارت خارجه افغانستان با تصويب مجلس وزرا و تصديق پاعلي احمد خ

دستورالعمل مفصلي را به او داده بود كه غايت مذاكرات صلح و حدود موافقت و اختيارات 
ت اهي: نامه  نظام5طبق مفاد متن ماده  )15(.بود  العمل تعيين و تحديد شدهرت در اين دستواهي
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شده، بيشتر از آن را از مركز  توانند كه به آنها اختيار داده ده ميسفارت تا حدودي حرف ز
  ) 16(.استفسار نمايند

  نامه شرايط صلح مندرج در نظام
لح ما با دولت بريتانيه مبني بر بيني كرده بود كه ص نامه مذاكره شرايط صلح را پيش نظام

ديه ا ت، سومحد؛ ور حقوق مردمان سحفظ ، دوم؛ آزادي افغانستان،اول: شرايط ذيل است
 در مقابل افغانستان براي عقد قراردادهايي كه مخل . به هر نامي كه باشدجنگيغرامت 

تنظيم برخورد و روش  برايهيات دستورالعمل از آنجا كه  )17(.استقاللش نباشد، حاضر است
جانب  به مربوط مالقات، كامالً ديپلوماسي با جانب مقابل در هنگام بررسي مواد قابل بحث در

هيچ ربطي با روش دارد، وليت ودولت خود مس  در برابرستانيت افغانا هياست، لذا ستانيافغان
معموالً در زيرا . ثيري در صبغه حقوقي معاهده ندارداهيچ ت ءبنا. جانب مقابل معاهده ندارد

و مالقات ها مورد بحث است، هر طرف تالش  ديپلوماسي كه منافع مستقيم طرف هاي سياسي 
   )18(.خالهاي جانب مقابل استفاده نمايد كند تا از ضعف و مي

  معاهده صلح راولپندي؛ مشروعيت خط ديورند
مذكور موجب ) نامه موافقت(نخستين پيامد معاهده صلح راولپندي اين است كه معاهده 

اين پيامد منفي از متن و مندرجات معاهده آشكار و پيدا . است گرديدهمشروعيت خط ديورند 
 -و دولت افغانستان سرحد هنداست كه  راولپندي مقرر داشتهماده پنجم معاهده صلح  .است

فلهذا  .ندك، قبول است هبودشده پذيرفته  امير حبيب اهللا طوري كه توسط افغان را همان
مي يطور داه بريتانيا ب مستقل افغانستان وحكومت توسط دو سرحدات افغانستان مشروعيت 

، ين تاريخ به بعد صلح خواهد بود ا ازاست كه اوال ده مذكور پيشنهاد كرده معاه)19(.يد گرديديتا
 دايايها و ياعطخواهد بود؛ سوم،  رعايت انتقال سالح از خارج از طريق خاك هند ممنوع دوم،

دولت بريتانيا ؛ چهارم، شدخواهد  براي دولت جديد داده ناست هشد كه به امراي سابقه داده مي
مين دوستي مجدد ااز شش ماه سفير جديدي به كابل غرض ت  بعدكهگي كرد آماداعالم 
؛ و پنجم، كه دولت افغانستان دوستي خود را در عمل ثابت كند د به شرط اينافرستخواهد 

مير عبدالرحمن قبول نموده بود  است هدولت افغانستان سرحد بين افغانستان و هند را كه ا
سيون انگليسي تعيين شود و ياز طرف كماست  كه تحديد نشده را ييها بپذيرد و آن قسمت

  ) 20(. تا آن مدت در جاهاي خود باقي خواهند مانديانگليسنيروهاي 

  )كنفرانس كابل(معاهده كابل 
به تعبير ديگر . ستبريتانيا امعاهده صلح كابل، دومين معاهده فيمابين دولت امان اهللا و 

 1921 نوامبر 22 در تاريخ نامه  اين موافقت.باشد دومين حركت ديپلماتيك دولت امان اهللا مي
قاي هينري دابس نماينده فوق العاده آتوسط محمود طرزي وزير امور خارجه افغانستان و 

صلح راولپندي  معاهده نامه مذكور  با انعقاد موافقت.ماده در كابل به امضا رسيد14 طيبريتانيا 
المللي   سرحد بينن به عنوانهمچنا ولي خط ديورند گرديد منسوخ 1919سال منعقده 

 ،جانبينگويد كه  كابل ميماده دوم معاهده . ه شدافغانستان يكبار ديگر به رسميت شناخت
 8طوري كه توسط دولت افغانستان تحت ماده پنجم معاهده   را همانستانسرحد هند و افغان

كابل  هنام فقتموا )21(.، متقابال قبول دارندند منعقده راولپندي پذيرفته بود1919آگست 
 .شود ناميده ميروابط دوستانه و تجارتي في مابين بريتانياي كبير و افغانستان   ايجادهمعاهد
. مبادله شددر كابل  1922 فبروري سال 6تاريخ ه  مذكور به معاهدهشد هاي تصويب كاپيالبته 
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بود كه   دهصالحيت را دا دو كشور اين  براي حكومت هر1921 ه چهاردهم معاهدهبا آنهم ماد
ماده . مقابل، فسخ نمايند  يادداشت رسمي به جانب ارايهرا بعد از گذشت سه سال، با آن

 ا آن به اجرامواد اين معاهده از تاريخ امضاست كه  بيني كرده چهاردهم معاهده مذكور پيش
ده كه هيچ يك از جانبين دواز در صورتي. نمايد تاريخ الي سه سال دوام مي درآمده و از همان

ع لاختتام سه سال متذكره جانب ديگر را از تصميم خود مبني بر فسخ آن مط ماه قبل از
گاهي اين معاهده را  حكومت امير امان اهللا هيچاما . باشد  مياجر االالزممذكور  هنسازد، معاهد

 يك يادداشت ديپلوماتيك بين هبادلمطريق   محمد نادر ازتمو در حكبعداً بلكه. كردن فسخ
، وزير (Arthur Henderson) لندن و آقاي آرتر هينديرسن مختار در لي خان وزيرشاه و

مختار  پاراگراف دوم يادداشت وزير. يد گرديدي تا1930جوالي  6تاريخ ه خارجه بريتانيا ب
در پاسخ به يادداشت شما من نيز افتخار دارم تا  «:نگارد چنين مي افغانستان در اين مورد

داراي  1923  و  جون1921 هدرك ما نيز همين است كه اين دو معاهدنمايم كه  رسماً ضبط
  )22(».باشند  مياجراعتبار تام بوده و كامالً مرعي اال

معاهده اين  .شت هيچ شك و ترديد را در شناسايي سرحد ديورند باقي نگذاكابلمعاهده 
اهده ديورند  كه معشودادعا شايد . است خوانده آخرين فاتحه پشتونستان و بلوچستان را

افغانستان در تجاوز سوم انگليس فاتح و انگليس اما واقعيت اين است كه  .است بودهيلي متح
چنانچه ادعاي تحميل باالي اگر . است  نبودهتحميلي در كاربناءً . است مصالحه كننده بوده
ادشاه افغانستان پبنابراين . رود باشيم، قطعاً استقالل افغانستان زير سوال مي افغانستان را داشته

ماده دوم  )23(.ايم افغانستان را نقص كرده استقاللبا اين حساب  .است پادشاه مستقل نبوده
بيني   ماده چنين پيشاين. است معاهده كابل به صراحت خط ديورند را به رسميت شناخته

ه دولت ك طوري افغانستان را  سرحد هندوستان و،دولتين عاليتين عاقدتين بالمقابل: است كرده
ميالدي در 1919اگست 18 تاريخه  كه به پنجم عهدنامهعاليه افغانستان به موجب ماد

  .نمايد  قبول مي،است، قبول كرده راولپندي انعقاد يافته
در ميدان در عهد اماني با تاييد مندرجات معاهده كابل  زعامت سياسي كشور بدين ترتيب
البته .  گذاشتترغبت مهر صح  با ميل وبر همه معاهدات استعماري گذشته و سياسي باخت

به ) ديورند (هندوستان كه خط مرزي بين افغانستان واست  كيد شدهادر همه اين معاهدات ت
سرحدات يد ايبر ت نواسه و پسر پدر،آدرس و نشان دستان سلسله  .ست اقوت خود باقي

  )24(.افغانستان آشكار و هويدا است

  وي بين افغانستان و شورنامه موافقت
روابط ديپلوماتيك افغانستان با شوروي در تاريخ ديپلوماسي مدرن افغانستان قابل مطالعه و 

رقراري پس از نخستين دولت مستقل افغانستان . بررسي است رژيم كمونيستي حاكم بر ب
شوروي را به رسميت شناخت و دوبار براي لنين نامه فرستاد و از حكومت او تمجيد به عمل 

اين  .ت شناختيابق هم اولين كشوري بود كه استقالل افغانستان را به رسمشوروي س. آورد
طرفي و عدم تجاوز با دولت امان اهللا را به   اولين پيمان بي1921 فوريه 28در تاريخ كشور 

 نقطه عطفي در تاريخ مناسبات افغانستان مذكورها پيمان   از نظر كمونستهابعد. امضا رساند
با اشغال دو شهر همين پيمان باعث گرديد كه دولت افغانستان . با شوروي تلقي گرديد

اين قرارداد بنا به درخواست  )25(.دناعتراض نكتوسط شوروي مسلمان نشين بخارا و خيوه 
 كه از دولت شوروي تقاضاي همكاري نظامي و اقتصادي را 1920افغانستان در ماه مه سال 

ها تشكيل  روي هوايي افغانستان با سرپرستي روسبر اساس اين قرارداد ني. بود بسته شد نموده
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به موجب . ها يازده هواپيما با خلبانان و متخصصين آن به افغانستان فرستادند شد و روس
 دانشجوي افغاني جهت تحصيل در رشته خلباني و چندين نفر ديگر در ساير 25قرارداد مذكور 

ترين قرارداد نظامي افغانستان و  اين قرارداد مهم. فنون نظامي به شوروي فرستاده شدند
ها به شمار  شوروي و نقطه عطفي در ارتش افغانستان جهت تحت سلطه قرار گرفتن روس

 به رسميت    استقالل همديگر را شوروي پايه اين معاهده افغانستان و اتحاد بر )26(.رود مي
 انستان و اتحادهردو دولت مستقل افغو . شناخت و با همديگر داخل مناسبات سياسي گرديد

زيان يكي از طرفين باشد ه اي كه ب  نظامي و سياسي  هاي شوروي تعهد سپردند كه در پيمان
هاي هر دو كشور بر  ها و قونسلگري خانه امتيازات سياسي سفارت. با دولت سوم اشتراك نورزد

عمده ها در شهرهاي  به گشايش قونسلگري. طور مساوي معين گرديده المللي ب طبق رسوم بين
 يخشك  به    افغانستان محاط   در قلمرو خود به دولت شوروي .شد تهر دو كشور موافق

 آزادي ملل شرق را بر متعاهد  طرفينهمچنين . محصول را قايل شد  ترانزيت آزاد و بي امتياز
  در.ملت قبول كرد و مطابق خواست عمومي هر» حق تعيين سرنوشت ملل« اصول  اساس
 دولت نو.  توافق حاصل شد،متعلق به افغانستان بود19هاي كه درقرن   استرداد زمين  مورد

 مناسبات دوستانه با دولت پادشاهي افغانستان امداد نقدي و   بنياد شوروي به خاطر استحكام
زبان روسي و فارسي دري با حق ه متن اين قرارداد ب. تخنيكي را به افغانستان قبول كرد

  .ه اين اسناد بر اساس فيصله طرفين شهركابل تعيين شد و محل مبادل  مساوي نگارش يافت
هاي رسمي، بيانيه،   يادداشت، چهل پيام رسمي تيلگرام  هللاسال رهبري شاه امان  طي ده
شوروي سوسيالستي   رهبران هر دو دولت و حكومت پادشاهي افغانستان و اتحاديانمعاهده، م

   مناسبات سياسي اقتصادي  در گسترش و اين اسناد. بدل شد از مجاري ديپلوماتيك رد و
   )27(. نقش فعالي ايفا كرد نظامي و تخنيكي افغانستان و اتحاد شوروي

   افغانستان و تركيهنامه موافقت
در يعني . گردد  ميالدي بر مي1920مناسبات ديپلماتيك افغانستان با دولت تركيه در سال 

غانستان و تركيه پيماني در مسكو به امان اهللا ميان افحكومت  عيسوي در زمان 1920سال 
دهي ارتش افغانستان را به  وليت تنظيم و سازمانوها مس موجب آنها تركبه امضا رسيد كه 

اي از افسران و متخصصان نظامي ترك وارد افغانستان شدند و نيز  عهده گرفتند و عده
  )28(. به تركيه فرستاده شدند1923دانشجويان افغاني در سال 

  هاي افغانستان با بريتانيا امهن موافقت
الدولي را با افغانستان دوره اماني امضا  نامه بين با آنكه دولت بريتانيه نخستين موافقت

هاي متعددي  با انگلستان پيمانحكومت امان اهللا دهه طي يك در است، با آنهم افغانستان  كرده
 22 مورخ  سياسي  رقراري مناسباتنامه ب موافقت صلح وتوان به پيمان  را به امضا رساند كه مي

را نام جون 19مورخ انگليس  هاي افغانستان و  بين دولت  تجارتي  كنوانسيون   و  1921نوامبر 
   29.برد

  نامه افغانستان و ايتاليا موافقت
در جريان برقراري روابط ديپلوماتيك . دولت اماني با ايتاليا نيز روابط ديپلوماتيك برقرار كرد

مناسبات سياسي  1921جون  3اساس معاهده  هاي رهبري شاه امان اهللا بر در سالبود كه 
محصلين افغانستان به همچنين . گرديد  در سطح وزارت مختاري برقرار  افغانستان و ايتاليا
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به گسترش  در هر دو كشور رونيز  و فرهنگي   داد و ستد تجارتي. كشور ايتاليا اعزام شدند
  .  موجب شد كه روابط سياسي و فرهنگي دو كشور توسعه يابدنامه مذكور  موافقت)30(.نهاد

   با فرانسهنامه افغانستان موافقت
. نامه با فرانسه را در قالب قرارداد نظامي منعقد كرد نخستين دولت افغانستان اولين موافقت

 قرارداد خريد اسلحه ميان محمود طرزي سفير افغانستان در 1923سال  دربدين ترتيب 
 يك كشتي حامل اسلحه نامه اين موافقتبه موجب . ا مقامات فرانسوي امضا شدفرانسه ب

ي جهت تحصيل به فرانسه ستاندانشجويان افغانهمچنين  .فرانسوي به افغانستان فرستاده شد
مناسبات ديپلوماتيك افغانستان با فرانسه منجر به مناسبات نظامي و فرهنگي  )31(.اعزام شدند

 در 1922اپريل  22تيك ميان افغانستان و فرانسه براي نخستين بار در روابط ديپلوما. گرديد
نامه فرهنگي ميان دولت  موافقت1922سپتمبر  9 درهمچنين . گرديد دوران امان اهللا برقرار

نامه امتياز حفريات افغانستان  به موجب اين موافقت.  و دولت جمهوري فرانسه انعقاد يافتيامان
 بنابراين شروع روابط ديپلوماتيك افغانستان )32(. فرانسه تعلق گرفت شناسان كشور به باستان

  .گردد با فرانسه به نخستين دولت مستقل افغانستاني بر مي

   آلماننامه افغانستان با موافقت
هاي   از منطقه هندوكش در سال» نيدرماير-هنتيگ«ت اكتشافي ابا گزارش هيبا آنكه 
، ار در مركز سياست خارجي و نظامي آلمان قرار گرفتافغانستان براي نخستين ب1914- 1915
ت جهت جلب افغانستان به اتحاد با آلمان در جنگ جهاني اول عليه اهاي اين هي  تالشاما

روابط ديپلماتيك بين آلمان و وليكن . ثمر ماند هندوستان كه مستعمره انگلستان بود، بي
بر اساس يك  ديپلوماتيك بين دو كشور برقراري  روابط.  برقرار شد1921افغانستان در سال 
يك مكتب آلماني در كابل 1924در سالبر اساس اين قرارداد . شكل گرفتقرارداد فرهنگي 

 قراردادي جهت ايجاد خط راه آهن و اعزام متخصصين آلماني به همچنين. تاسيس شد
امضا نيز شور  پيمان دوستي ميان اين دو ك1926پس از آن در سال . افغانستان به امضا رسيد

قرار . تر شد  مستحكمنيز  به برلين روابط اقتصادي دو كشور 1928با سفر امان اهللا در سال . شد
افغانستان با هيچ كشور ديگري چنين قراردادهاي گسترده اقتصادي و تجاري گفته كارشناسان 

ر پيماني با آلمان امضا كري دولت امان1920در سال  همچنين )33(.بود  نكردهعقد  اساس  د كه ب
در . فرستادند ها بايد كارخانه اسلحه سازي و متخصصين نظامي به افغانستان مي آن آلماني

 در كابل آغاز به كار كرد و »كرپ كمپاني«همين راستا كارخانه مهمات سازي آلماني به نام 
اي از دانشجويان افغاني جهت فراگيري فنون نظامي به آلمان فرستاده   عدهين طورهم
   )34(.ندشد

  نامه افغانستان و ايران موافقت
عوامل همزباني، همسايگي و هم فرهنگي . عميق داردهاي   ريشه افغانستان و ايران  مناسبات
ه عقيده صاحب نظران، . داشت ها را بايد مستحكم نگه مي اين ريشه  و حضور   نفوذولي ب

 و فضاي ندكديگر تاخته بوداستعمار كهن و استكبار جهاني اين دو كشور بارها بر مرزهاي ي
فرداي استقالل  دراما . بود  شده  و تار اعتماد متقابل بين هردو دولت نيمه مستعمره تيره

مناسبات هردو دولت دوستانه شدافغانستانسياسي  روابط 1921جون در  بدين ترتيب . 
به كه تان نخستين معاهده دوستي ايران و افغانسطي  )35(. برقرار گرديددو كشورسياسي بين 

 سياسي خود را در كشورهاي يكديگر يات متعهد شدند كه هطرفين ،امضاي دولتين رسيد
 از سوي ديگر دو كشور مشكالت اتباع خود .كنندهاي خود را فعال  ارسال داشته و سفارتخانه
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به گسترش مناسبات في مابين  هاي بعدي را كه منجر را حل و فصل نموده و مقدمات همكاري
 وشد سيس ا در كابل تاًخانه ايران رسم  پس از رسميت اين قرارداد، سفارت.ندكنهم  فرا،شود

  .پس از چندي رسما كار خود را آغاز كرد
اي براي گسترش مناسبات و انعقادهاي  مقدمهمابين،   خورشيدي في1300 معاهده دوستي

ه دوستي ميان دو  و درست چند ماه بعد از انعقاد معاهد.شد قراردادهاي بعدي ميان دو كشور
ششم عقرب سال   درهمچنين .كشور منعقد گرديد كشور قرارداد تقسيم آب هيرمند ميان دو

 در 1308سال   درهمان طور . قرارداد عدم تعرض جديدي ميان دو كشور به امضا رسيد1306
برخي  به اعتقاد . ارتقا يافتنداهاي دو كشور به سفارت كبر راستاي توافقات منعقده، سفارتخانه

ايران در دوران معاصر با معاهده دوستي و آغاز  از صاحب نظران، نطفه روابط جديد افغانستان و
 اولين پيمان دوستي نامه دوستي و مودت موافقت )36(.است شدهحكومت امان اهللا در كابل بسته 

ادل به لزوم تببه نحو خالصه  منعقد يافت و فصل 12 در  كهباشد بين افغانستان و ايران مي
هاي دو جانبه   سياسي، حل اختالف اتباع، برقراري مناسبات دوستانه، و تحكيم همكاريياته

  )37(.است ها اشاره شده در تمامي زمينه

  ها نامه ساير موافقت
توان گفت كه  هاي فيمابين دولت اماني و ساير كشورها مي در پايان راجع به ساير عهدنامه

راردادهايي روابط خويش را با انعقاد معاهده دوستي با مصر  با عقد ق1928دولت اماني تا سال 
همچنين با جاپان، سويزرلند، پولند، فنالند و ليبريا بر قرار نمود كه البته مورخين و 

  .اند نويسندگان به طور مبسوط به آنها نپرداخته

  نتيجه گيري
هاي  رش با دولت دولت اماني به عنوان نخستين دولت مستقل افغانستاني از بدو شروع كا

بدين سان ديپلوماسي مستقل افغانستاني را شكل و . هاي را امضا كرد نامه مختلف موافقت
معاهده كابل ، صلح راولپندي عهدنامهاست كه مهمترين آنها عبارتند از  سروسامان داده

و مابين افغانستان   فينامه ، موافقت بين افغانستان و شوروينامه موافقت، )كنفرانس كابل(
نامه  موافقت، قرارداد نظامي با فرانسه، نامه افغانستان و ايتاليا موافقت، قرارداد با انگلستان، تركيه

 كه هريك نامه افغانستان و ايران موافقت و  آلماننامه افغانستان با موافقت، افغانستان و فرانسه
 سنگ بناي ديپلوماسي و هريك از اينها. ها درخور مطالعه و تحقيق هستند نامه از اين موافقت

و هر كدام آنها پيامدهاي منفي و مثبتي . باشند المللي مي افغانستاني در مناسبات بين
 .اند داشته

الملل همواره اسناد سخن  در عرصه ديپلوماسي و تحقيق و منطق حقوق بين: توصيه
مضاشده ها، اسناد ا نامه با اين حساب دسترسي پژوهشگران و محققان به موافقت. گويد مي
اما تا آنجا . باشد ها شرط نخستين درستي و صحت استدالل مي المللي، معاهدات و پروتكول بين

الدولي دوره اماني  ها و معاهدات بين نامه كه اين قلم گمان دارد، مع االسف اسناد و موافقت
 اين ترين ادعا اين است كه متاسفانه مراكز تحقيقي و يا آرشيوي كه يا حداقل. موجود نيست

با وجود اين مشكل دست محققين و پژوهشگران را از پشت . اسناد موجود باشد وجود ندارد
شايسته خواهد بود كه دولت محترم و . و ميدان سخن و تحليل خالي است. بسته است

ها و  نامه هاي دسترسي به منابع ديپلوماسي و موافقت نهادهاي ديپلوماسي كشور زمينه
  .  فراهم كندها را تسهيل و پروتكول

  ها پانوشت
 4در خصوص حقوق معاهدات، ماده1969معاهده وين  -1
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  بررسي نظام حكميت

  مركز حل و فصل اختالفات راجع به

  ديگر ها و اتباع دول سرمايه گذاري بين دولت
  علي محمد ميرزايي

  
داري ايكسيد   اهداف، مزاب و ساختار ا

  همقدم
 دغدغه ، تاسيسمالي به جهان سوم است، از ابتدايهاي  ترين منبع كمك بانك جهاني، مهم

است كه تا حد ممكن زمينه انتقال سرمايه را از كشورهاي توسعه  اين بانك همواره اين بوده
هاني اين بود كه تا حد جتر بانك  دغدغه مهم. يافته به كشورهاي در حال توسعه فراهم كند

هاي  هاي در حال توسعه و شركت دولت گذاري بين وز اختالفات راجع به سرمايهممكن از بر
  . خصوصي خارجي جلوگيري نمايد

 نظامي كه در ،از همين روي بود كه بانك جهاني به دنبال طرحي يك نظام حل اختالف بود
پذير كه عموماً كشورهاي در حال توسعه هستند و  صورت اختالف بين دولتي سرمايه

  . گذار كه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته هستند، كارا باشد اي سرمايهه شركت
دهد كه تحقيقاتي را  اش دستور مي م هيات مديره بانك جهاني به هيات اجرايي1962از سال 

  .شود يك نظام حل اختالف كارا و مهم تعبيه كرد يا خير به عمل آورد، كه آيا مي
اي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، تحقيقاتي را هيات اجراي بانك جهاني با همكاري شور

انجام دادند، براي اين كار از حقوقدانان كشورهاي عضو بانك جهاني دعوت نمودند و نظر آنها 
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نمايند و به هيات مديره  نهايت امر گزارشاتي را در اين خصوص تهيه مي. خواستار شدندرا 
مبناي گزارش تسليمي به هيات اجراي بانك هيات مديريه نيز بر. كنند بانك جهاني تسليم مي

  . المللي را تدارك ببيند نويس يك ميثاق بين دهد كه پيش دستور مي
 1974كند و سرانجام در سال  نويس ميثاق كار مي هيات اجراي به مدت يك سال روي پيش

 ميثاق، آماده امضاي كشورهاي عضو بانك 1965شود در نهايت در سال  نويس آماده مي پيش
ميثاق معروف به ميثاق واشنگتن . شود جهاني مي  راجع به حل و فصل اختالفات ناشي 1965و 
  . گردد  مي  منعقدها و اشخاص خارجي گذاري بين دولت از سرمايه

  .  بعد از تصويب بيستمين دولت الزم االجرا گرديد1966 اكتبر 14ميثاق در 
. دارد) شود به بعد ايكسيد گفته مياز اين  () ICSID)169حال ميثاق واشنگتن چه ربطي به 

گذاري افغانستان و معاهدات افغانستان با ديگر دول از نظام حكميت  چنانچه در قانون سرمايه
كند به نام مركز  نويس مي  تاسيس مركزي را پيش1در اين ميثاق ماده . گردد ايكسيد ياد مي

نگتن در واقع سند موسس يعني ميثاق واش. گذاري يعني ايكسيد حل و فصل دعاوي سرمايه
  . باشد اين مركز يعني ايكسيد مي

 يكصدوپنجاه و پنج كشور ميثاق واشنگتن 15/4/87تا كنون از زمان نگارش مقاله به تاريخ 
ميثاق را تسليم نموده43اند و  را امضا نموده   . اند  كشور نيز اسناد تصويب، قبولي و تاييد 

 سند 1968 جون 25است و در  اق را امضا نموده ميث1966 سپتمبر 30دولت افغانستان در 
 روز پس از تاريخ تسليم سند مذكور 30 ميثاق؛ 2 بند 68تصويب را تسليم نمود و بنابه ماده 

 براي دولت افغانستان الزم االجرا گرديده 1968 جوالي 25قابل اجرا گردد كه در تاريخ 
ميثاق واشنگتن   )170(.است  را تشريح نموده و اثرات آن را 1965در اين مقاله سعي داريم كه 

  . در نظام حقوقي افغانستان بررسي نماييم

   اهداف و مزاياي ايكسيد-بخش اول
 ميثاق واشنگتن هدف مركز، ايجاد تسهيالت براي سازش و حكميت در مورد 2بنابر ماده 

ت اين گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير كشورهاي متعاهد مطابق مقررا اختالفات سرمايه
  .باشد ميثاق مي
 منابع سرمايه گذار  ترين هدف نظام حكميت ايكسيد بر قراري تعادل و توازن دقيق بين مهم

گذار خارجي  يد اين حسن مهم را به سرمايهسنظام حكميت ايك. خارجي و دولت ميزبان است
يت محاكم گذاري را از صالح گذار خارجي اختالف ناشي از سرمايه دهد كه از طريق آن سرمايه

  .گذار است دولت ميزبان خارج كند و اين امتياز بسيار مهمي براي سرمايه
گذار خارجي كه شخص خصوصي  يد در اين است كه سرمايهسيت ديگر نظام حكميت ايكزم

 يك دولت اقامه هيابد و علت  ميسيالمللي دستر  مرجع بيناكزمر به تواند است مستقيماً مي
المللي  ين حقوق بينالمللي فقط براي تام ادگستري بين دائمي ددعوا كند مراجعه به ديوان
يد، طراحي سگردد اما نظام ايك المللي مي هاي بين ها و سازمان ميراث كه شامل دولت

  .گذار خارجي بتواند عليه دولت ميزبان سرمايه اقامه دعوا كند  سرمايهاست كه ريخته

                                                 
1- 

International center for settlement of investment Disput.  
170 - http:// icsid.worldbank.org.  
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گذار خارجي است داراي منافعي   سرمايهگونه كه حايز منافي براي اين نظام حكميت همان
يد را ستواند مراجعه به ايك كه دولت ميزبان مي  اول اين،براي دولت ميزبان سرمايه نيز هست

گذار خارجي شرط نمايد كه ابتدا  عني با سرمايهيمشروط به طي مراحل داخل دادرسي نمايد 
  .چانه زني دولت ميزبان دارداش مراجعه كند كه اين امر بستگي به قدرت  به محاكم داخلي

 حتا حمايت سياسي كه ايكسيدكه به محض توافق طرفين به حل اختالف از طريق  دوم اين
  .آيد گذار خارجي از آن برخوردار است به حالت تعليق در مي سرمايه

واستار حمايت سياسي دولت ختواند در صورت بروز اختالف  گذار خارجي نمي يعني سرمايه
و بتواند از رهگذار اين حمايت سياسي در ايران دادگستري بينمتبوع خود گر المللي عليه  دد 

ماده ( حل و فصل كند ايكسيدتواند اختالف خود را در  دولت ميزبان طرح دعوا كند او تنها مي
  ) ميثاق27

گردد كه دولت ميزان سرمايه از اجراي   از حالت تعليق خارج مي اوحمايت سياسي زماني
  .است امتناع نمايد ي كه عليه صادر شدهيكسيدارأي حكميت 

المللي، نزد  حمايت سياسي عبارت است از اقداماتي كه گپ دولت، با رعايت قواعد حقوق بين
آورد تا خسارت مالي و جاني را كه در نتجيه  المللي به عمل مي دولت ديگر با يك سازمان بين

  است، جبران گردد ارد شدهونقص يك قاعدة حقوق به يك تبعه حقيقي يا حقوق او 
 دعواي خود را عليه ،تواند در صورت بروز اختالف ، مياركه دولت ميزبان سرمايه گذ سوم اين
كه قبالً يا بايستي در دادگاه خودش به  گذار خارجي در ايكسيد قادر كند در صورتي سرمايه

گذار خارجي به عنوان  گذاري و يا در دادگاه متبوع سرمايه عنوان محل اجراي قرارداد سرمايه
  . كرد عليه طرح دعوا مي محل اقامت مدعي

تواند تمامي كشورهاي عضو ميثاق  كه راي حكميت ايكسيد پس از صدور مي چهارم اين
تواند از اجراي راي حكميت ايكسيد جلوگيري نمايد حتا  واشنگتن اجرا شود، هيچ مانعي نمي

راي راي حكميت ايكسيد در مغايرت با تعلم عامه كه اج تواند به دليل اين دولت اجراكننده نمي
  ) ميثاق54ماده .(و آداب عامه كشورش است خودداري كند

بايست  مي] ميثاق واشنگتن[هر يك از كشورهاي طرف قرارداد : دارد  ميثاق بيان مي54ماده 
ي از آن آور شناخته و الزامات مالي ناش حكم صادره بر طبق مقررات اين ميثاق را معتبر و الزام

  . خود به شمار آورد] داخلي[كه آن را كسب حكم نهايي صادره از محاكم  را اجرا كند، به طوري
بيني  منتها در اجراي حكم حكميت ايكسيد، يك امتياز براي دولت ميزبان سرمايه، پيش

 54هيچ يك از موارد مذكور در ماده «:  ميثاق55است و آن اين است كه بر اساس ماده  شده
د به عنوان عدول از مقررات قابل اجراي كشورهاي متعاهد با مصوونيت اجرايي آن دولت يا نباي

  ».هر دولت خارجي ديگر، تعبير شود
 هاي اخير در خصوص دكترين مصوونيت اجرايي كشورها به البته با تحوالتي كه در دهه

المللي انجام  بينها درعرصه   نيست زيرا عملي را كه دولتامتياز زياد مهم. است وجود آمده
و معموالً . نمايند دهند به اعمالي ناشي از حاكميت و اعمال ناشي از تصدي تقسيم بندي مي مي

ها مصوونيت اجرايي است و اعمال ناشي از تصدي شامل  اعمال ناشي از حاكميت دولت
  . گردد مصوونيت اجرايي نمي

ميثاق بند 48برابر با ماده : پنجم . د بدون رضايت طرفين حكم نمايدتوان ، مركز نمي5 اين 
هاي داوري و اصل محرمانه بودن  ها نيز اصل محرمانه بودن رسيدگي البته در ديگر حكميت
ها چون امكان داور راي نزد محاكم دولتي مطرح  شود، اما ديگر داوري راي داوري رعايت مي
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ي ندارد و هيچ شود امكان فاش شدن راي وجود دارد اما در نظام ايكسيد محاكم هيچ نقش
اي كه دارد در  اين ماده يك خوبي. توانند بكنند تنها بايستي راي را اجرا نمايند دخالتي نمي

ميزبان سرمايه تواند دعاوي خود را حل كند بدون اين كه   به راحتي مي،اين است كه دولت 
 پس يك .هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري بتواند در رسيدگي ايكسيد دخالتي نمايند رسانه

  . نظام داوري مناسبي است
اي ميثاق واشنگتن را براي هر يك از طرفين يعني دولت ميزبان صحبت از اهداف و مزاي

هاي داوري ايكسيد  گذار خارجي را مطرح و بحث نموديم اينك به ويژگي سرمايه و سرمايه
  . پردازيم مي

  هاي ايكسيد بخش دوم ويژگي
 داوري ايكسيد، ارادي بودن اين نوع از نظام داوري است هاي نظام ترين ويژگي  از مهم-اول

ه منزله تعهد به ارجاع اختالفات به داوري  به اين مفهوم كه صرف الحاق به ميثاق واشنگتن ب
ايكسيد نيست بلكه رضايت بايستي به طور جداگانه اعالم شود، از الحاق به ميثاق واشنگتن 

ه مفهوم ابراز تمايل يك دولت به ا آور به  ستفاده از اين نظام داوري است و نه تعهد الزامتنها ب
  . استفاده از آن

صالحيت مركز شامل همه اختالفات : 1نگارد، بند  ميثاق در اين خصوص چنين مي25ماده 
يا موسسات تابعه يا (هاي متعاهد  گذاري بين دولت حقوقي كه مستقيماً ناشي از سرمايه

ه مركز معرفي شدههاي آنها كه به وسيله آن نمايندگي و يك تبعه دولت متعاهد .) است  دولت ب
در مواردي كه . باشند خواهد بود ديگر كه طرفي آن كتباً موافقت به ارجاع آن به مركز نموده

  . طرفين كتباً رضايت خود را اعالم نمودند، حق ندارد به طور يك جانبه آن را مسترد نمايند
ع از نظام داوري، انعطاف پذير بودن آن است به اين هاي اين نو   يكي ديگر از ويژگي- دوم

توانند از اين قواعد  معنا كه بيشتر قواعد حاكم بر اين داوري، تكميلي هستند يعني طرفين مي
شده در ميثاق عدول نمايند و مقررات تكميلي خود را جاگزين آنها سازد از جمله  بيني پيش

و نوع اختالفاتي كه به داوري ايكسيد ارجاع خواهند شيوه انتخاب داوران، تعداد داوران، ماهيت 
  ...داد و

  .نمايد اصل حاكميت اراده نقشي بنيادين در ميثاق واشنگتن ايفا مي
  .  نظام داوري ايكسيد، نظامي انحصاري، مستقل، كارآمد، موثر و خود گردان است-سوم

 معناي مستثنا نمودن، انحصاري به اين معنا است كه توافق بر اين نوع از نظام داوري به
ه اين معنا است كه از هر نوع نظارت مستقل و خود. هاي رسيدگي است يوهديگر ش گردان ب

ها هيچ  محاكم ملي دولت. كنند، مصوون است قضايي كه محاكم ملي راجع به داوري اعمال مي
اوري است هاي مهم اين نوع نظام د نوع نظارتي بر اين نوع داوري ندارند و اين يكي از ويژگي

  . هاي داوري نداريم ، و ديگر نظامICCكه ما در قواعد داوري آنسترال، 
هاي انتصاب داوران و حكمين در صورت امتناع طرفين اختالف، جرح و رد  تمامي مكانيسم

