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  شرايط تحقق مسووليت مدني قراردادي
  1المللي  در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين

  

لق قاسمي   ∗عبدالخا

  

  

  چكيده
ت مدني قرار در جوامع امروز بحث مسوولي به ويژه  ابتالء  مورد  دادي از مباحث كاربردي و 

باً روابط حقوقي اشخاص در قالب قرارداد شكل مي غال ها  گيرد و در تمام قرارداد است؛ زيرا 

نوعي بحث از مسووليت و جبران خسارات قراردادي، مطرح است و از آن جا كه در  نيز به 
يط گو مدني قراردادي شرا ت  ناگون و عوامل متعدد نقش دارند؛ نوشتار تحقق مسوولي

ا  حاضر سعي دارد مهم آشنايي ب بررسي قرار دهد؛ زيرا  مورد  به دقت  شرايط مزبور را  ترين 
يط و محدويت ين شرا ب خواهد  ا تر وارد مذاكره شده و  شد كه متعاقدين با دقت بيش ها سب

نايي توا ي با توجه به  نظر گرفتن پ در  مكانات خويش و با  به ها و ا امدهاي عدم اجراي تعهد، 
به پيماني كه مي به  انعقاد قرارداد پرداخته و سعي كنند  ندند وفادار بوده و مفاد آن را  ب

مايند بط قراردادي از استحكام بيش. دقت اجرا ن نتيجه، روا تري برخوردار گشته و آمار  در 
ناشي از تخلفات قراردادي به طور قابل توجهي كاه تپيمان شكني و دعاوي  ياف   .ش خواهد 

                                                  
 حقوق خصوصي) ماستر( فوق ليسانس ∗
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قراردادي در مدني  مسووليت  ..شرايط تحقق  .  

معتبري  د صحيح و  گرچه بحث از مسووليت قراردادي زماني قابل طرح است كه قراردا
مزبور را نقض نمايد و در اثر  د  تعهدات ناشي از قراردا متعهد  داشته و  بين متعاقدين وجود 

يز وارد شود به متعهدله ن موارد  مذكور كه نقش بسيار . نقض آن، خسارت  اما عالوه بر 
ت قراردادي اساسي و  بنيادي در ايجاد مسووليت قراردادي دارند و در عداد اركان مسوولي
مي گيرند؛ وجود يك سري شرايط ديگر نيز براي تحقق مسووليت قراردادي ضروري  قرار 

نوشتار مورد بررسي قرار » شرايط مسووليت قراردادي«است كه تحت عنوان  ين  در ا
  .گيرد مي

توصيفي به روش  دو   تحليلي و با رويكرد تحقيق كتابخانه_ نوشتار حاضر كه  اي در 
تدوين شده است؛ در مبحث اول مفهوم و اقسام مسووليت حقوقي را به اختصار   مبحث 

بودن  به  مطال ت مدني قراردادي را كه عبارتند از قابل  يط مسوولي تبيين نموده و سپس شرا
مطا تعهد و  يفاي  نقضاي مهلت ا تقصير قراردادي، ا تعهد، در مبحث ضرر، ارتكاب  به انجام  ل

  . دوم، مورد بررسي دقيق قرارداده است

   واژگان كليدي
شرايط تحقق مسووليت، ضرر قابل جبران،  مدني قراردادي،  نقض قرارداد، مسووليت 

لبه خسارت، حقوق افغانستان، كنوانسيون بيع بين پيش مطا لمللي كاال بيني خسارت،     ا

يت ح: مبحث اول   قوقيمفهوم و اقسام مسوول

تعهد و مواخذ ه عربي بوده و به معناي ضمان، ضمانت،   كه در 1است  ه مسووليت، يك واژ
به  ر مي» پاسخگويي«فارسي  است كه مورد سوال و مواخذه . شود تعبي مسوول كسي 

د قرارمي به پاسخگويي در . 2گير است از التزام شخص  اصطالح حقوقي عبارت  مسووليت در 
اعمال نامشروع و غير ق مسووليت حقوقي، . شود  انوني كه عرفاً به او نسبت داده ميقبال 

ني ايجاد مي ات   زما تن هنجارهاي اجتماعي و قانوني، مقرر شود كه فردي با ناديده گرف
به غير شود   .موضوعه را نقض كرده يا موجب ايراد ضرر 

  :شود  كيفري و مدني تقسيم ميمسووليت به ،مسووليت حقوقي
رت از مسووليت فردي است كه جرمي از جرايم مصرّح در عبا:  مسووليت كيفري- 1

د 3قانون را مرتكب شده به منظور حمايت از جامعه و ايجا تي كه   و با زير پا گذاشتن مقررا
اجتماعي به وجود آمده  ت،  نظم، امنيت و عدالت  و امنيت عمومي را مخدوش اس نظم 

د مي ر به منظور جبران خسارت و اعاده اح4ساز انونگذا اصالح مجرم،  و ق ساس امنيت عمومي، 
با اعمال مجرمانه عبرت آموزي و پيش د  مقرر مي گيري از جرم،  مجازات متناسب  ن  ؛5نماي  بدا
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انه  ي خويش، ديگربار جرات اخالل در  اميد كه مجرم با چشيدن طعم تلخ كيفر عمل مجرم
امش جامعه را خدشه نداشته باشد و آر نكند نظم و امنيت اجتماعي را    .دار 

ن ضرر و زياني  «: مسووليت مدني- 2 تعهد قانوني شخص به جبرا به  عبارت از التزام 
به ديگري وارد شد است تعهد مزبور . 6» است ه  است كه در نتيجه عمل مستند به او  ممكن 

اشي از آن، مسووليت  ناشي از قرارداد و اراده متعهد باشد، كه در اين صورت مسووليت ن
اشد كه مسووليت  مي ه  قراردادي ناميد تعهد، صرفاً مقررات قانوني ب است منشاي  شود و ممكن 

ين اساس، مسووليت مدني،  بر دو قسم تقسيم . نامند ناشي از آن را مسووليت قهري مي بر ا
  : مسووليت قهري) مسووليت قراردادي؛ و ب) الف: شود مي
ردادي- 1 - 2 قرا تعهد به جبران عبارت است از التزام «مسووليت قراردادي:  مسووليت   م

و وارد مي به طرف ا اجراي قرارداد  تي كه در نتيجة عدم  به ديگر سخن . 7»شود خسارا
اجراي  اجرا،  اخير در  ا، ت مسووليت قراردادي، مسووليت متعهدي است كه به علت عدم اجر
ته، براساس قانون  ا تعهدي كه ضمن عقدي از عقود به عهده گرف ناقص يا اجراي غير منطبق ب

حميل ميبر او  ين، مي . 8شود ت و مدني           مهم: توان گفت بنابرا ترين تفاوت مسووليت قراردادي 
د، خالصه مي ن . شود در وجود و عدم قراردا در مسووليت قراردادي، التزام متعهد به جبرا

اشي از قرارداد و اراده متعهد است ا . خسارت، ن لي كه در مسووليت قهري، فرد مسوول ب در حا
نعقد نكردزياندي به حكم قانون مسووليت بر عامل ه ده قراردادي م   . شود زيان، تحميل مي  و  
است از هر نوع :  مسووليت قهري- 2 - 2 رج از قرارداد عبارت  مسووليت قهري يا خا

ژگي اجد وي ي خاص مسووليت قراردادي نبوده و فقط بر مبناي  ها  مسووليت قانوني كه و
رخالف مسووليت «مسووليت قهري . ه غير، ايجاد شده باشدوظيفه عام خودداري از اضرار ب ب

است به نظم عمومي بوده و اسقاط آن از طريق تراضي ممنوع    .  9»قراردادي مربوط 
رج جا كه مسووليت كيفري و هم از آن ين بحث خا لمرو ا  چنين مسووليت مدني قهري از ق

وشت  ين ن ز آن دو به فرصت ديگر موكول شده و در ا به بررسي شرايط تحقق اند، بحث ا ار تنها 
  .شود ، پرداخته مي»مسووليت مدني قراردادي«

اردادي: مبحث دوم يت مدني قر   شرايط تحقق مسوول
تار اول مطالبه بودن ضرر:  گف   قابل 

ترين اركان مسووليت مدني قراردادي است و تا  چنانچه گفته آمد، ورود ضرر يكي از مهم
به سبب عدم ايفاي تعهدات  قراردادي ضرري به متعهدله وارد نشود وي حق زماني كه 
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لكه  به نيست، ب تعهد پيمان شكن را ندارد، ولي هر ضرري هم قابل مطال مطالبه خسارت از م
اشد يط ذيل را دارا ب بل مطالبه است كه شرا تي قابليت جبران را داشته و قا   :ضرر در صور

م بودن ضرر) الف   مسلّ
ينيكي از شرايط اساسي خسارت قابل جبرا به . 10كه ضرر مزبور قطعي و مسلّم باشد ن ا

ا  وقوع آن در گذشته و ي يل  ديگر سخن، مدعي خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به دل
است و به  محقق است؛ زيرا اصل عدم مسووليت  وع بودن آن در آينده، قطعي و مسلّم  الوق

نمي احتمال ورود خسارت  زم به جبران خسارت كرد صرف  ن . 11توان كسي را مل شرط مزبور آ
تصديق مي بدون نياز به استدالل نظري، قابل  اشد قدر بديهي است كه   و قانون مدني 12ب

ري كرده است ذكر آن خوددا تصويب هم. افغانستان نيز به همين دليل از  ن  چنين  كنندگا
ين يع ب لي نيز نيازي به تصريح آن نديده كنوانسيون ب لمل اش، به   و آن را به دليل بداهت ا

  .   اند رگزار كردهسكوت ب
ين نيست كه ضرر در زمان صدور حكم وجود عيني و  البته مراد از مسلّم بودن خسارت، ا
ر كه عرف عقالء در تحقق  بيروني داشته و در عالم خارج محقق شده باشد، بلكه همين مقدا

لي و موهوم نپندا ن را احتما رند، ضرر ولو در آينده و يا به صورت تدريجي ترديدي نداشته و آ
است  اصول قراردادهاي 3- 4- 7 ماده 1در همين راستا بند . 13براي تحقق مسووليت كافي 

ين ني ب لي تحت عنوان  بازرگا جبران خسارت صرفا در «: دارد مقرر مي» قطعيت ضرر«المل
ا درجه ق دارد كه ب ول قطعيت، محرز مي مورد ضرر از جمله ضرر آينده مصدا . 14»شود  معق

تي را اجازه داده است؛ 1 بند شود چنانچه مالحظه مي  اين ماده مطالبه جبران خسارت آ
به ميزان كافي قطعي باشد مشروط بر اين وع ضرر موهوم نبوده و    . 15كه احتمال وق

ز منظر عرف تحقق اكنون  بنابراين، خسارتي كه ا ز هم  م باشد، ا و مسلّ اش در آينده حتمي 
به خواهد ار و يا نقض  بر آثار بالفعل ناشي از عمل زيانزيان عالوه  بود؛ زيرا عامل  قابل مطال ب

م تعهد  ري از انجا و يا خوددا تكابي  ز عواقب عمل ار ات حاصل ا تعهد خويش، مسوول خسار
اشد خويش نيز، مي يه،  .16ب ذخيره سازي مواد اول به عنوان مثال شركتي كه به منظور 

و كند و طرف مقابل  قراردادي با وارد كننده مواد مزبور منعقد مي اجراي قرارداد خودداري  از 
د  تعهد خويش را نقض مي به دليل داشتن مواد اوليه به توليد خو د؛ گرچه شركت فعالً  نماي

اً  ادامه داده و متضرر محسوب نمي تن مواد اوليه، قطع ولي در آينده نزديك با پايان ياف شود 
ارتي در آينده جا كه ورود چنين خس از آن. توليد متوقف شده و شركت متضرر خواهد شد

ت، شركت مي بل ارزيابي اس ات مزبور هم اكنون قا ز  مسلّم بوده و خسار بعد ا بالفاصله  تواند 
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اشي از آن را از متخلف قراردادي مطالبه   ات ن محرز شدن تخلف قراردادي، جبران خسار
يل وابستگي به  رغم محقق البته در صورتي كه ضرر آينده علي. 17نمايد وع بودن به دل الوق
يق نباشد، مثالً مسافري كه در اثر تخلف متصدي عوا بل ارزيابي دق مل ديگر در حال حاضر قا

يي و رانندگي مصدوم  ات راهنما و مقرر يمني  نقل از تعهد خود مبني بر رعايت نكات ا حمل و 
بي نباشد، زيانديده براي  شده بل ارزيا زمان قا ر وي جز با گذشت  ن صدمات وارده ب  و ميزا

به طور قطعي مطالبه خسارت از ن خسارت  د، تا ميزا نماي  متصدي حمل و نقل بايد صبر 
د، محكمه مي البته. 18مشخص گردد ر  تواند علي برخي معتقدن الحساب مبلغي را در اختيا

دزيانديده نماي لغ قطعي خسارت را تعيين  بر . 19 قرار دهد و پس از ارزيابي قطعي ضرر، مب
ز،780اساس ماده  نستان ني د  قانون مدني افغا يق مقدار خسارت وجو مكان تعيين دق  هرگاه ا
د ميمحكمه نداشته باشد،  وتوان تعيين كرده  ا  حق مطالبه تجديد نظر«  ميزان خسارت را  ر

ر در ر جمورد تعيين مقدا ول براي متضرر ، درتبران خسا   .»حفظ نمايد خالل مدت معق
يست لي قابل جبران ن چه گفته شد، ضررهاي صرفاً احتما بل از تحقق با توجه به آن ؛ زيرا ق

ن، نمي د آ ن جبران آن را مطالبه كرد ضرر به صرف احتمال ورو ه . توا و ب دف  مثالً قبل از تصا
وع آن، نمي تعهد خود  صرف احتمال وق تعمير كاري كه  لي را از  ات احتما توان جبران خسار

د ز با وج. 20مبني بر تعمير ترمز اتومبيل را به درستي انجام نداده است، مطالبه كر ين، ا ود ا
ول مثل شركت در آزمون ورودي  احتمالي معق به نفع  دست دادن فرصت و شانس رسيدن 

رخي از كشورها  دانشگاه يا مسابقه ورزشي چون يك ضرر فعلي و مسلّم تلقي مي شود، در ب
دست رفته واقعي 21مانند فرانسه قابل جبران دانسته شده است؛ ز  ين كه، بخت ا  مشروط بر ا

ي بوده و  بل پيشو جد احتمال ورود آن زياد و قا اساس عرف و سير طبيعي امور،  بيني  بر 
ز شركت در آزمون محروم شده است . 22باشد به دانشگاه كه ا ثال داوطلب ورود  به عنوان م

اشد، مي و احتمال موفقيت وي واقعي و جدي ب ه به حد كافي آماده رقابت شده  ز  هرگا تواند ا
نع شركت وي شده است،  ني . مطالبه خسارت نمايدكسي كه ما اصول قراردادهاي بازرگا

لي نيز در بند  بين به احتمال  3- 4 - 7 ماده 2المل اشي از تفويت فرصت را با توجه   خسارت ن
د نسبي وقوع آن، قابل جبران مي   .23دان

ن دست دادن بخت و شانس ضرر 24برخي از نويسندگا  معتقدند كه در حقوق اسالمي نيز از 
لقي ا و قابل جبران ت تي ر ه اقداما استدالل كه هرگاه عامل در عقد مضارب ين  ت؛ با ا  شده اس

م  بل از اتما رفاً احتمال كسب سود و جود داشته باشد و چنانچه مالك ق انجام دهد كه ع
لمثل دانسته اقدامات مزبور عقد را فسخ كند، فقها عامل مزبور را مستحق اجرت اند، در   ا
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لي  لي كه كسب سود شانس و احتما يش نيستحا ر. ب  برداشت مزبور را قابل 25اما برخي ديگ
اجرت ر  تامل دانسته، معتقدند كه مستحق  له دليل ب لمثل بودن عامل در عقد مضاربه و جعا ا

استحقاق عامل  يست؛ زيرا مبناي  در فقه اسالمي ن ارزش مالي داشتن بخت و شانس 
احترام عمل«مزبور ء«يا » قاعده  استيفا ل» قاعده  و شانساست نه ارزش ما در . ي داشتن بخت 

اعد مذكور تاييد نظر اخير مي افزود چنانچه استحقاق مزبور مبتني بر قو و (توان  م  قاعده احترا
ء وت بخت و شانس باشد، عامل مستحق اجرت) استيفا اشي از ف لمثل نخواهد  نبوده بلكه ن ا

لكه به موجب اصول مسووليت مدني، مستحق جبران خسارتي است كه در اثر  از دست بود؛ ب
ز  نظر بر وي وارد شده است و قاضي نيز وظيفه دارد كه شانس ا د  رفتن شانس و فرصت مور

يمت بي و ق و  دست رفته را ارزيا تعيين  ن خسارت عامل مزبور را  و بر اساس آ گذاري كرده 
به مراتب بيش دست رفته  نمايد؛ زيرا چه بسا ارزش بخت از  تر از  حكم به جبران آن صادر 

لمثل  اجرت بل . تر از آن باشد بوده و يا بر عكس ممكن است كما به عالوه معتقدين به قا
به كالم صاحب جواهر استناد كرده لي كه  جبران بودن بخت و شانس در فقه،  اند در حا

م مي لي داشتن  صاحب جواهر، خود، استحقاق مزبور را مستند به قاعده احترا نه ارزش ما داند 
   . 26بخت و شانس
به يك منفعت در   غير قابل جبران دانستن محروميت از شانس دسترسد به نظر مي يابي 

ر  صورتي كه با توجه به اوضاع و احوال ظن غالب براي رسيدن به آن وجود داشته باشد، ب
ا بر نمي ن عمومي آن ر نصاف بوده و عرف و وجدا ن . تابد خالف عدالت و ا مثالً فردي كه ساليا

ه اميد شركت در مسابقه  و جايزه چندين متمادي ب لمپيك و كسب مدال  همانند ا ورزشي 
ني را به جان خريده است  ين راه زحمات فراوا ميليوني و شهرت جهاني آن، تالش كرده و در ا

وفق هم مي به يقين م ز شركت در  و در صورت شركت، به احتمال قريب  رگاه عدواناً ا شود، ه
احتمال ضعيف عدم موفقيت د ر صورت شركت در مسابقه، آن محروم شود به صرف وجود 

لطمه نمي اي  توان عامل حرمان وي را از مسووليت بري دانسته و چنين پنداشت كه وي هيچ 
يي مسلّماً ضرر  به منافع فرد مزبور نزده است؛ زيرا از منظر عرف حرمان از چنين فرصت ها

و مسبب آن مسوول شناخته مي اساس اصول كلي مسوو. شود تلقي شده  ين، بر  ليت بنابرا
به جبران آن، مي مدني، عامل اشد  حرمان از كسب چنين منفعتي ملزم    .ب

يم بودن ضرر) ب   مستق
است بل مطالبه شرط مستقيم بودن ضرر  يط ضرر قا به ديگر سخن ضرر . يكي ديگر از شرا

ه بر مسلّم و قطعي بودن ضرر،  است كه عالو بل مطالبه  ني قا تعهد زما اجراي  ناشي از تخلف از 



 

 

  1388 » سرطان

 

  77» شماره مسلسل   10

اشدضرر مزبور   يماً از تخلف قراردادي نشأت گرفته ب منظور از مستقيم بودن ضرر اين . مستق
و  تعهد و ضرر وارده، حادثه و عامل ديگري وجود نداشته  اجراي  است كه ميان تخلف از 

ا بشود گفت باشد، ت اشي شده : رابطه سببيت قطع نشده  تعهد، ن ضرر در نظر عرف از تخلف م
رگاه ميان. 27است اساس، ه د براين  ارتباط مستقيم وجو اجراي تعهد   ضرر وارده و تخلف از 

باشد، نمي به كرد نداشته  تي را از متخلف عهد شكن، مطال   . توان جبران چنين خسار
 حقوقدان معروف فرانسوي براي نشان دادن ضرر غير مستقيم از مثال خوبي 28پوتيه

د را بدون صحبت ا: گويد استفاده كرده مي يمار خو و ب يماري آن، به دامداري اگر شخصي گا ز ب
يماري ساير گاوهاي  در اثر سرايت ب ا رها شدن گاو مزبور در ميان ساير گاوها،  بفروشد و ب
رساندن شير به  خريدار نيز تلف شوند و در نتيجه خريدار نتواند به تعهد خود مبني بر 

رخانه و مرزعه خود را شخم زده و با فروش محصول آن دي كا ا هاي لبني، عمل كرده  ون خود ر
نمايند  بپردازد و طلب يفا  ا است ا حراج كرده و ديون خود ر او ر ه مزرعه  كاران با توسل به دادگا

يل عدم . شود دار  و در اثر حوادث مزبور اعتبار و حيثيت او نيز خدشه آيا فروشنده به دل
م  يع، مسوول تما ر سالمت مب ز تعهد ضمني مبني ب رعايت حسن نيت قراردادي و تخلف ا

است، يا اينخس ات مادي و معنوي خريدار  است كه  ار به خساراتي  كه مسووليت وي محدود 
ز تخلف قراردادي نشأت گرفته است؟ در راستاي پاس يماً ا ر مستق و اكث خ به اين پرسش پوتيه 

لكه حقوق يست، ب ات وارد بر خريدار ن دانان فرانسه معتقدند كه فروشنده مسوول تمام خسار
به فرد آن تخلف قرارداديوي تنها مسوول خسارا ) فروش گاو بيمار(تي است كه علت منحصر 

ين آنها برقرار و  بوده و رابطه مستقيم ب اشي از تلف شدن گا ات ن ند خسار همان باشد، 
ات) مبيع(بيمار وي(و بقيه گاوها؛ اما ساير خسار بطه ) اعم از مادي و معن يل عدم را به دل

نم بل مطالبه  اشند يمستقيم با تخلف قراردادي، قا   .29ب
همانند ماده   1 و بند 30 قانون مدني فرانسه1151 در همين راستا قانون مدني افغانستان 

نسته  ،31 قانون مدني مصر221ماده  مستقيم بودن ضرر را شرط قابل جبران بودن خسارت دا
ين ضمان قهري و مسووليت قراردادي » احكام مشترك« كه تحت عنوان 779و در ماده  ب

ن بيان شده، ضمن  تعيين ميزان خسارت متناسب با ضرر وارده، جبرا تكليف محكمه به 
. »ضرر مذكور مستقيماً از فعل مضر نشات كرده باشد«كند كه  خسارت را مشروط بر اين مي

يل حكم مزبور را تحت عنوان ين دل ن » احكام مشترك«قانون مذكور، شايد به ا ين ضما ب
نموده يان  ين است؛   قهري و مسووليت قراردادي ب و عقل سليم تفاوتي ب كه منطق حقوقي 

در حكم مزبور نديده و شرط مستقيم بودن ضرر را در هر دو  مسووليت قهري و قراردادي 
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بطه عليت مورد الزم مي رگاه را د؛ زيرا بر اساس اصول كلي مسووليت مدني ه ) مستقيم(دان
باشد، وي ملزم به جبرا ن زيان وارده خواهد بين زيان وارده و فعل يا ترك فعل فردي موجود 

ين  نا بود، اعم از ا ر  كه زيان مزبور ناشي از تخلف قراردادي بوده يا در اثر عمل  مشروع و غي
اشد ر، ايجاد شده ب   .قانوني ديگ

امشروع و غير قانوني بر مال ديگري استيال پيدا كند،  تي كه شخصي به طور ن اما، در صور
به مالكش، ضامن ) غاصب(رابطه مستقيم عرفي ضرورتي نداشته و مستولي تا زمان رد مال 

كه غاصب مرتكب  شود، اعم از اين هرگونه خسارتي است كه بر مال مورد استيال وارد مي
ين و يا ا ات مزبور در اثر  تعدي و تفريط شده  د خسارت هيچ نقشي نداشته و خسار كه در ورو

دث طبيعي و يا تقصير شخص ثالث پديد آمده   قانون 769 و 766واد م(باشد قوه قهريه، حوا
فغانستان . مدني ا انت است، علي هم) لي را كه در نزد وي ام رگاه شخص ما رغم مطالبه  چنين ه

نگه ن  داشته و از رد آن به صاحبش خودداري كند و يا در نگه مالك در تصرف خود  ري آ دا
اشد قصور يا اهمال ورزد، از همان تاريخ در حكم غاصب بوده و ضامن عين مي ، 1377مواد (ب

فغانستان1376 و 1471 .  قانون مدني ا ا ماده ) ن 963در همين راست  قانون مدني افغانستا
ا ضمان مبدل مي«: دارد مقرر مي تصرف ب تي به  امانت، وق ك  تصرف  گردد كه متصرف، مال

د گرچه به قصد  نماي بدون اجازه مالك اخذ  ن را  ز تصرف مانع گردد يا آ ا به غير حق ا شيي ر
نگر ز آن. »فته باشدتملك صورت  تصرفي در حكم غصب مي ا اشد، در تحقق  جا كه چنين  ب

و فعل يا ترك فعل متصرف  ن زيان وارده  ن، وجود رابطه مستقيم ميا اشي از آ مسووليت ن
ن  شرط نبوده و در صورتي كه مال مزبور به هر دليلي تلف يا ناقص گردد، وي ملزم به جبرا

ات مالك مي اشد خسار   .ب
اشارهاما در كنوانسيو يع  به اين شرط نشده ن ب به مسووليت قراردادي و  اي   و مواد مربوط 

ناشي از عدم اجراي تعهد از جمله مواد   از اين نظر 78 و 77، 76، 75، 74جبران خسارت 
د د كه از منظر كنوانسيون . 32اطالق دارن نسيون معتقدن به همين جهت برخي از مفسرين كنوا

اين . 33ده اثر مستقيم يا غير مستقيم نقض قرارداد باشدكند كه خسارت وار بيع، فرقي نمي
تمسك به اطالق ماده  نسته 74عده با  نسيون، خسارات غير مستقيم را نيز قابل جبران دا  كنوا

ات كنوانسيون خسارت غير مستقيم نيز بايد جبران شود ولي : گويند مي اساس مقرر گرچه بر 
ات دور  ي آن را تعديل ميبيني ضرر به ميزان قابل توجه شرط قابليت پيش كند؛ زيرا خسار

يل عدم ز نقض قرارداد به دل ابليت پيش ناشي ا ا برخي . 34باشند بيني، قابل جبران نمي ق ام
به اصول كلّي7ديگر با استناد به ماده  تمسك  ا   كنوانسيون و  اي كه مباني كنوانسيون ر
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بل مطالبه دهند، معتقدند كه از منظر كنوانسيون، خسارت غير مس تشكيل مي  تقيم قا
اشد نمي   .35ب

ودن ضرر قابل پيش) ج ني ب   بي
است، لزوم قابل پيش ر از شرايطي كه براي ضرر قابل جبران ابراز شده  بيني بودن  يكي ديگ

ر يكي از مهم ين ام است و ا د قرارداد  نعقا ني  ترين مستندات طرف آن در زمان ا د مبا داران تعد
و قهري نيز قرارگرف ت، آنها ميمسووليت قراردادي  ز آن: گويند ته اس جا كه در مسووليت  ا

د  ن انعقاد قراردا تي است كه در زما د به خسارا ات قابل جبران محدو لمرو خسار قراردادي ق
بل پيش ين قا د  براي طرف ه انعقاد قراردا وع آن، ب به احتمال وق بيني بوده و طرفين با توجه 

تمام خسارات وا مبادرت مي ابل پيشكنند و در مسووليت قهري  اعم از ق بل  رده  بيني و غير قا
به است پيش ابل مطال ، بنابراين، وجود چنين تمايزي، بيانگر تفاوت 36بيني، ضمان آور و ق

نيست مگر «هاي مدني قهري و قراردادي است و تفاوت مزبور  ماهوي ميان مباني مسووليت
يل آن اشي از خواست و اراده به دل ر  ست و آنان مي دو طرف ا كه مسووليت قراردادي ن توانند ب

ي شخص بر  در حالي كه مسووليت قهري بر خالف اراده. قلمرو آن بيفزايند يا از آن بكاهند
ر وي  او تحميل مي لمرو انتظا ري گردد كه در ق تي ندارد كه محدود به ام شود و ضرور

  .37»گنجد مي
ا ماده  بل  قانون مدني فرانسه ضمن فرق گذاشتن ميان خسا1150در همين راست ات قا ر

بل پيش پيش بل پيش بيني و غير قا ات قا به دانسته  بيني صرفاً خسار ابل مطال بيني را، ق
ند يا قابل  بيني شده متعهد صرفاً ضامن خساراتي است كه در زمان قرارداد، پيش«: گويد مي ا
ات قابل221چنين بند دوم ماده  هم. 38»...اند بيني بوده پيش   قانون مدني مصر نيز تنها خسار
اشي شده «: دارد بيني در هنگام عقد را قابل جبران دانسته اشعار مي پيش اگر تعهدي از عقد ن

ا خطاي سنگين نشده  ا  باشد، مديوني كه مرتكب تقلب ي ات ضرري ر د خسار است تنها باي
تظار بوده است بل ان يي 503 :9ماده چنين  هم. 39»بدهد كه در حين عقد عادتاً قا  اصول اروپا

ن حقوق قراردا ا «:دارد مقرر مي» بيني پيشقابليت «دها تحت عنوا طرفي كه تعهد را اجر
نعقاد قرارداد به عنوان نتيج كه درمسوول است  ينكرده فقط نسبت به خسارات  هزمان ا

لي عدم ا تعارف مي        ميبيني پيشجراي تعهد احتما بيني   پيشهتوانست       كرده يا به طور م
.كند ين، اصول قرارداده40».. ني ب ات  اي بازرگا ين خسار ز، ضمن تفاوت گذاشتن ب لي ني لمل ا

بل پيش قابل پيش متخلّف از ايفاي تعهد، «: گويد  مي4- 4- 7بيني، در ماده  بيني و غير قا
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ا به عنوان نتيجه نعقاد قرارداد، آن ر ي عدم ايفاي تعهد  صرفاً ضامن ضرري است كه در زمان ا
د پيش خود پيش ن بيني يا عرفاً باي است ي ميبي   . 41»كرده 

 1150چنين ذيل مواد   قانون مدني مصر و هم221شود صدر ماده  چنانچه مالحظه مي
اشعار مي503 :9قانون مدني فرانسه و  وق قراردادها،  يي حق رند  اصول اروپا تي كه، : دا در صور
اشد، نسبت به  متعهد مرتكب بي مباالتي، تقلب، تقصير عمدي و يا خطاي سنگين شده ب

ا بل پيشخسار ر قا م تعهد  ت غي اشي از عدم انجا و بايد كليه خسارات ن بيني نيز مسوول است 
نمايد وجب بند . را جبران  ن 830 ماده 2به م تعهد مسوول جبرا ز، م فغانستان ني  قانون مدني ا

ز  به وسيله شرط ضمن عقد ني ناشي از تقلب و خطاي بزرگ خويش بوده و حتا  ات  خسار
يي يا نمي ز آن رها استا ذيل ماده . بدتواند ا ن قانون نيز مقرر مي822در همين ر : دارد  هما
تعهد مرتكب تقلب يا خطاي بزرگ گردد مسوول شناخته مي...« ال اگر م احو . »شود در تمام 

تكب تقلب، تقصير عمدي  تعهد قراردادي مر رگاه م ين مسأله گفته شده است كه ه در توجيه ا
بل  وليت قهري تبديل و يا خطاي سنگين شود، مسووليت او به مسو گرديده و خسارت غير قا

ا نيز در بر مي پيش د بيني ر يع، چنين قاعده. 42گير نسيون ب ا در كنوا و  اي مشاهده نمي ام شود 
بل پيش74با توجه به اطالق ماده  نسيون صرفاً ضرر قا بيني قابل مطالبه است گرچه   كنوا

اشد اجراي قرارداد عمدي و مبتني بر تقلب ب   . 43عدم 
ده  در ز، ما ن ني فغانستا ات 594 حقوق ا ا تنها مسوول خسار ف ر انون تجارت، متعهد متخلّ  ق

د بيني دانسته مقرر مي قابل پيش بل «: دار بالً قا اشد كه ق تي ب اگر عدم ايفاي تعهد در اثر علّ
احترازي از جانب  پيش بيني نبوده اجراي تعهد قيد  ين توليد شده و يا در  و يا از تقصير دا

ه مكلف شده نميله  متعهد به جبران خسار به هيچ نوع  تعهد  ول شده باشد، م . »تواند قب
ز  چنانچه مالحظه مي اشي ا اساس اين ماده هرگاه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد ن شود بر 

د تي باشد كه هنگام انعقاد قراردا تعهد هيچ بيني نبوده  قابل پيش44علّ  مسووليتي در قبال  ، م
ين نين اگر خسارت مزبور در اثر تقصير متعهدچ هم. آن، نخواهد داشت و يا ا د شده  كه  له ايجا

نعقاد قرارداد قيد احترازي تعهد(وي هنگام ا نسبت به ) شرط عدم مسووليت به سود م
ين دو صورت علي باشد، در ا ول كرده  ا قب ات مزبور ر بل پيش خسار بيني بودن خسارت،  رغم قا

نمودهمتعهدله حق مطالبه آن را ندارد؛ زيرا و افع خويش اقدام  است و   ي خودش، برعليه من
  . خود كرده را تدبير نيست: اند كه از قديم گفته

به  بر تعهد نسبت  اشد، م تشديد خسارت ب تعهدله سبب ورود يا  رگاه عمل م اساس، ه اين 
آن بخشي از خسارت كه در اثر عمل خود متعهدله ايجاد شده است مسووليتي نخواهد 
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اس  نستان در ماده داشت، در همين ر نسبت  هرگاه متضرر«: گويد  مي782تا قانون مدني افغا
ك داشته باشد، محكمه مي يد ضررييا تز ايجاد و خطاي خود در ر  عايده اشترا تواند مقدا

به دو صورت مي.»به آن حكم ننمايد اصالً جبران خساره را تقليل داده يا تواند در   متعهدله 
ا اجراي ايجاد يا تشديد خسارت نقش ايف نع  است با انجام عمل مثبت ما ه ممكن   كند، گا

تعهد شود تعهد مي: تعهد توسط م اجاره دادن محلّي كه م بايست طبق  مثالً با فروش يا 
د قرارداد در آن د قرارداد را محقق ساز احداث كند(جا مفا اجراي تعهد )مثالً هتل  انع از  ، م

ري كردن از  مي است با خوددا ز  انجام كاري كه ميشود و گاهي ديگر ممكن  نع ا نسته ما توا
نست با  شود مثالً مي وقوع يا تشديد خسارت شود، موجب ورود يا تشديد خسارت مي توا

م  ا انجا ين كار ر وگيري كند ولي ا ا تشديد خسارت جل ز ورود ي انجام معامله جايگزين ا
ين صورت، نمي. دهد نمي د؛ زيرا خسارت م در ا لمداد كر ز توان متعهد را مسوول ق زبور ا
ته است) مثبت يا منفي(فعل   . خود متعهدله نشأت گرف

يي حقوق قراردادها و هم505 :9ماده  يع نيز، طرف 77ماده  چنين  اصول اروپا نسيون ب  كنوا
ا، مكلّف ميزيانديده قدامات الزم   از نقض قرارداد ر ال بايد ا احو به اوضاع و  كند كه با توجه 

د، بايد خسارات مزبور را تحمل در غ. جهت كاهش خسارت را انجام دهد ير اين صورت، خو
ه  شود كه  قانون تجارت افغانستان استفاده مي594چنين، از ذيل ماده  هم. نمايد هرگا

د، شرط عدم مسووليت اشي از عدم ) به نفع متعهد(متعهدله ضمن قراردا ات ن نسبت به خسار
اشد، علي بل پيش اجراي تعهد را پذيرفته ب ا بيني بودن  رغم قا خسارت، حق مطالبه آن ر
 قانون مدني افغانستان، چنين شرطي نافذ و 830 ماده 2نخواهد داشت؛ زيرا بر اساس بند 

  . الوفا است الزم
ات قابل 74ماده  به خسار يع نيز، مسووليت متعهد متخلف را محدود   كنوانسيون ب
و براي قابليت پيش پيش دو معيار شخصي و نوعي را به  بيني كرده  صورت جانشين بيني، 

نموده ا : است مطرح  تعهد ر وقوع خسارت ناشي از عدم ايفاي  تعهد به داليل شخصي  ه، م گا
به آن قبول تعهد مي پيش ن  بيني كرده و با توجه  ر انسا ر، چنين نيست بلكه ه كند؛ گاهي ديگ

وع  بگيرد وق احوال حاكم بر قرارداد، قرار  وضاع و  ن شرايط و ا متعارف و معقولي كه در هما
ز . بيني خواهد كرد سارت را پيشخ ين، بر اساس مقررات كنوانسيون خسارت ناشي ا بنابرا

ا  به است كه شخص متعهد در زمان انعقاد قرارداد آن ر بل مطال نقض تعهد در صورتي قا
بل پيش پيش تعارفي قا ن م و يا براي هر انسا اشد  اشد، گرچه شخص متعهد  بيني كرده ب بيني ب

  . 45 باشداي نكرده بيني چنين پيش
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بار نقض  بيني نتيجه زيان  بر اساس كنوانسيون بيع، زمان مطلوب براي قابليت پيش
يي كه طرفين شفاهاً  در قراردادها نعقاد قرارداد،  و زمان ا ن انعقاد قرارداد است،  به (قرارداد، زما

نعقاد آن مي) طور حضوري يا از طريق تلفن ي پردازند، ختم جلسه است و در قراردادهاي به ا
د، به موجب حكم صريح ماده  كه متعاقدين از طريق مكاتبه به انعقاد عقد مبادرت مي ورزن

نعقاد قرارداد، لحظه23 يع، زمان ا نسيون ب اشد  نفوذ قبول مي  كنوا   .ب
ز،  وق افغانستان ني انند ه عقد ب« در حق ثل آن از حيث زمان م يل مما وسيله تلفون يا وسا

ين طرفين حاضر . عقد ب ين غايب به موجب بند 46»شود ميپنداشته .. ين طرف ماده  1 و عقد ب
كننده از قبول طرف   ايجابهشود ك مكاني كامل پنداشته مي در زمان و« قانون مدني 523

بل علم حاصل اشد مقا .كرده ب اساس، بند » .. ب« همان ماده 2و بر  مجرد وصول به ه قبول 
به آن علم حاصل شده  كننده چنان فرض مي ايجاب  از مواد فوق چنين .»استشود كه 

رگرفته و وصول  استنباط مي يه اطالع مورد پذيرش قرا شود كه در حقوق افغانستان نظر
بل اثبات استا اي براي حصول علم قرارداده شده كه خالف اماره   .ش قا

نستان، زمان مطلوب براي  بنابراين، از آن يع و حقوق افغا نسيون ب جا كه بر اساس كنوا
و بيني، قابليت پيش يق در كنوانسيون  به طور دق نعقاد قرارداد است و زمان مزبور   زمان ا

د  نعقا است، در نتيجه، مذاكراتي مقدماتي كه منجر به ا ن تعيين گرديده  حقوق افغانستا
اشد، نمي قرارداد مي ا طي كرده ب ابليت  شود، هرچند روند طوالني ر وب براي ق تواند زمان مطل

لقي شود و هم پيش بط  عد از انعقاد قرارداد نيز، قابليت پيشچنين ب بيني ت بيني اثري در روا
د تي نخواهد بو و متخلّف قراردادي ملزم به جبران چنين خسارا ين نداشته  . 47حقوقي طرف

اساس،  وق«براين  د تصور كند كه از نقض قرارداد خسارت ف ين قراردا ه يكي از طرف العاده  هرگا
د مي و غير مترقبه د؛ زيرا شود، ب اي براي وي ايجا رسان يگر ب ا به اطالع طرف د د اين مطلب ر اي

بل پيش ر قا ر در حالت عادي غي بل  اين ام د هم قا يگر قراردا و براي طرف د بيني است 
ين رو، در صورت نقض قرارداد مسوول جبران آن نمي پيش ر . باشد بيني نيست؛ از ا مثالً اگ

رخانه عدم مطابقت يا عيب يك قطعه اً ي خريد ي كوچك توليد كا وقف كند، يقين ار را مت
است در برابر خريدار مسوول نقض قرارداد  د . فروشنده  اگر فروشنده در حين انعقاد قراردا ولي 

نسته و يا نمي نمي تي را به  دا توانسته بداند كه عيب كاال يا تأخير در تحويل آن چنين خسار
نسيون 74بخش آخر ماده . آورد، مسووليتي نخواهد داشت وجود مي بل  كنوا قلمرو خسارت قا

  .48»كند مطالبه را محدود مي



 

 

  1388 » سرطان

 

  77» شماره مسلسل   16

نسه، هرگاه عدم  چنانچه مالحظه شد، در بعضي از سيستم  همانند مصر و فرا هاي حقوقي 
تعهد باشد، مسووليت  تعهد قراردادي در اثر تقلب، خطاي سنگين و يا تقصير عمدي م ايفاي 

د كليه خسارات اعم از بل پيشوي تبديل به مسووليت قهري گرديده و باي بل   قا بيني و غير قا
نمايد پيش اعده. بيني را جبران  لي مشاهده  اي در كنوانسيون بيع بين ولي چنين ق لمل ا
تقلب . شود نمي و يا  ر عمدي  تعهدله ولو در اثر تقصي به م ه خسارت وارده  در نتيجه، هرگا

تي است كه قابليت پيش تعهد عهدشكن تنها مسوول خسارا اشد، م ن بيني در زم متعهد ب ا
است ا، داشته    .49انعقاد قرارداد ر

ات  براي اثبات ضرورت شرط قابليت پيش بيني ضرر براي تحقق مسووليت مدني و خسار
به، چنين استدالل شده است كه در قراردادها، متعهد تنها مسوول خساراتي است  قابل مطال

ز عهدشكني حاصل مي تعارف امور و به طور طبيعي ا تع كه بر حسب سير م اقدين شود و م
د  يي، باي و استثنا اشي از اوضاع و احوال خاص  د، ولي در مورد مسووليت ن انتظار آن را دارن
رگاه مديون به وسيله  مكان ورود خسارت، تفاوت قايل شد و ه بين علم و جهل متعهد به ا

ر از آن وضع ويژه آگاه شده طلب اشد، مي كا ات ناشي از عهدشكني  ب ن وي را مسوول خسار توا
ني خواهد بود كه در نظر عرف، دانست و  و محدود به ميزا ر اين صورت، مسووليت ا در غي

بل پيش تعارف و طبيعي، . رسد بيني به نظر مي طبيعي و قا ات م به ديگر سخن، در مورد خسار
د، ولي در مورد خسارت فراتر  نماي د خسارات متعهدله را جبران  عهد شكن مسوول است و باي

ت، خواه در بارهاز آن، مسووليت وي منوط به  اعده تراضي طرفين اس ن ضرر، ق ن و ميزا اي  ي آ
لمرو مسووليت قراردادي  به طور ضمني، در ق ين،  ا آگاهي طرف صريحي وجود داشته باشد يا ب

  .50گيرد قرار
وق كامن ين اما در حق و اسناد ب فغانستان، مصر  لمللي پيش  ال، بر خالف حقوق فرانسه، ا ا

ر اين است كه  ته، اعتقاد ب بل پيش«گف ي  بيني بودن، شرط مطالبه در هر دو مسووليت، قا
م ايراد خسارت براي  اي مي خسارت است و تا اندازه ن زيان را مطالبه كرد كه در هنگا توا

بل پيش عامل ر . بيني باشد زيان قا ين تفاوت وجود دارد كه در خسارت قراردادي معيا فقط ا
دي بايد در تفكر نها وارد شده شخصي است؛ يعني خسارت قراردا لمرو تراضي آ  دو طرف و ق

ر . باشد نسان متعارف«ولي در خسارت قهري، معيا چند شخص عامل زيان به  است، هر» ا
اشد   .51»ميزان خسارت، آگاهي نداشته ب

لي كه باقي و به نظر مي حال سوا ين است كه  مانده  رسد طرح آن خالي از فايده نباشد ا
و معيار قابليت پيش است يا شخصي؟ در پاسخ ميبيني يك معيار ن ر براي : توان گفت عي  معيا
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و  قابليت پيش تعارف در آن اوضاع  وعي بوده و داوري انسان آگاه و م بيني ضرر يك معيار ن
تعهد بيني يا عدم قابليت پيش احوال خاص، معيار سنجش است نه پيش . بيني براي م

بل پيش ر قا تي غي بل پيشبيني است كه در منظر عرف  بنابراين، خسار ر قا و غي بيني  نامنتظر 
بل  تلقي شود؛ نه اين احتمال و غير قا ا عدم آگاهي، آن را دور از  كه متعهد در اثر كاهلي ي

د پيش رگا، خياطي كه متعهد شده لباسي با رنگ و طرح ويژه. 52بيني بدان اي  براين اساس، ه
ر8را دوخته و ساعت  ا  صبح فردا به مشتري تحويل دهد، در اثر سهل انگا ي لباس مزبور را ب

ر تحويل  تأخي ك  يك ساعت  و مشتري كه در اثر كوتاهي و تأخير متعهد، از شركت در ي دهد 
يل  ي مهم ورزشي باز مانده، ضمن محروميت از كسب جوايز ارزنده مسابقه بقه، به دل ي مسا

نقدي نيز، بشود؛ خياط  يمه  عدم شركت در آن، محكوم به پرداخت يك ميليون تومان جر
حميل شده است،مزب تعهدله ت ات سنگيني كه بر م ن چنين خسار نخواهد  ور، مسوول جبرا

تعهد كه براي يك فرد متعارف  بود؛ زيرا خسارات مزبور هنگام انعقاد قرارداد نه تنها براي م
تظار نمي بيني نبوده  در همان اوضاع و احوال نيز، قابل پيش اً ان ك  است؛ زيرا عرف رود كه ي

و معموالً چنين تأخيري قابل ساعت تأخير در ت حويل لباسي، خسارت هنگفت به بار آورد 
ت و متعهدله نيز وضعيت ويژه رسانده است، تا وي  اغماض اس به آگاهي متعهد ن ي خويش را 

ن  ف، بتوان او را ملزم به جبرا در صورت تخلّ اشد و  ول تعهد كرده ب ن، قب با توجه به پيامد آ
ات وارده نمود   .خسار

نس يعاما كنوا اصول اروپايي حقوق قراردادها ، هم)74ماده (يون ب و ) 503 :9ماده (چنين 
ين ني ب لمللي اصول قراردادهاي بازرگا ر  ، براي قابليت پيش)4- 4- 7ماده (ا بيني، دو معيا

نموده اشي از نقض تعهد را در  شخصي و نوعي را به صورت جانشين مطرح   و خسارت ن
بل مطالبه مي ا پيشدانند كه شخص  صورتي قا ن ر د قرارداد آ نعقا در زمان ا تعهد  بيني كرده  م

تعارفي قابل پيش ا براي هر انسان م بيني باشد، گرچه شخص متعهد چنين  باشد و ي
نسبت به به ديگر سخن، اسناد مزبور متعهد عهد شكن را تنها . اي نكرده باشد بيني پيش
ت به عنوان نتيج  كه دريخسارا ن انعقاد قرارداد  احتماليهزما  بيني پيشجراي تعهد  عدم ا 
تعارف        مي نست       ميو برحسب جريان عادي امور كرده يا به طور م مسوول  ،بيني كند  پيشهتوا
د مي   .دان

استا سوال ديگري كه قابل طرح مي ا قابليت پيش در همين ر اشد اين است كه آي بيني  ب
ين انعقاد قرارداد كافي است يا ا بل كه  سبب و نوع ضرر هنگام  مقدار و ميزان آن نيز بايد قا

ني حاوي سنگ«بيني باشد؟ مثالً  پيش نگاه راه آهن سپرده  هاي گران چمدا بها براي حمل به ب
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و، جز در موارد حادثه راه آهن تعهد مي. شود مي  به مقصد برساند  ي  كند كه بسته را سالم 
ني و احتراز ناپذير، مسوول تلف و نقص آن است رف. ناگها شود كه  بيني نمي  پيشولي، در ع

ه آهن داده شود به. باري چندين ميليوني به را ز اين راه  ر  بار مي  خسارتي كه ا آيد دور از انتظا
ين سوال مطرح مي. است ين عنوان مي پس، ا ه ا ا ب ا محدود به  شود كه آي توان مسووليت ر

ر؟» ميزان متعارف ارزش خسارت كرد؟   يا خي
بيني سبب و  است در مسووليت قراردادي قابليت پيش در پاسخ سوال مزبور گفته شده 

است، ولي پيش و اجتناب ناپذير  يط مهم مسووليت بوده  ز شرا ر  نوع خسارت يكي ا بيني مقدا
اشد خسارت شرط تحقق مسووليت نمي يي و غير قابل پيش53ب استثنا وع  ؛ زيرا  بيني بودن ن

ت ميان نقض قرارداد و زيان وارده را، ضرر، رابطه ز مسووليت ي سببي تعهد را ا  قطع كرده و م
بل پيش. رهاند مي يي و غير قا نا در به قطع اين  ولي استث بيني ميزان و ارزش ضرر، معموالً قا

د ارتباط و انتساب نمي نماي ات وارده را جبران  است كه خسار   .54باشد، لذا متعهد ملزم 
نصاف حكم مي ال، ا احو تعه البته گاهي با توجه به اوضاع و  ات كند كه م د نسبت به خسار

ز  نكردن متعهد ا يل آگاه  دور از انتظار مسووليتي نداشته باشد و گاهي ديگر مالك به دل
لمداد شده و به دليل اقدام به ضرر خويش،  ر ق و ارزش موضوع قرارداد، مقص وضعيت ويژه 

تعهد نسبت به تمام يا بخشي از مسووليت مي ن  موجب رفع مسووليت از م شود، اما به عنوا
ني از خسارت كرد كه هنگام عقد  ك قاعده كلي نميي توان مسووليت متعهد را محدود به ميزا

است قابل پيش   .55بيني بوده 
يل   پيش از طرفي ديگر، نعقاد قرارداد امكان پذير نيست، به دل بيني ميزان ضرر، زمان ا

رشناسي دقيق مي اين است كه با بررسي و كا بعد از وقوع خسارت  ن توان م كه تنها  يزا
ين كرد توان گفت كه  بيني ميزان خسارت الزم باشد، مي به فرض كه پيش. خسارت را مع

بي آن است كه آن هم با پيش پيش ت، بلكه منظور مقدار تقري بيني  بيني دقيق آن الزم نيس
دست مي د نوع خسارت به  استا در حقوق انگلستان نيز قابليت پيش. 56آي بيني  در همين ر

يط ت لصراحه اعالم گرديده است كه پيشخسارت، جز شرا بيني  حقق مسووليت تلقي شده و با
بل پيش يست كه ميزان آن نيز، قا در حقوق . 57بيني باشد نوع ضرر كافي است و الزم ن

ز ماده  ز، ا بيني علت  شود كه قابليت پيش  قانون تجارت چنين استنباط مي594افغانستان ني
حقق مسووليت قرا انجام تعهد، براي ت ن عدم  و الزم نيست كه طرفين ميزا ردادي كافي است 

نمايند خسارت را نيز، پيش   . بيني 
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  عدم جبران ضرر به طُرُق ديگر) د
ين است كه ضرر  يط ضرر قابل جبران در مسووليت مدني قراردادي ا يكي ديگر از شرا

م مطالبه آن توسط زيان اشد؛ زيرا مزبور هنگا نگرديده ب موضوع ديده، به طريقي قبالً جبران 
ارده، به طريقي جبران شود،  مسووليت مدني، لزوم جبران زيان ه خسارت و رگا وارده است و ه

ز  تفاي موضوع، حكم به لزوم جبران خسارت ني و با ان موضوع مسووليت منتفي خواهد شد 
د تبعاً برداشته مي ز . 58شو به ديگر سخن، هدف از تأسيس اصول مسووليت مدني حمايت ا

تي  و بزيانديدهحقوق  اجرا مي رگرداندن وضعيت او به حال ر قرارداد  ن  است كه اگ شد در آ
نه اين وضعيت قرار مي ت،  وسط  گرف و ازدياد مال ت .  باشدزيانديدهكه ابزاري براي سود جويي 

اشد،  ن شده ب رگاه خسارت وارده قبالً به طريقي كامالً جبرا نديدهاز اين رو، ه  حق مطالبه زيا
ا  ت؛ زيرا با جبران شدن ضرر، ديگر ضرري براي او باقي نميمجدد آن را نخواهد داش ماند ت
  .خواستار جبران آن، شود

اساس گفته شده است كه  ي جبران ضرر را   حق ندارد دو يا چند وسيلهزيانديدهبر همين 
به . 59با هم جمع كند معروف » ي جبران ضرر اصل منع جمع چند وسيله«قاعده مزبور 

است و از بديهيات حق60بوده تصويب61وق در دنياي معاصر  ن   و به همين جهت،  كنندگا
احساس بي كنوانسيون بيع، آن را مسلّم و مفروغ و از ذكر آن  اند و قانون  نيازي كرده عنه تلقي 

اعده در ماده  نستان نيز بر اساس همين ق » تضامن مديونين«تحت عنوان  879مدني افغا
ين متضامن كل«: گويد مي رگاه يكي از مديون له اداء ه  دين را عيناً يا عوضاً و يا از طريق حوا

 اصول 107 :10چنين ماده  ، هم»شوند الذمه شناخته مي نمايد، خود او و ساير مديونين بري
وق قراردادها تحت عنوان  تضامني«اروپايي حق ا «: گويد مي» ايفاي تعهد تعهدات  تعهد ي انجام 

ا تهاتر  ز مديونين تضامني ي ين  توسط طلبتهاتر توسط يكي ا ز مديون كار برعليه يكي ا
است،  ن را نسبت به طلباتضامني ساير مديون كار تا حدي كه تعهد انجام يا تهاتر شده 

ر  در نتيجه، طلب. 62»كند       الذمه مي بري به ساي ندارد دوباره براي مطالبه همان دين  كار حق 
ر اساس اصل مزبور طلب ر نمي مديونين مراجعه كند؛ زيرا ب ن  كا تواند بين چند وسيله جبرا

ني باقي نمياضرر جمع كند، چون با اداء شدن دين توسط يكي از مديون ماند تا  ن، ديگر دي
  . بتوان آن را مطالبه كرد

نستان 891البته مديوني كه دين تضامني را پرداخته است، به موجب ماده   قانون مدني افغا
يي حقوق قراردادها106 :10و ماده  روپا ه اتواند به ساير مديون  مي اصول ا ه انداز ن هركدام ب

ده هم .سهم شان، مراجعه نمايد فغانستان مقرر مي 806 چنين ما ه «: كند قانون مدني ا هرگا
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دون تفويض  د، دين از ذمأ ت63شخصي دين شخص ديگري را ب نماي  ساقط ه مديونديه 
.گردد مي ذمه مديون، داين حق مراجعه» .. اً با سقوط دين از   به وي را نخواهد داشت؛ و منطق

به پرداخت آن باشد تعهد  نده تا مديون م نما   .زيرا ديگر ديني باقي 
لي كه مطرح مي وجه به قاعده مذكور سوا تي كه  بنابراين، با ت ا در صور است، آي شود اين 

يكي از شركتزيانديده يمه كرده باشد،   در  هاي بيمه، سالمت جسمي خويش و يا اموالش را ب
ز  سارت ميپس از وقوع خ افت خسارت ا يمه و دري ز شركت ب تي ا اف ين وجوه دري د ب توان

ن  زيان، جمع كند يا خير؟ هم عامل ا به عنوان كمك به جبرا چنين اگر شخص ثالث مبالغي ر
ر او قرار دهد، آيا عامل د شده، در اختيا ن مي  زياني كه بر وي وار ز  زيا ر را ا د آن مقدا توان

  جبران خسارت كم كند؟ 
است كه در راس رسش گفته شده  ين پ اسخ به ا يمه«تاي پ يا [گذار  بايد ديد آنچه كه ب

ني است مي] شخص ثالث ه : پردازد تحت چه عنوا اگر به عنوان جبران خسارت وارد شده و ب
در محدوده نمايندگي از عامل اشد،  يمه زيان ب ر  اي كه از ب دريافت كرده ] يا شخص ثالث[گ

لغي تواند از عامل نمي ا  مگر اين. 64» مطالبه كندزيان مب تي، كلّيه خسارات وي ر اف كه مبالغ دري
ين صورت، به ميزان خسارتي كه جبران نشده باقي است،    مانده  پوشش ندهد، كه در ا

ا زيانديدهاما اگر وجوهي را كه . 65زيان مراجعه كند تواند به عامل مي  از شخص حقيقي ي
يمه(حقوقي  ثالً شركت ب ب دريافت مي) م ه عنوان جبران خسارت و اداي دين يا به كند 

ز عامل تعهدي  نمايندگي ا يل  به دل لكه به عنوان صدقه يا كمك بشر دوستانه و يا  ن نبوده ب زيا
د، در اين صورت، زيانديدهباشد كه در برابر  تن   ميزيانديده دار ين وجوه مزبور و گرف تواند ب
ن، جمع كرده و براي جبران خسارت  خسارت از عامل د؛ زيرا  به عاملزيا ن نيز، مراجعه نماي زيا

اعانه و كمك د  پرداخت اشخاص ديگر به عنوان  به منظور اجراي قراردا هاي نوع دوستانه و يا 
رفع مسووليت از عامل م  و ايفاي تعهد قانوني،  نكرده و مسووليت وي تا جبران تما زيان 

ات، هم است خسار باقي     .66چنان 
افت وجوه پرداختي توسط شركت ، مبناي حقوقي حق مزبور د67برخي ين دري ر جمع ب

ه بيان كرده بيمه و دريافت خسارت كامل از عامل ا، اين گون نظر زيانديدهاند كه  زيان ر  از نطقه 
رخوردار است زيان نسبت به جبران خسارت، به   حقي در برابر عامل: قانوني از دو حق ب

ين استناد قواعد مسووليت مدني و حقي در برابر شركت بيم ه بر اساس قراردادي كه قبالً ب
استزيانديده يمه منعقد شده  ين، چون .  و شركت ب و زيانديدهبنابرا با منشأ   داراي دو حق 

و  ماهيت متفاوت مي يكي ناشي از قواعد مسووليت مدني با ماهيت جبران خسارت  اشد،  ب
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و ماهيت تعهد قراردادي، مي د بين وجوه پردا ديگري ناشي از قرارداد  ختي توسط شركت توان
ز عامل افت خسارت ا ن جمع كند بيمه و دري ين امر با 68زيا ي  اصل منع جمع چند وسيله« و ا

د؛ زيرا » جبران ضرر و  زيان دريافت نمي  بيش از يك خسارت از عاملزيانديدهتنافي ندار كند 
يي است كه  وجوه پرداختي توسط شركت بيمه در ازاي پرداخت دهها بل از بروز زياندي  ق

استحا به شركت بيمه پرداخته  اساس قرارداد  اقع 69دثه، بر  يمه در و نوعي عقد « و عقد ب
است به عوض  تعهد مي كه بيمه. 70»تعليقي مشروط  ر دريافت حق بيمه، م شود كه  گر در براب

ثه يمه ي زيان در صورت وقوع حاد لغي را ب ار مب تمليك نمايد ب ر،    . 71گذا
وج ين ت لغ  بار عامل يه كه عمل زيانالبته، شركت بيمه حق ندارد با ا زيان موجب پرداخت مب

نديدهبيمه به  ت، به عاملزيا زيان مراجعه كند؛ زيرا سبب پرداخت شركت بيمه، تعهد   شده اس
ن بار عامل قراردادي شركت است نه عمل زيان از طرفي، اقدام مزبور موجب دارا شدن . 72زيا

ز، خواهد غير عادالنه شركت يمه ني   .شد هاي ب
احتاً چنين وضعيتي پيشگرچه  نسيون بيع صر لح  در كنوا بيني نشده و شايد به قوانين صا

اشد، ولي بر اساس معيار مذكور در باال مي ر شده ب در قراردادهاي : توان گفت داخلي واگذا
ه حق دريافت وجوهي كه توسط اشخاص حقيقي  رگا ز، ه يع ني ات كنوانسيون ب مبتني بر مقرر

وقي پرداخت مي اقض قرارداد، داراي منشاي واحد بوده شود ب يا حق ا حق دريافت خسارت از ن
اشند،  ين وجوه مزبور و دريافت خسارت جمع   نميزيانديدهو ماهيتاً تفاوتي نداشته ب تواند ب

است؛ زيرا به موجب . كند ن را پوشش نداده  ني كه وجوه مذكور آ اصل منع «مگر به ميزا
له جبران ضرر ين چند وسي ن ، نمي»جمع ب بار خسارت توا  در ازاي خسارت واحد چند 

  .دريافت كرد
و ماهيت  در صورتي كه حقوق مزبور هر كدام داراي منشاي مستقل و مختص به خود بوده 

نعي مواجه نخواهد بود ين آنها با هيچ ما اشند، جمع ب در نتيجه، . متفاوت از ديگري داشته ب
يمه  عليزيانديده يمه از ب به موجب مواد تو گزار، مي رغم دريافت حق ب بعد 74اند   به 

يع جبران كامل خسارت د نيز،  به شمول خسارت عدم كنوانسيون ب ا از ناقض قراردا النفع ر
نمايد   .مطالبه 

اردادي: گفتار دوم   وجود تقصير قر

ر،  نظريه تقصي ، در مسووليت قهري، تقصير )73در مبحث مباني مسووليت مدني(بر اساس 
و براي  ين خسارت وارده ركن اساسي مسووليت بوده  بطه سببيت ب تحقق مسووليت، وجود را

رسش مطرح مي. زيان ضروري است و تقصير عامل ين پ د  حال در مسووليت قراردادي نيز ا شو
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ين  كه  كه آيا صرف عدم انجام تعهد در تحقق مسووليت ناشي از عهدشكني كافي است يا ا
ت شود، وي، در پروسه شود كه ثاب مسووليت متعهد عهد شكن هنگامي محرز و محقق مي

تكب تقصير نيز شده است؟    عدم انجام تعهد مر
رسش مزبور سعي مي به پ اسخ  د براي درك بهتر آن، ابتدا مفهوم تقصير در  در راستاي پ شو

بعدي  بند الف، بررسي شده سپس مباحث چون لزوم تقصير و نحوه ي اثبات آن، در بندهاي 
رگيرد قّه قرا   .به تفصيل مورد مدا

  هوم تقصيرمف) الف
ني لغت شناسان، واژه دن از «: ي تقصير را در معا سستي كردن، كوتاهي كردن، باز مان

د توانايي بر انجام آن و هم ا وجو م كاري ب چنين در معاني  چيزي و خودداري كردن از انجا
لغوي  . 74برند كار مي به» سهو، غفلت، خطا، گناه و جرم ن معناي  اً در هما در فقه نيز غالب

همارك به و فقها در عقود اماني  اجاره تقصير را مبناي مسووليت  رفته  چون وديعه، عاريه و 
فغانستان گرچه واژه. 75دانند متعهد مي است  ي تقصير به طور واضح تعريف نشده  در حقوق ا

ز قانون مدني د مختلف ا ا بررسي موا ثالً مواد(ولي ب ، 1238، 1087، 776، 388، 119:م
.)  و1471، 1359 640، 596، 549:به عنوان مثال مواد(رت و تجا.. .)  و857 ،843، 781، كه ..
باط مي ي تقصير در آن به كار رفته واژه است، چنين استن در حقوق » تقصير«شود كه   

لغوي خويش يعني كوتاهي،  و به همان معناي  نده  لغوي خود دور نما ز معناي  افغانستان ا
نگاري، سستي، غفلت و خودداري كردن از ا سهل و ا نجام كاري با وجود توانايي بر انجام آن 
دف واژه تفريط، به كار رفته هم و در اصطالح حقوق مدني، . 76است چنين در برخي موارد مترا

ن منع شده است  نجام آ تكاب عملي كه از ا ن است يا ار نجام آ ترك عملي كه شخص ملزم به ا
ر   به تفريط تعبير ميگويند كه از جزء اول به تعدي و از جزء دوم را، تقصير مي شود و تقصي

است تعدي و تفريط و عمد و غير عمد    .77اعم از 
ين  با توجه به تعريف لفي كه در مورد مفهوم تقصير ارايه شده است، ا ها و تفسيرهاي مخت

ا مفهوم آن در  وم تقصير در حوزه مسووليت قراردادي ب پرسش قابل طرح است كه آيا مفه
ي د،  ن بوده و به معناي كوتاهي، سهلمسووليت خارج از قراردا احتياطي،  انگاري، بي كسا

است، يا اين ابل نكوهش  تفريط و عمل غير قانوني و ق كه تقصير در مسووليت  غفلت، تعدي و 
تفاوت از مسووليت قهري مي اشد قراردادي داراي مفهوم م رفتاري . ب ا همان  به ديگر سخن، آي

ر ش كه در حوزه مسووليت قهري، تقصير تلقي مي لمرو مسووليت قراردادي نيز تقصي ود در ق
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ه متفاوت بوده و در هركدام معناي ويژه است يا اين تقصير در اين دو حوز ي  كه مفهوم 
اخويش را دارا   ست؟ 

به وجود آمده ه متفاوت  دگا   :است  در راستاي پاسخ به اين پرسش دو دي
است- 1 د، خود، تقصير  اجراي قراردا   . عدم 

ين نظريه  طرف به 78كه در رأس آنها پالنيولداران ا ر را  تقصي نسوي قرار دارد،   حقوقدان فرا
ف از اجراي تعهدي كه شخص بر عهده دارد« ر : گويند تعريف كرده مي» تخلّ تقصي عهدشكني 

اشد يا قرارداد است اعم از اين ؛ زيرا قانون همگان را مكلف 79كه تعهد مزبور ناشي از قانون ب
رفتار نمود به ديگران زيان نرسانندنموده كه با احتياط  بي. ه و  ين،  ين حكم  بنابرا توجهي به ا

همانند تخلف از اجراي قرارداد، نقض عهد بوده و موجب تحقق مسووليت مدني  قانوني 
ين اساس، نفس نقض عهد و تخلّف قراردادي، خود، . شود مي ن » تقصير«بر ا ه بر آ بوده و عالو

تقصير عهد شكن، نمي ه اثبات  ف . باشد نيازي ب به ديگر سخن، براي تحقق مسووليت متخلّ
ر زيانديدهقراردادي، اثبات عدم ايفاي تعهد توسط  است و نيازي نيست كه وي عالوه ب ، كافي 

ند» تقصير«اثبات نقض قرارداد،  ه اثبات برسا ن را، نيز، ب بنابراين، همين قدر كه عدم . ناقض آ
تعهد ز آن منسوب به م اشد اجراي قرارداد و خسارات ناشي ا هرچند وي مرتكب تقصيري  ب

ز نشده و هم اشي ا ات ن و بايد خسار اشد، مسوول است  رفتار كرده ب چون انسان متعارف 
تي مي نمايد و فقط در صور ن  عهدشكني خويش را جبران  ز جبرا ت رهيده و ا ز مسوولي تواند ا

بل احترازي كه وي در آن دخيل  ر قا خسارت معاف شود كه ثابت كند، عامل خارجي غي
است ز اجراي تعهد شده    .80نبوده مانع ا

يست و متخلف قراردادي  ر كافي ن تقصي ز مسووليت اثبات عدم  يي ا به ديگر سخن، براي رها
ز بي زي فراتر ا ز  به چي اشي ا تعهد، ن د يعني بايد ثابت كند كه عدم ايفاي  تقصيري نياز دار

رج از اراده او كه وي در آن نقشي نداشته، بوده است  730همين اساس ماده بر . سببي خا
به«: دارد قانون مدني افغانستان مقرر مي ا  ∗هرگاه متعهد نتواند وجي را در مورد عقد عيناً ايف

ب ا از مدت معينه  ا اجراي وجيبه ر د، محكمه ميه نمايد ي ن  تأخير انداز او حكم ضما تواند عليه 
د ين. را صادر نماي ا ت مگر ا مكان وفاء ي اجراخير اكه ثابت گردد كه عدم ا ز ، وجيبهيدر  اشي ا  ن

چه مالحظه مي.»است  نبودهسببي بوده كه وي در آن دخيل  ين ماده   چنان اساس ا شود بر 
ين كه متعهد  صرف عدم اجراي تعهد يا تأخير در انجام آن، موجب مسووليت است، اعم از ا

يي از مسووليت، اثبا ت قوه متخلف مرتكب تقصير شده يا نشده باشد و تنها راه نجات و رها
اهره را موجب سقوط تعهد 960ماده چنين  هم. قاهره است د قوه ق ز، تنها وجو  همان قانون ني
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وفا به تعهد به سببي«: گويد دانسته مي  نمايد، كه  رگاه مديون ثابت  و  ه كه خارج از اراده ا
اگر تخلف   با دقت در اين ماده معلوم مي.»گردد مي ناممكن شده، تعهد ساقط ،بود شود كه 
است، قرا اشي از سبب خارج از اراده متعهد باشد، باز هم تقصير قراردادي قابل تحقق  ردادي ن

تقصير متعهد و خسارت وارده كامالً قطع  ولي چون با وجود قوه قاهره رابطه سببيت بين 
است، مسووليت قراردادي محقق نمي   . شود شده 

و عاريه ك يعه  ه، ود اجار ز قراردادها همانند  به گرچه در برخي ا نها تعهد  تعهد در آ ه موضوع 
ر 81وسيله مكان پذي  است، اثبات عهدشكني و عدم انجام تعهد جز با اثبات تقصير متعهد، ا
فغانستان1614و 1471، 1371مواد (نيست شود كه  ولي اين امر موجب نمي)  قانون مدني ا

تعهد، اثبا يفاي  ه بر اثبات عدم ا ت تقصير متعهد چنين پنداشته شود كه در موارد مزبور، عالو
و 82نيز الزم است به نتيجه معموالً انجام كار معين  وع تعهدات برخالف تعهدات  ين ن ؛ زيرا در ا

و صرفاً متعهد مي. شود ي خاص بر عهده متعهد نهاده نمي نتيجه به طور  بلكه ا شود كه 
به  و با توجه  ز مال، تالش كند  يعني مراقبت ا نظر  امين متعارف در راه رسيدن به هدف مورد 
ين است كه وي به تعهد خود عمل كرده و علي اعتماد بودن متعهد، ظاهر ا رغم آن،  و قابل 

تواند ادعاي خسارت كند كه ثابت   فقط در صورتي ميزيانديدهلذا . خسارت وارد شده است
نگرفته و خسارت وارده ناشي از تقصير متعهد  تعهد به طور شايسته انجام    .83است نمايد 

د   ادامه دار
                                                 

تهران، بي. 1 تهران، دانشگاه  مه،  غت نا ر، ل  .ش، حرف ميم1339ا، چ دهخدا، علي اكب
  . همان. 2
زدهم، . 3 نولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سي جعفر، ترمي  .642ش، ص1382جعفري لنگرودي، محمد 
اول، .  4 ر، چاپ  ادگست تهران، نشر د مدني،  يت  ول مسئ  .15 ش، ص1378قاسم زاده، مرتضي، مباني 
يشين، ص.  5 نولوژي حقوق، پ  . 642جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمي
تهران، نشر ميزان، چاپ اول، .  6 مدني،  يت  و، علي رضا، مسئول  .22ش، ص1385باريكل

تهران، شركت انتشار، چاپ سوم، .  7 ادها،  قواعد عمومي قرارد ان، ناصر،  وزي  .146، ص4ش، ج1380كات
يشين، ص.  8 نولوژي حقوق، پ .643جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمي   
 .همان.  9
يدي، مهدي،. 10 تشارات مجد، چاپ سوم، شه ان، ان عهدات، تهر ار قراردادها و ت مدني ـ آث  .79ش، ص1386 حقوق 
ام. 11 يان، ناصر، الز وز تشار، چاپ هفتم، : هاي خارج از قرارداد كات ركت ان ري، تهران، ش ؛ 278، ص1ش،  ج1386ضمان قه

ادي، قم، پژوهشگاه علوم و  ارد وليت مدني قر باني مسئ ش، 1385فرهنگ اسالمي، چاپ اول، وحدتي شبيري، سيد حسن، م
 . 80ص
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يع بين. 12 ون ب نوانسي خسارت نقض قرارداد در ك جبران  ان، مجله  قاسمي، محسن، المللي كاال، حقوق ايران، فرانسه، مصر و لبن
ين(حقوقي خدمات حقوقي ب يه دفتر   .144ش، ص1384، سال، 32المللي جمهوري اسالمي ايران، شماره  نشر

و، علي رضا،. 13 تهران، نشر ميزان، چاپ اول، باريكل مدني،  يت  حسن، مباني 70ش، ص1385 مسئول بيري، سيد  ؛ وحدتي ش
اردادي، پيشين، ص يت مدني قر ول .80مسئ . 

ين. 14 بازرگاني ب ادها  ارد مللي نوري، محمد علي، اصول قر انش، چاپ اول، )ترجمه(ال تهران، گنج د  .232ش، ص1378،
ي، بهروز و همكار، اصول قرارداد. 15 يناخالق مللي هاي تجاري ب يق(ال تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش)ترجمه و تحق هاي  ، 

 .295ش، ص1385حقوقي شهر دانش، چاپ دوم، 
چاپ سوم، . 16 روشي اسالمي،  ان، كتاب ف ي، تهر 1امامي، حسن، حقوق مدن  .580، ص1ش، ج340
ون المدني الجديد، ترجمه . 17 قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال ادمرزي و همسنهوري، ع م،  مهدي د قم، دانشگاه، ق كار، 

اول،   .500، ص1ش، ج1384چاپ 
 .همان. 18
مس. 19 يشل،  تهران، نشر حقوقولور راسا، م ي، ترجمه، محمد اشتري،  يت مدن ان چاپ اول،  ول  .110ش، ص1375د

خاطر ناشي از عمل نكردن ترمز، ضرر به نظر مي. 20 يشاني  تشويش و پر خالف ضرر فعلي و مسلّم ب) معنوي(رسد  وده و بر 
به است  . احتمالي قابل مطال

يشين، ص. 21 يشل، پ  .111لور راسا، م
ادمرزي و هم. 22 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، سنهوري، ع ، 2ج كار، پ

ام100ص ان، ناصر، الز وزي يشين، ج ؛ كات از قرارداد، پ خارج  يان، 283، ص1هاي  زدان علي رضا، حقوق مدني ـ قواعد ؛ ي
تهران، نشر ميزان، چاپ اول،  ـ،  مدني  يت  ول يت مدني، 200، ص1ش، ج1386عمومي مسئ حسين قلي، مسئول حسيني نژاد،  ؛ 

اول،  مجد، چاپ   .79ش، ص1377تهران، مجمع علمي فرهنگي 
ي، بهروز و همكار، پيشين، ص. 23 ازرگان293اخالق ادها ب وري، محمد علي، اصول قرارد يشين، )ترجمه(المللي ي بين؛ ن ، پ

 .232ص
ام. 24 يان، ناصر، الز وز تعيين خسارت در قراردادها و 282، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين، ج كات ي، قاسم،  بان ؛ شع

طالعات، چاپ اول،  تشارات ا ان ان  .274ش، ص1385تعهدات، تهر
يشين، صص. 25 ادي، پ يت مدني قرارد ول مسئ اني  حسن، مب  .81 – 82وحدتي شبيري، سيد 
جواهر مي. 26 حب  يند مرحوم صا قد يقال«: فرما مل : نعم  مام عمله المحت بل إت مالك ق فسخ ال مل و  العا باالجرة فيما لو عمل 

به،  عتبار احترام عملهحصول الربح  كالم، بي. »...با ال محمد حسن، جواهر  السالمية، چاپ، سوم،  نجفي،  ارالكتب ا جا، د
 .389، ص26ش، ج1367

ن. 27 يان،  وز امكات  .286، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين، ج اصر، الز
28. Potteir 

5 ـ 584، صص 1امامي، حسن، پيشين، ج. 29 الزام81 ان، ناصر،  توزي يشين، ج ؛ كا خارج از قرارداد، پ ؛ وحدتي 286، ص1هاي 
مس حسن، مباني  يشين، صوشبيري، سيد  يت مدني قراردادي، پ يشين، ص83ول اسا، ميشل، پ ور ر  .111؛ ل
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مدني فرانسه مي1151سمت اخير ماده ق. 30 قانون  يد   فاً شامل آن... «: گو مستقيم عدم  چه كه نتيجة بي خسارات صر واسطه و 
ود اجراي قرارداد است خواهد مدني فرانسه مواد»ب انش، )ترجمه( 1101ـ 1386: ؛ محمد علي نوري، قانون  تهران، گنج د  ،

اول،   .25ش، ص1380چاپ 
ماده 1بند . 31 ون221  ان خسارت عدم ق خسارات با شمول  يه  ان كل به جبر ادي  ارد تخلّف قر النفع،    مدني مصر، ضمن الزام م

ان«: گويد مي ين آن مي چن به تعي قاضي مبادرت  اشد،  يين نشده ب قانون تع مطابق نص  خسارت در عقد يا  يد چه ميزان  ... نما
ين يعي مشروط بر ا ور نتيجه طب خسارت مزب ع] اثر مستقيم[كه  فاي ت به آن باشدعدم اي تأخير در وفاي  .هد يا  چه  چنان» ..
ان است كه اثر مستقيم نقض  مالحظه مي قابل جبر از تخلف قراردادي زماني  خسارت ناشي  شود در حقوق مصر نيز 
اد باشد يش. قرارد مطالعه ب مدني الجديد، ترجمه : ك.تر ر براي  رح القانون ال وسيط في ش اق احمد، ال الرز سنهوري، عبد
 .136ـ 137، صص2ج كار، پيشين، ي و هممهدي دادمرز

يشين، ص. 32  .154قاسمي، محسن، پ
يع بين. 33 ان، حقوق ب حسين و همكار اول،  صفايي،  ان، چاپ  تهر تشار و چاپ دانشگاه  تهران، مؤسسه ان ش، 1384المللي، 

 .287ص

فسيري بر حقوق بيع بين288همان، ص. 34 روهي از نويسندگان، ت تهران، گنج دانش، المللي، ترجمه مهراب دارا ؛ گ ب پور، 
اول،   .84، ص3ش، ج1374چاپ 

يشين، صص. 35  .155 ـ 156قاسمي، محسن، پ
ادمرزي و هم. 36 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، ج سنهوري، ع ، 2كار، پ

 .10ص
يشين، ص. 37 ادي، پ يت مدني قرارد ول مسئ اني  حسن، مب  .239وحدتي شبيري، سيد 
ون مدني فرانسه مواد. 38 ادي بطوركلي و الزامات بدون قرارداد از قان ارد عهدات قر ـ 1386: نوري، محمد علي، عقود و ت

يشين، ص)ترجمه(1101  .24، پ

يش. 39 عه ب ادمرزي : ك.تر ر براي مطال مدني الجديد، ترجمه مهدي د قانون ال رح ال اق احمد، الوسيط في ش بدالرز سنهوري، ع
يش و هم به بعد503، ص1ين، جكار، پ  . 

