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

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

رستاده ش .3 ن، در صورت امكان، براي درج در مجله ف اله همراه با فايل تايپ شده آ د اصل مق و
 .نه كپي آن

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

اله  .5 ه )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مق ين سه تا هفت واژ ژگان كليدي ب و وا
له آورده شود  .در اول مقا

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

دگي نويسنده: كتاب • نويسندگان، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ،          / نام و نام خانوا
اشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه  .محل نشر، نام ن

دگي نويسنده، : مقاله • ام و نام خانوا مقاله در داخل گيومه«ن ه، نام»عنوان  سال، /  نشريه، دور
ر، شماره جلد و شماره صفحه  .تاريخ انتشا

تي • دگي نويسنده، : سايت انترن عنوان مطلب «، )از سايت(تاريخ دريافت مطلب  (نام و نام خانوا
ام سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور»در داخل گيومه  .، ن

به منبعي اشاره شود كه قبالً معرفي شدهرگاه • استفاده   ا در صفحه مورد  تي حت و تفاو ه 
باشد، كلمه  انگليسي (» همان«نداشته   .شود آورده ) Ibidيا در 

نگليسي (» پيشين« صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه در صورتي كه • در ا
op.cet ( استفاده آورده  .شود و صفحه مورد 

ين نام .7 اصطالحات مورد استفاده معادل الت ين صفحه آورده هاي خارجي و  وشته در پاي  در ن
  .شود

است .8 م نويسنده و منبع مورد نظر ضروري  اشد، نا لي ترجمه ب ه ارسا  .هر گاه مقال

ا رتبه علمي .9 م كامل، عنوان ي د نا ا نشاني دسترسي به وي، مثل اش نويسنده باي  را، همراه ب
يميل و يا آدرس ا رستد و غيرهشماره تلفن  له بف   . را با مقا

 .  آزاد است ش مقالهمجله در ويراي .10

رستاده نمي .11  .شود مطالب ارسال شده پس ف

يد مقاله .12 لي نبا رسا اشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ا  . نشر شده ب
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 و مخـدر  مـواد  امـور  در امريكـا  متحـده  اياالت خارجه امور وزير معين جانسن ديويد آقاي �
اي  بـا  قانون تنفيذ ه  وزيـر  دانـش  سـرور  آـق  سـه  روز افغانـستان،  اسـالمي  جمهـوري  عدلـي
رت  در  1388 ميزان  28 شنبه  ات   عدليه   وزا د   گو  گفت  و  مالق  215    ............................ نمو
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له  احتياجي    ذخاير  مقرره � د  وزيران شوراي   در  غ  ٢٢٧    ........................گرفت   قرار  تاييد مور



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قانوني بحث حريم ءخالاي به  اشاره(

  )در اسناد تقنيني افغانستان
  علي پيام

  
  

  چكيده

به طور وسيع مورد  در متون فقهي  حريم از مسايل و موضوعات فقهي و حقوقي است كه 
ين مساله ناظر است به حل اختالفات حاصله از دعاوي. بحث قرار گرفته است اي كه روي  ا

ين مساله توجه شده استدر فقه سني و شيعه از. دهد زمين رخ مي اما تا .  قديم االيام به ا

توجهي كرده است ين مساله كم  به ا مي. حدودي اسناد تقنيني افغانستان  كند  حريم حكم 
با طبيعت حريم كه  تملك و تصرف در آن كه  ملك صاحب حريم است و  حريم، در حكم 

بدون اذن مالك درست نيست تبعي است .منافات داشته باشد  ع حريم، ملك  تواب  يعني از 
نظر  ملك است و مالك مي يا در مقابل اخذ عوض صرف  ند از حق خود در حريم بالعوض  توا

بلكه دهات حريم دارند و . كند  ، باغ ندارد حريم، اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و 
مواشي و مانند اين امور بهره  دواب و كندن بوتههاي  در حريم ده از چراگاه ها و علفچر 

  .برند مي

تقنيني :اصطالحات كليدي در اسناد  در حقوق، حريم  ملك، حريم در فقه، حريم   حريم 
  افغانستان
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  حريم ملك

  كليات

  بخش اول

ه مقدم   به جاي 

است اين كه براي بحث حريم ملك  به يادآوري  نستان(الزم  افغا بع ) در  به دنبال منا
ني بسيار گشتم لهاما . تحقيقي اعم از مقاله، كتاب، جزوه و يا سخنرا د مقا ز  بجز معدو هاي كه ا

تم يگر كدام منابعي نياف ا مقاالتي كه از طريق . اينترنت به دست آوردم د ته عموم الب
اني در خارج از كشور بودندو جست فغانست . جوي اينترنت به دست آوردم از پژوهشگران ا

ه دكتري تحت عنوان  نشجوي دور يي دا بازشناسى «خصوصا مقاله مفصل آقاي عبداهللا شفا
نه بود» هاد حريمن اسا نه و كارشن لما بسيار عا ه . مقاله  به طور مبسوطي ب مقاله  با اين هم اين 

بع متعدد و متنوع در مبحث . ابعاد تاريخي و لغوي و فقهي حريم پرداخته است فقدان منا
افغانستان تا چه مقدار كم  حريم ملك نشان مي حقيق و تفحص علمي در  دهد كه روحيه ت

ني اغلبا به شفاهيات بسنده ميالبته فقها ! است و  و علماي دي و قضات  كنند و حقوقدانان 
يل مباحث توجهي نمي به تحقيق و تفحص و تحل ند محققين نيز به هر دليلي  ه . كن خواه ب

تي  دليل مشكالت زندگي است يا نبود زمينه هاي تحقيق و يا نبود يك بانك گسترده اطالعا
تلف طبقه بندي كنند و سپس از طريق اينترنت در هاي مخ كه كليه مقاالت را در كتگوري

بدهند ن و محققين و قضات قرار  بع . اختيار عالقمندا و يا مركز منا يس  بر فرض كه نبود ديتاب
ين هم همين كه  ني قرار بگيرد، با ا بع افغانستا رسي به منا يل عدم دست و اطالعات بتواند دل

 منابع افغانستاني گشتم اما سرانجام بجز براي نگارش همين مقاله در حدود سه ماه به دنبال
ين كه روحيه تحقيق  است بر ا يل عمده  ز اينترنت به دست آورده بودم، دل همان مقاالتي كه ا

است ين سرزمين خيلي كمرنگ   ه . و تفحص و كنكاش در ا دعاي گزاف نباشد كه ب شايد ا
و دانشگاهي و همچنين در كتاب خانه ني  كابل براي دسترسي هاي  سراغ خيلي از علماي دي

ا  ين مقاله ر د، اما آن چيزي كه نويسنده ا بساز ند اين تحقيق را غني  بعي كه بتوا به منا
بم نشد ه به مجله . دستگيري كند، نصي بل هر ما د سه ماه ق است كه از حدو بل يادآوري  قا

له وزين عدالت اين روز و فردا مي ن اي با موضوع حريم ملك در اف كنم كه مقا غانستا
يل عمدهنو مي   .اش همين فقدان منابع بود يسم، اما دل

بل  ه كا نشگا نستان و يا دا افغا وزارت عدليه  به  له  ز طريق همين مقا بد نيست كه عجالتا ا
وگيري از تكرار در امور  ز براي جل پيشنهاد بدهم كه براي سهولت در كار پژوهشگران و ني

به ايجاد تحقيق و موضوعات و مضامين تحقيقي، اين نهادها و يا ساي ر نهادهاي مشابه اقدام 
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تي منابع و اطالعات علمي«  ين منظور، باعث . اقدام كنند» بانك اينترن به ا نكي  و ايجاد با اقدام 
ن، قضات و  مي نشجويا اوال علماي محقق و دا به طور  ارنوالسشود كه  ها و ساير عالقمندان 

ز كتاب، مجالت علمي و مقاالت دس اعم ا بع و متون  به منا ز . ترسي پيدا كنندسريع  دوم، ا
ات تحقيقات جلوگيري مي   .شود هاي نيز كمتر مي ها و دزدي سوم، سرقت. شود تكرار مكرر

ن براي پربار : هدف فغانستا له حريم ملك در اسناد تقنيني ا هدف از طرح و تفصيل مقا
يل و كشف پيچيدگي. ساختن مساله حريم ملك است ها و تحليل  طرح و بررسي مسا

اعث توانمندي و علمي سازي مباحث و مضامين ميهاي بغرنج يل علمي ب ين . گردد  مسا با ا
اسناد تقنيني افغانستان مي ك در  به سراغ بررسي حريم مل ا. رويم هدف،  است كه ام  اميد 

آ ين مقاله مورد توجههاي فقه و حق موختهعلماي محقق و دانش  ن وق و قانون ا لمانه شا  عا
  .  عنايت داشته باشند،داده و در رفع ايرادهاي قرار

  ضرورت بحث

فغانستان وقي در نظام جديد ا هاي قانوني را جبران  تواند خالء  مي،از آنجا كه مباحث حق
و يا پربار كند، بنا ن ئًكند  لي قضات و پژوهشگرا ين بحث با هدف كمك به رفع نواقص احتما ا ا

به رشته تحرير آمده است ز لي از نقص اما بي گمان خا. و دانشجويان رشته حقوق  و عاري ا
يست اهنامه .معايب علمي ن  تالش شده است تا در حد كار تحقيقي براي ارايه مقاله به م

رت عدليه،عدالت ن نشراتي وزا ن كار بهتر صورت بگيرد، ارگا امكا نگارنده تا جايي كه.  تا حد   
و لي سر  دستگاه عدلي و قضااين سطور چند سا و ارتباطي با  ت، ضرويكار  ه ي داشته اس رت نگا

هاي حقوقي  نگارنده بارها پرونده. تحقيقي به بحث حريم ملك را به خوبي لمس كرده است
ه قضا دستگا و  يه و مرافعه رؤيت كرده است كه تعقيد و ابهاميي ابتدايبسياري را در  ها 

است پيچيدگي يي را نيز در قوانين موجود مشاهده كرده  نگارنده بارها ديده است . هاي قضا
به بررسي گرفته استكه قاضي  و صبا و. موضوع را از روي كتب فقهي  ف اين كه تحقيقات 
ري را تقويت كند، بنا تواند بن مايه ها مي پژوهش انونگذا ا، خيلي از مباحث و مسايل ئًهاي ق

از كنار آن عبورد كرده است به هر دليلي  ين سرزمين هست كه قانونگذار    .نامكشوفي در ا
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  حريم ملك

  بخش دوم

  قاعده حريم

از منظر ون مدني افغانستانحريم     قان

نس ابتدايي افغا ين است كه قانون مدني  ين سطور ا تصور نگارنده ا ن ميترين  بايست در  تا
وق عينيكتاب چهارم بخش  اب اول، حق وق عيني اصلي، ب ول، حق ، حقوق ملكيت، فصل ا

ان طوري هم. كرد  مساله حريم را روشن بيان ميتعريف، ساحه و حمايت ملكيت، قسمت اول
يم پرداخته است ابع حقوقي به حر يكي از من لعدليه به عنوان  . كه به طور مثال مجله االحكام ا

است كه  يي پژوهشگر معاصر معتقد  دگى بشر«البته با آن كه آقاي عبداهللا شفا  به ،تحوالت زن
نى نداشته ا كار،هاى مشخص شده آن انجاميد كه حريم سنتى در امالك و اندازه يى چندا

امه،ها  آيين نامه،دباش ات مختلف بخش  تصويب ن استثناى ،هاى اجرايى كشور ها و مقرر به   
و قلمرو حريم سنتى امالك،قانون مدنى ز حدود  اند و قانون مدنى   پا را فراتر گذارده، همگى ا

ز حقوق،هم كه پيرو مشهور فقها به حريم سنتى پاى بند ماند ن  از سوى بسيارى ا  متهم ،دانا
استناد و مراجعه   با اين هم، راحت1».مدى و نقص شدبه ناكارآ بع مورد  ترين و معتبرترين منا

ن و پژوهشگران قانون مدني كشوقضات، حقوقد له بحث خواهيم كرد كه . است رانا ين مقا در ا
است، اما اين عنوان كردن متفرق  يم را عنوان كرده  له حر به طور روشن در كدام قانون مسا

دستگير قض نمي اشدتواند    .  ات ب
ين قانون، هيچ ماده ندارد پس، با مراجعه و بررسي قانون مدني، ا  .اي در زمينه حريم 

اختيون مدني بي رنگ است و قنرسالت قانوني قا ين مورد سكوت  ار كرده انون مذكور در ا
اصلي بحث حريم در  كه همان طوري كه گفته شد، به گمان اين با آن. است جانب جاي 

ز خالء ن، ميو اي. همين جاست به حساب آيد تواند يكي ا نستان  افغا   .هاي قانوني قانون مدني 
تظار مي نستان از فقه حنفيه گرفته شده است، ان فغا اسناد تقنيني ا رفت كه  از آن جا كه 

اعده حريم مي بل اتكاي حنفي به ق بع قا به منا نظر  ه . پرداخت قانونگذار كشور  نمون به عنوان 
يه اشاره كردتوان به مجله االحكام مي لعدل ، 1282، 1281اين مجله در فصل ششم مواد .  ا

به نحو مبسوطي مورد بحث و ي مسا12862و 1285، 1284، 1283 لي در مورد حريم ملك 
است   . بررسي قرار داده 

                                                  
  htm.04_41/41/figh/magazine/persian/com.arehsh.www://http، )1(»بازشناسى نهاد حريم«، عبداهللا شفايى -1 

اني سـابق   ( شرح مجله االحكام العدليه، سليم رستم باز اللبناني - 2 ـراث العربـي، صـص    )عضو شوراي دولـت عثـم  -691، داراالحيـاء الت
694  
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ون مدني    مشكل قضات با فقدان مسايل حريم در قان

ين است كه قضات محترم با فقدان موادي در زمينه حر يم ملك چه نخستين پرسش ا
انون را بگيرد ها نمي خواهد كرد؟ آشكار است كه مقرره ز طرفي قانون مدني . تواند جاي ق اما ا

است ه بر مشكالت قضا. در اين مورد ساكت  ين سكوت، عالو ا براي يا ي، مشكالتي ر
هاي  ها و جوالنگاه و فقدان بحث حريم عرصه. پژوهشگران عرصه حقوق نيز ايجاد كرده است

د ساخته استفكري و تح در موارد مشخصي كور و مسدو تي را  يقا ا . ق بدون حب و بغض، آيا ب
ا تكيه به چه  فقدان مسايل حريم ملك، مشكالت كوچي ها و مردمان بومي واليات مختلف را ب

  توان مورد بررسي قرار داد؟ منابع قانوني و حقوقي مي
به سؤاالت، مشكالت حقوقي اسخگويي  خستين كاركردش، پ  و قانوني و حل قانون، ن

ر . هاي مردم است پيچيدگي اشد و يا گنگ و كور و ك ر بابي صامت ب در ه ر قانوني كه خواه  اگ
است كه هيچگاه نمي باشد، ورق دست قضات  هاي كاغذ سفيد و سياهي  تواند عصاي سفيد 
  .قرار بگيرد

همان طوري كه در طي نگارش . شايد در ذهن هر پژوهشگري اين سؤال خلق شده باشد
ز خودم پرسيده رها ا له با ني از كنار بحث حريم در قانون : ام اين مقا نستا افغا ا قانونگذار  چر

ين موجوده  يگر قوان يم در د مدني عبور كرده است؟ ممكن است جواب داده شود كه بحث حر
است؟ اين جواب تا حدودي درست است يي كه . اما كامل نيست. افغانستان آمده  زيرا تا جا

لم در قوا ز اين ق و تعدادي ديگر ا ين مختلف افغانستان همانند قانون علفچر، قانون زمينداران  ن
احتمال مي اشد، مراجعه كردم، فقط قانون علف قوانيني كه  ر چدادم به مباحث حريم پرداخته ب

ين به طور مشخص و روشن  است، باقي قوان ره كرده  به بيان زير اشا در ماده دوم به حريم  
ل هيچ اشاره به مسا نكرده استاي  لي است كه كتب فقهي حنفي از بحث . ه حريم  اين در حا

  .مساله حريم ملك خيلي غني و پربار است

ون علفچر افغانستان   حريم در قان

.  حدود حريم ملك را معين كرده است،قانون علفچر به شكل محدود و در قالب يك ماده
و  ها، كوه ها، تپه اين قانون پس از بيان اين مطلب كه تمام اراضي به شمول دشت ها 

دو طرف درياها و ساحات جنگل كه داراي  هاي آن، جبه دامنه وشش از نباتات زارهاي  پ
و بتهيي علوفه اكيعيهاي طب   اشد و جهت خور  از آن استفاده شده بتواند، علفچر ي مواشه ب

تقسيم كرده است:، عفلچر را به دو قسمشود شناخته مي طبق .  علفچر خاص و علفچر عام 
 دوم قانون ه مادء نهمكه جزاست  اي شامل مرع،علفچر خاص،  ماده دوم قانون علفچر، 1بند 
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ري امور زمميتنظ ص  يندا است كه حريم علفچر خا آن را معين كرده است و مشخص كرده 
اشد چگونه ميها  ها و شهر هي قرميحردر ارتباط با   به بيان ديگر، مطابق بند نهم قانون .ب

ري، علفچر خاص، عبارت است ازتنظيم امور زميند الچر، ( ٰ مرعىني زمه ساحا چراگاه، م
است از  ،علفچر عام اما 3)متروكه نظي كه هاي موات نيزمعبارت   امور ميمطابق حكم قانون ت

  .4ها نباشد ها و شهر هي قرمي حرينداريزم
ين يگر كدام مواد قانوني به چشم ا است كه به بغير از قانون علفچر د  طور جانب نرسيده 

با توجه به عدم . مشخص حدود و ثغور و قلمرو حريم ملك را مشخص و معين كرده باشد
تر بحث نظري حريم را به پيش  شود تا كمي مفصل موجوديت بحث حريم، احساس نياز مي

يم. ببريم و . اما بهتر است تا بحث حريم را از ملكيت شروع كن زيرا كه ملكيت محور تمركز 
اشد  ميهسته اصلي تفكر حريم ه . ب دكي ب بد نيست تا ان ز پرداختن به ملكيت  بل ا منتها ق

اشاره   .اي داشته باشيم مشكالت حاصله از خالء قانوني حريم 

  هاي قانوني در باره حريم مشكالت حاصله از خالء

شود كه قضات  هاي قانوني در مورد حريم باعث مي پس واضح و آشكار است كه خالء
به دعاوي متحي اگون مراجعه كنندمحاكم راجع  ين گون بمانند و يا به قوان و . ر  ين تنوع  ا
ين موجب مي ا  پراكندگي قوان رخي از دعاوي و مشكالت مردم در محاكم مواجهه ب شود كه ب

در اسناد تقنيني موجبات سؤ استفاده. مشكل گردد ني  همچنين فقدان بحث حريم  هاي فراوا
هاي محاكم و قضات در اين باره دست  تگاهشود كه دس عالوه موجب ميه ب. كند را فراهم مي

استفاده از سوي نهادهاي مختلف . شان بسته باشند و نيز فقدان بحث حريم موجب سؤ 
ين اتباع كشور به خصوص . گردد مي به طور مثال بخشي از مشكالت دعاوي علفچر ب

ات مختلف كوچي ن والي اشندگا اشي از همين خاليها و ب اشي گرديده است ن ين در . قانوني ن  ا
است نظام سياسي و دولت را چند برابر ساخته  لي است كه اين مشكل بار  دولتي كه در . حا

و  ت قضات  ز طرفي دس و ا و قوي نداشته باشد  و روشن  پشت سر خود نهاد قانون شفاف 
است كه  اشد، طبيعي  بع قانوني از پشت بسته ب به خاطر فقدان منا حقوقدانان و پژوهشگران 

  .شكند ر اثر مشكالت دعاوي حقوقي و ملكي ميپشت نظام سياسي ب

                                                  

  9ي، بندنداري امور زمميتنظ قانون - 3
  9ي، بندنداري امور زمميتنظ قانون - 4
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  ملكيت 

ا  ن ملكيت ر فغانستا نسته حقي قانون مدني ا ده ،ياست كه به مقتضاي آن شدا ت ارا  تح
ر مي تسلط  شخص قرا استعمال،  و تنها مالك مي. گيرد و  ون به  احكام قان ند  در حدود  توا

د بهره از لكانه در آن بپرد تصرف ما وع  ر ن داري و ه و بع.5بر ره كرده   اشا يگر  د در جاي د
ز يمالك شاست كه  نفصال آن ا ، مالك تمام آنچه كه از عناصر اصلي آن شمرده شده  و ا

تن شي ممكن نباشد، شناخته مييش ا تغيير  ياف تن يا تلف شدن ي ز بين رف دون ا ا .6شود  ب  ام
به موضوع حريم نپرداخته است، ب ينه همين قانون، به طور مبسوط و مصرح   گفته كه جز ا

است شامل مي: است اشد ساحة ملكيت زمين، به آنچه كه عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز  ه . ب ب
موجب موافقه يا حكم قانون، ملكيت سطح زمين از ملكيت مافوق و ماتحت آن مجزا شده 

د مي  .7توان

  حريم چيست؟

نستان مسكوت گذاشته شده است،  با آن ين كه مساله حريم ملك در قانون مدني افغا اما ا
لغت و قوانين ديگر كشورها دارد وق،  يعي در فقه، حق ين . مساله جايگاه رف تبعات منفي ا

ين است كه اگر امروز مردم كشور با مسا ن يمسكوت گذاشتن ا رخورد كند كه بايستي آ لي ب
ا  و يا محاكم و ي اگر قضات  ما  ر بگيرد، ا بي و تحليل قرا يم مورد ارزيا مساله از منظر مساله حر

به قانون مدني مراجعه كند، با سكوت قانون مواجهه حقوق و قانون  دانان و مفسرين حقوق 
  . شوند مي

  حريم در فقه

در فقه شيعه دوازده امامي حريم ملك هم در فقه سني د و هم  ه مخصوص دار در . ها جايگا
بع ترين قديمي و است ده مان آميسخن به ) قنات( درباره حريم چاه و كاريز ها  سني منا

ابر استيخي آر ذكر كرده  خفيه « كتاب. فقها را  لمياه ال بي  ابوبكر كرجي »انباط ا است كه كتا
 نظرات امام ابوحنيفه، قاضي ابويوسف و محمد ،هاي مهندسي قنات در آن عالوه بر جنبه

رش كرده است ا گزا وجعفر طحاوي از فقهاي حنفي ر م و اب همچنين در متون . 8شيباني و هشا

                                                  
  1900ماده نستان،  قانون مدني افغا- 5
  1901ماده  قانون مدني افغانستان، - 6
  1902ماده  قانون مدني افغانستان، - 7
  1386 /8/ 01 حقوق براي همه،: ، سايت/view/content/com.irbar.www://http/2940/191، كتر غالمرضا مدنياناد -8 
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استقديمي و جديد فقهي بعاد مسايل حريم ملك اشاره شده  ز .  شيعه دوازده امامي نيز به ا ا
ز قديمي   9ترين فقهاي بزرگ شيعه دوازده امامي تا مرحوم محقق حلي جمله شيخ كليني ا

يم پرداخته است   .به حر
د: اند  و محمد گفتهيوسف ابو آباد كن مام ،هر كس زمين موات را  است، خواه ا  مالك آن 

اش باشداجازه داده ب و يا نداده  ر.د  ر پاي  و حريم چاه مذكور براي سيراب كردن چها ان از ه
اع است و حفر زمين استطرف چهل ذر يسمان چاه از چهل   مگر آن.كننده مالك اين  كه ر

باشد كه در ا يشتر  است و حريم چاه آبكش ينذراع ب ه اندازه طول طناب  ه ب  صورت حريم چا
اع است اشد كه در  مگر آنكه .از هر طرف شصت ذر يسمان چاه از شصت ذراع بيشتر ب طول ر

به اندازه طول ريسمان مي   .10»باشد اين صورت حريم چاه 
ا بررسي بلذا  هر دو فرقه - نخستيابيم كه  ميعمل آمده در متون فقه شيعه و سني دره  ب

نظر دارند بي اتفاق  بع آ يم داشتن براي منا  و قنوات درها  هر دو براي چاه -  دوم.در اصل حر
تي كه براي آشاميدن و زراعت باشد ا -سوم .ل هستنديقا مي حري،وق  هر گاه قنات در زمين ب

اشده مقاومت ب و اختالف ب،خصوصي ب است  ناسب با وضعيت زمين متفاوت  ه  حريم مت
ه ب اسال،جز مقدار حريمه خصوصي در اين بار ده ب مي بين مذاهب    .11طور جدي وجود ندار

مجله االحكام العدل هحريم در    ي

بع تقنيني حنفي ها در مواد مختلف حريم ملك  مجله االحكام العدليه به حيث يكي از منا
. را برشمرده است كه نشانگر وجود مساله حريم ملك در فقه و سيستم حقوقي حنفي است

ر يعني حقوقه من جوانبه هي اربعون يحريم الب«: اين مجله در مورد حريم چاه گفته است
است كه شعاع آن در چهار جانب 12»ذراعاً من كل جانب  به اين معنا كه حريم چاه محلي 

ا تشكيل مي ذراع ر است. دهد چاه چهل  د حريم چشمه گفته  بع «: همچنين در مور يم من حر
لمستخرج من االرض الجاري علي وجهها هو خمسأه ذراع من كل  لماء ا االعين، يعني ا

                                                  
  http://www.irbar.com/content/view/2940/191 همان، پيشين، - 9
ـوق مـدن    يبررسـ "،   حاج آقا معماريمهد -10  : ، وبـسايت aspx.9-post/com.blogfa.kafami://http، "ي حـريم در فقـه وحق

ــه شناســي،   ــوق و جامع ــات اســالمي، نــادر كريميــان     (، 16:25ســاعت 21/2/1388دوشــنبه حق ــه و رواي ــشناسي در فق ــشنامه آب وآب دان
  )112صفحه   ص1383سردشتي، انتشارات گنجينه ملي آب تهران 

ــا معمــار يمهــد -11  ــ "،   حــاج آق ــدن  يبررس ، aspx.9-post/com.blogfa.kafami://http، "ي حــريم در فقــه وحقــوق م
  16:25ساعت 1388بهشتي ارد21دوشنبه ي، حقوق و جامعه شناس: وبسايت
  1281 شرح مجله االحكام العدليه، سليم رستم باز اللبناني، دارالتراث العربي، ماده - 12
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همين طور . هار طرف چشمه يعني حريم چشمه عبارت است از پنجصد ذراع، چ13»جانب 
اما جوي را تفسيم كرده است به جوي كالن و جوي . حريم جوي را نيز بيان كرده است

است. كوچك لكري كل «: در باره جوي كالن گفته  لي ا ر الكبير الذي اليحتاج ا حريم النه
ين14».وقت هو من كل جانب مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساوياً لعرضه   به ا

ر  معنا كه حريم جوي كالن، يعني جويي كه نيازمند اليه روبي نباشد، از هر طرف جوي مقدا
  .نصف جوي است

لكري كل وقت يعني «اما درباره جوي كوچك گفته است كه  لمحتاج  حريم النهر الصغير ا
لمحل الج و الجداول والخروج و القني تحت االرض هو قدر ما يلزمها من ا ل طرح االحجار 

ازمند اليه روبي .15»عند كريهاالطين  ر وقت ني  يعني، حريم جوي كوچك، يعني جويي كه ه
روبي انداخته  ز شعاعي كه سنگ و خاك در هنگام اليه  اشد، عبارت است ا و گل برداري ب

يم القنات الجاري ماؤها «: همچنين در مورد حريم قنات گفته است. باشد شود، مي مي حر
لعين اع من كل جانبعلي وجه االرض هو كما في ا  به اين معنا كه حريم 16». خمسمأه ذر
همانند چشمه است ز . قنات و يا كاريز  د، كاري همان طوري كه حريم چشمه پنجصد ذراع بو

اع مي ر يعني چاه. باشد يا قنات نيز پنجصد ذر حريم «ها نيز گفته است كه  در مورد حريم االبا
ن يتصرف فيها بوجه من ا فليس لغيرهم ا و من حفر بملك اصحابن اخري الوجوه  . راً في حريم  ..
لقنوات يع و االنهر و ا وجه ايضاً حريم اليباب ز داراي حريم هستند   يعني چاه17».و عليهذا ال ها ني

بگيرد، عمل غاصبانه صورت خواهد . و كسي حق ندارد كه تصرف كند ر تصرف صورت  اگ
  . گرفت

  عناصر متشكله حريم

له حريم، طبق بيان فقهي عناصر .  عناصر متشكله حريم استكاربردي ترين بحث در مسا
اراضى موات در دوم، . نخست، ملك موجود باشد. متشكله حريم عبارتند از چند چيز

                                                  
  1282 شرح مجله االحكام العدليه، پيشين، ماده - 13
  1283 شرح مجله االحكام العدليه، پيشين، ماده - 14
  1284رح مجله االحكام العدليه، پيشين، ماده  ش- 15
  1285 شرح مجله االحكام العدليه، پيشين، ماده - 16
  1286 شرح مجله االحكام العدليه، پيشين، ماده - 17
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بطه ميان ملك و موات مجاورسوم، .  موجود باشدمجاورت آن ملك اشدرا  چهارم، 18. برقرار ب
ين به حسب اشيا مختلف براي كمال انتفاع آن ملك نياز به قسمتي از موات مجاور افتد و  ا

ه، حريم . متفاوت است مثال حريم چاه، حريم چشمه، حريم درخت، حريم ديوار، حريم را
يم دهزم  .19ين زراعتي و حريم شرب و حر

ن مانند هر سرزمين ين كه افغانستا به ا ر از ده و يا قريه تشكيل شده  با توجه  هاي ديگ
است هاي  ر و آيش و زير كشت و زمينيو يا بار ي از اراضي ملكي اعم از دااست، ده عبارت 
اما .يان احيا كرده انديديم است كه روستا ري از اراضي  و  اضي ده مقدا يم ده يا حريم ار حر

استفاده از بوته لي ده براي چرانيدن مواشي و  و  موات مربوط به آنهاست كه اها هاي خودرو 
 .20برند آن بهره ميهرگونه انتفاع الزم از 

يم از    نظر حقوقدانانتعريف حر

ااز نظر عرف حقوقدانان حريم  ور است كه براي دوام و بق  يآن مقدار از مساحت هاي مجا
ن بر حسب  اً ضروري است كه تعيين آ و عادت رفاً  احياء شده در اراضي موات، ع تشخيص رقبه 

است ر.21عرف و خبره يا كارشناس  اگ ت كه  احياه  كسي ب اين در صورتي اس له   اراضي يوسي
تي، احداث موات، ب ري از اراضي موات كه نزديك آن كاغ، منزل، مزرعه، چاه آب، قنا ند مقدا

و براي كمال انتفاع الزم است ب ن ميه است  يم .22»شود خودي خود حريم آ  مقداري ،حر
است كه ديگري نمي ه و چشمه  ت از اراضي اطراف چا احداث چاه يا قنات  مساح تواند در آن 

  .23كند
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  حكم حريم 

يل مفهو   م حريمتحل

نهحريم مفهومي است كه شامل  ه، حريم روستا،حريم خا يم را يم ، حريم چاه، حر  حر
نهر،  حريم ديوار،چشمه ا و حريم قنات، حريم  تع روست د . شود  مي24حريم مر فقها در مور

نظر دارند ك مي. حريم اختالف  ا مل يم ر د و بعضي حق اولويت برخي حر ا حق اولويت ئًبنا. دان
ي پيشين شيعه معقتدند كه حريم ملك صاحب مشهور فقها. فاوت داردو حق ملك هر دو ت

است حريم تنها حق اولويت در عقيده دارند كه  فقهاشمارى از در برابر اين قول، . حريم 
تاستفاده ن. اند  پيروى كردهمشهوربرخى از معاصران از  البته .25 اس اج از فقيها  قاضى ابن بر

نجم ره ،شيعه در قرن پ ين با و  و «:ته استگف در ا ذكرناه  إذا أحيى االنسان االرض على ما 
تي اليصلح االرض إال بها فقها ال ن  يعني .29»ملّكها فإنه يملك مرا نسان زمين را چنا زمانى كه ا

تملك برآورد،ايم كه گفته به  ا كند و  ن، احي ن ، مالك مرافق آ ز زمين بدون آ  كه استفاده ا
  .26 خواهد شد،ممكن نيست
بن برّاج معاص،شيخ طوسى نظر،ر ا است كه  يه پيرو  است، معقتد  ز جزو ملك  اگر حريم ا

است،زمينى را احيا كندكسي  اطراف آن كه براى انتفاع از آن الزم   مى ، مالك آن زمين و 
ر يا جويى بكشد. گردد د  مالك حريم آن مي،چنان كه كسى چاهى حفر كند يا نه   .27گرد

وق   گفتهي و سنعهشي ياى از فقها  عده،در مقابل نظر مشهور اند كه حريم حقّى از حق
د كه صاحبش در  است كه تنها براى صاحبش اولويت مي و تصرف آور تقدم داشته انتفاع  حق 

به معناي  .باشد يم  الكيتمحق تقدم  يستصاحب حر ين نظرند. ن  . زياد هستندكسانى كه بر ا
لكرامه يضاح  ومفتاح ا ند مبسوط و ا رش كرده ا ولالبته، .نيز اين نظر را گزا ين ق ن ، ا  در ميا

نى دارد   .28فقيهان معاصر نيز طرفدارا
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  حريم ملك

تعلقحريم اند كه نظر حق اولويت  شيعه گفته يبرخى از فقها بع .به سني هاست م  اما منا
هل سنت  هل سنت نيز دو دستهدهد كه  نشان ميفقهى ا  از كلمات ابن قدامه .اند فقهاى ا

د شود كه وى حريم را حق مى استفاده مى لمغنى مى.  نه ملكدان ن «: گويد وى در ا اإلحياء بأ
لمنفعة فيصير مالكاً لقرار النهر وييهي به دون حصول ا ويا هو و، حافتيه ه النتفاع   ه حق له 

يمه و لقى الطين من كل جانب و كذلك حر عند القاضي أنّ ذلك غير مملوك لصاحب  هو م
لشافعي النهر و لملك و هذا مذهب ا نه مملوك   و،إنما هو حق من حقوق ا ظاهر قول الخرقي أ

اهللا لقول رسول  هي لهز) ص( لصاحبه  لم تملك ف   29».سمن أحيى أرضاً 
اولويت،  است كه بارترين حكمى كه در حريم  مهمپس از نظر طرفداران حق  ين  است، ا  

مزاحمتى صاحب حريم  در استفاده كس ديگر حق ندارد كه .آورد براى صاحبش اولويت مى
 فقيه مشهور .چنين، احياى حريم براى ديگران جايز نيست هم. دكنايجاد براى صاحب حريم 

نه فرموده استشيعي  ين زمي لُّق حقّ «: عالمه حلّى درا ه، لتع و قد بينّا أنّه ال يجوز ألحد إحياؤ
  .30»الغير به
وى در . داند  از علماى بزرگ شافعيه آشكارا حريم را ملك مي،الدين سيوطى  جاللاما

اشباه نظاكتاب  له «:گويد كند و مي اظهار نظر مير ي و  يم  و حر له حكم ما ه يم   يعني 31».الحر
يم را دارد   .حريم همان حكم ذوالحر

  نتيجه گيري

است يل مبتالبه و مشهور فقهي و حقوقي  ين كه حريم ملك از جزو مسا . نتيجه گيري ا
يم و يا حق اولويت، اما مهم وجود له در دامنه خواه حريم ملك را به معناي ملك بگير  مسا

اسالمي است يي حريم،  لهامس. فقه  ين گستردگي مبناي شناسا از تضرر اي با ا وگيري  جل
ك، قنات و نهر هر چاه است تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع .صاحب مل پس ديگران بايد از   

ولي تصرف بدون ضرر.است ممنوع شوند است   باح    .32»م
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تمل  ت و  ا طبيعت حريم حريم، در حكم ملك صاحب حريم اس تصرف در آن كه ب ك و 
يست اشد بدون اذن مالك درست ن ز توابع  .منافات داشته ب است يعني ا بعي  حريم، ملك ت

نظر  ملك است و مالك مي بل اخذ عوض صرف  ز حق خود در حريم بالعوض يا در مقا تواند ا
اغ ندارد، بلكه دهات ح. كند ريم دارند و حريم، اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و ب

اگاه اب و كندن بوته در حريم ده از چر ها و علفچر مواشي و مانند اين امور بهره  هاي دو
  .برند مي

ه   توصي

نظام قضا فراتر از ضرورت دگي و نقش مسايل حريم در  وريك حريم يي، بحث تيهاي زن
يي و علمي موجب بالندگي روحيه تحقيق ا اين حال. سازي جامعه افغانستاني است گرا بل ب ، قا

ري نسبت به قاعده حريم داشته باشد بود،توجه خواهد وجه بيشت ني ت ا ر افغانست .  اگر قانونگذا
اعده در فقه  ين ق است، معلوم است كه ا فغانستان  نظام حقوقي ا با آن كه فقه يكي از منابع 

يعي دارد ه رف ين . جايگا و فقها روي ا پس توجه و اهتمام دستگاه قانونگذاري و حقوقدانان 
هد بودمس   . اله خالي از فايده نخوا
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  كيدهچ

دگاهدر مقاله دي ين  ه علم قاضي در اثبات دعوا مورد   ا هاي مختلف فقهاي اسالم دربار
ته است؛ زيرا يكي از طرقتحقيق قرار گرف دعوا«  علم قاضي به عنوان  ز در فقه» اثبات   شيعه ا

دگاه وجود دارد؛ اما  جايگاه ويژه ر دي اب، چها رخوردار است، و در اين ب ن اي ب نظر مشهور فقيها
به عنوان طريق مستقل براي اثبات دعاوي تعلق مطلقاً  علم قاضي بر حجيت و اعتبار شيعه

ه اشدا موضوع دعو،گرفته است، خوا ين حق الناس،، و خواه، حق اهللا ب اعم از ا  لمكه حصول ع  

ن تصدي امر قضا باشد بل از آن،براي وي در زما د كه حصول همچنين . يا ق تي ندار علم  تفاو
اشديقضاة در همان حوز نظر ادعاي اجماع شده  بر. يا در غير آن،ي ب ين  ه ، و پيروان آن،ا  ب

ند  نيز استدالل كرده؛ از كتاب و سنت و عقليليدال وضوع علم .ا  فقهاي اهل سنت؛ نيز به م
ين زمينه مطرح كردهقاضي در م   اثبات دعوا پرداخته و مباحث جالبي را در ا اند، سرانجا

نستان پيشنهاد شده است  افغا يي  نظام قضا باتوجه به ديدگاه حقوق موضوعه، و جديد بودن 
  .  كه در اثبات دعوا از سيستم ادلة قانوني پيروي شود

  علم، اثبات، دعوا، دليل :واژگان كليدي
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  مقدمه 

 نظرات مختلفي ابراز ، در فقه اسالما، براي اثبات دعو»علم شخصي قاضي«تبار  اعةدر بار
است ن؛ لذا گرديده  و عدم حجيت آ ين،در خصوص حجيت  تواند در  قاضي ميكه آيا   و ا
د ندارد فقهاميان در ؟ عمل كند يا خير،علم خوددادرسي به  نظريه واحدي وجو . ي مسلمان 

اگوني را مطرح كردههم فقهاي شيعه و هم فقهاي اهل سن ند ت، ديدگاه هاي گون   .ا
يل بودن علم قاضي در فقه از ديدگاه مشهور فقهاي شيعه و سني و با  در اين تحقيق، دل

ات معتبر استنا د مورد بررسي قرار گرفته است،د به آيات و رواي ر، باتوجه به موا  از سوي ديگ
اسالمي اساسي جمهوري  يكم قانون  نستان كه حاكميت فقه صد و سي ام و صد و سي و  فغا  ا

د  را در صورتي كه براي قضيه اي از قضاياي مورد رسيدگي در قوانين موضوعه حكمي موجو
و  تأسيس و ن م قضايي جديد ال نستان داراي يك نظا فغا ز طرف ديگر، ا نباشد، پذيرفته است، و ا

ين س،در بحث ادله اثبات دعواباشد؛ از اين رو،  بنياد مي است كهؤ ا  در  آيا قاضيال مطرح 
يي م قضا نظا ر ادله و شواهد اثبات دعوا كه در قانون تواند  ميچنين  نظر گرفتن ساي ، بدون در 
است، ه  عمل كند؟،به علم خود احصا شده  وشتار در صدد است كه با توجه به ديدگا ين ن  ا

ين پرسش؛ نيز پاسخ دهد ه ياين تحقيق در ضمن چهار فصل ارا. حقوق موضوعه به ا
  : گردد مي

ژگان و كليات،   فصل اول در بارة وا
ه حقوق موضوعه، فصل    دوم در بارة ديدگا

و فصل سوم اثبات    دعوا با علم قاضي در فقه اهل سنت، 
است رم علم قاضي در فقه شيعه مورد بحث قرار گرفته    .و در فصل چها

اول    مفاهيم و كليات:فصل 

يل بودن علم قاضي در اثبات دعوا«براي شناخت  تدا الزم است كه مفاهيم و در اب» دل
ز ادلة  يكي ا ن بررسي شود، تا مقصود اصلي از بحث علم قاضي به عنوان  ين عنوا كليات ا

روشن گردد ا در فقه و حقوق،  ه . اثبات دعو بحث مفاهيم و كليات، هركدام به طور جداگان
  .شود ميآورده 

   مفاهيم- 1

و در اين قسمت، واژه لغوي  نظر  از  حقيق،  د؛ زيرا   اصطالحي بررسي ميها و مفردات ت شو
ين  ا متفاوت؛ از ا ن، يكي باشد ي ا مفهوم اصطالحي آ تعريف لغوي يك لفظ ب د كه  احتمال دار
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ضي در اثبات دعوا   دليل بودن علم قا

به صورت جدارو، ضرورت د دو مفهوم  ين  ن ارد كه ا ين آ ه و خلط ب نه بحث شود، تا از اشتبا گا
  .ها اجتناب گردد

   تعريف دعوا- 1- 1

به حساب ميهاي كاربرد كلمة دعوا، يكي از واژه حقيق  ين ت است كه  ي در ا آيد؛ لذا مناسب 
ن ذكر گردد لغوي و سپس معناي اصطالحي آ   :نخست معناي 

لغت)الف    در 

و«به كسر » دعوي«اسم مصدر عربي است، و در زبان عربي با تلفظ » دعوي«واژة  دو » وا
ت: معناي متفاوت دارد به كردن اس ه ، و1يكي به معناي ادعاكردن، خواستن و مطال  ديگري ب

وشته و تلفظ مي» دعوا«اين واژه در زبان فارسي به صورت . معناي منازعه و اختالف د  ن شو
به معناي ادعا ين حالت، هم  نازعه است كردن مي كه در ا و هم به معناي اختالف و م اشد،  . 2ب

نمودن، داد ا  ز ادع نظر لغوي عبارت است ا ا از  در بنابراين دعو خواست امري خواهي كردن، 
استاودن، مدعي حقي شدن و به معننم   .3ي نزاع و پرخاش و ستيز؛ نيز آمده 

در اصطالح فقه و حقوق)ب    

ا«واژة  وق به تنها» دعو به كار نمييمعموالً در فقه و حق رود؛ بلكه همراه كلمة ديگري كه  ي 
به حساب مي مضاف ن،  روشن  آيد، استعمال مي اليه آ دعوا را كامالً  گردد، تا معناي كلمة 

يي، دعواي زمين، دعواي قتل وس ..ازد؛ مثل دعواي حقوقي، دعواي جزا ..  
م گيرد است كه در جهت تثبيت حق انجا اقدام به عملي  به . از نظر حقوقي، دعوا عبارت از 

تعبير ديگر، دعوا بيان حقي است كه مورد تجاوز و تعدي يا انكار و ترديد و تكذيب شخص 
د، و پس از بروز اختال ؛ اما طبق تعريف 4صالح مطرح گردد ف در مرجع ذيديگري واقع شو

ا،  است«ترمينولوژي حقوق، دعو اساس منازعت  زي بر  ر» .خواستن چي ين تعريف،  ب اساس ا
  :عناصر دعوا عبارتند از

   اخبار از حقي معلوم؛- 1
                                                  

ق، الطبعـة الرابعـة،   .ه1412-1411نيـة، دمـشق، مطبعـة دارالكتـاب،     الزحيلي، محمـد مـصطفي، أصـول المحـا كمـات الـشرعية و المد        . 1
 .131، چاپ چهارم، ص1384سنگجلي، محمد، قضا دراسالم، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، .117ص

 .22و21،چاپ اول،ص1286كريمي، عباس،آيين داد رسي مدني، انتشارات مجد،.  2

  .105،چاپ هشتم، ص1385ران،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه،بهرام، بهرامي، آيين دادرسي مدني،ته.  3
  105همان، ص.  4
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به ضرر كسي يا كساني معلوم باشد؛- 2     اخبار مذكور، 
ا آن اخبار به نفع مخبر - 3 به نفع كسي ب نمايندهيا  و است؛شد كه وي     ا
ب- 4 له مطال    مخبر مذكور؛ه حق به وسي
دعوا؛- 5 ين دو طرف  زعه ب    وجود منا
است، جنبة عمومي و كيفري؛   حقي را كه مدعي خصوصي مي- 6 خواهد اثبات كند، ممكن 

اشد   .5نيز داشته ب
ان اصطالح  ا به دو معن» دعوا«برخي از حقوقدان   : به كار برده استار

دگاه مي عمل حق)الف . خواهد وقي كه به موجب آن، مدعي، اجراي حق مورد ادعا را از دا
ز دو ط د، و يكي ا اختالف پيش آي رف همين كه نسبت به وجود و چگونگي اجراي حقي، 

اجراي اختالف، نزد دادرس عمومي، داد ا به  هي كند، و شناخت حق يا الزام  ديگري ر خوا
ا صاحب  مفاد يا لوازم آن بخواهد، دعوا محقق مي دگاه پس از رسيدگي، مدعي ر د، خواه دا شو

بداند د و باطل  لة مطالبه و اجراي حق . حق شناسد، يا ادعاي او را مردو دعوا، وسي اقع  در و
  .6است
دگاه و داد) ب اشخاص حق رجوع به دا وجب اين حق،  هي از مقام عمومي كه به م خوا
دگاه مراجعه كنند، و از مقام رسمي بخوتوانند مي به دا ز ،  اجراي قانون ا اهند كه به وسيلة 
ن در برابر ديگري حمايت كندحق دعوا را خواستن چيزي با ادعاي « برخي ديگر، .7وق شا

ين تعريف، . تعريف كرده است» داشتن حق به ضرر ديگري و با وجود مقاومت او طبق ا
  :عناصر دعوا دو چيز خواهد بود

دعا؛  .1 قع يا حسب ا   وجود حق در وا
  .8جاوز به آنانكار حق يا ت  .2

ين كه  يفي زيادي شده است؛ از جمله ا دعوا، تعار ز براي  به « در اصطالح فقها؛ ني دعوا مطال
است نفع او  يي به  ا، رها وت دعو است كه هنگام ثب دعوا عبارت » .حق در حضور كسي  پس 

است، طلب  است از اين كه شخص، حقي را كه شريعت اسالم براي او به رسميت شناخته 
ين مط دعوا رسيدگي مي البه بايد در مجلس قاضيكند، ا ين  اشد كه به ا   . كند اي ب

                                                  
 .1921،چاپ دوم،ص3،ج1381جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،تهران، كتابخانه گنج دانش،.  5

 .7، چاپ چهارم، ص1، ج1385كاتوزيان،ناصر،اثبات و دليل اثبات، نشرميزان،  .6

 .8 همان، ص .7

 .15،چاپ نهم،ص1385مدني، سيدجالل الدين، ادلة اثبات دعوا،انتشارات پايدار، .  8
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   تعريف اثبات- 1- 2

از لحاظ معناي لغوي و اصطالحي توضيح داده شود، تا  در اين جا الزم است، واژة اثبات 
ا يكديگر خلط و اشتباه نگردد   :اين دو مفهوم ب

لغت)الف    در 

لغت به م ت، و در  عناي تحقق پيداكردن، ثابت گردانيدن، پا واژة اثبات اسم مصدر عربي اس
برجاي كردن، ثابت كردن وجود امري، حكم كردن نسبت به ثبوت چيزي، معلوم كردن 

ري به گونه تقديم  درستي ام بل قبول باشد، كسي را نيك شناختن و اي كه براي ديگران قا
است   .9حجت و بينه آمده 

در اصطالح حقوق و فقه)ب    

وق،  اما در اثبات، در علم حق تن از آن؛  اطالع ياف يل است بر مورد دعوا به منظور  اقامة دل
به كار مي است، دومي مرحلة  فقه، اثبات در برابر ثبوت  د؛ زيرا اولي مرحلة وجود خارجي  رو

به دنبال ثبوت است.10وجود ذهني است، .  اثبات  ر در مرحله داخلي و واقعي  ثبوت، تحقق ام
هر صاحب حق، بايد آن چنان دليل در . باشد تدالل ميو اثبات، تحقق امر در مرحله اس

نشانده شود د، در مرحله اثبات  تي، بتوان اشد كه هرلحظه، حق مرحلة ثبو ر . اختيار داشته ب ه
است ر ياگر توانا. حقي، محتاج قدرت اثبات  بسا مورد احترام قرا ي اثبات حق نباشد، چه 

و مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعي حق است،. نگيرد نماياندن  رحله اثبات، مرحله   و م
است نكار قرار گيرد، . محرز ساختن آن، در دادرسي  دارندة واقعي حق، اگر حقش در معرض ا

ندارد،  ت كه اصالً حق  ند كسي اس اشد؛ مان يل نداشته ب ن را ثابت كند، و اگر دل يل آ ا دل بايد، ب
وت، صاحب حق بوده، در مر ين كه در مرحلة ثب حلة اثبات، دارندة حق در اين صورت با ا

  .11شود ميشناخته ن
وب و برمبناي عواملي : بنابراين اثبات عبارت است از به وجود مطل قانع ساختن مخاطب، 

نه تشكيل مي است كه پايه ين زمي تقاد او را در ا دهد؛ چنان كه در دعوا؛ نيز اثبات حق  هاي اع
ين و اصول كلي انجام مي و روح قوان ه . پذيرد بر مبناي مفاد  ن عرفي، ثابت كردن ب در زبا

                                                  
ــگ فارسـي معــين،  .3لغـت نامــه دهخـدا، ج   .9 ــستم، ص 1،ج1382فرهن انـوري، حــسن، فرهنـگ بــزرگ ســخن،تهران،    . 140،چـاپ بي

 .1،ج1381انتشارات سخن،
 .107،چاپ دوم،ص1،ج1381گنج دانش،جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،تهران، كتابخانه .  10

 .15،چاپ نهم،ص1385مدني، سيدجالل الدين، ادلة اثبات دعوا،انتشارات پايدار،  . 11
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يل قضا. ي آشكار ساختن حقيقت يا واقعيت استامعن  ين ويژگي را دارد كه ياثبات و دل ي، ا
نع مي دادرس را به واقع هدايت مي ين  كند، و وجدان او را در شناخت حقيقت قا د، خواه، ا ساز

ات قانوني ين بيش تر به اين علت است . قناعت، نتيجة تجربه و منطق باشد، يا مقرر كه قوان
  .12پردازد به نقش دليل در اثبات دعوا مي

   تعريف دليل- 1- 3

يل«واژة  ز واژه»دل يكي ا به شمار مي ،  ين پژوهش  ز ديدگاه  هاي كليدي در ا ين رو، ا د؛ از ا رو
ر مي اصطالحي مورد بررسي قرا   . گيرد لغوي و 

   درلغت)الف

و  يل  .13رهنمون آمده استواژة دليل در زبان فارسي به معناي راهنما، رهبر  در واقع دل
ن، هدايت صورت مي است كه به واسطة آ ن  چيزي  به كتاب راهنماي جها د؛ از اين رو،  گير

به فردي كه راهنما يل مييگردان يا  د؛ نيز دل   .14گويند ي ايشان را به عهده دار

در اصطالح فقه و حقوق)ب    

يد؛ اما در شود كه امر مجهو دليل در اصطالح عرف، به چيزي اطالق مي ت نما لي را ثاب
ز  اصطالح علم حقوق، دليل عبارت است از عامل اثبات حقيقت امري كه مورد ادعاي يكي ا

باشد نكار ديگري   به عبارت ديگر، قواعد اثبات امور را دليل گويند؛ مانند .15اصحاب دعوا و ا
دت، سند، بينه، اماره قضا بع حقوق. ي و علم قاضيياقرار، شها يل مي در فقه، منا  را هم دل

اجماع، قياس و است از كتاب، سنت، عقل،  اصول عمليه؛ چون كاشف از ... نامند كه عبارت 
ن ر  يل به شما دال. رود ميمجهول نيستند، دل ل حقوقي، به آنچه كه در قانون احصا يالبته، 

به حساب مي يل  رفي؛ نيز دل ات ع يست؛ بلكه امار ر  شده، منحصر ن آيند، هرچند در قانون ذك
باشندن دعاوي .16شده  است كه براي اثبات امري در خصوص  از چيزي  يل عبارت  ين، دل  بنابرا

د، و كاشف از امري مي. رود به كار مي بة اثباتي دارن باشند؛ نيز دليل ناميده  قوانيني كه جن

                                                  
 .16و15، چاپ چهارم، ص1، ج1385كاتوزيان،ناصر،اثبات و دليل اثبات، نشرميزان،  .12

 .14،چاپ نهم،ص1385مدني، سيدجالل الدين، ادلة اثبات دعوا،انتشارات پايدار، . لغت نامه دهخدا .13

 . 3، ص1385دكتر دياني، عبدالرسول،ادلة اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، تهران، انتشارات تدريس، .14

 .14،چاپ نهم،ص1385مدني، سيدجالل الدين، ادلة اثبات دعوا،انتشارات پايدار، .  15

 .1948،چاپ دوم، ص3،ج1381دانش،جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،تهران، كتابخانه گنج .  16
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ز دليل به ميان مي. 17شود مي دي رهنمون حركت  در حقوق، هنگامي سخن ا آيد كه رويدا
رگاه عقل از نشانه. ودعقل به سوي واقع ش ر، ه به امري  به بيان ديگ د، بتواند  هاي يافتة خو

يل مي نشانه را دل د، آن  پي ببر ز  مجهولي  گويند، خواه رويدادي خارجي باشد يا حكمي ا
و قياس؛ نيز به كار برده مي ا برهان  دف ب يل مرا و  قانون؛ به همين اعتبار است كه گاه دل د،  شو

ر«: اند گفته يل استبهچه روح را  ه اع كند، دل يل در »  وجود حقيقت اقن بدين ترتيب، دل
نه  در برخي .18هاي وجود واقعيتي كه مورد اختالف است اصطالح حقوق، عبارت است از نشا

ين دادرسي مدني ايران در مادة  است؛ مثالً قانون آي يل تعريف شده  ين كشورها، دل از قوان
است194 ين گونه تعريف كرده  ي«: ، دليل را ا ا دل اصحاب دعو ز امري است  كه  ل عبارت ا

استناد مي نمايندبراي اثبات يا دفاع به آن    »  از دعوا 
است، و  دگاه  ن، در دا است كه كار برد آ امري  د، و  ن قانون معناي محدودي دار دليل در لسا

دعوا و دف ين دادرس.19اع استزمان ظهور و تجلي آن، زمان طرح  د در آي ي  تعريف موجو
هميت و  كيفري؛ نيز كارآيمدني، در امور ري، از ا ين تفاوت كه دليل در امور كيف ي دارد، با ا

ر دليل در امور ، 20ويژگي خاصي برخور دار است؛ زيرا با جان و آزادي افراد سرو كار دارد و  با
به عهدة مرجع قضايجزا نمايديي  تي . ي است؛ زيرا مكلف است به وقوع جرم استناد  در صور

استناد قرار مي يراكه در امور مدني، ا به عهدة شخصي است كه وقوع امري را مورد  ه دليل 
دعاوي حقوقي نقش حكم را ايفا مي ر  دهد، و قاضي اصوالً در  نظر ب كند، و وظيفة او اظهار 

ازيمبناي داليل ارا در امور كيفري، هدف دعوا كشف  ه شده  سوي اصحاب دعوا است؛ اما 
قعي به  به مجرم وا بي  ن حقيقت و دستيا است، عالوه بر دادستا ات قانوني  عمال مجاز منظور ا

به تكميل داليل و حت ري؛ نيز در صورت لزوم بايد  داليل اياشاكي، خود قاضي كيف  تحصيل 
در سرنوشت محاكمه مؤثر باشد د كه بتواند  ين، دليل در امور . 21كامالً جديدي بپرداز بنابرا

ين گونه تعريف كردتوان ميكيفري را  يل مج« : ا ك جرم دل اعد قابل اجرا براي احراز ي موعه قو
ر تعقيب استدر ارتباط با وقايع بي ار شخص مورد    22»وني يا رفت

                                                  
 . 309،چاپ پانزدهم،ص1384جعفري لنگرودي، محمد جعفر ترمينولو ژي، حقوق،تهران، كتابخانه گنج دانش،. 17

 .20، چاپ چهارم، ص1، ج1385كاتوزيان،ناصر،اثبات و دليل اثبات، نشرميزان،  . 18
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لغت و اصطالح- 1- 4  در     تعريف علم 

به معن نستناعلم در لغت  ها، يقين و شناخت و  آگاهي، ادراك حقيقت چيز، دانش،ي دا
به معنو23، استجمع آن علوم و نقيض جهل ا ي اا در اصطالح فقهي  طمينان است كه آن ر

اطمينان در مسااند علم عادي هم ناميده نظر اهل عرف و متعارف ي؛ يعني  ل روز مرّه كه در 
به شمار مي در امور قضا.آيد آحاد مردم، علم و اطالع  ي و علم حقوق، علم عادي حجت ي 

اشد؛ مثل پرواز كر.24است ن، عادي ب احتمال خالف آ دن  مقصود از علم عادي، علمي است كه 
اگرچه عقالً محال نمي ن،  اشد انسان در آسما در مقابل علم عادي، علم فلسفي و يقين . ب

در 25منطقي قرار دارد كه احتمال خالف در آن، محال عقلي است؛ مثل اجتماع نقيضين
به كمك علم عادي بايد مسا اغلب يحقوق،  است كه  ل را درك كرد، علم عادي هم علمي 

تي كه به آ د، راه نمي مردم يك جامعه وق احتمال خالف را به معلوم خو ن حد رسيدند، 
نشمند و تحصيل  احتمال خالف آن، توسط اقليت دا دهند؛ در حالي كه ممكن است عقالً 

د  ميبه ميان سخن  قاضي، وقتي از علم،در بحث قضا .26كرده، داده شود ه ،آي وع علم ب  دو ن
ين ك ذهن تبادر مي يگر، قاضي قبل از ا به عبارت د يي، فصل خصومت كند؛  ه در يك دعوا

   :بكند، بايد دو نوع علم داشته باشد
به احكام شرعي و علم- 1 اسالمي حقوق  تصدي شغل قضا الزم و م براي ، كه تسلط بر آن 

آماده كردن او براي قضاوت و داد رسي واجب است ين علم، اساس اهليت قاضي و  ؛ زيرا ا
  .است
ق علم شخصي قاضي نسبت به- 2 زععه و حقيقت يك وا ؛ زيرا، قاضي  موضوع مورد تنا

قعه ا يا با ديدن و مشاهدة يك وا وع علم ر دست مي خودش، به طور مستقيم، اين ن ا  به  آورد، ي
يگران تحصيل مي و يا آن را با معاينه، بررسي و كشف  از طريق شنيدن سخنان د كند، 

دست مي» مدعي به« به علم مستقيم ق به  ين علم، تعبير  و از ا   .شود مياضي آورد، 
ن؛ مثل  به حقيقت يك قضيه را به طور غير مستقيم و از طريق ديگرا گاهي قاضي، علم 

دست مي به  و كتابت  است شهود، اقرار  ين علم غالباً ظني  ورد، و ا طرف   قاضي بيپس وقتي .آ
رج از داد گاهي مطروحهابه نحوي از انحا در جريان دعو ته و به آن علم پيدا  درخا  قرار گرف
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اشدكرد ا ه ب تل و ي ا ق ابان شنيده باشد، يا اتالف، ي ه يا در خي ؛ مثالً الفاظ طالق را در خان
ين موارد، نزد او اقامة دعوا و فصل خصومت صورت  نگهي، در ا اشد، آ ارتكاب جرم را ديده ب

بكند، يا به وسا بگيرد، آيا قاضي به علم قبلي ل اثبات غير مستقيم؛ از قبيل ياش استناد 
يد متوسل شود؟.. .ار وشهادت، اقر اً 27با د، و بعد در اين زمينه، ميان فقها اختالف نظر وجود دار

د ،رود وقتي سخن از علم قاضي مي. به اين موضوع به طور مبسوط پرداخته خواهد شد  مرا
اجع به ادله اثبات دعواعلم در اين معن. مفهوم دوم علم قاضي است ر بناي مباحث ر استا زي  ، 

ز مظاهر و تجلّابات دعوو اساساً ادله اث اشد يات علم عادي مي ا  و در اصول فقه مبحث قطع ،ب
ا تشكيل مي ا . اند  البته فقهاي اماميه، ظن غالب را ظن اطميناني ناميده.دهد و ظن ر ه آن ر گا

ك . خوانند ظن متĤخم به علم هم مي تعارف مردم، به عنوان ي است كه نزد م ظن غالب، ظني 
ل ظن شناخته نمي ا . شود كه به عكس، به عنوان علم شناخته ميشود؛ ب به همين جهت، آن ر

دي و علم عرفي مي  به در اصطالح فقهي و حقوقي، ،به طور كلي، علم قاضي .28نامند علم عا
ني زيريكي از   : خواهد بود معا
است  داشتن آگاهي و درجه- 1 نش كه براي قضاوت الزم و ضروري    ؛اي از دا
 و بررسي پرونده و تحقيق از  ابرازي از طريق ادلهقاضي  آگاهي و دانشي كه براي- 2

ين نوع علم قاضي را علم   .شود  اصحاب دعوا حاصل مي  »حاصل از ادله« يا علم »حصولي«ا
  ؛گويند
ز طريق شنيدن، ديدن و- 3 و ا ...  آگاهي و دانش شخصي كه خارج از پرونده و ادله ابرازي 

وع علم قاضي را علم  .شود حاصل مي ين ن اشي از حضور قاضي« يا علم »شخصي«ا   . گويند»ن

   كليات- 2

يل بودن علم قاضي و حجيت علم  در بخش كليات اين تحقيق، دو موضوع؛ يعني مبناي دل
  :گيرد قاضي مورد بحث قرار مي

   مبناي دليل بودن علم قاضي - 2- 1

است در  علم قاضي ا بر اثرممكن  د نزاع، ي قعة مور زپي مشاهدة وا  طريق  تجربيات و يا ا
تي كه طرفين لعه پرونده و توضيحا لي كه ابراز كرده، داده دعوامطا د  و دالي  حاصل شده ،ان
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د البته قاضي نمي .باشد    متهمي را صرفاً به لحاظ اين، بعد از ختم دادرسي بدون مقدمه،توان
به بي د، بدون قيد مباني علم، تبر كه علم  بگويديگناهي او دار ا ه كند، يا در مقام محكوميت   ب

به علمي كه ز داليل، حاصل شده براي اوتوجه  و كند ، رسيدگي نمي ديگر به هيچ يك ا  ،
و يا متهم را به  تي مي،الوصف براساس علم خود مع. نمايد حبس محكوم ميمجازات  د   وق توان

د د را موج، قيد نمايد، در پروندهش را موجبات علم،حكم صادر كند كه بتوان ه  و رأي خو
بل بررسي و كتا ، نشان دهد اشدنتقا  و موجب ايجاد حالت ،رل از جانب مراجع تجديد نظر ب

ين است كه.  در امر قضاوت نشودييدلخواهي و خودرأ ين وجود، سؤال اساسي ا علم  آيا با ا
ن،قطعي قاضي مبناي قضاوت است اب قضاوت، صرف اطمينان، آ؟  يا صرف اطمينا يا در ب

رسد،  بدون آن د؟ كه به سر حد علم قطعي ب   حجيت دار
ه ؛ جواب منفي است،طبق قواعد ات « زيرا حجيت علم قاضي از را ترتيب احكام بر صرف ذو
يل ،ثابت گرديده» موضوعات بي« و به عنوان دل يل آن،تلقي شده است» ل و ، و هرگز دل لفظي   

نمود، تا بتوان از آن،شرعي نبوده است  شاهد ،اكنون اگر حاكم شرع خود.  استفاده اطالق 
از ميا حق را از ب، و به طور وضوح، بوده استواقعه  بر خالف ،تواند شناسد، چگونه مي طل ب

ين الناس حو اذا « حكم كند ،علم خويش ، موضوعيت علم، آري. »ن تحكموا بالعدلأكمتم ب
ته است» صفت خاص«در باب قضا به عنوان  اره،حجيت ياف يل و ام  ،اي جايگزين آن  و هيچ دل

اگر د. شود نمي لفظي مي،ليل حجيت آنالبته  ز : بود، جا داشت كه گفته شود   منظور ا
است، و چون عرفاًة مصاديق عرفي، در لسان شرع،خوذهأموضوعات م شامل » علم « آن 

اطمينان حاصل براي قاضي حجت است،شود مي» اطمينان« يست؛  پس  زي ن و ،اما چنين چي  
ن علم حقيقي  است) ، حضوراحراز، يقين قطعي، شهود(علم قاضي، به عنوا ته  وضوعيت ياف  ،م

تي و عقلي مي،ن آو حجيت يستط جاي تمسك به ا،در نتيجه. باشد  ذا و  و جز بي،الق ن نه 
اب قضا رند، هيچ اماره،اقرار كه در ب ن  حجيت تعبديه دا ، و در شود مياي جايگزين علم قاضي 

و نتيجه، مبناي دليل بودن علم قاضي، در استناد به علم خويش، قطع و يقين  است، و ظن 
اشد  نمياطمينان   .تواند مبنايي براي علم قاضي براي صدور احكام ب

   حجيت علم قاضي- 2- 2

عي د ي و مع د ر م عليه و لزوم تعهد  اعتبار و حجيت قضايي علم قاضي،  به معناي نفوذ آن ب
است دعوا به سبب آن حكم  اختالف و سقوط حق طرح  به حكم قاضي و پايان  علم  ،29آن دو 
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رهگذر متعارف ز هر  دست آيديقاضي ا است، كه به  كند كه موضوع   فرقي نمي، حجت 
ز حقوق عمومي  اهللا(رسيدگي ا   همچنينو) حق الناس(از حقوق خصوصي   يا،باشد) حق 

وضوع رسيدگي يك امر مدني باشد فرقي نمي  در مواردي .له كيفريأ و يا يك مس،كند كه م
است ثبوت جرم تعيةكه علم قاضي جزء ادل هاي ثبوت جرمي در   و يا اصوالً راه،ين شده 

به مراجعه به علم خود اشد، قاضي مجاز  ت،قانون احصا نشده ب ل اثبات ي ولي اگر دال؛ اس
اشد  در ، و علم قاضي جزء ادله محصوره نباشد،جرمي در قانون به قيد حصر ذكر شده ب

نمايد چنين جرمي قاضي نمي   . تواند به علم خود مراجعه 
تي بي :توان گفت ر كلي در بارة حجيت علم قاضي از ديدگاه فقهي ميبه طو نه در مقام وق

ر آن به جهت كاشفيت و طريقيت،قضاوت داراي حجيت بوده اعتبا هي است باشد،  و  كه  بدي
به طريق اولي از اعتبار بيش ز  از طرف ديگر، .تري برخوردار خواهد بود علم قاضي  اگر يكي ا

نكار م و نكَواجبات، وجوب ا اشد، قضاوت براساس علم قاضي هم يك امر مسلم  اظهار حق ب ر و 
ين صورت نكَي بايد قا،ضروري خواهد بود؛ زيرا در غير ا در صورت . ر شويمل به عدم انكار م

اگر قاضي ه،  به دادگا ين  دعواي ،مراجعه طرف به بطالن  از آن علم  اشد، حكم ها يكي   داشته ب
نكار منكَ ر حق و ا بق علم   را مكلف مير اووجوب اظها ين وجوب مطا د كه براي اقامه ا نماي

نمايد   .خود عمل 

دوم    اثبات دعوا به وسيلة علم قاضي از ديدگاه حقوق موضوعه:فصل 

تواند بر  در حقوق موضوعه، به هيچ رو، علم قاضي نقشي در دادرسي ندارد، و قاضي نمي
د، در بيرون اخذ تصميم كند ن. پاية آگاهي و علم خو ه، خود، براي  ه، قاضي؛ مانند يك گوا مون

ا ديده است، يا جز صحنه است، و يا جاي ي وقوع جرم و بزه ر ن شنيده  يات چيزي را از ديگرا
ين آگاهي و علم نمي ت، ا د پايه دادرسي قاضي قرار گيرد، و در اصل  وقوع بزه را ديده اس توان

د، بدين آگاهي و از آن عليه متّه او حق ندار د،  استناد جوي رگهها    .اي بتراشد م ب
ها هست كه قاضي از البالي رسيدگي به پرونده و گفت وگو با  ها و دانستني برخي آگاهي

هيِ گواهان و يا مواجهة آنان با متّهم و يا متّهمان به دست مي ورد متّهم و شنيدن گوا اين . آ
رگهتواند پايه و بنياد دادرسي و يا بار ديگر شناخت راست و كا ها مي دسته آگاهي ها  ست  ب

دهد در نزد قاضي قرار گيرد، و سزاست كه دادرس بدان   .30ها توجه نشان 
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اغلب كشورها، علم شخصي قاضي را در رديف ساير ادله يا در رأس همة آن  ها پذيرا  امروزه، 
اعده به ق به موجب آن،  نيستند، و در اثبات عقيدة خود،  توان هم قاضي و هم  نمي«اي كه 

ه . كنند ناد مياست» طرف دعوا بود انه نسبت ب به نظر اينان، وظيفة قاضي اظهار نظر بي طرف
د، بايد ارايدال ل بايد به يه دهند، و اين داليلي است كه اصحاب دعوا، براي اثبات مدعاي خو
در مواردي كه علم شخصي قاضي، مستند . اي ترافعي مورد بحث در دادگاه واقع شوند گونه

رج شوداضي از حدودحكم قرار گيرد، ممكن است، ق ه داد.  بي طرفي خا لي  گاهبه عالو هاي عا
و  نمي اشي از مشهودات يا مسموعات شخصي ا توانند، مستند علم قاضي را در مواردي كه ن

يل است كه حقوق بسياري از كشورها، علم شخصي . 31است، كنترل كنند پس به همين دل
   .پذيرد قاضي را به عنوان ادلة اثبات دعوا نمي

نستان در ذيل مواد قانون افغا اي از   براي قضيه131 و 130 اساسي جمهوري اسالمي 
ين حكم آن، موجود نباشد، و در  اساسي و ساير قوان انون  د رسيدگي كه در ق قضاياي مور

اساسي پيش د بسيار نادر و جز داخل حدودي كه خود قانون  نموده، در موار ي حاكميت يبيني 
ا است، و يكي از  به علم شخصي خود، در فقه را پذيرفته  استناد قاضي  م فقهي  حكام مسلّ

است؛ ولي با دادرسي يكم  ها  يكصدوسي ام و يكصدوسي و  هفتم و  يست و  توجه به مواد ب
ا توان گفت كه  قانون اساسي مي به علم قاضي، در دادرسي ر ن؛ نيز استناد  فغانستا حقوق ا

نموده كه در دادرسي محاكم را 131 و 130صدر هردو مادة نپذيرفته است؛ زيرا  ها  مكلف 
نمايد، و در مادة بيست و هفتم  ا تطبيق  ين موضوعه ر احكام قانون اساسي و ساير قوان

ذ  هيچ عملي جرم شمرده نمي«: گويد مي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن ناف
نمود مگر بر طب هيچ شخص را نمي. گرديده باشد م توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف  ق احكا

بق به توان ميهيچ شخص را ن. قانون به حكم محكمة با صالحيت و مطا نمود مگر   مجازات 
اشد تكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده ب اين ماده، بر اصل قانوني » .احكام قانوني كه قبل از ار

د، و مالك قضاوت ات تأكيد دار ين موضوعه مي بودن جرم و مجاز ند،  ها را عمل به قوان دا
ته است ت و داوري برقضاو استثنا در موارد خاص پذيرف ن يك  به عنوا ا تنها    . اساس فقه ر

ين دادرسي كيفري افغانستان؛ نيز در مادة  اگر جرمي در حضور قاضي : گويد  مي294قانون آي
يي، يا وظيفة دادستان يا نقش  اشد، يا قاضي در موضوع دعوا وظيفة ضابط قضا واقع شده ب

و يا اهل خبره باشد، در شاهد  دعوا را برعهده گرفته  ين  يكي از طرف اع  اشد، يا دف  را ايفا كرده ب
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دعوا را ندارد ين موارد، قاضي حق رسيدگي به  ين دادرسي . تمام ا بدين ترتيب، قانون آي
و علم شخصي قاضي را به عنوان ادله  م ادلة قانوني پيروي كرده،  نظا ن، از  فغانستا جزايي ا

است  ته    اثبات دعوا نپذيرف
تي كه بتوان قواعدي براي دخالت قضات به عنوان  در صور برخي از حقوقدانان معتقدند، 
ين كه منجر به خروج پرونده از مجراي صحيح دادرسي  دون ا د، ب ن از امري تهيه نمو آگاها
شود، امري به جا خواهد بود، و علم قاضي ممكن است، بر مبناي علم شخصي يا بر مبناي 

ته   اشدتحقيقات انجام گرف ز  كند، مي اگر قاضي علم پيدا. ب د از نظرفقهي حكم كند؛ اما ا توان
ين دادنظر قانوني محل ترد انون آ است؛ چرا كه در ق رسي كيفري، قاضي شخصي بي طرف يد 

ين، حكم مقتضي را صادر كند بوده، و مي تي . بايست پس از استماع ادلة طرف بنابراين وق
ر، علم قاضي را يكي از طرق ا ر  ثبات جرم مطرح ميقانونگذا قع، علم قاضي را ب كند، در وا

است، و قاضي مي م تحقيقات ضروري دانسته  بايست، مستند علم را در دادنامه  مبناي انجا
ر كند و .32صادره ذك افغانستان؛ نيز در مادة يكصدو بيست  اسالمي   قانون اساسي جمهوري 

دگاه است ك نهم، محاكم و دا نموده  فغانستان را مكلف  دالهاي ا اسباب و  ا يه  ل رأي و حكمي ر
د، ذكر كنند نمايند، در فيصله كه صادر مي   .هاي خو

دعوا با علم قاضي در فقه اهل سنت:فصل سوم    اثبات 

هل سنت در بارة  رند»اعتبار علم قاضي«فقهاي ا ني ندا يكسا ها نسبت به حق  آن. ، ديدگاه 
تي را ابراز اهللا و حق الناس و هم چنين نسبت به زمان حصول علم قاضي تفاو ، نظرات م

به بررسي ديدگاه. اند داشته ين فصل  م . پردازيم هاي برخي از آنان مي در ا نظريه اما براساس 
و حاكم،  اگر قاضي  امام شافعي در يكي از دو قولش،  احمد حنبل و  مام ابوحنيفه،  مالك، ا

د، طبق علمش عمل كند، و د ز هنگام وقوع زنا، آن واقعه را ببيند، حق ندار ليل شان آياتي ا
استشهدوا عليهن اربعة منكم«: قرآن است يأتوا بالشهداء فأول«، »33ف اهللا هم فإذا لم  يك عند 
  .34»الكاذبون

مي كه بينة كامل نداشته باشد، حق  ات، قاضي؛ مانند ساير افراد است، مادا براساس اين آي
استن و واجب مياش صحبت كند، و گرنه حد قذف  ، در بارهدارد، آنچه را ديده  ر ا . شود ب

                                                  
 .79و78، چاپ ششم،ص2،ج1382شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي،تهران،انتشارات مجد، . 32

 .14نساء، آيه . 33

 .14نور، آيه . 34



 

  1388 » ميزان

 

  80» شماره مسلسل   30

ر قاضي حرام باشد، سخن گفتن از چيزي كه مي  تي كه ب ه  بنابراين، وق داند، عمل به آن، ب
ولي بر او حرام خواهد بود   .طريق ا
ول ديگرش مي د شافعي در ق است كه طبق علمش حكم كند؛ زيرا : گوي بر قاضي و حاكم 

ول ش ر اساس ظني كه از ق تي كه براي قاضي جايز باشد، ب كند، حكم كند،  هود پيدا ميوق
ز طريق ديدن و شنيدن به  و جايز خواهد بود كه طبق علم خود كه ا ولي براي ا پس به طريق ا

بكند دست مي  در باب شرب مسكر؛ نيز فقهاي اهل سنت معتقدند كه قاضي .35آورد، حكم 
اشد، يا شخ نمي د، قضاوت كند؛ هر چند خودش، آن قضيه را ديده ب ص تواند طبق علم خو

كسي درحضور قاضي، ديگري   اگر36.مجرم در خارج از مجلس قضا پيش او اقرار كرده باشد
از به شاهدي غير از قاضي  را قذف كند، برقاضي الزم است كه بر و حد قذف جاري كند، و ني ا

د، به قذف، علم پيدا ين كه به منصب قضاوت تعيين شو كند،  نيست؛ اما اگر قاضي پيش از ا
ين كه   منصب قضا رسيد، نميپس از آن كه به ذف، حد قذف جاري سازد؛ مگر ا تواند بر قا

  .37شخص ديگري غير از قاضي به قذف شهادت بدهد
لمغني« ابن قدامه در  وحنيفه قا: گويد مي» ا اهللا نميياب است كه قاضي در حقوق  تواند بر  ل 

اهللا مبتني برتساهل و تسامح  د، حكم صادر كند؛ زيرا حقوق  است؛ اما در اساس علم خو
به آنيحقوق الناس، در مسا بل از واليتش،  تي كه ق و موضوعا تواند،  كرده، نمي ها علم پيدا ل 
تي كه در زمان منصب قضاوت به آن طبق علم خود، داوري ها علم حاصل  كند؛ اما در موضوعا

  .38تواند، براساس علم خود، حكم صادر كند كرده، مي
لمحلي«ابن حزم اندلسي در  و» ا به  قاضي نمي: گويد ل ابوحنيفه مياز ق تواند با استناد 

به همة  ا نسبت  ز عهده داري منصب قضاوت، حاصل كرده، حكم صادر كند؛ ام بل ا علمي كه ق
به آن تي كه پس از عهده داري واليت قضا،  تواند طبق علم  ها علم پيدا كرده، مي موضوعا

د نمي در كند، جز در حدو   .39تواند خود، حكم صا

                                                  
ي،ج      . 35 ودة، عبدالقادر،التـشريع الجنـائي االسـالمي،بيروت، دارالكاتـب العرـب ــي دكتـور أميـر عبدالعزيز،الفقـه الجنـا    . 431، ص2ـع ئي ف

 .265م،ص2007-ه1428االسالم،القاهرة، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة،الطبعة الثالثة،

 .                                     513، ص2عودة، عبدالقادر،التشريع الجنائي االسالمي،بيروت، دارالكاتب العربي،ج.36

ــد، الموســـوعة الجنائّ  . 37 ــسي، احمـ هنـــي ب ــة للطباعـــة و النـــشر،    فتحـ ــالمي،بيروت، دار النهـــضة العربيـ ــه االسـ ــي الفقـ ــة فـ -ه1412يـ
 .182و181،ص4م،ج1991

 .455،ص13م، ج2004- ه1425ابن قدامه، المغني، القاهرة، دارالحديث، سنة الطبع . 38

 .293،ص10م،ج2001-ه1422المحلي، بيروت،دار احياء التراث العربي، الطعة الثانية،. 39
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ز  هل سنت ميبرخي ا ن معاصر ا فقها در مورد عمل به علم شخصي قاضي : گويند نويسندگا
اختالف دارند ر، باهم  نظر و در سه مورد ديگ ين جا، نخست موارد . در چهار مورد اتفاق  در ا