داوران صدور قرارهاي تاميني و احتياط، و حتا درخواست براي ابطال راي درخود ايكسيد 
  . اي به محاكم ملي ندارند ر تمامي مراحل رسيدگي، هيچ مراجعهوجود دارد طرفين اختالف د
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دارنده ط با حالت بازنظام داوري ايكسيد، نظامي موثر است از ارج شرط داوري ايكسيد، شر
است، لذا سعي و تالش طرفين اختالف بر اين است تا امكان دارد دعواي خود را از طريق 

ني به ايكسيد مراجعه كنند كه مرحله مذاكره را طي مذاكره و دوستانه حل و فصل نمايند و زما
  . باشد اي حاصل نگرديده نموده و از آن نتيجه

  ساختار مركزي ايكسيد: بخش سوم
، مقر 2است مطابق با ماده   فصل اول ميثاق واشنگتن به ساختار ايكسيد اختصاص داده شده

در واشنگتن است ] انك جهانيب[المللي براي ترسيم و انكشاف  مركز در مركز اصلي بانك بين
  . تواند؛ اكثريت دو سوم آراي اعضاي مقر را به مكان ديگر منتقل كند شوراي اداري مي

  :از حيث ساختار ايكسيد داراي دو ركن است
   شوراي اداري، و-1
  . دبيرخانه-2

 رياست 1 بند 45شود اما ماده  شوراي اداري از يك نماينده، از هر كشور عضو تشكيل مي
 وظايف 5باشد ماده  راي اداري با رييس شوراي اداري كه رييس بانك جهاني است ميشو

  : چنين آمده است1 بند 6شوراي اداري در ماده 
  مقررات مالي و اداري مركز را تصويب كند؛ ) الف
  مقررات نحوه شروع جريان سازش و داوري را تصويب كند؛ ) ب
مقررات (ا كه از اين پس مقررات سازش مقررات آيين رسيدگي سازش و نيز داوري ر) ج

  تصويب كند؛ ) شود داوري ناميده مي
  بر قراري ترتيبات الزم با بانك براي استفاده از تسهيالت و خدمات اداري بانك؛) د
  تعيين شرايط خدمت سرمنشي و معاون سرمنشي؛) هـ
  تصويب بودجه ساليانه درآمد و مخارج مركز؛ و) و
  . مركزتصويب گزارش ساليانه) ز

كثريت دو سوم آراي اعضاي شوراي  تصميمات مذكور در بندهاي الف، ب، ج، و بالوسيله ا
  . اداري اتخاذ خواهد شد

  . هاي تعيين نمايد تواند در صورتي كه ضروري تشخيص دهد، كميته  شوراي اداري مي-2بند 
ارات و وظايف تواند براي اجراي مقررات اين ميثاق، اختي  شوراي اداري همچنين مي-3بند 

  .داند، اعمال كرده و انجام دهد ديگري را كه مقتضي مي
هر عضو شوراي اداري يك راي خواهد داشت مگر از مواردي كه طور ديگري مقرر شده 

  .باشد
  )7 ماده 2بند .(گيرد كليه موضوعات مطروحه در شورا، با اكثريت آرا مورد تقسيم قرار مي

. ريافت حق الزحمه از مركز، خدمت خواهند كرداعضاي شوراي اداري و رييس بدون د
  )8ماده(

  قسمت سوم فصل اول اختصاص به دبيرخانه دارد
ن سرمنشي و و دبيرخانه مشتمل بر يك سر منشي و يك يا چند معاو9بر اساس ماده 

  .كارمندان خواهد بود
 اين ماده دارد بر اساس  نيز نحوه انتخاب سر منشي و معاوونان سرمنشي را بيان مي10ماده 

سرمنشي و معاوونان سرمنشي با پيشنهاد رييس و شوراي اداري با اكثريت دو سوم آرا و براي 
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 سال نباشد، انتخاب خواهند شد، و براي دور بعد امكان انتخاب آنها نيز 6مدتي كه بيش از 
رييس پس از مشورت با اعضاي شوراي اداري، يك يا چند نفر را به عنوان . وجود دارد

  . نمايد يداي مزبور پيشنهاد ميكاند
، سرمنشي نماينده قانوني و مدير اصلي مركز بوده و مسوول نحوه اداره آن 11بنابه ماده 

شامل انتصاب كارمندان، برابر مقررات اين ميثاق و مقررات مورد قبول شوراي اداري خواهد 
ام داوري كه بر و وظيفه تصديق احك) ثبت(امور راجستر ) سرمنشي(همچنين دبيركل . بود

  . هاي صادره را بر عهده خواهد داشت شود و تصديق كپي طبق مقررات اين ميثاق صادر مي

  ها هيات
ميثاق به هيات سازش و هيات ] 16[ الي اخير 12در قسمت چهارم از فصل اول در مواد 

  . پردازد داوري مي
فراد واجد صالحيت به هيات سازش و هيات داوري هر كدام شامل ا: نگارد  چنين مي12ماده 

  . باشند، خواهد بود ي، كه تمايل به انجام خدمت داشتهشرح مقررات
تواند براي هر هيات، چهار نفر تعيين كند كه ممكن  هر كشور متعاهد مي«: 1 بند 13ماده 

  ».است لزوماً تبعة همان كشور نيز نباشند
افرادي كه به اين شرح . ين كندتواند ده نفر را براي هر هيات تعي رييس مي«: 2 بند13ماده 

  ».هاي مختلف باشند شوند، بايستي از مليت براي هر هيات تعيين مي
 نفر براي 10كند   نفر را تعيين مي20يعني بر اساس اين بند، رييس بانك جهاني مجموعاً 

  .  نفر براي هيات داوري10هيات سازش و 
هاي متعاهد به  تان كه از زمره دولت هر كشور منجمله دولت افغانس12 ماده 1بر اساس بند 

شوند  افرادي كه در اين هيات تعيين مي. كند  نفر را براي هر هيات تعيين مي4رود  شمار مي
افرادي كه «: است  به اين موضوع پرداخته1 بند 14بايستي داراي چه خصوصياتي باشند، ماده 

لي برخودار بوده و داراي شوند بايد از شخصيت اخالقي عا براي خدمت در هيات تعيين مي
اي در زمينه حقوق، تجارت، صنعت، يا ماليه باشند و بتوانند از حيث  شده كفايت شناخته

كه در  كفايت در زمينه حقوقي در مورد اشخاصي. استقالل در قضاوت مورد تشويق قرار گيرند
  ».اي برخوردار است هيات داوري هستند، از اهميت ويژه

 بند 14براي هيات سازش و داوري از سوي رييس بانك جهاني ماده در خصوص تعيين افراد 
هاي حقوقي  افزايد رييس در تعيين افراد براي هيات، به اهميت اين موضوع كه از سيستم  مي2

اي در هيات وجود  اي فعاليت اقتصادي نماينده اصلي جهاني و نيز اشكال و انواع عمده
  . نمايد باشد، توجه مي داشته

 1بند . (كند  سال كه قابل تمديد نيز هست انجام وظيفه مي6ات براي مدت اعضاي هي
است اين حق  نامي كه او را تعيين كردهه در صورت فوت يا استعفاي عضو هر هيات، ب) 15ماده

  . مانده از خدمت وي تعيين نمايد را خواهند داشت كه شخص ديگري را براي مدت باقي
است كه يك فرد در هر دو هيات خدمت كند فرض   داده نيز اين امكان را16 ماده 1بند 

است، جايي است كه يك فردي را چندين كشور تعيين  بيني شده  اين ماده پيش2ديگر در بند 
چنانچه يك شخص براي خدمت در يك هيات، به وسيله بيش از يك كشور متعاهد يا : نمايند

باشد، منصوب از جانب مقامي كه  دهبه وسيله يك يا چند كشور متعاهد و رييس مركز تعيين ش
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شود و در صورتي كه تبعه يكي از دول مذكور باشد،  است، محسوب مي ابتدا او را تعيين نموده
  . آيد منصوب از جانب همان دولت به شمار مي

بند . (انتصاب افراد نيز بايستي به سرمنشي ابالغ شود و از تاريخ ابالغ به وي موثر خواهد بود
  ) 16 ماده 3

  وضعيت مصوونيت و امتيازات
باشد كه در آن به تشريح وضعيت، مصوونيت و  عنوان قسمت ششم از فصل اول ميثاق مي

  . پردازد امتيازات مركز ايكسيد مي
المللي كامل است كه داراي صالحيت   ميثاق مركز داراي شخصيت حكمي بين18در ماده 

  : باشد حقوقي ذيل مي
  انعقاد قرارداد، ) الف
  لك و انتقال دارايي منقول و غير منقول، و تم) ب
  .طرح هرگونه دعواي حقوقي) ج

كه مركز بتواند وظايف خود را اجرا كند، در قلمرو  براي اين«: نگارد  نيز چنين مي19ماده 
و » كشورهاي متعاهد از مصوونيت و امتيازات مقرر در اين بخش برخوردار خواهد بود

  . دارد مواد بعدي بيان ميمصوونيت و امتيازات ذيل را در 
مركز، اموال و دارايي آن از اقدامات قضايي مصوون هستند مگر در موردي كه مركز از اين 

  )20ماده . (مصوونيت صرف نظر كند
اي كه  رييس، اعضاي شوراي اداري و اشخاصي كه به عنوان مصلح يا حكم يا اعضاي كميته

ندان و پرسونل دبيرخانه در ارتباط با اجراي شوند و كارم  منصوب مي52 ماده 3بر طبق بند 
. كه مركز از اين مصوونيت صرف نظر كند مگر اين. وظايف خود، از مصوونيت برخوردار هستند

  )21 ماده 1بند (
هاي مهاجرتي  اگر اين افراد از اتباع همان كشور نباشند از مصوونيت در زمينه محدويت

 خارجيان و تعهدات مربوط به خدمات داخلي )ورود و خروج(الزامات مربوط به راجستر 
برخوردار خواهند بود، و نيز از تسهيالت مربوط به مقررات ارزي و تسهيالت مسافرتي، آن طور 
كه كشورهاي متعاهد براي هيات نمايندگي، مقامات رسمي و كارمندان همرديف كشورهاي 

  )21 ماده 2بند . (اند، استفاده خواهند كرد متعاهد مقرر نموده
  . است است و بيان داشته  حتا پا را از اين هم فراتر نهاده22ماده 
ه اشخاصي21مقررات ماده « كه به عنوان طرفين، نمايندگان، مشاور، وكيل مدافع مشعود   ب

 فقط در 21 ماده 2اما بند . شوند قابل تسري است يا كارشناس در جريان رسيدگي حاضر مي
شان در محلي كه محاكمه در جريان است، قابل اجرا ها و اقامت اي ارتباط با مسافرت

  ».باشند مي
هاي  از نظر ارتباطات رسمي، رفتار كشورهاي متعاهد با مركز، در حد كمتر از سازمان

  . المللي ديگر نيست بين
 مركز، دارايي، اموال و درآمد آن و نيز امور اداري و معامالتي كه به موجب 24بر اساس ماده 
هاي مالياتي و حقوق و عوارض گمركي برخوردار خواهند  باشد، از معافيت ز مياين ميثاق مجا

  . باشد  و عوارض گمركي معاف مي مركز همچنين از مسووليت وصول، يا پرداخت ماليات. بود

  نتيجه
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ه ميان آمد چنين مي توان نتيجه گرفت كه به لحاظ  از مجموع مباحثي كه در اين نوشتار ب
گذار  هاي در حال توسعه و يا محاكم داخلي آنها در جذب سرمايهضعفي كه قوانين كشور

گذار خارجي در محاكم ملي، كشور ميزبان طرح دعوا  خارجي دارند و معموالً زماني كه سرمايه
  . گيرد نمايد، كمتر نتيجه مي مي

كه بانك جهاني با ايجاد . گردد ناچار متوصل به حربه حمايت سياسي دولت متبوع خود مي
است  گذاري به وجود آورده المللي در جهت حل اختالفات ناشي از سرمايه ظام داوري بينيك ن

گذاري  هاي در حال توسعه كه خواهان سرمايه هم از طرف دولت. آيد يك تعادل به وجود مي
خود هستند و هم از جهت ... هاي مختلف توليدي، صنعتي، اقتصادي، و ها در بخش خارجي
كند و اطمينان  گذاري مي  با اطمينان خاطر در اين كشورها سرمايهگذار خارجي كه سرمايه

المللي كه عناصر سرعت، دقت،  تواند به يك مرجع داوري بين دارد كه اختالفات خود را مي
مضاف بر . گذاري را دارند ارجاع دهد هاي دعاوي ناشي از سرمايه اطمينان، تخصص به رسيدگي

 چرا؟ چون اگر .بانك جهاني است) 1965اق واشنگتن ميث(آن تدوين كننده چنين ميثاقي 
 كه معموالً عضو بانك جهاني است چنانچه از اجراي آراي صادره در مركز دولت ميزبان سرمايه

كند  هايي كه بانك جهاني اعطا مي ايكسيد خودداري نمايد خود را با خطر محروم ماندن از وام
  . رد كه آراي صادره از ايكسيد را اجرا نمايداي جز اين ندا مواجه خواهد ساخت و لذا چاره

اش نيازمند  مانده است و لذا براي توسعه كه از زمره كشورهاي عقب افغانستان بنابه دليل اين
گذاري خارجي اقدام به تصويب قانون  گذاري خارجي است و حتا براي جذب سرمايه به سرمايه
الوصف اين امر كافي   مع.است ول نمودهگذاري و امضاي معاهدات دوجانبه با ديگر د سرمايه

گذاران  كرد كه افغانستان به چنين ميثاقي ملحق گردد تا سرمايه نسيت بلكه ضرورت ايجاب مي
البته اين يكي از عناصر . گذاراي اقدام نمايند خارجي با اطمينان خاطر در اين كشور به سرمايه

ست، بازار سرمايه، گر ابعاد مثل اين ادي. گذاري خارجي از بعد حقوقي است براي جذب سرمايه
  . از در حوزه بحث ما نيست... نيروي انساني،

 25 سند تصويب را تسليم نمود و در 1968 جون سال 25از همين روي افغانستان در 
  .  اين ميثاق در خصوص دولت افغانستان الزم االجرا گرديد1968جوالي 

نظام منحصر به فردي در حوزه داوري است نظام داوري ايكسيد چنانچه در مباحث آمد يك 
المللي دارند اين سخن نگارنده را تاييد خواهند نمود  كه مطالعاتي در حوزه داوري بين كساني

هاي داوري  زيرا در نظام. كه نظام داوري ايكسيد بسيار مفيد، منحصر به فرد و كارا، است
 و مونخ، زوريخ تمام شامل دادرسي ، اتاق بازرگاني لندن،LCCالمللي مانند آنسيترال،  بين

لكن در . اند ها واگذار نموده گردد، بلكه مسايلي را نيز به دادگاه ها  حل نمي داوري در اين نظام
ايكسيد تمامي مراحل اعم از انتصاب داور، جرم داور، ابطال راي داوري در مركز ايكسيد صورت 

  . است شدهبيني ن گيرد و هيچ نظارت قضايي براي محاكم پيش مي
توانند به موانعي مانند نظم و  هاي متعاهد نمي حتا در خصوص اجراي آراي ايكسيد دولت

  . آداب عامه كشور خود استناد نمايند و از اجراي راي جلوگيري نمايند
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  چكيده
كثرت . ستبررسي ا  بحث و  تصور عمومي اين است كه عقل ازمفاهيم بي نياز ازتعريف و          

 . بخشد مكتوب انسانها، اين تصور نخستين را تقويت مي آثار كاربرد اين مفهوم درمحاورات و
، ن مفهوممشاهده تكثر ديدگاهها درتعيين مصداق براي اي اما تأمل درمورد چيستي عقل و

قلمـرو   اين مقاله ، چيستي  عقـل و   در. دهد كه مسأله به اين سهولت هم نيست        نشان مي 
جايگاه عقل عملي درانديشه سياسي خواجه نـصيرطوسي      ن درهستي شناسي و   كاربرد آ 

  .بررسي شده است

 واژه هاي كليدي

 عقل گرايي سياست، عدالت، عقل، عقالنيت،

  مقدمه
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رت كـاربرد آن در   . رود شمار مي ت كه سهل و ممتنع به  مفهوم عقل از جمله مفاهيمي اس      كـث
 كه عقل از مفـاهيم روشـن و بـي نيـاز از هـر گونـه       محاورات و آثار مكتوب انسانها اين تصور را      
ستي آن و       . تعريف است در اذهان ايجاد كرده اسـت     ورد چـي ـتالف در ـم رت اخ شاهدة كـث امـا ـم

ه سـادگي        تعيين مصداق حقيقي آن نشانگر اين واقعيت است كه عقل از مفاهيمي نيـست كـه ـب
ن . مـاع رسـيد  هاي آن به يك اج ها و توانايي بتوان بر سر ماهيت و كار ويژه  د     اـي ل همانـن كـه عـق

ي اسـت     قوايي چون خيال، و هم و حس خود ابزاري است براي شناخت كه در اختيار نفس آدـم
صل مميـز انـسان بـا ديگـر             يا عقل عبارت است از همان نفس يا جوهر اصلي كـه در حقيقـت ـف

تدالل خـاص  آيا عقل همان قوة استنباط و استخراج فروع و نتايج از مجـراي اسـ        . جانداران است 
ايي محـدودي دارد يـا       . است يا همان قوة دراكه بسيط است  ودن خـود تواـن آيا عقل در دراكـه ـب

د    مي ل كـدام      . تواند به هر واقعيتي و از هر سنخ  هستي دست ياـب معيـار اعتبـار در مـدركات عـق
ه  هايي از اين قبيل هنوز هم پاسخ    است و پرسش   اريخ  . انـد  هاي قابل قبول خود را نيافـت انديـشه  ـت

در يونان، غرب قرون وسطي و اسالم دورة ميانه و معاصر، مبين تالش اذهان متفكـران بـسياري    
  .هاي فوق است هاي مناسب براي پرسش در راستاي يافتن پاسخ

در كالم اسالمي، عقل به معناي . در علوم عقلي  مسلمانان نيز، واژه عقل كاربرد واحدي ندارد
ن   . باب برهان آمده در منطق نيز، به همين معنا آمده اسـت و همين طور در     . معقول است  ا اـي ـب

شهوراتي اسـت كـه فهـم       تفاوت كه در لسان متكلمان مسلمان عقل به معناي آراء محموده و ـم
اب برهـان    . عملي و عمومي بشر آن را پذيرفته و با تمجيد و تحسين توشيح كرده است    ا در ـب اـم

شكيل مـي     يقينيشود كه خود  به معقوالتي عقل اطالق مي  در . دهنـد  اند و مقـدمات برهـان را ـت
ـين        . فلسفة اسالمي عقل مترادف انسان است      ا هم يعني موجودي كـه دراك حقيقـت اسـت و ـب

ن  . شود، در واقع انسانيت انسان با عقل اوست ويژگي از ديگر جانداران ممتاز مي  اما در مراتب اـي
  .رسد دراك بودن اجماعي به نظر نمي

لدين طوسي كه شايسته است از او به تنها ناجي ميـراث عقلـي دورة اسـالمي از         خواجه نصيرا 
وم عقلـي در دورة ميانـه     حوادث زمانه ياد كنيم، بي ترديد از چهره         هاي تأثير گذار در عرصة عـل

ود و قرنهـا دوام يافـت     است، تأثيرات فكري او بر نحله    سيار ژرف ـب رتبـة  . هاي فلسفي و كالمي ـب
سفة اسـالمي بـي   رفيع علمي او به   ـيف    ويژه در نجوم و رياضيات، منطق و كالم و فـل نيـاز از توص

ي را در انديـشة خواجـه بررسـي       در اين مقاله، تالش كرده    . است ايم مفهوم و جايگاه عقـل عمـل
ورد      نماييم و در خالل مباحث با رعايت اختصار و به ناچار برخي از پاسخ      هـاي ارائـه شـده در ـم

  .ايم ر ديگر متفكران نيز مرور نمودهپرسشهاي فوق را از منظ

    مباحث مفهومي-1
در ك . در اين قسمت، توضيح و تعريف مفاهيم و واژگان به كار رفته در مقاله، ضـروري اسـت   

دقيق از مفهوم عقل و مشتقّات آن و موارد كاربرد هر كدام پش فرض هر گونه بحث ديگـري از       
  :پردازيم واژه عقل مينخست به تعريف . باشد هاي عقل، مي كار ويژه

اي، منـع، نهـي، امـساك، حـبس و             عقل چيـست؟   -1-1 ه معـن ن واژه عربـي در اصـل ـب  اـي
ي  . )1(اند تناسب اين تسميه را، مانع شدن عقل از جهل و كردار زشت دانسته     . جلوگيري است  وـل

عبيـر  هاي مختلف تفسير و ت در اصطالح با توجه به زمان و مكان معاني متفاوتي داشته و به گونه  
 براي آناكساگوراس، موجودي است كـه مجـرد   nousدر تاريخ انديشه غرب، عقل يا    . شده است 
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ه جهـان، باعـث پيـدايش عـالم            ودة اولـي از عالم است و با ايجاد حركت نخستين و چرخش در ـت
ا اسـتفاده از آن و بـر اسـاس        از نظر افالطون، عقل وسيله. گردد كنوني مي  ي ـب اي است كـه آدـم
ثل( هاي كلي   صورت ه عالم مثل عروج كرده،    ديالكتيك ب  بـه نظـر ارسـطو،   . كند را شهود مي) مـ 

ل را   . كند هاي كلي را از افراد جزئي انتزاع مي اي كه صورت عقل عبارت است از قوه    دكـارت، عـق
وة اسـتنتاج بـا    . داند كه تصورات فطري را در خود دارد  اي مي   قوه به نظر او، عقل نظري همان ـق

ي    استنتاج قياسي است و عقل عم واسطه يا    ل    . )2(لـي، منـشأ تكليـف اخالـق در تعريـف ديگـر، عـق
يكي از قواي نفس انساني است و در اين معنا، با نفس متحد است و يكي از قوا و مراتـب آن بـه        

ي : الواقع در مقابل، قواي ديگري چون رود و في   شمار مي  ل  . گيـرد  خيال و هم و حس قرار ـم عـق
دمات بـديهي و معلـوم      به ادراك كليات است و ميبه اين معنا قادر    تواند مسائل نظـري را از مـق
در يك تعريف كلـي،  . نظري و عملي: اين عقل به مالحظه مدركاتش دو نوع است      . استنباط كند 

ـبحان، انـسان    عقل بر ادراكي اطالق مي     شود كه همراه با تصديق قلب است به آن چه خداوند س
يعني ادراك حق و باطل در امور نظري و شناخت خـوب و بـد و   . سترا بر آن سرشته و آفريده ا 
  .)3(سود و زيان، در امور عملي

نخـست نيـروي انديـشيدن و آن    : اند فيلسوفان مسلمان، واژة عقل را در چند معني به كاربرده    
ل     رسـاند  اي است كه انسان به وسيلة آن، جوهر ادراكي خود را به كمال مي       قوه كـه بـه آن، عـق

ادي        دوم انديشه . گويند  مينظري   هاي ابتدايي كه هر انساني بـه حـسب فطـرت آن را دارد و مـب
ه كـه فيلـسوفان        سـوم انديـشه   . علوم تصوري و تصديقي اسـت      ات ثانوـي سابي و معلوـم هـاي اكـت

ل            انديشه ل باالفـع ل هيـولي، عقـل باالملكـه و عـق ه عـق هاي اكتسابي را به لحاظ نقص و كمال ـب
كند و آن را   نيروي درستكاري كه زندگي الهوت و ناسوت را درست مي     چهارم. كنند  تقسيم مي 

هاي آن كه بالـذات و بالفعـل مجـرد     پنجم جوهر مجرد از ماده و وابستگي. گويند  عقل عملي مي  
شـشم، فطـرت اوليـه    . نباشد» حد«وسيلة  اش به يا موجودي كه به خود آگاه بوده و آگاهي  . باشد

ان زشـت و زيبـا      فطرت نيرويي است كه با آن مي. ه باشد كه از حال اعتدال بيرون نرفت      تـوان مـي
  .تفاوت گذاشت

 هـستي را از دو جهـت   - طبيعـي و انـساني  -به عقيدة مالصدرا، عقل آدمي، توان درك حقايق 
ي و قلـب او    . يكي از طريق حواس ظاهري و ديگري از طريق لوح محفوظ      : دارد به نظـر او، آدـم

ق وصـول   : زندگي از جمله الگوي زندگي سياسي دارد  دو طريق براي ادراك الگوهاي       يكي طرـي
به عالم ملكوت و لوح محفوظ و جهان فرشتگان است و ديگري طريق وصـول بـه حقـايق از راه         

  .)4(قواي مدركه متّكي به حواس
اي بـستن و نگهداشـتن اسـت؛     : گويد عالمه طباطبايي دربارة چيستي عقل مي   در اصل به معـن

د   بندد و بر آن چه ادراك مي ر آن نوع از ادراك انسان كه به آن اعتقاد ميبا اطالق نام عقل ب   كـن
رود يكي از قواي متصرفة انسان است، و بـه واسـطة آن خـوب و بـد و      و بر نيرويي كه گمان مي     

ي       ا اسـت          حق و باطل را تشخيص ـم ه همـين جهـت و از همـين معـن ل عقـل،   . دهـد، ـب در مقاـب
ون، ســفاهت و ح : تعبيراتـي چـون   ه كــار       جـن ه اعتبــارات مختلـف ـب ل اســت كـه ـب ماقـت و جـه

آن . تواند، حقايق و امور كلي را بشناسد اي است كه انسان به وسيلة آن مي     عقل، قوه . )5(روند  مي
ق آنهـا خـارج از    : شناسد دو گونه است   چه را كه انسان مي     گاهي حقايق و اموري است كه تحـق

و گـاهي حقـايقي   . هاي طبيعي و ماوراي طبيعي قعيتوا: مانند. اراده و اختيار و توان انسان است 
شر  همه: مانند. است كه تحقق آنها در حوزة اراده، اختيار و توان انسان است  . ي افعال اختياري ـب

با توجه به اين دو گونگي كه در اصل مربوط به متعلّق شناخت عقلي است، عقل را بـه نظـري و       
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سان مربـوط       از سـوي ديگـر ادراكـا   . انـد  عملي تقسيم كرده  ستقيماً بـه عمـل اـن ـتة اول ـم ت دس
  .شود ولي ادراكات دستة دوم با عمل اختياري انسان ارتباط مستقيم دارد نمي
 اين واژه به طور عمده در سه حوزه به كار    :Rationalism مفهوم عقل گرايي يا      -1-2 
اي آن   گيـر  قرار مي» تجربه گرايي « يكي در حوزة فلسفه است كه در برابر   : رود  مي ه معـن د و ـب

ـين نمـود    است كه هر امري در مورد حقايق اساسي عالم را مي     دوم در . توان به وسيلة عقـل تبي
و به معناي آن است كه عقل بر ايمـان  . قرار دارد» ايمان گرايي  « حوزة كالم است كه در برابر       

ذيرد  شود و كليه اصول و حقايق ديني بر مبناي عقل اثبات مـي  مقدم داشه مي   ه آن كـه بـر    . ـپ ـن
صر عقـل يـا    . مبناي ايمان استوار باشد  ـنگري  « سوم، كاربرد عقل در ـع ن  . اسـت » دوره روش اـي

رن هجـدهم بـه        اصطالح براي توصيف جهان بيني    صر روشـنگري ـق ها و رهيافتهاي فيلـسوفان ـع
ـتي       كار مي رود كه در نزد آنان عقل در برابر ايمان، مرجعيت سنّتي، جمود گرايي و خرافـه پرس

  .)6(گيرد و خصوصاً تقابلي با مسيحيت سنّتي دارد قرار مي
ل قـوة خـاص          در : مفهوم عقل در كالم خواجه نصير طوسي       -1-3  شه خواجـه، عـق اندـي

ـيلة حـواس       انساني است كه مدرك كليات است و در مقابل آن، ادراك جزئيات است كـه بـه وس
ول آن را موجـود عاقـل غيـر    علمـاي معقـ  . گيرد و مشترك بين انسان و حيوان اسـت  صورت مي 

وه . دانند جسماني به جاي مالئكه و فرشتگان در اصطالح اهل شرع مي         ـيچ  اي اسـت كـه    ـق در ه
ه دسـت      ، اما صورتيك از آالت بدن حلول نكرده    هاي كلي خود را با تكرار جزئيـات در حـس ـب

ساني، جـو   : گويد همو، در بياني ديگر در پاسخ به چيستي عقل مي. آورد  مي س اـن هري بـسيط  نـف
وده و مرتبـة آخـر               ان مـدركات ـب ده مـي ز دهـن ت نـدارد و تمـي است كه در ادراكش نيازي به آـل

واني       . باشد موجودات عقلي مي  س انـساني بـا حـي نام ديگر آن قوه، نطق است كه وجـه مميـز نـف
ي     ت حقـايق      : شـود  است و به دو قسم عقل نظري و عقل عملي تقسيم ـم عقـل نظـري بـه معرـف

زد و بر اصناف معقوالت احاطه دارد و عقل عملي بـه تـصرف در موضـوعات و       پردا  موجودات مي 
تميز مصالح و مفاسد افعال و استنباط صناعات از جهت تنظيم امور معـاش مـردم توجـه دارد و         
أمين كننـده          به عبارت ديگر، عقل عملي مدرك حسن و قبح افعال است كه چه فعلي حسن و ـت

  .)7(بيح و مضر به حيات انساني استمصالح نوع انسان است و چه فعلي ق
.  بيشتر تعاريف حكيمان مسلمان از عقل متأثر از كاربرد اين واژه در زبان و ادب دينـي اسـت        

منـد شـود    كنند كه آدمي در دين خود از آن بهره نصوص ديني اغلب، عقل را عنصري تعريف مي   
دي خـويش را قـرين سـع       ادت گردانـد و بـه درك   و به وسيلة آن خدا را اطاعت كند و حيـات اـب

ـته باشـد،                ضايل را نداش ل گـردد و چنانچـه انـساني ايـن ـف سته ناـي معارف حقيقي و كـردار شاـي
د   . شود او را فاقد عقل و بدون خرد ناميد       مي يعني اگر انسان به راه خدا نرود و كردار خـوب و ـب

ل    م را فرق نگذارد و غرايز و شهوات نفساني را مطاع خويش سـازد، عاقـل و بهـره     وة عـق نـد از ـق
  .نصوص ديني در اين معنا از اندازه و حساب بيرون است. شود محسوب نمي

ل            اكنون، درك مقبـول از مفهـوم عـق صر روشـنگري ـت  اما در جوامع مدرن خصوصاً بعد از ـع
ي كـه    . اند كامالً متفاوت با مفهومي است كه فيلسوفان مسلمان ارائه داده   دراين برداشـت، نيروـي

ي     هآدمي را به بهر    شويق ـم زي ـت كنـد و در   مندي هرچه بيشتر و بهتر از لذّات و خواهشهاي غرـي
. شـود  رساند، عقل ناميده مي اشباع غرايز حيواني بشر را از راههاي مناسب راهنمايي و كمك مي   

باشـد امـا    اي از غرايز است و در اين جهت با حيوانات مـشترك مـي     در اين تلقّي آدمي مجموعه    
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ه صـورت پيچيـده هـدايت        اي بهره ها از قوه  ، انسان عالوه با اين ويژگي    مندند كه ايـن غرايـز را ـب
  .)8(اين ابزار راهنمايي غرايز، همان عقل است. كند مي

اي اسـت كـه خيرخـواه     در فلسفة كالسيك غرب و در معناي ارسطويي و افالطوني، عقل قـوه   
گـر دانـا و    كننده و موعظـه يك نصيحت . دهد انسان است و در جنگ با غريزه انسان را ياري مي        

د و وجـدان    عالوه بر صحيح و سقيم، صواب و خطا را هم از يكديگر تفكيك مي     . مشفق است  كـن
امـا مقـصود   . رود نمايد و زير بار غريزه نمـي  كند يا الزام مي اخالقي را به انجام صواب تشويق مي   

ل و    . ستعالمان و فيلسوفان دوران جديد از عقل و عقالنيت هرگز اين معنا نيـ   آن چـه اينهـا عـق
زار و سـخت افـزار       عقالنيت تعبير مي   كنند، عبارت از استفادة نفس از قدرت ابزار سـازي نـرم اـف

ن معنـا، درسـت و      . عقل، براي برطرف كردن بهينة نيازهاي جسماني و روحي است      ه اـي ل ـب عـق
شنهادي  شود و راههـا  دهد، به اين معنا، نفس هميشه تابع عقل مي     غلط اخالقي نشان نمي    ي پـي

ل و       . پذيرد  آن را مي   ـين معنـا از عـق ه هم تبيين و تحليل جوامع مدرن و پيشرفته جز با توجـه ـب
د         . )9(عقالنيت، غير ممكن است    با اين وصف باز هم مفهـوم روشـني از عقالنيـت در دوران جدـي

 بـا  برخـي آن را . چون براي اين مقوله، تعا ريف گوناگوني پيشنهاد شده اسـت    . غرب وجود ندارد  
ت در حـوزة            ف عقالنـي عدم ارتكاب تناقض در انديشه مرتبط دانسته و از همين ابزار بـراي تعرـي

شـماري از انديـشمندان،   . انـد  برخي آن را فعاليتي هدفدار توصيف كرده. اند عمل نيز، سود جسته 
ا عملـي   ( عقالنيت را با تالشي كه براي حل مسائل          ي  ) اعم از مسائل نظري ـي پـذيرد   صـورت ـم

ه در قبـال         . اند  سان گرفته يك در نظر گروهي نيز، عقالنيت معادل اسـت بـا اتخـاذ رهيافـت نقّاداـن
  .امور و مسائل مختلف

ادي     در بحث از مسأله عقالنيت توجه به دو نكتة مقدماتي مرتبط با هم مي    تواند تـا حـدود زـي
سيري  هاي احتمالي بعدي جلوگيري كند و امر تحليل فلسفي را از همان آ      از دشواري  غاز  در ـم
نخستين نكته آن است كه عقالنيت در هر حـوزه كـه مطـرح شـود يـك       . تر سوق دهد    واقعبينانه

ساني و ديـدگاههاي آدميـان         ه اـن پديدار انساني است و به همين اعتبار از تحوالتي كـه در جامـع
ه جهـت همـين ماهيـت سـيا       . پذيرد  آيد، تأثير مي    پديد مي  ل و دومين نكته آن است كه دقيقـاً ـب

متغير، تالش براي ارائة تعريفي جامع و مانع از عقالنيت كـه در همـة زمانهـا و مكانهـا بـه نحـو          
زان       . اليتغير و اليتخلّف صادق باشد، ظاهراً راه به جايي نخواهـد بـرد        تن مـي اال رـف چـرا كـه بـا ـب
ت بـر     شناخت آدمي از خويشتن و محيط پيرامون خويش، زواياي تـازه     دار عقالنـي وي اي از پدـي

 الهـام بخـش   )10 (.مكشوف خواهد شد كه تعاريف گذشتة آن را دستخوش تغيير خواهـد سـاخت   
ل اسـت              سي از عـق وم، فيلـسوف شـكاك انگلـي د هـي او، كـاركرد  . اين معاني از عقل، تفسير ديوـي

ل    . كند معرفتي و كشف عقل از واقع را انكار مي   ي عـق باالتر از اين، هيوم كاركرد اخالقـي و عمـل
دگي را از شـرح         . پذيرد يرا نيز، نم  ـبح و بايـد و نبايـد و تعيـين اهـداف زـن يعني درك حـسن و ق

به گفتة او، عقل نه توان كشف واقعيت را دارد در بعد نظـري و نـه   . نمايد وظايف عقل، حذف مي  
ي را داراسـت         ـين اهـداف زنـدگي اخالـق ردة   . در بعد عملي توان درك خوب و بـد و تعي ل، ـب عـق

