
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ي

نشان
: 

چهارراهي پشتونستان،
 

ت، 
ت نشرا

ت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، رياس
 وزار

 
دفتر مجله
ي 

ت
 عدال

  

 

/ يازدهمسال           مسلسل  شماره  سد / 78ي  1388 ا  

از   صاحب امتي
  ا .ا . وزارت عدليه ج 

   مسوولمدير

م سروش   حلي

)0799402936(  

  

ر   هيأت تحري
اروق  پوه محمد اشرف رسولي، قانون پوهندوي دكتور ف

اه علي اصغر شهرستاني، قضاوت بشر، پوهندوي  پوه ش

 قضاوتپال حضرت گل حسامي، عبدالقادر عدالتخواه،

پيام،حسن رضايي،  اعيل  صادق باقري، علي  اسم

اده مالستانيحكيمي،   انيسه احرار، انونملق ،عزيزاهللا عليز

محمد  و ، قاسم قاموسمحقق سيف الرحمن ستانكزي

  .طاهر طاهري
  

  ويراستار
ا وپاتر   كل

  ديزاين جلد و صفحه آرايي
  ساميجواد 

ي   امور تايپ و حروفچين
  رومان و طارق

 

  

ي تخصصي، حقوقي و فرهنگي             ماهنامه  
 

  افغاني40قيمت 



 

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

رسالي كمتر از  مقاله .2 يشتر از 10 ا  . نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 صفحه و ب

ن، در صورت امكان، براي درج در مجله فرستاده  .3 يل تايپ شده آ اصل مقاله همراه با فا
 .ود نه كپي آنش

اشد .4 يي ب ه . مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نها چكيده بايد ب
به اختصار بيان كند گونه له را   .اي نوشته شود كه محتواي مقا

مقاله  .5 پشتوي  ين سه تا هفت )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا  ژگان كليدي ب و وا
مقاله آورده شود ول   .واژه در ا

له به قرار ذيل آورده توضيحا .6 بع در پايان مقا رجاع به منا  :شود ت و ا

م خانوادگي نويسنده: كتاب • م كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ،          / نام و نا ن، نا نويسندگا
اشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه  .محل نشر، نام ن

دگي نويسنده، : مقاله • مقاله در داخل گيومه«نام و نام خانوا /  نشريه، دوره، نام»عنوان 
ر، شماره جلد و شماره صفحه يخ انتشا  .سال، تار
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  مقدمه

معاصر مبناي تقسيم بندي نظام   هاي حقوقي 

نظام ي از روشيك يقي  وقي، بررسي تطب ول جهت بررسي قواعد حق هاي حقوقي  هاي متدا
ن براي طبقه بندي نظام. است اً  مبناي واحدي ميان حقوقدانا هاي حقوقي وجود ندارد، طبيعت

ز توافقي حاصل نمي   .شوددر تعداد آنها ني
نظام است كه با تقليل  طبقه بندي  نظامهاي حقوقي به چند خانواده براي آن  به  اين  ها 

د، معرفي و درك نظام هذا،  مع. هاي مختلف حقوقي جهان معاصر آسان شود چند نوع محدو
يندرباره اشد و نتيجه چه خانواده ي ا تمايز حقوقي  كه تقسيم بندي مزبور چگونه بايد ب هاي م

است ن، نظام. بجاست كه پذيرفته شوند، اتفاق نظر حاصل نشده  نشمندا هاي  برخي از دا
بع مختلف حقوقي شناخته شده حقو قي را بر اساس ساختار فوق يا اهميتي كه براي منا

ني، داراي جنبه. انداست، طبقه بندي كرده ات ف ين اختالف يگر بر آنند كه ا ي فرعي برخي د
و آنچه در درجه وع جامعهاست  است، ن د، مالحظات بنيادي  اهميت قرار دار اي كه  ي اول 

ن عامل برقراري خواهند به كمك حقوق اي مي يگاهي كه براي حقوق به عنوا ند، جا د كن جا
ر  لسفي حقوق بايد معيا اني فكري و ف است به ديگر سخن مب اجتماعي شناخته شده  نظم 

تقسيم بندي باشد   .اصلي 
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  جايگاه نظام حقوقي اسالم در جهان معاصر

ل روم و ژرمن- 1    نفوذ متقاب

و ژرمن، سه گروه )Ernest Glasson( ارنست گالسون  تقابل حقوق روم  نفوذ م  با تكيه بر 
تمايز مينظ   :كندام حقوقي را م
نفوذ حقوق روم عميق است،- 1 .ايتاليا، اسپانيا و (  كشورهايي كه در آنها  (. ..  
نقطه- 2 يي كه در  بل گروه اول قرار مي كشورها يي كه در آنها نفوذ ي مقا گيرد، كشورها

روم و ژرمن ضعيف است،  ...).انگلستان،كشورهاي اسكانديناوي، روسيه و (حقوق 

ا پذيرا گشته ام نظ  - 3 د،  هاي حقوقي كه به طور مساوي نفوذ حقوق روم و ژرمن ر فرانسه، (ان
. آلمان، سوييس و  (...  

نفوذ حقوق روم مشخصه است، فقدان  بل انتقاد  ته اين طبقه بندي قا ي گروه دوم قرار گرف
بطه ن خود هيچ گونه تجانسي ندارند، هيچ گونه را ه مزبور در ميا و  مناي ميان كا است، گرو ال 

 .دهد، وجود نداردآن دو را در يك گروه قرار مي» گالسون«نظام حقوقي روسيه كه 

   ميالدي1900ي بين المللي حقوق تطبيقي تقسيم بندي كنگره- 2

   حقوق اسالم، - 1
وساكسون،- 2    حقوق انگل
ين،- 3  وق الت    حق
وق ژرمن،- 4     و حق
وق اسالو- 5    .  حق

اسمن كه محرك اين تقسيم  نظامپروفسور  هاي  بندي است، حقوق اسالم را به گروه 
يه اضافه كرده است ولي پا يست، گرچه با اضافه حقوقي  استوار ن ي اين طبقه بندي چندان 

زل گرديده  ندي كه ظاهراً بر نژاد بوده، متزل ين طبقه ب اسالمي مبناي اولي ا وق  كردن حق
  .است

لمان« تقسيم- 3 وي او   »ل

 نظرها را به تقسيم بندي ساده 1919در سال  )Levy Ulmann( پروفسور لوي اولمان
در آن سه خانواده   .ي كشورها تعيين شده است ي اصلي براي كليهو جديدي جلب كرده كه 

ره اي(، )Europe Continentale –اروپاي بري ( حقوق كشورهاي بري، - 1 اي قا ، )اروپ
نگلستان  استثناي ا د، اروپا به  است،و ديگر جزاير بريتانياي كبيمقصو   ر 

ن- 2  ، و حقوق كشورهاي انگليسي زبا

 . حقوق اسالم- 3
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وق ، سه خانواده»اولمان«  و آمريكا، حق نگليسي  ي حقوقي يعني حقوق اسالم، حقوق ا
وق را بر اساس سه عامل، قانون، عرف و مذهب  فرانسه را تشخيص داده است، و در واقع حق

يهتقسيم مي   .شودورها نميي كشكند، اين تقسيم بندي، شامل حقوق كل

  »سارفاتي« تقسيم - 4

تي  دسته تقسيم مي) Sarfatti(سارفا   :كندحقوق را به دو 
و - 1   حقوق رم، 
 . حقوق كامن ال- 2

يه ندي نيز ايراد دارد زيرا شامل حقوق كل   .شودي كشورها نمياين تقسيم ب

ه- 5    تقسيم هفت گان

(و نولد) Arminjin (آرمنژن   Nold (و ولف) Wollff(شورها را به هفت  حقوق ك
  :خانواده تقسيم كرده اند

   حقوق فرانسه،- 1
  حقوق آلمان،- 2

  حقوق اسكانديناو،- 3

  حقوق انگليس،- 4

  حقوق روسيه،- 5

اسالم، و- 6   حقوق 

 . حقوق هند- 7

لي از ايراد نيست، مشكل مي لمان را كه هر اين طبقه بندي نيز خا توان حقوق فرانسه و آ
ن دو از تركيب عرف به دو  ي و اصول كلي حقوق روم تشكيل شدههاي ژرم اند، منتسب 

ك خانواده اشي از آن است كه قانون مدني آلمان ي ين دو حقوق ن اختالف ا نست،  ي جداگانه دا
تصويب  ين قانون فرانسه و پيش از  و پس از تدو ت،  ر از قانون مدني فرانسه اس قرن جوانت

اجتماعي مهمي در اثر پيدا لمان تحول  اً قانون مدني آ يش ماشين در دنيا رخ داد، طبيعت
تي در دو قانون مشاهده مي يست كه ريشه و خانوادهاختالفا يل آن ن ين اختالف دل -شود ولي ا

  .ي اين دو قانون از هم جدا باشد
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  جايگاه نظام حقوقي اسالم در جهان معاصر

   تقسيم دوسوال كانيزاري-6

Caniz(فيليپ دوسوالكانيزاري  ares( ه، يك طبقه بندي تمايز ساختن سه گرو  با م
يشنهاد مي ادي امر جالبتركيبي و در ب   .كندتري، پ

  هاي غربي،  نظام- 1
و  نظام- 2 يي،   هاي شورا

 .هاي مذهبي  نظام- 3

ز مذهب گرفته نشده،  نظام آنها ا است اما منابع قانوني  ه نخست ملهم از مسيحيت  هاي گرو
است و در نظام نظام اشتراكي  هاي گروه سوم كه  هاي سوسياليستي داراي روح ضد مذهب و 
ند از حقوق كليسا، حقوق اسالمي و حقوق هندو، قواعد حقوقي از احكام مذهبي عبارت

به. سرچشمه گرفته است دليل جن نفوذ ضعيفي كه در  اما حقوق سنتي چيني به  هاي فلسفي 
نه است نظامي جداگا   .حقوق مذبور قانون نسبت اخالق دارد، 

  »آنسل« تقسيم - 7

ين طبقهبندي ديگري ارا طبقه )M. Ancel(مارك آنسل  نظام يه كرد، در ا هاي  بندي 
هاي مكمل  و گروه) هاي سوسياليستي ال و حقوق كامن - ژرمني -  رومينظام(حقوقي 

نظام نظام(   .را تفكيك كرده است) هاي حقوقي جهان سوم هاي حقوقي مذهبي و 

اويد« تقسيم - 8   »د

نظام حقوقي را مشخص كرد   :رنه داويد در جهان پنج 
م غربي،- 1    نظا
يي، نظ- 2   ام شورا
   نظام اسالمي،- 3
   نظام هندو، و- 4
  . نظام چيني- 5

نظام حقوقي و نوعي از   طبقه ن يك  ين جهت جالب است كه پيوند ميا ز ا بندي مزبور ا
ا، بين گروه دهد و مضافاً اختالف  تمدن را نشان مي ا  هاي عميق اصول اخالقي م هاي مذكور ر

نعكاس ميدارد، زيرا اعتقادات عميق يك مل منظور مي   .يابد ت در حقوق ا
بندي جديد وي در  همان گونه كه طبقه. بندي خود را كامل كرد بعداً طبقه» داويد«آقاي 
ز آنجا كه مينشان مي» هاي بزرگ حقوقي معاصر نظام«كتاب  -دهد، طبقه بندي قبلي ا
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ين اثر قابل توجه ي نظامي كليهخواست در بر گيرنده  اشد ناقص بود وي در ا ر ها ب ، چها
  :كندي حقوقي را از يكديگر تفكيك ميخانواده
   ژرمني،- ي رومي خانواده- 1
يستي،  حقوق- 2   هاي سوسيال
  و كامن ال، - 3
وق- 4 وق اسالمي، حقوق هندو، حقوق كشورهاي خاور دور و حق ا و   حق هاي آفريق

  .ماداگاسكار
نظام يكي از مشكالت طبقه وقي، اختالطي بودن نظام حقو بندي  قي برخي كشورها هاي حق

ا در طبقهاست كه نمي د، مثالً جمهوري اسالمي پاكستان، در توان آنها ر ي خاصي قرار دا
نظام تعديل شده بع  است و از نظر حقوق  ي كامنحقوق قراردادها و مسايل تجاري تا ال 

اسالم مي احوال شخصيه تابع نظام حقوقي   .باشدخانواده و 

  بخش اول

ار تكاملي ن دو اسالمتعريف و ا   ظام حقوقي 

به وسيله تطبيقي  بع حقوق  ز منا يكي ا به عنوان  ي نظام حقوقي اسالم در سطح بين الملل 
يقي در كنگره وق تطب ين المللي حق يعة ( ميالدي در الهه، شناخته شد1938ي ب ان الشر

و انها قائمة بذاتها غير مقتبس يع و انها حية صالحة للقطور  ية مصدر من مصادر التشر  االسالم
لمجيد المغربي، ص(، )من شريعة اخري ين، محمود عبدا   ).300تاريخ القوان

وق هفته«اي زير نام  ي حقوق پاريس كنگره ميالدي در دانشكده1951در ژوئيه  ي حق
رگزار كرد» اسالمي تصويب كردند در قطعنامه. ب   :ي كنگره 
رخوردار است- 1 وق اسالمي از ارزش ترديد ناپذير ب   . اصول حق
اگ- 2 ني  وني مكتب گون م بزرگ، شامل غناي مفاهيم حقوقي و ف نظا ين  هاي حقوقي در ا

دهد تا به همگي نيازهاي ي حقوقي اجازه و توان آن را مياي است كه به اين شيوه برجسته
بگويد، اسخ  ..زندگي كنوني و هماهنگي ميان آنها پ  ).308اي بر دانش حقوق، ص ديباچه(» .

اسالم در اي به عرصه ميالد622نظام حقوقي  اسالم، پ بي مكرم  ا بعثت ن ي اجتماع بشر ي، ب
ز شريعت جد اعاليش حضرت ابراهيم پيروي مي ر قبل از بعثت ا كرد، بعد از نبوت نهاد، پيامب

ا  د، همچنان اجر تي كه وحي جديدي آن را نسخ نكرده بو هي تا وق نيز احكام مسلم اديان ال
ز قواعد عرفي و سنتمي خشي ا ين هاي نيكو شد و ب ي مردم را با مختصر اصالحات پذيرفت، ا

يي اسالم معروف شد مضا م ا احكا  .دو دسته به 
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رفت و اندك اندك تبديل به يك نظام نظام حقوقي اسالم، در يك دوره ي طوالني شكل گ
  .جامع شد

اسالم را مي تقسيم كرد ادوار تاريخي نظام حقوقي    :توان به پنج دوره 
. هجري قمري12تا سال ( عليه عصر پبامبر اسالم صلوات اهللا- 1 (  
هل سنت - 2 به نزد ا هل )  قمري41تا سال ( عصر خلفاي راشدين و صحا و عصر امامان ا

اميه  . قمري329تا سال (بيت نزد اهل تشيع ام ( 

بن حزم مي) قمري100تا سال ( عصر تابعين - 3  از صحابه كسي 103در سال «:گويد ، ا
م، جلد (» نمانده بود  ).513، ص1االحكا

 قمري تا ظهور مجله 100از ( عصر ظهور و گسترش مذاهب فقهي نزد اهل سنت - 4
لعدلية و مجتهدان نزد شيعه)االحكام ا اجتهاد  و عصر   قمري تا عصر 329ي اماميه از ، 

ري مبتني بر فقه اماميه  .قانونگذا

 . عصر قانونگذاري- 5

تقسيم كردپس ادوار فقه اهل تشيع را مي   :توان به چهار دوره 
   عصر پيامبر،- 1
هل بيت،- 2 امامان ا   عصر 

ن، و- 3   عصر مجتهدا

 . عصر قانونگذاري- 4

اسالم صلوات اهللا عليه- 1 در عصر پيامبر  اسالم     پايه ريزي نظام حقوقي 

اعد حقوقي، شخص پيامبر بودند، پيامبر  رجع صالح براي ايجاد قو توانستند در اين دوره م
اسالم را در  نظام حقوقي  وت خود پايهاصول قواعد  دو شيوه . گذاري كند دوران نب پيامبر به 

  : كرد ايجاد قانون و مقررات مي
  وحي، و ابالغ - 1
  . سنت- 2 

و در مدينه ايجاد قواعد و  تالش عمده پيامبر در مكه، تصحيح و بيان عقايد دين اسالم بود 
 .اصول حقوقي

وجبات تدوين قانون ي تشريع و قانونگذاري پيامبر به اصطالح حقوقدانان، ناشي اشيوه ز م
امبر ارجاع مي بود، يعني به خاطر حادثه تي كه به پي ا اي اجتماعي يا اختالف و شكاي شد، ي

ر ميحل مشكلي كه از پيامبر خواسته مي ا شد، يا سوالي كه از پيامب .گشت، و ي ر .. ، پيامب
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اسيس اصول حقوقي مي  ري و ت ا به عبارت ديگر قانونگذاري پيام. كردندقانونگذا بر تدريجي و ب
ين قانون پيش مي   .رفتموجبات تدو

ين  ات نظام حقوق اسالم بيان شد، بخشي از قرآن، تدو در عصر پيامبر اصول قواعد و مقرر
است، ين اصول  است،- فيه تبيان كل شيئ(شده ا زي بيان شده  ين كتاب حكم هر چي   در ا

. قرآن كريم، سوره ( ..)آيه . ..  
است دق نقل شده  و سنة«: از امام صا اال و فيه كتاب ا ز در كتاب »ما من شيئ  ، براي هر چي
است  .4، روايت 59، ص1اصول كافي، ج (خدا و سنت حكم و بياني  (  

نقل شده است دق  ز امام صا ال و له اصل «: در روايت ديگري ا ا من امر يختلف فيه اثنان ا م
ول الرجال لغه عق لكن ال تب اهللا عزوجل و  يد، ، در هر چيزي كه ا»في كتاب  ختالف به وجود آ

نش مردمان بدان دست نمي د دارد، ولي دا ند  در كتاب خدا حكمي وجو ، 1اصول كافي، ج(ياب
.6، روايت60ص (  

ه- 2    عصر خلفاي راشدين و صحاب

نظر افتاد، گرچه پس از پيامبر بر سر دو موضوع ميان بدنه اختالف  ي اصلي مسلمين 
يي خاص به وجود آمد، ولي آنها   برداشتي متن مسلمين باها و مذاهبي در حاشيه گروه ها

نظام حقوقي اسالم نگذاشتند بيشتر جريان   .هاي اعتقادي يا سياسي بودند اثر مهمي بر 
يط خالفت است- 1   : در مورد شخصي كه حايز شرا

بي  ول و مقرب به پيامبر، معتقد بودند خالفت انتصا اهل بيت و جمعي از صحابه درجه ا
ب بن ا ي طالب عليه السالم توسط پيامبر به امر خدا پس از حجة الوداع است و حضرت علي ا

هل مدينه، گمان مي» خم غدير«در  اكثر ا ين مقام نصب شده است، ولي  ر  براي ا كردند پيامب
ين منصب گردد به  كسي را براي جانشيني خود نصب نكرده و انتخاب شخصي كه حايز ا

است اگذار شده    . مسلمانان و
ني ساعدهسقيفه«جمعي از صحابه در  بي قحافه«گرد آمدند و » ي ب را بدون » ابو بكر ابن ا

اسالم براي  و ديگر شهرهاي قلمرو  و مردم مدينه، مكه  هل بيت، باقي صحابه  ا ا مشورت ب
يعت گرفتند   .خالفت انتخاب كردند و از ديگران ب

بكر«پس از  بي، خليبر عكس خليفه» عمر بن خطاب«، »ابو  تصا ول، به طور ان و . فه شدي ا
او  ن بن عفان«پس از  و پس از او حضرت علي » عثما توسط شورايي شش نفره انتخاب شد؛ 

دت  به خالفت برگزيده شد، پس از شها به انتخاب مستقيم مردم،  يه السالم  بن ابي طالب عل
تصاب امام ي چهارم، حضرت امام حسن مجتبي عليه السالم نوهخليفه به ان ي كالن پيامبر 
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بي بن ا لسالم به خالفت رسيد؛ ولي در جنگعلي ا ني اميه به   طالب عليه ا هاي خونيني كه ب
اگذار شد و تا سال  ن و بي سفيا بن ا ي خلفاي اموي سلسله.... راه انداختند، خالفت به معاويه 

ني عباس منتقل شدادامه داشت، از آ   .ن پس خالفت به ب
يفه650در سال  ني عباس توسط لشگريان قمري آخرين خل  مغول نابود و طومار ي ب

بعدها چهار خليفه ول ميان مسلمين، به خالفت اسالمي پيچيده شد،  اشدين«ي ا » خلفاي ر
  . مشهور شدند

رجع احكام است- 2 اشخاصي كه م   : در مورد شخص و 
ر و  ز اهل بيت، مرجع قابل اعتماد در تفسير قرآن و سنت پيامب به به پيروي ا ز صحا جمعي ا

هل بيت را ميمقام قانونگذاري، امام اسالم  ان ا رگاه در احكام فقهي و حقوقي  دانستند؛ ه
ا الزم االتباع مي ن . دانستنداختالف نظر وجود داشت، رأي امامان اهل بيت ر بق ميا در سا

به نظر  اختالف در حديت رسول اهللا  تشيع كساني اند كه در مقام  مسلمين مشهور بود، اهل 
بي طالب عمل نمي بن ا بن ابي طالب كنند امام علي ا م علي ا اختالف در حديث اما و در مقام   
نظر امام جعفر صادق عمل مي   . كنند به 

ر گرفتند، واجب  به همان ترتيبي كه در مقام خالفت قرا اشدين را  باقي مسلمين، خلفاي ر
نظر آنها را بر ساير صحابه مقدم مي االطاعه مي داشتند، پس از  دانستند، و در مقام اختالف، 
هل بيت را در عرض يكديگر، صالح براي صدور احكام خلفاي ر اشدين، صحابه و امامان ا

نستند فقهي و مقام قانونگذاري مي   .دا
هل تشيع فقط امامان اهل بيت را، مقام صالح براي  مه دارد، ا نظر تاكنون ادا اين اختالف 

به و امامان اهل بيت صدور حكم فقهي و حقوقي مي ولي اهل سنت تمامي صحا  را در دانند 
م اختالف،  ي صدور حكم شرعي و حقوقي ميعرض يكديگر شايسته ته در مقا دانند، الب

  .دهند نظريات خلفاي راشدين را در صدر قرار مي
امان اهل بيت را  اگر  آنان محسوب نمي» اجتهاد«اهل تشيع، گفتار، رفتار و تاييد ام كنند، و 
به  و اجتهاد باشد، تفاوت زيادي با اجتهاد كبار صحا نخواهد داشت، فقط در مقام تعارض 

  .در پذيرش خواهد داشت» اولويت«اختالف، 
است اكرم  هل تشيع، تداوم و عين سنت جد آنها پيامبر  هل بيت، نزد ا ين . سنت امامان ا بر ا

اهللا شروع مي ري رسول  تشيع با بنيانگذا هل  هل  مبنا فقه ا ات يازدهمين امام ا شود و تا وف
. ري عليه السالم در سال بيت حضرت امام حسن عسك مه مي.... يابد، در اين مدت،  قمري ادا

اسالمي در فرض موافقت با سنت اهل بيت مورد قبول است و در  آراي صحابه و امامان فقه 
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اشد، اگر صحابه و ساير ايمه  اهل بيت حكمي وجود نداشته ب فقه ي فرضي كه در سنت امامان 
اجتهاد كرده بااز شيوه هل تشيع استي مورد قبول  ول ا   .شند، نظر آنها مورد قب

به خصوص خليفه اشدين  اسالمي، موجب گسترش قلمرو در عصر خلفاي ر دوم فتوحات  ي 
تمدن اسالم با  و  هاي جديد، ملت حكومت اسالمي شد، مسلمانان صدر  هاي جديد و آداب 

ثي اتفاق افتاد كه در عصر پيامبر سابقه ندا رسوم جديدي روبه د، حواد ين رو شدن تمامي ا شت، 
احكامي متناسب با آنها بود   .امور مستلزم مديريت جديد فقهي و 

 حقوقي مذكور - در چنين وضعيتي صحابه به اجتهاد روي آوردند، با توجه به اصول فقهي 
ر، براي مسايل جديد حكم صادر مي و  در قرآن و سنت پيامب ته اجتهاد معتبر  كردند، الب

و  الزم اجتهاد خليفه  به طور خصوصي مياالجرا،  ر  حاكم بود، ولي مردم  اجتهاد ه به  ند  توانست
ين ز عصر خليفه يك از صحابه عمل كنند، به خصوص ا اجازه داشتند كه صحابه بعد ا ي دوم، 
  .در هر جاي قلمرو اسالمي سكونت كنند

اجتهاد خود را اجرا مي،خليفه به اجراي آن مي  گاهي  با جمعي از  كرد و امر  داد و گاهي 
ه، اجرا ميبه مشورت ميصحا   .شدكرد و نتيجه مشاور

ه با توجه به قرآن و سنت  د، صحاب بط خاصي نبو اجتهاد در عصر صحابه داراي اصول و ضوا
ا استنباط مي احكام ر درك خود  ز » نص«كرد، اگر در موردي پيامبر و فهم و  د نداشت، ا وجو

د، راي عبارت بود از حكم  استفاده مي» راي«ي ضابطه به روح شريعت كردن به چيزي كه 
نستند  نزديك بود و صحابه آن را مصلحت مي   ).96تاريخ التشريع االسالمي، ص(دا

اي« استفاده از  احكام حقوقي و عبادي عصر » ر ه، برخي از  رخي از صحاب موجب شد كه ب
نمايند، مثل  و  وقت«پيامبر را لغ ذكر »نكاح م لعمل«، منع  ز و » حي علي خير ا و ... در نما

احكام حقوقي اضافه گردد مثل بر ق و مصر«خي  براي فاتحين توسط » منع تقسيم اراضي عرا
لمغربي، ص(ي دوم، خليفه لمجيد ا دكتر محمود عبدا ين،    ).316تاريخ القوان

د،  اجتها به در نقاط مختلف جهان اسالم، استقالل و آزادي آنها در  پراكنده شدن صحا
ان در ميزان معلومات، متفاوت  آنان در بودن محفوظات و درجهاختالف آن هم  ي دانش و ف

د و  و اجتها ر ... استنباط  ات ب ين اختالف به شد، ا ات فقهي ميان صحا موجب پيدايش اختالف
  :ي استنباط آنها هم تاثير گذاشتتابعين و شيوه

اسيس اصل  ي آراي مختلف در شد، چون همه» اجماع« اختالف نظر صحابه منجر به ت
د، مردم سعي ميتواموضوع واحد نمي اقي خطا بو ر يكي ثواب و ب اشد، ناچا -نست صواب ب

به عمل كنند نظر اكثريت و مشهور صحا به  د . كردند در موارد اختالف  و اگر حكمي مور
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احكام مسلم دين تلقي مي د، از  به بو اجماع علما و مجتهدين نيز به  اجماع صحا بعدها  د،  گردي
بع احكام شريعت    .تلقي گرديدقياس اجماع صحابه از منا

به، توجه آنها به شيوه از ويژگي ه اگر در  هاي عصر صحا د، صحاب هاي كامالً عقلي استنباط بو
يدا نمي به موضوعي، نصي پ د،  وسل مي كه شيوه» راي«كردن جستند، مثالً  اي عقلي است ت

ين ي دوم حكم كرد جوي آب همسايهخليفه ي محمد بن سلمه از زمين محمد بگذرد، با ا
است، و ضرري متوجه محمد ل كه اين عمل به نفع همسايهاستدال ي محمد بن سلمه 
دخالت دادن عقل چيز ديگري نيست،. شود نمي تشريع ( مالك اين حكم جز  تاريخ ال

  ).93االسالمي، ص
يفه از ديگر ويژگي ين بود كه خليفه خود هاي عصر خلفاي راشدين به ويژه سه خل ي اول ا

احكام ف و   حقوقي نمي- قهيرا تنها مصدر صدور  دگي ذاتي  دانست، يعني اصحابي كه آما
يشينه و طبيعي صدور حكم شرعي و پ وجه خليفه  ي معاشرت بيشتر با پيامبر داشتند، مورد ت

بن حزم نقل مي اسالمي بود، ا له«: كند دستگاه حكومت  ي حقوقي ا هر گاه براي ابو بكر مسا
ن را در قرآن جست مطرح مي ر  وجو مي شد، وي ابتدا جواب آ كرد، و سپس به سنت پيامب
ز مردم مي مراجعه مي تصويب مي كرد و سپس ا ند آن را  نظر داشت اگر همه اتفاق  كرد،  پرسيد، 

بطال الرأي، ص(» كرد و عمر نيز از همين رويه پيروي مي بن حزم، ملخص ا ز 11ا ، به نقل ا
اسالمي، ص   ).41پيدايش و گسترش و ادوار حقوق 

ابعين- 3    عصر ت

ه، تابعين در مقام صدور حكم فقهي و حقوقي قرار گرفتند، تابعين پيامبر پس ا ب ز عصر صحا
اسطه شنيده بودند او را با و   .را درك نكرده بودند، فقط سخنان 

ر داشتند، چون عالوه بر اين دستي بازت احكام شرعي  در صدور  ر را  صحابه  ن پيامب كه سخنا
تأبي لعيان ديده  ييدات و سكوتواسطه شنيده بودند، حاالت، برخوردها،  هاي پيامبر را با

و  نها كمتر در صدور حكم، شك، دودلي  ين نبوي، آ و قرا ين همه شواهد  بودند، با وجود ا
به نمي د، تمامي شنيدهترديد داشتند، صحا و ديده توانستند و ممكن هم نبو ز  ها  د را ا هاي خو

لذا تابعين براي صدور حكم بعين منتقل كنند،  و   شرعي، جز شنيدهپيامبر به تا هاي اندك 
ن چيزي نداشتند، حت بعين مقيم در غير مدينه، كه كمتر به ااصول و كليات مندرج در قرآ  تا

دسترسي داشتند، شنيده ندكتر بود، لذا در ميان تابعين دو شيوه صحابه  ي صدور هاي آنها ا
 :وجود آمده حكم ب
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  ي اهل حديث شيوه- 1 

د،  بعين معتقد بودن ز تا در محدودهبرخي ا ن و احاديث صدور حكم بايد  ي داللت لفظي قرآ
ري داشتند دسترسي بيشت ين بود كه اين افراد به صحابه  ين شيوه ا اشد، سر ا لذا . منقوله ب

به همين خاطر اهل حديث در . تر از ديگر نقاط حكومت اسالمي بود هاي آنها فراوان شنيده
  .حجاز بودند

اي شيوه- 2   ي اهل ر

بع به برخي از تا ابند، تا با توجه  احكام را دري ين سعي داشتند علل و حكمت و اهداف صدور 
نشاني از آنها نباشد، اين افراد عمدتاً در عراق  و لو در احاديث  اين ضوابط، صدور حكم كنند، 

ز . بودند ها به صحابه كمتر ا رسي آن ز نبود، و دست به سادگي حجا اجتماعي در عراق  زندگي 
يدهاهل حجاز بود، طبيعت ز بود هاي آنها نيز اندك اً شن هل . تر از اهل حجا اينها عوامل تالش ا

  .رأي براي يافتن قواعد و اصولي براي صدور حكم شرعي بود

  ي فقه اسالمي  عصر ظهور مذاهب فقهي و ايمه- 4

يي فقه اسالمي  ر التشريع االسالمي(اين عصر مشهور به اوج شكوفا ين . است) ازدها در ا
د، سابق منحصر در افتاء و قضاء بود، » علم فقه«دوره  نشي مستقل ظهور كر در هيات دا

ين دوره به واسطه تمدن ي دانشي ترجمههمين طور در ا هاي  ي رشتهها، مجموعه هاي ديگر 
  .علوم انساني در ميان مسلمين رونق گرفت

ين دوره تدو د، در ا هل حديث منزوي شدن ين در اين دوره اصحاب راي، قدرت گرفتند و ا
م به تدوين مي آغاز شد، گاهي ائمه فقه شخصاً اقدا ر  علم فقه  د مانند امام مالك، يا ب كردن

ش  شاگردانش امال مي لسالم و امام شافعي، برخي ايمه، شاگردان كرد مثل امام صادق عليه ا
ام احمد بن حنبل ند امام ابو حنيفه و ام همان ين كردند    .پس از او، فقه را تدو

اي كتب مدون فقهي در يعني منحصر در فقه نبود، سنت بود، آر د،  ول مختلط بو  دور ا
بدون ترتيب خاصي هم بود، بعدها كتب فقهي هم خالص  احكام فقهي  و تابعين بود و  صحابه 

ا . در فقه شد و هم ابواب فقه تفكيك و منظم گرديد بط فقهي ب ه قواعد فقه و ضوا در اين دور
ين شد   :توجه به آيات و سنت تأسيس و تدو

لمباني(  قواعد راجع به تفسير عقود، - 1 لمعاني ال لاللفاظ و ا لعبرة في العقود للمقاصد و ا .ا (  
ات قوليه،- 2 تصرف له( قواعد  لكالم اولي من اهما .اعمال ا ( 

ات، - 3 له( قواعد ضمان لمن اتلف ماله ان يقابل من اعتدي باتالف ما .فليس  ( 

ر( قواعد رفع حرج، - 4 لمشقة تجلب التيسي .ا ( 
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االمكان(قواعد شروط،  - 5 ة الشرط بقدر  .يلزم مراعا ( 

ة الذمة( قواعد اثبات، - 6 .االصل برائ ( 

م، - 7 تطبيق احكا  ).المساغ لالجتهاد في مورد النص( قواعد 

 ... و - 8

آنها  اسالمي ظهور كرد كه مذاهب فقهي براي ابد پسوند نام  ز علماي  در اين عصر، نوابغي ا
ها عبارتند از شد، مهم   :ترين آن

يمه) قمري148- 80()ع( امام جعفر صادق- 1 هل بيت، ديگر ا ن ا م از اماما ي ، ششمين اما
  .گردد، از شاگردان او محسوب مي)ع(فقه جز امام زيد بن علي

لسالم، ايشان از شاگردان درجه يك امام سجاد- 2 بن الحسين عليهما ا  )ع( امام زيد بن علي 
ه بن الحسين مشهور ب   .گشت» عالم آل محمد «است، امام زيد بن علي 

ن - 3 يفه نعما و حن ر صادق)150- 80( امام اب  و امام زيد بن علي )ع(، ايشان شاگرد امام جعف
  .بن الحسين عليها السالم بود

يفه بود)179 – 93( امام مالك بن انس اصبحي - 4 ن شاگرد امام ابوحن   .، ايشا
ام مال)204 – 150( محمد بن ادريس شافعي - 5 ن شاگرد ام بعدها از فقه ، ايشا ك بود ولي 

  .ابو حنيفه متاثر شد
  .، ايشان شاگرد امام شافعي بود)241 – 164( امام احمد بن حنبل - 6
رج است- 7 ين مذهب فقهي از جمله مذاهب اهل خوا ت، ا   . امام عبداهللا بن اباض اس

د، و سيستم ين ايمه ان هاي حقوقي  در عصر حاضر، مسلمين در فقه و حقوق پيرو يكي از ا
يكي از آنها استآ   . نها نيز متأثر از 

اي تحت عنوان اسماعيليه هم وجود دارد ولي آنها فاقد فقه مدون و متمايز از ديگر   فرقه
االسالمي مي. مذاهب اند االمامية االسماعيلية او الباطنية فقد «: گويد موسوعة الفقه  ماالشيعة  ا

ا نما  ستولوا عليها و علي بالد الشام، و ظهر مذهبهم في شمال افريقية و دخلوا في مصر حي
ر  تهم غي كان مذهبهم المذهب الرسمي و شاركة بعض المذاهب االربعة و بقي بمصر مدة دول
ال  لمذهب و اهله من مصر بزو د انقرض هذا ا و ق لمذهب،  اً من اهل مصر لم يتبع هذا ا ان احد

ئفة سوي اتباع آغاخان  و لم يبق اليوم من هذه الطا و دولة الفاطميين  بالهند و جنوب افريقية 
يعرف لهم فقه اليوم   ).36، ص1موسوعة الفقه االسالمي، ج(» بعض بالد الشام، و ال 
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ي ظهور مذاهب فقهي، اجتهاد تخصصي و پيدايش روش علمي فقه مهمترين شاخصه دوره 
بع  به و خلفاي راشدين مهمترين منا ه، قرآن، سنت، نظريات صحا بل از اين دور ا ق است، ت

  .ودندفقهي ب
ار كتاب و سنت - ي فقهي ولي در عصر ظهور مذاهب فقهي، ادله  حقوقي جديدي در كن

د، مثل اجما ين ادله عمدتاً متاثر از عقل بو استصالح، تاسيس گرديد، ا ن،  استحسا ع، قياس، 
.و  ...  

يمه هاز ميان ا امام شافعي در تنقيح ادل يشتري دارد، از - ي فقهيي فقه،   حقوقي نقش ب
  :جمله
ين، سنت جنبه س- 1 بل از ا نمود، تا ق يل مستقل معرفي  ي تكميلي براي نت را به عنوان دل

يي وضع كرد، علمكتاب محسوب مي و معيارها ر پايه شد، و براي سنت موازين  ا ب ي الحديث ر
  .علمي استوار نمود

ي عموميت داد، تنها خارج كرد، و به آن جنبه» صحابه بودن« اجماع را از اجماع - 2
نستاجماع ا معتبر دا  . فقها ر

اي و - 3 ين قياس معموالً ر  قياس را به اجتهاد در نصوص تبديل كرد، تا قبل از ا
 .استنباطات شخصي بود

اسالم، تاسيس كرد، تا فقها در قضاوت- 4 ا به عنوان منطق فقه  هاي خود   علم اصول فقه ر
تمايالت غير علمي و غير م به  و اتكا كند، ود،تيكمتر  اعتماد  ر پيد(  ايش و گسترش و ادوا

اسالمي، ص  ).58حقوق 

ي اربعه پيدا نشد، از مهيپس از عصر امامان فقه، تا مدتي فقيهي به وفور دانش و بزرگي ا
يي، مذهب رسمي خالفت قرار داد كه موجب  طرفي خلفاي عباسي مذاهب اربعه را در دوره ها

ر در مذاهب ايج نحصا د و ا اب اجتها د شده گرديدانعقاد اجماع در انسداد ب ز اين دوره، . ا پس ا
ات ايمه فقيهان فقط مي د نمايندتوانستند براي كشف نظري   .ي اربعه اجتها

يمه بعد از ا ي فوق ظهور كردند ولي شيوه و مذهب امامان ديگري نيز قبل، همزمان و يا 
  :فقهي آنها ماندگار نشد، همچون

بي ليالء- 1   ، )م148( محمد بن عبدالرحمن معروف به ا
 ،)م161( سفيان بن سعيد ثوري- 2

 ،)م144( ابن شبرمه- 3

نه- 4  ،)م198( سفيان بن عيي
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اعي- 5  ، و)م157( عبدالرحمن اوز

6 -... .  

ز آنها مذهب فقهي آنها را مهيپس از ارتحال ا ن بعد ا ي مذاهب سبعه، شاگردان و اماما
د، بر اثر تالش نهايت درجه توسعه بسط دادن هي هاي انجام شده، اين مذاهب در  و فرب  

  .رسيدند
ب، مشترك است، ولي در شيوه اختالف دارند اصول اصلي مذاه با دقت در . هاي استنباط، 

توان قضاوت كرد كه سرچشمه و هدف مذاهب فقهي اسالمي يكي  اصول و فروع مذاهب مي
به وجود مي احدي را  اً نظام و و مجموع د، گرچه مي است،  ن آورن توان هر مذهب را عنوا

نست»  فقهي-يسيستم حقوق«   .مستقل دا
ا، دوران تقليد ناميدهمهياكثر انديشمندان، عصر پس از ا اند، اين سخن  ي مذاهب اسالمي ر

تي از ا نظريا ي مذاهب رسيده تا حدودي صحيح است، چون جمهور فقهاي مهيدر مواردي كه 
اي مذاهب اسالمي فتوي نمي و موضوع اسالمي، خالف آر د، ولي در احكام جديد،  تي كه دادن ا

اجتهاد مي است، فقهاي بعدي  ز ايمه نقل نشده    .كردند نظري ا
يمه ن تنها از روش اجتهاد آنها پيروي ميپس از ا رخي مجتهدا د،  ي مذاهب اسالمي، ب كردن

نظر پيدا مي يل فقهي با آنان اختالف  از مسا رخي  اسحاق  بالطبع در ب د، مانند ابو  كردن
ال م الحرمين جويني، حجة ا و شيرازي، اما بن تميمه  سالم غزالي، امام سيوطي، شيخ االسالم ا

ين رفت و تقليد ... به طور كلي از ب يل فقهي،  ، البته اجتهاد كامل در روش فقهي و در مسا
وق اسالمي، ص(جاي آن را گرفت   ).77پيدايش و گسترش و ادوار حق

از نظر شيعه- 5 هاد     عصر اجت

بع ان ر، از من هل بيت عهدهفقه اهل تشيع بعد از عصر پيامب ني از ا دار  تصابي امامت كه اماما
استفاده كرد و ودتي اهل تشيع نيز شيوه و م.اين سمت بودند،  احدي براي صدور حكم   و

تمايزات  رفت، تنها سيستمي كه  د، لذا چند سيستم حقوقي شكل گ وقي ندار مقررات حق
با اهل تسنن دارد سيستم فقهي ني عشريه است- جدي  اماميه اث   . حقوقي 

اهللا ميام يه، سنت امامان اهل بيت را عين سنت رسول  اميه تا  اميه اثني عشر ند، فقه ام دا
ه .... سال مام به شهادت رسيد، متصل ب و » نص«كه امام حسن عسكري، يازدهمين ا است، 

ن آغاز مي اجتهاد و مجتهدا ين دوره عصر  اي باب اجتهاد در فقه  گردد و در هيچ دوره پس از ا
  . استاماميه بسته نشده
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ز شخص معيني در مسايل فقهي و حقوقي   ن، اماميه ملزم نبود ا و مجتهدا د  در عصر اجتها
اهل تشيع در جايي وجود  ز طرفي حكومت مبتني بر فقه  و حل وفصل دعاوي پيروي كنند، ا

دي كه صالحيت - ي وحدت فقهينداشت تا انديشه  حقوقي به وجود آيد، در اين دوره افرا
اخالقي مقام  ا را ميعلمي و  يكديگر متصدي داشتند، مي قانونگذاري و فتو توانستند در عرض 
ا .  حقوقي و قضاوت گردند- صدور حكم فقهي و قصاص ر اجراي حدود  ر توان اجتماعي  اگ

اجراي آنها ميداشت مي   .كردند ، مبادرت به 
ين 1357 در سال   هجري شمسي در ايران حكومتي مبتني بر فقه شيعه به وجود آمد، ا

ت سعي كرد هم ساختار و شكل آن خالف مقررات فقه اهل تشيع نباشد و هم سعي حكوم
اجتماعي غير شرعي نداشته باشد، اثر حكومت شيعي ايران  نمود قواعد و مقررات حكومتي و 

  .بررسي خواهيم كرد» عصر قانونگذاري«را در بخش 

ونگذاري-6    عصر قان

لملل ايجاب ميمجموع تحوالت اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و اداري ين ا كرد   در سطح ب
به وجود آورد، تا توانايي تأمين  اسالمي در سيستم حقوقي كهن خود تحولي  كه كشورهاي 

ه را پيدا كند   .احتياجات جديد و رفع مشكالت تاز
  :ايجاد تحول به دو شيوه صورت گرفت

هاد- 1    افتتاح باب اجت

است ازمباني حقوقي كه منجر به افتتاح باب اجتهاد شد عبار   :ت 
رع حقيقي فقط خدا است، امامان فقه- 1- 1 احكام ، شا د كه تالش كردند   افرادي بودن
به- فقهي اي آنها جن ابند، پس فتاو ين   حقوقي شريعت را دري نه موضوعيت، بر ا ي حكايت دارد 

  .توان مخالفت آنها كرد اساس مي
احكام وجوب، حرمت، مكروه و مستحب- 1- 2 اباحه است،  يل  اصل در احكام  زمند دل ، نيا

يل محكمي نداشته  اگر روشن شود كه حكمي، دل مان فقه بررسي گردد،  اي اما د آر است و باي
است احه  يل. است، مجدداً در حكم اب اش عواملي بوده كه حجيت  اگر معلوم شود حكمي دل

احه مي است، حكم آن نقض و داخل در اب اگر معلوم شود  شرعي آن مخدوش  گردد، 
تي بر اساس مل و خصوصيات آن، نقض و موضوعا احكام ثانوي صادر شده، پس از تغيير عوا  

 .شود وارد اباحه مي

يط و مقتضيات مختلف است-  مسايل فقهي- 1- 3 موضوع .  حقوقي، متاثر از زمان، شرا
يط متعددي مي اشد واحدي در شرا  .تواند احكام متفاوت داشته ب
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بع مصلحت است-  احكام فقهي- 1- 4 لمين اتفاق نظر دارند كه جمهور مس.  حقوقي، تا
يع نشده ح، تشر و مصال تن اسباب  به صورت اتفاقي و بدون در نظر گرف اند، شريعت  احكام شرع 

د نيامده است» تحكم«به صورت  به وجو ين . و تنها براي تسليم مسلمين در برابر قوانين  بر ا
است در اجتهاد امامان فقه  ح جديد مقتضي تجديد نظر   .اساس مصال

ين موضوعه تدوين - 2   قوان

  :ترين ويژگي عصر قانونگذاري اين است كه مهم
ات - 1 اعد و مقررات اجتماعي تفكيك گرديد، قواعد و مقرر  قواعد و مقررات عبادي، از قو

دسته ات اجتماعي به دو  دسته از مقرر ات اخالقي و حقوقي تقسيم شد، آن  ي قواعد و مقرر
يي داشت يا ممكن  بود بر اساس فقه براي آنها ضمانت اجتماعي كه ضمانت اجراي قضا

  .اجرايي تاسيس كرد، تبديل به قانون گرديد
است كه از ميان انبوه آراي مختلف كه ناشي   از ديگر ويژگي- 2 ري اين  هاي عصر قانونگذا

به ويژگي ني استنباط است، آراي خاصي با توجه  ات يا مبا يي همچون اصح  از اختالف رواي ها
ا  ا سهلآرا يا كارآمدترين راي ي به قانون ... ترين راي در مقام اجرا ي گزينش شد، و تبديل 

  .گرديد
ژگي- 3 يگر وي ني   از د ا احدي تا زم و مقررات و است كه قواعد  ين  هاي عصر قانونگذاري ا

تمامي اتباع يك سرزمين حكومت مي ژگي موجب مي معين بر  و  كند، اين وي شود حاكمان 
وقي را نمايند و مردم آثار رفتار و عملكرد خود را با ترين سوء استفاده از آراي حق قضات كم
لعه   . بيني كنند ي آنها پيشمطا

ني قابل نسخ و جايگزين  است كه مقررات حقوقي، زما ري اين  از نقاط منفي عصر قانونگذا
ين  ني نظري آنها تغيير كند، و مفتيان ا اگر مبا د،  به بار آور است كه در مقام اجرا مشكالتي 

وقي  بل تعديل يا جايگزين فتواي جديد نيست، در اين فرض احكام حق تغيير نظر دهند، قا
ين  ا ندهد، در ا به آن فتو ز فقيهي  اشد و هرگ د داشته ب است حكمي در قانون وجو ممكن 

است   .فرض اين حكم فاقد مشروعيت 

در ميان اهل سنت- 3 گذاري     قانون

اسالمي عثماني شت مرتبه در امپرا نخستين،تدوين قانون مجله االحكام «روع شد، وري 
ين قانون محسوب مي1286در سال » العدليه ين مجموعه   هجري قمري آغاز تدو گردد، ا

اسالم در فقه حنفي است، و در آن، اوج دقت و تخصص به  هكارهاي حقوقي جهان  يكي از شا
  .كار رفته است
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وقي مشترك دارند، در دوره  ي هاي همه تحت سلط كشورهاي اسالمي عربي، تاريخ حق
ا تامپرا به استثناي مصر، اجر ين كشورها  تمامي ا ري عثماني در  ني بودند، قانونگذا وري عثما
  .شدمي

به سبك  ين  به تدوين قوان پس از سقوط دولت عثماني، و استقالل كشورهاي عربي، گرايش 
ين  جديد در تمامي اين كشورها بيش از پيش قوت گرفت، و هر يك به نحوي متاثر از قوان

و فرانسوي باقي ماند  م به قانونگذاري كردند، البته حد مشتركي در ميان همه  يسي اقدا ا انگل  ي
ال  لمرو احوال شخصيه بود، كشورهاي اسالمي عربي براي احو اسالمي در ق آن تطبيق فقه 
اسالم  اً مقتبس از شريعت  تمام انون وضع كردند و سعي كردند  ز قانون مدني، ق شخصيه جدا ا

  .باشد
استا  و ياري كرددر اين ر تسريع  ين قانون را  ز فقهاي فريقين روند تدو   :جمعي ا

لمجله االحكام العدليه« امام كاشف الغطاء، با نوشتن شرحي بر ) 1 و رفع نقايص آن از » ا
  . حقوقي گشود- جمله احوال شخصيه، باب جديدي را در تاليفات فقهي

اشا ) 2 دوين)  م1890(امام محمد قدري پ   :با ت
لحي. 1  لمعامالت الشرعية علي مذهب االمام مرشد ا االنسان في ا احوال  رفة  ران الي مع

نعمان، يفه ال بي حن   االعظم ا
ال الشخصية،. 2 لشرعيه في االحو   االحكام ا
و االنصاف في مشكالت االوقاف،. 3   العدل 

نمود به ويژه مصر،  به نهادهاي قانونگذاري كشورهاي اسالمي   . كمك بزرگي 

ا ن) 3 لسالم، وشيخ يوسف فقيه ب   گارش االحوال الشخصية في فقه اهل البيت عليهم ا
لقضاء الجعفري) 4 يل ا نگارش دل   .شيخ عبداهللا نعمة با 
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در ميان اهل تشيع- 4    قانونگذاري 

د، از جمله ين كردن ماميه تدو   : اهل تشيع در برخي كشورها قوانيني مبتني بر فقه ا

   قانون مدني - 1

اميه اساس فقه ام به قانون مدني در سال اولين قانون بر   هجري شمسي در 1307، موسوم 
تصويب رسيد955مجلس حكومت پادشاهي ايران در    . ماده به 

دوم و سوم قانون مدني ايران در   به تصويب 1314 تا سال 1313 ماده در سال 380جلد 
ز . رسيد ز بهترين متخصصين فقه اسالم و حقوق جديد، ا وق توسط جمعي ا قانون مدني ف
  :ذيل تهيه گرديدمنابع 

   منابع فقهي- الف

   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تأليف شهيد ثاني،- 1
االسالم، تاليف محقق حلي، و- 2   شرايع 

تضي انصاري- 3  . المكاسب، تاليف شيخ مر

   منابع حقوقي- ب

   قانون مدني سويس،- 1
   قانون مدني فرانسه، و- 2
  .  قانون مدني بلژيك- 3

   فرعي  قانون جزاي- 2

است كه در سال  رعي  اماميه، قانون جزاي ف ر فقه   شمسي در 1304دومين قانون مبتني ب
  .ايران تصويب شد

ت،  ين قانون اس ابع ا يكي از من اماميه  اين قانون تماماً متخذ از فقه شيعه نيست، فقه 
ص، تعزيرات و .. مباحثي چون حدود، ديات، قصا ين شده است . بيشتر بر اساس فقه تدو

وق، صسرگ(   ).269ذشت قانون، مباحثي از تاريخ حق

اسالمي- 3 ون مجازات     قان

انون مجازات اسالمي است كه در سال  ر فقه اماميه، ق ني ب  هجري 1369سومين قانون مبت
  .قمري در ايران به اجرا گذاشته شد، و قوانين قبل را نسخ كرد
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رجمه  وشتهاين قانون، ت له ن ظمي سيد ابوالحسن ي آيت اهللا العي كتاب تحرير الوسي
احصا كرده است ات و قصاص را  ت، و مباحث حدود، دي   .اصفهاني و حضرت امام خميني اس

ون امور حبسي- 4    قان

  .چهارمين قانون مبتني بر فقه اماميه، قانون امور حسبي ايران است

احوال شخصيه- 5    قانون 

انون احوال شخصيه اهل تشيع ا يه، ق ن استپنجمين قانون مبتني بر فقه امام ين . فغانستا ا
فغانستان مصوب 131ي قانون بر اساس ماده اساسي ا  شمسي تدوين شد، قانون 1381 قانون 

تشيع در احوال شخصيه، قانون مستقل داشته 1381اساسي  اجازه داد كه اهل  فغانستان،   ا
ين شد كه شوراي مزبور  يي از محصالن فقه و حقوق اسالم تدو ين قانون به همت شورا باشد، ا

ز ابواب فقه را تبديل به قانون كردندي   .ازده باب ا
ين قانون آمده عبارت است از   :ابوابي كه در ا

   شرايط عامه تكليف و اهليت،- 1
  حجر،- 2

  واليت،- 3

االثر،- 4   غايب مفقود 

  نكاح،- 5

  انحالل نكاح،- 6

  نسب،- 7

  نفقه،- 8

  وصيت،- 9

  ارث، و- 10

افع- 11  . وقف و انتفاع من

و در 19/11/87 در هيات وزيران و در 6/4/86اين قانون در   در 4/12/87 در ولسي جرگه 
ا افغانستان تصويب شد   . مجلس سن
  :منابع اين قانون عبارت است از
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   منابع فقهي- 1

بن بابويه قمي - 1 لمقنع و الهداية)(381م ( ابو جعفر محمد بن علي ا .ا (  
بغدادي - 2 لة في)(336 –413( شيخ مفيد  نعة، رسا ئل المق و رسا نساء،  احكام ال ر،  لمه  ا

  ).مختلف
بغدادي - 3 تضي علم الهدي  ئل، الناصريات)(355 - 436( سيد مر .االنتصار، رسا ( 

ئفه ابو جعفر طوسي - 4 لطا خالف، المبسوط)( 385- 460( شيخ ا  ).النهاية، ال

بن براج حلبي - 5 لمهذب)(481م ( عبد العزيز قاضي  لفقه، ا  )جواهرا

بي - 6  ).الكافي في الفقه)( 447 - 374( ابوصالح حل

بن حمزه طوسي - 7 د الدين ا .الوسيلة)( 550م ( عما ( 

زهره حلبي - 8 بن  لمكارم ا .غنية النزوع) (511- 585( سيد ابو ا ( 

بن ادريس حلي - 9  ر)(598م ( محمد ا .السرائ ( 

لمعتبر، مختصر النافع) (676م ( محقق حلي - 10 يع االسالم، ا  )شرا

بن سعيد حلي - 11 و النظائر)(690 -601( يحيي ا لشرائع، االشباه  .الجامع ل ( 

لمطلب، تذكرة )( 726 -648( عالمه حلي - 12 لشيعة، منتهي ا قواعد االحكام، مختلف ا
بصرة المتعلمين م، نهاية االحكام، ت ن، تحرير االحكا د االذها ء، ارشا .الفقها ( 

بن مكي - 13 ول( محمد ا لمعة)( 734- 786) (شهيد ا ذكري، ال .بيان، دروس،  ( 

رفان، نضد القواعد الفقهية)(826م ( فاضل مقداد سيوري - 14  ).كنز الع

لعال محقق كركي - 15 حسين بن عبد ا بن ال لمقاصد( علي ا  ).جامع ا

احمد عاملي شهيد ثاني - 16 شرح اللمعة، مسالك االفهام، )(911- 966( زين الدين علي بن 
 ).روض الجنان، رسائل

ن)(993م ( احمد بن محمد مقدس اردبيلي - 17 ئدة و البرهان، زبدة البيا  ).مجمع الفا

 ).كشف اللثام)(1137م ( فاضل هندي - 18

م، جامع الشتات) (1231 - 1152( ميرزاي قمي - 19 .غنائم االيا ( 

جفي - 20 لكالم)(1266م ( محمد حسن ن   ).جواهر ا
نصاري - 21 وصايا، المواريث)(1281م ( شيخ مرتضي ا نكاح، ال  ).كتاب ال

  عروة الوثقي ) 1327( سيد يزدي- 22
حسن اصفهاني- 23 لة النجاة ) 1365( سيد ابو ال  وسي

لفقه علي مذاهب الخمسة( محمد جواد مغنيه - 24 لصادق، ا االمام ا .فقه  ( 
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لصالحين( سيد ابوالقاسم خويي- 25   ).موسوعة االمام الخوئي، و منهاج ا

ين( سيد علي سيستاني - 26 لمغترب لصالحين، الفقه ل  ).منهاج ا

لصادق(دق روحاني سيد صا- 27 .فقه ا ( 

لصالحين( محمد اسحاق فياض- 28  ). منهاج ا

 ).حدود الشريعة، نقد و نظر حضوري و كتبي(  محمد آصف محسني- 29

لي  قربان- 30 Ĥت جديد(علي محقق كاب .توضيح المسايل، استفت ( 

   منابع حقوقي- 2

نشگاه و حقوقد استادان دا دوين، با مشورت تعداد زيادي از  رجسته اعضاي شوراي ت انان ب
ا برگزيدند   :آثار بزرگان ذيل ر

  .)تحرير الوسلة( امام خميني - 1
لمجلة( امام كاشف الغطا - 2   .)تحرير ا
نعمه - 3 اهللا  يل القضاء الجعفري( عبد    .)دل
هل البيت ( الشيخ يوسف الفقيه، - 4 لشخصيه في فقه ا ال ا  .) )ع( االحو

لصابوني - 5   .)الشخصيه السوريشرح قانون االحوال ( دكتر عبدالرحمن ا
لشخصيه( الحجي الكردي  دكتر احمد- 6  ).االحوال ا

اشا - 7 لشخصيه( قدري پ  .)االحكام الشرعيه في االحوال ا

لمذهب االربعه و المذهب ( بدران ابوالعينين بدران - 8 ين ا لشخصيه ب لمقارن لالحوال ا لفقه ا ا
  .)الجعفري و القانون

و احكام االسره في اال( محمد مصطفي شبلي - 9 لمذهب السنيه  ين فقه ا رنه ب دراسه مقا سالم، 
جعفري و القانون   .)المذهب ال

ني( انور الخطيب - 10 انون اللبنا لشرع و الق   .)الزواج في ا
ين( صالح حنفي - 11 لمرجع في قضاء االحوال الشخصيه للمصري   .)ا
  .) تاريخ فقه وفقها_مقاالت حقوقي( دكتر ابوالقاسم گرجي - 12
 .) قواعد فقه-  وصيت و ارث- حقوق خانواده( محقق داماد  آيت اهللا دكتر- 13

وق مدني( مرحوم دكتر امامي - 14   .)حق
در نظم -  حقوق مدني- عقود معين - حقوق خانواده( دكتر ناصر كاتوزيان - 15  قانون مدني 

 .) وصيت و ارث- كنوني
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رث و وصيت، مبسوط در ترمينولوژ( دكتر جعفر جعفري لنگرودي - 16 ي حقوق خانواده، ا
انون مدني  .)حقوق، محشي ق

ين( دكتر سيد حسين صفايي - 17 وق خانواده- اشخاص و محجور  .) حق

رث( دكتر مهدي شهيدي - 18  .) مقاالت حقوقي- ا

زگير - 19 اهللا با  .)حقوق خانواده( دكتر يد 

وق مدني ايران( دكتر محمد حسين ساكت - 20  ).شخصيت و اهليت در حق

لشخصيةشرح قانون احوال ( محسن ناجي، - 21   .)عراق- ا
لمرشد في قانون االحوال الشخصية( اديب استانبولي، - 22 د( -  سورية- ا   ).سه جل
  .)شرح قانون االحوال الشخصيه عراق( فريد فتيان - 23
لشخصيه( معوض عبد التواب، - 24 ال ا االحو   .)موسوعة 
  . مصر-  منازعات االوقاف و االحكام- 25
و )ل الشخصيه عراقشرح قانون االحوا( عالءالدين خروفه، - 26 ارنه قوانين بالد عربي  ، با مق

و فرانسه ين دول عربي    .شريعت اسالم، يهود ومسيحيت و قوان
ني، - 27 اشا ( محمد زيداالبيا لشرعيه في االحوال الشخصيه قدري پ االحكام ا ر (شرح  چها

  .)جلد
لمصري و محمد احمد عابدين، - 28 و التفاسخ( محمد محمود ا   .)الفسخ واالنفساخ 
ال الشخصيه(   محمد فهر شقفه،- 29   .)شرح احكام االحو

   منابع قانوني- 3

ز قوانين كشورهاي  به منظور استفاده از سابقه قانونگذاري و تجربه كشورهاي مسلمان ا
است   :اسالمي ذيل استفاده شده 

نستان،- 1    قانون مدني افغا
   قانون احوال شخصيه عثماني،- 2
   قانون وصيت مصر،- 3
ا- 4   ل شخصيه مراكش، قانون احو
   قانون احوال شخصيه فلسطين،- 5
   پيش نويس قانون احوال شخصيه لبنان،- 6
   قانون احوال شخصيه عراق،- 7
   قانون احوال شخصيه سوريه، - 8
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   قانون احوال شخصيه اردن، - 9 
   قانون مواريث مصر، - 10
   قانون مدني ايران،- 11
ن، - 12    قانون امور حسبي ايرا
   خانواده ايران، قانون حمايت از- 13
و - 13    قانون احوال شخصيه قطر، 
احوال شخصيه كويت-  14   . قانون 

لي اسناد بين ا- 4   لمل

ين اسناد و كنوانسيون له حقوقي ملتهاي ب لي تجربه چند صد سا بسيار  المل اعد  ها و قو
است كه در بسيا استفاده ميمفيدي  بل    :باشندري موارد قا

   منشور حقوق بشر،- 1
زنان، كنوانسيون- 2 بعيض عليه  يه اشكال ت    منع كل
   كنوانسيون حقوق كودك،- 3
و ميثاق بين- 4 لي حقوق سياسي و مدني،    المل
يي حقوق بشر- 5   . كنوانسيون اروپا

مقاالت و پژوهش- 5   ها   

نستان و غيرهپايان نامه   .ها، مقاالت، چاپ شده در مجالت معتبر حقوقي افغا

   تحقيقات ميداني -6

اكارآمدي و تدوين قانون بدون قعيات اجتماعي و بررسي نيازهاي محاكم، با ن  مراجعه به وا
ا مواجه مي تي به سكوت قانوني در بسياري از قضاي د، شوراي تدوين، يك تيم زبده تحقيقا شو

تن مهم اف ترين فروعات فقهي،  ترين و جديدترين نيازهاي محاكم و شناسايي كاربردي منظور ي
  .تشكيل داد

اجتماعي شيعيان در تمام شهرهاي شيعه تيم تخصصي، ديدار يي و  يي با مراكز قضا ها
اميان، دايكندي، مزار شريف، پلخمري، ونشين  بل، ب ند غزني، هرات، كا فغانستان مان و ..ا د،   كر

دوسيه اسناد و  لعه قرار داد تجربيات،  آنان را مورد مطا دفاتر كميسيون مستقل حقوق . هاي 
انجمن بشر، كانون اكزها هاي وكالء و  ن از جمله مر ن و كودكا  بودند كه تيم يي حامي زنا

يي پرداختند وقي و قضا نظر و مبادله اطالعات حق به تبادل  با آنها  تي،   .تحقيقا
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  بخش دوم 

اسالمي   منابع حقوق 

خستين  ت، ن تفاوت اس ه قانونگذار م نسبه ب نظام حقوقي اسالمي بال منابع قواعد و مقررات 
ر در نظام حقوقي اسالم ات قانونگذا بع ايشان در وضع قواعد و مقرر ، پيامبر اكرم است، من

د مي» وحي« حقوقي  فقط - فقهي ا ينطق عن الهوي، ان هو اال وحي «: فرمايد است، خداون م
  ).4و3سوره النجم آيه . (»يوحي

وند نيز   فقهي اسالم را پايه- اصول حقوقي» وحي«پيامبر اسالم با كمك  گذاري كرد، خدا
ن ميها و ق مراقب گفته د، قرآ رمايد انونگذاري پيامبر بو يل، « : ف القاو ا بعض ا ول علين و لو تق

ا منه الوطين   ).46، 45، 44الحاقة، (» ألخذنا منه باليمين، ثم لقطعن
در ميان فقهاي مذاهب اسالمي، برخي معتقدند كه پيامبر حق تشريع داشته است، برخي 

امبر اسالم فقط ابالغ تشريع خداوند ر   . كردكرد و خود تشريع نميا ميمعتقدند، پي
ز پيامبر  چه ا د، هر آن اسالمي معتقدن تمامي مذاهب  ثمره عملي ندارد، چون  اختالف  اين 

است، خواه تشريع خداوند باشد يا تشريع خود ايشان   .رسيده، الزم االتباع و سنت 
بع ذيل بهره مي هل بيت در مقام قانونگذاري از منا   :بردندامامان ا

  اوند، كتاب خد- 1 
اكرم اسالم، و - 2     سنت نبي 
  . الهام الهي- 3

ين منابع بهره  امامان فقه اسالمي و مجتهدين از ا بعين،  ه، تا خلفاي راشدين، صحاب
  :بردند مي
  كتاب خدا، - 1
   سنت پيامبر، و- 2
بع نمي- 3 دو من ين  اغ روش  در صورتي كه نصي در ا اجتهاد مي يافتند سر   : رفتند هاي عقلي 

افت و توسعه پيدا كردها ب اين روش   .ه مرور زمان تكامل ي
لطوفي  ين شيوه ها را چنين بيان مي)  م1716(نجم الدين ا   :كندا

نه، -2 اجماع امت، - 1 اجماع مدي بي، -4 قياس، - 3   -6 مصلحت مرسله، - 5 قول صحا
يل حقوقي، - 10 استقراء، - 9 عادات، - 8 برائت اصليه، - 7استصحاب،   - 11 ذرايع و وسا
اخف،- 13 استحسان، - 12 استدالل، هل كوفه، - 15 عصمت، - 14اخذ به   اجماع -16 اجماع ا
ر، شماره (  اجماع خلفاي اربعه- 17عترت،  لمنا   .)م1906، اكتبر 10مجله ا
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اسالم دو دسته به طور كلي مي  ري در    :اند توان گفت كه مصادر قانونگذا
اصلي كه عبارتند از- 1   : مصادر 
  كتاب، - 1- 1
 سنت، - 1- 2

 ،عقل- 1- 3

 اجماع، و- 1- 4

 .قياس- 1- 5

بعي كه همان شيوه- 2 است  مصادر ت   :هاي اجتهادي عقلي 
   استحسان،- 2- 1
   استصالح،- 2- 2
   قول صحابي،- 2- 3
   سد ذرايع،-4-2
بل، و- 2- 5 ني ق    شريعت آسما
  . عرف-2- 6

   كتاب- 1

نظام فقهي بع اصلي قانونگذاري در  است، قرآن اصول حاكم بر دين -قرآن من  حقوقي اسالم 
است، اعم ازسا ا بيان فرموده    :الم ر

دي اسالم،- 1 اعتقا    اصول 
اخالقي اسالم، و- 2   اصول 

 . حقوقي اسالم-  اصول فقهي- 3

  :نويسند برخي حقوقدانان مي
يه ذكر شده ) نكاح، انحالل نكاح، نسب و نفقه( قواعد حاكم بر حقوق خانواده - 1 در هفتاد آ
  . است
ه، رهن(   احكام معامالت- 2 اجار يع،  ت، مداينه، وفاء به عهدب له، شرك و به طور كلي ) ، كفا

احكام حمايتي از حقوق اشخاص در  لي افراد و  بط ما يه ذكر شده است70احكام روا  . آ

اسالم، در - 3 م كيفري و احصاي جرايم حقوق  است30 احكا ذكر شده   . آيه 

 . آيه ذكر شده است13 اصول دادرسي مدني و كيفري اسالم، در - 4
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اساسي و اصول حاكم بر حكومت قواعد ح- 5 بطه قوق  يه ها و را ا شهروندان در ده آ ي آنها ب
 .ذكر شده است

بط دولت اسالمي با ساير  - 6 لملل خصوصي، و مقررات حاكم بر روا ين ا قواعد حقوق ب
بط صلح و جنگ در  دولت  . آيه ذكر شده است25ها و روا

اشخاص و دولت- 7 دي  تصا بط اق است،ها در  قواعد حاكم بر روا ذكر شده  يه  تاريخ ( ده آ
 ).348القوانين، ص

آنها  و تفصيالت  است، متعرض فروع  و مطلق  ين اصول حقوقي و قواعد فقهي، كلي  تمامي ا
يه پردازي و اجتهاد را فراهم كرده  مكان نظر نشده است، اال در موارد بسيار نادر، اين شيوه، ا

به  گرداند؛ ولي شرايط  را ممنوع مي» ربا «كند، يامي» وفاي به عقود«است، مثالً قرآن امر 
است و ماهيت  ا بيان نمي» ربا«عقود صحيح كه الزم الوفا    .كندر

دو نقش ايفا مي» سنت« ين مقام    :كند در ا
رآن را بيان مي- 1 ات ق و فروع آي   .كند  اجمال و اطالق 
در قرآن را جبران مي- كسري قواعد و اصول فقهي- 2  .كند  حقوقي ذكر نشده 

   سنت- 2

صلوات اهللا و ) عن الرسول(و ظهر ) ما صدر(«: اند علماي اصول فقه در تعريف سنت گفته
و فعل و تقرير(سالمه عليه و علي آله و اصحابه  ول  ن من ق لصدر ) غير القرا نما فسرنا ا و ا
رحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول الفقه، في ) (بالظهور ليدخل الحديث القدسي فواتح ال

م لمستصفي    ).97، ص2ن علم االصول، جذيل ا
نظر دارند كه هر حكمي با دو شرط   :فقهاي مذاهب اسالمي اتفاق 

تأييد همراه با سكوت پيامبر باشد، و- 1    مستند به گفتار يا رفتار يا 
بع احكام فقهي- 2 اشد، جزء منا تشريع اظهار شده ب  حقوقي -  با قصد قانونگذاري و 

  .گردد محسوب مي
اشد، اساس قواعد و مقررات فقهي  ل كتاب براي قانونگذاري ميسنت، منبع مستقل در طو ب

ول به قرآن دارد و سپس به سنت، ر نگاه ا وقي بايد از قرآن اقتباس گردد، قانونگذا   و حق
ات فقهي   : حقوقي را تاسيس كرده است از جمله - سنت برخي از قواعد و مقرر

نسب «- 1 ما يحرم من ال   ،»يحرم بالرضاع 
  ، و»من االرثيمنع القاتل  «- 2
3 -...   
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است    . و از طرفي سنت مفسر اطالق، عموم و اجمال قرآن 
به و تابعين  ه، اختالف وجود دارد، زيرا صحا اشي از سنت منقول اعد فقهي ن در برخي از قو

يط عمومي، شرايط خاص به خود داشتند   .براي پذيرش احاديث عالوه بر شرا
ين- 1 وت كرد، عبداهللا كه تعيين مهر كند   مردي زني را بدون ا بل از دخول ف د، و ق نكاح كر

ها صداق مثلها من نسائها الوكس و ال شطط«: بن مسعود فرمود مه گفت»ل و در ادا ر : ،  اگ
اگر خطا باشد، از ضعف دانش و ناتواني  لم شده و  اشد، هدايت خداوند شامل حا نظرم ثواب ب

ان يكن خطأ فمني و من(خودم است  اهللا و  اهللا و الرسول فان كان صوابا فمن  لشيطان و   ا
ر رسول خدا، همين اتفاق براي دختر واشق : ، مردي بلند شد و گفت)يريئان در روزگا

ر خوشحال شد، كه  د، پيامبر همين طور قضاوت كرد؛ عبداهللا بن مسعود، بسيا اشجعيه افتا
بي طالب عليه  بن ا قضاوتش مطابق حكم رسول خدا بوده است، ولي امير المومنين علي 

يكم ان طلقتم النساء ما «ي ي شريفهكرد به آيهسالم در اين مورد استدالل ميال ال جناح عل
هن فريضة تمسوهن او تفرضوا ل رث مي، و حكم مي»لم  و ا برد؛ ولي مهريه  كرد، زن عده دارد 

ثي كه مخالف ظاهر قرآن باشد، بسيار سختگير بود. ندارد رش حدي   .ايشان در پذي
به  عمر بن خطاب در مو- 2 وت كرده بود، گفت انقضاع عده  رد زني حامل كه شوهرش ف
يه السالم حكم مي» وضع حمل« بي طالب عل بن ا ر المومنين علي  ولي امي فرمود به  است، 

ن عده و ده روز، چون قرآ ين از وضع حمل و چهار ماه  االجل ي زن حامل كه طالق داده ابعد 
و عده است  ا وضع حمل قرار داده  ز، عمر بن خطاب ي فوت شوهرشده ر ه و ده رو ر ما ا چها  ر

يه گمان مي ات استآيه» مخصص«ي طالق كرد آ يطالب عليه . ي وف بن اب و حضرت علي ا
به جمع دو آيه حكم مي   .كردالسالم 

پس روايتي كه  ز، نقل شده، سبيعة بنت حارث اسلميه،  يست رو به مدت ب  از فوت شوهرش 
نقضاي عده صادر كرد، چون با جمع دو آيه منافات داشت و ي او زاييد و پيامبر حكم به ا

ا نمي دي نداشت، حضرت علي عليه السالم به آن اعتن بل اعتما تشريع (كرد  سند قا تاريخ ال
  ).90االسالمي، ص

   اجماع- 3

تعريف اجماع گفته اند لمجتهدين من هذه («: اكثر علماي اصول فقه در  و اصطالحاً اتفاق ا
لمرحومة المكرمة )االمة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (، »)صر علي امر شرعيفي ع(ا

  ).211، ص2في اصول الفقه في ذيل المستصفي،ج
ته احكام محسوب مي برخي گف بع  تي از منا   :گردد كه اند اجماع در صور
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اشد، و- 1 اسالم ب    بعد از عصر رسول مكرم 
اجماع نباشد - 2 ر خالف  دكتر م( نصي در قرآن و سنت ب ين،  خ القوان حمود عبدالمجيد تاري

 ).352المغربي، ص

لي اجماع را چنين تعريف مي اهللا وعليه وسلم خاصة «: كند امام غزا اتفاق امة محمد صلي 
االمور الدينية لمستصفي،ج(،»علي امر من    ).173، ص2ا
نة فقط« : گويد امام مالك بن انس مي لمدي هل ا اجماع »الحجة في اجماع ا ، يعني، فقط 

اعتبار دا   .رداهل مدينه، 
نة و المصرين الكوفة و «: اند برخي ديگر گفته هل الحرمين مكة و المدي لمعتبر اجماع ا ا

  .، يعني اجماع شهرهاي مكه، مدينه، كوفه و بصره معتبر است»البصرة
ته يگر گف اشدين »الحجة في اتفاق الخلفاء االربعة«: اند برخي د اجماع خلفاي ر يعني، فقط   ،

  ).187، ص2المستصفي، ج.(معتبر است
تكاري سيستم فقهي بع اب هل - اجماع از منا ن ا  حقوقي اهل سنت است، ولي در ميان عالما

اجماع وجود دارد   .سنت مخالفان سر سختي براي اعتبار 
ندلسي« ز نقل آراي مختلف در ماهيت اجماع مي» ابن حزم ا وق «: گويد پس ا منابع حق

بل تحصيل نيست، حتا در اسالم قرآن و سنت است، اجماع با وجود كثرت عدد مفتيان ، قا
به از سه هزار تجاوز مي رم كه عدد صحا ر  زمان پيامبر اك دي نف كرد، فقط از صد و سي و ان

فتوا، رسيده است، به دست آوردن اجماع صحابه ميسر نيست، تا چه برسد به اجماع 
يگر   .»مسلمين اعصار د

آرا مي تعدد  حمق «: گويد ابن حزم اندلسي پس از نقل  » اكثر من اصناف التمراصناف ال
بن حزم، ج( م، ا   ).534- 531، صص1االحكا

اشد و  ت، شايد اختالفي ب ت، مدعي اجماع دروغگو اس نقل شده اس از امام احمد بن حنبل 
بن حزم، ج( .»او ندانسته است   ).542، ص1االحكام، ا

اجماع 400من « : از محمد بن جرير طبري نقل شده است ز امام شافعي برخالف   مساله ا
بن حزم، ج. (»ديده ام   )543، ص1االحكام، ا
ت، مواردي كه نص، وجود ندارد اجماع » اجماع« اقد اعتبار اس اميه ف در سيستم حقوقي ام

زل اهللا باشد اشخاص نمي   .تواند در حكمِ احكام ما ان
اجماع از نظر علمي «هاي حقوقي جهان،  در ساير سيستم اجماع اعتبار ندارد، زيرا توجيه 

  ).102هاي حقوقي در حقوق اسالم، ص مكتب(، »ممكن نيست
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   عقل- 4 

د، - هاي فقهي در تمامي سيستم» ي عقلضابطه«  حقوقي مذاهب اسالم جايگاه رفيعي دار
ين  هاي عقلي در استنباط احكام بهره برده تمامي مجتهدان فقه اسالم از شيوه ين ب اند، در ا

هل سنت، شيوه يشتري در استنب مذاهب فقهي ا اسيس كردههاي عقلي ب ولي . اند اط احكام ت
ز عنوان  يگر مصادر » عقل«در ميان مذاهب اسالمي فقط سيستم فقهي اماميه ا در كنار د

هل سنت فقط شيوه است، مذاهب ا و مصادر فقه  احكام نام برده  ا به عنوان منابع  هاي عقلي ر
  .اند ذكر كرده

بطه عقل«اماميه از  ت«تحت عنوان » ضا ي  كه منجر به مالزمه» يحسن و قبح عقلي يا ذا
استفاده مي عقل و شرع مي   : كنند گردد، در استنباط احكام 

بطه يه عبارت است از پيش فرض ضا   :ي عقل در امام
د،- 1 نظر از ارزيابي شارع، يا خوب است يا ب نسان قطع     افعال ا
فعال تابع مصلحت و مفسده- 2 د بودن ا افعال نهاده ش  خوب بودن يا ب ده اي است كه در آن 

 است، 

تا اينجا مورد قبول اماميه، حنفيه و ( اوامر و نواهي شارع تابع مصلحت و مفسده است - 3
است و)معتزله   ، 

يي تشخيص حسن و قبح پاره- 4 فعال را دارد، نه همه  عقل توانا ا، چون اي از ا ي افعال ر
بح مبتني بر درك مصلحت و مفسده به تشخيدرك حسن و ق ص ي افعال است و عقل قادر 

يستمصلحت و مفسده فعال ن  .ي تمامي ا

اماميه نتيجه مي ين سه مقدمه،    :گيردبا وجود ا
د تالش كند تا حسن و قبح آن - 1 رع مقدس ساكت است، عقل حق دار  در مواردي كه شا

نمايد   .را شناسايي 
افعال از سوي عقل، مي- 2 و قبح  د،   در فرض درك حسن  نمو توان حكم متناسب صادر 

يعني چون ميان حكم  به العقل حكم به الشرع«عقل و شرع مالزمه وجود دارد   .»كلما حكم 

فليت شعري اذا فرض حكم العقل علي وجه « : گويد شيخ انصاري از فقهاي اماميه مي
لظن من الدليل النقلي علي خالفه و كذا لو فرض  لقطع او ا القطع بشيء كيف يجوز حصول ا

نقلي، كيف يجوز يل ال لقطع من الدل خالفه وجه القطعحصول ا لعقل ب   .» حكم ا
نظر، انه كلما حصل « : فرمايد در جاي ديگري مي اقاً الكثر اهل ال يقتضيه النظر، وف والذي 

ا ظاهره المعارضة فالبد من  و ان وجد م نقلي  يل  يل عقلي فال يجوز ان يعارضه دل القطع من دل
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نقلي، مثل  يل  لقطع من دل لقطع الحاصل من اجماع تاويله، ان لم يكن طرحه، و كلما حصل ا ا
، فال يجوز ان يحصل القطع علي خالفه من دليل عقلي  زماناً لم  لشرايع علي حدوث العا جميع ا
مثل استحالة تخلف االثر عن المؤثر، و لو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل 

  ).22، ص1فرائد االصول، ج(» البديهة
يقين پ:گويد شيخ مي يدا كند، ممكن نيست از طريق نص قطع  اگر عقل نسبت به چيزي 

د . برخالف او حاصل شود دليل نقلي با قطع ناشي از عقل تعارض پيدا كند، حداقل باي اگر 
و اال طرح گردد د،  ز نص، قطع . تأويل برده شو اشي ا بل قطع ن يست در مقا همين طور ممكن ن

و پيدا شود   .عقلي بر خالف ا
يه به ندرت احكا ي عقلي، تحصيل شده م فقهي كه از اين شيوهدر مقام استنباط، امام

  .باشد، دارد
ت، «: فرمايدي مييآيت اهللا خو لح و مفاسد واقعي اس دون شك احكام شرعي مبتني بر مصا ب

نسان اصر ا و مفاسد را دريابد تواند همه ها نمي ولي عقل ق اهللا ال يصاب «ي آن مصالح  ان دين 
به ادله»بالعقول اش؛ بايد  ا ي نقلي متعبد ب يم، البته گاهي عقل بشر امورِ ضروريِ واضحي ر
يست، مثل حسن عدل و قبح ظلم و عدوان،  كند كه در آن هيچ شك و شبهه درك مي اي ن

ين قبيل باشد، شاهد و مؤيدي از ادله ي آن وارد شده است ي سمعي دربارهولي هر چه از ا
  ).4مسائل و ردود، مسأله (

اقر صدر مي ز عمل «: فرمايد امام محمد ب يل عقلي كه مجتهدين و محدثين در جوا اما دل
است، ولي ما حتا يك حكم شرعي پيدا  بدان اختالف كرده ا گرچه عمل بدان جايز  د، نزد م ان

چه به دليل عقلي ثابت شود،  نمي اشد، بلكه هرآن كنيم كه اثبات آن متوقف بر دليل عقلي ب
. الواضحةالفتاوي(» حتماً به كتاب و سنت نيز ثابت خواهد بود (  

اعده ين است كه حكم شرع به اقيان چيزي، اشكال ديگري كه بر ق ي مالزمه وجود دارد ا
اشد دب ب در قالب وجوب يا ن   .ممكن است و 

نمايد، معلوم نيست شرع حكم به وجوب  و اتيان عملي، ب به وجود مصلحت  اگر عقل حكم 
اعد لذا، بر اساس ق د،  نماي د، شايد شرع حكم به استحباب  و  هآن كن ي مالزمه، حكم عقل 

م الزامشرع، نمي استنباط كرد توان احكا   .آور فقهي 

   قياس- 5

ند برخي علماي علم اصول فقه، قياس را چنين تعريف كرده اصطالحاً مساواة (و هو «: ا
لة الحكم ال في قدرها فانها قد تكون في  )المسكوت للمنصوص في علة الحكم اي في نفس ع
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وي و قد تكون   لمستصفي، (» مساوياً الفرع اق وت، في ذيل ا فواتح الرحموت بشرح مسلم الثب
  ).246ص