بدالخالق. 40 ي، ع اروپايي حقوق قراردادها)نگارنده(قاسم ان، شماره )ترجمه(، اصول  ، 4 و 3، مجله مطالعات حقوقي افغانست
مستان   .304ش، ص1385سال اول، پائيز و ز

ين. 41 بازرگاني ب ادها  ارد مللي نوري، محمد علي، اصول قر يشين، ص)ترجمه(ال 2، پ عه بي34 خالقي، : ك.تر ر ش؛ براي مطال ا
يشين، صص   .298 ـ 298بهروز و همكار، پ

رزي و هم. 42 مهدي دادم ون المدني الجديد، ترجمه  رزاق احمد، الوسيط في شرح القان بدال  .504، ص1كار، پيشين، ج ، ع
يش. 43 قابل پ يسي و همكار، لزوم  محمد ع بين تفرشي،  يع  قض قرارداد در كنوانسيون ب المللي  بيني بودن ضرر ناشي از ن

نامه، شماره ) 1980مصوب (كاال بازرگاني، فصل مة   .56، ص1382، سال 29و حقوق ايران، پژوهشنا

تجارت594ماده (گرچه در اين ماده. 44 قانون  يش)   يت پ مان قابل خسارت اشاره به ز ند دوم ماده  اي نشده بيني  است، ولي در ب
انون مدني افغانستان تحت عنوان1499 صاحب كار« ق يب  عقاد قرارداد« عقد مقاوله، صراحتاً در» وجا به عنوان » زمان ان
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يش«زمان ين گرديده» بيني قابليت پ مالي، تعي خسارات احت نايي و  خصوصيت عقد مقاوله  حوادث استث يل عدم  به دل است كه 
يش: توان گفت مي يت پ ابل وب براي ق مام عقود زمان مطل اد مي در ت ارد انعقاد قر مان  اشد بيني خسارت، ز  .ب
يشبر. 45 عه ب يشين، ص: ك.تر ر اي مطال به بعد156قاسمي، محسن، پ   

فغانستان524ماده . 46 مدني ا ون  قان  . 

يشين، ج. 47 از نويسندگان، پ يش87، ص3گروهي  قابل پ زوم  يسي و همكار، ل محمد ع رشي،  قض   ؛ تف بيني ضرر ناشي از ن
ون بيع بين اد در كنوانسي مه، شماره و حقوق ايران، پ) 1980مصوب (المللي كاال قرارد نامة بازرگاني، فصلنا ، سال 29ژوهش

ص1382  .60ش، 
يشين، ص. 48 ان، پ حسين و همكار  .288صفايي، 
يسي و همكار، پيشين، ص. 49 محمد ع  .56تفرشي، 
يشين، ج. 50 ادها، پ ارد قواعد عمومي قر يان، ناصر،  وز  .256 ـ 257، صص 4كات
ادي، پ. 51 يت مدني قرارد ول مسئ اني  حسن، مب  .240يشين، صوحدتي شبيري، سيد 
ام. 52 يان، ناصر، الز وز يشين، ص301، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين، ج كات زدانيان، علي رضا، پ ؛ سنهوري، 296؛ ي

ادمرزي و هم ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش الوسيط  رزاق احمد،  بدال يشين، ج ع  - 506، صص 1كار، پ
505. 

 

حسين و هم. 53 يشين، صفايي،  ان، پ يشين، ج294 صكار روهي از نويسندگان، پ  .85، ص3؛ گ
يشين، ج. 54 ادها، پ ارد قواعد عمومي قر يان، ناصر،  وز  .261، ص4كات
 .همان. 55
يشين، ص. 56 ان، پ حسين و همكار  .289صفايي، 
 .292همان، ص. 57
و، علي رضا، پيشين، ص. 58  .81باريكل
ام. 59 يان، ناصر، الز وز  .290، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين، ج كات
يشين، ص. 60 ادي، پ يت مدني قرارد ول مسئ اني  حسن، مب  .85وحدتي شبيري، سيد 
يشين، ص. 61  .152قاسمي، محسن، پ
بدالخالق، اصول اروپايي حقوق قراردادها. 62 ي، ع يشين، ص)ترجمه(قاسم  .307، پ
عد از . 63 ون ب مدي نده به  رداخت كن ون و بدون آن، در حق رجوع پ مدي با تفويض  ين  خت د رداخت دين، ظاهر تفاوت پردا پ

ند . شود مي موجب ب خويش را به شخص ديگري تفويض كرده و 805 ماده 1به  ون دين  مدي  قانون مدني افغانستان، هرگاه 

قايم مقام طلب يه دين  از تأد ور بعد  ته و مي حواله دهد، شخص مزب به  كار اصلي قرارگرف ون مطال مدي ين مزبور را از  ند د توا
ان. نمايد چن ين ت ولي  يل ماده چه چن اشد، به موجب ذ ته ب ون صورت نگرف مدي جانب  رداخت 806فويضي از  مدني، پ قانون   

مديون را ندارد ين، حق رجوع به  خت د ين، متبرع شناخته شده و بعد از پردا لوم  مگر اين. كننده د كه از شواهد و قرائن مع
يا اين رداخت كننده نيز موجود بوده و  مصلحت پ ين  خت د ردا استكه ا شود كه در پ اشته  رع ند قصد تب صالً   .و ا

مس. 64 اني  حسن، مب يشين، صووحدتي شبيري، سيد  يت مدني قراردادي، پ  .86ول
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ور راسا، ميشل، پيشين، ص87همان، ص. 65  .113 ؛ ل
ادمرزي و هم. 66 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، ج سنهوري، ع ، 2كار، پ

يت مدني قراردادي، پيشين، ص ؛ وحدتي 199ص مسئول حسن، مباني   .85شبيري، سيد 
ادمرزي و هم. 67 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، ج سنهوري، ع ، 2كار، پ

اسا، ميشل، پيشين، ص196ـ197صص ور ر يش113؛ ل مدني قراردادي،  پ ري، سيد حسن، مباني مسئوليت  ين، ؛ وحدتي شبي
 .87ص

و، علي رضا، پيشين، ص. 68  .81باريكل
ادمرزي و هم. 69 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، ج سنهوري، ع ، 2كار، پ

يشين، ص197صص يشل، پ ور راسا، م  .113؛ ل
يشين، ص. 70 ادي، پ يت مدني قرارد ول مسئ اني  حسن، مب  .87وحدتي شبيري، سيد 
 .همان. 71
ادمرزي و هم. 72 ون المدني الجديد، ترجمه مهدي د قان رح ال في ش رزاق احمد، الوسيط  بدال يشين، ج سنهوري، ع ، 2كار، پ

 .197صص
مل. 73 به اين پرسش كه چرا عا يت مدني و در پاسخ  بحث مبناي مسئول خسارات زيان در م يد  با ان  يد،  زي ما يده را جبران ن د

رح شده ند از چند نظريه مط اد :است كه عبارت استن حق و نظريه  يه تضمين  يه مختلط، نظر خطر، نظر يه  قصير، نظر  نظريه ت
ار مختصر خارج است وشت حوصله اين ن فصيل آن از  يش. عرفي كه در شرح و ت مطالعه ب عبدالخالق : ك.تر ر براي 

ين)نگارنده(قاسمي يع ب ون ب انسي ان و كنو حقوق افغانست يت مدني در  مسؤل اني نظري  ال، مج ، مب مللي كا عات حقوقي ال له مطال
ان، شماره  1افغانست ابستان 0 9 الي 45ش، صص 1387، سال سوم، ت 2. 

ان، . 74 تهران، انتشارات دانشگاه تهر مه فارسي،  ر، لغت نا  .842-843ش، حرف ت، ص1339دهخدا، علي اكب
نةالعلم، چاپ . 75 م، مدي نهاج الصالحين، ق القاسم، م حسيني135، ص2ق، ج1410، 28خويي، ابو عد؛  به ب  سيستاني، سيد علي،  

اول،  چاپ  تشارات آيت اهللا سيستاني،  ين الدين بن علي 194، ص2ق، ج1316منهاج الصالحين، قم، ان ي، ز يد ثان ؛ شه
ي، چاپ اول،  مؤسسه معارف اسالم ي، مسالك االفهام، قم،  ين الدين 171، ص5ق، ج1414العامل يد ثاني، ز  به بعد؛ شه

بهية روضة ال ي، ال رح (الجبعي العامل اوري، چاپ اول، )لمعهش تشارات د  .260، ص4ق، ج1410، قم، ان
ال ماده . 76 ان مث پس از آن1238به عنو مدني افغانستان  ون  قان نسته مي   ركاء را امين دا زد ...«: گويد كه ش مال شركت در ن

مس. شريك حكم امانت را دارد لف شود، شريك مذكور  تجاوز شريك ت قصير يا  اخته ول شنودر صورتي كه مال بدون ت
ماده  ، و هم»...شود، نمي يعه مي1614چنين در  ورد مال ود من از «: گويد  در م رنده ضا عت گي يعه امانت است و ودي مال ود

تن آن نمي اشد بين رف به وجود  مگر اين. ب عت گيرنده در حفاظت آن  قصير ودي تجاوز يا ت تن آن در اثر  ين رف از ب كه 
اشد آمده ر«شود  چه مالحظه مي چنان. »ب ته» تقصي ناي تفريط بكار رف وق در مع اد ف  . است در مو

زدهم، . 77 تهران، گنج دانش، چاپ سي وژي حقوق،  نول نگرودي، محمد جعفر، ترمي  .175ش، ص1382جعفري ل

78. Planio l 

ام. 79 يان، ناصر، الز وز نتشار، 339، ص1هاي خارج از قرارداد، پيشين، ج كات ان، شركت ا اعد عمومي قراردادها، تهر  و قو
يشين، ص174، ص4ش، ج1380وم، چاپ س يت مدني قراردادي، پ ول اني مسئ  .93؛ وحدتي شبيري، سيد حسن، مب
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يشين، ص. 80 عهدات، پ ادها و ت ارد ثار قر مهدي، آ  .252همان؛ شهيدي، 
به ∗ عهد: وجي  يعني ت

به . 81 بندي  قسيم  به نتيجه«تعهدات در يك ت ات  له«و » تعهد به وسي ت. شوند تقسيم مي» تعهدات  له، منظور از  عهد به وسي
تيجه معين است  به يك ن تاي نيل  تالش در راس قانون، متعهد ملزم به سعي و  يا حكم  تعهداتي است كه بر اساس قرارداد 

ون،  ان اساس قرارداد يا حكم ق عهداتي است كه بر  يجه، ت به نت تعهدات  يا نه و منظور از  يد  خواه نتيجه مزبور به دست بيا
ين  مشخص و مع نتيجه  به  يده استرسيدن  تحميل گرد ورد نظر، . بر متعهد  يجه م به نت يابي  يجه، عدم دست  به نت عهد  در ت

حساب  تقصير تلقي مي قصير به  يجه، ت به نت عارف در راه رسيدن  له عدم تالش مت عهدات به وسي حالي كه در ت شود در 
يد مي مدني الجديد، ترجمه مهدي(آ ون ال رح القان وسيط في ش اق احمد، ال بدالرز رزي و همسنهوري، ع يشين،   دادم كار، پ
يان، علي479، ص1ج يشين، ج ؛ يزدان ـ، پ مدني  يت  اعد عمومي مسئول مدني ـ قو .137، ص1رضا، حقوق  ( 
يشين، ج. 82 ادها، پ ارد قواعد عمومي قر يان، ناصر،  وز  .175، ص4كات
 .همان. 83



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

   
  
  
  
  

تح  ن و جمع آن اضرار است) را(و ) ضاد(ضرر به ف به معناي زيا   .در لغت 
ز آزار يا نقصان وكاستي ناخوش آيندي است كه در يكي از  در اصطالح فقه و حقوق عبارت ا

نج گانه    .)1(شود حاصل مي) جان، مال، دين  عقل و آبرو(ضروريات پ
ا ر ميبه اساس تعريف ديگر  ضرر در مع   :رود ني ذيل به كا

به «) الف ه به صورت ضرب و جرح باشد خواه  صدمه جاني زدن به خود و ديگري، خوا
  .صورت قتل

لطمه زدن به حيثيت خود) ب به حيثيت ديگران و    .تجاوز 
يگران) ج   .تعرض به ناموس د
و خيانت ) د ز به مال غير مانند غصب  و تجاو اقص كردن اموال خود و ديگران  در اتالف و ن

  .امانت و اختالس

                                                  
  .1264 دانشنامه حقوق خصوصي، جلد اول،  ص - 1

 ضرر مفهوم حقوقي 

 محمد عثمان ژوبل آنو انواع 
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ع آن و انوا   مفهوم حقوقي ضرر 

مانند قطع ) النفع عدم(ممانعت از وجود نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است ) هـ
د درختان ميوه وفه دارن  همين داشتن شگوفه مقتضي دادن ميوه است و ميوه ،اي كه شگ

  . )2(»دهد منفعت درخت را تشكيل مي
ركان مسووليت مدني به شمار مي يد  موجوديت ضرر يكي از ا زيرا هدف از قواعد مسووليت آ

مدني جبران ضرر است و براي تحقق مسووليت در همه حال وجود سه عنصر ذيل ضروري 
  :باشد مي
   وجود ضرر؛- 1
انبار؛ و- 2   ارتكاب فعل زي

د شده است- 3 ين فعل شخص و ضرري كه وار  . رابطه سببيت ب

 جا كه نقصي در هر«: توان چنين خالصه كرد با رعايت مطالب فوق مفهوم ضرر را مي
دست برود يا به سالمت و حيثيت و عواطف شخص  اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از 

  .)3(»گويند ضرري به بار آمده است اي وارد آيد  مي لطمه

  اقسام ضرر
ر ذيل است هاي مختلف داراي انواع و اقسام مي ضرر از ديدگاه هم آن قرا   :باشد كه ا

از نگاه موضوع- 1    انواع ضرر 

دي، ضرر معنوي و ضرر بدني تقسيم شده : در اين تقسيم ضرر به انواع اقتصا لي و  ضرر ما
  .است

لي ال مانند سوختن «:  مقصود از ضرر ما اعيان امو تن  زياني است كه در نتيجه از بين رف
يكه احداث فابر انند  ال م رزش امو اكاهش ا ن، ي امالك مجاور  خانه و كشتن حيوا از ارزش  اي 

  .»بكاهد
ري از فزوني آن، به هر «: توان گفت خالصه ميبه طور يي شخص و جلوگي ز دارا كاستن ا

و است بي «: و به عبارت ديگر» عنوان كه باشد، اضرار به ا ته قابل ارزيا ه آنچه از دست رف هرگا
لي است رسد، ضرر ما لي ب ـقوق ما به ح   .»به پول باشد و صدمه 

لي كه به شخص مي ر از ب«رسد ممكن است  ضرر ما ز در اث لي باشد اعم ا عين، (ين رفتن ما
ا ) منفعت يا حق   .به ميان آيد» در نتيجه از دست دادن منفعتي(ي

                                                  
  .3319،  اصطالح شماره 415 ترمينولوژي حقوق، ص - 2
  .242-239 كاتوزيان، مسووليت  مدني، ج اول، قواعد عمومي، صفحات - 3
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ضرر معنوي آن است كه به منافع عاطفي و غير مالي صدمه وارد شود مانند احساس درد  
تن آبرو، حيثيت، آزادي و ايجاد شرمساري رنج جسمي و رف ين    .هاي روحي، از ب

  :پ  تقسيم گرديده استاضرار معنوي به دو گرو
زبان عرف عبارت از ) الف اضرار مربوط به حيثيت و شهرت يا طور خالصه آنچه در 

يي شخص«   .آيد به حساب مي» سرمايه يا دارا
به عواطف و) ب ايجاد تالم و تاثر روحي كه شخص، با از دست دادن عزيزان خود « لطمه 

آنان مي و رنج    .»بيند با مالحظه درد 
وي به اين مناسبت است كهتقسيم اضرار  ترديد  هاي رواني  بيشتر در مورد لطمه«: معن

است كه بتوان زيان  ول ارزيابي وجبران كرد)  ضرر(شده  به پ   . »را 
و از جمله اضراري به حساب  د گردد  ن وار انسا ت كه به جسم و بدن  ن اس ضرر بدني آ

وع قبلي  مي ــم قراردارددر ارتب) ضرر مالي و ضرر معنوي(آيد كه ميان دو ن زيرا هر دو . اط هـ
وي را دارا مي لي و معن   . باشد چهره ما

يي صدمه اعث زيان «: شود كه به سالمت شخص وارد مي ها ني ب روا نظر  و است ) ضرر(هم از  ا
و  دگي، كفن و دفن را بر دارايي ا و هم مصارف تداوي و جراحي بيمارستان و از كار افتا

  .»كند تحميل مي
دشوار مي  ناشي از صدمهارزيابي ايجاد ضرر اشد زيرا  هاي بدني كار مشكل و  ين «ب غالب ا

و گمان  و حدس در آن موثر است ها در آينده تحقق مي خسارت و احتمال    .»يابد 
ين نتيجه رسيد كه شكستگي استخوان يا ضربه به مشكل مي: به طور مثال به ا هاي  توان 

ر مي ا با وي آن چه مد مغزي چه عوارضي ر د؟ چه مصارفي را در قبال آورد؟ تدا تي را الزم دار
ه از مصارف تداوي، صدمه  دگي ناشي از آن چيست؟ و عالو ز كار افتا و ميزان ا خواهد داشت؟ 

اعث ايجاد ضرر معنوي براي اقارب متضرر مي ا  بدني ب بي اضرار وارده ر گردد و همين امر ارزيا
د دشوارتر مي   .گردان

نمودههاي بد محققين  خسارت ناشي از صدمه ا به چهار بخش ذيل تقسيم    :اند ني ر
ن، -١   مصارف تداوي و توابع آ
افتادگي و عدم اهليت، -٢  از كار 

 اند، و حقوقي كه اقارب مجروح از آن محروم شده -٣



 

 

  

33  
 

ع آن و انوا   مفهوم حقوقي ضرر 

اقارب مجروح -٤  .)4(خسارت معنوي 

از حيث مشروعيت– 2    تقسيم ضرر 
است كه به دو نوع تقسيم شده  ر يعني از حيث مشروعيت   عبارت است ضرر از تقسيم ديگ

  ).ضرر غير قانوني(و ) ضرر قانوني(از 
ز  ضرري را احتوا مي: ضرر قانوني - 1 نمايد كه وارد كردن آن به اساس شريعت و قانون مجا
د  مانند حالت اضطرار كه در آن شخص براي نجات جان خويش ناگزير مي. باشد شود كه وار

ري از غذاي و يا شخصي ك.  وارد آوردبه مزرعهمزرعه غير شود و زياني  ه در حالت اضطرا
  .كند و امثال آن ديگري بدون اذن او استفاده مي

وق  ز دارد، مگر  شخصي كه در حالت ف احكام شريعت و قانون چنين اضراري جوا به اساس 
يد  .موجب ضرر شده است مكلف است تا ضرر وارده را جبران نما

روع به ضرري اطالق ضرر غير قانوني يا غير مش:  ضرر غير قانوني يا غير مشروع - 2
 .گرددكه  جواز شرعي و قانوني ندارد مي

ين نوع اضرار  به غير حرام است و  هاي  شخص مجاز نيست در دارايي«در شريعت اسالم ا
ا  يگران و حت تصرف كند كه موجب اضرار به غير شود و مجاز به اتالف مال د خويش چنان 

يست  .»اتالف مال خويش ن

ين امر را قاعده  ن . دهد تشكيل مي» ضرر و الضرار في االسالمال«مبناي ا ز پيامبر «همچنا ا
اهللا عليه، يعني «:  روايت شده كه فرموده است)ص(اسالم ه، و من شاق شق  اهللا ب ر أضر  من ضا

به ديگري وارد ني  هد ساخت و هركس كه به  هركس زيا اني متوجه او خوا كند، خداوند نيز زي
بگيرد، خداوند نيز بر او    .)5(»سخت خواهد گرفتديگران سخت 

    انواع ضرر از حيث جسامت –3
به انواع  وكدالوقوع، ضرر غالب(در اين تقسيم ضرر  ر غالب ضرر م ر غي وع، ضرر كثي وع  الوق الوق

  :شود تقسيم مي) و ضرر قليل
ر در: ضرر موكدالوقوع) الف است كه وقوع آن به غي استعمال حق حتمي  ضرري  نتيجه 
  .است
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وع ) ب  است، ضرر: ضررغالب الوق است كه احتمال وقوع آن در نتيجه استعمال حق زياد  ي 
و مانند حالت قبلي وقوع ضرر قطعي است زيرا گمان غالب در احكام عملي قايم مقام يقين  

  .گردد مي
وع : ضرر كثير ولي غيرغالب) ج عبارت از ضرري است كه در ذات خود زياد ولي گمان وق

است اخ. آن كم  ين مورد فقهاي كرام  مالكيه و حنابله به قاعده در ا تالف دارند، علماي 
لح دفع( لمصا ر مقدم علي جلب ا ين ) المضا به ا يعني دفع ضرر مقدم برجلب منفعت است، 

وگيري به عمل آيد عقيده مي ز استعمال حق جل وع ضرر كافي است كه ا احتمال وق . باشند كه 
نظر اند كه استعمال حق ين  است و  در اصل و علماي حنفي و شافعي به ا خود مشروع 

ر  وع قرا يل بر وقوع آن نيست، لذا هيچ  حقي به مجرد احتمال ضرر ممن وع ضرر دل احتمال وق
  .گيرد نمي
يل) د است، يا در ذات : ضررقل ضرري است كه احتمال وقوع آن به اثر استعمال حق نادر 

يل است و نسبت جزيي بودن مورد توجه قرار نمي ين خود قل يل ا به دل عتبار به كه ا گيرد و 
ين شودكه از آن عدول نمي حق ثابت داده مي   .)6(كه ضرر زياد به غيرواقع شود شود، مگر ا

  اضرار قابل جبران
ثالً  براي اين به ميان آيد م اساس شرايط معين  اشد الزم است تا به  كه ضرر قابل جبران ب

ابل پيش اشد، جبران نشده باشد، ق اشد و ناشي از بيني مي ضرر بايد مسلم ب  اقدام و غفلت ب
  .متضرر نباشد

  :ضرر بايد مسلم باشد) الف
به ضرري اطالق مي و » از جهت تخلف از تعهد با متعهدله وارد شود «گرددكه  ضرر مسلم 

يمت معين براي او تهيه شود: به طور مثال تعه معين به ق . تاجري چنين فرمايش داد كه ام
نكرد و تاجر آن را به ق ين امتعه را تهيه  ين نرخ متعهد ا يمت بيشتر خريد تفاوت قيمت ب

است  .)7(معين و نرخ خريداري شده ضرر مسلم 

اشد) ب   :ضرر بايد مستقيم ب
است كه و قاضي «: ضررمستقيم آن  ت وجود دارد  بطه علي و فعل منشاي ضــرر، را ين آن  ب

  .)8(»دهد حكم به جبران آن مي

                                                  
ـران  - 6 ــه،  تهـ ــالمي وادلت ــه االس ــسان،  دوره :   الفق ــال  11نشراح ــدي،  منتــشره س ــا  1427جل ــد شــشم،  2006ق  برابــر ب ع، جل
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است كه ين فعل زيانبار «: مقصد از مستقيم بودن ضرر اين  ثه ديگري وجود ب و ضرر، حاد
باشد تا جايي اشي شده است نداشته    .)9(»كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ن

استوار سببيت «: به تعريف ديگر ضرر مستقيم عبارت از بطه  به واسطه را ضرري است كه 
ر مي. شود حاصل مي ر مستقيم قرا وع ضرر در مقابل ضرر غي ن اين ن و در آن شخص زيا  گيرد 

يماً سبب زيان وارده به متضرر واقع مي به عنوان مسوول جبران كامل  شود رسان مستق و بايد 
  .ضرر شناخته شود

ين اصطالح به  نسه از ا شود و عبارت از  تعبير مي) dommage direct(در حقوق فرا
ضرري است كه در مقام قضاوت قاضي بايد به دليل وجود رابطه محكم سببيت تنها شخص 

به جبران خساره وارده زيان رسا نمايد» ن، را    .)10(محكوم 
است كه  ر مستقيم كه در مقابل ضرر مستقيم قرار دارد عبارت از ضرري  بافاصله «ضرر غي

جبران  تواند وي را مسوول مستقيم دور ميان ضرررسان و متضرر حاصل شده و قاضي نمي
  .خسارت بداند

 .)11(»شود تعبير مي) dommage indirect( در حقوق فرانسه از اين اصطالح به

) Pothier(براي توضيح اضرار مستقيم و تشخيص مورد غير مستقيم آن مثال ذيل از 
نسوي نقل شده است يماري «: در اين مثال گفته شده است كه. حقوقدان فرا اگر كسي گاو ب

و لبنيات بفروشد و در اثر سرايت بيماري، ساير گاوهاي خريدار ن يز تلف را به فارم توليد شير 
ر به كارخانه رساندن شي در باره  د به تعهد خود  و در نتيجه او نتوان ها عمل كند و مزرعه  شود 

ا نمي ين ضررها ر تي متحمل شود، همه ا ز اين راه خسار د و ا توان از فروشنده  خود را شخم زن
ز . گاو مريض خواست تن گاو مريض خطاي فروشنده بوده است و ني ين رف علت منحصر از ب

د ولي تو مي يماري شمر ين ب ين مريض شدن ساير گاوها را نيز پنهان كردن ا ان رابطه عليت ب
در برابر ديگري  م نشدن تعهد فارم توليد شير  و سرايت (نسبت به شخم نزدن زمين و انجا

است)بيماري   .)12(»، غفلت خريـدار و چگونگي قراردادها نيز موثر بوده 
اشد) ج   :ضرر بايد جبران نشده ب

ز اشكال به موجب  است به شكلي ا رگاه ضرري كه به متضرر وارد شده  ن ه تحقيق حقوقدانا
ين مي ا مطالبه كرد رود و دو باره نمي جبران گردد، ضرر از ب   .توان آن ر
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ره بيش از يك   اشند و مسوول جبران خسا رگاه مسوول ضرر چند نفر ب اساس ه به همين 
تي ن كه همه آنها با نفر به طور تضامن باشند، در صور التفاق ضرر را جبران كند، ضرر از ميا

تي مي ز در صور ا بپردازد، عهده ديگران نيز ساقط  رود و ني ز آنها جبران خسارت ر يكي ا كه 
  .)13(شود مي
بل پيش) د   بيني باشد ضرر بايد قا

است كه عهدشكن  در مسووليت ته شده  اعده پذيرف د(هاي تعاقدي اين ق )  ناقص قراردا
تي مي و قابل پيشباشد مسوول خسارا بل  كه براي ا ا حداقل از نظر عرف قا اشد وي بيني ب

اشد پيش ر را نمي«و در . بيني ب تظا ر از ان امتعارف و دو ز كسي كه در اجراي تعهد  زيان ن توان ا
نمود ر و پيش زيان: به بيان ديگر. خود غفلت كرده است مطالبه  ر از انتظا بيني كه به  هاي دو

دعوا ب   .قرار ندارد)  تعاقدي(ستگي دارد، در قلمرو مسووليت قراردادي اسباب نامتعارف و ويژه 
د زيان) غيرتعاقدي(هاي قهري  در مسووليت هاي آينده، مانند از  نيز، به خصوص در مور

اشي از صدمه بي به منفعت يادفع ضرر و خسارت ن دستيا ن بخت،  امكا هاي بدني  دست دادن 
د، پيش كه در آينده ظاهر مي و بيني ضرر نقش  شو است  ر وقوع آن  ر اضرا و معيا اساسي دارد 

تظار را نبايد در محاسبه ارزيابي خسارت درنظر گرفت خسارت تعارف و دور از ان . )14(»هاي نام
ر فقهاي كرام معتقداند كه ضرر«زيرا ضرر بايد  و بيشت ا نمي منجز باشد  توان  هاي موهوم ر

  .)15(»مبناي احكام قرارداد
يد ) هـ    وغفلت متضرر نباشدناشي از اقدامضرر با

ا به سبيل تجاوز  استعمال حق خويش و ي احتياط الزم به سبب  ني بدون رعايت  نسا هرگاه ا
ن مي ت و قانون مكلف به جبران آ احكام شريع ر بگرداند، به اساس  وجه غي . باشد ضرري را مت

استثنا مي اي دو  اشد اين اصل دار ين: ب ن آ يكي ا به ميا و كه ضرر در نتيجه اقدام متضرر  يد 
  .كه ضرر به اثر غفلت متضرر متحقق شده باشد ديگر آن

استثنائات، محققين چنين بيان داشته ين  هر جا كه شخص به ضرر خود «: اند در مورد ا
و تمام سبب  ر ا باشد، هر چند كه كا ن داشته  ز ديگرا ن خسارت ا ر جبرا اقدام كند، نبايد انتظا

بدون جواز قانوني رانندگي اگر مالك موتر خو: براي مثال. را فراهم نكند ر راننده  د را در اختيا
ا  بگذارد و يا كسي دخل وخرج موسسه اي را به سفيهي بسپارد يا حمل اجناس شكستني ر

ر مي اقدام خطرناك به با ين  يي نهد، خسارتي كه از ا آيد، در حكم خود كرده  برعهده نابينا
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خالت متضرر انجام شده ولي كه حادثه بدون رضا و د و در صورتي» است و به هدر رفته
است، در اين  متضرر در حالي كه توان احتراز از آن را داشته مگر از آن غفلت به عمل آورده 

ثه داراي دو سبب مي«صورت  و منطق حكم مي حاد اشد  كند كه ضرر به هر دو سبب نسبت  ب
نگردد تمام خسارت محروم  وگيري  ا» داده شود و متضرر از مطالبه  د و غفلت در جل ز ورو

بع همين حكم است د « : به طور مثال. ضرر تا يمني خو اگر متضرر به هنگام تصادم كمربند ا
ن  تعيين ميزا د بايد در  ري از ورود ضرر دخالت دار او را كه در جلوگي را نبسته باشد، اين خطا 

ورد   .)16(»خسارت به حساب آ
ده  ين مورد طي ما نموده782قانون مدني افغانستان در ا است چنين حكم  ه متضرر «:   هرگا

اشد، محكمه مي ك داشته ب ر  نسبت خطا در ايجاد و يا تزييد ضرر عايده اشترا تواند مقدا
د ن حكم ننماي يل داده يا اصالً به آ   .»جبران خساره را تقل

  :باشد  قانون مدني حكم ذيل مسجل مي783همچنان در ماده 
نمايد كه ضرر عايده ناشي از سبب خارجي« ا از هرگاه شخص ثابت  دون مداخله وي ي  ب

ر  ا از غي و يا به سبب خطاي شخص متضرر ي اشي از اسباب مجبره بوده  به يا ن حادثه غير مترق
است به ضمان مكلف نمي د، مگر اين نشات كرده  ن  گرد ين به خالف آ فقه طرف كه قانون يا موا

نمايد   .)17(»حكم 
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ا كيفري   مسووليت مدني ي

ن لمؤمن أن يقتل م« ا كا ية و م بة مؤمنة و د و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رق نا إال خطا  ؤم
و  مسلمة إلي أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم  لي أهله  إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إ

اهللا و اهللا عليما حكيمايجد فصيام شهرين متتابعين توبة من    .91نساء،/ ». كان 

   و پيشينه تاريخي ديهجايگاه: فصل نخست
   در آمد- 1

ديه ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتكب ضرب، جرح و 
ز .شود ، پرداخت مي  كسي كه كشته شده شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده يكي ا  

ر مهم و م يه استمسايل بسيا د توجه امروزه بحث خسارت مازاد بر د د .ور  در بسياري موار
ته مي لي در نظر گرف ان مقدار ديه به عنوان خسارت حد اق لي كه زي ا  شود؛ در حا هاي وارده و ي

آثار آن براي زيانديده بسيار دردناك و ماندگار است؛ به نحوي كه ممكن است چندين برابر 

 هاي مازاد بر آن و خسارت

ديه ماهيت حقوقي 
مناقبي   تقي 
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ل،ديه مقررشده لي و شغ يه يا زيانديده وارد آيد ي به مجني خسارت ما ين كه . عل با توجه به ا
است،  ا مقدار و اندازه ديه در فقه اسالمي احصاء شده و معين  است كه آي ين  پرسش اصلي ا

نه؟ اين گونه خسارت   ها قابليت مطالبه دارند يا 
نمونه،شدن بحث تر براي روشن   : هاي عيني زير توجه شود  الزم است در ابتدا به 

ولمثا و : ل ا ا در رعايت اصول  به دليل قصور كارفرم م كار  كارگر ماهر مكانيكي حين انجا
دچار حادثه و  گرديدهضوابط كار  دست   احيه مچ، قطع عضوي مهمي چون   مشاراليه از ن

 .شود مي
ين كه هزينه درمان وي بيش از ديه مورد حكم باشد،  اخذ ديه از كارفرما، با فرض ا پس از 

به كند؟ آيا وي مي ن هزينهتواند اي آيا مي با تقديم دادخواست  تواند ها را جداگانه مطال
به كند؟  يگر تقويت قواي كاري را مطال  با توجه به خسارت ايام بيكاري خود يا به عبارت د

در آينده نيز نمي ا مي اين كه وي  ين  تواند شغلي در خوري بيابد، آي احتمالي از ا تواند خسارت 
نمايد؟ به    بابت مطال

ز سوي ضاربان عمداً: مثال دوم ا از  صنعتگري ا دست خود ر ر دو  رگرفته و ه  مورد آسيب قرا
ين فرد مي. شود در نتيجه فاقد قواي كار مي. دهد دست مي تواند به نحو مذكور مطالبه  آيا ا

  ؟ضرر و زيان كند
است ذهن افراد را مشغول كند كه آهاي  فرض يا مزبور و صدها مثال شبيه به آنها ممكن 

وق    ها دارد؟   پاسخي براي اين پرسشاسالميفقه يا حق
ين است آنچه مسلم است ا اي عقيده دارند هرچه هست،  عده. كه موضوع بحث اختالفي 

يه است و شارع مقدس به جز ديه چيزي پيش و به اين ترتيب به  همان د نكرده  بيني 
و  دهند، هاي مطرح شده پاسخ منفي مي پرسش لفي نيز  ا نظر مخا جود دارد كه براي بررسي ام

است تعريف ديه و ماهيت حقوقي آن روشن شود اما نخست چشمبهتر آن ابتدا الزم  ز    اندا
ات گوناگون تاريخي ديه در ميان ملت تطور د  تاريخي و  به صورت فشرده باي هاي گوناگون 

  :مورد توجه قرار گيرد

  پيشينه تاريخي ديه قبل از اسالم- 2
مجموعه قوان- 2- 1 در  ابي  ديه    ين حمور

ين سال هاي باستان ضمن كاوش  انجام 1902 تا 1899هاي  شناسي كه در منطقه شوش ب
به كشف يكي از پر ترين منابع تاريخ حقوق، يعني  ارزش شد، يك گروه فرانسوي موفق 

بي« ين حمورا يم و به . شدند»  مجموعه قوان و ن ين، بر سنگي به طول دو  اين مجموعه قوان
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ر  ترين و كامل حك شده و قديميعرض يك و نيم متر   به حدود چهار هزا ين مربوط  ترين قوان
ت بي با توجه به زمان تدوين آن، . 1سال پيش بر آن منقوش شده اس مجموعه قوانين حمورا

به ادعاهاي افتخارآميز كساني كه  است كه  يكي از شاهكارهاي تاريخ قانون و قانونگذاري 
بع قوا ين فعلي و برجستهقوانين روم و يونان را تنها من تمه مي ترين آنها مي ن   . دهد دانند خا
ين مشتمل بر  ات مدني، تجاري، كيفري، 282اين مجموعه قوان است كه در مورد مقرر  ماده 

وق زن تدوين شده است ين زن و شوهر و حق ين اين . روابط ب وجهي از قوان بخش قابل ت
اختصاص داده است ين كيفري به خود  ا قوان ين مجموعه نظام . مجموعه ر در ا ات  قصاص و دي

د  تي است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخور ات طبقا بر اساس امتياز
اعمال است كه مرتكب عمدا ديگري . شود نمي بل  تي قا ين، قصاص وق ين مجموعه قوان مطابق ا

اشد يا عضوي از اعضاي او را شكسته و يا او را مجروح كرده رسانده ب اشدرا به قتل  جرح .  ب
 فقط موجب پرداخت هزينه مداواي شخص مجروح 206غيرعمدي، طبق مندرجات ماده 

رعمدي كه منتهي به . شده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است مي در ضرب و جرح غي
به قصاص محكوم نمي فوت مي رعمدي بودن قتل  يل غي د  شده، ضارب را به دل كردند، اما باي

به عنو ولياي دم مينيم مانا نقره  يه به ا   .2پرداخته است ان د

   ديه در حقوق روم - 2- 2

ز قديمي به شمار مي ترين حقوق ترين و مهم حقوق روم ا د و مي هاي قضايي  به  آي ز آن  توان ا
ين امروز غرب نام برد هاي طوالني  واقع، حقوق روم سال در. عنوان منبع تاريخي بيشتر قوان

ين قانون الهام بخش حقوقدا يي بوده استدر تدو از مشهورترين قوانين رومي . نان اروپا
نه قانون الواح دوازده« در قانون . 3است كه جزئياتش در پنج لوح آخر آن ذكر شده است»  گا

است دسته جرايم عمومي و خصوصي تقسيم شده  به دو    . 4الواح براي اولين بار جرايم 
ني را پذيرفته بودند و هم  ديه را؛ بدين معنا كه شخص در حقوق روم، هم قصاص از جا

مورد تجاوز، حق داشته يا با شخص متجاوز درباره پايان دادن دعوا توافق كند يا در صورت 

                                                  
  .22 - 2، ص 7 نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره ;370 - 325علي پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص  - 1
 . آيت اهللا موسوي بجنوردي،  مقاله سيري جديد بر قانون ديات- 2
ـة و االجتماعيــة    - 3 نظم القانوني ـاريخ اـل ـواح دوازده   . 322/ ت ــل    . اسـت . م.  ق450گانــه سـال   تـاريخ تـدوين ال ـر عـاج في ــا ب ايـن لوحه

ـوح هفـ      ـواح    24تم كـه  نگاشته شده است و بـه اسـتثناي ل ـد  10 تـا  3 مـاده دارد، سـاير ال ـوردي     -. مـاده دارن ـوي بجن  بـه نقـل از موس
 .همان
  .186/ تاريخ القانون المصري - 4
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نمايد ص فقط در مورد اعضا . عدم توافق قصاص  البته بايد توجه داشت كه در حقوق روم قصا
رح    . بوده است) مثال چشم در برابر چشم(و جوا

نظام  ا  م ديه ب ز طي مراحل تكاملي مبني بر  قصاص در نزد روميجايگزيني نظا ها، پس ا
ول يا خود مجني يه صورت مي جلب رضايت اولياي مقت است عل ن . گرفته  در قانون الواح امكا

و مجني ين جاني  ن  صلح ب ين، هما عليه و پرداخت مبلغي از سوي جاني جايز دانسته شده و ا
است ي. نظام ديات در قانون مذكور  ن  ي كه دادگاهاز جمله كيفرها هاي روم عليه جنايتكارا

م برد كردند مي صادر مي اعدام و پرداخت ديه را نا   . توان 

وساكسون - 2- 3 آنگل در حقوق     ديه 
وساكسون نگليس، در قرن هفتم ميالدي، نوشته شد اولين مجموعه قانون آنگل در . ها در ا

ه اين مجموعه، سيستم كاملي جهت جبران ضررهاي بدني بيان شده كه  نگليس ب در جامعه ا
ته ا . شده در آمده است صورت يك عرف پذيرف بنابراين مجموعه قوانين، مقدار ديه نفس ب

ا تعيين مي ين دو طرف دعو و  توافق ب ا نوع  اختيار داشتند ت ين دعوا  يعني طرف است؛  شده 
به خانواده مجني مقدار ديه. ميزان جبران ضرر را تعيين كنند ني  يه مي اي كه جا خته، پردا عل

چون در آن زمان، بخشي از جامعه انگليس را طبقه (هاي مختلف متفاوت بوده  در حالت
تعلق به فيودال بردگان تشكيل مي رگونه ) ها بودند دادند كه م ني با پرداخت ديه، از ه و جا

است مسووليت ديگري معاف مي   . گرديده 
ول به سه جزء تقسيم مي يل از دست يك جزء: شده است در آن دوران، ديه مقت  آن به دل
به پادشاه داده مي يكي از رعاياي پادشاه  يگر را مالك  رفتن  ز ) فيودال(شد، جزء د يل ا به دل

افراد خود برمي ين افراد خانواده مجني دست دادن يكي از  عليه تقسيم  داشت و جزء سوم آن ب
  . 5شد مي

   ديه در حقوق عصر جاهليت- 2- 4
م پرداخت ديات را  نظا و منازعات خوني، تا اعراب جاهلي  تقام  جهت پايان بخشيدن به ان

بي و خرا ز جنگ  ري ا ر براي جلوگي هاي  حدودي جبران خسارت وارده و عدم توسل به زو
ني و قبيله. حاصل از آن اعتبار بخشيدند به وجود آمد كه  به نحوي كه براي جا مكان  ين ا اش ا

يگزين ق با توافق مجني يه يا اولياي او پرداخت ديه جا ر . صاص شودعل ين شيوه نو، تحول بسيا ا

                                                  
  .به نقل از موسوي بجنوردي قبلي. 744/ حارث سليمان فاروقي، المعجم القانوني - 5
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د، زيرا در البه  ا در حيات قبايل عرب به وجود آور ر مهمي ر  الي متون تاريخي به مواردي ب
اگر چه مقدار اين ديه براي همه  مي تن ديه بسنده كردند؛  به گرف ول  خوريم كه اولياي مقت

تف ول  و شان و منزلت مقت يل  يي داشت اوتاشخاص مساوي نبود و بر حسب درجات قبا ه . ها ب
ول در نظر گرفته مي و موقعيت مقت تي  ا كه هنگام اخذ ديه، اختالف طبقا ه . شد اين معن ب

پست ز طبقه  د  عنوان مثال ديه مردي كه از طبقه اشراف بود با ديه مردي كه ا تر از اشراف بو
  . تفاوت داشت

ب نذر در بين قريش ميزان معمولي ديه ده شتر بود كه اين ميزان به قولي  عد از 
اكرم به صد شتر رسيد)ص(عبدالمطلب، جد پيغمبر  ز . 6،  به هزار شتر ني ا و بزرگان  ديه امر

و ديه زن، نصف ديه مرد بود. رسيد مي يه حليف، نصف ديه صريح    . د
د او  ني بر پرداخت آن، از خو ين بود كه در صورت قدرت جا در مورد پرداخت ديه، اصل بر ا

د و در صورت عدم ت ز گرفته شو يعني بستگان نزديك جاني » عصبه«وان او بر پرداخت ديه ا  ،
بطه خوني دارند گرفته شود   . 7كه با او را

اعراب زمان جاهليت ات در ميان    كيفيت مجاز
روه   ساكنان شبه جزيره عربستان، در عصر جاهليت باديه» بدو«به دو گ » حضر«نشين و  يا 

ن شهرها. شدند يا شهرنشين تقسيم مي ن نسبتحضر ساكنا دو،  ي بزرگ بودند و تعدادشا به ب
ا تشكيل مي كه قسمت اعظم اعراب باديه بسيار اندك بود نشين ر ين، در . دادند،  ا وجود ا ب

نداشتند يكديگر  ني با  يه و فصل منازعات خوني اختالف چندا   . زمينه احكام د
له باديه يل متجاوز و جنگجويي بودند كه تعصبات قبي ان نشينان، قبا به اي بر آن  حاكم بود؛ 

ن به حساب  ات بيگانگا له از تجاوز ين عصبيت، يگانه وسيله حمايت افراد قبي طوري كه ا
د وآمد و عامل م مي تن شخصيت مستقل افراد قبيله و ايجا ين رف ثري براي از ب

ين كه خون واحدي در رگ. حقوقي براي آنان بود شخصيت يل ا هاي  افراد يك قبيله به دل
ا شان جاري بود، حيات  له خود داشتند ب رخوردي كه با افراد قبي احدي داشتند و ب اجتماعي و

تفاوت بود ا افراد ديگر قبايل داشتند م تي قايم . رفتاري كه ب در نتيجه، يك قبيله همچون دول

                                                  
الم، جلـد            -6 ـل االـس ـرب قب صل فـي تـاريخ الع ضي   «593، ص 5 جواد علي، المـف ـد اولـين كـسي كـه مقـدار ديـه را صـد         گفتـه بـع ان

ـود        ياره عـدواني ب ـرد ابـي ـس ـسبت داده و گفتـه        . شـتر تعيـين ك دالمطلب ن ـر ايـن حكـم را بـه عـب ـين شخـصي     بعـضي ديگ ـد او اول ان
ـرده                 ـز ايـن حكـم را اتخـاذ ك ـراب ني ـريش و اع ـرار داده و ق ـد شـتر، سـنت ق ـزان ص ـه مي ه را ب ـوده كـه دـي ـول اهللا   ب ، آن )ص(انـد و رس

  . »اند  را در اسالم امضا فرمودهحكم
  .592/  فاروقي، همان - 7
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در شئون داخلي و خارجي خود حاكميت مطلق داشت به ذات و مستقل عمل مي . كرد و 
ل د و تساوي كامل اساس زندگي اجتماعي و سياسي داخل قبي تضامن افرا ه مبتني بر اصل 

ن . آنان در حقوق بود به همه افراد آ ال قبيله  اشتراكي و جمعي بود و امو لكيت افراد به طور  ما
  . مذهب نيز مذهب همه افراد قبيله بود. تعلق داشت

به شيخ و رييس قبيله مربوط مي ين افراد يك قبيله  شد و  حفظ امنيت و فصل خصومات ب
  . كرد  كه در صورت تحقق جرمي در داخل قبيله حكم صادر مياو بود

دگي مي اعراب در عصر جاهليت  اكنده زن د و يك حكومت مركزي كه  به صورت پر كردن
ك  احدي گرد هم جمع كند نداشتند؛ ولي ي ين و مقررات و يل را طبق قوان م قبا بتواند تما

ين بود كه  يل وجود داشت و آن ا ين همه قبا تل استق«نظام حاكم ب تل، «يا »  تل كيفر ق ق
تل است بازدارنده   . » ترين عامل ارتكاب ق

اسالم - 2- 5 در     ديات 
تل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية « و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناإال خطا و من ق

و  مسلمة إلي أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم إن كان من لي أهله   قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إ

اهللا عليما حكيما اهللا و كان    .91نساء،/ ».يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
است   :اصوال جنايت بر سه نوع 

  .جنايت عمد محض) الف
  .جنايت خطاي محض) ب
  .8 جنايت شبه عمد) ج

است كه كسي ا خواهد كسي را بكشد و يا عملي را در  ز روي قصد ميجنايت عمدي آن 
است حق مجني   .عليه انجام دهد كه نوعا كشنده 

ند اين كه تيري را به  خطاي محض آن است كه جاني در فعل و قصد خود خطا نمايد مان
ني اصابت كند ه انسا اشد ولي ب ني رها كرده ب   .سوي حيوا
انند شبه عمد آن است كه فعل از روي عمد انجام بگي اشد؛ م رد ولي قصد چيزي ديگري ب

ولي كودك بميرد   .9اين كه كودكي را براي تاديب در حد متعارف تاديب بزند 

                                                  
  .1375/259نشر دانشگاه تهران،/2 دكتر ابوالقاسم گرجي، مقاالت حقوقي، ج- 8
 .1383/340 قم،-، نشر انصاريان5 چ6 محمد جواد مغنية، فقه االمام جعفر الصادق، ج- 9
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تل قصاص مي  تل يا جرح قا تكاب عمدي جنايت اعم از ق شود مگر اين كه با  در صورت ار
لي توافق شود مجني و . عليه يا وارثان او بر پرداخت عوض ما يه در مورد جنايت خطايي  د

است است، چنان كه در آيه ياد شده حكم آن بيان شده    .جنايت شبه عمد 
لكه آن را به همان مفهوم  نكرد، ب دين مقدس اسالم درباره نظام ديات، روش جديدي بنا 

ول بود، پذيرفت م . عرفي و عقاليي كه متدا اسالم براي نظا ا نيست كه  ين بدان معن البته ا
اسالم ب لكه  يل نشد؛ ب ات ويژهديات، توسعه قا وط ساخت  ا قراردادن مقرر ا مضب اي قانون ديه ر

له هاي شخصي و سنت تا از اعمال سليقه به عمل آورد اي ممانعت هاي قبي به عنوان مثال در .  
اسالم درباره ديه  د، ولي  عصر جاهليت، حسب و نسب اشخاص موجب افزايش مقدار ديه بو

اعضا و جوارح، نسبت ين به هم نفس، ديه جراحات و ديه  د و ا انون وضع كر يكسان ق ه به طور 
يي و به نحو قضيه حقيقيه تشريع كرد مضا به شكل ا   . معنا را 

ر با عنايت ئمه اطها ات وارده از ا كانت الدية في الجاهليته ماة من «: اند كه فرموده) ع(به رواي
اهللا نظام شود كه   و همچنين با توجه به آنچه ذكر شد، معلوم مي10»)ص(االبل فاقرها رسول 

وق رومي بي، در حق وساكسون ديات در مجموعه قوانين حمورا ن  ها و آنگل ها و نيز در دورا
ر مثبت در  ين حكم عقاليي را، كه بدون شك اث است و اسالم هم ا يي بوده  اعراب حكم امضا

امنيت جامعه و تا حدودي جبران خسارت ن  نظم عمومي و  ني دارد، به هما هاي بدني و جا
  . يي آن امضا فرموده و مورد تاييد قرار داده استمفهوم عرفي و عقال

دوم   حقوقي ديه  ماهيت: فصل 
   ديه چيست؟- 1

ديه ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتكب ضرب، جرح و 
به كسي كه صدمه ديده يا خانواده    .شود ، پرداخت مي  كسي كه كشته شده شتم شده 

به جنايت برحردر نفس يا «: فرمايد حريرالوسيله مي در ت)ره(امام خميني لي است كه  ديه ما
ا نباشد. تر از آن واجب شود پايين رش و حكومت و مقدر . چه مقدر باشد ي چه بسا غير مقدر ا

  .11»شود  ديه ناميده مي
اسالمي ايران ديه را چنين تعريف كرده است است كه از طرف «: قانون مجازات  لي  ديه ما

رع براي  استشا   .12»جنايت تعيين شده 

                                                  
  .141/ 1، ح 19شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، جلد  - 10
 .553/، مطبعة اآلداب في نجف االشرف2 امام خميني، تحرير الوسيله، ج- 11
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مضاء شده است ين دين ا اسالمي است كه از سوي ا نظام  امروزه در . ديه نهاد حقوقي در 
ا  تمامي كشور ين نهاد وارد شده و اجر احكام شرع ا رگرفته از  هاي اسالمي در متون قانوني ب

استي ديه چيست؟ در كتب فقهي ه اي، ب اما گذشته از تمام مباحث حاشيه. شود مي ما كه ر
به شمار مي د احكام ديات  ني به ويژه در مور آيد، در مورد چيستي ديه  ميراث اصلي احكام دي

ن  احكام آ و موضوعات مصداقي و  يل  لكه عموما مسا به صورت مجزا پرداخته نشده است؛ ب
است   .مورد واكاوي و بررسي قرار گرفته 

افزون موضوعات حقوقي  و مطرح يل جديد از امروزه با توجه به گسترش روز   شدن مسا
جمله مساله خسارت مازاد بر ديه، تحليل و روشن كردن ماهيت حقوقي ديه در تبيين 
هميت است ازاد بر آن بسيار حايز ا ات م د در محور ديه و خسار   .زواياي نامكشوف مسايل جدي

در نظر گرفته مي لي  لي كه  در بسياري موارد مقدار ديه به عنوان خسارت حد اق شود؛ در حا
دگار است؛ به نحوي كه ممكن  يانز و مان بسيار دردناك  و يا آثار آن براي زيانديده  هاي وارده 

لي و شغلي به مجني نديده وارد آيد است چندين برابر ديه مقرر شده خسارت ما . عليه يا زيا
ت،  احصاء شده و معين اس يه در فقه اسالمي  و اندازه د ين كه مقدار  پرسش اصلي با توجه به ا

ين گونه خسارتاين اس به دارند يا نه؟ ت كه آيا ا   ها قابليت مطال
 حقوقي ديه مسلما عقدي و قراردادي محسوب  به ماهيت نوع ضمان و تعهد نسبت 

ا جنبه مدني  نمي به كيفري صرف داشته باشد ي ا درباره اين كه چنين مسووليتي جن شود، ام
ا تركيبي از آن دو، اختالف نظر وجود دارد د به ط. صرف و ي در مور ور كلي سه ديدگاه عمده 

نظام ديات ابراز شده است ماهيت   : حقوقي 

   ماهيت ديه، كيفري يا مدني - 2

ات است - 2- 1 مجاز     ديه 
ژگي ن و  زيرا برخي وي د در زما تغليظ و تشدي د، از جمله قابليت  ري را دار هاي مسووليت كيف

د مي مكان خاص، مانند اين كه در ماه م  تشدي ن را تعيين شود و  هاي حرا ين كه دولت آ ا
ات را رنگ مسووليت كيفري . كند مي نظام دي تحديد شرعي يا قانوني ميزان و مبلغ آن 
لي كه ديه  دهد زيرا خسارت مي رج از قرارداد و احصاء شده نيست در حا ها بر اثر الزامات خا

تعيين ين راستا به ماده . باشد شده مي به صورت مشخص و  ات ا12در ا سالمي  قانون مجاز
ن را در رديف مجازات است استناد كرده و معتقدند كه قانونگذار آ ده .ها آورده   259 در ما

                                                  
  .15 قانون مجازات اسالمي، ايران ماده- 12
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است  اسالمي آمده  ات  تل موجب قصاص شده است «: قانون مجاز ه كسي مرتكب ق رگا ه
  .13»شود بميرد، قصاص و ديه ساقط مي

ين ملت يه براي تنبي در قوان بي و دين يهود نيز د ه مجرم و هاي گذشته مانند حمورا
ن كيفر تلقي مي دلجويي از مجني به عنوا يه مطرح بوده و  ز . شده است عل از اين رو در اسالم ني

ز ). حدود، قصاص، ديات، تعزيرات(اند  علما آن را در ميان مباحث كيفري جاي داده عرف ني
د ديه را نوعي مجازات مي آنگهي اگر ديه خسارت نباشد بهاي جان انسان يا عضوي . 14شمار

يم و خريد و فروش نيستا نسان آزاد قابل تقو لي كه ا ن است، در حا ن . ز انسا ارزش يك انسا
يمت ول ق   . گذاري شود بسيار باالتر از آن است كه با پ

ر شده است   .15در اين مورد داليل ديگري نيز ذك

يت مدني است- 2- 2     ديه مسوول
ين مورد مي يه آيد  به نظر مي«: نويسد دكتر ابوالقاسم گرجي در ا ز قبيل تأد ا بايد ا كه ديه ر

و  نه كيفري  لي دارد  وقي و ما به حق خسارت و جبران ضرر و زيان به شمار آورد كه جن
  .16»جزايي

استدالل ات ازجمله  است كه  مجاز ين  ين مورد ا در ا هاي اسالمي معموال در برابر معصيت  ها 
فعال و و گناه مي ب و در اصل در برابر ا لي كه ديه اغل اشد؛ در حا يي و شبه ب اعمال خطا  

ا نداشتن شرايط . گيرد عمدي قرار مي لي كه كودك و ديوانه ب ات است در حا چگونه ديه مجاز
د بايد ديه از سوي خويشان ايشان پرداخت شود؛ در  تي شون اوليه تكليف اگر مرتكب جناي

يط و عناصر تحقق جرم ثابت مي نسان مكلف با ايجاد شرا اه و جرم از سوي ا لي كه گن . ودش حا
هي نمي. عنصر معنوي و عنصر قانوني تحقق جرم در اين مورد وجود ندارد ند جز  پس را ما

است اين كه بگوييم ديه از مسووليت لي و مدني    .هاي ما
ن به شخص متضرر يا  ر مسووليت مدني از جمله پرداخت آ ز خواص و آثا  بر اساس برخي ا

اقله وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، همين طور  در مواردي كه خويشاوندان و ع

                                                  
 .259 قانون مجازات اسالمي ماده- 13
 .107./83 تابستان 5-4 كاظم كوهي، ماهيت حقوقي ديه، مجله گفتمان حقوقي، شماره- 14
ـر حــسين آبـادي      - 15 ــا جنـاب دكت ــه مجـازات اسـت    از ديـد اسـتاد م ـز دي ـور مــدني و      . ني ــالم بـين ام ه در اس اي ـك ــا از آن ـج ام

ـز دارد                ـد اقلـي ني ـران خـسارت ح ـوان گفـت كـه جنبـه جب ـوارد تفكيـك نـشده اسـت، مـي ت ـزوه درسـي   .( كيفري در بسياري م ج
  .)1385 دانشگاه علوم اسالمي رضوي –مسئوليت مدني استاد 

 .99./ به نقل از كاظم كوهي پيشين1380/51 تهران، ابوالقاسم گرجي، ديات،چ اول نشر دانشگاه- 16



 

 

  

47  
 

  هاي مازاد بر آن ماهيت حقوقي ديه و خسارت

ا بدهند تقبل مي. بايد ديه ر يه را  ام پرداخت د د يا ام د . كند در برخي موارد دولت باي نا ندار مع
يم افراد بي ات شود كه بگوي م به خاطر جنايت ديگري مجاز و اما ناه يا دولت اسالمي  در . گ

لي كه مسووليت كيفري شخصي است چه ديه مجازات . حا محض باشد  در صورت اگر چنان
ا فوت جاني ساقط نمي لي كه ب ني بايد ساقط شود؛ در حا ند ديگر ديون  فوت جا شود و مان

  .شود موجله حال و به زيانديده يا اولياي او پرداخت مي
ات به  لي » ضمان ديه« ديه در بسياري از رواي است كه ظهور در مسووليت ما تعبير شده 

ات ات واژه  ي فقه براي قسمتدر اصطالح علما. 17دارد نه مجاز ر » ارش«هاي از دي را به كا
است برده لي  به معناي غرامت و جبران خسارت ما ين نيز    .اند كه ا

ذكر همه خود داري  داليلي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه از باب اختصار از 
  .گرديد

  . شود پس ديه جبران خسارت و ضمان قهري تلقي مي

به مسووليت كيفري ديه هم جنبه مس- 2- 3 ارد و هم جن يت مدني د   وول

ص و آثار مسووليت كيفري و مدني در ديه، نظريه ز خوا يل وجود برخي ا به دل اي مبني  گاه 
ز هر دو مسووليت حقوقي ديات آميخته بر اين كه ماهيت اشد، شكل مي اي ا في المثل . گيرد ب

د احراز رابطه سببيت بين فعل وار ر و  ن ورود ضرر، فعل زيانبا ان و زيان وارده  از اركا كننده زي
ين امر لحاظ شده است است و در ديه ا و . مسووليت مدني  ركه ا ني، ديه از ت وت جا با ف

و چون از حقوق الناس است مانند . شود عليه پرداخته مي برداشته و به زيانديده و مجني
تي به صندوق دولت واريز نمي نقدي دول   .شود جرايم 

دور ساخته به آن  اما از سوي ديگر پاره يه را از مسووليت مدني  اي از داليل وجود دارد كه د
لي كه در  ترك فعل موجب ضمان ديه نمي: دهد مانند آن كه جنبه كيفري مي شود در حا

در مسووليت مدني غير قراردادي . مسووليت مدني گاه ترك فعل نيز موجب مسووليت است
بعدا  لكه  نداريم ب ز  تعيين ميخسارت از پيش تعيين شده  انونگذار ا رع و ق شود اما ديه را شا

اشد قبل تعيين كرده است و به صورت محدود شده مي ه . ب در  مورد مرجع رسيدگي كننده ب
  ...امور ديه ممكن است دادگاه كيفري باشد به خالف مسووليت مدني و

  

                                                  
 .1376/189 تهران- نشر ميزان2، چ2 آيت اهللا محمد حسن مرعشي، ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسالم،ج- 17
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وزيان - 3  ر كات دكت    ماهيت ديه از نظر 
رج از قرارداد، ضمان قهري،  اب الزام ايشان در مورد ماهيت حقوقي ديه در كت هاي خا

دكي تلخيص چنين مي   18:نويسد مسووليت مدني و غصب با ان
ته يشين  اي از اند از مشاهده پاره آنان كه با مفاهيم جديد حقوق جزا خوگرف نهادهاي پ

ه  به عنوان مثال، ازخود مي. شوند زده مي شگفت اگر ديه درشمار كيفرها است چرا ب پرسند كه 
است كه گاه بيت ي دم داده ميول لمال عهده شود و چگونه  اگر ا است؟ و  ز  دار آن  هدف ا

در يل ويژه  قتل و جرح شده و  به چه دل ر تشريع آن جبران زيان ناشي از جرم است   ساي
ن استفاده نمي ز آ بطه جرايم ا و را ن واقعي خسارت  شود و چرا ميزان آن ثابت است  اي با ميزا

...در هر مورد ندارد؟ .  
است درباره ماهيت ديه تا كنون دو اسخ متفاوت داده شده    : پ

است. 1 ات قتل وجرح وهدف از آن تنبه مجرم    .ديه كيفرمجاز
و با 10و7 باتوجه به مواد …« ات است  يه نوعي مجاز اسالمي، د به مجازات   قانون راجع 

احه مطالبه ضرروزي اشي ازجرم ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت بسياردارد و طبق اصل اب ان ن
ز و مباح مي وع نشده جاي ا ممن اشد چون شرع ن آمده » ب استدالل كه درآ بخش نخست 

است«است ات  ات  بيان چهره» ديه نوعي مجاز نه تنها در قانون مجاز قعيت است  اي از وا
نظرتاريخي درفقه نيز اسالمي ديه را درشمار كيفرها آورده د، از  به ديه  ان نظري بدين مضمون 

است لي كه به سبب جنايت برو. شده  شود بي گمان رنگي  مجرم واجب مي انگهي، ما
اشي از ديه باضرر«گويد  ازكيفرهم دارد ولي بخش دوم آن كه مي ر وزيان ن  جرم تفاوت بسيا

به نظر مي» دارد رجرم بود، نمي قابل انتقاد  بايست به زيانديده  رسد زيرا اگر ديه تنها كيف
و او بتواند از ي پرداخته شود  و مجرم راد بگذرد  مكان اسقاط امتيازي كه قانون به  ه  عفو كند ا

به ميراث نيز مي اشخاص مي نه وجود حق است؛ حقي كه  ات  دهد نشا رسد وانگهي درقانون دي
رخورد مي شود كه ديه خسارت ناميده شده يا براي اموري مقرر است كه جرم  به مواردي ب

ري ندارد براي مثال درما محسوب نمي ه . ا.م. ق316ده شود وكيف ديه در خطاي محض ب
و در ماده  يم  مي311عهده عاقله است  له تنها عهده«: خوان هاي  پرداخت خسارت دار عاق

اموضحه است حاصل از جنايت تل ن اب مئجبات » 4هاي خطايي محض از ق همچنين، درب

                                                  
ـزام   - 18 ــدني الـ ــان، حقــوق م ـر كاتوزي ـرارداد   دكتــر ناصـ ــارج از قـ ــاي خ ــد اول ضــمان قهــري ( ه ــشگاه تهــران،چ   )جل ــشر دان ، ن

 .71-57از/1386هفتم
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تسبيب(ضمان  اگوني پيش) اتالف و ي موارد گون است بدون ا ن بيني شده كه شخص ضامن ديه 
. به بعد319مواد(كه جرمي مرتكب شده باشد ...(  

اشي از جرم مربوط مي. 2 اي از نويسندگان و قضات  كند، پاره ديه وسيله جبران خسارت ن
يه را در اموركيفري فراموش كرده است كه نقش د نظر را چنان فريفته  اينان ديه  اند در 

نظر افراط ين  بايد مردود شمرد  ي را نيزوسيله جبران خسارت است و مجازات نيست ولي ا
نتيجه منطقي .). ا. م.ق12ماده (زيرا نه تنها قانون مجازات آن را در شماركيفرها آورده است

نظر ا  اين  مكان ر ين ا لي كه قانون ا است در حا تعزيرات  مكان جمع ديه با قصاص و حدود  ا
قع اختالط مجازات است اگر ديه تنها چه نپذيرفته و در وا و ها را منع كرده  ره مدني داشت 

ات قصاص را تحمل مي ابزار جبران خسارت بود، مي يستي قاتل مجاز ز  با يه ني كرد و با دادن د
ر خود را جبران مي و  ضرر ناشي از كا ساخت ولي قانونگذار ديه را كفه متقابل قصاص ساخته 

ن دو را انتخاب كند يكي از آ است كه  اجازه داده    . ...به شاكي 
اگر ديه   طور مستقيم به موضوع ما ارتباط پيدا مياي كه به ولي نتيجه ين است كه  كند ا

است با ر براي ضرر وزيانديده معين كرده  تي باشد كه قانونگذا صدور حكم  مبلغ مقطوع خسار
  .19...ديه بايد دعواي خسارت پايان يابد وزيانديده از مطالبه هرگونه مبلغ اضافي محروم شود

به  نقد دو نظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي. ديه نيز ماهيتي دوگانه دارد شود 
ن  خوبي نشان مي تل وجرح واتالف جا ات است تا مانع از ارتكاب جرم ق يه، هم مجاز دهد كه د

يگران شود، و هم به منظور د  جبران ضرر به شاكي داده مي ومال د شود از اين ايراد هم نباي
است موجودي دو ماهيت جدا گانه داشته باشد، زيرا ديه از امور هراسيدكه چگونه ممكن 

است در . اعتباري است و وحدت وكثرت ماهيت آن نيز ساخته ذهن و قراردادهاي اجتماعي 
اشد يا مدني ياهردو است چهره كيفري داشته ب اگون ممكن  بارهاي گون به اعت .واقع، ديه   . ..  

يه هميشه نمي دست آمد كه دادن د ين نتيجه به  د تمام ضررتوا از آنچه گفته شد، ا ناشي  ن
ه بخش مهمي از جرم را از وگا ن جبران نشده باقي مي جبران كند  به ويژه در نظام ديه . ماند آ

ج ولطمه تفاوت يي ناشي ازشخصيت زيانديده ورن و  ها يه معنوي ا هاي روحي وصدمه به سرما
ز است ا يگر ناديده گرفته شده  ين دادرسي كيفري سوي د وقانون مسووليت مدني وقانون آي   

و وط به جبران خسارت  كند كه تمام ضررهاي  قاعده الضرر به ما حكم مي ساير احكام مرب
بماند جرم بايد جبران شود و ناشي از ه . هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي  پس، يا بايد ب
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ن قواعد نظرداد   است(نسخ ضمني ياتخصيص همه آ ) كاري كه شعبه سوم ديوان كشوركرده 
ين برود قواعد جمع شود وتعارض يد كه حكم ديه را با سايريا بايد راهي انديش از ب   . ها 

نظام ) نسخ قواعد(احتمال نخست هم خالف عدالت است و هم در چهره افراطي خود 
لي كه جمع  آن پرهيز حد امكان از سازد و بايد تا مسووليت مدني را واژگون مي كرد، در حا

ات و ا ساير قواعد مربوط به مس ميان قانون دي ووليت مدني، نه تنها نظام جبران خسارت ر
و عادالنه مي برهم نمي د آن را همگون  اجازه مي زن ا  دهد كه حفظ سنت سازد و به دادرس  ها ر

  . با اجراي عدالت همگام سازد
احتمال  بطه ديه با ساير قواعد مسووليت مدني، دادرس با دو  بدين ترتيب، در باره را

به رو است د استثنا در باره زيانا) الف: متفاوت رو  هاي  حتمال تخصيص آن قواعد و ايجا
تل و جرح؛  ب ز ق ر ) ناشي ا تعيين كيف احتمال ايجاد فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر و

يي از قصاص اين دو احتمال، هر كدام منطقي به همراه دارد، منتها . مجرم در صورت رها
د استثنا و حكومت مي به جمع و همگونيانجامد  يكي به تخصيص و ايجا د . و ديگري  پس، باي

و تخصيص قواعد بپرهيزد  ن از نسخ  احد امكا رگزيد، زيرا مجري قانون بايد ت ا ب احتمال دوم ر
احكام را ترجيح دهد       . 20)الجمع مهما امكن اولي(ودر مقام ترديد، جمع 

در مورد ماهيت ي ديدگاه  فشرده- 4 ه  هاي فقهاي مذاهب    حقوقي دي

ا جبران كنند و در عصر جاهلي ات وارده ر ات هم درصدد بودند كه خسار نظام دي ت از طريق 
ني را به كيفر اعمال خود برسانند ا. هم جا مضاي حكم ديات ت دگاه با ا ين دي  در اسالم نيز ا

تفكيك و مرز اسالمي  ندي مشخص ميان  حدودي معمول گرديد؛ بدين معنا كه در فقه  ب
و مدني نشده است تا در روشن شده باشداحكام كيفري  د ديه و ماهيت آن نيز  اسالم .  مور در 

اب فقهي پرداخته تا به تقسيم آنها به  د ابتال در هر ب ا به فروعات و مسايل مطرح و مور عمدت
دگاه فقهي . كيفري و مدني يه بيشتر متجلي است؛ چنان كه دي نظر در آراي فقهاي امام اين 

مامام خميني از متاخرين فقهاي شيعه در باال ز  در اين. طرح شد  جا تنها به ديدگاه برخي ا
به خاطر جنايت بر «: شود فقهاي شيعه در اين مورد اشاره مي مالي است كه  منظور از ديه 

ن واجب مي ا اعضاي انسا اشد و چه نباشد، هرچند  نفس ي شود چه ميزان مشخصي براي آن ب
ا حكومهديه معين را اصطال و نامعين را ارش ي   .21»نامند  ميحا ديه 
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به  يشتر جن رجسته است» مالي«در اين مورد ب يه دين است و با مرگ مديون «. قضيه ب د
اكيد شده 22».شود ساقط نمي در اين نظر گذشته از جنبه كيفري، بر عنصر مدني بودن ديه ت

  .شود است كه با مرگ مديون ساقط نمي
  : در ميان فقهاي مذاهب اربعه شافعيه و حنبليه معتقدند

لي كه بر اثر جنايت وارده بر مجنيديات جمع ديه  است از ما به  است و آن عبارت  عليه 
به خود مجني و يا  عليه در صورت ضرب و جرح پرداخت  اولياي دم در صورت قتل نفس 

  . 23گردد مي
  : فقهاي حنفيه اعتقاد دارند

بل تلف نفس ادا مي لي كه در مقا ا است و عبارت است از م   . 24گردد ديه از ادا مشتق شده 
ين است كهن   : ظر فقهاي مالكيه ا

ن خون تل نفس به عنوا ز چيزي كه در مقابل ق ولي دم ادا  ديه عبارت است ا به  بها 
  . 25گردد مي

دست مي لكيه به طور (آيد  آنچه از مجموع آراي مذاهب اربعه به  يه و بعضي از ما حنف
ين است كه ديه ظهور در جبران خسارت دارد و قه) صريح، شافعيه و حنبليه را جنبه ا
لي در ازاي اثر جنايت . كيفري و مجازات ندارد به عنوان ما ا  به مجني بنابراين ديه  عليه ي
او پرداخت مي   . شود بستگان 

به حال گفته آمد، در عين اين كه ديه شباهت به  با عنايت به آنچه تا  هاي بسياري 
وت بسيار دارد و مسووليت مدني را دارد، جنبه توان از اين   نميهاي كيفري نيز در آن ق

دست برداشت احتي    .ويژگي آن به ر
اشد كه استاد ما فرمود كه ديه جنبه كيفري دارد هم به لحاظ دارا بودن   شايد حق همان ب

هاي كيفري آن را مورد  عناصر مهم كيفري در آن  و هم به لحاظ اين كه عمدتا دادگاه
ات حد اقل ب رسيدگي قرار مي ين كه ديه اقل مجاز ن دهد و ا راي عمل جنايت كارانه بر انسا

  .ديگر است
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يت مدني خسارت: فصل سوم  ه مسوول   هاي مازاد بر دي
ر مسلمان براي جبران خسارت انونگذا ز سوي ق است كه ا ات  هاي  حال كه ديه اقل مجاز

د  بدني و جنايت عليه انسان تعيين شده است؛ بنابراين در فرض بروز خسارت هاي ديگر باي
است يا خير؟  ديد راه براي اثب اشعار مي294از جمله ماده ات جبران آنها باز  ديه «: دارد  

به ولي يا اولياي دم داده  مالي است كه به سبب جنايت به نفس يا عضو به مجني يه يا  عل
 . »شود مي

است331 و 330مواد  ن خسارت فرض كرده  يه را براي جبرا ات اسالمي د .  قانون مجاز
به مراتب وجه  يه براي جبران خسارت وضع شده است  مزبور به نظر ميبنابراين با ت . رسد د
ين پرسش اساسي به ذهن متبادر مييپس از تعيين ماهيت حق رع  قي ديه ا شود كه اگر شا

تمامي  مقدس، ديه را براي جبران خسارت وارد شده به مجني يه تشريع نموده، چرا  عل
  جبران نگردد؟ ها  خسارت
ين- 4 م هزينههاي  كه خسارت در فرض ا تما د بر ديه نيز اثبات شود؛ آيا شامل  هاي زير  مازا
  :شود يا خير؟ مي

در امور جنايي هزينه) الف هي  زشكي مازاد بر ديه در دادخوا   .هاي پ
يكاري زيان) ب   .هاي شغلي و ب
يي هزينه) ج هي و رسيدگي قضا   .هاي دادخوا

يست كه بر اثر خسارت و زيان احتم لي وارد شده از ناحيه موارد يادشده تمامي مواردي ن ا
است بر مجني حميل شود جاني ممكن  ين موارد تحت قواعد كلي . عليه ت ين وجود بررسي ا با ا
وقي موجب مي اب مكشوف گردد فقهي و حق ين ب اي ديگري نيز در ا   :شود زواي

مجني مسووليت جاني نسبت به هزينه - 1 ه هاي درمان    علي
اعد كلي ضمان- 1- 1    طبق قو

حال وصف تندرستي از . هاي متعلق به ديگران در ضمان اموال و چيزسيره عقال ) الف
هميت و احترام قايل ويژگي لكه آن را مهم. ندا هاي است كه عقال به آن ا اموال مي ب . دانند تر از 

د  ت، بايد در صورت تجاوز و ايجا به مال ديگري تجاوز كرد ضامن اس حال كه اگر كسي 
  .26هاي درماني باشد ينهخسارت بدني به صورت اولي ضامن هز
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يل جواب داده ر از : اند كه از اين دل و مهمت ر مهم است  وصف سالمت انسان گرچه بسيا
د، بنابر ا اموال، ولي چون ماليت ندار ن عقال اعضا ي اين بايد گفت ضمان هم ندارد زيرا هما

ا مال نمي نسان ر ين كه بر فرض پذي ايراد ديگري كه وارد كرده. 27دانند خود ا ن اند ا رش ضما
تي در تعيين  ندهيم روايا ت كه احتمال  ين در صورت قابل قبول اس در مورد سالمتي انسان، ا
ين سيره عقال به  لي وجود دارد پس ا احتما است و چون چنين  اندازه ديه و خسارات آمده 

  .خورد درد نمي
نظر نمي يق به  دق استدالل في نفسه خيلي  اگر بپذ: زيرا. رسد اين دو  د نخست  يم در مور ير

ن  كه سالمت انسان ماليت ندارد پس ضمان ندارد، عين همين مسأله در اصل ديه نيز جريا
ا . دارد ن آن ر م فقها و حقوقدانا آن جا نيز نبايد بگوييد ديه خسارت است در حالي كه تما

تي استدالل اولي خدشه. دانند خسارت مي به خود مخدوش است وق زيرا . دار شد، دومي خود 
است ت جبران خسارت، توسط ديه، بحث ما در خسارتدر صورت ضرور ه . هاي مازاد بر ديه  ن
ز . ها تعيين كرده است هاي كه روايت ارش و خسارت چگونه  است كه  بايد بخشي ا

يگر چنين نباشد؟ ديه براي جبران خسارت بر اصل  ها الزم خسارت الجبران باشد و بخشي د
و هزينه درمان براي جبران خسارت   .تابعه آنهاي  عضو 

است گرچه   بر اساس قاعده تسبيب بزهكار هزينه)ب هاي درمان بزهديده را ضامن 

وي است باشر اق ين مورد مسبب از م اشد؛ ولي در ا است هزينه كرده ب   .زيانديده خود ممكن 
ين استدالل نيز جواب داده د از ا اختيار : كه ان است زيرا در جاي مباشر با حسن  كبرا باطل 

به مسبب دارد و از لحاظ صغروي نيز انتساب خرج درمان به خود كند  هزينه مي چه ربطي 
يشتر عقالني است ين جا . زيانديده ب و در ا است  تسبيب در گرو تلف كردن مال  ين كه  ديگر ا

يست   .هزينه درمان كه تلف كردن مال ن
ني و: بايد گفت اگر زيا ز كجا پديد آمده است؟ آيا  اختيار مباشر ا ين  ارد نخست اين كه ا

كرد؟ و اين به حكم همان عقال كه تسبيب را  شد زيانديده بدن سالم خود را درمان مي نمي
لقي مي ه : ثانيا. شود قبول دارد، اثر مستقيم ضرر ت تسبيب از را ا قاعده  ات م ز رواي در بسياري ا

د  در مورد شاه)ع( صحيح جميل از امام صادق: مانند. غير از سيره عقال نيز پذيرفته شده است
به مهر و ديه ال«. دروغگو در شهادت  اهللا في شاهد الزور، ق ئما : عن ابيعبد  إن كان الشيئ قا
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ئم  ز » 28ا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجلبعينه، رد علي صاحبه، و إن لم يكن قا ن چي اگر آ
است( اشد همان استرداد مي) باشهادت دروغ به ديگري رسيده  ن  باقي ب شود و اال به اندازه آ

استمال ز .  شاهد دروغگو ضامن  ا مباشر فريب خورده است ولي خود مال را ا اين جا نيز صرف
ن . دست داده اما شاهد ضامن است در مورد صغرا نيز بايد گفت معيار ضمان نزد خردمندا

