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نوشته شود مقاله .1 ا با خط كامالً خوانا  يپ ي  .  در محيط ورد تا

رسالي كمتر از  مقاله .2 يپ شده 25 از تر بيش صفحه و 10 ا  .  نباشدA4 صفحه تا

قال .3 يپ شده آنمه هاصل م امكان، راه با فايل تا براي درج در مجله ، در صورت 
كپي آن ه   . فرستاده شود ن

يي باشد، مقاله بايد داراي چكيده .4 گيري نها نتيجه  و  ده . واژگان كليدي  چكي
گونه كند بايد به  بيان  اختصار  به  ه را  كه محتواي مقال نوشته شود   . اي 

ا پشتوي مقاله  .5 كل150حداكثر (چكيده فارسي ي و واژگان كليدي بين سه تا ) مه 
ه آورده شود  . هفت واژه در اول مقال

ل آورده  .6 ر ذي له به قرا ان مقا بع در پاي رجاع به منا  :شود توضيحات و ا

نويسنده: كتاب • كتاب، نويسندگان/ نام و نام خانوادگي  م  رجم، نا نوبت ، نام مت
نشر، چاپ ر و شماره صفحه، نام ناشر، محل  نتشا اريخ ا  . ت

نويسنده:مقاله • نوادگي  و نام خا م  گيومه«،  نا ه، »عنوان مقاله در داخل  نشري م  ، نا
يخ انتشار، سال/ دوره  . شماره جلد و شماره صفحه، تار

يت انترنتي • نويسنده: سا نوادگي  م خا م و نا افت مطلب(، نا ، )از سايت( تاريخ دري
و باالخره آدرس كامل ، »عنوان مطلب در داخل گيومه« م سايت انترنتي  سند نا

يت مزبور  . در سا

هرگاه به منبعي اشاره شود كه قبالً معرفي شده و تفاوتي حتا در صفحه مورد  •
باشد نگليسي (» همان«كلمه ، استفاده نداشته  ا در ا  . شود آورده ) Ibidي

اشد؛ كلمه  • تفاوت داشته ب استفاده  در (» پيشين«در صورتي كه صفحة مورد 
 . شود اده آورده و صفحه مورد استف) op. cetانگليسي 

يين  معادل التين نام .7 هاي خارجي و اصطالحات مورد استفاده در نوشته در پا
  . صفحه آورده شود

اشد .8 ه ارسالي ترجمه ب نظر ضروري است، هر گاه مقال نويسنده و منبع مورد   . نام 

د نام كامل .9 به ، اش را عنوان يا رتبه علمي، نويسنده باي ني دسترسي  نشا ه با  همرا
ا با مقاله بفرستدمثل ، وي يميل و غيره ر و يا آدرس ا ره تلفن   . شما

له .10 است مجله در ويرايش مقا  .  آزاد 

نمي .11 رستاده  ارسال شده پس ف لب   . شود مطا

رسالي نبايد قبالً در مجله مقاله .12 يت  ا نشر شده باشد  يا سا يگري   .  انترنتي د
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�D�?��
�
 � U�� �����  ��� ��- �" !��* �)4�( �$ VJ �7 �W� )�
�/�
�(��  �A*� 8	�
* L� �
��A F*�5�$ E� 3� �����
� �
�/�
� 9� ��<�� 9� ��< �
�/� ���  

!��* �U��
�  ��� : 9�X �� �,M�� ������
 �" ��
 Y�Z7� �$� �, �" [D� � !- ��� ���
��\ !- ��� ���� �, �A �% �- ���* �=A �� �����  ��� ��	�
 2�3- ��� L	�
 �$�)�3- 9�]*� 

��) �X �5� �A �����  ��� � �� M )4� ( �=A !" �	8 KB�- L^_ ������ 5�  ��� �� �+�� &'()` .  
�$ ��X� �(�" �/ �D% *���W� * �3�� �
 O���� � a�(3/� ���	�� ���� � �" �� *�� *�� 

��7V�� L-�7 *�  ���� �>3:� �" �B�- ���
 �KJ �=A *� ����; �R�* 9�J �, R��"   �" ��"
 �=A �%�7 �,� 7 �C_��>3<� �=A� *� ��-* a�(3/� ���	�� �>� � � �* �� L(�  .  

���W� �
 ���	�� ���� � �" ��� �=A* � *� �* �$��) �$�I�� �J�3/� � *� ��- bc) �D% 
� a�(3/� ��� ���� � �* ���/�7 d( �,9� �(�V� �$ RB����  �$� !"  G�e�� 6���7 �>�� ���� 

 ��$�) f�5 *�%* g ������ ��*�e �V*�- ��$� .  
�Z���7 9*� ��� ����7 �$ �� �, L) *� �� ���e� h-��  �" 9�/ ��3�� �� � , �A � � ��
 ��7V � �

 �" 9�/ ��3���=A  �
��8�_ h�
 *�  �$ ��� i�X ���� �.   
6���7 ��� ���� � 9�/ ��3�� �, ���e� h-�� �:*� �
  �$ �5� !" �#$�% * �D% �$� jZ
 

��� V�<��  L) *� ���� �" �� ��� !9V�*� �" ���) �$ 9� ����� �$�jZ 
 k .  
���� :� d�< L�� �9 �- O=
 � , &'()* �7 !� �=A *� ���() *� F�/� � L��-B �� �" �() L) 

�� ��$�) �*8�) �� 9�X 9�)�9 *� �* ���� �() �5� �"  �-- l��  �, *  ���� ��X R* �'��  � 

L�� �D% %* �(�� �KB�- L3'�X� K .  
m- � L��� * �" �	
 �(�� � , L �
��B�- LK
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� �oA L�� p J� L�
� ��'� �� � �(�� G��<

�� G��<� .  
`- <��q :-� ��
<�� ���� �D% L�� q�* �	
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�  r	
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<��q��� !- *�X �) 9U�:��, �$ �� L�� O���� �, !"  .  

s- 9���; :, �/�� ��-�B�+K���; � L�� !" R L3'X�* �(�� �, k��* !" �	
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 p3��
� L�J� lrX ���  
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��op 9�X ���� g ��) ��H �" �� �(�� 9� .  
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 �5� ��- ��<� ���)M ����; �>�� ���� � U�� �5� *� �B����� �t/�* �, ��� � �>�� ���� � ��
�$�) ���J� ���WZ7 �,R�� ��- ��t7  .  

`-  ���� ���$��, ���	�� : ���- �,��, * ��|���+ �* �$ b��� *� O�� q��� �" �- �
 �>�� �(�	D� !" ���� �� �
*� ��5��* ** �>�� *� ** �$ ��<�� �- OX* �, * � � $*V� �, �=A

�B�/� �7�/ @��- *� �3/�� �, ��� ���� � ��$��, �	� �>�� �/��� �$ ��- �* �$ ��X  
s- ��	�� � O���� ��r/� � �	
 ����� O���� � �B�- ��$��, � ��/� *� �$�3�	� �

��(�'c7 *� g��<�� g���*�eg� � �/��  *� �=�� 9�/ ���/* � , ��� ���� � W � 7�_ �, �� q
�
-KB� ����7 ���, ���J� �,�� *� �$��, �� h�7�7 !-�< �� �, �7�c3'� *� �7�<�*  � � U�� �5� 

'�$!�A �� �	� � $ �* ��; L�
� �" ��- - L�
� � - * � �* ��; � Y �� �A �	� �$ �* ��*�
��
  

L�J� ����:   
�J L�
� �- O=
 �, 9� d�< L�
� � L�J�C* �7 ��(A� *� �����B�- L- 4rt�� �, *� ! �=A 

" ��!�	� ���� � � 9�/ �=A �,  �B�3)�| �g��� L ) �, �:�, !" �� �=A&'() ���� ��t; !� 
�B� - a�(3/� �	� ���� �	�� .  

�* �A �
�� ���	�� � *� ���W� ���	�� ���� � ���� ���	�� � �7 ���J� �5�� �� �B�- L
 � �(�� *� �$���$ l���3�9� 9�� .  

 �*  �3)�| �_�7 ��t; � , �	� ���� ���� �) L �
� �" ��- a�� �� �- L �
� �, �(�
��� �(�8
 �=A �$ ��- O)�| !� 9�/ ����I �(� �, ���" �-7* �$ L�
� ���- L � $ 9� ��r� �=A �	� ) �B�
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 ���� �� �=A �" �� �$ a�� �� �- L�
� �, !" 9��� 9�X 9��>�� ��$ �, �(�
��� ��X L�
�
��� a�(3/� �	� ���� ���� �D% �=A � 
 �" �� �=A �A �	�) �*  �	$*�/� ��t;  �7 �	� �

*  L�
� �7 �=A �_�7 �(� �, �- *� �* �_� 7 ��t; �, �=A �- �����B�- L  
� � L�J� ���	�� ����
L��  g���(� 9�/ $ �� �, �X ��
 g ���'�7 L�) r�) L�J� �5� *� ���

 9*� �7���'�7 � �- ��8\ *� �3>< �
 lr3X� *� Y�Z7� � �- ���J� �� �, ���� *�- �-H �$�
*
J� �5� � �� L)>< �
 G�<� � �7 ��� *� L�$ ����3   

m ->< �
 lr3X� *� Y�Z7� �3 �, L�J� ��* �X �) ������ L� �" L�J� �=A ����
 �M ��
�$�) �* E�$���'�R�
 Y�Z7� K �� �, �� O(/ ��$ *� E��; �� �3�$ �- �, lr3X� ��A *� 

- E����� �$�$���'� � �- *V�*���� O���< *� O(/ LA� 1�� ����X �- *� �
�3�� �-  ��M 1
K�
 Y�Z7� .  
 �A*�\�* :���'� ��>�< �" �� L�J� �=A F��; *� G��<� �=A !" ��
 Y�Z7� ��$�) �* E�$

 6
�D� ���A�� *� ���Z�< �- F��; �, *� ��
 OZ
�D� ����X �(�8 *� �
�3�� �- G��<� �, ��
�K .  

 ����\�* : lr3X� �$*V� �, �=A � �- Q(�� �, O���< *� O(/ LA� � �" �� L�J� �=A
E�'c3/� �" ��
 E�3� 12 �cW3/� 1l�� 1�/�� q
�W�� 1�� ��7K � )�c� � *� �$ �3���� 
�>�� �(�8 �" �� hAo��(� b�� � , L�
� ���� � k(�8 *� ! �(� �$ �k  

` - L�
� 9���
 �	� ���� � �"  �- L�J� ���	�� ��r/� � �7 ��� *� L�$ G�<� ���J� �
 9*� �, �8�_\�� L��* �
*K� K .  

m -E��;  �
 g��� �" �B�- G�<� �� �7 L�$ L �J� �(�8 1O(/ 1G��<� 1 *� hAo� � )�c� �
	D�k( � 
 �"  �- 9� �7 �� � ���7 �=A �� G�<� �" �B�- ��� �� L�J� ���$ �	8 �$�3���� 

� �$ ��� *� �j$ ����A �$*V� �� �, ��� L�$ �D% G���kV* ��; � �A �$ *� �J�-�*  9� .  
` -L �J� ���� :/�� �(�8! �B�3)�| ��$�)�*  �	�� �>�� �" L�J� 9� �7 L�� �� G�<� 1

F��; L�J� �*\ �5� �� �3� ��:� �- �, � 7 �j$ *� ��>3<� 1E�'c3/� 1 ��/�� q
�W�� *
�� 2�cW3/� .  

� �,K�$�) 9� X RE��; �" L�
�  1O(/ 1 E��;  � �� L�J� O���� ��r/� � F� �; *� G��<�
� $����  �
��7 �� �� O�� �� ���- : �����I� ��(�� ?�o
� �>�� �� ��/�
� ����I� * �	(� ��J� � 
*� *

 ��/�
� * �� �
� 9*��� �� �� �3�U�(7 E�� ?'�� * ��X @
H �XJ�  ��
�* ��) E�(��7 �3(- E�
�r�*�7(� .  
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�� � �$�(��� �� 9V�)}� 
��7 1 �	� *� �� � � �" ��-* O��I� �$�'- �=A �/�3/*� ��/� 
r3X� � � �- ��%  �- � , � - �$ �� E��$*�X ����/* �� � 7 ��/� * � �� �=A�$ � �5�� 9�D� *� l

 �, g�X� � *� � � �, �/�7 �-��* �� ��, *� 9��5 ��- �� O/�� �	$* V*�� E���� \9� �C 9��  
 �, ��� ��/� � O��I� �, ��� *� �� E��; � �* ��, *� ��u ��) �7 �, ��� 9�/ O��I� �, �� � ���

� �, ��� �, *� 9� �3(/ � �*��, �
*� � O��I� � � �, �" ��- �� 9�/ �(��>3:� � O��I� �, ��J
�$�) �	� ����R � L(� �	� �5� � �$�$���'� ��$ �, �$ ��-* Y�Z7� ?��>3:� O�� ���c� 

 E��$*�X �	� *� ��� � �- ���� ���� �� �, �$�$���'� � ?��>3:� �5� �" �	8 �� ��*�e
�K=A � *� �* E�3� �- �, GU�(7 �" ���� ��/� �=A� *� �� ��
)i ( ��� *� �� ��8�_ � 7 F��;

�5� �, �" �	8 9� �*��, �D%�� �$ ��<�� [$ �- ���	��  .  
� �, L�
�K�� b��� L< ?) H��� � ��- O
J� ��$�) h�7�7 �, ���J�� �" ��$�) 9� X  :

�'- �� �7 ���X � *� � $�8 ���X � �8�3/� *� E����; � $���"�, � ?�� � �" ��- �  r/� � � $
�� ��/� ��j(� �, �
�$r����/* ���� �� ��� � � ��=�, �>
� 9�/ �=A � �" 9���
 �� � *� L�5�� �7 

�	�X �" �B�
* ��% �/�� �7 ?�� �C ���X �
 9��,� ��- �5� � ��=�, �>
� �$ ��-* �$��
 �- �M * ���� L< ? )H��� �� ��$�) �=A�, *� L-� M * �(7�% �D% *�#�� ��=�, �>
� �" OX*   �-

�, �>
� �$ �B�
 �7 ?�� �_�7 �, �e�; *� ���� � �=A=L�** �/�� �7�* �� : f �� E� d(W7 6�-
��; @
(   

 � 7�� ��; �" OX* �% �(��k� R�$�V*�%� $ � ) - ���;� L�** L < ? ) H��� � 2�3- �� ��) 
% �=A �, �(�� ��, �>
�  �- �	� �� �- 2 �3- �, �� � �" �L�** �7�* ��) ��=� : ?	� �
 E��

L�** �=A �$ �* �$ �- 2 �3- �, �� � �- � �� 2 �3- �� :�p('�� ��/� � �$ �� ��/�  �3(/ �, 
 1 �- ��W�� � $ �- O(/ �, �� ��/� � �- �(�� � ���/� �(/ �� ?	� �
 E�� L�** �7�* ��) ��=�,

�* :L�** L< ? ) H��� :
� J  ��� �>3 <�� 9�/ ��� ���D, �(�� �W; � J � � $ ��W�7 * �  �- ��>3<
 �>
� �$  �-�=A � ��=�,�, L�** �/�� *� ��+�- FJ �(�/  : ��/� ��/� ��* �o
� ����c
�

�� ��/� �e�� ��
 �� ( �U�3/� � � ��/� � �" �7 �� �=A 9� �(| �(��� �" �- ���� �7 �% �=A �
�� �� ��/� 9�/ �=A �, �eRB�-  .  

, ��- �" �) �7 ���� �	)�)� U�� �5�� �=A� �- �� 2�3- �, �� �) ����
 �$ 9�� ��$�V* �+

 �	� * � L����) �$ 9�� �$ �� �, �) �- �� 2 �3- � ) �- *� 9��3(/ �� ��/� � ���7  � 
�- ��<��� 

 �) E�A�, *� E���� �)�c�� � �$�� �$ �� �, L� �=A� �A �) �- O(/ �) �-� * � ��- d�< �� �
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 9�-* �� �) 9����, � 5� �) 9*�- �	� �� � ) 9�/ �=A �) � $ 9� � ��8 �� ����  �� �) �" �%  �- �
+�, OX* L�X � �A Y*��� ��� 9�/ h�7�7!�- ��W�� 
! .  

 ���% ��� ��r/� � ��$ �, O���< *� O(/ LA� � �" ��- �-H �$*V� �� �, �� !" �#$�%
 �" �� �$*��W� �;�Z7�O(/ �� ��/� � �� 2�3- 1 � 5 � �
 *� �� g��� �D% F��; *� G��<�

E�'c3/� �
 �" �� �$*��W� ��r3X� ��$ B�� �7�, �D% * ���W� �;�Z7� ���% 1��/�� q
�W� 1
 hAo�2 �cW3/� l�� 1�)�c�"  V��5 �� g��� �D% �$�3���� �(	D� *�  ���% ����
 �

(
 �, ���W� �;�Z7�� ���� � �_�7 9 �- .  
�� 2 �3- :�� ��/� �, ���
 �
 �� � �" 9� ���- E��;  ���� �D% �� 2 �3- �
)i( �, ��$� ) 

��c�W�W� �, �J��/� � 7 B$�� 9�/ �7��7 �, ��� �U�$ ��$�) �)} �)�� Z� �" ��� L	�
 �- �
$ � �� �3X *� �c7�� g��/ L�, � �(�� �B��3X 9�/ F�(
�* �) *� L�, �� ��c
� �, g��/ �, F�

�� ���  
� �U�$ �" O�� �=A � $���
� @)� * ��; � ��� ?� E�'$J� ��X ��X �o
� @)� �/�) ��;� 

���� �
 �� E�'$J� ��� ���
�) ��� �o
�  �-J�(� .  
9V�)} :��- �� O+� �� �, �" �
�
 *  �$ �, 2� �=A L�X � ��c� ��1 �� � �
 �(� *� �� E�'$� 

�M�M��- ���, �D% (�3/ �  2\ �% �=A �� �7 E�'$� � 
* �C ��� �� � t/�* �, ��;� �� E�)�>�  ��
 �
*�C!"9��A�, �$ ��, ( �A�, *� ��� � 2 �3- �� �" ��-�* �X �� �- L�, �) ���- E��; 

 �D% �A�, �$ *� O
�>< �
 *� ��- �(�) �7��
) ���, �� �, g�� *� O���� E�'$�� *� �� ����
 E��; �, �" �� ��78 9�, E���- .  

3/*�* ���- E��; �( O�� �) �	
 O�e�* �3��$ �	��� O��7� * �	(�� �	
 O��-�  ��
�
�(��  r/J�(�  

 ?$ 9V�)}� �/ 9��5 ?�� �7 �� ��  r/� *� 9��, �7�� �� �(���
 ���X 9���) �7 �/�7 ?�� �/�3
-���, �, ��:� E��; � 9
 ��:� E��; ��/�* �7 ���- O���� ��r/� 9�/ *��-  g�*�e � B
 B

�* �� �, F�/� �,� �� ��/� �, �- �
�- �3)i (��� �U�$ ��$�) 1�7��� �(�8 E��; ��$ �	� �, 
�$ �- 9��(� �(��� �, ����$ �(�8 *� ���	�U�� �K�  �- K ��� �U�$ �- �	� �, �" �$ �7��� 

O���; �, E� ��� *� �3+��, �, E� ��� �$J�/� �, E���� ����7 �, 9�7��U �=A �5� �, ��- bc) �D% 
 � , �" �$�7��� �=A *� �* �� ����7 �$*V *� �B�$ ��) �A O;�� �$��� �- *� �$�-��� � �- �$ �7���

�� �	
 ��$��)  �	�� �$� 7��� �5� ��� �U�$ �- 9��(� �(����g1gr���� 1 *�A��� � g �c-�(� 
 �$*V� �, �
� - O��	� � *� ��; * � ��W3;� ��r/�  �	�� �$*V� ��$�V*  �	�� 1��- �" ��
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� �D% �	� � 
 �$�$���'���(�� 7 �=A �- ��8 �� �, *� �-* g�:A �7 ���(�   g��;  *� ���8

U�$  �	�� �7 �*� �	8 �$ ��� E��$*�X O��	� ��r/� �� � *� ��� ���,��� � 5� �* � �% 

,  �	�����- ��< � �=A *� ��/�* �7�/ �_�7 �C   
�� � �(�� * � ��Z
� E��; � �- O=
 � )�� �, ���
 � 
 �
��7 $ �- ��� �U� � �, �- ��<�7 E��;

 �)�� �)}�� �$ E��; �=A �* 9�/ �)} ��) 9�A ��) �� *� 9�/  
 � *� ���� �D% �
��� �
 O���� ��r/� � ��:� E��;M �" ��% ���� �� �
 �$ 9� �(�"�/�
�

 ��:� E��;  �" ���) �$ ��/� E�8 �7 O���� O���� *� ?�� � ��$ *� d<�� ���� 9���
 9� �
��:� E��; �A L�J��7  �� ��/� � �- ��- �� �, �" ��- ��$�V* )i (	D� � *� O(/( ��

�$� �;�א� \�� ��/�3 -�$	� ������  
� �V��5 ��A�, E� 8 ��:� E��; �, �" �7�" �=A � ���" �- � $��,* 2�/� �*�$ � �" 9� �(�V�

* 2�/� �*�$ � �$� ��$B�,k �$  qe�* ���- E��;  � *� �B�- y��D� 9�/ L	�� �
 E�'$�
� L�:� �7�* �) i�W$k .  

��� E��) �^) ����� *� ��- � ,  �	�� ���� �- ��:� E��;  �, 1 � g���< *� gr�WZ7 �=A �
� � ��/�)i(�� �J�- ���, �- �3(/ �,  .  

�� ��� E��)  �	�� �
*\ ��� �- ��:� E��; �,  
m - �	�� �*���� :�=A�
��7 �� �, 6�	� �"  �	��  1�$���=�, 1�3C�� 1� $�)�3- � $��/� 1���� 1

* E���� ��$�) ��$ �/�� *� �U*� O(< �
K .  
` - �	�� �;rX� :�  �	�� �=A ��K� h<�* ��$�) 6�	� �" K E� 8 �D% ����H� �
 �" 

�- irXK ��C E� 8 9�/ ������ �, *��- �3'K .  
s - �	�� �>�� ���� :�	�� �=AL�� � �D% 6�	� � �"    

 �
*\ 9*� L8 ����
 �,  �	�� �5� *� �'�$ ���7 K��, �=A �, �B����� �^) �, �$*��� *� ��;
  �- �'; *� �o$ 1{� 1g�-U 19}*� 1Q$��
 �	
 ��
 **��7 K��, �7���� � , !"  �	�� �=A 1K�

 K�  �	�� �=A L) *� ��7 9�/ 2� �=A � �t)�� E�'$� � g���� �5� !" L��* �7�* gr���� !"
 � *� �7�/ �#(�M � t)�� *� �;r� Q(��7 �$�$�'$� � !" 9��� �X�� �D% ���	�� �5� �
 *� �B�-
 � ��(< 1 �	�� �$�� 1 �	�� �
�7 ���, !$��- �, �	
 �B�- L��* �X�) �% �,  �	�� �5� �7r����

 �	�� �
�7 K��, O/��/ *� O��	� *�  �	�� ���W3;� 1 �	�� .  
��-�� ��/� 9��
U �$ ��:� Eu�; �) !" )i(9*�- g*r7 �� �) �7 ��=A *� 9*�/� �=A �7�)�c��  .

 ��- �Z� �� ��:� Eu�; ��M !" ** �/��  ��- 2�c�� ��\ 1�	�
 �=A �) �	$*�	�
 ��* *�
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�� ��/� !" � �- 1O/�
 �� � ) �- �z$��
 �, *� 1**)i( �	)�)� *� �-* O��� �D% ��$� �
 
 � ����� ��� �	)� )� � *� �� L-�M * �Z��X �$�$���'�)f�( �(< ����� !- �*� �, O�rX � 

 Y*��� ���  !" ** �=A 1��� E���>� E� j��� Eu�; � g ��U ��\ !- �(< �5� �, *� 1� � �7 Q(���
 � ��� �	)� )� �$ ��- d�< �� �j(� �� ��:� Eu�;  !" 9�-* �(3C�5 �D% f � ���� �	)�)� f�

f�)�| ? ) ��U � �- d�< �� Eu�; ** l*��� R�$�) !(	�
 *� �Z� �, !" �)�c�� *�� $ *� O .  
E��v� g��� � U�� �5�f� O=
 ����; � !" �:>
 *� O=
 �� �, ��:� Eu�; �A !- OX* � , 

** ��5�� R�$J *�� �; �7  r/� � !"  �- 9*�B�
* �� �7 �$���8 �=A *� �� h�7�7 9* �:
 *� .  
	�� � !" !- ��:� Eu�;�� �
*\ ��� �, �=A ��5�� E��)  �- �$*V� �, ��� .  

m - �	
 1K* �3)�| �A ��$ �	� �5� O(/ ��$ !" E��) �$�C*� *� L��- ��	A �, ���	�� � 
W��� �>�
� �	(� �>� ?��� E���� � � $ �� �e�� !- O���� �}�* � !" ��% �(�� 1�c
�'�$ * �� 9}*� O���� (�#��) ��) �� :
� E���� ?�o
�* ��>� p�)� �) ��7� � �
 �| g�(Wc�

* x��< ?�$��| �A*��<��
*� * ���� )� x�� >� �>
 ���7 J�E� �/�Z
� �A @(�  �) !" ��% �=A �(��
 ��7� �� !	$*�#
��7 �$ ��- �$ �e�� E��A�� �(7 ���% ��) *� ��#
* ��7 �$U � �(���� �(�
 ��,

 L(� �$ g��>� �=A � 9���
 L7 � *� �� LA** ��*�K� E��/�� E�'- �5� *� �B�- .  
 E��) �_�7 ����- *� �ce�* �, �	� lo; � *� �
��$ � R}* � � !- �$�7��� *�� �-H �7��, �� �,

�� ��� .  
�*\ �A*��*\ �A*��*\ �A*��*\ �A*� : : : : �	� �=A � !- �3(/ �) �X ��5�� L�:� E��) �� !- ��:� Eu�; !"  �	�� �=A

 g �-U � �- ��:� Eu�; �, !" �	� g�-U � �	
 1��� O��e* �� �$ 9U��$� g�-U � 2�W$
 !" �	� g �-U � �	
 ��� �-H 9U ��$� g�-U � *� 2�W$ g �-U � !- �3(/ �, !	�) ��� E��)
 g �-U � !- �3(/ �, �	�) ��� E��) �� �$ 9U�� $� g�-U � 2�W$ g �-U � !- ��:� Eu�; �,

�	� ��:� Eu�;  �, !" �	� �z$��
 � �� * � 9� ��� �-H 9U��$� g �-U � *� 2�W$ ��5�� L�:� 
��� �-H �� �$ ���� �3�-� � �X .  

�*\ �����*\ �����*\ �����*\ ���� : : : : � �� *� [$ g���� �, �X �* ��<�� !- ��:� Eu�; � , !- L�� �, !"  �	�� �=A
 � �z(�*� � �	
 �B�- 9��, 9�/ �3(/ �, ��  �	�� �7� , �X �* ��5�� E��) �� 9�/ [$ g���

��5�� �$*V� �, O)���) :���Z) ?�7� E� � ?W�� �H� �2 �o�
� ?� g�(Wc�
� ��� �� 6W$ ?>���� p (
 � �3(/ �X 1�B�- O)��� �����$�� � O)���  r5 � !" 9� �7 ��X �� 9���� !- O�u �� �,

�B�- ��t7 !- �;��� �(�8 �, *� �� ��- �-H ����� �
 �*�� 2�o� �5� .  
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O(/O(/O(/O(/ : : : :�� �A*� �, O(/ 1�� O(/ �A �� �D% *���W� ���� �
 O���� ��r/� � ��8 !- �<
�* O)�|  �	�� �>�� �_�7 ���3'� �, U �� �5� *� 1��- 4�� ���<� � ��:� Eu�;  � 1��
 .  

 g��� 1��J E�- � !" 19� ���- ��� ��$�� , 9�� !- �)} �)�� �, �D% ��D, �
 ���- O(/
��5�� ��:� Eu�; �, �	
 ��� ����3/� �(�� �, ���/� *�) :?(/ �	�; ? � O�X �;(S����c7 �,  

�8�� !- 6��� O�u L) �, 1���I �/�7 �
 ��D, �� ��� ��7 : ?� @�; �(�/�� �; ?� p(/
�(�/�(SS O�u  L) �, U�� �5� K� �
B�
�� �7 �7 ��$�V* !" �/� *� 9�J �=A �$���=�, � � (�� 

��5�� !- 6���) :?�
*� O(/ O�� �;S� � , �$�3�� ��$��D, � 9�J *� g��� ��� 9��7 ���c7 �, 
�	A� (* �B�� ��$�V* �, �	$�3/�
 �/�3/ !" ��� �$�Z���7 g ��U 9���
 O(/ � !- O���� �, *�:  

��- 6���7 !/�� O(/ ���� �>�� ���� � : ��/� � !" �B� - L �* �7 ����7 *� L�� 1��; �=A
 �D% Ov�) �
 �- *� �* �3/*�* �D% Ov�) �
 !" g�� / *� OZ� 1g �����7 1� ��1 �;�א��� i ��

 � !	D��B����  �$ �, �3(/(S~��Z���7 �/�� O(/ � ��� !>� � �  : ���$ �=A i �� ��/� �
 *� g���� �=A �(�� �� !- L)��� �, �e�� � !" 1�* ��� L�$ �D% �� ��/� � !" g ����

�* �$ h<�* !" g ���I� .  
*  ��'Z7 L�:� �� 2 �3- � !" �	8 1�� ��W� �A*� O���� � O(/ �3/*�* �D% Eu�; �
 �

 !- ��:� Eu�; �, !" �% �=A *� �* ���� �� � �t� 1��-�* O��W� *� ��3$� C*� �� �7 L	�� *�
 � , �	8 1�� ��W� L�3'� d���7 O(/ 1��- ����7 ��� �-H �* �$ ��- �
 �e��5� �
 �� �
 ��\ �$ �/�� *�   ���� ��$ � �	
 ��5�� �� �$ !- ��:� Eu�;  �, !" ��5��  �	�� �/�� !- �3(/

����� O)�| �_�7 ���3'� �, R�$�) O(/ �, L��'� � .  
 �� ��t7 *� *��A�, �, !" �� ��*�e !/�� 9���
 �(A�, � ��:� Eu�; *� O(/ �_�7 ���� �,
 !" ��- 1�'�$* �7�_ �7 �	M �� !" 9� ��UJ 1�� �*V�* �_�3/ �D% O(/ !" ����- ��$

�
 g ��* � i �� ��/� � *� 9�� 9��7 �$��U O
�/ �� �>�� � ���� 19�� L �, L�$ O��*� � ��- 
 O)�| O/�� *� q�c� 9�/ �t���� �#(�M ��#$�8 �
 !" L(�* g ���* � �=A !- q���7 �, ���	��
 � 
�/� �7�/ 9�$� �� �(�|�c � 1�* ��� O)�| �D% i �� ��/� �
 �� Oc� O��*� � �(�� 1**

�C �, ��c
 �
 g�| � k� h7��� �v����� ��$ � !" 19�K� ��- ����3� 9�/ E� �  .  
 ���� �(� �, �3(/ � �$��
�� !>�� ��r/� � *� K� O)�| �3(/ �,  �	�� g��U O���� ��r/� �

� Eu�;  � *� 1K� ��- a�(3/�  �	��: L�� R�$�) �3(/ !" K�- �	� �7�$�$���'� �$�7��� ��
������ �
��7 �� ��- !�, �� !- �$*} L�X �, *� ��-* : �7� ��* �(� �-�>$�� * 9* oD� ��/�
� �-

��>3$��(mw !" �D% �� �=A �A �
 *� ��-* L�� �=A �, �V*�� �7�/�7 ��=�, !" �% �=A �(�� 
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 ��U !" ��- �	� �7 �$�_�() ���X �
��7 �� U�� ���A ��-*  ��A�, �D% �=A �
 O/�� ��- d(�
� !- ��:� Eu�;  �, �	
 �(� * �	� ��/� � ��U *� �(� * �	��8� : ��/�
� ���I� * �� ���I� *

m¡�8�� !- O�u L) �, U�� �5� ��-* O��I� ��=�, � *� ��-* O��I� �
��7 �� � �(�� ) : ? �
�� G�I� ��� ��/�
� dt� ( � !" ��% �A  �(��,� ��=�I O�� ��-* O��I� �
��7 �� � �$ ��-

�8�� !- 6��� O�u  L) �)) : 9*� �� �� ��  �3�U�(7 E� � *  ���) E�(� �7 �3(- E� ��/�
� * �� �
�
�XJ�  ��
�(m¢ ��=�, *� Eu�; � �
��7 �� �=A £, �� �� �, G��$ !- ��  �- �, �/�3/ �- 9V�)} 

)O(/ (g�Xu � ��* �, *� �
��7 �� �, �V*�� E���� �/�7 �- ����/* �7 ( ��/� !" ��- U�� �5�
B�
 �7��
 ?�� � L< ?) H��� i �� � 
 ���	�� ���� � O(/ ��=�, � �� 9�/ O���� �, 1�


���W� *� ��)�(�* g��� 9U�� �5� 1�
�- ����7 9�X �=A � ����- �)�c�� �
�M *� �- ��� �D% 
L�** �� �7 �=A �$ �
 ���/�* 9�$� g*��; � �7 ����� �/�� �)� !" ��- f� ��� : � �3/*�*

� ��A*� �, O(/ �D% 2 �3- �
 � 
��7 �� ��r/� � O(/ !" 9�� �3)�| �$ 1��
 ��8 !- �<�
�� ��� a�(3/� &'() �, �3(/ �  �	�� �>�� g��U *� �� ��W� �A*� 9���
 ���	�� O���� .  

 �, ��� O��*� !- �$�)�3- �, �v����� � !"  �- g�����7 *� ����א�1 �� ;� i �� ��/� �
�� ��� L��* �$�
*\ �Z�3D� .  

 �� ��/� � ����
 �	
 ��� ���� �D% �=A �
 &'() �, �(3C�5 ���) � !" ����� �=A i
 * � ��*��, 19�Z� 1�(+) 1��- �7�� *� �7 9���
 �, 1��+% *� ����X 19VJ* �3/�$ 1��- 2�X
 1�* ��� ���� ��7 �<* �, �(3C�5 ���) � !" ������ ���$ !/�� *� ��-�* f�; 1��*�,

�*V�< �$ �X�) �=A O
�/� � 9� � !" ����� U �� �5� �	�) �� h<�* * �  UJ O�� �, !"  �- 
 � 7�* 2 ��| �$ �� �
�/� �7�/ �=A *� ��- ��� i �� ��/� !" ��/�* �7�/ O�$ �� �, �" �-

�� �3�$ �3� *� 2�o�  9���
 �=A � �� 9�/ �
� �+��, �, �$ �$ �- *� �B�- ��-�* .  
�A*� :� ���� �D% i �� ��/� � ����� �/�� !(8 R��, i �� ��/� �, �=A !" ��

 � , �7��U �D% �zC *���% �
 �	
 ��$ ����- @��� 9�/�* !- �=A �, ��% L) 1�� [3D�
 9���
 O�� � !" 1�� �3'X� 4 �	$ � , �7��U �D% �zC *���% �
 i �� ��/� !" L3'X� 4�	$

9���
 O�� � !" ���$ 9}*� ���* � i �� ��/� � U�� �5� 1���$ U��< �� � , �� �3�$ �	� �� 
 �, ����A �B� - L� ) �$ d��� 7 9���
 O�� � !" ����� *��$ �/�� *� ** i�X ���, �� ��/�

��$ �J��- @��� !- �=A .  
���� : *�	+
 � 1O+- �	
 �'�$ ���7 R��, *��" ���$� �, ����� !(8 i �� ��/� �

�	8 1K� �$  UJ R�$�) O�� �, �A ����� �*\ �� 1��
��/ ���� �7 �=A i �� ��/� ���X !" 
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 � 
�$��, �$* � ** ���X � �7 ����- �)�c�� i �� ��/� �_� 7 �, !#��) � ��-�* �� �$ ��3��
 � � ��/� �$ 1�� B
 �7 ��- ��� ��7 O'$ L��� ���X � �D% �
�$��, �
 �3/*�* 1�-* �	�

L�** �� !/�� *� ��8�_* �7��) �D% �� X L�X �
 i) :�3$��- ��$� ����) ������  ( ���X �, �/�7
 �	+
 �$�$���'� � !" L3C�5 !- ��5 �, ��) � i �� ��/� U�� �5� RB�A�, �C *��" ���$ �
 9��� � �� �7 !" ��8 �� !" L�** ?7 �� �D% ����- �)�c�� � 1�� 9��� !- ��8 ��#$�8 �� �)

�- *� 9� ��* �(�� �� �	� �
��7 �� � 1��- �	� �
�- L �** �7�* i �� ��/� 19� ��� �3/ 
 !#(< � !" 9�-*  9���� �
�- 9��� � ��8 L) � �7�* �)�c� �$ 1�� �	� *� ���� ��U �� !"

�� ��/� �
��7 �� � 1* * 9�3 >) *� 9��5 �3>< �
 @�3	7i��(� * 9���� �=A �  .  
 ���% :J * � � ���7 E�� �* �;�א� "! � (� ���� �=A i �� ��/� � ��� ���� �X�� �, � $*�C�

 ��r/� ��M 1�� ���< *� h<�* R�$�) O�� �, ���, O���; �7 *� �B�- L^_ O����  ��� ��
 ��t� *� i�X ��  �� *� ��- �$�C*� L�:� ��:� Eu�; � �	
 �� 6�	� �*��, �) �=A � O��

�	� ���� � �*  ��<�� O�� ��r/� �%�7 �>$ *� ��� �=A � *� �� ��- ���� �� ��
 O�v�� 
�/� �	
������� i ��  :���� �$ ��3��� ��- ��� ( �, ��U �A �/�7  �- Q$��
 9U !" �#$�%

!- ��8 L) �, �� ��-* Q$��
 ��%) :�		/�(� �(� �* oX ( � ���I �
�- ��� � �7���� � �D% �� �

��- 9�U (E��) L�:� ���- Eu�; � L�� ���X � , i � � ��/� !" E��) L�:� � �� � 
��7 � � �	
 

������ : ��>���� ���t;�� �;��'
� * Y��'
�)��- ��, �$�/J ��5 �zC *� ��5 �(���$ �( �� �, 1
 � , FJ �5� 9�/ L�� L�X �, i �� ��/� �$ 19�$ ������ 9U �� $� �
� �- ��, � FJ � !- O�u

�� �$�C*� L�:� ��:� E��; � �$ 1�� ��- ��, !- �$*�� .  
�/� � U�� �5� �*  ��- �� ��	A �, ���� � !" �(3C�, ����- �)�c�� �(�8 � 2 ��8 i �� �
L�** �7�* !/�� :�-�7� �) E� ��Z7 ��- �) ������ ( ���X �
 !"  �- ��-*  �(�" �'=A 9�/ ���� �


��- �� 9�/ *�� .  
L�* �� � ) �/�� * � ��- L	C ��/J� �:� � א�>��, l��I � f � ��� g��� U�� �5� : 9U

B�A�, � � ��/� �7 ���" �- 1��_ �7� " �$ * � 1�� � 
�/� ��e �7�" �$ !" O/�� 9B�7 9�� �7 !"  
�
��	C �$ �A �� �$ 1��- L	C ��* �$ .  

 �
���� *� �
��;� � i �� ��/� � ����- � )�c�� !" �B������ �_�\ �, �D% �#��) �% �7��, �

K� K�- 9���, !- �$*} L�X �, �� �=A *� ��- �*��, .  

�z(, : � �	
 K�� ���� �D% �* �_�7 �, ���� � �$�$���'� � *� O���� �* �;�א� � ����� �(�8
 1��- O+#
 �D% ���
� O�)(5 � �(-�M �$��e�; *� �$��
�* � � �7��A��� *� �c�� � L��* ����
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� ���, �	�X �
�M �, �$ 1�'�$ ���7 ���, ���� *�  ��� � ���" �#$� �� !" 1��7 �$*��� � �(�
��
 ¤)� ���, �c
�W� *��(
� M �, �$�$�'$� � *� �$�3�
*�'�  a�)�� ���, 9�*�c� �, O����S� .  

 ��� �=A 1** �*�'� K�$�) �
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  در  بررسي تطبيقي موجبات طالق قضايي

  فقه و نظام حقوقي افغانستان
  

اقبي   محمد تقي من

  

  

  چكيده

باالرفتن سطح سواد و آگاهي زنان از حقوق ، به تناسب تحوالت اجتماعي، طالق قضايي
ن و، مهاجرت، خود و نيز مشكالت جنگ .. مفقودالخبرشدن شوهرا مل . ث يكي از عوا به حي

معضالت فاميلي در كشور م طالق قضايي از جمله . گرددحسوب ميراهگشا براي شماري از 
تا ين كشور  ن ندازه موضوعات مهم حقوقي است كه در قوا در لفافه بوده و از سوي ا اي 

نان بررسي واقع شده است كم، حقوقدا مورد  ين. تر  به درستي احت، رواز ا آن   مصاديق 
ا استفاده از ظرفيت بلند فقه اسالم. شمارش نشده است ين نوشته در صدد است ب ، يا

يز قوانين مرعي االجراي كشور مصاديق و موجبات ، قوانين شماري از كشورهاي اسالمي و ن
نظام حقوقي افغانستان مشخص نمايد اعسار ، طالق قضايي به خاطر فقدان زوج. آن را در 

نفقه د عسر و حرج و ضرر به زوجه، يا امتناع از تأديه  يرا تحت ، سوء معاشرت با وي، ا

  . بات طالق قضايي برشمرده شده استشرايطي از جمله موج

  هاكليد واژه

خبر، طالق قضايي ب مفقودال   . عسر و حرج، ضرر، اعسار، نفقه، غاي
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  در آمد

نستان ،  نوشتهاين يي در فقه و نيز نظام حقوقي افغا وجبات طالق قضا است كه به م بر آن 
يه زوج. بپردازد ا، سيطره قاضي بر طالق عل ز در بيشتر مذاهب فقهي ثابت  ته فقيهان ا ست؛ الب

ه، ناحيه موجبات آن يگان ه. اي ندارندرأي  و اي را در پيش گرفتهبرخي مسلك سخت گيران اند 
امور باشد. شماري راه توسعه را ز اين  است موجبات سلطه قاضي در طالق يكي ا : ممكن 

زوج نفاق زوجه از سوي زوج، غايب مفقود الخبر شدن و حبس طوالني مدت  ج عيب زو، عدم ا
زوجه از بابت سوء معاشرت زوج وارد مي، )در فقه حنفي( و اعساري كه به    . 1شودضرر 

قضايي زوجه غايب مفقود الخبر و محبوس- 1    طالق 

قضايي زوجه غايب و- 1- 1   محبوس در فقه  طالق 

ترين  شايع، طالق به خاطر غايب مفقودالخبرشدن زوج، در ميان موجبات طالق قضايي
تمورد در آثار فقيها ين حكم.2ن پيشين اماميه اس ا اختالف،  ا اندك عبارتي در آثار بسياري  ب

د دارد تأخر نيز وجو ز ، بنابراين. از فقيهان م هرگاه شخصي غايب مفقودالخبر شود كه اطالعي ا
تواند به حاكم شرع رجوع كند و تقاضاي همسر وي مي، مرگ يا زندگي او در دست نباشد

دگاه . طالق نمايد ر اساس دي ن اماميب اگر زوج، اغلب فقيها لي ، در چنين موردي  داراي ما
تأمين مي، باشد نفقه زوجه او را بدهد يا ولي . شودنفقه زوجه از آن  اگر كسي ديگري بود كه 

                                                  
ية -  1 نهضة العرب مذهب الجعفري، دارال فقه المقارن لالحوال الشخصيه بين المذاهب االربعة و  ن بدران، ال ابوالعيني  بدران 
نشرللط ة وال ي-باع و429تا، صص بيروت، ب  430 .  

ست شده ا مذهب مالكي برگرفته  ي، از  مدن سلي، در قانون  يوب تنا از اين رو، براي . موجبات طالق قضايي در غير از ع
ن  اً قواني ان مالكي و احي بحث موجبات طالق قضايي در فقه  هرچند فشرده به م ا نگاهي  ست ت تنقيح موضوع نياز ا

تابع آن مذهبكشورهاي  ي. انداخته شود   م يان  ر حقوق افغانستان كمك شا بحث د ه فهم اين م مر، ب ابراين، . كنداين ا بن
و حقوق افغانستان، فقه و حقوق  ه  ر فق مبحث د ن  ر بررسي اي رد در كنا موا ر برخي  چرا د تعجب نكند كه  ي  نده گرام خوان

ته است ياف ه راه  ر اين نوشت ي. برخي كشورهاي اسالمي ديگر د ة«در المثل ف ة االسر مراكش، » مدون مغرب  مالكي (كشور 
مده است) مذهب زير مي«: آ ، با فراهم شدن اسباب  يدزوجه ما   :تواند درخواست طالق ن
زدواج -1 شروط ا ز  شرطي ا وج به   . اخالل ز

 . ضرر -2

م انفاق -3  . عد

 . غيبت زوج -4

 . عيب -5

زوج- 6 و دوري گزيدن  م (–. »)هجر(ايالء  انون رق ة المدونة االس7003ق ثاب ماده، بم  ). 98رة، مغرب، 

ي) صدوق(ابن بابويه قمي (-2 تاب الطالق381متوف نع، ك يع ). هق، المق ناب سلسلة ي ريد،  مروا به نقل از، علي اصغر 
تراث االسالمية  فقهيه، دارال ة االولي، –ال يروت، الطبع ج1410ب  ،   14، ص20ـه
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در زوج اشد مانند پ لي ، داشته ب اگر غايب ما بازهم براي زوجه حكم به صبر شده است؛ اما 
نفقه زو دهدنداشته باشد و كسي هم نباشد كه  و را ب و ، حاكم شرع به درخواست زوجه، جه ا ا

ات نگه. دهدرا طالق مي بعد از آن بايد عده وف اگر زوجه از لحاظ نفقه در زوجه  دارد؛ البته 
رسد، مضيقه نباشد رگش به او ب   . 3بايد صبر كند تا زوج پيدا شود و يا خبر قطعي م

رگاه خبري از«: فرمايديكي از فقيهان در اين باره مي  غايب يافت نشود و كسي نيز نباشد ه
دهد ز جانب زوج نفقه  و را ا رجاع مي، كه زوجه ا به حاكم ا ا ، نمايد زوجه موضوع را  حاكم او ر

افت شد كه فبها و گرنه ، كند دهد و زوج را جست وجو ميچهار سال مهلت مي اگر ي
  . 4»دهداش مي طالق

و را ، قود شدن غايببدين صورت است كه در محل مف» فحص«چگونگي جست وجو  ا
بهترين شيوه براي جست وجوي . آيند نيز سوال كننداز كساني كه از آن شهر مي، بجويند

است كه حاكم نايب بگيرد، غايب آن  ثق در محل فقدان غايب را براي تفحص  د مو ها  آن. افرا
ندازه عادي ضرورت دارد تفحص به. جست وجو كنند و نتيجه را به حاكم گزارش دهند الزم ، ا

باشد تن غايب  رف احتمال  يست كه كال در طي . حتما تفحص شود، نيست كه هرجا  الزم ن
به صورت مستمر جست وجو صورت لكه اگر بهچهار سال  وب گيرد؛ ب ر  كم، اندازه مطل تر از چها

موجب ، تر از چهار سال كافي است؛ البته جستجوي مطلوب به كم، سال نيز جست وجو شد
به ظاهر نص و رعايت احتياط در شود كه ديگر صبرنمي  ننمايند؛ بلكه به خاطر عمل 
ر، »فروج« عده ، عده وي. شودآن گاه طالق واقع مي. كندبايد زوجه چهار سال كامل صب

نفقه بر ذمه زوج تعلق مي است؛ اما  بميرد. گيردوفات  ، اگر در ايام عده زوج مفقود يا زوجه 
ام. برد ارث مي، ديگري از ميت ز آن زوج غايب پيدا شد  عدهاگر در اي بل ا تواند به مي، و ق

د نماي   . 5زوجه خود رجوع 
گذرد و فحص و جست ش مياكه ده سال از مفقود شدنمردي: در جواب اين سوال كه

وت مفقود االثر آيا حاكم شرع مي، وجو هم نشده است كند تا در نتيجه تواند حكم به ف
اج كااموال گونه مرقوم در پاسخ اين، ند؟ يكي از معاصرانش تقسيم شود و همسرش ازدو

است   : داشته 
                                                  

ج-3 يرالوسيله،  خميني، تحر ة اسماعي2 سيد روح اهللا،   . 340 قم، ص- ليان، دارالكتب العلمي

ق5 محمد حسين، كاشف الغطاء، التحرير المجله، ج-4 محمد مهدي : ، التحقي شراف آية اهللا  محمد الساعدي، ا الشيخ 
ة ي هب االسالم ن المذا  . 95هـ، ص 1426 طهران، -آصفي، نشرالمجمع العالمي للتقريب بي

جعفر الصادق-5 مغنيه، فقه االمام  سوم(5 جعرض و استدالل،) ع( محمد جواد،  ش، 1383قم، -، نشر انصاريان)مجلد 
 . 40-41صص
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باشد« يي مفقود شده  ر مفقود االثر در سفر غير دريا اطمينان ، اگ است كه بايد  ين  احتياط ا
ين است كه حاكم شرع  بعيد نيست و احوط ا وت  به فوت حاصل شود اگرچه حكم به ف

و بعد از انقضاي عده وفات شوهر طالق   . 6» كنداش را جاري كند 
ه، در فقه حنفي يي ب دليل ايشان را در نوشته . خاطر غيبت زوج وجود نداردطالق قضا

ين  يي در قوان اكنون طالق قضا يي بررسي خواهيم كرد؛ اما  وط به مباني طالق قضا مستقل مرب
وحنيفه ام اب ز كشورهاي پيرو فقه ام اعم ا ر . جريان دارد، تقريبا تمامي كشورهاي اسالمي  بنا ب

دكي به بررسي  ،اين   :پردازيمآراي موافقان آن ميان
تعريف غايب مفقود، يكي از فقيهان حنفي استدر  غايب كسي است كه محل «: الخبر گفته 

دگي او معلوم باشد ا زن د؛ ام و ديگر بر نگرد دگي او معلوم نباشد. خود را ترك كند  ، اگر زن
اهل. شودمفقود ناميده مي سنّت در مورد تداوم عمل جنسي مبناي اختالف ديدگاه فقيهان 

اج. است كه براي زوج حق شمرده  چنان، بدين معنا كه آيا ادامه عمل جنسي در دوران ازدو
شافعيان و حنبليان معتقدند كه دوام عمل ، آيا براي زوجه نيز حق است؟ حنفيان، شودمي

است و زوجه را در آن حقي نيست زوج  دواج تنها حق    . 7»جنسي در طول دوران از
لم محسوب نمي، همسر خود را ترك بگويد، اگر زوج چه زوج غايب . شود در نزد قاضي ظا

اشد ك . چه غيبت طوالني يا كوتاه مدت باشد، يا حاضر ب زيرا حق زن در عمل جنسي با ي
دمرتبه تحقق مي و . يابد و بعد از آن ديگر حقي ندار اگر زوج مدت طوالني غايب شد  بنابراين 
يه كردنفقه زوجه را تأ   . 8زن حق درخواست تفريق ندارد، د

ند، فقيهان حنفي براي زوجه مطلق غايب يشان . حق تفريق قايل نيست ز جمله مستندات ا ا
و  «: است)ص(روايتي از حضرت پيامبر همسر مرد غايب همسر او است تا زماني كه موت ا

ر از حضرت علي به همين مضمون» مشخص شود تي ديگ نكاح ثابت وجو، مزيد برآن. و رواي د 
يست وت محقق ن ين. است و فرض ف بي، بنابرا دتفريق    . 9مبنا خواهد بو

د الخبر مي د ديدگاه حنفيان در باره وضعيت زوجه غايب مفقو : نويسدفقيهي ديگري در مور
است« ، رسد و جايش هم معلوم نيستيعني خبري از او نمي، مردي كه غيبتش منقطع 

                                                  
ات احكام،  قربان- 6 ستفتائ ه ا سال لي، ر www. mohaqعلي، محقق كاب eqkaboli. org/esteft a/esteft 36 . ht m 

والنشر-7 ند اهللا، دار اقرأ للطباعة  طالق ابغض الحالل ع حمد، الحجي الكردي، ال هـ، 1428 دمشق، طبع االولي-  ا
  . 104- 100صص
ج-8 سرخسي، المغني،  يشين234، ص7 شمس الدين،  كردي، پ قل از الحجي ال ه ن  .  ب

، ابن-9 شرح محمد محمود البناية في  ص6الهداية، جاحمد العيني،  مهدي، اختيار . 816- 813، ص جاللي، سيد  ز  قل ا به ن
يقي، ص ه تطب مطالع  . 99زوجه در طالق در حقوق ايران با 
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نظر دارندفقهاي مذاهب در حكم زوجه چنين م نظر . ردي اختالف  و شافعي در  وحنيفه  اب
و نيز احمد بن حنبل در يكي از دو راي خود مي و راجح خود  زوجه چنين : گويندجديد 

بگذرد كه غالبا آن مرد ظرف چنين مدتي نمي، مفقودي -حق ازدواج ندارد تا آن كه مدتي 

بماند است120ابوحنيفه اين مدت را . تواند زنده  نسته    . 10»...  سال دا
ن مصري مي ر عدم ، بنابر مذهب حنفي«: نويسديكي از حقوقدانا رويه محاكم در مصر ب

ينتفريق به خاطر غيبت تفريق به، م1929 در سال25كه قانون شماره خاطر غيبت بود؛ تا ا
 آن قانون تفريق به 12ماده . زوج را با اتخاذ از مذهب امام مالك و امام احمد جايز دانست

  .11»ت را با شرايطي پذيرفتسبب غيب
ا جايز ميكساني كه جدايي يا تفريق به يط زير را براي آن ، دانندخاطر غيبت زوج ر شرا

  :اندقايل شده
است. غيبت طوالني مدت باشد) الف اختالف شده  د مدت طوالني نيز  حنبليان . در مور
اگر زوج مدت شش گفته داند كه  -ق شرايط ديگر ميزوجه با تحق، ماه و يا بيشتر غايب شو

احفص است. كند» تفريق«تواند از قاضي درخواست  البته اين 12. مستند ايشان روايتي از اب
به شخص اباحفص منتهي مي امبراستناد  نه پي مالكيه مدت حق درخواست تفريق . )ص(شود و 
استاز سوي زوجه غايب مفقود االثر را يك ز . 13سال بر شمرده  البته مالكيان قول ديگري ني

يي را سه سال برشمرده است . 14دارند كه مدت غيبت موجب در خواست طالق قضا
ن برخالف مصريان و سوري قانون ت گذار حنفي افغانستا نظر را پذيرفته اس   . 15ها همين 
وع  از ترس همانا كه باشد داشته ضرر ترس خود نفس بر، زوج غيبت خاطر به زن) ب وق

است؛ چنان ن داشت كه تنها ميل جنسي   كردهكه مالكيه بدان تصريح در زنا  د اذعا ا باي د؛ ام ان
نمي وع ضرر با اظهارات زوجه ثابت مي. شودضرر محسوب  شود مگر اين كه ظاهر حال اين ن
 . آن را تكذيب كند

                                                  
ل ش-  10 ، مغنيه، احوا جواد ،  محمد  ج(خصيه مذاهب الخمسه،  ه الفقه علي   . 173، ص )2ترجم
، بي-  11 رف باالسكندريه ة المعا نشأ ، نشر م ة االحوال الشخصية موسوع تواب،   . 396تا، ص معوض، عبدال
ر، السنن، ج-  12 يدبن منصو يشين، ص174، ص2 سع كردي، احمد، پ قل از الحجي ال ه ن  . 100 ب
، الحجي، همان، ص-  13 حمد  . 103-100 ا
ي-  14 رالفكر العرب ، دا هره، االحوال الشخصيه ، ص2005قاهره، -  محمد، ابوز  . 367م
ماده -  15 مدني،     .194 قانون 



  

 

اشد  ) ج د بدون عذر ب ب ، غيبت زوج باي انند سفر حج و تجارت يا طل اگر از روي عذر باشد م
زوجه حق طالق ، دانش نظر مالكيان عذر تأثيري در طلب از ديد حنبليان  د؛ اما در  ندار

زوجه ندارد  . تفريق از سوي 

نموده ) د تقال او به محل خودش، قاضي به زوج غايب مكاتبه  ا به رجوع به زوجه يا ان و ، او ر
و . دستور دهد، يا تعيين مدت مناسب براي بازگشت تي كه زوج آدرس نداشته باشد  در صور

قاضي وي را طالق ، در صورت درخواست زوجه، مكن نباشديا اگر طي تشريفات ياد شده م
 .16دهد مي

به بحث غايب است ابل الحاق  در فقه . باشدموضوع حبس زوج مي، مورد مهم ديگري كه ق
ه ين باره ديدگا تفاوتي ابراز شده استاسالمي در ا   . هاي م
د الخبر،  يكي از فقيهان معاصر طالق حاكم : يدفرمامي، بعد از بيان حكم زوجه غايب مفقو

به اين ين كردهمنحصر، صورت و اين كيفيتشرعي را  د ا ا وجو داليل عام و خاصاند؛ ب ، كه 
ين و داللت دارد به ا ز ضرر  اشي ا يي در موراد بسيار ديگر كه ن كه حاكم شرع بر طالق قضا

ز نيز واليت دارد؛ مانند زوج غايبي كه مكانش معلوم است اما ا، مشقت شديد بر زوجه باشد
ا عاجز است؛ حتتامين نفقه زوجه خود امتناع مي ز نفقه اكند و ي  در مورد شخص حاضر كه ا

ز مي ني. نيز چنين است، زندزوجه خود سر با د همين طور در مورد زندا او مؤب كه حكم حبس 
اشد له ب ز پانزده سال نيز چنين است بلكه حتي در كم، يا پانزده سا ين، تر ا كه زوج مشروط به ا

ن بابتزندان اشد كه حاكم از آ نداشته ب لي  د ، ي ما افت نشو و يا كسي ي ا تأديه كند  نفقه وي ر
ني زوج يا مجا نفقه دهد، كه بر ذمه  ا وسايل . زوجه را  ر تأمين نيازهاي خود ب خود زوجه نيز ب

نفقه نباشد به شأن خويش قادر بر تامين    . 17مناسب و اليق 
ن، بنابراين ا، كه مالحظه شدچنا ني شدن ، ميهدر فقه ام به خاطر زندا يي  موضوع طالق قضا

ته است يست ، در فقه حنفي. زوج نيز مورد بررسي قرار گرف طالق به خاطر حبس پذيرفته ن
و تحت عنوا ندارد  ا قانونزيرا حبس موضوعيت مستقل  ن ن غايب نيز شامل نيست؛ ام گذرا

افغانستان يي در ا، حنفي كشورهاي اسالمي از جمله  نمودهحكم به طالق قضا . اندين مورد 
و ايراد ضرر به زوجه  به غايب  ز از باب قياس  ز مذاهب اسالمي ديگر و ني ين حكم را ا ايشان ا

د بر شمرده   . 18ان

                                                  
  .  همان-  ١٦
، ج-  ١٧ تحرير المجله حسين، كاشف الغطاء،   . 95، ص5 محمد 
ماده -  ١٨ مدني،     194 قانون 
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دگاه يكي از بزرگان معاصر مي، در اخير ن دي طالق حاكم شرعي «: بنديماين مبحث را با بيا
ين را به اين ي منحصر كرده، كيفيتصورت و ا داللت ، ن كه داليل عام و خاصاند؛ با وجود ا

اشي از ضرر و مشقت دارد به اين يگر كه ن در موراد بسيار د يي  كه حاكم شرع بر طالق قضا
ن بي كه مكا ش معلوم است اما از تامين اشديد بر زوجه باشد نيز واليت دارد؛ مانند زوج غاي

و يا عاجز است؛ حتي در مورد شخص حاضر نفقه زوجه خود امتناع مي نفقه زوجه كند  كه از 
است، زندخود سر باز مي ا . نيز چنين  ني كه حكم حبس او مؤبد ي همين طور در مورد زندا
باشد لكه حت، پانزده ساله  است  در كماب ين، تر از پانزده سال نيز چنين  كه زوج مشروط به ا

ن بابت اشد كه حاكم از آ ا تأديه كند و يا كسي ي، زنداني مالي نداشته ب د نفقه زوجه ر افت نشو
زوج يا مجاني نفقه دهد، كه بر ذمه  ا وسايل . زوجه را  ر تأمين نيازهاي خود ب خود زوجه نيز ب

نفقه نباشد به شأن خويش قادر بر تامين    . 19»مناسب و اليق 

  محبوس در حقوق افغانستان  طالق قضايي زوجه غايب و-2- 1 

فغانستان زوجه غايب مفقودالخبر در حقوق ا يي  است از فقه اسالمياقتب، طالق قضا ، اسي 
ن  تقنين در حوزه حقوق خانواده در افغانستا ين كشورهاي اسالمي؛ زيرا سابقه  و قوان حقوق 

رخي شاهان تصويب قانون مدني در ، غير از فرامين ويژه ب مبناي . گردد باز مي1355به زمان 
ين موضوعماده به ا وط  اسالمي مي، هاي قانوني مرب شد كه مذهب تواند باقوانين كشورهاي 

رين حنفي است؛ در عين حال در قانونرسمي شا يي زوجه غايب ، گذا در باره طالق قضا
از . مفقودالخبر و مواردي از اين قبيل حكم روشن و صريح در مواد قانوني ايشان وجود دارد

نمود، توان به مصركشورها مياين اشاره    . اردن و سوريه به صورت خاص 
يي زوجه غايبدر مورد طال، قانون مدني   : داردچنين مقرر مي، ق قضا

ول غايب گردد« ن بدون عذر معق كه در صورتي، هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آ
نمايدمي، زوجه از غياب وي متضرر شود ك . تواند از محكمه مطالبه تفريق  گرچه زوج مال

و زوجه از آن نفقه خود را تأمين كرده بتواند   . 20»دارايي بوده 

                                                  
رك به مصر، م: و نيز  يشتر زوجه شخص محبوس كه محكوميت او « 14قانون احوال شخصيه  به سه سال حبس يا ب

يد  خاطر ضرر نما خواست طالق بائن به  ز قاضي در زوج ا تواند پس از گذشت يك سال از حبس  ، مي  قطعي شده باشد
شد فقه او داشته با تأديه ن مالي براي  زوج   . »حتي اگر 

، ج-  ١٩ تحرير المجله حسين، كاشف الغطاء،   . 95، ص5 محمد 
ماده-  ٢٠ مدني،   . 194 قانون 
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بل توجه استدر ا نكاتي قا ضرر ، كه سبب اصلي در درخواست تفريقنخست آن :ين ماده 
ن. است ، شودمتضرر مي، گونه كه زوجه با اذيت و آزار زباني و لفظي از سوي زوجيعني هما

دبه خاطر غيبت وي نيز متضرر مي   . 21گرد
ول است اشي از ، بنابراين. نكته ديگر غيبت بدون عذر معق ول اگر غيبت زوج ن عذر معق

ين مادهزوجه نمي، باشد د؛ البته درا نماي يي يا تفريق  معيار عذر ، تواند درخواست طالق قضا
ول عرف باشد؛ رسد كه تعيينبه نظر مي. معقول بيان نشده است ار براي عذر معق كننده معي

يكي از مصادر اين قانون، زيرا در قانون احوال شخصيه مصر ه وا» معقول«به جاي ، به عنوان  ژ
ول« است كه بيشتر شايبه عرفي دارد» مقب رفته    . به كار 

و بيشتر را معيار  قانون. گذشت زمان در غيبت است، نكته سوم نستان سه سال  فغا گذار ا
ر مصري يك سال را كافي دانسته است كه قانونغيبت تعيين كرده؛ در حالي   . 22گذا
ه است، آخرين نكته در اين بار به سال  هاي قمري با  ه تفاوت تقويم سالبا توجه ب. مربوط 

يدا مي، شمسي و ميالدي ين سوال در ذهن پ گذار كدام سال خواهد بود؟  شود كه مراد قانونا
د در اين موار د، برخي معتقدند كه  ذكر شو منظور تقويم هاللي يا قمري است زيرا ، اگر مطلق 

در محاسبات ميان مسلمانان تقويم قمري است ا با توجه به 23اصل  ين؛ ام كه در قانون مدني ا
ين قبيل ز ا و موارد ا اج  ا به صراحت ، افغانستان در مورد سن رشد و سن ازدو تقويم شمسي ر

ينبه نظر مي، 24مورد تاكيد قرار داده است سال ، منظور از سال، جا نيزرسد كه در ا
نه قمري اشد    . خورشيدي ب

ر در اين ن ذك نستا افغا است؟كه چرا گذشت سه سال در قانون مدني  در اصل گذشت  شده 
است، بايد متذكر شد، زمان ين ماده تضرر زوج اعالم شده  ، منظور از ضرر هم. كه مبناي ا

نه ضرر متوقع در آينده ين سال. ضرر حال است و  د اختالف ب علت اختالف در ، هادر مور
يعني منش. باشدهاي فقيهان مي مباني ديدگاه لكي  به دو  ، اصلي اين مادهايزيرا در مذهب ما

                                                  
هره، االحوال الشخصيه، ص محمد-  21  . 366، ابو ز
مصر-  22 شخصيه  حوال  انون ا شود، «. 12ماده) 1929( ق ب  بول غائ ابل ق يشتر بدون عذر ق ل يا ب هرگاه زوج يك سا

مي وي  حتي اگر زوجه  شد؛  ر شده با تضر ز اين ناحيه م يد البته اگر ا ن نما ائ تفريق ب وي طلب  و از  رجوع كند  تواند به قاضي 
ي  ي برا شدزوج مال فقه وي داشته با چرا قانون. »تأمين ن ن كه  مصر سه  در اي ه  شخصي حوال  انون ا گذار افغانستاني برخالق ق

ر  خصوص د ن  شاره شد كه در اي ي ا موجبات طالق قضاي ر بخش بررسي فقهي  ظر گرفته است، د ر ن مورد د ن  سال را در اي
رد ه وجود دا كي دو ديدگا ه مال خواست طال: فق سال را فرصت در گر سه سال راق مييكي يك  ظر دي م . داند و ن ديدگاه دو

ر گرفته است رد پذيرش قرا مو ه  سوري ي افغانستان و  مدن انون  ، ابوزهره، االحوال الشخصيه، ص- رك به . در ق  . 367 محمد
، همان-  23 هره   .  محمد، ابو ز
ماده -  24 ثال  شد39 م مدني افغانستان، سن ر ه  قانون  ر نمود مكمل شمسي مقر را هيجده سال  ست    . ا
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ت سال و سهصورت يك مصريان ديدگاه يك سال را مطابق با وضعيت . 25 سال آمده اس
ته ني اند و قانون كشور خود پذيرف نستا فغا در مورد طالق ، در مذهب مالكي. سه سال را، گذار ا

ين مورد عذر را نپذيرفته. الزم نيست غيبت بدون عذر باشد، زوجه غايب ند؛  زيرا ايشان در ا ا
فغانستاني رسد قانونجا به نظر ميدر اين. 26داندهب حنبلي عذر را شرط مياما مذ ر ا به ، گذا

حكمي تلفيقي از اين دو نحله فقهي را به صورت ماده قانوني در ، گذار مصري تبع قانون
احيه غيبت زوج آورده است كه زوجه در ، اند؛ يعني ضرر زوجه از ن يي  اني موجب طالق قضا زم

  . آن معذور نباشد
ين  اصلي ا يعني مصدر  د مورد توجه قرارگيرد كه در مذهب مالكي  البته اين نكته نيز باي

ز گذشت يك، مواد بعد ا زوجزوجه تنها  ز غيبت  يي، سال ا د درخواست طالق قضا ، كندحق دار
استآن ز اين ناحيه  ه اثبات ضرر ا احمد بن حنبل. هم مشروط ب ر دو شرط ، در مذهب  مزيد ب

اس، ياد شده   . 27ت كه غيبت زوج بدون عذر باشدالزم 
نموده ، قانون مدني يي به خاطر غيبت زوج را چنين مقرر  كيفيت تشريفات طالق قضا

  :است
زوج-1« ز جانب زوجه،  در صورت غياب  به تفريق ا استماع مطال بعد از  موضوع را ، محكمه 

ا تعيين مي و مدتي ر نموده  د تا در خالل آن زبه زوج غايب كتبا اعالم  وج مذكور به نماي
نمايد تگاه خويش طلب  به اقام نموده يا زوجه را    . مسكن فاميل عودت 

بدون عذر معقول به غيابت خود ادامه ، كه زوج غايب با وجود اعالم محكمه در صورتي- 2
به زوج غير ممكن باشد اعالم  ال، بدهد يا اصال وصول  ين ، در چنين احو محكمه به تفريق ب

دزوجين حكم مي   . 28»نماي
موضوع دو ، در صورت درخواست طالق از سوي زوجه غايب از محكمه، طبق اين ماده
ني به زوج غايب وجود دارديكي آن. كندصورت پيدا مي ز . كه امكان اطالع رسا ند اعالم ا مان

رسال نامه، هارسانه ين... و، ا ا به ، صورتدر ا محكمه مكلف است كه موضوع درخواست زوجه ر
نمايد دت. زوج اعالم  رگرد زل ب د، ا زوج يا به من  .29يا زوجه خويش را به محل جديد خود ببر

                                                  
هره، همان، ص-  25  . 367 محمد، ابو ز
طالق ابغض الحالل، ص -  26 ، الحجي الكردي، ال حمد  . 108 ا
ي-  27 ة ف ة الشامل سوع يسي، الفقي، المو ، ج عمروع ل الشخصيه ، الطبع -  مكتب الجامعي، الحديث2االحوا سكندرية  ا
، ص2005االولي   . 106م
مدني،-  28 ماده قانون   195 . 

ر قانو-  ٢٩ رد د مو ين  ه ا ل شخصي حوا مصر ماده ن ا يان شده است13   .  نيز ب
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ين است به زوج غايبمورد ديگر ا ين. رساني وجود نداشته باشدامكان اطالع، كه  انند ا كه م
ر  نه و يا به كدام مقصد سف به مقصد خاصي رسيده يا  مفقود شده باشد و معلوم نباشد كه آيا 

ين صورت است؟ در ا ز هم. نمايدمه حكم به تفريق ميمحك، كرده  اگر محكمه زوج را ا چنين 
زوجه و اثباتا اعتنا نكند موضوع درخواست طالق  ا  به آن نفي ما وي  د؛ ا ين، اش مطلع ساز -در ا

اخير. صورت نيز محكمه حكم به تفريق خواهد كرد ظاهراً داخل در مفهوم ، اين صورت 
زل منزله غي لكه اين وضعيت خاص نا   . بت فرض شده استغيبت نيست؛ ب

بل از پايان عده پيدا ،  قانون مدني197ماده  در بند دوم اشاره به اين دارد كه اگر زوجه ق
  . تواند به زوجه خود رجوع كندمي، شود

اهل يي زوجه غايب مفقود الخبر مقرر ، تشيعقانون احوال شخصيه  ز درمورد طالق قضا ني
  : داردمي
لي باشد« ز آن پرداخت شودهرگاه شخص غايب داراي ما ا پدر و ،  كه نفقه زوجه ا ي

و را بپردازد زنده باشد كه نفقه زوجه ا ه ، پدركالن او  در اين صورت زوجه در فرض شك ب
ر رع غير زوج و پدر و جد ، بايد صبر كند تاخبر مرگ طبيعي غايب برسد، بقاي شوه ولي تب

  . 30»شودشوهر موجب صبر كردن زن نمي
ين مورددر، ديدگاه مشهور اماميه ر فشرده ،  ا يستم اين قانون به صورت بسيا در ذيل ماده ب

است زوجه و انقضاي «: آمده  ر محكمه و طالق  به ام تي كه بعد از چهارسال فحص  درصور
د، عده زوال نكاح اول به وجود نمي، حيات غايب معلوم گرد   . 31»آورداثري در 

مكان دارد در اين لي مطرح شود كه آيا ا ر ،جا ممكن است سوا بل ، زوجه غايب مفقودالخب ق
يي بگيرد؟ تن چهارسال جست وجو طالق قضا   از پايان ياف

-گونهكه زوجه دچار عسروحرج و مشقّت شديد شود بهدر صورتي: توان گفتدر پاسخ مي

اشداي م زندگي با آن غير ممكن ب و نفي حرج وي مي، كه دوا نفي ضرر  تواند به مقتضاي 
ين دو قاعده مهم فقهي عام است و شامل هر موردي چون مقتض. درخواست طالق كند اي ا

اوصاف مزبور را دارا باشدمي ز . شود كه  لكه ا نه به موجب مفقودالخبر شدن زوج؛ ب يعني زوجه 
يي نمايدمي، باب تحمل ضرر يا عسر و حرج ن . تواند در خواست طالق قضا رخي از فقيها ب

تصريح كرده است ين امر  به ا   :معاصر نيز 

                                                  
هل تشيع، ماده-  ٣٠ ه ا شخصي حوال   . 19 قانون ا
  . 20همان، ذيل ماده  - ٣١



 

  

 

 

ز نه باشد حرج در شوهر نداشتن براي زوجه كهتيصور در«  در كه بطوري، نفقه جهت ا
د مي سال چهار مدت مضي از قبل، يأس از پس حاكم، است فساد معرضيت كردن صبر  توان
ر بلكه. دهد طالق  است نكرده حاكم به رجوع و است فساد معرض در نيز مذكور مدت در اگ
  . 32»يأس رتصو در نيست بعيد حاكم براي طالق جواز

يي به خاطر حبس زوج،  در مبحث قبلي از باب الحاق به طالق ، حكم فقهي طالق قضا
جا نيز جا بررسي شد و تحت عنوان مستقلي نيامد؛ در اينقضايي زوجه غايب به صورت يك

  . مباحث حقوقي آن در ادامه همين موضوع خواهد آمد
يي به خاط، قانون مدني ا طالق قضا استدر مورد تفريق ي : ر حبس زوج نيز مقرر داشته 

، هرگاه زوج به حكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد«
ا 5تواند پس از مدت زوجه مي نمايد گرچه زوج محبوس توان اداي نفقه ر تفريق   سال مطالبه 

اشد   .33»داشته ب
اب قياس مح، در ظاهر ين حكم نيز ضرر به زوجه از ب ته مبناي ا است؛ الب به غايب  بوس 

ين مورد فتوي نيز داده د برخي در ا  . 34ان

                                                  
ر-  ٣٢ شكو مام خميني، نشر  ه ا ي از ديدگا ن قضاي موازي چ اول، - حسين، كريمي،  ن ديدگاه . 139ش، ص1365 قم،  ي ا

موردي منصوص در حقوق مربوط به سبب گرچه نظر فقهي يك فقيه است و نه  ين حكم گرچه در واقع   افغانستان، و ا
ي م و حرج  گر طالق قضايي يعني عسر  تن كه نميدي ر در م سوال مزبو ر به  خو سخي است در ؛ اما پا ا باشد ر آن ب ن از كنا توا

  . سكوت گذشت
ماده-  ٣٣ مدني،   . 196 قانون 
واي ٣٤ پيشين، صفتا هره  قل از ابو ز يميه به ن رك به . 368 ابن ت حمد، اب(و  ، ا ي(ن تيميه وي ) 728متوف مجموع فتا

 ، انيه اللبن ه  رالمصري ، دا و احكامه ) 1992النكاح  ة الكبري الشاملةو همين.  ونيكي المكتب رك به نسخه الكتر ر  ن /طو وي ب فتا
ه/ تيمية طالق/ فق   ... ال
مصر مصوب*  ه  حوال شخصي انون ا رد ق ين مو ر ا ه 1929د ست14، ماد ه ا مقرر داشت ص«: چنين   محبوس كه زوجه شخ

مي ز گذشت يك سال از محكوميت زوج،  ، بعد ا شده باشد يا بيشتر محكوم  م قطعي به سه سال  تواند از قاضي به حك
شد ه او داشته با ن نفق تأمي ي  ي برا ج مال ي اگر زو يد حت ر نما ه خاطر ضر ن ٣٤. »تقاضاي طالق بائن ب هراً سبب اصلي اي  ظا

انون و ق زوجه است  ر به  مصري كه حكم، ضر ر  ست، بهگذا ه ا يي اعالم نمود مان طالق قضا ل را ز جهت  گذشت سه سا
ر مي و استحكام ضر گام زوج  ودهن زگشت ز ل . ( باشدنااميدي زوجه از با مقارن لالحوا فقه ال ن بدران، ال بدران ابوالعيني

)449الشخصية، ص  .  
ه  ه در ماد سوري مدني  انون  م109ق ب  ي زوجه غائ مشتركا برا م را  ن حك تقريبا همي ه با ، نيز  ر داشت فقود و محبوس مقر

ظر سوري و نوع اين طالق نيز در ن شد  موجه با ه بدون عذر  وت ك تفا ناين  ائ   ٣٤. ها، رجعي است و نه ب
ه عراق نيز ديدگاه قانون ل شخصي انون احوا ر ق ه شده است د پذيرفت مصري  جه ) اول« :گذار  ، زو زير شدن اسباب  م  ا فراه ب

فريق نمايدمي ه هر- 1: تواند درخواست ت ين نفق شود، گرچه مالي براي تأم  گاه زوج محكوم به حبس سه سال يا بيشتر 
شد ( 34»وي نيز داشته با ل الشخصية .  حوا رقم)عراق(قانون ا ة188،  ن انس و احمد . ). 43، ماده 1959 لسن مالك ب ز ديد  ا

ه بل طالق قضايي ب هبن حن زوج، ب رد ميحاطر حبس  وا انون فريد. ( شودجهت ضرري است كه بر زوجه  شرح ق ، فتيان، 
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ماده نيز از مذهب مالكي گرفته شده است زيرا حنفيان و شافعيان معتقدند كه  حكم اين 
لحيات را به خاطر غيبت يا حبس نمي كوتاه توان طالق داد چه حبسزوجه شخص معلوم ا

لمدت ا طويل ا ن حبس را عذر مي، مدت ي اب درست نميحنبليا ين ب ا از ا . دانندداند و طالق ر
ييمي بعد ، ماند مالكيان كه در طالق قضا ر ايشان ضرر است و  ا نمي پذيرند؛ بلكه معيا عذر ر

زوجه محقق مي   . شوداز غيبت يك سال ضرر براي 
هاي حبس را ده سال و بيشتر و زمان كه چرا قانوناين گذار قانون مدني افغانستان مدت ن

استتقاضاي  اعالم نموده  بعد از پنج سال    . ش باقي استاجاي سوال، طالق قضايي را 
ال هلقانون احو يي زوجه محبوس را مبتني بر عسر و حرج ، تشيعشخصيه ا بحث طالق قضا
است م حبس زوج. قرار داده  ا كه دوا م ، بدين معن ا احكا بق ب زوجه است و مطا موجب حرج بر 

يي زوجه شخص محبوس پس از تقاضاي شود حكم بهمي» الحرج«و » الضرر«  طالق قضا
نمود ين. طالق از محكمه  قضيه . مساله قياس به زوجه غايب مطرح نيست، جادر اين، بنابرا

با شخص محبوس به حبس طوالني مدت است . صرفا حرجي بودن تدوام زندگي خانوادگي 
ز ماده، قانون مزبور  مصاديق آن از جمله  در مورد تعريف عسرو حرج و بيان141در بندهاي ا

بل - 2 «: چنين مقرر داشته است، حبس ه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسروحرج غير قا  هرگا
د او مي، تحمل براي زوجه شود و تقاضاي طالق نماي ا . تواند به محكمه مراجعه  چنانچه ضرر ي

به طالق مي، عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود ا مجبور  ه  محكمه زوج ر يد و هرگا نما
  . شود زوجه به اذن قاضي طالق داده مي، اجبار ميسر نباشد

ين2ج در فقره رضرر يا عسروحرج مند - 1 كه از طرف زوج ماده عبارت از وضعيتي است ا
و  ايجاد گرديده ن مشكل باشد  و تحمل آ ا مشقت همراه ساخته  ا براي زوجه ب  ادامه زندگي ر

.  :گرددر و حرج محسوب ميموارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از مصاديق عس ..
م  محكوميت زوج به حكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگا

اشد، تقاضاي طالق نموده ب   . 35»زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپري 
ين ماده به وضعيتي ، عسر و حرج. هاي عسروحرج است حبس جزء مصداق، طبق مفاد ا

اشد، آنشود كه در گفته مي دگي براي زوجه با مشقت همراه ب مه زن و . ادا براي احراز عسر 
لكه وي به عنوان مدعيصرف ادعاي زوجه كفايت نمي، حرج . بايد آن را اثبات كند، كند؛ ب

                                                  
يز،  تمي محكمة ال ع تعديدالت القانون و احكام  ل الشخصيه م انون االحوا ة - دارواسط: ، نشر)عراق(ق اني ة الث ندن، الطبع  ل

 ، )145، ص1986منقحة  . 