هما او نفيه « : اند برخي ديگر چنين تعريف كرده و حده انه حمل معلوم في اثبات حكم ل
اً  جامع موجب نفيهما عنهما، ثم ان كان ال نهما من اثبات حكم او صفة او  عنهما بامر جامع بي

اًلالجتماع علي الحكم كان قيا و اال كان فاسد لمستصفي، ج(» ساً صحيحاً    ).228، ص2ا
است از الحاق موضوعي كه فاقد نص است به موضوع داراي ه ب طور خالصه، قياس عبارت 

در علت حكم منصوص، مثالً  حرام است، علت حكم » شرب خمر«نص، به جهت شباهت 
ر«حرمت،  اجد وصف اسكار باشد، مي» اسكا اشد، هر موضوع ديگري كه و  و نصي بر حرمت ب

به ضابطه اشيم    .نماييم ، ملحق به حكم شرب خمر مي»قياس«ي آن نداشته ب
  :بر اين اساس قياس داراي چهار ركن است

يه، موردي كه واجد حكم منصوص است- 1   . المقيس عل
 . المقيس، موردي كه فاقد حكم منصوص است- 2

 .  حكم- 3

 .عليه است علت يا جامع كه مبناي حكم منصوص براي مقيس - 4

است، اگر علل احكام كشف گردد، مي و اسباب  به  احكام شرعي مبتني بر علل  وجه  توان با ت
است، صادر كرد نها ساكت  تي كه قانونگذار نسبت به آ م موضوعا احكا   .علل كشف شده، 

دست آوردن  احكام«طرق به  است يكي از شيوه» علت    :هاي ذيل 
د( تنقيح مناط - 1   ):سبر و تقسيم، تردي
ر، اوصاف متعددي را » برس« ين شيوه فقيه يا قانونگذا است، در ا زمايش  ر و آ به معناي اختيا

يي مي كه احتمال مي ا حكم ميدهد علت حكم باشد، شناسا ا كند، سپس هر يك را ب سنجد ت
ببيند تناسب ذاتي ميان آن وصف و حكم وجود دارد يا خير، هر وصف كه در نهايت درجه 

وضوع را داشت به عنوان علت محسوب ميتناسبِ عليت ميان حكم   .گردد  و م

  )تخريج مناط( مناسب يا مناسبت - 2

  .كنددر اين شيوه، فقيه يا قانونگذار، بدون سبر و تقسيم وصفي را علت حكم محسوب مي

   قياس شبه- 3

ين كه علت حكم  در اين شيوه، فقيه يا قانونگذار، وصفي را بدون سبر و تقسيم به گمان ا
ين قياس باطل است . كند محسوب مياست، علت ص  مكتب(ا هاي حقوقي در حقوق اسالم، 

143.(  
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ين است كه احكام فاقد نص و حوادث و موضوعات مستحدثه،  اعتبار قياس ا علت اصلي 
است، و توان بيان همه د نيست، ولي احكام منصوص محدود  و قابل تحدي دث  ي حوا

ر  و قانونگذار ناچا يه  ن موضوعات را ندارد، فق و بر هما م و مقررات را شناسايي  است، علل احكا
و قانون كند است، وضع حكم  رع و قانونگذار واقعي  دگاه شا اقرب به دي   .اساس كه 

ياس، شرعي قع نزديك مبناي ق اجماع صرف  تر و به وا تر از اجماع است، چون مبناي 
باني استنباط متعدد، كه عمدتاً به وجود نمي است ولو با م د اجتماع فقها    .آي

ت، -  در سيستم فقهي»قياس« ر بااليي برخوردار اس  حقوقي اهل سنت از جايگاه و اعتبا
بسيار پر استفاده حقوق » قياس« نزد فقهاي اهل سنت، در عرض نصوص شرع، از منابع 

اجد نص است و موردي  اسالمي محسوب مي و حتا با كمترين شباهت ميان موردي كه و شود 
بن قيم جوزي مي كه فاقد نص است، قياس كرده ند، ا ا «  :گويدا و القياس حملو اصحاب الرأي 

ر  ول نص، به آن با وق ما حملها الشارع، قياس كنندگان بيشتر از ظرفيت مدل نصوص ف ني ال معا
لموقعين، ج(، »كنندمي به نقل از مكتب245، ص1اعالم ا وق اسالم،  ،  هاي حقوقي در حق
  ).146ص

ين سنت است، نصوص قرآن نزد يكي ديگر از علل رونق و گسترش قياس  تأخير تدو
ز طرفي  هل سنت، كافي براي صدور هر حكمي نبود، ا ه، تابعين و امامان مذاهب ا صحاب

د شيوه» سنت« اچار شدن ين شد، آنها ن ر دير تدو د  بسيا هاي عقلي براي قانونگذاري ايجا
  .نمايند

ان العقل ال يجيز « : معتقدند كه» نظام معتزلي«ي فقه اهل سنت مثل برخي از ايمه
نة، فقد  االمور المتباي ين  االختالف ب المور المتماثلة و  ين ا القياس الن العقل يقضي التسوية ب

لمحصن لمرتد و الزاني ا تل ا لحكم بين امور مختلفة كايجاب ق   »يسوي في ا
ه به  ي استفاده از قياس را نميعقل اجاز دهد، چون عقل مقتضي صدور حكم واحد يا مشا
تماثل، و صدور حكم مختلف در امور متباين است، شرع در مواردي ميان امور در امور م

ر م مرتد و لزوم اعدام زني همسر دا است، مثل لزوم اعدا تماثل صادر كرده    .مختلف حكم م
است، نصوص كتاب و سنت كافي و جوابگوي ايجاد تمامي قواعد و  ندلسي معتقد  ابن حزم ا

است، چون قرآن- مقررات فقهي ز »و ما فرطنا في الكتاب من شيء«: گويد  مي حقوقي  ، و ا
يست، خداوند مي طرفي قياس، يقين حق شيئاً«: فرمايد آور ن تاريخ (» ان الظن ال يغني عن ال

  ).232القوانين، علي محمد جعفر، ص
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لفان   يه معتقد. است» قياس«اماميه از ديگر مخا ند استنباط علت اگر موجب افقهاي امام
يازهاي علم عادي شود، حجت اب قياس، براي رفع ن ه از ب است چون علم عادي حجت است، ن  

يي نمي ري و قضا   .هاي مظنون مثل ضابطه قياس پناه برد توان به راهقانونگذا
يم مي به ابو حنيفه : گويدابن ق يه السالم  است كه امام صادق عل بن شبرمه نقل كرده  ا

ما و مخالفان ما نزد خدا حاضر از خدا بترس و قياس نكن، فرداي قيامت : اند فرموده
ارانت مي شويم، ما مي مي يم پيامبر چنين و چنان فرمود، ولي تو و ي ين طور نظر گوي گوييد، ا

و اين طور قياس كرديم  لموقعين، ج(داديم  هاي حقوقي  ، به نقل از مكتب283، ص 1اعالم ا
  ).149در حقوق اسالم، ص

اصلي نصوص، ساكت است، و همچنين توان منكر شد كه در مواردي متون البته نمي  
باط كرد اين وضعيت را . ممكن نيست از اطالق و كليات نصوص، حكم موارد سكوت را استن

ر مواجه مي يك قاضي بهتر مي همد، چون با موارد سكوت قانون بسيا   . شود ف
ول دارد لفت با قياس، قياس تنقيح مناط را قب   .از اين رو فقهاي اماميه در عين مخا

  ل صحابي  قو-6

ت،  احكام فقهي و حقوقي اس هل سنت معتقدند، مذهب اصحاب از منابع  برخي از فقهاي ا
بي اختالف نظر شده است ول صحا   .در ماهيت ق

نابع محسوب مي- 1 ياس نباشد  مذهب صحابي، زماني جزء م   .شود كه مخالف موداي ق
يفه- 2 ري محسوب مي فقط مذهب دو خل  .دگرد ي اول، حجت و منبع قانونگذا

اشدين، حجت و منبع مستقل صدور حكم فقهي نظريه- 3  حقوقي محسوب - ي خلفاي ر
 .گردد مي

و در حدي كه  بي مانند ساير آراي فقهي است  ول صحا لي معتقد است، ق امام محمد غزا
بع احكام فقهي قرار گيرد و منبع مستقل محسوب گردد،  كنار قرآن و سنت و ديگر منا

مي ك. ظرفيت ندارد م زيرا مادا و » عصمت«ه فردي داراي مقا ول ا نباشد، ممكن نيست ق
م(حجت و در رديف قول پيامبر وسلَ و . قرار گيرد) صلَّ اهللا علَيه وآل  صحابه، معصوم از خطا 

اختالف داشته اشتباه نبوده يكديگر  ص  اند، چون در مسايل با  نع اختالف اشخا اند، عصمت ما
يل به اعتبار نظرياتخود صحابه نيز. داراي اين وصف است شان در اين حد كه مصدر   قا

د، نبوده د  مستقلي در كنار قرآن و سنت قرار گير لمستصفي، ج(ان   ).261، ص1ا
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   استحسان- 7

لي براي استحسان دو تعريف ذكر مي   :كند امام غزا
لمجتهد بعقله- 1 به ذهن مجتهد .  هو الذي يسبق الي الفهم ما يستحسنه ا بي  يعني مطل

ندخطور كند   . و او به عقل خويش آن را نيكو بدا
لمجتهد ال تساعده العبارة عنه و ال يقدر علي ابرازه و - 2  المراد به دليل ينقدح في نفس ا

 .اظهاره

  :در نقد تعريف اول گفته شده
ين- 1 در شريعت وجود ندارد بر ا رسد بدون   دليل محكمي  كه آنچه به وهم و عقل مجتهد ب
ه اين اجماع قرار گيردي شرعكه موداي ادل اشد حجت و در رديف كتاب، سنت و    . ي ب
ي معتبر كه فقيه و قانونگذار بايد بر اساس ادله  مذاهب اسالمي اجماع دارند بر اين- 2

ات فقهي بپردازد ز هوي و هوس به صدور حكم و مقرر به دور ا   .شرعي 
تعب: (در نقد تعريف دوم گفته شده است نه هذا هوس الن ما ال يقدر علي ال ير عنه ال يدري ا

و  تصححه االدلة ا ة الشرعية ل ر بادل حقيق و البد من ظهوره ليعتب ..) وهم و خيال او ت ..
  ).281 و 275، ص1المستصفي، ج(

زي جز هوس نيست، زيرا چيزي كه قابل بيان نباشد، معلوم نيست توهم  اين شيوه، چي
ه ي ذكر شده، رأي گران بر اساس ادلهي خود را ارايه نمايد تا دياست يا تحقيق، فقيه بايد ادل

  .او را ارزيابي كند
يه  لكيه و حنفيه طرفدار استحسان است، شافعيه، حنابله و امام از ميان مذاهب اسالمي، ما

ر العلم(مخالف آن است،  اعشا ن تسعة  نه دهم ِ )االستحسا تن به  دست ياف استحسان ابزار  ؛ 
  .علم است

الم مي استحسن فقد شرّع«: گويد امام شافعي در كتاب ا ن يشرع و من  لمجتهد ا ، » ليس ل
د، استحسان از راه   .هاي تشريع است قانونگذار حق تشريع ندار

  )استصالح( مصالح مرسله - 8

رع  رسله عبارت است از مصالحي كه وا نهاده شده، يعني توسط شا لغوي مصالح م معناي 
نكرده رع در برابر آنها موضعي اتخاذ  است و يا شا استبيان نگشته  ا گفته .   مثالً در عصر م

تضا مي اشدشده مصلحت اق د اعتبار ب   .كند، معامالتي كه از طريق رسمي ثبت نشده، فاق
رع مبتني بر مصالح انسان احكام شريعت در صدد جلب منفعت و دفع . ها است تشريع شا

ح جديد شارع سكوت كرده باشد، قانونگذاران بشري مي رخي مصال اگر در ب ند توانضرر است، 
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نمايند  اً . مقرراتي مبتني بر آن تأسيس  يمه مصلحت بسيار مهمي است، بايد شرع مثالً عقد ب
  .جايز باشد

لي مي است: گويد امام غزا   :مصلحت سه قسم 
رع است كه همان موداي قياس مي- 1 ول شا ه اين  قسمي مورد قب اشد، ب اجد  ب كه حكم و

اقد    .نص يا اجماع جريان داده شودنص و اجماع به قرابت مشابهت در علت، به مورد ف
ين- 2 رع است، به ا ماه رمضان   قسمي مردود شا كه برخي فقها بر برخي ملوك كه در 

لي كرده  مرتكب نقض روزه شده ه متوا ه روز به دو ما د، فقط حكم  ند و  ان ا كافي » عتق رقبه«ا ر
است و مصلحت او اقتضا مي» عتق«اند، چون براي او  ندانسته يني داده كند حكم سنگ سهل 

ول باطل و مخالف لنص الكتاب « : گويد شود تا مرتكب گناه نگردد، در ادامه مي فهذا ق
ر  د الشرايع و نصوصها بصرف تغيي ر جميع حدو لي تغيي و فتح هذا الباب يؤدي ا بالمصلحة 

ال  .»االحو

اي فقها - 3 ين قسم مورد بحث و معركه آر است، ا ز مصالح مورد سكوت شارع   قسمتي ا
د  آيا مياست، كه  توان به خاطر مصالحي كه عمدتاً مستحدثه است قانونگذاري نمو

 ).285، ص1المستصفي، ج(

لي مي تعريف كرده: گويد امام غزا و دفع ضرر  رخي مصلحت را به جلب منفعت  ين  ب اند، به ا
و  معنا، مردم راساً در صدد مصلحت خود هستند، ولي براي فقيه مفهوم ديگري مطرح است، 

د آن درك مصا است، مصلحت مور رع و محافظت آن در فتوا و قانونگذاري  لح مورد نظر شا
رع در سه درجه قرار دارد   :نظر شا

لح در درجه- 1 ي نخست از حيث اهميت قرار دارد و عبارت  ضروريات، اين دسته مصا
نه   : ي مورد نظر شريعت اسالماست از اصول پنجگا

   دين،- 1- 1
  عقل، - 1- 2

  جان،- 1- 3

 و مال، - 1- 4

رخي گفته- 1- 5  .»عرض«اند   نسل و ب

د، در آنها حد اعالي مصلحت  ين اصول گرد به حفظ ا تي كه منجر  و مقررا هر نوع قواعد 
اجد مفسده است به تفويت اين اصول گردد، و است، و هر امري كه منجر    .رعايت شده 
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و عمده جرم  و مقررات، حفظ اين اصول است،  بيشترين تالش شريعت در ايجاد قواعد 
و تعيين مجازات جهت نقض اين اصول مي   .باشد انگاري 

اسالم الزام مي به كفر ميقواعد كيفري  د، كند كافري كه اشخاص را  د، اعدام گرد خوان
به بدعت مي بدعت ين اقدامات موجب گذاري كه اشخاص را  د، چون ا خواند، مجازات گرد

  .گردد تفويب دين مردم مي
يي اسالم شر ات جزا ت، چون موجب تفويب عقل همچنين در مقرر ب خمر، جرم اس

است، چون  مي زنا جرم  د،  ص گردد، چون حفظ نفوس به آن بستگي دار د، قاتل بايد قصا گرد
وت مي نساب، ف يع مال ديگران شده  سارق، مجازات مي. گرددنسل و ا د، چون موجب تضي گرد

  ...است و 
و در د- 2 است  اشخاص  اشي از حاجات  دسته مصالح ن ين  تري از ي نازلرجه حاجات، ا
در اين مورد، » واليت ولي«در تزويج طفل، تشريع » ولي«قرار دارد، مانند واليت » ضرورات«
افع و دافع مفاسد است  هب   .خاطر حاجت طفل به حافظ من

دسته مصالح، روش- 3 ين  ح عرفي ا است، مثل حكم شرع بر   مصال احسن در عرف  هاي 
و انتخاب كفو براي زنان در نكاح، زنان  د، كفو خود را انتخاب  به خاطر حيا كمتر امكان دار

ين است كه  يكو ا د، راه ن نكاح گرد اشد» ولي«خودش متصدي عقد  ين امر ب  .متصدي ا

م فقهي، فقيه و قانونگذار نمي احكا توانند بدون مستند صحيح  در مقام قانونگذاري و صدور 
حي از قبيل دسته دوم و  ر يا وجود اصلي شرعي براي حفظ مصال نمايد، اگ سوم، وضع مقررات 

ا  . اصلي مثل قياس، استحسان، ي ح .. دسته مصال ين دو  موجب وضع مقرراتي براي حمايت از ا
اما براي حفظ مصالح درجه . شود گردد، استصالح نيست، موداي همان اصول محسوب مي

نمايد ولو اصلي برا اول، فقيه و قانونگذار مي د، اجتهاد كند و مقرراتي وضع  ي معاضدت توان
لمستصفي، ج(ي اجتهادي وجود نداشته باشد اين شيوه  ).288 – 294، صص1ا

اعده برخي حقوقدان يط ذيل را در باب قانونگذاري براساس ق ي مصلحت الزم ها شرا
  :دانند مي
اشد- 1 قعي ب   . مصلحت وا
اشد، بر اساس منافع و اهداف جزيي نباشد- 2 اجد منفعت عمومي ب  . حفظ آن مصلحت، و

اشد قرراتي كه براي حفظ آن مصلحت وضع مي م- 3  .گردد، نبايد متعارض با نصوص ب

اشد- 4 ن، مال، دين، عرض و عقل ب  . مصلحت از نوع حفظ جا

لمغربي، ص( مصلحت عقاليي باشد - 5 ين، محمود عبد المجيد ا لقوان  ).364تاريخ ا
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   شريعت سلف- 9 

يع سماوي قبل، حكمي به  د، و برخي معتقدند در فرضي كه از شرا صورت صحيح نقل شو
بع  بق يكي از منا ت، از اين رو شرايع سا اشد، الزم االطاعة اس نكرده ب اسالم آن حكم را نسخ 

ندارد، زيرا. شود نظام حقوقي اسالم محسوب مي ول  بع را قب   :اكثر فقها اين من
است- 1 رسيده  بق بدون تحريف و از طريق اطمينان آوري ن يع سا   . احكام شرا
است شريعت اسالم- 2 اسخ شرايع سابق    .، ن

ذرايع-10    سد 

له است» ذرايع« وع شدن اموري كه في حد نفسه . به معناي وسي يع يعني ممن سد ذرا
د، ولي مقدمه يك امر ممنوع است   .ممنوعيتي ندار

وع ) سد(قانونگذار با ممنوع كردن  نفسه جايز است، جلوي انجام امر ممن امري كه في 
وت بعدي را مي زني نامحرم في نفسه مفسدهگيرد، مثالً خل د ولي چون منجر  مردي با  اي ندار
وع شده است، نتيجهبه مفسده مي لفت با شود، ممن ين فكر، مخا » حيل شرعيه«ي مستقيم ا
  .ذريعه اند براي زير پا گذاردن الزامات شرعي» حيل شرعيه«است، چون 

يع   نتايج سد ذرا

و سن  جرايم و ممنوعيت- 1 در كتاب  به وجود ميهاي زيادي كه  يست،  ين  ت ن آيد، ا
ري يا ضمانت اجراي مدني دارد ممنوعيت يي كيف   .ها گاهي ضمانت اجرا

است از- 2 يع، عبارت  اساس سد ذرا  : از جمله قانونگذاري بر 

نكاح متعه  نهي از متعه، به دستور خليفه- 2- 1 يط،  ي دوم، چون مردم بدون رعايت شرا
بعدي نفي شودكردند، خليفه آن را تحريم كرد، تا  مي   .آثار منفي 
  . صحت سه طالق در يك جلسه، تا مردم احترام طالق را نگه دارند- 2- 2

ين موضوع تحت عنوان    .شود بحث مي» ي واجبمقدمه«در سيستم حقوقي اماميه ا

   عرف و عادت- 11

دت عبارت است از  برخي گفته ند عا يمكن ان تكون عادة فردية او «ا بمعني التكرار  العادة 
  .» جماعيةعادة

اشد  ر عمل ناشي از فعل شخص ب است تكرا تكرار عملي، ممكن  است از  يعني عرف عبارت 
است،  يعني عرف به دو قسم فردي و جمعي قابل تقسيم  ين، علي (يا عموم مردم،  لقوان تاريخ ا

ر، ص   ).242محمد جعف
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  جايگاه نظام حقوقي اسالم در جهان معاصر

دت مي«: اند برخي گفته دت، اعم از عرف است، عرف يكي از اقسام عا دت باشد، چون عا  عا
تكرار انجام مي است كه به  نسان بر انجام عملي مداومت كند به طوري  عملي  د، هر گاه ا گير

كه به مرور زمان، انجام آن عمل بر او سهل گردد و مشقتش به خاطر عادت به آن فراموش 
دت كرده است، به همين جهت گفته شده  گردد، گفته مي العادة «شود شخص به آن عمل عا
دت ممكن است براي ،»طبيعة ثانية د يا عموم، عرف فقط بر معناي دوم » فرد«عا به وجود آي

اطالق مي ..المدخل في التعريف بالفقه االسالمي و (گردد  يعني عادت جمعي    ).260، ص.
ذكر كرده تي    :اند براي عرف تقسيما

است يا فعلي- 1 ا قولي    : عرف ي
دت مردم بر اطالق لفظي- 1- 1  . بر مفهومي عرف قولي، عبارت است از عا

هميت - 1- 2 يع امور كم ا دت مردم بر عمل خاصي، مثل ب است از عا  عرف فعلي، عبارت 
به صرف تعاطي ثمن و مثمن دل لفظ،    . بدون رد و ب

ا عرف عام است يا عرف خاص- 2   : عرف ي
هل - 2- 1 است از عرف عموم مردم بدون تقيد به زمان يا مكان خاصي يا ا م عبارت   عرف عا

  .فن خاصي
هل فن  - 2- 2 زمان يا مردم يك منطقه يا عرف ا عرف خاص عبارت است از عرف مردم يك 
  .خاص
اسد- 3 است يا ف ا صحيح    : عرف ي
  . عرف صحيح عبارت است از عرفي كه مخالف قواعد شريعت نباشد- 3- 1
اشد- 3- 2   . عرف فاسد عبارت است از عرفي كه مخالف قواعد شريعت ب

ر استاند عرف در فرض وا برخي از علما گفته يط ذيل معتب   :جد شرا
اشد- 1 بي داشته ب   . عرف مطرد در تمامي معامالت مردم باشد يا حداقل اطراد غال
اشد- 2 ين نرفته ب اشد، از ب  . عرف موجود ب

اشد- 3  . شرط معتبري خالف مقتضاي عرف نشده ب

نفي نكند، - 4 ن را  ا موداي آ لفت ننمايد ي ا شريعت مخا رف ب تعريف بالفقه ( ع لمدخل في ال ا
 ).263االسالمي، ص

يه فقط در زمينه» عرف« در سيستم حقوقي امام به ويژه  اسالمي  نظام حقوقي  ي در 
و نميتشخيص موضوع كمك مي ر گيرد،  كند،  بعي چون كتاب و سنت قرا تواند در عرض منا

ت، نمي... ها و اجتماعات و ها و مكان عرف در زمان توان چيزي كه تا اين حد  متفاوت اس
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تفا  نست، چون ماهيتي م اعد فقهي، دا تعارض دارد، آن را منبع صدور حكم و قو و احياناً م وت 
اً متعارض و حداقل مقطعي مي   .گردد منجر به احكام متفاوت و احيان

  منابع و مأخذ
  .  قرآن كريم-1 

   كتب

ي-2 العلي لشئون االسالم مصر العربية، المجلس ا قه االسالمي، وزارة االوقاف، جمهورية  قاهره،  موسوعة الف   . م1997ه، 
لس-3 ين، طراب اريخ القوان المجيد المغربي، ت بد ور محمود ع نان، الموسسة الحديثة للكتاب- الدكت   . لب

ردانش حقوق، چاپ اول، مشهد، ترجمه و نشر نخست، -4 چه اي ب ور. 1370 دكترمحمدحسين ساكت، ديبا   .الدكت

اريخ الشرائع،-5 ت مدخل الي  المغربي، ال بد المجيد  لكتاب  محمود ع ثة ل المؤسسة الحدي لس،  ان، طراب لثالثة، لبن بعةا الط   . م1996 

ني، اصول كافي-6   . محمدبن يعقوب كلي

الرأي-7  بطال  زم، ملخص ا   . ابن ح

ات اسالمي-8 تشار ان، ان ي، تهر ارحقوق اسالم يش و گسترش و ادو يدا فضل عزتي، پ   . دكتر ابوال
ان،-9 قانون، چاپ دوم، تهر رگذشت  پاشا صالح، س تهران،  علي  ات دانشگاه  تشار   .1383 ان

  . مجله المنار-10

ي، قم، دارالذفار-11 يل المستصف وت، في ذ مسلم الثب بد العلي محمدبن نظام الدين االنصاري، فواتح الرحموت بشرح    . ع

م، دار الذفار-12 مستصفي، ق ال   .  محمد غزالي، 

زم-13   . االحكام، ابن ح
تهران، گنج دانش،  محمد جعفر جعفري لنگرودي، مكتب هاي-14 حقوق اسالم، چاپ سوم،  1 حقوقي در  382.  

  . شيخ مرتضي انصاري، فرائد االصول-15

ئل وردود-16   . حضرت آيت اهللا خويي، مسا

صدر-17 باقر  محمد    . الفتاوي الواضحه-  امام سيد 

ين-18   . ابن قيم جوزي، اعالم الموقع

قه االس19 الف مدخل في التعريف ب ال ربية،  محمد مصطفي شبلي،  نهضة الع ار ال يه، بيروت، د العقود قواعد الملكية و   1985المي و 
  .ميالدي



 

  

 

 

 

  

  

  

  ليت مدني دولتومفهوم و مباني مسو
  
  

 

 

 

  مقدمه
اهوصف با اي   ديدگ اگون دره ات رايج در مكاتب )1(مباني خاستگاه دولت گون ، يكي از نظري

وطبيعت فطرت منشا انگار  ، در خصوص  وي گرا كوين  هگي شكل ت آن است ك نسان  «:ري دولت،  ها  ب
ندگي ميطور بدوي لت طبيعي ز بوده  در حا ار  بدون محدوديت برخورد آزادي كامل و  از  و ... كرده و 

شتند و ار دا ات زيادي قر اد بشر در وضع طبيعي در مخاطر بر نمي چون افر نستند به تنهايي  آن  توا
اي مقابله با قدرت قاهره طب ايند، لذا بر مساعي مشكالت غلبه نم يعت به سمت همكاري و تشريك 

عي و تشكيل دولت رسيده جتما قرارداد ا اين طريق به انعقاد  و در طي  شدند  اده  روسو » )2(اند سوق د
لت ادن به تشكيل دو  كشور و -به عنوان بنيانگذار نظريه فوق معتقد است كه افراد اجتماع، با تن د

اين قدرت برتر، انتظ اطاعت از  خود به  اد نوملزم نمودن  و ،ظهور ار داشتند اين نه منيت، رشد   رفاه و ا

                                                  
رد-1 جود دا تب و ن باب،سه گونه مكا ؛ )ا«: در اي گار ب فطرت ان مسلمان؛ ) 2مكات وآراي حكماي  ب ) 3مكتب اسالمي  مكات

ا تحققي ، نشر ميزان، 10،چ135،صحقوق اساسي ونهادهاي سياسي، سيد ابوالفضل قاضي شريعت پناهي( » .اثباتي ي
1383.( 

، صص-2 همان  سيدجالل) 1383، نشر ميزان،10چ(136-  138  ن مدني، ص ؛ كليات حقوق اساسي،  انتشارات ( ،58الدي

تهران  يدار،  )پا .   



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   44

ورد  اهم آ نها را فر سربلندي آ ات عزت و  ه و موجب نها احترام گذاشت نها ايجاد و به آ . شكوفايي را براي آ
خود  ه مردم،  فزوده و در عوض خدمت ب قدرت خود ا بر  وز  لت هر ر و با گذشت زمان، دو اما به تدريج 

ان بزرگ مردم گرديدترين دشمن مرد به عنو مده و باعث نقض حقوق اوليه  نچه تاريخ نويسان . م درآ آ
لت اين دو وت و سنگدلي حاكمان  قسا بر ها نوشته از نحوه عمل و  اروا  اند، مهر تاييدي  ويه ن اين ر

وره. باشد مي اين د جرم ها سخت در  ات اعدام  ترين  ا، جرم خيانت به حكومت بود كه معموالً با مجاز ه
نوادهدر . شد مواجه مي ان اعدام خود و خا نت پيشگ خيا آن كيفر  حتا پس از  ستان و  شان  ايران با

از سوي حاكمان وقت وجود داشته است و در . )3(بود في  چنين انحرا سالم نيز  وران بعد از ا در د
مشابهي به چشم مي چنين وضعيت  جوامع ديگر    .خورد كشورها و 

وره شدن د اي تاريك فوق و مخالفت اما بعد از سپري  ويه  ه ها و اعتراضاتي كه نسبت به اين ر
ل  توسط مردم به وجود آمد و پس از سرنگوني حاكمان ظلم پيشه، رويه مذكور تا حدودي تعدي

لت شان  حكومت كم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاي ان كممرد گرديد و حكام و پادشاهان و دو
ليت . شدند مسوو وران بود كه فرضيه  شد و پادشاهان از   تدريج كم مصونيت به–پس از اين د رنگ 

اصله گرفتند بر. آن قدرت استبدادي و انحصاري ف دولت اشتباه «اين بود كه  اگر قبالً عقيده 
عبارت كه ، و يا اگر)4(»كند نمي اردهم با اين  من« لويي چه عني  و )5(»دولت ي ستبدادي دولت   قدرت ا

ه رسيدن به قدرت جز داد، ولي بعداً دولتمردان به خودش را به مردم نشان مي  اين نتيجه رسيدند ك
مي نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي  مت  قدور نبوده و بقاي حكو باشد  با حمايت مردم م

نمي ني حاصل  و   و اين حمايت و پشتيبا ول و پاسخگو  اين كه دولتمردان خود را مسو گردد مگر 
نند برابر مردم بدا گزار در  ار و نشانهاز اين تاريخ به. خدمت عد بود كه آث ليت توسط   ب اي پذيرش مسوو ه

ا . باشد اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميالدي مي. خورد دولت به چشم مي ارت ديگر ت به عب
وي وجود نداشت اواخر قرن مذكور هيچ مسووليت  ادي به پاسخگويي دولت و  ه اعتق ا )6(گون و اصوالً ت

اه اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بو نمي) دولت(د كه چون پادش اه  بنابراين انتظار مسووليت  اشتب كند 

قبول بوده است گويي و تاوان و پاسخ غير قابل  از آن  اً  ولي همان. دهي  ه بعد ه گفتيم اين روي گونه ك
مسووليت توسط دولت  مفهوم و سعي گرديده،شتارنودر اين . اصالح گرديد مباني پذيرش اين   
  .بررسي گردد

                                                  
ركريستين-3 رتو ساسانيان، آ مان  چ328سن، ص    ايران در ز قل از ( 3،  يز صانعي، : به ن پرو تر  جزاي عمومي، دك حقوق 

تهران، چ،292، ص1ج سمت،     ).ش1385 ، 10 
يج بوده كه-4 ر انگلستان را يده د The King can «  اين عق  do no Wrong «    

ز(» -5 قل ا مشهور است كه L Etat c, est moi:به ن ان فرانسه  زب ه لويي به  جمل   « اين 

شوري، ص- 6 ترمحمد آ ت كيفري، دك نج دانش( 39 عدال تابخانه گ   ). ك
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مدني دولت مسووليت    مفهوم و مباني 

دولتمباني مسو يت مدني    ول

ني و مفهوم، قبل از كاوش در اي مسووليت مدني دولت  ويژگيمبا ليت مدني،ه مسوو ،  مفهوم 
ن، گستره وپيشينه   .گيرد  ميبررسي قرار مورد ي آ

يت مدني1- 1   مفهوم مسوول

اگزير از جبران خسارت وارده برديگري  و هرگاه شخصي ن تي  باشد  م ترميم خسار در مقا
د آمده است كه به ديگري وبرآيد و مسووليت مدني دارد،ار اصطالحاً در برابر ا مسووليت .  
است،مدني و آيد يا بر وجود ميه دوگونه ب، كه جزء الزامات قهري   اثر تخلف از عهدنامه 

ين دو طرف  نعقدقراردادي است كه ب است و يام اً به  شده  يل  ربطي به قرارداد ندارد و صرف دل
  .گردد امي ميورود خسارت، جبران آن خسارت الز

يت مدني 1- 2    قلمرو مسوول

رج از قرارداد تقسيم ميدستهمسووليت مدني به دو  . شود  مهم مسووليت قراردادي و خا
آيد كه از عقد ناشي شده  وجود ميه  ب مسووليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي

رساندن از يكي و بر عكس، در مسووليت قهري قرارداد وجود ندارد، صرفاً وجود زي. است ان 
  . آورد به ديگري، مسووليت به بار مي

بطة قراردادي- 1  :مسووليت قراردادي دو شرط دارد بطة - 2؛ و  وجود را ين   وجود را ت ب علي
ه  و بايد عالو د؛ ولي در مسووليت قهري وجود قرارداد الزم نيست  خسارت و عدم اجراي قراردا

ين دو شرط را نيز داش اشدبر وجود آمدن خسارت ا  رابطه - 2 ارتكاب فعل زيانبار؛ - 1: ته ب
  . سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است

است كه  ات مادي و ضررهاي معنوي  ضرر موضوع بحث در مسووليت مدني اعم از خسار
ن هتك ه ممكن است ب اشد كه در فقه ما به آ » عرض«صورت هتك آبرو و حيثيت و شرافت ب
يل به جبران آنند و يا ممكن است ايجاد تألمات روحي و شود كه برخي از فق گفته مي ها قا

اشد   .)7(غم و اندوه ب
  
  

                                                  
مدني  -7 ان،) ضمان قهري،دنيوليت مسوم( حقوق  توزي اصركا  انتشارات دانشگاه تهران، (، 74- 76؛20-24 صص، 3،ج ن

   .)ش1370تهران 
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  مسووليت مدني ي   پيشينه1- 3 

ين  رم باستان در دورهي  ه سابقپژوهشگران  از ميالد  پيشهاي مسووليت مدني را در قوان
به اين نتيجه رسيده يافته در اند و  ا اخالق متحد بود اند كه  ن حقوق ب ن زما ه بر آن، آ ه و عالو
است و مدتومس يشتر به صورت وظيفه متجلي شده  ثالً ديه بهها طول كشيد وليت، ب ه  تا م

(عنوان پرداخت خسارت درآيد  8(.   
به تعيين حد و حدود مسووليت مدني،  در زون جامعه  ه ب ايران نيز به لحاظ نياز روزاف

دگي ماشيني براي مردم ايج خصوص خطرها و زيان يي كه زن استها  1339 در سال ،اد كرده 
كه   ماده به تصويب رساند11در » قانون مسووليت مدني« قانوني را تحت عنوان ،گذار قانون

ر وسيع  مضيقدايره مسووليت مدني را بر عكس قانون مدني، كه ته بود، بسيا نمود گرف  .لحاظ 
وسعه،دليل آن ين بود كه قانون مدني ت ز قانون خارجيدرعين اقتباس ، ا ريشه در فقه  ، ا

ن رعايت شده بود ين فقهي درآ اقتباس قانون مسووليت مدني بدون اما. داشت واصول و مواز  
تطبيقي انجام شد  رل و  ناچنين كنت ر احيا يشتر روي غيرشرعي ه شبهو اگ اشد، ب ين داشته ب  ا

اشد  مياساس   . ب

دولت1- 4 يت مدني     مفهوم مسوول

اگوني از مسوول،حقوقدانان  اريف گون ه گرچه تع اراي  اما در يك جمع بندي اند، ادهديت مدني دولت 

ان گفت مي ارت است از:تو عب لت: مسووليت مدني دولت  از اعمال دو  اعم از - است مسووليت ناشي 
ليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده مسوو اداري ،اين كه  نواقص سيستم  خواه در اثر  خطاي در اثرا ي و

شد   .عوامل انساني با
قصي مستثن بديهي است ت فوق بوده و  شمول تعريف  از  برار شخص مستخدم دولتي خارج  ست و    ا

اف مسووليت مدني دولت را و بايد ساختار قوانين ،اين اساس ا يرد بپذحقوق كشور به صورت شف ت
قوانيني، بر چنين  كيه  بتوانند بات ندان  ندي خويش را استيفا كنند شهرو شهرو ا زيرا ؛حقوق  رشد  ب

ازفزاينده تكنولوژي و ع ارض ناشي  از آن بحران و سته  نحصاري دولت به شهروندان  هاي ناخوا ات ا خدم

ايد مي  كه شود  ميوارد اف جبران شده با  ب اهكارهاي قانوني شف ه  تا،ر نبار اجتماعي  از  جامع نتايج زيا
ندمصواقتصادي آن  و   .ون بما

ان افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ن ستهقانون به خاطر تنظيم روابط مي ها و  اشي از خوا
ا   ضرورت.افراد جامعه است هاي متنوع و متكثر آزمندي مشترك افراد جامعه حكومت ر ها و منافع 

                                                  
مدنيو مس -8 ني نژاد،وليت  حسينقلي حسي ه شهيد بهشتييجهاد دانشگاه(، 2 ص،  تهران،، دانشگا )ش1370  .  
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براي آن نون را اجرا كند و  از جامعه قا اي قانون تضادي در تعامل  برآن داشته تا به نمايندگي  كه اجر
قسيم كار اق ت ورت پيدايش ميث ايجاد نكند، ضر مردم  ارانومس حاكمان و  ا  ووليت كارگز نون  ب عنوان قا

و امر  اين و  وجود آمده است  اساسي، به اران شده  نروايان و فرمانبرد ليت فرما مسوو سي  ازشنا  موجب ب
نهاد عرصه اجتماعي  ليت مدني دولت پا به  مسوو ات گوناگون قانونيك سو،  كه ازهآن گاه  جه مندي   

ارها و حقوق و ،كند و از ديگر سو جامعه و حاكميت قانون را در سطحي كالن مطرح مي اهك  ر
اف و قابل اجرا مي لت و مردم را شف ازد همكاري دو   .س

مسلم است  ع معتبر فقهي  اصلي اين ا اما مس،موجوديت مسووليت مدني در قانون اساسي و مناب له 

اهي،اين موضوع  زيرا پيش از؛است كه اين موجوديت چرا مغفول مانده است مسو گ  از سوي ليتو 
سكوت دولت اف نبودن و اجمال و  ليل شف آن به د اهي نيز وجود  شده و گ  به صورت رسمي پذيرفته 

ست اه سامان يافتن اين قضيه،در اين صورت. قانون، مورد ترديد قرار گرفته ا نين ، تنها ر  تدوين قوا
اي عصر جامع وكامل با توجه به واقعيات و آزموده است حاه ف تواند اين ابهامات را برطر كه ميضر 

  .سازد
اهي دولت در البته قابل ذكر قتصادي و سياسي عذر آورده  است كه گ مسير شتابان توسعه ا

لت ترجيح داده و درعمل مانع ظهور وگسترش يومسا مسووليت مدني دو سياسي را بر  ل اقتصادي و 

ليت مدني شده    .اند مسوو
مشاركت مردمي  ايي و استحكام  ز،پوي ان ازحداقل  درهمين مفهوم نهفته است كه ش ني هروند

برابر با مس ار باشند والن در عرصهوحقوق  لف برخورد مخت ه،هاي  بسا دولت تمايلي به اجراي ، وگرن  چه 

شد نداشته با اهم كردن زمينه توسعه و ،سهم حقوقدانان در اين رابطه. داوطلبانه اين حقوق   فر
لت نيز  و است -  هم از نظر علمي و هم از نظر عملي- افزايش تحقق مسووليت مدني دولت سهم دو

 به رسميت شناختن و نهادينه كردن آن است و الزمه جامعه زنده، پويا و متكامل نيز ،در اين ميان
ارآمد است قتدر و ك   .وجود دولت م

لت در قبال شهروندان  ليت مدني دو حوزه،مسوو ع معتبر    و مناب اي  از مسووليت در قانون اساسي 

محسوب مي ه،و شود فقهي  وزي  عرصه دراين مسال  كه دولت فعاليت ،هايي زندگي صنعتي امر
  از،يك ارتباط قهري مردم در زيرا ؛تر است سملمو به نحوي محسوس و ،انحصاري كامل دارد
لت بهره ن،موبه   وندمند خدمات دو ات آ ايج زياناز نت ار  از  نيستند ، خدماتآن ب اين درامان   و در 

سباب و وسايل تحقيق ،فرآيند لت را در اختيار  زيان ديدگان ا ال دو از سالمت و صحت اعم واطمينان 

ند از ؛ندار ازه توانايي علمي و ابزار و ا، سويك زيرا  ز تحقيق ج از سوي درستي ا ارايه شده  خدمات 
شته و دولت را در ار ندا ارد ،سوي ديگر از اختي جرايي ند نت ا منطق اجتماعي و ضما  چه ؛اين تحقيق، 
سياسي اين  نظامآن كه لف  مخت از، امرهاي  قررات قانوني    شده دولت بوده وتابع م وظايف تعريف 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 173 اصل افغانستان و قانون اساسي121ماده در. خاص است
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جتماعي اين  شده و به صراحت در  منطق ا و يك چارچوب مستوفي تعريف  اي رسيدگي به شكايات   بر
ات كر  وارده به افراد وخسار اي مشخصي پيش بيني  سازمان دبررسي عمل نهاده لتي، مراجع و  هاي دو
مينه. شده است هاي اجتماعي و اقتصادي  دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كالن در همه ز

في را براي پيشبرد اهداف خويش وسايل و ابزارهاي فني و برنامه ريزي داشته و  به تكنولوژي مختل
لتي در انجام وظسساتمو. گيرد خدمت مي  اب  ايف تعريف شده در عرصه دو ارتك مختلف امكان  هاي 

ارند مواد. خطا و اشتباه و سهل انگاري و ترك فعل را د  قانون اساسي جديد 121  و120بدين جهت 

ان، قوه قضا ايران قانون اساسي167اصل   وافغانست اه يه را ي،  و پناهگ عالم كرده است  نديدگان ا زيا
ارك و جبران ضررها موزه،ها  به اين گزارهنچهچنااز اين رو، . است را الزم دانسته تد و   آ هاي ديني 

شود، هرگونه شك و شبهه وده  برطرف  تكاليف شرعي نيز افز لت  مورد مسووليت مدني دو اي  در 
  .گردد مي

اني پس از آشناي با مفاهيم وگزاره ا مسووليت مدني دولت، اينك به مب بط ب  هاي مرت
و (آن در سه بخش مسووليت مدني دولت ومستندات قانوني  ني فقهي  ني نظري، مبا مبا

يم مي) مستندات قانوني   .پرداز

  مباني نظري مسووليت مدني دولت: اول بخش

نظريات و ديدگاه ز سوي علما و دانشمندان  اني آن، ا هاي   در خصوص مسووليت مدني و مب
ات هركدام در برهه نظري ين  ني داشت متعددي مطرح شده كه ا يي از تاريخ طرفدارا ه و در ها

ته دوره به شرح ذيل مي عمده. اند هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرف ات  نظري اشد ترين اين    :ب

ا نظريه تقصير1- 1    فرضيه ي

و مسووليت اخالقي خود توأم، آغاز ظهورخودمسووليت مدني در اخالقي  ا مسووليت   ب
ين ترتيب. عنصر تقصير بودي  هزاييد  مبناي خستيننتوان از تقصير به عنوان   مي،به ا

تي . مسووليت مدني نام برد اشخاص صرفاً درصور نظريه، مسووليت دولت وساير  بر اساس اين 
ان در انجام عمل خسارت قابل طرح مي ر، مرتكب خطاوتقصيري بار و زيان باشدكه آن گرديده  آو

  :هاي ذيل تحقق پيدا كند تواند به يكي از صورت تقصير دولت مي. باشند
ين:يف اداري عدم انجام وظا- 1 يعني ا و كوتاهي اداره    به علت قصور  كه ضررهاي وارده، 

  م خطر درجاده كه موجب خسارت عابرين شود؛ يباشد؛ مثل عدم نصب عال
وب نبودن انجام وظايف اداري- 2 نجام داده،  يعني اداره: مطل جام ولي،اگرچه وظايفش را ا   ان
بي يا اختالل در چصورتبه  اغ راهنمايي كه موجب خسارت  ناقص بوده است؛ مثل خرا ر

  وشود؛ 
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  انجام وليداده وظيفه را انجام كارمندانصورت نيز  در اين: تأخيردرانجام وظايف اداري- 3
ته استتأخير با   .)9(، مثل تأخيردرتحويل مراسالتصورت پذيرف

نظريه، سنجش اخالقي  رفتار مباشر خسارت است  در هرصورت، مالك مسووليت در اين  
اگر اين ر كه  اشي از تقصير مرتكب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگ اخالقاً ن  رفتار 

يست  اشد، ضماني به عهده او ن ز سرزنش ب ار وي عاري ا  بر طبق ).10(از نظر اخالقي، رفت
تي توجيه  ي كه مينظريه تقصير تنها دليل ا نسبت به جبران خسار تواند مسووليت كسي ر

ين تقصير او و ضرر وارده است و (مسووليت مدني رايج در اروپا . )11(كند، وجود رابطه عليت ب
استثناي ماده 18تا قرن ) برخي نقاط ديگر دنيا  1382 مسووليت مبتني بر تقصير بود و به 

م  اساس  حد بي  و قانون مدني فرانسه كه مسووليت تا وحصر را پذيرفته بود، اصوالً مسووليت بر 
بعد، كهعهد رنسانس به از. )12(گرفت تقصير شخص شكل مي تكنولوژي  د  صنعت،   وتمدن جدي
لعاده بلكه بي هاي محروم وطبقات كارگر،  توده به جاي آسايش  نظيري داشت، رشد فوق ا

يش  رخانهعمالً به آسا ؛ و براي  توانمند، انجاميدفرمايان كار داران بزرگ و  طبقات مرفه، كا
ين و كارمند،جامعه طبقات پاي رگر  اغلب كا د، كه  ب  نا بودن اما.وجود آورده امني و خطر را  ر    ب

ر فرمايانمبناي فرضيه تقصير، صاحبان ين و كا تي كه ره  در بامسووليتي هيچ ،صنايع   ا خسارا
نداشتند ،ردآو پديد ميآالت و مواد صنعتي براي كارگران  ماشين   جهت،به همين درست .  
اعد  گيري    بهره با ان حقوقدان  به اين - »نم فعليه الغُرممن له الغُ« همانند - خردپسنداز قو
اجتماعي و هاي نياز پاسخگوي تقصيرفرضيهرسيدند كه   نتيجه يست هاي  خسارت  وارده ن

د    . ارايه شودفرضيه جديديبلكه باي

   فرضيه يا نظريه خطر1- 2

رضيه گفته ميدر  ين ف يگران  ا اكي را براي د شود، هركس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرن
ين محيط منتفع مي ز ا اورد و چنين كسي كه ا د زيان به وجود بي ا  شود، باي اشي از آن ر هاي ن

                                                  
تمني،  -9 چهر طباطبايي مؤ نو ري، م چ(،386- 390صصحقوق ادا تهران،  رضا   اداري،نوان ق؛)ش1381، 13 سمت،   

يزان،نشر (،258 صزاده،  مؤمن تهران، م مدني؛.)ش1381 ،3 چ  يت  مسوول وردن، ص ، اصول  اتريس ز ، 160 پ

ن،نشر   مجيداديب،:ترجمه( يزا تهران، چم    .)ش1382 ،3 
حسيني- 10 ن قلي  حسي تر  مدني، دك ، ص  مسووليت  تهران(، 30نژاد مجد،    ) انتشارات مجمع علمي و فرهنگي 

مدني، الزام حق- 11 رداد  وق  ز قرا ج ا توزيان،ص)ضمان قهري(هاي خار اصركا   . 42، ن

حسيني- 12 ن قلي  حسي تر  مدني، دك ، ص  مسووليت      .30نژاد
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يه براي مسوول دانستن شخص، حتماً نيازي . )13(نيز جبران كند  ين نظر ر، در ا به عبارت ديگ
خسارتبار مرتكب تقصيري شده باشد، بلكه همين كه از عمل  نجام عملنيست كه شخص در ا

ا  ه بارآيد، شخص خواه در انجام آن عمل مرتكب تقصيري شده ي تي ب خطر آفرين او، خسار
نمايد اشد، مسوول بوده و بايد خسارت وارده را جبران  خطر،    در فرضيةبه هرحال،. نشده ب

نه  ا يا مدير كارخا اگون ،مطرح نيستقصد و تقصير كارفرم ني بر اثر حوادث گون لكه هرگاه زيا  ب
به كارگر  ا بايد جبران گردد،رسدبصنعتي    .  از جانب كارفرم

ات دو شكل گرفت،  قرن نوزده  انتهاي در، كه فرضيهاين نشمندبيشتر مرهون نظري  دا
ال  عامل آن دو را، است كه مخالفان)14(»سالي«و » سرانژُ«مشهور   » تقصيرهنظري« زو

اگر:معتقد بودندآن دو . )15(خوانند مي يه   يم  نظر زاييده هاي   بسياري از زيان،تقصير را بپذير
ن، از  برافزون . شدخواهدنجبران   ؛تمدن ا آ دث ديدگان از  زيانكثرنظر اجتماعي چون   ،حوا

نصاف ايجاب ميمرفه و توانگر اغلب از ،فقيرند و عامالن  ،كند كه عامالن  هستند، عدالت و ا
ا جبران كنند نزيا   . هاي وارده ر

م در اين ين دو  كه كدا نظر، رجحان دارد فرضيهيك از ا ؛ زيرا هر يكي از دردا قطعي وجود ن 
ر مسووليت مبتني بر. هايي دارد اين دو فرضيه، مزيت لم،گرچه در مواردي تقصي ترين رژيم   سا

ز ن حقوقي براي جبران خسارت است، ين فرضيه كارسا در مواردي ا لكهيست ولي  و ب ا شرايط    ب
است ، خطرفرضيهضوابط خاصي    . پذيرفتني 

نظريه  طور خالصه، هيچه ب ب،هاي ابراز شده يك از  ، عنوان مبناي منحصر مسووليت مدنيه  
پذيرقابل م عادالنهي هر يك، ه بر پايتوان  نمي وش نيست  نظا   . اي ايجاد كرد  

ين جاآنچه د در ا هميت دار ه ، ا يل اس» عدالت« رسيدن ب و ابزارهاي منطقي تنها وسا ت 
  . )16(دان  گشا براي نيل اين هدف راه

اماميه از چهار عامل ب استه در فقه   غصب؛ )أ: عنوان اسباب ضمان قهري نام برده شده 
   .ء استيفا)د  و تسبيب؛)ج اتالف؛ )ب

                                                  
مدني، - 13 حقوق  ه مقدماتي  يع حقوقي( دور يان، صص ) وقا اصر كاتوز تهران، چ(،24- 23ن ي انتشار، سهام ، 13شركت 

)ش1377 .  
14- Jusserand  and  saleilles. 

يشل، ص ومس - 15 سا، م مدني، لودرا تر محمد اشتري،  (،5وليت  جمه دك حقوقدان تر   )ش1375 ، تهران، نشر 

مدنيومس( حقوق مدني - 16 ان،) ضمان قهري،وليت  اصركاتوزي ج ن    .201 ص، 3،
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مل،واز اين ع است  استيفا از عاملا ، وجود آمدن دين   زيرا مبناي به؛محل بحث ما خارج 
ركي با  اغصب نيز ب و. د ضرر به ديگري نيستوور  ،مسووليت مدني دارد اين كه مسايل مشت

اشي مي و بحث اما نظريه  استيالي نامشروع بر مال ديگري ن   . شود مستقلي دارد كه از 
ين  ين ترتيب، دو عامل بيش از همه مورد توجه ا وشتاربه ا استن تالف و ديگري ي يك :   ا

 : يعني،طور مستقيم مال ديگري را تلف كند  يي است كه شخصي بهتسبيب؛ اتالف در جا
بط تضييع باشد و بنابر نظر عرف را ن تلف و تلفهمباشر در  . قرار گردد كننده بر  عليتي ميا
يست خطاي او در آن احراز شود   . البته الزم ن

ب طور مستقيم مباشر تلف كردن نباشد ولي مقدمات ه تسبيب در جايي است كه شخصي 
د . ن را فراهم آورده باشدآ ين فرض، لزوم احراز خطا يا تقصير شخص در برخي موار در ا
است به اشاره شده    .)17(طور ضمني 

نظريه  ين  تسبيب، قواعد مهمي ديگر در فقه وجود دارد كه در تدو عالوه بر اتالف و 
عده  الضرر، قاهقواعدي مثل قاعد. رندسزايي داه مسووليت مدني از ديدگاه فقهي نقش ب

تفريط ، قاعده ضمان ضمان يد، قاعده ضمان غرور   .)18(...تعدي و 
ن قرار گرفت و عامل اصلي اقبال و  استقبال گسترده انديشمندا اين فرضيه مورد توجه و 

است ات وارده ناشي از آن بوده  وسعه صنعت و خسار ر . )19(توجه به نظريه مذكور، ت ذك الزم به 
ين فرضيه نيز مورد  ته استاست كه امروزه ا   .خدشه و ايراد قرار گرف

مدني دولت: بخش دوم   مباني فقهي مسووليت 

اسالم هي  به عنوان آخرين شريعت و كامل،دين مبين  رسالت ال   براي همه،ترين 
نسان قسمت  تعيين تكليف كرده و در حوزه مسووليت مدني دولت ،ها هاي زندگي اجتماعي ا

است جهت تأكيدونيز منابع معتبر فقهي بيشتر از    :د داشته 
و آرمان،نخست اين كه در يك جامعه ديني و مكتبي ا تكيه بر اصول  نسان ب وي   ا هاي ق

ا ،ديني تكاليف و مس،داند   يك شهروند نميتنها خودش ر د جامعه ديني به  ها  وليتو بلكه افرا
اجتماعي نه ابو تعامالت  ح اجتماعي  از ب ل نگرش صرف مصال و ب ه ارتباطات قوي مكتبي  كه ب

تكاليف و مسووليتآر قعي افراد به  و  اها ماني نيز توجه دارند كه نتيجه آن التزام وا ست 
                                                  

   .214  همان، ص - 17
فقهيه،: ك.ر - 18 قواعد ال موسوي بجنورديال حسن  يق(، 269، ص1، ج)هـ1395ت( سيد  م: تحق هريزي، مهدي 

چ رايتي،  حسين د م،1محمد    ).هـ1419، نشر الهادي، ق

ني- 19 نقلي حسي حسي تر  مدني، دك ، ص  مسووليت    .31نژاد
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و حاكمان نيز بر همين منهج سلوك كرده و احساس دين و اداي وظيفه وهمچنين مس  والن 
د   .نسبت به شهروندان دارن

به هم اصول رسالت ديني   ديگر اين كه چون تشكيل حكومت و اداره قانونمند جامعه از ا
ا  رود، فقه در شمار مي آنها ب و تكاليف افراد جامعه و مناسبات  نظيم و تبويب حقوق  باره ت
هاي محوله و براي   و هماهنگي و تعيين حد و مرز حاكمان در مسووليت از يك سويكديگر

تكاليف و حقوق شهروندي از حقوق . كند  نقش اساسي ايفا مي،اداي حقوق مردم از ديگر سو
ني سرچشمه ميو تكاليف ايمان و در ي در يك جامعه دي ين صورت، فرض وجود گيرد  جامعه  ا

ين نگرش فقهي    .رود به شمار ميديني مستلزم فرض مسووليت مدني دولت در ا
يعنيدر حقوق عمومي يه است،  ن دوسو ن ، حقوق وتكليف دولت وشهروندا  كه گونه هما

تكليف بر شهروندان دارد، بل،دولت حق و  و نيز  شهروندان در مقا ات حق   به همان مواز
ت  اما حقوق مردم در مقابل دولت،.تكليف بر دولت دارند اعمال حاكمي ل اي و مسيدر بخش 

و مساوي نبوده است،امنيتي ه برابر  ا مردم ؛  هموار بطه ب ز موارد دولت در را چون در بسياري ا
ر دارد تي قرا اولوي  ،رگاه اراده كندبه طوري كه دولت ه، در يك وضع تقدم و حالت امتيازي و 

حميل كند حق دارد به طور يك روندان ت اين حق و اولويت و تحميل . جانبه خود را بر شه
و منافع  لح  ين تفكر است كه دولت حافظ مصا ز ا اشي ا د تكليف براي شهروندان، ن اراده و ايجا

به دولت است و علت تفويض چنين حقي  به دولت ،عمومي  است كه مردم  وكالتي   اختيار و 
نصاف حكم مي هداد و ا ض و تزاحم منافع عمومي و شخصي، عدل  به هنگام تعار كند كه  اند و 

  .منافع عمومي بر منافع شخصي مقدم شمرده شود
د،بنابراين تي كه از مردم دار وكال افي   مي، دولت به موجب  د را من تواند هر جا منافع افرا

رج ند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ت و منافع جامعه بدا و براساس حقوق  دهد  يح 
و اجرا كند زي  و . منافع عمومي مردم برنامه ري امروزه گرچه نوع تفكر ارزش كاربردي نداشته 

ه  ند و اراده جبران زيان ب بايد بدون جبران باقي بما ني ن است كه هيچ زيا ين  عقيده بر ا
است» الضرر«بهترين وجه در قاعده زرين فقهي  مسووليت ، هدف اين است كه تجلي يافته 

به طور مطلق  تواند از اين قاعده    دولت نمي و شدهپذيرفتهمدني و ضرورت جبران خسارت 
  . مستثنا باشد

يشينه يي كه دولت يكي از نهادهاي نوظهور بوده و پ نجا ين، از آ ي آن از  با وجود ا
تن ريشه  نظرتاريخي، همزمان با بروز و ظهور دين مبين اسالم نمي ين، ياف اشد، بنابرا و ب

دشوار است . اساسي براي مسووليت دولت به معناي امروزين آن در فقه اسالمي، امري بسيار 
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اساس آن مي د، مربوط به  تنها موردي كه بر  ا پيدا نمو و ردپاي مسووليت دولت ر يشه  توان ر
ين اسالم مي خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بيت احكام و مواز لمال طبق  اشد ا ا . ب ب

لمال«: اند يح كه در فقه اسالم گفتهاين توض ني )20(»خطاء الحاكم في بيت ا  يعني ضرر و زيا
د، بايد از محل بيت دث شو لمال جبران گردد كه در اثر خطا و اشتباه قاضي حا تي . ا به عبار

ش  ركنان ات وارده از طرف كا اعده، دولت به نوعي خود را در قبال خسار ين ق ديگر براساس ا
تي حضرت علي فرمود . سته استمسوول و پاسخگو دان اگر قضات در «:عالوه بر اين، در رواي

لمال مسلمين  خون و قطع خطا كنند، بايد به وسيله بيت صرف . )21(»جبران شود) دولت(ا
اصل  اسالم و مبناي  ز موارد فوق، تاريخ حقوق  ر في االسالم«نظر ا ن » الضرروالضرا نشا

و مذهبي، صا مي نظام حقوقي  ين  و غير آن(حب حق دهد كه در ا ز دولت  ر به ) اعم ا در اضرا
استفاده صاحب حق در اعمال حق  نع از سوء  ديگران آزاد نبوده و رعايت قاعده مزبور ما

است خويش مي   .)22(گرديده 

ي: بخش سوم    ت مدني دولتمستندات قانوني مسوول

اسخگويي در  ها تا مدت گونه كه در مقدمه بيان شد، دولت  همان ها از پذيرش مسووليت و پ
بل مردم خودداري مي نه مقا ر و نشا ا اندك اندك آثا هاي مسووليت پذيري دولت در  كردند؛ ام

نمايان گرديد و مقررات  و جاري جمهوري اسالمي . قوانين  و مقررات موضوعه  ين  بررسي قوان
نگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسووليت ا اسالمي ايران بيا نظام جمهوري  فغانستان و 

به شرح ذيل است مدني دولت مي اشد كه ذكر آنها    :ب

اسالمي ايران3- 1 ين جمهوري     قوان

اشتباه قاضي در موضوع يا در «در قانون اساسي آمده است كه ) أ هرگاه در اثر تقصير يا 
 مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت حكم يا در تطبيق حكم بر

                                                  
عد فقه - 20 يي( قوا  ؛)ش1380، 2مركز نشر علوم اسالمي،تهران، چ ( ،163، سيد مصطفي محقق داماد، ص)بخش جزا

اني. مسالك االفهام، 15 ن بن علي العاملي زين(شهيد ث مستند الشيع؛ 375 ص  ،2، ج)الدي ، م،  ، ص 2ج ،الاحمد نراقية
مرعشي نجفي،(،500 ه آيت اهللا    . )ـ ه1405  قم،  كتابخان

مليةوسايل الشيع ؛171 همان،ص- 21 حر عا تراث العربي، بيروتيجلد20 ،،  اب   بي،، داراألحيا ال ، ب تل، 7تا ز ابواب ق  ا
  .1حديث 

مدني، - 22 ه مقدماتي حقوق  حقوقي( دور يان، صن) وقايع  توز حلي71اصر كا ن ادريس  ج)هـ598ت (؛ السرائر، اب ،2 ،

ق(،289ص چ: تحقي مؤسسة النشر االسالمي، قم، تحقيق،  جنة ال   ).هـ1410، 2ل
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ين صورت، خسارت به وسيله دولت   است و درغير ا ين اسالمي ضامن  تقصير، مقصر طبق مواز
  .)23(»گردد شود و در هر حال، از متهم اعاده حيثيت مي جبران مي

به چشم مي )ب  قانون 58 خورد؛ زيرا ماده  مشابه چنين حكمي در قانون مجازات اسالمي 
رگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق «: مجازات اسالمي مقرر داشته ه

وي، متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت  د خاص، ضرر مادي يا معن حكم بر مور
ات به وسيله  اسالمي ضامن است و در غير اين صورت، خسار تقصير، مقصر طبق موازين 

ك  دولت جبران مي اشتباه قاضي موجب هت چه تقصير يا  شود و در مورد ضرر معنوي، چنان
اقدام شود   .»حيثيت از كسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او 

يفي مفيد خواهد بود ذكر چند نكته، توضيحات و تعار   :در خصوص مواد مزبور، 
ر، به واژه : نكته اول است ك» تقصير«در مواد فوق، چند با ه براي تعريف آن اشاره گرديده 

نمود و «:  قانون مدني953طبق ماده . بايد به قانون مدني رجوع  تقصير اعم است از تعدي 
تعارف است «:  همين قانون951و طبق ماده » تفريط ا م د اذن ي ز حدو نمودن ا تعدي، تجاوز 

تفريط، عبارت است از ترك «:  قانون مذكور952و طبق ماده » نسبت به مال يا حق ديگري
به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير الزم استعمل   .»ي كه 

ن معتقدند كه تقصير مي تي عمدي  حقوقدانا اشد و تقصير وق ر عمدي ب ا غي تواند عمدي و ي
ولي در تقصير غير عمدي كه . است كه شخص آن را به قصد اضرار به ديگري مرتكب شود
به ديگري  ن زدن  و آن را قصور گويند، شخص قصد زيا د ولي در نتيجه غفلت  را ندار

به او مي بي وسط قانونگذار،  بنابراين واژه. )24(شود احتياطي، سبب ضرر  هاي انتخاب شده ت
اشتباه، واژه: يعني يي پيدا  تقصير و  ا با هم تداخل معنا و معن نظر مفهوم  هاي دقيقي نبوده و از 
  .كنند مي

ذكر، يك : نكته دوم ر شده در ماده صدرال نوعي خاص و محدودي از مسووليت مسووليت ذك
يعني دولت در قانون اساسي و قانون مجازات اسالمي، صرفاً خود را در قبال  مي باشد، 

  .اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسوول دانسته است
ري و «: گويد  مي7/2/1339 قانون مسووليت مدني مصوب  )ج كارمندان دولت و شهردا

به آنها كه به اً يا در نتيجه بيمؤسسات وابسته  نجام وظيفه عمد تي   مناسبت ا ياطي، خسار احت

                                                  
انون اساسي، اصل - 23   .171 ق

تي حقوق مدني، - 24 ان، ص) وقايع حقوقي( دوره مقدما   .125ناصر كاتوزي
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ات وارده مي ات . باشند به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسوول جبران خسار ولي هرگاه خسار
ات و مؤسسات مزبور باشد در  وط به نقص وسايل ادار وارده مستند به عمل آنان نبوده و مرب

ه ي ؤسسه مربوطه استاين صورت، جبران خسارت، به عهده ادار اعمال «ولي در مورد . ا م
نافع اجتماعي طبق قانون به » حاكميت دولت رحسب ضرورت براي تأمين م مي كه ب هر اقدا

به پرداخت خسارت نخواهد بود د، دولت مجبور  يدو موجب ضرر ديگري شو   .)25(»عمل آ
نكات ذيل ضروري  تعاريف و توضيحاتي در قالب  ز، ارايه  اشد ميدر خصوص اين ماده ني   :ب

ت مطرح گرديده : نكته اول ركنان دول ين ماده برخالف مواد پيشين، مسووليت كليه كا در ا
ا  انونگذار به جهت پيروي از موازين فقهي، صرفاً قضات ر لي كه در مواد قبلي ق است در حا

  .مورد خطاب قرار داده بود
رمندان دولت در ماده مذكور، سه فرض مطرح گرديده است و در يك فرض كا: نكته دوم

نمودن خسارت در اثر عمد يا بي ه(احتياطي  در صورت وارد  نسته ) اشتبا شخصاً مسوول دا
ه مسووليتي نداشتند شده د قبلي قضات در صورت اشتبا د، ولي در موا در فرض دوم . ان

نمودن خسارت به كسي  د  يل اداره موجب وار تي كه در اثر نقض وسا كارمندان دولت در صور
دولت مسوول و پاسخگو شناخته شده است و در فرض سوم، دولت شوند، از مسوو ليت مبرا و 

ز  و كاركنانش به لحاظ انجام اعمال حاكميتي كه براي تأمين منافع عموم ضرورت داشته ا
نسته شده د، كه به نظر مي مسووليت مبرا دا ا اصل  ان ين لحاظ ب ز ا » الضرر«رسد اين ماده ا

  .مغايرت دارد
به درماده : نكته سوم ين » اعمال حاكميت«يازده قانون مذكور  در ا ه گرديده كه  اشار

به دو دسته وظايف و : خصوص الزم است گفته شود ن قبالً وظايف دولت را  اعمال «حقوقدانا
تصدي نمود» گري حاكميتي و  ز حق . اند ه تقسيم  م استفاده ا در اعمال حاكميتي دولت در مقا

و اقتدار ملي است، تنها نفع ع نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در حاكميت  موم را در 
نده ظاهر مي يي مي. شود نقش آمر و فرما به كارها اعمال تصدي دولت  پردازد كه مردم  ولي در 

بط خصوصي انجام مي ر . دهند نيز در روا اجر و صنعتگ ين گونه اعمال، دولت در نقش ت در ا
براي تعريف قانوني . )26(پردازد ميشود وهمانند ساير اشخاص حقوقي به داد وستد  ظاهر مي

نمود11توان به قسمت آخر ماده  اعمال حاكميتي مي ه .  قانون مسووليت مدني استناد  عالو

                                                  
مدني، ماده - 25 انون مسووليت    .11 ق

مقدما- 26 ره  مدني،  دو يع حقوقي(تي حقوق  توزيان، ص) وقا اصر كا   .125ن
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.  قانون برنامه سوم توسعه64بر اين، در ماده  اليت.. و فع گري  هاي حاكميتي و تصدي اعمال 
اقتصادي تعريف و مشخص و معين گرديده   .اند اجتماعي و 

ات كه در ماده : نكته چهارم يل ادار به آن اشاره 11نقص وسا  قانون مسووليت مدني 
رخي حقوقدانان كه معتقدند. باشد گرديده، يك عبارت كلي و مبهم مي ز : برخالف ب منظور ا

به وسايل يعني تدابير و روش«: عبارت فوق اين است كه هاي صحيح مديريت  اداره مجهز 
ب ين امر موجب  و ا ن و سوء جريان كارهاي اداري و در  يبراي انجام كار نبوده  نظمي در سازما

وقوع خسارت گردد ز به نظر مي. )27(»نتيجه،  اً  رسد منظور مقنن ا يل ادارات، صرف  نقص وسا
مكانات فني و مادي دستگاه يها وكاستيينواقص و نارسا تي  هاي ابزار و وسايل و ا هاي دول

ه، اتخ نچه منظور از نقص وسايل ادار هاي بد مديريت باشد،  اذ تدابير و روشاست وگرنه، چنا
يي ين نارسا اشد ومسوول دانستن  در اين مورد فردي كه مسوول ا اسخگو ب ها است، بايد پ

است   .دولت، امري غير عقاليي 
 قانون مسووليت مدني و 11يكي از نكات قابل طرح و توجه در خصوص ماده: نكته پنجم

انون اساسي وماده 171اصل  ا  قانون مجازات58 ق ر، موردي ر  اسالمي، آن است كه قانونگذا
ه  يل ادار از نقص وسا اشي از تقصير كارمند دولت و هم ناشي  كه در آن ورود خسارت هم ن

اشند، پيش مل مذكور مشتركاً در ورود خسارت مؤثر ب و عوا ا   باشد  بيني نكرده و حكم آن ر
م. مشخص ننموده است ين و  اعد عمومي و قوان ا مراجعه به قو نظير ماده  قررات پراكندهاما ب اي 

تعدد و تداخل   قانون مسووليت مدني، مي14 ا نتيجه گرفت كه در صورت  ين امر ر توان ا
تمام عامالن، مسووليت تضامني داشته و زيان م  ديده مي اسباب ورود خسارت،  تواند به هر كدا
نمايد تمام يا قسمتي از خسارت خود، مراجعه    .از آنها براي جبران 

به كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري 12ه  ماد )د مصوب ( قانون 
 2منظور مواد (ماموريني كه با رعايت مقررات اين قانون «: دارد اشعار مي) 1373ديماه 18

ت7لغايت  ز اين جهت هيچ گونه )  قانون فوق اس ند، ا رگيري سالح نماي به كا بادرت  م
يي يا مدني نخواهند داشت در «: گويد همين قانون كه مي13و طبق ماده » مسووليت جزا

ء  د و در نتيجه طبق آرا رگيرن به كا ات اين قانون سالح  رعايت مقرر ين با  صورتي كه مأمور
ن  محاكم صالحه، شخص يا اشخاص بي ه آنا لي ب ا خسارت ما ا مجروح شده ي ول و ي گناهي مقت

ن مربوطه خواهد بود و وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازما
اختصاص داده و حسب مورد در  دولت مكلف است همه ساله بودجه اي را به اين منظور 
                                                  

مؤتمني، ص :ك.ر - 27 چهر طباطبايي  نو ري، م   .387حقوق ادا
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دهد ص نيز،  همان گونه كه مالحظه مي» اختيار نيروهاي مسلح قرار  شود، دراين مورد خا
ه با عوامل ناامني، با وضع قانون مذكور و پذيرش  دولت به منظور حفظ نظم و امنيت و مبارز
ين خود را در انجام وظايف محوله ياري و باعث  مسووليت خسارات قانوني وارد شده، مامور

ين وظيفه شجاع و بي اشند گرديده آنها در انجام ا   .باك ب
ز موارد مذكور، در مواد )  هـ  نظر ا د خاصي 313 و 312صرف  اسالمي، موار ات   قانون مجاز

ه نيابت از  اشخاص عادي و غير كارمند مشاهده از پذيرش مسووليت مدني توسط دولت ب
ين مسووليت مي اشي از ضرورت شود كه پذيرش ا الً  ها، ن و يا احتما اجتماعي بوده  ها و مصالح 

ا در  انوني خود ر دولت نتوانسته مسووليت ق اجراي صحيح احكام محاكم «ناشي از آن بوده كه 
 )28(اه جاني داراي عاقلههرگ«:  قانون مذكور مقرر داشته كه312ماده . به جا آورد» صالحه

ز بيت نباشد، يا له او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه ا » شود المال پرداخت مي عاق
ز «:  همين قانون313و طبق ماده  يكن اگر فرار كند، ا ت، ل ديه عمد و شبه عمد بر جاني اس

ته مي او ب مال او گرف ز بستگان نزديك  لي نداشته باشد، ا ر ما رب فاالقرب شود و اگ ا رعايت االق
ني نداشت، يا تمكن نداشتند، ديه از بيت گرفته مي لمال داده مي شود و اگر بستگا » شود ا

ين مواد، دولت درصورت پرداخت نشدن يابت از قاتل يا عاقله وي ديه   طبق ا به ن ديه مقتول، 
وعي از پذيرش المال پرداخت مي را از بيت ين نيز ن . سط دولت است مسووليت تو نمايد، كه ا

ين مسووليت آن است كه گفته مي يشه فقهي ا ن نبايد به هدر «: شود شايد ر خون مسلما
به نظر مي» رود ين نوع مسووليت از سوي دولت، اوالً ولي  ز : رسد، پذيرش ا اشي ا ن

اجتماعي بوده و ثانياً ضررورت اشد كه دولت ازطريق قوه : هاي  رخاسته از اين نكته ب شايد ب
نمايد و وقتي دولت اين قهريه بايد  از فرار افراد جلوگيري و حكم را در مورد آنها اجراء 

نداده، بايد مسووليت خود را با پرداخت ديه از بيت لمال انجام دهد وظيفه را انجام    .ا

ين جمهوري اسالمي افغانستان3- 2    قوان

فغانستان .هـ1355مصوب (قانون مدني ا ا در ه، هرچند نامي از مسووليت مدني نبرد)ش.   ام
ه  به اصول كلي مسووليت مدني اشار استموادي  ماده .كرده  ن 9  استعمال « در ذيل عنوا

  : دارد مقرر مي» حق
يد، ضمان بر او الزم مي. 1 ز نما   . گردد شخصي كه از حق خود تجاو

                                                  
ه - 28 سالمي307 طبق ماد انون مجازات ا ، عبارت است از«  ق ه ترتيب : عاقله پدري ب پدر و مادري يا  ي  ر نسب بستگان ذكو

ه حين فوت مي ه همه كساني ك ه طوري ك رث ب ند طبقات ا ، به صورت مساوي عهدهتوان برند ه   ارث ب پرداخت دي ر  دا

مسوول پرداخت ديه مي» خواهند بود ه قاتل به جاي وي  ء محض عاقل ست در قتل خطا ه ذكر ا م ب   .باشد الز
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تي ب. 2    :آيد وجود ميه تجاوز از حق در موارد آ
دت؛)الف ي بودن ي جز)غير؛ ج  برحق داشتن قصد تعرض)ب   اعمال مخالف عرف و عا

ز بودن مصلحت) د؛ وسازد مصلحت شخصي نسبت به ضرري كه به غير وارد مي   .  غير مجا
د استعمال نماي ند حق خود را  يي است كه شخصي بتوا ر.فرض ماده در جا تعبير ديگ  ، به 

اگر باعث ايراد خسارت  استعمال حق به ز نيست جزئيطور مطلق حتا   .  به ديگران شود جاي
زحق بر م بدون آن،  مسووليت و  شامل تعدي، تفريط، باه شده،شمرد واردي كه براي تجاوز ا
ر، موارد ضمان از. شود مي نيز است نه  آور فوق هريك سبب مستقل در ضمان سوي ديگ آوري 

  . اين كه همه با هم يك سبب را تشكيل دهند
ت باشد و تلف مال غير  اگر حيات با مسوولي:گويد  بر همين مبنا مي2298 و 2297 وادم

اشد اگر تلف با اسباب غير مترقبه اتفاق افتاده ب است حتا    . بار آيد تالف ضامن 
دث قانوني و فعل مضر بحث مي758مواد  ن حوا كند،   به بعد قانون مدني كه تحت عنوا
ن  مهم فغانستان نشا نظام حقوقي ا وط به مبنا و منبع مسووليت مدني را در  ترين بخش مرب
استدهد، مي اوين ذيل  اي چند بخش با عن   : كه خود دار

ول   . شامل اتالف و غصب است،شود فعلي كه بر مال واقع مي:  بخش ا
اقع مي:  بخش دوم   .گردد فعلي كه بر نفس و
ن واقع مي:  بخش سوم ز ناحيه حيوا    .گردد فعلي كه ا

احيه فعل غير واقع مي: بخش چهارم  نستان بهدر قانون مدني افغ. گردد فعلي كه از ن طور  ا
م هريك از بخش احكا وق در ضمن موادي بحث شده كافي و مبسوط    . اند هاي ف

تالف و تسبيب را يك نستان ا افغا است كه قانون  ذكر  به   جالب  وكند  جا بحث مي الزم 
ا قابل جبران مي فغانستان نه تنها ضررهاي مادي ر ات  است كه قانون ا داند كه ضررها و خسار

ب ز قا  شامل ،جبران خساره«: دارد  مقرر مي778 ماده 1 بند .داند ل جبران ميمعنوي را ني
 .»شود بخش ضرر معنوي نيز مي

به ييصالحيت قوه قضا«: دارد  مقرر مي121 در ماده نيزقانون اساسي  ه شامل رسيدگي 
ا  تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت به حيث مدعي ي

م قانون اقامه شود شمدعي عليه در پي بق به احكا مكان طرح ماده،اين . »گاه محكمه مطا  به ا
يه دولت به شمول قوة قضاييه نيز مي  دعاوي ين ترتيب كه شهروندان. گردد عل ز  به ا  ا
يي به قوه قضا هاي دستگاه اجرا صورت  كه در آن است پرسش اما .برند يه شكايت ميياداري و

دعوا عليه رجعي، يهيقضا  خود قوة طرح  ند؟  رسيدگي     شكايت بايد بهچه م   كن
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است كه با عنايت به اصل  بي يقضا  قانون اساسي، قوة 116پاسخ اين  يه داراي سلسله مرات
يي، محكمه استيناف و ستره محكمه نامه ب تدا لي كشور(هاي محكمه اب ن عا در  كه است) ديوا

يي و استين از خطا يا تقصير قضات محاكم ابتدا ره محكمه ت سبهتوان  اف ميتخلفات ناشي 
نمود ا، . طرح شكايت  ين مبن اساسي، 132 مادهبر ا د وتبدل، م تقرر،   قانون  و پيشنها اخذه 

بق احكام قانون، از صالحيت ستره محكمه مي  133داند و نيز ماده  تقاعد قضات را مطا
در صالحيت ستره محكمه قرار داده است ه اتهامات عليه قاضي را  ز  124اصل  .رسيدگي ب ني

ري قوة قضاييه از جهت تقرر،  ركنان ادا ين و ساير كا و  انفكاك،  مأمور ات  تقاعد، مجاز يع،  ترف
است مكافات رعهده ستره محكمه نهاده    . شان را ب

نستان كه تالش مي بنابراين، به  با عنايت به روح حاكم بر قانون اساسي جديد افغا كند 
بگذارد و آن را رعاي به خصوص مادهحقوق شهروندان احترام  انون مدني 121 ت كند   ونيز ق

اب مسووليت مدني،  فغاني مي افغانستان در ب ز  شهروندان ا ارده ا ات و توانند براي جبران خسار
ا به چنين  نمايد و دادگاه نيز موظف خواهد بود ت به محكمه مراجعه  ات آن  دولت و ادار سوي 

  . دعوايي رسيدگي نمايد

   نتيجه 

ن ين جمهوري با بررسي وكنكاش در  دولت در قوان وق مسووليت مدني  اسالمي ايران  ظام حق
فغانستان روشن مي ين دولت ا ين  ونظام قوان اسالمي ايران، در قوان رجمهوري  شود كه قانونگذا

اكنده ركنان و افراد نظير ق،اي ومقررات پر ز كا رخي ا ركنان نيروهاي  مسووليت ب ضات، كا
ري را به صورت مشخص به عهده ه  هيأت واگذاري سهام شركتمسلح، اعضاي ا و افراد فرا

يط ماده  يعني در 11گرفته ودرخصوص سايركارمندان صرفاً طبق شرا  قانون مسووليت مدني، 
يل اداره، اقدام به پذيرش مسووليت  ز نقص وسا اشي ا د خسارت توسط كارمندان ن صورت ورو

نظام حقوقي، خال اب نمونه، سال زا.  قانوني داردينموده است و از اين حيث، اين  هاي  ب
ركنانش اثر فعاليت متمادي در و كا اشخاص ، هاي دولت  ا   وارد مي خسارت زيادي به  آيد وي

رجعي مسووليت اين گونه  شوند، افراد بي گناهي به زندان و بازداشت محكوم مي  ولي هيچ م
ات را به عهده نمي ن، به طور مشخص نسبت به . گيرد خسار نستا ولي مقنن كشور افغا

وكاركنان دولت زير ات كارمندان  اب مسووليت مدني،  بار خسار تي در ب رفته و تنها به كليا ن
انوني مضاعفي مواجه  از اين. اكتفا كرده است نستان، با فقدان و خالي ق رو، نظام حقوقي افغا

ات و زيان ر  است و شهروندان، نسبت به خسار د ستم چند براب تي مور هاي وارده نهادهاي دول



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   60

وفراگير، موضوع مسووليت مدني دولت . ندقرار دار  ين يك قانون عام  ا تدو ابراين الزم است ب بن
به صورت مشخص و معين پيش   .بيني گردد و كاركنان آن 
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  شرايط تحقق مسووليت مدني قراردادي

سيون بيع بين ستان و كنوان افغان حقوق    2المللي در 
  

  

  

  

د، اماره- 2 اردا است ا  عدم اجراي قر   ي بر تقصير 

نظريه، معتقد ز تقصير در مسووليت » تقصير قراردادي«ند كه پيروان اين  مفهومي متفاوت ا
خارج از قرارداد نداشته و مفهوم تقصير در مسووليت قراردادي با مفهوم آن در مسووليت 

است و مقصر  قهري يكسان بوده و بل نكوهش  م دادن كاري قا به معناي كوتاهي، غفلت و انجا
است كه سهل ر احتياطي، غفلت انگاري، بي كسي   و كوتاهي كرده است نه كسي كه به ه

و تعهد خويش را انجام نداده تعهد بازمانده  و  دليلي از ايفاي  اگر نفس نقض تعهد  است؛ زيرا   
اهره و سببي خارجي بتواند وي را از  عدم اجراي قرارداد، تقصير باشد؛ نبايد اثبات قوه ق

د حقق تخلف قراردادي، مس. 1مسووليت برهان . شود ووليت نيز محقق ميچون همزمان با ت
تعارف رفتار نموده و با وجود آن،  ند پدر خوب خانواده و يك فرد م رگاه متعهد مان بنابراين، ه

دست نيايد، نمي نظر از قرارداد به  نست نتيجه مورد    .توان او را مقصر دا
اشد، براي مسوول شناختن امين،   از طرفي، اگر صرف عدم ايفاي تعهد، خود، تقصير ب

او نخواهد بودنيازي تقصير  ه اثبات  نظام.  ب اكثر  لي كه  وقي، امين را فقط در  در حا هاي حق
اشد صورتي مسوول مي تعدي يا تفريط كرده ب و 1238ماده (دانند كه مرتكب تقصير شده و 
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افغانستان و ماده 1614  د مربوط ) قانون مدني ايران631 و 614 قانون مدني  از بررسي موا  و 
تعهد، خود،  ابه، چنين استنباط ميبه امين و موارد مش نظر قانونگذار عدم اجراي  شود كه از 