ذكر مي   :شود اتفاقي، سپس موارد اختالفي 

  موارد اتفاقي) الف

خصي قاضي، اين است كه علم قاضي دليل اتفاق فقها در موارد چهارگانه بر عمل به علم ش
است، به خالف وسا به حق يا به يك واقعه ل ديگري اثبات كه ياي به طور مباشر، مفيد يقين 

  :  كند  ظن ميهفقط افاد
 فقها اتفاق دارند، بر اين كه قاضي نبايد برخالف علمش، قضاوت كند، هرچند بينه - 1

تي قاضي به امه شود؛ مثالً وق ابرخالف علم او اق ين يا اتالف و ي ا د يدا كرد،  طالق ي تل علم پ  ق
ندارد، طبق بينه قضاوت كند؛ زيرا بينه سپس بينه بر امه گردد، قاضي حق  خالف علم او اق

يك امر ظني است، و حكم به ظن در برابر علم، باطل است، و حكم به باطل حرام خواهد 
ف نظر كند، و يا آن را به ديگري بود، و در نتيجه بر قاضي واجب است كه از اين قضيه صر

  .واگذار كند
وقتي قاضي حال .  جمهور فقها بر جواز عمل به علم قاضي در جرح و تعديل اتفاق دارند- 2

و واجب است كه به موجب علمش، عمل كند،  بداند، بر ا ز حيث عدالت و جرح  شهود را ا
د، و به شهادتش گوش فرا ده به تعديل و تزكيه د، بدون اين كهشاهد عادل را بپذير ر   او ام

استار تعديل شاهد باشد بل، خو مقا تي قاضي، . كند، هر چند خصم و طرف  ر، وق ز طرف ديگ و ا
ول كند، و نبايد از او بپرسد، د، نبايد شهادت او را قب  و نبايد به فسق شاهد و جرح او را بدان

ين قبول علم قاضي بنابرا. لو اين كه خصم خواهان تعديل شاهد باشدتعديل وي گوش دهد، و
  .ي فقها جايز است در جرح و تعديل نزد همه

تي كه در مجلس ه هم- 3 به علم خود، در موضوعا ز حكم قاضي   فقها اتفاق دارند بر جوا
اع، بي حرمتي و عمل زشتي سربزند، . افتد قضاوتش اتفاق مي ين نز هرگاه از يكي از طرف

يكي از دو طرف  قاضي او را سرزنش مي ا، سخنش را طوالني كند، بر قاضي كند، و اگر  دعو
ا بگيرد و او ر ه در مجلس قضا، ضرب و جرح اتفاق بيفتد، قاضي . واجب است كه جل هرگا

است، بايد در حكم خود، مستند كند،  يده  ا شن د محكوم كند، و آنچه ر ا  باي شخص متجاوز ر
نه نياز ندارد و به بي. 
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اهللا - 4  نظر دارند كه قاضي در حق  د،  و امور حسبي مي فقها اتفاق  توانند، بر اساس علم خو
ت بكند، يحكم صادر كند؛ چنان كه قاضي طالق با عاي زوجيزوج اد نگاه  زوج بشنود، آ ن را از 

با زوجه و را از ارتباط    .اش منع كند قاضي بايد ا

   موارد اختالفي)ب

ين موارد اتفاقي، در اين كه آيا قاضي مي پس از ا  كه در خارج از تواند، در موضوعاتي فقها 
ول  مجلس قضا به آن ها علم پيدا كرده است، طبق علمش، حكم صادر كند، يانه؟ در سه ق

د نظر دارن اختالف    : بايكديگر 
دگاه مي)الف ر: گويد  يك دي اً جايز است؛ خواه قاضي پيش  قضاوت ب اساس علم قاضي مطلق

ا پس از عهده دار منصب قضا بشود، به آن موضوع، علم پيدا كر از اين كه عهده ده باشد، ي
 داري منصب قضا علم حاصل كرده باشد؛ خواه قاضي در مكان واليتش، به موضوع علم پيدا
م احمد حنبل طبق  نظريه از سوي شافعيه، اما اشد، يا خارج از مجلس قضاوت، اين  كرده ب

است ته شده  و ابوثور پذيرف بن حزم،  ز فقهاي حنفي، ا ين طرفداران . يك روايتي، دو نفر ا ا
ة ما ية هشتم سور د ده استدالل كردهينظريه به آ ء «: ان ياأَيها الّذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهدا

ين است كه قاضي طبق حقي كه به آن علم دارد، قضاوت » بالقسط به قسط در آيه ا حكم 
ا برظلمش رها لم ر ين نيست كه ظا و قسط ا ز كند،  د، و ا و را مي دان لي كه  ظلم ا  كند؛ در حا

نكند د، و او را ياري  ثي كه از عايشه نقل شده . مظلوم روي برگردان همچنين اين گروه به حدي
ين حديث،  است، استدالل كرده د، طبق ا وسفيان بر» هند«ان : پيامبر وارد شد، و گفت همسر اب

نم را نمي و فرزندا نفقة من  است، و به اندازة كافي  وسفيان مرد بخيلي  دهد،  اي رسول خدا، اب
ين كار برمن گناهي است؟ پيامبر فرمودو م تم، آيا با ا بدون علم او، از مالش گرف از مال : ن 

بگير ري كه تو و پسرانت را كفايت كند،  ين. وي به مقدا  حديث، پيامبر بخيل بودن طبق ا
ه  ن را ميابوسفيا نسته است، و سخن همسرش را در نپرداختن نفقه تصديق كرد، و آنگا دا

و اين عمل پيامبر بر مشروعيت حكم به طبق علم خود، بر ض وسفيان حكم صادر كرد،  د اب
  . علم قاضي داللت دارد

ين است كه قضاوت طبق علم قاضي، در موضوعاتي پذيرفته مي)ب شود كه   ديدگاه دوم ا
است تن منصب قضا در محل واليتش به آنها علم پيدا كرده    .قاضي پس از به عهده گرف

و: گويد  قول سوم مي)ج وع حقِّ قضا يست؛ يعني ن اساس علم قاضي مطلقاً جايز ن ت بر 
اشد طرفداران اين . موضوع دعوا هر چه باشد، و حصول علم قاضي به آن، به هر شكلي ب
امبر استدالل كرده ثي از پي به آية چهارم سورة نور و هم به حدي ه، هم  ين جا  ديدگا اند كه در ا
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ين دال به خاطر طوالني شدن بحث، ممكنيطرح ا ين ل  ول ا ين ق يل ا يست، و خالصة دل  ن
ن سوء قرار مي همت و سخنا دهد،  است كه قضاوت قاضي براساس علم خود، او را در معرض ت

باعث شبهه در قضاوت او    . شود ميو اين 
يي كه قضاوت براساس علم قاضي را مشروع مي به طور كلي آن دانند، در قلمرو علم  ها
د، حنفي قاضي اختالف كرده بس ان ز شافعيها،  ها، و احمد در يك قولي، قضاوت طبق  ياري ا

علم قاضي را در قصاص، معامالت مالي، احوال شخصيه و در حد قذف جايز دانستند، و در 
يگر تنها در سرقت جايز مي به علم خود، قضاوت  حدود د ، كند ميدانند، و قاضي فقط در مال 

دست   .40نه در قطع 

دعوا با علم قا:فصل چهارم ه اثبات  در  فقه شيع   ضي 

ر باشد ين است كه بر پايه علم و قطع استوا ه فقه شيعه، اصل در قضاوت ا قضاوت، . از ديدگا
رع رسيدگي با ظن و اطمينان را اجازه داده  جز با علم و آگاهي جايز نيست؛ مگر آن كه شا

به علم خود، از دير باز ميان فقهاي شيعه، مورد بحث بوده. باشد استناد قاضي  .  استمسألة 
و  له كه اگر قاضي غير امام معصوم باشد، آيا مياآنان در اين مس تواند، در دعاوي با علم 

و  هي گواهان  آگاهي خود، به دادرسي بپردازد، و حكم صادر كند، يا اين كه قاضي بدون گوا
ن  تواند، داوري كند؟ اجماالً مي يا اقرار خوانده و متّهم نمي توان گفت كه در اين جا، ميا

ول را ميف   :توان مطرح كرد قهاي شيعه اختالف نظر وجود دارد، و در مجموع چهار ق

مطلق - 1    قول به حجيت علم قاضي به طور 

تضي، شيخ طوسي، ا بن باين ديدگاه از سوي مشهور فقهاي شيعه؛ مانند سيد مر ن زهره، ا
ك، فاضل ادريس، محقق حلي، عالمة حلي، شهيد اول، در كتاب دروس، شهيد ثاني در مسال

اهللا  و آية  وسيله  ض، صاحب جواهر، امام خميني در تحرير ال هندي در كشف اللثام، صاحب ريا
است ن اشاره مي. خويي در تكملة المنهاج پذيرفته شده  رخي از آنا   :گردد در ذيل به كالم ب

تضي در كتاب - 1- 1 تصارا« سيد مر ا علم هباردر مبحث قضا و شهادات، در» ن ا ب  اثبات دعو
ن منصوب از طرف او مي: گويد چنين ميقاضي  و همة قاضيا توانند، طبق  امام معصوم 
ه، قاضي در  علم يي، حكم صادر كند، خوا تمام موارد حقوق و حدود، بدون هيچ استثنا شان در 

                                                  

ـر،        الزحيلي، م . 40  432و 431و 430ص م، الطبعـة الثالثـة،  2002-ه1423حمد، التنظـيم الـقضائي فـي الفقـه االسـالمي، دمـشق، دار الفك
 .436و 434435و 433و
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است، علم پيدا كند، و خو  ته  اه پيش از آن علم حاصل زماني كه منصب قضاوت را برعهده گرف
اشد   .41كرده ب

پذيرفته، ، در بحث آداب القضا»خالف« كتاب ي در شيخ طوس- 1- 2 ه را  دگا ؛ نيز همين دي
و قصاص و چه : گويد و مي الي و چه حدود  بر قاضي الزم است كه در تمام احكام، چه م

اهللا و حقوق الناس بر اساس علم خود، قضاوت كند ن . حقوق  يكسا ين موارد  حكم در همة ا
رقي نمي ين موار است، ف به ا به مقام  قضاوت، علم پيداكند كه قاضي   د، پس از منصوب شدن 

ز آن ا پيش ا اشد، ي ه بر: گويد  سپس شيخ طوسي مي .كرده ب تي  عالو ه، آيا ين مسأل اجماع در ا
ز برصحت ادعاي ما داللت مي ية دوم سورة نور از قران؛ ني ني «: كند؛ از جمله آ ية و الزا الزان

ا كلّ واحد منهما مأ و آية س»ة جلدةيفاجلدو رقة « دهيي و هشتم سورة ما،  والسارق و السا
هما ز منصب قضاوت »فاقطعوا ايدي بل ا ه ق است، خوا ني  بداند كه سارق يا زا مام  ، هركه را ا

يه قضاوت كرده، و حدود را جاري  باشد، و خواه بعد از آن، بر او واجب است كه طبق دستور آ
د، قضاوت كردن بر. سازد ال؛ نيز ثابت اساس علم قاضي ثا وقتي كه در حدو بت شد، در امو
  .42شود مي
است- 1- 3 دعاي اجماع كرده  ته، و بر آن ا نظريه را پذيرف يه؛ نيز همين  :  ابن زهره در غن

ه  قاضي مي تواند در همة امور اعم از اموال، حدود، و قصاص، طبق علم خود، قضاوت كند، خوا
بل ا ق زمان منصب واليتش علم پيدا كرده باشد، ي ين امور در  ا اجماع فقهاي  از آبه ا يل م ن، دل

بن زهره به آية چهل و دوم از سوره ما.43شيعه است احكم بينهم «  دهي سپس ا إن حكمت ف
ين  « ورهو آية بيست و ششم از س» بالقسط احكم ب يفة في االرض ف يا داود إنا جعلناك خل

ر استدالل مي» الناس بالحق  حكم اساس علمش حكم كند، به حق و عدل كند، و كسي كه ب
به جهت اين كه حقي را كه مي. كرده است د، حكم نكند،  ند،  اگر قاضي براساس علم خو دا

اعث فسق او مي ين امر ب است، ا اعث توقف حكم مي منع كرده     44.گردد شود، و يا ب
ت، : گويد مير چنين ي ابن ادريس در سرا- 1- 4 چه مقتضي صدور حكم اس به آن تي قاضي  وق

است، خواه، در علم پيدا كند، در صحت آن ك اقرار و بينه و قسم  بي نيازي از  ت، و  افي اس
ن، علم حاصل كرده باشد؛ زيرا  ز آ ه، پيش ا و خوا رفته،  به عهده گ زماني كه منصب قضاوت را 
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ين سكون  است كه ا اي آرامش نفس  لم هنگام قضاوت طبق مقتضاي علمش دار شخص عا
و حاصل ن ر .45شود مينفس از طريق بينه و اقرار و قسم براي ا بن ادريس در جاي ديگ  سپس ا

ه فقهاي شيعه قاضي مي: گويد مي د بر اساس علم خود، قضاوت  طبق ديدگا تواند در همة موار
اسد به وجود مي لي ف نكند، دو تا اگر او طبق علم خويش، قضاوت    :آيد كند؛ زيرا 

   وشود؛  احكام متوقف مي- الف
  46.گردد مي باعث فسق حاكم و قاضي - ب
در مبحث قضاي كتاب  عالم- 1- 5 لشرعية«ة حلي؛ نيز  ل به حجيت ي، قا»تحريراالحكام ا

است ر   مي)ع(امام: علم قاضي شده  ا غي د حكم كند؛ ام به علمش در مطلق موار استناد  تواند، با 
به علمش قضاوت كند او در حقوق الناس مي استناد  ابر اقوي . تواند با  در حقوق اهللا؛ نيز بن

يست، حكم  قضاوت كند، وتواند مي يل ن به بينه و دل يست، برطبق ظنّي كه مستند   جايز ن
  .47صادر كند

 براساس علم خود، در همة موارد )ع(امام: گويد  شهيد اول در كتاب دروس مي-1- 6
د مي ول  ، حكم كند؛ اما غير امام در حقوق الناس ميتوان اهللا دو ق تواند؛ ولي در موارد حقوق 

ين اهللا؛ نيز وجود دارد كه نزديك ترينِ ا به واقع آن است كه در حقوق  ، حكم تواند مي دو قول 
چه قاضي علم داشتبر. صادر كند ين اساس چنان ر  ا د، اگ و از مدعي بخواهد بينه بياور ه باشد، 

ي د، در ا تكب شده است؛ اما ن صورت حاكم شرع فعل حرامي را مرمدعي نتوانست، بينه بياور
د، د بينه بياور ا قاضي ميچنانچه مدعي بتوان ين صورت آي ز   در ا تواند براي رفع تهمت ا

ت نه؟ جاي تأمل اس نه ملزم كند، يا عي را به آوردن بيِّ 48خودش؛ مد.  
له در مسألة هشتم چنين مي- 1- 7 د  امام خميني در بحث قضاي تحرير الوسي قاضي : فرماي
نه يا اقرار و يا قسم در م مي ز از بي و بي نيا د به علمش  وارد مربوط به حقوق تواند با استنا

اهللا؛ نيز چنين است. الناس حكم صادر كند وق    .در حق
لة هشتم مي- 1- 8 همان طور كه : گويد  آقاي خويي در كتاب قضاي تكملة المنهاج، مسأ

نه، اقرار و قسم ميان دو طرف دعوا داوري نمايد، با استناد به  قاضي مي تواند با استناد به بي
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اهللا و حق . ان آنان حكم صادر كندتواند، مي علم خود؛ نيز مي  له فرقي بين حق  ين مسأ در ا
ندارد   .الناس وجود 

   قول به عدم حجيت علم قاضي به طور مطلق- 2

تضي در كتاب  يگران به تبعيت از وي، از » انتصار«سيد مر بن جنيد اسكافي«و د نقل » ا
است كه وي قا د قاضي به علمش، به طور مطلقيكرده  به عدم جواز استنا  شده است؛ يعني ل 

ين كه قاضي يقا» ابن جنيد« است به ا وق و حدود براساس تواند نميل   در هيچ يك از حق
ر . علم خود، حكم صادر كند تصا ول،  تكيه: گويد ميسپس صاحب ان ين ق گاه ابن جنيد در ا

د است، و خطاي او كامالً آشكار است   .49يك نوع رأي و اجتها
اشد كه  ين ب يه ا ين نظر يل ا ات، ادله اثبات دعوا را فقط بينه و قسم شايد دل ز رواي در برخي ا

ين روايات  امي به ميان نيامده است، و ا اب توانند ميدانسته، و از علم قاضي ن  ادلة مطلقات ب
است. را تقييد بزنند قضا نقل شده  نما أقضي بينكم بالبينات « :در كافي از رسول خدا چنين  إ

ن و قسم داوري مي كنمما ببي شك در ميان ش ،50»...و األيما   .راساس بينه 
به علم  پيامبر در اين حديث، ادلة اثبات دعوا را منحصر در بينه و قسم دانسته، و استناد 

است به حساب نياورده  ا در باب قضاوت از ادله دعوا  ين . خود ر ثي ديگري؛ نيز در ا احادي
ذكر آن به خاطر طوالني شدن بحث از    .گردد ميجتناب ها ا زمينه وجود دارد كه 

    قول به حجيت علم قاضي در حقوق الناس  - 3

ول  يست علم قاضي در حقوق: گويد مياين ق اهللا حجت ن . الناس حجت است؛ ولي در حقوق 
بن حمزه در كتاب وس: الن به تفصيل عبارتند ازيقا يله، و محقق ابوصالح حلبي در كافي، ا

افع م: گويد ميمحقق حلي . حلي در مختصر الن استناد به علمش تواند مي اما تمام حقوق با   در 
در حقوق الناس  امام  د؛ اما غير  نماي ول تواند ميحكم  اهللا دوق ، قضاوت كند؛ ولي درحقوق 

  51.وجود دارد
اب ماهيت زنا » نهايه«شيخ طوسي در كتاب  د ميدر ب ا ببيند كه : گوي امام شخصي ر رگاه  ه

ا او واجب است ك نوشد، بر  يا خمر ميكند ميزنا  ه حد را براين شخص جاري كند، و امام ب
مة بينه و اقرار مجرم نمي يگر منتظر اقا د، د ا  مشاهدة خو ين كار ر ا غير امام حق ا اند؛ ام م
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ين حكم مخصوص امام لكه ا د، جرمي را مشاهده كرده )ع(ندارد؛ ب  است و غير امام، اگر خو
اعل دار مة بينه يا اقرار ف به اقا ن، نياز    .52دباشد،  اثبات آ

   قول به حجيت علم قاضي فقط در حق اهللا- 4

اسكافي«اين ديدگاه منسوب به  م، از كتاب . است» ابن جنيد  الفها شهيد ثاني در مسالك ا
بن جنيد نقل كرده كه وي قا ل به تفصيل ميان حقوق اهللا و حقوق الناس ياحمدي تأليف ا

بن حمزه« منتهي بر عكس تفصيل .53است د قاضي به ع»ا و استنا اهللا ، ا لمش را در حقوق 
است   .54جايز شمرده؛ اما در حقوق الناس جايز ندانسته 

  دليل مشهور برحجيت علم قاضي به طور مطلق

ول مشهور فقها مي نقد ساير  در اين جا به بررسي ادلة ق با اثبات آن، از بررسي و  پردازيم، و 
بي نياز خواهيم بود قاضي به علم خود، به طور منتهي در رد نظريه عدم جواز استناد . اقوال 

ن« گفت كه حديث توان ميخالصه  نما أقضي بينكم باأليما د » إ تي برعدم جواز استنا دالل هيچ 
ر كلمة  ا اگ د؛ زير نما«به علم قاضي ندار باشد، داللت برحصر حقيقي » إ براي حصر هم 

ا بيان كند مين و فقط حصر اضافي و نسبي ر به قضاوتكند مي،  ول در هاي متد ؛ يعني نسبت  ا
ين جهت در داوري  ات ندارد، و از ا د شكاي بين مردم، قاضي علم شخصي به موضوعات مور

به بينه و قسم اتكا  ترين ادلة قول مشهور  برحجيت علم قاضي  ؛ اما مهمكند ميهايش، نوعاً 
ات و به خصوص عمومات مبحث قضا است؛ زيرا بر قاضي  به طور مطلق، اجماع، آيات و رواي

ة ماواجب است  ن در سور د، حكم صادر كند؛ مثالَ قرآ و يكه برطبق حكم خداون ية چهل  ده، آ
وكَتَبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و األنف باألنف و « :فرمايد پنجم مي

بما  له و من لم يحكم  و كَفّارةً  لسنّ و الجروح قصاص فمن تصدق به فه لسنّ با األذن باألذن و ا
لموناهللا فأولأنزل  ني اسرا»يك هم الظا بل ي درتورات بر ب ن در مقا يل مقرر داشتيم كه جا

و دندان در  جان، و چشم در مقابل چشم، و بيني در برابر بيني، و گوش در مقابل گوش، 
بل دندان  و . ، هر زخمي قصاص داردباشد ميمقا اگر كسي آن را ببخشد، كفّارة گناهان ا

به اح. شود ميمحسوب  استكامي كه خدا نهركس  زل كرده، حكم نكند، ستمگر    .ا
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است بر اين كه مراد از حكم   اهللا«ابتداي آيه، قرينه  زل  وت » بما أن بعد از ثب يه،  در ذيل آ
م الهي و صدور حكم بر احكا رعايت  ا موضوع آن،  ين آيه برقاضي واجب . ستاساس آن  پس ا

خداوند در . رده و به آن حكم كند، حكمي كه خداوند براي موضوعي قرار داده، رعايت ككرده
يه و آيات چهل وهشتم و چهل ونهماي ز طي مراحل و ن آ  بر قاضي واجب كرده كه پس ا

ن  د در آ چه خداون اع الزم است،  حكم خود را طبق آن تي كه براي اثبات موضوع مورد نز مقدما
زل اهللا«موضوع حكم كرده، صادر كند،  هد باشد كه اگر قاضي خود . »فاحكم بينهم بما أن شا

ا  تل ر ز از قاضي، قصاص آن قا لي مقتول؛ ني به قتل برساند، و و شخصي به عمد ديگري را 
به  است، به مقتضاي قاضي بودنش حكم  اساس بخواهد، بر قاضي فرض  قصاص دهد، و  بر 

بن حنظله«حديث  ا » عمر ا دعوا هم واجب است كه حكم او ر ين  برمردم و به خصوص طرف
به قصاص نكند، از زمربپذيرند، و اگر  ني به شمار هقاضي حكم  ة رود مي كسا  كه خداوند در بار

اهللا فأول «:آنان فرموده است زل  بما أن لكافرونيومن لم يحكم  ..ك هم ا لمون. لظا ..هم ا هم .
  .55»الفاسقون

اهللا« ت، » ما أنزل  اقعه براي قاضي روشن است، و در اين جا همان قصاص اس در اين و
ا ر وكسي كه حكم او ر به خدا قرا ر در مرز شرك   نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده، و اين كا

ه . دارد ات حكم ب اب قضا، موضوع اصلي در آي اساس، عمومات ب اهللا«پس بر  زل  و » بما ان است، 
زل اهللا«حكم به  ز جملة فاسقين محسوب » ما ان واجب است، وكسي كه چنين حكم نكند ا

ز سويي اطالق. شود مي زل اهللا«ا تضا » ما ان ين امر، حقوق اهللا و حقوق الناس كند مياق  كه در ا
د است ين اطالق، اعتبار علم قاضي در هردو مور ن باشد، و مقتضاي ا فرض علم داشتن . يكسا

نكشاف  قع و ا وضوع حكم، بيان ديگري از فرض ثبوت و وجود موضوع در متن وا قاضي به م
قع براي قاضي است ه اين ك. اين وا ف است ب به قاضي مكلّ اهللا«ه  زل  حكم كند؛ مثل » ما ان

دست و شالق زدن به كسي كه مي به قطع  است كه در صورت عدم  حكم  د سارق و زاني  دان
و فاسقان خواهد بود تكليف . صدور چنين حكمي، او از جملة ستمگران  علم قاضي نسبت به 

است؛ اما همين علم نسبت به وجوب ترتيب اثر دادن بر ديگري موضوعي .  استاو طريقي 
تكليف ا باشد ميآور  است، حجت  پس علم قاضي براي خود او از اين حيث  كه  ؛ ام

ين وجوب حكم  ا؛ نيز واجب است كه حكم قاضي را بپذيرد؛ زيرا ب برشهروندان و طرفين دعو
ا انزل اهللا«توسط قاضي به  است» م ول از سوي شهروندان مالزمه  ين وجوب قب ه . و ب پس ب
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هم عرفي قطعي، ح است، در اين جا مستلزم حجيت دليل ف جيت علم قاضي كه طريقي 
ن؛ نيز  اً  هرگاه قاضي علم به وقوع سرقت يا زنا پيدا كند ؛ مثال56ًباشد ميموضوعي آ قطع

ر او واجب است د او ثابت شده و صدور حكم ب نكند،موضوع نز اگر به علم خود عمل  تخلف  ، و 
و هرگاه ثابت شود كه در  است،  ا، قاضياجراي حداز حكم الهي كرده  تواند به  مي  سرقت و زن

د د.  عمل كند،علم خو ول به فصل؛در ساير حدو وجه به عدم ق ز با ت شود كه علم  مي  ثابت، ني
ين حدود از لحاظ اثبات  زيرا هيچ؛قاضي حجت است ت،ي فرق قا،كس ب همچنين  ل نشده اس

تي حج د ثابت ،ني بر تخفيف استتاهللا كه مب ت علم قاضي در حقيوق ، در آن تي حج،شو
  .خواهدشد ابت ثاولي طريق به الناس حق

بعضي از انبيا»كافي«در كتاب  تي به اين مضمون آمده است كه  گذشته از قضاوت  ي رواي
و عذر مي،كردند ميگاه خداوند شكايت  به پيشبين مردم   آوردند كه چگونه حكم كنيم؟ در  

ز كيفيت قضيه و موضوع بي حالي يم،اطالع هستيم كه ا به آن ندار د به آن.  و علم   ها خداون

و بي،فرمايد مي دت  ناد شها بل قضاوت با است ر نبود به قسم دادن طرف مقا   :كنيد نه و اگ
الَ« قَضَاء فَقَ به الْ لَى ر ابِ علي ع أَنَّ نَبِياً منَ الْأَنْبِياء شَكَا إِ الَ في كتَ لَّه ع قَ بِي عبد ال :  عنْ أَ
فالَكَي لَم تَسمع أُذُني؟ فَقَ  ي ون يا لَم تَرَ عبِم لَى :  أَقْضي  ات و أَضفْهم إِ اقْضِ بينَهم بِالْبينَ
مياس ه   »57....يحلفُونَ بِ

عنه بوده   امري مفروغ، نزد پيامبران،شود كه قضاوت براساس علم مياستفاده  از اين روايت
و،است ر علم به موضوع پ   د مييدا اگ ز كيفيت واقعه مطلع ،كردن  قطعاً حكم ،شدند مي و ا
د كه چگونه  كرده ميال ونگراني س  با،مواردي كه علم به قضيه نداشته اند ذا درد؛ لكردن مي ان

يم لم تسمع عتر كيف اقضي بمالم«: قضاوت كن ين است »؟ذنيأيني و  ين عبارت ا د از ا  مستفا
ده بودم يبودم كه  يا شنيده،كه اگر دي ين؛كردم مي و قضاوت ،ال نبودو سي جا   اما با توجه به ا

به گوش به چشم نديده و  م نشنيده كه   يعني علم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم ؛ا
نّ مي با بي ر اين ه و قسمفرمايد  د ب يد كه اين ظهور دار م كن تما ه بي قضاوت را  د ب و كه استنا نه 

يي براي ،ستفقدان علم براي قاضي ا يا قسم درصورت باشد جا و وقتي كه علم وجود داشته   
به بي   .قسم نيست نه وتمسك 
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است ديگرروايت در  ولُ« : آمده  يقُ  تُهعمالَ س لَّه ع قَ بِي عبد ال الد عنْ أَ بنِ خَ ينِ  سنْ حع :
خَم شْرَبي  ي أَون رجلٍ يزْ رَ إِلَى  نَظَ مِ إِذَا  ب علَى الْإِما لَى الْواجِ اج إِ ا يحتَ د و لَ الْح ه لَيع يم قاً أَنْ ي ر

 و  رَهزْبأَنْ ي هلَيع اجِبرِقُ فَالْوسلٍ يجر نَظَرَ إِلَى  لَّه في خَلْقه و إِذَا  ينُ ال أَم أَنَّه ل نَظَرِه عم بينَةٍ 
ت كَيف ذَاك قَ ه قُلْ عدي و  يضمي  و اهنْهي و  تُهامِ إِقَام لَى الْإِم ع ب اجِ فَالْو لَّه قَّ إِذَا كَانَ لح لأَنَّ الْ الَ 

  58».إِذَا كَانَ للنَّاسِ فَهو للنَّاسِ
اهللا و حقوق الناس  كه  داللت دارد بر ايناًحياين روايت صر به ت ميقاضي در حقوق  واند 

د مي و شرب خمر مثل زنا ؛اهللا  زيرا در مورد حق؛ عمل كند،علم خود قاضي مكلف : فرماي
امه حد،است به استناد علم خودش حكم دهد ين،كند  و اق دون ا احتياج به بي  ب نه داشته كه 

ا در حق؛باشد د:فرمايد ميالناس   ام اشد  قضاوت باي ي مطالبه امعن. بعد از مطالبه ذيحق ب
ين نيست كه قاضي ن د ميذيحق ا  بلكه مراد اين است ؛د قضاوت كن،علم خود تواند به استنا

ب،الناس قضاوت كه در حق به ذيحق داردبي  يا،استناد علم باشده  چه  به مطال  ،نه يا اقرار نياز 
ز مطالب    .است  قضاوت صحيحصاحب حق، ةو بعد ا

ين روايات    : كه بايد رفع شودوجود دارنددو شبهه در ا
است- 1 ادر بارةروايت   اين كه گفته شود ممكن  ينة به قرين،ست امام معصوم   :كه فرمود  ا
»گفت توان مي  در پاسخ.شود ميقضاوت غير امام معصوم ن و شامل» اهللا في خلقه  امينهنّأَل 

به بسياري ازكه در ر شده  روايات از علما  و  قاضي هم، وامناءاهللا و حصون االسالم تعبي امين   
لم استهم   . عا
بگويد كه - 2 كه بر حجيت علم قاضي داللت   ايناين روايت بر فرض احتمال دارد كسي 

باشد، تنها ناظر به عل نظر و ديد است ميداشته  ه  اشد  حاصل شدهنكه از را د  مي چون ؛ب فرماي
لي الواجب علي«  نظر ا و شامل مواردي كه علم از طريق متعارف » ...رجل يزني االمام اذا 

اشد،ديگر اسخ .شود مين ، غير از نظر حاصل شده ب  ي اقدام قاضي به اجرا كهبايد گفت در پ
ز است كه با حد ا ين   علم حاصل ، و نسبت به آن، موضوع براي او روشن شده،ديدن باب ا

است نيا  نه،كرده است اجراي حكم كند،كه چون ديده   .  
ات و روايات، از مجموعبنابراين،  ين مياستفاده  آي كه حجيت براي علم  شود كه عالوه بر ا
است ر كساني كه علم به موضوعي پيدا ؛است و حجت و علم قاضي براي ا،ذاتي   مثل ساي

د،تواند ميكنند؛ قاضي  مي بدهد،قضاوت كند ، به استناد علم خو  يعني در حقيقت ؛ و حكم 
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دعو،علم قاضي يكي از طرق اثبات  است كه قاضيا  تي ؛كند مي حكم ،براساس آن    زيرا وق
ا بر او منطبق عنوان  قاضي علم پيدا كرد كه زيد مرتكب سرقت شده است، واقعي سارق ر

ند و  مي ا،و از طرفي» هذا سارق«گويد  ميبي ند،  مي» فاقطعوا«مخاطب به خطاب   خود ر دا
و، يا حكم بدهد،اهللا را اجرا كند پس ملزم است كه حكم لي كه ،نيز وقتي علم پيدا كرد    ما

د مي  ملك عمرو است، پس مالكيت عمرو را حق،در تصرف زيد است لكيت  و حكم ،دان به ما
به قسط و عدل عمرو ند مي بر مال را حكم به حق و حكم  به ،لذا خود؛ دا احكم « را مامور  ف
و بايد حكم بدهد،بيند مي» الناس بالحق بين  .  

و ثابت ميبعضي استدالل  تي چ ؛است كنند كه حجيت علم قاضي براي ا ون حجيت علم ذا
ين و اآن علم را مستند دعو  و،ضاوت كند ق،كه قاضي بتواند به استناد علم خود است؛ اما ا  

يست، قرار دهداق دعويطر يل دارد، ثابت ن به دل ز  و دليل بر، و نيا ر نداريم   يل ؛اين ام  بلكه دل
يل هيچ و،دارد  علم به موضوع فقط در مواردي كه قاضي، وبر خالف آن هست   ديگري دل

د،نه يا اقرار مثل بيا؛براثبات دعو استنكاف؛كم دهد قاضي نبايد ح وجود ندار لكه  از حكم   ب
  . بنمايد

ين چهها صحيح نيست،  به نظر مي رسد كه استدالل ا  بي، كه گفته شد و با دقت در آن
هد شدبودناساس  روشن و شبهه برطرف خوا ز از مجموع ادل، آن  ول مشهور فقها و ني  ة ق
ين حقوق مياستفاده  د  د قاضي و،الناس نيست  و حقوقاهللا شود كه هيچ فرقي ب ر هر مور

ند و ط مي و علم قاضي ،عمل كند ،تواند به علم خودش مي يتواند مست دعور  ؛ باشداق اثبات 
 ،دهد و به استناد آن ميو مصداق حق و عدل را تشخيص   موضوع،چون قاضي با علم خود

ين. يا حقوقي ي باشديكند، خواه موضوع جزا ميحكم  ا،بنابرا دگاه فقه  علم قاضي در ، از دي
و امعامالت به معن ي در ابواب مختلفي همانند حقوق جزا؛نيحقوق مد العم، در عقود  ي ا

اب نكاح و طالق و در باب وصيت و ن ساير موارد وقف و اثبات نسب و  ايقاعات و در ب جريا
  .دارد

  نتيجه 

ه و تواند در صورت نبود اقرار، بينّ ميباز اين پرسش مطرح بوده است كه آيا قاضي  از دير
به علم خود رقسم، تنها ر؟أ  اسخ توصيفيدر اين نوشتار  ي دهد يا خي است كه پ  - ، سعي شده 

رسش داده شود ين پ نظري. تحليلي، به ا و  موافقانةادلبيان  و ، فقهاي شيعهاتپس از بررسي   
دعوا، ن علم قاضي در اثبات  دگاه مشهور فقهاي شيعه، كهرسيديم  نتيجه به اين مخالفا  از دي

به نادرستي ادله ارا چه در حق،اگر قاضي اهللا و چه در حق الناس  د ،ه شدهي  د، نباي  علم دار
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نموده، حكم، خودشةمخالف عقيد  ا در ادل صادر  ه ؛ مذكور محصور كندة و خود ر  زيرا ادل
اجاز نةوجوب حكم به عدل و حق،  به او  تي كه  در .دهد مي صدور حكم مخالف حق را  صور
د او مطرح وضوعي را كه نز اس شدهقاضي م د،ت  ا   و، علم به آن دار  چه در ،داند ميواقع امر ر

اشد دت  لكن بي؛يي يا جزا،امر حقوقي ب و يا منك ،دهند مينه برخالف او شها ر برخالف آنچه ا
است د ،عالم  اعتراف برخالف او ،كند مي قسم يا ر و  يامثالً كند؛ مي يا اقرا ا  دم ادي اول ع

است و بي،كنند مي ند برعليه زيد مينه هم اقامه  زيد قاتل  د   لكن؛كن است كه زي قاضي عالم 
يست تل ،قاتل ن د مي قاضي ؛ وليكند مي يا زيد هم اعتراف به ق و  و،او قاتل نيست ،دان  زيد 
نمودهاولياي دم ين امر  ند  تباني بر ا داً  تا بعد،ا   هم شناخته واقعي قاتلو ، او را عفو كنن

ا زيد م،نشود استنك ي تل  و قسم ياد ،ر ق تل نيست مي  لم است كه؛كند كه او قا   ولي قاضي عا

ر حقوقي،خورد مي و قسم دروغ ،او قاتل است ثالً؛ يا در ام ن  خانه م ا كه عمرو در آ  اي ر

د،نشسته ن را زيد اد، و در تصرف دار امه  بي، و برطبق آن،دارد عاي مالكيت آ  ؛كند مينه اق
ند ميقاضي  لكن ا بي،دهد مي شهادت برخالف حق ،نه بي  و، ادعاي او خالف واقع است،دا نه  ي

در تمام اين  ،ها دارد آن  ولي قاضي علم به كذب؛ت زني براي زيددهد به زوجي مي شهادت
و و بي، عمل كند، به علم خود كه قاضي موظف است، براساس فقه،موارد اقرار و قسم در  نه 

ندارد و اعتباري  بل علم قاضي هيچ ارزش  ين امور درعلت عدم اعتبار. مقا بل علم  ا   قاضي،مقا
يقي استت بيياين است كه حج اقرار و قسم طر   و جعل طريق براي كسي است كه،نه و 

ن د ميواقع را  يست،دان او روشن ن و براي  د،  دسترسي به حق و واقع ندار است، و  ا؛ و جاهل    ام

د به واقع دار ي.  نداردا جعل طريق ظني براي او معن،كسي كه علم   كه وجوب نعالوه بر ا

به خطاي طريق و كذبدؤترتيب اثر واقع برم است كه علم  ين   اي طريق مجعول مقيد به ا

اشد اگر قاضي علم به خطاي بي؛شهود نداشته ب ت،ها داشته باشد نه و يا كذب آن ولي    حجي

يست آن ز طريق؛ها براي او معقول ن ا احكام ظاهري كه ا استفاده  اصول زير ات  و امار  ،شود مي 
اخذ شده،ها وضوع آنم در اقع؛ شك به واقع  به و و حجت ، يعني در زمينه شك   طريق براي ا

ا،است به واقع  و ب است،علم  بل علم، موضوع حجيت منتفي   ، و حجيت آن طريق در مقا
  .نيست معقول
ب،بنابراين  دگاه مشهور فقهاي شيعه،طور كليه   ز طريق  از دي  در هر موردي كه قاضي ا

ق به وا ومتعارف علم   و يا در امر حقوقي، ،ي باشديامر جزار د  چه،قضيه مطروحه پيدا كرده عه 
داو حت شهادت شهود يا قسم او اعتبار ندار اقرار منكر برخالف علم  است،  و قاضي موظف   در ، 

ين موارد    .براساس علم خودش حكم بدهد تمام ا
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د كه رخي معتقدن وق، ب ه ف به طور مطلق، حجيت علم قاضي موافقانِة ادلبرخالف ديدگا  از  
اصر است اجراي حد، ق اهللا و  ه ،اثبات اين مدعا در مورد حق  وط ب  و اجراي حدود شرعي من

و ؛اثبات، از طرق شرعي است ند به شواهد  چه علم قاضي مست  اما در مورد حق الناس چنان
اشد، حجت استيقرا ول ب بل قب و ،ن قا تي مي  ر از حد ،توان بر اساس آن حكم و مجازا  غي

ر  معتبر، صرفاًة در صورت فقدان ادل،اگر قاضي بخواهد.  براي مجرم تعيين كرد،شرعي  ب
 نيز قاصر ؛ حكم كند، ادله حجيت علم قاضي از اثبات اين مورد،اساس علم شخصي خودش

يد قاضي،است همت قرار دهد، خود، و نبا يي را در موضع ت  . و دستگاه قضا
د، ديدگاه فقهاي اهل سنت را در موضوع حكم قاضي  تحت سه توان مي براساس علم خو

  :قول بررسي كرد
ز نمي. 1 به هيچ وجه جاي آنان  دانند كه قاضي طبق علمش عمل كنند، نه در  بعضي از 

ز  بعد ا نه  ن، علم پيدا كرده، و  د، و نه در چيزي كه قبل از واليت به آ حدود، و نه در غير حدو
بي عبيده، شافع. واليت اسحاق، ا ك،  ي در يكي از دو قولش، و ظاهر مذهب شريح، شعبي، مال
ين نظريه هستندحنا ز طرفداران ا   .بله ا
ين است كه قاضي . 2 ه دوم ا ين تواند ميديدگا  براساس علم خود، حكم كند، طرفداران ا

نقل يكي از  ول دوم شافعيها،  نظر عبارتند از احمد طبق  وسف، ابوثور و ق   .ابوي
است كه قاضي در حق اهللا. 3 وق تواند نمي نظريه سوم اين   به علمش عمل كند؛ زيرا حق

ن  بل از واليت، به آ وق الناس، آنچه را كه ق است؛ اما در حق الهي مبتني بر تساهل و تسامح 
به آن حكم كند، آنچه در زمان واليت، به آن علم پيدا كرده، تواند نميعلم پيدا كرده،   

د مي يتوان ز ابوحن ول ا ين ق است، طبق علمش به آن حكم كند، و ا ـقه . 59فه نقل شده  در ف
باشد؛ مانند حد زنا و شرب خمر، قاضي  تعال  اگر موضوع در حد خالص براي خداوند م حنفي 

ه،مجاز به استفاده از علم خود اشي از  به جهت شب ر   نمي» الحدءدر«ة قاعدة ن اشد؛ اما اگ ب
ند حد قذف يا اموال و عقودي كه مقصود ا موضوع ناظر به حق باشد؛ مان ها مال  ز آنالناس 

.  بيع، شراء، قرض و؛ ماننداست نكاح و طالق و قتل، قاضي .. يا در غير اموال همچون 
د مي نمايد، علم خود، طبقتوان   . حكم 

                                                  

ـود،      الدوري، قحطان عبـدالرحمان، عقـدالتحكيم فـ    . 59 انون الوضـعي،بغداد، مطبعـة الخل م، الطبعـة  1985-ه1405ي الفقـه االسـالمي و الـق
 .232و231االولي، ص
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نستان در ذيل مواد   افغا اسالمي   در مواردي كه حكم 131 و 130قانون اساسي جمهوري 
به فقه را در آن مورد  قضيه اشد، مراجعه  يامده ب اجازه داده است، از طرف اي در قانون ن خاص 

است ا پذيرفته شده  به عنوان ادلة اثبات دعو بدين ترتيب، . ديگر، در فقه، علم شخصي قاضي 
است؛  و محدودي پذيرفته  ا در موارد خاص  فغانستان، دليل بودن علم قاضي ر اساسي ا قانون 

نظام نوپا است، و هنوز قض نستان، يك  فغا يي ا نظام قضا تي كه در علم ولي از آن جايي كه  ا
اگر هم باشد،  و  اشد، در محاكم كشور ما يا وجود ندارد،  نظر ب فقه و حقوق مجتهد و صاحب 

رصت يقوة قضا. از عدد انگشتان يك دست تجاوز نخواهند كرد ز به يك ف ن، نيا نستا افغا يه 
د  ز اين رو، پيشنها و داراي تخصص را تربيت كند؛ ا د، تا قضاتي مجتهد  ني دار   كهشود ميزما

و  يط كنوني كشور، قضات محترم بايد در صدور رأي از قوانين موضوعه پيروي كنند،  در شرا
دوسيه م و سوء ظن در ها، خود از اعمال نظرهاي شخصي در  رگونه اتها ز ه ري كنند، تا ا دا

ا  و تبعيت كنند، ب اگر از سيستم ادلة قانوني پيروي  ن  بمانند، و قضات در صدور آراي شا امان 
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در لغت   عقد 

دن، برقرار   كه جمع آن عقود ميعقد لغت به معناي بستن، محكم كردن، گره ز آيد، در 
است معناي . كردن، برپا كردن، بستن ريسمان و قطعي كردن معامله، عهد وپيمان بستن 

بل آن  بن منظور گويد. گشودن است» حل«مقا و ثعلب سروده . است» حل«نقيض » عقد«: ا
ء«: است Ĥبغي يم الخير تع- اليمعنك من  تمائ رگز ترا از طلب  يعني بستن تعويذ. »قاد ال ها ه

نعت نمي و كد الهود: المعاقده. كند خير مما لميثاق وهي ا لمعاهده و ا معاقده به معناي تعهد . ا
است يمان  تضاي عقد از هر عهد و قراردادي موكدتر است. طرفيني و پ     .1اق

است و در ا: راغب گويد اطراف شي  به معناي جمع كردن  د،  جسام صلبه به كار ميعقد  رو
ن، طناب و استعاره مي... مانند بستن ريسما ره،  و در معاني به نحوي  د، مانند عقد بيع، اجا آي

   .2...مضاربه، عهد و غيره

د،  است به چيز ديگري كه به خودي خود از يكديگر جدا نشون بنابراين عقد، بستن چيزي 
ني، به طناب و ريسمان  ند خودشمانند گره طناب و ريسما و از الزمه اين گره . ديگري مان

  . خوردن اين است كه هر يك مالزم ديگري باشد و از آن جدا نباشد
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نظر مردم معتبر بوده، سپس همه  و اين لوازم چون در گره خوردن در چيز محسوس در 
و  اينها را در گره اجاره  در معامالت از خريد و فروش،  وي نيز معتبر شمردند؛ مثالً  هاي معن

و پيمان د؛ چون اثري كه  ساير معامالت معمول، و نيز در عهدها  ا اطالق كردن ها، كلمه عقد ر
م . در گره زدن هست، در اينها نيز وجود داشت يمان و التزا ن پ بارت بود از لوازم آ و آن اثر ع

   .3به آن
و الذين عقدت «: در قرآن آمده است لي مماترك الوالد ان واالقربون  لكل جعلنا موا و 
   4»...ايمانكم فاتوهم نصيبهم

ني تعيين كرديم، تا از ميراث پدر و مادر و ) از مردان و زنان(براي هر يك : ترجمه وارثا
رخوردار شوند ني. نزديكان ب ا آنان پيمان  و به كسا اشويي(كه ب ا  ايد، بهره بسته) زن اي شان ر

  .بدهيد
يمانكم(مراد از  يمانان » عقدت ا ن، همسران، يا هم پ و . باشد و هم سوگندان ميشوهرا

ن« است است» ايما يمين، به معناي قسم و دست ر يعني » الذين عقدت ايمانكم«و . جمع 
دست شما را گره زده كساني   . اند كه 

رگاه معاهده يا معامله مي د، ه كردند، در آخر  و اين تعبير كفايي است؛ چه، در عرب رسم بو
به  براي آن ين دست. دادند يكديگر دست ميكه ختم معامله را اعالم كنند،  هاي مصافحه  و ا

اعالم مي م و قطعي  تما هده را  و معا له  ده و جوش  كننده، معام د؛ گويي آن را گره ز كر
   .5دادند مي

يه  تعبير آ لعقد«و در  ات في ا ا گره  آمده است كه افسونگران، رشته» ومن شر النفاث ها ر
نها مي مي به آ ري از آب ده زدند و  د را به آنها ميدميدند و مقدا ا  ريختند، سپس گره ن خو ها ر

ا  باز مي اشويي فالن مرد و فالن زن ر د، تا به عامه مردم نشان دهند كه گرهي پيوند زن كردن
نمامان و سخن چينان، هم خويشتن را در . اند باز و آنان را از هم جدا ساخته و بدين سان 

و دوستدران، به سخن چيني مي و پردازند  لباس دلسوزان  و بدين وسيله پيوندها را سست 
بطه نسان كسسته كنند؛ را بطه دوستي و ارتباط  ها و پيوندهاي ا ا از قبيل پيوند زناشويي، را ها ر
نمايند    .6مكتبي را قطع 

اصطالح فقهي و حقوقي  در    عقد 

بل معلوم«فقها، عقد را به  التزام «و يا » ايجاب و قبولي كه داللت بر نقل ملك در مقا
اق ولالمتع اً، و هو عباره عن ارتباط االيجاب بالقب هما امر    .7اند تعريف كرده» دين و تعهد 
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ند بعضي گفته  است ا: ا به صراحت دال برعقد عبارت  له ز لفظ يا عملي كه   انجام آن معام
د، يا وكيل آن دو له، خود مباشر آن شون ين معام : و بعض ديگر گفته است .8باشد؛ خواه طرف

   .9ن استعقد، قانون متعاقدي
ا چنين تعريف كرده ن عقد ر است از آن: اند حقوقدانا نفر، در  عقد عبارت  كه يك يا چند 

ره،  يع، اجا ول آنها باشد؛ مانند ب نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قب مقابل يك يا چند 
د است كه يك عمل حقوقي دو جانبه است، كه  وكالت، عقد در حقوق امروز مترادف با قراردا

است در حقيقت  .10يابد  توافق اراده طرفين تحقق ميبا ركب از ايجاب و قبول  پس عقد كه م
د معامله و قرارداد، گره مي نعقاد و ايجا   . زند اراده طرفين معامله را در ا

  اراده چيست؟

رگزيدن و مشيت است    .11اراده در لغت به معناي طلب، قصد، ب
ا بر و در اصطالح دانشمندان علم كالم، صفتي اس ز دو امر مقدور ر يكي ا ت كه رجحان 

   .12كند ديگري اقتضا مي

نظر بسياري از فالسفه، اراده از مقوله كيف نفساني است، يعني عزم راسخ و شوق  به 
زگار با سرشت، پديد مي و سا د؛ چنانچه سبزواري  موكدي كه از ادراك امر ماليم با طبع  آي

پي داع: گويد وكدي است كه در  د اراده، شوق م نسان پدي ي و ادراك امر ماليم با طبع در ا
اً ارادتاً سما؛: آيد مي لمالئيما شوقاً موكد اعٍ دركفا ا وكدي كه عقيب  13عقيب د يعني شوق م

به وجود مي است داعي و ادراك امر ماليم طبع  م گذاري شده  د، اراده نا   . آي
له او را تشكيل كننده، اساس انشاي معامالت و قراردادها و بنابراين اراده معام  تعهدات 

  .دهد مي
است و اطالع از آن بدون كاشف  اما به جاي كه و نفساني  ين اراده، امر مخفي، دروني   ا

و  ممكن نمي نظر فقهي و حقوقي، موثر در معامالت  به بيروني پيدا نكرده، از  اشد، و تا جن ب
اعالم اراده؛ مانند بنابراين بايد توسط يكي از ابزارهاي متعارف كش. قراردادها نخواهد بود ف و 

ر  اً سكوت، وجود خارجي پيدا كند، و شرعيت و قانون، در اعتماد ب اشاره و احيان الفاظ، كتابت، 
اعالم  و آن را قانوني و معتبر  يگر وسايل اعالم اراده، طريقه عرف و عقال را تاييد  الفاظ و د

است   . نموده 
ا پس در انشاي عقود و معامالت، شخص معامله اعالم اراده، كننده ن گزير بايد از وسايل 

ا فعل و. استفاده كرده و قصد دروني خود را ابراز كند ول ي له اعالم، ق ين وسي اگر ا .اما  بق . ، مطا
هقي و حقوقي،  نظر ف و فعل از  ين قول  اراده صحيح نتواند، آيا ا باشد و تعبير از  با اراده باطني ن
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كه اين عبارت،  ود خواهد آمد؟ يا آناعتباري خواهد داشت؟ و به دنبال آن عقدي به وج
و عدم تحقق عقد حكم كرد؟ و به  و بايد بر معيار اراده باطني، به تحقق  اعتباري نداشته 

ت، يا اراده ظاهري كافي است؟   عبارت ديگر آيا در تحقق عقد، اراده باطني مالك اس
ه ايجاز توضيح داده مي   :شود اينجا حاالت گوناگوني متصور است كه ب

لفظ به آن صادر مي گ- 1 ارتي بدون قصد ت بارت شخص خوابيده و  اهي عب ند ع د، مان شو
به وجود نمي ز، در اين حالت عقد  د؛ زيرا اين افراد از خود اراده  مجنون و صغير غير ممي آي

است،  ندارند، در حالي باطني  يل كاشفيت از اراده  ر و ارزش الفاظ و عبارات، به دل كه اعتبا
تي اراده باطني ن ر  باشد، عبارت چيزي بيوق ز اعتبار حقوقي برخوردا ين ا ا است و بنابرا معن

  . نيست
هم معناي آن صادر شده باشد، مثالً شخصي - 2  عبارت به قصد تلفظ، اما بدون درك و ف

ول كرد،  و ديگري هم قب اشد، به زبان آورد  ات عربي را كه مفيد ايجاب ب فارسي زبان، عبار
است و ايجا اشي نشده است، تا اين  ب را تشكيل نميعبارات مذكور لغو  دهد؛ زيرا از اراده ن

به وجود نمي ين رو هيچ عقدي  اشد، از ا يل بر آن ب   . آيد لفظ كاشف و دل
نشاي عقد نشده باشد، بلكه - 3  عبارت با قصد تلفظ و فهم معنا صادر شده، اما در آن قصد ا

يم دادن در نظر باشد، در ين صورت هم عقد تشكيل غرض ديگري، مثل حفظ كردن يا تعل  ا
   .14شود نمي

اشد؛ يعني بدون قصد تلفظ و بدون اراده - 4  عبارات گوينده از روي خطا صادر شده ب
ر . معناي آن ين است كه ب لغو و مهمل است؛ زيرا اعتبار لفظ به ا ين صورت نيز عبارت  در ا

و قصد محكم داللت كند، و در مورد كه اين قصد منطقي باشد، كالم و سخن و ي، لغو 
   .15ارزش خواهد بود بي

د، - 5 ا بگوي تي ر نشاي عقد، عبار  عبارت گوينده شوخي باشد؛ يعني گوينده بدون اراده ا
ر سخن مي ز روي اختيا د و آگاه به معناي آن هم مي مانند هازل كه ا ما اثر و حكم  گوي باشد، ا

است نكرده  ن را قصد  اح. مترتب بر آ اي و د ر ين مور دي ندارند، بعضي در فقهاي اسالمي در ا
زل را مبطل نمي يل به صحت و انعقاد عقد  مورد نكاح، طالق و رجوع، عبارت ها دانند و قا

و : كنند هستند و به اين حديث استناد مي نكاح و الطالق  هق جد، ال ثالث جدهن جد و هزل
ن  16الرجعه است كه چه جدي گفته شود يا از روي هزل، جدي است و اثر بر آ سه چيزي 
م  و عده. تب است؛ نكاح، طالق، رجوعمتر اي ديگر از فقهاي اسالمي، عبارت هازل را در تما

   .17دانند عقود صحيح مي
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اشد- 6  اكراه صادر شده ب ين است .   عبارت گوينده از روي  و نظر زيادي از مكاتب فقهي ا
هي، نافذ نيست اكرا له     .18كه معام

اگون و آثار و احكام آن دگاهبعد از بيان حاالت گون هاي مكاتب پرداخته  ها، به بررسي دي
  :شود مي

   مكتب فقهي حنفي- 1

لمجله االحكام«در ماده دوم  است» ا امور . شود احكام هر امري، بر مقصود آنها بار مي: آمده 
است   . در گرو قصد آنان 

ار در عقود به مقاصد و معاني است، نه به الفاظ و : و در ماده سوم آن آمده است اعتب
   .19مباني

دوم مي ني، در شرح ماده  يم رستم باز لبنا ين قواعد قريب به قاعده : گويد استاد سل نما «ا ا
ر افعال مكلفين جاري مي» االعمال بالنيات ن  است؛ يعني احكام شرعي كه ب شود، به مقاصد آ

ا  به مالكش آن ر رگرداندن  به قصد ب اگر كسي چيزي را پيدا كرد و  ثالً  است؛ م افعال منوط 
يستبرداشت، ين مال در دست او امانت خواهد بود و در صورت تلف ضامن ن ه .  ا اگر ب ولي 

تصرف خود برداشت، غاصب بوده و در صورت تلف ضامن است   . قصد 
ه، اجاره و: گويد وي در شرح ماده سوم مي ثالً بيع، حوال بر اغراض و مقاصد مبتني ... م

به ديگري  اگر كسي  لفاظ، به همين جهت  ين : بگويدهستند، نه بر ا بل ا ين خانه را در مقا ا
يع مي لفاظ موتر به شما هبه كردم، اجماع علما آن را ب نه بر ا . دانند؛ زيرا اعتبار به معاني است 

له است و حواله تي كه در آن برائت ذمه مديون شرط شده باشد، حوا اي كه به  و نيز كفال
است و بنابراين و هبه به شرط . شرط عدم برائت ذمه مديون باشد، كفالت است عوض، بيع 

احكام حق شفعه جاري مي وم، . شود در آن  اجرت معل بل  مقا و عاريه براي مدت معلوم در 
وت او، وصايت  است و توكيل بعد از م است و وصايت در حال حيات موصي، وكالت  اجاره 

   .20است
ن د دوم و سوم آ ات موا ين شده است، عبار ر اساس فقه حنفي تدو م كه ب  اراده مجله االحكا

معتقد است  21اما بعضي از حقوقدانان عرب. كند باطني را اساس و پايه معامالت معرفي مي
ر  كه همچنان كه در فقه اسالمي، نظريه اراده ظاهري نگريسته شود، غلبه اراده ظاهري آشكا

  . گردد مي
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است12و در ماده  بنابراين، اگر كسي  22»اصل در كالم حقيقت است«:  آن چنين آمده 
نميب او داخل در وصيت  د فرزند  اشد، فرزن شود؛ زيرا معناي  راي فرزند كسي وصيت كرده ب

و شامل نوه نمي» فرزند«حقيقي  اسطه است  ن فرزند بالو   . شود هما
ار ندارد«:  آمده است13و در ماده  تصريح اعتب بل  اگر شخصي  23»داللت در مقا بنابراين، 

ا هبه كند و در مجلس هبه، موهوب اگرچه قبض بدون اذن له مالي ر د،  نماي ا قبض  ، آن ر
است است، زيرا ايجاب واهب، اذن ضمني  ر . واهب باشد، اين قبض صحيح  ا در اينجا اگ ام

ر اذن ضمني  هي صريح ب ن قبض معتبر نخواهد بود، زيرا ن واهب صريحاً از قبض او منع كند آ
است   . مقدم 
است68و در ماده  يل و كاشف امر باطني، قاي:  آمده  است؛ يعني در صورتيدل م آن  كه  م مقا

ن، امري ممكن نباشد به ظاهر حكم مي    .24شود اطالع از آ
ين مواد، اراده ظاهري مالك صحت معامله قرار داده شده  كه مي آن چنان بينيم در ا

   .25است
اگر چه برخي  بنابراين فقهاي حنفي، اراده ظاهري را بر اراده باطني ترجيح مي دهند، 

دانند؛ زيرا به  دانند؛ خيار مجلس را معتبر نمي مذهب، اراده باطني را معتبر ميبزرگان اين 
ز  به چيزي ديگري براي كمال و اتمام عقد نيا له صادر گرديد،  تي الفاظ معام وق نظر آنها 

به صيغه ايجاب و قبول منحصر كرده و نيز حنفي .26نيست ركان عقد را  لي. اند ها، ا كه  در حا
نمودهساير مذاهب، مورد  ز  .27اند معامله و طرفين عقد را نيز از اركان معامله تلقي  رخي ا ولي ب

تصريح كرده اطني  رش اراده ب يي گفته است فقهاي حنفي، به پذي د : اند، مثالً مرغينا در عقو
است ر برخوردار     .28مالي معنا از اعتبا

ين در و همچنين بيع تلجئه در نظر حنفي  خفا قصد ها صحيح است، زيرا آنچه را طرف
نموده كرده تصريح ن و او مي اند و بر آن  رع است  ا  اند، اما آثار شرعي در دست شا ين ر تواند طرف

آنها نيست زي ملزم كند كه مقصود    .29به چي

  مكتب فقهي شافعي

و به اين شيوه استدالل . دانند ها، اراده ظاهري را مالك و معيار صحت معامله مي شافعي
ن هر چندي شار: كنند كه مي ر تراضي قرار داده است، چنان چه قرآ لي را ب ع، اساس عقود ما
تكون تجاره عن تراض«: فرمايد مي اموالكم بينكم بالباطل اال ان     .30»التاكلوا 

ر آن: ترجمه ر مشروع نخوريد، مگ و غي ز راه ناحق  اشد  اموال همديگر را ا تي ب كه از راه تجار
دو طرف سرچشمه گرفته اس   . تكه از رضايت باطني 
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است  له  31»انما البيع عن تراض«: و نيز در حديث نبوي آمده  يع و معام جز اين نيست كه ب
ين باشد روي رضايت طرف   . در صورتي صحيح است كه از 

اراتي جعل كرده است ن، ام رع براي كشف آ ين . و تراضي، هر چند امر باطني است ولي شا ا
و مانند آنها است كه و امارات همان صيغه له اعالم اراده و امر دروني ميهاي عقود  اشد سي   . ب

رع، براي برخي از تصرفات، وضعيت خاصي را اعتبار كرده و صورت  ين شا گذشته از ا
اج،  ها را مالك قرار داده است، اگرچه امر باطني مخالف با آن باشد؛ مانند ازدو خارجي آن

است چه در حديث شريف آمده  هن جد، ثالث جدهن و«: طالق، رجوع و سوگند، چنان  هز ل
لطالق و الرجوع به جد گفته شود يا از روي هزل،  .32»النكاح و ا يعني سه چيز است كه چه 

است   . جدي 
ز شخص  اعتباري مذكور، آنچه كه ا د كه در امور  امر اتفاق دارن ين  ر ا لما ب يل ع به همين دل

تي صادر مي وب شود، در صور ر است كه مسل ره نباشد، مالك و معيا ي. العبا نظر بنابرا به  ن 
اشد، داراي اثر است شافعي تي كه ار روي قصد صادر شده ب ين است كه عبار   .33ها ا

  :گويد مي» االم«اما شافعي در اثر معروف خود 
م يا ...  يل اتها ر عقدي را كه در ظاهر صحيح باشد، به دل ين است كه ه ول من ا ين ق يل ا دل

اطل نمي ين متباينين وجود دارد، ب ا دانم، ب عادتي كه ب نسته، و اين ر لكه آن را صحيح دا
ر ظاهر مي نمي بدانم پذيرم كه به سبب نيت، كه اگ يع فاسد بود، آن معامله را باطل     .34شد ب

ن آن را  نسا زي مبتني هستند كه ا ر بر چي نظريه شافعي، احكام و آثا اساس  بنابراين بر 
و باطن او نهفته است آشكار مي و و آثار عق. سازد، نه آنچه در ضمير  د و معامله بر ظاهر الفاظ 

نشاي عقد عبارات او بار مي نگيزه او بر ا د، نه بر نيت و ا   . شون

  مكتب فقهي حنبلي

ار و مالك قرار مي حنبلي ا معي دهند و به نيت و  ها، بر خالف مسلك شافعي، اراده باطني ر
اگر قرينه. كنند قصد، پيش از عبارات و الفاظ توجه مي ه حنبلي  دگا اساس دي ر بر   لفظي يا غي

ر  ن دهد، نيت و قصد اعتبا ن مقصود، تغايري را نشا و الفاظ دال بر آ ين مقصود طرفين  لفظي ب
و نيات طرفين مي ن اغراض  لفاظ تنها كاشف و ترجما ين،  دارد نه الفاظ؛ زيرا ا باشند، بنابرا

اشد ا قصد و نيت گوينده موافق ب   . الفاظ و يا ديگر وسايل اعالم اراده بايد ب
ل به اين آيه قرآن استدالل مي يحنب به دادن جنبه دروني در عقود،  من «: كنند ها براي غل

ن  35»بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار رث بردن بعد از وصيتي است كه بدا يعني ا
رساننده   . توصيه شده و پس از پرداخت ديني است كه باالي ميت بوده؛ ديني غير زيان 
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ذمه او نيست، يا از ديني كه بر بنابراين اگر كسي در مرض مو د كه به  نماي ر به دين  ت اقرا
ين كارها را بدين منظور انجام مي دهد كه به ورثه ضرر   ديگران دارد، صرف نظر كند، و ا

اطني گفته نشده  ا اراده ب است و ب لفظ  و اعتبار ندارد، چون صرف  نصراف ا ر و ا د، اقرا برسان
   .36است

ات معروفي، مال نما «: ك درستي و نادرستي اعمال بر نيات است؛ مانندو نيز در رواي ا
لكل امري مانوي نما  اساس نيات است» االعمال بالنيات و ا اعمال بر  يست كه  ين ن . يعني جز ا
ر اساس نيت او است   . و كار هر كسي ب

بي حميد ساعدي روايت كرده كه رسول خدا از ا  مردي را براي جمع آوري )ص(و بخاري 
ني سليم گ رگشت و گفت. ماشتزكات ب ز ماموريت خود ب تي او ا و : وق است  زكات  ال،  اين امو

است ال را براي من هديه داده  و  چه مي:  فرمود)ص(پيامبر. اين امو گويي؟ چرا در خانه پدر 
نه نشستي كه برايت هديه مي    37دادند؟ مادرت 

اگر شخصي عادي مي ين است كه وي  به او هديه نمي منظور ا د، ام بود كسي  ا چون مامور دا
زكات است بي نبوده و از مال  اساس نيت قل ين هديه بر    .رسمي دولت بود به او هديه داده و ا

ات، نيت است، گرچه در عقد  اين گونه رواي هاي مخفي و دروني را مورد اعتبار قرار داده 
و اغراض فاسد در  به محرمات  ن نباشد، و بر اساس اين احاديث، رسيدن  ر آ هيچ لفظي دال ب

ت، باطل ميع   . باشد قود، كه ظاهر شان صحت وصيت اس
در خصوص ترجيح اراده ظاهري چنين مي ن حنبلي    :گويد يكي از دانشمندا

است ن بر قصد متكلم بار كرده  لفاظ، از جهت داللت شا احكام و آثار را بر ا . خداوند 
يقين كرديم كه گوينده، كالم را قصد كرده، اما قصد مع ني  نا نداشته است، بنابراين، اگر زما

نكرده ملزم نمي به چيزي كه قصد  رع او را    . سازد شا
لفظ قصد نشده است، نمي يم معناي  آنجا كه بدان توان لفظ را دليلي بر چيزي دانست  و در 

يم رخالف آن دار    .38كه يقين ب

لكي   مكتب فقهي ما

به حنبلي مالكي  اراده ظاهري ترجيح و اراده باطني را بر .39تر اند  ها نزديك ها در اين مورد 
نشمندان مي مي يكي از دا   :گويد دهند، 

د، به ارامالك و احمد بن حنبل و نيز شاف اعتبار عي در يكي از دو قول خو ده ظاهري 
تغاير اراده ظاهري و قصد باطني، معتقد به بطالن عقد هستند. دهند نمي    .40و در صورت 
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ه    مكتب فقهي امامي

ماميه در اين مورد نظر احدي ندارند، يكي از آنها در اين زمينه ميفقهاي ا   : گويد  و
العمال بالنيات«روايات  نما ا ا نوي«و » ا ري م لكل ام نما  العقود تابعه «و قاعدة مشهور » ا
د ر اين داللت دارند كه عقد، تابع اراده باطني است» للقصو ين. ب رو، كسي كه به قصد  از ا

نشاي امر ديگري، الفا م، يا مزاح يا ا گردد؛  ظ خريد و فروش را ادا كند، بيع واقع نمياستفها
يست    .41زيرا با مقصود گوينده منطبق ن

ين عقيده تي اثر فقهي خواهد داشت، كه برزو   و فقها بسياري بر ا اطني در صور اند كه قصد ب
نمايد ين. كاشفي آن را كشف و اعالم  رو، در عقود ايقاعات، اعالم اراده منشي را الزم  از ا

   .42ندا دانسته
ند به دسته اول بر تقدم اراده باطني بر اراده ظاهري استدالل كرده   :ا

ن تكون تجاره عن تراض «- 1   .43»يا ايهاالذين امنوا التاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ا
ن آورده اي كساني: ترجمه ه نامشروع و حرام نخوريد، مگر  كه ايما ر را از را ايد، اموال يكديگ

اشدكه بر اساس  آن ين ب   .دادوستد از روي رضايت طرف
بدون چنين » عن تراض«بر اساس قيد  اشد، و  د از روي رضايت باطني ب معامالت باي

  .رضايت باطني، هيچ معاملة صحيح به وجود نخواهد آمد
تعيين - 2 ين قاعده، تحقق عقد و  اساس ا است، بر  بع قصد  د، عقد تا لمقصو بعه ل  العقود تا

استنوع و آثار عقد، تابع قص    .44د متعاملين شده 
اطني را بر اراده ظاهري نشان مي- 3 دي كه تقدم اراده ب    .45دهد  روايات زيا

استدالل مي به روايات خاصي  اطني  ر تقدم اراده ظاهري بر ب كنند كه در  و دسته دوم ب
  . هاي مختلف ابراز شده است زمينه

است كه از امام صادق ين  ين روايات ا است نقل شد)ع(و از جملة ا لكالم و «: ه  انما يحلل ا
ت و حرمت مي .46»يحرم الكالم ين . شود يعني تنها كالم است كه موجب حلي و اطالق ا حصر 

م اثر را دارند و اراده ظاهري مقدم بر اراده باطني است ين است كه الفاظ تما   . جمله، دليل بر ا

  لزوم اعالم اراده

است نظر فقه و حقوق بر امر دروني چنانچه روشن است اراده، امر باطني و دروني  ، و از 
ين خواسته. توان اثري مرتب ساخت نمي د   دروني براي آن بنابراين ا كه اثر گذار باشد، باي

اعالم شود ر . وجود خارجي پيدا كرده و توسط يكي از اسباب متعارف  حقق پيدا كردن ام ت
  . باطني و نفساني را به سبب اسباب متعارف، انشا گويند
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  ت؟انشا چيس

است؛ يعني آن چنان به نظر عده و تسبيب  كه مسببات مرتب  اي فقها، انشا به معناي ايجاد 
يي است ند، عناوين عقود و ايقاعات مترتب بر ضعيه انشا ز . بر اسباب هست و بنابراين انشا غير ا

است به داليل ذيل   : ابراز و اظهار 
اهللا«: استدر صحاح آمده .  انشا در لغت، خلق كردن و آفريدن است- 1 نشا » خلقه: انشا  ا

ين است كه خدا او را آفريد ءكم اي «: در مجمع البحرين آمده است. اهللا به معناي ا نشا ا
و خلقكم ا  47»ابتدكم  ز كرد و شما ر آفرينش شما آغا به  ين است كه  به معناي ا نشأكم  يعني ا

ز به معناي. آفريد ه ابراز؛ زيرا ابرا د خلق است، ن ين انشا، ايجا اظهار متوقف بنابرا است و  اظهار   
بل از اظهار وجود داشته باشد است كه شي ق و ايجاد نيست. بر اين  انشا    . پس ابراز به معناي 

ر علت   آن چنان- 2 ول ب همانند مترتب معل ني بر الفاظ،  كه وجود خارجي و صفات نفسا
ول بر علت مترتب است ، بلكه علت مترتب است، وجود اعتباري نيز به الفاظ همانند ترتب معل

اضح د اعتباري و ر شخصي، شخص ديگري را سخن زشت  الفاظ براي وجو است؛ مثالً اگ تر 
و همچنين ذكر آتش جهنم و دركات و شدت . آيد اش به وجود مي بگويد، زردي در چهره

و  بدين. شود عذاب آن، سبب خوف و ترس مي اعتبار، مقتضا  الم  نشاي صيغه در ع سان ا
  . كند مدلول آن را ايجاد مي

به صدق و كذب متصف نمي- 3 به صدق و كذب مي  انشا  اخبار متصف  د، فقط  . شود شو
به صدق و كذب متصف كرده ايم؛ زيرا ابراز از امر  بنابراين اگر انشا را ابراز بدانيم، آن را 

است اخبار و حكايت از صفت يا اعتبار نفساني    . دروني، 
بق قع باشد و آنچه از آن اخبار و حكايت اگر اين اظهار كه اخبار و حكايت است، مطا  با وا

اشد، ابراز متصف به صدق مي وجود ب ين صورت متصف به  شده در نفس م شود و در غير ا
  . شود كذب مي

به  نصاف  ز انشا نبوده تلقي كنيم، ا بل ا چه ق د آن ر انشا را ايجاد بدانيم و لفظ موجو اما اگ
يست تا با صدق و كذب وجود نخواهد داشت، زيرا براي اين نس بت كالمي، واقع و خارجي ن

وجود نيست تا انشاي آن را ابراز و  بل از انشا چيزي م اشد؛ زيرا ق بق ب بق يا غير مطا آن مطا
  . حكايت كند

است- 4 ر از صفات لفظ  اخبا و انشا«شود  در منطق گفته مي.  انشا و  اما خبر ا پس » الكالم 
ركنن لكه اظها ا نباشد، ب ني باشد، توصيف اگر لفظ ايجاد كننده معن زكنندة اعتبار نفسا و ابرا ده 
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ر   اگر حاكي از نسبت نباشد، توصيف به اخبا نخواهد بود، همان گونه كه  آن به انشا صحيح 
   .48شود نمي

اعالم اراده   نحوه 

اسباب متعارف اعالم آن، اعالن شود  آن چنان د توسط  كه گفته شد، قصد و اراده باطني باي
وقي مترتب نيستورنه بر محض قصد باطني، آ : و اين  اعالم دو گونه است. ثار فقهي و حق
  .اعالم صريح و اعالم ضمني

به  اشد،  ر و مراد گوينده واضح و روشن ب اعالم صريح كه معناي آن ظاه از نظر فقه اسالمي، 
هميده نشود، يا آن طوري ز آن لفظ، غير آن معنا ف ز نظر عقال  كه ا احتمال خالف ا به  وجه  كه ت

د مي(د صحيح نباش و اصاله الظهور يا يقه  له الحق به اصا از آن  د در علم اصول فقه    ).شو
لفاظي كه  است كه مراد گوينده از لفظ واضح و روشن نباشد، مانند ا و اعالم ضمني آن 

يي به كار مي ر  معاني مجازي و كفا لفاظ مشترك كه در بيشتر از يك معنا به كا و مانند ا روند، 
ين م. روند مي   . وارد تا قرينه نباشد، معناي مراد گوينده روشن نيستو در همه ا

تي لفظي در  د؛ بدين مفهوم كه وق يگر، صريح آن است كه نياز به نيت ندار و به عبارت د
يست به جست رو، در  وجوي نيت بپردازيم، از اين داللت كردن به مقصود صريح باشد، نياز ن

اطل مي صورتي د، عقد ب   .گردد كه عدم قصد اثبات شو
و الفاظ ديگري كه بر عقود معين و غير معين  ند كنايه  است، مان اما غير صريح نيازمند نيت 

ا مي به كار مي احتمال دو عقد ر ر . دهند روند و  وع خاص به كا اگر همراه با قراين در يك ن ولي 
و قرينه الزم دارند و مشترك، ما به  و نتيجه آن. روند، نيت  يي، مجاز  كه در الفاظ كنا

   .49شويم پردازيم و بدون قرينه از نيت او آگاه نمي وي نيت گوينده ميوج جست

اراده   وسايل اعالم 

ا الفاظ- 1 اسالمي، الفاظ بهترين وسيله اعالم اراده تلقي شده :  اعالم اراده ب نظر فقه  ز  ا
رگريي الفاظ و انشاي  معامالت، ادعاي اجماع  به كا است، و حتا برخي از فقها در لزوم 

است كه الفاظ بهترين  .50اند كرده د الفاظ در معامالت، صرف به اين دليلي  اكيد فقها بر وجو ت
ول و ساده تدا يات باطني هستند ترين و م له ابراز مقاصد و ن   .51ترين وسي

دست مي است كه حقيقت هر  اما آنچه از مجموعه اراي فقهاي معاصر اماميه به  ين  آيد، ا
هي، چه عقود ا امر انشاي چه اوامر و نوا ني وابسته به اين است كه ب  و ايقاعات به اعتبار نفسا

ر باشد؛ به  مظهر خارجي ابراز مي تعارف، ديگ له م ر وسي ين مظهر، قول، فعل و يا ه گردد، چه ا
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ت، صدق كند يقاع بر آنچه ابراز شده اس و يا ا ن عقد  است كه عنوا ين  ر، معيار ا ز . عبارت ديگ ا
ا اين به شي خاصي تخصيص داده شودرو، دليلي وجود ندارد كه وسيله     .52عالم، 

اقباض : گويد چنانچه يكي از فقهاي اماميه مي و قبض و  ين عقد،  ا حصول تراضي بين طرف ب
نعقد مي يع م يي از مجلس عقد، ب    .53شود و جدا
يست«: و شهيد ثاني در شرح اين جمله كه يع كافي ن » صرف تقابض بدون الفاظ در ب

ول، مشهور بين: گويد مي ين ق لكه ميا اجماع اقامه شده   اصحاب است، ب توان گفت كه براي 
از شافعي» است لكي سخن برخي    . كند ها را نقل مي ها و ما

اشد، مي: گويند كه مي ر تراضي بوده و متعارف نيز ب تواند وسيله اعالم  هر آنچه كه دال ب
ه اضافه مي. اراده باشد ين قول نزديك به گفته شيخ مفيد بو: كند كه آنگا ده و سخني ا

اجماع بر خالف آن است يل محكمي است، اگرچه  اي دل    .54پسنديده و دار
يگر از فقهاي اماميه مي ين است كه صرف تراضي و تقابض، در صحت : گويد و يكي د ظاهر ا
است، مشروط به آن له وجود داشته باشد؛ به طوري  بيع كافي  ين معام يع بودن ا كه قرينه بر ب

اشتباهي را  ين ببردكه هر گونه  زع را از ب زمينه تنا نمايد و  اسطه . رفع  و اين امر گاهي به و
   .55شود لفظ دال برتراضي و گاهي به وسيله غير لفظ، مثل فعل و مانند آن حاصل مي

اماميه آن است كه در عقود و ايقاعات، وجود الفاظ  به طور خالصه نظريه مشهور فقهاي 
تعارفي اما ديدگاه بيشتر معاصرين و ن. الزم است ظر غير مشهور بر آن است كه هر وسيله م

است نمايد، براي انعقاد معامالت كافي    . كه برتراضي داللت 
نظريه دوم مي يست كه موضوع وجوب : گويد يكي از بزرگان فقه اماميه در زمينه  شكي ن

لعقود« وفا در نظر عقال و آيه .  استمعناي مسببي، يعني معامله و نقل و انتقال واقعي» اوفوابا
لي كه براي  احكام، نزد عرف و عقالء همين امر است، بدون توجه به وساي م موضوع براي  و تما

ر مي به كا و ايجاد معامالت  ء، به عقدي تعلق مي. رود انشا  ز  بنابراين، وجوب وفا گيرد كه ا
وضوعات، چون  م و م احكا ا مالحظة مناسب  ندارند، و ب تي  لفاظ در آن دخال است و ا مقولة معنا 
است به آن وفا شود؛ نه به لحاظ چگونگي لفظ موجد آن د محترمي است، واجب  . عقد، قراردا

اجب الوفا هستند   .  56پس معامالت به هر سببي كه به وجود آيند، نزد عقال و
به كارگريي بهترين وسيله براي اعالم اراده  اقع براي  البته نظرية مشهور و اجماع، در و

زي كه د مي يعني ابرا ز باشد؛  اللتش بر مقصود صريحباشد؛  رسوم ني تر و نزد عرف و عقال م
ين عقال تخطي نمي ه . 57كند چون شارع هم غالباً در معامالت، از طريق معروف و مرسوم ب ب

لفاظ براي انشاي عقد مي ة لزوم ا ز فقهاي اماميه در بار يكي ديگر ا   :گويد همين دليل 
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د، معلوم مي  استوار شود كه اگر در معناي عقد دقت شو يمان  ا پ به معناي عهد موثق ي  عقد 
اً عقد نيست. است   .بنابراين، عقد جايز حقيقت

د دارد ول عقد : در عقد الزم دو جنيه وجو اوالً انشاي مدلول عقد؛ مبادلة ثمن يا مثمن، مدل
نموده: كنند؛ ثانياً بيع است و متعاقدين آن را انشاء مي  اند؛ به تعهد و التزام به آنچه كه انشا 