د     چنين باشد و هرگز دعوادار كار ديگري جـ    انفعاالت است و بايد      ان آنهـا نتواـن ز خـدمت و فرـم
  .)11(بود

    جايگاه عقل در سياست و اجتماع-2
سلمان،    : سياست در فلسفة اسـالمي  -2-1  بـه تـدبيري در   سياسـت؛  دركـالم حكيمـان ـم

 از اين منظـر، حيـات اجتمـاعي   . مدينه كه به سعادت و كمال اجتماع بيانجامد تعريف شده است   
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ضاد                 ذير اسـت و از سـوي ديگـر بـه دليـل اخـتالف منـافع و ـت اب ناـپ از يك سو ضروري و اجتـن
شود و نزاع اگر با تدبيري توأم بـا اقتـدار مهـار نگـردد،      خواستها به تنازع و كشمكش منتهي مي     

ي  باعث زوال و تباهي زندگي جمعي و اهالي مدينه    ه نظـر خواجـه نـصير    . گـردد  ها ـم چـون  « : ـب
د كـه    . ن افتد به افناء و افساد يكديگر مشغول شوندتنازع در ميا  پس بالضروره نوعي از تـدبير باـي

ه حـق خـويش برسـاند و دسـت هـر            هر يكي را به منزلتي كه مستحق آن است قانع گرداند و ـب
د و بـه شـغلي كـه متكفّـل آن بـود از امـور              اه كـن يكي از تعدي و تصرّف در حقوق ديگران كوـت

  .)12(».تدبير را سياست خوانندكند و آن تعاون، مشغول 
ا عقـل عملـي در آن           ي ـي حوزه سياست و اجتماع از جمله قلمروهايي است كـه حكمـت عمـل

هـا   يابد تا در مصالح و مفاسد درك و توانايي خود را اثبات كند و بايد و نبايد و بايـست      امكان مي 
وادي هيچ ريـب و شـكي را   خواجه در توانايي عقل عملي در اين . هايي را تعريف نمايد   و نبايست 

ي . شمارد دهد و آن را از مقوالت بدون ارتياب مي    به خود راه نمي    د  او ـم ادي مـصالح   « : گوـي مـب
محاسن افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امور و احوال ايشان بود، در اصل يا طبع باشـد         اعمال و 
ؤدي بـه   حكمت عملي، دانش مصالح و حركات ارادي و افعال صناعي نـوع انـ        . يا وضع  ساني و ـم

ول اهـل        نظام احوال معاد و معاش ايشان است و مبدأ آن طبع است و تفاصيل آن، مقتـضاي عـق
. و به اختالف ادوار و تقلّب سير و آثار مختلف و مبدل نـشود . بصارت و تجارب ارباب كياست بود    

ـبب وضـع       احوال معاد و معاش را مي      اتفـاق رأي  توان بر مبناي وضع نيز، بنياد كـرد كـه اگـر س
د                 ود، مانـن جماعتي بود بر آن، آن را آداب و رسوم خواننـد و اگـر سـبب اقتـضاي رأي بزرگـي ـب

ع        . پيغمبري يا امامي، آن را نواميس الهـي گوينـد    ـنس اعمـال، مجـرد طـب ن ج و چـون مبـدأ اـي
ل و         نباشد، وضع است و به تقلّب احوال و تغلّب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل مـل
صور         ـيم مـق دول، در بدل افتد و اين باب از روي تفصيل خارج افتداز اقسام حكمت؛ چه نظر حك
شود و بـه             است بر تتبع قضاياي عقول و تفحص از كليات امور كه زوال و انتقال بدان متطـرّق ـن
سايل حكمـت          اندراس ملل و انصرام دول منـدرس و متبـدل نگـردد و از روي اجمـال داخـل ـم

  .)13(».عملي باشد
ـيف مـسايل اجتمـاعي و سياسـي در        ـين و توص از اين فراز كالم خواجه، به جايگاه عقل در تبي

به نظر خواجه، تنها ابزار مطمئن و بـا دوام در بيـان مبـادي اعمـال و     . توان پي برد    فلسفة او مي  
والت تـاريخي اسـت،      مصالح رفتار انسان مدني، خرد عملي است و وضع چون زمان   د و از مـق مـن

  .ايد به اين امور بپردازدنب
ين كمـال       . دانند مي» حيوان ناطق « فيلسوفان مسلمان انسان را    ودن اوـل اطق ـب گويـايي يـا ـن

ا نطـق اسـت كـه       . باشد انسان است و مقصود از آن، ادراك كنندگي او مي  ن گويـايي ـي امـر  « اـي
ن    سياست نيز، به عنوان يك امر. كند  را از امر غير انساني جدا مي » انساني   ه اـي  انساني متعلّـق ـب

گ وجـود     باشد، يعني ميان گويايي و سياست آدمـي، رابطـه     خصيصه او مي   اي مـستقيم و تنگاتـن
رون هـستند        البتـه ايـن سـخن    . دارد و سياست مخصوص آدمي است و حيوانات از قلمـرو آن بـي

ه كـه                      بدين معنا نيـست كـه تنهـا خواسـتگاه سياسـت قـوة گويـايي آدمـي اسـت بلكـه آن گوـن
تواند برخاسته از قواي شـهويه يـا غـضبيه نيـز باشـد       گويد، سياست مي رالدين طوسي نيز مي   نصي

سوفان مـدني مـسلمان سـزاوار           اما چنين گونه   اي از تدبير حيات انساني در ديـدگاه ارزشـي فيـل
ن گونه كه خروج از قواعد و فرامين برخاسـته از قـوة   اهم. باشد نمي» سياست « ناميده شدن به   

  .)14(سازد آدمي را از قلمرو زندگي و سرشت انساني خارج مي) طقن(گويايي 
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ويژه        : طبقه بندي اجتماعات مـدني   -2-2 ت از ديگـر فيلـسوفان ـب ه تبعيـ صير ـب  خواجـه ـن
ار و   بندي مي فارابي، تقسيم اجتماع را بر اساس افعال ارادي و نوع آن افعال طبقه       كند و اگر رفـت

ي   تعامالت اجتماعي از نوع خيرات باشد    شـود و اگـر    ، اجتماع مطلوب و داراي كمـال شـمرده ـم
ي      . شـود  افعال ارادي افراد عضو اجتماع، از نوع شرور باشد، اجتماع ناقص و نـامطلوب توصـيف ـم

اي، بسته به اينكه تا چه ميزاني از قوة ناطقه يا وصف مميـز آدمـي از ديگـر جانـداران         هر جامعه 
ال  . گيرند اي قرار مي بندي ويژه ر طبقهگيرند، د در تدبير و تجمع خويش بهره مي    اگـر  : بـراي مـث

ي در تمـدن و                 ه باشـد يعـن ب قـوة عاقـل واي رقـي سبب اجتماع در يك مدينه پيروي از يكي از ـق
ضب يـا خيـال و وهـم سـبب             تجمع اثري از بهره    مندي اعضا از عقل ديـده نـشود، شـهوت يـا ـغ

ـيف مـي   اجتماع باشد، چنين اجتماعي به اجتماع جاهلـه يـا مدينـة           شـود و اگـر در    جاهلـه توص
مدينه كارهاي ارادي از سنخ شرور باشد ولي در حوزة فكر و انديشه اعضا مطـابق خـرد انديـشه     

رد  اي قائل شوند، مدينه فاسقه شكل مـي  كنند و در تمدن به استعمال قوة ناطقه نيز بهره   در . گـي
ازگار بـا احكـام خـرد تكـوين     صورتي كه اجتماع مدني بر مبناي تخيل بر ضوابط و ارزشهاي ناس  

صان فكـري ناشـي     شود مدينه يابد، مدينة ضالّه ناميده مي    اي كه قانون و ضوابط بنيادي آن از نـق
صير، خـرد آدمـي در درك      . اي ندارد شده و از هماهنگي  عقل بهره  در نتيجه، به نظـر خواجـه ـن

ق     دارد و مـي ماهيت اجتماعات و تحليل عناصر تشكيل دهندة آنها، توانايي الزم را      توانـد از طرـي
ين تكليـف كنـد و            فهم اسباب و عوامل شكل     دة آن تعـي گيـري هـر اجتمـاعي، بـراي حـال و آيـن

  . بيني نمايد فرجام هر مدينه را به صورت نسبتاً دقيق پيش
ل     ا عـق ب         خواجه با اينكـه ـب ق نيـست و مكـت ـنگري مواـف ل  "گرايـي بـه مفهـوم عـصر روش  عـق

سلكهاي نقـل    داند ول    را مردود مي   "بسندگي ز،    ي با اين هم، با مذهب اشـعري و ديگـر ـم گـرا نـي
د، او همانگونـه كـه در     و قلمرو درك و فهم عقل را زياده ازحد محدود نمـي      . نوايي ندارد   هم داـن

ل عملـي را در تـشخيص صـواب و خطـا و مطلـوب و         فرازهاي نقل شده از سخنانش ديديم، عـق
داند و سياست و تدبير مؤدي بـه كمـال و سـعادت     نامطلوب در حوزة جامعه و سياست، توانا مي  

 ه تعارض و ناسازگاري غير قابـل حـل  گويد و هرگز ب هاي اين مميزه بشر مي انسان را از كار ويژه 
ين تقـابلي بـه نظـر    او در مواردي كـه چنـ  . در ميان عقل و شرع در اين عرصه باور نداشته است    

ل      اگر نقل، معلوم «: كند  ارائه ميآيد، راه حل  مي ه تأوـي گردد كه معارض عقـل افتـد و محتـاج ـب
وم گـردد      خواجـه در  . )15(».بود، از انكار احتراز بايد كرد و در حكم آن توقف نمود تا سـرّش معـل

گراي واقع بين و همراه با حزم و احتياط، ظهور كـرده اسـت و بـر     اين حوزه به صورت يك عقل     
ي  فهم خردمندانه از مسائل زندگي تأكيد دارد او در د   ل اهتمام و تعلّق خاطر ويژه به دانش عقـل
ي   الي نوشته ماند و در البه نهفته دارد كه گاهي از پنهان كردن آن عاجز مي  « : خـوانيم  هـايش ـم

دة ديگـر نيافـت         از آن . پس از فراغت از تحصيل علم كالم، جز معرفت احوال ارباب مقـاالت، فاـي
ت   نفور شد و به حكمت پرداخت و آن را علمي شريف و   ده ياـف بـه نظـر خواجـه    . ». . .بـسيار فاـي

ي     عقـل را در  « : دانـستند  اهل حكمت اهل رأي و انديشه بودند و مقتضاي عقل را مبناي امور ـم
ل بنـاي            معرفت حقايق مجالي خاص مي     د، ـب ار نمـي كنـن ين، اجـب ر تقليـد وضـعي مـع دهند و ـب

  .)16(».نهند، در اكثر احوال الي ماشاءاهللا مذهب بر مقتضاي عقل مي
ادي         در راستاي همين اهتمام ويژه خواجه به علوم عقلي است كه پرداخت شهريه و حقوق ـم

ن كثيـر   . دهـد  كند و باالترين حقوق و امتيازات را به فيلسوفان اختصاص مي بندي مي   را درجه  اـب
خواجه نصير براي هر يك از فالسفه روزي سـه درهـم   « : گويد مي» البدايه و النهايه  « در تاريخ   

ين كرد و براي اطباء روزي دو درهم و براي فقهاء يك درهم و بـراي محـدثين نـصف درهـم             مع
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ه و حـديث هجـوم     به اين جهت مردم به دانشكده   . داد  حقوق مي  هاي فلسفه و طب بيشتر از فـق
  .)17(شده است در صورتي كه قبالً اين علوم در خفا تعليم داده مي. آوردند

علوم عقلي است و جز در سياست مدن و فن سياست كـه شـديداً   با اينكه خواجه طرفدار نشر    
ن               أثير اـب تحت تأثير فلسفه سياسي فارابي است در بخشهاي ديگر علوم فلـسفي شـديداً تحـت ـت

ـينا هنـوز    . مسكويه و به ويژه بوعلي سينا است       ن س شروح و تعليقات او بر آثار معروف فلسفي اـب
هـا هرگـز از محـدوديت     جه با تمام ايـن ويژگـي  خوا. هم اهميت علمي خود را حفظ كرده است     

ل را در درك حقـايق ماوراءالطبيعـه و احـوال      . توان عقل هم غافل نبود     او توانايي و استقالل عـق
الم شـده از       مبدأ و معاد، نمي    پذيرفت و معتقد به پيروي خرد از احكام قطعي و درك برهاني اـع

  :افزايد مة فراز قبلي سخن خود ميخواجه به ادا. وحي الهي در اين گونه موارد، بود
پس از تأمل بسيار در حكمت، دل او بر مقاالت ايشان قرار نگرفت و قواعد اهل حكمـت را در        

ادي قا  معرفت حق و علم مبدأ و معاد نا استوار يافت، چه عقل   ل و مـب صـر  از احاطه به واهب عـق
كنند و بر حسب ظنـون و   ياست و ايشان چون به نظر و عقل خود مغرورند، در آن وادي خطا م  

 .)18(كنند آمد، عقل را در معرفت آن چه نه در حد اوست استعمال مي خوش

   خرد و عوامل پايداري اجتماعات-3
بر اساس درك عقالني خواجه نصير، جامعه شباهت تام به بدن انسان دارد و حيـات و ممـات،       

ه وجـود عـوا            ل    بيماري و سالمتي آن همانند يك فرد عادي محتاج ـب ملي اسـت و اگـر آن عواـم
ه ويـژه اجتماعـات       . مفقود شوند، معلول آنها نيز، مفقود خواهـد شـد   ـ  ـب دني ات ـم دوام اجتماـع

ده اسـت كـه مهـم      كامله رين   اي چون مدينه، امت و اهل عالمـ  متوقف به اسباب و عوامل عدـي ـت
  :توان به اين صورت توضيح داد آنها را مي

نه تنها قوام اجتماع انساني است بلكه قوام تمـام جهـان   به نظر خواجه، محبت :  محبت -3-1
ر طالب كمـال    . به محبت است   حقيقت محبت، طلب اتحاد است با چيزي كه اتحاد با آن در تصو

باشد و از طرفي، كمال و شرف هر موجود نيز به حسب وحدتي است كه بـر آن فـايض شـده      مي
ب در او      محبت، طلب شرف و فضيلت و « : گويد  خواجه مي . است ن طـل ود و هـر چـه اـي كمال ـب

او در موضـع ديگـر از   . )19(».تـر  بيشتر بود، شوق او به كمال زيادت بود و وصول بدان بر او سهل      
ي          چـون مـردم بـه    « : دهـد كـه   كتاب اخالق ناصري در پاسخ به اينكه محبت چيست، توضيح ـم

وع او و ضـرورت   اند و كمال و تمام هر يك به نزديـك اشـخاص ديگـر اسـت،      يكديگر محتاج  از ـن
د    مستدعي استعانت، چه هيچ شخص به انفراد به كمال نمي      . تواند رسيد، چنانكـه شـرح داده آـم

د،              ضاي يـك شـخص گرداـن ت اـع پس احتياج به تأليفي كه همة اشخاص را در معاونت بـه منزـل
ألّف      ضروري باشد و چون ايشان را بالطبع متوجه كمـال آفريـده       س بـالطبع مـشتاق آن ـت د، ـپ  اـن

ود         ار        . )20(».باشند و اشتياق به تألّف، محبـت ـب ستگي و حـس كـن ه نظـر خواجـه آن چـه همـب ـب
دني      . كند همين محبت است  بودن را تقويت مي     هم ات ـم اء و پايـداري اجتماـع محبت اسـاس بـق
  .است
صـداقت از  .  از ديگر عوامل همبستگي و وحدت اجتماع، عنصر صداقت اسـت   : صداقت -3-2

وه صـورت بنـدد و          تر    لحاظ مفهومي خاص   را محبـت در ميـان جمـاعتي انـب از محبت اسـت، زـي
خواجه با توجـه بـه غايـات    . صداقت خود از نوع محبت است  . رسد  صداقت به چنين شمولي نمي    

  :كند دوستي و صداقت اين عامل را به سه قسم تقسيم مي
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  .كنند اي كه به هدف لذّت صداقت برقرار مي دسته ) 1
 .كنند ود به اين كار اقدام مياي كه به غايت نفع و س دسته ) 2

 .اند گروه سوم به هدف رسيدن به خير محض در پي برقراري صداقت ) 3

ي   كنـد و تنـوع    خواجه از ميان اقشار جامعه، جوانان را جوياي صداقت به هدف لذّت توصيف ـم
  .گويد و توالي تصادق و تفارق ميان اين قشر را نيز معلول همين سبب غايي مي

ن    . ن قشر بزرگسال نوعاً سود طلبي و منفعت جويي است سبب صداقت در ميا    مـادامي كـه اـي
ن راه      افع از اـي ا مـن انگيزه موجود است و طالب صداقت و دوستي اميدوار به رسيدن يك نفع و ـي

سبب صداقت اهل خيـر، چـون محـض خيـر اسـت      . ماند است، دوستي و صداقت هم مستدام مي 
ر و زوال، مـصون      بهرهبه همين دليل اين صداقت از دوام و ثبات     مند است و از گـرد و غبـار تغيـ

  .باشد مي
ده دارد         : عدالت -3-3 ين كنـن ظ همبـستگي اجتمـاع نقـش تعـي .  عنصر عـدالت هـم در حـف

پيروي همة قواي نفساني از قـوة  « : عدالت به نظر خواجه از اكمل فضايل است و عبارت است از     
ن      قوة نطق، تمايالت و جاذبهدر اثر اين اطاعت قواي شهويه و غضبيه از » عاقله هـاي متفـاوت اـي

ي         اموس هـستي هـدايت ـم شـوند و   قوا هر كدام به جاي مناسب خود و در جهت هماهنـگ بـا ـن
ها و اصناف گوناگون هـر كـدام    شود و گروه همين ترتيبات در سلسله مراتب اجتماعي حفظ مي        

ن     به ايفاي نقش ويژه خود اهتمام مي       ه از تعـارض و    نمايند و با به كـار بـستن اـي دال جامـع  اعـت
صر محبـت شـوند         . ماند  تحول مصون مي   . به نظر خواجه، اگر اجتماعات بشري دچـار فقـدان عـن

ضاي فـضيلت عـدالت بـه         . ها، عدالت است تنها عامل حفظ نظام آن  يعنـي اضـطرار مـردم بـه اقـت
ضي  البته فضيلت محبت باالتر از عدالت است، زيرا محبـت م » فوات شرف محبت است«سبب   قـت

مفهوم عدالت در فلسفة خواجه، گذاردن هـر  . اتحاد طبيعي و عدالت مقتضي اتحاد صناعي است      
اي  اصناف اجتماعي همانند اعضاي بدن هر كدام جايگاه تعريـف شـده   . چيزي به جاي خود است    

دارند كه اقتضاي عدال اين است كه آن نظم و سلسله مراتـب محفـوظ بمانـد و هـر صـنفي بـه            
سير   . ژه و تعريف شدة خود بپردازد    ايفاي نقش وي   سلمان ، درتـف خواجه همانند ديگر حكيمان ـم

  .ثر از گفتمان فلسفي يونان استاعدالت به شدت مت
 به نظر خواجه كمال و تباهي نوع انـسان هـر دو غـايتي اسـت كـه      :  سياست و حاكم -3-4

د  فقط در تمدن و حيات جمعي، ظـاهر مـي    راي   اي اسـت   سرشـت آدمـي بـه گونـه    . گردـن كـه ـب
ل وجـود هواهـا و غرايـز             ات جمعـي بـه دلـي ن حـي استكمال به زيست با همي نيازمند است و اـي

ساد موجـب مـي     . شـود  متعارض، سبب تنازع و افساد يكديگر مي      ازع و اـف شـود كـه    و همـين تـن
پس بالضروره نوعي از تدبير بايد كه هر يكـي  « : گويد خواجه مي . تدبيري براي بقا سنجيده شود    

ه حـق خـويش برسـاند و دسـت هـر يكـي از           را به م   نزلتي كه مستحق آن باشد قانع گرداند و ـب
شغول          ور تعـاون ـم تعدي و تصرّف در حقوق ديگران كوتاه كند و شغلي كه متكفّل آن بود از اـم

 خواجه در تحليل عقالني ماهيت اجتمـاع بـه ايـن بـاور     )21 (.».كند و آن تدبير را سياست خوانند 
اون نيـز نتيجـة وجـود        زندگاني اجتماعي بدون تعاون امكانرسد كه ادامة     مي ذير نيـست و تـع ـپ

ود و قـوام      « : گويد در تعبير بسيار موجزي مي . نظام و حضور حاكم است     ك ـب لـه م دن ـب قوام مـ
 سياست و تدبير تنها زماني تأثير گـذار اسـت كـه سياسـتمداري باشـد و         )22 (.».ملك به سياست  

دبير ناشـي از خـرد نـاب        . باشد  تهسلطان و حاكمي حضور داش     بقاء مدن و اجتماعات در سـاية ـت
  .يك مدبر ميسور است و عنصر سياست و سياستمدار در اين حوزه نقش اساسي دارد
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 تنظيم عادالنه روابط و مناسبات اجتماعي، كـاري اسـت كـه از قـانون انتظـار         :  قانون  -3-5
دل و انصاف را تعريـف كـرده و تطبيـق آن بـه     قانوني كه حدود افراد و حق و حقوق و ع. رود  مي

ي مـانع او     . همان غايات منتهي شود    انع ورادـع آدمي سرشت شهوت آلود و غضبي دارد و اگـر ـم
دهد و زمينة  كند و ظلم و بي عدالتي را رواج مي نشود، حقوق ديگر همنوعان خود را پايمال مي      

راي آنكـه    . سـازد  ش مهيا ميزوال و تباهي جمعي را با دستان خود و رفتار ارادي خوي  خواجـه ـب
ـند، و از عـوارض ناشـي از شـهوت و              ـته باش ـتكمالي داش مدن باقي بمانند و افراد بتوانند سير اس

وقتي كه شهوت و غضب جزء سرشت آدمـي اسـت،    « : كند كه   غضب مصونيت يابند پيشنهاد مي    
  .)23(»... .شدبا  عدل و انصاف وجود داشتهضروري است كه بين آنان قانوني مبتني بر

  ها  عقل و اصول پايداري حكومت-4
ر كمـال و بـه           ثبات و دوام هر پديدة انساني، ثمرة وجود عوامل داخلي و خارجي اسـت كـه ـب

ها كه به همت و ارادة انسانها براي تأمين غايات خـاص    دولت. گذارند  فعليت رسيدن آن تأثير مي    
كـم عوامـل درونـي دوام و     ظ دارنـد، دسـت  اگر اصول خاصي را همواره ملحـو . آيند  به وجود مي  

ي  . اند استمرار وجود خويش را تضمين كرده    به نظر خواجه نصير، سه عامل به مثابة عوامل دروـن
ـبب زوال و تغييـر              ثبات و پايـداري حكومـت      ا هـر يـك از آنهـا، س دان تمـام ـي هـا اسـت كـه فـق

  :اند از اين عوامل عبارت. گردد ها مي حكومت
  .عدالت ) 1
 .ردماحسان به م ) 2

 .قانون گرايي ) 3

شان را فـضايل     :  عدالت  -4-1  به نظر خواجه سياستي كه تدبير جماعت بود به وجهي كـه اـي
سياسـت خـساست، سياسـت    ( و اين سياسات ديگـر  . . . حاصل آيد و آن را سياست فضال گويند      

 تـا  را بر اهالي موزع گرداند و هر صنفي را به سياست خاص خود مؤاخـذت كنـد     . . . ) كرامت و   
زي سـرجاي خـود     )24(.كمال ايشان از قوت به فعل آيد    و عدالت در حكومت يعني اينكه هـر چـي

ي    ) وضع كل شي في موضعه  (قرار داده شود     ش كـه از آن توقـع ـم رود،  و هر صنفي به ايفاي نـق
ملـه و  به روشنگري و اهل معا) فرهنگيان(به دفاع و اهل قلم ) نظاميان(اهل شمشير . اهتمام ورزد 

البتـه در  . رود هركدام به همان مهمي اقدام كنند كه از آنان انتظار مـي   ) تاجران وزارعان (همزارع
ردم و         وق ـم اينجا مقصود از عدالت بيشتر جلوگيري حكومت از تعدي و جور عمال خود بـر حـق

ات و دعـاوي فيمـابين رعايـا و         رعايا است و همين    طور، تطبيق يكسان قوانين عادالنه در منازـع
روي كنـد و    .را به خود آن پرداختنحق هركسي  و حكومتي كه از احكام و تدابير عقل عملي پـي

ات خـويش معاونـت       عدالت به اين معنا را در اجتماعا  ت بـه دوام و ثـب ت تطبيق نمايـد در حقيـق
ظ   « : كرده است چون به تعبير خواجه   ر حـف بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و ـب

  )25 (.ايد، چه قوام مملكت به معدلت بودقوانين معدلت توفر نم
ـين خـود   : احسان به مردم -4-2  اگر حكومت به منظور برقراري ارتباط و ثيق و مستحكم ب

و مردم تحت حاكميت خود، نيكويي و رفتار فضيلت محورانه در پيش گيرد، نيكـان را در نيكـي        
شويق ك   پاداش بيشتر دهد و افراد ممتاز را بيش از استحقاق         ت و     شـان ـت ب محـب نـد، سـبب جـل

ارتباط واليي و دوسويه از اين سنخ فضيلتي است كه عدالت هم بـه پـاي       . گردد  واليت مردم مي  
دالت فـزون     . رسد  آن نمي  أثير ـع تـر   تـر و عميـق   چه تأثير محبت در بقاء اجتمـاع و حكومـت از ـت
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ن مهارت و هنـري  ها را به ميزا افراد ناتوان و محروم را بيمه كردن و شايستگان و برجسته    . است
صديان آن       ت و مـت ه حكوـم كه دارند، از نظر نيانداختن، مستلزم برانگيختن محبت آنان نـسبت ـب

ين احـساني     . شود و اين امر در بقاء و ثبات حكومت تأثير ژرف دارد  مي البته به نظـر خواجـه چـن
ك ممل     . به مردم، بايد همراه با حفظ هيبت و مقام باشد         را شـكوه و جـالل رهبـري ـي كـت از  زـي

ي       . گيرد هيبت آن سرچشمه مي   راد زيـادي بـه ـب پروايـي،   و اال ممكن است موجـب شـود كـه اـف
ه آن شـدند،     جرأت، جسارت و چشم طمع به آن پرداخته و حريص شوند و چون افراد، حريص ـب

ه تنهـا بـه آن مقـدار قـانع نمـي       د، او را راضــي        ـن ز بـه وي دهـن شــوند؛ اگـر همـه مملكـت را نـي
  )26(.كند نمي
ـند   :  قانون گرايي   -4-3  التزام به مفاد و محتواي قوانين موضوعه و مقرراتي كه به نحوي س

انون   . شوند، از اسباب مهم در بقاء و دوام حكومت است  قرارداد اجتماعي محسوب مي    راد از ـق ـم
دوين شـده باشـد      انون بـه   . آن ميثاقي است كه بر شالودة عدالت و به مقصد اشاعه فضيلت ـت و ـق

دان آن،     ها را تضمين مـي   كه تطبيق و تنفيذش، حيات دولتاين وصف است  د و اهمـال و فـق كـن
ي بـه   . ها همراه است با زوال قطعي و مرگ محتوم حكومت  به حكم خرد ناب، التزام و تعهد عمـل

ز، صـادق اسـت     . قانون، رابطة علّي با دوام و بقاء و رشد حكومت دارد       ي  . و عكـس قـضيه نـي يعـن
دراس       اهمال و ترك عمل به قان      صديان آن، ارتبـاط علّـي بـا زوال و اـن ون از سوي حكومت و مـت

در تبيين عقالني قانون گرايي و ارتباط آن با قوام مدن، خواجـه   . جامعه و تدبير سياسي آن دارد     
ه التـزام قـوانين      « : گويد او مي. به حضور مقولة حكمت نيز تأكيد ويژه دارد      بايد كـه رعيـت را ـب

ه نفـس و         عدالت و فضيلت تكليف ك     ت ـب ود و قـوام طبيـع ند كه چنان كه قوام بدن به طبيعت ـب
ود و قـوام ملـ               ه ملـك ـب دن ـب ل، قـوام مـ ه عـق وام سياسـت بـه      قوام نفس ـب ه سياسـت و ـق ك ـب

ه كمـال         )27(.»حكمت ه باشـد، مـؤدي ـب  به نظر خواجه، نظامي كه بر مبناي حكمت شكل گرفـت
ـنت حـاكم بـر نظـام هـستي       گردد و قوانين آن هماهنگ و مطابق با نا مدينه مي  موس الهـي و س

ردم اسـت           . است ا نـابودي و زوال حكومـت و خـذالن ـم دان  . فقدان چنين نظامي، مساوي ـب فـق
وانين ضـاله و جاهلـه مـي         ل اسـتيالي ـق ـين    حكمت و احكام ناشي از عقل ناب، عاـم گـردد و چن
ي مـي          ت و مـردم را در ـپ خواجـه  . آورد رويدادي، شيوع فتنه و فساد و در نتيجه، تبـاهي حكوـم

چون حكمت در مدينه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصل بـود و توجـه        « : گويد  مي
اموس راه يابـد و چـون خـذالن بـه          ه ـن به كمال موجود، اما اگر حكمت مفارقت كند، خـذالن ـب

سوم مروت مندرس شود، نعمت بـه نقمـت    رناموس راه يابد، زينت ملك برود و فتنه پديد آيد و      
28(.ل گرددمبد(  

  نتيجه گيري
ل را   . كند  تعريف ميدرك معلومات مقدوردرك معلومات مقدورخواجه نصير، عقل عملي را به مفهوم   و در كـل عـق

ين و تحليـل عقالنـي اخـالق، تـدبير منـزل و              فصل مميز انسان از ديگر جانداران دانسته در تبـي
هـا در مكتـب    ه حـوزه تفكر آزاد عقالني در اينگونـ . ها اهتمام ويژه قائل است ادارة مطلوب مدينه  

خواجه هيچ محذوري ندارد و احياء سنت گذشته و بازسازي ميراث حكيمان يونـان و فيلـسوفان     
ي همـين درك بـود كـه از رويـدادها و         . دورة اسالمي يك نياز حياتي است      حكيم طوسـي در ـپ

را             دراس كامـل مـي ث حوادث ناگوار دوران خود به بهترين نحو استفاده كرد و از اضـمحالل و اـن
ـنت فـارابي پيـروي كـرد و در      . علمي و فلسفي پيشينيان جلوگيري نمود      دن از س در سياست مـ
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تهذيب اخالق مكتب ابن مسكويه را احياء نمود و در مابعد الطبيعه و فلسفه اولي، مكتب بـوعلي     
  .سينا را شرح و بسط داد

ات و    بندي مدينه خواجه در تبيين و تحليل علّي طبقه     سام اجتماـع سياسـات كـامالً بـه    ها و اـق
ل       تفكر آزاد و عقالني تكيه دارد و در بررسي و توصيف انواع سياست         دن صـرفاً بـه تحلـي هـا و مـ

ردي در ايـن كوشـش علمـي بـه          عقلي و فلسفي متكي است و از دخالت معتقدات و ذهنيـات ـف
ي را در           . كند  شدت دوري مي   د نيـست و توانـايي خـرد نـاب آدـم بلي او به عقل بـسندگي معتـق

و اين ويژگي از كماالت علمي و نفساني خواجه . داند هاي خاص نظري و عملي محدود مي   حوزه
ـ خـصوصاً در خاورميانـه و    . است گر چند رويدادهاي سياسي و تحوالت اجتماعي در شرق عالم 

ق ارتبـاط     ـ  در روزگار خواجه، مسير نامطلوب داشت و اين جريان در يك نظر دقـي جهان اسالم
ود   هاي اساسي ا ريشه.فكر فلسفي نداشتچنداني با ت   حكمـت  . ين روند در امور ديگـري پنهـان ـب

وئر نداشـت و در           يك دانش تجملي محسوب مي     ش ـم شد و زياد در امـر تعـالي يـا انحطـاط نـق
توانست در سير  حلقات محدود نخبگان و دربارها و محدودي از مراكز آموزشي مطرح بود و نمي

تصور القاء شده از طرف برخي شـرق شناسـان   .  زياد مؤثر باشد انحطاطي و زوال انديشه سياسي    
ا واقعيـت نـدارد           ي هـيچ تطـابقي ـب . نظير هانري كربن، از ماهيت فلسفه اسالمي و حكمـت عمـل
ت و طبيعـي بـود كـه از            حكمت نظري و عملي در محيط اسالمي بدون قلب ماهيت توسعه ياـف

د ها تأمالت ديني و محيطي متأثر شود و تأثير گذاري     الكتيكي   . ي خود را نيز حفظ كـن رابطـه دـي
ر دانـشهاي اسـالمي چـون       . هاي تازه برقرار كند با محيط جديد و واقعيت   به طـوري كـه در اكـث

  .تأثير فلسفه كامالً مشهود است. . . كالم، عرفان، اصول فقه، فقه و 
 عـالم  در هر روزگاري« : گويد خواجه به حكم خرد عملي است كه در حوزة سياست مدن مي    

را مدبري بايد، چه اگر تدبير منقطع شود، نظام مرتفع گردد و بقاي نوع بر وجـه اكمـل صـورت        
و در سراسـر مقالـة سـوم    . و براي عقل عملي در اين حوزه قدرت فراوان قائل اسـت  . )29(».نبندد

خواجـه انـسان را در پرتـو    . كتاب اخالق ناصري بر تفكر  آزاد و تأمل فلسفي خالص متكي اسـت  
دني مـصون    داند كه با تكيه بر خرد خود مي  حليل عقالني موجودي مي   ت تواند، نظام سياسي و ـم

از زوال و تباهي را طراحي نمايد و با تطبيق قواعد حكمي و ملهم از خرد ناب در هر روزگـاري،       
  .ها را امكان پذير سازد ثبات و دوام حيات حكومت

  ها نوشت پي
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  مقدمه
رسند  جوامعي به ثبات مي. تر از قانون نيست در موضوع اجتماعي هيچ چيزي آرامش دهنده  

از مزاياي قانون اين است كه مردم نگران جان و دارايي . است كه قانون در آن نهادينه شده
شان دفاع و حمايت  هاي نقدي و غير نقدي شان نيستند زيرا مراجع قانوني از آنها و داشته

شان نيز در سايه موجوديت قانون احساس  در مورد سرنوشت اجتماعي و سياسي. كند مي
شود كه مراجع قانوني به اندازه كافي  يشتر مي بزمانينگراني مردم . كنند امنيت و آسايش مي

  .نتواند از حقوق آنها در برابر عوامل ناامني و قانون شكني حمايت كند
از اين رو، چنين . دهد حاكميت در گستره قانون، به اخالق و عدالت، زمينه رشد مي

  .ه استاي باشد كه از فقدان حاكميتي رنج برد بايست غايت انسان در جامعه حاكميتي مي
  .است اين نوشتار، اين موضوع و دستيابي به حاكميتي با اين ويژگي را به بررسي گرفته

  حاكميت قانون 
اما . شده از سوي حكومت نيست در زمينه اجتماعي هيچ چيزي به اهميت قانون وضع

تر است و در فرايند چنين حاكميتي است كه مردم   ارزشحاكميت قانون از خود حكومت با
ديگر نگران اين حكومت يا آن حكومت نيستند كه در هر دوره رياست جمهوري قدرت را در 

حتا نوع حكومت نيز زياد مهم نيست در صورتي كه . كند گيرد و اعمال قدرت مي دست مي
   .باشد قانون به شكل درست آن نهادينه شده