تي تقصير تلقي مي ابل نكوهش  تقصير نيست بلكه عدم ايفاي تعهد در صور شود كه با كار ق
اشد نه مطلق . همراه ب ز تقصير مسووليت آفرين است  ر، تنها عدم اجراي ناشي ا به عبارت ديگ

ز  ت شود كه كوتاهي و عمدي در كار نبودهكه اثبا عدم اجرا و به محض اين ، عهدشكن ا
ر نمي منتها از آن. شود مسووليت معاف مي ر مبناي  جا كه قانونگذا ف ب خواهد كه متعهد متخلّ

اره م تعهد را ام يي يابد؛ عدم انجا و  احتمال، از مسووليت رها اي بر تقصير متعهد قلمداد كرده 
يي از مسووليت  از وي مي ز ايفاي تعهد خواهد براي رها ، قوه قاهره و سببي خارجي كه مانع ا

د نماي ا نيز، ثابت  يست؛2بوده است ر تساب ن ا عدم ان ا عدم تقصير مساوي ب د 3 زير ا وجو  و ب
تعهد بوده  اثبات بي ف قراردادي، منسوب به م د كه تخلّ تقصيري متعهد، اين احتمال وجود دار

ا نده اين امر ب احرازكن همانند و اثبات عدم تقصير صرفاً  شد كه وي تقصيري مرتكب نشده و 
است نع خارجي، ارتباط . يك فرد متعارف رفتار كرده  لي كه اثبات قوه قاهره و ما در حا

تعهد متخلّف را كامالً قطع مي يگر نمي عهدشكني با م به وي  كند و د توان عهدشكني را 
نست   .4نسبت داده و او را مسوول دا

يه ف از اين رو، طرف ين نظر ف گذاشته و عدم اجراي داران ا تقصير متعهد متخلّ رض را بر 
به ديگر بيان، تقصير متعهد در تخلف، . اند اي بر تقصير وي قلمداد كرده  قرارداد را، اماره

ز  يي خود ا است، يعني بار دليل بر دوش متعهد بوده و او بايد براي رها همواره مفروض 
ز اراده خود را اثبات رج ا نع خا د ما تعهد  كند نه اينمسووليت، وجو ا به  كه م له تقصير متعهد ر

د ن   .5اثبات برسا
رسش كه اگر عدم ايفاي تعهد صرفاً اماره طرف وق در مواجهه با اين پ اي بر  داران نظريه ف

است، چرا علي ز مسووليت  ارتكاب تقصير توسط متعهد  رغم اثبات عدم تقصير، عهدشكن ا
يي از مسووليت با مبرّا نمي مانع خارجي را نيز، اثبات كند، گردد و براي رها يد قوه قاهره و 

و: گويند مي ا داشته  به خود رو ر متعهد زحمتي  دي، اگ تعهدات قراردا اً در  تالش  چون غالب
و به نتيجه  خويش را به طور متعارف به كار ببندد مي ا انجام داده  نظر ر تواند تعهد مورد 

ين، عدم انجام تعهد كاشف ا. مطلوب نيز برسد ز تقصير و كوتاهي مديون در اجراي بنابرا
ين است مگر ا به تنهايي كافي  تعهدات متعارف  د و اصل عدم تقصير  كه خالف آن ثابت شو

ند و را از مسووليت برها يگر، . 6نيست تا ا اي است كه بر اصل عدم مقدم  غلبه اماره«به بيان د
اماره. 7»است اجراي تعهد  امين نبوده و براي تحقق ي بر تقصير  ا و در عقود اماني، كه عدم 
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ين دليل است كه معموالً موضوع    تعهد نيز وجود دارد، به ا مسووليت نياز به اثبات تقصير م
به وسيله است به نتيجه(تعهد آنها تعهد  ا 8،)نه تعهد  ين است كه ب  مثالً موضوع تعهد امين ا

ين نه ا تعارف، از مال مورد امانت مراقبت و حفاظت كند  ه متعهد باشد تحت ك انجام اقدامات م
لم به صاحبش باز گرداند البته، امين نيز كساني هستند كه مورد وثوق . هر شرايطي مال را سا

ا  بوده و معموالً به تعهد خود عمل مي لذا ب د،  ين امر اذعان دار د، نيز به ا كنند و متعهدله، خو
ين، در صورت تل. دهد خيال راحت اموالش را در اختيار وي قرار مي ف يا ناقص شدن بنابرا

مال در دست امين، اصل بر عدم تقصير و برائت وي از مسووليت بوده و مالك تنها در 
و بي صورتي مي د كه تقصير  نماي نگه تواند مطالبه خسارت  داري از مال را،  مباالتي وي در 
  .ثابت كند

و به معناي عمل ن بوده  يكسا دي  بل بنابراين، مفهوم تقصير در مسووليت قهري و قراردا  قا
است نكوهش، كوتاهي و سهل تعهدات قانوني يا قراردادي  جام   در 9برخي لذا .انگاري در ان
تقصير عبارت است از رفتار خالف اخالقي كه قانون آن را منع : گويد مقام تعريف تقصير مي
ه  كرده است و اضافه مي كند كه رفتار مزبور ممكن است به صورت عمل غير قانوني در حوز

ا مسووليت ق هري بروز كرده و يا در قالب نقض قرارداد در قلمرو مسووليت قراردادي خود ر
و 10ي ديگري نويسنده. نشان دهد تقصير در مسووليت قهري   نيز با نزديك خواندن معناي 

و : گويد قراردادي مي اخالل به تعهد قانوني  است از  تقصير در مسووليت قهري عبارت  معناي 
ا اين تفاوت كه تعهد در مسووليت قراردادي عبارت اخالل به تعهدات قراردادي ب ت از   اس

به وسيله ولي در  موضوع مسووليت قراردادي گاهي تعهد به نتيجه است و گاهي ديگر تعهد 
ين معنا كه شخص مي ه به وسيله است، به ا د  مسووليت قهري تعهد هموار ر خو يست در رفتا با

وج د تا م ا به كار ببر احتياط الزم ر ز . ب خسارت ديگري نشودهوشياري و  در نتيجه چنانچه ا
ا  ا نيز دار لي كه قدرت تشخيص اين انحراف ر ار الزم، منحرف شود در حا اين نحو رفت

و مسووليت مدني او محقق خواهد مي   .شد  باشد، تقصير وي محرز گرديده 
شود برايند هر دو برداشت مذكور از مفهوم تقصير قراردادي  همان طوري كه مالحظه مي

ا اين تفاوت كه يكي  شان مين است، ب نظريات مزبور مبتني بر لزوم وجود تقصير  دهد كه 
ن،  پندارد و ديگري اماره صرف نقض قرارداد را تقصير مي ش  كه اثبات خالف اي بر ارتكاب آ ا

ر است ا تقصير مي. امكان پذي نظريه نخست كه نفس عدم اجراي قرارداد ر ته  د، با اصول  الب دان
رسد؛ زيرا صرف عدم انجام تعهد، عمل  ي و قوانين جاري سازگارتر به نظر ميمسووليت مدن

به متعهد اشد، بر اساس قواعد  قابل نكوهش است و هرگاه با ورود خسارت  له نيز همراه ب
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حقق مسووليت مدني براي عهد  ين  شكن خواهد مسووليت، موجب ضمان و ت بدون ا كه  شد، 
رفتار وي، وجود داشت اشدنياز به بررسي  است و . ه ب از طرفي، اماره مبتني بر درجة احتمال 

ر متعهد صورت گرفته باشد،  يل تقصي به دل احتمال دارد  عدم انجام تعهد، همان مقدار كه 
به وجود آمده باشد، لذا نمي به سبب قوه قاهره  اي تقصير متعهد  توان آن را نشانه ممكن است 

  . 11قلمداد كرد

  لزوم تقصير) ب

اگونيپيچيدگي مفهوم   سبب شده است ، ي تقصير به عمل آمده  كه از واژه12و تعاريف گون
و  به وجود آمده  يي  ر در تحقق مسووليت قراردادي، ترديدها د تقصي به ضرورت وجو كه نسبت 
ا در تحقق مسووليت مدني قراردادي، تقصير متعهد شرط است  رسش مطرح شود كه آي اين پ

يي براي مسوول كه وجود رابطه سببيت بين متعهد  يا اين به تنها ف و خسارات وارده  متخلَ
ا ريشه مسووليت او حكم  اشد؛ زير تكب نشده ب ري مر تقصي تلقي شدن وي كافي است ولو 

  .قانون است نه تقصيرش
ن حقوقدانان و نويسندگان حقوقي  ين پرسش سه ديدگاه متفاوت ميا ه ا اسخ ب در راستاي پ

ر مرو به وجود آمده به اختصا است كه در زير  يم ر مي    :كن

مطلق - 1 يت    13 مسوول

نان در حوزه و الزام  ي حقوق كامن بسياري از حقوقدا ال، معتقدند كه علت مسووليت متعهد 
ين قرارداد و نيروي  اشي از نقض تعهد قراردادي، اراده مشترك طرف وي به جبران خسارت ن

تعهد الزام است، نه تقصير م اشي از ع. آور قانون  م تعهد به ديگر سخن، مسووليت ن دم انجا
يل 14قراردادي، مسووليت محض است است به همين دل ر بر متعهد تحميل كرده   كه قانونگذا

ند يست او را از مسووليت برها ر، قادر ن و عدم ارتكاب تقصي  بر 15.حتا اثبات حسن نيت متعهد 
اساس ز «همين  اشي ا يي معتقدند در مسووليت ن يكا نگليسي و امر وقدانان ا بسياري از حق

تعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تخلف ا ه اثبات تقصير م ز اجراي تعهد، نيازي ب
ك 16»تعهد براي مسووليت كافي است  از منظر اين عده، مسووليت ناشي از نقض قرارداد، ي

يي متعهد،  و جز اثبات قوه قاهره، راه ديگري براي رها مسووليت بدون تقصير به حساب آمده 
  .17ود ندارداز مسووليت قراردادي وج
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يجه« تفكيك بين - 2 ه«و » تعهدات به نت   »تعهدات به وسيل

نسوي با تفكيك تعهدات به  به نتيجه«استارك، از حقوقدانان فرا به «و » تعهدات  تعهدات 
تعهد به نتيجه بوده و نتيجه» وسيله است هرگاه موضوع قرارداد،  ني به عهده  معتقد  معي ي 

اشد، مسووليت متعهد،  يك مسووليت مطلق و بدون تقصير خواهد بود كه صرف گرفته شده ب
تعهد تقصيري مرتكب نشده باشد است ولو م . عدم انجام تعهد براي تحقق مسووليت كافي 
ه  ه رسيدن ب و تالش در را يل  هم آوردن وسا ولي، در صورتي كه موضوع تعهد ناظر به فرا

اشد، تقصير متعهد شرط تحقق مسووليت بوده و مسووليت ز اني محقق مينتيجه ب شود كه  م
ن . عالوه بر عدم انجام تعهد، تقصير متعهد نيز، ثابت شود مثالً در قراردادي كه موضوع آ
ت، چون متعهد نتيجه تعهد به (ي معيني را به عهده گرفته پرداخت مبلغي وجه نقد اس

نجام تعهد براي تحقق مسووليت كافي است)نتيجه احراز عدم ا ز ، بدون اين18، صرف   به كه نيا
تعهد و اثبات تقصير وي باشد در  ،19) قانون مدني افغانستان735 ماده 1بند (بررسي رفتار م

د اماني لي كه در عقو امين، زماني ضامن است كه تقصيرش به )مثل وديعه، اجاره و رهن(حا  ،
اشد فغانستان1614و 1471، 1371، 1238مواد (اثبات رسيده ب .  قانون مدني ا (  

استارك از آن تعهد نمي ،جا كه  د و معتقد است كه در  مبناي مسووليت مدني را تقصير م دان
وت، صرف عدم انجام تعهد براي تحقق مسووليت قراردادي كافي است، مي مرحله توان  ي ثب

ه نخست ا در عداد گرو تفاوت كه ايشان، در مرحله ) مسووليت مطلق(وي ر ا اين  د؛ ب قراردا
ين  است كه  فرق مي» به وسيلهتعهدات «و » تعهدات به نتيجه«اثبات ب ين باور  گذارد و بر ا

تعهد، است كه صرفاً با عدم  مسووليت در تعهدات به نتيجه، مسووليت م بدون تقصير  مطلق و 
ز  انجام تعهد محقق مي له، مسووليت متعهد، مشروط به احرا د، ولي در تعهدات به وسي شو

ز احراز آن است كه پس ا رحله اثبات(تقصير  ا  ، معلوم مي)در م تعهد تعهد خويش ر شود كه م
نده د جامه عمل نپوشا نماي ات ناشي از آن را جبران  د خسار   . 20 و باي

دي غالباً نتيجه به عهده مي از طرفي، چون طرفين در تعهدات قراردا ني را  معي د ي   گيرن

ز نظر مي« ر  توان گفت ا تقصي تعهد نيازي به اثبات  يش مسووليت م استارك، اصوالً در پيدا
و  نظريهنيست  به  ه استارك  دگا د ] مطلق[ي پيشين كه مسووليت مستقيم بدين ترتيب، دي بو
  .21»شود نزديك مي

از تقصير- 3    لزوم احر

آلمان بر  همانند فرانسه و  وقدانان خصوصاً در حوزه حقوق رومي ـ ژرمني  عده كثيري از حق
ورند كه در مسووليت قراردادي نيز هم د اين با ، تقصير شرط چون مسووليت خارج از قراردا
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است  اختالف گرديده 22تحقق مسووليت  تفسير مفهوم آن دچار  تعريف تقصير و   ولي اينان در 
ه اثبات » عدم انجام تعهد«برخي معتقدند كه صرف  ن نيازي ب ر آ و عالوه ب است  د، تقصير  خو

و برخي ديگر  ا اماره» عدم انجام تعهد«تقصير متعهد نيست  د  ر لمدا تكاب تقصير ق اي بر ار
ر : گويند مي) اش امكان پذير است كه اثبات خالف(هكرد گرچه صرف عدم ايفاي تعهد، تقصي

ن  نيست ولي تقصير متعهد همواره مفروض بوده و عدم ايفاي تعهد اماره اي بر ارتكاب آ
بل . باشد توسط متعهد مي ابراين، وي براي رهايي از مسووليت، بايد سبب خارجي غير قا بن

ز ايفا نع ا ر دوش  ي تعهد شده احتراز كه ما يل ب بار دل نمايد؛ به ديگر سخن،  است را ثابت 
رج از اراده خود را اثبات  نع خا يي خود از مسووليت، وجود ما متعهد است و او بايد براي رها

ين نه ا تعهد كند  تعهد(له تقصير وي كه م رساند) م  .را به اثبات ب

اطالق ماده  ا توجه به  آثار عقد در «ي كه تحت عنوان  قانون مدن730در حقوق افغانستان ب
رگاه متعهد نتواند وجيبه«: دارد مقرر مي» مورد ضمان عقد د ∗ه نماي اً ايفا   را در مورد عقد عين

ر اندازد، محكمه ميه يا اجراي وجيبه را از مدت معينه ب ا  تأخي او حكم ضمان ر تواند عليه 
د ز ، وجيبهيير در اجراكه ثابت گردد كه عدم امكان وفاء يا تأخ مگر اين. صادر نماي اشي ا  ن

مسووليت متخلّف قراردادي در : توان گفت ، مي»است نبودهسببي بوده كه وي در آن دخيل 
ين ت؛ زيرا قانونگذار با ا نستان، يك مسووليت محض و مطلق اس فغا ن  حقوق ا كه در مقام بيا

م مربوط به مسووليت ناشي از نقض قرارداد بوده اشاره زوم تقصي احكا و اي به ل نكرده  ر متعهد 
نموده است كه صرف  نقض قرارداد را به طور مطلق موجب تحقق مسووليت دانسته و اعالم 

تعهد يا تأخير در انجام آن، مسووليت است، اعم از اين عدم اجراي  كه عهدشكن مرتكب  ساز 
ر نيز او را از مسووليت نمي ا اثبات عدم تقصي و حت د و تنها تقصير شده يا نشده باشد  ه رهان  را

اهره است ت، اثبات قوه ق ز مسوولي يي ا و رها ر مبناي 1490ماده . نجات   قانون مدني نيز تنها ب
نجنير نظريه مسووليت مطلق قابل توجيه به نظر مي و ) مهندس(رسد؛ زيرا ماده مزبور ا

م، شكست و نشست كلي يا جزئي   پيمان كار را به مدت ده سال به طور مطلق مسوول انهدا
و هم ا را تهديد ميچ سازه  و ايمني بن ر عيوبي كه مقاومت  ن 1491ماده (كند نين ساي  هما

تعهد ، مي)قانون ات مزبور ناشي از خود زمين بوده و يا م له، مورد تعهد را به  داند، ولو خسار
وب قبول كرده باشد و حتي ماده  ن قانون 1493صورت معي ن « هما هر شرطي كه مانع ضما

ني و مق يمان(اوله كنندهمهندس انجنير ساختما است» )كار پ نسته  ا، باطل دا   . شود ر
ت كه حت ر اس تقصي دون   اثبات قوه قاهره نيز ااگر گفته شود كه مسووليت زماني مطلق و ب

نظريه : توان گفت نتواند متعهد متخلّف را از مسووليت برهاند، در پاسخ مي گرچه به مقتضاي 
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تي كه تخلّف قراردادي ناش   ز مسووليت مطلق، در صور اشد، با رج از اراده متعهد ب ي از سبب خا
ين عمل متعهد و  بطه سببيت ب است، ولي چون وجود قوه قاهره را حقّق  بل ت هم مسووليت قا

ا كامالً قطع مي تعهد ساقط مي خسارت وارده ر شود؛  كند، مسووليت قراردادي محقّق نشده و 
يگر نمي تعهد نسبت داده و وي را مسوول توان زيان وارده را به م زيرا با قطع رابطه سببيت، د

نستان كه مي960ماده . دانست د، كه وفا به «: گويد  قانون مدني افغا رگاه مديون ثابت نماي ه
و بود تعهد به سببي ز، با همين » گردد مي ناممكن شده، تعهد ساقط ،كه خارج از اراده ا ني

بل تفسير است ين اشكا. منطق، منطبق بوده و قا اسخ ديگري نيز به ا و گفته  ل داده شدهپ  
يل متعهد را از مسووليت مي ين دل به ا كه كشف «رهاند  شده است كه اثبات قوه قاهره 

ا ـ مي يم مورد معامله ر و  كه شرط صحت عقد است كند وي از ابتدا قدرت بر تسل ـ دارا نبوده 
يي انجام دادن آن را نداشته باطل بوده    . 23»استاز اين رو، قرارداد نسبت به بخشي كه توانا

وق، مسووليت متعهد قراردادي در  هم است اشكال شود كه بر خالف ادعاي ف چنين ممكن 
همانند عقود  ز قراردادها  يست؛ زيرا قانونگذار در برخي ا نستان مسووليت مطلق ن افغا حقوق 

و ) قانون مدني1614و 1471، 1371، 1238مواد (اماني ر را شرط مسووليت قرارداده  تقصي  ،
تي مسوول ميمتعهد را در  د كه مرتكب تقصير شده باشد صور ز : توان گفت در پاسخ مي. دان ا

د، امانت و صداقت استوار است و با توجه به  آن اعتما ني بر  جا كه اساس قرارداد در عقود اما
لكه تعهد متعهد تنها  اين به نتيجه معين نيست ب ا رسيدن  م كار معين ي كه موضوع تعهد، انجا

ه  در اين امر خالصه مي و در را ر بسته  به كا م توان خويش را  شود كه به طور متعارف تما
نمايد به نتيجه مورد نظر يعني مراقبت از مال مورد امانت، تالش  و به نتيجه مزبور ( رسيدن  ول

د  ، در صورت عدم حصول نتيجه، چنين فرض مي)دست نيافته و مال تلف يا ناقص شود شو
د، امانت(كه متعهد تعهد خويش را انجام داده ولي به نتيجه )  و صداقتبر اساس اصل اعتما

به عهده  ين رو، قانونگذار بار اثبات عدم اجراي تعهد را  ته است؛ از ا مورد نظر دست نياف
ز وي مي م تعهد و مطالبه خسارت،  متعهدله گذاشته و ا خواهد در صورت ادعاي عدم انجا

ين امر به هيچتقصير متعهد يعني تعدي يا تفريط وي را اثبات نمايد و تواند به  وجه نمي  ا
نظريه تقصير در مسووليت قراردادي باشد رش    .معناي پذي

نسيون بيع نيز، با تبعيت از سيستم حقوقي كامن به نظر مي ال صرف عدم اجراي  رسد كنوا
و بدون  ر تلقي كرده و مسووليت ناشي از عهدشكني را، يك مسووليت مطلق  تقصي قرارداد را، 

ند تقصير مي ر از اطالق ماده . دا ين ام اشي از عدم « كنوانسيون كه تحت عنوان 74ا خسارات ن
بل استفاده است؛ زيرا ماده مزبور با اين» انجام تعهد ين گرديده به خوبي قا م  تدو كه در مقا
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ين  اي به لزوم  كه اشاره بيان شرايط تحقق مسووليت ناشي از نقض قرارداد بوده است، بدون ا
و تقصير متعهد كرده ب اشد، نقض تعهد را به طور مطلق موجب تحقق مسووليت دانسته 

ات طرف زيان ن تمام خسار به شمول خسارت  عهدشكن را ملزم به جبرا ديده از نقض قرارداد 
  . داند النفع، مي  عدم

ف، نمي ر تاثيري در مسووليت متعهد متخلّ تقصي نه تنها اثبات عدم  گذارد كه حتا  بنابراين، 
نمياثبات حسن نيت وي ز،  يع . تواند از مسووليت او بكاهد  ني به عبارت ديگر، در كنوانسيون ب
دي  همانند حقوق كامن حقق مسووليت قراردا يق در انجام «ال، كانون توجه براي ت عدم توف

ن كوتاهي، سهل انگاري و«است نه » تعهد م تعهد »يا تقصير در اجراي آ رو، عدم انجا ، از اين 
ت دليلي كه صورت گرف تعهد خواهدبه هر  حقق مسووليت براي م اشد موجب ت ر  ه ب  بود؛ مگ

د منطبق با مواد  اين يعني عدم انجام 80 يا 79كه عدم ايفاي تعهد از موار اشد،   كنوانسيون ب
نع خارجي يا فعل و يا ترك فعل طرف زيان يل ما اشد كه  تعهد به دل ديده از نقض قرارداد، ب

تساب زيان ب يل عدم ان   .شود ه متعهد، وي، از مسووليت معاف ميدر اين صورت به دل

يفاي تعهد(اثبات تقصير) ج   )عدم ا

چه بيان شد در تحقق مسووليت ناشي از نقض قرارداد، تقصير متعهد شرط نبوده و  چنان
ن  صرف اثبات پيمان تعهد به جبرا شكني و عدم ايفاي تعهد براي تحقق مسووليت و الزام م

لي  است ولي سوا ات وارده كافي  ين زمينه مطرح ميخسار رگاه در  كه در ا ين است كه ه شود ا
اقع شود، چگونه مي ين اختالف و ين طرف توان تخلف از مفاد  مورد انجام تعهد قراردادي ب

ن به عهده كيست؟ جهت دست روشن  قرارداد را ثابت كرد و بار اثبات آ اسخ  به يك پ بي  يا
ا مور دي ر د مفاد تعهد قراردا رسش، ابتدا باي ين پ ا براي ا د بررسي قرارداده و معلوم كرد كه آي

ا تعهد به  است ي به نتيجه  است تعهد  د به عهده گرفته  ر اساس قراردا تعهدي كه متعهد ب
ني را به  معي است از نوع تعهد مثبت است كه متعهد انجام كار  به نتيجه  وسيله و اگر تعهد 

است كه متعهد خودداري از انجام كار عهده مي . دار است ي را عهدهگيرد يا تعهد منفي 
تعهد بر عهده چه كسي مي اشد سپس در هر مورد تعيين كرد كه بار اثبات عدم انجام  ه . ب ب

د  به وسيله را به طور مجزا مور همين دليل مباحث مربوط به تعهدات به نتيجه و تعهدات 
چه شد كه در هر مورد مشخص شود بار اثبات دليل به عهده  بررسي قرار داده و سعي خواهد 

اشد كسي مستقر مي   :ب
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   تعهدات به نتيجه - 1

ين  م كار مع است كه متعهد انجا تعهدي  ه نتيجه،  ز بيان شد، تعهد ب بالً ني همان طوري كه ق
به عهده مي يا رسيد به نتيجه ني را  تقال يك حق عيني مشخص . گيرد ي معي به ان تعهد  ثالً  م

استاندارهاي معين، ر   و هميا احداث يك بناء با مشخصات و  به خودداري از كا چنين تعهد 
به نتيجه است ين، تعهد    .24مع

به درجه يل  تشخيص تعهد به نتيجه از تعهد به وسيله وابسته  اب ن است كه در ب لي  ي احتما
د دارد يعي امور، . به هدف مشترك طرفين وجو ر طب در مواردي كه بر حسب عادت و سي

تعهد مرتكب تقص تي كه م اظر به  ير نگردد، حاصل مينتيجه مورد نظر در صور شود، تعهد ن
لي بودنِ حصول نتيجه به گونه يي كه احتما رغم همه  اي است كه علي نتيجه است و در جا

تعهد، باز هم نمي ها و مواظبت تالش توان به حصول نتيجه اطمينان داشت، تعهد ناظر  هاي م
له است و به عبارت ديگر، هرگاه احتمال حصول نتيجه بر حسب. 25به وسي دت زياد بوده   عا

ا  يم مبيع ي به تسل يع  دست يابد مثل تعهد با به آن  ول زحمت بتواند  ا كمي تالش و قب متعهد ب
است و هرگاه حصول نتيجه جنبه  تعهد مشتري به پرداخت ثمن، تعهد، تعهد به نتيجه 
ر، تعهد، تعهد به يما به درمان ب تعهد پزشك  لي داشته و در اختيار متعهد نباشد مثل   احتما

است   .وسيله 
به نتيجه، رسيدن به نتيجه و تحقق آن را بر عهده مي از آن تعهد در تعهدات  د،  جا كه م گير

او را از مسووليت معاف  هيچ عذري به جز قوه قاهره نمي تواند موجب برائت وي گرديده و 
انجام تعهد، زيان. كند تعهد در  وي، تواند با اثبات تخلف  ديده مي لذا در صورت عدم توفيق م

به نمايد ز او مطال م تعهد را ا اشي از عدم انجا ات ن   .جبران خسار
تعهد در تعهدات به نتيجه، گاه مثبت است و  همان طوري كه در پيش آمد، موضوع  گفته 

دو نيز يكسان نيست، از اين رو، براي درك بهتر،  در آن  يگر منفي و اثبات عهدشكني  گاهي د
نجام تعهد در تعهدات  د بحث اثبات عدم ا مثبت و تعهدات منفي را در دو مبحث مستقل مور

  : دهيم بررسي قرار مي

   تعهدات مثبت- 1 - 1

ر متعهد تحميل مي در مواردي كه انجام فعل معين و رسيدن به نتيجه ص، ب شود  ي خا
اشي از عدم ايفاي تعهد،  تي بروز اختالف ن يع، در صور همانند تعهد بايع نسبت به تسليم مب

از به  ر متعهدله ني اثبات امر منفي نداشته و الزم نيست عدم ايفاي تعهد را ثابت كند، بلكه ب
رسانده، خود را از مسووليت برهاند به اثبات  نجام تعهد را  تعهد است كه ا ثالً در . عهده م م
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لغ   اختالف شود كه متعهد مب اگر  ول است،  تعهد ملزم به پرداخت مبلغي پ قراردادي كه م
يگر د اصل بر عدم  كه هم ين و تعهدي ندارد يا اينمزبور را پرداخته و د چنان مديون است، 

كار مبني بر عدم پرداخت را تأييد  پرداخت بوده و استصحاب عدم پرداخت نيز، ادعاي طلب
است، وي نقش منكر را داشته و متعهد  بنابراين، چون ادعاي طلب. كند مي كار موافق اصل 

يد است در نقش مدعي با يد و الّا به كه ادعايش خالف اصل   انجام تعهد خويش را ثابت نما
يمان ناشي از پ ين شكني، محكوم خواهد  جبران خسارت  ر ا ا اثبات قوه قاهره عدم  شد؛ مگ كه ب

د نماي به خود، ثابت  تعهد، وصول . 26انتساب خسارات وارده را  به ديگر سخن، در مواردي كه م
نجام تعهد و ع به نتيجه را به عهده مي دم نيل به نتيجه براي تحقق گيرد صرف عدم ا

تواند با اثبات عدم تقصير از مسووليت رهايي يابد بلكه براي  مسووليت كافي است و او نمي
ن  اهره محتاج است تا بدا ر يعني اثبات قوه ق ز عدم تقصي زي فراتر ا ز مسووليت به چي رهايي ا

نمو ز مسووليت وسيله رابطه سببيت بين خسارات وارده و تخلف خويش را كامالً قطع  ده ا
ين. مبرّا شود اشد كه  مگر ا تضمين كرده ب ته و وصول به نتيجه را  كه مطلق نتيجه را عهده گرف

اهره نيز نمي ا قوه ق زي حت ند در اين صورت اثبات هيچ چي  .تواند او را از مسووليت برها

   تعهدات منفي- 2 - 1

اگر و است،  تعهد خودداري از انجام كار معين  فاي به چنين تعهدي در جايي كه موضوع 
مورد نزاع و اختالف قرار بگيرد، اصل بر عدم ارتكاب فعل منافي با تعهد است و چون سخن 

به اثبات انجام تعهد ين ) عدم ارتكاب فعل منفي(متعهد موافق اصل است وي نيازي  د و ا ندار
به عنوان مدعي بايد عهدشكني و ارتكاب فعلي كه تعهد بر ترك آن شده است كه   متعهد 

به اثبات برساند؛ ا 27است را  ر خالف اصل است، پس بايد آن ر  زيرا ادعاي چيزي را دارد كه ب
اگر توليد كننده. ثابت كند به موجب قرارداد متعهد شده باشد كه محصوالت توليدي  مثالً  اي 

نفروشد، در صورت بروز اختالف، متعهدله رقباي تجاري طرف قرارداد  به ) تاجر( خود را به 
نظر به رقباي تجاري عنوان م تعهد از مفاد قرارداد يعني فروش كاالي مورد  دعي بايد تخلف م

  . خويش را ثابت كند

ه- 2    تعهدات به وسيل

به نتيجه ا رسيدن  ين ي نجام عمل مع تعهد ا له كه م به وسي ي خاصي را به عهده  در تعهدات 
تع نمي و تالش م به فراهم آوردن وسايل تمهيدي  لكه تعهدات او  ارف در راه رسيدن به گيرد ب

و متعهدله مدعي عدم  نتيجه مورد نظر خالصه مي اختالف شده  م تعهد  شود، اگر در مورد انجا
تعهد باشد، اثبات آن به عهده خود وي خواهد بود؛ زيرا تعهدات به  تالش متعارف از ناحيه م
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است   تعهد  تعدي و تفريط م د و صداقت بوده و اصل بر عدم  ين وسيله مبتني بر اعتما  و ظاهر ا
ر بوده و براي رسيدن به نتيجه د وفادا تعهد خو به  ا  است كه متعهد  ي مورد نظر تالش الزم ر

ز : گويد آورد، حال كه متعهدله خالف اصل مزبور سخن مي به عمل مي است و بايد ا مدعي 
د رآي   . 28عهده اثبات ادعايش ب
به وسيله، موضوع تع به عبارت ديگر، از آن احراز جا كه در تعهدات  يست،  هد حصول نتيجه ن

ت، براي اثبات عدم ايفاي تعهد كافي  يي خود نرسيده اس اين امر كه قرارداد به هدف نها
نگرفته است له براي  از اين رو، متعهد. نيست؛ زيرا متعهد وصول به آن هدف را به عهده 

اگزير اين ا مطالبه كند، ن م تعهد ر اشي از عدم انجا ر كه بتواند جبران خسارات ن تقصي است كه   
اجراي قرارداد و حصول نتيجه را ثابت كند يل الزم براي  تمهيد وسا   .29متعهد در 

ني نداشته و ايفاي تعهد  تعهد موضوع ثابت و معي گرچه در تعهدات به وسيله، معموالً 
ك سري كارهاي نامشخص است كه به مهارت، لياقت و صداقت متعهد بستگي  مستلزم ي

ست كه در هر مورد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن، دارد و وظيفه او اين ا
يط موجود تصميم ويژه نمايد و در صورت بروز اختالف، اثبات عدم  مطابق شرا ا اتخاذ  اي ر

است ايفاي تعهد ) متعهدله(ديده انجام تعهد بر عهده زيان وقات ممكن  است؛ ولي برخي ا
اشد  ين و مشخصي ب ر مع كه در اين صورت هرگاه انجام آن، مورد مناقشه مستلزم انجام كا
د قرار گيرد، اثبات آن به عهده متعهد خواهد اگر عرفاً نگه. 30 بو يعه  ز  مثالً در عقد ود داري ا

يعه مستلزم نگه ر  مال ود داري در گاو صندوق باشد و اين امر مورد اختالف و انكا
است كه به) گذار وديعه(مودع  عنوان متعهد، انجام تعهد يعني واقع شود، بر عهده مستودع 

نمايد يعه را ثابت  ري از مال ود ز گاو صندوق جهت نگهدا طور دادن  همين. استفاده ا
  .دادخواست را وكيل و مراقبت از بيمار را پزشك بايد ثابت كنند

رگاه متعهد علي  هم لي بودن حصول نتيجه، رسيدن به نتيجه را  چنين، ه رغم احتما
به ن( اجراي قرارداد و حصول نتيجه )تيحههمانند تعهدات  به  ته باشد، ملزم  ، به عهده گرف

اساس قرارداد مسووليت خويش را افزايش داده خواهد  ا 31بود؛ زيرا بر  به نتيجه ر  و رسيدن 
د و اثبات هيچ حادثه ا محقق ساز ن ملتزم بوده نتيجه ر به آ و  تضمين كرده است پس بايد  اي ا

  .كند را از مسووليت معاف نمي

  انقضاي مهلت اجراي تعهد: فتار سومگ

و مهلت  اشي از عدم اجراي تعهد، انقضاي موعد  حقق مسووليت ن يط ت ز شرا ر ا يكي ديگ
و . مقرر براي اجراي تعهد است به ديگر سخن، مسووليت مدني قراردادي زماني محقق شده 
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ناشي از عهدشكني خويش مي  ات   براي شود كه موعد مقرر پيمان شكن ملزم به جبران خسار
نكرده باشد به تعهد خود عمل  اجراي تعهد . اجراي تعهد سپري شده و متعهد  موعد 

و  بل تعيين است  قراردادي معموالً در متن قرارداد صراحتاً تعيين شده و يا به كمك آن قا
ني را براي آن تعيين  مواردي كه قرارداد نسبت به موعد اجراي تعهد ساكت بوده و زمان معي

يق.  استكند، اندك نمي دق ر  تر به منظور بررسي  به تفكيك مورد بررسي قرا ، موارد مزبور را 
  :دهيم مي

در ضمن عقد ) الف ين موعد    تعي

م تعهد در ضمن عقد تعيين مي ين  به طور معمول در قراردادها موعد انجا شود كه در ا
تعيين  شده ايفا صورت، متعهد ملزم به رعايت آن بوده و مكلف است تعهد خويش را در زمان 

ه، به پرداخت خسارات ناشي از عهدشكني، محكوم خواهد32نمايد ز ( شد   ورن البته متعهدله ني
ندارد است به طور ). قبل از انقضاي مهلت مزبور، حق مطالبه خسارت را  زمان مزبور ممكن 

يط ند بل همان تعيين شده باشد؛  ر  دقيق و مضيق و به صورت روز و ساعت و دقيقه،  هاي سف
وسع، يك دورههوايي  د و ممكن است به طور م ني براي اجراي قرارداد معين شو ماده (ي زما
يع33 نسيون ب ين صورت ) كنوا د به مدت يك ماه يا يك سال، در ا ، مثالً از تاريخ انعقاد قراردا

ا  متعهد مي نجام داده و يا آن ر ين مدت هر زمان كه بخواهد تعهد خويش را ا تواند در طول ا
حظه تأخير اندازدتا آخرين ل به اين. 33 به  د  مشروط  مكان اجراي قراردا انده ا كه در زمان باقي م

تعهدله  وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت، تأخير در حكم عدم انجام تعهد بوده و م
تعهد مطالبه  مي ز عدم اجراي قرارداد را از م نقضاي مهلت مزبور، خسارت ناشي ا بل از ا تواند ق

ا نكاري كه متعهد شده استنمايد؛ به عنوان مث د  بناي مورد نظر را طبق نقشه ل، پيما ي مور
بسازد، مي توافق در مدت يك كه از زمان انعقاد قرارداد يا (تواند در خالل مدت مزبور  سال 

تعيين است، آغاز مي زماني ديگري كه در قرارداد تعيين شده و بل  د يا قا ، هر وقت كه )شو
ن مورد تعهد را  بل تحويل دهدبخواهد ساختما و به طرف مقا ر  مثالً مي. ساخته  د در چها توان

ماه دوم ين و يا ماه اول، چهار  د، مشروط به ا كه  چهار ماه سوم سال تعهد خود را عملي ساز
به تأخير نياندازد كه در زمان باقي نه،  مانده اجراي تعهد عمالً غير ممكن آن قدر  اگر  و  باشد 

تعهدله(طرف مقابل ب مي) م اشي از عدم اجراي تواند ق ل از انقضاي مهلت مزبور، خسارت ن
ت اجراي تعهد در فرصت باقي يل عدم قابلي به دل ز او مطالبه نمايد؛ زيرا  مانده، هم  قرارداد را ا

هوده بوده و جز  اكنون عدم انجام تعهد محرز است و به انتظار انقضاي موعد مقرر ماندن بي
ن، سود ديگري ن و افزايش زيا د، لذا منطق حقوقي حكم مياتالف وقت  كند كه در چنين  دار
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و جلوي افزايش  مواردي متعهد   ت مقرر درخواست خسارت كرده  ز انقضاي مهل بل ا د ق ه بتوان ل
  .خسارت را بگيرد

يع نيز به موجب ماده  چنان نسيون ب نقضاي مهلت مقرر، 71چه كنوا به طرفي كه قبل از ا  
ه اي از كند كه طرف ديگر بخش عمده احراز مي اجاز م نخواهد داد،  ا در آينده انجا تعهداتش ر  

يق درآورد و هم تعل اجراي تعهداتش را به  : گويد  مي72چنين در ماده  داده است كه او نيز 
ب نقض اساسي « ين مرتك وم شود كه يكي از طرف اجراي قرارداد، معل ز تاريخ  ه پيش ا هرگا

دتواند قرارداد را فسخ   شد، طرف ديگر مي قرارداد خواهد شود  چه مالحظه مي چنان. »نماي
رسيدن مهلت مقرر و تحقق نقض  دهد كه حتا قبل از اين ماده نيز به متعهدله حق مي

اشي از عدم  ات ن نموده و پس از آن جبران خسار به قرارداد را فسخ  قرارداد، به طور يك جان
د نماي   .34اجراي قرارداد را مطالبه 

رخي معتقد ته آمد، ب تعهد تحت هيچ شرايطي نمياما بر خالف آنچه گف بل از  ند م تواند ق
نمايد، هرچند مهلت باقي ه  مانده به اندازه انقضاي مهلت مقرر، درخواست خسارت  اي كوتا

ن، غير ممكن باشد   .35باشد كه انجام تعهد در آ
نظر نمي لي از فايده به  رسد اين است، در صورتي كه متعهد  بحث ديگري كه طرح آن خا

به ايفاي تعهد نشده و متعهددر موعد مقرر موفق اعطاي مهلت اضافي به وي، اين    له با 
ه  اني فراتر از زمان تعيين شده در قرارداد، تعهد خويش را ب فرصت را به او بدهد كه در زم

د .  كنوانسيون بيع63 و 47مواد (اجرا درآور ين صورت، زمان انقضاي موعد اجراي تعهد، ) در ا
تعهدله نميبود  پايان مهلت اضافي خواهد  بل از انقضاي آن، م به هيچ يك از طرق  و ق تواند 

م تعهد متوسل شده و از طرف مقابل درخواست خسارت  اشي از عدم انجا جبران خسارت ن
ين. 36نمايد ر ا ين مگ ز طرف متعهد مبني بر ا در مهلت اضافي ) متعهد(كه وي كه اخطاري ا

ن د، دريافت    . مايدتعيين شده تعهد خويش را انجام نخواهد دا
به  تعهدله از حق مطال است كه اعطاي مهلت اضافي نه تنها موجب حرمان م ذكر  الزم به 
ن  درخواست جبرا و را از حق  م تعهد، نخواهد شد كه ا ز تأخير در انجا خسارت ناشي ا

تي كه در طي مدت اضافي به وجود آمده   . است نيز، محروم نخواهد كرد خسارا
ن و ايران،هاي حقوقي همان در برخي از سيستم فغانستا ه داده شده 37ند ا  به محكمه اجاز

ز  نموده و ا اجرا  ا توجه به وضعيت متعهد به وي مهلت دهد تا تعهد خويش را  است كه ب
يمان يي يابد مسووليت پ ال،ً . شكني رها ن مث انون مدني افغانستان مي740مادهبه عنوا : گويد  ق

بالغ فسخ، محكمه مي در« ا حالت ا و »  اجراي وجيبه مهلت بدهدغرض تواند مديون ر
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ن قانون مي921چنين ماده  هم  صورت عدم  در تواند عندالضرورت و محكمه مي...«: گويد  هما
ين. نظر داشت حالت مديون، به مديون مهلت بدهد موانع قانوني با در  ،آن كه از مشروط بر ا

ئن نرسده ضرر فاحش ب    .»دا
لي كه قابل طرح به نظر مي ين  حال سوا اعطاي مهلت توسط محكمه، رسد، ا است كه آيا 

ر مي و به تأخي د كرده  ا تمدي ز  زمان اجراي تعهد ر بل ا د ق تعهدله حق ندار د و در نتيجه م انداز
ن،  ين پرسش گفته شده است كه  در  انقضاي آ ر؟ در پاسخ به ا خواست خسارت نمايد، يا خي

عهد و يا وجه التزام مقرر اعطاي مهلت مانع از درخواست خسارت ناشي از تاخير در انجام ت
تعهد نسبت به  در قرارداد نيست؛ زيرا اعطاي مهلت توسط محكمه نمي تواند رافع مسووليت م
و يا وجه م تعهد  ات مربوط به تأخير در انجا م، باشد خسار ين.  التزا كه مسووليت  به دليل ا

و ريشه  ر در انجام آن، اثر عقد بوده  ا تأخي تعهد و ي جام  ز عدم ان د ناشي ا ين دار در توافق طرف
است و هر ازمند دليل قانوني  بدون توافق مجدد طرفين، ني  38گونه تغيير و يا تعديل در آن 
فغانستان696ماده ( . قانون مدني ا (  

ين است، در صورتي كه موعد انجام تعهد در  است مطرح شود ا لي ديگري كه ممكن  سوا
ا متعهد مي اشد، آي ين شده ب د ت ضمن قرارداد مع م توان عهدات خويش را زودتر از آن موعد انجا

ر؟ در پاسخ مي  و 39گرچه معموالً تأجيل به نفع متعهد پنداشته شده: توان گفت دهد، ياخي
نشانه د، اما هميشه اين طور نيست كه  ي حسن نيت وي تلقي مي اجراي زودتر از موعد  شو

ا ممكن است وي اشد؛ زير نفع متعهدله نيز ب ز موعد به  زودتر ا دگي كافي براي اجراي   آما
ين  ين رو، بايد ب اشد، از ا پذيرش اجراي تعهد را نداشته و مقدمات الزم را فراهم نكرده ب
اً به نفع  تأجيل صرف د است و مواردي كه  نفع متعهدله يا طرفين قراردا به  مواردي كه تأجيل 

است، تفكيك قايل شد   . متعهد 
ين قرا تعهد نميهرگاه تعيين مهلت به نفع متعهدله و يا طرف تواند تعهدش را  رداد باشد، م

ز موعد مقرر انجام دهد فغانستان922مفهوم مخالف ماده (قبل ا ، مگر با رضايت ) قانون مدني ا
تعهد باشد، وي مي متعهد نفع م به  تي كه تأجيل تنها  و در صور ز حق  له  نصراف ا ا ا تواند ب
م دهد و متعهدله نيز م،40خويش ز موعد انجا ا زودتر ا ر  تعهدش ر ن را بپذيرد، مگ است آ كلف 
رخالف توافق قبلي بوده و يا سبب متضرر شدن وي اين بل از موعد ب اجراي ق تعهدله(كه  ) م

ر نه، به  و اگ نجام دهد؛  وعد ا ا قبل از م ندارد تعهد ر ين صورت، متعهد حق  گردد كه در ا
ن محكوم خواهد اشي از آ .  قانون مدني افغانستان922ماده (شد جبران خسارت ن (  
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نسيون بيع بين   ات كنوا وعد  براساس مقرر ز م بل ا ا ق تي كه بايع كاال ر لي نيز در صور لمل ا
كه از پذيرش آن خودداري  مقرر تسليم كند، مشتري مخير است آن را بپذيرد و يا اين

نسيون52 ماده 1بند (نمايد بل از موعد، ) كنوا تعهد ق ين، در مواردي كه پذيرش  ، با وجود ا
ه ايجا تعهدل و به منافعبراي م لطمه نمي د مشكل نكرده  رعايت حسن  اش  اساس اصل  د، بر  زن

پذيرد فغانستان و ماده 697ماده  (41نيت در قراردادها، وظيفه دارد آن را ب انون مدني ا  ق
  ).  اصول اروپايي حقوق قراردادها103 :7

  عدم تعيين موعد در ضمن عقد) ب

زم تعهد  ا پيشهرگاه طرفين در ضمن قرارداد براي انجام  اشند،  ان خاصي ر نكرده ب بيني 
د است و مؤجل بودن آن نياز به دليل دار  زيرا اطالق عقد ؛42اصل بر حال بودن انجام تعهد 

اقتضا مي ا گردد مقتضي فوريت بوده و عرفاً  تعهد فوراً اجر ز ماده   و43كند كه  اصل مزبور ا
افغانستان نيز به خوبي قابل استفاده است؛ زي1066 اجع به موعد  قانون مدني  را ماده مذكور ر

يع مطلقي«: گويد پرداخت ثمن در عقد بيع مي ن از كه در ب و آ ذكري أتا ي تعجيل  ثمن  جيل 
به ب خالف ه عرف بكه   اينشود، مگر ل پرداخته ميصورت معجه عمل نيامده باشد، ثمن آن 

   .»آن حكم كند
تعيين زمان معين در قرارداد، در حكم شرط ف . وري بودن انجام تعهد استبنابراين، عدم 

به گونه مگر اين ا  كه، طبع موضوع تعهد  اي باشد كه عرفاً انجام آن مدتي به طول بيانجامد ي
اجراي قرارداد معين نشده  ين موارد، گرچه زمان  ين بر مهلت دادن باشد كه در ا بناي طرف

و متعهدله  ري شدن مهلت عرفي براي تحقق مسووليت الزم است  د  نمياست، ولي سپ توان
ا خسارت تأخير را مطالبه نمايد نعقاد عقد، اجراي قرارداد ي   .بالفاصله پس از ا

استا ماده  ن اشعار مي603در همين ر فغانستا  ايفاي يك ∗خواهش«: دارد  قانون تجارت ا
اشد در هر زمان ممكن است و ليكن  نگرديده ب مقاوله تعيين  ن در  اجراي آ زمان  تعهد كه 

نظر به ع تعهدي ا  كه  بل ايف ين از عقد، قا رف و يا چگونگي معامله بعد از مرور يك مدت مع
ا مجبور ساخت باشد نمي به ايف ا قبل از انقضاي مدت مذكور،  چه  چنان. »توان متعهد ر

اجراي تعهد در ضمن عقد تعيين نگرديده  مالحظه مي رگاه موعد  شود بر اساس ماده فوق ه
تعهدله مي بعد  باشد، م بالفاصله  ينتواند  به كند، مگر ا تعهد مطال تعهد را از م اجراي  ز عقد  كه  ا

مكان پذير نبوده و مستلزم گذشت  طبيعت تعهد به گونه اي باشد كه عرفاً اجراي فوري آن ا
تعهدله نمي اشد، در اين صورت، م اجراي  زمان ب تي كه عرفاً براي  ز انقضاي مهل بل ا تواند ق
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ا از متعهد مط  تعهد ر است، اجراي  ز وي تعهد الزم  ا ا ن خسارت ر و يا جبرا البه كرده 
نمايد   . درخواست 

ين33ماده  يع ب نسيون ب لي نيز، مقرر مي  كنوا لمل ين ضمن قرارداد : دارد ا در صورتي كه طرف
يم مبيع تعيين نكرده و يا بر اساس قرارداد قابل  زمان و يا دوره ني معيني را براي تسل ي زما

يع مكلف است مبيع را  تعارفي بعد از انعقاد قرارداد، تعيين نباشد، با ول و م ظرف مدت معق
است ده چنين  د، متن ما نماي يع مكلف است در مواعد زير كاال را تسليم كند«: تسليم    : با

اشد، در همان  چنان) الف بل تعيين ب چه در قرارداد، تاريخي معين شده يا بر اساس آن قا
  تاريخ؛
بل تعيين باشد، ي زماني معي چه در قرارداد، يك دوره چنان) ب اساس آن قا ن شده يا بر 

ين ز اين باشد كه تعيين تاريخ مشخص در  ظرف مدت مزبور، مگر ا احوال حاكي ا كه اوضاع و 
است؛   خالل مدت مزبور با مشتري 

  . »در ساير موارد، ظرف مدت معقولي پس از انعقاد قرارداد) ج
د بند نكته در مور ين   حسب ماهيت كاال و ساير الزم است كه مدت متعارف بر) ج(ذكر ا

شرايط حاكم بر آن فرق خواهد كرد و در اين راستا اصل حسن نيت نيز نبايد فراموش 
ده 1بند (شود ند، ) ب(در مورد بند). 7 ما ين ب ين توضيح ضروري است كه بر اساس ا نيز ا

بايع مي هرگاه در قرارداد يك دوره اشد،  اجراي قرارداد تعيين شده ب ني براي  زما ند در توا اي 
ي زماني هر وقت كه بخواهد تعهد خود مبني بر تسليم مبيع را انجام دهد و  خالل آن دوره

ين كه اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد  مشتري نيز مكلف است كه آن را تحويل بگيرد، مگر ا
ين  يد، در ا ر بايد تاريخ دقيق براي اجراي تعهد را تعيين نما اشد كه خريدا ين ب ز ا حاكي ا

تعيين ميصورت  يع را در تاريخي كه مشتري  دهد بايع ملزم است مب   .44كند، تحويل 
ز در ماده  وق قراردادها ني م تعهد« تحت عنوان102 :7اصول اروپايي حق ات » زمان انجا مقرر

نموده مي) كنوانسيون بيع33ماده (مشابهي  ا «: گويد ، وضع  تعهدش ر طرف قرارداد بايد 
   :انجام بدهد

تعيين باشد، در آن  اگر زمان انجام- 1  تعهد در قرارداد تعيين شده يا بر اساس آن قابل 
م دهد   .زمان معين بايد انجا

اشد، در هر زماني در - 2 بل تعيين ب و يا قا ني تعيين شده   اگر در قرارداد يك دوره زما
ين خالل آن دوره معين مي دهد، مگر ا و احوال قضيه نشان دهد  تواند تعهد را انجام  كه اوضاع 

اجراي تعهد را طرف ديگر قرارداد بايد انتخاب كندكه   . زمان 
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جام - 3   ز انعقاد قرارداد، تعهد را ان ن متعارف بعد ا د، متعهد بايد طي مدت زما  در ساير موار
  .45»دهد

  مطالبه اجراي تعهد: گفتار چهارم

د توسط  يطي تحقق مسووليت مدني قراردادي، مطالبه اجراي قراردا ز شرا يگر ا يكي د
مانند ايران، مجرد سپري شدن موعد  گرچه برخي از سيستم. ر استكا طلب هاي حقوقي 

م  تعهد را موجب تحقق مسووليت متعهد و الزا م آن توسط م تعهد و عدم انجا مقرر براي انجام 
ات ناشي از عدم اجراي تعهد مي كه تعيين موعد در دست  مگر اين. داند وي به جبران خسار

اشد كه در اين صور  قانون 226ماده (ت مطالبه او نيز شرط تحقق مسووليت استمتعهدله ب
نسه و مصر براي تحقق مسووليت  اما در سيستم). مدني ايران فغانستان، فرا هاي حقوقي ا

وعد مقرر، مطالبه اجراي تعهد به وسيله  ه بر سپري شدن م ز عدم اجراي قرارداد، عالو ناشي ا
هميت ويژه طلب از ا دي نقش اساسي اي برخوردار بوده  كار نيز  و در تحقق مسووليت قراردا

ن 827بر اساس ماده . 46كند ايفا مي فغانستا ز « قانون مدني ا بل ا استحقاق جبران خساره ق
دي و حق  »...تواند ابالغ به متعهد محقق شده نمي به ديگر سخن، تحقق مسووليت قراردا  ،

دون ابالغ قبلي محقق نمي ر كه به موجب ماده شود؛ مگر در موارد زي درخواست خسارت ب
تي ندارد829   :  همان قانون، ابالغ به متعهد ضرور
ز موعد مقرر، اجراي تعهد توسط شخص متعهد امكان پذير نباشد- 1   .  در صورتي كه پس ا
اشد- 2 وط به ضمان قهري ب   . هرگاه موضوع تعهد مرب
تعهد رد مال مسروقه است كه متعهد به آن علم دارد و ي- 3 يي كه موضوع  به  در جا ا آن را 

يم شده است   . ناحق تسل
رسماً از - 4 نموده و   زماني كه متعهد به طور كتبي امتناع خويش از انجام تعهد را اظهار 

نمايد   .اجراي قرارداد خودداري 
ين به طور صريح يا ضمني توافق كرده باشند كه صرف   هم- 5 تي كه طرف در صور چنين 

ز به تشريف و عهد شكني محرز رسيدن موعد ايفاي تعهد بدون نيا بالغ تلقي شده  ات اضافي، ا
. قانون مدني828ماده (گردد (  

ري شدن موعد ايفاي تعهد براي  اخطاريه الزم نبوده و صرف سپ در موارد مذكور، ارسال 
اجراي تعهد مطالبه  تحقق مسووليت قراردادي كافي است؛ زيرا در صورت غير ممكن بودن 

وعد اجراي سودي ندارد؛ چون مطالبه، دعوت به اج راي تعهد است و مثالً در قراردادي كه م
ن  اگر متعهد در آ د،  اجرا با اصل تعهد وحدت مطلوب دار تعهد دقيقاً مشخص شده و زمان 
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اجراي عين تعهد از بين مي  نكند، ديگر امكان  رود و بدون  زمان معين، تعهد خويش را ايفا 
به باشد، متعهد ملزم به جبران خ اين به متعهدله ميكه نياز به مطال ات وارده  ر . باشد سار مگ
ا  كه اثبات كند حادثه اين ين او و زيان وارده ر بطه سببيت ب ز، را بل احترا اي خارجي غير قا

رقرار نمي   .كند قطع كرده و زيان مزبور هيچ ارتباطي با وي ب
رضي كه مورد از مصاديق ضمان قهري و رد مال مسروقه هم به  چنين در ف است نيز، نياز 
و به محض تحقق  لبه نميمطا ز حكم قانون بوده  اشي ا ين گونه موارد، ضمان، ن اشد؛ زيرا در ا ب

در جايي كه متعهد قبال به طور كتبي عهدشكني  همين. شود سبب آن، محقق مي طور 
به و احراز نقض تعهد، وجود ندارد چون تحصيل . خويش را اعالم كرده، ديگر نيازي به مطال

است اساس چنين در ص هم. حاصل  اشد، بر  ين حذف شده ب ورتي كه مطالبه با تراضي طرف
ين صرف عدم اجراي قرارداد مسووليت قراردادي را محقق ) بدون نياز به مطالبه( توافق طرف

  .سازد مي
هميت تعهدات تجاري، ناقض تعهد تجاري را بدون  يل ا ه دل اما در قانون تجارت افغانستان ب

زم به جبر اخطار متعهدله مل نسته و در ماده نياز به  تعهدات « تحت عنوان592ان خساره دا
د مقرر مي» تجاري ا تعهدي را كه به صورت مطلق «: دار نمايد ي ا نقض  تعهد تعهد خود ر اگر م

و يا موضوع  در يك وقت معين و يا در ظرف يك مدت معين الزم ا ننمايد  اشد ايف االجرا ب
نما و آن را اجرا  اخطار، دعوتعهد عبارت از نكردن يك عمل باشد  ه ايد، بدون  ي جبران خسار

د شده مي   .»توان
نستان چنان افغا د فوق دليل لزوم مطالبه در حقوق  چنين  و هم) قانون مدني(چه از ظاهر موا

تعهد، برداشت مي عناوين و سرفصل ه آثار  شود اين است كه حق اوليه  هاي مواد مربوط ب
تعهد، اجراي عين تعهد ا ست و در صورتي كه اجراي عين متعهدله در صورت عهدشكني م

ن  و در صورت ورود زيان مي( تعهد ممكن نباشد متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد تواند زيا
ر سعي دارد در ).  قانون مدني739ماده . وارده را نيز مطالبه نمايد به همين دليل، قانونگذا

يماني كه بسته به پ به التزام  ين را  ول طرف د وادار نموده  درجه ا ه ايفاي ان و با الزام متعهد ب
تعهدله اجازه مي د و در صورت امتناع وي، به م يي نماي ا اجرا دهد كه  عين تعهد، قرارداد ر

تعهد، توسط ديگري انجام بدهد نه م تي كه  ) 823الي  815مواد (تعهد را با هزي و در صور
دون اجراي آن توسط شخص متعهد، غير ممكن يا نا اش اجراي عين تعهد ب ز مناسب ب د، ا

به ايفاي تعهد  د به پرداخت غرامت سعي شده است كه متعهد متخلف را وادار  طريق تهدي
تعهد موفق  و اگر روش)  قانون مدني824 – 825مواد (نمايد هاي مزبور براي وادار كردن م
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به عنوان آخرين راه حل به متعهد ابالغ مي   و  آميز نبود،  وفادار بوده  به تعهد خود  شود كه 
ر مفاد قرار ات وارده ب يل عهدشكني ملزم به جبران خسار نه به دل داد را اجرا كند و اگر 

  . متعهدله خواهد شد
م قانون مي احكا ا توجه به روند تدريجي  يل ضرورت ابالغ در  بنابراين، ب توان گفت كه دل

ر مي ن اين است كه قانونگذا فغانستا و متعهدله متضرر  حقوق ا ن دارد  مكا يي كه ا خواهد تا جا
و  نمي د، لذا با مشروط كردن تحقق مسووليت » عين تعهد«شود قرارداد پا برجا بوده  اجرا شو

تعهدله  به م ا  ، مي) قانون مدني827ماده (به مطال خواهد فرصت ديگري به متعهد داده شود ت
نموده و از مسووليت پيمان اجرا  تمايل، تعهد خويش را  يي يابد در صورت    .شكني رها

حقق مسووليت قراردادي رسد روش م به نظر مي تعهد و ت احراز عدم اجراي  زبور براي 
مي كه طلب  مناسب نكرده مي تر است؛ زيرا مادا به  ا مطال تعهد ر ر اجراي  توان فرض كرد كه  كا

اجراي با تأخير راضي است ر 47وي از تأخير در اجراي تعهد متضرر نشده و به   و از طرفي اگ
و احراز عهدشكني ز ابالغ  بل ا ا متعهدله ق م به درخواست فسخ قرارداد ي تعهد، اقدا  م

م بدهد  ا انجا د ر ه، تعهد خو دگا ز حكم دا بل ا د متعهد ق احتمال دار د،  نماي درخواست خسارت 
تعهدله بي ين صورت م نه كه در ا ا متحمل خواهدشد هوده هزي يي ر ن . ها لذا در حقوق افغانستا

ا در صورتي كه اجراي تعهد و تنه) به جز تعهدات تجاري(مطالبه شرط تحقق مسووليت است
نموده  يفاي تعهد را قبال به صورت كتبي ابراز  اع از ا ا متعهد امتن توسط متعهد ممكن نبوده ي
از به ابالغ نبوده و مسووليت  ين با توافق قبلي ابالغ را حذف كرده باشند، ني باشد، و يا طرف

بالغ محقق مي . قانون مدني829 و828مواد (شود قراردادي بدون ا ( 

استق نسه تأثير پذيرفته  وق مصر و فرا ين امر از حق  1بند « و 48انون مدني افغانستان در ا
به انجام عين تعهد 403ماده  دعوا اجبار  يط   قانون مدني مصر صريحاً مطالبه را يك از شرا

است به طلب49»دانسته  نسه نيز مطال و   و در حقوق فرا كار نقشي مهم در اثبات نقض قرارداد 
انون مدني«و عهدشكني دارد  ن  داند كه زيان به طور كلي الزم مي] فرانسه[ق ديده قبل از جبرا
ها و  دادگاه. 50»اي براي اجرا به طرفي كه قرارداد را نقض كرده است، بدهد خسارت، اعالميه

د مي م تعهد محدو ا به دعواي خسارت تأخير در انجا ين شرط ر دانند و در  حقوقدانان فرانسه ا
اع ورزد، ارسال مواردي كه اجراي ق يگر از اجراي تعهد امتن رارداد ناممكن بوده و يا طرف د
ند ابالغيه را الزم نمي   .51دان
به  ي مطالبه اين سؤال مطرح است كه آيا درخواست ساده طلب  در مورد شيوه كار خطاب 

استاي  متعهد كافي است يا اين د از طريق مراجع قانوني صورت بگيرد؟ در ر كه مطالبه باي
ين سوال ميپاسخ  ه ا ين 1146 و 1139مواد : توان گفت ب  قانون مدني فرانسه ظهور در ا

است و وي مي تعهدله كافي  به وسيله م رسال نامه دارند كه اخطار ساده  اي كه  تواند با ا
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نمايد  نظر . متضمن اخطار كافي باشد انجام تعهد را مطالبه  فغانستان نيز به  در حقوق ا
ت مي ز رسد اخطار ساده توسط م يست حتماً به صورت رسمي و ا است و الزم ن عهدله كافي 

قانون مدني كه در مقام بيان حكم مساله است به  828ماده طريق محكمه اقدام شود؛ زيرا 
ر مي اشعا ر كتبي يا آنيابالغ متعهد از طر«: دارد طور مطلق  اخطاراچه ق ق اخطا شده  يم مقام 
ين دادرسي(اصول محاكمات 132 مادهو بر اساس » ...گيرد بتواند صورت مي  هر مدني از) آي

به شمول تلفن و تلگراف اي هوسيل استفاده كرد مي ممكن  نظر . توان براي ابالغ  ين، به  بنابرا
رسد ابالغ در حقوق افغانستان طريقيت دارد نه موضوعيت و الزم نيست حتماً به صورت  مي

لكه متعهدله، خود، ن و از طريق محكمه انجام شود ب له يز ميرسمي  ر وسي به ه اي ممكن  تواند 
ر رسمي . ابالغ را محقق سازد ر غي د به صورت رسمي باشد، اخطا اخطار باي اما در حقوق مصر 

يست ر اين. و شفاهي كافي ن اشند مگ ين بر آن توافق كرده ب   .52كه طرف
آغاز  بنابراين، در سيستم ني  ا و فرانسه مسووليت مدني زم فغانستان، مصر  هاي حقوقي ا

تعهد از ايفاي تعهد خويش  د كه علي رغم مطالبه اجراي تعهد توسط متعهدشو مي له، م
نمايد  قانون مدني مصر 218 و 350فرانسه؛ ماده . م. ق1146و 1139، 1138مواد (خودداري 

نستان. م. ق827و ماده  فغا . ا ين است كه در ) به در قوانين مزبور شايد ا هميت مطال يل ا دل
نجام  وعد ا ر، چنين فرض مي تعهد و سكوت طلبصورت فرارسيدن م د  كا تمدي شود كه وي با 

ين رهگذر متحمل زيان نمي است و از ا ا  مدت قرارداد و اجراي با تأخير آن موافق  شود و ي
نموده  اين و تجويز اجراي با تأخير به ضرر خود اقدام  كه با گذشتن از حق خسارت خويش 
ا مطالبه   طي ابالغيهكار سكوت را شكسته و اما در صورتي كه طلب. است تعهد ر اي ايفاي 

ن، ا د، عهدكند و متعهد عليرغم آ نماي ري  ز ز ايفاي تعهد خوددا ا احرا شكني به طور آشكار
  .شود گرديده و مسووليت قراردادي محقق مي

د حقوقي در حقوق قديم فرانسه وجود نداشته و پوتيه به 18 در قرن 53اين نها  ميالدي 
انون مدني 1146رد حقوق فرانسه كرده و در ماده تقليد از حقوق رم آن را وا  گنجانيد و ق

ته و در ماده  د را پذيرف ين نها ز حقوق فرانسه ا يد ا ن «:دارد  مقرر مي218مصر نيز به تقل جبرا
ن نباشد ز مديون مادامي كه نص خالف آ به ا ر بعد از مطال . 54»خسارت محقق نخواهد شد مگ

ه «: گويد  مي827ن دو، در ماده و قانون مدني افغانستان با تقليد از آ استحقاق جبران خسار
ين  شده نميقققبل از ابالغ به متعهد متح ديگري حكم كرده  كه قانون طور تواند مگر ا

اساس بند  هم. »باشد تي مستحق مطالبه 1112 ماده 1چنين بر   همان قانون، بايع در صور
به مشتري در مورد پر بالً  يع است كه ق ثمن مب ر داده و يا مبيع سود قانوني  ثمن اخطا داخت 

د را به وي تسليم كرده باشد و او علي نماي تأخير    .55رغم آن، در پرداخت ثمن 
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آغاز آن  اثر تكليف طلب   ن تحقق مسووليت قراردادي و تاريخ  اخطاريه، در زما رسال  ر به ا كا
و الزام متعهد عهدشو هويدا مي به جبران خسارت، به جاي ايند  اجراي كه از تاريخ ع شكن  دم 

اخطاريه تكميل گرديده، شروع  به ارسال  د، از روزي كه تشريفات مربوط  قرارداد آغاز شو
له دو پيامد منطقي را به دنبال خواهد داشت. شود مي ين مسأ   : ا
اخطاريه محاسبه مي- 1 رسال  در اجراي قرارداد، از تاريخ ا . شود  تاريخ شروع خسارت تأخير 

به موجب ماده كه موضوع تعهد دادن پ مگر اين ين صورت   قانون 735ول نقد باشد كه در ا
نستان خسارت تاخير تاديه فقط در صورتي كه  ين يا از...«مدني افغا عرف معلوم  موافقه طرف

ز مييشده نتواند، از تاريخ مطالبه قضا  .»گردد ي آغا

به هر دليلي ولو در اثر وقوع قوه قاهره، ق- 2 يه  بالغ اخطار تي كه پس از ا رارداد  در صور
نستان تلف 1085ماده در همين راستا . 56انجام نشود، متعهد مسوول است  قانون مدني افغا

تسليم شدن مبيع را بر عهده  مبيع در اثر قوه قاهره بعد از ابالغ بايع به مشتري مبني بر 
د اشعار مي مشتري نهاده بل از تسل«: دار يع تلف  بر مي بنايهرگاه مبيعه ق رج اراده با اسباب خا

ين گردد، مگر ثمن به مشتري مسترد مي شود عقد فسخ و بالغ به مشتري  كه تلف بعد ا از ا
باشد مبني بر ته  يعه صورت گرف ا » تسليمي مب ثمن ر استرداد  ري حق  كه در اين صورت مشت

است در اثر كوتاهي خود وي تلف شده    . نخواهد داشت؛ زيرا مبيع 
لي، رسد كه كنوانسيون بيع بين به نظر مي لمل فغانستان، شرط ا  برخالف قانون مدني ا

ر اساس مواد  مطالبه را براي تحقق مسووليت قراردادي، ضروري نمي  61 و 45داند؛ زيرا ب
ن  تعهد ملزم به جبرا تعهد، براي تحقق مسووليت كافي بوده و م كنوانسيون، صرف عدم انجام 

تعهدله مي ات وارده به م اشد و از اين جهت ميان تعهدي كه مو خسار است با ب ضوع آن پول 
ن 59ساير تعهدات، فرقي نگذاشته است؛ زيرا ماده  ثمن« كنوانسيون تحت عنوا مقرر » تأديه 

له«: دارد مي بل تعيين به وسي است در موعد مقرر يا قا ين  مشتري مكلف  ي قرارداد يا ا
ين يع باشد، ثمن كه مستلزم تقاضا يا رعايت تشريفاتي از ناحيه كنوانسيون، بدون ا ا ي با  ر

د   . »تاديه نماي
تعهد قراردادي مكلف مي چه مالحظه مي چنان ا به عنوان م ري ر سازد  شود ماده مزبور مشت

يفات ديگر  ز به هرگونه درخواست يا تشر ا كرده و بدون نيا د وف كه در موعد مقرر به تعهد خو
نسيون صراحتاً سپري شدن م. از جانب فروشنده، ثمن را تاديه نمايد ين، كنوا وعد مقرر بنابرا

ن  براي انجام تعهد را براي تحقق مسووليت كافي دانسته و متعهد متخلف را ملزم به جبرا
تعهدله مي ات وارده به م ين خسار اعم از ا اشد داند،  زي ديگر ب   .كه موضوع تعهد پول يا چي
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   نتيجه 

ن مي لي كاال، فرض ب دهد در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين تحقيق حاضر نشا لمل ر ا
ز آن است ولي ا اجراي تعهد، خود، تقصير  ف بوده و عدم  جا كه در تحقق  تقصير متعهد متخلّ

ز  بل ا جام تعهد ق مل و عناصر متعددي نقش دارند، صرف عدم ان مسووليت مدني قراردادي عوا
لكه  انقضاي مهلت قراردادي و ورود خسارت به متعهدله براي تحقق مسووليت كافي نبوده ب

و  محقق ميمسووليت زماني  شود كه ضرر ناشي از عدم اجراي مفاد قرارداد، عالوه بر قطعي 
بل پيش بيني  مسلّم بودن، اثر مستقيم نقض قرارداد بوده و هنگام انعقاد عقد براي طرفين قا

ات  يه خسار دي ملزم است كل فغانستان، متخلّف قراردا ا احراز موارد مزبور، در حقوق ا باشد و ب
ز نقض قرارداد  النفع، خسارت معنوي و خسارت تاخير تاديه را،   به شمول خسارت عدمناشي ا

شد در آن وضعيت  جبران نموده و متعهدله را در وضعيتي قرار دهد كه اگر قرارداد اجرا مي
ين قرار مي نجام تعهد و عدم  گرفت؛  مشروط بر ا كه پس از سپري شدن موعد مقرر براي ا

اجراي ز وي مطالبه كرده و او عليانجام آن توسط متعهد، متعهدله  ز   قرارداد را ا رغم آن، ا
نموده باشد    اجراي تعهد خويش خودداري و به مفاد قرارداد عمل ن

ين لي كاال علي ولي كنوانسيون بيع ب لمل النفع و   الجبران دانستن خسارت عدم رغم الزم ا
رج از حوزه حاكميت خ د خسارت تاخير تاديه، لزوم جبران خسارت معنوي را خا لمدا ويش ق

ين صالحيت به قوان نموده كرده و رسيدگي به آن را  ر  چنين  هم. است دار داخلي واگذا
حقق مسووليت  نجام تعهد را براي ت فغانستان، صرف عدم ا كنوانسيون بيع بر خالف حقوق ا

نسته و مطالبه را ضروري نمي   .داند كافي دا

 پي نوشت

                                                 
ردادها. 1 عد عمومي قرا ان، ناصر، قوا يشين، جكاتوزي ي 176، ص4، پ مسووليت مدن يري، سيد حسن، مباني  ؛ وحدتي شب

يشين، ص ردادي، پ  .94قرا

اصر، الزام. 2 ان، ن يشين، ج كاتوزي رداد، پ ز قرا ج ا يشين، ج117، ص1هاي خار ، پ ردادها  .176، ص4 و قواعد عمومي قرا
حسن، مباني . 3 يري، سيد  ي شب ردادي، پيشين، صمسووليتوحدت مدني قرا  95. 

مسووليت، مجله حقوقيص. 4 رتباط با شرط عدم  گين در ا ي (فايي، حسين، مفهوم تقصير سن خدمات حقوق تر  نشريه دف
يران بين ي جمهوري اسالمي ا ملل  .167ش، ص1364، سال 4، شماره )ال

پيشين، ص. 5 ردادها و تعهدات،  ر قرا مهدي، آثا يدي،   .66شه
الزاما. 6 ان، ناصر،  رج از قرارداد، پيش كاتوزي ي 116، ص1ين، جهاي خا يت مدن مسوول حسن، مباني  يري، سيد  ي شب حدت ؛ و

يشين، ص ردادي، پ  .95قرا

حسن، مباني . 7 يري، سيد  ي شب ردادي، پيشين، صمسووليتوحدت مدني قرا  95. 

 .95- 96همان، صص . 8

ول، . 9 چاپ ا يزان،  تهران، نشر م ، حقوق تعهدات،  مقامي، عبدالمجيد ميري قائم   .187، ص1ش، ج1378ا
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و همس. 10 مهدي دادمرزي  جمه  تر ي الجديد،  قانون المدن ال شرح  ، الوسيط في  زاق احمد ج نهوري، عبدالر ن،  ، پيشي ، 2كار

 .35- 36صص

يشين، ج. 11 ، پ ردادها ي قرا ، قواعد عموم اصر ان، ن  .177، ص4كاتوزي

ه تعريف. 12 مطالع ي  رائه شده است ر برا ز تقصير ا ه ا يي ك زاده، مرتضي، مباني : ك.ها  مدني، تهران، نشر يتمسوولقاسم 
، چاپ اول،  ان، ناصر، الزام29ش، ص1378دادگستر ج  به بعد؛ كاتوزي ه 334، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين،   ب

 .بعد

13.Strict  Liability.  

، الزام. 14 اصر ان، ن ج كاتوزي ن،  ز قرارداد، پيشي ج ا  .114، ص1هاي خار

يشي. 15 ، پ ردادها ي قرا ، قواعد عموم اصر ان، ن  .183، ص4ن، جكاتوزي

ي . 16 حسن، مبان يري، سيد  ي شب يتوحدت ردادي، پيشين، صمسوول مدني قرا  96. 

 .97همان، ص. 17

ها، پيشين، ج. 18 رداد اصر، قواعد عمومي قرا يان، ن توز ج  و الزام184، ص4كا رداد، پيشين،  خارج از قرا ؛ 115، ص1هاي 
ي  حسن، مبان يري، سيد  يتوحدتي شب مدني قراردادي، پيشينمسوول  .97-98، صص 

قد مي735ماده . 19 تأديه وجه ن تأخير  خسارت  مورد  مدني افغانستان در  ز ت«: گويد  قانون  مديون ا ي أهرگاه  ه دين دي
موضوع آنه ب تأخير رد كه  ه و عمل آ تشكيل داد قد  پول ن ر را  ، دائن مي مقدا م باشد مطالبه معلو ن  آن حين  تواند جبرا

تأخير ه ناشي از  را كه ساالأت خسار ه معادلديه  يد در صد يف  سهن ه نما ، مطالب ن . »موضوعات مدني باشد اطالق اي
خوبي  تيجه را نشان ميمسووليتماده به  ر تعهدات به ن  .دهد  مطلق د

يشين، ج. 20 ، پ ردادها ، قواعد عمومي قرا ان، ناصر توزي يري، سيد حسن، مباني 184، ص4كا ي شب يت؛ وحدت ي مسوول  مدن
ص يشين، ص ردادي، پ  .97- 98قرا

 .98 وحدتي شبيري، سيد حسن، همان، ص.21

ردادها، پيشين، ج. 22 ي قرا عد عموم ، قوا يان، ناصر توز  .185، ص4همان؛ كا

ه ∗ ي تعهد: وجيب  يعن

باني . 23 يشين، صمسووليتوحدتي شبيري، سيد حسن، م  .100 مدني قراردادي، پ

جم. 24 تر ي الجديد،  قانون المدن ال شرح  ، الوسيط في  زاق احمد و همسنهوري، عبدالر مهدي دادمرزي  ج ه  ن،  ، پيشي ، 1كار
 .479ص

، الزام. 25 اصر ان، ن ن، ص كاتوزي ز قرارداد، پيشي ج ا ج120هاي خار ها، پيشين،  رداد  .169، ص4 و قواعد عمومي قرا

ردادها، پيشين، ج. 26 يان، ناصر، قواعد عمومي قرا توز و الزام170، ص4كا ج   يشين،  ج از قرارداد، پ  .121، ص1هاي خار

يان، علييزدا. 27 ج ن  .139، ص1رضا، پيشين، 

 .همان. 28

يشين، ج. 29 ، پ ردادها ي قرا ، قواعد عموم اصر ان، ن  .169، ص4كاتوزي

 .همان. 30

ه 1بند . 31 شرط افزايش 830 ماد افذ دانستن  مدني با ن وليت قانون  ميمسو ردادها  ر قرا ي «: گويد  د ن مبن موافقت طرفي
متعهد از  تحمل شدن  يرمسووليتبر م ز دارد حوادث غ ه جوا مجبر و اسباب  به  ترق  .» م

ست921ماده . 32 مقرر كرده ا همين راستا  مدني افغانستان در  تأديه آن ...«:  قانون  ن معجل بوده يا موعد  هرگاه دي
ن مكلف مي ه فوري دي مديون به تأدي ه  هم. »...باشد رسيده باشد،  ن ماد ه «: گويد  همان قانون مي1110چني هرگا

ه به ه ثمن مبيع هر تأدي مدت  ا  ت ي ه رسيدن موعد مهل ثمن ب خت  شد پردا شده با ن  ه اقساط تعيي ن يا ب  يك وقت معي
ماده » ...شود قسط، الزم مي يز مي  كنوانسيون بيع بين59و  موعد «: گويد المللي ن ر  ثمن را د ر مكلف است  خريدا

يد ه نما نوانسيون تأدي رداد و اين ك ه قرا ه وسيل يا قابل تعيين ب  .»...مقرر 
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جام. 33 يشين،  يشين، ج237، ص1امي، حسن، پ ردادها، پ اصر، قواعد عمومي قرا يان، ن توز  .164، ص4؛ كا

يشين، صص. 34 ران، پ و همكا حسين   .344 و 336صفايي، 

ي. 35 مهدي، حقوق مدن يدي،  پيشين، ص- شه تعهدات،  ردادها و  ر قرا  .63 آثا

يشين، ج. 36 ز نويسندگان، پ  .331 – 341 و صص180 – 185 صص2گروهي ا

يران مي277ماده . 37 مدني ا م مي...«: گويد  قانون  هد حاك يا قرار اسقاط د مهلت عادله  مديون،  وضعيت  ظر به   .»تواند، ن

شهيد بهشتي، چاپ اول، . 38 تشارات دانشگاه  تهران، ان تعهدات،  مهدي، سقوط  يدي،   .17ش، ص1368شه

مي«. 39 مديون پنداشته  مصلحت  گر اين تأجيل در عقد به  م كه  شود، م مربوط طوري معلو از عقد، نض قانون يا احوال 
ست يا طرفين عقد، صورت گرفته ا مصلحت دائن  ر  نظو انون مدني افغانستان603ماده » شود كه تأجيل به م  . ق

ه . 40 راستا ماد ن  ر همي ي افغانستان مي604د مدن ه است، «: گويد  قانون  و صورت گرفت ع ا شخصي كه تأجيل به نف
خود مي ه اراده  نصرف شودتواند ب  .» از آن م

41.Schlechtri em, Pet er, Co mmentary on  the UN Convention, on the Intern ational Sales  o f 

Goods(CISG ), Transl ated by  Geo ffray Thomas, 2nd ed (in translation), O xford  

University Press, 1998. p450. 
ي. 42 ، پ ردادها ي قرا ، قواعد عموم اصر ان، ن  .166، ص4شين، جكاتوزي

ج. 43 مدني، پيشين،  ي حقوق  مقدمات حسين، دورة  يشين، ص207، ص2صفايي،  حسن، پ  .237؛ امامي، 

هش ∗ ست: خوا ، درخوا طالبه ي م  يعن

يشين، ج. 44 ز نويسندگان، پ  .83 – 87، صص2گروهي ا

ها. 45 يي حقوق قرارداد وپا بدالخالق، اصول ار سمي، ع جمه(قا پيشين، ص)تر  ،293. 

ي مط. 46 ر العه بيشبرا ج يزدانيان، علي: ك.تر  يشين،   . به بعد310،ص1رضا، پ

47 . ، يزان، چاپ دوم تهران، نشر م مدني،  ي حقوق  مقدمات حسين، دورة   .207، ص2ش، ج1383صفايي، 

ي . 48 خر بودن قانون مدن ، متأ مصر و فرانسه مسأله از قانون مدني  ي افغانستان در اين  ثر بودن قانون مدن تأ يل م دل
سالافغانستا انون مدني افغانستان  زيرا ق ست؛  ل  ن نسبت به آن دو ا سا مصر و فرانسه در  ن مدني  ز قواني ها پس ا
تاريخ 1355 تدوين و در  شمسي  ه353  شماره« در 1355/ 10/ 15  رت عدلي رسمي وزا جريده  انون »   نوان ق به ع

حقوق خي از  ست و ظاهراً بر شده ا ه نشر سپرده  ر ب يز در رسمي كشو مصري ن مدني افغانستان، دانان  انون   تدوين ق
ركت داشته  .اند مشا

يان، علي. 49 ج يزدان  .313، ص1رضا، پيشين، 

چاپ اول، . 50 تشارات خرسندي،  ن، ان تهرا حسن ره پيك،  ، ترجمه  حقوق فرانسه ت تيكر، سيمون، اصول قراردادها در  واي
 .117ش، ص1385

يشين، ص117 - 118همان، صص . 51 ، پ رضا يزدانيان، علي   .347؛ 

بدالرزاق احمد، الوسيط، پيشين، ج. 52  .465، ش833، ص2سنهوري، ع

53. Pothier   
ج. 54 ن،  ، الوسيط، پيشي بدالرزاق احمد ره 464، ش831، ص2سنهوري، ع شما ، 1 زير نويش  رضا يان، علي  يزدان قل از  ه ن  ب

 .312پيشين، ص

ند . 55 ي افغانستان در ب ه 1قانون مدن يع مست) 1«: گويد  مي1112 ماد ه شناخته نميبا يع يده قانوني ثمن مب ،  حق فا شود
ين شد مگر ا ه با م نمود تسلي ه وي  ه را ب يع يا مب ثمن اخطار  ه تأديه  بال ب مشتري را ق ه   .»...ك

ن، صص. 56 يشي يشل، پ ، م راسا يشين، صص ؛ يزدانيان، علي149 - 150لور  ، پ  .34- 37رضا
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 K.�� �6@ �L+��M  �N
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 H0/W �X& �� ����� ,�� � '5 ,� 67/'���I� ����� � K7� �& '0�. ?� /5 � ?� /5 ��
 V +/ ,Y�. ,��� H0/� ����� �& �/�/� /5 � 6. �J� �& 6- �0/ ��� � V/I�. �5��� ��
 � %0�.