نمايند   .اين معنا كه از انشاي خود عدول ن
است اقراني آن  ول  ول، مدلول مطابقي عقد و جنبة دوم، مدل زوم . جنبة ا حكم متفق برل

داللت  عقود، متوجه جنبة دوم مي اقد  ه، سكوت و نوشته، ف اشار د، و چون افعال،  شو
ين نمي التزامي به همين جهت توانند هر دو جنبة يك عقد را در بر داشته  اند؛ بنابرا باشند، 

داللت  د؛ زيرا لفظ هم داللت مطابقي دارد و هم  فقط لفظ بايد در ايجاب و قبول به كار رو
  . 58التزامي

لفاظ در فقه اهل سنت ه وسيله ا ده ب ارا   اعالم 

اساس عقود و معامالت را تشكيل مي هل سنت نيز، آنچه كه  ني فقهي ا دهد،  بر اساس مبا
ين معامله استقصد و رضايت طرف ين امر دروني بايد توسط وسيلة اعالم گردد.   و دليلي . اما ا

ء كند، وجود ندارد بر آن كه فقط وسيلة خاصي مي ين نقش را ايفا و مقنن . تواند ا البته شارع 
نكاح(در مورد خاصي  د استفاده از وسيلة خاصي را براي اعالم اراده و قصد الزم مي) مثالً    .دان

به كارگيري وسي لة عدم لزوم  لفاظ را بهترين وسي ا آن كه فقهاء ا لة خاصي اعالم ارادة، ب
ندارد اعالم اراده مي تي    . 59دانند، منافا

ز الفاظ  د عقود، استفاده ا نعقا است كه براي ا ين  هل سنت، نظر مشهور شافعي ا در فقه ا
به الفاظ نيازي ،60ضرورت دارد يست،  و به نظر ساير مكاتب فقهي آنها، براي انعقاد معامالت  ن

يل و ابراز اعالم اراده دانسته ه، و حتا سكوت خاص را نيز از وسا . 62اند بلكه معاطات، اشار
است تي در تحقق بيع ندارد: چنانچه در بعضي آثار فقهي آنان آمده  لفظ دخال   . 63صيغه و 

است كه طبق عادات خود در  تي  بنابراين، اختالفات و تفاصيل فقها، از نوع فروع و فرضيا
ين مواردي  ردي عمل ميهر مو و تمييز ب تعاقدين،  كنند و قصد آنها، چيزي جز كشف نيت م

يست و فقها در . كه اين كشف را ميسر ساخته و مورادي كه صالحيت اين كشف را ندارد، ن
دت مردم زمان خود بوده رجم و بيانگر عرف و عا ت، تنها مت د، چنانچه در مجله  حقيق ان

  :االحكام آمده است
و قب نشاي بيع در عرف آن شهر به كار ايجاب  لفظي كه براي ا است از هر  يع عبارت  ول در ب

  . 64رود مي
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يي هستند كه داللت بر تعهد : نويسد و در جاي ديگر مي ا الفاظ كفالت، آنها ايجاب كفيل ب
دت دارند   . 65و الزام در عرف و عا

ده، با لفظ در عقد نكاح   لزوم اعالم ارا

رخي از عق رع و مقنن در ب در عقد  ود، نوع خاصي از اعالم اراده را شرط ميشا د؛ مثالً  دان
اعالم شود يد از طريق الفاظ  ول با و قب ين . نكاح و طالق، ايجاب  ز فقهاي اماميه در ا و زيادي ا

ند  د نكاح تجويز مي» متع«و » زوج«، »تكح«خصوص، تنها الفاظي مان نعقا و . 66كنند را براي ا
يه اس ا  تفاده مياز برخي متون قدماي امام شود كه صيغه خاصي در نكاح ضرورت ندارد، بلكه ب

نكاح باشد، عقد مذبور انجام مي ول    .66گيرد هر لفظي كه رسانندة مدل
لفظ  ها و حنبلي اما در مكاتب فقهي اهل سنت، بعضي از شافعي ها در عقد نكاح تنها دو 

رآن آمده است، براي انعقاد عقد صحي» زواج«و » نكاح« ا كه در ق و  اما حنفي. دانند ح مير ها 
نعقاد نكاح در صورت داللت آن بر تراضي، كافي مي مالكي رگونه لفظي را براي ا ند؛  ها، ه دان

يل آيه  روايت » تراضي«زيرا به دل نما البيع عن تراض«و  ين »ا د، رضاي طرف ، اصل در عقو
  . 67است

وسط فعل ده ت   اعالم ارا

ت كه ط ين معامله بدون به كار بردن الفاظ، عوضين انشاي معامله به وسيلة فعل اين اس رف
اقباض و داد وستدمعام و له را با قبض و  نمايند؛ كه اين گونه داد  به يكديگر منتقل   سادة 

لة    .گويند» معاطاتي«ستد را اصطالحاً معام
ات را مباح » معاطات«راي مشهور متقدمين فقهاي اماميه اين است كه  تمام تصرف

ا ملكيت  مي و  كند، ولي متاخرين آنها، آن را سبب ملكيت جايز مي ايجاد نميگرداند ام دانند 
ن را سبب ملكيت الزم مي   . 68دانند فقهاي معاصر، آ

آنان  است، كه برخي از  به وسيلة فعل در ميان معاصرين تا آنجا  يع  اعتقاد به انعقاد ب
يع معاطات است؛ زيرا حاالت اجتماعات اوليه نشان م: گويند مي دهد، كه بيع در  ياصل در ب

زمندي و براي بر طرف كردن نيا بادلة جنس به جنس بوده،  د، از طريق  نزد آنان، م هاي خو
ر، داد وستد مي زي در مقابل چيز ديگ بط . كردند گرفتن چي يل پيچيده شدن روا اما به دل

ز  وع خاص ا به ن ن، و عدم نياز  رخي مشكالت ديگر، مثل مشكل حمل و نقل اعيا انساني و ب
اعتباري جعل شده و از همين جا اجنا يي مواد و اجناس، اسناد  س و عدم قدرت ذخيره ساز

است ول و اسكناس و اسناد مطرح شده  بادالت، . مساله پ و در نتيجه اصل در معامالت و م
  .69معاطات بوده است
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لة لفظي معتبر مي  يل معاملة معاطاتي را صحيح و مانند معام ند فقهاي اماميه به دو دل   :دان
  . سيرة مستمرة عقال بر جواز معاملة معاطاتي بوده است- 1

اجاره، مضاديه و( موضوعات عقود - 2 يع،  ..) ب د و . يست، تا در تحدي از مخترعات شارع ن
و عرف در  اشكال شويم، بلكه تشخيص موضوعات با عرف است،  دچار  آنها  تعيين حقيقت 

يق موضوعات، بودن قول يا صيغه مخصوصي را الزم نم ر  يصدق حقا يق ب د، بلكه آن حقا دان
اشند، صدق مي لي هم كه حكايت قطعي از معاني داشته ب اسم، مشمول  افعا كند و با صدق 

  . 70ادلة صحت عقود خواهد بود
ين  ترديد عمده تي دارند، مربوط به نتيجة حاصل از ا اميه در معاملة معاطا اي كه فقهاي ام

احه و بسي ا الزم ميمعامله است كه مشهور، نتيجة آن را اب يگر، ملكيت جايز ي   .دانند اري د

ه وسيلة فعل از ديدگاه مكتب فقهي اهل سنت ده ب ارا   اعالم 

ين است كه معامالت از طريق معاطات منعقد نمي نظر مشهور شافعي شوند، و تنها  ها ا
ا حنفي. 71توانند وسيلة اعالم اراده باشند الفاظ مي الكي ام و عده ها، حنبلي ها، م ز  ها  اي ا

به صحت معامالت معاطاتي معتقد هستند افعيش و   حنفي و تفاوت مختصري كه بين. ها،  ها 
لكي حنبلي ز يك طرف، ما است كه  ها و برخي شافعي ها ا ين  د، ا ها از طرف ديگر وجود دار

ول معتقد اقع مي گروه ا لة فعل و عمل و ا نباشد اند معامله به وسي اشد ي تعارف ب ا . شود، چه م ام
اشد، انعقاد معامله به  رخي شافعيها و ب مالكي تعارف ب تي كه فعل م ها معتقدند، در صور

است   .72واسطة معاطي ممكن 
يع و معامله را توسط تعاطي صحيح مي نعقاد ب دانند، چنين استدالل  اين دسته كه ا

  :كنند مي
يل. 73دليل صحت اين معامله در قرآن و روايات وجود دارد - 1 ت  در اين دل ها مبناي صح

استعقود،  اشد تواند از جملة كشف و فعل مي. تراضي آمده  و . كنندة تراضي ب تي مناط  وق
اشد، نمي ين ب نمود مالك در معامالت، رضاي طرف لفاظ منحصر    .توان آن را به ا

ول لفظي شرط نشده است - 2 ة نقلي، ايجاب و قب  .74در هيچ يك از ادل

ز پيامبر - 3 است كه بعضي معامالت را بدون )ص(رواياتي ا ول  رسيده  و قب ز ايجاب  استفاده ا
 .75اند لفظي منعقد كرده

ية  - 4 وسط آ وند ت است، كه خدا اهللا «لزوم صيغه و الفاظ در عقود، موجب عسروحرج  يريد 
لعسر يسر و ال يريد بكم ا است» بكم ال .77، 76آن را نفي كرده 
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نظرية مشهور شافعي، چنين استنباط  به استثناي  نشمندان اهل سنت  از مجموع آراي دا
لفظ، مي مي يل و كاشف از رضا، و وسيلة مناسبي براي  شود كه فعل نيز همانند  تواند دل

د  رفي موجو است و اگر ع دت مردم  اشد و مالك اين داللت و كشف، عرف و عا انشاي عقد ب
د چنان باشد كه حاكي و كاشف از امر دروني باشد؛ چنانچه در مادة  ين و شواهد باي نباشد، قرا

  : آمده است»مجله االحكام «175
ت، بيع، يا فعل دال بر تراضي  ين اس از آنجا كه مقصد اصلي از ايجاب و قبول، تراضي طرف

تي مي نيز منعقد مي يع معاطا يع، ب ين ب و به ا   . 78گويند شود، 

وسط كتابت  ده ت   )نوشته(اعالم ارا

ابت و له با كت ين است كه در صورت قدرت بر سخن گفتن، معام يه ا  نظر مشهور فقهاي امام
يه،  نوشته منعقد نمي شود، ولي به نظر برخي از متاخرين و بسياري از معاصرين فقهاي امام

وع معامله، امري معارف و  ين ن لي ندارد، و اصوالً ا اشكا وسط كتابت، هيچ گونه  له ت انشاي معام
  . 79عقاليي و مشمول ادلة صحت و لزوم است

اختال د كتابت  ز در مور هل سنت ني يل اما در مكاتب فقهي ا د؛ برخي به دل ف نظر وجود دار
به وسيلة نوشته، آن را جز در موارد اضطراري  نشاي عقد  ن نيت در ا احتمال تزوير و فقدا

نظرية برتر در فقه اهل سنت اين . اند و برخي ديگر آن را از كنايات دانسته. اند نپذيرفته ولي 
همانند لفظ، وسيلة متناسب و متعارف براي اعالم اگرچه برخي .  اراده استاست كه كتابت 

بعد از لفظ دانند رحلة    . 80آن را در م
است د غايبين، مانند الفاظ در مورد حاضرين  . در مكتب فقهي حنفي، كتابت در مور

است و نكاح پذيرفته شده  يع  د انعقاد ب ول نكاح چون بدون . بنابراين، كتابت در مور ا قب ام
  .81شهادت شهود صحيح نيست، بايد لفظي باشد

م، در مواد و    .، نوشته مانند الفاظ تلقي شده است436، 173، 60در مجله االحكا
به شمار ان و حاضرابيها، كتابت را بين غا مالكي لة مناسب اعالم اراده  همانند الفاظ، وسي ن، 
  .82اند آورده

ا، وسيلة اعالم اراده مي حنبلي نكاح فقط در صورت  ها، در بيع، نوشته ر دانند، اما در 
ر وشته را اجازه مياضطرا گ، ن   .83دهند ، مثل شخص گن
اما برخي . 84دهند ها، بيشتر شان، صحت انشاي معامله را توسط كتابت ترجيح مي شافعي

وسط كتابت ترجيح داده د عقد را ت نعقا در عقد كتبي دو : گويد شيرازي مي. اند آنها، عدم ا
ول: احتمال وجود دارد يع است،احتمال ا نعقاد ب  كه صحيح نيز همين - ،دومو احتمال .  ا
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وشته نمي- است  است؛ زيرا در صورت قدرت بر سخن گفتن، ن تواند وسيلة   عدم انعقاد معامله 
اشد   .85اعالم اراده ب
وشته را كافي نمي البته شافعي دت را  ها در مورد نكاح، اعالم اراده توسط ن دانند، زيرا شها

ن شرط دانسته اعالم اراده  در صحت آ و در صورت  از نيت آنها مطلع اند  وشته، شهود  توسط ن
  .86نخواهند شد

وسط اشاره ده ت ارا   اعالم 

است ين، . اشاره يعني حركت دادن عضوي از اعضا براي داللت به رضا يا عدم رضا  بنابرا
  .توان كتابت را نيز نوعي اشاره و از مصاديق آن تلقي كرد نمي

ر د كه الفاظ نيت به ديگ اعتقادن ين  ر ا ول   وسايل اعالم اراده، صريحفقهاي اماميه ب تدا تر و م
يل اعالم اراده  با وجود قدرت بر سخن گفتن، نوبت به ساير وسا يل  به همين دل ترند، 

ا از آن جهت تجويز كرده. رسد نمي ا . اند كه سيره بر آن جاري بوده است  فقها معاطات ر ام
ن سخن گفتن تجويز نموده امكا ا تنها در صورت عدم  داللت و . اند اشاره ر اشاره  يي كه  از آنجا

اعالم اراده  اسباب  د، تنها آن را در موارد ضروري، قايم مقام الفاظ و از  صريح بر تراضي ندار
د محسوب كرده اعالم اراده، قايم مقام لفظ . ان اشاره را در  از فقهاي اماميه،  بعضي  اما 

  .87اند دانسته
اشاره و نوش هل سنت، جمهور آنها  ا براي اعالم اراده كافي اما در مكاتب فقهي ا ته ر

ا برتر مي دانسته ا نوشته ر تي  به نظر شافعي. دانند اند، ام ه در صور اشار ها، اعالم اراده به وسيلة 
وشته استفاده كند د از ن ر  و برخي شافعي. كافي است كه شخص عاجز نتوان د؛ اگ ها معتقدن

اقع نم اشاره و شود، زيرا بايد هنگام  يطالق دهنده سواد نوشتن داشته باشد، طالقش با 
تش بر مراد صريح   .88تر است ضرورت به وسيلة متوسل شود كه دالل

لة اعالم اراده نپذيرفته است ها  و مالكي. 89در فقه حنبلي اشارة شخص گويا را عنوان وسي
اشاره را به عنوان وسيلة اعالم اراده و حتا در طالق تجويز كرده لي،  برخي . اند در باب عقود ما

ره از معاطات نيز برتر است، زيرا كالم بر آن اطالق از ف د كه اشا اعتقادن قهاي مالكي بر اين 
  . 90شود مي

استدالل كرده مالكي ين زمينه چنين  اساس صحت عقود و معامالت، : اند كه ها در ا پايه و 
لفظ خاصي در . شود رضايتي است كه از آيات و روايت مستفاد مي و هيچ نصي بر اشتراط 

ر، مالك و مناط و در آن كه چه وسيلة ميمعامال تواند در اعالم  ت وجود ندارد؛ از سوي ديگ
اشاره را بر رضا مي دت، داللت  است و عرف و عا رود، عرف و عادت  ن  اراده به كار  د، چنا پذير
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نكرده ين دليلي، . 91اند كه فقهاء در باب سوگند و نسب، داللت اشاره را بر رضا منع  بنابرا
لة اعالم ارادة وجود نداردبرعدم پذيرش به عنوان وسي اشاره   .  

ه وسيلة سكوت ده ب ارا   اعالم 

ما در اينجا سكوتي است كه همراه . سكوت در لغت به معناي سخن نگفتن و سكون است ا
نشاي عقد فهميده مي ز مجموع آنها داللت بر ا اشد كه ا تي ب   .شود با قرائ

ين است كه سكوت نم تواند، وسيلة متعارف اعالم اراده تلقي  يدر فقه اماميه، قاعدة كلي ا
است. شود استثنا شده  ين موارد  ول او تلقي شده : اما ا اكره به منزله قب دختر ب مثالً سكوت 
است. است نكاح او  لة، . سكوت موال در صورت آگاهي از نكاح عبدش، تجويز  كسي كه در معام

اگر سكوت م كند، سكوت او اجازة معامله  يخيار فوري دارد و از خيار خود هم آگاهي دارد، 
مضا و رد، سكوت مي. است است كسي كه در مقام ا اما سكوت . كند، سكوت او كاشف از اجازه 

يست رخوردار ن ز اعتبار ب له فضولي ا   .92در مورد اجازة معام
در مكتب فقهي حنفي، در موارد زيادي به سكوت به عنوان وسيلة براي اعالم اراده توجه 

است نظيم شده است، مواد مختلف آن، و در. 93شده  م كه بر اساس فقه حنفي ت االحكا  مجله 
استثنايي وجود دارد. 94سكوت را وسيلة اعالم اراده دانسته است   .ولي موارد 

استثناها اعدة كلي، عدم اعتبار سكوت است، اگرچه    .95ي وجود دارديدر فقه مالكي نيز ق
ية فقهي شافعي در مورد سكوت ين است،و نظر   : ا

اكره در - 1 تي كه به طور قطع به منزلة سخن گفتن است، مثل سكوت دختر ب  سكو
به اذن نكاح كند   .صورتي كه پدر يا جد پدري از او، مطال

ول صحيح- 2 تي كه بنابر ق تر به منزلة سخن گفتن نيست، مثل سكوت دختر باكره در   سكو
  .صورتي كه غير پدر و جد پدري از او مطالبة اذن كند

ا از كسي  سكوتي ك- 3 لي ر يست، مثل آن كه ما ه به طور قطع به منزله سخن گفتن ن
د نمايد و او سكوت نماي   .اتالف كند يا عضوي او را قطع 

ن كه يك طرف   سكوتي كه بنابر قول صحيح- 4 تر به منزله سخن گفتن نيست، مثل آ
و ابر ق ا از سخن گفتن منع نكند؛ بن ا او ر ز مجلس عقد خارج كند، ام تر در  ل صحيحمعامله را ا

باطل نمي و، خيار او    .96شود صورت سكوت ا
نسته و اما حنبلي ار سكوت را معتبر دا د بسي اگر چه اصل كلي عدم . 97اند ها نيز در موار

  .اعتبار سكوت است
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هل سنت اين نتيجه به دست مي  اعدة كلي عدم اعتبار سكوت،  از فروعات فقهي ا آيد كه ق
اعالم ار استثناهاي زيادي كه در آن. اده استبه عنوان مساله متعارف  نع  ين امر ما ها  اما ا

نسته شده است، نيست اعالم اراده دا د استثنا كه در . سكوت با قرآين، وسيلة براي  دو مور
است از كتاب   :هاي فقهي وجود دارد عبارت 
تي كه مال با حضور مالكش : ها  سكوت در مورد بيع مال غير در نظر مالكي)الف در صور
ين سكوت، فروخته  شود، و او سكوت اختيار كند، طبق نظرية حنفي، شافعي و حنبلي، ا

د؛ زيرا اين سكوت ممكن است مبتني بر رضا يا تهاوي يا كم توجهي به  اجازه تلقي نمي شو
تعجب باشد   .98و امر محتمل حجت نيست. تصرف فضولي بوده و يا از روي 

له -  معامله آگاه باشد در صورتي كه مالك از،ها اما طبق ديدگاه مالكي در مجلس معام  چه 
باشد باشد يا ن ول- حاضر  ين سكوت، قب ن   تلقي مي، و مدت طوالني سكوت كند، ا ه بيا شود؛ ب

د، مگر آن كه سكوتش براي عذري باشد اجازه را دار   .99ديگر، سكوت حكم 
ا اقرار به بيع مي بي ليلي هم سكوت مالك ر يل ابن ا د، زيرا سكوت را عادتاً دل لقي دان  رضا ت

ند، ساكت  مي اني كه مال خود را در دست كسي ببي يعي است كه صاحب مال، زم كنند؛ طب
ند، گول خورده  نمي نشيند و شرعاً سكوت براي او جايز نيست؛ چون اگر ساكت بنشي

ري موجب ضرر خواهد بود محسوب مي و ) فريب خوردگي(و غرور . شود و براي مشت حرام 
است   .100ضرر هم نفي شده 

اكره را :  سكوت دختر در ازدواج)ب تي وجود دارد، كه سكوت دختر ب ين خصوص روايا در ا
است لقي كرده  ول او ت نمي. 101به منزلة قب ن، قبول تلقي  لكه  اما زنان بيوه سكوت شا شود، ب

اكره نيست نع كالم غير ب ا الفاظ صريح، رضايت خود را اعالم دارند، زيرا حيا ما ا . الزم است ب ام
د ذ  ا وتش دال برباكره سك و ترس از اتهام ميل به مردان در مور است، زيرا حيا، خجالت  ن او 

است   .102او متصور 
ا عملي انجام دهد بگويد و ي د دارد كه شخص بايد سخن  و . در شريعت اسالم مورادي وجو

به همين دليل گفته  است كه بايد بيان شود؛  زي  ن چي به آ ر ضمني  د، اقرا ين موار سكوت در ا
شود سكوت در  و يا گفته مي. 104سكوت در محل حاجت، به منزلة بيان است: ود كهش مي

ن است اقرار و بيا   .105مواردي كه سخن گفتن الزامي باشد، 

  منابع
ج : ر، ك .1 نظور، لسان العرب،  نان309 ص 9ابن م چاپ دارالتراث العربي، لب يروت- ،  حسين، .  ب محمد  و نيز، طباطبايي، 

ن، چ540 ص 4الميزان، ج  مدرسي معة  جا  اپ 

تر نشر كتاب،  .2 ، ايران، دف يروت، دارالمعرفة ، ب قرآن، ص  مفردات ال  . ق1404اصفهاني، راغب، 
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يشين، چ  .3  .257 ص 5طباطبايي، پ
ه نساء  .4  .33سور

يشين، چ  .5 ، ك541 ص 4طباطبايي، پ يز، ر ج :  و ن ، روح المعاني،  ، 33 ص 4آلوسي بغدادي، سيد محمود رالفكر ، دا
يروت، و ن ج لبنان، ب  ، ، محمد، المنار رضا خرم دل مصطفي تفسير نور، ص 48 ص 4يز رشيد   ، يز و ن ، چاپ پنجم، 159، 

سوه1386 تهران، چاپخانة ا  ،. 

يشين، ص : ر،ك .6  .1334خرم دل، پ

، ج  .7 عالم االسالمي، 3مكي عاملي، محمد بن جمال الدين، اللمعه الدمشقيه يروت مطبعه دارال و 1407 ص  ، ب تهران   
 .103ماده مجله االحكام، 

سيد مصطفي، معارف و معاريف، ج  .8 ي دشتي،  ول 409 ص 7حسين يه، چاپ ا  .1369، موسسة فرهنگي آرا

حقوق، ج  .9 نولوژي  ترمي ر  بسوط د جعفر، م  2858 ص 4جعفري لنگرودي، 

چاپ اول، تهران، .10 يزان،  مدني، نشر م ه مقدماتي حقوق   .1382صفايي، سيد حسين، دور

ير، ج 1772 ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج .11 معارف، نيومي، احمد بن محمد، مصباح المن ، 263 ص 1، قاهره، دارال
موسسة دارالهجره،  و قم،  يشين ص 1367مصر  .206ش و اصفهاني، راغب، پ

رالفكر، .12 يروت دا ، ب ي حنيفه م اب بر اما بدالجبار، فقه الك تزلي، مفتي ع  .ق1398مع

منظومه، ص .13 مالهادي، شرح  واري،  ه179سبز رات علمي تشا تهران، ان  ، سالميه  . ا

يل، ايجاب و قبول، ص .14 م69 - 70قنواتي، جل حوزة علميه ق  .، دفتر تبليغات اسالمي 

ج .15 نهاج الصالحين،  م جوزي، اعالم الموقعين، ج 182 ص 2خويي سيد ابو القاسم، م  .23 ص 3، ابن قي
ج .16 تراث العربي، 175 ص 3 صنعاني، سبل السالم،  ء ال راحيا  . ق1379، بيروت، دا

ه الكبري، ج امام ما.17 ، مطبعه سعادت، 198 ص 2لك، المدون جوزي، اعالم الموقعين، ج 1323، قاهره يز ابن قيم   3ق، و ن
 .124ص 

مزني، ص .18 مختصر   ، ، دارالشعب، 193-194 محمد ابن ادريس شافعي، االم هره ج . ق1398، قا ن قدامه، المغني،  و نيز اب
حسن، الخالف، ج 118 ص 7 جعفر محمد بن  و طوسي، ابو  .36 ص 3 

مجله االحكام، ص .19 شرح  م باز لبناني،  بنان، -، بيروت2سليم رست  .ق1412 ل

 .9- 18- 17همان، .20

بدالرزاق سنهوري، مصادر الحق، ج .21  .130 ص 2 ع

يشين، ص .22  .24 سليم رستم باز، پ

 .25 همان، ص .23
 .48 همان، ص .24
،ك.25 بدالرزاق، پيشين، ص :  ر ه بعد85سهنوري، ع  . ب

تح القدير، ج .26 همام، ف  .78 - 82 ص 5 ابن 

ج .27 ، ج 149ص 9 نووي، المجموع،  ح كبير شر يز  ر في البيع356 ص 2، و ن اب خيا  .، ب

ج .28  ، قدير تح ال شرح ف ه مع  هداي ه 458 ص 5كمال الدين، محمد بن عبدالواحد،  و نيز مرغياني، هداي ه (  ح بداي شر
يوع21 ص 3المبتدي، ج  تاب الب  .، ك

ج .29 ع الصنايع،  رالكتاب، بيروت، 176  و7 ص 5كاساني، عال الدين، بداي  .ق1394، چاپ اول، دا

مي.30 ين توافق  ه طرف ست ك لجئه عبارت ازين ا يد ت ثري بر آن   ب ما ا ، ا سباب منعقد كنند ز ا ي ا ه عقدي را به سبب ند ك نماي
اطل مي را ب سابق آنها  شده و توافق  ، اين عقد منعقد  ، پس اگر عقدي بستند ه  مرتب نباشد توافق كنند ك اگر  ثالً  ، م سازد
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شده ثم  يار آن چيزي است كه ذكر  شود، مالك و مع ولي در عقد مبلغ دو هزار دينار ذكر  شد،  ن معامله هزار دينار با
 .است

  29 سورة نساء .31

ج.32 ن ماچه، سنن،  ن حسين، سنن كربي، ج 737 ص 2اب كر احمد ب ، افست 17 ص 6، و نيز بيهقي، ابوب ، حيدر آباد
رالفكر، بدون تاريخ،  دا

جه، سنن، ج .33 ن ما  .658 ص 1اب

يشين، ص :  ر، ك.34  .72قنواتي، پ

ج .35 محمد بن ادريس، االم،  ، دارالشعب، 74 ص 2 امام شافعي،   . ق1398، قاهره

 .12 سوره نساء .36
، المغني، ج .37  .326 ص 6 ابن قدامه

يل، صحيح بخاري، ج .38 سماع ن ا ري، محمد ب تح الباري، ج 219 ص 3 بخا ، ف ن حجر ، عقالني، اب و نيز  13، كتاب االحكام، 
 .164ص 

 .72 ص 3 ابن قيم، اعالم الموقعين، ج .39

ه العقد، ص .40 ظري ز202 هاشم معروف الحسيني، ن ن االراده، ص : ، به نقل ا بير ع سوار، التع  .396وحيد الدين 

، ج .41 كالم  . قم، موسسه آل البيت226ص 22 نجفي، محمد حسين، جواهر ال

ج .42  ، ح الكرامه ، مفتا موسسه149 ص 4 عاملي، سيد محمد جواد ، .  اال البيت قم،  حكيم، سيد محسن، نهج الفقاه  ، و نيز
 .188 ص 1ج 

ه نسا .43  .29سور

، ج .44 يد االيام محمد مهدي، عوا  .52 - 53 ص 3 نراقي، احمد بن 

كالم، ج .45  .91- 47 ص 3، و فيض كاشاني، الوافي، چ 32 ص 35 نجفي، محمد حسن، جواهر ال

، ج .46 يل الشعيه و سا حر،  حديث 376 ص 12 عاملي، شيخ   12. 

بحرين، ج  ط.47  .15 - 16 ص 1ريحي، فخر الدين، مجمع ال

يشين، ص :  ر، ك.48 يل، پ  .92 -93قنواتي، جل

و مجاز :  ر، ك.49 حقيقت  مختصر المعاني، مباحث  مباحث الفاظ و  يان(اصول فقه،   )علم ب

چاپ قديم93 انصاري، مرتضي، مكاسب، ص .50  ،. 

ج .51 ح اهللا، كتاب البيع،   .203 ص 1 خميني، رو

توحيدي، محمد عل.52 ح الفقاهه، ج    مصبا  .16 ص 3ي، 

، ج .53 يق الناضره حدا ج 348 ص 18 بحراني، يوسف،  برهاني،  و ال الفائده  حمد مجمع  خميني، 139 ص 8؛ اردبيلي، ا و  ؛ 
يع، ج    به بعد211 ص 1روح اهللا، كتاب الب

اب عقود البيع، ص .54 ، محمد نعمان، المقنعه، ب يد  .591 شيخ مف

شرح ارشاد، ج .55  ، حمد ردبيلي، ا  .139 ص 8 ا

، ص .56 جز سوم يح الشريع،  حسن، مفان  .48 فيض كاشاني، مال 

ج .57 ح اهللا، كتاب البيع،   .211 - 212 ص 1 خميني، رو

م، نهج الفقاهه، ج .58 يي، حكي  .98 ص 1 طباطبا

ج .59 طالب،  محمد حسين، منيته ال ائيني،   .98 ص 1 ن

وي، ص .60 يز الفتا تم ، االحكام في  تاريخ81 قرافي، احمد ، بدون  مصر  ، چاپ 

ن علي، المهذب، ج شيراز.61 شركا257 ص 2ي، ابراهيم ب جلبي و  باني ال مصر، مطبعه عيسي ال چاپ   ،. 
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  ماهيت عقد و ابزار انشاي آن

و ادلته، ج .62 ، الفقه االسالمي   . به بعد152 ص 4 زحيلي، وهبه

، اعالم الموقعين، ج .63 م جوزيه ن قي  .105 و 106 ص 3اب

ماده .64 شرح المجله،  زلبناني، سليم،  ،ك168 رستم با  .174 و 173همان، مواد :  ور

ماده .65  .622 همان، 

كالم، ج  .66 يز، ر، ك133 ص 29 نجفي، محمد حسن، جواهر ال و ن ه و،: ،  مشقي و  نافع، لمعه  ال مختصر   ...شرايع االسالم، 

، ج .67  .31 ص 5 بحراني، يوسف، الحدايق، الناصر

و ادلته، ج .68 ، الفقه االسالمي،  ، ك95 ص 4 زحيلي، وهبه يز، ر حاشية ابن عابدين بر در المختار:  و ن  .75 ص 2، ج بر

ه، ج .69 ناظر تاب البيع، ج 348 ص 18 بحراني، يوسف، صدايق ال هه، ك انوار الفقا اصر،  ح 19 ص 1؛ مكارم، ن ؛ خميني، رو
ج  يع،   .55 ص 1اهللا، كتاب الب

تاب البيع، ص .70 ر الفقاهه، ك اصر انوا ور،ك19مكارم شيرازي، ن ج : ،  وح اهللا، كتاب البيع،  ي، ر  .54 ص 1خمين

م83مكاتب، ص  انصاري، مرتضي، .71 ع قدي  .، طب

 .267 ص 1 شيرازي، المهذب، ج .72

و ادلته، جز .73 ، الفقه االسالمي  ج 100 ص 4 زحيلي، وهبه  .562 ص 3؛ ابن قدامه، المغني، 

ه نسا .74 تراض:... 24سور ن  ه م تجار تكون  بر. اال ان  وايت از پيام تراض: و ر ما البيع عن   .ان

 .563 ص 3ابن قدامه، المغني، ج : ر، ك.75

ري،.76 ري، ج  بخا يل، صحيح بخا  .203 ص 5 محمد ابن اسماع

قره .77  .185 سوره ب

، المغني، ج .78  .562 ص 3 ابن قدامه

شرح المجله، ص .79  .79 سليم رستم باز، 

ح اهللا، كتاب البيع، ج .80 ج 212 ص 1 خميني، رو منهاج الصالحين،  قاسم،  م . 21 -22 ص 2؛ خوايي، سيد ابو ال مكار
يقات عم العروه ا ثقي، ج شيرازي، ناصر، تعل  . به بعد370 ص 2لو

تح الباري، ج .81 ن حجر، ف  .152 ص 4 زحيلي، وهبه، پيشين، ج 109 ص 6 عقالتي، اب

ره 3 كاساني، عال الدين، بدايع الصنايع، ج .82 شما  ،133. 

يشين، ص :  ر، ك.83 يل، پ  .144قنواتي، جل

، المغني، ج .84  .239 ص 7 ابن قدامه

ن علي، المهذب، ج .85 سحق ب  .257 ص 1 شيرازي، ا

يشين، ص : ، ك ر.86 يل، پ  .145قنواتي، جل

،ك.87 ، ص :  ر ير ه و انظا  .343سيوطي، جالل الدين، االشيا

م.88 هر الكا محمد حسن جوا ،ك، نجفي،   . ر

 . ر، ك سيوطي، همان.89

، المغني، ج .90  .534 - 566 ص 3 ابن قدامه

هب الجليل، ج .91 موا  .229 ص 4 الحطاب، 

يع الصنايع، ج .92  .685 ص 4 كاساني، بدا

، ج  عاملي، زين الد.93 ه الدمشقيه  .234 ص 3ين، المفت
تح القدير، ج .94 همام، ف  .398 ص 2 ابن 

يان: گويد  مي67 ماده .95 ، ب معرض الحاجه سكوت في   .ا

يرمع بلغته السالك، ج : ر،ك.96 ، شرح صغ ردير، سيدي احمد رف661 ص 2د رالمعا  .، قاهره، دا
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يل، پيشن، .97  عد، ج 163قنواتي، جل ر في القوا نثو زركشي، الم قل از  ه ن  .209ص  2، ب

، المغني، ج .98 ج493 ص 6 ابن قدامه و   .321 ص 5 

، ج 140 ص 3 سرخسي، المبسوط، ج .99 ير بديل المغنتي، ج 93 ص 7؛ شافعي، االم ح كب  .16 ص 4؛ شر

پيشين، ص . 100 يل،  جل ح التحفه، ج 164قنواني،  ، ابن عاصم، البهجه شر  .69 - 70 ص 2، به نقل از

 .سرخسي، همان. 101

102 .، حجاج م بن  ، سنن ج 141 ص 4 صحيح مسلم، ج مسل  .2099 ص 2؛ ابو دواد

يشين، . 103 يل، پ ، المحلي، ج 165قنواتي، جل قل از ابن حزم  .444 ص 9، به ن

ماده . 104 ه االحكام،   67مجل

ير، . 105 و انتظا ، المغتي، ج 197سيوطي، جالل الدين، االشياه،  ه 493 ص 69؛ ابن قدامه حسين، منيت محمد  ؛ نائني، 
طالب   .211 ص 1ج ال
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��(�) ;D I�*	 C�= �1 �_ �7)#1 � : 3.�#�)� ��-� .#  6#	 �1 h�,-O � C�Z��� P� �t�& ;<
.9D� J��	 .
:)� ;^��� �� .9D .��X_ �nU �t�& #	.  

F� �� ;�	�E��) �T�� �tK �U�� : � �nU ;< F� �tK .)#( �� �� # �U �� ;D P�
�� �1
# ! #�� NX � �T�� � � FE��) �H	 �T�� �nU ;< �� �	 �� ��� .EX .
� �-  3�
�� B�#\ �� ��

�� �	 ��#!#�E��) �T��� ;< F#D �	 �U �� ��� .
Z� �D �� .E� .
�.  
 ��K� �5� J��	 �� �� .� ���:� #��NX � �T�� � I#D ��� ;< .� .
� O .)��� �7 #�# V ��

 P�!�X ;< .� ��ZU f�U �� �O#�) �� �	��OP�
�� (�= ;�	��# �)� �T�� �.  
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 ���
� ��� 7 8� ��� .�L�� ��	� � F� �Z 	 F# � ;D ��	� �1 �T�� ;< �R	
�) : C#-���� I�Z��
L�� 
�O � ����#� j�) �-� 
�O ' �W��d�� ' ��$���� � ��	� �� c��W�� �-X(� .E��� : �X�# P ��X � � I��

 �W��K �� j�	 3�� .)�R-�: �� �,�� ��	� � � � �� 
!� .)#( � ��	�E� �1 �) � �S: �	�)�D �7� 1
�
� ��X)� #��U .)#( � .��(�) ;D y
= �_ 2� �1 X�) �(�) : P� '�#eH�� p& v�-�� PX

�
W �� � 6� 	T�� ��#,Z �� 2�5�� � ��t�� � pU��� P� c
i-@Z�� 
��-@�� � P�-���� h�,-�� . j �s
Z�� P,& .�-� 8� � ��	��� c#�W�� G�S���(�  � � ;< 3.� F#= F9D �S,�� �-�� #	#7#e= � �7#��O

 � � #�)�� 3#	#:� �#= F9D �0	 �1 #	�*O �#= #�#V �) �� �)X #-�/: �� �)X �
: � #-��X 3#��
�� ')��� �5� #	#S0D . .
: ��� 7 8� �� F�\ �� �7)�� �� 3.� �+� �	�� F#�	�� �	�*����

.�.  
 '
�& .� �Z 	 F#� �T�� ;< �� �-S�#( �5� ��� 7 8� �� ;D ���� ��#� � 1 6L,�� ���� �
Ds

 �) I�$ .� #= .�� �:�� ;D �
D C_
$  �1 �d$ �(� 3F9D�) �T�� �7�� ��� 7 8� F� ;< F#D
 P � ���#Z�� �tO �	� � ��@= �) j���� PD� � �� ���= �:�
�� 2 S=� � �-� �} �� PU � �	�

�  ��
$�� �7�
� � �	�D � Fh�)� �) �� ! �� �#@  Iא P� �
 � � -�
 3���� j	�� P� �� pe
���Z: 2 �$ P� �� 2 �	 �� ��W �Z:� 6Ln� B 
H�	 �	� �
DX�  ���)(� .E��� :� �) ��X F� 2 �� : ��X

�U� B91 P�/: ���E�X �� �� 
: �� .E�X ;D��U . �S�#( �� �5� �7 �� �U ��D ;< �� ��) ��X
 �� .X � �	 F#= ;O
� "� � #	 .� .�-= P�
�� ��X 6N)�� �5� #	9D ��#	 �#�/O � �S:�)� �	�\

 � � F� �)�� Q	)#D � �#@  � �U �� �= �)�� ��X ;< 3�0���) 97L� #  ;5� �� ;-)#� ��/O
 3.#\
�� C�,	� F#= ;�-� # �nU)2��
�� �7)�  ��� 7 8� ( j �U ;�#	 ��W � N	#� �
DX F�

�	�E� .� �� �#D)� F
X� �#�#	 F� �	 6#	 F� �1 B#Y�U #� F . � �� 7 8� �� 6L,�� ���� �
DX
.9D�) F�X � 7�� ;< F#D �-S�#( �T�� � �5� . F#= I#�$ # �� # 	 3.9D � �#�$ ��� ;^ � �� 7 8 �

F� �Z 	 �T�� ;< .� �@�@&.  
9D� u�#D ��� B#� 
U  #	 3.� J��	 2�T 6��� � 2,	 F
H� � �� F���_ � ;�Z\ � ;< F

F� NX� �	��T�� �7)� �nU ;< F9D �
R�� � 	�� � ��� �:��.  
 F#= C��� ��X)� �T�� � �U ;D �nU �1 #	 �9D� � !�
� �7 ��SD �	�Z:_ 2/O N	#� F
�< �D
 �T�� � �� F#D �7)# 1 vT �7 ��� 7 8 � �U 6L,�� � ��� ��U�
�� #	 F
� ��X)� �T�� ;< �� 3F�

^��� �� 3F9D ; �-S�#( � 2���Z:� 
����� ��� �� pU� F��� 8� �ZW�� 3.� F#= ��#�$ ;
��� 2�@7 � �-�) �S)s P� � c#�d�� ��@� �-� !� �) ����� ��Z,� ��) C� 4�W:�(m�.E���  : �-� �

 ��= �� �� 320�� �7�) 4�W:� �� 2���Z:� ;D 
Z� F
O� �1 ;< F� ��� 7 8� �nZU �\�# E�
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� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� �        

�� � �
� �
U �) ��X ;< F�T�� ��X �� .# \
��  ;�	�)��  A	#Z��� ��) ��X F� 3F� ;�	��)�� �
�-�� �� ��� ��) N	#�X F� 3.9D)� C�#7 �U �7 .��(�) ;D 
�,t7 �1 �_ F�� : ;D �#7E�X �1

 �) F� .
: I�� � $#S� 
�( �1 �5� F��� �� F
!�U � 2���Z:� �� �)�: � 6L,�� ���� 4�W:�
 ;< ��� F� ����
� ��-� .9D ��#�$ �) �U ��� �(� 3.�)��� F� h�� � ��X ]� S� �1 �T�� �

 �1 6L,�� ���� 2���Z:��� �1 6L,�� ���� 4�W:� �� �-�D mmx �i�  �7 6L,�� ���� ��U�
�� �-�D 
�� F#=.  

.� F#= 9D)� p�(
7 �� ] #H7 ;�� ;nU � �U ;D #S-: F#�	 �1 X�) �(� . FTE��) �T�� ;<
 ��& �1 3�=��(�) ;D y
=) : c�
�� ��K� �	� 8� I#:) � I�@� 8� I#:) ��� 2!) h�!

I�@� �%��%�� .�7� �� .�e-� ��	�%�� .� 7� �� T I�$ ��e!�*7 ��� ��7T �e-��� I�Z! � p,& ' �s : �#!�*7
��T� ���
���� �	�� �#�#�� ���#��(.mm 8� I#:))o() � �� 7 8� � F� 2�� �(�) P7 # �7  .X 3��#:

 .
� O .
��� #O .� .�	��O p,	 �� I�Z! � ;< 69D� J��	 .
: ;�� �:�� �# � ;< 6E�#(
8� I#:) ���O�� J ��	 � 1 �nU .X �� 3F�NX �	 �T�� �nU ;< .�)o(2�� �7)�  : ;  J��	 �1 ;<

X ��H�� 3�� ;�	�NX �T�� �� F#D ����� �nU � �� ��� �#O �	��O ;< ;�� �nU ��O�� .
6#D 
5� #	#S�� �)#	 
1 ���#7�X �1 #:�S: . ;< .� F#= 
Ds .
�O �� ;D y
= ��& F� �1

8� I#:) 3�� ;�	�E��) �T�� ;< 3��O �� J��	 �1 ;�� �nU)o ( # O �\�) ��\ F)� P7 # �7
8� I#:) �U���)o ( �T�� ;< ��� �nU #	 3� �O�� J��	 �1 ��� ;�	� E��) �T�� ;< ;^�� �7)�

X � �� �� F
i� C�,	� � I�#�)� �T�� ;< �� 3��NX �	�T�� ;< .� .)#( ;�� ;nU �� �� N
 �T�� � �nU ;< F9D .)#( ��� �:�� .)�/� 2\ F9�#� � ;< �=� ��� u�#D #	 3.� .*
(

�H	 E� �7 ;�� 2� #�
7 3F
� �tK #�� NX.  
�	� ;< ;D y
= ��& 2� �1 X�) �(�)?)(;^�� ) :8� I#:) C�D ch����� �	
� � 3��:� ���� 

I#@� ���= ��e	 2S�S�� P��	 �e-� :����@�� 6# ���	T� ���
���� � 	�� � # �#�� ���#�� �#!�*7(mx 

.E��� :8� I#:))o ( # �#D � -� ;^ �� �5� �� �� �� .��D 
�� #�#D J��	 � �7 N	#� .
: )�R-�V �1 � �
� �� �:�� �� �9D�  �	�� �
� � N	#� ;<2 : F#D �-�� .
: �	��O ;< ��O��  J��	 �1 ;�� �nU

 
5� � ���
� �1 #:�S: ��	�� �� ���	� �)# 	  
1 �)� �1 ����$ � .X ;< ��\ F� ;�	�NX �T�� ��
6#D.  

4�)�� 
Z� '
�& X�)��ZU)?) (;^��
� : # � �+� .)#( �� �� �S:�)� �5� C�Z� �� 6L:� ��
� #$LO� #��	 � 3���	 .)�/� �< ��� ;�	� NX �T�� �� ;�	�#D �-�� � .
: �	��O � 3;�	� �#�)

��O�� J��	 �1 ��� ;�	�E��) �T�� 3;< �� F#= 
Ds ;D #%��&� #7�X �1 3.�.  
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  FT���#� � �R-� �� FN�D I�	��1 �R	
� ��� ;�	�NX �T�� ;< F9D� �-S�#1 �� B#� �D
: F� �1 .
�O �� ��= FT� NX �T�� ��� �� ;< �= .)# 1 �Z,! ;nU � ;< �= F����#� � .


 3;\
� �	�� �	�NX 6#=�� �� 2Z& � ;< F#D� 1 �� �5� #	#�
� #nU �� �� 3F)#� �� �7 ����
 F#D 
}	 �� � 7 #	�� ���O 3#	�� )�
7 3��-#O � )#	 �nU � �� 3F� )��1 2SD �7)#� ;nU � X�) �(�

$ #nU 
1 �U �� �� #	 �	 �D �� FE��) �T�� �nU ;<F9D v��.  
F#D �� ����� �nU � �� ;-� �:�� �	��O 2/O �tK �)� : �� 2� ;D ��� �W��K �� ���	

 ��\ �tK �� 3F#D �� ����� �nU � �� F
� �-�� �� .
: �	��O 2/O � ;< F� �� �tK .)#( ��
 �= F���D �:T
7 f�U *�+,-� J��	 ��L:� � �!� �1 F�� ;< .� F)�
� 
� ;D P�
�� �1

�nU ;< �= I�)�D .)�/� �)#& � �tK �(� ;D �
D C_
$  �1 3.� � ��D#: �� �-�: #U � E��� � 
�\�) � $�� ')#: �1 ;< ���) :����
7� �� �
�  3��)���� P U �-� ��(mz.E���  : ;�n�1 N	#� ;�� �-! �

F
� 
Z� �7 C� = # �� ;�	�#D ��W� �� �-�� .
: #	� 9�� �� 3" �#\
�.  
 �U ;D #S-: �1 X�) �(� .9�� 2/O �� F
� �-�� .
: �	��O 2/O � �nU ;< �tK ;�� �

.� F#= C��� �:�� �7�: ���W=#O) :c

U  ��) P�)?) ( F� 2k: 3��:� ���� 8� ��K ��-�� C�
I �$ �
�O h�,-�� :�e���T � �e,t	 ��  �t��57T� �U
�  � �s� � �i7 � �e� �� 
}	 �s � .
,7 �S��(m~ 

.E��� : �5� c

U#�� ��8 � I#:) � ��H�� ;< .� ��� ))o  ( ;D #�� � 1 ;< .#=� �-S�#1 �5�
2��
�� �.� .)#( .# ��#D : F� F#D ���W=#O #	 F)#� �7)� ��D ;< .� �nU .)#( ;D #�� �1

 �-7�: �1 2/O �� I�� � �S: #	 F�  �	 ��D ;< �� F#D F� ����� F#D �7)�
�� ��D ;< ��
�#D .�K I#:) ��� 7 8� � ���9D '�L7 y
= �_ �(� 3��:� ���� 8 � �) : '�S	�$ '�W��d���

8� |t& �Z� p�n�� ' �}��&(m�.E���  : ;�	#7� : #��( � �� �� ;�	#-� .
�O #	�9�� � ;�� ;��	
�� 7�: 4#@& F�� � ��� 7 8� ;< ��\ �� . F� �� �nU p�i�  ;D F�\ �(� �1 �5� p�( �� ��

 �1 3F� �	 p:�-� ;^ I��� ;< P�
�� �� .9�� 
7 ;< �� ;�	#7�: �� �nU I#V � ;< �- � F�
�� o�O �� F9R	�\ ;^ F)#1.  

���� C�W� �ZW� �tid� ;D q 
H 7 �1 �_ ��� : � ;D �
D C_
$ �1 ')��� �(� 
}	 �1 ��X
 � 1 �nU � �� � �#� ���� �1 ; ^ ��n�1 ;< F� 
�� 7 )�� �� ]�$� #�#V 
7 �)�=� �� #7��-D � Q-Z� B�1
 �-� � � F#nU ;< ;D I�& ":�� �1 FN�U#1 F9D .)�=� ;D �1 ;^ �7 � )�
: � #+1 ;< ��	�� ��i�
 F�� � "= ��[�� )� �7#� ����O �� 6
= � ; ^ �7 #	�EX �DX�	 �� 6
	 ;< F
� ��K�� .
�
 � 1 T �� �� ;D P�� �1 �� F�	#O #7�D
& �,(� �� F#:) �-� �7#R-	� F�� � ;< 6#D �	�EX


1 F�\ � ;^ �-7�: #+1 � ;< .�N)8� |��& �Z� ( �S:�)� �	 #���� �� p�( �� #+1 � 3��97 .
:
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��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� �        

 F�E� ;^ �	 F� �� �� 3F� I#nH� ��$�
�  �� � 	)�� �1 8� � C�,	� I�� � 
Ds � ��� 7 8� � ��)#�
�E� ;D #�#D 
�� �1 ;D #nU �1 FN� D .
: 
7 C��= �1 �� )�
:� 6#D ;< �=
7 ��
1 � ;< F�	

 �O
� .
��� �5� F
� �� F#@7 �� �nU � �� �	)�� �� ��� 7 8� � ��� �W��K �� ���	 ��\ �=ET
F)#(�� ;̂  �5� #�#D �	��O �� ;D �nU � 1 �� F9D �:T 
� ;^ ;D#�7�: �1 �	��� � ;< F
�.m�   

F9D�  �-S�#( 
�O .9�� � ���U �1 �t	 2/O � ;< .� �� �- � F�� ...�nU � ;< �� � � I�� �1 
 � � 	 � � �7
1 FX�!� � � �nU � �� F#D �� �-7� : I�� � �nU � # 	 FE�#(� ��Wd	 �� 
�O �nU � ;D


�Zn�1 3�#D)� �= �� �5� C���: �� I�� �� �nU � �7�< 2� �	�� �7 F9( 6#D Q	)#D � �nU)o (

����
� :.X�!� � 1 �nU � 
R� 3F#D)� �	 � 7 �< �= �� w�U .)#D �� .9� � � �� ��� �nU � � D � � 3
.� .)�RU�-� �� � �#= �� � �# � .9�� � 9D�  )�D �� ;  ̂�7
1 FX�!� ��.  

 �1 F#D ���W=#O ��	�� ���}	 �� #��! #���� 3
}- � ���� 3L�� ��/O 
1 .9�� 2/O ��� ��
 )#D �:�� "0�)� "�#O �7 .9�� F�
��
� ;�1 � ��:� P�,� �@�@& .# � ;< )#D �}-� 2/O

�7)� F9: F9S: ;< 2 /O 
1 .9�� 2/O 3��#�� ;�1 ��S��)_ �� �&�) 3��W� 3�-�� #	 "\#-	�) 
 # � �1 ;D)#D �1 #$LO� .)#( 3��� ���� �1 �� 3F#D ���W=#O ���� �� ;	
���1 � ��	� � �T��
 v#��	 �� I�� 
1 �nU � �� ;	
���1 �1 "�#D �� .EX � �7 �nU �� ;��	 �1 .
: .9�� �� 3;-�#S,U

	
���1 � ��	�� 3A	#Z� ��� #��# �)� �1 6�*S�� .)#1� ��	�� P � 2/O � 3�#D ���W=#O ���� �� ;
� � .
Z� �� �& 3� $�K 3.��) ...�#D ���W=#O .9�� 2/O ��	��.  

 �� "��$ .E��� ��� � � F9: ;< ��NX �-�� ;:�� )#D ��W� �� ;-�� � �(� 
}	 �t�� � �(�
	� � �:�� �� 3�#D v�,&� C�-�Z�� � � �&�) "Z,! ��S��)_ �	#&�) � � �	� EX ;< FNE#! ;�1 �

 F� �1 � �� 7 8� F#D ���1 )��� �� C�-�Z�� I�� # F9: 
1 ��� �� ��� 
1 F9: 3��#� ;�1
; ^��
� ���U) : C� �Z&) � c�#� ��-�� 2 ! � �e���#-�,S� ��!��X� ��,t	� P� ��@�O C� �7�� P� �

C� 
�tS 6#@� '�T j �s ��(m� 	 �� ;-�\ �� F9D �� �1 ;< F� �� �5� ��� 7 8� � ')�$ � #0
 FE#! �5� #	#	�\ �� ;:�S: .)�/� ;:�S: F�);�� ( 3�:�� PkZi�  .
: F#nU �� ;< ��� .)�/�

 � �� ;0	 ')�$  � 8� � ;D )�D �(� �1 ��H�� 3�	��
e� ;D A-� �1 ;:�S: .� ;̂  ��#\
� ��
F#D 
�� ;< .)�/� 6#$ �nU.  
  � ;< ��� �nU�� F9:      � ; < F�E# ! Q	)# D �	�Z�, � .#  ;�#\
� ��
= �	�� 2/O � .

           �� FN �D 2 �1)�D ;	�� () �� ;	�E# ! � � 5� Q	)#D ;(�ZU �� �� F� �,-� ;-�#V ��L:�
           6L :� � ��� F� � � 3F� F� \ ��E#! � #$LO� �	�,	� � ;D #	#OE�#O�
1 �� #+� �1 I����ZU

    � ��� ���	 3F� ��
= �	�� � ;< F#D )�R-�V    3F9 D .E# ! Q	)# D �Z�,-� �� ���	 #� 
7 F
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       FN �R� � 	 � ;�
S : ;  ̂����)�	
1 �� �:�� �(
Z��	 ;D PZ� �1 "̂  P��X ;< Q	)#D �:��...  � �
F�E#! �-�#V �(
Z��	 .
OT�� �� F�E#! Q	)#D ���	 ;< .� �	 �nU ��� ���	.  

    .
D�� �tK 6)#��)��n�1 (F� �� : .
D�� 3��O� J��	 �1 ��� �< B#�   #  �� 3� �O� �� ��n�1 ��
          X�) � (� �� ��# = ��#K#� �tK F� �1 �)#& � �-! ;D �
D C_
$ �1 .� ;�� � �tK ��

��O�� J��	 �1 ;�� ;�n�1 ;< F#= 9D)� p�(
7 �� ]#H7 �U ;D #S-: F#�	 �1.  
        � 	 ;^ ')��� �� ��S,O� F� �	 �	��O ;^ .
: J��	 �1 ;< FN�D 2k� �7#�� #nU .
D�� � 
�� 

   ;\�) ;D �
D C_
$ �1 3F#= F
� F� :     � ��
7� � �
� �)� ��� PZU� -� �� ¡h�H 	� PU�	 �H	� �	�(¢£ 
.E��� :              � �n�1 3F9 D �� �1 )�R-� : ��#	 �1 F#	 ;�� �S-! �� FE#& �(� N	#� ;< ��= �� ��

  F� .
Z� �U ;�	�#D �-�� .
: #	�9�� �� 3��#\
�#� (  � �(�) ; D y
= �� 2� �1 X�) �(� :  � �
Zi C�! T � �e��$ �	� Pe%( ¢¤.E���  :      F� � 	 vT F
 �1 �� C�, 	� ¥� U � 1 ��	�E� �	 F�� ��

FE�)� (�� �	 F9D �,� �< 3F� ;�n�1 F)#& �-! � �- .  
      ��O�� J��	 �1 ;�� ��n�1 ;< ��(�) ;D #%�& �1 X�) �(� :   )L 1 � �X ;< ;^�� 8���� P�
��!

  �1 �5�)� ;	�)#� �	 � .�� �� 3#= '���   8� I# :) 3��S, O�� J��	 �1 ��� .�	#D .# �� 3F#= �7
         2�� 8� I#:) 3#U 2�� �7)��� 39D� F� .��� ;< 3.9D� �-S�#1 �5� �) :   2 � � �$ 3���� 6��
��

     j�& ��7 � �U j&��7 � j�� L7 � �e�� L7 �)�! Le� 3I�$ 3����(¦§   �-S �#1 8� I# :) �-  
 .9D� �5�)� (   .
D�� ;<)��n�1 (     2 �� 3.�	#D ;��� 2�� �7)��� 3.�	#D �D �� .� :   F� � �n�1 # 	

     .
 : � 7 ;nU �� ;nU ���7 �� �^�� F9D �S,� .
: �7 �� ;nU �� .
: �nU �7 ;< .9D �	 J��	 �1 ���
 F�� ���-O (      � 3.� �# = 9 D)� p �(
7 � 7)#� I#D J��	 .
: ��n�1 � ;D y
= ��& F� �1

      #� �� ����� I#D J��	 .
: #�n�1     � �� 3F# D .)�� � � � .
: �	��O � ��n�1 X�) �(� 3F
� � �
��O� ���
7 �� �	X�) �nU� �� FN#� ��	T vT 
7 �	��O.  

;< ��(�) ;D J
= � 1 ��& � 
��! � : ;< F��� ��O��  J��	 �1 ;�n�1 ;< ��� F
�O F��
���D .�	#D 3F� �	��O �	9�#� ;nU� ;< ��\ 3F
� �-�� .)#1 .
: �	��O �� �nU � ;< �= F

 FE#! �5� #	#	�\ �� ;:�S: .)�/� ;:�S: F� F9D ���1 ;< F� ��  .
: �	��O �	9�#�);�� (
 ��H�� 3�	��
e� ;D A-� �1 ;:�S: .� ;̂  ��#\
� �� 3�:�� PZkZi� .
: F#nU �� ;< ��� .)�/�

F#D 
�� ;< .)�/� 6#$ �nU � �� ;0	 ')�$  � 8� � ;D )�D �(� �1.  
  ;< ��� �nU�� F9:      � ; < F�E# ! Q	)# D �	�Z�, � .#  ;�#\
� ��
= �	�� 2/O � .� 

           �� FN �D 2 �1)�D ;	�� () �� ;	�E# ! � � 5� Q	)#D ;(�ZU �� �� F� �,-� ;-�#V ��L:�
           6L :� � ��� F� � � 3F� F� \ ��E#! � #$LO� �	�,	� � ;D #	#OE�#O�
1 �� #+� �1 I����ZU
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��� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� �        

    ��� ���	 3F� ��
= �	�� � ;< F#D )�R-�V    3F9 D .E# ! Q	)# D �Z�,-� �� ���	 #� 
7 F� 
      FN �R� � 	 � ;�
S : ;  ̂����)�	
1 �� �:�� �(
Z��	 ;D PZ� �1 "̂  P��X ;< Q	)#D �:��...  � �

F�E#! �-�#V �(
Z��	 .
OT�� �� F�E#! Q	)#D ���	 ;< .� �	 �nU ��� ���	.  
    .
D�� �tK 6)#��)��n�1 (F� �� :
D�� 3��O� J��	 �1 ��� �< B#�   #  �� 3� �O� �� ��n�1 �� .

         � (� �� ��# = ��# K#� �tK F� �1 �)#! � �-! � ;D �
D C_
$ �1 .� ;�� � �tK ��
��O�� J��	 �1 ;�� ;�n�1 ;< F#= 9D)� p�(
7 �� ]#H7 �U ;D #S-: F#/	 �1 X�).  

       ̂ ')��� �� ��S,O� F� �	 �	��O ;^ .
: J��	 �1 ;< FN�D 2k� �7#�� #nU .
D�� � 
��  � 	 ;
 ;\�) ;D �
D C_
$ �1 3F#= F
� F� :  � ��
7� � �
� �)���� PZU�-� �� �H	� PU�	 �H	� �	�(¢£ .E� ��  :

      3��# \
�#� � �n�1 3F9D ���1 )�R-�: ��#	 �1 F#	 ;�� �S-! �� FE#! �(� N	#� ;< ��= �� ��
       F� .
Z� �U ;�	�#D �-�� .
: #	�9�� �� ( ��(�) ;D y
= �� 2� �1 X�) �(� : ��   � 	� Pe% Zi

   C�! T � �e��$( ¢¤ .E���  :    FE�)� F� � 	 vT F
 �1 �� C�,	� ¥�U �1 ��	�E� �	 F�� �� (  � � - 
F� �	 F9D �: �< 3F� ;�n�1 F)#& �-!.  

     ��O�� J��	 �1 ;�� ��n�1 ;< ��(�) ;D #%�& �1 X�) �(� :   )L 1 � �X ;< ;^�� 8���� P�
1���
   �5�)� ;	�)#� �	 � .�� �� 3#= '���   8� I# :) 3��S, O�� J��	 �1 ��� .�	#D .# �� 3F#= �7�1

         2�� 8� I#:) 3#U 2�� �7)��� 39D� F� .��� ;< 3.9D� �-S�#1 �5� �) :   2 � � �$ 3���� 6��
��
     j�& ��7 � �U j&��7 � j�� L7 � �e�� L7 �)�! Le� 3I�$ 3����(¦§   �-S �#1 8� I# :) �-  

 .9D� �5�)� (   .
D�� ;<)��n�1 (     2 �� 3.�	#D ;��� 2�� �7)��� 3.�	#D �D �� .� :   F� � �n�1 # 	
     .
 : � 7 ;nU �� ;nU ���7 �� �^�� F9D �S,� .
: �7 �� ;nU �� .
: �nU �7 ;< .9D �	 J��	 �1 ���

 F�� ���-O (      � 3.� F# = 9 D)� p �(
7 � 7)#� I#D J��	 .
: ��n�1 � ;D y
= ��& F� �1
       �� ����� I#D J��	 .
: #�n�1     � �� 3F# D .)�� � � � .
: �	��O � ��n�1 X�) �(� 3F
� � �#�

��O� ���
7 �� �	X�) �nU� �� FN#� ��	T vT 
7 �	��O.  
     ;< ��(�) ;D J
= �1 ��& � 
��! � :   ; < F��� � �O�� J��	 �1 ;�n�1 ;< ��� F
�O F��

     �D .� 	#D 3F� �	��O �	9�#� ;nU� ;< ��\ 3F
� �-�� .)#1 .
: �	��O �� �nU   � ; < � = F��
           � 1 ��n�1 ;< .� ��WS,� #	 3F#D �	� �-�� .)#1 .
: �	��O �U�� �� 3F
�� �-�� .
: �	��O �	9�#�

�= I���� ��7E� �� ')�
� �7 F�	#D ;< ;D ')#K �nU �1 
R� 3�= 2S,O�� J��	.  
  ��(�) ;D y
= ��& 2� �1 X�) �(� :     � � ��&)� ] S	�� � U�#�� �� �� Pe	�� )���T�� �����

 
�,���� "�)�(¦¢ .E�1�  :   �[# O F
 � ;D ��#O �1 F#nU ;< ��\ 3��O�� .
: J��	 �1 "�n�1 #:�7
FN�D�:T��� ���) �=N� �1 �� F� ;�	�E��) �T�� 
� ��(  
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       ; ^ �� 	T #nU 
7 �� F#= I97 �	#��� ���U �1 #�#D J��	� .
: F
�� � ;D #	 #��SD �1 #%�& �
    
= ��& F� �1 3�= IE��) ��&   �� � �� # �#D J��	 � .
: ;�n�1 � �U 3#= 
Ds ;< ;D y

         � 1 �� 3F� N X �T�� '�X ��n�1 3F#D F
�O ;��	�� F[#O ��#O �1 ��n�1 3F� F#= 
Ds �	#��T
FN��#O .
: �= �D �� N�.  

     F
�� >� ������ �S,^�� ;< F��� ;�� � �tK ��-1 :   �S, ^�� ; < �=� F�� ��� u�#D
     � J��	 �1 ��� ���� ��     .E��� # � F� F# =��) 2 SD � 7 ��#i5� ���� F�ZU �� 3�= 2S,O�

  �\�) ;D y
= ��& �1 3�=� ;^ ��,7 �� ���) :    # 	 .9 D� � �iO ;�� F# � �̈ = P� .
�n�
2�� �7)� 8� I#:) :�Z�-�� 6�b C� F
&� �	�� �e��� 
}	�(¦¦  

      A-�� �1 #:�S: ;< .� ��:�-� .
� �� ;< ��\ .)#�� �7 ;nU �-  � =�) �t�� �� q�K ;D(  � 1
        2 � � 1 X�) � (� � -�� 2\ # �nU #	 ��O� J��	 �1 ��� ;< F#= 
�� �7 .
�n� ;D ��& F�

   F� ��(�) ;D ��& :I�$ 3
�O h�,-�� F� 8� I#:) 2k: :     �s� �  �i7 � � e��� 
 }	 �s� .
, 7 �S��
       �e���T � �e,t	 �� �t��57 T � �U
��(¦©.E���  : �5� 8� I#:) ��   .
 Se� �� .)# ( ;< #= 2S�#1�

           ; < ��D �� FN���W=#O F)#�� �7)� �	��O ��D ;< ��� �nU 2�� 8� I#:) .� .# ��#D ���
         F#D �-7�: I�� � .9��� �� �1 2/O � 3F#D ;̂  ����� F#D� ��& �7)� �	��O (   �� & F� � 1
       ��O #	 F)#�� �7)� ��D ;< 3.� F#= .)�=� �7)#� I�Z! �� �,^�� � �U ;D  # �SD �1 ;nU � ;^�	

     �� ; \�) F� 	��)� P��, 7 �t	 � �	��O � X�) �(� 3FN���W=#O F
� ���}	 �� �S,^�� ;< .
:
FN�7�X �-�� �� �t�� A-��
7 P�
�� �� �	��O � �� 3FN9� ;�
S: �nU�.  

  ��(�) ;D y
= ��& # �1 X�) �(� :   F� \ #  .
: 8� I#:) �� .X ;< ;�� .

U#�� '
�&
 ;< 6�        J� �	 .
 : ;� � F#  �� �)�d	� � �� ;< .9D� .
�O �� ;^ �7 8� I#:) � �(�) P7 # 

     2�� �7)� 8� I#:) 3.� F9D :      )�d 	T� P� �� �� C�� �e��� 
}	�� pUs�� I�$ 3T I�$ 3�e��� '
}	�
�k�=(¦ª   2 �� � 7)� ��:� ���� 8� ��K 8� I#:) 3�	 2�� �nU 3.� ����� �nU �7 �� �-  :  � =)� 

      F� ;-= �� �E� ;�
S: �)�d	� � ;< ��\ 3�-�� �nU (;< .� 2��� F� �1 ��& �� :   � � B# �
           3F)# � ;^ �� �7 >� �� 3F)#� ��	 �1 ��iO � �� ;nU 3�= F��� �nU 3F#D J��	 .
: ;�� F#
         C�, 	� � ;< .� F�\ �nU >� 3FN��#� � �5� >� �� �#SR	)�� �� ���� �S,^«� �< # � ;< ��\

W�F� F#= I#V �) ;D �1 P:�.  
       J� �	 � 1 �� � .#  �U B#� ;< FN�7#! .
�O �� 3I#= 
Ds ;< �5� #K#d	 �7)#1 �� #	

F� �#�i� �U L�� �� P,& X�) �(� �� 3�= FLSD �7 >� ;nU� 3��O�.  



 

 

  

79  
 

��� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� �        

         F� ���W� �� �t�t� ��� ;< F� �� �tK 6N/= :   2 /O � �� � ;< F� �tK �� 
� �U ��
   � ;�	#7�: �t� �� �1  .)�� � �	 �7�< ���! ;�/O �� �	#�\ )�R-�: � 2/O ;< F� ���W� �� 3F

         3� \ ; D �� �& �� .�
1 ��
= �1 3�\� .)�/� ��7E� ��
= 6#D � .)#D ��
e� �U ��D ;< 3F#D
   FN�D 2� �̂ �S� ���& :    > � �� P :�W�  I#V C�� ;�� �#� ��	�E� �1 #�
W��	 �� #�
1 � ;<

       ;D � 
= ��L:� �1 3F� �1  
 U #	 3�:�� ;D .�
1 �� � ��& �1 ;< F#= 
�� �7#�� #	�Z�,�
      � �� � ��W� 3�t�t� ��� �nU ;< F)#� F�� #	 3FE�#( I#D J��	 .
: ;�� F# �� ;< B#�
          �� � ��W� � D �� F9D� .
:)� F� J��	 #	 F� ���W� �D 3�	 �D �� F#D �-7�: � ��& ��
=

 3F#D �	 J��	 F� .
: ;nU �� #	 F� �	 �t�t�.���& �� �nU ��\.  
     ��(�) ;D y
= ��& F� �1 :    
 @��� �� 	s�D ¬�� : �e � 6#$ �ZU)� �� )�-�� 2U� P� C�t-K

          � � �̂Z�� � 5��� �Z- :�D Pe:��) 'L^�� 'L�Z� 3' �)�� '��:�D h�,	 � v�-�� �e� C#�
�
     ��D � ��D c
�,� P� �!#S� �eW) C� � �eW) C�� T � �-��� P�O�T(¦��� .��    � :�� 
 7 ;< 

          � -®Z$ C� = �1 Q��� ;�#(� �� .
: F#nU �� ;< 6#$ �nU # 3F� C��OX�� .E��� F� �	 �������
           �� C� � ; < F� 	#(� ���! ¯
	 �� f�t= ;< ;�� �nU �U�� 3�U� j�O �� .
: #nU �1 ��
        2 /O � � F#nU 3F
� CL�� �7#��O F�� �� F�E_�) �7)#� 2/O j�O FN)��� �7�)#	 ;̂  P:�W�
         F# � � -! � �U �� �	 �� "H	 FT���O� � �-! 3F� F9D E#! �(
�� �1 6��� � ��� � �	�
:

         FN�D �& F
� F
� F#� �-! � �U �� �D FN�:)� �7)� (  #� � #nU� ;D y
= ��& F� �1
         I�� �� �� 3F# D �!#S� �S	�\ j�O �� CL�� �7#��O 3F�	#(� ���D f�t= �� ¯
	 ;< F#= C���

 �t� 2/O ;< ;��   � ��) � 	 ���& ��L:� F�� ;< ��\ 3F� �	��O X �� �7�: �	 '*� �� 
          � 5� F�
 1 �� �7
1 ;�� ;< #-� ;D #-�#V ��L:� �1 #�
S: #�/O �1 N	#� v�� ���& �� 3F#D

    F� F9D ;^ )�R-�: 3�\��) .     � �� C� � ; < F� P7 �1 ;^ v��� ]�$) �� F
	 3F� °#� ;̂  C���X��
     F)��� F
� �� ;^ C�S� �
:    F9 D � 	� J��	 �-)�	 P�b��� C�Z�,� ��� .
: #�� ",(� #	 3 . �

�7�:� .9: C�\ �� ��V#� ��	T �	�E� �1 � ��&.  
¢ -            C� Z� � F# nU � �� .� p !�� ���) ;̂  #�� #	�Z�,� 
1 ;< 3.� ��& ��
= � ��&

FN�D I
�Z= ��	�#D .)#1 �� 2Z��.  
¦ -     3P:�W� 3�-X ;�� � ;< FN�D 2�^� �7 �nU ���& ��
=   2 �#1 �� 	��)� v��� �� C��

FN�R� �	 ��	��)� �	�
}	 #��O � 3FN�D. 
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 © -         6# D 3�7�: ���
= �� '*� 3���
D ;�� � ;< F#= .)�/� F�� ���
� � ��& ��
= �
           � � � #��� j�O I�� �(� 3F� �-� �� �� C�-Z�� #�� � �nU �-� �	 ���& #��� ;< j�O

FE�#( I#D �S1. 

ª -       : #�#D ���) �1 � ��& ��L:� �   � ��t& �� �-7� : F���-� ;-�#V ��L:� �� Q	)#D � .

FN�D. 

 -     p �! � 7 C�\ �! #7 �#-)�	 � �� ;\�� .)#D �� ;D PH�� �� ²^�)� �1 ;< .� �	��) �7#��
F�. 

³ - .� .�	��O C�Z� y� � � ��� �� ;< �= �U#1 3F#D ��Z� �	 ���& ��
= ��� �D. 

     "�(�) ;D y
= ��& 2� �1 X�) �(� :)#� c�
Z��   C�i�H �� �e�
H S:� � !
O �s�� c . � -  :
    ; nU � # � FN�0�1 ��	��)� C�i�= � �� FN�D >� .
:)� C�i�= ;\�� ;< ��D 3.� ')#� ���

�=� �St� ��(¦³  
         �S0 O �(�ZU �,-� � 6�}	 *�-�#V � 6L:� ;D �@�@& �1 .9R! A-�� 
7 Q���& �� �� ���& �

       � �= I�#0�D ��#7 q�WK �� 9/H� �1 �D ;< 3.�   � � ; � #	 �= 
�Z 7 .
: '
�d� �1 Q́ �� �(� �
           �� # �#V 
 7 CX�# 7 �� Iא�S�� � ;D �	�� .*�-�#V �1 �(�ZU ;< �=� f�
S�� .
�O �� �1 �� .�-\

F� �SH	 ')#K .)#( �� �� 2� �� 
7 �� F� ')#K .)#(.  
          Z S :� ��
( � I�� �1���	 �1 �	���#�U ��L:� ;D .*����1 �1 9̄�1 F�L�� ;Z,�#	 �  C� 1#7 ��)�

      ; D � ��X � 1 �L� : �(� ;< F#= �7)#1 �) � �	 ��#7 .9/H� �1 T C�	�Z�,� 3I#= >��5� .
:
       � 7 �^� Z�	T ̄ 9�1 �(� �� 3��97� �)#1 A�#� �� A�SO 
7 .
: ;̂  ¯9	 ��L:� �� F9D FE#! F)T

   #
1 ;D Q�L( �1 A�#�� C�
H� ���9� # #	���#�U ��L:� � ;< ;���:) .� �	   µ \ # nU� �� 27
I9D ��V �	�
: ; �7.  

    I# = ; D I�& �1 �0\#O �� )̄���� � C�	�Z�,� �� 3#=9/H� C#��� �� �L@	� �(� ;< ��D
U
      3¶ F9 D)� � :T � � I�E�� F
1 �1 F�� ;< ; �7
1 �� 6
� �-ZD�#\ �nU #	 ���9(� ;�
S: ��

      
�
: �� .�	�e�T ;D ���& �(�ZU �1 ¯9�1#� ��#7 ;,/�
1 �1   # nU� ��9 D� ;
�� 3I#= �7�1 C��
       F
 1 �  � R	
1 �� F9 D >�� 5� � .
: 2Z �� ��� .E��	 �(� �� ;< I#= ;D �+� �1 #-��T
        � �7� � � �� �O)� �� 
R� 3�¶ F9D �SZ*U "� " F�� �� 2S5� " CX�#7 F
�� F�� � �� �:T
�

     D �	�� ;-\)� 2/O �1 #	�	�Z�,� �SZ*U 
�Z= # #(� #	 v�� 3F�   Q��� : � .
 : C�Z7 ��
( �� ;
        # �#V � 1 �	��	�� � ;�1 #	�	�Z�,� #0D "���: 
�Z= # ;< ¶ �91 �Z*ZU � �(�ZU 3I��� �	#�#O

   .ET� �S:�	 �� B�0� 3B�)#O 3v��� �1 �S& ;D �)�<..    ; ^ u �#D �� 9 D � ���@7 �
( � ;D



 

 

  

81  
 

��� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� ���� ��� ��	
� �� � �
��� �	�� �        

    � ;< F� �� �7
1 F�� 3F9D)� �n�K ��
( �7 ;-�#V "�L:� #� 
7 9D�    # �$�#� .E�� 	 � 1 )�D �(�
         F
 �� � 1 ; ��� �� ;\�#  � 	 3.�#0�D .E�( �U �7 �
U � ;D #H	 �1 ���7 � �=
�O �� .#1
       ; D��91 #  � :�� � 1 � �� F�� 3I#= ���,7 �7 �
( �U ;D
�� �$LO� �� F��dS$� 3F���@�

.9D �	� ��
K 
�@W7 �� P�U#7 I�� w�U �1 ;̂  #	�-Z�� 6L:� � ;< I��\)#(�.  
X       � 	��O ; < F� �	 �SO� ��	�� ?
� �:�� �-  3F� �S:)�-7 �� �Z��: �� ;< F��� �tK 6�

           �Z : � 1 ;O# � J��	 � �U � �� 3;\
�� �	�� �� �: #�E��) �T�� � � �� F9D� '
t	 �5�)�
             � U � � ?
 � ��1 3�� �	 �U �� Q	#�� �� ��t: 3F
�	 ?
� 2: �� ��� 3FN�D .
: 
7 �	 ��#7

  �D �S& 3F
�	       � 1 �� � e@� #-\ � �H	 .E#! .
: �-��)� �1 �� �= �SO� ?
� ��1 �� 2: �� ��� 
F
� ]& ]
t7 � �*	.  

���1 :     � # 
U � �� u �#D #	 3F� F
R�� �	�� � .)�/� ;�� � �-)�	 �� �-)�	 � �-��� ;< ��
            t K .)# ( #	#St K#�#V �)#	 
7 F)��-� 3�� .)��-� ;̂  F
R�� �	�� � ;< F9D� �E��� 3.� �

    
 7 F)# �� ��	 �1 ��iO � FE�#( I#D J��	 .
: ��� ;nU ;< F
� X�#! .)�/� �-)�	 � X�) �(�
;\
�� 2�T �@� � J��	 � A-�� 
7 F�� � #�.  

       �� � -E� I# �	 ; D 6�1 �1 �#nU � 3�� F#= ��	�E� ;D ���@� F� �1 ;< �	#StK �nU X�) �(�
  �� �1 �K�@� J��	 � ;< ��\ 3.� .
�O F)�
�   3F�E# ! �, -� �	�� �� � �� ��#� C#S= ��#7 

         F� ; < FN�U# 1� F� �1 �� �nU #	 F9D� B#� �@� J��	 � ;D �́ ) �1 #	#StK �#= 
Ds � �D
.�#= ���
� J��	 ���	 �� .)#( �1.  

         3�# @7 �	�� ��� F��	��O #	#StK #�� ;< F9D� J��	 .
: �-)�	 �:�� ��� �U ��� X�) �(�
  3���: 3I�� 3L��      � �� � 	��O � �#O � �/O �1 ;< ]& ��� ��� 3F
�� 4LO� �� �� �:)�-7 

F9D .)#( �S	�\ F
R�� �	��.  
  

�! �
�  �� � 	��O���!�
�  �� � 	��O���!�
�  �� � 	��O���!�
�  �� � 	��O��::::        
¢-  ���#S��·¢�� .  
¦-  '�
�W��¢¢�_ . 

©-  )#-��©¦�_ . 

ª-  �,-��©ª�_ . 

- �tDT� ��� 3F)�5��� q�WK  3*! �,��� 3P��� �� h¢¦·>� . 

³-  .
@��� ¦¦¢�_ . 

·-  ye���ª³�_ . 

£-  C�
Z� Iא¢ª�_ . 



 

 

  1388 » ميزان

 

  80» شماره مسلسل   82

 ¤-  �
�ª-³�	#S_ . 

¢§ -  ��U�
�T�©¤- ª§�	#S_ . 

¢¢ -  3*! 6N/= �� �� P� ��*7 P� �e-�� ��� 3����� ��� P-:¦¦£>� . 

¢¦ -  3*! �U�� 3���#��� ¸�
S�� ���WS:� ��� 3�@e���� P-:¦§³>� . 