هل تشيع، ماده -  ٣٥ ه ا شخصي حوال   . 141 قانون ا
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به طالق زوجه نشود، پس از احراز موضوع حرجي از سوي محكمه ، اگر خود زوج حاضر 
قدام به طالق خواهد كرد يندر. محكمه مستقال ا -كه پنج، حكم ده سال حبس قطعي، جا  ا

است، سال آن گذشته باشد ين . از مصاديق بارز و قطعي عسر و حرج پنداشته شده  شايد ا
  .36حكم ناظر به شرايط عرفي باشد

خاطر عدم انفاق زوجه- 2    طالق قضايي به 
فاق زوجه در فقه ،  نفقه- 1- 2   عجز يا امتناع از ان
 شرايط نفقه زوجه در فقه) الف 

ا موجب يا علت موجهه نفقه بر ، بر مبناي داليل شرعي، فقيهان به اتفاق سه چيز ر
ند شمرده ين، جادر اين. 37قرابت و ملك، زوجيت. ا زوجه است؛ از ا ز ، روبحث در باب نفقه  ا

اقارب و مملوك به ميان نخواهد آمد، نفقه    . سخن 
مامي ز،  فقيهان ا وجب نفقه دا، زوجيت را مشروط به دو چي د نستهم يكي وجود عقد . 38ان

است. ديگري تمكين، صحيح دايم است از : در مورد تمكين گفته شده  تمكين كامل عبارت 
هاين زوج و زوجه نباشد؛ ب ين  اي كه زمان يا مكان خاصي تخصيص گونهكه هيچ مانعي ب

نمود و زمان يا مكان ديگر رااگر زوجه تمكين را مقيد به . نخورد  كه مكان يا زمان خاصي 
اع در آن جايز است ت، استثنا كرد، استمت ته اس حقق نياف   . 39تمكين تام ت

ن انعقاد عقد صحيح ز زما . شودبر زوج الزم مي، فقيهان حنفي معتقدند كه نفقه زوجه ا
زل پدر يا خويشان خود باشد؛ البته تا زماني كه از درخواست احت، بنابراين  اگر زوجه در من

                                                  
يهان عراق، تصريح مي- ٣٦ ز فق ء ا شف الغطا رد، كا مو ن  ر اي ند د نطالق حاكم ش«: ك ي را به اي ن رع يت، صورت و اي كيف

رد به اين منحصر كرده ين كه داليل عام و خاص، داللت دا جود ا ر اند؛ با و حاكم شرع بر طالق قضايي در موراد بسيا كه 
ن  ما از تامي معلوم است ا ه مكانش  وج غائبي ك ند ز ؛ مان رد واليت دا ر و مشقت شديد بر زوجه باشد نيز  ز ضر ه ناشي ا گر ك دي

ينفقه زو ز ميجه خود امتناع م جه خود سر با فقه زو ه از ن ست؛ حتي در مورد شخص حاضر ك جز ا ند و يا عا يز ك زند، ن
ل . چنين است سا انزده  ز پ تر ا ر كم ي د ، بلكه حت شد ه ساله با پانزد حكم حبس او مؤبد يا  ه  رد زنداني ك مو ر  همين طور د

ه اين ن است، مشروط ب ه بانيز چني مالي نداشت زنداني  ج  ه زو ند و يا كسي ك ه ك تأدي را  جه  ابت، نفقه زو حاكم از آن ب شد كه 
زوجه را نفقه دهد ا مجاني،  ي ج  ه زو ه بر ذم ق . يافت نشود ك ناسب و الي خود با وسايل م يازهاي  ن ن مي يز بر تأ خود زوجه ن

شد فقه نبا امين ن خويش قادر بر ت شأن  ، ج( ». به  تحرير المجله حسين، كاشف الغطاء،    ). 95، ص5محمد 
هر الكالم، ج-  ٣٧ جوا حسن، نجفي،  ية في االحوال الشخصيه و . 300، ص31 محمد  يد االبياني، االحكام م الشرع و ز

يشين، ج ، پ  . 380، ص1شرحه
طالق ابغض الحالل، ص-  ٣٨ ، الحجي الكردي، ال حمد  . 96 ا
ج-  ٣٩ ع االسالم،  شرائ حلي،  يق2 محقق  زي، نشر االستقالل: ، تحق ، تهران، الطبع- سيد صادق الشيرا انية الث هـ، 1409ة 
ج الصالحين، ج. 568ص  نها ي3و نيز سيد علي، السيستاني، م ة اهللا العظمي السيستان مكتبة آي ة- ،   قم، الطبع
، ص1410الرابعة  . 122هـ
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تقال و حتبدون حق ، زوج براي ان اشد  اع نكرده ب اگر زوجاامتن ا ،   ا مريض يا عنين ي فقير ي
يست با زوجه ن در به مباشرت  تي ندارد كه زوجه ثروتمند يا فقير. صغيري باشد كه قا ، تفاو

  . 40كبيره يا صغيره باشد، مسلمان يا غير مسلمان
نفقه زوجه صغيره، البته يل شده اس، برخي از فقيهان در مورد وجوب  هاي قا كه . تاستثنا

اشد ر اي بر عهدةنفقه، اگر زوجه صغيره باشد و قابليت جماع را نداشته ب يست مگ ي زوج ن
اشدآن   . 41كه او را براي الفت و انس گرفتن به منزل خويش برده ب

ن حنفي قرن پنجم مي ر زوجه به: گويديكي از فقيها ه اگ كه امثال ، اي بزرگ شده باشدانداز
اشد،  بر زوج واجب استنفقه وي، وي قابل جماع باشد ه . چه زوج صغير يا كبير ب زيرا اين ب

اع  ز استيفا امتن است كه ا ين زوج  اختيار زوج قرار داده و ا ا در  ن است كه نفس خود ر منزله آ
  . 42شودموجب سقوط نفقه زوجه نمي، اين عمل. كندمي

زوجه تمكين كننده نعقاد عقد، پس نفقه  زوج از زمان ا است، براي  ن. واجب  ز تمكين م ظور ا
ز وي خواسته شود رگاه ا د، آن است كه ه نماي اع ن   . 43از عمل جنسي امتن

ين زنان به خاطر زوجيت نفقه ندارندمي، از شرايط مزبور   :توان دريافت كه ا
اشد،  زوجه صغيره - 1 اصل نيز عدم . 44زيرا دخول وي حرام است چه زوج كبير يا صغير ب

ين كه بادليل ثابت شود ز . انفاق است مگر ا در موردي كه زوج صغير باشد و زوجه كبيره ني
اجب نيست، در فقه اماميه و حنفي  . 45نفقه و

است.  زوجه ناشزه - 2 اشزه زني  نمايد و يا بدون . كه با شوهر خود مخالفت كندن تمكين ن
رج شود و از منزلش خا اجازه زوج يا قاضي. اجازه ا زل با  موجب تداوم انفاق ، البته خروج از من

 .46است

                                                  
ه هاي - ٤٠ ، االحوال الشخصيه، ماد محمد، قدري باشا ل شخصيه . 160-161  ن اين حكم در قانون احوا تقريبا عي

ه ردن ماده، قانون احو72سوريه ماد ل شخصيه ا مده است67ا يز آ   .  ن
همان، ج-  ٤١  . 166 ماده1 محمد، قدري باشا، 
ة: ، تحقيق5شمس الدين، سرخسي، المبسوط، ج  ٤٢ يروت، - جمع من االفاضل، دارالمعرف ، ص1406ب  . 187هـ
ير- ٤٣ ح الكب شر ة الدسوقي علي  حاشي شمس الدين محمدبن عرفة، الدسوقي،  بركات الدرديرالمالك(  ي ال ج)ياب  ،2 ،

ي راحياء الكتب العرب  . 508بيروت، ص - دا
ج-  ٤٤  . 569، ص2 محقق الحلي، شرائع االسالم، 
ن الحسن، طوسي، الخالف، ج- ٤٥ محمدب ه5  و علق علي ه  ة بجماعة المدرسين ... ، حقق نشر االسالمي، التابع مؤسسة ال  ،

، ص1414 قم، – ج. 113- 112هـ حسين، كاشف الغطاء، تحرير المجله،   . 98م . 69ص، 5محمد 
ماده-  ٤٦ ي االحوال الشخصيه،  م الشرعيه ف  . 171 محمد، قدري باشا، االحكا
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نفقه ندارند م - 3 هه نيز  اسد و موطويه به شب به نكاح ف ب . نكوحه  زيرا تنها عقد صحيح موج
 . 47شودوجوب نفقه مي

اجب باشدا اگر زوجه تنها در سفر حج برود حت - 4 اگر حج و از ديد فقه حنفي در مدت ،  
ندارد، غيبت و يا زوجه را همراه خود به سفر ببرد. نفقه  اشد  ه بايد نفق، اگر زوج همراه او ب

د ، طبق فقه حنفي. ش بدهداكامل سفر را با ملزومات اگر زوجه به سفر برود و زوج را با خو
رعهده زوج است و نه نفقه و ملزومات سفر، ببرد طبق فقه . 48تنها نفقه عادي در منزل ب
نمايد، اماميه زه زوج مسافرت  زوجه با اجا ، چه سفرش واجب يا مستحب يا مباح باشد، اگر 

دنفقه وي بر زو نماي اجازه وي سفر  بدون  اگر  اجب، ج است و  ، در سفر واجب مانند حج و
اجازه زوج ت؛ تنها در سفر مستحب يا مباح بدون  نفقه ، بازهم نفقه وي بر عهده زوج اس

 . 49باشدسفرش برعهده خودش مي

اگر زوجه محبوس شود  - 5 ر ، طبق فقه حنفي  يست؛ مگ ر عهده زوج ن نفقه ايام حبس ب
 . 50وجب حبس او گرددكه خود زوج ماين

  فقه در زوجه نفقه مقدار و  مصاديق) ب 

دي ، لباس، غذا اقتصا دگي متعارف كه در آن شرايط  زن مسكن و لوازم ضروري ديگر براي 
ا ، زوج و شأن زوجه لحاظ شده باشد است كه تقريب ز جمله مصاديق نفقه بر شمرده شده  ا

برخي تنها از غذا سخن گفته  مكن استم. تمامي فقيهان امامي و حنفي بر آن تأكيد دارند
يگر موارد ديگري را از قلم51باشند و   و برخي د زماني  يط  باشند و يا به تناسب شرا انداخته 

اشد؛ اما اصل همان است كه ذكر شد ني زندگي خويش فتاواي ايشان متفاوت ب   . مكا
شفاف تر وارد در مورد ميزان و مصداق نفقه زوجه به صورت ،  يكي از بزرگان فقه اماميه

اولي غذا است كه برخي آن را يك مد گفته؛ ولي حق : نفقه واجب شش تا است: شده است

                                                  
ه-  ٤٧ ، همان، ماد  . 172 قدري باشا
ه-  ٤٨ ، همان، ماد  . 168 قدري باشا
 . 569 محقق الحلي، شرائع االسالم، همان، ص-  ٤٩
ساني، بدائع الصنائع، ج-  ٥٠ مسعود، الكا ة4 ابوبكربن  ، ص1409 الطبعة االولي،  كويتة،- ، مكتبة الحبيبي  و 19ـه

يد االبياني، ج حه لمحمد ز شا و شر محمد قدري با  ، ل الشخصيه ه في االحوا م الشرعي و النشر1االحكا ة   - ، دارالسالم للطباع
هرة،   . 170ذيل ماده395م، 2006قا
ج - ٥١ محمدبن الحسن، طوسي، الخالف،  م اب- . 112، ص5  والوفاق، ديدگاه اما ع الخالف  را  قمي درجام ه  وحنيف
ند ه نفقه بههمان ه است ك ك بيان كرد م مال ن نمي  اما تعيي شود و  ي بايد داده  ه كاف محمد(رك به . توان كردانداز ن  ، علي ب

مع الخالف والوفاق،  فقهي(قمي، جا )512، ص)3نسخه المعجم ال  .  
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به ت كه  وع غذاي محل بايد داده شود آن اس ه كافي از ن دوم وسايل آشپزي است كه در . انداز
لي همان شهر مراجعه شود جنس و ز . اندازه آن به عادت اها دم است اگر نيا سومي تأمين خا

اشدداشت وشاك است به قدر متعارف براي فصول مختلف و لباس خواب. ه ب پنجم . چهارم پ
و ز قبيل شانه  و است... لوازم بهداشتي ا بق با شأن ا   . 52ششم مسكن مطا
ن حنفي مي پوشاك و مسكن ، نفقه زوجه را بدهد كه شامل غذا: گويديكي از فقيها

  . 53شود مي
دگي عادي استهاي زوجشامل نيازمندي، نفقه، به هر روي اختالف . ه جهت ادامه زن

ين مصداق است كه ا نشانگر آن  ن  ت شرعيهفقيهان در مصاديق آ اي ها حصري نيست و حقيق
لكه شريعت هر چيزي ، روميزان آن را به عرف وانهاده است؛ از اين، براي نفقه وجود ندارد؛ ب
ر مي درا كه مردم براي نفقه الزم ب است، شمارن ن جزء نفقه  ي. آ روايات نا رخي  كه در ب

تعيين دارد ن، چيزهاي آمده كه اشاره به  رع، ها بيان وضعيت مردم بودههدف آ در  زيرا شا
افراد جامعه سخن گفته يكي از  ه اعتبار  يه، بسياري موارد ب به صفت شرع مانند آن كه ، نه 

ن. ها را بخورددر روز عيد بايد بهترين خوراكي: فرموده است هل عرفآ  در نفقه چه را كه ا
بع آن، شامل غذا، دانندزوجه الزم مي و ، شود از قبيل خادمها مي لباس و مسكن و توا

ين به تبع ا استابزارهاي كه  است. 54گونه موارد الزم  تصريح شده  ان «: اين امر در قرآن نيز  ، آن
د وسيعي امكان كه نفاق خود وسيع امكان از بايد، دارن   كه آن زا، اندتنگدست كه ها آن و كنند ا
يي مقدار به جز را كس چهي خداوند نمايند؛ انفاق داده )هاآن به خدا كه  داده او به كه توانا

  . 55 »دهد مي قرار آساني سختي از بعد به زودي خداوند. كند نمي تكليف
ن كنوني مي يه در مورد مصاديق نفقه در زما نفقه در عصر «: نويسديكي از بزرگان فقه امام

زوج واجب است و آن عبارت است از: تري داردما دايره وسيع يم بر  ، لباس، غذا: نفقه زوجه دا
يگر نيازمندي، مسكن ه. هاي زوجهلوازم بهداشتي و د ب زل  اگر زوجه در من است كه  -ظاهر آن 

نهزينه. هزينه حمام نيز برعهده زوج است، جهاتي نتواند استحمام كند حجامت ، هاي زايما
رج د ني از قبيل نسخه پزشك و دارو را بايد زوج بدهددر صورت نياز و مخا يست . رما بعيد ن

                                                  
هان الي احكام االيمان، تحقيق-  ٥٢ مطهر، الحلي، ارشاد االذ يوسف بن  ا:  حسن بن  رس حسون، نشر جامعة شيخ ف

ع االولي، - المدرسين ج1410 قم، طب  ، ، ، ص. (35-33، ص2هـ ة الدمشقيه ر اللمع ول د   )177شهيد ا
ه-  ٥٣ ، ماد  . 150 محمد، قدري باشااالحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه
جعفر الصادق-  ٥٤ م  ه االما ية، فق ، مغن جواد  . 313، ص5- 6، ج)ع( محمد 
سع« . 7 طالق، -  ٥٥ ها، لينفق ذو  Ĥ أتا ا م إلّ فسا  ف اهللا ن يكل اه اهللا، و ال  ق مما آت نف ر عليه رزقه، فلي ن قد ن سعته و م ة م

يسراً    . »سيجعل اهللا بعد عسرٍ 
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لغ زيادي را در بر مي امراض صعب العالج كه مبا ني  درما نيز برعهده زوج ، گيردكه هزينه 
  . 56»باشد
تعارف، براين بنا بق با وضعيت ، نفقه شامل غذاي م وشاك متعارف يا مطا تعارف و پ مسكن م

ن زوجه د. ودشمي، اقتصادي زوج و شأ دون تردي ز قبيل لوازم بهداشتي، ب هزينه ، نيازهاي ا
دت زوجه دارو ا عا در امراض عادي و خادم در صورت نياز ي نيز جزء ضروريات زندگي ، درمان 

د   . 57امروزي است كه فقيهان متأخر به آن تأكيد دارن
است ين بحث كوبيده  فقه مرجع در ن: فرمايدوي مي. فقيهي ديگري ميخ آخر را بر تخته ا

د است، عرف است، زوجه و فرزن   . 58شرعا هيچ ميزاني براي آن تعيين نشده 

 عجز يا امتناع از انفاق در فقه) ج 

اسالم است، در نظام حقوقي  به عهده زوج  اال ياد چنان. تأمين هزينه زندگي خانواده  كه در ب
-واجب مينفقه زوجه بر زوج ، با تحقق شرايط دوگانه زوجيت و انجام وظايف زوجيت، شد

ين وجوب. گردد نفقه، ا بق نيز ميشامل پرداخت    . گرددهاي عقب افتاده سا
از روي عمد و قصد از پرداخت نفقه  است و گاه  زوج ناتوان از تأمين نفقه زوجه خويش  گاه 

ين صورت. كندامتناع مي تصادي تأمين زندگي خانواده از هم مي، در ا پاشد و زوجه پايه اق
ين زمينه،  در صورت ثروتمند بودناوظيفه ندارد كه حت   . هزينه كند، در ا

ز انفاق اع زوج ا ر و نيز عجز يا امتن يي ،  برخي از فقيهان در مورد زوجه مفقودالخب طالق قضا
يي رشمرده، را به عنوان راه حل نها و : اند الزم ب در مورد مفقودي كه خبر مرگ و يا زندگي ا

يست زوجه و عدم . معلوم ن يست؛ ، صبر ويدرصورت درخواست  بعيد ن يي وي  جواز طالق قضا
زوجه وي مكان صبر براي  ين ، حتي در مورد مفقود معلوم الحيات با عدم ا پس در جميع ا

به آن صورت و موارد مشا عدم فك ازدواج و عدم طالق حاكم  گرچه ظاهر كلمات فقيهان، ها 
                                                  

نهاج الصالحين، ج- ٥٦ ابوالقاسم، خويي، م م2 سيد  ة العل مدين ، ص 1410 قم، - ، نشر  ي. 287ـه يز كاشف الغطاء م -و ن

يد رفع ني - 99«: فرما فقه  واجب ن شأن ازمندياندازه  رد  تكار كه در تمامي اين موا خدم يل غذا، لباس، مسكن،  ز قب هاي ا
شود يد لحاظ  جهت كمي، كيفي، جنس و وصف با ز  و نظافت است . زوجه ا زينت  را كه اسباب  ايد آن چه  مزيد بر آن، ب

ند تأمين ك يز  ند صابون و غيره، ن ج( » . مان حسين، كاشف الغطاء، تحرير المجله،  ي ) 95، ص5محمد  سيد صادق روحان
نديآن: معتقد است ي نيازم تمام ، چه متجه است، تأمين  مسكن، خادم يل، غذا، لوازم بهداشتي، لباس،  زوجه از قب هاي 

و هر چيزي ديگري  حمام  رف  مان، مصا ه دارو و در هزين م آشپزي، فرش،  تزييني، لواز و  يشي  را م آ ي-لواز ه -باشدم  كه نفق
معروف به آن اطالق  معاشرت به  يو  ج. ( شودم وحاني، فقه الصادق،  محمد صادق، ر  - مؤسسة دارالكتاب: ، النشر22سيد 

 . )315ق، ص1414قم، 
همان، ص -  ٥٧   . 286 خويي، 
رف االسالمي-  ٥٨ يد الثاني، مسالك االفهام، مؤسسة المعا ن علي، شه يران، -  زين الدين ب  . 439، ص8هـ، ج1416 ا
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است؛ اما مي أخذ بالساق  لطالق بيد من  مكان به جهت ا بهشود قايل به ا -طالق حاكم شد 

ر زوجه جوان باشد و صبر در طول عمرش اگ نفي حرج و ضرر به خصوص  موجب ، خاطر 
ر   . 59مشقت شديد براي وي شود و همين طور به خاطر داللت برخي از اخبا

است يست«: فقيهي ديگري معتقد  ين . كه قدرت بر نفقه شرط در صحت ازدواج ن بنا بر ا
ه زوج نفقه، هرگا ز تأمين  دناتوان ا ن شو اشد يا بعد از عقد ناتوا تواند موضوع خود زوجه مي،  ب

ند ا مأمور به طالق مي. را به حاكم شرع برسا ر امتناع كرد، نمايدحاكم زوج ر ا ، اگ خود او ر
د. طالق خواهد داد نفقه خو نمند از تأمين  ا زوجه مي، كندداريهرگاه زوج توا تواند موضوع ر

بكشاند ر ميزوج، حاكم. به حاكم شرعي  نفقه يا طالق مخي به يكي از دوچيز يعني تأمين  - را 

مكان تأمين نفقه زوجه از مال او نيز وجود نداشت. سازد د و ا ين دستور سرباز ز ، اگر بازهم از ا
ين زوج غايب و حاضر . تواند زوجه وي را طالق دهدحاكم مي تي ب ين حكم تفاو در ا

  .60»نيست
ين مورد برخالف ديگر يي را جايز نمي،  مذاهب فقهيفقيهان حنفي در ا . دانندطالق قضا

ز : ايشان معتقدند د نفقه خود را ا اشد و زوجه بتوان اع كننده در ظاهر داراي مال ب اگر زوج امتن
چه به صورت مستقل يا طبق دستور ، چه با اطالع زوج و چه بدون اطالع وي، آن تأمين كند

ين صورت حق طلب تفريق ندارد، قاضي به حق خود ميزيرا بد. در ا در اين . رسدون طالق 
قاضي او را دستور به ، زن حق طالق ندارد. حال تفاوتي ندارد كه زوج غايب يا موجود باشد

واجب النفقه وي را مأمور قرض براي ، دهد و در صورت نبود زوج استقراض برذّمه زوج مي
اع. سازدنفقه زوجه مي د تا قرضا هزينه نفقه ن قاضي او را حبس و تعزير مي، در صورت امتن ماي

ر اعسا رفع  ين حكم. قرض را بپردازد، را تأمين كند و بعد از  ء، ا بق نظر عطا بن ، زهري، مطا ا
است، شبرمه ن و ديگران  يما د بن سل   .61حما

نفقه از سوي زوج، در نتيجه يه معتقدند كه در صورت عدم تأمين  -زوجه مي، فقيهان امام

در  ا حاكم شرع  بگذارد و حاكمتواند مشكل خود را ب تأمين نفقه مي، ميان  -يا زوج را وادار به 

                                                  
٥٩  - ، يزدي، تكملة العروة  ، محمد كاظم تبة الداوري1ج سيد  ي- ، مك ه 75تا، ص  قم، ب مسأل  ،23 . 
چون. 288 خويي، همان، ص -  ٦٠ يهان  يز فق حب : و ن هر، صا جوا حب  يد، صاحب رياض، وحيد بهبهاني، صا ن جن اب

ن نظرند ، نيز بر همي ن سيد ابوالحسن اصفهاني و سيد محسن حكيم حومي ه . روضات الجنات، مر ، (رك ب محمد جواد
م ج ه االما ج)ع(عفر الصادقمغنية، فق ) 52، ص)مجلد سوم(6،  ظر است.  ن ن خميني، نيز بر همي ، . رك. امام  يرالوسيله تحر

 . 287، ص10 القول في الكفر، مسأله- 2ج
طالق ابغض الحالل، ص-  ٦١ ، الحجي الكردي، ال حمد  . 96 ا
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يي مي، خود، يك را نپذيرفتاگر هيچ. سازد و يا طالق كه اين. 62دهدزوجه وي را طالق قضا
ر ، در حقوق كشورهاي حنفي مذهب اين حكم بيان شده بر اساس فقه مذاهب اسالمي ديگ

است، حنبلي مانند الكي و امامي    .63م
ن است، د نفقهسخن آخر در مور تواند از زوج براي نفقه آينده آيا زوجه مي. بحث ضمانت آ

ز سوي ر؟ ا ا خي بگيرد ي نفقه داشته باشد ، زوج ممكن است، خويش ضامن  ر از  زمينه براي فرا
اب ضمان مالم يجب، و از سوي ديگر بگيرد، از ب از وي ضامن  امر ممكن ، زوجه نتواند  اين 

اختالف و مشكل    . گردداست موجب بروز 
بگيرد؛ زيرا بيشتر فقيهان معتقدند كه زوجه نمي تواند نسبت به نفقه آينده از زوج ضامن 

لحصول است و به صورت تدريجي برعهده زوج قرار مي نفقه آينده . گيردنفقه امر تدريجي ا
ر ضامن بگيرد ضمان مالم  و اگ ز وي ضامن گرفت  هنوز بر ذمه زوج بار نشده است كه بتوان ا

هان بزرگ معاصر چنين يجب مي ت؛ در جانب مقابل شماري از فقي باطل اس شود كه شرعا 
و پذيرفته د دانسته  م آور تي را الزا ه ايشان ضمان ز نگا نفقه كه زوجيت ، اند؛ زيرا ا موجب ضمان 

است محقق است و همين، و عدم نشوز باشد ندازه در تحقق ضمان كافي    .64ا
 جايز است ضمانت نفقه گذشته زوجه زيرا آن بر - 35مسأله «: فرمايدمي، يكي از بزرگان

است اگر در صبح اخذ آن ممكن باشد ، عهده زوج دين  است نفقه امروز زوجه  همين طور 
ر نيافته است استقرا ن ، زيرا از همان زمان بر زوج واجب شده است گرچه هنوز  چون امكا

يست زيرا از اما ضمان نفقه آينده در نزد ... نشوز زوج در وسط روز وجود دارد فقهاء جايز ن
الم يجب مي نفقه آيندهنوع ضمان م ن ، شود؛ اما صحيح بودن ضمان  يست زيرا سبب آ بعيد ن

اشد موجود است   .65»... كه زوجيت ب
  

                                                  
يان فقيهان غالب است چنان- ٦٢ ه اكنون در م يهان حنفي و ب اين ديدگا ه فق ؛ البت يهان كه بيان شد ز فق رگاني ا ز

ز  ح ا ين فسخ نكا مر ب شرعي در دوران ا م  ه حاك موضوع ب ه ارجاع  ج از انفاق بدون توجه ب پيشين امامي در مورد اعسار زو
ه يز ندانست ، فسخ را جا ا صبر م به صبر نموده سوي زوجه ي و زوجه را محكو ز نويسندگان . اند اند  ي (برخي ا جواد عل يصل  ف

ه خيال كرده) المشعل م شرعياند ك ه حاك مر ب يهان امامي مخالف ارجاع ا ز فق ه ا ن نيست  اين دست چني ه  ي ك ؛ در حال . اند
هآن يز ندانست مر بين فسخ و صبر، فسخ را جا ردها در دوران ا يي ندا يه شده چندان ربط به طالق قضا . اند و مصاديق ارا

و ند شيخ طوسي  يرالزوج، صص(رك... مان يصل جوادالمشعل، طالق غ ا222ف   . )227ت
طالق ابغض الحالل، ص-  ٦٣ ، الحجي الكردي، ال حمد   . 96 ا
سالمي-  ٦٤ حقوق خانواده، مركز نشر علوم ا ، - سيد مصطفي، محقق داماد،  تهران، چ دوازدهم  . 369ش، ص1384 
محمدكاظم، يزدي، عروة الوثقي، ج-  ٦٥ مسأله759، ص2 سيد   . 35 كتاب ضمان، 
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فغانستان-2- 2     طالق قضايي به خاطر عدم انفاق در حقوق ا

فغانستان) الف    موجبات و شرايط نفقه زوجه در حقوق ا

نفقه زوجه مقرر ميدر مورد، قانون مدني   :دارد موجبات 
گرچه زوجه در مسكن ، گردد نفقه بر زوج الزم مي، باعقد نكاح صحيح و نافذ) 1(«
ش رهايش داشته باشد اقارب ورزد. ا زوجه از رفتن به مسكن زوج بدون حق امتناع  نفقه ، اگر 

  . گرددوي بر زوج الزم نمي
زوج ا) 2( تن به مسكن  تي حق دارد از رف به ، متناع ورزدزوجه وق بق  كه مسكن مناسب مطا
اين قانون از طرف زوج تهيه نشده و يا مهر معجل وي تأديه نگرديده ) 116 و115(ماده
  . 66»باشد

. نفقه زوجه را از زمان وقوع عقد صحيح بر زوج الزم شمرده است، گذار قانون مدني قانون
نفقه نيست تمكين خاص شرطي براي لزوم  ين نفس وقوع  ن. بنا بر ا ينآ جا قابل توجه چه در ا

اقع آمادگي براي رفتن به منزل زوج است كه اگر زوجه، است ، اين آمادگي را داشت، در و
ين. باشدمستحق نفقه مي اع كرد اگر، بنابرا زل زوج امتن تن به من دون حق از رف حق نفقه ، ب

  . شودوي ساقط مي
هل تشيع  لزوم نفقه زوجه مقرر داشته در مورد موجبات و شرايط، قانون احوال شخصيه ا

  :است
نكاح و سكونت زوجه در منزل او) 1(« نعقاد  نفقه زوجه بوده، زوج با ا در ، مكلف به اداي 

او مي، صورت امتناع دگي داشته باشد. باشدمديون  زل زوج آما به من رفتن  ، هرگاه زوجه براي 
نمايد نفقه زوجه نمي، ولي زوج كوتاهي  نع اداي    گرددعدم سكونت ما

د، هرگاه زوجه بدون عذر شرعي و قانوني) 2( ز وجايب شرعي و قانوني زوجيت امتناع ورز ، ا
  . 67»باشدمستحق نفقه نمي

                                                  
ه- ٦٦ مدني، ماد ماده . 117 قانون  ند يك اين  ماده  باب ر  ست72اندك تغيير عبارتي، د مده ا ي سوريه آ انون مدن نفقه «:  ق

ي م عقد صحيح واجب م ز هنگا ر دين ا ا اختالف د ؛ چنانزوجه برزوج حتي ب ، شود شد يز با ه خود ن منزل خانواد ه اگر در  ك
و او بدون حق امتناع كند را بخواهد  ج انتقال وي  ه زو ه اول ا. »مگر آن ك ر ماد م آن، د مصر بند دو ل شخصيه  ز قانون احوا

م ماده . آمده است ند دو ي افغانستان آمده است72در ب انون مدن ه ق ن ماد همي ه عين  سوري انون  ر .  ق و بند، د ن همين د عي
مده است67ماده يوسته، آ ردن البته به صورت پ مدني ا انون  طر نيز در بخش الف68ماده.  ق ل شخصيه ق ر )  قانون احوا مقر

زوجه«: داشته است فقه  ين جب م تناع ننمايد  بر زوج با عقد صحيح وا ج ام م نفس خود بر زو تسلي  . »شود هرگاه از 
ماده-  ٦٧ يك از  هل تشيع بند  ه ا شخصي حوال   . 162 قانون ا
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ا بر انعقاد عقد صحيح و حضور زوجه در ، اين ماده اصل در وجوب نفقه زوجه بر زوج ر
زوج قرار داده ند دوم، منزل  زوجه بدون عذر شرعي و قانوني از وظ، اما ب اع  ا امتن ايف زوجيت ر

وط نفقه بر شمرده است ول . از موجبات سق بل قب بحث تمكين در زير مجموعه بند دوم قا
  . است

نعقد شده  يمي م ا عقد صحيح دا نفقه است كه علقه زوجيت ب اني مستحق  پس زوجه زم
  . و زوجه از انجام وظايف زوجيت امتناع ننمايد، باشد

 مصاديق نفقه زوجه در حقوق افغانستان) ب 

  :در مورد مصداق نفقه زوجه مقرر داشته است، انون مدنيق
لي زوج، لباس، نفقه زوجه مشتمل است بر طعام« وي متناسب به توان ما   . 68»مسكن و تدا

ن بع فقهي بيان شدچنا زمندي، كه در مبحث گذشته از منا هاي نفقه زوجه شامل نيا
ر ين ام به مور، متعارف وي در زندگي خانوادگي است؛ ا ز تأمين اختصاص  د ناتواني زوجه ا

ند بودن زوجهزينه لكه حتي در صورت غناي او و نيازم بازهم ، هاي شخصي خويش ندارد؛ ب
است، اين حكم. باشدها به عهده زوج ميهزينه   . از مسلمات 

بل توجه در ذيل اين ماده است، نكته قا لي زوج  يي ما ر اساس توانا در . سنجش ميزان نفقه ب
بق با توان «: به اين نكته به صراحت اشاره شده است، ي قانون مدن123ماده  نفقه زوجه مطا

ين، گرددمالي زوج تأمين مي از حد اقل كفاف زوجه كممشروط بر ا نفقه    . 69»تر نباشد كه 
است؛ از اين رو بحث از خدمه ،  تعيين نفقه بر اساس توان مالي زوج بق با فقه حنفي  مطا

ني قاب زما   . 70ل طرح است كه زوج متمول باشدبراي زوجه و نفقه خدمه 
هل تشيع است161ماده ، قانون احوال شخصيه ا نفقه را چنين مقرر داشته    : موجبات 

است كه انسان متعارف به آن ضرورت دارد نفقه نيازمندي« تعارف زندگي  انند ، هاي م م
ك وي، مسكن، پوشاك، خورا وجبات آن عبارت است از وو امثال آن ، تدا   :م
  . ميزوجيت داي ـ1
ين قانون  ـ2 احكام ا بق به    . 71»قرابت مطا

                                                  
ماده-  ٦٨ مدني،   . 118 قانون 
ه ٦٩ مدني، ماد انون   . 123ق
ه-  ٧٠ ، ماد ي االحول الشخصيه م الشرعيه ف پاشا، االحكا  . 165 قدري 
حوال-  ٧١ هل تشيع، ماده قانون ا ه ا شخصي  161 . 
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هل، در تعيين مصاديق نام برده شده احوال شخصيه ا ين قانون  تي ب تشيع و قانون مدني تفاو
ه. نيست نفقه بر اساس ديدگا -تهيه نيازمندي، هاي فقيهان و حقوقدانان مسلمانزيرا مهم در 

تعارف زوجه است شود و نه يلي پذيرفته ميتمث، تمامي اين مصاديق. هاي زندگي م
  .72حصري

و ين نتيجه مي، قانون احوال شخصيه از مواد مذكور در قانون مدني  ه ا رسيم كه نفقه ب
تمامي نيازمندي در زندگي خانوادگي شامل مسكن شامل  تعارف زوجه  ، لباس، غذا، هاي م

دت محل جزء هزينه ني و موارد ديگري است كه در عرف و عا هاي متعارف درما
دگي محسوب شود مندينياز   . هاي زن

است كه وضعيت حقوقي زوجه نسبت نفقه دريافت شده از چه  ال باقي  حال جاي اين سو
تواند مي، كندكه از مال خود مصارف شخصي خويش را تأمين ميايقرار است؟ آيا زوجه

تي ند؟ در صور به مصرف برسا ز زوج را هر طور كه ميل داشت  تي ا اف كه ازدواج نفقات دري
زم آشپزي و در، لباس، وضعيت مسكن، منجر به طالق شود ر كل تكليف مصداقلوا هاي غي

  شود؟نفقه چه مي، مصرفي و يا دير مصرف
و استنفقه زوجه براي تأمين هزينه ين، هاي ا اشد ، روازا ز تهيه شده ب ن نيا ز زما بايد پيش ا

استفاده نمايد اس، مصاديق نفقه. تا زوجه بتواند از آن  تفاوت  برخي از مصاديق تنها براي ، تم
تمليك ر براي  و برخي ديگ تواند براي زوج مي، حال. مثال زوجه حق مسكن دارد، انتفاع است 

ز مصاديق نفقه چنين نيست؛ مانند  رخي ا ا تهيه نمايد؛ ب اجاره كند يا فرشي ر ني را  او مكا
ك كه براي مصارف زوجه تهيه شده است   . خورا

نموده  ،يكي از حقوقدانان برجسته به نفقه را چنين تبيين  وقي زوجه نسبت  وضعيت حق
  : است
ن -1« ها و  مانند خوردني- ها استها به تلف شدن عين آنچيزهاي كه انتفاع از آ

بهداشتآشاميدني ه اين. ها و اسباب آرايش و  ر مصرف الزم براي يك شبان اشياء به مقدا گونه 
زوجه داده شو، روز روز بايد به  بل از شروع  ك . د تا بتواند به تدريج مصرف نمايدق زوجه مال

                                                  
مصر ذيل ماده -  ٧٢ حوال شخصيه  انون ا مربوط نفقه، مقرر مي1 ق رد از مواد  مسكن و «: دا باس،  مل غذا، ل نفقه شا

انون است مطابق ق ن ها  ير اي ه . »مصارف درماني و غ ر داشت يز مقر بلي ن طر مطابق با مذهب حن انون احوال شخصيه ق ق
فقه زوجه- أ ) 68ماده« : است يد ن خويش به زوج امتناع ننما ز تسليم نفس  هرگاه ا مي شود  جب    .  بر زوج با عقد صحيح وا
هر) ب مصارف درماني، و  مسكن،  مل غذا،  ه، شا شد كه حسب عرف، زندگي انسان بر آن بستگيآننفق  چيزي مي با
رد   . »دا
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ه او داده شده ول روز ب است كه ا روزه خود  ا آخر مدت به شرط آن، نفقه يك   ساعت 24كه ت
نمايد ين. از تمكين شوهر سرپيچي ن تمكّنه پس از گذشت مدت مزبور چنان، بنابرا چه زوجه م

زن مالك آنكشف مي، باشد   . ها بوده استگردد كه 
اث البيت و امثال آنمنز - 2 ر زوجه گذارده مي اين- ل و اث اشياء تحت اختيا شود و گونه 

دگي از آن دگي خانوا تفاع در مدت زن اجازه ان كه ها را دارد بدون آنامانت است و زن فقط 
ن   . گرددها پيدا نمايد و به ملكيت او نيز داخل نميحق انتفاع بر آ

و امثال آن- 3 ن امام- البسه  ين فقيها و امثال آن ب است كه البسه  اختالف  كه زوج تحت يه 
نآيا ملك زوجه مي، گذارداختيار زوجه به عنوان نفقه مي تواند از آن كه فقط ميشود يا آ

و )شيخ طوسي(چه از مبسوط و آن) عالمه حلي(كتاب قواعد . مند گرددبهره حكايت شده 
ت، اي ديگر از فقيهان بر آنندعده صاحب ارشاد و كشف . شود زوجه ميها ملككه آنآن اس

و عده ر زوج گذاشته شده زيرا زوج اللّثام  استفاده در اختيا اي برآنند كه آن اموال صرفا براي 
است   . 73»قصد هبه نداشته و اصل نيز عدم ملكيت زوجه 

هل تشيع ره مقرر داشته است، قانون احوال شخصيه ا ين با   :در ا
- زوج نيازمندي- 1: شودهاي زير پرداخته ميز روشنفقه به انتخاب زوجه به يكي ا) 1(«

ين قانون فراهم كند احكام ا به  بق  روزانه به - 2. هاي زندگي زوجه را مطا  نفقه زوجه حد اقل 
  ... صورت وجه نقد پرداخت شود

تن عين آن مي نفقه- )7( ين رف گردد ملك زوجه مي، شوداي كه انتفاع از آن موجب از ب
يي و سو( و باقي ميايو نفقه) ختيمثل مواد غذا ز آن عين ا ا انتفاع ا ، مثل طال(، ماندكه ب

ين، باشدملك زوج مي) لباس و ظرف باشدمگر ا   .74»كه به زوجه تمليك شده 
ضعيت  با در نظر داشت عرف محل و و، يابيم كه در اين قانوناز مفاد اين ماده در مي

ني را تر، اجتماعي و حقوقي افغانستان يها دگاه فق ر دي است كه مطلق اموال غي جيح داده 
زوج مي تمليك شده دانند مگر آنمصرفي در نفقه را اصوال تحت ملكيت  به زوجه هبه يا  كه 

  . باشد
  
  

                                                  
مدني، ج-  ٧٣ مامي، حقوق  حسن، ا ة4 سيد  سالمي ردهم، - ، انتشارات ا چها  . 505ش، ص1383 تهران، چ 
هل تشيع، ماده-  ٧٤ ه ا شخصي حوال  نده هاي 163 قانون ا و 1 ب  7 . 
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فغانستان  )ج   امتناع و عجز از تأمين نفقه در حقوق ا

اع از تأديه آن، نفقه اج نيست كه با عجز يا امتن اج ازهم بپاشد؛ ، از جمله اركان ازدو ازدو
و واجب زوجه بر زوج استب عجز ، تواند از تأديه آن امتناع كندزوج نمي. لكه از حقوق عيني 

وط اين حق نمي اگر زوج از تأمين نفقه عاجز شود و يا ، بنا براين. شودوي نيز دليلي بر سق
د نماي ني، امتناع  به زوجه نرسيده باشدتمامي مدت زما به صورت حق ، كه نفقه  بر ذمه زوج 

اق   :دارد  قانون مدني در اين مورد مقرر مي125ماده . ماندي ميديني ب
اع ورزد« اجبه امتن نفقه و ز اداي  امتناع، هرگاه زوج ا نفقه زوجه مكلف ، از تاريخ  به اداي 
  .75»گرددمي

م مي ز تأمين نفقه زوجه در فرجا يي امتناع يا خود داري زوج ا تواند منجر به طالق قضا
يست ك. شود وم زندگي خانوادگي. ه خود زندگي خويش را تأمين كندزيرا زوجه مكلف ن ، تدا

نفقه موجب عسر و حرج ين. براي زوجه خواهد شد با وجود عدم تأمين  اسالم ، روازا در حقوق 
ين كشورهاي اسالمي راه حل نفقه سنجيده شده و قوان يي براي تأمين  ها و ضمانت اجراها

  . است
استترك انفاق از سوي زوجه را ، قانون مدني تقسيم كرده  يا زوج معسر و . به دو بخش 

ا بدون جهت امتناع مي د؛ ام يي تأمين دار است و يا توانا نفقه   191ماده . كندناتوان از تأمين 
است، قانون مدني د چنين مقرر داشته  ين مور   :در ا

اع ورزد « لي، هرگاه زوج از اداي نفقه امتن و عجز وي ازدر حا يي نبوده   كه ظاهرا مالك دارا
د نمايدزوجه مي، اداي نفقه نيز ثابت نشده نتوان   .»تواند مطالبه تفريق 

بعدي مي، اين قانون   : گويددر ماده 
زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد« محكمه مدت مناسبي را كه از سه ماه ، هرگاه 

تي. دهدبه وي مهلت مي، تجاوز نكند حكمه به م، كه بازهم به اداي نفقه قادر نشوددر صور
ين زوجين حكم مي   . 76»نمايدتفريق ب

نفقه عمل نكند، از نگاه قانون مدني تواند به زوجه مي، اگر زوج به وظايف خود در تأمين 
نموده نمايد، محكمه مراجعه  تأمين نفقه خويش را ب به  تي. درخواست الزام وي  كه در صور

اشد ه ، حكمه ثابت كندو ناتواني خويش را در م، زوج ناتوان از پرداخت نفقه ب محكمه سه ما

                                                  
ماده-  ٧٥ مدني،   . 125 قانون 
ماده -  ٧٦ مدني،   . 192 قانون 
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نمايد تي در . براي وي مهلت خواهد داد تا به وظايف خويش عمل  كه وي نتواند به صور
يي ا وجود توانا و يا ب د، وظايف خود عمل كند  ز زن ز تأمين نفقه سربا قاضي به ، عمدا ا

دوي را الزام به تأمين نفقه مي، درخواست زوجه يي اگر ممكن نشد زوجه را طال، ساز ق قضا
  .77دهدمي

دگي تنها براي عدم تأمين ، در گام نخست، بنابراين هدف قانون آن است كه زندگي خانوا
زهم نپاشد وي را به صورت مستقل ، براي رفع ظلم و ضرر از زوجه، اگر ممكن نشد، نفقه ا

ه ، نگاه قانون احوال شخصيه اهل تشيع. سازدمطلقه مي در رابطه به اين موضوع نسبت ب
استشفاف، ن مدنيقانو   :تر و با صراحت بيشتر 
نفقه از طرف زوجزوجه مي) 1(« محكمه ، به محكمه شكايت كند، تواند به علت نرسيدن 

ا ين انفاق يا طالق مي زوج ر تي كه زوج تمرد كند. نمايدمخير ب محكمه حكم به ، در صور
  . 78»... نمايدطالق را صادر مي

اع كن،  اين ماده ين حكم زوج امتن نفقه و زوج معسرب تي قايل نشده ، نده از تأمين  تفاو
نموده است. است ا شفاف تر بيان  يي ر به طالق قضا   . اما سير مراحل رسيدن 

است بل بحث  ا زوجه مي، باشددايره شمول نفقه مي، موضوع ديگري كه قا تواند براي آي
نفقه آينده چه   ؟تأمين نشدن نفقه گذشته خويش تقاضاي طالق كند؟ نسبت به 

                                                  
مصر -  ٧٧ ح قانون احوال شخصيه  هره، در شر جراي تأمين نفقه، مي) 1920مصوب( ابو ز ره ضمانت ا اگر : گويددر با

زماني ، تا  ل داشته باشد ر مال وي، نافذ ميزوج ظاهرا ما ه د ، حكم نفق ند متناع ك ه از تأمين نفقه ا ب  ك وج غائ ، چه ز گردد
حاضر باشد ر . يا  وج و فروش آن د ل ز ر ما فقه د ن شده است كه همان تنفيذ حكم ن يي م تع ز ست يري ا ه براي جلوگ زيرا را

ه نفقه باشد ي اجراي حكم ب ه نيز . برا ن نفق تأمي شد و از  ي نداشته با هرا مال ياگر ظا فريق م ت ست  ند، زوجه درخوا -امتناع ك

ينمايد، در حالي كه زوج نمي مين نفقه است و بر امتناع خود اصرار م توان از تأ در اين صورت، قاضي فورا . كندگويد نا
را طالق مي هد زوجه  ، االحوال الشخصيه، ص(د هره، محمد )348ابوز  . 

ه-  ٧٨ ز ماد ند اول ا هل تشيع، ب ه ا شخصي ل  حوا طالعه بيشتر–. 141 قانون ا ي م ، در -  برا سوريه ل شخصيه   قانون احوا
يان كرده است111و110ماده هاي  مدني افغانستان را ب انون  ر در ق موضوع مقر ن  تقريبا عي رد  ن مو ي) 1(«:  در اي -زوجه م

، مشروط بر اين ند خواست تفريق ك مالي ندتواند در و در ظاهر  ند  ه نفقه زوجه خود امتناع ك ج حاضر از تأدي زو و كه  ه  اشت
شد ثابت نشده با ز تأديه نفقه  تواني اش ا (نا و را ) 2.  ثروتمند باشد، قاضي ا ا  ، ي شد ابت شده با ه ث ه نفق تأدي ز  تواني اش ا اگر نا

ي ماه فرصت م سه  تر از  ي كم و را طالق مي دهدمدت ، قاضي ا زد سرباز ين نفقه همسرش  هد؛ اگر باز از تأم   ». د
اره  ر اين ب ه كويت، د شخصي حوال  انون ا رد شده استق وا يشتري  تفصيل ب شد و )  الف-120ماده «: با هرگاه زوج حاضر با

، زوجه وي مي شد يز ثابت نشده با وي ن ر  شد و اعسا ه با هر مالي نداشت خويش امتناع كند و در ظا ه نفقه زوجه  تأدي تواند از 
مايد را طالق مي. تقاضاي طالق ن را وي  هدقاضي فو ي. د ه نفقه واجقاضي م تأدي ا  ريخ ارجاع دعوا به قاضي،تواند ت ز تا ه ا  ب
خير را به تأ زد طالق  هر ) ب. اندا شد و در ظا محبوس با ند يا در مكان مشخص غائب يا  ابت ك را ث هرگاه زوج اعسار خود 

مان برگشت، مهلت مي ه ز ه عالو ماه ب تا سه  ن يك ماه  ماني بي مدت ز شد، قاضي او را در  ه با ي نيز نداشت ه را مال دهد تا نفق
ن ه ك مي. دتأدي ، قاضي زوجه او را طالق  ين نكرد هر ) ج. دهداگر چن و در ظا شد  اگر زوج غائب مجهول المكان يا مفقود با

مي زوجه او را طالق  را  ، قاضي فو ي نيز نداشته باشد  . »دهدمال
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د آن چه فقيهان مسلمان و حقوقدانان مطرح كرده است كه ، ان زي  نفقه شامل هر آن چي
اشد دگي الزم ب زن ين. براي تأمين  مانند ، نفقه گذشته كه بر عهده زوج باقي مانده است، بنا برا

ر آن درست نيست ز . بقيه ديون خواهد بود كه اطالق نفقه ب در امتناع زوج ا ثانيا مبناي طالق 
دگي خانوادگي است و اين امر تنها در نفقه حاضر صدق ميع، نفقه مكان ادامه زن . كنددم ا
است، ثالثا اجتماعي مقتضي  ح  به طالق مي در، مصال ه ممكن بايد مواردي كه منجر  ، شودانداز

نفقه گذشته نيز ملزومات نفقه حاضر را قايل شويم اگر براي  د؛ حال  موجب ، محدود شو
و قاتن موارد منجر به طالق ميتفسير موسع و گسترده ساخ اهداف شارع  ر  شود كه با  نونگذا

زگار نيست    .79سا
هل تشيع نفقه سابقه تصريح دارد، قانون احوال شخصيه ا ين بودن  زوج از ) 5(«: در د رگاه  ه

نمايدزوجه مي، اداء نفقه عاجز گردد تي، تواند از محكمه تقاضاي طالق  كه زوجه ولي در صور
نگر شدن ز ر نمايدالي توا و بوده و مي، وج صب ا مطالبه زوج مديون ا تواند نفقه سابق خود ر

اساس .80»نمايد ين  ر از راه حل مطمين نسبت به نفقه آينده نيز نمي، برا توان تضمينات بيشت
هل تشيع. براي تأمين فوري نفقه جست نه قانون احوال شخصيه ا ه حلي ارايه ، در اين زمي را

 زوج -1: شود هاي ذيل پرداخت مي انتخاب زوجه به يكي از روشبه ، نفقه) 1(«: كرده است
انيازمندي ين قانون فراهم كند هاي زندگي زوجه ر احكام ا به  بق   نفقه زوجه حد اقل - 2. مطا

نقد پرداخت شود به صورت وجه    . روزانه 
اع زوجزوجه مي، نفقه زوجه حق است نه مجرد حكم) 2( از مال او ، تواند در صورت امتن
ه وت زوجب به محكمه شكايت كند و در صورت ف ز ، طور متعارف مصرف نمايد و يا  نفقه او ا

ركه پرداخت مي   . شوداصل ت
نكاح، زوجه در عدة طالق رجعي) 3( ين و فسخ  -مستحق نفقه مي، ايام حمل در طالق با

  .81»باشد 

سر و حرج در فقه و حقوق افغانستان- 3  خاطر ع    طالق قضايي به 

خاطر عسر و حرج در فقه  موجبات ط-1- 3    الق قضايي به 

يي از جانب زوجه عنوان شده عسر و حرج ، يكي از مواردي كه براي درخواست طالق قضا
است زوج  دگي با  به هر دليلي براي زوجه . وي در ادامه زن زوج  اگر ادامه زندگي با يعني 

                                                  
ن-  ٧٩ يزا ، نشر م مامي، مختصر حقوق خانواده سداهللا، ا حسين، صفايي، و ا نجم، -  سيد   . 204ش، ص1381 تهران، چ پ
هل تشيع، ماده-  ٨٠ ه ا شخصي حوال  ند163 قانون ا  . 5 ب
هل تشيع، ماده-  ٨١ ه ا شخصي حوال  ند هاي 163 قانون ا  . 3تا 1 ب
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به نكندمشقت شديد  ا او مي، بار آورد و زوج براي حل مشكل يا طالق اقدام  تواند از قاضي ي
نمايد، حاكم شرع يي    . تقاضاي طالق قضا

ني يي ميفقيهان و حقوقدانا به ادله ، دانند كه عسر و حرج زوجه را موجب طالق قضا
ين مورد خاص استدالل كرده ز آن سخن  چهارگانه مشهور براي ا اند كه در جاي خود ا

  . خواهيم گفت
ر، يكي از فقيهان بزرگ درصورت درخواست زوجه و عدم «: گويدمي ،در مورد مفقودالخب

ن ، صبر يي وي بعيد نيست؛ حتي در مورد مفقود معلوم الحيات با عدم امكا جواز طالق قضا
ين صورت، صبر براي زوجه وي گرچه ظاهر كلمات ، ها و موارد مشابه آن پس در جميع ا

ل فقيهان اج و عدم طالق حاكم به جهت الطالق بيد من أخذ با ا عدم فك ازدو ساق است؛ ام
ن طالق حاكم شد بهمي امكا ن شود قايل به  اگر زوجه جوا خاطر نفي حرج و ضرر به خصوص 

ر در طول عمرش به خاطر ، باشد و صب موجب مشقت شديد براي وي شود و همين طور 
اخبار   . 82»داللت برخي از 

ه نزد حاكم شرع«: برخي معتقدند رگا زوجه، ه به  مضّر  د و  و مشقت شدي ت شد و ثاب، عسر 
به طالق مي، او تقاضاي طالق نمود د ، نمايدحاكم زوج را الزام  و بر امتناع خو ر امتناع كرد  اگ

  . 83»تواند وي را طالق دهدحاكم خود مي، پافشاري داشت
ن عسر و حرج، در فقه حنفي د ندارد، طالق قضايي با عنوا ا مصاديقي از ضرر كه ؛84وجو  ام

احوال شخصيه ك يي معرفي در قوانين مدني يا  شورهاي حنفي مذهب موجب طالق قضا
د شده ز مصداق، ان ز فقه مالكي عمدتا ا م گرفته شده ا است كه باز هم وا هاي بارز عسر و حرج 
نفي حكم مي و آيا عسر! به راستي. است نمايد؟  حرج به معناي ضرر است؟ آيا هر ضرري 

ا مشقت و سختي همراهند استآنچه . بديهي است بسياري از تكاليف ب سختي ، نفي شده 
يعي فراتر رود ز . است كه از حد طب ر تشخيص مرز بين سختي معمولي با سختي فراتر ا معيا

ن. عرف است، حد معمول ر  و شارع عسر: فرمايند در اين خصوص مي، يكي از بزرگا حرج ب
ا نمي و ، خواهد بندگانش ر و توان اشخاص معمولي  مگر از جهت تكاليفي كه بر حسب طاقت 

استمتعار بارت ديگر بايد گفت نسبت عسر. ف در حال عادي ايجاد شده  حرج با ضرر  و به ع
حرج ، معنا كه هر حرج ضرر است اما هر ضرربدين، نسبت عموم و خصوص مطلق است

                                                  
، ج-  ٨٢ يزدي الطباطبايي، تكملة العروة  ، محمد كاظم ه1 سيد  مسأل  . 75، ص 23، 
تحريرالمجلة، ج-  ٨٣ حسين، كاشف الغطاء،   . 95، ص5 محمد 
ل الشخ-  ٨٤ هره، االحوا ست» محمدبن فرقد شيباني«. 348صيه، ص محمد، ابوز را افزوده ا و جنون   . جذام و برص 
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اعده نفي عسر.  مثل تكاليف عبادينيست د  و از سوي ديگر در داللت ق حرج بايد گفت مفا
نه بر نفي هي دارد  تقاعده داللت بر ن   .85 كه قهراً معنايش حرمت فعل اس

لكيان «: نويسديكي از فقيهان معاصر حنفي در باره برخي مصاديق ضرر براي زوجه مي ما
ين كه اگر زوج به زوجه ضرر وارد كند تصريح كرده تواند درخواست طالق  زوجه مي، اند بر ا

مي كه ضر اشد مانند نمايد چه ضرر به صورت مكرر باشد يا مكرر نباشد؛ البته مادا ر آشكار ب
دشنام دادن زوجه تي، حال. زدن يا  در چنين حال است كه  ين  ال ا ا زوجه مي، سو د  آي تواند خو

لكيان در اين باره دو قول دارند يي دارد؟ ما ر . را مطلقه سازد يا نياز به طالق قضا از ديگ
زي روشني در اين باره ديده نشده است يل به طالق مس. فقيهان چي تقل براي گويا ايشان قا

و » ضرر« ند مگر آن كه ضرر منجر به شقاق شود كه در آن صورت طبق احكام شقاق  نيست
به آن رسيدگي مي ن.86»شوداختالف  دگاه مالكيا حكم ، قانون گذاران حنفي،  طبق همين دي

ازهم برگشت به همان چيزي  به طالق قضايي به جهت ضرر كرده د؛ كدام ضرر؟ منظور ب ان
  . گرددر و حرج ميدارد كه منجر به عس

ييدر اين است، كه معيار تشخيص عسر و حرج موجب طالق قضا از ، نوعي يا شخصي 
اي يادشده وعي بودن به ذهن ميكليت آر به ن ر شاي ن اي فقيهان بيشت زفقيها رسيد؛ اما برخي ا

ا نيازمند به قرينه مي ن ر نسته و نوعي بودن آ حرج آن است «: 87داندمعاصر آن را شخصي دا
اعلكه ع ر ف جام آن ب ت بودن ان ه برسخ ا عمل سخت بدانند، الو د . اكثر مردم هم آن ر به مجر
بلكه عموم مردم . توان گفت آن عمل حرجي استنمي، كه عملي بر شخصي سخت آمداين

زمان... هم بايد آن را سخت بدانند افراد و حاالت مختلف ، شهرها، ها عسر و حرج نسبت به 
 نسبت به شخص صدق كند و نسبت به ديگري عسروحرج صدق كند؛ چه بسا آنان فرق مي

ن. نكند ني باهم فرق ميچنا   .88»كندكه در حالت پيري و جوا
يي ر عسر و حرج موجب طالق قضا يشنهاد ، برخي در تعيين معيا يي را پ يه قضا ايجاد رو

ه اين صورت. اند كرده اگر معيار تعيينب بدانيم، كه  به سليقه، نظر قاضي را  يي گر منجر  ا

                                                  
ي- ٨٥ ة بصيرت عد االحكام، مكتب يان قوا ي ب ، النراقي، عوائد االيام ف مولي احمد الثة، -   الث ة  ، الطبع هـ، 1408 قم
  . 23و22صص
طالق ابغض الحالل عنداهللا، ص-  ٨٦ ، الحجي الكردي، ال حمد   . 89 ا
ز- ٨٧ م شيرا مكار  ، اصر ، ص ن هر، . 188ي، قواعد فقهيه ه درخواست شو خواست زن، طالق ب ز طالق به در ه نقل ا ب
 . 106ص
، صص-  ٨٨ نراقي، عوائد االيام حمد، ال مولي ا ونيكي المعجم الفقهي (59- 58  تر  ). 3نسخه الك
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است و  رساند؛ زيرا عرفشود و معيار قرار دادن عرف مارا به مقصد نميشخصي مي متفاوت 
د    .89مشكالت خاص خود را دار

ن نكردهخالصه آ يه  تعيين عسروحرج ارا ز نظر ايشان آن. اند كه فقيهان معياري براي  چه ا
دگي مشترك زوجه شود ق براي عسر تواند مصمي، موجب سختي غير متعارف براي دوام زن دا

ين ا وجود ا يست چنان، و حرج باشد؛ ب وعي ن تشخيص عسر و حرج ن ه كه معيار  كه ديدگا
وعي لكه عالوه بر پذيرش معيارهاي ن حالت و وضعيت شخص از حيثيت ، شخصي نيز نيست؛ ب

  . گيردبايد مورد توجه قرار، هاي متفاوت نيز و وضعيت
نظر دشوار به  ين، رسد ميتعيين مصداق براي عسروحرج امر  فقيهان و حقوقدانان ، روازا 

قنيز براي آن مهر پايان نزده ين موارد قطعي مصدا هاي بارز عسر و حرج است و ال اند كه ا
  . غير

  خاطر عسروحرج در حقوق افغانستان موجبات طالق قضايي به-2- 3 

وب العالج يا صعب ال، قانون مدني عالج زوج بارزترين مصداق عسر و حرج را امراض يا عي
ين قانون ه، برشمرده است؛ البته در ا ن هاي عسر و حرج بهواژ است؛ ولي مصداق هما كار نرفته 
است   :ضررهاي موجب عسر و حرج 

تي مي« دزوجه وق به تفريق نماي اعاده صحت ، تواند مطال كه زوج مبتال به مرضي باشد كه 
اشد او الزم ب لجه  ا مدت طوالني براي معا حوي كه معاشرت بازوج بدون به ن، وي غير ممكن ي

  .90»ضرر كلي متعذرباشد
است، بنا براين مكان پذير شده  به سبب مريضي يا عيبي العالج يا صعب العالج ا در . تفريق 

دگي، هردو صورت د براي ادامه زندگي خانوا زوجه ضرر موجب سختي و تعذر معاشرت ، باي
است. داشته باشد ين در صورتي  قد از وجود آن عيب آگاه نبوده يا  كه زوجه هنگام ع البته ا

باشد و گرنه نمي تفريق نمايدصريحا يا ضمنا راضي ن  تشخيص دهنده اين .91تواند تقاضاي 
ماده  ين قانون178عيوب در  رشمرده شده است،  ا د. اهل خبره ب د ، شاي ين مور ار در ا ين معي ا

اشد ابل عزيرا پزشكان متخصص مي، خاص مناسب ب ا توانند مريضي يا عيب ق ا العالج ر الج ي

                                                  
خانواده، نشر مجمع علمي-  ٨٩ حقوق  مجد- موسوي بجنوردي، سيد محمد  ش، 1386 تهران، چ اول- فرهنگي 
  . 188- 186صص
ماده-  ٩٠ مدني،  يان كرده است. 176 قانون  م را ب ن حك يز همي مصر ن  . ماده نهم قانون احوال شخصيه 
ه-  ٩١ همان ماد مدني،    . 177 قانون 
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ض 179ماده . به درستي تشخيص دهند و در امرا  تفريق در مورد امراض العالج را فوري 
  . صعب العالج را با امكان يك سال مهلت پذيرفته است

است ر دو قسم    :عيوب ب
نع از دخول ميعيوبي جنسي - 1 ت تناسلي مرد (شود مانند جب كه ما ، ) مقطوع بودن آل

 . و خصي بودن زوج)   از عمل جنسي با وجود داشتن لوازم آنناتواني (عنين بودن 

انع دخول نيستعيوبي - 2 ا براي ، كه م دگي ر م زن امراض شديد و مضر است كه دوا ولي 
ر مي م، سازدطرف مقابل دشوا  .... سل و، جنون، برص، مانند جذا

يي در ميان فدر مورد عيوب و ماهيت آن قيهان ها و موجب شدن يا نشدن براي طالق قضا
رخي معتقدند: سنت اختالف استاهل ه، ب اشد چه عيوب ب وب تناسلي ب صورت مطلق چه عي

يي نمي، عيوب ديگر   . 92شودموجب طالق قضا
يگر اگر عيوب در زوجه باشد، برخي د ن ندارد زيرا زوج هر ، معتقدند كه  طالق قضايي امكا
اگر عيوب مي، وقت بخواهد بدهد؛ ولي  نه يعنيتناسلي سهتواند زوجه خود را طالق  ، جب،  گا

د و درخواست طالق زوجه مي، در مرد باشد، و عنن بودن، خصي نماي تواند به قاضي مراجعه 
ه ، يكي از فقيهان حنفي. كند معتقد است كه زوجه در جنون و برص و جذام نيزحق رجوع ب

نان ايشان اكنون حقوقدا ا دارد؛ البته  يي ر و درخواست طالق قضا نظري، قاضي  ين  ه دوم را در ا
اب تمثيل بر ميامراض ديگر نيز سرايت مي ددهند و آن را از ب   . 93شمارن

اگر آلت تناسلي زوج ، طبق فقه حنفي، صورت ارجاع موضوع از سوي زوجه به قاضي در
وب(قطع شده باشد د؛ در صورت خصي و يا عنين قاضي فورا طالق را واقع مي، )مجب ساز

  . دهده مياو را يك سال فرصت معالج، بودن
تفريق به خاطر عيب عبارتند از   :شرايط 

نمايد - 1  .  زوجه از قاضي تقاضاي تفريق 

تق نداشته باشد،  خود زوجه درخواست كننده - 2 وب تناسلي از قبيل قرن و ر  . عي

وب آگاه نباشد - 3 ين عي ز ازدواج از ا  .  قبل ا

به وجود آن عيوب راضي نباشد - 4 دواج   .  بعد از از

                                                  
م االندلسي، المحلي، ج-  ٩٢ حز  . 109، ص10 ابن 
انو االحوال الشخصيه السوري، ص-  ٩٣   . 232 السباعي، مصطفي، شرح ق

، فريد، فتيان، شرح االح را تنها در . ( 147، همان، ص)عراق(وال الشخصية و نيز يوسف طالق قضايي  يفه و ابو  ابوحن
ي ري م شيباني در جذام، برص و جنون نيز جا و محمد بن فرقد  ند عيوب تناسلي   .  )دان
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ء شته باشد و گرنه يك سال به او مهلت داده ميمريضي ديگري ندا،  زوج - 5 شود تا شفا
به وي فرصت داده مي  . شودبيابد و سپس يك سال ديگر براي درمان عنيني يا خصي بودن 

اج و دخول عارض شود در نزد حنفيان زوجه حق درخواست ، اگر عيوب تناسلي بعد از ازدو
يي ندارد   . 94طالق قضا

كه جمهور فقيهان براين باورند در صورتي«: گويدين مورد مييكي از حقوقدانان معاصر در ا
نمايدمي، هريك از زوجين در ديگري عيب يا مرضي بيابد يي  هرچند در ، تواند تقاضاي جدا

وب و چه به نظر من درست ميآن. تعداد اين امراض اختالف دارند رسد آن است كه عي
م برده ن نا ا ،  بلكه هر عيبي كه سبب تنفر زوج گرددحصري نيست؛، اند امراضي را كه فقيها ب

اج كه رحمت است، هدف ازدو ا ، دوستي و بقاي نسل  بعد از ن لم  زگاري ندارد و طرف سا سا
يي دارد، اميدي از شفاي جانب مريض ين باورند كه . حق درخواست جدا فقيهان حنفي بر ا

اختيار طالق  داين حق تنها مال زوجه است نه زوج زيرا وي در اصل نيز    . *95»را دار
ين، قانون مدني  هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد : 179ماده«: باره مقرر داشته استدر ا

اشد ده صحت وي غير ممكن ب بدون تعويق به تفريق زوجين حكم مي، كه اعا . نمايدمحكمه 
اشددر صورتي محكمه مطالبه ، كه عيب قابل عالج بوده و مدت طوالني براي معالجه الزم ب

وز از يك سال نباشدرا تا مدتيتفريق  تعويق مي، كه متجا   . 96» اندازدبه 
هل تشيع و آن را ، قانون احوال شخصيه ا ته  ا نپذيرف وب تناسلي ر به خاطر عي طالق قضايي 

به خاطر امراض صعب العالج  يي  احكام فسخ ازدواج قرار داده است؛ اما طالق قضا داخل در 
ن نموده است تحت عنوان 141يا العالج را در ماده    . مصاديق عسروحرج براي زوجه بيا

فغانستان تحت عنوان  به «مورد كلي و اصلي براي عسر و حرج در قانون مدني ا تفريق 
است183ماده. آمده است» خاطر ضرر ه مقرر داشته  ين بار   : در ا

                                                  
 . 234 همان، -  ٩٤
ة-  ٩٥ ة وهب مكتب  ، حل مشكالتها في ضوء االسالم و  ة  م االسر تاسعة،  قاهره، ال-  عبدالرحمن، الصابوني، نظا ة ال طبع
  . 151 و 149م، ص1983
ل شخصيه امارات متحده عربي، در ماده*  گري «: ، چنين مقرر داشته است134قانون احوا ر دي جين د ز زو يكي ا هرگاه 

شد  ممكن نبا ر  ا ضر ي قابل عالج باشد كه تحمل آن جز ب مان طوالن ر ز ا د و ي شد  با ابل عالج ن يابد ق عيب مستحكمي را ب
جذام  ند جنون،  يمان شد و ديگري از آن ب جود داشته با بل از عقد و يب ق ين ع يا بعد از عقد و برص، چه ا شد و  خبر با

و طرف ديگر به آن راضي نباشد رض شده   . »عا
ماده هاي-  ٩٦ مدني،   . 180و179 قانون 
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زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند« كه دوام معاشرت را در چنين حالت ، هرگاه 
نمايدمي، مثال زوجين غيرممكن گرداندبين ا   . 97»تواند از محكمه مطالبه تفريق 

ن شد كه اصوال ضرر معادل عسر و حرج نيست ر عسر . در بحث فقهي اين فصل بيا ته ه الب
اشد و حرجي نباشد، و حرجي مضر است ين. اما ممكن است مواردي ضرري ب جا در ا

ين تفاوت قانون ا دقت نظر در ا يي يا تفريق برشمرده است ضرري ر، گذار ب ا موجب طالق قضا
د ين امثال زوجين غيرممكن گردان ام معاشرت را در چنين حالت ب و . كه دو يعني عسر  اين 

ين صورت. حرج د . كندزوجه از محكمه تقاضاي تفريق مي، در ا در صورت اثبات ضرر مور
ا ثابت گر«: نمايدمحكمه حكم به تفريق مي، ادعا د ادع ه ضرر مور رگا ين ه و اصالح ب ديده 

د    98.»نمايدمحكمه به تفريق حكم مي، زوجين صورت گرفته نتوان
دهد تا موضوع را به حكمين از طرف زوجين ارجاع مي،  در صورت اثبات نشدن ضرر

بق با آن حكم  نمايد و قاضي مطا ارايه  ا به محكمه  دگاه خود ر و دي موضوع را بررسي كرده 
  . 99صادر خواهد كرد

ر يند، قانونگذا ز ديدگاه جا مصداقر ا به مثبت و ا ز ضرر را ارايه ننموده كه به نوعي جن هاي ا
ز ميمثبت از آن. جنبه منفي دارد، ديگر ر  رو كه دست قاضي را با ا با فراغت بيشت گذارد ت

به اجراء بگذارد و منفي از آن جهت است كه موجب سعي كند معيارهاي عدالت را درجامعه 
رخي از قضات كم تجربه كردن قاي عملسليقه ضات و قرباني شدن عدالت و حق در دستان ب

  . خواهد شد
ده  تشيع141بندهاي از ما است،  قانون احوال شخصيه اهل  ) 2(«: در اين مورد مقرر داشته 

بل تحمل براي زوجه شود ا عسر و حرج غير قا ه دوام زوجيت موجب ضرر ي تواند او مي، هرگا
ن. الق نمايدبه محكمه مراجعه و تقاضاي ط چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه چنا

به طالق مي، ثابت شود ار ميسر نباشدمحكمه زوج را مجبور  و هرگاه اجب به اذن ، نمايد  زوجه 
  .100»شودقاضي طالق داده مي

انون مدنيتفاوت، در اين بند به كار ، نخستين تفاوت. خوردبه چشم مي، هاي با مقررات ق
ار وارد چرخهاست كه تقريبا » حرج«و » عسر«هاي  رفتن واژه ول ب گذاري در اي قانونبراي ا

                                                  
  . 183همان، ماده - ٩٧
ه-  ٩٨  . 184 همان، ماد
ه-  ٩٩   . 185 همان، ماد
ماده-  ١٠٠ هل تشيع،   . 2 بند 141 قانون احوال شخصيه ا
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است خست. افغانستان شده  ن است كه در مرحله ن به طالق مي، تفاوت دوم آ زم  ، شودزوج مل
نكاف كرد ن، اگر است ه . دهدگاه قاضي زوجه را طالق ميآ يي ب لي كه در مورد طالق قضا در حا

ا ، رر داشته بود كه به محض ثابت شدن ضررقانون مدني مق، » ضرر «خاطر  محكمه زوجه ر
هد داد ين دو حكم تأثير گذار باشداندك مي اين تفاوت. طالق خوا . تواند در مورد مباني ا

لممتنع«تواند مبناي حكم اين ماده از قانون احوال شخصيه مي . نيز قرارگيرد» الحاكم ولي ا
ين حكم است، مالحظه كردشود بين اين دو قانون تفاوت ديگري كه مي ه ا ه ب وع نگا . زاويه ن
ين قانون حمل باشد، بر اساس ا بل ت موجب طالق ، اگر عسر و حرج براي شخص زوجه غير قا

ي است؛ درحال ر ،  قانون مدني183كه در مادهقضايي  زوجين معيار قرا وضعيت اقران و امثال 
ر ضرر را دارد   . گرفته است كه شايبه نوعي بودن معيا

احوال شخصيه 3بند  يفي ، همان ماده از قانون  يه تعر ا با ارا منظور خويش از عسر و حرج ر
ا عسروحرج مندرج فقره ) 3(«: تر ساخته است روشن  اين ماده عبارت از وضعيتي 2ضرر ي

و  دگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته  است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زن
باشد   . »تحمل آن مشكل 

ضرر يا عسر و ، توان بر تركيب اين دو بند گرفت آن است كه بند دومكه ميها ايرادي تن
ي است؛ در حال نسته  بل تحمل را موجب طالق قضايي دا ر ، كه بند سومحرج غير قا آن را تفسي

دشوار براي زوجه نموده است ين ساختار. به وضعيت  ركيب . رسداندكي متناقض به نظر مي ا ت
ين ماده ز مشكل داردساختاري ا لي.  ني و تبيين زيادي نموده؛ در حا كه عسر و حرج را تفسير 

بل تحمل بودن دشواري و غير قا   . در درون عسر و حرج نهفته است، معناي 
يي را چنين بر ، قانون احوال شخصيه رخي از مصاديق بارز عسر و حرج موجب طالق قضا ب

  :شمرده است
ز جمله مصاديق عسرو حرج محسوب ميموارد ذيل در صورت احراز توسط محك... « -مه ا

  :گردد
وجه - 1 از يك سال بدون عذر م  . ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حد اقل به مدت بيش 

ات الكلي - 2 اع مواد مخدر و مشروب يكي از انو  . كه اراده را مختل كنداعتياد زوج به 

به حكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در ه - 3 نگام محكوميت زوج 
اشدزوج مدت پنج سال از مدت محكوم، تقاضاي طالق نموده ب  . بها را سپري 

حمل نباشدولت - 4 بل ت ر زوج كه عرفا باتوجه به وضعيت زوجه قا  . كوب يا هرگونه سوء رفتا
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ا مختل   - 5 دگي مشترك ر ا ساري كه زن ني ي لعالج روا به امراض صعب ا ابتالي زوج 
 .101»نمايد

ا شامل ميدايره وسيعي، هااين مصداق ته از موضوعات ر تمثيلي ، شود؛ الب ين موارد نيز  ا
  . است نه حصري

به عنوان ، جا آن است كه در قانون احوال شخصيه  نكته آخر قابل ذكر در اين حبس زوج 
ا در قانون مدني است؛ ام حبس ، 196ماده ، يكي از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب شده 

يي غايب مفقو ني آن. د قرارگرفته استدر ذيل بحث طالق قضا ا ، قبال بيان شد كه يكي از مب
است ني. قياس محبوس به غايب  د همين تفاوت در مبا ين ، شاي ين تفاوت ساختاري ب موجب ا

تشيع و قانون مدني به خاطر ، قانون احوال شخصيه اهل  و يا تفريق  در خصوص عسر و حرج 
اشد و گرنه در نفس حكم نظر نمي، حبس شده ب به  تي    . سد و ايرادي هم بر آن نيسترتفاو

خاطر امتناع زوج از وظايف زوجيت-4   )غير از انفاق( طالق قضايي به 

قضايي به خاطر امتناع زوج از وظايف زوجيت در فقه- 4-1    طالق 

از جمله مواردي است ، امتناع زوج از وظايف زوجيت و سوء معاشرت يا بدرفتاري با زوجه
نمودهتوكه به استناد آن حاكم شرع مي ا ، اند در زندگي خانوادگي زوجين دخالت  زوجه ر

يي دهد اگوني دارد رفتاري صورتسوء معاشرت يا بد. طالق قضا معيار براي تقاضاي ، هاي گون
يي ا ، طالق قضا زوجه شود كه ب تي است كه موجب ضرر و حتي حرج براي  آن نوع سوء معاشر

رگاه چنين مشكالتي دگي برايش سخت گردد؛ ه  پيش آيد و زوج از طالق دادن آن دوام زن
د ا تغيير رفتاري خويش سرباز زن ين، زوجه ي   . دهدزوجه را مستقال طالق مي، صورت حاكمدر ا

اغلب مصداق شايد با دكي تسامح بتوان  اع از وظايف زوجيت را در درون مبحث  ان هاي امتن
يي به هميت ايطالق قضا به تناسب ا الزم به ، ن موضوعخاطر عسر و حرج و ضرر جاي داد؛ اما 

  . نظر رسيد كه مدخل مستقلي براي آن در نظر گرفته شود
به شخصيت وي، زدن زوجه اگر ، اذيت و آزار يا توهين  ن او  افت يا خاندا به شر يا اهانت 
د ر ياب لمداد شودتواند نمونهمي، استمرا ز سوء معاشرت يا امتناع از وظايف زوجيت ق . 102هاي ا

                                                  
ه3 همان، بند-  ١٠١  .  ذيل ماد
رالهادي-  ١٠٢ ين الشرع و العرف، دا طالق ب مشاكل ال بداهللا،  ، ص2006 بيروت، الطبع االولي، -  حسان، محمود ع  . 219م
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ين قبيلطور در مورد دوري ازهمين ز ا ز .103 فراش زوجه و ترك مضاجعت و اموري ا  امتناع ا
ييمي، با تحقق شرايطي انجام وظايف زوجيت   . گرددتواند موجب طالق قضا

م وظايف زوجيت دستور به حسن معاشرت و انجا گرچه در قرآن كريم و سنت ، موضوع 
د ين موضوع و ضمانت اجراهاي آن104نبوي ريشه دار در فقه مذاهب ، اليليبنا به د، ؛ اما خود ا

بينيم برخي از مصاديق رو است كه مياز اين. تنها در ذيل مباحث ديگر آمده است، اسالمي
ن » شقاق  «برخي تحت عنوان ، » ضرر« اين موضوع تحت عنوان  و شماري در ذيل عنوا

  . 105بيان شده است»  حرج «و » عسر «
با او ...  بر زوج حقوقي چند هستزوجه را... «: گويدمي، يكي از فقيهان بزرگ امامي

ز ) زوجه( نكند و او را اذيت نكند؛ پس هرگاه زوج تخلف كرد ا بدون وجه شرعي كج خلقي 
به زوجه نفعي نكرد د به حاكم شرع رجوع مي، حقوق زوجه و مطال كند و بعد از ثبوت در نز

و را الزام و اجبار مي وفاي حقوق يا بر طالق دادن زوجهحاكم ا رگاه براي حاكم علم . كند بر  ه
به اين روف نميحاصل شود  به حقوق زوجه نميكه زوج سلوك به مع ا كند و وفاي  كند او ر

اجبار منافي صحت طالق نيستاجبار مي ين  ر طالق و ا   . 106»... كند ب
ز وظايف زوجيت اع زوج ا به تناسب وضعيت و نياز جامعه، در مورد امتن ن معاصر  ، فقيها

ر گفته ز فقيهان معاصر در پاسخ اين سوال كه .اند سخن بيشت ا : يكي ا ز مقاربت ب رگاه زوج ا ه

                                                  
ج- ١٠٣  ، بركات، الشرح الكبير كي، ابوال كتب العربية2 سيد احمد الدرديرالمال ء ال يروت، بي-، دار احيا سيد . 431تا، ص ب

ج نميمحمد كا ست كه اگر زو تقد ا ، ظم طباطبايي يزدي نيز مع رد گهدا يل جنسي راضي ن تواند زوجه خويش را در تما
هد يد طالقش د يرك به سيدمحمد. با ثقي، اليزدي، العروةكاظم، طباطباي  . 501، ص5جالو

ء آيه هاي، -  ١٠٤ و128- 34- 19 نسا   ...  
موضوع به صورت اس-  ١٠٥ يشين، در مورد اين  يهان پ گر،  از فق حث دي تقاللي، كسي بحث نكرده است؛ اما ضمن مبا

بدالعزيز بن تاب مهذب بهقاضي ع ي به بحث   براج طرابلسي در ك ه كاف ه حكميت » شقاق«انداز رجاع ب و ا م  ت حاك خال و د
ينابيع الفعبد العزيز، قاضي بن. (پرداخته است سلسلة  يد،  وار قل از علي اصغر مر طرابلسي، المهذب، به ن جالبراج ال  ،  20قهيه
طالق، ص رد. 142ال ه همين امر اشاره دا ر فقه القرآن نيز ب وندي د همان، ص. را واريد،  مر ي اصغر  ) 230رك به عل ز .  ا

يت اهللا شيخ حسين حلي، در كتاب  م آ مرحو خران ظاهرا  جه و آثارهاالوضعيه«متأ ه تفصيل » حقوق الزو در اين مورد ب
قل قول نها به ن ه ما ت ست ك ه ا افتيمهاي اسخن گفت يشان دست ي زوجيت، . ز ا وظايف  ج از  ف زو يشان، تخل ه ا طبق ديدگا
معاشرت و مضاجعت، حسن  تي... اعم از انفاق،  ر صور ا بدون تقصير، د ز تقصير وي باشد ي ه زندگي چه ناشي ا كه ادام

خواهد كرد م شرع رجوع  ه حاك زد، زوجه ب ري مواجه سا ان. خانوادگي را با دشوا ه  را مجبور ب م، زوج  ا حاك وظايف خود ي جام 
هد نمود خوا ز باب . طالق  ، حاكم ا هردو ج از  تناع زو ر صورت ام ي الممتنع«د را خود طالق خواهد داد» الحاكم ول ( زوجه   .