�/� /5 6- 6. Z�� ��  �& �J� � �,�. 50�& 	�[�� ��. �
 � 6- \1/ H0/W �X& �� ����� 
 � /'�5��� \1/ � 6- �]/�� �,�<-'5 YF ^5�<E5 � H0/� �J� �& ?�/� /5 Z�� ! � ,1/ � ��>
 _��)W �/���[�� 0/'`5 ,I�& �J� �& '5 ���aE5 ��5� 
1/ ����� � �� � �I��+� �/�<�� '�]�� �

 � �/ �0 
1. AB �+�@ '5 0b�� ���. ,0/�O � ����� � �� � '5 ,0
1. � ��� �� �+�@ ,0c�
,Y� . d���� ��) ?����F %א�
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  � �� � AB � ��b� �� ����� ����� � ' 5 �� ���� ��� 	
�� � ���� �� � 6- � F�c� �7�
 �b ��� ��4�� �� ����� �+-�. ,�
 � %1�� ��b ,�� 6- ��� ���' �IW ��f'5  ,I�& �����

X
� � & '5��' 6. �T> ��
 �& %(+� �/��. �/��IC � 5� Y/�� '5 ,�. �+<=�F �/1�� �O5�& � '5 �
''�+�5I ���b�  ,��� ��� �
1�& �/�F�� �� �.�� �& K� � � �/''51& 5� ��) (
�+� �
g.  

  
6.�T� ,1���6.�T� ,1���6.�T� ,1���6.�T� ,1���        
���� ��������� ��������� ��������� �����        

,Y�. %`'I�. �& 6. '' �+�� ,I� �& hai45 ����� ����� �:  
j -'5 	���� �& ?�/�� K.�� H0/� \1/ �& ���+�B�. � .  
l -,' K.�� H0/�  I�<MI '5 0+�- %�- �& �/�/� /5 � 6- ?�/�� Km/ �
a�E '5 !�E � .  
n - ?� /5 � ��M  '5 �� ,�]�� ��) #�iM '5 	���� � ?� /5 � 6- �E�co� �
�5Cp '5 ����� � 

,'  NcO� ��� �J� �� K7� � & '0�. .5 hai45 ����� ,�iM � �O 6. �+�� �c�'� �& q5�[.
,Y���c�<)5.  

 ���� �����)6. �+�� �c
I� �& �J� � (,�� I5�� ,0/5`' �& ����� �E�3� � � . � �J� '5
 �� � '5 �� `' 5�r5 � 6. �/�
� ; '5 �/��C ���S �& 6- ��� �E�co� ����� ���& !� '5 �+��c�

 `' �/ %��</5 � ���� ����� ,`�J/5I _�O s+r '5 L/I ��5Q/ %0
��� �/��C � 6- ,� ����
)?��C I'�� ( � / �E�> '5 67/'' �̀r ?�/�� t�� 6- ,� �0� ,��� A
 	X]+�S '5 ,�. 5�<�5 �/

 � � ?� /5 � ���� 5� 6- �7; �,1. u�) ��� �7�O �� �J� �
 ,1. ���J� �J� ,W�. �>
,�� ��r' 6. #�iM '5 # 5v �& �/�/�  /5 � '5 ��O5 �+�-�) ��� #�iM '5 	����.  

 �+�; � A
 ���� ,�iM �& '5 ��� �w5 ' 5 I�7b> ��7= �
 	��O � �� �/�M� ��M '5 �/���&
 � 6- ,� ����� �J� 5� '5 ,Y�. ����� �/I' ��) ����� ����� �& 6- ,� ��x� N<X� �����

,50O ,� � � �0��E � &  �/�M� ��M ��+)'5 '5 ��/5��& '�
g)y ( �� ?� /5 �/ 5�O �� 	���� � �
 '5 � &I'
 �/��I5 '5 ���E �D0�� ���� 5� �,� ,�> �O�)%�
�
5 ( ,�� 	
��r�� G�i� ����- �� '5 ,�

 �F�c7�/ ��TO � �� 6- 5� '5 G� 	�50E � �G� #5'� � � �G� ,�5Cp  � �G� �/50 /'@ � �7�
��O5' #z� ��� �/50/'@ �� '5 ,1.'  ��; ��� �I�T�.  

�&�� ����� ����� � ��� ����� �E�3�� �� {35' ��.�S �
 ���� �E�3� � 6- ,� 5� �) ��3'
67/'�. ( 5� %�� �,� 67/' ���I� N��3 � 5�r 5� '5 ,Y�. %0/Q�& 	�c)I �& 6. �+��S �& '5 ,��
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N��3 5�r 5 � �J� �,� I�7M5 ���cE �+��S �  . ?0�� �J� ?�/�� 5�)?� . ( �& 6- ,� ��I' ��
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 � > ���
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 	���5' �& �J� � �>
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 6. Gi+� '5 !�E �& ?� /5 � �J� �#�iM 6- �� �E�co� �+�/5�� ' 5 ���45 �J� � ���� �����
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 ,� |�7� 6. �/' �5��� ,� �& �3� � �6. '�I5�� �& #�7) '5 ~�b�5 � �+�/5�� � '5 ,� `' ��+<)5
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C5�� � �
,1..  
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 �> �/ ~��� 	+i�) � 6- ��� ��cr �J� �� �!x�'  ur5' %���E5�� ���45 �)��) '5 �/0�
�> u
��� ?� c�I�& � ,W�. �4��<O5 � �]/I 50c� '5 ��'5I 6. 	��� �& G���� � N�/5�� ,

 � A
'א% ;��5 (��!  �bא% .6 � '(��   �& ���) � '5 %�. {3' ������� � '5 s�)�� �c.���
%��X
�& �� u
��� ��O ?�c�I�& . K� ,�5Cp �& �
C�<)5 � ?�c�I�& � 6. ?�� �& '0
��E ��TO �

�> 'I�]+�S.  
 � ?�< �] /5 �j���/ 2 %a�<)5 � �7
�� 5 � �<)'I' ���. !) ,�Q/ �/ �� 
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���aE5Declaration of Independence  � j��� ���/ � �I��� �& ,W�r � %�. 2
��> u
��� . � /5 0/'@ � '5 ,�5� ��' �5�M5 � ��  � %'g 0+��� �& 6. �(
�) �& � ��aE5 ,� �

 '5 G� �� ,�5Cp � �G� ��) �F�c7�/� ,1. �iE5 �� ?� /5 ����� N<X� 6- ��� G� ��'0�) '5
,� ( ���� 5� '5 ,� ,�> ,�� O ��� ����� ��� �&)	�w ( '5)�7/'0�. u�) �/ ( ' 5 ,�> !x�

 � 5'�� '5 ,�. !cE ,I�� �� �7�O � 	��7� 6- ���. ,� �� 6- ,� ,�> I�]+�S �]/I50c�
 ,W�. _�O '5 ,� `W' 	
�3I �& �7�O � �
 ,�� 6- � ��45 ,� �� 6- 	��7� �J� �>
,`'5I 	��7� ! �
 ,�; �& '5 ,1. %(E �> ,IW � ���.  

 �& �� !; �
 %�45 50c����� s� � 6. ?� /�� �)�)5 �& ��W�
5 �0�<� � �7
�� 5 � 6. %�. 2
 ����a45 �/��)�/� �
0�� (%�> !+�' ,0/W ?5�+E ��.  

5 � �bא% -6 & K� ��) ��W��� ,0c� � ���
��� � /5�M � 6. �&'I5 �& ���I� ?�
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 6. �7
��
�> ��& :a�/5�<) . �/�
I�= '5 �� � '5�> N
'0� ?�/�� �)�)5 K� 6. �5��� ,� �&)�E���5 ( �
 ���aE5 � �����Declarat ion des  del, hommeet de cit oyen � 
 ,0/W ?5�+E �� 
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  قاسم قاموس
  

  

  مقدمه 
زشناسي حقوق فرد مطرح است يعي، ابتدا با چرا كه زندگي اجتماعي . در بحث حقوق طب

ا شده است انسان ر پايه همين شناخت بن ين. ها ب اصلي  از ا رگاه چنين  ناديده گرفته رو، ه
يعي نيز ماهيت واقعي خود را از دست داده است است، حقوق طب و . شده و يا از ميان رفته 

تي از حقوق بشر مي يعي بشر گفته وق يقاً از حقوق طب د  ايم كه مي گوييم، دق يست وجو با
وق طبيعي را بشناسيم تا در  اما آيا چنين بوده است؟ پس مي. داشته باشد يست قواعد حق با

اشيمتحقق وق بشر موفق ب   . حق
ني، عدم شناخت از  مشكل عمده در عدم موفقيت تحقق حقوق بشر در بيشتر جوامع انسا

يعي انسان در جامعه بوده است مل  زمينه با چنين پيش. حقوق طب اي به سوي مبارزه با عوا
ن وفادار نبوده نقض حقوق بشر رفته لي كه خود به آ ين. ايم ايم در حا ه ا شر صورت، حقوق ب ب

ين نده است بدون ا كه  بيشتر در حد يك شعار مطرح شده و در همين حد نيز باقي ما
اشد وضوع، . دستاوردي محسوسي براي جامعه انساني داشته ب ين م ين بحث براي درك بهتر ا ا
يعي او  وق طب و قواعد حق وق فرد    .پردازد ميبه بازشناسي حق
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  گستره حقوق        

تي مطرح بوده بازشناسي حقوق فرد در گستره ح ك اصل حيا به عنوان ي قوق بشر، همواره 
نگرفته و در بسياري از موارد، وضعيت خوبي در . است اما اين اصل، هميشه مورد توجه قرار 

ا . جامعه نداشته است است كه معن مع بشري، در چنين وضعيتي  بازشناسي حقوق فرد در جوا
هميت مي يم در توانيم به م ما نمي. گردد پيدا كرده و با ا وفقيت در زمينه حقوق بشر دست ياب

ين مهم، آشنا نيستيم لي كه خود به ا هاي  هاي حقوق بشر به صورت خاص و نهاد نهاد. حا
ا از خود  ين ساختار، زماني در جامعه دستاورد خوب خواهند داشت كه تغيير ر مترادف با ا

نمايند مي كه نهادهاي حقوق بشر و نهاد. آغاز  هاي جامعه  نهاد: آن مانندهاي مترادف با  مادا
فعان و فعاالن حقوق شهروندي و مدني، جنبش ن ...هاي اجتماعي، مدا ز درو ، اصالحات را ا

د تغيير در سطح كوچك و كالن جامعه، ممكن نخواهد بود نكنند، هر گونه ايجا چرا كه . آغاز 
ن مثل  و خواهد بود كه از » هاي اصالح طلب اصالح ناشده«در غير آن، مصداق هما تغيير 

تغيير نكرده و اصالح نشده اصالح فرد و جامعه مي لي كه خود،  د گويند در حا   .  ان
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله  هاي  در اعصار و مكان: در مجله آفتاب آمده است» حق

و  اش و هر جامعه ولوژي و جهان بينييمختلف، هر مكتبي طبق ايد اي طبق آداب و رسوم 
ن به جامعه داشته استفرهنگش سعي در تعر بل . يف حقوق و تسري آ دوران ماق البته در 

تعريف مع مختلف، به همديگر شباهت  مدرن اكثر  نساني و خاستگاه آن در جوا ها از حقوق ا
است مع . داشته  مع پدرشاهي، عرف و اخالق، در جوا ب، در جوا هي، اخالق و مذه مع ال در جوا

اخص كليسا، در جايف مع بورژوازي ودالي، دين و به طور  اسالمي، وحي و عقل و در جوا معه 
تشكيل داده اند نظام حقوقي را  احكام سلطنتي،    .  1ابتدايي نيز قانون و 

ن مدرن است ين  اما بازهم مي. اينجا صحبت از دوره مدرن و انسا بينيم كه وضعيت در ا
ا به سوي دستاورد. اي متفاوت بوده است زمينه در هر جامعه و  در شرايطي كه دني هاي نو 

نه براي بازهم مدرن تري مي پيشرفته ين دوره كامالً آماده  رود و زمي تر شدن جامعه و انسان ا
ني روب ا جامعه و انسا ييه است، ب تدا و دستيابي به اب يم كه هنوز با پيشرفت  ه  رو هست ترين رفا
ز در چنين جامعه . اند اجتماعي، ناتوان و درمانده و براي در چنين وضعيتي، حقوق بشر ني

ني، نياز درجه چندم خواهد بود   . چنين انسا
مع در  امروزه مي ا جوا ته، وضعيت كامالً متفاوت ب بينيم كه حقوق بشر در جوامع توسعه ياف

ته دارد است. حال توسعه و توسعه نياف ين همه تفاوت، كامالً روشن  انساني كه دغدغه . دليل ا
يي ات رفاهي اج اصلي او نان و ابتدا مكان دگي نيست، به صورت طبيعي، به ترين ا تماعي زن

ات و رفاه اجتماعي براي . انديشد تري مي هاي بهتر و خوب چيز انسان مدرن از نگاه امكان
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اين انسان با چنين وضعيت اجتماعي، همواره براي . زندگي، انسان جوامع توسعه يافته است 
است ند چگونه و از چه دا چرا كه آن را شناخته است و مي. احقاق حقوق خويش آماده 

بي به آن، وارد شود راه   . هايي براي دستيا
مع در حال توسعه، هنوز دغدغه ن نه چندان مدرن در جوا لي كه انسا ر از  در حا هاي غي

ا اين. حقوق بشر نيز دارد نسان ب ا  كه مي اين ا كوشد به حقوق واقعي خويش دست يابد ام
اعت احقاق حقوق او به صورت واقعي و  يستزمينه براي  چرا كه هنوز با موانع . دال، آماده ن

است و رسيدن به حقوق قانوني هم تا حدودي ناممكن به نظر ميه زيادي روب   .         آيد رو 
. تر بوده است      وضعيت در اين زمينه در جوامع توسعه نيافته به مراتب بدتر و نامناسب

ن در چنين جامعه چرا ا مشكالتي روب كه انسا ز رو اه اي، ب ا از شناخت حقوق او با ست كه او ر
است ين. داشته  ك  از ا ر در چنين جوامعي است كه به عنوان ي زشناسي حقوق فرد، بيشت رو با

  . گردد ضرورت، مطرح مي
به تفاوت مع نيز مي در اين ميان  نه حقوق بشر توجه كرد هاي ساختاري جوا . توان در زمي

ني و مذهبي نيز در وضعيت  شنوع دولت، نوع فرهنگ اجتماعي و حتا نوع گراي هاي دي
است زردشت، كنسيه در . حقوق بشر در جامعه، تأثيرگذار بوده  معبد در بودا، آتشكده در 

اسالم، قرائت وق بشر  يهود، كليسا در مسيحيت، مسجد در  و مختلف از حق هاي متفاوت 
ن، به مقوله حقوق بشر، بيشتر ا از اين. اند داشته نسان پيرو اين اديا نگريسته رو ا ني  ز ديد اديا

ات آن حداقل به صورت ظاهري آن هم كه شده، متعهد و وفادار بوده . اند اند كه به دستور
مع مختلف، بازشناسي كرد مي   .             بايست حقوق بشر را با توجه به وضعيت انسان در جوا

است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله  ران مدرن تاكيد اما در دو: در مجله آفتاب آمده 
نسان شده است ر . و توجه بيشتر به خود ا ر هر چيزي قرا و مدا ن و شناخت او محور  نسا ا

ته نسان محوري رشد ياف نسان، ريشه و منشا،گرفته و فرديت و ا تي ا و شرافت ذا  ي كرامت 
پي ريزي كرد ا  ن مدرن ادعا كرده. حقوق بشر مدرن ر ن در دورا د  انديشمندان و سياستمدارا ان

ن كه  پي ريزي شده و خودآگاهي انسا و كرامت انساني  يه شرافت  ني، بر پا نسا همه حقوق ا
 ،انسان به محض تولد و به طور خود به خودي. نقش اساسي در اين زمينه داشته است

و تنها او احقوقي همراه خود آورده  ن  ست كه مي  ا باز شناسد و حرمت آ تواند حقوق خويش ر
  . 2جه قرار دهدرا در جوامع انساني مورد تو

يمه . رو هستيمه ما با پارادوكسي از وضعيت بشر روب است، بشري كه ن بشري كه مدرن 
تمام اينها به جوامعي . مدرن است، بشري كه سنتي است و بشري كه به شدت سنتي است
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نسان در آن زندگي مي   ين، صورت كلي مس. كند بستگي دارد كه ا اما در اين ميان، . له استاا
مع وضعيتي هم  وجود دارد كه بشري با انديشه كامالً سنتي، در كنار بشر كامالً مدرن در جوا

يطي براي پيشرفت انديشه كند بدون اين مدرن زندگي مي ش  كه از چنين وضعيت و شرا ا
ين بشر با سپري كردن سال. استفاده نمايد هاي متمادي در جوامع مدرن، در بازگشت،  ا

نساني است كه اجداد او د است ر سدههمان ا   .هاي گذشته بوده 

  وضع قانون

بطه تنگاتنگي با ساختار  مندي در جامعه مي وقتي از قانون ين وضعيت اجتماعي، را گوييم، ا
ن به اجرا در مي جامعه در آ د اي دارد كه قانون  مند  توان به جامعه قانون چرا كه زماني مي. آي

وقش اعا نسان داراي حق، حق ن . ده شده استدست يافت كه فرد به عنوان ا اين، محصول آ
زشناخته باشد د، حقوق خويش را با ين باشد، حقوق بشر، ابزاري . است كه فر اما اگر غير از ا

  . هاي سياسي خواهد بود براي سياستمداران براي بازي
ه  ا«در مقال ا حو دم ت ا برخي : در مجله آفتاب آمده است» حقوق بشر؛ از آ بل اين ادع مقا در 

رل ماركس«، »سن سيمون«انيشمندان مانند  نقش انسان را در » ماكس وبر«و » كا
ز مي ر ناچي و  بازشناسي حقوقش بسيا ان دانسته  ا ساخته و پرداخته قانوندان دانند و حقوق ر

وق سهمي ندارند معتقدند قشر   .3هاي مختلف جامعه در قانون و حق
ا بشناسد فرد مي هكاري براي اعاده حق فرد . بايست حق خود ر ين، را مي كه . استا مادا

. فرد، حق خود را نشناخته است فرايند تحقق حقوق بشر در جامعه موفقيتي نخواهد داشت
وق بشر فرايند موفقي در جامعه خواهد داشت كه فرد، حق خود را بازشناخته  زماني حق

ا شده، . است د جامعه، در قانون وضع و اجر به عنوان انسان شهرون در چنين وضعيتي فرد 
د  چرا كه قانون وضع شده، براي جامعه. د داشتسهمي خواه اي است كه فرد، عنوان شهرون
اشد و قانون وضع شده از زمينه. آن را دارد ين ب ر از ا اگر وضع، غي و  اما  وي  يي ق اجرا هاي 

د در قانون وضع شده ناچيز خواهد بود ر نباشد، سهم فر ا در چنين . برابرانه برخوردا ام
. معه، سهم بيشتر و برتري در قانون وضع شده خواهند داشتهاي جا وضعيتي بعضي از قشر

به نوعي با حاكميت و گروه چرا كه اين قشر وبند ها  بطه و زد  هاي غير قانوني  هاي قدرت، را
  .        اند دارند و زمينه و عامل عدم قانونمندي در جامعه بوده

وق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله  است» حق بنا بر انديشه برخي : در مجله آفتاب آمده 
يست  و همفكر ن ا به طبعش با ديگران هماهنگ  ز چون انسان بن متفكرين اسالمي و سنتي ني
نسان نه  يستادگي كند، پس ا وق ا ا در مقابل حق است حت و به علت خودمحوري او كه ممكن 
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به طور  كامل مي مي  زشناسد و نه  د حقوقش را با ن عمل كند توان ين ب. تواند به آ هترين بنابر ا
ا نياز ن را خلق كرده و ب د است كه انسا يي حقوق، خداون ء براي شناسا و منشا ها و حقوق  منبع 

ااو آشنا   .4ست 
نه مي نظريه كه انسان  و نه به طور كامل مي اين  ازشناسد  د به آن  تواند حقوقش را ب توان

است م. عمل كند، در وضعيتي صادق است كه قانون در جامعه نهادينه نشده  د  يانسان  توان
يع ني كه همنوع اوتبنا به طب وضعي  ست، هماهنگ و همفكر نباشد و چنين اش با ديگرا

بل تحمل باشد مي اچاري قا د در جامعه سنتي از روي ن به هيچ وجه . توان ن،  ا در جامعه مدر ام
يست   . قابل تحمل ن

ن در جامعه سنتي، همانند جنگل، كنش غير دموكراتيك و نابرابري و تبعيض، به عنوا
است مشخصه ن، پذيرفتني  ين. هاي آ ر  اما در جامعه مدرن، ا گونه نيست و هر كنش غي

يگرد قانوني دارده دموكراتيك و خالف قانون، با واكنش جمعي روب ، . رو بوده و پ اصوالً
اجتماعي، اين قانون است كه . ها هستند هاي جامعه مدرن، همين مشخصه ين وضعيت  در ا
ز  ايند موفق قانون وضع شده، هماهنگ و همفكر ميهاي جامعه را در فر انسان د و آنها را ا ساز

است كه فرد، حقوق . دارد خودمحوري باز مي چرا كه در فرايند موفق تحقق قانون در جامعه 
  .  خود را بازشناخته است

به  نمايد كه  است كه زمينه را طوري ايجاد  ز در برابر فرد همين  وظيفه دولت قانون ني
دبازشناسي حقو هاي غير دموكرايتك،  چرا كه فرد، در حاكميت دولت. ق فرد، كمك نماي

ا از ياد برده است يه كه منبع و منشا. حقوق واقعي و قانوني خويش ر  براي ياين نظر
نسان را خلق كرده و با نياز است كه ا يي حقوق، خداوند  ست، در  اها و حقوق او آشنا شناسا

ين . ختلف، وجود داشته باشدهاي م تواند به گونه اي مي هر جامعه ن هر دين، ا چرا كه پيروا
و تفسير خواهند كرد ا به گونه دلخواه تعبير    . نظريه ر

د از طريق كتاب نسان در هر دوره از سويي نيز خداون رستاده، با ا بطه برقرار كرده  هاي ف اي را
يي حقيتوانند منبع و منشا ها هستند كه مي رو همين كتاب از اين. است ن  شناسا وق انسا

د به آن تاكيد داشته است اسالم، چنين منبع  و منشاي قرآن است . باشد كه قبالً، خداون در 
يد كه مي ن، به چنين . تواند به عنوان يك قانون، عمل نما تي كه از سوي قانونگذارا در صور

نقد و بررسي قانون احوال شخصيه اهل «در . قانوني، بي توجهي و بي حرمتي صورت نگيرد
م قرآنيتشيع در پرتو احكا د آمده 1، بند 229در ماده »   بطه با حقوق فر ين قانون در را  ا
در » .برد برد و با وجود وارث مسلمان، كافر از كافر ارث نمي مسلمان از كافر ارث مي« :است
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يه    است8سوره ممتحنه، آ رآن كريم آمده  ر  «: ق دسته از غي خداوند شما را در حق آن 
ر   نجنگيده و شما را به زور از سرزمين تان بيرون نكردهمسلماناني كه با شما د، از رفتا ان

نمي ان منع  و احسان در حق آن د  عادالنه و توأم با نيكي  يشه كنيد كه خداون كند، عدالت پ
  .»دارد عدالت پيشگان را دوست مي

است نه گفته  ين زمي ني در ا و مح: كاظم يزدا ين ماده قانوني با روح اسالم كه دين مهر  بت ا
ت، مغايرت دارد ن دوستي اس د بعثت پيامبر اسالم را نه تنها براي مسلمانان كه، . و انسا خداون

لمين«بلكه براي همه جهانيان  لعا ول است كه چنين پيامبري، » رحمة ل وصف كرده، آيا معق
ني آورده باشد؟ چنان احكام غالظ و شداد عليه اقليت    5!هاي دي

به ويژه مخاطبان چنين قانوني، سهمي در قانون وضع هاي جامعه  در چنين وضعيتي، قشر
است كه قانون وضع شده، مورد بازبيني و بازنگري . شده و حقوق ندارند تي  ين البته در صور ا

اجرا درآيد قضيه اما زماني فرق . قرار نگرفته و در يك فضاي كامالً غير دموكراتيك، به 
و    شدههاي مخاطب چنين قانون وضع كند كه قشر يا قشر مي رخاسته  اي به مخالفت ب

ا حداقل ماده يي از آن گردند خواستار تعديل آن و ي   . ها

  مند شدن جامعه قانون
ز هر قانوني وا چرا . دارد مي   اين وضعيتي است كه در صورت ادامه، مردم را به سرپيچي ا

ها قانون وضع شده را مغاير با اصل عدالت و در تضاد با كرامت و شخصيت ان ن كه آن سا
در برابر چنين قانوني موضع مي ك . گيرند دانسته و  ين، بدترين وضعيت اجتماعي در ي ا

است ا به وجود آورده  است چرا كه قانون وضع شده، چنين وضعيتي ر در نهايت، . جامعه 
ين نتيجه خواهند رسيد كه فقدان چنين قانوني از وجود آن بهتر است ه . مردم به ا در مقال

آفتاب آمده است،»تا حواحقوق بشر؛ از آدم « احيه خد:  در مجله  اً از ن و ا پس حق اصالت است 
دي و و كرامت و آزا ن مثل حق حيات  ز حق ... حقوق انسا و پرتوي ا اعتباري بوده  همه حقوق 

يعني حق خدا مي اشد اصيل    .6ب
است و مخلوقي به نام انسان لق  تا . اين يك بحث كلي در مورد حق انسان است، آنجا كه خا

ي لق و مخلوق است، بحثي در مورد حق نيستجا بطه دو سويه ميان خا چرا كه . ي كه اين را
بي و معنويي است كه بيشتر در  بطه قل د، را ين ميان وجود دار چنين رابطه و حقي كه در ا

ر  باطن انسان با خدايش شكل مي دت در ه الب راز و نياز و عبا گيرد و جريان دارد كه در ق
  . يردگ دين و مذهبي صورت مي
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ني كه به آن معتقد است   دستورات دي تي رابطه انسان با خدايش براساس  وق بدون شك، 
بطه اشد، چنين را بل رويت است استوار ب ز قا اجتماعي او ني دگي  ين. اي در زن رو انساني كه  از ا

د احترام قا نسان و خداون ا نقض نمييبه حق ميان ا ن ر در جامعه نيز در  ل است و آ كند، 
يگران را محترم ميروابط اجتما يگر همنوعان خويش حقوق د ا اينجا مشكلي . شمارد عي با د ت

به وجود مي. در جامعه وجود نخواهد داشت ني  اما زما ن، طوري پرورش  مشكل  آيد كه انسا
اشد   . يابد و آموزش ببيند كه حق برايش موضوع بي ارزشي ب

ين انسان، با . تدر چنين وضعيتي، ديگر صحبت از حق انسان در برابر انسان اس چرا كه ا
بطه لق باالي مخلوقش دارد، نمي خدايش را ندارد و حقي كه خا رو، چنين  از اين. شناسد اي 

بط اجتماعي ز توجهي به حقوق ديگران نخواهد داشت انساني در روا است كه . اش ني اينجا 
به عنوان يك ضرورت مطرح مي زشناسي حقوق فرد  ين وضع. باشد موضوع با يت، انساني با ا

ز شناسد مي مي كه جامعه با تحقق قانون، قانون. بايست حقوق خويش را با مند نشده  مادا
به شكل گسترده نسان    .   اي وجود دارد است، نقض حقوق ا

ا حوا«در مقاله  است،»حقوق بشر؛ از آدم ت رخي نظريه پردازان :  در مجله آفتاب آمده  ب
نظر را تعديل كرده يناند و معتقدند د ديني، اين  كه در اصول كلي بايد از دستورات  ر عين ا

ا حقوق افراد يمان آنها] ،[ديني پيروي كرد، ام درجات ا   . 7ست امستقل از تفاوت 
ني مي وق فرد، در هر دي ني در مورد حق ه شده يتواند متفاوت از دين ديگر ارا دستورات دي

رت. باشد در جامعه كث لي كه حقوق فرد  نظر بگيردبايست اصل انسا گرا، مي در حا . نيت را در 
ين صورت از حاكميت مذهبي  ري كند و به ا ممكن است فرد پيرو يك دين، تظاهر به ديندا

مقابل، فرد ديگري در همين جامعه، صادقانه و بي. امتياز بگيرد ز  و در  ريا زندگي كند و ا
وق فرد در گستره وسيع كه شامل اجتما از اين. حاكميت مذهبي امتيازي نگيرد عي، رو، حق
تصادي و د، جدا مي... سياسي، فرهنگي، اق يمان او مي ازشو ري و ا   .باشد  درجه ديندا

است» در مدرنيته و دموكراسي امتياز و فضيلت يك تمدن«نصر حامد ابوزيد،  : آورده 
ر . بسيار دشوار است كه در قرن بيست و يك، موجوديت دولت ديني را پذيرفت دولتي كه ب

نييمبناي يك ايد ر ولوژي دي اشد، باعث محروم ساختن و منزوي كردن ديگ  ساخته شده ب
ني مي گروه .. شود هاي دي ين گونه دولت. زه نمي ا آنها : دهند ها، به دموكراسي و حقوق بشر اجا

ته د، حمايت مي تنها از آناني كه عقيده رسمي را پذيرف نمايند و ديگر شهروندان از حقوق  ان
يستند   . 8مشابه برخوردار ن
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اچار به مسادولت مذهب   پردازد كه در يك جامعه تعدد مذهبي و عقيدتي و  لي مييي، به ن
ه . چرا كه ماهيت چنين دولتي چنين است. فرهنگي، اختالف برانگيز است هدف اين گون

اشد به زعم خودش، خير ب قعيت جامعه. دولت از چنين كنشي شايد  ا وا اي كه دولت  ام
ز آني است ك است، غير ا ا چنين مذهبي در آن حاكم  تي ب ا دول ژگيه بتوان ب ، حقوق اي وي

و فرهنگ به مذاهب و عقايد  تعلق  است، برآورده ساخت هاي  تمام شهرونداني را كه م مختلف 
  .     و نقض نكرد

يست كه بتوان آن ن مردم چيزي ن ه گرفت از سويي نيز ميزان ايما تعهد و . را انداز به  بلكه 
به رعايت حق ديگران بستگي  به خدا و دستورات دين، . داردصداقت انسان  يمان فرد  چرا كه ا

وي و قلبي است بطه. رابطه معن احترام به آن، را يگران و  رعايت حق د لي كه  اي است كه  در حا
بطه هر اندازه قانون از اين. ميان افراد جامعه وجود دارد ن  رو، اين را به همان ميزا مند باشد، 

زمينه به قانون يي را در جامعه به وجود مي هاي قانون مند شدن جامعه كمك كرده و  . آورد گرا
ا فرايند خوب و موفق همراه خواهد بود د . حقوق بشر در چنين وضعيتي ب به فر ين وضعيت،  ا

به آن بي كند تا حقوق خويش كمك مي آگاه بوده باز شناسد را كه تا حاال  ه . اعتنا و نا در مقال
و كرامت انسان منبعي مشترك در : ه استدر مجله آفتاب آمد» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«

يي حقوق بشر مي   .9باشد اسالم و غرب براي شناسا
است د بوده  ت، حق فر اكيد شده اس در . در گستره حقوق بشر، آنچه همواره به اهميت آن ت

اشد كه شخصيت او را در بر مي اين ميان، كرامت انسان مي خشي از حقوق فرد ب . گيرد تواند ب
تما رخوردار باشد م  حقوقي تاكيد دارد كه فرد ميحقوق بشر به  كرامت . بايست از آن ب

پي و مكان، قابل بحث و  زمان  است كه در گستره  است انسان، حقوقي  در حالي كه در . گيري 
وضعيت . بعضي از موارد، حقوق بشر در زمان ومكان خاصي، نياز به بررسي خاصي دارد

استدهنده وضعيت ح اي نشان اجتماعي هر جامعه   . قوق بشر در آن جامعه 
به زمان و مكان خاصي نيست و مقوله فرا  زشناسي حقوق فرد، محدود  به هر روي، با

است ين مهم رسيده است. اقليمي  ني فرايند حقوق بشر موفق است كه فرد، به درك ا . زما
به نام عدم  ا چالشي  وقش، روند و فرايند حقوق بشر ب چرا كه بدون شناخت فرد از حق

ز حق واقعيخودآگ اين وضعيت، عامل مهي در شكست تحقق . اش مواجه بوده است اهي فرد ا
ز بوده است حقوق بشر در جامعه ار اجتماعي ني ا چنين وضعيت و ساخت در بهترين شكل . اي ب

و وضعيت، حقوق بشر، زماني در فرايند اجرا با موفقيت همراه بوده است كه فرد، حقوق 
است خويش زشناخته    .  را با
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  واعد حقوق طبيعيق 
  ماهيت واقعي حقوق

نشانه ريشه«در  است» هاي سكوالريسم ها و  وق طبيعي كه از قرن: آمده  ها قبل مورد  حق
ن نام برده ز از آ ن بوده و حتا فالسفه يونان ني ن  توجه و تاكيد انديشمندا اند، شالوده و بنيا

ا تشكيل مي وق طبيعي سلسله. دهد حقوق بشر ر وق ابدي حق و اي از حق  و ازلي، نامشروط 
ز هر جنس  ن و مكاني، عموم افراد بشر ا و تجزيه است كه در هر زما بل تغيير  ر قا و غي ناگزير 

ن مي ني شامل آ وقعيت و دي   .10شوند و نژاد و مقام و م
وق طبيعي فرد است اعاده حق ا نمي. ماهيت واقعي حقوق بشر،  وق  م زمينه حق توانيم در 

اشيم مگر  داشتهبشر موفقيتي ين ب اشيم ا نظر نگرفته ب ت را در  مشكل اصلي . كه قانون طبيع
انون طبيعت بوده است به ق وجه  ني، عدم ت نسا . در زمينه حقوق بشر در بسياري از جوامع ا

است، مس به عنوان برترين مخلوق كه قوه درك حق به او داده شده  ز وانسان  وليت حفاظت ا
ين حق از سوي مو. حق را نيز دارد به نام انسان نقض مياما زماني كه ا گردد، جاي  جودي 

تي از حقوق حيوان غير از انسان بحث به ميان مي. بس افسوس و تامل دارد ز  حتا وق آيد، با
ا  ز خودش ر نِ غير ا ن است كه حقوق حيوا نسا ز درك، ا رخوردار ا ين حيوان ناطق و ب هم ا

وق حيوانات . گذارد احترام مي است كه همين انساني كه حق نساناما چگونه  رج از گروه ا ها  خا
ز موارد نقض مي را احترام مي وعان خود را در بسياري ا   . كند گذارد، حقوق همن

يسم« در  رسطو نقل كرده: آمده است» سنت و سكوالر  :گرسيوس در گزارش خود از ا
و پا رجا قواعد حقوق طبيعي چنان ثابت  رخ  اب ري در آنها  د، تغيي اگر خدا هم نبو ست كه 

ين. داد نمي ني تعلق دارد و انسان به حكم ا  حقوق به موجب قانون طبيعت به هر فرد انسا
  .11انسان بودن از آن برخوردار است

است وق بشر، قانون طبيعت  ين قانون پا. اساس حق رجا مادامي كه ا اب ست، حقوق بشر نيز  
است نمي. احترام شده  اشيم توانيم جامعه ما  وق بشر داشته ب  در اي عاري از عوامل نقض حق

نگذاريم لي كه به قانون طبيعت احترام  جا گذاشته  اساس قواعد حقوق طبيعي از همين. حا
دي، جامعه چرا كه جامعه. شود مي اي است كه به حقوق فرد در  اي برخوردار از قانون شهرون

ين مهم، محقق نمي. آن احترام گذاشته شده است اعد حقوق  ا يكرد به قو شود مگر با رو
دم تا حوا«در . معهطبيعي فرد در جا ا هيچ : آمده است» حقوق بشر؛ از آ ني را ب نسا هيچ فرد ا

  . 12محروم نمود] قانون طبيعت  [ توان از  دليلي نمي
يگر گروه ن با د ني در برخورداري قوه درك او از ماهيت وجودي  تفاوت عمده انسا هاي حيوا

است به عنوان مخلوق برتر، اين امتياز. زمان و مكان  نسان  ني داشته شده است كه به ا  ارزا
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ين بزرگ. جهان را بشناسد و به گذشته و آينده بينديشد   ات  ا يگر حيوان تفاوت انسان با د ترين 
يي كافي نيست. است ين به تنها ز است. اما ا ك آغا ين ي در اين ميان آنچه به اهميت موضوع . ا
د قانون طبيعت است كه مي مي ين حيوان بر افزايد، وجو ز سوي ا و بايست ا خوردار از عقل 

ن، در . درك، احترام گذاشته شود تمام گستردگي و پيچيدگي آ چرا كه چنين قانوني با
به حيات خويش ادامه داده و به رشد  خدمت انسان قرار داده شده است تا در گستره آن 

  . فكري و فزيكي برسد
دم تا حوا«در  است» حقوق بشر؛ از آ اسيمنشا: آمده  يي  ين حقوق استعدادها ت كه  ا

ه هدف د  دستگا است و همه افرا به كمال مطلوب در هر فرد قرار داده  دار خلقت براي رسيدن 
و هيچ كس بر ديگري برتري ندارد ند  ين جهت داراي حقوق مساوي هست ز ا ن . بشر ا ين بدا ا

امعنا نگرفته بود، اين حقوق   د شكل  ست كه در دوران ماقبل مدرن كه هنوز حقوق بشر جدي
ه اين حقوق آگاهي   يكسان بوده  و ميبايد براي همه ز ب اعضاي جامعه ني اكثر  توان ادعا كرد 

ين  ها و مكان اند هر چند در زمان داشته يي بنا به داليل مختلف چون فرهنگ و دين و آي ها
اساسي و طبيعي محروم  خاص و يا حكومت ين حقوق  رسي به ا هاي ويژه، عامه مردم از دست

  13.اند بوده
يم نمياصوالً انسان ب لغ و عاقل، ق بي نياز از هر گونه . خواهد ا نسان او را  چرا كه خلقت ا

است ا . قيمي ساخته  زمان نياز به آموزش و پرورش بهتر و مناسب ب ين انسان در گذر  اما ا
و  لي، اخالق اجتماعي  ني و بزرگسا شرايط زمان داشته است تا طوري تربيت شود كه در جوا

بط اجتم ني را در روا به آن به عنوان ارزشخير همگا هاي پذيرفته  اعي خود در نظر گرفته و 
احترام بگذارد ت، به انسان حق داده شده است كه به . شده اجتماعي  در گستره قانون طبيع

ز احترام بگذارد م به آن، حقوق خويش را ني ا . جزئيات اين قانون بپردازد و در فرايند احترا چر
وفقيت فرايند تحقق حقوق بشر در  جامعه، در موفقيت فرايند تحقق قانون طبيعت كه م

است. است ز حقوق طبيعي است كه در قانون طبيعت آمده    .     حقوق بشر بخشي ا
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در  اصول اساسي و : آمده است» حق وقدانان،  انديشمندان و حق

، »حق آزادي«، »حق حيات«فراگير حقوق طبيعي را چهار حق بنيادين انسان يعني 
لكيت«، و »برابري« ه  بر شمرده» حق ما اشار لي به هر كدام از آنها  د كه در اينجا به طور اجما ان
  .  14شود مي
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يشتر اين حقوق كمك كرده است شاخه  به موفقيت تحقق هرچه ب . هاي حقوق طبيعي 
ن  مي به ميا وق طبيعي بحث  اشد كه وقتي از حق بايست اين الزام همواره وجود داشته ب
  .ه جزئيات آن نيز پرداخته شودآيد، ب مي

   حق حيات-1
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در  ترين حق هر انسان كه  نخستين و بنيادي: آمده است» حق
تمام نيازيمنشا و   يستن است اها و حقوق ا هر فرد به علت انسان بودنش حق . ست، حق ز

و به حيات خويش ادامه دهد بماند    . 15دارد زنده 
ا شكل ها اصوالً همين شاخه ي حقوق طبيعي هستند كه در مجموع، قانون طبيعت ر

ز اين. دهند مي ر  رو، پرداختن دقيق به اين شاخه ا ها و شناخت آنها، در موفقيت هر چه بيشت
و در اين ميان، حق حيات، از جمله . كند تحقق فرايند حقوق طبيعي در جامعه كمك مي

است ن پرداخته شده  ين بحث به آ است كه در ا   .حقوقي 
به دست آورده است نسان از خداوند  است كه ا نسان . حيات، حقي  از زماني كه نفس به ا

ين . شود، حق حيات دارد شود تا زماني كه در زمان مرگ از او گرفته مي داده مي هر چند ا
ر، تا بي نهايت ادامه مي به نوعي ديگر در دنياي ديگ بعد از مرگ نيز  د كه موضوع  حيات در  ياب

به اين دنيا است، همان حق حيات است كه انسان. بحث ما نيست ن  اما آنچه مربوط  ها از آ
وق برخوردار است از اين. برخوردارند چرا كه . رو اين حق از ويژگي زيادي در برابر ديگر حق

نسان براي  وجوديت او به نام ا انسان بدون حق حيات، محكوم به فناي حتمي است و م
  . و خاطره خواهد بودديگراني كه حيات دارند، يك ياد
د مي ين حساب، تنها خداون ين حق را كه حق حيات ناميده مي با ا نسان  تواند ا ز ا شود ا

ن قصاص در . بگيرد تل نفس، سخت نكوهش شده و براي عامالن آ به همين خاطر است كه ق
ز پيدايش بشريت تا امروز، حق حيات . نظر گرفته شده است م اينها از همان آغا ما با تما ا

ين صورت، حق حيات بشر نقض  ها از سوي خود انسان ياري انسانبس ها گرفته شده و به ا
است   . شده 

نسان اني هم پيش مي. ها است حيات، حق مسلم ا نسان با عملكرد  اما زم يد كه همين ا آ
تي را كه خدواند به  غلط خويش، حيات انسان ديگري را نقض مي به اين صورت، حيا كند و 

است كه مس. گيرد  او ميانسان داده است از زخواست حق حيات ادر چنين وضعيتي  له با
اين باز خواست در صورت عمدي اثبات . شود گرفته شده از سوي يك انسان، مطرح مي

به مثل  ص(شدن، حكم مقابله  مع مختلف در حاكميت . را دارد) قصا اما اين حكم در جوا
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هاي مختلفي با آن برخورد صورت  هها و اديان و مذاهب مختلف، به گون ها و فرهنگ سياست  
  . گرفته است
در يك  از اين است، در يك جامعه در مورد آن، حكم قصاص،  تي كه نقض شده  رو حق حيا

د، در يك جامعه حكم حبس معجامعه حكم  ين، در يك جامعه حكم جريمه نقدي و حبس اب
نسان اقضان حق حيات ا رخوردي با ن ز هيچ گونه ب استها صورت در يك جامعه ني در .  نگرفته 

است ز سويي . تمام موارد، بستگي به قانوني داشته است كه در جوامع مختلف وجود داشته  ا
ين ن  نيز به اين بستگي داشته است كه قانون وضع شده با ا كه مجازات سختي براي ناقضا

اجرا شده است رفته، چگونه  ز قانون كه . حق حيات در نظر گ نه ا ا كه در مواردي، مشكل  چر
اقص آن بوده استاز   .               اجراي ن

و مذهبي مي: آمده است »حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در  و دين  به هر مكتب  توان  با نگرش 
به دنبال  توجه به حق حيات را مشاهده كرد و مي فكارش  ين ا نسان در اول نمود ا توان ادعا 
و نيازي را مي راي ادامه زندگي در دنيا تلقي توان تالش انسان ب حفظ حيات بوده و هر وسيله 

رشمرده ا امري غريزي ب ا آنجا كه حفظ حيات و صيانت از ذات ر ند نمود ت ن . ا ا در اديا حت
و مرتد و ت نفي حيات افرادي مانند مجرم و قاتل  يگران ذكر شده ... مختلف، عل حق حيات د

  .16است
ين حق را . حيات، حقي است كه خداوند به انسان اعطا كرده است ند نيز او ميو ا اما . ستا

ن چه اتفاقي مي ين حق گرفته مي در اين ميا ر از سوي خداوند نيز ا ين در  افتد كه غي شود؟ ا
است كه كسي متهم به عمل قتل نفس شده باشد تل، . صورتي  واكنش در برابر كنش ق

است ا كسي . طور نيست البته هميشه اين. قصاص  در بسياري از موارد، قتلي صورت گرفته ام
  . ه جرم قتل، بازداشت و مؤاخذه و قصاص نشده استب

تكويني آن«در  ها كه در  در اين زمينه برخي نگرش: آمده است» علوم اجتماعي و سير 
پذيرفته مي اسالمي هنوز  نسته و يشود، منشا غرب، سنتي و در جوامع   حيات را خداوند دا

و اعطا شده، پس ح ق حيات نيز مشروط به معتقدند چون زندگي انسان از سوي خدا به ا
ز مسير و خط اصلي ن چه انسان ا و چنا تعيين كرده  ت كه خداوند  دور شود، اش  شروطي اس

يع مي و ضا ا از فرد خاطي باز حق حيات ا ين ر رع اسالمي حق دارد ا اند گردد و شا   .17ست
به راحتي گذشت زي نيست كه از كنار آن  چرا كه برقراري هرگونه نظمي . حق حيات چي

استدر جامع اسداري از چنين حقي  اساس حقوق بشر  از اين. ه، مستلزم پ رو حق حيات، 
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يد، . باشد مي  به خوبي از آن حفاظت نما ني نتواند  مي كه قانون وضع شده در جوامع انسا و مادا
  .  هرگونه موفقيت در تحقق حقوق بشر در جامعه ناممكن خواهد بود

است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در  در انديشه غربي حق حيات ناشي از ميل اما : آمده 
است و  به نفس خويش است كه از انسان محوري مدرنيته سرچشمه گرفته  ذاتي انسان 
به فرد داده  انسان به علت انسان بودنش حق حيات دارد و اگر هم حيات از سوي خداوند 

ذكر شد وليتي آنوشده، اما فرد در برابر خدا مس بل    .18 ندارد،گونه كه در تفكر ق
د و رشد او آغاز مي انسان، زماني كه در نطفه بسته مي يي از  گردد تا موقع تولد و دوره شو ها
بل آن منحصر . زندگي، از حق حيات برخوردار است ين به انسان دوره مدرنيته و يا ماق ا

و فرا مكاني است نمي ني  لكه يك حق فرا زما ه انسان از سوي . گردد ب ا بحث اعطاي حيات ب ام
به گونه  ميخداوند ني  ني و مكا يط زما البته اين هم يك . اي به آن پرداخته شود تواند در شرا

يست بلكه مي اشد اصل ن به عنوان يك بحث، مطرح ب   .تواند 
اقعيت است. انسان به علت انسان بودنش حق حيات دارد خاطري كه ه و ب. اين يك و

و به او حيات داده است، در برابر آفريده  د انسان را  وند، مسخداون و خداوند، . وليتي داردو خدا
ا آورده  همان. تا اينجا هيچ بحثي نيست. حقي بر انسان به دني و مادر، فرزندي  طوري كه پدر 

هر چند اين . و والدين، حقي بر فرزند. وليتي در برابر والدين خود داردواند و فرزند، مس
ين حق، تعريف مشخصي نداردومس اگر سنگيني كند. وليت و ا ، فرزند خواهد گفت من در اما 

ا آمدنم مس و اعطاي حيات به خودم . ول نيستموبه دني آفرينش  ت من در  و انسان خواهد گف
  .ول نيستمومس

   حق آزادي-2

و آزادي به عنوان يك حق است  به عنوان يك اصل مطرح بوده  ين دو . عدالت همواره  ا
زي با هم، عمل و حركت  انسان براي زندگي . كنند ميپديده در واقع مكمل يكديگرند و موا

ين دو پديده نياز دارد ين. به ا بازخواست  از ا دي در حاكميت قانون قابل بررسي و  رو، حق آزا
است. است ن . دولت دموكراسي نيز برپايه دو اصل آزادي و برابري بنا شده  رشد فكري انسا

استفاده نمايد ز انسا. در زماني ممكن است كه آزاد باشد و از مزاياي آن  ن در بند و اسير ا
است به فنا و اضمحالل  زي براي ارا. نگاه فكري و جسمي، محكوم  ه و پيشرفت يچرا كه چي

به جامعه. ندارد قع، رشد و پيشرفت انسان  به سر مي در وا   .          بستگي دارد،برد اي در آن 
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در  است» حق  قيد و بند آزادي يعني آزاد بودن انسان از هر: آمده 

وي(براي رسيدن به كمال مطلوب  . چه سعادت اخروي و چه كاميابي دني ن ) آزادي يعني فقدا
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به شرط آن كه با خواسته ديگران در  محدوديت و مانع براي رسيدن به خواسته   هاي انسان 
نگردد   .19تعارض و تضاد نباشد و موجب محدوديت ديگران 

ين زمين استحق آزادي در واقع حق انسان در ا وق  از اين. ه  ين حق، نقض حق رو، اعاده ا
. اما هر گاه چنين چيزي اتفاق بيفتد، چنين آزاديي، خود، نقض آزادي است. ديگران نيست

بگذارد ين است كه آزادي واقعي فرد را احترام  به اين. واقعيت آزادي ا اقعي فرد   آزادي و
است   . صورت محقق شده 

به دنبال اعاده حقوق خ وق . ويش بوده استانسان همواره  وقي، حق تي اعاده چنين حق اما وق
ز  ن حق آزادي، ا ا به عنوا نمايد، مفهوم واقعي خود ر د  و يا محدو د  و بگير انسان ديگري را از ا

پي استقالل در تمام زمينه. دست خواهد داد ن همواره در  است ذهن انسا ين . ها بوده  در ا
 رسيدن به اين هدف بوده يت، چگونگميان آنچه در رسيدن به اين هدف اهميت داشته اس

  .       است
است» فلسفه حقوق بشر«در  محدودترين تعريف آزادي، بنده نبودن انسان و كلي : آمده 

يي از بند است و رها نسان    . 20ترين مفهوم آن، گرفتار نبودن ا
ز زندان نيست  بلكه رهايي فكري نيز مد نظر بوده. آزادي، تنها رهايي از بند و اسارت ا

تر از بردگي و بندگي جسمي بوده  چرا كه بردگي و بندگي فكري، بدتر و آزار دهنده. است
ن، پايان مي. است نسا . يابد از سويي نيز بردگي جسمي با برداشته شدن موانع از راه آزادي ا

ا از او مي تكار ر از درون تهي و خالقيت و اعتماد به نفس و اب   . گيرد اما بردگي فكري، انسان را 
بل بازخواست بوده استد ين حق در . ر زمينه حقوق طبيعي، آزادي يك حق مسلم و قا ا

انوني فرد، . صورتي قابل حصول است كه به آزادي فرد احترام گذاشته شود دي واقعي و ق آزا
دي جامعه، در گرو آزادي فرد است. آزادي يك جامعه است و مادامي كه حقوق . چرا كه آزا

وق استفرد تامين شده است، حق   .  جامعه نيز تامين شده 
افيا و آب و هواي  نه حق آزادي فرد اين بوده است كه چنين حقي در جغر مشكل در زمي

لفي داشته است و  ها، تسلط فرهنگ چرا كه حاكميت دولت. مختلف، وضعيت مخت ها، اديان 
به فراخور ديد و برداشت و ظ...مذاهب و تعريف متفاوتي از آزادي داشته و هر كدام  رفيت ، 

نگريسته  هاي د شان به آزادي به عنوان يك حق  مع مختلف . ان ن در جوا ين ميان، اين انسا در ا
بهترين وضعيت، از حق آزادي برخوردار بوده است ني و يا در    .    بوده است كه قربا



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   106

دم تا حوا«در   است» حقوق بشر؛ از آ ز گذشته: آمده  به  آزادي ا ن را  نسا هاي دور ذهن ا
ول كر د خويش مشغ نسان در نظر گرفته شده كه بنا بر عقاي و به عنوان حقي طبيعي براي ا ده 

است ها و فرهنگ مكاتب و ايده خ، تعريف و يا محدود شده  ن مختلف در طول تاري   .21ها و اديا
د، رنگ و بوي سياسي داشته است يشتر موار دي در ب ده آزا چرا كه در چنين . برخورد با پدي

ين سياست دولت استها  وضعيتي ا دي را تعريف كرده  است كه آزا رو، آزادي،  از اين. بوده 
و هر كشور و دولتي آن پديده اجتماعي، تعريف مشخصي نداشته  طوري  بيشتر به عنوان يك 

ن كه خواسته ا تعريف كرده اند آ باقي مانده . اند ر تعريف ناشده  ا اين وضعيت، آزادي، همواره  ب
استگوني از آاهاي گون است با اينكه تعريف   .    ن صورت گرفته 

دي  آزادي داراي جنبه: آمده است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در  تي چون آزا هاي متفاو
و  دي است  تصا و اجتماعي و اق فكر و عمل و عقيده و انديشه و بيان و مذهب و آزادي سياسي 

اعالميه جهاني حقوق بشر مورد و اساسي در چند ماده از  ن يكي از حقوق مهم   تاكيد به عنوا
هاي مختلف  مداران و فرمانروايان از گذشته تا امروز با حربه گرچه سياست. قرار گرفته است

ته تا تبليغات( اجبار گرف تي داشته) از زور و  ا  سعي در محدوديت اين حق مهم و حيا اند، ام
اً(اكثراً و    .  22اند كرده بر لزوم و وجود آزادي در جامعه تاكيد مي) و متظاهر

به عنوان يك حق، مطرح بوده است ديدهآزادي پ است كه  به . اي  ا كه بدون احترام  چر
نداشته است نه. چنين حقي، آزاديي وجود  ته در زمي بازخواست  اين حق الب هاي مختلفي قابل 

ه كرده است. بوده است به حقوق خويش مبارز بي  دستيا زه، . فرد، همواره براي  ين مبار ا ا ام
دستاورد خوب و حتا استهميشه با  ا .  كم همراه نبوده  ن خويش ر در بسياري موارد، فرد جا

مع  همين. در راه حصول حقوق خويش از دست داده است طور در سطح گسترده تري، جوا
ز سوي دولت ا اعمال خشونت ا احقاق خويش ب رو ه ها روب بشري با چنين وضعيتي در راه 

  . اند بوده
دگ زي نيست كه به عنوان يك حق، به سا چرا كه بخش . ي از كنار آن گذشتآزادي چي

است ين حق نهفته  دگي فرد در گرو ا زن ين. مهمي از  و تحقق  از ا رو دسترسي به چنين حق 
در دولت دموكراسي است . هاي دولت دموكراسي است وليتوآن در جامعه، از وظايف و مس

و به آن ا ين سيستم ارزش گذاشته شده  و برابري به عنوان دو اصل ا دي  ر كه به آزا فتخا
م بيفتد، . شود مي وعي بي رنگ شود و از اقتدار و احترا ين دو اصل دموكراسي به هر ن اگر ا ا  ام

ين دولت دموكراسي باقي نمي يي براي ا به عنوان دولت  ديگر آبرو به آن افتخار كرد و  د تا  مان
ين. خوب از آن حمايت نمود ز ا ز دولت دموكراسي مي ا تي ا ن  رو، وق يم مشخصه آ گوي
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است كه ميبرخورد   ين دو اصل  ز ا احترام گذاشته  اري ا اشد و به آن  يست وجود داشته ب با
  .     شود

   حق برابري -3
است وكراسي  به  از مشخصه.  برابري، اصل ديگري از دم هاي جامعه مدرن، احترام و توجه 

است وكراسي بوده  و . اصول دم اشناخته  وكراسي چيز ن در حالي كه در جامعه سنتي، دم
ر  دولت.  استاي مسخره مع سنتي، همانند مردم، منافع شان را در حفظ ساختا ها در جوا

و كهنه مي ز اين. بينند سنتي  افع گروه ا يه من زي كه بر عل و افرادي  رو، دموكراسي و هر چي ها 
له نموده و از سر  قدرت ر داشته باشد، با آن مقاب دي و مذهبي قرا تصا اجتماعي، اق مند سياسي، 

ين چنين شرايطي از وضعيت جوامع سنتي است. رنددا راه شان بر مي   .ا
مع، آگاه مي تي جوا ين خاطر است كه وق به  شوند و به ارزش به ا اجتماعي  ته شده  هاي پذيرف

ني احترام مي عنوان ارزش تن . گشايند گذارند، راه به سوي مدرنيسيم مي هاي انسا فاصله گرف
ه . يابد جامعه آغاز مياز سنتي و حركت به سوي مدرنيسم، با آگاهي افراد  ين آگاهي هر انداز ا

ا موفقيت همراه است ه . بيشتر و با خرد جمعي همراه باشد، ب ين چنيني، جامعه را ب گذار ا
ت، گسستن از ناآگاهي. برد سوي كمال مي ا كه ديگر آنچه اصل اس ري چر ر  ها، نابراب ها، و ه

تضاد باشد وسعه در  يسم و ت است كه با تجدد و مدرن ينج. چيزي  گونه به  وامع مدرن، اصوالً ا
دست يافته ند توسعه    .              ا

يكسان و شركت برابر : آمده است» مباني حقوق بشر«در  برابري به معناي حقوق طبيعي 
اشد همگان در تشكيل جامعه مي   .23ب

است هميتي براي جامعه نداشته  چرا كه . مادامي كه جامعه سنتي است حقوق طبيعي نيز ا
ر يعي را بر نمي  اجتماعي چنين جامعهساختا ز اين. تابد اي تحقق حقوق طب رو، حقوق  ا

رو بوده ه اي با چالش و مشكل در اجرا و تحقق روب گونه جامعه در هر زمينه طبيعي در اين
و . است يعي فرد تاكيده شده  وق طب م به حق به احترا لي كه در جامعه مدرن همواره  در حا

استاعاده چنين حقي به عنوان ي   . ك اصل مطرح بوده 
است كه در يكي ساختار سنتي و  شايد تفاوت اصلي جامعه سنتي با جامعه مدرن در اين 

تي وجود.  حاكم است،روز كهنه و در ديگري ساختار نو و به ا  هرگاه چنين تفاو داشته باشد ب
ن را دار به دو گونه از جامعه متفاوت رو ار خاص خود شا . ندرو هستيم كه هر كدام ساخت

ن  به سوي مدر است كه در يك جامعه  ابل بررسي  ين وضعيت ق ز ا رج ا قضيه اما زماني خا
رو اشيمه ب شدن و يا حداقل در حاكميت دموكراسي، با ساختار كامالً سنتي  اينجا . رو ب
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نسته است ذهنيت  و  هاي هاي سنتي و كهنه گروه دموكراسي نيز نتوا قدرت را عوض كرده 
نما   .     يدتغييري در آن ايجاد 

برابري به معناي حقوق طبيعي يكسان و : [آمده است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در 
ر همگان در تشكيل جامعه، د توجه بوده است ] شركت براب نسان مور دگي جمعي ا از ابتداي زن

د  اي از مدينه النبي گرفته تا اتوپياها و آرمان شهر كه در هيچ جامعه ها برابري مطلق وجو
نسته. نخواهد داشتندارد و  ين . اند و اصالً عدالت را در عدم برابري و يكساني مطلق دا ا

و  موضوع از تفاوت در ميزان خالقيت و توانايي افراد و نيز سودجويي، سوءاستفاده از موقعيت 
بي انسان نشات مي   .24گيرد منفعت طل

با اين يي  تغيير در ساختار جامعه بوده است،  هدف غا ز سويي نيز كه همواره ايجاد  اما ا
مع به صورتي بوده است كه هر گونه طرح  و برنامه ايجاد  ين جوا ا ديگرگونيوضع در ا  را ب

نظر نبوده است در يك جامعه سنتي هيچ گاه تغيير ايده. رو نموده استه شكست روب . آل مد 
دست يافتني نه  استاما تغيير اعتدال، يك آرزو و آرمان بود. چرا كه نه ممكن بوده است و    .ه 

است ميان آرمان ايده اعتدال، تفاوت اساسي وجود داشته  ا كه در بسياري از . آل و آرمان  چر
دست يافتني بوده است و . موارد، يكي يك رويا و ديگري تا حدود زيادي  منتها ميزان تعهد 

ه وجود داشته تعيين كننده بوده است ين را تي كه در ا ر . صداق د تغيي تعهد و صداقت در ايجا
وق شهروندي از موارد تعيين  ي دستبرا نه حق به جامعه بهتر با وضعيت مطلوب در زمي يابي 

  .          كننده در تحقق آرمان اعتدال در جامعه بوده است
ا حوا « مقالهدر دم ت از آ رل ماركس كه: آمده است» حقوق بشر؛  ن كا ين آرما هر كس  «:و ا

يي ه اندازه نيا به اندازه توانا نمايداش كار كند و ب ن » زش بهره برداري  ا ذات منفعت طلب انسا ب
ني ندارد و همخوا در بهره هوشي و خالقيت ا مع . و نيز تفاوت  به جوا چه امروز نه تنها 

نظر ماركس نرسيده لكه جوامع سوسياليستي كه راه گذار به كمونيسم  كمونيستي مورد  ايم، ب
به هدف   .25اند شان شكست خورده بود، نيز در رسيدن 

استتنها  مع بشري با . مشكل در جوامع كمونيستي نبوده  تمام جوا امرزوه تقريباً در 
ب گردد به عدم  تمام اينها بر مي. رو هستيمه مشكالت زيادي در زمينه حقوق شهروندي رو
يعي فرد در جامعه تمام مشكالت فرد در زمينه حقوق . موفقيت در تحقق حقوق طب چرا كه 

است، و. گردد جا ناشي مي او از همين به صورت واقعي آن محقق نشده  تي حقوق طبيعي  ق
است نع تحقق حقوق شهروندي بوده    . در واقع ما
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شايد مشكل عمده . داري نيز وضع حقوق بشر رضايت بخش نبوده است در جوامع سرمايه  
به شكل نامتوارن، به رشد اقتصاد افراد كمك كرده  تصاد آزاد بوده است كه  در اين زمينه اق

تصاد مختلط ميدر حا. است تصاد به شكل  لي كه در وضعيت اق توانست زمينه رشد اق
جاميد تري مي تر و منطقي عادالنه هاي در حال توسعه و بيشر از آن در  اين وضع در كشور. ان

است ر از افراد جامعه منجر شده  دي بسيا   .     جوامع توسعه نيافته به مرگ اقتصا
يعي به طور ها حق دارن جدا از برابري مطلق، انسان ات و مواهب طب استفاده از امتياز د در 

اكثر اديان و . مساوي بهره ببرند يعي به طور مساوي مورد تاييد و تاكيد  ين حق طب ا
ر 17 و 1ها بوده و در مواد  ها و ايده فرهنگ يه جهاني حقوق بشر نيز مورد توجه قرا اعالم  

رهنم. گرفته است ن ون ميروح جمعي بشر انسان را به سوي اين حق  گونه كه  كند و هما
ا  خداوند متعال انسان ين همديگر ر ها را برابر خلق كرده، آنها نيز بايد سعي كنند برابري ب

اشند نگي منفي برحذر ب ز تبعيض و دوگا   .26حفظ كرده و ا
ري فرد از حقوق شهروندي برابر با  يعي، برخوردا نه تحقق حقوق طب يي در زمي هدف غا

است ز حقوق طبيعي مي. ديگر شهروندان بوده  تي ا نه وق است كه زمي به اين معنا  يم  هاي  گوي
نموده دي را ايجاد  ين. ايم تحقق حقوق شهرون ز ا رو تحقق چنين چيزي به راحتي ممكن  ا

دست و جامعه نيست و  ن مستلزم دولت  به آ بي  ه  يا تعهد ب و وفادار و م ار مدرن  اي با ساخت
است روندي  وق شه   .       تحقق حق

  يت  حق مالك-4
احترام گذاشته شده .  مالكيت، حق طبيعي فرد در جامعه است مي كه به اين حق  مادا

است امنيت و ثبات برخوردار بوده  و برترين . است جامعه از  االترين  نسان از ب تي ا خاستگاه هوي
است لكيت او به شمار آمده  نسان است كه موجوديت . حق ما تي ا چرا كه اين خاستگاه هوي

ين. كند و تضمين ميانسان را تثبيت  ه  از ا ن، حق مالكيت او ب تي انسا رو، اين خاستگاه هوي
  .                                                     آيد شمار مي

تعلق مي نسان  ك مشخصه  اصوالً هر چيزي كه به تاريخ و فرهنگ ا ن را به عنوان ي گيرد و آ
د، در مكان مشخصي شكل گرف هويتي او در مي ه آور ته است كه اين مكان مشخص، خاستگا

است به حساب . هويتي فرد ناميده شده  تي انسان، نخستين حق مالكيت او  ين خاستگاه هوي ا
  . آيد مي

او اشاره  وقتي مي تي  قع به خاستگاه هوي ه، در وا گوييم انسان بومي يك كشور و يك قار
رخواسته است داشته رنگ از . ايم كه از آن ب م . هم تفكيك شده استپنج قاره دنيا با  اما تما
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ين قاره اين رنگ  گ . ها نيست ها مشخصه انسان بومي ا ره است كه با رن ين ميان سه قا در ا
يگر آن با رنگ اقليم و آب و هوا مشخص شده . انسان بومي مشخص شده است و دو قاره د

  . است
است است مشخص گرديده  نسان بومي آن  رنگ زرد كه مشخصه ا ا با  يكا قا. قاره آسي ره امر

نسان بومي آن است مشخص شده است ه . با رنگ سرخ كه مشخصه ا قاره افريقا با رنگ سيا
تي انسان بومي اين سه . كه مشخصه انسان بومي آن است مشخص شده است خاستگاه هوي
نها به حساب آمده است يعي آ نسان بومي . قاره به عنوان حقوق طب ين حق را از ا اگر ا حاال 

ره بگير ر اين سه قا به شما يم، در واقع حق مالكيت آنها را كه بخشي از حقوق طبيعي آنها 
رفته  و نقض كرده مي   . ايم آيد از آنها گ

لي كه در دو قاره ديگر، وضع به گونه ديگري بوده است ا، رنگ سبز كه . در حا ره اروپ در قا
ين قاره به حساب آمده است ز در اقيانوسيه . مشخصه سرسبزي و جنگل است مشخصه ا ني

به آن هويت بخشيده است ا مشخص كرده و  ين قاره ر . رنگ آبي كه مشخصه آب است رنگ ا
ه است،در اين دو قار ن .  رنگ انسان بومي با رنگ اقليم و آب و هوا عوض شده  چرا كه انسا

نسان بومي آسيا و امريكا و افريقا را نداشته است ه، قدامت ا   .اين دو قار
نسان از دير باز به اين الكيت مبارزه كردهه سو ا ا هميشه در . اند ا همواره براي حفظ حق م ام

ند مبارزه شان موفق نبوده يعي انسان. ا و  چرا كه عوامل نقض حقوق طب ه  ها در هر دور
است هاي دسته جمعي كه عوامل گونه گوني در شكل گيري  مهاجرت. شرايطي وجود داشته 

است يكي از عو و تصااآن دخيل بوده  و مل مهم در غصب  نسان بومي يك كشور  حب مالكيت ا
  .                        يك قاره بوده است

دم تا حوا«در  نسان :  آمده است،»حقوق بشر؛ از آ مالكيت را حق طبيعي هر ا رخي  ب
و  دانند و بهره مي برداري شخصي و  خصوصي انسان از طبيعت براي استمرار حيات را جايز 

ن  چنان. شمارند الزم مي ين امر تاكيد كردهچه اديا اسالم بر ا ات (اند  بزرگ مانند   سوره 29آي
ين اعتقاد وجود دارد )  آل عمران109بقره و  ن الك(و در انديشه مدرن نيز ا كه حق ) جا

لكيت  صيانت ذات، حق نگاه لكيت طبيعي و ما داري از لوازم صيانت ذات را به دنبال دارد و ما
  .27شود در جامعه از آن منشعب مي

نداردمالكي تصرف آن را  اجازه او حق  است و كسي ديگري بدون  نسان  . ت، حق طبيعي ا
اشند اين چيزي است كه مي اكيد كرده ب چرا كه كسي حق تصرف حق . بايست اديان به آن ت
د نه فرقي نمي. كسي ديگري را ندار ين حق در چه زمي ين است كه . اي است كند كه ا مهم ا



 

 

  

111  
 

  باز شناسي حقوق فرد

و موردي نقض ن   نسان در هر شكل  است كه مي. گرددحق ا تواند مورد تاييد  اين تاكيدي 
اشد ين زمينه را با خود داشته ب اجماع جهاني در ا وق بشر بوده و    . مدافعان حق

ا حق افراد  يسم و ماركسيسم به عنوان مكاتب سياسي و فكري، مالكيت خصوصي ر سوسيال
تصادي نمي قدرتهاي  و گروه به اين عقيده. شناسد مند سياسي و اق لكيت، حق  آنها  اند كه ما

نساني است لكيت خصوصي مي از اين. دولت و كل جامعه ا به تقسيم ما ين  رو،  پردازند و با ا
ن سيستم سرمايه ري مي رويكرد، به دها و . كوبند دا ن تبعيض  ين شايد بهترين الگو براي پايا ا

اشد كه از نقض حقوق طبيعي فرد، همواره رنج برده است نابرابري در جامعه            . اي ب
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در  است» حق يد : آمده  ] كه به آن اشاره شد،[اما در قبال اين عقا

ن  يه تباهي انسا لكيت خصوصي را ما ركسيسيم، ما و ما برخي مكاتب فكري مانند سوسياليسم 
مالكيت جمعي را به  و سودجويي او مي لكيت خصوصي را نفي كرده و  پندارند وحتا كل ما

  .28شناسند رسميت مي
ز سوي  است؟ انحصار ملكيت ا لكيت، چگونه تامين شده  زمينه حق ما ، برابري در  اصوالً

نه آن در سطح جامعه؟ در  هاي قدرت افراد و گروه دي و يا تقسيم برابرا اقتصا مند سياسي و 
يده، نابرابري در سطح جامعه بوده است چه به نقض حقوق طبيعي فرد انجام . بسياري موارد آن

يگر، در بسياري موارد غضب و تصاحب  روههجوم گ به منطقه د هاي قومي از يك منطقه 
است   .   غيرقانوني ملكيت انسان بومي آن منطقه را به همراه داشته 

ا«در  ز آدم تا حو است» حقوق بشر؛ ا ا: آمده  اكثر ابن  انسان حق ،بشري به هر حال در تفكر 
و آنها  اشد  ز آنها دارد بر اموال خويش مالكيت داشته ب ازها ا و براي رفع ني را حفظ نموده 

  .29استفاده كند

  نتيجه
وق طبيعي او كمك كرده  اعد حق به شناخت و ماهيت قو قع  بازشناسي حقوق فرد در وا

نظر داشته استو . است ين حق  لكيت به چگونگي داشتن ا توانيم در زمينه  ما نمي. حق ما
لي يم در حا نه از سوي كه تعهد حقوق طبيعي به موفقيت دست ياب تي در اين زمي  و صداق

انون و دموكراسي را زير س. حاكميت وجود نداشته باشد ااين وضعيت در صورت ادامه، ق ل و
روبا برده و با چالش جدي استه ي به نام بحران امنيت و ثبات    . رو ساخته 

اعاده حق مالكيت فرد و گروه ر موفق در تحقق  وگيري از قانونهاي  راهكا  اجتماعي، در جل
لكيت در سطح گسترده مي مل نقض حق ما اشد شكني عوا مي كه بر ضد عوامل نقض . ب مادا

د دارد مي و تالش وجو لكيت كار  ر  حق ما لكيت اميدوا حقق حق ما به موفقيت در زمينه ت توان 
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ين . بود  وع كار و پيكار در راستاي  تحقق ا واقعيت موفقيت تحقق حقوق طبيعي فرد، در ن
است   . حق بستگي داشته 

گريزي نقض شده است در هر  بشري كه همواره حق طبيعي او از سوي عوامل قانون
ين حق خويش برسد دوره به ا يي حق. اي سعي كرده است  ر  اين از اهداف غا خواهي بشر در ه
ني بوده است دوره انسا ه . اي از تاريخ جوامع  يعي بشر ب از حقوق طب لكيت كه بخشي  حق ما

به حمايت  است نياز  ين ملي در يك جامعه داشته استشمار آمده  اساسي و ديگر قوان . قانون 
د  رو، مي از اين ين ملي در يك جامعه از حقوق طبيعي فر اساسي و ديگر قوان يست قانون  با

نمايد   .   حمايت 
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  عزيز اهللا عليزاده مالستاني: ترجمه

  
  

    
  
  

  هاي مخصوصي از اشتراك صورت

 خود، قاعدة عمومي در 26 و 25 ماده بعد از آن كه قانون حمايت حق مولف، در دو
ن، صورت36 تا 29تصنيف را مشترك وضع كرد، در مواد  ا   آ ز اشتراك ر هاي مخصوص ا

ز است؛ كه عبارتند ا   :آورده و قاعده عمومي را برآن تطبيق كرده 
يي؛ - 1  تصنيفات - 3هاي همراه با موسقي؛  ها و نمايش  رقص- 2 تصنيفات موسيقي غنا

تصنيفا يي و  هم آمده است؛  تي كه براي برنامهسينما  صورت - 4هاي راديويي و تلويزيوني فرا
د و لكن  نگاري و كسي كه صورت نگاري مي د تصوير مشترك وجود ندار كند؛ كه در اين مور

است ز مولف، شخصي هست كه برايش حقوق معيني ثابت  يفات دسته . به جز ا اما بحث تصن
  .جمعي گذشت

ين  ر يك از ا اختصار بحث مي صورتو ما در مورد ه   :كنيم هاي مخصوص به 
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  )همراه با آواز و آهنگ( تصنيفات موسيقي غنايي -1

در حالت اشتراك در پديد آوردن : كند  قانون حمايت حق مولف چنين تصريح مي29ماده 
ا  يي، پديد آورندة بخش موسيقي، تنها حق دارد تصنيف خود را علناً به اجر اثر موسيقي غنا

و آن را نكندگذارد  اخالل وارد  به شرط آن كه به حق مولف بخش ادبي  و .  منتشر نمايد، 
نمايد، به شرط آن كه  مولف بخش ادبي نيز حق دارد، همان بخش مخصوص ادبي را منتشر 

نكند است كه هر دو بر غير آن توافق . به حق مولف موسيقي اخالل وارد  ين در صورتي  و ا
اشند   .نكرده ب

ين ماده آمده استو در يادداشت توضيحي در ا موسيقي  پديده:  زمينة ا وسيقي، ي هاي م
يي  آواز(غنا نمايش) همراه با آهنگ و  يفاتي است كه با حركات  است، يا  ) ها رقص(ها يا تصن

اجرا مي وسيقي  نايي را در مادة . شود همراه با م  خود حل 29و قانون، تصنيفات موسيقي غ
است وسيقي، چي. كرده  يفات م د از تصن است كه در پديد آوردن آن، واضع بخش و مقصو زي 

اشتراك كرده باشند وسيقي  و واضع م   .ادبي 
است، قانون تصريح كرده  وسيقي در تصنيفات غنايي، بخش عمده  و از آنجايي كه بخش م
اجراي آن،  نمايش دادن و  است كه پديد آورندة اين بخش در تقرير نشر تصنيف مشترك، يا 

است، ولي حق مولف بخ نگرفته و حق او را در بهرهصاحب حق  هاي  ش ادبي را نيز ناديده 
است به عالوة آن كه حق او در نشر بخش ادبي تنها محفوظ  ولي براي . مادي حفظ كرده، 

يد،  د نما تغييراتي ايجا يست كه در همين بخش ادبي تصرف كرده و  مولف بخش ادبي جايز ن
و ك د؛ براي آن كه شريك ا ه همان پديدآورندة بخش تا اساس اثر موسيقي ديگري شو

نكرده باشند. موسيقي است، متضرر نشود تي است كه بر غير آن توافق    .و اين در صور
يي مانند اوپرا، اوپراكوميك، اوپريت و آوازهاي  اين نص آشكار مي وسيقي غنا سازد كه م

يعني آن كه آواز: آهنگ دار، داراي دو مولف است ا  مولف بخش موسيقي؛  هاي موسيقي ر
ها به  ها و آواز و مولف بخش ادبي؛ يعني وضع كننده سخني كه در نمايش. كرده استوضع 

يعني كسي  كه در تياترها آواز مي. شود كار برده مي ، )نوازنده و خواننده(خواند  اما مجري؛ 
يي، شريك مولف غنايي و ادبي نيز محسوب  مولف حساب نمي وسيقي غنا در تصنيف م شود و 

ني داردشود ولي حق اصلي نمي   . مستقل در آواز خوا
يي را توسط اجرا كردن آن نشر دهد، واجب  پس اگر مجري بخواهد تصنيف موسيقي غنا
ر  در مورد پخش كردن آن، از راديو و تلويزيون و در به كاربردن ابزا بگيرد، خصوصاً  است اذن 

يست از كسي ديگري اذن بگير وسيقي الزم ن يي، اما براي مولف بخش م اجرا ز و آالت  د، حتا ا
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تصنيف را اجرا كرده است؛ زيرا او در ذات اثر و تصنيف حق تاليف ندارد،   ر اول آن  كسي كه با
اجراي آن است   .بلكه حق او فقط در 

وسيقي غنايي، دو شخص است دآورندة م بالً گفته شد، پدي ن كه ق پديدآورندة : پس آن چنا
ين دو ش و پديدآورندة بخش ادبي، و از ميان ا خص، مولف بخش موسيقي، بخش موسيقي 

رو، قاعده مولف بخش اساسي اين تصنيف شمرده مي ين  ذكرش رفت كه  شود؛ از ا بالً  اي كه ق
و  در تصنيفات مشترك واجب است هر دو مولف با همديگر در بهره گيري از حقوق ادبي، 

  .شود مالي توافق داشته باشند، منطبق نمي
ين وسيقي در بهره گيري از ا وق مستقل استبلكه مولف بخش م ني را .  حق است كه زما و او 

ا  شود مقرر مي تصنيف در آن بخش مي تصادي توسعه ر ر زمينه اق است كه اگ دارد؛ چنانچه او 
ا توسعه مي ن پخش ر تصنيف را براي يكي . دهد نمايد، زما ني همة  و تنها او است كه انجام عل

ا از طريق دهد؛ كه اين ترخيص يا از طريق اجراي مس يا بيشتر رخصت مي است و ي تقيم 
ه  پخش راديو و تلويزيون؛ چنان چه كه او است كه در اجرا و نشر و نسخه برداري از آن اجاز

ر . دهد مي اگذا چه گفته شد در صورتي است كه حقوق خود را براي شخص ديگري و همة آن
اشد   .نكرده ب

وع است دو ن   :اما حقوق مولف بخش ادبي 
   و حقي كه در مجموع اثر دارد؛- يك
  . حقي كه تنها در بخش ادبي دارد- دو

او در مجموع اثر به عنوان شريك است؛ يعني حصة او در اثر، همان حصة است كه  اما حق 
است ن توافق كرده  پس اگر توافقي در ميان نباشد، در نصف . با مولف بخش موسيقي در آ

ت، بخش كل اثر شريك نمي ن چنان كه قبالً گذش وسيقي آ اشد؛ زيرا بخش م  اساسي اثر ب
وسيقي پديد آمد، قاضي . است محكمة (اگر نزاعي بين مولف بخش ادبي و مولف بخش م

وسيقي را تعيين مي) ابتداييه   .كند حصة او و حصة مولف بخش م
ين اثر معيين شد، او مي تواند به مقدار حصة خود از  پس هرگاه حصة مولف بخش ادبي ا

نمايد همه بهره استفاده  لي  اقي ميبعد از. هاي ما ند؛   آن حق مخصوص او در بخش ادبي ب ما
وسيقي  است و جدا كردن آن از بخش م ين بخش از بخش موسيقي كامالً مشخص  چون ا

ن  پس در بخش ادبي مي. امكان دارد يي بهره برداري مالي كند، و در نشر آ تواند به تنها
اجازه دهد؛ به شرطي كه به مجوع اثر ضرر نرساند  ز بخش موسيقي  ن جداي ا نع انتشار آ يا ما
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ركه مقرر شد   اعد مصنفات مشت چه در قو ه . نشود، چنان و نيز او حق دارد بخش ادبي، منسوب ب
ز آن دفع كند د، و حق دارد هر گونه تجاوز را ا ام او ثبت شو   .او و به ن

 كه قبالً بيان 29البته بر حق مولف ادبي در اينجا قيدي وارد شده كه عبارت اخير مادة 
ن را  استشد، آ تصرف : به شكل زير آورده  به گونة  يست در بخش ادبي  بر مولف ادبي جايز ن

نكرده باشد ن توافق  يگر شود، در صورتي كه بر غير آ وسيقي د . كند كه اساس و منشاي اثر م
تصرفي  بنابراين براي مولف بخش ادبي جايز نيست بدون اذن مولف بخش موسيقي، در آن 

ز آن آه د؛ زيرا كند كه آهنگساز ديگري ا ا مولف بخش موسيقي ضرر نياب نگ ديگري بسازد؛ ت
يگر آواز ساخته مي آواز خوان د وسط  ارديگر ت ابت  اگر ب و رق د، بدون شك با آهنگ ا شو

  .نمايد مي
اساس و  ة مولف بخش ادبي، آن را  بدون اجاز وسيقي جايز است كه  آيا براي مولف بخش م

وسيقي ديگري بسازد؟ ظاهراً ج منشاي آهنگ است؛ زيرا آهنگهاي م ن  ايز  وسيقي آ هاي م
است، پس صاحب آن مي اساس هر گونه  چنان كه قبالً گفته شد پاية اساسي  تواند آن را 

  .گزيند اثري قرار دهد كه آن را بر مي

  هاي همراه با موسيقي ها و نمايش  بازي-2
است30مادة   با و در مصنفاتي كه:  قانون حمايت حق مولف به صورت زير تصريح كرده 
نمايش برنامه اجراء مي ها و  وسيقي  ه، مولف  هاي همراه با م شود و در همة مصنفات مشاب

اجازه  ري آن  اجراي علني همة تصنيف مشترك و نسخه بردا به  وسيقي، حق دارد  بخش غير م
ن . دهد به غير آ وسيقي حق تصرف دارد، در صورتي كه  و مولف بخش موسيقي تنها در م

نكرده باشد   .توافق 
تي كه با رقص و حركات 30ماده :  تذكاريه توضيحي اين ماده آمده استو در  حكم مصنفا

ن، حركات و رقص اجراء مي لة بيان آ تي كه وسي و مصنفا ر آثار  به بيان ديگ ه  شود؛ و  هاي همرا
تصريح كرده  است، قانون  يي كه بخش غير موسيقي در اينجا مهمتر  است، از آنجا با موسيقي 