¢© -  3� $�#��©³- ©·�	#S� . 

¢ª -  3*! �U�� 3���#��� ¸�*S�� ���WS:� ��� 3�@e���� P-:¦§ >�. 

¢ -  3�,-��©ª�_ . 

¢³ -  38� p��& CE��� 3C�W� �ZW� �tid� I#א��3 �;D C��)�D �1 '#�� � ���¢£³>� . 

¢· -  ')#: 6�)�¦¢�_ . 

¢£ -  3� $�#��©-©·�	#S_ . 

¢¤ -  3PZ&
��ª�_ . 

¦§ - ���e!�X .�
Z�� C#� ��� 3F)�5��� q�WK ... 3*! �,�7�£³>� . 

¦¢ -  3*! �U�� 3̧ �*S�� ���WS:� ��� 3�@e���� P-:¦§¦>� . 

¦¦ - ���
}-�� �� �!�� ��� 3F��
S�� P-:... 3*! 6)#�� 3©·§>� . 

¦© - '��� ¸�*S�� ���WS:� ��� 3�@e���� P-:... 3*! �U�� 3¢¤ª>� . 

¦ª - ¸� ���
}-�� ��	 ��� 3��,Z�� q�WK... *! �e	 3¢£³>� . 

¦ - C�)����� �e�O �)�-�� ��� 3��,Z�� q�WK... 3*! �,�7� 3¦¦¦>� . 

¦³ - ')#� .�
Z�� ��� 3F��
S�� P-: ... 3*! ��-1¦©>� . 



 

  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  حميد زكي

  
  

 مقدمه 

موضوعات مهم در قلمرو حقوق هاي  حقوق و آزاد فردي و عمومي شهروندان از 
شهروندي است و گسترة بحث آن در قلمرو حقوق اساسي از يك زاويه و حقوق بشر از 

دارد   .زاويه ديگر قرار 
له اين است كه ش ين مقا به حيث شهروند و نيز به عنوان پرسش اصلي در ا هروندان 

  هايي برخوردارند؟ انسان، از چه نوع آزادي
نواع، اهميت و جايگاه آزادي،  مفهوم، ا مقاله كوشش شده است تا ضمن اشاره به  ين  در ا

ن در گستره حقوق و آزادي ي قانون اساسي و حقوق بشر مورد بحث قرار  هاي شهروندا
  .بگيرد

، آزاديشهروند، ح :كليد واژه   قوق بشر
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  مفهوم شناسي حقوق شهروندي 

ركب از كلمه به معناي آبادي بزرگ داراي سكنه و . است» وند«و » شهر«ي  شهروند م شهر 
ه ها، شاهراه نفوس زياد است كه در آن جاده دي، تجاري، ها، مغاز تصا ها و تاسيسات اداري، اق

دي وجود دارد ا مقياس زيا تي ب وع » وند«افزودن . فرهنگي و خدما نگر ن ين كلمه، بيا در آخر ا
ر است،تعلق و وابستگي خاصي ساكنان شه به شهر   . نسبت 

ژة و واژه Citioyen شهروند، در واقع معادل وا Citدر انگليسي  ioyen  نسوي است  در فرا
Civitكه از كلمه  asدل واژة و سويتاس .  گرفته شده است  در زبان يوناني است polisمعا

    .1شود ار برده ميكه به معناي شهر به ك
ر و  بستگي خاصي به شه يل تابعيت و وا ن تابعان و ساكنان شهرند كه به دل شهروند هما

ات خاصي برخوردارند   .كشور، از حقوق و امتياز
بعان دولت و اعضاي جامعهشهروند در ي سياسي يك كشور اطالق   اصطالح حقوقدانان به تا

ز جمله مي تي ا ز حق مشاركت در ساختار قدرت گردد كه داراي حقوق و امتيازا  برخوردار ا
وقي. هستند تعلقي كه به كشور دارند داراي حق بعيت و  يل تا اند كه از آن  به و آنها به دل

  .گردد حقوق شهروندي تعبير مي
قع  روندي، پس در وا اطالق به حقوق شه بل  نگر آن بخش از حقوق اساسي است كه قا بيا

ن و تابعان رسمي كشور  اشند ميحقوق شهروندا   .ب
يل سكونت  است كه يك شهروند به دل يفي  بنابراين حقوق شهروندي مجموعه حقوق و تكال

رخوداري از حقوق و آزادي نظير ب نها برخودارند،  و  و عضويت در كشور، از آ هاي فردي 
ن،  آزادي عقيده و انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي در تاسيس  عمومي، مثل آزادي بيا

اجتماعات، آزادي شغل، آزادي سفر و سكونت، آزادي راي، آزادي جمعيت و احزاب، آزا دي 
اجتماعي، داشتن حق  در انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادي مشاركت در امور سياسي و 
ز  ري ا ر قانون، حق دادخواهي، حق برخوردا تساوي در براب امنيت و مصوونيت زندگي، حق 

لكيت، حق ت يي، حق ما ا رفتار مناسب قانوني و قضا شكيل زندگي و خانواده، حق تحصيل و ي
ز كودكان و  و محافظت ا رخورداري از كرامت انساني، حق حضانت  تحصيل رايگان، حق  ب
و ديگر  لم  رخورداري از محيط سالم و معيشت سا و  ب نوجوانان، حق تامين نيازهاي اجتماعي 

  .حقوق و تكاليف
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گستر   ي حقوق شهروندي و حقوق بشر ةآزادي در 

  ي حقوق شهروندي پيشينه

ن ميپيشينة حقوق شهروندي به طو در تمدن ولي . رسد ر جسته و گريخته به يونان بوستا
اطالق  نمي يونان و روم شهروند براي همه شد، فقط كساني شهروند به  ي ساكنان آتن و روم 

ري  شهر  برخاسته  حساب مي ز حق مشاركت در ساختار ادا رخوردار ا آمدند كه طبق قانون ب
روندان بودند يل تعد. از اراده شه و و به همين دل ز حقوق شهروندي  اد زيادي از ساكنان شهر ا

و  رجياني كه پدر  نظير بردگان، زنان، خا د،  مشاركت در امور سياسي و اجتماعي محروم بودن
د ن بيگانه بودن د . 2يا مادر شا ين سرزمين شهرون ين سان گروهي بزرگي از ساكنان ا به ا و 

 .شدند تلقي  نمي

خستين در اسالم به ن دي   قرن هجري، به دوران نظام سياسي كه پيشينه حقوق شهرون
ر مي)ص(حضرت محمد و . گردد آن را در مدينه تاسيس كرد ب م، شهروندان مدينه  نظا ين  در ا

نظام سياسي حضرت محمد بعيت رسمي  ر )ص(كساني كه با پذيرش تا  و تعلق خاطر به شه
زي سياسي مدينه الرسول  درآمده نوين مدينه به عضويت جامعه رغ ا  نژاد و مذهب،  بودند، فا

و بر دگي، تساوي در برابر قانون، برخوردار از حقوق  خوردار از حق كرامت انساني، مصوونيت زن
يي كه  آزادي هاي فردي و عمومي، داراي حق مشاركت در امور مهم اجتماعي بودند تا جا

يكي به ن و امر  از زشتي مشاوره و مشورت،  و بازداري  به ها، اصل عدم ضرر و عدم تجاوز   ها 
ن  ن، اصل عدم تحميل عقيده و آزادي مذهبي شهروندا حقوق و حريم خصوصي شهروندا

و  يهودي و مسيحي، با رعايت حقوق و آزادي ن، به عنوان اصول مهم  هاي ساير شهروندا
به چشم مي د پايدار در نظام سياسي و اداري حكومت مدينه    .خور

اشدين از جمله د  )ع(ر نظام حكومتي امام عليو همچنين شهروندان در دوران خلفاي ر
به حدي بود كه  د و نيز مشاركت مردم در ساختار قدرت  يفي بودن و تكال داراي حقوق 

و )علي(حضرت  در پروسه مشاركت و انتخاب مردمي، بيم آن را داشت كه دو فرزندش حسن 
روند)ع(حسين دست و پاي آنها ب ت و حضر. 3 در اثر ازدحام مردم براي بيعت و انتخاب، زير 
به پذيرش مسووليت اداري )ع(علي تخاب، حاضر   به وسيله مشاركت و حضور مردم در صحنه ان

ز . و سياسي جامعه گرديد نظامي، ا ري و  و شهروندان افزون بر حق مشاركت در ساختار ادا
ة  د، و حقوق شهروندي به انداز ساير حقوق شهروندي و تساوي در برابر قانون، برخوردار بودن

دو زن شهروند وارد شده بود آن چنان متاثر )ع( حضرت علياهميت داشت كه  از ستمي كه بر 
دوه فرمود د و ان بميرد سزاوار سرزنش «: گرديد كه از سر در ين ستم  ني از شنيدن ا اگر مسلما

هده و ذمي با گرايش . »و مالمت  نيست و آن دو شهروند يكي زن مسلمه و ديگري زن معا
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و  و هردو 4انديشه يهوديت بودند  رغ از مذهب و جنيست برخوردار از حق امنيت،  شهروند فا
دي در حكومت امام بودند   .حمايت شهرون

بالغيه)ع(و نيز حضرت علي به   اهميت رعايت حقوق شهروندي را در طي ا هاي رسمي 
رج  زد مي فرمانداران و واالليانش گوش م، شهروندان از دو گروه خا كرد، زيرا در ديدگاه اما

و نبودند، يا بر د و  واليان  نسان بودن و  انسانيت همانند همه، ا ني بودند و يا در خلقت  ن دي ادرا
به رعايت آنها مي ين5كردند زمامداران را ملزم  رغ از ا ر  ، فا د، مسلمان باشد و يا غي كه شهرون

ني به  و انسا در نظام سياسي آن حضرت از حقوق شهروندي  مسلمان، مسلمان و غير مسلمان 
ر بودندطور يكسان برخو   .ردا

به طور كالسيك در اواخر قرن  نقالب فرانسه پيدا شد و با 18اصطالح شهروند   با شروع ا
و كشور  د .  گرديدوارد ادبيات سياسي كشورهاي اروپاپيدايش انديشه ملت  اصطالح شهرون و 

ين و حق  نظيم قوان به كساني قابل اطالق بود كه حق مشاركت در ت د،  در ادبيات جدي
د . اكميت سياسي كشور داشته باشدمشاركت در ح لمرو شهر وار ز ق و به اين طور، شهروندي ا

افت   .عرصة كشور گرديد و توسعة مفهومي ي

اره اساسي حقوق شهروندي گز لمرو حقوق بشر و حقوق  در ق   ي مشترك 

وق شهروندي از گزاره وق  موضوعات حق وق بشر و حق هاي مهم و مشترك در قلمرو حق
ن جاي طرح اج. اساسي است لي حقوق شهروندي در قانون اساسي و جاي بحث تفصيلي آ ما

است   .در حقوق اساسي 
ر دارد  يكديگ حقوق بشر، حقوق اساسي و حقوق شهروندي ارتباط نزديك و پيوند عميق با 

دف به كار برده به گونه به جاي ديگري و نيز به صورت مترا ين سه مفهوم گاهي  اي كه ا
  .شوند مي

ا  ق حقوق شهرونديآزادي بارز ترين مصد

دي در عرصه   .هاي مختلف است يكي از بارزترين مصداق حقوق شهروندي، حق آزا
اساسي مطرح است جزء  حق آزادي همان سان كه در گستره ي حقوق بشر و حقوق 

دي نيز مي مهم لمرو حقوق شهرون   .باشد ترين ق
ز اين حيث قرار دارد كه بر زيرساخت ح حق آزادي در گستره قوق طبيعي و ي حقوق بشر ا
است استوار  ر لحاظ ديگر،  داراي . فطري بشر  نظر از ه نسان بودن و صرف  و انسان از جهت ا

و فارغ از لحاظ جنسيت، گروه، . حق آزادي و اختيار است و بر اساس سرشت انساني خود 
ت ز چنين حقي اس ن، و جغرافيا و سرزمين و قانون، برخوردار ا   .6نژاد، مذهب، زبا
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ين حيث جزء مهمو همين طور حق ز ا است كه   آزادي ا اساسي  ترين مباحث حقوق 
دي بيان و فكر و انديشه،  گزاره ركت، آزا نظير آزادي راي، حق مشا دي،  هاي حقوقي شهرون

و فعاليت آزادي تشكيل جمعيت رگزاري اجتماعات  هاي اجتماعي،  ها و احزاب سياسي، ب
رت و رفت وآمد،  آزادي تشكيل خانواده و مانند اينها فرهنگي و ديني، آزادي شغل، و مساف

اساسي دارد در حقوق  روشني    .جايگاه 
رفته و  دي در قانون اساسي كشور مورد عنايت قرار گ ز حقوق شهرون يكي ا آزادي به عنوان 
فغانستان، بر اساس ماده اول و دوم  نظام سياسي ا از اهميت خاصي نيز برخوردار است؛ زيرا 

به ملت و مردم جمهوري اسالمي تعريف شده و بر  اساس ماده چهارم، حاكميت ملي تعلق 
رغ از تعلقات نژادي،  است كه فا فغانستان  ن ملت ا افغانستان دارد، و شهروندان افغانستان هما
اعم از پشتون، هزاره، تاجيك، ازبك،  نستان،  افغا يي، همه مردم  مذهبي، سمتي، جغرافيا

پشه رتركمن، بلوچ،  ني، ايماق، عرب، ق ا يي، نورستا اقوام ر غيز، قزلباش، گوجر، براهوي و ساير 
و انتخابات شكل . گيرد در بر مي و اين حاكميت براساس مشاركت شهروندان و آزادي در راي 

د؛ چنان مي به آن اشاره شده 83كه در مواد فصل پنجم قانون اساسي از جمله در ماده  گير  
  .است

  مفهوم شناسي آزادي

د، نقيض بن لغويان، آزا و بي بند است7دهدر نگاه  آزادي ضد بردگي.  و به معناي رها   به 8و 
رهايي است   .معناي آزاد بودن و 

ان به دو مفهوم به كار رفته است يكي به معناي عدم تقيد و : آزادي در اصطالح حقوقدان
ني ر مادي و روا نظير فشا نع، زماني پيش مي. نبودن مانع،  د كه اراده ما ي  اي تحت تاثير ارادهآي

نسان طبق . و اين معنا نزديك به سلب سلطه فرد از فرد ديگر است.  باشدديگري و آزادي ا
ين اساس است كه هيچ كسي در انتخاب سرنوشت خويش تحت سلطه و اراده  اين معنا بر ا

  .9ديگري نيست
به موجب آن، انسان مي ز حقي است كه  يي و دوم آزادي عبارت ا يي خويش را  تواند توانا ها

ر ببرد،  ن، و سبب تضييع حقوق به كا دي ديگرا د آزا به شرطي كه موجب ضرر و يا تحدي
  .10شخص و يا اشخاص ديگر نشود

است بط و مكمل يكديگر  به هم مرت ري . هر دو معنا تا حدودي  زيرا داشتن حق و به كارگي
انع و تحت تاثير واقع نشدن اراده اخراي نبودن م   .ي ديگري است آن عبارت 
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آزادي شهرو  اكراه و اجباري بنابراين حق  در اعمال آن  است كه  ن داشتن حق  ندان، هما
بع اراده د و همچنين شهروندان تا ين. ي ديگري نيست وجود ندار وع حق  و از ا كه آزادي يك ن

و طلب است، پس آزادي شهروندان موجب يك نوع الزام و تعهد بر دولت و ديگران نيز  
  .شود مي

تآزادي جزء جوهره وجود آدمي و از حقوق  ن اس دي 11اساسي انسا ، زيرا انسان با آزا
است و خداوند انسان را آزاد آفريده است كه فالسفه و نيز اعالميه  ، چنان12سرشته شده 

د به دنيا مي نسان آزا   .13آيد جهاني حقوق بشر معتقدند كه ا

  انواع آزادي

و يكي از بنيادي رمان بزرگ بشري،  وق ترين مباحث حقوقي در حوزه  آزادي به عنوان آ حق
اگون مورد تجزيه  بين رفته و از منظرهاي گون وجه قرار گ الملل و حقوق داخلي همواره مورد ت

ني و اخالقي، آزادي  است، نظير آزادي فلسفي و تكويني، آزادي عرفا و تحليل واقع شده 
و  اعتقادي، آزادي مذهبي و فرهنگي، آزادي فردي و اجتماعي، آزادي سياسي  انديشه و 

تشريعي و حقوقي، آزادي بيان و قلمآزادي. اقتصادي  14.  

يعي بشر آزادي بارزترين حقوق طب  اصل 

به عنوان بارزترين حقوق طبيعي بشر، جايگاه ويژه اي در مجموعه حقوق بشر  اصل آزادي 
خستين ماده حقوق بشر و نيز ماده سوم آن بر اصل آزادي تكيه . دارد ن، ن هميت آ يل ا و به دل

است كه ا ميتمام«: كرده و گفته  به دني و حق  زندگي، «). 1ماده (» آيند  افراد بشر آزاد 
دوم( » آزادي و امنيت شخصي دارد  اشاره به آزادي فكر و 19 و 18و نيز در ماده ). ماده 

ن دارد لي حقوق مدني و سياسي تكيه   ميثاق بين19و 18و همين طور ماده . عقديه و بيا المل
دي است بر انواع آزا نموده    .هاي بشر 

يناص افرادي  ترين قاعده كه از مهم ل آزادي افزون بر ا ي حقوق طبيعي به شمار رفته و 
يعي را تنها در آزادي خالصه كرده د مانند هابز حقوق طب ن ني   ، از بارزترين ارزش15ا نسا هاي ا

دي عشق مي. است به اصل آزا   .ورزند و به همين دليل همه 

در نظام حقوق اسالم آزادي   جايگاه 

در نظام حقوقي اسالم از جايگاه وااليي برخور آزادي به عن اساسي انسان،  وان يكي از حقوق 
  .دار است
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ين افزون بر ا ، و به عنوان جانشين موجود 16كه موجود ستودني و برترين مخلوق  انسان 
تي17كامل مطلق، در قرآن توصيف شده و شرافت ذا د 18اي  و به خاطر كرامت    كه دارد مسجو

ن واقع گرديده است19فرشتگا ر و برخوردار از حق انتخاب  و 20، موجود آزاد، مختا و در افعال   
  . گيرد عقايد بر اساس شناخت و اراده تصميم مي

و برهمين اساس او در . بشر در نظام حقوقي اسالم  سرشت او با آزادي تكوين يافته است
است ني برخوردار  بدترين راه از آزادي فلسفي و تكوي د. انتخاب بهترين و يا  و و  ر انتخاب حق 

هي هرگز مجبور نيست است چنان. يا گمرا د فرموده  ن «: كه خداون ما راه را براي انسان نشا
است) و در انتخاب گمراهي(يا شاكر ) در انتخاب حق(داديم، و او  اسپاس    .21»يا ن

اسالم، آزادي جوهره نسان را مي در نظام حقوقي  سازد، و موجب كرامت و سبب ي اصلي ا
اجبار عقيده ناصحيح شمرده شده . گرددز ساير حيوانات ميامتياز او ا ين مبنا تحميل و  و بر ا

دو تنها انديشه بگير يمان شكل  يار، شناخت و ا و اين . 22اي ستودني است كه بر اساس اخت
ني و فطري خود، يا راه صواب را انتخاب مي دي تكوي كند و يا راه  بشر است كه بر مبناي آزا

هي گرايش مي  گرايش مييا به ايمان. خطا را د، يا به كفر و گمرا د ياب ا . 23ياب و خداوند بشر ر
است آفريده  د، و خود مسوول انتخاب  و هيچ كسي نمي. چنين  و بگير ا از ا تواند حق انتخاب ر

  .خويش است
به  ن را  است، كسي حق ندارد، انسا دي  نظام حقوقي اسالم، اصل اوليه براي بشر، آزا در 

استبردگي بكشد، آزادي ه يل . م  حق انسان است و هم يك تكليف بر او  به همين دل و 
د، به فرمودة امام علي كسي  نمي بساز آدم، كسي را برده و يا «: )ع(تواند خود را برده ديگري 

ت، همه مردم آزاده ين24»اند كنيز نزاييده اس و به همين جهت، آن حضرت از ا د    كه كسي خو
و نكوهش هي  ي ديگري مباش،  بنده و برده«:  كرده و فرموده استرا برده ديگري قرار دهد ن

وند ترا «: كه امام شافعي توصيه كرده است و چنان. 25»خداوند ترا آزاد خلق كرده است خدا
است، پس چنان باش، كه خداوند ترا خلق كرده است ين همان چيزي . 26»آزاد آفريده  و ا

ه، به طو است كه حقوق بشر مدرن، پس از گذشت قرن و ها تجرب اقص به آن رسيده و   ر ن
ته  به دنيا مي«گف است نمي»  آيد كه بشر آزاد  و . گويد كه خدا بشر را آزاد سرشته  و تكوين 

است ا چنين آفريده  لق او وي ر و انتخاب است كه خا آزادي  اساس  و بسي . خلقت بشر بر 
ن دو است ميان آ   .تفاوت 

يي انسان تالش،اسالم در روزگاران بسيار دور ترين  داري، بزرگ  كرد و با برده براي رها
يماري  ي ديرينه معضل پيچيده ين ب د، و براي درمان ا ي بشري به بهترين وجه مبارزه كر
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رگزيد، و در همان آغاز ظهور، با تكيه به اصول عدالت و   ول و تدريجي را ب كهن، درمان معق
ني و نو نظام انسا و پا فشردن بر اصل برادري و برابري،  ني،  د كرامت انسا ا بنيان نها ني ر ين جها

و انسان نسان تالش كرد،  دي ا و آزا يي  و  ها را همچون دندان و براي رها نه مساوي  هاي شا
د، و انسان وي را مردود اعالم كر امتياز نژادي و قبيل د، و  و  برابر خوان رغ از جنسيت  ها را فا

ا از خاك خ و آفرينش همه ر نست،  خلقت  ني دا احد انسا دنژاد، داراي سرشت و ،  برتري 27وان
ني  به لحاظ داشتن خصلت نيك انسا ا بر ديگري جز  و .  نفي كرد) تقوا(يكي ر آزادي تن 

ركت انسان را در قالب . انديشه را به ارمغان آورد به عنوان اصل ) وامرهم شوري بينهم(مشا
اكراه في الدين(و با اصل . بنيادين ساختار سياسي در دولت اسالمي مطرح كرد ر آزاد) ال  ي ب

اگون پديد آورد،  هاي فردي و عمومي را در عرصه عقيده و انديشه پا فشرد، و آزادي هاي گون
در تضاد باشد جز آن ا حقوق ديگران  ني و يا ب با اصول و كرامت انسا   .28كه 

آزادي عوامل محدودكننده   ي 

ين است، و طبق اسناد و معاهدات ب لي و نيز به مو انسان با آنكه آزاد آفريده شده  لمل جب ا
آزادي ز انواع  اساسي كشورها، برخوردار ا ين حق به  حقوق  هاي فردي و عمومي است، ولي ا

ا هيچ گونه عوامل تحديد كننده ا نيست كه ب ز آزادي، . اي مواجه نباشد اين معن استفاده ا سوء 
ني، تجاوز به حقوق  به كرامت انسا ديتعدي  يگران، ايجاد هرج و و آزا به خطر هاي د مرج و 

مل تحديد كنندهمنيت و آسايش عمومي را ميانداختن ا   .ي آزادي به حساب آورد توان از عوا
لق  د خا است؛ زيرا خداون د شود ممنوع  تعدي به حق خداون و همين طور آزادي كه موجب 
و  ن را آزاد  است، و هرچند خداوند انسا ر او  مالك و صاحب اختيا است؛ و  ر بشر  دگا و آفري

ز مختار خلق كرده است، ولي اطاع و يك حق است، و سوء استفاده ا د يك تكليف  ت از خداون
مل تحديدكننده ي آزادي  آزادي كه منجر به عصيان و سركشي در برابر خداوند بشود، از عوا

در نظام حقوقي اسالم مشروع نيست   .است؛ زيرا چنين آزادي 
ين لمللي و قوانين داخلي كشورها مطل و همين طور حق آزادي انسان در اسناد ب ق و بدون ا

ا نظم و مصالح عمومي، و يا مشروط به عدم . قيد و شرط نيست رت ب بلكه محدود به عدم مغاي
اشند تعدي و مغايرت با حقوق ديگران و اخالق جامعه مي مي كه . ب شخص آزاد است تا مادا

مي كه  ت تا مادا د اس ن را مورد تعدي قرار ندهد، شخص آزا و كرامت انساني ديگرا حقوق 
نكندسالمت اخال ا . ق عمومي را خدشه دار  مي كه امنيت عامه ر است تا مادا شخص آزاد 

  .مواجه با خطر نسازد
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 هركس در اجراي حقوق و – 2...«: گويد  اعالميه جهاني حقوق بشر مي29 ماده 2بند 
بع محدوديت استفاده از آزادي اً به  هاي خود فقط، تا هايي است كه به وسيله قانون منحصر
ديمنظور تامين شن يي و مراعات حقوق و آزا و براي رعايت مقتضيات صحيح  اسا هاي ديگران 

وكراتيك وضع گرديده است يط يك جامعه دم   .اخالقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرا
دي- 3 تواند برخالف مقاصد واصول ملل متحد  ها در هيچ موردي نمي  اين حقوق و آزا

  .»اجراءگردد
ين18و همين طور ماده  لي حقوق مدني و سياسي، آزادي مذهب و معتقدات   ميثاق ب المل
به موجب قانون پيش را تابع محدوديت نسته كه  و براي حمايت از  هايي دا بيني شده باشد، 

وق و آزادي هاي اساسي ديگران ضرورت داشته  امنيت، نظم، سالمت، يا اخالق عمومي ياحق
  .باشد
ين مي لي هم بر بينيم كه در اسناد و متون ب لمل اي محدوديت آزادي معيار ذكر شده و نيز ا

يقه و تفسيرهاي غرض اعمال سل روشن باشد تا از  است كه معيارها  وگيري  تصريح شده  آور جل
  .شود

نظر  يط و معيار زير در  ن، شرا اساسي كشور ما نيز، براي محدويت آزادي شهروندا در قانون 
  :گرفته شده است

احكام قانون باشد  آزادي - 1   ).36 و 35ي   و ماده2ي   ماده:رك(ها در حدود 
اسالم نباشد، چنان - 2 احكام دين مقدس  ز ماده  دوم مخالف معتقدات و  ين شرط ا كه ا

آيد، زيرا بر اساس ماده دوم قانون   قانون اساسي به دست مي35ي  دوم و نيز از مفهوم ماده
احكام دين مقدس اسالم باشد،  اساسي، هيچ قانوني نمي پس تواند مخالف معتقدات و 

دي آمده محدود به عدم  آزادي ين عا اساسي و ديگر قوان هاي قانوني شهروندان كه در قانون 
است، و بر اساس مفهوم ماده م اسالم  اعتقادات و احكا احزاب 35ي  مخالفت با  دي  ، آزا

هاي قانون  افغانستان، مشروط به عدم نقض احكام دين مقدس اسالم و نصوص و ارزش
است  .اساسي 

ر ضد م - 3 ن نباشد سوم ب  و 23ماده : رك(صالح عامه و در تعارض و تضاد با آزادي ديگرا
 ).35ماده 

ون اساسي در قان آزادي شهروندان   حق 

دي در قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد، ولي مهم ترين آن در قانون  حقوق شهرون
ب حقوق اساسي و وجاي«به خصوص فصل دوم آن كه تحت عنوان . اساسي بيان شده است
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دي» اتباع  ين فصل، حقوق و آزا و  به بيان حقوق شهروندان پرداخته است و در ا هاي فردي 
ز ميان آنها مي است كه ا به رسميت شناخته شده  د ذيل  عمومي براي شهروندان  به موار توان 

  :اشاره كرد
بعيض در ميان شهروندان – 1   ؛)22ماد( حق مساوات و نفي امتياز و ت
تمام شهر– 2   ؛)22ماد (ندان از حقوق و تكاليف مساوي و برابر  برخورداري 
  ؛)23ماده ( برخورداري از حق حيات و زندگي – 3
  ؛)24ماده ( برخورداري از حق كرامت انساني و مصوونيت – 4
ص ت و بييبرا« برخورداري از اصل – 5 ين» گناهي اشخا كه خالف آن به وسيله مقام  مگر ا

  ؛)25ماده (صالحيت دار اثبات گردد 
و اصل منع تعقيب و .  اصل منع تعقيب و توقيف به وسيله جرم اشخاص ديگر– 6

  ؛)26 و 27ماده (بازداشت، مگر طبق قانون 
ده ( اصل قانوني بودن جرم و مجازات – 7   ؛)27ما
له – 8  اصل عدم سپردن شهروندان به دولت خارجي به علت اتهام، جز به اساس معام

اشد  ينهاي ب بالمثل و يا به موجب پيمان فغانستان به آن پيوسته ب لي كه ا   ؛)28ماده (المل
  ؛)28ماده ( اصل عدم سلب تابعيت از شهروندان – 9
رج – 10 ا خا به داخل و ي روندان    ؛)29ماده ( اصل عدم تبعيد شه
اشد – 11 نساني مخالف و در تضاد ب   ؛)29ماده ( اصل منع شكنجه و تعذيب كه با كرامت ا
ر و آزادي– 12 اعتبار آن از  اصل اختيا ر، و شهادت، و عدم  ن در اظهارات، اقرا  شهروندا

اجبار  اكراه و    ؛)30ماده (روي 
اع و اثبات حق – 13 دف   ؛)31ماده ( حق انتخاب وكيل براي 
آنها   حق شهروندان بي– 14 و اثبات حق  اع  بضاعت بر دولت براي تعيين وكيل براي دف

  ؛)31ماده (
لمات و مراسال– 15 و مخابرات ميان متهم و وكيل و مصوونيت آنها از  حق محرميت مكا ت 

تعرض    ؛)31ماده (هر نوع 
دي از اشخاص مديون 16   ؛)32ماده ( ـ حق عدم سلب آزا
  ؛)33ماده ( حق آزادي در انتخاب كردن و انتخاب شدن – 17
م و – 18 رعايت احكا با  تصوير و نيز ساير وسايل ارتباطي،  وشته،   حق آزادي بيان، گفتار، ن
  ؛)34ماده (انين و مصوونيت آنها از هرگونه  تعرض قو
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بق قانون – 19   ؛)35ماده ( حق تاسيس انجمن و جمعيت و حزب مطا
تظاهرات براي تامين خواسته و مقاصد مشروع، طبق – 20 ر پايي اجتماع و برگزاري   حق ب
  ؛)36ماده (قانون 
وب باشد و يا به   آزادي و محرميت مراسالت، مخابرات شهروندان اعم از اين– 21 كه مكت
و  وسيله تعرض  آنها از هرگونه  يگر وسايل ارتباطي باشد و مصوونيت  ي تلفون، تلگراف و د

به وسيله قانون    ؛)37ماده (تفتيش مگر 
له هر – 22 به وسي  مصوونيت مسكن و منازل شهروندان از هر گونه تعرض و تفتيش 

به جز از مواردي كه در قانون تصريح به شخصي كه باشد، اعم از ماموران دولت و يا غير آن، 
است اشخاص شده  زل    ؛ و)38ماده (مثل جرم مشهود . دخول  منا

اي از كشور، مگر مناطقي كه قانون   حق آزادي سفر و انتخاب مسكن در هر منطقه– 23
  ).39ماده (آن را ممنوع اعالم كرده باشد 

اساسي   ديگر فصلو نيز ديگر مواردي از حقوق شهروندان كه در فصل دوم و هاي قانون 
يم. ذكر شده است تمامي آنها نيست م بردن  ا فعالً در مقام بيان و نا ن . كه م در صدد بيا و تنها 

ز  اساسي و حقوق بشر هستيم كه در موارد مختلف ا و بررسي حق آزادي شهروندان در قانون 
به آنها اشاره گرديده است   :جمله در موارد ذيل 

د-  1 ون اساسي ر مقدمهآزادي شهروندان   ي قان

ز مواد  مقدمة قانون اساسي هرچند جزء مواد قانوني به حساب نمي هميت كمتر ا آيد، ولي ا
قانوني نيز ندارد، زيرا مقدمه و پيشگفتار قانون اساسي، بسترسازي براي ورود به متن قانون 

اشاره به مهم است اساسي و  انون اساسي  دكردي ا. ترين مواد ق ز حقوق اساسي و از اين رو يا
ن  دي در ميا هميت حق آزا آزادي در مقدمه، نشان دهندة ا شهروندان به خصوص تامين حق 

دي شهروندان، . ساير حقوق شهروندان است لي در حق اختيار و آزا زيرا هرگونه خدشه و خل
بگذارد مي دي  وق شهرون ر مطلوب در ساير حق د تاثير غي ز رسالت . توان به همين دليل يكي ا و 

اساسي، طبق آنچه كه در مقدمه آمده و اهدا ني و تامين «ف قانون  حفظ كرامت و حقوق انسا
اساسي مردم آزادي و «و تامين آزادي شهروندان پس از . است» ها و حقوق  حفظ كرامت 

اساسي انسان تشكيل مي كه مهم» حقوق  ذكر شده است ترين اصل حقوق بشر را    .دهد 

   آزادي حق طبيعي شهروندان-  2

يعي و خدادادي هر انسان است، هر انساني حق آزادي دارد و جز در مواردي آزادي ح ق طب
استثنا شده  اعالميه جهاني 3ي   و ماده1ي  ماده. شود اين حق را از او سلب كرد  نمي،كه 
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ين9ي   ماده1 و بند 8ي   ماده2 و 1حقوق بشر، و هم چنين بند   لي حقوق مدني   ميثاق ب المل
استو سياسي، بر آزادي ان نموده    .سان تاكيد 

نستان، از آزادي شهروندان، به عنوان حق طبيعي آنها سخن 24ماده   قانون اساسي افغا
ر . گفته است آزادي را به عنوان حق طبيعي بشر، اعم از شهروند و غي ن،  االتر از آ لكه ب و ب

د، شناخته است   .شهرون

مشاركت و اعمال حق حاكميت شهروندان  -  3 در   نقش آزادي 

ن در ساختار سياسي و اداره عمومي كشور، يكي از حقوق شهروندي حق  مشاركت شهروندا
و   اعالميه21كه ماده  چنان. آيد به حساب مي ز حقانيت مشاركت مردم  ي جهاني حقوق بشر ا

ندگان،  اعمال حاكميت در حكومت كشورشان، يا به طور مستقيم و يا از طريق انتخاب نماي
د. سخن گفته است اعالميه38، و 34، 32، 14، 20 و نيز موا و    وق بشر،  يي حق يكا ي آمر

ين25ي  ماده لمللي حقوق مدني و سياسي، و همچنين ماده   ميثاق ب ول 3ا  پروتكل ا
يي حقوق بشر و ماده  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، از مشاركت مردم 16ي  كنوانسيون اروپا

  .اندي شهروندان سخن رانده و ابتناي قدرت بر اراده
ي امور عمومي و اعمال  در افغانستان نيز يكي از حقوق شهروندان، حق مشاركت در اداره

بق ماده . نقش در ساختار سياسي كشور از طريق انتخابات است و 1زيرا دولت افغانستان مطا  
ن 2 نگر نقش شهروندا  قانون اساسي، دولت جمهوري اسالمي است كه قيد جمهوريت آن، بيا

است ن 4ي  و طبق ماده. در تاسيس دولت   اين قانون، حاكميت ملي در افغانستان به شهروندا
د، و آنها به شيوه د  كشور تعلق دار به طور غير مستقيم از طريق نمايندگان خو ي مستقيم و يا 

به اعمال حاكميت مي كه آنان را بر مي   .پردازند گزينند، 
تن ماده و 2 و 1ي  با در نظر گرف دي در مشاركت شهروندان روشن  نقش بارز اختيار و آزا4 

است، و اگر اختيار و انتخاب از شهروندان سلب گردد، جمهوريت و اعمال حاكميت ملي 
ا شكل و مفهومي ندارد، زير ر  و اعمال حاكميت ملي تنها بر مبناي اختيا گيري جمهوريت 

اكراه در نحوه آزادي شهروندان مي ر و  اعمال جب بگيرد، و هرگونه  مان  شاركت، ي م تواند سا
ال ببرد مي ر سو ز اعمال حاكميت ملي را زي د مشروعيت جمهوريت و ني يل . توان و به همين دل
ي شهروندان در  براي همه» حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را« قانون اساسي 33ي  ماده

است نموده  و مقرر  ا «: نظرگرفته  ن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دار اتباع افغانستا
و يا اجباري در » باشند مي اكراه  يي براي  ين ماده، با داشتن حق انتخاب، جا و طبق مفاد ا
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است كه انتخابي انتخاب كردن و يا انتخاب شدن نمي نحوه ر ماند، زيرا انتخاب در جايي  گ
اشد اكراه ب   .داراي آزادي كامل و فارغ از هرگونه  جبر و 

  آزادي و حق راي-  4

ول حاكميت ملي و مشاركت مر دم در تعيين سرنوشت خويش از طريق انتخاب با قب
اي ملي، آزادي شهروندن در انتخاب كردن و انتخاب  نمايندگان خويش در شور زمامداران و 

نمودي بارزي از حكومت مردمي است است و آزادي از الزمه. شدن  زيرا حق راي . ي حق راي 
ت وسيله و اين حق بدون اي براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و ساختار قدرت اس  ،

  . برابر با عدم مشاركت است،حق آزادي مفهومي ندارد، و مشاركتي از روي اجبار
است از جمله شرايط ذيل به شرايطي    :حق راي نيز منوط 

  عموميت راي) الف

است كه بايد  ي حقوق شهروندي و مشاركت عامه الزمه ين  وشت، ا ي مردم در تعيين سرن
اشد ميراي عمو ي شهروندان بدون  ي شهروندان را در بر بگيرد، و همه  همهاي كه  به گونهب

تصادي و سني بتوانند در انتخابات  هيچ گونه اعمال تبعيض نژادي، زباني، مذهبي، جنسي، اق
بگيرند   .سهم 
د، تنها سه گروه  محروم 13ماده بر اساس   قانون انتخابات، عموم شهروندان حق راي دارن

اي هستند ني ك: از حق ر بات سن يكي كسا اشند، دوم 18ه در روز انتخا نكرده ب ا كامل   سال ر
ا دارا نباشند و به حيث پناهنده در كشور زندگي كنند نستان ر فغا و سوم . كساني كه تابعيت ا

به حكم محكمه ز حقوق مدني و سياسي محروم باشند كساني كه    . ي ذيصالح ا
به طور مس د، عموم شهروندان از حق راى  ين سه مور   .اوي برخوردارنددر غير ا

نظر داشته و مقرر نموده است 83 و 61ي  ماده اساسي نيز حق راي را براي عموم در   قانون 
ه  االترين فرد در راس قويه مجريه و نيز اعضاي پارلمان ب كه هم رييس جمهور به عنوان ب

ي راي عمومي شهروندان به طور  ترين مرجع در امر قانونگذاري به وسيله عنوان بزرگ
  . شوند قيم انتخاب ميمست

  آزادي راي) ب

نه، سري 83 و 61ي  بر اساس ماده به طور آزادا اي  و اعمال حق ر   قانون اساسي، مشاركت 
ه انجام مي د و مستقيم، بدون اجبار و اكرا   .گيرن
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له61ماده   رييس «ي مردم مقرر داشته كه   قانون اساسي در انتخاب رييس دولت به وسي
اكثريت بي ن از طريق راي گيري آزادجمهور با كسب  اي دهندگا يصد از ر ه ف . ش از پنجا ..
  .»گردد سري و مستقيم انتخاب مي

نمايندگان مجلس به وسيله83و نيز ماده  اساسي در مورد انتخاب  ي مردم مقرر   قانون 
است كه ز طريق انتخابات آزاد«: داشته  وسط مردم ا انتخاب ... اعضاي ولسي جرگه ت

  .»گردند مي
به وسيلهآزادي راي يي است كه اراده راي شهروندان  در جا د، تطميع و تبليغات    ي تهدي

ا آزادي كامل بتوانند راي  اجبار كننده ب مل  رغ از هرگونه عوا ر نگيرد و فا ذب تحت تاثير قرا كا
  .مورد نظرش را بدهند

    آزادي بيان-  5

در قالب آزادي سخن، يكي از حقوق و آزادي  آزادي قلم، هاي شهروندان، آزادي بيان، 
رسانه و آزادي ساير    .هاي گفتاري، نوشتاري، تصويري و الكترونيكي است آزادي مطبوعات 

به  اقدام  ا است كه هر شهروندي بتوانند بدون خوف و هراس  ين معن آزادي بيان به ا
بكند به انتشار و بيان آن  فكار و اقدام    .فراگيري اطالعات و ا

اسناد حقوق آزادي بيان در مجموعه د توجه قرار گرفته و ماده ي  ي   اعالميه19 بشر مور
و ماده وق بشر  ماده   اعالميه19ي  جهاني حق يي حقوق بشر و  ي اسالمي   اعالميه22ي آمريكا

  .اند   قاهره، بر آن تاكيد كرده–حقوق بشر 
نه34ماده  و رسا وعات  دي مطب ن، آزا ه آزادي بيا اساسي در بار آنها   قانون  ها و مصوون بودن 
استاز ت تعرض مصوون است«: عرض چنين مقرر داشته  دي بيان از    .آزا

يل ديگر، با  هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله ر، نوشته، تصوير، و يا وسا ي گفتا
نمايد اظهار  ين قانون اساسي    .رعايت احكام مندرج ا

يه قبل بق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارا به هر افغان حق دارد مطا ي آن 
تي بپردازد   .»مقامات دول

ن، عدم تعرض و تسلط بر  ين ماده، اصل اولي حقوق شهروندي در باره آزادي بيا بر اساس ا
و  نه دولت و نه كسان ديگر نمي. آزادي بيان است ر، قلم، و مطبوعات  توانند، آزادي گفتا

نظر قرار بدهند رسانه د تعرض و يا زير  ن را مور اين حق، محدود به و البته . هاي شهروندا
ذكر شده است تي است كه در قانون اساسي  رعايت احكام و دستورا . حدي شده است، و آن 

توان رعايت مصالح عامه، كرامت انساني، و عدم تضاد و تعرض به معتقدات  كه از آن جمله مي
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م برد، چنان و احكام دين مقدس اسالم و حقوق و آزادي د ماده هاي ديگران را نا و 3 ي كه مفا  
  .كند  قانون اساسي چنين ايجاب مي24

ر، در قلم و مطبوعات و نشر دارد، تا  و گفتا آزادي در بيان  بنابراين، هر شهروندي حق 
ح  اشد، و همچنين مصال نداشته ب تعرض به كرامت و حيثيت انساني ديگران  مادامي كه 

دي ديگر به خطر مواجه نكند، و يا موجب تعارض و تعرض به آزا و . ان نگرددعمومي را 
اسالمي نباشد   .مخالف با عقايد و احكام 

ن، –ي اسالمي حقوق بشر   اعالميه22ي  ماده  قاهره، ضمن به رسميت شناختن آزادي بيا
است يطي كرده و گفته  بط و شرا   : آن را محدود با رعايت ضوا

مغاير با اصول شرعي نباشد آز) الف« نساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه  نه هر ا ادا
  .بيان كند

به كار خير فراخواند و از ) ب هر انساني حق دارد طبق ضوابط شرعيت اسالمي ديگري را 
  .كار زشت باز دارد

به ) ج ز آن و حمله  تي براي جامعه است، و سوء استفاده ا تبليغات يك ضرورت حيا
ه ايجاد اختالل در ار زي كه منجر ب ا  زشمقدسات و كرامت انبيا يا به كارگيري هر چي ها ي

اعتقاد شود، ممنوع است ن يا زيان يا متزلزل شدن  ا متالشي شدن آ   .متشتت شدن جامعه ي
وع ) د ر ن نگيختن ه ه برا زي كه منجر ب ا هرچي احساسات قومي يا مذهبي و ي نگيختن  برا

د، جايز نيست   .»حس تبعيض نژادي گرد
اساسي و ه ن براي شهروندان، هم از نگاه قانون  آزادي بيا م از منظر حقوق بشر بنابراين 

د، هر شهروندي نمي به حقوق و آزادي تواند، به بهانه حدودي دار ن  ي آزادي بيان،  هاي ديگرا
تعرض به كرامت ديگران شود، يا آشوب و فتنه و  تجاوز كند، و موجب توهين و  ه پا كند،  اي ب

يگران توهين كند   .يا به عقايد و انديشه د
اسالم با توجه به  ركه  آيهدر نظام حقوقي  ول فيتبعون «ي مبا يستمعون الق فبشر عباد الذين 

اول اهللا واولياحسنه  هم  ن ) 18 و 17ي  زمر آيه(» ك هم الوا االلبابيك الذين هدي آزادي بيا
ن پذير است  مكا ر در صورت ا و پيروي از بهترين گفتا است، زيرا انتخاب  محترم شمرده شده 

اشد، تا در ترا يسه و سنجش ميان گفتارها، بهترينش كه آزادي بيان وجود داشته ب زوي مقا
  .انتخاب گردد

ا شعار  لمشرك«اسالم ب هل ا ولو من ا حكمة ولو من السنة  « 29»خذوا الحكمة  خذوا ال
حكمة من حيث وجدتموها«، 30»المشركين ر ،31»خذوا ال ز غي اگيري حكمت ا و فر  آزادي بيان 
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د توجه قرار داده است  ين موضوعه ولي همان سان كه آ. مسلمان را مور ه قوان زادي بيان در نگا
ني نيز براي آن حد و مرزي شناخته شده است كه  د، در نظام دي بشري حدود و مرزي دار

  .طلبد بيان آن مجال ديگري را مي

ون-  6 ني در حدود قان اسم دي    آزادي مر

و اعالميه ر اسناد  ر شد، آزادي عقيده و بيان در اكث ن گونه كه ذك ين هما لي و ن هاي ب لمل يز ا
ز الزمه است، و ا به رسميت شناخته شده  ني است در قوانين كشورها    .ي آن آزادي مراسم دي

ده  يمات   اعالميه18طبق ما ر، وجدان و مذهب، شامل تعل ي جهاني حقوق بشر، آزادي فك
اجراي مراسم دين نيز مي و بر اساس آن، هركس مي مذهبي و  ين حقوق به  شود  تواند از ا

ر باشدطور فردي يا و جمعي  به طور عمومي برخوردا   .به طور خصوصي يا 
لي حقوقي مدني و سياسي، نيز بر آزادي ابراز مذهب يا 18ي   ماده1بند  ين المل  ميثاق ب

و  ا، در عبادات  به طور فردي يا جماعت، خواه به طور علني يا در خف معتقدات خود، خواه 
يمات مذهبي تكيه كرده است اعمال و تعل   .اجراي آداب و 

دي مراسم مذهبي را به صورت فردي، يا جمعي و نيز  رهپا اساسي كشورها نيز آزا اي قوانين 
است ن، در محدوده مقررات مربوط به نظم عمومي به رسميت شناخته  مثل . تعليم و تبليغ آ

انون اساسي كشور مالزي در 1ي  قانون اساسي كشور سويس در ماده  فصل دوم آن، و ق
  . آن13ي  ماده

يندر كشور ما ن، دين مقدس   نيز، با ا كه دين رسمي دولت جمهوري اسالمي افغانستا
است، ولي طبق ماده نظير پيروان هندو، 2ي  اسالم  اساسي، ساير پيروان اديان ديگر   قانون 

د  ني خو بل، ساكن هستند در مراسم دي ر كا نظي دكي در برخي از شهرهاي كشور  د ان كه تعدا
  .در حدود قانون آزاد هستند

به بر اسا ني شان  نظير مذهب تسنن و تشيع، در مراسم دي س ماده دوم، مذاهب اسالمي، 
فغانستان  د، زيرا آنان  پيروان دين رسمي ا ر . است) دين مقدس اسالم(طريق اولي آزادن بيشت

در پاره ت، ولي  تشيع مشترك اس ني دو مذهب تسنن و  اي از موارد ممكن است  مراسم دي
م مرا تفاوت يي در نحوه انجا   .سم، داشته باشند، و يا مراسم بالخصوصي مذهبي داشته باشندها

نظير مذهب تسنن وتشيع، در انجام مراسم  ين ماده، مذاهب اسالمي  به موجب مفاد ا
است ز آزادي برخوردار  اشند، در حدود قانون ا تفاوت با يكديگر هم ب اگر م زيرا . مذهبي كه 

نست افغا اسالمي  استهردو تابع دين رسمي دولت جمهوري    .ان 
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يي  نستان كه در اثر عدم آشنا افغا آزادي انجام مراسم مذهبي و ديني، در جامعه مثل 
اعث تحت فشار  صحيح از يكديگر باعث بروز تعصبات مذهبي، حتا گاهي تا سر حد تكفير، ب

ن  و در پاره. شدند هاي مذهبي مي قراردادن اقليت نظر مال وجا اي از موارد نيز مورد خطر از 
و مال خويش، مجبور ميگ قرار مي و  رفتند و به همين جهت براي حفظ جان  شدند تقيه 

  .مدارا بكنند
وق  ين معضله، و براي تامين حق و منطقي ا ول  ا، براي حل معق قانون اساسي كشور م
فغانستان را، دين مقدس  اسالمي ا ن، دين رسمي دولت جمهوري  مذهبي و ديني شهروندا

است و پيروان اد استاسالم قرار داده  م مراسم ديني شان آزاد قرار داده  ا در انجا و . يان ر
ده  دي در تطبيق فقه حنفي و جعفري در 2آزادي مراسم مذهبي طبق ما ، و همچنين آزا

امور قضايي و محاكم در احوال شخصيه، يكي ديگر از حقوق شهروندي قابل توجه در قانون 
نستان است كه در ماده  افغا   . آمده است131 و 130اساسي 

احزاب و جمعيت-  7   ها  آزادي در تشكيل 

ها به منظور تامين اهداف و مقاصد مادي و يا معنوي، و همچنين  آزادي تشكيل جمعيت
دي ز حقوق و آزا يكي ديگر ا است كه در ماده تشكيل احزاب سياسي   35ي  هاي شهروندان 

است ذكر شده    .قانون اساسي  
دي آزادي احزاب و جمعيت ينها در واقع مكمل آزا كه نشر عقيده و   بيان است، به دليل ا

به شكل صحيح انجام مي تي در جامعه  تشكيل جمعيت بيان انديشه در صور و  پذيرد كه  ها 
و  ن انديشه زماني در جامعه موثر است، كه از حمايت شهروندان  اشد، تبليغ و بيا احزاب آزاد ب

و احزاب و گروه ر باشد،    .ند چنين نقشي را بازي كنندتوا ها مي افراد وسيع جامعه برخوردا
جمن نظام ها، جمعيت امروزه تاسيس ان امر اجتناب  ها و احزاب سياسي، در  هاي مردمي 

يم به آراي مردم، در رژ ات و مراجعه  ر  ناپذير است، زيرا انتخاب هاي مردم ساالر كه ساختا
رقابت احزاب سياسي، و جمعيت رهنگي هاي ف قدرت مبتني بر مشاركت مردم است، از طريق 

دي، صورت مي   .گيرد و اقتصا
نظام ر ملي و  امروزه معموالً  به ظاه ز احزاب سياسي  ا تاثيرپذيري ا هاي جديد سياسي، ب
ين . گيرد مردمي،  شكل مي نظام مردمي، ا به سوي  استبداد،  و در كشورهاي در حال گذر از 

ر الزمي به شمار مي گونه آزادي د ها ام   .رو
بد ز است ا براي عبور ا هاي وحدت ملي، نيازمند  اد، ناامني، و براي تحكيم پايهكشور م

ر مردم در قالب احزاب، جمعيت جمن مشاركت بيشت و ان يي كه  ها،  است، ولي از آنجا ها 
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ها وكشورها، از طريق احزاب نقش منفي و ناخوشايندي در كشور ما داشته  معموال، قدرت 
و مصيبت مردم ما  كه بزرگ است، چنان ر ترين تراژدي قرن  در اثر دخالت و هجوم جماهي

ابسته شكل گرفت ز طريق احزاب و بق به كشور، ا استقالل و امنيت كشور به . شوروي سا و 
د تهديد و حمله قرار گرفت، چنان و مذهبي مور و عنعنات ملي  و  خطر افتاد، فرهنگ  كه آثار 

گيري  شكلهاي ناشي از ناامني و  و جنايت. پيامدهاي منفي دهه اشغال همچنان باقي است
بسته به شمار آورد كه تا كنون كشور همچنان در  تروريسم را مي احزاب وا توان از جمله آثار 

و اضطراب قراردارد هاله ء، ماده. اي از ناامني   قانون اساسي 35ي  به دليل همين پيامدهاي سو
به عدم  اسالم و مشروط  تشكيل احزاب سياسي را مشروط به عدم نقض احكام دين مقدس 

است  نصوص و ارزشنقض به خاطر پيش. هاي مندرج قانون اساسي كرده  بستگي  و  گيري از وا
لي  احزاب به خارج، تشكيل و فعاليت بع ما ني بودن تشكيالت و منا ها آنها را منوط به عل

احزاب و دسته. حزب كرده است نظامي  و نيز با اين شرط كه  اي اهداف  هاي سياسي دار
به. نباشد بستگي  اشد، و  فعاليت آنها و همچنين وا   احزاب سياسي و منابع خارجي نداشته ب

  .بر مبناي قوميت، زبان و مذهب نباشد
و تاسيس جمعيت قانون اساسي ضمن احترام به آزادي دي، تشكيل  ها و  هاي حقوق شهرون

است ين گونه شرايط . احزاب سياسي را مشروط به چهار شرط كرده  از جمله مقرر داشتن ا
نظر براي احزاب سي ن را در  ت كه قانونگذار آ اسي در وضعيت كنوني كشور امر الزمي اس

و آنچه كه  است، زيرا كشور بيش از هرچيزي به استقالل و وحدت ملي نياز دارد،  داشته 
تفرقه انداز،  وحدت ملي را تهديد مي به مسايل  من زدن  رج، و يا دا بستگي احزاب به خا كند، وا

من زدن به مسايل سمت يي، قومگر نظير دا بي ا هاي  گرايي، زبان و مذهب محوري و برتري طل
است. است ميقو   .همان چيزي كه وحدت ملي بيشتر از آن آسيب ديده 

اجتماع و تظاهرات-  8    آزادي 

روهي از افراد اطالق مي يي گ دل  اجتماع به گردهما گردد كه گروهي از شهروندان براي تبا
اع از اهداف و منافع نظر، مطرح كردن مشكالت اجتماعي و سياسي،  دف اعالم مواضع،   

مشترك و تامين اهداف و مقاصد، براي مدت كوتاهي در مكان و زمان معيني به صورت 
نمايش براي جلب . شوند محفل و مجلسي گردهم جمع مي ين اجتماع، در يك حركت  اگر ا و 

معابر و جاده م تظاهرات به خو توجه حكومت و مردم سرازير    .گيرد د ميهاي عمومي بشود نا
است، زيرا دولت حاكم براي  ر روشن حكومت مردمي  اجتماع و تظاهرات، از مظاه

تي را مي له شهروندانش فرصت و اجازه چنين اجتماع و تظاهرا و  دهد، تا به وسي ي آن نيازها 
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ر  به عنوان يك قدرت مها به طور مستقيم مطرح كنند، و  ا با حضور در صحنه  مطالبات خود ر
نمايندكننده، عليه گ بداد عمل  د  خواسته. رايش هيات حاكمه به سوي است و اعتراضات خو ها 

دولت اعالم كنند، تا  حضور مردم در صحنه، وسيله و  را در برابر  بي  ي مناسبي براي ارزيا
اشد يازهاي . تحليل دولت از مشكالت اجتماعي ب تن ن و هيات حاكمه بتواند با در نظرگرف

نظيم ظايف و خدمات خود وندان، وشهر را در جهت تامين نيازها و مطالبات مردم ت
دهي كند   .وسازمان

ها و  ي جهاني حقوق بشر در كنار آزادي گروه  اعالميه20اجتماع و تظاهرات در ماده 
رفته و همچنين ماده ر گ لي حقوق مدني و سياسي   ميثاق بين21ي  احزاب مورد تأكيد قرا لمل ا

يي حقوق 11ي  ، و نيز مادهحق تشكيل مجامع را به رسميت شناخته است  كنوانسيون اروپا
نظر قرار داده 1050بشر   آزادي اجتماعات را در صورتي كه مخل نظم عمومي نباشد، مورد 
نظير   الجزاير . است اساسي ساير كشورها؛   ين  ز قوان زي )55ي  ماده(و ني ، )28ي  ماده(، اندون
نسه )2ي  ماده(، كانادا )35ي  ماده(، چين )27اصل (ايران  ، )1881 قانون 1ماده (، فرا
نمارك )9ي ماده(مراكش    .اند ، مورد توجه قرار داده)79ي  ماده(، دا

و تظاهرات از جمله اساسي  اي حقوق و آزادي اجتماع  هاي مشروع شهروندان است و قانون 
ن، در ماده نستا به رسميت شناخته و 36ي  كشور افغا بق قانون  ، آن را بدون حمل سالح و مطا

ز، بدون  اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح«: رر نموده استمق آمي
اجتماع و تظاهرات نمايند   .»حمل سالح، طبق قانون 

ن به موجب ماده،   قانون اساسي حق دارند براي تامين اهداف مشروع 36بنابراين، شهروندا
ييي قانون آميز، با پرهيز از حمل سالح، در محدوده و صلح قدام به گردهما جمعات  ا ها، ت

ني  يه، و سخنرا اعالم نمايند و در قالب  رگزار  يي ب و تظاهرات و راهپيما و دايمي، بكنند  موقتي 
بكنند   .اعالم مواضع 

به  تي  ني را كه از مصداق بارز تجمعات موق تظاهرات خيابا كشورهاي دمكراتيك معموال 
ين . ندا آيد، براي شهروندانش آزاد اعالم كرده حساب مي است كه بروز و ظهور ا ولي روشن 

است، و در آن احتمال  و اعتقادي  ز مسايل حاد سياسي، اجتماعي  اشي ا گونه اجتماعات ن
بسا گاهي منجر به خشونت ميان گروه د، و چه  ا  لطمه به نظم عمومي وجود دار هاي رقيب و ي

ري اين گونه تجمعا. شود با نيروهاي امنيتي مي يماييو به همين جهت برگزا ها  ت و راهپ
ت، تا آنها براي  گاهي منوط به درخواست و دريافت مجوز از سوي مقامات ذي صالح اس

ا داشته باشند ني، آمادگي الزمي ر اگها ناگوار و ن ز بروز حوادث    .پيشگيري ا
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مراسالت-  9  محرميت     آزادي و 

ري ارتبا مكتوب، تلفن، تلگراف، پوست و نامه لكترونيكي، وسايل برقرا ط ميان هاي ا
به شمار مي د،  زمينه تبادل اطالعات و ارتباط را در  شهروندان، در سطح داخلي و خارجي  رو

اگون به وجود مي ميان اقشار مختلف در حوزه د، و به فعاليت هاي گون هاي مختلف  آور
ر آنها سهولت و سرعت مي نظاي تي و  تصادي، خدما خشد، و مصوونيت و محرميت  فرهنگي، اق ب

ن مبادالت ميمراسالت موجب د، و همچنين محرميت و مراسالت  رشد و اطمينا گرد
ني و حيثيتي  وجب تأمين امنيت روا دگي دارد، م شهروندان كه جنبه خصوصي و خانوا

  .گردد مي
اساس ماده ا بر  ر نيز امنيت و محرميت مراسالت ر  قانون اساسي براي 37ي  قانونگذا

است رفته    . شهروندان در نظر گ
ينآزادي و محرميت ز ا و مخابرات اعم است ا له  مراسالت  ي نامه، تلفون، تلگراف  كه به وسي

يل ارتباطي باشد و مراسالت شهروندان از هرگونه تعرض و تفتيش مصوونيت  و يا ديگر وسا
و ،31ي  و همين طور به موجب ماده. ي قانون دارد، مگر به وسيله   محرميت در مراسالت 

ز ين متهم و وكيل آن ني استمخابرات ب تعرض مصوون    .   در نظر گرفته شده  و از هر نوع 
دي  و عدم تجسس در باره35 و 31ي  ماده ر اصل آزا و ارتباطات   مبتني ب ي مراسالت 

يست، بلكه براي آن حدي  به طور مطلق از اطالق برخوردار ن شهروندان است، ولي اين حق 
ين است كه به موجب قانون مي ته شده است و آن ا شود، مراسالت و مخابرات  در نظر گرف

نظارت قرار داد ز . شهروندان را تحت كنترل و  ين صورت آزادي و محرميت مراسالت ني در ا
و مشروط است   .مثل ساير موارد ديگر محدود 

آزادي سفر و انتخاب مسكن-  10    حق 

خواهد حق آزادي سفر و حق انتخاب مسكن، به اين معنا است كه هرشخصي هر وقت ب
نمايدخل كشور رفت وبتواند در دا اختيار  يي كه مايل باشد، سكونت    .آمد كند، و در هرجا

ت و در اثر  دگي بشر اس ء نيازهاي مهم زن تگاه امروزه جز و انتخاب اقام آزادي سفر  حق 
نقل رخ داده، جهان تبديل به دهكده ني  تحوالتي كه در دنياي ارتباطات و حمل و  ي جها

يل تامين آزا به همين دل ن  دي در سفر و انتخاب مسكن، الزمهشده است، و  دگي انسا ي زن
ر، هيچ. گرديده است يل نياز به يكديگ به روي  گاه نمي و كشورها به دل تواند مرزهاي خود را 

د رج كشور بشون و خا به داخل  نع رفت و آمد  و ما   .ديگران ببندند 
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امتگاه و مسكن، مورد توجه اسناد و ميثاق رفت وآمد و حق اق لي  ينهاي ب حق آزادي  لمل ا
ا 9و ماده . قرار گرفته است يه جهاني حقوق بشر، تبعيد، توقيف و حبس خودسرانه ر اعالم  

ر كشوري آزادانه 13ممنوع كرده و ماده  ن، مقرر داشته كه هركس حق دارد كه در داخل ه  آ
ز  د، و هركسي حق دارد هر كشوري و ا نماي عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب 

به كشور خود بازگرددجمله كش   .ور خود را ترك كند و يا 
يي حقوق بشر و نيز مواد  ي هشتم اعالميه و همچنين ماده  ميثاق 13 و 12ي آمريكا

و مواد  بين لي حقوق مدني و سياسي،  و 2المل و 3   كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ناظر به 4 
است تخاب مسكن  اعالميه. آزادي رفت وآمد و ان د – حقوق بشر ي اسالمي و در   قاهره، در مور

است امتگاه چنين آمده    :آزادي رفت وآمد و حق انتخاب اق
رج « هر انساني طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل يا خا

تن مي رف و . تواند به كشور ديگري پناهنده شود كشورش دارد، و در صورت تحت ظلم قرار گ
اج بر آن كشور پناه يندهنده و هگاهي برايش فراهم شود ب است كه با او مدارا كند، تا ا . كه پنا

تكاب جرم طبق نظر شرع نباشد   .»با اين شرط كه علت پناهندگي به خاطر ار
در نظام حقوقي اسالم نيز هر انساني حق آزادي سفر و حق انتخاب مسكن در هرشهر و 

يي كه بخواهد دارد؛ زيرا نظام حقوقي اسالم مبتني بر ا و بر اين . صول جهان وطني استجا
است نسان مخلوق او  تعلق به همه. مبنا، زمين از آن خداوند است، و ا ن  و جهان پهناور  ي انسا

ت، و  هجرت حق مسلم آنها است،  و هر شهروندي در  ها دارد و در اختيار همه آنها اس
باشد حق سفر و سكونت دارد يل  يي كه ما   .32هرجا

است چنين)ص(در كالم رسول خدا و فرموده  ن شده است  بالد «:  حقي براي بندگان خدا بيا
است، و هرجايي را براي مسكن  د  وق خداون است، و بندگان خدا، مخل وند  ز آن خدا و شهرها ا
تگاه خويش  و اقامتگاه مناسب تشخيص داديد حق داريد، آنجا را به عنوان مسكن و اقام

  .33»انتخاب كنيد
نستا39ي  ماده فغا اساسي ا و انتخاب مسكن  ن، در باره قانون  ي حق آزادي سفر شهروندان 

احكام قانون «: ي كشور، چنين مقرر داشته است در هر نقطه بق به  فغان حق دارد مطا هر ا
ار كند، مگر در مناطقي كه قانون  نمايد و مسكن اختي ر  فغانستان در خارج از كشور سف خارج ا

است   .ممنوع قرار داده 
ب بق  د مطا به آن عودت هر افغان حق دار ه احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و 

  .كند
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رج كشور حمايت مي  نستان در خا فغا   .»نمايد دولت از حقوق اتباع ا
است طبق اين ماده، آزادي سفر و انتخاب مسكن حق همه تواند  و هركس مي. ي شهروندان 

نقطه ا در هر به هر  ر نمايد و ي ز كشور سف رج ا يي از كشور ي كشور  و يا در خا و جا  شهر 
هاي  بخواهد مسكن انتخاب كند، هرچند در گذشته به خاطر اعمال و حاكميت سياست

به هرجاي كشور   تبعيض روندان سلب شده بود، و  آميز، چنين حقي در عمل از بعضي شه
ند نمي رت كنند و يا مسكن انتخاب كن   .توانستند آزادانه مساف

و يا انتخا رفت وآمد  دي  ا و قيدي وجود براي حق آزا ب سكونت شهروندان، در قانون استثن
ا ممنوع اعالم كرده  است كه قانون آن ر و آن ممنوعيت سفر و سكونت در مناطقي  دارد، 

  .باشد

تخاب شغل-  11 در ان    حق كار و آزادي 

بق  دي مخيرند تا مطا ه اين معنا است كه هر شهرون ن ب ر و آزادي شغل شهروندا حق كا
اكنشي در برابر وضعيتي .  آن را انتخاب كندي خود خواست و سليقه قع و ين حق، در وا و ا
ره اي از گروه است كه براي پاره رخي كارها ممنوع و پا اجتماعي ب ها  اي از شغل هاي طبقات 

  .34شود مختص طبقات ممتاز جامعه شناخته مي
اجتماعي بر كار خاصي  ا گروهي  و اجبار فرد وي دي كار به معناي نفي تحميل  . استحق آزا

يط شغلي اجباري از عموم شهروندان است، تا  نفي ايجاد شرا و در حقيقت به معناي 
تن به كاري ندهد   .شهروندي به ناچاري 

ا اين همه بي است، ولي ب ر، هرچند كمتر از درامد ناشي از سرمايه  كاري،  درامد حاصل از كا
ر، مي و  و يا اجبار كا لي در تعادل اقتصادي ايجاد كند،  ر، نابرابري، تواند خل موجب پيدايش فق

دي در جامعه گردد تصا   .بحران و خالي اق
حميل كار اجباري، دولت را مكلف مي و منع ت سازد، تا  حق كار و حق انتخاب شغل 

و  زمينه د،  به وجود بياور روندان  هاي شغلي مناسب و انتخاب نوع شغل مورد عالقه را براي شه
ز بي و تحميل شغل را ا اجباري  د عالقه زمينه كار  د، تا شهروندان با انتخاب شغل مور ن ببر

تصاد در جامعه گردد يي اق   .اش، و فعاليت و كار موجب شگوفا
دگي شهروندان  روندان نقش عمده در ارتقاي سطح زن اشتغال مناسب براي شه ر و  حقوق كا

ودارد، اشتغال  بي، امنيت شغلي   زايي، حمايت از مزد و حقوق كارگران، و همين طور كاريا
دي سازنده را در پي دارد و موجب تامين رفاه عمومي و تحقق مبارزه با بي كاري، آثار اقتصا

  .گردد عدالت اجتماعي مي
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دي  هاي بين كشي در اسناد و مقاوله نامه كار اجباري و بهره لغا شده و آزا لي ممنوع و ا لمل ا
نه در برابر كار براي تامين نياز هاي خانواده و زندگي در انتخاب شغل و دريافت مزد منصفا

استيموافق ش رفته  ر گ د تاكيد قرا دون هيچ گونه تبعيضي مور ني به عنوان حق و ب و . ون انسا
با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد د كه   2كه بند  چنان. هركس حق دار

اعالميه23ي   ماده3 و 2، 1، و بند 21ي  ماده ين حق   استي جهاني حقوق بشر ناظر بر ا و .  
ين8 ماده 3نيز بند  اكيد دارد   ميثاق ب لمللي حقوق مدني و سياسي بر آن ت   .ا

اساس تعريفي ماده اجباري بر  اجباري، مورخ 29ي   مقاوله نامه2ي  كار  لغو كار   10 در باره 
تي است كه با تهديد به مجازات و بي1930ژوين  نفع به  كه شخص ذي آن ، عبارت از خدما

و رضاي خاطر به وي تحميل شودميل  م آن داوطلب باشد،    . براي انجا
اجباري در مقاوله امه كار  اجباري مورخ   در باره29ي   ن لغو كار  ين 10ي  ، و نيز در 1930 ژو

امه مقاوله باره105ي  ن اجباري مورخ   در  لغو كار  ين 20ي  است1975 ژو   .، لغو گرديده 
اسالمي حقوق بشر 13مادة  يه  اعالم دي انتخاب كار، تامين امنيت و   قاهره، در باره–  ي آزا

نفي كار اجباري و بهره د مناسب، و  رگران، دريافت مز ر  سالمتي كا ز مقرر داشته ب كشي ني
است، : كه اين م آن  ه انجا و جامعه براي هر كسي كه قادر ب دولت  كار حقي است كه بايد 

دي انتخاب كار شايسته را دارد . تامين و تضمين كند ني آزا اي كه هم  به گونهو هر انسا
ه . مصلحت جامعه برآورده شود يل رفا هر كارگري حق دارد از امنيت و سالمت و ديگر وسا

ا به  ا به كاري كه توانش را ندارد وادارش كرد، يا او ر اشد و نبايد او ر رخوردار ب اجتماعي ب
د يا از او بهره ه نمو  –از مرد يا زن  اعم –هر كارگري . كشي كرد يا به او زيان رساندكاري اكرا

بل كاري كه ارايه مي دالنه در مقا و  حق دارد كه مزد عا نمايد و از مرخصي  كند سريعاً دريافت 
استحقاقي استفاده كند پاداش شود كه در  در عين حال از او نيز خواسته مي. ها و ترفيعات 

ن و  ين كارفرمايا اختالف ب ن كار خود اخالص و درستكاري داشته باشد در صورت بروز  رگرا كا
به عدل،  اختالف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي  ين  دولت موظف است براي حل ا

ين به نفع طرفي عدول كند، دخالت نمايد بدون ا   .كه 
و اجبار آن 49 و 48ي  ماده نسته  روندان دا افغانستان، نيز كار را حق همه شه انون اساسي   ق

است وع كرده    .را ممن
ن آزاد  انتخاب 48طبق ماده  احكام قانون، براي عموم شهروندا و شغل و حرفه در حدود 

وع و غير مشروع 49ي  است، و بر اساس ماده اجباري بر شهروندان ممن حميل كار   هر نوع ت
رگر توسط قانون،. است ر و كا وق كا د تا حق ن حق دارن ز  و همين طور شهروندا  براي حمايت ا
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د، و بدين سان ماده  اع از حقوق شهروندي، در زمينه49  و48ي  آنها تنظيم شو ي   براي دف
رگران تكاليف جدي را متوجه دولت مي  را در 49 و 48ي  كند، تا مفاد ماده كار و حقوق كا

ها تحقق ببخشد رگران و امنيت و آزادي آن   .باره حمايت از كا
به مهم49 و 48ي  ماده ر و اشتغال  ترين حقوق شهروندي در زمينه  قانون اساسي  ي كا

و اش اره دارد، هم كار را حق هر افغان خوانده است، و هم انتخاب شغل و كار را آزاد دانسته 
رگر نظير ساعات  است، و هم تنظيم حقوق كار و كا وع كرده  هم تحميل كار اجباري را ممن

نسته است ا توسط قانون دا نظيم ساير اموري مربوط به كار ر ر، رخصتي با مزد، و ت   .كا
ا در  ين رفتن زيرساختامروزه كشور م زي  اثر جنگ و از ب ز هرچي يش ا تصادي، ب هاي اق

نهنيازمند به اشتغال هاي شغلي مناسب براي شهروندان و حمايت  زايي و به وجود آمدن زمي
و  و اين امر مي. از حقوق كارگران است طلبد تا دولت تدابير جدي را در باره حقوق 

رگر بسنجد آزادي روندان كا   .هاي شغلي شه

انتخاب وكيل -  12 در    آزادي 

هاي شهروندان، آزادي در گزينش و انتخاب وكيل براي دفاع و يا  يكي از حقوق و آزادي
ين حق در ماده . اثبات حق خويش در محكمه است انون اساسي چنين بيان شده 31و ا  ق

ا براي اثبات حق خود،  هر شخص مي«: است رفتاري، و ي م به مجرد گ دفع اتها تواند براي 
فع تعيين كندوكيل  ر . »مدا و اگر متهم و يا گرفتار، از حق آزادي در انتخاب وكيل برخوردا

و بدون  رفتاري ا و يا سبب حبس وگ اع صحيح، موجب تضييع حقوق  نباشد، در اثر عدم دف
و . گردد ارتكاب جرم مي تضييع حقوق  وي گيري از  و در نظر گرفتن چنين حقي، براي جل

و رفع ستم از متهمان است   .دفع 

يت آزادي شهروندان از تعرض-  13    مصوون

ن، 24ي  بر اساس ماده يعي بودن آ يل طب ن، به دل دي شهروندا انون اساسي، حق آزا  ق
ز شهروندان نمي است، و چنين حقي قابل سلب ا تعرض  و همچنين . باشد مصوون از هرگونه 

ندارد، مگر در صورتي كه ناقض مندرجات قان اعمال آن هيچ و گونه حد و حدودي  ون اساسي 
يگران گرددباشد ميمخالف مصالح عمو   . و يا باعث محدوديت  آزادي د

اشد، مديون بودن او موجب سلب و يا باعث  و نيز اگر شهروندي به ديگري مديون ب
مديون «:  قانون اساسي مقرر داشته است32ي  كه ماده چنان. گردد محدوديت آزادي او  نمي

يم كه  و بدين سان مي» شود آزادي وي نميبودن شخص موجب سلب يا محدود شدن  بين
ذكر شد، قابل محدوديت مي لي كه  روندان تنها به دالي   .باشد آزادي شه
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از آزادي شهروندان-  14 يت     حق حما

و .  قانون اساسي، دولت مكلف است كه از آزادي شهروندان حمايت كنند24ي  طبق ماده
و كند كه در جهت تامي اين تكليف دولت را ملزم مي ن آزادي شهروندان هيچ گونه مسامحه 

نگاري از خود نشان ندهد سهل ا . ا دي شهروندان ر يي كه حق آزا مل و خطرها و با هرگونه عوا
مقابله بر خيزد به  ا به مخاطره بيفگند  به عنوان يك وظيفه . تهديد كند و ي ن را  و حمايت از آ

  .خطير و رسالت مهم براي دولت تلقي كند

  نتيجه 

چه كه در باره حقوق و آزدياز مجموع آ به  ن وق بشر  روندان در قانون اساسي و حق هاي شه
به دست مي ر بحث شد  دي: آيد كه اختصا وق و آزا و  حق اسناد  اساس  هاي شهروندان هم بر 

ز  اعالميه فغانستان آمده، ا آنچه كه در قانون اساسي ا وط به حقوق بشر و هم طبق  هاي مرب
است ن  ه خوبي از حقوق و آزديو ب. اهميت خاصي بر خوردار  هاي فردي و عمومي شهروندا

در عرصه مشاركت، حق  به خصوص از حقوق و  آزادي. حمايت شده است هاي شهروندان 
دي عقيده، آزادي تشكيل جمعيت احزاب، آزادي اجراي مراسم  رأي، آزادي بيان، آزا ها و 

ا و تظاهرات، آزادي و محرميت مراسالت و مخابر ر و انتخاب مذهبي، اجتماعات  ت، آزادي سف
نظاير آنها ر و  دي شغل و كا   .مسكن، آزا

ز انواع حقوق و آزادي ري شهروندان ا ها، بدون محدوديت و  و نيز به دست آمد كه برخوردا
تعدي به كرامت، حقوق و آزادي ن، عدم  مانع نيست، بلكه عواملي از قبيل عدم  هاي ديگرا

به خطر انداختن امنيت ووايجاد هرج  اي  تواند باعث محدوديت پاره  نظم عمومي، ميمرج و 
كه تعدي از نصوص و مندرجات  هاي فردي و عمومي شهروندان بشود، چنان از حقوق و آزادي

د كننده آزادي  ز عوامل تحدي م دين اسالم ا احكا و  ض معتقدات  و نق لفت  و مخا اساسي  قانون 
به حساب آمده است   .شهروندان 
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ودولت، پيشين، ص: رك  .  2 شهروند   ، للو تهران، . 8روبر پ ريزي،  ي پا ترجمه باستان ، 1370ارسطو، اصول حكومت  آتن، 
يزان،  14ص  تهران، نشر م سي،  ايسته هاي حقوق اسا   .116 – 115، ص 1382، ابوالفضل قاضي، ب

تحق . 3 ي،  بالغه، خطب االمام عل ، ج ينهج ال مام شيخ عبده، بيروت، دارالمعرفة   .36، ص 1ق ا
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بده، نهج  . 4 محمد ع مام شيخ  بالغها يشين، ج ) خطب امام علي( ال   .68، ص 1پ
مالك اشتر  . 5 ي به  مام عل نيد به فرمان تقنيني ا ه ك مه (نگا ، نهج البالغه) 53نا بده مام شيخ محمد ع مام علي( ، ا ) خطب ا

(84، ص 2پيشين، ج    ).110 – 82ص  
يشين، ص  .  6 ودولت، پ وند  شهر لو،  پل وبوسالو بوسچك، فرهن. 9روبر  لدمو  ترجمه علي رابرت ب ملل،  حقوق بين ال گ و 

تهران، نشر قوس   ، پارسا   .24، ص 1375رضا
7 .  ، يل فراهيدي كتاب العين، دارالهجرة، چ دوم   .24، ص 3، ج 1409خل
تاج العروس، بيروت، مكتبة الحياة، ج  . 8 يدي،  مرتضي زب   .7، ص 3محمد 
مل: ر ك   . 9 حقوق بين ال سالم و  ، ا حوزه و دانشگاه تر همكاري  چ اول، دف تهران، سمت،    .144، ص 1377ل عمومي، 
يزان، چ اول، : ر ك   . 10 تهران، نشر م سي،  و آزادي هاي سيا حقوق بشر  شمي،    .208، ص 1384سيد محمد ها
ند الف، .  11 ه يك ، ب ي ماد سالم   .250اعالميه حقوق بشر ا
يروت، دارالمعر .  12 ، ب بده يق امام شيخ ع ج نهج البالغه، خطب االمام علي، تحق   .51، ص 3فة، 
يك  .  13 ماده  حقوق بشر  يد نسبت «اعالميه جهاني  و با ا هم برابرند  ز لحاظ حقوقي ب و ا ي آيند  يا م م افراد آزاد به دن تما

ند رفتار كن ح برادري  ا رو گر ب يكدي   .»به 
ته است  مشهور فرانسوي گف نده گ«: روسو انديشمند  و را ب معه ا ي جا ول ست  را آزاد آفريده ا يده طبيعت انسان  ردان

تهران، انتشارات چهر، چ (» است زاده،  رداد اجتماعي، ترجمه زيرك    .16، ص 1385، 6مقدمه قرا
ه  . 14 شود ب مراجعه  ه در اين زمينه  يشين، ص : براي مطالع و آزادي هاي سياسي، پ هاشمي، حقوق بشر  سيد محمد 

سالمي،  تهر216 – 208 حقوق ا حوزه و دانشگاه، درآمدي بر  ، ، دفتر همكاري  سمت، چ دوم  و 250، ص 1376ان، 
چ .  251 موزشي و پژوهشي امام خميني،  مؤسسه آ ن الملل، قم،  ه حقوق بي توسع ر  سالم د بدالحكيم سليمي، نقش ا ع
تهران، گنج دانش، چ اول، . 309 – 306، ص 1382اول،   ، ائي، فرهنگ حقوق بشر   .79 – 69، ص 1376بهمن آق

و دانشگاه، در .  15 حوزه  تر همكاري  سالمي،  دف مدي بر حقوق ا تآ   .250، چ دوم، ص 1376هران، سمت، پيشين، 
ين« .  16 حسن الخالق يه » فتبارك اهللا ا نون، آ مؤم   .15سوره 
، آيه  .  17 ه سوره بقره يد ب جعه كن لمالئكة اني جاعل في االرص خليفة. (30مرا ربك ل   ).اذ قال 
زق« .  18 بحر و ر برو ال م في ال و حملناه نا بني آدم  قد كرم تفضيالول م علي كثير ممن خلقنا  م من الطيبات، و فضلناه » ناه

ه اسري، آيه    .70سور
يس« .  19 سجدوا آلدم فسجدوا االّ ابل لمالئكة ا ا  ل ه » واذ قلن ، آي قره   .34سوره ب
ه  . 20   .3سوره انسان، آي
يل اما شاكرا و اما كفورا  .  21 ه السب هدينا ا  ه انسان، آيه (ان   ).3سور
شد من الغيال اكراه في ال .  22 ه (» دين و قد تبين الر قره آي   ).256سوره ب
ن و من شاء فليكفر  .  23 ربكم فمن شاء فليؤم   ).26سوره كهف ، آيه (قل الحق من 
ناس كلهم احرار .  24 و ان ال و ال امة  بدا  ناس ان آدم لم يلد ع يها ال ، (» يا ا كليني، كافي، بي جا، دارالكتب االسالميه

چ دو، ج 1389   ).،69، ص 8، 
بد غيرك فقد جعلك اهللا حرا« .  25 يشين، ج (» ال تكن ع ، خطب االمام علي، پ يمان قندوزي 51، ص 3نهج البالغه ، سل

راالسوه،  ، قم، دا ابيع المودة ين ج ص، ص 1416حنفي،  ول،  چ ا  ،253.(  
، (» خلقك اهللا حرا، فكن كما خلقك« .  26 يروت، دارالفكر مام شافعي، كتاب االم، ب ول،1400ا چ ا ج ،    .14، ص 1 
يه س: رك   .  27 ه حج، آ يه  .11 فاطر، آيه  .15، 14رحمن، آيه . 5ور   .45نجم، آيه . 37 كهف، آ
ه  .  28 ه شود ب مراجع ه  يشتر در اين زمين طالعة ب ي م و : برا حقوق و آزاديهاي اساسي انسان  سالم،  مصطفي الرافعي، ا

، نشر معارف  ، قم ر زاده تخا ، ترجمة رضا اف ة حقوق بشر سالمي، مسأل   .63 -47، چ اول، ص 1375ا
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گستر   ي حقوق شهروندي و حقوق بشر ةآزادي در 

هل شرك باشند«: فرمود ) ع(امير المؤمنين  .  29 رالكتب » حكمت را فراگيريد هرچند كه از ا احمد برقي، المحاسن، دا
)230االسالميه، ص  .  