و  ر از هزينه  ناكزي و يا  ه تباه شده باشد  است خوا الكيت  رفتن م دست  لكه از  تلف مال نيست ب
اشد مانند  ن هزينهتباهي ب   .هاي درما

يست در اين : اما از ديد آيت اهللا شاهرودي است كه عنوان تباهي مال صادق ن نصاف اين  ا
نه ن  هاي كه كسي براي خود مي جا؛ وگرنه تمام هزي د ضما است باي كند و ديگري مسبب آن 

  .29آور باشد
است) ج ين گونه موارد  نظاماين رو در. خود سيره عقال بر ضامن شناختن بزهكار در ا هاي   

ر  هاي درمان مي شود كه بزهكار را ضامن هزينه حقوقي امروزي مشاهده مي دانند و قانونكذا
نكرده است   .30مسلمان نيز  با آن مخالفتي 

و تفويت مال غير  اعده  اعده الضرر و ق ر نسبت به هزينه... به ق هاي  نيز بر لزوم ضمان بزهكا
به يق  د شده كه چندان دق وع . رسد  نظر نميدرمان زيانديده استنا استدالل سوم در ن ولي 

است؛ مگر اين كه اثبات شود كه ديه و ارش به جاي تمامي خسارت مجني عليه  خود دقيق 
رخي روايت. هاي درماني است حتا خسارت ين صورت ناگزير به بررسي ب ين  در ا هاي وارده در ا

يم باب مي   :پرداز

   نگاهي به روايات در مورد ديه و ارش- 1 - 2
رواياتي فراواني، جزئيات انواع ارشدر م يه  و ديه ورد د است ها  در ضمن از . ها را بيان كرده 
است هزينه ن نياورده  م به ميا به صورت صريح نا ن نيز  روايات . هاي درما برخي همين سكوت 

ن اين گونه خسارت در مورد هزينه و جبرا يل بر عدم لزوم ضمان  ها برشمرده  هاي درمان را دل
  .است

ين كه  اين شبهاما از است به ا رش تنها در برابر كاستي و كمبود : ها پاسخ داده شده  ديه و ا
د  حاصل در بدن و اندام ها است كه در پي جنايت يا بزه در بدن انسان بزهديده به وجو
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ز  مي يل ا ز قبيل پاره شدن لباس، هزينه درمان و مسا بي ا ات نسبت به مسايل جان اما رواي آيد؛ 
يه براي هزينه. 31ر مقام بيان نيستاين قبيل كال د د، در  زيرا اگر واقعا د هاي درمان بو

شود در  مواردي كه خسارت و كاستي در بدن بزهديده سالم و بي عيب و نقص درست مي
وع  يه كامل را بگيرد و سالمت بدني بعد از وق به ديه دست نيافته باشد، بايد د عين حال هنوز 

ين رفتن موضو يه نميبزه، داللت بر از ب د ع ارش و د روايات از موار كند، چنان كه سكوت اين 
  .نمايد هاي مازاد برديه داللت بر عدم لزوم آنها نمي خسارت

اگر هزينه  ها برداشت ديگري كرده البته برخي از آن طرف از اين سكوت روايت اند كه 
د در مقام بيان ديه آن هزينه ي. شد ها نيز بيان مي ديگري الزم بود، باي ن بحث محل ا

نه: طلبد ولي عجالتا بايد گفت فراختري را مي زمان شارع هزي است كه در  ين  اقل ا هاي  حد 
رخوردار نبود درمان به سرسام آوري هزينه بنابراين . هاي  امروزي  و از اهميت اين چنيني ب

يط كنوني موضوع به كلي دگرگون شده  حتا درصورت قبول اين شبهه و احتمال شما، در شرا
ين جا شماري از روايات كه نظر عدم وجود حكم در . طلبد  و حكم ديگري را مياست در ا

  :شود كند آورده مي هاي درمان را تقويت مي مورد هزينه
ر« ال) ع(عن ابيجعف لمؤمنين : ق ال) ع(قضي اميرا إذن اٌغرمه لها : رجل قطع ثدي امرأته، ق

و را محكوم : ش را بريده بود فرمودا اميرالمومنين در باره مردي كه سينه زن. 32»نصف الدية ا
يمي از ديه كامله مي   . كنم به پرداخت ن

اهللا «:صحيحه بن سنان تظر بها سنة، فإن وقعت اٌغرم : قال) ع(عن ابيعبد  السنّ إذا ضربت ان
ثي ديتها و اسودت اغرم ثل ن لم تقع  دق. 33»الضارب خمسمئة درهم، و إ  نقل )ع(از امام صا

ن كرده اگر دندا د كه  ند، يك سال صبر ميان بايد پانصد  ي صدمه ببي د،  ن دندان افتا اگر آ ند،  كن
يفتاد و سياه شود، بايد دو سوم ديه آن را بپردازد اگر ن   .درهم بپردازد و 

ا ضامن مي زون بر ديه ر زي اف ر چي اگر بزهكا به اين اندازه  در اين مورد  د، شايسته بود كه  بو
ك نكته ديگر ر. شد افزوده مي ا بايد ي ن ام د نظر داشت، كه هزينه درمان دندان در آ ز مور ا ني

هي كه مي ا يك سال صبر مي زمان متصور نبود بنابراين تنها را بايد ت اند  و  م شد تا نتيجه بزه 
بل از آن نمي د و ق ني كه معلوم نبود در نتيجه كنده خواهد شد  زيان روشن شو شد براي دندا

لم خواهد ماند، ديه دقيق م   .قرر كرديا سياه و يا سا
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است  يعبد اهللا«: در صحيحه حلبي نيز آمده  إن : في رجل فقأ عين امرأة، فقال) ع(عن اب
ال في امرأة فقأ  لدية، و إن شائت أن تأخذ ربع الدية و ق و يؤدوا اليه ربع ا شاؤوا ان يفقؤوا عينه 

نه: عين رجل دي كه از امام صادق در مورد مر. 34»إنه إن شاء فقأ عينها و االّ أخذ دية عي
و يك چهارم  اگر خواستند مي: چشم زني را در آورده بود فرمود در آورند  توانند چشم مرد را 

اگر خود آن زن بخواهد مي او بدهند و  ه  ديه را به  و در بار تواند يك چهارم ديه كامل را بگيرد 
د فرمود ا در آورده بو گرنه تواند چشم زن را در آورد و  اگر خواست مي: زني كه چشم مردي ر

  .گيرد ديه چشم خويش را مي
ته مي به جاي قصاص از بزهكار گرف تمام چيزي است  در اين موارد آن چه  شود در ظاهر 

يه است نه چيزي فراتر از آن كه بزهديده مي   .خواهد و آن همان د
يسار مي يم در صحيحه فضيل بن  اهللا«:خوان يعبد  ال) ع(عن اب إن : في عبد جرج حراّ فقال: ق

ته، و إن كانت التحيط برقبته شاء الحرّ  نه و ان شاء أخذه إن كان الجراحة تحيط برقب اقتص م
و  افتداه مواله، فإن أبي مواله أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحه 

لمولي و يرد الباقي علي ا لمجروح حقّه  لعبد فيؤخذ ا اع ا لمولي، يب دق در 35»الباقي ل  از امام صا
ص : ايشان فرمود. اي سوال كردند كه بر انسان آزادي زخم زده بود مورد برده اگر خواست قصا

اگر بخواهد مي باشد كند و  ه بهاي برده  ه انداز ر ديه زخم ب د اگ ب شو و . تواند آن برده را صاح
به اندازه بهاي برده نباشد، صاحب ش بايد آن را به بزهديده فديه و پيشكش ا اگر ديه زخم 

ك برده مياگر چنين . دهد به اندازه ديه زخم خود مال و  شود و برده مي نكرد، بزهديده  فروشد 
يه را به موالي برده بر مي تصفيه ديه خود بق   .گرداند بعد از 

است با اين وجود هزينه درمان نفي نشده . در اين روايت نيز سخن از هزينه درمان نشده 
ين مورد از آن رو بوده كه  هزي. 36است د سكوت در ا ر شاي ن در آن روزگاران بسيا نه درما

يه امر خارج از موضوع شمرده مي است ناچيز تر از ديه بوده و هزينه مازاد بر د ين رو . شده  از ا
ال) ع(عن جعفر عن ابيه عن علي«: خوانيم در روايت معتبر غياث مي مادون السمحاق أجر : ق

روايت شده است كه هر37.»الطبيب گاه زخمي كمتر از پوست از امام صادق از اميرالمؤمنين 

                                                  
 .124/ وسايل همان- 34
 .125/ همان- 35
 .31/ شاهرودي همان- 36
 .294/  همان- 37



 

 

  

57  
 

  هاي مازاد بر آن ماهيت حقوقي ديه و خسارت

اشد، بايد دستمزد پزشك را بپردازد و . نازك روي استخوان سر ب روايت دستمزد  ين  كه در ا
است   .هزينه دكتر جدا آمده 

بق با آنچه تا حال از  مقتضاي ضمان بزهكار در هزينه: در فرجام اين كه هاي درماني مطا
يان روايت استدالل اگر عيوب و نقصي ناشي . ردها مشخص شد، وجود دا هاي عقلي و ب به ويژه 

د بمان   .از جرم در بدن بزهديده باقي 
ين باره نيز سخني در باره عدم ضمان نسبت به هزينه روايت هاي درمان  هاي موجود در ا

و اتالف و . بزهديده نياورده است انند تسبيب و الضر  اعد م ه بر قو و ... بنابراين عالو بناي عقال 
ر لزوم جبران نهحكم عقل ب حتا اگر بر فرض محال كه . نمايد هاي درمان بزهديده مي  هزي

ني را ثابت نماييم، از راه حكم ثانويه حاكم  نشود ضمان بزهكار نسبت به هزينه هاي درما
است كه هزينه را به دولت بپردازد و  مسلمين در جريمه بل اثبات  به راحتي قا هاي مالي 

درمان گردد دولت عهده ن اين حكم بر م. دار  و مراقبت از جا ني  نظام و مصالح همگا عيارحفظ 
نگردد يمال  ر است تا حق ضعيفان پا   .38و سالمت بزهديده استوا

يت بزهكار نسبت به از كار افتادگي بزهديده- 2    مسوول
ركان تحقق مسووليت  در دانش حقوق بحث مسووليت مدني، ورود مستقيم ضرر يكي از ا

ين بردن مال ديگري استدر فقه و حقوق معيار ضمان يا مس. است د . ووليت از ب در اين مور
به ويژه براي افرادي  ين بابت محقق شود  است تا ضمان از ا نديده  مالي تلف نشده و خسارت 

ندارند و . ثانيا ورود ضرر در اين جا تبعي است و نه مستقيم. كه كاري مشخصي  ا اگر ضرر  حت
يست بدانيم نيز ضمان ن لي پيدا نشده .معيار مسووليت را كاهش مال   چون در اين جا هنوز ما

  . تا ضماني محقق شود
ا از كار و كسب موجب مسووليت نمي افتادگي كسي ر ند مشهور فقيهان از كار    :دان

لي عينه و ال بالنسبة : 5 المسألة لغصب، ال بالنسبة ا استولي علي حرّ فحبسه، لم يتحقق ا لو 
و ظلمه، سواء كان  و كذا ال يضمن منافعه كما ... كبيرا أو صغيراإلي منفعته، و إن أثم بذالك 

اجرته يضمن  نعم لو استوفي منه . إذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلك المدة فال 
اجرته ر فيها . منفعة كما اذا استخدمه، لزمه  تسبيب منه مثل ما إذا حبسه في دا كذا لو تلف ب

اع فافترسته من جهة سببيت دغته أو في محل السب لغصب و اليدحية فل . 39»ه التلف ال ألجل ا
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ه   است نه نسبت ب ني كند، غصبي انجام نشده  و را زندا ته ا آزادي سلطه ياف نسان  اگر كسي بر  ا
به منافع او هرچند فرد مسلط گناه مرتكب شده و ظلم كرده است و نه نسبت  چه . شخص او 

اشد چه خرد سال اگر صنعتگر بوده همچنين منافع او را ضامن نيست چنان ك... بزرگسال ب ه 
نكرده بود دستمزد او را ضامن نيست اما اگر از او سود جسته باشد و از . و در اين مدت كار 

اب تسبيب از سوي . ش استفاده كرده باشد، بايد مزد كارش را بدهدا خدمات اما اگر از ب
نه ين كه او را در خا ار در آن ز صاحب سلطه تلف شود و آسيب ببيند مانند ا ندگي اي كه م

اب تسبيب تلف  مي ه كنند، از ب و او را پار ني كند  زندا دگان  د و يا در منزل درن نماي كند، حبس 
ني . ضامن است نه براي غصب و سلطه بل را زندا ين در جاي است كه صرفا جانب مقا تازه ا

يي انجام كاري  ند او اصوال در ضرر مستقيم، توانا به آسيب موجب ديه برسا اگر  اشد؛ اما  كرده ب
.ا ندارد و هم چنينر  ...  

مصارف دادرسي- 3 مجرم نسبت به     مسووليت 
يه مجرم ضامن هزينه له براي رسيدن به حق  ها و مصارف است  كه محكوم آيا محكوم عل

است يا خير؟   نموده 
دولت بپردازد، از محكوم  هاي دادرسي را كه محكوم تواند هزينه آيا محكمه مي د به  له باي
بگيرد؟   عليه بزهكار 

است كه نميد و بسنده  ر مورد سوال نخست ظاهر آن  ين اندازه براي ضامن بودن ا به ا توان 
ز . كرد ا مقصود از سببي كه بتوان اتالف، اضرار و تفويت را به آن نسبت داد آن است كه ا زير

وع نسبت دادن  بي به آن براي اين ن مباشر اقوي باشد و باز داشتن از حق و هزينه براي دستيا
يس نه اين كه دو تا حق داشته باشد . تكافي ن زيرا او تنها حق دارد اصل مال خود را بگيرد 

باشد كه  يكي اصل مال ديگري هزينه بي در كار  ا فري اجبار ي ين كه  ر ا به آن مگ هاي رسيدن 
  . 40از حوزه بحث ما بيرون است

يم،  اگر به عنوان ثانوي و حكم حاكم و مقررات دولت اثبات كن لي اما پرسش دوم را  اشكا
اشد در آن نيست كه حاكمي در آيين دادرسي كشور خود چنين مقرره ر . اي داشته ب اما اگ

ني ثابت  بخواهيم محكوميت و ضامن بودن محكوم عليه را از باب حكم اولي و قاعده ضما
هي به خواسته محكوم د گفت چه دادخوا ا دولت و يا محكوم نماييم، باي يه و ي اشد باز هم  عل له ب

ز مباشر عمل كرده است  بر عهده محكومها هزينه است زيرا او به عنوان سبب اقوي ا يه  ر . عل اگ
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و هزينه كرد، محكوم او به حق ديگري تجاوز نمي هاي از اين قبيل  له مجبور به دادخواست 
ين جا حق محكوم. شد نمي هي در ا ين است كه غاصب يك  دادخوا ين جا مانند ا له است و ا

ين ميان لباس پاره شود؛ درست سر لباس و صاحب لباس ط و در ا يگر آن را بكشد  رف د
او سبب  ا فعل هردو انجام شده است؛ اما چون غاصب حقي نداشته،  است كه پاره شدن ب

بهاي لباس مزبور را بدهد تمام  امر صادق . نابودي است و بايد  در شاهد دروغگو نيز همين 
است زيرا او حقيقت . است دست رفته  است و مباشر را كه او ضامن مال از  را پنهان كرده 

نظر را پذيرفتيم، محكوم. قاضي بوده فريب داده است ر اين  اگ ين باب  عليه ضامن  در ا
يست هزينه ين جا نيز ضامن ن له نخست، در ا و گرنه مانند مسا   .41هاي دادرسي است 

  نتيجه- 4

ين نتيجه دست مي   :يابيم كه در فرجام به ا
بقه تار- 1 نه  ديه نهادي داراي سا مضاء كرد  و ا يخي طوالني است و اسالم تنها آن را اصالح 

  .اين كه جعل كرده باشد
و نه مسووليت مدني تنها، بلكه - 2 وقي ديه نه مسووليت كيفري صرف است   ماهيت حق

ين دو ماهيت جعل شده  ركيبي از ا به صورت ت نهادي است خاص و داراي ويژگي خود كه 
بعيد نيستبا توجه به سابقه يكي بودن ح. است ين امر خيلي    .قوق كيفري و مدني، ا
است هاي كه بزه ديده در امر درمان خود تحمل مي  خسارت- 3 به  بل مطال   .كند از بزهكار قا
تن حق از بزهكار يا محكوم- 4 و گرف دگي براي اثبات حق  ر افتا به   حق از كا بل مطال يه قا عل
يست. نيست بطه سببيت، سبب اقوي ن   .زيرا در را
ين مي د هزينه در مور- 5 دولت از طرف د، بنا بر يك مبنا كه محكوم  هاي دادرسي كه  گير

است به  او قابل مطال وليه از  م . عليه را سبب اقوي بدانيم به حكم ا ات دولت و احكا اگر مقرر اما 
به است بل مطال اشد، كامال قا امر استوار ب   .ثانويه بر اين 
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  مقدمه

نستاننظام ان«موضوع  افغا اسالمى  وط  در ميان ده» تخابات دولت جمهورى  ين مرب ها عناو
است» شوراى ملى«به انتخابات  هميت خاصى برخوردار  ين ؛از برجستگى و ا  زيرا پاسخ به ا

نظام و سيستمى است؟ وس تى دولت جمهورى اسالمى افغانستان چه نوع  نظام انتخابا ال كه 
ات  ين بسيار بجا است كه در همايش انتخاب د، و ا اقع شو يل و نستان مورد بررسى و تحل افغا

نظام ات دولت جمهورى «هاى انتخاباتى و  مقاله سعى و كوششى است براى تبيين  نظام انتخاب
نستان افغا   .»اسالمى 

و بيان، آزادى اجتماعات، و  ورى و آرمانيامروزه ت نظير آزادى عقيده  هاى دموكراسى 
ا شيدا ن ر ارلمانى جهانيا نموده ي خوحكومت پ ول و خردپذير در يش  و به عنوان انديشه معق

ر  و به مثابه يك ابزا ول افتاده  ن جوامع حقوقى و سياسى و حتا عامه مردم مقب ميان نخبگا
لمت است و به عنوان مسا د  قدرت در خدمت سياستمداران آغوش گشوده  آميزترين ابزار نبر

 »دولت جمهورى اسالمى افغانستان«

  هاى انتخاباتى نظام  بررسى
 انتخابات  حقوقى نظام و

ذكينا  ظر حسين 
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و نظام حقوقي انتخابات بررسي نظام   هاي انتخاباتي 

يكار بر سر قدرت بر سر تصاحب كرسى قدرت معروف شده است كه شركت كنندگان  عرصه پ
به دست آوردن آراى آنها متوسل  چه در گذشته و چه در حال براى كسب رضايت مردم و 

ه شده ا از اراده مردم براى رسيدن به قدرت و به دست آوردن كرسى حاكميت و را د، ت پيدا  ان
  .برند  گيرى و قوه قانونگذارى بهره كردن به مجالس تصميم

   كليات بحث - بخش اول 

يشينه بحثن ه پ   گاهي ب
نظر بيفگنيم مي وكراسي  يم كه  اگر خوب به تاريخ و پيشينه دم به بين وكراسى  خاستگاه دم

ز سده پنجم قبل از ميالد بر مى  شهر دولت ر  گردد كه شهروند هاى يونان باستان ا به غي ها 
ين مشاركت مستقيم داشتند و در جمهورى رو م زنان و بردگان در امر حكومت و وضع قوان

به چشم مى ه . خورد نيز پيش از پيدايش دوره امپراتورى ابعادى از دموكراسى  نگاه نو ب ولى 
ز ويژگي است و ريشه در رنسانس دارد دموكراسى ا ه مدرنيته  نه رويداد. هاى دور و زمي هاى   ها 

وكراسى نقش آفريده نى در تكامل و بسط تيورى دم در اروپاى . اند اجتماعى و فكرى فراوا
ي ا غربى ا نگلستان ب و در ا د  نظام حكومتى با شكل پارلمانى در قرن شانزدهم ظهور نمو ن 
ن 1688انقالب  ن بر سلطا د شمرده شد و پارلما هى است مردو ين عقيده كه سلطنت حق ال  ا
 اين كشور و 1787 و قانون اساسى 1776 برترى يافت، و همچنين در آمريكا انقالب ،و شاه
نسه در گسترش1789انقالب  پى فرا و   و  است،  وكراسى جديد نقش مؤثرى داشته  ريزى دم

نظير  و«، »ژاك روسو ژان«، »جان الك«انديشمندان زيادى  يگران مانند » منتسكي و د
يى داشته...و» هگل «،»هابز«، »كانت« ين مفهوم تأثير به سزا و . اند  در توسعه بعد نظرى ا

نگليس، آمر بينيم كه كشور امروزه مى و يكا كه هاى مثل فرانسه، ا تگرى  م پيشينه غار هركدا
در الجزاير ااستعمار عريانى  لسطين و ديگر نقاط آسيا، آفريقا و آمريكا و اروپ م، ف  ، كره، ويتنا

ين ميان فرانسه مبد است كه از ا دموكراسى جديد به ايدارند، مناديان دموكراسى در جهان   
  .)1(رود شمار مى

به عنوان يكى از هاى مختلف و گو تيورى دمومكراسى با قرائت اگونى كه از آن وجود دارد،  ن
است كه دولت و در آن ادعا شده  ها  مبانى مشروعيت و مقبوليت حكومت و دولت مطرح شده 

                                                  
الم، حقــوق و آزادي :  ر ك  -1 ـار زاده، ص       اـس ـود رضــا افتخ ــه محم صطفى الرافعــى، ترجم ، دفتــر 13 ـ   7هـاى اساســى انــسان، ـم

 .تا، بى جا ، بى272 ـ 270، ص )مقاله ع، بيات(ها،  فرهنگ واژه: ، رك1375نشرمعارف اسالمى، قم، چاپ اول 
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دست مى  اساس )2(آورند مشروعيت كار خود را از اراده ملى به   و دولتى مشروع است كه بر 
ات را رگزارى انتخاب د بيايد، و ب هكارى براى مشاركت و تبارز اراده اراده و خواست مردم به وجو
است، و نظام هاى انتخاباتى در اين فرايند ظهور  و خواست مردم در اين نظريه شناخته شده 

است چنان ه بحث خواهد شد نموده  مقاله به تفصيل در اين بار   .كه در بخش دوم 

اژگان بحث مفاهيم و و   بيان 

است مفاهيم واژگان اصلى و كل مقاله توضيح داده شود، و پيش از هر سخنى الزم  ين  يدى ا
ن گردد نظر بيا د  ن؛معناى مور ر توسعه و رشد علوم   زيرا هما اجتماعى در اث ار  سان كه ساخت

ر   و فنون دچار تغيير و تحول گرديده مفاهيم و نشانه هاى گفتارى و نوشتارى نيز دچا
رگونى شده است به اختصار توضيح دا. دگ   :شود ده مىو لذا مفاهيم واژگان مورد بحث 

  ـ  نظام1
م،  نظا احد ذكر شده و در اينجا منظور از  نظام در لغت به معناى روش و عادت بر طريق و

بى به  سيستم و مجموعه قواعد و مقررات منظم و به هم پيوسته اى است كه براى دستيا
به كار گرفته مى   .شود هدف مشخصى 

تخابات2   ـ  ان
ز  ات ا رگزيدن، انتخاب كردن، بيرون كشيدن گرفته شده و» انتخاب«واژه انتخاب  به معناى ب

ن چيز ز ميان جمعى براى كارى و برگزيدن چيزى از ميا ا برگزيدن كسى ا ر، و ي  به )3(هاى ديگ
ر مى تى . رود كا و وق است  ا كسى نهفته  و ي زى  و مفهوم گزينش چي ات معنا  در انتخاب ين  بنابرا

ا اين واژه به صورت جمع به كاربرده مى جام كارى است شود به معن ى انتخاب كسى براى ان
ا شورا نماينده براى مجالس قانونگذارى ي يشتر براى انتخاب  ين مفهوم ب هاى شهر و ده  كه در ا

  .)4(شود يا رياست جمهورى آورده مى
ر انتخابات به جريان رسمى انتخاب اشخاص براى احراز مقام و منصب و )5(به ديگر تعبي

ز  اى عمومى گفته مىوليتى در جامعه از طريق آرومس اشخاص براى احرا نظير انتخاب  د،  شو
نظاير آن رى و  است جمهورى، و برگزيدن نمايندگان براى مجلس قانونگذا   .مقام ري

                                                  
 .1372، انتشارات سمت، چاپ اول، 328، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ص الملل عمومى ك اسالم و حقوق بين.  ر- 2
 .، تهران، انتشارات اميركبير280، ص 1نگاه كنيد به فرهنگ عميد، حسن عميد، ج  . 3
 .1370، انتشارات طوس، چاپ ششم، 344مبانى سياست، عبدالحميد، ص  . 4
5 . Election  
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و نظام حقوقي انتخابات بررسي نظام   هاي انتخاباتي 

وم سياسى و علم حقوق به معناى  نشمندان عل تى «انتخابات در اصطالح دا مجموعه عمليا
نى براى مهار كر اظرا ا تعيين ن  به كار رفته )6(»دن قدرتكه در جهت گزينش فرمانروايان ي

  .است
نمايندگان است كه  و  ر تعيين نماينده  و راهكا ات فن گزينش و شيوه  بنابراين مراد از انتخاب

تصادى تصميم مى گيرند و به وضع  به جاى شهروندان در مورد مسايل سياسى، اجتماعى، اق
ر سال هاى معينى مثال دو سال، س  پردازند كه هرچندگاهى در فاصله قوانين مى ه سال، يا چها

  .آيد يك بار انتخابات به عمل مى... و

  ـ  نظام انتخاباتى3
يط، حقوق و وظايف انتخاب است كه شرا تى قواعد و سيستمى  خابا كنندگان و  نظام انت

دگان و چگونگى تشكيل سازمان انتخاب ا  ىاهاى ر شون گيرى، و نحوه اخذ، شمارش و اعالم آر
ت ا تبديل )7(كند ى را مشخص مىو رسيدگى به تخلفات انتخابا اى مردم ر ، قواعدى كه بتواند آر

نمايد   .)8(به كرسى 
نظام انتخاباتى، سيستم و روشى است قانونمند كه شرايط و وظايف  بنابراين مراد از 

دگان و انتخاب انتخاب اى و نحوه تشكيل گروه شون ن و كيفيت اخذ ر ا  ىاهاى ر كنندگا رى ر گي
نه ذيل مىكند و معموال ا تبيين مى اجزاى سه گا افته از  اشند ين سيستم تشكيل ي   :ب

يى كه در آن آرا تبديل به كرسى 1 افيا  ـ حوزه انتخابى كه عبارت است از واحد جغر
  .شود مى
ول انتخاباتى يا رويه« ـ 2 تى تبديل آرا به كرسى فرم   .»ى رياضيا
رس  كه مى، ـ حد نصاب3 به  ند تا كانديدابايست تعداد و شماره آرا به ميزان مشخصى ب ها 

پيروزى برسند و كرسى قدرت را چه در مجلس، و چه در رقابت بر سر كرسى رياست 
به دست بياورند   .جمهورى 

ار ر« ـ 4 احزاب و گروه؛ىاشكل بيان يا ساخت هاى سياسى حامى    اشاره دارد به توانايى 
به   كه چه كسانى پست ها براى تعيين اين كانديدا نظر را  د دست مىهاى مورد    .)9(»آورن

                                                  
 .1382ترابوالفضل قاضى، چاپ سيزدهم، زمستان ، دك291هاى حقوق اساسى، ص  بايسته . 6
 .1382، انتشارات پارسايان، تابستان 20اصطالحات سياسى، به كوشش عبدالرحمان مياح، ص : ك . ر  . 7
 .1379، انتشارات سروش، تهران 48كند، حجت اهللا ايوبى، ص  اكثريت چگونه حكومت مى . 8
 .1383، تابستان 9، ص 21باقرى، فصلنامه سراج، شماره نظام انتخاباتى و رقابت سياسى، يارمحمد  . 9
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كند، بلكه  ها از سيستم واحد براى گزينش افراد در اداره جامعه پيروى نمى همه كشور 
ين  سيستم و در ا است  د آمده  به وجو ات افراد  و انتخاب اگونى براى گزينش  و گون هاى متفاوت 

بطه ص يشترين و بهترين را نظامى خواهد بود كه بتواند ب ا ميان بهترين نظام انتخاباتى،  انه ر ادق
نمايد كنندگان و انتخاب ميان انتخاب دگان برقرار    .شون

دولت جمهورى اسالمى4   ـ  

ن يافته)10(دولت زما است و شخصيت   جامعه سياسى سا است كه از ساير جوامع متمايز  اى 
ركيبى خويش دارد تمايزى از عناصر ت شود كه   و به سازمان سياسى اطالق مى)11(مشخص و م

تى . هاى معين ت، مردم و سرزمينى با مرزمتشكل باشد از حكوم به ساخت قدر و همچنين 
ز نظر داخلى، نگهبان نظم به  د و ا كه در سرزمين معين برمردمانى معين تسلط پايدار دار

ن  شمار مى يكايك شهروندا و منافع ملت و  تماميت سرزمين  آيد و از نظر خارجى، پاسدار 
اشد خويش مى به كار رفته است،ب دولتو در اينج.   و يا قوه مجريه ،ا مراد از   هيأت دولت 

دل هنيست، بلكه مقصود واژ ا  است كه نهاد state معا و از جمله حكومت ر اگونى  هاى گون
  .)12(دهد براى تحقق اهداف خود تشكيل مى

ن است كه عامه مردم در  به معناى آ جمهور به معناى عموم مردم است، و جمهورى بودن 
اشد، و از طريق انتخابات مسايجاد حكومت، اداره جامعه والن كشور و و حكومت نقش داشته ب

رسي و شركت در شورا  و اسالمى )13(كند ها نقش خويش را در حاكميت ايفا مى ها و همه پ
افغانستان«بودن در واژه تركيبى  اسالمى  بل  نشان» جمهورى  ين قا ين است كه قوان دهنده ا

ن، اسال نستا اسالم اجرا در قلمرو حاكميت دولت افغا لفت با  و يا به تعبير قانون اساسى مخا مى 
  .)14(ندارد

   ـ رقابت سياسى5
است و در عين حال از مصاديق بارز رقابت  انتخابات عرصه رقابت براى نيل به قدرت 

است و به ديگر  سياسى به شمار مى رود، رقابت سياسى كوشش براى كسب قدرت سياسى 

                                                  
10 . Dictatorship  
 .54هاى حقوق اساسى، ص  بايسته . 11
 .51اصطالحات سياسى، پيشين، ص  . 12
  .48همان، ص  . 13
ـرر مـى        . 14 ـانون اساسـى افغانـستان مق ـوم ق اده س ـدات و احكـام د     در افغانـستان هـيچ قـانون نمـى    «: دارد ـم ــن توانـد مخـالف معتق ي

 .»مقدس اسالم باشد
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و نظام حقوقي انتخابات بررسي نظام   هاي انتخاباتي 

ابت نندگان براى عقب انداختن رقيب از رسيدن به ك تعبير به معناى سعى و تالش جدى رق
نظر است ر  ، و)15(هدف مورد  ات تبديل به يك پيكا از اين رو رقابت سياسى در عرصه انتخاب
دت و كينه  كنندگان مى تمام عيار ميان رقابت اعث پيدايش حسا لم ب ابت سا د، و چه بسا رق شو

ت، آتش بغض و دشمنى و   را شعلهو تنفر شود، و با گرم شدن ميدان رقاب يد،  ورنما
ز  كنندگان براى در هم شكستن رقيب، اهداف و آرمان رقابت ا فراموش كنند، و ا نى ر هاى انسا
بدين هر نمايند، و  لمت نوع حربه عليه همديگر استفاده  يكار مسا آميز قدرت، تبديل به  سان پ

و مصالح ملى به فراموشى پذير رقابت منازعه مزمن وغير عالج د،  و كنندگان شون د،   سپرده شو
زگى تجربه  به تا رقابت و مشاركت سياسى را  كشورهايى كه جوهره دموكراسى يعنى 

ابت مى حه و آشتى ميان رق ابت مانعى هرگونه مصال است،  كنند، عطش قدرت و رق كنندگان 
ر » شوراى ملى كشور«هاى  آور كانديدا كه آمار بهت چنان لى دليلى ب و ولسوا در هر واليت 

حى كه از نفس كشيدن اين گفته است  به گونه كه هيچ يك حاضر نيستند، به خاطر مصال
اجب به نفع ديگرى كنار برود براى آنها و   !تر است، 

اع نظام5   هاى انتخاباتى  ـ انو
نديدا ر اساس كسب آراى انتخابات و گزينش فرد يا افرادى از ميان كا اكثريت   ها ب

م  مى ى را در براى دارد كه زمانى زياد دهندگان مراحل ويژه ىار گيرد، مراحل نظير ثبت نا
م  كانديدا و شرايط براى نامزدها، زمان تبليغات داوطلبان و سرانجا ها و تعيين صالحيت 

و اعالم آرا، اهاى اخذ ر دهندگان در پاى صندوق ىامرحله حضور ر ى، ومرحله شمارش 
نديدا م اعالم كا تى، و سرانجا تخابا اعتراضات و تخلفات ان به  ابت رسيدگى  هايى كه در عرصه رق

و مقررات ويژه به پيروزى رسيده ين  ين فرايند براساس قوان د، تمامى ا شود كه  اى طى مى ان
تى به  نظام انتخابا تى است و هركشور  نگر نظام انتخابا موسوم به قوانين انتخابات است كه بيا

اكثريتى، نظام  وع   تناسبى، و خصوص خود را دارد، كه ممكن است هركدام در يكى از سه ن
اشد لعه و بررسى ب بل مطا   .تلفيقى قا

  
  
  

                                                  
شار راد، ص          . 15 ارى مينــو اـف ـشى بــا همـك ــى، علـى آقابخ گ سياس ـران، مركــز اطالعـات و مــدارك   124نگـاه كنيـد بــه فرهـن ، ته

 .1375علمى ايران چاپ دوم، 
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  بخش دوم 
  هاى انتخاباتى نظام

تى براى   سيستم،هاى مردم ساالر گيرى حكومت از آغاز شكل تفاو خذ راى تا كنون اهاى م
نظام ا  د  اعمال شده است، و در اين راست بى به آراى مردم به وجو هاى مختلفى براى دستيا

و هركدام سعى دارد س م فرايندى كه طى مىآمده  تما ات را در  د  المت انتخاب نماي كند فراهم 
تى  و بدون ترديد در اين ميان بهترين سيستم انتخاباتى، روشى خواهد بود كه عدالت انتخابا

د انتخاب د، آرا و عقاي هم ساز ه  را به معناى واقعى كلمه فرا لم و عادالن ا به شيوه سا كنندگان ر
  .نشان دهد

به رو هستيمبا نگاه كلى در فر باتى رو  نظام انتخا ات، به سه نوع    :ايند انتخاب
تقسيم مى1 م اكثريت ساده و مطلق  نظا وع  به دو ن اكثريت، كه    .شود  ـ نظام 
ات تناسبى كه روش2 استخراج كرسي  ـ نظام انتخاب ها به كار  هاى متفاوتى را براى 
  .گيرد مى
تى و ت3 اكثري   .ناسبى ـ نظام انتخاباتى تلفيقى از دو نظام 

اكثريت   الفـ  نظام 
اكثريت كرسي به داوطلبان آن حوزه ارا در نظام  بى  نمايندگى هر حوزه انتخا ه يهاى 

نمايندگى را در . شود مى به دست بياورند، كرسى  ات  وطلبانى كه بيشترين راى را در انتخاب دا
ر ر داوطلبان شكستيشوند، و سا اختيار گرفته و پيروز حساب مى رج خورده از ميدان  قابت خا

  .)16(شوند مى
ين است كه پيروزى و قدرت به دست فرد و يا گروهى قرار گيرد  اكثريت فرض بر ا در نظام 
يشترى  هميت ب ين سيستم آنچه از ا رخوردار باشد، در ا ت بيشترى ب و مقبولي كه از محبوبيت 

نظام با اكثريت،  ا حمايت  است كه ب ين  است ا ر آيد  برخوردار  ا ثبات و مستحكم روى كا ت
اشد يشترى داشته ب   .كارايى ب
تى از اين اجرا مى در نظام اكثري نسبتاً كوچكى  بات در حوزه  شود و راى دهنده با  كه انتخا

ز نامزد ا  ها دارد، مى شناخت كاملى كه ا د به طور مستقيم ب تواند به شخص دلخواه خو
اشخاص ديگرى نمى بل انتقال به    .باشد اطمينان راى بدهد، و راى او قا

                                                  
ــمى، ج دوم، ص       . 16 ـر ســيد محمـد هاش ـورى اســالمى ايــران، دكت ـوق اساســى جمه ــار  118حق ــاپ هـشتم، به ــشر 1383، چ ، ن
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م و در امريكا در باره انتخاب سيس ات مجلس عوا تخاب در مورد ان اكثريت در انگلستان  تم 
ر مىه ها ب سناتور   .رود كا

ين شهر  طبق اين سيستم بايدكرسى لى هاى پارلمان پيشاپيش ب به تناسب   ها و ولسوا ها 
 يهيو از اين رو است كه احصا. جمعيت و وسعت آنها تقسيم بشود و كشور حوزه بندى شود

نفوس در سطح كشور و واليات بايد مشخص باشد، تا حوزه گيرى عادالنه  ىاهاى ر  دقيق 
ن چيزى كه قوميت. توزيع شود ن  هما ر داشتها بر آن تها بار هاى افغانستا   .اند كيد و اصرا

م مى نظا به  اين  ن را  ين رو آ اكثريت مطلق متكى باشد، از ا و يا  نظام اكثريت نسبى  به  تواند 
اكثريت مطلق تقسيم كردهدو نظام اك   .)17(اند ثريت ساده و 

اكثريت ساده 1   )18()اى يك مرحله(ـ  نظام 

م اكثريت ساده از قديمى ه اصلى آن  نظا ا است و خاستگا تى در اروپ خابا ترين شيوه انت
نظام همان ين  است، در ا ر  انگلستان  دگى برگزا تخابت به سا طور كه از اسمش پيدا است، ان

ول روشن مىگردد و نتيجه ان مى ا  تخابات در مرحله ا شود، در اين نظام احراز اكثريت نسبى آر
به دست  ن بيشتر  وطلبى كه يك راى نسبت به ساير داوطلبا است و هر دا ات كافى  براى انتخاب

ا بياورد پيروز اعالم مى ين شيوه كسب بيشترين آر د، زيرا معيار پيروزى در ا  نسبت به ،گرد
  .ها است ساير نامزد

مطلق ـ  نظ2 ه(ام اكثريت     )19()اى دومرحل
ا،  اكثريت مطلق آرا ر ول بايد  رحله ا نى هستند كه در م نظام، برنده نامزد و نامزدا در اين 
ا به دست بياورند كه به  اى بيش از پنجاه در صد مجموع آراى انتخاب كنندگان ر يعنى يك ر

تى د. شود گفته مى%) 50+1(آن نصف به اضافه يك  اكثري اگر چنين  به دست و  ول  ا ر مرحله 
اش ات در مرحله دوم ميان داوطلبانى كه بيشترين آرا را كسب كرده ب ر ننيايد، انتخاب د، برگزا

اكثريت نسبى به پيروزى مى مى د، برنده و يا برندگان    .)20(رسند گرد
است، زيرا حكومت و  نظام اكثريت ساده و نسبى  نظام تكامل يافته  نظام در واقع  اين 

ر مجلس منتخب برا نظام اكثريت نسبى از حمايت و مقبوليت كمتر مردم برخوردا ساس 

                                                  
 .20اصطالحات سياسى، پيشين، ص .  17
 18 .Sorutin majoritaire a un tour  
 19 .Scrutin majo ritaire a deu x tours  
 .20اصطالحات سياسى، پيشين، ص . 118حقوق اساسى جمهورى اسالمى، پيشين، ص  . 20
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آرا، را ببرد، و داوطلب ديگر % 26است، به طور مثال اگر در مبارزه انتخاباتى يك داوطلب  
امزد% 25و % 24و داوطلب ديگر% 25 ا را ساير ن ر  آر ز آن خود كرده باشد، در نتيجه ب ها ا

م اكثريت ساده برنده اصلى  نظا و % 26كسى است كه اساس  اشد،  ز آن خود كرده ب آرا را ا
و پارلمانى است كه  نتيجه آن شكل و راى نداده است، در % 74گيرى حكومت  ن رضايت  به آ

وكراسى زير س لسفه دم ر مبناى ف و مشروعيت آن ب و  ال مىونتيجه مقبوليت  د، از ثبات  رو
رخوردار خواهد بود نظام . پايدارى اندكى ب يى كه  م لذا كشورها ات شان را بر اساس نظا انتخاب

نموده ار  ن ايراد  اند، تا حدودى خواسته اكثريت مطلق عي ند، ولى هما يى ياب ا رها ين تنگن د از ا ان
اكثريت ساده با  نظام  ين بار با ميزان كمترى % 74و عيبى كه بر  لفت مردم وارد بود، ا مخا

لفت عامه رو% 49قريب با ر مىه ب مخا ت، كه همين مقدا ز كاستيتو رو اس و  اند تا حدودى ا ها 
وكراسى، مشروع و با ثبات جلوه بدهند ز . ايرادات بكاهد، و حكومت را به زعم شيفتگان دم ا

اين رو در توجيه نظام اكثريت گفته شده كه مهمترين اصطالحات در جهت زدودن دغدغه 
م اكثريت مطلق است، نظا اكثريت نسبى، طراحى   زيرا در غير عادالنه بودن نظام مبتنى بر 

ين  د از ب م اكثريت ساده و نسبى وارد بو نظا و عيبى كه بر  نظام اكثريت مطلق مهمترين ايراد 
ا  نماينده منتخب ب و  ا از مشروعيت كافى برخوردار است% 50+1برده شد  ولى حقيقت . )21(آر

اكثريت مطلق نمى به  بى اين است كه تغير اكثريت نسبى   تواند دردى را دوا بكند، زيرا داوطل
ا  نمايندگى ر نه در صد آرا به كرسى قدرت و  ا و با مخالفت چهل و  كه پنجاه و يك درصد آر

وشت سياسى كشور را تغيير نمى تصاحب مى ك  كند، سرن و نماينده نصف به اضافه ي دهد، 
است   .خواهد بود، و به همان تناسب از مقبوليت برخوردار 

نظام نيز نمى ن، از ساير معايب اين  ين و افزون بر آ كه در نظام  توان چشم پوشيد و آن ا
دسته احزاب و  لم سياسى از طرف   با حذف آنها كاهش پيدا ها اكثريت مطلق رقابت سا

زمان يافتن آنها به سوى خشونت و قانون شكنى، جدى به نظر مى مى و . آيد كند، و خطر سا
يل اساسى و ملى كمتر توجه مى يى و قوم پرست شود، و خطر منطقه به مسا ى افزايش گرا

بد مى   .يا
ه  ات روب تخاب وع ان   :هستيمرو در نظام اكثريت معموال با سه ن

  
  

                                                  
 .61كند، پيشين، ص  اكثريت چگونه حكومت مى . 21
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تخابات فردى1   ـ  ان
ات فردى برگزار   در حوزه هاى كوچكى كه فقط يك كرسى به آن اختصاص داده شده انتخاب

ژگي مى د، وي ر مى ها و خصوصيت نامزدان مورد توجه راى گرد ن قرا ن  دهندگا ز ميا گيرد و ا
اشد كنندگان سرانجام نامزدى به پيروزى مى رقابت دست آورده ب اكثريت را به  اى    .رسد كه ر

تخابات جمعى2   ـ  ان

اختصاص داده شده   در حوزه به آن  نمايندگى  هاى بزرگ انتخاباتى كه چند كرسى 
اسامى نامزد كنند، در اين حالت راى داوطلبان به طور انفرادى رقابت مى د  دهندگان  هاى مور

اىنظر خو ا به صندوق مى يش را روى ورقه ر و آن ر ندازند نوشته  ين. ا كه  در اين حالت بدون ا
ته باشد، خصوصيات و ويژگي ر  ائتالفى صورت گرف هاى نامزدان مورد توجه راى دهندگان قرا

رگزيده مى مى ند ب ا كسب كن رى آرا ر يى كه بيشت د و نامزدها   .شوند گيرن

انتخابات فهرستى3   ـ  

ابت انفرادى به شيوه گروهى به رقابت در نظام انتخاب ات فهرستى، داوطلبان به جاى رق
ن  پردازند، و با درج نام مى هاى خويش در دو يا چند فهرست، خود را براى راى دهندگا

  .كنند معرفى مى
احزاب فعال سياسى وجود داشته  انتخابات فهرستى زمانى صورت مى گيرد كه در كشور 

به تعداد كرس. باشند هاى نمايندگى داوطلبان مورد نظرش را در فهرستى يا به  ياحزاب 
ز به راى ا به صورت با ها به صورت بسته  اگر ليست. كنند دهندگان معرفى مى صورت بسته و ي

به حزب مورد نظرش راى  دهندگان به جاى اين ه بشود، راىيارا كه به افراد راى بدهند 
يست. دهند مى ز ارا اگر ل به صورت با ديها  اىه گرد هاى  توانند اسامى كانديد دهندگان مى ، ر

نموده و آن را به صندوق بياندازند و در ورقه راى درج  ا از ليست بيرون آورده    .مورد نظر ر
تى كه فهرست د توجه راى دهندگان قرار  در صور ها به صورت بسته ارايه گردد، احزاب مور

ر به صورت باز ارايه گردد، شخصيت و خصوص مى اگ د، و  د توجه گيرن يت افراد تا حدودى مور
  .شوند دهندگان واقع مى راى

تخابات فهرستى يب ان   معا

است ين  نظام فهرستى ا اساسى  ز راى،از معايب  ات ا د و  دهندگان سلب مى  آزادى انتخاب شو
ين شيوه تحميل مى ا ا اى مردم ب ا بر ر احزاب  احزاب اراده خود ر كند، در نتيجه حاكميت 

مكانات مادى  و از سوى ديگر چون ساز و. گيرد جاى حاكميت مردم را مى برگ تبليغاتى و ا
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ز داوطلبان مستقل است، در نتيجه نامزد  احزاب  احزاب بيشتر ا هاى مستقل و همچنين 
دست مى ا از  ا . دهند ضعيف شانس ورود به صحنه قدرت ر و در نتيجه احزاب ضعيف و ي

ين شخصيت نمايندگى را تصاح هاى مستقل براى ا احزاب قوى كه كرسى  به  اچارند  ب كنند، ن
ين معامله از دست بدهند استقالل خود را در ا د، و    .ملحق شون

ين م ذكر كرده از جمله ا نظا تى را براى اين  رخى، امتيازا وعا  ولى ب م فهرستى و ن نظا كه در 
اعث اقتدار گروه رقابت احزاب قوى ب س اشود كه در ر هاى سياسى قدرتمندى مى حزبى، 

تمند با اكثريت آراى  دولت قرار مى گيرد، و در نتيجه با محدوديت تعدد احزاب، پارلمان قدر
رى به دور از جنجالهاى دولت در مجلس   گيرد، و برنامه قوى شكل مى بي هاى  قانونگذا
لّى به شيوه مناسب تأمين مى حاصل دنبال مى   .)22(گردد شود و منافع م
نظامى با شكل ولى به نظر مى با ماهيت نژادى و يا گيرى  رسد كه چنين  احزاب قوى  و نفوذ 

اعث شكل رى استبداد نوين و سلب حقوق اقليت مذهبى خاص، ب و  ها مى گي گردد، و امنيت 
د، و در نتيجه آزادى  پذير مى خواهى احزاب قدرتمند، آسيب عدالت اجتماعى در اثر زياده شو

  .شود بيان، آزادى عقيده، تحقق عدالت اجتماعى، مواجه با خطر مى

تخابات تناسبى   بـ  نظام ان
  .نظام انتخابات تناسبى در اثر رشد احزاب سياسى در اروپا شكل گرفت

و دسته احزاب  م تناسبى آن است كه  نظا يي كه در هاي  هدف در  سياسى به تناسب آرا
نماينده در پارلمان شود انتخابات كسب مي   .كند صاحب كرسى يا 

است  ين شيوه  به ا م انتخابات تناسبى  آرا بين كرسينظا نمايندگى تقسيم مى كه  گردد  هاى 
تى خواهد بود تخابا   .و حاصل نسبت آن كميت فرضى براى يك كرسى ان

به دست مىيآرا احزاب سياسى  آيد به حاصل نسبت مذكور تقسيم شده و  ى كه به وسيله 
لّق مى تع نمايندگانى كه به هر حزب    .)23 (گيرد حاصل آن تقسيم تعداد 

ين  ارايه داده كه در يك دموكراسى كه برپايه اصل تيورى اصلى ا استوارت ميل  ا  سيستم ر
د به نسبت آراى خود در سراسر كشور در  د، هر گرايش سياسى بايد بتوان تساوى قرار دار

اشد، اكثريت آرا را در جامعه دارد، پارلمان نماينده داشته ب ه كه  ن  يك گرو يك اكثريت پارلما
اقليت ده را در مجلس مقننه تشكيل مي يى كمترى دارد صاحب يك  ه كه آرا د و يك گرو

                                                  
 .120يشين، ص حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران، پ . 22
 .96ـ  94حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران، پيشين، ص  . 23
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اشد نى ب به گونه. پارلما د در پارلمان  ر گرايش سياسى باي اى انعكاس داشته  به طور كلى ه
ر پايه برابرى، ين صورت نباشد حكومت نه ب اگر وضع به ا بعيض  باشد و  رى، ت بلكه بر پايه نابراب

  .و امتياز بين افراد خواهد بود
ن توانند وارد عرصه رقابت  ظام تناسبى آن است كه داوطلبان مستقل نمىاز خصوصيات 

ابت انتخابات را عمدتاً احزاب و دسته لكه صحنه رق ر هاي انتخاباتى بشود، ب  سياسى در اختيا
دست ارد پارلمان بشوند آورده مى دارند و به تناسب آراى به    .توانند و

تى تناسبى با اعمال روش م انتخابا تفاو نظا استخراج كرسىهاى م اى   ت براى  اى ر ز آر ها ا
اگونى دارد كه به سه مورد آنها اشاره مى اع گون   :شود دهندگان، انو

  ـ تناسبى كامل1

دستهاي در اين روش، احزاب و دسته آورده داراى كرسى   سياسى به تناسب آراى به 
اگر در يك حوزه. نمايندگى خواهند شد رقابت،به عنوان مثال،  ر  پنج كرسى مورد   باشد و هزا

نفر در انتخابات شركت كرده باشند، خارج قسمت انتخاباتى از تقسيم هزار بر پنج به دست 
ين مثال، عدد دوصد خواهد بود مى دوصد، داراى . آيد كه در ا به تعداد ضريب عدد  احزاب 

هد شد . كرسى خواهند بود و حزبى با كسب ششصد راى صاحب سه كرسى در پارلمان خوا
يست، هميشه يا كه آرااما از آنج بل تقسيم بر اين عدد ن احزاب هميشه قا  كسب شده 

 راى كسب 650اگر حزبى : به عنوان مثال. مقدارى از آرا به عنوان آراى مازاد وجود دارد
د خواهد داشت و س ه راى مازا ين مازاد چگونه محاسبه مىوكند، پنجا است كه ا ين  شود؟  ال ا

يكى از را ه اين پرسش،  ا  ه حلدر پاسخ ب اعمال روش تناسبى سراسرى ي هاى اين معضل، 
است رج قسمت انتخاباتى در سطح ملى محاسبه مى. كامل  ين روش، خا نه در سطح  در ا شود 

هاى الزم براى مجلس را بر ميزان كل آرا تقسيم   يعنى تعداد كل كرسى. هر محل يا حوزه
ا هاى مختلف  در نتيجه آراى مازاد احزاب در حوزه. كنند مى  جمع شده، به اندازه ضريب آر

هد گرفت لّق خوا تع به هر حزب كرسى ديگرى  ين روش آسان. نسبت به عدد مورد نظر،  ترين  ا
ات تناسبى محسوب مى و عملى   .شود ترين روش براى انتخاب

ناسبى تقريبى2   ـ ت
يه لحاظ شده و به صور  در اين شيوه، آراى مازاد احزاب و گروه ت ها در همان حوزه انتخاب

د . گردد تقريبى محاسبه مى د توجه قرار گير نظام كه بايد مور وع  ين ن نخستين نكته الزم در ا
ين ه براى ا ها سهمى داشته باشد،  بندى كرسي كه بتواند در تقسيم اين است كه حزب يا گرو

اشد نمارك دوازده، در . ضرورى است درصد مشخص از آرا را كسب كرده ب ين درصد در دا ا
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و در سريالنكا دوازده استفرانسه پنج، د  ن سه  ين نصاب به عنوان پيش شرط شركت . ر يونا ا
ازنده كامل . شود ها لحاظ مى بندى كرسي در تقسيم اى كسب كنند، ب ز آن ر بى كه كمتر ا احزا

ين شيوه اصل تناسب به نحو كامل مراعات نمى. گردند محسوب مى   .شود در ا

تخاباتى3   ـ  خارج قسمت ان
احزاب است رين شيوه تقسيم كرسيت اين روش متداول ا تقسيم . ها بين  ين شيوه، ب در ا

به دست مى تعداد آرا بر تعداد كرسي » خارج قسمت انتخاباتى«آيد كه آن را  ها، عددى 
ين عدد مالك تقسيم كرسي. گويند مى ر ليست به ميزان ضريب ا هاى مختلف اين  ها است و ه

ا. عدد، كرسى احراز خواهد كرد نفر به به عنوان مث نفر براى انتخاب پنج  ل، اگر پانصد هزار 
به ازاى   پاى صندوق و هر ليستى  باتى صد هزار خواهد بود  هاى راى بروند، خارج قسمت انتخا

  .)24(هر صد هزار رأى، يك كرسى را از آن خود خواهد كرد

لفان و موافقان نظام انتخابات تناسبى   مخا
يل مزايا و م ته نظام انتخابات تناسبى به دل نى به خود گرف و مخالفا افقان  د، مو حاسنى كه دار

  .است
ات تناسبى مى نظام تمام آرا مأخوذه  طرفداران و موافقان نظام انتخاب ين  گويند كه در ا

اكثريت روى هم حساب مى اقليت و  آرا توسط  به تناسب  ز احزاب  ى كه كسب يشود و هريك ا
نده مى كرده در نتيجه ص اند به مجلس نماي احبان همه آرا در اداره كشور سهيم فرستند و 
ين مصوب در مجلس مورد قبول تمام راى مى و در نتيجه قوان د،  دهندگان خواهد بود زيرا  شون

نع شكل ه اين ترتيب نظام تناسبى ما و  آنان نيز در مجلس نماينده دارند و ب حصار  گيرى ان
احزاب و دسته استبداد يك جناح قومى و سياسى در كشور مى به ميزان توان اه شود و   

ائتالف خويش در مجلس راه مى ز به  و مصالح عمومى . هاى گذرى و سطحى ندارند  يابند، و نيا
تقويت مى ه آنها  د، و تعلقات سمتى و گرايش و كالن جامعه در نگا ح هاي شون  مخالف مصال

  .كند عامه كاهش پيدا مى
ين نظام معتقدند كه رقابت احزاب متعدد موجب عدم  اكثريت قوى مخالفان ا حصول راى 

رى مى د حزب در مجلس قانونگذا ر  گردد و با تشدي يى ثبات امنيت در معرض خطر قرا گرا

                                                  
 .17فصلنامه سراج، پيشين، ص  . 24



 

 

  

73  
 

و نظام حقوقي انتخابات بررسي نظام   هاي انتخاباتي 

ن  مى احزاب متعدد موجب عدم حصول راى اكثريت قوى در پارلما چه رقابت  اگر چنان د، و  گير
دولت همواره در تزلزل بوده و نمى اساسى در كشور بزند گردد،    .)25(تواند دست به اصطالحات 

انتخاباتى تلفيقى   جـ  نظام 
ين  تى و تناسبى با اخذ مزايا و محاسن ا اكثري نظام انتخابات تلفيقى، تلفيق ميان دو نظام 

م است رعايت تناسب ميان آرا و كرسي. دو نظا ين شيوه، هم خواستار  ان ا و  طالب ها هستند 
اشند هم طالب دولت پايدار و با ثبات مى   .ب

نظام كشور آل ين  ن از خاستگاه ا لما يى آ است و بسيارى از محققان معتقدند كه رها بي مان 
است نظام  به اين    .ثباتى ثمره روى آوردن 

نظام انتخاباتى به هدف ت لمان شكل 1949مين عدالت و ثبات پايدارى در سال ااين   در آ
  .)26(قانونى به خود پيدا كرد

تخابات انتخاباتى در نتيجه ان   نقش نظام 
اى دادن، نقش منظام انتخاباتى، اشكا تى ول مختلف فرايند انتخابات و چگونه ر تفاو ثر و م
تى  پيروزى يا شكست احزاب و جمعيت. در نتيجه انتخابات دارد هاى سياسى به شكل متفاو

تى رقم مى اب مثال در هر نظام انتخابا د، از ب ك «: خور ين كه ترتيب راى دادن ي بر حسب ا
دو درجه درجه اكثريت نسبى اى يا  م اى، با  م يا يك نا ا چند نا ا اكثريت مطلق، ورقه راى ب ا ب  ي
يى يا افزودن يا كم كردن نام  و نام به جا مكان تغيير و جا  هاى نامزدان انتخاباتى باشد،   هاى با ا

ات يكى نيست تى پيش. نتيجه انتخاب ين امكان در قانون انتخابا ر ا بينى شده  و همچنين اگ
به دست ها يا جمعيت سياسى بتو باشد كه حزب انند به نسبت كل آرايى كه در سراسر كشور 

نمايندگى  مى ا موردى كه كرسى  اشند، ي در مجلس مقننه ب نمايندگى  د داراى كرسى  آورن
ا بيش ا آر نمايندگى مشخص مى فقط ب نمايندگى هر حوزه  ن  ر داوطلبا شود، به كلى متفاوت  ت

نظام تلفيق» خواهد بود ز و همچنين فرايند انتخابات بر اساس  رخى ا ات ب ى كه شيوه انتخاب
ات  ها است، اثر ويژه كشور اگر كشورى در انتخاب اى در ساختار و شكل قدرت دارد مثالً 

رگزيند، و در انتخاب اكثريت مطلق ب نظام  م ارياست جمهورى شيوه  نه از شيوه نظا ت قوه مقن
يشترى را در ادا نه ثبات سياسى ب و يك مرحله پيروى نمايد، زمي و اكثريت ساده  م  نظا ره 

                                                  
 .1335،چاپ ششم، 180 - 179حقوق اساسى، دكتر قاسم زاده، ص  . 25
 .19فصلنامه سراج، پيشين، ص  . 26
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و  حاكميت سياسى كشور تا حدودى به وجود مى  يشترى احزاب  آورد و باعث مشاركت ب
و دسته جمعيت د قوه قانونگذارى مىها ها  ا نتيجه   در نها است ب تفاوت  گردد و نتيجه آن م
نظام شكل اكثريت مطلق در تمام مراحل   گيرى ساختار قدرت در  تى كه يا از شيوه  هاى انتخابا

ات بهره  كند و يا از اكثريت ساده و يك مرحله  پيروى مىانتخاباتى اى در همه فرايند انتخاب
  .برد مى

تخابات ان يكى  لكترون   سيستم سنتى و ا

يكى لكترون تكنولوژى و ا نجام مى،قبل از رشد  به شيوه سنتى ا ات  گرفت، و   سيستم انتخاب
يكى انج لكترون گرفت، ولى اكنون در  ام مىتمام فرايند انتخابات بدون استفاده از تكنولوژى ا

لكترونيكى ات ا نظ،اثر توسعه تكنولوژى انتخاب د ي  يكى مور لكترون و تجارت ا يكى  لكترون ر دولت ا
اخذ و محاسبه راى را به دوشيوه  از اين رو مى. توجه قرار گرفته است توان ابزار وشيوه 

تقسيم كرد يكى و انتخابات سنتى  لكترون   .انتخابات ا

تخابات1 تىـ  سيستم ان    سن

يل  و موبا ات بدون استفاده از كامپيوتر، انترنت  تخاب ات سنتى، مراحل ان تخاب در سيستم ان
آرا، انتقال، شمارش و اعالم انجام مى رفت، و اخذ  آن به شيوه معمول و سنتى طى  گ

ژگي. گرديد مى است كه فرايند انتخابات به زحمت و كندى  از وي ين  هاى مهم اين سيستم ا
د، ميزا طى مى است، و تقلب در  ن مشاركت مردم در آن كم است، هزينهشو ات باال  ى انتخاب

ز زمان اخذ ر ا به راحتاتمام فرايند آن ا اعالم آر ا مراحل انتقال، شمارش و  ابل اعمال يى، ت  ق
  .است

يكى2 تخابات الكترون   ـ  سيستم ان
يگزين كردن سيستم سنتى راى به معناى جا لكترونيكى  هاى   مگيرى با سيست انتخابات ا

و كشور. است گيرى مكانيزه راى است  ين روش روز به روز در حال گسترش  ر  و ا هاى نظي
استونى و كرهيژاپن، آمريكا، سو استفاده  د، سويس، انگلستان، نيوزيلند،  ين شيوه  جنوبى از ا

ات نوامبر . اند كرده ز ايستگاه2004آمريكا در انتخاب اى  ، ا ر ساير متد هاى ر هاى  گيرى در كنا
نمود راى لكترونيكى استفاده  رى ا احتى مردم اقدام به نصب . گي دولت براى ر ين ترتيب كه  به ا

ين مراكز در  كيوسك يى درمراكز عمومى و دفاتر پستى كرد و مردم با مراجعه به يكى از ا ها
د   .انتخابات شركت كردن
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ات موفق سال  استقالل يافته استونى انتخاب ز طريق 2002كشور تازه  شبكه  خود را ا
به صورت   كشور كره. اينترنت برگزار كرد يم و تربيه  رت تعل ات خود را در وزا جنوبى انتخاب
 را به كمك نوعى 2008اين كشور درنظر دارد انتخابات عمومى سال . الكترونيكى انجام داد
در . به صورت الكترونيكى انجام دهد(Touch-activated Screen)از صفحه حساس 
يكى در سال ار، بايران براى اولين ات الكترون  مطرح شد كه تاكنون عملى 1378 بحث انتخاب
  .نگرديده است
يكى از صورت هاى مكانيزه عمل اخذ راى مى  در سيستم   :هاى زير انجام گيرد  تواند به 

  گيرى ايستگاهى راى) الف
ده از برگه به جاى استفا اى   در اين روش  رفه(هاى ر اى، از كامپ) ها تع يوتر و صندوق اخذ ر

اخذ راى كامپيوترهايى براى راى استفاده مى ين ترتيب كه در محل  به ا ر  شود  رى قرا گي
لم دهنده توسط كامپيوتر گيرد و شخص راى مى ا صفحه كليد و يا ق دستى ي هاى   هاى حساس 

تخاب مى در . ريزد كند و راى خود را به صندوق مجازى مى الكترونيكى نامزد موردنظر را ان
دگى ن معرفى نامزداين روش امكا زن د  ها در كنار عكس و  ز وجو و عملكرد مستند آنها ني نامه 

دستگاه  در حال حاضر مدل. دارد ين  د از ا دستگاه  هاى جدي  هاى خودپرداز   ها مانند 

(ATM)هاى   در اين روش مردم مجبور به حضور در مكان. است توليد شده
رى راى . كنند و صندوق از كامپيوتر استفاده مىجاى استفاده از كاغذ ه هستند و فقط ب گي

من اكسترانت وصل شود و آخرين آمار را در   تواند به شبكه گيرى مى هاى راى  ايستگاه هاى ا
اال و مديريت شبكه   متاسفانه هزينه اين سيستم. بفرستد هاى مركزى هر لحظه به سرور ها ب

ما در اين روش ر لحظه از وضعيت خود اطالع توانند در ه ها مى  نامزد،كمى مشكل است، ا
نى نيز وجود ندارد وسط نيروى انسا اشند و هزينه شمارش آرا ت   .داشته ب

تى راى) ب   گيرى اينترن
ات است  ترين راه هزينه اين روش يكى از كم رى انتخاب ين روش تمام افراد . هاى برگزا در ا

اشند مى واجد يط در هر مكانى كه ب ا مراجعه به سايت شرا ين ها  توانند ب تى كه براى ا ى اينترن
ز سيستم ا اعالم كنند، يكى ا ن كار تهيه شده، راى خود ر مكا ين كار را ا يى كه ا پذير  ها

 SERVE(Secure Electronic Registration and Voting) :كند سيستم مى

Exp eriment دى مشغول تهيه سيستم  در حال حاضر شركت. است گيرى  هاى راى  هاى زيا
ين سيستم يكى از مهم. ندباش اينترنتى مى اى ا نى   ترين مزاي ها نداشتن محدوديت مكا

يط راى است و آنها از هر كجاى جهان مى  براى و  افراد واجدشرا اى خود را اعالم كنند  توانند ر
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ار حا. رود در نتيجه مشاركت ملى در سرنوشت يك كشور باال مى  ين روش بسي ز يآنچه كه در ا
ين اهميت است مساله امنيت، قابل است، به ا ات  اعتماد بودن و اجراى عدالت در انتخاب  

د، هويت شخص  بمان ترتيب كه هر شخص فقط يكبار راى دهد، راى هر شخص محفوظ 
اشد هاى راىگيرى افزار دهنده مشخص نشود، و نرم راى د ب ين مسايل . قابل اعتما ك از ا هر ي
تىاى حل كرد و اصوالً شود به گونه را مى ز  به معايب و مشكالت روز  در جامعه اطالعا رو

يى مثال براى افراد شماره ملى وجود دارد و دستگاه. شود اصالح مى براى تشخيص هويت  ها
  .شود افراد با هزينه كم ساخته مى

از طريق تلفن راى) ج همراه  گيرى    هاى 
در اين روش هر كاربر از طريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه خود و همچنين خط 

ز به سيستمهاى   تلفن هاى ديجيتالى متصل به خط تلفن   و يا تلويزيون Touch-Tone مجه
به سرور  مى د را  د راى خو رستد راى (Server)توان ا . گيرى بف در دني وع راىگيرى هنوز  ين ن ا

  .)27(به طور رسمى تجربه نشده است

  مزايا و محاسن سيستم الكترونيكى
است، از  استاين سيستم نيز دراى مزايا و محاسنى  ين    :جمله مزايايى اين سيستم ا

تن ميزان مشاركت مردم در انتخابات1   . ـ باال رف
  .جويى در وقت مردم  ـ صرفه2
يى   ـ كاهش هزينه3   .هاى اجرا
ات4 تخاب   . ـ سهل و آسان برگزار شدن ان
و بعد از 5 ن راىگيرى  اعالن نتايج درست در زما وقع بودن اخذ و شمارش آرا و   ـ به م

اتاتمام انتخا   .ب
اعتماد مردم و  لى از معايب نيست از جمله مشكل امنيتى و عدم  ين سيستم نيز خا ولى ا

استومس ات  ركننده انتخاب رگزا ين ب است اين معايب با توليد نرم. ول و  افزار كه ممكن  ها 
ابل اعتماد برطرف شود افزار  سخت من و ق   .هاى ا

اتاى است كه با سيستم الكت و اما وضعيت كشور ما به گونه ها فاصله   سال،رونيكى انتخاب
استفاده شد،  ر سنتى و قديمى  ز شيوه بسيا ات رياست جمهورى ديديم كه ا و در انتخاب دارد، 
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ا هيچ كس نمى اطر، اسب و االغ ر نظير ق ا  و نقش مهم حيوانات  د در آن ناديده بگيرد و ي توان
  .فراموش كند

  بخش سوم
انتخابات  ا«نظام حقوقى    »فغانستاندولت جمهورى اسالمى 

ات اين س تخاب نظام ان ات در  ال پيش مىوپس از بحث وبررسى  تخاب نظام حقوقى ان آيد كه 
فغانستان« تى » دولت جمهورى اسالمى ا نظام انتخابا استوار است؟ آيا  اساسى  بر چه شيوه و 

رحله اكثريت ساده و يك م نظام انتخاباتى  وع  و  كشور ما از ن اكثريت مطلق  نظام  اى است، يا از 
نظام تلفيقى برخى از شيوه اى؟ يا اين  مرحلهدو نظام انتخاباتى كشور ما، يك  هاى مزبور   كه 

اسخ مى ين پ ات كشور  است؟ براى دست يافتن به ا بايست قانون اساسى و قانون انتخاب
نظر و  افغانستان را از  ات رياست جمهورى،  به انتخاب بگذرانيم و از البالى قوانين مربوط 
ات اعيان و شوراى ملى، و شوراقوانين و مقرر ات مجالس  و   مربوط به انتخاب تى  هاى والي

وريم ات كشور را به دست بيا وع نظام انتخاب ها ن يل و بررسى آن لى، و تحل   .ولسوا
دست مى به  ات  ه انتخاب ين و مقررات مربوط ب تى  از بررسى و تحليل قوان م انتخابا آيد كه نظا

نظام ان ن،  نستا م دولت جمهورى اسالمى افغا تى مختلطى است كه هم از شيوه نظا تخابا
اكثريت مطلق و دو مرحله پيروى كرده و هم از شيوه نظام اكثريت ساده و يك مرحله 
ات روى هردو شيوه تكيه شده كه به  ين مربوط به انتخاب تبعيت نموده است، زيرا كه در قوان

  :پردازيم توضيح آن مى

مطلق)الف    نظام اكثريت 
خشى از قوانين مربوط به ان است جمهورى و نيز انتخاب ب اى «تخابات، در انتخاب ري شور

نظام اكثريت مطلق تبعيت نموده » مشرانو جرگه« كه به نام )28(»ملى در قانون ذكر شده از 
  .است
اكثريت بيش از پنجاه فى صد ير«: دارد  قانون اساسى مقرر مى61ماده يس جمهور با كسب 

د، عمومى، سرى و مستقيم انتخاب مىدهندگان از طريق راىگيرى  آراى راى . گردد آزا ..
به دست  ا را  ز پنجاه فى صد آر اكثريت بيش ا ند  ز كانديدان نتوان ول هيچ يك ا ر ا هرگاه در دو

ر مى اعالم نتايج انتخاب برگزا ز تاريخ  ات براى دور دوم در ظرف دو هفته ا تخاب و  آورد، ان گردد 
                                                  

ــى 82طبـق مــاده  . 28 ــرر م ــانون اساســى كــه مق ــس «: دارد  ق ــى متــشكل از دو مجل ــه  : شــوراى مل ــسى جرگــه، و مــشرانو جرگ ول
ــى ــد م ــى افغانــستان داراى دو بخــش اســت » .باش ــنا  ،شــوراى مل ــس س ــان ( يكــى مجل ــران و اعي ــس  )مجلــس س ــرى مجل  و ديگ

 ).مجلس مردم(نمايندگان 
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نى كه ب  نفر از كانديدا دست آوردهدر اين دور تنها دو  به  ول  ر ا اند، شركت  يشترين آرا را در دو
ا كسب كند، ر. نمايند مى اكثريت آرا ر ات، كانديدى كه  دور دوم انتخاب يس جمهور يدر 

  .)29(»شود شناخته مى
وط   حوزه«: دارد  قانون اساسى كه مقرر مى83طبق ماده  تى و ساير مسايل مرب هاى انتخابا

ات تعيين م ات » گردد ىبه آن در قانون انتخاب به انتخابات، به عهده قانون انتخاب وط  مسايل مرب
است   .نهاده شده 

ات در باره انتخاب رييس جمهور مقرر مى17ماده  يس جمهور يـ ر1«: دارد  قانون انتخاب
اكثريت آراى  ين قانون، با  احكام ا ماده شصت ويكم قانون اساسى و  طبق احكام مندرج 

اى دهندگان، ا   .گردد نتخاب مىتثبيت شده قانونى ر
ات حاصل كرده 50ـ هرگاه كانديدان بيشتر از 2  فيصد آراى اجرا شده قانونى را در انتخاب

نى كه بيشترين  نديدا نفر از كا بات بين دو  اعالم نتايج انتخا ته بعد از  نتوانند، در مدت دو هف
نموده ات صورت مى آرا را كسب  د، بار دوم انتخاب ين دو. گيرد ان اى تثبيت كانديدى كه در ا ر آر

  .گردد من حيث شخص انتخاب شده اعالم مى. شده قانونى بيشتر را كسب نمايد
اساسى، سى 3 ـ كانديد انتخاب شده با اكثريت آرا طبق حكم ماده يكصد و شصتم قانون 

  .)30(»نمايد روز بعد از اعالم نتايج انتخابات به كار آغاز مى
ن ات مصوب هما اى «، در انتخاب بخشى از 1383 طور كه ذكر شد در قانون انتخاب شور
اكثريت  مى» مجلس سران و اعيان«كه » مشرانو جرگه« موسوم به )31(»ملى نظام  ز  باشد، ا

بعيت شده است ات در باره انتخاب 25 ماده 3كه در فقره  چنان. مطلق ت  قانون انتخاب
است» مجلس مشران و اعيان« نموده  ات ميان اعضاى موجود3...«: مقرر  ـ انتخاب ه ا شور   ب

اكثريت كل آرا صورت مى دست آورده ه هر گاه كانديدى بيش از نصف آرا را ب. گيرد اساس 
ين دو كانديدى صورت مى ات مجدد ب آرا را ب نتواند، انتخاب دست آورده ه گيرد كه بيشترين 
اكثريت آرا را ب ين صورت كانديدى كه    .)32(»شود دست آورده انتخاب مىه باشند، در ا

                                                  
  .1382، مصوب 61قانون اساسى افغانستان، ماده . 29
 .1383، مصوب 83قانون انتخابات ماده . 30
ــى 82طبـق مــاده  . 31 ــرر م ــانون اساســى كــه مق ــس «: دارد  ق ــى مــشتكل از دو مجل ــه  : شــوراى مل ــسى جرگــه، و مــشرانو جرگ ول
ــد مـى  ــى افغانــستان داراى دو بخــش اســت » .باش ــنا  ،شــوراى مل ــس س ــان ( يكــى مجل ــس )مجلــس ســران و اعي ـرى مجل ، و ديـگ

 ).مجلس مردم(نمايندگان 
 . قانون انتخابات25ماده . 32
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ين اعضاى حاضر شور- 4... «: دارد  مقرر مى26 ماده 4ره و همچنين فق به ا انتخابات در ب  
اكثريت قاطع آرا صورت مى يصد آرا را ب. گيرد اساس  رگاه كانديد باالتر از پنجاه ف دست ه ه

ات بار دوم بين دو كانديدى صورت مى دست ه گيرد كه بيشترين آرا را ب آورده نتواند، انتخاب
نديد   .)33(»شود دست آورده انتخاب مىه ى كه اكثريت آرا را بآورده باشند، كا

تى كشور، در انتخاب رياست  نظام انتخابا ات،  ه انتخاب بنابراين بر اساس نص موادى مربوط ب
رحله در نظر گرفته شده » مجلس مشران و اعيان«جمهورى و  م اكثريت مطلق و دو م نظا

  .است
اعضاى  ر است كه انتخاب و انتصاب   قانون 24طبق ماده » س مشران و اعيانمجل«قابل ذك

ين مجلس را شورا است كه يك سوم اعضاى ا به اين كيفيت  و  انتخابات  هاى واليات كشور 
لي ها انتخاب خواهند كرد ولى يك سوم باقى مانده آن توسط  يك سوم آن را شوراى ولسوا

بى آن از ميان زنان خوا)34(شوند يس جمهور نصب مىير تصا  ؛هند بود كه نصف اعضاى ان
ده  چنان اساسى مقرر مى84كه ما به ترتيب ذيل انتخاب «: دارد  قانون  و جرگه  اعضاى مشران

  :شود و تعيين مى
 ـ از جمله اعضاى شوراى هر واليت، يك نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار 1
  ؛سال
لي اعضاى شورا  ـ از جمله2 وط  رانفر به انتخاب شو هاى هر واليت، يك هاى ولسوا هاى مرب

  ؛براى مدت سه سال
انده از جمله شخصيت  ـ يك ثلث باقى3 به شمول دو نفر از  م هاى خبير و با تجربه 

نمايندگان كوچي ين و دو نفر  ين و معيوب ها به تعيين رييس جمهور براى  نمايندگان معلول
نج سال   .مدت پ

ين زنان تعيين مى ين اشخاص را از ب يصد ا .يدنما رييس جمهور تعداد ف ..«.  