خاطر را به مردم بدهد كه نگران سرنوشت سياسي و  تواند اين آرامش يحتا قانون م
تواند به جاي  پس قانون مي. است شان نباشند زيرا اين نگراني از سوي قانون رفع شده اجتماعي

يعني نفع و . شان خوب يا بد است مردم تصميم بگيرد و حكم صادر كند كه چه چيزي براي
اين در . ص دهد و به موقع جلو ضرر و زيان آنها را بگيردضررشان را بهتر از خودشان تشخي

  .باشد صورتي ممكن است كه قانون به شكل اساسي آن در جامعه حاكم شده
و حكومت  به همين ترتيب، قانون مي «:به گفته روسو تواند نوعي از حكومت پادشاهي 

 و يا سلطنت را به تواند مشخص كند كه چه كسي پادشاه شود موروثي را مقرر سازد، ولي نمي
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در يك كالم، هر موضوعي كه جنبه فردي و خصوصي . يك خانواده خاص متعلق بداند
تواند عين   تعريف قانون در اينجا مي)1(».باشد در حوزه نظارت قوه قانونگذاري نيست داشته

رد در مو. يعني آزادي تا آنجا مجاز است كه آزادي ديگران را آسيب نرساند. تعريف آزادي باشد
باشد كه قانون اجتماعي نقض  تواند تا آنجا آزادي عمل داشته  شخصي مي:قانون نيز بايد گفت

   .نگردد
رو نشده و در  هباشد تا در مرحله اجرا با مشكل روب در عين حال قانون بايد خوب وضع شده

ه اصالح و تعديل نداشته كوتاه انون لغو تواند يك ق كه در درازمدت مي درحالي. باشد مدت نياز ب
گردد و اين زماني است كه جامعه چنين تشخيصي را بدهد كه چه به نفع او است و چگونه 

تمام اينها در فرايند حداقل يك دوره حاكميت قانون . هايي بايد وضع گردد قانون با چه ويژگي
گيرند و تمام  ميسر خواهد بود زيرا در سايه حاكميت قانون است كه مردم به قانون خو مي

 توسط زيرا اين قانون قبالً. بينند شده مي شان را در سايه حاكميت قانون برآورده ازهايني
نمايندگان آنها وضع شده كه منتخب خود آنها بوده و در واقع از اراده همگاني نمايندگي 

مورد خواهد بود چرا كه تحميل شده از  رو مخالفت در برابر قانون وضع بي از اين. اند  كرده مي
   .است نبوده و در داخل يك كشور وضع شدهخارج 

است، پس  از آنجا كه قانون به مثابه عملي از اراده همگاني تعريف شده «:به گفته روسو
همچنين نياز به اين . د استي زا،پرسش در اين باره كه چه كسي حق وضع قوانين را دارد

 زيرا او نيز عضوي از دولت باالتر از قانون است،] دستگاه حكومت[سوال نيست كه آيا شهريار 
است؛ باز جاي سوال نيست كه آيا يك قانون ممكن است ظالمانه باشد، زيرا كسي هرگز در 

سر ه تواند در تابعيت قوانين ب كند؛ و باز جاي پرسش نيست كه آيا فرد مي حق خود ظلم نمي
   )2(».ستبرد و در عين حال آزاد باشد، زيرا قوانين چيزي جز بيان اراده خود او ني

كه بعد از  رسد و مردم نگران اين در فرايند حاكميت قانون است كه جامعه به قانونمندي مي
 همه چيز در قانون وضع شده  زيرا قبالً؛ نيستند،پايان دوره يك دولت، وضع چگونه خواهد شد

ي از گونه نگران كند و جاي هيچ رو اين قانون است كه حكومت مي از اين. است توضيح داده شده
هاي مردم جامعه  شده از ارگان قانون وضع.  نيست،كه دولت بعدي چگونه دولتي خواهد بود اين

حمايت خواهد كرد و در خدمت آنها خواهد بود تا در سايه آن زندگي بهتر و با ثباتي 
   .باشند داشته

ي شود، هدف آن يك هدف همگان پس چون قانون از اراده همگاني ناشي مي «:به گفته روسو
تاثير نيست  ها نيز بي  قانون، كاربرد اجتماعي دارد و اما در روابط انسان كه واضح است)3(».است
ها ساخته  اما در صورت كل، قانون براي اجتماعي از انسان. تواند اين روابط را نظم بخشد و مي
 ،اشدب كه نفع و ضرر آنها را در موقع وضع در نظر گرفته گردد و مادامي شود و وضع مي مي

دهد و به  شكست نخواهد خورد در غير آن، بعد از مدتي اعتبار و كارآيي خود را از دست مي
ارزش تلقي خواهد شد كه نياز به نو شدن و اصالح و يا حداقل تعديل  عنوان يك چيز بي

  .خواهد داشت
ترين قوانين براي اجتماعات سياسي يك عقل كل  براي كشف مناسب «:روسو گفته است

 بدون آن كه هيچ يك از آنها را تجربه ،ياز است كه همه انفعاالت آدمي را درك كندمورد ن
را درك و فهم  باشد، به طور كامل آن اي با طبيعت ما داشته كند، يعني بي آنكه هرگونه رابطه

  )4(».كند
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 هايي را دارا باشد كه در موقع وضع قانون، تمام جوانب موضوع را قانونگذار بايد چنين ويژگي
در فرايند . در نظر گرفته و قانوني وضع كند كه از همه حيث براي جامعه قابل قبول باشد

شده را  چنين قانوني افراد جامعه نگراني از حال و آينده در دل نخواهند داشت زيرا قانون وضع
هاي مشروع و قانوني آنها قرار  بينند كه براي آنها و در خدمت خواسته شان مي تجلي از اهداف

اين بزرگترين گام در راستاي قانونمند شدن جامعه در فرايند قانونگرايي و حاكميت . اردد
  .قانون است

  گريزي هاي قانون زمينه
اما تربيت، همراه با . كند سازد و به سوي كمال رهنمايي مي پذير مي تربيت، جامعه را قانون

 زيرساخت تربيت، تعليم است و رو از اين. تعليم است و تربيت واقعي، بدون تعليم، كامل نيست
پس، مكتب نقش اصلي را در تعليم و تربيت دارد و شخصيت . اين دو در واقع مكمل يكديگراند

كودكي كه به مدت دوازده سال . شود گيرد و ساخته مي دانش آموز در چنين محيطي شكل مي
 كه در اين مدت فراگردد نوع تعليم و تربيتي  بيند وقتي از مكتب فارغ مي مكتب آموزش مي در

  .است گرفته شخصيت او را ساخته، جهت و هدف داده
دوازده . به همين خاطر است كه چگونگي تعليم و تربيت از اهميت زيادي برخوردار است
بيند و فرا  سال دوره مكتب زمان كمي نيست و در اين مدت دانش آموز هر آنچه را مي

پاك نخواهد شد و تا آخر عمر در ذهن او باقي شود كه به آساني  گيرد در ذهن او حك مي مي
  .باشد همچنان محيط مكتب، فضاي خوبي براي پرورش شخصيت دانش آموز مي. ماند مي

تواند به عنوان  گيرد مي هاي آموزش در مكتب فرا مي نظمي را كه دانش آموز در جريان سال
دوره مكتب به شكل هرگاه دانش آموز يك . پذيري در جامعه مطرح باشد زيربناي قانون

اي از همان جامعه متحول و تربيت  اساسي از تعليم و تربيت بهره ببرند، در واقع قسمت عمده
اين فرهنگ . است وجود آمدهه پذيري ب اي است كه فرهنگ قانون در چنين جامعه. اند شده

ميان مواردي هم وجود دا. است البته در مكتب شكل گرفته و نهادينه شده رد كه اما در اين 
  .تواند يك جامعه را به سوي قانونگريزي سوق دهد و بستر آن نيز مكتب باشد مي

هرگاه محيط مكتب . پذير و يا قانونگريز بار آورد تواند يك جامعه را قانون مكتب مي! آري
اي  عدالتي و موازين اخالقي و قانون در آن محترم شمرده نشود، در نهايت با جامعه همراه با بي

  . خواهيم بود كه قانونگريزي يك فرهنگ غالب در آن خواهد بودروه روب
در اينجا اين برخورد معلمان و ديگر . است و اين وضعيت ناهنجار در مكتب شكل گرفته

  . است است كه چنين وضعيتي را بار آورده  مكاتب با دانش آموزان بودهكارمندان
برخورد تبعيض آميز معلمان و ديگر دانش آموزي كه از صنف اول تا پايان دوره مكتب شاهد 

گونه شكل خواهد گرفت و در  است شخصيت او اين مسووالن مكاتب ميان دانش آموزان بوده
فرداي فراغت از مكتب و اشغال يك مسووليت در ادارات دولتي و يا در بخش خصوصي، با 

او از طرف  هاي  زيردستان خود آنگونه برخورد خواهد كرد كه در مكتب با او و ديگر هم صنفي
  .است مسووالن مكاتب صورت گرفته

اين يك واقعيت است در صنفي كه فرزند يكي از معلمان همان مكتب و يا از اقوام و ! آري
. خواند حتماً بايد اول نمره و يا جزء دانش آموزان ويژه همان صنف باشند آشنايان او درس مي

ن يكي از معلمان همان مكاتب است اينجا لياقت و شايستگي دانش آموزي كه جزء بستگا
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اي است كه با يكي از معلمان  خاطر رابطهه مطرح نيست و امتياز دادن به چنين دانش آموزي ب
  . باشد و ديگر مسووالن مكاتب دارند مي

بايست به دانش  معلمي كه مي. چنين وضعيتي به هيچ وجه قابل تحمل و پذيرش نيست
اموزد و او را با قانون و اطاعت از آن آشنا سازد خود، از قانون آموز تعليم و تربيت را همزمان بي

اي است كه دانش آموز  اين بزرگترين ضربه. تخطي نموده و راه غير قانوني در پيش گيرد
شود براي او ارزش خود را از دست  گردد و قانون با تمام تعريف خوبي كه از آن مي متحمل مي

كند  كند و دانش آموز را به اطاعت از آن دعوت مي حبت ميزيرا معلمي كه از قانون ص. دهد مي
شود و ياد  اعتبار مي كند، ديگر، قانون در ذهنيت دانش آموز بي خود، غير قانوني عمل مي

  .گيرد كه چگونه از قانون سو استفاده كند مي
يزي نيز قانونگر. باشد هاي آن از قبل ايجاد شده شود كه زمينه پذير مي يك جامعه زماني قانون

جهت از او دريغ  آموزي را بي معلمي كه حتا يك نمره دانش. دقيقاً همين وضعيت را دارد
هاي  دهد در واقع زمينه دارد و به فرزند خود و يا يكي از دوستان و بستگان خود مي مي

اين گونه معلمان شايد متوجه . است  قانونگريزي را در سطح وسيع آن در جامعه فراهم ساخته
اي به آينده جامعه و سرنوشت دانش آموزان و  كته نباشند كه با اين كارشان چه ضربهاين ن

  . سازند وضعيت تعليم و تربيت وارد مي
اي را در ذهن دانش  هر گونه حق كشي در مكاتب حتا با يك نمره از دانش آموزان، عقده

آخر عمر با او خواهد آورد كه تا  وجود ميه جهت از سوي معلم تلف شده ب آموزان كه حق او بي
آموز نقش بندد و در مناسبات او با  تواند به عنوان يك خاطره بد در ذهن دانش اين مي. بود

  .همكاران و خانواده و جامعه تاثير بدي بجا بگذارد
بايست اين الگو صاف و  كه معلمان الگوي شخصيت سازي دانش آموزان است و مي در حالي

اما با تاسف كه در . زان با چنين روحيه و شخصيتي بار آيندروشن و پاك باشد تا دانش آمو
هايي كه يكي از فرزندان معلمان و يا فرزندان  بسياري از موارد اين گونه نيست و در صنف

كه لياقت و  ،  بدون اينشوند  مي بستگان و دوستان معلمان باشند بدون استثنا، اول نمره
ن ديگر نيز جرات اعتراض به اين وضعيت را ندارند دانش آموزا. باشند شايستگي آن را داشته

زيرا ترس از اين كه مبادا از سوي همان معلم مورد قهر واقع شده و در آخر سال تحصيلي و در 
وليت وزارت معارف وهر صورت اين مسه ب.  و حتا ناكام شودتلف شدهامتحان ساالنه نمره او 

هاي  اده و نگذارد بيشتر از اين زمينهاست تا به چنين وضعيتي در مكاتب كشور پايان د
  .قانونگريزي آن هم از مكاتب آغاز و در جامعه تعميم يابد

 پذيري قانون

ر با وضع قانون پايان مي شده براي اجرا، نياز به  اما قانون وضع. يابد كار قانونگذا
به صورت قانوني، قوه مجريه مسوول تطبيق قانون در جامعه . ضمانت اجرايي دارد

قانونمندي يك . اما موفقيت در اجراي درست قانون، به همكاري همه نياز دارد. است
در يك . تدوين قانون، تطبيق قانون، پذيرش قانون: شود جامعه شامل سه مرحله مي

بايست اين سه مرحله همزمان به اجرا گذاشته شود تا قانون به  جامعه قانونمند مي
  .شكل واقعي آن پياده گردد

ه نظر ميدر اين ميان رسد پذيرش قانون از سوي افراد جامعه در موفقيت روند   ب
زيرا قانون هر اندازه خوب . قانونمند شدن جامعه از اهميت زيادي برخوردار است



 

 

 

 

ت
دال

، ع
الق

 اخ
ن،

نو
 قا

ه؛
تر
س

 گ
در
ت 

مي
اك

ح
  

  

143  
 

پس پذيرش . رسد باشد در مرحله تطبيق و پذيرش است كه خوبي آن به اثبات مي
قانونگذار خردمند، . كند قانون از سوي افراد جامعه، روند قانونگرايي را تكميل مي

   .اي بايد وضع گردد  براي چگونه جامعه،دهد كه چگونه قانوني تشخيص مي
شده، از سوي افراد جامعه و كميت و كيفيت اين پذيرش، به  پذيرش قانون وضع

هر اندازه قانون براي افراد يك جامعه . ميزان فهم و درك عمومي آنها بستگي دارد
رو تطبيق درست  از اين. ذيرش آن عالقه خواهند داشتحياتي به حساب آيد به پ

قانون و درگام بعدي پذيرش آن از سوي افراد جامعه، به قانونمند شدن جامعه كمك 
   .دهد كند و فرهنگ قانونگرايي را ترويج و گسترش مي مي

بايست ظرفيت و توانايي افراد جامعه شناسايي گرديده و  قبل از وضع قانون، مي
جامعه هر اندازه از نگاه فرهنگي آمادگي پذيرش . به وضع قانون گرددبعد اقدام 

   .يابد باشند، به همان ميزان نيز موفقيت در تطبيق قانون افزايش مي قانون را داشته
باشد، از نگاه فرهنگي نيز  ملتي كه زمينه براي آموزش و پرورش آنها فراهم شده

گردد  براي يك جامعه وضع ميكه همه آن قوانيني كه  در حالي. كند رشد مي
  .باشد   مورد بازنگري قرار گرفتهبايست قبالً مي

تر، يك  يا درست(براي هر ملت، مانند هر فرد، يك دوره جواني  «:روسو گفته است

وجود دارد كه پيش از وضع يك قانون اساسي براي يك ملت بايد به ) سن كمال
آيد و جامعه را به كمال  ست مي اين سن كمال چگونه به د)5(».انتظار آن باشيم

رساند؟ براي قانونمند شدن يك جامعه، قانونگذار بايد تشخيص بدهد كه آيا  مي
اي كه او قرار است برايش قانوني وضع كند آماده پذيرش آن است؟ در چنين  جامعه

دهد جامعه تا چه اندازه به آگاهي جمعي رسيده است كه  صورتي است كه نشان مي
  .دكار شروع گرد

اي نيست،  متاسفانه شناسايي و تشخيص كمال يك ملت كار ساده «:به گفته روسو
 )6(».و اگر قانونگذار پيش از آن كاري انجام دهد هم تالش او بيهوده خواهد شد

بايست چنين  شود كه مي وقتي در قانونگذاري از قانونگذار دانشمند صحبت مي
اطر است كه وضع قانون، نياز به دانش مسووليتي را به عهده گيرد، دقيقا به همين خ

كه در بسياري از موارد، چنين مسووليت مهمي ساده گرفته  در حالي. حقوقي دارد
   .شود كه به خير همگاني نيست در نهايت، نتيجه هماني مي. شود مي

اين، . بايد جامعه را قبل از تدوين و تطبيق قانون، براي پذيرش آن آماده كرد
ترين گام در راستاي  نيز مهم. پذيري افراد جامعه است قانونترين گام در  مهم

رسد كه قانونپذيري در آن  زيرا جامعه زماني به قانونمندي مي. قانونمند شدن جامعه
سازد بلكه تطبيق و  قانون خوب، به تنهايي مشكل را حل نمي. باشد شكل گرفته

پس موفقيت . ساندر پذيرش آن در جامعه است كه چنين روندي را به موفقيت مي
   .باشد تدوين قانون، در گرو تطبيق و پذيرش آن در جامعه مي
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ترين قوانين  شود ما داراي يكي از دموكرات  خورشيدي، ادعا مي1300در دهه 
هرصورت ه اما ب. تواند يك حقيقت و يا يك ادعا باشد اين مي. اساسي در منطقه بوديم

 چه فايده؟ چه نصيب مردم افغانستان اما. توان گذشت از بعضي از ويژگي آن نمي
تر، قانون  شد؟ آيا دموكراسي، امنيت نهادينه شده، توسعه همه جانبه و از همه مهم

پس قانون اساسي . ها در اين زمينه منفي است در جامعه پياده گرديد؟ تمام پاسخ
   خوب چه به درد افغانستان خورد؟
يك جامعه . ش آن در جامعهدر تطبيق و پذير. مشكل در كجا بود؟ واضح است

آيا اين خود يك تضاد و تناقض آشكار . كامال سنتي، با قانون اساسي ادعا شده نوين
در حال حاضر نيز دقيقاً با يك چنين مشكلي . است طور بوده است؟ دقيقا همين نبوده
صدها هزار دالر صرف هزينه تدوين قانون اساسي جديد شد اما در . رو هستيم هروب

اگر بپذيريم كه در حال حاضر داراي قانون . رو شد ه پذيرش با بن بست روبتطبيق و

دو بعد ديگر قضيه كه . است اساسي خوب هستيم، تنها يك بعد قضيه حل شده
رو  هطور در نيمه راه با شكست روب تطبيق و پذيرش قانون اساسي است همان

  .است شده
شود   هزينه زياد ساخته ميوقتي قانون اساسي و يا هر قانون ملي ديگري كه با

. است تطبيق نگرديده و مورد پذيرش قرار نگيرد، تمام هزينه و وقت، صرف هيچ شده
بايست جامعه سنتي را به سوي نوين شدن رهنمون شود و يا  قانون اساسي نوين مي

اي قانون اساسي سنتي وضع گردد تا در فرايند چنين قانوني، به  براي چنين جامعه
مهم، تطبيق و پذيرش قانون است كه .  نوين و جامعه نوين دست يافتقانون اساسي

. دهد دهد و مردم را به قانونگرايي عادت مي يك جامعه را به سوي قانومندي سوق مي
برد و در چنين وضعيت و  پذيري، جامعه را به سوي كمال مطلوب مي پس قانون

يابد و نهادينه  ويج ميشرايطي است كه قانونگرايي به عنوان يك اصل پسنديده تر
اما قبل از آن، قانون خوب، تطبيق آن و پذيرش حتمي آن از سوي جامعه . گردد مي
  . باشد بايست محقق شده مي

  اخالق شيوه حكومت داري
اند و اما در عمل  هايي كه اساس سياست شان را به حفظ قدرت از راه زور گذاشته حكومت

هايي كه  اند كه حكومت كنند به همان اندازه فاسد ني ميتظاهر به رعايت موازين اخالقي و انسا
براي « :ماكياولي به اين نظر است كه.  اعتقادي به اخالق در سياست ندارند،به صورت علني

اولي شايسته انسان و دومي . حفظ موقعيت دو راه در پيش است، يكي راه قانون و ديگر راه زور
روش اولي هميشه موثر نيست، متوسل شدن به دومي اما از آنجايي كه . شايسته حيوانات است

   )7(».الزامي است
اما هر دو شيوه در . شود ها تقريبا از اين دو شيوه حكومتداري استفاده مي در بيشتر حكومت

آنجا كه دموكراسي و زبان نرم كاربرد دارد و آنجا كه . گيرد برابر انسان مورد استفاده قرار مي
رو رابطه سياست و اخالق، تنها  از اين. شود و راه سومي وجود ندارد همه چيز با زور عملي مي
اين، . خورد اي از اخالق به چشم نمي است و در شيوه دومي نشانه در شيوه اولي حفظ شده
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ها بر اساس چنين سياستي  واقعيتي است كه در عرصه سياست وجود دارد و بيشتر حكومت
  . رزندو كند و به حفظ آن اهتمام مي حكومت مي

 از اين ،كه در آن از اخالق خبري نيست و همه از او مكتبي را كه ماكياولي بنيان نهاد با اين
اند اما آنچه را ماكياولي در اواخر سده  است ناراضي نگاه كه اخالق را فداي سياست نموده

 ورييتواند يك انديشه و ت چهاردهم طرح نمود و به سياست و قدرت و حفظ آن پرداخت، نمي
اند، اما در  اي داشته اند كه چنين انديشه باشد بلكه قبل از آن نيز كساني بوده ابتكاري او بوده

آشفته بازار سياست امروز به ويژه در جوامع توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته با سياستي 
  . انديشد روبرو هستيم كه تنها به قدرت بيشتر و حفظ آن مي

در آوردن امنيت و ثبات ايتاليا بود كه از هر سو مورد تهاجم هدف و دغدغه اصلي ماكياولي 
اين دغدغه شايد برخاسته از حس ميهن دوستي بود كه ماكياولي . بود ها قرار گرفته بيگانه
براي كسي مانند ماكياولي شايد قابل تحمل نبود كه ديگران بر كشور او حكومت . داشت
  . نمايند

ر اين نبايد به خود اجازه دهد كه فرصت چشم اميد به بناب« :چنانچه ماكياولي گفته است
هايي كه بيشتر در معرض  با چه شور و عشقي مردم استان. اي بستن از دست برود نجات دهنده

  )8(».اند وي را پذيره خواهند شد تسلط بيگانه قرار گرفته
هد و ابزار د ماكياولي شايد به اين نتيجه رسيده بود كه دموكراسي در ايتاليا نتيجه نمي

رابرت بي داونز در اين زمينه گفته .  و به شدت از آن دفاع كرد  مكتب ماكياوليسم را پي ريخت
 -بيش از سيصد سال بايد بگذرد تا روياي وحدت ايتالياي ماكياولي به حقيقت پيوندد« :است

   )9(».ايتالياي فارغ از تصرف و تسلط بيگانه
هاي  گردد كه دموكراسي و ديگر مولفه ت جدا ميدر بيشتر مواقع، اخالق زماني از سياس

ها به سوي خالف  در چنين وضعيتي راه. دهد ارزشي كارآيي خود را در جامعه از دست مي
گردد و حاكميت براي حفظ و بقاي قدرت خويش به هر  موازين اخالقي گشوده و هموار مي

ر دموكراسي به شكل درست اما اگ. گردد تا از خطر سقوط حتمي نجات يابد ابزاري متوسل مي
آن عملي گردد و در گام نخست به توسعه متوازن در جوامع فرايند نوسازي بها داده شود در 

  . شود ها در سطح كالن ملي گرفته مي روي بيشتر موارد جلو كج
موارد مقايسه . هايي با ايتالياي قرن پانزدهم دارد وضعيت امروز افغانستان بدون شك شباهت

رود كه  نه بسيار اند اما جنگ و تهديد بيگانه از عوامل اصلي آن به شمار ميدر اين زمي
يكپارچگي و وحدت كشور با . افغانستان در چند دهه اخير با ايتالياي چند سده قبل دارد

. آيد رو است و دورنمايي براي پايان چنين وضعيتي به نظر نمي هچالش بزرگي به نام جنگ روب
وري مكتب ماكياوليسم به عنوان تنها ي و وضعيت ناهنجار آيا همان تبراي غلبه بر اين چالش

  وري ديگري نتيجه خواهد داد؟يتواند استفاده گردد و يا ت گزينه مي
اين . هاي ناامن در افغانستان وجود دارد كه در معرض مداخله بيگانه قرار دارند واليت

ه دهه اخير به صورت عملي وضعيت كه محصول معاهده ديورند در جنوب و شرق است، در س
در ايتاليا . در معرض تسلط بيگانه قرار داشته و حتا در فرايند بن نيز اين وضعيت ادامه يافت

 ايتالياي فارغ از -سه سده طول كشيد تا روياي وحدت ايتالياي ماكياولي به حقيقت پيوندد
  . تصرف و تسلط بيگانه
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هد شد؟ دموكراسي كه در فرايند بن به چنين هدفي در افغانستان در چه مدتي محقق خوا
رفت به يكپارچگي و وحدت افغانستان  عنوان يك پاليسي به كار گرفته شد و انتظار مي

بينيم كه در تمام كشور جواب نداده و هنوز  بينجامد حاال با گذشت حدود يك دهه مي
از سويي . باشندرسد آماده پذيرش و تحقق دموكراسي  هايي وجود دارند كه به نظر نمي واليت

هاي داخلي از سوي  نيز امكان دارد دموكراسي به عنوان يك طرح جامع، پاياني براي چالش
هاي  خارجي عملي و تطبيق گردد؟ در چنين وضعيتي كه دموكراسي حداقل در تمام واليت

بايست روشي ديگري  ها مي هاي در معرض نفوذ بيگانه است آيا براي واليت كشور جواب نداده
   از دموكراسي پياده گردد؟ غير

 راه متفاوتي را در فرايند بن در پيش گرفته و برخورد آن با مناطق ،رسد حكومت به نظر مي
است  در مناطق امن، كمتر امتياز داده. است امن و مناطق نا امن غير منطقي و غير عادالنه بوده

 از داليل عمده ادامه وضعيت اين يكي. است كه در مناطق ناامن، امتيازها بيشتر بوده در حالي
 ها به مناطق ناامن بوده و مناطق كامالً بيشتر توجه. است ناهنجار در افغانستان فرايند بن بوده

ها به  اين امتياز دادن. است امن به فراموشي سپرده شده و كمتر توجهي به آن صورت گرفته
به روش امتيازگيري مناطق ناامن تقريبا به يك پاليسي از سوي حكومت تبديل شده و 

  . هاي مسلح مسلط در آن مناطق درآمده كه هنوز ادامه دارد بيشتري از سوي مردم و گروه
 يك برخورد قومي بوده و كمتر به ،بينيم كه برخورد حكومت در اين زمينه پس مي

بايد اعتراف كرد كه اين پاليسي، . است يكپارچگي و برابري اجتماعي در سطح ملي فكر شده
اين . است هاي ناامن كمكي نكرده است زيرا به بهتر شدن وضعيت در واليت خوردهشكست 
از سويي نيز دموكراسي در چنين .  يك پاليسي ملي و برگرفته از اخالق سياسي نيست،پاليسي

 .است وضعيتي شكست خواهد خورد زيرا از اصول آن عدول شده

  سياست و اخالق
. دهد خاتمه مي» الزام نجات ايتاليا«لي تحت عنوان را با فص» شهريار«ماكياولي كتاب خود 

در افغانستان چه كسي چنين كتابي را خواهد نوشت؟ الزام نجات افغانستان به عنوان يك 
ضرورت مطرح است اما اين ضرورت چگونه و چطور محقق خواهد شد؟ آن حس ميهن پرستي 

كشورش ظهور كند، چه كسي براي نجات » قهرمان افغاني«و آن امير جديدي كه همانند يك 
  خواهد بود؟ 
اندازه زياد بود اما با گذشت حدود يك دهه  ها در آغاز فرايند بن در اين زمينه بي خوش بيني

رسد دستاوردهايي هم كه وجود داشته در حال از دست  همه دچار ياس شده و به نظر مي
 رفت و آنچه باقي ماند اين همه هزينه براي تحقق فرايند بن به راحتي به هدر. رفتن است

در موجوديت جامعه جهاني و هزينه براي . است هاي به جا مانده از سه دهه جنگ بوده خرابي
توسعه افغانستان چه چيزي كم بود كه فرايند بن با موفقيت همراه نبود و يك بار ديگر به 

  . ايم هاي اول اين فرايند برگشته وضعيت سال
 :به نظر رابرت بي داونز. ها اند كنند كدام ستان را تهديد ميدر حال حاضر خطرهايي كه افغان

كرد   كه ايتاليا را تهديد مي،ماكياولي شايد روشنتر از هر يك از معاصران خود خطرهايي را«
هايي كه دامنگير كشور عزيزش  در انزواي تحميلي خود هنگام تفكر درباره پليدي. شناخت مي
 يعني رهبر زورمند و - نها راه نجات، ظهور رهبري است بزرگبود، به اين نتيجه رسيد كه ت شده

ر دولت و آنها را به  مقتدري كه بتواند حكمروايي خود را ب هاي كوچك ايتاليا تحميل كند 



 

 

 

 

ت
دال

، ع
الق

 اخ
ن،

نو
 قا

ه؛
تر
س

 گ
در
ت 

مي
اك

ح
  

  

147  
 

هاي  صورت كشور واحدي درآورد كه بتواند از خويشتن دفاع كند و دشمنان منفور را از دروازه
  )10(»يد فراهم كرد؟چنين حكمروايي را از كجا با. خود براند

تواند هماني باشد كه  اين پرسش در مورد افغانستان نيز مطرح است و پاسخ آن نيز مي
رهبر زورمندي كه بتواند با درايت و . است ماكياولي براي ايتالياي پنج سده قبل ارايه كرده
نوب و هم پيوند دهد و مرزهاي شمال با جه دورانديشي و تدبير، افغانستان چندپارچه را ب

شرق با غرب و مركز را از ميان بردارد و به عنوان يك قهرمان افغاني قد علم كند و به دور از 
  هاي قومي، نژادي، زباني و مذهبي وارد ميدان شود در جغرافياي افغانستان وجود دارد؟  گرايش
ين هاي چن ويژگي. دهد به نظر ماكياولي حكمراني است كه جواب اين سوال را مي» شهريار«

عدالتي در سطح كالن  توسعه متوازن، مبارزه با بي.  برخورداري از انديشه ملي استشهرياري،
ملي و امتياز به انديشه صلح و برخورد جدي با مخالفان امنيت از راهكارهاي استقرار صلح و 

  .باشد هايي بايد داشته رهبر افغانستان چنين ويژگي. باشد امنيت و موفقيت توسعه همگاني مي
توانست كه در موجوديت چنين رهبري به موفقيت  اما ناكامي فرايند بن در افغانستان مي

ها به مناطق  بينجامد به عوامل ديگري نيز ارتباط دارد كه در باال از آن به عنوان امتياز دادن
  . ناامن و قانونگريز ياد شد

جنوب به ويژه عدم موفقيت ملكي سازي و خلع سالح در جنوب، سهم بيشتر به نوسازي 
است و اعطاي پول  شدن تخريب شده و به آتش كشيده شده مكاتب كه بالفاصله بعد از ساخته

اينها به ويژه اين سه مورد از . هاي جنوب براي دست كشيدن از كشت خشخاش به دهقان
  . است، اما دستاوردي تا حاال نداشته است امتيازهايي است كه حكومت به جنوب داده

هاي خلع سالح به خوبي  است برنامه كه صلح حكمفرما بوده در مناطق ديگر با اينكه  حالي در
. است هاي توسعه هم با كندي پيش رفته هاي آن امتياز داده نشده و برنامه اجرا شده، به دهقان

است به تبعيت از حكومت افغانستان به چنين سياستي رو  حتا جامعه جهاني هم مجبور شده
نااميدي جامعه جهاني . هاي كشور در پيش گيرد مال دوگانه و نابرابر با واليتآورده و برخورد كا

شود كه حكومت اين كشور با اتباع خويش  از وضعيت افغانستان، بيشتر ناشي از سياستي مي
. يعني يكجا توجه همه جانبه و در جاي ديگر، حداقل كمك به نوسازي. است در پيش گرفته

است كه ريشه در اختالفات قومي، نژادي، زباني و مذهبي  ستي بودهتمام اينها برگرفته از سيا
  . در افغانستان دارد

در چنين فضا و وضعيتي، دموكراسي چگونه محقق خواهد شد؟ زيرا دموكراسي در جوامعي 
كه در  در حالي. است  برداشته شدهگونه مرزها قبالً است كه اين با موفقيت در اجرا همراه بوده

ها به قوت خود باقي است و تقريباً همه چيز  ا در فرايند بن نيز هنوز اين مرزبنديافغانستان حت
ها شكل گرفته و  حاكميت نيز با تاسي از اين مرزبندي. شود هاي غير ملي بررسي مي از نگرش

سهميه . است كشور را به مناطق مختلف تقسيم نموده و براي همه چيز سهميه بندي نموده
. تي بر اساس قوم، از مواردي است كه با دموكراسي واقعي همخواني نداردبندي در ادارات دول

شوند بلكه  زيرا در چنين وضعيتي هيچگاه افراد بر اساس لياقت و شايستگي شان انتخاب نمي
ها گماشته  بر اساس شناخت و زدوبندهاي درون قومي و درون گروهي و درون حزبي به پست

ها در امور داخلي افغانستان،  عمده نفوذ و دخالت بيگانهبدون شك يكي از عوامل . شوند مي
  . است اي را فراهم كرده است كه زمينه هرگونه مداخله اي بوده هاي منطقه همين مرزبندي
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ميالن، : كردند كل كشور را اداره مي  پنج واحد سياسي  «: استرابرت بي داونز گفته
تقسيمات . نيز بود قدرتمندترين همه وبزرگترين و . فلورانس، حكومت كليسا، ونيز و ناپل

منبع ضعف و فتور دا بازي بيگانگان را  مي بود و عمال دخالت و دسيسهيسياسي بيشمار ايتاليا 
 اين تقسيمات سياسي در افغانستان نيز وجود دارد اما غير رسمي و بدون )11(».كرد جلب مي

  . هاي فدرالي كدام قانون ايالت
رو هستيم كه رسمي است و چند واليت بزرگ كه بيشتر ه روب» ونز«در اينجا ما با اصطالح 

  .كه قانوني در اين زمينه وجود ندارد ها را به خود اختصاص داده در حالي كمك
ها را به خود اختصاص داده  هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار، چهار واليتي است كه بيشتر كمك

شده به   هاي اختصاص داده  از كمكهاي ديگر سهم زيادي كه بسياري از واليت حالي در
بازسازي و نوسازي نبرده و هنوز با گذشت حدود يك دهه از فرايند بن همچنان دست نخورده 

است سهم بيشتري از  اما در مقابل، در مناطقي كه هنوز جنگ فروكش نكرده. ستا باقي مانده
  . است هاي جامعه جهاني را براي نوسازي به خود اختصاص داده كمك
گرفته در اين مناطق از سوي عوامل جنگ و  صورت هاي  ين در حالي است كه بيشتر كمكا

  . است ناامني بعد از بازسازي از بين رفته و فرايند نوسازي با شكست همراه بوده
رو  از اين. است شده در افغانستان فرايند بن، سياست موفقي نبوده سياست در پيش گرفته

. داد بود نيز نتيجه مي اگر اين سياست همراه با اخالق مي. استبازنگري در كليت آن ضروري 
گرفت و  موجود در آن برخورد صورت مي هاي   مطابق واقعيت،زيرا در آن صورت با هر مناطق

اما راهكار اصلي، همان بازنگري در سياست و ايجاد انديشه ملي در ذهنيت . داد قطعاً نتيجه مي
  .باشد حكومت مي