يشوايان دين روايت شده كه  .  30 مشركان«از پ انهاي  چ محمودي، نهج السعادة، نجف(» حكمت را فراگيريد و لو از زب  ،
ج 1385اول، ،    )374، ص 7، 

يريد« .  31 را فراگ افتيد، آن  چ اول، (» هرجا حكمت را ي ، نشر الهادي،  ثمالي، قم حمزة ال تفسير ابي  ة ثمالي،  ابوحمز
  )257، ص 1420

وا فيهاأ «. 32 تهاجر سعة ف رض اهللا وا تكن ا   .97/  نساء سورة»  لم 
بالد بالد اهللا و العباد عباد اهللا فحيث ما «. 33 ت خيراً فأقمال بفصاحة»اَص حمد حنبل، مسند احمد، 223ص .  نهج ال ،امام ا

ر صادر،  ج  ير 166، ص  1بيروت، دا تعب ث را سيوطي به  بالد بالد اهللا و فحيث وجدت «، اين حدي و ال عباد عباد اهللا   ال
فأقم واتق اهللاخيراً  رد »   ا يكيدگر ندا وتي ب تفا مفهومي چندان  ز نظر  ه ا جالل الدين سيوطي، : رك (ذكر كرده است ك

يروت، دارالمعرفه،  ، ب ثور ج 1365الدر المن ز . 221، ص 1، چ اول،  يكي ا مضمون در  همين  حديثي نزديك به  يز  و ن
مده است  چنين آ يان  ة : في الحديث «: متون فقهي شيع موضوع رايت فيه السالم و الخلق عباده فاي  البالد بالد اهللا 

حمد اهللا و ا م  نا» فاق ن مب را بر اي هرجايي  حق مسكن در  وند  نوان مخلوق وآفريدة خدا يز انسان به ع ث ن ن حدي ي اي
شد و محيط سالم براي زندگي با جاي مناسب  گاه،  يد كه اقامت ا اين ق ة . (كه بخواهد دارد ب تحف فيض كاشاني، ال

جزائري، ص : السنية، شرح  مخطوط340عبداهللا   ،.  
ه هاي حقوق اس: ر ك . 34 يست چ ابوالفضل قاضي، با يزان،  تهران، نشر م    .156، ص1382، 13اسي، 



 

  

  
  
 

 
 

  

  
  

  

  
 

  
  
  
  
  

دولتهمكار ين  ها در امر مبارزه با جرم تنها به عمليه استرداد مجرمين منحصر نبوده،  ي ب
د، بدون آن در به همكاري  بسياري موار د، ضرورت  لعمل احساس شو ين طرزا كه احتياجي به ا

اشد موجود مي ين دول  به عباره. ب رزه با جرايم ب تقابله در مبا اشكال ديگري از تعاون م ي ديگر 
ا و ت جستمختلفه در قسم ات ب تطبيق مجاز االخره  جوي حقايق، كشف و رديابي مجرمين و ب

ار الزم احساس مي   .گردد درنظر داشت شخصيت مجرم، بسي
ري  تعاون و همكاري عدلي بين ر در ساحه وقايه و پيشگي يي از همه اولت لي در امور جنا لمل ا
اشد جرم تاثير ارزشمند را دارا مي ر از عصر سزار بكاريا تا امرو. ب ز اكثر علماي جرم شناسي ب
ات  اين اصل تاييد و تاكيد كرده ني بودن مجاز ات، موضوع اطمينا به تشديد مجاز اند كه نسبت 

االي مجرم، تاثيرات بيشتر را وارد مي و تطبيق حتمي  يد آن ب كه مجرم احساس  هنگامي. نما
ات فرار كند كند كه بعد از ارتكاب جرم به هيچ گونه نمي ز مجاز ولو آنتواند ا كه درهر نقطه  ، 
تكاب جرم مي اشد، كمتر به فكر ار ين. افتد جهان ب يي ب يي،  تعاون قضا لي در امور جنا المل
  .سازد شانس گريز مجرم را از چنگال قانون كمتر مي

  شكل ديگري از تعاون متقابله دول 

 امر مبارزه با جرايم در
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ين ين زنجير سبب  جرايم ب لي كه معموالً شكل زنجير را دارا اند، كشف يك حلقه ا المل
ين زنجير كشف و حاصل گرددشود كه به همكاري ساير كشور مي بعضاً . ها حلقات ديگر ا

د ديده مي ينيشود كه تعدا اي شبكه  از جرايم ب لمللي دار هاي مخفي درساير كشورها  ا
رغ، مصروف فعاليت مي به فكر آسوده و خاطر فا و كشور مربوط  باشد كه  هاي خويش بوده 

تكاران ندارد وتعاون مت قابله كشورها در امر مبارزه با شان هيچ نوع آگاهي از وجود اين جناي
وجب افشا و انهدام اين شبكه ين ساحه م تكاران مي جرايم در ا   .گردد هاي مخفي جناي

ين لي به خاطر مبارزه با جرايم در بخش تبادله معلومات درباره مجرمين  همكاري ب لمل ا
يي بهتر شخصيت و تشخيص حالت خطرناك آنها گرديده در نتيجه باعث  موجب شناسا

آنها ميتام زمينه مساعدتر براي اصالح    .شود ين 
يي ا اصالح مجرم مي از آنجا ات، همان اشد و بدون  كه هدف اصلي واساسي تنفيذ مجاز ب

توان به اين هدف نايل شد، شخصيت مجرمين  شناخت واقعي از شخصيت مجرم، نمي
ز مي خارجي را هنگامي  رج دريافت توان به خوبي شناخت كه معلومات كافي در باره آنها، ا  خا

يق وكامل در باره. گردد ي حالت و چگونگي ارتكاب جرم، براي  هم چنان كسب معلومات دق
مكان را مساعد مي ين ا به انگيزه قاضي ا و مسووليت جزايي مجرم  هاي جرمي سازد تا  پي برده   

نمايد تعيين  ء روي نيازمندي. را به صورت عادالنه  ابت  بنا يط كنوني ني هاي فوق، در شرا
بقه جرمي و سا ر الزمي  قضايي، تبادله اسناد  ك امر بسيا ين تمام كشورها ي يي ب به  در امور جنا

  .رود شمار مي

  نيابت قضايي

استرداد  به طرزالعمل  ه با جرايم ميان كشورها تنها  ر يافت مبارز به همان گونه كه تذكا
اع ديگر همكاري را نيز محسوس ساخته است نمانده بلكه، ضرورت انو   .منحصر 

ز اتباع كشور اسالمي  تل  فرضاً يكي ا ه ارتكاب جرم ق ايران در داخل كشور خود متهم ب
گويد كه وي در  ، به سارنوال چنين مي گردد وي در جريان تحقيقات ورسيدگي به قضيه مي

ز  يكي ا و در  اكستان بوده  هنگام ارتكاب يا وقوع حادثه در خارج از كشور مثالً در كشور پ
نه است و ضمناً مدعي ميهاي ش مهمانخا شود كه در همان شب در  هر كراچي سكونت داشته 

ات داشته  نفر از تجار پاكستاني مالق ر پا بوده، با يك  در همان مهمانخانه ب يك مجلس كه 
بي. است ين ترتيب براي اثبات  نه و هم  به ا گناهي خويش خواهان مالحظه دفتر ثبت مهمانخا

ن دت شهود پاكستا   .گردد ي ميخواهان استماع شها
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ين مورد تحقيقات و   مراجع قضايي كشور ايران براي كشف حقايق ناگزيراند تا در ا
به كشور پاكستان رفته، دفاتر مهمانخانه  رسيدگي نمايند، ولي خودشان نمي توانند مستقيماً 

ين عمل مخالف اصل حاكميت دولت نمايند زيرا ا استماع  د را  ها  را تفتيش و شهادت شهو
اكستان به ديگران اجازه نميبوده و از ط يي  رف ديگر دولت پ دهد تا درحوزه صالحيت قضا

نمايند بنا يي اقدام  به اعمال قضا ين است تا همكاري بين دولت شان  ره كار ا هاي  ء تنها چا
ايران و پاكستان و مقامات قضايي هر دو تامين گردد، مقامات قضايي كشور پاكستان به 

يي كشور ايران دفا نموده و از شهود قضيه، نيابت قضا تر مهمانخانه را تفتيش و بازرسي 
دت مي   .نمايد استماع شها

ا كشور ايران مي در اين لي مطرح شود كه آي تواند از مجاري ديپلوماتيك  جا ممكن است سوا
دت  و سفارت تقاضاي شها ز شهود  ا تفتيش و ا نه ر اكستان، دفاتر مهمانخا نه خود در كشور پ خا
  نمايد؟

اصوالً  درست است، عالوه بر ايناين عمل نا است،  اكستان  كه مخالف اصل حاكميت دولت پ
يي محلي انجام شود كه نتيجه  يد توسط مقامات قضا ز شهود با بازرسي محل حادثه و تحقيق ا

يشان در محاكم آنها منشا و مصدر آثار  ر يا فيصله(عمل ا د بدون ) قرا د، شهادت شهو قرار گير
يي فاقد ارزش مياداي سوگند و تعهد به بيا د  ن حقيقت در مراجع قضا اشد در همچو موار ب

اعطاي نيابت قضايي و از طريق سياسي،  ا با  د اجازه داشته باشند ت يي كشورها باي مراجع قضا
بطه به  ا در را يي ر از همكاران خود درساير كشورها بخواهد تا پاره و يا قسمتي از اقدامات قضا

ب د كشف حقيقت و تامين عدالت جنايي  نعقا ين امور نيز ايجاب ا ه عمل آورند، و انجام ا
  .نمايد ها را مي قرارداد تعاون قضايي، بين دولت

مضا رسيده است مهم نسيون اروپايي تعاون . ترين قرارداد كه در اين مورد تا كنون به ا كنوا
يي، درسال  ين كشورهاي اروپا براساس .  ميالدي منعقد گرديده است1959قضايي است كه ب

نموده  كنوانسيون دولتاين تعهد كنوانسيون تعهد  و  هاي م يي  اند كه در زمينه نيابت قضا
هل خبره، ارسال سوابق جرمي  نظر ا د، كسب  حقيق از شهو يي، ت متهمين  حصول مدارك قضا

نمايند يگر همكاري و معاونت  و . باهم د لي مغلق  يم متوا ن در قسمت كشف جرا همچنا
اچاق مواد مخدر، تروريز ين كشورپيچيده ق نموده م وغيره، ا هم توافق  ا جهت دريافت  ها با اند ت

ا از يك كشور تا كشور ديگر تعقيب  ين ر ر ترانزيت عامل ين اصلي جرم، سي و رد پاي عامل
ين ركزي هم چو جرايم دريافت و هسته نمايند تا ا و نقطه م ين  كه مقصد اصلي  هاي مركزي ا

افشا گردد گروپ   .ها كشف و 
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ين كشورمثالً پوليس يكي ا شود كه با  ها با كشف يك موتر عامل مواد مخدر موفق مي ز ا
د ترانزيت خواهان عبور است ين كشور صالحيت دارد تا وسيله عامل . داشتن اسنا پوليس ا

ين را توقيف نمايد يي. محموله غير قانوني را ضبط و عامل نجا نمايد ضبط  كه درك مي اما از آ
يه نميمحموله و توقيف راننده و مالك وسي ا افشا كند،  له نقل تواند ريشه و هسته مركزي ر

ز  بناء ترجيح مي نموده و با دادن اجازه عبور ا دهد تا زمان عبور از سرحد وسيله را تعقيب 
به پوليس كشور مجاور  تعاون طبق توافق(سرحد براي وي،  د  خبر مي) نامه  له مور دهد تا وسي

است كه  نمايد به همين گونه  ري باندنظر را تعقيب  يي سلسله زنجي و  كشورهاي اروپا ها 
به دستگيري هسته شبكه يل مي هاي قاچاق را كشف و    .گردند هاي مركزي نا

يي  رگاه نيابت قضا يي به گونه عمليه استرداد، استثنايي را درخود دارد، چنانچه ه نيابت قضا
نجام امور نيابت قضاي ي را مخالف نظم مربوط به اتباع داخلي باشد و يا مورد تقاضا شده، ا

د مي م  عامه خويش بدان ز انجا د، و موضوع خودداري ا نماي يي خودداري  تواند، از امر نيابت قضا
اطالع مي ن از طريق مراجع سياسي به كشور تقاضا كننده  ا با ذكر علل آ يي ر   .دهد نيابت قضا

و تعميل بدون چون و چرا موارد مندر اما كشورهاي طرف عقد موافقت ج نامه به اجرا 
تي از اجراي  توافق ين ملي خويش صالحيت دارند تا در حاالت آ نامه نبوده بلكه بر طبق قوان

نمايند كه البته به كشور تقاضاكننده با يي خودداري  ذكر داليل از طريق  امور نيابت قضا
اطالع مي اجراي تقاضا يا درخواست همكاري را    :دهند مراجع سياسي موضوع خودداري از 

يي، رسمي كه سند ارايه در حاالتي - 1   نباشد؛ شده مبني بر تقاضاي انجام نيابت قضا
تي- 2 يي داخل حوزه صالحيت   در صور اجراي امور نيابت قضا كه در كشور تقاضا شونده 

  قضايي، وي نباشد؛
يي را مخالف نظم عمومي   در صورتي- 3 امور نيابت قضا كه كشور تقاضا شونده، اجرا و انجام 
  خلي خود تشخيص دهد؛و يا مخالف حقوق دا 

به عمل آمده و   در صورتي- 4 يي در رابطه به تعقيب تبعه كشوري  يابت قضا تقاضاي ن كه 
  شخص مورد نظر در ساحه خاك و قلمرو كشور تقاضاشونده نباشد؛

تقاضاشونده   درصورتي- 5 كه عمل مجرمانه كه موجب تقاضاي تعقيب گرديده در كشور 
ز جمله  ات نبوده و يا ا نظاقابل مجاز و يا  اشد ميجرايم سياسي    ؛ وب

بطه به ابالغ حكم محكوميت يكي از اتباع كشور تقاضا شونده - 6  هرگاه نيابت قضايي در را
  .باشد
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يم مي  ا جرا وع همكاري ميان كشورها درامر مبارزه ب يي منحيث يك ن باشد كه از  نيابت قضا
استرداد گنجانيده مي مانند است ابتدا كم وبيش درمعاهدات  رداد از طريق ديپلوماتيك شد و 

  .گرفت صورت مي
ين درجرايمي د، به موضوع نيابت قضايي ضرورت شديد احساس  كه جنبه ب لي دارن المل

ين مي د، معموالً جهت كشف ورديابي مجرمين ب م  گرد لمللي كه جرايم مغلق و پيچيده را انجا ا
تعهد موافقت مي قدام نامه دهند، مراجع كشورهاي م يي ا ات ذيل را به عمل هاي نيابت قضا
  :آورند مي
د تقاضا،- 1   اي جلب از طرف كشور تقاضا كننده؛درصورت تقاض(  جلب واحضار متهم مور
   بازپرسي وتحقيق؛- 2
زل؛- 3 تفتيش من    تالشي و
   ضبط اموال؛- 4
   استماع شهود؛ و- 5
نظر اهل خبره- 6   . كسب 

نفر قاضي تح جام ) سارنوال (قيق انجام امور فوق دركشور تقاضاكننده معموالً توسط يك  ان
ا  قاضي مذكور مي. گيردد صورت مي تي ر د به همكاري زيردستان خويش، تحقيقات مقدما توان

نمايد و نتيجه اقدامات خويش را از طريق ديپلوماتيك به كشور تقاضا ،انجام  وآن را دوسيه 
بفرستد درص رسال اشياي ضبطكننده  ور شياي مذك، قاضي مكلف است، ا شده ورت تقاضاي ا

  . به كشور تقاضاكننده بفرستدرا به شكل كامالً ايمن
بعضاً كشورها جهت  استماع شهود واهل خبره نيز درحضور قاضي مؤظف صورت مي گيرد، 
به سر مي هل خبره، كه دركشور ديگر  دت شهود وا ابت  استماع شها برد ضرورت به انجام ني

ا احساس مييقضا آنها ر اس ي كشور محل سكونت  و بر  امه اس توافقنمايد،  ين عده ن اي  اي كه ب
ين امر با رعايت پاره وجود است، ا د، براساس تقاضانامه  اي از مقررات انجام مي از كشورها م گير

م امور استماع شهادت شهود واهل خبره بعد  رسمي ز احضار به كشور تقاضاكننده انجا ا
ا گردد، دولت تقاضا محكمه دعوت مي احضاريه ر اهل خبره شونده مكلف است ورقه  به شهود و

هل خبره مي. بفرستد تواند هم درمحاكم كشور تقاضاشونده به عمل آيد وهم  استماع شهود وا
هل خبره مورد نظر به كشور تقاضادرصورت ابراز موافقه شهود و ه . كننده فرستاده شوندا تا ب

درمحاكم كشور تقاضاطيب خاطر ر  ورضايت خويش  استماع قرا د مورد  دت شهو كننده شها
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ين عمليه انتقال شهود واهل خبره نيز بر اساس توافقگ ين كشور يرند كه ا م  نامه قبلي ب ها انجا
بد مي   .يا

و كشور تقاضاشونده مي گاهي واقع مي اشد  تواند با ارايه داليل  شود كه شاهد محبوس ب
ته درحاالت ذيل تقاضاي انتقال شاهد  اع ورزد، كه الب رستادن شاهد محبوس امتن موجه از ف

نسته ميمحب بل رد دا   .شود وس قا
افقه نكند؛  درصورتي- 1 تقال واداي شهادت مو ين ان   كه شخص محبوس به ا
ص دركشور تقاضا   درصورتي- 2 كه حضور شخص محبوس براي رسيدگي به يك موضوع خا

اشد؛ و   كننده الزم ب
ب زيادي مدت حبس وي گرديده وايجاب   درصورتي- 3 كه فرستادن شاهد محبوس سب

  . را نمايدمصارف زياد
بي محاسبه شده  به صورت تقري هل خبره  ا ا معموالً ميزان مصارف انتقال و هزينه شاهد و ي

به شكل پيشكي به ايشان پرداخته مي   .شود و يك مقدار 
است كه تمامي نكته مهمي  د فراموش كرد اين  به خاطر حضور در  اشخاصي را كه نباي كه 

هل خبره  به صفت شاهد يا ا از يك نوع مصوونيت . شوند تقاضا مييك محكمه خارجي 
هل خبره برخوردار مي اي كه به شكل آزاد،  باشند، و بر اساس همين مصوونيت، هيچ شاهد وا

نامه  براي اداي شهادت و يا ابراز نظر با حضور در يك محكمه كشور خارجي، براساس دعوت
نده به آن به خاطر نمايد، صرف نظر از موضوع تاب جا مسافرت مي كشور تقاضاكن عيت آنها 

اشد، نمي رت ارتكاب يافته ب بل از مساف م جرم ديگر كه ق تعقيب عدلي  ارتكاب كدا د مورد  توان
نبوده وبر طبق صراحت بعضي  وتوقيف كشور تقاضاكننده قرار گيرد اما اين مصوونيت دايمي

ي، يي كشور متقاضاز معاهدات، شاهد و يا اهل خبره مذكور بعد از حضور نزد مقامات قضا
تمه مي) 15(تر از يك مدت معينه مثالً زياد   . يابد روز خا

دت به كشور ديگر انتقال شده همچنان شاهد محبوسي  از چنين ، كه جهت اداي شها
اشد مصوونيت برخوردار مي   .ب

ابق جرمي    تبادله اسناد و سو

يي كشورگاهي به مجرم ها ضرورت به مطالعه سوابق جرمي  مقامات قضا وط  اسناد مرب ين  و 
ين ضرورت را احساس مي يق وروشن شدن  مندي را در نمايند، و ا ت، كشف حقا راه تامين عدال
ر اساس توافق مهم مي قضاياي جرمي د لذا ب ين شان  پندارن وجود مينامه كه ب باشد به مطالبه  م

و بق جرمي، مجرمين مياسناد  بقه  سوا ز سا پي ا پردازند، وكشور مورد تقاضاي تعاون قضايي، كا
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نموده مي جرمي  تقاضا  بقه . تواند يك متهم را از كشور مقابل خويش  تعيين چگونگي كارت سا
وعيت معلوماتي كه در  جرمي ين ملي كشور آن بايد گنجانيده شود ون به قوان  مربوط 
اشد شونده ميتقاضا ين بعضاً كنوانسيون. ب لي قبالً پيش هاي تعاون ب لمل تعيين مي ا نمايند  بيني و

م وع  گنجانيده شود، تا به كشور تقاضاكننده  علومات دركارت سابقه جرميكه كدام وچه ن
  .فرستاده شود

لمللي   پوليس جنايي بين ول(ا ترپ (ان  (Interpol (  

ين يي مجرمين ب لي وكشف قضاياي جرمي نقش پوليس انترپول در شناسا ته  المل سازمان ياف
اشد بسيار ارزنده مي   .ب

يل حمل ونقل، وموجوديت ا رگسترش وسيع وسا  استفاده از آن در امر قاچاق ،مكانات واف
ه  بالخاصه قاچاق مواد مخدر، موجب بروز تغيرات كمي  وكيفي در وضع جرايم گرديده است، ن

ندهاي  تنها مجرمين كشور هاي مختلفه درصدد همكاري با يكديگر برآمده و به تشكيل با
لي مجرمين مبادرت نموده بين لكه توانسته المل ند، ب د با اس ا يل سريع حمل ونقل ان ز وسا تفاده ا

ه ،وارتباطات در فاصله كوتاه  زماني در كشورهاي مختلف مرتكب جرايم گردند، و سپس ب
نمايند و راحتي فرار  ني    . آسا
ين يم ب تمامي لذا مبارزه عليه جرا لمللي بدون همكاري نزديك  ن پذير  ا كشورهاي جهان امكا

وع همكاري، توسط تماس ين كشورها درصحنه بينه نيست در ابتدا اين ن لي  اي مستقيم ب لمل ا
نسيون تبارز مي بعداً عقد كنوا ين نمود،  ين ساحه را منظم هاي ب لي تعاون ا لمل تر گردانيد،  ا

نسيون سال  ي  درباره) 1936(مورد جعل پول، كنوانسيون سال  در) 1929(چنانچه كنوا
نسيون سال اره) 1949 و1910(هاي  قاچاق مواد مخدر و كنوا ن ي درب االي انسا  معامله پولي ب

دريافت تكنيك وبهره هاي جرمي،  برداري از فحشا، تاسيس يك دفتر مركزي را براي مطالعه و 
ر  ومات الزمه را در مورد جرايم مذكور جمع آوري و به اختيا ا معل نمود ت توصيه وسفارش 

امر مبارزه با جرايم   كشور تمامي ن يافته هاي جهان قرار دهد و همكاري عدلي را در  سازما
به موفقيت سوق دهد بين لي    .المل

ين ين چنانچه همكاري ب يه مجرميت درصحنه ب يس عل لمللي گسترده پول لي توسط  ا لمل ا
ين نمود كميسيون ب يي انكشاف بيشتر  يس جنا لمللي پول به ) 1956(اين كميسيون در سال . ا
ين به نا نام سازمان ب ري شد، كه امروز  امگذا يي ن لي پوليس جنا لمل   .شود ياد مي) Interpol(م ا

ين لي داراي شخصيت حكمي انترپول يك سازمان ب زمان توسط . باشد مي  المل ين سا اساساً ا
نموده است، در ابتدا  د  لكه توسط عمل حقوقي خصوصي عرض وجو معاهده به وجود نيامده ب
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يي درسال  انترپول دركنگره بين لي پوليس قضا لمل اكو به وجود آم) 1914(ا د، و در درشهر مون
تشكيالت گرديد درسال  ول داراي  نمايندگان ادارات پوليس در ) 1923(همين كنگره انترپ
ين د، البته  شهر ويانا گردهم جمع شده و يك كميسيون ب د كردن ا ايجا لي پوليس ر لمل ا

ين شهر جمع شده بودند از دولت ات پوليس كه در ا نمايندگي  نمايندگان ادار هاي خود 
ول تعيين شده، رييس ادارهويانا، . كردند نمي يس انترپ ين شهر خود به  مركز پول ي پوليس ا

ول شناخته شد   .خود رييس انترپ
يعني سال  ني  ين كميسيون مشغول فعاليت) 1939(تا شروع جنگ دوم جها هاي خود بود  ا

ه  اما با شروع جنگ، نازي ا ب ز آن ر رول خود درآورده و مرك ا تحت كنت ها، اين كميسيون ر
كه پس از خاتمه جنگ درفعاليت اين كميسيون وقفه ايجاد   انتقال نمودند تا اينشهر برلين

ام جديد سازمان بين) 1956(شد ودرسال  تصويب  مجدداً با ن يي با  لي پوليس جنا المل
  .اساسنامه جديد به فعاليت آغاز نمود

يشتر از  ا شركت ب ن ب اكنون اين سازما د، درفعا  كشور فعاليت مي66هم  ي ها ليتنماي
ا دنبال ميخويش سياست مستقل يشتر پوليس آنمايد وهدف عمده   ر ن همكاري هرچه ب

ارزه با جرايم وبزهكاري است ين . كشورهاي مختلف به منظور مب ين همكاري درمحدوده قوان ا
اعالميه جهاني حقوق بشر انجام مي   .1شود ملي كشورها ودر مطابقت به روحيه 

ن لي كه جنبه سياسي،  اشد مداخله نميانترپول درمساي دي داشته ب . 2كند ظامي، مذهبي ونژا
زمان ين در بين سا است هاي ب است كه چنين روحيه وروش را دارا  نه سازماني  ين يگا   . المللي ا

ين   كشور به عنوان عضو وشركاي مشغول فعاليت مي66امروز انترپول با داشتن  اشد، مقر ا ب
است نسه    .3سازمان شهر پاريس كشور فرا

لي  ازمان پوليس بينعضويت درس لمل شود بلكه  براي افراد پوليس داده نمي) انترپول(ا
ول گردند ها مي كشور ول قب به حيث عضو انترپ تي كه قبولي عضويت  آن. 4توانند  هم درصور

ا كنگره عمومي كشور درخواست له ي اسامب اعضاي  اي دوثلث  اكثريت آر به  نده  سازمان به  كن
  . 5تصويب برسد

ين كيالت مشابه به ساير سازمانانترپول داراي تش لي مي هاي ب لمل ين معنا كه  ا باشد، به ا
اجراييه، داراالنشاي عمومي  ا كنگره عمومي، كميته  له ي است، ادارات  ودايمي داراي اسامب
ن مذكور مي تشكيل سازما ين نيز جزء  اشد انترپول كشورهاي عضو ومشاور   .6ب
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ن مي  ن كشورهاي عضو سازما ك يا چندين  سازمان داشته  ماينده دركنگره عموميتوانند ي
كه درجلسات تصميم گيري آن تنها يك نماينده از هر كشور عضو، حق  درحالي. 7باشند

ك و ابراز راي را دارا مي   .8باشد اشترا
 سازمان مذكور را ،صورت غير مستقيم از طريق پرداخت حق العضويته كشورهاي عضو ب

ا تمويل مي امان ا، وصايا،  دولتنمايند، هداي نقدي  لي وبخششي ت  بع ما هاي  ها وساير منا
ب زجمله عوايد سازمان  لفه نيز ا تصويب كميته  رود كه بعد از حساب ميه كشورهاي مخت

  .9رسد يه، درموارد خاص سازمان به مصرف ميياجرا
ين يشتر در موارد ذيل فعاليت مي انترپول درصحنه ب رزه با جرايم ب لي مبا لمل   :نمايد ا

اسن-    اد ومدارك، و جمع آوري 
  . كمك درامر توقيف مجرمين ومتهمين فراري- 

ات  ادارات انترپول كشورهاي عضو به صورت منظم معلومات كافي جمع آوري شده ادار
ين لي واشخاص مشكوك حاصل مي مركزي انترپول را درباره مجرمين ب ين  المل دارند، و ا

ث تازه بطه به جرايم به د معلومات منحي و ترين اطالعات در را سترس علماي جرم شناسي 
لستيك قرار داده مي يمنا ن كه حاوي . شود متخصصين كر وم سازما وهم از طريق نشرات متدا

يي چون كارت ز هاي انتروپومت معلومات الزمه، اسناد ومدارك جنا ك، نشان انگشت بعضي ا ري
اختيار مراجع عدلي و قضايي كشورهاي  نها را عندالضرورت به  رقه آ جنايتكاران وساير عاليم فا

  . دهد تا در كشف هويت يك مجرم و يا گرفتاري وتوقيف آنها ياري نمايد عضو قرار مي
ز جمله وظايف پوليس بين ك ديگر ا ل معاونت درتوقيف مجرمين ومتهمين فراري ي لي ا مل

اشد انترپول مي   .ب
ته  ر عامه به صورت درست انعكاس نياف ول در افكا ين بخش از وظايف پوليس انترپ  اگرچه ا

ر . است ا دارد ودر ام چه پوليس انترپول وظيفه معاونت وهمكاري به پوليس داخلي وملي ر
نگرفته وقطعاً مداخله نمي دستگيري وتوقيف اش توقيف وگرفتاري عمالً سهم  ص كند و به  خا

ين. پردازد نمي به پوليس ب بل  زيرا اين صالحيت پوليس داخلي هركشور بوده و  لي قا لمل ا
ا تأمين معاونت در امر توقيف و گرفتاري مجرمين . انتقال نيست پوليس انترپول صرفاً ب

ز  ول به آن مجه د، مدارك ومعلومات كه دفاتر انترپ اختيار قراردادن اسنا ومتهمين از طريق به 
شده  كند تا به سهولت مجرم يا متهم تشخيص هويت ه پوليس داخلي كمك ميباشد ب مي

  .دستگير وتحت بازپرس مراجع عدلي وقضايي قرار گيرد
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  ...همكاري عدلي شكل ديگري از تعاون متقابله دول در

ات انترپول كشورهاي عضو به مجردي كه از  اما نبايد فراموش شود كه دفاتر مركزي وادار
وجوي  به جستكند،  وجو وكشف شخص را دريافت مي  امر جست،سازمان داراالنشاي عمومي

تي وي مي به پوليس ملي  پردازد، اما وق نموده  نظر را دريافت  اطالع ) داخلي(كه شخص مورد 
دستگير وتوقيف نمايد مي   .10دهد تا او را 

  نتيجه 

ين ها و همچنان همكاري استرداد مظنون، متهم يا محكوم بين كشور لي در  هاي عدلي ب المل
به رسيدگي قضاياي جرمي ر  ورها معموالً بر اساس موافقت نامه ميان كش رابطه  هاي مبتني ب
لي كه دولت هاي بين معامله بالمثل يا كنوانسيون لمل نمايند صورت  ها به آن الحاق مي ا

د، كه درخواست مي آنها از طريق ديپلوماتيك ونمايندگي گير ها ارايه  هاي سياسي دولت هاي 
  .شود مي

ين كشور يق ومحاكمه به تجويز مراجع عدلي  ها درمراحل كشف، تحق همكاري عدلي ب
د جمع آوري مدارك اثباتيه يا اخذ شهادت، مساعدت درتسليمي يي در موار ص  وقضا  اشخا

تحت نظارت يا توقيف واحضار ساير اشخاص به منظور ارايه مدارك ومساعدت در تحقيقات 
يي كشورتقاضا كننده، درخواست مي  ها بر طبق همچنان دولت. گردد به مقامات قضا

ين ها وكنواسيون توافقنامه ن الحاق مي هاي ب لي كه به آ لمل توانند با فرستادن  نمايند، مي ا
اجراي  فيصله نمايند هم چنان  ز دولت طرف مقابل درخواست  ا ا تطبيق آن ر يي،  هاي قضا

ا، مشاهده محل وقوع جرم، ارايه معلومات ومدارك اثباتيه  اشي نه وضبط  عمليه تالشي، معاي
زجمل به شمار ميجرم نيز ا   .رود ه همكاري عدلي بين كشورها 
ين يكي از بخش اسناد  هاي بسيار عمده همكار عدلي درساحه ب لي، ارايه اصل يا كاپي  لمل ا

اسناد وسوابقي كه  وي وساير  نكي، اسناد محاسب به جرم، صورت حساب با بق مربوط  وسوا
اشد دهنده شركت ويا فعاليت مظنون ومتهم در قضيه مي نشان   .ب

احساس گردد ازطريق  ري عدلي درمواقعيهمكا به اتخاذ اقدامات جدي وعاجل   كه ضرورت 
ين يي ب ات . تواند صورت گرفته مي) انترپول(المللي  پوليس جنا وسسه با داشتن امكان ين م ا

حقيق ومحاكمه  قوي ودقيق در امر همكاري عدلي بين كشور توانسته است در امر كشف، ت
ينمجرمين باالخص، جرايم سازمان ته ب رول مهمي   ياف لمللي    .را بازي نمايند ا

تقويه  به هرصورت همكاري عدلي درساحه بين ات را  له حقانيت تطبيق مجاز لي مسا لمل ا
ين كشورها، مجرمين را آگاه مي نامه نموده وموجوديت همچو موافقت سازد كه از تعقيب  ها ب

اشند، مصؤون هر گوشه جهان پنها كه در شان ولو آن وپيگرد اعمال مجرمانه ن شده ب
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ند نمي  بطه.مان د را د موافقت  ايجا نعقا ين، متهمين  نامه ها وا استرداد مظنون هاي همكاري عدلي و
اقعيت كه  ين كشورها، هوشداري است براي مجرمين وجنايت كاران، مبين اين و ومحكومين ب

اشد و نمي تواند به منزله مرزهاي سياسي كشورها نمي  از چنگال توانند ي سپر وحافظ شان ب
نمايند   .عدالت و از حيطه قانون فرار 

لمثل، مي نامه ها با عقد چنين موافقت دولت ر معامله با توانند به واالترين  هاي مبتني ب
افراد شرير  آرزوي بشريت، محو جرم، مجازات حتمي  مجرم وگناهكار ورهايي از شر 

  .وخطرناك نايل آيند

  ها پي نوشت
ماده) 1( ند اول  سازمان بيني دوم اسا ب يي  سنامه  يس جنا پول لي  ترپول(المل   .)ان
ه ماده) 2( همان اساسنام سوم    .ي 
ه ماده) 3(   .ي اول همان اساسنام
مه ماده) 4( همان اساسنا چهارم    .ي 
مه ماده) 5( همان اساسنا چهارم    .ي 
مه ماده) 6( ساسنا همان ا نجم    .ي پ
مه ماده) 7( ساسنا هفتم همان ا   .ي 
  .اساسنامهي سيزدهم همان  ماده) 8(
همان اساسنامه ماده) 9( هشتم  سي و   .ي 
ه ماده) 10(   .ي بيست وپنجم همان اساسنام

  كتابنامه
سال – كليات حقوق جزا -1 محسني چاپ دوم  مرتضي  يف  نج دانش 1375 تأل تابخانه گ يران– ك ن ا تهرا  .  
والحاقات سال -2 ن اصالحات  خري ي با آ ومقررات جزاي ين  مل قوان مجموعه كا ي  غالم-1372  شرفي وغالم عل ي ا  رضا حجت

نج دانش تابخانه گ   . اميري انتشارات ك
ين-3 ي ب مجاز   حقوق جزا تر محمد سليم  ي داك ه –الملل م 1362سال ) 104( شمار پوهنحي حقوق وعلو  انتشارات 

تون كابل   .سياسي پوهن
ن الملل -4 وابط بي ه نامه( فرهنگ ر ي –) واژ اباي موسسه چاپ – غالم رضا علي ب رت امور خارجه  انتشارات  رات وزا تشا وان

ر اسالمي م سال  كشو   .1377ايران چاپ دو
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  قاسم قاموس

  
  

  چكيده 

جام مي در جوامع انساني ان در . داد زماني، عرف و سنن قديمي، بي واسطه كار قانون را 
نانوشته عمل مي به عنوان قانون  ين وضع را . كردند آن زمان عرف و سنن  اما گذار زمان، ا

در جوامع انساني و پيشرفت انسان  ، جاي تغيير داد و با  به عنوان يك نياز  وضع قانون 
ت عرف و سنن قديمي هاي  به اين صورت، پديده. را براي داوري و حكم صادر كردن، گرف

ت خود را تا  مدرني به نام قانون، اهمي بر پديده  برا ند عرف و  سنن قديمي، در  سنتي مان
داد در مواردي، عرف و سنن قديمي. حدودي زيادي از دست  به ب با تمام اينها،  اقي ماند و 

به چالش گرفت نوشته شده وضع شده را در جوامعي،  ين نانوشته، قوانين  ن ين . عنوان قوا ا
بعضي از جوامع  ين وضعيت را در  ممكن، ا پرداخته و تا جاي  به بررسي اين وضعيت  له  مقا
يه كرده  نيز ارا موضوع، طرحي  ا بر شماري ضعف و قوت  انساني، واكاوي نموده و در غايت، ب

     .است

ـدن،      :هاي كليـدي    واژه ـانون، عـرف، سـنن قـديمي، تم يض      ق  حـق، خـشونت جنـسي، تبـع
  .جنسي
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  مقدمه 

خ، با وضعيت نگاه وضع قانون و حقوق انساني  جوامع انساني، درگذار تاري هاي گونه گوني از 
رو بوده بي. اند روبه  مع  در اين ميان هرگونه برتري طل ز وضعيت اجتماعي در جوا يي، متاثر ا ها

مع مختلف انساني در گذار زمان، به معرفي . ف بوده استمختل بررسي وضعيت جوا
ين ميان وضعيت قانون در جوامع مختلف مدنظر . هاي جوامع، كمك كرده است واقعيت در ا

ر داشته، پديده. مباحث حقوقي بوده است انون قرا ه در برابر ق ا چيزي كه هموار هاي سنتي  ام
بقه . وده استو غيره ب ميمانند عرف و سنن قدي يم، با سا تمدن را دار ين ميان،  نيز در ا

انون مدرن است. تاريخي كه براي آن متصور است بقه تاريخي تمدن، فراتر از ق ين . سا به ا
ين مدرن مي م قوان ه به نا لي كه . شناسيم، سابقه تاريخي كوتاه دارد معنا كه آنچه امروز در حا

ني بر مي تمدن به گذشته مع انسا يشتر موارد، عرف و سنن گرد هاي جوا د، زماني كه در ب
وشته، عمل مي به عنوان قانون نان   . كرد قديمي، 
به حيات مه داد  اما تمدن در گذار زمان ماند و  ني ادا به عنوان ميراث يك جامعه انسا اش 
يشرو، همگام شد ني پ نسا مع ا ين صورت، تمدني به دوره. كه با جوا و  به ا هاي بعد راه يافت 

دي حفظ كرد كه مطابق اش  موجوديت تصا را به عنوان يك قدرت اجتماعي، فرهنگي، اق
رفت ن، پيش  تمدن. شرايط زما ين ميان،  و  در ا رفتند  ز ميان  يي را داريم كه در گذار زمان، ا ها

آنها باقي است بل در . امروزه تنها نام  تمدني با يكا، حوزه  اره امر در ق تمدني مايا  حوزه 
تمدني يونا ه  نه، حوز و بعضي از حوزهخاورميا ز مناطق  ن در اروپا  بعضي ا هاي تمدني ديگر در 

ز حوزه به ويژه در قاره آسيا، ا يي جهان  ن  جغرافيا است كه در حال حاضر، در ميا هاي تمدني 
نه ند هاي مختلف، گم شده پيشرفت دنيا در زمي و جاپان، در . ا تمدني چين  اره آسيا، حوزه  در ق

ا حفظ  زمان، موجوديت شان ر مه دادهگذار  ه اين صورت، موفق . اند كرده و به حيات شان ادا ب
تعرض قدرت شده چين در اين زمينه . هاي برتر حفظ نمايند اند اين دو حوزه تمدني را از 

ني، پس . بيشتر از جاپان، موفق بوده است چرا كه جاپان، در آخرين روزهاي جنگ دوم جها
ت اكي و هير مياز حمله ا اكاز و امريكا به شهرهاي ن وشيما، شكست در اين جنگ را پذيرفت 

نظا ين كشور شد مينيروهاي  ز . امريكا به عنوان فاتح جنگ، وارد ا به اين صورت، جاپان ا
نظا يكا سپرده شد ميتوليد تسليحات  ين كشور به امر نيروي . منع شد و دفاع از جغرافياي ا

د صد سال در جاپ مينظا به مدت حدو ن مشخصي از پايان جنگ  ن باقي خواهند براي زما ا
به بمب ات. ماند ن نيز  ن زمان، جاپا لي كه در هما ته بود ميدر حا د . دست ياف يكا بو ا اين امر ام

يي جنگ بود و برنده نها ز جاپان عمل كرد  د . كه زود تر ا در قاره امريكا نيز اين اروپاييان بودن
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يشرفت در زمينه ا، غا كه با پ ه هاي مختلف، بر حوزه تمدني چند هزاره ماي لب شده و قار
يي ساختند ن مهاجم و مهاجر اروپا به اين صورت، قانون وضع . امريكا را كشوري براي انسا

نسان بو يي، باالي ا يي تحميل گرديد ميشده انسان مهاجم اروپا سرگذشت تاريخ . امريكا
ن، رقم خورده است ين گونه در گذار زما ني، ا نسا در چنين وضعيتي، دغدغه حفظ . جوامع ا

د . ، مقدم بر قانون استموجوديت ت دارد كه دغدغه خطر خارجي وجو ني اهمي قانون، زما
است ني . با تمام اينها، قانون همواره يك ضرورت بوده است. نداشته  اما هر گونه قانوني، زما

اجرا در آيد است كه به صورت خوب، به    .         قانون خوب 

ين قانون   ضرورت تدو

نام انسان، ض استپيدايش موجودي به  به همراه داشته  ين قانون را  براي بقاي . رورت تدو
وجود، قانوني مي يست ساخته مي بهتر اين م وسط چه كسي . شد با ما اين قانون، چگونه و ت ا

ين موجود مي ساخته مي بقاي ا با شعورتر از اين موجود در زمين . بود شد تا تضميني به 
و رسيدگي كند د  بايست ساخته مي پس قانوني كه مي. نيست تا به وضعيت ا شد به وسيله خو

وجود بود د . اين م ين قانون رو آوردن وجود به تدو ين م ن ا ني از ميا ين گونه بوده است كه كسا ا
ني  بعدها نسل. و به نام و آدرس انسان، قانون ساختند هاي پسين، براي موجودهاي غير انسا

د . ديگر برآمدندهاي  به اين ترتيب، به دفاع از موجود. ديگر هم قانون ساختند در فراز و فرو
ين ساخته شده ني، قوان اي كه تعريف روشن و مشخصي از حقوق انسان در  تاريخ جوامع انسا
ا رو جوامع مختلف نداشته است با چالش چرا كه در . رو بوده است به هاي بسياري در اجر

ين كنندگان آن به هيچ گر بسيار له تدو   . فته شده استي از موارد، قانون ساخته شده به وسي
لكيت خصوصي، ازدواج و حكومت پيدا شد، «: ويل دورانت گفته است از همان وقت كه ما

د؛ مجتمعات پست، كار شان طوري است كه بدون قانون زندگي  قانون نيز همراه آن بو
تمدني، رفتارشان بر اساس قانون بوده  گاه انسان. 1»كنند مي مع پسمانده، نه  يي در جوا ها

ل ين شدهاست، در حا ه اين معنا است . اند اي به نام قانون، بي بهره بوده ي كه از چيز تدو ين ب ا
دوره نه تمدني وجود داشته و در  مع، پيشي ين گونه جوا اي  اي هم اگر چيز تعريف شده كه در ا

مع  ر اجتماعي شان كامال  بر اساس قانوني بوده كه در جوا ا رفتا د نداشته، ام به نام قانون وجو
امر استمتمدن  د اجرا بوده  ين ترتيب مي. وزي مور ر  به ا توان ميان جوامع متمدن و غي

يل شد تمدني، همواره قانوني را كه فكر  جوامعي با پيشنه. متمدن، تفكيك قا ي تاريخي 
است رعايت كرده مي يل جغرافيايي، از گردونه پيشرفت  شود انساني  ين كه بنا به مسا ند با ا ا

د صنعت تكنولوژي به دور مانده ن . ان لي و يا جنوبي به عنوا يكاي شما تي از بوميان امر وق
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يي كه حقوق همديگر را محترم مي انسان  قعيت  شمرده ها ين وا اند نام برده شده است مبين ا
ه . اند ي تاريخي تمدني برخوردار بوده بوده است كه از پيشينه يكا، ب تمدن مايا، در قاره امر

ز ميالد بر مي هزاره بل ا دل جنگل  كاخ.گردد هاي ق لي  هاي بزرگ سنگي در  يكاي شما هاي امر
ين جغرافياي جهان حكايت دارد اگر اين انسان. و مركزي، از تمدن ا ر  ميهاي بو حال  در گذا

ج مي و مدني  زمان، حتا زماني كه به ظاهر از فقدان قانون وضع شده رن اجتماعي  د حقوق  برن
ا محترم مي ر ر يس همديگ د چيز غريبي ن رند زيا نه تاريخي شما ين روحيه به پيشي ت، چرا كه ا

اي قانون خوب و پيشرفته آنها بر مي   . اند اي بوده گردد كه دار

ون      يي تمدن و و ضعيت قان افيا   حوزه جغر

اسل واالس به «: گفته است آلفرد ر ر، مدتي  و وحشيان خاو امريكاي جنوبي  ا وحشيان  من ب
انون و محكمه فكار عمومي، كه مردم با كمال آزادي اي نبو سر بردم، در ميان آنان ق د، جز ا

ن خود را به طور دقيق محترم مي. كردند آن را بيان مي و  هر كس حقوق همسايگا شمرد، 
ت درازي كند خيلي كم اتفاق مي د كه كسي بر اين حقوق تعدي و دس در چنين . افتا

ات ميان افراد تقريبا حالت كمال را دارد ين وحشيان. 2»اجتماعات، مساو م ا ، چگونه را
تمدني آنها است شده يشينه  است كه عامل چنين رام شدني، پ د، مگر نه اين  ين دو . ان ا

ن، پيشينه تمدني داشته ند جغرافياي جها يي . ا بدون شك، نقش تمدن اين دو حوزه جغرافيا
ه، برجسته بوده است ين دو حوز ني . جهان، در وضعيت روحي و فكري انسان ا نسا تي ا وق

يستداراي تمدن اس يگر وحشي ن ز . ت، او د ه امروز، ا است كه نه ديروز و ن وحشي كسي 
ام نهاده . مزاياي بيشمار تمدن، بهره نبرده است ن را رنگين ن ا سفيد و ديگرا نساني كه خود ر ا

نمايد لمداد  پست، ق و ديگران را  ا برتر  د ر است كه خو و . عادت كرده  يشتر  لي كه ب در حا
يي انسان به اصطالح سفيد و برتر صورت ترين جنگ و جدال در اين  خونين حوزه جغرافيا

است ين گونه است، . گرفته  نشانه انسان برتر بوده است؟ اگر ا هر گونه جنگ و خشونت، آيا 
بطه انسان برتر را با جنگ و خشونت بيشتر مي يم را ن . پذير است كه در ميا قعيت اين  اما وا

نسان، و موجودهاي ديگر يا حيو به نام ا ها،  هاي غيرناطق، يكي از مشخصه انموجودهاي 
است هاي غيرناطق وحشي، هميشه جنگ و در  چرا كه در ميان حيوان. جنگ و خشونت بوده 
است و  در حالي كه در ميان حيوان. گيري وجود داشته  اطق اهلي، كمترين جنگ  هاي غيرن

ين وضعيت نشان. درگيري وجود داشته است ني نيز  ا نسا مع ا . بوده استدهنده تفاوت در جوا
ز  ترين جنگ و خشونت در حوزه به اين صورت كه بيش يي صورت گرفته كه ا هاي جغرافيا

تمدني بي بهره بوده   . اند پيشينه 
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ا گذاشت امريكا پ ني به قاره  ين بود كه انسان بو،انسان اروپايي، زما ين  مي ادعايش ا وحشي ا
نسان ب. سازد قاره را رام و آدم مي به خيال خودش، ا و  ميوچرا كه  تمدن  اين قاره، فاقد 

يي فكر مي. وحشي بوده است و  كرد زرق و برق خيره انسان اروپا نشانه  دگي شهري،  كننده زن
يكا را نيز چون اروپا، پر از زرق و برق . حتا خود تمدن است ين كه امر ين صورت براي ا به ا

ر دسته  و كشتا ين سرزمين  اشغال ا اسلحه براي  ن سازد، شروع كرد به واردات  جمعي انسا
ين قاره ميبو به اصطالح . ا اشغال سرزمين انسان  يي با  و برتر اروپا ن به اصطالح سفيد  انسا

حميل كرد او، خود را به عنوان انسان متمدن، بر او ت يي و نسل كشي  و پست امريكا . سرخ 
ن بو ا عنوان وحشي به انسا يي ب لي امريكايي، مدعي متمدن بودن مي ميانسان اروپا د، در حا  كر
انسان متمدن، قانونگرا است و انسان غيرمتمدن، . كه تمدن در فطرت انسان نهفته است

نسان است. قانونگريز ين دو ا اختالف ا ين، بارزترين وجه    . ا

  حوزه تمدني مايا

به قانون وضع شده در جامعه،  زمينه رعايت حقوق يكديگر و احترام  مع انساني در  وضع جوا
ب ن جوامع  استبه پيشينه تاريخي آ ز . ستگي داشته  ين كه يك جامعه در چه وضعيتي ا ا

است كه چقدر به خاطر  ين داشته  و اجتماعي قرار دارد باز هم بستگي به ا مراحل رشد فكري 
و . رشد فرهنگي و اجتماعي آنها كار شده است ن پيشينه تاريخي، فرهنگي  ين ميا در ا

هميت بوده است، اما اين به تنهايي ك يست، چرا كه داشتهاجتماعي جوامع با ا هاي  افي ن
هميت خود را به عنوان ارزش ني ا زما ر  هاي ملي حفظ مي فرهنگي و اجتماعي،  كند كه در گذا

به روز گردد وري ياين به اين خاطر كه در برابر تهديدهاي بيروني، توان و ت. زمان، همواره 
له را داشته باشند مع، با پيش. مقاومت و مقاب ين چنين جوا ين كه ا ه با ا ينه فرهنگي كه دارند ب

يل اند، اما تهديدهاي بيروني، فرهنگ نمي و  قانون و حقوق همديگر احترام قا شناسد 
هي ارزش زماني كه پاي منافع و برتري خوا و نژادي در  هاي فرهنگي و اجتماعي را  هاي خوني 

به هيچ مي در گام نخست، قانون و در مراح. گيرند ميان باشد،  پسين، در اين گونه وضعيت،  ل 
دستبرد قرار گرفته، نقض مي نسان جوامع مورد  مع . گردد حقوق ا زمان، در جوا در گذار 

ين وضع شده و حقوق انسان انساني در هر دوره آنچه در امريكاي . ها نقض شده است اي قوان
به هيچ گرفته و نقض  يعي  و طب و قانون مدني  ين صورت گرفت  پس از به اصطالح كشف خون

تن انسانيت . از يك اتفاق ساده، وحشتناك بودگرديد، فرا تر  عنوان كشف، به سخره گرف
يكايي بود ميانسان بو اره فاقد انسان نبود كه كشف شده باشد. امر تمدن . امريكا، ق اين قاره 

ن . چند هزاره مايا را با خود داشته است اگر انسا به اين معنا است كه  كشف امريكا 
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ز انسان اروپ ميبو  يي پيش ا يكا وسيه گذاشته ميامر ه اروپا، افريقا، آسيا و اقيان يي پايش ب شد،  ا
ين قاره اما انسان اروپايي با پاگذاشتن به قاره امريكا، . هاي را كشف كرده بود او يكي از ا

به نام هند شد، كه پسان پي برد و دانست كه به  مدعي كشف بزرگي  اشتباه خود  ها به 
ر از هند وارد شده است   . سرزمين غي

   مذهب         نقش

له «: هرمن ملويل در باره ساكنان جزاير ماركيز گفته است تمام مدتي كه در ميان قبي در 
به سر مي و  تيپي  بردم، هرگز كسي را به تهمت تعدي بر ديگري به محكمه جلب نكردند، 

به جراات مي ن را در  جريان امور در آن دره چنان منظم و آرام بود كه  توان گفت كه مانند آ
بسيار تربيت شده و منتخب شده نمي اينجا نقش مذهب . 3»توان يافت ميان مسيحيان 

ين خاطر كه جنبه ه ا است، آن هم ب نسان مسيحي  برجسته شده  هاي مثبتي در وضعيت ا
به ين جن لي كه ا نما شده است، در حا ركيز رو  باشند، در  ها مي ساكن جزاير ما توانند منفي هم 

ين پاينت منفي،  ر . به مذهب برچسب خواهد خوردآن صورت، ا ين چيزي است كه مذهب ب ا
است ها تاكيد داشته و بر ضد ارزش چرا كه مذهب همواره به ارزش. تابد نمي اما . ها شوريده 

ه اين بوده است كه مذهب و در شكل كالن يعيت  واقعيت، هموار ن، دين، آن طوري كه واق تر آ
نساني  مع ا ن در جوا استآن بوده از سوي پيروان آ   .پياده نشده 

گي تطبيق قانون   چگون

است انت گفته  د، يدر جزاير آل ميدولت روسيه قديم محاك«: ويل دور وسين تاسيس كرده بو
: نويسد برينتن مي. 4»ولي پنجاه سال گذشت و هيچ كاري براي آن محاكم پيش نيامد

يان افراد اتحاديه اير جنايت« ه اندازه در م ين، ب بق بر ا ات، سا وكويوي كم بود كه ها و تجاوز
است. 5»تقريبا قانون مجازاتي نداشتند يل دورانت گفته  اينهاست اوضاع يك زندگي ايده «: و

ن   يا ايده آلي تصور شده از طرف ما كه هرج و مرج طلبان آرزو مي- آلي به آ كنند دنيا دوباره 
دكي دستكاري كرد و م. صورت بازگشت كند د ان ا باي دلربا ر ين منظره  ك، ا د تعديل مع ذال ور

ر . قرار داد ين بركنا نظامات و قوان ز تبعيت  اگر اجتماعات فطري و طبيعي به طور نسبي، ا
تي بوده اند، از آن جهت است كه محكوم تقاليد سنت بوده انون تاثير  ها و عادا اند كه بر شدت ق

يل امر، جنايت ا در اوا است، ثاني ن غير مكمن بوده  و تخطي از آ د هايي كه نسبت ب داشته  ه افرا
يل خصوصي داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده  و اشخاص صورت مي گرفته حكم مسا

نه نقض قانون صورت . 6»شده است جبران مي در مواردي، آنچه در كشورهاي بزرگ در زمي
ني بوده است مي نسا يشتر موارد نه افراد كه . گيرد به مراتب بدتر از جوامع كوچك ا در ب
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يشتر به قانون  ها و شهر در روستا. اند ن بودهها ناقض قانو حكومت هاي كوچك، مردم، ب
ر را محترم مي وفادار وق همديگ لي در شهر اند و حق ا  شمارند، در حا هاي بزرگ، قضيه تقريب

است اگر در جماعت. برعكس بوده  يست  ز اينرو، جاي تعجب ن نساني، نقض  ا هاي كوچك ا
ين م. گيرد قانون، كمتر صورت مي به ا وجه كرد كه چه چيزي عامل قانونگريزي در بايد  ساله ت

است شهر يي و شهرهاي كوچك بوده  به قانون در مناطق روستا ين . هاي بزرگ و توجه  انسان ا
يي، چه وجه اختالفي باهم داشته نه در پيش  دو وضعيت جغرافيا ين گونه راه دوگا د كه ا ان

ا قانون وضع ش دفاع و ديگري به مخالفت ب ن . اند ده برآمدهگرفته و يكي به  ر انسا دگي ظاه سا
يي از سادگي باطن او حكايت داشته است ين وضعيت تا زماني خوب تلقي شده . روستا اما ا

دگي ين سا يي از احترام به  ميمادا. ها استفاده سوء نشده است است كه از ا روستا كه انسان 
تي حكومت و. قانون نفع برده است قانون برايش اهميت داشته است  انسان پرمدعاي اما وق

ين او به رخ  نسان روستايي را به عنوان كم سوادي و يا فرهنگ پاي دگي ا شهرهاي بزرگ، سا
ت تعبير شده است ر حماق دگي نه يك اصل خوب كه دال ب ر، سا ين . او كشيده است، ديگ به ا
نسان روستايي به شهرهاي بزرگ، بستر سازي شده است نه مهاجرت ا حاشيه . صورت، زمي

يي بوده استشهرهاي بز و فاصله. رگ، محل اقامت مهاجران روستا ين صورت تفاوت  هاي  به ا
تي ايجاد شده و زمينه براي ايجاد نابرابري و  طبقا به وجود آورده  تي  هاي اجتماعي، بي عدال

يي ساكن حاشيه اغه (هاي شهر  ميان انسان شهري و مهاجران روستا حلبي آبادها و ز
ه داشته است، برخورد لفظي و فزيكي)ها نشين ين، گام نخست براي تبديل شدن .  را به همرا ا
تي  حاشيه ر امكانات دول يع نابراب مل توز م از عوا ر، به كانون خشم و خشونت براي انتقا هاي شه

است ن ساكنان اين مناطق بوده  اي براي شكست قوانين وضع  و اين، زمينه. و ملي در ميا
است   . شده در اين مناطق بوده 

ون در ساخ اجتماعي قبيلوي                   قان   تارهاي 

دورانت و اساس ثابت و مستقري، در و عرف ميسنن قدي«: به گفته ويل  زمينه  ، همچون 
لي در  اعما افكار و  و مانند صخره محكم زيربناست، و به صورت  زير ظواهر اجتماعي قرار دارد 

به آنها داده، و هنگا ن حالت قدسيتي  است كه گذشت زما و  ميآمده  انوني در كار نباشد،  كه ق
اجتماع، تا حدي حالت ثبات و انتظام را حفظ  رخ كند، براي  يي  تغييرات و فسادها باشد و 

هميت . 7»كند مي ر سنتي از ا ر در ميان اجتماعات با ساختا عرف و سنن قديمي، بيشت
م هاي اجماعي، مردم به آنچه وجود دارد احت در اين گونه وضعيت. برخوردار بوده است را

وشته اجتماعي تبديل شده است و اين احترام گذاردن. گذارند مي ين . ها، خود به قانون نان ا
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وي، حتا به جاي قانون نوشته شده، عمل كرده است  . وضعيت، در ساختارهاي اجتماعي قبيل
ين سنت مي اجتماعي قبيلوي، ا ارهاي  يم كه در ساخت اجتماعي و فرهنگي بين د  هاي  د كه مور ان

ين گونه جوامعاحترام مر وجود در ا ين م ين گونه  گاه سنت. دم است تا قوان هاي موجود در ا
به گذشته ني و فرا مذهبي هاي دور بر مي جوامع،  اقع فرادي د گردد و در و رسم جهيزيه دادن . ان

بطه است و را ن، فراديني و فرامذهبي  ره هند و ايرا اسالم  به عروس در شبه قا اي به بوديسم و 
يم جغرافيايي كه در  عيت بر مياين وض. ندارد ين دو اقل به وجه مشترك خوني و نژادي ا گردد 

اقليم . گذار زمان، همچنان حفظ شده است ين دو  وشته شده ا ين ن لي كه در قوان در حا
يي، رسم جهيزيه به عروس، ماده همانند  جغرافيا ت، اما به عنوان يك عرف،  اي از قانون نيس

د استفاده قرار د استيك قانون، مور مع با ساختار سنتي، در بسياري موارد، . اشته  در جوا
ا  د، قوانيني ب ت، اما در بيشتر موار همانند يك قانون عمل شده اس عرف و سنن قديمي، 

ز وضع، تا سال ويژگي نده است هاي مدرن، پس ا اجرا، روي كاغذ ما  .     هاي متمادي بدون 

دورانت يل  اجتماع، همان ثب«: به گفته و هم ميعرف، براي  يي را فرا آورد كه  ات و پايدار
وع بشر، و عادت، براي افراد بشري به وجود مي و . آورد توارث و غريزه،  براي ن همين آداب 
د، چه هر يتقاليد پيش پا افتاده است كه عقل مردم را در سرهاشان سالم نگاه م گاه اين دار

ا مجاري وجود نداشته باشد تا از آنها تفكر و عمل مردم به شكل  الشعور به آساني سير خود ر
ر، ذهن و عقل انسان در مقابل هر چيز حيران مي ه  انجام دهد، ناچا ماند و عاقبت كار ب

  . 8»كشد ديوانگي مي
ته اجتماعي و فرهنگي نام برده مي چيزي كه از آن به عنوان ارزش د،  هاي پذيرف شو

د در قالب ماده مي انون وضع گردد توان در اين م. اي از ق چه مياما  ك  يان آن تواند حقيقت ي
به ا به خود گيرد، جن نساني قضيه است قانون ر ن  ما نمي. هاي ا توانيم هر چيزي را كه به عنوا

دل به ارزش اجتماعي و فرهنگي شده،  يك رسم و سنت وجود داشته و حتا در گذار زمان، ب
ك قانون نانوشته بپذيريم به و سن. عنوان ي ر موارد، رسم  د چرا كه در بيشت ن قديمي، در تضا

نسان قرار داشته است اط. با حقوق ا ز قمواردي از زنده به گور كردن نوزادان دختر در من ي ا
ن  ن، سوزانيدن زنان زنده به همراه شوهران فوت شده شا جهان از جمله شبه جزيره عربستا

پسران خان به يكي از  ار شوهر دادن دختران  اره هندوستان، به اجب واده در مناطقي از شبه ق
پي پي  مقتول از سوي خانواده قاتل براي پايان  و عدم  تل از سوي خانواده مقتول  گيري ق

ن، از جمله  گيري قضيه به دادگاه يي از سوي خانواده مقتول در مناطقي از افغانستا هاي قضا
به آن عمل مي ميسنن قدي همانند يك عرف  ز جهان،  ين مناطقي ا  شده، و در است كه در ا
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ين.  وجود داردمواردي، هنوز است كه در ا نساني  ني از سوي  ها از جمله سنن غير ا جوامع انسا
ن صورت مي م انسا ه نا ني، تنها . گرفته است موجودي ب دختري به هر دليل و عنوا تي نوزاد  وق

به گور مي ده  د، زن نسان مرد، در واقع نامر به وسيله يك ا گردد، نخستين  به جرم دختر بودن، 
است كه ا ين انسان جنس مونث،  در مرتبه و اهميت انسان جنس مذكر نيست، فرضيه اين 

نسان. تر از جنس مذكر قرار دارد به مراتب، پايين نسان جنس مذكر، ا ز  حداقل، اينجا ا تر ا
است د پست. انسان جنس مونث  نساني پستي  پس حق دار د تا ا يان بردار ز خودش را از م تر ا

اش در اجتماع ين . دهاي انساني وجود نداشته ب به اصطالح انسان برتر يا انسان مرد، ا ين  اما ا
ين حق را به او داده است؟ به نظر مي ه  برتري را از كجا آورده است؟ چه كسي ا آيد اين گون

نه ني با انسان، نشا نسا است نه برتري مياي از ك برخورد از سوي ا برتري . در وجود و عقل او 
ا ب ن ديگري ر است كه انسا ين  م يك انسان در ا دون تفيكيك جنس، خون و عقيده، احترا

  . نمايد
ين  سوزاندن زن در شبه قاره هندوستان، از ديگر موارد نقض حقوق انسان زن در ا

است د «: در ماده يكم اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است. جغرافياي جهان بوده  تمام افرا
د به دنيا مي ا هم برابر بشر آزا وق ب و از لحاظ حيثيت و حق ن  آيند  اند، همه داراي عقل و وجدا

ا روح برادري رفتار كنند مي يكديگر ب   . 9»باشند و بايد نسبت به 

  جنين كشي دختر در هندوستان

ت،  است؟ جنگ و خشون انسان هزاره سوم چرا يك بار ديگر به سوي تاريكي و جهل روان 
ري براي ساخت مخرب انتحار، خشونت ترين تسليحات  هاي جنسي، سرمايه گذا

است ميانظ به هزاره سوم نبوده  ين گونه، خبر خوشايندي براي ورود  ز ا اين موارد، . ومواردي ا
اقعيت ين  بخشي از و نسان ا و ا د دارد  ن امروزي وجو يي است كه در حال حاضر در جها ها

رنج مي ز آن  ين موارد، مواردي هم هستند كه به شدت، . برد هزاره به شدت ا تمام ا وي  در پهل
نسان را م است يروح ا ال برده  ر سو نسانيت را زي ر  مواردي كه تنها زاييده. آزارد و اصل ا ي تفك

نسان امروزي نيست ني   به هزاره سوم مربوط نمي- سياه ا ني، فرا زما شود و يك كنش ضد انسا
  . خواهد بود

ز شبه جزيره عربستان از سوي بعضي دختر در مناطقي ا ها در  زنده به گور كردن نوزاد 
ه نيمه دوم هزار ه نخست پيش از ظهور اسالم و جنين كشي و نوزاد كشي دختر در شبه قار

ين دو مورد نشان داده  در ا نسان را  ذهن تاريك و شدت جهل ا ز هزاره سوم،  هندوستان در آغا
و . است نسان امروزي، شايد پذيرش كنش زنده به گور كردن دختران نوزاد در هزار  براي ا
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باشد، ه  ر چهار صد سال پيش، آسان ن مان گونه كه پذيرش جنين كشي و نوزاد كشي دخت
قعيت است. در زمان معاصر برايش سخت خواهد بود ين دو مورد يك وا و . اما ا واقعيت تلخ 

نسان را در اين در مورد در هر زماني مي   .آزارد تكان دهنده كه روح و ذهن ا
اني وجود پسر در هر زم با جنس دختر و   داشته و تبعيض و دو گونه برخورد نمودن 

است و نژاد خاصي نبوده  و . مختص به كشور و قوم  پسر  ني، ميان دختر و  مع انسا اكثر جوا در
تفاوت يي قايل مي زن و مرد،  ين  شوند كه در بسياري از زمينه ها و ميزان ا ها وجود داشته 
ني، برتري پسر. ها البته متفاوت بوده است تفاوت قايل شدن  تاريخ ديروز و امروز جوامع انسا

ين بردن اين تفاوت قايل  ات زيادي براي ب ين كه مبارز است، با ا به دختر و مرد به زن بوده 
مع،  ها و تبعيض شدن  ين جوا ها صورت گرفته، اما هنوز اين مشكل وجود دارد و گاه انسان ا
يي را مرتكب مي كنش نساني است ها ين گونه انسان. شود كه كامال ضد ا هاي اين  از نظر ا

ا در اين گونه جوامع نداردجوامع، انسا نسان ر ه يك ا و جايگا ن، ارزش  و ز . ن، تنها مرد است، 
د ا ندار است كه در مواردي، حق بزرگ شدن ر ين گونه جوامع  به گور - دختر در ا ني زنده   زما

نسان از تمام پيشرفت . شود شود و زماني هم جنين و نوزاد او از بين برده مي مي ين ا سهم ا
به گوركردن او بوده استعلم درهزار و چهار  زنده  اخير، جنين كشي دختر به جاي    .   صد سال 

زنده به گور كردن نوزاد دختر در شبه جزيره عربستان و جنين كشي او در شبه قاره 
بطه ا  اي مي هندوستان، چه را تواند ميان انسان اين دو جامعه انساني داشته باشد؟ ام

ين دو شباهت مع وجود داردهاي زيادي ميان كنش انسان ا و .  جوا براي پايان هر تاريكي 
ه از قدرت درك انسان لق  جهل، هميشه راهكاري وجود داشته كه گا ر بوده و تنها خا ها دو

آفريده خشيده است اوبوده است كه  يي ب رها هي و فرستادن . هايش را از شر آن  امبران ال پي
هكار كتاب است  هاي آسماني در قالب يك دين نو، را يي بوده  لق براي نجات ها كه خا
است مخلوق   . اش از تاريكي و جهل انجام داده 

يي برگزيده شده  رگيري راهكارها به كا و  امبران پيشين، براي ارايه  پيامبر اسالم مانند پي
د از كنش. بود دختران از سوي  در اين ميان، يكي از موار ني، زنده به گور كردن  هاي غير انسا

بعضي از مناطق شبه  بعضي ز ذهن و تاريك و شدت جهل ها در  ن برگرفته ا جزيره عربستا
و نمي ني بود  ين جامعه انسا اشد انسان آن روز ا ر . توانست براي هميشه ادامه داشته ب پيامب

يكي ا به بسياري از تار رگزيده شد ت ري ب در چنين سرزميني به پيامب ن  اسالم   ها و جهل، پايا
يكي  ه . از اين موارد بوددهد كه زنده به گور كردن دختران نوزاد،  آنچه در شبه قار
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يشرفته ن  هندوستان درحال حاضر وجود دارد شكل پ تري از زنده به گور كردن نوزاد دخترا
  .   درشبه جزيره عربستان در هزار و چهار صد سال پيش بوده است

دنيا آمدن توسط  به  ا بال فاصله پس از  ز به  دنيا آمدن و ي ر، پيش ا كشتن ده ميليون دخت
و  لدين آنها، تكان دهندهوا ر و تامل واداشته  ا به تفك نسان امروزي ر ترين خبري است كه ا

يمه دهه هشتاد  مياين يك خبر رس. آزارد سخت، مي است كه در ن تي   خورشيدي 1300دول
اب يافته و به صورت طبع، نمي در روزنامه يق آن در هندوستان و يا در  ها بازت تواند آمار دق

ن اشدديگر جوامع انسا نسان. ي ب ين گونه قتل ا قعي ا دختر بودن،  بدون شك آمار وا ها به جرم 
يشترخواهد بود كه هيچ رس به مراتب ب زنده به گور كردن . نخواهد آمد ميگاه در خبرهاي 

نوزادان دختر در شبه جزيره عربستان با ظهور اسالم پايان يافت، با اين كه تا هنوز بسياري 
  . ه كه ميراث به جا مانده پيش از اسالم بود از بين نرفته استهاي زن ستيزان از آن ذهنيت

زي صورت خواهد گرفت؟ چرا كه جنين كشي و  در شبه قاره هندوستان نيز آيا چنين چي
و تاريك انسان نوزاد ز همان ذهنيت سياه  ين جغرافيا، برگرفته ا دختران در ا يي است  كشي  ها

انساني و ضد اخالقي را در  تكب ميكه چنين كنش ضد  ره عربستان نيز مر . شدند شبه قا
براي پايان اين تراژدي انساني، آيا ضرورت به پيامبري ديگري است؟ اگر اسالم آخرين دين 

اسالم، آخرين فرستاده خدا نمي ين تراژدي  الهي، و پيامبر  د، براي پايان بخشيدن به ا بو
ن، حتما بايد منتظر ظهور پيامبر  ره هندوستا يگر ميانساني در شبه قا ا  د يم، پيامبري كه ب بود

ن بدهد ين تاريك انديشي و جهل انسان به اصطالح مدرن در هزاره سوم پايا به ا . فرمان الهي 
ري مي د تا زندگي  در آن صورت، جنين و نوزاد دختران شبه قاره هندوستان منتظر پيامب بودن

بده ميآنها از مرگ حت د، حقي كه از سوي نجات داده شده و حق زندگي كردن  را به آنها 
به آنها اعطا شده است ر آنها  و . آفريدگا ا والدين جنين  ا هيچ كسي حت ين حق ر تن ا و گرف

به جز آفريدگار آنها ز آنها نداشتند    . دختران نوزاد، ا
هكاري براي پايان اين تراژدي  اما آيا انسان هندي مخالف با اين ذهنيت سياه و تاريك، را

د؟ ده ميليون ا ين كشور به جرم دختر بودن، انساني ندار در ا نسان در بيست سال گذشته 
ين يك تراژدي قرن است دگي از آنها گرفته شده و ا است كه زندگي . حق زن ين  غم انگيزانه ا

و  ته شده است، كشوري كه مدعي تحقق دموكراسي در آسيا  آنها از سوي والدين آنها گرف
است اس. جهان  پشت نقاب دموكر تكب شده است كه در انسان هندوستاني در  ي، كنشي را مر
ني نيز پذيرفته شده نيست، چه رسد به جامعه ديكتاتوري نسا اي كه مدعي  ترين جامعه ا

ا در كشور دموكراسي. پذيرش تمام و كمال دموكراسي در جهان است ي  تيزه شده ام
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رفته شده هندوستان، جنين  به يك كنش پذي دختر  دكشي  و نوزا و  كشي  است  اي در آمده 
ي  سان هندوستاني در مقام والدين، چنين كنش ضد انساني و ضد اخالقي را در چند دههان

تكب شده ند گذشته با تمام رضايت مر ته. ا ن  مسلما، اين كنش پذيرف شده همه انسا
ين مي ني و آن هندوستاني نيست و ا نسا هكاري باشد براي پايان اين تراژدي ا يي كه  تواند را ها
لفت و اعتراض خواهند نمودمخالف اين كنش هستند، ب ن، مخا ري از آ م . راي جلوگي تما

ر  استوار باشد كه اين تراژدي انساني در شبه قاره هندوستان و ه نكته بايد  ين  راهكارها بر ا
  . ي ديگري، پايان يابد جامعه

  شخصي بودن جرم

ين» بد دادن« ت، دهن كجي آشكار به قانون وضع شده در ا نستان، در حقيق  دختر در افغا
وجوده است. كشور است ا عواملي . اينجا قانون وضع شده، قرباني عرف و سنن م ين وضعيت ر ا

به همين خاطر است كه هنوز پس از حدود هزار و پنج . در درون حكومت، تشديد كرده است
ين كشور،  ز ا ن، عرف و سنن قديمي، در مناطقي ا ز پذيرش دين اسالم در افغانستا صد سال ا

ابرجاست است و نمي. همچنان پ لي كه جرم شخصي  ن، كسي را به خاطر جرم كسي  در حا توا
نمود   .  ديگري، مجازات 

انين بين المللي   جرم در قو

است توان در بردگي  احدي را نمي«: در ماده چهارم اعالميه جهاني حقوق بشر آمده 
و داد وستد برده گان به هر شكلي كه باشد ممنوع است نگه ي بردگي، خود نوع. 10»داشت 

نسان روبه رو . جرم است وعي با برده گي انسان توسط ا ني، به ن مع انسا اما در بسياري از جوا
به صورت رس ر رس ميبوده ايم كه  ين در زماني صورت گرفته است كه در . بوده است ميو غي ا

است معي، قانون، وجود داشته  ا قانون برده گي وجود داشته است. چنين جوا و اين، ننگي . حت
در بيشتر موارد، برده، . اند مه قانونگذارني بوده كه براي بردگي، قانون وضع كردهبر كارنا

د، برده. بازمانده و بازنده جنگ بوده است و  باز هم در بيشتر موار ان و كودكان  ها، زن
ني بوده كه هيچ سهم و نقشي در جنگ نداشته دگا ين صورت مي. اند سالخور بايست،  به ا

ند است جرم آن را نيز نپردازدانساني كه در جنگ نقش  ه . اشته  اما در پايان جنگ، اين گون
ني تاوان جنگ را پرداخته .  اند اند كه نقشي در آن نداشته نبوده است و در بيشتر موارد، كسا

ر  يكي از دو طرف جنگ، مانند يك مجرم جنگي با او رفتا بسته به  به اين صورت، به جرم وا
است توان به خاطر   شخصي است و كس ديگري را نميدر حالي كه جرم، يك عمل. شده 

نمود ميجر ات  به او تحميل شده، مجاز    .كه كسي ديگري مرتكب و يا 
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در مورد جرم  ين ملي    قوان

نستان آمده استماده بيست و ششمدر  فغا است «: قانون اساسي ا . جرم يك عمل شخصي 
ر تطبيق جزا بر تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و به شخص ديگ ناو   .12»كند ميي سرايت 

اينجا، . دختران در افغانستان، تعميم داد» بد دادن«توان به پديده سنتي  اين موضوع را مي
است اساسي، جرم، يك عمل . در چنين مواردي، قانون اساسي به هيچ گرفته شده  در قانون 

به خا» نبد داد« اما در مورد پديده سنتي .شخصي است است كه  ين دختران  طر دختران، ا
ين گونه موارد، ناتوان بوده است. گردند جرم كسي ديگري، مجازات مي چرا كه . قانون هم در ا

نمايد به درستي دفاع  ني  ن افغا است از حقوق انسا ين  وقتي ماده. نتوانسته  ز قانون به ا اي ا
ازهم چنين ماده اي از قانون، نقض  صراحت وجود دارد و جرم را تعريف كرده است، و ب

د،  مي و  به اين معنا است كه حداقل مادهگرد اجرا با مشكل  ز اين قانون وضع شده، در  اي ا
رو بوده است روبه    .  مانع 

استماده بيست و هفتمدر  افغانستان آمده  انون اساسي  هيچ عملي جرم شمرده  «: ق
اشدشود مين ز ارتكاب آن نافذ گرديده ب ا .  مگر به حكم قانوني كه قبل ا هيچ شخص ر
تعتوان مين ا ن. طبق احكام قانون يا توقيف نمود مگر بر قيب، گرفتار و   توان ميهيچ شخص ر