 ، سد اهللا امامي، مختصر درحقوق خانواده تر ا ي و دك حسين صفاي تر سيد  قل از دك ، به ن شيخ حسين، الحلي، حقوق الزوجة
)202ص  .  

جامع ا ميرزابوالقاسم،-  ١٠٦ سداهللا، پيشين، ص508الشتات، صقمي،  قل از صفايي، سيد حسين و امامي، ا  . 203 به ن
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اع كند در حالي اشدزوجه خويش در مدت طوالني امتن ا حاكم شرعي ، كه زوجه جوان ب آي
ينمي نفقه او را ميتواند زوجه وي را طالق دهد؟ با علم به ا   :نويسدمي دهد؟كه 
يش از چهار ماه با « زوج از سوي حاكم شرع بر مقاربت يا طالق ، شداگرمدت ترك مقاربت ب

  . 107»دهدحاكم زوجه وي را طالق مي، اگر از هر دو امتناع كرد، شوداجبار مي
ر از مراجع معاصر مي د قاعده : فرمايديكي ديگ اثبات حق طالق براي حاكم شرعي به استنا

ر(و) الضرر( كه  شود؛ در حاليكه زوجه از حقوق زوجيت خود محرومدر موردي است) الضرا
هي نيز براي استيفاي آن وجود نداشته باشد؛ بدين به كرده و را ن آن را مطال صورت كه امكا

به استيفاي حقوق وي حت ين،  با تعذيرااجبار زوج  اشد؛ مانند ا كه زوج مفقود وجود نداشته ب
اشد اجبار زوج به طالق زوج نيز وجود نداشته ب اهي براي  ين صورت در ا. يا غايب باشد و ر

و حاكم نيز مؤظف به زوجه مي، شودكه گفته مياست تواند از حاكم شرع تقاضاي طالق كند 
ن. باشداين طالق نافذ مي. اجابت درخواست طالق وي است كه صاحب عروه نيز در چنا

استناد كرده است   . 108طالق حاكم به قاعده الضرر و الضرار 
يگر مي رگاه زوج: فرمايدايشان در جاي د دستور شريعت اذيت ،ه رخالف  -زوجه خويش را ب

نمايدزوجه مي، كند ا به حاكم شرع ارجاع  و ، تواند موضوع ر ازدارد  ا از اذيت و ستم ب ا زوج ر ت
ا زوجه الزام كند يكي ب به ن نمايد، اگر اطاعت نكرد. به معاشرت  تعزيرش  ه خويش  . طبق ديدگا

و ، زوجه حق مطالبه طالق دارد، تأثير نداشت، اگر بازهم اگر زوج از دادن طالق امتناع كرد 
اجبار وي بر طالق نيز وجود نداشت   . 109دهدخود او را طالق مي، حاكم شرعي، امكان 

ا امتناع زوج از وظايف زوجيت حت، در فقه حنفي  تحت اطالق به خاطر سوء معاشرت ي
ين خالء را با استفاده از فق، البته حقوقدانان. عنوان ضرر نيز وجود ندارد ه مالكي به كمال ا

ت   .110پركرده اس
  

                                                  
سوال-  ١٠٧ شاد السائل، ص  ، گلپايگاني، ار رضا محمد   . 105، ص400 سيد 
ي-  ١٠٨ ة اهللا العظمي السيد السيستان مكتبة آي ، نشر  ر و الضرار اعدة الضر  قم، الطبعة -  سيدعلي، سيستاني، ق
، 1414االولي  . 295صهـ
نهاج الصالحين، ج-  ١٠٩ مسأله109، ص3 سيدعلي، سيستاني، م  ،360 . 
ردن، و چنان-  ١١٠ ، كويت، ا ، سوريه مصر ه  شخصي ل  حوا ن ا ر قواني چشم مي... كه د ه  رداحكام مربوطه ب ي از. خو  دسوق

ير مي ح الكب خود بر شر ه  حاشي يهان مالكي، در  ، زوجه مي: نويسدفق ند رد ك وا ر  وج برزوجه ضر اند درخواست طالق تواگر ز
زدن و دشنام به زوجه . نمايد ند  مان يد ضرر آشكار باشد  ؛ البته با شد يا نباشد ن (چه ضرر به صورت مكرر با شمس الدي

ير، ج ح الكب ن عرفة، الدسوقي، حاشية الدسوقي علي شر )تلخيص شده. 345، ص2محمد ب  .  
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قضايي به خاطر امتناع زوج از وظايف زوجيت در حقوق افغانستان- 4-2    طالق 

ت، در حقوق افغانستان به صورت ، به تبع فقه اسالمي، بحث امتناع زوج از وظايف زوجي
ز اين. فرعي مطرح شده است ته استمي، روا ين ديگر جا گرف . بييم كه مصاديق آن ضمن عناو

تفريق به خاطر ضرر است، در قانون مدني، در عنوان مربوط به  ين بحث مطرح شده  ه «: ا هرگا
زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال  زوجه از معاشرت با 

د يدمي، زوجين غير ممكن گردان هرگاه ضرر ) 1(«. 111»تواند از محكمه مطالبه تفريق نما
رفته نتواندمورد ادعا ثابت گر ين زوجين صورت گ به تفريق حكم ، ديده و اصالح ب محكمه 

است.112»نمايدمي ز همديگر تفكيك شده  ين ماده دو حالت ا ء .  در ا اگر زوجه مدعي سو
ين امر ثابت شد زوج و امتناع وي از وظايف زوجيت گرديد و در محكمه ا قاضي ، معاشرت 

لمت آميز تالش م ز طرق مسا كه اقدامات وي در صورتي، نمايدينخست براي حل مشكل ا
رساز نشد ا ثابت كند. هدزوجه را طالق قضايي مي، كا اگر زوجه نتوانست ادعاي خويش ر ا  ، ام

ين منجر مي از سوي طرف شود كه در اين صورت قضيه به حكميت و انتخاب دو داور عادل 
است185حكم آن در ماده   .  قانون مدني بيان شده 

هل نيز ضمن آوردن مفاهيم و مصاديق موضوع امتناع از ،  تشيعقانون احوال شخصيه ا
يي ني را به ، وظايف زوجيت و ضمانت اجرايي آن از جمله طالق قضا به صورت مستقل عنوا

اع از انجام وظايف . آن اختصاص نداده است از جمله موضوع طالق قضايي به خاطر امتن
يه شده براي عسروحرج زوجيت را مي  اين قانون مشاهده 141در مادهتوان در مصاديق ارا

  : نمود
ز جمله مصاديق عسرو حرج محسوب مي... « -موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه ا

  :گردد
وجه - 1 از يك سال بدون عذر م  . ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حد اقل به مدت بيش 

ات الكلي - 2 اع مواد مخدر و مشروب يكي از انو  . كندكه اراده را مختل اعتياد زوج به 

م  - 3 به حكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگا محكوميت زوج 
اشد، تقاضاي طالق نموده ب  . زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپري 

حمل نباشدولت - 4 بل ت ر زوج كه عرفا باتوجه به وضعيت زوجه قا  . كوب يا هرگونه سوء رفتا

                                                  
مدني، ماده-  ١١١  . 183 قانون 
ه-  ١١٢  . 184 همان، ماد
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دگي مشترك را مختل ابتالي زوج به امراض صعب العالج  - 5 ني يا ساري كه زن روا
  . 113»نمايد

   نتيجه 

يي معرفي گرديد، موارد ذيل، در اين فصل وجبات طالق قضا   :به عنوان م
يي زوجه غايب مفقود الخبر و محبوس   . طالق قضا

يي نفقه زوجه، طالق قضا زوج از تأمين    . به جهت امتناع يا عجز 
يي   .  زوجهبه جهت ايراد عسر و حرج بر، طالق قضا

اع زوج از وظايف زوجيت  يي به جهت امتن ز انفاق ( طالق قضا   . )غير ا
زوجه او ، زوجه غايب مفقود الخبر كه مدت طوالني خبري از مرگ و زندگي او نباشد

د موضوع را به قاضي ارجاع دهد مي و ، طبق فقه اماميه. توان زوجه  ر سال صبر  پس از چها
از جهت توانقاضي مي، وجوي زوج مزبور جست ر زوجه  دهد؛ البته اگ يي ب د زوجه را طالق قضا
طبق قانون . صبر كند بهتر است، تا معلوم شدن وضعيت زوج، دچار مشكل نشود... نفقه و
بگذرد و زوجه از اين بابت متضرّر شود، مدني ر ا دحت، اگر سه سال از مفقود شدن زوج 

يي نمايدتواند از باب ضرر مي، اش از مال زوج صورت تأمين نفقه   . در خواست طالق قضا
نستان و ، زوجه شخص محبوس به حبس طوالني مدت فغا ين ا با تفاوت شرايط در قوان

در مباني فقهي مطرح است اب ايراد ضرر و حرج بر زوجه، تفاوتي كه  در صورت ، از ب
و امتناع زوج از طالق   . گرددمطلقه مي، از سوي قاضي، درخواست زوجه 

لي از تأمين نفقههرگاه زوج با تمكّن  خود داري كند و يا به جهت فقر از تأمين ، زوجه ما
اشد ز موضوع، آن ناتوان ب زوجه و احرا زوج از سوي قاضي مأمور به ، در صورت درخواست 

ا طالق مي قه ميقاضي، در صورت امتناع. گرددتأمين نفقه و ي و را مطلّ   . سازد خود زوجه ا
اع زوج از وظايف زوجي ت و يا ايراد ضرر به زوجه و سوء معاشرت كه منجر در صورت امتن

زوجه شود نمايدزوجه مي، به عسر و حرج براي  تي . تواند موضوع را به قاضي ارجاع  در صور
ز شود تي از قبيل حكميت و، كه احرا تمهيدا ر نيست و  يط مزبور قابل تغيي .. شرا ز . كاري ا

ز انجام وظايف خانوادگي خويش و تواند قاضي مي، امتناع كند،  يا طالقپيش نبرد و زوج نيز ا
به   . مطلقه سازد، صورت استقالليزوجه مزبور را 

  
                                                  

 .  ذيل ماده3د همان، بن-  ١١٣



  

  

  

  

  

  

در قبال جرايم مواد مخدر سياست جنايي مشاركتي   پيشگيرانه 

در قانون جديد مواد مخدر  )1389(عنصر فراموش شده 

  احمد رضا صادقي

  

  

  چكيده

جديد در قبال مواد ون  قان مدن  ا روي كار آ فغانستان وارد ب ، ا  مخدر
هشتمين مرحله از قانون گذاري در قبال اين پديده مجرمانه گرديده 

س گزارشاهاي رسانه. است ، بر اسا مار  از طرف ديگر ، روز به روز بر آ ها
قربانيان مواد مخدر از جمله معتادين افزوده مي آيا تورم . گردد مجرمين و 

جنايي اتخاذ شده در قبال كيفري در اين رابطه، ارتباطي با نوع سياس ت 
اين پديده مجرمانه دارد يا خير؟ آنچه كه در اين نوشتار به بررسي گرفته 
ا مواد  جديد مبارزه ب شده است، نوع سياست جنايي اتخاذ شده قانون 

آن در قبال پديده مواد مخدر مي   . باشد مخدر و كارآمدي 

  

  مقدمه 

افزون پديد ا شاهد رشد روز  اشكال متنوع و   هدر دوره معاصر م هاي مجرمانه، همراه با ظهور 
يم سازمان يافت   و بزه متعدد بزه ز ( هاي همانند مواد مخدر  كاري به خصوص در عرصه جرا ا

اكارآمدي و عدم . هستيم) زرع تا توليد و استعمال ني، ن كه اين امر در واقع بيانگر نوعي ناتوا
تي در به دول هاي صرف كيفري در   كار گيري ضمانت اجراموفقيت نظام عدالت كيفري، صرفاً 
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ه . رساند كاران را مي كاري و اصالح بزه زمينه پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با بزه لذا ب
يي و ساير برنامه تقويت سياست جنا دي و جرم   منظور  تصا اجتماعي، اق هاي فرهنگي، 

هاي سياست جنايي توجه   شناختي در اين عرصه، به واقعيت مشاركت جامعه مدني در برنامه
يي بر پايه مشاركت هر چه وسيع ز سياست جنا است و گرايش جديدي ا ن  شده  تر و فعال اركا

ر، بزه  جامعه مدني اعم از بزه ين  ، نهاد ديده  كا و به ويژه مردم در مراحل مختلف تدو هاي مدني 
يي خصوصاً در مراحل عملي و اجراي همانند پيشگيري از و و اجراي سياست جنا وقوع جرم   

ركتي «مرحله پاسخ دهي مطرح شده است كه از آن بعنوان  يي مشا ياد » سياست جنا
  . گردد مي

ر مورد بررسي قرار مي ين نوشتا يي مشاركتي در  آنچه كه در ا د، بررسي سياست جنا گير
يشگيري از جرايم مواد مخدر در آخرين قانون مصوب  ه )1389 (رابطه با مساله پ ، از ديدگا

اشد ي ميانتقاد   . ب

  تعريف 

اصل مساله يعني  ركتي پيشگيرانه«قبل از بررسي  يي مشا در قانون، شايسته » سياست جنا
ن در قانون  يل آ ه به تحل است ابتدا مفاهيم و اركان عنوان موضوع را بررسي نموده آنگا

  . بپردازيم
يي لماني در سال 1سياست جنا ر توسط فوئر باخ آ ين با اول د، از  مطرح گردي1381 براي 

يي شامل مجموعه شيوه شود كه دولت از طريق  هاي سركوبي مي  ديدگاه ايشان سياست جنا
تي، . م(دهد ها عليه جرم واكنش نشان مي ها و با توسل به آن آن از ). 23: 1381دلماس مار

رويكردي مضيق و يا به اصطالح سياست كيفري ياد مي به عنوان  امروزه  ه ايشان  د  ديدگا گرد
و اقدامچرا كه تد ز طرف ديگر كامالً جنبه رسمي  بيرها  د و ا ر آميز دار ها، عمدتاً جنبه قه

نسه . دارد) دولتي( نم دلماس مارتي در فرا يكردي جديد توسط خا ه، رو ين ديدگا بل ا در مقا
به اصطالح رويكرد موسع ناميده مي) 1983 ( است كه  ه، سياست . شود ارايه شده  ين ديدگا از ا

ا توسل به آن  روشمجموعه«شامل  جنايي اجتماع ب ن  هايي مي شود كه هيات  ها به ساما
تي، ( » ها در قبال پديده مجرمانه، مي پردازد دهي پاسخ كه چنان). 23: 1381دلماس مار

ين فرايند  اي فوئرباخ، نه تنها دولت در ا دگاه آق ين ديدگاه بر خالف دي مشاهده گرديد، در ا
                                                  

، مقدمه- ١ رضا رك، صادقي، احمد  زدهم، شماره    وا نامه عدالت، سال د ست جنايي، ماه م سيا سد 90اي بر مفهو ، ا
 . 166، ص 1389
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و مردم نيز در قالب نمايد بلكه، جامعه مدني نقش ايفا مي اجتماع«   توانند در  مي» هيات 
يكرد سزادهندههمچنين پاسخ. اعمال سياست سهيم باشند ز صرفاً رو بلكه در . گي نداردها ني

تي و نظبا . . قالب پيشگيري، ترميمي، ا   . تواند صورت گيرد نيز مي..
يي، از لحاظ كاربردي و در نظر دانشمندان و صاحب نظران سياست جنا  صحنه عمل، به 

يي به چهار دسته متفاوت تقسيم مي ن ) 1: گردد سياست جنا تقنيني، كه هما يي  سياست جنا
است يه جرم  اكنش عل يي قضايي، كه شامل ) 2. تدبير قانون گذار در مورد و سياست جنا
اجرايي، كه در ) 3. شود برداشت قوه قضاييه از سياست جنايي تقنيني مي سياست جنايي 

رل جرم و واكنشواقع نحوه درك و ن   اجراي قوانين و احكام قضايي در مورد كنت هاي ضد آ
است در بردارنده ) 4. باشد مي به از سياست جنايي ممكن  ين جن ركتي، ا يي مشا سياست جنا

اشد حالت يشين ب ز . هاي پ ركتي، با هر كدام ا به عبارت ديگر ممكن است سياست جنايي مشا
اجرسياست جناي تقنيني، قضايي و  يي در ارتباط نزديك باشدهاي،    . ا

نظام يي در  هاي  اين جاست كه در واقع تجلي حضور و نقش جامعه مدني در سياست جنا
وع نظام در مراحل . گردد مختلف كشورها مشخص مي به ن در اين رويكرد مردم با توجه 

وع  رحله تعيين ن رل و پيشگيري و حتا در م يي به منظور كنت يي و اجرا مختلف تقنيني، قضا
به پديدهپ به عبارت ديگر قلمرو يا دامنه سياست . نمايد هاي مجرمانه نقش ايفا مي  اسخ 

و اجراي سياست جنايي مي ين  تمام مراحل تدو ركتي شامل  ين جنايي مشا شود كه البته در ا
به پديده مجرمانه  اكنش  ري و مرحله و يي كه شامل پيشگي ميان، مرحله اجراي سياست جنا

هميت بي مي رخوردار ميباشد، از ا ري ب   ).141: 1386رستمي،  (باشد شت
يي مشاركتي، جديدترين و مهم يي محسوب  سياست جنا ترين گرايش مبحث سياست جنا

و  گردد كه در دوره معاصر در سيستم مي اجتماعي  به داليل سياسي،  هاي حقوقي مدرن بنا 
م عدالت كيفر ني نظا اكارآمدي و ناتوا يل ن به خصوص به دل و  استفاده جرم شناختي  ي در 

ز ابزار روز پيدا  صرف ا ه، ب مقابله با پديده مجرمان هاي سنتي زرادخانه حقوق كيفري جهت 
ر . و بنابراين از عمر آن بيش از چند دهه نمي گذرد. كرد اما در همين مدت كوتاه، آثا

ه  ارزشمند مفيدي برجاي گذاشته و به سرعت در حال تحول و تكامل مي اشد، تا جايي كه ب ب
اساسي و اصلي بسياري از كشورها و سازمانعنص لي از جمله سازمان ملل  هاي بين ر  لمل ا

ين ضرورت ). 141: 1386رستمي، ( متحد تبديل شده است  د كه، ا نمان ته ناگفته  حضور  (الب
بدين جهت كه ) فعال جامعه مدني لكه  نه از آن جهت است كه نقش دولت كاسته گردد، ب
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بايستي طبيعتاً مشاركت جامعه مدني بعنوان كنشگران  يي مطرح بوده و  عمده سياست جنا
لي نيز داشته باشند  ژ،  (فعا   ).139: 1382الزر

ري  د، مفهوم پيشگي ت به آن پرداخته شو آخرين مفهومي را كه بايستي در اين قسم
ته خود نياز به بحث مستقل دارد مي به طور كلي پيشگيري شامل مجموعه . باشد كه الب اما 
كاري، كاهش احتمال جرم،  تدابير غير قهر آميز است كه با هدف خاص مهار بزهها و  اقدام

ين تعريف اقدام پيشگيرانه . شودكاهش وخامت جرم، پيرامون علل جرم اتخاذ مي بر اساس ا
ا ) 1237: 1387ابرآباندي،  (گردد زا اعمال مي اقدام غير قهر آميزي است كه بر عوامل جرم ب

به تعريف عناصر م يشگيري را ميتوجه  د ذيل دانست تشكله پ ر ) 1: توان شامل موار غي
ه، برخالف ضمانت اجرا هاي كيفري كه كامالً يكسويه از سوي  قهرآميز بودن تدابير پيشگيران

نه، اعمال آن توام با رضايت ذي نفع مي دولت اجرا مي ) 2. باشد گردد، در تدابير پيشگيرا
ه، بدين  به منظور پيشگيري اختصاصي بودن اقدامات پيشگيران معنا كه اقدامات بايستي خاصاً 

يكي از آثار جنبي شناخته گردد ن . باشد نه اين كه پيشگيري بعنوان  يگر طراحا به عبارت د
بعنوان اثر جنبي باشد يشگيري  ين كه پ ه ا اشند ن ا داشته ب يشگيري ر  ) 3. بايستي قصد پ

و  ، مي  محو كندكاستن آثار جرم، اگر اقدامات پيشگيرانه نتواند جرم را بايست از شدت آثار 
بكاهد زيان لي و روحي جرم  بعنوان مثال، جرم انگاري استعمال مواد مخدر اگرچه . هاي ما

ر  اعتياد را از بين نمي برد اما حداقل از تعداد معتادين به مواد مخدر، آمار طالق و آما
تن عوامل خطر و محيط اجتم) 4. كاهد فرزندان طالق مي مل خطر شامل در نظر گرف اعي، عوا

به طور خاص مستعد خطر  هايي مي علت اشخاص را  و برخي از  ا به طور كلي  گردد كه افراد ر
د مثل نرفتن به مكتب و يا شكست تحصيلي مي اجتماعي نيز مشمول عواملي . نماي محيط 
به وضعيت، موقعيت و محيط مي مي   ).240: همان (گردد  گردد كه مربوط 

وقد   :دهند انان براي پيشگيري در عمل الگوي سه گانه ذيل را ارايه ميبرخي ديگر از حق
تي است كه به دنبال سالم سازي  پيشگيري نخستين، كه در بر گيرنده تدابير و اقداما

يط جرم وضاع و احوال و شرا اجتماعي و تغيير ا يي و  ر . باشد زا ميمحيط جغرافيا به عبارت ديگ
يط ري با باال بردن شرا يشگي وع پ يي مياين ن ز   زندگي از طريق سواد و فقر زدا خواهد كه ا

نمايد بزه وگيري  نمونه براي جلو گيري از اعتياد مواد مخدر پيشگيري . كاري جل براي 
ماتي مي نه  نخستين شامل تدابير و اقدا اعتياد را كاهش   شود كه زمي به سمت  هاي گرايش 

ياد به مواد . دهد مي تي از قبيل آموزش عواقب اعت   . مخدر براي شهرونداناقداما
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ني و  است كه در شرايط بحرا افرادي  پيشگيري دومين نيز به دنبال كنترل و نظارت 
و به عبارت ديگر در آستانه گرايش به سمت جرم قرار دارند خطرناك به سر مي ين . برند  ا

يي افراد در معرض خطر و با اقدامات تاميني مناسب سعي در پيشگيري  پيشگيري با شناسا
ين افراد دارد وي آوري و عادي شدن شرايط بزهاز ر ن. كاري براي ا نمونه تدابير روا  - براي 

اي والدين معتاد مي لي كه دار   . باشند جامعه شناختي براي اطفا
نظام عدالت كيفري تكيه دارد و سعي  د  النهايه پيشگيري سومين بر چگونگي عملكر

اقدامات اصالحي و درماني از گرايش مي ر  كاران به سمت بزه  مجدد بزهكند از طريق   و تكرا
در مواردي مي. گيري نمايد آن جلو نمونه كيفر زندان  اشد براي    . تواند تاثير اصالحي داشته ب

يه مسكرات و مواد مخدر  يي مشاركتي پيشگيرانه در قانون مبارزه عل   ).1389( سياست جنا

  طرح مساله

بطه با22/3/1389در تاريخ  به  جديدترين قانون در را در افغانستان   مبارزه با مواد مخدر 
ري در  نشر مي ين قانون، هفت دوره قانون گذا است كه تا قبل از نشر ا لي  ين در حا رسد، ا

است1389 تا 1302رابطه با مواد مخدر از سال  تظاري كه .  سپري شده  ين ان ين اول بنابرا
بطه، مي ديد پاسخگوي نيازها در رود اين است كه قانون ج حداقل از قانون گذاري در اين را

ين وجود اين، قانون هنوز خالء. حد مطلوب، باشد ا ا كه البته . هاي خاص خود را دارد اما ب
ز حوصله اين نوشتار خارج مي تمامي موارد ا اشد بررسي  ر . ب ين آنچه كه مورد بررسي قرا بنابرا

ز جرايم مي يي مشاركتي در راستاي پيشگيري ا  مواد مخدر گيرد صرفاً موضوع سياست جنا
اشد در اين قانون مي   . ب

ني را كه براي قانون  ني 1389قانونگذار عنوا  در راستاي مواد مخدر برگزيده است، عنوا
انونگذاري در اين راستا ندارد  هاي در دوره است كه سابق بل ق قانون مبارزه عليه « . هاي ق

رل آن ا» مسكرات و مواد مخدر و كنت نمودن مسكر ز اضافه  نظر ا د مخدر صرف  ت در كنار موا
ه بر رويكرد  اقع خواسته است كه عالو در اين قانون، قانون گذار با افزودن واژه كنترل، در و

اشاره نمايد هميت كنترل مواد مخدر نيز  به ا هميت كاربردي، . مبارزه  ا توجه به ا اً ب طبيعت
ركتي  ت و جامعه مدني( رويكرد مشا و )  دول رل  ا در تحقق اهداف پيشگيري، كنت ه ب مبارز

اشد جرايم مواد مخدر، حضور و نقش فعال جامعه مدني مي   . تواند تاثيرگذار در اين راستا ب
ين قانون، اشاره نموده است نه  ه، قانون گذار در ترسيم اهدافي كه براي ا ين مسال عالرغم ا

ن كم ركتي در آ ن پررنگ تنها جنبه مشا و كيفري آ بير تر از تدا رنگ بوده بلكه جنبه سركوبي 
يشگيرانه مي اشد وقايوي و پ   . ب



  

 

ي
د
ج

  
13
8
9

 
« 

ل 
س
سل

 م
ره
ما
ش
  

95
  

62626262        

 

ند از: ماده دوم انون عبارت ا ين ق   : اهداف ا
ات مولد مواد مخدر-1« وكا و ساير نبات وگيري از زرع خشخاش، بنگ، ك  .  جل

 جلوگيري از توليد، تهيه، پروسس، خريد، فروش، نگهداشت، توزيع، كميشن كاري، - 2
د ، عرضه، ا)ترافيك(واردات، صادرات، حمل ونقل ذخيره و اخفاي مسكرات و موا ستعمال، 

 . مخدر يا مواد مختل كننده روان

و تجهيزات مورد - 3 يه  ني و مواد كيمياوي اول رل مواد مخدر، ادويه روا و كنت  تنظيم 
ر  استعمال غي به منظور جلوگيري از  ني  استعمال در توليد و پروسس مواد مخدر و ادويه روا

ن از ا قانوني آن و ها و حصول اطمينا ين كه مواد مذكور براي مقاصد طبي، علمي، تحقيقاتي 
احكام قانون مورد استعمال قرار مي  . گيرد صنعتي، طبق 

 .  مجازات مرتكبين جرايم قاچاق مسكرات و مواد مخدر- 4

در امر مبارزه عليه مسكرات و مواد - 5 تي  تي و غير دول  تامين هماهنگي ميان ادارات دول
بي ا و ارزيا نظارت  رل مواد مخدرمخدر و  استراتژي ملي كنت  . ز تطبيق 

 تشويق دهاقين به زرع نباتات مفيده به عوض خشخاش، بنگ، كوكا و ساير نباتات مولد - 6
 . مواد مخدر

هاي  هاي غير حكومتي داخلي و خارجي و سازمان  جلب همكاري و مساعدت سازمان- 7
و مواد مخدر، ادوي بارزه عليه مسكرات  و بين المللي در امر م و مواد كيمياوي  ني  ه روا

استعمال در توليد و پروسس آن  .»تجهيزات مورد 

يي مشاركتي    به اليه7 و 5قانونگذار در اهداف اشاره شده، در دو بند  هاي از سياست جنا
نموده است اشاره  ر  ( 5در بند . به صورت محدود  دولتي و غي تامين هماهنگي ميان ادارات 

) هاي غير حكومتي داخلي و خارجي كاري و مساعدت سازمانجلب هم  (7و در بند ) دولتي
در كنار دولت صرفاً به سازمان چنان كه كه مالحظه مي ين دو بند  د، قانون گذار در ا و  گرد ها 

به اصطالح همان  نموده است  ميNGOادارت غير دولتي، كه  ه  بر اساس تعريفي . شود، اشار
بط   گروه بزرگي از افراد مي، سازمان شامل گردد كه از سازمان ارائه مي گردد كه مجموعه روا
ز، ( اقتداري مشخصي دارند  لي كه جامعه مدني و نهاد) 1008: 1389گيدن هاي مردمي  در حا
زمان جمن ها مي نه تنها شامل سا لكه، خانواده، مدارس، ان ز   گردد ب اجتماعي را ني و  هاي محلي 

يق. گيرد در بر مي بارت دق جمن اي از نهادها موعهتر جامعه مدني مج به ع ها و تشكيالت  ، ان
يستند  به دولت و قدرت سياسي ن بسته  است كه وا   ).92: 1380بشيريه، ( اجتماعي 
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د، بندبنابراين چنان يكي از اجزاي جامعه  كه مشاهده گردي هاي قانوني فوق، تنها اشاره به 
گردد،  اي اجتماعي ميه  اي از جامعه مدني كه شامل نهادهاو انجمن مدني دارد و بخش عمده

اشند در اين راستا داشته ب يي مشاركتي  لي است . نمي توانند نقشي در سياست جنا ين در حا ا
ري مشاركتي بدين معناست كه ساكنان محل ز طريق انجمن كه پيشگي يي  ، مستقيماً يا ا ها

و نه ) ربازيگ (، بايد در بطن اقدام عمومي و در مقام كنشگر  كنند كه در آن محل فعاليت مي
ژ،  (، قرار داده شوند  تماشاگر ساده   ).146: 1382الزر

ماده چهارم، مسوليت رت مبارزه عليه مواد مخدر  هم چنين، قانون جديد، در  يي براي وزا ها
ر  و كنترل مواد مخدر با همكاري ساي استاي هماهنگي  رهبري كننده، در ر ن اداره  به عنوا

نه باز ارگان است و نه جامعه   هم سخن از ارگانها، برشمرده است كه متاسفا تي  هاي دول
و دولت  بارزه عليه مواد مخدر به حيث اداره رهبري كننده، مسئوليت «مدني  رت م وزا

و  ين قانون  احكام ا بي از تطبيق  هماهنگي امور مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر، ارزيا
رل مواد مخدر را در مشوره با ساير وزارت به عهده ها و استراتژي ملي كنت ات ذيربط   ادار

ذ  تي مربوط اتخا و والي ركزي  ات م ين منظور در ادار ا به ا داشته، مكلف است، تدابير الزم ر
ه با مواد مخدر در نظر گرفته يعني . »نمايد رت مبارز ني كه قانون در اين ماده براي وزا با عنوا

استراتژي ملي، كه توس ين وزارت صورت اداره رهبري كننده و با توجه به تهيه و تطبيق  ط ا
د، در واقع مي مي رت، به نوعي تعيين كننده سياست جنايي كشور  گير توان گفت كه اين وزا

اشد در قبال جرايم مواد مخدر مي ا . ب كه البته عمالً بر اساس اين ماده، تنها وزارت مبارزه ب
رت وع سياست ها و ادارات ذيربط، تعيين مواد مخدر، با مشوره ساير وزا يي كننده ن جنا

يي، خبري . باشد مي وع سياست جنا تعيين ن ن در  و اركان آ ز جامعه مدني  ين هم چنان ا بنابرا
رخورد قانونگذار. نيست دقيقاً سياست كيفري يا همان سياست جنايي در معناي  اين نوع ب  ،

در ذهن متبادر مي   . نمايد مضيق را كه توسط فوئر باخ ارائه گرديده بود را 
ين  ر در ا ين قانونگذا و در ماده هفتم ا نموده  اكتفا ن نمودن سياست جنايي  حد براي دولتي 

تي  ز اعضاي كامالً دول ركب ا ه با مواد مخدر پرداخته كه م ء كميسيون مبارز قانون، به احيا
به «: باشند مي تطبيق  و مواد مخدر،  به منظور  بارزه موثر عليه مسكرات  انون و م تر احكام اين ق

لي مبارزه عل   :گردد يه مسكرات و مواد مخدر در مركز به ترتيب ذيل ايجاد ميكميسيون عا
است از )1( ارزه عليه مواد مخدر در مركز متشكل  لي مب  :كميسيون عا

يه مواد مخدر به حيث رييس - 1  . وزير مبارزه عل

به حيث معاون - 2 رت امور داخله  يه مواد مخدر وزا  . معيين مبارزه عل
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 . معاون لوي سارنوالي به حيث عضو - 3

رت ماليه به حيث عضومعيين گم - 4  . ركات وزا

رت عدليه به حيث عضو - 5  . معيين وزا

رت صحت عامه به حيث عضو - 6  . معيين وزا

به حيث عضو - 7 اطالعات و فرهنگ  رت   . معيين وزا

وقاف به حيث عضو - 8 د، حج و ا رشا رت ا  . معيين وزا

اعت، مالداري و مواد غذائي به حيث عضو - 9 رت زر  . معيين وزا

رگان - 10 است عمومي ا  . هاي محلي به حيث عضو  معاون ري

است عمومي امنيت ملي به حيث عضو - 11  . معاون ري

يه مسكرات و مواد مخدر مي )2( لي مبارزه عل ا   تواند كميسيون  كميسيون عا رعي ر هاي ف
نمايد در سطح واليات، ولسوالي و قريه جات ايجاد   .»ها 

نمايندگان وزارتخا هاي  ها و نهاد نهطبيعتاً اعضاي كميسيون واليتي و قريه جات نيز همان 
ده مي ين به منظر مي. باشد دولتي اشاره شده در ما لي در بنابرا تماي رسد، قانونگذار هيچ گونه 

يي در راستاي مبارزه با مواد مخدر  مشاركت جامعه مدني در تعيين و تطبيق سياست جنا
ي. ندارد به خوبي اشاره كرده است، سياست جنا لي است كه، چنان كه الزرژ  ي اين در حا

جمن تشكل يا ان اجراي  مشاركتي مستلزم الحاق شهروندان يا ساكنان و  ها در عملي ساختن و 
است  يي    ).93: 1382الزرژ،  (هر سياست جنا
به جرات نمي ه با   بنابراين  توان از يك سياست جنايي در معناي واقعي در راستاي مبارز

قع . مواد مخدر نام برد اشاره شد، ما در وا با قانون جديد با يك سياست بلكه، چنان كه 
ين راستا مواجه هستيم لي است . كيفري يا سياست جنايي در معناي مضيق در ا اين در حا

انون گذاري ين ق يي كه نقش بيشتري به اعضاي  كه در ب ز قانونها نستان، يكي ا فغا هاي گذشته ا
اساس ا داده شده است،  تي مبجامعه مدني در اين راست امار ارزه عليه نامه كميسيون عالي 

ين اساسنامه كه در تاريخ . باشد ، در دوران حاكميت طالبان مي مواد مخدر  - 3- 22ا
در روزنامه رسمي به نشر رسيده است، در بند 1421  كه ناظر به 4 ماده 6هجري قمري 

لما، روحانيون،  «:  باشد، اشاره شده است كه اهداف اساسنامه مي جلب همكاري وسيع ع
ن، دا ه استاذان، معلما ر مبارز نشمندان، موسفيدان، مال امامان و صاحب نظران كشور در ام

  . »عليه مواد مخدر
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به  اسخگويي  اشاره گرديد كه هيات اجتماع، در پ يي  در مبحث مفهوم سياست جنا
يي هم به اتخاذ تدابير پيشگيرانه مي  پديده ا  هاي جنا پردازند و هم اقدامات سزادهندگي ر
ه. توانند سامان دهند مي ر ب اجتماع، يعني دولت و جامعه مدني در كنا يگر هيات   عبارت د

تعيين كننده  اقدامات سزادهندگي و يا به اصطالح  ر، تعيين كننده تدابير پيشگيرانه و  يكديگ
يي، مي اشند نوع سياست جنا نكه در بند . ب لي است كه، چنا  قانون 2 ماده 7 و 5اين در حا

د ره گردي يي در قبال جديد مبارزه با مواد مخدر اشا تعيين نوع سياست جنا ، قانون گذار در 
خشي از جامعه مدني  و تنها ب تي داشته  يكردي دول تي سازمان (مواد مخدر، رو ا ) هاي غير دول ر

نموده است ين كه و از همه مهم. درگير موضوع  اً  تر ا لي جامعه مدني صرف ، همان شركت حداق
نظارت  رل در راستاي هدف مبارزه عليه مواد مخدر و  بي از تطبيق استراتژي ملي كنت و ارزيا

اشد مواد مخدر مي مات سزادهنده مي نه تدابير پيشگيرانه، كه مهم. ب  - 5 «. باشد تر از اقدا
و  تي و غير دولتي در امر مبارز عليه مسكرات و مواد مخدر  ن ادارات دول تامين هماهنگي ميا

 جلب همكاري و مساعدت - 7... رنظارت و ارزيابي از تطبيق ستراتژي ملي كنترل مواد مخد
لمللي در امر مبارزه عليه  هاي غير حكومتي داخلي و خارجي و سازمان سازمان ين ا هاي ب

استراتيژي ملي پنج ساله » ... مسكرات و مواد مخدر متاسفانه در اهداف پيش بيني شده 
راتيژي چنانكه در هدف عمومي است. كنترل مواد مخدر نيز براي پيشگيري جايگاهي ندارد

است كه ستراتيژي ملي كنترل مواد مخدر يك هدف عمومي را براي حكومت  «: اشاره شده 
كاهش دوامدار در كشت، توليد، قاچاق و استعمال مواد مخدر : نمايد كه عبارت از تعيين مي

يي محو كامل و هميشگي آن   .  »با هدف نها

گيري   نتيجه 

رسانهبر اساس گزارش و واقعيت هاي  آمار مجرمين هاي مو ها  به  جود در جامعه، روز به روز 
ين بدين معناست كه روز به  ها از جمله معتادين افزوده ميمواد مخدر و قربانيان آن گردد، ا

يشتري از هم پاشيده مي  روز خانواده شوند و همچنان از نيروي جوان كشور كاسته شده  هاي ب
اعمال مجرمانه اف ه . گردد زوده ميو بر آمار جوانان بي كار و مستعد  ين گون ابل ا اسخ در مق پ

و   پديده يي اتخاذ شده از سوي طراحان  وع سياست جنا به ن نه، ارتباط مستقيمي  هاي مجرما
يي اتخاذ شده در قانون . مديران آن سياست دارد چنان كه مالحظه گرديد، سياست جنا

ي ا، و تجربه جديد مبارزه با مواد مخدر، عالرغم هفت دوره سابقه قانونگذاري در ا ن راست
يي مدرن و واقعي خويش نمي باشد كشور ر، هنوز در معنا يگر سياست . هاي ديگ بارت د به ع

ا اتخاذ شده نه تنها سياست جنايي محسوب نمي ري ي لكه به اصطالح سياست كيف گردد ب
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ز . باشد همان سياست جنايي در معناي مضيق، مي يي نه تنها ا ين سياست جنا چرا كه در تدو
لي كه در اركان  استفاده نشده است، بلكه مشاركت حداق جامعه مدني، در جايگاه واقعي آن 

استاي اقدامات كيفري  اً در ر در نظر گرفته شده، صرف ز جامعه مدني  اين قانون براي بخشي ا
يه مواد مخدر مي ه يا مبارزه عل و نه تدابير پيشگيران اشد    . ب

ا ر به دنب انونگذا اگر ق نه   ل پاسخ مناسب در قبال پديدهبنابراين به طور مشخص،  هاي مجرما
ين نوع پديده. باشد مواد مخدري مي ه   بايستي در طراحي پاسخ به ا نه كه منجر ب هاي مجرما

يي را اتخاذ نمايد كه بيش نوع خاصي از سياست جنايي مي وعي از سياست جنا ترين  شود، ن
م. نتيجه حاصله ممكن را داشته باشد ين امر ميسر نمي گردد  گر آن كه طراحان، سياست ا

ن . جنايي را در معناي واقعي آن پياده نمايند تمام اركا ر، اوالً جامعه مدني با  به عبارت ديگ
ين نوع سياست در قبال پديده ر دولت، در تدو هاي مجرمانه نقش داشته و از طرف   آن در كنا

اسخ وع پ د و منحصر  ديگر ن و   به پاسخها نيز در قبال اعمال مجرمانه، صرفاً محدو هاي كيفري 
نه نيز مي لكه تدابير پيشگيرا اشد سزا دهندگي نباشد ب رخوردار ب هميت خاصي ب   . تواند از ا

  نامهكتاب
ترجمه، دك -1 ه سياست جنايي،  ، كريستين، درآمدي ب چاپ اول  تر نجفي ابرندآبادي الزرژ ي حسين،  ،  ، نشر1382، عل

ن   ميزا
تي  -2 مي مار ر ري دلماس، نظام ،  ترجمه، دكسگ هاي بز جلد نخست،  يي،  ي ابرندآبادي ياست جنا حسين،  تر نجف ي  ، عل

ن ، نشر1381چاپ اول  يزا   ، م
تي  -3 ، دكگهاي بزر ري دلماس، نظام ، مي مار ترجمه يي، جلد دوم،  ادي  سياست جنا حسين،  تر نجفي ابرندآب ، علي 

ن ، نشر1387چاپ اول  يزا  . ، م

قريرات علوم جنايي -4 حسين، ت اندي،   . 1387، نجفي ابرآب

حسين، درس -5 ، چاپ اول  بشيريه،  سي براي همه معاصر1380هاي دموكرا  . ، نگاه 

مخدر  - 6 مواد  و  ه عليه مسكرات   . 1389قانون مبارز

مخدر سال  -7 ه عليه مواد   . 1384قانون مبارز

مخدر سال  -8 ه عليه مواد   . 1382قانون مبارز

مخدر  -9 ه عليه مواد  بارز انون م  . 1421ق

م - 10 مواد  بارزه با  انون م  . 1369خدر ق

ي عمومي  - 11 م نامه جزا  . 1306نظا

ي عمومي  - 12 م نامه جزا  . 1302نظا

 جريده رسمي  - 13

ملي پنج ساله  - 14 مواد مخدر1384ستراتژي  ه با   .  در مبارز

رضا، مقدمه - 15 ه  صادقي، احمد  شمار زدهم،  ماهنامه عدالت، سال دوا سياست جنايي،  ي بر مفهوم  سد 90ا  . 1389، ا

ركت مردم در فر - 16 ولي، مشا حقوق و علوم سياسي، سال رستمي،  حقوق، مجله دانشكده  نامه  ند كيفري، فصل ، 37اي
ابستان 2شماره   . 1386، ت

 



  

  

  

  

  

  

  

  هاي تضامني هاي قانوني شركت فعاليت

  اداره شركت
ري    قانونيار حسين خاو

  

  

  مقدمه

ك ت اشد  شكيل ميايجاد شركت نياز مند ي ري ب ين تشكيل  ر ا ه د رمندان ك و كا و معاونان  تريس  ، دف
دفتر تجارتي، وسايل  كز  ز مرا و حتي نگهبانان براي حفاظت ا يد وجود  مكان خاص براي دفتر كار  با
اشد ه شركت. داشته ب ادار ه شركت، به خاطر  قش اصلي ادار زي مي را شركا ن ا . كنند ي شركت با شرك

تعيين مس  داند شركت بهتر مي ر  ين كند؟ د داره شركت مسوول تعي ه چه كسان را براي ا وولين ك
ا مي، شركت تعيين كنند  شرك تجارتي  ه كردن مركز  ه شركا تواند كساني را براي ادار ز جمل   كه حتي ا
رد يعني كسي . نباشد ر ايجاد شركت ندا ه كردن شركت است ولي سهم د ر ادار ه متخصص د . ك

رتي  ة براي كنترول مركز تجا يجاد ادار ه ا زمين كت  ين عقد شرا تجارتي  بنابرا ، استكه همان شركت 
  . باشد مي

يز ممكن است امر ن ين  ز شركا  در قرارداد شركت ا يكي ا ري كه  تعيين شود و يا هر  به حيث  يس 
م گردد رمندان شركت تنظي ير كا ا سا ون ي ه معا د رابطه ب ردا ز اين. نوع قرا ز شركا  بعد ا ه يكي ا   ك

انون موظف است ،  شركت تعيين شدرييس يت شركت را به نح او مطابق ق ه فعال م كند ك ه  وي تنظي ك
ز ايجاد يت خود ميرييسولي . شركت برآورده شود اهداف شركت ا ه فعال تواند   شركت تا وقت ب

يت ادامه بدهد  ه فعال تغييرات  ك وجود مي ها و  ه  ر شركت ب ه د ز غش باشد ك  شركت رييس. آيد خالي ا
كت و اساس د شرا ردا ز قرا ه دست ميصالحيت خود را ا   . آورد نامه شركت ب
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ين جاست بحث تي   اصلي ا به عهده ميرييسكه وق هيچ كسي ، گيرد  مسووليت را 
دون دليل قانوني اورا از وظيفه نمي زل كند تواند ب است رييسعزل . اش ع تي ممكن  كه   وق

  :نكات ذيل در نظر گرفته شده باشد
 پيش بيني رييس ممكن است در قرارداد شراكت ترتيب خاص براي انتخاب و يا عزل - 1
  . شود كه مطابق همان قرارداد عمل مي اشد شده ب
زل - 2 مكان نداردرييس ع دون حكم قانون و جواز قانوني ا   .  شركت ب
تي قرارداد . كه عقد شراكت نيز تعديل گردد  شركت وقت ممكن است رييس عزل - 3 وق

د نماي زل كند  را نيز ميرييسدر اين صورت نيز ، شركت تعديل   قانون 41ماده . تواند ع
 به موجب حكم صريح  كه يكي از شركا درمواردي «: دارد تضامني چنين مقرر مي هاي شركت

ت مؤظف شود به ادارة شرك نجام فعاليت، قرارداد شراكت  به ادارة شركت و ا يي  اين شريك  ها
نمايد  و  كه فعاليت  مشروط براين، دهد ادامه مي، كه رسيدن به اهداف شركت را تأمين  ها 

د  وارد ميكه در شركت تغييراتي اشد، ساز ز غش ب تفويض صالحيت به چنين شخصي . عاري ا
امه مربوط مي اساسن زل چنين شريك تا زمان بقاي شركت بدون ، باشد تابع احكام قرارداد و  ع

د ين، مجوز قانوني و ياتعديل عقد شراكت جواز ندار ر ا كه در عقد شراكت طور ديگري   مگ
اشد   . 1»تصريح گرديده ب
ها   حق انتخاب آن كه شركا گيرد  شركت توسط مديران شركت صورت ميبه هرحال اداره 

اكا دارند است . را از ميان خود يا از خارج شر تي  ين مديران شركت داراي اختيارا د  بنابرا كه باي
اقانون  شركت به هرحال شركا. واضح باشد بق ب  شركت تعيين رييسكسي را به عنوان ، مطا

ال اينجاست . كند مي  شركت رييس شركت هيچ كسي را مشخصاً به عنوان   شركاكه اگر سو
نسه سال ، تعيين نكند ني بايد اداره گردد؟ در قانون فرا اجع به 1966شركت توسط چه كسا  ر

تي چنين پيش بيني كرده است  شركت ر  هاي تجار اساسنامه معين نشده رييسكه اگ  در 
د  براي حفظ حقوق شركت ميها  و هر يك از آن. شوند  تلقي ميرييستمام شركا ، باشد توان

نجام دهد   . 2تمام اعمال الزم براي اداره آن را ا

  تصميم شركاي شركت

ين است  تمام شركاي شركت باشد اصل در كار شراكت ا به موافقه  معموالً . كه تمام تصاميم 
د شراكت درج مي د شراكت مي شركا. گردد اين موضوع در قراردا كه  تواند درج كند   در قراردا

م  تصاميم در كار و فعاليت شركت به صورت اشتراكي باشد و شركت نمي تواند عملي را انجا
اشد كه روي آن عمل شركا دهد  نكرده ب فقه    .  موا
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فقه شركا اما شركت دريك حالت مي بدون موا   : شركت مستقالٌ تصميم بگيرد تواند 
تي است ) الف اشد وق جام اگر شركت آن، كه كار بسيار عاجل پيش آمده ب  كار عاجل را ان
د گردد ممكن است ، ندهد ة غير قابل جبران به شركت وار ين حالت ، كه خسار  رييسدر ا

ا  تواند به طور مستقل و بدون اجازه و تصميم شركا شركت مي  شركت كار عاجل وضروري ر
تي يك شركت متوجه مي. انجام بدهد ر  شود  براي مثال وق ن بطور غي اجناس توليدي آ كه 

يناستندر تصميم بگيرد رييس، باشد كه سمي مي  د توليد شده و يا ا كه   شركت بايد عاجل 
اعث خسارات زياد به شركت نگردد اجناس توليدي آلوده به مواد سمي را جمع   . آوري كند تا ب

هرگاه در عقد موافقه به عمل  «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت42ماده 
علي الرغم موجوديت ، به موافقة اكثريت ارادي شركا صورت گيردكه تصاويب  آمده باشد 

ن  تواند چنان كار عاجل را انجام دهد  چنين حكمي يك شركت مي كه در صورت عدم انجام آ
د خواهد شد  ة بزرگ به شركت عاي ز ، كه جبران آن ممكن نباشد خسار ن جوا لفت از آ مخا

لفت به منظور انجا مگر در صورتي ، ندارد اشد كه مخا ة  م كار عاجل ب به اثر فوت آن خسار كه 
به شركت عايد گردد  ند بزرگي  ن را جبران كرده نتوا   . 3»كه آ

ت ندارد ين ماده چندان شفافي ر ا يشتر شبيه حكمي است ،  قسمت اخي ول  ب كه در قسمت ا
است . اين ماده آمده است ماده به شركت صالحيت داده  ين  د بعضي  ولي در كل ا كه بتوان

به صورت ،  امكان ندارد كه توافق عاجل و سريح شركا  خيلي ضروري و عاجل را كارهاي
تصميم شركا ند فوري عمل كند و منتظر  نما ندارد  و شركا.   به موجب همين ماده حق  كه   هم 

ا اينرييس انوني و خارج از توافقات قبلي بداند   شركت را توبيخ كند و ي ا غير ق   . كه عمل او ر

  گري در تصميم ركاوافقت اكثريت شم

اكثريت اعضا كنند   در تصميم گيري به نحوي عمل مي شركا ري  كه موافقت  در تصميم گي  
وع از تصميم. وجود داشته باشد ين ن ري با تصاويبي  ا ها در  كند جدا از سهم آن كه شركا مي گي

يط خاص در نظرگرفته . شركت است د تصاويب شركا شرا در عقد شراكت در مور اگر  ولي 
اشدش  قانون شركت تضامني چنين 43ماده . گردد مطابق همان عقد شراكت عمل مي، ده ب

اشد تصاويبي «: دارد مقرر مي ن، كه مستلزم موافقت اكثريت شركا ب موافقت ، منظور از آ
ية شركت مي اكثريت شركا بدون نظرداشت اندازة سهم آن اشد ها در سرما كه در   مگر اين، ب

اشدعقد شراكت طور ديگري تص   . 4»ريح شده ب
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  نقش شركا در ادارة شركت

ا براي اداره شركت بازي كنند در شركت تمام شركا مي ين نقش. توانند نقش خود ر يا  ا
در عقد شراكت حدود حق شركا براي . گيري توسط عقد شراكت بايد تعيين گردد سهم

كه  اعث نشود ولي حق شركا در ادارة شركت ب. سهمگيري در ادارة شركت بايد تعيين گردد
شريك ديگر را از به دست آوردن معلومات در باره اداره كردن شركت و نحو اجراي فعاليت 

تي يك شريك به حيث . شركت محدود كند ، گردد  شركت تعيين ميرييسبراي مثال وق
تمام فعاليت شركت نمي رييس ض  تواند  رهاي اجراي و قرو اسناد و مدارك كا هاي شركت و 

ر شركا قراربگيرد. ين پنهان كندشركت را از ساير تمام معلومات در باره شركت در اختيا . بايد 
تعيين حدود حق شركا براي «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت44ماده 

ين عقد   مشروط براين، گيرد سهمگيري در ادارة شركت توسط عقد شراكت صورت مي كه ا
در بارة ا ا به حصول معلومات    . 5»داره و اجراي فعاليت شركت محدود نسازدحق شريك ر

  ستفاده از مال شركتعدم سؤ ا

كه از مال شركت سو استفاده  تواند   شركت نميرييسهاي تضامني شركا و يا  در شركت
است، كه باشد سو استفاده از مال شركت به هر شكل . كند  يا شركاي شركت رييس.  ممنون 

د  ركت به نحوي عمل كند بايد در اجراي كار در مورد اموال ش يه شخصي خو كه براي سرما
 رييس. يعني مال شركت را در نهايت توجه و دقت حفظ و حمايت كند. دهد انجام مي

تمام تالش خود را بكند  ر  شركت بايد  كه مال شركت تلف نشود و بدون استفاده موثر و غي
بگرييس. فعال نباشد كه در  يرد همان طور  و شركاي شركت بايد مصالح شركت را در نظر 

ده . دارد مورد تأمين مصالح شخصي خود مبذول مي ين   قانون شركت45ما تضامني در ا هاي 
د مورد چنين مقرر مي رقابت بپردازد يا   شركت نميرييسشريك يا «: دار تواند با شركت به 

د كه در عقد شراكت ذكر گرديده مور طوري، مال شركت را به غير از منافع يا مقصد شركت
اشد  مگر اين ، استفاده قراردهد تصريح شده ب   . كه در عقد شراكت طور ديگري 

ذل رييسشريك يا  لح شركت طوري ب در مورد مصا  شركت مكلف است در اتخاذ تدابير 
نمايد    . 6»دارد كه در مورد تأمين مصالح شخصي خود مبذول مي توجه 
و يا 45در ماده  ز عدم رقابت شركا  ز رييس ا ا شركت ني د ب كه  بدين معني ، حكم وجود دار

ز شركا و  ت شركتي   شركت نميرييسهيچ يك ا رقابت با فعالي ا  تواند در  كه خود متصدي وي
نمايد تواند براي منافع شخصي  كه مال شركت را نمي همان طور . شريك در آن است اقدام 

اليت، خود استفاده كند ابل فع    .تواند هاي شركت رقابت تجاري نيز نمي در مق
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است  ولي در همين ماده جمله ين مضمون نيز درج گرديده  كه در   مگر اين... «كه  اي به ا
اشد بدين معني است . »عقد شراكت طور ديگري تصريح شده ب ين حكم  است  كه اصل اين ا

فقه  كه شركا نمي  اگر در عقد شراكت به نحو موا استفاده كند ولي  ز مال شركت سو  تواند ا
د از آنكه يكي  شده باشد  ا تعدا ا ي ز شرك و  ها مي ا به نحوي منتفع گردد  ز مال شركت  تواند ا

كه شريك آن است به  كه با شركتي  كند  كه فعاليت تجاري بعضي از شركا ايجاب مي  يا اين
  . رقابت تجاري بپردازد

  اخذ پول يا تصرف مال در شراكت

ين است  ن شركت اصل برا يگران كه مال شركت را  حق ندارد  كه شريكا بدون اجازه د
ين به تصرف شخصي خود در بيارد  استفاده كند ويا ا يسهم چنين . كه  ز ري ان شركت ني

تصرف كند  توانند  نمي تي  اشند كه مال شركت را به صور يگران ناراضي ب اگر شريك مال . كه د
ز گرداند د آن را به شركت با از شركت اخذكند باي وع م. يا پول نقدرا  ين ن د باز گرداندن ا ال باي

د  ين طريق به شركت خسارت وار ر از ا بگيرد و اگ يي صورت  اخطار محكمه يا حكم قضا بدون 
تصرف مال شركت توسط شريك ماده . بايد جبران خساره كند، گردد ول يا  در مورد اخذ پ
ز ، هرگاه شريك) 1(«  :دارد هاي تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت46 مال يا مبلغي را ا

اخذ يا آ تصرف درآوردشركت  ا در  ن از تاريخ اخذ يا تصرف مال، ن ر بدون ، به پرداخت مفاد آ
يي يا اخطار مكلف مي اشد مطالبة قضا ز . ب در صورت ايجاب به تأديه جبران خسارة عايده ني

  . شود مكلف شناخته مي
هرگاه شريك مقداري از مال خويش را براي نفع شركت صرف يا مصارف نافعي را به ) 2(

براي ، كه مساعدت آن را به سرماية شركت موافقه كرده است اي  فراتر از اندازهحسن نيت 
ت به عمل آورد ا از تاريخ ، مفاد شرك ا پرداخته شده ر لغ مصرف شده ي مي تواند فايدة مبا

نمايد اخذ    . 7»پرداخت به بعد از شركت 
وقتي پول نقد يا مال شركت  توانيم  در تحليل اين ماده گفته مي به نفع خود كه شريك  را 

ا شركا ، كند استفاده مي بدون مشوره ب ز طرفي  ت و ا رخالف توافق قبلي بوده اس اين عملش ب
ده كند. باشد مي و يا مال شركت استفا ول شركت  ر كسان ديگري غير از شريك از پ ه ، اگ ب

استفاده جرم سرقت تحت پيگرد قانوني قرار مي ز  گيرد ولي در اين قضيه چون سو  گر يكي ا
الكين شركت ميشرك است و شريك شركت نيز جز از م اشد اي شركت  ر ، ب ديگر شركا ديگ
ين  نمي تعقيب قراربدهند ولي مطابق قانون ا ا به جرم سرقت مال شركت تحت  او ر توانند 
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اگر از اين رهگذر خساره شريك مكلف است  اي متوجه  كه مال و يا پول نقد را باز گرداند و 
  . رداخت كندپ خساره را، شركت شده باشد

است  كه شركت ضرر نكند  براي ، كه متصدي شركت است كه شريكي  از طرف ديگر ممكن 
دست بيايد كه فايده  يا اين يه خود را عالوه بر سهمي ، اي بيشتر به  كه در  مقدار از سرما

د به دست آوردن فايده ، شركت دار ين مصرف با حسن نيت و براي  در شركت مصرف كند و ا
ا ين شريك مي، شدبه شركت ب ول و يا مال  ا است تواند عالوه بر پ ، كه در شركت مصرف كرده 

ده مال خود را نيز از شركت دريافت نمايد تواند بدون توافق  اين عمل شريك مي. تفاوت فاي
اشد ين، قبلي ب ا ا اشد  ي م كرده ب اقدا ين عمل  به ا ني  اگها ا . كه خيلي ن ز شرك ين هيچ يك ا بنابرا

ر بدون موافقت او بوده و كسي  بگيرد تواند ايراد  نمي ين كا ول مصرف كرده نمي كه ا د  كه پ توان
از . كه فايده اضافه از سهم خود در شركت بگيرد  پول خود را از سرمايه شركت بردارد يا اين

كه شركت را از  كه مصرف اضافي شريك حتي باعث نگردد  طرف ديگر ممكن است 
ز  در اين صورت تكليف پولي را ، دورشكستگي يا از ضررديدن نجات بده ضافه ا كه به طور ا

ك مي ز شري ين صورت ني هد شد؟ در ا است چه خوا نموده  ول خود  سهم اصلي مصرف  تواند پ
است و هدف براي ، را از شركت بردارد ا حسن نيت بوده  ر او ب ز اين كارحصول اكه كا ش ا

ين صورت شركا نمي، فايده بوده استدالل كن تواند  در ا نسته  دكه   مصرف پول اضافه هم نتوا
ا اين از متضرر شدن نجات بدهد ي يده  شركت را  اي براي شركت نداشته  كه اصال اين كار فا

  . است

  ديون شركت

بل ديون شركت ديون شركت در ، باشد شركا مسوول پرداخت ديون شركت مي، درمقا
  :شود هاي تضامني به دوطريق پرداخت مي شركت
است، ديون شركت نوع رايج پرداخت - 1 . ازطريق پرداخت اموال شركت به طلبكاران 

د ، كند كه اموال شركت تكافو پرداخت ديون شركت را مي تازماني  ديون شركت از اموال خو
تواند به شركت مراجعه كرده و طلب  نبابراين هريك از طلبكاران مي. شود شركت پرداخت مي
نمايد   . خود را حصول 

است، ون شركت نوع ديگري پرداخت دي- 2 هرگاه مال . از طريق اموال شخصي خود شركا 
وي پرداخت ديون شركت را نكند ين نمي، شركت تكاف د . رود حق طلبكاران از ب بكاران باي طل

نمايد د را حصول  به هريك از شركا مي. طلب خو ين طلبكار  و  بنابرا تواند مراجعه كند 
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ز ، كه در شركت دارد هم خود شركاي شركت نيز متناسب به س. خواستار طلب خود شود ا
  . ديون شركت را پرداخت كند، اموال شخصي خود

ا در مقابل شخص  توانند  شركا شركت نمي، در مقابل پرداخت ديون شركت كه خود شان ر
) طلبكاران(كه درمقابل شخص ثالث   بنابراين توافق شركا مبني براين. ثالث بري الذمه بداند
  . اعتبار ندارد، ها نگردد مسووليت متوجه آن
ن شركت  ز شركا مراجعه كنند و طلب  توانند  شركت مي) نينيدا(طلبكارا به هريك ا كه 

نمايند بق ماده . خود را از او حصول  ز  شركا نمي، هاي تضامني  قانون شركت21مطا توانند ا
لي كنند نه خا ر مي21ماده . پرداخت ديون شركت شا اشعا م «: دارد  چنين  تضامني عا شركت 

ت شرك ا  تي اس ز دو شخص ب يش ا ين دو يا ب تي ب معامالت اقتصادي و تجار كه براي انجام 
  . شود مسئووليت تضامني ايجاد مي

م ديون شركت كافي نباشد درصورتي  ئي شركت تضامني عام براي تأديه تما هريك ، كه دارا
يي  ا شركا تضامني عام بوده و شريك ي م ديون شركت  تما چنين كه  از شركا مسوول پرداخت 

ز ساير شركا مطالبه ، پردازند قروض را مي اضافه از سهم خود ا لغ پرداخت شده  د مبا حق دارن
  . 8»نمايد

به عبارت ديگر شركا . باشد بنابراين هريك از شركا مسوول پرداخت تمام ديون شركت مي
د بل يكديگر مسووليت تضامني دارن ين، در مقا م   يعني ا كه هرشريك ضامن پرداخت تما

اشد اري شركت ميك بده ن   قانون شركت47در اين مورد ماده . ب تضامني چنين بيا هاي 
ت) 1( « :دارد مي هريك از شركا مكلف است ، ديون آن را تكافو نكند، هرگاه اموال شرك

ية شركت در سرما ن را از مال ، متناسب به سهم خويش  قسمت از دين شركت يا خسارة آ
نمايد يه  فقة ، در مورد توافق طور ديگر صورت گرفته باشدكه   مگر اين، شخصي خود تأد موا

  . ها از ديون شركت در مورد شخص ثالث اعتبار ندارد شركا مبني بر عدم مسووليت آن
به  نين شركت مييدا) 2( ين قانون مطال احكام ا بق  توانند دين خود را از هريك از شركا مطا

  . »نمايند

قابل هم   عدم ضامن بودن شركا در م

ين است در امور شر است كه شركا كت اصل برا ولي هرگاه . در مقابل ديون شركت ضامن 
اشد ز شركا به ذمه شريك الزم گرديده ب شريك ديگر در ، ديون شركت براساس سهم هريك ا

ا اصل تضامني بودن شراكت . مقابل همان دين شريك خود مسووليت ندارد ين موضوع ب ولي ا
ز جمله. در تناقض قراردارد ين موضوع ا تي هستند ا ا   موضا ا ب كه شخص ثالث يا طلبكار ر
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د مشكل مواجه مي بكار مي. ساز تواند به تمام شركا يا به هريك از شريك شركت  در اصل طل
ا حصول نمايد د ر اعث مي، مراجعه كرده و طلب خو يد قانون ب ك  شود  ولي اين ق كه يك شري

ا. در مراجعه به شركا محدود گردد ين  ين حكم ا از ا و  ست اگر هدف  ز حكم محكمه  بعد ا كه 
در ، مطالبه نمايد،  كه از شركت داشته كه از شريك خاص طلب خود را  قبول كردن طلبكار 

ا اصل تضامني شركت در تناقض قرارندارد   . اين صورت ب
ين شركا تقسيم مي،  هرگاه يكي از شركا مفلس شده باشد  48ماده . گردد خسارت وارده ب

كه ازديون  شركا در مورد پرداخت آنچه ) 1(«: دارد چنين مقرر ميهاي تضامني  قانون شركت
به ذمت آن ر ، گردند همديگر به حيث ضامن تلقي نمي در برابر، ها الزم گرديده شركت  مگ

  . كه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد  اين
يده) 2( ناسب، در صورت افالس يكي از شركا حصة خسارة عا  ميان ساير شركا به طور مت

  . 9»گردد تقسيم مي

  حصول دين شخصي

ني است  ز دين شخصي؛ دي كه هيچ معاملة با  كه يكي از شركاي شركت از شخصي  منظور ا
د اشد، شركت ندار رج از معامالت شركت . مقروض ب ين و مديون را خا وع دين رابطه دائ اين ن
ده. كند ترسيم مي ر طلبكاران شخص مقر، كار باشد وقتي يك از شركا از كسي ب به مقدا وض 

ت سرمايه شركت  ه . تواند مراجعه كرده نمي، كه سهم شخص مقروض اس تي ب طلبكاران تا وق
يه شركت مراجعه كرده نمي ا . كه شركت به تصفيه سوق داده نشده باشد تواند  مقدار سرما ت

تي  د ، كه شركت به تصفيه سوق داده نشده است وق ز  طلبكاران حق دارن به آن مقدار ا كه 
در شركت دارد هم شريك مقروضي مفاد س ك . مراجعه كند، كه  اگر مفاد سهم شري براي مثال 

فغاني مي ر ماه ده هزار ا د طلبكاران شريك مقروض مي، شود مقروض ه ر ، توان همان ده هزا
نمايند ني را مطالبه    . افغا

اشد يه ب تصف ر شركت در حال  د به سهم شريكي  طلبكاران شريك مقروض مي، اما اگ كه  توان
  . مراجعه كنند وطلب خود را از سهم شريك حصول كند، در شركت دارند

است  اي  اما نكته احتياطي  است وضع قيود  بل توجه  ين قسمت قا كه قسمت آخر  كه در ا
نموده است آن را پيش49ماده  بكاران از شركت مي. بيني  د  خواهد  مطابق طل كه قيو

ا بر سهم شريك مقروض وضع نمايد احتياطي تعريف نشده ولي. احتياطي ر ين ماده قيود   در ا
تي را براي سهم شريك مقرض  است  است و شركت چه نكا وع قيودي  احتياطي چه ن كه قيود 

د؟ به نظر مي نماي ري سهم شريك در  رسد  وضع  نگهدا كه هدف از قيود احتياطي همان 
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ا . يدكه شريك مقروض به سهولت نتواند سهم خود را از شركت برداشت نما شركت است  ام
لي  ين است ، كه در اين جا وجود دارد اشكا و  كه شركت بدون حكم محكمه نمي ا تواند مال 

نمايد ا محدوديت را بر آن وضع  وجه قيد كند و ي   . سهم شريك شركت را بدون م
وجه را در سهم ، گردد چون وقت قرارداد شراكت منعقد مي ر م تصرف غي هرگونه دخل و

كه شريك شركت  تواند ثابت كند  نمي ز طرف ديگر شركتكند و ا شركا شركت ممنوع مي
اشد مقروض مي  قانون 49ماده . باشد اثبات مقروض بودن شريك از صالحيت محكمه مي. ب

به (كه فعاليت شركا هنوز ادامه دارد  درحاالتي «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي شركت
بكاران يكي از شركا ) تصفيه سوق داده نشده باشد اشدكه طل توانند پرداخت  نمي،  مقروض ب

ين شريك د حق خود را از سهم ا نماي كه  اما اين تقاضا از مفادي ، از سرماية شركت مطالبه 
است ك در شركت جمع شده  تي . تواند صورت گرفته مي، براي شري كه شركت در  در صور

يه قرارداشته باشد د را از توانند پرداخت حق خو طلب كاران شريك مقروض مي، حالت تصف
ابل توزيع باشد آن قسمت از سهم شريك در سرمايه و مفاد شركت  نمايد، كه برايش ق . تقاضا 
ك مديون حق دارند  كه از شركت تقاضاي وضع قيود احتياطي  در هر حالت طلب كاران شري

  . 10»را بر سهم شريك مقروض بنمايد

  حاالت انحالل شركت

نى  نجام آن غير كه براى آن ت كه شركت مقصودى را  زما شكيل شده است انجام داده يا ا
تى .  ممكن شده باشد باشد  وق ا كه شركت براى مدت معينى تشكيل و مدت منقضى شده  ي

تضامنى منحل مى گردد، باالخره در صورت ورشكستگى شركت كه  موارد ديگرى .  شركت 
دباعث انحالل شركت مى  تمام شركا، گرد اشد   ميتراضى  زصدور حكم ا كه با ب طرف نحالل ا

بق ماده .  گردد شركت منحل مي، محكمه انون شركت50موارد انحالل شركت مطا هاي   ق
د - 1. شود شركت در يكي از حاال ذيل منحل مي «: تضامني از قرار ذيل است  انقضاي ميعا
افته است  تحقق هدفي - 2. معينه در عقد شراكت ن تأسيس ي به منظور آ  - 3. كه شركت 
اكثر آن طورياتالف كل سرماية ش  فوت -4. كه در بقاي آن مفاد متصور نباشد ركت يا حد 

ز -5. يكي از شركا يا وقوع حجر بر او به حكم محكمه يا ثبت افالس وي  خارج شدن يكي ا
تي  ز شركت در صور ين، كه مدت فعاليت شركت نامحدود باشد شركا ا ك  كه  مشروط بر ا شري
ر خروج ا مبني ب بل، ارادة خود ر اشدسه ماه ق ر شركا رسانيده ب ، در غير آن،  به اطالع ساي

ا بي موقع دانسته مي ز غشي ي و ناشي ا ين، شود خروج ا فقه طوري ديگري صورت   مگر ا كه موا
به انحالل شركت-7. شركا به انحالل شركت  موافقة- 6. گرفته باشد  - 8.  حكم محكمه 
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ا بنابرتوافق شركا وطلب كا ينافالس شركت به اساس حكم محكمه ي ن شركت مبني بر ا كه   را
به افالس سوق داده شود   . »شركت 

به ماده فوق د تحليل و تجزيه قرار ، باتوجه  حالل شركت تضامني را به قرار ذيل مور موارد ان
  :گيرد مي
بق قرارداد تشكيل شده  مدتي - 1 اشد، كه شركت مطا ها براي  تمام شركت. خاتمه يافته ب

كه شركت تا آن زمان به  كند  در قرارداد شراكت درج ميانجام فعاليت خود زمان معين را 
مه بدهد است . فعاليت خود ادا ر شركتي    . كه به طور نامحدود زماني تشكيل شده باشد كمت

اشد، كه شركت براي آن تأسيس شده  هدفي - 2 تي . محقق شده ب كه شركت انحالل  وق
،  كه كار شركت بوده وضوعي هدف و م. كه كار شركت به اتمام رسيده باشد كند  پيدا مي

  . خاتمه يافته باشد
به . كه ادامه شركت غير ممكن باشد  سرماية شركت به نحو تلف شده باشد - 3 هرگاه 

يه خود را از دست داده باشد كه  اتالف سرمايه شركت باعث شود ، هردليل شركت سرما
  . گردد شركت منحل مي، شركت نتواند به كار خود ادامه بدهد