اكثريت ساده)ب    نظام 

ات، در انتخاب  نمايندگان«قانون انتخاب به » مجلس  ، انتخاب »سى جرگهيول«موسوم 
تى، و انتخاب اعضاى شورا اعضاى شورا لي هاى والي اكثريت ساده و يك  هاى ولسوا ها، از نظام 

است بعيت نموده    .مرحله ت

                                                  
  .26قانون انتخابات، ماده . 33
 . قانون انتخابات24رجوع كنيد به ماده . 34
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تخاب اعضاى مجلس نمايندگان 1    )ولوسى جرگه(ـ  ان
اعضاى مجلس نمايندگان مقرر مى22 ماده 2 بند ات در مورد انتخاب  انون انتخاب .. «: دارد  ق
ر واليت كرسى2 نى تفويض مى   ـ در ه يشترين آرا را به دست  ها به كانديدا گردد كه ب

  .»اند آورده
: دارد  اين قانون در باره انتخاب اعضاى شوراى مزبور مقرر مى23 از ماده 3 و 2و نيز بند 

ا را كسب نمودهـ2« تى بيشترين آر انتخابا در هر حوزه  ول   كانديدان اناث كه  اند، حسب فورم
ين ماده براى) 1(فقره  يط سهميه، . شود شان كرسى اختصاص داده مى ا با تحقق شرا
اختصاص داده مى  كرسى ين قانون  بق ماده بيست ودوم ا ده مطا اقى مان   .شود هاى ب
تى كه صرف دو كرسى اخ) 3( اث با در والي ك كرسى براى يك كانديد ان تصاص يافته ي

اى حاصله تفويض مى يشترين آرا صرف . گردد بيشترين آر اى ب اقيمانده به كانديد دار كرسى ب
  .»گردد نظر از جنسيت، تفويض مى

اكثريت ساده و نسبى 23 و 22مفاد مواد ماده  م   قانون انتخابات، به معناى پذيرش نظا
  .رسد باشد و به دو مرحله نمى مى

تخاب اعضاى شورا2   هاى واليتى ـ  ان
تى، فقره  در مورد انتخاب اعضاى شورا ات و نيز 31 ماده 1 بند 3 و 2هاى والي تخاب  قانون ان

نى كه اكثريت آرا را به دست آورده2...«: دارد  ماده مزبور مقرر مى2بند  د براى ان  ـ كانديدا
  .شوند هاى واليتى انتخاب مى شورا
اكثريت آرا را به دست آورده ـ دو كانديد3 اث در هر شوراى واليتى كه  اند، انتخاب   طبقه ان
ا به دست آورده  كرسى. گردند مى يمانده به كانديدانى كه بيشترين آرا ر نظر  هاى باق د، صرف  ان

  .گردد شان، تفويض مى از جنس
لى كرسى ) 2( دالي نمايد و يا به  ه كانديدى نتواند كرسى خود را اشغال  را در دوره هر گا

بعدى داراى بيشترين  يمانده به كانديد  د، كرسى وى براى ميعاد باق تى ترك نماي شوراى والي
اث(آرا از عين جنس    .»گيرد تعلق مى) ذكور و يا ان

اكثريت ساده مى به مفهوم پذيرش نظام  ين ماده نيز  دوم  مفاد ا ات به مرحله  اشد كه انتخاب ب
  .كشد نمى

اعضاى شورا3 انتخاب    ها ى ولسواليها ـ  
لي همچنين در مورد انتخاب اعضاى شورا انون انتخابات مقرر 31ها ماده  هاى ولسوا  ق

اث كه بيشترين آرا را به دست آورده2...«: دارد مى اند، انتخاب  ـ در هر ولسوالى دو كانديد ان
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دست آورده هاى باقي  كرسى. گردند مى يشترين آرا را به  نى كه ب د، مانده به كانديدا نظر ان  صرف 
ن، تفويض مى   .گردد از جنس شا

ا در دوره 3 لى كرسى ر ا به دالي نمايد و ي اشغال  د را  ـ هرگاه كانديدى نتواند كرسى خو
لى شورا ا   هاى ولسوا يشترين آر اى ب يمانده به بعدى دار د باق د كرسى وى براى ميعا ها ترك نماي

اث(از عين جنس  د تعلق مى) ذكور و يا ان   .»گير
ده  اكثريت ساده مى31مفاد ما نظام  ز به معناى قبولى  رحله پايان   ني به يك م اشد كه  ب

  .پذيرد مى

لفيقى يب گزينش نظام ت   محاسن ومعا
ين  به شيوه تلفيقى روى آورده است، شايد علّتش ا فغانستان چرا  تى ا نظام حقوقى انتخابا

ا ين معن ه ا ز مزاياى هردو روش در جهت حل بحران كشور بهره برد، ب ر بوده كه ا  كه نظي
ا، تايوان و غيره براى ت برخى از كشور لمان ژاپن، ايتالي حكيم ثبات اها مثل آ مين عدالت و ت

ز بين بردن محروميت تى تناسبى  سياسى و ا اجتماعى، به نظام انتخابا هاى سياسى و نابرابرى 
رو آورده ين بردن ناب يا تلفيقى  ر مناسبى براى از ب اهكا ذ چنين روشى را ر رياند، و اتخا هاى  راب

استااجتماعى، قومى و مذهبى و ت نموده  يل . مين عدالت و ثبات سياسى تلقى  و به دل
ا مناسب احساسيت رياست جمهورى كه در ر اكثريتى مطلق ر م  نظا س اداره كشور قرار دارد، 

تر از نصف مورد قبول و پذيرش  ديده است تا رييس جمهور با به دست آوردن آراى بيش
ومى، م گروه و دستههاى ق د، و همينهاي ذهبى  و «طور   سياسى قرار بگير مجلس مشران 
و عدالت اجتماعى، به خطر مواجه نشوداتا شانس ت» اعيان و براى انتخاب . مين ثبات سياسى 
رحله و شورا» مجلس نمايندگان« اكثريت ساده و يك م م  نظا لى  و ولسوا تى  ا  هاى والي اى ر

و اشخاص مستقل به   در سطح وسيع براى گروهبرگزيده است، زمينه مشاركت در قدرت را ها 
به سوى ا لم  رقابت سا نظام دو  تالفيوجود بياورد و همه را در يك  هاى سالم و احيانا به سوى 

اكنده در قالب دو موضع اشخاص مستقل و احزاب متعدد و پر بدهد،  گيرى به  حزبى سوق 
يج از بين ب ديكديگر نزديك بشود و هرج و مرج گروهى به تدر   .رو

اكثريت ساده و  نظام  ر  ن ايرادات و اشكاالتى كه هم ب نكته الزم است كه هما ين  ذكر ا ولى 
و ايراد است، و اشكال  ز وارد  م تلفيقى ني نظا اكثريت مطلق وارد بود، بر  نظام  ر  هم بر  هاى نظي

و  تن احزاب  كاهش عدم مقبوليت، كاهش رقابت سياسى از طريق حذف احزاب و سوق ياف
  .ه سوى خشونت و قانون شكنى همچنان وجوددارد بهاي دسته
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  نتيجه 
به اين جمع مقاله آمد  چه كه در اين  ندى مى با توجه به آن رسيم كه تيورى دموكراسى و  ب

و آراى مردم جست م، مشروعيت خويش را در اراده  ين  جو مىو  مردمى بودن نظا و در ا كند، 
رگزارى انتخابات، به عنوان راهكارى براى مش اركت و تبارز اراده مردم طراحى شده ميان ب

به تدريج به مثابه يك ابزار در استخدام رقابت كنندگان عرصه قدرت واقع شده  است كه 
ين فرايند نظام. است بى  و در ا دستيا هاى متفاوتى مختلفى براى چگونگى برگزارى انتخابات و 

وع  تى مورد بررسى به آراى مردم به وجود آمده با نگاه كلى در اين فرايند، سه ن نظام انتخابا
تى  دولت جمهورى اسالمى «قرار گرفت و سرانجام با بررسى نظام و سيستم انتخابا

تى » افغانستان نظام انتخابا ات، به اينجا رسيديم كه  ه انتخاب وط ب و مقررات مرب ين  طبق قوان
اكثريت مطلق و ساده را ا تخاذ دولت جمهورى اسالمى افغانستان روش مختلط و تلفيقى از 

كرده است، و روش تلفيقى را به عنوان راه حل معضالت سياسى و اجتماعى كشور و شيوه 
است نسته  ها  چنانكه اتخاذ چنين روشى در برخى از كشور. مناسب براى مشاركت مردم دا

است و آنها براى زدودن محروميت لمان ژاپن، ايتاليا، تايوان و غيره سابقه داشته  هاى  نظير آ
تى تناسبى يا تلفيقى رو آوردهسياسى و ناب رى اجتماعى، به نظام انتخابا ز  راب فغانستان ني د، ا ان

مين عدالت و ثبات سياسى تلقى ااتخاذ چنين روشى را راهكار مناسبى براى حل بحران و ت
يل حساسيت رياست جمهورى كه در ر است و به دل س اداره كشور قرار دارد و مجلس انموده 

يگاه ممتاز ا اعيان كه جا است تا رييس جمهور ب ا مناسب ديده  نظام اكثريتى مطلق ر ى دارد، 
نى آن با مجلس اعيان، مورد قبول و پذيرش  به دست آوردن آراى بيش تر از نصف و همخوا

دسته اكثريت گروه بگيرد، و همينهاي هاى قومى، مذهبى و  مجلس «طور   سياسى قرار 
اعيان يشتر حفظ نمايد، تا شانس تأمين ثبات جايگاه ممتاز خويش را با مقبو» مشران و  ليت ب

به خطر مواجه نشود و » مجلس نمايندگان«و براى انتخاب . سياسى و عدالت اجتماعى، 
اكثريت ساده و يك مرحله شورا نظام  لى  است، تا زمينه  هاى واليتى و ولسوا ا برگزيده  اى ر

و  تالفيبه سوى اها را به وجود بياورد و كشور بتواند  مشاركت همه اقشار و گروه هاى سالم 
ر  نظام دو حزبى سوق يابد و احزاب متعدد و پراكنده در قالب دو موضع يكديگ گيرى به 

ين برود ج از ب رج گروهى به تدري   .نزديك بشود و هرج و م
  
  
  



 

 

  

83  
 

و نظام حقوقي انتخابات بررسي نظام   هاي انتخاباتي 

  فهرست منابع
تخار زاده، دفتر ـ اسالم، حقوق و آزادي1 محمود رضا اف ى الرافعى، ترجمه   نشرمعارف اسالمى، قم، هاى اساسى انسان، مصطف

اول    .1375چاپ 
ين2 ات سمت، چاپ اول، 328الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ص  ـ اسالم و حقوق ب   1372، انتشار
تابستان 20ـ اصطالحات سياسى، به كوشش عبدالرحمان مياح، ص 3 ان،  پارساي تشارات    1382، ان
4بى، ص كند، حجت اهللا ايو ـ اكثريت چگونه حكومت مى4 تهران 8 ات سروش،  تشار   1379، ان
يسته5 ان    ـ با م، زمست زده چاپ سي قاضى،  حقوق اساسى، دكترابوالفضل    .1382هاى 

يش6 از ـ پ ات ني انتخاب    .http://rasaneh.reporter.ir 1384/3/25/ هاى 
بهار 7 م،  چاپ هشت   ، نشر ميزان1383 ـ حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران، دكتر سيد محمد هاشمى، جلد دوم، 
م، 8 چاپ شش   1335 ـ حقوق اساسى، دكتر قاسم زاده،
ان چاپ دوم، 9 ارك علمى اير تهران، مركز اطالعات و مد فشار راد،  قابخشى با همكارى مينو ا  ـ فرهنگ سياسى، على آ

1375  
يد، ج 10 حسن عم يد،  تشارات اميركبير280، ص 1ـ فرهنگ عم تهران، ان  ،.  
قال(ها،  ـ فرهنگ واژه11 ى)ه ع، بياتم   .تا، بى جا ، ب
رهنگى ـ اجتماعى سراج، شماره 12 اج، مركز ف ابستان 9، ص 21ـ فصلنامه سر   .1383، ت

مصوب 13 ون اساسى افغانستان مصوب  اراالنشا1383ـ قان انون اساسى، كابلي، د   . كميسيون ق
ون انتخابات، مصوب 14 13ـ قان 83  
طوس، چاپ15 تشارات  يد، ان بدالحم م، ـ مبانى سياست، ع   .1370 شش
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  اشاره
اهم   از حقوق مالكيت فكري ـوقي  مـف د  حق ت و    جدـي ـونگي حماـي ت كـه چگ تفاده از  اـس   اـس

ـد  فكري بشر را تعيين مـي      هايآفرينش ـن حقـوق بـه نوبـة خـود بـه  دو ركـن       كن  مالكيـت  ، اي
ـود تقسيم مـي  هنري -مالكيت ادبي صنعتي و ـراع   . ش نعتي از اخت رح  مالكيـت ـص ا، ـط هـاي  ـه
شه در تجـارت و         صنعتي، اري، حـق كـسب و پـي دماتي، اسـامي تـج ا ـخ   غيـره عالئم تجاري ـي
ـده     كند و مالمي محافظت ـري و آفري ي و هن ـري از آثـار ادـب ـا   كيت ادبي و هن رتبط ب اي ـم آن  ـه

ت فكـري حمايـت از حقـوق پديدآورنـده     . نمايدحمايت مي ـر و ايجـاد    جان ماية حقوق مالكـي اث
راي خلـق  زمينه ه در      اي مطمئن در جهت تشويق هنرمندان و صنعتگران ـب آثـار بهتـر اسـت ـك

ف ج  اي بخـش صورت تحقق چنين زمينـه  اي مختـل ـم بـا   ـه ه ه ـاهي از  امـع ـار، از    آگ  اصـالت آث
ـد   اي مـي يابند و هم به نحـوي شايـسته  آگاهي ميفوايد آن   د از آن اسـتفاده نماين وق  . توانـن حـق

ـده و در جريـده             ـه آن هـم تـصويب ش ـوط ب ـانون مرب ه ق مالكيت فكري در افغانـستان بـا آن ـك
ـه          وري ك ـصادق آن ـط ده   رسمي نشر گرديده تاهنوز اما همگان بر مفاهم و م نا نگردـي ـد آـش - باي

ث و           بناء الزم مي  . اند ـه بـح ي و دقيـق ب ري بـه گونـة علـم نمايد كه مفهوم حقـوقي مالكيـت فـك
ك            . بررسي گرفته شود   انده  و ايـن ـصوص بـه نـشر رـس ـن خ د مقالـة را در اي دالت چـن ه ـع مجـل

ـرب اسـت        »  مالكيت فكري و احكام آن«مقالة   ـوق دانـان ع را كه تـأليف يكـي از اسـتادان و حق
ـه نـشر مـي       پارد و توسط عليزاده مالستاني برگرداننده شده است طي چند بخـش ب قـسمت  . ـس

 مالكيت فكري

  و احكام آن

 عزيزاهللا عليزاده مالستانيترجمه 
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فانه بنـا بـر مـشكالت                  ا ايميـل كـرده بودنـد، متاـس شان قـبالً بـراي ـم نخست اين مقالـه را اـي
دريج در      تخنيكي آن قسمت مقاله دريافـت نـشد، قـسمت       اي دوم، سـوم و چهـارم آن بـه ـت ـه

ـاد آوري اسـت        رس ما قرار گرفتند كه به دست ـل ي ـرديم، قاب ـدالت اقـدام ك ـه ع  چاپ آن در مجل
ه     ت كـه اميـدواريم      كه نام نويسنده هم شايد در قسمت نخست اين سلـسله ترجـم هـا بـوده اـس

  .اند آن بخش را به زودي در اختيار ما قرار دهنداي كه دادهمترجم محترم طبق وعده

  هاي هنري  تصنيف:مطلب دوم

  اي كه در قانون آمده است هاي هنري هاي تصنيف مثال
ـه بـر سـبيل حـصر،               ـل ون در فقره اول ماده دوم قانون حمايـت حـق مؤلـف، بـر سـبيل تمثي

  :هاي مختلف النوعي كه مورد حمايت قانون است، آمده است بدين شرح تصنيف
ـيدن       -1  تصنيفاتي كه داخل فنون رسامي و تصويري است، يا خطـوط و الـوان، كنـدن و تراش

ي شـامل رســامي،   . شـود  ايـن تـصنيفات شـامل اكثـر هنرهـاي زيبـا مـي       . و عمـارت كـردن   يعـن
ي  ). با خطوط يا الوان(تصويري با انواع مختلف آن       ـاي ـم دن،      و نيز شامل هنره ا كـن شـود كـه ـب
  . و همچنين نقاشي، ترئينات، آرايش، قالب دوزي وغيره. تراشيدن و اعمار كردن است

ـأليف         بنابراين، رسام اگر در رسامي خود ابتكار    ـق ت ـه رسـامي خـود ح ـار بـرده، نـسبت ب به ك
ل كنـد و از روي رسـامي او،         دارد، و براي هيچ    دون اذن او، رسـامي او را نـق ـست ـب كسي جايز ني

وان هنرهـاي       و نيز براي هيچ  . رسامي كند  كسي جايز نيست رسامي او را بـه رنـگ ديگـري از اـل
لـوحي كنـدن كـاري نمايـد، يـا بـه رسـم        كه رسامي او را در  ديواري يا  مثل آن. زيبا تغيير دهد 

  . ديگري ترسيم نمايد
ـسبت بـه آن حـق تـأليف دارد      و نيز تصويرگر اگر لوحه      ـار در  . اش داراي ابتكار باشـد، ن و حف

ه نقاشـي مـي     چيزي كه حفر مي    دي     كنـد و تـزيين   كند و نقاش چيزي را ـك ن بـن كننـده در آذـي
ه كارهـا     سازد،  خود و پيكرساز و مهندس معماري در آنچه مي    اگر داراي ابتكار باشـند، نـسبت ـب

  . و مناط حمايت در همه اينها، ابتكار و تبارز شخصيت است. و آثار خود حق تأليف دارند
و بعـداً خواهـد آمـد كـه     . اين نيز از تصنيفات هنري است.  تصنيفات فوتوگرافي و سينمايي -2

ه از آثـار هنـري ا   (در مورد تصنيفات فوتوگرافي اختالف اسـت        ه؟   ـك امـا تـصنيفات   ) سـت يـا ـن
و بعـداً خواهـد   . شود، چيزي است مركـب و پيچيـده   هاي سينمايي منتهي مي  سينما كه به فيلم   

ـا تأليفـات       آمد كه تصنيفات سينمايي مركب است از تصنيفات عديده   ض آنه ه بـع اي ديگـري؛ ـك
ـينما       يي را جـز  ادبي است، بعض تأليفات هنري و بعض تأليفات موسيقي، و ما قـبالً تـصنيفات س
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ـي          ـل م ري داخ ـي دانـستيم و اينـك در تـصنيفات هـن ـيم و بعـداً در تـصنيفات     تصنيفات ادب كن
  . موسيقي داخل خواهيم نمود

ز از كارهـاي هنـري اسـت       . هاي كروكي هاي جغرافيايي و رسم     نقشه -3 وع رسـامي نـي . ايـن ـن
ي         رسم ستحق حمايـت ـم ـ . شـود  هاي كروكي گاهي حاوي ابتكار است كه توسـط آن ـم كـه   انچن
شه جغرافيـايي معـروف        هاي خريطه  رسامي ر نـق ـه هـن ه ب هاي جغرافيايي، هنر مخصوصي است ـك
  . كند و اين نيز خالي از ابتكار نيست كه با آن استحقاق حمايت پيدا مي. است
ا و علـوم ديگـر       تصنيف -4 ه جغرافـي ز از   . هاي از نوع مجسمه سازي كه متعلق است ـب ن نـي اـي

در آن، رسـامي بـا حفـر كـردن و هنـر خريطـه سـازي درهـم         هـاي هنـري اسـت كـه      تـصنيف 
  . باشد كه سزاوار است مورد حمايت قرار گيرد آميزد، و داراي ابتكار مي مي
ـل مـادي خـارجي اسـت      هاي حركات و پرش و ورزش را مجسم مي  تصنيف -5 ك عم . سازد ـي
ايش و صـحنه  و هنـر نمـ  . هاي هنري است ترين اين تصنيفات اقسام مختلف رقص و بازي و مهم 

ها داراي نوع از ابتكـار اسـت كـه     و همه اين تصنيف. سازي نيز داخل در اين گونه تصنيف است     
  . شود به سبب آن مشمول حمايت مي

اط دارد     تصنيف -6 ي و تطبيقـي ارتـب ـفال سـازي، تـزئين     . هاي كه به هنرهاي اجراـي ماننـد س
ـه در چيـز     هـا و غيـر آنهـا    ظروف، نقاشي ابزار وادوات، رنگ كردن شيشه       از هنرهـاي زيبـايي ك

زار      مجسم عمالً به كار گرفته و اجرا مي    ـه و شيـشه و اـب هـاي   شود؛ مانند ظـروف، زيـور آالت، آين
ري صـورت نمـي          ـا بـدون مهـارت هـن ن      سنگي، همـة اينه رو  گيـرد و حـاوي ابتكـار اسـت، از اـي

  . شود مستحق حمايت مي

رنامة مصنفات هنري، معيار اجرا است نه طرح و ب    انجام كاردر 

ـار در           ن اسـت كـه اعتب ـي و موسـيقي، در اـي ـي و علم اختالف تصنيفات هنري با تصنيفات ادب
ـه نمـي     . تصنيفات هنري به سـبب اجـرا اسـت       ـصنف گفت شـود و مـستحق    و مـصنف هنـري، م

ـل متوقـف       . كه كاري را به اجرا گذارد گردد، مگر آن   حمايت نمي  امـا اگـر هنرمنـد در برنامـة عم
ـي        ك  بماند بدون آن   ه شـمار نم ـصنيف هنـري ـب ـن عمـل او ت پـس در  . آيـد  ه آن را اجرا نمايد، اي

ـة آن را تحـت          ي، برنام تصنيفات هنري، برنامة عمل با اجراي آن، آميزش تام دارد و اجراي عمـل
ه انجـام     . دهد شعاع خود قرار مي    ـه طـرح و برناـم و آنچه كه حمايت آن واجب است، اجرا است ن

راي كار به اجرا درنيايد و عمل هنري، در صـورتي يـا تمثـالي تجـسم     و تا زماني كه طرح اج   . كار
  . شود شود و به محض طرح اجراي كار اعتنا نمي نيابد، مشمول حمايت قانون نمي
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رد، و آن را بـدون         امالً فراگـي ري را ـك و اگر شاگرد يك هنرمند از وي طرح برنامة يك كار هـن
ـشمول     آن عمل شاگرد، عمـل هنـري  كه از خود چيزي اضافه كند، اجرا نمايد،     آن ـه م اي اسـت ك

اري        و مؤلفي كه قانون آن را حمايت مي. شود حمايت قانون مي  ـه طـرح ـك ـاگرد اسـت ك كنـد، ش
  . را به اجرا گذرانده نه استاد كه آن را ابتكار كرده است

ـا اجـرا نباشـد      ، اما در تصنيفات ادبي و علمي، معيار به برنامه و طرح كار است هرچند مقـارن ب
ـا داسـتان و نمايـشنامه را ترسـيم         پس اگر نويسنده برنامة مفصلي را كه از مؤلف ادبـي اسـت، ي
رد و از آن اشـباع شـود، بـر          ـامالً فراگـي كند و براي دوست خود بازگو نمايد، و دوست او آن را ك
ـاري جـزء        او جايز نيست كه بدون اذن نويسنده، اين برنامه را نشر نمايد؛ زيـرا برنامـه و طـرح ك

كـه شـخص مـصنف را حمايـت      كند، آن چنان از تصنيفات ادبي است كه قانون آن را حمايت مي 
  . كند مي

ـط شـخص هنرمنـد      شود آن و بر اين مطلب مترتب مي  د توس كه اجرا در تصنيفات هنري، باـي
كه عمل شخصي او عنصر غالب است در اين اجرا اما اگـر اجـرا بـه صـورت ميكـانيكي         باشد و آن  

ـن اجـراي         ون آن تمام شود بد   ـة اي كه عمل شخصي در اين اجرا تاثير عمـده داشـته باشـد، نتيج
ابراين تمييـز بـين          ميكانيكي، تصنيف هنري شمرده نمـي   شـود كـه مـستحق حمايـت باشـد، بـن

  . اجراي شخصي و اجراي ميكانيكي مشخص گرديد
ه هنرمنـد در اجـراي عمـ           ل است تبيين اين موضوع واجب است كه اگـر نقـشي مثبتـي را ـك

راي مـساعدت و ضـبط كـردن عمـل اسـت، در          بازي مي  كند، به قسمي كه ابـزار و آالت صـرف ـب
ـل بـه        . شود اين صورت اجراي شخصي محسوب مي   د در اجـراي عم اما اگـر نقـش را كـه هنرمـن

ـي     صورت سلبي بازي مي    ـي اجـرا را بـازي م كنـد، در   كند، و در حقيقت ابزار و آلت است كه عمل
بودن اجـرا شخـصي يـا ميكـانيكي،     . شود ي است و مستحق حمايت نمي اين صورت اجرا ميكانيك   

  . دهند هاي هنري صحيح آن را تشخيص مي مساله واقعي است كه قضات موضوع با مقياس
ـي      از بيان گذشته تبيين مي      ه حـساب نم ـصنيف هنـري ـب آيـد تـا    شود كه اجراي ميكانيكي، ت
  . مستحق حمايت قانون شود

ه در تصنيفات فوتـوگرافي بنگـريم كـه آيـا مجـرد اجـراي ميكـانيكي        دارد ك و اين ما را وا مي     
است، يا عمل فوتوگرافي شخصي در اجرا تاثير دارد، بـه گونـة كـه مـصنف فوتـوگرافي مـستحق         

ـبب اجـرا     كه قبالً گفته شد، اعتبار در تصنيف حمايت است؟ و آنگهي آن چنان    ـه س هاي هنري ب
ـه بـه        است نه به سبب طرح كاري، پـس اگـر هنرمنـد      اري شخـصي نداشـته باشـد بلك طـرح ـك

ـساب              ـه ح ـابق اكتفـا كنـد، عمـل ابتكـاري ب ب هنـري س مجرد تقليد طبعيت و يـا تقليـد مطـل
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ه شخـصه آن را انجـام مـي        نمي دهـد، بـه    آيد تا  مستحق حمايت قانون شود، بلكه اجـراي كـه ـب
ـي   عمل او رنگ ابتكار مي    ن عمـل تـصنيف     دهد و شخصيت او را برجـسته م اي   هنـري سـازد، اـي

  . آيد مستحق حمايت به حساب مي
  :دهيم و ما در ذيل سه مساله را مورد بحث قرار مي

  هاي فوتوگرافي،  تصنيف-1
  كه مجرد تقليد از طبعيت است و اي هاي هنري  تصنيف-2
  . هاي سابق است كه مجرد تقليد از تصنيف  اي هاي هنري  تصنيف-3

افي  تصنيف وتوگر لم بردار(هاي ف   )يعكس و في
ـات و كتـاب   هاي فوتوگرافي و آنچه را كه فوتوگرافي از نوشته  در مورد تصنيف   هـا   ها و مخطوط

ري       توسط ميكروفيلم، دريافت مي    ـصنيفات هـن ه حـساب ت كند، اختالف راي وجود دارد كه آيا ـب
ـه واسـطه آلـت تـصوير اسـت و از          مي آيد و مستحق حمايت است، يا مجرد اجـراي ميكـانيكي ب

  گيرد؟ شمرده نشده و مورد حمايت قانون قرار نميتصنيفات هنري 
هاي فوتوگرافي، اجراي ميكـانيكي غلبـه دارد، پـس ليـت از      يك نظر اين است كه در تصنيف     

  . باشد تصنيفات هنري نيست و مشمول حمايت قانون نمي
ـه شخـصي        ، اين و نظر ديگري برعكس نظر اول وجود دارد، و آن   وگرافي، جنب ـل فوـت ـه در عم ك

آيد و مـستحق حمـايتي اسـت كـه      هاي هنري به حساب مي  آن غلبه دارد، پس از تصنيف     بودن
  . شود شامل حق مؤلف مي

ـين آن       ، اين و در زمينه، نظر متوسطي وجود دارد، و آن  دهيم ب ـه واجـب اسـت، تمييـز ـب كـه   ك
ـسن ذوق و تجربـه طـوالني را           ا خـود دارد و ح اگر تصنيف فوتوگرافي كـه طبعيـت هنـري را ـب

ه شـامل        اي به حساب مي ه دارد، اين از تصنيفات هنري  همرا ـستحق حمـايتي اسـت ـك ـه م آيد ك
  . شود حق مؤلف مي
ـفت ميكـانيكي        و بين آن   كه اگر تصنيفات فوتوگرافي، اثر هنري با خـود نـدارد بلكـه در آن ص

  . آيد تا مستحق حمايت شود غلبه دارد، اين از تصنيفات هنري به حساب نمي
ـه در      عالوه بر آن تصني  ـست، بلك فات فوتوگرافي، صرف عكس بـرداري و دريافـت از صـحنه ني

ـه حالـت،         آن ذوق و تفنن به خرج داده مي  دام جانـب، در چ شود، چگـونگي فـيلم بـرداري، از ـك
سله كـاري        ـاي اسـت كـه جـداي از      مقدمات عمل فيلم برداري، نحوه منتاژ كردن آن، يك سـل ه

ـصيت مـي  رو، تصنيفات فوتوگرا و از اين . هنر نيست  دهـد و از ايـن    في براي پديد آوردن آن، شخ
  . شود كه شامل حق مؤلف است جهت مستحق حمايتي مي
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ـين شـيوه          اده     قانون حمايت حـق مؤلـف در مـصر بـر هم ـانون   2 جـاري اسـت، در ـم ن ق  اـي
ي       مي باشـد، منـدرج اسـت     بينيم كه تصنيفات فتوگرافي بين مصنفاتي كه مورد حمايت قـانون ـم

ـال اسـت، حـال و وضـع        و مدت اين حماي    ـاه س ت در اصل بعد از مردن پديـد آوردنـدة آن، پنج
تصنيفات فوتوگرافي، همانند شأن و وضع ساير مصنفاتي است كـه مـورد حمايـت قـانون اسـت،         

  : قانون حمايت حق مؤلف تصريح كرده است3/2كه ماده  جز آن
رداري و در  مؤلف تصنيفات فوتوگرافي، نمي  « ت صـورت جديـدي از    تواند خود را از فيلم ـب ياـف

همان صحنه، ممانعت نمايد؛ هر چند ايـن صـورت جديـد از همـان مكـان و بـه طـور عمـوم از              
  . »همان وضعيتي كه تصوير اولي برداشته شده است، دريافت شده باشد

وگرافي را نقـض نمـي        ت حـق مؤلـف از       و اين ماده، حمايـت تـصنيفات فوـت كنـد؛ زيـرا حماـي
رده اسـت، بـدون        دريافت و فيلم برداري مستق   يلم بـرداري ـك يم، آنچه را كه فـيلم بـردار اول ـف

ـي   د از          . كنـد  اذن او ممانعت م ـصوير ديگـري از همـان مكـان هـر چـن يلم و ت ت ـف ـا از درياـف ام
وضعيتي باشد كه فيلم بردار اول، فيلم برداري كرده است، تصوير بـرداري كـرده باشـد، ممانعـت      

  . كند نمي
صنيفات سـينمايي كـم مـي      لكن آنچه از حمايت تصنيفات ف  كنـد، ايـن    وتـوگرافي و حمايـت ـت

وآوري وجـود             است كه قانون حمايت حق مؤلـف، از ايـن تـصنيفات، چيزهـاي را كـه در آنهـا ـن
ـا شـده اسـت،         ندارد و در آن فقط بر نقل و عكس برداري مناظر توسط ابزار عكس بـرداري اكتف

م كرده است، و ايـن مـدت را بـه جـاي     استثنا كرده است، و از مدت حمايت آن به مقدار زياد ك     
صنف اسـت، نـه از وقـت مـردن          ـشر ـم پنجاه سال، پانزده سال كرده است، كه شروع آن از اول ن

  : اين قانون چنين تصريح كرده است20مصنف، و ماده 
ـه بـه مجـرد عكـس         اما نسبت به تصنيف   « هاي فوتوگرافي و سينمايي كه نـوآوري نـدارد، بلك

وق بهـره   ار عكس و فيلمبرداري مناظر توسط ابز بـرداري مـالي آن،    برداري اكتفا شده است، حـق
  .»شود كه آغاز آن، اول نشر آن تصنيف است بر مدت پانزده سال تنفيص مي

يفات هنريي كه مجرد تقليد و نمونه گيري از طبيعت است   تصن
ر  دراين فرض، هنرمند، مناظره طبيعي را به شكل تام و صـحيح آن، تقليـد و نمونـه     ي مـي  گـي

ـسان يـا حيـواني را       هاي طبيعي را به تصوير مي اي از صحنه  كند؛ مثالً صحنه   كشد، يـا صـورت ان
ـي       ترسيم مي  ه ترسـيم م ـاحب       نمايد، و قـصد دارد صـورتي را ـك كنـد، بـدون تغييـري ماننـد ص

ـسخه مطـابق اصـل اسـت، بـه          صورت باشد؛ آن چنان صحنه را به تصويري مي   كشد كـه گـويي ن
ن صـورت، فوتـوگرافي اسـت       تصور مي قسمي كه بيننده     ه اـي ـه آن (كند ـك ا دسـت     ن ه آن را ـب ـك
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رداري از طبيعـت،      در اينجا نظري وجود دارد و آن، اين ). تصوير كرده باشد   كه تقليـد و نمونـه ـب
  . شود رو مستحق حمايت نمي فاقد عنصر ابتكار و شخصيت است، از اين

ه توسـط      لكن نظر صحيح اين است كه اعتبار در تصنيفات هنري    ، توسـط اجـراي آن اسـت ـن
زي ضـعيف باشـد، امـا      . طرح كاري چنانچه گفته شد  و هرگاه عنصر طرح در مجرد تقليـد از چـي

ـي         ـساب ابتكـار م آيـد و شـايد دشـواري     عنصر اجرا و پياده كردن آن اگر تام و كامل باشد، به ح
ـ    كه هنرمند، منظره در حالي. اجرا بيشتر است از طرح نقشه    ـه بـه ت ي اي را ك ـشد، نقـل    صوير ـم ك

ـي     ميكانيكي نمي  ـصيت خـود را بـاال       كند، بلكه آن را با دست خود رسم م ـط آن شخ كنـد و توس
تـرين ابتكـار اسـت كـه هـر       و ايـن قـوي  . شود برد، و او در اجراي اين كار مبتكر محسوب مي   مي

  .كند چند تقليد او بيشتر باشد، شخصيت او را بارزتر مي
ـست     رو وي نسبت به تصنيف   از اين   و رسامي خود حق تأليف دارد، كه بـراي احـدي جـايز ني

ـصوير   (كه بدون اذن و مستقيماً تصويري را كه او ترسيم كـرده، نقـل كنـد       ـصوير او ت و از روي ت
د     ) بردارد و . هر چند براي هركسي جايز است كه بدون اذن از نفس طبيعت تـصوير بـرداري كـن

  . اند ن نظر صحيح نظر دادهدادگاه عالي فرانسه و محاكم ديگر آن بر همي
ـسبت بـه تـصنيف هنـري     و بر آنچه بيان شد اين مطلب مترتب مي  اي كـه   شود، كه هنرمند ن

راي ناشـر واگـذار          ـأليف خـود را ـب ـق ت كرده و در آن از طبيعت الگوگريي تام كرده است، اگر ح
ـصويري ديگـ     كرد، بعد از آن نمي    . ري نمايـد تواند از عين همان تصويري كه از طبيعـت كـرده، ت

د و          رده بـود، تقلـي رداري ـك ولي جايز است كه بارديگر از همان منظره طبيعي كه قبالً تـصوير ـب
ـان منظـره طبيعـي              ه از روي تـصوير قبلـي، و بلكـه نبايـد از نفـس هم د، ـن تصوير برداري نماـي
ساد              ـين عملـي مـضر بـه حـال ناشـر اسـت و بـازار او را ـك تصويربرداري و تقليد نمايد؛ زيرا چن

  . كه وي حق تأليف خود را به ناشر فروخته است كند، در حالي مي

از تصنيف تصنيف ق است هاي هنريي كه مجرد تقليد    هاي هنري ساب
ـي       د  در اين فرض، هنرمند تصوير سابقه را به شكل تام آن، نقل و تقليد م ار عادتـاً    . كـن ن ـك اـي

ـته باشـد، و در   گيرد كه هنرمنـد گذشـته در عـالم هنـر شـهرت عظـيم       در جايي صورت مي   داش
  . رسامي و نقش نگاري معروف باشد

اگر تصوير هنـري سـابقه، مـدت حمـايتش سـپري شـده و در ملكيـت عامـه درآمـده باشـد،            
ـيم نمايـد،         ـصوير ديگـري را هماننـد آن ترس هنرمند ديگري با الگوبرداري از تصوير هنري او، ت

شود، در     د مقـداري از     به گونة كه نسخه مطابق اصل باشد و هيچ شـناخته ـن ايـن صـورت هنرمـن
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ورد         (ابتكار هنريي خود را نشان داده است    ر هنـري او ـم د اـث ي القاعـده باـي در ايـن صـورت عـل
  ).حمايت قانون قرار گيرد

ت عامـه     اما اگر هنرمند مشهور سابقه، مدت حمايتش منقضي نشده و اثر هنـري   اش بـه ملكـي
دي كـه مـي     د و      خوا داخل نشده است، در اين صورت هر هنرمـن د كـن هـد از اثـر هنـري او تقلـي

  . همانند او اثر هنري خلق نمايد، بايد از صاحب اثر هنري اول يا جانشينان او اذن بخواهد
ـاحب اثـر هنـري سـابق، يـا بـدون اذن          ا اذن ص ر اذن گـرفتن   (و به فرض كه هنرمندي ـب اـگ

ة       ) واجب نباشد  ـه گوـن ـه تمييـز بـين    تصوير و اثر هنري مشهور را نقل و از آن تقليـد كـرد، ب  ك
ـصوير          ـان صـورتي را كـه از روي ت اصل و فرع مشكل است، آيا او نسبت به كـار خـود؛ يعنـي هم

  كند؟ اولي تقليد و نقل كرده، حق تأليف پيدا مي
در اين مورد نيز يك قول  اين است كه هنرمند دومـي چيـزي را ابتكـار نكـرده اسـت، بلكـه          

د آورده اسـت، و او      د نكـرده، بلكـه از      فقط نسخه مطابق اصـل پدـي ـي تقلـي از روي منظـرة طبيع
سخه  اي كه ديگري از طبيعت نمونه    روي نسخه  ا تخيـل       برداري كرده، ـن بـرداري كـرده اسـت، ـي

ـأليف         ـق ت خود آن تصوير را به وجود آورده است، از اين جهت اين شخص نسبت به كار خود ح
ـصوير     ندارد و براي غير او جايز است بدون اذن او، همان صورت را كه     او تـصوير كـرده اسـت، ت

  . نمايد
ـط اجـرا و          ليك نظر صحيح در اين فرض نيز اين است كـه اعتبـار در تـصنيفات هنـري، توس
ـا دسـت خـود، صـورتي را از روي صـورت ديگـر           د ب پياده كردن آن است، و تا زماني كه هنرمـن

ـن اثـر    ترسيم مي  ادي    نمايد، نه از طريق ميكانيكي، او در اجرا و پياده كردن اي هنـري تـالش زـي
ا آن        انجام داده است؛ بلكه او ابتكار و هنر خود را با پديد آوردن اين اثـر ابـراز كـرده اسـت، و ـب
تـر   شخصيت خود را فربه كرده است؛ چه، هرچه اثر هنريي را كه خلق كرده بـا اصـل آن مطـابق      

ـايزي    تر است يا به ويژه وقتـي بـين فـرع و اصـل هـيچ      باشد، ابتكار و شخصيت او قوي      ـه تم گون
ق هنـري رسـيده           ـه اوج از ابتكـار و خـل ـن هنرمنـد ب نباشد و هر دو از هم باز شناخته نـشود، اي

ـسي ديگـري جـايز             از اين . است ر ك ـأليف دارد، و ـب رو، اين هنرمند نسبت به هنـر خـود حـق ت
ري اصـلي در    برداري كند؛ چنان نيست بدون اذن او، از روي اثر او نسخه    كه او از صاحب اثـر هـن

  . گرفت تقليد كردن از اثر او، در زماني كه مورد حمايت بود اذن مي
ـسي جـايز        بنابراين تا زماني   كه صاحب اثر هنري سابق مورد حمايت قانون است، بـراي هـر ك

ضي           ت او منـق ر مـدت حماـي رداري نمايـد، و اـگ است با اذن  او، از روي اثر او تقليـد و نـسخه ـب
  . برداري جايز است  داخل شده باشد، بدون اذن او نسخهشده باشد و اثر او در ملكيت عامه
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كـه مـورد حمايـت قـانون اسـت، در       همان طوري كه بايد از صاحب اثر هنري اصلي تا زمـاني  
ـي     تقليد و نسخه   ـاه م خواهـد اثـر هنـري او را از     برداري از اثر او، بايد اذن گرفت، همچنين هرگ

  .واهدرنگي به رنگ هنري ديگري درآورد، بايد اذن بخ
رده             از اين  ـي خاصـي اسـتوار ـك ا طـرح و مهندس رو، مهنـدس سـاختماني كـه سـاختماني را ـب

ـشه را در سـاختمان ديگـري بـه رنـگ       است، و مهندس ديگري مي      خواهد عين همان طرح و نق
ـا جـا       . ديگري به كار اندازد، بايـد از مهنـدس اول اذن بخواهـد         سي كـه فـرش ي ـين ـك و همچن

ـصوصي      ش مخ ش را در جـا         نمازيي را با نـق ـان نـق ـه وجـود آورده اسـت، و كـسي ديگـري هم ب
ـازي اول اذن بگيـرد     نمازي و فرش ديگري با رنگ ديگري در مي  ـا نم يـا  . آورد، بايد از بافنـدة ج

ـي       نقش هـا را بـه رنـگ     خواهـد همـان نقـش    هاي كه در ظروف چيني يا برونز اسـت، و كـسي م
  .اهدديگري درآورد، بايد از پديد آورندگان اول اذن بخو

موسيقي: مطلب سوم   تصنيفات 
  هاي از تصنيفات موسيقي مثال

ـصنيفات هنـري را آورده         ـل انـواع ت فقره اول ماده دوم قانون حمايت حق مؤلف، به صورت ذي
  :است
ـارت عموميـت و شـمول          -1 ـن عب ا نباشـد، اي  تصنيفات موسيقي، چه مقرون با الفـاظ باشـد ـي

ـاظ باشـد،     . دشو دارد و همه تصنيفات موسيقي را شامل مي   ـا الف هرگاه تصنيف موسيقي مقـارن ب
ـصر موسـيقي اسـت،     : يابد از دو عنصر تركيب مي    عنصر موسيقي، و عنصر الفاظي كه همراه بـا عن

ـن      كه از تصنيفات ادبي به حساب مي    ب؛ از اي رو ايـن يـك    آمد، ليكن اينجـا عنـصر موسـيقي غاـل
  . تصنيف اليتجزي و مصنف  موسيقي است

كـه   شـود،  و اين شامل لون مخصوصي از الـوان تـصنيفات موسـيقي مـي      : قي تياترهاي موس  -2
ـا بـه شـأن آن مـستقل آورده اسـت           ـاطر اعتن ـه خ راي     . قانون ب ـيقي، اوپـرا، اوـپ تياترهـاي موس

ي     ل ـم ــر         كوميـك؟، اوپريـت، و فودفـي ز شـامل ه ــا موسـيقي همـراه باشـد؛ و نـي ـاه ب شـود، هرگ
  . باشدشود كه همراه با موسيقي  نمايشنامة ديگري مي

صنيف ادبـي و داراي مؤلفـه اسـت، و بـين            ه يـك ـت شنامه ـك ولي واجب است بـين ذات نماـي
ــرا بـا آن شــده و بـراي خـود مؤلفــه دارد، تمييـز داد       ــابع  . موسـيقي كـه هم ـيقي ت ــر موس و اگ
ـه آهنـگ      نمايشنامه باشد، هر چند در ذات خود تصنيف مستقل اسـت، و آهنـگ      سـاز نـسبت ب

ل و        اين براي هيچخود حق تأليف دارد، بنابر      ـست بـدون اذن او، آهنـگ او را نـق ـسي جـايز ني ك
  . تقليد نمايد؛ چه آن آهنگ همراه نمايشنامه باشد، يا مستقل و جداي از آن باشد
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ـاه هريـك از دو مؤلـف،    : كـه   قانون حمايت حق مؤلف تصريح كرده است بـر آن   26ماده    هرگ
، پديدآورنـدة هـر يـك از آنهـا حـق      موسيقي و تياتر تحت انواع مختلف از هنـر داخـل باشـند        

رداري از تـصنيف    برداري از عنصري كه مخصوص او است، دارند به شـرطي كـه بـه بهـره        بهره ـب
  . مشترك، مركب از موسيقي و تياتر مضر نباشد، و مادامي كه بر غير آن توافق نكرده باشند

  :هاي گذشته، مثال ذيل عالوه شوند و ممكن است به مثال
ـا موسـيقي و نمـايش   هاي   تصنيف -3 ـيقي اجـرا       كه با حركات مصاحب ي هـاي همـراه بـا موس
ازي  و اين شامل انواع مختلف رقص، نمايشنامه   . شود  مي هـاي ورزشـي را هرگـاه مـصاحب       ها و ـب

  . و در اينجا عنصر حركت بر عنصر موسيقي غلبه دارد. شود يا موسيقي باشد، شامل مي
و پديدآورنـده موسـيقي هرگـاه    . باشـد  قي همـراه مـي   تصنيفات سينمايي كه عادتاً با موسي     -4

ـاده  (آن را مخصوص تصنيف سينمايي ساخته باشد، در اين تصنيف شـريك اسـت      ـانون  31م  ق
  ).حمايت حق مؤلف

هنري يفات  دبي و تصن يفات موسيقي و تصنيفات ا   فرق بين تصن

ـساس و شـ             ـا اح ه موسـيقي ب عور فرق بين تصنيف موسيقي و تصنيف ادبي در ايـن اسـت، ـك
صنيف ادبـي بـا عقـل و انديـشه سـروكار دارد        سروكار دارد، در حـالي    ـل و انديـشه در   . كـه ـت عق

تصنيف ادبي، قبل از طرح و به طريق اولي قبل از بيان آن است؛ از ايـن جهـت اسـت كـه عقـل         
راي          ـشاع ـب ـق م و تفكر صالحيت ندارد كه بر آنها حق مؤلف مترتب شود؛ زيرا عقل و انديشه، ح

ـن       ا. همه است  ـي اسـت؛ از اي ـصنيف ادب ـشه در ت ـل فكـر و اندي رو،  ما آهنگ در موسيقي، در مقاب
  . قابليت دارد كه بر آن حقوق تأليف مترتب شود

و اما فرق تصنيف موسيقي با تصنيف هنري، در اين است كه موسـيقي از نيـروي خيـالي كـه        
ـ   گيرد، و قوه خيال در آهنگ داخل نفس است الهام مي      ـسم م ـن   يهاي موسيقي تج رو،  يابـد؛ از اي

ر از چيزهـاي كـه در خـارج      . موسيقي قابليت دارد كه برآن حقوق مؤلف مترتـب شـود      ـا هـن ام
گيرد، و تا زماني كه در مرحلـه الهـام گرفتـه اسـت، قـوام ذاتـي نـدارد تـا          ديدني است الهام مي  
ـل از آن     و حال آن. حمايت او ممكن باشد    ـصنيف موسـيقي قب ـه ت ه اجـرا شـو    كه بيان شد ك د، ـك
ـه در   رسـد، مگـر آن   كه تصنيف موسيقي به مقصد نمـي  به عالوه آن. گيرد  مورد حمايت قرار مي    ك

ـي  مرحله حركت باشد؛ يعني بعد از آن      ـصد مـي     كه به مرحله اجرا و شنيدن م ـه مق . رسـد  رسـد، ب
ـكون بـاقي اسـت و ايـن       رسد در حالي كه تصنيف فني به غايت خود مي   در حالي  ـه س كه به مرحل
  .  بعد از اجراي آن نيز وجود داردمرحله حتا
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  عناصر تصنيف موسيقي
  : تصنيف موسيقي شامل سه عنصر است

  ،)melodieميلودي ( آهنگ موسقي -1
  ، و)hormonieهارموني ( هماهنگي ابزارهاي موسيقي -2
، )ميلـودي (امـا آهنـگ موسـيقي    ) rythmeريتم  (دار بودن موسيقي  بودن، و ريتم   موزون -3

ـصنيف موسـيقي را       سلسله نغمهعبارت از يك  ها و صداهاي پيوسته موسيقي است، كـه اسـاس ت
ـصر ديگـري اسـت، حـق        و قابليت دارد كه برآن در حـالي . دهد  تشكيل مي  كـه مـستقل از دو عن

  . تأليف مترتب شود
ـه صـدور نغمـه    )هارموني(اما هماهنگي موسيقي     هـاي مختلـف اسـت در آن واحـد، بـا       ، نتيج
ـي نـدارد، بلكـه         مراعات انسجام موسي   وام ذات ـيقي در ذات خـود ـق قي با همديگر، هماهنگي موس

ت انـسجام نغمـه     . آن همرا و مقارن با آهنگ موسيقي است      هـاي   همـاهنگي موسـيقي در حقيـق
ه بـراي حـق       مختلف است بين خود مطابق قواعد معروف موسـيقي، از ايـن     رو، قابليـت نـدارد ـك

  . وسيقي همراه شودتأليف مترتب شود، مگر زماني كه با آهنگ م
ـي در     ، عبارت است از ابعاد و فاصلة زماني بين نغمـه )ريتم(و اما وزن موسيقي   هـاي مختلـف پ

ـتالف      يا آن. شود پي، يا ابعاد زماني بين آواز واحد است كه تكرار مي    ه وزن عبـارت اسـت از اخ ـك
در ذات خـود  وزن موسـيقي  . در فشار آوردن تارها و ابزار موسيقي را نـسبت بـه بعـض ديگـري     

ارن            قابليت ندارد كه برآن حق مؤلف مترتب شـود، لكـن اگـر بـا آهنـگ موسـيقي همـراه و مـق
  . كند كه حق تأليف بر آن مترتب شود شود، قابليت پيدا مي

يفات سابقه تصنيف از تصن   اند هاي موسيقي كه برگرفته شده 

ـص      كه در تصنيف   آن چنان  ديم كـه اگـر تـصنيفي از ت نيف ديگـري كـه   هاي ادبي و هنري دـي
ر چنـين اسـت، قاعـده       نسبت به آن سبقت دارد، برگرفته مي      ز اـم شود، در مصنفات موسيقي نـي

د از مـصنف اصـلي يـا                در همه حاالت يكي است؛ بنـابراين مؤلـف تـصنيف برگرفتـه شـده، باـي
ـشمول حمايـت قـانون باشـد و بـه              جانشينان او اذن بگيرد، البته تا زماني كه تـصنيف اصـلي م

ـصنف دوم دارد      ملكيت عم  ـه م سبت ب . ومي وارد نشده باشد؛ زيرا مصنف اصلي حـق بـزرگ را ـن
ده باشـد، الزم بـه         اما اگر مصنف اصلي، مدت حمايتش منقضي شده و در مليكـت عمـومي درآـم

  . اذن گرفتن نيست
صنف موسـيقي سـابق برگرفتـه شـده باشـد، مؤلـف             پس هرگاه مؤلف مصنف موسـيقي، از ـم

دون اذن      رو براي هـيچ  حق تأليف دارد؛ از اينسابق نسبت به مؤلف فرع    ـست كـه ـب كـسي روا ني
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ر دهـد، تـا زمـاني      وي يا بدون اذن جانشينان وي، از تصنيف او نسخه    برداري كند يا آن را تغيـي
  . كه مدت حمايت او باقي باشد

ـق صـورت              ـه يكـي از دو طري و اشتقاق تصنيف موسيقي، از تصنيف موسـيقي سـابق، عادتـاً ب
ـل   : گيـرد  مي ق تحوي ـع    (arrangement)طرـي ق تنوي ق تقليـد    . (varation) و طرـي امـا طرـي

ي       د ـم ه از     اين است كه مؤلف موسيقي را، شبيه مؤلـف موسـيقي ديگـري پدـي ـه گونـة ـك آورد، ب
ـصنف     شوند، اين از شـيوه اشـتقاق و برگـرفتن شـمرده نمـي       همديگر شناخته نمي   ـه م شـود، بلك

د حـال مـصنف سـابق        آيد نـه   الحق، مصنف اصلي به حساب مي      ـشتق، و حـالش مانـن صنف م ـم
بنابراين صاحب تصنيف الحق، الزم نيست از صاحب تصنيف سابق طلـب اذن كنـد؛ زيـرا     . است

  . كه برگرفته شده از تصنيف سابق باشد تصنيف الحق، تصنيف اصلي است نه آن

آن باقي مي اشار ماند  ه دو نحوه اشتقاق؛ يعني تحويل و تنويع  يمكه با اختصار ب   ه نما
ـيقي مـثالً           ين موس ه قابليـت دارد؛ بـا ابـزار مـع اما تحويل اين است كه تصنيف موسيقي را ـك

ـه (اجرا شود، براي ابزار موسيقي ديگري مثالً  ) پيانو( ل داده شـود  ) كمانچ ـن نزديـك بـه    . نـق و اي
ترجمه كردن مصنفات ادبي و علمي است به زبان ديگـري؛ زيـرا مؤلـف، تـصنيف موسـيقي را از        

  . كند ن ابزار موسيقي، به زبان ابزار موسيقي ديگري ترجمه ميزبا
ـضراب ديگـري نقـل كنـد، تحويـل              ه رديـف م اما اگر تصنيف موسيقي را از رديف مضرابي ـب

الوژيكي اسـت نـه مهـارت هنـري              گفته نمي  ن نقـل از مقتـضاي مهـارت تكـن را اـي در . شـود؛ زـي
دا       حالي ـه مـق ـاخود    كه تحويل از متقتضيات مهارت هنري اسـت ك ـصيت را ب ري از ابتكـار و شخ

  . رو، شايسته است مورد حمايت قرار گيرد دارد، از اين
ـشتري را مـي          ـضاي مهـارت هنـري بي كنـد و شـامل مقـدار بـاالي از ابتكـار و       اما تنويـع، اقت

صنيف موسـيقي واحـد       شخصيت است؛ چون مؤلف موسيقي در حالت تنويع، ملزم نيست كـه ـت
ـصنيف متنـوع        را، از زبان ابزار موسيقي       د، بلكـه او ت ـيقي ديگـري ترجمـه كـن به زبان ابزار موس

ـي  خود را از تصنيفات متعدده اقتباس كرده و جمع  صنفات متعـدده و      آوري م كنـد؛ و از همـان ـم
ر ابتكـاري او      كار خود، تصنيف جديد را فراهم مي    ـصيت و اـث آورد كه در بر دارنده طبيعـت شخ

ـه حمايـت اسـت از    است؛ از اين جهت تصنيف متنوع سزاوار   است حمايت شود، بلكه سزاوارتر ب
  . تصنيف تحول

  مؤلف: مبحث دوم
صريح دارد        فقره: قاعده عمومي  ـانون حمايـت حـق مؤلـف ـت كـسي كـه   «: هاي دوم و سوم از ق

ـي    كـه   شـود؛ چـه آن   تصنيف او كه منسوب به او است، به نشر سپرده شده باشد، مؤلف حـساب م
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كـه دليـل    ر اثرش باشد و يا به هر شيوه ديگري باشـد، مگـر آن  منسوب بودن توسط ذكر نام او ب 
ه شـرطي كـه           . بر عكس آن وجود داشته باشـد   ـم بـر نـام مـستعار نيـز جريـان دارد، ـب ايـن حك

  .»كمترين شكي در حقيقت شخصيت مؤلف وجود نداشته باشد
سوب بـه     : كند كه اين ماده، مؤلف را چنين تعريف مي  ـه مـن ـصنيف ك  شخصي است كه اثـر و ت

هاي كه در نسبت دادن مصنفات را به مـؤلفين آنهـا معمـول اسـت،      او است، به هر شيوه از شيوه 
ـا عالمـت                   ستعار، ي ام ـم ـام صـاحب اثـر در آن نوشـته شـده باشـد، يـا ـن نشر شده باشد؛ چـه ن

  . دهد بر شناسايي شخصيت مؤلف شك و ترديد شود مخصوص ديگري كه مجال نمي
ـن اسـت چنـان      قاعدة عمومي در اين زمينه اين    كـه   است كه چون تـصنيف، چـون ابتكـار ذه

ـاده  . قبالً بيان شد، پس مؤلف بالبداهه همان مبتكر اسـت       ا م رش رفـت بـا       اـم اي كـه قـبالً ذـك
ديهي اسـت      صراحت اين قاعده را بيان نكرده است براي آن   ن يـك امـر ـب بلكـه در مـاده   . كه اـي

  . شود تكر دليل آورده ميسابق به اين امر اعتنا شده كه چگونه بر شخصيت اين مب
ه شـخص معينـي       پس اصل و قاعده اين است كه مصنف و اثر عادتاً، در حـالي     كـه منـسوب ـب

ا در صـفحه اول يعنـي همـان صـفحة كـه       . شود  است، نشر مي   و نام آن شخص در پشت جلد، ـي
ن قرينـه        عنوان كتاب در آن نوشته شده، نوشته مي   شود كه مؤلف ايـن كتـاب فـالن اسـت، و اـي

ـان مؤلـف اسـت       نوني است بر آن   قا و ايـن  . كه شخصي كه نام او نوشته شـده، در حقيقـت او هم
. كند او مؤلف است و ايـن نوشـته غيـر صـحيح اسـت      دليل و قرينه است، عليه كسي كه ادعا مي 

ـي        ـادي را م خواهـد   و اين شخص بايد بر مدعاي خود دليل قاطع اقامه كند؛ چون او يك واقعة م
  . اثبات كند
كند، پس هرگاه نـزاع واقـع شـد، بايـد      مؤلف بر گذاردن عالمتي بر تأليف خود اكتفا مي   گاهي  
راي        با همه راه   ـالي ـب ـة كـه مج هاي اثبات، اثبات نمايد كه اين عالمت مخصوص او است، بـه گون

ي    . شك در شناسايي شخصيت او باقي نماند      ستعار ـم ام ـم . گـذارد  و گاهي بر اثر و تأليف خـود ـن
مانـد، يـا خـود     كه از نام درج كردن مؤلف غافـل مـي   شود در حالي  نشر سپرده مي يا تأليف او به   

ـي  مؤلف، تأليف خود را به نشر مي    راي    . مانـد  سپارد و از درج كردن نام خود غافل م داً ـب و مـا بـع
  . تر داريم اين حالت بيان وافي

ن نـام بـر   شود كه نسبت دادن مصنفي را، به شخـصي چـه بـا نوشـت     از گفتار گذشته روشن مي  
ـه قـانوني غيـر             ك قرين ن ـي ـه باشـد، اـي تصنيفش باشد، يا نام مستعار يا به هر شكلي ديگـري ك

د مؤلـف بـا همـة راه    . پذيرد قطعي است كه اثبات عكس آن را نيز مي      هـاي اثبـات، اثبـات     و باـي
  . كه اين ادعا روي يك قضيه مادي است كند كه تأليف از او است براي آن
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  :شود  محصول فكر است، برآن دو نتيجه ذيل مترتب ميو از آنجاي كه مصنف، 
.  براي مؤلف جايز نيست كه عنوان و صفت مؤلف بودن خـود را بـراي غيـر واگـذار نمايـد      -1

ـي    . مؤلف اصلي خود او است؛ چون تصنيف او محصول فكر او اسـت       ـه نم د از   ماننـد پـدر ك تواـن
سي ديگـري واگـذار ن         ه مؤلـف      پدر بودن خود تنزل كند و آن را به ـك مايـد، و هـر چيـزي را ـك

ـق ادبـي اسـت كـه            مي ـه ح ست و ن تواند به ديگري واگذار نمايد، آن چيز صفت مؤلف بودن نـي
ه مؤلـف        لكن حق بهره. همراه صفت مؤلف بودن است    ه اعتبـاري ـك برداري مالي كـه بـراي او ـب

  .است، را بعداً به تفصيل خواهم گفت
وي   -2 باشـد؛ چـون تـصنيف چنانچـه گفتـه شـد        در اصل جايز نيست كه مؤلف شخص معـن

ـساني كـه مـي            ـشند، اشـخاص    محصول فكر است و شخص معنوي قدرت بـر فكـر نـدارد؛ ك اندي
ـي مـؤلفين      . كننـد  طبيعي هستند كه پيـروي از شـخص معنـوي مـي      ـن اشـخاص طبيع پـس اي

  .هستند نه اشخاص معنوي
ـي     ف     ولي در عين حال قانون حمايت حق مؤلف، گاهي تصريح م ـه مؤـل گـاهي شـخص   كنـد ك

ل آمـده         20معنوي است؛ چنانچه در فقره سوم ماده    قـانون حمايـت حـق مؤلـف بـه شـكل ذـي
مدت حمايت از تاريخ نشر است اگر صاحب حق، شـخص معنـوي عمـومي يـا خـصوصي       «: است
رده           » باشد ـصنيفي را تـأليف ـك ه ت ي ـك در حالي كه واجب اين است كه حمايـت شـخص طبيـع

ان نـشر    است، با توجيه شخص معنوي است،     و آن كه مدت حمايت تأليف او، پنجاه سـال از زـم
ردن شـخص طبيعـي اسـت كـه             ـان ـم نيست آن چنان كه در اين ماده آمده اسـت، بلكـه از زم

  .گردم هاي مختلفي بر مي و به اين مساله به مناسبت. تصنيف را تأليف كرده است

  هاي مخصوص تأليف حالت

و . آيـد كـه نيـاز بـه تفـصيل دارد      ه وجـود مـي  در كنار اين قاعدة عمومي، حاالت مخصوصي بـ   
  :گيريم، و آن حاالت اين است اين حاالت را ذيالً به بحث مي

  .مؤلفاني كه شخصي يا نهادي او را وادار به تأليف كرده است - 1
 .تأليفاتي كه داراي نام مستعار است، يا هيچ نام ندارند - 2

 .تأليفاتي كه مؤلفان متعدد دارند - 3

  . شخص يا نهادي، مؤلفان آنها را وادار به تأليف كرده استمصنفاني كه: مطلب اول
شود، يا به تكليـف خـاص    فرض اول، مؤلف به تأليف اثري وادار مي: اين داراي دو فرض است   

اب كـار اسـت كـه        به موجب قرارداد قطعي، يا تكليف عمومي، بدبختانه كه مؤلف در خـدمت ارـب
  .كند جير مياو را به موجب قراردادي بر تأليف مصنفاتي ا
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ه اربـاب كـار       و در هر دو فرض، صفت و عنوان مؤلف، براي وي باقي مي      ـه او ـب مانـد و از ناحي
ـن حـق از          مستقل نمي  ـاقي بمانـد؛ زيـرا اي شود، آن چنان كه حق ادبي او نيست بـه تـصنيف او ب

اما آنچه محل بحث و نظر است، اين است كه اگـر مؤلـف حـق بهـره     . باشد الزمة شخصيت او مي 
  .رداري مالي خود را براي ارباب كار، به موجب قراردادي واگذار كرده باشدب

  :كنيم ما از هر دو فرض بحث مي
كنيم شخصي با يكـي از مـؤلفين قـرارداد كـرد،       تأليف به موجب قرارداد شخصي، فرض مي -1

ا صـور      ت كه تصنيف معيني را تأليف كند، در مورد تاريخ كتاب بنويسد، يا در مـورد طبيعـت، ـي
ــا        و منظـره را ترسـيم نمايـد، يـا پيكـري را مـي       ـيقي را تـأليف كنـد، ي گ موس ـا آهـن تراشـد، ي

وق هـر دو طـرف        نمايشنامه ـاحب   -اي را بنويسد، در اين فروض، عقـد قـرارداد، حـق ف و ص  مؤـل
ـاحب كـار، شـخص طبيعـي باشـد يـا شـخص معنـوي         فرق نمي. كند  را معين مي   -كار و . كند ص

ـيم و        شخص معنوي گاهي شخص معنوي    عمـومي اسـت، ماننـد دولـت كـه مـثالً در وزارت تعل
ـا شـركت      يا شخص معنوي خاص باشد ماننـد انجمـن هنـر   . شود  تربيت ممثل مي   ا، ي هـاي زيـب
  .هاي موسيقي  و آواز و آهنگ فروش مجسمه

پس بـراي مؤلـف   . در اين موارد حدودي است كه جايز نيست وقت قرارداد، از آن تجاوز كند     
ـار واگـذار      جايز نيست، به س  ه صـاحب ك بب عقد قرارداد، صفت و عنوان مؤلف بودن خـود را، ـب

ه تـوافقي كـه            م هرگوـن ه رـغ كند و ممكن نيست كه صاحب كار، مؤلف اين تصنيف باشد، بلكه ـب
ي  بر خالف آن صورت مي   د  گيرد، براي مؤلف، صفت مؤلف بودن باقي ـم و نيـز بـراي مؤلـف    . ماـن

ي خود را به عنوان مؤلف، به كسي ديگـري واگـذار كنـد؛ چـه     جايز نيست بعد از قرارداد، حق ادب 
ـق خـود بهـره         ـن ح اين حق مالحق و مالزم شخصيت او است و قابل تصرف نيست و مؤلف از اي

  .كند، هر چند توافقي در وقت قرارداد بر خالف آن منعقد شده باشد برداري مي
ـق مـالي مؤلـف      آنچه كه توافق بر آن در عقد قرارداد ممكـن اسـت، تـوافقي اسـت         ـه بـه ح ك

ـه موجـب عقـد قـرارداد، بـه         . ش گيري از اثر شود در بهره  مربوط مي  گاهي مؤلـف ايـن حـق را ب
ي    صاحب كار واگذار مي    ـاحب     كند، كه به موجب آن صاحب كار، صـاحب حـق ـم ـي ص شـود؛ يعن

ي در طـول حيـات مؤلـف و       حق مالي كه مصنيف در طول مدت حمايت از مؤلف خود دارد؛ يعـن
  .ال بعد از فوت اوپنجاه س

ـي     ه م ار، اگـر شـخص معنـوي عـام يـا خـاص باشـد،            از اين جهت است ـك يم صـاحب ـك بيـن
أليف آن وادار كـرده اسـت          نمي صنيفي باشـد كـه بـه ـت ف ـت ي را كـه    . تواند كه او مؤـل تنهـا حـق



 

 

وت              مي ا پنجـاه سـال بعـد از ـم ـصنيف اسـت ـت ـن ت تواند داشته باشد، حق بهره برداري مالي اي
  ) قانون حمايت حق مؤلف20/3ماده (اه سال بعد از نشر تصنيف وي مؤلف، نه پنج

ـي       گاهي مؤلف اكتفا مي   راي مـدت معين الي خـود را، ـب رداري ـم  ده -كند به آن كه حق بهره ـب
 و گاهي مؤلف، حق بهـره بـرداري مـالي خـود را بـه      - به صاحب كار واگذار نمايد -يا بيست سال  

ـسخه       كند، مگر نسبت بـه يـك چـ      كسي واگذار نمي   ـا چنـد چـاپ معـين، يـا چـاپ ن هـاي   اپ، ي
ـسبت بـه چـاپ    معيني، ولي حق تأليف خود را در نسخه    وظ     هاي ديگري و ن هـاي ديگـري محـف

هاي توافق بين مؤلـف و صـاحب كـار در حـين عقـد قـرار داد        و به اين سان صورت. دارد نگه مي 
ـه   كند، لكن همة اين صور، شامل حق مالي مؤلف مي   تنوع پيدا مي    آن كـه مؤلـف بتوانـد    شـود، ن

عنوان وصفت مؤلف بودن خود را مطابق قراردادي، به ديگري واگذار نمايـد، آن چنـان كـه حـق      
  .تواند ادبي خود را نسبت به تصنيفي كه دارد، به كسي واگذار نمي

ـاحب كـار     : فرض دوم، قراردادكار   اينجا فرض ما اين است كه شخص، كارش تأليف است و ص
ه او       به موجب عقد و قرارد   ـصنفاتي را كـه صـاحب كـار ـب ـه م اد كار، او را استخدام كرده است، ك

ـي        دهد، تأليف مـي   دستور مي  ل، مـزدي را مطـابق قـرارداد اخـذ م د، ماننـد    نمايـد و در مقاـب كـن
سوولين روزنامـه       ه ـم ر آن منعقـد مـي        قراردادهاي ـك ات تحرـي ا هـي كننـد، كـه    هـا و مجـالت، ـب

ـي   نويسندگان مجله و جريده در مقابل اجـ   ه، مطلـب م ـسند يـا در برابـر هـر مقالـة       ره ماهاـن نوي
  .گيرند مطابق صفحة آن، اجره مي

در اين فرض نيز به موجب قرارداد كار، براي مؤلف جايز نيست، صفت و عنوان مؤلـف بـودن     
توانـد بـه    خود را براي صاحب كار واگذار نمايد، چنان كه حق ادبي كه بر مؤلـف خـود آرد، نمـي      

ام ماننـد     -وا نيست كه صاحب كار  و ر . كسي واگذارد   شخص طبيعي باشد، يا شـخص معنـوي ـع
ـاحب كـار      -دولت، يا خاص مانند شركت و انجمن   به موجب قرارداد كار، مؤلـف باشـد، و نيـز ص

  .تواند حق ادبي نسبت به تأليف مؤلف داشته باشد نمي
الي و بهـره بـرداري از تـصني               ف خـود  لكن مؤلف به موجـب قـرارداد كـار، گـاهي در حـق ـم

كند؛ مثالً تصنيف خود را جز در روز نامه يا مجلـة كـه بـا آن قـرارداد كـرده اسـت،          متصرف مي 
ه نـام او نـشر          . 1كند نشر نمي  ـا را ـب صنيفات خـود كـه صـاحب كـار، آنه و گاهي مؤلف در همة ـت

                                                  
ـصنفات دارد         -1 ـرداري مـالي از م ـره ـب ــار اسـت و حـق به ـاهي دولـت صـاحب ك ــم     . گ ـصر در ايـن زمينـه حك ــتيناف م محكمـة اس

ه امـ             ـود، چنانـك الك ادبـي را مالـك ش ـوع نيـست كـه اـم ت ممن ادي را مالـك مـي   كرده كـه دوـل ـود  الك ـم ـر    . ش ـد در اول ام ـر چن ه
ـر مـي     ك مـي          چنين به نظ ي       رسـد كـه دولـت آن چنـان كـه امـالك مـادي را ماـل ـود، امـالك ادبـي را مالـك شـده نـم د، بـه    ش تواـن

ـومي درسـت نيـست             گونه ا ثقافـت عم ارت ـب ـرا تـج اري كنـد؛ زي ـرداري تـج ـومي      . اي كه از آن بهره ب ـشار ثقافـت عم ه انت الي ـك در ـح
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ت، حـق بهـره بـرداري مـالي از مـصنفات          كرده است، حق خود را حفظ مي      ـن حاـل كنـد، و در اي
ه در قـرارداد      خود دارد،    ـسب شـروطي ـك و به شكل عام حقوق مالي مؤلف بر تصنيفات او، بـه ح

  .شود كار منعقد كرده است، معين مي
كند و توسـط همـين كـار و خـدمت، موفـق       گاهي مؤلف در اثناي كه براي صاحب كار، كار مي 

. رده اسـت شود كه تأليفي را انجام دهد؛ تأليفي كه آن را بشخصة با صاحب كـار قـرار داد نكـ       مي
ـق مـالي دارد        فقـط او اسـت كـه حـق بهـره      . در اين حالت، مؤلف بر اين تصنيف، حق ادبي و ح

ـه هـر كـه              برداري از تصنيف خود دارد، و حق دارد، حـق بهـره بـرداري خـود را از اثـر خـود ب
رارداد شـرطي نكـرده باشـد كـه             . بخواهد واگذار نمايد   و ايـن در صـورتي اسـت كـه در عقـد ـق

  . را داشته باشداقتضاي غير آن
ـارگر، در اثنـاي خـدمتي كـه        در قانون مدني مادة مخصوصي آمده است در مورد اين كه اگر ك

ي   براي صاحب كار، كار مي    ـق آن،       كند، به اختراع جديدي دسـت ـم ه ممكـن اسـت تطبي د، ـك زـن
ـه تـأليف جديـدي مـي      د، مـاده    در جاي كه مؤلف در اثناي خدمت براي صاحب كار، دست ب زـن

  : تصريح كرده است به آن كه مدني688
ـاحب كـار        - 1 اگر كارگر در اثناي خدمت براي صاحب كار، به اختراع جديدي دست يابـد، ص
ارگر آن اختـراع را از البـالي كارهـاي كـه           هيچ گونه حقي نسبت به آن اختراع ندارد؛ هر چند ـك

  .براي صاحب كار كرده است، استنباط كرده باشد
ار، اسـتنباط كـرده اسـت در دو      اختراعاتي را كه كارگر در اثنا      - 2 ي خدمت براي صـاحب ـك

 :فرض از صاحب كار است

ـه        - 1 اي باشـد كـه    هرگاه طبيعت كاري كه كارگر انجام آن را به عهـده گرفتـه اسـت، بـه گون
  .كند تالش و كوشش بر آن، اقتضاي اختراع و نوآوري را مي

اتي كـه در حـين كـار         - 2 ه اختراـع ه وجـود   صاحب كار در حين عقد، شرط كـرده باشـد ـك  ـب
 .آيد از او باشد مي

                                                  
الك ادبـي را ماننـد                  از ن  ت، اـم ـرداري دوـل ـره ب ه به ـود ـك ـر واجـب اسـت مالحظـه ش خستين واجبات دولـت اسـت امـا از جهـت ديگ

ــوت از ايـن طريـق بدســت                ـه حك ـر چنــد مـالي را ك ـرا ه ــومي؛ زي صلحت عم ـراي ـم ادي، نيـست مگــر ب ـرداري از امــالك ـم ـره ب به
ـوط مـي        مي ـود  آورد، به مجرد سند و قبالة آن بـه خزانـة دولـت مرب ـومي مـي    ش ـوال عم ط در شـئون عامـه       ؛ يعنـي از ام ـود كـه فـق ش

  .رسد و در مصالح عمومي به مصرف مي
ــاش         ــت مع ــديم، از دول ــاب ق د و تــصحيح كت ــاب جدـي ــاليف كت ــت بــه ســبب مـامورين و مــوظفين خــود كــه در ت پـس اگــر دول

ـزي اضـافه مـي       مي ـه و فه   زننـد، مرتـب مـي    كننـد و تعلـيم مـي    گيرند، و در آنها چي ي  كننـد، مقدم ـسند، همـة اينهـا از     رسـت ـم نوي
 .هاي تجاري بكند تواند براي خودش و بدون هيچ گونه مقابلي، اين گونه بهره برداري هاي ادبي است كه فرد نمي ملكيت
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ـه در همـين دو            - 3  راي كـارگر جـايز اسـت ك هرگاه اختراع داراي اهميت اقتصادي باشـد، ـب
ـار، حـق و اجـره مناسـبي مطالبـه                ـه تناسـب آن خـود از صـاحب ك فرض، در مقابل اختراع و ب

 .نمايد

ـه موجـب وظـايف شـان، تـأليف مـي        ي    اما تصنيفاتي كه كارمندان دولت ب د ـپ ش كننـد؛ مانـن
الي،     هاي قوانين و مقررات و لوايح، و ماننـد احكـام قـضايي و بـر نامـه       نويس ـصادي و ـم هـاي اقت

  .علمي و تعليمي و احصايي و غير ذلك از وثايق رسمي
سي              ـيچ ـك ـه ه ـا و ن ـه مـؤلفين آنه ـه نـه دولـت ن همة اينها داخل در ملكيت عمومي اسـت ك

را منظـور ا     ـه در       ديگري، نسبت به آنها حق تأليف ندارند؛ زـي ز ايـن وثـايق رسـمي ايـن اسـت ك
  ).مقاله قبلي(دسترس همه باشد، چنانچه قبالً به آن اشاره شد 

ه بـراي هـيچ        در عين حال بايد مالحظة اين امر بشود كه بعض اين وثيقه      هـا سـري اسـت، ـك
ه اقتـضا مـي       ـعبات       كس جايز نيست آن را نشر نمايد، و گاهي زميـن ـشر آنهـا از ش كنـد كـه در ن

ـه را بـه شـيوة ابتكـاري         . ت استيذان حاصل نمايدمربوط حكوم  ـن مجموع ـه اي چنانچـه كـسي ك
ه شـد             ـق تـأليف دارد، چنانچـه قـبالً گفـت ه آن ح مقالـه  (منظم و منسجم كرده باشد، نـسبت ـب

  ).قبلي

  مطلب دوم

  مصنفاتي كه حامل نام مستعار است يا حامل هيچ نامي نيست
  د و حقوق خودباقي ماندن مؤلف به صفت و عنوان مؤلف بودن خو

ه حامـل نـام             صنيفي ـك ه؛ ـت قبالً در فقره سوم ماده اول قانون حمايت حق مؤلف گفته شـد ـك
ه مؤلـف           ـسبت آن ـب ـيده باشـد، ن مستعار است، با او روي غفلت و بدون نام مؤلـف بـه نـشر رس

ماند، و صفت مؤلف بودن و همه حقـوق ادبـي و مـالي بـراي مـصنف اصـلي         اش باقي مي    حقيقي
شـود مگـر بـين مؤلـف و بـين       ست؛ هر چند نام مؤلف مستور است، كه اجـرا نمـي   آن محفوظ ا  

ا شخـصيت خـود          كسي كه مستقيماً حقوق او را حراست مـي   ه مؤلـف حقيقـي ـي كنـد، تـا آن ـك
  .گيرد مكشوف شود، آن زمان خودش نسبت به حقوق خود تصميم مي

شر بـسپارد   و مؤلف تعهد دارد كه تصنيف خود را به نام مستعار، يا بدون نام    ـن بـه   . بـه ـن و اي
ـي     سبب اسباب مختلفي است كه او را وادار به اين كار مي    ـستور م ام خـود را م دارد  كند؛ گاهي ـن
ات مـصلحت        تا بداند اثر تصنيف او، در دل مردم چه تاثيري مـي   ه خـاطر مراـع ـاهي ـب ذارد؛ گ ـگ

ي       د  غير ايـن كـار را ـم ـيوه نويـسندگان بـزرگ       . كـن ن شـيوه را مطـابق ش يش  و گـاهي اـي  در ـپ
  .كنند گيرد، كه آنان نيز مصنفات خود را تحت نام مستعار نشر مي مي
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ـستور بـودن نـام او، او را از صـفت مؤلـف بـودن و از حقـوق         اش محـروم   مهم اين است كه م
سازد، لكن تا زماني كه نام او مستور است، تابع احكـام مخـصوصي اسـت كـه مـستور بـودن           نمي

شـود،   گر شخصيت خود را اعالم نمايد، تـابع احكـام عمـومي مـي    كند؛ چنانچه ا اقتضاي آن را مي   
ـستور اسـت   : پس در اين صورت واجب است بين دو مورد تميز داده شود  و . موردي كه نـام او م

  .موردي كه شخصيت او اشكار است
كنـد كـه؛ مـصنفاتي      قانون حمايت حق مؤلف تصريح مي28ماده : مورد اول، نام مؤلف مستور   

شـود كـه ناشـر آن مـصنفات      ها مستعار است يا حامل هيچ نامي نيست، فرض ميكه نام مؤلف آن 
ـصب       ـل ديگـري را ن ف وكي در حمايت از حقوق مقرره او مطابق اين مجاز است، تا زماني كه مؤـل

  .نكند، يا شخصيت خود را اعالن نكرده و صفت مؤلف بودن خود را به اثبات نرساند
ستور اسـت، بايـد مـشخص ظـاهري،        مفاد اين ماده اين است كه تا زماني كـ       ه نـام مؤلـف ـم
ـيا آن را اقتـضا        . مباشر حقوق ادبي و مالي مؤلـف شـود      ـه طبيعـت اش و ايـن ضـرورتي اسـت ك

اذون بـوده  و            . كند  مي وق او، ـم ف بهـره بـرداري از حـق ـه مؤـل و بايد اين شخص ظـاهر از ناحي
ـسهيل     قرينـة قـانوني    قانون حمايـت حـق مؤلـف،    28ومادة  . وكالت داشته باشد    اسـت بـراي ت