  عدالت سياسي
اين نام با اين وضعيت چقدر زيبا است اگر چنين واقعيتي روي دهد كه غايت واالي انسان 

يا پناه ببريم و خيالبافي وكه به ر است براي تحقق و تصور يك بهشت بر روي زمين، بدون اين
ياي دست نيافتني باقي خواهد ماند؟ وك رآيا چنين چيزي محقق خواهد شد يا ي. كنيم

ديگر . آيد اي كه عدالت اجتماعي، محال به نظر مي صحبت از عدالت سياسي است در زمانه
ها  است و با فراغ خاطر به دنيايي از انسان آور شده پيچيدن به مسايل درون قومي، تهوع

  .آزاردشان پرداخت كه دغدغه يكي شدن و عدم موفقيت در آن، سخت مي
آوريم كه غايت جامعه مدني و انسان  در چنين وضعيتي به عدالت سياسي رو مي! آري

اما ترس از اين است كه مبادا چنين چيزي در آرمانشهر عملي شود كه رسيدن . متمدن است
اگر عدالت اجتماعي محقق شود چه ضرورتي به . است به آن، روياي هميشگي انسان بوده

اما وقتي حتا عدالت اجتماعي . تري از عدالت اجتماعي استعدالت سياسي كه مرحله باال
بايست متوسل شد تا به حداقلي از حق اجتماعي دست  ناديده گرفته شود به هر عدالتي مي

  . يافت
دهم خيالبافي درباره انواع ژهاي اواخر قرن هي يكي از سرگرمي«: است رابرت بي داونز گفته

م بود، اي انقالبي امريكا و فرانسه كه با ايده آليسم توها نهضت. بود» آرمان شهر«اتوپيا يا 
پرستان را به اين نتيجه رسانده بود كه چشم انداز تعالي و كمال انساني در افق نمودار  خيال

  )12(».تر شده و پيدايش يك بهشت زميني امري است از روز روشن
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 كه تحقق آن از عهده اين شايد يك رويا و خيالپردازي باشد اما عدالت سياسي چيزي نيست
ه به عدالت سياسي دست خواهيم يافت و آن را در . انسان ساخته نباشد ما خيلي واقع بينان

كه به  اما چنين چيزي چگونه از قوه به فعل درخواهد آمد بدون اين. جامعه پياده خواهيم كرد
  .رويا تبديل نگردد و در واقعيت زندگي به آن دست يافت

د ميان رويا و واقعيت چقدر فاصله است و آيا عدالت سياسي يك رويا كه روشن شو براي اين
 :به گفته بي داونز. است يا به واقعيت خواهد انجاميد نياز به بررسي و كنكاش بيشتر دارد

ويليام گادوين در انگلستان و ماركي دوكو ندروسه در فرانسه : ميان اين روياپرستان دو نفر«
  .كردند مردم را در آن عصر جديد بيان مي هاي  ال و روياهاي تودهفداييان زيادي داشتند كه آم

عدالت « نظراتي است كه گادوين در كتاب خود به نام ،ناپذير بيني چاره نمونه بارز اين خوش
گويد، به زودي زماني خواهد رسيد كه ما چنان پر از نشئه حيات  وي مي. بيان كرده» سياسي

خواهيم داشت و چنان سرشار از زندگي خواهيم گشت كه خواهيم شد كه به خواب احتياج ن
نخواهيم مرد و احتياج به زناشويي تحت الشعاع تمايل مردم به پرورش ذوق و شعور خواهد 

  )13(».شد و خالصه مردم تبديل به فرشته خواهند شد
ه تواند ب زيرا آنچه مي. تر خواهد بود  سوم، موارد دست يافتنيهروياي مردم در آغاز هزار

رو نوع  از اين. شان برساند زندگي در قلمرو صلح و امنيت و تحقق جامعه مدني است آرامش
ه آن عمل مي در همين اوضاع و احوال است . شود مهم خواهد بود حكومت و نوع سياستي كه ب

يابد و به عنوان يك اصل در روابط اجتماعي و سياسي افراد  كه سياست حكومت اهميت مي
در جامعه مدني كه از دست درازي حكومت به دور باشد و تنها امنيت . رددگ جامعه مطرح مي

اي از شعور و خرد اجتماعي و سياسي  آن را به شكل خوب، تضمين نمايد، انسان به درجه
تواند همزمان، عدالت اجتماعي  يابد و مي عدالت سياسي در چنين وضعيتي اهميت مي. رسد مي

در . ها همه به عنوان يك واقعيت در جامعه انساني مطرح استاين. را نيز در جامعه محقق سازد
پا به پاي  «:خواند كه دار در گوش مردم مي  با لحني موسيقي:كه گادوين به گفته بي داونز حالي

جنگ و جنايت و . ون زندگي به پيش خواهد رفتوپيشرفت بهداشت و دير زيستي تمام ش
گذشته از اينها . كلي حكومت از ميانه خواهد رفتگويند، اجراي سياست و به طور  كه مي چنان

بيماري و اضطراب و غم و نفرت نيز رخت برخواهد بست و همه كس با اشتياقي وصف ناكردني 
  )14(».جوينده راحت ديگران خواهد گرديد

قانوني و  هاي   سوم، حكومت را به همين شكلي كه است پذيرفته اما خواستههانسان هزار
ه رويايي كه دست نيافتني و دور  ميمشروعي دارد كه  تواند به عنوان يك واقعيت مطرح باشد ن
اما . اين انسان براي آرامش فكري و رواني نياز بستر آرام در جامعه دارد. آيد از امكان به نظر مي

باشد اين حكومت  واقعي مردم اعتنايي نداشته هاي  وقتي حكومت، تنها حكومت كند و به آرمان
انسان در آغاز اين هزاره به عدالت، بيش . باشد ارد كه باشد يا اصالً وجود نداشتهچه ضرورتي د

عدالتي در  داري نيست كه شاهد بي از هر موضوع ديگري نياز دارد زير او ديگر در عصر برده
اين انسان به حداقل داشتن حكومت خوب راضي خواهد . سطح گسترده در جوامع بشري باشد

  .باشد ور كار آن قرار داشتهبود كه عدالت در دست
به صورت مشخص، عدالت سياسي از آرمان انسان اين هزاره است و براي تحقق آن مشتاقانه 

حتا اگر نيازمندي انسان به خود او واگذار گردد و در فرايند اقتصاد آزاد به . انتظار خواهد كشيد
نجام ندهد اما يك چيز را حال خود رها گردد و حكومت به او كمكي در تامين مخارج روزمره ا



 

 

س 
قو

 «
13

87
  

150  
 

ل 
س

سل
ه م

مار
ش

 «
70  

بهترين شكل تبارز اين عدالت در . از حكومت توقع دارد و آن، اجراي عدالت در جامعه است
 عدالت سياسي است، هر چند عدالت ؛سطح جامعه كه در روابط افراد جامعه تاثيرگذار است

ا درآيد و اجتماعي نيز از اين امر مستثنا نيست اما وقتي در زمينه سياسي، عدالت به اجر
  .يابد ها در جامعه پايان مي عدالتي انحصارگرايانه عمل نشود، بسياري از بي

   شدهسركوبعدالت 
اي كه بر سر تابوت كارل ماركس ايراد كرد سخن خود را  فردريش انگلس در خطابه  

هر چيز يك فرد انقالبي بود و آرمان بزرگ زندگيش ماركس قبل از  «:چنين پايان داد
داري و تشكيالت   سرمايههاين بود كه در هر نهضتي كه براي سرنگون ساختن جامع

  ) 15(.باشد شود، دست داشته دولتي وابسته به آن آغاز مي
همكار و شاگرد و دوست صميمي ماركس در اين  «:رابرت بي داونز گفته است

 بدون )16(».است گي آن ياغي اجتماعي نامدار را خالصه كردهكلمات محرك اصلي زند
هاي غرب به ويژه اروپا بود كه افرادي همانند ماركس را به  شك اين وضعيت آن سال

، هر كس ديگر هم غير از ماركس. است چنين موضعگيري تند در برابر دولت واداشته
ميت فاسد و رفاه زده اعالم اش را در برابر حاك  چنين پرخاشگرانه و تند، موضعبود مي
  .كرد مي

ه آن سال ايم حداقل در جوامع  هاي اروپا برگشته اما در شرايط امروزي چقدر ب
ترين كشوري كه در  چين به عنوان قدرتمند. توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته

داري روآورد و گذار موفقيت آميز  فرايند فروپاشي و اضمحالل كمونيسم به سرمايه
كه اتحاد جماهير شوروي چنين  تواند تنها يك نمونه باشد در حالي است مي داشته

 ،اقبالي نداشته و در همان آغاز فرايند، از هم فروپاشيد اما چين، با درايت و تدبير
ترين كشورها در  امروزه چين يكي از موفق. چنين فرايندي را پشت سرگذاشت

اي حداقل در يك دهه   كنترول شدهباشد كه رشد اقتصادي متعادل و اقتصاد آزاد مي
  .است اخير داشته

اما در بقيه كشورها و يا حداقل در بيشتر آنهايي كه به اقتصاد آزاد مدل غرب رو 
اي دست به  اند موفقيت چنداني در اين زمينه نداشته و هر روز با مشكالت تازه آورده
 افغانستان ،قيتي نداشتهيكي از كشورهايي كه در فرايند اقتصاد آزاد موف. اند گريبان
اي را كه اين كشور به آن عمل كرد از سوي غرب به ويژه اياالت متحده  نسخه. است

اما با گذشت حدود يك دهه از تطبيق آن در اين كشور، . بود امريكا پيچيده شده
اي ديگري كه بتواند اين اقتصاد بيمار را از  وضعيت اقتصاد آن بيمارگونه است و نسخه

  .خورد ت نجات دهد به چشم نمياين وضعي
اقتصادي دولت افغانستان، برگرفته و متاثر  هاي  شايد از عوامل اصلي شكست برنامه

توانست در  كه مي در حالي. است كردن به آن بوده از اقتصاد آزاد و كوركورانه عمل

اما . ترين شكل آن به اين نوع اقتصاد، تطبيق مرحله به مرحله آن باشد بينانه خوش
از عوامل اصلي ديگر در شكست اقتصاد آزاد در افغانستان، عدم موفقيت در توسعه 
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 عدم توسعه متوازن كه و همين طور. است همگاني به ويژه توسعه اقتصادي بوده
  . استباشد، ميبرگرفته از سياست غلط دولت در فرايند اقتصاد آزاد 

 يك دهه شاهد بي در چنين وضعيتي عدالت به هر شكل آن محقق نشده و حداقل
اصلي  هاي  زايي كه از برنامه اشتغال. ايم عدالتي در فرايند حكومت دموكراسي بوده

ها براي حداقلي درآمد با  اقتصاد آزاد است اينجا صورت نگرفته و هنوز مهاجرت
 كه همچنان خورد ميپس اقتصاد آزاد چه به درد اين كشور . خطرات زياد وجود دارد

گيرد  ؟ و حتا اين ادعا از سوي دولت و حاميان غربي آن صورت ميشود از آن دفاع مي
شايد اين رشد از آن . است كه اقتصاد افغانستان و حتا اقتصاد مردم، رشد داشته

جامعه جهاني  هاي  تعداد معدودي باشد كه به صورت مستقيم در توزيع كمك
  .دسترسي ندارد

 نه عدالت اجتماعي وجود توان گفت كه عدالت سياسي و اينجا با قاطعيت مي
اي اقتصاد افغانستان آن هم در  اخير هيچ دوره هاي  بدون شك در دهه. نداشته است

ه اين . است موجوديت دولت، چنين آشفته و بيمار نبوده با وجودي كه ميلياردها دالر ب
اقتصاد تزريق شده و يا حداقل بخشي از آن صرف اقتصاد شده اما كمتر توجهي روي 

  .است قتصادي متمركز بودهتوسعه ا

دهم ژزيادي با سده ه هاي  وضعيت امروز افغانستان شباهتگفت توان  به يقين مي
انديشه ماركس در چنين وضعيتي شكل گرفت و بعدها به عنوان يك . اروپا دارد

قيام . دوران ماركس عصر تشنج و سركشي بود «:به گفته بي داونز. مكتب مطرح شد
خاطره انقالب كبير فرانسه در اذهان تر و تازه . را آكنده ساخته بود فضاي اروپا ،و بلوا

هايي كه پس از  سال. بود بود و روح انقالب دوم فرانسه انديشه آدميان را تسخير كرده
هاي خشم و نارضايتي عمومي و ضديت مردم با نظام  تولد ماركس در رسيد سال

  )17(».موجود بود
مشروع و قانوني مردم جوابگو باشد و آن را  اي ه وقتي حكومت نتواند به خواسته

افغانستان . وجود خواهد آمده برآورده سازد، انديشه ضديت با آن در شكل گسترده ب
فرايند اقتصاد آزاد، چهار نعل به سوي مافياي اقتصاد و آنارشيسم اقتصادي پيش 

 كه در دولتي. كننده و غير قابل تحمل است رود كه اين وضعيت، خيلي نگران مي
يابد و  اجراي عدالت به هر شكل آن عاجز باشد، بي عدالتي به شكل گسترده رواج مي

  . شاهد آن هستيم،اين چيزي است كه در افغانستان فرايند اقتصاد آزاد
با سياستي . است اينجا هم سياست و هم اقتصاد، هر دو به يك اندازه تخريب شده

شود و عمل  اه ندارد و هر آنچه گفته ميرو هستيم كه اساس و انديشه در آن ره روب
اي است كه به هيچ  نيز وضعيت اقتصاد به گونه. اي با هم ندارد گردد هيچ همخواني مي
  .به نفع اكثريت مردم جامعه نيسترو 
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توان گفت اقتصاد آزاد در افغانستان، شكست خورده است  رو با قاطعيت مي از اين
رداتي رقابت نموده و تنها زمينه واردات بيشتر زيرا نتوانسته با محصوالت تجارتي وا

  . است است كه بازهم عامل بي عدالتي در ايجاد اين وضعيت نقش داشته را فراهم كرده

  چالشي به نام جامعه طبقاتي
ميان آنها به ويژه در يك كشور، به ناكارآمدي  طبقاتي شدن جوامع بشري و ايجاد فاصله 

تالش در . سازد رو ميه  تحقق عدالت را با چالش و مانع روبانجامد و هرگونه عدالت سياسي مي
طبقاتي از سوي حكومت در  هاي  ايجاد كاهش فاصله طبقاتي و از ميان برداشتن تفاوت

در فرايند اقتصاد آزاد از سوي حاكميت جمهوري و بخش  حكومت سلطنتي و جمهوري و
  .كند خصوصي، به تحقق عدالت سياسي و اجتماعي كمك مي

رو بوده و در بيشتر ه داري، بيشتر در تحقق با مشكل روب لت سياسي اما در نظام سرمايهعدا
شايد خود ماهيت سيستم . است موارد به سوي بي عدالتي در سطح گسترده پيش رفته

در كشورهاي توسعه . است داري در فرايند اقتصاد آزاد به چنين روندي كمك كرده سرمايه
، اين مشكل بيشتر بوده و گاه به بي عدالتي فراگير در جامعه منجر نيافته و كمتر توسعه يافته

تمام اينها در فرايند اقتصاد آزاد در . شده و ساختار اقتصادي آن را از هم پاشيده است
در چنين وضعيتي فاصله طبقاتي . است داري صورت گرفته الگوبرداري غلط از سيستم سرمايه
سوي بحران اقتصادي پيش برده و به كاهش درآمد سرانه بيش از هر زمان ديگر، جامعه را به 

  .است قشر آسيب پذير انجاميده
يافته به ايجاد فاصله طبقاتي كمك كرده ظهور  نيافته و كمتر توسعه آنچه در جوامع توسعه

انحصارگر قدرت سياسي و اقتصادي بوده كه به طبقه باال در جامعه تبديل شده و  هاي  گروه
گونه  اين وضعيت، محصول فرايند اقتصاد آزاد در اين. اند را در دست گرفتهسياست و اقتصاد 

تاريخ بشر  «:به گفته ماركس. است اي تحميل شده جوامع بوده كه به شكل لجام گسيخته
هاي ماقبل تاريخ جوامع  در دوران. اي به وسيله طبقه ديگر است اساساً تاريخ استثمار طبقه

، اما رفته رفته طبقات در اجتماع رشد كردند و توده مردم ابتدا اي بي طبقه وجود داشت قبيله
و بعدها به لباس مزدوران ) وداليتهيهاي نظام ف سرف(به صورت برده و سپس به حالت رعيت 

  18».درآمدند) در دوره سرمايه داري(بي چيز 
 با در سيستم كمونيستي. است هر سيستمي در هر دوره تاريخي، قوت و ضعف خود را داشته

تواند چنين تفاوت هايي  كه تفاوت طبقاتي وجود ندارد و يا در صورت فوق عمل نكردن مي اين
توان در اين زمينه به عنوان دو نمونه نام برد، اما  باشد كه از چين و شوروي مي وجود داشته

 اي كه او در آن عدم توسعه اقتصادي و يا بي توجهي به آن در نهايت، به ضرر انسان و جامعه
  .شود كند تمام مي زندگي مي

كه  حالي در. دوره كمونيستي فرايند جنگ سرد، با موفقيت بيشتري در چين به همراه بوده
رو  از اين. در اتحاد جماهير شوروي، تطبيق سيستم كمونيستي با نقايص و ضعف همراه بود

ت چهارده سيستم كمونيستي كه در مد. تحقق عدالت سياسي در چين موفقتر از شوروي بوده
شايد الگوي مدل شوروي در عدم . سال در افغانستان به اجرا درآمد نيز هيچگاه موفق نبود
اما با تمام اينها زمينه براي . است موفقيت نظام كمونيستي در افغانستان بي تاثير نبوده

دسته  هاي  بود و مهاجرت  آسيب پذير جامعه وجود داشت و اگر جنگ نميطبقهوجود  عرض
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 حكومت كمونيستي افغانستان، در نهايت به نفع ضيليوني و سياست كجدار و مريجمعي م
  .شد  متوسط و پايين جامعه تمام ميهطبق
هر صورت، فرايند سيستم كمونيستي در افغانستان با موفقيت همراه نبوده و يكي از ه ب

. شود ده ميعوامل وضعيت فعلي كه جامعه در شرايط بدي قرار دارد به همين فرايند نسبت دا
گذراند ريشه در عوامل  كه وضعيت فعلي جامعه كه دوران بسيار نابساماني را مي حالي در

حاال در . آيد متعددي دارد كه دوره حكومت كمونيستي، تنها بخش كوچكي از آن به شمار مي
د اينجا شايد خو. كننده است داري نيز وضعيت در افغانستان بسيار نگران فرايند سيستم سرمايه

داري زياد مقصر نباشد بلكه اين عوامل متعدد موجود در افغانستان است كه  سيستم سرمايه
داري در فرايند  حدود يك دهه از تطبيق سيستم سرمايه. است چنين وضعيتي را بار آورده

اقتصاد آزاد در افغانستان سپري شده اما حداقل دستاوردي كه بتواند مردم را به آينده 
  .وار سازد وجود نداردبين و اميد خوش

در كمتر از يك دهه در فرايند اقتصاد آزاد، عملكرد حكومت و بخش خصوصي به شدت ناكام 
واردات وجود داشته اما صادرات، . است بوده زيرا يك دادوستد يك طرفه در سطح كالن بوده

بسيار به شكل ناقص و كم وجود داشته و هيچ كوششي هم در افزايش توليدات داخلي و 
گونه بوده و توسعه  در بخش سياست نيز همين. است باالبردن كيفيت آن صورت نگرفته

سياسي كه از نيازهاي جامعه در راستاي تحقق دموكراسي و نهادينه شدن جامعه مدني است 
ه نفع گروه هايي خاص تمام شده در چنين وضعيتي عدالت . است صورت نگرفته و تنها ب

  .است ن محقق نشدهسياسي نيز حتا به شكل ناقص آ
در افغانستان . دهد تا زماني كه هر سيستمي به شكل درست آن تطبيق نگردد جواب نمي
داري تجربه شده  حداقل در سه دهه گذشته جامعه بي طبقه ماركس و جامعه طبقاتي سرمايه
پذير جامعه تمام  كه هر دو مورد موفقيتي به همراه نداشته و در نهايت به ضرر قشر آسيب

جامعه بي طبقه ماركس، مانند بهشت مردم متعصب عهد ويكتوريا  «:به گفته هالت. است شده
 تاريك و دلگير است و همان طور كه چندان الهامبخش ايمان نيست، اشتياق چنداني هم بر

هاي  كه انقالب جهاني كهنه شود، مشكل بتوان در ميان استخوان پس از آن. انگيزد نمي
ها را به هيجان آورد و يا آنان را برانگيزند كه  افت كه انسانخشكيده ماركسيسم چيزي ي
  19».جهدي تازه در پيش گيرند

توان نتيجه گرفت روزي كه حتا براي طرفداران آن نيز  گونه مي داري نيز اين در مورد سرمايه
ماهيت خود را از دست بدهد و خيزش طبقات محروم در جوامع طبقاتي را به همراه 

 اين، زمان مرگ سرمايه داري خواهد بود و حداقل براي مدتي عدالت برقرار و. باشد داشته
تواند به  توسعه متوازن مي. خواهد شد و در اين ميان عدالت سياسي جايگاه برتري خواهد يافت

عنوان يك راهكار در تحقق عدالت سياسي بينجامد و همزمان، توسعه اقتصادي را نيز در پي 
فرايند اقتصاد آزاد هرگاه مطابق اصول اين سيستم عمل نكند همانند افغانستان . داشته باشد

اين بهاي كمي نيست و براي كشوري مانند . رو خواهد بوده دوره كمونيستي با شكست روب
افغانستان جبران ناپذير خواهد بود در صورتي كه نتواند از امتيازات و امكانات اين دوره گذار، از 

عدالت سياسي در فرايند حكومت دموكراسي غايت . ستفاده ببردجامعه جهاني ا هاي  حمايت
اين با توسعه متوازن در فرايند توسعه همه جانبه ممكن است و . واالي انسان افغاني است

  .تواند به تحقق عدالت به صورت كامل، همراه باشد مي
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  لتبه خاطر حق و عدا
در دولت جمهوري وقتي راي به صندوق ريخته شده و انتخاب بر اساس شايستگي صورت 

اما اين آغاز فرايند جمهوري است و موفقيت  . گويي حق و عدالت به اجرا درآمده است،گرفته
دولت جمهوري وقتي با . يا عدم موفقيت آن بستگي به نوع عملكرد دولت در اين زمينه دارد

كه هرگونه   موفقيت در اجراي حق و عدالت وجود خواهد داشت در حاليمسووليت عمل كند
  .فساد در فرايند دولت جمهوري به شكست آن خواهد انجاميد

گيرد اما حق و عدالت  كارنامه دولت جمهوري در پايان دوره حاكميت مورد بررسي قرار مي
دهند و يا حداقل يكي از  مردم با چنين هدفي راي مي. در فرايند چنين دولتي قابل اجرا است

 زيرا در دولت جمهوري نيز ،اين اما ظاهر قضيه است و فريبنده. باشد انتظارات اصلي آنها مي
. انتظارات مردم برآورده نشده و در بيشتر موارد آنچه صورت گرفته رضايت بخش نبوده است

  .جو كردو ي اين مشكل را در جايي بايد جستا دليل عمده
كنند و راه  سازد كه به اصول جمهوري عمل نمي لتمردان را گمراه ميچه چيزي ذهنيت دو

كه عمل به اصول جمهوري كه از موارد برجسته آن برابري  حالي در. گيرند خطا در پيش مي
همه چيز به عمل قدرتمند دولت در اجراي حق و عدالت بستگي . تساست كار زياد مشكلي ني
  .گردد هايي مانع تحقق برابري در جامعه مي رسد ايده  مياما به نظر. دارد تا برابري محقق شود

گروسيوس قبول ندارد كه همه قدرت دولت بايد در راه منافع افراد به كار  «:روسو گفته است
روش استدالل وي . كند موضوع بردگان را به عنوان شاهد مثال ذكر مي] در اين باره[افتد؛ و 

. آورد ست كه واقعيتي را به عنوان نمونه، شاهد ميبراي اثبات يك حق پيوسته بدين ترتيب ا
يافت، ولي هيچ روشي بهتر از ] براي اثبات حقوق بشر[تري  هاي منطقي توان روش هرچند مي

  20».است روش او در اختيار حكمرانان ستمگر قرار نگرفته
 به اجرا تواند هايي است كه در مورد برابري در جامعه مي كننده تمام خواب  باطل اين ايده،

سازد  هايي را به طرفداري از چنين مكتبي مجذوب مي وقتي مكتب ماكياوليسم دولت. درآيد
ميان سمتگران خواهد داشت اين چنين ايده وقتي براي . هايي نيز طرفداران زيادي حداقل در 

ده باشد تحقق برابري در فرايند دولت جمهوري و يا هر وپيشبرد امور جامعه و دولت، ضرورت ب
  . ولتي با شكست همراه خواهد بودد

در جوامعي كه هنوز قانون، نهادينه نشده عدم تحقق برابري يك مشكل جدي باقي خواهد 
اما برده داري در فرايند دولت جمهوري آن هم در كشورهايي كه داراي قوانين اساسي  .ماند

ز لغو قانون برده در امريكاي قبل ا. است تري هستند تهديد جدي براي حقوق بشر بوده متمدن
اما در . است داري از همان آغاز يعني استقالل، قدرت حاكمه در اختيار دولت جمهوري بوده

  .داري وجود داشته و اجرا شده است همين دولت جمهوري حداقل يك سده قانون برده
ها  دهشايد از نظر اين اي. دهند هايي باشد كه به نابرابري در جامعه راي مي شايد تقصير از ايده

 :طوري كه روسو گفته است همان. متفاوتي هستند هاي  همه آدميزاد نيستند و يا داراي درجه
ه نظر گروسيوس، آدميزادگان همگي به عده معيني، مثال صد تن متعلق « معلوم نيست كه آيا ب

ولي از افكار وي در سراسر كتابش چنين . هستند و يا آن صدتن به آدميزادگان تعلق دارند
  21». آيد كه بيشتر متمايل به نظر اول استبرمي

اي الگو برداري  اگر از چنين ايده. اين ايده در عرصه سياست و جامعه شناسي، خطرناك است
يابيم كه  اما با نگاهي به جوامع بشري در مي. شود وضعيت جامعه به قهقرا خواهد رفت

گيرد، آن هم در   استفاده قرار ميهايي زيادي مورد ولتداين چنيني تا چه اندازه در  هاي  ايده
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توان گفت كه دولتمرداني با گرايش به نابرابري در جامعه  به يقين مي. جمهوري هاي  دولت
اما . يده بوده استااند كه گروسيوس يكي از صاحبان اين  هايي بوده متاثر از اين چنين ايده
 و در واقع حق و عدالت را براي اند كه به نابرابري در جامعه معتقد بوده كسان ديگري هم بوده

  . اند خواسته عده معيني مي
هابز نيز بر همين عقيده است؛ و از نظرات اين دو چنين برمي  «:به گفته روسو در اين ميان

اند و هر يك داراي اربابي هستند كه گله خود  زيادي تقسيم شده هاي  آيد كه افراد بشر، به گله
داري به عنوان   آنچه در دنياي غرب در زمينه برده22».دهد را براي كشتن و خوردن پرورش مي

ها تعميم يافته  اما آيا در شرق نيز همين ايده. ها باشد تواند همين ايده يك الگو وجود داشته مي
است؟ اما تاثير مذهب يا به صورت بهتر برداشت غلط و مرتجعانه از مذهب تا چه اندازه در 

زيرا در شرقي كه مذهب در تمام امور . است شرق نقش ايفا كردهداري در  ترويج گرايش به برده
داري و در كل،  تواند عامل بازدارنده خوبي براي نفي برده روزمره آنها محسوس است و مي

  .نابرابري در جامعه باشد چنين چيزي كمتر وجود داشته است
بلكه در شرق نيز ها نيست  برخورد حيواني گوسفندگونه با انسان، تنها محصول ايده غربي

مواردي كه انسان به حيوان تشبيه شده و حتا در روابط . است هايي وجود داشته چنين ايده
است تا عده معيني  اجتماعي مارك حيوان به او زده شده و با نام معيني از حيوان خطاب شده

 حقير شمردن تمام اينها برگرفته از ايده برتربيني خود و. منزلت يابند و به برتري كاذب برسند
گونه، روابط اجتماعي در جامعه شكل گرفته و يكي حيوان و ديگري  به اين. است ديگران بوده

  .است انسان خطاب شده
ي برتر از گوسفندان تگونه كه چوپان طبيع همان «:برداشت روسو از اين ايده اين است كه

و بر همين قياس، . ردارند از طبيعت برتري برخو-  يعني اربابانشان–دارد، چوپانان انسان هم 
كند كه يا شاهان   استدالل ميPhilo، به موجب گفته فيلون Caligulaامپراتور كاليگوال 

  23».همچون خدايان هستند و يا رعايا همچون چهارپايان هستند
اما اگر چنين دستاوردي . بايست پايان نابرابري در جامعه باشد راي به حكومت جمهوري مي

كه  ديگر در چيست؟ مادامي هاي  باشد فرق آن با حكومت ي وجود نداشتهدر فرايند جمهور
انسان تا سطح گوسفند تنزل پيدا كند و تنها عده معيني انسان باشند برابري چگونه محقق 

ها را  توان بسياري از ناماليمات و دشواري به خاطر دسترسي به حق و عدالت مي. خواهد شد
 پايان، وضعيت هماني باشد كه قبال بوده، به چه چيزي بايد دل تحمل كرد اما اگر قرار باشد در

تحقق برابري در جامعه نياز به انديشه و مكتبي دارد كه به نفسي هر آنچه نابرابري . خوش كرد
  .است راي دهد و به آن عمل گردد

   حق برابري
 زاده اين ايده در مورد انسان، خطرناك است كه يكي براي سروري و ديگري براي بردگي

تواند   اين كارشان تا چه اندازه مي،كند اي كه بر چنين استداللي پافشاري مي آن ايده. اند شده
صاحبان ايده انساني براي سروري و انساني براي بردگي چگونه . دخالت در آفرينش انسان باشد

 مانند استدالل كاليگوال «:در اين ميان به گفته روسو. اند چنين حقي را براي خودشان داده
است،  ولي پيش از آنها، ارسطو همين نظر را بيان كرده. هاي هابز و گروسيوس است استدالل

بدين قرار كه افراد بشر طبيعتاً برابر نيستند، برخي از آنها براي بردگي و برخي ديگر براي 
  24».اند اربابي و سروري زاده شده
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 جنرال و تعدادي از زناناندازد كه   در افغانستان ميياين ايده انسان را به ياد استدالل
 در. اينجا البته اين استدالل ريشه در نگرش قوم گرايانه دارد. زايند  ديگر جوالي ميتعدادي

تواند موضوع كامالً متفاوت  حاليكه در يونان باستان كه ارسطو يكي از ميراث داران آن است مي
وان يك اصل در مورد برابري و نابرابري تواند به عن هر صورت آنچه در اين زمينه ميه ب. باشد

  .در جامعه مطرح باشد چيزي نيست كه در ايده موافقان چنين تفاوتي وجود دارد
تواند انساني را در موقعيت اجتماعي خوب و انساني   سياسي مي-وضعيت و شرايط اجتماعي

م يابد اما به هيچ تواند حتا بر يك قوم نيز تعمي اين مي. را در موقعيت اجتماعي بد قرار دهد
دهد و بعد زن  ي اين نيست كه طبيعت در سرشت انسان برده و بادار پرورش مياوجه به معن

ز و گروسيوس و ارسطو و ديگر هم ايده. آورد آن را به دنيا مي آنها استدالل  هاي  آنچه هاب
 چقدر ،ستكنند كه به صورت طبيعي، بشر برابر نيستند و بردگي و باداري در سرشت آنها ا مي

داند بدون تفاوت رنگ و خون و  آيد در برابر استداللي كه انسان را برابر مي حقيرانه به نظر مي
توان به استدالل موافقان تفاوت طبيعت انسان كه  آيا مي. ديگر تعلقات قومي و نژادي و غيره
  داند بها داد و چيزي نگفت؟  يكي را برده و ديگري را بادار مي

تواند  تواند باشد؟ آيا وضعيت غرب در قبل از رنسانس مي  در چه ميريشه چنين چيزي
اي باشد؟ يا نظريه داروين به تكامل انسان در گذر زمان  گيري چنين ايده تاثيري در شكل

باشد؟ و شايد وضعيت يونان باستان و تعدد  اي داشته گيري چنين ايده تواند تاثيري در شكل مي
اي را  گيري چنين ايده داري و نابرابري، زمينه شكل ار گرم بردهخدايان با درجات مختلف و باز

  باشد؟  وجود آوردهه ب
. اي گذشت و آن را به بررسي نگرفت توان به راحتي از داشتن چنين ايده در مورد ارسطو نمي

گفت، ولي او معلول را به جاي علت گرفته  ارسطو درست مي «:روسو در اين زمينه گفته است
شوند، برده هم باقي   آنان كه در شرايط بردگي زاده مي،تر نيست ز از اين متيقنهيچ چي. بود

  . بمانند
و . دهند بردگان در زير زنجير اسارت همه تمايالت خود حتا ميل به آزادي را، از دست مي

مند شدند، اينان هم به بردگي  شان عالقه به زندگي جواني» اوليس«گونه كه همراهان  همان
اند، علتش آن است كه در  كه كساني هستند كه طبيعتاً برده اگر اين. گردند ميمند  عالقه

نخستين بردگان را زور به وجود آورد؛ فرو . اند  برده بوده شان،گذشته كساني به رغم طبيعت
  25».است پايگي، آنان را در حال بردگي نگه داشته

پس، . باشد  جامعه داشتهتواند نقش اصلي در موفقيت تحقق برابري در شرايط جوامع مي
اما . سازد شود و اين شرايط است كه او را به چنين سرنوشتي گرفتار مي برده، برده زاده نمي
بخش چنين تراژيدي انساني باشد و بعد، حكومت   تواند پايان ست كه مي ابازهم اين خود او

الت به دفاع برخيزيم كه توانيم از حق و عد ما زماني مي. هايي كه مخالف نابرابري در جامعه اند
موفقيت در تحقق برابري، مستلزم عزم راسخ حاكميت . باشيم نابرابري را در جامعه از بين برده

  .كند نتيجه منفي خواهد بود اما وقتي حاكميت خالف چنين روندي حركت مي. باشد مي
 كه برخي اين حقيقت. ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، تفاوت وجود دارد «:به نظر روسو

از افراد آدمي برده هستند و براي اين كار مناسبند و حتا به بردگي، بيش از وضع ديگر تمايل 
بلكه (كوتاه سخن آنكه آنان ممكن است نه تنها عمالً . تواند بردگي را توجيه كند دارند، نمي
اً بردگان، جوهر برده باشند؛ حتا ممكن است طبيعتاً برده باشند، زيرا شرايط زيست ) شايد قانون

باشد، ولي   همه اينها واقعيت داشته- متاسفانه-انگار -برد اخالقي يك انسان آزاد را از بين مي
   26».وضع آنان بايد غير از آنچه هست، باشد. كدام ربطي به اصل قضيه ندارد هيچ
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ون ، حدود يك سده طول كشيد تا قان)كند كه ادعاي آزاد ترين كشوري دنيا را مي(در امريكا 
اما انسان بومي . اي را كه با خود آورده بودند، بعد به او آزادي دادند داري لغو گردد، برده برده

اين سرزمين هنوز از حق طبيعي خويش محروم است و جايگاه واقعي آن در جامعه فرايند 
توان در مناطق ديگري از  با اين حساب چگونه مي. جمهوري بعد از استقالل، مشخص نيست

ه هنوز وضعيتي به مراتب بدتري نسبت به امريكا دارد به تحقق برابري در سطح ملي جهان ك
  .اميدوار بود

  نتيجه
آنچه . طوري نيست كه به تحقق برابري اميدي داشت وضعيت جهان در بسياري از موارد آن

در بيشتر كشورها وجود دارد نابرابري در سطح كالن است و اين يك تهديد جدي براي تحقق 
كند  پس تنها جنگ نيست كه انسان هزاره سوم را تهديد مي. آيد يت برابري به شمار ميموفق

زيرا عامل بسياري از . بلكه نابرابري، خود تهديدي جدي براي انسان در اين هزاره است
پس، برابري . هايي دارد كه هميشه وجود داشته است ها در جامعه، ريشه در نابرابري ناهنجاري

  .ها در جامعه باشد تواند كاهش ناهنجاري ن ميبه شكل واقعي آ
حكومت نيز مشروعيت خود را بعد از انتخابات آزاد و سراسري و به دور از تقلب در آراي 

 :روسو گفته است. است وجود آمدهه گيرد كه در فرايند برابري در جامعه ب مردم، از عدالتي مي
ميتي بر ديگران ندارد و چون زورهم به از آنجا كه هيچ يك از افراد به طور طبيعي حق حاك«

هاي مشروع  هيچ وجه موجد حقي نيست، بنابراين رضايت و توافق افراد، اساس همه حكومت
. گردد حكومت خوب، برابري است، اما اين برابري چگونه عملي مي هاي   از شاخصه27».است

ايشي كه دارند به نام ملت در ها را به دور از هر گونه تعلق و گر برابري در جامعه است كه انسان
رو تحقق برابري در جامعه و نفي هر گونه نابرابري، انسان جامعه را  از اين. كند يكجا جمع مي
 و .سازد كه همواره به سوي دسترسي به حق و تحقق عدالت در حركت باشد مشتاق اين مي

  .ون باشداين در صورتي ممكن است كه سياست مان توام با اخالق و احترام به قان
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�H�PN :<	 H"Y� "�5� �t�t 	 ��G .$�IN 	 ́ I �G $ . �"�H	 	 
� (Hd �� .G	 �� 
� �� ��
<	 �*P� �� . 
� ��'� (�� �� .'	 �� �B> �%��'	 ��	 	 
� M�12� �� �� �*�j�L �!� ���	 	

<�� �*�j�L {�F 	 ��� 	 .'	 .G 
� ��'� <\���% �� 
; D<��.  