وت - 4 از شركا ف ا . يكي  ز شرك ه يكي ا يگران ، كه در شركت سهم دارد هرگا د و د نماي فوت 
ين صورت شركت منحل مي، كه سهم او را خريداري كند هم نتواند  ر . گردد در ا ولي اگ

يگر بتوانند  يه شركت پرداخت كنند شركاي د ز سرما او را ا . گردد شركت منحل نمي، كه سهم 
نسته ، اي تضامنيه  قانون شركت50ولي در ماده  فوت شريك را سبب منحل شدن شركت دا

ا نون شركت. است يگر در ق تضامني در مورد حكم خاص دارد اما ماده د  قانون 51ماده . هاي 
ند  شركا مي) 1( «: هاي تضامني چنين حكم دارد شركت كه  توانند در عقد شركت موافقه نماي

ات يكي از شركا بعد از وف نگرديده با، شركت    .  ورثه منحيث شركا ادامه يابدمنحل 
ك) 2( يكي از شركا يا اصدار حكم محكمه مبني بر حجر يا افالس شري ، در صورت وفات 

اقيمانده ادامه يابد، شركت منحل نگرديده   . فعاليت شركت با ساير شركا ب
رث متوف ه شركا با وا يداهرگا فقه ننما ه ادامة فعاليت در شركت موا ين صورت شريك ،  ب در ا

وع  وارث او حق ديگري ندارد جز از سهم خود از مال شركت يا  كه به تناسب قيمت روز وق
  . شود حادثه سنجش مي

ذكر نقداً به آن وقي حصه فوق ال به وجود مي ها پرداخته شده و از ساير حق د كه بعداً  ، آي
به اندازة آنچه ، توانند برخوردار شده نمي ز خادثه مگر  خروج ، كه نتيجة اجراآت شركت قبل ا
اشد   . »وي از شركت ب
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بق ماده  انون شركت51مطا تضامني  ق كه  شركا در عقد شراكت از قبل توافق كنند ، هاي 

وت نمايد كه ورثه شخص متوفا به حيث   يا اين. شركت منحل نگردد، اگر يكي از شركا ف
  . شريك در شركت به فعاليت ادامه بدهد

تي بق اين ماده در صور ي از شركا از طرف محكمه محجور گردد يا كه يك و هم چنين مطا
ند  توانند  شركا از قبل مي، كه مفلس اعالم شود  اين كه شركت منحل  كه با هم توافق كن

  . نگردد
است51 ولي ماده  نموده  تي .  بحث ديگري را نيز مطرح  اشد  وق رث متوفي حاضر ب كه  كه وا

دهد، با شركا در شركت مه ب ر خود ادا به كا د و  رث  ،شريك شو ولي شركا حاضر به پذيرفتن وا
ه دارد، متوفا نگردد ين صورت شركا دو را و - 1: در ا ز شركت جدا كرده   سهم شريك متوفا را ا

د و جز م فواي نمايد با تما ين- 2. ئياتش به وراث پرداخت  ا 50كه مطابق ماده    يا ا  شركت ر
تي . منحل اعالم كند اث سهم متوفا را از شركت برداشت ن وق بل ، مودكه ور ديگر در مقا

ر ندارد و به سود و ضرر بعد از تصفيه حساب شخص متوفا كا   . شركت مسووليت ندارد 
ز شركا به حكم محكمه- 5 يكي ا از شركا محجور گردد.  محجور شدن  رگاه يكي  حجر او . ه

  . شود باعث انحالل شركت مي
يكي از شركا - 6 اشد  مفلس شدن  ركا مفلس شده هرگاه يكي از ش. كه به ثبت رسيده ب

اشد ين. باشد و افالس شريك به ثبت رسيده ب ك بعد از ثبت توسط   يعني ا افالس شري كه 
ين صورت شركت منحل خواهد شد. گردد محكمه ثابت مي   . در ا

يكي از شركا از شركت- 7 خارج شدن يكي از شركا از شركت سبب منحل .  خارج شدن 
ص ولي خارج شدن يكي از شركا . شود شدن شركت مي يد وشروط خا اي ق از شركت خود دار

  :اين شروط به قرار ذيل است. باشد مي
اشد ) الف وع شركتي ب يعني ، كه فعاليت آن محدود به زمان معين نشده باشد شركت از ن

اشد   . فعاليت شركت نامحدود ب
ز شركت خارج شود كه مي شريكي ) ب به اطالع ، خواهد ا ماه قبل  ا سه  د ر بايد تصميم خو

ر است ، هدف از اطالع دادن به شركا در مدت سه ماه. ساندشركا ب رصت دادن به شركا  كه  ف
ا بخرند يا اين ين  كه تصميم اتخاذ كند   بتوانند سهم شريك ر نگردد و يا ا كه   كه شركت منحل 

  . كه شركت را منحل كنند سرانجام شركا تصميم بگيرد 
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داگر تصميم خود را مبني به خروج از شركت سه ماه) ج رسان ،  قبل به اطالع شركا خود ن
ز غش مي ناشي ا اشد  تصميم خروج او  تي . گردد كه در اين صورت شركت منحل نمي ب كه  وق

اشد ر منحل شدن  قانوناً شريك نمي، موضوع انحالل شركت براساس غش ب تواند خواستا
  . شركت گردد

به انحالل شركت- 8 حالل شركت.  موافقة شركا  فقه شركا در ان تر و  وه سادهشي، موا
بگيرد  گاه ممكن است . باشد تر از ساير موارد مي عاقالنه كه شركت را  كه تمام شركا تصميم 

نمايد   . منحل 
ه انحالل شركت زماني است .  حكم محكمه به انحالل شركت- 9 كه محكمه  حكم محكمه ب

ين صورت محكمه . تواند به كار خود ادامه بدهد كه شركت نمي تشخيص بدهد  حكم به در ا
و  دهد ولو  انحالل شركت مي حالل شركت نباشد  يكي از شركاي شركت خواهان ان كه شركا يا 

اشد  يا اين تصميم انحالل شركت . كه با انحالل شركت موافق ب د ارادة شركا در  ين مور در ا
  . توسط محكمه نقش ندارد

است .  افالس شركت به اساس حكم محكمه- 10 .  باشدكه شركت مفلس شده گاه ممكن 
اشد يعني بده يشتر از سرمايه شركت ب ين صورت محكمه شركت را منحل ، كاري شركت ب در ا

  . كند مي
ه ممكن است .  افالس شركت بنابر توافق شركا- 11 كه شركت  كه شركا تشخيص بدهند  گا

نجام فعاليت خود ندارد و بده و آن مال كافي براي ا است  ها  كاري شركت بيش از مال شركت 
نمايندتوا مي   . نند شركت خود را مفلس اعالم كرده و آن را منحل 

فعاليت شركت   تمديد 

يي  شركت د و مدت آن ها ت كه براي مدت معين تشكيل شده ان م رسيده اس اختتا ، ها به 
ته در صورت مدت فعاليت آن. كه مدت فعاليت خود را تمديد كند توانند  مي د  الب تمدي ها 

م اعضا مو تواند  شده مي زمينه چنين   قانون شركت52ماده . افق باشدكه تما تضامني در  هاي 
رگاه مدت معينة شركت به پايان رسيده) 1( «: حكم دارد اليتي ، ه كه شركت به منظور  يا فع

تأسيس يافته بد، پيشبرد آن  تمه يا م ، خا به فعاليتي اقدا بگيرند تا  مگر با آن هم شركا تصميم 
به منظور آن تأسيس  نمايند  يط، گرديده بودكه شركت  سال به ، عقد شراكت به عين شرا

  . گردد سال تمديد مي
ين ماده درج ) 1(كه در فقر توانند عليه دوام فعاليت شركت  نين يكي از شركا مييدا) 2( ا

نموده و مشاركت شريك مديون را متوقف سازند، گرديده   . »اعتراض 
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بگيرد  تصميم  به هرگاه شركيا شركت   سال تمديد كند و شركت را كه مدت شركت را سال 

نسازد ين حق را دارد ، منحل  ، كه تاسيس گرديده است كه شركت خود را به همان هدفي  ا
ا ادامه بدهد ته بوده  اي  ولي شرايط. فعاليت آن ر ول براي تأسيس شركت در نظر گرف كه در ا

د قا، كه وجود داشته است اي  شركت در عين شرايط. تواند تغيير بكند نمي، است بل تمدي
  . باشد مي

است  نحالل شركت ممكن  ت شركت و عدم ا تمديد فعالي يگر  يع  از طرف د كه سبب ضا
ز شركا شركت ن يكي ا ا   طلبكاران شريك شركت. گردد شدن حقوق طلبكارا كه طلب خود ر

ز انحالل شركت مي آن، حصول نكرده باشد بعد ا د ها  ز سهم شريك، توان حصول  طلب خود را ا
تمديد فعاليت شركتولي ، نمايند به اموال شركت مواجه ، با  رسي  بكاران با عدم دست طل
  . شوند مي

به وجود بيايد  ين حالت  د  هرگاه ا تصميم بگيرن ، كه فعاليت شركت را تمديد كنند كه شركا 
ز شركا حق دارد  ز محكمه بخواهد  در اين صورت طلبكاران هريك ا ك  كه ا كه جلو اشترا

 حمايت از 52ماده ) 2(فقره .  فعاليت شركت متوقف نمايدشريك مديون را در ادامه
است  ز  كه نمي طلبكاران  نمايد ولي ا تواند مال خود را از اموال شخصي شريك شركت حصول 

  . تواند طلب خود را به دست بيارد مي، كه مديون در شركت دارد سهمي 

  حكم محكمه در انحالل شركت

يكي ا محكمه مي ين تواند براساس درخواست  تعهدات  ز شركا مبني برا به  كه شركاي ديگر 
د ، كند خود عمل نمي درخواست مبني بر انحالل شركت باي نمايد ولي  شركت را منحل 

اشد  نمايد براساس يك سري داليل موجه ب حق انحالل شركت از حقوق . كه محكمه را قانع 
ماده . يا از بين ببردتواند اين حق را تعديل  كه عقد شراكت نمي مسلم هريك از شركا است 

تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت53 اساس تقاضاي  محكمه مي «: دارد هاي  تواند به 
يگر، شريك ز شركاي د يكي ا ئه ساير داليل موجة ، نسبت عدم ايفاي تعهدات  كه انحالل  با ارا

نمايد، شركت را ايجاب كند ين عقد شركا را تع عقد شراكت نمي. حكم را صادر  ديل تواند ا
  . »كند

هاي رايج است و در قانون تجارت ايران نيز  انحالل شركت توسط محكمه در بيشتر كشور
تي  است و نكا كه در قانون تجارت ايران براي انحالل  حق انحالل شركت را به محكمه داده 
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نستان مي شركت ذكر شده است نيز شبيه به قانون شركت تضامني افغا اشد هاي  ين ب. ب نابرا
بق باموارد ان تضامني مطا ز قرار ذيل مي حالل شركت     :باشد قانون تجارت ايران ا
ر مقدور -1« ن غي م آ ا انجا د و ي نجام گرد و آن امر ا  شركت براي انجام هدفي تاسيس شده 
  . باشد
روز - 2 ن مدت منقضي شده و قبل از انقضاي آخرين   شركت براي مدتي معين تشكيل و آ

ه ثبت شركتتحويل ادا، صورت جلسه تمديد مدت باشد ر   . ها نشده 
  . كه ورشكست شده باشد  درصورتي - 3
لعاده شركت توافق كند   درصورتي - 4 حالل يابد كه محمع عمومي فوق ا   . كه شركت ان
بگيرد  در صورتي - 5 حالل  تمام شركا تصميم به ان   . كه 
لي از محكمه درخواست انحالل كرده و  يكيكه در صورتي - 6 به دالي  محكمه از شركا بنا 

نسته باشدآن داليل را موجه   .  را موجه دا
تي كه  -7  ز منافع كافي  از شركا ورشكست شود يكيدر صور وسهم ورشكسته در شركت ا

نكه  توانند تقاضاي براي پرداخت ديون وي نباشد مي نمايند مشروط بر اي انحالل شركت را 
امه بهه شش ماه قبل قصد خود را ب ين صورت اطالع شركت ر وسيله اظهارن اشند در ا سانده ب

اي قطعي ساير شركا مي ز صدور ر بل ا ا پرداخت طلب  توانند ق داير بر انحالل شركت ب
يي مديون(طلبكاران  احد دارا ا جلب رضايت) ت ا ب يگر ازه آنان ب ي انحالل شركت طرق د

ري كند   . جلوگي
ين كت را فسخ نمايد و وفق اساسناا شرقرارداد، شركا از  يكيدر صورتي كه - 8 مه اجازه ا

  . كار را داشته باشند
اشد - 9 وت يا محجور شدن يكي از شركا ودر اساسنامه هم قدي شده ب كه در   درصورت ف

  . 11»چنين حالت شركت منحل گردد

خراج از شركت   درخواست ا

ين شركاي شركت تي ب لمت، در معامالت تجار به صورت مسا ركردن با يك ديگر  آميز و كا
بس نه  احساس كند . يار اهميت دارددوستانه و صادقا ا  هرگاه هرشريك در شركت  كه كار ب

يگر براي ا حركت شركاي د و سخت است و ي د  هاي را مشاهده كند  ا كه نوع بد بيني ايجا
رج شود مي، نمايد د  هايي  ترين اختالف بيش. تواند از شركت خا كه در كار شراكت به وجو
استفاده از ام مي اشي از معامالت و سو  و يا كم كاري توسط مديران شركت آيد ن وال شراكتي 
ات و سؤ استفاده بعضي وقت. باشد مي دعواي جزاي منتهي مي هاي اين ختالف . گردد هاي به 
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و  كه مي براي همين راه بيرون رفت نيز از شراكت وجود دارد  تواند جلوي ارتكاب جرم 
بگيرد ين شركا هر زمان . خطاهاي مهم را  احساس كند  بنابرا د  كه  يگر كار شراكت سو كه د

ين  و يا ا اختالفات مي  ندارد  د از محكمه درخواست كند  مي، گردد كه باعث يك سري  كه  توان
ين يگر از شركت اخراج شود و يا ا ا  كه خودش در خواست  شريك يا شركاي د اخراج خود ر

نمايد ازشركت از ين زمينه چنين م  قانون شركت54ماده . محكمه  قرر هاي تضامني در ا
ه  تواند از محكمه اخراج شريك ديگري را  هر شريك مي) 1( «: دارد مي كه اعمال وي منجر ب

  . تقاضا كند، انحالل شركت يا باعث اعتراض بر تمديد فعاليت آن گردد
اشد) 2( اخراج خود را از شركت با  هرشريك مي، هرگاه مدت فعاليت شركت محدود ب تواند 

د در اين صورت شركت منحل مي،  خواست كندارائه داليل مؤجه از محكمه در ر ، شو مگ
نمايند  اين م آن موافقه    . »كه ساير شركا به دوا

اخراج شريك 1فقره  كه ادامه فعاليت او منجر به منحل شدن شركت گردد يا   ماده فوق 
اجازه داده   اين به ديگر شريك  به تمديد فعاليت او گردد را  باعث اعتراض ساير شركاي  كه 

نمايد است  اخراج يك چنين شريك را    . كه از محكمه در خواست 
است2فقره  ا به خود شريك نيز داده  ز شركت ر بدين معني .  ماده فوق اجازه خارج شدن ا

به زمان خاص نباشد  رگاه ادامه فعاليت شركت مدت  يي  يعني شركت از نوع شركت، كه ه ها
ني باشد باشد  زما يمي و غير محدود  ين صور، كه دا د از محكمه بخواهد  تي شريك ميدر ا توان

تي منحل خواهد شد . كه شركت را منحل كند  كه ساير شركا در ادامه  ولي شركت در صور
ه ساير شركا بخواهد . فعاليت شركت موافق نباشد نگردد هرگا بق ماده ، كه شركت منحل  مطا

دهد و با پرداخت حقوق شريكي  تواند   مي50 م كه به كار خود ادامه ب خواهد از شركت  يكه 
  . تواند از منحل شدن شركت جلوگيري مي، اخراج شود

  تصفيه و تقسيم داراي شركت

يه  باشد  هاي يكسان مي تصفيه شركت تقريباً در تمام كشور تصف حالل بايد به  كه بعد از ان
ات . شركت اقدام گردد ين بخش ما يك مرور مختصر از تصفيه شركت در قانون و مقرر در ا

تطبيقي ميايران به  تصفيه شركت در ايران را مختصر توضيح  صورت  يم و در نخست  انداز
تضامني مراجعه مي شركت دهيم و بعد به قانون مي ت. كنيم هاي   شركت منحل يدر ايران وق
تصفيه در نظرمي گيرد گردد مراحل چند را مي زماني كه شركت مقصودي را كه براي . براي 

است انجام داده يا تي كه شركت براي ،  انجام آن غير ممكن شده باشدآن تشكيل شده  وق
باشد و باالخره در صورت ورشكستگي شركت ، مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده 
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تضامني منحل مي موارد ديگري كه باعث ) ت.  ق93و ماده 3و 2و 1فقرات (گردد  شركت 
ارتند از انحالل شركت مي تقاضاي فسخ ، هصدور حكم توسط محكم، موافقت شركا:  شوند عب

وت يا محجوريت يكي از شركا ، از طرف يكي از شركا كه در  ورشكستگي يكي از شركا و ف
بل مورد بحث قرار گرفت  . فصلهاي ق

   انحالل مطابق قانون تجارت ايراننتايج

   ثبت و اعالم انحالل-ا

 197 و 195ناظر به مواد ) ت.  ق200(بايد طبق ماده   در ايرانانحالل شركت تضامني
اعالم شود رت عدليه  نظامنامه وزا نظامنامه در ماده . همان قانون و برابر  ين  ن 9ا د بيا  خو

ا  «:دارد مي تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر ي اجع به  تصميمات ر در هر موقع كه 
ا  اسم شركت ي تغيير  ر كيفيت تفريق حساب يا  ا تغيي نه ي ز مدت معي بل ا انحالل شركت ق

ا اساسن ز شركا ضامن از شركت اتخاذ شود و همتغيير ديگر در  و يا خروج بعضي ا  مه يا تبديل 
د  چنين در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغيير مي تصميمي نسبت به مور يابد و يا 

در ماده  د 58معين  ر باي و انتشا نظامنامه راجع به ثبت  ين  ات ا  قانون تجارت اتخاذ شود مقرر
ا يشركا. ودت شيدر مورد تغييرات حاصله نيز رعا  شركت تضامني مكلفند كه انحالل خود ر

ه ثبت شركتبا تقديم مدارك مقرر بدواً ول نها به ثبت برسا  در ادار اه ا ند و سپس در ظرف م
و  ا به هزينه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمي  حالل آن ر از تاريخ ثبت ان

ركز اصلي شركت م ر م االنتشا نماينديكي از جرايد كثير    . »نتشر 

   تصفيه شركت تضامني-  2

به شركت سهامي  از عام و خاص( در قانون تجارت ايران تبديل شركت تضامني  فقط ) اعم 
است  لي پس و ظاهراً) . ت.  ق135ماده (در زمان حيات شركت پيش بيني شده   چنين تبدي

ن اشد ولي با اصالح ماده  پذير نمي از انحالل امكا ز   مذكور شركا مي135ب توانند پس ا
تصفيه شركت  و در طول مدت  حالل شركت  ن ان پرداخت طلب طلبكاران حتي در زما

نماي به شركت سهامي خاص يا عام تبديل    . دنتضامني را 

   تصفيهانرييس يا رييس انتخاب -  3

ر يامديران شركت مي امر تصفيه در ا مدي ن شركت تضامني ب اشد مگر آ كه شركاي ضامن  ب
نماينداشخاص ديگري را ا ين خود براي تصفيه معين  رج يا از ب در صورت عدم توافق . ز خا

ا با اشخاص تعيين شده محكمه تصفيه تعيين خواهد  ساير شرك ا براي امر  عمومي اشخاصي ر
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ز مديران شركت باشند بايد در اداره ثبت شركت. كرد ني كه غير ا و  اسامي مديرا ها در تهران 
  . به ثبت و آگهي برسد ها ها در ولسولي در اداره ثبت شركت

   تصفيهانرييسيا  رييس  وظايف-4

يي كه مدير تصفيه مكلف به اجراي آن مي رهاي جاري  از كارها به كا اشد خاتمه دادن  ب
تعهدات شركت مي نمودن  اجرا  د براي اجراي تعهدات نتوا باشد و در صورت نياز مي شركت و 

ديگر مدير تصفيه وصول مطالبات از جمله كارهاي . شركت معامالت جديدي نيز بنمايد
ئي شركت مي تقسيم دارا تضامني و  در مدت  شركت  ئي شركت كه  ز دارا ن قسمت ا باشد آ

ب تصفيه مورد نياز نمي ين شركا تقسيم ميه باشد  مدير يا مدير عامل . شود طور موقت ب
نفع و ضرر تعيين مي تصفيه حساب شركا را نسبت به هم و ز شركا را از  . مايدن سهم هر يك ا

نظر در مورد اختالف  ين شركا حل مساله با دادگاه ذيصالح مي در صورت    . باشد تقسيم ب

  مرور زمان

است مهمن است حل شدهندفاتر هر شركتي كه م در مرور زمان نظر مدير ثبت  كه   با 
تصفيه تا ده سال محفوظ  ) ت.  ق217در ماده  (بمانداسناد در محل معيني از تاريخ ختم 

اث آنضمنا مدت م ا يا ور ها  رور زمان در دعاوي مطروحه از طرف اشخاص ثالث عليه شرك
اث قانوناً تي كه شركا يا ور اشند راجع به معامالت شركت در صور و 5 مسوول ب  سال است 
است كه انحالل شركت تضامني يا روزي  زمان از  ز يستعفاامبدا مرور  اج او ا اخر  شريك يا 

ه ثبت شركت و در روزنامه رسمي آگهي شودها به ثبت شركت در ادار چنانچه طلب .  رسيده 
اشد بل مطالبه شده ب ن از روزي شروع مي، پس از ثبت و آگهي مزبور قا شود كه  مرور زما

به پيدا ك ر حق مطال استطلبكا  سال از تاريخ جاري 5شركاي شركت تضامني در مدت .  رده 
شركت درمقابل اشخاص ثالث منفردا و متضامنا در مورد تعهدات  مشدن مرور زمان هر كدا

اشند مسوول مي   . ب
ن پيش بيني شده در ماده   سال است مانند ساير 5كه مدت آن . ت.  ق219مرور زما

ا  مرورزمĤن است و ب به هاي مندرج در قانون تجارت قاعده خاص بوده و به قوت خود باقي 
يط ذيل عملي مي   :گردد وجود آمدن شرا

اث آني شخص ثالث عليه شركاي شرا دعو-  تضامني يا ور اشد كت    . ها ب
اث آن-  ر داده شده باشد  شركا يا ور   . ها قانوناً مسوول قرا
به معالمات شركت باشندا دعو-    . ي شخص ثالث راجع 
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ز شركت -  ه گيري شريك يا اخراج او ا  مبدا مرور زمان از تاريخ ثبت انحالل شركت يا كنار
  . 12شود يدر اداره ثبت واعالن در روزنامه رسمي شروع م

  تصفيه و تقسيم دارايي شركت

ت صورت مي ت نحوة . گيرد در افغانستان تصفيه شركت نيز مطابق عقد شراك در عقد شراك
يي از قبل مشخص مي در عقد شراكت تمام جوانب تقسيم داراي شركت . گردد تقسيم دارا

ا. باشد گردد و سهم هر شريك در عقد شراكت معين مي ذكر مي كت نحوة هرگاه در عقد شر
اشد تقسيم اشد و حاالت تصفيه شركت معين نگرديده ب ذكر نگرديده ب يي  ا ، دارا بق ب مطا

تضامني از مواد  احكام قانون شركت لي ماده 56هاي  ين 55ماده . گردد  عمل مي60 ا  در ا
يي شركت طبق «: زمينه چنين حكم دارد و تقسيم دارا شرايط مندرج عقد شراكت  تصفيه 

، احكام مندرج مواد پنجا وششم، اه عقد شراكت فاقد چنين شرايط باشدهرگ. گيرد صورت مي
بل تطبيق مي، پنجاه وهشتم، پنجاه وهفتم اشد پنجاه ونهم و شصتم اين قانون در زمينه قا   . »ب

  ادامة فعاليت شركت الي تصفيه آن
زماني  شركت مي است تواند تا  تصفيه نشده  بدهد، كه  ا نيز تمام شرك. به فعاليت خود ادامه 

تصفيه است وقتي . دهد براي تصفيه شركت هماهنگي الزم را انجام مي ، كه شركت در حال 
  .  تواند شركت نمي

ين  دي  كه شركا نيز نمي   به فعاليت جديد مبادرت كند و يا ا دست به فعاليت اقتصا تواند 
دست به فعاليت جديد بزند  زمان شركا مي. جديد بزند تكميل كننده فع تواند  هاي  اليتكه 

ين اشد كه فعاليت  قبلي باشد يا ا به خاطر تصفيه شركت ب  قانون 58ماده ) 1(فقره . هاي جديد 
توانند به فعاليت  تصفيه كنندگان شركت نمي« :دارد هاي تضامني چنين مقرر مي شركت

د ين، جديدي در شركت مبادرت ورزن ر ا اليت  مگ ت مذكور متمم فع ا  كه فعالي و ب هاي قبلي 
  . »شركت سازگار باشدانحالل 

تعيين مي برخالف قانون تجارت ايران  تصفيه  ولي مطابق قانون ، گردد كه يك مدير 
تصفيه كنندگان مي، هاي تضامني شركت تصفيه كنندگان شركت  تمام شركا جز  باشند و

ول شركت را به فروش برسانند مي ، تصفيه كنندگان شركت. توانند دارايي منقول و غير منق
ينتواند  مي د يا ا قانون  58ماده ) 2(فقره . كند كه محكمه تعيين مي  از طرف شركا تعيين شون

ر  تصفيه كنندگان مي «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي شركت نقول وغي يي م توانند دارا
رسانند، منقول شركت را به فروش ب ن   مگر اين، به صورت مزايده يا غير آن  كه صالحيت شا
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نفر ضرور است . »اشدحين تعيين مقيد شده ب . كه بتواند شركت را تصفيه كنند يك ياچند 
تعيين گردد ، بدون شك در تصفيه شركت ا  اشخاصي  كه تخصص و تجربه كاري در شركت ر
ه كافي داشته باشد ني ، براي همين. به انداز ، گيرد كه در تصفيه شركت سهم مي كسي يا كسا

هاي تضامني سه شيوه براي تعيين تصفيه  كتدر قانون شر. بايد شركا روي آن موافق باشند
) 1( «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت57ماده . كننده پيش بيني شده است

كه به اكثريت آراي شركا تعيين  تصفية شركت توسط شركا يا شخص و يا اشخاصي 
  . گيرد صورت مي، گردند مي
اكثريت آ) 2( ه  ا ب اشخاصي ر ه شركا شخص يا  تعيين نكنندهرگا محكمه يكتن از شركا ، را 

تصفيه كننده تعيين مي، را به اساس تقاضاي شركا   . كند به حيث 
يي) 3( نده، در صورت انحالل شركت به اثر رسيدگي قضا حدود ، محكمه شخص تصفيه كن

اشخاص ذيعالقه تعيين مي نابر مطالبة    . »نمايد صالحيت وي و طرز تصفيه را ب
ين ماده شيوة  بق ا نده مطا تضفيه كن است در نظر گرفته كه براي تعيين    :شده از قرار ذيل 

ين  شركت را شركا تصفيه مي- 1 ا ا يه   كنند ي تصف ا اكثريت آرا براي  كه شركا شخص را ب
  . كنند شركت انتخاب مي

در اين حالت ،  اگر شركا نتوانند كسي را به عنوان تصفيه كننده شركت انتخاب كنند- 2
هد كردمحكمه براي تعيين  ن . تصفيه كننده مداخله خوا محكمه يكي از شركا را به عنوا

تعيين مي ن  البته شركا از محكمه تقاضا خواهد كرد . كند تصفيه كننده  كه كسي را به عنوا
تواند يكي از شركا را تصفيه كننده شركت  تصفيه كننده شركت انتخاب كند و محكمه مي

  . انتخاب كند
در رسيدگي- 3 ه انحالل شركت حكم صادر كند هرگاه محكمه  يي ب ين صورت ،  قضا در ا

و هم چنين حدود صالحيت تصفيه . كند محكمه شخص را تصفيه كننده شركت تعيين مي
  . كند كننده را نيز محكمه تعيين مي

  وش دارايي شركت توسط تصفيه كنندهفر

تصفيه را پيش مي فقط كار، تصفيه كننده شركت به كارهاي تصفيه كنندة شركت ، برد هاي 
تكميل كننده فعاليت ولي كارجديد . كند هاي جديد مبادرت نمي جديد و فعاليت هاي  كه 

زگار با كارتصفيه شركت باشد  قبلي شركت باشد يا اين  ين ، كه فعاليت جديد بتواند سا در ا
وع فعاليت تصفيه كننده مي، صورت ا انجام بدهد تواند آن ن   . ها ر



  

 

ي
د
ج

  
13
8
9

 
« 

ل 
س
سل

 م
ره
ما
ش
  

95
  

86868686        

 

ول شركت را به فروش ميتصفيه كنندة اموال منقول و ات . رساند  غير منق اوق ولي بيشتر 
تصفيه كنندة شركت . رسد اموال شركت از طريق مزايده به فروش مي كه صالحيت  ولي 

رساند نمي، فروش اموال شركت را نداشته باشد  . تواند اموال شركت را به فروش ب

  تقسيم دارايي شركت

در ش است  ركتتقسيم دارايي شركت هم چون سهم شركا  تي  وضوعا كه مركز بحث  از م
اشد قدرت در شركت مي مي تواند نفوذ خود را در ،  دارد كه سهم زياد در شرك هركسي . ب

يگران حفظ كند شركت بيش ابراين نحوه اعمال قدرت سهامداران عمده هميشه در . تر از د بن
ين كشورها. باشد ها واضح مي شركت بق با قوان و  كه در راي تالش شده است ، ولي مطا گيري 
در تقسيم داراي شركت نيز . گيري حقوق سهم داران به طور مساوي حفظ گردد تصميم
است كساني  يشتر ترين سهم را در شركت ديده  نگران مال و رسيدن ، كه ب يشتر  يگران ب از د

است يش. به حقوق خود  ات ب دچار خسار تر  البته در سود و زيان نيز اين سهم داران يا 
كه منحل  به هرحال داراي شركتي . آورند كه فايده زياد به دست مي  ا اين شوند ي مي
رسد، گردد مي بل مطالبه خود ب وق قا در قانون . بايد تقسيم گردد و هر شريك نيز به حق

يي شركت بعد .  هاي تضامني نحوه تقسيم شركت در نظر گرفته شده است شركت ين دارا بنابرا
م تقسيم  ين شركا    :گردد ياز مراحل ذيل ب

  . كاري معجل  جداكردن بده- 1
  . كاري مؤجل  جداكردن بده- 2
است  وضع ديوني - 3 زع فيه    . كه متنا
نموده است  پرداختن مصارفي - 4   . كه شركت 
تمام شركا   وضع ديوني - 5 به مصلحت شركت انجام شده و بين  كه توسط يكي از شركا 

  . گردد تقسيم مي
ول به ان- 6 ته مي براي هر شريك مقدار پ در شركت در نظر گرف يمت سهم او  زه ق . شود دا

باشد ا به صورت مبهم  يمت سهم در عقد شراكت بيان نشده باشد و ي ين صورت ، هرگاه ق در ا
تي تعيين مي وق به او داده مي گردد  قيمت سهم شريك از  ولي اگر سهم . شود كه سهم او 

ين و عمل باشد و يا ا به كار  ين صورت ،  تخصص باشدكه انجام مشوره  شريك منحصر  در ا
چون يك چنين شريك فقط به فايده شركت . شود قيمت براي سهم او در نظر گرفته نمي

  . شريك است
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تي- 7 تصفيه شركت پيش  هر وق يي شركت بعد از  به تقسيم دارا كه در عقد شراكت راجع 
ت؛ ب، بيني صورت نگرفته باشد ز پرداخت ديون شرك بعد ا ين در حالت تمام داراي شركت 

  . گردد شركا تقسيم مي
نكند- 8 ره  تكافوي پرداخت ديون و خسا يي شركت  ين صورت خساره ،  هر وقت دارا در ا

تقسيم مي ين شركا  ه اندازه سهمي . گردد وارده ب ه ب ت دارد البته اين خسار ، كه شركا در شرك
تقسيم مي بين آن ني . گردد ها  ك  كسا كه در شركت براساس تخصص وعمل خود شري

ول خساره آن، دباش مي ين زمينه چنين حكم 59ماده . باشد ها مطابق عقد شراكت مي تقب  در ا
  : دارد
دارايي شركت بعد از پرداخت ديون معجل ووضع ديون مؤجل و ديون متنازع فيه و ) 1( «

يه مصارف و ديوني  وسط يكي از شركا به مصلحت شركت انجام شده بعد از تأد ن ، كه ت ميا
  . شود تمام شركا تقسيم مي

دل قيمت سهم او در سرماية شركت مطابق عقد شراكت ) 2( به هريك از شركا مبلغ معا
يمت آن از وقت ، هرگاه قيمت سهم در عقد توضيح نشده باشد، شود تخصيص داده مي ق

به شركت محاسبه مي ين ، گردد تسليمي سهم  و   مگر ا كه سهم شريك منحصر به انجام عمل 
اختصاص بخشي از  مشوره تفاع باشدها    . ملكيت جهت منفعت شركت يا مجرد ان
ئطي پيش ) 3( اجع به تقسيم دارايي به علت تصفية شركت شرا هرگاه در عقد شراكت ر

اشد ز پرداخت ديون، بيني نگرديده ب بعد ا يماندة شركت  يي باق براي شركا به اندازه سهم ، دارا
ن پرداخته مي   . شود مربوط شا

تي ) 4( يمان در صور لغ مندرج، دة شركتكه مال باق ين ماده شركا را ) 1(بعد از پرداخت مبا ا
ن شركا توزيع مي، تكافو نكند   .13»گردد خساره به تناسب سهم محاسبه و ميا

ز آمده مبني براين در قانون شركت يگر ني اگر در اين قانون   هاي تضامني يك حكم د كه 
اي شركت وجود نداشته باشد ون مدني بخش مال مشاع به قان، احكام در باره تقسيم دار

ه در اين قانون  «: دارد هاي تضامني چنين مقرر مي  قانون شركت60ماده . مراجعه گردد هرگا
تقسيم مال مشاع  احكام مربوط به  وجود نباشد  ئي شركت احكامي م به تقسيم دارا در رابطه 

  . »شود مندرج قانون مدني رعايت مي
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� �>°�� ?°����
� ...�¨ .9V�)} : 9�/ �°�c7 �,
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� K�°" K* kZ(� �	� k(v3'�� K* Ov� �	� �(� k(v3'� .��=°, k" �	
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*� K� �$ q°c� k� 9U*� � �" k" K�- O
J� K� �, k�  �>Z� 6
�D� � �� X �
 k��  K}*�
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�D�� 9V� �, O°3:��  �>Z� 6
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� ?°'c
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9�- ��c3'� ��� k���°$� ��X 9�� . �, ��� $ k- E� 3� �, ��
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 Y�t(� K�3)�|

*� K* k�5 �� k- �, [ $ k" �  � $ 9���
 �(� g�	'�� �	� 6
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 درآمدي بر مباني كالمي

 استنباط از قرآن

  احمد مبلغي

 

  چكيده

استن احث مباني كالمي اجتهاد و مباني كالمي  نوان يكي از مب ز قرآن به ع باط ا
اهميت ويژه ز  ردار است منابع آن ا   . اي برخو

قه  ر حوزه ف بع د ثرگذاري هر من يزان ا و تعيين م ابع مطالعاتي  ان دادن من سام
ا اهميت است ر ب ه  گرايش. بسيا توجه ب قهي فقيهان سنت محوري است  هاي ف

روش اده از  ند بهرههاي ديگري مااستف يري از قرآن، دريچه ن هاي جديدي را  گ
اطي مي استنب زهاي  ر . گشايدبه سمت مطالعات فقهي و چشم اندا اين نوشتا در 

لحاظ طرح بحث - ه  يشتر ب ر دو محور بهره -  ب استنباط از قرآن د  مباني كالمي 
ين شيوه و تعي ه قرآن  كالمي نسبت ب هاي دريافت مباني كالمي قرآن، گيري 

رد بررسي ه استمو ر گرفت  .  قرا

  هاكليد واژه

احكام، مباني كالمي   .قرآن، استنباط 

 

كالمي   اهميت و ضرورت بحث از مباني 

به  است كه تاكنون  بع آن به رغم اهميت از جمله مباحثي  هاد و منا مباني كالمي اجت
ين زمان انجام گرفته اندك تي كه پيرامون آن تا ا و مطالعا  صورت كامل به آن پرداخته نشده 
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نه در سال تحوالت فقه. و كم رنگ بوده است هاي اخير اگر چه انديشمندان را به   پژوها
ين مبحث هم نمود ا د اذعان  است ولي باي يي مباني كالمي كشانده  و شناسا -ضرورت بررسي 

تي جدي و پر دامنه مي ه تحقيقا   . باشدچنان چشم به را
بطه يي آن مند سخن گف در واقع تنها هنگامي بايد از فقهي ضا ت كه مباني عقيدتي و مبنا

يكدستي و هماهنگي برخوردار باشد است كه رقيبان در . از نوعي  به آن معنا  اين 
رچوبه ورزي انديشه اجتهاد، به هماوردي با يكديگر از ره هاي فقهي عالوه بر رعايت چا گذر  هاي 
به جا نگرش و هاي كالمي نيز همت گمارند و صاحب هر ايده و ديدگاهي در فقه  ي مجادله 

ر مباحث غير پايه اورهاي كالمي خود اهتمام ورزد تأكيد ب ني و ب با   . اي به طرح م
ني راه را براي تنقيح و تكثير آن باز مي ين مبا كند؛ همان طور به طور قطع دسته بندي ا

از ره بطهها مي گذر تنقيح و تكثير آن كه  يش توان به ضا و نتيجه  مندي ب تر فرايند استنباط 
ين وگوهاي فقهي خوش تر گفت گستردهبخشي    . تر و اميدوارتر شد ب

هميت خاصي برخوردار است بررسي مباني كالمي استنباط از قرآن  آن چه در اين ميان از ا
ا نمود مراجعه كم. است د بتوان ادع ز عدم تنقيح  شاي استنباط تا حدودي ا رنگ به قرآن جهت 

اشي شود ب. مباني كالمي استنباط از آن ن و ما  نه  لعاتي منبع شناسا ه جاي سامان دادن به مطا
رويم و تقريباً همة تعيين منطقي ميزان اثرگذاري هر منبع در حوزه فقه به سمت سنت مي

ز . ايم فضاي تنفس موضوعات پژوهشي را به سنت اختصاص داده شكستن سدهاي اين ارتكا
ري زواياي تازه انجاميده و دريچ تواند به شكلپر تأثير مي هايي جديد را به سمت  هگي

بگشايد لعات فقهي و چشم اندازهاي استنباطي  » سنت محوري فقهي«آيد به نظر مي. مطا
بايد به آن پرداخت  اگرچه پاره و كامال مستدل است ـ كه در جاي خود  بعاد آن درست  اي از ا

ن ر بنيا ن كه ب بعادي از آن نيز بيش از آ استوارـ ولي ا و نيازهاي فقهي   باشد هاي صحيح 
است تري هم چون بهره هاي پيچيده محصول به فراموشي سپردن روش تأكيد . گيري از قرآن 

ز  جا پيش بر نقش سنت تا آن ته است كه اگر در مواردي محدود و به صورت مهار شده ني رف
استناد مي تي شود معموالً اين كار پس از آن صورت مي به قرآن  پشتوانه رواي گيرد كه فقيه به 

است و تنها به منظور تقويت و تأكيد سنت و از دل س امش دست يافته  نت به سطحي از آر
به عنوان تبرك و تيمن به قرآن مراجعه مي كند   . يا گاه 

يش ـ و ب م نخست  وشتار به عنوان گا بي را تر در جهت طرح اصل بحث مياين ن كوشد مطال
ز قرآن در دو محور ارايه دهد استنباط ا ز  در محور نخست به بهره. درباره مباني كالمي  گيري ا

ن  افت مباني كالمي از قرآ تعيين شيوه دري مباني كالمي نسبت به قرآن و در محور دوم به 
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  . پردازيممي

  گيري از مباني كالمي نسبت به قرآن  بهره- 1

اگزير بايد در سه محور مهم بحث  براي ارايه توضيحي روشن ين موضوع ن ر نسبت به ا گ
  :نمود
اني كالمي جهت اثبات منبع بودن قرآنبهره گي. 1ـ1   .ري از مب
ات االحكام. 1ـ2 لمرو آي اني كالمي جهت تعيين ق   .بهره گيري از مب
استنباط از قرآن. 1ـ3 اني كالمي در تعيين متدلوژي    . بهره گيري از مب
اني كالمي جهت اثبات منبع بودن قرآن. 1ـ1   .بهره گيري از مب

كه  بعدي از جايگاهي بنيادين برخوردار است چه آناين محور از بحث نسبت به دو بحث 
استنباط واقع مي رآن منبع  ن است كه آيا ق ا نه و پيداست پرسش اصلي در اين محور آ شود ي

بعدي  ين پرسش پيش شرط ورود در دو بحث  به ا و (پاسخ  لمرو قرآن  تعيين ق نقش مباني در 
ن ن تا وقتي اين گام. آيدبه حساب مي) شيوه استنباط از آ  نخست ـ اثبات منبع بودن قرآ

لمرو آياتي كه مي ز تعيين ق ـ برداشته نشود سخن گفتن ا ز آن براي استنباط  ها  توان ا
نمود و يا سخن گفتن از شيوه و  ها بي هاي استنباط از قرآن و مباني كالمي آن استنباط  جا 

است بي   . معنا 
ين پرسش است بحث از امكان استنباط از قرآن در گرو مثبت و يا منفي ب اسخ به ا ودن پ

ر است يا نه ن به اثبات برسد . كه آيا قرآن براي عرف و عموم فهم پذي اگر فهم پذير بودن قرآ
هم ناپذير بودن قرآن ثابت  امكان استنباط از آن را مي يعني ف توان پذيرفت و اگر عكس آن 

مكا هي براي پذيرش ا ر بودن آن ثابت نشود را دست كم فهم پذي و يا  ز گردد  ن استنباط ا
  . ماندقرآن باقي نمي

هم جا بسياري از عالمان كوشيدهاز همين يل اقامه كنند اند بر ف اي  پاره. پذير بودن قرآن دل
يي كالمي تشكيل مي ها را مرور  دهد كه در ادامه آن از اين داليل را تمسك به مبناها

  :كنيم مي

قرآن(مبناي كالمي ) الف   )معجزه بودن 

لمان به مبناي اعجاز قرآن اثبات   اصولي فهمبرخي از عا پذير بودن قرآن را با تمسك 
اهللا خويي است نموده لمان آيت  ز اين عا يكي ا ن . اند  لفاظ قرآ استدالل كه ا وي در رد اين 

است كه تنها نبي ين كه قرآن از سنخ «: گويد فهمند، مي آن را مي)ع( و معصومين)ص(رموزي  ا
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ا اين حقيقت كه ق د رمزها باشد ب ات دار است مناف نده خلق به سوي حق  د كن رآن معجزه ارشا
ر  ر نباشد معجزه بودن آن دچا ا بفهمند در كا ن ر اگر براي قرآن ظهوري كه اهل لسان آ پس 

  ).122: 2، ج1417الواعظ الحسيني البهسودي، . »اختالل خواهد شد

كالمي حكمت) ب   مبناي 

ه رويارويي يي براي مبناي كالمي حكيم بودن خداوند در دور به مبنا  اصوليون و اخباريون، 
رخورداري  يل ب به دل ين استدالل كه خداوند  ا ا د اصوليون بدل شد؛ ب اثبات استنباط از قرآن نز
هميدني نيست تكلم نخواهد كرد و اراده  از حكمت و دوري از لغو به سخني كه معناي آن ف

ن و فهموحيد بهبهاني در اثبات معناد. كندمعناي خالف ظاهر نيز نمي ري معناي  اري قرآ پذي
  :گويد آن مي
» شود نخواهد گفتخداوند در خطاب خود سخني را كه معناي آن فهميده نمي«
ني، بي(   )111: تا بهبها

نماند در صورتي مي ته  هم  ناگف ـ ف تي كه گذشت  ـ به صور ناي حكمت  به مب ا تمسك  توان ب
ند كه پيش ا مخاطب بودن عرف «ز آن مبناي پذير بودن قرآن را براي عموم به اثبات رسا

رسانده باشيم» براي كالم شارع به اثبات  بر اساس اين، در برابر اخباريونـ  كه از اساس . را 
اكافي است؛ زيرا در  ر معصوم هستند ـ استدالل يادشده ن به غي وند  منكر توجه خطاب خدا

ن، مقتضاي حكمت آن است كه خداوند به كالمي كه مخا طب اصلي صورت صحت مبناي آنا
نكند نمي همد تكلم  ه . ف هم كساني كه اصالً مخاطب نيستند ب و عدم ف هم  ين صورت، ف در ا

يست   . هيچ وجه معيار ن

قرآن ريون در ارتباط با  خبا   ديدگاه ا

اصلي نسته در اثبات يكي از  است كه اخباريون نيز ـ دانسته يا ندا ترين ادعاي  شايان توجه 
ا استفاده و  مكان  رخي مباني كالمي بهره خويش، يعني عدم ا ن، از ب ز قرآ ستنباط مستقيم ا

ند كه در زير مهم گرفته   :كنيمها را مرور مي ترين آن ا

  قرآن مخاطبان خاص دارد) الف

ات منعكس شده است ين مبناي كالمي نتيجه . اين مبناي كالمي در رواي اخباريون از ا
ين كه استنباط از مقو گرفته ند كه با توجه به ا ن له فهم ا ا ت، تنها امامان هستند كه به قرآ س

ر  روند دچا به سراغ آن  ن نيستند  اقعي قرآ ر افراد عادي كه مخاطبان و اگ علم دارند و 
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و در عمل تنها ره ه  ها انباشت فهم آورد رجوع آن خطابيني و خطايابي خواهند شد  هاي اشتبا
هي خواهد بود ين كتاب ال   .∗∗∗∗و نابجا از ا
ين برداشت نه چ اخباريون از روايتي كه منشأ شكلدر پاسخ به ا گيري مبناي  ندان عميق 

گاه از يك عقيده كالمي درست، : توان گفتاست مي» خاص بودن مخاطبان قرآن«كالمي 
تصوير تصويري نادرست در ذهن نقش مي ا با همان  اگر آن عقيده ر ين صورت  بندد، در ا

ار  استمبنايي براي يك انديشه قرار داديم آن انديشه از اعتب يگر، در . ساقط  به تعبير د
ك  بهره درست بودن اصل آن، الزم است تصويري مبهم، ت تقاد كالمي عالوه بر  گيري از يك اع

پشتوانه قراردادن آن براي انديشه اشيم، وگرنه  ر  بعدي و غير شفاف از آن نداشته ب سازي غي
  . منطقي است
ب» مخاطب بودن امامان براي قرآن«در مورد  استهمين وضعيت قا ن بدون . ل مشاهده  آنا

اشند به برداشتي سطحي از آن دست  روايت داشته ب يي  تصويري درست از مراد نها اين كه 
به دو صورت مي» مخاطب بودن امامان براي قرآن«: تر اين كهتوضيح بيش. اند زده توان را 

يكي آن د؛  نمو ين تفسير  يگر ا ن مخ كه آنان مخاطب انحصاري قرآن هستند و د اطب كه آنا
يست زيرا . باشندويژه قرآن مي ين اعتقاد صحيح ن د؛ اما ا ول اعتقاد دارن به تفسير ا اخباريون 

ن  مانعي از نظر عقل وجود ندارد كه براي قرآن ـ به عنوان كتاب هدايت ـ به صورت هم زما
به لحاظ ميزان ادراك و برداشت، وجود داشته باشد تفاوت  ر . مخاطباني متعدد و م به تعبي

ز ظواهر قرآن و دستديگر، پذيرفت كه عبور ا و  هر چند بايد  و رمزهاي مفهومي  به راز  يابي 
رج است رآن خا دي از حوزه تيررس مخاطبان عام ق ن. بياني آن تا حد زيا جا كه ولي از آ

و  ظواهر قرآن متضمن احكام بسياري است، همين ميزان از توانايي مخاطبان عام در فهم 
و  فايت ميبرداشت از ظواهر قرآن ك استنباط  ابع اصلي  كند تا اين كتاب مهم را در شمار من

ز آن. ها قرار دهيم در پيشاپيش آن اقع بايد گفت ا ن  در و ز قرآ يي ا جا كه فهم اوليه و ابتدا
به خوبي مي براي انسان است قرآن  دي ميسر،  بع قدرتمند هاي عا تواند به عنوان يك من

                                                  
  : كركي مي گويد∗
نسبة الي اذهان الرعية« ال ي وجه التعمية ب قرآن نزل عل   »ان ال

ستفاده از قرآن(اين نتيجه  يلي ب) عدم امكان ا خود به دل بديل شده استگاه  بار دانش اصول ت مي . راي نفي اعت وي 
  :گويد
نزل علي قدر « قرآن م ي علي ان ال مة دون الخاصة ألن بعضها مبن ند العا تجه العمل بها ع ثر المسائل االصولية انما ي ان اك

بيت هل ال خاص با ير  و ان علمه غ ه  و انهم مكلفون باستنباط االحكام من م م) ع(عقول الرعية  يره م و غ ه بل ه علماء في ن ال
ء   ). 304كركي، (» . سوا
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استفاده قرار گيرد ين مطلب آنش. استنباطي مورد  ز  اهد ا بسيار ا احاديث در موارد  كه هم 
و  مردم خواسته ز آن بهره ببرند  ن دقت كنند و ا د خاص به طور كلي در قرآ د تا در يك مور ان

ن خود بارها گروه ر  هم قرآ هاي مختلف از جمله مؤمنين، مردم يا مسلمانان را مخاطب قرا
ات خود داده و آن و تأمل در آي دقت  به  نموده استها را دعوت  ين ترتيب، وجود عده.   اي  به ا

و  رخورداراند  لي ب خاص و با قابليت برتر در ميان گروهي از مخاطبان كه از قدرت فهم متعا
ن  مي ز سوي ديگر خطاهاي ديگرا ا پشت سر بگذارند و ا توانند از يك سو ديوارهاي ظاهري ر

ن را در فهم قرآن اصالح كنند، به معناي آن نيست كه ديگران به  صورت كلي مخاطبان قرآ
ر زده شوند نگرديده و كنا   . معرفي 

اه اخباريون در شناخت يك روايت سايه ها  اي سنگين بر تمامي فقه آن از اين رو اشتب
است   . انداخته 

قرآن) ب   عدم اختالف در 

ري  اند كه بهره چنين برداشت كرده» عدم اختالف در قرآن«اخباريون از مبناي كالمي  گي
ز ت كه در صورت مستقيم ا ين اس يست منطق آنان در اين زمينه ا ن در فقه درست ن  قرآ

يل فهم به دل ز آن، استنباط استفاده از قرآن،  تفاوت فقيهان ا . هاي متعدد رخ خواهد داد هاي م
تقاد آن بايد از منبع دانستن قرآن صرف نظر كرد؛ زيرا به اع اگزير  ز اين تنوع  از اين رو ن ها برو

و ناقض مبناي كالمي در برداشت، ناسا اقع اخباريون . است» عدم اختالف در قرآن«زگار  در و
ين كتاب آسماني  ن مجبور خواهيم شد ا نستن قرآ بع دا تالش مي كنند توضيح دهند كه با من

  . را بر خالف مبناي كالمي خويش اختالف پذير بدانيم
زل علي محمد و آله«: گويدمحقق كركي مي نما ن دهم واضح مبين ال و هو عن) ع(القرآن ا

رجوع إليهم في تفسيره و  نسبة الينا و نحن مأمورون بال نما اختالفه ظاهر بال اختالف فيه و ا
لمراد منه   ).93: تا كركي، بي(» تأويله و معرفة ا

ن دو موضوع  ز قرآن«و » اختالف در قرآن«در پاسخ بايد ميا تفاوت » اختالف در برداشت ا
وع اخقايل شد هيچ وق ه نبايد  ن گا ز قرآن را به معناي وجود اختالف در قرآ تالف در برداشت ا
است اولي است نه دومي آن. به حساب آورد ـ . چه مبناي كالمي  رآن  اما صحت استنباط از ق

ا نه يل دارد ي بايد ديد آيا دل است كه  نـ  موضوعي  د امكان اختالف در برداشت از آ ه . با وجو ب
يل دارد و در جاي خود بخشي از اين ادله مبناهاي .  از آن بحث شده استنظر اصوليون، دل

ت، كه گذشت   . كالمي اس
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اختالف در قرآن نمي اما آن است كه از مبناي كالمي عدم  است اين  توان عدم چه مسلم 
ورد زآن را به دست آ   . صحت استنباط ا

گيري از مباني كالمي جهت تعيين قلمرو آيات االحكام- 1- 2    بهره 

دگاه وجود دارد كه به مهم در تعيين تعداد آيات اشاره مي ترين آن االحكام چند دي   :كنيمها 
ول ا ات االحكام سيصد آيه است: ديدگاه  لي، . آي ا غزا دگاه ر لي، ج (اين دي زي ) 350: 2غزا را

افي ) 17:  ق1410قرضاوي، ( يه كرده) همان(و قر   . اند ارا
دوم است: ديدگاه  دگاه را ب. آيات االحكام پانصد آيه  لمان از جمله عالمه اين دي سياري از عا

ني ) 28:  ق1410بزدودي حنفي، (بزدودي حنفي ) 242:  ق1404حلّي، (حلي،  لما و عا
نموده) 576: طباطبايي(ديگر    . اند ارايه 

هصد آيه است: ديدگاه سوم ات االحكام ن دگاه متعلق به عبداهللا مبارك مي. آي اشد اين دي   . ب
ات: ديدگاه چهارم ر دارندهمه يا بيشتر آي ني، : ( در معرض استنباط قرا :  ق1419الشوكا

بدران– 250   ).180: ابن 
است كه آيا كساني كه همه يا بيشتر آيات را در معرض استنباط مي دانند از پرسش اين 

ته اخودآگاهـ  تأثير پذيرف   . اندمباني كالمي ـ هر چند به صورت ارتكازي و ن
ز مباني كالمي: در پاسخ بايد گفت ن استيكي ا نسبت به ماهيت اعجاز . ، معجزه بودن قرآ
ته است قرآني بحث و گفت ژگي پاره. گوي فراوان در گرف ا در وي و  اي آن ر و فصاحت  ني  هاي بيا

اره بالغت ديده ز  اند و پ ز مشمول اعجا ين موضوع، مقوالت ديگري را ني اي ضمن تأكيد بر ا
نگر اعجاز قرآن مياي ا يكي از مواردي كه از ديدگاه پاره. اند دانسته لمان بيا ز  ز عا اشد، اعجا ب

د؛ مانند  در توصيف اعجاز تشريعي مي. در تشريع است نمو توان تفسيرهاي متفاوتي ارايه 
دت بشر  ه اين معنا كه قرآن بهترين قوانين الزم را براي سعا ز نظر كمال؛ ب اعجاز تشريعي ا

ين امر از هيچ يك از مكاتب قانون است كه ا به تفسير ديگر، . آيد گذار برنمي ارايه نموده  بنا 
به عرصه اعجاز تشريعي در جامعيت، پوشش ن نسبت  ر . هاي مختلف است دهي هم زما به تعبي

ز  ديگر، گرد آوردن و تلفيق نمودن ميان عرصه هاي گوناگون وضعيتي است كه تنها قرآن ا
  . پس آن بر آمده است

يه قوانين مع ن در نحوه ارا اگر قانونگذار در تفسير سوم آن كه قرآ يعني  است؛  جزه كرده 
بصره ز راه ارايه مواد و ت ت، قرآن به  هاي قانوني قادر به قانون متون قانوني ا گذاري شده اس

م  صورتي شگفت ه و با بهره گيري از تما است در قالب جمالت كوتا يي توانسته  و استثنا انگيز 
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تعبيرها به ارايه همزمان احكام بپرداز ته مي. دظرفيت نهفته در  توان همزمان همه الب
  . تفسيرها را براي اعجاز تشريعي در نظر گرفت

ا در معرض استنباط  نمي يشتر قرآن ر و يا ب تمام  بسا كساني كه  ر كرد كه چه  نكا توان ا
ز تشريعي متأثر شده ديده نظر . اند اند از اعجا اعجاز از  ا به  تشريعي ر اگر اعجاز  ا اين توجيه كه  ب

رآ يم، اين ايده طرح مين به عرصهجامعيت توجه ق تفسير كن اگون  د هاي گون گردد كه تعدا
ا  آيات ته ـ سيصد و يا پانصد آيه ـ نيست؛ بلكه هر آيه ي االحكام بر خالف آن چه شهرت ياف

است احكامي  و يا  از حكم  ه . بسياري از آيات برخوردار  ا ب يعي ر اگر اعجاز تشر همين طور 
م معنا ا اعجاز در شكل ارايه احكا ر آيات االحكام به پانصد و ي حصا ين صورت ان  كنيم، در ا

اعجاز در سيصد آيه نتيجه داللت اقتضاي  است كه قرآن به  يعي  است و طب ات  هاي مطابقي آي
ر داللت هشيوه ارايه، فراتر از تكيه ب ني براي هاي مطابقي، به را لطايف خاص بيا و  ها، شگردها 

  . انتقال احكام پرداخته است

گيري از مباني كالمي در تعيين متدلوژي استنباط از قرآن بهر- 1- 3   ه 

تدلوژي استنباط از قرآن، با دو فراز از بحث رو   :رو هستيم به در بررسي م
ز قرآن گيري از شيوه بهره استنباط ا   .هاي عرفي در 

ري از سنت در استفاده و برداشت از قرآن ميزان بهره   . گي
  :گيريمتوضيح هر يك را در زير پي مي

  هاي عرفيبهره گيري از شيوه

به آن ناد  ا است ري ها مي مبناهاي كالمي چندي وجود دارد كه ب ر گي توان ضرورت به كا
در بهره شيوه د هاي عرفي را  به اثبات رسان ين مباني عبارت. گيري از قرآن    :اند ازبرخي از ا

زبان عرف) الف   سخن گفتن خداوند به 

ر به كا استفاده شده  گيري شيوهاز اين مبنا در اثبات صحت  ز قرآن  هاي عرفي در استنباط ا
ن . است به زبا يم قرآن  ين جهت كامالً منطقي است؛ زيرا اگر بپذير ز اين مبنا در ا استفاده ا

د قبول كنيم كه مي است، باي ا  ها و قالب توان قاعده محاوره عرفي نازل شده  ين محاوره ر هاي ا
به كار گرفت   . در استنباط از قرآن 

اعدهبسي ا استناد به همين مبناي كالمي، ق اصوليون ب هاي متعدد و  ها و شيوه اري از 
د؛ از جمله متنوعي را براي بهره رآن ارايه كرده ان   :گيري از ق
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رع معيار عرف است) الف ين وارد شده در كالم شا مام . در تشخيص مفاهيم و مصاديق عناو ا
اساس مبناي ياد شده  ) هاي شرعي هاي عرفي در خطاب بهيعني رعايت چارچو(خميني بر 

. گذاردمي امر تشخيص عناوين واردشده در شرع را از دو حيث مفهوم و مصداق به عرف وا
  :گويد وي مي
است و براي او  هاي شارع با عرف مانند خطاب جا كه خطاباز آن« هاي عرف با عرف 
اچار در تشخيص رويه د، پس به ن  مفاهيم وارد شده در اي خاص غير از رويه عقال وجود ندار

رع و نيز مصاديق آن خطاب بع است؛ همان هاي شا هاي  طور كه در خطاب ها نظر عرف مت
ا عرف چنين است   ).25: 1، ج 1410امام خميني، (» عرف ب

  ضرورت استفاده از مفهوم و منطوق در بهره گيري از قرآن) ب

است،اگر بپذيريم كه خطاب  استفاده از مفهوم و هاي قرآن به زبان عرفي شكل گرفته 
به عنوان شيوهمنطوقـ  كه دو قالب بياني در عرف مي ن  باشد ـ  ز قرآ اي جهت استنباط ا

  . گرددمطرح مي
به عنوان شيوه ر مفهوم و منطوق را  اي  در چارچوب همين بينش، مرحوم كاشف الغطا اعتبا

وجه و تصريح قرار داده است پس از تأكيد بر. قابل استفاده مورد ت ين كه انسان ميوي  تواند  ا
ا بفهمد، مي خطاب   :گويدهاي خداوند ر
به « به منطوق با مستند بودن آن  تي ميان مستند بودن آن  ار ـ فهم، تفاو در ـ تحقق و اعتب

اً  ول بودن مفهوم ثاني لذات است و مدل يست؛ـ هر چند ـ مدلول بودن منطوق اوالً و با مفهوم ن
  .»باشد و بالعرض مي

رچو اعتبار  ب، وي هفت سنخ مفهوم را بر ميدر همين چا نظر او از  ز  شمارد كه ا
ين هفت سنخ عبارت. برخوردارند   :انداز ا

مفهوم شرط، مفهوم بدايت، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم اولويت، مفهوم علت، مفهوم 
تضا    ).185: 1كاشف الغطا، ج(تالزم، مفهوم اق

كالمي حكمت خداوند2   ـ  مبناي 

بل توجه براي تعيين شيوه از جمل» حكمت« است كه در سطحي قا ه مباني كالمي 
است بهره تمسك شده  رآن به آن  ه . گيري از ق نا اشار به اين مب تمسك  در زير به مواردي از 
 :كنيممي
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  اثبات وجود حقيقت شرعيه در موارد بسيار) الف

هي، وجود حقيقت شرعيه را در سطحي  به حكمت ال مرحوم كاشف الغطا با تمسك 
ن . رساندگسترده به اثبات مي رع الفاظي اوليه را براي مواردي پرجريا ر بگوييم شا و اگ نظر ا به 

ز و هم نما . چون حج و  ن .. ر زبا هي ب ل ا مبناي حكمت ا وضع نكرده است، سخني ناسازگار ب
و چنين است. ايم جاري كرده   :عبارت ا

رعايت حكمت در داند كه خداوند سزاوارتر هر كس كه در جاده انصاف است، مي« به  است 
و و شنيدن  ز امر ا ه از كساني كه دغدغه پيروي ا ز رعيت و دفع اشتبا ري ا برطرف كردن دشوا
ـ  م ارايه شريعت  به هنگا د؛ رعايت حكمت در وضع كردن الفاظي اوليه ـ  سخنانش را دارن
زكات يا نبوت، امامت، قضاوت، خطب ه،  نماز، روز ه، براي تمام موارد پر جريان مثل حج، 

يمان، اسالم يا كفر و نحو آن د كند و در مخيله ميچگونه به ذهن خطور مي. حكومت، ا گذر
به رعيت و داشتن نهايت  ني لطف و شدت عنايت  و فراوا دي مهرباني  ا همه زيا كه شارع ب

نع در صناعت خود لحاظ ميحكمت، آن پس . كند، لحاظ نكندچه را كه تاجر در تجارت و صا
رع به وضعثبوت حقيقت شرعيه يست كه به   در نتيجه دست زدن شا وليه، امري ن هاي ا

اشد يل و قال نياز داشته ب بي. ("استدالل و ق   ).146: 1تا، ج  كاشف الغطا، 

  اثبات حجيت مفهوم شرط) ب

ن اصولي براي اثبات حجيت مفهوم شرط به مبناي حكمت تمسك جسته  لما يكي از عا
  :است
يق انتفاء ا« لغواً يجب تنزيه كالم انه لو لم يفد التعل يق  لكان التعل حكم عند انتفاء الشرط  ل

  ).176: تا ميرزاي قمي، بي(» الحكيم عنه
از شيوه است؟آيا در عمل،  استنباط از قرآن بهره گرفته شده  رفي براي    هاي ع

استنباط از  گيري از شيوه اگرچه بيان داشتيم به اقتضاي مباني كالمي، بهره هاي عرفي در 
ذعان كرد آنقرآن ضرورت ين است كه فراتر از مرحله   دارد، ولي بايد ا د ا چه نتيجه خواهد دا

نظر در عمل، فقيهان از شيوه   . هاي عرفي بهره گرفته باشند تصديق و اظهار 
يي با  رو است كه مباني كالمي به صورت جزيي و در رويا ين  ال ا نه سؤ در اين زمي

استهاي عملي تا چه ميزان توسط فقيهان به  وضعيت ا . كار گرفته شده  ر ديگر، ب به تعبي
د آمده در گشوده شدن دريچه رصت به وجو به ف تعيين شيوه توجه  يي به سمت  هاي  ها

به مدد پاره و  استنباط از قرآن  ه در فقه  ز مباني كالمي، فقيهان از اين فرصت تا چه انداز اي ا
  . اند يا اصول استفاده نموده
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است آن چه اتفاق افتا ين  ري ده بهرهواقعيت ا و پراكنده است گي يي اندك  به چند . ها در زير 
الب نمونه از موارد بهره د  گيري از ق ن وجو تعيين كننده عرفي كه در كلمات فقيها هاي مهم و 

  . كنيمدارد، اشاره مي
نمونه هفته در شيوه توجه به اين  رگرفته شده از  ها تا حدودي ظرفيت و كارآمدي ن هاي ب
ن   . دهد  ميمباني كالمي را نشا

قرآن بر اساس سياق1   ـ  استنباط از 

نخست، پيام ظاهري و برخواسته از مفهوم : تواند حامل دو پيام باشد اي مي هر جمله
اگر به . مشخص واژگان و يا جمله؛ و دوم، پيامي تعبيه شده در البالي كلمات و سياق آن

ين روند و نح يم، از ا به نكتهروند و جهت گيري حاكم بر كالمي توجه كن يي  وه سوق دادن،  ها
يست بريم كه در كلمات و جمالت آن كالم، اثري از آن پي مي ا بايد محصول . ها ن سياق ر

ري آن رگي به كا هم. ها در جمالت دانستچينش كلمات و نوع  دل  ز  و  در واقع سياق ا نشيني 
ابد هماهنگي كلمات و جمله تولد مي يي سياق از آن. ي  كه بر خالف گيرد جا سرچشمه مي توانا

ا جمله، مي له مدلول واژه و ي ا در فضاهاي گسترده تواند تصويرگر حا ز معن يي ا اشد ها سياق . تر ب
و بسط اي كش يك جمله گستره ر و قبض  ا براي مخاطبان خود ايجاد مي دا ز . نمايدپذير ر ا

يي و نيز آگاهي صاحب سخن يا نويسنده از يك سو و غناي سيا ق اين رو ميان هوش و دانا
بطه ين كه . اي مثبت وجود دارد جمالت او از سوي ديگر را به عنوان مثال حافظ ضمن ا

نموده است سياق كلمات او نيز عرصه تر و گاه تحسين  اي گسترده شاهكاري بزرگ را خلق 
نمود كه هم در انتقال مستقيم چنين ميهم. كشدبرانگيزتر را به رخ مي اشاره  توان به سعدي 

به پيام يي كه هاي خود  نموده و هم در طراحي سياق يا فضا نه عمل   زباني ساده، استادا
نه سخن گفته است ركانه و هوشمندا ر  حال اگر انسان. همگان را ارضا كند زي ها با تكيه ب

ين گونه ماهرانه عمل  هاي اكتسابي خود در سياق استعدادهاي ذاتي و هوشمندي گذاري ا
نغزترين   حاوي بزرگاند به يقين كالم خداوند را بايد كرده ترين و در عين حال 
ا . هاي در دسترس بشر دانست گذاري سياق ر، اگر متكلم، خداوند حكيم و دان به بيان ديگ

  :رو داريم باشد، دو گزينه پيش
لم مطلق بودن، از تعبيه مطالب بي بگوييم خداوند، به رغم عا الي  به شمار در ال اول آن كه 

م، سخن ميكالم خود سر باز زده و هم چو و  ها، ظرافت گويد و كالمش از دقت ن عوا ها 
لي است نكته نه خا لما   . هاي عا
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است اطل و سخيف  د، ب به كالم خداون است كه چنين نسبتي  چگونه ممكن است . روشن 
ا  دقت و فطانت خود در غني سازي اشعارش بهره گيرد، ام شاعري چون حافظ از همة دانش، 

ين امتيا د، كالمش را از ا   !ز بزرگ محروم سازدخداون
ها سخن گفته است، اما علم و  اما گزينه دوم آن كه خداوند گرچه با زبان مردم با آن

است نموده  و جاري  ندازه ظرفيت كالم و فهم بشر، در آن ساري  و  نكته. حكمت خود را به ا ها 
است، از جمله اين حكمت   .∗∗∗∗ها استمطالبي كه در سياق كالم 

ين سياق شناسي در يكي از  قرآن ميحاصل ا تواند به كمك استنباط بشتابد و 
ا حد زيادي روش ترين عرصه پيچيده استنباطي را ت نمايد هاي  و . مند و عيني  ا دقت  در واقع ب

ز سياق جمالت قرآني مي ا به  توان دريچهرمز گشايي ا يي از كشف كاربردي مفاهيم قرآن ر ها
استنباط گشود تا فقيهان با برنامه پي  و در چارچوبهاي مشخص سمت  بل  ري به  اي قا گي

د   .∗∗∗∗*دخالت دادن قرآن در فرآيندهاي استنباطي خود همت گمارن
ين ظرفيت كم به متأسفانه ا دل گشته است و فقيهان كمي  تر به فرصتي پيش روي فقه ب

ين ويژگي ممتاز قرآن به صورت كم. اند اين قابليت توجه نموده رنگ در طول  بهره گيري از ا
دوران معاصر نزديك ميتاريخ فقه به  ر چه  يشتري مي ادامه داشته است كه ه -شويم جلوه ب

اگر اال به فقه نمي يابد،  و از ب نگاهي كالن  ا  چه در  ين جريان امتداد يافته در تاريخ فقه ر توان ا

                                                  
ست كه سياق∗ يز گوياي آن ا ني ن نا   مطالعه قرآن با رويكردي اين چني ژرف تأثير گذاري از غنا و  هاي قرآني به شكل 

خوردار است ي. بر م توصيف  ر با اين  يات در قرآن د روا رد اشاره  مو ز هفتاد بطن  ل داد كه دست كم بخشي ا ن احتما توا
شده استه محدوده سياق و تحقيق گسترده. اي آن گنجانده  ند مطالعه  يازم ن بحث ن ته اي ل  الب ن مجا ه در اي شد ك مي با تر 

ن به آن فراهم نيست ز بطن ولي در صورت اذعان به اين. زمينه پرداخت ر دل سياق كه بخشي ا ه  هاي قرآن د هاي آن نهفت
گاه ما به سياق در وضع فعلي تراف نمود كه ن ايد اع ست، ب هي بدوي استمانده ا ه .  نگا يد بتوان ادعا نمود ك هر حال شا به 

ن بطن همه اي افت  ه دري يست اگر زمين   ها در دست ن
اد ∗∗ ي يز بسيار ز ر آن ن ل به اشتباه افتادن د بها است، احتما ه بر سياق شناسي به همان اندازه كه فرصت گران ه تكي  البت

و براي بهره ايد سياق شناسي را قا است؛ از اين ر   . عده مند نمودگيري، ب
رت است از ـ عبا شود  ر گرفته  ه كا ه ممكن است ب ن قواعد ـ ك خي از اي   :بر

گر باشد؛ ر آيات دي خالف ظهو يد بر  با م ن مي داني   ـ آن چه را سياق 
ير، اشاره جه به ضما و ـ در سياق، تو م است؛... ها  مه   بسيار 

ز سياق اس يد فوراً ا با ، ن تن چند آيه ر هم قرار گرف ه كنا ه نمودـ به بهان   . تفاد
ست بنيان نهاده شود مل ممكن ا ا تأ گري كه ب عد دي   . و قوا

را مطابق  ممكن است سياق  يرا هر كس  يش رويم؛ ز تأمل به پ مون سياق شناسي، با  يرا يد پ مي نما از اين رو ضروري 
خود تشخيص دهد م كاذب  ا. فه تأسيس قواعد سي ، بايد به  و عالمانه برسيم شناسي براي اين كه به توافقي عرفي  ق 

م   . بپردازي
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و  نست، زيرا مشكالتي هم چون غير منتظم بودن، غير آگاهانه بودن  رويكردي اساسي دا
  . ر آن بوده استگي ناچيز بودن دامن

باط لماني كه در استن است حضرت  يكي از عا ته  د از سياق بهره گرف هاي اصولي و فقهي خو
ين ز بهرهآيت اهللا خميني است، كه در ا نمونه ا   : كنيمگيري وي از سياق اشاره مي جا به دو 

اول وال «ة يكي از آن ادله، آيهء شريف. باشد مربوط به ادلة اثبات عدم حجيت ظن مي: نمونه 
ء(» تقف ما ليس لك به علم   . است) 36): 17(اسرا

ته نمي: اندبرخي گف د؛ زيرا توجه از اين آيه  ا در امور فرعي اثبات كر توان عدم حجيت ظن ر
اصول اعتقادي است   . آيه به 

به سياق آيه، ثابت مي ا تمسك  دي  ايشان ب اعتقا و غير  نظر به احكام فرعي  كند كه آيه 
ت او ميعم از هر دو ميكم ادارد، يا دس   : فرمايدباشد؛ 

لفرعية، فال يختص باألصول؛ لوال اختصاصه « االمور ا نه في سياق اآليات الناهية عن  فإ
  .  »بالفروع

قع : نمونه دوم تي كه مورد استدالل وا ة برائت در شبهات حكمي، يكي از آيا در بحث ادل
بعث رسوال«شده، آية  ين حتي ن اشد مي) 15): 17(االسراء (» و ما كنا معذب استفادة برائت . ب

است يه، متوقف بر اخروي دانستن عذاب    . از اين آ
نموده  آيت اهللا خميني براي اثبات اين مقدمه، پس از ذكر آيه يادشده به سياق آن تمسك 

  : گويدو مي
لي يو« ن االية راجعة إ لظاهر أ بأبلغ وجه؛ و ذلك ألن ا اشكال في داللة اآلية علي البرائة  م ال 

لمربوطه بيوم  ات ا و العذاب األخروي لورودها في سياق اآلي لعذاب فيها ه لمراد با القيامة، و أن ا
تعالي ا «: القيامه، و هي قوله  لقيامه كتاب و كل أنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم ا

نإمن اهتدي ف. أقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. يلقاه منشوراً و نما يهتدي ل فسه 
ين ا كنا معذب اخري و م و ال تزر وازرة وزر  يضل عليها  نما  .. من ضل فإ وي االشتهارودي، ».  التق

  .)208: 3 ق، ج 1418
ين ظهور از  اخروي دارد و ا است كه عذاب در اين آيه، ظهور در عذاب  مدعاي ايشان اين 

هميده مي يه ف   . شود سياق آ

قرآن بر اساس كنايه گويي 2   ـ  استنباط از 

است، تا آن نايهك يه أبلغ من التصريح«: جا كه گفته شده گويي امري رايج در عرف  . »الكنا
يه سخن مي ا كنا ه ب لقاي كالم خود گا د . گوينداهل سخن براي ا است كه آيا خداون سوال اين 

به كار گرفته است   . نيز اين شيوه را 
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يه ين باور است كه خداوند نيز كنا است خميني بر ا در موارد ب. گويي كرده  ه همين دليل 
يي آن دريافت كرد كنايه   . گويي در قرآن، حكم را بايد مناسب با معناي كنا

تَقُل لَهما أُف«وي در مورد آيهء  يه ) 23): 17( اسراء(» فَال  ين آ وند در ا است خدا معتقد 
لكه در مقام كنايه مي اف گويي نهي كند؛ ب د پدر و مادر را نخواسته است از  اذيت خواهد بگوي

  . نكنيد
  : عبارت ايشان چنين است

اف«: له تعالي و ال يبعد أن يكون قو« هما  الُف » فال تقل ل يه فنفس ا هذا القبيل، و عل من 
هما و إيذائهما يه عن النهي عن ضرب التقوي االشتهاردي، (» ليست منهياً عنها، بل هو كنا

  ).396: 2، ج 1418
ين آيه، بنابراين نمي نمود و اگر اف گفتن  نهي از افتوان با تمسك به ا گفتن را ثابت 
يست؛ هم موجب اذيت آن اگر كار ديگري موجب اذيت آنها نشود، منهي ن ها شود،  چنان كه 

  . باشدآن عمل منهي مي
ين آيه، دست از ظهور آن بر نمي يي دانستن ا ا كنا دارد، بلكه معتقد است در واقع، وي ب

است كه خداوند در مقا ين  يستظهور آيه ا يه در مقابل ظهور ن يه گويي است و كنا   . م كنا
است كه سخن گفتن خداوند با زبان مردم و اي كه در ايننكته ين  است ا ابل استخراج  جا ق

به دو گونه تفسير مي   : شودمسلك عقال 
د از كلمات  بگوييم خداون بگيريم و  ا در نظر  بي آن ر تفسير نخست اين كه جنبة سل

  . كندرچوب عرف استفاده نميشناخته نشده و خالف چا
ين كه االترين تفنّن: تفسير دوم ا وند ب و گونه خدا هاي رايج در عرف را براي ارايه مطالب  ها 
  . به كار گرفته است

تفسير دوم را صحيح مي به همين دليل، از آيهخميني  معناي » ... فال تقل «شمارد و 
يي برداشت مي دل بليغكند؛ زيرا عرف، كنايه را از تصريحكنا ز . داند تر مي نشين تر و  استفاده ا

است يل ديگري بر اين مدعا  ن، دل   . مثال در قرآ

قرآن) دوم   ميزان بهره گيري از سنت در استفاده و برداشت از 

ين اين دو، چه  به كتاب و يا سنت مراجعه كند و ب م استنباط به چه ميزان  فقيه در مقا
و   ديدگاهاي را پيش فرض استنباط قرار دهد؟ رابطه ين موضوع  رفته نسبت به ا هاي شكل گ

نمانده است دور  ر . ابعاد آن از تأثير پذيري از مباني كالمي به  دگاه ب نه به دو دي ين زمي در ا
  :خوريممي
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ول   عدم نيازمندي قرآن به سنت براي شرح شدن : ديدگاه ا

پس تبيين احكام شرعي بر مي به تنهايي از  دگاه قرآن  راي شرح شدن آيد و بطبق اين دي
به سنت ندارد تن . نيازي  ندك ارايه شد و با از بين رف وسط گروهي ا دگاه در قرن دوم ت اين دي

دگاه نيز از ميان رفت دگاه را مبناي . آنان دي ين دي   . داد تشكيل مي» بيان بودن قرآن«مستند ا

زمندي قرآن به سنت براي شرح شدن: ديدگاه دوم   نيا

تهتر عالماناين ديدگاه را بيش لي چند تمسك . اند  پذيرف به دالي دگاه  طرفداران اين دي
ند جسته رخورداري قرآن از بطون«يكي از اين داليل را مبناي كالمي . ا   . دهدتشكيل مي» ب
به  آن زمندي قرآن به سنت براي شرح شدن  ين است كه اگر چه نيا چه شايان توجه است، ا

است، ولي بايد اذ دل شده  نكار ناپذير ب ين موضوع  عان كرد كه بخشديدگاه ا هايي از ابعاد ا
و اظهار نظرهاي مختلف  ني برخوردار نيست؛ هر چند مورد بحث  حساس از شفافيت چندا

است ته  بعاد، موضوع . قرار گرف ين ا اي  است كه در پاره» عرضه كردن روايات به قرآن«يكي از ا
به . از احاديث منعكس شده است د روايات را  ين احاديث باي د و در طبق ا رآن عرضه نمو ق

زي، (صورت مخالفت با كتاب، آن را كنار گذاشت  لكليني الرا ؛ النوري 69: 1 ق، ج 1388ا
لفت«پرسش اين است كه ). 304: 17 ق، ج 1409الطبرسي،  ه . به چه معناست» مخا مگر ن

ـ بايد از طريق سنّت به  آن است كه سنت، مفسر و شارح كتاب است و ـ بر طبق روايات 
است كه كتاب  ر، فرض آن  ر داد؟ به تعبير ديگ ن را محور قرا ا بايد قرآ ه كرد؛ پس چر نگا

ن  از قرآ ه مقصودي مخالف آن چه ما  رح و مفسر گا رح دارند و شا و شا روايات، شأن مفسر 
يه مي مي ات نمي. كنندفهميم ارا اشد فهم ما مالك قرار گيرد، رواي توانند چنين شأني اگر بنا ب

اشند بايد به او اجازه مخالفت بنا. داشته ب اشد،  ين كه دست مفسر و شارح باز ب ين، براي ا برا
و مخالفت بگويد، در حقيقت  دهيم  ه موافق، سخن  يم؛ زيرا شارحي كه هموار ها را ظاهري بدان

  . شارح نيست
هم  وقتي گفته مي ات را به آن عرضه كنيد، در واقع ف شود كتاب را مبنا قرار دهيد و رواي

لي كه طبق قاعده مستقيم از كت است؛ در حا به رسميت شناخته شده  اب توسط مخاطب، 
نمود نظر  ات به قرآن  لمان بي آن كه . شارح بودن سنت نسبت به قرآن بايد از طريق رواي عا

د  ذهنيت خو نمايند، معموال در فضاي به دست آمده از  وجه  در اين زمينه به طور ويژه ت
ا بطه ميان كتاب و سنت،  وع را ند قدام به اجتهاد نمودهنسبت به ن   . ا

استشود مراجعه كمتر در اين زمينه مشاهده ميآن چه بيش   . رنگ به قرآن 
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ين زمينه مي تي ارايه داد كه پاره حل ها و راه توان پاسخ در هر صورت در ا اي از  هاي متفاو
اشاره مي. گيردها از مباني كالمي سرچشمه مي آن   :كنيمدر زير به چند راه حل 
ات  - 1 هايي آن از طريق رواي هم ن ر دادن قرآن، آن بخش از قرآن است كه ف نا قرا مراد از مب

پس از دست ه اين معنا كه  ته باشد؛ ب نمودن  شكل گرف لحاظ  يه، از طريق  يابي به معناي يك آ
يه پرداخته ر گذاشته مي رواياتي كه به شرح آن آ ن آيه كنا ات مخالف با آ پس در . شوداند، رواي

ا قرار ميواقع آيا تفسير شده مبن نه فهم ما از قرآنت  د،    . گيرن
ين  اشد تا ا استحكام الزم برخوردار ب ات شارح، بايد از  روشن است كه در اين صورت، رواي

  .∗∗∗∗ها نيز مطرح نشود و مشمول قانون عرضه نگردد شبهه در مورد آن
ابراين - 2 ن؛ بن اگر روايتي خالف  مراد از ارجاع به قرآن، نصوص قرآني است، نه ظواهر آ

اگر روايتي با ظاهر يك آيه مخالف . نص قرآن بود بايد كنار گذاشته شود طبق اين منطق، 
روايت پذيرفتني است   . گردد آن 

است- 3 و روح قرآن  ت با مجموعه  ن، مخالف ا قرآ لفت ب ز مخا اي .  منظور ا مجموعه آيات دار
ين ذوق و آهنگ تي با ا ر مذاق و آهنگ واحدي است و اگر رواي  واحد مخالفت كند، بايد كنا

  . گذاشته شود
است؛ اين ديدگاه را آيت اهللا - 4  منظور از مخالفت با كتاب، مخالفت به صورت تباين 

است و . خميني ارايه كرده  اطالق  وع  ز ن لفت با كتاب، مخالفت ا ز مخا از نظر وي مقصود ا
يست   . تقييد و يا عموم و خصوص ن

لمخالفه«   » بنحو االطالق والتقييد والعموم والخصوصالبد أن يراد من هذه ا
 اين مدعاي خود را به »دور بودن ساحت قرآن از اختالف« با تمسك به معناي ايشان
  :رسانداثبات مي

و مقيدات تقدم بعضه بعضا، من « اآليات مخصصات  االمة جميعا علي أن في نفس  و قد أقر 
اقضا و لقوله دون أن يختلف فيه اثنان، مع عدم عد ذلك تن ا في الكتاب و ال منافيا   تهافت

لي وجدوا فيه اختالفاً كثيراً«: تعا اهللا ل ن من عند غير   و ليس ذلك االّ عدم عد التقييد »و لو كا
تقنين يع وال مام خميني،  (»والتخصيص اختالفاً و تناقضاً في محيط التشر : 2 ق، ج 1410ا

58(.  