ام پديدآورنـده او مـستور اسـت،        عمل؛ و اين قرينه اقتضا مي  صنفاتي كـه ـن كند كه نشر دهندة ـم
  .همان شخص ظاهري است كه مؤلف، استفاده از حقوق خود را به او واگذار كرده است

شر آثـار خـود اتخـاذ كنـد،         لكن اين حكم بر مؤلف واجب نيست كه حتماً ناشر را وكيـل در ـن
ه حقـوق تـأليف خـود او واگـذار          او مي  بلكه تواند به جز از ناشر، به شخص ديگـري، رسـيدگي ـب

ي     . نمايد، و ناشر فقط ناشر باشد      ـال ـم سي    اما كسي كه حقـوق مؤلـف را پاسـداري و دنب د، ـك كـن
است كه مؤلف آن كار را به او واگذار كرده باشد؛ چه آن شخص ظاهر، ناشر باشـد يـا غيـر آن و         

  .كند  ادبي و مالي مؤلف را حراست مياو است كه حقوق
ـي هـر گونـه تجـاوز و سـو اسـتفاده از         اين شخص حقوق ادبي مؤلف را حمايت مي      كنـد، يعن

ـي   تأليف او را ممانعت مي  ـشر تأليفـات او       كند، و نيز حقوق مالي او را حمايـت م ه ن ـثالً ـب كنـد، م
ـي     رارداد م ـات چـاپ     و نـسخه بنـدد،   در صورتي كه تاهنوز نشر نشده باشد، با ناشـر ـق هـاي تأليف

كنـد، مگـر آن    و آن را دوباره تجديـد چـاپ مـي   . گيرد فروشد و ثمن آنها را مي  شدة مؤلف را مي   
ه شـيوة      و براي غير، اذن مي. كه مؤلف از تجديد چاپ آن ممانعت نمايد      ـه تـأليف او را ـب دهد ك

ف را در            ـه همـه حقـوق مؤـل بهـره بـرداري   ديگري درآورد، يا تلخيص و ترجمه نمايـد و خالص
ه ماننـد      . بندد مگر آنچه را كه مؤلف ممانعت كرده باشد مالي، به كار مي   و بـر او واجـب اسـت ـك

ـل خـود حـسابي داشـته            ـل هركـاري بـا موك هر وكيلي كه كاري به او موكل شده اسـت، در مقاب
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ـه او انتقـال دهـد            سب كـرده ب ه ـك و باشد، و مبالغي را كه قبض كرده به او بسپارد، حقوقي را ـك
  .خسارتي را كه اشتباهاً مرتكب شده، جبران نمايد

  سازد مؤلف، شخصيت خود را ظاهر مي: مورد دوم
ـن كـار بـه             ـصيت خـود را آشـكار نمايـد؛ زيـرا اي مؤلف آزاد است هر وقت دلش بخواهد شخ

ـيش از آن كـه     . محض تشخيص شخصي او موكول است چنانچه قبالً گذشت    پس اگـر مؤلـف پ
ردن بـه       شخصيت خود را آشكار ن   يش از ـم مايد بميرد، ورثة او به اداره خـود، در صـورتي كـه ـپ
ـصيت    . تواند شخصيت او را آشكار سازند آنها اجازه نداده باشد، نمي      وقتي كـه اذن در اظهـار شخ

ـه در    . ماند خود نداده باشد، نام او همچنان مستور مي    ة ك و شخص ظاهر، حساب او را بـراي ورـث
و مدت حمايت از اثر او، با منقضي شـدن پنجـاه سـال از وقـت     . ندك جاي او نشسته است، ادا مي 

  .يابد نشر تأليف او پايان مي
و اگر مؤلف براي ورثة خود در آشكار كردن شخصيت او، پس از مـردنش اذن داده باشـد، بـر      

ي  . آنان واجب است شخصيت او را آشكار سازند    د و   در اين صورت شخص ظاهر، بي نقـش ـم ماـن
ـي   ورثه مستقيماً    ـه بـه       بدون واسطه، استفاده از حقوق مؤلف را به عهـده م گيرنـد، بـه شـرطي ك

ـا مـدت حمايـت از    . حقوق غيري كه با شخص ظاهر معامله كرده باشند احترام بگذارند      در اينج
ـي     ف پايـان م ت نـشر      حقوق مؤلف، با منقضي شدن پنجاه سال پس از موت مؤـل يابـد، نـه از وـق

  .تأليف وي
ـصيت خـود را آشـكار كـرده باشـد، در ايـن حـال         و فرضاً اگر مؤلف در   حال حيات خـود، شخ

ـستقيماً از همـة      ماند، و مؤلف حقيقي معروف مي شخص ظاهر بدون نقش مي      شـود و خـودش م
ولي بر او واجـب اسـت حقـوق غيـري را كـه پـيش از       . كند حقوق ادبي و مالي خود استفاده مي     

ت او بـا      ان ظاهر شدن شخصيت او، با شخص ظاهر معامله كرده    دت حماـي دارد، و ـم د، محتـرم ـب
ـه پـيش از ظـاهر شـدن       منقضي شدن پنجاه سال از زمان مردنش، منقضي مي    شود، در حـالي ك

ضي           أليف وي منـق ـشر ـت ـان ن ـاه سـال از زم شخصيت او، مدت حمايت وي، با منقضي شدن پنج
  .شد مي

ها متعدد: مطلب سوم   اند مصنفات و آثاري كه مؤلفين آن
ـصريح كـرده اسـت     27مادة : تصنيف دسته جمعي   ـل ت :  قانون حمايت حق مؤلف به شـكل ذي

ـي در بـه وجـود آوردن آن اثـر اشـتراك داشـته         « تصنيف دسته جمعي، تصنيفي است كه گروه
ـل نـشر آن مـي      ه متكف شـود و تحـت    باشد، كه آن هم زير نظر شخص طبيعي يا معنوي باشد ـك

ـه شـخص     عمل مشترك. شود اداره و به نام او به نشر سپرده مي   در اين اثر، در هـدف عمـومي ك
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ه جـدا كـردن و تميـز       طبيعي يا معنوي اراده كرده است، منضم و منسجم مي   شود، به قـسمي ـك
ـست       ـن ني اي كـه   و شـخص طبيعـي يـا معنـوي    . دادن عمل مشتركين به صـورت عليحـده ممك

ي         ـا او اسـ  . آيـد  ابتكار و تنظيم اين اثر را به عهده داشته، مؤلف بـه حـساب ـم ت كـه حـق   و تنه
  ».استفاده از حقوق مؤلف را دارد

ه  ــسي اســت و      از نموـن ــگ لغـت نوي هــاي تأليفـات دســته جمعــي، واژه نامـه نويــسي و فرهن
ـارف، قلمـرو وسـيع       همچنين تأليف و دايره المعارف؛ چه، پديد آوردن فرهنگ لغت و دايـره المع

دد زيـادي از   دارد كه عادتاً از عهدة يـك شـخص خـارج اسـت، بلكـه در پديـد آوردن آنهـ             ا ـع
كنـد   نمايند؛ كه هم تحت ادارة يك نفر است، كه برنامـة كـاري را طـرح مـي     مؤلفين اشتراك مي 

ـاهي فقـط      . نمايد و خود بر آن نظارت مي   و ضرور نيست خود او در تأليف سـهم داشـته باشـد، گ
ـيم و تـصحيح و راهنمـايي اكتفـا مـي       ـة احـوال او شــمرده       بـه تنظ ف اصـلي در هم كنـد، و مؤـل

  .شود مي

دو فرض تميزدهيم ين  ماب   و الزم است 

ـه اسـت؛ آن چنـان كـه جـدا         -1  كار مشتركين در تأليف در مسير هدف عمومي درهم آميخت
د آوردن          ـست؛ كـه ايـن كـار بيـشتر در پدـي كردن و تميز دادن كار هر يك را عليحده ممكن ني

  .گيرد ها صورت مي ها و دايره المعارف فرهنگ نامه
ـن اسـت، و     كار هر يك از م     -2 شتركين، از كار ديگر تميز و جدا كردن آنها از يك ديگـر ممك

ـي      شـود و ايـن كـار بيـشتر در      در بعض حاالت نام و امضاي صاحب اثر نيز در ذيـل آن ديـده م
  .شود ها ديده مي ها و در مجالت و رزونامه دايره المعارف

سي     قانون حمايت حق مؤلف صراحت داشت كه، 27اما در فرض اول، ماده       ـأليف از ـك حـق ت
ـستقيماً از            ه م است كه راهنمايي، تنظيم، و طـرح برنامـه كـاري را بـه عهـده دارد، و او اسـت ـك

ن شـخص معنـوي باشـد، ماننـد        . كنـد  حقوق مالي و ادبي مؤلف استفاده مي  و صـحيح اسـت اـي
ـأليف فرهنـگ         انجمن، يا شركت، يا دايره   ـن زبـان عربـي در ت د انجم اي از دواير حكومـت، مانـن

ـشر كتـاب    ها، و مانند دار الكتـب و انجمـن    امهن د وزارت تربيـت و      هـاي دارن هـاي خطـي، و مانـن
ه     تعليم در تأليف كتاب   ـي، و ماننـد مجموـع ة دايـره       هـاي درس ـي، در تهـي هـاي مختلـف فرهنگ

  .المعارف و غير آن از تأليفات ادبي و علمي
 يعنـي  -دد باشـد  هرچنـد متعـ  -و در اين حالت واجب است، كه مؤلف شخص طبيعـي باشـد       

ه مؤلـف حقـوق مـالي      همان كه اداره كار، تنظيم و انسجام در اختيار او است، و فرض مي  شود ـك
  .خود را از تصنيفي كه كرده، در مورد اجره و مكافات براي شخص معنوي، واگذار كرده باشد
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 سابق الذكر، صراحت داشت كه مؤلف شـخص معنـوي اسـت و او اسـت كـه      27لكن در مادة   
ص     . دهد قوق مالي و ادبي مؤلف را مطالبه و مورد حمايت قرار مي  همة ح  ـن حالـت بـه ـن و در اي

ـابراين مـدت حمايـت او، پنجـاه سـال از تـاريخ نـشر        . صحيح، شخص معنوي مؤلف اسـت     و بن
ـانون  3/ 20مـاده  (شود، در صورتي كه مؤلف شخص معنوي عـام يـا خـاص باشـد         حساب مي   ق

  ).حمايت حق مؤلف
ـه صـورت        و در فرض دوم، ا  گر كار مشتركين از كار ديگـري متميـز باشـد و جـدا كـردن آن ب

وي     ـا معـن ي ي ار را بـه عهـده دارد، مؤلـف       عليحده ممكن باشد، نيز شخص طبيـع ه ادارة ـك اي ـك
سبت بـه اثـر        . مجموع اثر است  ـان متميـز اسـت، ـن لكن هر يكي از مشتركين تا زماني كـه كارش

ـار مـورد بهـره       تواند همة حق پس مي . خود حق تأليف دارد    ي خـود را در برابـر ك وق مالي و ادـب
ارض نباشـد      شـود   و فـرض مـي  . برداري قرار دهد، در صورتي كه با تصنيف دسته جمعـي در تـع

راي             كه او به عنـوان آن   الي خـود را ـب ـي اسـت، همـه حقـوق ـم كـه جـز از مـؤلفين دسـته جمع
سـت؛ آن هـم در مـورد اجـره     نه به عنوان آن كه جداي از جمع ا. مديركار و برنامه سپرده است     

  .كند يا مكافاتي كه در خواست آن را مي

ك    قاعدة عمومي- تصنيف مشتر
هرگاه يـك عـده اشـخاص در    :  قانون حمايت از حقوق مؤلفين تصريح دارد به آن كه 25مادة  

ك در همـان كـار      پديد آوردن اثر اشتراك داشته باشند، به گونه    اي كه جدا كردن نصيب هـر ـي
ـي مشترك ممكن ن   ه بـر غيـر آن       باشد، همة مشتركين با سويه مؤلف اعتبار م شـوند، مگـر آن ـك
ستقيماً حقـوق مترتـب بـر      . توافق كرده باشند   و در اين حالت براي هيچ يكي جايز نيست كه ـم

ين شـان          اه ـب مؤلف را مورد بهره برداري قرار دهند، مگر با توافق همـة مـؤلفين مـشترك، هرـگ
ـن نيـز در صـورتي اسـت كـه      . به عهدة محكمة ابتداييه استشود، حل آن  ايجاد اختالف مي  و اي
ـام مــوارد   ــه احكـ ــالل وارد نكنــد 34 و 33، 32، 30، 29، 27ب ــانون اخ ــن ق ــك از  .  اي ــر ي و ه

  .مشتركين در تأليف، در صورت وقوع هرگونه تجاوز بر حق مؤلف، حق دارد اقامة دعوا نمايد
ر آن كـه    26و مادة    ـتراك همـه مـؤلفين تحـت انـواع       ا:  همين قانون صـراحت دارد ـب گـر اش

ـه طـور عليحـده آن را انجـام          ه ب ي ـك مختلف هنر مندرج باشد، هر يك حق دارد از همـان عمـل
ـم در   . داده بهره برداري كند، به شرطي كه به بهره برداري تصنيف مشترك ضرر نرسـاند   ـن ه اي

  .صورتي كه به غير آن توافق  نكرده باشند
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دو فرض تفكي   ك شودالزم است بين 
ك داشته باشـد، و جـدا كـردن       : فرض اول  اثري كه بيشتر از يك نفر در پديدآوردن آن اشترا

ـه دو نفـر يـك داسـتان را نوشـته           ل آن ك نصيب هر يك را از عمل مشترك ممكـن نباشـد، مـث
ـي را تـصنيف كـرده، يـا درتراشـيدن تمثـال و ترسـيم صـورتي، يـا               ـي و علم كرده، يا كتاب ادب

ـتراك داشـته؛ و اشـتراك هـر دو بـه گونـة       تصنيف نمايشنامه يا   آهنگ موسيقي با هم ديگر اش
ـست          صيب ديگـر ميـسر ني ـشترك از ـن ـل م ، در ايـن  2بوده كه تفكيك نصيب هر يك را در عم

ه همـان              ن حـق ـب ك آنهـا در اـي فرض هر دو نفر به طور اشاعه حق تأليف دارند؛ و حصه هـر ـي
الش خـود را       اند؛ زيرا هر  مقداري است كه به آن توافق كرده   شترك ـت ار ـم ن ـك ـام اـي دو در انج

  .دارند مبذول مي
ك ثلـث، يـا      گاهي توافق مي  كنند بر آن كه يكي به اندازة دو ثلث سهم داشته باشد و ديگـر ـي

آن كه هر يك به اندازة نصف، سهم داشته باشد، يا يكي به اندازة يـك ربـع و ديگـري سـه ربـع           
ـ ... سهم داشته باشد و هكذا  ـي     اما اگر بر چي مانـد جـز آن كـه     زي توافـق نكـرده باشـند، بـاقي نم

ـصف سـهم دارنـد   . حصة هر يكي نصف حصه ديگري حساب شود    ـتفاده   . پس هر يكي ن و امـا اس
ا توافـق همـديگر همـراي ناشـر قـرار       . شود حقوق ادبي و مالي مؤلف، به هر دو واگذار مي    پس ـب

ـشترك، هـ     داد مي  ـصنيف م كننـد و در   ر دو تـصرف مـي  بندند، و در حقوق بهره برداري مـالي ت
ي        دهنـد و نيـز در    ترجمه و تعليق بر تصنيف خود، هر دو با هم هر كه را خواسته باشـند اذن ـم

ر آنهـا در آن       استفاده از حقوق ادبي، هر دو با هم توافق مي      ه اـث كنند، يعني هـر دو، زمـاني را ـك
ر و تعـديل اثـر، اگـر نيـاز     كنند و همچنين بر منع انتشا شود، انتخاب مي زمان به نشر سپرده مي     
  .گيرند باشد هر دو تصميم مي

ك مـي    ه اقامـة دعـوا       اگر توافق دو مؤلف مشترك متعذر بود، هر ـي توانـد در محكمـة ابتدايـي
صله            ة فـي كند، و از محكمه بخواهد كه در مورد نزاع بـين هـر دو درهـر حالـت از حـاالت مقدـم

ي   در مورد حق ادبي مؤلف و حق دفع تجاو. قطعي نمايد  تواننـد   ز از تأليف، هر يك بـه تنهـايي ـم
ـصة خـود         تصميم بگيرند؛ زيرا تصنيف بين هر دو مشترك است و ممكن نيست يكـي آنهـا از ح

  .تجاوز را دفع كند و از حصه ديگر دفع نكند

                                                  
ــشترك راهنمـايي كــرده              -2 ـر م ـد آوردن اث ـولفين را بــه پدي ـشترك، م ـر م ــتراك در تـاليف ايـن اســت كـه فـك م در تعريـف اش مـه

ـز از تـاليف مـشترك،              لكن واجب است  . باشد ـر ج ـه ه ـست ك ـرور ني ـهم فعـال داشـته باشـند و ض اليف س ـريك در ـت ـور    هر ش ـه ط ب
ـده باشــد   ــصحيح و        . مـشترك پديــد آم ـري فقـط عبــارات را ت ــال داشـته باشــد و ديـگ ـر ســهم فع ــي در پديــد آوردن اث ـر يك امــا اگ

  .تهذب كند و نظر اندازي نمايد، براي تحقق فكر مشترك كافي نيست
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ـي گفتـه شـد              ـصنيف دسـته جمع مراعـات  ) 27مـاده  (با همة اينها، احكامي را كه در مـورد ت
ـه       . نمايد ـاده  (بعـداً در مـورد احكـام تـصنيفات موسـيقي و غنـايي       و نيز آنچه را ك گفتـه  ) 29م

ـقي      و آنچه در شأن حركات و نمـايش  . خواهد شد  ـاي همـرا بـا موس اده  (ه ـه خواهـد   ) 30ـم گفت
  .شد، و نيز آنچه در شأن تصنيفات سينمايي و راديو تلويزوني گفته خواهد شد، مراعات نمايد

ـتفاده از     ـه جـز اس ـبالً گفتـه شـد،         و نيز يكي از دو شريك ب ـه ق  حـق خـود در دفـع تجـاوز ك
ـه از طـرف شـريك           نمي تواند به شكل انفرادي، از حقوق مالي يا ادبي استفاده نمايـد، مگـر آن ك

ديگرش به او واگذار شده باشد؛ زيرا فرض اين است كه جدا شـدن نـصيب هـر يـك از ديگـري        
ـق      ا ادبـي بهـره     ممكن نيست، پس ممكن نيست صاحب نصيب به صورت انفـرادي از ح ـالي ـي م

  .برداري نمايد
ـصيب هـر        : فرض دوم  در پديد آوردن يك اثر، بيشتر از يك نفر اشتراك دارنـد، و تفكيـك ن

ك         يك از نصيب ديگري ممكن است؛ مانند آن كه دو شـخص در تـصنيف آوازي بـا هـم اشـترا
ي     مي ه    كنند؛ كه يكي كلمات آن را وضع كرده و ديگـري آهنـگ آن را ـم  دو نفـر  سـازد، يـا آن ـك

ـي   صل        كتابي را در تاريخ يا در قانون يا در كيميا يا در حساب م ـي آنهـا چنـد ـف سند، كـه يك نوـي
  .نويسد نويسد و ديگري، چند فصل معيني ديگري را مي معين را مي

ـان شـود، ايـن           به نظر ما ضروري نيست براي آن كه جدا كردن نصيب هر يك از ديگـري آس
صيب هـر يـك از دو شـريك، از     نصيب تحت فنون مختلفة هنر درج ب    اشد، بلكه صحيح است ـن

ك نـصيب تحـت          ديگري متميز باشد و تفكيك آن از ديگر آسان باشد، با منـدرج بـودن هـر ـي
ا هـر دو       يك لون از هنر؛ چه آن كه هر دو نصيب تحت لون  ر منـدرج باشـد، ـي هاي مختلف هـن

د آوردنـدگا      ن اثـر مـشترك، شـريك    تحت يك نوع از هر مندرج باشد، در هـر دو صـورت، پدـي
  .و هر دو شريك در آن اثر به حسب توافق يا به طور مساوي، حصه دارند. همديگر هستند

شـوند، آنچنـان    منـد مـي   و هر دو شريك با توافق همديگر، از حقوق مالي و ادبي مؤلـف بهـره    
ـاوز و سـو     . كه در فرض اول مبسوط بحث شد      و هر يك از دو شريك به صـورت انفـرادي از تج

ـين حكـم بـود     است د توجـه   . فاده از اثر مشترك دفاع كنند، چنان كه در فرض اول نيـز هم و باـي
ت حـق مؤلـف، اخـالل      34 و 33، 32، 30، 29، 27داشته باشد كه به احكام مـواد      قـانون حماـي

  .وارد نكند، چنانچه به اين احكام در مورد فرض اول سخن گفته شد
  :شوند يگر جدا ميو فرض دوم از فرض اول در مورد ذيل از همد

ز اسـت و تفكيـك كـردن آن ممكـن          چون نصيب هر يك از دو شريك از نصيب ديگر، متمـي
ـق اسـتفاده را داشـته باشـند،         است، از اين رو، براي هر يك جايز است مستقالً از نصيب خود ح
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و احكام آن   مالكيت فكري 

ه هـر دو      . به شرطي كه به بهره برداري از اثر مشترك ضرر وارد، نكند   و ايـن در جـايي اسـت ـك
  . بر محروميت يكديگر از اين حق توافق نكرده باشندطرف

سي درآواز، كلمـات را سـاخته از كلمـات خــود اسـتفاده كنـد، بـه شـرطي كــه از           ابراين، ـك بـن
ك از دو شـريك، يـك       . آورد انتشار اين آواز آهنگ آن ممانعت به عمل مي    و جـايز اسـت هـر ـي

ترك سهيم بـود، بـه نـشر بـسپارد،     فصل يا بيشتر از يك فصل معيني كه در پديد آوردن اثر مش  
  .به شرطي كه در نشر اثر مشترك ايجاد مانع نكرده و اخالل به وجود نياورد

  هاي مخصوصي اشتراك صورت
ـانون حمايـت حـق مؤلـف در مـادة         ه ق ، قاعـده عمـومي را در تـصنيف    26 و 25بعد از آن ـك

 ايـراد كـرده و   هـاي مخـصوصي از اشـتراك را     آن، صـورت 36 تـا  29مشترك وضع كرد، مـواد   
  .ها تطبيق داده است ن قاعدة عمومي را بر آ

 

   
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مقدمه
نسان در آغاز هزاره سوم است دغدغه ا دغدغه. حقوق بشر، بزرگترين  ين  اي است كه از  ا

است ا او بوده  آفرينش انسان تا امروز ب د حقوق بشر در ذهن . آغاز  ني در مور نگرا ين همه  چرا ا
ي ين واقعاً خيلي جالب است كه بشر در مورد خودش ا است؟ ا ني  نبشر وجود داشته  گونه نگرا

او از سوي بشر است كه مبادا حقوق   .، نقض گرددي چون خودشداشته 
لي كه ز سوي آفريدهدر حا ر آفريده شدگان بانفس، همواره ا م بشر نقض   حقوق ديگ به نا اي 
است د پس مي. شده  ر هراس است و از نقض حقوق خويش باز هم بينيم كه بشر از بشر 

ن است و . توسط بشر نگرا ز حق الناس گفته  ت كه آفريننده انسان، ا شايد به همين خاطر اس
  .آن را باالتر از حق خويش دانسته است

و مهترين اينها، . بشر در سير تكاملي خويش، همواره با فراز و فرودهايي همراه بوده است
در زمينه وق بشر مي. هاي مختلف بوده است مورد حقوق او  تي از حق يم،  اينجا وق گوي

ين حق چرا و چگونه از سوي موجودي به نام بشر نقض شده است؟ مي   بايست ببينيم كه ا

 حقوق بشر 

 قاسم قاموس ي زمان و مكان در گستره
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و مكان   حقوق بشر در گستره زمان 

وسته دنبال گردداكنونشايد جالب باشد كه نقض حقوق بشر از آدم تا  آغاز . ، پي و امروز در 
تي كه در زمي هاي مختلف و به صورت مشخص، در  نههزاره سوم با تمام توسعه و پيشرف

ز سوي بشر، هنوز يك دغدغه  است، اما نقض حقوق بشر ا رفته  زمينه توسعه انساني صورت گ
  . است

است اي، بعضي  شايد بتوان به گونه. اين نوشتار به صورت مشخص به اين دغدغه پرداخته 
زن اشده و نپرداخته شده اين مقوله را تا حدودي با يي كرداز زواياي روشن ن زشناسا . گري و با

ين مقوله در كليت آن، به پردازش بيشتر و جامع و كارشناسانه با اين كه ا   .تري نياز دارد تر 

  ماهيت حقوق بشر    
امروزي، همواره دغدغه حقوق خويش نسان  ن، تا آخرين ا نسا انخستين ا ين .  داشته است ر ا

ني، تشديد شده و شكل جدي وضعيت با شكل مع انسا است تا  گيري جوا به خود گرفته  تري 
ته و به بشر هشدار داده است واقعاً اين بشر . آنجا كه آفريننده بشر نيز از چنين وضعيتي گف

وعان او توسط او در  چيست كه اين گونه آفريننده اش را نگران ساخته و از نقض حقوق همن
است ا ب«. انديشه بوده  ر ر و بي جهت كا د  احق نخوري ا به ن ه(ه اموال يكديگر ر ن ) دادگا و داورا

د احق بخوري يي مردم را به گناه و ن يد، تا دانسته قسمتي از دارا سوره بقره، آيه (» مكشان
184(1.  

وق بشر مي تي از حق وق  از اين رو وق يم روي سخن ما باز هم بشر است كه به نقض حق گوي
ه نام ق  .بشر متهم است وسط بشري ب يل، هابيل، نخستين بشري است كه حق حيات او ت اب

خستين نقض حقوق بشر  از آفرينش موجودي به نام بشر، ن ين صورت، در آغ گرفته شده و به ا
  .توسط بشر صورت گرفته است

ين تاريخ است كه تنها جامعه كوچك انساني آن روز، شاهد  بعد از ا به اين صورت، و 
له . بزرگترين نقض حقوق بشر بوده است قوق ح«در مورد فلسفه حق و حق چيست؟ در مقا

لفي چون «: در مجله آفتاب آمده است» بشر؛ از آدم تا حوا به معاني مخت حق، و حقوق، 
اجتماعي  ني "Salary" پاداش  دستمزد "Law"مقررات   به كار رفته "Right" و حق انسا

د نظر همين معناي اخير است   .2»كه در بحث حقوق بشر، مفهوم مور
ين هايي ، در قالب سازمانHuman Rightحقوق بشر   در جهان به فعاليت آغاز كردند و ا

يستم ميالدي بر مي هاي جهاني اول و دوم، عامل مهمي در  جنگ. گردد بيشتر به قرن ب
ني و  ها، كنوانسيون ها، ميثاق تصويب اعالميه است... هاي جها زمينه حقوق بشر بوده    . در 
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وق هاي حقوق  ها و كنوانسيون ها، ميثاق هاي اين اعالميه ماهيت ماده  بشري، به اعاده حق
است ين ماده. بشر تاكيد داشته  دغدغه در تمام ا ني  ها  نسا مع ا ز نقض حقوق بشر در جوا يي ا ها

ين ماده. خورد به چشم مي ر، جنبه  اما ا ت، بيشت ام آن پيدا اس ها همان طوري كه از ن
يي د تا اجرا بسي. بازدارندگي دارن ين صورت، در  ه ا اع از حقوق بشر ب ين رو، دف د از ا اري از موار

تغييري در وضعيت او به وجود آورده باشد ين كه  روي كاغذ مانده است تا ا   .به عنوان قوانين، 
است آفتاب آمده  ز آدم تا حوا در مجله  وق بشر؛ ا منظور از حق، سلطه خود «: در مقاله حق

ز فردي و جمعي هر به خودي انسان بر ديگري، مرتبه ر، امتيا ك اي ضعيف از ملكيت و اختيا  ي
اختيار شخص قرار مي   . 3»دهد از اعضاي جامعه و قدرت يا سلطه ارادي است كه قانون در 

ين  مي» حق«وقتي از  ين حق، همان حقي است كه در جوامع بشري، در قالب قوان يم، ا گوي
ر اجتماعي انسان جامعه، ب بط  و روا ن  اساسي و ديگر قوانين ملي، تعريف شده  اساس آ

است ز اينر. مشخص شده  انون خوب ميا تي ق ا قانون  و وق ين معنا است كه ب اً به ا گوييم، دقيق
  .رو هستيم مبتني بر عدالت، روبه

حق انسان جامعه در فرايند تطبيق قانون مبتني بر عدالت، تا حدودي زيادي تامين شده 
اعادالنه، حقوق. است لي كه در يك چنين وضعيتي در موجوديت قانون ن هاي قانوني  در حا

ا . ز ميان خواهد رفتزيادي ا يست و دردي را دو به خودي خود، كافي ن پس، وجود قانون 
ز اعاده حق توسط قانون مي. كند نمي ز سويي ني اشد تواند گمراه ا ين بار نقض . كننده ب چرا كه ا

  . حقوق بشر در سايه قانون صورت گرفته است
وق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله  است» حق و«: آمده  ق، حق را چنين تعريف در اصطالح حق

اشخاص داده «: اند كرده ا قواعد حقوق به  وجب قانون ي به م است كه  و امتيازي   يي  سلطه توانا
ر بتوانند در روا شود و به وسيله آن افراد مي مي يكديگ ا به  ط اجتماعي خويش، اراده خود ر

نمايند م  احترام آن الزا آنان را به رعايت و  ند و    .4»تحميل كن
و نگرشي ساخته  ميدر يك نگاه  استدالل كرد كه قوانين، با چنين هدف  توان اين گونه 

د، تا اعاده حقوق بشر باشد مي اما اين، تنها نيم كار  را پاسخ داده است آن هم در . شون
ني پاسخ داده . صورتي كه قانون وضع شده، مبتني بر عدالت باشد ر، زما يگر كا اما نيم د

اشدخواهد شد كه قانون وضع شده، خو تطبيق شده ب اجرا و    .ب 
ز آدم تا حوا«مقاله در  اع «   :گفته شده»حقوق بشر؛ ا به وسيله عقل اعتبار و انتز حق كه 
است براي ايجاد عدالت كه از راه برقراري پيوند مي د، كوششي  ن  گرد هاي چند جانبه ميا
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د مي خواست و تكاليف ايجا نكته مهم اينجا است كه امروزه معنا5»شود ها  ي حق فقط در  اما 
  .6شود مقايسه با تكليف روشن مي

به وجود آمدني  ين است كه حقوق بشر، آفريدني نيست،  تيوري غالب در مورد حقوق بشر ا
م  مي. است بايست آن را با تالش پيگير ايجاد كرد، در هر موقعيت و مقامي به آن احترا

م ورزيد ن در جامعه، صادقانه اهتما ي اينها، چنين  قبل از همهاما . گذاشت و براي اعاده آ
ر  و مبتني ب ين خوب  الب قوان ر، آن را در ق انونگذا ا بايست شناخت، در مقام و موقعيت ق حقي ر
درستي و عادالنه، به  انون، آن را به  م و موقعيت مجري ق عدالت، خوب وضع كرد، و در مقا

  .اجرا درآورد
ين صورت مي حق به ا و فرايند ت انه عمل كرد توان همزمان در سه بخش روند  ق قانون، موفق
اورد زمينه بود و شاهد دست ز و فرود. هاي خوبي در اين  هاي  حقوق بشر در گستره زمان، با فرا

ا روبه و اجر حقق  هاي مختلف،  از سويي نيز چنين وضعيتي در مكان. رو بوده است زيادي در ت
  . متفاوت بوده است

و هواي م و آب  يم  وق بشر در اقل به گونهبدون شك، وضعيت حق هاي مختلف بوده و  ختلف، 
است ته  د متفاوت صورت گرف د » حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله . با آن برخور در مور

برحق «به معناي » Jus«در انديشه غربي واژه حق «: آمده است» حق يا تكليف «پرسش
ا مفهوم » بودن ن غربي منداانديش. است، تفاوت دارد» ق داشتنح«كه به معناي » Right«ب

ِ حق پذيرفتني نبود،  بل مدرن كه عصر تكليف بوده و داشتن  معتقدند در مقابل دوران ماق
ا باطل  ز از حق، معناي حق ي و امرو اكيد كرد  د بر انديشه حق محوري ت مدرنيته و عصر جدي

د استفاده نمي و ب بل تكليف داشتن مطرح شده . شود بودن و يا خوب  لكه حق داشتن در مقا ب
تي از حق ميبه. 7»است وق روي،  ين حق شامل گونه  هر  شود كه  هاي بسياري مي گوييم، ا

است ني با آن درگير  انسا   .جوامع 

  حقوق انسان زن 

يكي از مواردي كه از چند سده به اين د آن بحث در اين ميان،  دي  سو در مور هاي زيا
ي(مريم جميله، . صورت گرفته، حقوق انسان زن بوده است امريكا يمه مسلمان شده  ي در ن

اله )دوم سده بيستم  است» جنسي غرب و زن مسلمانجنبش «، در مق ترين  اصيل «:آورده 
اجتماعي را زير و زبر كرد  جنبش و ريشه ر اخير كه سراسر ساختار  دارترين حركت در ادوا

ان » همانا جنبش جنسي است كه به طور كلي به عنوان است«آزادي زن   .8»مشهور شده 
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ن و مكان خاصي خالصه نشده استماهيت اعاده حق زن  به زما در هر .  به عنوان بشر، 
نسان زن خالصه . توان شاهد نقض حقوق انسان زن بود اي از تاريخ مي دوره اما اين تنها به ا

له گفته است. شده است نگرديده بلكه كليت انسان را شامل مي نست كه «: مريم جمي بايد دا
بي ه و  ب مساله جنبش جنسي پديده تاز ر  قهسا اي نيست كه مخصوص عصر حاضر يا دوران اخي

لكه سوابق تاريخي آن به دوران قديم بر مي يل اين كه افالطون در كتاب  باشد ب به دل گردد 
لغاي نقش اجتماعي و تاريخي جمهوري، طرفدار ا ا  هاي  اث ايف اي است كه به وسيله جنس ان

  .9»شود مي
ز هر جنسي نقض گردد، نقض حقوق بش استهر حقي كه ا ا به نظر مي. ر  ن،  ام د جنس ز آي
روبه زمان و مكان  ري در گستره  وق بيشت يل عمده آن مي. رو بوده است با نقض حق د  دل توان

ني بوده باشد نسا مع ا يشتر امور در جوا يي . زمامداري مردان بر ب ن افريقا زماني يك  نويسنده ز
است   . ودنيكي زن بودن و ديگري، سياه ب: گفته است، مشكل ما دو چيز 

د پرست  يم نژا است جايي كه در آن زمان، رژ اين زن نويسنده در افريقاي جنوبي بوده 
ارتايد حاكم بود سفيد ا چنين وضعيتي مي. پوست آپ د  ام تواند هر زمان در هر مكاني وجو

اشد، به صورت مشخص در كشور يي كه حكومت داشته ب و  ها ر دموكراتيك حاكم است  هاي غي
ج هاي اجت داراي اقليت و برابري رن ند و از فقدان آزادي  و قومي هست ماعي به ويژه نژادي 

ين اقليت. برند مي ن، زنان ا ين ميا وست افريقاي جنوبي در  در ا ها، وضع بهتري از زنان سياه پ
ن . زمان حاكميت رژيم آپارتايد نخواهند داشت اما زنان سياه پوست افريقاي جنوبي در آ

اكثريت با سفيد پوستا در  افريقا قرار داشتندزمان،  يي كه قدرت در دست سفيد . ن  ز آنجا اما ا
به عنوان شهروندان درجه دو يا پايين ين . تر از آن قرار داشتند پوستان قرار دشت، آنها  به ا

وجوديت قانون مبتني  وست افريقاي جنوبي در حاكميت دولت و م صورت، حقوق زنان سياه پ
  .بر نابرابري و تبعيض، نقض شده است

بسيار » الزيستراتس«در ادبيات يونان قديم ضمن كمدي «: گفته مريم جميلهبه  و از آن 
ركي  نزديك نما بسن«تر به عصر ما بازي مشهور دا تحت عنوان ) 1905 - 1838(» هنري ا

و فيلسوف عصر . هاي زنانه ترسيم شده است آل عروسك خانه به صورت ايده تصادي  لم اق عا
رت ميل«ويكتوريا  يست آلمان فردريك انگلس در رسالهو » جان استوا اي تحت  سوسيال
زنان«عنوان  بع ساختن  به سال » انقياد يا تا يه1869نگاشته و  هاي   آن را پرداخته است، پا

  .10»نظري جنبش جنسي را او وضع كرده است
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ز موارد در زمينه د ارايه شده  تفكر حاكم در بسياري ا ر به دو گونه متضا هاي مختلف، بيشت
افراط و تفريط يعن. است به الغاي . ي به صورت  نجا كه افالطون در كتاب جمهوري،  آ
اجتماعي و تاريخي زنان راي داده است و آنجا كه انگلس به عنوان يك تفكر، به  نقش هاي 

اج، راي مي به نوعي، حق زن ناديده . دهد الغاي ازدو د، در هر كدام  يي متضا در اين دو تيور
  .گرفته شده است
به سال «: گفته استمريم جميله  دواج را بردگي مهيب 1884انگليس  له از  آشكارا مسا

نگهداري  و مسووليت عمومي  د  د ازدواج الغا شو نمود كه باي مسخ شده اعالن كرد و پيشنهاد 
  .11»كودكان بر عهده جامعه مقرر گردد

ه و اي خواهد بود؟ يا سهم ندادن به نيم جمعيت جامع جامعه منهاي خانوده، چگونه جامعه
به نام زن، نقض شده است ين دو تفكر، حق موجودي  و تاريخي او؟ در ا . انكار حق اجتماعي 

تي زن مي به عهده داشته   وق ا باز هم خودش  اشد و تربيت او ر هد صاحب كودك خودش ب خوا
اج الغا گردد،  باشد، چه كسي مي تي ازدو ز او بگيرد؟  از سويي نيز وق تواند چنين حقي را ا

به آيد، هويت مشخصي نخواهد داشت و چنين كودكي، از همان بدو تولد،   دنيا ميكودكي كه 
زنان و مردان نيز در چنين جامعه . حق داشتن پدر و مادر و خانواده از او گرفته شده است

  . اند اي، از حق داشتن فرزند، محروم شده

تخاب زنان   حق ان

است له گفته  لغاي بردگي و حركت در امريكا جنبش جنسي محصول حرك«: مريم جمي ت ا
ين سازمان پيوسته  مشروع معتدل جلوگيري از صرف مشروبات الكولي بود و زناني كه به ا

شود بايد قدرت سياسي ] تمام[بودند به زودي احساس كردند براي اين كه اقدام شان موثر 
  .12»تحصيل كنند

اشويي شان را با ص ن، حق زن يكا در آن زما لكولي زنان در اياالت متحده امر ات ا رف مشروب
ز دست داده بودند ين حق شان بود كه براي . توسط مردان خانواده، تا حدودي زيادي ا و ا

نمايند د به تحصيل . اعاده مجدد چنين حقي، مبازره  ر اعاده چنين حقي، با رويكر اگ حتا 
اشد   . قدرت سياسي همراه ب

ول سده هژدهم م به حركت زنان در اياالت متحده امريكا در نيمه ا يالدي، با رويكرد 
بعد يشتر چنين حركت جنبش جنسي آغاز گرديد و  يي،  ها براي تكميل و موفقيت هرچه ب ها
دند ات سياسي نيز رو آور ين حركت. به مبارز تمام ا ها، احقاق حقوق زنان در اياالت  ماهيت 

  . متحده امريكا بوده است
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نا براي ج«: به اين صورت به گفته مريم جميله  ين سنگ ب نسيون اول نبش جنسي كنوا
نس در ايالت نيويورك بود كه به سال   ميالدي صورت گرفت و در ضمن نشر 1848سنكاوا

به دست  ر مزدي كه  يي شخصي و كا د در دارا زن باي ا منشورش اعالم كرد كه  مانيفست ي
اشد مي تصرف و كنترول داشته ب ا . آورد از هر جهت حق  اشد كه شوهرش ر و نيز حق داشته ب

ار باشدطالق دهد ري فرزندش، مخت ا .  و براي نگهدا زنان براي استخدام و به كار بردن ب
د حق  ين كه باي اشند و رفع تبعيض به عمل آيد و از آن مهمتر ا مردان داراي حقوق مساوي ب

درخواست شود   .13»امتياز و معافيت خاص براي زنان 
ر كشور ين اساسي بيشت ني، در مو در قوان ين جها رد حق كار، جنس، قيد ها و نيز در قوان

مع انساني، حق كار براي . نشده است باً مرد در  جوا اين، بيانگر آن است كه قانونگذاران غال
ته است ا . جنس زن را نيز در كنار مردان، پذيرف ين زمينه ت وكراتيك در ا اما وضع قانون دم
د، در بيشتر كشور يشتر موار دي وجود داشته اس تطبيق آن، در ب اصله زيا   .تها، ف

فغانستان در بخش هنجار لي، در  در دستنامه گفتمان حق زن در ا لمل هاي ملي و بين ا
بهرابطه ب استه حق كار  يست و سوم اعالميه جهاني حقوق بشر آمده  ز ماده ب   : نقل ا
يط عادالنه و ) الف رگزيند و از شرا هر كس حق دارد كار كند و شغل خود را آزادانه ب

اشد و  د حمايت واقع شودمطلوب كار برخوردار ب   .نيز در برابر بيكاري مور
دستمزد مساوي ) ب وع تبعيضي، در برابر كار مساوي، از  هر كسي حق دارد بدون هيچ ن

  .برخوردار باشد
ر مي) ج ا بتواند  هر كس كه كا ر باشد ت د عادالنه و مطلوب برخوردا كند حق دارد از دستمز

ني براي خود و خانواده  ر . خود تامين كندزندگي درخور كرامت انسا در صورت لزوم، از ديگ
  .هاي اجتماعي كمك جويد حمايت
تشكيل اتحاديه) د افع خود به  هاي صنفي و عضويت در  هر كس حق دارد براي حفظ من

  .14»آنها اقدام كند
است ني به شمار آمده  مع انسا مادامي كه چنين . حق كار از موارد مهم اجتماعي در جوا

اع احقاق شده است، مشكالتي كمتري در جامعه وجود داشته حقي به شكل واقعي آن  اده و 
به سوي چالش پيش ر فته است كه عدالت شغلي و شغل . است تي  اما چنين وضعي در صور

تمام انسان. زايي وجود نداشته است لي كه كار حق  مع بشري بوده است  در حا ها در جوا
  . بدون توجه و تفكيك جنسيت آنها
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ريدرگذار از جامعه سنت ر هم بهتر شده و نابراب به جامعه نوين، وضعيت كا هاي جنسيتي  ي 
است ته  ين رف ز تا حدودي زيادي از ب نه ني در حالي كه در جوامع در حال توسعه . در اين زمي

ج برده و وضعيت  مع توسعه نيافته، جامعه از نابرابري زيادي رن ن در جوا از آ و به مراتب بدتر 
به ويژه براي زنان،  دي روبهكار نيز  و مشكالتي زيا نع  است با موا   .رو بوده 

است اجتماعي و فرهنگي آمده  تصادي،  لي حقوق اق هفتم ميثاق بين المل : در ماده 
و مساعد كار، كه به  كشور« دالنه  تمتع از شرايط عا هاي طرف اين ميثاق، حق هر كس را به 

اشد، به رسميت مي   : شناسند ويژه متضمن مراتب زير ب
تي كه) الف نمايداجر اصل، امور زير را براي كليه كارگران تامين    :  در 
ر، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز، به ويژه 1 اجرت مساوي براي كا نه و  ـ مزد منصفا

ين ن، پاي ر آنا اشند كه شرايط كا تضمين داشته ب ن  اين كه زنان  تر از شرايط مورد استفاده مردا
  .ا مردان دريافت دارندنباشد و براي كار مساوي، مزد مساوي ب

ن، طبق مقررات اين ميثاق  ـ مزاياي كافي براي آنان و خانواده2   .هاي شا
  .ايمني و بهداشت كار) ب
لي) ج رج منسب عا به مدا تري  تساوي فرصت، براي هر كسي كه بتواند در خدمت خود 

  .ارتقا يابد، بدون در نظر گرفتن هيچ گونه مالحظات ديگري، جز خدمت و لياقت
وق ) د با استفاده از حق ر و مرخصي ادواري،  ول ساعت كا استراحت، فراغت و محدوديت معق

  .15»و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي
افراد در جوامع مختلف، به گونه يي مختلف بوده است معاش برابر براي  ا در بسياري از . ها ام

ا موارد، ميزان معاش تعيين آنها بستگي د استشده براي افراد، به جنسيت  رو، . شته  ين  از ا
است اكيد شده  تن جنسيت آنها ت به برابر ساختن معاش افراد بدون در نظر گرف   . همواره 

تفاوت وع كار مرد و زن  است، اما در  در بسياري از موارد، با اين كه ن يي با هم نداشته  ها
است ز هاي جنسيتي از همين  نابرابري. ميزان معاش دريافتي آنها عدالت وجود نداشته  جا آغا

است كه حتا در جوامع توسعه يافته و به شكل گسترده،شود مي ين وضعيتي  تر آن در   ا
د بسيار ناهنجارتر آن، در جوامع توسعه نيافته وجود دار به شكل  در حال توسعه و    .جوامع 

لي كه خانواده يي وجود داشته است كه سرپرست  در حا استها اين خانوادهها در .  زنان بوده 
به دليل طالق از هم  ادهچنين خانو ات نموده، در جنگ كشته شده،  يي مردان خانوده، وف ها
است جدا شده نه به اثر مريضي و يا معلوليت و پيري از كار و فعاليت، باز مانده  د، مرد خا و . ان

رج خانواده  است كه زن خانواده براي تامين مخا اعث شده  مواردي ديگري كه همه به نوعي ب
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ردي است كه به برابري حق معاش كار براي زنان به عنوان يك نياز و اصل كار نمايد از موا 
  .عدالت اجتماعي تاكيد صورت گرفته است

  ابعاد و زواياي حقوق بشر     
نستان آمده  در مورد ارزش فغا دستنامه گفتمان حق زن در ا ها و كار از ديدگاه اسالم در 

م به قول پيامبر بزرگوار اسالم، تحصيل روزي«: است  حالل از راه كسب و كار بر تما
است االنوار، صفحه  (16»مسلمانان، اعم از زن و مرد، واجب    ).103، جلد 9بحار

است هاي جزمي و  اما قرائت. مواردي در اسالم وجود دارد كه فراجنسيتي مطرح شده 
ا مسايل يل به شدت سنتي و خرافي عرب ب است كه همانند قبا ز اسالم، سبب شده   ناآگاهانه ا

بگيرد يستند هاي كوچك و پيش افتاده اينها چيز. برخورد صورت    . اي ن
اگرفتن علم و  يكي حق فر است،  ن انسان  د در اسالم وجود دارد كه مخاطب آ حداقل دو مور

. در اين دو مورد، حق جنس زن در بسياري از موارد، نقض شده است. ديگري، حق كار
ته استبرخورد نابرابر با اين حق اجتماعي انسان،  مع اسالمي صورت گرف در . بيشتر در جوا

لي كه انتظار مي ين مساله اجتماعي، برخورد برابرانه تري  حا رفت چنين نباشد و مسلمانان با ا
  .  داشتند مي

فغانستان در بخش هنجار لي، در  در دستنامه گفتمان حق زن در ا لمل هاي ملي و بين ا
ز ماده چهل وهشتم هرابطه ب به نقل ا ن آمده مقانون اساسي ج حق كار  هوري اسالمي افغانستا
است«: است فغان  ر، حق هر ا ر . كا رگر و ساي ر، رخصتي با مزد، حقوق كار و كا تعيين ساعت كا

نظيم مي ن، توسط قانون ت به آ انون، . گردند امور مربوط  انتخاب شغل و حرفه، در خود احكام ق
  .17»باشد آزاد مي

ريقيد حق كار براي هر افغاني در قان ز نابراب فغانستان، گذار ا اساسي ا هاي جنسيتي در  ون 
است ين ماده و يا ماده. اين زمينه  هاي اين چنيني قانون  اما در عمل، كمتر شاهد عمل به ا

د، مشكل در اجرا و تطبيق قانون بوده است . ايم بوده يشتر موار فغانستان در ب مع مانند ا در جوا
ها، خوب وضع شده است  ي از قوانين در بعضي از دورههاي چرا كه حداقل ماده. تا اصل قانون

است   .اما خوب اجرا نشده 

در ديدگاه سنتي و مدرن   حق 

است ته  ا گذار از سنتي به نوين، به سوي پيشرفت وپويايي پيش رف مي كه . جامعه ب مادا
اورد ه بوده، وضعيت حقوق بشر نيز در جامعه، دست هايي داشته  چنين روندي با موفقيت همرا

  . تاس
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له  ا حوا«در مقا ز آدم ت ن را چونان «: آمده است» حقوق بشر؛ ا انسان سنتي، جها
پنداشت كه در آن هر چيز در جاي خود قرار گرفته و فرد،  اي طبيعي و منظم مي مجموعه

ا . مكلف بود اين نظم طبيعي را حفظ كند او اگر داراي حقوقي هم بود، در وراي تكليف معن
به منصه ظهور نرسيده بوديافت و هنوز خودآگا مي   . 18»هي در باره حقوق 

نه هر اندازه از ساختار سنتي فاصله مي هاي مختلف، به عنوان  گيريم، حقوق بشر در زمي
بد يك ضرورت، معنا مي ا . يا نه يك ضرورت كه موضوع پيش پ مع سنتي، حقوق بشر  در جوا

ا . گردد قوق بشر نقض ميدر جوامع با ساختار سنتي، در بيشتر موارد ح. اي است افتاده اما ب
رفته شده   . گيرد گيري صورت مي اي است و كمتر در مورد آن موضع تمام اينها، چيز پذي

ر قوانين ملي دموكراتيك نيز  و ديگ اساسي  ر سنتي ممكن است قوانين  در جوامع با ساختا
اشد است د. وجود داشته ب وق اوليه هم ممكن  يي كه آگاهي در مورد حق ر سطح اما از آنجا

دستاوردي براي جامعه نداشته باشد   . بسيار پاييني وجود داشته باشد، چنين قوانيني 
د جامعه در مورد حقوق خويش آگاهي داشته  زه افرا ر مدرن، هر اندا مع با ساختا در جوا

رعايت و اعاده شده است ن، حقوق بشر،  به اين داشته . باشند، به همان ميزا همه چيز بستگي 
و تطبيق . رو هستيم اي روبه ه جامعهاست كه با چگون وفقيت اجرا  ا عدم م چرا كه موفقيت و ي

هاي يك قانون در جامعه، بستگي زيادي به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي،  ماده
است ر در جامعه. اقتصادي افراد جامعه داشته  ا اگ و  حت ين اساسي  ا ساختار مدرن، قوان اي ب
وكراتيك وجود ن و قانونمند شدن ساير قوانين ملي دم يي  داشته باشد، جامعه به سوي قانونگرا

ز  اي، به خودآگاهي الزم رسيده است و مي چرا كه چنين جامعه. پيش خواهد رفت تواند ا
اع نمايد اساسي خويش دف   .حقوق 

ز آدم تا حوا«در مقاله  نسان در برابر خدا، «: آمده است» حقوق بشر؛ ا عصر جديد چون ا
م ولوژييسنت و ايد و نيز حقش را از آنها نميها  و  سووليتي ندارد  اسخگ آنان پ به  گيرد كه 

است نه ارزش. باشد، پس تنها مساله مهم براي او حق  آگاه انسان به زمي و  هاي خويش  تر شده 
است   .19»به خودآگاهي اخالقي رسيده 

  حق خودآگاهي
االتر از هر حق ديگر. خودآگاهي، يك حق است ژگي. حتا ب مع  از وي مدرن، ميزان هاي جوا
است ر . باالي خودآگاهي جامعه  مي كه جامعه به خودآگاهي نرسد، حقوق بشر در ديگ مادا

نه چرا كه پيش. ها نيز محقق نخواهد شد زمينه هاي تحقق حقوق بشر در جامعه،  زمي
است   .خودآگاهي افراد جامعه 
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نسان «: آمده است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله   خواهد خود  ميدر دوران مدرن، ا
اشد، اراده او تضمين شده و هر شخص با  نقٌاد«مولف دنياي اخالقي و زندگي خويش ب » عقل 

نگاري، ارزش اخالقيات سنتي را محك مي و بر اساس سودا   .20»كند زند و اصالح مي ها و 
نساني شكل مي ين . گردد گيرد و محقق مي جامعه مدرن، با توسعه ا و ميزان ا وع  از اين رو، ن

وق بشر در جامعه، مؤثر خواهد بودتو حقق حق هر اندازه توسعه انساني در . سعه در موفقيت ت
وفقيت همراه خواهد بود حقق حقوق بشر نيز با م   . جامعه موفق باشد، ت

ين  ني و عدم توسعه انساني در ا مع سنتي با جوامع مدرن در توسعه انسا اصوالً، تفاوت جوا
مع مدرن، افر. دو جامعه است ن در جوا اد، خود به حقوق خويش واقف اند و خواستار تحقق آ

و . هستند د  بسيار پاييني وجود دار مع سنتي، چنين چيزي به شكل  لي كه در جوا در حا
مع، وضعيت بدي داشته باشد ين جوا است كه حقوق بشر در ا . همين مساله سبب شده 

ني، ميزان خودآگاهي  نسا دو جوامع ا ين  ين تفاوت در ا ن ميمهمترين عامل ا اشد افراد آ   .ب

  حق و تكليف

يسه انسان سنتي و مدرن از «: آمده است» حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله  در مقا
دگاه مختلف را مي وق سه دي   :توان تفكيك كرد رهيافت حق

اكيد بر حقوق يا - 1 اساس نوع ت ول معتقد است تفاوب دوران مدرن و سنتي، بر   ديدگاه ا
   .21»تكاليف است

  و زواياي حقوق بشر ابعاد 
و اسالم«علي شريعتي در  نسان  نسان گذشته در  توقعات و ارزيابي« : آورده است»ا هاي ا

لي كه ارتباط با خود و جامعه، يكسره حول محور تكليف شكل مي د، در حا مطالبات  گير
در دنياي قديم و نزد همه گذشتگان تكليف نسبت ... گردد انسان جديد حول و محور حق مي

ن همواره به ح است و آدميا ز اولويت برخوردار بوده  ه«ق ا . اند  بوده»تكليف آگا ..  
يي كه پيامبران آورده شريعت اند، در  اند و حتا همه حقوقي كه گذشتگان وضع كرده ها

تكاليف آدميان مي ول سخن از  ا يم تازه شده ... گويد درجه  ا در عصر جديد ما وارد يك پاراد ام
نسان خوددايم كه  ك جانور محق و نه يك جانور مكلف تعريف مير آن ا و در درجه   را ي كند 

وق خود دل حقوق بيرون مينگاه تكاليف آكند، جو ميو را جست اول حق ا از  پس در ... [آورد  ر
و  كنار حق، تكليف نيز معنا پيدا مي و  ]كند  ا تكليف هم عزيز  وب است، ام وق مطل اگر چه حق

و نبايد آنرا فرو گذاشت است  . .مهم  ن  اصالً اگر جامعه. ر حقوق بنا شود، ويرا اي تنها ب
  .  22»شود مي
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است اصل است. حق، يك اصل  يست. همان طوري كه عدالت يك  تمام چيز ن ين حق،  . اما ا
تكليف خويش را تشخيص داده نمي جامعه تواند در مواقع مهم، خوب  تواند و نمي اي كه 

ا روبه ا جامعه ايست ز رو خواهي تصيميم بگيرد، ب وكراتيك ني ين كه به ظاهر، قوانين دم ا ا م بود ب
اشد   .    داشته ب

خ نگاه  رو بوده ه با جوامعي روب،در ادواري از تاري ز  نه چندان مناسب ا ايم كه در وضعيت 
ته بوده وسعه نياف ين متمدانه و دموكراتيك داشته اجتماعي كه به شدت ت چيزي . اند اند، قوان

اوردي براي آ و . نها نداشته استكه در نهايت، دست چرا كه افراد جامعه، شناختي از حق 
ين. اند تشخيصي از تكليف نداشته ا ا ين وضع شده ب و  در چنين وضعيتي، قوان كه متمدانه 

انده و به عنوان يك قانون خوب،  روي كاغذ م دموكراتيك نيز بوده است، تا ساليان متمادي 
است در ذهن   . ها مانده و آرشيف شده 

وق بشر؛ از آدم تا حواح«در مقاله  است»ق دوران بنابر« : در مجله آفتاب آمده  اين انسان در 
تكاليف شر يي عي و غير شرعي نيز دارد و البته مدرن داراي در عين داشتن حق،  ما در جا

به تكاليف شرعي تعبدي مييقا شويم كه پيش از آن عقل مستقل قادر به درك آنها  ل 
  .23»نباشند

گسترش فعاليت .  يك ضرورت در دنياي مدرن مطرح بوده استبه عنوانه رحق، هموا
و  نهاد به وجود آمده  تي  ك چنين ضرور وجه به ي هاي جامعه مدني و حقوق بشري نيز با ت

است است، . اهميت پيدا كرده  اكيد شده  ه به آن ت آنچه هموار وكراسي،  در فرايند دولت دم
است ا. تحقق واقعي دموكراسي و جامعه مدني بوده  ا حال  وكراسي ر اصل دولت دم ين دو  گر ا

ماند كه بتوان به آن دل خوش بود اقي نخواهد  ز دولت دموكراسي ب   .برداريم، چيزي ا
ز است  ني ني به اصول دي دولت دموكراسي كه معتقد  موضوع شرعي و غير شرعي نيز در 

است چيز حل شده تي آنچه مهم است، اعاده و تحقق حقوق قانون. اي  ي چرا كه در چنين دول
است اكيد شده    .فرد است كه در قانون به آن ت

اتيك    قضاوت سنتي و قضاوت دموكر
زمينه دولت دوران مدرن در  د، جلو  وضع قانون در  به خو ز جامعه، خود  هاي مورد نيا

ين صورت كه قضاوت و حكم صادر . گيرد ها را مي ها و قانون شكني بسياري از قانونگريزي به ا
در مورد مسايل مختلف به نهادكردن  ر مراجع سنتي خارج شده و  حصا و ان هاي  ، از حاكميت 

وكراتيك سپرده مي   .شود حقوقي و قضايي دم
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دوران - 2« : آمده است»حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله   ه ديگر معتقد است   ديدگا
ري است، انسان ز  جديد، عصر حق مدا ها از تكاليف گريزانند و حتا فرد حق انجام خطا را ني

ن، دايره نظري حق بسيار وسيع شده و هيچ . دندار به انسا پس از تحوالت در بينش فلسفي 
يل نيست،  ن در حق قا تي براي انسا نسان، محدوديت(محدودي هايي  گرچه در عمل براي حق ا

رفته مي د در نظر گ نسان) شو ين كه ا اساساً براي ا و  ها، ارزش و  اخالقيات را بر گزينند  ها و 
ا حقوق ديگران را مح دي ب و آزا اختيار  ين  ار داشته باشند كه ا و اختي يد آزادي  ترم بشمارند با

د يي ندار روزه معنا ين گونه است كه ام   . 24»تكليف و تكليف مداري تناسب ندارد و ا
د تقو ني اسالمي در مور تقواي :  گفته شده است كه به دو گونه استادر جايي در متون دي

ر. مثبت و تقواي منفي ر در اين ميان ا تقواي منفي، كمت زش تقواي مثبت، بيشتر و ارزش 
نگاه نخست، با ارزش. اعالم شده است و، كم ارزش در حالي كه در  ا  تر  تر، حداقل در مورد تقو

تظار به نظر مي ا كه ما عادت كرده. آيد تا حدودي دور از ان ايم كه هر آنچه بار مثبت دارد،  چر
 است و از اين رو، چنين تفكيك و درجه بندي، با ارزش و هرآنچه بار منفي دارد كم ارزش

به كار برده شده است. در مورد تقوا صادق نيست   .اما اينجا در مورد تقوا نيز 
نه و شرايط اجتماعي است . در بعضي از موارد اما حداقل اين گونه نيست ين، زمي ا كه ا چر

يعني تقواي . وده استمورد تقوا نيز اين گونه ب. دهد اي، ارزش مي كه به چيزي انجام شده
ر خالف موازين پذيرفته شده  نه هرگونه كا است كه زمي مثبت در شرايطي وجود داشته 

م نداده است و . اجتماعي مهيا بوده اما فرد، انجا ين وضعيت، زمينه  ر ا لي كه در براب در حا
ت اجتماعي وجود نداشته و تقوا در چنين وضعي رفته شده  ي شرايط براي كار خالف موازين پذي

  . وجود داشته است
است ام تقوا وجود داشته  به ن د و ناهمگون، چيزي  اجتماعي كامالً متضا . در اين دو وضعيت 

ن دو جامعه، در دو شرايط جداگانه، حقي را در گستره زمان و مكان، نقض يعني فرد در اي
انون بوده و پابند به ق بعد معنوي، . در بعد اجتماعي، هر دو پاداش دارند. اند نكرده  اما در 

ش ديگري، كمتر خواهد بود ا . پاداش يكي بيشتر و پادا يكي، خود، قانون وضع شده ر ا كه  چر
رعايت كرده و د استدر جامعه  زم به رعايت قانون وضع شده در جامعه بوده    .يگري، مل

د، . تواند قابل تعميم باشد اين وضعيت در مواردي ديگر نيز مي به اين صورت كه به فر
ين  م قوان ه نا است كه ب و در منفعت همگاني  نفع ا رسد كه  و به آگاهي الزم ب د  آزادي داده شو

ا نمي. در جامعه، وضع شده است اشكال جبري، قانون را در توانيم هموار م به  و براي هميشه  ه 
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نماييم ر، قانوني هم رعايت نخواهد. جامعه رعايت  يست  مي.  شدچرا كه با برداشتن جب با
نمايد ا رعايت  م، قانون ر تما ه اين خود آگاهي برسد كه خود به خود و با رغبت    .           جامعه ب

تي و انسان مدرن   حق انسان سن
ه در گ ا به بررسي سومين ديدگا و مدرن ر ن سنتي  ستره زمان و مكان كه وضعيت انسا

ته،  حقوق بشر؛ «در مقاله گرفته و از رهيافت حقوق در اين دو وضعيت اجتماعي نتيجه گرف
تكليف در - 3«:  است آمده»از آدم تا حوا ين عقيده وجود دارد كه حق و   در ديدگاه سوم ا

تفكيك بل  ف قلمرو روابط اجتماعي از يكديگر قا ر عنصر تكلـي و دين ب يشتري تاكيد نيست   ب
ا ارايه تكاليف، وظيفه  ر بوده و ب ا خب ز حس نفع طلبي و خود محوري در انسان ب كرده چون ا

است مع را تضمين كرده    .25»شناسي و رعايت حقوق ديگران در جوا
رعايت تكليف ملزم سازد به  نسان را  قعيت، كمتر چنين چي. دين خواسته است ا زي اما در وا

است ر چنين مي. محقق شده  تي كه اگ مع انساني در  در صور شد، بسياري از مشكالتي كه جوا
  . شد گستره زمان و مكان در بسياري از موارد با آن درگير بوده، حداقل كمتر مي

نهاد به  اگر دين مي هاي حقوق بشر هم نمي شايد نيازي  به  بود  ش را  توانست حداقل، پيروان
يفي كه در دستورات دين آمده، متوجه ميشناخت تكل بينيم كه حتا در  اما مي. ساخت  

ني نيز حقوق بشر نقض مي حكومت ني، حق هم هاي دي كيش خود را به  گردد و بشر دي
  .كند صورت وحشتناكي نقض مي

برتر از حقوق ) خصوصاً در برابر خدا(تكليف «:  آمده»حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله 
د ها با يكديگر هماهنگ نيستند و با مادي  و چون انسانگيرد انسان قرار مي  نگـري و سو

ن نمي تواند حقوق را به طور كامل  انگاري هر كس به دنبال منافع خويش است پس انسا
د د . 26»بشناسد و به آن عمل نماي نسان ديندار باي امروز، ا ين، چه در گذشته و چه  بنابرا

  .    27تكاليف را برتر از حقوق خويش بپندارد
به شخصي به خود مي ر جن ر خدا، بيشت به  تكليف در براب وي  وع رابطه معن د و يك ن گير
ر مي ا خدايش برقرا نسان ب يان ا ك . شود درجات مختلف ژرف، م يشتر ي لي كه حق، ب در حا

نسان مي نسان با ا اما اين حق، برتر از حقي است كه خدا باالي . باشد رابطه دو سويه ميان ا
وق داردانسان به عنوان    .      مخل

اكيد داشته است كه،  در مجله آفتاب »حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«مقاله  ين نكته ت به «به ا
به عنوان يكي از مفاهيم و ايده هر حال نمي وق بشر  ر كرد امروز كه حق هاي مهم در  توان انكا

نسا و انديشه ا دغدغه  ري شده و  له حق تاكيد بيشت ن مدرن عرصه جهاني مطرح شده، بر مسا
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ز حقوق مانند مفهوم  بر حول محور حق مي  در قبال ادعاي » حق ادعا«گردد، اما بسياري ا
  .         28»كند حق ِ يك طرف براي طرف مقابل ايجاد تكليف مي

يي، از ويژگي است قانونگرا ري  به معناي واقعي تحقق آزادي و براب در . هاي بارز دولت مدرن 
ت و جامعه است كه  چنين دول ز يافته استاي  ا انديشه مدرن، تبار ني ب ن . انسا فاصله اين انسا

دولت و جامعه سنتي از همينجا به وجود آمده است ن سنتي و  نسا . و اين دولت و جامعه، با ا
است هر اندازه جامعه، سنتي لي . تر باقي مانده، وضعيت حقوق بشر نيز نامطلوب بوده  در حا

هاي ديگر،   حقوق بشر، مانند بسياري از مولفهاي با ساختار مدرن، وضعيت كه در جامعه
است   . وضعيت بهتري داشته 

  هاي حقوق بشر مشخصه

هاي  هاي مختلف، خصوصيات و ويژگي از جنبه«:  آمده»حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله 
وق انساني مي تي براي حق و حق يل شد متفاو اي،  اين خصوصيات در هر جامعه. 29»توان قا

تي براي مقوله حقوق بشر، مشخصه.متفاوت است يل مي  حتا وق شويم، باز هم تعريفي  اي قا
مع مختلف، با صورت يكساني نمي ن ارايه كرد چرا كه در جوا يي از وضعيت  توان براي آ ها
روبه رخورد گوناگوني با اين پديده داشته اجتماعي  ر كدام ب ه . اند رو هستيم كه ه مقال  «در 

  :آمده است »حقوق بشر؛ از آدم تا حوا
ري - 1 ت ارزش» Instrumentalistic« حق ويژگي ابزا د و حقوق در خدم دي  دار هاي بنيا

نمايند و . بوده و در فعاليت هستند تا اهداف ارزشي را تامين  است كه حق  نكته اساسي اين 
بلكه وسيله به آن، هدف و غايت فرد و جامعه نيست،  اي براي رسيدن به غايت كمال  نيل 

استمطلوب يعني  نسان    .30سعادت بشر و حفظ كرامت و شرافت ذاتي ا
اشد احقاق حق مي ن، جامعه نيز ب االتر از آ ين فرد و در . تواند هدف و غايت فرد و ب چرا كه ا

است كه در سطح گسترده مع بشري را ساخته است كل، جامعه بشري  د . تري، جوا پس، فر
ا مي ء از جامعه، داراي همان حقي ب ن جز د به عنوا ته شده توان شد كه براي جامعه در نظر گرف
ا  از اين رو ما نمي. است است و جامعه ر به عنوان اين كه فرد است و جمع نشده  توانيم فرد را 

است، از حق محروم سازيم و حق را تنها وسيله ين كه جوامع نشده  اي براي  باز هم به عنوان ا
ب دت  وب كه از آن به عنوان سعا به غايت و كمال مطل شر و حفظ كرامت و شرافت رسيدن 

يم و منحصر ساز است، محدود    .ذاتي انسان نام برده شده 
تي انسان در تحقق اعاده حق فرد، حاصل شده  دت بشر و حفظ كرامت و شرافت ذا سعا

و . است ين مختلف، نقض گردد، سعادت بشر  به عناو رسد و حقوق او  به حق ن مي كه فرد  مادا
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تي انسان نيز اله .  حاصل نخواهد شدحفظ كرامت و شرافت ذا ا «در مق حقوق بشر؛ از آدم ت
است»حوا آفتاب آمده    : در مجله 
بوده و به دنبال فراهم آوردن و حفظ » Individualistic« حق يا حقوق، فردگرا - 2
ر و رهيافت حقوق سعي مي. هاي حمايت شده فردي هستند دايره هكا ند با را و  كن هاي خويش 

كنند، منافع هر فرد را در قبال حكومت و جامعه حفظ   مياز قوانيني كه از حقوق حمايت
  .31»نمايند

ين جامعه را  وقتي از حق مي است، فرد به عنوان كسي كه ا نساني  گوييم و منظور، جامعه ا
اي حق مي . از اين رو، حق، بيشتر فردگرا است. باشد ساخته و صاحب و وارث آن است، دار

اعاده مي استگردد چرا كه حق جمع، زماني  اعاده شده  د،  ز .  كه حق فر اين البته جداي ا
ت كه حق فرد و حق گروه در يك جامعه نقض شده است ه . مواردي اس وق بشر؛ «در مقال حق

است»از آدم تا حوا   : در مجله آفتاب آمده 
لي - 3 ني و  هستند و بخش كوچكي از نياز» Minimalistic« حقوق حداق هاي انسا
و اخالق . كنند دالت و برابري را تامين ميهاي بزرگ هر شخص يعني ع نياز لمرو عدالت  ق

تمامي حيطه بسيار وسيع و گسترده است و اصول حقوقي نمي ا  هاي آن ها و حوزه تواند  ها ر
ر روز به مباني حقوق، مسايل جديدي افزوده  دليل ه و به همين  و تامين نمايند  دنبال كرده 

  .32»شود مي
تي بنا شد استجامعه انساني روي عدال اگر حق را از زندگي . ه است كه حق ناميده شده 

است رفته  ني اين جامعه از ميان  ني برداريم، ماهيت انسا نسا در چنين . فرد در جامعه ا
دي و برابري كه مي وكراسي يعني آزا تواند ضامن عدالت در جامعه  وضعيتي، اصل ليبرال دم

وكراتيك باشد، به نفع دولت و جامعه   . سقوط كرده استاي با ساختار غيردم
يي در گستره عدالت و اخالق جاي زيادي را به خود اختصاص دهد  به تنها حق شايد نتواند 

ين گستره را شكل داده است چرا كه عدالت و اخالق منهاي حق، . اما، اين، يك بخش عمده ا
بل بررسي است. مفهومي نخواهد داشت م . گسترش مباني حقوق نيز در گستره حقوق قا تما

و موفقيت آن در جامعه، هم اينها حقق   به اهميت حقوق بشر برمي گردد كه در صورت ت
است  »حقوق بشر؛ از آدم تا حوا«در مقاله . عدالت و اخالق در جامعه، تامين و اصالح شده 

است   :در مجله آفتاب آمده 
به گروهي خاص دارند و ضمناً غير - 4 دي شدن در جامعه نياز به اختصاص   حقوق براي نها
دت حقوق در جامعه الزم استاز .  حمايت و پشتوانه قانون، احترام افراد نيز براي تسلط و سيا
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است كه حقوق بدون ضمانت اجتماعي نمي  تواند ادامه حيات دهد و در عين  نكته مهم اين 
ندارد اجبار نيز مالزمتي    .33»حال با 

ر، اهمي زمينه ا بيشت و حت ن  يي يك قانون به اندازه وضع آ ا كه موفقيت . ت داردهاي اجرا چر
ن است مادامي كه چنين فرايندي موفق نباشد، قانوني كه براي . يك قانون، در فرايند وضع آ

است اوردي براي جامعه نداشته  زمينه، دست   .تامين حق، وضع شده است، با صرف تمام 
نسان  و تطبيق آن، به تحقق حق ا ا  ا چگونگي اجر است كه ب ين قانون وضع شده  قع، ا در وا

ين . بايست فرهنگ رعايت حق در جامعه نهادينه شده باشد مي. در جامعه كمك كرده است ا
له . بخش مهمي از فرايند اجراي قانون وضع شده در جامعه است ز آدم «در مقا حقوق بشر؛ ا

است»تا حوا آفتاب آمده    :        در مجله 
هاي مختلف،  مكانها و   حقوق نسبي هستند و به دنبال اخالق، حقوق نيز در زمان- 5

و . باشند متغير مي ن  د دارد كه مانند اخالق سنتي در هر زما نساني وجو ِ ا ته برخي حقوق  الب
و دايمي  ب نظران، ويژگي كلي  اساس، برخي صاح ر همين  و ب ني ثابت باقي خواهند ماند  مكا

د   .34»بودن را نيز به حقوق نسبت داده ان
در اعاده حقي است كه قانون به استخير همگاني  در چنين وضعيتي .  آن تأكيد داشته 

اجتماعي انسان جامعه،  دگي فردي و  زن اجتماعي در  به عنوان يك پديده  اخالق  است كه 
  . حال، توفيري نخواهد داشت كه حقوق، نسبي است يا فراگير و جامع. نهادينه شده است

هكار مع مختلف، با را اجتماعي در جوا اعاده شده ا حق فردي و  به طور . ستهاي مختلفي 
است است، اعاده چنين حقي بوده  هميت داشته  آنچه ا ت، در تحقق . قطع،  چرا كه اصل عدال

است است كه قانون به آن تأكيد داشته  ز  هاي حقوق بشر در صورت مشخصه. حقي  يي ا ها
است مي كه اصل عدالت و برابري به شكل واقعي آن در . تامين عدالت بازتاب يافته  مادا

درآمده جامعه محقق شده و به اجرا  وكراتيك، وضع  وكراتيك در جامعه دم  است، قانون دم
دستاورد براي حقوق بشر در جامعه. است اي با چنين ساختار اجتماعي بوده  اين، بزرگترين 
  .است

  نتيجه
لفي نياز  ها و راهبرد هاي تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف، به راهكار زمينه هاي مخت
ين بحث تا بي بحث ميوقتي از حقوق بشر . دارد يم، دامنه ا مه خواهد داشت كن . نهايت، ادا

رزش بيشتري دارد يمان ا نماييم كه در بحث حقوق بشر، چه چيزي برا ين كه . بايد روشن  ا ا ب
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بل پيگيري است ن، ارزنده و قا ا آنچه مي. اين بحث در كليت آ نه براي  ام ين زمي ا در ا تواند ما ر
م ن كمك نمايد،  به هدف ما يي است كه از همان ابتدا در نظر مي شحصهرسيدن  يم ها   .گير

دي به وضعيت جامعه موفقيت نهاد اي دارد كه  هاي حقوق بشر در يك جامعه، بستگي زيا
نه، هزينه كرده ه . اند در راه رسيدن به موفقيت در اين زمي هر اندازه صداقت در راه رسيدن ب
وفقيت وجود  ن اندازه نيز م ر باشد به هما   . خواهد داشتهدف، بيشت

و به شكل  در يك جامعه اقعي آن صورت نگرفته  به معناي و اي كه هنوز توسعه انساني 
اليت يشتر فع نده است، ب بايست به صورت  ها در زمينه اعاده حقوق بشر مي سنتي باقي ما

ين. آموزش مستقيم رو در رو و شفاهي باشد ا  با ا ني ب كه هدف اصلي، همان توسعه انسا
به آمو استوار باشدرويكرد  و پرورش،  ا در وضعيت فعلي،. زش  دي در اين زمينه   راهام هاي زيا

مانند رگاه: وجود دارد  هاي  هاي آگاهي دهي به مردم نيازمند، چاپ و توزيع پوستر برگزاري كا
انون شكن نقض  تصويري، كمك به آنهايي كه حق شان از سوي افراد و گروه زورگو و ق هاي 

است ا آموزش غي. شده  نهو ب ز طريق رسا ري مانند تلويزيون،  ر مستقيم ا هاي ديداري و شنيدا
نما و به باال بردن ميزان آگاهي مردم در شناخت حقوق  مي... راديو، نمايش، تياتر، سي توان 

د نقض حقوق بشر،  و كاهش موار و جامعه را به سوي خودآگاهي  ن كمك كرد  قانوني شا
  .كمك كرد

حقق زمينه اال هاي م اما صورت اصلي ت وفقيت حقوق بشر در يك چنين وضعيت اجتماعي، ب
و خانواده است بردن درآمد سرانه افراد  دي به وضعيت . ها  اقتصا جامعه هر اندازه از نگاه 

دست خواهند يافت اعتدال، نزديك ز حقوق شان  به همان ميزان، به خود آگاهي ا اشد  . تر ب
تصادي، عامل توسعه  است در ديگر زمينهچرا كه در بيشتر موارد، توسعه اق رو، . ها بوده  ين  از ا

روه د گ د دارد، و عامل ايجا دكننده در جامعه وجو هاي  مادامي كه فقر به عنوان يك عامل تهدي
دي با استفاده از اختالس تصا هاي كالن شده و فساد در سطح كالن مملكتي  قدرتمند اق

ي بهتر شدن وضعيت پس الزم است برا. وجود دارد، وضعيت حقوق بشر، بهتر نخواهد شد
  .هاي ايجاد آن را از ميان برداريم حقوق بشر در جامعه، زمينه

مل نقض حقوق بشر در جامعه، از راهكار در هر  شناسايي عوا است كه همواره و  يي  ها
اً  مي. تواند نتيجه بدهد وضعيتي مي اقع ه اين قضيه به شكل اساسي، علمي، عملي و و بايست ب

ا ب ه، پرداخت ت اسان ر شن دست يافتكا تطبيق قانون . ه موفقيت  اجرا، تحقق و  موفقيت در 
وق بشر كمك مي ين چيزي است كه . كند وضع شده در جامعه، به بهتر شدن وضعيت حق ا
است ن و مكان بوده  نظر فعاالن حقوق بشر در گستره زما   .                همواره مد 
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  منابع 
يري، نشر مطبوعات، -1 سالمي، خسرو خب   .  14، 13، صص 1361تهران،  ايديولوژي ا
جدي و دلو -2 زاده، سال چهارم، شماره سي و دوم،  اظم  ، تهران، 1382 حقوق بشر؛ از آدم تا حوا، مجله آفتاب، علي ن