; <	 �	  '��N �� ( � �-�*N 	 : .'	 	 �H�PN �� <�� �*�j�L 6�1G 	 .'	 �I% 	 �-�*N

<�� �P%�7� 0�#t 	 �!� 	 �E��� �N � �B>.  
�H�PN D��?% �H�PN 
� �2�Y% �� ���d	 �$ A �� 
� ��'�� �� 
�  ,% �� "3�q� 	 �E��� 

<a�"*/ > . �%��'	 �H�P�� (�	 
� ��'� (�� �� �B> xH�A 	 
; D(	 �*!7��% ( #F �	 
; �!E
�A H	�2 . D�*^ �� �P1- 	 ��#� <	 � <a'� c-�� 
� �*� �� �%��'	 <��� ��	 	 �E��� �H�PN

 �% ~H�PN 
� �*� �� _�'- �� x�7o� �� _�'- �� p% Dx�7o� �� p%<a'� c-�� . <\���% �!E



 

 

<	 �% <���� ( � 
� 0�- �� �%��'	 . <a'� c-�� �% �H�PN 
� �*� �� �%��P� ��	 	 �@%H�"7�
��?% +�7$ (H�h ��P�� 	 
; �!E.  

<	 �	���� b�2� H��> w'N N <"%d �� (H�h ��� c�	 	 �H�PN 	 ��7�$ �I*�.  
[-¢�%  :<J� +��P� ¢�H�N p% 	 "3�q� 
; "��G <"%�\� <"%�G .G �� p% �H�P�� �� < '; �� 

<	 ¢��% (H�h p% �%��B� 	 p% �H�P�� �*���H� <� .  
r-m'o N  : ��2� 	 m'o N 	 
� 0H�2 <	 �� �?% +��P� ¢�H�N p% 	 �N "3�q� < '; ��

 p% m'#� �� 	 �N + :� Dp*� yH�A� �� <	 �N p*� yH�#$ Dp%  �I� �� �N p% �!:� <	 �� ( �
�G<J�H� m'o N <"%�G H�% ���	 �� <"%.  

v-9'��N �� c7o  :<� �% �*!7� 
� �*� �� �2�Y% �fH�P�� 	 m'o N < '; �� . "��G "3�q�
���H 9� IN �� c7o 
� �*� �� ~�Y% �fH�P�� �\��	 . �B> b�7�� 	 b�7$� �%��'	 	 
; �!E

� ~�F D"'�� p% 9�1� D�%��} �� ~�Y% +�$		 
; �! <	 (H�L H�% ���	 �� �P#� ~�YB
<J�.  
|- �! b�� .7$ <"%�G .'	 <H�57� �� �B> <��� 	 �� b�EH�L �2�Y% �fH�P�� �\��	 	 

 �H�P�� ( � �%�X�"� (�	 
; ��� �� �A� .7$ ��"� �� "��G �A �H�P�� ~�Y% <� - (�	 
;
�A .�A� .7$ <"%�G _�'- �� �� �� b�- �� �G�:2 	.  

� �B> ~�Y% 	 < '; �� �H�PN 
� �*� �� �%���'- ��	 	 �! 
� �*� �� �%��'	 ��	 	 �N 
 µ'o N <"%�G _�'- .G �G �N _�'- �� <"%�G �N�:'o N �� _�'- 	 
; D<	 8�!� "3�q� D�A�H
 m'o N 	 ���'G < '; �� <J�H� m'o N <"%�G ��$ <	�3�o� �� �N ��$ ���Y*� 
; �! <J�H�

d "3�q� �� <� �% <	�o�� <Hd<J�� <"%�GH� .7$ D<  6�'� (\S �� �N _�'-  � 
; D<� +S.  
�P��A +���)MH( 
� w'N N �� �F D<	 �	���� b�2� H��> �*NH�� (H�h ��� c�	 	 �H�PN 	 �� 

<   '��N b�} <"%d �� ( � ��7�$ �I*� 	.  
[- D9'��N �� c7o r- Dm'o N v-<"%�G .'	 .G �� b�� ¢�% .'	 ��	  .  
|-		 b�� .7$ <"%�G .'	 <H�57� �� �� b�EH�L �2�Y% �fH�P�� �.  

 �f�- 	 �'%��- 0��S �B> �� �N x�f�� ����- �� �-��� <�� 	 
; D<	 ��� �H�PN �'%��- 	
<� .��A �N b�� ��� 	 <"%�\� ��.  

.Q�#�.Q�#�.Q�#�.Q�#�        

� �� �� (	 ��'2  �V� 	 I� 	 .$�� ��� 	 	 q� �t�t 	 ´I �G $.  

� �� (	 �*P� ��<� x� ?�  'L �n 82� �� .2� 
; <	 ��� 
� M�12 . �Pf� 	 .Q�G
 m':2  'L 	 �� �!� b�} �� �B> ���!��).Q�G �� "��� (<	 b�} �� �B> �%��} 	 . "�$ .Q�G

 
; 
� b�#- �� ��q�� �� �! <� <	�o�� <��'NJ@7'% 
� �N����� �� .2� �� "�$ 	 
; D<	 ���
'G D<��'NJ@7'% <	 ��H "�$ 	 
� �'��� �� �*�"-�$ 	 �� <� �%\� �"7'��N 	 �� �� ���"P� �P

<� �'NJ@7'%.  
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 �"%�� 0H�2 �#- �� �> �� <�� �% (	��� �!� 	 <a'� "�P*� �% 0H�2 ²'� �� "�$ .Q�G
 	 �� b�H <�*'"G 	 <� <�A V��% "�$ .Q�G 
; ��� <  �% <5'L� �%�%�- �� �$ A b�} ²'� D<�

�� (	�$� ��� ��2�<� HVP�� b�H <�*'"G 	 < '; �� <	 <H� f b . �%d	�$ �� �G �7!:�
<�� �!� <"%�G 6�7f . ��� ~�BA� �!%�  �-�$ D<  �% <5'L� ²'� (S�o� <"%�G "�$ .Q�G ��

 x� ?�  .2� "��� 	 
; D<	�	  '��N �� ( � "��� 	 <J�� i�7N <"%�G 6�1G �� "�$ 	 �A
 <	 x� ?�  'L �� 82� �E��� �% .Q�G "���  � �� <	 "��� .Q�G  � D<	 +�$ �B> .Q�G 	 "���

<	 . �E��� ( � ��2� x� ?� 	 c'G �%�' 	 (	 ("��� �� ��Q�G <H�� <	�� ��3q�  N c'G �%�'
(	 ("��� �E��� <H�� ��'% ��3q�  N <"%�G b�� +��P� �� c'G .-�$ 	 �� (	 ��Q�G.  

> 6�1G �F G <��	 "�$ 	 < '; �� .���� 	 �n �F G �N�� D<�\� <5qN 	 "�$ �� �A "*/ 
 �� ��'� <	�$ 	 �E���  @� <  �% <5'L� "�$ �%�%�- 	 "�$ .Q�G D<a'� .O/ m':2 �/�N �� "�$

<	 wo���� 6�7f 	  '>.  

 �-�*N �-�*N �-�*N �-�*N        
<	 �*P� �� "f 	 .G 	 �� 
� �� �� <	 H"Y� "�5� �t�t 	 ��G .$�IN 	 ´I �G $.  

	 
� M�12� �� .hB� �n (�� 
; D<	 {��F� b�} ���	 �� 
� ��q�� �� w�� �� �'�-�	 
<	 �% �!%�!' "�S �� <	 �!%�!' "�S 
; b�- �	 �! <� �Gu�� �n ��G �� <� �-	�2 
� 0�u.  

<	 <J� 8� PN ���	 ��3�� �-�*N : +�� ���	 <"%�\� �� �f�- 	 
� <�$	 ��hB� �$"� 
;
<J� <"%�\� .�$	 ��hF 	 
; ��hF 	 
; D<J� <"%�\� +�� ���	 �� <� �-�*�� �n ( � <

�E /� �n wo�� 6�1G 	 <�$	 . 6�1G 	 .'	 �I% 	 �-�*N 
; <	�	 '��N �H�PN �� �-�*N 	
<�� �B> .'	 � �N � �P%�7� 0�#t 	 �!� 	 �E��� �H�PN �� <�� �*�j�L .  

<	 ��} (�	 �� �-�*N:  
[-�-�*N 
� <�$	 ��  : <	 ��� 	 �N � �B> 8'�!N 	 �'7� �� �*'G 	 <H� (\��	 <�$	 	 
;

�E /� c%�� �"�H�� 	 <�$	 	 <"%�\� �� �f�- . �-�*�� (\��	 "��G 
� �-�*N b�} �L	 ��
 �; .G 	 
; �'$ �� 	 ��E �� <"%�\� �� �f�- 	 pBA �� 
; �! <� <"%�\� �� �f�- 	 �%����

 <J�� <�$	 �	� '� 	 <� 
� _d �� <�$	 �� '� 	 �'$ <\���% 	 <"%�\� �� �f�- 	 �'G ��
<J�� .<	 c%�� �"�H�� 	 <�$		 �-�*N <\���%.  
r-
� +�� �� �-�*N  :�E /� .�d 	H 	 <�$	 	 �$"� 	 <H��� �f�- 
; D<	 ���.  

<� <"%�\� �� �f�- 	 +�� ���	 "��G 
� 0H�2 <	 �� . 	 
; D�'$ �� �� pBA �� 
; �!
�� �; .G ����H� <	 �N�� �NH� �� '� �� (H�� � �'$ <\���% 
; D<J�� <�$	 D<� 
� _d 

 �B> �'�$ �$"� 	 �� �A <\���% D�$"� <\���% 
; D<J� ��G�t �B� 	 �B> <�$	 	 �'�$ �$"�
(� �*�j�L c'G �G .<	 c%�� �"�H�� 	 <�$		 �-�*N <\���% . �� �'!�� 	 ��	 �� �'$ 	 �-�*N
$	 	 
� <�$	<	 c%�� �"�H�� 	 <�.  



 

 

 
� +�� �� �H�� �� �H�� �� .��� �� .'�� �! <� 
� �!� �� �!:�� �� 	 
;�*N �	 ��� 	
�E / c%�� �"�H�� 	 <�$	 	 �-�*N.  

�E �*� � ( � 9�"YN �� <H� .G��� 	 �-�*N . 	 <� �!7� �n 9'��N 
; �-�*N ��� �@%H�"7�
<	 �%\� H�#�$� . 
; D�-�*N ��� �� 	 ��#� <	 � <	 �% \� H�#�$� 	 �A "*/ > 
� �� HV$ �$"� 	

<	 �% c%�� �"�H�� 	 <�$	 	 �-�*N 
� <�$	 �� ��Q �� w�% D��"�.  

m'o Nm'o Nm'o Nm'o N        
<	 H"Y� "�5� �t�t 	 ��G .'YIN 	 ´I �G $ . �N �#�L �� 6�'� D.�G \� D< N G 	 
� �� ��

 ��	 b�"*/ > 0	��S 	 
� M�12� �� �� �n�� 
; <"%�G .'	 .G ��� �� .'	 �NH��� .t�7�
<� �% .���� .'	 <\���% . <	 � <	 �% m':2 m'o N <"%�G ��� �� <� �% .���� 
; .'	 ���

; �n�� �7�$ �I*� ��#� :<	 �% .�d m'o N 	 ���N��S ���d	 	.  

	��� � M�o � �� �A� .7$ <"%�G .'	 co�H �� 
; "��G (	 x�7o� ��7�$ 	 �� �2�Y% 	 �A b
<	 ��� H��> (H�h m'o N 	 
� �*�:  

[-m'o N �B� � "*� .  
r-m'o N �B� � b�"� �� �!� 	 .  
v-m'o N �B� � ��� 	 .  
|-m'o N �B� �  �� �% 3G 	 .  

8�-m'o N H�#�$� �� <��H 	 .  
�-m'o N <"%�G �P'#Q �� ����H 	 .  
�-m'o N H�#�$� �� �"'� ����H 	 .  
	- N <� <�A ����H �B> H� ��"� 
; D�#�% ���; ��� 	 m'o.  
r-m'o N �B� � ��� 	   

8�-� D<	 <�- �� <"%�\� <"%�G  �� �� �3% - �� <"%�\� <"%�G c'#� ��  �� �B� � ��'��� 	 
� D<	 <�--	 D<	 <"%�\� <"%�G S�q� �� ��'�� - 
; 
� (S�"%� ��� �� <"%�G +�$ �� ~�F 

 <"%�G H� (\��	<	 <"%�\� <  ��IN�.  
¶�- <� ��L�H 
� �� p'YBN 
; +�$ ��� �� ��L�H <� �% 
� �� p'YBN 
; +�$ ��� 

<	 <�- �� <"%�\� .�- �� S�q� ���*� �� m� 2 D ��^ �� p% Dp% ��  �I� D �I� �� �!:� 
���-� �� p*� zd	 �� p*� �d	 �� p*� yH�A� Dp*� (H�A� �� p*� yH�#$ D` �?� <"%�G p*� 

<	 <�- �� <"%�\�.  
v-�B� � b�"� �� �!� 	 m'o N :  

8�-<	 <�- �� <"%�\� <"%�G ���G� �� S��o +"$ .  
�-<	 <�- �� <"%�\� p% �!%��� wo�� �� p% �!%��� +� � .  
�-<	 <�- �� <"%�\� <"%�G <"%�G p% �!%��� �I% �� p% �#X�  .  
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	- �� <��G�t �!� �I'�!N 
; p% ��� <��G�t �!� �Pf� 
; D<	 <�- �� <"%�\� p% ���.  
¶�-<	 <�- �� <"%�\� <"%�G �!� "%�H	 �� �!� ih� �� 8'Pf .  
|-m'o N �B� �  �� �% 3G 	 :  

8�- 	 ��� 	 
; .'	 b�} �� .'	 <\���% 
; D<	 <�- �F� ��� <"%�G .'	 .G �� .'	 �� 
<� <�A <�- <� �% �B> �*o.  

�- 
; .'	 ���  <�- �� <"%�\� <� <J� .7$ <"%�GH� �!�F �%"� 	 �� �� ��I�F �*�"A�H
<	.  
�- �n �!� 
; D<	 <"%�\� <"%�G p% �� <� ( � ��$ �� b��P� �n �!� �$ A 
; p% ��� 

<� �% ( � ��$ �� b��P�.  
	- �n w#� �"'S�% 	 
; <"%�G p% ��� �� <� 	�o�� �n w#� �"'S�% 	 
; p% �$ A ��� 

	�o��<	 <�-�� <"%�\� <� �% .  
¶�- <�-�� <"%�\� <"%�G .'	 ��� �� <� <	&% �N 6�2�F <\�L 	 �� ��'��� 
; .'	 ��� 

<� �% 
� �� �I2 <\���% 
; D<	.  
� - �� �I2 �	 
; <"%�G p% ��� �� <� <J�  '�IN ( � b�- �� .P� �� �n <��H 
; p% ��� 

<	 <�-�� <"%�\� <� �% 
�.  
S -
; p% ���  �	 
; <	 <�- �� <"%�\� <"%�G p% ��� �� <�%�'G �!� ����� ����F� 	 

<� �% �� �� �I2.  
m'o N 
� �*� �� �%���'- 	.  

8�-m'o N �B� � .2� 	 .  
�-m'o N �B� � �$ � 	 .  
�-m'o N �B� � ��$ 	 .  

+	��N+	��N+	��N+	��N        
� <�A  'N 	 
� �� �� <	 H"Y� "�5� �t�t 	 ��G .$�IN 	 �� ´I �G $  �*P� �� �%��B� �

<	.  
 �'�$ �$"� 	 �� ���%�' D �2 D�G�'L DHV$ 	 <"%�G <�$	 (�� �� 
; D<	 ��� 
� M�12� ��

�A ( 'N (	�� ����l �> �N � H�S 	 . �f�- 	 ����H� �B> �"�	 'N 	 <	�� ����l 	 <�$	 <\���%
<	 �%\��"�H�� 	 <"%�\� ��.  

� <�$	 (	�� ��l <�A .��l �� 
; ��� 	 9� 	 
; D<	 � ( � <\��L �% � 9� .hF �� <	a� 
<  �� 6��N ���j�L .��?% 9� �n 
�  ��̂  �� 
; D<�� �d	 <"%�G ( #F <	 �� �	 . 9� 	 +	��N

 <	�� 	 <H� .G��� < '; �� �!E D<	 .�d �"�H�� �% 	 <�$	 	 �E��� D�E / �% w#� 6�1G 	
 <"%�G 9� �� �$"� 	 ����H� �	 'N 	<J�� H� -� .<	 +5�� �n (J�H� �� . �*� � ( � +	��N �� 9�

<	 VF£� <"%�GH� 
� 0�F� �� pBA �� �N�� 9� <\���% ��#� <	 � �E �%.  



 

 

(	 ��} (� 	 �� 6��5�H� � �� +	��N .  
[-+	��N <	�3�o�  :(	 <J� �'PN �NH� (	�� ��3�� 
; <	 +	��N ��� . <"%�G <�$	 �� 
; ���

N ��� · �	 	 <"%�\� �� �f�- 	 <�$	 <\���% �"� 'N �� ��� · �	 	  ,% �� ��3�� 	 �A '
<	 �%\� �"�H��.  

r-+	��N �%�1��  :<� <�A .��l �NH� (	�� ��F �  ?� �� 	 
; D<	 +	��N ��� . �� 
; ���
�A 'N ��� ���*� <"%�G <�$	 . 	 <	 �%  �%\� �"�H�� 	 <"%�\� �� �f�- 	 <�$	 <\���%
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  لقطه -1

يابنده مال را ملتقط و مال يافت شده را . ه شخص غير كه در راه عام پيدا شودمال متعلق ب
  . لقطه گويند

  .لقطه تا زمان وصول به مالك اصلي آن در دست ملتقط حكم امانت را دارد

  لوازم تمليك -2
، به مفهوم اسباب انتقال ملكيت و عبارت است از بيع )اسباب تملك(اين واژه مرادف اصطالح 

  .اسباب تملك: رك.  و امثال آنهبه، ميراث

  ماجور  -3
به فتح (و مستاجر ) به فتح جيم(است و برايش موجر  چيزي است كه به اجاره داده شده

  .شود نيز گفته مي) جيم

  ماره -4
  .گردد به عابرين ورهگذران را ه عام اطالق مي

  ماذون  -5
  .ه باشدگردد كه حجروي زايل و حق ممنوعيت تصرف او ساقط گرديد به كسي اطالق مي

  مال  -6
دن و حيـازت باشـد      به هر آن چيزي : در لغت  د   كه شايسته بـه مالكيـت در آـم ال گويـن بـه  . ، ـم

ف مـسوول    عبارت ديگر هر عين يا منفعتي كه داراي قيمت بوده در صورت اتالف   ) ضـامن (، متـل
  .، مال گويند باشد

مي عبارت است از هر آن چيزي: به بيان ديگر مال الن داشته و ادخار كه طبيعت انسان به آن 
  .آن تا وقت ضرورت ممكن باشد خواه منقول باشد يا غير منقول) ذخيره كردن(



 

 

  مال متقوم  -7
  : شود به دو معنا استعمال مي
  . كه انتفاع از آن جايز باشد اول به معناي چيزي

  . دوم به معناي مال محرز و محفوظ
  .گردد ر اثر احراز مال متقوم ميلذا ماهي در بحر مال غير متقوم بوده ولي بعد از شكار د

  مال غير منقول  -8
هاي  مالي است كه نقل آن از يك جاي به جاي ديگر ممكن نباشد ازقبيل خانه، زمين و چيز

  .شود كه عقار ناميده مي

  مال منقول  -9
،  اي است كه امكان نقل آن از يك محل به جاي ديگر موجود باشد و شامل نقود همان شي

  .گردد مكيالت و موزو نات مي،  ، حيوانات اموال

  مامور -10
مامور امر مذكور را به حساب . گردد كسي است كه از جانب آمر به اجراي كاري موظف مي

  . دهد آمر انجام مي
اش قرار دارد امر كند و  المال به ذمه كه از شخص يا بيت كسي ديگري را به اداي ديني: مثالً

نمايد خواه آمر رجوع را  شده رجوع مي ر به پول تاديهمامور، دين را از مال خود ادا نمايد بر آم
  .نه باشد يا شرط كرده

  مانع  -11
شود و عبارت از عاملي است كه مقتضي را از تاثير باز  در مقابل اصطالح مقتضي استعمال مي

مانع آن ) ميراث بر(باشد ولي قتل مورث به وسيله وارث  كه قرابت مقتضي ارث مي چنان. دارد
همچنان قتل شرعاً مقتضي قصاص است اما ابوت . سازد تل را از ميراث محروم مييعني قا. است
  .گردد مانع قصاص مي) در قتل فرزند(قاتل 

  مباح -12
  .كه ترك و فعلش جايز است چيزي

  .دهند ، حرام، مستحب و مكروه قرار مي در فقه آن را در مقابل واجب
  .ر دارددر حقوق مدني در مقابل امر و نهي قوانين الزامي قرا

  مبري  - 13
  .كسي است كه از حق خود به ديگري ابرا دهد

  له  مبري -14
  .گردد كه ابراي مبري به نفع او باشد به كسي اطالق مي

  مبضع  -15
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  .، دهنده مال را مبضع گويند در تشكيل سرمايه

  مبيعه  -16
گردد و مقصد  عبارت از چيزي است كه به فروش رسد و آن عيني است كه در بيع تعيين مي

مبادله است زيرا انتفاع از اعيان گرفته مي. دهد  را تشكيل مياصلي بيع   .شود و اثمان وسيله 

  متبايعان  -17
  .شود عبارتند از بايع و مشتري، عاقدين نيز گفته مي

  متبرع -18
  .به معناي بخشنده، است) برع(اسم فاعل باب تفعيل از ريشه : در لغت

وض انجـام دهـد    در اصطالح به كسي متبرع گويند كه كاري را از روي تبر    : رك. ع و بـدون ـع
 .تبرع

  متسبب  -19
يعني در مال كسي طوري تصرف . گردد كه سبب اتالف مال غير گردد به كسي اطالق مي

  . نمايد كه حسب عادت موجب اتالف آن گردد
اگركسي ظرفي را كه در آن روغن است پاره كند در اتالف ظرف فاعل مباشر و در : مثالً

  .اتالف روغن متسبب است

  عارفمت -20
، عرف عملي و سيره هم  آن را عرف و عادت و عاده الناس. آنچه كه معمول به عرف است

  .اند گفته

  مثمن  -21
  .باشد آن است كه به ثمن فروخته شده

  مثلي  -22
  .آن است كه مثل آن در بازار بدون تفاوت معتدبه پيدا نشود

  مجبر  -23
ه آن رضايت ندارد از  طريق اجبار و تخويف كسي است كه ديگري را به انجام عملي كه ب

  .است نيز به عين مفهوم استعمال شده) بضم ميم و كسر را(مكره . مجبور سازد

  مجتهد  -24
  . شود شخصي كه داراي قدرت اجتهاد باشد به نام مجتهد ياد مي

  .كنند ، مستنبط و حاكم نيز ياد مي هاي مفتي مجتهد را به نام

  مجلس بيع  -25



 

 

دني عبـارت از     . وس اسـت در لغت به معناي جلوس كردن و محل جلـ        وق ـم در اصـطالح حـق
  .اجتماعي است كه به غرض عقد بيع صورت گيرد

  مجنون غير مطبق  -26
  .آيد شود و باز به هوش مي مجنوني است كه گاهي بيهوش مي

  مجنون مطبق  - 27
  .آن است كه در تمام اوقات بيخود است

 مجهول  - 28

،  م، نامشخص، نامعين، ناشناسبه معناي ندانستن، نامعلو) جهل(در لغت اسم مفعول از ريشه 
  .ناشناخته و مقابل معلوم است

به امري يا چيزي گويند كه به جهتي و يا جهاتي كه مورد نظر باشد، اطالع و : در اصطالح
نسبت به مورد معامله ) جهل(در معامالت . باشد آگاهي الزم شرعي در آن باره وجود نداشته

 .شود موجب بطالن معامله مي

  له  محال -29
  . باشد ارت از داين ميعب

  به  محال -30
  .باشد عبارت از مالي است كه احاله شده

  عليه  محال - 31
  .است عبارت ازكسي است كه حواله را به خود قبول نموده

  محدود  -32
  . عبارت از عقاري است كه تعيين حدود و اطراف آن ممكن باشد

  محجور  -33
  . است ي آن تطبيق شدهاش بازداشت گرديده و حكم حجر باال كسي است كه از تصرف قولي

  محرز  -34
  .شود هرمحلي كه داراي حرز كامل باشد به آن محرز گفته مي

  محظور  -35
  .، ناروا و حرام است ، به معناي ممنوع )حظر(اسم مفعول از ريشه : در لغت

عبارت است از ممنوع شرعي كه در ضد مباح قرار دارد و برانجام آن : در اصطالحات فقهي
الضرورات تبيح (از مباحث مهم محظور قاعده . گردد مرتب مي) يدنيوي و اخرو(مجازات 

  ).المحظورات است
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  محكم  -36
كسي است كه از جانب اصحاب دعوا براي )به ضم ميم و فتح حا و تشديد و فتح كاف(

و انفصال موضوع نسبتي به فتح اول و ) حكم(، به اين شخص  گردد شان تعيين مي رسيدگي 
  .دوم و سكون ثالث نيز گويند

  به  محكوم -37
،  است عليه الزام كرده چيزي است كه قاضي اداي آن را بر محكوم) مال مورد دعوا(محكوم به 

عليه در قضاي الزام و ترك منازعه توسط مدعي در  يعني ايفاي حق مدعي به وسيله محكوم
 . قضاي ترك

  له  محكوم -38
 مدعي باشد يا كسي است كه حكم محكمه به مفاد مادي يا معنوي او صادر شود، خواه

  .عليه مدعي

  عليه محكوم -39
كسي است كه به غرض اثبات حق : به عبارت ديگر. است كسي است كه حكم بر او واقع شده

  .عليه ، خواه مدعي باشد يا مدعي شود يا حمايه جانب مقابلش بر عليه او حكم صادر مي

  محل بيع  -40
  .محل بيع مبيعه است

  محيل  -41
  .است ودهعبارت از مديوني است كه احله نم

  عليه  مدعي -42
  .كسي است كه مدعي حق خود را در حضور قاضي از وي مطالبه نمايد

  مدعي  -43
  .كسي است كه حق خود را از ديگري در حضور قاضي مطالبه نمايد

  مدعي  -44
اين چيز را به نام . كند چيزي است كه آن را مدعي ادعا مي) مال مورد دعوا (–) مدعا(مدعي 

 . ندكن نيز ياد مي) به مدعي( 

  مدعي اصل  -45
آن است كه ابتكار اصل دعوا در مرحله اول به دست او است و حقي را در محكمه از 

 .نمايد عليه مطالبه مي مدعي

  به  مدعي -46



 

 

نيز ) مدعي(اين چيز را . كند به يا مال مورد دعوا چيزي است كه مدعي آن را ادعا مي مدعي
 . گويند مي

  مدعي دفع  -47
عليه موقف  در اين حالت مدعي. اي مدعي را دفع نمايدگردد كه دعو به كسي اطالق مي
  .گردد گيرد و به نام مدعي دفع ياد مي مدعي را به خود مي

 مديون  -48

مدين و بدهكار نيز به همين معنا . وجود دارد) داين(كسي كه برذمه او تعهدي به نفع غير 
  .است

  مديون محجور  -49
ه اداي دين خويش تندهي هرگاه قاضي تشخيص دهد كه مديون با وصف توانگري ب

گيرد و او را تازمان وجود دين از  ، بنابر مطالبه داينين دارايي وي را تحت نظر مي كند نمي
   .شود گرداند، به چنين مديون، مديون محجور گفته مي اش ممنوع مي تصرفات قولي

  مديون مفلس  -50
در . آن باشداش بيشتر و يا مساوي با  مديون مفلس آن است كه طلب مردم از دارايي

، يا آن را پنهان كند و  كه طلبكاران بترسند كه مبادا به وسيله تجارت مالش از بين برود صورتي
به نام كسي ديگر انتقال دهد و به قاضي مراجعه كنند، قاضي مديون را از تصرف و اقرار 

  .كند رساند و به داينين تقسيم مي گرداند و مالش را به فروش مي محجور مي

  اوليا مراتب  -51
  : مراتب اولياي طفل خورد سال به قرار ذيل است

  پدر، 
 گردد،  كه ازطرف پدر تعيين مي اي وصي

 گردد،  كه از طرف وصي پدر تعيين مي اي وصي

 ، )پدر پدر(جد صحيح 

 گردد،  كه از طرف جد صحيح تعيين مي اي وصي

 گردد، و  كه از طرف وصي جد صحيح تعيين مي اي وصي

 ). 974ماده . (شان معتبر نيست كه وصي نباشند اذن صورتيديگر اقارب در 

  مراهق  -52
كه بالغ   سالگي را تكميل نمايد ولي بالغ نگردد تا زماني9 و دختر سن 12هرگاه پسر سن 

   .گردد گردد به نام مراهق و مراهقه ياد مي مي

  مرتهن  -53
  .باشد عبارت از گيرنده رهن مي

  مرسل  -54
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  .اليه ارسال نمايد  خود را به وسيله رسول به مرسلگردد كه پيام به شخصي اطالق مي

  مرض موت  -55
و آن حالتي است كه . آن است كه در اغلب اوقات خوف مرگ مريض در آن متصور باشد

هرگاه مريض از جمله ذكور باشد از انجام كارها و مصالح خويش در خارج از منزل عاجز گردد 
 و انجام مصالح خود در داخل منزل به عجز كه مريض از زمره اناث باشد از رويت و در حالي

خواه اين حالت را در بستر سپري كند و . و به همين حالت قبل از مرور يك سال بميرد. گرايد
  .يا غير آن

  مرعي -56
،  شده ، حفظ ، ملحوظ شده به معناي رعايت) رعايه(و ) رعي(در لغت اسم مفعول از 

  .نده، است، چرا كننده و چر شده ، چرانيده شده نگهباني
نخست به معناي چراگاه وشي چريده شده از قبيل علف و در : در اصطالح دو مفهوم دارد

يعني قوانين معتبر و » قوانين مرعيه«مانند اين كه گويند. معناي ديگر به مفهوم معتبر است
  .نافذ

  مرور زمان -57
  .شود ميگذشتن مدتي است كه به موجب شريعت و قانون پس از انقضاي آن، دعوا شنيده ن

  مرهون -58
عبارت از حبس مال و توقيف آن است در مقابل حقي كه استيفاي آن ممكن باشد و به آن 

  .شود رهن نيزگفته مي

  مزارعه  -59
مصدر باب مفاعله از ريشه زرع به معناي با همديگر كشت كردن و زميني را براي : در لغت

  .زراعت به كسي دادن، است
كه به موجب آن زميني در اختيار ديگري قرار داده ، عقدي است  در مباحث فقهي و حقوقي

  .شود تا آن را كشت كند و در حاصل آن باهم ديگر شريك باشند مي
دهد كه بين مالك زمين و زارع  مزارعه يا دهقاني نوعي از شركت را تشكيل مي: به بيان ديگر

نمايد و  ، دهقان زمين مالك را كشت مي بر اساس اين شركت. گيرد صورت مي) دهقان(
  .شود ، تقسيم مي گردد حاصالت بين هر دو طبق حصصي كه در عقد تعيين مي

  مزارعت فاسد -60
  .هرگاه يكي از شروط مزارعت معدوم باشد آن را مزارعت فاسد گويند

  مزبله  -61
  .هاي فاسد عبارت است از جاي ريختن خاكروبه وآب



 

 

  مزكي -62
هود يا عدم آن به طور سري يا كسي است كه بنابر مطالبه قاضي در مورد صداقت و عدالت ش

 .نمايد علني تصديق مي

  مساقات -63
به معناي به هم ديگر آب دادن و به هم ديگر آب ) سقي(مصدر باب مفاعله از ريشه : درلغت

  .رساندن است
، و عبارت است از دادن  دهد مساقات يا باغباني نوعي از شركت را تشكيل مي: از نظر حقوق

 .برداري به مقابل قسمت معين از ثمر آن  پرورش و بهرهدرخت وتاك به شخص ديگر جهت

  مساقات فاسده -64
گردد، در اين  ، مساقات فاسد مي هرگاه در عقد مساقات يكي از شروط صحت موجود نگردد

  .باشد صورت مساقات به معناي اجاره فاسده مي
 مثل شده تماماً از صاحب اشجار بوده و عامل مستحق اجر در مساقات فاسده ميوه حاصل

 .گردد مي

  مساوات -65
، معادله، برابر  ، همسري به معناي برابري، عدالت) سوي(مصدر باب مفاعله از ريشه: در لغت

  .شدن و تساوي است
مساوات : رك). مساوات در برابر قانون(و ) مساوات در معامالت(در اصطالح عبارت است از 

  .در معامالت و مساوات در برابر قانون

  انونمساوات در برابر ق -66
به اين مفهوم است كه افراد در برابر موازين شرعي و قوانين كامالً برابرهستند و قوانين 

در اين زمينه . شود موضوعه يك كشور نسبت به تمام افراد آن كشور به طور برابر اعمال مي
  .باشد هيچ گونه استثنايي پذيرفته نيست مگر آنكه قانون به آن تصريح كرده

ع به محاكم و دستگاه قضاوت و رعايت مقررات شكلي در باره همچنين است حق رجو
  .طرفين دعوا

 مساوات در برابر معامله -67

عبارت از وضعيت و وصف يكسان متعاملين در برخورداري از يك جايگاه براي اعمال اراده 
، جنسيت  خصوصي خود در جهت پديدآوردن يك تصرف حقوقي دو جانبه است و قابليت افراد