                                                  
ي گرفت∗ يد در مجالي ديگر پ را با ق آن  تحق يط الزم براي  شرا   .  توضيح اين استحكام و 
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ين نتيجه مي ين استدالل به ا ات، رسد كه منوي با ا ين رواي لفت با كتاب در ا ز مخا ظور ا
است ين    . مخالفت به صورت تبا

لقرآن و تعارضه« ين ا لكلية التي تبا ر إلي المخالفات ا االخبا د من إرجاع تلك  .همان (»فالب  (  

قرآن با بهره گيري از مباني كالمي- 2    تعيين شيوه دريافت مباني كالمي از 

بسياري از . آيد گاه سر زده به ذهن مخاطبان ميمفاهيم كالمي معموالً به صورت ناپيدا و
هاي كالمي در حقيقت تنقيح نشده بوده و هر چند ناپيدايست، به لحاظ ماهيت  پيش فرض

يي برخي از زمينه د، در عمل نقش مبنا وقعيت تأثيرگذاري كه دارن ا  حساس و م هاي فقهي ر
ند ايفا كرده و تأثيراتي بزرگ را در ذهنيت فقهي برجاي نهاده ه اين ترتيب ضرورت دريافت . ا ب

ر  ن، بر اساس روشي منطقي و درست، آشكا بع قرآ ز جمله من بع آن و ا مباني كالمي از منا
  . گرددمي

د از نقش مباني كالمي در تعيين شيوه منطقي بهره گيري مباني كالمي از  در اين ميان نباي
  .∗∗∗∗قرآن غافل ماند

ا زمينه  ين  ز اين ظرفيت در ا استامام خميني ا ين  شيوه. ستفاده نموده  هاي كه وي در ا
نكردن بر ظواهر قرآن و اعتماد كردن مورد ـ دريافت اعتقادات از قرآن ـ ارايه مي كند تكيه 

  :گويدوي مي. هاي عقلي استبر دقت
ر الواردة في... « االخبا ات و يصح تنزيلها علي الفهم العرفي ... و أما اآلي لمعارف والتوحيد، فال  ا

ليبالتمس تقاد وااللحاد والزندقه، كقوله تعا االع لي فساد  بظاهرها إذ ربما يؤدي ذلك ا و «: ك 
لفجر (»جاء ربك والملك صفّاًصفّاً يماً«: و قوله تعالي) 22: ا اهللا موسي تكل : 4(النساء (»وكلّم  (

لمف) 164 لعرف، مثل ا لعوام وا نه عند ا نظائرها، فانه ال يجوز حملها علي ما هو المفهوم م هوم و 
و »تكلم زيد«: من قولك ا هو المفهوم منها عقال؛ »جاء عمرو«  د من حملها علي م  بل الب

لعقلية تكلم عالم قادر، . باعمال الدقة ا لي م نه تعا اآليات الدالة علي ا ا «و هكذا  ين م و هو معكم ا
  .)205: 1، ج 1418امام خميني،  4 ():57(الحديد(» كنتم

به اين نتيجه برسيم كه پيش فرض وي در شايد اگر سخن ايشان را درست تحل يل كنيم 
ا مبناهاي كالمي مانند  است«تعيين اين شيوه، مبنا ي لطف بر «و » قرآن كتاب هدايت 

د سبحان واجب است ز اين دست » خداون يي ا د به مبناها اعتقا است زيرا تنها در صورت  بوده 

                                                  
ين∗ ه تعي ز عقل ب هاي كالمي برگرفته ا تكيه بر مبنا توان با  يرا مي  ؛ ز ر را مطرح كرد ه نمي توان اشكال دو ن زمين   در اي

خت پردا ي كالمي از قرآن  يري مبان   . شيوه بهره گ
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رگيري شيوه به كا بل هاي بياني منتهي به فساد و الحاد ا است كه  ز سوي خداوند غير قا
  . گرددپذيرش مي

  نامهكتاب
م .1   قرآن كري
خميني،  .2 ر امام  و نشر آثا رالهدايه، مؤسسه تنظيم  أنوا   . 1372خميني، روح اهللا، 
رات دارالفكر،  .3 تشا ، ان تهذيب االصول، قم   .  ق1410خميني، روح اهللا، 
چهارم،  .4 يان، چاپ  مؤسسه اسماعيل   .  ق1410خميني، روح اهللا، كتاب البيع، 
، بي .5 يرية ة المن ، ادارة الطابع مذهب احمد، مصر ا ابن بدران، المدخل الي    . ت
رالكتاب العربي، چاپ اول،  .6 ، بيروت، دا   .  ق1410بزدودي حنفي، كشف االسرار
ية،  .7 ، الرسائل االصول حيد يبهبهاني، و بهبهان حيد ال ة المجدد الو   . مؤسسة العالم
ردي، حسين، تنقيح االصول  .8 م الخميني(التقوي االشتها ر )تقرير ابحاث االستاذ االعظم االما ثا و نشر آ مؤسسه تنظيم   ،

  ج.  ق1418امام خميني، 
م االصول،  .9 ن عل ي تحقيق الحق م فحول ال ن علي، ارشاد ال محمد ب يالشوكاني، امام الحافظ    . ةدارالكتب العلم

ي .10 يت، ب يح االصول، آل الب محمد، مفات   . تاطباطبايي، سيد 
بادئي .11 محل چاپ مكتب االعالم االسالمي، چاپ سوم، عالمه حلي، م   .  ق1404 الوصول الي علمه االصول، 
كتب العلميه،  .12 رال يروت، دا محمد، المستصفي، ب ي حامد محمدبن    .  ق1417الغزالي، اب
قلم،  .13 ، كويت، دارال ة األسالميه ي شريع وي، االجتهاد ف   .  ق1410قرضا
قاسم، قوانين االصول، چاپ سنگي .14 ابوال   . تا ، بيقمي، ميرزا 
ج  .15 مهدوي، اصفهان،   ، ، كشف الغطاء ا بي: 1كاشف الغطا   . ت
ن شهاب .16 حسين ب ول)ع(الدين، هداية االبرار الي طريق االئمة االطهار كركي،  ة الوطنيه، چاپ ا   . ، بغداد، مكتب
سحاق،  .17 ن ا يعقوب ب جعفر محمد بن  زي، ابي  تهران، دارالكتب االسالمية) شيخ كليني(الكليني الرا ، چاپ الكافي، 

  . 1388سوم، 
يروت .18 مستدرك الوسائل، ب زا حسين،  نوري الطبرسي، مير ء التراث، ال يت ألحيا ، ، مؤسسة آل الب   .  ق1409چاپ دوم
مصباح االصول،  .19  ، سرور محمد    . ، چاپ پنجم1417، مكتبة الداوريالواعظ الحسيني البهسودي، سيد 

هفصل: منبع ه فق  2وحقوق، شمارهنام



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ،المللي هنگام منازعات مسلحانة بين،  بشرحمايت حقوق

  از نظر شريعت و قانون
مسلح و حقوق آن   ها شهروندان غير 

 
لجبار عبداهللا بيدار آدم    عبدا

مالستاني :ترجمه و تحقيق   عزيزاهللا عليزاده 
 

 
 
 

ول    تعريف و اصناف شهروندان:مبحث ا

ن حقوق شهروندان ا در خوا اين پژوهشگر مي، پيش از شروع در بيا د ر تعريف شهرون هد 
ين لي بشري لغت و اصطالح فقهاي شريعت اسالمي و قانون ب لمل نگهي اشخاصي . بيان كند، ا وا

دگاه شريعت و قانون را  روند از دي نمايد، كه در زمينة شه تي داشته بيان  تا خواننده ، تصنيفا
اشد ان آگاهي داشته ب تي است. نسبت به آن ا به صورت آ ال بحث م   :و رو

اسالمي:ولمطل ا تعريف شهروند و اصناف آن در شريعت     
ين:مطلب دوم تعريف شهروند و اصناف آن در قانون ب لي بشري   لمل   ا

  مطلب اول
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لغت و اصطالح فقهاي شريعت اسالمي مي، اين مطلب ا در  تعريف شهروندان ر و . طلبد بيان 
ين شريعت نيز بيان كساني روندان را به اصناف چند تقسيم كر، كه در ا ر  ، اند دهشه كه به قرا
  :شود ذيل بيان مي

دان در لغت و اصطلح فقهاي شريعت اسالمي:فرع اول    تعريف شهرون

  تعريف شهروند در لغت) اول
  . 1)شهر است(منسوب به مدينه ، جمع مدني) شهروند(مدنيون ، در لغت

   تعريف شهروند در اصطالح فقهاي شريعت اسالمي)دوم

د از آن جاي  است، كه اصطالح شهرون فقهاي شريعت در كتب خود ، يك اصطالح جديد 
به كار نبرده د عين همين اصطالح را  احكام كساني. ان كه در قتال شركت  ولي در ضمن 

ا ، اند نكرده ا مي الفاظ و مصطلحات ديگري ر ز ، اند به كار برده، دهند كه عين همين معنا ر ا
ين يع4و غير مقاتله 3 و غير مقاتلين2قبيل غير محارب ني  ك  ني كسا كه در جنگ اشترا

  . اند نداشته

   اصناف شهروند در شريعت اسالمي:فرع دوم

اختالف كرده تعين اصناف شهروند به دو گرايش    :اند فقها در 
ول د را فقط در زنان و اطفال منحصر كرده: گرايش ا   . اند شهرون

دوم وسعه داده تا شامل هر كسي : و گرايش  تواند   شده نميكه وارد جنگ مفهو شهروند را ت
.  مردان پير- 3.  اطفال- 2.  زنان- 1: اند ها اصناف شهروند را بدين گونه بيان كرده و اين. بشود
ني مانند راهبان و صومعه نشينان- 4 م رسان- 5.  رجال دي ،  شهروندان كشور دشمن مانند پيا

.  خنثي مشكل- 7. گان كور و ديوانه، مريض، گير ها مانند زمين  آفت زده- 6. سفير و پناهنده
ر،  بازاري- 8 است تجار و كسي ، زراعت كا   . كه به زور به جنگ كشانده شده 

ن ين دو قول با داليل شا اقشة آن، در بحث دوم اصحاب ا اجع بيان مي و من   . شود ها و قول ر

قانون بين:مطلب دوم لي بشري  تعريف شهروندان و اصناف آن در    المل

ن تعريف شهروند د ز بيا ني  ر قانون بيناين مطلب ني ر كسا ذك لي و  لمل به  ا د را  كه شهرون
د چند دسته تقسيم كرده تي مي، ان   :طلبد به قرار آ

قانون بين:فرع اول لي بشري  تعريف شهروند در    المل
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نة ژنف نامه پيش از توافق رگا لي بشري متعرض تعريف شهروند  قانون بين، هاي چها لمل ا
د حمايت قرار مي  اشخاصي در ضمن، نشده و در توافقتنامة چهارم ژنف ، گيرند كه مور

د: شهروند تعريف شد بدين گونه است ، شهرون اشغال اشخاصي  زعه يا  ، كه خود را در حالت منا
اع مي ند ولي از رعاياي آن نيست تحت سلطة طرف نز ا خود را تحت سلطه دولت . بين و ي

لي، بينند اشغالگر مي   . 5كه از رعاياي آن نيستند در حا
اضي كشور در حال جنگ موجود طرفي  رعاياي دولت بي، عريفبا اين ت رج  كه در ار اند خا

تي . شد د  و نيز رعاياي كشور در حال جنگ در صور نمايندگي ديپلماسي از كشور خو كه 
اشد است قرار داشت  و تحت سلطة كشوري ، داشته ب و در حال جنگ  وع ا كه با كشور متب

  . باشند
نه ژنف نامه افقتكه به موجب تو و نيز اشخاصي  ضمن چارچوب شهروند مورد ، هاي سه گا

د حمايت و قرار گرفته   . 6روند به حساب شهروند مي، ان
نمانيد  اگفته  يق ، نامه چهارم ژنف كه توافق و ن تعريف دق ا عموميت داده و  موضوع شهروند ر

نه مورد حمايت قرار مي از اشخاصي  نازعات مسلحا د نكرده است كه هنگام م كه  لب. گيرن
دسته معين كرده ، هاي مذكور مورد حمايت قرار داده است نامه كه توافقت هايي را   تعدادي از 

  . 7است
ز اين توافقت و اين اثر عمده در هتك حقوق شهروندان در جنگ بعد ا . نامه داشت هاي واقع 

كه تعريف دقيقي براي  تالش خود را مبذول داشت ، كه كميتة صليب سرخ و اين موجب شد 
وط به حقوق شهروندان شهروند از خالل پيشنويس نمايد شكل، ها و قواعد مرب و . دهي 

ا چنين تعريف كرد كه اشخاصي است : شهروند ر دسته همة  هاي آتي ارتباط نداشته  كه به 
  :باشد
 . هاي اكمال كننده افراد قواي مسلح و سازمان - 1

به قواي مسلح و سازمانكه اشخاصي  - 2 د   ، هاي اكمال كننده و كمك كننده ارتباط ندارن
 . 8ولي در قتال شركت دارند

تعريف  در كيفيت تشخيص ، را به كار برده) در اعمال شركت داشته(كه عبارت  اين 
در بعض حاالت نه موجود از افرادي ، شهروند را  اع مسلحا ر ، اند كه در هنگام نز يك مقدا

ا براي دور كردن شهروندان مربوط به تالش. غموض دارد د  و مجال ر ز عدا هاي جنگي را ا
د نظامي را در شمار شهروند داخل كرده است، شهرون   . 9باز كرده و بعض افراد 
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ند: كه به آن، نوبت ملل متحد آمد وشهروند تعريف كرده دو باره كه به نفع  اشخاصي هست
  . كنند اسلحه حمل نمي، هيچ يك از طرف نزاع

ز اطراف جنگ از طريق تخريب و نيز اشخاصي  يكي ا بسيج نيرو ، جاسوسي، كه براي كمك 
نمي... و تعريفي نباشد . كنند اقدام  ن شهروند بايد حاوي  كه به  يعني هر تعريف براي ساكنا

اشد) زن و مرد(جنسيت  يي ارتباط داشته ب   . 10و موقعيت جغرافيا
ه  اما مادة سوم  رگان فقات چها ا بدنگونه تعريف كرده ، ژنف مشترك استكه در توا شهروند ر

يعني افراد مسحلي  اشخاصي : است د؛  بي شركت ندارن دشمني طل اسلحة  كه در اعمال  كه 
زمين به  اشند و اشخاصي  خود را  به سبب مرض انداخته ب ا هر سبب ، جراحت، كه  ت و ي ممانع

اشند، ديگري ا اين اشخاص در هر  ، از جنگ ناتوان ب بدون ، حال معاملة انساني شودكه بايد ب
ثروت و هر ، محل تولد، )زن و مرد بودن(جنسيت ، دين و عقيده، رنگ، امتياز به سبب نژاد
ثل ديگر   . 11معيار مما

ف بعد در پروتوكل اضافي اول توافق به 1977سال ، نامه ژن  بعضي تعديالت صورت گرفت و 
  : ارتباط نداشته باشدهاي آتي كه به دسته شهروند كسي : شكل ذيل تعريف شد

وطلبي ، افراد قواي مسلح هر يك از اطراف نزاع -1)الف كه جز قواي مسلح  يا واحدهاي دا
 . آيند به حساب مي

اع ارتباط دارند افراد مليشيايي  - 2 رج منطقة خود ، كه به يكي از اطراف نز و در داخل و خا
اشد، كنند فعاليت مي ر اين منطقه اشغال شده ب  . حتا اگ

 . كه از حكومت پشتيباني خود را اعالم كرده باشند افراد قواي مسلح و نظامي  - 3

لي  باشندگان سرزمين -4 اشغا دشمن ، كه از جانب خود هاي غير  هنگام نزديك شدن 
نمايند اسحله حمل مي كه دقت كافي براي  بدون آن، كنند تا با نيروي جنگجو مقاومت 

احد و  به شرطي آن. ندهاي مسلح نظامي داشته باش تشكيل و ني حمل سالح نمايند  كه عل
ند  . 12قوانين جنگ و اداب آن را مراعات نماي

و وعاظي (افرادي قواي مسلح طرف نزاع  -5 د خدمات طبي  ر از افرا  33كه ماده  به غي
 . شوند كه از جنگجويان شمرده مي ) شود نامه سوم شامل آن مي توافق

  . اند  تحت تعريف شهروند داخلعموماً، كه شهروند هستند  ساكناني )ب
ر آن  افرادي )ج ، اگر بين شهروندان زندگي كنند، كند ها صدق نمي كه تعريف شهروند ب

  . 13كند ها سلب نمي صفت شهروند بودن را از آن

قانون بين: فرع دوم لي بشري اصناف شهروند در    المل
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تي  بنا به تعريفي  د شد و حماي ول براي شهرون رع ا ممكن ، ها مقرر شد براي آنكه  كه در ف
به صورت ذيل تعيين نماييم است اصناف آن   :ها را 

بي - 4.  افراد عاجز و مسن- 3.  اطفال- 2. زنان - 1 لمرو يكي از كشور  اجان هاي در  كه در ق
يمات، مانند سفرا، حال جنگ مقيم هستند ن آفت- 5. رعيت كشور خصم، ها ديپل  - 6.  صاحبا

رگران اشند ح خود راكه سال  جنگجوياني - 7. كا اشند و يا قدرت بر جنگ نداشته ب . انداخته ب
نساني- 8 پست نظامي باشند، از قبيل طبيب،  موظفين خدمات ا نظامي و افراد  ني   غير  هاي دي
بع آن  اشند و يا تا بع قواي مسلح ب د -9. ها نباشند كه تا  روزنامه نگاران و خبرنگارانف شهرون

ا از طرف جنگجويان گسيل شده اشندباشند ي و مهاجرين- 10.  ب  نيروي - 11.  پناهندگان 
ني  . امداد رسا

   حقوق شهروندان غير مسلح:مبحث دوم

ني با سالح كه جنگ از روزي  يشرفته مشتعل گرديد هاي فراگير جها ارواح شهروندان ، هاي پ
ز قالب بيش از گذشته لي . 14هاي تهي گرديد  ها ا و قانون  در حا اسالمي  كه هر يك از شريعت 

لي بشري ينب حانة بين هنگام جنگ، براي حمايت حقوق اين دسته، المل لي هاي مسل ، المل
اكيد را الزم ين رو. اند االجرا شمرده دستورات  ين مبحث، از ا ا ، مؤلف در ا دسته ر ين  حقوق ا
دسته ت هاي ديگري  نسبت به حقوق  و اين حقوق، كه مشمول حمايت اس را در  مقدم داشته 
و قان اسالمي  ينشريعت  لمللي بررسي كرده ون ب ين آن، ا نگهي به ترتيب آتي ب يسه به  ها وا  مقا

  :عمل آورده است
ول   .  حقوق شهروندان در شريعت اسالمي:مطلب ا
لي بشري  حقوق شهروندان در قانون بين:مطلب دوم لمل   ا
ين:مطلب سوم اسالمي و قانون ب روندان بين شريعت  وق شه لي بشري  مقايسه حق   . المل

دان در شريعت اسالمي:مطلب اول    حقوق شهرون

حقوق شهروندان غير مسلح را هنگام سير عمليات جنگي و منازعات ، شرعيت اسالمي
لي لمل ين ا است، مسلحانة ب بهتر آن حفظ كرده  و از حمايت اين حقوق در حاالت . به شكل 

يي بي است استثنا اساسي شريعت  نصوص صريحي . توجه نبوده  بع  ز دو من و (كه ا كتاب 
نموده است، شود استفاده مي) نتس روند  ا در حمايت شه آنگاه علماي . اهتمام عظيمي ر

ين نصوص را براي استنباط احكام ويژة  و فقهاي شريعت همين منوال سير كرده و ا اسالم 
رحلة حساس و عود براي بناي جديد، اين دسته مهم ر ،  حيات به اميد قطع اين م تفسي
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، ها را از نظر شريعت اسالمي در فرع مستقل  حق از حقوقي آن كه اين پژوهشگر همه اند كرده
  . به بحث خواهد گذاشت

   حق حيات:فرع اول

ين حق براي شهروندان پرداخته به حمايت ا ين حمايت ، شرعيت اسالمي  و براي تحقق ا
است ، اصولي را وضع كرده است   :كه از آن اصول 

ين)الف رقه ب و نظاميان  اصل تف ين ا : شهروندان  ز مهما كه شريعت  ين اصولي است  تر صلي ا
است، اسالمي شهروندان وضع كرده ين اصول بسيار بينانه  زيرا اين اصل مقيد ، و در اختيار ا
ر جنگ رفتا در شيوه  م عمليات جنگيكردن  ن در هنگا اثر بزرگ را گذارده ، جويان مسلما

ه اين اصل پرداخته. است اسالمي ب هروندان را در هنگام ضرورت حيات ش، اند وقتي فقهاي 
ين ر شده منازعات مسلحانه و ضرورت تفرقه ب ا نيز متذك نظاميان ر و ، اند  شهروندان و  تا حمله 

نظامي فقط بر جنگجويان منحصر شود اختالف شده. تهاجمات  دچار  د  اما در تعيين شهروند  ان
  :به صورت ذيل
ن اين قول اصناف شهروند را : قول اول ين حق به صاحبا ضيق و ، شوند مند مي رهكه از ا

ء بن ، اند شهروند را فقط به زنان و اطفال منحصر كرده، محدو كرده و بعض فقها مانند ا
ر آن. 15حزم ا به اطفال و بعض ديگ د ر ن، فرستاده، ها دايرة شهرون ، مجنون، خنثي مشكل، زنا

ن ين قول اظهر است نزد شافعي توسعه داده، بردگا د را به ش، و عدة ديگري. 16ها اند و ا هرون
و كودكان ن، زنان  د منحصر كرده، صومعه نشينا ن  مانند طبري ، ان و سحنون و جمعي از پيروا

  . 17مالك
تل  و از همين جا اتفاق فقها  بر ضرورت محافظت بر حيات زنان و كودكان و عدم جواز ق

و مؤلف  .ها از باقي اصناف شهروندان اختالف است ولي در مورد غير آن. شود ها ظاهر مي آن
ن و كودكان مي و اصناف ديگر را در ، پردازد در اين جا بر ادلة عدم جواز كشتن دو صنف زنا

  . كند ضمن قول دوم بيان مي
دوم ول مي: قول  ين ق روند هر كسي است ، گويند صاحبان ا شود  كه حاضر نمي كه در معر شه

ين، از اين رو. كند ر جنگ شركت نمي ود زعات  كشتن ا نه جايز نيستها هنگام منا و . مسلحا
ول ابوبكر و عمربن خطاب و ابن عباس و مجاهد است و نيز قول جمهور فقهاي . 18اين ق

لكي، حنفي   . 19زيدي و اماميه است، ظاهري، حنفي، شافعي، ما
اقشه آن به جملة از ادله  :ها داليل هر دو فرقه و من هر دو دسته براي تقويت نظر خود 

ين ب. اند استدالل كرده در معرض گذارده ميو ا   :شود حث به صورت ذيل 
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ول، اوالً ول ا ن ق ا براي عدم قتل زنان و كودكان ، ها اين :داليل صاحبا مجموعه از ادله ر
ا . اند آورده ز حمايت حيات بهره و ثانياً اصناف شهروند ر به همين دسته ، شوند مند مي كه ا

د منحصر كرده   ان
در : اول است  :حياتادله حمايت حق زنان و كودكان  لي  ز دالي كند بر  كه داللت مي جملة ا

تل زنان و كودكان استدالل كرده اين. عدم جواز ق ز قرآن  ين آية ا به ا   :اند ها 
يقاتلونكم و ال تعتدو ا« اهللا الذين  لمعتدين و قاتلو في سبيل    . 18»ن اهللا اليحب ا

ني : ترجمه نكنيد ت، جنگند كه با شما مي در راه خدا پيكار كنيد؛ با آنا كه خدا تجاوز  جاوز 
دوست ندارد   . كنندگان را 

است  دستور داده  به قتال مشركين  ين آيه  ن جنگ دارند خداوند در ا و بايد ، كه با مسلمانا
ند ن . تجاوز نكن ن و اطفال و امثال شا د و كشتن زنا اشتراك ندارن ن ، كه در جنگ  ه آنا تجاوز ب

  . 19است
دسته روايات است، و از سنت ين  ند دالل كردهبه ا   :ا

بن عمر روايت شده ) الف  زني را كشته )ص(هاي رسول اهللا در بعض از جنگ: كه گفت از ا
  . 20از كشتن زنا و كودكان منع فرمود و حضرت رسول خدا. يافتيم
د، كه حضرت پيامبر در جنگ خيبر در تاريخ آمده است) ب و ، دستة را براي جنگ فرستا

تي برگشتند. كه كودكان را هم كشتند آنتا ، آنان در جنگ پيشروي كرده  )ص(پيامبر، وق
اهللا اين: گفت اطفال وادار كرد؟ گفتند يا رسول  ا به كشتن  ها اوالد  چه چيز شما ر

است كه گفته : فرمود. اند مشركين اوالد مشركين روا  ن  قسم به كسي ، كه كشتن  كه جا
و است دست ا يست جز آن، محمد در  ني ن د ميكه با فطرت  هيچ انسا ا ، شود خدا جويي متول ت

ن آن را ظاهر مي آن   . 21كند كه با زبا
به آن حضرت خبر قتل بعضي اطفال رسيد) ج تي  اطفال را مي: فرمود، وق به ، كشند چرا  و 

اطفال را نكشيد سرباز گفت    . 22كه 
رگاه كسي امير لشكر مقرر مي) د به ، كرد آن حضرت ه ني زير دست او را  ا او را و مسلمان
ن : فرمود كرد و مي ي الهي و انجام كار نيك سفارش ميتقوا به نام خدا و در راه خدا با كافرا

يد يد ، زياده روي نكنيد، به خدا جنگ كن و ) گوش و بيني و اعضاي بدن را نبريد(مثله نكن
  . 23اطفال را نكشيد
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بي الحقيق) هـ بن ا وت داشت، سالم   از بعضي. يهودي بود و با رسول خدا سرسختنانه عدا
اجازه گرفتند ني سليم در قتل او  ين خزرج و ب ز  و حضرت بدان. صحابه از ب ها اجازه داد و ا

نعت كرد   . 24كشتن زنان و كودكان مما
هي مقتضي تحريم است و ن هي شده  روايت از كشتن زنان و اطفال به صراحت ن   . 25در اين 

يد بود در بسيج لشكري ) و ر، كه تحت فرماندهي خالد بن ول كه مرد سر كشتة   شنيد پيامب
بالغ كند ، اند زني اجتماع كرده ا به خالد ا ر فرستاد ت ا نكشند نف اجير ر هي. كه زن و  يل ن ، و دل

مقاتلة آنان با مسلمانان است   . 26عدم 
احتجاج كرده اجماع علماي مسلمانان و اين دسته از فقها به اجماع نيز  كشتن ، اند؛ يعني به 

نة بينهنگام مناز، زنان و كودكان لي حرام است عات مسلحا لمل   . 27ا
به دليل عقل استدالل كرده ته و نيز  امنع مي: اند اند و گف كند؛  عقل كشتن زنان و كودكان ر

ا كسي است كه  اشند زيرا جنگ ب اكساني است، اهل جنگ ب كه با مسلمانان در حال  و مقاتله ب
ان و كودكان از اهل جنگ نيستند. جنگ باشند ن چون هر د، و زن و صعيف هستند و كودكا

يل آن. 28سزوار عقوبت نيستند و از عمل كفر آميز قصور دارند به دل ن و  و كودكا برده ، كه زنان 
ن مي است شوند و كشتن آن و مال مسلمانا و زنده ماندن زنان نفعش . ها اتالف مال مسلمين 

هاي  توانند به وطن گردند و نمي آورند و از دين خود بر مي چون زود اسالم مي، تر است بيش
نمايند   . 29به خالف مردان، شان فرار 

ء كرده رخي فقها استثنا ند يك حالت را ب ن و، ا اگر زن و كودك آن،  آ ه باشند، كه  تل ، پادشا ق
  . 30شكند چون كشتن آنان شكوه و ابهت كفار را مي، شان جايز است
لما ن و كودكان را در حال جنگ تجويز كرده، و بعض ع و به قول رسول خدا ، دان كشتن زنا
ني  ، كه وقتي از آن حضرت پرسيده شد اند  احتجاج كرده كه با مشركين در  كه زنان و كودكا

ين زنان و كودكان جزء : چه حكم دارند؟ فرمود، گذرانند يك خانه شب خود را مي ا
نظر را به دو وجه رد كرده لكن علما) شوند كشته مي(اند  مشركين ين ك يكي آن : اند  اين  ه ا

ر  جزن منسوخ است به فرموة حضرت رسو الهللا براي خالد  كه اطفال صغار و عيف يعني اجي
ين حديث باحد احاديثي  دومي آن . را نكشد كند در  كه از كشتن زنان و اطفال نهي مي كه ا

ا آن  د كه باالصاله در معرض كشتن قرار مي تعارض نيست؛ زير و  مشركين، گيرن د و زنان  ان
د ها كشته مي ه تبعيت آنكودكان ب ند، شون نه هست و اصالتاً در . چون با مشركين در يك خا

  . 31گيرند معرض قتل قرار نمي
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لي حمايت حق حيات، ثانياً سل( :رسل و سفراء: دالي و رسول در لغت ) ر است  جمع رسول 
ول(و آن . رساند كه پيام كسي را به كسي ديگري مي به معناي كسي  و) فع ل به معناي مفع

  . 32است؛ يعني فرستاده شده
است، سفرا رستاده شده و مصلح  د سفير را سفير ناميده. جمع سفير و سفير به معناي ف ، ان
لضمير دو طرف كشف مي براي آن ين كه از مافي ا   . 33آورد مي  آنان اصالح وجود كند و ب

رسال كننده(كه مرسل  كه از كسي  و رسول در شرع عبارت است  به ان) ا و را  م رسالت و ا جا
يم كند و قبض نمايد دهد  پيام دستور مي ر چنين ، و در اصطالح جديد. 34كه پيام را تسل سفي
و آن رييس هيت ديپلوماسي است . باالترين درجة كادر ديپلوماسي است«كه  تعريف شده 

است    . 35كه به سفارت معروف 
به حق حيات رسل و سفر :حق مصوونيت رسل و سفراء ءشريعت اسالمي  و بر ، اقرار كرده، ا

ين حق را واجب كرده است امروز به مصوونيت . مسلمانان حمايت ا ين حق در عرف  و ا
ين حق. شود ديپلوماسي يادر مي اكيد فقهاي شريعت بر حمايت ا اندازه مورد اهتمام است  به، ت

اختالفي ديده نمي  ر، شود كه در پيرامون آن  است بر وجوب  عايت و اين به منزلة اجماع شان 
  . 36اين حق

به جملة از ادله استدالل كرد ين حكم  در ا استدالل كرده. اند فقها  ين آيه  به ا ند و از قران  : ا
لغه ما منه« اهللا ثم اب اجره حتي يسمع كالم  استجارك ف لمشركين    .37»و ان احد من ا

بشن، اگر يكي از مشركين از تو پناه خواست: ترجمه ا پنا ده تا كالم خدا را  نگاه پس او ر ود آ
  . او را به مأمن خودش برسان

است لي به پيامبرش دستور داده  تي، كه هر كس از تو در اين آيه خداوند تعا رسال ، در انجام 
و آشتي، يا تجارت ت، يا طلب صلح  ة و پناهندگي خواس و ، اجاز ا منيت  و  پناهندگي بده 

انجام دهند و ، سالمت او را تضمين كند وطان خود برگردندتا وظيفه و مقصود خود را  ز . به ا ا
به هر  رشاد و براي آوردن پيامي مي اين رو رسول اهللا  امان مي كه براي ا   . 38داد آمد او را 

دست از احاديث استدالل كرده ين    :اند و از سنت نبوي به ا
ا )الف رستاده بود  دو فرستاده ر ها  حضرت از آن، كه مسلمه كذاب خدمت آن حضرت ف
  :گوييد؟ گفتند اهاي مسلمه چه ميدر باره ادع: پرسيد

ز را مي ن چي ر نبود آن: پيامبر ص فرمود. گويد كه مسلمه مي گوييم  هما اگ كه  به خدا قسم 
  . 39زدم گردن شما را مي، شود فرستاده كشته نمي
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رستاده شده اين حديث دليلي است بر عدم قتل رسل  حتا اگر در ، كه از ناحيه كفار ف
  . 40ن و ساير مسلمانان كلمه كفر بگويدحضور امام و رهبر مسلمي

بعد از بيان حديث چنين روايت .  از عبداهللا بن مسعود مثل همين حديث ذكر شده)ب و او 
ر گفت كرده  و در اين حديث . 41شود كه رسول كشته نمي سنت بر اين جاري شده : كه پيامي

است بر عدم جواز كشتن رسول   . بيان اقرار سنت 
رستاده شد رسولي از جانب )ج تي پيامبر را ديد، قريش به سوي پيامبر خدا ف گرايش ، وق

  . اسالم پيدا كرد
اهللا ص: و خدمت پيامبر عرض كرد است و به سوي ! يا رسول  اسالم در قلبم جاي گرفته 

ر هرگز بر نمي رمود. گردم كفا   :حضرت ف
ني ال اخيس العهد« رجع اليهم فان كان في قلبك الذي ف، ا االن وال احبس البد ا يه 

يعني من نقض عهد نمي42»فارجع ن . به سوي آنان برگرد، كنم كنم و قاصد را حبس نمي   آ
  . موجود بود برگرد، كه االن در قلبت هست زمان اگر چيزي 

داللت مي به عهد با كفار اين حديث  ن  آن، كند بر وجوب وفاي  به عهد با  چنا كه وفاي 
رسالت و پيام ا تضامسلمانان واجب است؛ زيرا  ر  كند   مي ق كه جواب آن در دست رسول قرا

اگر او حبس شود يا كشته شود، گيرد   . 43نقض عهد شده است، پس 
خدمت پيامبر خدا ، كه عدة از طرف مسلمة كذاب اند به آن و از آثار صحابه استدالل كرده

و به پيامبريي مسلمه اقرار مي بعد توبه كردن فرستاده شده بودند  از ، كردن و  . اين نواحهبجز 
و را به قتل برساند بن مسعود دستور داد ا به ا تي ، پيامبر خدا  بن مسعود او را در كوفه در وق و ا

ند  تل رسا به ق تمام شده بود  رسالت او  است . كه مصوونيت  ين دليل  ر رسول  و ا كه وي اگ
او را نمي مي   . 44كشت بود 

است استدالل شده  بط كه رسل و سفرا نقش  به آن، و به مصلحت  حكيم روا محوري در ت
دون آن د و سرونوشت قتال و صلح ب يشرفت آن دار ن . شود ها معلوم نمي خارجي و پ و مسلمانا

آباد ا كشور، به عنوان عضو عمده از جوامع  بط خارجي ب ه به برقراري روا يگان ، نياز دارند، هاي ب
نما بفرستد و از سفرا و رسوالن استقبال  ري به سوي آنان  ن ، يندتا رسولي و سفي و براي آنا

ن، مصوونيت ديپلوماسي بدهند اگر مسلمانا و  فرستاد، تا به مقصود خود برسند؛ چون  گان 
ز رسوالن آن، سفراي ديگران را بكشند ين صورت مصلحت ، ها را خواهند كشت ديگران ني در ا
رسول فوت مي   . شود ارسال و م
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بق نيز يع سا ز مصوونيت بهره، و در شرا رسان ا تل قرار  رسول و پيام  مند بودند و در معرض ق
اسالم در قانون نمي است و  امر اتفاقي  م رسان يك  ري گرفتند؛ گويي مصوونيت پيا هاي  گذا

اكيد كرد نمود خود بر اين امر ت   . 45ه و آن را مضا 
و ملت ين پادشاهان  استدالل شده است؛ يعني عادت ب ر عرف  ها بر اين جاري  و نيز به رفتا

تل قرار ندادهكه حيات رسول  شده  نان را در معرض ق و اسالم نيز اين . اند را حفظ كرده و آ
و آن را جزء شريعت خود قرا داد مضا كرد    . 46شيوة عرف را ا

ز فقهاي مسلمانان ا ، بعضي ا يكي از مومنين رسولي ر يفه، كه  ن داده ، و ولي امر خل ا اما او ر
ا كرده، باشند ين استثن ند؛ يعني ا انت دارند، ي و قانونيها بدون صيانت رسم ا و . توسط امان صي

اقامه دليل بر رسول بودن خود اكتفاء كرده، در شرايط  يعني در  به عالمت رسول بودن  اند؛ 
يكي از شخصيت صورتي  وب پادشاه يا  هاي رسمي كشور متبوع او در دستش باشد؛  كه مكت

اً نمي د چون او فور ه اثبات برسان اً ، ا همين مقدار عالمتپس ب، تواند رسول بودن خود را ب ضمن
  . 47رسد صيانت او به اثبات مي

له اند  و احدي از فقها ياد آور نشده ا كشور امان دهنده كه شع ، ور شدن آتش جنگ ب
است . كند مصوونيت را باطل مي خون و مال پيام رسان تا ، كه حتا در حال جنگ از اين رو 

است زماني نظر . ستمحترم ا، كه رسول به وظيفة خود باقي  و مجرد درگير بودن جنگ از 
بل نمايندگي سياسي را باطل نمي، اسالم اگر سبب ضرر بر  كند؛  كه اگر پناهده و پيام رسان 

ز ، كه به نفع كشور متبوع خود جاسوسي كند مثل آن، مسلمانان شود نمايندگي سياسي ا
و اضرار  و اينجا است . افتد اعتبار مي نة خيانت  د  مي، به دولت اسالميكه بعد از ظهور نشا توان

د آنان را نقض نماي انچه خداوند مي. عهد با  و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم «: فرمايد چن
انت مي  يعني اگر از قومي ترسيديد 48»... علي سواء ا  عهدي ، كند كه نسبت به شما خي كه ب
  . 49نقض كن، آنان كرده

و ميثاقي  ن به عهد  ي و نيز مسلمانا ين غير شان برقرار ميكه ب ن و ب وفا، شود ن شا ري  به   دا
تعرض كنند، كه براي شان جايز نيست ملزم هستند به قسمي  ، هر چند حالت، با معاهدين 

اشد ني. حالت جنگي ب و  تا زما باشند و نشانة غدر  يمان خود وفادار  به عهد و پ كه معاهدين 
و چنان. حيله و نقض عهد از آنان مشاهده نشود ا ايها الذين امنو«: فرمايد ند ميكه خدا و  ي ا اوف

يمان آورده ايد به عهده و پيمان خود وفا كنيد  يعني اي كساني50»... بالعقود و نيز . كه ا
لعهد«: فرمايد مي و بالعهد ان ا يمان خود وفا كنيد 51»كان مسووال و اوف ز   يعني به عهد و پ كه ا

  . شود آن پرسيده مي
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ز غدر و خيانت در احاديث و حضرت رسول گرامي اسالم به عهد و دوري ا  بر اصلي پايداري 
اقطار و نواحي - از جمله براي فرماندهان جيوش خود. زيادي تاكيد كرده است  وقتي به 

نكنيد، به نام خدا و در راه خدا جنگ كنيد: فرمود فرستاد مي مي   . فريب و خيانت 
يي اما.  بود آنچه گفته شد در مورد صيانت شخصي پيام رسان و سفرا ،  از نظر صيانت قضا

و رجال هيت ديپلوماسي د، اگر سفير و پناهنده  ه ، مرتكب جرم شون يي ب احكام قانون قضا
  . 52تا فساد دفع شود، شود آنان تطبيق مي

و اطفال و مناقشه آن)سوم ا در زنان    :ها  داليل حصر كردن اصناف شهروند ر
ني و اطفال منحصر ، كنند ت نميكه در جنگ شرك كه مفهوم شهروند را  كسا ان  به زن

د كرده   :اند به مجموعة از ادله استدالل كرده، ان
است ، قرآن - 1 تي  ن آيا ر دستور داده گويند در قرآ ز آن، كه به قتال كفا نظر ا كه در  با قطع 

 . حال جنگ باشند و حالت جنگي نداشته باشند

تموهم و خذوهم فاقتلوا المشرك... «: كه از آن جمله است فرموده خداوند  ين حيث و جد 
زكات فخلوا سبيلهم اقامو اصلواه و اتو ال هم كل مرصد فان تابو و  قعدو ل   . 53»... واحصروهم و ا

افتيد بكشيد مشركين: ترجمه نموده و در محاصره قرار  و آن، را هر كجا ي ا دستگير  ها ر
ان(دهيد و  تن آن نشيند به هر كمين) براي گرف ا پس اگر توبه كر، گاهي ب نماز به پ دند و 

د زكات دادن   . رهاي شان سازيد، داشتند و 
وند افتيد 54»... و اقتلوهم حيث ثقفتموهم«: و نيز فرمودة خدا يعني هر جا مشركين ي  

  . بكشيد
لكفار و ليجدوا فيكم «: و نيز فرمودة خداوند يا ايها الذين امنو قاتلو الذين يلونكم من ا

  .55»... غلظه
ا آن ، ايد ايمان آوردهكه  اي كساني: ترجمه بايد از شما  ب يد و  است پيكار كن كه همجوار شما 

  . شدت و خشونتي ببنند
لمشركين كافه كما يقاتلونكم كافه... «: و نيز فرمودة خداوند . و قاتلوا ا يعني با 56»..  
  ... كنند كه با همة شما جنگ مي چنان آن، مشركين جنگ كنيد

ات و غ شود ديده مي ين آي استكه در ا ات به قتل كفار امر شده  چه ، مطلق، ير اين آي
ا غير محارب احاديث  فقط زنان و كودكان و كسي . محارب باشند و ي است با  كه به حكم آنان 

به حكم اصلي شان باقي هستند، اند  شده صحيحه استثنا ر آنان  ند يعني مهدور الدم، و غي   . 57ا
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به آن  :مناقشه داليل رد شده است  ين  نكه اصن ا ن و - اف ديگري از شهروندا ز زنا  غير ا
ن احاديث صحيحه از عموم آيات تخصيص خورده- كودكا ند و علما  توسط  احاديث  ا ين  به ا  

ند صحيحه عملي كرده   . 58ا
به سنت نبوي كه مفهوم شهروند را فقط در زنان واطفال    اين دسته از فقها :صاستدالل 

د منحصر كرده استدالل كرده، ان اتاند  به سنت  ين رواي   :به ا
اهللا بگويند«: پيامبر اسالم فرموده - 1  . 59دستور دارم با كفار بجنگم تا ال اله اال 

تل همة كفار حربي تا آن د در اين حديث دليلي آيت بر وجوب يا جواز ق ، كه مسلمان شون
لي  د كه توسط حاديث صحيحه استثنا شده مگر زنان و اطفا ن ، ان و اين حديث در غير مورد زنا

استو ك   . 60ودكان بر عموم خود باقي 
ن 61»اقتلو شيوخ المشركين و استبقور شرخهم«: و نيز پيامبر فرمود - 2  يعني پير مردا

 . مشركين را بكشيد و كودكان شان را باقي بگذاريد

امبر ص در غزوه حنين - 3 و ، بن صحه را كشتند) دريد(، اصحاب پي و او شيخ فاني بود 
 . حضرت رسول خدا اعتراض نكرد

ه  كه مي  چنان نآ ص به كشتن عموم پيرمردان مشركين 2بينيد در حديث شمار  پيامبر 
ه . دستور داده ز دست  بن صمه ) دريد(، 3و در حديث شمار د را ا كه پير كهنسال و عقل خو
و پيامبر، داده بود ين دو روايت.  عيب نگرفت)ص(كشته شد  تل ، و ا دو دليل واضيح است بر ق

  . 62به جهت كفر شان، عمومي مشركين و كفار
استدالل شافعي  لمشركين«كه به حديث  اين  وخ ا است» اقتلو شي از دو جهت رد ، كرده 

است   :شده 
است)يك است و او مدتي ، چون در سلسة سند،  اين حديث غير صحيح  حجاج بن ارطاط 

ول ندارند ين حديث را قب   . است و علماء سند ا
ز شيوخ كس،  در اين حديث)ص( پيامبر)دو ا ا ني ر كه قدرت جنگي داشته و  كه منظور كرد  ا

  . اند كرد جنگ را رهبري مي، باراي و تدبير خود
يه دو دسته حاديث داريم وخ ، يعني در اين زمن است كه از كشتن شي ثي  دسته احادي يك 

هي به عملي آورده به خاطر پيري آن ين حديث. ها مشركين ن لمشركين«و ا » اقتلو شيوخ ا
د م . شود كند را شامل مي چه عنوان شيخ بر آن صدق ميهر ، عموميت دار و خاص مقدم بر عا

  . 63است
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نكرد) دريد( قتل )ص(كه رسول خدا  اما آن چون او صاحب راي بود و با راي خود ، را انكار 
  . 64كرد حضور در جنگ پيدا كرده بود و جنگ را كمك مي

اسخ قانع نيست ين رد و پ به ا بن حزم  كه چه كسي صاحب راي و غير  و گفته است ، ولي ا
او نيستيم ا پيرو  و م كه اجماع    و سخن ابن حزم رد شده به آن65صاحب راي را تقسيم كرد؟ 

ين) دريد بن صمه(كه رسول خدا  داريم كه صاحب  جهت به قتل رساند  را در روز حنين از ا
است   . 66راي و حيله بوده 

ني اطفال  و كسا ن و  د  منحصر كردهكه مفهوم شهروند را به زنا به اجماع كرده، ان ند احتجاج  . ا
ن و اطفال د در زنا حصار مفهوم شهرون در . استدالل كرده است، ابن حزم به اجماع صحابه به ان

دعاي خود ني قريظه : كه گفت ، به حديث عطيه فرضي استناد كرده است، اين ا در روز فتح ب
ين عطيه كردند و آن حضرت گفت به ح: مرا خدمت ب د بلوغ رسيده است كشته هر كس 

وغ نرسيده شود و هر  مي رسيده بودم از اين جهت ، كه به حد بل به بلوغ ن آزادش كنيد و من 
  . 68آزاد شدم

است اين فرمودة رسول خدا عموميت دارد  كه هيچ صنف ديگر را استثناء  ابن حزم گفته 
ين اجماع صحيح و متيقن نه زارع را و نه شيخ كبير را و، نه اجير را نه تاجر را. نكره است  ا

است است به آن . 68صحابه  د شده  ا كرده ادعاي ابن حزم ر اجماع ر و كسي  كه او تنها ادعاي 
است نكرده  دعاي را  ين ا و با ادله به عالوه آن. ديگر ا ين دليل عام است  داللت  اي  كه ا كه 

دسته مي ضيح داده چه بعداً تو تخصيص خورده است چنان، هاي ديگر كند بر منع كشتن 
ني قريظه شود  بازهم عالوه مي. خواهد شد د  كه اقتضا مي اي بود واقعه، كه قضيه ب ر  كر كه ب

نان توطئه مي آن رفته شود؛ چون نقض عهد كردند و عليه مسلما كردند و در  ها سخت گ
بل دولت مسلمان جوان ز  العمل آن بايد عكس. كردند هاي خائنانه طرح مي نقشه، مقا ها ا

دسته)ص(ولي پيامبر (. 69بود  شان ميجنس عملي و   از كشتن  به جز از زنان  هاي ديگر 
  ). كودكان منع كرد

به قياس استدالل به قياس كرده و نيز اين :استدالل  دو وجه ها    :اند از 
ن كشته مي وجه اول آن كه و كودكا ن  ز زنا به جز ا ين اصناف  به ، شوند ا براي قياس كردن 

ر بدون آن، اسير تل بزندك چون اسي دست به ق   . 70شود كشته مي، ه 
است  وجه دوم آن ن و اطفال جايز  تل اين اصناف به جز از زنا به ، كه ق براي قياس كردن 

  . 71بالغين آزاد
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ول مناقشه شده است به آن :مناقشه كه  كه قياس بر اسير درست نيست؛ براي آن در وجه ا
دعوت كه به خاطر قتال آن بل، شود به مجرد كفرش كشته نمي و ممانعت از  ان با مسلمانان 

  . 72در عين حال كشتن اسير منوط به مصلحت امام مسلمين است. شوند كشته مي، اسالم
بعداً  اجتهاد در مورد نص است؛ چنان، كه اين قياسي و در وجه دوم مناقشه شده است چه 

تل كسي  آيد  نصوس ثابته مي است بر عدم جواز ق شركت كه در جنگ  كه داللت كننده 
اجتهاد در مورد نص باطل است. نكرده است   . قياس و 

يل عقل به دل به دليل عقلي نيز استدالل كرده اين :استدالل  د به دو  ها بر مدعاي خود  ان
  :وجه

ر و قتل آن: كه وجه اول آن ر قتال كفا است، ها باعث ب ز اين جهت است . كفر شان  كه  ا
ر اشند يا غير مقاتل كشته مي- كفا تل ب كه با سنت نبوي  بجز از زنان و كودكان ، وندش  مقا

  . 73استثنا شده است
ا: كه وجه دوم آن اشند يا غير محارب- كفار مطلق چون نفعي در ، شوند  كشته مي-  محارب ب

  . 74ها نيست حيات آن
ول جواب داده شده به آن  :پاسخ ت ي  كه علت لكن از وجه ا تل كفار اس ، كه موجب ق

رآن ها؛ چنان نه كفر آن، ها است محارب بودن آن ر ، كند سنت و عقل بر آن داللت مي، چه ق اگ
ار تل كف ناء نمي، بود كفر آنان مي، علت موجب ق و كودكان بايد استث چون همين ، شد زنان 

وجود است علت در آن   . ها م
ز وجه و اطفال موجود  همان منفعتي ، كه دوم جواب داده شده به آن  و ا كه در ابقاي زنان 

اصناف در، است و، قاصد، راهب( ساير  اي  است) ... شيخ ف د  آن، و آن. نيز موجود  كه يا باي
بدهند ويا برده شوند ين. فديه  ز ا ز  ا اطفال جاي ن و  ين اصناف همانند زنا جهت كشتن ا

  . 75نيست
ول دوم ول :ادلة اصحاب ق ين ق ن ا به آن پيروا كه در جنگ مسلمانان  هر ، كه كه قايل هستند 

د حيات شان حفظ شود سزاوار، كنند شركت نمي كه از حمايت حيات  و اصناف شهرونداني ، ان
د مند مي بهره يست، شون اطفال ن ز  كه حمايت حيات دسته بل، منحصر به زنان و  هاي ديگر ني

د به جملة از ادلة استدال كرده، واجب است   :ان
ن، اوالً اطفال، ادلة حمايت حق حيات شهروندا ز زنان و    :به جز ا
زعات مسلحانةها اين ر عدم جواز كشتن شهروندان در منا به جملة از ادله استدالل ،  ب
د كرده   :آورم كه من هر صنف را جداگانه به بحث مي ، ان
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ن : زنان و كودكان)صنف اول وكا ين قوم دوم بر عدم جواز كشتن زنان و ك در هنگام ، قايل
استداللي ، هاي مسلحانه جريان جنگ و به عين  ول ا استدالل ، ل كرده بودكه اصحاب ق

  . اند بدون خالف كرده
به حيات شيوخ و پيرمردان : شيوخ)صنف دوم ز تعرض  هنگام ، جمهور علما به عدم جوا

نظر داده د جريان عمليات جنگي  نازعه ملزم كرده، ان ، كه هنگام جنگ اند  و براي اطراف م
نظر ابوبكر و عمر. ها را حفظ كنند حيات آن ، اوزاعي، ثوري، مجاهد، ابن عباس، )رض(و اين 
لكي، حنفي است، شافعي، حنابله، ما بن حزم، كه نظر شافعي  در حالي- زيدي و اماميه  بن ، ا ا
بن منذا، مالكي، عربي در هنگام جنگ است. بر جواز كشتن شيوخ، ا   . 76كهنساالن 

ن ادلة اين استدال كرده :ها و مناقشه آ د جمهور بر مدعاي خود به اين آيه  لو في و قات« : ان
و ال تعتدوا   77»سبيل اهللا الذين يقاتلونكم 

ني  يعني در راه ا ا شما جنگ مي خدا جهاد كنيد؛ با آن نكنيد كه ب   . كنند و تجاوز 
حانة زنان و كودكان و راهبان و امثال آن ، و خداي سب تل  كه شيوخ از  از تجاوز توسط ق

بن عباس و مجاهد استو اين. اند  نهي كرده و به اين آيه استدالل كرده- آنان است نظر ا  78 .  
يل اعتراض كرده ين دل بن حزم و موافين او بر ا ين آية   به آن، لكن ا كه جمهور به آن  كه ا

است به قول خداوند، استدالل كرده   :منسوخ 
لمشركين حيث وجد تموهم... « د با آن» فاقتلو ا ا هر جا يابيدي ها قتال  يعني مشركين ر
ض ا، ولي جمهور. كنيد ا رد كردهاعترا د به آن  بن حزم ر و مجاهد گفته ان بن عباس  كه  اند  كه ا
است» وقاتلو في سبيل اهللا«آيه  ر منسوخ  و  و ابوجعفر . محكم و غي بن عباس  كه بر تقرير ا

يق زده و تعل بن عباس از نظر سنت و: گفته است، موافقين ا ول  صحيح، انديشه قول ا دو ق ترين 
  . 79است

به سنت ول پيامبراين د :استدالل  د به سنت به ق  استدالل )ص(ستة از فقها بر مدعاي خو
اهللا»: كه فرمود اند  كرده اهللا و علي مله رسول  اهللا وب نطلقوا باسم   80»... ال تقتلو شيخاً فانياً، ا

ني را نكشيد   . يعني نام خدا و براي خدا و بر طبق سنت رسول خدا حركت كنيد و شيخ فا
هي كرده است به صراحت)ص(حضرت رسول خدا ني ن ا مقيد كرده ،  از كشتن شيخ فا شيخ ر

  . تواند كه در جنگ شركت نمي تا داللت كند بر شيخي ، به فاني
به به آثار صحا بكر - 1 : استدالل  بي  ال تقتلن امراه و ال صبيا و ال كبيراً «): رض(قول ا

 .  زن را و كودك را پير و كهنسال را نكشيد81»هرماً
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يي   از آن82»تقتلو امرأه و ال صبياً و ال شيخاً هرماال«: )رض(قول عمر - 2 كه ابوبكر و  جا
د حضرت رفتار مي  بر شيوه آن)ص( بعد از نبي )رض( عمر د  به جيوش خود دستور مي، كردن دادن

 . كه پير مردان را نكشيد 

به آن  ين احاديث اعتراض كرد  بن، ها احاديث ضعيف هستند كه همة اين ابن حزم بر ا  ولي ا
  . حجر تضعيف و تجريح او را مردود دانسته است

ر و بيهقي تقرير كرده است  به ، كند بعضي ديگر را تقويت مي، بعضي، كه اين آثا و جمهور 
رزش ندارد بن حزم ا ات عملي كرد و لذا تجريح ا   . اين رواي

ز آن :استدالل به اجماع دسته بندي كرده است قرطبي بعد ا ز كه ا ، كه وصيت ابي بكر را 
بي بكر مخالف ندارد: گفته است) شيوخ را نكشيد(جملة آن بود  ول ا پس اجماع ثابت . ق

  . شود مي
دليل عقل است :استدالل به  ني را در عدم جواز  استدالل عقلي بدين توضيح  كه شيخ فا

است، قتلش است، قياس بر زن و كودك كرده  يعني . چون علت مقاتله در همه منتفي 
و كشته نميكه زن و كود  چنان هم يستند  هل جنگ ن د ك از ا هل قتال ، ون پيرمردان نيز چون ا

ن ، كه همان عدم قتال است در همه يكي است پس علت . شوند نيستند و كشته نمي و حكم آ
تل است نيز يكي است  وند آن پس بر همان اصلي . 83كه عدم ق ها را آفريدة باقي  كه خدا

وند اگر در بعضي مواردو. ماند و آن عصمت و احترام خون است مي تل را مباح كرد،  خدا ، ق
است براي اين است   . كه در اصالح خلق بدان مقدار نياز 

د شركت در قتال نمي، كه شيخ كهنسال و از آن كه افساد  بل، كشتن او به صالح نيست، توان
است است و بل تن  اسير گرف   . 84 ماند زن و اطفال، كه در ترك قتل او فايده نديد دادن و 

ني)صنف سوم اختالف  فقها:  رجال دي  در مورد كشتن راهب و رجال ديني بر دو قول 
  :اند كرده

ين است ول ا ا اً كشته مي قول  اشتراك كرده ، شوند كه راهب و رجال دين مطلق چه در جنگ 
اشند يفه. باشند يا نكرده ب نظر ابوحن بن حزم است، شافعي، و اين    . 85و طبري و ا

و رجال- قول دوم ك نمايند شوند مگر آن  دين كشته نمي راهب  استرا كه در  ، كه در جنگ 
ول جمهور علماي حنفي. شوند صورت كشته مي اين ين ق و زاعي  و حنابله، و مالكي. 86و ا ا

  . 87وليث است
پيروان هر دو قول براي تقويت مدعاي خود به جملة از  :ها ادلة هر دو طرف و مناقشه آن

  :اند ادله استدالل كرده
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ولادل ا ول  ول به جملة از ادله استدالل كرده :ه اصحاب ق د پيروان قول ا ه با  ، ان كه ذكر آن ادل
به زنان و اطفال تنها گذشت، مناقشه آن استدالل جمهور به عدم حصر اصناف شهروندان    . در 

ول دوم استدالل به قرآن همان ، اند جمهور به جملة از ادله استدالل كرده :ادلة اصحاب ق
بقاً بر عدم جواز قتل راهب كردهكه  بود  بيان وجه استالل و اعتراض ديگران بر آن و رد ، سا

تل شيوخ گذشت، اعتراض   . در موضوع ادلة عدم جواز ق
و رجال مذهبي :استدالل به سنت ز قتل راهب  بن  به آن، جمهور در مورد عدم جوا چه ا

است  روايت كرده است استدالل كرده  بي عباس  تي جيوش)ص(كه ن ، كرد  خود را بسيج مي وق
  :گفت مي
مع« و اصحاب الصوا ا نكشيد88» ال تقتل ن ر ين حديث به صراحت از .  يعني صومعه نشينا و ا

است و آن هي كرده    . 89اند ها همان راهبان كشتن صومعه نشينان ن
ن عمليات جنگي و نيز در وصيت ابوبكر آمده است  متعرض اصحاب ، كه در هنگام جريا

رفت و آمد با مردم و مشاركت در جنگ دور؛ 90صوامع نشويد ند زيرا آنان از    . ا
اجماع به  است :استدالل  اجماع بدين گونه  رطبي هر آنچه ابوبكر استدالل به   )رض(كه ق

د و عدم مخالفت آن، وصيت كر   . 91ها را كرده است ادعاي اجماع صحابه 
بدين گونه است  :استدالل عقلي  هنگان جريان كه كشتن راهبان در استدالل عقلي 

وع است وع بود چنان، عمليات جنگي ممن قدر جامعه و علت ، چه كشتن زنان و كودكان ممن
تل همه است ، عدم جواز ق ين    . 92كنند كه همه در قتال شركت نمي ا

و اصحاب روشن شد ني و مذهبي را ، وقتي حكم راهب  كه جان خود  ممكن همة رجال دي
د را براي خدا حبس كرده دو از جن، ان ا دور نگهداشته ان به راهب و اصحاب ، گ و قتال خود ر

تعرض نشود و حيات شان حفظ شود بعني بدانان  عدم ، و علت جامع. صوامع مقايسه شود؛ 
است مشاركت آن   . 93ها در جنگ 

كه سر  روساي فصا را » شماسه«كشتن بعض رجال ديني را از قبيل ،  اما تجويز بعض فقها
  . باشند م كليسا ميتراشند و مالز خود را مي
ين است ، ها ها و غير آن و كشيش آنان در مشتعل ساختن آتش جنگ و در  براي ا كه 

ك به جنگ يمه كفر ناميده شده چه آن چنان، اند نقش فعال داشته، اشترا ا . 94اند ها به ائ ام
ين ديگران    . اند ها خارج كه شركت در جنگ ندارند از حكم ا

:زمين گير( زمني )صنف چهارم زمن، زمني ) و مرض ، جمع  به آفت  به معناي شخص مبتال 
  . 95دايمي



 

  

 

 

 135135135135        

 

ر، 
ش
ق ب

قو
 ح
ت

ماي
ح

ت 
عا
از
من
م 
گا
هن

...
 