  . 88ص 
ز قرآن كريم ( همان -3   ).برگرفته شده ا
  . همان-4
5-» حقوق بشر  جهاني  سوم، »اعالميه  مترجم رضا رضايي، نشر كوچك، چاپ   ،1381.  
  . همان- 6
  . همان-7
8- ، سالمي قم بليغ ا رالت يدي، نشر دا ترجمه غالمرضا سع مقاله، مريم جميله،  مسلمان، چهار  زن   جنبش جنسي غرب و 

ه ترجمه. (63ص  ن مقال يله  اي م جم مري ميالدي،  يستم  سده ب يمه دوم  ر ن گليسي كه د تن ان ي است از م يي (ا امريكا
و با ا) مسلمان شده ساس مطالعات شخصي  مودودي و ابوالحسن بر ا ي  و ابواالعل ن نصر  حسي تر  ز تحقيقات داك ستفاده ا

گاشته است   . ندوي ن
  .  همان-9

  .64، 63 همان، صص - 10
  .64 همان، ص - 11
  .65 همان، ص - 12
  . همان- 13
تمان حق زن در افغانستان «- 14 مهناز صادقي »دستنامه گف زادي(،  بداهللا )انجمن زن و آ اع(، عزيز اهللا ع ز جمعيت دف  ا
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  2المللي مصوب افغانستان آشنايي با معاهدات بين

  )7(كنوانسيون حقوق كودك 
  
  
  
  
  

   

  اشاره
هاي حقوق بشر، امور بازرگاني   لل معاهدات چند جانبه زيادي در عرصهالم در حقوق بين
بط و مناسبات افراد، دولت و ساير زمينه تدوين گرديده است كه روا ها، جوامع ها وگروهها 

تا. نمايد مختلف را تنظيم مي ين افغانستان  مضا و  كنون بيش از پنجاه معاهده ب مللي را ا ال
مت. تصويب نموده است ين كنوانسيونااما  به صورت جامع و  ها و ميثاق سفانه هنوز ا ها 

ميثاق. درست معرفي و منتشر نشده است ين  بجا خواهد بود كه ا معرفي  بسيار  ها اوال 
ياً در  تشار يابداي مجموعهشوند و ثان آوري و ان براي آشنايي خوانندگان، معاهداتي .  جمع 

نحو فشرده د به   ، لهر كه توسط افغانستان تصويب شده مقا ين  ميا   . گردد  معرفي 

 زنويمحمد غ
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وق بشري كودكان است كه شامل حمايت و مراقبت ويژه از   ن حق وق كودكا منظور از حق
اشد  آنها مي ياز. ب و تأمين ن ني  لدين و داشتن هويت انسا دگي با وا ين حقوق شامل حق زن هاي  ا

و بهداشت مي تي  يگان دول يل جزا. گردد  اساسي به غذا، تحصيل را يي، حقوق در خصوص مسا
ناسب با سن و رشد   كودكان ايجاب مي يي وضع گردد كه مت ات و جزاها نمايد كه مقرر

اشد رخوردار شوند و از تعدي. كودكان ب و   كودكان بايد از آزادي عمل ب هاي جسمي، فكري 
اشندوعاطفي مصو   . ن ب

ن زير سن  نظر كنوانسيون حقوق كودك هر انسا ي   كودك محسوب مي18از   نگردد، مگر ا
وع كودك زودتر از ،كه قانون داخلي كشور متب وغ را  نموده باشد18 بل   .  سالگي تعيين 

  انواع حقوق

حقوق كودكان به طرق مختلفي از جمله به طيف وسيعي از حقوق مدني، سياسي، 
دسته كلي  به طور كلي به دو  است كه  فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعريف شده 

اع يكي حق: گردد  تقسيم مي انون دف بق ق ن اشخاص آزاد مطا وقي كه از كودكان به عنوا
و ديگري حقوقي كه از جامعه مي  مي د  ر   نماي ا از كودكان در برابر صدمات وارده ب خواهد ت

يل عدم استقالل شان حمايت نمايد   . كودك به دل
نموده استويك م يي حقوق كودك را به سه دسته طبقه بندي    :سسه كانادا

دگي معياري مناسب، مراقبت بهداشتي، آموزش، بازي ك: فراهم سازي • ودكان مستحق زن
رسي به   و خدمات مي يم غذاي مناسب، بستر گرم براي استراحت و دست اشند كه شامل رژ ب
 . گردد  مكتب مي

ر  تبعيض : حمايت • ثما وجهي، است ز، بي ت ن مستحق حمايت در برابر تجاو كودكا
ين حقوق شامل حق برخوردار. باشند  مي ر   ي از مكانا هاي امن براي بازي، برخورد و رفتا

و مناسب و بهره تكامل مي سازنده   .گردد  مندي از رشد و 

اشند و از برنامه: مشاركت • مع مشاركت داشته ب د كه در جوا ها،  كودكان حق دارن
 .ها و خدمات خاص خود و از حق تصميم گيري برخوردار باشند فعاليت

استدر جاي ديگر حقوق كودك به گو دسته بندي شده   :نه ذيل 

يط اساسي جهت تأمين نياز • اساسي  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به شرا هاي 
ين حقوق شامل . شود  بشري مثل غذا، آموزش، مراقبت بهداشتي و كار با معاش مربوط مي ا

ر موجود براي بهداشت، حق كار و حقو ق حق آموزش، مسكن مناسب، غذا، آب، باالترين معيا
ر و نيز حقوق فرهنگي اقليت  .گردد  ها و افراد بومي مي مربوط به كا
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به  • نكشافي كه گاهي  شود    ياد مي»حقوق نسل سوم«حقوق زيست محيطي، فرهنگي و ا
لم، حقوق گروه من، محيط سا و  و شامل حق داشتن زندگي ا به توسعه فرهنگي، سياسي  ها 

 . شود  اقتصادي مي

استثمار   ثير سوء ميا تبرخي مسايل بر حقوق كودكان ن،  گذارد كه عبارتند از فروش كودكا
  .جنسي كودك و تصوير مستهجن از كودكان

تصويب و از 1989متحد در سال  كنوانسيون حقوق كودك توسط مجمع عمومي ملل  2 
ر يستمين سند تصويب يا الحاق (1990 سپتامب  االجرا شده الزم) سي روز پس از توديع ب

 )سوماليو  اياالت متحده آمريكابه جز  متحد مللتمام اعضاي ( كشور 193كنون  تا. است 
امضا كرده ند و در  اين سند را  ول. شود   كشور اجرا مي140ا به اين ترتيب مقب ترين سند  و 

اشد  در تاريخ مي حقوق بشر    .ب
وق كودك داراي دو پروتكل نيز مي   : باشد  كنوانسيون حق

نگاري  يكي، پروتكل الحاقي درباره خريد و فروش كودكان، خودفروشي كودكان و هرزه
اقدا ين    .سازد  هاي عضو ممنوع مي مات را در كشوركودكان كه ا

ب ري كودكان در مناقشات مسلحانه كه خدمت ه و ديگري پروتكل الحاقي درباره  كارگي
اعضا تعهد مي   سال را ممنوع مي18سربازي اجباري افراد زير  م ممكن   كند و  كنند از هر اقدا

 .دهاي مسلح استفاده كنن  براي جلوگيري از ورود كودكان به گروه

يه54اين كنوانسيون شامل  تكل اختياري بوده كه چند پا و دو پرو را جهت  اي آن  ماده 
 :دهد  مي

 .رنج ببرد تبعيضهيچ كودكي نبايد از  •

د منافع   در تصميم گيري • ن، باي وط به كودكا  . آنان در راس قرار گيردعليايهاي مرب

 .كودكان حق حيات داشته و بايد رشد كنند •

يد محافظت و حمايت شود • در برابر هرگونه آسيبي با  .از كودكان بايد 

تمامي  • ين نظرات در  و ا و نظرات خود را ابراز كنند  كودكان حق دارند آزادانه عقايد 
به آنها مربوط مي وجه قرا  اموري كه   .ر گيردشود، بايد مورد ت

ين خستين سند ب نسيون ن لي الزام اين كنوا ز حقوق بشر اعم  المل نه وسيعي ا آور است كه دام
هاي ملي كه   دولت. گيرد  از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در بر مي

تصويب نموده د  اند و پذيرفته اند، خود را به رعايت حقوق كودك متعهد ساخته اين سند را  ان
اشند ه نسبت به اين تعهدات در برابر جامعه بينك اسخگو ب لي پ لمل شود كه   گفته مي. ا
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يي مثل محكمه  هاي بين  كنوانسيون حقوق كودك به همراه مكانيزم  اسخگويي جنا لي پ المل
لي جنايي، ديوان بين بل   المل هاي يوگوسالوي و رواندا و محكمه خاص سيرالئون به نحو قا

هميت حقوق مالحظه افزايش داده استاي ا   . كودكان را در سراسر جهان 
و در 27/9/1990افغانستان كنوانسيون حقوق كودك را در  نموده   2003/ 3/ 28 امضا 

است   .تصويب نموده 

  تعريف كودك

لگي را هنوز تمام  نساني است كه سن هجده سا ن، كودك، ا مطابق كنوانسيون حقوق كودكا
ين نظر  نكرده است مگر ا وغ از  اشدكه سن بل وع كودك زودتر تعيين شده ب وق كشور متب   .حق

ض وعيت تبعي   ممن

لمرو آنها  دولت  -1 اهاي عضو اين كنوانسيون، براي هر كودكي كه در ق ست، بدون تبعيض  
ه نژاد، رنگ پوست، منشاه و يا فرق گذاري و ب رگونه وابستگي ب و قومي يدور از ه اجتماعي   

يي، معلوليت، وضعيت لدين و هر موقعيت ديگري كه و يا ملي، ميزان دارا رست و يا وا  سرپ
تضمين مي ين كنوانسيون را    . كنند كودك در آن است، اجراي حقوق مندرج در ا

جام مي  دولت  -2 قدامات الزم را ان تمام ا اطمينان  هاي عضو اين كنوانسيون،  ين  دهند تا ا
ب بعيض و فرق گذاريه كامل را  اشكال ت ز همه  ر كودكي ا ه  در امان است و بوجود آورند كه ه

ات  خاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت ا سرپرست يا اقوام خودش مجاز هاي والدين ي
  . شود نمي

  تقدم نفع كودك

ر اقدامي كه به نوعي به كودك مربوط مي  -1 د، چه در بخش عمومي،  درانجام ه شو
و تامين سال رعايت نفع  مت كودك بر خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، 

  .ل تقدم دارديساير مسا
وظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از كودكان حمايت   دولت  -2 هاي عضو م

ب اقدامات الزم حقوقي و قانوني را    .عمل آورنده نموده و 
رگان هاي عضو، اطمينان مي   دولت- 3 ها و نهادهاي مسوول حمايت كودك،  دهند كه ا

دهاي  و تكنيك موجود در داراي استاندار و تخصص نيروي شاغل  وط به تعداد  تعيين شده مرب
رل كافي وجود دارد   . موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت كنت
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دولت   ها وظايف 
ري و غيره را ب هاي عضو كنوانسيون، اقدام  دولت عمل ه هاي ضروري و مناسب قانوني، ادا

نمايندشده در آورند تا حقوق پذيرفته مي اجرا  ين عهدنامه را    .  ا

  حقوق والدين
به وظايف، حقوق و مس  دولت ين كنوانسيون  هاي والدين و يا سرپرست  وليتوهاي عضو ا

ين  قانوني كودك توجه الزم را مي نمايند تا نسبت به كودك در رابطه با حقوق مندرج در ا
  . كوتاهي نشودكنوانسيون 

  ك حقوق كود كنوانسيوندرحقوق كودكان 

ين حق مادرزادي او.حق زندگي - 1 ست كه از طرف همه  ا هر كودكي حق زندگي دارد و ا
همچنين، ادامه حيات و رشد كودك . شود هاي عضو كنوانسيون به رسميت شناخته مي  دولت

ين كنوانسيون ب از طرف حكومت   . شود طور كامل تضمين ميه هاي امضاكننده ا
ام - 2 يي والدين.حق داشتن ن بعيت، شناسا و نگه تا ا آنها  دگي ب ر  ، زن داري توسط آنها؛ ه

دفاتر مربوطه ثبت شود د در  ك نام را دارد كه باي همچنين . كودكي از بدو تولد حق داشتن ي
ز سوي آنها  اداشتن تابعيت حق او مكان بايد والدين خود را شناخته و ا ست و در صورت ا

 .داري شود نگه

يمان موظف   حكومت.حفظ هويت شخصي - 3 هستند كه حقوق كودك را هاي عضو پ
ام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون  رعايت كرده و هويت فردي، تابعيت، ن

نمايند  .حفظ 

رج كشور - 4 اقامت غير قانوني كودكان به خا تقال و   .حمايت در برابر ان

بق ب كودك در تمامي امور مر - 5 ر عقيده شخصي را كه مطا دي بيان و اظها د، آزا وط به خو
ا و رشد اوسن  .ست، دارد 

  .حق كودك براي آزادي مذهب، وجدان و افكار - 6

جمن و گروه - 7 دي تشكيل ان  .حق كودك نسبت به آزا

حق كودك جهت حفظ محدوده شخصي و خصوصي، اين محدوده كه شامل همه  - 8
بل تعرض  ه امور خانوادگي، مسكوني، حيثيتي و مكاتبات شخصي است، قا جوانب مربوط ب

ب ور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند و برخورداري از حمايت قانوني در مقابل طه نيست و نبايد 
 .هايي، حق كودك است چنين آسيب
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ارتباط گروهي - 9  يل  و بين.استفاده از وسا بع گوناگون ملي  لي   كودك بايد به همه منا لمل ا
يي كه براي سالمت جسمي به ويژه آنها ني،  رسي يابد- آگاهي رسا دست و مفيدند،   .  رواني ا

 .داري كودك توسط والدين گهن - 10

استفاده، حكومت - 11 انوني،   حمايت كودكان در برابر سوء  م امكانات ق تما ا تكيه بر  ها ب
نه با آنها، سوء  اداري، اجتماعي و آموزشي، كودك را در مقابل هر شكل از رفتار سهل انگارا

ني، حمايت مي ا روا  .كنند استفاده جنسي و تجاوز جسمي ي

يي از والدين، يك كودك كه ب حمايت كودك در دور - 12 وقت يا دايم از ه ان جدا طور م
دليل نفع خودش بايد خانواده را ترك كند، حق استفاده ه آغوش خانواده محروم شده و يا ب

 .ها و حمايت ويژه حكومتي را دارد از كمك

يمان حقوق كودك پناهنده، حكومت - 13 ين پ مضاكننده ا قدام هاي ا نجام ا هاي  نامه، با ا
ين داخلي و يا بينمناسب، ح نظر قوان لي پناهنده شناخته شده  قوق كودكي را كه از  لمل ا

 . كنند است، تضمين مي

حقوق كودكان معلول كه داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت  - 14
اشد يسته انساني داشته ب دگي شا دگي كه در آن، حيثيت او محفوظ باشد . خودش، يك زن زن

ول، داراي . ل او در زندگي جمعي تسهيل گرددو شركت فعال و مستق همچنين كودك معل
ا سرپرست  حق حمايت ويژه حكومتي است و بايد تا حد ممكن، براي آن كودك و والدين و ي

هم نمود ات مناسب را فرا  .او امكان

استفاده از همه  دولت.هاي بهداشتي مراقبت - 15 ي  ها  حق كودك براي داشتن سالمتي و 
شناسند و تضمين  مت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت ميامكانات براي سال

ند مي ين حق محروم نخواهد ما ها براي تامين اين حق  دولت. كنند كه هيچ كودكي از ا
 .دهند هاي مناسب را انجام مي كودك، اقدام

  .بيمه و خدمات اجتماعي - 16

 از زندگي كه  دولت حق كودك را براي داشتن سطحي. استاندارد و سطح زندگي - 17
امتناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي او  .شناسد ست، به رسميت مي 

ها، حق آموزش و پرورش را براي كودك به رسميت  حق آموزش و پرورش، دولت - 18
 :ويژه براي تحقق آنه شناسند و ب مي

  .كنند تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي) الف
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رس گوناگون آموزشي و حرفهمد) ب ب وجود ميه اي را ب ا طور ارزان يا ه آورند و آنها را 
  .دهند رايگان در اختيار افراد كم درآمد قرار مي

لي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي) ج به مدارس عا مكان ورود  ند ا   .كن
وره شغلي و حرفه) د رس مشا   .نمايند ي مياي را براي همه كودكان ممكن و قابل دست
تعداد كودكاني كه مدرسه را رها مي) ه ا  براي كاهش  قدامات مناسب ر نموده و ا كنند، تالش 

 .دهند براي حضور منظم كودكان در مدرسه انجام مي

  :كنند كه تربيت بايد هاي عضو كنوانسيون تاييد مي  دولت .اهداف تربيتي
يي) الف ني و جسمي ك شخصيت، استعداد و توانا روا نمايدهاي    .ودك را تقويت و شكوفا 
دي احساس) ب وق بشر و آزا متحد  اي مصوب سازمان ملل هاي پايه  احترام و توجه به حق

  .را، در كودك پرورش دهد
ن و ارزش) ج به والدين، هويت فرهنگي و زبا هاي ملي سرزمين پدري ايجاد عالقه و  نسبت 

احترام به فرهنگ ديگر سرزمين نموده و    .ويت كندها را تق توجه 
ن و ) د نديشا در يك جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرا دگي  كودك را براي زن

و گروه ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق  مذهبي، _هاي قومي يا ملي ها 
  .آماده كند

به محيط زيست و طبيعت بيشتر كند) ه   .عالقه و توجه به كودك را نسبت 
ت - 19 به اقليتحمايت از كودكان م يي كه  علق  هاي مذهبي، قومي و يا زباني در كشورها

يگر آشنايان ب اين اقليت ين حق هستند كه همراه د ا ه ها وجود دارند، داراي ا طور جمعي ي
استفاده كنند از آنها    . فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و 

ن بازي، سرگرمي، وقت ها حق كودك را براي داشت حق بازي و اوقات فراغت، دولت - 20
ب كودك مي. شناسند آسايش و استراحت به رسميت مي نه در امور ه تواند  طور فعال و آزادا

 .فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شركت جويد

ر، دولت - 21 وعيت استثما به رسميت مي  ممن ين حق را  ر  ها ا شناسند كه كودك استثما
و به كاري كه براي سالمتي جس ن اقتصادي نگرديده  و تكامل او زيا و يا تربيت  م يا جان 

اجراي اين حق، امكانات مختلف قانوني،  دولت. بخش است، گمارده نشود ها براي تضمين و 
ب ا  حكومت. برند كار ميه اجتماعي، اداري و آموزشي را  ين منظور و در هماهنگي ب ها براي ا

يگر، ضمن تعيين سن هاي بين ها و توافق نامه پيمان لي د لمل و  آ،ا غاز اشتغال و تنظيم مدت 
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تصادي دولت خاطي را بررسي   ات مختلف همراه محاصره اق شرايط كار كودك، مجاز
 .نمايند مي

  .مايت در برابر مواد مخدرح  - 22

استفاده جنسي - 23 هاي عضو پيمان، خود را موظف   حكومت.حمايت در برابر سوء 
اس مي ثمار سكسي و سوء  است رگونه  . تفاده جنسي حمايت كننددانند كه كودك را در مقابل ه

رج از كشور مي حكومت ين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خا  :زنند تا ها براي ا

اجباري كشانده نشوند) الف - 24 بط جنسي غير قانوني و يا  به روا  .كودكان 

استفاده قرار نگيرند كودكان در زمينه فاحشه) ب  .گري مورد 

نمايش) ج - 25 وگرافي و  ن در پورن استفاده نشوده از كودكا   . اي سكسي 
  .خريد و فروش انسان - 26

ثمار، دولت - 27 يگر است اع د ر   حمايت در برابر انو اع استثما بل انو هاي عضو كودكان را در مقا
اكه به شكلي به زيان آنها  .كنند ست، حمايت مي 

اجراي مجازات - 28   .ممنوعيت شكنجه، تضمين قانوني در 

  .حمايت در برابر عسكري - 29

  .ديده و كودكان مجرم دكان آسيببازسازي اجتماعي كو - 30

اشكال تبعيض نژادي ميثاق بين لمللي حذف تمام   )8 (ا

ين اشكال تبعيض نژادي در  ميثاق ب لي محو تمام   توسط مجمع 1965 دسيمبر 21المل
ين ميثاق يكي از همان هفت .  نافذ گرديد1969 جوالي 4متحد تصويب و در  عمومي ملل ا

ا در .باشد  ميثاق مهم حقوق بشري مي ن اين ميثاق ر  امضا و در 1980 / 8/ 14 دولت افغانستا
است1987/ 4/ 1 نستان، مت.تصويب نموده  تصويب افغا ا ا اين ميثاق با وجود امضا و  سفانه ت

است نستان نيز هرچند نژاد پرستي به مفهوم . هنوز به خوبي در كشور معرفي نشده  در افغا
د، ولي قوم ن دانست  علي را ميگرايي ف عريان و شديد وجود ندار   .توان درجه خفيفي از آ

تمام اشكال تبعيض نژادي  ميثاق بين لي محو   بخش ماده در يك مقدمه و دو 25طي المل
ين شده) مطالب ماهوي و شكلي( استتدو يل ماهوي را شرح مي.   ول بيشتر مسا دهد   بخش ا

نسيون مي ين كنوا لحاق كشورها به ا يل شكلي مثل ا   .ردازدپ و بخش دوم به مسا
اشاره به منشور مللض ،مقدمه ميثاق تعهدات متحد و يادآوري  من  آرزوها، باورها و 

اظهار ميهاي عضو را  دولت   :نمايد   به قرار ذيل بيان 
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ر براي يا در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناساب -  ي حيثيت ذاتي و حقوق براب
 .ها همه انسان

نسان  حقوق بشر مبني بر اين با در نظر گرفتن اعالميه جهاني-  تمام ا آفريده  كه  ها آزاد 
م  شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تما

تن هر نوع امتياز ويژه حقوق و آزادي ا بدون در نظر گرف اي مثل نژاد،  هاي مندرج در منشور ر
  . ملي دارنديرنگ يا منشا

ين با در نظر گرفتن-  بل  كه همه انسان  ا مقا ند و حق دارند در  بل قانون برابر هست ها در مقا
  .طور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردنده آميزي بتبعيض تحريكنيز هر نوع تبعيض و 

تن منشور سازمان ملل-  اشكال تبعيض نژادي   با در نظر گرف تمام  ر حذف فوري  متحد مبني ب
   .ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انسانيدر سراسر جهان و نيز ابراز 

ين-  د به ا ب  با اعتقا و آن چيزي جزء بي ه كه نظريه برتري نژادي  باه است  طور علمي اشت
و اخالقاً اجتماعي نيست  ين چه در ت.باشد   ميمردود خطرناك و عدالتي  وري و چه در ي بنابر ا

  .عمل هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت
ين انسان-  ه كه تبعيض ب تصديق دوبار ا منشا  با  د، رنگ ي نع يها، در زمينه نژا  قومي ما

بط صلح و   شود و آرامش و امنيت مردم را سلب مي ها مي آميز ميان ملت دوستي و روا نمايد 
ر  خواهند در يك سر  شود كه مي   ميييها باعث جلوگيري از همزيستي انسان زمين در كنا

دگي هم ر زن   .آميز داشته باشند سالمتمديگ
تقاد به اين است  با اع ا آمال جامعه بشري  ات ب اف بعيض نژادي در من   .كه وجود ت

ن و نيز اعمال -  بعضي از مناطق جها بعيض نژادي در  ر اعمال ت  با اعالم خطر مبني ب
بعيض نژادي و جدا  سياست سازي و تفكيك نژادها از جانب بعضي  هاي برتري نژادي و ت
  .ه موجب تنفر گرديده استها ك دولت
به  -  اقدامات الزم جهت سرعت بخشيدن به حذف تبعيض نژادي در ضرورت با تصميم 

وگيري كردن از آن در جهت تحقق  نظريه نژادي و جل ارزه با  اعالم مب تمام اشكال آن و نيز 
ين ين نژادها و ساختن يك جامعه ب هم ب و  بخشيدن به تفا تمام اشكال تبعيض  لي تهي از  المل

  .دا سازي نژاديج
و تبعيض شغلي« با يادآوري -  رفع تبعيض در استخدام  ه  ب1958 كه در سال »ميثاق 

ين زمان ب تصويب رسيده و نيز يادآوري  وسيله سا لمللي كار به  رفع تبعيض در «ا ميثاق 
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له سازمانه  كه ب»آموزش  ن ملل  وسي متحد در تاريخ  هاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازما
به تصويب1960  . رسيده است 

اجراي اصول ي با آرزو-  زمان مللمذكور  م اشكال   در منشور سا متحد مبني بر حذف تما
ا تبعيض نژادي و نيز  ديب ن دادن به تبعيض نژا به پايا اخير مبني  ، حمايت از اقدامات عملي 

ين كنوانسيون را تصويب مي  دولت   .نمايند  هاي عضو مواد ا

لب ماهوي: بخش اول   مطا

  ض نژاديتعريف تبعي
تعهدات دولت  در قسمت اول ميثاق تبعيض نژادي تعريف مي هاي عضو براي رفع آن   شود و 

ول ابتدا كلمه . گردد  بيان مي   .شود   تعريف مي»تبعيض نژادي«در ماده ا
ه  يه اشكال تبعيض نژادي، واژ رفع كل بق ميثاق  هر گونه « به معناي »تبعيض نژادي«مطا

يشه ملي يا قومي تبعيض، محروميت، محدوديت و گ، اصل و ر  يا امتيازي بر مبناي نژاد، رن
رساندن به شناساه كه ب و كردن و يا آسيب  اجراي تساوي حقوق يمنظور لغ ري و  و برخودا ي 

ر   هاي اساسي در زمينه بشر و آزادي و ساي هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
د  هاي مربوط به زندگي عمومي تلقي مي  زمينه   . »شو

اشد  تبعيض بر دو نوع مي   :تواند ب
تي فردي ب: تبعيض مستقيم و تباريعلل نژاديه وق رفتار ، مليتي، قومي   نامناسبي مورد 

(less favorable)  ين هم شامل وضعيتي مي. گيرد  قرار مي ب  ا علت ه شود كه فردي 
امناسبينژادش مورد رفتار  فرد ديگري خاطر نژاد ه قرار گرفته و هم وضعيتي كه فردي ب ن

ته است  عنوان مثال اگر فردي دستور كارفرمايش براي اينه ب. مورد چنين رفتاري قرار گرف
يه فرد ديگري ب ين علت از يعلت نژاد آن فرد تبعيض قاه كه عل ل شود را رعايت نكند و به ا

يه او تبعيض نژادي رخ داده   صورت مي كارش بركنار شود در آن تواند مدعي شود كه عل
 .است

داليل موجه اعمال مي :بعيض غيرمستقيمت يطي بدون  بط و شرا شوند كه   وقتي كه ضوا

دي  تر از ديگر گروه وخيم، قومي يا تباري هاي نژادي  عواقب آنها براي برخي از گروه ، هاي نژا
استقومي يا تباري تي كه ه ب.   استخدام شرط عنوان مثال وق در يك كشوري اصالت براي 
نياال باشد مثل ايراني استاالصل  صل و افغا ين يك نوع تبعيض غير مستقيم  ز ،ا  زيرا برخي ا

است،كه تبعه همان كشور هاي نژادي  گرو اكتسابي  ز تابعيت والدين شان از آن كشور   ا
  .كند   براي چنين كاري محروم مياستخدام
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استثنا مي در بند ين ماده چند مورد  بعدي ا   :گردد  هاي 
ين ه ي كه بيها  محدوديتها و اول تبعيض ها، محروميت وسيله دولت عضو اين ميثاق ما ب

يگانه(شهروند و غير شهروند  نسته نمي اعمال مي) ب د، تبعيض نژادي دا   .شود شو
انوني دولت دوم اين ات ق بق اين ميثاق مقرر ت،  كه مطا اعطاي تابعي هاي عضو مبني بر 

د بل مليت خاصي نمييمليت و حق شهرون بعيض در مقا   .اشدب  به مفهوم ت
ين به منظور تحقق برابري و حمايت از گروه سوم ا اقدامات يا تبعيض مثبت  هاي نژادي،  كه 

ز  بومي و يا افراد خاصي كه مستلزم حفاظت هاي ضروري در جهت برخورداري مساوي ا
ين ميثاق تبعيض نژادي نيست حقوق بشر و آزادي بق ا اساسي هستند، مطا ين اقدامات . هاي  ا
ا همه بويژه پس از رسيدن  دي ب ر خواهد ه به هدف برابري و رفع تبعيض نژا يكسان رفتا طور 

دي افراد ب شد و حقوق ويژه اي براي گروه   .وجود نخواهد آمده هاي بومي يا نژا

دولت   هاي عضو راجع به رفع تبعيض نژادي  تعهدات 
تعهدات دولت رفع تبعيض نژادي بيان مي  در ماده دوم    :نمايد  هاي عضو را براي 

دي، متعهد مي   دولت- 1 نمودن تبعيض نژا يل   هاي عضو ضمن محكوم  ا تمام وسا شوند كه ب
را اتخاذ  هاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشكال آن و ابزار

ن تمام نژادها تحقق بخشند هم را ميا و تفا د   بدين منظور هر دولت عضو متعهد مي. نمايند  شو
  :كه
بعيض نژادي عليه افراد، گروه در هيچ )الف و  قانون يا رويه عملي ت ها يا نهادها شركت نكند 
ين  هاي عمومي، ملي و منطقه ولين نهادون شود كه تمام مراجع و مسيمطم اي طبق ا

نمايند   .تعهدات عمل 
بوگونه مس هيچ) ب افراد يا سازمانه وليتي  به عهده  وسيله  ز تبعيض نژادي  اع ا در دف ها 
  .نگيرد
لغو و نسخ سياستا) ج تي، ملي و   قدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصالح،  هاي دول

ت، ب منطقه بعيض نژادي اس   .عمل آورده اي كه بر پايه ت
ا تمام ابزار) د ب ب د، ه هاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را كه  له افرا وسي

اعمال مي ها و گروه سازمان تمه داده شودشود ممنوع گرداند تا به  ها  ين وضع خا   .ا
ين يها هاي جمعي و چند نژادي و حركت   سازمان)ه تن موانع نژادي ب رف ين  ز ب اعث ا ي كه ب
نمايد و در مقابل هر عملي را كه به تقويت تقسيمات نژادي  ها مي انسان شوند را تشويق 

نمايداكند، خنث  كمك مي  .  
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تي  دولت- 2  ين تعهدات، اقداما تن ا هاي   اي را در زمينه  واقعي و ويژههاي عضو با پذيرف
دي، فرهنگي و ساير زمينه تصا رخورداري گروه اجتماعي، اق و افرادي   ها در جهت ب هاي نژادي 

به اين گروه تعلق  اساسي، ب ها هستند از حقوق كامل بشر و آزادي كه م عمل خواهند ه هاي 
قدامات ويژه ب. آورد ين ا باشد،  هاي نژادي متفاوت نمي ي حقوق گروهيمفهوم نابرابري و جداه ا

ين اهداف  ه ا رفع تبعيض(زيرا پس از رسيدن ب ر خواهد ه با همه ب) برابري و  طور يكسان رفتا
  .شد

  مبارزه با تبعيض نژادي
تعهد مي در ماده سوم دولت گردند   هاي عضو ضمن محكوميت تبعيض و جداسازي نژادي، م

مل ب تمام عوا لمرو حكومتي خود از  ا وجوده كه در ق مل ر ن عوا  آورنده آن، جلوگيري كنند و آ
نمايند   .ممنوع و از ريشه ساقط 
ي كه نظرات و عقايد يها هاي عضو تمام سازمان دارد كه دولت  در ماده چهارم مقرر مي

د را تبليغ مي و يا قوم ويژه خو ر  برتري نژادي گروه   كنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي ب
وع و شكلي، محكوم مي  نه ميآيند و تخم نفرت و كي  مي فكنند، در هر ن كنند و متعهد  ا
ين بردن تبعيض نژادي، انگيز مي ز ب و مثبتي در جهت ا د كه اقدامات فوري  و  هشون ها 

ين زمينه را ب اصول منشور  دولت. عمل آورنده تحريكات در ا هاي عضو همچنين صريحا 
 را در موارد زير اعمال ، شده اين ميثاق مقرر5جهاني حقوق بشر و حقوقي كه در ماده 

  :خواهند كرد
ر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريك براي تبعيض )الف تي كه ب يغا يه تبل  براي كل

و اعمال خشونت ا گروهي از انسان نژادي  ر نژاد ي يه ه ز عل ا منشا آمي گ و ي ز رن  قومي يها كه ا
نمايند ات  اعالم جرم و مجاز هاي  ر نوع كمك به فعاليتهمچنين ارايه ه. ديگري هستند 

لي نيز مي نژادي كه شامل كمك بل مجازات اعالم گردد  هاي ما انون جرم و قا   .شود، طبق ق
به فعاليت و تبليغات منسجم يها و شركا  غير قانوني اعالم كردن كليه سازمان)ب  آنها كه 

اشاعه مي پردازند و آن  تبعيض نژادي مي   .دهند  را در جامعه 
له مسه و تحريكات تبعيض نژادي ب عدم اشاعه )ج هاي ملي  ولين امور عمومي و نهادووسي
  .اي و منطقه) داخلي(

نجم   ماده پ

در ماده  دولت رعايت موارد اساسي كه  اجرا و  ت، 2هاي عضو با  ين ميثاق مقرر شده اس  ا
وع گردانند و همچنين تضمين   متعهد مي ا حذف و ممن بعيض نژادي ر شوند كه تمام اشكال ت
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تن نژاد، رنگ، مليت و منشاك مي افراد بدون در نظر گرف ر ي نند كه  قومي در مقابل قانون براب
ب   :باشند  طور يكسان از حقوق زير برخوردار ميه هستند و 
يگر ارگان)الف بل دادگاه و د ز رفتاري برابر در مقا   . اداري وييهاي قضا  برخورداري ا
هاي   ولت در مقابل خشونت و آسيب برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي د)ب

ه ب ه به جسمي خوا ا خوا ري دولت وارد شده است و ي له مقامات ادا له گروهه وسي و  وسي ها 
  .نهادها
رخورداري از حقوق سياسي ب)ج ات و راي دادن و نامزد ه  ب ويژه حق شركت در انتخاب

و جامع، حق دخالت در امور دول ر مبناي حق راي برابر  ز شركت در انتخاباتي شدن ب و ني تي 
به خدمات عمومي در هر سطحي بي  دستيا   .امور عمومي و 

رخورداري از ديگر حقوق مدني ب) د   :ويژهه  ب
اسكان در درون مرز- 1 نه رفت و آمد و    .هاي دولت  حق آزادا
  . حق ترك هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر- 2
  . حق داشتن تابعيت- 3
اج و انت- 4   .خاب همسر حق ازدو
لكيت شخصي و همين- 5 يگران  حق ما   .طور مالكيت با د
  . حق وراثت- 6
ن و دين- 7   . حق آزادي انديشه، وجدا
  . حق آزادي عقيده و بيان- 8
جمن- 9   .ها  حق آزادي شركت در مجامع و ان
تصادي، اجتماعي و فرهنگي ب–ه    :ويژهه  برخورداري از حقوق اق
وب و عادالنه كار، حمايت در  برخورداري از كار، انتخاب آزاد- 1  شغل، داشتن شرايط مطل

بل بيكاري، حق دستمزد برابر براي كار برابر و داشتن پاداش و حق و  مقا الزحمه مطلوب 
  .عادالنه
  .هاي كارگري   حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه- 2
رخورداري از مسكن- 3   . حق ب
ت، بهداشت عمومي، امنيت و خد- 4 رخورداري از سالم اجتماعي حق ب   .مات 
رخورداري از تحصيل و آموزش حرفه- 5   .اي  حق ب
ب  حق شركت در فعاليت- 6 رهنگي    .طور مساويه هاي ف
استفاده عموم است، مانند–و  تي كه مورد  ركز خدما د به هر مكان يا م هتل، :  حق ورو

  .اتر و پاركيرستوران، كافه، ت
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و هفتم نيز تعهدات دولت    :كند كه  ن ميهاي عضو را بيا  در مواد ششم 
دي كه تحت قلمرو حكومتي آنها قرار دارند، در  هاي عضو متعهد مي دولت شوند از افرا

دي است و حقوق بشر و آزا د اين ميثاق  بل اعمال تبعيض نژادي كه مخالف مفا هاي  مقا
همچنين حق . دار حمايت نمايند هاي صالحيت كند، از طريق دادگاه اساسي آنها را نقض مي

ب ب و رضايت مندانهغرامت مناس د ه اي را كه  آنها وار به  در نتيجه تبعيض  خاطر خساراتي كه 
حه درخواست نمايند ه صال است را از دادگا   .شده 

نه هاي عضو متعهد مي همچنين دولت و فوري را در زمي د اقدامات موثر  هاي آموزشي،   گردن
ب تعصب كه به تبعيض نژاه علم، فرهنگ و اطالعات  ارزه با  ه گردد ب دي منجر ميمنظور مب

ن ملت تفاهم، مدارا، دوستي ميا خشيدن به  ه تحقق ب ز در را د و ني روه عمل آورن و گ هاي  ها 
ن  اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازما قومي و نژادي و همچنين تالش در جهت تبليغ و 

اعالميه ملل و منشور جهاني حقوق بشر و  اشكا  متحد  ل هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام 
ين ميثاق   .تبعيض نژادي و اجراي مواد ا

يي: بخش دوم لب شكلي و اجرا   مطا
يل شكلي ميبخشدر  به مسا د   دوم ميثاق  تي ،پرداز نظار ته   نخست در زمينه تشكيل كمي

د كه شامل   صحبت مي ز دانش و صالحيت اخالقي باال18نماي رشناساني كه ا ي ي عضو از كا
به برخوردار هستند و ب له دولته طور بي طرفانه  هاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب  وسي

د، تشكيل مي شده افيا. شود ان تن تقسيمات جغر ه ياين افراد با در نظر گرف ي مناسب و ب
تمدن ز اشكال متفاوت  د تا با صالحيت   هاي قانوني انتخاب مي ها و نظام نمايندگي ا شون

نمايند .  در كميته ندارندسمت نمايندگي از طرف دولت خود( شخصي خود، خدمت   ياعضا)
به كميته ب افرادي كه  ن ليست  و در ميا له دولته وسيله راي مخفي  د  وسي هاي عضو نامز
د، انتخاب خواهند شد شده دولت عضو فقط مي. ان د   هر  تواند يك فرد را از ميان اتباع خود نامز

  .انتخابات كميته نمايد
ين دو يا چند دولت عضو د  هاي عضو مقرر مي  در مورد رفع اختالفات دولت ر ب ارد كه اگ

ين ميثاق ب و ه وجود آيد و اين اختالف به اختالفي در مورد تفسير يا اجراي ا له مذاكره  وسي
ز اعضا يا روش ا درخواست هر يك ا  يهاي روشني كه در ميثاق ارايه شده است، رفع نگردد، ب
ينادعو ري ب كه  شود، مگر آن  رجاع ميگيري ا المللي جهت تصميم  اختالف به ديوان دادگست
  . از طريق ديگري براي حل اختالف به توافق رسنداهاي دعو طرف

مه دارد  ادا



 

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

احساني    سيد محمد 

  
  
  
  

  مقدمه

تي پيرامون زن داشته نظرا و متفكران، هركدام  ند در طول تاريخ مكاتب و مذاهب، فالسفه  . ا
و منكر وجودش ميها شخصيت زن را ناديده  چنان كه بعضي آن ا آن  گرفته  ا  شدند ي چنان ب

هم با زن بدتر رفتار مي نگريسته ديدة تحقير به او مي كردند و يا او را  اند كه حتا از حيوانات 
خشيدن  به ضعف و زبوني و نحسي نسبت مي و بعض ديگر فقط وجودش را وقف لذت ب دادند 

نستند و يا وجود اش مي به مرد و ارضاي غريزه جسمي   او باعث خشم و شرم و ننگ و بد دا
ين انديشه…و! بود نامي مي تمامي ا ذكر كرد كه در ميان  ها و تفكراتي كه گفته   البته بايد 

و عقل،  و احساسات دور از منطق  و تلقينات  تعصبات  تمام  شد، كساني هم بودند كه عليرغم 
نگرفته و زن را انس حق همچون  اني ذيتحت تاثير نحوه تفكر جامعه و محيط خويش قرار 

لمداد مي م خاصي قايل مي مرد ق و احترا د و برايش ارزش  شدند، تا حدي كه باور داشتن  كردن
ر  تواند در خوش يك زن مي يم و تربيت، نقش بسيا بختي و بدبختي يك جامعه در پرتو تعل

ين كژ فكري تمامي ا د و بالخره  ا ايفا نماي بد انديشي حساسي ر له ها پيرامون اين مسا ها و 
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و   بطه با برداشت مسلكي  ا در را هميدن و بد تفسير كردن مسايل، مكتب ي د ف بيشتر در ب
رفتار مي هاي فرهنگي بود كه آن دريافت  در واقع اسالم مخالف همچو ،كردند گونه هم 
است هاي تاريك و گمراه كننده انديشه ب:   ز ياسالم به ذات خود ندارد عيبي هر عي  كه هست ا

ا ني م و از كجا آغاز نمود؟ و ست ب امسلما د كرد؟  ه بايد روشن شود كه چه باي ا اين بيان، مسال
نگيزه چگونه علت دريافته  ها و ا اجعه را  ز اين گذر، عمق ف و چراها را در تاريخ پيدا نمود تا ا ها 

و  و دستاوردي نيز براي چه بايد كرد؟ بيابيم و تنها وقت خود را مصروف معلومات  ننماييم 
يق علت است و مقدم بر هر مسالهآنچه كه مهم  يي و بررسي دق است، شناسا و  اي  يي باشد  ها

ر و پست شمردن شخصيت زن به  ر عاملي كه در مسير تحقي و برچيدن ه ه  آنگاه شيوه مبارز
ر . گردد شود آسان مي رود و ضروري نيز تشخيص داده مي كار مي مثالً به عنوان نمونه اگ

نهگوييم زن در طول تاريخ تحت ظل مي هاي  م واقع شده است بايد علت روشن شود كه زمي
ده براي تثبيت و ابقاي ظلم كدام بوده و هر دو طرفي كه در  موجود ذهني و عيني هر پدي

اجتماعي، سياسي،  اند كي طريق ايجاد ظلم نقش داشته ها استند؟ زيرا كه در هر پديده 
ثمار …مذهبي، اقتصادي و اگر است اي تداوم  و استبداد در جامعه هميشه دو طرف وجود دارد 

ام مي پيدا مي د  كند و دو يگر آن خو استبداد و استثمار است و طرف د يابد يك طرف قضيه 
هم مي و يا ناآگاهانه زمينه را فرا ا آگاهانه  ر زده هستند كه ي ند مردم استثما تي كه . كن پس وق

ز ناحيه زن شد هاي اساسي انگيزه و عواملي كه اي كه موجب پذيرش هر ظلم و ستمي ا ه 
د، پديد مي نه استحمار را بپذير روشي را كه آگاها . آيد باعث به وجود آمدنش بودند و چنين 

ين سوال كدام تي كه ا است؟ وق ر آمد در حقيت پايه اول مبارزه كه بها از ابهام  ها و علت ها 
آفرين همانا پيدا كردن مصالح و ابزار كار براي ويران كردن يك ساختمان خطرناك و مرگ 

ا آنها وسيله است به دست مي د تا هماهنگ ب بعد بايد اهداف مشخص شو د و در مرحله  اي  آي
اليت اتخاذ گردد البته نه آن گونه كه هدف وسيله را توجيه د  براي فع لكه انتخاب خو اشد ب گر ب

نگر و نشان نمايا اشد وسيله كامالً  اكي و اصالت هدف ب   . دهنده پ

  يك نگاه كلي
اگر  بط جنسي  ريشهاحتماالً  اشي از روا يل ن يل نگرش منفي مردها به زن، مسا دارترين دل

ر . زنان است يي زنان، و از طرف ديگ اين نگرش منفي از يك طرف ناشي از حيض و بچه زا
نه افسا ره طبيعت جنسي زن وجود دارد مربوط به  است كه دربا   . هاي 

ني ناپاك كنن دگاه جها اً از نظر يك دي در . شود ده محسوب ميحيض و زايمان تقريب
اشياي  بسياري از آيين به اماكن مقدس وارد شوند و يا به  يستند كه  ها زنان حايض مجاز ن
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د  د به معاب اعدگي، يا بارداري نباي مقدس دست بزنند مثالً در هندويسم، زنان در دروه ق
ند خانوادگي نزديك شوند، و از وارد شدن به محيط آشپزخانه نيز منع شده اين حكم رعايت . ا

ر . هاي پر جمعيت قديم است تر از خانواده هاي دو نفره امروزي بسيار مشكل براي خانواده ب
ه  بخوانند، ب نماز  دست بزنند، و  است كه در دوره حيض به خط قرآن  ن حرام  زنان مسلما

است تن نيز براي آنها ممنوع  ا  در برخي از اديان اين نوع ممنوعيت. مسجد رف ها تمام زنان ر
م بود كه در كليسا. شود  ميشامل ن حرا هاي مسيحي  براي مثال، تا همين اواخر بر زنا

ن  ها را در دوره ادياني هم هستند كه اين ممنوعيت. معتكف شوند اي بين بلوغ و يائسگي زنا
بل از سن يائسكي نمي قايل مي ان  تا ق ه، زن نمون توانند كه در كراال، هند  شوند، به عنوان 

رودخانه سب ين. راي را زيارت كنندجنوبي  رخي آي ن فقط پس از يائسه  در ب هاي افريقايي، زنا
رهبر و اداره كننده مراسم مذهبي شوند شدن مي نظر . توانند  يمان از  تمام جوامع، زا تقريباً در 

ا يا حرمت براي زني . آيد مذهبي ناپاك كننده زن به شمار مي ر مذهبي يك دوره انزو و در ه
اجتماع و زندگي . شود ر گرفته ميكه زايمان كرده درنظ به  تا پس از پاك شدن مجاز شود كه 

رگردد ر . عادي ب او برگزا يمان زن، مراسم خاصي در كليسا براي  در مسحيت سنتي بعد از زا
به پاس سالم به دنيا آمدن كودك  مي ين رسم به مراسم شكرگزاري  ته ا رفته، رف د، گرچه  گرد

است ر  كند كه امروزه در يهوديت سنت رنشان ميخاط(الكساندر دايت . مبدل شده  ا، كمت گر
ن  بعد از زايما اكي زن  ه ناپ يمان كه در آن دور ه زا زني است كه به احكام كتاب مقدس در بار

دو برابر دوره است كه كودك پسر باشد فرزند دختر    . )1()اي تعيين شده 
زني كه زايمان كرده ن اظهار مي: (ليال بدوي اپاك مطرود شمرده كند كه از نظر اسالم 

است نمي او الزم  ا به هر حال غسل بر    . )2()شود، ام
ه متفاوتي دارند، در  ذكر شد، ديدگا آنچه  به  مكتب تنتريك در بوديسم و هندويسم نسبت 

ز  اي از تنتريسم خون حيض زنان چنان نيروزا تلقي مي شاخه شود كه از نظر مذهبي رو
ن جهت نزديكي جنسي مح و . شود سوب ميقاعدگي بهترين زما لي كه در بوديسم  اعما

ته است، اما در  تي ياف اكي زن بر او حرام شده، در تنتريسم حالت تشريفا يل ناپ هندويسم به دل
اجتناب ناپذير زن ديدگاه رگون  ميان اديان و پيروان آنها، در مورد طبيعت  ها كامالً دگ
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ه اي از تاريخ بوديس در هر دوره«: گويد ريتا گراس مي. شود مي  دگاه دربار م، دست كم دو دي
است       .  )3(»زن وجود داشته 
يگر، در به شونياتا  و از طرف د تقاد  ر، ) تهي بودن(پرتو اع در بوديسم، جنسيت مونث و مذك
دگاه. وجود اعتباري ندارد يسم، دي است در هندو يشتر  ا . هاي متفاوت درباره زن ب ا و دانت آدوايت
و  استبي جنيس» وجود«برزندگي رهباني    . ت تاكيد كرده 

اصطالحات  ين«در تفكر چيني،  است» يانگ«و» ي مونث و : دربرگيرنده مفاهيم متضاد 
نفعل و فعال، به  يي، خشك و داغ، مرطوب و خشك، م ن، تاريكي و روشنا مذكر، زمين و آسما

اعتقاد مردم كهن چين بر استوارت مك فارلن،  ته  ين  گف اورا م اندبود ب و مرد هنگا  كه زن 
به خود جذب مي،ي جنسينزديك ا تصور مي. كنند  ماده وجودي ديگري را  شد كه ماده  ام

انگ به ) پايان ناپذير(وجودي زن، يين  ين ) سرعت پايان پذير(و ماده وجودي مرد، ي است؛ و ا
با ظهور تايويسم « : گويد يكي از داليل وحشت مردان از نزديكي با زنان بود، مك فارلن مي

ر شد   .» اما تاثير چندان بر وضعيت كلي زنان چيني نداشت هوضعيت زنان بهت
به حوا و مريم مقدس به عنوان  ه زن در مسيحيت با اشاره  كليري دروري، در توضيح جايگا

اگرچه درسفير پيدايش . زنان سمبوليك، دو ديدگاه متفاوت را در اين دين بررسي كرده است
ن آمده است، ا به ميا ه فرمان شكني سخن  ا فقط از گنا ر اين است كه حوا و آدم را ب تصور ب ما 

اگر مي اورها شخصيت زن را اغو ين ب پي ا د مسايل جنسي آشنا كرد، و در    .پندار
اش تحت تاثير عقايدي بود كه شخصيت زن در آنها اعتبار درخوري  مليسا درسير تاريخي

و يا روحانيون دوران ت؛  اقص مرد اس  قديم مثل نداشت مثالً ارسطو باور داشت كه زن شكل ن
يل مرد، مريم در  است و زن از شما آگوستين معتقد بودند كه مرد از شمايل خدا آفريده شده 
نست  اكره نيز به نوبه خود توا است، و مكتب مريم ب اكره معرفي شده  به عنوان يك زن ب انجيل 

يساها كامالً مردگرا تا حدي ارتقا بخشد اكره از آنجا كه مريم در عين ب. جايگاه زن را در كل
ند   .بودن مادر شد، مالعت جازبه جنسي زن در تفكرات مذهبي به قوت خود باقي ما

  بوديسم
ول بر : نگرند امروزه پژوهشگران، نقش زنان در مذهب بودا را از دو زوايه كلي مي نگرش ا

وع جنس يمات اصلي اين سنت دو هزار وپنجصد ساله از هر ن يي  اين اساس است كه تعل گرا
ز ت فارغ است؛ مي ه اديان بزرگ ديگر ا وع نگرش در مذهب بوديسم نسبت ب ين ن وان گفت كه ا
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رخوردار است يشتري ب معلمان مذهبي بودايي در قرن حاضر در مورد نقش زنان در . قوت ب
اظهار مي يمات بودا بدون هيچ اين دين  تعل وجود درك  دارند كه  ا، براي هر م گونه استثن

است و در قدرت درك كننده يي و قايل   و بهرهاي آموختني  رت عميق بودا مند شدن از بصي
ر . شدن به حقيقت، تمايزي بين مرد و زن وجود ندارد اما اين بدان معنا نيست كه در مسي

تظار بوديسم از هر دو جنس  ين بودا، هميشه جايگاه زن و مرد يكسان بوده، يا ان تاريخي آي
، ظهور يافت كه مشخصه اصلي مذهب بوديسم در فرهنگي. اعمال مذهبي مشابه بوده باشد

ين نقش د ب يل شدن تفاوت شدي   . هاي زن و مرد بود آن مرد ساالري مطلق و قا
يي است بوديسم يك مذهب بي ن كردن . خدا تن و بيا ين بودا، شامل ياف اصلي آي يمات  و تعل

يي از آن است علت يقه رها نسان و طر د . هاي رنج ا د به وجو اعتقا در مذهب بوديسم لزومي بر 
لي ديده نميخد تعا يي اي  نظر بودا د؛ چرا كه طبق  رطرف  شو ه نام قادر مطلق، از ب ها، وجودي ب

   .)4 (كردن رنج انسان عاجز است

  زن و بوديسم كهن هندي

اي جايگاه زن را در چند صد  دو حكايت مشهود در ادبيات بودايي وجود دارد كه تا اندازه
نمايان مي ول دوره بوديسم  تصميم  ت نخست ميدر حكاي. كند سال ا خوانيم كه بودا چگونه 

لي بر ترك خانه و خانواده مي و در حا كه همسر و فرزند نوزادش در خواب بودند، مدتي  گيرد 
دوزد و سپس بدون خدا حافظي، آنها را ترك كرده همچون يك تارك دنيا  به آنها چشم مي

نگي روان مي   . شود در پي روشن شدگي و فرزا
است و در حكايت دومي حاكي از دوري از خانه  نج سال   داستان فرزانگي بودا بعد از پ

د ين جدي است كه بودا با ديدن عالقه مفرط زنان به آي دوره  ك ،همان  رسماً به سب  آنها را 
ت، مفتخر مي ا اس ز اوايل . كند جديد زندگي، كه همان راهبه شدن و ترك دني ا كه ا خاله بود

ا  همرا ب دگي راهبانه كودكي او را بزرگ كرده بود،  پنجصد زن ديگر نزد بودا آمده تا طريقه زن
د ز بودن ين فقط مردها در انتخابش مجا   .  فرا گيرند،را، كه پيش از ا

است است كه ترك دنيا شرط ضروري زندگي معنوي  اور  ين ب نگر ا ين حكايت بيا . هر دوي ا
احساس چاره ها  نيز مانند مردها  زن. اي جز ترك همسر و فرزندش ندارد به همين دليل بودا 

ن مرد شود ين . بايد تارك دنيا شوند تا طريقه زندگي آنها، هم طراز طريقه زندگي رهروا اگر ا
ان داده نمي به زن ين  اجازه  دگي زاهدانه پيش گرفته راهبه شوند، زنان دوره آغاز شد كه زن
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يجه گيري اين مذهب نقش داشته باشند و در نت توانستند در شكل آيين بودا ديگر نمي 
د عاملي مي بي  مذهب بوديسم خو دستيا نعي بزرگ و در  و ما زنان  يمال شدن حقوق  شد در پا

د .شان آنها به آمال و اهداف تن درخواست زنان به راهبه شدن، مصمم نبو  بودا، بعد از پذيرف
يشنهاد كند كه عاري از اصول مرد ساالري باشد، در حقيقت با شرط  طريقه به آنان پ اي را 

ا قرار دادن تعادلي مرد ساالرانه ر زندگي رهروان مرد و زن  ين اصول و طريقه   قوانين ويژه ب
ين هشت. بنيان نهاد نه ويژه حكم مي قانون اول قوان دهد هر مرد و زن هر چند كه در  گا

ين طريقه  طريقه خود پيش كسوت و صاحب مقام باشد بايد به رهروان مردي كه جديداً به ا
به آنها تاسي كند راهبهقدم گذاشتن، احترام گذاش اي از بودا خواست تا اين اصل بر اين  ته 

نه جنسيت آنها اشد  بقه ب احترام بر مبناي سا كه حتا در مراسم : گويد  بودا مي.باشد كه 
كوچك مذهبي، نيز مردها نبايد از زنان تعبيت كنند و به طور كل در طريقه رهروان تصور 

است    )5(.چنين عملكردي ناممكن 
دگي رهروان زن در هندوستان يا مناطق ديگر جهان باگذشت  زمان، تعليمات و طريقه زن

يشتر ترجيح مي يمات رهروان مرد پس نرفت و مردم عامي ب د  بوديسم هرگز همپاي تعل دادن
هاي خود را به رهروان مرد مشهور اعطا كنند تا به رهروان زن گمنام، به  كه نذرها و كمك
هميت  فقيرتر و بيها هر روز اين ترتيب، راهبه اي كه  بايد پذيرفت كه جامعه. شدند تر مي ا

نگيزه اقي نمي چنين جوي در آن حاكم است، ديگر ا   .  گذارد اي براي تازه كارهاي مستعد ب
ر به نام عرض ) تنتريك(هاي، بوديسم مهايانا و بوديسم جرايانا  در درون بودا مكاتب ديگ

بطه به نمود كه عقايد خاصي در را جانيد، و در كل   زن دارد اما در اين مقاله نمياندام  توان گن
ز بوديسم سنتي را كه تمام جريان توان خالصه مي ا  هايش را شامل مي اي ا شود و نگرش آنها ر

بوديسم و جرايانا از نظر پيشرفت فكري و عقيدتي، آخرين مرحله : درباره زن چنين نوشت
افته بزرگ در آيين بودا به شمار مي ين بودا از هند به ديگر نقاط . رود تكامل ي باگسترش آي

ين شكل گرفت آسيا پيشرفت ا  نگرش. هاي فكري جديدي در اين آي هاي بوديسم سنتي ر
  )6(.كردجمع بندي شود چنين  ، مي زندرباره
وع جمع بندي كرد  مي به : توان ديدگاه بوديسم نسبت به زن را سه ن جمع بندي اول كه 

ميم پذير است، دست كم شامل دو ديدگاه متفاوت بوده، كه هيچ هاي بوديسم تع تمام دوره
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يي مشاهده مي يق آيند در بعضي از متون بودا شود كه نگرش  كدام نتوانسته است برديگري فا
احساس زن ا،  ا  آنها نسبت به زن كامالً منفي بوده و حتا آشكار گريزي يا تنفر از زن الق

ين نگرش منفي . ي با مرد ساالري متفاوت استالزم به يادآوري است كه زن گريز. شود مي ا
د ا و هوس خود چيره شون ت بر هو است كه زنان نسب توانند  و در نتيجه كمتر مي. باعث شده 

و تصور ين بودا موفق شوند  ه  مي در مسير رهروي آي ن دوبار شده است كه بزرگترين آرزوي زنا
نه، زاييده شدن چون مردان است چه براي رها شدن از احساس مش ز رحم و شفقت زنا كل سا

يي چه براي فرار از اهانت نشانه مي هاي كه توانا   . گيرد هاي محدود آنها را 
تفاوت دوم آن است كه زنان ذاتاً پليد و  كه در همه دوره نگرش م ها وجود داشت، بيانگر آن 

ين  رند، ا زي كم ندا يمات بودايي و سير درون از مردها چي ناقص نيستند و در كسب تعل
ين شود علي يدگاه به بودا نيز نسبت داده ميد است او ابتدا با پذيرش زن رغم ا ها  كه مشهود 

ين ناعادالنه. در آيين مخالفت كرد يم زن يا قوان يشنهاد كرد اي را براي تعال گيري  نتيجه. ها پ
ا از بوديسم كهن هندي گرفته تا بوديسم وجرايانا،  اعظم از تاريخ بوديسم ر دوم كه بخش 

ن . گيرد  ميدربر ات معتبر هندي حاكي  از آ است كه اعتقاد آموزگاران مذهبي و حكاي ين  ا
نه مرد است و نه زن«است كه  و «ها  و نيز خفيف پنداشتن زن» درما  كه مظهر ذكاوت 

هد انجاميد» شونياتا هستند ال و سقوط خوا   . به زو
به جمع بندي سوم بيانگر اين است كه اگر زن گريزي و مرد ساالري را  از هم جدا كرده، 

و  درستي تعريف كنيم، مي ر  ز از زن تنف ر تاريخي خود هرگ توان گفت كه بوديسم در سي
است هنگام كه مذهب بوديسم را با ديگر اديان بزرگ دنيا مقايسه كنيم به  انزجار نداشته 

پي مي ين بودا، در مرد ساالري جامعه، تحول : بريم نتيجه فوق بيشتر  در طول تاريخ آي
ييچ ني رخ نداده است بسياري از بودا د نميهاي معاصر كه موافق ف  ندا يست هستند، باورمندان

است كه نگرش ول مرد ساالري جامعه بوده    . هاي منفي آيين بودا نسبت به زن معل

در دين اسالم   زن 

است كه آيا زن و مرد از حقيقت و سرشتي  ين  ان، ا يكي از مسايل اساسي در موضوع زن
د؟ و آثاري همانند از هر دو انتظار ميواحد برخورد كه هر يك سرشتي متفاوت  رود يا اين ارن

  دارند؟
لي ميل دارد و ديگري از  رخوردار است و به صعود تعا هي ب يكي از سيرت آسماني و ال
اختالف، فريب   يل زمين،  و به همين داليل، درگير مسا ني و زميني سرشته شده  سيرتي شيطا

اشد و فريبندگي مي   . ب
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يي در بين اقوام، اديان و فرهنگ ها و شدت و ضعف اين دو نگرش با تفاوت  هاي گذشته  ها
ه . وجود داشت ين بار ن مجيد در ا نظر قرآ ين نوشتار آن است كه ببينيم  مقصود من در ا

تي كه اين نگرش از آنها  نظريا ات، شواهد و  ن و سپس آي دگاه قرآ تدا به بيان دي چيست؟ اب
استنباط است مي   .پردازيم قابل 

  ديدگاه قرآن نسبت به زن

د از قرآن مجيد به خوبي مي و مرد وجود ندار تي در ماهيت زن  هميد كه تفاو هر دو . توان ف
نساني مشترك رت ا و : اند در سرشت و سي يعني چنين نيست كه يكي به علت مرد بودن، برتر 
پست يل زن بودن،  و است آيات زير به تر باشد، بلكه انسانيت وجه مشترك اين د ديگري به دل

  . اين امر داللت دارند

   از يك نوع بودن زن و مرد- 1
ز يك جنس آفريده شده ني ا يم، جفت انسا ومن آياته ان خلق «: اند بر اساس آيات قرآن كر

هاي او آن است كه براي شما از جنس خود شما   و از نشانه)7(»لكم من انفسكم ازواجاً
ني بيافريد ين آيه و آي. همسرا به آن واژه در ا نفسكم«در » من«ات مشا ا » من ا معناي جنس ر

است كه مخاطب . كند افاده مي رفته، يعني » كم«مقصود از جنس نيز آن چيزي  قرار گ
است ز اين دو عنصر فراهم آمده  ا انسان ا ن؛ زير ز . مجموع جسم و جا مه، جان ا اگر چه در ادا

در نتيجه مفاد آيه . دهد ميشود و به طور مستقل به حيات خويش ادامه  جسم جدا مي
به علت زن بودن  شود كه زن و مرد از جنس مشتركي آفريده شده چنين مي اند و يكي 
به خاطر مرد بودن جنس برتر نمي جنس پست  استنباط اشتراك زن و )8(.باشد تر و ديگري 

ات، ني از اين آي انفسكم«گردد كه تركيب   هنگامي آشكارتر مي مرد در حقيقت انسا و » من 
به آن  ات ديگر نيز مالحظه مي«موارد مشا ند آي نفسكم«: شود مان » ...لقد جائكم رسول من ا

ري از خودتان آمد   . )9(قعطاً براي شما پيامب

                                                  
  . 21 دوم آيه -7
ست           -8 اهري نيـا، ـج سن زارع، احمـد ـط ـزي كيـا، ـح ي عزي الم عـل داهللا جمـشيدي، ـغ ي زن، صــص    اـس ستي شناـس  -23اري در ـه
24 .  
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ري از خود شما در ميان آن بر انگيخت» اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم« و . )10(...پيامب
تي كه از  ين آيات مقايسه شود با آيا اگر ا الت لهم «: فرمايد  مي)ع(زبان انبياآيات ديگري،  ق

لكم حن االبشر مث » قل انما انا بشر مثلكم«و  .)11(ما جز بشري مثل شما نيستيم» رسلهم ان ن
ر  .)12(بگو من هم مثل شما بشري هستم ات آشكا در آي بيان اشتراك در حقيقت انساني 

ركي برخوردارند، بنابراين زنان و مردان از حقيقت. ماند  اي باقي نمي  شود و شبهه مي  مشت
هي با مردم در انسانيت شريك همان   . ندا طور كه پيامبران ال

به آن استدالل  همانندي زن و مرد در حقيقت انساني  تي  يكي ديگر از آياتي كه براي اثبا
و «: باشد شده آيه يك سوره نسا مي احده  يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و 

ا !  اي مردم»...خلق منها زوجها آفريد و جفتش ر دگار تان كه شما را از نفس واحدي  از پرور
و آفريد ته. )13(داريد... پروا... نيز از ا ز مفسران گف ا توجه  همان طوري كه بعضي ا ين آيه ب اند، ا

نسان ين همه ا د عاطفي ب نه دادن احاد بشر به وجود يك پيون هاي براي  ها، در صدد ايجاد زمي
است  ر بيان آنها مي كه سوره نسا عهدهپذيرش احكامي  اشد دا ر . ب دو قسمت ب باركه در  ز آيه م ا

د نظر استدالل شده است   . موضوع مور
ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده«) الف ا ايهاالناس اتقو ز » ي ين كه مراد ا نفس «در ا
اگوني از سوي مفسران ارايه شده است. چيست» واحده اي گون د از . آر رخي معتقدند مرا آن، ب

است، و بنابراين مفاد آيه چنين خواهد شد دگاري ! اي مردم: حقيقت و گوهر انسان  از پرور
ز گوهري انسان آفريده پروا داريد ين تفسير، مي. كه همه شما را ا ين بخش از آيه  بنابرا توان ا

اشتراك زن و مرد در انسانيت دانست ه اين معنا كه جنسيت تاثيري در . شريفه را دليلي بر  ب
  . كدام از زن و مرد ندارد رتري يا كهتري هيچب

  زن و روايات
آفرينش زن    : دو دسته روايت داريم) حوا(در يك دسته بندي كلي در باره 

ين روايات در موضوع و ابواب . رواياتي كه حاكي از آفرينش حوا از دنده آدم است) الف ا
و   تفاوت گرايشهاي اخالقي، علت متنوعي همچون بيان حكمت احكام شرع، توجيه هاي زن 

نمونه از امام صادق. هاي ديگر وارد شده است مرد و موضوع روايت شده است كه ) ع(به طور 
                                                  

  .124 آل عمران آيه -10
   .6 و احزاب آيه 28 روم آيه -11
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و  از اين. خداوند آدم را از گل آفريد  به كار  دم در صدد تسخير زمين هستند و  رو پسران آ
ز آدم آفريد ا را ا و حو د  ر د. تالش توجه دارن ن به همين دليل زنان در صدد تسخي ل مردا

  . باشند مي
تي كه مي) ب دنده آدم را : گويد روايا و آفرينش حوا از  حوا مانند آدم از گل آفريده شد 

ز امام محمد باقر. كند انكار مي  از ماده اوليه آفرينش حوا پرسيد، )ع(به طور مثال شخصي ا
زمان  و او رايي غالب آن  ز سوال كننده جويا شد  نظر مردم معاصر خود را ا را كه آفرينش امام 

مام عرض كرد به ا ز . حوا از دنده آدم بود  د و ا نظر فرمود، آدم را از گل آفري امام ضمن رد آن 
ا آفريد   . باقي مانده آن گل حوا ر

انشمندان از ديدگاه د   زن 

ين عقيده دسته) الف به  اي بر ا يط  ر واحد در صورت احراز ديگر شرا ر خب د كه اعتبا ان
هقي محدود ز   است و در علوم ديگر در صورتي معتبر است كه با قرينهاستنباط احكام ف اي ا

بل استناد نيست ندارد و قا . قرآن و سنت قطعي يا عقل همراه گردد وگرنه به تنهايي اعتبار 
ات، هر كدام كه با چنين قرينه ين دسته رواي ر  بنابراين مبنا از ميان ا اشد معتب اي همرا ب

ين قرين به نظر مي. خواهد بود تي كه ميرسد ا د «: گفت ه براي روايا حوا از جنس آدم آفري
اشد، مانندسوره دوم آيه » شده هم شده ب زيرا دسته دوم و آيه .  و آيات مشابه آن31فرا

مي ول  آدم و حوا از يك جنس آفريده شده: گويند شريفه اجماالً  د، در نيتجه روايات دسته ا ان
 . )14(شود از درجه اعتبار ساقط مي

ر از صاحب نظران بر اين عقيدهاي د دسته) ب اند كه اعتبار خبر واحد به علم فقه محدود  يگ
ا  ين دو دسته روايات ب ين نظر، ا نيست؛ بلكه در علوم ديگر چون تاريخ نيز معتبر است، بنابرا

ها يافت، نوبت به اعمال  يك ديگر متعارض مي ين آن اشند طبعاً اگر نتوان آراي جمعي ب ب
  .رسد مرجحات مي

   ديگر بر رواياتو نگاه

ز اهل بيت پيامبر ثابت نيست و بر  روايات ا ين گونه  تا كنون گفته شده است كه صدور ا
است ا  حال مي. فرض صدور در جهت آن جاي تامل  ات ب ين رواي خواهيم بررسي كنيم كه ا

                                                  
ــستي شناســي زن، ص          -14 ــا، جـستاري در ه ــد طـاهري ني ــا، حـسن زارع، احم ـري كي ــي عزي  -30اسـداهللا جمــشيدي، غـالم عل
31 .  
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ين اشكالوفرض مص ان،  ون بودن از ا ها، چه قدر بر آنچه ادعا شده بر جنس دوم بودن زن
  .كند داللت مي

ين كه خداوند دنده مضمون مشترك روايت ول ا اي از حضرت آدم را گرفت و  هاي دسته ا
يه براي شكل گيري  ن است كه ماده اول ين كالم آ داللت ا ا از آن بنا نهاد، نهايت  جسم حوا ر

  .بدن آدم گل و براي شكل گيري بدن حوا دنده آدم بود
حقيقت متفاوتي از جنس مذكر و آدم رساند كه جنس مونث و حوا از  آيا اين مطالب مي

روشن است كه جواب منفي است ز جنس آدمي، همان حقيقت شريفي . دارند،  زيرا مراد ا
ا تحسين كرد احسن «: است كه خداوند بر آفرينش او خود، ر اهللا  ه خلقاً آخر فتبارك  انشانا ثم 

د آورديم، آفرين باد بر خد» ...الخالقين يگر پدي آفرينشي د ن جنين را  ا كه بهترين آ
است جسم . نه قالب عنصري، خواه از گل درست شده باشد يا از چيز ديگر. )15(آفرينندگان 

اشند، قرآن مي ز هر چيزي كه بنا گذاشته ب ز يك جنس  حوا را ا گويد حضرت آدم و جفتش ا
رخوردارند ني ب قالب روح آدم، تاثير مثبت يا منفي در . هستند و هر دو از شخصيت انسا

ا از دنده يا از نطفهارزيابي ش ز خاك ساخته شود ي د ا او ندار ر ! خصيت  هايت يكبا در ن
شود و يك بار برروي دنده آدم و در  گري و تسويه بدن آدمي بر روي خاك انجام مي  صورت
ر برروي نطفه آدم صورت مي نسل بي ساخته  در همه حالت. گيرد هاي بعدي، اين كا ها قال
نفخه آل مي اشدشود كه آماده پذيرش    .هي ب

به حقوق زن و مرد يكسان توجه شده و در آيه زير آمده است هم «: در اسالم  فاستجاب ل
ثي بعضكم من بعض ر او ان يع عمل عامل منكم من ذك د )16(»ربهم انحاال رف  پس اجابت كر

يع نمي يشان، به درستي كه ضا و  كنم عملي، عمل كننده پروردگار شان براي ا اي از مرديا زن 
يگر را خدا پرهيزگارترين شما استبعضي از شما ز بعضي د ر .  ا و يا اينكه در جاي ديگ

به منزله لباس ها براي شما لباس زن(فرمايد  مي ز براي آنها  د و شما ني ا  ان ايد، عيوب همديگر ر
به هم كمك كنيد زندگي  و در  ر . »حفظ  يل ديگ به حقوق و مسا و آيات ديگر كه مستقالً 

اشاره مي نان نيز سفارش و توصيه كند  مربوط به زن  به حفظ حدود آ و گاهي مردان را 
يل است مي ن قا ا . كند و حقوق انساني و شخصيت مساوي براي شا و آنچه دين مبين اسالم ر

ا بررسي دقيق و جامع حقوق  همان و مكاتب برتري و رجحان بخشيده است  بر ديگر اديان 
و انساني زن در اين مكتب مي اخالقي  اشد اجتماعي و حيثيت  ن . ب انديشمندان و حقوقدانا
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پستي در او نگرسته  بزرگ تاريخ كه اكثراً شخصيت زن را نديده  . اند اند و يا به خواري و 
ها، تنها كسي است كه به سر نوشت زن   انسانه آزادي و نجات دهند)ص(حضرت پيامبر

ت،  و باز گردانده اس اجتماعي وي را به ا وق  تا آنجا كه زن اهميت داده و حيثيت انساني و حق
ا  مي به كند و ي به فرزند خود حق خويش را از همسرش مطال تواند حتا در مقابل شيردادن 

آزادي داده است كه مي دختر در انتخاب همسر آن چنان  تواند بدون دخالت  اين كه به 
ه  اسالم را ب است داستاني از صدر  وشت خويش را انتخاب كند در اينجا، خوب  ديگران سرن

نقل كنم، به عنوان شاه اجتماعي و قدرت انتخاب داده است را  د كه اسالم به زن استقالل 
ز : يا رسول اهللا: دخترك نگران و هراسان آمد نزد رسول خدا، گفت«: نقل از استاد مطهري ا

در، رسول خدا فرمود ين پ و  برادرزاده: مگر پدرت با تو چه كرده است؟ گفت: دست ا د  اي دار
ن بالً نظر  بدون آ استكه ق ين [حاال كه او : پيامبر گفت. مرا بخواهد مرا به عقد او در آورده  ا
يا ] دختر گفت[كرده است، توهم مخالفت نكن، صحه بگذار و زن پسر عمويت باش ] كار را

رسول اهللا من پسر عمويم را دوست ندارم، چگونه زن كسي بشوم كه دوستش ندارم 
ار با خودت برو، هركس را خودت دوست اگر او را دوست نداري ه]  فرمود)ص(پيامبر[ يچ، اختي

ا ] دختر گفت. [داري به شوهري انتخاب كن اً او را خيلي دوست دارم جز او كسي ديگر ر اتفاق
نظر مرا بخواهد . دوست ندارم و زن كسي غير از او نخواهم شد اما چون پدرم بدون اين كه 

است ا كرده  ر ر اًً آمدم با شما سوال و جوا. اين كا و عمد ا بشنوم  ين جمله ر ب كنم تا از شما ا
ان اعالم كنم   :به همه زن

خواهند بگيرند و دختران را به  از اين پس پدران حق ندارند سر خود هر تصميمي كه مي
اسالم اين چنين به زن آزادي و استقالل » .خواهد به شوهر بدهند هركس دل خودشان مي

د كه احتيا و در انتخاب بخشيده است در بعض موار ج به تجربيات بيشتري هست دختران 
نمايندا ظفوپسران م ه  بعيض . ند كه از والدين خود كسب اجاز و مرد هيچ ت اسالم بين زن 

است ن  با اين كه تفاوت. قايل نشده  ين آ ا هيچ فرقي ب ا مدنظر دارد ام و روحي ر هاي جسمي 
ول دكتر شر. كند گذارد و هر دو را به عنوان انسان مطرح مي نمي اسالم در عين «: يعتيبه ق

ين . حال كه با تبعيضات مورد ميان زن و مرد به شدت مبارزه كرده است از مساوات ميان ا
به تساوي،  دو نيز جانبداري نمي بعيض است و نه معتقد  كند و به عبارت ديگر نه طرفدار ت

د، تبعيض را جنا بلكه مي نشان ر يك را در جايگاه طبيعي خويش ب يت كوشد تا در جامعه ه
همانند مرد تر از مرد مي داند و تساوي را نادرست، طبعيت زن را نه پست مي ند و نه  . دا

اسالم  ين رو است كه  ز ا اجتماع مكمل يكديگر سرشته و ا دگي و  طبعيت اين دو را در زن
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و  برخالف تمدن غربي طرفداري اعطاي حقوق طبيعي به اين دو است نه حقوق مساوي 
يك از اين دو مخلوق الهي را فقط در تقوا و پرهيزگاري هر يك  اسالم برتري هر 17»مشابه
نسان است و پويايي . داند و بس مي است و تكامل او، ا در اسالم آنچه كه مطرح است انسان 

رسالت خليفه ن است و  ر دوش او، انسان و مسووليتش، انسا هي ب است كه   ال و پيدا  هايش 
ين دو تبعيض و س ين ا بطه ب روا داشته نميهيچگاه در اين را آنچه درجامعه . شود تمي 

به سوي خدا مي اسالمي اصالت و ارزش مي اعث قرب  شود و براي هر يك از اين دو  يابد و ب
است موجود فضيلت به شمار مي   . رود همان تزكيه نفس و تقوا 

آزاد - 1   زن 
 و از در اين رابطه نبايد فقط در لفظ ايستاد و باعث تحريف اين معناي زيبا و قشنگ شد

ين كلمه نيز از چهره ه اصلي خودش دور كرد، بلكه خود ا هاي زن به طور كلي در طول  جايگا
به دارد   .تاريخ دو جن

رج و بي بندوباري بدون هرج و م ين صورت در مسير قهرمان شدن قرار . يكي آزادي  در ا
  .رهاند گيرد و خويشتن را از گنداب مي مي

نه آزاديخواهد مانند اولي  دوم اين كه او مي اي كه او را به سوي معنويت  آزاد باشد ولي 
است كه بتواند آنچه نمي ز  راهنماي كند بلكه در پي آن  ندوبار و هوسبا خواهد باشد و بي ب

است، زيرا . ران گردد دست مردان شهوت بل تامل و تفحص  ه نيز قا ين مسال از خود ا كه البته ب
و مي ين كه ا ا كه بايد علت ا ين گونه ب هد ا ه او هشدار دادخوا نمود و سپس ب البته . شد را پيدا 

يل مبهم مي اند و هر كس به نفع خويش  اگر روشن نشود كه منظور از آزادي چيست، مسا م
و زمينه براي سو استفاده آماده مي آن را تعبير و يا تفسير مي ا . شود كند  ني معن دي زما آزا

رسد به كدام معراج؟ پيدا مي نسان به معراج ب  به معراجي كه در آنجا فقط معنويت كند كه ا
نسانيت باشد و مسووليت باشد و از گراداب پستي اخالق و ا ر  باشد و  اخالقي دو ها و رذايل 

نساني رشد مي استعدادهاي ا است كه  وقتي  ز قوه به فعل تبديل مي باشد و آن  . گردد كند و ا
ز هاي تربيتي هم بيشتر ارتباط د تر آن كه با بحث اما معناي دقيق نسان ا رخودداري ا ارد، ب