ضع اين بخش ، در نشر تصنيف مشترك حق دارد، با رعايت حق مولف بخش است كه وا
وسيقي حق دارد ن قيدي است كه در . موسيقي، تنها به تصرف بخش م و اين، توسط هما

ر شد؛ يعني به شرطي كه موسيقي در اثر و تصنيف كه همانند تصنيف مشترك 29مادة   ذك
ين در صورتي است كه بر غير آن توافق  اشداست استعمال نشود، و ا   .نكرده ب

ذكرش رفت بيان مي ه ماد امه اي كه  هاي همراه با موسيقي، از قبيل  دارد كه حركات و برن
و بعضي بازي رقص و برنامه نمايشي  و : هاي هنري، داراي دو مولف اند هاي  مولف حركات 
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نمايش. ها و مولف موسيقي نمايش  ين دو شخص، مولف حركات و  ز ميان ا ها، مولف بخش  و ا
و اثر به حساب مياساسي ت يي . آيد صنيف  است كه ما در موسيقي غنا ين بر خالف چيزي  و ا

تصنيف و اثر است اساسي  ن، اين كه موسيقي لنگة  شود بر اين  و متفرع مي. نظر داديم؛ و آ
نمايشي مي امر، كه مولف حركات و برنامه لي  هاي  وق ادبي و ما تواند مباشر بهره برداري حق

به صورت مبسوط بحث مولف شود، به شيوة كه يي  وسيقي غنا ا در مورد مصنفات م  م
  )198فقره (كرديم

وع است   :اما حقوق مولف موسيقي در اينجا نيز بر دو ن
تصنيف؛ و- يك    حق او در مجموع 
  . حق او تنها در موسيقي- دو

ت كه با  و همان حصة اس است و حصة ا ن حق شريك  و در مجموع تصنيف، هما پس حق ا
و برنا فقي نباشد  مهمولف حركات  د، توا اگر در مور ن توافق كرده است، پس  هاي نمايشي بر آ

وسيقي غنايي مقرر شد،  و نزاع درگيرد، محكمة ابتدائيه به شيوه در مورد مصنفات م اي كه 
ين حقي است كه  اما آنچه كه به حق او تنها به موسيقي تعلق مي. كند نزاع را قطع مي گيرد، ا

يي از آن بهره بردا نع  ري ميبه تنها ند يا ما كند، بشرطي كه به مجموع تصنيف و اثر ضرر نرسا
ه . انتشار آن نشود ين تصنيف موسيقي بايد منسوب ب ين كه ا ز دارد و آن، ا و او حق ديگري ني

اع كند ن دف ام او باشد و بتواند از آ   .او و به ن
يدي كه در شان مو لف ادبي و در مورد حق مولف موسيقي نيز قيدي وارد شده، همانند ق

وسيقي خود را در تصنيفي كه شبيه  ين است كه م يي وارد شده بود؛ و آن ا موسيقي غنا
يش ها توافق كرده باشد،  تصنيف مشترك باشد به كار نبرد، مگر آن كه با مولف حركات و نما

تصنيف مشترك است به كار ببرد كه مي همانند    .تواند موسيقي خود را در تصنيفي كه 

  يي و تصنيفاتي كه براي پخش از راديو و تلويزيون فراهم شده است تصنيفات سينما-3
يي و تصنيف : كند  قانون حمايت حق مولف چنين تصريح مي31مادة  نما تصنيف اثر سي در 

و تلويزيون پخش مي اشخاص ذيل شريك هستند اثري كه از طريق راديو   مولف -1: شود، 
نما(سناريو  اي كه از راديو   انديشه كه براي برنامهيا صاحب) نويسندة فلم مخصوص براي سي

تصنيف ادبي موجود را به - 2به نوشته در آمده است؛ : شود و تلويزيون پخش مي  كسي كه 
ت، مي گونه يي اس نما ر سي ا هن ن مي اي كه مناسب ب و بيا ين گفتار؛ - 3كند،  خواند   - 4 مولف ا

باشد؛  يي ساخته  نما ا مخصوص آهنگ سي ز در صورتي كه آن ر و - 5و آهنگسا  مجري 
ين برنامه به گونه پديد اشد آورندة ا يي را تحقق داده ب نما تصنيف . اي كه تصنيف سي پس اگر 
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يفي كه براي پخش از راديو و تلويزيون فراهم شده، از تصنيف ديگري كه    يي يا تصن سينما
د  بق، در تصنيف جدي اشد، مولف تصنيف سا و نسخه برداري شده ب اج  پيش از آن بوده استخر

  . استشريك
مولف سناريو، گويندة تصنيف ادبي، مولف : كند كه  همين قانون تصريح مي32و مادة 
و  محاوره نمايي و چيزي كه از راديو  اً، در عرضه كردن تصنيف سي  و مجري برنامه جمع

و اين به رغم معارضه كردن واضع تصنيف ادبي . شود، حق مشترك دارد تلويزيون پخش مي
ا د . ستاصلي يا واضع موسيقي  تصنيف خو اما مولف بخش ادبي و بخش موسيقي، حق دارند 

ن  تي كه بر غير آ نما و راديو و تلويزيون منتشر سازند، در صور را به شيوة ديگري غير از سي
نكرده باشند   .توافق 

انون چنين تصريح مي34و ماده  نمايي يا راديويي : كند كه  همين ق توليدكنندة تصنيف سي
پديد ميو تلويزيوني كسي است يي را  ر فلم سينما ا   كه نوا آورد و مسووليت تحقق دادن آن ر

و  نمايي، راديويي و تلويزيوني، وسايل مادي  به عهده دارد و در هنگام پرداختن تصانيف سي
است مالي خود را به كار مي و . برد كه متكفل توليد تصنيف و تحقق دادن بيرون آوردن آن 

تصنيف سي ناشر  به حساب ميتوليدكننده هميشه  يي  د نما يي - آي نما ر فلم سي  و او به سبب نوا
اشر را دارد وق ن لم،  و توليد كننده در طول مدت بهره. و نشر آن همه حق ر ف برداري از نوا

ر  نمايي و وارثان آنها هستند در توافق كردن بر عرضه كردن نوا جانشين مولفين تصنيف سي
ن، بدون آن كه به حقوق ز آ اخالل فلم و بهره برداري ا تصنيفات ادبي يا موسيقي   مولفين 

اشند. وارد شود ته ب تي است كه بر خالف آن توافق صورت نگرف   .همة آنچه گفته شد در صور
و و  از نصوصي كه ذكر شد آشكار مي تي كه براي رادي تصنيفا يي و  نما تصنيفات سي شود كه 

ي تلويزيون فراهم شده ركه هستند كه در ساختن آن ب تصنيفات مشت ند،  ش از يك مولف سهم ا
يگر مي. دارد به دو مورد د   :پردازيم اكنون 
و تلويزيون است،  - 1 يفات آماده براي راديو  و تصن يي  نما كساني كه در تاليف تصنيفات سي

ء حساب مي   .شوند شركا
ين شركاء ثابت است - 2  .حقوقي كه براي ا

 شركاي تاليف تصنيفات سينمايي، راديويي و تلويزيوني -4

يي، و  كه قبال31ًمادة  رفت شش نفر را به حكم قانون، در تاليف تصنيف سينما ذكرش   
تصنيف . دانند تصنيفي كه آماده براي راديو و تلويزيون است، شركاء مي آماده كردن 
يي، با آماده كردن تصنيف راديويي و تلويزيوني با همدي و در همه . گر قرابت زياد داردسينما
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احوال تصنيف ادبي در راس برنامه قرار دارد كه   و (اين  ن، انديشه  مانند نمايشنامه، رما
نما ) كند تصوري كه برنامه راديويي و تلويزيوني را فراهم مي از طريق راديو، تلويزيون و سي

  .شود پخش مي
ين تصنيف از تصنيف ادبي ديگري كه پيشتر از  و . شود او است، استخراج ميو گاهي ا

و گفت و  آماده سازي برنامه با صحبت  يي و راديو  نما ر سي ناسب با اصول هن وگوي ادبي كه م
ز مي آغا و  ها را فراهم مي ها و فصل بندي آنگا مولف سناريو صحنه. شود تلويزيون است،  د  ساز

به گونه ا يكي از مولفين ت. سازد خواهد مرتب مي اي كه مي حوادث را  و انديشهي اي را كه  صور 
نما پخش كند، مي مي ا . نويسد خواهد آن را از طريق راديو، تلويزيون و سي و مولف ديگري ي

اريو، گفت نجام مي همين مولف سن اكنندگان آن را ا اجر و . كند دهند، وضع مي وگويي را كه 
ز موسيقي ن، آهنگ يكي ا آوايي هاي موسيقي دانا يي هم  تصنيف سينما د، وضع اي را كه با   دار

  .كند مي
هم شد، نوبت كارگردان مي ن كه همة اينها فرا ز آ اجرا كنندگان را  بعد ا ك از  رسد كه هر ي

يد كند تا هر كس نقش ويژه توظيف مي ين تصنيفات را در . اي را بازي نما و كارگردان، ا
نمايش مي د، مناظر مختلف و صحنه استديو و يا در هر جاي ديگري به  يعي  گذار و هاي طب

ر . دهد غير طبيعي را نشان مي و ديكور الزم را براي بهتر نشان دادن اين تصنيف به كا
اكنندگان به نوبت خود تحت مراقبت جدي كارگردان هستند. برند مي و . هر كدام از اجر

ري و حركات و صورت هاي عكاسي و فلم دستگاه هاي اجرا كنندگان را عكس برداري  بردا
ن و فلم. كنند مي ه نوبة خود در وسط مناظر و صحنهبردارا رگردان آنها   ب و ديكورهاي كه كا ها 

د، قرار مي را پديد مي   .گرند آور
لم سازان به كار منتاژ آن  رگزار شد، ف پس از آن كه تصوير برداري فلم به همين شيوه ب

لم از اندارة مناسب بيشتر بود، آن را مقراض مي مي ن پردازند، هرگاه ف و كنند و فلم را با  ظم 
يي آن، نوبت . كنند توازن و طول مناسب منتاژ مي نجام و اتمام فلم به شكل نها و پس از ا

ني يا زبان ترجمه يا دوبالژ مي زبان اصلي آن به زبا يكي از مترجمين، تصنيف را از  هاي  رسد و 
تي براي صاحبان زبان ديگري ترجمه مي يگر عرضه مي كند؛ تا وق اشد هاي د بل فهم ب   .شود، قا

توانيم از شريك   پي هم صورت گرفت، سه شخص را مي عد از آن كه اين عمليات عديدهب
يم   :بودن در تاليف بيرون نماي
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به همان اندازه - 1   و را  است كه ا است،  فلم بردار، هرچند جايز  اي كه صورت برداري كرده 
نكرده است و ف اعتبار  ا شريك  لكن قانون در اين مورد او ر قط به شريك در تاليف بدانيم، 

ا كرده كه اجره اكتف نمايد همين    . او را پرداخت 
ري آماده مي - 2 ر  منتاژگر، و او كسي است كه فلم را براي بهره بردا لي از ابتكا كند و خا

اشد، لكن قانون او را از شركاء به حساب  است كه شريك در تاليف ب نيست، و حق او اين 
 .بگيردنياورده و فقط به همين اكتفاء كرده كه مزد خود را 

است،  مترجم و كسي كه كار دوبالژ را انجام مي - 3 دهد و او نيز شريك تاليف اعتبار نشده 
رجمه چيزي ز طريق ت است هر چند ا ا . هاي را اقتباس كرده  ين وي فقط حقوق مترجم ر بنابرا

 .دارد نه حق شريك را

و تلويزيوني شريك اعتبار شده يي، راديويي  د  پس كساني كه در تصنيف سينما   :عبارتند ازان
د آورده است؛  - 1 ه تصنيف ادبي را پدي و - 2كسي كه محاور  مولف سناريو يا صاحب تصور 

 - 4 مولف محاوره؛ - 3اي كه برنامة راديويي و تلويزيوني را به نگارش آورده است؛  انديشه
ز؛  تن - 5آهنگسا اشد و متعهدانه براي تحقق ياف اقعاً مراقب اوضاع ب رگردان در صورتي كه و كا
اشدتصنيف و .  اقدام كرده ب نمايشگران  يگران و  تخاب و گزينش باز اگر كار خود را تنها بر ان اما 

اشد، شريك حساب نمي ات آنها منحصر كرده ب ر و اوق و.)شود تقسيم كا   ؛ 
ني از آن اقتباس شده است- 6 رگردا تصنيف آماده براي توليد و كا   . مولف تصنيف اصلي كه 

ين است كه اين شخص در ت يي و راديويي و تلويزيوني شريك و سزاور ا صنيف سينما
اقتباس شده  تصنيف ديگر از آن  و، وضع صاحب تصنيف اصلي باشدكه  لكه وضع ا نباشد، ب

ن . است يذال بر آ اشد و قواعد اشتقاق و است و بايد حكم ديگري غير از حكم شريك داشته ب
در فقرة 31لكن ماده . تطبيق شود، نه قواعد اشتراك ك  كه مذكور شد،  ا شري او ر اخير خود 

ا در آن ماده آمده است كه د؛ زير است، از جهتي كه رابطة قوي به تصنيف دار : قرار داده 
و  و تلويزيون است، ساده  و تصنيف كه مهيا براي پخش از راديو  يي  ه تصنيف سينما هرگا
بق،  اشد، مولف تصنيف سا ته شده ب است گرف بق بر او  تصنيف ديگري كه سا يكدست شده يا از 

  .آيد شريك تصنيف جديد به حساب مي
ين ليست، بازيگران نيز اضافه شوند، لكن قانون آنان را در ضمن  به ا و الزم است كه 

است ذكر نكرده  يه دادن تصنيف، . شركاي تصنيف  يگران در اجرا و ارا يست كه باز و شكي ن
ند نقش حساس و با ارزشي را بازي مي   .كن
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تصنيف اعتبار  است شركاء در  به و الزم  اصالً  يي  اگر اينها نباشند، فلم سينما د؛ چه،   شون
تصنيف نباشند و فقط مستحق گرفتن اجرة . آيد وجود نمي زماني كه اينها شريك در  و تا 

د  لي داشته باشند، خوصاً آنهاي كه تخصص بيشتر دارند، كه باي خود باشند، بايد مزدهاي عا
لم اختصاص دا لكن اينها . رد، براي خود شريك كنندنسبت فيصدي معيني از سود را كه به ف

ه  اين سودها را كه تقاضا مي لكه ب است كه شركاء در فلم هستند، ب ين  نه به خاطر ا كنند، 
ين است كه نسبت فيصدي از سود را شرط كرده   .اند اعتبار ا

رج آن را، توليدكننده به عهده  تهية وسايل ماديي كه براي توليد تصنيف الزم است و مخا
بق آنچه فقره اولي ماده .گيرد مي ا 34 و او مطا رفت، كسي است كه نوار فلم ر ذكرش   كه قبالً 

و  فراهم مي يي يا راديويي  نما سازد و مسووليت آن را به عهده دارد و در البالي تصنيف سي
به اجراء  لي را كه متكفل توليد تصنيف و تحقق  يل مادي و ما ن در آوردنتلويزيوني، وسا  آ

  .گيرد است، به عهده مي
تصنيف به كار نمي برد، بلكه هدف  توليد كننده با اين فرض هيچ عمل ابتكاري در توليد 

است و  لي كه الزم براي توليد تصنيف است، منحصر  مهم او بر فراهم كردن ابزار مادي و ما
است عمده پس عادالنه خواهد . ترين كار او پرداختن بودجه و تحمل مسووليت خسارات آن 

ثمرة كار خود بهرهبود كه او از   .مند شود  
يماً ناشر تصنيف محسوب  تصنيف نيست، بلكه او دا ازين رو، توليد كننده شريك در 

لحاظ همة حقوق ناشر را مستحق مي مي است كه در  شود، بدين  ين بنابه شرطي  باشد و ا
به زودي خواهيد ديد كه كاري كه صورت مي34ماده  است كه   شده است، و  گيرد اين 

نفع توليد كننده، در برابر چيزي كه از او تقاضا ميشركاي  كنند، از حق  تصنيف به 
لي خود تنزل مي بهره لي  برداري ما كنند، پس تنها توليد كننده است كه حق بهره برداري ما

  .فلم را دارد
شود  لكن مدت حمايت از تاريخ فوت آخرين كسي كه از شركا زنده مانده است، حساب مي

است كه توليدكننده، آن چنان كه نه از تاريخ وفا ت توليدكننده و مترتب بر اين مطلب اين 
اشرهم است  مي24فقره اخيره ماده    .گويد، ن

   حقوق ثابت شركاء در تصنيف سينمايي، راديويي و تلويزيوني-5

ز داده 32فقره اول مادة  دسته تميي ين دو  تصنيف، ب ء در  ذكر شده، در ميان شركا بالً   كه ق
  : است
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ن را به زبان محاوره در آورده، و :  اولدستة   كساني كه تصنيف ادبي را وضع كرده و آن كه آ
يه ايضاحي گفته  ذكار نده؛ زيرا آن چنان كه در ت مولف سناريو، و مولف محاوره و توليد كن

د؛ زيرا در تحقق انديشه  شد، عمل ين دسته در وضع تصنيف اهميت مخصوصي دار هاي ا
رندهنري، اينها حق سبقت و ب   .رتري دا

تصنيف محاوره از آن اقتباس شده است: دسته دوم تصنيف ادبي اصلي است كه  و . واضع 
ين هر دو منحصر است در  ذكاريه ايضاحي گفته شد، نقش ا واضع موسيقي، آن چنان كه در ت

تصنيف رو، مادة . تعيين خطوط كلي و عمدة  ين  ول، 32از ا دسته ا است كه افراد   حكم كرده 
اجت يي، راديويي و تلويزيوني را در معرض بگذارند به صورت  تصنيف سينما - ماعي حق دارند، 

نمايند نان معارضه  وقي كه - هر چند افراد دستة دوم با آ  و اين در صورتي است كه به حق
او،  و ساير حقوق  ول،  ا و و در بهره برداري از تصنيفش افراد دسته  معارض در نصيب خود ا

نكنند يي هس. اخالل وارد  ر يك از نصيب ديگري جدا شركا تند كه ممكن نيست نصيب ه
استفاده از حقوق  ين جهت واجب است همه آنها در  شود، به جز از مؤلف تصنيف محاوره، از ا

تصنيف تاليف، آن چنان هاي  هاي مشترك به طور مبسوط بحث شد، كه نصيب كه در 
ند، توافق كنند ر قابل جدا شدن نيست   .همديگ

ين اع مي آن هرگاه توافق ب ين شان حل نز تعيين . كنند ان ميسور نشد، محكمه ابتدائيه ب و 
به حسب توافق است ن . حصه هر يك در تصنيف مشترك،  و توليدكننده با توافق كه با آنا

به عهده مي دارد، از حق بهره تعيين حصه هر يك را  لي كه دارد، تنزل كرده و    . گيرد برداري ما
ركي كه جدا كردن نصيب هر اما دسته ديگر مؤلف اصلي و واضح وسيقي، در تصنيف مشت  م

ا جدا  ه ر تصنيف محاور ز ميان افراد دسته اول مؤلف  و نيز ا يك ممكن است، شريك هستند، 
ين  مي است، ا او نيز در تصنيف مشترك از نصيب ديگران ممكن  يم، كه جدا كردن نصيب  كن

تصنيف مشترك، به حصه اول در  رحله  روي آن  دسته در م د، شريك توافق كردههاي كه  . اند ان
ر يكي در بهره و  آنگاه ه وره  و تصنيف محا تصنيف اصلي  گيري از تصنيف اصلي، كه همان 

نفرادي عمل مي است، به صورت ا در جاي است كه شرط نكرده  تصنيف موسيقي  ين  كند، و ا
ر  شأن اينها در اين امر، شأن شركا د32ماده . گيري حق ندارند باشند كه در اين بهره

ز نصيب ن جدا كرن نصيب هر يك ا است تصنيف مشترك است كه در آ   . هاي ديگران ممكن 
لي به وجه مخصوص آن تعلق مي اما در موردي كه به حق بهره د، چنان برداري ما كه  گير
ين شركا با توليد قبالً گذشته، چنين صورت مي ز  كننده توافق مي گيرد كه همه ا كنند كه ا
زي كه م يعني چي زل كنند تقابالً براي هر يك داده ميحق خود  و بعض شركا . شود، تن
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ين . كند خواهد، توافق مي كننده بر نسبت فيصدي از سود كه آن را مي همراي توليد  و ا
ين شركا و توليد تصنيف مشترك،  كننده صورت مي توافقي كه ب ك را در  گيرد، حصه هر شري

ين. كند معين مي است كه توليد و از ا هم رو  ن ناشر تصنيف مشترك است چنانكننده  كه  ا
بار آن و او حق بهره. قبالً گذشت نه به اعت الي را دارد،  كه شريك در تصنيف است،  برداري م

ر آن به اعتبا ز حق بهره بلكه  است كه قبالً به آن اشاره شد كه ا زل كرده  ري خود تن   . گي
ر تصنيف مشترك، براي شركا باقي مي آ اما حق ادبي ب   :شود ن سه قيد وارد ميماند لكن بر 

ول د، : قيد ا م شو است كه هر شريك در تصنيف اثر، حق دارد كه به عمل او احترا ين  اصل ا
ض  و او مي. دست تغيير و مسخ كسي به سوي آن دراز نشود تواند در برابر اين اعمال اعترا

نمايي، از خود مطالباتي دارد؛ بنابراين غير آن. كند ر كه اصول فن، به خصوص فن سي  تغيي
يي، محاوره زيادي را اقتضا مي نمايشنامه را به فيلم سينما كند كه  دادن رمان، داستان و 

اعات نمايد   . واجب است آن را هر شريكي كه در فيلم سهم دارد مر
و فرض  در اينجا فرق يي،  نما امه و اصول فن سي نمايشن ين اصول فن  ني زيادي است ب هاي ف

است، تغيير مياين است كه هر شريك پيشاپيش، عم ني را كه انجام داده  دهد، به  ل ف
ناسبت پيدا مي گونه ه . كند اي كه م ني ضميمه و درهم آميخته شود، آنهم ب در مجموع عمل ف
يي آن را مطالبه مي شيوه ك . كند اي كه اصول فن سينما ين قيد بر حق ادبي براي هر شري و ا

بدون اذن او كسي، كار او ر دست نزندمفروض است بدين گونه كه    . ا 
ين قيد آن چنان ين  و حدود ا تعارف ب كه قبالً گذشت، چيزي است كه اصول فن و مقدار 
ز  اهل حرفه آن را تقاضا مي يست؛ يعني ا كند، و اين قيد جز توافقي بين دو اصل متعارض ن

ن  گذاري توليد طرفي جايز نيست كه شريك به محض ارج او را آ كننده، از او فرمان ببرد و كار 
و از سوي ديگري براي شريك جايز نيست به محض . خواهد تغيير دهد كه مي نانچ
ه  ارج است كه در كار شريك ب و واجب  و بر ا ني مشترك را تعطيل كند،  اجراي عمل ف گذاري، 

اقتضا مي ني متعارف    . كند، تغيير دهد حسب آنچه اصول ف
ز آن به پايان رس اما پس ا يي  لم به صورت نها يد، احترام حق ادبي شريك كه كار ساختن في

احترام تام واجب است، پس هيچ و و هيچ به صورت  تعديل در كار ا ري در آنچه  گونه  گونه تغيي
است، جايز نيست ا شركا در اين امر، حال و وضع ناشر  و حال توليد. او انجام داده  كننده ب

است كه براي توليد ز همين رو  نم است با مؤلفين، و ا يست كننده و صاحب سالن  ايش، جايز ن
كه مقداري از نوار فيلم را به دليلي كه با ذوق عامه مناسب نيست، و يا از حد لزوم طوالني 
لكن براي هيچ  نمايند، و  است، بدون اذن شريك كه آن عمل را انجام داده است، كوتاه 
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بدارد، به دعواي آن   بقه  شريكي جايز نيست، فيلمي را براي مسابقه مقدم  كه حكم در مسا
بقه بدون هيچ   مي كه فيلم در مسا است و مادا مي كه مسابقه جدي  د نيست و مادا قابل اعتما

اشد   . تغييري به نمايش گذاشته شده ب
ه يكي از دو : كند  قانون حمايت حق مؤلف به شرح ذيل تصريح مي33ماده : قيد دوم رگا ه

يفي كه براي راديو و تلويزيون فر يي، يا تصن ز نفري كه در تصنيف سينما اهم شده است، ا
رگريي  ركين از به كا است ممانعت كند، الزم نيست باقي مشت اتمام عملي كه مخصوص او 

وق ممتنع كه مترتب    جز است ممانعت شود؛ به شرطي كه به حق ء عملي كه آن را انجام داده 
  . بر اشتراك او در تاليف است، خللي وارد نشود
است ذكاريه ايضاحي اين متن آمده  به 33ده ما: در ت است كه  ، حكمي را مندرج كرده 

ت، حكم مي ه آن مصرف شده اس رج سنگيني كه در را يي و مخا نما يفات سي كند؛  اهميت تصن
تمام عملي كه مخصوص  نمايي، از ا ا خوشنودي يكي از شركا در تاليف اثر سي د ن ولي به مجر

نعت باقي شركا از به به او است، ممنوع شده و بيهوده مي تن جزء كه شود، ولي مما  كار گرف
د  انجام شده، الزم نمي به خو به حقوق مؤلف كه از اتمام عمل مخصوص  به شرطي كه  آيد، 

اخالل نشود است،  نعت كرده    . مما
ا مي ر حق ادبي شريك نيز وجود دارد؛ زيرا اين حق در آن  از اينجا م يم كه قيد دومي ب بين

د آزادي  اقتضا مي ر خو در تقرير نشر اث اگر او عدم نشر كند كه مؤلف  كامل داشته باشد، پس 
و نشر شود رخالف اراده ا يست ب د، جايز ن ا انتخاب كر ر يكي . اثر خود ر اگ به نظر من  در اينجا 

و  م نرساند؛ آن عمل موسيقي باشد  ه اتما اگذار شده ب ه او و ا كه ب تصنيف، عملي ر از شركا در 
و او موسيقي را براي بعض مناظر وضع كرده باشد بدون باقي  و مؤلف سناري ا ا ن، ي ده آ مان

اشد، نه براي بعض ديگران   . باشد، و آن براي بعض اقسام نمايشنامه وضع كرده ب
ين احوال حكم مي اشتراك  قواعد عمومي در مثال ا لم سازي  كند كه كسي كه در كار في

ا كه احداث ك ند، بايد جبران ضرري ر م نرسا و از روي خطا كار خود را به اتما اشد،  رده كرده ب
ا  ن، آن ر ا استفادة جزء آ او جايز است كه به دعواي استفاده حق ادبي، ي ا براي  لكن آي د،  بنماي

ذكرش رفت مقرر مي بالً  ا  انجام داده است، معارضه كند؟ نصي كه ق دارد كه حق معارضه ر
لي . ندارد اب است، در نقطه مق نجام داده  ه داده شود، براي استفاده جز كه آن را ا د اجاز كه و باي

است مناسب با آن است و آن را مي ز حق ادبي خود سوء استفاده كرده  بد؛ ورنه ا   . طل
ر مي ر عادتاً هزينه سنگيني را ب ين كا است كه ا يل  ن دل ين بدا د، پس جايز نيست در  و ا دار

ين صورت،  نمايد؛ كه در ا به كار بردن جزئي كه آن را انجام داده است، با شريك معارضه 
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ن هزينه  يع مي ي را بدون فايده از توليدهاي سنگي كه از شريك براي  كند، بدون آن كننده ضا
اشد   . اين كار مجوزي داشته ب

وسيقي كه وضع آن را تمام  بنابراين توليد رسانده؛ يعني م كننده، جزيي را كه به اتمام 
بالً آن را انجام داده، به كار مي ا كمك شركا ديگر كرده، يا سناريويي را كه ق د و ب  كاهش گير

ه اتمام عمل ناقص مي مي   . پردازد كند و ب
به شكل ذيل تصريح مي35ماده : قيد سوم هيات رسمي كه : كند  قانون حمايت حق مؤلف 

ها و يا در  دار بخش راديويي هستند، حق دارند آثار و مصنفات خود را كه در نمايشگاه عهده
به نمايش گذاشته ها، زمينه  ها و مكان اين عرصهمديرهاي . اند، پخش كنند هر جاي ديگري 

ين هيات را فراهم مي ين برنامه راديويي را مرتب و آماده  كار ا ني الزم ا يعني وسايل ف كند؛ 
دالنه براي  مي و اجره عا بدارند،  ا اعالم  تصنيف ر ين هيات بايد نام مؤلف و عنوان  كند، و ا

تصنيف از آن پخش اگر مكاني كه  و  و بپردازند،  تضاي اجره   ميمؤلف يا جانشين ا شود، اق
ا بدهند اجره آن ر   . نمايد، بايد 

است ين ماده آمده  اي كه براي پخش و  قانون براي هيات رسمي: و در تذكاريه ايضاحي ا
است، و بر مديرهاي  نشر آثاري كه از طريق تلويزيون پخش مي شود، اختصاص يافته 

نماي نمايشگاه نها به  شود، واجب كرده  ش گذارده ميها يا هر جاي ديگري كه تصنيفات در آ
نمايند يل پخش و نشر را براي هيات فراهم  نكار حقوق تاليف . كه وسا ين ماده ا اما مقصود از ا

نيست، بلكه غلبه دادن مصلحت عمومي و رعايت جانب ثقافت عمومي است، اين ماده براي 
يفات او را بدين وسيله حفظ ك همانند پخش كردن تصن رده است؛ مؤلف اجره عادالنه را 

ا  چنانچه اين ماده بر هيات رسمي واجب كرده كه نام مؤلف و عنوان تصنيف و اجره جاي ر
تصنيف از آنجا پخش مي در صورتي كه  است شود،  ا بكند، الزم شمرده  تضاي آن ر   . كه اق

رحق ادبي مؤلف وارد است، بدين و نشر نشود مگر آن و قيد در اينجا ب تصنيف ا كه  گونه كه 
لي مؤلف يا ناشر نيز وارد است، و خود او بخو ما اهد و در مكاني كه او بخواهد، و قيد برحق 
ين يست آن، ا ناشر جايز ن استيذان مؤلف يا  بدون  ين قيد براي مصلحت عمومي . كه نشر اثر  و ا

  . شود توجيه مي
ين مصلحت براي غرض ز غرض و گاهي ا تي يا غير آن ا است؛ كه عبارت  هاي ثقاف ني  هاي ف

ااست از پ نمايشنامه، يا آهنگ و غيره- خش كردن تصنيف ر يي باشد، يا  نما  براي -  فيلم سي
  . مردم در پخش راديويي
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از تعيين اجره، » زياده روي«گاهي مؤلف يا ناشر، به خاطر زورگويي يا به خاطر انحراف و   
وع مي ا  از پخش اثر ممن شود، پس مصلحت عمومي در اينجا بر مصلحت خصوصي مؤلف ي

ب   . كند ه پيدا ميناشر غل
هاي راديويي را به عهده دارند، جواز دارند كه بدون اذن  اي كه پخش برنامه هيات رسمي
و ب اشر  نماينده مؤلف يا ن نها، تصنيف را پخش  و بر مديران اماكن عمومي كه . رغم معارضه آ

نمايش گذارده مي نمايشگاه تصنيف در آنها بر  ن سالون شود، مديران   در هاي كه ها، صاحبا
يي در معرض نمايش گذاشته مي آنها فيلم نما ين  هاي سي است كه از باب جمع ب د، الزم  شون

ني پخش و نشر را فراهم  اشر، وسايل الزم و ف مصالح عمومي و مصالح خصوصي مؤلف و ن
  . آورند

زم كرده است يي، دو امر را مل استثنا رگريي اين حق    : و قانون بر هيات رسمي، هنگام به كا
كند، براي مؤلف  اي را كه اگر در آن اختالف افتد، قاضي آن را معين مي ادالنه عوض ع- 1

ا  اجره ر ن اقتضاي  اگر مكا است،  ن پخش شده  تصنيف از آ يا وارث او و براي ناشر و مكاني كه 
ين تصنيف داخل در امالك عمومي نمي نمايد، و ا   . شود بكند، پرداخت 

اعالم نما- 2 تصنيف را  ت،  نام مؤلف و عنوان  اعات حق ادبي مؤلف اس يد، كه در اين كار مر
ين و آن تصنيف او به خودش ادا مي ، ا   .شود كه نسبت 

  كند  تصوير و كسي كه تصوير برداري مي-6

لكن به غير از مؤلف شخص  قبالً گفته شده كه در مورد تصوير، تصنيف مشترك نداريم، 
د، ماده  وق معينه دار  قانون حمايت از حقوق مؤلف 36ديگري هست كه نسبت به تصنيف حق

تصريح مي نه چنين  تصوير : كند در اين زمي د كه اصل  تصويربرداري كرده جواز ندار كسي كه 
يا نسخه آن را بدون اذن اشخاصي كه از آنها تصويربرداري شده، به نمايش بگذارد يا نشر و 

د، در صورتي نكرده باشند، ولي اگر به م توزيع نماي ناسبت حوادثي كه كه بر خالف آن توافق 
اشخاص مشهور تعلق  تصوير نشر شده، تصويربرداري به رجال رسمي و  علناً صورت گرفته، 
داشته باشد، يا حكومت براي مصلحت عمومي اجازه نشر آن را داده است، اين حكم سرايت 

دست گرداندن آن، به  نمي به  اگر به معرض گذاشتن تصوير و دست  و در عين حال  كند، 
ن شرف و شهرت يع آ ر شخصي كه تصوير او برداشته شده ارتباط داشته باشد، نشر و توز  و وقا
و برداشته شد، مي. جايز نيست روزنامه و شخصي كه تصوير ا و  تواند نشر آن را در  ها و مجالت 
همانند، اجازه دهد ساير نشريه ن توافق نكرده باشد، . هاي  است كه به غير آ و اين در صورتي 
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اشد، كندن  وير سرايت داده ميو اين حكم، بر تص  شود، هر چند وسيله تصوير برداري رسم ب
اشد ا هر وسيله ديگري ب   . باشد و ي

ذكاريه ايضاحي اين ماده آمده است ين 36ماده : و در ت ن حكم را در حال نزاع ب  بيا
ا  نمايش گذاري ي به  تصويربردار و كسي كه تصوير او برداشته شده، عرضه داشته است كه اگر 

د، حكم كرده كه صاحب نشر اختالف شو ين هر دو مورد  تصوير يا نسخه آن، ب ا توزيع اصل   ي
دون تصوير بردار، در اذن دادن به نشر آن در  تصوير، كسي كه تصوير او برداشته شده، ب

نكرده با شد روزنامه به غير آن توافق  اگر  است،    . ها، مجالت و غير آنها، صاحب حق 
به چنانچه حق تصوير بردار را  در معرض قرار دادن و نشر و توزيع تصوير يا نسخه آن را، 

تصويري را كه به  ين حكم، حالت نشر  است، و از ا اذن اشخاص صاحب تصوير معلق كرده 
ر تصوير از رجال  مناسبت حادثه و اگ استثنا كرده است،  است،  وع پيوسته  اً به وق اي كه علن

اشند، يا دولت به خ ا رسمي كشور و رجال مشهور ب ح عمومي، اجازه نشر آن ر اطر رعايت مصال
استثنا كرده است داده باشد،   .  نيز 

تكثير  اگر به نشر و  ال،  ين احو ين ماده بيان داشته است كه در همة ا و در عين حال ا
او برداشته شده، زير سوال مي وقار شخصي كه تصوير  و  تصوير، شرف، شهرت و  رود، نشر 

و توزيع تصوير جايز نمي تصوير، هر چند . باشد نمايش  ين همه موارد  ين ماده ب و فقره اخير ا
به سويه حكم كرده است اشد از قبيل رسم، حفر، تراشيدن و غيرآنها،    . وسايل آن مختلف ب
است، حق تاليف دارد؛ چه آن ين است كه تصويربردار بر تصويري كه برداشته  كه  و اصل ا

اشد، يا لم برداري ب ر كار تصويربرداري از طريق ف  تصوير و رسامي يا تراشيدن و حفاري و غي
د . آنها باشد كه بيان آن گذشت و حق دار ين است كه فقط ا و مقتضاي حق تاليف او ا

ين حق قيد خورده  لكن ا يع نمايد،  نمايش بگذارد يا نشر و توز تصويري را كه برداشته، به 
اشد و شخصي را به تص ني ب نسا تصوير اگر از ا است كه  ين  اشد كه است؛ و آن ا وير كشيده ب

وجه وجود دارد به آن ين تصوير نشر نشود داليل م ين. كه ا يست  از ا رو، براي تصويربردار جايز ن
ا  بق ي د، و نشر آن فقط با توافق سا تصوير يا نسخه آن را نشر نماي بدون اذن صاحب تصوير، 

  . اذن الحق جايز است
است كه بدون رخصت صاحب تصويربردار جايز   صورت آن را نشر كند، در چنانچه براي 

وقوع پيوسته انجام شده باشد؛ چنان ناً به  ثي كه عل به مناسبت حواد كه  صورتي كه نشر آن 
ني  در مناسبتي كه سخنرا و اجراي آن را  تصويري از سخنراني و تهيه  صاحب جريده يا مجله، 

رفته باشد، نشر كرده باشد ني صورت گ ا آن. عل تعلق  ي به رجال رسمي  داشته باشد؛ كه تصوير 
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ن    نمايندگا يكي از وزرا يا يكي از  چنانچه كه تصوير رييس دولت يا رييس حكومت، يا 
به مناسبت حادثه وع پيوسته و كاري كه  پارلمان و رجال رسمي ديگري را،  اي كه از آنها به وق

ه يا آن. نگار آن را نشر كرده است از آنها سر زده و يا به مناسبت كه روزنامه  كه تصوير ب
ر روزنامه يا مجالت،  اگ چه  اشخاصي تعلق داشته باشد كه از شهرت عمومي برخوردارند؛ چنان
اع كه او كشف كرده يا كتابي كه نشر كرده  اختر ا به مناسبت  صورت دانشمند مشهوري ر

ه  يا آن. است اجاز ز خدمتي را كه براي مصلحت عمومي شده  تي ا كه مقامات رسمي، نشر صور
نچه روزنامه  با اذن مقامات رسمي، صورت متهمي را كه مخفي بوده در حين بدهد چنا

نمايد ري او نشر  دستگي   . پيگيري و 
به  و بايد مالحظه شود كه در غير از فرض اخير، كه مصالح عمومي بر مصالح خصوصي غل
تصوير او را برداشته  ن، شرف شخصي كه  به نشر آ اگر  دارد، نشر تصوير بدون اذن صاحب آن، 

و وق ر او خدشهيا شهرت  د، جايز نمي دار مي ا اشد؛ چنان شو اي  ، گزارش جريمه كه اگر روزنامه ب
ا خدشه ر كسي ر ا شهرت يا وقا ر مي را كه بر غرض ي ا  دا تصوير شخصي ر كند و در عين حال 

نمايد است، نشر    . كه محكوم به جريمه شده 
تصوير مي د را، اما نفس صاحب  تصوير خو ر آنها از ها  در روزنامه تواند كه نشر  و غي ، مجالت 

ند آن اذن دهد نشريه همان تصويربردار . هاي  تصوير بردار در معارضه قرار بگيرد و  اگر با  حتا 
د اينجا دو حق به وجود مي. دليلي بياورد كه فقط او است كه حق نشر را دارد حق : آي

 و حق صاحب صورت، ولي حق صاحب صورت برحق تصويربردار غلبه) مؤلف(تصويربردار 
ا . رو، براي تصوير بردار جايز نيست، صورت را بدون اذن صاحب آن نشر نمايد دارد، از اين ام

دون اذن تصوير بردار نشر نمايد و در عين حال . براي صاحب صورت جايز است كه آن را ب
كه صورت خود را بدون  براي تصوير بردار جايز است كه با صاحب صورت توافق كند، به آن

تصوير را بدون  ر نشر نكند، يا توافق كند به آناذن تصويربردا كه براي هر يك روا است كه 
نمايد   . اذن ديگري نشر 

  حقوق مؤلف و طرق حمايت آن: فرع دوم
اول   حقوق مؤلف: بحث 

لي و حق ادبي- 1 يي : كند ماده حمايت حق مؤلف چنين تصريح مي:  حق ما مؤلف به تنها
يي حق دارد از . وه اين نشر، حق دارددر تقرير نشر تصنيف خود و در تعيين شي و او به تنها

ر گونه از روش بهره(تصنيف خود بهره  به ه لي نمايد  اشد) برداري ما ر . برداري كه ب و براي غي
د لي نماي ري ما دون اذن كتبي صاحب اثر يا وارث وي، از تصنيف او بهره بردا   .او جايز نيست ب
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زمين  ين  يضاحي اين ماده در ا انچه قبالً گذشت در : ه آمده استو در تذكاريه ا قانون، چن
نكرده است ز حق ادبي و حق مادي  جز آن. مورد طبعيت قانوني حق مولف توجه  كه از ابرا

است كه مؤلف، نه غير آن، در تقرير نشر تصنيف . تصنيفش اغفال نكرده است و بيان داشته 
لي مؤل. خود و در تعيين شيوه اين نشر، حق دارد ف همان حق او است در و حق مادي و ما

د، با هر شيوه بهره يفات خو ز تصن ز شيوه گيري ا   . برداري هاي بهره اي ا
ز آمده است ذكاريه ايضاحي ني احيه ادبي صرف : و در صدر ت پس حق مؤلف، شامل ن

تصنيف مي است شود كه براي تنها مؤلف حق تقرير نشر  اگذار كرده  و حق دارد نسبت . ش را و
و . دتصنيف را به خودش ده نمايد  نعت  دست گرداندن آن مما به  د از دست  و نيز حق دار

نمايد احترام تصنيف خود ملزم    . ديگران را به 
ين . پس براي غير او جايز نيست كه در آن چيزي بيفزايد، يا حذف كند يا تغيير دهد و ا

ر مي است كه از آن به حق ادبي تعبي   . كنند چيزي 
احيه مادي  چنان انچه مؤلف قرارداد مي نيز ميكه حق مؤلف شامل ن كند كه  شود؛ چن

لي آن را براي خود اختصاص مي ز  تصنيف او به نشر سپرده شود، و حق امتياز ما دهد؛ كه ا
مؤلف دو حق جداگانه دارد كه : اند ها گفته رو، بعضي از اين. كنند آن به حق مادي تعبير مي
يكديگر است اج«و اين همان . مستقل از  ز و ش. است» ازدو وفقيت آمي نظريه م است اين  يسته  ا

است براي تفسير باشد؛ براي آن نظريه، وسيله    . كه اين 
و درهم آميخته شده است احق مؤلف بافته  ت، حق . مظاهري كه ب و بعض ديگري گفته اس

لي او داخل نمي د؛ چنانچه حق مؤلف در ذمه ما   . شود مؤلف ممكن نيست منقسم شو
ز تصنيف، ذات تصنيف است و آن مظهر شخصيت مؤلف است برداري ا منشاي ايراد در بهره

است؛ . شود كه از آن جدا نمي لي مؤلف داخل  اح مهم است كه در ذمه ما ين ايراد مانند ارب و ا
است جز آن او بر ذات تصنيف  اح، حق  و بر ارب نظريه وحدت  . كه حق ا حق (و اين همان 
  . است) مؤلف

يي كه وحدت  ز آنجا و ارتباط مي، حق مؤ)حق مؤلف(و ا ا به شخصيت ا ين  لف ر دهد، و از ا
به مي حق صفت احتكار مادي را بر مي د  دارد و ناحيه ادبي را غل ين نظريه به سو دهد، اخذ ا

تمام مي مصلحت  جمعيت مؤلفين  اً  احيان ر دارند و  ا كه با آنها سروكا و مصلحت كساني ر شود 
د؛ زيرا در اين صورت استفاده از چ مردم قرباني مي شود، چون اين  نين حقي ناممكن ميشو

ين . حق به شخصيت صاحب خود به سبب استيال درهم آميخته است و در قانوني كه ا
نظريه معيني  ديده مي رفته، عدم تقييد به  شود نص  و نيز ديده مي. شود اعتبارات را ناديده گ



 

 

  

131  
 

و احكام آن   مالكيت فكري 

و تع   ات  اعتبار و ترك اين  ريف به خاطر خاصي براي تعريف حق قانوني مؤلف وارد نشده است 
  . اجتهاد رجال فقه و قضا است

بع تحوالت دايمي است كه به تكامل جماعت  نظريات تا ين  و به خصوص كه همانند ا
است د، يا انسانيت . انساني وابسته  د يا سستي پذير يي باال رو نظريه فردگرا پس هر زماني كه 

و  تنظيم ارتباط ف م اجتماعي  اسيس نظا ر اصولي را اتخاذ كند كه در ت با جامعه و مقدا رد 
يه ديگري،  نظريه بدون نظر د، قانون نسبت به پيروي  ر يك بر ديگري، مغايرت دار اثرگذاري ه

ن منصرف مي تمايل پيدا مي ا از آ و در عين حال قانون توجه كرده است كه حق . شود كند ي
ه د؛ كه در  نماي به صورت مادي آن ايراد  ن و نيز  وي آ مه آنها دو مؤلف را به صورت ادبي و معن

و آن دو حمايت فعاليت . اعتبار اساسي را كه اغفال از آنها ممكن نيست مراعات كرده است
نسان و تامين مصلحت دولت است   .فكري ا

به دست مي د دارد از آنچه كه گفته شد  د كه اينجا دو مذهب فقهي وجو مذهب وحدت : آي
ين حق و مذهب مزدوج بدون ا   . حق مؤلف؛ 

حق ادبي و حق مالي مؤلف، دو حق مستقل نيست : گويند ق مؤلف مياما پيروان وحدت ح
است، پس براي  لكه هر دو، دو جانب مختلف از يك حق  اشند، ب كه يكي از ديگري جدا ب

به تصنيفش نيست و . مؤلف جز حق واحد  اشي از كار و ابتكار ا و آن حق دوامدار است كه ن
اي جنبه ادبي و . است است كه دار بي در جانب و آن حق واحدي  لي است، و هر جان جنبه ما

و اين حق از حقوق شخصيه خالص نيست؛ زيرا كه . پذيرد گذارد و از آن اثر مي ديگر اثر مي
نمي. از شخص مؤلف جدا است ر  ين حق ظاه ز كتابت يا سخن  شود مگر و ا  در شكل معيني ا

او تجسم يابد لي. يا رسامي يا آهنگ  اس پس در حا ت، آماده براي نشر كه از شخص مؤلف جدا 
م، ذات جداگانه از ذات مؤلف دارد. شود مي ين هنگا و محل حق مؤلف، . پس تصنيف و اثر در ا

نه ذات و شخصيت مؤلف   . ذات اثر و تصنيف است، 
است كه در زمان نشر اثر تحقق مي لي  د؛ داراي ارزش ما بد، كه  و اين حق دو وجه دار يا

ين حق بهره برداري برداري و قرارداد   فقط مؤلف حق بهره د، كه از ا با يكي از ناشران را دار
ين حق بهره يماً از ا ري مي كند، يا خود مستق در اين هنگام حق مؤلف از حقوق . كند بردا و 

لي مالي مي و اين حق در حا كه بر محل غير مادي قايم است، داراي ارزش مادي  شود، 
يي كه محصول فكر مؤلف اس. شود مي ز آنجا ين اثر ا د  ت، حقي را براي مؤلف ممثل ميو ا ساز

ا  ا تعديل كرده و ي اع كند، بلكه حق دارد آن ر وز بر محصول فكرش دف و مؤلف حق دارد از تجا
ين صورت اين حق، حق ادبي مي. گسترش بدهد شود به  شود و حق مؤلف منتهي مي در ا
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نظير آن حق و آن  است،  لي هم  اي جنبه ما اليت پدر كه حق غير مادي باشد، هر چند دار
ز مال  د كه حق پدر در بهره بردن ا لي هم دار است ولي جنبه ما دي  ر ما ين حق غي است كه ا

است   . فرزندانش 
است كه مذهب مزدوج بودن حق مؤلف، است كه با طبعيت حق و  و صحيح اين   مذهبي 

اما اين قول كه حق مؤلف، حق واحد است و داراي دو . كيفيت قانوني آن مناسبت دارد
به، جنبه،  ين دو جن ت؛ و آن حقيقت اين است كه ا در آن از حقيقت واضحه اغفال كرده اس

احكامي كه بر هر جنبه سرايت مي در  ك و  ا ديگري در طبعيت هر ي كند، اختالف  يكي ب
يم به ذات است و داراي طبعيت . جوهري دارند لي مؤلف، حق مستقل قا ين حق ما بنابرا

لي آن چنان. باشد مخصوص خود مي  حق عيني اصلي و 166كه قبالً گفته شد فقره  حق ما
است   . مال منقول 

وق  است از حق لكه حقي  ت، ب و مال نيس به ادبي حق مؤلف، اصالً حق عيني   اما جن
يعني همچنان ز  شخصيت مانند حق ابوت؛  ر اوالد خود حق پدري دارد، مؤلف ني كه پدر ب

تصنيف خود حق پدري دارد   . نسبت به 
لي كه  ك از دو حق وانگهي حق ما ا حق ادبي او، در احكامي كه بر هري ت، ي براي مؤلف اس

است؛  سرايت مي اگذار كردن به غير جايز  و و لي تنزل كردن  د، از حق ما كند، اختالف دار
وت مؤلف منقضي مي است كه پس از مدت معين از م لي، حق موقت  ما ا . شود چون حق  ام

به قسمي است،  به غير جايز نيست؛ چون كه تنزل و حق ادبي برطرف نقيض آن  اگذاردن   و
تقل مي يم است كه توسط ميراث من   . شود حق ادبي، حق دا

اقي  است، ب لي عطا كرده  تي كه قانون براي حق ما نقضاي مدت حماي ا بعد از ا و اين حق حت
ين اندازه باهم اختالف دارند،  ماند، پس از كجا ما مي مي ين دو حقي كه تا ا يم بگوييم كه ا توان

ب وريم، حق مؤلف دو جن در قالب تشبيه بيا به ناچاري مطلب را  اگر  ز حق واحد است؟  ة ا
ا  يست، چنانچه اين ر نسبت به تصنيف او، از قبيل حق ولديت پدر نسبت به فرزندانش ن

گفتند؛ بلكه حق مؤلف نسبت به تصنيفش، حق پدري است  طرفداران وحدت حق مؤلف مي
ن، نسبت اوالد  به مؤلف آ درو نسبت تصنيف  كه حق پدري از حقوقي  آن چنان. است به پ

نفقه است، به  ن حق ارث و حق  ن و حق مادي كه هما است به شخصيت انسا تعلق  است كه م
و مقارن با حق پدري است ز حقوقي است مربوط . صورت مستقل  بدينسان حق ادبي مؤلف ا

است كه مقارن با  اما حق بهره. به شخصيت مؤلف استبرداري مادي، حق مستقلي    . حق ادبي 
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و احكام آن   مالكيت فكري 

لي    يم، از پيروان مذهب مزدوج و استقالل حق ما تي كه قبالً، گفت ا به سبب اعتبارا بنابراين م
يم يي. از حق ادبي هست آنجا ن  و از  رجسته است، به بحث آ لي مؤلف در تعامل حق ب كه حق ما

و تامدت ديگري كه  شروع كنيم؛ چه، آن حقي است كه در طول حيات مؤلف ادامه دارد 
و باقي ميقان لي ا تعيين كرده است، در ذمه ما   . ماند ون آن را 

  :پردازيم پس ما به حل سه مساله مي
لي در اثناي حيات مؤلف؛- 1    حق ما
وت مؤلف؛ و- 2 لي بعد از م    حق ما
 .    حق ادبي مؤلف- 3
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ز به شما اهليت حقوقي يكي ا د، زيرا در جميع امور خواه  ر ميمباحث مهم حقوق مدني  آي

وقي مرتب مي ني اثرات حق يي زما اشد يا جزا ز اهليت  مدني ب گردد كه اشخاص ذيربط حاي
  .حقوقي باشند

ين توانمندي  كه چه كسي در كدام حالت داراي اهليت بوده،  اصول و قواعد اهليت در مورد ا
است و در كدام حاالت ممنوع التصرف  ن  مياجراي امري را حايز  اشد، و از انواع  و آثار آ ب

  .نمايد بحث مي
له و بقاي  با آن كه اهليت در جميع مسايل و موضوعات فقهي و حقوقي براي صحت معام

نكار مي بل ا ر قا امر قبول شده و غي د  چيزي يك  م و علماي حقوق در مور باشد مگر فقهاي كرا
ا به ارتباط بحث مستقل نكرده اهليت،  د و موضوع اهليت ر به طور ضمني توضيح ان  هر موضوع 
اج، . اند نموده امثال آن اهليت تبرع،   اهليت واليت،  به طور مثال اهليت ازدو   .اهليت عاقدين و 

اشد،  درجميع مسايل و موضـوعات حقوقي مطرح مي) اهليت(كه  از آنجايي باره  ب اگر در
وي،  و اقسام،  اصطالحات،  مفاهيم لغ اع  ر  حالت ايجاد اهليت،  انو و ساي عوارض و اختتام آن 
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فغانستاناهليت و آثار آن در حقوق مدني    ا

ز  مسايل مربوط به طور مستقل تحقيق و توضيح صورت گيرد،    به يقين يك ديد كلي را ا
ا ارايه مي ا موضوعات  كند و مي اهليت به م و در مطابقت آن ب ا رعايت اين مطالب  يم ب توان

تشكيل مي ب تماس دهد و به حقوق و وجاي حقوقي كه يكي از شرايط مهم عقود و ايقاعات را 
د، معلومات حاصل كنيم مي   .گير

  اقسام اهليت تعريف و

و سزاواري است،  به معناي صالحيت، : اهليت در لغت عبارت : و در اصطالح فقه شايستگي 
ن  اش مي از صالحيت شخص براي ثبوت وجوب حقوق مشروعه باشد كه بر له و برعليه آ

به و وجود آن باعث صحت تصرفات مي. صورت گيرد اهليت (و ) اهليت وجوب( دونوع گردد و 
است) ادا   .منقسم گرديده 

  .)1(» اهليت گويند صالحيت شخص براي الزام والتزام، «به : در اصطالح اصول فقه
تعريف مي ترمينولوژي حقوق،  د اهليت را چنين  اهليت عبارت از وصف كسي است «: نماي
و بعضاً ورشكستگي و ساير موانع محرو صغر،  سفه،  كه داراي جنون،  ميت از حقوق كالً 

  .»نباشد
است از: طبق تعريف ديگر صالحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل «: اهليت عبارت 

است به موجب قانون دارا شده  وقي كه    . )2(»تكليف و به كار بردن حق
به موجب آن يك شخص، «: اهليت عبارت از: به عبارت ديگر صالحيت قانوني است كه 

اجراات ميگردد  واجد حق مي  ر ديگر صالحيت . نمايد و يا در حق خويش تصرف و  و به تعبي
نام اهليت حقوقي ياد مي   . )3(»شود داشتن يك حق و صالحيت اجراي يك حق به 

است   :اهليت از نظر حقوق اسالم چنين تعريف شده 
اهليت به معناي ساده و بسيط آن به صالحيت يا سزاوار بودن و شايستگي تعبير شده «
يط و حدود خاص دارد زيرا مدار و اساس ت مي اسالم از خود شرا واند كه در اصطالح فقه 

اعم از عبادات و معامالت به آن ارتباط  مكلفيت شمرده مي شود و هم اصول و مبادي اسالمي 
بد مي   .)4(»يا

                                                  
، جلد -  1 ه االسالمي وادلته خصوصي116، ص 4 الفق و دانشنامه حقوق    .497جلد اول، ص : ، 

نولوژي حقوق،  ص -  2 شما97 تر مي   .757ره ، اصطالح 

ره -  3 شما مضمون 1365، سال6 مجله قضا،  يظ اهللا دانش، ص : ، نگارش»اهليت حقوقي«،  تور حف   .1دوك

ره -  4 شما مضمون29، ص 1353، سال 8-7 مجله قضا،  هليت«: ،  رش»مكلفيت وا ن اهللا فضلي: ، نگا   .فضل م
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ز نظر مي    :كند محمد ابـوزهره در كتاب اصول فقه در مورد اهليت چنين ابرا
يستگي« ن شا و التزام استاهليت هما ين .  شخص براي الزام  نا كه به موجب ا ه اين مع ب

يگران مي تواند بر ديگران  توانند بر او حقوقي داشته باشند و هم خود مي صالحيت هم د
روي معلوم مي. حقوقي داشته باشد ين    :شود كه اهليت داراي دو بخش است و از 

وق برديگران و ديگري بر - 1   .او اهليت داشتن حق
تي هم كند اهليتي كه - 2 به موجب آن بتواند التزاماتي را برخويشتن مقدم دارد و تصرفا  

ا، اهليت وجوب  ن نيز در نزد ديگران صاحب حق شود،  نوع اول اهليت ر كه به موجب آ
نسانيت او چنين اهليت برايش ثابت مي ن  گويند  كه به مقتضاي ا وت او هما شود و اصل در ثب

است ا. انسان بودن    .)5(»يت ادا گويندبه دومي اهل ام
به و و «: درحقوق مدني اهليت  ري شخص براي ثبوت وجوب حقوق مشروعه براي ا سزاوا

وع » اهليت گويند جهت تصرفاتش،  لعه ) اهليت ادا(و ) اهليت وجوب(كه هر دو ن مورد مطا
 .)6(گيرد قرار مي

به ت«: به هر صورت با رعايت تعاريف فوق حمل واجب اهليت عبارت از سزاوار بودن انسان 
است،  يعي  و نداشتن اهليت در  واداي واجب است و چون بين حق و واجب تالزم طب  داشتن 

به حق نيز موثر مي اع از حق و مطال به جانب بودن و ذيحق بودن  قسمت دف اشد، گرچه حق  ب
ا مطالبه آن در مراجع قانوني از طرف كسي شده  يست،  ام مقتضي كامل بودن اهليت شرعي ن

اشدتواند كه مي   .)7(» داراي اهليت كامل شرعي ب
ات حقوقي فوق بر مي تا جايي نظري آيد اهليت در حقوق وجايب از حيث  كه از تحليل 

وع مي به دو ن و «: يكي اهليت وجوب كه عبارت از: باشد صالحيت  سزاواري شخص براي الزام 
يگر اهليت ادا كه د. شود است كه به نام اهليت انتفاع يا اهليت استحقاق نيز ياد مي» التزام

است از « يا » اهليت اجراي حق« و به نام » صالحيت شخص براي صدور تصرفات«: عبارت 
اجرا  .گردد نيز ياد مي» اهليت تصرف و 

 

 

  

                                                  

خصوصي، ج اول، ص -  5 حقوق  يف496 دانشنامه  تال تاب اصول فقه،  ، ص ،  به استناد ك هره محمد ابوز  329.  

نبع، ص -  6   .497  همان م

، شماره -  7 تي ستره محكمه ه قضا، ارگان نشرا مجل   ).اهليت(، مضمون 55، ص 1359، سال 2 فض من اهللا فضلي، 
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  اهليت وجوب يا انتفاع -1

وق  عبارت از اهليت دارا شدن حق،  يا استعدادي است كه به موجب آن شخص از حق
ام تو شود و مي مند مي خصوصي بهره تمتع«اند صاحب حق و تكليف باشدكه به ن ز »  اهليت  ني

  . )8(شود ياد مي
م اهليت انتفاع ياد مي: به عبارت ديگر ه نا كه شخصي  مانند اين. شود داشتن  يك حق ب

نه ين شخص داراي  اصالتاً و يا از طريق نيابت توسط انعقاد عقدي خا نمايد، ا ري  اي را خريدا
  .باشد اهليت انتفاع مي

ز و تازمان مرگ ادامه ميبه ص ن آغا تفاع با زنده تولد شدن انسا   . )9(يابد ورت عموم اهليت ان

  اهليت  تصرف و اجرا-2

عبارت از حق يا صالحيتي است كه شخص به حكم قانون در باره اعمال حق خويش 
بد مي ين به طور مثال مالك مي. يا اجاره بدهد، بر تواند براي ا وكه خويش را به  اي كه زمين ممل

به ديگري انتقال  د را  احق خو ا نمايد ي د غاصب از ملكيت مذكورعليه غاصب اقامه دعو زوال ي
مالك مي. )10(كند ـي  د در امور ملكيت خويش،  يعن ا  توان وقي ر به صورت مستقيم معامالت حق

نمايد،  دهد،  اجرا  به كرايه  د را  ا بـه رهن گذارد مثالً خانه خو و يا آن ر ي.  به فروش برساند  ن ا
اجرا شناخته مي   .)11(شود شخص داراي اهليت تصرف و 

نستان طي مواد  افغا و اهليت )  550 - 542(قانون مدني  ه اهليت انتفاع  م مربوط ب احكا
لغ داراي اهليت  نموده است كه به موجب آن اشخاص عاقل و با اجرا را تنظيم  تصرف و 

لغ  تصرف و اجرا مي   .باشند فاقد اين اهليت ميباشند و بر عكس اشخاص غير عاقل و غير با

  ادوار اهليت
و مكلفيت به پنچ بخش تقسيم شده است كه دوره نسان از حيث قبول اهليت   هاي حيات ا

تمييز، : عبارتند از تمييز،  دوران جنين، دوران صغارت فاقد    .دوران بلوغ و دوران رشد دوران 

                                                  
تر ناصر كاتوزياين، حقوق مدني، -  8 ردادها( داك ي قرا ، ص )قواعدعموم مي، حقوق 2، جلد دوم ر سيدحسن اما تو ، دوك

ج ج203، ص 1مدني،    .354ا، ص .، دوكتور سيدحسين صفائيي،  حقوق مدني،  ج51، ص 4، 

يظ اهللا دانش، -  9 تور حف هاند دوك محكمه، شماره »اهليت حقوقي« پو ، انتشارات ستره  ، ص 13، مجله قضا   .1،ش 

يان، همان منبع، همان صفحه-  10 توز اصر كا تور ن   . دوك

ثر قبل الذكر، ص-  11 يظ اهللا دانش، ا تورحف   .2 دوك
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ر يعني از ز  ر حيات انسان را از مقسم ديگ به برخي حقوقدانان ادوا ات  لي زمان وف د ا مان تول
تقسيم نموده اند كه عبارتند از رحله    :سه م

تمييز، - 1   از زمان تولد تا زمان رسيدن به سن 
وغ ، و- 2 لي سن بل    از سن تمييز ا
وغ الي زمان موت- 3  .)12( از سن بل

يي لي تولد  كه به مالحظه مي تا جا ز موقع حمل ا رسد، مقسم اول كه ادوار حيات انسا ن را ا
ز  به نظر ميو ا است منطقي  وفات مدنظر گرفته  ا موقع  ز . رسد تولد ت دوران حمل ني زيرا 

ين دوره مستحق حقوق مي وف به  شامل حيات بوده و جنين در ا گردد، البته حقوق آن موق
ز . اين است تا زنده تولد گردد وغ كه آغا ين سن بل و فرق ديگر اين است كه در مقسم دوم ب

است و سن رشد كه م تكامل دوران بلوغ ميسن رشد  ن را سن اهليت عقلي  رحله م اشـد و آ ب
است نج مرحله تقسيم شده . نيز گويند تفكيك نشده  ز حيث سن به پ بنابران ادوار اهليت كه ا

ين است نه تنها منطقي مي نظر ا ز  اشد بلكه ا ر مي ب ا در ب و  كه تمام مراحل ر حقيق  گيرد، كار ت
ن مي لعه را آسا ول طبق شرح ذيل مدنظر گرفته  ضيح بحث، لهذا در تو. سازد مطا تقسيم ا

است  .شده 

  دور ان جنين) الف 

ر مي ا در ب ني ر و زما ز  دوران از موقع حمل آغا د و  گيرد كه در بطن مادر سپري مي اين  شو
ن جنين در . يابد با تولد خاتمه مي نظر فقها و حقوقدانا رحله داراي اهليت وجوب آاز  ن م

  .باشد ناقص مي
اي حقوقي است كه «:  قانون مدني افغانستان36كم فقره دوم ماده به موجب ح جنين دار

نموده. »قانون به آن تصريح نموده است ن تصريح  اند جنين در ايــن  و طوري كه حقوقدانا
رگانه ضروري را در مي«نــدارد و » ذمه مالي«دوران مكان ثبوت حقوق چها كه » يابد ا

و  استحقاق دريافت حصه معين از موصي  از مورث، ثبوت نسب ميراث بردن: عبارتــند از به 
افع موقوفه   .)13(دريافت حصه معين از من

                                                  
بدالرزاق السنهوري-  12 قانون المدني الجديد.   دوكتورع ح ال شر ي  مصادرااللتزام. الوسيط ف نشورات : بيروت. (جلد اول،  م

 ،   .290ع، ص 200الحلبي الحقوقيه

ه حقوق خصوصي- 13 مدني افغانستان498جلد اول، ص :  دانشنام انون  ه : ،  ق يدي، ماد اب تمه  وحقوق 36ج اول، ب

يد : حجوريناشخاص حقيقي، حكمي و م رات سع تشا بداهللا، ان م الدين ع اليف نظا ناد208 و202، صص 1387ت :   به است

، ج فقه االسالمي و ادلته و2963، 2962(، صص 4ال  2966.( 
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  دوران طفوليت و عدم تمييز) ب

ز مي ن اكمال سن هفت سالگي ادامه مي اين دوران با تولد طفل آغا   .يابد گردد و تا زما
ز  رحله براي صغيير غير ممي ين م م اهليت وجوب كامل ثابت مي«در ا و  وق شود  ستحق حق

نجام مي مي ز او ا ه نيابت ا و ب ز سوي ولي ا يفي كه ا م خواهد  شود و همچنين به تكال گيرد التزا
ا بپــردازد. داشت ـع شده و بايد آن ر و واقـ ــده ا لي عوض برعه ين در معاوضات ما ا . بنابرا امـ

است و عقدي كه مي. اهليت ادا ندارد و بر سخنان او اثري مترتب نيست و حتا در . بندد باطل 
و مي ر  شود، ولي تبرعات محض كه در حق ا به نيابت از او بپذيرد يا اگ اش بايد از جانب و 

ين كار را انجام مي وصي داشته باشد،    .)14(»دهد او ا
نم  در مورد طفل غير مميز حكم ذيل را پيش40قانون مدني در ماده  : توده اسبيني 

اشد، نمي جنون، معتوه بودن يا  شخصي كه از نگاه صغر سن، « تواند معامالت  غير مميز ب
ز محسوب . حـقوقي را انجام دهد لگي نرسيده باشد، غير ممي شخصي كه به سن هفت سا

  .»گردد مي

  دوران تمييز) ج
وغ عقلي  ن بل و تا زما ـاز  آغـ به ) سن رشد(دوران تمييز از سن هفت سالگي  بق  كه مطا

احت نستان هجده  سال كامل را  افغا د، ادامه مي وا  ميقانون مدني    .يابد نماي
م،  تما ين سن هفت و هجده سال  د مي اطفال ب اطفال مميز يا نام  اطفال مميز . شوند به 

و  اند و مي داراي قوه تمييز و تشخيص نفع و ضرر را از همديگر تمييز  توانند خوب و بد 
نمايند   .تفكيك 

تصرفات صغير مميز طي ماده  يه به ارتباط  لعدل  متن ذيل را تسجيل 967مجله االحكام ا
است   :نموده 

بخشش   مانند پذيرفتن هديه،  تصرف صغير مميز در اموري كه به وي مفاد محض باشد، «
اگرچه ولي اشد و غيره اعتبار دارد،  اجازه نداده ب به آن  تصرفي كه براي وي . اش  اما آن 

نفاذ نمي زيان   .يابد آور باشد مانند اعطاي بخشش و يا اهدا كردن، 
است، عقود نفع و ضرر داير  نعقد مي ي كه ميان  تي م ن اجازه دهد  در صور به آ گردد كه ولي 

ا وي مي ين كار ب اشد زيرا صالحيت ا ز اين. ب ر تحت  ا به حال صغي ن تصرف را  ر آ اگ رو 
ه دهد،  ه ندهد سرپرستي خويش مفيد ديد، اجاز   .ورنه اجاز

                                                  
ه حقوق خصوصي-  14  .498ج اول، ص :   دانشنام
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اجازه ولي خ«: به طور مثال  ويش فروخت نفاذ آن به اجازه اگر طفل مميز چيزي را بدون 
ين  اشد زيرا خريد و فروش ب يمت آن فروخته ب به بيشتر از ق است اگرچه آن را  ولي موقوف 

اشد نفع و ضرر داير مي   .)15(»ب

 دوران بلوغ) د

وغ تاوقت رشد را دربر مي ه از زمان بل   .گيرد اين دور
نظر دارند كه ين باره اتفاق  تي شخصي به سن«: فقهاي كرام در ا  بلوغ رسيد مكلف به وق

اشد تمامي تكاليف شرعي مي ات قرآني و احاديث نبوي ثابت. ب ين موضوع به آي   .)16(است» و ا

  دوران رشد) ـه 

اكمال سن هجده سالگي آغاز مي ا  ا دربر  دوران رشد ب و تمام دوره حيات انسان ر گردد 
ـيرد مي رحله  داراي اهليت كامل مي. ـگ ين م نسان در ا اشد ا   .ب

فغانستان در ماده قانون م تعريف نموده است39دني ا سن رشد «:  سن رشد را چنين 
اجراي معامالت . باشد هجده سال مكمل شمسي مي شخص رشيد در حالت صحت عقل در 

به كسي :  و در اصطالح فقه و حقوق، رشيد. »شود داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي
اشدهاي شرع شود كه رشد او به يكي از  راه گفته مي   .)17(ي و قانوني ثابت شده ب

ا اكمال كدام سن داراي اهليت  اشخاص ب ا ) ادا(اين كه  وقي(ي شوند  دانسته مي) اهليت حق
ين كشورهاي مختلف از هم فرق  و از حقوق و وجايب آن برخوردار مي د، به موجب قوان گردن

 و 20سن  و در بعضي 18 و برخي 15بعضي ممالك سن اهليت حقوقي را «زيرا . نمايد مي
ول كرده د حتا باالتر از آن را قب   .»ان

تي را سن  فغانستان در ماده دوم خود اهليت تجار  سال تعيين كرده و 18اصولنامه تجارت ا
تي مي18قبل از سن    .داند  را فاقد اهليت تجار

  عوارض اهليت

دهد كه باالي شخص حايز اهليت وارد  عوارض اهليت مجموع حاالتي را تشكيل مي
و يا در برخي . دهد گردد و يا از آن كاهش  مي و به موجب آن هليت شخص زايل ميشود  مي

                                                  
م»ژوبل« محمد عثمان- 15 سو م العدليه، جلد  ةاالحكا مجل يل فقهي  ه ا: كابل. (، مجموعه قواعد و مسا تشارات ستر ن

 .196، ص ) ش 1381محكمه، طبع مطبعه بهير، 

همان صفحه - 16 نبع،  خصوصي، همان م حقوق   .دانشنامه 

ح خ -  17 ه   .1027جلد دوم، ص :  دانشنام
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د «بنابران اين عوارض . گردد موارد باعث تغيير احكام مي   براهليت ادا كه اساس تعامل و تعاق
و در اهليت وجوب تاثيري ندارد واقع مي است،   .)18(»شود 

  اقسام عوارض اهليت
اسالم عوارض اهليت به لعه قرار ميدر حقوق  يكي عوارض طبيعي : گيرد  دو قسم مورد مطا

دخيل نمي نسان  نظر و اختيار ا اغما  عته،  باشد مانند جنون،  يا آسماني كه در ايجاد آن 
نسان در ايجاد آن موثر مي. وخواب اشد مانند  و ديگري عوارض اكتسابي كه اراده و اختيار ا ب
  .)19(هاي حكمي غفــلت و محجوريت سفه،  سكر، 

  : توان به ارتباط عناوين ذيل مورد مطالعه قرارداد عوارض اهليت را مي

   عوارض طبيعي يا آسماني-اول

ـنده آن مي:جنون - 1 بل عقل قرار دارد و زايل كـن اصطالح . باشد  جنون در نقطه مقا
است   .ديگر آن ديوانگي 

االرب(هاي  نامه دهخدا به استناد كتاب  لغت مهذب (و ) آنندراج( ، )اقرب الموارد( ، )منتهي 
يي، ) االسماء نموده است از جنون به ديوانگي، شيدا   .شيفتگي تعبير 

است از ـنون عبارت  ان، ج ات حقوقدان نظري عدم استدال روحي كه در اثر «: به اساس 
ني. گردد اختالل اعصاب دماغي حاصل مي   .باشد مي» تشخيص اين امر به عهده طبيب روا
ا حال و از طبق تعريف ديگر جنون ي و اقوال غير معمول است  ز حركات  نگي عبارت ا ت ديوا

اختالل  موجبات حجر به حساب مي به  آيد و مجنون كسي است كه قوه عقل و درك ندارد و 
  .)20(كامل قواي دماغي مبتال است

                                                  

ج-  18  ، مه حقوق خصوصي   .500، ص 1 دانشنا

مدني -  19 بداهللا، حقوق  م الدين ع عد عمومي عقود( همان منبع، همان صفحه و نظا يد، : ل، كاب)قوا ، 1387انتشارات سع

  .197 – 185صفحات 

،  د-  20 نابع ير، . نكتر محمدمعين  فرهنگ فارسي معي  م تشارات امير كب وان ن(جلد اول، موسسه چاپ  شركت : تهرا

نر،  ره 1247، ص )1343سهامي ه مه دهخدا، شما ، لغت نا بر دهخدا حرف 95، علي اك ، : تهران (4) :ج(،  ه دانشگاه چاپخان

ريز 290، ص)1343 هاند غالم محي الدين د يل«، پو ـوق فام ، : كابــل(، »حقـ ر 251، ص )1350اثر غــيرمطبوع تو ، دوك

حقوق مدني  زاده،  ر سيدمرتضي قاسم  تو ودك ن صفايي   رين(سيدحسي ومحجو ن : تهران(، )اشخاص  و تدوي ه  مطالع سازمان 

ر درحقوق مدني افغانستان250، ص)1382، )كتب محمد عثمان ژوبل، اقرا و  م ،  جلد دو ركان اقرار(،  انتشارات : كابل(، )ا

ي  ، مطبعه دولت   .39- 38، صفحات )1370ستره محكمه



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   142

به مجنون  هاي دايمي يا مطبق و  از نظر شريعت و قانون، اشخاص مبتال به جنون 
ري و غير مطب مجنون استهاي ادوا   .ق تقسيم بندي شده 

طوري كه در مواد . مجنون مطبق آن است كه بدون انقطاع در حال جنون به سر برد
ت،  مجله) 980 و979( مجنون دايمي در حكم طفل خورد سال  االحكام نيز تصريح شده اس

اطل و بي ز قولي وفعلي ب تصرفات وي اعم ا است غير مميز بوده  كليه  تصرفش صحيح . اثر  نه 
موقعي كه به (و مجنون  ادواري در زمان افاقه . شود د و نه هم به وي اجازه داده ميشو مي

اشد هوش مي تصرف آدم هوشيار مي) ب   .)21(باشد مانند 
لغت به مفهوم كاستي عقل  :عته - 2 تي اطالق ) خرد(عته در  و در اصطالح به آف آمده 
وه اختالل ايجاد چنان كه در سخن معت. شود گردد كه موجب ايجاد خلل در عقل مي مي
  .گويد شود و گاه مانند خردمندان سخن مي مي

است كه طبق تعريف مندرج در مجله م معتوه كسي  هم «: االحكا شعورش مختل شود، در ف
د و تدبيرش فاسدگردد و در كالمش اختالف به وجود آي   .»وي قصور رونما گردد 
در مواردي كه عقل و ادراك شخص چنان ضعيف گرد دكه در امور خود از نظر محققين 

ا گاهي كه مثل عقالً سخن گويد وگاهي  د مانند مجنون است ام اشد و چيزي را ندان مغلوب ب
است نمايد معتوه  : و طوري كه در فتاواي عالمگيريه نيز آمده است. به سان ديوانه رفتار 

لي تميز  در حكم مجنون بوده و در حا قص كه داراي قوه تمييز و ادراك باشد نا معتوه فاقد 
  .شود نه فاقد اهليت االهليت گفته مي

لي مثل طفل مميز  االحكام  مجله978مطابق حكم ماده  ات ما لعدليه، معتوه مميز در تصرف ا
  .است

د كه در مورد اثر حجر به شخص معتوه محققين چنين ابراز نظر نموده رگاه معتوه «: ان ه
به صورت صحيح اشد و عقلش  ا نمايد كه به مفادش ب ركند، عملي را اجر تصرف وي صحيح   كا

اشد گفته مي به رفع حجر وي صادر نشده ب بالً حكم محكمه  اما قانون مدني . »شود گرچه ق
رفوع نمي  حجر را بر مجنون، 319درماده  بدون حكم محكمه م امثال آن  ند معتوه و    .)22(دا

                                                  
، ص -  21 ثر قبل الذكر ، ا ريز پوهاند غالم محي الدين د  ، مجلة االحكام، 251  منابع شرح  م باز لبناني،  : بيروت(، سليم رست

  .548، ص )1923مطبعه االدبيه، 

، اثر قبلي،-  22 ع، سليم باز ناب ، اثر قبلي، ص 547 ص  م محي الدين دريز م  هاند غال شرح 250، پو ، محمد خالد اتاسي، 

ةاالحكام، قسمت حجر، اكراه وشفع، ترجمه سلجوقي، : مجل ثر غير مطبوع(محمدصديق راشد  ، )ا ريفرنس كتابخانه قضا  ،

و15، صفحات 1360  43 .    
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به اغما در: اغما - 3 عارض شدن بيهوشي  بيهوش شدن و ردانيدن، گمفهوم بيهوش  لغت  

  .ه كسي استب
دون مصرف مواد  طالح عارض شدن نوعي سستي غيرطدر اص نسان ب يعي است كه در ا ب

  .ددار  ميزعمل با از مخدر كه قواي حسي را حس كننده و بي
ز به :  به عباره ديگر اغما عبارت است ا دي  از كار افتادن قواي مدركه محركه حركت ارا

دل يا دماغ حاصل مي شود كه از حيث تاثير زوال عقل مانند  سبب نوعي بيماري كه براي 
است يعي است و اغما عارضه به اين تفاوت كه خواب عارضه. خواب  ولي . اي غير طبيعي اي طب

لي با خواب تفاوتي نمي لي و غير ما ه . كند حكم آن در تصرفات ما زيرا در هر صورت تصرف ب
تن قصد در مغمي است دليل از بين رف   .)23(عليه لغو و باطل 

است، ) نوم(اصطالح خواب كه در عربي به كلمه  :خواب -4 م  آمده  طبق تعريف فقهاي كرا

يعي اطالق مي ز،  به فتور و عارضه طب انه رو طور نامنظم به شخص  شود كه گاه گاه طي شب
  .واقع گردد

تصرف باز مي سازد،  خواب عقل شخص خوابيده را زايل نمي دارد و در آثار  اما او را از 
  . گذارد خود به جا نميظاهري تاثيري از 

  .)24(گردد در فقه بر اعمال شخص خفته هيچ اثري مرتب نمي

   عوا رض اكتسابي-دوم
لغت به هر چيزي اطالق مي: سكر- 1 دي و در حال عدم جنون،   در  گرددكه در حالت عا

نع بهره  ن ما به اين حالت  و كسي. مندي شخص از خرد ورزي گردد بيهوشي و امثال آ كه 
ب   .شود ياد مي) مست(يا ) مسكر(ه نام آغشته است 

ات متصاعده برانسان عارض مي اغ از بخار به اثر مبتال شدن دم تي است كه  د و  سكر حال شو
ن،  بد است متوقف مي به موجب آ   .گردد عقل كه تميزدهنده خوب و 

وع عرض وجود مي ر به دو ن ا استعمال : نمايد سك يكي به طريق مباح كه بنابر ضرورت ب
ن ميادويه مجا به ميا وشيدن . آيد ز يا حالت اضطرار يا اكراه  و ديگر به طريق حرام كه با ن

                                                  

خصوصي، ج -  23 ه حقوق  ، دانشنام ظام الدين ع375، ص 1  منابع بل الذكر، ص ، ن ه االسالمي 187بداهللا، اثر ق فق ، و  ال

ره  ج11وادلته،  دو   .2972، ص 4جلدي،  

جلد دوم، ص -  24 مه حقوق خصوصي،    .915 دانشنا
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ر مواد مسكره حتا بير به وجود مي  و يا ديگ ين  شراب خمر  ا از ب دو صورت عقل ر دكه در هر  آي
وقف مي نمي د،  برد بلكه براي زمان كوتاهي آن را مت   .گرداند اما قصد و اراده را زايل مي ساز

اساس  تع به كسي گفته ميبه  اكز دماغي او «: شودكه ريف وحاالت فوق مست  و مر اعصاب 
د مخدر از قبيل بنگ،  ين،  در تحت تاثير الكل يا موا تظام طبيعي  مورف ين  وكوكايين  ان هيروي

دست داده باشد   .»خود را از 
نه  چون شخص مبتال به سكر عقل و اراده خود را از دست مي دهد و بر قول و فعل خود 

اشد،  ا داراي تسلط ميتنه ر  گويد  از اين كند و چه مي داند كه چه مي بلكه نمي ب انونگذا  رو ق
ا  و آشفتگي در اجتماع شخص مست ر د  و جلوگيري از بروز فسا براي رعايت مصلحت جامعه 

او را باطل مي فاقد قصد مي   .)25(شناسد داند و در  نتيجه اعمال حقوقي 
ني   جهل، به معناي) مصدر( در لغت : سفه- 2 گستاخي،  كم خردي،  ، )ضدحلم(نادا
د . بدخويي و خود سري بوده و از عوارض كسبي است  است كه شخص با وجو تي  و حال

ن تصرفات خود را از طريق مكابره،  به سود و زيا بدون در  آشنايي  اعاقبت انديشي  سركشي و ن
د   سفه متضرر نمينظر داشت مصلحت و سود و زيان انجام دهد و اهليت انسان به وسيله شو

ـاقي مي Ĥل انديشي در معامالت و صرف  و اراده او هم به حال خود ـب ز تدبير و ـم د، صرف ا مان
ين و ا ر نيست  ز محدوديت در  اموال خويش برخوردا تصرفات او نوعي ا و قانون در  كه در شرع 

  .بيشتر جهت حفظ مصالح خود او است نظر گرفته شده، 
ين اختالف نظردارند ولي  فقهاي كرام با وجود ا يه باهم  كه در مورد محجوريت شخص سف

ين  يه دانسته شود و در ا يط خاص محجورعل نظراند كه بايد سفيه تحت شرا ين  به ا در كل 
است   :مورد دو نظر ارايه شده 

د، در اين مورد نظر همه فقها : به موجب نظر اول رگاه شخص در حال سفاهت  بالغ شو ه
د كه طبق ارشاد ا اً « لهي كه در آيت متفق ان اهللا لكم قيام ء اموالكم التي جعل  Ĥلسفه والتؤتو ا

اكسوهم و قولوالهم قوالً معروفاً  يها و نساء آيت پنجم–و ارزقوهم ف انعكاس يافته »   سوره 
لي محجورعليه دا نسته شود و اموالش برايش داده نشود است،  يه از تصرفات  ما   .شخص سف