تل افراد زمين فقها ول اختالف كرده  در مورد ق و امثال آن به دو ق ند گير    :ا
ول است : قول ا ين  ول شافعي. شود گير كشته مي كه زمين ا ين ق ك، طبري، و ا ، پيروان مال
است، سحنون بن حزم  ا   استثنامجنون را، كه شافعي جز آن. و ا تل آن فتو به عدم ق  كرده و 

  . 96داده است
به عدم جواز قتل زمين  :قول دوم يل كه قول جمهور است  ين مذهب . اند گير قا و فقهاي ا
ين مصاديق را آورده براي زمين ند گير و امثال آن ا كه  كسي ، كور،  گير زمين، درنزد حنفي: ا

و ناق اشد  ز خالف قطع شده ب و يك پايش ا لعقل كشته نمييك دست  لي. شوند ص ا كه  در حا
ا يكي از دو پايش قطع شده  به كشتن الل و كر و كسي اشد و ي كه دست چپ او بريده شده ب

ين قتوا داده است؛ براي آن، باشد تقاد ا هل جنگ هستند، ها كه به اع ين دسته ا بايد كشته ، ا
نكنند، شوند ند و يا    . 97چه جنگ كن

تل م  اما مالكي به عدم ق اختالل عقلي دارد جنون و ناقص العقل و كسي ها  ،  گير زمين، كه 
است، شل مي، كسي به فلج مبتال  گ، جزا است، كور و لن   . 98اقرار كرده 

به شخص نابينا منحصر كرده آفت زده، و حنابله به عدم قتل آن قايل شده، اند ها را    99اند و 
است  و ثوري گفته   . 100گير جايز نيست كه كشتن زمين  

زمنح تل آن فقها: كم مريض غير م ا و حكم شرع در مورد ق ها را   امثال مريض غير مزمن ر
تي بيان كرده ند به صورت آ   :ا

گ اشتراك مي مريضي ، گويند حنابله مي اگر صحت يابد به جن مگر . شود كشته مي، كند كه 
تن آن ز صحت ياف ين، اش مايوس باشد كه ا به منزلة زمين در ا است و ك گير صورت  شته  
ين نمي نمي او خوف ا د  شود؛ زيرا از  نمايد رو تي بر گردد و اقدام به جنگ    . 101كه به حال

است هر كسي ، و در نزد حنفي ز اهل قتال  كه قتال كند يا   چه آن، شود كشته مي، كه ا
يست، كه از اهل قتال نيست و هر . نكند قعاً قتال كند مگر آن، كشتنش روا ن و ، كه وا يا به راي 
  . 102ه و تدبير قتال نمايدنقش

تي،  كه تجويز فقها رشد  به نظر مي تل مريض غير مزمن را در صور كه مشاركت در قتال  ق
و  چون دليل بر كشتن او . از نوع ظلم به مريض است، نداشته باشد كه همان جنگ كردن ا

به اثبات رسيد . وجود ندارد، باشد و  بط كه اصل در و در مشروعيت جنگ دالليل گذشت   روا
ر ا كفا و آن ، مسلمانان ب است، كه علت در كشتن كافر صلح است  او با مسلمانان  ، جنگ كردن 

و از نشر   از جمله مريض در صورتي-لذا كافر. نه كفر او كه مشاركت در قتال نداشته باشد 
نداشته باشد اسالمي ممانعت  د، دعوت    . هر چند مريض غير مزمن باشد، بايد كشته نشو
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ني : )اجيران( اُجراء )صنف پنجم اجير و آن انسا ابل مبلغ معين براي  اُجراء جمع  كه در مق
ر مي   . 103كند ديگران كا

ا به كار برده است را) عسيف(اصطالح ، و حضرت رسول گرامي اسالم هنگامي ، در مورد اجر
ين صنف شهروند در جريان عمليات رزمي نهي به عمل آورد  تل ا  به عسيف را،  و فقها. كه از ق

ن، و در ضمن عسيف. 104اند اجير تفسير كرده اغبا رع، ب ، گدا، برده، غالم و كنيز، اجرا، زا
ول است كه به پيشه وري  پيشه، صاحبان صنعت تجار را نيز در صنف ، بازاري، وري مشغ
ين، اند عسيف آورده د؛ براي آن) ضعفاء(ها  و در بعض موارد به همة ا ن   اطالق كرده ان كه باغيا

   عسيف است و طبيب در شفاخانة خود عسيف است و كارگر در كا رخانة خود، ين خوددر زم
همانند اين اقي نيز    . 105ها است عسيف است و ب

اختالف كرده در مورد قتل اجيران  تل ، اند به دو قول و فقها  اختالف شان در ق مانند 
ر و شيوخ زمين ين است  :گي ول ا ول ا ين ق ركت در جنگ كنند و چه ش، شوند ها كشته مي كه ا

ري، يا نكنند ول شافعي طب ين ق بن عربي، و ا ول . اند وگروهي از اصحاب مالك،  مالكي، ا ين ق و ا
است   . 106در نزد مالك و مذهب ظاهري خالف مشهور 

ين اصناف حفظ شود ول دوم واجب است حيات همة ا تي، و بنابه ق كه مشاركت  و در صور
نكننددر جنگ نداشته باشند و نقش مثبت در ين . ها تعرض نشود بايد به آن،  جنگ بازي  و ا

لكي، مذهب جمهور حنفي است، حنبلي، ما او درظاهر    . 107شافعي و پيروان 
رع و باغبان كشته نمي، و در نزد اوزاعي   . 108شوند زا

ول :ادله و مناقشه آن ول ا اطفال كرده  به ادلة ، اصحاب ق كه شهروند را منحصر به زنان و 
ين ادله مناقشه كرديم الل كردهاستد، بودند   . اند و با ا

يل عقلي استدالل كرده، و اما اصحاب قول دوم به سنت استدالل  به قرآن و دل اند و نيز 
استدالل كرده. اند كرده ات  به اين رواي   :اند و از سنت 
چه، به خالد بگوييد: حضرت رسول خدا ص گفت - 1 در . هاي خورد سال و عسيف را نكشد ب

هي ز كشتن ذرية عسيف اين مدت ن ر( صريح است ا ها عادتاً اهل مقاتله  كه اين براي آن ) اجي
 . 109نيستند

كه آن حضرت از كشتن اجير و غالم و كنيز منع كرده   آمده است )ص(در سنت پيامبر - 2
 . 110است

امبر - 3  .  يعني تجار مشركين را نكشيد111»التقتلو تجار المشركين «)ص(قول پي
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به ق به  استدالل كردهو از مذهب صحا ه: كه گفت اند  ول جابر  تجار مشركين را ، صحاب
  . 112كشتند نمي

ول يق زده و گفته در ق بن حزم بر قول جابر تعل يست؛ زيرا جابر فقط خبر  و ا ر حجتي ن جاب
تل در دارالحرب بوده ، كشتند:  كه تجار مشركين را نمي داده  اما مشخص نكرده كه عدم ق
ول جابر. است هي، نيز در ق تل نيامدهن هميده  بل،  از ق ار ترك قتل از قول او ف كه فقط اختي
  . 113شود مي

است، و ابوعذه بن حزم را رد كرده  كه  كند  كه ظاهر كالم جابر داللت مي به آن ، سخن ا
است ر اسالم نبوده  و درعين  بل، قتل و قتال در دا دشمن در دارالحرب بوده  تل و قتال با  كه ق

تل ، حال مسلمانان ز ق دعا مي و كسي . كردند تجار مشركين اجتناب ميا ، كند كه غير اين را ا
  . بايد دليل بياورد

نه بر سبيل وجوب اما ان يه ، كه ترك قتل تجار مشركين بر سبيل اختيار بوده و  اين را بق
ز قتل باغبان كه در آن كند  ادله رد مي و غالم و كنيز، ها ا هي شده ، عسيف اجير  به صراحت ن
ين ناست؛ چنا به زنان و كودكان  چه قياس كردن ا كه به صراحت از قتل شان نهي شده  را 

  . 114كند سخن ابن حزم را رد مي، است
ني : موظفين خدمات انساني)صنف ششم نسا كه مساعده  كساني هستند ، موظفين خدمات ا

ن. رسانند هاي منازعات مسلحانه مي و كمك به قرباني ، هو از طرف اطراف منازعات مسلحا
ند شود براي آنان اجازه داده مي ا ، كه مساعدات مادي را براي مجروحين جنگ برسان ي

اشخاص متضرر د   . 115ر حال جنگ تسهيل نمايند رسانيدن مساعدات را به 
ر نيرو مصطلحات جديد را ، هر چند فقهاي شريعت ني براي مجروحين  كه ب رسا هاي كمك 

و ، اند؛ چون چنين اشخاصي دهشود به كار نبر اطالق مي، جنگ و متضررين با چنين نام 
د نبودند، عنوان جديد ن موجو ن زما اشخاص و هيات كامالً بي ، در آ د چنين  لكن در مور

زنحوه رفتار رسول اهللا بل، اند تفاوت هم نبوده ين موضوع را ا اند؛ چه؛   بدست آوده)ص(كه ا
 و بيماران و رساندن كمك به خاطر تداوي مجروحين، هاي پرستار را در غزوات حضرت زن آن

ن   :برد با خود مي، به آنا
گ  در سنت ثابت شده  - 1 نصار را با خود در جن كه رسول اهللا ص ام سليمه و زناني از ا
 . 116تا جنگجويان را آب بدهند و مجروحين را مداوا نمايند، برد مي

بي :ربيع بنت معوذ گويد - 2 ا همراي ن  آب براي لشكريان، كرديم  در جنگ شركت مي)ص(م
نه انتقال مي. كرديم رسانديم و خدمت مي مي به مدي  . 117داديم مجروحين و مقتولين را 
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نصاري گويد - 3 اهللا: ام عطية ا با رسول  كه احل و اثاثيه مجاهدين .  بودم)ص(در هفت جنگ 
م براي شان درست مي، كردم را محافظت مي و  مجروحين را بسته بندي مي، كردم طعا كردم 
رستار  . 118نمودم ي ميبيماران را پ

و تشكالت بي ترديد  ني  ين كاركنان كمك رسا اشخاص و ا به حمايت ، كه چنين  نيازمند 
نمايند، بودند ص . تا بتوانند به امور مهم رسيدگي  ين اشخا شريعت اسالمي بر حفظ حيات ا

ني، بدور از جنگ ني براي قربا نسا تاكيد ، هاي منازعات مسلحانه براي عرضه كردن خدمات ا
ين است. استكرده  ين تاكيد ا   :و داليل ا
اشخاص در جنگ شركت ندارند - 1 اطفال، ها نيست پس تعرض آن، اين   . مانند زنان و 

است - 2 تي اسالم از تعرض غير محاربين نهي كرده  هاي  پس به طريق اولي ازتعرض آن، وق
ين در جنگ تقديم مي  ني براي متضرر نسا هي ، كنند كه در جنگ شركت نكرده و خدمات ا ن

 . كند مي

است، كشتن اين اصناف - 3 هي كرده  د از اعتدا و تجاوز ن است و خداون . «: اعتداء واضيح  ال ..
لمعتدين اهللا ال يحب ا نكنيد . 119»تعتدو ان  د تجاوز كاران را دوست  يعني تجاوز  كه خداون

 . ندارد

روا نيست - 4 ن بدون حق  تي... «: چون خداوند فرموده است، كشتن انسا  وال تقتلو النفس ال
تعقلون لعلكم  ال بالحق ذلكم و صيكم به  اهللا ا 120»حرم 

هيچ ) مجوز قانوني(يعني بدون حق و  
ت، نفسي را نكشيد به آن سفارش كرده اس ين را خدا   . كه خرد ورز باشيد باشد ، و ا

نساني دوري از آن ، ازين رو، كشتن بدون حق است، و بدون شك كشتن موظفين خدمات ا
زعات مسلحانه    . واجب استهنگام منا

است - 5 و نيز استفاده از ابزار و آالتي . جنگ در اسالم براي نابودي بشريت مشروع نشده 
است، شود كه منجر به هالكت جمع مي  ر جايز  و غي اعضاي دسته. ممنوع  هاي  و تعرض براي 

اً جايز نيست نيست جز عملي نابودي ، خدمات انساني و عرف ين جهت حفظ . كه شرعاً  از ا
 .  واجب است- جهت و حمايت بشريت به - آنان 

  :اصل ممنوعيت نابودي دسته جمعي: دوم
است از عمل ه قومي، كه به قصد نابودي كلي هاي ذيل  نابودي جمعي عبارت  ، يا جزيي گرو

ني انجام داده مي   :شود نژادي و دي
 . كشتن اعضا يك جماعت - 1

اعضاي جماعت - 2  . وارد كردن آزار جسمي يا روحي خطر به 
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دگي ،  گروهي از روي عمدمجبور كردن - 3 يط زن ا  به شرا به قصد نابودي مادي كلي ي كه 
 . گيرد ها صورت مي جزيي آن

 . 121از گروهي به سوي گروهي ديگر، بردن اطفال به زور - 4

  نابودي جنس بشري در شريعت اسالميتحريم 

ر متنازعين حرام كرده است بر ساكنان ، كه در جريان عمليات جنگي ، شريعت اسالمي ب
ن ، هروند عقوبت گروهي را وارد كندش ، صغير و كبير، كه به سبب آن دستة از زنان و كودكا

ابود شوند ن است. گناهكار و بي گناه ن ين براي حفظ و حمايت شهروندا و ، و ا از تعرض خطر 
ين جرم. اتالف   :و اين ادلة تحريم ا

استدالل كرده :دليل تحريم از كتاب ين آيه از كتاب  به ا لو في سبيل اهللا الذين قات«: اند 
ين 122»يقاتلونكم و ال تعتدو ان اهللا اليحب المعتدين خداوند در اين آيه به اصل تمييز ب

م منازعات مسلحانه تقرير داشته استشهروندان و جنگ د . جويان در هنگا و هجوم بر شهرون
م ، شود كه منجر به هالكت دسته جمعي مي هاي ديگري  را چه با كشتار و چه با عقاب حرا

  . كرده است
در  - 1 :و از سنت به اين رويات نبوي استدالل شده است :)ص(استدالل به سنت نبوي

است تي علي بن ابي طالب براي تسخير قلعه: داستان فتح خيبر آمده  هاي خيبر به حيث  وق
اهللا با آن، فرمانده مقرر شد مسلمان شوند؟ ، هاي جنگ كنم تا همانند عرض كرد يا رسول 

به ) تا صدايت را بشنوند(ها برسان  حركت كن و خود را در استانة قالع آن:  فرمود)ص(رپيامب
اورند براي شان بهتر است و بدانان خبر بده ، ها را به سوي اسالم دعوت كن آن . كه اسالم بي

به خدا اگر خداوند يك نفر را توسط تو در راه راست هدايت كند و  از شتر، قسم  هاي سرخ م
 . 123 استبرايت بهتر

وع  دو داللت واضح است ، در اين حديث كه هالكت و نابودي دسته جمعي در اسالم ممن
اشند؛ زيرا احكام قتال در شريعت اسالم حنيف هر چند ، است نابودكردن ، كه مخالف عقيد ب

و اين از مقاصد عمومي . ها نيست دشمنان به صورت دسته جمعي و ويران كردن امالك آن
يست؛ چو اسالم براي سعادت بشريت آمده و نه براي نابودي آنشرعي ن   . 124ها ن 

است  در داستان فتح م - 1 نده سپاه حضرت محمد كه آمده  وسي فرما  )ص(كه سعد بن عبادة ا
د اموري رد شد ابل ابوسفيان بزرگ بان ز مق تي ا لملمه اليوم تستحل «: گفت، وق اليوم يوم ا

ز بدنهاي گوشت  كه پاره امروز روزي است » الكعبه و امروز ) روز جنگ و انتقام(ها جدا شود  ا
اشغال مي بل ابوسفيان رسيد. شود كعبه  تي حضرت محمد در مقا : ابوسفيان گفت، وق



  

 

ي
د
ج

  
13
8
9

 
« 

ل 
س
سل

 م
ره
ما
ش
  

95
  

140140140140        

 

امروز: كه سعد چه گفت؟ حضرت فرمود نشنيدي  ه كرده است  روزي مرحمت ، سعد اشتبا
ين سخن. كند است و امروز كعبه احترام پيدا مي و اش از فرم و سعد را با ا زل كرده  اندهي غ

 . 125پرچم را از وي گرفت

امبر اجتماع  كه  در همين فتح م - 2 ني پي در مسجد براي استماع سخنرا كه مشركين قريش 
د بدانان خطاب كرد، كرده بودن و معامله  چه فكر مي، آن حضرت  كنيدي؟ با شما چگونه رفتار 

حضرت ! فرزند بزرگواري ،برادر كريم و بزرگواري، كند رفتار نيك مي: خواهم كرد؟ گفتند
لطلقا«: محمد فرمود د همة شما آزاديد» اذهبو انتم ا  . بروي

كه قدرت داشت از همة  ، حضرت رسول خدا به صفت يك فاتح نيرومند، در موقف دوم
د  مكي ا به بردگي بگير و همه را بكشد و يا همه ر رفته  ر  و آنان نيز ، ها انتقام گ كه عمل و كردا

تظار را داشتند ، دنددي خود را مجسم مي به مثل مي همين ان ان معامله    . كند كه پيامبر با آن
اسالم ولي از آن احترام ، كه هالك گروهي از نظر شريعت  جرم بزرگ و مخالف حق حيات و 
انند، بشر است و بي م با گذشت و بزرگواي بزرگ  ر اسالم  و  همه دشمنانش را ، پيامب اسير  كه 

  . و بردگي و اسارت نجات داداز كشتن ، در اختيار او بود
يگناهي  شود  عقوبت گروهي موجب مي، و از طرف ديگر كه در جنگ نقشي  كه افراد ب

د است؛ زيرا . نداشته نيز عقوبت و هالك شون بل پسند  ر قا و غي ز نظر عقل ممنوع  ين ا و ا
اه و عقل، متخلف و گناهكار بايد كيفر ببيند لي را ، نه شخص بي گن ابودي كه از شان ن افعا

  . 126كند قبول نمي، دسته جمعي رست
يي   اصل منع استعمال سالح- سوم روندان است ها به شه رساندن    . كه از شان آن آسيب 

اسالمي كوشيده است  و آنان را از هالكت ، كه از حيات شهروندان حمايت كند شريعت 
ين رو. نجات دهد ت گروهي و دسته كه ماية تخريب و هالك هاي  از به كار بردن سالح،  از ا
است به عمل آورده است، جمعي  ين خود ممانعت    . در خالل قوان

  تعريف اسلحة تخريب جمعي
يفي ، هاي تخريب جمعي از سالح، 1948سال ، كمسيون خلع سالح شوراي امنيت تعر

  :127شود هاي ذيل مي كه شامل سالح كرده 
اسلحه ليزري اي و زره اسلحة هسته يي كشنده، وي  حه شيميا اسلحهاسل كه  اي   و هر گونه 

  . آيد و اثر تخريب جمعي و هالكت گروهي دارد در آينده به وجود مي
استفاده از اسلحة تخريب جمعي و نابودي جمعي ز آن  :حكم  كه در عصر نزول نصوص  ا

وجود نبود چنين سالح، هاي الحق شريعت و عصر استفاده از آن سالح، هاي م   ها تا فقهاء حكم 
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به صراحت حكم كاربرد اين سالح. كردند شريع استخراج ميرا از منابع   نيامده  ها از اين رو 
ه . است نده و فقها ب لة حساس بي تفاوت نما ين مسا اسالمي در قبال ا ولي در عين زمان فقه 

وجود بود پرداخته هاي مرگباري  بحث و تحقيق در حكم سالح اند؛ از قبيل  كه در زمان شان م
لعه و، وسط نصب منجنقها ت منع تخريب قلعه و منع ، ها ها و كشتي انداختن آتش ميان ق

ر  هاي مسموم و اندختن تير  و منع ، ها و منابع آبي دشمن انداختن سم در چشمه از انداختن ما
زراعت و ميوه جات شان دشمن و  درختان    . 128وعقرب و منع قطع كردن 

، ابودكنندة جمعي در زمان قديمهاي ن با مراجعه به اقوال فقها در مورد استعمال سالح
د؛ زيرا  مي حه نابود كنندة جمعي در زمان فعلي را به دست آور استفاده از اسل شود حكم 

به تخربي و مرگ جمعي ين، تشابه  د  سالح ب ر چند فرق عمده ، هاي قديم و جديد وجود دار ه
نظر تخريب وجود دارد ين نوع سالح از  وضوع به صورت آت. نيز در ميان ا ي به بحث پس م

  :شود گذاشته مي
ري سالح رگي د به كا شريعت اسالم استفاده از  :هاي تخريب جمعي و نابودكنندة جدي

ا سالح ه ، هاي تخريب و نابود كننده جمعي جديد ر اجاز داليل ذيل  هنگام عمليات نظامي ب
  :دهد نمي
به كتاب - 1  استدالل 

است - 1- 1 د فرموده  ن اهللا ال وقاتلو في سبيل اهللا الذين يقاتلونك«:  خداون م و ال تعتدوا ا
 . 129»يحب المعتدين

يكار كنيد: ترجمه ني، در راه خدا پ وند  تجاوز نكنيد ، كه با شما جنگ دارند با آنا كه خدا
د ندار ن را دوست    تجاوز كارا

يي  از كشتار آن، خداوند سبحان د ها ندارن ه است و ، كه در جنگي شركت  هي به عمل آودر ن
نهها را هنگام مناز كشتن آن و بدون شك . تجاوز و اعتدا به حساب آورده است، عات مسلحا

به جنگجويان اثر تخريب نمي، هاي تخريب جمعي استعمال سالح كه به كشتن  بل، گذارد تنها 
ني  اشتراك نمي شهروندا ين ، شود كنند نيز منجر مي كه در جنگ  ين جهت استفاده از ا از ا
نظر اسالم اعتداء و ممن ها گونه سالح است از    . وع 

لي فرموده است- 1- 2 اصالحها«:  و نيز خداوند تعا بعد   يعني در 130»... ال تفسدو في االرض 
يد زمين بعد از آن است فساد نكن هي سامان يافته و اصالح شده  اي قانون ال وسط اجر   . كه ت

است هي كرده  جز فساد ، هاي تخريب جمعي و استفاده از سالح، خداوند از فساد در زمين ن
  .  ديگري نيستچيزي
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به سنت نبوي - 2 )ص(استدالل 
 

ا  همة احاديث نبوي  - 1- 2 ذكر شد و كشتن غير جنگجويان ر اً  كه در جنگ نقش  كه سابق
ين گونه سالح، كرد تحريم مي، ندارند يي را  استخدام ا ر  ها نظامي و شهروندان غي كه غير 

ابود مي  . نمايد ممنوع و حرام مي، كند مسلح را ن

اهللا از سو - 2- 2 نعت كرده استحضرت رسول  ندن دشمن در حال جنگ مما  پس 131زا
ز سالح ن  كند  هاي تخريب جمعي را تجويز مي چگونه استفاده ا ابودي شهروندا كه به مرگ و ن
 شود؟ غير مسلح منجر مي

و آن بدين گونه ، و نيز استدالل شده است به مقاصد شريعت :استدالل به مقاصد شريعت
ت است  استعمال تخريب جمعي و ق ر ، ل جمعيكه  افات دارد؛ زيرا به كا با مقاصد شريعت من

د در زمين مي و افسا تل نفوس بغير حق  ني و ق اسلحة موجب تخريب و ويرا ، شود بردن چنين 
لي  ز تشريع جهاد در حا رع ا و ، كه مقصود شا ياري و كمك به مردم و نجات مستضعفين 

است  احي  ات قدر و منزلت بااليي حمايت ارو   .  داردكه درميان مخلوق
پشين ما :استثنا استثنا ، فقها  اسلحة كشندة زمان خود را براي ضرورت  جواز استخدام 

د كرده ين  و آن در موردي است ، ان به شدت جرا دشمنان شان  ن و  كه جنگ ميان مسلمانا
ند به قسمي ، دارد اگر از آن گونه سالح استفاده نكن   . 132شوند مغلوب مي، كه 

د تل جمعي را در دو مورد تجويز كرده ز سالحاستفاده ا، و فقهاي جدي د؛ يكي در  هاي ق ان
ين گونه سالح موردي  ز ا استفاده ا دون  ر دشمن ممكن نباشد كه ب و دومي در . هاي پيروزي ب

له مثل اجح. 133صورت معام ول ر حه است، ولي ق   . عدم استعمال چنين اسل
حيات شهروندان هنگام كه اسالم براي حفظ  از اصولي  : اصل منع يورش شبانه)چهارم

است؛ زيرا در تهاجم ) شبيخون(منع تهاجم شبانه ، تاسيس كرده است، عمليات مسلحانه
تمييز داده نمي، شبانه و در اصل اول وجوب حمايت . شود بين محارب و غير محارب 

يل ، شهروندان هنگام جنگ گفته شد نه را در جريان عمليات ، كه همان دل حرمت حملة شبا
به ا   . رساند ثبات ميجنگي 
احتياطات واجب هنگام حمله)پنجم اتخاذ ، شريعت اسالمي براي مجاهدين : اصل اتخاذ 

است؛  و را مشخص كرده  احتياطات الزم را در هنگام عمليات جنگي واجب كرده و هدف ا
ا فقط متوجه هدف ات خود ر نمايد يعني بايد ضرب نظامي  به جانب شهروندان بي ، هاي  نه 

تصادي، يسات مدنيسالح و يا تاس اح بي، فرهنگي و اق ا ارو د محفوظ بماند ت ه شهرون قبالً . گنا
ول دليل اقامه ، يعني عدم جواز هدف گيري شهروند هنگام عمليات جنگي، در مورد اصل ا
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يي  بر منع استعمال سالح، و در اصل چهارم. شد د آن ها د  ها به گونة است  كه بر به شهرون كه 
به لزوم اتخاذ احتياجات الزم هنگام حمله. الل شداستد، كند نيز اصابت مي ، و رد اين اصل 

  . شود تاكيد مي
دسته جمعي)ششم رفتار انتقام جويانه و عقوبت  به ، شريعت اسالمي : اصل منع  اقدام 

ازعات مسلحانه ين براي ، اعمال انتقام جويانه بر ضد شهروند را هنگام من تحريم كرده است و ا
رواح آن است حفظ حيات و ا اعمال انتقام جويانه . ها  ذ  و  كه هنگام جنگ مسلحانه اتخا

يي است ، شود مي استثنا است اقدامات    . 134كه در ذات خود مشروع 
است، اما شريعت اسالمي . اصل معامله به مثل را هنگام جريان عمليات جنگي تجويز كرده 

ن  يفر كار آنشب هم يعني ك135»و جزاء سئه سئه مثلها«: و ادلة آن از قرآن چنين است چنا
و ترهقهم ذله«. زشت است ني  136»... والذين كسبوا السيات جزاء سئه بمثلها  ر  يعني آنا كه كا

نان را خواري مي، كنند بد كسب مي است و صورت آ ن به مثل آن بد  وشاند كيفر آ   . پ
به«: و نيز بمثل ما عوقبتم  اگر خواستيد كسي 137»... و ان عاقبتم فعاقبوا  را عقوبت  يعني 
  . عقاب نماييد، كه عقوبت شده ايد اندازة  به، كنيد

اصل معامله به مثل داللت مي اعمال انتقام . كند اين آيات بر جواز  ين به معناي جواز  ولي ا
يست يل، جويانه ن دو دل   :ب

نه - 1 است، اقدام به اعمال انتقام جويا است و عملي غير مشروع باطل   . تصرف غير مشروع 

به مثل را مقيد كرده ، شريعت اسالمي - 2 رهاي  اصل معاملة  دشمن و كا كه به اعمال زشت 
يع آنان و كردارهاي شن ني  نسا ند نباشد، خالف ا به اصول ، همان زيرا جنگ در اسالم مقيد 

ه. انساني و فضيلت و رحمت است كه  به دليل آن، از اين جهت اقدام به كارهاي انتقام جويان
يس  . 138تدشمن همين اقدام را كرده جايز ن

ارد كردن عقوبت دسته جمعي را بر شهروندان ساكن در كشور محل ، شريعت اسالم و
ء كرده است؛ چنان د مي جنگ الغا د چه خداون   :فرماي

زره وزر اخري« يعني هيچ كس سنگيني گناهي كسي ديگري را بر نمي139»واليتزرو وا . دار  
ات نمي ن كسي را به گناه كس ديگري مجاز د مي انچن، كند و بدين سا . «: فرمايد چه خداون ..

اكتسبت كه انسان كسب كرده است به   يعني هر عملي خوبي 140»لها ما كسبت و عليها ما 
دي  ر عملي ب   . كه كسب كرده به ضرر او است نفع او است و ه
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لي اقدام كند  از اين به اعما ز نيست  ن جاي كه مخالف اصول اسالم  جهت براي مسلمانا
ما معاملة. 141باشد ني قريظه كرد  ا مي اسالم با يهود ب ين بود ، كه رسول گرا كه همة  به سبب ا
ند آن وع معاملة به مثل بود، ها در توطئه عليه اسالم شركت داشت   . و اين از ن

ر تاسيسات مدني و زيستي)هشتم به خاطر حفظ حمايت از حيات  : منع هجوم ب
زعات مس، شهروندان ن هنگام منا اسالمي از حمايت ، لحانهاموال و دارايي شهروندا در شريعت 

يي  ت بر حفظ اموال و دارا روندان به درجه متوقف اس د؛ زيرا حفظ حيات شه باالي برخوردارن
  . شهروندان

به صفت سپر جنگي)نهم به  : اصل منع استفاده از شهروند  ز اشخاص شهروند  استفاده ا
نظامي، عنوان سپر جنگ ا، براي حفاظت لشكر و اهداف  ن خطر بزرگي  ست براي جا

  . گيرند شهروندان؛ زيرا اينان در معرض تهاجم اولي قرار مي
اسالمي  به ضرورت حمايت از جان و مال شهروندان حكم مي اما فقه  داند  روا نمي، كند كه 

ني را كفار سپر جنگي خود قرار داده  د كه شهروندا بدهد، ان ر آن، مورد حمله قرار  كه   مگ
ر اشد بر آن  ،پيروزي اسالم و شكست كفا   . 142كه سپر جنگي را مورد هدف قرار بدهد متوقف ب
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ير شوروي  جماه ماده1500000 - 1000000اتحاديه  ه جاي  ه ب تعداد قرباني،  كشت جنگ و  و  هاي  خارجي  هاي 
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 . 348 ص 2ج، و الجامع االحكام القرآن. 148 ص 6ج، الباري

ه - 30 رد المحتار علي الدر المختارحاشية: نگا  . 159 ص 5ج، و تحفه الدخودي. 132 ص 4ج،  

ه - 31 تح القدير: نگا رفاني. 452 ص 5ج، ف مسلم بن حجاج. 16 ص 3ج، و شرح ز ج بشرح صحيح   . 49 ص12ج، و المنها

ه - 32 ه الغه. 241 ص 7ج، العين: نگا تهذيب الغه. 391 ص 1ج، و جمهر . 214 ص 5ج ، و لسان العرب. 274 ص 4ج، و 
ير سل(ماده ، 86ص، و المصباح المن  . )ر

ه - 33 ين: نگا ح . 279 ص 6ج، و لسان العرب. 77 ص 1ج، و الزاهر في غريب الفاظ الشافعي. 247 ص 7ج، الع و المصبا
موس المحيط. 106ص ، المنير قا  . )سفر( ماده 523 ص 1ج، و ال

تعاريف - 34  . 364 ص 1ج، ال

ه االسالميه - 35 ول عن نق، 290ص ، العالمات الخارجيه اد موسي السياسي(الً  قا  . 644ص ) ال

ه - 36 ير: نگا بر الرايق. 107 ص 7ج، و بدايع الصنايع. 392 ص 10ج، و المبسوط. 72 ص 2ج، شرح السير الكب  5ج، و ال
و المهذب109ص  ه الطابعين. 234 ص 2ج،   روضت ه المحتاج. 244 ص 10ج، و  ي . 410 ص 26ج، و نهاي و ا لكاف
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بل حن ي فقه ابن  يلو . 333 ص 4ج، ف باري. 183 - 181 ص 8ج، االوطار ن  ص 9ج، المغني. 109 ص 6ج، و فتح ال
 . 560 ص 4ج ، و السيل احرار. 197

ه ، قرآن كريم - 37  . 6سوره توب

ه - 38 قرآن العظيم: نگا  . 228 ص 2ج، تفسير ال

حديث، 155 ص 2ج، المستالك - 39 ه  برا. 2632، شمار ، 54 ص 3ج . 18556شماره حديث ، 211 ص 9ج، و سنن ك
 . 4378يث شماره حد

يل االوطار - 40  . 183-182 ص 8ج، ن

حمد - 41 ره حديث ، 196 ص 1ج، مسند ا ود. 3761شما حديث ، 83 ص 3ج، و سنن ابودا مستدرك . 2761شماره  و 
ث ، 145 ص 3ج، حاكم ه حدي  . 4378شمار

بل - 42 ود. 12908شماره حديث ، 8 ص 6ج، مسند احمد بن حن ن . 2758شماره ، 82 ص 3ج، و سنن ابي دا سن و 
براي به ث ، 145 ص 9ج، قيك ه حدي  . 18209شمار

يل االوطار - 43  . 182 ص 8ج، ن

بوه - 44 زاد المعاد. 332 ص 5ج، داليل الن ود. 611 ص 3ج، و  ي دا حديث ، 84 ص 3ج، سنن اب ن . 2762شماره  سن و 
يهقي ث ، 211 ص 9ج، ب ه حدي  . 18557شمار

ه - 45 جرار. 92 ص 10ج، المبسوط: نگا  . 561 ص 3ج، و السيل ال

ه - 46 تح الباري: نگا  . 109 ص 6ج ،ف

ه - 47 بحر الرايق. 92 ص 10ج، المبسوط: نگا حار. 109 ص 5ج، و ال بحرالرز  . 455 ص 6ج، و ال

 . 58، سوره انفال، قرآن كريم - 48

ه - 49  . 343ص ، آثار الحرب. 114ص، قواعد الحرب: نگا

 . 1/سوره مائده، قرآن كريم - 50

ء ، قرآن كريم - 51 سرا  . 34سوره ا

ه - 52 و : نگا نصله  ه و الق هداتالحصانات الديپلوماسي  . 61- 58ص ، المعا

قره، قرآن كريم - 53 سورة نساء. 191/ سوره ب  . 91/و 

ه ، قرآن كريم - 54  . 123سورة توب

ه ، قرآن كريم - 55  . 36سورة توب

ه - 56 قدير. 371 ص 1ج، الحصاص، احكام القرآن: نگا تح ال ي المحتاج. 452 ص 5ج، ابن همام، و ف و . 30 ص 6ج، و مغن
 . 348 ص 5ج، و المحلي. 250 ص 9ج، المغني

ه - 57 ن همام ج، فتح القدير: نگا ني. 281 ص 1ج، و بدايه المجتهد. 453- 452 ص 5اب يل . 250 ص 9ج، و المغ و ن
 . 72 ص 8ج، االوطار

ه حديث، 1077 ص 3ج، صحيح بخاري - 58  . 2786، شمار

ه - 59 يه المجتهد: نگا  . 304 ص 7ج، و االم. 280 ص 1ج، بدا

حمد - 60 حديث ، 20 ص5ج، مسند ا ترمذي. 20243شماره  و المعجم . 1583، شماره حديث، 145 ص 4ج، و سنن 
بير ه حديث، 217 ص 7ج، الك  . 6901، شمار

 . 351 ص 5ج، المحلي - 61

ه - 62 تح التقدير: نگا  . 322 ص3ج، و المبدع. 250 ص 9ج، و المغني. 452 ص 5ج، ف

 . 50 ص 3ج، و كشاف القتاع - 63

 . 137 ص 10ج، المبسوط - 64
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 . 351 ص 5ج، المحلي - 65

تمهيد -66  . 142 ص 16ج، ال

ي د - 67 الوفيات. 4404، شماره حديث، 141 ص 4ج، اودسنن اب ي ب  . 54- 55 ص 20ج، والواف

 . 351 ص 5ج، المحلي - 68

ه - 69 ه في العالقات الدول: نگا يا فقي  . 231- 230ص ، قضا

ه - 70  . 240 ص 4ج، االم: نگا

 . 30 ص 6ج، المحتاج مغني - 71

 . 130ص ، الحرب، جرايم - 72

ه المجتهد - 73  . 281 ص 1ج، بداي

 . 250 ص 9ج، مغني - 74

ه - 75 يد. 29 ص 10ج، طالمبسو: نگا ني. 281ج، و بدايه المجتهد. 142 ص 16ج، و التمه و . 250 ص 9ج، و المغ
ه االحكام القران. 50 ص 3ج، و كشاف القناع. 322 ص 3ج، المبدع  . 349 ص 2ج، والجامع

ه - 76 ي الحتاج: نگا  3ج، و القناع. 190 ص 4ج، و اسني المطالب. 243 ص 1ج، و روضه الطالبين. 30 ص 6ج، مفت
قران ابن عربي348 ص 5ج، و المحلي. 50 ص 3ج، و القناع .50ص  . 150 ص 1ج،  و احكام ال

قره، قرآن كريم - 77  . 190/سورة ب

ه - 78 قرآن: نگا م ال  . 348 ص 2ج، الجامع االحكا

 . 348 ص 2ج، الجامع االحكام القرآن - 79

ي داود - 80 يهقي. 2614شماره حديث . 37 ص 3ج، سنن اب برا ب سنن ك ث ، 90 ص 9ج، و  ه حدي  . 17932شمار

مالك الموطا - 81 ث ، 216 ص 2ج،   ه حدي  . 559ص ، 2476شمار

نصور - 82 ن م يد ب حديث ، 216 ص 2ج، سنن سع  . 559ص ، 2476شماره 

ه - 83 ير: نگا ح الكب  . 322 ص 3ج، و المبدع. 250 ص 2ج، واالقناع. 176 ص 2ج، شر

ه - 84 وطاء: نگا رد المحتار علي الدر المختر. 73 ص 8ج، نيل ا حاشيه   . 132 ص 4ج،  و 

ه - 85 ن حجاج. 138 ص 10ج، المبسوط: نگا مسلم ب ج بشرح صحيح  و . 233 ص 2و المهذب ج. 48 ص 12ج، والمنها
هاب يد. 200 ص2ج، فتح الو  . 348 ص 5ج، والمحلي. 129 ص 16ج، و التمه

ه - 86 ع. 137 ص 10ج، المبسوط: نگا ع الصناي  . 101 ص 7ج، و بداي

ه - 87 زقاني. 280 ص 1ج، بدايه المجتهد. 6 ص3ج، المدنه الكبري: نگا شرح ا ني. 17 ص 3ج، و  و . 250 ص9ج، المغ
ي فقه كافي ف . 240 ص4ج، و االم. 50 ص3ج، و كشاف القناع. 322 ص 3ج، و المبدع. 367 ص4ج، ابن حنبل، ال
ه المجتهد تمهيد. 280 ص1ج، بداي  . 139 ص 16ج، و ال

ن ابي شيبه - 88 يهقي. 484 ص6ج، مصنف اب  . 90 ص9ج، و سنن ب

ايي فقيه في العالما - 89  . 246ص ، ت الدولهقضاي

يهقي - 90 حديث 89 ص9ج، سنن ب  . 17927ف شماره 

ه - 91  . 349 ص2ج، الجامعه االحكام القرآن: نگا

ه - 92 يميه. 250 ص9ج، المغني. 233 ص2ج، المهذب: نگا ن ت واي اب مجموعة فتا يل االوطار. 660 ص 28ج، و   8ج، و ن
 . 74ص

م. 322 ص3ج، المبدع - 93 يل االوطار. 240 ص4ج، واال  . 74 ص 8ج، و ن

ه - 94 ير: نگا ح الزرقاني. 137 ص10ج، و المبسوط. 32 ص1ج، شرح كتاب اسير الكب ن . 17 ص3ج، و شر قرا م ال و احكا
 . 320 ص1ج، الحصاص
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ه - 95 ح . 87 ص 6ج، و لسان العرب. 369 ص1ج، والمغرب. 292 ص1ج، و الصحاح. 375 ص7ج، العين: نگا و المصبا
 . 97ص، المنير

ه - 96 هاب: نگا يد. 280 ص1ج، لمجتهدو بدايه ا. 300 ص2ج، فتح الو  5ج، و المحلي. 140- 139 صص 16ج، والتمه
 . 248ص

ه - 97 يع الصنايع: نگا همام. 101 ص7ج، بدا قدير ابن   . 453 ص5ج، وفتح ال

ه - 98 ي: نگا يل. 176 ص2ج، حاشيه االسوق نح الجل  . 1 ص6ج، و م

ه - 99 بل. 250 ص9ج، المغتي: نگا ن حن ي فقه اب  . 322 ص3ج، والمبدع. 267 ص4ج، و الكافيه ف

هن - 100  . 139 ص 16ج، التمهيد: گا

 . 322 ص3ج، و كشف القناع. 129 ص4ج، و االنصاف. 251 ص9ج، المغني - 101

 . 101 ص7ج، بدايع الصنايع - 102

ه - 103 ين: نگا ح المنير. 78- 77 صص1ج، و لسان العرب. 173 ص6ج، الع مصبا فقهاء. 2ص، و  ه ال و . 23ص، و معجم فق
موسي الفقهي قا  . 14ص، ال

ه - 104 تح القدير: نگا يد .453 ص5ج، ف ن العربي. 76-75 ص9ج، و التمه ن اب ه . 150 ص1ج، و احكام القرا مع و الجا
قران  . 349 ص2ج، االحكام ال

ه - 105 قدير: نگا تح ال ه. 76- 75 ص 9ج، و التمهيد. 453 ص5ج، ف ن الفقهي  2ج، و حاشيه االسوقي. 98 ص1ج، و القواني
يل. 177ص ع الجل طالبين. 10 ص6ج، و من م الحرب. 251 ص9ج ،و المغني. 449 ص20، و روضه ال ، و جراي
 . 120ص

ه -106 هاب. 244- 243 ص 10ج، و روضه الطالبين. 20 ص7ج، الوسيط. 248 ص4ج، االم: نگا و . 300 ص2ج، و فتح الو
يد. 280 ص 1ج، و بدايه المجتهد. 487 ص8ج، السني المطالب يل. 139 ص16ج، التمه و . 2 ص6ج، منح الجل
قرآن يل. 177 ص2ج ،و حاشيه االسوقي. 98 ص 1ج، احكام ال نح الجل  . 1 ص6ج، و م

ه - 107 قدير: نگا تح ال تمهيد. 453 ص5ج، ف ه. 76- 75 صص 9ج، ال ن الفقهي  1ج، و حاشيه االسوقي. 98 ص1ج، و القواني
ني. 177 ص2ج، و حاشيه االسوقي. 98ص  . 251 ص9ج، و المغ

ه - 108  . 280 ص1ج، و بدايه المجتهد. 139 ص16ج، التمهيد: نگا

ه - 109 ياي فقه في العال: نگا  . 259- 258ص، مات الدوليهقضا

بل - 110 ن حن حمد ب حديث . 413 ص3ج، مسند ا ه  ن ابي شيبه. 15458شمار ف اب مصن ث ، 482 ص6ج، و  ه حدي شمار
33114 . 

جرجان - 111  . 409 ص 1ج، تاريخ 

حديث، 484 ص6ج، مصنف ابن ابي شيبه - 112 يهقي. 33130، شماره  براي ب ، شماره حديث، 89 ص9ج، و سنن ك
17939 . 

 . 350 ص5ج، المحلي - 113

ه في العالمات الدوليه - 114  . 262ص، قضاياي فقهي

محقوق االنسان - 115 قانون الدولي االنساني و القانون ادولي  ال حول   . 122ص، دراسه 

م -116 مسل حديث، 1443 ص3ج، صحيح   . 1810، شماره 

حديث، 1065 ص3ج، صحيح بخاري - 117 ه   . 2727، شمار

ه - 118 تاريخ االسالم. 118 ص2ج، سير اعالم النالء: نگا  . 290-289 صص 5ج، و

قره، قرآن كريم - 119  . 190/سورة ب

 . 151/سورة انعام، قرآن كريم - 120
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يها2ماده - 121 ه عل معاقب يهو ال بادة الجماع نع ال تفاقيه م  . 1948.  ا

قره، قرآن كريم - 122  . 190/سوره ب

ث ، 1542 ص4ج، صحيح بخاري - 123 حدي مسلم. 3973شماره  حديث، 1872 ص4ج، و صحيح   . 2406، شماره 

 . 150ص، جرايم الحرب - 124

ث، 1542 ص4ج، صحيح بخاري - 125 حدي باري. 4030، شماره  تح ال ري. 9 ص8ج، و ف  . 280 ص17ج، وعمده القا

 . 150ص، جرايم الحرب -126

مل و احكام - 127 پشا ر  ه االسالمي  اسلحه الدما فق ي ال بدالمجيد محمود الصالحين. د،  ف و القانون، ع ه الشريعه  ، مجل
 . 102ص، 23العدد

ه - 128 يد. 65 ص10ج، المبسوط: نگا  9ج، و المغني. 234 ص2ج، و المهذب. 287 ص4ج، االمو . 16 ص10ج، والتمه
تهيه. 319 ص3ج، و المبدع. 230ص بر. 100 ص7ج، بدايع الصنايع. 392 ص2ج، والروضه ال  3ج، والمدنه الك
ير. 248ص ص4ج، شرح كتاب السير الكب يل. 223- 222 ص يل. 352 ص3ج، والمواهب الحل ج و االك  3ج، و التا
 . 351ص

قره، قرآن كريم - 129  . 190/سورة ب

عراف، قرآن كريم - 130  . 56/سورة ا

ه حديث. 1098 ص3ج، صحيح بخاري - 131  . 2853، شمار

ه - 132 يل . 220 ص9ج، والمغني. 22 ص7ج، و الوسيط. 219 ص2ج، والمهذب. 100 ص7ج، بدايع الصنايع: نگا ون
فقهي. 71 ص8ج، االوطار ين ال  . 246 ص10ج، و روضه الطالبي. 98ص، و القوان

شامل و احكا - 133 ي الفقه االسالمياسلحه الدمار  قانون، مها ف ال ه و  ه الشريع ـ 1426سال ، 23ع،  مجل . 171ص، م2005ه
ه االسالمي يه في الفق  . 179- 178ص، و العالمات الدول

القانون الدولي االنسان - 134 ه   . 76-75صص، اقتطريه العام

را، قرآن كريم - 135  . 40/سورة شو

 . 27/سوره يونس، قرآن كريم -136

 . 126/سورة نحل، قرآن كريم - 137

ي: هنگا - 138 ي القانون الدولي االنسان مه ف يمي. د. نظره عا و ، محمد طلعت الغن ي  ي االنسان قانون الدول ال ي  مقاالت ف
ي المعاصر42ص، االسالم ه االسالم سوعه الفق مو  . 309- 292 ص5ج،  و 

سراء. 164/ سورة انعام، قرآن كريم - 139 ه ا سور  . 15/و 

ه ، قرآن كريم - 140 قر  . 286سوره ب

ه - 141 ي في ا: نگا ي االسالميمفهو االنسان يل ستافراكي. د، لقانون الدول و ، ايمانوئ القانون الدولي االنسان  ي  مقاالت ف
 . 83ص، االسالم

ه - 142 تح الوهاب. 234 ص2ج، و المهذب. 145-144 صص16ج، والتمهيد. 449- 447 صص 5ج، فتح القدير: نگا ، و ف
  . 333 ص3ج، و المبدع. 231 ص9ج، والمغني. 300 ص2ج



  

  

  

  

  

  

     حقوق بشرهاي ملي  نهاد
  نگاهي ويژه به نهاد آمبودزمان

  محمد موسي فكوري

  

  

  

  چكيده

زي براي ايجاد توجه به لزوم نهادسا و گسترش فرهنگ حقوق بشر، با  هاي ملي  نهاد، حفظ 
ترويج حقوق بشر طي دو ده ان ملل و دولت حمايت و  زم توجه سا اند  ها قرارگرفته  هاي گذشته مورد 

ر  يت نمايندتا به عنوان روِش نو د و حقوق شهروندي فعال و ترويج حقوق بشر  ا  اين نهاد. حمايت   ه
ان، كه با مشاركت مردم و دولت  سازم ه حقوق بشر  انون تشكيل ، هاي غيردولتي فعال در زمين طبق ق

تي شده و انجام وظيفه مي انجام وظايف حماي يشبرد ، كنند با  قش مهمي در پ ترويجي ن آموزشي و 
دارنده حقوق بشر در كشور   . ا 

ريخچ  تا تصويب اصول 1946هاي ملي از   هاي نهاد در اين نوشتار ضمن تعريف و بررسي تا
  : و برخي تحوالت پس از آن1991پاريس در سال 

ه مي -1 اشار د ملّي  ه انواع نها   . شود ب
فهوم نهاد  -2 تعريف و م انت از ، )آمبودزمان(ضمن بيان  و صي امر حمايت  ه آن در  و جايگا ه نقش  ب
امات دولتي پرداخته خواهد شدح و مق اداري  يمات    . قوق افراد در مقابل تصم

ان بررسي مي-3 يگاه حقوق بشر در قانون اساسي افغانست   . شود  نقش و جا
و صالحيت-4 ه وظايف  ان در امر    ب قل حقوق بشرافغانست و ،  حمايت، حفظ(هاي كميسيون مست

  . گردد مياشاره ) ارتقاء حقوق بشر
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  مقدمه

استتحقق يي  يازمند سازوكارها وق بشر ن تي داشته باشند  كه هم مي  حق توانند جنبه دول
تي يگر بايد مجموعه. هم غيردول يي  اي از سازوكار به عبارت د به وجود بيايد تا پس از شناسا ها 
نظارت بر آن فراهم شود امكان اعمال حقوق بشر، حقوق بشر   . و 

به مع در دو دهه گذشته بسياري از كشور لي حقوق بشري پيوسته اهدات بينها  ند المل از . ا
تعهد شده  اين رهگذر آن به اجراي مفاد الزام آور معاهدات مذكور م   . اند ها نسبت 

د دارند امروزه غالب كشور اساسي خو كه به حقوق بنيادين  ها بخش مهمي در قانون 
انوني يا منشور ح، به عبارت ديگر يا يك اعالميه. اختصاص دارد ا اليحه ق وق بشر دارند ي ق

اختصاص پيدا كرده است  بخشي از اصول قانون اساسي آن وق بشر   اين اصول. ها به حق
د حق مي دولت به تناسب و به منظور  توانند به طور مستقيم براي شهروندان ايجا و براي 

  . حفظ حقوق بنيادين تكليف ايجاد كند
ز تامين  م برده »حقوق بشر«بعد از آن كه در منشور ملل متحد ا ز اهداف نا ن يكي ا به عنوا  

د توجه قرار گرفت چاره، شد يي مستقل . انديشي براي حفظ حقوق بشر مور هادها ر ايجاد ن فك
رعايت حقوق بشر مطرح  در داخل كشور  پس از چند دهه مباحثات وها براي نظارت بر 

ردر، طوالني دستورالعمل مجموع در پاريس 1991 سال  اكتب وسوم، ها  هاي از  اصول «به  م
ين بود. تصويب شد» پاريس لمللي از كشور بحث ا ين ا زخواست جامعه ب ها براي  كه پيش از با

ر   تشكيل شوند ايبهتر است نهادهاي ملي، ها عدم رعايت حقوق بشر و فشار بر دولت كه ب
ن بكوشند، رعايت حقوق بشر نظارت داشته باشند ز نقض حقوق بشر پيشگيري ، در ترويج آ ا

  .  لزوم مقابله كنند تا حقوق بشر تضمين شودو در صورت

راول   كليات :گفتا

لّي- 1    تعريف نهاد م

يار و فعاليت هاي نسبتاجامعي در عليرغم وجود مع لّي  خصوص شرح و ظايف  د م ، هاي نها
ز تعريف مشخصي هنوز لّي حقوق بشري ا و كه در نهاد م ن اجماع  د  مورد آ توافق عمومي وجو

اشد    .وجود ندارد، داشته ب
در فعاليت چارچوب مفهومي ين بار  نه در   كه براي اول ين زمي هاي سازمان ملل متحد در ا
لّي به، نظر گرفته شده بود به طور ك ين انعطاف پذيري برخوردار بود تا  د «اندازه كافي از ا هرنها
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لّي را تأثير مستقيم يا غير مستقيم بر ارتقاء و حمايت از حقوق بشر  در سطح م كه داراي 
رفت را در بر مي» است   . 1گ

تي  سازمان، گذاريهاي قانون نهاد، هاي اداري دادگاه، قوه قضاييه، بر همين مبنا ، هاي غير دول
امهكدفاتر ارايه كم قع ، هاي رفاه اجتماعي  هاي حقوقي و برن يكسان وا همگي مورد توجه 

لّي  ها كميسيون  كه در ميان آن شدند رهاي ها و ساختار  آمبودزمان، هاي م   مربوطه نيز قرا
  . رفتندگ مي

بعدي سازمان ملل متحد  با فعاليت، اين تعريف كلي، هايتدر ن ين ، هاي  با تمركز بر روي ا
يي گروه كه در چه جا نقطه محدود شد ز نهاد  ها كه  ها وجود دارند  هاي محدودتري ا

ه ارايه مش، هاي آموزشي و تشويقي  از جمله فعاليت(هاي مشترك خاصي   فعاليت ورت ب
و ارايه راه حل در  ها در قالب سازوكار  دولت وق بشر و تحقيق و بررسي  زمينه حق هاي ويژه در 

هاد را) خصوص شكايات مربوط به نقض حقوق بشر تي و خصوصي صورت كه توسط ن  هاي دول
  . دهند انجام مي، گيرد مي

ين روند محدود سازي رگيرنده نهاد ممكن است، اگرچه ا يي همچ كه در ب ، ون قوه قضاييهها
رفاه اجتماعي نيز بشود قوه مقننه و ساختار وط به  د ، هاي مرب ليكن چنين برخورد كاركر

هاد هاي گرايان ين ن ته كه براي دسته بندي ا به مشخص شدن ، ها انجام گرف اكنون منجر  ت
وق بشر نهاد «كه  هايي براي آنچه تعريف ن  لقب گرفته» هاي ملّي براي ارتقاء و حمايت از حق

  . نشده است، است
اريس در مورد جايگاه نهاد لّي را مي اصول پ توان يك مرحله مهم در روند تكاملي  هاي م

به حساب آورد نهاد لّي  ين اصول تالش دارند تا مفهوم يك نهاد ملّي را با ارايه . هاي م ا
يي در خصوص جايگاه و نقش مشورتي كميسيون معيار لّي حقوق بشري  ها روشن ، هاي م
ا. سازند تن معيار، بر اين مبن كه كميسيون  ها ها در مورد آن دسته از اين نهاد هاي مذكور نه 

د خوانده مي و  بل كه در مورد اشكال عمومي نهاد، شون لّي نيز مورد استفاده قرارگرفته  هاي م
  . شوند عمل مي

                                                  
1   - National  Hu man  Rights Institutions, A  H andbook  on  the Establish ment  and 

Strengthening o f N ational Institutions for th e Pro motion and  Protection o f Hu man  

Rights, Pro fessional Training Series No . 4, United N ations, New York  and  G eneva;  

1995), P. 6.  
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بايد  توان گفت بنا بر اين مي هادي باشد« كه يك نهاد ملّي  اساس ن و يا كه توسط قانون  ي 
م فعاليت قانون عادي تأسيس مي قدام به انجا د تا ا ص در زمينه حقوق بشر   شو هاي خا

  . »بنمايد
ه تن اين تعريف موجب مي د تا ن زمينه فعاليت عمومي  هاي دولتي ها ارگانشو ين  كه در ا

يي نيز بل كه ساير سازمان، دارند   . 2كنارگذاشته شوند، اند براساس قانون تأسيس نشده كه ها
است يي  عليرغم ظرافت، بديهي  به دليل جديد ، ها اشاره شد  كه به آن ها مفهوم نهاد ملّي 

افته است ز ، اگرچه. بودن آن هنوز به طور كامل تكامل ني استفاده عملي ا به طور همزمان 
يي  ايجاد چنين مرزبندي   . به رسميت شناخته شده است، صورت منعطفه اگرچه ب، ها

ا در نظرگرف نه مي  تن اهداف فعاليتدر مجموع ب ين زمي توان  هاي سازمان ملل متحد در ا
لّي : كه گفت است« يك نهاد م انون اساسي نهادي  ين ، كه توسط دولت در چارچوب ق قوان

دولتي تأسيس مي ز  عادي يا حكم  نه ارتقاء و حمايت ا ص در زمي شود و فعاليت آن به طور خا
است   . 3»حقوق بشر 

لّي  طبق قانون يا فرمان مقام  كه  نهاد متصل به حكومت استيك«بنا بر اين نهاد م
وق بشري در يك كشور تشكيل مي وضوع حق تي به منظور رسيدگي به م ا  ذيصالح دول شود و ب

لعه تي و توصيه، تحقيق، مطا ات مشور نظري و ارايه  به شكايات  و رسيدگي  ه   بررسي  هاي الزم ب
  . »كند اهم ميزمينه ارتقاء و حمايت از حقوق بشر را فر، حكومت

لّي هاي سازمان ملل متحد درزمينه نهاد   فعاليت- 2   هاي م

لّي سير تكامل نهاد) الف   هاي م

  هاي اوليه شوراي اقتصادي اجتماعي   فعاليت-1) الف

اجتماعي درسال  مسئله نهاد تصادي  وسط شوراي اق ين بار ت لّي حقوق بشري براي اول هاي م
رفت، 1946 ين بودكه مورد بحث و بررسي قرارگ ، كه مجمع عمومي  درست دوسال قبل ازا

به عنوان  تمامي مردم «اعالميه جهاني حقوق بشر را  دست آمده براي  ر مشترك به  يك معيا
  . اعالم كند» ها و ملّت

                                                  
2   - Co mmission on  Hu man  Rights Resolution 1992General Assembly Resolution 48/ 

134.  
3- National Hu man Rights Institutions, op. cit, p. 6.  
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تصادي و اجتماعي دراجالس دوم خود درسال  هاي عضو  ازكشور، 1946شوراي اق
نمود تا  رگروه«درخواست  تي يا كميتههاي اطال ضروري بودن تأثي ا ، هاي محلي حقوق بشر  عا ر

ا آن در درون كشور به جهت هماهنگي ب وع خود  هاي   ها در جهت گسترش فعاليت  هاي متب
وجه قرار بدهند، كميسيون حقوق بشر   . 4»مورد ت

بعد در سال  وضوع نهاد، 1960چهارده سال  نده  نامهطي يك قطع، هاي ملّي م كه بيان كن
لّي ميها كه نهاد اهميت نقشي نمايند بود ي م وق بشر ايفاء  ، توانند در ارتقاء و حمايت از حق

ين قطع. دوباره مطرح شد د ها را دعوت مي  دولت«نامه ا استمرار چنين ، نماي تا تشكيل و 
ركل ملل متحد منعكس  نهاد به دبي يه اطالعات مربوطه را  هايي را مورد تشويق قرار دهند و كل

  . 5» نمايند
اكنون جزء رويهاين روند گزارش ول به حساب مي   دهي هم  و متدا د و  هاي جاري  آي

اي حقوق بشر تي به شور ، دبيركل به طور منظم گزارشاتي را در خصوص اطالعات درياف
يه مي مجمع عمومي و كشور   . دهد هاي عضو ارا

  هاي ملّي هاي مربوط به نهاد  ها و هدف  شكل گيري معيار-2)الف

ته 70و 60هاي   ر زمينه حقوق بشر در خالل دههكه معيار سازي د چنانهم وت گرف  ق
ين سال، است لّي نيز به طور فزايند ها بحث در خصوص نهاد در ا ر  هاي م هاي متمركز ب
يي مي كه چنين نهاد هايي راه لي حقوق بشر تأثير  توانند در اجراي موثر موازين بين ها لمل ا

اشند است، داشته ب   . بوده 
سميناري ، حقوق بشر تصميم گرفت تا در كنار ساير موضوعاتكميسيون ، 1978درسال 

ر و فعاليت با هدف طرح ريزي راهكار يي براي ساختا نمايد  ها ر  رگزا لّي ب در همين . هاي نهاد م
وق بشر در سپتامر سال  ارتباط سميناري نهاد  در 1978هاي ملّي براي ارتقاء و حمايت از حق
د يكسري ر 6ژنو برگزار گردي هكاركه طي آن  لعمل ا و دستورا ين خصوص به   ها  يي در ا ها

لّي بايد كه نهاد نمود كه پيشنهاد مي تصويب رسيد   :هاي م
اطالعات حقوق بشري براي دولت-    . ها و مردم كشور عمل كنند   به عنوان يك منبع 
ا-  فكار عمومي و ارتق نمايندي در آموزش ا م به حقوق بشر كمك    .  آگاهي و احترا

                                                  
4- ECOSOC Resolution 2/9 o f 21 Jun e 1946.  
5   - ECOSO C Resolution 772B(XXX) OF 25 July 1960.  
6 - See: ST/HR SE R, A2add 1, Ch apter v.  
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د ها ارجاع داده مي  كه توسط دولت به آن له حقوق بشريانه مس در مورد هرگو-  نظر ، شو
تي بدهند   . مشور

ين -  تي در خصوص ا ز نگري مستمر وضعيت حقوق بشر بپردازد و گزارشا  به مطالعه و با
  . موضوعات تهيه و به مقامات ذيصال ح ارايه نمايند

به انجام هرگونه وظيف-  نمايند  اقدام  تمايل داشته باشند تا ها   كه دولت هاي ب ممكن است 
ين ين ب وق بشر به آنان در ارتباط به وظايف دولت متبوع در چارچوب مواز لي حق كه  المل

ن متعهد شده نمايند، اند نسبت به آ   . واگذار 
نهاد ر چنين  يي در ارتباط با ساختا   :ها بايد  كه آن كند ها را توصيه مي اين راهكار، ها

اشند  يعي از بخشها طيف وس   در تركيب آن-  ين . هاي مختلف جامعه انعكاس داشته ب از ا
تمامي بط با حقوق بشر بايد دخيل شوند  بخش رهگذر  تصميم گيري مرت   . هاي جامعه در روند 

رسي سريع به آن-  و دست د از عموم    به طور مرتب درحال فعاليت باشند  ها براي هر فر
اشد تي ممكن ب  . 7مردم يا از مقامات دول

د حمايت قرار  ياراين مع اً توسط كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي مور تعاقب ها م
  . 8گرفتند

به عمل آورد تا اقدامات مقتضي را براي تأسيس  مجمع عمومي از كشور دعوت  در (ها 
يي اكنون تأسيس نشده  كه آن جا د ها ت تقاء و حمايت از حقوق بشر معمول ) ان نهاد ملي براي ار

ركل مي در خصوص نهاد دارند و از دبي لّي موجود ارايه  خواهد تا گزارشي تفصيلي  هاي م
  . نمايند

وضوع به فعاليت ، 80درخالل دهه  ين م و فعاالنه در خصوص ا سازمان ملل متحد با عالقه 
تي ركل تهيه شده بود خود ادامه داد و يكسري از گزارشا وسط دبي مجمع عمومي  به، كه ت

از نهاد در خالل اين دوره بود. ارايه گرديد بل توجهي  لّي تأسيس شدند كه تعداد قا كه  هاي م
ا حمايت مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است  بسياري از آن   . ها ب

   1991، المللي در پاريس  اولين نشست بين-3 )الف

                                                  
7  - United Nations, Action in the field  o f Hu man  Rights, United Nations 

(NewYo rk: 19988),Para 83ff.  
8   - A/RES/ 33/46  o f 14 December 1978.  
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رگاه عملي«كه يك  كميسيون حقوق بشر اعالم نمود، 1990درسال  ) Workshop(» كا
ركت نهاد لي و منطق نهاي بي با مشا لمل تقا هاي ا وق بشر   و حمايت از كه در زمينه ار حق

رگزار، كنند مي فعاليت ا هدف بازنگري الگو. شود مي ب رگاه مذكور ب ين  كا هاي همكاري ب
لّي نهاد زمانهاي م ين  و سا لي مانند سازمان ملل متحد و سازمان هاي ب لمل هاي تخصصي  ا

ن و هم چنين براي نشان دادن ر ري نهاد اهوابسته به آ افزايش تأثير گذا شكل ، هاي ملّي هاي 
  . گرفت

ين رگاه ب لي در خصوص نهاد در همين ارتباط اولين كا لمل ء و حمايت  ا لّي براي ارتقا هاي م
ه  9 برگزار گرديد1991اكتبر سال 7- 9ازحقوق بشر در پاريس از تاريخ  كه نتايج آن موسوم ب

لّي« يگاه نهاد م نامه  كميسيون حقوق بشر در قطعتوسط» اصول پاريس درخصوص جا
 20در تاريخ ) 134/48(نامه و به دنبال آن توسط مجمع عمومي در قطع) 54/1992(

  . دسامبر مورد حمايت قرار گرفت
ر ميااين اصول اين مس د تأييد قرا وق  نهاد كه دهند له را مور هاي ملّي با صالحيت ارتقاء حق

به آن بشر تأسيس مي م  شوند و  يفي گستردهها تا حدي  روشن ( ، مكن شرح وظا كه به طور 
اساسي مي   . شود اعطاء مي) آيد در متون قانوني يا قانون 

ريس - 4) الف   ) Paris Principles ( ∗∗∗∗اصول پا

است اصالح كننده و توسعه دهنده معيار، ارايه كننده، حقيقت اين اصول در يي  كه  ها
شامل . شوند سيم بندي مي حوزه تق3مجموع در  كه در  شكل گرفتند1978درسال 
لّي  ليتووها و مس  صالحيت و شيوه تركيب، هاي نهاد م لّي  د   و استقالل نهاد م هاي عمل نها

  :ذيل هستد كه به قرار ملّي

  Competence and responsibilitiesها   ها و مسؤليت   صالحيت-1- 4) الف

د - 1 لمرو فعاليت نها ب، هدف و ق استپيشرفت دادن و حمايت از حقوق    )ماده يك(. شر 
د مي - 2 چنين قانوني تركيب . شود نهاد ملي براساس يك قانون عادي يا قانون اساسي ايجا

  .)2ماده ( كند اعضا و قلمرو صالحيت نهاد را تعيين مي
ين ماده هفت مسووليت براي نهاد ملي مشخص شده است - 3   :طبق ا

                                                  
9   - See:E CN. 4/1992/43 and Add .  
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به دولت ارايه پيشنهاد - 1 يي  لح ، ها ا هر ركن صا يشنهاد، توصيه، اظهار نظر، ديگرمجلس ي  پ
ي  و گزارش ر موضوعييها ه ه ز  در بار ز حقوق بشر باشد ا  كه مربوط به ترقي دادن و حمايت ا

است يارات نهاد ملي  ين  ها و توصيه اين پيشنهاد، جمله اخت وط به ا لمرو ها مرب   :هاست ق
ري و وضعيت سازمان- 1 - 1 ري و قانونگذا ييه  بررسي شرايط و مقررات ادا يه اار، اي قضا

و   توصيه ا اصول بنيادين حقوق بشر  ات ب نطباق اين شرايط و مقرر ز ا ن ا هايي براي اطمينا
ري پيشنهاد براي تعديل ات قانونگذاري و اقدامات ادا   . و اصالح مقرر

به موارد نقض حقوق بشر- 2 - 1   . رسيدگي 
يي در  آماده كردن گزارش - 3 - 1 طوركلي و نيز وضع ملي حقوق بشر به  هاي بار ها

  .موضوعات ويژه
 توجه دادن دولت به نقض حقوق بشر و شهروندي در هرقسمت از كشور و اظهار - 4 - 1
اكنش دولت نظر وضوع و و   .در باره آن م
ز. 2 و اطمينان ا رويهنهماهنگي ساختار قانو ترقي دادن  ري ملي و  د بين  گذا ا اسنا لي  ها ب لمل ا

دولت عضو آن حقوق بشر ز اجراي موثر آنهاست و اطم كه    .ها ينان ا
به آن. 3 لحاق    .ها تشويق تصويب اين اسناد يا ا
رش. 4 ن و كميته كه كشور يهاي  مشاركت درگزا ركا به ا هاي سازمان ملل و   ها براي ارايه 
به تعهدات معاهد هاي منطق نهاد اگر الزم  هاي خود در خواست مي هاي با توجه  كنند و نيز 

ه  نظر در باشد اظهار ا رعايت استقالل نهادبار   .آن موضوع ب
هاي و  هاي منطق  نهاد، همكاري با سازمان ملل و هر سازمان ديگر در ساختار ملل متحد. 5
يگر كشور  نهاد نه حقوق بشر فعاليت مي كه در ها هاي ملي د   . كنند زمي
نظيم برنامه. 6 اجراي آن  كمك به ت تي در باره حقوق بشر و   در ها  هاي آموزشي و تحقيقا

نشگاه، مدارس   .)صنفي(هاي شغلي   ها و انجمن  دا
ه با همه . 7 وعهمگاني كردن حقوق بشر و كوشش در مبارز  تبعيض مخصوصا تبعيض ن
ني، نژادي رسا ا اطالع  به ويژه ب ني  افزايش آگاهي همگا ز ، با  استفاده ا هاي   رگاناآموزش و 
  . اي رسانه

 Compositions and (ملي هاداستقالل و تكثرگراي ن،  تركيب اعضا- 2- 4)الف

guarantees of independence and pluralism)   
يي در نهاد نامه درقطع بخش دوم رگرا و تكث و تضمين استقالل  اره تركيب اعضا  هاي ملي   ب

ات يا هر روش ديگري ، طبق ماده يك اين بخش. است ت با انتخاب اعضاي نهاد ممكن اس
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د نمايند اعضا باي د اما  تكثر نيروانتخاب شون اجتماعي موثر در زمينه حقوق بشر باشند؛  ه  هاي 
نمايندگان   :مانند 

تي حقوق بشري  سازمان-  هاي صنفي و اجتماعي  سازمان، هاي تجاري واحد، هاي غير دول
نشمندان برجسته، پزشكان، هاي وكال كانون: مربوط مانند   . روزنامه نگاران و دا

به   گرايش-    .سفي و مذهبيهاي فل  انديشه هاي مربوط 
  .ها و كارشناسان شايسته   دانشگاه- 
  . پارلمان- 
تن هاي دولتي؛  و بخش-  ها شركت   ها و نشست  ها براي مشورت در بررسي كه البته 
  . كنند مي
د به نوع افرادي در قع تامين استقالل نها ات حاكم بر وا  كه در آن عضويت دارند و مقرر

هايش  كه براي هدايت آرام فعاليت هاي الزم را زير بناملي بايد  نهاد. بستگي دارد بودجه آن
است؛ به خصوص در ن و نهاد مورد نظرش ، مورد بودجه مناسب  ركنا د كا داشته باشد تا بتوان

  . را با حفظ استقالل از دولت اداره كند

لّي    شيوه-3- 4)الف Methods of opeهاي عمل نهاد م ration  

به ارايه روشبخش سوم قطع يشنهادي براي فعاليتهاي نامه   7پردازد و  ها مي هاي نهاد  پ
د   :كند  ميروش را پيشنها

به هرگونه پرسش يا در خواستي. 1 و يا هر شخصي توجه   كه از سوي دولت يا اعضاي نهاد 
  . مطرح شده و در صالحيت نهاد باشد

اسناد الزم در جهت ارزيابي اوضاعي. 2 اشخاص براي كسب اطالعات و  تن   كه در پذيرف
است   . صالحيت نهاد 

نظريات عمومي به اُرگان رسان. 3 كه الزمه آن داشتن حد اقل يك  هاي؛ ارسال مستقيم 
تي است نشريه   . رسد هاي نهاد هم از همين طريق به اطالع عموم مي  »توصيه«. يا پايگاه اينترن
اعضا داشتن اركان منظمي. 4 تمام  رعايت تش، كه هروقت الزم باشد با حضور  ريفات پس از 

دعوت آن   . تشكيل شود، ها قانوني براي 
هاي براي كمك  منطق هاي محلي و  ميان اعضا و ايجاد بخش هاي كاري از  تأسيس گروه. 5

  . به ايفاي و ظايف نهاد
زمان. 6 ه دادن به سا ر  مشاور يي- هاي ديگ يي و غير قضا و  ول پيشرفتوكه مس -  اعم از قضا

  . حمايت ازحقوق بشر هستند
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تي در افزايش تأثير نهاد كه سازمان به نقش بنياديني نظر. 7 د؛  هاي غير دول هاي ملي دارن
بط با سازمان تي گسترش روا تصادي ، كه به حمايت از حقوق شهروندي هاي غير دول توسعه اق

ا نژادپرستي مبارزه، و اجتماعي ، خصوصا كودكان(هاي ويژه آسيب پذير   حمايت از گروه، ب
رگران مهاجر   . اند اختصاص يافته) دگان و ناتوان جسمي و ذهنيپناهن، كا

در اين سند مي بر بنا مل اصلي    :يك نهاد ملي را چنين بر شمرد توان عوا
ات مناسب، استقالل در اظهار نظر، ايجاد به وسيله قانون اختيار در ، صالحيت معين و 

زمان، دسترس بودن براي همگان ا سا د، هاي غير دولتي همكاري ب و  رملي كشو نها ر  هاي ديگ
لي هاي بين سازمان لمل و ترويج حقوق ، سرمايه كافي، و پاسخگويي بازده كاري، ا آموزش 

  . 10شهروندي و تكثر در تركيب اعضا

و ضعيت در رابطه )اصول پاريس( به اصول اضافه شده - 4- 4)الف  به 

قضايي  كميسيون Additional Princiهاي داراي صالحيت شبه  ples 

conce rning the status of commissions with quasi-jurisdictional 
competence  
به  هم چنين با هاي داراي صالحيت   اصول اضافه شده مربوط به وضعيت كميسيون«توجه 
مه »شبه قضايي است؛) اصول پاريس( كه در ادا است برخي نهاد ذكرشده  هاي ملي  ممكن 

يي داشته باشند له افراد  دعاوي ميكه در اين صورت برخي صالحيت شبه قضا ، تواند به وسي
جمن، هاي غير دولتي  سازمان، هاي ثالث  طرف، ها نمايندگان آن هاي تجاري يا  ها و واحد  ان
نمايندگي دارند هاي  ديگرسازمان   . نزد نهاد ملي مطرح شوند، كه خاصيت 

يي به شرطي وجد چنين  صالحيت شبه قضا تصريح شده باشد؛ م كه در قانون به آن 
  :في براي نهاد ملي خواهد بودوظاي
آور آشتي و حل مسالمت- 1 ات قانوني با تصميمات الزام    . آميز اختالفات در حد مقرر
ز حقوق  آگاهي دادن به شخصي- 2 ر حمايت ا است در باره مراجع اكه خواستا ش شده 

ين مراجع صالح دادخواهي وست و تشويق او براي استفاده از ا دسترس ا   . كه در 
لح قانوني  ها يا ارسال آن  ها و دادخواست   شكايت استماع- 3 به مقامات صا   . ها 

                                                  
10- Linda C. rei f, Building D emo cratic Institutions: the Rol e of National Hu man Rights 

Institutions in Good Governance and Human Rights.  
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ات يا    صدور توصيه- 4 ين و مقرر به ويژه در باره اصالح قوان امات مربوط  يي براي مق ها
ري  رويه هاي اداري مانع ارايه داد خواست و شكايت   كه پيچيدگي خصوصا در مواردي، هاي ادا

  . جهت مطالبه حقوق افراد است
است مي ين سند آمده  ، كه يك نهاد ملي حقوق بشر توان نتيجه گرفت از مجموع آنچه در ا

تي  يمه دول يمه خصوصي است-نهادي ن لي   ن ا استقالل ما وجب قانون و ب يا عدم (كه به م
لي از سوي دولت م (براي پيشرفت و حمايت از حقوق بشر ) نظارت ما به طورعام و شامل تما

يقاتيت، هاي آموزشي  فعاليت يي و، حق هاي  همكاري با نهاد، در سطح داخلي) ... شبه قضا
ا نهاد تي براي همگاني كردن  حكومتي براي رعايت حقوق بشر و همكاري ب هاي غير دول

ر اساس تعهدات ، فعاليت نهاد درتمام سطح كشور. شود احترام به حقوق بشر تشكيل مي ب
اطالع همكان انون براي .  خواهد رسيدقانوني دولت و علني خواهد بود و به  ممكن است ق

يل شود  هاي آن فعاليت ن الزام حقوقي هم قا تصميمات شا بدين ترتيب نهاد ملي عبارت . ها و 
است دولت از نهادي  بق  كه  دي مطا ين عا ا در اجراي قوان اساسي و ي ها بر مبناي قانون 

تأسيس آن مي» اصول پاريس«قطعنامه  هاي  با سازوكارنمايد تا بدين وسيله  مبادرت به 
ن فراهم آيد، كامال مشخص   . زمينه ارتقاي حقوق بشر و حمايت از آ

  1993 - 1991هاي  هاي انجام شده در طي سال   فعاليت-5)الف

زمان ملل متحد در ارتباط با نهاد  فعاليت، 1991از سال   بل  هاي سا ز شدت قا لّي ا هاي م
توان از  ها مي  كه ازجمله آن ار گرديدهاي مهم برگز بر خوردار شد شماري از اجالس توجهي

نه موضوعات حقوق بشري ا و پاسيفيك در زمي رگاه ملل متحد براي منطقه آسي كه  دومين كا
ا ر گرديد1993 و در ژانويه 11در جاكارت د،  برگزا د كر لّي در  كه طي آن تأسيس نهاد يا هاي م

و بررسي قرار گرفت اقيانوسيه مورد بحث    . منطقه آسيا و 
ين زمينه مي  الساز اج ن نهاد هاي ديگر برگزارشده در ا نمايندگا هاي ملّي و  توان به اجالس 
بعيض نژادي، هاي ارتقاء دهنده شامل سازمان سيدني ، هماهنگي و مبارزه با نژادپرستي و ت
ين199312 ه ب رگا دومين كا لي نهاد  و  لمل لّي براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر ا س ، هاي م تون
داشاره  1993   .13نمو

                                                  
11   - See: HR/PUB/ 93/1.  

12   - See: A/CONF. 157/PC/92/Adds.  
13   - See: E/ CN . 4/1994/45 and  Add. 1.  
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  1993وين ،  كنفرانس جهاني حقوق بشر-6 )الف

ين ، در خالل تمهيدات كنفرانس جهاني حقوق بشر اجالسي ، 1993و تصميم گرفته شد تا 
نهاد، موازي ر اجالس اصلي برگزار گردد از  لّي در كنا ر . هاي م ر ساي ين اجالس در كنا ا

د ملّي به موضوعات از، بحث پيرامون اهداف نها ز هاي اساسي ني جام فعاليت موثر و مقتضي ا  ان
زوكار نمايندگي و قابل دسترس بودن و سا هاي   هاي براي هماهنگي فعاليت جمله ماهيت 

ني نهاد لّي پرداخت  درون سازما   . هاي م
ين و برنامه عمل رگرفت كه در جريان كنفرانس جهاني مورد اعالميه و بسياري ، تصويب قرا

در زمينه حقوق بشر از اصول و  مورد ،مهم را  تفكيك بودن  ر قابل  تصويب قرارداد از جمله غي
تقابل تمامي حقوق بشر دستور كار بلند پروازانه در ، وابستگي م هم چنين شكل گيري يك 

د  در ارتباط با نهاد 21زمينه حقوق بشر براي قرن  ني موارد زير را مور لّي كنفرانس جها هاي م
  :تأييد مجدد قرار داد

لّي در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق بشر  كه توسط نهاد هاي  نقش مهم و سازند-  هاي م
است تي براي مقامات ذيصالح. ايفاء شده  د ظرفيت مشور ن   نقش آن، بويژه در مور ها در جبرا

تشار اطالعات حقوق بشري و آموزش حقوق بشر ، خسارت در موارد نقض حقوق بشر ان
ول(   .  )36پارگراف، بخش ا

به نهاد س و تقويت نهادتأسي«: هم چنين اعالميه اصول مربوط  لّي را براساس  هاي  هاي م
ز» ... دهد ملّي مورد تشويق قرار مي  ترين چارچوب  حق هر كشور را براي انتخاب مناسب«و ني

ياز لّي است به رسميت مي كه متناسب با ن   .»شناسد هاي خاص م
ز دولت د خواهد تا به تقويت نهاد ها مي  كنفرانس جهاني هم چنين ا لّي بپردازن ، هاي م

امه تقويت فعاليت سازمان ملل متحد را توصيه مي خواهد تا در  هاي آن مي  نمايد و از برن
دولت را براي تأسيس و تقويت نهاد  خواست لّي هاي كمك  نظر قرار دهند، هاي م همكاري ، در 
و نيز همكاري آن بين نهاد دل اطالعات و تجربيات  لّي بويژه از طريق تبا ا   هاي م ها را ب
ين ارتباط  هاي و سازمان ملل متحد مورد تشويق قرار مي هاي منطق سازمان دهد و در ا

اجالس توصيه مي نمايندگان نهاد نمايد تا  ين  ري ب ركز حقوق بشر   هاي ادوا لّي با كمك م هاي م
رگزارنمايد هاي توسعه سازوكار با هدف تبادل تجربيات و بررسي راه   . هاي خود ب
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  1993تونس ، المللي ومين اجالس بين د-7) الف

د نهاد دومين كارگاه بين لي در مور لمل هاي ملّي براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در سال  ا
رگزار گرديد1993 ز  14 درتونس ب يش ا ن 28كه نمايندگان ب لّي از سرتاسر جهان در آ د م  نها

از موضو ه شماري  رگا ين كا ر شركت كرده بودند مشاركت كنندگان در ا د بحث قرا ا مور عات ر
  :دادند از جمله

لّي-  ين دولت و نهاد م   . روابط ب
ين نهاد-  ا يك ديگر  روابط ب لّي ب   .هاي م
ين نهاد-  و مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد  روابط ب لّي    .هاي م

بط جمعي و سازنده رگاه، و به عنوان بخشي از تالش براي توسعه روا طور رسمي اقدام  به كا
نمودبه تأسيس كمي   .15ته هماهنگ كننده 

به  هم چنين شماري از توصيه اجالس  ز تك ، كه از جمله اين كه تصويب رسيد ها در اين  ا
و  تك نهاد هاي ملّي درخواست شد تا اقدامات مقتضي را در جهت تضمين جايگاه 
بق با اصول پاريس در خصوص نهاد هاي خود  فعاليت ت كه مطا لّي اس   . به عمل آورند، هاي م

لي نهاد بين كميته هماهنگ كننده )ب   هاي ملّي المل

نده ، )54/1994نامه در قطع(متعاقب حمايت كميسيون حقوق بشر  كميته هماهنگ كن
لي نهاد بين لّي المل اجالس، هاي م رگزاري  ا همزمان با ب نه خود ر هاي  جلسات منظم ساليا

رگزار مي   . نمايد شوراي حقوق بشر ب
اجالس هشتم و نهم  واين كميته  هاي  در دفتر اروپايي ملل متحد در سال، خود را در ژن

نمود2001 و 2000 نمايندگان نهاد  برگزار  وق بشر  ا   كه طي آن كميسر عالي حق لّي ر هاي م
به افزايش آنان خواست تا  همكاري خود به ويژه در سطح منطق تشويق  نمود و از  هاي 

لّي ر هاي سازمان ملل متحد در خصوص نهاد معيار بگيرندهاي م نظر    . ا در 
اط مراكش پنجمين كارگاه بين نهاد، 2000در آوريل لّي در رب هاد هاي م لي ن لمل لّي  ا هاي م

ته هماهنگ كننده را برگزار نمودند به كمي  اعالميه رباط بر نقش مهمي. حقوق بشر مربوط 
لّي مي  كه نهاد اشكال تبعيض داشته باشند هاي م . كند  ميتأكيد، توانند در مبارزه با تمامي 

                                                  
14   - Ibid 

15  - Coordinating  Committee, See: Report o f th e Secretary  G eneral, E/CN. 4/1996/48 
and HRC Resolution 1998/55.  
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دي بويژه ادامه فعاليت نهاد ارزه با تبعيض نژا لّي در مب و كودكان ارتقا، هاي م وق زنان  ،  حق
ار مي مبارزه با فقر و بهره و اجتماعي و فرهنگي را خواست   . شود مندي موثر از حقوق اقتصادي 

لي حقوق بشر تيم نهاد لّي دفتر كميسر عا نه كميته هماهنگ ، هاي م نده به عنوان دبيرخا كن
ته ارزيابي آن به ، 2001در آوريل . كند عمل مي به تصويب رسيده و كمي ين نامه داخلي آن  آي

اسناد ار ا كنون. پردازد هاي ملّي مي يه شده توسط نهادابررسي  ته مزبور 42ت د ملّي به كمي  نها
ند ملحق شده ت  كه گاهي همراه با اعالم تحفظ ا يي بوده اس   . 16ها

لّ  انواع نهاد - 3   يهاي م

نهاد  اگر بخواهيم مفهومي مضيق از آن تمامي  و  ند  ا اداري هست لّي ماهيت ها ارايه   هاي م
يي هستند و نه قانون گذار و به عنوان يك قاعده   كه آن توان گفت مي، نماييم نه كامال قضا ها 
وق بشر در سطح   كه آن توان گفت مي تي در خصوص حق ات مشور به طور مستمر از اختيار ها 

رخوردار هستند و بينملّي  لي ب لمل يه نقطه ، كه چنين هدفي به طور معمول ا از طريق ارا
ات افراد وگروه  نظرات و توصيه تعقيب ، ها ها و يا از طريق رسيدگي و ارايه راه حل به شكاي

  . گردد مي
لّي است، در بعضي از كشورها در اغلب موارد چنين . قانون اساسي مبناي تأسيس نهاد م

تي به وجود ميهايي  نهاد ز . آيند توسط قانون عادي يا حكم دول در حالي كه بسياري ا
لّي نهاد ز موارد، هاي م ها   به قوه مجريه وابسته هستند و سطح استقالل واقعي آن، در برخي ا

به عوامل متعددي از جمله تركيب لي و شيوه عملكرد آن، بستگي    . ها خواهد داشت  منابع ما
ز ايجاد مشكالت در خصوص طبقه ، ركيوجود چنين خصوصيات مشت وگيري ا منجر به جل

لّي نشده است بندي نهاد لّي در يكي از دو شاخه  در حال حاضر اكثريت نهاد. هاي م هاي م
ز  نهاد«يا » هاي حقوق بشر  كميسيون«كلّي  ات مردم ا به شكاي هاي مامور رسيدگي 
تي  سازمان ر مي» )ها آمبودزمان(هاي دول   . گيرند قرا
وجود بين كميسيون تتفاو است، هاي مختلف  هاي م كه  اغلب در ارتباط با ميزان توجهي 
ا  ها ممكن است  آن. دهند هاي خاص مي  ها به فعاليت  آن رفته ت ك طيف كلي حقوقي گ كه از ي

  . هاي آسيب پذير خاص فعاليت نمايند شامل حمايت از گروه، بر عكس در يك طيف محدود
اختصار يع از نهاد، در اينجا ما به  لّي خواهيم پرداخت به سه نوع اصلي و شا   . هاي م

                                                  
16  - National Human  Rights Institutions: Articles  and  working  Papers, Danish Center 

fo r Hu man Rights, Edited by Bright Linsnaes, Lindholt and K ristine Yigen, 
(Copenh agen: 2001), p. 9.  
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  هاي حقوق بشر   كميسيون- 1

لّي تحت عنوان  نهاد، در بسياري از كشورها به منظور ، »كميسيون حقوق بشر«هاي م
وق بشر ات مربوط به حمايت از حق ين و مقرر ، شوند به طور موثر اجرا مي، تضمين اين كه قوان

  . اند تأسيس شده
رگان، هاي حقوق بشر  اري از كميسيونبسي تي فعاليت  به طور مستقل از ساير ا هاي دول
است. كنند مي گزارشي ، ها خواسته شود تا بر اساس يك روال منظم  كه از آن اگرچه ممكن 

نه ارايه كنند   . از عملكرد خود را به مجلس يا قوه مقن
از طيف متنوعي از اعضاء با ، براي حفظ ماهيت مستقل خود، ها به طور معمول كميسيون
اي عاليق شوند سوابق مختلف تشكيل مي تخصص و تجربه خاص در زمينه ، كه هركدام دار

  . 17حقوق بشر هستند
نه   كه مقتضيات يا محدوديت در اين زمينه هركشوري ممكن است هاي خاصي در زمي

ند تعيين سهميه براي تعداد(.  كميسيون خود داشته باشد انتخاب اعضا ا مان نمايندگان ي  
  )احزاب سياسي يا افراد محلّي، هاي مختلف تخصصي هاي عضويت دركميسيون از قشر نامزد

اع   كميسيون ول موظف به حمايت از افراد در برابر تمامي انو هاي حقوق بشر در وهله ا
ز حقوق سياسي و مدني آن ا . ها هستند  تبعيض و حمايت ا ن وجود دارد ت امكا هم چنين اين 

ديوظيفه  تصا   . ها گذاشته شود  اجتماعي و فرهنگي افراد نيز بر عهده آن، حمايت از حقوق اق
تي ، هاي خاص يك كميسيون  وظايف و فعاليت يق در قانون مصوب يا حكم دول به طور دق

ر اساس آن كميسيون تأسيس شده است مربوط ا . تعريف و مشخص شده است، كه ب قانون ي
به  ات و صالحيتحكم دولتي مربوطه هم چنين  ر  ارايه تعريف اختيار هاي كميسيون و در كنا

ا  ار تبعيض آميز ي به شكايات در خصوص رفت ات رسيدگي  آن به مشخص كردن ميزان اختيار
وق بشر مي   . 18پردازد موارد نقض حق

ه ادعا در مورد ، هاي حقوق بشر  بعضي از كميسيون رگون به ه وظف به رسيدگي  خود را م
ا در ق اساسي مينقض حقوق مصرّح  اشند  ممكن است، ها ساير كميسيون. دانند نون  كه قادر ب

شرايط ، ها معلوليت، قوميت، جنس، مذهب، تا در موارد كلّي همچون تبعيض بر اساس نژاد

                                                  
17  - Performan ce and L egitimacy, N ational Hu man Rights Institutions. Intern ational 

Council on  Hu man Rights Policy, (Genev a: 2000). PP. 3 - 4.  
18   - National Human Rights Institutions, OP. Cit, P. 7.  
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د سياسي، اجتماعي و عقاي يل تباري، آراء  د ، مسا امه كاري خو ا در برن سن و وضعيت ازدواج ر
بگيرند   . در نظر 

ركييكي از وظايف عمده و است  كه به كميسيون  مشت ين ، هاي حقوق بشري واگذارشده  ا
ات در خصوص ادعاي سوء استفاده از حقوق بشر است كه به عنوان نقض تعهدات ، كه شكاي

لّي به حساب وقات از گروه مي مندرج در قانون جاري م افراد و گاهي ا ا از  و  آيند ر ها در يافت 
  . مورد رسيدگي قرار دهند

ر از ف ين است  هاي مهم كميسيون  عاليتيكي ديگ  به كه به طور سازماندهي شده ها ا
نظام نظارتي حقوق   بازنگري سياست تن نقاط ضعف  به منظور ياف هاي حقوق بشري دولت 

ن بشر و پيشنهاد راه هم چنين ممكن ، هاي حقوق بشر  كميسيون. بپردازند، هاي توسعه آ
نظارت در مورد مطيع بودن كشور نسبت  يناست به  ين ب لمللي حقوق  به قوانين داخلي و قوان ا

تي را پيشنهاد نمايد و در صورت لزوم تغييرا   . بشري بپردازد 
يي  توانايي كميسيون در ابداع تحقيقات و رسيدگي بگيرد ها جام  معيار ، كه توسط خودش ان

لي آن به حساب مي ر  آيد مهمي براي سنجش ميزان قدرت و تأثير گذاري احتما ين ام كه ا
يي يژه در مورد وضعيت افراد وگروهبو دعاوي فردي  ها امه  لي براي اق و ما بع اجتماعي  ز منا كه ا

  . كند صدق مي، خود بر خوردار نيستند
ناسب ، كه تحقق كامل حقوق بشر بايد گفت فقط از طريق قانونگذاري و ترتيبات اداري م

يست دسترسي ن مسووليت مهم ، ها اغلب  كميسيون، در جهت شناسايي اين اصل. قابل 
د ارتقاء و آموزش حقوق بشر  گسترش آگاهي جامعه در زمينه حقوق بشر را بر عهده مي گيرن

است و شايع حقوق بشري ممكن  ني به مردم در زمينه سؤاالت مهم  ، كه از طريق اطالع رسا
و  ترتيب دادن مالقات، هاي آموزشي  بر گزاري سمينار و دوره تي و توليد  ها و خدمات مشور

ات حقوق بشريتوزي   . انجام گيرد، ع انتشار

  هاي تخصصي   كميسيون- 2

ترين  اما عمده. كنند هاي آسيب پذير از يك كشور به كشور ديگر فرق مي معموال گروه
ركي تمامي آن مشكل مشت   . له تبعيض استأمس، دهد ها را تحت تأثير قرار مي  كه 

ز جامعه يي ا يشتر اوقات از سوي دولت اعضا هاي   كه نيازمند نهاد هايي  عنوان گروهها به  كه ب
ه  اغلب افرادي هستند، حقوق بشري خاص براي حمايت از منافع شان هستند تعلق ب كه م

ني و مذهبي، هاي قومي  اقليت ومي  جمعيت، زبا ن، هاي ب ر بوميا ، كوچ نشينان، مهاجران، غي
ن، كودكان، پناهندگان ين هستند، زنا   . فقرا و معلول
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د تا سياست به طور معمول تأسيس مي، ي حقوق بشريهاي تخصص نهاد هاي دولتي و   گردن
به وجود آمده كه براي حمايت از تعداد يكي يا بيشتر از اين گروه اجتماعي را ا، اند ها    را ارتق

نمايند اكثر موارد چنين نهاد. بخشيده و تشويق  قدام به فعاليت در  يي ا ا   ها هي ب هاي مشاب
بش  كميسيون   . كنند مي، كه كمتر تخصصي هستند ريهاي حقوق 

ا در مورد آن يه افراد در درون گروه ها و موارد  نمونه ها معموال مجاز هستند ت ها و  تبعيض عل
د  ها  هم چنين آن. تحقيق و بررسي نمايند، هايا عليه خود گروه قادر هستند تا در مور

تي ين گروه شكايا يگر كه توسط يكي از افراد ا تي    يا عليه يكي از نهادها عليه فرد د هاي دول
د ارايه مي ند ساير نهاد، شو ا   اقدام كنند و به مان ين اختيار ر لّي حقوق بشر به ندرت ا هاي م

ند دارند بداع نماي ين كه يك عمل حقوقي را ا آور گرفته و يا ا   . كه تصميمات الزام 
بع و كم كهاي مشورت هم چنين اين نهاد اشكال فردي يا ، يها عالوه بر فراهم كردن منا در 

نظارت بر موثر بودن آن بخشي از قوانين جاري و تمهيدات، جمعي قانون  اغلب در خصوص 
ين گروه اساسي وط به ا اسخگو و مسؤل هستند، شود ها مي كه مرب به همين منظور آن پ ها   كه 

اجرايي دولت به مشاور براي پارلمان و يا شاخه  ند عمل مي) قوه مجريه(ها   اغلب به مثا   . 19كن

  )ها   آمبودزمان(  دفتر بازرس كلّ -3 

كه بر اعمال  ها يا بازرسان ويژه هستند  »Ombudsman«يك سنت ديرين به نام 
نظارت مي دستگاه تي  ين بازرسان ويژه . كنند هاي دول رعايت نيزبخشي از ا نظارت بر   وظيفه 

ا بر عهده دارند حقوق شهروندان توسط سازمان تي ر ين . هاي دول ها به طور سنتي در   سازمانا
به اين معنا نيست دل حاكميت جا داشته به عبارت بهتر از دولت  اند اما  كه از حاكميت يا 

اظر بر رعايت اصول  بل كه آن. كنندتبعيت حاكم  وق بشر مندرج  ها ن ات بنيادين حق و مقرر
  . هاي حكومتي هستند در قانون اساسي توسط دستگاه

ا، دفاتر آمبودزمان ز كشورهم  تأسيس شده كنون در طيف وسيعي ا و نام ها  لفي  اند  هاي مخت
نگر تمركز فعاليت آنان باشد را براي خود برگزيده   . اند تا نشا

                                                  
19   - Ibid. P. 8.  