است   .يك زندگي كامالً انساني 
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  زن متعصب - 2 
ني را  دومين چهره، چهره ر انسا لكه ه است كه نه تنها زن را ب  غلط و زشت تعصب بيجا 

گرداند و اجازه درست فكر كردن، درست انديشيدن و درست  دچار مسخ و تحريف مي
و نمي به ا پي د انتخاب كردن را  روشن دهد و هميشه و  ر پي در طول تاريخ در مقابل مسايل 

خواسته كه حرف خويش را به كرسي بنشاند و اينجاست  و ساده ايستادگي كرده و فقط مي
استفاده مي ر  ا فرا مي كه استحما استعمار ر يق هميشه همراهش  و به دنبالش رف و  كند  د  خوان

نابود مي   .كند آنچه كه اصالت دارد و ارزش دارد محو و 

ه زن وا- 3   بست

 سومين چهره وابستگي فكري و جسمي است كه سيالب هميشه خروشان تاريخ شاهد 
ر صدق مطلب، كه او هميشه خويش را چه از جهت فكر و چه از جهت جسم  است ب گويايي 

ه نمي داده وحتا لحظه در اختيار دوستان ديو سيرت قرار مي ز  اي نيز به خود اجاز داده كه ا
اجت به دنياي ضابطهاين چارچوب روابط غلط  رج شود و  ز  ماعي خا ين چهره ني ها گام گذارد و ا
  .انشعابي است از چهر دوم

   زن منحطه - 4
است و باز در دو ضمير يكي در روح و ديگري در جسم، در  چهره چهارم، منحطه بودن 

د  خواهد رشد كند، اما نمي اينجا نيز تمام مقصد و مسير زن در جهت پويايي است و او مي دان
نمايد و چگونه مي  چگونه ميكه و  نم و  و  تواند رشد  له با عظمت انسانيت برسد  تواند به ق
م مي او حركت مي. تواند يك زن مسوول باشد داند كه چگونه مي نمي و در مسيري گا د  كند  زن

يست و  كه آن مسير جهت آدم شدن نيست و با كسي مشورت مي كند كه آن كس اهلش ن
دگي دچار مي هنگي ميباالخره چون داراي فقر فر   . گردد باشد به انحطاط و عقب افتا

   زن آگاه- 5

رج  زني است كه ميهچهره پنجم، چهر ها و  خواهد آگاهانه از ميان تمام هرج وم
و عدم تعهدها و صداقت بندوباري بي نگشت روي مساله  ها و رسالت ها  ها، انتخاب نمايد و ا

ا تهد نسان بودنش ر و اصالت و حساس و حادي بگذارد كه ا ا به آن عظمت  نكند و او ر يد 
  . 18قداست برساند
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ا مي زني است كه آن چهره ر را، برهمه آگاه  پذيرد و نه چهره هاي گذشته ر حميلي زو هاي ت
يه تمامي رذالت زني كه مي. است و هوشيار پستي خواهد عصيانگر باشد و برعل و  ها و  ها 

و تحقيقي ب شقاوت و با يك حركت فكري  د  و ها بشور د  ا جسم قيام نماي بط جسم ب روا ر عليه 
و اين زن مي نمايد  ر را جاگزين  ا فك بطه فكر ب و در جايش را ين ببرد  تواند زيرا كه مسوول  از ب

در مقابل كي؟ در مقابل خدا به عنوان بزرگترين عامل رشد و حركت انسان به سوي . است
بل مديگر چه و در مقابل كي. ط مستقيممعنويت و صرا ز   در مقا كتب و ايديولوژي كه با

و بازگشت به خويشتن خويش  ني  عامل ديگري است در جهت زنده كردن فطرت اصيل انسا
و هم مي و  و يا در مقابل خود كه ا به سوي ماديت صرف بكشاند  تواند جامعه را در اثر تربيت 
  . هم به سوي معنويت و اخالق

د پاك، عفيف،  اشد و ... محجوب، مومن، مسوول ودر مباحث گذشته يادآور شديم كه بتوان ب
ابل جامعه بشريت زيرا كه تنها بازگو كردن اين ن  همين طور در مق كه زن در طول تاريخ چنا

لكه بايد علت نگيزه بوده، كافي نيست ب ز مرحله قوه  ها و چرا ها و ا ها را پيدا نمود و سپس ا
نماييم نماييم و به فعل تبديل    . خارجش 

درميكه پس از يك  اما اين حقيق بسيار كوتاه  يابيم كه علت اساسي تمام چراها  تفحص و ت
ين نيز به دنبال يك سري مطالب عيني جامعه است و ا استحمار  ها، نشات  خود آگاهي از 

استعمار رخ مي مي بد و اينجا است كه  ه  يا هميدن و چگونه آموختن و چگون دهد و چگونه ف
انسان مي... سخن گفتن و وچ و پوك و بيربايد و به  را از  لي پ   . گذارد ارزش مي جايش مساي

نمايد  ز  هميد چه كند؟ و چگونه آغاز نمايد، بايد بداند كه از كجا آغا وقتي كه ف ين زن  حال ا
اسوه   . 19اش در جامعه و در مكتب كدام است؟ و الگو و 

  نتيجه
بل از اسالم  با بررسي مختصر در آثار ين نتيجه رسيدم كه در قرون ق و اديان  و كتب به ا

وجود درجه دوم و يا پست به عنوان م نگاه مي حاكم در آن زمان، زن را  كردند در  تر به آن 
واقع  جاي تاسف و تاثر است كه يك مخلوق كه سرشت آن ريشه در انسانيت دارد و از هر 

وق العاده به نظر مي و  رسد اين لحاظ ف ن غير عادالنه  منصفانه غير گونه نگرش درباره آ
ين و خوش بختانه دين مقدس اسالم عليباشد  مي ز  كه درباره زن بدفهمي رغم ا هاي شده و با

اسالم  هم جاي شكر و سپاس كه زن از جايگاه ويژه و دين مقدس  ين مردم مسلمان  اي در ب
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قعيتاميدوار هستم كه آهسته. ردار استبرخو  يم و به آنها  ها و اصالت  آهسته به وا ها پي ببر
 كه همه صفات انسانيت در آن يان ما به عنوان يك انسان و موجودنزديك شويم تا خواهر

به سوي يك جامعه ايده نهفته، در جايگاهي واقعي رفته تا با برادرانش دوشادوش  ال  اش قرار گ
يم ول علي. حركت نما يم  نقل مي)ع(و در اخير از ق د دو بال جامعه براي رسيدن «: كن زن و مر

  . »به كماالت است

  منابع
هول-1 ير،  م  ير كب تهران، ام جهان،  و بوكرجان، علي غفاري، زن در اديان بزرگ    .1494جين 
ي، -2 سالم تهران، سازمان تبليغات ا ه اسالمي،  ر جامع   .1374 صفري فاطمه، زن مسلمان د
مهديه، -3 ، قم،  بالغه   .1381 جمالي نصر اهللا، زن در نهج ال
ب-4 رالت م دا ، ق سالم سالمي،  حقاني حسين، حقوق خانواده در ا   .1379ليغ ا
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  رعنا سعيد

  

  مقدمه 
بل ميان زوجين، درك تكاليف  پي دارد كه احترام متقا ا در  بي ر ازدواج پيامد حقوقي و وجاي

ا همي مي دگي ب تقاد به زن و اع تقابله  متقابلة زن و شوهر  تي عدم درك تكاليف م باشد، در صور
تفريق تقابل زوجين پاي  احترام م د  و جدايي به ميان ميو عدم    .آي

دهد و براي ايجاد يك جامعة متمدن كه   از آنجايي كه خانواده بنياد جامعه را تشكيل مي
دي شخصيت، حقوق و كرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده  در آن اصل آزا

دت داد و از ين گونه طرز زندگي عا است تا بنيان و هسته اصلي را به ا ين باشد، الزم   آغاز ا
نمود و بسط داد تا بالوسيله جامعه اصالح گردد  حقوق و آزادي ن رعايت    .ها را در آ

به وجود آمده و  از اين رو بايد سعي به عمل آيد تا فضاي اعتماد و صميميت در خانواده 
دي اين در صورتي عملي . ها آماده شود  استعداد افراد خانواده به پذيرش اين حقوق و آزا

يه مساواتخواهد شد ين زوجين در خانواده بر پا بطه ب   . استوار گردد كه را
د، بد بيني بطة فاميل بر پايه حاكميت و محكوميت بناياب افته اگر را  فضا خانواده ،ها افزايش ي

تي گراييده، اطفال فاميل تحت تاثير همين  از محبت و خوشي به جنگ و جدال و نا رضاي
بي اراده، ترروحيه قرار گرفته ار ميسو و    .آيند   ب
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بي   و اطمينان قل ر وخوش خلق بوده و آرامش روحي   زن بايد درمقابل شوهرش خوش رفتا
لم براي تربيت فرزندان به وجود آيد كه با ابراز لطف و محبت  نه سا او را فراهم نمايد تا زمي

نمود مي يي را خلق    .توان چنين فضا
ر، خوراك و پوشاك،  ر حوايج زن شوهر نه تنها مكلف به پرداخت مه و ساي تهيه مسكن 

ز هر عملي كه سبب  لكه بايد از حسن نيت، اخالق نيك و صميميت كار گرفته و ا است، ب
  .اذيت زن گردد، بپرهيزد

ه شريعت اسالمي پرداخته شده و  اج از ديدگا و وجايب ازدو مقاله به حقوق، تكليف  ين  در ا
ر دگي خانوادگي بهت يه شده است،در ضمن راهكارهاي عاطفي نيز براي زن ه .  ارا نوشته حاضر ب

اج، محرمات در  ته است كه بخش اول آن، موضوع ازدواج، اهليت ازدو دو قسمت تنظيم ياف
و  ازدواج و آثار حقوقي آن را در بر مي اج، آثار حقوقي علل  گيرد، و قسمت دوم، انحالل ازدو

  . استداده مورد بحث قرار  راهاي آن انگيزه

اول   فصل 

  آثار آنتشكل ازدواج و 
اج : قسمت اول ازدو   تشكل 

است، كه به اساس رضايت طرفين و  بطة حقوقي و عاطفي  بارت از را اج ع نكاح يا ازدو
به ميان مي است،  يط خاصي كه در فقه مقرر شده  ا شرا ين زن و مرد ب . آيد بالوسيله عقد ب

اساس رضايت و اختيار بود بطة حقوقي و عاطفي است بين زن و مرد كه به  و نكاح را ه جبر 
اكراه در آن راه ندارد و رضايت طرفين بايد به الفاظ مخصوص اظهار شود، كه در نتيجه به 

دگي مشترك مي ده . انجامد خانواده و زن فغانستان60مطابق ما دواج عقدي «:   قانون مدني ا از
ا  بي ر است كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و وجاي

ين به وجود ميميان  كه  ازدواج عقدي است ،شود    از اين ماده چنين مستفاد مي)1(».آورد  طرف
ينيكي از اركان دهد و ثانياً موضوع عقد ازدواج    عقد را قرارداد و توافق طرفين تشكيل مي ا

اً مقصد معاشرت تشكيل فاميل مي ت، ثالث د اس ين زن و مر ،   مشروعيت معاشرت ب و رابعاً باشد 
ا به وجود مياثر عق ين ر وق و واجبات طرف اج حق ز   د ازدو آورد كه از طريق خواستگاري آغا
  .گردد  مي
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فغانستان   ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني ا

  آغاز خواستگاري
دختري كه  به زن يا  زطرف مرد نسبت  است كه ا اج  خواستگاري عبارت از پيشنهاد ازدو

نمايد، صورت مي و ازدواج  د پيشنه. گيرد بتواند با ا ز طرف مر د خواستگاري به طور اغلب ا ا
افاده مي  مي   .شود  شود، يا به صورت صريح و بي پرده يا به طوركنايه 

از موارد ممنوعه مورد اتفاق فقها مي اشد  جواز خواستگاري از زنان درغير  چنانچه درماده . ب
اً 62 است نه صراحت ين  انون مدني كشور خواستگاري زني كه در عدت طالق رجعي يا با  ق

نه كنايتاً ز    خواستگاري از زني كه در عده وفات ميولي. جواز دارد و  باشد به عبارت كنايه جوا
لفاظ صريح   .دارد نه با ا

خواستگاري از زني كه مرد مسلمان از او خواستگاري كرده و ازطرف زن، ولي يا وكيل او 
وت مي ر ،گردد  مورد موافقت قرار گرفته است، جايز نيست چون سبب اذيت و باعث عدا  پيامب

رمايد   مي)ص(اسالم بايد از زني كه به وسيله برادر مومن تان خواستگاري شده «: ف ن
  .)1(»خواستگاري كنيد

  نامزدي
اج مرحلة نامزدي است كه به اثر خواستگاري و گذشته   يكي از سنن پسنديده قبل از ازدو

  .گيرد  ها منشا مي  از آن با رضايت جانبين و فاميل
و است  به وجود مينامزدي عبارت از وعده به ازدواج  ز زني كه در    در صورتي  آيد كه مرد ا

نكاح وعدت غير نيست، خواستگاري مي وضوع را قبول نموده به   عقد  ين م و زن ا نمايد 
  .نمايد  خواست او موافقت مي

هميت مي بل ا ين جهت قا بطه  نامزدي را از ا اج يك را است كه در  دانند كه چون ازدو اي 
و  طول حيات ادامه پيدا مي وسيله اوالد آنها كند  ين و بال انحالل آن موجب اضرار طرف

د   مي د گرد ين ايجا تشكيل چنين عقد مهمي، بايد فرصت مناسبي براي طرف بل از  د، لذا ق گرد
ص  يق نموده و دورنماي زندگي را درشكل، اعمال و خوا دق تا با استفاده از آن فكر و تحليل 

نمايد   .يكديگر تخمين 
اج نامزدي مدت معين ندارد، ت ين عقد را بر هم نزند ازدو يكي از زوجين ا ا زماني كه 

ين  ك از طرف و امتناع به هر ي است چون عقد نكاح در مورد جاري نشده، حق  ن باقي  همچنا
بل نمي اج نمايد باقي و طرف مقا بطه . تواند وي را مجبور به ازدو نامزدي باعث پيدايش را

ت، از ه زوجيت نمي اخالقي اس تعهد  مين لحاظ قانون به زن و مرد حق شود و صرف يك 
نسازد  مي دواج را منعقد  به عمل آورده و عقد از   . دهد تا از نامزدي انصراف 
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و بدل مي  ين دو نامزد رد  ده   معموالً در دوره نامزدي هداياي ب ابطه ما ين ر د، كه درا  65گرد
به نامزد خود هديه «: كند  قانون مدني افغانستان چنين حكم مي داده باشد هديه هرگاه نامزد 

د   دهنده مي يمت روز خري بل و موجوديت هديه عين آن يا ق نصراف جانب مقا تواند در صورت ا
نمايد ا . آن را مطالبه  ا هديه هالك ي بگيرد ي ز طرف هديه دهنده صورت  ر انصراف ا اگ

به كرده نمي   .»تواند استهالك گرديده باشد رد آن را به هيچ صورت مطال
ر موجه هرگاه شخص هديه دهند ن كه دليل موجه يا غي ز نامزدي منصرف شود ولو آ ه ا

ه  ا برهم زده و خسار به هديه را ندارد، زيرا خودش نامزدي ر نزدش موجود باشد حق مطال
نمايد به هديه داده شده را ب نگرفته و نبايد مطال نظر  ابل را در    .معنوي جانب مق

نظر عرف فغانستان از  ي شرايط سخت گيرانه داشته فسخ نامزدي در بسياري از مناطق ا
اگر نامزدي را جانب دختر رد نمايد از جانب پسر مورد . كند  قيودي را باالي دختر وضع مي

ين رفتن مناسبات آنها   تهديد قرار مي اعث از ب نمايد ب پسر نامزدي را قطع  اگر  گيرد و 
  .گردد  مي

د اگر جانب  د كند در برخي مناطق موافقه شفاهي آن قدر اهميت دارد كه  ن را ر ختر آ
دگي مي لي كه پسر به سا ار مشكل خواهد شد، در حا او بسي د   نامزدي با شخص ديگر براي  توان

ين كه از آداب و رسوم غلط جامعه ناشي   با ديگري نامزد شود كه اين واقعيت ها عالوه بر ا
ني قوياً صدمه مي  مي فغا ر بيند كه نه با قانون   شود حقوق انساني زن در جامعه ا مدني و ساي

اسالمي ه با فقه  زگاري دارد، و ن   . قوانين سا

بت ازدواج ه و ث   نكاحنام
نستان چنين پيش61نحوه ثبت ازدواج را در دواير دولتي درماده  فغا انون مدني ا بيني   ق

است كه امه رسمي توسط اداره مربوط درسه نقل ترتيب و ثبت «: نموده  عقد ازدواج در نكاحن
نقل آن داده ميگردد اصل آن در ا  مي ين يك يك  وط حفظ و به هر يك از طرف   .شود  داره مرب

ده  به اطالع اداره ثبت سجالت مندرج ما دفاتر مخصوص  ز ثبت به  ازدواج بعد ا  46عقد 
نستان رسانيده مي ه . شود  قانون مدني افغا ين ترتيب ممكن نباشد، ب اگر ثبت عقد ازدواج به ا

  .»گيرد   پيش بيني شده است صورت مينحوه ديگري كه براي ثبت اسناد رسمي
اساس ماده   سالگي را تكميل 18 قانون مدني، اشخاصي كه سن 46عالوه بر آن، بر 

و بر طبق ماده   مي ن در دفاتر مخصوص هويت درج گردد   قانون 47كنند بايد حالت مدني شا
نستان حالت مدني در ورقه مخصوص هويت درج مي م. شود  مدني افغا ل اسم، ورقه هويت شا

ا  تخلص يا اسم فاميل، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اوالد ب
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آنان مي امت يا   تاريخ و محل تولد  ات، تغيير محل اق اشد و تغيير حالت متذكره از قبيل وف ب
  .گردد  وظيفه نيز درورق هويت درج مي

به طور رسمي ثبت ات كشور، ازدواج  ر والي اگر   نمياما در اكث د و  امه وجود ندار نكاحن شود و 
  .گردد  به ميزان بسيار كمي وجود داشته باشد، روي سند عرفي ترتيب مي

ات و ولسوالي و والي ركز،  و به صورت   دفاتر ثبت ازدواج درم اج را ثبت كند  ها كه بتواند ازدو
 نكاح در يك سيستم و شبكه سراسري عمل كنند وجود ندارد، و جايگاه شبكه سراسري ثبت

است لي  يي خا ر تشكيالت قضا   .ساختا

در ازدواج يت    رضا
ين است اگر هر دو طرف يا يكي از طرفين نكاح،  اج رضايت طرف  ركن اصلي عقد ازدو

اج نباشد عقد ازدواج اصالً شكل نمي ز . باشد  گيرد و از آغاز باطل مي راضي به ازدو عقد ازدواج ا
اساسي آن آنجا كه عقد است و در تمام عقود بايد ش يط  يار(را وغ، قصد و اخت د ) عقل، بل موجو

اج راضي باشند و اختيار به ازدو   .باشد، بناً دو طرف عقد ازدواج، بايد از روي قصد 
اج پس مي و ارادة آزاد طرفين موجود نباشد و  توان گفت، ازدو هاي كه درآن رضايت، توافق 

ه قانون مم باشد از ديدگا ته  اكراه صورت گرف و  نوع بوده و به رسميت شناخته ازروي جبر 
  .شود نمي

اگر رضايت  است و  ين استوار  دي اراده طرف به اصل آزا همچنان درفقه اسالمي عقد نكاح 
د نمي نعقا دواج نباشد نكاح ا آنها در عقد از ر  طرفين يا يكي از  ن كه حضرت پيامب يابد چنا

به دخترش فاطمه چنين حقي داد و حضرت ف اهللا عليه وسلم  اطمه چندين اسالم صلي 
   )2(. را انتخاب كرد)رض(خواستگار را نپذيرفت و سرانجام حضرت علي

ين همچنان مذاهب مختلفه اسالمي به حق انتخاب  با وجودي كه قانون مدني وساير قوان
نموده اكيد  اج ت ين ازدو و اراده آزاد طرف ا تحت تاثير  سرنوشت  نه در جامعه م اند، متاسفا

اجتماعي كمتر ازدواجي را ميهاي قبيلوي، آداب، رسوم سنت ن   و عرف  توان يافت كه در آ
ن  اكراه در آ اجبار و  اگون  ين نقش داشته و اشكال مختلف و عوامل گون واقعاً ارادة آزاد طرف

بينند و ديگران به  در بسياري موارد پسر و دختر اصالً همديگر را نمي. دخالتي نداشته باشد
تصميم مي وشت   جاي آنها  د   زندگي آينده آنها را تعيين ميگيرند و سرن كنند كه از اين موار

بد بختي شوند، عده  ها راضي مي  تعدادي بعد تي بي خبري و  ن  اي در نا رضاي اشي از آ هاي ن
دل . ماند  باقي مي اج ب نستان، ازدو فغا ر(در قانون مدني ا د . جاي ندارد) شعا در مور قانون مدني 

  .چنين صراحت دارد
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اج زن «  ز زوجهدرعقد ازدو ته و براي هريك ا ر نگرف دل ديگري قرا ها مهر مثل الزم    ب
  .»گردد  مي

ازدواج   سن 
زماني كامل مي وقي، اهليت ازدواج  گردد كه دختر و پسر داراي سن   برحسب پرنسيپ حق

تكميل . معين قانوني باشند ن افراد، قابليت صحي براي ازدواج را  سني كه به اساس آ
به شرايط. نمايد  مي يي كشورنظر  و جغرافيا يمي  زودتر    اقل يعني بعضي  است،  تفاوت  ها م
ا  وعده اشي از آن ر بط جنسي و عواقب ن د جسماني غرض روا استعدا اي ديرتر قابليت صحي و 

ه . نمايند  كسب مي ولي در ساحة ملي غرض يك نواخت ساختن سن معين و مشخص سعي ب
نمايدآيد تا در قوانين براي همه سني به خصوص را عمل مي   . منحيث سن ازدواج تعيين 

ني نباشد عواقب خطر  ين نوع استعداد جسما از نگاه طبي هرگاه زن و شوهر آينده داراي ا
يماري. ناكي را متحمل خواهند گرديد ا  ب و پسري ر ر  رواني، جسماني هرآن دخت هاي عصبي، 

يده مي به ازدواج كشان لي  د، شديداً تهديد مي  كه در سنين خورد سا   .ندكن  شون
دي نيز زاده همچو  بعضاً خطر عقيم شدن دختر متصور است و حتا وضع حمل غير عا

دست دادن موقعيت. تواند  هاي پيش از وقت بوده مي ازدواج هاي تحصيلي و كسب  از 
اجتماعي دختران از زيان مهارت هاي ديگر اين گونه  هاي شغلي و موقعيت اقتصادي و 
ين ازدواج. باشد  ها مي  ازدواج ا  ها وحاملگي تحت شرايط آن براي كودك و مادر زيان  ا هاي ر
الً كودك قبل از والدت مي. سازد  وارد مي د  طوري كه احتما د يا گراف سقط جنين، كمبو مير

يماري اال مي رشد و افزايش احتمال ب دگي ذهني ب ر   هاي عقب مان ن غي و مادر نيز به زايما رود 
ن   واجه ميطبيعي به دليل كافي نبودن رشد اعضا م به ضرر جسمي آ گردد كه منجر 

  .گردد  مي
افغانستان طي مواد  پسر و 18، سن 71 و 70قانون مدني   سالگي را 16 سالگي را براي 

ين هنگام عقد ازدواج كمتر از آن باشد، عقد  ه سن طرف رگا ر تعيين نموده است و ه براي دخت
ب ه تجويز پدر يا محكمه با صالحيت ازدواج آنها خالف حكم قانون بوده كه تنها عقد ازدواج 

ر سن . تواند  صورت گرفته مي اگ اشد  و پسر نبايد از پانزده سال كمتر ب لي كه دختر  هم درحا آن
ز ندارد ر باشد، به هيچ وجه جوا   .دختر از پانزده سال كمت
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  قسمت دوم
  شرايط عقد ازدواج

اج شامل اوصاف تكميلي اج آن را شود كه شرع، جهت   اي مي شرايط عقد ازدو تحقق ازدو
  .ضرور دانسته است

است اج عمدتاً داراي چهار شرط    .عقد ازدو
نعقاد، شروط صحت، شروط نفاذ و شروط لزوم   .شروط ا

د: اول   شروط انعقا
بق ماده  ر را «:  قانون مدني66 مطا و استمرا اج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت  عقد ازدو

  .»گيرد  ورت ميافاده كند بدون قيد وقت، درمجلس واحد، ص
د، چون  ز آن تخلف صورت گير و ا به عمل آمده  اج تخطي  د عقد ازدو نعقا ه در شروط ا هرگا
ا  وجبات بطالن عقد ر است در اساس خلل وارد گرديده اين حالت م و اساس عقد  مربوط اصل 

و محل عقد مي  به وجود مي ول    .باشد  آورد كه شامل موجوديت عاقدين، ايجاب و قب
به عاقدين شرايط مرب- 1   وط 

و زوجه مي ين عقد يا زوج  ص اصلي شركت كننده در   عاقدين عبارت از طرف اشخا اشد كه  ب
آنها ضرور است ا منعقد مي. عقد بوده، موجوديت  يط الزم   زماني كه آنها عقد ر زند بايد شرا سا

ين مي هم طرف يط شامل اهليت و درك و ف اشند و اين شرا اشد  را داشته ب   .ب
يط مربو- 2  ول شرا   ط به ايجاب و قب

نظر هميت فوق العاده  در عقد ازدواج  اي كه در تشكل خانواده دارد، فقط رضايت  به ا
ر  ين توافق توسط طرفين، وكيل يا ولي آنها با الفاظ اظها يست و حتماً بايد ا طرفين كافي ن

وع آثار حقوقي بر آن مرتب نمي د، هيچ ن اگر اظهار نشو   .شود شود و 
اظ بل، ايجاب عبارت از  به طرف مقا نشاي عقد  هار اراده شخص اولي است كه جهت ا

ول ايجاب   پيشنهاد مي ت كه جهت قب د و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومي اس نماي
يد، . كند  شخص اول تبارز مي ا افاده نما اج ر تي باشد كه درفهم معناي ازدو الفاظ بايد كلما

نكاح و ازدواج و از به كار  مانند واژه تي كه در لغت با اصطالح شرعي در هاي  بردن كلما
  .ازدواج مستعمل نباشد، بايد بپرهيزد

نشاء كنند  در صورتي كه طرفين بتوانند صيغه به زبان عربي ا هاي خاص عقد نكاح را 
ين، ازدواج واقع مي يماً توسط طرف ول و اجراي صيغه عقد به   مستق شود درغير آن ايجاب وقب

آنها نيز مي. وسيله وكيل اجرا خواهد شد اشند اولياي  ين صغير و صغيره ب توانند   اگر طرف
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تار اجرا شود. اجراي صيغه نمايند  ول بايد با گف اگر يكي از طرفين قدرت . انجام ايجاب و قب
اشد مي اشاره  گفتار را نداشته ب اي كه به طور روشن بر قصد انشاي آنان داللت كند،  تواند با 

اگر س نمايند و  ول  اشند ميايجاب و قب توانند صيغه نكاح را بنويسند مشروط به   واد داشته ب
وجود باشد د، م نماي  قانون 509چنان كه ماده . اين كه قرينه واضح كه داللت برقصد نكاح 

د چنين صراحت دارد نستان در مور فغا ر«: مدني ا ا اشاراتي كه  اظها وسط نوشته و ي اراده ت
اشد، صورت مي ول ب   .»گيرد  درعرف متدا

ول شرط است كهخه ب   : اطر تحقق ايجاب و قب
ول : الف و قب ن است كه ميان ايجاب  به خاطر آ ين امر  احد صورت گيرد و ا هردو درمجلس و

ن  يشنهاد خود منصرف و پشيما يشنهادكننده از پ اصله پ ين ف فاصله ايجاد نشود تا طي ا
  .نگردد
باشد)ب فرضاً اگر مردي . د هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عق، قبول موافق ايجاب 

لكه حاضر  ه ب ا ن دختر ر د همان  و ولي با قبول پيشنهاد بگوي خواهان عقد با زن مشخص باشد 
ر ديگر خود را به عقد نكاح وي درآورد ول داراي محل واحد . است دخت چون ايجاب و قب

نعقد شده نمي نبوده اختالف درمحل عقد موجود مي   .تواند باشد لذا چنين عقد م
فقه هر دو جانب صورت گيرد تفاوت در قسمت مه ر، اندازه مهر، اگر تعيين آن به موا

هاد كند و ولي يا دختر خودش مهر زياد بخواهد عقد  نمي كند ولي اگر مرد مهر را كم پيشن
ه  منعقد شده نمي ز انداز يشنهاد شده، زيادتر ا زطرف مرد پ ر اين كه اندازه مهري كه ا د مگ توان

استباشد كه از جانب زن پيشنه   .اد شده 
زمان آينده )ج به  اضافي درمورد، يا موكول ساختن عقد  يط  وع شرا ول هرن  درايجاب وقب

  )3(.گردد موجب ايجاد خلل درعقد مي
به محل عقد - 3    شرايط مربوط 

زماني منعقد مي   :گردد كه زن حايز شرايط زير باشد محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و 
  .زن داراي صفت آنوثت باشد: الف
ين زن و مرد موجود نباشد: ب تي ب ا موق   .حرمت دايمي ي

  شروط صحت عقد: دوم

نموده كه عبارتند از77ماده  يشنهاد  يطي را پ نستان براي صحت عقد شرا فغا   : قانون مدني ا
ن- 1   . انجام ايجاب و قبول صحيح از طرف عاقدين يا وكالي شا
  . حضور دو نفر شاهد با اهليت- 2
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وجوديت حرمت دا- 3 اكح و منكوحه عدم م   يمي يا موقت بين ن
م عقد  به نا ر آمده و چنين عقد،  يط عقد يا ايجاد خلل درآنها فساد با درصورت عدم شرا

  .گردد  فاسد ياد مي
است كه شرط دانسته شده طور دايمي  ول  ول، ايجاب و قب يعني در شروط صحت عقد؛ ا

تي نه موق   .باشد 
نعقاد عقد ازد ين كه شرايط الزم براي ا اگر دوم، ا الغ است  هد عاقل و ب ر شا دو نف اج، حضور  و

است   .دو مرد نباشد شهادت يك مرد و دو زن درست 
ر تحريم   سوم، زني كه محل عقد قرار مي اشتباه مبني ب وع شبهه يا  گيرد بايد به مرد هيچ ن

ا طالق داده ولي  لي كه مرد زن خود ر د نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحا او وجو
به سر ميدر   .برد  عدت طالق 

است د عقد باطل  نعقا اشد، ا ا موقت ب دي ي تي كه تحريم زن به شكل اب ولي هر گاه . در صور
نكاح فاسد دانسته مي اشتباه عرض اندام كند،    .شود  حرمت به شكل 

  شروط نفاذعقد: سوم
است كه ترتيب آثار عقد به آنها بستگي داشته باشد كه در صورت تخلف از شرا يط شروطي 

افته باشد، ولي  و تحقق ي مذكور ولو آن كه ساير شرايط انعقاد و صحت عقد موجود بوده 
نفاذ آثار شرعي عقد برآن مرتب نمي و عقد را موقوف مي نسبت نبودن شرط  . سازد  گردد 

د باشد،  و آزا لغ  ا كسي دارد كه عاقل، با و اهليت كامل ر است  ذ شامل اهليت كامل  شرايط نفا
اشدو هم صفت شرعي  وكالت است، دارا ب   .انعقاد عقد را كه اصالت، واليت يا 

ين عقد منعقد  ين عقد داراي اهليت كامل بوده و عقد را جاري سازند، ا اگر طرف طوري كه 
  .آورد  شده آثار شرعي را به وجود مي

ر، مميز و معتوه در اين صورت  ين داراي اهليت ناقص باشد مانند صغي هر گاه يكي از طرف
وف به اجازه ديگري عقد صحيح است ولي نسبت موجوديت نقصان در اهليت نفاذ، عقد موق  

ين شخص ولي يا وكيل شرعي او مي  مي اشد  شود كه ا   .ب
ين صورت عقد  اقد اهليت باشند مثل صغير، غير مميز و مجنون در ا ين ف هرگاه يكي از طرف

اشد كه شرايط كامل اهليت. باطل است ا باشند، اگر متصدي عقد ولي يا وكيل ب  شرعي را دار
  )4(.شود  درآن صورت عقد نافذ دانسته مي
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  شروط لزوم عقد: چهارم 
ص ثالث حق ندارند بعد از  لزوم به معناي الزام آور بودن عقد، هيچ يك از عاقدين و يا اشخا

اج به بهانه   .اي خيار، آن را فسخ نمايد انجام عقد ازدو
يك اج شروط الزم يا  ز آنها مراعات نشده باشد، در آن صورت عقد ولي هرگاه درعقد ازدو ي ا

نعقاد آن براي  اج، عقد الزم بوده و ا غير الزم بوده و فسخ آن جواز دارد، زيرا عقد ازدو
  .مقاصدي است كه جز با لزوم تحقق پيدا نخواهد كرد

  :آورند قرار ذيل است  حاالتي كه موجبات فسخ عقد را به وجود مي
د كفو زوجه باشد،  • اي اهليت كامل حقوقي باشد  بناء هرگاه زوجهزوج باي عاقل (اي كه دار
و وي نيست ازدواج لزوم پيدا نخوهد كرد، زيرا موضوع ) وبالغ نمايدكه كف با مردي ازدواج 

وق مشترك زن و ولي عاصب  اشد در (كفائت از جمله حق شخصي كه با زن قرابت داشته ب
است) در، جد پدري، پسر، پسر پسرفاصله آن قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پ   .وي 

نموده حق خود را دراين مورد ساقط ساخته ولي حق  اج   اگر زني با شخص غير كفو ازدو
است، مي باقي  نمايد  ولي عاصب  اعتراض  ا مطالبه . تواند به دليل عدم كفائت  و فسخ عقد ر

ني باقي است كه زن حامله نبوده و فرزند. نمايد به تا زما ين مطال به دنيا نياورده باشدحق ا . ي 
ولي عاصب ساقط  يه وي حق  رعايت اوالد، حضانت، پرورش و ترب اگر چنين باشد به خاطر 

  .گردد  مي
ا  • هرگاه زن خود را به كمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولي عاصب حق اعتراض ر

زماني باقي است كه زن حامله ب اعتراض ولي عاصب تا  ين صورت نيزحق  ا دارد در ا وده ي
  .فرزند به دنيا آورده باشد

د، بايد با حسن   ولي يا وكيل قانوني كه عقد نكاح را به نيابت يا وكالت منعقد مي ساز
د، عقد  د در مور اشد، ولي وكيل يا ممثل قانوني آنها حق دارن ر شهرت داشته ب و اختيا تصرف 

ين عقد الزم پنداشته شده و آثار نكاح برآن مرتب زند ا  .گردد   ميرا منعقد سا

آنها  ولي در صورتي كه پدر يا جدي كه به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت واليت 
  .شود  پذيرد، چنين عقد غير الزم پنداشته مي  انجام مي

به نام خيار  اشد بعد از رسيدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد كه  هرگاه زوج صغير ب
د مي اگر زوج مجنون باشد بعد  بلوغ يا ز صحتگردد و  ر   ا ه نام خيا د كه ب يابي حق فسخ را دار
  .گردد  افاقه ياد مي
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چه ادعا مي • نموده و خالف آن و اغراق  دكفائت مبالغه  ا كه مرد، در مور د ثابت   حالتي ر نماي
و ولي وي حق فسخ  ر الزم پنداشته شده زن  د، چنين عقد غي شود درصورت تثبيت كذب مر

ين ادعا از طرف  اگر ا زن صورت گرفته و بعداً خالف آن ظاهر گردد موضوع عقد را دارند و 
است نه  غير الزم بودن عقد تحقق نمي زوج معتبر  اج نسبت به  پذيرد، زيرا كفائت در ازدو

و  يست كه زن كفو  زن باشد و شرط ن يعني مرد بايد كفو و برابر و همانند  نسبت به زوجه 
  )5(.برابر با مرد باشد

ازدواج   واليت در 

 به معناي حكومت كردن، تسلط پيدا كردن، دوست داشتن، ياري دادن، واليت در لغت
است تصرف كردن    )6 (.دست يافتن و 

در اصطالح حقوقي عبارت از سلطه و اقتداري است كه توسط قانون بنابرعلل مختلف به 
اشخاص ديگر را نجام دهد شخصي اعطا مي وط به    .گردد كه امور مرب

ر ميبنابر آن كسي كه داراي اين سلط اشد، ولي ناميده مي  ه و اقتدا شود و شخصي كه امور  ب
ام مولي  او توسط ولي پيش برده مي    .گردد  عليه ياد مي شود به ن

رق   از نظر فقه حنفي واليت عبارت از تنفيذ قول يك شخص به شخص ديگر مي باشد، ف
نمايد و يا از آن اباء ورزد كند كه مولي نمي ول  يه اين تنفيذ را قب واليت در ازدواج عبارت . عل

له آن شخص قادر به انعقاد عقد ازدواج گردد و متصدي اجراي  از سلطه به وسي است كه  اي 
  .آن شود

وع واليت وجود دارد يكي واليت قاصره، آن نوع واليت مي اشد   در انعقاد عقد ازدواج دو ن ب
ا مي نشاي عقد ر و مال خويش صالحيت ا ه شخص زماني داشته باشد البت  كه شخص بر نفس 

و داراي اهليت كامل حقوقي باشد  داراي واليت قاصره مي لغ، عاقل    .شود كه با
ين وظيفه سپرده  و هرگاه صالحيت انعقاد عقد را نداشته باشد به شخص صالح ديگر ا

وع واليت را واليت متعدي مي  مي ين ن   .نامند  شود كه ا
ين نوع واليت دانسته مي تي داراي ا و واليت قاصره ثابت   البته شخص در حال شود كه براي ا

اقص و اوالد ن ا  شود پدر در مورد اوالد صغير  اً صالحيت انعقاد عقد را دار االهليت خود واليت
ا حاكم شرع كه شامل رييس دولت و به نيابت از آن قاضي محكمه  مي ين كه امام ي ا ا باشد، ي

ين صالحيت را دارد   .ذيصالح ا
اقله رشيده بدون موافقه ولي  قانو80به اساس صراحت ماده   رگاه ع ن، ه ن مدني افغانستا

افذ و الزم مي نمايد عقد نكاح ن اصره مي ازدواج  اي واليت ق يعني دار اشد  باشد،  تي كه . ب در صور
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و توسط پدر صحيح  اج ا د مي دختر صغير باشد عقد ازدو نعقا گردد،   التصرف يا محكمه ذيصالح ا
  .نامند  كه اين را واليت متعدي مي

دختري است كه ولي ندارد، به اساس قانون مدني  نآقاضي با  كه نايب رييس دولت و ولي 
دختر را به نكاح خود درآورد نمي   .تواند 

به نفع مولي ند ولي بايد داراي اهليت حقوقي باشد تا انشاي عقد را  يه انجام داده بتوا   .عل
اخ دوم اين كه ولي بايد با مولي اشد ت احد ب بگيردعليه داراي دين و نظر    .ير طرف را در 

بطه خوني  يست، زيرا به خاطر داشتن را اما در نظر فقهاي حنفي داشتن عدالت ولي شرط ن
اعات مي   .نمايد  و شفقت و دلسوزي به اوالد مصالح او را مر

به نسبت مولي اج    :عليه دونوع است بايد خاطر نشان ساخت كه واليت در ازدو
االي اشخاص - 1 بعضاً . گردد  االهليت تطبيق مي االهليت و ناقص عديم واليت اجباري كه ب

به نام واليت قهري نيز ياد مي دون رضايت . كنند  اين نوع واليت را  كه ولي با استقالل، ب
به انشاي عقد مي مولي   .پردازد عليه 
ين صالحيت را - 2  واليت غيراجباري يا استحباب كه ولي صالحيت كامل نداشته، بلكه ا

اخذ رض نجام مي ايت موليبعد از    .دهد  عليه ا
تطبيق مي اشد  واليت استحبابي درمورد زني  لغه و عاقله ب تي . گردد كه رشيده، با تفاو

تي  نمي بكر است يا بيوه، صرف اجازه آنها مهم است، طوري كه در مورد بكر وق كند كه زن 
ا ظاهر   شود خاموش باقي مي  رضايت وي پرسيده مي ا عدم رضايت خود ر سازد كه  نميماند ي

ه . شود  در حكم رضايت وي دانسته مي ولي در مورد زن بيوه ضرور است كه صريحاً اجاز
ا بدهد   .انعقاد عقد ر

درازدواج لت    وكا
رگاه شخص خودش  رآن ه است كه قابليت نيابت را دارد بناب عقد ازدواج ازجمله عقودي 

ا به عهده بگيرد جايز است شخص ديگري را  اج ر نشاي عقد جانشين بتواند عقد ازدو درحين ا
ن  است ديگري را درآ اشد مجاز  خود گرداند يعني هر شخصي كه مالك تصرف خويش ب

  .وكالت بدهد
به وي  ا تفويض صالحيت  در اصطالح فقهي قايم مقام ساختن شخص ديگر به جاي خود ي
ز داشته و هم شخصي كه  ابت چنين شخص جوا ين كه شرعاً ني است مشروط بر ا در تصرف او 

يعني موكل و موكله بايد داراي اهليت   ويض صالحيت ميتف اشد،  ين حق را داشته ب نمايد ا
  .كامل حقوقي باشند
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ين 72ماده  بق ا اج را جايز دانسته مطا تن وكيل براي عقد ازدو فغانستان گرف  قانون مدني ا
اج باشند و مي ن  ماده اشخاصي كه داراي اهليت ازدو اج را منعقد گردان د توانند عقد ازدو د، آزا

ز  اجازه دهند تا به نيابت ا هستند شخص ديگري را كه داراي اهليت كامل حقوقي هستند 
نعقاد عقد را به دست گيرد   .آنها قدرت ا

لت در ازدواج   انواع وكا

است وكالت مطلق و وكالت مقيد به دو نوع  دواج    . وكالت در از
م وكالت مقيد باشد وكيل صرف درساحه صالحيت تفويض شده  تواند عقد را   يهرگاه 

  .منعقد سازد
اشد وكيل امانت وكالت  ولي هرگاه وكالت مطلق ب وكل خود است و بايد دراجراي  دار م

و . مصالح موكل خود را درنظر بگيرد وكل  يعني طوري به انشاي عقد بپردازد تا به مفاد م
ين وكالت  دي و معنوي به وي وارد نگردد چه ا احيه ضرر ما ين ن ز ا از جانب زن موكله بوده و ا

  .باشد يا از طرف مرد

  هاي وكيل وظايف و صالحيت
د و مشخص دارد  وكيل صالحيت   :هاي محدو

تواند موكله خود را به عقد نكاح خود   قانون مدني وكيل نمي72 ماده 2طبق فقره : اول
اشد تصريح شده ب به آن  ين كه درعقد وكالت    .درآورد مگر ا

وكيل جوا: دوم ا به صفت  ز ندارد و وكيل نميدرعقد وكالت وكيل بالت تواند شخص ديگري ر
است كه  تي  و آن درصور اشد  ا داشته ب ن كار ر ين كه صالحيت آ تخاب كند مگر ا وكيل ان

اشد نموده ب   .شخص وكيل گيرنده اعم از مرد يا زن به او تفويض صالحيت 
زوج و پرداخت مهر مكلف نمي: سوم يم زوجه به  به تسل ين كه از وكيل   پرداخت باشد، مگر ا

ين صورت مهر را بايد از زوج مطالبه نمايد اشد، در ا   .مهر ضمانت كرده ب
وكل خود را رعايت كند در غير آن : چهارم ات و اقدامات خود مصلحت م وكيل بايد درتصرف

است وكل  به منظور م وقوف    .كار وكيل فضولي است و م
د،  شخص واحد مي: پنجم ين ايجاب و قبول نماي ين تواند از جانب طرف به شرطي كه طرف

اشد  اً يا توكيالً تحت واليت آن شخص قرار داشته ب   .) قانون مدني76ماده (عقد اصالتاً، شرع
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  تعدد زوجات 
زني  ين برده اما چند  اشتراك جنسي و چند شوهري را نفي كرده و از ب  دين مقدس اسالم 

ك طرف  لكه از ي ن حدودي معين كربرايرا به كلي از بين نبرده است ب ر  آ و از جانب ديگ ده 
د بلكه قرن. چند زني را به قيودي مشروط كرده است ز   اسالم چند زني را تجويز نكر ها پيش ا

اسالم براي مرد نظر  ين نبرد زيرا در  به كلي از ب اج داشت اما آن را  ها در   اسالم درجهان رو
قع، مشكال به وجود ميبرخي موا تعدد تي  يعني تعدد .نمايد   زوجات را ميآيد كه ايجاب   

احوال و شرايط خاص مجاز قرار داده شده اجتماعي در  رفع مشكل فردي و  به خاطر  . زوجات 
ا يك جامعه متحمل مي ا مريض   فرضاً در اثر جنگ تلفات زيادي ر ين كه زن عقيم ي شود يا ا

ز  ه عالج جوا نه را زل نباشد يگا تي كه زن قادر به رسيدگي از امور تدبير من ا درصور باشد ي
  .د زوجات استتعد

ين بود كه  اما اسالم رسم تعدد زوجات را اصالح كرد و اولين اصالحي كه به وجود آورد ا
بل از اسالم يك مرد مي اسالم   توانست صد  آن را محدود نمود چه ق ها زن داشته باشد، ولي 

اشد اكثر معين كرد و به يك مرد اجازه نداد كه بيشتر از چهار زن داشته ب   . براي آن حد 
 تعدد زوجات چند همسري را مباح كرده و بر عدد چهار قصر و حصرش كرده )ج(خداوند

ك، پوشاك، مسكن و شب ماندن نزد هر  ين آنان در خورا است و مراعات عدالت و مساوات ب
است،  اعات عدالت واجب  ن در ساير امور مادي ديگر مر ب كرده است و همچنا يك را واج

تمند،  ين فقير و ثرو و الغربدون فرق ب و . بزرگ و كوچك، فربه  ين عدالت  ند كه ا اگر كسي بدا
ات را انجام داده نمي ز  مساو است اگر بيش ا ن وفا كند جمع بين آنان بر وي حرام  به آ تواند تا 

ا انجام دهد عقد  ز دو ر اگر نتواند مراعات حقوق بيش ا م است،  د عقد چهارمي حرا سه را نتوان
ر مراعا استسومي بر وي حرام است واگ ند عقد دومي حرام  يكي را نتوا  اصالح )7(.ت بيش از 

آن رعايت عدالت بوده شرط گذاشت و اجازه نداد كه ميان زنان و يا ميان فرزندان، تبعيض 
ت كرده نمي مي«: فرمايد  مي)ج(چنانچه خداوند. صورت گيرد توانيدپس يك زن  دانيد كه عدال

  .)8(»بگيريد
اگر ب   چنانچه اسالم مي استعمال آب به بدن شما ضرر دارد وضو فرمايد  يم داريد كه 

ه توجه كرده در حالي كه به  ولي مسلمان. نگيريد به بيم داشتن ضرر آب در وضو هموار ها 
بنابرآن در صورت عدم رعايت عدالت، . بيم داشتن عدم عدالت ميان زنان توجه نداشته است

  .چند زني مشروعيت ندارد
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بق ماده  تي صورت  قانون مدني ا86مطا به بيش از يك زن بعد از تحقق حاالت آ اج  زدو
  :تواند  گرفته مي

ين زوجين موجود نباشد- 1 لي كه خوف عدم عدالت ب   . در حا
لي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و - 2 لي كه شخص كفايت ما  درحا

  .تداوي مناسب را دارا باشد
ند عقيم- 3 به  در حالتي كه مصلحت مشروع مان و يا مصاب بودن وي   بودن زوجه اولي 

اشد   .امراض صعب العالج، موجود ب
يط موجود  ر آن شرا و اگ ه داده  اجاز قانون مدني كشور چند زني را تحت شرايط خاصي 

اگر مردي كه مي يعني  اشد كه   نباشد  ين ب احتمال ا اشد و  خواهد درآينده چند زن داشته ب
لم و صحتمند عدالت را بين آنان اجرا كرده نتواند  ول سا لي نداشته و يا زن ا و يا كفايت ما

رفتن زن دوم اقدام كند باشد، نمي   .تواند به گ
بق ماده  رخالف شرط78مطا اگر شوهر ب د،   قانون  نماي دوم  تن زن  رف هاي ياد شده اقدام به گ

بق به احكام مندرج ماده  به سبب 183زن اول حق دارد مطا اساس تفريق   قانون مدني به 
نمايدضرر از   . محكمه مطالبه تفريق 
 قانون 86هاي سه گانه مندرج ماده  دهد كه شرط   قانون مدني به زن صالحيت مي88ماده 

ين تعهد نمايند كه درصورت  مدني را هنگام عقد ازدواج دروثيقه نكاح درج نموده و طرف
تقال يابد به زن ان   .تخلف شوهر از محتويات آن صالحيت طالق 

اساس ماده  ز او  ق89به  د را ا ا زن دوم، زن داشتن خو م ازدواج ب درهنگا اگر مرد  انون مدني 
بعد از آن كه اطالع يافت مي تواند به سبب ضرر از محكمه تقاضاي   پنهان كند، زن دوم 

نمايد   .تفريق 
د   قانون مدني مي89ماده  ز يك زن مطابق حكم مندرج «: گوي يش ا اج ب به ازدو شخصي كه 
فقه صريح زني را كه  اين قانون مت86Ĥماده  نمايد و رضايت و موا هل بودن خود را كتمان 

ين حالت زوجه مي دست نياورده باشد، ا به  است درمورد  رفته  نكاح گ به  تواند درصورت   جديداً 
به احكام مندرج ماده  عدم رضايت به دوام معاشرت با بق  اساس تفريق به 183زوج، مطا  به 

نماي به تفريق    .»دسبب ضرر ازمحكمه مطال
نه در شرايط كنوني نيز چند زني كامالً رواج دارد ها و قيودي كه   محدوديت. اما متاسفا

ته است، اثري تطبيقي آن كمتر ديده  اسالم و قانون مدني كشور براي چند زني درنظر گرف
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و   مي  ني و بشري زنان به اثر چند زني نقض شده  وق اسالمي، انسا شود و از اين رهگذر حق
ته   .شود   ميناديده گرف

  قسمت سوم
در   ازدواج محرمات 

اج  ه ازدو نع در را اج صحيح تلقي گردد الزم است تا يك سلسله از موا براي اين كه ازدو
يمي مي و بعضي هم موقتي وجود نداشته باشد كه اين محرمات بعضاً دا ا . باشد  موانع شرعي ي

لعان آيد يا در در اثر قرابت به وجود مي مل ديگري مانند  ، طالق ثالثه و كفر حاصل اثر عوا
اشد و يا به وسيله رضاع و شير دادن حاصل   قرابت يا نسبي بوده يا سببي مي. شود  مي ب
به وجود مي  مي با مكيدن شير از پستان زن ديگر    .آيد  شود كه 

به اساس آيه  است23حرمت نكاح  به وجود آمده  نساء    : سوره مباركه ال
نكاح مادر: ترجمه هاي شما و  ان شما و دختران و خواهران شما و عمهحرام شده بر شما 

دختران خواهران و مادران شما كه شير داده خاله دختران برادران و  ن  هاي شما و  اند و خواهرا
ان شما و دختران زنان شما كه تحت تكفل و پرورش شما هستند ز . رضاعي شما و مادر زن ا

ن (ايد   آميزش جنسي نداشتهايد و اگر زنان شما كه با آنها آميزش جنسي نموده نكاح دخترا
و ) و حرام شده به شما. (به شما عيبي ندارد) آنها زنان پسران شما كه از نسل شما هستند 
د ) حرام شده به شما( ين شده به تحقيق خداون آنچه پيش از ا ا به هم بگيريد مگر  دو خواهر ر
است) ج( و مهربان  خشاينده     )9( .ب

است   :محرمات به دونوع 
يمي، و - 1   . محرمات موقتي- 2 محركات دا

  محرمات دايمي: اول
ين براي ابد  وجوديت آن طرف يمي كه جنبه ابدي و دايمي داشته و با م محرمات دا

به سه نوع ذيل تقسيم مي نمي اج كنند    :شود  توانند با هم ازدو
  .  محرمات رضاعي- 3 محرمات سببي، - 2 محرمات نسبي، - 1
به آنها اشاره مي  ت هفت دسته مياين محرما:  محرمات نسبي- 1   :كنيم  باشد كه 
ن، ابتداي اين دسته از- 1 مه   مادر شروع مي  اصول مرد از طريق زنا گردد و تا جدات ادا
بد خواه از جهت مادري يا از جهت پدري  مي   .يا
اشد   فروع مرد مانند دختران، نواسه- 2   .ها تا هر درجة كه به پايين ادامه داشته ب

ا تني چه از طرف پدر باشد چه از طرف مادرخواهران ي ني و ن   .عني خواهر ت
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در(ها    عمه- 4   ).خواهران پ
  ).خواهران مادر(ها    خاله- 5
  . دختران برادر- 6
  )10(. دختران خواهر- 7

لكه موجب  وجه مرد ب بايد متذكر شد كه حرمت نسبي درچوكات حاالت متذكره نه تنها مت
   .گردد  حرمت براي دختران نيز مي

مصاهره - 2   محرمات سببي يا 
ارب طرف ديگر وارد صحنه حقوقي   دراثر ازدواج يك سلسله از ممانعت ين و اق ها بين طرف

وع   شود كه در اصطالح قانون مدني كشور عبارت ازمصاهره مي  مي ين ن اج ا حالل ازدو اشد و ان ب
  .تواند حرمت را از بين برده نمي

اج مطابق ماده  نستان به چهارصنف تقسيم  82 حرمت به سبب ازدو قانون مدني افغا
  :گردد  مي
اشد چه از  كه شامل مادر و جدات زن مي:  اصول زوجه- 1 جهت مادر باشد چه از جهت  ب
  .پدر
پسر مي:  فروع زوجه- 2 ين صنف شامل زوجه، دختر دختر و دختر  ين صورت . گردد  ا در ا

نسته شده كه عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد،  م شرط دا ر آن فروع زوجه حرا در غي
اشد نمي   .ب
و مادر:  زوجات اصول مرد- 3 ز ناحيه پدر    .اين صنف شامل زن پدر و زنان اجداد وي ا
پسر دختر مي:  زوجات فروع مرد- 4 پسر و زوجه    .گردد  شامل زوجه پسر، زوجه پسر 

ا بايد متذكر شد كه حرمت سببي درچوكات حاالت متذكره فوق تنها شامل مرد نمي شد ب
نم نيز مي وجه خا د همين فقرات مت ين اصل درحدو   .گردد  بلكه ا

ارگي( محرمات به اساس رضاع يا - 3   )شيرخو

ا در ا شيردادن تشكيل مي يكي از موضوعات حرمت ر به . دهد  ازدواج رضاعيت ي حرمت 
ه . اساس رضاعيت تنها درممالك اسالمي وجود دارد وق كه حرمت ب به اساس نظرعلماي حق

يه مي  را مجاز پنداشتهاساس رضاع ز پستان يك زن به حيث دا مكد   اند، شيري كه طفل ا
به وجود مي  هاي را خلق مي عيناً انگيزه ر مادر اصلي آن را    .آورد  كند كه شي

همانا نزاكت يم  يل نماي اجتماعي تحل بط  اگر موضوع را از ديدگاه روا هاي اخالقي و  ولي 
به طفل ش است كه بر مبناي آن  زه نمياجتماعي  ر اجا ا  ير خوا ز اقرب دهد تا بايك سلسله ا
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نمايد  به وجود آمده، باعث وجود همچو  نزاكت. ازدواج  اميل  اخالقي در ساحة ف ني و  هاي روا
اي از اشخاص  سلسله و مراتب آن مانند حرمت نسبي است و تنها يك عده. گردد  حرمت مي

ده  است كه مطابق ما استثناء  است قانون مدني 84از اين اصل  ر ذيل    :افغانستان قرا
  . خواهر پسر رضاعي- 1
  . مادر خواهر يا برادر رضاعي- 2
پسر يا دختر رضاعي- 3   . مادر كالن 
  . خواهر برادر رضاعي- 4

براي آن كه حرمت به اساس رضاع مطرح بحث شده بتواند الزم است تايك سلسله از 
  :شرايط به ميان آمده باشد

ر را از- 1 ن مادر يا   طفل شي ول زندگي نوشيده باشدپستا يگر در دوسال ا    )11(.به وسيله د
نموده- 2 به پنج مرتبه تحديد  Ĥخرين دفعات آن را    ) 12(.اند  تعدادي علماي مت

  محرمات موقت: دوم

يشان  ين وجود دارد ا  با اساس محرمات موقت تا زماني كه عامل يا انگيزه ممانعت بين طرف
نمايند به مج نمي اج  ا هم ازدو ين ميتوانند ب نعت از ب اج شكل   ردي كه موجبه مما د، ازدو رو

  .نمايد  صحيح و قانوني را اتخاذ مي
به وجود آمده مي   .تواند  محرمات موقت درحاالت ذيل 

تي كه .  ازدواج با زن شوهردار كه متعلق به شخص ديگر است موقتاً حرام است- 1 درصور
انعي درنكاح شان وج آزاد شود م نكاح شخص مذكور    .ود ندارداز قيد 

دوران - 2 بعد از سپري شدن  ات  ا عده وف اشد ي  زني كه درحال عده باشد، چه عده طالق ب
نعي وجود ندارد   .عدت ما

به طالق ثالثه طالق دهد حق رجوع را ندارد- 3 بعد .  اگر مرد زن خود را  ر اين كه زن  مگ
ا مرد ديگري ازدواج و بعد از مباشرت جنسي از هم جدا شده و  عدت را سپري از ختم عدت ب

  .نمايد
ين دو زن حرام است- 4 نمودن ب : گويد  در زمينه قاعده فقهيي وجود دارد كه مي.  جمع 
اگر« يكي از آن دو را مرد فرض كنيم، ازدواجش با ديگري  جمع بين دو زن حرام است كه 

يست اج دو).  قانون مدني85 ماده 1جز (» حالل ن واج نكاح يك مرد يا ازد خواهر در مثالً ازدو
به مرد حرام است ه،  و عمه يا زن و خال   .با مادر و دختر يا زن 
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ن در ين خويشاوندا اجتماع ا است به خاطر حرمت گذاشتن به آن  عدم  يك نكاح قطع رحم 
است اختالفات منع قرار داده شده    .و جلوگيري از 

ا نسبت دهد ي- 5 به زنش زنا ر و مرد  اشد  ته ب لعان صورت گرف ين زن و شوهر  ه ب ا  هرگا
م  به مرد حرا لعان به عمل آمده و نكاح  ول نكند و آن را ثابت كرده نتواند  نسب فرزند را قب

  .گردد  مي
ن كه زن ادعاي شوهر خود را «:  قانون مدني افغانستان85 ماده 4و هرگاه مطابق جز  مگر آ

ر د، حد قذف ب اج مجدد به زن را كسب مي تكذيب نماي د  وي جاري و عقد ازدو   .»نماي
ر ه- 6  نكاح زن پنجم ب نكاح خود داشته باشد  ه مرد چهارزن را درقيد  ت،  رگا م اس وي حرا

ز زن   .تواند زن ديگر را بگيرد  ها فوت شود يا از مرد جدا شود مرد مي  ولي هرگاه يكي ا
بي نمي- 7 ا ا كت ني ي اي دين آسما است  ازدواج مرد با زن مشرك يا زني كه دار اشد، حرام  . ب

بي نمياما زن مسلمان با مر ركتا بي يا غي ز كتا ن اعم ا ر مسلما نمايد د غي دواج  ين . تواند از ا
ابل ازدواج صورت گرفته مي ن شدن طرف مق   .تواند  حرمت نيز موقت است كه با مسلما

مه دارد   ادا
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  .116 همان، ص - 4 
چ-5 چاپ  ه السنه،  يمي، فق تر محمود ابراه ترجمة دك م ص  دكتر سيد سابق،  ، جلد سو رات سقز تشا ، ات بريز   1391هر ت

  . فرهنگ معين- 6
تشارات سقز جلد -7 بريز ات چهر ت چاپ  يمي فقه السنه  تر محمود ابراه ترجمة دك   1340 ص 3 دكتر سيد سابق، 
جزء چهارم-8 نساً  رة ال سوم، سو   . آية 
م23 آية -9 چهار ة النسĤ جزء سور  ،.  
بدالرشيد - 10 سال تصويري جامع از ازدوا) تريز( ع تهران،  ول،  ، چاپ ا   .41، ص 1381ج در اسالم
رات سقز- 11 تشا بريز ات چهر ت تر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ  جمة دك تر سيد سابق، تر م ص .  دك   .1298جلد سو
  . 1296 همان ص - 12
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ن، سنت اجماع و يبعض ند مانند قرآ تقنين اتفافي هست يع و   از مصادر فقهي اسالمي يا تشر

و بعض ز جمله آنهيقياس،  يكي ا ز آنها اختالفي هستند كه  است ا تشريح، . ا استحسان  جهت 
ن ديده مي به آ اختالفي نياز  ين مصدر  و  توضيح و روشن شدن ا شود تا در مورد آن بحث 

  .تحقيق صورت گيرد
اگر خواننده در بين علما و مذاهب فقهي، حنفي اي  ها به اخذ استحسان شهرت دارند، 

ا ورق مي كتاب ا مي هاي فقهي آنها ر د و آن ر ين عبارت  زن به چشم او ميخواند ا : خورد بسيار 
ين طور است« استحسان ا نا به  است، و ب به قياس اين طور  له حكم بنا در نزد » در اين مسا

ر مي حنفي به شما تعارض با قياس جلي  ها استحسان دليل پنجم شرعي  رود كه در وقت 
ياس خفي است زيرا كه قياس دو نوع است قياس . باشد راجح مي استحسان ق در حقيقت 
استحسان است ترك جلي و  قياس خفي كه قياس جلي در مقابل خفي كه عبارت از 
  .شود گردد و به آن عمل نمي مي

 احسان الرحمن شهاب
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اره او شاگردش امام محمد بن حسن )رح(امام ابوحنيفه   در استحسان تفوق داشت، در ب
شاگردان امام همراي وي در موضوعات قياسي جرو بحث و مناظره : گويد شيباني مي

ت مي ما وق استدالل مي: گفت كه امام مي يكردند، ا د به استحسان  كنم هيچ  من در اين موار
رسد و همگام وي شود كسي از آنها نمي نست به او ب   . )1 (توا
الكي امام مالك ها و حنبلي همچنان م يل هستند،   گفته )رح(ها به حجت بودن استحسان قا

اشد استحسان از ده حصه علم نه حصه آن مي: است   . )2 (ب
ا نمي)رح(عيامام شاف استحسان ر زگوار فوق الذكر  ز او   به خالف ائمه ب پذيرد، و در مورد آن ا

اگر چ اين عبارت مشهورش در كتاب اصول فقه نقل شده  به نام ههاي  له« در كتاب او  » الرسا
كه به استحسان استدالل نمود و آن را به  كسي: كه در اصول فقه تاليف كرده موجود نيست

 قابل يادآوري است كه حقيقت و مرجع )3 (.ديدي را وضع نموده است شريعت ج،كار گرفت
روشن مي ين آنها در مورد استحسان وقتي  ن  اختالف ب گردد كه ماهيت او به بحث و بيا

و ،گرفته شود بنابرآن در اين مقاله و در اثبات احكام شرعي   ماهيت استحسان، صحت بودن ا
  .واهد شدنظريات دانشمندان در موردش بحث و تحقيق خ

استحسان لفظ عربي و مصدر ثالثي مزيد فيه از باب استفعال بوده ثالثي مجرد آن حسن 
لغت به معناي زيبا شمردن چيز و نيكو دانستن آن   . )4(است، در 

لغوي آن بين علما كدام  ن از حيث معناي  استحسا البته در مورد جواز استعمال لفظ 
د، زيرا كه در قرآن كر اهللاختالفي وجود ندار است،  الذين «: فرمايد  مي)ج(يم وارد گرديده 

آناني كه سخنت را مي)5(»يستمعون القول فيتبعون احسنه ا   يعني  ر آن ر شنوند و پيروي نيكت
ك حديث موقوف كه  كنند، همچنان در ديگر آيت مي است، همچنان در ي ها نيز وارد گرديده 

و «: ده است  روايت شده هم وارد گردي)رض(از عبد اهللا بن مسعود لمسلمون حسنا فه ما رآه ا
اهللا حسن . عند     )4(»الخ..

مام  ول ا ين ق به عمل آمده، مانند ا ز آن تذكر  لما نيز ا ئمه مجتهدين و ع اقوال ا همچنان در 
هما«: )رح(شافعي ن تكون ثالثين در  لمتعه ا د آن سامان وامتعه(» استحسن في ا اي كه  در مور

ز طالق دادن داده مي پس ا ين شود مستحسن و نيكو مي براي زن  كه مقدار آن سي  دانم ا
اشد ر به جاي ) درهم ب ن » استحب» «استحسن«و در يك روايت ديگ ين آ است كه در ب آمده 

لفظ  نسبت به لفظ » استحسان«دو لفظ كدام فرق جوهري وجود ندارد عالوه بر آن 
ين مراد موافق فصيح» استحباب« ول او. دباش تر مي تر و همراي تعبير شرع در ا ين ق : و نيز ا
لي ثالثه ايام« لشفيع ا يكو مي ()7(»استحسن ثبوت الشفعه ل ين مستحسن و ن كه حق  دانم ا
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  تشريع و تقنيننقش استحسان در 

د   بمان اقي  و ) شفعه براي شفيع تا سه روز ب استحسان به تمايل نفسي، حكم  همچنان اطالق 
قضاوت طبق هوا و خواهشات نفساني هم شده يعني آن چيزي كه انسان طبق هوا و خواهش 

ز نزد ديگران قبيح به شمار مين ن چي ر چه آ يل دارد اگ ن تما ز  فس خود به آ د، در عدم جوا رو
ن هم بين علما كدام اختالفي وجود ندارد، زيرا كه همة علماي امت  استحسا ين قسم  و منع ا

يل شرعي و ديني گفت ين كه در مورد مسا و  اتفاق نظر دارند بر ا وگو و فتوا دادن طبق هوا 
ين علما در مورد ماهيت و حقيقت )8(.جواز نداردخواهش نفسي   ،اساس و مبناي اختالف در ب

ين علما در مورد ماهيت و حقيقت استحسان اصطالحي  اختالف در ب اساس و مبناي 
گردد سپس تجزيه و  باشد، البته در نخست تعاريف اصطالحي متعددي از آن نقل مي مي

به بعداً  رفت،  اختالف علما در تحليل آن تعاريف صورت خواهد گ تعاريف،  اساس و مبناي اين   
حقيق قرار مي ه مورد بحث و ت ين بحث و تحقيق به نتيجه گيري  اين بار گيرد و در پايان ا

ر  مي است يا حقيقي؟ البته اگ لفظي  استحسان  ين آنها در مورد  ا اختالف در ب رسيم كه آي
ا خالصه كنيم گفته مي ن :  داردتوانيم كه موضوع استحسان سه جهت سخن ر دو جهت آ

ز  است؛ دوم ناجاي استعمال آن از حيث معناي لغوي  رت از  يكي جايز كه عبا اتفاقي هستند 
نمودن طبق هوا و خواهشات نفساني، جهت سوم  تمايل نفسي و حكم  بارت از  بودن كه ع

استحسان است   .اختالفي كه عبارت از معناي اصطالحي 

اصطالحي استحسان   تعاريف 

تقصرعنه عبارتهانه دليل ينقدح « - 1 لمجتهدو     )9(»في نفس ا
ر مي( است كه در نفس و ذهن شخص مجتهد اث ن عبارت از يك دليلي  د و نك استحسا

يل ) باشد تعبير او از آن قاصر مي االي شخص مجتهد تعبير از آن دل ين معنا كه ب يعني به ا
ر نمودن آن قادر نمي سخت و مشكل مي و آشكا اظهار  ز،  اشد، و به ابرا اشد ب ين تعريف . ب البته ا

ين و آن ا ر دارد  اعتراض قرا اگر لفظ  تحت انتقاد و  د » ينقدح«كه  كه در تعريف مذكور وار
يل را،  وع دل ين ن ين مورد كه آيا ا اشد كه شخص مجتهد در ا به اين معنا ب گرديده است كه 

ين د، يا ا ر بدان اشد  دليل حق و صاحب اعتبا كه البته كه آن را فاسد به شمار آرد، شك كننده ب
وسط شك و احتمال ثابت نمي شود،  اين احتمال يك امر مردود است؛ زيرا كه احكام شرعي ت

يل  ين يك دل در واقع مستحق بوده، و ا ين دليل  وت ا ين باشد كه ثب لفظ مذكور ا و اگر معناي 
يل يك  شمار ميه شرعي كه واجب العمل است ب احتمال دوم قبول اين دل رود، البته در 

ا اختالفي وجود نداردموضوع اتف   . )10(قي است كه در بين علما در مورد آن هيچ نوع 
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نمودن از موجب يك قياس به موجب قياس - 2  است از عدول و انتقال   استحسان عبارت 
ول  قويتر باشد، با عبارت از تخصيص قياس است ) معدول عنه(ديگري كه نسبت به قياس ا

اشد او قويتر ب يل كه از    . )11(توسط آن دل
است، و آن اينا تعريف هم تحت اعتراض و انتقاد  ين تعريف جامع همه انواع و  ين  كه ا

و  رآن  به نص كه عبارت از ق استحسان نيست، زيرا كه تعريف متذكره به استحسان  اقسام 
اجماع، عرف و عادت، ضرورت و مصلحت شامل نمي استحسان به    .باشد سنت است، 

است كه يك ش- 3 ين  ين كه حكم كند  استحسان عبارت از ا نمايد از ا تقال  خص عدول و ان
ز  نموده است، عدول و انتقال وي ا ند آن حكمي كه در امثال آن  در يك مسالة خاص به مان
نمايد كه مقتضي  ز جهت يكي دليلي نشات  ن ا ص به خالف آ ين مساله خا اين حكم در ا

ول باشد يل ا     .)12(عدول از دل
تقاد ا اساس تعريف گذشته عدول از عموم اين تعريف هم تحت اعتراض و ان به  ت؛ زيرا كه  س

به نزد حنفي لي كه  د استحسان شمرده شود در حا ين  به تخصيص، از منسوخ به ناسخ باي ها ا
استحسان نيست د : گويند ها مي شافعي. نوع عدول  كه استحسان به اساس تعريف مذكور مور

ز اين جهت كه م يست ا است كه استحسان عبارت ال تعريف مذكور اثاختالف بين علما ن ين 
ندارد از تخصيص دليل مي اختالفي وجود  اشد و در تخصيص نمودن دليل كدام      .)13(ب

يل :  استحسان را چنين تعريف كرده)رح( امام مالك- 4 نمودن به دل است از عمل  عبارت 
بل دليل كلي   .قويتر يا عمل كردن به مصلحت جزئي در مقا

بار استحسان ع اساس اين تعريف  مقابل قياس به  رسل در  به م استدالل  ز تقديم نمودن  ت ا
   )14 (.است

ت،  لي از انتقاد و اعتراض نيس استحسان وجود دارد كه خا همچنان ديگر تعاريف هم براي 
  :به هر حال تعريف جامع و بدون خلل براي آن قرار ذيل است

له  ترجيح قياس خفي به قياس جلي به اساس يك دليل، و استثنا نمودن يك م- 5 سا
ا  ين نوع استثن يل خاص كه مقتضي ا ابه يك دل ا قاعده عامه بن جزئي از مساله كلي و ي

  .)15(باشد

ه مصالح مرسل   فرق استحسان با قياس و 

نمودن يك چيزي  است كه در مورد حكم شرعي آن ) مقيس(قياس كه عبارت از الحاق 
زي كه  ن چي ندارد همراي آ عي آن نص وجود كه در مورد حكم شر) مقيس عليه(نص وجود 

  .دارد
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 از جهت اين كه هر دوي آن رعايت حكم باهم شريك هستند، بنابرآن در اين حالت يك   
يگر همراه همين  واقعه اشد وجود دارد، بعدآً واقعة د اي كه به نص يا اجماع ثابت گرديده ب

و يكجا مي در حكم شرعي ملحق  ر  واقعه  تي كه ه ين جهت كه هر دو واقعه در عل شود از ا
نمودن نبيذ به شراب در  وي آن را در حكم يكجا ميد كند شريك هستند، مانند قياس 

ن وجود دارد اسكار است در هر دوي آ   .تحريم، زيرا كه علت تحريم كه عبارت از 
ن كه عبارت از عدو ن دليلي كه لاستحسا به سبب آ نظير آن   نمودن از حكم يك دليل به 

ر باشد مانند عدول  ز از دليل مذكور قويت م يا قياس به رض خاص، يا قياس خفي ا ز رض عا ا
ين نوع عدو ن و دور بودن آن از ذهن، زيرا كه در ا ز لجهت دقت علت آ  كه عبارت ا

است مراعات مصلحت يا دفع مفسده وجود دارد ا . استحسان  استصناع، ب مانند جواز عقد 
و  وجود آن كه در عقد متذكره معقود عليه در حين عقد معدوم مي به عدم باشد  زي  يع چي ب

ين عقد جهت مراعات مصلحت جايز قرار داده شد   .در شريعت اسالمي جواز ندارد لكن ا
است، لكن شرع  االي آن وصفي است كه براي تشريع حكم مناسب  در مصالح مرسله مدار ب
ك  نمودن قرآن در ي ا قرار داده، مانند جمع  لغ ن را م ر دانسته و نه آ اين وصف را نه معتب

لصديقمصحف در ز ن خالفت ابوبكر ا ن خالفت عثمان)رض(ما   .)رض(و به روايت ديگر در زما
استنباط مي وق چنين واضح و  تشريح ف تي جريان مي از بيان و  اقعا ابد  گردد كه قياس در و ي

ه  اشد، استحسان در آن مسال نظير و مماثل در نص يا اجماع وجود داشته ب كه براي آنها 
نظي جريان مي د كه براي آن  ك نماي اشد جهت ي ز حكم استثنا شده ب له ا اشد لكن اين مسا ر ب

رسله در واقعه تطبيق مي دليل كه مقتضي آن باشد اما مصلحت م شود كه براي آن در شرع  ي 
اقعه در ابتدا ثابت مي ين و   .)16(شود نظير نباشد كه باالي آن قياس گردد بلكه حكم در ا

استحسان   حجت بودن 
وضوع قبالً ين م ين مورد دو نظر متفاوت و در رابطه با ا اجمالي صورت گرفت، در ا ذكر   ت
م  ها و حنبلي ها، مالكي متناقض وجود دارد، حنفي ها به حجت بودن استحسان در اثبات احكا

تشيع به حجت بودن آن قايل )رح(شرعي قايل هستند، امام شافعي هل  ، اهل ظاهر، معتزله و ا
نقل شده اين)رح(هستند، و در مورد آن از امام شافعي ول  نمود در :  ق ن  استحسا كسي كه 
به نام . حقيقت شرع جديدي را به ميان آورد فصل » االم«همچنان در كتاب مشهورش 

نموده است بطال استحسان وضع  ا به خاطر ا ز حجت . مستقل ر خالصه داليل كساني كه ا
نموده نكار    :اند قرار ذيل است بودن استحسان در اثبات احكام شرعي ا



 

 

  1388 » سرطان

 

  77» شماره مسلسل   218

ر  گردد و يا قياس به نص مي يا توسط نص ثابت ميحكم شرعي  - 1  در غي شود، زيرا كه 
همين دو صورت، اثبات نمودن حكم شرعي تشريع و حكم نمودن طبق هوا و خواهش است 

و أن «:  در مورد قبح و ذم حكم نمودن طبق هوا و خواهش چنين فرموده است)ج(و خداوند
بما انزل اهللا و ال تتبع اهواءهم ن )17(»احكم بينهم  ين آنها طبق آ يي در ب  و اين كه حكم نها

هشات آنها پيروي نكني)ج(چيزي كه خداوند   . نازل كرده و از خوا
ر  - 2 نكرده بلكه انتظا اساس استحسان فتوا  اهللا عليه وسلم در هيچ مورد به  اهللا صلي  رسول 

استحسان مي وحي مي اگر  د و  ه دچار خطا نمي كر و )ص(شد، زيرا كه پيامبر نمود هيچگا  از هوا 
در حقيقت منبع سخنان او وحي الهي مي خواهش خود سخن نمي اشد گويد   .ب

ن  - 3 است، بنابر آ لم و جاهل هر دو برابر  اساس استحسان عقل است، و در مورد عقل عا
بود كه براي خود شرع  اگر استحسان جايز قرارداده شود پس براي هر شخص جايز مي

نمايد  . )18(جديدي را وضع 

ل كسانيكه به حجت بودن استحسان در اثبات احكام شرعي قايل هستند خالصه دالي - 4
است  :قرار ذيل 

تن آن ترك كردن عسر - 1 يل گرف ن، حجت و دل به استحسا نمودن  است ) سختي( در عمل 
نيآ(به يسر  به يسر اصل و اساس دين را تشكيل ) سا و ترك نمودن عسر و عمل كردن 

اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم «: رموده است در اين مورد چنين ف)ج(دهد، خداوند مي يريد 
  . براي شما اراده يسر دارد و براي شما اراده عسر ندارد)ج( اهللا)19(»العسر

احسن ما انزل اليكم من ربكم«: )ج(همچنان اين فرموده خداوند نماييد )20(»و اتبعوا   پيروي 
ز دگار شما براي تان نا استاز نيكو ترين آنچيزي كه از طرف پرور   .ل گرديده 

ول عبداهللا بن مسعود  چيزي )21(»الخ...ماآه المسلمون حسناً فهو عنداهللا حسن «)رض(و اين ق
اهللا يكو بداند نزد    . هم نيكو است)ج(كه مسلمانان آن را ن

به آن داليل ثابت مي- 2 ول و اتفاقي هستند،   استحسان  د قب اشد كه حجت بودن آنها مور ب
ا به اثر استحسان ي و   ثابت ميزيرا كه  ه  ز عقد سلم و اجاز استحسان به جوا باشد مانند داللت 

اجازه و عدم  و يا بنوشد، جواز عقد سلم و  عدم فساد روزه كسي كه به فراموشي چيزي بخورد 
ين موارد اثر است استحسان، در ا   .فساد روزه استحساناً ثابت گرديده و مثبت 