                                                  

ج-  25 ه حقوق خصوصي،  ر 2973، ص 4جلدي، ج11، الفقه االسالمي وادلته، دوره 1082، ص 2 منابع، دانشنام تو ، دوك

حقوق  زا 4مدني، ص فتح اهللا دولتشاهي اقرار در ه سوم، جو رض اهليت، شمار ، 1359، فضل من اهللا فضلي، مجله قضا، عوا

ج50 و49صص  مدني افغانستان،  وبل، اقرار در حقوق  ثمان ژ   .82- 80، صص 2، و محمد ع
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نظر در اين مورد صرف ب   ين اختالف  وحنيفه به ا مام اعظم اب ه ارتباط سن است يعني ا
ر 35نظراند كه مال او تا سن  ا وقتي اعتبا ين محدوديت را ت  برايش داده نشود ولي صاحبين ا

به حالت رشد برسد مي   .دهد كه 
است،  ابل فسخ  تي كه ق تصرفا ول ياران  شخص سفيه در  يه شناخته مي به ق د،  محجورعل شو

و شرط نمي)رح(با اين تفاوت كه محمد ول ابويوسف  قضاي قاضي را در حجر ا به ق  )رح(داند ولي 
قضاي قاضي در آن شرط است تاموضوع رسميت يافته و تا حدود امكان مردم از آن مطلع 

  .باشند
رعايت مصلحت سفيه طي ماده  فغانستان با  نموده است41قانون مدني ا :  چنين حكم 

ين« رسيده يا ا كه به سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتال به  شخص مميزي كه به سن رشد ن
  .»شود غفلت كاري باشد ناقص اهليت پنداشته مي

له رفته و  اين حكم متضمن مصلحت سفيه وطرف معام اش بوده وهم در آن احتياط به كار 
و  به كلي ناقص اهليت پنداشته مي يگران از ضرر ا شود كه در نتيجه هم خودش وهم د

د و بايد م مصوون  مي به حكم فقره مان  قانون مدني توسط 319 ماده 2عامالت مربوط او 
  .)26 (اش اجرا شود سرپرست  قانوني

انگاري و  سهل فراموش كردن،  به معناي گذاشتن، ) غفل( غفلت مصدر : غفلت- 3

است بي نگاري و فراموش به سهل« در اصطالح فقهي، . خبري  كاري و قلت فطانت غفلت  ا
  .»گويند

هل سنت ن به فقهاي ا ز حجر  ز ناحيه جواز و عدم جوا دانند و  ملحق مي) سفه(يز غفلت را ا
است كه نمي«: اند كه در تعريف عاقل گفته ا  وي كسي  پي برد، ام د به اسباب سود و زيان  توان

است اشي از ضعف ادراك وي  يه و غافل در آن است كه سوء تصرف غافل ن   .»تفاوت سف
ول يه و غافل اين است كه ا نسته در برابر سود و زيان خود  فرق بين سف ذكر به صورت دا ال

بي تي مي موقف به كلي  ولي غافل به بي تفاو ول  گيرد  است بناء  عارضه ا ني مواجه  و نادا ري  خب
 .شود كسبي و دومي طبيعي شمرده مي

لي  ات و اداره امور ما به پيروي از احكام فقه اسالمي غافل را در تصرف افغانستان  قانون مدني 
ول ماده  يه ميشبيه سف ز «: نمايد  چنين حكم مي546داند و طي فقره ا بعد ا تصرف غافل 

ر مميز مي تصرفات صغي رحجر، تابع احكام  و به موجب فقره دوم ماده » باشد ثبت قرار مبني ب

                                                  
ه حقوق خصوصي،ج-  26 بل الذكر، ص 1076، ص 2 منابع، دانشنام ثر ق ناهللا فضلي عوارض اهليت، ا   .75، و فضل م
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بطال پنداشته نمي«مذكور   بل ا بل از ثبت قرار مبني برحجر صحيح بوده و قا شود،  تصرف ق
ين استث مگر ا اشدكه در نتيجه  رفته ب  .)27(»مار يا توطيه صورت گ

ات : حجرحكمي؛ دين و افالس– 4 تصرف است كه محكمه شخصي را از   حجر حكمي آن 
نمايد   .قولي منع 

اعده توضيحي  افالس در ق ات قولي، تصرفات فعلي و حجر به سبب دين و  تصرف موضوع 
ب سيمينار سال  قواعد مربوط به حجر مديون و امتناع وي از اداي دين مصو1مندرج فقره 

به طور ذيل توضيح شده است1350 ات   : روساي محاكم والي

ات قولي عبارت است از « كه  ل آنكفاله و حواله و امثا هبه، : عقود و التزامات مانند: تصرف
ات فعلي است بل تصرف لي است كه از انسان صادر مي. مقا ات فعلي عبارت از اعما تصرف   .شود و 

ات قولي موثر ا اطل ميحجر در تصرف احكام مرتبه برآن را رفع و ب نه  ست كه آثار و  سازد 
ء اگر محجور مال شخصي را تلف كرد مجبور به جبران خساره است ولي  ات فعلي را بنا تصرف

يست   .»اگر مال خود را براي شخص هبه كرد، صحيح ن
ات در  ز تصرف به حكم محكمه ا است كه مديون مفلس  و افالس در موارد حجر حكمي  دين 

وع ميام نظارت محكمه  قرار مي وال خود ممن و اداره اموال شان تحت  و چون . گيرد شوند 
ات قولي و فعلي شان از نظرشريعت و  هيچ تصرف گونه تصرفي در اموال خود ندارند بناء كليه 

ار دانسته نمي شود بل اعتب   .)28(قانون قا

  منابع
، . الزحيلي دوكتور وهبه -1 حسان، ، 4جلد) جلدي11دوره ( الفقه السالمي و ادلته م2006نشر ا  .  
ج السنهوري،  -2 جديد،  بدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني  رع تو يروت1دوك مصادرااللتزام، ب ي : ،  رات الحل منشو

ه    .م2000الحقوقي
مي،  -3 ج اما مدني،  تور سيدحسن، حقوق  تهران1دوك ويان، : ،  چاپخانه كا ريحان  تشارات ابو  . ش1346 ان

و طا -4 مسعود  خصوصي  دوكتور محمدعلي،  هري، انصاري،  حقوق  ه سه جلدي(دانشنامه  ن ، )دور ، تهرا و دوم : جلد اول 
محراب فكر،  رات  تشا  . ش1384ان

يظ اهللا،  دانش،  -5 حقوقي«دوكتورحف يت  ،  ، »اهل ولتي، : كابل مجله قضا  .ش1365، سال 6شماره  مطبعه د

                                                  
، صفحات  منابع، -  27 بل الذكر بداهللا، اثر ق ظام الدين ع خصوصي197-195 ن ه حقوق  و فضل 1440، ص 2ج: ، دانشنام  ،

ثر قبلي، صص    .76- 75من اهللا فضلي، عوارض اهليت، ا

واليات منعقده سال-  28 روساي محاكم  نار  سيمي ه قضا 1350 منابع،  ل : كابل(، مجل سا ه دولتي،  مطبع  ، ه فوق العاده شمار

و36، ص )1351 ، صفحات   ثرقبل الذكر جلد دوم، ا ي افغانستان  محمد عثمان ژوبل،  اقرار درحقوق مدن   .6و5 
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يز،  - 6   مدني افغانستانحقوق فاميل از نگاه فقه ا«پوهاند غالم محي الدين،  در انون  ، : كابل ، »سالمي و ق يرمطبوع ثر غ ا
تون كابل  ه پوهن خان  .ريفرنس كتاب

ج -7 معين،  يين، فرهنگ فارسي  تور محمدمع ير، تهران1دوك تشارات امير كب موسسه چاپ و ان ي :  ،  شركت سهام
،  .1343هنر

تهران -8 مدني،   تح اهللا، اقرار در حقوق  تور ف ولتشاهي، دوك تشارات تابان ،: د  .1342ان

هخدا -9 ، لغتنامه د ح  ، 95شماره . دهخدا، علي اكبر تهران4:حرف   .ش1343چاپخانه دانشگاه،:  
تاب - 10 ، ك ه االحكام ح اتاسي مجل ، : راشد سلجوفي، محمدصديق، شر تاليف محمد خالد اتاسي،  حجر  ، ل اكراه وشفع : كاب

،  .1360ترجمه غير مطبوع  ريفرنس كتابخانه قضا

ه ژوبل،  - 11 ه االحكام، جمحمد عثمان، مجموع مجل ومسايل فقهي  عد  ، : كابل ، 3و2 قوا رات ستره محكمه ه  انتشا مطبع
 ،  .ش1381 بهير

حقوق مدني افغانستان، كابل ژوبل،  - 12 ثمان، اقرار در  محكمه، : محمد ع تي، انتشارات ستره  ه دول  .ش1370مطبع

سال - 13 نعقده  محاكم واليات، م تشارات س1350ستره محكمه، دومين سيمينار روساي  ه ، ان تره محكمه، كابل  مطبع
ولتي،  .ش1350د

مدني،  - 14 حقوق  مرتضي،  تورسيد  ه دوك و قاسم زاد ن  حسي محجورين(صفايي، دوكتورسيد  و  ن)اشخاص  تهرا مان : ،  ساز
تدوين كتب،   .ش1382 مطالعه و 

مدني عبداهللا،  - 15 ،: قواعد عمومي عقود، كابل/ نظام الدين، حقوق  سعيد رات  تشا  .ش1387ان

م الدي عبداهللا،  - 16 يقي، نظا شخاص حق و محجورين، كابل ن، حقوق ا ،: حكمي  يد  . ش 1387انتشارات سع

ره  مطبعه دولتي، : ، مجله قضا كابل»مكلفيت واهليت«فضل من اهللا،  فضلي،  - 17  . ش1353 ، 8-7شما

يت حقوقي«فضل من اهللا،  فضلي،  - 18 ولتي، : ، مجله قضا، كابل»اهل  . ش1359 ، 2شماره  مطبعه د

رض اهليت«فضل من اهللا،  فضلي،  - 19 ولتي، : ، مجله قضا، كابل»عوا ،  مطبعه د  . ش1359 شماره سوم

مدني - 20 حقوق  تورناصر،  ان، دوك ، /  كاتوزري ردادها، جلد دوم ي : تهران قواعد عمومي قرا شركت سهام تشارات  ،  ان انتشار
 .ش1383 چاپ ششم،  

ه االحكام،  لبناني،  - 21 مجل ، شرح  يروت سليم رستم باز  .  ع1923  مطمبعه االدبيه،: ب

گرودي،  - 22 ن لن حقوق، تهرا نولوژي  ترمي ر جعفر جعفري،  نج دانش، : دوكتو ،  انتشارات گ زدهم  .ش1381 چاپ دوا

رت عدليه،  - 23 مدني« وزا ـون  انـ و1ج» ق سمي، كابل2   1355 جدي 15شماره فوق العاده،  مطبعه دولتي، : ، جريده ر
  .ش



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

پيكان   پوهنمل ثريا 

  
  
  
  

ت، ازدواج در تشكيل  يشينه تاريخي دارد، اجتماع امروزي كه جامعه، ملت، دول خانواده پ
اج است از  نفوس  كشورها را تشكيل داده است همه ثمره ازدو مدار مشروع و قانوني  هاي دوا

مع و دولت اين سبب مي اعث رشد   خانواده،ها توان گفت كه در اساس، جوا ها قرار داشته و ب
ين سبب . اند كمي وكيفي شده ين از ا بق به قوان اج مشروع، مطا به اساس ازدو تشكيل فاميل 

رعايت ارزش هاي اخالقي مانند محبت،  نافذه و شريعت اسالم در جوامع اسالمي جهت 
ين همه ارزشمندي و انتقال ا تقابل، خير خواهي، پرهيزكاري،  ز  تعاون، احسان، همكاري م ها ا

مع مي يشرفت جوا دت، ترقي و پ به نسلي مايه سعا انون مدني كشورها . رددگ نسلي  بق به ق مطا
ين زن و مردم به  است كه ب ك نوع عقد  اج عبارت از ي فغانستان، ازدو به خصوص قانون مدني ا

نعقاد مي ا عرفي ا و ي ين دو طرف صورت ميزماني كه . يابد طور رسمي   ،جانبين عقدپذيرد،  ب
به ع ها مي ها و مسووليت متقبل يك سلسله مكلفيت بطه  د  قد كه انجام دادهشوند و در را ان

ن . گردند ملزم به رعايت آن مي بستگا است، وا ين عقد، كه عبارت از زن و مرد  بر عالوه طرف
ين عقد دخيل مي ين و اقارب نزديك آنها نيز در اجراي ا ند والدين طرف عقد ازدواج . باشند مان

ن خانواده شكل مي اساس آ   .گيرد يكي از قراردادهاي مهم است كه به 
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  همسران در برابر يكديگرمسووليت 

ين قراربا عقد    ين قرارداد، طرف در برابر هم مكلف به رعايت ) زن و شوهر(داد ا
  .شود هاي حقوقي، اخالقي و عاطفي مي مسووليت

 زن و شوهر در برابر كودكان شان  ها مساوي است؟ در ضمن مسووليت  آيا اين مسووليت
به بحث گرفته است يل را  مقاله حاضر همين مسا   . چگونه خواهد بود؟ 

  بحث اول

و از عقد ازدواجحق   ق زن بعد 

وع  ين دو ن است كه ا وع حقوق تاكيد شده  اج به دو ن بعد از ازدو بطه به حقوق زن  در را
لي مي لي و حقوق غير ما   . باشد حقوق عبارت از حقوق ما
لي زن كه شوهر مكلف به رعايت آن مي نفقه، حق مهر و حق  حقوق ما باشد عبارت از حق 

اشد، اما حقوق غير ما ميراث مي بارت از آن دسته حقوقي است كه سنجش شده ب لي زن ع
و آمد  نمي اجازه مالقات رفت  وق عبارت از برخورد نيك شوهر در برابر زن،  وع حق ين ن تواند، ا

ن  با والدين و دوستان، اذيت و آزار نكردن زن، حق تمتع جنسي زن، رعايت عدالت در ميا
تي اشد زنان در صور   . كه چند همسري مطرح ب
نسا آيه )ج(برخورد نيك با زن خداونددر مورد  و عاشروهن «: فرمايد  مي19 در سوره 

ا اهللا فيه خير كثير جعل  اً و ي ن : ترجمه 1»بالمعروف فان كرهتمو هن فغني ان تكر هوا شي با زنا
يشان مورد قبول و پسند شما  خويش به طور شايسته و پسنديده معاشرت كنيد پس اگر ا

يد چيزي را  د، شا نگردن هاي   در آن خوبي)ج(پسند نكنيد و آن را بد بدانيد كه خداوندواقع 
اشد ته ب   . فراوان را نهف

ر خوب با  از ترجمه آيه متذكره فهميده مي ر، كردار و رفتا شود كه شوهران در گفتا
ن  از زنان به شوهرا اگر كدام عادت  د،  بگيرن رفتار نيك كار  ن شان از خلق خوش و  همسرا

اسالم ناپسند واقع گردد بايد ا د، چنانچه حضرت پيغمبر  بگيرن يي كار  ز صبر و شكيبا
اشند «: اند فرموده ار را داشته ب زن و فرزندان خود بهترين رفت آنهاي هستند كه با  بهترين شما 

  . 2»ام از همة شما بهترم و من براي خانواده
بعضاً به نسبت س د،  زن از والدين و اقارب وي شو مانع ديد و باز ديد  و تفاهمات شوهر نبايد 

يكان شوهر صورت مي به مشوره والدين  و يا رنجش كه ميان والدين زن و نزد د، شوهر  گير
زل والدين مي به من نم  نع رفت و آمد خا لي. شود خود ما د  كه مسايل شخصي نمي در حا توان

وقوع مريضي بطه محدود نمايد، حتا در حاالت عاجل و  ين را ها و حوادث ديگر  حق زن را در ا
دت زن مي ارب بشتاب   . واند بدون اجازه شوهر به خدمت والدين و اق
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تكميل مي  يكديگر را  دگي خانوادگي زن و مرد شخصيت  ب و اذيت به هر  در زن كنند، آسي
  . يك از آنها تاثير باالي هر دوي آنها دارد
ت مورد و شوهر نبايد با كلمات زشت و يا لت د وي اس د را كه مادر فرزن كوب همسر خو

و كرامت زن مياذيت و آزا ر دهد، زيرا اين عمل از شخصيت  و بي ر قرا هد  ر  كا مي در براب احترا
او پنداشته مي ني  نسا تعال مي. شود كرامت ا و «: فرمايد خداوند م اً كتعتد  تمسكو هن ضرار وال 

ذلك فقد ظلم نفسه   . 3»او من يفعل 
ي: ترجمه به تنها به خاطر  اذيت و آزار آنها را نگاه نداريد و هر كس چن به راستي  ن كند 

  .كند خويشتن ستم مي
فغانستان در ماده ،در مورد ضرر و اذيت مرد نسبت به زن  چنين تاكيد 183 قانون مدني ا

ر «: ورزد مي ن  آنها غي هر گاه زوجه از معاشرت زوج ضرري را ادعا كند كه تداوم معاشرت ميا
يد ممكن گردد زن مي تفريق نما   .4»تواند در محكمه حق مطالبه 

ان تطعمها اذا طمت و آن تكسوها اذا كسوت و ال تضرب «: همچنان حديث مبارك است
و ال تقبح و ال تهجر اال في البيت ه غذا  5»الوجه  ر شما آن است هرگا يعني حق زن شما ب

و  ني و بر چهره  به وي غذا بدهي و هرگاه لباس پوشيدي به وي نيز لباس بپوشا صرف كني 
ا  صورت او و او ر ا ترك نكني مگر سلي نزني  و ر ري و ا ه نگي و كنار و از ا و قبيح نسازي  زشت 
  .ات در خانه

تي كه مرد داراي چند همسر  يكي از موارد بسيار رعايت عدالت ميان زنان است، در صور
رعايت كند ين زنان خود عدالت كرده . باشد بايد عدالت را  خداوند متعال براي كساني كه در ب

است نمي   . 6»ن خفتم اال تعيللوا فواحدهفا«: تواند فرموده 
ن آن بوديد كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، به يك همسر اكتفا كنيد   . اگر نگرا
رعايت عدالت مادي و معنوي در حد توان ميان زنان خود مي به  شوهر . باشد شوهر موظف 

يگر در غذا، لباس، مسكن ترجيح دهد   . نبايد يكي از نسبت به د
يل قلبي و غير ارادي انسانت مگر آنچه كه نمي . ها است وان مانع آن شد عبارت از تما

شما نتوانيد از نظر محبت قلبي «:  فرموده است129 در سوره نسا آيه )ج(چنانچه خداوند
ا به كار بگيريد و توان خود ر ولي از زني . ميان زنان عدالت كامل كنيد، هر چند همه كوشش 

د به طور  ر ميكه با او ميانه خوب نداري د، اگ و را بالتكليف نسازي و ا يد  دوري نكن ن خود كلي  ا
نماييد، خداوندصفا و صميميت را زنده نگه  به راستي ) ج(داريد و پرهيزگاري را پيشه 

است و مهربان    . 7»بخشانيده 
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ز مي   اج با بيش از يك زن را در حاالت ذيل مجا افغانستان عقد ازدو   :داند قانون مدني 
تي كه خوف عد- 1 ين زوجات موجود نباشد در حال   . م عدالت ب
لي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و - 2 تي كه شخص كفايت ما  در حال

  . تداوي مناسب را دارا باشد

  بحث دوم

  هاي مالي مسووليت

لي از جانب شوهر مي دواج، زن داراي سه نوع حقوق ما ين حقوق عبارت  بعد از عقد از اشد ا ب
ين حقوق مسووليت از حق نفقه، ح است، كه شوهر در فراهم آوري ا ق مهر و حق ميراث 

  . دارد
ن چنين صراحت دارد:  حق نفقه- 1 فغانستا د نفقه زن، قانون مدني ا نفقه زوجه «: در مور

نظر به » مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان مالي زوج امروز 
و كه حق كار براي زن و مرد هم از  اين اعالميه جهاني حقوق بشر  اساسي و هم  نگاه قانون 

ين ميثاق ز نگاه شريعت اسالم كار زن منع قرار داده  هاي ب به رسميت شناخته شده و ا لمللي  ا
و هكذا كار كردن كه در گذشته است  ن  نشده  د مايه ننگ و كسر شا ر فزيكي بو ر كا ها  بيشت

نداشت و توسط شوهران نفقه شد و زن آزاد نيز به آن دل نجيب زادگان تلقي مي چسپي 
د و كار منحيث مكلفيت صرف براي بردگان بود اما در عصر حاضر كه كار منحيث  مي شدن

به فزيكي آن محدود و جن ته شده  زماندهي  حق پذيرف و سا رهاي فكري  تر شده و بيشتر كا
است كه نه تنها ننگ تلقي نمي لكه سبب ارتقاي شخصيت زن مي امور مطرح     .شود شود ب

ز و حق ر براي زنان و حصول امتيا دي  بناء تامين حق كا اقتصا ر به استقالليت  زحمه كا ال
نفقه زوجه و اطفال همه به دوش زوج و . كند شان كمك مي ين رو  ز ا صالحيت داشتن زن (ا

نفقه اعضاي فاميل منطق قبلي را كه نشستن در ) اش در عدم استفاده از دارايي شخصي در 
ر دار ب منزل و عهده زن را خدشه دا ودن مطلق شوهر در اين زمينه اصل برابري حقوقي 

  . سازد مي
يي  و دارا و مالك معاش  ر خويش استفاده كرده  ز حق كا يط فعلي زنان كه ا بناء در شرا

ر، به طور قانوني به نفقه اعضاي فاميل و تربيه اوالد، حفاظت  شده اند بايست در پهلوي شوه
يي خان زل و دارا م از اموال من ين امر به استحكا د، البته ا واده مسوول و شريك شناخته شو

يد هاي فاميلي و ايجاد خانواده سالم كمك مي پيوند   . نما
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ين   بل ديد است اما قوانين ما در ا ين اشتراك قا هر چند از لحاظ عرف و عنعنه تا حدي ا
تاج اجتماعي و س زمينه صراحت نداشته و استن يط  د با شرا  - ياسيهاي فقهي قديمي باي

ر مسوول در  و غي زل  ز انزوا در كنج من نطباق داده شود و زن ا مع در عصر حاضر ا حقوقي جوا
وق در امور مادي و  و منحيث يك انسان كامل الحق لي خانواده، بيرون آورده شود  امور ما

اجتماع شناخته شود   . معنوي خانواده و 
هرگاه زوج از اداي نفقه «:  قانون مدني در مورد نفقه چنين تذكر داده است119ماده 

نفقه مكلف  به اداي  د، محكمة باصالحيت، زوج را  ا تقصير وي در آن ثابت گرد ورزد و ي امتناع 
و » گرداند مي ات  به اساس آي نفقه بر زوج واجب است و اين موضوع  از نگاه فقهي نيز تامين 

  . احاديث نيز ثابت شده است
د متعال فر6چنانچه در آيه  محل سكونت براي زنان آماده «: موده است سوره طالق خداون

لي خود به تناسب توان ما ن ضرر . سازيد، در آنجاي كه شما در آن سكونت داريد و  ه ايشا و ب
د آيد و اگر آنها حامله بودند پس  ين كه مشكالت و تنگ دستي براي شان وار نرسانيد تا ا

ا ن تا زماني كه بنهند حمل خود ر به ايشا   . 8»نفقه بدهيد 
اتقوا اهللا في «: اند است كه فرموده) ص(چنان حديث پيامبر اسالم حضرت محمدو هم
لمعروف... النساء هن باا هن عليكم رزقهن و كسوت د 9»و ل  اي مردم در باره حق زنان از خداون

است و لباس مناسب به وجه پسنديده الزم  روزي  يشان بر شما  و از ا موضوع . متعال بترسيد 
افغا ر نفقه در قانون مدني  به جديت تاكيد شده است حتا در حاالتي كه شوه نستان بسيار 

انون مدني 114 و 110حبس و يا غايب باشد، تامين نفقه بر وي واجب است طبق ماده   ق
ز  اشد ا است و زن حق دارد مسكني كه قابل زيست ب افغانستان تهيه مسكن بر زوج واجب 

در اين . جانب شوهر آماده شود زوج  لي  د البته توان ما اگر مر رفته شده اما  قانون در نظر گ
اشد بودن رضايت آنها نمي د زنان را در منزل واحد نگه داراي دو زن ب ين صورت . دارد توان در ا

  . رضايت زنان شرط است
لي زن است و آن عبارت از اشيا و پول نقد است كه توسط :  مهر- 2 مهر يكي از حقوق ما

باالي . شود ر به پرداخت آن ميشود و زوج مجبو زوجه مقدار آن تعيين مي مهر حق كامل زن 
ر تهيه و پرداخت آن مسووليت دارد است، شوهر ب د متذكر شد كه مهر ملكيت . شوهر  باي

ا ندارد تصرف به آن ر د و هيچ كس حق  موضوع تعيين مهر در . شخصي زن پنداشته مي شو
فغانستان نشر و چاپ گرد ز جانب ستره محكمه ا : يده چنين استنكاح نامه جديدي كه ا
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ا  زوجه مي«   ين حق استفاده كند و مهر خود ر نكاح در محكمه ذيصالح از ا تواند در حين عقد 
يد   .»تعيين نما

و اتو النساء «: درمورد تاديه مهر آيات متعددي وجود دارد كه يكي از اين آيات اين است
هن نحله ضايت و رغبت باشد به ر  يعني مهرهاي زنان را در صورتي كه بخشش مي10»صدقات
است. خويش بپردازيد به شوهر    . پرداخت مهر وجي

ا انجام دهد ين وجيبه ر بق به سنت پيامبر هر شوهر بايد ا اسالم . مطا   حضرت پيامبر 
نكرده است   . هيچ يك از زوجات مطهرات خود را بدون مهر نكاح 

  مهر مسما و مهر مثل: باشد مهر به دو نوع مي
زه و مقدار  اج مشخص ميدر مهر مسما اندا ين در هنگام عقد ازدو به رضايت طرف شود  آن 

اشد و طرفين مي يعني هر دو جانب در مورد مقدار آن موافق مي توانند اين مقدار مشخص  ب
ين مورد ماده  يل دهند در ا ر 102شده را ازدياد بخشند و يا هم تقل  قانون مدني چنين تذك

  :داده است
ر مهر را بعد از  زوج مي- 1 نمايدتواند مقدا ازدواج تزييد    . عقد 

بع شرايط زير است دت در مهر تا   :در حاالت فوق زيا
دت مهر معلوم باشد؛ - 1    مقدار زيا
و اين زيادت را قبول كند؛ و - 2    زوجه يا ولي ا
اشد- 3   .  رابطه زوجيت باقي ب

مهر مثل بر عكس مهر مسما، در حين عقد ازدواج مقدار آن توسط جانبين مشخص نشده 
نيبلكه اند دواج با درنظر داشت مماثلت زوج با زنا بعد از عقد از ه و مقدار آن  كه از فاميل  از

اشد معين و مشخص مي   . گردد پدري او ب
نسته مي   : شود كه زوجه در حاالت ذيل مستحق مهر مثل دا

اج اصالً اسم گذاري نشده باشد؛- 1    مهر در عقد ازدو
به صورت غير صحيح در زمان- 2 اج اسم در صورتي كه مهر    گذاري شده باشد؛  عقد ازدو
تي- 3 اج نفي شده باشد؛ و   در حال   كه مهر حين عقد ازدو
اشتباه انجام داده باشد- 4   .  در صورتي كه مرد عمل جنسي را در اثر 

د، زن نيز در برابر  مردي نماي لي زن عمل  لي و غير ما و تامين حقوق ما كه با قبول مسووليت 
ن گرددهاي دارد كه بايد او مسووليت به انجام آ ين مسووليت.  متعهد  ها عبارتند از اطاعت  ا

يي خانواده، حفظ  مشروع، تربيت سالم فرزندان، اداره اموال منزل، محافظت از ثروت و دارا
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زل شوهر، مي  ا . باشد حيثيت شوهر، همكاري در منزل، پرستاري از شوهر، سكونت در من ب
يل فوق ذكر از جانب زن در براب رعايت مسا ر شوهر كانون خانواده مستحكم بوده و زندگي ال

  .رود خانوادگي به صورت درست و خوب به پيش مي
در مورد حق ميراث بايد متذكر شد كه زن از مال شوهر و شوهر از مال :  حق ميراث- 3

  . تواند زن ارث برده مي
ر گاه شوه زن از اموال شوهر چهارم حصه و هشتم حصه مستحق ميراث شده مي ر تواند ه

دختر و پايين ر، نواسه پسري و يا  باشد يعني پسر، دخت تر  از خود فرع مستحق ميراث نداشته 
ر  اشد، در اين صورت، زن مستحق چهارم حصه ميراث از اموال شوه نداشته ب از آن وجود 

وجود باشد در اين صورت هشتم حصه اموال متروكه . گردد مي اما اگر فرع مستحق ميراث م
رث داده ميشوهر براي زن به ط   . شود ور ا

ز مستحق ميراث از اموال زن مي ربع اموال متروكه زن . گردد شوهر ني ف و  كه اين حق نص
اشد در اين صورت نصف اموال . باشد مي تي كه زوجه فرع مستحق ميراث نداشته ب در صور

ين صورت . گيرد متروكه به شوهر تعلق مي رع مستحق ميراث موجود باشد در ا اگر ف اما 
  .تواند  حصه اموال متروكه زوجه را مستحق شده ميچهارم

  هاي غير مالي مسووليت: بحث سوم

ر يك بر عالوه مسووليت ر در براب هاي  ديگر، يك سلسله مسووليت هاي فردي، زن و شوه
ين مسووليت مشترك معنوي ز  ها عبارت اي نيز دارند كه ا ذت بردن ا و ل د از حق استمتاع  ان

تر  و شوهر، حق حضانت، ايجاد حرمت مصاحره و از همه مهمديگر، توارث ميان زن  يك
لم فرزندان كه حاصل ازدواج  آنها  مسووليت مشترك زن و شوهر در قبال تربيه و پرورش سا

اشد است، مي   . ب
شود و هدف از سكونت مشترك اين  هاي مشترك باعث سكونت مشترك مي مسووليت

به طور جداگ بعد از عقد ازدواج زيستن  ر ممكن است، از نظر حقوقي و اخالقي است كه  نه غي ا
بط با يك به حفظ روا اشند ديگر و سكونت مي زن و شوهر مكلف  در اين صورت شوهر مكلف . ب

نگه است تا زن را به مسكني كه خود زيست مي ر  كند  دارد و زن نيز در منزلي كه شوه
نمايد، سركشي زن در زندگي مشترك با شوهر د ر تدارك ديده است زندگي  ر منزلي كه شوه

اجبار حقوقي را به بار مي آورد   . تدارك ديده است، يك سلسله 
ار بدني و جسمي در اين موارد  در مورد اين اجبار محاكم كمتر توجه نموده است، اما اجب

  . كند مشكل حقوق بشري زن را مطرح مي
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ين از تواند جريمه نقدي وضع كند و اگر به منظور اجبار زن و يا شوهر، محكمه مي    طرف
يشتر وضع مي حكم محكمه سرباز مي وع اجبار موثر به  زند جريمه روزانه ب ا اين ن گردد، ام
  . تعهد آنها نخواهد شد

است كه منزل ديگر براي وي  شوهري اع ورزد، ملزم  زل خود امتن تن زن در من كه از پذيرف
اع ورزد نفقه وي سلب يستن در خانه شوهر امتن   . شود  ميتهيه نمايد و اگر زن از ز

و مرد  يكي از مسووليت هاي مشترك زن و شوهر عبارت از تربيت نسل آينده است زن 
اً اداره خانواده را عهده رند، توجه به  مشترك و هر دو به پرورش اوالد خود مسووليت دا ر بوده  دا

يكي از مسووليت صحت، درس، هاي مشترك والدين   تعليم، رشد مادي و معنوي كودكان 
وه در مورد برخورد نسل آينده در برابر مردم و جامعه، و كنترل آنها در تحكيم است، بر عال

پدر و مادر دارد ن و رفقاي شان ارتباط به    . روابط با دوستان هم صنفا
زن و شوهر مكلف اند در صورت مريضي، كودك را به داكتر ببرند و يا اگر در مكتب 

و رسيدگي مشكلي برايش ايجاد مي د به ا د، باي ز شو و مواظبت ا ز اطفال  نمايند، مواظبت ا  
اشد هاي مشترك زن و شوهر مي همديگر از مسووليت و . ب از مسايل مشترك ميان زن  يكي 

ازدواج است به تعهد و عقد  ري  ا شخصي ديگري . شوهر وفادا ا زن ب بط مرد و ي ري روا برقرا
ر مبنا خالف موازين اسالم و قانون موضوعه مي و مجازات آن نيز ب ي قانون مشخص باشد 

  . است
االي فرزندان و تاثير  است، بر هم خوردن كانون خانوده، تاثير بد آن ب ني  نگرا آنچه كه مايه 

ن در جامعه مي اشد منفي آ احيه پيمان در نهايت مي. ب شكني و عدم  توان گفت كه خانواده از ن
د، و حرمت خانواده رعايت تعهد، صدمه بزرگ را متقبل مي ز هم مي شو ني . شدپا ها ا همسرا

يمان شكني ه به مراجع  گردند، مي ها متضرر مي كه از ناحيه پ ن خسار تواند به عنوان جبرا
وي از جانب شخصي كه  و معن دي  ات ما و طالب جبران خسار يي مراجعه كند  و قضا عدلي 

  . تعهد را رعايت نكرده، شود

  نتيجه
افذ اس با رعايت قواعد متعددي ت و مردان بعد از عقد كه در كشور اسالمي افغانستان ن

به حساب مي و مرد  اجبات زن  ز و آنها ا و تعميل  ا  رود،  ازدواج به يك سلسله تعهداتي كه اجر
  . شود پابند مي

د را مكلف مي نساني زن، مر لم داشته و حقوق مالي و  حق ا د سا د تا در برابر وي برخور ساز
ا حيثيت و شخصيت  يد ت تالش نما ا رعايت كند، و  لي زن ر به قواعد غير ما بق  زن را مطا
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يست در برابر زن شخصيت و حيثيت او را صدمه مي. جاري محترم بشمارد  ار ناشا و  رفت زند 
ني باعث تضعيف روحي وي مي ين صدمات روا ن  گردد، روش ناسالم و زشت بر عالوه ا كه روا

است نيز  زن را خدشه دار مي اطفال كه حاصل زندگي مشترك مرد و زن  كند، باالي روان 
  . گذارد اثيرات منفي ميت

لي در كشور ما چنين عمل هيچ نداشته، در حا د و  گاهي مؤيده  كه اذيت و صدمه روحي افرا
  . باشد اشخاص در كشورهاي ديگر مستوجب جبران مي

بعد از عقد ازدواج در قبال اطفال بسيار مهم است، پدر و مادر  مسووليت هاي زن و شوهر 
ا در پرو و تربيه آنها سهم مساوي داشته باشندهر دو مسووليت دارند ت زن در خانه . رش 

ا  متوجه مواظبت آنها مي تماس فرزندان ب د در خارج از منزل توجه نمايد تا از  و مرد باي باشد 
د نماي وگيري  د جل   . اشخاص كه تاثير منفي باالي اخالق و تربيه آنها دار
ين نيست كه از هر امر ناد به معناي ا . رست وي اطاعت گردداطاعت مشروع از شوهر 

م مؤيده  ين امر از جانب زن كدا ر و عدم رعايت ا زل والدين از جانب شوه تن به من نعت رف مما
اجازه شوهر ماندن، . قانوني ندارد ند مريضي اطفال، حوادث ناگوار، منتظر  در حاالت عاجل مان
هد زيرا در اين صورت جان كسي در خطر است و ياهم واقعه ناگو الزامي نمي ار به وجود خوا

بي به معناي  ين    . تواند مسووليتي بوده نمي آمده است، پس ا
اموس، نام و نشان خانواده شوهر از مسووليت ي حفظ حيثيت و كرامت شوهر، خانواده، ن  يها

رج گذارند ن به آن ا د زنا از مسووليت. است كه باي والد سالم حفظ دارايي خانواده  هاي  تربيه ا
است، زير رعايت اين مسووليتطرفين خصوصاً زن  نواده تواند زن ساالري را در خا ها مي ا با 

به دست  رونق داد و صالحيت تصاد خانواده و فرزندان را  هاي قوي سرپرستي از خانواده، اق
  . آورد

تصاد خانواده سهيم هستند، اما  زنان زيادي وجود دارند كه به طور مستقيم در پيشبرد اق
اليت   . شود ان ناديده گرفته ميها از جانب مرد اين همه فع

  :گردد هاي مشترك ميان زن و شوهر مراتب زير پيشنهاد مي با درك مسووليت
انوني وضع گردد؛- 1 ان قرار ق    در مورد لت وكوب و اذيت و آزار زن
نساني زن طي مقرره- 2 رفته شود؛  احترام به كرامت ا   اي در نظر گ
اج به حيث مسووليت  تفهيم حقوق مالي زن و حق مهرية وي در هنگام - 3 عقد ازدو

  محاكم و خطبه خوانان عقد در قانون تسجيل گردد؛  
به وفاداري گردند؛ و - 4 تعهد  اج م    جانبين حين عقد ازدو
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تصادي آنها و عدم تصاحب آن از - 5   به عوايد اق  رعايت حقوق مالي زنان و ارزش دادن 
و قانون عملي گردد   . جانب شوهر مطابق حكم شريعت 

  ماخذ
ه النسا، آيه  ق-1   .19رآنكريم سور
حسان، -2 تهران، انتشارات ا جهان معاصر،  ه در  ، فقه خانواد و هبه   .140، ص 1382 زحيلي، 
ثر، ص -3   .140 زحيلي، وهبه، همان ا
ماده -4 مدني افغانستان، جلد اول،    .183 قانون 
يوند، -5 يل، كابل، انتشارات م حقوق فام بدالقادر،  ، ع خواه   .198، ص 1387 عدالت 
ثر، ص - 6 ، همان ا   .141 زحيلي، وهبه
سوره النسا، آيه -7  129.  
سوره طالق، آيه -8  6.  
، ص -9 همان اثر بدالقادر،  ، ع خواه   .171 عدالت 
، ص - 10 ثر قادر، همان ا بدال ، ع ت خواه   . 179 عدال



 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  قانونيار محمد صادق  صائم  

   

  

  مقدمه

ن پيروانا م اديان، بزدواج، در ميا تما اج . تفاوت وجود داردهاي م قاعدها   اسالم ازدو ا دين  ام
ين مورد پرداخته  را يك امر جدي اخالقي، اجتماعي و شرعي دانسته، بنابراين به جزئيات در ا
د  اج تعيين كرده است كه ازدواج با كدام شرايط صورت بگير و چارچوب مشخصي را براي ازدو

اج معتبر است ين شرايط براي ازدو   . و چرا ا
اج درنظر گرفته شده است همه عقلي و منطقي است برايرايطي كه در اسالمش   .  ازدو

له حاضر به شرط اج و محرمات نسبي  بنابراين در مقا اج و به محرمات مطلق ازدو هاي ازدو
ن  شدهدر ازدواج پرداخته اسالم از آ اسالمي ازدواج را با حكمتي كه  دگاه   است و در كل دي

ته است بازتاب ي،در نظر داشته   . اف

  فصل اول

  شروط انعقاد عقد نكاح

و تقد و دخالت قضا  اغلب از سرنوشت  نكاح  م زياد يدر عقد  ت عوا ر، آن هم به اساس برداش
را يت اينآيد ولي واقع  بحث به ميان  مي  ست كه سعي و تالش آدمي براي انتخاب همسر ب

اخالقي طرف،اساس شرايطنظرداشت  اساسي در  اجتماعي و  و تداومشكل  نقش  تن   گرف
  .دارد
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ا پيش   ر است ب بسيار موث ين راه  درباره صفات و  ها و بررسي بيني بينش انسان در ا ها 
ين امر رخ دهد  خصايص همسر آينده تاحدود زيادي از ناهنجاري بعدها در ا هاي كه 
ري نمود پس در اسالم هرمردي با هر زني نمي بطي در  جلوگي تواند ازدواج كند اصول و ضوا

اشداين زم نظر ب نه وجود دارد، كه بايد مطرح و مورد    .ي

  اصول كلي در انتخاب همسر

  توجه به خانواده؛ - 1
ن وتقوي؛ - 2  توجه به جنبه ايما

 توجه به كفويت؛  - 3

و - 4  توجه به تناسب سني وجسمي؛ 

 .توجه به رشد و آگاهي - 5

ا ز آنها به عاقد ارتب ته شده كه برخي ا د عقد نكاح شروطي درنظر گرف نعقا ط سرانجام براي ا
بط است مي وجه صيغه عقد و تعدادي با محل عقد مرت   .گيرد و بعضي از آن مت

  عقد نكاح و ازدواج 
دواج مي ين ركن حقيقي از اما رضايت خاطر و . باشد رضايت طرفين و توافق اراده طرف

است وكسي بر آن اطالع پيدا نمي ني و دروني  نفسا تمايالت  كند، پس  توافق اراده چون از 
ين آنان در ميان باشد بايد كلمات و  زناشويي در ب ين برايجاد پيوند  تصميم طرف عباراتي دال بر

دل  د وب اج ر ين دو طرف ازدو ات و جمالت ب و عبار لي دروني را بيان كند  و تماي تا اين رضايت 
اج ادا مي. گردد به وسيله يكي از متعاقدين و طرفين ازدو ن  آنچه كه نخست  ر زبا د و ب شو
و ) (انه اوجب(گويند  نام دارد كه مي) ايجاب(اد پيوند زناشويي است آيد و بيانگر ايج  مي ا

د د   شود و صدور مي و آنچه كه به دنبال آن وسيله طرف دوم ازدواج گفته مي). ايجاب كر ياب
است  و پذيرش او  و موافقت  ول(كه بيانگر رضا  ن : گويند  بنابراين فقها مي. نام دارد) قب اركا

اج    .است) قبول(و ) جاباي(تشكيل دهنده ازدو

   ايجاب-1
ايجاب عبارت از اعالن اراده يك شخص است كه جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت 

  .نمايد مي
است به شخص ديگري جهت انعقاد  يگر ايجاب عبارت از پيشنهاد يك شخص  يا به عباره د

به اراده و ميل ايجاب اعتبار ايجاب معموالً  . گيرد ه ارتباط ميكنند عقد ازدواج، مدت دوام و 
  :گذرانيم اما با آن هم در سه فرضيه آن را از نظر مي



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   160

بل  ايجاب: فرضيه اول  مقا و قبولي جانب  ار ايجاب خويش  نده مدت معين را براي اعتب كن
  .تعيين نموده است كه با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد

بل،  ايجاب: فرضيه دوم و قبولي جانب مقا نموده كننده براي ايجاب خويش  مدتي را تعيين ن
ته مي ار آن درنظر گرف ول براي اعتب و عادات يك مدت معق   .شود كه مطابق عرف 

به كار گرفته مي: فرضيه سوم تواند در حضور  البته مي. شود در ايجاب اصطالح فوري 
انون مدني افغانستان در مورد چنين ابراز شده66جمعي از مردم نيز باشد، در ماده عقد «:  ق

افاده كند بدون قيد وقت درمجلس ازدواج  ول صريح كه فوريت و استمرار را  با ايجاب و قب
د واحد صورت مي   .»گير

   قبول-2

د صورت مي ول ياد مي  موافقتي كه در برابر ايجاب يا پيشنها ه نام قب   .گردد گيرد ب
يگر پذيرش ايجاب را قبول گويند وجوديت دو . يا به عباره د ول معموالً م براي صحت قب

  :ط حتمي استشر
ين: اول اشد، زيرا همان طوري كه از ماده  ا بايد مطلق و بدون قيد وشرط ب  520كه قبول 

ن بر مي رگاه مخاطب ايجاب«: آيد قانون مدني افغانستا د را طوري كه  ه ا پيشنها كننده ي
يد در واقع اين نوع اعالن ،صورت گرفته  نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نما

به جانب اراده  ول محسوب نگرديده بلكه يك ايجاب جديد  به حيث قب و ابراز موافقت ولي 
بل دانسته مي   .»شود مقا

اشد؛ چه در عقد نكاح و چه در معامالت  اين: دوم ز گرديده ب بق ايجاب ابرا ول مطا كه قب
  .تجارتي

  خالصه مطالب ايجاب و قبول
نكاح داراي دو ركن است ول : عقد  و قب   ايجاب 

ز عاقدان صادر ميايجاب قبو است كه از طرف يكي ا شود و داللت به تصميم وي مبني  لي 
ا كه ايجاب از او صادر مي. بر انساني عقد دارد   . موجب گويند،گردد شخصي ر

ز قولي است كه از طرف مقابل صادر مي داللت بر موافق در قبال  قبول عبارت ا گردد و 
ول پيشنهاد ايجاب ين شخص را قب   .كننده نامند كننده دارد و ا
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ول    ا از طرف زوجه، كالم ا اشد ي ه از جانب زوج ابراز شده ب اولين كالم را ايجاب گويند، خوا
ه  ول گويند چون رضايت ب است و كالم دوم را قب را ايجاب گويند چون متضمن معناي التزام 

است ول موجود  مي است كه در كالم ا   .1التزام و الزا
ول و قب ه ديگر ايجاب  و يا وكال يا و يا به عبار  عبارت از آن است كه از ناكح و منكوحه 

لفظ دوم . شوند اولياي شان در مجلس عقد نكاح صادر مي ول  لفظ اول عاقدين و قب كه ايجاب 
  . 2عاقدين را گويند

ا متحقق مي ول ر ين  سازد عبارت است از بيان اصلي كه در عقد نكاح ايجاب و قب نده ا كن
ين مفهوم در يك دو و يا هر دو موضوع و گاهي ا ول(ي از آن  ابت ) ايجاب و قب اشاره يا كت با 

  .شود بيان مي
لفاظ دارد  ه بيان ا ص ب د، فقهاي اسالمي توجه خا نكاح دار اساسي را در عقد  اما الفاظ نقش 

لفظي و هم صورت آن   .كه هم از جهت ماده 
نكاح با ابراز يك عبارت از يك شخص از جانب هر دو طرف  در اين كه شامل كه آيا عقد 

تي دارند اما به طور كلي  ات متفاو نظري ول باشد جايز است يا نه؟ فقهاي اسالمي  ايجاب و قب
ول لق ين امر متفق ا د داراي دو طرف  بايد گفت كه علماي اهل سنت بر ا اند كه اساساً عقو

گردد و نتايج مترتب بر هر  باشد و دو شخص است كه با دو عبارت ايجاب و قبول ادا مي مي
ين مختلف خواهد بودعقدي   . به نسبت هركدام از طرف

ين  اختالف ا به امر و ديگري ملتزم به آن است، اما مورد  به اين معنا كه يك طرف ملزم 
ا  نكاح مستثن است يا باعقد  افت برتمامي عقود صادق  است كه آيا اين اصل كه قبالً تذكر ي

  .باشد مي
نكاح با ايراد ي  مي)رح(امام شافعي يستگويد در عقد  ز شخص واحدي صحيح ن   .3ك عبارت ا

است جايز نيست كه يك شخص هم . زيرا نتايج مترتب بر آن به هر دو طرف مربوط 
م ابوحنيفه) به مطالب(و هم ) مطالب( نموده است)رح(يك چيز باشد اما  . نيز اين مورد را تاييد 
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  شرايط ايجاب و قبول در انعقاد عقد نكاح  
يط   وقتي عقد نكاح تحقق  مي اج، مترتب به شرا وب و نتايج شرعي ازدو پذيرد كه آثار مطل

اشد   :ذيل ب
يكي از آنها ديوانه يا صغيري باشد كه اهل تميز - 1 اگر  اشد،  تميز ب ين ازدواج اهل   طرف

نكاح منعقد نمي   .گردد نيست در اين صورت عقد 
د به گونه- 2 سخن خارج از اي باشد كه   ايجاب و قبول بايد در يك مجلس واقع شوند، نباي

و انصراف از عقد  و عرفاً اعراض  ين آنها واقع شود كه عادتاً  افاصله ب ين آنها بيايد ي موضوع درب
 .آيد  نكاح به حساب مي

بعد از ايجاب باشد بالفاصله  يست كه قبول  اگر مجلس طول كشيد و . البته شرط ن پس 
زي پيش ن اقع گرديد در اين اثنا چي ول و ين ايجاب و قب نصراف فاصله در ب اعراض و ا امد كه  ي

لي ندارد چون مجلس يك مجلس محسوب مي د، اشكا ه  از ازدواج تلقي گرد ين بار شود در ا
است  ها و حنبلي راي حنفي   .ها نيز چنين 

است باره در مغني آمده  ين ايجاب و قبول ايجاد گردد، عقد صحيح : در اين  ر فاصله ب اگ
ن كه مجلس برهم نخورده باشد و ط است در صورتي ين عقد در مجلس حاضر باشد و از آ رف

نگرفته باشد زيرا مجلس حكم حالت عقد را دارد ين. انصراف صورت  دليل ا د  به  كه در عقو
است وقوع عقد  ات كه . معاوضات و معامالت جاي و خيار همان مجلس  ز اداي عبار ر پيش ا اگ

اطل مي) ايجاب(دال بر قبول باشد طرفين از هم جدا شدند  ا از هم جدا شدن آنها گردد، زير ب
ول محسوب مي د  انصراف طرف قب نع ايجا آنها موا ين  ول ب ر در مجلس ايجاب و قب گردد، اگ

ندارد لقي شود ديگر قبول تاثيري  ول ت و اعراض از قب   : شود كه مجلس را قطع كند 
تي - 1 اكننده  قبول با ايجاب بايد مخالف نباشد در صور كه مخالفت قبول با ايجاب به نفع اد
ول ميايجاب ر : كند، اگر گوينده ايجاب گفت  باشد كه در اين صورت بيشتر داللت برقب دخت

ني، و قبول افغا لغ مهريه يكصد هزار اج تو درآوردم به مب كننده  خود، فالني را به عقد ازدو
ين عقد صحيح : گفت ني، ا يه دو صد هزارافغا نكاح وي را پذيرفتم به مبلغ مهر عقد ازدواج و 

ول چ استاست چون درقب به صالح و نفع منكوحه  است كه بيشتر،    .يزي آمده 
ن ) متعاقدين(هر دو طرف عقد  - 2 ز يك ديگر بشنوند كه مقصود از آ ا ا د سخنان ر باي

ن به همين منظور ادا مي اشويي باشد و بدانند كه اين كلمات و سخنا د  ايجاد پيوند زن شون
نه هم در ني لفاظ را جداگا د، چون حتا اگر معنا مفردات، كلمات و ا ابند و نفهمند اشكال ندار

رمبناي دين  هر دو مي زناشويي ب ين كلمات و الفاظ ايجاد پيوند  دانند مقصود و نيت از گفتن ا
اشد است و آنچه كه معتبر است قصد و نيت مي  .ب
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  شود الفاظ و كلماتي كه ايجاب و قبول بر آنها منعقد مي

د و تحقق مي نعقا ني ا ا به خود مييابد و صور  عقد ازدواج زم گيرد كه الفاظ  ت شكل صحيح 
ين عقد بدون ابهام و پوشيدگي و به صراحت معناي  ن شود كه طرف ني ادا و بيا به زبا و كلمات 

و ايجاد و آفرينش ازدواج را بفهمند و درك كنند   .پيوند زناشويي 
بن تيميه مي نكاح و ازدواج تل: فرمايد  در اين باره شيخ االسالم ا ن را  قي كنند هرچيزي كه آ

اج منعقد مي اشد نكاح و ازدو ول، عمل و فعلي ب لفظ، ق و   گردد و تحقق مي  به هر زبان،  پذيرد 
د با شيخ االسالم موافق هستند . همه عقود ديگر نيز به همين شكل است ين مور ز در ا فقها ني

ه  ول(ولي تنها دربار لفظ خ پذيرند و مي  آن را  مي) قب استعمال و به كار بردن  اص براي گويند 
كافي ) قبول(قبول شرط نيست بلكه هر لفظي كه موافقت و رضايت را برساند براي تحقق 

  .است
به اتفاق گفته لما  د اما در مورد ايجاب، ع ند: ان نكاح، تزويج و مشتقات آنها مان : كه با لفظ 

ين دو لفظ و مشتقات آنه  يا انكحتك، صحيح است و ايجاب تحقق مي... زوجتك  ا يابد زيرا ا
ز قبيل. رساند را به صراحت مي يگر ا باره گفتن الفاظ د تمليك و صدقه : ولي در يع،  هبه، ب

وعبيد وابو داود آن را جايز مي اختالف است كه در مورد حنفي و مي ها، ثوري، اب   : گويند دانند 
معتبر است و براي صحت آنها اعتبار الفاظ ) نيت وقصد(ايجاب عقد است ودرعقود 

و ويژه  و  شرط صحت نميمخصوص  ين قرار گيرد  لفظي كه مورد اتفاق طرف باشد بلكه هر 
د نظر،  ين معناي لفظ مورد اتفاق و معناي شرعي مور اشد يعني ب مفيد معناي شرعي ب

است اسالم. اشتراكي وجود داشته باشد، عقد صحيح  ا پيامبر   زني را به عقد مردي )ص(زير
ر«: درآورد و گفت بما معك من الق د ملكتكها  به عقد » آنق و ) ملكيت(آن را  و درآوردم  ت

اشد مهريه   .اش آن چه كه از قرآن همراه داري، ب
امبر: همچنان به روايت از بخاري دواج پي صورت و تحقق يافته است پس ) هبه( با لفظ )ص(از

اج امتش نيز صحيح  مي ا «: فرمايد  در باره خداوند متعال مي. باشد براي ازدو يا ايهاالنبي ان
. لك ازواجك الالتي آتيت اجورهن احللنا ا » ....... ني را كه مهريه شان ر اي پيامبر ما زنا
زي بر تو حالل كرديم مي   .»پردا
ك من دون « ن يستنكحها خالصة ل ن ارادآلنبي ا ان وهبت نفسها للنبي ا نة  و امرآة مؤم

.المؤمنين به تو اي را به تو هبه كرد و  اگر زن مومني آزاده)ص(و همچنين اي محمد» ..  
ين شيوه ازدواج كه  و ا يم  ر تو حالل كرد ز ب و را ني اج كني ا و ازدو هي با ا ر تو بخوا اگ بخشيد و 
م  ان در باره، احكا و براي مومنان امت تو نيست براي آن رفت، تنها خاص تو است  از آن سخن 

رآن مي. اي است جداگانه اج را اراده كرد پس ) هبه(توان از   عالوه ب اگزير مجازا معناي ازدو ن
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يي ) هبه(بايد با كلمه   لفاظ كنا ازدواج نيز صحيح و درست باشد همان طوري كه طالق با ا
است واقع مي   .شود صحيح 

لمسبب و عطا مي بن ا ا الفاظ : گويد  اما امام شافعي، احمد، سعيد  صيغه ايجاب تنها ب
نكاح(و ) تزويج( ين د)  ا لفظ مانند و مشتقات آنها صحيح است چون الفاظ ديگر غير از ا و 
اج به كار نمي) هبه(و ) تمليك( دت و حضور  در معناي ازدو روند، و چون براي آنان شها

و انعقاد آن ت ازدواج  ن شرط صح رگاه غير از تزويج و   ميشاهدا د باشد، ه ر رو به كا نكاح 
اج تلقي نمي) گواهان(شاهدان  يي را تلقي  كنند و ذهن آن را در معناي ازدو شان معناي كنا

  .كند نمي

  فصل دوم

  شروط صحت عقد نكاح

يع و امثال آن لغت الزام و التزام چيزي است مانند ب به ) راء(شرط به فتح . معناي شرط در 
  .باشد مي) اشراط يا شروط(معناي عالمت و جمع آن 

و در اصطالح فقه، امري است خارج از ماهيت و حقيقت يك شي كه شرعاً وجود آن شي 
  .متوقف برآن است

كه نكاح  صحت، آن است كه عقد براي ترتيب و آثار شرعي آن صالح باشد براي اينمعناي 
مانند حضور شهود در نكاح و يا مانند . صحيح انجام شود شروطي بايد در آن ملحوظ گردد

د  است كه زن از محرمات ابدي و يا موقت براي مر ين معنا  به ا نكاح  وجود زن به عنوان محل 
  .نباشد

و ماده و اين مطلب مورد  است  يه فقهاي اهل سنت  تفاق كل  قانون مدني افغانستان نيز 77ا
است   : اين موضوع را تاييد نموده و چنين گفته 

است تي الزم  ذ آن شرايط آ نكاح و نفا   :براي صحت عقد 
ا اوليا يا وكالي شان؛ - 1   انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين ي
 حضور دو نفر شاهد با اهليت؛ و - 2

وجوديت ح - 3 ين ناكح و منكوحهعدم م  .رمت دايمي و يا موقت ب

  :شود هاي عقد نكاح پرداخته مي اكنون به شرط

  شاهدان : اول
ن حاصل  مي براي اين ز آ وقي ا و نتايج حق ر  نعقد گردد آثا نكاح م غير از ساير . شود كه عقد 

ذكر گرديد، حضور شاهدين نيز حتمي و ضروري مي نكاح  . باشد شرايطي كه قبالً براي عقد 
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د    هد مر يعني دو شاهد زن و يك شا ا كه هنگام انعقاد عقد نكاح موجوديت شهود  ين معن به ا
اشد، يك امري الزمي پنداشته شده است جمهور فقهاي اهل سنت . و يا هر دو شاهد مرد ب

به توضيح آن  مي نكاح حتمي پنداشته كه ذيال  . پردازيم  حضور شاهدان را حين انعقاد عقد 
ين فقها اختالف وجود دارد، اساس اختالف در دو مورد استدرباره حضور شاهد    :ب

چه كه به اعتبارشهود بستگي دارد در آن   .اول در اصل اشتراط و دوم 
اعي : در مساله اول جمهور فقها از جمله ايمه اربعه و اوز لكي، شافعي، حنبلي  حنفي، ما

دون آن است و ب ر عقيده دارند كه شهادت شرط الزم براي صحت عقد نكاح   عقد معتب
ين. نخواهد بود ا  زيرا با ا است اما سنت اين اطالق ر كه نصوص وارده در قرآن كريم مطلق 

نكاح مگر به شهود» ال نكاح اال بشهود«:  فرموده)ص(مقيد ساخته چنانچه پيغمبر و . نيست 
هد، «:  كه فرموده است)ص(ترجمه حديث ديگر از پيغمبر ظالمان كساني هستند كه بدون شا

  .4»كنند  ان را نكاح  ميخود ش
» النكاح االبولي و شاهدي عدل«:  فرمود)ص( روايت است كه پيامبر)رض(همچنان از عايشه

دل صحيح نيست هد عا   .نكاح بدون ولي و دو شا
بن عباس فرموده اهللا وجه و عمر ا اج بدون شهود را : اند چنانچه حضرت علي كرم  اگر ازدو

م    وط ميصحيح بدانيم حالل و حرام با هم مخل شوند و اين وسيله براي معاشرت حرا
  .شود مي

  دوم شروط شاهدان   
اند كه در  وجوب شهود قايل هستند براي شهود شروطي را در نظر گرفتهه فقهاي كه ب

ين شروط عبارت اختالف، ا نظر دارند و در برخي  هم اتفاق    :اند از بعضي از آن شروط با

  اشتراط عقل و بلوغ ) الف
آ ن است اين براي  د آ دت متضمن معناي واليت است منظور از حضور شهو است كه شها ن 

ين عقد با حضور صغير و ديوانه  ند، بنابرا تكريم آن اظهار كن كه اهميت عقد را با اعالن 
هل شهادت نيستند. صحيح نيست آنها ا   .زيرا 

  تعدد ) ب

يه شريفه است به استناد آ   :شرط ديگر شهادت، تعدد 

                                                  
ت ترمذي، ص-4 واي ه ر ف ب حديث شري يح271  ه المصاب مشكو  ،. 
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تن نيابيد يك مرد و دو زن هركه را راضي دو تن از مر: ترجمه  دان را گواه آريد و اگر دو 
نفر آنها فراموش كنند ديگري را در خاطر باشد اگر يك    .5شوند گواه گيريد كه 

و دو زن متصف  و يا حضور يك مرد  ن  دو شاهد آزاد، عاقل، بالغ، و مسلما ز حضور  عبارت ا
  .6باشد به صفات ياد شده مي

  شرط سماع) ج

اجماال مراد يكي  به نحوي كه  ا بشنوند  ديگر از شروط شهادت آن است كه كالم عاقدين ر
ات را ندانند هم، تحقق پيدا . از آن را بفهمند ولو مفردات عبار زيرا اعالن بدون سماع و ف

اشند حضور داشته باشند و يا به خواب  يي ب اقد شنوا اگر شهودي كه ف نخواهد كرد بنابراين 
ن اشند منعقد  و . شود ميرفته ب ره انجام گيرد بايد شهود آن را ببينند  اگرعقد با اشا پس 
  .مقصود را دريابند

  شرط عدالت) د

است ا شرط صحت عقد . شرط ديگر شهود عدالت  مالكيه، شافعيه و حنابله عدالت ر
دت فاسق حاصل  دانند و مي مي است و اين تكريم با شها يم عقد  دت تكر گويند غرض از شها
يستشود زيرا ف نمي   .7اسق شخصاً اهل كرامت ن

نگرفته يه، عدالت را براي شهود شرط  اند و معتقداند كه بدون اين وصف هم عقد  اما حنف
ا   نكاح صحيح خواهد بود و چنين استدالل  مي نشاي عقد نكاح ر اسق اهليت ا تي ف ند كه وق كن

ن داشته باشد پس صالحيت حضور در مجل س عقد به عنوان واليت و وكالت خود و ديگرا
به عقد، فقط به منظور اثبات  ديگري را نيزبه ز شهادت  عنوان شاهد خواهد داشت زيرا غرض ا

ا  نكار نيست بلكه هدف كه ديگر مثل آشكار كردن عقد و اشتهار آن ر آن درحين نزاع و يا ا
  .8باشد ميان مردم است كه با شهادت غير عادل هم انجام پذير مي

نكاح را  به عقد  دسته تقسيم  ميشرايط  مربوط    : نماييم  به دو 
است، و- 1 اساس عقد نكاح     شرايط كه مربوط به 
اشد  شرايط كه مربوط به شكل آن مي- 2  .ب

                                                  
يه، -5 ، آ قره سوره ب  .282 قرآن كريم، 

ي محمد عاشقي الهي البرني، ص  - 6 مفت مولف،  ترجمه فارسي،  ري،   .357 شرح قدو

، ص -7 و شرح فارسي، جلد دوم ، ترجمه  مل المتن بدايه ه حا هداي  3. 

، ص  الشيخ -8 همان اثر  .33االسالمي سيد اسعد، 
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  شرايط متعلق به اساس عقد نكاح 

اشد شود كه يكي آن مثبت و ديگري منفي مي اين شرايط نيز به دو دسته تقسيم  مي   :ب

  شرايط مثبت
اشدنكاحي، صحيح و مشروع است كه دا   :راي شرايط زير ب

ن. يعني زن و مرد نكاح كنند:  فرق جنسيت- 1   .نه مرد با مرد و زن با ز

اج براي مردها را :   اهليت- 2  16ها   سالگي و از زن18در قانون مدني كشور سن ازدو

است نكاح اكمال سن . سالگي تعيين شده  و اكمال 18يعني براي انعقاد  براي مردها 
 .تها شرط اس براي زن16سن

اجازه بدهد اما در حالت وخيم قاضي مي دواج  . تواند كه عقد نكاح را قبل از سن معينه از
نكرده باشد اكمال  اج را  ز پسري كه هنوز سن ازدو   .مثالً در صورت حامله شدن دختر ا

ز شرط مي: رضا- 3  ر رضايت ني اظها است و آزاد بودن  يعني . باشد  رضايت در نكاح شرط 
اج مي كساني و   كه ازدو و رضايت خود را اظهارنمايد  د با الذات در محكمه حاضرشده  نمايند باي

نه اظهار رضايت نمايند اكح و منكوحه طور آزادا   .از همين سبب است تا ن
بي ا فاسد مي اسبا د است . سازد  كه آزادي رضا ر لي موجو چنانچه در عقود ديگر نيز بعضي عل

رضا را فاسد مي ر، حيله و خطا ميسازد كه عبارت از   كه آزادي    :باشد جب
وي است زيرا در جبر مادي رضا موجود نيست: جبر- 1 ر، جبر معن .  در اينجا مقصد از جب

ر  نمايد جب مضاي يك سند  ر، به ا ين جب ر، ا به جبر وادا مثالً اگر شخصي، شخصي ديگري را 
دي ق. مادي است چون قطعاً رضايت وجود ندارد از آن رو عقد معتبر نيست طعاً در لذا جبر ما

نكاح موضوع بحث نمي اشد عقد  ين . ب اگر يكي از طرف د(زيرا  نسبت عقد نكاح ) زن يا مر
  .توانند كه در حضور مامور نكاح عدم رضايت خود را ابراز دارند رضايت نداشته باشند مي

است كه آن  وضوع بحث  وي م ر معن نكاح تنها جب به عمل آمد در  ذكر  پس طوري كه قبالً ت
اشد ديد ميهم عبارت از ته نمي. ب د است الكن آزاد  وي رضا موجو اشد يعني در جبر معن ر . ب اگ

ين . در عقد نكاح از طرف زن و يا شوهر جبر معنوي وجود داشته باشد هر يك از طرف
نمايند مي ا فسخ  نكاح جبر معنوي . توانند كه نكاح ر فشار والدين باالي اطفال نسبت عقد 

اگر تهديد كنن. شود گفته نمي اگر با فالني ازدواج نكني محروم ميراث هستي الكن  د، كه 
اكراه يكي از شرايط صحت ازدواج است كه . شود پس آن وقت جبر معنوي گفته مي پس عدم 

ر  و اجباري در كا اكراه  اگر  اشند، اما  ا ديگري مجبور نشده ب اج ب به ازدو هيچ كدام از زن يا مرد 
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اما برخي از فقهاي حنفي آن را صحيح  . شمارند باشد، اكثريت فقها آن عقد را فاسد مي 
  .9دانند  مي
رضا در عقد نكاح محسوب نمي: حيله-5 به طور عموم يكي از اسباب فساد  له  در . شود  حي
لي ي كه حا اسباب فساد رضا محسوبدر عقود د له از  ز . گردد   ميگر حي به عقيده بعضي ا

در اوصاف اساسي شخص خطا ش اسطه حيله    .ده باشدحقوقدانان اگر به و
ن دهند كه شوهر آينده ر، جوان قشنگي را نشا اج  يعني به دخت است و دختر نسبت ازدو ات 

لي. رضايت بدهد رخوردار نباشد كه بعد در حا يي ب   .گردد  نكاح فسخ مي. ها شوهرش از زيبا
د در رضا را فراهم  مي: خطا- 6 اسبابي كه فسا يكي از  ك مرد . باشد خطا مي. سازد    مثالً ي
بگيرد و يا زني كه عدت خود را به سر ميمتاهل ز   زن ديگري  بعد ا دواج كند  برد با مرد از

ند كشف موضوعات مذكور هر يك از جانبين مي اگر در خطا. توانند كه نكاح را فسخ نماي  
نكاح شده مي   مياوصاف اساسي شخص به وجود اگرخطا در  آيد موجب فسخ  تواند الكن 

  .گردد  نكاح فسخ نمياوصاف فرعي شخص واقع شود عقد
رعي اج : مثالي از اوصاف ف بگويد كه شخص متمول هستم با من ازدو دختري  به  اگر مرد 

تمولي ندارد آن وقت  دختر رضايت بدهد الكن بعد از نكاح معلوم شود كه مرد مذكور  كن و 
مي نمي تواند زيرا خطا در وصف فرعي مرد واقع شده و حيله  دختر به غرض فسخ نكاح اقدا

                .تاس

م حج يا عمره باشد، :  نكاح درحال احرام نباشد-4 چنانچه يكي از آنان درحال احرا

ه اتفاق علما عقد آنان را باطل مي يغمبر  اكثريت قريب ب ند، زيرا پ كسي «:  فرموده است)ص(دان
نمايند و به خواستگاري هم نرود احرام است، ازدواج ن ا اما علماي حنفي آن» كه در حال   ر

يكي از همسرانش ازدواج )ج(رسول خدا«: گويند  شمرده، مي جايز مي  در حال احرام بوده كه با 
است   .»نموده 

و فقها برعدم صحت نكاح موقت اتفاق نظر دارند:  نكاح دايم باشد-5 به طور مثال . علما 

د به زن بگويد ر تو را به : اگر مر ت در اين شه نكاح موقت براي مدت يك سال يا تا پايان اقام
لمدت آن، با هم تفاوتي ندارند  خود مي است كوتاه مدت و يا طويل ا ين عقد باطل    .آورم، ا

احمد حنبل:  مشخص بودن زوجين- 6 امام شافعي و   عقد صحيح مشروط )رح(در مذهب 

است دگي مشترك دو . به معين و مشخص بودن عروس و داماد  آغاز زن نكاح  زيرا هدف از 

                                                  
ر وهبه زحيلي، ص -9 تو اليف، دوك ، ت خانواده در جهان معاصر  .99 فقه 
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است و طبيعي ا   بدون تعيين، عقد آنها باطل انسان  اشخاص معيني باشند و  نها  ست كه آ
 .است

  شرايط منفي يا حاالت مانع نكاح  
يط ذيل مراعات نشود نكاح صورت نمي يط مثبته اگر شرا رعايت شرا   .گيرد با وجود 

است نكاح قرار ذيل  نع    :حاالت ما
به طور مثال                   . د موجوديت عقد نكاحي كه قبال صورت گرفته، و هنوز فسخ نشده باش- 1

نكاح كرده  بدون طالق زن نامبرده با ديگري  نكاح كرده باشد،  بق  اگر شخصي يك زن را سا
  .تواند، يعني عقد نكاح اول، مانع عقد نكاح دوم است نمي
نگردد نكاح منعقد شده نمي:  مدت عدت- 2 اج مجدد با  تا مدت عدت منقضي  تواند ازدو

بعد از فوت ) بينونه كبري(الق ثالثه يا زني كه به صورت ط طالق داده شده باشد و يا زني كه 
نكرده باشد ري    . 10شوهرش مدت عدت خود را مطابق آيه كريمه سپ

اشد عده او وضع حملش است مگر زني چه . كه در اثر همبستري با شوهرش، حامله ب چنان
د  خداوند متعال  مي   .11فرماي

نس است تا نسل و  بماندعدت به سبب آن    .ب اصلي طفل محفوظ 
له- 3 ز طريق زنا حام نظر امام ابوحنيفه  زناني كه ا ته )رح(اند، از   يا زني كه با او زنا صورت گرف

ك ازدواج با همه آنها حرام است   .است از نظر امام مال
اج با زن پنجم جايز نيست، هر :  همسر پنجم- 4  كسي كه داراي چهار همسر است، ازدو

م ين اقدا د   در مدت زمان عدهچند كه ا اي يكي از آنها بوده كه طالق داده شده باشد، بلكه باي
د تا عده بمان يد منتظر  ر نما ن همسر ديگر را اختيا و پس از آ ش تمام شود    .ا

  محرمات 

وجوديت آنها در حين : تعريف محرمات عبارت از يك قسمت شروط عقد ازدواج است كه م
و قانون  وسط شرع  اشدانعقاد عقد ازدواج ت   .منع شده ب

ن وضعيت ه ديگر محرمات عبارت از آ زن و مرد است كه  و به عبار ين  هاي طبيعي ب
ا موجوديت آنها باهم ازدواج كنند اشخاص نمي و  يعني زن براي مردي كه مي. توانند ب خواهد ا

                                                  
مرداني- 10 اقي مي كه مي  ترجمه آيه كريمه،  شان ب ه  ميرند و زنان  قر سوره ب ظار بكشند،  روز انت چهار ماه و ده  ماند بايد 

 .234آيه 

ر- 11 ردا و عده زنان با ترجمه آيه كريمه،  ه    ان است، سوره الطالق، آي حمل آن  .4 وضع 
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اشد  نكاح خويش درآورد حرام ب ا . را به عقد  در ازدواج شرط است كه زن جزء محارم دايم ي
و اجراي صيغه عقد ميان زن و مردي كه با هم محرمند طور دايم موقت مر د نباشد،  ازدواج 

اختالف وجود داشته  ين علما  اشد يا در آن شبه وجود داشته، در مورد آن ب و يا موقت حرام ب
اج منعقد نمي ين قرار دارد. شود باشد، ازدو زني كه در حالت عده طالق با ازدواج . مانند نكاح 

اج با دو . قرار داشته باشد) عده(ي كه طالق داده شده اما هنوز در ايام با خواهر همسر ازدو
نكاح با عمه يا خاله همسر   .زن كه با هم محرم باشند، مانند 

ر، عمه وخاله و نكاح با محارمي كه مانند خواهر، دخت براي هميشه حرام و ... همچنين 
  . نامشروع است

  :شوند  محرمات عمدتاً به دو كتگوري تقسيم  مي
و) دايمي( محرمات موبد - 1 است،  انع نكاح    كه به طور مطلق م
نكاح است- 2   . محرمات موقت، كه به طور نسبي مانع 

دي : محرمات ابدي و اسباب تحريم آنها يم اب ر موجب تحر نه زي ز اسباب سه گا هركدام ا
  .است
ز قرابت نزديك است؛- 1    نسب، منظور ا
و مصاهرت، رابطه و عالقه است كه ب- 2 دواج مترتب است؛    رعقد از
رگي - 3   ).رضاع( شير خوا

  اول نسب 
به منظور قرابت نزديك و نسبت ازدواج با آنها حرام است به چهاردسته ذيل  زناني كه 

  :شوند  تقسيم  مي
  ؛)مادرپدر و مادر مادر(مادر، مادركالن : اصول مرد هرچند باال بروند، مانند) الف
ين) ب دختر و دختر پسر و: ند، مانندتر برو فروع مرد هرچه پاي   ؛ ...دختر، دختر 
انند) ج دورتر باشند، م يكي از آنها، هر چند  و مادر يا  خواهران پدر و مادري، : فروع پدر 

و خواهرزاده هرچند دورتر  دختران برادرزاده  و دختران آنها و  خواهر پدري، خواهر مادري، 
  بروند؛ و
ول از فروع پدر و مادركال) د له مانند عمه: اه ن گروه ا يماً  فرق نمي. ها ها و خا كند كه مستق

و  لة پدر يا مادر يا پدركالن و يا مادركالن ا عمه و خاله شخص مورد نظر باشند يا عمه و خا
  .باشند
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اج جايز : اما با گروه طبقه دوم مانند   و دخترماما ازدو دختر خاله  دختر عمو، دختر عمه، 
  .است

اج  بارت از قرابت، مصاهره و رضاع، باعث ميدليل تحريم سه عامل اصلي كه ع شود كه ازدو
اشد برخي از انسان ا . ها براي هميشه ممنوع و نامشروع ب ين آيه كريمه همة آن موارد ر ا
ءكم: ذكرنموده است نكح آبا .. والتنكحوا ما   .12اآليه.