ن معامله را در وضعيت برتري نسبت به طر ف فراد و امثال آن، هيچ يك از طرفياافراد، شغل 
  .دهد مقابل قرار نمي

  مستاجر -68
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به فتح (ست و برايش ماور و موجر ا عبارت از مالي است كه به اجاره داده شده) به فتح جيم(
  .شود نيز گفته مي) جيم

  مستاجرفيه -69
اجراي كاري كه آن را به عقد اجاره الزم است كه مستاجر به منظور  مالي) به فتح جيم(

اي كه به خاطر دوختن آن به خياط و باري  مانند جامه. باشد است به وي تسليم كرده گردانيده
  .است كه به منظور انتقال به حمال داده شده

  مستبضع - 70
  .در امر تشكيل سرمايه، گيرنده مال را مستبضع گويند

  مستحق -71
به معناي سزاوارشده در اصطالح وضعي ) حق(از ريشه اسم مفعول باب استفعال : در لغت

به . باشد ، حق يا ديني كه كليه شرايط الزم براي به دست آوردن آن فراهم شده است براي شي
عليه در محكمه مربوط  دعوا درمورد يك باب منزل بين دو نفر مدعي و مدعي: طور مثال

گيرد و قضيه به نفع يكي از  ميجريان دارد، موضوع يك سلسله اجراآت قضايي را دربر 
اما در جريان مراحل نهايي و يا قبل از تطبيق حكم نهايي . پذيرد متخاصمين اتمام مي

، شخص  رساند شود كه استحقاق خود را در مدعابه شرعاً و قانوناً به اثبات مي مستحقي پيدا مي
  .شود وحق مداخله در دعوا را دارد مذكور به نام مستحق ياد مي

  يلمستح - 72
ه معناي ناشدني) حول(اسم فاعل از مصدر باب استفعال و از ريشه : در لغت ، غير ممكن و  ب
  .محال است

مستحيل ذاتي و : رك. است از نظر حقوق به مستحيل ذاتي و مستحيل نسبي تقسيم شده
  .مستحيل نسبي

  مستحيل ذاتي -73
  :وع است، و به دو ن عبارت از امري است كه انجام آن از بنياد ناممكن باشد

  مستحيل عقلي، و) الف
  . مستحيل عادي) ب
  .مستحيل عقلي و مستحيل عادي: رك

  مستحيل عادي -74

باشد اما ازحيث عادت قابل پذيرش نباشد،  آن است كه امكان شدن آن عقالً وجود داشته
ه فقر معروف بوده و خود از راه سوال ، صدقه و زكات امرار حيات  مانند شخص فقيري كه ب

االي شخصي كه غناي وي معروف باشد ادعا كند كه از من اين قدر پول مثالً يك نمايد و ب
 .اين ادعا به استحاله عادي قابل سمع نيست. باشد ميليارد افعاني مقروض مي



 

 

  مستحيل عقلي -75
اگر : باشد، به طور مثال عبارت از امري است كه به حكم عقل امكان انجام آن وجود نداشته

النسب بود، گفت كه اين پسر من  تر بود و معروف  از مدعي بزرگشخصي ديگري را كه عمرش
 .است چنين دعوا صحيح نبوده بلكه مستحيل عقلي است

  مستحيل نسبي -76
عبارت از امر محالي است به نسبت افراد، يعني عبارت از امري است كه به نسبت اشخاص 

  .باشد امكان انجام آن وجود نداشته
اي قرارداد ببندند كه اپارتماني چند طبقه بسازد، اين عقد  اله س12اگر باكودك : به طور مثال

 .شود به موجب محال بودن انجام آن توسط بچه باطل اعالم مي

 مستقرض -77

  .گيرنده را مقترض و مستقرض و وام گيرنده گويند در عقد قرض، قرض

  )شير دهنده(مسترضع  -78
  .گردانيده باشدعبارت از شخصي است كه شيردادن را در بدل اجرت برخود الزم 

 مستعار -79

مالي را گويند كه تملك منفعت آن براي شخص ديگري مجاناً و بال بدل صورت گيرد، و به 
 .شود نيز ياد مي) عاريت(و) معار(نام 

  مستعير -80
 .كند كسي است كه عاريت را اخذ مي

  مستودع -81
ر يد وي شود و مال وديعت د شخصي كه وديعت را قبول نمايد به نام وديع و مستودع ياد مي

 .به طور امانت قرار دارد

  مستوره - 82
رود و در قول فقها به مستوره  عبارت از ورقه مخصوصي است كه براي تزكيه شهود به كار مي

به، اسم شهود، شهرت آبا و  عليه، مدعي در اين ورقه اسم مدعي، مدعي. است تعبير گرديده
  .شود كي فرستاده مييابد و به طور سري به مز شان تحرير مي اجداد و محل سكونت

  مسناه -83
روي آب و  به بند و سدي كه در پيش) به ميم مضمومه و سين مفتوحه و نون مشدده(

  .است) مسنيات(گردد و جمع آن  شود اطالق مي هاي آب آن بنا مي اطراف دهنه

  مشاع -84
  .آن است كه حاوي برحصص شايعه باشد
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  مشاع عارضي -85

 اگر شخصي منزل خود را به اجاره دهد بعداً به ، مثالً سازد آن است كه اجاره را فاسد نمي
  .ماند نصف آن مستحق ظاهر شد اجاره در نيم ديگر مشاعي آن باقي مي

  منابع 
  ق1403) طبع مكتبه اسالميه: ، ميزان ماركيت كويته( ،  ، امانات ، محمد خالد، شرح المجله، كتاب ششم  اتاسي -1

 1384محراب فكر ،: نامه حقوق خصوصي، دوره سه جلدي، تهران انصاري، مسعود ودوكتور محمدعلي طاهري، دانش -2

 1346،  ، انتشارات ابن سينا ، تهران ، دوكتور محمد جعفر جعفري، ترمينولوژي حقوق لنگرودي -3

 1381،  انتشارات كتابخانه گنج دانش: ، تهران ، مبسوط در تر مينولوژي حقوق ، دوكتور محمد جعفر جعفري لنگرودي -4

، شماره  طبع دوم(مطبعه دولتي : ، كابل 1337، مصوب سال  نامه اجراآت حقوقي محاكم عدلي  اصول.وزارت عدليه -5

  ش1347،  )97

، شماره فوق العاده  مطبعه دولتي: ، كابل ، جريده رسمي ، عقود معينه ، كتاب دوم ، قانون مدني، جلد سوم وزارت عدليه -6

  ش1355 جدي 15) 353(

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كنفرانس مطبوعاتي وزير عدليه در
  :به منظور تشريح حادثه محبس پلچرخي

  
  
  
  
  
  

اي   تمام مسووليت اين حادثه بر دوش عده      

باشـد و حكومـت      آشوب طلب و متمرد مي    

  وظيفه قـانوني خـود را انجـام داده اسـت        

 



 

 

  
  
  

 به 1387 قوس 15وزير عدليه جمهوري اسالمي طي يك كنفرانس مطبوعاتي روز جمعه 
ها  تشريح حوادثي كه در محبس پلچرخي رخ داده و وضعيت عمومي محبس و عوامل آشوب

  . در اين محبس پرداختند
محبس پلچرخي گفت كه در پلچرخي تعداد بسيار زيادي از آقاي دانش در مورد وضعيت 

و مجموع . رسد برند كه تعداد شان بيش از سه هزار و پنجصد نفر مي محبوسين به سر مي
  . باشد دوازده هزار و پنجصد تن در كل كشور مي

يك تعداد . برند وزير عدليه گفت كه محبوسين با جرايم مختلف در اين محبس به سر مي
و اكثر آنها انسانمحبوسين و اما در اين ميان . هاي خوبي هستند  داراي جرايم عادي هستند 

تعدادي از محبوسيني وجود دارند كه جواسيس بيگانه، عوامل القاعده، طالبان و باندهاي 
اند  ها قرار دارند و سعي كرده مافيايي، اختطاف و قاچاق هستند و اشخاصي در راس اين آشوب

  . ه هم بريزندكه نظم محبس را ب
  :هاي اين اشخاص را در موارد ذيل بيان نمود وزير عدليه تخطي

آشوب هاي متواتر در طي دو سال اخير و مختل ساختن نظم و امنيت داخلي محبس به  -1
  .هاي واهي و بدون هيچ دليل معقول و منطقي بهانه
هيه وسايل اقدامات پي هم براي فرار از محبس به صورت فردي و گروهي و نقب زدن و ت -2

 . اند هاي گروهي شنيده فرار كه موارد زيادي را مردم از طريق رسانه

 .ه به اشكال مختلف و از طرق مختلفتهيه اسلحه ناريه و وسايل جارحه و ضارب -3

هاي غير قانوني با مخالفين  هاي موبايل و تماس در اختيار داشتن وسايل ارتباطي و تلفن -4
و قاچاق كه نمونه از اين  شبكهدولت و رهبران طالب و القاعده و  هاي انتحاري، ترور و اختطاف 

ها تصميم داشتند عمليات تروريستي  مشابه  ها حتا تا ديروز برقرار بوده و در اين تماس تماس
ها  دهي نمايند و همچنين در اين تماس محبس قندهار را در مورد محبس پلچرخي سازمان

 . دادند طالعات را براي آنان انتقال ميبراي دشمنان افغانستان جاسوسي كرده و ا

حاضر نشدن به جلسات تحقيق و محاكمه و ناديده گرفتن قوانين و اوامر مقامات قضا و  -5
 . سارنوالي افغانستان و مجبور كردن ساير محبوسين براي عدم حضور در جلسات قضايي

ير و هاي متعدد پرسونل و صاحب منصبان محبس و توهين و تحق به گروگان گرفتن -6
 .  اقدام به قتل آنانها و ضرب و جرح و حتا ر داخل بالكها د دشنام

به گروگان گرفتن ساير محبوسين و مجبور كردن آنان به اطاعت از خود و حتا لت و  -7
كوب، ضرب و جرح و حتا قتل آنان كه در طول يك سال اخير چند نفر از محبوسين توسط 

 . اند آنان به قتل رسيده
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تعصبات قومي، سمتي، زباني و مذهبي و اقدام براي تفكيك محبوسين تحريك و تشديد  -8
 ...ها بر اساس قوم، سمت، زبان و  ها و بالك در اطاق

ها و برخوردها بين محبوسين و اقدام به محاكمه كردن و جزا دادن  براه انداختن نزاع -9
 . خودسرانه محبوسين

مخدر و معتاد ساختن عمدي ارتكاب مفاسد اخالقي و تجاوزات جنسي و انتقال مواد  -10
 . محبوسين ديگر

كه اين عده آشوبگر را از ديگران  هاي متعدد محبوسين ديگر مبني بر اين شكايت -11
 . تر زندگي كنند تجريد كنيد تا ديگران راحت

ها حتا آناني كه حكم اعدام   مانع شدن از خارج كردن افراد محكوم به اعدام از بالك -12
 . شيح شده بودآنها از طرف رييس جمهور تو

تن ندادن به احكام قانون و مقرره محابس در مورد مسايل مربوط به دسپلين محبس و  -13
تفكيك و تصنيف محبوسين از نگاه نوع جرم و جزا و غيره و تن ندان به تالشي به منظور جمع 

 . آوري اشياي ممنوعه و وسايل غير قانوني ضاربه و جارحه و غيره

 . هاي سواد آموزي و حرفوي و صناعتي ين در كورسمانع شدن از اشتراك محبوس -14

هاي آب و كشيدن و قطع كردن  تخريب اموال و تاسيسات محبس و شكستن نل -15
ها و  ها و پنجره ها و حتي توشك و كمپل و شكستن دروازه هاي برق و آتش زدن چپركت كيبل
 .ها و غيره و در اختيار داشتن وسايل برش آهن شيشه

يس يقانوني و غير منطقي مثل تبديلي قوماندان محبس، رتقاضاهاي مكرر غير  -16
 .ها هاي بالك محابس، قوماندان

 مداخالت روبه افزايش از بيرون محبس و تحريك آنان به اهداف سياسي و ضد دولتي  -17
 . است كه اسناد موجود بوده و حتي صداها ثبت شده

بوسين گفت كه محبوسين از وزير عدليه در مورد برخورد وزارت عدليه و اداره محابس با مح
و وزارت عدليه و اداره محابس تمام . تمام حقوق قانوني خود در داخل محبس برخودار بوده اند
ها و حقوق قانوني و معقول آنان را  كوشش خود را به كار بسته تا از هر طريق ممكن خواسته

  :  نمودوي به موارد ذيل به عنوان اقدامات وزارت عدليه اشاره. برآورده سازد
ها در هر هفته يكبار و يا در هر يكماه سه بار مطابق مقرره  آزادي مطلق در پايوازي -1

  . است محابس و حتا زيادتر از آنچه در مقرره آمده
آزادي كامل در دريافت تمام انواع البسته و مواد خوراكه و وسايل ديگر از بيرون محبس  -2

ورداري تعدادي از آنان از فرنيچر و تلويزيون و دارند و برخ عالوه بر آنچه از محبس دريافت مي
 .  و خدمتكارز دفتر جداگانه و آشپاتخت خواب و حت

هاي رسمي و غير رسمي حقوق بشر داخلي و  تا هيها، دي در تماس و ارتباط با رسانهآزا -3
 . خارجي و صليب سرخ و مقامات ديگر و ارايه عرايض و شكايات خود



 

 

عدلي در تعيين هاي  وسه قضايي و كوشش همه ارگانها و پيشرفت پر بررسي دوسيه -4
 اقدام به داير ساختن جلسات محاكمه در داخل محبس و اقدام براي سرنوشت قضايي و حتا

هايي كه از  هاي حقوق در حد امكان توسط وزارت عدليه، هيات تعيين وكالي مدافع و مساعدت
 . اند و ستره محكمه رئيس جمهوري توظيف شده

هاي اعاشوي و خدمات صحي در حد توان و اشتغال در امور حرفوي و در  منديارايه نياز -5
دار شدن وزارت  هاي عدليه و صحت عامه و عهده آخرين اقدام امضاي پروتوكول بين وزارت

 . صحت عامه به ارايه تمام امور مربوط به ارايه خدمات صحي

 . حاكميت قانون محابس و مقرره تنظيم امور محابس -6

يه در برخورد با محبوسين به هيچ صورت مالحظات سياسي را در نظر نداشته وزارت عدل -7
 . و ندارد

كنند كه تحت اسارت قرار دارند در  وزير عدليه عالوه كرد كه اين افراد به ناحق ادعا مي
اند، نه با  حالي كه اينها به حكم قانون و تطبيق عدالت و با فيصله محاكم به محبس آمده

جزا و مجازات حق جامعه است كه از طريق دولت به منظور تامين . غيرهتصاميم سياسي و 
  . شود نظم و امنيت عمومي تطبيق مي

وزير عدليه گفت كه وزارت عدليه در طي اين مدت براي تطبيق قانون و مقرره محابس اقدام 
ون هاي مختلفي از پارلمان و كميسي است و هيات به مذاكره و حل مسالمت آميز قضايا نموده

اند، اما تمام  حقوق بشر و موسسات ملل متحد و صليب سرخ نيز در اين راه تالش نموده
و از طرفي گزارشات متعددي از اداره امنيت ملي درباره . ها بي نتيجه ماند ها و كوشش تالش

  . اقدامات اين عده از محبوسين براي ضربه زدن به نظم و امنيت وجود داشت
ايات رييس جمهور و فيصله شوراي وزيران كه با امضاي رييس آقاي دانش گفت كه طبق هد

 وجود دارد بايد در محبس پلچرخي نظم 1387 / 8 / 20 مورخ 38جمهوري در مصوبه شماره 
هاي دفاع، داخله، عدليه و  لذا با مشاركت وزارت. شد و قانون اعمال شده و محبس تالشي مي

پس از آن، اين . ين منظور يك تيم تشكيل شداداره امنيت ملي تحت رهبري وزارت دفاع به ا
تيم فعاليتش را براي ارتباط و مذاكره با محبوسين براي تطبيق مصوبه شوراي وزيران آغاز 

ه بسته كردن دروازه. نمود ها و آتش  اما آنها به تطبيق پالن تالشي حاضر نشدند و در مقابل ب
رم و يكجا شدن محبوسين هر دو هاي سوم و چها زدن لوازم و شكستاندن ديوارهاي بالك

كه در نتيجه گروپي از افراد پوليس وارد بالك شدند كه تعدادي از افراد . بالك اقدام كردند
پوليس به گروگان گرفته شدند و از سوي ديگر منازعات و زد و خورد بين خود محبوسين نيز 

ن دو طرف برخورد ها وارد عمل شده و بي پس از آن پوليس براي رهايي گروگان. شروع شد
صورت گرفت كه متاسفانه در نهايت از محبوسين هشت نفر كشته و ده نفر زخمي شدند و از 

  . اند افراد پوليس نيز سه تن زخمي شده
 و انتقال افراد آشوبگر به 3وزير عدليه گفت كه پس از اين حادثه تالشي و تصفيه بالك 

 از  متوقف شد و در همين حال شماريهاي ديگر آغاز شد ولي در هنگام شب عمليات بالك
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عمليات . ادن و خروج از بالك با مسوولين تماس گرفتند براي تالشي د4محبوسين بالك 
هاي دفاع، داخله، عدليه و اداره امنيت  تالشي از اول روز جمعه تحت نظر تيم مشترك وزارت
  . ملي و اداره محابس، بدون كدام مشكلي جريان دارد

اي عالوه نمود كه تمام مسووليت اين  براز تاسف شديد از وقوع چنين حادثهوزير عدليه با ا
  . اي آشوب طلب و متمرد است حادثه بر دوش عده

وزير عدليه گفت كه حكومت وظيفه قانوني خود را انجام داده است و ما در برابر چنين 
  . هاي مخل نظم و امنيت با قاطعيت برخورد خواهيم كرد دسايس و شورش

  . گفتايان وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان به سواالت خبرنگاران پاسخ در پ
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  وزير عدليه طرح قانون

  احوال شخصيه اهل تشيع  
  را به ولسي جرگه معرفي كرد

  
  

  
  

آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و داكتر محمد كريم باز سرپرست 
 قوس 6ارلماني، طرح قانون احوال شخصيه اهل تشيع را روز چهار شنبه وزارت دولت در امور پ

  .  به ولسي جرگه معرفي كردند1387



 

 

وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان ضمن هنگام معرفي طرح قانون احوال شخصيه به ولسي 
 هبه، جرگه گفت كه در طرح اين قانون مسايل فهقي مذهب شيعه از جمله، اهليت، خانواده، وصيت،

ارث، نكاح، مهر و طالق گنجانيده شده و بعضي از موارد ديگر مانند نكاح موقت كه در مذهب شيعه 
  . است وجود دارد از طرح ياد شده حذف گرديده

قانون احوال شخصيه اهل تشيع به تاسي از حكم ماده يكصد و سي يكم قانون اساسي افغانستان به 
 ماده، 253 فصل و 18صيه اهل تشيع وضع، در سه بخش و منظور تنظيم امور مربوط به احوال شخ

  . گرديده است
  اهليت و شخصيت : بخش اول
  احكام عمومي: فصل اول
  اهليت: فصل دوم
  غايب: فصل سوم
  حجر : فصل چهارم
  واليت: فصل پنجم
  خانواده: بخش دوم
  قرابت: فصل اول
  خواستگاري و نامزدي: فصل دوم
  موانع نكاح : فصل سوم
  شرايط صحت عقد نكاح : رمفصل چها
  آثار عقد نكاح: فصل پنجم
  انحالل عقد نكاح : فصل هفتم
  نفقه: فصل هشتم
  اوالد: فصل نهم
  احكام وصيت، ارث، وقف هبه: بخش سوم
  وصيت: فصل اول
  ارث: فصل دوم
  وقف و انتفاع منافع: فصل سوم
  هبه: فصل چهارم

كمه جمهوري اسالمي افغانستان با تعيين بر اساس ماده دوم طرح قانون احوال شخصيه، ستره مح
و در مواردي كه . سازد قضات شيعه واجد شرايط، زمينه تطبيق اين قانون را در محاكم فراهم مي

حكمي در اين قانون وجود نداشته باشد، محكمه مطابق فقه جعفري و به اساس فتواي مرجع تقليد 
عليه  انتخاب مرجع تقليد ميان مدعي و مدعيهر گاه در مورد . نمايد وقت اهل تشيع اصدار حكم مي

عليه  اختالف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعي و در حقوق اهللا به نظر مجتهد مدعي
عليه پيرو  و همچنين در حاالتي كه مدعي پيرو يك مذهب و مدعي. گيرد اصدار حكم صورت مي

باشد، محكمه در موارد حق اهللا مطابق به احكام مذهب ديگر بوده و احكام هر دو مذهب تعارض داشته 
  . نمايد عليه و در موارد حق العبد مطابق به احكام مذهب مدعي، اصدار حكم مي مذهب مدعي
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  وزير عدليه، قانون
  امور ذاتي افسران و بريدمالن ارودي ملي
  را به ولسي جرگه ارايه نمود

  
  
  

فاع ملي، توسط وزير عدليه جمهوري اسالمي قانون امور ذاتي افسران وبريدمالن وزارت د
 قوس 4افغانستان و با حضور آقاي داكتر كريم باز سرپرست وزارت امور پارلماني، روز دوشنبه 

  .به منظور تصويب به ولسي جرگه ارايه شد1387
 آقاي دانش در هنگام ارايه اين قانون با اشاره به نقش ارودي ملي در حفظ استقالل و تامين 

ارودي ملي درهر نظام، دولت و كشوري پاسدار مرزها و حافظ استقالل و :  كشور، گفتامنيت
  .تماميت ارضي آن كشور است

آقاي دانش در ادامه سخنانش در ولسي جرگه تصريح نمود كه دفاع و پاسداري از تماميت 
ي وي درمورد محتواي قانون امور ذات. ارضي افغانستان نيازمند توجه به اردوي ملي است

اين قانون از لحاظ محتوا معادل قانون خدمات ملكي : افسران و بريدمالن اردوي ملي گفت
است با اين تفاوت كه اين قانون فقط در مورد نظاميان به خصوص افسران و بريدمالن اردوي 

  .شود ملي افغانستان به اجرا گذاشته مي
ي پيش از اين نيز در باره افسران قانون امور ذات: وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان افزود

هاي دفاع، داخله،  هاي نظامي به شمول وزارت ها و اداره وجود داشت كه شامل تمام وزارت
  . گرديد عدليه، سرحدات، فوايد عامه و مخابرات مي

: آقاي دانش در مورد هدف از تدوين قانون امور ذاتي افسران و بريدمالن اردوي ملي گفت
تاي ايجاد ريفورم و اصالحات اداري و مطابق با نظام داوطلبي روي دست اين قانون در راس

و بعد از قوانين محاكم عسكري و اجراآت جزاي عسكري اين چهارمين قانون . است گرفته شده
  . باشد مربوط به اردوي ملي مي

گفتني است كه اين قانون به افسران و بريدمالن اختصاص دارد و براي عساكر اردوي ملي 
  . نون جداگانه اي تنظيم خواهد شدقا

  :ماده به ترتيب ذيل تنظيم شده است69اين قانون در نه فصل 
  قانون شرايط تقرر و استخدام، رديف ورتب؛ : فصل اول -



 

 

حقوق و وجايب افسران وبريدمالن وامتيازات ومعاشات و خدمات تحصيلي و : فصل دوم -
 صحي؛ 

و خدمتي و تحصيلي و احتياط موقت و افسران و بريدمالن در موقف اصلي : فصل سوم -
 غير موقت و حالت اظطرار؛

 ترفيع افسران وبريدمالن ومدت خدمت؛: فصل چهارم -

 تقرر وتبديلي افسران وبريدمالن وشرايط آن؛: فصل پنجم -

 فصل ششم رخصتي و اقسام و حاالت وشرايط آن؛  -

 حاالت انفصال از وظيفه، استعفا و تقاعد وشرايط آن؛: فصل هفتم -

 حاالت احتياط موقت وغير موقت و حقوق و امتيازات اين حاالت؛:  فصل هشتمدر -

 .احكام متفرقه امورذاتي: فصل نهم -

قابل ياد آوري است كه تصويب قانون امور ذاتي افسران و بريدمالن اردوي ملي امتيازات 
 است و تصويب اين قانون خاصي را براي اين قشر نظامي وزارت دفاع ملي در نظر گرفته

تواند در بهبود وضعيت وشرايط كاري افسران و بريدمالن ارودي ملي نقش مهم و تعيين  مي
  . باشد كننده داشته
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  جلسه مشترك 

  هماهنگي و نظارت
  بخش حاكميت قانون داير گرديد

  
 

 تحت رياست  قوس9روز شنبه هماهنگي و نظارت بخش حاكميت قانون  جلسه مشترك
آقاي القضات و رييس ستره محكمه با حضور داشت  لسالم عظيمي قاضيپوهاند عبدا

كتر احمد مشاهد رييس آقاي ارنوال، س محمد اسحق الكولويآقاي سروردانش وزير عدليه،  دا
ن نماينده وكرستوفر معاو الكسندرآقاي كميسيون اصالحات اداري و خدمات ملكي و 

  .گرديد سرمنشي ملل متحد در افغانستان، داير
هاي قوه   قاضي القضات و رييس ستره محكمه از پيشرفت آقاي عظيميجلسه ابتداي در 
و قضايي كه بيشتر معطوف به  يه در روشني ستراتيژييقضا انكشاف ملي و برنامه ملي عدلي 

هاي ارتقاي ظرفيت قضات و  برنامه يه،ياداري اصالحات قوه قضا تآساده سازي سيستم اجرا
قضايي، تجهيز اداره با تكنالوژي جديد،  موزشيآهاي  پيشبرد برنامهمنسوبين قضايي از طريق 

ايجاد ميكانيزم هماهنگي عدلي و قضايي واليتي بود،  دستاوردها در مبارزه عليه فساد اداري و
طريق كميسيون  ن ازآاداري در قوه قضاييه كه پروسه  صحبت نموده و از روند اصالحات

المللي اياالت متحده  اتحاديه اروپا و اداره انكشاف بين اصالحات اداري و همكاري كميسيون
  . ياد كرد شود امريكا به پيش برده مي

هاي  پيشرفت مورددر جمهوري اسالمي افغانستان سرور دانش وزير عدليه آقاي سپس 
وزارت عدليه در راستاي تطبيق استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي و حاكميت قانون 

  . صحبت نمود
واحد حقوق بشر و فعاليت رياست  از ايجاد انجمن وكالي مدافع، تاسيسدليه وزير ع
در رياست عمومي محابس و برنامه اصالحات  و وزارت عدليههاي حقوقي در چوكات  مساعدت
ستراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي  فرصتهاي ايجاد شده درروشنيبه عنوان ها  خانه توقيف
  .ياد نمود

 محمد اسحق الكولوي حارنوال در رابطه به ريفورم واصالحات در آقايهمچنان در جلسه 

  .توضيحات دادها و كاركردهاي اداره لوي سارنوالي  و فعاليتارنوالي سبخش لوي 



 

 

خدمات ملكي از جريان اصالحات  داكتر مشاهد رييس كميسيون اصالحات اداري وسپس 
در زمينه اظهار خوشي نمود وي  ها پيشرفت داده و ازگزارش هاي عدلي و قضايي  اداري ارگان

بخش اداري ستره محكمه عمال تطبيق  ينده ريفورمآعالوه كرد كه در خالل دو هفته 
  .گردد مي

نيز بر ستراتيژي مبارزه با فساد اداري و اصالح اداره،  ن اداره نظارتواحمدي معاوآقاي 
  .سخن گفت هاي اداره مربوط درمورد فعاليت

طريق  به سكتور عدلي و قضايي كه از المللي نسبت نابع بينهاي م اين نشست كمك در
گرفته و از جانب  ارزيابي قرار  مورد،گيرد  صورت مي. اس. دي. ار.بانك جهاني و اداره اي

  .ه گرديديجانبه ارا زمينه توضيحات همه هاي عدلي و قضايي در مسوولين ارگان
منشي ملل متحد در امور افغانستان،  رن نماينده سوستوفر معاويكر ندرا جلسه الكس پاياندر

هاي عدلي و قضايي را اميد واركننده و  مده در نهادآعمل ه ها و اصالحات ب اداره يوناما پيشرفت
كه در مدت كم كارهاي خوبي در جهت تحقق مطالبات  و اضافه نمود قابل ستايش دانست

هاي كنفرانس  رحله دوم كمكو اطمينان داد كه در اينده نزديك م كنفرانس روم انجام يافته
اين  در. گرديد غاز خواهدآطريق بانك جهاني  قضايي افغانستان از روم به سكتور عدلي و
هاي عدلي و  پروژه هاي كمك كننده به سكتور عدلي و قضايي و مسوولين جلسه سفراي كشور

 كميسيون، » پي. دي. ان.يو« – ». سي. دي. او. ان.يو« – ». دي. آي. اي. اس.يو«قضايي 

  .اتحاديه اروپا و بانك جهاني اشتراك نموده بودند
ت براي مزيد معلومات گزارش مختصري كه از سوي وزارت عدليه در اين نشس

  :مطرح شد، در ذيل آورده شده است
  1387 قوس 9 در جلسه حاكميت قانونشده گزارش مختصر ارايه 

  :بيق استراتيژيهاي وزارت عدليه در راستاي تط مروري مختصري بر پيشرفت
 مطابق قانون وكالي مدافع، وزارت عدليه موظف :تاسيس انجمن مستقل وكالي مدافع

 را تاسيس نمايد كه خوشبختانه وزارت عدليه ي مدافعبود تا در مدت سه ماه انجمن وكال
توانست اينكار را به كمك و همكاري جامعه جهاني در وقت معين آن در تابستان سال جاري 

نامه وكال  اولين اجالس انجمن در ماه اسد سال جاري داير گرديد و در آن اساس. يدتكميل نما
  .به تصويب رسيد و هيات رهبري انجمن انتخاب شد

 به منظور نظارت بر حقوق بشر مطابق معيار :تاسيس واحد حقوق بشر در وزارت عدليه 
 بايد در وزارت عدليه تاسيس نامه افغانستان تذكر يافته است، اين واحد حقوق بشر كه در توافق

پي توانسته .دي.ان.براي اين منظور، وزارت عدليه البته به همكاري و كمك يوناما و يو. گردد
هاي تمويل كننده  است پالن كاري و اسناد پروژه را تكميل نمايد و نيز دو جلسه با كشور
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 و وعده كمك هفيد بودها م البته جلسات با تمويل كننده. جهت تمويل اين پروژه داشته باشد
  . است براي تطبيق پروژه از جانب چندين كشور داده شده

هاي حقوقي در بهار سال جاري از ستره محكمه  رياست مساعدت: هاي حقوقي مساعدت
هاي حقوقي  در اين مدت وزارت عدليه توانست مقرره مساعدت. به وزارت عدليه منتقل گرديد

هاي حقوقي  برساند، يك پاليسي كاري براي ارايه مساعدترا تهيه و به تصويب شوراي وزيران 
تهيه نمايد، كاركنان رياست را تحت ريفورم اداري قرار دهد و اقدامات الزمه را براي ايجاد بورد 

  . هاي حقوقي روي دست بگيرد مساعدت

 پيشرفت در راستاي تحقق برنامه ملي عدلي .1

 ،باشد راي تطبيق برنامه ملي عدلي ميپروژه اصالح سكتور عدلي و قضايي كه گام نخست ب
 ميليون 27.75 بازسازي افغانستان به مبلغ يجه  توسط صندوق و2008 مارچ 28به تاريخ 
به قرار ي  قابل مالحظههاي   زير نظر دولت افغانستان پيشرفت وي به تصويب رسيديدالر امريكا

  : است داشتهذيل 
  .نك جهاني عقد گرديده استقرارداد كمك بالعوض براي تمويل پروژه با با •
ارنوال، وزير ماليه سكميته عالي نظارت به عضويت جاللتمابان هر يك قاضي القضات، لوي  •

  .است و وزير عدليه ايجاد گرديده
  .گردد  نظارت بر پروژه به طور منظم داير ميعاليجلسات كميته  •
الن شده براي ارنوالي در راستاي پيشبرد امور پسستره محكمه، وزارت عدليه و لوي  •

طور فعال سهم داشته ه  همكاري بانك جهاني، وزارت ماليه و وزارت اقتصاد باتطبيق پروژه ب
  . اند

 كار آغازه  عمال ب2008رييس واحد حمايت از پروژه انتخاب گرديده و در ماه دسامبر  •
  . مايدن مي
جات براي  دهي جهت خريداري عراي مليون دالر امريكا4.7يدي در خصوص ياخيراً نامه تا •

  . است ارنوالي از طرف بانك جهاني صادر گرديدهس محكمه و لوي هوزارت عدليه، ستر
  .است هاي مختلف ترتيب گرديده سند پروژه براي پروژه/ پالن15در حدود  •
 2008نين پروژه براي ستره محكمه و وزارت عدليه انتخاب گرديده و در ماه دسمبر ومعاو •

  .نمايند  ميكار را آغاز
زات تكنالوژي يخصات تخنيكي در مورد موبل و فرنيچر، تجهيزات دفتري، تجهمش •

هاي حقوقي و  هاي مساعدت معلوماتي براي هر سه اداره تهيه گرديده و كار تهيه طرزالعمل
  . است رفته  پيشيآگاهي حقوقي تا اندازه زياد

ح سكتور عدلي و است كه نماينده بانك براي پروژه اصال يد نمودهيبانك جهاني اخيراً تا •
  .  عمال كار اش را در كابل آغاز خواهد نمود2009ي در ماه جنوري سال يقضا

 تطبيق اصالحات اداري در وزارت عدليه .2



 

 

منظور ارايه خدمات بهتر به مردم افغانستان از ه  بلند بردن ظرفيت كاري وزارت ب:هدف
و تشويق كاركنان با اساس شايستگي بر طريق اصالح ساختار تشكيالتي، استخدام افراد 

  . ايش معاشاتافز
را با همكاري كميسيون خدمات ملكي در ) آر.آر.پي(وزارت عدليه پروسه اصالحات اداري  •
   . آغاز نمود1384سال 
 از طريق رقابت آزاد تكميل  را واليت استخدام كاركنان21وزارت تا كنون در مركز و  •
البته در . اند  عالي رتبه استخدام گرديدههاي  واليت ديگر افراد در پست12 و در است نموده
  . ين رتبه واليات متذكره استخدام جريان دارديهاي پا پست

  هاي مشخص وزارت در راستاي تطبيق ريفورم اداري Ĥورددست
البته مرحله (هاي اين وزارت به استثناي محابس تحت ريفورم قرار گرفته  تمامي رياست •

  ،)اول و دوم را سپري نموده اند
  ، تن در مركز400 تن در واليات و 584تخدام اس •
  ،ارزيابي اجراات تعدادي از كارمندان وزارت صورت گرفته است و پروسه جريان دارد •
   ،)واليت كابل(تكميل نيازسنجي آموزش تمامي كارمندان دفترمركزي  •
 ،، انگليسي و كمپيوترمديريتهاي اداره و   در بخش وزارت كارمند302 آموزش •

   ،در وزارت عدليه) ريمو( تطبيق اصالح اداره عامه ايجاد واحد •
 ،هاي متعدد در مورد تطبيق بهتر ريفورم در سطح مركز و واليات تدوير وركشاپ •

با توشيح قانون   سنبله سال روان16 ، به تاريخاتتطبيق سيستم جديد رتب و معاش •
موارد . رديد در وزارت عدليه آغاز گ،كاركنان خدمات ملكي توسط مقام رياست جمهوري