بق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب  دگاه با صالحيت و مطا مجازات نمود مگر به حكم دا
اشد افذ گرديده ب   .13»فعل مورد اتهام ن

ز هم چنين قانون تعريف كرده و با ين صراحت، عمل جرم را  ه ا  نقض وقتي قانوني ب
تطبيق نشده است مي اطع،  به درستي و ق اجرا مشكل دارد چرا كه  ين قانون در  د، ا اينجا . گرد

دگاه كه با رويكرد به سنن و رسوم  ميها، و مرد مجريان قانون در مقام قوه قضاييه و دا
ن، عمل » بد دادن«به جاي قانون، به صورت مشخص در مورد پديده سنتي  ميقدي دخترا
ر د كرده د، ه انون بودهان ين صورت، قانون وضع شده، نقض شده است. اند و، عامل نقض ق . به ا

انون،  با چنين وضعيتي نمي تطبيق درست قانون، موفق شد، چرا كه موفقيت تطبيق ق توان به 
است   .در اجراي درست آن 

ه وشت ون نان   قان

مع انساني بوده، مانند يك قانون  عمل كرده آنچه همواره برايند مثبت يك پديده در جوا
است وشته  انوشته، در مواردي عرف و سنن . است، حتا اگر يك قانون نان ين قانون ن ا

ز «: به گفته ويل دورانت. است ميقدي دت و آداب و قراردادهاي اجتماعي، همه، ا غريزه و عا
د، چه، عملي كه به شكل  قانون بزرگ صرفه جويي در استعمال نيرو و انرژي زاييده شده ان
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ن مي  گيرد آسانماشيني صورت  تواند، در مقابل حادثه خارجي كه  ترين طريقي است كه انسا
پي اتفاق مي پي در  اختيار كند حالت تكرار دارد، يا وضع معيني كه  و . افتد،  اما تفكر اصيل 

است كه در  حقيقي و اتخاذ راه تازه ني و اغتشاش  وع پريشا اقع يك ن اي در سير و سلوك، در و
تي مي  پيش ميمجراي يك نواخت عادي نسان وق د، و فقط ا تواند به آن راضي شود كه  آي

. آمده موافق سازد يا به ارض موعودي برسد بخواهد وضع خود را با محيط جديدي كه پيش
ات فوق بشريي كه نتيجه دين است  ز يك مجاز زمينه طبيعي عرف، ترس ا ين  ه بر ا هر گا

د، و عادات نياكان با اراده رهم آميزد، در اين صورت، عرف موثرتر از ي خدايان د افزوده شو
يه دور مي قانون مي آيد در  به نظر مي. 14كند شود و با نهايت شدت انسان را از آن آزادي اول

د، قانون در زمان نقض، با عرف و سنن قدي است ميبيشتر موار ين . روبه رو بوده  اقع، ا در و
است ميعرف و سنن قدي انون را به چالش گرفته  پس براي موفقيت قانون در . بوده كه ق

هكار، مي ك را به جاي عرف و سنن قديمي، به عنوان ي استفاده از قانون  د  جامعه،  يست مور با
اجراي . استفاده قرار گيرد رهاي  در اين ميان براي موفقيت هر چه بيشتر قانون، تقويت راهكا

ن يك ضرورت مطرح است راي قانون در جامعه رو، آنچه به اج از اين. قانون در جامعه به عنوا
يست مورد توجه قرار گيرد كند، مي كمك مي   . با

ون و عرف         قان

هميت مي است كه قانون، ا ا گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين  لي كه . يابد بيشتر ب در حا
در جامعه . شود تر مي شويم، قانون، كمرنگ هر اندازه به ساختار جامعه سنتي نزديك مي

استفاده قرار ميسنتي است كه در  اجتماعي، عرف، به جاي قانون مورد  در اين . گيرد روابط 
يل دورانت مع، به گفته و د «: گونه جوا به قانون تخطي كند، شايد مور اگر كسي نسبت 

ي دل به كسي كه بتواند به كمك هوش خود بر اين  ميتحسين ن از مردم قرار گيرد كه از ته 
د خورند پيروز شود حسرت مي ميدشمن قدي ، ولي هرگاه كسي از حدود عرف تجاوز كند، مور
تي  خشم همه در صور ز خود مردم سرچشمه گرفته،  ي مردم واقع خواهد شد، چه اين عرف ا

ز دستخطي است كه  انون عبارت ا است؛ ق ر آنان تحميل كرده  مافوقي ب كه قانون را نيروي 
تي كه عرف عبارت  مياراده ارباب و صاحبي را مجسم ر سازد، در صور  از خالصه و جوه

يكوتر دانسته و از راه ناموس انتخاب طبيعي  آزمايش است كه جامعه آنها را ن ها و طرق عملي 
است، عرف، . 15»باقي مانده است ته  بدون شك، هر اندازه جامعه به سوي نوين شدن پيش رف

است ا به قانون داده  ا كه پديده سنتي  به سوي نوين شدن، نمي. جايش ر است، توانيم عرف ر
ر دو را همزمان، به كار گيريم و يا ه يست، قانون وضع شده را در جامعه،  مي. به جاي قانون  با
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يم ين ممكن نيست مگر با وضع قانون خوب كه براي همه موارد، تدابيري . پياده نماي ا
رج و قانون شكني دارد وگيري از هرج وم   .     انديشيده و راهكارهاي مناسب، براي جل

ابزار قديميراهكار نو با   

برنامه ثبت تولدات ) صندوق حمايه كودكان ملل متحد(وزارت داخله با همكاري يونسيف 
آغاز خواهد كرد ا در سه ماه آينده در شش واليت كشور  ه [ . و وافيات ر رشي در اين بار در گزا

است و] آمده  بل، بلخ، ننگرهار، كندز، كندهار  ات كا ين برنامه در والي ت، ا  كه در قدم نخس
در اين برنامه، رياست ثبت احوال نفوس، . شود گردد و در آينده، سراسري مي هرات آغاز مي

امامان  فرمه و مال  ين ] مساجد[هاي مخصوص را براي وكالي گذر  نموده تا آنها ا توزيع 
لغ . يادشده نمايند] هاي[معلومات را درج فرمه  روز مب ر ) 468955(اداره يونيسف، ام دال

يي را برا ين برنامه، دوامدار ميامريكا نمود و ا به وزارت داخله كمك  دشده  اشد ي برنامه يا   .16ب
ته بود با همكاري يونيسيف 1385اواخر سال  ن گف فغانستا رت داخله ا  خورشيدي، وزا

، ثبت تولد و فوت شهروندان افغاني را در سه ماه آينده، )صندوق كمك كودكان ملل متحد(
ا در مي ز سالاين طرح ب. آورند به اجر ين كه در بسياري از كشورها ا هاي گذشته عملي  ا ا

ن، در سال فغاانستا ا در ا است، ام تقريبا به يك امر عادي تبديل شده  ك  شده و  هاي اخير ي
نستان، هميشه . رود راهكار نو به شمار مي ركزي براي ثبت تولد و فوت افراد در افغا فقدان م

ين مشكل، ضرورت  اجتماعي وجو- به عنوان يك مشكل جدي امنيتي د داشته و براي رفع ا
ز، احساس مي   .شد ايجاد يك مرك

د،  رت داخله وعده داده شده بو ركز در چند ماه آينده كه از سوي وزا ايجاد يك چنين م
هد پيوست كه تولد و فوت افراد در آن، قانونمند و ثبت  يي خوا به جمع كشورها افغانستان نيز 

وع. شود و بايگاني مي ين طرح در ن  خود با ارزش و يك راهكار قانوني در قانونمند ساختن ا
رود كه در راستاي توسعه اجتماعي به صورت  ثبت نفوس و وفات شهروندان به شمار مي

  . خواهد داشت ميمشخص در زمينه حقوقي، نقش مه
ني به ويژه زايشگاه تي و خصوصي يكي ازمهم مراكز درما به  هاي دول ترين مراكز تولد نوزادان 

نه  ميشمار ها و داكتران آن به صورت مستقيم و غير مستقيم در جريان تولد و  رود و شفاخا
يشتر در كشور. فوت افراد قرار دارند ين البته ب ته و در حال پيشرفت صورت  ا هاي پيشرف

رج . گيرد مي فغانستان كه در بسياري از موارد، تولد و فوت افراد در خا ند ا ا در كشورهاي مان ام
اكتر زايشگاه و شفاخانه(ماني از مراكز در به د دسترس  ر از  به دو گيرد، در  صورت مي) ها و 

روبه رو مي ا مشكالتي زيادي  و مرگ و مير افراد را نيز ب ولد  . سازد جريان كار، ثبت زاد و 
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ين كه تا حدودي مي  ين زمينه در نظر گرفته با ا د  راهكاري را هم كه وزارت داخله در ا توان
د، نواقص زيادي دارد كه هم حال و هم در آينده، جوابده باشد، اما  كامل نيست و خو

  . مشكالت زيادي را براي مسووالن آن به وجود خواهند آورد
ز زاد و ولدها و مرگ و مير ين موارد در  از آنجايي كه تعدادي ا يشتر ا ها در شهرها و ب

رسي ب ها و شفاخانه روستاها در خارج از زايشگاه اكتر صورت ميها و به دور از دست گيرد،  ه د
ن اين مشكل، از وجود مال امامان و وكالي گذر منطقه و  براي جبرا ها استفاده خواهد شد 

ز  فرمه هاي مخصوص ثبت نوزاد و مرگ افراد به آنها داده شده تا آنها مانند يك مسوول مرك
نموده و فرمه ين راهكار خ ثبت تولد و فوت، عمل  نمايند، كه ا يلي هاي مذكور را پر 

است ومنسوخ شده ميقدي   .   اي 
از تي  مال امامان و وكيالن استفاده  ن به هيچ صور وت افراد در افغانستا گذر در ثبت تولد و ف

يست و نمي اساس قانون در جامعه روبه نوين  قابل اطمينان و منطقي ن د يك عمل بر  توان
اشد تي از وجود افراد غ. شدن ب ين مسووليت دول و در هيچ كشوري براي ا تي نا آشنا  ير دول

استفاده نمي ا . شود غير مسوول  ن، اما هميشه هر راهكاري ر نستا مع سنتي مانند افغا در جوا
تواند  مشكالتي بسياري را به وجود آورد،  بدون توجه به مسايل امنيتي آن كه در آينده مي

نموده و در پيش مي يع فرمه. گيرند طرح  و  توز گذر  وكيالنهاي ثبت نوزادان به مال امامان 
ين راهكارهاي دولت مي ناحيه و  ها، از جمله ا اشد كه در تضاد كامل با موارد امنيتي  ب

ن مي اشد اجتماعي آ   . ب
ن،  ا ثبت آ د را ب ر در تاريخ اين كشور، تولد و فوت افرا خستين با است براي ن دولت خواسته 

ز به يك سازمان ويژه نمايد و براي اين كار نيا است تا ا بايگاني  ن اي  به آ ين مسووليت مهم 
و گروه ر گردد و هيچ گونه جعلي در آن صورت نگيرد و از سوءاستفاده افراد  ن  واگذا ها در اما

لي كه واگذاري فرمه. باشد ين صورت، روش كامال سنتي بوده  در حا هاي ثبت تولد و فوت به ا
استفاده افراد و گروه نه هرگونه جعل و سوء به وجود مي و زمي ا در آن  ه . آورد ها ر دولت بايد ب

يد كه ثبت تولد و مرگ افراد، كار مال امامان و وكيالن ين  اين نكته توجه نما يست، ا گذر ن
تي كه شاهد معتبري ديگري  افراد تنها مي توانند چنين مواردي را تاييد كنند آن هم در صور
نه مانند زايشگاه اشند ها و شفاخا اكتران در چنين مواردي وجود نداشته ب   . ها ود

ين است كه دولت در هر منطقه اي از شهرها و روستاها،  بهترين راهكار در اين زمينه ا
افراد باشد و در  وت  و ف ز تولد  ن نفوس كشور اعم ا به سازما وط  نمايد كه مرب د  مراكزي را ايجا

اشد اجتماعي ب وقايع  اكز، ثبت اين  رو به پيشرفت . هر دو مورد، وظيفه اين مر در دنياي 
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م امروزي كه ه اخواسته دراين مسير گا و ن نستان نيز خواسته  فغا مه چيز نو شده است و ا
تي دارد ميبر اكز دول در اين ميان، كار ثبت تولد و فوت افراد، . دارد، نياز به نو شدن تمام مر

ز اين موارد مي ين زمينه، به  يكي ا ر سنتي درا و از هر گونه كا و نو شده  د به زور  باشد كه باي
ت تواند در تقابل با قانونمند شدن جامعه باشد، جلوگيري به  ي و كهنه كه ميعنوان روند سن

يد   .  عمل آ

  گذار از عرف به قانون

گرديم، عرف كه بيشتر يك پديده سنتي در ساختار سنتي  وقتي از ساختار سنتي دور مي
انو. آورد شده جامع و قوي، كم مي است، در برابر قانون وضع ين ق ين گونه موارد، ا ن است در ا

د . گيرد كه براي استفاده، مورد قبول قرار مي به جاي رويكر است كه افراد جامعه،  زماني  ين،  ا
ن پديده مدرن در دنياي  به عنوا به قانون  ن،  يل و مشكل شا ز عرف براي حل مسا به استفاده ا

يي شده مي از اين رو، قانون وضع. مدرن، احترام و ارزش قايل شود ين ويژگي و كارآ  بايست ا
وقع ضرورت، جدي و قاطع عمل مي اشد كه در م اجراي . كند را داشته ب موفقيت قانون، به 

انون وضع. درست و كامل آن در جامعه بستگي دارد اجراي ق ن، كار دولت،  شده در  در اين ميا
است ين دولت، مي. جامعه  اشد اما ا دولت اين . بايست پيش از اجراي قانون، خود، قانون پذير ب
ن را د  به جامعه بدهد كه مياطمينا اع نماي رو، . تواند از حقوق آنها در موقع ضرورت، دف ين  از ا
م زمينه دولت مي تطبيق نمايد بايست، قانون را در تما ه . ها به جاي عرف و سنن قديمي،  ب

انت يل دور و  ميهنگا«: گفته و و عشيره  له  كه دولت جانشين نظم طبيعي خانواده و قبي
ن  ، قانون، تا حدي، جاي عرف اجتماع را ميشود اجتماع و دهكده مي ين عمل آ گيرد، ولي ا

ن  د و حقوق شناخته شده از حافظه پيرمردا وقت كامل تر خواهد شد كه خط نويسي پيدا شو
نگاشته شود به صورت مقررات روشني بر روي الواح  ين، . و كاهنان خارج گردد و  با وجود ا

ب رگز  يگزين شدن قانون به جاي عرف ه رسد، و هنگام قضاوت در  ه حالت كمال نميعمل جا
كند و،  باره افعال بشري، هميشه عرف و عادت اهميت خود را در پشت سر قانون حفظ مي

ني، در عقب تخت و تاج مخفي است و  آخرين قاضي حيات بشري، به «همچون نيروي پنها
د شمار مي   . 17»رو
نستهتوانيم مدعي تطبيق قانون در جامعه باشيم درحا ما نمي ز عرف و  لي كه هنوز نتوا يم ا ا

يي يابيم به قانون، مرحله. سنن قديمي، رها اي از گذار از ساختار سنتي  در واقع، گذار از عرف 
ار نوين است نه و ساختار نوين، زماني شكل مي. به ساخت هاي عملي آن، قبال به  گيرد كه زمي

است يد، شايد در مواردي، عرف و سنن قديمي، بهتر . وجود آمده  از قانون ضعيف، عمل نما
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يست كه به جاي قانون از عرف و سنن قدي  ين معنا ن ا . استفاده صورت گيرد مياما اين به ا حت
به ظاهر خوب به نظر مي ميآن دسته از عرف و سنن قدي اند كه قانون  آيند تا زماني خوب كه 

ر از عرف به قانون، وضع . خوب به جاي آن وضع نشده است و پس، الزمه گذا انون خوب  ق
  .  تطبيق آن در جامعه است

  نتيجه

ر مي ي از بي قانوني كنيم در برابر مان گستره وقتي از قانون صحبت مي گيرند كه  ها قرا
به درستي . كند فايق آمدن برآنها، در قانونمند شدن جامعه كمك مي انون،  ين صورت، ق به ا

دگي هم . گردد تطبيق مي تطبيق قانون به اين سا ا كار  مل نقض قانون  ميمادا. نيستام كه عوا
احتي در برابر قانون وضع به ر گيرند، وضع قانون در   شده قرار مي در جامعه وجود دارد و 

و . چنين وضعيتي، خوب نخواهد بود ين ميان آنچه به گريز از قانون كمك كرده، عرف  در ا
ين و. بوده است ميسنن قدي شده را به  ضعچرا كه عرف و سنن قديمي، در مواردي، قوان

است نه شدن آن، يك ضرورت . چالش گرفته  براي موفقيت قانون در جامعه، كار روي نهادي
ين وضعيت، برايند چيرگي قدرتمند پديده. است ين . هاي سنتي در جامعه بوده است ا ا
دست و پاي قانون را بسته  هاي سنتي، همان عرف و سنن قديمي پديده اند كه در مواردي، 
قع، كمك به قانون استكوشش بر. است در وا انون،  عرف . اي بهتر شدن اين وضعيت به نفع ق

بل با قانون قرار مي ميو سنن قدي د، مي كه در مواردي در تقا يست از مسير قانون،  گيرن با
است. برداشته شود انون خوب، محكوم به شكست  رگونه ق ن، ه   . چرا كه در غير آ

م قع، قانونمند ساختن جا انون، در وا استكار ق ين كار، زماني صورت مي. عه  گيرد كه  اما ا
يد ا در آ ا دارند ميعرف و سنن قدي. قانون وضع شده به اجر ين  ميمادا. هم همين وضع ر كه ا

بايست كنار گذاشته و يا با قانون وضع  گيرند مي هاي سنتي در برابر قانون قرار مي پديده
اضح، خشونت و  ميچرا كه مواردي از عرف و سنن قدي. شده، عيار گردد كه به صورت و

قع . اي نيستند هاي سنتي پسنديده كند، پديده تبعيض جنسي را تاييد مي كار قانون، در وا
ز پديده ين موارد ا اي است كه كار شان، ترويج نابرابري  هاي سنتي ناپسنديده مبارزه با ا

تي در جامعه است به. اجتماعي و بي عدال  جامعه نوين، چرا كه براي گذار از جامعه سنتي 
نمي. قانونمند شدن جامعه، يك ضرورت است ين، صورت  ا  و ا گيرد مگر با مبارزه پيگير ب

ر از عرف و سنن قدي. عوامل قانون شكني در جامعه ين ميان، گذا و  ميدرا به قانون خوب 
يي  نموده و به قانونمند شدن جامعه و قانونگرا تطبيق قانون را در جامعه هموار  عادالنه، مسير 

   .   كند انسان جامعه كمك مي
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  )تيوري اداري شريعت اسالم(
  

 )آقايي(سيد محمد تقي حسيني 

  
  

  مقدمه

بقه و ت ز علوم با سا اسالثيراعلم فقه ا در فرهنگ    .است ميگذار 
زمان مي احترام آن افزوده مي هر چه  بعاد تازهگذرد بر شوكت و  ن مورد  شود و ا تري از آ

اند در موضوع فقه اثري  دانشمندان و فقه شناسان سعي داشته. گيرد بحث و بررسي قرار مي
ين سخن تنوع آثار فقهي موجود است هد ا چ. از خود منتشر كنند، شا ا آن ن ام ز اين ميا ه ا

پي بحث آن برآمده، روشن كردن م  .اهيت فقه استنقش محوري دارد و كمتر محققي در 
معناي فعلي فقه در يك سير تاريخي به ما رسيده است، بررسي و شناخت اين جريان ما را 

هم و درك عميقتر فقه كمك مي   .كند در جهت ف
ول   اشتقاق و مفهوم لغوي فقه: بخش ا
  صطالحي فقهمفهوم ا: بخش دوم
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  )تيوري اداري شريعت اسالم (مفهوم فقه

لغوي واژه : بخش اول   فقهاشتقاق و تعريف 

ين موج. فقه وجود دارده  دو اختالف اساسي در واژ  ب تعدد اقوال در مفهوم لغوي فقهو ا
است   :شده 

  ي اشتقاقي فقه  ماده- 1

د واژه ين است كه مادهي فقه بحث نخست در مور ي فوق از كدام يك از ابواب ثالثي   ا
اب  رُنَ«مجرد است؟ از ب نْصرَ ياب » ص ، يعلَم«يا از ب مل ز باب » ع سنُ«يا ا حنَ، يسح.«  

ول باشد،  ز فرض ا هميدن مقصود  سخن گوينده«به معناي » فقه«اگر ا ر از . است» ف اگ
اشد، به معناي  ملكه «است، و اگر از فرض سوم باشد، به معناي » مطلق فهم«فرض دوم ب

لسول، جال.(باشد مي» شدن فقه براي فقيه رسد  به نظر مي) 26 و 8، صص1بيضاوي، نهاية ا
رگزيدهمشهور علما نظر دوم را ب د، و واژه   اب ي  ان علُ«فقه را از ب يفْ   .دانند مي» فَعلَ 
ژه اب ي فقه گر چه وا ن،  (ند، يعني ملكه شدن فقه براي فقيهدان مي» فَعلَ يفْعلُ« را از ب هما

بن اثير، النهاية(و ) 27 و 25صص   .)465، ص3، جا
   مفهوم فقه- 2

است كه يي  در اين قسمت نيز . دهند  ارايه ميي فقه  براي واژهاختالف دوم در مورد معنا
است اگوني مطرح شده كه مهمترين آن معاني ذيل    :عبارات گون

   مطلق فهم؛- 1
   فهم عميق؛- 2
تعريفات، ص ( فهم غرض متكلم- 3 ني، ال   ؛ و)72جرجا
م( به معناي علم - 4 نظر  رگشت اين معن يبه  اشدارسد ب ول ب به همان معناي ا  (.  

ول و دوم بيشتر از ساير اقوال مورد بحث و گفت گو قرار و از ميان اقوال مطرح شده قول ا
لغوي در . گرفته است ين جهت بحث مفهوم  ين دو نظر پي ميفقهبه ا   :گيريم  را با طرح ا

است:  اولنظر مطلق فهم    فقه به معناي 

اعرابي الفقه، الفهم،- 1 ال  لفقه:  لعيسي بن عمر ق ، 6جوهري، الصحاح، ج (شهدت عليك با
  .)2243ص
لعلم بالشي- 2 لسان العرب، ج( و الفهم له، ي الفقه، ا بن منظور،    .)522، ص13ا
لشي- 3   .)182فيومي، مصباح المنير، ص(، ي الفقه، فهم ا
نفقه كثير- 4 لي ما  لفهم و منه قوله تعا ارة عن ا تقول  الفقه، ففي اللغة عب د(اً مما   )91/هو
م، ج( االحكا   .)6، ص1آمدي، 
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دوم  است: نظر  دقيق    .فقه به معناي فهم 

بن اثير، النهاية،ج (لفهم، و اشتقاقه من الشق و الفتحا:  و الفقه، في االصل- 1   .)465، ص3ا
لشي- 2 هم ا اسحاق مروزي، المنثور، جيالفقه، ف يق، ابو  ز دايرة المعارف 1، ص1 الدق ، به نقل ا
لمقارن، جالفق   .)، مقدمه كتاب1ه ا
اهللا يفقه النه الويصف - 3 يقال ان  تأمله و لذا ال  لكالم علي  لمقتضي ا  ان الفقه و هوالعلم 

ابو هالل عسكري، فروق اللغة، (قوله اي تأمله لتعرفه . تفقه ما اباالتأمل و تقول لمن تخاطبه
  .)203، ترجمه علوي مقدم، ص1ج

لي علم - 4 راغب، المفردات، (يب بعلم شاهد فهو اخص من العلم غا الفقه، هو التوصل ا
  ).642ص
هو فهم علي دقته و تأمل و بهذه القيد ) الفقه(ان االصل الواحد في المادة :  و التحقيق- 5

و  اختيار الفهم  تفعل، و يدل علي  لمعرفة و الفهم و غيرها، فالتفقة  بفترق عن مواد العلم و ا
يه، الدقة، و الفقه غير مخصوص بال كالم، بل في كل موضوع يقتضي الفهم و الدقة و التأمل ف

تفقه يصدق فيه لكريم، ج( ال وي، التحقيق في كلمات القرآن ا   .)123، ص9مصطف
يه به نظر مي دو معناي گفته شده براي  در نگاه اول لفت وجود دارد ولي » فقه«رسد بين  مخا

تفاوت در مورد  ز مراجعه به كتبي كه  ين بعد ا ين گرديده، هاي ظريف ب ن متشابه تدو ژگا  وا
ن روشن مي ندارد و مراد كسا ين دو تعبير وجود  ين ا تي ب را به » فقه«ي كه شود كه تفاو

يق مي  كردهمعنا» مطلق فهم« دق اشد اند نيز همان فهم  ، 1ابو هالل، فروق اللغة، ج (ب
  .)204ص

ر به » فقه«چه بنابراين گ لغت  رخي از كتب  هم«در ب ا» ف ا پس از مراجعه  شده است، اممعن
لغات روشن مي لكه م» فهم«ي  شود كه واژه در فروق ال يست، ب راد از آن درك مطلق علم ن

لمعني من « :نويسد ري در فروق اللغات خود مييالدين جزاسيد نور. خفي است الفهم، تصور ا
لم نفس ا اخص من العلم الن الع يق، فهو  لمخاطب و قيل، ادراك خفي، دق ء لفظ ا الدراك سوا

اًك و جلي لغوية، ص(» ان خفياً ا   .)414معجم الفروق ال
ه :ي سخن آنكه خالصه رخي به » فقه« واژ يق«و برخي به » مطلق فهم«را ب  يامعن» فهم دق
به صواب مي. اند كرده رب  ينه ب. دانيم اما نظر دوم را اق يل ا ز جمله، : كه دل لغة ا لمان فروق ال عا

نمودهيابو هالل عسكري و سيد جزا اند كه كلمه فقه به معناي مطلق فهم و علم  ري تصريح 
يق را    .گويند» فقه«نيست بلكه موشكافي و ريز بيني و فهم دق
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ن اسال تفكرا است كه بسياري از م ا برگزيده مياين نظري  ند آن ر از جمله، راغب در . ا
و آيت المكارم شيرازي در  لكريم  لقرآن ا وي در التحقيق في كلمات ا مفردات، و حسن مصطف

  .ي بحث ، مقدمه1رة المعارف فقه مقارن، جداي

اژه در قرآن معناي و   ي فقه 

ار با صيغه19» فقه«در قرآن مشتقات  به  ي ثالثي مجرد آمده است كه در همه  ب ي آنها 
ژه لغوي وا نه اطالع سطحي و ظاهري مي» فقه«ي  معناي  يق وژرف،  يعني فهم دق اشد   .ب

لمعارف فقه مقارن( زي، مكارم، دايرة ا   .)33، ص1، جشيرا
روا فطبع علي قلوبهم فهم ال يفق- 1   ).3/منافقون(هون  ذلك بانهم آمنوا ثم كف
لسموات و ي و هللا خزا- 2 يفقهون ن ا لمنافقين ال  لكن ا افقون(االرض و    ).7/من
هم يفقهون  ان- 3 لعل ات    ).65/انعام(ظر كيف نصرف االي
لقوم يفقهون- 4 م ( قد فصلنا اآليات    ).98/انعا
لكن يموات السبع و االرض و من فيهن و ان من شي تسبح الس- 5  االيسبح بحمده و 
ا(قون تسبيحهم التف   .)44/اسر
اكنة ان يفقهوه و في آذانهم وقرا - 6 ا( و جعلنا علي قلوبهم    .)46/اسر
لمؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة منهم طا- 7 يفة يفقهوا في الدين  و ما كان ا
  .)122/توبه(

لخوالف رضوا - 8   ).87/توبه( و طبع علي قلوبهم فهو ال يفقهون بان يكونوا مع ا
اً  قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً - 9 ك فينا ضعيف ول و ان لنرا   .)91/هود(مما تق

ب» فقه«ي  ها واژه ي آياتي كه در آن از مالحظه ر رفته معلوم ميه و مشتقات آن  شود كه  كا
چنانكه در شرايط فعلي (به احكام فرعي ندارد قرآن اختصاص اين واژه در لسان  آيات 

  .)مرسوم است
رخوردار  بلكه فقيه قرآني كسي است كه در مجموعه ي دين از فهم دقيق و بصيرت الزم ب

در مسا   .ل اعتقادي، اخالقي و عملييباشد، يعني 
  .)122/توبه( و ليزروا قومهم اذا رجعوا اليهم ليتفقهوا في الدين :ي مانند آيه
رفته است» دين«به » تفقه«آيهدر اين  يل . تعلق گ و دين عبارت از مجموع مسا

اهللا االسالم« .است مياسال ين.)19/آل عمران(»ان الدين عند  ا ظهور   و ديگر ا يه صريح ي كه آ
ن مي و در نهايت پذيرش آنا انذار قوم  و قطعاً چنين هدفي  دارد كه تفقه در دين، سبب  شود 
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يل اخالقي تأمين با صرف آشنايي با مسايل حالل  م، بدون شناخت مبدأ و معاد و مسا  و حرا
لمعارف فقه مقارن،ج( شود نمي   .)34، ص1دايرة ا

ت، » فقه«ي  واژه: خالصه كالم اين كه ته اس بكار رف لغوي خود  همانند معناي  در آيات قرآن 
يق«يعني  يه»فهم دق و به لحاظ اينكه 122ي  ، تنها در آ » دين« توبه مقيد به دين شده 

د، فقه هم به  متابعت آن در مجموع مسايل اسال ميمعناي عا است ميدار اين . بكار رفته 
به همان معناي » فقه«نيست، بلكه »فقه»محدوديت در مفهوم » فقه«محدوديت در معني 

نه عام مي» فهم دقيق« ي موجود در آيه  باشد و علت انحصار به دين در آيه يمذكور، قري
يعني وجود واژه يق » فقه«پس از . »دين«ي  است،  لغت به معناي بصيرت و ادراك دق در 

د .است ن به وجو در آ است و تغييري  ز به همين معنا آمده  ر چيزي كه باشد در قرآن ني  در ه
ات قرآن حوزه ين واژه در آي است، گر چه مورد استعمال مشتقات ا ني  نيامده  ي مسايل دي

  .است

  معناي فقه در روايات

يق ب» فقه«م شد كه از مباحث گذشته معلو دق هم  ن به معناي ف ته ه در لغت و در قرآ كار رف
زمان طرح اين پرسش است كه كلمه  روايات ا» فقه«است حاال   و به ي اطهار يمهدر لسان 

و متشرعان چه مفهو ورات و استعماالت متدينات  است ميطور كلي در محا   ؟داشته 
ين پرسش مي تد» فقه«كه  : توان گفت در پاسخ ا داشت، شامل تمام  ميا معناي عادر اب

ا استفاده مي. گرديد مي ميمعارف اسال ه اين معن و كلمات معصومين هم ب ات    .شد و در رواي
يل حالل و  را بر كسي اطالق مي» فقيه« عنوان اهل بيت كردند كه عالوه بر دانستن مسا

و اخالقي نيز از بصيرت الزم برخ دي  وردار باشند، در حرام، در مباحث تفسيري، كالمي، اعتقا
ين شموليت و كاربرد عام در معناي . باشد» ن شناسيد«و » اسالم شناس«واقع بايد  » فقه«ا

  : و امام شافعي وامام ابوحنيفه ادامه داشت، زيرا)ع(تا عصر حضرت امام جعفر صادق
ن زمان علوم شرعي : اوالً احكام از هم جدا نبود و عالم_تا آ  و  علم كالم، علم اخالق و علم 

ني به كسي گفته مي اشد شد كه از همه فقيه دي احد، آگاهي داشته ب زمان و ين علوم در    .ي ا
فقه، مطلق شناخت نفس و آن « :گويد در اين دوران است كه ابو حنيفه در تعريف فقه مي

است ، 1، مرآة االصول، ج15، ص1و ادلته، ج ميالفقه االسال(باشد  مي» چه به نفع و ضرر آن 
  .)44ص

يگر نيز مياين ت م است، و شامل علوم د   . گردد عريف عا
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الكبر«ضوع عقايد را  در موامام ابو حنيفه كتاب خود، م» الفقه ا ري مينا وسوعه (كند  گذا م
د را از اخالق و احكام جدا مي» االكبر« و با قيد .)9، ص1جمال عبد الناصر، ج   .كند عقاي

ژگي» فقيه«و » فقه« ي  در روايات، براي واژه: و ثانياً ها و اوصافي بيان شده كه به صرف  وي
از باب نمونه چند مورد را . شود آشنايي با احكام حالل و حرام بدون علوم ديگر، حاصل نمي

  :كنيم ذكر مي
ال علي- 1 لم يؤيسهم من روح : )رض( ق اهللا و  يه من لم يقنط الناس من رحمة  الفقيه كل الفق

بالغه، حكمت ن(اهللا عز و جل و لم يؤمنهم من مكراهللا  ، 181، ص 10، كنز العمال، ج88هج ال
  .)89، ص1، سنن دارمي، ج28943ح

ا از مكر : يعني ن  ر ز رحمت خدا مأيوس نسازد و آنا است كه مردم را ا فقيه كامل آن كسي 
نگاه دارد رجا  ان را در حالت خوف و  د، يعني آن   .و سخط خدا ايمن نگردان

لصمت  الفقه، الحلممن عالمات:  قال الرضا- 2 ص، ص(، و العلم، و ا از : يعني) 232االختصا
است   .عالمات فقه، حلم و سكوت و گزيده گويي 

اقر- 3 سنة .  في االخرة، المتمسكان الفقيه، حق الفقيه، الزاهد في الدنيا، الراغب:  قال الب
است كه زهد در دنيا و رغبت به :  يعني.)8، ح70، ص1كافي، ج (النبي آخرت فقيه كسي 

ا و به سنت پيامبرداشته ب نمايد)ص(شد    . تمسك 
دق دوره به بعد علم  مي، فقه معناي عا)ع(پس تا عصر حضرت امام جعفر صا ين  داشت از ا

ته بود از هم جدا شد و حضرت امام جعفر صادقه ب مي اسال ر )ص(خاطر گسترشي كه ياف ، در ه
ني شاگرداني خاص، تربيت نمود ميعل ز علوم دي م،. ا  كساني چون و در خصوص علم احكا

  .زراره و محمد بن مسلم را پرورش داد
بعد واژه لسان روايات و متشرعان بر اثر كثرت استعمال در  از اين عصر به  ي فقه در 

يعني كلمهخصوص احكام فرعي، حقيقت يافت يق بو ،  لغت معناي فهم دق در  د ي فقه گر چه 
ين مقطع به خصو ي معارف ديني را شامل مي و كليه ولي در ا ص احكام عملي و فرعي شد 

  .شد اطالق مي
ا به  ن عصر فقه ر احكام شرعيه«از اين رو شافعي در آ ز طريق  ي عمليه علم به  اي كه ا

ب ادله يه  د دست ميه ي تفصيل ، به 32، ص1شرح جمع الجامع المحلّي، ج (كند تعريف مي» آي
ز دايرة المعارف فقه مقارن، ج   .)36، ص1نقل ا

يخالصه  يه، در اين عصر به حدي مشهور و  در معناي» فقه«استعمال : كه نا احكام فرع
ر  معروف د، يعني اگ زمان الزم بو به قرينه نداشته چيزي كه تا قبل از آن  بوده كه نياز 
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ر اراده قرينه  د، در آن معني استعمال ميي معنا اي ب م فرعيه بو اال در همان معناي   احكا شد، و
ن يعني علم به مجموعه معارف دي ر ميه ي بعام خود  رفت، مانند روايت ذيل از حضرت  كا

  :)رض(علي
لم يس« اشتري و  باع و  ن من  لمتجر، فا ايالفقه، ثم ا » ل عن حالل و حرام ارتطم في الرب
دون آن :يعني اغ خريد و فروش رود ب به سر ول فقه سپس تجارت، كسي كه  و  ا كه از حالل 

ا«حرام بپرسد و آگاه شود، در  وطه» رب ، دايرة 12، ح16، ص2م االسالم، جيعاد( »شود ور مي غ
رن، ج   .)36، ص1المعارف فقه مقا

ته است و آن از احكام شرعي است ه ب» ربا«كه كلمه  در اين روايت با توجه به اين كار رف
احكام فرعي ميخصوص » الفقه«ي  شود كه مراد از واژه روشن مي باشد  مسايل شرعي و 

  .)36، ص1دايرة المعارف فقه مقارن، ج(

ه«مفهوم اصطالحي : خش دومب    »فق

اسال»فقه«تعاريف فقها از واژه  ا تاريخ توسعه علوم  در ابتدا يعني  مي ب پيوند خورده است لذا 
ز   شامل، ساير علوم مي»فقه«در عصري كه علم  تعريفي داشت، و در دوران پس ا شد، 

وم از فقه، تعريفي ديگر ارايه گرديده است،  به »فقه«تفكيك عل آغاز  يي مرادف يا لفظ  در  معنا
ر.شد  اطالق مي»شرع« ين تفسي د چه از طرف خدا دبر تمام آن» فقه« واژه ، بر اساس ا ر مور

بكار مي   .رفت دين آمده است 
  :شد به تعبير ديگر فقه امور ذيل را شامل مي

د اصول دين آمده- 1   ، آن چه از طرف خدا در مور
د اخالق آمده- 2   ، آن چه از طرف خدا در مور
رفتار آمده آ- 3 د اعمال و    ،ن چه از طرف خدا در مور
و آن چه در مورد معرفت نفس آمده- 4  ،  
  . آن چه در مورد قرآن و علوم قرآني آمده- 5

يه ن چيزي است كه در آ ين گستره معنايي هما  رفته است كاره توبه ب122كلمه فقه با ا
  ...).ليتفقهوا في الدين(

 و بعد از آن با . ادامه يافت)ع(امام جعفر صادق فقه تا عصر حضرت اين شمول معناي واژه
يشان و شاگردان تربيت شده در مكتب آن حضرت، علو تالش و  ميهاي ا يكره فقه جدا شد  از پ

  : خود علوم مستقلي ناميده شدند از جمله
از فقه جدا شد و دانش مستقلي ب- 1   .وجود آورده كالم را ب نامه  علم عقايد 



 

 

  

155  
''''  

  )تيوري اداري شريعت اسالم (مفهوم فقه

اخالق جدا شد و د- 2 اخالق را به انش مستقلي ب علم    .وجود آورده نام علم 
ن را ب- 3   .وجود آورده  علم معرفت نفس هم از فقه جدا شد و علم عرفا
تشكيل دادند- 4   . علوم قرآني نيز علم مستقل بنام تفسير و علوم قرآني را 
و به بح- 5 م فقه  علم اصول فقه نيز خود دانش مستقل گشت  ث پيرامون ادله احكا

يي خاص يافت و تنها به س از اين جداييپ. پرداخت م : ها بود كه علم فقه معنا علم به احكا
ص پيدا كرد اختصا ز روي ادله تفصيليه،    .شرعيه، فرعيه ا

يي علم ف به فرآيند معنا   : پردازيم فقه ميقه به برخي از تعاريف اصطالحي با توجه 
اعليهاهو معزقه «: گويد در تعريف فقه مي) 150 – 80( ابو حنيفه - 1 نفس مالها و م  فقه »ال

است، ميه همان شناخت خود و آن چه ب   .باشد سود و زيان دنيوي و اخروي آن 
م است و شامل موارد ذيل مي   : شود اين تعريف عا

م ا- 1   عتقادي مثل وجوب ايمان به خداوند، احكا
و - 2 م اخالقي، مثل وجوب راستگويي،    احكا
م عملي كه به عبادات و معامالت- 3  مثل وجوب روزه و مباح بودن .گيرد  تعلق مي احكا
يه، ص (بيع  اسة الشريعة االسالم لعلوم، ج54زيدان، المدخل الدر وجي، ابجدا   .)40، ص 2، و قن

ا تعريف فوق براي فقه بل از تفكيك علوم مي رظن يعني عصر ق ول فقه  اشد به دوران ا   . ب
هوالعلم با «: نويسد در تعريف فقه مي) 816 - 740(ميرسيد شريف جرجاني حنفي  - 2

ية تفصيل لمكتب من ادلتها ال فقه، علم به احكام شرعيه : يعني» االحكام الشرعية العملية ا
است كه از طريق ادله تفصيليه ب عمليه دست آمده باشداي  تعريفات، ص (ه     .)72ال
رخي از تعريفات موجود در مورد فقه اشاره - 3 د الفهول خويش به ب  شوكاني در كتاب ارشا
لعلم بااالحكام الشرعية ان ادلة «: نويسد بهترين آنها تعريف ذيل است كند و در نهايت مي مي ا

ية با االستدالل   .»التفصيل
استدالل  يه به روش  تفصيل به احكام شرعيه است از راه ادله  ني، ارشاد (فقه علم  شوكا

  .)3الفحول، ص
لفقه: نويسد  محقق حلي در تعريف فقه مي- 4 لفقه.. .ا احكام في عرف ا ا هو جملة من العلم ب

   .)47معارج اصول، ص(شرعية عملية مستدل علي اعيانها 
تعريف فقه مي- 5 في االصطالح عدة ] فقه [  ولها «: نويسد  عالمه محمد تقي حكيم در 

يما يتصل بعنواننا هي م : تعاريف رأينا االنسب منها بعد تكميل بعضها ببعض ف مجموع االحكا
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لفرعية الكل  رع، او العقل عند عدمهايية اوالوضاالشرعية ا بل الشا حكيم، (»  ف المجعولة من ق
لمقارن، ص لعامه للفقه ا   .)40االصول ا

ول،   جامع- 6 يفي است كه ظاهراً نخستين بار شهيد ا ترين و مشهورترين تعريف فقه، تعر
لفوا«در كتاب )  ق. هـ786 – 734(محمد بن مكي  اعد وا لفقه، «:  آورده است»ديالقو ا

ية الفرعية عن ادلتها التفصيليةاص لشرع لفوايالقوا (»طالحاً هوالعلم با االحكام ا ، 1يد، جد و ا
  ).30ص

يي را از تعريف فقه خارج مي است كه اشيا   :كند اين تعريف در بر گيرنده قيودي 
تعريف خارج كرده است- 1   : قيد علم به احكام، امور ذيل را از 
  .ات، مثل شناخت زيد شناخت تصورات ساده و علم به ذو)الف
و دليري:  شناخت صفات، مانند)ب   .بزرگواري 
افعال، مثل نويسندگي و خطاطي)ج   . علم به 
ا از تعريف فقه جدا مي- 2   : گرداند  قيد شرعي، اموري ر
ب)الف اعم، ه  احكام و قضاياي ثابت شده  احكام لغوي به معناي  وسيله غير شرع، از قبيل 

ني، بي كه شامل صرف،   .شود ان، و لغت شناسي مينحو، معا
  .تر از جزء است  احكام عقلي صرف، مثل كل بزرگ)ب
يي و)ج اعم از احكام نجومي، فيزيكي، شيميا .. علوم حسي و تجربي خالص،  .  
استفاده شده از ادله از اربعه شرعي   با توجه به اين)د ات   احكام شرعيه مقرر كه مراد از 

به شرع وضع مياست، احكام عرفي و قانوني محض كه بدون است  استناد  رج شده    .گردد، خا
   .ست كه بدون واسطه به عمل مكلف تعلق گيرد ااحكام فرعيه آن: »فرعيه« قيد - 3

م اصولي، شامل اصول دين   ين قيد در تعريف فقه، علم به احكا ني اعتقادي(با وجود ا ) مبا
استنباط حكم(و اصول فقه  ني  رج شدند)  مبا ين قيد تنها از دايره تعريف فقه خا  و فقه با ا

  .شود شامل احكام عملي كه فروع دين شناخته شده مي
ته است: »عن ادلتها« قيد - 4 رون رف تعريف فقه بي اموري از    : با اين قيد هم 
اكتسابي( ضروريات دين )الف اصل حرمت : مانند) علوم غير  زكات  و  نماز و  اصل وجوب 

  .ربا، اين امور براي همه متدينان معلوم است
است نه با ادله:  علم خداوند)ب تي    .زيرا كه علم او ذا
رشتگان) ج ا ايجاد صوت از  :علم ف وظ است يا ب ز طريق رؤيت لوح محف زيرا علم آنان يا ا

  .سوي خداوند
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  )تيوري اداري شريعت اسالم (مفهوم فقه

  .شود بنابراين بر آن علم، علم فقه اطالق نمي
لدني)د م كه :  علم  ر علم پيامبر و اما استماع كالم و يا نظي ز راه وحي و  و يا روا ياي صادقه  

ين امور نيز نمي.آيد دست ميه الهام ب استدالل  گردد، زيرا اين آگاهي  فقه شامل ا بدون  ها 
   .باشد و نياز به واسطه و اثبات ندارد ثابت و موجود مي

ب»تفصيليه« قيد - 5 تعريف فقه بيرون شده     :وسيله اين قيد نيز موارد ذيل از 
م با ادله اجما)الف احكا    .لي علم به 
ا شنيدن از بهله ا علم مقلد و مس)ب يه، ي  نسبت به مسايل فقهي، كه از طريق مراجعه به فق

ين، بدست مي او يا از طريق شنيدن از عدل وشته  ه  او يا از طريق ن به ادل ز راه استدالل  د نه ا آور
ا حقوق اسالمي، ص ( چهارگانه يي با مبادي فقه ي   .)43آشنا
تعريف ا مهم   :هل سنت و شيعه در تعريف فقهترين تفاوت ميان 

هل سنت در مورد  اً يكسان »فقه«تعاريف ارايه شده از سوي عالمان فقه شيعه و ا  تقريب
  باشد   مي

است»فرعيه«اي كه مورد اختالف است كلمه  ترين واژه مهم  كه در تعاريف بيشتر علماي . 
د و ب ن اهل سنت وجود ندار لما تعاريف عا د ولي در  يه «اي آن كلمهجه شيعه وجود دار  »عمل

   .كنند اي كه فقهاي شيعه استفاده نمي آورند كلمه را مي
لماني چون» فرعيه«كلمه  اهللا : در تعاريف عا ول، آيت  الم، شهيد ا شيخ طوسي، صاحب مع
است ولي در تعريف بزرگاني چون محقق حلي نيامده است.. .حكيم و    .آمده 
سنت آمده ولي در تعريف ابن حاجب اين نيز در تعريف عموم فقهاي اهل » عمليه«كلمه 

رعيه«جاي آن كلمه ه واژه وارد نشده بلكه ب است»ف   . وارد تعريف فقه شده 
ا قيد تعريف فقه خارج ميشود و با قيد »فرعيه«روشن است كه ب  اصول دين واصول فقه از 

اخالق از آن بحث مي»عمليه« بط به اعمال قلب كه در علم  رج   نيز مسايل مرت شود خا
  .گردد يم

نقل از دا13، ص1 ج،الموسوعة الفقهية الكويتيه.. (.مانند حرمت ربا، حسد، كبر و رة ي به 
رن، ج   .)37، ص1المعارف فقه مقا

  :خالصه تعريف اصطالحي فقه

هي فقه، مجموعه« دستورات و امر ون بع و ادله  اي از قوانين،  ز منا است كه فقيه ا يي  ها
استنباط مي و موضوع  تفصيلي آن  ن را در برابر خالق رقم ميكند  و  عملي بندگا زند و به ا

اشد العملي در مقابل موالي حقيقي آموزد كه چه عكس مي   .اش داشته ب
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ن، عبوديت است:به بيان ديگر  ا خلقت الجن واالنس اال « : اگر غرض از خلقت انسا وم
ات (»ليعبدون  ه ع  فقه طريق عبوديت و بندگي را تعيين مي.)56/ ذاري ا به كند و را ملي آن ر
به آن .آموزد بنده مي ر همين اساس   .شود  به معناي راه، نيز گفته مي»منهاج« و »شريعت« ب

  .)38، ص1رة المعارف فقه مقارن، جيدا(

دوم   كتابنامه بخش 
م-1    قرآن كري
، چاپ -2 سالة موسسة الر يروت، ،ب ة االسالميه ، المدخل لدراسة الشريع كريم بدال   ق. هـ1417، 14 زيدان، ع
، دا-3 زي، مكارم جي شيرا مقارن،  رف فقه  م علي بن ابي طالب 1رة المعا   .ش. هـ1385چاپ اول ) ع(، قم، مدرسة االما
4- ، ل العلوم( القنوجي، صديق، ابجدالعلوم ا) الوشي المرقوم في بيان احوا ي ت   .بيروت، دارالكتب العلميه، ب
ي تحقيق الحق من-5 ي، ارشاد الفحول ال محمد بن عل رالفكر، بي تا  الشوكاني،    . علم االصول، بيروت، دا
مؤسسه آل البيت- 6 ، قم،  (ق.  ـه1403چاپ اول)ع( محقق حلي، جعفر ره.   )2210درمعجم فقهي به شما
يت، چاپ دوم -7 مقارن، قم، مؤسسه آل الب عامه للفقه ال م1979 حكيم، محمد تقي، االصول ال  .  
، القوا-8 يد اول فواي شه ، تحقيقيد و ال ال: د ر  تو يد، الدك به المف ، مكت ، قم بدالهادي الحكيم ر لوح فشرده معجم (سيد ع د

  ) 939فقهي به شماره 
ي -9 سالم حقوق ا يي با مبادي فقه يا  ،آشنا سوي،سيدرضا ،دانش شرقي، چاپ اول، .مو ـ1379مشهد   .ش. ه
ول، - 10 ، چاپ ا تهران، ناصر خسرو تعريفات،   . ق. هـ1306 الجرجاني، محمد، ال

اول   كتابنامه  بخش 
ه و صحاح العربية، تحقيق-1 تاج اللغ يل بن حماد، الصحاح  سماع هري، ا م :  الجو يروت، دار العل بد الغفور عطار،ب حمد ع ا

 ، چهارم ين، چاپ  م1987- ق.ه 1407للمالي  .  
تا-2 فكر، بي  يروت، دار ال مكرم، لسان العرب، ب ن محمد بن  ل الدي جما ، ابي الفضل    . ابن منظور
ن محمد بن -3 تبة لبنان،  فيومي، احمد ب ، بيروت، مك ير في غريب الشرح الكبير   .م1987علي، المصباحالمن
ي اصول االحكام، تحقيق-4 م ف ، االحكا ي بن محمد ، :  اآلمدي، عل چاپ دوم ة االسالمي،  بد الرزاق عفيفي، دمشق، المكتب ع

ه. ق.ه 1402 ه شمار   .2213در لوح فشرده معجم فقهي ب
رك ب-5 مجد الدين المبا نهاية في غريب الحديث، تحقيق ابن االثير،  طاهر احمد الزاوي، محمود : ن محمد الجزري، ال

 ، چهارم يليان، چاپ  مؤسسه اسماع م،    .ش. ه 1364محمد الطناحي، ق
رضوي- 6 ، آستان قدس  ترجمه محمد علوي مقدم، مشهد  ، ، الفروق في اللغه هالل    عسكري، ابو 
يروت، دمشق، دار الشاميه، چاپ اول،  الراغب االصفهاني، الحسين، مفردات الفاظ القرآن-7 (. م1996.  ق.ه 1416، ب ر   د

  ).2140لوح فشرده معجم فقهي به شماره 
رت ارشاد،چاپ اول، -8 تهران، وزا  ، كريم تحقيق في كلمات القرآن ال   . ش.ه 1368 المصطفوي، حسن، ال
ه علم-9 حوز ن  ، قم، جامعه مدرسي اللغويه فروق  مؤسسه نشر االسالمي، چاپ اول،  بيات، الشيخ بيت اهللا، معجم ال ه قم،  ي

 .ق. ه 1412

م الكتب، - 10 ، عال هره ، القا نهاج االصول ة السول في شرح م يضاوي، عبد اهللا بن عمر، نهاي   .ق.ه 1343 الب
يا، تحقيق- 12 زكر عبد السالم محمد هارون، قم، مكتب االعالم االسالمي، :  ابن فارس ابي الحسين احمد بن فارس بن 

ـ1404   . ق. ه
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فقه االسال- 13 ة ال سوع مو بدالناصر، جمال،  هره، المجلس اال علي لش مي ع رن، قا ـ1386ون االسالميه، يالمقا   . ق.ه
ول، - 14 ، چاپ ا تهران، ناصر خسرو تعريفات،    .ق. هـ1306 الجرجاني، محمد، ال
ه االسال- 15 حيلي، وهبه، الفق ج  مي الز رالفكر، چاپ سوم، 1وادلته،     ق.  هـ1409، بيروت، دا
فقه االسال- 16 ة ال سوع مو ل،  ج مي عبد الناصر، جما رن،  مقا ي لش1ال ، المجلس االعل هره ،ي، قا   ون االسالميه

  . هـ ق1386
ج- 17 ن االقوال و االفعال،  ي سن نجم 10 المتقي، علي، كنزالعمال ف ، چاپ پ مؤسسة الرسالة يروت،    .ق. هـ1405، ب
را1 الدارمي، بهرام، سنن الدارمي، ج- 18 يروت، دا تا، ب   .لفكر، بي 
موسسة االعل- 19 ، االختصاص، بيروت،  يد ـ1402المطبوعات،  مي شيخ مف   . ق. ه
ج- 20 ن يعقوب، االصول الكافي،  محمد ب ني،  نجم، 1كلي تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ پ  ،1363.  
، دا- 21 مكارم زي،  ه مقارن، جي شيرا رف فق ي طالب 1رة المعا ن اب مدرسة االمام علي ب ول چاپ) ع(، قم،  ـ1385 ا    ش . ه
ي حنيفه التمي- 22 ميالمغربي، دعا مي اب و االحكا قضا وال م  و الحرا ج.م االسالم و ذكرالحالل  ي اصغر 2  ، تحقيق، آصف بن عل

، رف، چاپ دوم، بي تا رالمعا ، دا   فيضي، مصر
ترجم- 23 بالغه، م شرح نهج ال جمه و  تر رضي،  ري، قم، انصاري:  سيد  ي انصا   .محمدعل



 

  
  
  
  
  

  دون اذن زوج از منزلخروج زوجه ب

  و حدود مشروعيت آن در فقه اهل تشيع و اهل تسنن
  

اده فقهي م شخصيه اهل تشيع افغانستان مصوب 133ي بررسي مباني     خورشيدي1387 قانون احوال 

  
  
  
  

  چكيده

اسالم يك امر مسلم لهامس ه فقه  دگا زل از دي زوج از من ي عدم جواز خروج زوجه بدون اذن 
نكار بل ا تن زن از منزل بو غير قا ت، بيرون رف ز  طور مطلق، ه  اس بدون رضايت شوهر يكي ا

ا نظر فقهاي  ت، سفر زن بدون اذن شوهر از  حرام، و از موجبات قصر  ميسالاسباب نشوز اس
زل كه ب به حساب نمي  صاله است،  عهدهه آيد، تحصيل اذن زوج براي خروج از من ي زوجه 

د، زيرا در بيشتر مواردي كه حقوق زن مطرح منافاتي با آزادي نسبي و استقالل ز  ن ندار
يي به زن داده شده است است،  دگاه. امتيازها ن  با مراجعه به دي ها و نظرات فقها و دانشمندا
در مي مياسال ز شيعه و سني،  زل، ب اعم ا ز من وعيت خروج زوجه ا ه يابيم كه مالك و معيار ممن

ن بدون اذن زوج، ناقض آن تكليف خاطر رعايت حقوق زوجيت و زوج است كه خروج ز
رت و طي مسافت شرعي و يا كمتر از آن صورت پذيرد،  ا  خواهد بود، خواه خروج براي مساف ي

به عنوان مسافرت و خروج عادي بدون اذن،ه ب ر، زيرا خروج    نحو معمولي و منهاي عنوان سف
تفاوتند،  رت بدون اذن غير ه مفهوم خروج ب(گر چه مفهوماً م و بدون نحو مساف ز خروج عادي  ا

اشد حرمت ميه  متحد است، و هر دو مورد، محكوم ب ولي مصداقاً) رضايت است   .ب
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منزل   ...خروج زوجه بدون اذن زوج از 

  مقدمه

بي قرار  مقتضيات عصر كنوني ايجاب مي نمايد كه بسياري از مسايل مجدداً مورد ارزيا
است، مهم  نظام حقوقي و تكاليف فاميل از جمله گيرد، ين مسايل  له و اساسي اترين مس ي ا

استاي حقوق زن و مرد، ت رين بحث در زمينهت ز محدوديت زنان  وگيري ا و جل   .مين آزادي 
به پايه ف، هيچ دين و مذهبي  اسالم در شدر ميان اديان و مذاهب مختل ون مختلف يي 

ات به يك سلسله عبادات،  زندگي انسان است؛ اسالم در وضع قوانين و مقرر نكرده  ها مداخله 
رشته اندرزهاي اخ  ا نكرده است،و يك  اكتف ر  القي  ا پروردگا ن را ب بط بندگا ن گونه كه روا  هما

است، قواعدي براي مديريت روابط انسان ها و حقوق و تكاليف افراد را  متعال بيان نموده 
يكديگر در شكل اگون، بيان و وضع كرده است نسبت به    .هاي گون

ن خارجي، و نويسندگا نشمندان  اجتماعي  بسياري از دا ين  ا مورد  قوان اسالم ر و مدني 
د، و خاصيت  نموده ان لعه قرار داده و آن را به عنوان يك سلسله قوانين مترقي ستايش  مطا

ا پيشرفتيزنده و جاويد بودن اين دين و قابل ين آن را ب ري قوان نطباق پذي د  ت ا ن، مور هاي زما
ر داده است نويسنده) برنارد شاو(اند،  تمجيد قرا نگليسي گفته  يشه نسبت به دين من هم«: ي ا

نظر من ه ام، ب ي خاصيت زنده بودن عجيبش، كمال احترام را داشته واسطهه  ب)ص(محمد
و  دگي  و تسلط بر حاالت گوناگون و صور متغير زن د توافق  اسالم تنها آييني است كه استعدا

ا دارد، ن محمد بيني مي  چنين پيش مواجهه با قرون مختلف ر يما  مورد پذيرش )ص(كنيم كه ا
  .1»يان فردا قرار خواهد گرفتاروپاي

هميده يكي از جنبه احساس  هاي اعجاز آميز دين اسالم كه هر مسلمان ف اي نسبت به آن 
ني دارد،  غرور و افتخار مي ين است كه، اسالم براي احتياجات ثابت  كند، و اهميت فراوا ا
و در مورد نيازمندي فردي يا اجتماعي،  تغيري در نظر گرفته هاي موقت، وضع قوانين ثابت،   م

ره است؛ نه  پا زمينه اي از نيازها، چه در زمي و اجتماعي  ميي عمو ي فردي و شخصي و چه در 
تي را دارد، ر  ي زمان  و در همه وضع ثاب يكسان است؛ و قسمتي ديگر از احتياجات بشر متغي ها 

و احك كند،  است كه قوانين متغير را ايجاب مي ين  ام مناسب وضع اسالم براي هر يك قوان
  .كرده است
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  اسالم و حقوق خانوادگي 

به اتفاق دوست و دشمن احيا كننده يم،  ين  قرآن كر وق زن است، مخالفان حداقل ا ي حق
و  اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گام ني ا نسا هاي بلندي به سود زن و حقوق ا

نس ني، زن بودن برداشته است، قرآن هيچ گاهي شريك بودن زن در حقوق ا ه و مرد بودن را ب ا
آنها را همان گونه ديد كه در طبيعت هست، از اين رو هماهنگي كامل  فراموشي نسپرده و 

هي( ميان دستورات قرآن و قوانين طبيعت برقرار است، زن در قرآن،  ن )كتاب تدوين ال ، هما
ني الهي(زن در طبيعت    .است) كتاب تكوي

اسالم در آن دخا بل تخلف وضع كرده، از مواردي كه  تي غير قا انون و مقررا نموده، و ق لت 
لسفه لهامس  ين باره ف اسالم در ا وق فاميل، است،  ي خاصي دارد كه با آنچه در چهارده  ي حق

امروز مي قرن پيش مي آنچه در جهان  د، با ك گذشته و با  د مغايرت دار يابيم  ميدقت در ميگذر
وع حقوق، ي موارد كه اسالم براي زن و مرد در همه يك نوع وظيفه و يك نحوه   يك ن

است، يل نشده  تكاليف و مجازات  چون پاره مجازات قا ز حقوق،  د و پاره اي ا ز  ها را براي مر اي ا
به، و در  در نتيجه در مواردي، براي زن و مرد وضع مشا است،  نسته  آنها را براي زن مناسب دا

ته است هي در نظر گرف   .موارد ديگر، وضع نامشاب

  وي زن و مردتسا

ب يم  د تفسير شده، موضوع خلقت شان ه از مواردي كه در قرآن كر عنوان مساوات زن و مر
ات متعددي با صراحت مي ر « :فرمايد است، در آي از جنس مردان، و از سرشتي نظي زنان را 

آفريديم   .»2سرشت و طينت آنان 
نساء آيه در سوره و«: فرمايد  مي2ي  ي  احدة   خلق منها زوجها و الذي خلقكم من نفس و

ا رجاال كثير يي كه همه»3بث منهما  ز ي شما را از يك پدر آفريديم و ؛ خدا  جفت او را نيز ا
آنان،ديمجنس خودش آفري و زنان بسياري از نسل    .پراكنده شد) در روي زمين( كه مردان 

است كه تساوي و برابري زن و مرد از نظر حقوق، ين  نگر ا  بدون شك   آيات ديگري، بيا
ين  الزمه وق انساني است، از ا آنها در حق و برابري  ني  و مرد در حيثيت انسا ي اشتراك زن 

ري به  ات و براب ندارد و مساو ين زن و مرد وجود  ياز حقوقي ب جهت هيچ گونه ترجيح و امت
است   .تمام معنا حكم فرما 
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افكار و انديشه هاي بشري  اعالميه است و ي جهاني حقوق بشر، هر چند كه بر گرفته از 
اساس احترام به  ندارد، ولي قسمتي از آن كه بر  ارتباط كامل به هيچ آيين و مذهب آسماني 

ات و ب.. .انسانيت، آزادي، مساو نها  وق آ نظيم شده و براي احياي حق و ه ت است  وجود آمده 
ني مي نسان با وجدا تكريم هر ا اشد مورد احترام و    .ب

ين اعالميه اين ااساس ا ن از حيث  رخوردار ست كه انسا يت و شخصيت ذاتيِ قابل احترام ب
به او داده شده است كه به هيچ وجه  است، در متن آفرينش يك سلسله حقوق و آزادي ها 

اسالم نيز مي قابل سلب و انتقال نمي اساس تا حدي مورد تأييد  ين  اشد، البته ا اشد ب   .ب

مرد   تشابه حقوق زن و 

د، در حيثيت انساني  الزمه وق  چيست؟ آيا الزمهي اشتراك زن و مر ين است كه حق اش ا
يان نباشد تفاوت حقوقي، در م اشند كه هيچ گونه ترجيح و  يا الزمه . مساوي يكديگر داشته ب

زن و مرد عالوه بر تساوي و برابري، متشابه و يكنواخت هم باشد كه  اش اين است كه حقوق 
به و ي تس هيچ تقسيم كار و تقسيم وظيفه در كار نباشد؟ و آيا الزمه اوي حقوق زن و مرد تشا

ز است يا خير؟   !همساني آن ني
است، ز تشابه و يكنواختي  است كه تساوي و برابري، غير ا ب روشن  ممكن : عنوان مثاله  

د ب ا بين فرزندان خو اي كه براي  گونهه طور مساوي قسمت كند، به است پدري ثروت خود ر
ا هر كدام از نقد و جنس به مقدار معيني، سهم برابر ين ر بدون كم و كاست بدهد، ا  و 

ري، اما تشابه آن مي ست كه براي هر يك از فرزندان يك يا چند  اشود گفت، تساوي و براب
ك نوع كاال و هر سه قلم كاال و جنسي كه مي اشد ميدهد از ي   .شبيه و همسان ديگري ب

استآ بهي وضع نكرده  و مرد حقوق مشا اسالم در همه جا براي زن   همان ،نچه مسلم است 
به و  هاي ي موارد براي آنها تكاليف و مجازات گونه كه در همه نواختي نيز وضع نكرده يكمشا

ز است و برابري غير از يكنواختي و همساني است و ا ، بدون شك، كميت غير از كيفيت، 
ته است . سوي ديگر هيچ گونه ترجيح و امتياز حقوقي براي مردان نسبت به زنان در نظر نگرف

با مشابهت و يكنواخت بنابراي لكه  يست، ب ا تساوي حقوق زن و مرد مخالف ن اسالم هيچ گاه ب ن 
  .بودن آن در بيشتر موارد مخالف است

هت آنها در قبال يكديگر و عدم مشاب   حقوق و تكاليف زن و شوهر 

ت،  اسالم براي زن و شوهر، حقوق و وظايفي خاصي نسبت به همديگر مقرر داشته اس
نه، حقوقي كه براي زن  رج روزا ر  مسكن،  وضع كرده مانند نفقه، از قبيل مخا لباس و ساي
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ر  ي همسرش مي عهدهه و حقوقي براي شوهر ب حقوق مقرره،   اشد مانند تمكين و اذن شوه ب
ين اين دو دسته حقوق وضع مشابهي وجود ندارد.. .هنگام خروج از منزل و   .كه ب

ين حقوق ز ميمواردي زيادي در فقه اسال د، نظير هست كه ب ن و مرد مشابهت وجود ندار
ر  زن نمي«: قايلند ميي مذاهب اسال امامت جمعه و جماعات كه همه تواند امامت كند مگ

استثنا را هم نميا حت ،»4براي زنان لكيه قسمت  د  جايز نمي پذيرد و مطلقاً  ما رث 5دان  و مانند ا
د ديگري كه در  است و ساير موار ان نصف سهم مردان  ن كه براي زن يكديگر همسا قع با  وا

ب از مطالب ياد شده مي. نيستند وق متقابل ه توان  ز زندست آورد حق ا   وشوهر غالباً هر يك ا ب
  .هم تفاوت دارد

تواند  زوجه نمي«: گويد  مي131ي  خورشيدي در ماده1387قانون احوال شخصيه مصوب 
ر اينكه عسر و حرج داشته،  د، مگ زل بيرون شو ز من كه در صورت عسر و حرج  بدون اذن زوج ا

به اندازه   .»تواند بدون اذن شوهر بيرون رود اي آن مي و مشقت 
رفت، در  اشخاص داخلي قرار گ اين ماده مورد اعتراض جدي بسياري از خارجيان و برخي 

ني فقهي  نماييم نآ اين مقاله تالش خواهيم كرد، مبا   .را بررسي 

  طرح مسأله و مفاهيم: بخش اول

  جه از منزلماهيت خروج زو

در صدور حكم كمك  ن ما را  زل براي مقاصدي است كه بررسي آ ز من خروج زوجه ا
  :كند مي
و  - 1 ر  اب نماز مساف ن در ب رت باشد، حكم آ زل، براي مساف ز من دون اذن ا  خروج زن ب

است  .موجبات قصر نيز مفصالً بيان شده 
باشد - 2  .خروج زن بدون اذن از منزل براي كارهاي معمولي 
 .مورد بحث باشدهر دو صورت  - 3

  اذن و ماهيت آن

است اذن واژه   6:اي است عربي كه در لغت به معناي مختلفي استعمال شده 
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اهللا و رسوله:فرمايد به معناي علم اطالق شده، قرآن كريم مي - 1 اي    فاذنوا بحرب من 
ا اعلم  و اذ تأذن ربك اي اعلم ،7اعلمو  .تأذن االمير في الناس اي تقدم و 
اهللاو: به معناي امر - 2 اهللا اي بامر   ، 8 ما هم بضارين اال باذن 
حج: ندا كردن - 3  9.و اذن في الناس بال
اجازه دادن - 4 ..ال يتكلمون اال من اذن الرحمن: به معناي  .10

 

ر زوجه واجب مي زل، ب ز من اگر تحصيل آن موقع خروج ا باشد، به معناي  اذن شوهر كه 
نظر فقه اسال   :گيرد صيل ميبه دو نحو، تح مياجازه است، اذن زوج از 

ين)الف جام   اذن صريح، مانند ا ا عملي را ان ر نمايد، ي ا به زبان اظها كه طرف رضايت خود ر
اشد   .دهد كه حاكي از رضايت او ب

يي)ب دسترس :  اذن فحوا آن عبارت است از فردي كه اذن وي ضرورت دارد، ولي در 
د دارد كه داللت بر رضايت او كند،ينباشد، از آن طرف قرا تصرف در مال كسي ني وجو  مانند 

رفتار شوهرش طوري  زوجه اي كه از اخالق و  كه انسان اطمينان به راضي بودن وي دارد، يا 
لفت ندارد، در اين صورت اگر چه يمطم زل هيچ گونه مخا ن است كه با بيرون رفتنش از من

لكن فحواي كالم و رفتار و كردارش بي عدم حضور وي مانع از صراحت اذنش مي انگر گردد، 
  .تواند در غياب وي هم بيرون برود اين است كه همسرش مي

هاطرح مس   ل

ه قابل طرح و بررسي است لهامس ز سه نگا زل بدون اذن زوج ا   :ي خروج زوجه از من
ا تنها از نظر حقوق بشر و  لها روشن فكران مس)الف بط زن و شوهر ر ي فاميلي و روا

ين  و اسناد ب ان  يه زن بعيض عل لهكنوانسيون رفع ت و مسأ د بحث قرار داده  ي آزادي  المللي مور
ي زندگي يك خانواده  عنوان سرلوحهه و تساوي حقوق بدون قيد و شرط زن و مرد را ب

  :نمايند كه بخشي از آن عبارت است از معرفي مي
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است در مقدمه - 1  د حقوق اساسي بشر «: ي منشور ملل متحد آمده  ملل متحد تصميم دار
ر و حيثيت و ارزش شخصيت ان ين مرد و زن را مورد احترام قرا ني و تساوي حقوق ب سا

 .»دهند
ب همه«: ي جهاني حقوق بشر آمده است در اعالميه - 2 آزاد  ز  دنيا ميه ي افراد بشر  و ا ند  آي

د  .»لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرن
تصويب اعالميه - 3 ز  زنان، كه پس ا ين  كنوانسيون رفع تبعيض عليه  وق بشر ا ي جهاني حق

است2در ماده . تصويب شد مي م توسط مجمع عمو1979ن در سال كنوانسيو دولت « : آمده 
ين و مقرراتي تبعيض آميز  تفاوت(ها تمام قوان وط به  را در همه) م ي عرصه هاي قانوني مرب

يه و كل ب زنان حذف  اقدامات مناسب را بر مبناي مساوات با مردان    .»عمل آورده ي 
و ب16ي   ماده3در بند  - 4 اعالميه16ي   ماده1ند  كنوانسيون  وق بشر آمده است    :ي حق

م انحالل آن از كليه و هنگا اشويي  تمام مدت زن اج داراي  زن و شوهر در  وط به ازدو ي امور مرب
 .حقوق مساوي هستند
اساس واژه است، مس) يكسان(ي   حال بر  تمام موارد فوق ياد شده  يي  وليتوكه در  ها

آيد كه با حكم  وجود ميه ب) فاميل( خانواده ي مساوي و بدون قيد و شرط در محدوده
ني ندارد مديريت و واليت مرد كه مورد اتفاق همه  .ي مسلمانان است همخوا

تي كه مس دي خانواده را بوآيات و روايا تصا رعهدهه وليت اق امر واجب ب ي مرد  عنوان يك 
د يله را قرآن چنين بيان ميگذارد و وجوب انفاق براي همسر و عا مي ر ، نماي براي زنان ب
ين عرف خواهد بود ي شما مردان غذا، عهده اساس مواز اين ديدگاه از محل بحث .  لباس بر 

است   .مورد نظر ما خارج 
هل سنت و اقوال و گفتار و فتاواي فقهاي   ديدگاه)ب نشمندان فقهاي ا ها و نظرات علما و دا

تي ك الكي و روايا ه از طرق مختلف از كتب حنفيه و فتاواي دانشمندان شافعي و حنبلي و م
 بدون اذن زوج از معتبره آنان در اين رابطه رسيده است حكم به ممنوعيت خروج زوجه

  .اند منزل داده
دما و مت)ج آنان و : خرين ا ديدگاه فقها و دانشمندان شيعه اعم از ق ات و فتاواي  نظري

تي كه از كتب معتبره در ا تصديياحاديث و روايا است نيز  هل ن رابطه آمده  ه فقهاي ا دگا ق دي
  .سنت است
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در فقه اهل سنت:بخش دوم منزل  از  آزادي زوجه براي خروج     حدود 

دگاه بطه با مس در اين بخش دي هل سنت را در را نشمندان ا ي خروج زن  لهاهاي فقها و دا
نموده نتايج گفتار و فتاواي آنان را ارايه خواهيم كرد زل بررسي  ر از من   :بدون اذن شوه

ابو حنيفه ديدگ)الف   اه 

نفقه نظربرخي فقهاي حنفي،  ا در مبحث شرايط وجوب  يفه ر ام ابوحن ي زوجه بر زوج  ام
ن مي لشرط الثالث«: كنند چنين بيا ا،: ا نفسه ن تسلم  و  ا نفقة  لها  اشزة، فال تجب  لكانت ن اال   و 

بغير حق، او تمنع من تسليم نفسها ال: الناشزة تي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه  يه هي ال
  11»...و

د يم نماي د را در مقابل شوهر تسل نكه زن خو به - شرط سوم، اي زوجه  ين همان تكليف   ا
ت و تسليم، ناشزه گفته مي- تمكين اس ر   در صورت عدم تمكين  ر شوه شود و حق نفقه ب

اشزه به زني گفته مي دون اذن شوهر و بدون عذر شرعي  ندارد، ن بدون هيچ حقي شود كه ب و 
رج شود    .از منزل خا

هل  ز ديدگاه امام ابو حنيفه را، عبد الحميد محمود طهماز، يكي از دانشمندان ا بخشي ا
ب بطه  احوال شخصيه در را ين  زوجه و نحوهه سنت در ضمن تدو ي  حقوق شوهر نسبت به 

  :نمايد گونه مطرح مي خروج زوجه از منزل را در صورت عدم رضايت شوهر، اين
زوجت« ه و هي واجبات اوجبها االسالم علي الزوجة نحو و للزوج في االسالم حقوق علي 

لمرأة  اهللا علي ا وق اللتي لها علي زوجها و هذه الحقوق اعظم ما اوجب  مقابلة الحق زوجها في 
يشة لي سألت عا نه تعا ال:  رسول اهللا)رض(بعد حقه سبحا ة ق اعظم حقا علي المرأ : اي الناس 

ا، ال: قالت زوجه رجل، ق ا علي ال اعظم حق مه: فاي الناس  12.»ا
 

اجبه« بل  له مردان بر عهده در اسالم حقوقي و مقا ي همسران شان مقرر شده است در 
ز  حقوقي له زنان بر مردان شان وجود دارد، و آن حق بزرگترين حقي است كه خداوند بعد ا

لم حق خودش آن هم از ام ا تي را  است، رواي نموده  ان واجب  منين عايشه نقل ورا بر زن
ز : كند مي اكرمكه وي ا ر:  پرسيد)ص(پيامبر  ر مردم بزرگترين حقي را ب ن دارد؟  چه كسي ا زنا

: چه كسي بزرگترين حق را بر مردان دارد؟ فرمود: سپس گفت. شان شوهران: حضرت فرمود
اشاره ميه بعضي از حقوقي كه در اينجا يادسپس ب. شان مادران يم آور شده است    . نماي

                                                  

 .508، ص4الفقه علي المذاهب االربعة، ج: عبد الرحمن الجزيري 11

 133، ص2الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج: عبد الحميد محمود طهماز 12
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نموده استاسالم اطاعت زن ا: الطاعة في معروف« - 1  اجب  ه ب. ز شوهر را در غير معصيت و
و مفهوم قول خداوند كه  است  ر مردان عنايت نموده  م قيموميت را ب ا كه خداوند مقا اين معن

نساء(فرموده  رجال قوامون علي ال ر، نيست13)ال  . جز اطاعت زنان از شوه
ثي از پيامبر اعظم و زوجها راض ايما امرأة ماتت « : نقل نموده كه فرمود)ص(در ضمن حدي

لجنة، دعاه عنها دخلت ا به اذا  و »و من طاعة الزوجة لزوجها ان تجي ر از ا بميرد و شوه ؛ هر زني 
نمودن زن از شوهرش آن. شود راضي باشد داخل بهشت مي ااطاعت  ا   ر گاه او ر ست كه ه

  .14بخواند اجابتش كند
نموده اند - 2 استحبابي چنين بيان  د صوم  ا در مور ام ابو حنيفه ر و من طاعتها « :نظر ام

االتصال  يمنع الزوج من  لصيام  م تطوعاً اال باذن زوجها الن ا لزوجها ان ال تصوم صيا
است كه بدون اذن او روزه15»بزوجته ين  تكاليف زوجه ا د، چون  ؛ از جمله  ي مستحبي نگير

 .گردد روزه گاهي موجب تضييع حق زوج مي
ينه در رابطه ب - 3 زل ب ا و ه جه بوده و او بي زو عهدهه كه مديريت داخل من عنوان حافظ 

زل ب ومن حقوق الزوج علي زوجته، ان تحافظ الزوجة «: گويند آيد مي حساب ميه نگهبان من
له في غيابه و هي راعية في بيت زوجها علي بيت زوجها، د . » و ما ز جمله حقوق مر يعني ا

ن خانه و پاسبا ين است كه او حافظ  ر و آنچه كه از  نسبت به همسرش ا دسترس ي شوه
اشد،  هد بود شوهر دور ب و در حقيقت ب. خوا ر ميه عنوان حافظ به و ا  .رود شما

اكرم امبر  است)ص(در اين باره نيز به سخني از پي و « :  تمسك جسته كه پيامبر فرموده 
نه»ولة عن رعيتهاي و مس المرأة راعية في بيت زوجها، ند شباني است  ؛ زن در خا ي شوهر همان

رعايا    .وليت داردومسكه در قبال 
ين زل، و ضرورت اذن و رضايت شوهر ا : نمايند گونه مطرح مي در مورد خروج زوجه از من

ن « و من طاعة المرأة لزوجها ان ال تخرج من البيت اال باذنه فان مما ينفّر الرجل من زوجته ا
لي البيت من عمله،  نظره و يجلس و قد ارهقه العمل و الجوع ي يرجع ا نتظر فال يري زوجته ت

و اوجب  ن تمكث في بيتها رعايتاً ليحق زوجها و ه لي البيت، فعلي الزوجة ا عودة زوجته ا
ين16».عليها من حق غيره ز شوهر ا نشانه هاي اطاعت زوجه ا ز  ا از  ست كه بدون اذن شوهر ا

                                                  
 .34سوره نساء، آيه  13

 .464، ص3ذي، جصحيح ترم 14

 .134ص ،2الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج 15
 .136، ص2ج الفقه الحنفي في ثوبة الجديد، 16
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زي كه سبب نفرت شوهر مي ه  اشود آن منزل خارج نشود، زيرا زشت ترين چي ست كه هرگا
باز كار و شغل فار نه، منتظر آمدنش نبيند، ه غ شده  رگردد، همسرش را در خا در حال  خانه ب

است كه  اشد، پس بر زوجه الزم  رگشتن همسرش را داشته ب تظار ب خستگي و ناراحتي ان
 زيرا حق شوهر واجب تر از ساير حقوق  اش باشد، رعايت حق شوهر را نموده مالزم خانه

  .است
ين نظريه بيانگر تبعات  د زيرا خروج زن او پيامدهاي زشت اين مسدر حقيقت ا له خواهد بو

رحله نشوز  د كه غالباً از م پي دار زجار او را در  از خانه بدون رضايت شوهر نهايت تنفر و ان
نموده، منجر به شق ين ميتجاوز  و مخالفت طرف م«له گردد كه مسا اق  ا ب» حكَ دنبال دارد، ه ر

يي و اختالف شديد ميان زن و مرد بيم اگر از ج: دهد در اين صورت قرآن دستور مي دا
اور و حكَ د ميداشتيد، د   .17از خانواده هاي طرفين گسيل داري