اج كرده: ترجمه يد كه پدران شما با آنها ازدو اج نكن ني ازدو ا زنا ا اين . اند ب ر، عمل زير كا
است)  و مردم)ج(نزد خدا(و . بسيار زشتي است  نادرستي  ر . مبغوض بوده و روش بسيار  مگ

ته(آنچه گذشته    ).و در زمان جاهليت انجام گرف
نموده است ازدواج با مادران تان، دختران تان، خواهران تان، عمه)ج(خداوند ها   بر شما حرام 
به شما شير داده ها و خواهرزاده هاي تان، برادرزاده وخاله ن . اند هاي تان و مادراني كه  خواهرا

شيري تان، مادران همسران تان، دختران همسران تان كه از مردان ديگري هستند و تحت 
بالً همبستر شده ن  سرپرستي و كفالت شما قرار دارند و با مادران شان ق اگر با مادرا ايد، اما 

د، گناهي  آنها همبستر نشده اج با(اي ندر ازدو ن . برشما نيست) چنين دخترا همسران پسرا
ين و ا د،  ز (كه دو خواهر را باهم جمع كنيد، مگر آنچه گذشته است  صلبي خو يكي ا كه طالق 

ر گذشته آنان كشيده  مي لم عفو ب ن )ج(گمان خداوند بي) شود آنها ق  بسيار آمرزنده و مهربا
رشما حرام شده(و زناني شوهر دار . است ا كه) ب ني ر ر (مگر زنا ا كفا د  اسير كرده) درجنگ ب اي
آنها باطل  مي( اج با آنها جايز است) شود و پس از سپري شدن عده زيرا نكاح    .ازدو

نموده حرام ( بر شما واجب گردانيده )ج(اين موارد را خداوند پس آنچه را كه او بر شما حرام 
و آن را مراعات كنيد آ) بدانيد  به جز  نهاي كه گفته شد، حالل براي شما ازدواج بازناني ديگر 

است و مي ا اموال خود  كشته  ه شرعي(توانيد ب ا ايشان ازدواج ) ازرا و ب ني را جويا شويد  زنا
من باشيد. كنيد اكدا ا كاري پرهيز كنيد. پ ر . از زن و همبست با ا د و  اج كردي ا زني ازدو اگر ب پس 

چه خود برآن تواف د آن بدون كم وكاست در مور و را  د مهريه ا ر   ق  ميشديد، باي كنيد گناهي ب
نعي ندارد. (شما نيست رغبت خود مقداري از مهر را ببخشد ما اگر زن با رضايت و  ا . مثالً  ي

است مانع  تعال آگاه و حكيم  بي) اگر شوهر چيزي را براي آن بيافزايد بال  گمان خداوندم
  . 24- 22سوره النساء آيه . است

                                                  
زدواج كرده:  ترجمه- 12 ا آنها ا ن شما ب يد كه پدرا ج نكن ا زناني ازدوا ، عمل بسيار زشتي است. اند ب يرا اين كار  . ز



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   172

ز ابوهريره روايت كرده  د جماعتي از محدثين ا له «:  از)ج( كه رسول خداان و خا ا عمه  ازدواج ب
ند،  و حكمت تحريم ازدواج با زناني كه در آيه كريمه و احاديث ذكرشده» نهي فرموده است ا

ن  بط خويشاوندي نشود و آتش كينه و عداوت را در ميا اين است كه ازدواج باعث قطع روا
نمايد   .آنها روشن ن

  :پردازيم  ا حرام است باتفصيل بيشتري به بحث  مياكنون در مورد زناني كه ازدواج با آنه

  زناني كه ازدواج با آنها حرام است

و را - 1 اج با زن ا اشد، كه پسر حق ازدو ا فوت كرده ب ا طالق داده و ي  زن پدر، خواه پدر او ر
م . ندارد و حرا اج داشت، ولي اسالم آن را باطل  ن جاهليت ازدواج بازن پدر رو در زما البته 
اج نمود آن زن حكم مادر چو. نمود ن زن پدر به منزله مادر است همين كه پدر با زني ازدو

تضا مي هي اق نمود، پس حكمت ال ن شوهرش را پيدا خواهد  م  براي فرزندا د به خاطر احترا نماي
ن  ين زن پدر و پسرا بطه جنسي و عالقه ب اشد، تا را پدر، زن او براي ابد بر فرزندانش حرام ب

به كلي قطع  رقرار گردد؛شوهر،    شود و عالقه و محبت مادري وفرزندي براساس احترام ب
اشد يا مادري، هر قدر باالرود؛- 2 پدري ب    مادر و مادركالن خواه 
د؛- 3 ين آي رقدر پاي دختري ه پسري يا     دختر و نواسه 
و يا تنها پدري؛- 4 دري  اشد يا تنها ما    خواهر، خواه پدري و مادري ب
  واهر پدري و مادري پدر؛همچنين خ) خواهرپدر( عمه - 5
  همچنين خواهر پدري و مادري مادر؛) خواهرمادر( خاله - 6
اشد ياتنها برادر پدري و ياتنها برادر مادري؛ و- 7    دختربرادر، خواه برادرپدري و مادري ب
و مادري باشد ياتنها خواهر پدري و يا تنها خواهر مادري- 8 ر، خواه پدري    . دخترخواه

به ) محارم(هاي هستند كه در اسالم به نام  ها، همان زن اين زن معروف هستند چون 
اشد و در هيچ وقت و زماني و در هيچ  صورت دايم ازدواج با آنها براي مسلمان حرام  مي ب

اج با آنها حالل نيست، و مرد، نسبت به اين هشت صنف محرم ناميده  احوالي ازدو شرايط و 
اصناف مذكور قول خداو. شود مي يل تحريم    :فرمايد   است كه مي)ج(نددل
االخ وبناتاالخت«   .»...حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات 

م شده: ترجمه رشما حرا و عمه ب ن و خواهران تان  و دختران تا ن و  اند مادران تان  هاي تا
دختران برادر و دختران خواهر خاله .)هاي تان و  ...13.  
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173  
 

  شروط عقد نكاح

ور نيز در قسمت حرمت اصول و فروع، صراحت داشته  قانون مدني كش81چنانچه ماده   
است   :چنين مشعر 

در و طبقه اول فروع اجداد به طور  و فروع پدر و ما ازدواج شخص با اصول و فروع خود 
  .ابدي حرام است

زن هي در تحريم    : باشد هاي مذكور روشن است و به شرح زيرمي البته فلسفه و حكمت ال
ي) الف دختر و خواهرش متنفر ميفطرت سليم و پاك ازتما اشد و حتا  ل جنسي با مادر،  ب

ا  ات نيز از اين تمايل به دور هستند، مسلماً احساس زن نسبت به كاكا و مام بعضي از حيوان
اشد مانند احساس او نسبت به پدر مي   .ب

يمي نمي اگر شريعت اسالم، اين زن) ب به مادر و ساير  ها را حرام دا ساخت عالقه مرد 
يست افتاد و چاره خطر ميمحارم به  ز اختالط كامل و خلوت با آنها ن   .اي ا

ين مرد و محارم) ج استوار  عالقه موجود ب احترام و محبت و همبستگي معنوي  اش برپايه 
اشويي،  د رابطه زن ز طريق ايجا د و ا نماي نه  است تمايل جنسي را متوجه زنان بيگا است و الزم 

  .تر گردد بت و صفا بين مردم وسيعرابطه جديدي به وجود آيد تا دايره مح
د   مي)ج(خداوند اج، محبت » وجعل بينكم مودة ورحمته«: فرماي له ازدو خداوند متعال به وسي

است ين شما قرار داده    . 14و رحمت ب
ين مرد و اين هشت صنف از زنان وجود دارد و پايه آن ) د بطه فطري كه ب است، را الزم 

استوار احترام و هم خوني  ا بركرامت و  اشد ت رت خود باقي ب  است، هميشه به حالت شور و حرا
ين  اساس ا ار آنان نسبت به هم بر  اشد و رفت م داشته ب اساس هميين عالقه دوا ن بر  زندگي آنا
و  د، با اختالف  د، هر گاه اين رابطه با رابطه زناشويي معاوضه شو محبت معنوي قرار گير

و دو رو مي هاي روبه تضاد ن ميگردد كه موجب انفصال  هدف اصلي اسالم كه . شود ري آنا
ات دارد است مناف ين مرد و محارم او    .روابط ب

ني كه از محارم به وجود مي) هـ  الجسم و  آيند به تصديق تجربه و علم، ضعيف  فرزندا
به صورت ارثي در مي  ناسالم مي اشند و نقص جسمي و عقلي در آنان    .آيد ب

است زن، كسي را داشته باشد ك) و اع الزم  و دف وق ا ر، از حق ه به هنگام اختالف با شوه
به شدت تيره مي بطه آنان    . 15گردد نمايد مخصوصاً وقتي كه را

                                                  
ه - 14 ، آي  .21 سوره الروم
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  مصاهرت: دوم 
دسته با آنها حرام است، چهار  دواج    :اند  آنهاي كه به خاطر مصاهرت از

كند خويشاوند پدري يا خويشاوند مادري  اصول زوجه هر چند دورتر باشد فرق نمي) الف
اج با دختر همسر پدر و يا ) پدر پدر و پدرمادر(همسر پدر و پدركالن : ند، مانندباش اما ازدو

است پدر با زني ازدواج كند و دختران زن را هم  و جايز .پسر او جايز است همسر پدر براي
  .به همسري پسر خود انتخاب كند

اج با همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند) ب نمي. ازدو اشد كند كه  فرق  از طريق پسر ب
اشد و يا بعد از مرگ او را ترك  و همبستر شده يا نشده ب ر، يا آن فرع با ا يا از طريق دخت

است ا طالق داده باشد، حرام  ا او ر انند. كرده ي و يا همسر پسر : م پسرپسر  همسر پسر، همسر 
يفه ام ابوحن اشند و در مذهب ام ر ز)رح(دختر هر چند دور گرديده ب ا  ازدواج با دخت ني كه مرد ب

اج كرده  نكاحي ناقص و فاسد ازدو و بر اساس  زنا شده باشد، يا دختري زني كه با ا او مرتكب 
  .باشد جايز نيست

است) ج دورتر باشند، حرام  اصول زوجه هر چند  دواج با  هرچند مرد با آن زوجه خود . از
ر شده يا نشده باشد در كالن او مادر پدر كند ما مادر و مادركالن زن، فرق نمي: مانند. همبست
و : زيرا براساس اصول شرعي. باشد و يا مادر مادرش عقد دختر باعث تحريم عقد مادر 

ن  هاي آنها گرديده و همبستري با زن سبب تحريم ازدواج با دختران او مي مادركالن شود، آ
  . اند موارد حرام شده

م است) د زوجه هرچند دورتر باشند، حرا اج با فروع  ز فروع همسر دختران او منظور. ازدو  ا
اشد. است ر شده ب ز . به شرطي كه مرد با زن همبست بل ا ا عقد كرده و ق و ر اما اگر تنها ا

دواج با دختر يا ديگر فروع او حرام است اشد از وت كرده ب و را طالق داده يا زن ف ري ا . همبست
است ت«: تحريم اين اصناف در قرآن كريم ثابت  بكم الّ ئكم وربائ من وامهات نسا ي في حجوركم 

هنّ فالجناح عليكم وحآلئل ابنائكم الّذين من  ب دخلتم  لّم تكونوا  هنّ فان  تي دخلتم ب نّسا ئكم الّ
Ĥحيمن غفورار ا قدسلف انّ اهللا كا ين االختين الّا م   .»اصالبكم وان تجمعوا ب

ن شما كه در پرورش شما مي: ترجمه ر اندرا ن تان و دخت ن زنا اشند، از زنان شم مادرا ا كه ب
ن، پس نيست گناهي  صحبت كرده ن(ايد با ايشا دختر اندرا تن  ن ) درگرف برشما، و زنان پسرا

اشند، و  ت(شما كه از پشت شما ب يكن، آنچه ) حرام اس كه جمع كنيد بين دو خواهر، ل
است آمرزگار، مهربان نه اهللا  است، هر آيي   .گذشته عفو 

نابر عال: تفسير نكاح آنان ب ين دو ذكر محرمات مصاهره كه  و ا م شده است  قة مناكحت حرا
  :نوع است
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نكاح شان هيچ: اول   است از مادر  كساني كه  گاه و براي هميشه جايز نيست، و آن عبارت 
اگركسي زني را پيش از صحبت  اما  ن زوجه كه با وي هم صحبت شده باشيد،  و دخترا زوجه، 

ن پسران تا ا زنا نكاح جايز است، ب ر وي  اشد، با دخت و با زنان نواسهطالق داده ب پسري  ن  هاي 
ين بروند، هيچ نكاح كرده نمي تان هر قدر پاي   .توانيد گاه 

نكاح آن براي هميشه ممنوع نمي: دوم ا هنگامي كه زني در نكاح  آن است كه  باشد، بلكه ت
ا زناني كه با وي قرابت داريد ممنوع مي د  شما باشد، مناكحت شما ب باشد، و چون آن زن بمير

ها جايز ميو يا طالق د گردد وآن خواهر زن است، كه تا هنگام موجوديت  اده شود، نكاح با آن
ز  دختر برادر و دختر خواهر زن ني له،  وع است  و در اين حكم، عمه، خا زن با وي نكاح ممن

اشد داخل مي   .ب

  محرمات رضاعي : سوم
لغت عبارت از مكيدن شير: تعريف رضاع استرضاع در  ن  م، از پستان انسا كنده صغير  خواه 
  .باشد يا كبير

ناما در اصطالح فقها، مك ن ز ز پستا ز مادرش (يدن شير توسط كودك ا مدت معين ) غير ا
م است، به سبب رضاع هم . باشد به خاطر نسبيت و مصاهرت ازدواج با آنها حرا همه زناني كه 

اخواتكم م«: فرمايد  خداوند متعال مي. شوند  حرام مي تي ارضعنكم و تكم ال   .16»ن الرضاعةوامها 
مادران: ترجمه اج با   ايد و شان شيرخورده تان كه شما را شيرداده و از پستان و ازدو
ا خواهران پستان شير شما از تان كه ب و . اند خورده يك  در نسبي  ين مادر رضاعي حكم ما بنابرا
ا له مادر خودش   دارد، كسي كه از پستان زني شير مي اصلي ر به وسي تمام كساني كه  خورد 

د از جانب مادر رضاعي نيز بر او حرام مي  بر او حرام ابدي مي   .شوند  شدن
م است به دليل رضاع هم «: اند  فرموده)ص(همچنين پيغمبر يل نسبي حرا به دل چه  همه آن

  .»شود حرام  مي
است تي باشد موجب تحريم  به هر صور   :شيرخوردن 

است خواه  اشد، موجب تحريم  ن بريزند تغذيه با شير زن به هر شكلي ب وشد يا در گلوي آ بن
بار به معده ا اندازه يك  تغذيه كند و ب رسد و از آن  ه بيني به معده او ب رسد چون  يا از را اش ب

استخوان مي   .شود پس وسيله تحريم است در هر حال موجب پيدايش و نموي گوشت و 
رگي درچه سني موجب تحريم  مي   :گردد  شيرخوا
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رخوارگي در سن كمتر از  است  دو سال  ميتحريم شي اشد، چنانچه خداوند متعال فرموده  : ب
ن يتم الرضاعه« ين لمن اراد ا ني كه مي» والوالدات يرضعن اوالدهن حولين كامل خواهند   مادرا

به اكمال برسانند دو سال كامل بچه چون بچه . هاي خود را شيربدهند دوره شيرخوارگي را 
اس و  ت و موجب افزايش گوشت او ميدر اين مدت كوچك است و شير براي او كافي  گردد 

  .گردد  شود پس از نظر تحريم با فرزندانش شريك و سهيم  مي جزيي از مادر شيرده خود مي
بن عباس روايت كرده ز ا بن عدي ا ته دار قطني و ا ال في الحولين«: اند، كه گف » ال رضاع ا

ين است دوسال به پاي   .شير خوارگي تنها از 
است كه فرمود روايت )ص(و از پيامبر لعظم وانبت اللحم«: شده  » الرضاع االما انشزا

استخوان و گوشت گردد نموي  و  تي موثر است كه موجب افزايش  رگي وق   . 17شيرخوا
ين استخوان  و اين زماني كه طفل در سن دو سالگي و پاي ز شير خوردن،  ز آن باشد كه ا تر ا

يد   مي)ص(يغمبردر مورد حديث شريف ديگركه پ. كند و گوشت رشد و نمو مي اليحرم «: فرما
بل الفطام تق االمعاء وكان ق رضاع االما ف تي شير موجب تحريم  مي» من ال شود كه به معده  وق

و از غذاي ديگر بي تن باشد برسد و معده آن را تغذيه كند  ز شير گرف   .نياز شود و پيش ا
بن القيم آن را  است) منقطع(به روايت و تصحيح ترمذي و ا نسته  ر بچه پيش از دو اگ. دا

و با خوردن غذا از شيربي نياز بود و زني از پستان خود به وي  سالگي از شير گرفته شده بود 
يفه و شافعي بامحارم )رح(شير داد بنا به قول ابو حن دي ازدواج   اين شير موجب تحريم اب

  .گردد  رضاعي  مي
تن المجاعه: (  فرموده است)ص( چون پيامبر رگي كه به در) انماالرضاعه  رخوا ستي شي

دفع كند موثراست   .گرسنگي را 
رخوارگي بايد گفت بطه به موضوع رضاع و شي ر داده : در را نمي، كه به كودكي شي شوهر خا

م كودك در مي ين   همه اقارب و خويشاوندانش به صورت خويشاوندان و اقوا آيند، زيرا در ا
نظر است چون شوه به عنوان همسر زن بيشتر مورد  ر رابطه مرد  ن شي ر مذكور كه به سبب آ
است به زن  تعلق  است در پستان زن، هر چند كه م   .نازل شده 

ر زن شيرده در حكم بچه شيرخوار مي:  فرمود)ص(پيغمبر زني بچه شوه رگاه  ا از  باشد، ه اي ر
ا پيدا  مي ز عموي   پستان خود شير دهد شوهرش حكم پدران بچه ر و برادر شوهرش ني كند 

اي عايشه به افلح برادر  «)ص( به دليل حديث عايشه كه فرموده پيغمبرگردد  او محسوب  مي
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زيرا زن » ابوالقيس اجازه بده كه پيش شما رفت وآمد كند چون او عم رضاعي شما است  
  . ابوالقيس به عايشه شيرداده بود

  فلسفه تحريم رضاعي 
وند و پيوند  خواسته دايره جميعت خويشاوند)ج(فلسفه تحريم رضاعي آن است كه خدا ي 

د  قرابتي ما را گسترش دهد چون قسمتي از اندام طفل شيرخوار از شير، شيردهنده پدي
رث مي مي و به ا ز   آيد پس چيزهاي را كه از ا برد همان طوري كه بچه خودش نيز چيزهاي را ا

رث مي د  او به ا   . 18بر
اشد؟   زن شيرده بايد چگونه ب

د، زني است زني كه شير آن موجب تحريم مي لغ شو پستان خود شير دهد خواه با  كه از دو 
يا غير بالغ و خواه يائسه يا غير يائسه و يا داراي شوهر باشد يا نباشد آبستن يا غير آن، در 

  . 19گردد  همه اين احوال شير زن، موجب تحريم مي

  دقت در امر شير خوارگي 

رگي سهل ن   انگاري مي بسياري از مردم در امر شيرخوا ز پستا به كنند، ا زني يا چند زن 
دهند، بدون اين كه يكديگر را مالحظه كنند كه فرزندان زن با زن شيرده  طفل خود شير مي

و خواهران شان و فرزندان شوهران شان از مردان ديگر و خواهران شوهر شيرده چه كساني 
تعلق به آن آگاهي ي بكنند و بر احكام م يي آنها تالشي  ين كه براي شناسا ابند هستند، بدون ا

وق خويشاوندي رضاعي مانند خويشاوندي نسبي مي   .باشد كه حرام بودن نكاح و حق
اج  مي كند و از آن   زيرا بحث واقع شده كه شخص با خواهر، عمه يا خاله رضاعي خود ازدو

ين باره از احتياط و تعمق كار گيرد تا در . خبرندارد ين واجب است كه انسان در ا بنابرا
وع    .واقع نشود محذور و امر ممن

  انواع محرمات به سبب رضاع  

رگي حرام  مي رخوا د، چهار صنف آن به سبب نسب كه در   هشت صنف به واسطه شي شون
ين فقها اختالفي وجود ندارد ين . اين مورد ب ر به سبب مصاهره كه در ا ر صنف ديگ و چها
د ين فقها اختالف نظر وجود دار   . 20خصوص ب

                                                  
تر سيد سابق، جلد سوم، ص - 18  .1310  داك

 .1298  همان، ص - 19

جلد نهم، ص - 20 يلي،  و هبه الزه تور  و ادله، دك  .6634-6633 الفقه االسالمي 



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   178

  :هشت صنف مذكور عبارتند از 
در پدرش ازجهت رضاع در : اصول شخص از ناحيه شيرخوارگي - 1 مادر و مادر مادرش و ما

  هر درجه كه باال رود؛
ر پسرش از جهت :  فروع شخص از ناحيه شير خوارگي- 2 دختر، دختر دخترش دخت ند  مان

ين رگي در هر درجه پاي   تر؛ شيرخوا
و مادر- 3 پدر  و دخترا:  فروع  و دختران آنها  انند بردران شخص  ن شخص از م ن خوهرا

ين در هر درجه پاي   تر؛ ناحيه شيرخوارگي 
پدري از ناحيه رضاع- 4 له؛:  فروع جد مادري وجد    فقط در درجه اول مانند عمه وخا
رگي- 5 احيه شيرخوا زجهت پدري و :  اصول زوجه شخص از ن مادر زوجه وجدات وي ا مانند 

  مادري؛
دختران اوالد وي از - 6 دختران و  ين؛ فروع زوجه مانند  درجه پاي احيه رضاع در هر    ن
رگي- 7 و:  زوجات اصلي مرد از ناحيه شيرخوا به باال؛    مانند زوجات پدرش يا جدش 
ين:  زوجات فروع شخص- 8 رگي در هر درجه پاي   .مانند زن پسرش از جهت شيرخوا

تعال است كه مي ول خداوند م وامهاتكم الالتي «: فرمايد  دليل تحريم اصناف مذكور ق
ر مي» خواتكم من الرضاعةارضعنكم وا ا شي ن كه شما ر و خواهرا م (دهند  يعني مادران  حرا

  .نكاح با ايشان) است
به تاييد موضوع چنين صراحت دارد84چنانچه ماده    . قانون مدني كشور 

ناي حاالت ذيل مانند حرمت نسبي است   : حرمت رضاعي با استث
   خواهر پسر رضاعي؛- 1
   مادر خواهريا برادر رضاعي؛- 2
ا دختر رضاعي؛ و- 3    مادركالن پسر ي
  .   خواهربرادر رضاعي- 4

  محرمات موقت
اشد، زن به طور موقت براي مرد حرام  مي ال ب بل زو انع ازدواج امري قا شود، فقهاي  هرگاه م

نام برده اصناف زيادي را    :اند از اند كه اهم آنها عبارت اسالمي 
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   جمع بين دو محرم -1

و بين و عمهجمع بين دو خواهر  له  زن  ين او وخا ش و يا ب م است  ا اش با عقد نكاح حرا
اگر يكي مرد  وندي داشته و  زني كه باهم قرابت و خويشا همان گونه كه جمع بين هر دو 
است به  اج شان باهم حرام باشد، بازهم جمع بين آنان حرام  فرض شود و ديگري زن، ازدو

است ول خداوند متعال كه فرموده  االما قد سلفوان تجمع«: دليل ق االختين  ين  جمع » وا ب
است اشد كه . بين دو خواهر به عقد نكاح حرام  ين كه در دوره جاهليت از شما سر زده ب مگر ا

است)ج(خداوند   . آن را عفو كرده 
ين يك )ص(كه پيامبراسالم اند در اين مورد مسلم و بخاري از ابوهريره روايت كرده  ازجمع ب

يمينبه (اش  اش يا خاله زن و عمه نكاح يا ملك    .نهي فرموده است) عقد 
امبر حه نقل كرده است كه پي د از حسين بن طل ابوداود در مراسيل خو  نهي )ص(همچنان 

اج شود مبادا كه به قطع صله رحم انجامد با خواهران همسر ازدو و در . كرده است زيرا اگر 
است كه  حه به فلسفه تحريم اشاره شده  گويا پرهيز از قطع حديث ابن عباس و حسين بن طل

ن   ين آنا نه ب نكاح موجب حسادت و كي ن به عقد  ين آنا اقارب، چون جمع ب ين  صله رحم ب
ا ) زني كه با زني ديگر در شوهر مشترك باشند) (هوو(آيد كه دو   و كمتر پيش مي. گردد  مي ب

اشند، اين تحريم جمع در نكاح در عده دت نداشته ب  پس. اي نيز حرام است هم كينه وحسا
بود براي او جايز نيست كه با خواهرزنش كه ) رجعي(اگركسي زنش را طالق داد و طالقش 

ين اج كند، مگر ا يگر به غير از او ازدو اج كند يا با چهار زن د كه  طالق رجعي داده، ازدو
به حال خود باقي است و مي. اش منقضي گردد عده اج  به وي مراجعه  چون هنوز ازدو تواند 

نقض و پس از ا دكند    .اي عده او را هر وقت كه بخواهد برگردان
و را طوري طالق دهد كه طالقش باينه و قطعي باشد و حق  ا نداشته باشد، ) رجعت(اگر ا ر

د اختالف وجود دارد   .در اين مور
و زيد بن ثابت، مجاهد، نخعي، سفيان ثوري، حنفي و احمد، گويند علي  پس از انقضاي : ها 

در اثناي عده حكم عقد هنوز عده، او حق ندارد با خواهرش  دواج كند چون  يا چهار زن غير از
  .باقي است
ا بپردازد تا اين او ر ر مكلف است نفقه  يل در حال عده، شوه در . كه عده منقضي شود به دل

لمي روايت كرده بن ماجه و ترمذي به طريق حسن از فيروز دي احمد، ابوداود، ا اندكه  اين مورد 
  :گفت

ن شد نكاح من بودند، پيامبرهنگامي كه مسلما هركدام را كه :  گفت)ص(م دو خواهر در عقد 
هي طالق ده مي   .خوا
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ا با   دو ر د، يا  نمو ين دو محارم جمع كند طور مثال دو خواهر را با هم ازدواج  هرگاه كسي ب
نع  آنها ما د و در هيچ كدام  اگر هر دو را با يك عقد نكاح كر به دو عقد،  يك عقد نكاح كرد يا 

اسد در آن جاري ميشرعي وجو اج ف   .شود د نداشت، پس عقد هر دو فاسد است و احكام ازدو
اج از هم كنار رفته وجدا شوند در غير اين صورت محكمه . پس واجب است كه طرفين زو

اً از هم جدا كند نگرفته بود هيچ . بايد آنان را جبر اگر دخولي يا جماعي صورت  ين حالت  در ا
ز آنها مهريه ندارند ين عقد هيچ.كدام ا بعد . گونه اثري برآن مترتب نيست  زيرا در ا يي  اگر جدا

قع و يا دخول روي داده  م جماع وا د باالي هر كدا ين مور دخول صورت گيرد در ا از جماع يا 
لغ مورد توافق در عقد مي ر  باشد، مستحق مهر مثل يا كمتر از آن يا مب باشد و تمام آثا

  .شود يمترتب بر ازدواج فاسد درآن مترتب م
ز آنها مانع شرعي وجود داشته  نموده باشند و در يكي ا ر دو در يك عقد، عقد  اما اگر ه
وع  در ديگري هيچ ن اشد و يا در عده كسي ديگر باشد يا  به طور مثال، همسركسي ب باشد 

ين صورت نكاح نسبت به آن نداشته باشد، در ا نع شرعي  مانع شرعي وجود  كه خالي از ما
و ن مي ن جاري ميباشد صحيح  م عقد فاسد برآ احكا   .21گردد  سبت به ديگري فاسد و 

   زني كه به سبب زوجيت يا عده به شخص ديگر متعلق باشد-2

وق او حرام  ازدواج با زن ديگري يا زني كه در عده ديگري باشد به همه جهت مراعات حق
  .باشد مي

د متعال  مي االما «: فرمايد  چنانچه خداون نساء  نكموالمحصنات من ال يما  يعني » ملكت ا
است، مگر اين اشند نكاح زناني كه شوهر دارند برشما حرام  يمين ب اسير شما شده و ملك    .كه 

تي اج  زن شوهردار و ق اقي باشد حق ندارد با شخص ديگري ازدو كه درنكاح شوهرش ب
به دوشرط زيراست   :نمايد، وحالل شدن آن براي شخص ديگرمشروط 

اشد؛ و از عقد شوهرش به وسيله - 1 رج شده ب   مرگ يا طالق خا
ين عده - 2 د، چون ا م برسان به اتما و شرط گذاشته است  وند متعال براي ا  عده را كه خدا

است و حريمي براي حفظ شخصيت زن محسوب مي به شوهر قبلي    .شود نشانه وفا 
له تا زماني است كه وضع حمل كند، خواه مدت آن كوتاه يا طوالني باشد،  عده زن حام

اشد ن شوهر مرده چهار ماه و ده روز ميوعده ز   .ب
لي بودن رحم به خوبي محقق شود و روشن گردد كه  عده زن مطلقه، سه حيض است تا خا

اختالط نسب احتياط به خاطر جلوگيري از  ين  له نيست و ا ر سابقش حام . ها است از شوه

                                                  
ثر، ص - 21  .1313 - 1312 داكتر سيد سابق، همان ا
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نده    ز حيض باز ما بسيار پير و ا لغ و يا  ائسه(البته عده سه حيضي براي زن نابا است زيرا ) ي
آنها حيض ندارند تا سه حيض بر آنها  است چون  الغ و يا پير زن يائسه سه ماه  عده زن ناب

  .سپري شود 
تعال مي نفسهن ثالثة قروء واليحل «: فرمايد  در اين مورد خداوند م لمطلقات يتربصن با وا

اهللا واليوم اآل خر ن يكتمن ماخلق اهللا في ارحامهن ان كن يومن با   .22»لهن ا
نگه نكنند زنان مطلقه، به مدت سه حيض خود شان را  يست براي . دارند و ازدواج  حالل ن

اگر به خداوند ن كنند   و روز )ج(زنان مطلقه، چيزي را كه خداوند در رحم آنان خلق كرده پنها
  .قيامت ايمان دارند

يوس زناني كه از حيض، ما: فرمايد   سوره طالق چنين مي4و خداوند متعال در آيه 
اني كه هنوز   مي ن سه ماه است، وعده زن ند عده شا آنان متردد هست ر درباره عده  د اگ شون

ن تا زماني وضع  حايضه نشده و زنان باردار عدة شا ه است،  ئسه سه ما ان يا انند زن د نيز م ان
  .باشد حمل شان مي

ان كه شوهرشان مي تعال  مي در مورد عده زن لذين يت«: فرمايد  ميرد خداوند م وفون منكم وا
اشهروعشرا نفسهن اربعة  ني كه مي» ويذرون ازواجĤ يتربصن با ني را به جا   مردا ا ميرند و زن

وظ دارند  مي اج و متعلقات آن محف ه و ده روز خود را از ازدو   . 23گذارند آن زنان بايد تا چهار ما

  ) زنان مشرك (  كسي كه متدين به دين سماوي نباشد -3
اج م دين، گاو  رد مسلمان با زن بت پرست، مشرك، ملحد، مرتد، بيبه اتفاق علما، ازدو

تعال مي وند م يست، خدا وال تنكحوا المشركات حتي يؤمن : فرمايد  پرست و امثال آنها حالل ن
لمشركين حتي يؤمنوا زنان مشرك را .... والمة مؤمنة خيرمن مشركة ولواعجبتكم والتنكحواا

ين يمان بياورند، ك نكاح نكنيد تا ا يي  نيز مسلمان خوبكه ا ز زن مشرك است هر چند زيبا تر ا
ين نكاح مشرك درآورند، تا ا به  ن را  ن مسلما د زنا د، و نباي كه  زن مشرك شما را خوش آي

ا به  ر چند كه مرد مشرك شما ر ر است ه ز مرد مشرك بهت نده مسلمان ا د، ب اورن ايمان بي
  . تعجب وا دارد

به سوي بهشت و بخشش، )ج( و خداوندخوانند آنان مردم را به طرف جهنم فرا مي  مردم را 
 .نمايد  با اجازه خود دعوت مي

ين آيت   سبب نزول ا

                                                  
ه - 22 ، آي  .22 سوره بقره

ه - 23 ، آي حرام د234 سوره بقره يوسف، قرضاوي، ص ، و حالل و  تور  سالم، دك  .226- 225ر ا
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بن   بي مرثد به نام كناز  تل در باره ابو مرثد غنوي و بقولي مرثد بن ا اين آيه بقول مقا
است ز)ص(پيامبراسالم. حصين غنوي نازل شده  رستاده بود تايكي ا ني به مكه ف ياران   او را پنها

اي بود به نام )ص(امبرپي ن ) عناق( را از آنجا خارج سازد و در مكه زن بد كاره  كه درزما
ت مي و به وي گفت جاهليت او را دوس بط : داشت، مرثد پيش او رفت  اسالم همان روا

د، اوگفت بايد از ) عناق(نامشروع دوره جاهلي ما را حرام كرده است  اج نمو پيشنهاد ازدو
ر)  ص(كسب اجازه نمود، پيامبر  رفت و)ص(نزدپيامبر.  اجازه بيگيرم)ص(پيامبر ين كا منع  او را از ا

  .آن زن مشرك و كافر  كرد چون او مسلمان بود و

   مطلقه ثالثه   -4

ين ز نيست، مگر ا و جاي اشد براي شوهرش ديگر حالل  كه مرد  زني كه سه طالق شده ب
بعد  اج خود درآورده و  به ازدو و را  به طور صحيح ا ز دخول طالق دهدديگري  و در آن وقت . ا

است ول حالل  نكاحش براي شوهر ا نقضاي عده،    .كه از شوهر دوم طالق گرفت پس از ا
فان طلقها فال تحل له من بعد حتي تنكح «: فرمايد  كه مي)ج(در اين مورد قول خداوند

  .»زوجĤ غيره ، فان طلقها فالجناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدوداهللا
د، از آن به بعد زن براي او حالل پ س اگر بعد از طالق ورجوع بار ديگر هم او را طالق دا

اج آنها  نخواهد بود، مگر اين ا او آميزش جنسي نمايد و ازدو ر ديگري ازدواج كند و ب كه با شوه
ا طالق  ر دوم او ر اگر شوه ه، در اين صورت  ان و فريبكار تي  واقعي و جدي صورت گيرد نه موق

ول(اهي برآن دو داد، گن و ) زن و شوهر ا دگي زناشوهري برگردند،  نخواهد بود كه به كانون زن
ر باشند كه مي ول ازدواج نمايد، در صورت كه اميدوا ر ا ا محترم  زن باشوه هي ر د ال توانند حدو

ا بر جا دارند   .24بشمارند و پ

   زني كه شوهرش وي را لعان كرده باشد تا خود را تكذيب كند - 5

لع ر بار سوگند حقيقت  تكاب زنا متهم ساخت چها است هرگاه كسي زن خود را به ار ين  ان ا
است است و در دفعه پنجم مي كند كه او از راست گويان مي ياد مي اشد و ادعايش ر گويد،  ب

يش دروغ باشد و ادعا ن باشد  ز دروغگويا و ا اگر ا و باشد  ر ا ا . لعنت خدا ب اگر بخواهد او ر زن  و 
اورد كه شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ تكذيب كند چهار بار  سوگند را بجا بي

ز اگر شوهرش ا بگويد غضب خدا بر وي باد  اشد است و در بار پنجم    . راست گويان ب
 

                                                  
ف- 24 ه:  مختصر فقه از قرآن و سنت، مؤل ترجم بدالعظيم بن بدوي،    بداهللا محمدي،  ص  : ع   .392ع

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رعنا سعيد

  

  قسمت چهارم
  آثار ازدواج

ك سلسل ين عقد ايجاب ي ه اثر ازدواج يا عقد نكاح براي طرف ابطه زوجيت ب ه وجايب تامين ر
ين مي اشند  نمايد كه هريك مكلف به رعايت آن مي  را براي طرف ين وجايب سه قسم . ب كه ا

  :است
  .موضوع حقوق و وجايب مشترك زوجين: اول
  .وجايب شوهر در برابر زن:  دوم
  .وجايب زن در برابر شوهر:  سوم

به يك يكديگر شامل حسن معاشرت زوجين نسبت  ديگر وجايب مشترك زوجين در برابر 
اج چنان عاليقي بين زن و شوهر ايجاد شود كه آنها در   مي باشد يعني الزم است تا در اثر ازدو

نمايند دت را سپري  با سعا دگي زندگي خوش، آرام و  ا   بناء ايجاب مي. محيط گرم خانوا نمايد ت
ز هرنوع د در برابر همديگر از اخالق نيك و خوش رفتاري كار گرفته، صبر و گذشت داشته ا  ب

ك زناشويي اجتناب كنند و برهم زدن رابطه ني اسزا گويي  اساس . رفتاري، ن از آنجايي كه 
د   اجتماع را خانواده تشكيل مي و استواري بنيا به زن و شوهر الزم است تا آنها درتحكيم  هد 

و عالقه  ا عشق  نموده ب بطه خانواده را مستحكم  و اخالق نيك را ا هم فكري  خانواده كوشيده ب
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لم در محيط مساعد سهم بايكد  و پرورش اوالد سا ن بقاي خانواده گرديده، با تربيه  نگهبا ر،  يگ
احسن ادا نمايند به نحو    .خود را در تشكيل خانواده و اجتماع 

ز رويه نيك  ا وي ا نگه داشته ب د را  م شوهر خو زن بايد به امور زوجيت اطاعت داشته، احترا
ر و خو رفته در مقابل شوهر خوش رفتا ر گ و كا بي ا نان قل اطمي ش خلق بوده، آرامش روحي و 
ش . را فراهم آورد تا زندگي شيرين و گوارا گردد مال، آبرو و حيثيت شوهر را در حضور و غياب

ا به  لم فرزندان ر اشد و زمينه تربيه سا ر هماهنگ ب نگهدارد و درقسمت خروج از منزل با شوه
  .وجود بياورد

بطه با خانم  خود حسن معاشرت، اخالق نيكو و صميميت داشته، شوهر مكلف است تا در را
ت بپرهيزد چنانچه پيامبر اسالم يي «: فرمايد   مي)ص( ازتند خويي و خشون كامل ترين شما آنها

اشند با همسران شان خوش خلق ب   )13(.»هستند كه 
وشاك،  ك، پ ر، خورا دي باالي شوهر دارد كه شامل مه همچنان زن، يك سلسله حقوق ما

وي    :گردد  مناسب و رفع حوايج مادي است كه ذيالً توضيح ميمسكن، تدا

   مهر-اول 
ين مي ا كاب ن در عربي   مهر درلغت كلمه عربي است كه در فارسي آن ر گويند مترادف آ

  )14(.باشد  صداق، نحله، فريضه و اجر مي
به ملكيت زن درآمده و  به مناسبت عقد نكاح از طرف شوهر  لي است كه  ا در اصطالح، م

اشد  ملزم به پرداخت آن ميشوهر  هن «: فرمايد آيه چهارم سوره النساء مي. ب آتوالنساء صدقات
   )15(.»نحله

به آنها بپردازيد ا به عنوان بخشش  ن تان ر ر زنا  هيچ )ص(نقل است كه آن حضرت. يعني مه
ا احاديث متعددي در زمينه نقل شده كه  ر باشد حت دون مه ا منعقد نساختند كه ب نكاح ر

  .تعيين مهر براي زن حين عقد ازدواج استحاكي از 
لغ  و با به وي پرداخت نمايد و زن عاقل  است و مرد با طيب خاطر آن را  مهر حق مسلم زن 

تصرف را در مهريه خود دارد   )16(.حق هر گونه دخل و 
ين است اكثر آن ثابت نبوده و مربوط به رضايت طرف ر حد  بطه به تعيين مه البته در . در را

بل اين مورد ب لي زوج در نظر گرفته شود زيرا مهر حق ثابت زن و قا يست قدرت و توان ما ا
تعيين گردد كه  ر دارد، بناء طوري بايد  پرداخت از طرف مرد بوده و حكم دين را به ذمه شوه

د تكليف بطه به حد اقل  به مر د از عهده پرداخت آن بدر شده بتواند ولي در را و مر ر نباشد  آو
نظر فقهاي ح   .تواند نفي از ده درهم شرعي كمتر بوده نميآن به 
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است مهر مسمي و مهر مثل     :مهر به دو نوع 

  مهر مسمي

ذكر  ا  ر آن ر اج با توافق همديگر نوع مهر و مقدا ين ازدواج در هنگام عقد ازدو  اگر طرف
ر د آن را مه نماي ه آن را تعيين  اج انداز بعد از عقد ازدو ين  فقه شود تا طرف  نمايد يا اين كه موا

اسم . نامند  مسمي مي ن  و از آ ا منفعت تحرير گرديده  ه مال ي ين عقد حد يا انداز اين كه در ا
  .كنند  شود كه آن را به نام مهر مسمي ياد مي  برده مي

اكمال شرايط ذيل مهر مسمي ناميده مي   :شود  مهر در صورت 
دواج صحيح انجام شده و درآن فشار نباشد- 1   . عقد از
ن شبه و ابهام موجود نباشد اندازه مهر معل- 2   .وم و معين بوده و در آ
ين - 3 اگرمنعفت است ا بل تقويم باشد يا اين كه  لي كه در مهر مسمي شده شرعاً قا  ما

  .منفعت به مال تقويم باشد
يي به عنوان مهر مسمي تعيين شده مي و منفعت به صورت تنهايي يا يكجا تواند در   مال 

ين كه داراي اهليت   صورتي كه مهر مسمي شد، زوج مي ر ا د مشروط ب نماي ن را زيادت  تواند آ
ا  دت را مستحق و ارتباط زوجيت قايم بوده و هم زوجه اين هبه ر حقوقي بوده و اندازه زيا

نمايد   .قبول 
به شوهر   همچنان زوجه مي به فرد وي است  ين مهر را كه حق منحصر  د قسماً يا كالً ا توان

نمايد ين صورت ني. خود هبه  ا در ا ين هبه ر ت تا زوجه اهليت حقوقي داشته وزوج ا ز الزم اس
نمايد   .قبول 

  مهر مثل
ز آن كه  بل ا ن ق بعد از آ است كه اندازه آن در زمان عقد يا   مهر مثل عبارت از مهري 

د آنها تسميه نشده باشد. نزديك واقع شده باشد ر . به رضايت و از طرف خو ين صورت مه در ا
به خانم زن ديگري كه مانند همين ز ر به پرداخت آن  اساس قرار داده شده و شوه وجه باشد، 

نسته . شود  مكلف گردانيده مي و مماثلت در صفات شرط دا تعيين مهر مثل موجوديت  در 
ين صفات شامل دين داري، زيبايي، فهم و دانش، باكره بودن، بيوه . گي وغيره است شده و ا

است زوجه الزم  نظير آن   تا در قدم نخست به خانواده پدري مانند براي پيدا نمودن زوجه 
اگر دريافت نشد، خانواده ديگري كه شبيه خانواده  له، دختر كاكا وي مراجعه شود  خواهر، خا

  .وجو گردد پدرش باشد جست
درحاالت آتي واجب مي   :گردد  مهر مثل 
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بعد از آن معين و مشخص نساخت- 1  بل از عقد يا  ين اندازه مهر را ق ه  در صورتي كه طرف
  .باشد
ين به عدم مهر توافق نمايد- 2 اج طرف   . هرگاه در عقد ازدو
ر از جمله - 3 به عبارت ديگر مه اشد   زماني كه مهر تسميه شده ولي اين تسميه فاسد ب

اشد كه زوج شرعاً صالحيت آن را نداشته باشد   .اشياي ب
اشد و عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد- 4   . هرگاه عقد فاسد ب
لي ك- 5 اج  درحا وت به زوجه بيش از اندازه معين مهر مثل را در عقد ازدو ه زوج در مرض م

يد   .تعيين نما
اشد و شهود هم وجود نداشته باشد- 6 اختالف ب ندازه مهر مسمي مورد    . درصورتي كه ا

بق ماده  نستان زوجه مستحق مهر مسمي مي99مطا فغا باشد اگر مهر حين   قانون مدني ا
نفي  تعيين نشده و يا  اشد مهر مثل الزم ميعقد    .گردد  آن به عمل آمده ب

بق ماده  بعد 105مطا ن آمده و  به ميا ذكري  اگر درضمن عقد از مهر  فغانستان   قانون مدني ا
و را طالق دهد، بايد نصف مهري را كه  بل از اين كه با زنش نزديكي نمايد، ا از عقد، شوهر ق

تعيين شده است  و ولي. ، به زن، بدهد)مهر مسمي(درعقد   اگر درعقد، مهري معين نشده 
ش را طالق بدهد نصف مهر مثل الزم مي بل از نزديكي زن   :گردد  شوهر ق

  مهرمتعه

بعد از عقد نزديكي واقع نشده ولي  به ميان نيايد و  ذكري  نكاح از مهر   اگر درضمن عقد 
دهد تعه ب او مهرم   .درعين حال، مرد همسرش را طالق بدهد، دراين صورت بايد به 

نستان در ماده چنانچ فغا ين «:  خود چنين صراحت دارد107ه قانون مدني ا ه تفريق ب رگا ه
تعه اقع گردد، براي زوجه م اي كه عبارت از البسه  زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه و

زوج درنظر گرفته . گردد باشد، واجب مي معمول و امثال وي مي لي  در تعيين متعه توان ما
به هيچ صورت قيمت آ وز نميشده و    . »كند ن از نصف مهر مثل تجا

بل از 108ماده  دخول برخالف تفريق، ق نستان در موضوع طالق قبل از  فغا  قانون مدني ا
د و اداي آن را جايز مي دخول مهر متعه را واجب نمي د   دان اختيار دار ند يعني شوهر  دا

ماده آمد  تواند آن را بدهد و مي  مي ين  انچه درا   :ه استتواند آن را ندهد چن
د، متعه - 1 ات نماي و يا زوج وف ز دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشد  بل ا ه طالق ق  هرگا

اجب نمي   .گردد براي زوجه و
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ه، اداي متعه - 2   اشد يا ن بعد از دخول واقع گردد خواه مهر مسمي ب  درصورتي كه طالق 
  .باالي زوجه جواز دارد

  مهر موجل و مهر معجل
ز انعقاد عقد ازدواج ن بعد ا د،   مهر الزم گرديده و شوهر مكلف است آ را به خانم خود بپرداز

زوجه تا . زيرا مهر مانند دين برذمه مرد قرار داده شده كه اداي آن بر زوج واجب است
ا   كه مهر خود را دريافت نكرده مي زماني نمايد و ب تواند از تمكين وظايف همسري امتناع 

به حساب  اشزه  ز آن حق، زن ن نفقه او ساقط نمياستفاده ا يامده، حق  ين  ن د البته ا شو
تي اشد اما در صور يعني بدون مدت ب است كه مهر معجل باشد  كه مهر موجل  درصورتي 

ندارد ر وي . باشد، چنين حقي  ر را بپردازد زن به تمكين دربراب رگاه زوج چنين مه ولي ه
تي در صور اعراض نمايد، ناشزه پنداشته مي مكلف دانسته شده    .شود  كه 

ين توافق نمايند مرد به  از آنجايي رگاه طرف وف به طلب زوجه است ه كه اداي دين موق
نمايد قسمتي از مهر را به  اگر زوجه موافقه  پرداخت تمام مهر معجل مكلف دانسته نشده و 

تي بگيرد، و در صور ني به تاجيل  اخذ و متباقي را طي مهلت زما كه به پرداخت  طور معجل 
به عرف مراجعه ميمهر به صورت معجل ا نمايد،  اگر عرفي در زمينه . گردد  ختالفي بروز 

نسته مي در پرداخت مهر دا   .شود  موجود نباشد مرد مكلف به تعجيل 
و هم مهر حق زن است، زيرا زن مي تعيين   تعيين مهر به رضايت جانبين بوده  اختيار  تواند 

نمايد ا به شوهر خود تفويض  ر به شو. آن ر ين اختيا ا هرگاه ا زن ر هر گذاشته شود و وي مهر 
ا  بل از دخول از شوهر مهر خود ر و ق ز عقد ازدواج  بعد ا تسميه نكرده باشد، زن حق دارد 
اع زوج، زن حق دارد به  نمايد و شوهر مكلف است آن را معين نمايد در صورت امتن تقاضا 

  .محكمه رجوع كند تا براي وي مهر مثل تعيين گردد
به  ق113مطابق صراحت ماده  است و هيچ كس  انون مدني كشور، مهر شرعاً حق زن 

دختر خويش است نمي و  شمول پدر كه ولي  نمايد  دختر خود را قسماً و يا كالً هبه  تواند مهر 
  .از آن درگذرد

به شمول شوهر، زن را مجبور ساخته 114مطابق صراحت ماده   قانون مدني هيچ كس 
به مجرد عقد، زن تواند تا از مهر خود منصرف شده و يا  نمي اگذار شود  آن را قسماً يا كالً و

ولي اين مالكيت متزلزل . تواند هرگونه تصرفي درآن بنمايد  شود و مي  مالك همة مهر مي
ز زوجين و عوامل ديگر مستقر و ثابت مي ات يكي ا . شود  است و پس از آميزش جنسي، وف

م دخول دانسته و به اسباب  قانون مدني افغانستان خلوت صحيحه را نيز درحك98ماده 
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زوجين «: استقرار مهر اضافه كرده است  ات يكي از  كل مهر با وطي، خلوت صحيحه يا وف
دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، الزم مي بل از  مطابق صراحت . »گردد گرچه ق

فغانستان مهر ملكيت زوجه محسوب مي110ماده  ر تواند در م  گردد، زوجه مي   قانون مدني ا ه
نمايد لكانه    .خود هرنوع تصرف ما

اج به عنوان مهر تعيين مي لي داشته باشد  چيزي كه درحين عقد ازدو . گردد بايد ارزش ما
تملك باشد  ابل  ات و اموال غصبي نباشد(همچنان ق ند موقوف تواند عالوه بر حقوق  و مي) مان

  .اشدمالي، كار و نيروي انساني مانند آموزش علمي از علوم براي زوجه ب
ا چنين توضيح مي102 ماده  بعد از عقد ر زوج : نمايد   قانون مدني افغانستان تزييد مهر 

يط ذيل   مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزييد نمايد در اين حالت زيادت مهر تابع شرا
  :باشد  مي
دت مهر معلوم باشد- 1   . مقدار زيا
نمايد- 2 و اين زيادت را قبول    . زوجه يا ولي ا
اشد - 3   .رابطه زوجيت باقي ب

نستان، موضوع مهر از چهارچوب شرعي و قانوني خودش فاصله  فغا اجتماعي ا اما در عرف 
رفي، آداب و رسوم اجتماعي كشور گرديده  ات و سنن ع و تا حد زيادي، تابع مقرر گرفته 

ندارند. است تصور روشني از مفهوم مهر  اكثريت. زنان كشور و بسياري از مردان   در نتيجه 
م  ر در هنگا در جريان تعيين مه د، زيرا  ندارن مطلق زنان از مقدار و هدف مهر خودشان اطالع 
ته نشده و يا تاثيري نداشته و در  آنها در نظر گرف عقد ازدواج مانند اصل عقد ازدواج خواست 

  .اند هاي بزرگان فاميل شريك نبوده تصميم گيري
ين ز آن ا فغانستان مهمتر ا ر به رسميت شناخته كه در عرف اجتماعي ا ، مالكيت زن برمه

به مهر را عليه شوهرش درمحكمه طرح  شود و كمتر زني جرئت مي نمي كند تا دعوي مطال
م  نمايد و چه بسا به جاي مهر چيز ه نا ها(هاي ب د گرفته ) گله، طويانه، شيرب ز پدرداما و غيره ا

ر افزوده مي به ملكيت پدر دخت ر به عنو  شده  و ديگر از مه اجراي گردد  لي و  ن ضمانت ما ا
دگي و آينده زن اثري باقي نمي   .ماند پيوند زوجيت زن

   نفقه-دوم

رج  است كه جهت تامين معيشت زوجه، هزينه خانواده و مخا  نفقه عبارت از مصارفي 
بعد از عقد ازدواج بر او واجب مي  شخصي زن، توسط شوهر، صورت مي   .گردد  گيرد و 

ز امورذيل تشكيل مي   :ودش  نفقه ا
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تعدد زوجات هر زن حق دارد مسكن جداگانه بخواهد: مسكن) الف     .در صورت 
  .غذا) ب
است: لباس) ج اشد جزء نفقه  تعارف ب اگر م   .لباس تجمل هم 
  .اثاث خانه) د
ا به واسطة مرض يا  در صورتي: خادم) هـ اشد و ي زل پدرش خادم داشته ب كه زن در من

ند   .نقض عضو بدون خادم نتواند بگذرا
اگر در منزل پدرش وسايل مدرن سوخت و گرما استفاده : واد سوخت و حرارتم) و
و تهيه كند  مي يد همان وسايل را براي ا   .شده با
نظافت) ز م و    .مصرف حما
اخوشي) ح   .ها مصرف معالجه در ن
   )17(.مصرف تجهيز ميت) ط

ز قبيل غذا، مسكن، فرش، اثاث البيت، ا دگي همسر، ا وي نفقه غرض رفع مايحتاج زن مور تدا
دگي بوده و در عرف رايج مي قانون ). 118(شود ماده  باشد، تاديه مي  و ساير ضروريات زن

و تداوي «: مدني چنين صراحت دارد است بر طعام، لباس، مسكن  نفقه زوجه مشتمل 
لي زوج   .»متناسب به توان ما

نفقه زن برمرد ين است كه  اج ا ز الزامات عقد ازدو يكي ا نعقاد عقد  ز ا د و    واجب ميبعد ا شو
رج زندگي شخصي مي بالً مستحق نفقه و مخا كه ازدواج آنها در اثر  گردد، به شرط اين  زن متقا

اع  تن به مسكن شوهر امتن ز رف بدون موجب ا ا زوجه  ته باشد و ي عقد نكاح صحيح صورت گرف
تي. نكرده باشد رفته باشد و ي در صور نكاح باطل و يا فاسد صورت گ اج با عقد  ا زوجه كه ازدو

 117(گردد  بدون موجب از رفتن به مسكن شوهر اباء ورزد تامين نفقه به شوهر واجب نمي
  ). قانون مدني 

  احكام نفقه

نفقه زن باالي مرد واجب مي   :گردد   شرايطي كه 
ز وي بهره- 1   .مند شود  زن به زندگي زنا شويي اطاعت داشته و مرد بتواند ا
اشد خواه از عدم بلوغ يا صغارت بوده يا مصاب  شوهرفاقد صالحيت معاشرت جنسي - 2 ب

اشد   .به مرض جنسي ب
ا براي معالجه و حتا در - 3  نفقه زن به خاطر مسافرت براي انجام وجايب شرعي و ي
  .شود هاي مباح ساقط نمي سفر
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به نفقه ساير افراد مقدم است - 4  در و غيره( نفقه زوجه  .اوالد، پدر، ما (  
ه زوج محبوس باشد و- 5 يي داشته باشد نفقه زن از آن تامين مي هرگا ول و دارا گردد، و    پ

ماده (شود  در صورتي كه مرد توان اداي آن را نداشت بازهم نفقه زوجه از مرد ساقط نمي
  ). قانون مدني120
زوج تامين مي- 6 لي نداشته باشد،    اگر زوج غايب گردد نفقه زوجه از اموال  گردد و اگر ما

د، تامين مينفقه زوجه از ديوني  درغير آن نفقه به شكل . گردد  كه شوهر باالي ديگران دار
. قانون مدني121ماده (ماند   دين باالي شوهرباقي مي (  

و مرد توان اداي آن - 7 د  ا ورز نفقه بوده و از اداي آن اب ه اداي   در صورتي كه زوج مكلف ب
جامد محكمه صالحيت دارد  به شكايت بيان و موضوع  كه شوهر را به اداي نفقه را داشته باشد 

د )  قانون مدني 119ماده . (مكلف گرداند ز اداي نفقه كه قاضي حكم نموده خو اگر شوهر ا و 
نمايد قاضي مي ه نفقه   داراي  تعيين انداز و با  رسانيده  به فروش  يي وي را  تواند قسمتي از دارا

بگذارد ار زن  به اختي  .روزانه يا ماهوار آن را 

به  در صورت عدم پرد- 8 اخت نفقه، تمام نفقه پرداخت نشده ايام گذشته، به صورت دين 
به ادا يا ابرا ساقط نمي  ذمه شوهر قرار مي   .شود گيرد و مانند ساير ديون جز 

اشيا درمحل مي- 9 لي زوج و يا تغيير قيمت  بع توان ما ماده (باشد   زيادي و كمي نفقه تا
.قانون مدني124 (  
زوج- 10 بق توان مالي  ر نباشد   تامين مي نفقه مطا ماده (گردد، ولي از حد كفاف زوجه كمت
.قانون مدني123 (  
د  يخ ختم عده، مستحق نفقه مي مطلقه از تاريخ طالق تا تار- 11  قانون 126ماده  (گرد
  .)مدني

  سقوط نفقه
  :شود  حاالتي كه نفقه زن ساقط مي

اشد- 1 اج فاسد يا باطل ب   . در صورتي كه عقد ازدو
د  مطابق صراحت - 2 وضوع نفقه از جمله آثار نكاح ) 91 و 90(موا نستان م فغا انون مدني ا ق

و نافذ پنداشته مي اج صحيح بر ازدواج باطل   صحيح  ر آن هيچ يك از آثار ازدو در غي شود 
اشد مرتب نمي د، و لو آن كه دخول صورت گرفته ب   .گرد

اشد زوجه - 2 نستان قانون مد122 ماده 2جز  (به امور زوجيت اطاعت نداشته ب   )ني افغا
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رج گردد زوجه بدون اجازه زوج يا به غ- 3   ده 1جز  (ير مقاصد جايز از مسكن خا  122 ما
ن نستا افغا   ).قانون مدني 

اشد - 4 فغانستان122 ماده 3جز ( مانع انتقال زوجه به مسكن زوج ب طوري ) قانون مدني ا
زوجين ايجاد ين  ني ب اصله زما د و بدين وسيله ف ر كه كسي زن را جبراً ببر ا شوه  شود زير

ين احتباس زن محروم مي بدون ا اشد از  دخالت داشته ب   .گردد  كه درمورد 
نمايد- 5 اع  زل شوهر بدون موجب امتن تن به من   . از رف

اع . نشوز زن خروج از اطاعت است استمت نكرد چه در  اطاعت  اگر زن در وظايف همسري 
زل، ناشزه محسوب مي ز من اجازه ا تن بدون  رف   .گردد  جنسي و چه در 

ين اشد مانند ا اگر عذر شرعي داشته ب باشد البته  و يا . كه حيض  اشد  ه واجب داشته ب ا روز ي
به حساب نمي ناشزه  اشد  اجبي داشته ب   .آيد عمل و

ز پرداخت نفقه  ثالً ا ر مرد هم از وظايف مقرر تخلف كرد م د زن نيست اگ نشوز تنها در مور
اشز محسوب مي نمود ن ا صالحيت او را مكلف به شود كه در آن صو  استنكاف  رت محكمه ب

افغانستان119ماده (نمايد   اداي نفقه مي   ) قانون مدني 

   مسكن-سوم 
اوليه زن برشوهر كه از آثار حقوقي ازدواج شمرده مي   .شود مسكن است   يكي از حقوق 

زوجه منزلي را آماده  نفقه و مصارف زوجه براي رهايش  زوج مكلف است تا ضمن تامين 
اشدكند كه ب لي مرد متناسب ب   .ا شان و منزلت زن و توان ما

اشد   خانه يا منزلي كه براي زن تهيه مي   :شود بايد داراي صفات زير ب
و غيره مي  خانه شامل تمام چيز- 1   .باشد  هاي ضروري مانند فرش، ظروف و اثاثيه 
  . خانه بايد مستور باشد كه شرف زوجه را محافظت كرده بتواند- 2
مامون  خانه بايد- 3 زوجه در بين آنها  و مال  اشد كه عفت  ا شرف و عزت ب  در ميان مردم ب
  .باشد
است كه بنابه درخواست - 4 نكاف ورزيد، وظيفه محاكم  ز اداي مسكن زوجه است  اگر زوج ا

ن وادار نمايد ا به پرداخت آ و زوج ر ر . زن، كرايه مسكن مناسب را تعيين  ذك اگر خانه اوصاف 
اع ورزد  شده را نداشت زوجه مي به مسكن زوج امتن تن    )18(.تواند از رف

به :  قانون مدني آمده است117 ماده 2چنانچه در فقره  تن  رف د از  تي حق دار وق زوجه 
بق مواد  اع ورزد كه مسكن مناسب مطا ن ) 116و 115(مسكن زوج امتن قانون مدني افغانستا

اشد ر معجل وي تهيه نگرديده ب   .ازطرف زوج تهيه نشده و يا مه
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بطه ماده در  نستان چنين صراحت دارد115 اين را فغا لي «:  قانون مدني ا بق توان ما زوج مطا
ا » اش مسكن مناسب تهيه نمايد خود براي زوجه ين ماده حق تعيين مسكن براي زن ب در ا

است ر، گنجانيده شده  لي شوه   .معيار توان ما
ماده  فغانستان چنين صراحت دارد116همچنان  رگاه«:  قانون مدني ا يش از يك ه  زوج ب

بدون رضايت آنها را در مسكن واحد، مجبور به رهايش گرداند زوجه داشته باشد، نمي » تواند 
ا به دست بگيرد  زن مي   .تواند هنگام عقد ازدواج حق انتخاب مسكن ر

به طور مثال درضمن عقد شرط گذارد كه اختيار محل سكونت به دست زن باشد يا مثالً 
بل باشددر ضمن عقد بگويد شرط است كه سكونت ما در كا ين    . ازدواج من با تو ا

و تهيه مسكن زن در مورد تهيه لباس مناسب و در  لي، نفقه  ه بر تامين مخارج ما عالو
به تداوي زوجه مكلف مي   .باشد  صورت مريضي 

  فصل دوم
اج وآثارآن   انحالل ازدو

اج: قسمت اول   انحالل ازدو

بطه ز به اثر آن ميان زن و شوهر مفارقت  انحالل ازدواج عبارت از قطع را وجيت است كه 
  .شود  واقع مي

ز اج عبارتند ا نظر قانون مدني افغانستان عمدتاً موارد انحالل ازدو   :از نقطه 
اج، طالق، خلع و تفريق   .فسخ ازدو

به صورت مختصر مورد بحث قرار مي بي بهتر، هريك را    :دهيم براي تحليل و ارزيا

  فسخ : اول
بق ماده  وع خلل « قانون مدني 132 مطا ز نقض عقد ازدواج به سبب وق است ا فسخ عبارت 

دواج گردد نع دوام از بعد آن به نحوي كه ما   .»در حين عقد يا 
اسباب ذيل مي- 1 اج ناشي از    :باشد   خلل درحين عقد ازدو

يط صحت عقد)  الف يكي از شرا   .فقدان 
ر افاقه ) ب ال جنون(خيا .زو (  
اندازه مه) ج   .ر مثل زوجهنقصان مهر از
اج مي- 2 نع دوام ازدو ز اسباب ذيل مي   خلل بعد از عقد كه ما ناشي ا اشد  گردد    :ب
 .حرمت مصاهره) الف

  .لعان) ب
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اشد) ج   تي كه زوج او مسلمان شده ب بي از مسلمان شدن درصور اع زوجه غير كتا   .امتن
اساس از بين مي ين  در صورت اول فسخ، عقد ازدواج را از  ل برد يعني ا ل فسخ در همان كه ع

اج صغير يا مجنون ند ازدو وجود بوده مان   .آغاز عقد م
لكه نظر به موجوديت خلل يا عارضه  اساس از بين نرفته ب در صورت دوم فسخ، عقد نكاح از 

  .شود  نكاح فسخ مي
م مي ين برود، ازدواج را به صورت دايم براي زوجين حرا ز ب اساس آن ا اگر  سازد   درفسخ 

  .صول و فروعمانند مقاربت با ا
ال علت زوجين مي اج   فسخ كه علت آن موقت باشد، بعد از زو توانند دوباره با هم ازدو

ب، ارتداد يالعان انند فسخ به سب   .نمايند م
يي محكمه 34به موجب ماده  به حكم نها  قانون مدني فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت 

اسباب مند. گيرد  صورت مي اشي از  دوم فسخ ن بق فقره  رج فقره دوم ماده مذكور به مطا
دون حكم محكمه نيز جواز دارد   .رضايت زوجين ب

  طالق : دوم
است، آن كه زن را طالق مي يي  به معناي رها اصطالح . كند  ها مي دهد ر  طالق درلغت  و در 

بطه زناشويي به وسيله الفاظ مخصوص له را   . )19(طالق عبارت است از ازا
است ين زن و شوهر، توسط  به تعريف ديگر، طالق عبارت  بط زوجيت، ب  از انحالل را

وقوع طالق داللت كند به    . الفاظي كه صراحتاً 
وقتي بخواهد مي و به ظاهر مرد هر  د را   در اسالم هرچند طالق منع نشده  تواند زن خو

و زن نيز در مورد خاص مي د از محكمه تقاضاي تفريق نمايد  طالق دهد  ليكن شكي . توان
است و روايات متعددي ديده مينيست كه طالق ا اسالم، امري مذموم و ناپسند  نظر  د   ز  شو

اعث از هم پاشيدگي زندگي زن و شوهر و متالشي شدن كانون گرم خانواده  كه طالق ب
دست مي گرديده و اطفال تكيه ا از  وي شان ر و معن دي  از همين جهت طالق . دهند  گاه ما

  .يده استها در اسالم توصيف گرد  ترين حالل مبغوض
لطالق«: اند  فرموده)ص(پيامبر اهللا ا و منفورترين  مبغوض: ترجمه» ابغض الحالل عند  ترين 
است  حالل تعال طالق    )20(.ها نزد خداوند م

است ولي مانند ساير مجاز اگر چه دراسالم طالق مجاز  ها نبوده سعي براين است    بنابراين، 
ات اخالقي مانند حضور داوري و ح ا كه با دستور وع طالق ر مكانات وق دل ا ضور دو نفر عا

رساند ار آن را به حداقل ب نمايند تا آم   .محدود 
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و زوجه يكي از كار  ن زوج  د قبل از طالق انجام شود  داوري و حكميت ميا است كه باي هاي 
ن زن و شوهر داوري كرده طرق صالح را جست كه شخص يا اشخاص بي . وجو كنند طرف ميا
به عنوان حكم انتخاب مييعني شخصي از فاميل مر ا   د و شخص ديگري از فاميل زن،  گردد ت

وع مي ه طالق وق به هيچ وجه امكان ادامه زندگي نبود، آنگا اگر  نمايند و    . يابد  ميان آنها اصالح 
ا طالق مي وغ، عقل  طالق دهنده يا كسي كه زنش ر ز بل اجد اهليت باشد يعني ا دهد بايد و

ر بهره و اختيا و يا از روي . دمند باش و قصد  اشد  نه ب اگر طالق دهنده صغير يا ديوا ن  بنابرآ
د شده باشد،  اكراه زنش را طالق بدهد و تهدي و يا از روي  بگويد  اشتباه صيغه طالق را  مزاح و 

اطل است   .طالق ب
و درماده  گويد طالق درحالت سكر واقع نمي   مي138قانون مدني در ماده   قانون 141شود 
اش لعقل و مدهوش  خاص مجنون، مكره، نايم، كثيرالسن و يا مريض مختلفوق الذكر طالق  ا

بي مل ديگري قولش را درك نكند،  د  اعتبار مي كه به سبب غضب يا عوا   .دان
زوجيت 135مطابق صراحت ماده  بط  فغانستان طالق عبارت از انحالل را  قانون مدني ا

به الفاظي كه وقوع و زوجه  ين زوج  ن افاده شده صحيحه در حال يا آينده ب اً از آ  طالق صراحت
  .بتواند
ين ) 1( احكام ا بق به  زوجه مطا ا محكمه با صالحيت به درخواست  طالق از جانب زوج ي

  .گردد  قانون صادر مي
ا درمورد شخص گنگ كه قادر به تكلم  همچنان طالق به شكل شفاهي، تحريري و حت

ه واقع شده مي   .تواند  نباشد، به صورت اشار
  : گرددكه قرار ذيل است  اع مختلف تقسيم ميطالق به انو

  . طالق سني و طالق بدعي: تقسيم طالق به اعتبار صفت به دو نوع است- اول
د،  ا پاكي زن از مريض ماهوار، واقع گرد ن طهر ي است كه در زما وع طالق  ن ن طالق سني آ

ين اش مشروط بر ا رفته ب ك كه بعد از طهر، مقاربت جنسي ميان زن و شوهر صورت نگ د و ي
وع طالق رجعي بوده  ين ن ري شود، ا بدون گفتن طالق ديگر سپ د و عدت زن  طالق گفته شو

نموده مي   .تواند  و شوهر در خالل عدت رجوع 
ا به سه طالق يا در يك طهر سه طالق  طالق بدعي، طالقي است كه شخص همسر خود ر

انجام دهد و يا شخصي، همسر خود را  به صورت متفرق  در حالت مريضي يا در يك طهر 
اشد، طالق دهد   .)21 (ماهوار يا كه در آن نزديكي صورت گرفته ب
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   تقسيم طالق به اعتبار الفاظ-دوم
لفاظ به دو نوع مي  به اعتبار ا اشد  طالق  يه: ب   . طالق صريح و طالق كنا

و به جز از طالق مفهوم  طالق صريح استعمال كلمه نموده  ا افاده  اي كه معناي طالق ر
نكندديگري ر فاده  ا استعمال كلمه. ا ا اگر شخصي، همسر خود را ب ا  مثالً  اي كه معناي طالق ر

هم طالق واقع مي با آن اشد  ا نداشته ب ر   بدهد، طالق بگويد اما مقصد طالق ر گردد، يعني اگ
بگويد كه ) توطالق باشي(يا ) تو را طالق دادم (يا ) تو طالق هستي(شخصي به همسر خود 

ين الفاظ در عرف ) براي من حرام هستي(خود بگويد كه يا شخصي به همسر  چون استعمال ا
است است. به معناي طالق  استعمال و اداي الفاظ فوق به مثابه طالق صريح      .لهذا 

است كه در طالق استعمال مي يماً مفهوم   طالق كنايه عبارت از الفاظي  شود كه مستق
به همسر خود  نكند، مثالً شخصي  ) آزاد هستي(يا ) خانه پدرت برو(بگويد كه طالق را افاده 

تي واقع مي وق در . شود كه اراده شوهر مبني بر طالق ثابت گردد  در اين گونه موارد طالق 
يه واقع نمي ا استعمال كلمات كنا   . شود غير آن طالق ب

   تقسيم طالق از حيث رجوع وعدم رجوع -سوم
ين نگاه به دوگونه است ينطالق رجعي و ط: طالق از ا   .الق با

ين ر به زن مطلقه طالق با يست و طبق  طالقي است كه در خالل آن رجوع شوه اش جايز ن
ين مي146ماده  و در موارد ذيل با   :باشد   قانون مدني به طور عمومي رجعي 
دخول،- 2طالق سوم،- 1 ين - 4 طالق به عوض،-3 طالق قبل از   طالقي كه در اين قانون با

  .خوانده شده است
ين د وع استطالق با   :ون

ين كبرا ين صغرا و طالق با   .طالق با
ين خطاب مي) الف دو طالق با ين صغرا طالقي است كه به لفظ يك يا  د و   طالق با گرد

بل از نزديكي يك يا دو طالق رجعي كه در آن رجوع صورت  همچنان هرنوع طالق زوجه ق
ين صغرا خوانده مي اشد، طالق با ر طالق باين صغرا عقد . شود  نگرفته ب ازدواج را منحل و آثا

ين مي   .برد  مرتب برآن را از ب
وقوع ساقط مي تمام مراودات زوجيت به استثناي عدت به مجرد  زوج و  در . گردد  صالحيت 

وع طالق مي اً   اين ن تكميل عدت مجدد ا بعد از  ا زن مطلقه خويش در زمان عدت ي تواند ب
انچه ماده د چن ا مهر و عقد جدي د البته ب نماي د 135 ازدواج  در مور نستان  افغا  قانون مدني 

اج مطلقه با زوج نمي«: چنين صراحت دارد ين صغرا موجب حرمت ازدو   .»گردد طالق با
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ه  ) ب  است كه ب ين كبرا، طالقي  وع   ، طالق گفته مي»سه طالق«طالق با شود در اين ن
وقتي مي و مهر جدي  طالق زوج  اج نمايد كه عقد  د با مطلقه ثالثه خود ازدو ن توان د در ميا

است كه در اين نوع طالق . باشد ين  ين صغرا دارد ا تي كه اين نوع طالق با طالق با تفاو البته 
تكميل  از نزديكي با وي طالق گرديده و بعد از  بعد  زن بايد با شخص ديگر ازدواج نمايد، 

اورد  عدت شوهر اول مي   .تواند مطلقه خود را به عقد نكاح بي
و   .گويند   عمل مذكور را حالله ميالبته شوهردومي را محلل 

تواند بدون عقد و مهر جديد در صورتي كه زن در   طالق رجعي طالقي است كه شوهر مي
نمايد اشد مراجعه  ن . عدت طالق ب اج و صالحيت زوج با يك يا دو طالق رجعي تا زما آثار ازدو

ين نرفته به حال خود باقي مي ز ب رگاه مدت عدت  تكميل عدت ا ند يعني ه تكميل ما  زوجه 
رفته و شكل طالق  نمايد آثار ازدواج و صالحيت رجوع از بين  نه  يافته ولي شوهر مراجعه 

  .گيرد  باين را به خود مي
د ديگرش از وي ميراث برده  نماي ات  يكي از زوجين وف رگاه  در عدت طالق رجعي ه

  .تواند  مي
به  اش را توسط وكيل قانوني طالق دهد يا اين تواند زوجه  زوج مي كه صالحيت طالق را 

  .خود زوجه تفويض كند

  طالق درعرف اجتماعي افغانستان

ابطه به طالق حساسيت شديدي  فغانستان در ر يل ا  در اكثر مناطق و در ميان اقوام و قبا
اجتماعي شمرده مي يست و خالف نظم  بل قبول ن بدين . شود  وجود دارد و از نظر اجتماع قا

دگي فاميلي درميان مردم   لحاظ طالق بسيار كم اتفاق مي و زن افتد و از نظر نگرشي كه از زن 
د، طالق هم براي زن و فاميل او حساسيت يه ننگ مي و جود دار و هم براي   آور و ما اشد  ب

اكثر اقوام افغان، . آيد  شوهر و فاميل او توهين به حساب مي از نظر عرف اجتماعي در ميان 
د و تما د بساز د با زندگي موجو و جنايتزن باي و را تحمل كند،  م مظالم  اميل ا و ف هاي شوهر 

ا  ني، زن ناموس مرد، جزء مالكيت او و ب ز ديدگاه شوهر در جامعة افغا نكند ا ولي ادعاي طالق 
  .تواند حيثيت خود را ترك كند و مالكيتش را از دست بدهد حيثيت او برابر است و لذا نمي

ا با كه در اسالم و قانون در موردي كه در صورتي دگي مشترك ممكن نباشد و ي مه زن  ادا
لي ازدواج مانند آرامش روحي و پرورش نسل سالم  تحمل مشقت توام باشد يا اهداف عا
ا جايز دانسته و زن و شوهر را در صورت ناممكن بودن  د بلكه نقض شود، طالق ر برآورده نشو

دگي مشقت بار مجبور نمي به ادامه زن دگي تا آخر عمر    .كند ادامه زن
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فغان در مواردي كه سبب فسخ نكاح مي   وب مرد، تدليس، ضرر و   اما زن ا د مانند عي شون
نمايد، زيرا عرف  عدم انفاق و غيره نمي تواند استفاده كند و از محكمه مطالبه تفريق 

ا نمي ه او چنين فرصتي ر رجامعه، ب   )22(.دهد اجتماعي، سنن و عنعنات حاكم ب

  خلع : سوم
حالل ازد اساس توافق اراده زوجين صورت مي نوع ديگر ان اج خلع است كه به  خلع . پذيرد  و

ترين تجويز حقوقي است كه داليل شرعي و قانوني داشته و زنان با استفاده از خلع  مناسب
تي  مي د نكاح را در صور دگي خانوادگي يا پيون ادامه آن غير ممكن يا مشكل  كه توانند زن

دل  بل ب مقا اج را تحت اراده خويش قرار باشد، منحل نمايند و در  ر، انحالل ازدو مال به شوه
  .دهند

به معناي ر به معناي ازالة زوجيت و در اصطالح فقه و حقوق خلع  لغت  ها ساختن  خلع در 
ذل مال است مقابل ب اختالف و عدم عالقه. زوجه در  نفرت،  اي كه  زيرا زن به واسطه كراهت و 

به  بل مالي كه  مقا گيرد چه مال مذبور   دهد از او طالق مي  شوهر مياز شوهر خود دارد، در 
اشد فرقي نمي دل آن بيشتر و كمتر از آن ب   .كند عين مهريه زن بوده يا معا

استوار است ركن    :بنابراين خلع بر دو 
ز شوهر :اول   . كراهت و نفرت داشتن زن ا
د: دوم بل انجام طالق كه آن را فديه، ب به شوهر در مقا لي از سوي زن  ل يا عوض دادن ما
ز . گويند  مي اشي ا اشد گاهي ذاتي است و ن ر داشته ب كراهتي كه زن نسبت به شوه

  . از قبيل زشتي چهره و سوء خلق و امثال آن. خصوصيات شوهر است
است مثالً در  ر پيدا شده  ول وجود ندارد و در اثر عوامل ديگ و گاهي عارضي است يعني از ا

در هر دو حال طالق خلع صحيح خواهد . فر شده باشداثر ازدواج مجدد شوهر، زن از او متن
  )23(.بود

لي 156مطابق صراحت ماده  دل ما است از انحالل عقد ازدواج در ب  قانون مدني خلع عبارت 
لفظ صريح آن يا به هرلفظ ديگري كه مفهوم   كه زوجه آن را براي زوج مي پردازد و خلع به 
نمايد صورت مي   .گيرد  خلع را افاده 

اشد لذا طالق خلع : ع كننده بايد داراي اهليت بودهزوج خل ر و قاصد ب بالغ، عاقل، مختا
توسط صغير، مجنون، مكره، هازل و يا شخصي كه خشم آن چنان بروي مستولي گردد كه 

يست د، صحيح ن فغانستان چنين صراحت دارد157ماده . قصد از او سلب شو :  قانون مدني ا
اشدگردد كه زوج   خلع وقتي صحيح مي« اجد صالحيت طالق و زوجه محل آن ب   .»و



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   198

رگاه  يط اهليت باشد ه اجد شرا د و ه تصرف در  زوجه باي اجاز يعني  ت باشد  زن فاقد اهلي
اشد، نمي ر  اموال خودش را نداشته ب تواند بدون اذن ولي با تقديم فديه و عوض از شوه
نمايد ماده    : قانون مدني چنين صراحت دارد159درخواست طالق خلع 

به پرداخت  زوجهخلع  زوجه بدون موافقت ولي وي  اي كه فاقد اهليت باشد، جواز دارد مگر 
  .شود بدل خلع مجبور گردانيده نمي
اقع مي ين و ندارد طالق واقع مي  يعني طالق با د، ولي  گردد اما چون زن اهليت تبرع را  گرد

دل نخواهد بود   .زن ملزم به پرداخت ب

  شرايط تحقق خلع
نسته كه  براي آن كه خلع  يطي را فقه و قانون ضروري دا متحقق شده بتواند موجوديت شرا
  :گردد  قرار آتي بيان مي

اشد، خلع - 1 رگاه عقد ازدواج فاسد و باطل ب  عقد ازدواج بايد صحيح و درست باشد ه
  .موردي ندارد

دل مال معيني صورت- 2 ا به زوج مي   مي خلع در ب  اندازه خلع. پردازد  گيرد كه زوجه آن ر
بل   مربوط به موافقه زوجين مي ر، مال منقول، دين و حتا منفعتي كه قا نقره، عقا باشد، طال، 

اشد   .تقديم ب
نموده- 3 باشد   هرگاه خلع در بدل مهر واقع شده باشد و زوجه قسماً يا كالً آن را قبض 

نمايد به شوهرش اعاده    .مكلف است آن را دوباره 
ه بدل خلع حيازت يا رضاع طفل- 4 تعهد خود  هرگا اشد زوجه مكلف به اداي   قبول شده ب
استرداد آن را نموده مي  مي   .تواند  باشد در غير آن شوهر ادعاي 
زوجيت از ذمه زوجين ساقط مي- 5 گردد و    در صورت عدم ذكر بدل خلع جميع حقوق 

ز ذمه  باشد حق وي ا ته  تي كه زن مهر خود را گرف وجه مهر زن بوده در صور اين مهر مت
است كه . شود  ساقط و زن مكلف به استرداد آن به شوهر دانسته ميشوهر  تي  البته در صور

  . زن خلع را قبول كرده باشد
يم به زوج هالك 167به اساس ماده  ه بدل خلع قبل از تسل رگا  قانون مدني افغانستان ه

ن مكلف مي به پرداخت مثل يا قيمت آ   .باشد  گردد زوجه 
بق ماده - 6  ين  قانون مد165 مطا اشد طالق با نفي شده ب دل خلع  افغانستان هرگاه ب ني 

  .گردد واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي
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دل خلع    نفي شده باشد(يعني در صورت نفي ب لكه عمداً  ) بدله خلع نه تنها تعيين نشده ب
اشند طرف لي داشته ب و وجايب ما زوجين نسبت به يكديگر حقوق  چه  و آن ين واقع  ين طالق با

به استرداد آن را دارند   .صالحيت مطال
نفقه عدت ساقط نمي- 7 ين  در خلع  كه زوجين حين عقد به اسقاط آن موافقه  گردد مگر ا

اشند   .نموده ب

  تفريق: چهارم

اسالم به زن   ن مواجه بوده، شريعت  وم آن به ضرر و زيا هرگاه زوجه از ناحيه زوجيت و تدا
به محكم ه ذيصالح تقديم و محكمه مكلف است در صورت اثبات حق داده تا ادعاي تفريق را 

به تفريق ميان زوجين حكم كند   .ادعاي زن مبني بر ضرر و زيان 
اسباب تفريق  نفاق، غيابت شوهر يا (قانون مدني نيز در صورت وجود يكي از  ضرر، عدم ا

  .دهد  حق مطالبه تفريق را به زن مي) موجوديت عيب

   تفريق به سبب عيب-1

نظر  اشد از  به  اج ب علماي فقهي هر عيبي كه سبب منحل شدن اهداف و مقاصد ازدو
ر مي وحنيفه موجبات تفريق به شما از نظر امام اب د،  وب شامل )رح( و ابو يوسف)رح(آي  اين عي

وب و خصا در مرد مي احمد عنن، مجب اشد كه امام  و )رح(ب  عيوب ديگري مانند جنون، جذام 
است ن افزوده    .)24(ابرص را نيز به آ

تي يكسال مهلت مي در صور لي  د را ا يل  كه عيب ناشي از عنت باشد قاضي مر دهد به دل
ين مدت دريافت شود كه عيب دايمي يا مادر زاد است يا اين اين ا  كه طي ا كه عارضي ي

تي. موقتي به آب و هوا و موسم سال يا تاثيرات روحي باشد  در صور تي و وابسته  كه عيب موق
ين مدت مرفوع خ اگر دايمي و غير قابل عالج باشد چارة جز تفريق وجود طي ا واهد شد و 

  .ندارد
ر است به تفريق به سبب عيب چنين مشع بطه  تي مي«: قانون مدني در را تواند  زوجه وق

ر ممكن يا مدت  مطالبه تفريق نمايدكه زوج مبتال به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غي
ي كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر طوالني براي معالجه وي الزم باشد به نحو

  .»باشد
نشمندان ديگر كليه امراض ساري از قبيل، سل، سفليس و سوزاك را نيز موجب  برخي از دا

نظريه  هاي حقوقي اكثر دولت دانند كه سيستم  ثبوت اين حق مي ن، اين  نستا ها و از جمله افغا
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و «كلي غير ممكن بودن اعاده صحت را پذيرفته و به جاي ارايه مصداق براي مريض معيار  
است» معاشرت با زوج براي زوجه ضرر داشتن ا مطرح نموده    .ر

رگاه مطابق ماده  ا در 177البته ه وب واقف بوده و ي اج به عي بل از ازدو  قانون مدني زوجه ق
اشد، حق مطالبه  به طور صريح يا ضمني موافقت نشان داده ب وع عيب بعد از عقد  صورت وق

  .گردد  اقط ميتفريق وي س
بق ماده ين است180مطا نستان تفريق به سبب عيب طالق با   . قانون مدني افغا

بعد از آن صحت نمودن مدت يا  اج  هرگاه زوج حين سپري  ين به عقد ازدو ياب گردد و طرف
اشند مي نمايند يعني سبب حرمت ابدي نمي  رضايت داشته ب دواج  ا هم از   .شود توانند دوباره ب

  ب ضرر تفريق به سب-2

نمايد كه دوام معاشرت را در چنين حالت  هرگاه زوجه از معاشرت با زوج، ضرري را ادعا 
د، مي   .تواند مطالبه تفريق نمايد  بين امثال زوجين غير ممكن گردان

دعا «:  قانون مدني چنين صراحت دارد183ماده  رگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ا ه
امثال زوجين غير ممكن گرداند، ميرا در چنين كند كه دوام معاشرت ين  ز    حالت ب تواند ا

د نماي به تفريق    .»محكمه مطال
دي و معنوي مي از مفهوم ماده فوق استنباط مي ين ماده مربوط به ضرر ما شود   گردد كه ا

ين آنها توام با توهين  مانند اين دي زوج از اموال همسرش يا نزاع شديد ب كه سوء استفاده ما
ا اينشخصيت زن و ا له گفتار و كردار شود ي ر به وسي زوج همسرش را مجبور به  ذيت و آزا كه 

نمايد كه زمينه كينه و دشمني  هاي خالف شرع نمايد يعني اين كار لي  اعما كه شوهر اقدام به 
نمايد  گردد، زوجه مي اگر ضرر مورد ادعا ثابت شد، محكمه به تفريق . تواند ادعاي ضرر 
اگ  زوجين حكم مي دعاي خود اصرار داشته باشد ر ثابتكند و  محكمه دو . نگرديد و زوجه در ا

وندان زن و شوهر به حيث حكم در  نمايد و اگر حكم  يا داور تعيين مي شخص را از خويشا
ين ين آنها حكم مي اصالح ب ين . كند  زوجين موفق نشوند محكمه به تفريق ب تفريق در ا

ين است  .صورت نيز، در حكم طالق با

  ق به سبب عدم انفاق تفري-2
نات مالي بوده، اما با وجود آن از پرداخت نفقه  و امكا دي  تصا اي توان اق هرگاه شوهر دار

زوجه مي نمايد  زوجه ابا ورزد،  نموده و عرض شكايت  . تواند به محكمه ذيصالح مراجعه 
رشناس  در آمد وي توسط كا نفقه زوجه را با نظر داشت وجه مالي شوهر و  محكمه اندازه 

ز   كند، و زوج را مكلف مي عين ميم زهم زوج ا اگر با سازد تا آن مقدار را به زوجه بپردازد و 
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تعزير    است او را  د و نزد محكمه ثابت گردد كه وي قادر به پرداحت نفقه  اين مورد ابا ورز
رفي مي  مي يي وي كه توسط نزديكانش مع شود، برداشت   نمايد و هم حق دارد از مال و دارا

رساند و در صورتي كه حكم محكمه ناممكن گردد، نموده و  حتا اموال وي را به فروش 
ر   محكمه زوج را مكلف مي ز ابا ورزد محكمه ب امر ني ين  اگر از ا و  ا طالق دهد  د تا زوجه ر ساز

 . )25(سازد  اساس صالحيت واليت خود حكم طالق را جاري مي

به تفريق به سبب عدم انفاق كه در ماده  لي 191(مطال نظيم شده ) 193ا قانون مدني ت
اع ورزد زماني مطرح مي نفقه امتن ز تاديه  يي بوده . شود كه زوج ا لي كه ظاهراً مالك دارا در حا

نفقه ثابت شده نتواند   .و عجز وي از اداي 
نكند،  ا كه از سه ماه تجاوز  هر گاه عجز زوج از اداي نفقه ثابت شود محكمه مدت مناسبي ر

نفقه قادر نشود محكمه به مطالبة تفريق در. دهد  به وي مهلت مي به دادن  تي كه باز هم   صور
. كند، اين تفريق در حكم تفريق رجعي است  زوجه ترتيب اثر داده به تفريق زوجين حكم مي

نفقه گردد، مي به اداي  نمايد  هر گاه در خالل عدت، شوهر قادر  زوجه خود مراجعه    .تواند به 

   تفريق به سبب غيابت شوهر-4
ين غيابت مدتي طول بكشد، آدرس و محل شوهر معلوم نباشد ه ه شوهر غايب شود و ا ر گا
د  يا اين كه با وجود معلوم بودن زوج بدون عذر معقول غايب گردد با وجودي كه زوج از خو

اشد استفاده از آن موجود ب و . دارايي داشته باشد كه امكان تامين نفقة زن با  فقهاي حنفي 
نظر فقهاي شافعي عقيده دارند اً به  بة تفريق را ندارد خاصت در چنين حالت زن حق مطال  كه 

تظار بكشد90حنفي زن بايد    .)26 ( سال ان
به مدت طوالني زن حق  و مالكي عقيده دارند در صورت غيابت شوهر  اما فقهاي حنبلي 
يكس لكيه  ابله شش ماه و ما تظار بكشد حن ال مطالبه تفريق را دارد و مدتي كه زن بايست ان

نموده است ابله مي. تعيين  بن تميميه از فقهاي حن چه ا زني كه شوهرش محبوس : گويد  چنان
تمتع از مرد نباشد، حق مطالبه تفريق را دارد   .)27 (يا اسير است به نحوي كه زن قادر به 

ا سه سال  لكي تفريق به سبب غيابت ر و ما استفاده از فقه حنبلي  قانون مدني كشور با 
است چن   :كند  قانون مدني چنين حكم مي194انچه ماده دانسته 

ول غايب گردد، در صورتي كه « دون عذر معق ه زوج مدت سه سال يا زياده از آن ب هر گا
و متضرر شود مي ك   زوجه از غيابت ا زوج مال ر چه  د اگ نماي بة تفريق  تواند از محكمه مطال

نموده بتواند و زوجه از آن نفقه خود را تامين    .»دارايي بوده 
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وضوع را اعالن و   در صورت غيابت، زوجه مطالبه تفريق را به محكمه ارايه و محكمه م
تعيين مي يست حاضر شود  مدتي را  ول . كند كه زوج با تي كه زوج بدون عذر معق در صور

بعد از تثبيت تمام احوال و اوضاع حكم به تفريق مي اين طالق . نمايد  حاضر نگردد محكمه 
يعاد عدت به زن خود رجوع در حكم طالق رجعي بوده ، زوج حق دارد قبل از انقضاي م