  :ها پيشرفت
   ، در وزارتاتكميته كاري براي تطبيق سيستم جديد رتب و معاشدو ايجاد  •
  ،تكميل بازنگري تشكيالت وزارت عدليه و معياري ساختن آن •
 قانون كاركنان خدمات ملكي باانكشاف و معياري سازي تمامي لوايح وظايف در مطابقت  •

  ،تكميل گرديده
  ،تب قبلي با رتب جديدتكميل ديتابيس مقايسوي ر •
ه به 9گانه و درجات  12تعديل رتب  •   و،باشد  رتبه جديد در حالي تكميل مي8 گان

خر ماه قوس سال جاري آ تا وزارت عدليه اتمرحله پالنگذاري سيستم جديد رتب و معاش •
  .گردد تكميل مي

  ها در راستاي تطبيق اصالحات اداري مشكالت و چالش
  ،نگرديده استه مواجوزارت به كدام مشكل خاص  •
   به خاطر از دست دادن وظايف شان، وترس كاركنان •
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ه هاي قانون جديد كاركنان ملكي ب كمبود افراد با تجربه و تحصيل يافته مطابق به معيار •
 . خصوص در واليت

 ريفورم محابس .3

ها يك پالن  خانه در محابس و توقيف) آر.آر.پي(وزارت عدليه براي تطبيق اصالحات اداري 
   : چند مورد مهمتذكر. است  را تهيه نموده1392 الي 1388نج ساله پ

   در پنج سال، تن10100 تن به 4298ها از  افزايش كاركنان محابس و توقيف خانه •
   ،1387ها براي تطبيق اصالحات اداري در سال  آمادگيآغاز  •
يسيون خانه مطابق پروسه استخدام كم افراد جديد در محابس و توقيفتمامي استخدام  •

   ،اد صورت خواهد گرفتزاساس اصل شايستگي و رقابت آه اصالحات اداري و ب
نمايند  كار آغاز ميه افراد جديدالتقرر بعد از سپري نمودن موفقانه تعليمات مسلكي عمال ب •

   ،آر مستفيد شوند.آر.توانند از امتيازات اضافي پي و بعد از امتحان مي
   ،در هر شش ماه يكبار ارزيابي خواهد شدها  هاجراات منسوبين محابس و توقيف خان •
به كمك كميسيون اصالحات ها  خانه استخدام منسوبين ملكي براي محابس و توقيف •

   ،اداري صورت خواهد گرفت
ها توسط يك كميته  خانه هاي نظامي و ملكي محابس و توقيف استخدام افراد در بست •

يه و كميسيون اصالحات اداري صورت وزارت عدلرياست اداري   ومشترك از رياست محابس
   ،خواهد گرفت

درجه و محل وظيفه از سال اول الي  /پالن شامل يك جدول استخدام افراد باساس بست، رتبه •
  ،باشد سال پنجم مي

وزارت عدليه در پالن براي استخدام كاركنان بيشتر طبقه اناث و ارتقاي ظرفيت آنها اقدامات  •
    ، واست در نظر گرفتهخاص را 

  . در پنج سال آينده به مبلغ تقريبا هفتاد و هشت ميليون دالر نياز استپالن براي تطبيق اين  •

   هاپيشرفت
  ،پالن براي ريفورم محابستكميل  •
تكميل پيشنهاد ريفورم محابس براي كاركنان نظامي و ملكي و ارايه آن به كميسيون اصالحات  •

 ، واداري و مقام رياست جمهوري جهت منظوري

وايح نيز در حال تدوين ميبراي •   .باشد  تطبيق بهتر اصالحات، طرزالعمل و ل

  چالش ها
  ها و همچنان براي رياست عمومي محابس، خانه ها براي محابس و توقيف نبود زيربنا •
  كمبود تجهيزات و لوازم دفتر و وسايل امنيتي، •
  كمبود وسايط حمل و نقل براي محبوسين و پرسونل محابس، •
  تم بهتر براي تعليم و تربيه مسلكي پرسونل، وعدم موجوديت سيس •
  .عدم موجوديت مراكز صحي در محابس •



 

 

   نشست دهمين نتايج

  هاي عدلي و قضايي كميته هماهنگي ارگان
  

هاي عدلي و قضايي به رياست محترم بها الدين بها  دهمين نشست كميته هماهنگي ارگان
 محترمين عبد الرشيد راشد عضو عضو ستره محكمه و رييس ديوان عالي جزا و به اشتراك

ستره محكمه و رييس ديوان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و نظامي، داكتر محمد قاسم 
ن مسلكي وزارت عدليه، مرستيال لوي سارنوالي، سارنوال عمومي اختصاصي يهاشمزي معي

مومي هاي حراست قانون رياست جمهوري، مشاور حقوقي رياست ع امنيت ملي، رييس ارگان
هاي چهارگانه شهر كابل و يك عده از نمايندگان ذيصالح  امنيت ملي، روساي محاكم حوزه

هاي عدلي و قضايي بعد از ظهر دو شنبه بيستم عقرب تشكيل جلسه داده و بر موضوعات  ارگان
  : شامل اجندا بحث نمود و روي مسايل ذيل تفاهم به عمل آورد

 استيناف واليت كابل پيرامون تحقيق جرايم توسط  در رابطه به استهداي رياست محكمه-1
 قانون اساسي قرار دارد بحث همه جانبه 134رياست عمومي امنيت ملي كه در منافات با ماده 

هاي حراست قانون رياست  صورت گرفت، نظر به معلوماتي كه از جانب محترم رييس ارگان
 مشكل به رياست عمومي امنيت خاطر حل اينه جمهوري ارايه شد، جاللتماب رييس جمهور ب

اند تا در مطابقت با قوانين نافذه طرح الزم را ترتيب و غرض  ملي و وزارت عدليه وظيفه سپرده
توشيح تقديم نمايند كه البته با توشيح طرح مطلوبه تناقض قانوني موجود از ميان برداشته 

  . شود مي
رم كشف و تحقيق عالوه كردند تا به هاي محت محترم بها با استفاده از فرصت خطاب به ارگان

ترين  خاطر انتفاي شايبه اتهام لت و كوبي متهمين در پروسه تحقيق اقرار آنان را در نزديك
محكمه محل درج وثيقه شرعي نمايند، زيرا مطابق قانون اقراري كه به رضا و رغبت در محضر 

  . گردد محكمه گرفته شود، اقرار صحيح محسوب مي
يه بالخصوص در جرايم مهم و يه متهمين برائت يافته از جانب محاكم ابتدا در رابطه ب-2

گيري  گردند ولي از مراحل بعدي محاكموي كناره سازمان يافته كه با انفاذ حكم ابتدايه رها مي
گيرند و به اصدار حكم   هاي آنان را بدون محكومين تسليم نمي كنند و محاكم فوقاني دوسيه مي

در اين زمينه تفاهم به عمل آمد . ورزند، جر و بحث الزم صورت گرفت  نميغيابي نيز مبادرت
هاي محترم عدلي و قضايي در مورد اتخاذ يك مصلحت الزم كه متناسب به خواست  تا ارگان

اوضاع و احوال كنوني بوده و با روحيه قوانين نافذه نيز سازگاري داشته باشد در جلسه بعدي 
  . مه جانبه نمايندكميته هماهنگي ابراز نظر ه



 

 

 

 

ت
دال

، ع
الق

 اخ
ن،

نو
 قا

ه؛
تر
س

 گ
در
ت 

مي
اك

ح
  

  

37  
 

ت يافته از جانب محاكم ئهاي مهم برا اما عجالتا به منظور تسريع رسيدگي استينافي دوسيه
ابتداييه تجويز بعمل آمد كه سارنوالي در چنين موارد به اسرع وقت اعتراضش را به محكمه 

ي عاجل ها را در اجنداها دوم تقديم نمايد و محكمه استيناف هم مكلف است تا همچو دوسيه
گيري  تنظيم نموده و فيصله استيناف در كمترين زمان ممكن صادر شود تا امكان كناره

  . متهمين برايت يافته از محاكمه استيناف منتفي گردد
همچنان در مورد صدور احكام غيابي، بخاطر آگاهي بيشتر محاكم توضيح مندرج صفحه 

 كه به تصويب شوراي عالي 1386 نشريه سمينار عالي روساي محاكم منعقده عقرب 118
داشتن متهم برايت يافته بدليل  تحت حبس نگه«: ستره محكمه رسيده است ذيال تكرار شد

نداشتن ضامن سر با موازين عدالت سازگاري ندارد لهذا شخص بري الذمه شناخته شده از 
امكانات حبس رها گردد و در صورت احضار وي در محاكم فوقاني هر گاه با كاربرد و سايل و 
  » .جلب و احضار حاضر نگردد، از احكام مربوط به فيصله غيابي در مورد استفاده به عمل آيد

خانه عند المجلس استماع شد   اظهارات آمر توقيف واليت كابل در مورد مشكالت توقيف-3
  : و به خاطر حل مشكالت مطروحه كميته چنين تجويز نمود

رنوشت را به اختيار محاكم چهارگانه حوزوي شهر  آمريت توقيف فردا لست متهمين بي س-
اند به اسرع وقت جلسات قضايي را دعوت و سر نوشت متهمين  كابل قرار دهند و محاكم مكلف

  . را معلوم نمايند
 اداره محترم لوي سارنوالي با اعزام سارنواالن مربوط چگونگي تطبيق احكام محاكم ابتداييه -

دليل عدم پرداخت ه ن و نيز عدم رهايي برخي از محكومين بمبني بر برايت و رهايي متهمي
  . پول ذمت آنها را بررسي نمايند

 كميته بر اساس تقاضاي وزارت محترم عدليه مبني بر تدوير جلسات قضايي به خاطر -4
داخل محبس يكبار ه هاي محكومين بنابر مشكالت امنيتي و ترانسپورتي ب رسيدگي به دوسيه
هاي امنيت عامه و  بلي به روساي محاكم حوزوي چهارگانه شهر و ديوانديگر طبق تفاهم ق

جزاي محكمه استيناف كابل هدايت داد تا طبق پالن منظم با استفاده از وسايطي كه وزارت 
در محبس ها در محلي كه  دهند به منظور فيصله دوسيه محترم عدليه در اختيار آنان قرار مي

  .  شده به تدوير جلسات قضايي بپردازند فراهممركزي متناسب به شان قضا
 

  
  
  
  
  
 

  



 

 

   قرارداد عرضه خدمات صحي در محابس يامضا
  ميان وزارت صحت عامه و وزرات عدليه

  
پروتوكول همكاي ميان وزارت صحت عامه و وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان براي 

ن مسلكي ييعرضه خدمات صحي در محابس كشور توسط داكتر محمد قاسم هاشمزي مع
 قوس 30وزارت عدليه و داكتر فيض اهللا كاكر معين وزارت صحت عامه، روز پنج شنبه 

  . امضا شد1387
بر اساس اين قرارداد وزارت صحت عامه ستراتيژي خدمات صحي محابس را به هدف بهبود 
وضعيت صحي محبوسين از طريق عرضه خدمات وقايوي و معالجوي براي تمام اشخاص بالغ 

و محجوزين و اطفال كه همراه با مادرشان در محبس و يا مراكز مراجعوي ) و اناثذكور (
  .نمايد اند، ايجاد مي مربوط وزارت صحت عامه

داكتر فيض اهللا كاكر در مراسم امضاي اين قرارداد گفت كه از اين پس عرضه خدمات صحي 
هاي پي  ث و نشستوي عالوه كرد كه طي بح. باشد در محابس به عهده وزارت صحت عامه مي

است تا در  هاي عدليه و صحت عامه، نهايتا وزارت صحت عامه متعهد شده در پي ميان وزارت
  . عرضه خدمات صحي به محبوسين و محجوزين، وزارت عدليه را ياري رساند

به گفته داكتر كاكر معين وزارت صحت عامه اين وزارت با ايجاد يك آمريت و كمك به 
  . ي در اين زمينه فعاليت خواهد كردهاي خدمات صح رياست

ن مسلكي وزارت عدليه گفت كه وزارت عدليه در يهمچنين داكتر محمد قاسم هاشمزي معي
كنار تعليم و تربيه و تهيه مواد غذايي براي محبوسين و محجوزين، وظيفه عرضه خدمات 

رضه خدمات صحي براي آنها را نيز به عهده داشت كه پس از امضاي اين قرارداد وظيفه ع
  . شود صحي به عهده وزارت صحت عامه كشور گذاشته مي

ن مسلكي وزارت عدليه افزود كه وزارت صحت عامه در راستاي ترك اعتياد و معالجه يمعي
  . بيماران رواني نيز اقدامات اساسي را روي دست خواهد گرفت

ي ملي با در بر اساس اين قرارداد عرضه خدمات صحي محابس به طور كامل در سيستم صح
هاي موجود امراض خاص و راجع  نظرداشت تصديق نامه كاركنان، آموزش و معيارها، برنامه

خدمات صحي محابس تكميل . ها، بطور كامل يكجا خواهد شد كردن مريضان به شفاخانه
  . گردند ، تمويل ميصحي بوده كه از طريق منابع مختلفهاي  كننده فعاليت

  : باشد  جزء مي12حابس متشكل از استراتيژي خدمات صحي در م
  وقايه -1
 نظارت اپيد ميولوژيكال -2

 خدمات معالجوي -3

 خدمات تخصصي طبي -4

 )ايدز/HIVشامل امراض توبركلوز و (كنترول امراض ساري و تداوي  -5
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 صحت رواني -6

كاهش تقاضاي مواد مخدر و كاهش خطر (خدمات براي استفاده كنندگان مواد مخدر  -7
 )مواد مخدر

 معيوبيت -8

 ص حبسمسايل خا -9

  مواظبت قبل و بعد از تولد -10

 صحت طفل و معافيت -11

 اكمال ادويه جات اساسي  -12

عرضه خدمات صحي محابس به طور مشترك توسط وزارت صحت عامه عمدتا در محابس 
بزرگ؛ و توسط موسسات تطبيق كننده طرف قرارداد با وزارت صحت عامه عمدتا در محابس 

زي پل چرخي در كابل يك شفاخانه كوچك و همچنين محبس مرك. گردد كوچك، تطبيق مي
  .خواهد داشت

هاي وزارت عدليه نقش نظارتي خود را از  خانه واحد صحي رياست عمومي محابس و توقيف
عرضه خدمات صحي حفظ نموده ولي با آنهم، خود آن به مثابه عرضه كننده خدمات عمل 

عامه يا موسساتي كه خدمات صحي در محابس به طور مجموعي توسط وزارت صحت . كند نمي
وزارت صحت عامه با اين هدف با آنها در تفاهم با وزارت عدليه، عقد قرارداد نموده باشد عرضه 

خانه از چگونگي عرضه  مسوول واحد صحي رياست عمومي محابس و توقيف. خواهد شد
خدمات صحي در محابس نظارت نموده و در سطح مركزي با تنظيم كننده خدمات صحي 

  . كند هاي شان را هماهنگ مي ت عامه در محابس، فعاليتوزارت صح
طبق اين قرارداد مسووليت وزارت صحت عامه، روساي صحت عامه واليات و نمايندگان آن، 

  :باشد در قسمت خدمات وقايوي و معالجوي؛ موارد ذيل مي
دادن مشورت به خاطر بهبود وضع زندگي محبوسين، مخصوصا در ارتباط با خطرات  −−−−

  ي صحي ناشي از آن؛احتمال
  تطبيق اقدامات كنترول حشرات در جاي الزمه؛ −−−−
بازديد و معاينه سلول ها به شكل هفته وار و دادن فرصت به محبوسين تا پيرامون  −−−−

  موضوعات صحي شان صحبت نمايند؛ 
  ؛)شامل كاركنان موظف وزارت عدليه(عرضه خدمات صحي به تمام محبوسين  −−−−
هاي مراجعوي بر اساس   و تداوي در شفاخانهعرضه رايگان خدمات صحي تشخيصيه −−−−

  تجويز داكتر محبس؛
معاينه تمام محبوسين جديد الورود و ايجاد دوسيه صحي طور محرم براي هر محبوس  −−−−

چه مريضي مزمن داشته و يا وضعيت صحي شان ايجاب اقدام فوري تشخيص و يا معالجه را 
  داشته باشد؛

داشته باشند يا  ن كه وضعيت وخيم صحي ميايجاد يك دوسيه محرم براي تمام محبوسي −−−−
  آناني كه به بيش از يك سال حبس محكوم شده باشند؛



 

 

همكاري با مقامات مربوط جهت شناسايي و رهايي محبوسيني كه بر اساسات  −−−−
بشردوستانه به خاطري كه در مراحل اخير زندگي قرار دارند و يا داراي مريضي شديدي كه 

   رهنمودها و توجيهات طبي؛مطابق بهقابل تداوي نباشد  
هاي وزارت صحت عامه در قسمت  اداره و اكماالت در عرضه  همچنين از جمله مسووليت

   باشد؛ ر محابس كشور موارد ذيل ميخدمات صحي د
  داري فرنيچر، تجهيزات و ساير اقالم ضروري براي تاسيسات صحي؛ تهيه و تدارك و نگه −−−−
ه جات و ساير ذخاير طبي مطابق به مجموعه داري و توزيع ادوي تهيه و تدارك، نگه −−−−

  خدمات صحي در محابس؛
  ثبت دقيق چگونگي پيشبرد كار اكمال ادويه جات؛ −−−−
م ضرورت، در حمل و نقل كاركنان صحي از محبس مركزي و مراكز تعليم و  −−−− در هنگا

  . تربيه محجوزين، سهولت فراهم نمايد
هاي  هاي وقايوي و معالجوي زمينه وزارت عدليه نيز مسووليت دارد تا در قسمت مواظبت

  : ذيل را فراهم آورد
تامين شرايط زندگي براي محبوسين تا خطرات صحي احتمالي عليه آنها را به حد اقل  −−−−

  برساند؛
  هم آوري سهولت براي كنترول حشرات؛اقدامات جهت فرا −−−−
و تهيه غذا براي محبوسين تحت معاينه و يا محبوسين داخل بستر در شفاخانه پلچرخي  −−−−

  توانند؛ تهيه شير براي اطفالي كه با مادران محبوس شان بوده و از شير مادر تغذيه كرده نمي
شامل آب، حفظ الصحه، حرارت، تصفيه هوا، (تهيه و محافظت از تاسيسات صحي  −−−−

  ؛ )روشني و برق
  فراهم آوري سهولت براي معاينات اوليه تمام محبوسين جديد الورود؛ −−−−
  هاي محبوسين بر حسب تجويز كاركنان صحي؛ راي نيازمندياقدامات براي پاسخگويي ب −−−−
 هاي صحي ملي در حبس؛ فراهم آوري سهولت براي تطبيق تمام برنامه −−−−

  

  

  

  

   اث محابس و ادغامكارگاه آموزشي كارمندان ان

  مجدد زنان زنداني به اجتمـاع برگـزار شـد         
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وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان به همكاري مالي و تخنيكي دفتر مبارزه عليه مواد 

ان محابس زنانه با حقوق مخدر و جرايم ملل متحد، به منظور آشنا ساختن كارمندان و مدير

كارمندان «زندانيان و ادغام مجدد زنان زنداني به اجتماع كارگاه آموزشي دو روزه يي را زير نام 

ه اجتماع  در هوتل 1387 قوس 11روز دوشنبه » اناث محابس و ادغام مجدد زنان زنداني ب

  . ميپل اليف شهر كابل  برگزار نمود

ي چگونگي ارتقاي ظرفيت كارمندان محابس زنانه، ارزيابي در اين كارگاه آموزشي دو روزه رو

  . هاي بهبود وضع زنان زنداني بحث و تبادل نظر به عمل آمد هاي زنان زنداني و راه نيازمندي

هاي وزارت عدليه، در مورد  جنرال امير محمد جمشيد؛ رييس عمومي محابس و توقيف خانه

كنيم كه به  ها تالش مي  داير كردن اين وركشاپبا: هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي گفت

  . تدريج مسووليت محابس زنانه در كشور  به زنان كارآزموده و مسلكي واگذار شود

  . گردد هاي كشور نيز برگزار مي ها در ديگر واليت وي افزود اين وركشاپ

هاي   واليت تن از كارمندان و مسووالن محابس زنانه زون مركز از30گفتني است كه بيش از 

ميان و پنجشير در اين كارگاه آموزشي دو روزه اشتراك نموده بودند  . كابل، لوگر، پروان، با

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  هفت جنايتكار درشهر كابل اعدام گرديدند
  

 

اي  عده هموطنان متدين كشور در جريان حوادث جنايي چند سال اخير قرار دارند، كه طوري
تاي كسب منافع شخصي و ارضاء ن با اخالل نظم اجتماعي در راساوباش و قانون شك از عناصر

ه ارتكاب زغراي  حيواني خويش با زير پا گذاشتن معيارهاي ديني، مذهبي و اخالقي جامعه، ب

  :اند هاي وحشت بار به ترتيب ذيل مبادرت ورزيده دهنده و تبهكاري جنايات تكان

 ن عابر در واليت بدخشانالطريقي و به شهادت رسيدن دو ت در مورد قطاع -1

همدستي شيرخان كه از  يكي از اين جنايت كاران به اسم سيد ابراهيم فرزند سيف الدين به
تاريخ ه الطريقي بودند ب قبل در ناحيه كوه پيازي ولسوالي درايم واليت بدخشان مصروف قطاع

 راه عمومي در را كه از اي محمد انور و محمد ظريفه  دوتن از عابرين به اسم1381 / 21/7
داده هر دو نفر عابر را شهيد و  حال عبور بودند با فيرهاي متواتر كالشينكوف مورد حمله قرار

قاتلين مورد . را به سرقت بردند  لك افغاني پول سابقه و هشت راس مركب انها330مبلغ 
براهيم از دستگيري در جريان تحقيق سيد ا قرارگرفته و بعد پيگيري و تعقيب موظفين امنيتي
 خان به معاونت در جرم ارتكاب يافته اعتراف نموده، دوسيه بعد بجرم قتل و غارت اموال و شير
يه ولسوالي درايم محول و قرار يارنوال موظف به محكمه ابتداس از اكمال تحقيقات توسط

سيدابراهيم و شيرخان به استناد اقرار به قتل و ربودن پول  28/7/1381 مورخ 1فيصله شماره 
دوسيه به اثر استيناف خواهي . مقتولين به اعدام محكوم گرديدند س مركبيو هشت را
 1381/ 8/ 29 مورخ 3ديوان جزاي واليت بدخشان محول و قرار فيصله شماره  محكومين به
اعتراف سيد ابراهيم به قطاع الطريقي و قتل دونفر عابر محمد انور و محمد ظريف  متكي به
به اعدام و شيرخان بجرم مباشرت در فعل قطاع الطريقي و معاونت فاعل اصلي محكوم  بحيث
موجب ه ديوان جزاي عمومي ستره محكمه ب .قتل به بيست سال حبس محكوم گرديد در

 ديوان جزاي 29/8/1381 مورخ 3 فيصله شماره 30/11/1385 مورخ 741شماره  فيصله
  مورخ1615عه پيشنهاد ستره محكمه ذري. يد نموديمورد محكومين تا را در استيناف

فيصله مذكور را غرض منظوري به مقام رياست جمهوري اسالمي افغانستان 14/12/1385
هاي اعدام و قصاص مندرج حكم  موضوع جهت غور بيشتر به كميسيون موظف دوسيه تقديم و
. گرديد يس جمهوري اسالمي افغانستان تفويضي ر1385 / 7/ 19مورخ  2720شماره 

احكام  ه به تنفيذ فيصله ديوان جزاي عمومي ستره محكمه كه متكي بهكميسيون متذكر
بتاسي از مندرجات . اند قانون و احوال و اوضاع جرمي قضيه صادر گرديده ابراز نظر كرده

جمهوري اسالمي افغانستان   رئيس ستره محكمه12/1385 / 14 مورخ 1615پيشنهاد شماره 
ي شماره يتطبيق فيصله نها و شرايط كنوني كشور،و اوضاع و احوال مربوط بجرم و مجرمين 

 بر اعدام سيد ابراهيم فرزند  ديوان جزاي عمومي ستره محكمه مبني30/11/1385 مورخ 741
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 سيف الدين ولديت سيد شاه مسكونه دواب ولسوالي درايم واليت بدخشان به ارتكاب جرم

اساسي   قانون129تو حكم ماده قطاع الطريقي منجر به قتل دو نفر و چپاول اموال شان در پر
معرض تطبيق   در1387 قوس 9 منظور و روز »ي اخيراي قانون اجراات جزا406و ماده 
  .قرارگرفت

به شهادت رسانيدن چهارتن اعضا خانواده  الطريقي، چپاول پول، موتر و درمورد قطاع -2
  حاجي كفتان و معيوبيت دايمي او و محافظش

 قبل از ظهر تاريخ 30/9ساعت : ست كه ان آاز يجريان اين حادثه هولناك حاك
ولد حاجي كفتان و داكتر ولدرزم خان مبلغ  كه اساميان محمد يوسف  در حالي31/2/1381

استفاده از يكعراده موتر سراچه از كابل به واليت غزني  بيست هزار لك افغاني پول رايج را با
لطريقان كه توسط موتر دادسن از كابل ارغنده ازطرف گروپ قطاع ا دادند، در چوك انتقال مي
گيرند كه در نتيجه محمد يوسف به قتل  مي مورد حمله مسلحانه قرار شان بودنديدر تعقيب ا

 ي كرده است ازمحل فراريتصادمات، دريور جنايت كاران را شناسا رسيده وداكتر كه هنگام
تحقيق شش نفر ديگر آنها  اثر بعد در نفر گرفتار و موصوف ابتدا دو كند وبه اثراطالع مي

بين  فكر ازه ترس گرفتاري ب سه نفر باقيمانده از نفرآن گرفتار و گردد كه سه ي مييشناسا
 تعقيب و اساس عدم موجوديت آنها بتوانند از شوند تا باشد بر عليه مي بردن اقارب ذكور مجني
 همدست شدن با به همين منظور درصدد. الطريقي نجات حاصل نمايند گرفتاري ازجرم قطاع

با دادن پول هنگفت  محمد يوسف مقتول گرديده و پدر پوليس محل سكونت حاجي كفتان
 به همكاري 1381 قوس 3/4 به شبحوزه مربوط  افسران براي محمد علي شيرزاد يكي از

يونيفورم پوليس باالي منزل حاجي كفتان واقع  افراد ملبس با سالح و موصوف با استفاده از
 داكتر كفتان و عبدالجليل پسران حاجي خانتاژ و نتيجه در كابل يورش برده وقلعه فتوح 

رسانيده وحاجي  ولدرزم خان خسربره موصوف را كه قبالً جان به سالمت برده بود به قتل
معلوليت دايمي آنها  نمايند كه منجر به كفتان وحاجت اهللا محافظ وي را شديداً مجروح مي

جريان تحقيق  حاجي كفتان مجروح و ر شناسايي مرتكبين ازطرفدرحادثه اخيربناب. گردد مي
شده شش  كه ازمجموع مرتكبين گرفتار شوند مجموعاً شانزده نفر گرفتار مي يازده نفرديگر و

 نوراحمد فرزند - 3 گل صيل گل فرزند احمد ا-2محمد اشرف فرزند بادام گل -1 نفر آتي

محمد  -6 حسين اسداهللا فرزند احمد - 5غريب داد محمدعلي شيرزاد فرزند -4 نورمحمد
يه يمحكمه ابتدا 6/11/1382  مورخ41موجب فيصله شماره ه ب. حسين حسين فرزند علي

وحكم صادره براساس فيصله شماره  اند مجازات اعدام محكوم گرديده ناحيه هفتم شهركابل به
ديوان  22/6/1383مورخ  535شماره  محكمه استيناف كابل وفيصله27/3/1383 مورخ 81

 ستره 17/8/1383مورخ 1149 طي پيشنهاد شماره يد ويجزاي عمومي ستره محكمه تا
كميسيون تحليل . است جمهوري تقديم گرديده محكمه وقت غرض منظوري به رياست
رياست جمهوري با  19/7/1385مورخ  2720 شماره وارزيابي محكومين به مرگ مندرج حكم
ه ب. تشخيص نمودند جرم حكم صادره را غيرقابل تخفيفدرنظرداشت اوضاع واحوال مربوط به 



 

 

عمومي ستره   ديوان جزاي22/6/1383 مورخ 535ي شماره ي حكم نهاتتأسي ازمندرجا
 قاضي القضات جمهوري اسالمي افغانستان 17/8/1383مورخ 1149 محكمه وپيشنهاد شماره

رمورد محمد اشرف ي دي آن مقام تطبيق فيصله نها21/6/1385مورخ  2337ومكتوب شماره 
گل فرزند احمد گل، نوراحمد فرزند نورمحمد، محمد علي شيرزاد فرزند  اصيل فرزند بادام گل،

محمد حسين فرزند علي حسين درارتباط با ارتكاب  فرزند احمد حسين، غريب داد، اسداهللا
 وقتل سه الطريقي توأم با قتل واخذ مال وحمله به منزل مسكوني حاجي كفتان جرم قطاع
اساسي واحكام   قانون129معلوليت يكي از وارثين او با محافظش درپرتو حكم ماده  فرزند و

 .است اجرا قرارگرفته  درمعرض1387 قوس 9  روزي اخيراً منظور ويمربوط قانون اجراأت جزا
 

  

  شوراي وزيران طرح قانون مراكز اصالح و تربيت اطفال را تاييد نمود
  

 در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري، 1387 قوس 11وز دوشنبه جلسه نوبتي شوراي وزيران ر
  . تحت رياست حامد كرزي رييس جمهوري اسالمي افغانستان داير گرديد

طبق آژنداي جلسه شوراي وزيران، وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان طرح قانون مراكز اصالح 
هاي مندرج ماده پنجاه و چهارم   داشت ارزشاين قانون با نظر. و تربيت اطفال را به جلسه ارايه نمود

قانون اساسي افغانستان و كنوانسيون حقوق طفل به منظور اصالح و تربيه اطفال مظنون، متهم و 
 ماده وضع 42محكوم به حجز و تامين حقوق آنها در مراكز اصالح و تربيت اطفال در شش فصل و 

  . است گرديده
ي افغانستان گفت كه طرح متذكره در برگيرنده احكامي آقاي دانش وزير عدليه جمهوري اسالم

داري اطفال مظنون، متهم و محكوم به حجز و اطفال اناث و ذكور  درباره رعايت حقوق بشر، حسن نگه
هاي حرفوي و عبادت اطفال  تحت حجز در مراكز اصالح و  و فراهم نمودن زمينه كار، تعليم و آموزش

  . زگشت سالم آنها به جامعه استتربيت اطفال است و هدف آنها با
شوراي وزيران بعد از بحث مفصل مسوده قانون مراكز اصالح و تربيت اطفال را مورد تاييد قرار داده 
و وزارت عدليه را موظف نمود تا طرح قانون متذكره را بعد از تعديالت الزم غرض توشيح به رياست 

  . جمهوري اسالمي افغانستان ارايه نمايد
 است كه مراكز اصالح و تربيت به دو بخش باز و بسته تقسيم شده كه در بخش باز آن قابل ذكر

اطفال متخلف از قانون از طرف روز طبق برنامه تنظيم شده مراكز اصالح و تربيت اطفال، تحت تعليم و 
ز و در بخش بسته، اطفال محجو. شوند هاي شان سپرده مي تربيه قرار گرفته و از طرف شب به خانواده
از اين كه قبال مقرره نافذه صرف امور بخش بسته مراكز .  گيرند از طرف شب و روز تحت حجز قرار مي

نمود تا به منظور تنظيم امور  بخش باز آن نيز  اصالح و تربيت اطفال در نظر گرفته بود بناء ايجاب مي
المللي  خصصين داخلي و بينهاي همه جانبه و مشوره با مت لذا بعد از بررسي. باشد قانوني وجود داشته

داري اطفال مظنون، متهم و محكوم به حجز به طور  تصميم گرفته شد تا امور مربوط به طرز نگه
گانه   هاي مراكز اصالح و تربيت اطفال در قانون تنظيم شود اي در بخش جدا
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  وصنايع  هاي تجارت و تاييد طرح قانون اتاق
  ران طرح مقرره آكادمي علوم در شوراي وزي

  
  
  

 به رياست حامد كرزي؛ رييس 1387 عقرب 27 جلسه نوبتي شوراي وزيران روز دوشنبه
  .اسالمي  افغانستان در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري برگزار گرديد جمهور

هاي   طرح قانون اتاق، آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان،نداژ طبق آ
را به جلسه شوراي وزيران طرح مقرره انتخابات آكادمي علوم  وصنايع افغانستان  تجارت و

  .مطرح نمود
م قانون ا م وسيزدها  در روشني احكام مواد دههاي تجارت و صنايع افغانستان طرح قانون اتاق

شوراي به پس از تاييد كميته قوانين غرض تاييد و  ، ماده تسويد14اساسي در چهار فصل و 
  .وزيران پيش گرديد

  :اهداف قانون عبارت است از:  در مورد اهداف اين قانون گفت،دانش وزيرعدليه كشورآقاي 
  ؛  سكتور خصوصين حمايت از حقوق متشبثا-1
 ساير هاي تجارتي، صنعتي، صنفي، خدماتي و بخش   رشد سكتور خصوصي در-2

  ؛هاي اقتصادي فعاليت
 نايع دستي، صنفي وهاي تجاري و صنعتي به شمول ص هماهنگي فعاليت   انسجام و-3

  ؛متشبثان سكتور خصوصي در سطح كشورها و  خدماتي، شركت ها، اتحاديه ها، كوپراتيف
  .المللي بين درسطح ملي وخصوصي انكشاف اقتصادي متشبثان سكتور   رشد و-4

هاي تجارتي و صنعتي به شمول صنايع دستي، صنفي و  با انفاذ و تطبيق اين قانون، فعاليت
ها و متشبثين سكتور خصوصي هماهنگ و منسجم  ها، كوپراتيف ا، اتحاديهه خدماتي شركت

گرديده، سبب فراهم آوري زمينه تسهيالت بيشتر در امور تجارت و صنايع، حمايت از حقوق 
هاي فوق الذكر و ساير  تجار و متشبثين سكتور خصوصي، رشد و انكشاف آنها در بخش

  .مللي خواهد گرديدال هاي اقتصادي در سطح ملي و بين فعاليت
 هاي تجارت متشكل از شوراي عالي، هيات مديره، هيات عامل و ساختار تشكيالتي اتاق

بيني   پيشههاي آن در اساسنامه مربوط صالحيت باشد كه تشكيل وظايف و هيات نظارت مي
  .گردد مي

 ه وهاي عدلي وزارتطرح مذكور را تاييد نموده و  ،شوراي وزيران پس از بحث همه جانبه
نهايي سازند  هاي جلسه طرح قانون متذكره را تصحيح و  طبق پيشنهاد تاماليه را موظف نمود



 

 

وزارت عدليه طرح نهايي را از طريق دفتر وزير دولت در امور پارلماني جهت  همچنين و
  .تصويب به پارلمان كشور ارسال نمايد

؛ طرح مي افغانستانجمهوري اسالدر اين نشست آقاي سرور دانش وزير عدليه همچنين 
اين طرح به تاسي از جز . مطرح نموددر جلسه شوراي وزيران مقرره انتخابات آكادمي علوم را 

 ماده ششم قانون آكادمي علوم جمهوري اسالمي افغانسان به 3فقره   ماده چهاردهم و12
 انتخابات، ظيم امور تمنظور راه اندازي انتخابات در آكادمي علوم افغانستان تدوين گرديده كه

هاي آكادمي علوم  ديپارتمنت ها و نان، رييسان مراكز علمي و آمران انستيتوتورييس، معاو
  . باشد شامل ميرا جمهوري اسالمي افغانستان 

طرح مقرره  و بحث و بررسي الزم، شوراي وزيران پس از شنيدن گزارش وزير عدليه، 
  . مورد تصويب قرار دادانتخابات آكادمي علوم جمهوري اسالمي افغانستان را

 
  