يني ابوي نشوز و رأ لهامحمد جواد مغنيه مس ي  همه« : نمايد گونه مطرح مي حنيفه را ا
د، و در تحديد تعريف نشوزي كه موجب  مذاهب اتفاق دارند كه زوجه اشزه نفقه ندار ي ن

د قه ميسقوط نف نظر دارن اختالف  د . گردد  تي كه خو است كه زوجه تا وق ين  يفه ا و رأي ابو حن
و از خانه زه را نگه داشت  ا اجا ر  ي شوهر جز ب نفقه دارد، اگ اشد  و مطيع ب رج نشد،  و خا ي ا

اع او حرام است ولي موجب سقوط نفقه  تن به فراش او امتناع كند، امتن بدون عذر از رف
  .18»شود نمي

زل است، و خروج او بنابراين يفه توقف زن در من م ابو حنب نفقه از ديدگاه اما  سبب استحقاق 
  .از منزل بدون رضايت شوهر حرام، و موجب سقوط نفقه خواهد بود

ين باره سخني دارد يكي از حقوق كه زوج : محمد ابو زهره دانشمند معاصر مصري نيز در ا
است كه زن مالزم منز بر عهده ين  د، ا د  ل همسرش باشد زيرا او بيشتر ميي زوجه دار توان

ا ب وق زن و مرد ر چه حق ر چنان اگ طور طبيعي تقسيم ه كارهاي داخل خانه را انجام دهد، 
زل  ر مرد در بيرون خانه و كار زن در داخل من است كه كا ين  بندي كنيم، مقتضاي قضيه ا

د، در واقع مخالف فطرت پاك و طبيع ه ت بشري بخواهد بود، هر كس جز اين را بپذير
د متعال در كتاب عزيزش مي حساب مي ين « :فرمايد آيد، از اين رو خداون ال ان يأت و ال يحزن ا

                                                  

 .35سوره نساء، آيه  17

 .101محمد جواد مغنيه، االحوال الشخصية علي المذاهب الخمسة، ص 18
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باشد، 19»بفاحشة مبينة  ين عده فاحشه مبينه  تن زن از منزل در ب رگاه بيرون رف ن  ؛ ه در غير آ
  .20صورت بطريق اولي تبعات بدي در پيش داشته، موجب فسق و فاحشه مبينه خواهد شد

اجازهاز  ا شده و  ي شوهر شرط نيست، عبارت  جمله مواردي كه از نظر ابو حنيفه استثن
احد ابويها« : است از بغير اذن زوجها، اذا مرض  لمرأة الخروج  ز لحنيفة ل اجا و » و  پيروان اب

ه داده اشند، مي حنيفه اجاز و مادرشان مريض ب يكي از پدر  بدون اذن  اند براي زناني كه  توانند 
روندشوهر از من دت والدين بيرون    21.زلش براي عيا

   ديدگاه شافعي)ب

ب اسباب نشوز  ه امام محمد بن ادريس شافعي خروج زن، بدون رضايت شوهر را از جمله 
نظريه نموده حساب آورده است كه قسمتي از    :اند شان را اينگونه بيان 

نشوز بصورة كثيرة ان تخرج المرأة عن طاعة زوجها و عصيانها ل«  - 1 ه، كالخروج يكون ال
اكتساب  نه، او  لقاضي لطلب حق م لي ا من المنزل بغير اذن الزوج، و ال عذر لها، كالخروج ا

لم اعسر بها الزوج و ..النفقة اذا  .22.  
و نسبت  موارد زيادي باعث مي ني ا افرما اطاعت و ن ز جمله عدم  اشزه شود، ا شود كه زوجه ن

زل در  نظير خارج شدن بدون اذن از من ر است،  وجهي نداشته باشد، به شوه تي كه عذر م صور
نفقه در  و براي كسب  تن حق خود  دگاه براي گرف تن بسوي قاضي دا ول مانند رف بل قب عذر قا

..صورتي كه براي شوهر عسر و حرج دارد و .  
نظريه امام شافعي را چنين بيان مي - 2 زوجته من « :كند فيروز آبادي نيز  زوج ان يمتنع  و ال

ز 23»له قريب استحب ان ياذن لهاالخروج من منزله، فان مات  ؛ مرد حق دارد همسرش را ا
اگر يكي از اقرباي او بميرد آنگاه مستحب است كه او را اذن  خارج شدن از منزل منع كند، 

 .خروج بدهد
رت زوجه نقل شده است - 3 ر « : و نيز از شافعي در خصوص مساف لمرأة بغي رت ا و ان ساف

د اذن زوجها سقط حقها من القسم و النفقة اع و ق لقسم و النفقة للتمكين من االستمت  الن ا

                                                  
 .1طالق، آيه  19

 .164محمد ابو زهرا؛ االحوال الشخصية، ص 20

 6852، ص9السالمية و ادلته، جدكتر الزحيلي؛ الفقه ا 21

 .282ص ،4ج دكتور محمد الزحيلي، المعتمد في الفقه الشافعي، 22

 .327ابراهيم ابن علي شيرازي فيروز آبادي؛ التنبيه في الفقه الشافعي، ص 23
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بدون اذن شوهر مسافرت كند حق قسمت و نفقه ندارد، چون 24؛»منعت بالسفر  اگر زوجه 
ب است هر دو مورد  تمكين  نفقه در قبال  است و  هي  استمتاع و همرا بل  مقا خاطر ه قسمت در 

رت منتفي مي  .گردد مساف

 ي امام احمد بن حنبل  نظريه- ج

زوجه همان ديدگا در مورد نشوز و وجوب تحصيل اذن شوهر براي  احمد بن حنبل  ه 
نموده  نظريه بعنوان مسافرت مطرح  ا از منزل  ي ساير مذاهب است، ولي ايشان خروج زن ر
 :گويد مي
اسقطت النفقة  «  - 1 لقسم و النفقة، ف بغير اذنه سقط حقها من ا و اذا سافرت زوجته 

دون.25»...بنشوزها و ه زوجه ب ز قبيل قسمت و نفقه  هرگا  اذن شوهر سفر رود، حقوق وي ا
نفقه خواهد شد. شود ساقط مي باعث سقوط  و نشوز  ين كار موجب نشوز   .چون ا

نكاح«  - 2 له عليها من حقوق ال لمرأة و هو معصيتها زوجها في ما يجب  ني .26»نشوز ا  نافرما
بعهده زن باعث مي ناشز شود كه نسبت به حقوقي كه مرد   .ه محسوب گرددي همسرش دارد، 

اكرم امبر  نقل شده )ص(روايتي از پي اهللا بن عمر  بن عمر « : از طريق عبد  اهللا ا روي عن عبد 
ال. يا رسول اهللا ما حق الزوج علي الزوجة:  قالت)ص(ان امرأتاً اتت الي النبي: انه قال  حقه )ص(ق

لعنتها اهللا و مال و ان فعلت  ه،  ن ال تخرج من بيتها اال باذن لغضب ي الرحمة و مالكةيعليها ا كة ا
ال: قالت. حتي تتوب او ترجع لماً؟ ق اهللا و ان كان ظا و ان كان ظالماً و الن حق : يا رسول 

بماله ليس بواجب د .27»الزوج واجب فال يجوز تركه   زني خدت پيامبر اسالم رسيد عرض كر
به همسرش چيست؟ پيامبر فرمود ي: يا رسول اهللا حق شوهر نسبت  ن است حق مرد بر زنش ا

ي غضب كهيي رحمت و مالكهياگر بدون اذن رفت خدا و مال. از خانه بدون اذن بيرون نرود
ه ! يا رسول اهللا: گفت. كه توبه كند و برگردد نمايند تا اين او را لعنت مي ين بار اگر چه در ا

نع شود؟ فرمودش ز روي ستم ما روي ستم مانع شود، زيرا حق شوهر واجبي :وهر ا اگر چه از   
  .سبب امر غير واجب ترك نموده شود ب ست كه نميا

                                                  
 .590، ص4ابو اسحاق ابراهيم ابن علي الشيرازي؛ المهذب في الفقه الشافعي، ج 24

   .253ص ،3ج الكافي في الفقه االمام حنبل، مه؛شيخ محمد عبد اهللا ابن قدا 25

 .همان 26
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نموده - 3  نظر )ص(قال«: اند حديث ديگري نيز نقل  لصالحة اذا  لمرأة ا  ان خير يكنز الرجل، ا
و اذا غاب عنها حفظته اذا امر اطاعته  بهترين گنج براي مرد همسر نيكوكاري .28»اليها سرته 

ز  ر گاه ا و را ببيند خوشحال شود، ه ر گاه ا و است كه ه وي دور شود آبروي وي را حفظ كند 
نمايد دستوري بدهد اطاعت   .هر گاه 

استنيز از عبد - 4 نقل شده  ا « :اهللا بن عمر  اهللا م ان امرأة اتت الي النبي فقالت يا رسول 
ال نعه اياها من عيادة )ص(حق الزوج علي الزوجة ق  حقه عليها ان ال تخرج اال باذنه و يكره م
وقاحد والديها او شهود جنازت لعق يغربها با لي النفور و  ر آمد » ه النه يؤدي ا زني نزد پيامب ؛ 

د بر همسرش آن: حق مرد بر زنش چيست؟ پيامبر فرمود: پرسيد احق مر ست كه بدون  
زل خارج نشود دت . اذنش از من ز عيا نمايد ا تي كه پدر يا مادرش مريض شود يا فوت  در صور

نفرت و تشييع جنازه شان ممانعت نمود كراهت دارد،  به  وگيري منجر  ين صورت جل زيرا در ا
 .29گردد و بيزاري و موجب عاق پدر و مادر مي

ه: بخش سوم مامي   حدود آزادي زوجه براي خروج از منزل در فقه ا

و معاصرين مس ز قدما  اميه اعم ا نشمندان ام ي خروج زوجه بدون اذن شوهر  لهافقيهان و دا
دي و معمولي،ه را ب ن مسافرت و خروج عا و ه هاي فقهي شان ب  در كتابعنوا طور واضح 

نفقه روشن در ضمن مسأله ن، مورد بحث قرار داده و عدم  ي نشوز زوجه، و عدم وجوب  ي آ
ا تأييد و حرمت آن جواز آن ا اعالم نموده ر ند ر ز خروج . ا ين، روايات معتبري ني ر ا عالوه ب

ا حقوق خانو و مخالف ب ر را يك عمل نادرست  ون يادگي و شزوجه بدون رضايت شوه
ري ب هي ميه همسردا   .نمايد حساب آورده و شديداً از آن ن

 و اهل بيت )ص( و احاديثي معتبر كه در اين مورد از پيامبر اكرم شيعه، ميفتاواي فقيهان نا
ني و حافظان شريعت اسال است ميآن بزرگوار كه پيشوايان دي ي  به اندازه. اند، رسيده 

ين مقاله،    :ي كوتاهي خواهيم كرد  اشارههر كدامه ب گنجايش ا
به مسافرت زوجه بدون اذن شوهر مي - 1 اجع  و « :فرمايد مرحوم محقق حلي ر اما ل و 

؛ ايشان سفر زوجه را در صورت »سافرت بغير اذن زوجها في مندوب او مباح سقطت النفقة
نسته، مي تي  عدم رضايت شوهر، موجب سقوط نفقه دا د، سفر زوجه بدون اذن در صور فرماي

نفقه ميكه  اشد، موجب سقوط حق   .گردد براي امر مباح و يا مستحبي ب

                                                  

 .1857سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح باب افضل النساء، ص 28

 80،ص3ابن قدامه؛ الكافي في فقه االمام حنبل، ج 29
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ين جمله چنين مي النه من حقه عليها ان ال يقع « :گويد مرحوم صاحب جواهر در شرح ا
ي زن دارد، اين  ؛ حقي كه مرد بر عهده»ذلك منها اال باذنه، بل هي من الناشزة ال نفقته لها

بدون اذن شوهر صورت رت او  ين حال ناشزه بوده حق نفقه است كه مساف  نگيرد چون در ا
ر  زل، بدون اذن را در غي رفتن زن از من ين باره رسيده، بيرون  ندارد، صريح رواياتي كه در ا

  30.نمايد سفر ممنوع مي
ر مي - 2 ر زن چنين اظها بطه با سف ين الدين شهيد ثاني در را ن «: دارد مرحوم ز ان كا و 

ر اذن الزوج،  بغي ن في غ السفر  ر واجب فال شبهة في سقوط النفقة فان كا لتحقق النشوز  ي
رت كند، »...كان في مصلحتها او مصلحته و بذلك، سواء در  ؛ هرگاه زن بدون اذن شوهر مساف

د، نفقه ندار دون شك  اجب باشد، ب  چون نشوز كه موجب  صورتي كه سفرش براي امر غير و
يست بين اين است، فرقي ن يدا كرده  ت تحقق پ و مصلحت  سقوط نفقه اس كه سفرش به نفع 

اشد، 31. يا به مصلحت شوهر خود زوجه ب
 

است ز مسافر و سفر معصيت گفته  اب نما ان ال يكون سفره معصية بان «: و نيز ايشان در ب
لمحرم و الناشز و ؛ از شرايط قصر »...يكون غايته معصيته او مستلزم لها كاالبق و التاجر ا

ر معصيت نباشد، چه هدف و  و معصيت اينست كه سف رت انجام فعل گناه  ز مساف غرض ا
م  و مستلزم معصيت باشد، مانند غالم گريخته و تاجر كه تجارت حرا باشد، يا نفس سفر گناه 

زل خارج شود انجام دهد،  ز من اشزه شود و بدون اذن شوهر ا   .32و زني كه ن
ا مس لشيعة در رابطه ب ول در كتاب شريف ذكري ا رحوم شهيد ا ي ياد  لهانظير اين حكم را م

نموده است لطريق و تابع  قد يترخص العاصي، كاآلباق و الزوجة«: شده بيان  الناشزة و قاطع ا
..ر و الباغي علي االمام و التاجر في المحرمات ويالجا ز ». ؛ كسي كه سفرش معصيت است ا

اشد  و زوجه اي كه ناشزه ب ر (نظر قصر مرخص است مانند غالم گريزي  بدون رضايت شوه
يي كه شرعاً حرام است و)سفر كند به اشيا همكاري با ظالم و تجارت  .. و دزدان و  .33 

ين - 3 به ا بطه  است در  مرحوم شيخ طوسي در كتاب شريف خالف، در را كه زن مكلف 
ي مستحبي و محرم شدن براي  دست آورد، مانند روزهه موارد ديگري نيز رضايت شوهر را ب

م بستن زن بدون اذاكه در مس.. .حج و ين استله احرا نموده عين عبارت شان ا « :ن را مطرح 
                                                  

 .314، ص31ج جواهر الكالم، ؛شيخ محمد حسن نجفي 30

 .446، ص8ج مسالك االفهام، زين الدين العاملي شهيد الثاني؛ 31

 374، ص1ج شرح لمعه،: زين الدين شهيد ثاني 32

 .313ص ،4ذكري الشيعة، ج: محمد ابن مكي شهيد اول 33
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لم تسقط نفقتها و ان كان تطوعا سقطت   اذا احرم بغير اذنه فان كان في حجة االسالم 
نفقه»نفقتها اشد،  تي كه حج واجب ب احرام ببندد در صور ر بدون اذن شوهر  اش ساقط  ؛ اگ

بي باشد موجب سقوط نفقه خواهد بود ر حج استحبا  .34نيست و اگ
ا اينگونه مطرح نموده است10ي  لهادر مسو نيز  بي ر ا صامت « : موضوع صوم استحبا اذ

ن طاعة الزوج فريضة  ا و سقط نفقتها، دليلنا ا االفطار فامتنعت كانت ناشزت ا، فان طالبها ب تطوع
و  بغير صوم  ركت ما وجب عليها من طاعة كانت ناشزتا كما لو تركتها  و الصوم نفل فمتي ت

ي   اگر زن نيت روزه35»نه ال يجوز للمرأة ان تصوم تطوعا اال باذن زوجهااجماع الفرقة علي ا
نمايد،  مستحبي كند،  تكليف به افطار  د،  شوهرش او را  نماي افطار خودداري  اشزه ب و او از  ه ن
  .گردد ي وي مي  موجب سقوط نفقه حساب آمد،

است كه اطاعت شوهر واجب، و روزه ب، مستحب ي غير وا دليل ما براين مطلب اين  ج
است ترك شود وي ناشزه ب ر زوجه واجب  ر كه ب ه خواهد بود همان گونه كه اطاعت شوه

ن حساب مي وق واجبه وي كه بدون عذر ترك شود نيز حكم هما ست كه گفته  اآيد، ساير حق
ز بر آن. شد اماميه ني ااجماع  يست  ه استحبابي زن بدون رضاي شوهر جايز ن   .36ست كه روز

بي، از اعمال عبادي و مناسك  ه موضوع حج غير واجب و روزهك  با توجه به اين ي استحبا
اعل آن شايسته و ف ش ب ديني بوده  د باز هم در عين  حساب ميه ي ستايش و مستحق پادا آي

د، شرط اساسي صحت آن اذن  نماي نجام آن  اقدام به ا يان شد  زني با كيفيتي كه ب حال اگر 
و تحصيل رضايت او ر ست،  اشوهر   آن، عمل باطل و مخالف با اصول مقرره و قواعد كه در غي

اسال ب ميمسلم  ز ه خواهد بود،  هر حال اهميت اذن شوهر و ضرورت آن براي خروج زن ا
ني ب ز امور عبادي و مناسك دي م بعضي ا ه منزل، كمتر از ضرورت رضايت شوهر براي انجا

  .اي كه گفته شد، نيست گونه
بطه با م مرحوم صاحب عروة - 4 يط آن يادآور مي نيز در را و شرا لشرط « :شود وجبات قصر  ا

ر : من الشروط: الخامس نفسه حراما كالفرا لم يقصر سواء كان  لسفر حراماً، و اال  ان ال يكون ا
ا  دون اذن الزوج في غير الواجب اذا كان السفر مضر لعبد و سفر الزوجة ب زحف و اباق ا من ال

م باشد، ش ؛ پنجمين شرط سفري كه سبب قصر مي»...لبدنه و ود آنست كه نفس سفر حرا
تي كه مسافرت  دون اذن شوهر، در صور نمودن بنده و سفر زوجه ب د، فرار  ر از جها مثل فرا

                                                  
 .86، ص3شيخ طوسي؛ كتاب الخالف، ج 34

 .همان 35

 همان 36
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ني  در صورتي كه سفر ضرر جا اجب و غيره، و سفر فرزند  ند سفر حج و واجب نشده باشد مان
هي كند در صورتي كه سفر ب در و مادر او را ن اشدحال او ضرر داشته ه داشته و پ  .37ب

بطه سخني دارد - 5 يي در اين را آنه ال نفقته « :مرحوم سيد علي طباطبا فال خالف في 
بال اذن و منع لمس بال عذر و  در 38»....لناشزةخارجية عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته 

ن، تمكين، نشوز و خروج از اطاعت زوج  اين بيا  خروج زوجه بدون اذن زوج همانند عدم 
  .شمرده شده است

ز مس و يا ه ي خروج زوجه بدون اذن زوج را چه ب لهافقهاي بزرگ معاصر ني رت  عنوان مساف
اند، صورت اول را باالتفاق تحريم نموده و موجب قصر  نحوخروج عادي مورد بحث قرار دادهه ب

نمي دي(دانند، صورت دوم  نماز  ن ه را نيز غير مجاز دانسته و حكم ب) خروج عا حرمت آ
ر  ك عين فتواينمايند كه اين مي ين مورد وارد شده است را ذك ثي كه در ا شان و متن احادي
يم مي   .نماي
لعظ - 6 اهللا ا نفقهخويي ميمرحوم آيت  اب وجوب  زوجه مي  در ب ي زن  نفقه« :فرمايد ي 
. .اطعام و مسكن و لباس و: بر شوهر واجب است كه عبارتند از مييدا كه در نزد  شرط اينه ب.

اشد؛  و فاذا خرجت م«شوهر ب ن عنده تاركتا من غير مسوغ شرعي، ال تستحق النفقة، 
و  د علي الزوج بمنعه عن حقوقه، ا و هو التمر ن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز،  المشهور ا

ها لمنفرات له عن ز نزد شوهرش بيرون شود، .39»بفعل ا زني ا رگاه  يل شرعي   ه ا بدون دل و ر و ا
د، مشهور وجود نفقه،  ترك كند،  بنفقه ندار و ه مشروط  اقع تمرد  ين در و است، ا عدم نشوز 

نع از حقوق وي مي است كه ما اطاعت زن در مقابل همسر  و اسباب  عدم  د يا نفس فعل ا گرد
 .سازد تنفر و انزجار شوهر را فراهم مي

ز در مس و نظرشان را اعالم مي1407ي  لهاايشان ني اً رد  ان  ال يجوز للزوجة« :فرمايد  صراحت
اع بها،تخرج من بيتها  يما اذا كان خروجها منافيا لحق االستمت ا  بغير اذن زوجها ف بل مطلق

يستمر السقوط ما دامت  ان خرجت بغير اذنه كانت ناشزة و سقطت نفقتها و  علي االحوط، ف
زل بدون اجازه»كذلك، فاذا رجعت و تابت رجع االستحقاق ي شوهر،  ، جايز نيست زن از من

افي حق شوهرش باشد،  ه  رج شود،خا اگر من اً جايز نيست، خوا نابر احتياط واجب، مطلق لكه ب  ب
اشد يا نداشته باشد افات داشته ب اگر بدون رضايت شوهر بيرون رود، . با حق شوهرش من

                                                  
 .122، ص2قي محشي، جعروة الوث: مرحوم سيد كاظم يزدي 37

 .166ص ،12رياض المسائل، ج سيد علي طباطبايي؛ 38

 . باب النفقات287، ص2ج آيت اهللا خويي؛ منهاج الصالحين، 39
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ب  گردد و سقوط آن تا زماني كه ناشزه است ادامه دارد،  ي او ساقط ميشمار رفته نفقهه ناشزه 
نفقه ميهرگاه از عمل خود توبه نمايد دوباره مس   .40گردد تحق 

 حقوق دو طرف زن و شوهر را مورد بحث قرار داده و در  خميني مرحوم آيت اهللا - 7
ا چنين بيان مي دگاه شان ر لكل واحد من «:دارد خصوص اهميت حقوق شوهر بر همسرش دي

ام به، و ان كان حق الزوج اعظم و من حقه عليها  الزوجين حق علي صاحبه، يجب عليه القي
لعيادة والدها او في ان تطيعه و  لي اهلها حتي  ال باذنه ولو ا ال تعصيه وال تخرج من بيتها ا

ك »هيعزا ن بر هر ي است كه رعايت آ ؛ هر يك از زن و شوهر نسبت به ديگري، داراي حقوقي 
و بزرگتر خواهد بود است، هر چند حق شوهر بر همسرش، مهمتر  ين واجب و الزم  ز . از طرف ا

ني او را نكند و جمله حقوق شوهر بر همسر ين است كه اطاعت شوهر را نموده و نافرما ش ا
 احت! بدون اذن و رضايت وي از منزل بيرون نرود گرچه براي ديدن اقارب و بستگانش باشد

ب اگر بميرد به تعزيهه اگر پدرش مريض باشد  41.توان رفت اش بدون اذن نمي عيادتش و 
 

رت زوجه را يادآور شده و  به در باب نفقات، مساف در صورت عدم رضايت شوهر حكم 
نفقه زوجه مي اگر سفر زوجه براي امر واجبي مانند حج واجب بدون اذن هم . نمايد سقوط 
د اشكال ندار ر مستحب يا مباح باشد ماگ. باشد  ر «: فرمايد ير براي ام رت بغي ا لو ساف بخالف م

بل االمر كذلك، لو خرجت  او مباح فانه تسقط نفقتها  ر اذنه في مندوب  بغير اذنه ولو لغير سف
لمسقط لهافضال عما  تحقق النشوز ا اگر سفر زن براي امري مستحب و يا مباح » كان له ال

ر باشد،  ب اش ساقط مي نفقه بدون اذن شوه زل بدون اذن  از من ر خروج  اگ لكه  نحو ه شود، ب
اشد، حكم همان است كه گفته شد چه رسد كه خروج از منزل بد رت ب ون عادي در غير مساف

  .42كند گردد تحقق پيدا مي اذن باشد، در هر دو مورد نشوزي كه باعث سقوط نفقه مي
است نكات ذيل  يشان بيانگر    :اين قسمت از رأي و نظر ا

اجب و غير واجب - 1 ر تفصيل بين سفر و ولي در سف اجب اذن شوهر الزم نيست،  ؛ در سفر و
استمستحب، مثل سفر زيارت و مباح كه براي تفريح و بازديد دوست اشد اذن الزم   .ان ب

ت  - 2 ين مسافرت زن و خروج عادي، كه در هر دو صورت اذن شوهر الزم اس عدم تفكيك ب
هد بود  .در صورت تخلف، حرام و غير مجاز خوا
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به خروج زوجه چه ب - 3 ب ه عنوان مسافرت باشد چه  ر، سب صورت عادي بدون رضايت شوه
وط نفقه خواهد شد نشوز است،  . و نشوز موجب سق

لعظفقيه مج - 8 اهللا ا رحوم آيت  زي مس مياهد، م و  لهاسيد محمد شيرا زوجه  ي تمكين 
ين زل بدون اذن شوهر را ا ن مي وجوب اطاعت آن از شوهر و خروج از من يجب «: كند گونه بيا

ن يعلي الزوجة دا دون اذن زوجها و يجب عليها تمكين نفسها و ا لمنزل ب ن ال تخرج من ا ما ا
اع، بدون ع زوجها  ذر شرعي ولو اطاعت زوجها في هذه االمور،ال تمتنع من االستمت  وجب علي 

ر زن دا» االنفاق ز منزلش بدون اذن شوهر بيرون نرود،  مييب ن  واجب است كه ا و فرما اطاعت 
ز  بري از شوهر واجب است، بهيچ وجه جاي بدون عذر شرعي  اع از هرگونه استمتاعات   و امتن

ري  نگاه كه از وي اطاعت و فرمان ب نفقه بر شوهرش واجب مينيست، آ   .43گردد نمود، 
ا ب ر، آنه و نيز موضوع ر نموده در صورت عدم اذن شوه زوجه مطرح  رت  را  عنوان مساف

يشان اين است. داند حرام و مجوز قصر نماز و روزه نمي بارت ا ن« :متن ع لصلوة ان كا  يتم ا

لسفر حراما، ه  كسفر الزوجة  نفس ا ن ي والديه مع اذيتهما من بدون اذن زوجها او سفر الولد مع 
اجبا و لسفر و ..مخالفت الولد اذا لم يكن ا نماز مسافري كه نفس سفرش حرام است، قصر  .».

هي  رت كند و فرزند در صورت كه پدر و مادرش ن نيست، مانند زني كه بدون اذن شوهر مساف
ين به ا اعث اذيت شود مشروط  و مخالفت فرزند ب ج واجب كه سفر واجبي نباشد، مانند ح كند 

  .44كه در آن صورت مانعي ندارد.. .و
ني  - 9 ا اهللا سيست ر  حضرت آيت  و غي م  ا حرا زل بدون اذن شوهر ر ز من موضوع خروج زوجه ا
ات نداشته باشد شمار ميه مجاز ب استمتاع شوهر مناف   .آورد، ولو با حق 
افي مةيدا يحرم علي الزوجة« يكن ذلك من لم  ن تخرج من دارها بدون اذن زوجها و ان  ا ا

نفسها حتي  تمكن زوجها من  اال بعذر .. .وشاء لحقه في االستمتاع منها، و يجب عليها ان 
نفقتها عليهشرعي، و اذا عم استحقت  ؛ خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج »لت بوضعيتها 

زوجه واجب است  اگر چه منافات با حق استمتاع شوهر از زوجه نداشته باشد، بر  است  حرام 
تمكي نمايد مگر اينكه از شوهر  اشد ن    .45كه عذر شرعي داشته ب

براي هر يك از زن و شوهر بر ديگري حقوقي «:گويد در باب حقوق زوجين بر يكديگر مي
اجب و بعضي ديگر مستحب استمقرر شده كه  رخي و   .»ب

                                                  
 2594 مسئله 591 سيد محمد شيرازي؛ المسائل االسالمية، صآيت اهللا 43

 .353ص همان، 44

 .613، مسئله 264ص آيت اهللا سيستاني، فقه الميسر، 45
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اجب الزوج علي زوجته،« :گويد در مورد حق زوج بر زوجه مي  ن تمكنه من   حق و و هو ا
و  لمقاربة  تمنعه عنها اال لعذر  غيرها من االستمتاعات الثابتةنفسها ل و ال  لعقد  بمقتضي ا له 

لحقه بل مطلقا ن ذلك منافيا  و ايضا ان ال تخرج من بيته بدون اذنه اذا كا د  ؛»شرعي،   حق مر
اعات و بر زوجه به استمت نمايد و مانع از هيچ .. .اش آنست كه نسبت  تمكين و اطاعت او را 

ينگونه استمتاع وي نشو و غيره  د مگر ا نظير عادت ماهانه  باشد  كه عذر شرعي وجود داشته 
ر  كه از خانه بدون اذن شوهر و ديگر اين ات با حق شوه خارج نشود در صورتي كه مناف
اشد، اشد داشته ب ا حق وي داشته و چه نداشته ب ات ب اً چه مناف   .46بلكه مطلق

اشاره دارد بغير  سا ال يحرم علي الزوجة« : در قسمتي ديگر  ر الخروج من البيت  يراالفعال غي
تي كه زن انجام مي» اذن الزوج يست كارها و خدما جز خارج شدن از خانه ه ب. دهد حرام ن

  .47بدون اذن شوهر
لعظ - 10 اهللا ا ز  ميحضرت آيت  اسحاق فياض در مورد عدم جواز خروج زوجه ا شيخ محمد 

دون اذن،م د  مي نزل ب اجببنابر : فرماي بدون اذن شوهر، خارج شدن ،احتياط و زل    زن از من
است، يكي از اسباب  اشد يا نه، حرام و غير مجاز  افات با حقوق مقرره شوهر داشته ب چه من

د نشوز،  نفقه خواهد بو   .48موجب سقوط 

ه:  بخش چهارم از نظر روايات امامي   خروج زوجه از منزل، 

زل، روايات معتبره كه درباره ز من احيه  ي خروج زوجه ا مه معصومين ي و ا)ص(ري پيامب از ن
است، كه جهت رعايت اختصار ب است، نيز حاكي از حرمت و عدم جواز آن  ن ه رسيده  عنوا

رخي از آنها اشاره مي به ب   .شود حسن ختام 
ني در كتاب شريف حدامرحوم شيخ يوسف ب - 1 يي كه حقوق ق الناضرهيحرا  در آنجا

روي عن ابن محبوب « :يندفرما نمايد در مورد حق مرد بر همسرش مي زوجين را مطرح مي
بن عط بي جعفرعن مالك ا بن مسلم عن ا ا يجا: يه عن محمد ا ت امرأت الي النبي فقالت ي

ان تطيعه و ال تعصيه و ان ال تصدق من بيته :رسول اهللا ما حق الزوج علي الزوجة؟ فقال لها
نه و ان كان علي ظهر  قتب و ال تخرج اال باذنه و ال تصوم تطوعا اال باذنه و ال تمنع نفسها م

اال باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها مال ات و ماليمن بيتها  االرض و ماليكة السماو كة يكة 

                                                  
 .103، ص3آيت اهللا سيتاني، منهاج الصالحين، ج 46

 .339همان،  مسئله  47

 .2701، مسئله 566آيتاهللا محمد اسحاق فياضو رساله توضيح المسائل، ص 48
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لي بيتهايالغضب و مال اهللا من اعظم حقا علي الرجل : فقالت. كة الرحمة، حتي ترجع ا يا رسول 
ال زوجها: ؟ فقال والداه، قالت  لمرأة؟ ق ..من اعظم الناس حقا علي ا ر  ؛ »49.. زني خدمت پيامب

اهللا حق مرد بر همسرش چيست؟ حضرت فرمود: اكرم آمده گفت زوجه بايد اطاعت : يا رسول 
ني او را نكند، نكند حت از شوهر نموده نافرما بدون رضايتش مصرف  ز اموال او  ات، ا و ا  در صدق

تمكين كند بدون اذنش روزه او از من... و. ي مستحبي نگيرد و از شوهرش  بدون اذن  زل و 
اگر بدون رضايت او بيرون شد،  يي كه در آسمان و زمين كهيتمام مال خارج نشود و  و ا ها ند، 

نمايند  هاي رحمت، همه او را لعنت مي كهيعذاب اهل عذابند و ماله هايي كه مأمور ب كهيمال
زگردد خانهه تا ب اهللا چه كسي بزرگ: سپس آن زن گفت. اش با ر  يا رسول  ترين حق را ب
د؟ فرمودي م عهده ي زن  چه كسي بزرگترين حق را بر عهده: گفت. پدر و مادرش: رد دار

  .شوهرش: دارد؟ فرمود
بن الجبير العزر« - 2 ال ميعن عمر ا بي عبداهللا ق لي النبي فقالت يا رسول يجا: عن ا ت امرأة ا

لمرأة  ر من ذالك) الزوجه(اهللا ما حق الزوج علي ا نه، : قالت ! فقال اكث فاخبرني عن شيء م
ال باذنه و: الفق و ال تخرج من بيتها ا يس لها ان تصوم تطوعا اال باذنه  ..ل : ؛ امام صادق فرمود».

اهللا حق شوهر بر همسرش چه :  شرفياب شده عرض كرد)ص(زني محضر پيامبر اعظم ا رسول  ي
است؟ فرمود ر از: مقدار  است كه تو در صدد آن هستي؟ گفتبيشت ا به  گوشه:  آن  ن ر اي از آ

 50.تواند زن بدون اذن او خارج شود نمي: ؟ فرمودمن خبر ده

بن محمد عن آبا« - 3 ر ا د عن جعف ه في حديث المناهي قال نهي رسول يعن حسين بن زي
ء و كل  لعنتها كل ملك في السما بغير اذن زوجها فان خرجت،  لمرأة من بيتها  اهللا ان تخرج ا

هي ان  و ن لي بيتها  لجن و االنس حتي ترجع ا تمر عليه من ا ن شيء  زوجها فا لغير  تتزين 
اهللا ان تحرقها بالنار ر اكرم:  فرمود)ع( ؛ امام صادق51».فعلت كان حقا علي   نهي كرده )ص(پيامب

دون اذن شوهر از خانه از اين تمام مال كه زن ب اگر چنين كرد  و ياش خارج شود  كه آسمان 
لعن مي چه بر او گذر كند از آدميان و جن تا برنگشته او را  ند و نيز نهي كرده نماي تمام آن

ا . كه زن براي غير شوهرش آرايش كند است از اين رگاه چنين كرد بر خداست كه او را ب ه
  .آتش بسوزاند

                                                  
، 20 وسـايل الـشيعة، ج  438، ص3مـن ال يحـضره الفقيـه، ج   :  و مرحـوم صـدوق  506ص ،5بن يعقوب كليني؛ فروع كـافي، ج  محمد   49
 .158ص

 .2، حديث12ص ،20 و مزرحوم شيخ حر عاملي؛ وسايل الشيعه، ج509، ص5كافي جلد: مرحوم كلين 50

 .6، ح160، ص20وسايل، ج 51
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اهللا بن سنان« - 4  ال،عن عبد  بي عبد اهللا ق اهللا :  عن ا ان رجال من االنصار علي عهد رسول 
لي امرأة عهدا ان ال تخرج من بيتها حتي يقدميخرج في بعض حوا ال ،جه فعهد ا ن اباها : ق و ا

اهللا فقالت لي رسول  لمرأة ا بعث ا اخرج من بيتي حتي : مرض، ف ن ال  ان زوجي خرج و عهدني ا
دعوه فقال رسول اهللا ال،: يقدم، قالت بي قد مرض، فتأمرني ان ا اطيعي  ان ا ك و  اجلسي في بيت
ال بي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه، فقال: زوجك، ق اجلسي   ال،فمات ابوها فبعث اليه ان ا

اطيعي زوجتك فقال فدفن الرجل، ر  في بيتك و  لي قد غف اهللا تعا ن  اهللا، ا بعث اليها رسول  ف
دق ؛52»لك و البيك بطاعتك لزوجك ز :  فرمود)ع( امام صا نصار براي انجام كاري ا مردي از ا

اش بيرون نرود در  از همسرش قول گرفت كه تا آمدن او از خانه. خانه خارج شده سفر كرد
 حال پدر آن زن مريض شد، كسي را نزد پيامبر فرستاد و پيام داد كه با شوهرم چنين آن
نمودهارقر نمايم،  ام، حاال به من دستور مي داد  دت  ا از پدرم عيا ش  دهي ت حضرت در جواب

رستاد،  ات بنشين و از شوهرت اطاعت كن، دهم در خانه اجازه نمي نه، : فرمود  بار دوم باز ف
ا  ينهمان جواب ر ا ا م داد كه پدرم مرد،  شنيد، ت ا رفت اين بار پيا ه  كه پدرش از دني اجاز

روم بر جنازه مي نم؟ دهي ب نماز بخوا نه: حضرت فرمود اش  ات بنشين اطاعت شوهرت  در خا
ه پدرش دفن شد. بكن اعظم به آن زن پيام داد. آنگا د : پيامبر  ا آمرزي و پدرت ر وند تو  كه خدا
 .از شوهرتخاطر اطاعت نمودن تو ه ب

اهللا« - 5 بي عبد  لسكوني عن ا يه عن النوفلي عن ا بن ابراهيم عن اب ال:  قالΑعن علي  : ق
اهللا  ك النها : رسول  زوجها فال نفقة لها حتي ترجع و ذل ر اذن  امرأة خرجت من بيتها بغي يما  ا

استΑ امام صادق53.»ذ ناشزةيحين نموده كه فرموده  اعظم روايت  ز پيامبر  هر زني كه :  ا
د، به خاطر اينبدون ر رود تا وقتي كه برنگشته نفقه ندار كه در  ضايت شوهر از خانه بيرون 

اشزه خواهد بود  .اين حال ن
ر اذنه فال نفقة لها حتي :  قال)رض(عن علي« - 6 ايما امرةا خرجت من بيت زوجها بغي
زني كه از خانه:  فرمود )رض(؛ حضرت علي54»ترجع ر آن  ي شوهر بدون اذن خارج شود،  ه

 .م كه برنگشته نفقه نداردمادا 
 

                                                  
 .1، حديث125ص ،چاپ قديم،14ج ايل الشيعه،وس: حر عاملي ؛1، حديث513ص ،5ج كافي،: كليني 52

 1، باب سقوط نفقات ، حديث517، ص21ج وسايل الشيعه،: حر عاملي ،439ص ،3من ال يحضره الفقيه، ج: مرحوم شيخ صدوق 53

 .255ص ،2دعائم االسالم، ج: ابي حنبيفه نعمان ابن محمد ابن منصور تميمي مغربي 54
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  :ي بحث نتيجه

اله ياد - 1 زل و حد و مرز شرعي  لهاآوري شده است مسآنچه در اين مق ز من ي خروج زوجه ا
دگاه به اين  ميهاي دانشمندان و فقهاي اسال آن بوده كه با بررسي نظرات و دي شيعه و سني 

زل مورد تو نتيجه مي ي مذاهب است  افق همهرسيم كه اذن شوهر براي زوجه در خروج از من
تي در روش گفتار و نوشتار شان آن ا در كتب فقهي يادو با مختصر تفاو ر . اند آور شده ر در كنا

اكرم و امامان معصوم رسيده است كه بر ضرورت  آن احاديث و روايات معتبره كه از پيامبر 
 .افزايد اين قضيه مي

يي كه ديدگاه امام - 2 هل سنت آنجا نشمندان ا نمودهدر فتاواي دا ر   ابو حنيفه را مطرح  اند، ب
هم مي خوريم به آن قسمت كه مي مي بدون اذن شوهر شرايطي را فرا د  گويد خروج زوجه  نماي

ب اش با نفرت و انزجار،  كه وي در بهترين حالتي در خانه ر مراجعت همسرش را  تظا سوي ه ان
قع باعث بدبيني شوهر گرديده تبعات  منزل بكشد، دي را در پي دارد كه  كه اين كار در وا ب

 .نتيجه اش حرمت و عدم جواز خروج زن بدون اذن شوهر خواهد بود
ين قضيه را به دقت مورد بررسي قرار داده مهم ترين  - 3 فقيهان و دانشمندان شيعه نيز ا

ب به قصد سفر يا  زل، چه  است كه خروج زن از من ين  ا كه توانستند ثابت كنند ا نحو ه چيزي ر
اشد،عادي و معمولي، بدو ا فراهم مي ن اذن شوهر ب ن  موجبات نشوز ر  كند، بلكه بيشتر فقها آ

د، حساب ميه ترين اسباب نشوز ب را از مهم اشزه به اتفاق همه  زوجه آورن ي مسلمين  ي ن
اگر خروج وي ب  سفرش حرام و از موجبات  قصد مسافرت باشد،ه مستحق نفقه نخواهد بود، 

د، آنچه باعث نشو قصر شمرده نمي د،  ز زوجه ميشو اشايست وي  شو ر و حركات ن و رفتا افعال 
تفصيل آن در فقه شيعه و سني بيان گرديده است، گونهه ب بنابراين خروج . باشد مي  اي كه 

ب ز همان قبيل ب هر گونهه زوجه بدون اذن و رضايت  ز ا اشد، ني ز  شمار ميه اي ب آيد، كه ا
نشمندان اسالمي، ب  و سني،اعم از شيعه  ديدگاه علما و دا ر ه  عمل نادرست و غير مجاز  شما

 .نمايد آمده حكم به حرمت آن مي

  كتابنامه
م -1  .قرآن كري
؛ -2 ، چاپ فخر تشارات صدرا سالم، ان م حقوقي زن در ا  مرتضي مطهري؛ نظا

ان، -3 بعيض عليه زن نوانسيون رفع ت سي ك و برر قد  و روابط  فريبا عالسوند؛ ن زنان  راي فرهنگي اجتماعي  شو  طهران، 
ان،  ميعمو  .1382زن

جزيري؛ الفقه علي المذاهب االربعة، ج -4 هره4عبد الرحمن  فخري التراث قا  .، طبع دار ال
ثوبه الجديد، ج -5 ه الحنفي في   .، طبع دارالعلم2عبد الحميد محمود طهماز؛ الفق
يروت - 6 ، چاپ ب ل الشخصية جواد مغنيه؛ االحوا  .محمد 
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و ادلته، ج -7  فقه االسالمية  ة الزحيلي؛ ال حسان،، ط9دكتور وهب  .ه1427 هران، نشر ا
ي الفقه الشافعي، طهران،  -8 ن علي فيروز آبادي؛ التنبيه ف  .1427ابراهيم اب
معه الدمشق،  -9 جا ن علي فيروز آبادي؛ المهذب في الفقه الشافعي، دار الشامية،   .ه1422ابراهيم اب
ج - 10 ه الشافعي،  تمد في الفق ر العلم، دمشق، مطبعة4دكتور محمد الزحيلي؛ المع ع دا  .1427 االسوة، ، طب
ج - 11 بل،  ه االمام حن ن قدامة؛ الكافي في الفق بد اهللا اب نان،3محمد ع ع بيروت، لب  .1425 ، طب
مصر شيخ ابو زهره؛ االحوال الشخصية دار الفكر العربي، - 12 هره،   .قا
ء سنن ابن ماجه؛ - 13 نسا اب افضل ال  .كتاب النكاح، ب
ج - 14 ترمذي؛  تراث العربي، بيروت3صحيح  ء ال  .، دار احيا
ي بكر - 15 جاب ع الصنايع،  مسهعود كاساني، بداي  8. 
ج - 16 ن عابدين؛ حاشيه،  سوريه، 3اب  .1421، دار الثقافة التراث، دمشق، 
تاب الخالف، ج - 17  .، طبع قديم طهران3شيخ طوسي؛ ك
ج - 18 اني؛ مسالك االفهام،  ي شهيد ث ن عامل  .8زين الدي
ن عاملي؛ شرح لمعه، - 19 يروت1ج زين الدي چاپ ب تري،   .، كالن
يد ا - 20 شه مكي   .، طبع قديم طهران4ول؛ ذكري الشيعة، جمحمد ابن 
رياض المسا - 21 ي طباطبايي؛  جيسيد عل م طهران12ل،  چاپ قدي  ،. 
ج - 22 كالم،  هر ال جوا محمد حسن نجفي؛   .31شيخ 
ج - 23 يزدي،  محمد كاظم  وة الوثقي محشي؛   .2عر
نهاج الصالحين، ج - 24 خويي؛ م  .2آيت اهللا 
سيلة، ج - 25 خميني؛ تحرير الو  .2آيت اهللا 
سيد محمد شي - 26 ةآيت اهللا  يل االسالمي  .رازي، المسا
سيد علي سيستاني؛ الفقه الميسر - 27  .آيت اهللا 
ج - 28 سيد علي سيستاني؛ منهاج الصالحين،   .3آيت اهللا 
سحاق فياض؛ توضيح المسايل - 29  .آيت اهللا محمد ا
ج - 30 ني؛ فروع كافي،  يعقوب كلي م طهران5محمد ابن  ع قدي  .، طب
فقيه، - 31 يحضره ال ن ال  ابويه صدوق؛ م ع ق ،3ج محمد ابن ب مطب  .دي
ج - 32 يل الشيعة،  ملي؛ وسا  .20شيخ حر عا
مغربي؛ دعا - 33 ن احمد  هره،  ،2م االسالم، جينعمان اب رف، قا  .1383دار المعا

اللغة، ج هري؛ صحاح    .5جو
  



 

  
  
  
  
  

  بررسي حمايت از ميراث فرهنگي

  از منظر اسالم و اسناد بين المللي
  سيد حسين حسيني 

  

  
  
  

  چكيده

شناخت يك ملت  نظير، و بي ميراث فرهنگي، منبع يگانه ين ميراث، حلقه .استبراي   ا
مي شمار  به  ا آيندگان  معنوي پيشينيان ب   .رود پيوند 

ثار گرانبها را مورد تهديد قرارداده است ين آ متعدد داخلي وخارجي ا از  .امروزه عوامل 
ين تهديدها جنگ ترين ا ت آد مهم  بتداي خلق ، ملت ميهاست كه از ا ، اقوام ين افراد  و ها ب

مرگ و. ها وجود داشته است دولت نهدام ميراث  مير انسانغير از  ها، جنگ باعث تخريب و ا
نبهاي عل تاريخ شده است ميگرا مختلف در طول  ملل    .و فرهنگي اقوام و 

نوع حمايت از ميراث فرهنگي در به طور كلي چند  در    لمللي وجود دارد؟  ين ا اسناد ب
موال فرهنگي  تاريخيمنابع و مدارك اسالمي ا ثار  بر خوردار - و آ  مذهبي از چه جايگاهي 

  باشد؟ مي
تاكيد زيادي بر ساخت و  به مراكز ديني و معابد ساير اديان،  در اسالم در مورد احترام 

ء و (هايي  تعمير مساجد شده وترفيع نام خداوند در خانه بيا معابد و مساجد و منازل ان مانند 
ياء مورد آ.  رخصت داده است) اول به طور صريح و اما در  ملي و تاريخي اگرچه  ثار و ميراث 

در متون ديني  پرداخته نشده است؛ اما به طور  داري از آنها واضح به مساله حمايت و نگه
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موال وجود دارد،  در مورد ا در اسالم  توان حفظ  و  مي ضمني و با توجه به اصول كلي كه  
آنها را استنباط نموده   . نگه داري 

مل ين ال يز شش كنوانسيون بينل در صحنه ب مللي، معاهدات منطقه ن سه  ال اي متعدد و 
ين ين سازمان ب ، امور ب مللي فعال، امروزه المللي مبتال به ميراث فرهنگي را قانونمند  ال

ين منطقه ساخته و همكاري هاي ب اي را براي حفاظت از ميراث فرهنگي بشري  المللي و 
  . كنند سازماندهي مي

ين المللي اسالم، كنوانسيون هنگي، حمايت،ميراث فر :كليد واژه   هاي ب

  مقدمه

اني ملت ر باست و آثا آنهاست و با هويت  ها، بيانگر جنبه ميراث فرهنگي  وع نبوغ  هاي متن
اگسستني دارد ه . تاريخي آنها ارتباط ن ين ميراث حلقه پيوند معنوي پيشينيان با آيندگان ب ا

  .رود شمار مي
ركي هستند كه به واسطه آنها مي فرهنگي تنها مد–اموال تاريخي توان به چگونگي تمدن  ا

نسان را در طول  و آداب و سنن، شيوه هاي تجاري و اقتصادي و نهايتا سير تكوين و تكامل ا
زسازي  ه با نقاط قوت و ضعف تاريخي قادر ب ت و درك  تاريخ مورد شناسايي قرار داد با شناخ

به ارزش   . تثبيت هويت ملي خود گرديمهاي، گذشته و  فرهنگي جامعه و اتصال 
هاي غيرعلمي و پنهاني، سيل،  امروزه، عوامل متعدد داخلي وخارجي از قبيل قاچاق، كاوش

ده احداث سدها، شهرها، جا د يخود بنا ها و تخريب خود به زلزله،  ين آثار گرانبها را مور  ا
  .تهديد قرارداده است

ين تهديدها جنگ از مهم م، ملت ميخلقت آدهاست كه از ابتداي  ترين ا افراد، اقوا ين  ها و  ب
است دولت و . ها وجود داشته  و اوضاع  ز شرايط  رخي ا اجتناب ناپذير در ب جنگ يك پديده 

دت تاريخ، پديده جنگ صدمات . باشد احوال مي دي به شها در طول ساليان متما
است غير از مرگ وناپذيري بر پيكر اجتماع بشري وا جبران ، جنگ باعث ها مير انسانرد آورده 

ل و فرهنگي اقوام و ملل مختلف در طول تاريخ بوده  ميتخريب و انهدام ميراث گرانبهاي ع
  .است

گ، راه ز اثرات مخرب جن وگيري ا و بين حل براي جل مع  ملي  اگوني را جوا لي  هاي گون لمل ا
وگيري . ها به حداقل برسد خسارات احتمالي جنگ جست وجو كرده تا مخصوصا در جهت جل

ن از انه دام ميراث ارزشمند تاريخي و فرهنگي كه هويت و شخصيت يك قوم و ملت را نشا
  .دهد مي
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حقيق در صدد بيان مسايل ذيل مي ين ت به مطالب باال ا اشد با توجه    :ب
لي كه در مورد حمايت از ميراث فرهنگي تصويب شده است؛ چيست؟-  1    اسناد بين المل
وع حمايت از اين گونه آثار دراسن- 2 لي وجود دارد؟ چند ن لمل ين ا   اد ب
 مذهبي از چه جايگاهي بر -  در منابع و مدارك اسالمي اموال فرهنگي و آثار تاريخي- 3

اشد؟ ميخوردار    ب
نگهتوان مي آيا - 4  ر؟  نوعي حمايت و  نمود يا خي   داري را از آنها استنباط 

لي بررسي  لمل ين ا اسناد ب است وسپس بنابراين ابتدا ميراث فرهنگي و حمايت از آن در شده 
بع اسال حقيق قرار مي مياين مساله درمنا  .گيرد و نظرات فقها مورد ت

هميت ميراث فرهنگي: مبحث اول   مفاهيم و ا

مفاهيم ميراث فرهنگي و : شود  در اين مبحث به دو مطلب به طور مختصر پرداخته مي
بط با آن و ديگري واژه يگاه ميراث فرهنگي،هاي مرت هميت و جا   . ا

  مفاهيم: لگفتار او

پرداخته » اموال فرهنگي«و » ميراث فرهنگي« ، »حمايت«چون  ميدر اينجا به مفاهي
لغت نامه دهخدا كلمه  .شود مي است» حمايت«در    :اين گونه تعريف شده 
ه و چريدن « پشتي كردن، پشتيباني كردن، نگاهباني كردن گيا نگه داشتن، حمايت كردن، 

نيندادن، منع كردن، ياري دادن، پرهي ا ا، نگهب د او ر يمار از آنچه زيان دار   .1»ز فرمودن ب
  :در فرهنگ معين نيز چنين آمده است

ته  حمايت واژه« به زبان فارسي راه ياف است عربي كه عينا با حفظ معناي اصلي خود  اي 
دل ز  است، معا اع كردن ا نگاهباني كردن، پشتيباني كردن و دف است از  هاي فارسي آن عبارت 

  .2»كسي 
اع كردن از كسي حمايت و دف است از نگاهباني كردن، پشتيباني كردن   در اصطالح عبارت 

اجب و الزا ز آن و نمودن ا نعت و جلوگيري از ضرر  مييا چيزي كه محافظت و ياري  است و مما
د و زيان رسانيدن به آن كه مي اعمال شو تي    .3تواند به اشكال و طرق متعدد و متفاو

                                                  
  . 795، ص 1335اپ اول، تهران، شركت گلشن، ، چ11نامه، ج اكبر، دهخدا لغت  علي-1
  .1372، ص 1360، اتشارات اميركبير، 1 محمد معين، فرهنگ فارسي، ج-2
ــالي         شـكرا مرجــي ،   وبيـ ا  - 3 ــوق ايران،پاياننامـه دانـشگاه تهران،مجتمــع آموزشـي ع حمايـت كيفـري از ميــراث فرهنگـي در حق

  .12 ص،1379قم،
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  :كند مي، ميراث فرهنگي را اين گونه تعريف ياساسنامه سازمان ميراث فرهنگ 
اقي« نگر حركت انسان در طول  ميراث فرهنگي شامل آثار ب است كه نشا مانده از گذشتگان 
و ميسر  مي تاريخ زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي ا ا شناسايي آن،  باشد و ب
و از مي ين طريق زمينه گردد  نسان فراهم مي ا   .4»آيد هاي عبرت براي ا

  بدون 1در ماده ) 1972مصوب (كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان 
ر، مجموعه و  ها و محوطه ذكر تعريفي از ميراث فرهنگي، آثا هاي خاص را جزء ميراث فرهنگي 

است نسته    : طبيعي  دا
ن آثار معماري، مجسمه: آثار ا يي كه جنبه باست ي سازي يا نقاشي در بناها، عوامل و بناها
ري و عل كتيبه.دارند نمادها و مجموع عواملي كه از نظر تاريخي، هن داراي ارزش جهاني  ميها، 

ند يي هست   .استثنا
از نظر معماري، منحصر به فرد بودن يا : ها مجموعه اهاي مجزا يا مجتمع، كه  مجموعه بن

رزش داراي ا ميبستگي و موقعيت آنها در يك منظره طبيعي، به لحاظ تاريخي، هنري و عل
استثنايي هستند   .جهاني 

است و نيز : ها محوطه له انسان و طبيعت ايجاد شده  آثار انسان يا آثاري كه توأماً به وسي
يي مناطق شامل محوطه استاني كه به لحاظ تاريخي، زيبا شناسي، نژادشناسي داراي  هاي ب

يي هستند ني استثنا  .5ارزش جها

ر ب نسيون مربوط به اتخاذ تدابي ورودماده يك كنوا وگيري از  ، صدور  راي ممنوع كردن و جل
انوني اموال فرهنگي، لكيت غيرق نموده است و انتقال ما ال را تعريف و احصاء    .اين گونه امو

ند اعم از مذهبي يا ،دارد كه منظور از  اموال فرهنگي ماده مذكور  مقرر مي لي هست  اموا
است به وسيله هر دولت، اهميت آنها از نظر ب خ، تاريخي، انغيرمذهبي كه   شناسي ماقبل تاري

   .ادبي، هنري يا علمي مشخص شود
ال  ه، نيز امو در مخاصمات مسلحان و در ماده يك كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي 

ين تعريف شده است فرهنگي، ا   :چنين 

                                                  
 .28/4/67هنگي مصوب  اساسنامه سازمان ميراث فر1ماده -4

كـل قـوانين    ، چـاپ اول، تهـران، اداره  5المللـي، ج   شاهرخ شاكريان،شكوه فقيري و فاطمه منتصر اسدي، مجموعه كنوانسيونهاي بـين    -5
  .489، ص 1376و مقررات كشوري، 
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هميت زيادي مي) الف اي ا ول و غيرمنقولي كه براي فرهنگ ملل دار ز قبيل  اموال منق اشد ا ب
ا غيرمذهبي- اري، هنري يا تاريخيآثار معم يي   مناظر باستاني مجموع ساختمان- مذهبي ي ها

اشد كه از اين حيث داراي ارزش تاريخي يا هنري مي   .ب
اي ارزش هنري  تاريخي يا - آثار هنري و نسخ خطي و كتب و ساير اشياي كه دار

اشد و همچنين مجموعه باستان ل شناسي ب و و مجموعه ميهاي ع و هاي مهم كتب   اسناد 
  .هاي تقليدي اموال مذكور در فوق نمونه
نمايش اموال منقول فرهنگي مذكور ) ب نها حفاظت و  قعي از آ يي كه منظور اصلي و وا بناها

ند موزه مي) الف(در بند  اشد مان ني  كتابخانه-ها ب يگا يي كه  ها و همچنين بنگاه هاي بزرگ، با ها
گ اموال منقول فرهنگي مذكور   .شود داري  مي در آنجا نگه) الف(ه در بند در صورت وقوع جن

بل توجهي اموال فرهنگي مشروحه در بند ) ج جا تعداد قا ) ب(و ) الف(مراكزي كه در آن
اكز آثار تاريخي گفته مي   .6شود وجود دارد و مر

ه ملي و مذهبي تقسيم مي شوند   :آثار تاريخي به دو گرو
يي اطال: آثار مذهبي) الف« يه ابنيه و اشيا شود كه به جهت عاليق ديني و  ق ميبه كل

  .اعتقادي ايجاد شده باشند
ر ملي)  ب و اماكني كه تا پايان دوره زنديه در مملكت ايران : آثا يه  يه آثار صنعتي، ابن به كل

  . 7»شود مياحداث شده اعم از منقول و غير منقول اطالق 
است كه آثار مذهبي جز ذكر  و تجليشايان  ي عيني و خارجي ي از ميراث فرهنگي بوده 

ز . باشند فطرت خداجويي انسان مي ر خالف آثار تاريخي الزم نيست مدت زمان زيادي ا ولي ب
اشد   .تاريخ ايجاد آنها گذشته ب

تار دوم  هميت: گف   ا

وع زندگي،  هر اثر باقي نگر ن است كه نشا و  انديشه بشر  مانده از گذشته محصول دست 
اجتماعي، تار ييآداب و سنن، رسوم، تحوالت  مردم  ميهاي فكري، هنري و عل يخي و توانا

اشد ساكن در آن سرزمين مي   .ب
و معرفي آثار تاريخي يي  ت، شناسا ن، -به همين عل وجه به وجوه مختلف آ  فرهنگي با ت

  .شود موجب غناي حيات فرهنگي جامعه مي

                                                  

  .     430 همان، ص -6
 .1309 قانون راجع به حفظ آثار ملي ، مصوب 1ماده  -7
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يگانه منحصر به فرد و بي  بع  و ارزش ميراث فرهنگي، من يي است نظير شناخت يك ملت،   ها
كه آن ملت با اتكاي آن به حيات خود ادامه داده و تا عصر حاضر رسيده است و طبيعتاً در 

  .پرتو آن آينده خود را ترسيم خواهد كرد
رزش تضمين و ارتقاي حركت ميراث فرهنگي و ا هاي حال و  هاي نهفته در آن بقاي ملتي را 
  . 8آينده را تسهيل خواهد كرد

تقال  ر ارزشمند ضمن ان و تجربيات گذشتگان، شرح رنجاين آثا و ها  فرهنگ، سنن 
اگون را فرا شادي   .دهند روي آيندگان قرار ميهاي اقوام گون

ين آثار و سرمايه به  بازيابي و حفظ ا ها  نقش  گذاري در جهت شناساندن هر چه بيشتر آن
بط قو در روا يشرفت نگي ملتو فره ميسزايي  و تكنولوژي  ها دارد، در كنار پ هاي صنعتي 

ين آثار ميج دي قابل مالحظه هان، امروز ا بع اقتصا اي براي كشورهايي باشند كه  تواند منا
  . داراي چنين آثاري هستند

و ارزش ميراث فرهنگي مي هميت  ين براي بيان ا اسناد ب لي زير اشاره  توان به مقدمه  لمل ا
  :نمود

نسيون وگيري از ،مقدمه كنوا و جل د، صدور و  اتخاذ تدابير الزم براي ممنوع كردن  ورو
به ارزش اموال فرهنگي تصريح ) 1970مصوب (انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي 

است دل اموال فرهنگي ميان ملت« :نموده  ل تبا فرهنگي و تربيتي، آگاهي  ميها، براي مقاصد ع
تمدن بشري را عميق ا  غني مي تر مي نسبت به  و  كند و زندگي همه مردمان ر احترام  د و  ساز

ين همه ملت جار بل را ب به وجود مي گذاري متقا   .»آورد ها 
نيز ) 1972مصوب ( حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ،و درمقدمه كنوانسيون

ر قسمت از ميراث فرهنگي و طبيعي موجب فقر شديد ميراث « :آمده است ا انهدام ه ني ي ويرا
ن مي ت ح »گردد همه ملل جها فظ ميراث فرهنگي كه همگي حكايت از ارزش و اهمي

 .كند مي

لمللي گردشگري فرهنگي مصوب  ين ا ين1999منشور ب ر ا اكيد ب با ت كه ميراث فرهنگي   
نگه ت حفاظت و  ن اس و تكليف همه مردم جهان و هدف  متعلق به همه جها ا حق  ن ر داري آ

                                                  

ـراث فرهنگـي كـشور    2فرهنگي در حقـوق داخلـي و بـين الملـلل، ج    يونس صمدي، ميراث     -8  ، ص 1382، )پژوـهشگاه (، سـازمان مي
134.   
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و  پذير و گردشگران  به جوامع گردشگر  آن را شناساندن مفهوم و محتواي ميراث فرهنگي 
  .داند  حفاظت از اين آثار ميتوجيه

به منظور پيمودن صراط مستقيم و كسب  در اسالم نيز به تاريخ و زندگي گذشتگان 
قرآن كريم در آيات متعددي توجه مردم را . سعادت دنيوي و اخروي توجه بسيار شده است

نموده و آنها را به عبرت از عاقبت آنها دعوت مي   .نمايد به سرانجام اقوام گذشته جلب 
  : نيز نمود روشن و واضحي دارد)ع(اهميت آثار تاريخي در كالم حضرت  علي

به فرزند خود مي)ع(حضرت علي هميت تاريخ و آثار   ضمن وصاياي كه  نمايد به نقش ا
نموده و بيان مي اشاره    :دارد تاريخي 

اگر در تمام طول تاريخ، همراه گذشتگان زندگي نداشته! فرزندم« زند من  اخبار  گي ام ولي 
ر  ين كا نمودم و با ا نده بررسي  دگار ما لعه كردم و آثاري كه از آنها به يا دقت مطا آنها را به 

ين مدت زنده بوده ا  گويا من در تمام ا ني را هم از نزديك ب دگا ام و حوادث تلخ و شيرين زن
 .9»ام ام، گويا عمر جاودان داشته آنها ديده

در : مبحث دوم يت از ميراث فرهنگي  ينبررسي حما اسالم اسناد ب   المللي و 

لي مورد بحث قرار مي د بين المل و در . گيرد در اين مبحث ابتدا، ميراث فرهنگي در اسنا
اره حفظ ميراث فرهنگي پي خواهيم گرفت   .ادامه ديدگاه اسالم را درب

در اسناد بين: گفتار اول از ميراث فرهنگي  يت  لي حما لمل   ا

ين المللي در مور اسناد ب له قبل از بررسي  يشينه اين مسا د حمايت از ميراث فرهنگي به پ
  . اشاره مي كنيم

ن با سال ني تقريباً همزما هاي تجديد حيات ادبي در  توجه به ميراث فرهنگي  در سطح جها
و . اروپا آغاز شد به حقوق بشر دوستانه  فكار نويسندگان و فالسفه  از اواخر قرن هفدهم كه ا

نه آسيب به دستهاي  وارده از جن كاهش دام دهاي بشري معطوف شد، ميراث  گ  آور
باز كرد لم انديشه بشري  ا در عا اگون جاي  خود ر به تعابير گون   .فرهنگي نيز 

ول عمو اصل مورد قب به عنوان يك  در نيامده  ميهر چند هنوز حفاظت از اموال فرهنگي 
نگيخته شده بود به ميراث فرهنگي برا  .بود ولي حس احترام 

                                                  
  )وصيتي است از آن حضرت به فرزندش حسن بن علي  (31البالغه، نامه  نهج -9
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شناسي و ايجاد  شناسي، جامعه سترش علوم جديدي مانند باستان م گ20 و 19در قرون  
 تاريخي به عنوان يك سرمايه فرهنگي ملي - هاي مختلف باعث شد كه اموال فرهنگي موزه

يج پژوهش و حفاظت از ميراث فرهنگي در  بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و به تدر
اجراهاي مناسب خ د و ضمانت  يي داخلي حقوق داخلي كشورها وار ين جزا الب قوان د را در ق و

ين. پيدا كرد يشتري انجام گرفت اما حضور ميراث فرهنگي در حقوق ب ا تاخير ب ين . الملل ب اول
به منظور حفاظت از 1907 و 1899معاهدات جهاني در حيطه ميراث فرهنگي در سال   و  

اشي از جنگ شكل گرفت و در نهايت به تد بال صدمات ن ين معاهده ميراث فرهنگي در ق و
و .  منجر شد1999 الهه و پروتكل 1954 نديشه  ات ارتقاي ا توجه به ميراث فرهنگي به مواز

است ري پيدا كرده   . تفكر فرهنگي جهاني رشد چشمگي

، نقطه عطفي 1945 نوامبر 16اما تشكيل سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد در 
ر ميدر قانونمند شدن توجه جهاني در موضوع ميراث  به شما ن . رود فرهنگي  به همت سازما

د مختلف ميراث فرهنگي، معاهدات بين ه ابعا ن ب ا توجه انديشمندا لي،  مذكور همزمان ب المل
ين كشورهاي متعهد، الزم اند و در سطح بين تدوين شده لي ب لمل   .10االجرا هستند ا

به  ابل ملت ها  م متق و احترا ز تمدن بشري مستلزم تبادل فرهنگي  ميراث فرهنگي آگاهي ا
است است كه در . يكديگر  ين در سطح داخلي، الزم  اجراي قوان ر تدوين، تصويب و  عالوه ب
ين نظيم و با همكاري نزديك دولت حوزه ب لملل نيز مقررات مقتضي ت ا  ا ها به مرحله اجر
  .درآيند

ل ا سازمان تربيتي، ع  و فرهنگي ملل متحد به عنوان متولي اصلي حفاظت از ميدر اين راست
نسيون است اين مواريث در طول حيات خود تا كنون كنوا نظيم نموده  يي را تهيه و ت  :ها

و پروتكل الحاقي آن )  الهه1954(كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ - 1
  .»)1999مصوب  (1954پروتكل دوم كنوانسيون «موسوم به 

وع كرد- 2 به اتخاذ تدابير براي ممن نسيون  مربوط  د، صدور و  كنوا ز ورو وگيري ا ن و جل
اموال فرهنگي   .) پاريس1970مصوب (انتقال مالكيت غيرقانوني 

اريس1972مصوب ( كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان - 3   .) پ
ين آن در كنگره عمو- 4 نسيون  حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب، كه تدو ، 1997 مي كنوا

تصويب بودن آن  هنوز . گرفته است يونسكو مورد تاييد قرار 1999 يل جديد ال به دل

                                                  
  .8يونس صمدي، پيشين، ص  -10 
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ن مي الزم رزيابي آ اشد االجرا نشده و در واقع دول مختلف در حال ا نسيون. ب هاي  عالوه بر كنوا
ابل اداري به  كنوانسيون« 1977مذكور، شوراي همكاري گمركي در سال   كمك هاي متق

ز تخلفات گمركيمنظور پيشگيري، وگيري ا ا»  تجسس و جل نمود كه ضميمه ر ين   تدو
ر ) 11(شماره و ساي اشياي عتيقه  اچاق آثار هنري،  ه با ق ر مبارز آن تحت عنوان همكاري در ام

حقيق حاضر است بط با موضوع ت   .مواريث فرهنگي مرت
د مطالعه قرارمي ين بخش در چهار قسمت مور  :گيرد مطالب ا

به هنگام جنگ : اول نسيون حمايت از اموال فرهنگي  . الهه1954(كنوا (  
وگيري از ورود، صدور و : دوم و جل وع كردن  به اتخاذ تدابير براي ممن كنوانسيون مربوط 

اموال فرهنگي   ). پاريس1970(انتقال مالكيت غيرقانوني 

. پاريس1972(كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان : سوم (  
نسيون بين: چهارم لي كمك كنوا لمل ابل اداري به منظ ا ري، تجسس و هاي متق يشگي ور پ

ري از تخلفات گمركي    ).1977(جلوگي
ه اين نظر ب ز ميراث فرهنگي زير آب كه و  نسيون حفاظت ا االجرا  تا كنون الزم» كنوا

ز بيان آن خودداري مي  .گردد نگرديده، ا

گام جنگ : اول اموال فرهنگي به هن ون حمايت از    11) الهه1954(كنوانسي

به  الهه تحت عنوان ح1954كنفرانس  فاظت از ميراث فرهنگي به هنگام نزاع مسلحانه 
 كشور تشكيل و طي 56 با شركت 1954پيشنهاد  يونسكو و با دعوت دولت هلند در سال 

ينآ ين گرديد ن معاهده اصلي، آي اجرايي، يك پروتكل و سه قطعنامه تدو س . نامه  اين كنفران
تعريف اموال فرهنگي، تاريخي روش تي اموال ف ضمن    .رهنگي را برشمرده استهاي حماي

 هاي حمايت روش

و يكبار از ) 2ماده ( الهه يكبار از عبارت حمايت از اموال فرهنگي 1954  كنوانسيون
استفاده كرده است كه با توجه به مواد بعدي و پروتكل ) 3ماده(حفاظت اموال فرهنگي 

ال ف الحاقي آن مي ين قرارداد سه نوع حمايت براي امو م  توان دريافت كه ا رهنگي به هنگا

                                                  
11 Convention for the protection of cultural property in the event of  armed      -  

conflict with regulations for the execution of the convention, the hague 14 may  1954.  
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ين حمايت. نزاع مسلحانه لحاظ نموده است  و  ها را مي ا توان به حمايت عام، حمايت خاص 
لي تقسيم نمود حمايت عا   :بندي 

يت عام) الف  حما

نسيون احترام به اموال فرهنگي ذكر گرديده و طرف4 ماده 1در بند  هاي معظم   كنوا
ز اموال فرهنگي را چه : نمايند متعاهد، تعهد مي در سرزمين  خود و چه در سرزمين يكي ا

ز  يل محافظت آنها و ا تعاهد محترم شمرده استفاده از اموال مزبور و از وسا طرفهاي معظم م
مناطق مجاور آنها به نحوي كه در صورت وقوع جنگ موجب تخريب آنها يا آسيب به آنها 

نه ر عمل خصما ن باشد ممنوع ساخته و از ه اب آنها خودداري   .ماينداي در ب

  :دارد كه  مقرر مي4 ماده3عالوه كنوانسيون در بند ه ب
هد به عالوه تعهد مي طرف« دستبرد  هاي معظم متعا نمايند هر گونه عمل دزدي و چپاول و 

نموده  به هيچ –به اموال فرهنگي را جلوگيري  نگذارند  وع و عنداللزوم متوقف سازند و   ممن
اقعه در وجه نسبت به آنها اقدامات تخريبي به عم ول و و از مصادره اموال فرهنگي منق د  ل آي

نمايند   .خاك طرف متعاهد معظم ديگر خودداري 
ين ر تالفي در قبال  و ديگر ا ر گونه اقدام مبتني ب ين كنوانسيون طرف ها از ه كه طبق ا

  .»اند اموال فرهنگي ممنوع شده

يت خاص) ب   حما

ه بر حمايت از اموال فرهنگي كه تما د، اهميت فوق در بر ميآنها را  ميعالو العاده برخي  گير
شك،  بي. از اين اموال چنان است كه وجود مقرراتي خاص جهت حمايت از آنها ضرورت دارد

رزشمندي  و اماكن ا اشيايبناها  د يا  ن نادرن يقههستند كه در جها د  اي كه در موزه  عت ها وجو
  .دارند كم يابند

نقاشي و مجسمه د، هاي ب انهدام تابلوهاي نفيس  ني، مساجد منحصر به فر ا شكوه باستا
نه ك  كتابخا ز دوران كهن كه هر ي دگار مانده ا نمونه، معابدي به يا هاي غني، كليساهاي 
ز  قصه بدين لحاظ و جهت حفظ ميراث فرهنگي بشر حمايت خاص ا گوي تاريخ بشري است، 

يد آنها را مسلم مي   .نما
ا به حمايت خاص از اين  نسيون الهه  با شروطي فصل دوم كنوا وجه فراوان كرده و  موال ت

ته است  .اين حمايت را پذيرف

ول ماده    :دارد كه  مقرر مي8بند ا
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وقوع جنگ « ول در صورت  تعداد محدودي پناهگاه را كه براي حفاظت اموال فرهنگي منق
نقول را كه  اكز آثار تاريخي و ساير  اموال فرهنگي غيرم رفته شده و همچنين مر در نظر گ

دي باشد ميداراي اهمي  .»توان تحت حمايت مخصوص قرار داد ت زيا

  :دارد  مقرر مي8بند دوم ماده 
اشد تحت  پناهگاه براي محافظت اموال منقول فرهنگي نيز مي« اقع شده ب تواند هر كجا و

اشد كه موجب احتمال  حمايت مخصوص قرار گيرد مشروط بر اين كه طوري ساخته شده ب
د به آن لطمه نمايداي بمباران نتوان   .» وارد 

لي) ج يت عا  حما

نسيون 12برابر مواد بخش سوم پروتكل دوم لي كه داراي شرايط ذيل باشند 1954 كنوا  اموا
رخوردار خواهند شد لي ب   :از حمايت عا

  . يكي از بهترين ميراث فرهنگي بشريت باشد- 
  به موجب اقدامات اداري و قانوني متناسب داخلي كه ارزش تاريخي و فرهنگي آن - 
يي ميش تضمين شود ناسا  .شود حمايت شده و در باالترين سطح، حمايت آن 

و اعالميه مي  براي مقاصد نظا-  رل مال فرهنگي  را  استفاده نشده  وسط طرفي كه كنت اي ت
هد رفت صادر شود ين مال براي مقاصد مزبور به كار نخوا ين كه ا  .به عهده دارد براي تاييد  ا

اعطا شود، در كه به يك اثر فرهنگي ت ميهنگا و هم حمايت خاص  اريخي هم حمايت عالي 
بل اجراء خواهد بود و طرفين مخاصمه بايد مصوونيت  لي قا اين حالت تنها مقررات حمايت عا
استفاده  ري از هدف حمله قرار دادن يا هر گونه  لي را با خوددا اموال فرهنگي تحت حمايت عا

تضم مينظا ز اين اموال يا محوطه پيرامون آنها  نمايندا   .ين 
ز در برخي  ه بر كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ به طور پراكنده ني عالو

ين ين حمايت ديده مي اسناد ب لمللي ا  :شود، مانند ا

ن 27 الهه در ماده 1907مقررات  - 1 بمبارا ني را كه مبادرت به محاصره و   خود، كسا
رسا كنند ملزم مي مي لنمايد تا حد امكان از آسيب  ا ع به بناهاي مذهبي، هنري ي و  ميندن 

نظا ين كه از آنها براي مقاصد   .استفاده نشود مييادبودهاي تاريخي اجتناب كنند، مشروط بر ا

ول الحاقي 53ماده  - 2 اماكن مذهبي، 1977 پروتكل ا  در مورد حمايت از اموال فرهنگي و 
وع مي اعمال زير را ممن   :شمارد ارتكاب 
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نه عليه ) الف  ا اماكن مذهبي كه ميراث اعمال خصما بناهاي يادبود تاريخي، آثار هنري ي
وي ملت   .دهند ها را تشكيل مي فرهنگي و معن

نظامي) ب ز تالش  ني ا ال براي پشتيبا   .استفاده از اين امو
تالفي ) ج ن  هدف اعمال  به عنوا ال  ين امو  .جويانه قرار دادن  ا

تكل نيز ضمن شمردن مواردي كه نقض ش85ماده  ين پروتكل محسوب  اين پرو ديد ا
د، هدف حمله قرار دادن بناهاي تاريخي كامال شناخته شده، آثار هنري و مكان مي هاي  شون

وي ملت ها را دارند و جهت حمايت  و حفاظت آنها  مذهبي كه حكم ميراث فرهنگي و معن
تكل مي ترتيبات ويژه ين پرو ت، از موارد نقض شديد ا   .13دانند اي در نظر گرفته شده اس

امه ديوان كيفري بين- 3 لي در رابطه با حمايت از اموال فرهنگي مقرر داشته  اساسن لمل : ا
به اماكن مختص مذهب، آموزش، هنر، علم يا اهداف نيكوكارانه، بناهاي تاريخي، « حمله 

ين  ها و اماكني  كه در آنها بيماران و مصدومان نگه داري مي بيمارستان شوند در صورتي كه ا
  .14»شود نباشند جنايت جنگي محسوب مي مينظااماكن اهداف 

ر دولت علي ز اموال فرهنگي موارد متعدد در رفتا د اين مقررات در حفاظت ا ها در  رغم وجو
 خسارات جبران ناپذير و آسيب هاي ،عمل وجود دارد كه با زير پا گذاشتن اين مقررات
يكر ميراث فرهنگي وارد آوردند نمونه .سنگيني را بر پ  ،ها توان به تخريب موزه مي براي 

وج ها و حرم كنيسه بمباران و همچنين ،ها در كامب  سايت ميراث شهر دوبروونيك در اثر 
رخ داده در ايران تخريب اين اموال در جنگ نستان و همچنين يوگسالوي ، عراق،هاي   افغا

د بق اشاره كر   .15سا

وگ: دوم وع كردن و جل اتخاذ تدابير براي ممن مربوط به  ون  از ورود، صدور و كنوانسي يري 

رقانوني اموال فرهنگي    16)1970(انتقال مالكيت غي

هم و احترام متقابل ملل مي يكي از مواردي كه باعث از بين گردد، ورود، صدور و  رفتن تفا
متحد قرار گرفته و در  تملك غيرقانوني ميراث فراهنگي است كه اين مساله مورد توجه ملل

                                                  
 .نا  جا، بي المللي، بي ، آشايي با حقوق بشر دوستانه بين.1 .1.دبيرخانه كميته ملي حقوق بشر دوستانه، ج 13 -

  .9بند» ب«، شق دوم، جزء 8اده المللي، م اساسنامه ديوان كيفري بين -14 

ـوق بـين الملـل و اسـالم،پايان نامـه              - 15 ـوال غيرنظـامي در مخاصـمات مـسلحانه از ديـدگاه حق  عيسي احمدآبادي،حمايت از افراد و ام
  .170، ص 1385-86دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل،دانشگاه علوم اسالمي رضوي،

16-  Convention on the means of prohibiting and Preventing and Preventing the IIIicit Import 

Exprot and transfer of ownership of cultural property (Paris 17 November 1970).  
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اجالس شانزدهم  قرر گرديد كه موضوع فوق در دستورپايان اجالس پانزدهم يونسكو م كار 
 .قرار گيرد

اكتبر تا 11 اجالس مذكور از  ين 1970 نوامبر 14  ر گرديد كه تدو  در پاريس برگزا
وع ه اتخاذ تدابير الزم جهت ممن و  كنوانسيون مربوط ب وگيري از ورود، صدور  كردن و جل

اً . آن بودانتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي نتيجه  ين اجالس، دول عضو متفق در ا
ني ارزش و اعتبار واقعي منظور نمود و به  مي ميپذيرفتند كه هنگا توان جهت يك اثر باستا