 

 

  

 

 

 

 

 )زنان(حقوق نيمي جامعه 

  سيد محمد احساني
  

ال جامعه است زن و مرد دوب    
  حضرت علي

  

 

 

  مقدمه  

وع حقوق برخوردارانددر كل از ) بشر(ها چه مرد و چه زن انسان يعي و : دو ن حقوق طب
اكتسابي وقي است كه منشاء و سند آن آفرينش ويژه انسان است . حقوق  يعي، حق حقوق طب

به قرارداد ندارد است،هر استعد. كه چنين قوانيني نياز  ك حق طبيعي  يي ي يعي مبنا  اد طب
هي داراين وق براي تمام انسان، مرد و زن وضع مساوي و مشاب است كه گونه حق د، همين 

يعتاً مسلط بر ديگري و فرمانبردار و مطيع ديگري ب ا ه تمام افراد بشر هيچ كدام طب دني
ن نيامده نسا دگي ا تشكيالت زن پست. ها طبيعي و قهري نيستاند و  ها به  ها و وظيفه كارها، 

اساس خواست انسان لكه بر  است ب ين اين حقوق . هاست دست طبيعت تقسيم نشده  بنابرا
رخوردارند و همانبراي است و افراد بشر بر اساس طبيعت خود، همه از آن ب طور كه  همه 

يعي احتياج به جعل ندارد و كسي هم نمي ني، انسان حقوق طب نسا وق طبيعي و ا ها  تواند حق
ا همان حقوق بشري . ها سلب كندرا بدون كدام دليلي از آن يعي ي در حوزه حقوق طب
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زن بودن د بودن  ر تفاوتمسايل، چون مر و ساي -ها و امتيازها بي  در كل سياه و سفيد بودن 

ه. تأثير است و هيچ كس با ديگري تفاوت ندارد طور نمونه حق تحصيل يا حق ازدواج چيزي ب
نسان ين است كه سندش در طبيعت و آفرينش  ا ها است و اگر كسي از افراد بشر بخواهد ا
لكه ا براي افراد بشر اثبات كند ب ر   كار تازهگونه حقوقي ر اقع يك ام نجام نداده در و اي را ا

ر  وق را منكر شود ب ين حق اگر كسي بخواهد ا است و  تقرير كرده  مسلم و محرز و قطعي را 
و چيزي كه در . ها عمل كرده استخالف قاعده و اصول و مخالف طبيعت و آفرينش انسان

ن اينجا، هم به نظر مي نسا يعي ا است كه مراعات حقوق طب ر رسد اين  م به آن يك ام  و احترا
م انسان ز افراد بشر كه در طبقهها به ويژه آنضروري و انساني است كه تما باالي  عده ا اي 

ين موضوع توجه خاصي داشته باشند   . 1جامعه قرار دارند به ا
يعي و فطري جعل شوند و در  ين نافذه هر كشور بايد مبتني بر حقوق طب و بنابر اين قوان

اشند و يا آنهيچ مورد نبايد  بل ب ني و قواعد . را نقض نمايندبا آن در تقا ين با مبا اگر قوان
ن نزيربنايي كه بخشي از آ ا بر شمرديم منافات داشته باشند، تفاوت آ هاي  ها در موقعيتها ر

ر  مختلف يا تحول آن و تغيي و مكان  زمان  يط  ر تفاوت شرا د به اعتبا ها در طي زمان را باي
احتمال دارد در جامعهم. ها دانست موقعيت ين ثالً  كه اي براي حسن جريان امور و براي ا

اشد كه  بهره به طور يكسان ميسر شود الزم ب مندي همه افراد از حقوق طبيعي شان 
تي وضع شود محدوديت ا مثل ممنوعيت ازدواج. ها و مقررا رل مواليد ي هاي فاميلي يا كنت

به شرايط عقد و كيفيت ثبت آن، ينمقررات مربوط  لكيت و غيره ا ر، ما ها ممكن   قوانين كا
ن اشد اگر چه همه انسا يط مساوي است از كشوري تا كشور ديگر متفاوت ب يي كه در شرا ها

ين قوانين مي به مشمول ا و شوند  طور مساوي حق دارند كه از آن برخوردار شوند 
اً در. كند استثناهايش را هم باز خود قانون معين مي ين جنبه ديگري كه عموم  جعل قوان

تكليف تزاحم حقوق را هم روشن كند مدنظر مي ين است كه بايد  اشد ا ر . ب مثالً فرض نمايد اگ
مي كه معالجه نشده است اجازه ازدواج . باشد كسي داراي مريضي خاص مي قانون او را مادا

رخورداري او از اين . دهد نمي است كه ب يعي فرد به خاطر اين  ين محروميت از يك حق طب ا
ا خطر محروم شدن جمع كثيري از برخي از حقوق خودحق ين.  مساوي است ب ا لذا ا جا ب

و  ن حقوق  ان آنا وگيري از زي اكثريت و جل است كه براي حفظ حقوق شروع  ين  ترجيح با ا
ين محدوديت. هاي يك فرد محدود شود آزادي است كه درعين  تعيين ا ها برعهده قانون 

                                                  
حقوق زن، صفحة -  1 ني، آشنايي با وظايف و  م امي   .198 ابراهي
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ها، حق جامعه را هم محفوظ تر آن تأمين هر چه بيشهاي فردي واحترام به حقق و آزادي
يگر مي. داردنگه هاي  توانيم بگوييم قوانين جزئي و دست دوم ضريب واقعيت به عبارت د

ا  عيني را هم در خودش دارد و در واقع صيانت و تأمين حقوق طبيعي همه شهروندان را ب
نظر دارد ن و مكان مد  ين. لحاظ شرايط خاص زما ز جاو در ا يي ا ال اين است كه جدا  سو

تي كه زندگي اجتماعي از سوي  ويژگي تضائا ز يك طرف واق نسان ا يعي و نيازهاي ا هاي طب
بطه به  كند؛ ديگر ايجاد مي ين تأثير دارد يا نه؟ و در را  آيا عامل ديگري هم در جعل قوان

نسان يم ا د گفت كه خداوند كر ين سوال باي ز دار آفريده است ها را هدف جواب ا خشي ا و ب
تي را كه الزمه اين امر است به صورت غريزي در نهاد و فطرت انسان قرار داده است . مقدما

به ازدواج و هم احساس نياز  بقاي نسل،  افراد هست چنين عالقه به فرزند داري در جود مثالً 
  . گذاري مجاز نستيم كهو ما هم در مقام قانون

ه يم ب . ي كه بقاي نسل بشر با مخاطره روبه رو شودطوربا اين آرمان و هدف مخالفت كن
انوني كردن تشكيل خانواده توسط دو هم برخي هدف . جنس از اين قبيل استكاري مثل ق

ها باشد، كه ها و اصول بايد انتخاب كند و به دنبال آن ها را هم خود انسان بر اساس ارزش
روي اين است رشد و سعادت ضرر و جامعه در گ يد . ها  اشد كه نه تنها  به گونهقانون با اي ب

ن ين راه را هموارتر، آسا لكه ا يشرفت و صالح آدمي نباشد، ب تر و كند كننده و سد راه پ
و تفاوت. تر كند روشن نش بشر  يي كه در ديدگاه البته ميزان دا د قوانيني را كه  ها ها وجود دار

تعارض مي ها وضع مي دست انسانبه ها چنين  يبعض. كند شود هم متفاوت و گاهي م
نگاتنگي با بحث : پرسند مي ين بحث ارتباط ت ه » رابطه جهان بيني و ايديولوژي«ا و به عبار

بايد رابطه هست«ديگر  تي كه انشا مي(يعني آيا بايدها . دارد» ها ها و  ر آمده . شودمقررا كامالً ب
ن رحوم عالمه طباز واقعيات و مبتني بر آ است كه م يي  و ها است؟ اين موضوعي مبنا اطباي 

نظران هم  بعضي از صاحب. هايي دارند نظران درباره بحث مطهري و برخي ديگري از صاحب
ندارند ا قبول  ا ر د : ها است مثالً به نظر من بايدها مبني برهست. اين ابتن استعدا اي  نسان دار ا

پي آن بايد آن را بارور يا بر ين. آورده سازد يا نيازي هست كه در  يمما هم در ا  كه جا گفت
و مسا نسان كه نمييحقوق  ني ا يط تكوي يعي پاسخي است به آن نيازها و شرا ا  ل تشر توان ب

لفت كردآن ن اين. ها مخا و آ است  ا توجه به يك مسأله الزم  ر  كه نميام ز »بايد«توان ه ي را ا
ز به. نتيجه گرفت» هست«هر  ين نتيجه دست يابد كه فالن نژاد ا ه ا اگر علم ب طور مثال فرضاً 
ييجه يط و توانا ر  از اينجا مي. ها بر نژاد ديگر برتري دارد ت برخي شرا توان نتيجه گرفت كه ه

آنان نيز بر . هاي استعدادهاي خودشان رشد پيدا كنند كدام بايد در زمينه بي  اكتسا و حقوق 
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يي هر يك از نژادها بايد تنظيم شود و كارآ يق  ين تفاوت. اساس ميزان توف توان  ها نمي اما از ا
ا توجهي كردت تي . بعيض نژادي ر تمايز ذا ا تبعيض نژادي دستورالعملي است كه برمبناي  زير

استوار مي ز . شود و فطري نژادها  ت با هم متماي ر انساني ر ما نژادهاي مختلف را در جوه اگ
ه بايد حقوق و امتيازهاي طبيعي آنها را هم با يكبدانيم آن تي گا ديگر متفاوت بدانيم، ولي وق
يكسانند حقوق طبيعي آنهمه از نسانيت با هم  نظر ا ا يك  همه . ديگر برابر استها هم كامالً ب

د و از . از حقوق چون، آزادي، انتخاب، تحصيل، مشاركت سياسي و بهداشت برخوردارن
است، بايد كامالً بهره ات وحقوق كه حق هر انساني  آنگاه اگر پس از اين . مند شوند امكان

ر يج متفاوتي بهمندي مساوي، نتا بهره د قرا آورند هركس در جايگاه شايسته خود باي دست 
رسند اي هم مي عده. هايش در جامعه ايفاي نقش كندبگيرد و به تناسب توانايي از منظر : پ

ن ين همه انسا است و تفاوتحقوق طبيعي ب ثالهم  ها تساوي برقرار  هاي فردي يا نژادي و ام
ين زمينه ندارد ه تأثيري در ا استعدادهيچگون ها،   اما حقوق اكتسابي از آنجا كه وابسته به 

به نخواهد بود تالش و مشا يط افراد است طبعاً مساوي  بطه آن حال. ها و شرا د را ين مور كه در ا
يار حقوق تساوي برقرار نيست، آيا كدام قاعدة خاصي وجود دارد كه بتوان آن را مبنا و مع

بي قرار داد؟    اكتسا
ال ب ين سو د بگويم كهدر جواب ا استعدادهاست: اي افتن  ر همان فعليت ي اگر . يك معيا رضاً  ف

و  تكار  ا از نظر خالقيت و اب زمينه علم و دانش يا از نظر قدرت مديريت و رهبري و ي كسي در 
نظر توان جسمي به شايستگي دست پيدا كرده و يا اين يا از  و تالش هاي خوبي  كه اصل كار 

د  د باي ا ويژگياين فرد چه زن و چه مر ا حت در جايگاه مناسب ب بگيرد ت اش قرار  ا هاي فردي 
يي ند االمكان توانا نما يع نشده و يا معطل  ين است كه . هاي فردي او ضا ار، ديگر ا معي

د موجب اضرار به بهره يمال شدن حقوق شودگيري ار حقوق فردي نباي ا . ديگران و يا پا حت
به و آسيب در نظام اجتماعي خود فرد شود و نيز نبايد منبايد باعث ضرر  د اختالل  وجب ايجا

ني و ارزش انسا ين  و مواز اصول  و يا با ساير  ر گيردشود  و تزاحم قرا د  ترين  و جامع. ها در تضا
ين . توان در اصل عدالت خالصه كرد اين معيارها را مي د با مواز ا كه هيچ حقي نباي به اين معن

اشد زگار ب اگر . عدالت ناسا اعث ناحق . به هر دليل مستلزم ظلمي شوداستفاده از هر حقي  ب
ن  شدن و در نهايت عامل سقوط آن حق مي ا زني كه بخواهد تحت عنوا ر مرد ي د و ه شو
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به ديگري ظلم و يا تعدي كند يست و . استفاده از حقوق خودش  ين عمل مجاز و مشروع ن ا
اشد تحت عنوان سوء استفاده از حق، ممنوع مي   .2ب

  
 

  شان كزن و مرد و حقوق مشتر

يياز آن دگي مي جا و مخاطبين همه مسلمان هستند  كه، در يك كشور اسالمي زن كنيم 
اسالمي آغاز كنيم ين دو جنس : بهتر است اين موضوع را با يك نگرش  ين ا و (اسالم ب زن 

نسان بودن هيچ تفاوتي قا) مرد ز حيث ا يست يا م ويژگي(ل ن و هر كدا هاي  هر دو انسانند 
ين اصل را در حدي مساله مي) دخودش را دارمختص به داند كه در آيات و روايات هيچ ا

يي الزم نمي اً تأكيد كند جا احت ين موضوع صر يم و چه . بيند بر ا ر جا چه در قرآن كر هذا ه فل
بي خطاب به انسان ديده مي . شود مي) زن و مرد(شود شامل هر دو جنس  در احاديث مطال
به مراحل تاريخي جو اگر  ه شود ديده ميدر بعضي مواقع  مع متمدن هم نگا ين ا شود كه ا

ن  ن است؛ اما براي اسالم و مسلما نسا نه؟ يا نيمه ا ا زن اصوالً انسان است يا  مطرح بود كه آي
ز گفته يست  واقعي كه درك درست ا د اصالً اين مساله مطرح ن هاي قرآن و پيشوايان دين دار

نديشهو اين يك موضوع جانبي است اگر كساني اسالم  زن ستيزانههاي كه ا اش را به مكتب 
است آن فرد نتوانسته اسالم را به صورت صحيح نسبت مي  .اش درك نمايد دهند ممكن 

ندارد در «: ضرب المثل معروف داريم كه ز ذاسالم هيج عيبي  است ا اتش،  هر عيبي 
است كه ميو و يا جمله معروف از سيمون دوب»مسلماني ماست ده هيج فردي زن زا«: گويد ار 

لكه بعدها زن مي نمي  نزديك به يك قرن است كه موضوع حقوق بشر و در »شود شود، ب
لي. البالي آن حقوق زن در سطح جهان مطرح است يل ظهوردر حا اسالم از اوا ين  كه  اش در ا

طالبي را كه م. را تعيين و مشخص فرموده استو حقوقي . رابطه با تعابير مختلف بحث كرد
ه يعني د به ر رابطه با حقوق زن تقديم ميدر اين بار است كه بعضاً  عنوان كنيم همان حقوقي 

نسان حقوق بشر مطرح مي ها چه زن و چه مرد مشترك است كه به شود و بين همه ا
ن مهم   .3ها اشاره خواهم كردترين آ

                                                  
يگ-  2 و جا ن فضل اهللا ، نقش  محمد حسي سالمي، ص  سيد    19اه زن در حقوق ا
زن -  ٣ و حقوق  يف  ا وظا    ابراهيم، اميني آشنايي ب
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وجود حيه :  حق حيات- 1 بعنوان يك م دگي) زنده(انسان  اش را حق اين را دارد كه زن
ين حق را از او سلب كند ادامه دهد و  كسي هم حق ندارد كه بدون مجوز قانوني و شرعي ا

است، حق حيات از ابتداي چون كه اين نوع حق از جمله حقوق طبيعي و فطري هر انسان 
ن ها اهدا مي تولد به انسان نسا ين حق در وجود ا يي مي ها تولد ميگردد ا و به شكوفا . رسد شود 

ري جنين در وجود مادر حق  وبه همين دليل است كه عده ن از آوان شكل گي اي از دانشمندا
ين بردن كودك يا همان حيات را به رسميت مي ر از ب يست) سقط جنين(شناس كه طرفدا   . ن

اورند كه دولت ضامن حق انسان است و چون  تعداد زيادي از علما و دانشمندان به اين ب
دولت ا با  ين د اش ميانسان قراراش ر د بنابرا وق خود متعهد گذار ولت را بر حفاظت حق

د مي وع تخطي شديد از حق حيات . دان اعدام را يك ن ات  فعان حقوق بشر مجاز اً مدا و عموم
د مي مي د و از آن شديداً انتقا ين دان م از قوان ات اعدا و همين مسائل بوده كه نوع مجاز كند 

به يي بطور كل حذف گرديده و  روپا دكشورهاي ا نموده جاي آن مجازات حبس اب  را جايگزين 
ن مدرن . است اصالحي  باشد نه اعمال مجازات و شكنجه، در جها عقيده دارند كه حبس 
ها و مخصوصاً اعدام سياسي، در چند كشور مثل عربستان سعودي،   بيشترين اعدام21قرن 

و ازبكستان اعمال مي ن حقوق بشر نيست و در . گردد ايران، چين  روحيه مدافعا بق با  كه مطا
ن ملل متحد به اين وق بشر و به ويژه كميسيون حقوق بشر سازما فعان حق  قسمت مدا

ني زيادي از كشورهاي مخالف مجازات اعدام، با صراحت تمام از آن عده حمايت و پشتيبا
ات را اعمال مي وع مجاز ين ن ين مورد بازنگري داشته  كشورهايي كه ا كنند خواست  تا در ا

ن ين قسمت صراحت داردباشد كه ماده سوم اعالميه جها هركس حق «: ي حقوق بشر در ا
اشد دگي آزادي و امنيت شخصي برخوردار ب انون اساسي » دارد از زن يست وسوم ق و ماده ب

ز «: كشور ما زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است هيچ شخصي بدون مجوز قانوني ا
د اين حق محروم نمي   . »گرد

ن بدون در نظر:  حق آزادي- 2 آزاد آفريده شده هر انسا  داشت مرد بودن و زن بودن 
د، آزادي او را سلب . است و اين آزادي در نهاداش گذاشته شده است و هيچ كسي حق ندار

و يا مزاحم مصالح خودش و جامعه شودمگر اين. كند در قانون . كه مزاحم آزادي ديگران 
نسان يعي ا بطه آمده است آزادي حق طب نستان در اين را افغا ين حق جز آزادي اساسي  است، ا  

نظيم مي ن . گردد حدودي ندارد ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون ت و كرامت انسا آزادي 
ت انسان مكلف مي و كرام م آزادي  احترا به  اشد از تعرض مصوون است دولت  و ( ب يست  ماده ب
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است ك ول اعالميه جهاني حقوق بشر تذكر يافته  م افراد «: ه و به همين قسم در ماده ا تما
به دنيا مي ن . آيند و در كرامت و حقوق با هم برابرند بشر آزاد  همه از موهبت فرد و وجدا

هم برادر وار رفتار كنند   . »برخوردارند و بايد با
يه  اعالم افغانستان و هم در  است كه هم در قانون اساسي  با مالحضه مواد فوق، برآيند اين 

به نسان  وق بشر كلمه ا و زن را شامل ميجهاني حق د  كار رفته است كه هر دو جنس مرد  شو
و زن ديده نمي ين مرد  تي ب و تفاو ز  شود زن هم مي بناء هيچ فرقي  نسان ا تواند به عنوان يك ا

د به آن و نباي و اكتسابي بر خوردار شود،  ز تمام حقوق طبيعي  و زن ستي ز مردان خشن  عده ا
يم ناجازه داد تا حقوق نصف از جامعه را پا اعث سلب آزادي آ د و ب نماي ين موضوع . ها شودال  ا

گردد به دولت، چون دولت از نظر بعضي از دانشمندان ضامن حق انسان است  باز هم بر مي
اشد افع و مصالح زنان ب فع من   . يعني دولت بايد حامي و مدا

دگي مي:  حق استفاده از منابع طبيعي- 3 به سرمي برد و زن يي  كند كه انسان در دنيا
زمندي. نيازهاي خاصي دارد يگر آب و هوا، لباس و نيا ز اين پديده. هاي د د بتواند ا و  باي ها 

ين تعلق به  منابعي مثل معادن، جنگل. ها استفاده كند امثال ا ها و درياها و تمام اراضي م
د از آن نع او بشود مگر اين. ها استفاده كندانسان و حق دار استفاده كسي هم حق ندارد ما كه 

به حق سكونت نيز همين گونه است از آن.  اين حق مزاحم حقوق ديگران شوداز بطه  جا در را
است كه در محدوده اً براي تهيه مسكن مجاز  ا  كه انسان نيازمند مسكن است طبع اي كشور ي

يگر براي خودش موطن و مسكني انتخاب كند البته طبيعي است كه . شهرش يا هر جاي د
ين موارد بايد دارا اشدهمة ا بط خاصي ب نظام و ضوا اجتماعي و الزمه . ي  كه ضرورت زندگي 
است لح عامه  و . تأمين مصا درتمام موارد بحث اين است كه انسان به طبع انسان بودن خود 

اشد كه استفاده از اين  است و طبيعتاً اگر بنا ب يه داراي چنين حقوق  به عنوان اصول اول
ر . شود امعه باشد، قطعاً محدود ميحقوق موجب تجاوز و تعدي حقوق ديگران و ج فرضاً  اگ

ر  و مصالح جامعه را در معرض خطر قرا ا امنيت  اشد، ي ته ب از ديگري گرف كسي حق زندگي را 
ت، بلكه خود عامل سلب  داده باشد نمي توان گفت كه باز هم حياتش محترم و محفوظ اس

ين مدني كه امروزه در  يگر و قوان هاين حق از خودش بوده نه كس د ز اجهان جايگا ش بعد ا
ا روشن خواهد كرد او ر بطه . حقوق انساني و حقوق اساسي است تكليف  ز هم در اين را با

است ين قانون آمده  د كه درماده سي ونهم ا ن حق «: قانون اساسي كشور را بايد ورق ز افغا هر 
د و مسكن اختيار كنند مگر در مناطقي كه قانون م نماي وع دارد به هر نقطه كشور سفر  من

   .»قرار داده است
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عنوان انسان حق دارند براي صيانت از زن و مرد هر دو به:  حق تداوي و بهداشت-4
و  حيات و سالمتي خود، از محيط سالم و بهداشتي بهره و آنچه را كه براي درمان  مند باشند 

زمندند در اختيار داشته باشند و اين حق طبيعي هر انساني است كه ه يچ رفع بيماري نيا
نع آن شود نستان صراحت دارد. كس نبايد ما دولت وسايل وقايه و عالج «: قانون اساسي افغا

احكام قانون تأم بق به  نستان مطا فغا ين امراض و تسهيالت صحي رايگان را براي همه اتباع ا
د مي .ماده پنجاه و دوم(» نماي (  

ر كردن است:  حق كار-5 و . الزمه تأمين نيازهاي زندگي كا مرد حق دارند كه لذا زن 
به ين . خودش استكار بپردازند و نتيجه كار هر كس تعلق بهبراي رفع نيازهاي خود  بنابر ا

مزد عادالنه يعني . اي دريافت كند كند بايد مزد عادالنه هركس كه براي ديگري كار مي
ا مرد، سياه ين كه نيروي كار، زن است ي با قطع نظر از ا زه كار است،  ا مزدي كه به اندا  است ي

است يا غير مسلمان به است يا سني، مسلمان  ل؛ چرا كه يدور از همه مساسفيد، شيعه 
توان به فردي گفت كه  نمي. دهد حق دريافت مزد دارد هركس در قبال كاري كه انجام مي

فعين حقوق . تري دريافت كنيچون تو زن هستي بايد در برابر كاري مساوي حقوق كم مدا
نشم ه . ندان اسالمي با اين امر كامالً مخالف استزن و حقوق و دا اگر زن در خان از نظر اسالم 

و تعلق مي به ا وقي  ر جاي ديگر كار كند همان حق تعلق مي يا در ه ا . گيرد گيرد كه به مرد  بن
اسالم و ديگر دانشمندان به نظر من در جهان ما به زنان ظلم مي كه شوند، چون به ديدگاه 

ن. شود اده مياكثراً از نيازها استف دالنه حقوقي كمتر از  كار ميها را بهآ گيرند و بجاي مزد عا
ن ين مسأله كامالً . دهند ها اختصاص ميمردها به آ متأسفانه در كشورهاي صنعتي غربي هم ا

استفاده ميرواج دارد يعني از زن به رگر و كارمند ارزان  كنند كه حقوق عادالنه به  عنوان كا
يستمن. دهند ها نميآن وق عادالنه حقوق مساوي ن ه . ظور از حق وق در برابر كار يعني ب حق

است به اندازه يك كارگر مرد و يا  رگر زن ممكن  بگيرد، يك كا اندازه ارزش كاراش مزد 
ر . تر از آن هم كار كندبيش وق بگيرد نبايد زن بودن يك معيا بايد به همين نسبت هم حق

  . ك استباشد خود كار و شرايط و بازده آن مال
دماده چهل وهشتم قانون اساسي خوش ين قسمت اشاره خوبي دار كار حق «: بختانه در ا

د، حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به  هر افغان است تعيين ساعت كار، رخصتي با مز
نظيم مي د  آن توسط قانون ت و انتخاب شغل و خرقه، در محدوده احكام قانون، آزا گردد 

ي.»باشد مي انون اساسي  كه ا ن موارد بايد در قانون كار كشور به روشني ماده چهل و هشتم ق
نگرفته است ين قسمت كار جدي صورت  نه در ا د، كه تا هنوز متأسفا   . تنظيم گرد
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تي كه كار مي: حق داشتن اموال و تصرف در آن- 6 وق خودش مالك . كند  هر انساني 
ل. شود نتيجه كارش مي ين نتيجه به كسي ديگر تع دو ا و . ق ندار فرضاً اگر يك زن كار كند 

ر از نزديكان او بردارد ا پدر و كسي ديگ ين. نتيجه كارش، شوهر، ي ين يك ستم است مگر ا كه ا
دگي مشترك خرج كند مشكلي نيست   .4خودش بخواهد كه در زن

تعلق ب است، از هر مجراي مشروعي كه بهه اما مال م آورده باشد، چه نتيجه دستخودش 
ين مال را به ارث برده باشد و يا اين كار كردن ته باشد و امثال اش باشد و چه ا كه انعام گرف

است و زن بودن هيچ گونه  اختيار خودش  تصرف در آن هم در  آن به هر صورت حق 
اموال ايجاد نمي تصرف در  تملك و در حق  تي در حق  لي . كند محدودي اگر زن مالك اموا و 

م رساند، چه در راه خدا چه براي تواند آن يباشد به هر جاي كه خواسته باشد  را به مصرف ب
ين سرمايه ا ا نع گذاري و ي و هيچ كس حق ما د است  ين موارد آزا به كسي ببخشد در همة ا كه 

لكه . شدن را نخواهد داشت يست ب ات وجود دارد كه تنها براي زن هم ن استثنائ اما بعضي 
د و چه زن حق ندارند حتا در اموال شود، بعضي تصرفات را چه مر مردان را هم شامل مي
ين. شخصي شان انجام دهند د يا در مانند ا ش را آتش بزن تمام ثروت و اموال كه كسي بخواهد 

ك  استفاده كند كه تمام شهروندان ي راه خالف مصالح ملي به كار بيندازد و در مسيري 
ز آن مضرر شوند اخالقي و هم از. جامعه ا ين گونه تصرفات هم از لحاظ  اسالمي و هم ا  لحاظ 

ين زن و مرد نيست وع است و فرقي ب ن حقوق ممن و قانون اساسي كشور . از نظر دانشمندا
ر گونه تعرض مصوون مي ز ه د را ا ند در ماده چهلم قانون اساسي آمده  ملكيت شخصي افرا دا

از كسب ملكيت و تصرف در آن منع . ملكيت از تعرض مصوون است«: است هيچ شخصي 
  . » در حدود احكام قانونشود مگر نمي
ولو . خواهد در جامعه زندگي كند انساني كه مي:  حق مصوون بودن و داشتن امنيت- 7

ه امنيت دارد از هر قشر، جنس و از هر طبقه باشد نياز ب بايد محيطي باشد كه در آن جاه، . اي 
باشد و كسي متعرض، حقوق و شوون آزادي و هاي شهرونديمال، عزت و آبرويش مصوون   

است كه هر شهروندي دارد ترين خواستهترين و مهمامنيت بزرگ. انساني او نشود و اين . اي 
و هم در كل جامعه تأمين شود پدر و چه در خانة شوهر  نة  ه . نياز براي زن چه در خا در خان

ا كه پدر (پدر  ه اين معن ش را پيش از سن قانوني و بدون رضايت او در  ديگر نتواند دخترب
دختر به شوهر دهدبدل پو اگر امنيت) ل زياد بدون كدام مشوره  د و  اش در خانه و جامعه مور

                                                  
محمدحسين فضل-  4 سالمي، ص   سيد  حقوق ا ه زن در  يگا و جا   . 19اهللا ، نقش 
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تن حق د زن براي گرف بگيرد حق دار دگاهتجاوز قرار  هاي كشور مراجعه كند كه حق اش به دا
و مرجي در جامعه روي نمي مسلمي انساني و شهروندي دهد اش است و اگر مزاحم و هرج 

ز خمي يماً ا اع كند و حقتواند مستق دف    . 5اش را بگيردودش 
د، زن هم مي ين جهت هيچ تفاوتي ندار تواند زماني كه مورد تجاوز يا  كه زن و مرد در ا

ئه دهد ظلم قرار گيرد شكايت درج كند، مي . تواند مراحل تعقيب قانوني شكايت خود را ارا
احقاق حقوق د، خودش براي  بگير اع از حقوكيل  و يا براي دف دگاه صحبت كند اش دراش   دا

اع و احقاق حق اگر براي دف ا و حتا  ن اعمال ر اشد آ قدام ديگري الزم ب اش مسافرت يا هر ا
نمي. انجام دهد نفي  يعي را  ين حق طب و اگر نگاهي  به  اسالم هم بعنوان يك مكتب ا كند 

اسالم به ويژه فاطمه زهرا  دخت بزرگوار پيامبر اسالم و همسر حضرت )س(سيره زنان صدر 
و )س(حضرت فاطمه. بينيم  را مي)ع( ليع ني بحث  ن، سخنرا ز حق خودشا تن و دفاع ا  براي گرف

ز مردم سخن مي)ص(كنند، در مسجد پيامبراستدالل مي گويند و مسووالن   درحضور انبوهي ا
ها مسايل روشن و آشكاري است كه  اين. كه حق خود را بگيردكنند، براي اين يضاح ميترا اس

: كشم يا ديگران بگويند خجالت مي: كه زن بگويدشود نه اين اسالم ديده ميدر دين مقدس 
ن به د ديگرا ا مطالبه كند، باي و زشت است كه زن حق خودش ر وع بودن در قبيح  عنوان همن

تن حق ها بهتر و راحتاين قسمت كمك كنند تا زن   . شان حركت كنندتر بتوانند براي گرف
ري حق زندگي كردن در سايه قان- 8 ات زندگي : ون و قانونگذا وجود قانون از ضروري

نسان است اشند و مسلماً . اجتماعي ا ري سهيم ب زن و مرد هر دو حق دارند كه در قانونگذا
و از مزاياي آن بهره دگي كنند  د  كسي نمي. مند شوند حق دارند كه در سايه اين قانون زن توان

ا تواند زن  نمي. ل شوديكه در اين زمينه تبعيضي قا ري منع كند ي را از دخالت در قانونگذا
ز حمايت قانون محروم كند   . كسي را به خاطر زن بودن او ا

ازمندي جامعه به حكومت، امر قطعي و محرز :  حق مشاركت درحكومت- 9 اصل ني
است كه حكومتي عهده و الزمه اجراي قانون اين  اشد دار سامان است  نظام جامعه ب زن . دهي 

د ميعنوو مرد هر دو به دخالت در تعيين سرنوشت خود را دارن ني كه حق  توانند  ان شهروندا
اشند ن سهيم ب تعيين آ ين كار نيز حق همه است. در حكومت و در  . طبعاً حضور در مقدمات ا

                                                  
زن، ص -5 ا حقوق وظايف  يي ب يني، آشنا م ام   .191 ابراهي
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و گروه ايجاد تشكل وع  هاي صنفي و سياسي، شركت در احزاب  ات و هر ن در انتخاب ها، حضور 
زنان استفعاليت سياسي جزء حقوق مردم و از    .6جمله 

ه توانند تشكل بنابراين اصل زنان هم مي يي ب ن، ها وجود بياورند و از حقوق خود شا
ها نبايد فقط به فكر امور خودشان باشند آن. كشورشان و از حقوق مردان و زنان دفاع كنند

. بودتر خواهند  اگر به اين فكر باشند خيلي موفق. بلكه بايد به فكر حقوق ديگران نيز باشند
بل و مرزبندي و  نبايد به تقا ين شرعي  من زد، زنان بايد با حفظ مواز ها ، ميان زن و مرد دا

ن نسا ماده سي. ها فعاليت كنندضوابط قانوني براي كل جامعه و براي همه ا وپنجم قانون  در 
تي آمده است كه اساسي كشور بدون محدوديت اتباع «: هاي جنسي، قومي، سمتي و طبقا

تشكيل دهندافغانستان  احزاب سياسي  بق به احكام قانون  ماده قانون » .حق دارند مطا ين  ا
ه ن را ب تأييد ميمشاركت سياسي زنا   . كند عنوان نصف از جامعه 

نگونه كه مرد حق دارد ازدواج كند، زن هم ): حق ازدواج( حق انتخاب همسر - 10 هما
تي به سن ازدواج رسيد حق دارد كه شوهري برايش انتخاب ك ر وق ند، زن در انتخاب شوه

ا ترك آن مجبور كند آزاد است و كسي نمي به ازدواج و ي د  هيچ فردي نمي. تواند او را  توان
ه  نه خانواده و ن نه مادر،  در،  دختر يا زني را مجبور به ازدواج با فرد خاصي نمايد، نه پ

حميلي وادار كند هيچ اج ت ه ازدو ا ب او ر نسان در انت. كس ديگري حق ندارد  خاب همسر كامالً ا
حميل ندارد   . آزاد است و كسي حق جبر و ت

نسان وجود فرزند را :  حق داشتن فرزند-11 است و ا فرزند داشتن، نياز و حق طبيعي 
ن. داند ادامة بقاي خود مي د هما د فرزند داشته باشد زن هم حق دار طور كه مرد حق دار

اگر مردي ب بچه اشد، يعني  دي داشته ب بگويد كه من اصالً نميدار شود و فرزن خواهم  ه زنش 
اشم، از جهت خودش مي ين مورد نبايد ناديده  بچه داشته ب تواند بگويد؛ اما حق زن در ا

د به نحوي حقوق هر دو را حفظ كنند. گرفته شود ين مدني باي ين قوان ه . بنابر ا بطه ب در را
ا بر طب ن خود ر ا مردي حق دارد كه فرزندا هتربيت فرزند نيز هر زن ي اش تربيت كند، ق دلخوا

است كه در درون هر زن و مردي وجود دارد اين خواسته احساسي    . اي طبيعي و 
نساني حق تحصيل است، كه : )تحصيل(دست آوردن علم  حق به-12 يكي از حقوق ا

ين  تي ب زهم تفاو د، زن هم به) مرد و زن(در اين قسمت با د  عنوان انسان ميوجود ندار توان
و يمايد  مرد هم ميتحصيل نمايد  ين راه را بپ اسالم . تواند ا ين عمل را مكتب  كه خوشبختانه ا

                                                  
يران، ص - 6 ان در ا ركت سياسي زن ، مشا ن مصفا   .66 نسري
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براي هر فردي از جامعه، بدون در نظرداشت جنسيت، رنگ، قيافه، ثروت فرض قرار داده 
  .7»آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است« است

به نظريا در اين قسمت كه زن مي بق  ت پيشوايان دين زنان تواند تحصيل كند يا خير مطا
حمداهللا قانون اساسي كشور در رابطه هيچ كدام قيد و شرطي . در تحصيل علم آزاد اند كه ال

و  را اعمال نمي اجباري دانسته است  وسط را  ماده چهل و سوم فرا گرفتن دوره مت كند حتا در 
ين قانون آمده كه  و دولت مكلف است به منظور ايجاد توا«در ماده چهل و چهارم ا زن 

ن پرگرام يم و براي زنا دانكشاف تعل نماي    .»هاي موثر طرح و تطبيق 
 زن و مرد هر دو موجود عاقل است كه عقل داشتن : حق انديشيدن و باور داشتن-13

ا و فكر كردن از ويژگي تي كه همچو خصوصيت فطري ر است وق تي هر دو  هاي فطري و ذا
پي انديشه. ازد و فكر كندرا به كار بيندباشد، حق دارد كه آن دارا مي هايش  مسلماً انساني در 

اخروي و امثال  به يك عقيده و باوري مي وي و  اور يا نسبت به مسائل معن رسد، اين عقيده و ب
ا در مورد مسا اين به هر حال عقيده انسان محترم يهاست، ي اجتماعي و روزمرة دنيوي،  ل 
م. از هر راهي كه كسب كرده باشد. است لي ديگران  توانند به او توصيه كنند، و از او  يب

و بحث كنند و عقيده ا  بخواهند كه در باورهايش تجديد نظر كند با ا ند ام بطال كن ش را ا ا
ري؟ يا يك فرد فكر كرده و هنوز نتوانسته به  نمي و عقيده را دا باور  ين  بگويند كه چرا ا توانند 

پي ببرد د  نمي. وجود خدا  ر قرار دا و را تحت فشا نيتوان ا و زندا ا تو  و محاكمه  اش كرد كه چر
است عقيده و يا باوري پيدا كند مي! اي پيدا كني؟ اي عقيده نتوانسته نسته  توانند  خوب نتوا

يي بگويند اين گونه فكر كن تا باورت درست شود برايش استدالل كنند، راهنما . اش كنند و 
يد نرسيده هاي كه شما ميمن به حرف: اگر در نهايت گفت ينتوان به نمي. مازن كه به خاطر ا

ات كرد عقيده رسيده يا در آن شك دارد او را مجاز ز  و در اينجا بايد بگويم كه عده. اي ن اي ا
ن را با آزادي دانشمندان حقوق غير اسالمي به حكم اسالم درباره مرتد اعتراض دارند و آ

نسان در تفاوت ميعقيده به يعي ا ه : گويند  ميدانند و عنوان يكي از حقوقي طب ني ب اگر مسلما
ات آن برايش زير سوال رفت نتوانست آن يكي از ضروري ا بپذيرد،  هر دليلي حقانيت دين يا  ر

و سلب مي اسالمي در اين مورد چنين جواب شما چرا حق زندگي كردن از ا و علماي  كنيد؟ 
وق اجتماع: دارند لكه به حق به حقوق طبيعي انسان نيست ب وضوع مربوط  ين م و كه ا ي 

بالً جامعه هم حقوقي دارد كه . گردد سياسي انسان بر مي د متقا همان قسمي كه فرد حق دار
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اسالمي به ات در ابتداي ظهور  رضاً بعضي اوق ني، بايد محفوظ بماند، ف عنوان يك دين آسما
ار به و  شان دستور ميدوستانبعضي از كف ين دين را بپذيريد  دادند كه اول بياييد پيروي از ا

ن پس ا ين دين بيزاري بجوييد و آ ز اينكه بعنوان مسلمان شناخته شديد از اسالم و پيامبر ا
نمود كنيد    . 8را باطل وا

يه اين توطئه د براي كه پا ن اسالم بو به  هاي دشمنا زل كند و  ا متزل هاي ايمان و باور مردم ر
نگيزه ه بزنند يكي از ا وق همين جهت است جامعه مسلمان ضرب   . هاي حكم ف

است  كه عقيدهكسي اشد برايش محترم  اوري رسيده ب د از هم . اي پيدا كرده و به ب زن و مر
ا . كند فرقي نمي اگر بن به ابراز عقيده برسد، يعني  اعتقاد فراتر رفته و  اگر از حد داشتن  اما 

يگران كه آن باشد كسي با اظهار عقيده شخصي شان محترم است   ها هم عقيده اش به اعتقاد د
د كند، ايناي و لطمه اجتماعي حدومرز آزاديار ين  و جا بايد حقوق و قوان ها را تعيين كند 

ا ايجاب خواهد كرد، همه حقوق انساني اين خصوصيت  طبعاً محدوديت و مقررات خاصي ر ها 
رحله عينيت اجتماعي مي به م تي  اخواه رسند، خوا را دارند كه وق بل   با تزاحمهن هاي مقا

ي شوند كه اين تزاحم مي اجازه نميها و تحقق پيدا دهند كه آن ي  ها به همين صورت بسط 
به قالب لكه  ح كنند، ب ين اصول بايد با حفظ مصال ها و مجاري خاصي نيازمندند و روح ا

ين همه بتوانند  ين قوان اساسي و حقوق مدني دميده شود تا در سايه ا ين  عمومي در قالب قوان
و آزادي دي كسي موجب سلب آزادي مند هاي ممكن بهره از حداكثر حقوق   شوند و آزا
نگردد اگر كسي به  فرض از لوازم و پيش. ديگري يا ديگران  ين است كه  هاي آزادي عقيده ا
ين حق او است و كسي  مقتضاي عقيده ديني م دهد، ا اش، مراسم و مناسك خاصي را انجا

و مزاحمش بشود نع  نستان چنين آمده. نبايد ما افغا استدرماده دوم قانون اساسي  دين «:  
نستان، دين مقدس اسالم است فغا اسالمي ا پيروان ساير اديان در پيروي از . دولت جمهوري 

ني ن قانون آزاد مي دين و اجراي مراسم دي ن در حدود امكا ز .»باشند شا ين ماده ا  گر چه ا
چه كه مفهوم آزادي  قانون آزادي در جهت اجراي مناسك ديني را روشن كرده است؛ اما آن

ن ياست خيلي فراتر از اين مساعقيده  است كه در قانون چيزي اشاره نكرده است فرضاً انسا ل 
اسالم به دين ديگري تغيير عقيده مي اسالم موضعاز دين  ن  دهد،  است كه هما اش روشن 

د زي واضحي ندار اساسي كشور در اين مورد چي ا قانون     . 9حكم ارتداد را دارد ام
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ن:  حق تكامل-14 نساز آ نجا كه ا شود و از آن  عنوان بهترين مخلوق محسوب ميها بها
تي حيواني داراي به ين مخلوق بر عالوه خصوصيا نام خليفه خداوند بروي كره زمين ياد شده، ا

است ني و پيشرفت عقلي  د و ظرفيت تكامل روحا د . استعدا د اين حق وجود دار براي زن و مر
نماي تالش  لي معنوي  لي روحي و كماالت نفساني كه براي رسيدن به مقامات عا به تعا ند و 
د امر را ندار ين     .10نايل شوند و كسي حق ممانعت از ا

ه اين ين حقوق را ها اجمالي بود از حقوقي كه زن ب عنوان انسان بودن دارد، همه ملزمند ا
و  هي  استيفاي آن همرا ند بلكه بايد براي  بپذيرند و احترام كنند و نه تنها كارشكني نكن

بك ن. نندكمك هم  بايد وسيله يعني حكومت و هما ين حقند و  د جامعه ضامن ا طور ديگر افرا
ين حق را براي زنان كشور فراهم كنند به ا   .  رسيدن 

  در اقوام مختلفارث زن 

اجتماعي عصر خود، ارتباط   از كهن:تاريخچه مل اقتصادي و  ترين ادوار، بشر به لحاظ عوا
. هت بقاي آن نيز به تناسب قوانيني وضع كرده استتنگاتنگي با مقوله ثروت داشته و در ج

ات مربوط  از جمله قوانيني كه در محافظت از اموال نقش مهمي ايفا مي د، مجموعه مقرر كر
ين حقيقت كه با مرگ آدمي نقش اموال وي پايان نمي وجه به ا د به ارث بوده است ت گير

نده از  متفكران را بر مي رجاي ما نگيخت كه براي اموال ب . درگذشتگان نظامي بنياد نهندا
ن قرابت به طور طبيعي موجب ايجاد عالقه و احساس روحي بين خويشاوندان است و بستگا

تصرف اموال وي و به پس در  د و مدد كارش هستند  دست نزديك متوفي در زمان حيات او يا
لكيت آن از هر شخص ديگر سزاوارترند د ريشه. آوردن ما رث باي  سنتي اي در نتيجه براي ا

و تكامل ريشه فطري، فراهم آمده است اً . قايل شد كه در نتيجه تحول  ين تفكر تقريب اساس ا
است هرچند كه در شماره و نوع اين وارثان اختالف  نزد همه اديان و شرايع كهن يكسان 

هميت موضوع ارث همواره محاكمي براي فيصله دادن به اختالف ناشي . وجود دارد حاظ ا به ل
افراد بزرگي عهده دار حل و فصل آن مشكل از دارايي  ده از متوفي تشكيل و  بجامان

و مقابله اثر  شده مي ز » محمدبن موسي خوارزمي«اند به طور كه نيمي از كتاب الجبر  كه ا
شود و يا كتاب الوصايا به حل مسايل  ترين كتب رياضي در تاريخ علم محسوب ميبزرگ

  . تصاص يافته استناشي از ارث با اسلوب و روش رياضي اخ
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ز الواح دوازده آن:ارث در رم قديم  - 1 ز  چنان كه ا گانه دوستينن امپراطور بزرگ رم، كه ا
رث محروم  ترين اسناد تاريخي حقوق رم است برمي كهن و زنان به طور كلي از ا د، دختران  آي
و ميراث منحصراً به اوالد ذكور متعلق بوده است بوده دورتر، يعني ز. اند  » كاتو«مان در زمان 

ر  هيچ كس نمي ر اختيا نه، شوه ين كه فرزند منحصر وي باشد يا  ا اعم از ا دختر ر توانست 
دهد رث خويشتن قرار  ا نكرده وا اجازه مي. كرده ي داد كه  بر اساس همين تفكر، قانون صريحاً 

دواج كند رث پدر از ا وا است، حق دارد ب ر از ميراث پدر محروم  ر متوف. چون دخت كايعني اگ   ي
ت، مشروط بر اين پسر و يك دختر مي ا  كه از يك مادر متولد شده باشند ميداش توانستند ب

اج كنند   .11هم ازدو
دختر دارد مي« نداشته باشد، چند  تواند براي يكي از دختران خود شوهر  اگر پدري پسر 

و را به رث خود قرار دهدبرگزيند و ا ركز علم و فلسفه در آن12»جاي پسر وا در م ن  در آتن   زما
اگر از متوف اعده حاكم بود كه  ني اعظم مسوول ااين ق ند، مقام روحا رث دختر باقي ما  تنها وا

ر را داشت در رم قديم زنان نه   ميااداره اموال فرد متوف تصرف در اموال وارث دخت شد و حق 
و انساني رث بلكه از ساير حقوق مدني  اقد اهليت محسوب ميتنها از ا د و ف -اش محروم بودن

يمومت شوهر يا برادر يا پسر و يا يكي از خويشاوندان ذكور  دند و ميش بايست هميشه تحت ق
ين قيموميت مقدم بود ينه  اين ب.13منتسب به شوهر باشند و شوهر در اعمال ا ست  امعناي ا

و  كه در متمدن دگاه فيلسوفان مثل افالطون، ارسطو  تن كه زا ترين شهر در آن زمان يعني آ
ا ينسقراط و ديگر  پي  شخاص مثل ا به اصل انسان بودن جنس زن  نستند كه  د، نتوا ها بو
به ول كنندببردند و زن را  ند قب ني را دارا ا ها  اين. عنوان يك موجودي كه خصوصيات انسا

به زن است كه مسلماً حقوق  وع نگرش منفي مردان از قديم االيام نسبت  همه نشان دهنده ن
ا نقض مي وق زن  ر  . كنند بشر و مخصوصاً حق

ر : بابل  - 2 بي، پدر حق داشت وصيت كند كه اموال غي بل بر مبناي قانون حمورا در با
به پسر مورد عالقه و محبوب تي  منقول را  دختر در صور بق با اين قانون فرزند  اش بدهند، مطا

ته باشد ارث دريافت مي وقتي شوهرش فوت . كرد كه در هنگام عروسي جهيزيه نگرف زن 
ز امو مي د نيز ا نال باقي مانده شوهر چيزي بهكر افت مي عنوا بي . كرد  هديه دري قانون حمورا

                                                  

جمه، نصراهللا فلسفي ص - 11 تمدن قديم، تر    .67-66 دو كوالنژ، فوستل، 
قوانين،   افالطون، روح- 12   .386ال
  .194 ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص - 13
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ين قانون به نقل از ويل رث اختصاص دارد، و ا يل ا دورانت در تاريخ  كه سه ماده آن به مسا
ين قانون را به صورت  رث در ا لي مواد مربوط به ا له دارد، كه محتوا تمدن، قدمت چهارهزار سا

 . نويسم فشرده مي

ين اسالمي به نظر مي) الف بي مثل قوان رث در قانون حمورا رث، مورث،(رسد  اركان ا  وا
  .14)تركه
رث بدين صورت تقسيم مي) ب است  طبقات ا  اخوه -  زوجات-  اوالد اناث- اوالد ذكور(شده 

  .) و رضاعه
ته شد و فرزند خوانده ه) ج رث فرزند خواندگي در اين قانون پذيرف مان كنيز زادگان ا
  .برده است مي
تي نيز داشته است همان) د رسهم االرث خود امتيازا ر متوفي عالوه ب پسر پسر صغي گونه كه 

  .بزرگ امتيازاتي داشت
به) ه ين قانون چيزي  د به زوجه نازا مي )نه سهم االرث(عنوان هبه طبق ا   . دادن
و  اگر زني مي) و ركه او به برادر شوهر ا نداشت، ت   . رسيد يم) نه اخوه(مرد و از شوهر فرزندي 
رث محروم نمايد كه از آن موارد  خواست مي مورث هرگاه مي) ز توانست ورثه خود را از ا

اگر فرزند خوانده تخلف مي و نيز  رعايت بزرگساالني مورث بود  -خانه پدر اصليكرد و به عدم 

رث محروم مي اش مي   . شد رفت از ا
ا مي) ض نستند  آمدند مي فرزنداني كه از كنيزگان بدني دي خود از بهتوا رث آزا به ا جاي مطال

   15بردگي را مطالبه كنند
به :  ايران باستان- 3 يع  اج نوعي ب ر بود و ازدو ر پدر شاهي استوا اساس خانواده ب  در ايران 

ال بود كه در معرض خريد و فروش واقع مي شمار مي  يي .  شد رفت و زن جرء امو در سرود صا
استان باقي مانده است  پدران از خداوند مسألت «: ها آمده استددر آن سروكه از ايرانيان ب

نعمت نمي دختران را از  رشتگان  روزي كند و ف يشان دختر  هاي كه خداوند به  كنند كه به ا
خشد ب مي آدمي  ن .16»آورند حساب نميه ب يي وجود داشته و آ  يك قاعده در ميان نژاد آريا

رث بوده است دختران از ا اگر پدر مي.  هم محروميت  د  اما  دواج نكرده بو و دختر از مرد 

                                                  

ثر ص - 14   .90 همان ا
يعزيزاهللا ف - 15 هاي دين قليه  زبث ا يران، ص . همي، ا و ا   25درحقوق اسالم 
تمدن، ص - 16 تاريخ  رانت،     551 ويل دو
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دگي نيز در  . 17توانست از تركه به اندازه نصف سهم پسر برخوردار شود مي نظام فرزند خوان
رث تلقي مي و فرزند خوانده وا و  ايران معمول بوده  ن يك مرد  زنان ا شده در ميان همسرا
با نام خاص خوانده، مي تي داشتند و هريك  وب درجا نان ممكن بود كه تر ميان زشده زن محب

ه رسد كه به درجهب ز ارث بهرهاي ب   . مند گرددعنوان يكي از پسران شوهر تلقي و ا
و چين-4 يي كه در عصر :  جاپان  ا جا و چاپان پدر حكومت مطلقه داشت ت  در چين 
پدر حق اين را داشت كه زن و فرزندان شان را در بازار بفروشد و يا زنش را » كنفوسيوس«

ينبه قتل برسان ريد و زن محكوم بود كه براي ا اش را نسبت به شوهر به اثبات كه وفادا
ه.  برساند دار در نزد خدايش صوص مادران بارخبايد خود را بكشد در چين مادران دركل و ب
پسري به دعا مي د و هميشه آرزو داشتند كه  د و در كردن رث جدنيا بياورن دختران از ا اپان 

ول اگر همه فر.  محروم بودند زندان پدر دختر بودند پدر مجبور بود كه پسري را به فرزند قب
ا  دخترانش ر ا هم داشت كه  ني ر ين كار غير انسا رث خود قرار دهد و حق ا و را وا كند و ا

بفروشدجهت بردگي و يا روسپي   . 18گري 
ين :  هند-5 و« در هند مطابق مجموعه قوان ت، » مان ن سانسكريت تحرير شده اس كه به زبا
د و ميزنان ز  گرفتند بايد زنان تحت قيمومت مردان قرار مي  از ارث محروم بودن  در بعض ا

به ارث مي بعد از مرگ شوهرش مانند ساير تركه  اساس رسم  قبايل هند، زن  رسيد و يا بر 
ا جسد شوهرش در آتش سوزانده مي» ساتي« ا او را خفه مي زن همراه ب و  شد و ي د  كردن

ري زن نسبت به شوهرش  يهمراه جسد شوهر در گور م ن دهندة وفادا ين رسم نشا نهادند و ا
ين ورثه تقسيم  محسوب مي بعد از وفات همسرش، ب يل هند زن  شده و در برخي قبا

اشاره مي. 19شد مي به آن  است كه  ارث  به مسأله  يم درقانون مانو چند ماده آن مربوط    . كن
دختر ارشد است) الف   . معبد شخصي پدر حق االرث پسر يا 
ز ما ترك پدر داده شود) ب وفات پدر متولد شود بايد هزينه عروسي ا دختري پس از    . اگر 

م بلوغ  در خانواده او باقي مي لغ متوفي تا هنگا االرث فرزندان نا با ند سهم    . ما
از اصل تركه او پرداخت) بدهي او( هاي متوفي دهش) د   . را بايد 

                                                  

يزان ج - 17 تفسيرام ، طباطباي،     205، ص 4 عالمه
ج- 18    1066 ص 3 ويل دورانت، تاريخ تمدن 
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به ) ه ز پدر  فرزند خواندگي رفته است ميفرزندي كه به علت فقر مادي پدر خود  تواند ا
  . خود ارث ببرد

ني از پدر خوانده خود ارث ميهفرزند خواند) و ه امر فرزند  برد كه بعد از بلوغ  زما ، رضايت ب
  . 20خواندگي خود داده باشد

  :  عصر جاهليت عرب- 6

ز جاهليت در عرب              كه زن از ميراث ماندي خشك لب   رسم بعد ا
  دادند هيچ         برزن و كودك نمي           افزون بود ارث اندربسيج  گرچه

رث بر اساس جنگاوري و سلحشوري استوار بود وق .  در عصرجاهليت عرب ا يكي از حق
رث را در عصرجاهليت عرب استدانان اسباب ا وغ  قرابت مرد بودن: ها چنين شمرده  ، به بل

رث محروم بودند و بهره، بنابر رسيدن و قدرت داشتن حمل سالح اي  اين زنان و كودكان از ا
يگر او به ارث مي.  نداشتند همانند اموال د ين .  رسيدو بعد از مرگ شوهر زن او  و رسم بر ا

اث ذكور پارچه وت كرده است  بود، زماني كه يكي از ور اي بر خيمه زن كه شوهرش ف
ر  را بهتوانست زن آمد و مي ،  زن به تصاحب او در مي افكند مي نكاح خود يا به نكاح كسي ديگ

بگيرد ز او كابين  تن چيزي از زن به در آورد و ا در مقابل گرف به، يا  حال خودش نام وجه، زن را 
رسوم بود.  رها نمايد به گور كردن دختران هم م بعضي از اعراب جاهل و متعصب زنده    .21نزد 

تفسير آيات  ز جزء وارثان  سوره نسأ كه ز14 و 11عالمه طباطباي در  دختران را ني وجه و 
اوس«نام مردي انصاري به: شمارد، چنين آورده اند كه مي لي» ثعلبه بن  كه از دنيا رفت در حا

و  از او زوجه و دختري باقي مانده بود، ولي برادر متوقي تمامي  تركه را برداشت و به زوجه 
امبر شكايتفا چيزي نداد، زن متوفادختري متو در نزد پي رد وقتي رسول خدا از برادر ك.  

دختر متو له را سوال كرد برادر متوقي چنين استدالل كرد، چون زوجه و  ين مسأ امتوقي ا  ف
رث محروم شوند ز ا ند، بايد ا با دشمن نست ين زمان بود كه  قادر به اسب سواري و جنگ  ، در ا

زل گرديد  وندا مردان را سهمي«آيات مذكور نا ز ترك پدر و مادر و خويشا ن  ن مي ا و زنا رسد 
ندگي برخورد» تركه كم باشد يا زياد  را هم سهمي از  رث  و قرآن كريم با مسأله فرزند خوا ، و ا

                                                  
   706 همان ص - 20
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د يعني  ن را ملغي نمو ر «از طريق آ ن شما را چون فرزندان شما قرا د خواندگا خداوند فرزن
  .22)33/5احزاب ( »نداده است

خشي از احكام به شمار در فقه اسالمي، قواعد و مقررا:  اسالم وارث زن- 7 رث ب ت ا
است و اسالم  كه ارث ميآيد كساني مي رث و سهم و فرض آنان مشخص شده  د، طبقات ا برن

رث كامال رد مي ام را در قسمت ا و همين  گرايان حقوق  يل عده كند  اي از علماي حقوق در  دل
ن رث آ ني ا ا ندي مب   . كنند دو دسته تقسيم ميرا بهتقسيم ب

  اُم شيوه ارث ) الف

نشمندان اسالمي از آن:شيوه ارث اسالم) ب يي كه دا رق  جا ين مقوله ارث و وصيت ف ب
است يل  ث نموده ، فقها وصيت را در كتاب العطايا زياد قا و بح و وقف آورده  اند، ، در كنار هبه 

است ولي وصيت را عقد مي تملك قهري  ن دانند و عده زيرا كه ازث وسيله  را در زمره اي آ
رث دو عنوان كامال جداگانه.  اندشمردهايقاعات  ا هم هيچ در حقوق اسالم وصيت وا و ب اند 

ين موضوع باشد وجه ا وسيد سيد مصطفي داماد مي. پيوندي ندارند و بايد قانون نويسان مت : ن
ا هم دارند« ارتباط ب ك ويژگي برخودار مي ارث و وصيت يك  و  ، از ي و آن اين كه اراده  باشند 

ن نسا به محدودهها سلطه ا اني پس از مرگش گسترش  را بر اموال و اقاربشان  هاي زم
  . »دهند مي

نظر اند كه زنان در مسأله ارث نصف مردان است ني به اتفاق آرا به اين  يعني . علماي دي
ال او قسمتااگرمتوف و هم پسرداشته باشد بعد از مركش امو و براي   هم دختر  ، قسمت شده 

دخترا ته ميپسران دوقسمت و براي  ين ن يك قسمت در نظر گرف كه همه شود با توجه بر ا
و ولي منتقدين  صدا ادعا ميمسلمانان به يك است؛  نه دين كامل و برحق  اسالم يگا كنند كه 

له را نقد مي د در نظر گرفته شده  اسالم همين مسأ در بعضي موارد نصف مر كنند كه چرا زن 
ه. است رث، شهادت و امثال و مثالدر مسايل چون ا م و در برخي موارد ديگر مثل قضاوت 

ض حقوق بشري .  دهد امامت اصال به زن اجازه نمي ين خود نقض حقوق زن و در كل نق كه ا
تقدين اسالم چنين استدالل مي و علمايي اسالمي . است بطه به انتقاد من ند  در را و در  كن

چه در اداي حقوق مادي اهميت زياد دارد  موضوع ارث مي مراعات نمودن اصل گويند كه آن
ت اكيد بر اين دارند كه از دنياينظريه پا به عرصه واقعي يمعدالت است و ت د .  ها بگذار خداون

                                                  
، ارث- 22    15 ص  جعفر لنگرودي 
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دي بر زن  ا ببرد ولي هيچ مسووليت ما رموده است كه زن نصف سهم االرث مرد ر مقرر ف
تضاي زندگي زناشودر عوض پرداخت نفقه زن و فرزند و جزآن.  فرض نكرده است ي يها كه اق

 زن مسوول تامين مخارج خود هم نيست و هيج ا، حت ، وظيفه مرد است نه زن است
ندارد مسووليت در جهت تقبل هزينه ين مسووليت. هاي فرزندان  د ا ها همه جزء وظايف مر

،  اگر زنان طالب اين باشند كه در بين مردان و زنان مساوات بر قرار گردد نه عدالت.  است
د پيش قدم شود چونپس در اين صورت مردان  اگر نصف ارث را ميباي بل  كه زن  برد در مقا

ين زمينه ندارد.  مرد عهده دار پرداخت مهريه و نفقه زن است ر .  و زن هيچ مسووليتي در ا اگ
هاي بسيار سنگين بر عهده او نهاد شده  اما مسووليت. مرد را دو برابر سهم االرث زن است

ندارد، اين كجا و نقص انسانيت زن .  است كجا ؟ و اين مسأله به نقص انسانيت زن هيچ ربطي 
دل ميان حقوق و وظايف و مسووليت ز تعا ز .  گيرد هاي شان نشات مي بلكه ا تي من ا وق

رخوردار مي نم كه موظف به چه وظايف و مسووليت حقوقي خاص ب د ببي هايي هستم شوم باي
ن حق و وظيفه توازن ا و چگونه مي ين عرصه ميا د كرد؟ و جوهره موضوع همين توان در ا يجا

ن خون. است و يا هما بطه به موضوع ديه  ك چون. گونه استبها استدالل هميندر را كه ديه ي
است كه در موضوع ارث بحث شد . مرد دو برابر ديه يك زن است دليل همان دليلي  پس 

ين ا متحميل تري رهاي اقتصادي بش، زيان كه اگر مردي از يك خانواده كشته شوديعني ا
ن.  كه زني را اعضاي خانواده از دست بدهدشود تا اين مي آور خانه است و زن در زيرا مرد نا

  . 23اين خصوص مسووليتي ندارد
اسالمي اكثريت تمام و با قطعيت اعالم مي دانشمندان  له   به  دارند كه منش حقوقي مسأ

ل ا يل م يست بلكه به توازن در مسا و يا حقوق زن ن و نقض انسانيت  و مادي در عرصه حقوق  ي 
بقره آيه  گردد در قرآن كريم تكاليف بر مي ن  « . صراحت دارد228، سوره  وزنان را بر مردا
است هن لباس «خوانيم   درجاي ديگر سوره بقره مي.»طور كه مردان را بر زنان همانحقي 

تن آنان هس: ترجمه» لكم و انتم لباس لهن هن  تن شما و شما پيرا هن    . تيدآنان پيرا
ته است: گواهي زن در اسالم هي زن را پذيرف ين .  اسالم در اصل گوا يم در ا رآن كر در ق

االخري «رابطه آمده است  احداهما  تضل احداهما فتذكر  رجمه»ان  ن: ت ز آ ها اگر يكي ا
ا .  )282/بقره  (راموش كرد آن ديگري بيادش اندازدف ول است ام اسالم مقب هي زن در نزد  گوا

ز گواهي دو زن  ين معنا نيست كه زن ا به ا هي يك مرد برابر نهاده شده است و اين  با گوا

                                                  
،ص - 23 سالم  حقوق ا زن در  جايگاه  محمد حسين فصل اهللا ،نقش و     23 سيد 
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ندازه نصف مرد است ني به ا .  علت را در فراموش كاري جنس زنان دانسته است.  لحاظ انسا
ريزيرا نزاع احساس را به سوي متهم يا مدعي ها و در گي ها در اكثر مواقع حالت عاطفه و 
ين يك خصوص.  دهد سوق مي و .  يت هر انسان استو ا اً بدون تدقيق در اصل  ن غالب به ويژه آ

طور طبيعي و فطري به اين سمت زن به.  ، تحت تاثير عنصر عاطفه قرار داريم منشا دعاوي
ري از خود نشان مي يظ زيرا جنبه.  دهد گرايش بست احساسي و عاطفي زن غل د  هاي  تر از مر

د نيكوست و مقتضاي م ين در جاي خو ر است كه ا نه ب است،  ادر و همسر و زن بودن وي 
نسانيت او نقصي در ا ين. خاسته از  است آننكتة دقيق ديگري كه در ا كه جا قابل مالحظه 

هي دادن به ناخاطر آنانتخاب دو زن براي گوا يكي از آ ها فراموش كرد آن ست كه اگر 
ين مسأله در مورد مردان نيز صدق مي.  ديگري به يادش آورد شرط آن است » بينه«در .  كند ا

دهند هي  دل از مردان گوا ؟  چرا شهادت يك شاهد عادل در اينجا شرط نيست. كه دوشاهد عا
ين اجراي اصل عدالت استسبب در ا ين اساس در .  جا نيز لزوم اصل رعايت استنباط در  و بر ا

اعتنا نمي دل  به گواهي دو شاهد عا يست دعاوي جز  نفركافي ن هي يك  ين آي.  شود و گوا ا ا
د ؟  دعوا وجود در دل در مقام  است كه نقصي در انسانيت يكي از دوشاهد عا سخن بدان معنا 

له گواهي دو زن به  بچورجاي يك مرد در همين چاميان احتياط در اجراي عدالت كه مسأ
ا ناقص بودن انسانيت زن فاصله.  گرددتفسير مي ين مسأله ب ول .  اي طوالني دارد ا عدم قب

وضوعي اختالفي است» قتل« مسألة كه گواهي زن در بطل دم «فرمايد  حضرت علي مي.  م الي
رجمه» امر مسلم ني تباه نمي«: ت هي زن . »شود خون هيج مسلما ز اين رو ما معتقديم كه گوا ا

ز مسأله كه بگذاريم است؛ اما ا ول  و معق در باره بسياري  در اين خصوص پذيرفته  ، گواهي زن 
ا«از موضوعان مثل  اكثرا جنبه پيش فته نيستپذير»زن د شرعي  ين ؛ زيرا حدو گيرانه دارد و از ا

اسالم اهتمامي او اي ملغي  حدود شرعي با اندك شبهه«: براي اثبات موضوع نداشته است ، 
ن.  »شود مي هي زن در آ جا نتيجه موارد بسيار جزئي ديگري هست كه عدم قبول گوا

ا.  خصوصيت ويژه آن موضوعات است ر احو يل زنانهدر ديگ هي  ل خاص مربوط بر مسا ، گاه گوا
ن  ين خود آشكارا نشا و ا يست  يازي به گواهي مرد ن يي پذيرفته است و ن زن البته به تنها

د  مي لفان گرداگر است برخوردار از حقوق كامل گرچه مخا ه اسالم زن انساني  دگا دهد كه از دي
د   . 24مسأله گرد و خاك زيادي بر پا كرده ان

                                                  
جمال- 24 جالل و  زن در آينه  بداهللا ،    40 جواد آملي، ع
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 در مورد موضوع صالحيت و يا عدم صالحيت زن براي : در اسالمچگونگي قضاوت زن
د  ين مذاهب وجو تن مسووليت قضا و حاكميت كشور بايد گفت كه اختالفي ب بر عهده گرف

و برخي «دارد به قول آيت اهللا فضل اهللا  ت كه بخاري  ز حديثي اس ين اختالف نظرها ناشي ا ا
و متن » ها نرفته استذكري از آن» اماميه «ديگر از راويان آورده اند و اساسا دركتب شيعه

ز پيامبراسالم نقل كرده است چنين  زني در ايران ا بطه به حاكميت  حديثي كه بخاري  در را
ا افلح قوم ولتهم امراه«آمده  ر قومي: ترجمه25» م كه حاكميت زني را بر خود بپذيرد رستگا
ثي ديگري در نمي ين مورد جزء همين حديث ،حدي و در ا ن گردد  نگاه فقيها يست و آ  دست ن

ند  يست «بر مبناي همين حديث گفته ا ري حكومت ن يستگي عهده دا   . 26»زن را شا
ن به شرايط و موقعيتوحال آ اظر  ين همه فقيهاني هم .  هاي خاص است كه اين روايت ن با ا

له بيان كرده اند هستند كه بعض نكات مهمي ين.  را در مورد اين مسأ ول ا ين سخن در ا كه ا
ن  يست مخصوصا آ ما آشكار ن است كه خصوصيات آن جندان بر  شرايطي گفته شده 

ا حاكميت حكومت ن .  داشته است» ماهوي«هاي در عصر حاضر تفاوت  هاي گذشته ب در آ
و  زمان حاكم و مردم هم سر به فرمان ا د  اي خود بو ، صالحيت مطلق داشت و خود مجري آر

ر همه ام مي ب اختيا و را صاح ند ور مينهادند كه ا ، حاكم صاحب  ، اما در عصر حاضر دانست
انوني عمل كند بق با مجاري ق د مطا يست، بلكه او تا بع قانون است و باي ر .  اختيار مطلق ن ب

ه دستگا نظارت كنندههعالوه  ر اي  ز اي هست كه از كا نظارت دارند و يا در برخي ا كردهايش 
ين مواررد حتي او را به محاكمه مي را  حديث صحيح و درست و مضمون آنكشانند چنانچه ا

ين باره هيچ مناقشه يم و در ا ن اي نكنيم مي روشن و تمام تلقي كن را ناظر به نوع توان آ
نمود تفاوت نوع حكومت امروز نسبت به گذشته بر كسي .  حاكميت در آن زمان ارزيابي 

ثي كه مي ين بخش از حدي .ما افلح قوم«: گويد پوشيده نيست برخي از ا چنين برداشت  »..
نمودهكرده ر  ا چنين تفسي از قدرت عقلي الزم برخوردار نيست تا امور كشور اند و ي اند كه زن 

،  اما بايد متوجه باشيم كه قرآن كريم با معرفي زنان مثل بلقيس و ملكه سبا. را سامان دهد
ز لحاظ توانايي شخصي ا براي جامعه بشري معرفي كرده است كه ا قع زني ر درت ، ق در وا

و استعداد است  ر تري داشتته  هاي فوق العاده  برنامه ريزي و هوشمندي نيست بر مردان ب
ن كريم آمده است.  داشته يمان به بر طبق آنچه در متن قرآ وقتي نامه سل دست ملكه رسيد، ، 

                                                  
سالم، ص - 25 حقوق ا زن در  جايگاه  محمد حسين فضل اهللا، نقش و     26 سيد 
   27 همان اثر ص - 26
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لمال افتوني في امري«: گفت تي  « :ترجمه »يا ايها ا به من نظر مشور اي بزرگان در كارم 
ر .   او ملكه بود و ظاهرا به مشورت نياز داشت).32/ل نم(» بدهيد نظام حاكم در آن روزگا و 

نكات است آيه.  كرد چنين امري را بر او فرض نمي چه گوياي اين  است كه آن : فرمايد  مياي 
امرا حتي تشهدون« لمال افتوني في امري فاكنت قاطعه  لقيس گفت« :ترجمه» قالت يا ايها ا : ب
ا كه من هيچ كاري را از پيش نبردهدر ك! اي بزرگان  ر ارم به من نظر مشورتي دهيد چر ام مگ

. 32. نمل( »ايدكه شما حاضر و ناظر بودهآن (  
ين امر اظهار نظر نكنيد تصميمي اتخاذ  يعني اگر شما هميشه حاضر نشويد و دربارة ا