  .نمايد
يگر نيز زوجه تفريق شده مي دواج در دو مورد د نحالل عقد از   :تواند  عالوه از موارد فوق ا

بق   مورد اول حالت مفقود را احتوا مي ا كه مطا رق دارد به اين معن كند كه از حالت غيابت ف
ه «:  قانون مدني326ماده  و غالباً هالك هر گا ر سال مفقود گرديده  شخصي كه بيش از چها

ا صالحيت متوفا شناخته مي اشد چنين شخص به حكم محكمه ب ر   وي متصور ب شود و در ساي
اي محكمه   موارد تشخيص مدتي كه بعد از آن شخص متوفا شناخته مي شود، مفوض به ر

  .»باشد  مي
و وفات شخص مفقود  استفاده ميمحكمه در معلوم نمودن حيات  يل ممكنه  ز وسا   .نمايد  ا

اشد 236هر گاه به وفات شخص مفقود طبق حكم مندرج ماده   قانون مدني حكم شده ب
ين ورثه تمام متروكه وي ب ات بوده و  اي كه حين  زوجه وي مكلف به گذشتاندن عدت وف

وفات مستحق ميراث شناخته مي د، تقسيم مي  اصدار حكم به    قانون327ماده (گردد  شو
  .)مدني

اساس مالحظه مي ابت و مفقودي تفاوت  به اين  ين حالت غي د،  شود كه ب هاي وجود دار
ول غايب گرديده  ز سه سال بوده زوج بدون عذر معق يش ا درحالت غيابت مدت غيابت زوج ب
ا  اشد ت و زوجه نيز از غيابتش متضرر گرديده ب حيات و آدرس زوج معلوم و مشخص بوده 

نموده ب يش از چهار سال الدرك بوده. تواندمطالبه تفريق  لي كه در حالت مفقود زوج ب  در حا

وجود نباشد در چنين حالت محكمه به تقاضاي مرگ . و از زندگي و مرگ وي كدام اطالع م
به مرگ حكمي تفريق زوجه در ضمن آن صورت  حكمي شخص رسيدگي و محكوميت 

  .گيرد  مي
ب مفقودي در بخش م به تفريق در قانون مدني بحث از همين سبب درتفريق به سب وط  رب

ته است ذكر رف ه اموال از آن ت و در فصل مربوط ادار ين نوع تفريق در . نشده  مگر مطالبه ا
  .گيرد  ضمن محكوميت شخص به مرگ حكمي عمالً در محكمه صورت مي

است، شامل حكم مندرج ماده  تفريق داده شده  به زوجه حق مطالبه   166مورد ديگري كه 
اشد كه  ي ميقانون مدن ز «: ب رگاه زوج به حكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر ا ه
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نمايد گرچه   آن محكوم گرديده باشد زوجه مي   تواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفريق 
نفقه را داشته باشد   .»زوج محبوس توان اداي 

  قسمت دوم
اج   آثار انحالل ازدو

  عدت

تواند شوهر  دايي شوهر، تا انقضاي آن، نميعدت عبارت از مدتي است كه زن پس از ج
عدت عبارت از مدت «:  چنين صراحت دارد198قانون مدني در ماده . ديگر اختيار كند

ين مي تمام آثار ازدواج از ب نقضاي آن  است كه با ا   .»رود  معيني 
و پاك شدن رحم زن از نطفه شوهر  اختالط نسب  ز  ز جلوگيري ا فلسفه عدت عبارت ا

بق است،  احترام به زوج و ابراز  وفاداري نسبت به سا رحكمت مذكور،  وفات عالوه ب در عدت 
ا نيز مورد نظر مي وفات . باشد  شوهر متوف ز(از همين سبب مدت عدت  رماه و ده رو است ) چها

زيرا شوهر متوفا مدت زيادي با زن خود به سر برده و . باشد  و از مدت عده طالق زيادتر مي
ا از هم جدا سازدهيچ عاملي جز مرگ قا و زوجه . در نبوده آنها ر احترام بوده  ز اين رو، قابل  ا

د  د، در ساير موار به سر بر وفاداري  بل، بايد مدت بيشتر در تجرد و  تقا جهت ابراز وفاداري م
  :مدت عدت قرار آتي در نظر گرفته شده است

  .باشد  مطلقه غير مدخوله تابع عدت نمي- 1
  .لي وضع حمل عدت زني كه حامله باشد ا- 2
نظر به كبر سن حايضه نمي- 3 يماري   عدت مطلقه يائسه، زني كه  به علت ب گردد و زني كه 

يضه نمي است يا شيردادن حا   .گردد سه ماه كامل 
ماند و نبايد شوهر ديگر بگيرد، در   زن بعد از طالق در انتظار مي دوران عدت يا مدتي كه

است  ن دوران عالقه زوجيت  و مخارج زن در واقع، ادامه هما ء در بسياري موارد بايد نفقه  بنا
  .دوران عدت، از طرف شوهر پرداخته شود

است به شوهر الزم  در موارد زير در ايام عدت    :از نظر قانون مدني نفقه زن 
ا نباشد- 1 اشد و ي له ب ري، خواه زوجه حام ين كب ين صغرا و با   . معتده طالق رجعي، با
ن، ايال و خلع مگر- 2 لعا ين معتده    .كه از نفقه خود ابرا داده باشد  ا
ته باشد  معتده- 3 اع زوج از قبول اسالم صورت گرف   .اي كه تفريق وي به سبب امتن
اشد  معتده- 4 نموده ب ر بلوغ و افاقه، فسخ  ا به سبب خيا   .اي كه زوجه عقد نكاح ر
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جب اثر ارتكاب فعلي كه مو اي كه تفريق وي به اثر مرتد شدن زوج و يا به  معتده- 5 
باشد  حرمت مصاهره مي   ) قانون مدني212ماده . ( گردد، صورت گرفته 

وب بودن زوج فسخ  نفقه معتده اي كه عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يامعي
در . گردد، مشروط بر آن كه معتده در مورد قصوري نداشته باشد نموده باشد، ساقط نمي

زوج، زوجه مستحق نفقه نمي رگاه نفقه معتده تعيين  صورت وفات  گردد و همچنان ه
نفقه عدت ساقط مي اشد  نگرديده ب   .گردد  نگرديده و معتده نيز طالب آن تا ختم عده 

  طفل) نگهداري(حضانت 
است يا رعايت   حضانت، نگه بط او با خارج  داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روا

ده . ته شده استحق مالقات كه براي خويشاوندان نزديك طفل شناخ  قانون مدني 236ما
نموده است حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در «: حضانت را چنين تعريف 

اشد   .»مدتي كه طفل به حضانت و پرورش زن محتاج ب
يعي و قانوني پدر و مادر است كه طفل را به دنيا  ول، حق و تكليف طب حضانت در درجه ا

تكليف تا سني  آورده ين  وغ مياند و ا به بل ند  رسد، باقي مي كه طفل    .ما
ري حضانت كودك به مادر در سال يعي و منطقي  واگذا ري طب دگي ام خستين زن هاي ن

ر  ز هر كسي بيشت و مراقبت و مواظبت او از طفل ا و از خود گذشتگي مادر  ني  است، چه مهربا
  .)28(است وكودك در اين سنين به مادر بيش از هر شخص ديگري نيازمند است

ز تفريق «:  قانون مدني چنين صراحت دارد237ماده  مادر نسبي در خالل زوجيت و بعد ا
به اين كه واجد شرايط اهليت حضانت  به حضانت و پرورش طفل حق اوليت دارد، مشروط 

به مادر مي. »باشد بعد از مادر زنان ديگري كه حق حضانت   قانون مدني اولويت را  دهد و 
ر : رجه استحقاق عبارتند ازطفل را دارند به ترتيب د در پدر، خواهر، دخت مادر، مادر مادر، ما

اگر آنها موجود نبودند يا فاقد اهليت باشند، حضانت طفل  خواهر، خاله، عمة مادر، عمه پدر و 
  .شود  به ترتيب به پدرمادر، برادر، پسر برادر، كاكا و ماما سپرده مي

ذكر گرديد249مدت حضانت درماده  ا سن هفت  قانون مدني  ه كه مدت حضانت پسر ب
تمه مي9سالگي و از دختر با سن  لگي، خا ده   سا بق ما بد و مطا  قانون مدني محكمه 250يا

ين  مي تمديد كند مشروط بر ا ين تمديد از دو سال زيادتر نباشد تواند مدت حضانت را    . كه، ا
ن را داشته  يي آ ر گردد كه شايستگي و توانا اگذا اساس ماده . باشدحضانت بايد به كسي و بر 

لغه و امينه بوده   زني كه حضانت طفل را به عهده مي«:  قانون مدني238 گيرد بايد عاقله، با
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ا    و پرورش طفل ر رسي وي متصور نباشد و توان حفاظت  كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وا
اشد   .»داشته ب

به عهده او است اهليت و ش در زماني كه حق حضانت طفل  ايستگي اگر مادر يا پدر 
اخالق را از دست  يستگي  حضانت را از دست بدهد مثالً عقل شان را از دست بدهند يا شا

نمايد حق حضانت از آنها سلب مي اج  يگر ازدو با شخصي د   .گردد  بدهند يا مادر 

  نتيجه

مع بشري است و بنا به باوري هاي اجتماعي،  ازدواج يك امر حقوقي و اخالقي مهمي در جوا
اج، ت و . كند فاوت ميارزش ازدو است بنابراين، ارزش ازدواج  جامعه ما كه يك جامعه مسلمان 

اج به ع ني از نظر اسالم تعريف شده نهميت ازدو نسا وان نخستين نهاد زندگي اجتماعي و ا
ري شده است ته و حدود گذا   .است كه در قانون مدني كشور تبارز ياف

اج با بيش از يك 86 مطابق ماده -   تي جايز است كه خوف  قانون مدني ازدو زن در صور
نفقة زوجات داشته  لي براي تامين  و زوج كفايت ما عدم عدالت بين زوجين موجود نبوده 

  .باشد
ابل مالحظه    آنچه در عمل ديده مي شود اين است كه مرد با وجود داشتن درآمد مادي ق

انه تقسيم كند، بناء تعدد زوج نمي ات نيز باعث تواند محبت خويش را بين زوجين مساوي
و تفريق مي   .گردد  طالق 

توان در  هاي طبقاتي را مي  عدم موجوديت هماهنگي در طرز تفكر طرفين كه تفاوت- 
اكيد مي اسالم باالي مساله كفو ت   .ورزد  رديف آن به حساب آورد، همان است كه دين مقدس 

  .مورد والدين خاصتاً مادران  مداخالت بي- 
دون -  نه و ب در ازدواج خود سرا بدون موافقت پدر و ما   .دقت دختر و پسر 
نگذاشتن بر بنيان خانواده-  رج    . بالهوسي و تربيت نادرست فاميل و ا
  .هاي دوران صغارت  ازدواج- 
  . ازدياد دختران مجرد و زنان بيوه نسبت به مردان- 
و مرد و خيانت به همسر-  اخالقي زن    . انحرافات 

نگيزة   . رود اي وقوع طالق و تفريق به شمار ميه عوامل ذكر شده عمدتاً از علل ا
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  مقدمه
و مجرم يك عمل بي ني، متهم  زندا وق انساني  شكنجه كردن  و تا هنوز هم حق يست  بقه ن سا

و   ميمتهم و مجرم در برخي كشورها با شكنجه نقض زنداني  با متهم،  رخوردي  شود و چنين ب
ني و .اي است براي پياده نشدن قانون مجرم از جمله نگرا ين كشورها، براي محو   بنابرا

ري شكنجه هكارهاي قانوني،جلوگي ين   را است كه در ا يشنهاد كرده  ا در قوانين شان پ اي ر
دگاه  نظر كنوانسيون منع شكنجه مجمع عمومي ملل متحد، دي و مقاله  ين افغانستان  قوان

وگيري شكنجه،قانون ساير كشورها است درباره جل رفته شده    .  به بررسي گ

  مفهوم لغوي شكنجه  

 اذيت، ايدر فرهنگ فارسي به معن. باشد  ميtortureانگليسي آن اصطالح شكنجه كه 
است و شكنجه كردن به معن و عذاب آمده  ر  تعذيب اتعذيب، رنج، آزا ي سياست كردن و 

رهنگ معنمودن ين معاني در ف ن شده وي تعريف شده، چنانچه ا  در ن جلد دوم به صراحت بيا
به معاني فوق ذكر شده است   .فرهنگ عميد نيز شكنجه 
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ا شكنجه به معن  ال طب ر، ايذا، رنج، تعذيب وايدر فرهنگ ناظم ا عقوبت و سياست آمده   آزا
و عقوبت دادن تعري   .ف شده استاست و شكنجه كردن عبارت از سياست كردن 

به متهم ترمنولوژيدر  ه ايراد آزار  و ب ا  حقوق شكنجه تعريف شده  ر متهم ي ا اقرار است غي ت
   .1جرم يا تعهدي كند

لم : (شيخ طوسي شكنجه را چنين تعريف كرده است لعذاب ا تعذب ايقاع الصاحبه و ا ول
  ) يستمربه

و روح به عنوان آزار جسمي  ي شخص براي وادار شكنجه در فرهنگ اصطالحات حقوقي 
تعريف شده است   . كردن او به اقرار 

به  تمام فرهنگ و روحي شخص براي وادار كردن او  به آزار جسمي  هاي حقوقي شكنجه را 
ر  اقرار تعريف كرده به نفع متهم ميتوان رنج و آزار جسمي و روحي غي تعبير موسع  اند و با 
تعابيراستخراج كرد اازو مستقيم را تفسير    . ين 

وع آزار و اذيت بدني « :كتر محمد علي اردبيلي شكنجه را چنين تعريف نموده استدا هرن
ا به مناسبت  ا صاحبان مقام رسمي و عمومي در ضمن انجام وظيفه ي ن دولت ي كه مامورا

  . »شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتكب شوند
ين لي شكنجه را به عنوان يك پديد قوانين ب  ضد بشري و نقض آشكار  خشن، جنايتةالمل

است   . حقوق بشرتوصيف نموده 
 استفاده از قدرت نيز موجود است اگر به شكلي از اشكال وءهرجا كه قدرت وجود دارد س

ته نشود، خشونت تجلي پيدا مي   . كند جلو آن گرف

  تعريف شكنجه

ول اعالميةهماد  افراد در مقابل شكنجه و ساير رفتار 2 ا ات ها يا مجا حمايت از همه  ز
ني و موهن كه در جلس نسا نه و غير ا  مجمع عمومي 1975 مورخ نهم دسامبر سال هظالما

تصويب و،سازمان ملل متحد طي يك قطعنامه ده نمو چنين تعريف  رااعالم گرديده، شكنجه  
و  شكنجه عبارت است از« :است نكاه جسمي  هرگونه عملي كه به موجب آن درد و رنج جا

به روحي ب ـهوسه طور عمومي  ـن دولتـي بـ ر تحـريك مـامـوري له يا به اـث هدف كسب  ي

                                                  
محمد جعغرلنگرودي -1 تر  ترمينولوري حقوقي،داك بسوط در     3 جلد ، م
  

ن  -2 ي مت ة عرب ز حمايت اعالمي ها وساير شكنجه درمقابل افراد ا ه مجازات و رفتار ي و ظالمان يرانسان ل ، متحد ملل غ  سا

1975.   
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ا اخذ اقرار و   ن  يا براي ارتكاب يك عمل و اطالعات ي به ارتكاب آ يا به علت مظنون بودن فرد 
و و عمل و ين  يا ترساندن ا يگر براي آن شخص يا شخص ثالثي اعمال شود ا اشخاص د د يا  در

ا به مجازات قانوني ي ات تاحدي كه و رنج كه فقط متناسب  ن مجاز منطبق  نتيجه حاصل از آ
اشد، نمي رفتار با زندانيان ب درد و  اصول استان د با حد اقل     .»شو

اي) به نظر نويسنده( اما اين تعريف در  نواقص ميدار جام  اباشد چه  به ان ين تعريف شكنجه 
لي تعريف شده است در حا ن نيز مي هرگونه عمل  همال كارمندا ز ا عرض تواند  كه شكنجه ا

به قضاي حاجت و ه ندادن  د، مثالً ندادن غذا و آب به شخص توقيف شده يا اجاز نماي ا  وجود  ي
و درد عادي جسمي و شفاخانه در حالت مريضي  دكتور  نكردن به   اهمال ههمه زاد. اعزام 

ت، است اما فقر الذكر مگر در تعريف فوق عمدي كارمندان اس ) ب (هشكنجه، شامل نشده 
ا عامهمين ماده شكنجه  است تر ر ر است شكنجه عبارت  «:چنين تعريف و توصيف كرده  از ه

ني و موهن نسا لمانه غير ا اركان و عناصر . »نوع رفتار تشديد شده و عمدي يا مجازات ظا
تعريفين اشكنجه كه در ا تعريف مندرج ماد  است ب ص شده  نسيون ملل ه مشخ ول كنوا  ا

 متذكره، شكنجه يعني ه تعريف مندرج مادطبق. سازگاري ندارد متحد در مورد منع شكنجه،
ني ه هرعملي كه ب روا  اًكه عمدبرشخص است وسيله آن درد يا رنج شديد چه فزيكي و چه 

له يا به تحريك  مامور رسمي دولت يا هر شخصي ديگرو آيد  وارد مي ه به منظور ب به وسي
نظر ب تنبه ثالث،مظنون يا متهم يا شخص  دست آوردن اطالعات يا اقرار از ه شخص مورد 

است  خاطر ا محتمل  م داده ي ر است عملي كه انجا كه انجام دهد و يا جهت ايجاد رعب يا قرا
جي نمي. وترس وي يا اشخاص ديگر ب شكنجه شامل درد يا رن حصاراً  ا ه شود كه ان تي ي طور ذا

اشد، ات قانوني ب د كه هماهنگ با قواعد حداقل ستاندا اين مشروط بر تبعي مربوط به مجاز ر
ا زندانيان باشد   . براي رفتار ب

تعريف مت ادر ااين  به انجام عمل تعريف و توضزسفانه ب همال مامور ي هم  شكنجه  ح شده و ا
ته كه نقص عمد همال عمدي را درنظر نگرف اشد، الزم   تعريف فوق ميهرسمي دولت آنهم ا ب

نمود همال تعريف  به انجام عمل يا ا   . است شكنجه را 
ول كنوهاما ماد نسيون منع شكنجه  مصوب سال  ا  مجمع عمومي ملل متحد از 1984ا

است تعريف به عمل آورده  ا « :شكنجه چنين  ايراد عمدي هرگونه درد يا رنج شديد بدني ي
به يك شخص از جانب مامور رسمي دولت و ه  يا كسي كه رسمي عمل مي روحي  كند يا ب

و به منظور اخذ اطالعات و تحريك يا اجازه و از شخص و يا سكوت ا يا اشخاص ثالث،  يا اقرار 
ابت عمل وي وهنبيتيا  بعيض  يا شخص ثالث و  وي از ب يا به هر دليلي كه مبتني برهرگونه ت
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ات قانوني ناشي مي. باشد  جي كه از مجاز ا رن ز  يا جز الينفك و شود و درد ي اشد ا يا الزمه آنها ب
ين تعريف خارج مي ين تعريف جامع تر است.».شود شمول ا به ايراد عمدي  ا  چه شكنجه 
د  د يا رنج ميواضحهرگونه درد يا رنج شدي ين ايراد عمدي در و   شده كه ا تواند، از عمل 

اشي شود   . اهمال ن

  ي كشورمايمنع شكنجه در قوانين اساسي و جزا

است اما از ايامي در ز شكنجه تعريف نشده  ا اگرچه ا ري  قوانين كشورم كه پروسه قانونگذا
  يعني دوره سلطنت امان اهللا خان غازي شروع شده است،1301 از سال كشورما رسمي در

   .شكنجه منع گرديده است
 : چنين تصريح كرده است1301نافذه سال   نظامنامه اساسي دولت افغانستان24ماده 

تمام« زجر  اع  نظامات دولت كه اًشكنجه و ديگر انو ز احكام شرع و  رج ا است و خا وف   موق
ات داده نميموافق با احكام شرع  ته براي هيچ كس مجاز   . 3»شود تنظيم ياف

فغانستان19ماده  است1310 عقرب 8 مصوب  اصولنامه اساسي دولت ا  : چنين مشعر 
اع زجر« و اصولنامه شكنجه و ديگر انو و خارج احكام شرع شريف  وف است  اً موق هاي  تمام

ات داده نمي دولت براي هيچ   . 4»شود كس مجاز
هدايت ذيل را حاوي است1343نهم ميزان سال   قانون اساسي28ماده  تعذيب انسان «:  

يق از شخص ديگر، اگرچه شخص ا حت،تواند كس نمي هيچ. جواز ندارد  به منظور كشف حقا
ا توقيف و ر دهد تحت تعقيب، گرفتاري ي اقدام كند يا ام تعذيب او  اشد به  به جزا ب ا محكوم  . ي

ني باشد جيتعي نداردن جزاي كه مخالف كرامت انسا   . 5واز 
ه ب به وسيله اكرا يگر  ز متهم يا شخصي د د اقرار ه اظهاراتي كه ا ر ندار دست آورده شود اعتبا

به ارتكاب  به جرم عبارت است از اعترافي كه متهم به رضاي كامل در حالت صحت عقل 
ب در حضور محكمه با صالحيت ميه جرمي كه قانوناً  د او نسبت داده شده    . »نماي

ات  كس را نمي هيچ «: چنين مشعر است1355 حوت 5 اساسي  قانون30ماده توان مجاز
م نافذ گرديده باشد بل از ارتكاب فعل مورد اتها به احكام قانوني كه ق بق    .6»نمود مگر مطا

                                                  
افذه سال )  ه افغانستان ن مه اساسي دولت علي ظامنا    ( 1301.3ن
مصوب -4 نامه اساسي دولت عليه افغانستان    .1310 عقرب 8 اصول

يزان  -5 م م   .1343قانون اساسي مصوب نه

سال  - 6 افذه    .1355 قانون اساسي افغانستان ن
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ني باشد، ت«: كند  قانون مذكور بيان مي31ماده   نسا عذيب و تعيين جزاي كه مخالف كرامت ا
  .»جواز ندارد
اساسي ج30ماده  وكراتيك افغانستان مصوب  اصول   نيز شكنجه 1359 حمل25مهوري دم

تصريح مي. را منع قرارداده است يد چنانچه ماده مذكور  ات  كس را نمي هيچ«: نما توان مجاز
ذ  م ناف تكاب فعل مورد اتها نمود مگر به حكم محكمه و مطابق با احكام قانوني كه در هنگام ار

ني، شكنج. باشد نسا   . 7»ه و تعذيب مجاز نيستمجازات مخالف كرامت ا
وع قرارداده و در  دوره دكتور1366 قوس 9 قانون اساسي ز شكنجه را ممن اهللا ني  نجيب 

تصريح كرده42ماده  ني، شكنجه « : خويش  نستان جزاي مخالف كرامت انسا افغا در جمهوري 
  .8»و تعذيب جواز ندارد

ز متهم يا شخص ديگر ب اظهار ا دت يا  اقرار، شها تن  لهه گرف ت، وسي و تهديد ممنوع اس اكراه   
د، اعتبار ندارد اظهار و اكراه گرفته شو له  تي كه از متهم يا شخص ديگر به وسي ه . يا شهاد هرگا

تن شهادت، اظهار و ر  موظف خدمات عامه، متهم يا شخص ديگر را به منظور گرف يا اقرا
به تعميل شكنجه امر كند، نمايد يا  ات مي شكنجه  بق قانون مجاز  . گردد مطا

 .دهد استناد به امر مقامات مافوق مرتكب را از ارتكاب اعمال خالف قانون برائت نمي

و 6مصوب   قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان29برطبق ماده   تعذيب 1382 دل
وع است نمي. انسان ممن ر اگرچه ا حت،تواند هيچ شخص  يق از شخص ديگ  به مقصد كشف حقا

ا توقيف  ب، گرفتاري ي ر  وتحت، تعقي م كند يا ام اشد به تعذيب او اقدا يا محكوم به جزا ب
است تعيين جزاي. بدهد اشد، ممنوع  نساني ب  قانون مذكور تصريح 30ماده .كه مخالف كرامت ا

ر و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري ب« :كرده كه ر، اقرا اكراه به اظها دست آورده ه وسيله 
اعتبار ندارد   . 9»شود، 
ار ا رضايت كامل و دراقرار به جرم عب اعتراف متهم ب حالت صحت عقل در حضور  ت است از 

  .صالحيت محكمه با
ين ترتيب طوريه ب اساسي دولت كه ديده مي ا نظامنامه  و اصولنامه 1301 سال،شود در   

ن، دو  كه هر1310 سال ،اساسي دولت فغانستا  قانون اساسي تلقي ،به قول اكثر حقوقدانان ا
 كه دوره 1343اما در قانون اساسي . اند داده را ممنوع قرار انواع زجرشود، شكنجه و ديگر  مي

                                                  
جمهو ساسي  مصوب اصول ا يك افغانستان     - 7 1359 حمل25ري دموكرات

سي افغانستان نافذه  -8   .1366قوس 9 قانون اسا

سالمي افغانستان -9 مصوب ،قانون اساسي جمهوري ا    .1382دلو 6 
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و آزادي را پايه  نموده است، مشروطيت  و  توضيحات مفصل در گذاري  است  ه داده شده  بار
ز اكس حت تعذيب انسان جواز ندارد و هيچ(بيان شده است كه  يق ا  به مقصد كشف حقا

ار به جزا باشد به شخص ديگر اگرچه آن شخص تحت تعقيب، گرفت ي يا توقيف يا محكوم 
ين توضيحات در حقيقت سلب صالحيت».تعذيب او اقدام كند يا امر دهد هاي هيات موظف   ا

و  ين، متهمين و محكومين تلقي گرديده  عامه در جهت شكنجه جسمي و روحي مظنون
نفع متهم مي اشد بيشتر به    . ب

اصول اساسي1355اما متاسفانه در قانون اساسي  ات صريح بار ديگر 1359  و  ين هداي  ا
بسيار محدود گرديده و صرف توضيح شده كه تعذيب و تعيين جزاي كه مخالف كرامت 

اشد ندارد، انساني ب  . جواز 

ن مي ي مقنن كشور مايگرا كه درحقيقت تعصب نه  گفته مي. دهد را نشا توانيم كه متاسفا
ن محدود به ت گرايانه را مقنن كشور ما اين هدايت تعصب ات محدود به زما عميل هداي
است نموده  وجيه  تي ت   .ديكتاتوري دول

اساسي سال  اما ما بار1366در قانون  در مقنن كشور  ا روحيه مثبت و اديگر  د ب  ين مور
ين اقرار، داده، ممنوع قرار كه شكنجه را وسيع نگريسته برعالوه ا تن  دت يا گرف ز  شها اظهار ا
نمو متهم يا شخص ديگر را وع اعالن  هرگاه موظف خدمات عامه « جمله احت. ده استممن

تن شهادت، اظهار و يگر را به منظور گرف ا شخص د تعميل  متهم ي نمايد يا به  يا اقرار شكنجه 
اشد  قابل مجازات مي،شكنجه امر كند است نيز  را».ب   . اضافه كرده 

اساسي سال  در ار ديگر  1382قانون  ا با ديد وسيعب م مقنن كشور م سجل تر، موضوع را 
وع اتعذيب انسان را حت. ساخته است يق ممن ده نه تنها فعل قرار دا به منظور كشف حقا

ا  لكه امر به شكنجه ر هم در ممنوع قرارنيز تعذيب و شكنجه را ب اعتراف متهم را آن است،   داده 
ين مطالب  است كه ا نسته  ر دا ابل اعتبا ا صالحيت ق حالت صحت عقل در حضور محكمه ب

وق بشر  ن، انكشاف حق به آ نكشاف حمايت از و احترام مقنن ما  ا متهم و ا حقوق مظنون ي
ري كشور ما را در پرتو كنوانسيون ات ملل متحد افاده مي پروسه قانونگذا يد ها و هداي   . نما

ين  كه سال اما با وجودي يق در قوان ها پيش شكنجه و تعذيب شخص به منظور كشف حقا
ات مر اساسي كشور منع شده بود،  1341 باالخره در سال .تكب آن معين نشده بودمگر مجاز

يم عليه امنيت و منفعت عامه«با انفاذ  ين و جرا امور طور ه  ب10»اصولنامه جزاي جرايم م

                                                  
ل  - 10 ه نافذه سا يه امنيت ومنفعت عام م عل م مامورين وجراي جراي ي  جزائ   .1341اصولنامه 
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ين جرم   ات تعيين نمود،ضمني به مرتكب ا تصريح كرده كه 89 ماده . مجاز  اين اصولنامه 
ز حيثيت رسمي خود با كسي شدت مخ ا استفاده ا نمايد به  الف قانون ميهرمامور دولت كه ب

ند به حبس كمتر از يك سال و حيثيت وشان و به بدن او صدمه مي يا به پرداخت  رسا
فغاني محكوم مي ر ا نقدي از يك هزار تا دوهزا ين ماده تفسير گردد، . گردد جريمه  ه ا هرگا

ز  شامل هدايت اين ماده شود اما با،تواند شكنجه متهم درحين تحقيق به منظور اعتراف مي
نقدي  هم مجازات آن نهايت ناچيز است و آن حبس كمتر از يك سال و يا پرداخت جريمه 

است ني تعيين شده  فغا لي دوهزار ا ر ماده  .يك ا فغانستان قانون جزاي 275مگ نافذه سال  11ا
يق ا در1355 دق تصريح كرده ين باره  انچه ماده فوق    :تر هدايت را حاوي است، چن
ه موظف خدمات عامه  - 1 نمايد يا به آن امر هرگا اعتراف شكنجه  متهم را به منظور گرفتن 

به حبس طويل محكوم مي  . گردد نمايد 

تل برسد مرتكب به جزاي پيش - 2 تل عمد در اگر متهم در نتيجه شكنجه به ق  بيني شده ق
  . گردد ين قانون محكوم ميا

 با استفاده  قانون جزاي كشورما شدت و خشونت موظف خدمات عامه را آنهم278و ماده 
 گردد، ويالم جسمي يا منافي آبرو و حيثيت آشخص كه سبب  هر از صالحيت وظيفوي با
اعل آن نموده و ف وجب مجازات كمتر از دو منع  ز  سال و را مست نه بيشتر ا نقدي  يمه  يا جر

ني دانسته است  هزار24   .12افغا
ليين است كه شكنجه را تعريف نكرده ااما نقص قانون جزاي كشور ما در كه   است در حا

نسيون ملل متحد درباره منع شكنجه آن ي طورييبايد منحيث يك اصطالح جزا ا  كه كنوا ر
ين خالي قانون جزاي كشور ما ، نمود  تعريف مي،تعريف كرده   .ستاكه ا

كه  كنوانسيون ملل متحد درباره منع شكنجه سكوت موظف خدمات عامه را در حاالتي
بل مجازات دانسته است قدام مياشخاص تحت اثر وي به شكنجه ا د، قا ه  ااما در .نماي ين بار

رسا ين خود خال و نا انون جزاي يقانون جزاي كشورما كدام هدايتي را حاوي نيست كه ا ي ق
د، اميد دارم  كشور ما را مي انيزرسان ا  م و تصويب قانون جديد ر كه مقنن كشور ما اراده تدوين 
ر ي مييدر بخش جزا ين خال و نا د ا نظر داشته يها ييسانماي ا در   قانون جزاي فعلي كشورما ر

                                                  
سال  - 11 افذه  انون جزا ن    .1355ق

سال - 12 افذه  انون جزا ن   .1355 ق
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ات   بعداً مجاز تعريف و  ه منع شكنجه، اوالً از شكنجه  با رعايت كنوانسيون ملل متحد دربار
نمايدافاعل، شريك و  نده را معين    . مر سكوت كن

ني و 1384ها نافذه سال  خانه در قانون محابس و توقيف در حمايت زندا  كشورما نيز 
ن . حت توقيف از شكنجه توضيحات دارداشخاص ت ركنا چه ماده سوم اين قانون، كا چنان

نه ا  محابس و توقيف خا رنواالن و قضات و ساير اشخاصي را كه به نحوي از انحا ب ها، سا
محبوسين و اشخاص تحت توقيف سروكار دارند مكلف ساخته است كه حين اجراي وظايف 

و اشخاص تحت توقيف حقوق ين خود مفهوم شان با محبوسين  رعايت نمايند كه ا  بشر را 
ا مي انون استعمال قوه فزيكي را عليه  منع شكنجه ر ين ق رساند و همچنان ماده چهل ا

ن  ا تجاوز بر ديگرا ر، مقاومت ي اشخاص توقيف شده جواز نداده مگر در حالت فرا محبوسين و 
وگيري از آن به طريق ديگري ممكن نباشد   .13كه جل

  ه سابقه تاريخي شكنج
لمللي ق تاريخي بين ا   سواب

ن را در مقابل شكنجه 1948دسامبر 10اعالميه جهاني حقوق بشر منتشره   ملل متحد انسا
چه در ماده  مي مورد حمايت قرار تصريح شده كه5دهد، چنان ين اعالميه  ا « : ا احدي ر

ات يا نمي نسانيت رفتاري قرار توان تحت شكنجه يا مجاز رخالف ا ه يا ب لمان ن وو و شداد كه ظا
  .14»بشري يا موهن باشد

كسي  هيچ« :سياسي مسجل شده كه  كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق مدني و7در ماده
و را نمي ر و شكنجه  د آزا ات توان مور تاري يا مجاز ا  ها يا رف ني ي لمانه يا خالف انسا هاي ظا

ر. ترذيلي قرارداد  بدون هاي طبي يا علمي دادن يك شخص تحت آزمايش مخصوصاً قرا
است وع     .15»رضايت آزادانه او ممن

نسيون ملل متحد در ه منع شكنجه، موضوع را با يك ديد وسيع تحريم  اما باالخره كنوا بار
بالً توضيح شد ين كنوانسيون حق مطالبه جبران خساره و13اما ماده . نمود كه ق ضمانت   ا

ا براي قرباني شكنجه توضيح و استچنين مشعر دريافت غرامت عادالنه ر ز « :  هريك ا
هاي طرف متعاهد كنوانسيون با حق مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراي دريافت  كشور

                                                  
ه - 13  شمار جريدة رسمي  تشرة  ، من يف خانه توق محابس و انون     سال ()  ق

تحد - 14 ملل م مصوب مجمع عمومي   ، جهاني حقوق بشر   .1948 دسمبر 10 اعالميه 

ة حقوق مدني وسياسي، سال - 15 نوانسيون ملل متحد در بار   .1967 ك



 

 

  

215  
 

عدالت   شكنجه و تاثير آن بر 

ز ساز   رخورداري ا ني كامل شخص  غرامت عادالنه و مناسب از جمله ب وكار الزم براي باز توا
وقي خود مورد تضمين قرار نظام حق وت قرباني كه در در. دهد شكنجه شده را در   صورت ف

ه نتيجه ش ز حق مطالبه جبران خسار كنجه صورت گرفته باشد، افراد تحت تكفل وي ا
  .16»برخودار خواهند بود
 قانون جزاي كشورما جبران خساره را بر فاعل جرم كه محكوم 6 ه حكم مندرج ماد

بل تاديه دانسته است كه شامل جرم شكنجه، قصاص و مي د، قا   . گردد ديت مي گرد
و آزا اما در مسير تاريخ شكنجه ا زجر  اع  نموده از رنو ا بيان   بدني به منظور مجازات متهم ر

به چرخ بستن  حتا پروسيجر تحقيقات  غيره، و. . . .  جمله بريدن اعضاي بدن، داغ كردن 
لي(يا ) ور(سيستم   دادند تا در حاكم بوده كه متهم را در وضعيت خطرناك قرار مي) اوردا

دسـت  .  ثابــت شودگنــاهي وي صورت عبور از آن وضعيـت بي اغ در  ـثالً دادن آهـن د ـم
ـگناه محســوب مي اگـر از حـرارت آن نسوخت، بـي ـهم كه    . گرديد مت

لي(سيستم  يشتر اثبات بي) اوردا خود ريشه در . دوش متهم انداخته بوده گناهي را ب كه ب
ه بــت پرسـتي داش در دور ـالم خصوصاً  ز اسـ بل ا ن ق ن . تاعتقادات مردم قديم دورا قضات آ

ز  گناه خواهد شتافت و چنين متهم بي وقــت معتقد بودند كه ايزدان به كمك متهم بي گناه ا
ه  طور مثال دره ب.  پروســه اوردالي رو ســفيد بيرون خواهد شد بي پــادشـا قانون حمورا

وشت دعو و زناي محصنه سرن ــادوگري  م به ج ـا ـل در مـورد اتـه  را داوري ايزدي ابـاب
  .17كرد ص ميمشخ

بي132طبق حكم مندرج ماده  ري متهم زنا با مرد « : قانون حـمورا هرگاه زن شوهردا
و، او يكن شوهر ا ب اجنبي شود و ل اشده را  زن بايد براي اثبات . ديگري همبستر نديده ب

بي. گناهي خود يك بار در نهر مقدس غوطه  ور شود بي ه  اگر از نهر متذكره زنده برآمد،  گنا
د به  رد .18»است نه كه خو استان داوري ايزدي از طريق مقررات سي و سه گا رم(ايران ب ) ورگ
رون ) ورسرد(و  اي ق نهتقسيم شده بود، مرسوم بود و در اروپ  نيز مخصوصاً در عصر ميا

لي(ها  فرانك يكي از ادله  اثبات مجرميت يا بي) اوردا رخي از متهمين، به عنوان   گناهي ب
ن. متداول بود به ارايه دليل كافي   كه ميمتهمي شد در  گناهي خود نمي  بيمبني بروفق 

ته يا گداخته به  مواردي ناگزير به تن دادن به آزمايش هاي طاقت فرسا چون ريختن آهن تف

                                                  
شكنج- 16 نوانسيون ملل متحد در باره منع  ه ك مان   .ه ومجازات ظال

حرار - 17  محمد ا مولف  يگناه،  شده ب و جبران خساره توقيف  ر" توقيف  حرا   "ا

تهران- 18 محكمه  سوي قاضي  مو ف سيد عباس  ، مؤل ي اروپا را شو تحد و ملل م سازمان  يران،    . شكنجه درسياست جنائي ا
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ا شيره گياهاي سمي به چشم خويش مي تن خويش و  ين مربوط به . شدند ي در مجموعه قوان
و( هندوان ايامر قض ئي مانـ ين قضا ـن آمده اســتم) كه به قوان سوگند « :عروف اسـت، چني

ــش او رگيـرد روي آب  درست كسي اسـت كه آت ـبرد و در بـ ـسوزاند و آب او را فـرون را ن
   .»بماند و آسيبي بدو نرسد

  كشور ما سوابق تاريخي شكنجه در

فرمان و امر پادشاه حدود . شد  كشور ما به شكل شاهي مطلقه اداره مي1343تا سال 
بشا. نداشت و مصادره دارا زندان انداختن، شكنجهه مل  ن يهاي مختلف، ضبط  ي و امثال آ
نستان در مسيرتاريخ در صفحه  را مير غالم محمد غبار در اي آن كه شمه. شد مي كتاب افغا
ه ،عالوه بر زنـدان متـعـدد پايـتـخت و واليـات« 19: چنين توضيح كرده است653  سيـا
جههاي كابل و هرات با اقسـام چاه اغ،   شـكـن ه، تيل د ان زوالنـه، قيــن وف هاي كنده، غـرغـره، 

ند ماري، ذبح كردن، سنگ سار، به  بي دادن، كور كردن، برچپك، چا يـدار خوا اعضا، ـب قـطع 
اً بدون حكم محكمه با صالحيت(توپ بستن، توسط درخت پاره كردن  ب) تمام طور ه كشور را 

ـنـدي بنديوان.  داده بود  زير كابوس وحشت قرارهسابق بي هاي خـود آزادي  ها در مورد ب
ند جرم فـرد به خانواده و حت بـي ـقايش سرايت مياسرحـد داشــت دن »كرد  رف  اما با آـم

وكراسي در سال  ـداني  رو1343طليعه دم ـع زـن ـمـرفتــه وض ا  ها رو ه به بهبود گذاشت و ب
حقيق، شكنجسارنوالآمدن پوليس و  رو تحصيل كرده در صحنه ت به  ه مظنون و متهم 
نه در سال ااما مت كاهش گذاشت، بعد از ان الي سال 1357سفا  از شكنجه، اً مجدد1371 و 

استفاده  تي به حيث ابزار اعتراف مظنون و متهم  به خصوص  در جرايم سياسي و ضد دول
بعضي از تنـظـيماشده حت راد بههاي جهادي شـكـنـج  در صفوف  نام جـاسـوس دولت ه  اـف

 .يج بوده استرا

  لحاظ قوانين بعضي كشورها  شكنجه از

و اعيه دموكراسي دارند  ر بعضي كشورها كه د متن  اند در داده مردم ساالري را شعارشان قرا
به منع شكنجه و ين عادي شان  اساسي يا قوان ارهاي بي ساير قوانين  خشن  رحمانه و رفت

اً در1379 اند به قول داكتر محمدعلي اردبيلي، درسال تصريح كرده ن   كشور112 جمع جها
استاًشكنجه به هدايات قانوني صريح   . يا طور ضمني، منع گرديده 

                                                  
ر- 19 با م محمد غ ير غال مؤلف م يخ،  تار مسير    .  افغانستان در 
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 امورد جرايم عادي  ملغ استفاده از شكنجه در ،20 ميالدي دركشور سويدن1743در سال   
ز اً مجدد1773/اگست/24هرچند به موجب فرمان پادشاهي مورخ  .گرديد اين عمل مجا
بق ماده   درحال حاضر اما در گرديد ن  1989قانون اساسي نافذه سال 5كشور سويدن مطا آ

وع است، حتا  در وع  كشور شكنجه ممن قانون اساسي كشور مذكور مجازات بدني نيز ممن
   .21باشد مي
اساسي كشور اياالت متحد در  1891 امريكا مصوب دسامبرهتعديل شماره هشتم قانون 
اجرمعمول دربا غير  خشن و مجازاتشده كه تاكيد   .شد نخواهدا ره هيچ كسي 
است 36اصل ماده  در ين «: قانون اساسي كشورجاپان آمده  اعمال شكنجه توسط مامور

وع استاً رحمانه مطلق مجازات بي دولتي و   .»ممن
اساسي كشور 96ماده  افذه سال  قانون  روي ن كسي  هيچ«: هدايتي را حاوي است كه1814نا

ات كرد مگر به  مجاز نبايد توام با شكنجه ) تحقيق( ييبازجو . حكم قانونبه رانبايد محكوم 
  .22»باشد
اساسي كشور در ن  قانون  نگلستا ين و«ا رگي تدو ك با اساسي به ي ين قانون  تصويب  هرچند ا

نگستان به ميثاق  مورد در» نشده است بي را حاوي نيست اما كشور ا منع شكنجه، مطال
وق بشر اروپا منعقده ساليياروپا ا پيوسته است1950 حق  كه ميثاق متذكره شكنجه شخص ر

ر شهادت منع نموده است و جهت اقرار هاي  صالحيت1966در سال  ميثاق مذكور. يا اظها
روپا  ويياجباري كميسيون اروپا تمام كشورهاي عض را ي حقوق بشريمحاكم ا االي  بل و ب قا

هميده مي اعمال مي و داند، ضمني ف باالي م شود كه شكنجه در پروسه كشف   ظنون وتحقيق 
  .باشد انگستان نيز ممنوع مي كشور متهم در
ول قانون اساسي كشورهماد 1   بند  ن ازووحيثيت انسان مص «:آلمان تصريح كرده است  ا

به عهده هي حمايت از رعايت و .باشد تعرض مي استاآن   هماد 2 بند  و در».ت حاكمه 
لمان مص «:متذكره آمده است اگذاري  عرض وت را از ن بودن حقوق بشروومردم آ بل و غير قا

ماده  1هكذا بند » .شناسند جهان مي عدالت در پايه صلح و جامعه و را اساس هر بودن آن
اساسي كشور 104 لمان هدايت داده قانون  به موجب يك قانون رسمي  آزادي فرد را« :آ فقط 
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رطبق پروسيجر مندرج در و  د آن قانون مي تنها ب داشخاص توقيف شده  .كرد توان محدو  نباي
  .»جسمي قرار گيرند مورد بدرفتاري روحي و

رفته است كشور فدراتيف روسيه نيز شكنجه منع قرار در اساسي آن  21ماده  .گ قانون 
و هيچ«: تصريح كرده1993كشور نافذه سال   كس را نبايد مورد شكنجه اعمال خشونت 

به قرار د بدون چهي .داد اقدامات ديگري براي تحقير يا تن  رضايت داوطلبانه وي كس را نباي
  .»علمي قرارداد و هاي طبي مورد آزماش

يي كشور ايتاليا  تصريح كردهاا قانون اجر13 هماد ني و «:ت جزا رجسما اخالقي  هرگونه آزا
دي به نحوي آزا ت، نسبت به افرادي كه  آنها محدود شده اس تكبين هاي فردي  وع بوده مر  ،ممن

ماده».مجازات خواهد شد بق  ين قان 88 مطا استفاده از شيوها اجلب موافقت ذينفع  ا  ب ها  ون حت
تصميم قانونيو بي را تحت تاثير  ي تداعي ويسازد يا توانا گيري را مختل مي  كه آزادي  ارزيا

ابر .ممنوع است دهد، قرار ز  ين نه فقط شكنجه جسمي وابن روحي بر متهم بلكه استفاده ا
وعي و، سرم حقيق،خواب مصن وع مياً حامثال آن صري  ناركوليز  اشد ممن  191ماده  هكذا. ب

اقانون اجر رفتن ممنوعيت ت جزايي كشورا هاي قانوني تحصيل  ايتاليا دليلي را كه به ناديده گ
نسته است بل استفاده ندا    .23شود، قا

بق ماده ا  قانون اساسي كشور 12 مطا  ،كس نبايد مورد شكنجه هيچ «:1981نايجري
رگيرد غيرا،بدرفتاري يا اعمال خشونت آميز ني يا پست قرا قانون  13 براساس ماده ».نسا

ز، صورت ارتكاب شكنجه در مذكور ات  مامور مرتكب اعم ا انون مجاز بق ق حكومت و غيره مطا
  .24»خواهد شد

وع خشونت اعم از  1981قانون اساسي كشور الجزاير نافذه سال 34برطبق ماده  هر ن
روحي يا خدشه به شخصيت افراد است جسمي يا     .25ممنوع 

ماده 2چنانچه بند . داده است كورياي جنوبي نيز شكنجه را منع قرار قانون اساسي كشور
اساسي كشور متذكره، 12 يا مجبور به  هيچ فردي شكنجه و «:چنين صراحت دارد قانون 

يه خود درامور جزا دت عل ند  و» .شود ي نميياداي شها ين ماده در مواردي كه به  7طبق ب ا
ر نظر مي و ارعاب، خشونت، به علت شكنجه، خالف اراده متهم ورسد اعتراف ب  توقيف طوالني 

است يا يه متهم در يك محكمه  فريب صورت گرفته  يل عل در مواردي كه اعتراف تنها دل
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است   به عنوان دليل تقصير، رسمي  اعترافي  ن  متهم پذيرفته نشده و چنين  نيز به سبب آ
ات نمي   .شود متهم مجاز

از مجراي جز ور جمهوري عربي مصر تحميل هرنوع عقوبت به  قانون اساسي كش96ماده 
ا  در ول ماد حكم قاضي را روا ندانسته، حت دعو 68ه بند ا ااسرعت در رسيدگي به  از حقوق   ر

ا ب متهم توقيف شده دانسته و تعذيب روحي متهم ر است كه رسيدگي طوالني  ه اضافه كرده 
  .26دنبال دارد

و 27اساسي كشور سوريه قانون 28 همطابق حكم مندرج ماد وع  شكنجه جسمي  روحي ممن
ات خواهد شد مرتكب آن خواه بر متهم شكنجه روا دارد و .شده قانون . خواه بر شاهد، مجاز

و ناسب  در مذكور داشتن محكمه م اع  ب برابر قاضي بدون فشار و دف ز ه ترس  ني را ا صورت عل
يگر متهم دانسته است   .حقوق د

د اكثر كه ديده مي طوري ااًشو وع  در پروسه تحقيق و  كشورهاي جهان شكنجه ر بررسي ممن
نسته مرتكب آن داده و قرار بل مجازات دا ند را قا   .ا

اپريل  11 مورخ 38به قطعنامه شماره 1977كميسيون حقوق بشر ملل متحد درسال 
به دولت1977 ن ساخته كه مجازات خشن بدني مي خويش  ات  ها خاطر نشا ر با مجاز تواند براب
ن نده يا حتا  تحقير ه غير انساني وظالما اشدكن له، ا 28.شكنجه ب ا به عقيده نگارنده اين مقا م

ات بدني مي مجازات قصاص و اشد و حدود شرعي كه مجاز  )ص(مطابق شريعت غراي محمدي ب
لكه تطبيق آن يكي از جهات عمده عدالت و گردد نه تنها  اجرا مي اصالح  كه خشن نبوده ب
اشد جامعه مي فرد و   .ب
ز كنوانسيون منع شكنجه درد و  اشي ا ات رنج ن ا عارضي مجاز تي ي  هاي قانوني را خصيصه ذا

نسته است آزمايشات غير قانوني شيوه جديدي است كه  .خارج تعريف شكنجه دا نجام  ا
امه عمل خودگنجانيده شكنجه لمانه و .اند گران در برن اخالقي در اين رسم ظا ز  غير  تحقيقات ا

و،هاي ديكتاتوري عملي شده  حكومتمجرمين سياسي از سوي ا  ن آانجام   اجر ن وجدا
ا تكان مي ر  دهد اين شيوه نيز در عمومي بشريت ر و رفتا كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه 

نه منع شده است و لما ات ظا   .مجاز
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ز كشورهاي   دوم كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه وهدر ماد  لمانه هريك ا ات ظا مجاز
ين كنوانسيون اقدامات مطرف ا ري، ثر تقنيني،و ملزم ساخته است كه  ر  ي ويقضا ادا ساي

تمام قلمرو تحت صالحيت قضا ري از اعمال شكنجه در  ي ياقدامات الزم را به منظور جلوگي
به عمل آورند استثنا .خويش  است كه هيچ وضعيت  ده تصريح كرده  ين ما قبيل كه  ي از هريا

به جنگ، ا تهديد  ز حالت جنگ ي ر وضعيت باشد، اعم ا  عدم ثبات سياسي داخلي يا ه
د استناد قرار گيرد تواند اضطراري ديگر نمي   .در جهت توجيه شكنجه مور

ز يك مرجع عمومي نمي ز مقام  باالتر ا استناد  دستور ا د در جهت توجيه شكنجه مورد  توان
هدايت در. قرار گيرد ين   ما نيز به صراحت درج شده  كشور1366 قانون اساسي 42 هماد ا

  .بود
اشد در هماد يقن ب استرداد مظنوني كه، مت ا در  تعهد ر  سوم كنوانسيون متذكره كشورهاي م

است كننده مورد شكنجه قرار كشور مطالبه نموده  ين ماده . خواهد گرفت، منع  چنانچه ا
اج، بازگرداندن « :تصريح كرده كه به اخر ين كنوانسيون نسبت  هيچ يك از كشورهاي متعاهد ا
اف به كشورييا استرداد  ن كشور  راد  داليل يقيني در خصوص شكنجه شدن فرد در آ كه 

درت نخواهد كرد ين در. »وجود دارد، مبا محكومين  متهمين و، كشورما قانون استرداد مظنون
لي وزرا تا24/10/1386 مورخ 40 مصوبه شماره اي ملي جهت ي مجلس عا يد شده و به شور

ين قانون شر11ماده  تصويب تقديم شده در د  ا ذكرشده كه درخواست استردا استرداد  ايط 
رعايت  ...« :شود مظنوني يا متهم جهت تحقيق يا محكمه تحت شرايط ذيل پذيرفته مي

نسيون منع شكنجه و سياسي و ميثاق حقوق مدني و ات  ســاير كنوا ـاز ــتارها و مج رف
نه و ما ني و ظـاـل يرانـسا ورد شكـنجه استرداد وي در در تـحقيـرآمـيز ـغ خواست گرديده ـم

باشد در و محاكمه تعهد گرديده  ا بعده  ب».جريان تحقيق  از كسب يقين  اين ترتيب دولت م
ين به شده، توسط كشور كامل  به ا مجازات ظالمانه  خارجي مورد شكنجه و كه شخص مطال

قدام مي نمي قرار استرداد وي ا به    .نمايد گيرد 
ضمانت  جه حق مطالبه جبران خسارت و كنوانسيون متذكره، براي قـرباني شـكن13ماده 

رفته است ح . اجراي دريافت غرامت عادالنه و متناسب را درنظر گ نچه ماده متذكره تصري چنا
است و « :كرده  به جبران خسارت  تعهد كنوانسيون با حق مطال هريك از كشورهاي طرف م

رخورداري از ساز اجراي دريافت غرامت عادالنه و مناسب از جمله ب ز وك ضمانت  ار الزم براي با
تضمين قرار نظام حقوق خود مورد  درصورت . دهند تواني كامل شخص شكنجه شده را در 

رفته باشد افراد تحت تكفل وي از حق مطالب فوت قرباني كه در  هنتيجه شكنجه صورت گ
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 ششم قانون هما مطابق حكم مندرج  ماد كشور در. »جبران خساره برخوردار خواهند بود  
  .باشد جرم حق دريافت جبران خساره را دارا مي قرباني ،جزا

ي ي مركب از كشورهاي اروپا1949در سال  شوراي اروپا كه يك سازمان منطقوي است و
ـل شده اسـت در سال  ك 41 با 1987غير كمـونـيست تـشكي ش ي روپايي خوـي  عضو ا

رفتارييمعاهده اروپا«نام ه مصـوبه را  ب ا هاي غير  منع شكنجه و مجازات يا  ني ي  انسا
تصويب نمود»تحقيرآميز  .29باشد مي) C.P.T(كه مخفف آن .  

ين اما علي رغم تحريمات ب ب ال ز شكنجه  لي و منطقوي كه ا لمل است،ه ا اكنون  عمل آمده  هم 
د داشـته كه و وجو ـانـاـم يس يمعاون جورج بوش ر) ديكچيني( شكنجه  در زندان گـوانـت

بق اياالت متحد تخار از آن يادآور شده گويا به موجوديت شكنجه  امريكا با افهجمهور سا
كه ما به  :چينل تلويزيون آشنا گفت اش در هاي تلويزيوني اعتراف كرده و دريكي از مصاحبه

و  ات عمده  ه از جناي يق تاز ـه حقا ـن ب يق تازه دست يافتم كه با دسـت يافـت اثر آن به حقا
لي و ات عمده ما يه كشور اياالت متحد خسار ني عل ري توانستيمه جا وگي يكا جل   . امر

وست  حادثهيييكي از كشورهاي اروپا در وقوع پي ر سه نفر. 30اي به  هنگام  شب، جنايت كا
ك نفر تاجر زل ي نستند با ين اداخل شده از به من ول نقد يافته نتوا ا  كه پ غضب سه طفل وي ر

ا ن از منزلش ب ا تسليم  نقد به م به تاجر گفتند كه هر وقت پول  د بردند و   كودكانتمودي خو
تل خواهيم رساند را آزاد به ق ن را  د، در غير آ نمو اجر .خواهيم  بعد همان شب ت مذكور  دو روز 

نموديسه نفر جنايت كار را در يكي از مناطق شهر شناسا . ي نموده و آنها را تسليم پوليس 
نمود پوليس به باز ت از سه مرد در حالت انكار از جناي هر. داشت هرسه مرد مظنون اقدام 

نموده، استفاده  ساعت پوليس به اثر يادآوري  24بعد از مرور . سكوت كردند حق سكوت شان 
ر  تاجر دريافت كه شايـد سـه طـفـل  مظلوم اختطاف شده در كدام محل بدون آب و غذا قرا

نكند داشته باشند و ز آنها وارسي  ر از جنايت كاران تحت توقيف . ممكن كسي ا چه هرسه نف
ر دارند وو بازداشت پ يچاره  را آب و غذا بدهد، بن وليس قرا ءشايد كسي نباشد كه سه طفل ب  ا

از جمله سه شخص بازداشت شده  نمود و  تكار  است، پوليس اب خطر تلف شدن آنها متصور 
نمود وي به اثر شكنجه  ين داشت، شكنجه  ات ضعيف و مقاومت پاي يكي از آنها را كه معنوي

نموده و محل نه ب كه  پوليس سه  زماني. وي دريافت شد داري سه طفل از گهزودي اقرار 
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نگه  ابر عدم تغذيه و نه  طفل معصوم  را در محل  وجه شد كه بن د، مت افت كر داري شان دري
اگر دمي غفلت مي سه طفل تلف  شد، هر نوشيدن آب درحالت آخرين نفس قرار دارند كه 

و. گرديد مي ه انتقال  ا به شفاخان ز مرگ حتمي نجات دادآنها  پوليس سه طفل ر ين . را ا ا
زير پا نمودن حقوق بشري يك شخص  نمودند كه با گروپ پوليس هميشه افتخار مي

از مرگ حتمي نجات داده و بازداشت شده نسان را  ند، شكنجه او حيات سه ا ا  ا چه با زير پ
كه  اند ولو آن نمودن حق يك شخص توقيف شده ارزش بسيار بزرگ را حمايه و حفظ نموده

نموده ني  ارزش كوچك، ارزش بزرگي را ب اند با ايثار ارزش كوچكي را زير پا  دست ه و قربا
  . اند آورده

  نتيجه

گردد به مظلوم مبدل  كه  بازداشت و توقيف مي زماني فردي كه ظالم است يا ظلم نموده،
تكب ش شود و آنچه ظلم و تخلف از قانون و شريعت نموده و مي لمانه را مر ده يا جرايم ظا

ر انداز باشد، و اي هبه ه ر قانوني شود  ا وي رفتا د  كه ب ات طبق قانون محكوم  شو به اشد مجاز
است و در كه تحت توقيف و اما با در نظرداشت اين ني   .شود ين جا مظلوم تلقي مي ايا زندا

وق قانوني مظلوميت دي و معنوي وي  اش رعايت گردد، از بايست حق آزار جسمي ما شكنجه و 
و مدارك اثبات عليه .  شودخود داري ين نافذه، كوشش شود كه داليل، شواهد  در حدود قوان

انوني شود او جمع آوري و ات ق ا مخففه مجاز خاصتاً در . با در نظر داشت حاالت مشدده ي
ته، امكانات و تجهيزات علمي و عصري وسيع  شرايط فعلي با ارتقاي تكنالوژي جديد و پيشرف

ني به  گرفته  است كه با استفاده از آن مي شف قرارك در اختيار هيات بررسي و شود به آسا
ا فعاليتييحقايق جنا و ب تي وسيع قادر ب  دست يافت  و استخبارا ا ه هاي كشفي  آن شد ت

د و شركا و باندهاي مربوط را كشف، دستگير و از شكنجه مظنون و متهم  به پنجه قانون سپر
  . صرف نظر كرد

اف تن حقايق تازه عنوان كرده است و گروپ پوليس زير پا اگر ديكچيني، شكنجه را، ي
ن ارزش بزرگي  ين كارشا ا ا ني، جان سه كودك را رهايي بخشيد و ب گذاشتن حقوق يك زندا

يي كردند است اما در كل . را كما يي  چنين برخوردي براي نقض قانون از جمله موارد استثنا
ك مقام بلن و نبايد ي د  ني و متهم شكنجه شو و نبايد زندا ا تشويق كند  يه دولت شكنجه ر د پا

ين صورت شكنجه به يك امر معمولي تبديل خواهد . از آن به عنوان دستاورد ياد كند در ا
به عنوان عمل خالف قانون  به شكنجه  ابراين شكنجه يك عمل خالف قانون است بايد  شد بن

  . نگريسته شود
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عدالت   شكنجه و تاثير آن بر 

  
  منابع و مأخذ 

و -1 شكنجه  مورد منع  ثاق ملل متحد در  تار ظالمانه  مي  .مجازات رف

جهاني حقوق بشر -2  . اعالميه 

مدني وسياسي-3 مورد حقوق  ثاق ملل متحد در   .  مي

گرودي -4 تر محمد جعفر لن مولف داك حقوقي،  ترمينولوژي   . 

شكنجه و مجازات ظالمانه، مصوب-5 مقابل  همه افراد در  رد  مو مان ملل متحد در  نامه ساز   .1975 دسامبر 9 قطع

ظامنام- 6 ه افغانستان  ن  .1303ه اساسي دولت علي

يه افغانستان -7 ت عل ه اساسي دول   .1309 اصولنام

ادشاهي افغانستان -8 پ  .1343 قانون اساسي دولت 

 .1355 قانون اساسي جمهوري  افغانستان -9

يك افغانستان - 10  .1359 اصول اساسي جمهوري دموكرات

جمهوري افغانستان - 11 ساسي  انون ا   .1366 ق

ا- 12 ي افغانستان  ق سالم جمهوري ا ساسي   .1382نون ا

يه امنيت و منفعت عامه، - 13 م عل و جراي مورين   .1341 اصولنامه جزاي جرايم ما

جزا افغانستان - 14 انون   .1355 ق
مولف ميرغالم محمدغبار - 15 مسير تاريخ،  ر   . افغانستان د

ما- 16 محكومين كشور تهمين، و  ين، م انون استرداد مظنون  . ق

ر احرار توقيف- 17 محمد احرا مؤلف   ، شده بي گناه توقيف   . وجبران خساره 



 

  
  
  
  

  فر مان 

  رئيس جمهوري اسالمي افغانستان 

در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين به مناسبت 

 نودمين سالگرد استرداد استقالل كشور

   
  
  

  ) 107: (شماره 
  1388/ 27/5: تاريخ 

استرد استقالل كشور،به مناسبت نودمين سالگرد  ات محجوزين و اد   عفو و تخفيف مجاز
ند، حسب   محاكم، محكوم به حجز يا حبس گرديدهييمحبوسيني را كه به حكم قطعي و نها ا

نستان قرار ذيل منظور ميهماد18 هحكم مندرج فقر   : نمايم  شصت وچهارم قانون اساسي افغا

   اول هماد

  . حجز رها گردند اند، از هكه به حجز الي دو سال محكوم گرديد محجوزيني - 1
لي چهار سال حجز محجوزيني - 2 ز دو سال ا دت بيش ا به ـم رديده كه  اند، در  محـكوم ـگ

اشند، از كه ربع حجز محكوم صورتي نموده ب  .حجز رها گردند بها را سپري 
احكام مندرج فقره محجوزيني - 3 ز مزاياي  ه  اين ماده مستفيد نمي) 2و1(هاي  كه ا گردند يا ب

لي ده سال محكوم گرديدهحجز بيش ا اند، از هرسال مجازات حجز  ز چهار سال ا
 . ماه تخفيف گردد بهاي آنها، مدت دو محكوم

دوم هماد    

ناثي 62كه سن  محبوسين ذكوري نموده 55كه سن  سالگي و محبوسين ا ا تكميل  لگي ر  سا
لي شش سال حبس محكوم گرديده   . اند، ازحبس رها گردند و به مدت ا
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   سومهماد

ثيم - 1 ذكوري حبوسين انا لي سه سال حبس و محبوسين  لي دو  كه به مدت ا كه به مدت ا
د اند، سال حبس محكوم گرديده   . از حبس رها گردن

ثي - 2 ذكوري محبوسين انا  كه به مدت بيش از سه سال الي شش سال حبس و محبوسين 
لي شش سال حبس محكوم گرديده  از دو سال ا د، كه به مدت بيش  تي ان لث كه ث در صور

اشند، مدت حبس محكوم ها را سپري نموده ب د ب  . از حبس رها گردن
به مدت بيش از - 3 اند، در  شش سال الي ده سال حبس محكوم گرديده محبوسيني كه 

د بها را كه نصف مدت حبس محكوم صورتي نموده باشند، از حبس رها گردن  . سپري 
ز مزاياي مندرج فقره - 4 يش از ده سال، ا به حبس ب ين ماده مستفيد ) 3و2(هاي  محكومين  ا

 . توانند شده نمي

   چهارم هماد

احكام مندرج ماد كه از محبوسيني - 1 ين هماد) 3و2، 1(هاي  فقره دوم وه مزاياي   سوم ا
ا به حبس بيش از ده سال محكوم گرديده فرمان مستفيد شده نمي ر  توانند ي اند، از ه
  .  گرددبهاي آنها، مدت يك ونيم ماه تخفيف سال مجازات حبس محكوم

وسيني - 2 و محجوزين يا محب س جمهوري اسالمي ييتخفيف قبلي ر كه باالثر فرامين عفو 
ا حبس محكوم زه بهاي آنها تخفيف ب افغانستان در ميعاد حجز ي است، ا  عمل آمده 

 مستفيد شده ه اين ماد1 ه اول وحكم مندرج فقره ماد3 همزاياي مندرج حكم فقر
 . توانند نمي

نجم هماد    پ

تي از مزاياي مندرج اين فرمان مستفيد ميمحكومين  تل غير عمد در صور يم ق گردند  جرا
نموده باشد   . كه ورثة مقتول ابرا 

   ششم هماد

رمان مستفيد شده نمي از مجرمين متكرر ين ف احكام مندرج ا   . توانند مزاياي 
بق احكام مندرج مواد يكصدو  مجرم متكرر به مفهوم اين فرمان محكومي است كه مطا

اشدپنج   . اه و دوم ويكصدوپنجاه وسوم قانون جزا، محكوم گرديده ب
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   هفتم هماد 

يس جمهوري اسالمي يكه به اثر فرامين عفو و تخفيف قبلي ر محجوزين و محبوسيني
يعاد حجز يا حبس محكوم بهاي آنها تخفيف به عمل آمده است، مدت  افغانستان در م

ا حبس، مجازات محكوهماند باقي ات حجز ي   . شود بهاي آنها شمرده مي م مجاز

   هشتم هماد

تل عمد، اختطاف، جرايم خشونت عليه زن، سرقت مسلحانه، راهزني  محكومين جرايم، ق
لطريقي( ين فرمان مستفيد شده نمي) قطاع ا احكام مندرج ا ري از مزاياي    .توانند و فساد ادا

   نهم هماد

ين فرمان محجوزين و - 1 وسيني كه به اساس احكام مندرج ا حجز يا حبس رها   ازمحب
د، در مي ز  صورتي گردن به پرداخت جبران خساره ني كه عالوه برمجازات حجز يا حبس 

باشند، مكلف تضمين معادل آنابها را ت اند وجوه محكوم محكوم گرديده  ه يرا ارا ديه يا 
  . نمايند

ين  - 2 احكام ا رحبس يا حجزبه جزاي نقدي محكوم گرديده و مطابق  محكوميني كه عالوه ب
رها بل  اشند،ييفرمان قا بق فرامين قبلي ر و  ب ا مطا ن ييي اسالمي افغانستا س جمهوري 

اقي آنها عفو ولي به علت عدم تادية جزاي نقدي ازهماند مدت ب حجز يا حبس   مجازات 
ا تضمين معادل رها اند و رها نگرديده ز  گرديده يا ب د، جزاي نقدي آنها نيز عفو و ا ان

نصراف ب  . يدعمل آه تحصيل آن ا

  دهم ه ماد

ن، م اين فرما لعبدي اشخاص را اخالل نمي  حقايدعو احكا   . نمايد ا

   يازدهم هماد

ن مكلف است براي آن ثي وزارت امور زنا ين و محبوسين انا ين  عده محجوز احكام ا كه طبق 
لي پيدا شدن محرم شرعي آنها، محل مناسب رهايش  فرمان از حجز يا حبس رها مي گردند، ا

ات تدارك نمايدمركز  را در   . و والي

دوازدهم هماد    

نمايندگان وزارت تطبيق احكام اين فرمان در به منظور - 1 ركز كميسيوني متشكل از  هاي  م
لي،سامـــور زنــان، لـوي  دفاع ملي و رياست عمـومي امنيت ملي، كميسيون  ارنوا
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نمايند   فغانستان،  وق بشر ا ركزي و رهمستقل حق  مركز سيي قـومانداني عمومي محبس م
نظر نمايند واليـات   با صالحيت ستره محكمـه و درهاصالح وتربيت اطفال تحت 

ز ر ــاي متشكل ا لي استيناف،سسـاي وكميسيون ه نمايندگان ادار ارنـوا  هامورزنان، 
اع ملي، رياست عمومي امينت ملي، حقوق ستر رت دف كميسيون مستقل  درستيز وزا

فغانستان  ركز اصالح وتربيت  مدير محبس و آمر ،)درصورت موجوديت(حقوق بشرا م
  . گردد  استيناف واليت تشكيل ميهس محكميياطفال تحت رياست ر

ده مكلف1 ههاي مندرج فقر ساي كميسيونور - 2 ب  اين ما ين فرمان  ت ه اند از تطبيق ا رياس
اي وزيران گزارش دهندهعمومي ادار االنشاي شور  .  امور و دار

   سيزدهم هماد

اسد سال 28اين فرمان ازتاريخ    .باشد  نافذ مي1388 
  
  

 "كرزي"مد حا

 رئيس جمهوري اسالمي افغانستان



 

 
 
 

 

  
  
  
 
 

 

نمود  شوراي وزيران طرح قانون تنظيم امور جنگالت را تاييد 

 

 

 

 

 

  
تي شوراي وزيران  اسد 5 روز دوشنبه جلسة نوب ا مسعود 1388  احمد ضي  تحت رياست 

افغانستان  ول رياست جمهوري اسالمي  ا نة ارگ رياست جمهوري داير معاون  در قصر گلخا
  . گرديد

اجندأ اي دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افانستان طبق  طرح قانون تنظيم امور ، آق
ا جنگالت  يه نمودبه جلسه ر  در روشني حكم قانون تنظيم امور جنگالت  .شوراي وزيران ارا

به منظور تنظيم امور مربوط اساسي كشور  انون  و 5 به جنگالت بداخل ماده پانزدهم ق  فصل 
ين به وضع شده و  ماده 43 يق از جانب ارگان هاي ذيربط و تائيد كميتة قوان بعد از تدق

يه گرديده است   . شوراي وزيران ارا
ز انون عبارتند ا ين ق   : اهداف ا

ا،  - بع جنگالت بر مبناي همكاري و مشاركت مردم جهت احي اداره و تنظيم پايدار منا
نك ت، اصالح، ا   . شاف، بهره برداري و بهبود آنحفاظ

ين رشد و برداشت از جنگالت - اعظمي سطح توليد و حفظ توازن ب و ارتقاي   . حفاظت 

ين محل - يم و تزئ  . تغيير مناسب اقل
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قانون تنظيم امور جنگالت را تاييد كرد   شوراي وزيران طرح 

  
ري ا زآلودگي محيط زيست -  . جلوگي

وگيري از اثرات نامطلوب آن -  . تخفيف سرعت بادها و جل

ندها - ري از پرشدن درياچه ها، جهيل ها و ب  .  از ريگ و خاكجلوگي

دي خاك - ري از فرسايش آبي و با  . جلوگي

ري از خطرات سيالبها -  . جلوگي

 . افزايش آبهاي زير زميني -

 . تنظيم جريان آبهاي سطح االرضي -

 . احياء و حفاظت پاركهاي عامه غرض انكشاف سياحت -

 . حفاظت نسل حيوانات و طيور وحشي و محل زيست آنها -

وع حيات و ايكو سيستم - يعي آنهاحفاظت تن  .  ها و زيستگاه هاي طب

 . رعايت نظم در مناطق داراي اهميت امنيتي و سوق الجيشي -

ري از توسعه صحرا -  . جلوگي

بع جنگالت -  . تشويق مشاركت فعال مردم در حفاظت، تنظيم و اداره منا

ز آلوده گي  نگهداشت جنگالت و جلوگيري ا شوراي وزيران قانون متذكره را غرض حفظ و 
نسته و مورد تائيد قرار دادمحيط زيست  ا هموثر دا يه را موظف نمود طرح قانون ر رت عدل ، وزا

نمايد رجاع    .از طريق دفتر وزير دولت در امور پارلماني غرض تصويب به پارلمان كشور ا 
تسليمي و انتقال همچنين در اين جلسه شوراي وزيران،  نظر كميسيون موظف در مورد 

يشنهاد اداره لوي اتباع محكوم به حبس كشور هاي  ين سارنواليخارجي و پ بط به ا  مرت
نقدي هفت تن زندانيان قشر اناث اتباع خارجي  يمة  يمانده و جر مسئله در مورد عفو باق

و لوي  ن .به جلسه مطرح شدسارنوال توسط وزير عدليه   كميسيون موظف متشكل از ارگا
ر يمانده هاي ذيربط در مورد انتقال اتباع خارجي محكوم به حبس و سپ نمودن ميعاد باق ي 

نموده اند نظر  وع شان ابراز    . حبس شان به كشور متب
 ،شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه نظر كميسيون موظف را مورد تائيد قرار داده

ا ب تقال زندانيان ر رجه را موظف نمود تا طبق نظر كميسيون موظف، ان  كشور هوزارت امور خا
ن از طريق مجار به وزارت عدليه هاي متبوع شا ي ديپلوماتيك مطرح و حل نموده، نتيجه را 

رجاع نمايدسارنواليو ادارة لوي   .  غرض تطبيق ا
 



 

 
 
 

 

  
  

ن، تحت رياست آقاي سرور دانش  نستا كميته قوانين شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغا
رگزار شد1388 اسد 15وزير عدليه، روز پنج شنبه    .  ب

ي ن، طرح قانون آمادگي و مبارزه با حوادث و طرح قانون در اين جلسه كميته قوان
تي مورد بحث و بررسي قرار گرفت   . نمايندگي تجار

ر فصل و  دگي و مبارزه با حوادث در چها نظيم فعاليت 29طرح قانون آما  ماده، به منظور ت
دث طبيعي و غير طبيعي دركشور وضع گرديده است   . هاي مبارزه با حا

انون عبار ين ق زاهداف ا   : تند ا
دث طبيعي و غير طبيعي و كاهش خطرات ناشي  - لي حوا وقايه و جلوگيري از وقوع احتما
  . از آن
ر  - و غي يعي  در برابر حوادث طب اع ملكيت ها و تامين رفاه و مصئونيت عامه  حفاظت انو

 . طبيعي

دث در مراحل مختلف - دگي مبارزه با حوا نسجام و هماهنگي فعاليت هاي آما  . تنظيم، ا

دگي با حوادثمشاركت -  .  مردم در تطبيق پالن هاي آما

ازمنديهاي مبرم  - دث طبيعي و غير طبيعي مبتني بر ني ا حوا ايجاد ميكانيزم عملي مبارزه ب
 . جامعه

 . حفاظت صحت مصدومين حادثه و جلوگيري از مصدوميت -

ر  - اي معلوليت و محالتي كه در براب اشخاص دار و  حمايت از زنان، اطفال، كهن ساالن 
يشتر آسيب پذيراندحواد ين قانون ب  . ث مندرج ا

تي در پنج فصل و  نمايندگي تجار انون  ماده در روشني حكم مندرج 34همچنين طرح ق  
است نستان وضع گرديده  افغا   . ماده يازدهم قانون اساسي 
ين  ناسبات ميان طرف و نماينده(اين قانون به هدف تنظيم م ب معامله  و تنظيم امور ) صاح

نماين   . دگي تجارتي تدوين شده استمربوط به 
نستان پس از بحث و بررسي همه  فغا اي وزيران جمهوري اسالمي ا كميته قوانين شور
تي را تاييد  نمايندگي تجار دث و طرح قانون  ا حوا ه ب و مبارز جانبه، طرح قانون قانون آمادگي 

 . نمود

تاييد طرح قانون نمايندگي تجارتي و طرح قانون آمادگي و 

 مبارزه با حوادث در كميته قوانين شوراي وزيران



 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  
  
  

  : تاريخچه 

يم ك يم درمي ياب يسي سازي وپالنگذاري بسيار طوالني اگربه گذشته مراجعه كن ه سابقه پال
ركشورهاي جهان در. اشدب مي رخالف ساي ابل توجه دراين است كه درگذشته ب  نكته ق

ورودتحول جديد درافغانستان،  ين پديده مثبت كمترتوجه صورت گرفته اما با  افغانستان به ا
د توجه قرار اين مسئله در تي بصورت جدي تري مور ات دول رت عدليه  در ت وگرف ادار وزا

زسوي محترم قانونپوه سروردانش توجه بيشتري  بخصوص با احراز پست مقام وزارت عدليه ا
ا كه قبالً ين بخش ر تحت رياست اداري تشكيل  دربه بخش پاليسي وپالنگذاري گرديده وا

ات وزارت عدليه ) احصائيه وپالن(عنوان مديريت  اي در پيشبرد امور بودو سهم قابل مالحظه 
به آمريت پالن وسپس درسال  پالن وارتباط 1388نداشت ،درابتدا به رياست مستقل پاليسي،
يه ارتقا دادند   . خارجه درچهارچوب وزارت عدل

  : ضرورت ايجاد

ات داخلي  و ازدياد هماهنگي و همكاري بيشتر با ادار بمنظور تامين ارتباطات  يه  وزارت عدل
حقق  بمنظور ت لي ذيربط و همچنان  لمل ين ا رت عدليه و ب و (استراتيژي پنج ساله وزا قانون 

و )  ANDS(و در نهايت استراتيژي انكشاف ملي افغانستان ) عدالت است پاليسي، پالن  ري



 

 

  1388 » اسد

 

  78» شماره مسلسل   232

نظيم   تطبيقي و ت پالنهاي  نكشاف آن به  رجه را كه عهده دار تحليل استراتيژي وا ارتباط خا
نموده است اشد ايجاد  نكشافي مي ب ا دفت. پروژه هاي ا ر استراتژي انكشاف ملي اين بخش ب

نكشافي را در هماهنگي با ادارات  پالن هاي ا بطه تنگاتنگ داشته، پاليسي ها و  افغانستان را
وسعه خواهد داد و نيازمنديهاي وزارت ت ها  ز . ديگر و باساس ضرورت  ين بخش همچنان ا ا

بق به فعاليتهاي وزارت و دفتر اس تراتژي تطبيق پروژه ها نظارت كرده و گزارشات را مطا
  .انكشاف ملي افغانستان تهيه خواهد كرد

  :اهداف

و .2 يه هايانكشاف پاليسي ها درعرصه طرح   . كاري وزارت عدل

استراتژي وزارت عدليه وسكتورعدلي .3  .تحليل وتجزيه 

رت جهت پيشنهاد به حكومت وجلب  .4 نكشافي وزا طرح و ترتيب برنامه ها وپروژه هاي ا
  .كمك هاي موسسات خارجي

ركزي ارائه مشوره  .5 هاي تخنيكي درمورد پالنگذاري وغيره موارد به ساير رياست هاي م
 .وواليتي درصورت ضرورت

ات با در نظر داشت  .6 احدهاي وزارت در مركز و والي زمنديهاي و تصنيف و تفكيك نيا
رت   .اولويت هاي پيشبيني شده و هماهنگ ساختن آن با پالن استراتژيك وزا

رت عدليه)ديتابيس(انكشاف سيستم معلوماتي  .7 نكشافي وزا ها،پروژه ها وبودجه ا  .برنامه 

ين  .8 زمانهاي ملي وب امور خارجه وسا رت  رت عدليه و وزا بط كاري ميان وزا تامين روا
لي  .المل

  :وظايف كليدي

  :بخش پاليسي وپالن •
است هاي ذيربط وزارت جهت ارائه بمقامات ذيصالح  .1 پالنهاي تطبيقي ري توحيد وانسجام 

 .وادارات مربوطه

د اداري طرح و .2 يه فسا ه ومبارزه عل استراتيژي وطرزالعمل اصالح ادار تي  ترتيب پالن عمليا
 .وزارت عدليه

ه  .3 است ها وارائه آن ب پالنهاي كاري ري تطبيق  جمع آوري،توحيد وتحليل گزارشات از
ات ذيربط  .مقامات ذيصالح وادار

ا .4 پالني و رسال طرح وترتيب رهنمودهاي پالنگذاري،جمع آوري معلومات وشاخص هاي 
احدهاي دومي است هاي مركزي وو  .آن به ري
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رت غرض طرح  .5   تي ،ضروريات ونيازمنديهاي وزا جمع آوري ارقام واحصائيه هاي معلوما
 .وترتيب پالن انكشافي

رقام وشاخص هاي پالني جمع آوري شده  .6 نكشافي براساس معلومات ،ا طرح پالن ا
اع ازبودجه انكشافي درمراجع ذيرب ركزوواليات ودف  .طدرسطح م

بقت با استراتيژي وزارت .7 نكشافي درمطا   .طرح وترتيب پروپوزل هاي پروژه هاي ا
تطبيق برنامه ها وپروژه ها درمطابقت با پاليسي واستراتيژي  .8 ايجاد هماهنگي ونظارت از

بمقامات ذيربط ها  يقي وارائه گزارش آن  .وپالن تطب

ك در جلسات كميته هاي تخنيكي بين الوزارتي  .9 پالنگذاريپاليسي سازي(اشترا . و  (  
  :بخش ارتباط خارجه •
تمويل  .1 ؤسسات داخلي وخارجي وكشورهاي  رت خانه هاي ذيربط وم ا وزا تأمين ارتباط  ب

رت درعرصه كاري مربوطه استراتيژي وزا تطبيق بهتر  بمنظور  .كننده 

لي پالنگذاري درسكتورعدلي بمنظور همكاري  .2 لمل نهاي بين ا تأمين ارتباط با سازما
رتتخنيكي وتربيه كاد ركنان وزا  .رها وكا

ؤسسات ملي  .3 لعه وكارشناسي پروپوزل هاي سفارتخانه ها ،مؤسسات ملل متحد وم مطا
 .وبين المللي با مشاركت ديپارتمنت هاي ذيربط

استراتيژي ANDSتأمين هماهنگي با دفتر .4   وارتباط مستمر با آن اداره درجهت تطبيق 
استراتيژي انكشاف ملي  نستانوزارت عدليه درراستاي تحقق   . افغا

تنظيم مالقات هاي مقام وزارت عدليه با سفراي كشورهاي خارجي ،هيئت هاي عاليرتبه  .5
لمللي ين ا  .وساير نهادهاي ب

نه عقد قراردادها،پروتوكول ها ،موافقتنامه ها وتفاهم نامه هاي في  .6 نمودن زمي فراهم 
 .مابين وزارت عدليه ومؤسسات وكشورهاي خارجي وهمچنان پيگيري انها

اعزام كانديدها دربرنامه هاي اموزشي كوتاه مدتطي .7 معرفي و وشيپ( مراحل ، ) فل
 ).اسكالرشيپ(وبلندمدت

زكشور .8 رج ا يه به خا وزارت عدل ين  وبهبود امورسفرهاي منسوب   .تسهيل 
  :ديد كلي

ري  ين رياست بايد نقش همكارتخنيكي مقام رهب درآخرين تحليل مي توان ياد آورشدكه ا
يه را درمديريت استراتيژيك وتصميم وزارت باالخصوص شخص جال تمĤب وزيرصاحب عدل ل

نمايد ا    .گيريهاي شان ايف