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن پي برد كه به  منشاي تاريخي و شرايط محيط سياسي، 
  . شناخته شوند ميصورت صحيح و عل
تي ها بايد تالش كنن بنابراين، دولت د كه در حوزه ملي، ميراث فرهنگي خود را از تهديدا

ني و قاچاق مصوون دارند و نسبت به الزامات مرتبط با احترام به  نظير سرقت، كاوش هاي پنها
يشتري داشته باشند  . ميراث فرهنگي ساير ملل آگاهي ب

نسيون  ر اساس مقر1970اموالي كه كنوا ر داده و دول عضو را ب ات  تحت حمايت خود قرا ر
معاهده متعهد ساخته تا از آن حفاظت نمايند، به صورت مشروح در ماده يك كنوانسيون 

ء شده است   . احصا
تقال مالكيت اموال فرهنگي كه 3به موجب ماده  كنوانسيون مذكور، ورود، صدور و ان

است برخالف تدابير متخذ دولت   .هاي عضو صورت گيرد، غيرقانوني 

دولت  ونهاي عضو كنوانسي تعهدات 

د  لي 5بر اساس ما نسيون 16 ا ا در قبال اجراي كنوا تي ر تعهدا نسيون دولت ها   كنوا
در كنوانسيون مذكور در ماده مهم. اند پذيرفته بيني گرديده   كنوانسيون، پيش8ترين تعهدات 
  : دارد  كنوانسيون مذكور مقرر مي8ماده . است
نسيون حاضر، متعهد مي دولت« ا هاي عضو كنوا ت كيفري يا اداري براي شوند كه مقرر

 . »كنند وضع) ب(7و ) ب(6بيني شده در مواد  هاي پيش اشخاص مسوول نقض ممنوعيت

نسيون بند 10از مواد مهم ديگر ماده  دارد كشورهاي عضو  ميباشد كه مقرر   مي)ب( كنوا
و  كنوانسيون متعهد مي له آموزش كوشش كنند احساس ارزش اموال فرهنگي  به وسي شوند 

د خطري را  كه سرقت، كاوش هاي پنهاني و صدور غيرقانوني براي ميراث فرهنگي در بردار
  .ايجاد كرده و گسترش دهند ميدر افكار عمو

فرهنگي و چگونگي  خصوص حمايت و حفاظت از ميراث ارزش آموزش در دنياي جديد به
ري از خطرات ناشي از جرايم عليه اموال فرهنگي و تاريخي بر هيچ ده كسي پوشي جلوگي
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هم. نيست  ه آنها و  بردن احساس  چنين باال آموزش مردم به شناخت اموال فرهنگي و احترام ب
اشد تواند مهم مسووليت مردم مي  . ترين نقش حمايت غيركيفري از اموال مذكور را داشته ب

 كنوانسيون حاضر هم در خصوص تخصيص بودجه كافي توسط دولت در حمايت 14ماده 
  .اشدب از ميراث فرهنگي مي

ون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان : سوم   17)1972(كنوانسي

نسيون به ايجاد يك سيستم موثر حمايت دسته ز ميراث اين كنوا فرهنگي و طبيعي  جمعي ا
است ه كرده  اشار ني  ني در . داراي ارزش جها ا افزايش نگرا تصويب اين كنوانسيون مقارن ب

ين لحا مورد وضعيت محيط و از ا د  نقطه زيست بو ين ظ  لي نسبت به  عطفي در توجه ب لمل ا
به ني  ر مي ميراث جها وع بشر را در   ميان محيط رود و وجود ارتباط نزديك شما زيست ساخته ن

  . دهد كليت آن موردتوجه قرار مي
در كنفرانس هفدهم با توجه به اساسنامه يونسكو، حمايت از ميراث فرهنگي جهاني مورد 

  .توجه قرار گرفت
پيجامعه جه اساسي  ين نكته  و پيشرفت  اني از يك سو به ا اجتماعي  برد كه تحول زندگي 

قع  اقتصادي جوامع بر شدت تخريب و نابودي  ميراث فرهنگي و طبيعي كشورها كه در وا
ز  نظر از واقع ميراث همه ملل جهان صرف است، افزوده و ا شدن آن در قلمرو كشور خاصي 

قعيت دست يافت ك ين وا به دليل سوي ديگر به ا ه حمايت از ميراث فرهنگي در سطح ملي 
ر  به مقصود نبوده و ناچا دي، علمي، فني و كثرت وسايل مورد نياز، وافي  تصا كمبود منابع اق

ين بايد جامعه جهاني و سازمان لي در امر حمايت از ميراث فرهنگي شركت جويند هاي ب . المل
اي است خصوصاً اين ين مواريث واجد مزاي هميتي ويژه براي بشريت كه برخي از ا يي و ا ثنا

 . باشند مي

و 1مواد  ا كه مي2  لي ر د، تحت   كنوانسيون، اموا بايست تحت حمايت دولت عضو قرار گيرن
  .فرهنگي و ميراث طبيعي برشمرده است عناوين ميراث

  
  
  

                                                  

17- Convention concerning The protection of the world cultural and Natural heritag (Paris 23 
Noveber 1972). 
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يت بين يت ملي و حما از ميراث فرهنگي و طبيعي حما لي    المل

يت ملي) الف   حما

پذيرد كه تعهد تشخيص، حمايت، حفاظت   عضو كنوانسيون حاضر، ميهاي هر يك از دولت
د، مذكور در مواد  لمرو خو  و انتقال آن به 2 و 1و شناساندن ميراث فرهنگي واقع در ق

ين هدف دولت مذكور  نسل به ا يل  است و براي ن ول وظيفه همان دولت  هاي آينده در وهله ا
وجود خود و نيز ات م مكان و با توسل به حداكثر ا اقتضاء از طريق جلب مساعدت   در صورت 

ين همكاري به ويژه كمك هاي ب لي  لي، هنري، عل المل ني، بذل مساعي خواهد  ميهاي ما و ف
  .18كرد
يعي در زندگي  مي اتخاذ يك سياست كلي به منظور تفويض سه-  به ميراث فرهنگي و طب

  . وركش ميريزي عمو اجتماعي و گنجاندن امر حمايت اين ميراث در برنامه
منظور وجود نداشته باشد ايجاد يك يا چند  هاي خاص بدين   در صورتي كه سازمان- 

ا  لمرو خود ب ه براي حمايت، حفاظت و شناساندن ميراث فرهنگي و طبيعي در ق دستگا
ن بتوانند وظايف محول را انجام دهند يل كار، تا آنا اختيار گذاردن وسا ركنان مناسب و در   . كا

و-  لعات  ل توسعه مطا ني و تكميل روش مي تحقيقات ع اجرا و ف ي كه به يك دولت يهاي 
يعي را تهديد مي تي كه ميراث فرهنگي و طب ا خطرا  . دهد كند، مي امكان مواجهه ب

ت، -  لي كافي براي تشخيص، حمايت، حفاظ ني، اداري و ما يي، علمي، ف  اتخاذ تدابير قضا
ين ميراث احياي ا ندن و   . شناسا

نه حمايت، حفاظت و  عه مراكز ملي يا منطقه تسهيل ايجاد يا توس-  اي كارآموزي در زمي
ل ندن ميراث فرهنگي و طبيعي و تشويق تحقيقات ع زمينه ميشناسا  . در اين 

تعهد مي6 ماده 2هاي عضو كنوانسيون طبق بند دولت تي   م دول شوند كه در صورت تقاضاي 
د بر طبق م ن قرار دار قررات كنوانسيون حاضر، به كه ميراث فرهنگي و طبيعي در سرزمين آ

ندهاي  ندن ميراث فرهنگي و طبيعي مذكور در ب تشخيص، حمايت و حفاظت و شناسا منظور 
شوند كه  هاي عضو متعهد مي همچنين دولت.  همكاري و مساعدت كنند11 ماده 4 و 2

نه از هر گونه اقدا و  ميآگاها كه ممكن است مستقيماً يا غيرمستقيم به ميراث فرهنگي 

                                                  
 . پاريس1972اسيون  كنو4ماده  -18
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لطمه   واقع در قلمرو ساير دولت2 و 1 مذكور در مواد طبيعي  ين كنوانسيون  هد ا هاي متعا
  .19خودداري كنند زند،

ين) ب يت ب لي حما   المل

نسيون مذكور مقررمي7ماده   : دارد  كنوا
ن،  از نظر كنوانسيون حاضر، مقصود از حمايت بين«  لي ميراث فرهنگي و طبيعي جها المل

و مساع نظام همكاري  ينايجاد يك  لي به منظور تاييد دولت دت ب لمل هاي متعاهد كنوانسيون  ا
و تشخيص ميراث فرهنگي خود، مبذول  در كوشش هايي است كه به خاطر حفاظت 

  . »دارند مي
در جهت حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان كه داراي ارزش جهاني هستند، يك 

ين ته ميراث جهاني«الدول به نام  كميته ب و و صندوقي» كمي  براي حمايت از ميراث فرهنگي 
به نام  اسيس مي» صندوق ميراث جهاني«طبيعي جهان    . گردد ت

ين   : چهارم سيون ـب ك   كنواـن شگيري، تجـسس و        المللـي كـم ـور پـي ه منظ ل اداري ـب هـاي متقاـب

  1977جلوگيري از تخلفات گمركي 

ذكر مصوب  كنوانسيون فوق يخ  شوراي همكاري گمركي مي1977ال اشد كه در تار  27هاي  ب
اكتبر 7 و 1989يه يژو   . اصالح گرديده است1995 

اچاق آثار  ا ق ه يازده كنوانسيون مذكور، موضوع همكاري در امر مبارزه ب پيوست شمار
اشياي عتيقه و ساير ميراث فرهنگي مي اشد هنري،    .ب

يقه و ساير اموال فرهنگي اعمال مي و عت اشياي هنري  وست يادشده در مورد  شود   مفاد پي
استانكه  اي اهميت ب بل تاريخي، ادبي، هنري،  به داليل مذهبي يا غيرمذهبي دار اق شناسي، م
لي ) الف(به مفهوم بند  مييا عل د مربوط به اتخاذ تدابير براي 1ماده ) ك(ا  كنوانسيون در مور

لكيت غيرقانوني اموال فرهنگي  تقال ما وگيري از ورود، صدور و ان پاريس (ممنوع كردن و جل
ين . شود تلقي مي) 1970 نوامبر 14هجري شمسي برابر با 23/8/1349 ته در حدي كه ا الب

د اچاق واقع شون ري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي موضوع ق   .اشياي هن

                                                  
 . كنوانسيون6 ماده3بند -19
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مقررات پيوست حاضر در مورد قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي در 
لح صورت اقتضاء و در حدي كه ادارات گمرك در اين باشند نسبت به عمليات   ميباره صا

اعمال مي اچاق    .شود مالي مرتبط با ق

ارات گمرك- 1   مبادله اطالعات توسط اد

وست شماره 3بند  ين ادارات گمرك به 11 پي نسيون در خصوص مبادله اطالعات ب  كنوا
و  ابتكار خود آنان مي اشد، طبق بند مذكور ادارات گمرك اعضاي كنوانسيون به ابتكار خود  ب

تي را كه در موارد زير در اختيار دارند به ساير ادارات كه به طور بدون ت أخير هر نوع اطالعا
ند ارا مستقيم ذي تي كه مشاهده شده است يا  ه ميينفع هست د، عمليا دهند از جمله موار
ا  گمان آن مي ا بدهند ي و ساير اموال فرهنگي ر اچاق اشياي هنري و عتيقه  د كه تشكيل ق رو

تي كه تصور  اچاق مزبور بشود ميعمليا   .رود موجب ق

از جانب عضو ديگر- 2 يقات بنا به درخواست و     انجام تحق

و با  ات خود  مكان بنا به درخواست اداره گمرك يك عضو اداره گمرك، عضو ديگر در حدود ا
د  به تحقيقات براي دريافت ادله در مور لمرو خود اقدام  ات جاري در ق رعايت قوانين و مقرر

اشياي ه لمرو عضو قاچاق  نري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي موضوع تحقيقات در ق
اچاق مورد بحث يا شهود يا كارشناسان،  كننده مي درخواست اظهارات افراد ذيربط در ق كند و 
ه اداره گمرك عضو  را جمع ا ب و نتايج تحقيقات و همچنين اسناد يا ساير ادله ر آوري 
  .20دهد ه مييكننده ارا درخواست
لي در ديدگاه ا لمل ين ا ر معاهدات ب و ساي ين اسناد  ا در مورد ا به –دليل چهارم (سالم ر وفا   

لي ين المل نمود )مقررات و تعهدات ب   .بيان خواهيم 

در اسالم: گفتار دوم از ميراث فرهنگي  يت    حما

بل تقسيم هستند دسته كلي قا ميراث فرهنگي : ميراث فرهنگي و تاريخي در اسالم به دو 
  .  رهنگي مليمذهبي و ميراث ف

  
  

                                                  
 ) .1977مصوب اكتبر ( كنوانسيون 11 پيوست شماره5بند -20
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   ميراث فرهنگي مذهبي - 1 

ز قبيل  ند، ا احترام و تقدس هست برخي از آثار فرهنگي مانند  اشياء يا اماكني كه داراي 
ا، در ذات خود داراي آن چنان ارزشي هستند يحرم ا رحر مه، مسجد االحرام، بيت المقدس، غا

يست كه جدا كردن آن ارزش   .ها ممكن ن
ها و آحاد جامعه  ز ميراث فرهنگي به عنوان يكي از وظايف دولتبه داليل مذهبي حفاظت ا
و . مورد تاييد قرار گرفته است و راه  تفكر  يست بلكه روش  دي ن يك اثر تاريخي تنها يك اثر ما

بعد معنوي  در عصر خاصي است و داراي  اشد مي) فرهنگ(رسم يك قوم  اقوام و ملل . ب
نگه مختلف بر اساس دستورات مذهبي و انجام فرا به حفاظت و  د، عالقمند  يض ديني خو

  . داري از آثار و مواريث فرهنگي مذهبي خود هستند
ا با تاريخ گذشته پيوند  قرآن مجيد دوران ن حاضر ر و زما ن حاضر  ا زما ا ب هاي گذشته ر

و  مي يق، الزم  دهد و پيوند فكري و فرهنگي نسل حاضر را با گذشتگان براي درك حقا
د، زيرا  ضروري مي دو زمان دان و )گذشته و حاضر(از ارتباط و گره خوردن اين  ، وظيفه 

  .شود مسووليت آيندگان روشن مي
ن، حوادث پند دهنده ري توانند با بهره مردم مياي براي آيندگان است و  آثار گذشتگا  بردا

د و زندگي صحيح آگاه شون ر حيات    .21آنها از مسي
م به  تعال در آيات قرآن در مورد احترا ابد ساير اديان ميخداوند م و مع ني  اكز دي   :فرمايند مر

و لو ال دفع اهللا الناس بعضهم لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها «
قوي عزيز   22»اسم اهللا كثيراً و لينصرنّ اهللا من ينصره ان اهللا ل

نكند، همانا صومعه( ز مردم را به بعض ديگر  بعضي ا اگر خدا دفع شر  و كنشت و  ها  ها و دير 
ذكر خدا بسيار مي نماز و   ن   ).شود شود،  همه خراب و ويران مي و مساجدي كه در آ

استفاده مي شود كه ميان مساجد كه معبد مسلمانان است و معابد ساير  از اين آيه چنين 
احترام د،اديان از نظر  تي  وجود ندار   .23 تفاو

ين باورند اماكن عبادي موجود در سرزمين د م است برخي از فقهاء بر ا شمن مورد احترا
تعرض قرار نگرفت چنان كه در  جنگ   . 24هاي صدر اسالم، معابد مورد 

                                                  
  .102ش، ص 1361، قم، دارالكتب االسالميه، 3ناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج -21

   .41/  حج- 22
ـوم اسـالمي،       ،»رهيافت اسالمي«المللي،  سيدمصطفي محقق داماد، حقوق بشر دوستانه بين    -23 ران، مركـز ـنشر عل ، 1383 چـاپ اول، تـه
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وجه به مورد فوق مي دي موجود در سرزمين لذا با ت يگانه در  توان گفت اماكن عبا هاي ب
است   . حال جنگ و صلح محترم 

اشد كه د مه هدي مييهاي ا از ديگر ميراث فرهنگي ما مسلمانان، مساجد و حرم ر متون ب
احترام قرار دارند، و تاكيد زيادي بر ساخت و تعمير آنهاست و آنها  ديني ما بسيار مورد 

باشد كه بايد مورد احترام و حمايت قرار گيرند و اهانت به آنها به هيچ وجه  ر ديني مييشعا
نه آيه ين زمي ن مجيد وجود دارد جايز نيست، در ا   :اي در قرآ

ن باهللا و اليوم اآلخر و اقام الصاله و آتي الزكاه و لم انما يعمر مساجد اهللا من آم«
  25»ك ان يكونوا من المهتدين ييخش اال اهللا فعسي اول

ر پا  مساجد خدا را تنها كسي آباد مي( ز را ب نما ورده، و  و روز قيامت آ ن به خدا  كند كه ايما
ز ه ز خدا نترسد، اميد است چنين گروهي ا زكات را بپردازد، و جز ا ن دارد و  افتگا دايت ي

.باشند (  
ين آيه مي يي در ذيل ا   :گويد  عالمه طباطبا

ا (كلمه «  تي گفته ) يعمرو است، وق است كه ضد خرابي  ض (شود  مياز عماره  كه )عمر االر
اال برده باشد يي ب تي گفته مي) عمر البيت (و . زمين را آباد كرده و در زمين بنا شود كه  وق

نه را اصال بي خا   .ح كرده باشدنقاط مشرف بر خرا
يعمروا (و مقصود از عمارت در جمله  ت، ) ان  بي و مرمت آن اس اصالح نواحي مشرف به خرا

بگوييم آيه منحصرا ناظر به مسجد  بايد  اشد  ر به اين معنا ب ن با زيارت چون اگ د كردن آ نه آبا
ن و ساير مساجد را شامل  يه شود و حال آن ميالحرام است كه زيارت دارد  ، كه منظور از آ

  .26»مطلق مساجد است 
  27»في بيوت اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و اآلصال«

و اولياء[  هايي  در خانه( زل انبياء  د و مساجد و منا معاب ند  آنجا ] مان خدا رخصت داده كه 
م  تسبيح و تنزيه ذات پاك او كنند ذكر نام خدا شود و صبح و شا   .)رفعت يابد و در آن 
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بن مروديه از انس  لمنثور ا و بريده روايت كرده است كه گفتند رسول   بن  در الدر ا مالك 
د، مردي برخاست و پرسيد)ص(خدا يه را خوان ين آ اهللا:  وقتي ا ا رسول   اين كدام بيوت )ص(ي

وت انبياء: است؟ فرمود   .بي
رخاست و گفت ين بيت! يا رسول اهللا: پس ابوبكر ب د يكي از ا است؟ ها بيت عل الب اطمه  ي و ف

است: فرمود وت    .28بله از بهترين آن بي
ا ق ين  ميو همين معنا ر يه السالم  به ا ر عل ام باق به سند خويش از جابر از ام در تفسير خود 
  :عبارت آورده است

يكي از آنهاست است كه بيت علي عليه السالم  نيز  وت انبياء  ز اين بيوت، بي   .29 منظور ا
يل را متذكر شد كه ابرهه با سپاه مجهز  ميهاي قابل توجه  و از نكته توان داستان اصحاب ف

زم شهر مكه بودند، كه خداوند براي حفظ عظيم ترين اثر مذهبي،  به قصد تخريب  كعبه عا
اع را بر عهده مي   .گيرد خود وظيفه دف

ات مي د،  از اين آي معاب ر مذهبي مثل كعبه، مساجد،  نمود كه آثا ا استفاده  ين مطلب ر توان ا
وگيري يهاي ا حرم بي جل رخوردارند و ما بايد از وارد آمدن خسارت و خرا مه از احترام ويژه ب
  .يم و آنها بايد هميشه مورد حمايت و نگه داري قرار گيرندينما

يمان مي باشد، كه در  يك آيه نيز در قرآن كريم درباره نگه داري مجسمه توسط حضرت سل
  :گيرد ميطي يك روايت مورد بررسي قرار 

وجلّ ول اـ عزّ لسالم فى ق يه ا بى عبداـ عل يل: عن ا تماث مايشاء من محاريب و  . يعملون له 
نساء ولكنّها الشجر و شبهه: فقال رجال وال تماثيل ال اهللا ماهى    ٣٠.)و

يه كه )ع(امام صادق يمان: فرمايد مي در تفسير آ خواست از  مي آنچه ،جنّيان براى حضرت سل
ن  ها مجسمه به خدا قسم آن مجسمه: دفرمو .ساختند ميمحراب ومجسمه  هاى مردان و زنا

است،نبوده لكه مجسمه درخت و مانند آن بوده    . ب
يمان،بنابراين است كه چرا حضرت سل ين  دوست   حفظ و نگه، اعتراض ا رى مجسمه را  دا
ين كه نگاه،داشته تكاب به كارهاى مكروه دارى مجسمه  با ا ا ،ها مكروه است و ار  متناسب ب
ن وت نيست؟شأن بل   د نب
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اع ،)ع(امام يل و مجسمه: فرمايد مي در مقام دف ن تماث ي آ ه و   كه نگاهيها رى آنها مكرو دا
امقام نبوت است است و آنچه حضرت سليمان دوست ،ناسازگار ب  ،داشته مي مجسمه جانداران 

نگه نداران بوده و  ه نيست مجسمه غير جا رى آنها مكرو   .دا
 مجسمه است كه مكروه و يدار  نگهنه دوست داشت اعتراض و شبهه نسبت ب،بنابراين

است و جواب امام وت  يمان)ع(نامناسب با مقام نب ين است كه حضرت سل  مجسمه ، هم ا
نه،كرد مي يدار غيرجانداران را نگه اشد     .مجسمه جانداران را تا مكروه ب

   ميراث فرهنگي ملي - 2

ها،  لي است كه نه تنها به ملتميراث فرهنگي و طبيعي از جمله اموال ارزشمند و بي بدي
به تما ار ارزشمند از طريق تنزل  ميبلكه  ز اين اموال بسي بشريت تعلق دارد، فقدان هريك ا

آنها موجب فقر ميراث كليه ملل جهان خواهد شد به اين . وضعيت يا از ميان رفتن  با توجه 
نگه يل حمايت و  ين ميراث استفاده مي داري از مطلب به چند دل   :شود ا

يت از منافع اجتماع : ول ا   حما

اي دو گونه ارزش باشند مياموال  و ديگري ارزش معنوي و :تواند دار يكي ارزش مادي   
ا هم دارا هستند   .برخي نيز هر دو ارزش را ب
ني از دسته اموالي محسوب مي د كه هر آثار باستا دو ارزش مادي و معنوي را به همراه  شون

دي هستند، . دارند و فروش داراي ارزش ما د  د خري ر بااليي مور يمت بسيا ت كه با ق ن جه ز آ ا
و استقالل جامعه . شوند واقع مي اي ارزش معنوي هستند از آن جهت كه در حفظ هويت  دار

آموزي ديگران و سدي در برابر تهاجمات فرهنگي و عاملي  سهيم بوده و موجبي براي عبرت
ني ملت اشند ها مي در بيان افتخار آفري ر ارزش حفظ وحدت و.ب  يكپارچگي ملي نيز از ديگ

اموال هستند هاي معنوي اين   .گونه 
است كه موجب افزايش مادي آن مي ين آثار  وي ا   .گردد ارزش معن
ر وجود شخصيت ني نامدار تاريخ نيست  ميراث فرهنگي هر كشوري تنها حاصل كا هاي انسا

نشمندان ن، مردان، خيرانديشان، نيكوكاران، دا تمام مردم، زنا و بلكه  ن، صنعتگران  ، هنرمندا
و كشاورزان شناخته رگران  و كا و پيشه  ن حرف  و ،شده يا گمنام صاحبا ن سهم دارند   در آ

دست دست به  وي است كه  رث گذاشته مي  به نسل،همين سهم معن بعدي به ا   .شود هاي 
به جاي  دريافتن و درك بهتر از آداب و رسوم و زندگي گذشتگان از طريق همين ميراث 

ين ميراث را ادله اثبات هويت يك ملت مي ست كه ممكن ميمانده ا و  گردد؛ زيرا ما ا دانيم 
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كتب تاريخي در اثبات اين هويت، فقط يك ادعا هستند كه اثبات متن آنها با وجود همين  
  .شوند ميآثار است كه نفي يا مورد قبول واقع 

وي گذشتگان  نده پيام معن زگوكن دگي امروزي شاهكارهاي تاريخي در هر جامعه با و در زن
استان مي يي از سنن ب زنده و گويا يشتر رتبه و ارزش . باشند نيز شاهد  بشريت كه هر روز ب

به شمار  ميانساني را درك  به منزله مواريث عموم مردم  ين آثار را  ا  ميكند ا آورد و خود ر
ين ابنيه و آثار و حفظ آنها مكلف مي  در كمال صحت داند كه با اقدامات الزم در مورد احياي ا

بسپارند و سالمت به دست نسل   .31هاي آينده 
نفال در بحث كنز، مي اهللا مكارم شيرازي در كتاب خمس و ا ن: گويد آيه  تواند  ميكسي 

نده آنها بگيرد مگر به يكي از وجوه   :كنوز را از ياب
لقديمة« لمهمة ا يكو  ان يكون الكنز من االشياء ا هم و  ة ملةو حضارت بط بحيا تي ترت ه ين ابقا ال

ا متفاوت حالها مما  لكنوز في عصرن بعض ما يهتم االسالم بامره، فان ا حكومة حفظا ل عند ال
ثقافية ية و ال لمعنو ية فقط بل من حيث االمور ا   .»سبق فالينظر اليها من حيث المال

اشد ميگنج از چيزهاي مهم قدي( و نگه . باشد كه به زندگي و تمدن مردم بستگي داشته ب
ن به  دستور داده داري آ اسالم به آن  اشد كه  وسيله دولت براي حفظ بعضي از مهماتي ب

رق مي به طور كلي گنج. است كند لذا تنها از جهت ماليت به آنها  ها در روزگار ما با قديم ف
وي و فرهنگي نگريسته مي نگاه نمي   ).شود شود بلكه از جهت امور معن

  :گويد ايشان در ادامه مي
يةو كان خروجه ه تحت ياذا كان بقا« لمملكة االسالم لخروجه عن ا ك شخصي مظنة  يد مال

د  لكن في جميع ذلك ال ب رع المقدس بها، و  لشا خسارة علي المسلمين و بالدهم ال يرضي ا
ين الحقين       32»من اعطاء ثمنه للواجد للجمع ب

دست صاحب ميهنگا( باقي ماندن اين گنج در  د،  مياش مظنه خروج از كشور اسال كه  و برو
رع مقدس به آن رضايت  ين صورت شا به مسلمين و كشورآنها وارد شود؛ در ا ني  خروج آن زيا

  .دهد مين
يي  حق حكومت و حق شخصي شده باشد، چاره[كه جمع بين اين دو حق  خاطر اين اما به ا

د به يابنده آن بپردازن   ).جز اين نيست كه ثمن آن گنج را 
                                                  

رم شناسـي ، دانـشگاه مازنـدران ،              بهنام قاسمي،   -31 ـزا و ـج ـوق ج ي ارـشد حق  تخريب امـوال تـاريخي و فرهنگـي ، پاياننامـه كارشناـس
  .23، ص1381دانشكده علوم انساني و اجتماعي، 
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اهللا مكارم شيرازي در بي را كه آيه  اند؛ در مورد ساير آثار فرهنگي و   باره كنز گفتهمطال
تسري داد تاريخي مي ز جهت امور معنوي وفرهنگي ديده مي. توان    .شود زيرا به آنها ا

يي كه نگارنده از  ر آيت اهللا العظطبق استفتا  درباره حمايت از ميراث سيستاني ميدفت
اسالم داشت، ايشان در جواب مرقوم فرمودند   : فرهنگي در 

استح« ني و فرهنگي موجب تقويت و عظمت كشور مسلمان  استا   .»فظ آثار ب
به مطالب باال مي نمود با توجه   .        توان از منافع اجتماع حمايت 

  گيري پند و عبرت: دوم

ني  ات فراوا ن آي ر پيشينيا ر و سياحت در زمين و مطالعه آثا  قرآن كريم در خصوص سي
ات  ين آي د در ا ه اين  را مامور مي)ص(شريفه، رسول خدادارد، در واقع خداون كه به مردم  كند ب

م گذشته را ببينند كه چگونه  ده اقوا يمان ر باق و سرانجام و آثا ند  ر كن دستور دهد در زمين سي
ن  هاي خانه و تا آخرين نفر منقرض شدند و نسل شا ن خراب گشته و آثارشان محو شد  شا

اع گرفتاري د ها و بالها شد قطع گشت و دچار انو ن مشرك بودن ند و به خاطر اين كه بيشترشا
رت گيرندگان، عبرت  هاي سپس خدا جزاي بعضي كرده شان را به ايشان چشانيد تا شايد عب

به سوي توحيد برگردند   . 33بگيرند و در نتيجه 
ات . 34دهد ميقرآن كريم در بيش از شش آيه فرمان به سير در زمين  ين آي خداوند درا

ين دستور عموجهت بيدار نمودن گمراه را صادر  ميان و تقويت روحيه هدايت يافتگان ا
ين زمين به سير و سياحت بپردازيد و آثار گذشتگان را كه در زير خاك  يا  مي كند كه در ا

ا  ند سرانجام كار كساني كه آيات خداوند ر نمايند و ببي در روي زمين قرار دارد بررسي 
به كجا كشيده شده است   .تكذيب كردند 

رآن به صورت استفهام سرزنشي و تحريكي به مساله سير و سياحت دسته د يگر از آيات ق
ين مهم سر بر مي ني را كه از ا آنا ت پرداخته و  و پرسش قرار داده اس   .  35تابند؛ مورد نكوهش 

رسش نان براى حركت و گردش در اطراف ،ها اين پ د انگيزه در مسلما ك و ايجا  ضمن تحري
در جه ان و سيروسفر در طبيعت و كوه و دشت اين نكته را مطرح و اكناف زمين و گشتن 

تمدن كند كه براى دريافت سنت يم به عاقبت و پايان كار  و نگرش  هاى عظيم  هاى تاريخى 
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افيايى  لعه آثار پرداخت،و بناهاى تاريخى و جغر ج ، نبايد تنها به مطا و رن لكه بايد همت كرد   ب
رخود هموار ساخت و كوى به كوى و جاى ن راسفر ب به جاى جها آفاقى     درنورديد و به سير 

دست زد ر انفسى  ر سي ز پيشرفت،در كنا به راز و رم تمدن  تا  روپاشى  ها و  و از ف دست يافت  ها 
و تجربه آموخت  رت  وط آنها درس عب يعقلون بها(و سق   .36)فتكون لهم قلوب 

رت ين مساله عب ز به ا است در روايات ني اشاره شده  ز آثار تاريخي  به طور مثال آموزي ا ، كه 
  :پردازيم به چند از آنها در زير مي

  :فرمايند  مي)ع(حضرت علي
خبار الماضين و ذكره بما اصاب من كان ... .احي قلبك بالموعظة« و اعرض عليه ا

و اين حلو  لوا  لوا و عما انتق فع قبلك من االولين و سر في ديارم و آثارهم فانظر فيما 
  37»و نزلوا

ا پند و ا( ا ب اور قلبت ر ر او عرضه كن و به يادش بي ر و خبرهاي گذشتگان را ب ز زنده بدا ندر
است و در سرزمين به تو رسيده  ها و آثارهاي به جاي مانده سير كن و ببين  آنچه از پيشنيان 

ند   ).كه چه كردند و از كجا برده شدند و كجا فرود آمده و جاي گرفت
يگر مي يي د   :فرمايند يا در جا

راً سترها عنكم و خلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكمو قَدر لكم اع«   38»...ما

ز آثار  يعني اين كه خداوند مدت زندگي شما را محدود كرد و از شما پوشيده داشت و ا
  .هاي پندآموزي براي شما ذخيره كرد گذشتگان عبرت

  : همچنين فرمودند
قرون السالفة لعبرة« في ال   39»...و ان لكم 

  .هاي عبرت فراوان وجود دارد هاي گذشته درس اريخيعني براي شما در ت
و نگه ني را  از فرمايشات حضرت علي عليه السالم  به طور ضمني حفظ  داري آثار باستا

ن، اين  زيرا با حفظ اين. توان استنباط نمود مي گونه آثار ضمن عبرت از سرگذشت پشنيا
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مه يهاي ا  در اجراي فرمايشآموزي آثار مذكور را به آيندگان منتقل نموده و جنبه عبرت
يم معصومين كوتاهي نكرده   .ا

لسالم (كه امير مؤمنان علي  ميدر روايتي آمده است هنگا ن گذشت و آثار يبر مدا) عليه ا
و شاهان ساساني (كسري  ن  ز كساني كه در خدمت) انوشيروا د، يكي ا ا مشاهده كر ش بود؛  ر ا

  :خوانداين شعر را به عنوان عبرت 
كانوا على ميعادجرت الرياح    على مكان ديارهم     فكانما 

رفت، گويي آنها همگي وعده(  يمانده سرزمينشان وزيدن گ ها بر آثار باق گاهي داشتند و  باد 
. گاهشان شتافتند به سوي وعده (  
ات:  به او گفت)ع(علىحضرت  ين آي كم تركوا من جنات وعيون وزروع و مقام « چرا ا

كه كانوا فيها فا ين كذلك و اورثناها قوما آخرين  فما بكت عليهم كريم و نعمة 

كانوا منظرين  د  را نخواند ٤٠»…السماء واالرض و ما مه فرمودن   :ي حضرت در ادا
رثين فاصبحوا موروثين لم يشكروا لنعمة فسلبوا دنياهم ( ان هؤالء كانوا وا

  .٤١)اياكم و كفران النعم التحل بكم النقم. بالمعصية
اغ،بعد از خود( رجاى گذاشتنده  چه ب رها ب و و  و كشتزارها و خانه. ا و چشمه سا هاى نيك

نى بودند ر  بدين سان بودند و ما آن نعمت. نعمتى كه در آن غرق شادما ها را به مردمى ديگ
ن مهلت داده شد. واگذاشتيم به آنا نه  ان گريست ونه زمين و  ن بر آن ز پحضرت ). نه آسما س ا
ات    :دفرماي مياين آي

ر« د وا ن بودندخطبهث آنان خو نعمت نكردند. خود موروث شدند سپس ، پيشينيا  بر ،شكر 
دست نى دنيا از  نعمت. شان رفت اثر نافرما ن  از ناسپاسى  ها بپرهيزيد كه نكبت دامنگيرتا

  »نشود
در باال بحث شد  دستور مياز آيات و رواياتي كه  ر و  به مسلمانان  دهد در روي زمين به سي

ا در روي خاك با چشم خود ببينند و سياحت بپردازند و آثار  گ ا در دل زمين و  ي ذشتگان ر
ر براي نسل از مشاهده آن عبرت بگيرند و اين پند و عبرت ز آن آثا هاي  گيري را با حفظ ا

  .دارند آينده نگه
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وريسم و درآمد اقتصادي : سوم    جلب ت

يي كه دار ا در كشورها تصادي ر اي امروزه صنعت جهانگردي بزرگترين تحوالت اق
و  جاذبه ث ايجاد ثبات سياسي در كشورها  و باع نموده  د  و فرهنگي هستند، ايجا ني  استا هاي ب

است   .توسعه ارتباطات و توسعه فرهنگي شده 
دي جهان است  صنعت توريسم از پوياترين بخش تصا جام  بيني كه برابر پيشهاي اق هاي ان

ر خواهد در آينده نزديك از لحاظ درآمد و بازگشت سرمايه در راشده،  س همه صنايع دنيا قرا
  .گرفت

ز ميراث فرهنگي جهت جذب توريست با توجه به توان باالي  بنابراين ضرورت حفاظت ا
ا بحران بيكاري صنعت توريسم دو چندان به نظر مي ابله ب يي و مق   .رسد اشتغال زا

يي كه نمي نكته ولوژي هاي صنعتي و تكن توان از آن غافل ماند، اين كه در كنار پيشرفت ا
ين آثار مي ز، ا دي قابل مالحظه جهان امرو تصا بع اق يي باشند كه  توانند منا اي براي  كشورها
ه. داراي چنين آثاري هستند ه  براي كشورها محسوب مي ميو منبع درآمد م ر ب شوند، اين آثا

ني مي عنوان يادمان نده از گذشتگان نظرگاه جهانگردا به جاي ما باشند كه درآمد ارزي  هاي 
نمونه كشور . ل توجهي را به همراه دارندقاب ن 1992 ميليوني يونان در سال 10براي   ميزبا
ين طريق 10 و از ا دست آورده است6 ميليون جهانگرد بوده   . ميليارد دالر درآمد ارزي به 

ا در همين سال بيش از  ز صنعت توريسم درآمد كسب كرده 20كشور اسپاني دالر ا  ميليارد 
  .است

عقالً جايز است از ميراث فرهنگي حمايت كنيم و در احياء و حفاظت و  با اين وجود 
يي آنها كوشا باشيم   .شناسا

هميت اين مطلب، حمايت و نگه داري از آثار و ميراث فرهنگي بيشتر يك  با توجه به ا
  .كنند مساله عقلي است و همه عقال آن را تاييد مي

لمللي : چهارم ات و تعهدات بين ا   وفا به مقرر

بگذاريم زيرا به  احترام  لي بيان شد،  اسنادي كه در بحث بين المل لي و  لمل ين ا مقررات ب
به نفع همه انسان لي  لمل ين ا   .باشد هاي جهان مي اجراي معاهدات ب

نظر  با وجود اين  معاهدات و الحاق به كنوانسيون هاي حمايت از ميراث فرهنگي، بايد در 
اسالم  در آيات قرآن و سنت معصو ا داشت كه  وفاي به عهد داده، نقض عهد ر به  مين دستور 

  :يمكن آنها اشاره مي به طور مختصر به كه .نمايد مذمت مي
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ات متعددي يك حكم واجب و الزم براي مسلمين دانسته  قرآن كريم وفاي به عهد را در آي
  :است
42»يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود «

 

وفا كنيدايد به قرارداد اي كساني كه ايمان آورده(   ).هاي خود 
است مانند اساسي ايمان برشمرده شده  يط  به عهد به عنوان يكي از شرا  :وفاي 

43»و الذين ال ماناتهم و عهدهم راعون  «
 

ني ( ر شده(وكسا ند از مؤمنان رستگا يمان كه امانت) ا اعات مي ها و پ   ). كنند هاي خويش را مر
   44»ك هم المتقونيدقوا و اولك الذين صياول... و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا«
به موقع وفا كنند( ا هر كه عهد بستند  آنها .... كساني كه ب ن و  استگويا به حقيقت ر آنان 

  ). پرهيزكارانند
فاستقيموا لهم «   45»اال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
ركه جنگ ] با دشمنان پيكار كنيد( [ يمان متا ين تا . ايد بستهجز آنان كه با ايشان پ بنابرا
به پيمان خود پايبندند ميهنگا اشيد. كه آنان  يمان خود پايبند ب   ). شما نيز به پ

ا نيز شامل مي ا كفار و اهل كتاب ر يمان ب ا پ ات خصوص  اطالق آيات حت و در بعضي آي شود 
تصريح شده است با كفار    : معاهده 

ظاهروا عليكم احداً اًياال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شي «  و لم ي
  46»فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم ان اهللا يحب المتقين

ن بسته( يما آنان پ به[ايد و چيزي از  مگر آن مشركاني كه با  شما ] تعهدات خود نسبت 
ني ننموده ا بر ضد شما پشتيبا ر نكرده و كسي ر ا تا . اند فروگذا ن ر يمان اينا ] پايان[پس پ

. را كه خدا پرهيزگاران را دوست داردمدتشان تمام كنيد چ (  
امبرخدا له و عليه اهللا صلي(همچنين از پي   : روايت شده است) آ

آلخر فليف اذا وعد «   47»من كان يؤمن باهللا و اليوم ا

                                                  
 .1/ مائده -42

  .8/مؤمنون -43
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د به وعده(  يمان دارد باي روز قيامت ا به خدا و  ا كند اي كه مي هركس كه  . دهد وف (  
  48»ال دين لمن ال عهد له «

يست، دين نداردكسي كه عهد و يماني براي او ن   .  پ
له و سلم(درسيره سياسي پيامبر  يه و آ نمونه زيادي از معاهدات با قبايل و ) صلي اهللا عل

ين ها ديده مي دولت لي در اسالم است شود كه نشانگر مشروعيت قراردادهاي ب  )ص(پيامبر. المل
يل و دولت يمان بست و قرارداد  با بسياري از قبا ز هاي مجاور پ ا به حجا صلح حديبيه، امنيت ر

   .بازگردانيد و قدرت گسترش اسالم را افزايش داد
يه(و حضرت علي  اره وفا در پيمان) السالم عل   : فرمايد ها مي نيز در ب

   49»ان حسن العهد من االيمان «
است خوش( يمان  رعايت آن از لوازم ا يماني و  .پ (  
منك ذمة فحط عهدك و ان عقدت بينك و بين عدوك عقدة او البسته  «

  50»...بالوفاء

تي ( ني بستي يا از خود درباره او چيزي را به عهده گرف هر گاه ميان خود و دشمنت، پيما
وفاي به عهد پيمان خود را حفظ نما  ري امانت «پس با  نگاه دا رعايت ) حفظ عهد(با حفظ و 

چه به عهده گ ري، در برابر آن اي، قرار ده  رفتهذمه خود را بكن حتا جان خود را همچون سپ
ندگان خود مقرر فرموده هيچ  كه به راستي و حقيقت در ميان فريضه هايي كه خداوند براي ب

ندارد چيز مانند به عهد وجود  اي  .بزرگداشت و مهم شماردن وف (  
ز سخنان علي هي مي)ع( اين بخش ا ب همه جوامع و   گوا ز جان به عهد ا اي  دهد كه لزوم وف

ته شده است   .ملل پذيرف
بنابر مصلحت و بدون تحميل و اجبار با دولت ديگر يا اشخاص و  مير دولت اسالاگ

يمانش عمل كند هاي بين سازمان رسانيد بايد به عهد و پ مضا  به ا لي قراردادي را  لمل ا . ا اصل وف
به شمار مي و اخالقي اسالم  وقي  يمات حق ز مميزات تعل و قراردادها ا ن  به عهد  رود  و مسلمانا

به وفاداري نسبت به مفاد قراردادها مينه تنها خود ر يمان ا ملزم  وظفند كه از پ لكه م ها  دانند ب
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نمايند اكرم. پاسداري  ر » المسلمون عند شروطهم «)ص(جمله كوتاه  و پرمغز پيامبر  اشاره بسيا
د ه اين نكته حقوقي و اخالقي دار بي ب   .51لطيف و جال

نس است كه فطرت ا نساني  يل ا به عهد يكي از فضا د و  انوفاي  به حسن آن توافق دارن ها 
ر  .اسالم هم نسبت به آن تاكيد دارد مسلمانان بايد نسبت به عهود و قراردادهاي شان وفادا

  .باشند
يه در حقوق بين م به عقود  بنابراين اصل اول لملل اسالم در زمينه معاهدات، احترا ا

است بين لي    .المل
ز  يي كه ا استفتا به ستانيسي ميدفتر آيت اهللا العظو طبق  ز ميراث فرهنگي   درباره حمايت ا

در جواب فرمودند. عمل آمد   :دفتر معظم له 
انون مربوط به حفظ و صيانت آثار را نمي«   .            »دهند حضرت آيت اهللا اجازه مخالفت ق

  شناخت هويت و سابقه فرهنگي : پنجم

ين موار يث محافظت به دالبل علمي و شناخت هويت ملل مختلف، ضرورت دارد كه ا
بق علمي، پيشرفت. گردند بط حقوقي، ارتباطات  اين مواريث از سوا ري، روا هاي صنعتي و هن

زعات، مذهب، آداب و رسوم اقوام پرده بر مي آگاهي . دارند سياسي، برخوردهاي اجتماعي، منا
تمدن است كه سهم يهاي مختلف، روشنگر ش از سرگذشت  ونات تاريخي يك ملت يا قوم 

اجتماعي مولود همين شعظيمي در مد ات استينيت بشري داشته و تحوالت    .ون
نه نابود كردن گران ه بها اهللا مكارم شيرازي ب اسالم توسط وهابي بها آيه  ر تاريخي  ها  ترين آثا

  :نويسند مي
تكيه مي امروزه همه مي« د بر گذشته تاريخ خود  تي براي اثبات اصالت خو يم هر مل كند  دان

است، شاهد و گواه آن ميو آثار كه از گذشته  ب انده  ر  اقي م شمرد و به همين جهت از آثا
ري مي ه تاريخي خود به دقت نگه دا ين سرزمين) ها وهابي(كند، اما اين گرو هاي مقدس  در ا

و از ميان بردند،  نگذاشتند و همه را ويران كرده  تقريباً چيزي از آثار تاريخي اسالم را به جاي 
بها نظر ارزش،  ها،  يي نميآثاري كه از  آنها، زادگاه آن توان براي آنها تعيين كرد مراقد و قبور 

و تابعين و آثار گرانبهاي امامان اهل بيت  به  يم(آثار  صحا ا )السالم عل و حت ، دانشمندان و فقها 
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اكز حكومت آنها، آثار  هنري و معماري و  و مر . .سالطين  » متعصبان خشك وهابي«ولي .
به بهانه واهي دغالب آنها را  ر شرك از ميان بردن   .52» آثا
  :فرمايند ميايشان در جاي ديگر 

ري آثار بزرگان وگذشتگان شان تالش مي همه عقال در جهان براي نگه « كنند و آنها را  دا
بي حفظ مي است كه آنها ميراث فرهنگي  از نابودي و خرا ز اين عمل اين  يل شان ا و دل كنند 

ين. وآثار تمدن هستند ر گذشتگ و ا و كه آثا ين قديم و جديد،  ان در حقيقت حلقه اتصال ب
اشد ميگذشته و حاضر    .53»ب

نگارنده از  يي كه   درباره حمايت از شيرازيمكارم  ميدفتر آيت اهللا العظو طبق استفتا
د نمود، ايشان در جواب فرمودن   :ميراث فرهنگي 

  .» استشود حفظ آن كار خوبي ن مييل بر سابقه فرهنگي مسلمين كه دليبا توجه به ا«

يجه گيري     نت

است،هنر  و ستيز نداشته است،  موهبت الهى  زگارى  و سرناسا ه دين با ا هر جا كه . هيچ گا
نى قرار گرفته  در خدمت دين و هدف، هر نوع آن،هنر  مورد حمايت و پذيرش دين ،هاى انسا

رفت استو پيشوايان آن قرار گ   . ه 
اكز از مباني كه در اسالم  احترام به مر ديني و معابد ساير اديان، تاكيد زيادي بر در مورد 

و تعمير مساجد، ترفيع نام خداوند در خانه يي  ساخت  ء (ها زل انبيا د و مساجد و منا معاب مانند 
ء د، مي) و اوليا بي سپاه ابرهه توسط خود خداون ز خرا است وحفاظت كعبه ا توان  رخصت داده 
  . استفاده نمود داري و حفاظت آثار مذهبي را نگه
به اقو ني خود، عالقمند  و انجام فرايض دي و ملل مختلف نيز بر اساس دستورات مذهبي  ام 

ر و مواريث فرهنگي مذهبي خود هستند حفاظت و نگه   . داري از آثا
اگرچه به طور صريح و واضح به مساله حمايت و  اما در مورد آثار و ميراث ملي و تاريخي 

نش نگه ني  پرداخته  آنها در متون دي به طور ضمني و با توجه به داري از  اصول ده است؛ اما 
استنباط  مي در اسالم در مورد اموال وجود دارد، كلي كه  نها را  ري آ نگه دا توان حفظ  و 

افع اجتماع، پند و عبرت. نمود ر حمايت از من ين گونه آثا و  زيرا با حفظ ا گيري، جلب توريسم 

                                                  

  .63-64، ص 1384طالب،  ابي بن ناصر، مكارم شيرازي، وهابيت بر سر دو راهي، چاپ چهارم، قم، مدرسه امام علي -52

   .307، ص)ع( جعفر سبحاني ،العقيدة االسالمية علي ضوءمدرسة اهل البيت- 53
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ميراث فرهنگي از منظر اسالم و   ...بررسي حمايت از 

ل لمل ين ا ات و تعهدات ب . شناخت هويت و سابقه فرهنگي و ي،درآمد اقتصادي، وفا به مقرر ه .. ب
هي و معقول است. آيد دست مي و اشياي تاريخي امري بدي   .وبه طور كلي مقوله حفظ آثار 

لملل  ين ا يندر صحنه ب نسيون ب لي، معاهدات منطقه نيز شش كنوا لمل اي متعدد و سه  ا
ين سازمان بين امروزه، امور ب لي فعال،  لمل به ميراث فره ا لي مبتال  و المل نگي را قانونمند ساخته 
ين همكاري لي و منطقه هاي ب زماندهي  المل اي را براي حفاظت از ميراث فرهنگي بشري سا

  . كنند مي
ين عالوه بر آنها ده توصيه آنها  نامه ب ين شده است كه هركدام از  لمللي به همت يونسكو تدو ا

و به فعاليت خاصي از ميراث فرهنگي پرداخته و نكات مربوط به حفاظ ت، مديريت، پژوهش 
  .معرفي آن را تبيين كرده است

نظر  ز ميراث فرهنگي، بايد در  و الحاق به كنوانسيون هاي حمايت ا ين  معاهدات  با وجود ا
داشت كه اسالم  در آيات متعدد و سنت  دستور به وفاي به عهد داده، نقض عهد را مذمت 

ا يك حكم واجب و الزم براي مي به آن ر وفاي  د و   استنماي نسته    . مسلمين دا

  كتابنامه
 قرآن مجيد -1

هاي   نهج -2 امه    83،182 خطبه هاي , 53،31البالغه، ن
بداهللا، -3 ن ع محمد ب قران ابن عربي،  م ال حكا يروت،3ج, ابن عربى, ا   ق1407،دارالمعرفه، ب
 و الملل بين قوقح ديدگاه از مسلحانه مخاصمات در غيرنظامي اموال و افراد از حمايت،عيسي  آبادي،  احمد-4

ان ،پاي ه نامه اسالم شد كارشناسي دور ن حقوق ار ه بي ملل،دانشگا م ال ي علو سالم    .1385- 86رضوي، ا
  . اساسنامه ديوان كيفري بين المللي-5
ين- 6 مللي  اساسنامه ديوان كيفري ب   ال
مصوب -7 يراث فرهنگي  سازمان م   .28/4/67 اساسنامه 
خانه كميته ملي حقوق بشر دوستان-8 ، ج دبير ه بين1010ه حقوق بشر دوستان  .تا جا، بي المللي، بي ، آشايي با 

هخدا، علي- 9  ، لغت  د ج اكبر مه،  تهران، شركت گلشن، 11نا ول،  چاپ ا  ،1335  
هل البيت، سبحاني، جعفر- 10    )ع(العقيده االسالميه علي ضوءمدرسه ا
جالل الدين  سيوطي،- 11 يروت، دارالف6 الدر المنثور، ج،عبدالرحمن  ، ، ب   1414كر
هرخ- 12 ان شا تصر اسدي فاطمه،  شاكري يري شكوه و من نوانسيونهاي بين الملل، فق تهران، اداره كل ،5ج ،ك چاپ اول، 

ين و مقررات كشوري     1376 ،قوان
ي وب، يا، شكرا مرجي - 13 مجتمع آموزشي عال تهران، مه دانشگاه  اننا پاي يران، حقوق ا ميراث فرهنگي در  حمايت كيفري از 

  1379،قم
يي،- 14 ج،سيدمحمدحسين  طباطبا يزان،  يروت، مؤسسه االعل،، چاپ سوم16- 9 الم لمطبوعات،   مي ب  ق، 1393ل

باسعلي ، عميد زنجاني- 15 ج،ع سي،  ه سيا ، 3 فق يركبير تشارات ام تهران، موسسه ان   1367، چاپ اول، 
و فرهنگي- 16 اريخي  ل ت ب اموا نام، تخري سمي، به جز، قا شد حقوق  ه كارشناسي ار ياننام جرم شناسي پا ه ،ا و   دانشگا

م انساني و اجتماعي، ،مازندران  .1381 دانشكده علو
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ر ملي، مصوب - 17  حفظ آثا جع به  انون را   .1309 ق
ج، شيخ  قمي- 18 يروت، دار المرتضي،2عباس، سفينه البحار،    .ب
، تفسير القمي، ج- 19 ي بن ابراهيم تاب، 2 قمي، عل   .1404، قم، دارالك
،1ج,  البحارسفينة  قمي، شيخ عباس،- 20 نشر ه و ال راالسوه للطباع    . ق1414، چاپ اول، دا
ج ، كليني- 21 ن يعقوب، اصول كافي،  سوه، 5محمدب  . 1372، چاپ دوم، انتشارات ا

اقر، - 22 محمد ب ج،مرآة العقول مجلسي،  رالكتب االسالميه،22  ن، دا تهرا  ،1363.  
اقر، - 23 محمد ب حاراالنوار مجلسي،  ء التراث العربي، ، چاپ دوم، بيرو17- 72 ج ب ه1403ت، دار احيا   .  
ماد،- 24 ين  محقق دا م »رهيافت اسالمي«المللي،  سيدمصطفي، حقوق بشر دوستانه ب مركز نشر علو تهران،  ول،  چاپ ا  ،

  .1383اسالمي، 
معين، فرهنگ فارسي، ج- 25 ، 1 محمد  ير رات اميركب  1360، انتشا

شهري- 26 ري  ن الحكمه، ج ، محمدي  يزا م االسالمي، ، چاپ 7محمد، م مكتب االعال   . ق1404اول، قم، 
مام علي، مكارم شيرازي- 27 مدرسه ا ، قم،  چهارم چاپ  راهي،  سر دو    .1384طالب،  ابي بن  ناصر، وهابيت بر 
تشارات نسل جوان،  مكارم شيرازي، ناصر،- 28 ، ان چاپ اول، قم و االنفال،     .ه1416 انوار الفقاهة، كتاب الخمس 
ه، ج مكارم شيرازي، نا- 29 تفسير نمون   .ش1361، قم، دارالكتب االسالميه، 3صر، 
ج  نجفي،- 30  ، جواهرالكالم ، 21محمدحسن،  تهران، دارالكتب االسالميه  ، سوم  1362، چاپ 

ر بها- 31 رضا، ، نو ه «  نگام نزاع مسلحان ل فرهنگي به ه موا ز ا يت ا حما ه» بررسي قرارداد  شمار حقوقي   ،17 16مجله 
  .      1371- 72سال

ابوالقاسم، گردشگري در قرآن ي- 32 مجله  ،عقوبي،  ر فقه اسال«   ه كاوشي نو د ، »  ميفق چهاردهم ره  شما سال چهارم، 
  . 1376زمستان 

و بين- 33 نگي در حقوق داخلي  ميراث فره ج   يونس صمدي،  ملل،  ر 2ال يراث فرهنگي كشو مان م ساز هشگاه(،  ، )پژو
1382 .  

Convention concerning Th e protection o f the world cultural  and  Natural heritag   (Paris 

23 Nov eber 1972). 
Convention fo r th e prot ection o f cultural prop erty in the event o f  armed                         
con flict with regulations for th e execution  o f the conv ention,     
 hague 14may  1954. 
Convention on the means of prohibiting and Preventing and Preventing the IIIicit 

Import  Exprot and trans fer o f own ership o f cultural p roperty  (Paris 17 November 1970) 



 

  
  
  
  
  
  
  

آقاي ديويد جانسن معين وزير امور خارجه اياالت متحده امريكا در 
ون با آقاي سرور دانش وزير عدليه امور مواد مخدر و تنفيذ قان

 در وزارت 1388 ميزان 28جمهوري اسالمي افغانستان، روز سه شنبه 

  عدليه مالقات و گفتگو نمود
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
تشكر از موسسه سي . اس. اس. وزير عدليه در اين ديدار، در مورد محابس كشور با ابراز 

يي را به خوبي پيش برده است، گفت ك. پي ها بل كه پروژه  پالني كه در سالهاي ق ه مطابق 
است منظور شده بود، پيشرفت كار بعضي قسمت نظر . ها ضعيف بوده  پالني كه در گذشته در 

و  بود در سه بخش تعميرات، آموزش پرسونل و تطبيق ريفورم بود اما در قسمت بازسازي 
است، پيشرفت ا كند بود اعمار تعميرات كه بودجه و كار زيادتر الزم  استها نسبت ر . ه  كار تعمي

تصويب شده بود، هنوز هم شروع نشده است   . محبس بغالن و وردك كه در دو سال پيش 
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رجه اياالت متحده امريكا در امور مواد مخدر و تنفيذ قانون گفت كه   معين وزير امور خا
ا طي مي و ميدان وردك از لحاظ اداري مراحل پاياني خود ر و آماده  پروژه محبس بغالن  كند 

ر اين دو پروژه شروع خواهد شدشده   .  تا به اعالن گذاشته شود و به زودي كا
دي  ين مراكز نيز با مشكالت زيا اكز اصالح و تربيت اطفال گفت كه ا د مر يه در مور وزير عدل

ا آنكه از . مواجه هستند ز فعال هستند، اما در يكي 32 واليت كشور در 34ب اك ين مر  واليت ا
اكز تعميرهاي  دو سال اخير فقط توانست– ين مر بل و هرات براي ا ه ايم در دو واليت كا

بسازيم ا مشكالت زيادي مواجه بوده و نيازمند . مناسب  ن ها ب در قسمت تجهيزات و ساختما
  . كمك هستيم

بق قانون از  ين مساعدت ها مطا يه در بخش اداره مساعدت هاي حقوقي گفت كه ا وزير عدل
نستان سيستم وكالت . شود ه داده ميياطرف حكومت براي مجرمين بي بضاعت ار در افغا

ك وكيل مدافع هم وجود ندارد بعضي از واليات حتا ي   . مدافع تا هنوز ضعيف است، در 
ا در  زود م نش اف  واليت اداره مساعدت هاي حقوقي را براي كمك به متهمين و 14آقاي دا

ز ا يج در سراسر كشور ني يم و به تدر داره هاي مساعدت هاي مجرمين بي بضاعت فعال كرده ا
ين امر به همكاري و كمك كشورها و سازمان هاي كمك . حقوقي را فعال خواهيم ساخت ا

اند ين بخش همكاري جدي اي تا كنون نداشته  است، اما آنان در ا   . دهنده شديدا نيازمند 
نستان گفت كه پيشرفت در مورد قوانين و  افغا اسالمي  همچنين وزير عدليه جمهوري 

است تقنين و موسسه تصويب آن و همكاري مناسبي هم بين ري  در ولسي جرگه خوب است 
يي . اس. اس. جي ين در بخش جزا وسسات همكار وجود دارد ولي وضعيت قوان پي و ديگر م

زمند كار چندين  و بعضي قوانين نيا در بعضي موارد احتياج دارد كه به صورت پروژه كار شود 
رند   .  ساله را دا

  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به ) بل. (آقاي ويليم آر ر شن نستان، روز چها فغا  ميزان 8كروسبي سفير جديد كانادا در ا
د 1388 و درباره موضوعات مور ات  اسالمي مالق ، با آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري 

  . عالقه گفتگو نمود
بسيا نستان براي كشور  ر مهم است و تا سفير كانادا در اين ديدار گفت كه سكتور عدلي افغا

رت عدليه كار كرده و همكاري  ا وزا ين و حقوق بشر ب كنون نيز كانادا در دو عرصه اصالح قوان
است   . داشته 

نكه حدود  ه به اي ا اشار بعيت اين كشور 50سفير كانادا ب انادا ساكن بوده و تا فغان در ك  هزار ا
فغان را دارند، افزود كه آنها كمك مي بفهميم و همكاري ها ب كنند تا ما فرهنگ ا هتر 

  . نزديكتري داشته باشيم
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ر خورسندي از   فغانستان نيز ضمن اظها اسالمي ا يه جمهوري  ر عدل آقاي سرور دانش وزي
ا  تقرر آقاي كروسبي به عنوان سفير كشور كانادا در افغانستان، اظهار اميدواري كرد كه ب

فغ يي ا ر بيشتري در سكتور عدلي و قضا   . انستان صورت بگيردمساعي مشترك دو كشور كا
ين  يه در زمينه اصالح و تسويد قوان نادا با وزارت عدل وزير عدليه گفت در مورد همكاري كا
اكنون نيز يك تيم از كانادا در  زمينه قابل قدر است و هم  ين  گفت كه همكاري كانادا در ا

ر مي كنند رت عدليه كا نه در وزا زي اداره حقوق ب. اين زمي د راه اندا شر در چوكات وي در مور
لمللي مس ين ا يه گفت كه يك موسسه ب ا يوزارت عدل ه اندازي اين اداره ر وليت كار براي را

د ميدارد و متاسفانه كار به كندي پيش  زمان بخش رو اميدوارم كه در كوتاه ترين  ، ولي ما 
ك  رت عدليه فعال بسازيم؛ چرا كه موضوع حقوق بشر براي ي ا در چوكات وزا حقوق بشر ر

استموضوع  تي و مهم    . حيا
پي يم  ندهار همكاري خوبي با سكتور عدلي و . تي. آر. وزير عدليه گفت كه ت نادا در ق كا

ن  ن توسط طالبا ر پس از تخريب آ اعمار محبس قندها قضايي داشته و كمك خوبي براي 
پي يم كه همكاري تيم  و اميدوار و . تي. آر. داشته  ري با سكتور عدلي  كانادا همكاري بيشت

ين واليت داشته باشدقضايي پي.  در ا يم  يه همچنين خواهان كمك ت ر عدل ا . تي. آر. وزي كاناد
ندهار شد ركز اصالح و تربيت واليت ق   . در قسمت حل مشكل تعمير م

ار خوب  فغان هايي كه تابعيت كانادا را دارند گفت كه بسي همچنين وزير عدليه در مورد ا
افراد متخصص ب هم شود تا  و كار كننداگر امكاناتي فرا نستان بيايند  به خصوص سكتور . ه افغا
دي نياز دارد يي به چنين افرا   .  عدلي و قضا

نستان اظهار اميدواري كرد كه با همكاري  اكيد بر همكاري كانادا با افغا آقاي كروسبي با ت
اشيم آباد و با ثبات ب  . مردم افغانستان شاهد كشوري 

  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ك عدلي و قضايي با كمك گزارش پروژه هاي مشتر
  امريكا به وزير عدليه ارايه شد

  
  
  
  
  
  

و آقاي گري يجنرال مك مين مس فغانستان  يكا در ا نظامي امر ول بخش انجينري نيروهاي 
ر  فغانستان در بخش حاكميت قانون روز چها پيترز مستشار سفارت اياالت متحده امريكا در ا

ر با آقاي سرور د1388 ميزان 8شنبه  انش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان،  طي ديدا
ات  گزارش پيشرفت كاري پروژه هاي مشترك ساختماني سه نهاد عدلي و قضايي را والي

امريكا ساخته  به كمك اياالت متحده  يشان ارايه دادندشود ميمختلف افغانستان كه    . ، به ا
اس60بيش از  ني به كمك اياالت متحده امريكا براي  تفاده مشترك سه نهاد  پروژه ساختما

يي  لي(عدلي و قضا وي سارنوا رت عدليه، ستره محكمه و ل لي) وزا هاي شمال شرق كشور  ولسوا
  .شود ميساخته 

به  جنرال مك مين در گزارش از پيشرفت كاري اين پروژه گفت كه شماري از پروژه ها 
ر تعدادي ا ه هاي پايه اكمال رسيده و شماري ديگر در حال كار بوده و همچنين كا ز اين پروژ

لي متوقف  اشد ميبنا دالي   . ب
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ين پروژه ها   اظهار خوشنودي از اينكه كار ا اسالمي افغانستان با  وزير عدليه جمهوري 
اميدواري كرد كه به زودي در مورد مراحل  رفته است ابراز  ز پيش  و تا قسمتي ني شروع شده 

و كار آنها شروع  ته شده  ز تصميم گرف ين پروژه ها ني و . شودبعدي ا ا كمك ها  وي خواست ت
نستان گسترش پيدا  يكا در سراسر افغا ه با كمك اياالت متحده امر ه هاي مشاب اجراي پروژ

  .  نمايد
اقل در مناطقي كه امنيت حاكم بوده  نستان و حد  ات افغا تمام والي وزير عدليه گفت كه 

ز مناطق مشكال است ولي در شماري ا يي خوب انجام شده  ت بسياري خدمات عدلي و قضا
ين مشكالت حل شود   . وجود دارد و اميدواريم كه در سالهاي آينده با تالش هاي مشترك ا

هميت و  بسيار با ا يي  يه گذاري در بخش عدلي و قضا جنرال مك مين نيز گفت كه سرما
ن . حساس است و بايد حاكميت دولت و قانون در سراسر كشور توسعه يابد افزود ساختما وي 

ن تعميرات براي حا يم كه روزي تمامي مردم افغانستا ين قدم است و اميدوار كميت قانون اول
  . به حاكميت قانون دسترسي پيدا كنند

آقاي گري پيترز مستشار سفارت  يه از خدمات و تالش هاي  در پايان جلسه، وزير عدل
و براي  ر نموده  تشك ر و  نستان در بخش حاكميت قانون، تقدي فغا اياالت متحده امريكا در ا

نمودندا رزوي موفقيت  اي گري پيترز به مدت چندين سال در بخش حاكميت . يشان آ آق
است اي را انجام داده  يسته  فغانستان فعاليت داشته و خدمات شا ا . قانون در ا اي پيترز ب آق
يكا برخواهد گشت ه به اياالت متحده امر نستان دوبار فغا   . پايان ماموريتش در ا

  
 



 

  

  

شمار كاركنان محابس و توقيف : معين اداري وزارت عدليه

 نفر 10100خانه ها با تطبيق پروسه ريفورم اين رياست به 

د   افزايش مي ياب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يه  نه هاي وزارت عدل است محابس و توقيف خا در ادامه تطبيق پروسه ريفورم كاركنان ري
روز سه شنبه  ن،  فغانستا اسالمي ا نظامي محب1388 ميزان 7جمهوري  ركزي  از پرسونل  س م

اخذ گرديد   . پلچرخي امتحان 
يم در مورد  رت عدليه گفتگويي داشت لقادر عدالتخواه معين اداري وزا با پوهندوي عبدا

وزارت عدليه تا جز است عمومي محابس و توقيف خانه هاي  ركنان ري يات يپروسه ريفورم كا
ين پروسه روشن گردد   . بيشتري از ا

رت عدليه گفت فغانستان از ساختار تشكيال: معين وزا يه جمهوري اسالمي ا تي وزارت عدل
نظامي . دو بخش ملكي و نظامي تشكيل شده است نظامي عبارت از پرسونل  هدف از بخش 
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 كه با يونيفورم معين در جهت تامين باشد ميرياست عمومي محابس و توقيف خانه ها  
ري مطم فعالت مي ن محبوسين و توقيف شده گان يامنيت محابس و توقيف خانه و نگهدا

و موفقيت . نمايد يشرفت ها  اصالحات اداري بخش ملكي پ تطبيق  رت عدليه در زمينه  وزا
 در 1384پروسه تطبيق ريفورم در بخش ملكي اساسا در سال . هاي بزرگي داشته است
يه آغاز شد يه تحت ريفورم . وزارت عدل در جريان همين مدت تقريبا تمام كاركنان وزارت عدل
و اشخ رفته  ات قرار گ و هم در والي ركز  د هم در م ص واجد شرايط به اساس رقابت آزا ا
  . استخدام شده اند

ركنان خدمات ملكي به داخل شش فصل و : پوهندوي عدالتخواه افزود  ماده 34قانون كا
لي رياست جمهوري اسالمي توشيح 26/3/1387 مورخ 32تدوين و به اساس فرمان   مقام عا

نفاذ ا. و نافذ گرديد ين بعد از ا آغاز شد و در ا و معاش  ر باالي سيستم جديد رتب  ين قانون كا
يكي از جانب كميسيون اصالحات اداري و ديگري از جانب  راستا دو كميته توظيف شد كه 

يه نموده و كارهاي زيادي را در . وزارت عدل ر دو كميته جلسات مشترك خويش را داير  ه
ر بست، بازنگري ساخت ا رتب زمينه ترتيب اليحه وظايف ه يسه رتب قبلي ب و مقا تشكيالتي  ار 

در سال جاري نيز كار باالي مقايسه سيتسم جديد با سيستم رتب قبلي . جديد انجام دادند
ز  تعداد ا بل انتقال تشخيص داده شد و يك  و در اثر آن تعدادي از بست ها قا ادامه يافت 

ين بست ها بيشتر از  يگر كه در اليحه وظايف ا رات رونما شده بود، تغيي% 30بست هاي د
م . قابل اعالن مجدد تشخيص داده شد استخدا د با  اساس رقابت آزا به  اعالن شده  بست هاي 

و  رت عدليه هم در بخش مامورين  ن وزا اكنون كارمندا افراد شايسته پر گرديد و در نتيجه آن 
نمايند استفاده مي  د رتب و معاشات  ات سيستم جدي از امتياز ن بدي. هم در بخش اجيران 

يه در جمله چند وزارت خانه محدود كه در توان ميترتيب با اطمينان   گفت كه وزارت عدل
عرصه تطبيق اصالحات اداري پيشگام بوده است قرار دارد و دستاوردهاي بسياري خوبي در 

است ري از فساد اداري داشته  وگي يسته و جل البته در زمينه تطبيق . زمينه استخدام افراد شا
ري استاصالحات ادا   .  همكاري كميسيون محترم اصالحات اداري نهايت ارزنده بوده 

فغانستان گفت يفورم در محابس ا يه در مورد ر ري وزارت عدل موضوع بسيار عمده : معين ادا
است عمومي  رت عدليه يعني ري تطبيق ريفورم و اصالحات در بخشي نظامي وزا و مهمي ديگر 

تراتيژي اصالحات اداري و طرح اصالح تشكيالت كار باالي اس. محابس و توقيف خانه ها است
اساس حكم  لي 2/11/1385 مورخ 4299رياست عمومي محابس و توقيف خانه به   مقام عا

ز شد ين استراتيژي و ساختن طرح تشكيالت . رياست جمهوري آغا ين ا و تدو در تهيه 
ني به خصوص اياالت متحده امريكا، بريت ا، ايتاليا، ريفورمي محابس نمايندگان جامعه جها اني
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عدليه محابس و: معيين اداري وزارت    ...شمار كاركنان 

نمايندگان كميسيون اصالحات اداري و خدمات  تفا،  ا و ل اتحاديه اروپا و سازمان هاي يونام
يه سهم داشته اند وزارت عدل است عمومي محابس و توقيف خانه هاي    . ملكي و همكاران ري

ر سال تقريبا دو هزار : وي عالوه كرد زون محبوسين كه در ه تعداد روز اف با در نظر داشت 
ن افزوده  دشا رسونل امنيتي كه شديدا محسوس بود، گروپ شود مينفر به تعدا  و كمبود پ

يي تشكيل  كاري متذكره در جريان مدت سه سال گذشته توانستند كه مسوده و طرح نها
آماده كنند نه ها را  ر . ريفورمي محابس و توقيف خا ز چندين با بعد ا باالخره طرح متذكره 

به مق خ بازنگري جهت منظوري  ام محترم رياست جمهوري پيشنهاد شد كه به تاري
ز .  مورد تاييدشان قرار گرفت10/4/1388 تطبيق تشكيل ريفورمي محابس ا جهت اجرا و 

تطبيق ريفورم در  ته موظف شد كه يكي كميته  رت عدليه دوكمي اي رهبري وزا جانب شور
فورم در بخش پرسونل نظامي تحت رياست معينيت مسلكي و ديگري كميته تطبيق ري

  . بخش ملكي محابس تحت رياست معينيت اداري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آغاز  بل كار خود را عمال  نظامي محابس تقريبا يكماه ق يفورم در بخش  از كميته تطبيق ر
به رقابت گذاشته  است عمومي محابس  ري ري ول پست هاي عمده و هيات رهب كرد و در قدم ا

يط در پست هاي متذك ره به رقابت پرداختند و در نتيجه هيات شد و كانديدان واجد شرا
و  نمره و لياقت  ندترين  اساس معيار بل نه ها به  رهبري رياست عمومي محابس و توقيف خا
شايستگي و صداقت و تقوي انتخاب گرديدند و بعد از مواصلت منظوري مقامات محترم 

آغاز كردند   . ذيصالت با تحرك بيشتر نسبت به گذشه به كار خويش 
يه گفتمعين ادا بعدي دفاتر مركزي : ره وزارت عدل ات قدمه هاي  به تعقيب آن امتحان

ه  بل، محبس اناثيه، توقيف خان رگاه رياست عمومي محابس، توقيف خانه واليت كا منجمله قرا
ا  ت گذاشته شد كه ت ر به رقاب و بعضي پست هاي ديگ مواد مخدر، مديران محابس زون مركز 

نفر امتحان ر405كنون بيشتر از  ابتي را سپري كرده اند و    نفر تعيين بست گرديده 307ق
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ن جمله   است محابس، 130اند، كه از آ رگاه ري بل، 74 نفر در قرا نفر در توقيف خانه واليت كا  
 نفر در آكادمي تعليمي 25 نفر در توقيف خانه مواد مخدر و 112 نفر در محبس اناثيه، 29

به همين ترتيب در تعداد كارمندان ملكي . رياست عمومي محابس و توقيف خانه مي باشند
اكنون صرف . محابس نيز افزايش قابل مالحظه اي رونما خواهد شد ر 198به طور مثال   نف

رقم در  ين  نمايد كه ا نه ها فعاليت مي  ملكي در بخش رياست عمومي محابس و توقيف خا
ين ميان 2912پنج سال آينده به  نفر خواهد رسيد و كه از ا نفر ما1727  ر 1185مور و    نف
 نفر ارتقا خواهد يافت 10100در مجموع پرسونل نظامي و ملكي محابس به . اجير خواهد بود

ابت آزاد جذب و استخدام مي شوند   . كه از طريق رق
زود يه : پوهندوي عدالتخواه اف نظامي محابس از طريق صندوق وجهي حما ات بخش  امتياز
نستان  افغا و قانون در   و هم اكنون اياالت متحده امريكا، گردد مي  پرداخت(LOTFA)نظم 

به حساب وزارت ماليه انتقال  لي را  يگر مقداري وجوه ما اتحاديه اروپا و بعضي كشورهاي د
و . داده اند تي همانند پرسونل اردو  ز امتيازا تطبيق پروسه ريفورم ا ز  بعد ا نظامي  ن  ركنا لذا كا

ز تمام كشورهايي. پوليس ملي برخوردار خواهند شد ر ا د اظها  كه در اين عرصه كمك كرده ان
ر  و ساي اشد  يم و اميدوارم كه اين كمك ها در آينده نيز ادامه داشته ب نما سپاس و امتنان مي 

لي خويش را مبذول دارند   . كشور نيز مساعدت هاي ما
رحله عملي تطبيق ريفورم در بخش ملكي  ه اينكه م ه ب اشار وزارت عديه با  ري  معين ادا

ا بر محابس روز يك سلسله مشكالت تا بن ر ب از نشده و كار مجدد باالي ساختا كنون آغ
تشكيالتي بخش ملكي محابس جريان دارد، اظهار اميدواري كرد كه با پايان يافتن بازنگري 

يفورم بخش ملكي  ساختار تشكيالتي و لوايح وظايف بست هاي ملكي، مرحله تطبيق ر
آغاز شود   . محابس نيز 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
      
  
  
  
  
  
  

اي وزيران  تي شور اسالمي ي تحت رياست حامد كرزي ر1388جلسه نوب يس جمهوري 
نه ارگ رياست جمهوري داير گرديد13افغانستان، روز دوشنبه    .  ميزان در قصر گلخا

ن طرح قانون آمادگي  فغانستا اسالمي ا طبق آجندا، آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري 
وزيران به جلسه ارايه كردمبارزه با حوادث را ط   . بق هدايت جلسه قبلي شوراي 

دگي مبارزه با حوادث در چهار فصل و  به منظور تنظيم فعاليت هاي 29قانون آما  ماده 
است دث طبيعي و غير طبيعي در كشور وضع گرديده  ا حوا   . آمادگي مبارزه ب

ز انون عبارتند ا ين ق   : اهداف ا
لي  - دث طبيعي و غير طبيعي و كاهش خطرات ناشي وقايه و جلوگيري از وقوع احتما حوا
  . از آن
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اع ملكيت ها و تامين رفاه و مص - ر يحفاظت انو و غي يعي  در برابر حوادث طب ونيت عامه 

 . طبيعي

دث در مراحل مختلف - دگي مبارزه با حوا نسجام و هماهنگي فعاليت هاي آما  . تنظيم، ا

با ح - هاي آمادگي مبارزه  دثمشاركت مردم در تطبيق پالن  . وا

ازمنديهاي مبرم  - دث طبيعي و غير طبيعي مبتني بر ني ا حوا ايجاد ميكانيزم عملي مبارزه ب
 . جامعه

وگيري از مصدوميت -  . حفاظت  صحت مصدومين حادثه و جل

ر  - حمايت از زنان، اطفال، كهنساالن و اشخاص داراي معلوليت و محالتي كه در براب
يشتر آسيب پذيران ين قانون ب  .دحوادث مندرج ا

دث  ا حوا م و هماهنگي فعاليت هاي  مبارزه ب نسجا نظيم، ا ين قانون ت بر اساس ماده چهارم ا
ر  دث بوده و ساي به عهده اداره آمادگي مبارزه با حوا در سطح كشور  ين قانون  احكام ا و تطبيق 

نمايند ات ذيربط در ساحه مربوط مكلف اند در زمينه همكاري   . وزارت ها و ادار

دث را مورد تاييد شوراي وزيران پس دگي مبارزه با حوا  از بحث و بررسي، طرح قانون آما
ا از طريق  دث ر ا حوا رت عدليه را موظف ساخت تا طرح قانون آمادگي مبارزه ب و وزا قرار داده 

رجاع نمايد تصويب به پارلمان ا  . دفتر وزير دولت در امور پارلماني غرض 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تي شوراي وزيران تحت ن، ي رياست حامد كرزي رجلسه نوب نستا يس جمهوري اسالمي افغا
ن 20روز دوشنبه    .  در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري برگزار گرديد1388 ميزا

له  احتياطي غ نستان مقرره ذخاير  فغا اسالمي ا يه جمهوري  اجنداي جلسه، وزير عدل بق  مطا
به تاسي از فيص. را به جلسه شوراي وزيران ارايه نمود ين مقرره  له شوراي وزيران در چهارده ا

وط به آن در 17فصل و  احتياطي غله جات و ساير امور مرب ذخاير   ماده به منظور طرز ايجاد 
  . سطح كشور وضع گرديده است

احتياطي غله جات عبارتند از   : اهداف مقرره ذخاير 
نديها به غله جات و مقدار  - احصايوي نيازم وحيد و تثببيت ارقام  بي، ت توليد تحليل، ارزيا
  . آن

و تجهيز سيلوهاي جديد، گدام - و اعمار  و  احياي مجدد سيلوهاي آسيب رسيده  ر  هاي سيا
 . ثبات در سطح كشور با نظرداشت نيازمندي

رج كشور - ري از انتقال غير مجاز غله جات به خا  . جلوگي

ازاد - ري محصوالت م نكشاف ماركيت از طريق خريدا ين و ا لي دهاق يه ما و تقويه بن   . تشويق 
ن مورد ط ين در جلسه كميته قوانين شوراي وزيرا ز ا ر احتياطي غله، پيش ا رح مقرره ذخاي

ته و تاييد شده بود دقيق قرار گرف   . بررسي و ت
احتياطي غله با ايزاد كميسيون متشكل از وزيران زراعت  ذخاير  شوراي وزيران طرح مقرره 

ذخاير  استفاده از  ياطي در فقره و آبياري، ماليه، تجارت و صنايع را غرض  د 7 ماده 2احت  مور
و  ذكار جلسه تصحيح  ه مذكور را طبق ت نمود، مقرر وظف  تصويب قرار داده، وزارت عدليه را م

  . نهايي سازد