رويش شورا و مشورت .  نخواهيم كرد تن  ا در پيش گرف رم در كارها ب و عالقه دا به بهترين 
ه.  ترين موضوع را انتخاب كنمصحيح ب لي چون نامه سليمان  دست او رسيد از بزرگان قوم ب

رخ  خود خواست كه راي خود را در آن قسمت ابراز كنند ، اما آنان قدرت جسم خود را به 
رزم آوران ن و  در سوره نحل آيه  يم و حال چه مياكشيدند و گفتند ما نيرومندا ز 33گويي   ا

ين آ زو و نيروي فكري خويشتن را بكار اندازند ولي آنان از ا ن قوم خواسته شده است كه با
ركه چنين آمده است. شان بسنده كردند طفره رفتند و به قدرت جسمي يه مبا حن «: آ قالوا ن

تأمرين المر اليك ماذا  و باس شديد و ا ز » او لوا قوه  تي بودند كه ا ابه مل به مث آنان گويي 
اي و ار  نظر خود محرومند زيرا احساس نميهينيروي ارا ه روش يكردند آنان را توان اظهار ر

ن زن سپرده بودند به آ ا يكسر  ين رو كار ر ن « :ملكه سبا در اينجاه افزود.  هست و از ا دشاها پا
ا به تباهي كشند و گرانقدران اهل به شهري پا نهند آن ر ا بياچون  ين ش ر مقدار گردانند و ا

به نزد آنان ميد و من هديهگونه عمل كنن رستفرستم و چشم به اي  ادگان هستم كه چه راه ف
و .)34و35/نمل (آورند پاسخي مي ا خوب بشناسد   ملكه تالش كرد شخصيت فرستنده نامه ر

است كه نداي  بداند كه آيا پادشاهي است كه آهنگ افسار در زمين كرده است يا پيامبري 
و حقيق ا پرستي  و يكت د .  زند ت را فرياد ميدعوت به حق  به نز نگاه با حفظ عزت نفس خود  آ

به «: دگوي قرآن در اين باره از زبان او مي.  سليمان آمد و در محضر او به ايمان تشرف يافت
يمان اسالم آوردم و » همراه سل ين مسير من صيانت  او و در ا يعني در نزد او در غياب 

تمسك به خصوصيات شخص خويش گ و اينك همراه سليمان در «: فتاستقالل فكري و 
تسليم و عبوديت مي است سر بر آستان  دگار جهانيان    )44/نمل(» سايم برابر خداوند كه پرور

به ما نشان مي دگاه اسالمي اين تصويري كه قرآن كريم  است؟ آيا  دهد بيان كننده چه دي
يسته حاكم اصوال مي اشد كه بر اساس آن زن را شا ين ديدگاه چنان ب و تواند ا يت ندانيم 

وقعيت ناتوان و ناكار آمد تلقي  توانايي عقلي او را براي حضور در م هاي مسووالنه ناقص، 
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ين فتوا كه عده را الزم » احتياط«اند اعالم كرده اي از دانشمندان اسالمي  كنيم؟ اما در ا
يم؛ زيرا مي مي ن ناظر به م دان يست و سخن قرآ طالب بينيم كه در متن حديث داللتي بر آن ن

ني نداردديگر است كه با براداشت پشين هم بطه.  خوا رفتن مسووليت  در را اي بر عهده گ
لمرأه القضا«: گويد قضاوت جز حديث واحدي كه مي . سند ديگري در دست نيست» التولي ا

هي اي تالش نمودهعده اند تا روايت ضعيف را به مثابه عاملي براي توجيه تشريح برابري گوا
ا گو هي يك مرد معرفي كنند حال آندو زن ب ين مسأله نميا . توان يافت كه در آن داللتي بر ا

يشگفته نيست نگيزه و خصوصيت پ لما .  اين تفاوت جز بر خاسته از ا ز ع رخي ا بر همين مبنا ب
اهللا اردبيلي در كتاب از آن ا براي » فقه القضا«جمله آيت  ه وار راه ر اشار در بياني گذرا و 

نقادانه ا اجتهادي موضوع در كتاب و سنت بررسي  ا تكيه بر امكان مناقشه در ادله  ين انديشه ب
لي است كه فقها ضمن تكيه بر اصل احتياط، عدم مشروعيت . اندو اجتماع گشوده اين در حا

زن،  ر جواز قضاوت  اطالق يا عموم شرعي دال ب ناد به عدم وجود هيچ  قضاوت زن را با است
ين ر.  انداستنباط كرده اجتهاد در اين موضوعات مسدودنيستراه: توان گفت و مياز ا . هاي 

احاديث ضعيفي هستند كه ميچون بطه نقل شده است  توان در  كه احاديثي كه در اين را
اگر زن ها تاملكرده بهداللت بعضي از آن است كه  له قضاوت مسأله علم و تقوا  خاطري كه مسأ

اشد، مي نشيندتوان هم بتواند علم و تقوا داشته ب زن «: گويد طبري مي. د بر مسند قضاوت ب
و فعل  علي االطالق مي تق امور  تق و ف ن است كه ر اصل آ د در همه چيز حاكم باشد زيرا  توان

ري  اشد مگر امامت كب كه اجتماع علما ) امامت امت(دعاوي از هركس بر آيد حكم او جايز ب
است ا   زن در فقه اسالميكه قضاوتخالصه آن. » حاكي از تخصيص آن از حكم كلي   ر

ه  نمي نفي آن دار به  اطع  استدالل و فتوا حكم ق د از جمله مسائلي شمرد كه در عرصه  باي
يست يگر بسته ن  . باشند و اين خود دال بر آن است كه در اين زمينه راه براي فقهي د

كريميك قرآن  زن و مرد در آياتي از  نظر :سان بودن  ه   در قرآن كريم كه از ديدگا
توان يافت كه تنها به يك جنس  اي را نمي ترين كتاب آسماني است هيچ نكتهانان كاملمسلم

اشد در چارچوب كلي مسووليت ديني پاره ل اثباتي ياي مسا مرد يا زن اختصاص داشته ب
ن پاي زن و مرد خواسته است كه به آ د از مردم از  م وجود دارد كه خداون بند باشند و انجا

يل ديگري ن و مسا ن يز هست كه جنبه نفيدهند  است كه آ د و وظيفه همه  ها را ترك اي دار
ز عناصر اثباتي در عرصه مسوولت. كنند و بپرهيزند ه احزاب ا يم در سور ني  و قرآن كر هاي دي

لمومنين والمومنات والقانتين والقانتات ان«: گويد طور سخن مياين المسلمين والمسلمات وا
دقات والصابرين  لصا ين وا ات والصادق لمتصدق ين وا لمتصدق لصابرات والخاشعين والخاشعات وا وا
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اجراعظيما اهللا كثيرا والذاكرات اعداهللا لهم مغفره و » والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين 
و بي: ترجمه گمان مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مومن و مردان و زنان فرمانبر 

ر و مردان و زنان ن درست كا زنان صدقه مردان و زنا ن خاضع و مردان و   شكيبا و مردان و زنا
ر  ن كه خداوند را بسيا و زنا من و مردان  اكدا ن و زنان پ ه دار و مردا ن روز و زنا و مردان  بخش 

د بزرك براي هردو جنس آمرزش و پاداشي عظيم آماده ساخته است ياد مي  »كنند خداون
يه از قرآن مجيد هيچ تفاوتي.)35/احزاب ( ين آ نه ارزش و در ا هاي ديني ديده  در زمي

بهشود ارزش نمي ني  -نام قرآن در زمينه پايهاي ديني و پاداشي اخروي و دعوت كتاب آسما

به ارزش و مرد يكبندي  د زن  استها در مور ن مطرح شده  ك. سا يگر ي يه د سان بودن و در آ
است  مرد و زن را نشان مي اهللاوماكان«دهد آمده  ن المومن اومومنه اذا قضي   و رسوله امرا آ

و : ترجمه» يكون لهم الخيره من امرهم و هيچ زن و مرد مومني را نرسد كه چون خدا 
 .)36/احزاب(پيامبرش امري را مقرر كردند آنان را در كار شان اختيار و چون و چراي باشد 

ت در گف ن كريم  و از عمل آدمي همين طور قرآ ني ال اضيع عمل عامل منك«: فرمايد مي وگ م ا
ثي ر او ان ش : ترجمه»من ذك باشد بي پادا ا از شما چه زن و مرد  من عمل هيچ صاحب عملي ر

  ). 195/آل عمران (گذارم  نمي
ني آمده است ين كتاب بزرگ آسما يگر ا اجد «: و در جاي د اجلدو اكل و ني ف الزانيه والزا

ين آيه .)2/ورن (اكار را هركدام صد تازيانه بزنيدزن و مرد زن: ترجمه» منهما ماله جلده  در ا
ين دو جنس مشاهده نمي ين ا تي ب يه . شود مباركه هم تفاو ئده آ  چنين سخن 38در سوره ما

لسارقه فاقطعوا ايديهما«: گويد مي دستان زن و مرد دزد را بزنيد بازهم : ترجمه» والسارق وا
ب اهللا وضر«: خوانيم و درجاي ديگر قرآن مجيد در چارچوب تمثيل مي. بينيم تفاوتي را نمي

هما فلم  ا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخافتا  مثال للذين كفروا امراه نوح و امراه لوط كانت
ين و ضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأه  يل ادخلوا النار مع الداخل اهللا شيئا و ق يفنيا عنهما من 

ا و نجن رعون و عمله  و نجني من ف بن لي عندك بيتا في الجنه   من القوم فرعون اذقالت ربي ا
نه عمران يم الب ن همسر نوح  خداوند درباره كافران مثلي مي: ترجمه» ...الظالمين و مر و آ زند 

انت  يشان خي پس به ا نده از بندگان شايسته ما بودند  است و همسر لوط كه در حباله دو ب
به آنا هي چيزي را از آنان باز نداشتند و  ن گفته كردند و آن پيامبران در برابر امر و عذاب ال

دگان وارد آتش دوزخ شويد و نيز خداوند در مورد مومنان مثلي  شد كه همراه وارد شون
اي در  پروردگارا براي من در نزد خودت خانه: زند و آن همسر فرعون است كه گفت مي

يشه نج و از قوم ستم پ يي بخش  و عمل او رها ز مريم بهشت بناكن و مرا از فرعون  اتم ده و ني
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ين تصويري كلي كه قرآن كريم در اين آيات ارا.)12-  10/مريم  (دختر عمران را ه كرده ي در ا
اعمال و رفتار خويشتن تن به عوامل ضعف وجودي خويش سپرده  اشايستي كه در  است زن ن

است كه از نقاط سؤ اخالقي بايد بپرهيزد و زن شايسته. است اي كه از توان  به مثل كفراني 
به ف رخوبي اعتنايي و پشت كردن  اسد جامعه خويش ب يط ف دار است و به رضا و شرا

است كه هاي مثبت در عمل پاي جنبه تمامي ني  ن و مردا ن زنا است به مثل هما بند مانده 
روشنگر اسالم هيچ اصل فكري .  ايمان به خدا دردل و جان آنان ريشه دوانده است در مكتب 

به مسووليت ها و نتايج آن مرد  بطه  د كه در را تي .  را بر زن مقدم شماردوجود ندار پس تفاو
د هرچه در عصر نوين مي د و زن در اصل وجود ندار ر  بين مر و تفك ج انديشه  ا نتاي همان يم  بين

ن سوره شريفه حجرات را با دقت كامل بخوانيم و آن13اگر آيه .  ماست طور كه هست را هما
.  زن فرقي وجود ندارديابم كه در خلقت و در حقوق اين دوجنس مرد و بايد بدانيم در مي

اكرمكم « ا ان  ائل لتعارفو ر او انثي و جعلناكم شعوبا و قب ذك ا خلقنا كم من  ياايها الناس ان
به هيات  : ترجمه» .عنداهللا اتقاكم دم و شما را  و يك زن آفري ا از يك مرد  اي مردم من شما ر

ترين شما نزدمن  گراميگمان بي. ي يابيديديگر انس و آشنال در آوردم تا با يكياقوام و قبا
است يه شريفه مي. پرهيزگارترين شما  اساسي  از اين آ له  ن دريافت كه مسأ جوهره «توا

يان آنان كه مراد از مرد و زن است از حيث پاي» انسان بندي عملي به است و هيچ فرقي م
ين در  چشم نمياصولي ارزشي به ن مواز به آ لفي در زمينه عمل  خورد مگر آن كه سطوح مخت

افت ن بتوان ي ن انسانيت . بين آنا اساسي هما بنابراين در دين مقدس اسالم اصل و مالك 
است كه حقوق ويژه خشيده است انسان  ا به هر كدام از اين دو جنس ب ن . اي ر ر انسا پس بره

ر هرمسلمان حتمي جا هاي كتابش گوش داده و از تعصبات بي است كه به گفته  و مخصوصا ب
م رف و تما و برخورددست كشيده  ارها  م عرصه ت تما ا در  ات  هاي شان ر بق با آي دگي مطا هاي زن

است آماده كنند   . قرآني كه در متن دين كتاب آسماني گنجانيده شده 
نظامي :زن ستزي پيشگامان بزرگ ادبيات فارسي و ين   ا ا يي زن ر گونه در قالب بي وفا

  : كند شعر بيان مي
ركه ديددر خانه گنجشك و سرمار كه ديد                     اسپ وزن و شمشير وفادا

د ان د                       درونسو خبث و برونسو جمال    زنان مانند ريحان و سفال ان
اسپ و در شمشير و درزن تن در هيچ برزن                            وفا در    نشايد ياف

د؟                     غير مكار ري كه دي زن وفادا   ي و غداري كه ديد؟در جهان از 
  : تازد اسدي طوسي در چند مورد بر زنان مي
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زنان چنين مي- 1   : سرايد  درقسمت عدم رازداري 
يست    دمسازن دل راز نيس  هم از بخت ترسم كه  ا زن    تهم از تو كه ب

ن زد ز زن             كه بازن در راز هرگزمزنبدكه مو    چنين داستا
  : در اين قسمت سعدي حرفي دارد

به پيش زنان رازهرگزنگويچه    خواهي كه خواري نياري بروي                  
  : گويد  اسدي طوسي در مورد مقايسه مرد و زن چنين مي- 2

اشد             زبون اشدزن هرچه زيرك و هوشيار ب   مرد خوش گفتار ب
است هرچه كه هست دست               همان نيم مرد  زور و    زن هرچه دليراست و با

  : گويد سعدي در بستان مي
ر به                  سگ از مردم مردم آزار   هب زن از مرد موزي بسيا

استكاري و درست كاري زنان اين نظامي  يات در عدم ر گونه يكي از شعراي مشهور حوزه ادب
  . اظهار نظردارد

است رخاست             نيايد هرگز از چپ راستي ر   زن از پهلوي چپ گويند ب
  : ي داردارهدرهمين نكته اشا اميو ج

استي هرگز نديدهدهزن از پهلوي چپ شد آفري                 كس از چپ ر
زنان تشويق مي ه ادب مردان را به خشونت عليه    . كند اوحدي شخصيت ديگري از حوز
د است زخم خود بزند               بر سرش نيك زن كه بد بزن   زن چومار 

  : ردگنجوي هم سخني دا نظامي
زن نكوزن             مزن زن را چو خواهي زن نكو    به گيالن درچه خوش گفت آن 

   برنخيزد               چنانش زن كه هرگزمزن زن را ولي چون بر ستيزد    
در جاي ديگر خ   : گويد تر سخن مي لي جديياوحدي 

نمائي كند بكن رخت   شزن چو بيرون رود بزن سختش                    خود 
  برد به خاكش كن وركند سركشي هالكش كن                     آب رخ مي

  : سرايد سعدي در بوستان چنين مي
نه ديدن بر ابرو گره ر به                 كه در خا   به زندان قاضي گرفتا

اشد بر آن كدخداي                     كه بانوي زشتش بود درسراي   سفر عيد ب
ازارگيرد نه بنشين چون زنچو زن راه ب    بزن                    و گرنه تودرخا

ناراستي                    بال بر سرخود نه زن خواستي   زني را كه جهلست و 
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  چو در روي بيگانه خنديد زن                   دگر مرد گو الف مردي مزن
ر زگا   زبيگانگان چشم زن كور باد                 رها كن زن زشت ناسا

دگر گفت زن در جهان خودمباد   يكي گفت كس را زن بد مباد                 
به كار  ين دوست هرنوبهار                   كه تقويم پاري نيايد    توزن نوكن ا

اطن يستازن مثل سكة دو روست ظاهر و ب ين باره مي نظامي. ش يكي ن   : گويد گنجوي در ا
ه ن           درظاهر صلح و در نهان جنگگاه نيرنگ             زن چيست؟نشا

است است                      چون دوست شود بالي جان    در دشمني آفت جهان 
  

دگاهاي  است و زنان در كل ناقص العقل است كه دي زنان از نظر خلقت متفاوت با مردان 
ني را كه در قالب شعر بيان شده است نقل ق جامي رگا ول ، ناصر خسرو و فخرالدين اسعد گ
  : كينم مي

  زن چه باشد؟ناقصي در عقل و دين                  هيچ ناقص نيست در عالم چنين
ذوالمنن                   نيست كافر نعمتي بد تر ز زن   بر سر خوان عطاي 
ر زنان را تا تواني مرده انگا   به گفتار زنان هرگز مكن كار                     

اقصان عقل ودين    اند                    چرا مردان ره آنان گزينندزنان چون ن
  )ناصرخسرو (

ه نظرو همين ين بار اسعد گرگاني در ا   . دارد طور فخرالدين 
م اند                ازيرا خوش كام و زشت نامند   زنان در آفرينش ناتما

ر يك كام     ام    دوكيهان گم كنند از به         چوكام آيد نجويند از ضرر ن
يمودن فزون تربود    مهر زنان همچو دم خر                 نگردد آن ز پ

همانند بسياري از : برايند اين اشعار چنين است ه ادبيات فارسي دري  كه متاسفانه در حوز
بطه به درجه دوم بودن زن موضوعات را سر  ادبيات جهان و حوزه يگر فكري در را هاي د

ن مي يست خوريم كه براي انسا هو يك باور هاي قرن ب ين گونه ديدگا قع ا -كردني نيست در وا

نه هاي موجود مي ات  تواند نشا اهللا مجيد باشد چون كه وقتي آي اي از مخالفت با آيات كالم 
نكته قرآن كريم را به بررسي مي به اي را نميگيريم هيچ  عنوان زن توان يافت كه زن را 

نمايد ين مقاله كوتاه شما مي. بودنش تحقير  خوانيد آيات از قران كريم را بررسي  كه در ا
چه را كتاب . كرديم كه شما ديدگاه قران را در آنجا خواهيد خواند و داستان ملكه سبا را آن
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ن پيام مي نه زن بودن  آسماني مسلمانا است  زگاري انسان  ن تقوا و پرهي دهد مالك فقط هما
  . 27و يا مرد بودن

چهارگانه هاي قبل از ميالد بنا   در هزاره:انسانياي تكامل جوامع  وضع زن در مراحل 
ن بر رشد مهارت دگي وابسته بر اقبصاد طبيعي  هاي طايفههاي كاري و ضروريات سازما اي زن

ن به دوش . بود ولين تقسيم كار بر اساس جنس يعني جمع آوري ميوه و نگهداري فرزندا با ا
ر  دو جنس تقسيم كا و در  ر كار مردان بود  و زراعت زنان، مالداري و شكا ن جداي صنعت  زما

ه ادامه ارتقاي مهارت ين و ب تصاحب ا يشتر از نياز جامعه و  ر توليد ب ين با ر براي اول ها در شكا
د و گروه ز افرا بعضي ا و اي به ها و نيز جنگ قبيله حاصالت توسط  بع توليدي  خاطر تصرف منا

و منزلت اجتماعي تر و برده سازي اسيران جنگي جايگاه  هاي گسترده به وجود آمدن جنگ
ت و همين به زنان درجامعه برتري ياف و مردان نيست  د  ن به حاشيه كشانيده شدن طور زنا

ندنزن از امورات  به اندوختن مال، غارت محصول كار ديگران و را جاي انسانيت را تمايل 
به كناره به همين موقعيت .  گيري زمينه جنس دوم شدن زن گرفتها و شكلاجتماعي  و 

ر فراوردهمردان د الكيت ب ر تاثير  ر ساحات توليد م اعتي سياست، فرهنگ، انديشه و هن هاي زر
لعه تاريخ مي. بسزاي داشت ن 7000بينيم كه از  به طور مثال با مطا ين طرف از آ  سال به ا

ا بهزماني ن كه زن حيثيت جنس دوم ر دستا م نقاط جهان  تما ات در  تمام امور خود گرفت در 
ين طرز تفكر غير عادالنه كه ستون فقرات . اندمسايل بودهمردان عهده دار همه  يا حاكميت ا

به لرزه در آورد ني را  رسنگين ظلم. تاريخ انسا . كشد هاي مردان را بدوش مي زنان نه تنها با
ز رشد در عرصه دگي بازمانده است بلكه ا بي. هاي مختلف زن ر آن  تي كه تا هنوز آثا عدال

است كه .  هستند لي  ين در حا داند و عصر  دكارت عصر امروزي را عصر انسان محوري ميا
نده اين مساله است  ين طرز تفكر كه بيان كن قرون وسطي را عصر خدا محوري با توجه به ا

ز  خورد بازهم مي ها رقم ميدست انسانكه همه چيز به بينيم كه نصف از پيكره جامعه ا
نساني و شهروندي شان محروم مي   . مانند حقوق ا

چهارگانه مشخصه قش: هاي مراحل     وظايف مردان وزنان دراين مراحلن

ر دسته جمعي بوده): بدوي( مرحله ابتدايي - 1 د كمي كا ز تعدا افراد تشكيل  ، جامعه ا
ز راه شكار ماهي مي رحله ا ين م اكي زندگي شود و در ا د آوري گياهان خور گيري و گر

                                                  
سي( - 27 ر ادبيات فار ير، مج) زن ستيزي د ، سال نوشته داود من ، شماره دوم گاره، دورم دوم    87-72، صفحة 1388له ان
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ا برابري مي مع ن  مرتبه يا مقام محدود سن و جنس ها اندك بوده تفاوتكنند در اين جوا
ين مرحله. است و زن ساالري هست مادر اي از زندگي انسان گرچه درا ها، مادرساالري 

ا  ين معنا كه رهبري خانواده ر ين معنا كه مادر هويت طفل بوده و زن ساالري به ا ساالري به ا
است   . زنان به عهده داشته بوده 

هاي كوچك و  اعات كوچك روستايي بدون شهرجوامع مبتني بر اجتم:  مرحله بردگي- 2
اغلب همراه با شكار و گرد آوري است ه گشاورزي و  در . بزرگ شيوه اصلي تامين معيشت از را

و تقسيم كار عموما محدود به جنس است ها شديداين جوامع نابرابري مثل . تر وجود دارد 
و گرفت كه شكار حيوانات غاركردن سنگ توسط مردان انجام مياين  و رشتن پشم حيوانات 
نجام مينگه و  شد مشخصهداري فرزند توسط زنان ا يگر اين دوره مردساالري  هاي د

است است كه  پدر هويت طفل مي. محكوميت زنان درخانه  ر همان بردگاني  و نيروي كا باشد 
نساني شان محروم اند   . از همه حقوق ا

مع زراعت هنوز پايه ا:  مرحله فيودالي- 3 ين جوا است شهره در ا دي  اقتصا نظام  صلي 
اقتصادي دارند و نابرابري. وجود ندارند ين مرحله حاكميت  ان زمين دار در ا هاي شديدي  ارباب

ين در ا د دارند  ين طبقات مختلف جامعه وجو اعت صنعت در ب مع صنعت زر گونه جوا
رخانه توسط زنان انجام مي و نيروي حجرتوسط مردان كا است  ن پدر  ر گيرند هويت فرزندا  كا

  . همان دهقان
مع مبتني بر توليد صنعتي كه نقش قابل مالحظه: مرحله صنعتي-4 يه   جوا به سرما اي 

د مي د و نا برابري گذاري آزا ر  دهند و شهرهاي كوچك و بزرگ وجود دارن هاي بسيا
است ديده مي مهمي مع سرمايه  ين گونه جوا بع عايد در ا و من ني . شود  رگرا و نيروي كار كا

ر دربرابر مزد انجام ميمتخصيص است   . شود  و كا
 در اين دوره كه عصر پيشرفت و تمدن بشري است و همه جا از : زن در عصرحاضر-5

نسانيت را مالك  هاي روشنفكرانهشود و درشعارها و صحبت آزادي و برابري صحبت مي  ا
ر مي و معامالت قرا ين. دهند برخوردها  قعيت ا تأسف در وا و به طور نيست در بعضي جبا  وامع 

تي مي ته صنعتي به زن مثل كاالهاي تجار ر بيند و به ويژه دركشورهاي توسعه ياف عباره ديگ
ش انجام مي همان دوره ين. شود اي قديم برده داري در شكل جديدا زمان كنوني بنابر ا زن در 

اي تالش  در اين دوره عده. هم معلوم واقع شده است وازحقوق انساني خود محروم است
يي كه درگذشته وجود داشت نجات دهنداند تا زن را از محدوديتهورزيد ين عده . ها و ا
نه مي د  گويند زن و مرد در همه حقوق با هم برابرند مثل حقوق چهارگا اله يا اي كه در اين مق
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ين نظر ا ر آور شدم و به  ا ديگران چه زن و چه مرد آزادند و ه بط آزاد ب ها زنان در داشتن روا
تي استنوع محدودي و كرامت زن  نه تنها در .  مخالف آزادي  تأسفانه شاهدش هستيم كه  اما م

است حفظ شخصيت واقعي زن كاري انجام نمي ين . شود و نشده  بط آزاد ب روا بلكه با بودن 
نساني زن شده است و يك ين امر موجب پايين آمدن ارزش ا هاي اصل  بار ركنزنان و مردان ا

ز   در جامعه محسوب ميترين نهادنهاد خانواده كه مهم افتاده است و ا شود به خطر 
  . هاي زير را داشته باشد تواند پيامد هاي علط با زنان مي اي از محققان برخورد نظرعده
اشيدن خانواده بر اثر گسترش فساد اخالقي و - 2 پايين آمدن ارزش زن - 1  از هم پ

دگي كو-3اجتماعي  زن  بدون سر - 4دكان دارند  افزايش تعداد طالق كه تاثيرات بدي در 
ن و نوجوانان بي يماري- 5گناه پرست شدن كودكا اع ب به انو ني به   دچارشدن افراد  هاي روا

و اضطراب در افراد- 6علت عدم كانون گرم و پرمحبت خانواده  ني    .  زياد شدن نگرا

  نتيجه

بعي كه درباره حقوق زن به نسان به رش با بررسي و مطالعه كتب و منا ته تحرير عنوان يك ا
اكتسابي مي آمده است مي همانند مردان داراي حقوق طبيعي و  بم كه زنان  اشند يا گرچه . ب

ه دگا اله دي تي را بررسي كردم زن از ديدگاه قرآن زن در ادبيات فارسي در اين مق هاي متفاو
و زن در عصر حاضر  ني  نسا تكامل جوامع ا و، زن و مراحل رشد و  رث ا ا(زن و سهم ا ا ) عصرم ب

ينوجو يكردهاي منفي در رابطه به زن ديده ميد ا ين اما نمي.  شود كه رو اره زن ا -توانيم درب

است. گونه قضاوت كنيم كه به 21اگر امروزه در قرن . كه بزرگان ادبيات فارسي دري كرده 
ن و انسا دست داشتهقول دكارت عصر انسان محوري است  ات  لق اين همه امكان ن  ها خا اي شا

زهم ناق و جوامع بدوي هستند با روزي ما  مع ام ين جوا تي ب ضين حقوق بشر باشيم چه تفاو
ن دوستي را سر ميكه همه انساناست درحالي ار انسا اميدوارم . دهند ها درسراسرجهان شع

انسان نگذارندكه  ه . هاي امروزي دوگام به عقب و يك گام به جلو  نه گام برداشته و ب آگاها
احترام    . بگذارندحقوق همه چه زن و چه مرد 

ب   نامهكتا
ه هدايت-1 ج ال سالمي  نياگنجي، فر و فرهنگ ا هشگاه علوم  پژو ي زوجه، قم ، مال    . 1385، حقوق 
ه زن درحقوق اسالمي-2 حسين، نقش وجايگا محمد  تهران، نشردادگستري،  فضل اهللا سيد   ،1378.   
تهران -3 سالم،  ر ا ، نقش و حقوق زن د محمد    . 1385 حميدي، 
نه-4 ، نشراي، س  خام حمن هاله ترجمه حبيب الر گر قوانين،  محمد، حقوق بشري زن در اسالم و دي ه : يد  تحادي ا

  1373نوسندگان افغانستان،كابل ،
  1382،   قانون اساسي افغانستان-5
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اكزاد- 6 و روش زن داري در اسالم  پ ز دواج  تصاد اسالمي،  ، سيدرضا ا   1360، نشر اق
رث اقليت  فهمي-7 و ايرانهاي د ، عزيزاهللا، ا سالم  حقوق ا رات اشراق  يني در تشا   1380، قم ان
جمه-8 جامعه شناسي، تر توني،  نوجهرصبوري، تهران:  گيدينز، آن   1376، نشرني، م
ف و حقوق زن  اميني ابراهيم-9 يبا وظاي  1384، بوستان كتاب ، قم ، آشنا

توضيح المسايل، قم، بوستان كتاب،   سيدصادق- 10  ،1387  
راب، - 11  ، ن بزرگ جامعه شناسي استونتر تهران متفرا مهرداد ميرداماي،    1379، نشرمركز ، ترجمه 
يران- 12 ر ا ان د زن مشاركت سياسي  رات  مصفا، نسرين،  تشا تهران، ان  ،1375   
رات ابن سينا- 13 ، ترجمه نصراهللا فلسفي، انتشا ، فوستر، تمدن قديم    دوگوالنز
ن- 14 قواني رضا لطفي، ب.  افالطون، روح ال جمه محمد  گاه صفي عليشاهتر   1354ن
ان پور،. 1، تاريخ تمدن، ج  ، ويل  دورانت- 15 پاشائي، آري  ، جمه احمد آرام ل... تر   . نشر اقبا
محمد حسين- 16 تفسير  عالمه طباطباي، سيد  سماعليان ،  يزان، نشر موسسه مطبوعاتي ا   1384. الم
تشارات صحت. ، ارث ، مهدي  شهيدي- 17    1374ان
جعفر، محمد- 18 گرودي  نج دانش  لن ، ارث، نشر گ   1369 جعفر
ملي- 19 بداهللا  آ ه  ، جواد ع رات حوز تشا جمال، قم ان جالل و  زن در آينه   ،1378  
مركز  مروج، حسين اصطالحات فقهي- 20   1372، نشر 

  
 
 



  

  

  
  
  
  
  

  استحسان انواع و اقسام
  

رحمن شهاب احسان ال  معاون محقق 

  
  
  

ه سال گذشته در ش:اشاره ين مقال اد هفتم مجله  بخش اول ا ه هفت مار

است رسيده  زم. عدالت به نشر  بخش كه در آن  ين  ان مشكلي پيش آمد و ا
نشر ميد ادامه بخش قبلي بايد  در  زمان نشر با ز جناب . شد از  به اين وسيله ا

پوزش ميخاحسان الرحمان شهاب و  نندگان محترم    .طلبيموا

  

  
  

ا شرعي احكام اثبات در استحسان بودن حجت و حقيقت باره در قبلي مقاله در  و آر
نشمندان نظريات اع از مقاله درين گرفت قرار تحقيق و بحث تحت آن مورد در دا م و انو  اقسا

  .شد خواهد تحقيق و بحث استحسان
 و انواع بعداً و قياس اقسام نخست در بناء باشد مي خفي قياس از عبارت استحسان چون
اع همچنان استحسان اولي اقسام ن ثانوي اقسام و انو   .گردد مي بيان آ

ول: است قسم دو جلي قياس وت نسبت به تأثيرش كه است قياس آن ا  كه اش مقابل اثر ق
ز عبارت اشد مي استحسان ا ر فسادش و ضعيف، ب ه باشد، خفي تأثيرش و صحت بوده، آشكا  ب
اشد شده يكجا آن با كه چيزي آن سبب ك از عبارت كه ب ا ي  حكم در مؤثر كه بوده خفي معن

ا پس ست،ا   .1نمايد مي رجحان معارض به آن بر بن
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وع عكس به است قسم دو استحسان چنانهم  كه است استحسان آن يكي قياس، دون
ش مؤثر يعني تأثيرش اشد، خفي چه اگر بوده قوي بودن ن دوم ب ا تأثير كه است استحسان آ  ي
 و تأمل وقت در البته كه باشد پنهان فسادش و ضعف و بوده ظاهر و آشكار اش بودن مؤثر
  .2شود مي برده پي آن به دقت

ن و قياس بين در ترجيح ه نه بوده اثر قوت اساس به استحسا  اگر بنابرآن آن، ظهور و خفا ب
اشد قوي قياس اثر بد مي رجحان استحسان به ب ين البته. يا ض وقت در رجحان ا ين تعار  ب
ر شود، مي متحقق ها آن ول قسم آن بناب اشد، مي راجح قياس اول قسم به استحسان ا  قسم و ب
ياس ثاني   . است راجح استحسان ثاني قسم به ق

ول حالت مثال انند درنده هاي پرنده خوردهپس پاكي مورد در :است قرار اين از ا  م
اغ عقاب،  پس قياس مقتضي و اساس به هستند، تعارض در هم با استحسان و قياس وغيره، ز
ات و بهايم خوردهپس به آن دننمو قياس به بنا است ناپاك ها آن خورده  مانند درنده حيوان
 به خورده پس بودن پاك نا و بودن پاك به نمودن حكم كه زيرا غيره؛ و پلنگ گرگ، شير،
ين جهت از باشد،مي ناپاك ها آن از يكي هر گوشت و است، حيوان گوشت اعتبار ين كه ا  ا
ا خوردهپس ب ب ز كهي لعا  گوشت پس، شده مخلوط است، آمده وجود به ناپاك گوشت ا
  .است ناپاك زين خوردهپس
 و عليهمقيس  درنده حيوانات خورده پس مقيس، درنده هاي پرنده خوردهپس فوق مورد در
 بودن ناپاك قياس حكم ناپاك، گوشت عليه مقيس و مقيس بين در مشترك و جامعه علت
  .است درنده هاي پرنده خوردهپس
ن اساس به ا بوده پاك درنده هاي پرنده خورده پس استحسا -پس به آن نمودن قياس به بن

نسان (آدمي خورده ن هم و درنده هاي پرنده هم زيرا) ا د نمي خورده شانگوشت انسا  چون شو
ين در و بوده پاك نيز ها آن خوردهپس آن بنابر است پاك آدمي خوردهپس  و تاثير مورد ا
 درنده حيوانات خورده پس مورد در آن با ناپاك مخالطت از عبارت كه جلي قياس بودن مؤثر
اشد مي ضعيف است   .ب
ده هاي پرنده خوردهپس كه جهت اين از ن عكس به درن  هاي منقار به ها آن كه زيرا است؛ آ
 پس و باشد گرديده متولد ناپاك گوشت از كه ناپاك لعاب مخالطت بناًء نوشند مي آب خود

ده مورد در ود،شمي ناپاك نيز آن با شدن مخلوط سبب به خورده   .ندارد وجود درنده هاي پرن
اشد، مي پاك است استخوان از عبارت كه پرنده منقار كه اين ديگر  خشك منقار كه زيرا ب
ن در رطوبت و است  اولي طريق به زنده از و نيست ناپاك مرده استخوان نيز و ندارد، وجود آ
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اشد، نمي ناپاك ات به آب بنابرآن ب ن به شدن يكجا و مالق  خورده پس مگر شود، نمي ناپاك آ
ز درنده هايپرنده زيراكه بوده؛ مكروه ها آن ز كنند، نمي پرهيز نجاست و مرده خوردن ا ن ا  بيا
ن باشد مي قويتر جلي قياس از) استحسان (خفي قياس اثر كه گرديد معلوم فوق  بنابرآ

بل به استحسان   .3است راجع معارضش و مقا

 ميان در قرائت وقت در كه تالوت سجده آن مورد در :است ذيل قرار دوم حالت مثال
ز اشد، شده واجب نما ه ب ن اداء نسبت ب ا استحسان و قياس سجده نيت به ركوع در آ  در هم ب

 تالوت سجده نيت به نماز ركوع در تالوت سجده نمودن ادا قياس ساسا به ،هستند تعارض
ر نمودن سجده از غرض كه زيرا باشد؛ مي جائيز ني و ضعاتو خداوند، تعظيم اظها  در فروت
لفت و او پيشگاه وع در غرض اين و است، متكبرين با مخا  جهت اين از شود مي متحقق هم رك

ين در ها آن دوي هر كه  باالي ركوع اطالق جهت نهمي از دارد، آشكار تناسب هم با غرض ا
اكعاً وضر«: است فرموده اهللا شده، واقع قرآن در سجده د در كنند، سجده افتيد يعين 4»ر  مور
اشد، مي پنهان آن صحت بوده جلي قياس فوق ن در لكن ب د آشكار ضعف و فساد آ  دارد؛ وجو
ر به مأمور صحت ركوع در تالوت سجده شدن ادا صورت در كه زيرا ز شود، مي مرتب غي  ا
ا صورت اين در همچنان و است، او زا غير ركوع و است دهجس به مأمور كه اين جهت د ب  وجو
 كه مجاز به عمل صحت است، سحده از عبارت كه آن تعذر عدم و حقيقت به ملع امكان
  .آيد مي ميان به است ركوع از عبارت
د؛ نمي ادا ركوع در تالوت سجده استحسان مقتضاي و اساس به  سجده به شروع كه زيرا شو
ت؛ نموده امر كردن وع توسط ءبنا اس  دهسج به آن نمودن قياس به مبتني گردد نمي ادا رك
ز، ته نما ين الب ز ركوع كه است هويدا و ظاهر امر ا ز سجده ا  در لكن. تواندنمي كرده نيابت نما

ز عبارت استحسان و قياس اين كه زيرا ؛ددار وجود خفي خلل و عفض متذكره استحسان  ا
رق مع قياس اشد، مي الفا ن اين كه و ب وع آ د اصل در ها آن دوي هر نماز در سجده و رك  خو
ابر پس اشند،ب مي مطلوب اشد، نمي صحيح ديگر ضمن در ها آن از يكي يادا آن بن  چي هر ب
ز غرض و قصد هلكب نبوده، مقصود خود نفس در پس .است تالوت سجده ن ا ا آ  غرضش و معن

 چيزي در مقصود و غرض مطلب، اين و. باشد مي ،است خداوند تعظيم  واظهار از عبارت كه
ز است ركوع از عبارت كه دانسته معتبر عبادت را آن شارع كه ن شود، مي متحقق ني  بنابرآ

 به طهارت چنانچه گردد، مي سقط و ادا ركوع توسط باشد آن نيت به مقارن كه تالوت سجده
يم، قرآن تالوت خاطر  كند مي كفايت هم خواندن نماز براي گيرد صورت تدريس و درس كر

 ساقط قبلي طهارت توسط بلكي شود نمي ديده نيازي خواندن نماز جهت طهارت ديگر به و
د، مي اجح استحسان باالي قياس متذكره حالت در گرد   .5گرديد ر
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  استحسان ثانوي تقسيم

ن استناد به بنا استحسان  اجماع، نص، از عبارت گرديده ثابت آن توسط كه دليلي آ
  :گردد مي تقسيم ذيل انواع و اقسام به  واست هغير و مصلحت عرف، خفي، قياس ضرورت،

ت، پيامبر وسنت كريم قرآن نص از منظور :نص به استحسان - 1 ين از مقصود اس وع ا  ن
ين استحسان له در نص يك كه است ا ز نوع يك پشت و متضمن كه شود وارد موردي و مسئ  ا

يل كه ايكلي حكم خالف به كه حكم م بدل  نص به استحسان المث. باشد بوده است، ثابت عا
 وصيت كه زيرا نباش؛ جائز وصيت كه است آن مقتضي قياس است وصيت مورد در) قرآن(

ز عبار يكيمت ا استل ال زمان به كه    است، او مردن از پس كه كنند وصيت شخص ملكيت زو
ين توسط عام و كلي قاعده اين از وصيت مگر شده، داده نسبت  كشيده و استثنا جاهللا فرموده ا
  .6»دين او بها يوصي وصيه بعد من«: است شده
لير د: است شخص گفته اين ديگرش ثالم چنانهم  صدقه من مال همگي« صدقه ما
ا »باشد لي تصدقلا ان علي اهللا « ي ن عهدو(» بما  مال همگي من كه است من باالي اهللا پيما
 كند، صدقه را خود مال همگي شخص اين كه كند مي تقاضا چنان قياس) كنم صدقه را خود
ن تقاضاي استحسان لكن يل است زكات مال ،مال از مراد كه دارد آ ين بدل  خذ«: اهللا فرموده ا
ر زكات و صدقه آنان هاي مال از پيامبر اي (7»صدقه اموالهم من   )بگي

ن مثال ه بودن صحيح و بقاء به نمودن حك) سنت (نص به استحسا  خوردن صورت در روز
ياس طبق فراموشي، به يانوشيدن اعده يا ق وق صورت در عامه ق  كه رازي بشكند، بايد روزه ف
 وجود دهد مي تشكيل را روزه شرط و ماهيت كه نوشيدن و خوردن از خودداري و امساك
وشي صورت لكن ،ندارد ز فرام ين توسط قياس و عامه قاعده ا  شده تثناسم پيامبر فرموده ا
اً نكند افطار را خود روزه او پس دبنوش يا و بخورد چيزي فراموشي به كه كسي«: است  يقين
يگر روايتي يك در. 8داد روزي اور به جاهللا بوده رزق آن كه   :است آمده چنين د

ين نوشيد يا خرود چيزي بود دار روزه كه حالي در كرد فراموش كه كسي  روزه شخص ا
  .9بود كرده سيراب را او و بود داده طعام او به جاهللا كه يقيناً كند، تمام را خود
ن ديگري مثال چنانهم ا قياس تقاضاي است، سلم عقد جواز الذكر فوق استحسا يل ي  دل
ين مورد در عام ين عقد ا يع سلم عقد كه زيرا نباشد؛ جائز كه است ا  معدوم چيزي يك ب

ر (شارع و است، زي آن يا معدوم بيع از) پيامب نسان دست در كه چي هي باشد نمي ا  نموده، ن
ز سلم عقد كنل ين ا هي ا ر فرمدوده اين كه گرديده مستثنا خاص دليل توسط عام ن  پيامب
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نه به بايد او دهد مي انجام را سلم عقد ها هميو در كه كسي: است  تا معلوم وزن و معلوم پيما
  .10»نمايد عقد معلوم وقت و اجل

ين براي ها مالكي بارت ها آن نزد كه استحسان نوع ا ز است ع  به تر قوي دلي به كردن عمل ا
يع جواز ا بيع داند داده مثاليا  عرا ب يع آن عر ا كه تاس يب ا لبمقا در تر يخرم  خشك يخرم
اشد وسق پنج يا وسق پنج از تر كم در تخميناً كيل توسط وگرام) 653 (به برابر كه ب  به كيل
ين جواز در زيرا ؛شود فروخته ،باشد مي فعلي وزن وع ا ز صرج رفع و مردم باالي رفق بيع ن  ا
اعده و قياس اساس به است، ها آن ين عام ق يع نوع ا اجايز ب ين مگر ده،بو ن ك توسط بيع نوع ا  ي
ين از عبارت كه است شده داده قرار جائز خاص نص امبر«: است صپيامبر حديث ا  بيع صپي
   11»شود فروخته ليك به تخميناً كه داده رخصت را عرابا
جتماع به استحسان - 2  اجتهاد يعلما كه است آن از عبارت استحسان قسم نيا: ا
 ك يدر مردم ردارك از كه نيا ا يبدهند، فتوا آن امثال در اصل خالف به مسئله ك يدر كننده
اع عقد جواز به يعلما اجماع مانند ند،ينما سكوت آن بر انكار بدون مورد  عقد نيا (استصن
 در زيچ ك يكردن جور به كار كسبه و صانع كي يهمرا شخص ك يكه است آن از عبارت
بل  نيا در كه رايز است، باطل عقد نيا اسيقي تقاضا و اساس به) دينما عقد معلوم منث مقا
ن به مردم كه جهت نيا از عقد نيا لكن باشد،يم محروم عقد وقت در هيعل معقود عقد  آ
ن بنابر شد، داده قرار جائز .است نكرده انكار را آن علما و اند،نموده تعامل اوقات ةدرهم  آ
ت اجماع علما انكار عدم نيهم لشمق در كه روديم شمار بهي سكو  ده،يگرد ترك اسيق اب
 حرج گردد، مراعات و فراهم دارد عقد ورط نيا به كه مردم اتيضرور و حاجات كه نياي برا
رفوعي اسالم عتيشر در كه فيتكل و ز دهيگرد م    12.شود دفع آنها ا

ه استحسان - 3 ه آن مثال: عادت و عرف ب بل در است حمال اجار  بدون نيمع اجره مقا
ه و ديتحد نداز ب آني ا ن و نمودن حمام وقت در كهي آ ن گردد،يم مصرف شستن جا  همچنا
م، در اقامت و مكتب مدت ديتحد بدون  كند؛يم حكم جواز عدم به مورد نيا در اسيق حما

ره عقد كه رايز د نيا در اجا  اقامت و مكث مدت و آب مصرف اندازه كه است آني مقتض مور
نع كه گردد معلومي طور هيلع معقود كه نيا تا شود، معلوم حمام در نمودن زعه ما  نيب منا
 و جهالت كه جهت نيا از ستين حيصح مجهولي زيچي باال عقد آن بنابر باشد، عقد نيطرف
ن لكن كند،ي م فاسد را عقد هيعل معقود نبودن معلوم  كنديم حكم اسيق خالف به استحسا
نگ مردمي باال تا اردد انيجر منفعت انيب ترك به زمان هر در كهي عرف آن اعتماد بنابه  وي ت

هم و تيرعا آنها اتيضرور و حاجات و نشود واقع مشقت  نياي گريد مثال همچنان گردد، فرا
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م نزد به بوده نيزم از مستقل طور به منقولي زيچ نمودن وقف جواز استحسان نوع  اما
نيش حسن بن محمد ي هازيچ كه رايز كند،يم حكم جواز عدم به اسيق هم مورد نيا در ،يبا
د كه است نيا شده وقفي زيچ در اصل و هستند، هالكت شرف دري منقول  به پس باشد، موب
ز عرف به آن بودن جائز لكن است حيصح ريغ منقولي هايزيچ نمودن وقف اسيق اساس  ا
   13.دهيگرد ثابت استحسان جهت
 به ضرورت ك يكه است آن از عبارت استحسان قسم نيا :ضرورت به استحسان -4
 و ضرورت كهي زيچ و دينما ترك را اسيق تا سازديم مجبور را مجتهد شخص كه ديآ وجود
 و چاها كردن پاك آن مثال د،ينماي عمل و دهد قرار اجراء تحت است آني مقتض حاجت
اشد، دهيافت نجاست آن در كهي هاحوض  پاك كه كنديم حكم نيچن مورد نيا در اسيق ب
 آب از قسمتي دنيكش كه رايز ست؛ين ممكن آن از يضبع ا يو آب هم دنيكش به آنها كردن
اق آبي اكپ و طهارت در هاحوض و چاها در موجود  آب هم اگر و شود،ينم واقع موثري متب

د به داًيجد كهي آب آن طهارت و بودن پاك در شود دهيكش ز شودي نم واقع موثر ديايم وجو  ا
 مالقات حوض و هچاي وارهايد ا يو عمق در نجاست محلي همرا ديجد آب كه جهت نيا
 پاك نا را آب گريد بعداً كه گردديم نجس پاك نا آب با تالقي به دلچه همچنان .دينمايم
د،يم ن بنابر ساز اك صورت چيه به و مانديم پاك نا شيهم ضحو ا يو چا آ ن آنهاي پ  امكا
وجب به عمل ترك مورد نيا در علما لكن ست،ين ريپذ  حاجت و ضرورت سبب به اسيق م

به و اندشمرده نسمستح ز آب ازي مقدار دنيكش به حاجت و ضرورت استحسان بنا  ا يچاه ا
اك و رتاهط به حوض    14 .اند نموده حكم آني پ
 نيا در .استي زراعتي ها نيزم نمودن وقف آن مثال :يحنف اسيق به استحسان -5
 به دارد مشابهت عيب به وقف كه نيا آن و استي جل اسيقي كي: دارد وجود اسيق دو مورد
 در آن بنابر پس آن، صاحب تيملك از است نيع دنيكش متضمن آنها دو هر كه نيا جهت
ت مگر ،شودينم داخل مرور حق و ليمس شرب، حقوق متذكره وقف  آنها به واقف كهي وق
 و استي فخ اسيق مورد نيا در گريد و است، طور نيهم هم عيب در چنانچه .دينما حيتصر
ا وقف كه نيا آن  منفعت افاده آنها ازي ك يهر كه جهت نيد به دارد مشابهت اجارهي همر

ن و ند،ينمايم نيع به گرفتن  داخل وقف در مرور حق و ليمس ،بشر حقوق آن بري مبت
 شخص لكن است، نطوريهم اجاره در چنانچه كندن حيتصر آنها به واقف هاگرچ .گردديم

ن اسيق مجتهد  نيزم نمودن وقف از مقصود كه رايز دهد؛يم حيترج اسيقآن  به راي ثا
تن منفعت تنها و صرفي زراعت تن منفعت نيا كه ،باشديم نيزم از گرف رف  بدون نيزم از گ
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 آنهاي باال حيتصر بدون نيزم كردن وقف در مرور حق و ليمس شرب، حق شدن داخل
ن اسيق نيهم و رسد،ينم نظر به ممكن ابل در كه است استحسان از عبارتي ثا  اسيق مق
   15 .است نموده حانجري جل

ثال :مرسله مصالح به استحسان - 6  هيعل محجور هيسف تيوص استحسان از نوع نيا م
 هيعل محجور هيسف شخص تبرعات كه دينمايم حكم هيكل قاعده ا ياسيق است، ريخ راه در
ت مالي برباد نمودن تيوص در كه رايز ؛نبوده حيصح  تبرعات جواز به استحسان لكن ،اوس

ن جمله از  كهمذكور شخص  شخص حجر از مقصود كه رايز ،كنديم حكم باشديم تيوص آ
ر هيسف  در تيوص نشود گريكس د اجيحتم كه نياي برا بوده شدن اعيض از او مالي نگهدا
-ينم لهيصموي برا ملك ديمف تيوص كه رايز رودينم شماربه مقصود نيا معارض ريخ راه
ات از پس مگر شود ز تيوص موضوع آن بر بنا هيمجبورعل كننده تيوص شخص نيهم وف  ا
ز عبارت مصلحت آن كه است دهيگرد مستثناي جزئ مصلحت ك يجهت عام قاعده و اصل  ا
  .اتشيح در او به ضرر نبودن با باشديم اوي برا ريخ جلب و ثواب ليتحص

ني برا زكات دفع همچنان اعده و اسيق هاشمي ب  از چنانچه ،نباشد جائز كه كنديم حكم ق
 خود عصر در را زكات دادن) رح (فهيحن ابو امام لكن دهيگرد ثابت طور نيهم) ص (امبريپ
لح نمودن تيرعا جهت شمرديم زيجا و مستحق آنهاي برا ناني نگهدار و مصا  اعيض از آ

ن وع نيا گريد مثال همچنا  عقد موجب به آنها كه رايز .كنديم حكم آنها نيتضم استحسان ن
ن بر بنا هستند نيام اشخاص ارهاج ان گردديم هالك آنها دست در كه يزيچ آ ن ضامن آن  آ
ن لكن هستند ضامن آني نگهدار در ريتقص وي تعد صورت در صرف بلكه ستندين  استحسا
ر در آنها كه مصلحت نيا جهت كنديم حكم آنها نيتضم به  و نكنندي سست آني نگهدا

-داده محمد امام و وسفيابو امام را فتوا طور نيهم انچهچن بمانند محفوظ اعيض مردم اموال

  )16(.هاانتيخ شدن اديز و هاذمه فساد به نظر اند

  :جهينت

  :ميشد لينا ليذ جينتا به موضوع نياي بررس و قيتحق انيجر در
نشمندان نيب اختالف ن ارجاع استي قيحق ريغ وي لفظ استحسان مورد در دا  اصطالح به آ
ا راگ گردديم صورت ته استحساني لغوي معن ول مورد اتفاقاً شود گرف ي معنا اگر و است قب

اشد نيا استحسان ئل در دادن فتوا وي رأ كه ب  نظر و خواهش طبق نيد وي شرع مسا
د بدوني شخص م به استنا ن نوع نياي شرع معتبر ليدل كدا اً استحسا د اتفاق ت مردو ر و اس  اگ
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د نظر اختالف هم با دانشمندان مورد نيا در ميريبگ آني اصطالحي معنا استحسان از  دارن
  .استي قيحق ريغ وي لفظ آنها اختالفي ول

ي شرع ليدال گريد به بلكه رودينم شمار بهي شرع مستقل ليدل خود اصل در استحسان
اجع رهيغ و مصلحت، عرفي، خف اسيق، ضرورت، اجماع، نص مانند ز ريغ اگر و گردديم ر  ا
ر قيدقي بررس و غور تحت مذكور ليدال گريد نص ي چي شرع ليدالي همگ شود داده قرا
يحيتشر احكامي اصل منبع نهيچ سر و اصل بهي اختالفي چ وي اتفاق  كهي جلي وحي عني 
 .گردديم راجع است) ص (امبريپ سنت از عبارت كهي خفي وح و است قران از عبارت
هي وح از عبارتي حيتشر احكامي همگ چشمهسر و منبعآن بنابر   .استي ال

  :مأخذ
بدالشكور بن اهللا محبي، بهار .1 بوت مسلم. ع (ص، )2 (ج، هيالمصر هينيالحس المطبعه، الث  279.(  
ر .2 بدالعلي، االنصا ن محمدي ع م ب حموت فواتح، نيالد نظا ح الر م شر بوت مسل ه، الث ـ 1322 (ببوالق هيرياالم المطبع  ه

(ص) 2 (ج ) ق  223.(  
توري، ليزح .3 فقه اصول وهبه دك اكستان تهيكو رودي سرك هيديالرش مكتبي، االسالم ال   ).742- 741 (ص) 2 (ج، پ
ه .4   ).24 (تيآ، ص سور
(ص) 2 (جي، االسالم الفقه اصول .5  742.(  
ه .6   ).12 (تيآ، النساء سور
ه .7 (تيآ، التوبه سور  103.(  
ره ثيحدي الترمذ سنن .8 (شما   ).رض (رهيابوهر تيروا به) 721 
بخار حيصح .9 ه ثيحدي ال ه ثيدح مسلم حيصح) 1831 (شمار ه) 2772 (شمار وا ب هيابوهر تير   ).رض (ر

بخار حيصح .10 ه ثيحدي ال ه) 2124 (شمار وا ب بداهللا تير ن ع   ).رض (عباس ب
ودي اب سنن .11 ه ثيحد دا   ).رض (حثمهي اب بن سهل تيروا به) 3363 (شمار
كري ابي، السرخت .12  جي، الفغانا الوفاي اب قيبحق، روتيب – المعرفه داري، السرخت اصول، سهلي اب احمد بن محمد ب

(ص) 2( ه اصول، )203  (جي االسالم الفق   ).744 (ص) 2 
(ص) 2 (جي، االسالم الفقه اصول .13  745.(  
ع هيهدا .14 تح م قد ف فقه اصول) 68 (ص) 1 (ج، ريال (ص) 2 (جي االسالم ال  745.(  
(ص) 2 (جي االسالم الفقه اصول .15  746.(  
(ج، مرجع همان .16   ).747- 746 (ص) 2 

  
 



  

  

  ا. ا. عدليه جكنفرانس مطبوعاتي وزير 
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
�يه جر%  در يك 8/10/89ا به روز چهارشنبه مورخ . ا. نپوه حبيب اهللا غالب وزير عدل

و منع قرار دادن رسم و رواج  ين بردن  نگاران گفت به خاطر از ب تي به خبر  كنفرانس مطبوعا
م هاي نادرست وناپسنديده كه در جامعه ما حاكم است وزارت عدليه كشور قانو به نا ني را 

دستور كار خود قرار داده ) قانون منع مصارف گزاف در محافل عروسي و تعزيه داري ( در 
اخالقي در . است تا بعد از تنفيذ اين قانون مصارف در ازدواج ها كم شده و از انحرافات 

وگيري گردد   . جامعه ما جل
د است و ديده ميشود كه بسياري از مر استحبابي  م در اوقات رسمي چون فاتحه يك امر 

به كندي وتعطيل مواجه  به اين امر مبادرت ميورزند وخدمات عامه  دفاتر را ترك نموده و 
ا داران با متحمل شدن مصارف گزاف به ختم ها به نام هاي چهلي و جمعه گي ميگردد و عز

  . پردازندمي... و
.. هاي شهري و صحي وتنظيم قبرستان ها ازلحاظ پالن .  

نستا ن كشور جرگه هاست و در جرگه ها هم اشخاصي ذيصالح اند كه خبره چون افغا
ك  و يا ي به ضرر يك طبقه، قوم  ا نمايد كه  يي ر ا ممكن جرگه فيصله ها يستند و ي ومسلكي ن
ا قانون جرگه هاي صلحيه را تحت  يل م ين همه مسا نظيم ا د بنا بخاطر ت قشر ضعيف تمام شو

ي يم تا اشخاص مسلكي را بحيث ناظر يمكار دار   . ن در كار جرگه ها موظف نما

ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  

  

  

  

  

  ا با سناتور گرام ديدار نمود. ا. وزيرعدليه ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
� با لنيدزي 28/10/1389ا روز سه شنبه مورخ . ا. رنپوه حبيب اهللا غالب وزير عدليه ج%

نمودوگرام سناتور امريكايي ديدار و گفت   . گو 
به تحكي ين در ارتباط  م روابط و همكاري هاي متقابل بين دو كشور بحث درين ديدار طرف

نمودندوو گفت   . گو 
االت متحده امريكا در بخش نستان از كمك هاي اي افغا اسالمي  هاي وزير عدليه جمهوري 

ين  يشتر شان با ا يه ابراز تشكري نموده در ضمن خواهان همكاري هاي ب مختلف با وزارت عدل
  . وزارت گرديدند

و در موارد در مقابل سناتور گر رت ستايش نموده  در اين وزا ام از تالش هاي وزير عدليه 
  . مختلف وعده همكاري نمودند

ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  

  

  

  

امريكا ديدار كرد. ا. وزير عدليه ج   ا با سفير بخش عدلي و قضايي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به مورخ  يكشن نستان روز  افغا اسالمي   با آقاي هنس جي 19/10/89وزير عدليه جمهوري 
ن در دفتر كارش مالقات نمودندكليم سفير  يي امريكا و هيأت معيتي شا و قضا   . بخش عدلي 

ات ها در عرصه سكتور عدلي و قضايي و چگونگي تنظيم را پيشرفتشانموضوع مالق
 تشكيل ( PPP )هاي فراهم شده توسط هيأت همكاري بخش عامه و خصوصي امريكا بورس
  . دادمي

ين  بو12تعداد بورس هاي فراهم شده  اشد ا يي مي ب رس ماستري در بخش عدلي و قضا
اشد مي و هر كس كه واجد شرايط ب نستان بوده  افغا اسر  تواند ازين بورس بورس ها براي سرت

  . ها مستفيد شوند
ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  
  

به واليت پكتيكا. ا. سفر وزير عدليه ج   ا 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

�ليرن% ال امير محمد كه وي را دگر جنپوه حبيب اهللا غالب وزير عدليه كشور در حا ر
نداني نيرو هاي  يفخانه ها، جنرال هارود معاون قوما جمشيد رييس عمومي محابس وتوق

هي مي) آي ان ال (آيساف، آرت بيلر رييس بخش مواد مخدر موسسه  نمود به روز همرا
لي، رييس 30/10/89پنجشنبه مورخ  ز طرف وا  وارد شرن مركز واليت پكتيكا گرديد، كه ا
ن گرديدندعدليه، مدير محب   . س و جمع كثيري از بزرگان و متنفذين استقبال شايا

به مردم واراكين . ا. نخست وزير عدليه ج نستان را  افغا اسالمي  ا پيام رييس جمهوري 
واليت را دريافت وبعداز ديدن  تي آن اكين دول دولتي آن واليت رسانيده، سپس گزارش كاري ار

ن بوسين وساير مراجعين را دريافت وبه جا مشكالت محاز محبس ورياست عدليه در آ
ات الزم سپردند ين هداي   . مسوول

ري مي يي نگهدا پكتيكا در تعمير كرا ته نماند كه محبوسين در واليت  تعداد ناگف شوند و
ارت عدليه درنظر دارد كه در آينده در آن واليت يك محبس تن مي) 28(شان به  رسد ووز

تي مي يم پي آر  نمايد و ت ك معياري اعمار  ا به خاطر اعمار ي يكنيم مليون دالر ر گويد كه 
تعهد نمود  ت مذكور  يكا منظور كرده است همچنان والي والي محبس در آينده در واليت پكت

  . نمايدكه در صورت اعمار يك محبس در آن واليت زمين آن را تهيه مي

ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  

  

  ا به واليت كنر. ا. سفر وزير عدليه ج

  
  

  
%�لي. ا. ير عدليه جرنپوه حبيب اهللا غالب وز ال امير محمد ا در حا كه وي را دگر جنر

هي مي به مورخ جمشيد رييس عمومي محابس و توقيفخانه ها همرا  02/10نمود بروز پنجشن
تي خود عازم واليت كنر گرديد كه مورد استقبال گرم 89/  به سلسله ساير سفرهاي والي

جرگه و مشرانو جرگه و جمع والي، رييس عدليه، مدير محبس، وكالي مردم در ولسي 
ر قرار گرفت نفذين قومي واليت كن   . كثيري از بزرگان ومت

تي . ا. نخست وزير عدليه ج دول به اراكين  نستان را  اسالمي افغا ا پيام رييس جمهوري 
و توقيف رسانده سپس از محبس سابقه  خانه واليت كنر ديدن نموده مشكالت ومردم كنر 

يفي افت وبه ها را استمحبوسين وتوق وسين را دري ماع، عرايض تعدادي از مراجعين ومحب
بعداً محبس جديد كنر را كه در مساحت پنج جريب زمين به  ين هدايات الزم سپرده  مسول

يم ) 17(هزينه  لي ت ر امريكايي كمك ما تي(لك دال د ) پي آر  نمودن است افتتاح  ر گرديده  اعما
ز ان بعد ا لي كنر موافقه به عمل آمد تا  تقال محبوسين به محبس جديد در محوطه و با وا
رت عدليه مي ن به محبس سابقه كه ملكيت وزا و مساحت آ ك بسوه مي) 10(باشد  رسد ي

زل اعمار گردد متعاقباً رياست  تعمير مناسب براي رياست عدليه در واليت كنر در دو من
ر داراي هشت بال نه موظف گرديد، محبس جديد االعما لي در اين زمي و ما ك بوده كه اداري 

اث، يك بالك آن براي  دو بالك آن براي محبوسين ذكور، يك بالك آن براي محبوسين ان
ري، ايمرجنسي قشر اناث و چهار بالك ديگر آن به بخش) كارمندان محبس(پرسونل  هاي ادا

و  اب مسجد براي محبوسين  و ديپوها، دواخانه وكلنيك صحي، اتاق طعام خوري، دو ب
ر را در يك وقت دارا ميپرسونل محبس كه هر ز گزا اب آن گنجايش پنجاه نفر نما باشد،  ب

رهاي دستي محبوسين و سالون كنفرانس اختصاص داده شده  سالون براي حرفه آموزي وكا
س . است لي معمول در محاب ر هاي عا به طور اساسي با معيا د كه محبس ياد شده  ته نمان اگف ن

مكانات متذكره همچ ز دنياي امروزي با تمام ا رج محافظتي، سه اتاق در بيرون ا نان چهار ب
ها مع كمودها وشاورهاي آب گرم وسرد، محوطه محبس براي پايوازهاي محبوسين، تشناب

اعمار شده كه دستشويي ها و محل مناسب براي وضو گرفتن محبوسين و باد پكه ها 
د  به تعدا ا است) 500(گنجايش    . تن محبوسين را دار

ر دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وز:منبع  ي



ارزگان گرديدا. ا. وزير عدليه ج    وارد واليت 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
�لير% اهللا غالب در حا ني نيروهاي آيساف نپوه حبيب  وماندا كه وي را جنرال هارورد معاون ق

ال امير محمد جمشيد رييس عمومي محابس و توقيف هي ميخانهو دگر جنر د ها همرا نمو
تي23/10/89بروز پنجشنبه مورخ  ن  به سلسله ساير سفر هاي والي  خويش عاز م واليت ارزگا

ر . گرديد استيناف، مدي ت، رييس عدليه، رييس محكمه  لي آن والي استقبال گرم وا كه با 
ز بزرگان قومي مواجه  ن، وكالي مردم در پارلمان و جمع كثيري ا محبس، رييس امور زنا

  . گرديدند
به مر افغانستان را  و اراكين در ابتدا وزير عدليه كشور پيام رييس جمهوري اسالمي  دم 

ا  ن واليت ر رش كاري رييس عدليه ورييس محكمه آ دولتي آن واليت رسانيده سپس گزا
ين شنيده هم و به مسول استماع و عرايض عارضين را دريافت  وسين را  چنان مشكالت محب

  . هدايات الزم سپردند
يه ج در ا از جريان كار محبس جديد ديدن نموده، محبس مذكور . ا. متعاقبا وزير عدل

لي دونرها كه گنجايش در  رت عدليه به كمك ما يم جريب زمين ملكيت وزا مساحت شش و ن
ا ) 100(حدود  ن ت و كار اعمار آ است  ا  ا تسهيالت ) 70(محبوس را دار است ب ته  يصد پيشرف ف

و به بهره برداري سپرده خواهد شد اكمال  ن  ر آ ري عنقريب كا لي محبس دا . و معيار هاي عا
روهم ا چنان جنرال ها يساف پرداخت وجوه پولي اعمار محبس اناثيه ر ني آ اندا رد معاون قوم

  . در محوطه محبس مذكور به عهده گرفت
ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  

  

  ا عازم ميدان وردك گرديد. ا. وزير عدليه ج
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

%�به مورخ . ا. رنپوه حبيب اهللا غالب وزير عدليه ج كه  در حالي9/10/1389ا روز پنج شن
دگر جن ا  س وتوقيفخانهوي ر ها و دگر جنرال رال امير محمد جمشيد رييس عمومي محاب

تي  نمود به سلسله ساير سفر هاي والي هي مي ني نيروهاي آيساف همرا هارورد معاون قوماندا
ن وردك گرديد   . خود وارد واليت ميدا

يه، مدير محبس وجمع كثيري از. ا. از وزير عدليه ج اندان امن لي، رييس عدليه، قوم  ا وا
نمودند استقبال  و متنفذين قومي    . بزرگان 

يه ج تي و مردم . ا. وزير عدل ا به اراكين دول فغانستان ر اسالمي ا م رييس جمهوري  ا ابتدا پيا
هميت حاكميت قانون نيز صحبت نمودند   . ميدان وردك رسانده ضمنا در مورد نقش و ا
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وسين مالقات - و مشكالت شانسپس موصوف از محبس ميدان وردك ديدن نموده با محب

ات الزم سپردندرا شنيده، عرايض شان ين هداي به مسوول   . را دريافت و 
ول هاي محبس وزير عدليه جهم ن وتسخين سل ا . ا. چنان به خاطر فرارسيدن فصل زمستا

نمايد كه تيم  ر (به مدير محبس آن واليت هدايت دادند تا مقداري مواد سوخت تهيه  پي آ
تعداد جهت بر آورده شدن ا) تي  به  تخته كمپل را همين ) 30(ين مامول وعده داد كه 

  . كنداكنون و مقداري مواد سوخت را در ظرف دو هفته آينده فراهم مي
ر است  يي شده و قرا ن نها و ديزاين آ ز محوطه زمين كه قرار داد  متعاقباً وزير عدليه كشور ا

رت عدليه به هزينه ) 22(در مساحت  يي ) 9. 6(جريب زمين ملكيت وزا مليون دالر امريكا
يكا به طور معياري كه گنجايش  ا ) 400(كمك مالي سفارت اياالت متحده امر محبوس ر

نموده و آن را يك گام بزرگ در  ر گردد، ديدن  خواهد داشت در واليت ميدان وردك اعما
نمودند، در فرجام از كمك هاي اياالت متحده  لقي  فراهم آوري تسهيالت براي محبوسين ت

دامري ني و سپاسگذاري نمودن   . كا قدردا
نماند كه در محبس فعلي ميدان وردك به تعداد    . اندتن محبوس) 129(نا گفته 

ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



  

  

  معيين مسلكي وزارت عدليه عازم كشور ايران گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يه روز شنبه مورخ قانون وزارت عدل پوه داكتر محمد قاسم هاشمزي معيين مسلكي 
به هدف ي4/10/89 رشال محمد قسيم فهيم  ول  ك سفر سه روزه رسمي با معيتي ما معاون ا

ز هيأت  ني ا نستان وارد تهران گرديد، كه مقامات ايرا است جمهوري اسالمي افغا مقام ري
استقبال گرم و شايان نمودند ني  تي، كلتوري، . افغا ين سفر تقويه مناسبات تجار هدف از

تي بو   . دقنسلي، گمركي، عدلي، قضايي وترانسپور
كه با معاون رييس جمهور ايران صورت گرفت، ضمن مطرح نمودن موضوع در مذاكراتي

هميت كه عبارت از اصدار اجازه براي  پطرولي تا داخل خاك ) 1500(قابل ا تانكر هاي مواد 
و  د تقاضا گرديد  م ان ات مجرمين كه محكوم به اعدا د، موضوع تخفيف مجاز افغانستان شون

به جرايم جنحه، خفيفه و متوسط محكوم شده اند نيز در خواست همچنان عفو كساني كه 
  . گرديد
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يه به معيتي در مالقات كه قانون اسم هاشمزي معيين مسلكي وزارت عدل پوه داكتر محمد ق
نستان با رييس قوه  ول مقام رياست جمهوري اسالمي افغا مارشال محمد قسيم فهيم معاون ا

و قضايه جمهوري اسالمي ايران داشتند م وسين  وضوعات عدلي و قضايي به ارتباط محب
د  ز مراجع عدلي و قضايي ايران دار يي كه جمهوري اسالمي افغانستان ا محكومين و تقاضا

رت عدليه كشور در ميان گذاشته شد   . توسط معيين مسلكي وزا
ر وزير عدليه ج به ايران و مالقات كه آن. ا. نخست از سف ها با رييس قوه قضايه آن كشور ا 

داشتند ياد آوري گرديده و وعده هاي همكاري را كه رييس قوه قضايه ايران به وزير عدليه 
ا در قسمت محكومين به  در خواست شد ت و از وي  د دهاني شده  افغانستان داده بودند يا

تكا مي به آن ا ز آنچه كه در محاكم ايران    . شود كار گرفته شوداعدام از داليل مخففه بيشتر ا
نستان مبني بر تخفيف مجازات محكومين به خاطر اب راز تقاضاي ولسي جرگه و مردم افغا

ين تر به دليل ناداني محكومين به اعدام از قوانين نافذه ايران و آلة به اعدام به يك درجه پاي
ن تن آ ز رييس قوه دست قرار گرف اچاق مواد مخدر مطرح شده و ا ين اصلي ق اعل ها توسط ف

وق را نيز منحيث داليل قضايه تقاضا گرديد تا در  قطار داليل مخففه محاكم خود دو نكته ف
به اعدام حساب كنند   . مخففه براي محكومين 

ا در افغانستان مرتكب و شروع جرم  اچاقچيان جرم ر ت اينكه اصال ق از جرم مستمر و واقعي
ن ه كنند هم ياد آوري شده و در خواست گرديد تا چنين مرتكبين را جا آغاز ميرا از آ به حوز

افقت بسپارند كه جرم از آنجا شروع شده است، سپس از مو نامه همكاري قضايي كه به قضايي 
و به دو  ر داده شده  و نافذ گرديده تذك تازگي مراحل خود را در جمهوري اسالمي ايران طي 
لي  ري ا تعاقب دستگي يي از ابتدا يعني م ن اشاره شد كه مطابق به آن همكاري قضا ماده آ

ص ياد آوري محكوميت  ني به دوسيه هاي چنين اشخا افغا نسلي  دسترسي مقامات ق قطعي و 
ز رييس قوه قضايه ايران در خواست گرديد تا براي تطبيق ماده فوق هدايت دهند كه  شده و ا
نظر مثبت  به  ته  نمايند كه الب تعقيب  و دوسيه هاي آنها را  وسين ديدن  ني از محب مقامات افغا

  . شنيده شد
افغاني متن ديگر موافقتدادن احصايه  نسلي  به مقامات ق و متهمين  نامه همكاري مجرمين 

ين مورد نظر موافق  يه در قضايي بود كه بايد منصه تطبيق بخود بگيرد و رييس قوه قضا
يه ايران  تكب جرايم متعدد كه از طرف قوه قضا فغانان مر داشتند و ايشان از يك تعداد ا

ذكر داده و آمادگي  وگرديده اند ت رت عف و وزا يه  يي با قوه قضا براي هر گونه همكاري قضا
نستان نشان دادند افغا   . عدليه 
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تي رت در مالقا فغانستان با معيين وزا اقامت معيين مسلكي وزارت عدليه ا روز سوم  كه در 
تطبيق موافقت نامه عدليه ايران داشت معيين وزارت عدليه ايران وعده داد تاميكانيزم 

ن همكاري قضايي را ترتيب ا تطبيق عملي آ ن بگذارد ت فغاني در ميا ا مقامات قنسلي ا  و ب
  . شروع شود

ه ايران سفر مي ن ب لي كه از افغانستا ا رجا ن و ي فغانستا -از اينكه مقامات افغاني در سفارت ا

و نمي افغاني مالقات كنند ياد آوري گرديده و طلب فراهم آوري كنند  توانند با محبوسين 
د گرد ين مور و معيين وزارت عدليه ايران در جواب گفتند تا پرسونل قنسلي تسهيالت در يد 

يم كنند  رت عدليه ايران قا ا وزا ا مضاعف ساختن فعاليت هاي خويش تماس ب ني ب افغا سفارت 
ر  ن مبني ب تقاضا هاي سفارت افغانستا ين كه  نمايند از ا و تقاضاي تسهيالت بيشتر را ب

اعدام ه فغاني مخصوصا  وزارت خارجه ايران صورت دسترسي به محكومين ا يي كه از مجراي  ا
ن گفتند كه سفارت  د ياد آور گرديده اما ايشا ميگيرد و به نتيجه مثبت منتهي نميشو

وزارت عدليه نيز بفرستند پي در خواست را به    . افغانستان ميتواند يك كا
ين كه ايران در اين ق نستان و ا افغا يي  و قضا رسونل عدلي  يه پ سمت چه موضوع تعليم و ترب

فغانستان، كرده مي يمات حقوقي ا ز مستقل تعل و مرك نستان  فغا رت عدليه ا به وزا توانند كمك 
نمودند تا تقاضاهاي  ين ساحه نشان دادند و درخواست  دگي كامل در مطرح گرديده ايشان آما

به آن نستان  ا خويش را از طريق سفارت جمهوري ايران در افغا ها برسانيم رشته هاي حقوق ر
ته تربيه ها ميكه آن ند توضيح گرديده تقاضاي ما الب ر كن ني را تربيه بيشت فغا توانند پرسونل ا

رت  وقي وزارت عدليه بود كه معين وزا است وكالي مدافع و مساعدت هاي حق پرسونل ري
و  يشرفت هاي خود درين ساحه ياد آوري كرد از سيستم تعليم  ين كه از پ عدليه ايران ضمن ا

ز تربيه وكالي مدافع  ني را ني ن داد تا وكالي مدافع افغا دگي نشا كشور خويش حرف زده و آما
تعليم و تربيه پرسونل محابس موضوع ديگر بود كه مطرح  بسازند،  رگرام هاي خويش  شامل پ

ني در اين قسمت هم ابراز آمادگي براي همكاري نمودند   . شد و جانب ايرا

ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي



 

  

  واليت غور در جديد محبس داد اعمار امضاي قرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

ندرد و معياري در مساحت ه قرار است يك محبس جديد ب جريب زمين از ) 16(طور ست
به ارزش مبلغ چهل مليون وهشت صدو چهل وهشت وزارت عدليه  نكشافي   هزارو بودجه ا

افغاني  يه هفتاد  اعشار ر گردد) 70. 40848650(شش صد و پنجاه  البته ، در واليت غور اعما
به مورخ در داوطلبي آ ر 22/10/89ن شركت المپيا برنده شده و اليوم چهار شن  قرارداد اعما

اهللا غالب وزير عدليه جڅآن را  لمپيا امضا كرد. ا. ارنپوه حبيب    . ا با غالم فاروق رييس شركت ا

راي سهولت هاي عمده ذيل است   :محبس مذكور دا

  ،تعمير محبس ذكور �
  ،تعمير بخش اناثيه �
  ،تعمير توقيفخانه �
  ،ير كلينيكتعم �
  ،تعمير صنعتي �
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  ،تعمير اداري �
  ،تعمير آشپزخانه �
  ،تعمير بارك سربازان �
  ،تعمير بارك افسران �
  ،تعمير مسجد شريف �
  ،تعمير طعام خانه �
  ،تعمير چك پاينت يا تالشي �
رج امنيتي � اب ب   ،چهار ب
  ،دو محل پهره داري �
  ، ومحل مالقات فاميلي و مردانه �
ني  � ه عميق(سيستم آبرسا   .) هزار ليتر20فيت ذخيره با ظر، چا

نماند كه محبس مذكور گنجايش در حدود  ته  نه آن ) 400(ناگف محبوس و توقيفخا
يش از    . توقيفي را خواهد داشت) 50(گنجايش ب

  
ر:منبع   دفتر مطبوعاتي و سخنگوي وزي