ند جواز ويا استحسان به اجماع ثابت مي به ضرورت ثابت ميباشد مان و يا  اع،  با   عقد استصن
ها و چاها پس از افتيدن نجاست در آن، يا به قياس خفي ثابت  شد مانند پاك شدن حوض
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به عرف ثابت ميبا مي   انند ارجاع نمودن قسم شد، يا  به عرف باشد م ت ثابت  ها  به مصلح و يا   ،
ر مشترك مي    .)22(باشد مانند ضامن گردانيدن اجي

   اختالفنتيجه گيري
دست مي ين ادله منكرين استحسان و مثبتين آن چنين نتيجه به  آيد  در صورت مقارنه ب
ين است چنانچه در كتاب يست و يكي از شروط تعارض ا هاي  كه محل اختالف آنها يكي ن

يكي باشد و در  اصول فقه از آن بحث شده، كه محل تعارض ادله متعارض و متناقض بايد 
اختالف تحقق صورت نبودن محل واحد  تعارض، تعارض، تضاد و  براي ادله متناقض و م

و اختالف علما يكي . يابد نمي يعني محل تعارض ادله  است،  در موضوع استحسان همين طور 
نكار مي) رح(نيست، زيرا كه امام شافعي و مبناي  كند و رد مي از آن استحسان ا نمايد كه اساس 

ول به راي و خواهش و  ميل نفسي بدون اعتماد و استناد به دليلي آن محض  عقل، مجرد ق
ين طور استحسان را حنفي ر مي شرعي باشد، و ا نظرانش هم انكا و هم  د  ها  كند و آن را مردو

  : در اين مورد چنين ابراز نظر كرده است) رح(شمارد، امام بزدوي مي
يل دين به) رح(امام ابوحنيفه  خواهش بزرگتر و پرهيزگارتر از آن است كه در مورد مسا

د بدون آن ا نيكو بشمار يد كه آن ر زي عمل نما ن چي به آ و  نفسي فتوا بدهد و يا  كه به صحت 
يم شده باشد د . تاييد آن، دليلي شرعي قا ين علما در مور واقعيت امر اين است كه اختالف ب

است، و به تعبير و اصطالح ارجاع مي لفظي  و  استحسان  گردد و در مورد اصطالح كدام قيد 
نمايد و در مورد آن راي  ي وجود ندارد هر كس ميپابند تواند براي يك چيز اصطالح وضع 

نمايد نظر    . بدهد و ابراز 
به : گويد مي) رح(امام قضال شافعي باشد كه اصول و ادله  اگر مراد از استحسان آن چيزي 
داللت مي يل و حجت  صحت آن  است، زيرا كه دل بل قبول  و و قا كند شكي نيست كه آن نيك

نكار نميب وع استحسان ما ا ين ن ز ا ر  االي آن قايم گرديده، و ا يل هستيم، و اگ ن قا به آ يم و  كن
اشد كه در وهم واقع مي گردد كه عبارت از بد شمردن و نيك  مراد از استحسان آن چيزي ب

ين  نمايد شكي نيست كه ا يل كه باالي آن داللت  زي است بدون كدام حجت و دل شمردن چي
استنوع استحسان ممن يل شدن به آن  غير جايز  لسمعاني. وع بوده و قا بن ا ن ا هم ) رح(همچنا

او مي است،  و ذكر نموده  اگر مراد از استحسان آن را مستحسن  اين مطلب را تشريع  گويدكه 
كه كدام دليل باالي آن داللت كند پس به  داند و نفس او به طرد آن ميل دارد بدون آن مي

ين نوع است و طور قطع و يقين ا ه اين نوع استحسان هيچ يكي از علما  و ب ن باطل است،  حسا
دانشمندان قايل نيست، و اگر مراد از استحسان عدول و انتقال نمودن از يك دليل به دليل 
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بعداً نامبرده   ول است،  ه اتفاق همه علما قابل قب وع استحسان ب ين ن قويتر از آن باشد پس ا
نشمن ين علما و دا اختالف ب لفظي و غير حقيقي تذكر داده كه  د استحسان  دان در مور

  .  )23(است
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يه پيرامون قانون هاي  كنفرانس مطبوعاتي وزير عدل

ي، احوال شخصيه اهل تشيع، محو خشونت هاي همگان رسانه
يه زنان و تشكيل و صالحيت كميسيون مستقل نظارت بر  عل
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اتي كـه روز چهارشـنبه             رانس مطبوـع وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، طـي يـك كنـف
دت     در وزارت عدليه برگزار شد، در مورد چهار قـانون مهمـي     1388 سرطان   17 كـه پـس از ـم

ات ارايـه نمـوده و      زمان زياد طوالني آماده شده است، به خبرنگاران و رسانه  ـاني معلوـم هاي همگ
  .در پايان به سواالت خبرنگاران پاسخ داد

  : اين قوانين عبارتند از
  هاي همگاني؛  قانون رسانه -
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 ان؛قانون تشكيل و صالحيت كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي افغانست -

 قانون احوال شخصيه اهل تشيع؛ و -

 .قانون منع خشونت عليه زن -

ه جمهـوري اسـالمي افغانـستان را در         به خاطر اهميت موضوع، متن كامل سخنان وزيـر عدلـي
  :داريم اين كنفرانس مطبوعاتي خدمت خوانندگان عزيز تقديم مي

راي      اين چهار قانون به موضوعاتي مهم ارتباط دارد و از طرف ديگـر قـوان    يني هـستند كـه ـب
ـه مراحلـي         ار بـوده و فعـال ب مدت زيادي حد اقل يك تا دو سال  در پارلمان و حكومت تحت ـك

  . شود نتايج آن را اعالم كنيم رسيده كه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي همگاني قانون رسانه

طرح اين قانون حد اقل چهار سال پيش از طرف حكومت تهيه شده و بـه شـوراي ملـي ارايـه       
رار نداشـته و    يالبته قابل يادآوري است كه در اين موضوع ما در يـك خـال     . ه بود شد  قـانوني ـق

 وقتي اداره موقت تشكيل شد، يكي از اولـين قـوانيني از طـرف حكومـت بـه      81در سال   . نداريم
ـالي و انتخابـات رياسـت    . تصويب رسيد قانون مطبوعات بود      بعد از سپري شدن دوره دولت انتق

ـصويب شـد     مطبوعات با تغييراتي به نام قانون رسانه  جمهوري، قانون  بعـد از آن هـم طـي    . هـا ت
ـانه       جلسات و كنفرانس   ـانون رس اط بـا ق شنهادهايي در ارتـب ـا مطـرح شـد     هايي، پـي در زمـان  (ه
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ديل     ) جناب آقاي سيد مخدوم رهين وزير قبلي اطالعات و فرهنگ      ـار دوم تـع انون بـراي ب اين ـق
ادي      . ان به پارلمـان فرسـتاده شـد   گرديد و با تاييد شوراي وزير   از آن زمـان تـا حـاال مـدت زـي

سي   . اين قانون براي مدتي در پارلمـان بـود تـا در آجنـدا قـرار گرفـت      . گذرد  مي و نهايتـاً در وـل
ـه شـد       در . جرگه و مشرانو جرگه به تصويب رسيد و براي توشيح خدمت رياسـت جمهـوري اراي

ه از       آن زمان موادي در اين قانون بود كه سـواال       تي و ابهامـاتي در مـورد آنهـا وجـود داشـت ـك
  . طرف رييس جمهور اين قانون با ذكر داليل به شوراي ملي مسترد شد

ـن صـالحيت را دارد كـه يـك             ـستان اي  از آنجايي كه  ولسي جرگه مطابق قانون اساسـي افغان
ـه در كنـا  . قانون مسترد شده را با دو ثلث آرا دوباره به تصويب برساند  ـانون   ولسي جرگ د ق ر چـن

ـن قـانون دوبـاره بـه     . هاي همگاني را نيز با دو ثلث آرا دوباره تصويب نمود    قانون رسانه  ،ديگر اي
يس     قانوني كه با دو ثلث آرا تصويب مي   . حكومت آمد  ه توشـيح رـي شود نافذ است و احتياجي ـب
ض بـود  و  ولي از آنجا كه اعضاي ولسي جرگه به آن موارد مهمي كـه مـورد اعتـرا      . جمهور ندارد 

ـه و دقـت كـافي نكـرده بـود،           امكان داشت با قانون اساسي كشور در تعارض داشـته باشـد، توج
  .اين قانون به ستره محكمه ارايه شد

ـستان مطابقـت              ـانون اساسـي افغان ا ق ـن اسـت ـب منظور از مهم بودن مواردي اسـت كـه ممك
زي   .  ديگري اسـت كه در همه موارد نظريات متفاوتي وجود دارد بحث    اين. نداشته باشد  هـر چـي

هـر چنـد ديگـران ممكـن اسـت      . را كه قوه مقننه تصويب كند بايد همه به آن احترام بگـذاريم    
ـارض         . نظريات متفاوتي هم داشته باشند   ا قـانون اساسـي در تع ـي موضـوعي باشـد كـه ـب اما وقت

. ر اسـت قرار گيرد، ديگر از صالحيت رييس جمهور، پارلمان، قوه قضاييه و هر كسي ديگـر بـاالت     
ـستند كـه             ـام قـواي سـه گانـه ملـزم ه وانين اسـت و تم قانون اساسي قانون مادر و فوق تمام ـق

  . مطابق اين قانون عمل نموده و احكام آن را رعايت كنيم
ايـن نظـر وجـود داشـت كـه ممكـن اسـت        . در كنار نظرياتي مطرح، يك مورد خيلي مهم بود  

ـستان    121ر اسـاس مـاده   بـ . اين ماده با قانون اساسي تعارض داشته باشـد   ـانون اساسـي افغان  ق
ـه بررسـي كنـد و نظـر بدهـد كـه آيـا ايـن              اين مورد به ستره محكمه راجع شد تا سـتره محكم

  . مورد مطابق قانون اساسي است يا مغاير قانون اساسي آن
گويد كه بررسي مطابقـت قـوانين، فـرامين تقنينـي، معاهـدات        قانون اساسي مي  121در ماده   
المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اسـاس تقاضـاي حكومـت يـا محـاكم از       اي بين ه  و ميثاق 
ـي     صالحيت ـه م ـن صـالحيت را  دارد كـه اگـر        . باشـد  هاي ستره محكم يعنـي سـتره محكمـه اي
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اده قـانون نظـر بدهـد،          حكومت از ستره محكمه بخواهد و تقاضا كند كه درباره مطابقت يـك ـم
  . رد كه نظر خود را ارايه كندستره محكمه اين صالحيت را دا

ه داشـتند ارايـه كـرد         ـل و اسـنادي ـك . ستره محكمه در اوايل بهار امسال، نظر خود را بـا دالي
انون بـا قـانون اساسـي                   ن ـق نظر ستره محكمه ايـن بـود كـه يـك بخـش از مـاده سـيزدهم اـي

ـصله خـود را     صـادر كـرد   افغانستان مغايرت دارد و لذا ستره محكمه به حيث يك قرار قضايي في
ـيش نامـه         . كه اين مورد با قانون اساسي مغايرت دارد   ه پ ـاس اخيـرا حـدود يـك هفـت بـدين اس

د      ـانون       . رييس جمهور بـه وزارت عدليـه مواصـلت ورزـي ه ق ه هـدايت داده شـده ـك ـن ناـم در اي
  . هاي همگاني با ضميمه قرار قضايي ستره محكمه نشر شود رسانه

ع اسـت       . فعال ما اين قانون را تحت نشر داريم  ـه شـدن،  آمـاده شـدن بـراي طـب . در حال تهي
ـميمه             ـا ض صويب رسـانده، ب ـستان بـه ـت ـان افغان ـكلي كـه پارلم متن كامل اين قانون به همان ش

ي       ـشر ـم مطـابق نظريـه   . شـود  نظريه ستره محكمه در مورد يك بخش از ماده سـيزدهم، بـاهم ن
ـايرت بـا قـانون اساسـي     ستره محكمه و قرار قضايي آنها، بخشي از ماده سـيزدهم بـه خـاط         ر مغ

  . شود اما بقيه موارد، نافذ و قابل تطبيق است و نشر مي. افغانستان، قابل تطبيق نيست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون تشكيل و صالحيت كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي افغانستان

ه شـ         ه خـاطر   . دطرح اين قانون نيز در اولين سال كاري شوراي ملي، از طرف حكومـت تهـي ـب
ـي         ـه يـك نهـادي كـه       اهميت موضوع كه يـك موضـوع اسـتراتيژيك اسـت و مربـوط م شـود ب

ـانون در وزارت            ـن ق ه اي ـان، طـرح اولـي ـسيار مهـم دارد، در سـال اول تـشكيل پارلم صـالحيت ب
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ـل بـه پارلمـان فرسـتاده            عدليه تهيه شد، از طرف شوراي وزيران به تاييـد رسـيد، و خيلـي عاج
  .وقت زيادي طول كشيد تا به مرحله فعلي برسدولي متاسفانه . شد

ايـن قـانون هـم از    . هـاي همگـاني دارد   اين قانون نيز تقريباً سرنوشت مشابهي با قانون رسانه     
ـصويب شـد    راي توشـيح خـدمت ريـيس جمهـور      . طرف ولسي جرگه با تغييرات و تعديالتي ت ـب

اره ريـيس جمهـور بـه      كه بعضي از مواد اين قانون مشكل دا به خاطر اين  . فرستاده شد  شـت دوـب
و . ولسي جرگه بار ديگر بـا دو ثلـث آرا مجـدداً ايـن قـانون را تاييـد كـرد        . پارلمان مسترد كرد  

  . دوباره خدمت رييس جمهور فرستاده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـانون         . در اين قانون هم يك مورد مشكل داشـت    ه آنهـم امكـان مطابقـت يـا مغـايرت بـا ق ـك
ـانون     . ن قانون هم به ستره محكمه فرستاده شدبدين جهت اي  . اساسي بود  ن ق ـتره محكمـه اـي س

ك سـند       را با قانون رسانه    ها يكجا مطالعه كرد و نظريات آنها هم در هـر دو مـورد يكجـا و در ـي
  . به نام قرار قضايي فرستاده شد

در اين مورد نيز ستره محكمه قرار قضايي خود را صادر كرده كه اين مـورد بـا قـانون اساسـي       
ـي وظيفـه     . افغانستان مغايرت دارد   آن مورد عبارت از اين است كه صالحيت تفسير قـانون اساس

ا در  . هـاي سـتره محكمـه اسـت     كيست؟ نظر اين است كه تفسير قانون اساسي از صـالحيت       اـم
ـي بـه                   سير قـانون اساس د شـده بـود، صـالحيت تـف ـه تايـي ـسي جرگ ـه از طـرف ول اين قانون ك

ـانون     . اسي افغانستان داده شده بودكميسيون نظارت از قانون اس    ن ق ـين موضـوع اـي به خاطر هم
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به ستره محكمه فرستاده شد و آنها قرار خود را صادر كردنـد كـه ايـن مـورد بـا قـانون اساسـي           
ــسير قــانون اساســي از صـالحيت  . مغـايرت  دارد  ــن   يعنــي تف ــه اســت و اي هــاي ســتره محكم

ـه بـر تطبيـق قـانون اساسـي       كميسيون همان طوري كه از نامش پيدا است كميسيون    ي اسـت ك
ـي را تفـسير كنـد       ورد    . افغانستان نظارت دارد، نه كميسيوني كه قانون اساس بنـابراين فعـال در ـم

اين قانون هم هدايت رسمي رييس جمهور بـه وزارت عدليـه هفتـه گذشـته مواصـلت كـرد كـه         
يعنـي ايـن   . نـشر شـود  ها ولي با قرار قضايي ستره محكمه يكجـا   اين قانون هم مثل قانون رسانه   

ه مغـاير       قرار قضايي هم در اول قانون چاپ مي      ـتره محكمـه نظـر داده ـك شود و مواردي را كه س
  . قانون اساسي است، قابل تطبيق نيست

  قانون احوال شخصيه اهل تشيع

ـه اسـت       ـار سـال    . اين قانون هم حداقل سه سال را در بـر گرفت  از طـرف  1386بـار اول در به
ـستان گذشـته    . و به پارلمان فرستاده شدحكومت تهيه شده      ـا زم مدت زيادي در پارلمان بود ت

ر اسـاس       . از سوي ولسي جرگه و مشرانو جرگه تصويب شد    انون را ـب ن ـق ز اـي رييس جمهـور نـي
ـيح ريـيس جمهـور سـواالت، اعتراضـات، انتقـادات و        . تصويب پارلمان توشيح كـرد    بعـد از توش

ـاريخ  نظرياتي مختلفي مطرح شد كه در نتيجه،    ـل  18 رييس جمهور در ت ر اسـاس   1388 حم  ـب
ـشنهادات قـانون احـوال             ـن پي ـاخت تـا بـر اسـاس اي يك حكم رسما وزارت عدليه را موظـف س

ـانون       . شخصيه را بازنگري كند  ـازنگري و تعـديل ق ر ب ي ـب و تا امروز، از حكم رييس جمهـور مبـن
ـه الزم بـو    . دقيقا سه ماه سپري شده است   د از طـرف وزارت عدليـه   طي اين سه مـاه كارهـايي ك

اده دارد       .  انجام شد  البته تعديل يك قانون و آنهم قانون بزرگي كه بـيش از دو صـد و پنجـاه ـم
ـي    هاي گسترده  و نظريات و بحث    وانيم در يك ه بـت  دو -اي پيرامون آن مطرح است، كاري نبود ـك

  . اين كار نيازمند دقت بيشتري بود. هفته و يا يك ماه انجام بدهيم

ه آن را يـادآوري              طي اي  ـانون انجـام داديـم كـه خالـص ـن ق ادي روي اي ن سه ماه كارهاي زـي
   :كنم مي

ادات و اعتراضـات      اول مشوره : مرحله اول  ات و انتـق ها و جلسات متعدد براي جمـع آوري نظرـي
ـستان،               ـشر افغان ستان، كميـسيون مـستقل حقـوق ب ـبكه زنـان افغاـن مطرح، با نهادهاي مدني، ش

زار شـده          بعضي از اساتيد حق    ـصوص برـگ ـه در ايـن خ ـضي سـمينارهايي ك وق و مراكز علمـي، بع
ـانون             ن ق الي كاتـب در مـورد اـي ه از طـرف موسـسه تحـصيالت ـع بود، به خصوص سميناري ـك

همچنين قوانين احوال شخصيه كـشورهاي اسـالمي مطالعـه شـد     . برگزار شده بود صورت گرفت     
يم كـه ديگـر كـشورهاي اسـالمي در ايـن       كه تعداد زيادي از آنها را شخصاً مرور كـردم تـا بب    يـن
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چون در همه جـا در كـشورهاي اسـالمي قـانون احـوال شخـصيه       . مورد خاص چه احكامي دارند   
در همـه جـا احـوال شخـصيه مطـابق فقـه       . مطابق فقه است، افغانستان نيز از آنها مستثنا نيست 

  . و باورهايي است كه مردم يك كشور دارند
وارد      در اين مرحله به طور رسمي  ـي  نظريـات را در ـم  بيش از دو صد صـفحه تحريـري و كتب
زارش و نوشـته در      اي از ده در كنار آن بخش عمده. مختلف اين قانون ثبت كرديم    ه، ـگ هـا مقاـل

  . گرديد، مطالعه شد هاي مختلف كه هر روز ارايه مي مطبوعات و سايت
رور     ما بر اساس اين پيشنهادات و نظريات متن قانون را   : مرحله دوم  ار ـم  از اول تـا اخيـر يكـب

  .موارد مختلفي يادداشت و طرح اوليه تعديل تهيه شد. كرديم
ـن موضـوع ارتبـاط            : مرحله سوم  ا اي ـساني كـه ـب ـا ك ديالت ب پس از تهيه طرح، روي مـتن تـع

ـي از خـانم   . داشتند، از نزديك بحث كرديم و نظريات شان را گرفتيم   هـا، نهادهـايي كـه     بـا جمع
ب جلـسات صـورت گرفـت و در       نام برده شد، و ش    ماري از اساتيد موسسه تحـصيالت عـالي كاـت

ـستان، و در راس آنهـا جنـاب آيـت اهللا         ـيعه افغان كنار اينها با جمعي از علما، مخصوصاً علمـاي ش
بيـنم كـه بـه عنـوان نظـر شخـصي خـود و         اينجـا الزم مـي  . محسني جلسات متواتري داشـتيم    

ه از ت   ا مخـالف در ايـن          همچنين وزارت عدليه ابراز كنم ـك ـساني كـه بـه حيـث موافـق ـي مـام ك
توانـد   ها و نقـدها مـي   و اين بحث. كنيم ارتباط نظر دادند و بحث و نقد كردند تقدير و تشكر مي     

ـه مـا د     . كنـد براي رفع نواقص و غنامندي يك قانون كمك     ر وزارت شـما در جريـان هـستيد ك
ه حيـث م      عدليه از روز اول كه بحث      ـعي ـب ق و     ها شـروع شـد، موض ـا مخـالف و رد مواـف ـق ي واف

ه تاييـد        . مخالف نداشتيم  اين كار ما نيست كه وقتي يك بحث در جامعه مطرح شـود مـا هـم ـب
ـتفاده     ما بايد بشنويم و بعد از ارزيابي و بررسي از نقطـه . يا رد آن موضع بگيريم      هـاي مثبـت اس

  . كنيم
ه حيـث    . در اين مرحله موافقه نسبي و شايد تا نود درصد به دست آمد    و  تمام مواردي كـه ـب

  . موارد مهم و مورد اعتراض مطرح بود به يك شكل مناسب تعديل شده است
ـي مـوارد زيـاد بـوده كـه          در  مجموع بعضي تصحيح    هاي شكلي، ادبـي و از نظـر مـسايل امالي
ورد     . قابل مطرح كردن نيست    اد ـم زي در حـدود هفـت آنجايي كه به اصل محتوا ارتباط دارد چـي

 4.  ماده به طور كلي حـذف شـده اسـت   17 مورد بدين صورت است كه در حدود    70اين  . است
.  ماده ديگر در تعديل جديـد حـذف شـده اسـت    13چهار ماده آن در ولسي جرگه حذف شده و   

اده حـذف شـده اسـت     30در حدود     مـورد همـراه بـا ايـزاد     20.  مورد جمالت و فقرات يـك ـم
  . شود تاد مورد ميتعديل شده است، كه جمعاً چيزي در حدود هف
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صويب شـده بـود            ـي در پارلمـان مطـرح و ـت ه در مرحلـه قبل  252اصل اين قانون به شكلي ـك
ـافه شـده فعـال داراي       ماده و بعضي مـاده 17ماده بود و با حذف       اده اسـت  236هـاي اض در .  ـم

ـم در    . ميان آنها مواردي كه خيلي مهم بود مواردي است كه مورد اعتراض بـود       چنـد مـورد مه
ـل بـه           مورد ـسايلي از ايـن قبي ـضانت و م ـط و حقـوق زوج و زوجـه و نفقـه و ح  نكاح، طالق، رواب

ن تعـديالت دو شـنبه گذشـته طـرح       . طور صد في صد با تفاهم و توافق تعديل شده است      بـا اـي
ـصيل بحـث شـد   . تعديل به شوراي وزيران ارايه شد  واد مهـم   . در شوراي وزيران، اين بار به تف ـم

شتر بحـث و بررسـي شـود            كلم. را قرائت كرديم   ا بـا دقـت بـي ـه جملـه ـت ه ب . ه به كلمـه و جمـل
ه شـد      ـه در نظـر گرفـت ران     . نظرياتي هم در شوراي وزيران بود ك و نهايتـاً از طـرف شـوراي وزـي

  . تاييد شد
ـي نـدارد            ـشكل خاص ـن قـانون فعـال كـدام م ـه قـانون يـك    . روي اين جهت از نظر مـا اي البت

ـانوني     . كند است كه انسان آن را تنظيم مياي از الفاظ، جمالت، مواد     مجموعه دون شـك هـر ق ـب
  . ممكن است خالي از ضعف و نقص نباشد و بدين جهت در هر قانوني راه تعديل  باز است

  قانون منع خشونت عليه زن
ـالش          در سال  هـاي   هـاي اخيـر موضـوع خـشونت عليـه زن يكـي از موضـوعات عمـده و  از چ

ـن ارتبـاط از طـرف     . ر افغانستان بـوده اسـت  اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و قضايي د      د در اي و باـي
البته ايـن بحـث ديگـري    .حكومت و مردم افغانستان، نهادهاي مدني واقعاً اقداماتي صورت بگيرد  

داماتي بايـد صـورت بگيـرد           ـي يكـي از   . است  كه خشونت چه عوامل و داليلي دارد و چـه اـق ول
ـساله قـا      د انجـام      . نون اسـت مسايلي كه به اين موضوع ارتبـاط دارد م ه باـي يكـي از كارهـايي ـك
ه غيـر از  قـوانين      . بدهيم در رابطه مسايل حقوقي و قانوني قضيه است   در ارتباط بـا خـشونت، ـب

ـه ديگـر، قـانون خاصـي                 انون جـزا، و قـوانين مربوط عمومي افغانستان ماننـد قـانون اساسـي، ـق
  .نداشتيم و  قوانين عمومي جوابگوي اين مساله نبود

ـه   مـسوده . شـود  و سال است كه در اين موضوع فكر مـي    حداقل د  اي كـه تهيـه شـد     هـاي اولي
از نهادهـاي مختلـف   . مرحله مشوره و نظر خواهي وقت زيـادي را گرفـت  . نواقص زيادي داشت  

ه شـد            ستان گذشـته تهـي و . نظريات شان را جمع آوري كرديم و نهايتاً مـسوده جديـدي در زـم
نماينـدگان  . هـاي در وزارت عدليـه شـروع شـد     ا و مشورهه روي اين مسوده جلسات و نظرخواهي 

انون را از جوانـب           ك كـرده و ايـن ـق نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي در اين جلسات اشترا
  . مختلف بررسي كردند
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عدليه پيرامون قانونكنفرانس مطبوعاتي وزير    ...هاي  

ـشتر از          ـسيار      44متن اين قانون گرچه كوتاه است و شايد بي  مـاده نباشـد امـا محتـواي آن ب
وارد   . ونت عليه زن يك جرم پنداشته شـده در اين قانون اصل خش   . مهم است  ه دوم ـم در مرحـل

ـم در     22. و مصاديق خشونت تعريف شده است       مورد مطابق با شـرايطي كـه در افغانـستان داري
  . هاي عمده خشونت در افغانستان است ست شده كه مصداقييك ماده ل

ورد  22 بـه  در بخش ديگري از اين قانون فصلي خاصي است به نام احكام جزايي كـه راجـع     ـم
ـست و دو گانـه      . بيني شده است   احكام جزايي پيش   ـي از اعمـال بي يعني وقتي كسي مرتكـب يك

ـه مطـابق ايـن قـانون جـزا تعيـين كـرده و            مي شود بايد تحت تعقيب عدلي قرار بگيرد و محكم
ا حـبس        . فيصله صادر كنـد   ـضي مـوارد از اعـدام گرفتـه ـت دت     ايـن جزاهـا در بع اه ـم هـاي كوـت

  . ه استبيني شد پيش
ه  و          ران گرفـت اين قانون هم با توجه به تقاضاها و اهميتي كه داشـت در آژنـداي شـوراي وزـي

اين قانون از نظر حكومت نهايي است و مـورد تاييـد قـرار گرفتـه     . روي آن به تفصيل بحث شد     
  . است

صويب و   . در ارتباط با همه قوانين چيزي كه مهم است مرحله تطبيق قانون اسـت   دوين و ـت ـت
رد   نتقادات كار آساني است و مي ا صويب ـك ـه كـه    . شود به آساني يك قانون را تعديل و ـت امـا آنچ

ـه تطبيـق قـانون اسـت      در افغانستان بدون شك از چالش   . هاي عمده دولت و مردم اسـت مرحل
هـاي قـضايي و    رسـانيم در همـان حـد بايـد حكومـت و ارگـان       وقتي ما قانوني را به تصويب مي     

راي      امنيتي اين توان،    ـق كننـد و مـردم نيـز ـب ظرفيت و آمادگي را داشته باشد تا قانون را تطبي
ـاري كننـد     د، تمـام         . تطبيق اين قانون همك ـفحه كاغـذ بماـن شود، روي ص ق ـن اگـر قـانوني تطبـي

  . كه انجام شده هيچ تاثيري نداردكارهايي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 

ـصيه اهـل      تعـديالت، حـذف و ايـزاد د   ،س جمهوري اسالمي افغانـستان    يير ر قـانون احـوال شخ
ع خـشو      ـي فـرامين تقنينـي جداگانـه    را ت عليـه زن  نتشيع و قـانون مـن  28اي، روز يكـشنبه   ط

  .نمودتوشيح  1388سرطان 
شاي شـوراي وزيـران،        قـانون احـوال    به اساس معلومات رياسـت عمـومي اداره امـور و داراالـن

ـماره           صوبه ش ـه بـه اسـاس ـم و 19 مـورخ  114شخصيه اهل تـشيع ك ولـسي جرگـه و   1387 دـل
صويب وبـه موجـب      1387 دلو4 مورخ 102مصوبه شماره   ي ـت فرمـان   مـشرانوجرگه شـوراي مـل

 18مـورخ   405  توشيح گرديده بود بـا صـدور حكـم شـماره    1387حوت 29مورخ  173 شماره
د از سـه مـاه         رياست جمهوري اسالمي افغانستان1388حمل   مورد بـازنگري قـرار گرفـت و بـع
شور          فشرده حقوقدانا  كار ن و مشوره با علماي جيد، نهـاد هـاي مـدني، حقـوقي و اهـل خبـره ـك

انون مـذكور بـه جلـسه شـوراي وزيـران جمهـوري              تعديالت، ـي مـواد ـق حـذف و ايـزاد در برخ
  .اسالمي افغانستان ارايه گرديد

تغييرات پيشنهادي در قانون احوال شخصيه اهل تشيع همراه بـا قـانون منـع خـشونت عليـه       
ـماره    44صل و  ف4زن به داخل     صوبه ش  شـوراي  1388سـرطان  15 مـورخ  16 ماده براسـاس ـم

 توشيح گرديد

قانون احوال شخصيه اهل تشيع     

  ت عليـه زن نو قانون منع خـشو   



 

 

  

231  
 

منع خشونت .قانون احوال شخصيه اهل تشيع و قانون  . .  

ـ وزيران جمهوري اسالمي افغانستان تا        ـي مـورد توشـيح ر   روز يـك شـنبه   د و يي س جمهـوري  ي
  .اسالمي افغانستان قرار گرفت

امور پارلماني موظف گرديدند تا فـرامين متـذكره    دولت در وزير در اين فرامين وزير عدليه و     
  .دينارايه نما فرامين اين ن جلسه شوراي ملي بعد از تاريخ صدور را در اولي

ـانون            ستان پـس از توشـيح ايـن دو ق آقاي سرور  دانش وزير عدليه جمهـوري اسـالمي افغاـن
ـل وجـود داشـت، از            توسط رييس جمهوري گفت كه در سطح كشور به اين دو قـانون نيـاز عاج

از عاجـل      يك سو در شرايطي بوديم كه به قانون احوال شخـص    يه، خـصوصاً در محـاكم كـشور نـي
ه از          ـشكالتي ـك شور و م ان در ـك ه زـن ـشونت علـي بود و از سوي ديگر با توجه به آمار افـزايش خ
ـانون         ـه زودتـر ايـن دو ق ا هـر چ اين جهت متوجه قشر عظيمي از شهروندان بود، ضرورت بود ـت

  . ح شود قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان توشي79در مطابقت با ماده 
ـي  : ماده هفتادونهم قانون اساسي كشور مي گويـد    سي      حكومـت م ل وـل ت تعطـي د در حاـل تواـن

ـه و امـور مـالي، فـرامين               ه بودج جرگه در صورت ضرورت عاجـل، بـه اسـتثناي امـور مربـوط ـب
انون را حـايز مـي       . تقنيني را ترتيب كند   فرامين تقنيني بعد از توشيح ريـيس جمهـور حكـم ـق

ـه آن     30ي بايد در خالل    فرامين تقنين . شود ي ب ـسه شـوراي مـل  روز از تاريخ انعقاد نخستين جل
  . تقديم شود

ـيعيان افغانـستان و             ـه ش شيع را ب وزير عدليه تصويب و توشيح قانون احوال شخـصيه اهـل ـت
ـار اميـدواري نمـود           قانون محو خشونت عليه زن را به تمام زنان افغانستان تبريك گفـت و اظه

سايل مربـوط بـه احـوال شخـصيه و همچنـين        كه با توشيح اين دو       ـل و ـم قانون در حقوق فامي
  . حقوق زنان، هر چه بيشتر زمينه حاكميت قانون فراهم شود

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 

ــروز تحـت رياســت حامـدكرزي ر      ـسه نـوبتي شــوراي وزيـران ام ــجل يس جمهـوري اســالمي  ي
  .افغانستان در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري داير گرديد

ـل تـشيع و طـرح قـانون منـع           جلـسه،    آژنـداي طبق    ـصيه اه بـازنگري درقـانون احـوال شخ
ه        ـه زن توسـط وزيـر عدلـي ـسه خشونت علي قـانون احـوال   . مطـرح شـد  شـوراي وزيـران    در جل

ـصوبه شـماره        ه اسـاس م ورخ  114شخصيه اهل تشيع كه ـب  ولـسي جرگـه و   1387 / 11 /19 ـم
صويب و توسـط فرمـان شــماره      مــشرانوجرگه4/11/1387 مـورخ  102مـصوبه شـماره     173ـت

ده گـان        1387/ 29/12مورخ    رياست جمهوري توشيح گرديده بود در نتيجـه اعتراضـات نمايـن
ـضي از مـواد آن بـاالثر حكـم شـماره       قشر زنان و نهاد   ورخ  405هاي جامعه مدني كشور در بع  ـم

ك ارگـا      18/1/1388 ربط    ن رياست جمهوري اسالمي افغانستان، قانون متذكره به اشترا هـاي ذـي
ـستان، علمـاي           دولتي نماينده گان زنان،    ه حقوقـدانان افغان جامعـه مـدني، حقـوق بـشر، اتحادـي

ـ         ديني، وقي  - علمـي اتمتنفذين و روحانيون كشور در انستيتوت امـور قانونگـذاري و تحقيق  حـق
ـه همـه جانبـه قـرار        دقيق و مطالع ـازنگري، ـت ت كـه در   وزارت عدليه مجدداً مورد ب نتيجـه   گرـف

واد ديگـر آن تعـديل و يـا ايـزاد گرديـده       و زده ماده قانون متذكره حذف  دوا رات و ـم ، بعضي فـق
  .يد به شوراي وزيران ارايه شديجهت تا

 را تاييد كرد

قانون احوال شخصيه اهل تشيع و 

 طرح قانون منع خشونت عليه زنان 

 شوراي وزيران  
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و قانون هل تشيع  وزيران قانون احوال شخصيه ا   ...شوراي 

زاد قـانون احـوال شخـصيه       شوراي وزيران بعد     از بحث همه جانبه روي تعديالت، حـذف و اـي
  . يد قراردادي مورد تا133 ماده 3اهل تشيع را با حذف فقره 

ه  طرح قانون منع خشونت عليه زن توسط وزير عدليه به جلـسه     متعاقباً ـا در نظـر   . شـد اراـي  ب
ه جـرايم            ه از ناحـي شكالتي كـه جامـع داشت حكم مندرج ماده سوم قانون اساسي افغانستان و ـم

ب دردناك روز افزون مواجه گرديده است، طرح اين قانون بـا دقـت   يخشونت عليه زنان به مصا     
ـان و ارگـان  تمام به اشتراك نماينـد   ـاي ذيـربط دولتـي، پـوهن     ه گ ي حقـوق وعلـوم سياسـي    زه

ـشافي ملـل              ه حقوقـدانان، انجمـن مـستقل وكـالي مـدافع، صـندوق انك ـل، اتحادـي پوهنتون كاب
ان در     متحد براي زنان، مركز رشد استعداد   ـستيتوت امـور    هاي زنان افغـان و شـبكه زنـان افـغ ان

ـي، حقـوقي وزارت عدل    ـه بنـابر اهميـت موضـوع و سـازگاري آن بـا       قانونگذاري و تحقيقات علم ي
ه قرارگرفتـه اسـت، در        ينه اشريعت اسالمي از سه سال ب   ات همـه جانـب ايـن   سـو مـورد تحقيـق

 براي مـوارد خـشونت   يقانون موارد خشونت عليه زن تثبيت و رعايت اصل تناسب جرم و جزا     
ا تطبيـق    بيني شده و شفافيت مراحل تعقيب عدلي نيز در نظـر گرفتـه شـده اسـت          پيش  كـه ـب

ص     يياحكام آن جلو نارسا    ـه شـده، ـم ان گرفت ونيت وهاي كنوني حقوقي در پرتو حقوق مشروع زـن
  .و حمايت زنان در روشني شريعت اسالمي فراهم گرديده است

ـع خـشونت عليـه زن را       شوراي وزيران بعد   انون من از بحث همه جانبه روي مواد آن طـرح ـق
 وزارت عدليه را موظـف نمـود تـا طبـق     ،داده د قرارييد تابا يك سلسله تغييرات و تعديالت مور  

ـاده    ييتذكر جلسه با ورود تصحيحات الزم قوانين متذكره را نهـا    ـق صـراحت م ـانون  79 و طب  ق
رض توشـيح            اساسي جمهوري اسالمي افغانستان فرمان تقنيني قـوانين متـذكره را ترتيـب و ـغ

  .به رياست جمهوري اسالمي افغانستان ارايه نمايد



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ـالي     ويژه كمكمفتشنرال آرنولد فيلدز سر   ج االت متحـده امريكـا    هـاي م راي بازسـازي   اـي ـب
ه جمهـوري اسـالمي افغانـستان، روز سـه شـنبه           افغانستا  23ن با آقاي سرور دانـش وزيـر عدلـي
  . وگو نمود  در محل وزارت عدليه ديدار و گفت1388سرطان 

ان داشـت و گفـت كـه       در اين مالقات آقاي جنرال فيلد  ـستان را بـي ه افغان ز هدف از سفرش ـب
يش و نظـارت مـي            ـصرف شـده اسـت را بررسـي، تفـت ول امريكـا م كننـد تـا    آنها هر جايي كه ـپ

  . هايي كه براي افغانستان اختصاص داده شده، چه نتيجه را داشته است مشخص شود پول
ـا   تا كنون كانگرس اياالت متح2001آقاي فيلدز گفت كه از سال       ارد دالـر   38ده امريك  ميلـي

ـصرف      را براي بازسازي افغانستان تخصيص داده است و كانگرس مي      ـن پـول طـوري م خواهد اي
  . شود كه اعتماد مردم امريكا را حاصل نمايد

ه نظـارت و تفتـيش از پـول       ـصرف    وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان نيز گفت ـك هـاي م
  . استشده و كارهاي انجام شده يك كار مثبت 

ت   آقاي دانش در مورد كمك   ه گـف افكـار عمـومي   : هايي كه به بازسازي افغانستان صورت گرفـت
هـاي انجـام شـده رضـات ندارنـد، و در ايـن        و عامه مردم از نحوه مصرف، موثريت و نتايج كمك 

 وزير عدليه با جنرال فيلدز ديدار 

 جمهوري اسالمي افغانستان
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فغانستان وزير عدليه جمهوري اسالمي ا ل فيلدز با    ديدار جنرا

ـي         ـصر م ستان را مق ـي    مورد آنها حكومت افغاـن ـه حكومـت از كمـك     داننـد و فكـر م د ك هـا   كنـن
ـه از مجموعـه كمـك      استفاده نتوانس  هـا،   ته است، در حالي كه حكومت افغانستان معتقد اسـت ك

ـستان قـرار گرفتـه اسـت         ار حكومـت افغان ـي در اختـي ـصدي كم ـين جهـت در تمـام     . في بـه هم
زار شـده، يكـي از              هاي بـين    كنفرانس ستان برـگ ه در مـورد كمـك بـه بازسـازي افغاـن ي ـك الملـل

ل پنجـاه درصـد از كمـك    پيشنهادات دولت افغانستان اين بوده كه حد       ـق دولـت     اـق هـا از طري
  . افغانستان به مصرف برسد، در حالي كه تا هنوز چنين چيزي محقق نشده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـه كمـك     ـق موسـسات بـين      هـاي بـين   وزير عدليه افـزود ك شتر از طري ـي بـي المللـي و يـا    الملل
ـشكل       انجوهاي خارجي و داخلي به مـصرف مـي     د م ـا چـن  همـراه اسـت؛ اول   رسـد كـه معمـوالً ب

ـي    ها به قيمت باال تمام مي كه پروژه  اين دي پـيش م ـن    شود، دوم كارها به كـن د و سـوم اي كـه   روـن
ـتراتيژي تمـام         ها در نظر گرفته نمي   اولويت دين سـو، اس شوند در حالي كه از مـدت سـه سـال ـب

  . ه شودها بايد در نظر گرفت سكتورها به كمك جامعه جهاني ساخته شده، و در اجراي پروژه
ـه بـا       وزير عدليه در ارتباط به موثريت كمك    شور نيـز گفـت ك ها در سكتور عدلي و قضايي ـك

صرف ميليـون      كه كمك   وجود اين  هـا دالـر موثريـت     ها به اين بخش كم بوده ولي بـا آنهـم بـا ـم
  . ايم كمي را شاهد بوده

ـا بـه   گفتني است كه آقاي فيلدز از سوي باراك اوبامـا ريـيس جمهـور ايـاالت متحـد        ه امريك
ستا     كمكحيث سر مفتش ويژه       راي بازسـازي افغاـن ن گماشـته شـده و او از   هاي مالي آمريكـا ـب

  . دهد هايش مستقيماً به كانگرس اياالت متحده امريكا گزارش مي نتايج بازرسي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امضاي تفاهمنامه كمك و همكاري علمي و فرهنگي 
   عدليهالعالميه و وزارت) ص(بين جامعه المصطفي

  

  

  

  

ـصطفي      العالميـه جمهـوري اسـالمي    )ص(وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و جامعـه الم
ـي را امـضا         تفـاهم 1388 سرطان 2ايران روز سه شنبه     ه كمـك و همكـاري علمـي و فرهنگ ناـم

  . كردند
ر عدليـه            اين تفاهم  ـه توسـط آقـاي سـرور دانـش وزـي ـل وزارت عدلي ـي در مح نامه طي محفل
ـه المـصطفي       جمهوري ا  ـاي عليرضـا اعرافـي ريـيس جامع ـه بـه   )ص(سالمي افغانستان و آق  العالمي
  . امضا رسيد

ــاهم    ه دوره  بـر اسـاس ايـن تف ــه       ناـم ا همكـاري جامع ــوقي در افغانـستان ـب هـاي آموزشـي حق
ي      )ص(المصطفي دان وزارت عدليـه برگـزار ـم هـاي   همچنـين بروسـيه  . گـردد   العالميه براي كارمـن

ـشاهداتي و بورسـيه  كوتاه مدت سير علمي     ـه در       و م ـه كارمنـدان وزارت عدلي هـاي دراز مـدت ب
ه جامعـه    . شـود   العالميه فراهم مـي )ص(هاي مختلف از جانب جامعه المصطفي   رشته و همـين گوـن

ات بـه كتـب       العالميه در تجهيز كتابخانه )ص(المصطفي هاي حقوقي وزارت عدليه در مركـز و والـي
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علمي و فرهنگي بين و همكاري  .امضاي تفاهمنامه كمك  ..  

ــاعي، س      ـي، اجتم ابع حقـوقي، دين ورد ضــرورت      و مـن ـاريخي و سـاير وســايل و لـوازم ـم ـي، ت ياس
  . كند همكاري مي

ــوري اســالمي افغانــستان و جامعــه المــصطفي  ــزاري )ص(وزارت عدليــه جمه  العالميــه در برگ
ــضات و      ــت حــضور ق ــازي جه ــه س ــرفين و زمين ــب ط ــوقي از جان ســيمينارهاي علمــي و حق

  . كنند ر همكاري ميحقوقدانان دو كشور در سيمينارهاي حقوقي و علمي با يكديگ
اهم            ـن تـف ضاي اي ستان در هنگـام اـم هـاي   نامـه از كمـك   وزير عدليه جمهوري اسـالمي افغاـن

هـا در تمـام    جمهوري اسالمي ايران به افغانستان اظهار قدرداني نموده و بـر لـزوم تـداوم كمـك     
ـاي ظرفيـت       زمينه ي تاكيـد        ها از جمله در زمينـه ارتق ـصي كارمنـدان دولـت ـي و تخص ـاي علم ه
  . نمودند

ـضايي در رشـد و توسـعه كـشورها،        وزير عدليه با اشاره بر اهميت نقش ارگان    هـاي عـدلي و ق
ان     هاي علمي و فرهنگي مي   افزود كه همكاري   ـن ارـگ ـاي نقـش     تواند باعـث تقويـت اي هـا در ايف
  . شان در جامعه شود

ـاريخي روابـط د      )ص(همچنين رييس جامعه المـصطفي   ـه بـا يـادآوري سـابقه ت شور   العالمي و ـك
ـه تـداوم حمايـت و         ـن دو كـشور ب ـي اي ايران و افغانستان و روابط نزديك فرهنگي، ديني و ارزش

ـستان      )ص(هاي جمهوري اسالمي ايران و جامعه المصطفي  كمك ت و مـردم افغان ـه دوـل ه ب  العالمـي
  . تاكيد نمود



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
 

ـستان    س ييجلسه نوبتي شوراي وزيران تحت رياست حامد كرزي ر    روز جمهـوري اسـالمي افغان
  .در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري داير گرديد 1388 سرطان 29دوشنبه 
ستان طـرح مقـرره تنظـيم      ،  آژندايطبق   آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغاـن

ـي   خـدمات  طرح مقـرره امـور ذاتـي كاركنـان    حقوق تقاعد كاركنان خدمات ملكي،       طـرح  و ملك
ـصله از  ، و جلوگيري از آلودگي هوا    كاهش مقرره ه قـوانين شـوراي وزيـران       في  بـا  را هـاي كميـت

ـي بـه        حضورداشت روساي بخش   هاي مربوط كميسيون مستقل اصـالحات اداري و خـدمات ملك
  .نمودجلسه مطرح 

ـ         ـان خـدمات ملكـي ب د كاركن ـي از حكـم منـدرج فقـره     ه طرح مقرره تنظيم حقوق تقاـع تاس
ـصل و  3داخـل  ه بـ  ون كاركنـان خـدمات ملكـي   ونهـم قـان   سوم ماده بيست  ـسويد   28 ف  مـاده ت
  . گرديده است

  : اهداف عمده اين مقرره عبارت است از
  تثبيت حقوق تقاعد كاركنان خدمات ملكي؛ - 
 تثبيت منابع پولي ذخيره تقاعد و تعيين سهميه آن؛  - 

 شوراي وزيران طرح هاي

 تصويب نمود

  سه مقرره را 
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وزيران طرح   هاي سه مقرره را تصويب نمود شوراي 

  
 تنظيم نحوه پرداخت حقوق تقاعد كاركنان خدمات ملكي؛ و  - 

 .  متقاعدينونيت حقوقوتامين مص - 
ـ  نيز  ملكي خدمات طرح مقرره امور ذاتي كاركنان  ـي از احكـام منـدرج فقـره     ه ب  مـاده  2تاس

ـصل و  5داخـل  ه  قانون كاركنان خدمات ملكـي، بـ  33 ماده 1 و فقره 18 ماده  2، فقره   15  30 ف
  : عبارتند از اهداف عمده آن و ماده تسويد گرديده است 

  تثبيت موقف كاركنان خدمات ملكي؛ - 
 امين حقوق و امتيازات كاركنان خدمات ملكي؛ ت - 

 هاي كاركنان خدمات ملكي؛  رشد و انكشاف آموزش و مهارت - 

 استخدام مجدد كاركنان خدمات ملكي منفصل شده؛ و - 

 . ارزيابي اجراات ساالنه كاركنان خدمات ملكي - 
ودگي هـوا توسـط وزيـر عدليـه و ر     مقررهطرح  همچنين   ـ  كاهش و جلوگيري از آـل  يس ادارهي

ـن طـرح   . مطرح شدشوراي وزيران ملي حفاظت محيط زيست به جلسه       تاسـي از احكـام   ه  بـ اي
ـست   ست،    70 مـاده  12رعايـت فقـره    ودوم و  ماده بي ـصل و 6 در قـانون محـيط زـي  مـاده  47 ف

  . استترتيب گرديده 
  : ها اهداف ذيل را در نظر دارد طرح مقرره كاهش و جلوگيري از آلودگي

  دگي هوا و عوامل مخرب محيط زيست؛كاهش و جلوگيري از آلو - 
 سوء هواي آلوده باالي صحت انسان و سالمت محيط زيست؛ جلوگيري از اثرات  - 

 جلوگيري از انتشار و ازدياد عناصر تغير دهنده خواص فزيكي و كيمياوي هواي آزاد؛ و  - 

  . بهبود وضع محيط زيست - 
ورد تـصويب    هـا   تعديالت الزم، مقـرره پيشنهاد يك سلسله شوراي وزيران با     ذكره را ـم ي مـت

ــد از ورود    ــسه بع ــذكر جل ــا طبــق ت ــود ت ــصحيح الزم،  قـرارداده، وزارت عدليــه را موظــف نم ت
 .هاي ياد شده را نهايي سازد مقرره



 

  

  

  

  

  

  

  تعمير رياست عدليه ننگرهار افتتاح شد
  

  

  

  

  

  

ـ             ـي ب ا تعمير رياست عدليه واليت ننگرهار در شهر جالل آبـاد مركـز ايـن واليـت، طـي محفل
ـم هاشـمزي مع        ـه واليـت      يـ حضور داكتـر محمـد قاس ين مـسلكي وزارت عدليـه، ريـيس اجرايي
ـسوولين و منـسوبين        ننگرهار و شماري از روسا و مقامات ارگـان    ي و غيـر دولتـي و م هـاي دولـت

  .  افتتاح شد1388 سرطان 9هاي عدلي و قضايي  اين واليت، روز سه شنبه  ارگان
ـه مـا بـه داشـتن چنـين      داكتر محمد قاسم هاشمزي طي سخن      اني در محفل افتتاحيه گفت ك

ا در              ده و حـت ـه صـورت پراكـن ا ب ـاتر ـم مراكزي شديداً ضرورت داريم چرا كه در حال حاضـر دف
د             خانه دلي بايـد داشـته باشـند را ندارـن ي را مراكـز ـع ت دارنـد، و حيثيـت ي موقعـي و . هاي كراـي
  . ل به پيش ببرندتوانند امورات محوله و وظايف شان را به صورت كام نمي

. زير بناهاي فزيكي براي پيشرفت و ارتقاي ظرفيت ادارات عدلي بسيار مهـم اسـت    : وي افزود 
ه      هـاي خـود را هماننـد     ما بايد در قدم اول فضاهاي مناسب داشته باشيم و در قدم بعـدي برناـم

ـيش ببـريم      ارتقاي ظرفيت  ه پ ـضايي را ـب دلي و ق  صـورتي  در. ها و آگاهي عامه و ديگر امورات ـع
ـه و ارتقـاي ظرفيـت و آگـاهي عامـه و        كه فضاي مناسبي وجود نداشته باشد، مساله تعليم و تربي
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  تعمير رياست عدليه ننگرهار افتتاح شد

شكالت زيـادي همـراه      اجراي امورات عدلي به صورت كامل امكان پذير نمي        باشد و مطميناً بـا ـم
  . باشد كه نتيجه الزم را در پي نخواهد داشت مي

ـ     ـي دوصـد هـزار دالـر امريكـايي از      ساختمان رياست عدليه واليت ننگرهـار بـه م صرف تقريب
  . ساخته شده است. سي. دي. او. ان. هاي دولت كانادا، توسط موسسه يو كمك

ه، داراي             ـع، دو منزـل صد متـر مرب ساختمان رياست عدليه واليت ننگرهـار در مـساحت هشـت
ـ       ـاق محـافظين، ب ه شـكل  شانزده  اتاق كاري، يك اتاق جلسات، يك كتابخانه، يك گدام و يك ات

ري،        . اساسي ساخته شده است  ه وسـايل دفـت ه واليـت ننگرهـار مجهـز ـب همچنين رياست عدلـي
ر سـاده و رنگـه، دو ماشـين                ـنج پايـه پرينـت ـل االسـباب، پ مبل و فرنيچـر، پايـه كمپيـوتر مكم

  . فتوكاپي و وسايل الزم ديگر مجهز شده است
ـهر جـالل    يگفتني است كه معي    ـه ش  آبـاد از تعميـر محـبس    ن مسلكي وزارت عدليه در سفر ب

ين محبوسـين در             ـسوولين محـبس و همچـن ـا م آن كه در حال بازسازي است ديدن نمـوده و ب
ـشكالت موجـوده صـحبت نمودنـد       ـن مـورد گفـت كـه      يـ مع. مورد مسايل و م ين مـسلكي در اي

رود كه تـا سـال آينـده بـه      بازسازي محبس جريان دارد و كار تا حدودي پيش رفته و انتظار مي  
  . برند وي افزود كه محبوسين نيز در وضعيت خوبي به سر مي. سداتمام بر

ت اطفـال واليـت ننگرهـار نيـز             همچنين داكتر محمد قاسم هاشمزي از مركز اصـالح و تربـي
ه مركـز اصـالح و تربيـت اطفـال نيازمنـد        . بازديد نمود  وي در مورد وضعيت اين مركز گفـت ـك

  . المللي برابر شود هاي بينكند تا به استندرد توجه بيشتر است و ايجاب مي
ـه و مراكـز اصـالح و     گويد كه اميدواريم محـابس و توقيـف   ن مسلكي وزارت عدليه مي يمعي خان

 . هاي پذيرفته شده، قرار گيرد  مطابق به شاخص2012تربيت اطفال وزارت عدليه تا سال 



 

  

  وزير عدليه و سفير اياالت متحده امريكا 

  ابلخانه مواد مخدر در ك از توقيف
  

  

ـاالت          ري سـفير اي آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و آقـاي ايكـن بـي
ه اختـصاصي مجـرمين مـواد مخـدر،       متحده امريكا در افغانستان روز چهار شنبه از توقيـف       خاـن

سوولين توقيـف          خانـه، محكمـه و    محكمه و سارنوالي اختصاصي مواد مخدر ديدار نمـوده و بـا ـم
  . وگو نمودند تصاصي مواد مخدر گفتسارنوالي اخ

ز بازديـد نمـوده و         همچنين وزير عدليه و سفير اياالت متحده امريكا از افراد توقيف شـده نـي
  . خانه و مشكالت و پيشنهادات آنها صحبت نمودند در مورد وضعيت توقيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـستان و سـفير ايـاالت متحـده امريكـا         د از   وزير عدليه جمهوري اسـالمي افغان در حـال بازدـي
  توقيف خانه اختصاصي مواد مخدر

 ديدار
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مريكا از  و سفير اياالت متحده ا وزير عدليه  .ديدار  ..  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د از           ـستان و سـفير ايـاالت متحـده امريكـا در حـال بازدـي وزير عدليه جمهوري اسـالمي افغان
  محكمه  اختصاصي مواد مخدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د از           ـستان و سـفير ايـاالت متحـده امريكـا در حـال بازدـي وزير عدليه جمهوري اسـالمي افغان
 سارنوالي اختصاصي مواد مخدر



 

 
 
 

  :اشاره
نيد ميآنچه را در ذيل  امور قانون، گزارشخوا رمندان انستيتوت  گذاري و هاي از سفر علمي كا

است/تحقيقات علمي ردن  توسط . حقوقي وزارت عدليه به كشورهاي تركيه و ا گزارش اول 
رديده ا هيه گ ر ت احرا نيسه  اما در سال . ستعبدالقدير قيومي و گزارش دوم توسط ا رها  ين سف ا

و گزارش م يافته  ه دفتر مجله در گذشته انجا م آن ب ه داليلي از جمله رسيدن ديرهنگا بنا ب هاي آن 

نستيتوتشماره ليل تاكيد همكاران ما در ا ينك به د بود،  ا ده  نشر باز مان پيشين از  ر هاي  ، مبني ب
تخصصي گزارشنشر آن اهميت  به نشر آن درها و  ين شماره مجله اقدام هاي مزبور،   . شد ا

 
 

گزارش سفرتيم كاري بين الوزارتي جهت اشتراك 
دربرنامه آموزشي كنوانسيون حقوق طفل منعقده مورخ 

   كشور جمهوري تركيه1387دلو4-جدي 27
  
  
  

تطبيق ميثاق ين اراية گزارش  لمللي حقوق بشر از اهداف عاليه مي هاي ب باشد كه سازمان  ا
ن عطف  وراند تا راهملل متحد بر آ ين با ه ا وجه نموده، ب ا  عملي كنوانسيون هاي موثر ت ها ر

و چالش جست اند جهت برون رفت آن دريابند، زيرا تامين  هاي كه كشورها به آن مواجه وجو 
ين پاليسي ميسر خواهد  حقوق بشر از مجاري كه بتواند گره ا تعقيب ا گشاي مشكالت باشد ب

  . بود
ين با وزنه تهيه  مديريت حقوق بشر امور ب ري روند  رت امور خارجه با پيگي لي زنان وزا المل

رج  ا به خا اعضاي گروپ كاري ر و زمينه سفر  گزارش، سيمينارهاي آموزشي را به داخل داير 
و چنانچه هيات  رت14از كشورسازماندهي  هاي امور خارجه، معارف   نفري از تركيب وزا

ين، عدليه كه  كميسيون ) تخار عضويت آن را داشتماف(صحت عامه، كار، شهدا و معلول
ركزي به ساعت  يه م احصاي وق بشر و رياست عمومي  يقه شام جمعه 20 و5مستقل حق  دق



 

 

  

245  
 

.الوزارتي جهت اشتراك در گزارش سفر تيم كاري بين . .  

به دعوت ري27/10/1387   ا  ل جمهوري تركيه، عازم است خدمات اجتماعي و محافظت اطف
يي،  و اصل و در ميدان هوا ونيم شب به وقت محلي به شهر انقره  و به ساعت هشت  آن كشور 

يي و تا محل اقامت  است از هيات، پذيرا رت معارف(اوزكن كارز معاون آن ري ) مهمانخانه وزا
نمود   .بدرقه 

ر روز دوشنبه ز ظه د آموزش گزارش30به ساعت يازدة قبل ا م رون به   جدي پروگرا دهي 
ن ) CRC(كنوانسيون  زل مصطفي كمال رهبر و موسس جمهوري آ در عمارت تاريخي من

ر اكنون دفت ر رياست خدمات اجتماعي ميكشور كه  نم نارون   كا و نخست خا رسماً آغاز  اشد  ب
ر دو ملت  تور ناسي معاون آن رياست ورود هيات را خير مقدم گفته به دوستي ديرينة ه

اشاره  رهنگي  ني و ف نستان را كشور كرد مسلمان و داراي مشتركات دي و متذكر شد كه افغا
امكان برادر خود مي يم و در حدود  بدان يم ت ميه آن مساعدات    .نماي

نظامي ر نم حميده  نمايندگي از هيات از يمقابلتاً خا رت معارف به  اساسي وزا يمات  يسه تعل
ه  اين ركيه ب اطفال در كشور ت و ديدار از موسسات مربوط به  م سفر آموزشي  ات پروگرا امكان كه 

نمود فغاني ميسر گرديده ابراز امتنان    .هيات ا
ين در بار اجتماعي و محافظة اطفال كه جزء تشكيل بعد يكي از مسوول است خدمات  ة ري
رت عظمي آن كشور مي وزارت دولت در امور فاميل وط صدا اشد معلومات داده گفت ها و مرب : ب

ركز حمايه اطفال  اول و با تاسيس جمهوري تركيه زيرنام م ني  اين رياست بعد از جنگ جها
اساس گذاشته شده، در 1926جمعيتي در سال  نمايندگي 35 واليت و 81 ميالدي  لي   ولسوا

ها بوده تا كنون فعاليتش ادامة و از طبقه   فرزندان قرباني جنگيه ازدارد كه هدف آن حما
ن بي بي ا  هاي فاميلي و سالخورده سرپرست معروض خشونت بضاعت، اطفال يتيم، جوانا  9ها ب

ين وظايف را از طري ركز و واليات مواظبت و ا ها،  ق پرورشگاههزار پرسونل خود در م
اميل پروگرام ين و معلولين و ارايه مشوره به ف يمي، وارسي معيوب ز  هاي تربيوي و تعل هاي حاي

اعمال مي   .نمايد مشكل 
اطفال بوده،  نامبرده عالوه نمود كه دين مبين اسالم بهترين رهنمود به حمايه و پرورش 

مضا رسانيده به 1994 كه تركيه آن را در 1989نومبر 20كنوانسيون حقوق طفل مورخ  به ا
و روشنايي مي ن رسيد ماده  حقوق طفل صيقل  تصويب پارلما ين كنوانسيون به  تي ا خشد، وق ب

ا باور داريم 90 ين كشور شناخته شده،  م ا آن ارجحيت داد و جزء قوان  قانون اساسي تركيه ب
به رفاه اطفال، جوانان و پيرمردان آن است بسته    . كه رفاه جامعه وا
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ا  اجتماعي معلومات مختصري داده شد  در ساع ز ظهر روي تشكيل رياست خدمات  بعد ا ت 
  :كه

ري  ني، وقايوي و تدابي از توا د، وظايف آن توسعوي، محافظوي، ب در سه بخش ايجا ركز  اين م
ين  رفاهيت اطفال در قوان د دارد و به  ات مراكز حمايوي از حقوق اطفال وجو بوده در همه والي

است و به حل شو اهميت بيشتر داده مي ين و آگاهي از آن  ين امرمستلزم وضع قوان د، زيرا ا
  :گيرد كه مشكالت كمك نموده وارسي از اطفال طوري صورت مي

در خانه-  لگي  ا دوازده سا هاي شان در حمايت والدين قرار داشته مصارف شان را   از تولد ت
نس دولت مي زي به كنوا يون حقوق طفل به پردازد تا رشد طفل در فضاي آرامش فاميل موا

  .عمل آمده بتواند
لگي در پرورشگاه17تا 13 از -    .ها   سا
نه ايجاد شده است-  اكز جداگا ن مر رفته براي شا ني قرار گ   . كساني كه هدف قربا

يده  قانون محافظت اطفا2005در سال  تكاب جرم كشان اطفالي كه به ار ل وضع گرديده 
نظيم مي ين قانون حالت شان را ت   .نمايد شوند ا

است كه طف ر آن  لكه توسط دآنها را عقيده ب نگرديده ب يگري به عمل جرمي ل مرتكب جرم 
  .شوند كشانيده مي

طفل بي سرپرست و ناراض از خشونت فاميلي كه 1500هاي محافظوي به  در مركز فاميل
ن جا داده شده به مصرف دولت به 18سن شان از  اميل شا  سال بيش نباشد برون از محيط ف

ه گروپبرن سر مي و در هر شش ما ن مراقبت مي د  ين . كنند هاي نظارتي از او شا استثنائاً ا اما 
اطفال تا سن  يان فاميل25گونه  لگي هم محافظت شان در م بد ها ادامه مي  سا   .يا

انون مدني  در ق دگي كه در قانون مدني افغانستان تبني عنوان يافته  د خوان موضوع فرزن
استبيني و جهت تنظي تركيه نيز پيش به تصويب رسيده  اساسنامه هم    .م آن 

نه طبقه بي ول طفل منحيث يگا ني ا تشخيص و جامعه جهاني در  در جنگ جها اع  دف
ين قشر آسيب ديده، اعالمية جهاني حقوق طفل را در  در جينوا صادر و 1924حمايت از ا

مضا و اتاترك روز  ر نخست آن را ا ن23تركيه با اعالم  ام روز طفل    .مود اپريل را به ن
بعد از الحاق  ت كه دو سال  در جمهوري تركيه شيوة راپوردهي و گزارش طوري اس
ين  نج سال ا تي از تطبيق كنوانسيون به سازمان ملل متحد داده شده و در هر پ گزارشا

تي  گزارش نويسي از جانب دولت و نهاد هاي جامعه مدني تجديد يافته گاهي هم ادارات دول
  .نمايند جامعه مدني در تهيه گزارش مطالبة كمك ميهاي  ها و نهاد از دانشگاه
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.الوزارتي جهت اشتراك در گزارش سفر تيم كاري بين . .  

به آقاي اسمعيل    ه روز دو شن االر آمده با ) بارش(در شامگا اطفال در ت رييس مركز حمايت 
بط صميمانه و بي آاليش هر دو  صميميت و مهرباني خاص هيات را خوش آمديد گفته از روا

اهللا خان غ ني اول و دوره شاه امان  ز كشور اثناي جنگ جها ازي يادآور شده به نقش طفل ا
ين ا در محيط خانواده مي منظر اسالم و ا باشد روشني  كه موجوديت طفل سد مصايب و بال ي

دگي و پرورشگاه وي مي و  انداخته و اضافه كرد كه خانواده كانون اولي زن اگر پدر  اشد ولي  ب
است اً به خير آن    .مادر خشونت در پيش گيرند دوري او مصلحت

مطابق سه شنبه     جنوري20اول دلو 
رش دوكتور ته حقوق، گزا ن را براي كشوري كه  بيلگ استاد فاكول هميت آ دهي و ا

ن توافق كننده و گزارش  ته متذكر شد كه گزارش ميا نموده به بحث گرف ا امضا  كنوانسيون ر
 اصل اولين گزارش 5او خاطر نشان كرد كه تركيه با رعايت . نمايد گيرنده ديالوگ ايجاد مي
است نموده    .:خود را ارايه 

                          ؛تيم بايد ترتيب شود - 
و مواد براي گزارش جمع اوري گردد؛-     ماخذ 
د؛، درباره موضوعات مربوط گزارش-    تحليل وتحقيق گرد

و، مواد گزارش-  ارمت اماده گردد؛  بق نمونه يا ف   مطا

نمونه يا فارمت تحرير شود-  بق به   . گزارش مطا

ين كار را موسسه  م نخست تيم گزارشدرگا دهي بايد يك تيم اداره كننده باشد، چنانچه ا
نظيم وظايف  بعيت از اليحه ت ر آخدمات اجتماعي با ت به ساي ومات حاصله را  ن دنبال و معل

هي مي   . فرستد ادارات جهت نظر خوا
به سه بخش تقسيم شود   ؛از نظر شكلي گزارش بايد 

   ؛فهرست و مقدمه - 1
رهنماباشدمتن كه هم - 2 و ؛اهنگ با   

ا ضمايم - 3  .ضميمه ي

يي و تاريخ عضويت  رش، ساختارسياسي، جفرافيا وع گزا مقدمه دربر گيرنده معلومات كلي ن
  .باشد كشور الحاق كننده مي

وقوانين مدونه درباره طفل، هماهنگي موسسه گزارش  درقسمت اول به وضع حقوقي 
وسسات، تعريف طفل، سن ازدواج و پ و  ذيرش كار، حقوق، آزاديدهنده باساير م ها،  تعليم 

و حالت خطر، ارتكاب  م بيكاري، وضع پناهندگي  ه، فعاليت هنگا تامينات اجتماعي صحت، رفا
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وي بوده آمار آن در   احصايي ين معلومات به شكل  ه و ا و ساير ادارات اشار ات محاكم  جرم، اجرا
يه شود   .ضميمه ارا

ين   معلومات درباره رعايت قوان
وق اطفال را كه در خانم نسرين م ايجاد و 1995وضوع اتحاديه وكالي مدافع در بخش حق

و تامين حقوق اطفال معروض 2005در      عملي شده، به بحث گرفت اين اتحاديه حفاظت 
ني را كه باالي شان جرم ارتكاب  مي به دوش دارد به قربا   .يابد 

لي كه درسال ي طفل آسيب ديده  در قانون جزا به عمل آمده  برا2005به موجب تعدي
و پروتكول.گردد وكيل تعيين مي اطفال  ن   وكيل مكلف است كنواسيون حقوق  هاي اختياري آ

هاي صحت عامه،  هايش گزارش دهد، در ارايه گزارش متخصصين بخش را تبعيت و از فعاليت
رجه، نظم عامه، داخله، معارف، خدمات  ها وزارت طب عدلي، محافظت فاميل هاي خا

يه، رياست مهاجرتاجتماعي، ري وزارت عدل ين  هاي  است خدمات اطفال، حقوق بشر، قوان
يه وكالي مدافع كه در تهيه راپور سهيم بوده به هم مي غيرقانوني و اتحاد   .رسانند اند، حضور 

يه گيري و پارنوگرافي را در  هميت احصاي لعات طبي، ا دوكتور همت هانسي رييس مطا
ا تطبيق پروگرام د اطف و هاي سالم بهبو ن  فغانستا اسناد مرتبط به اطفال در ا ل موثر خوانده از 

به وي داده شد فع براي آنها معلومات خواسته كه توضيحات الزمه    .تعيين وكيل مدا
نظيم آن قانون  يه بوده و جهت ت به وزارت عدل به گفته وي طب عدلي در تركيه مربوط 

ني ارتكاب جرم، به طب عدلي مح   .گردند ول ميخاص وجود دارد و اطفال قربا
وجوديت قوانين مربوط به اطفال  رت عدليه روي م ين وزا يوكسل اردوغان رييس قوان

ها، قانون محافظت اطفال، قانون  روشني انداخته و از جمله قانون جزا، قانون محاكمه فاميل
نظيم يياساسات جزا بطه برشمرد ومتذكر شد كه جهت ت ين را ا درا ، قانون حقوق اطفال ر
به موضوع امور مربوط  و  تي، محافظتي، تعليمي، صحي، بازتوانايي اتخاذ  به طفل تدابير مشور

و مصارف آن را دولت تمويل مي مسكن آن توجه صورت مي   .كند گيرد 
يه اطفال كمتر از  طبق پيش امه نشده و 12بيني قانون جزا عل يي اق  سال دعواي جزا

به مجازات نمي ني ط محكوم  ر گردند بلكه حاالت روحي و روا بي قرا ا ا قاضي مورد ارزي فل ر
ات فرق مي17 تا 15 و از 15 تا 12دهد  اما از  مي كند كه بيشتر اداي   سالگي نوعيت مجاز

اشتغال در امور مربوط به منافع عامه  ني، پاك كاري، اعمار بناهاي (جبران خساره و  نهالشا
  .شود اصدار حكم مي) عامه

يم امبرده براي رسيدگي به جرا وع محكمه وجود داردطبق اظهار ن   : اطفال دو ن
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وجوديت يك قاضي - 1     . جرايم مخففه با م
ت  - 2 ا موجوديت يك قاضي به حيث رييس و دو قاضي به صف جرايم مشدده سنگين ب
  .معاون

نظارت رمندان  رمندان خدمات اجتماعي و كا ين و كا كننده وجود داشته  در محاكم مسوول
اطفال را در محاكم مراقبت   .نمايند  ميآنها امور مربوط به 

ين جانب روي مواد قانون  يه جمهوري تركيه ا رت عدل ين وزا در پايان سخنان رييس قوان
احكامي در آن متجلي است توضيحات الزمه  ين كشور كه در باره اطفال  اساسي و ساير قوان
و  ز نيم قرن وضع گرديده يادآوري  يش ا اختصاصي مرتبط به اطفال را كه طي ب ارايه، قوانين 

ان ذ نقش ق اكز اصالح و تربيه اطفال را كه جديداً انفا انون مر اطفال و ق به تخلفات  ون رسيدگي 
ين راستا آماده طي مراحل مي باشد معلومات  يافته برجسته ساخته از اسناد تقنيني كه در ا

  .دادم
نه 21-روز چهار شنبه دوم دلو  ركز مجتمع در ممك، مركز تربيوي آشيا  جنوري از م

ز پرورش گاهاتاترك در سنكن و نموديم يكي ا اميلي ديدن    .هاي كامپلكس ف
د،  لي نيز قراردار اجتماعي و تحت پوشش همكاري شاروا مجتمع ممك بخشي از خدمات 
تابخانه و پرسونل روانشناسي  در اين بخش كه مجهز با وسايل بازي اطفال، كمپيوتر، ك

نه ايفاي ش  ساله و طبقه اناث مواظبت مي12باشد از اطفال نو تولد تا مي د، معلمين دواطلبا و
اگاهي از حقوق شان داير مي وظيفه مي بطه به    .گردد كنند، سيمينارها براي اطفال در را

ركز تربيوي  سنكن كه در   به فعاليت آغاز نموده براي اطفال سنين 2003در م
يمات مربوط به15تا12 هم و تعل يمي و تربيتي نيز فرا ات تعل مكان ه از اهداف معيشتي ا  عالو

ز پذيرفته مي ين مرك ا گرفته اطفالي  در ا ا فر د كه مورد خشونت فاميلي  مسايل فاميلي ر شون
در حال تكرار خشونت هم از آنها سرپرستي به عمل مي و حتا    .آيد واقع 

ه در  د و در 1985اين پرورش گا اسيس شده خصوصيت مادر و پدررا براي اطفال دار  ت
  .ال جوانان وبزرگ ساالن مي باشد  مركز براي اطف331سراسر تركيه داراي 

اسم ان  آشيانه طفل اتاترك را مصطفي كمال اتاترك رهبر فقيد آن كشور بنيانگذاري و 
اشد كيچورن يا منزل امن مي   .ب

به  ها، طبقات بي  مشمول از يتيم12 تا 7در يك قسمت آن اطفال سنين  بضاعت و معروض 
له در آن  به 13 يافته از نو تولد تاخشونت فاميلي و بخش ديگر آن براي اناث تخصيص  سا

نها  سر مي رخورد با آ   .ثار جديت و هوشياري در سيماي شان ديده شدآبرند كه در ب
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لي را ديديم كه بيرون از محيط خانواده در يك فاميل   يق روز چهارشنبه اطفا در آخرين دقا
  .برند ديگر به سر مي

ز و واليات در  فاميل بوده21شهر انقره شاهد پرورش اطفال در   80 طور مجموعي در مرك
اطفال يتيم و بي دگي مي سرپرست  و يا قرباني خشونت فاميل  كنند و دولت  هاي خانواده زن

  .كنند هاي را مي پردازد كه ازچنين اطفال، سرپرستي و مواظبت مي مصارف فاميل
و كارشان 9اين مودل كه  يج مثبتي از آن بار آمده  بل ايجاد شده نتا نظامنامة  سال ق را 

  .نمايد تنظيم مي
لي 3مرحله پذيرش انها از اميل طور اوسط 12 ا ري 5 تا 4 سالگي بوده درهر ف  طفل نگهدا

  .شوند مي
تي و رهنمودي و 183جنوري واحد 22 دلو مطابق 3روز پنجشنبه   را كه يك اداره مشور

نموديم د، ديدن  ركز حمايت اطفال قراردار   .در جوار م
نم به1986اين مركز در ين ايجاد و   منظور انجام بهتر خدمت به خا ها، اطفال و معيوب

ذكر از  گروه به كمك81هاي فوق ال هاي عاجل پوليس و ساير مراجع   واليت كه نيازمند 
ين واحد معرفي مي . گردند مساعدتي باشند به آن مراجعه و از طريق وسايل مخابراتي توسط ا

به تعداد 2008چنانچه در سال  ن مراجعه و حل مشكل نمودهنفر  15000    .اند به آ
باره  به نمايندگي از سايرين در تي دو تن اطفال پسر ودختر  ركز حماي سپس در تاالر م

رسيد كه من طفل  روي پرده پروجكتور شعاري به نظر مي. هاي شان معلومات دادند فعاليت
اشم هستم و داراي حقوق مي   .ب

به  انين مربوط به آن را تبليغ ميكميته متشكله تحت عنوان از طفل به طفل، قو نمايد و 
ول اطفال اموزگار براي  نمايد وهدف ان اولويت دادن به   واليت را تربيه مي81پيشبرد اين مام

ال،  حقوق اطفال در سراسر آن كشور است، اين كميته محكمه مودل متشكل از قاضي، سارنو
و مجني فع، مجني  يع. سازد عليه را مي وكيل مدا د طفل بودن  ني و برخور ني چه، طرز سخنرا

  .باشد هاي آنها مي با مردم از جمله آموزش
يسور بوركوايسي يوك از وزارت خارجه  چانس آخرين صحبت در پروگرام اموزشي را پروف

  :تركيه داشته گفت
به همه جوامع، دول  است  تعلق  ك كشور نبوده بلكه م به ي كنوانسيون حقوق طفل منحصر 

توانند زيرا گره  تفاوت مانده نمي هاي انساني در برابر آن بي ا كه تودههاي مدني كشوره و نهاد
لي آينده بشريت مي به رمز ترقي و تعا   .خورد 
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نماينده جامعه مدني مي   لي متذكر شد كه  اسخ به يك سوا تواند در جلسات   او در پ
اجازه كميته، اما به گزارش ني كند به  نمايد يا سخنرا ال   نظرمن دهي سازمان ملل متحد سو

اشد ك به سوال  وجواب را داشته ب   .بايد حق اشترا

دست آمده   نتايج به 
وسسات پرورش طفل درجمهوري ي  تركيه به عنوان كشوري كه در درازبازديد از برخي م

بط حسنه سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته و در يك قرن شاهد  سده هاي متوالي با ما روا
ن ايم، ب شايبه آنها بوده هاي بي كمك و تاريخي هر دو ملت مسلما ني  ا توجه به مشتركات  دي

  .باشد داراي ارزش بزرگ مي
به  جمهوري تركيه در راستاي تربيت اطفال موازي به اهداف كنوانسيون حقوق طفل 

رخوردار است كه مي موفقيت ربي ب لگو و الهام هاي دست يافته و از تجا ر  تواند ا دهنده براي ساي
فغانس ري  هاي استواري برداشته آنها گام. تان باشدكشورهاي منطقه و ا ن طور آاند كه پيگي

اعتال، بهبود و ترقي  ن ما  فروغ  و نوجوانا به سرنوشت اطفال  نه دركشورما  هدفمندانه و دلسوزا
ا ممكن و ميسر مي مي ن ر لح علياي شا ين. گرداند آفريند و مصا ه ا اطفال  خاصتاً توجه ب كه به 

د محيط ارامش را چطور ايجاد  ين است كه ازنظررواني اطفال ما نباي نمائيم، زيرا انهارا باور ا
ن از آلودگي به جرم شست. مجرم خطاب گردند آنها روحيه و افكار و مشاعرشا شو شود، به 

 نآباشند، خاصتاً  اند كه بيشتر از همه محتاج مواظبت مي توانايي ببخشيم زيرا نهاالن نوباوه
اني جنگ عده دست دادهها ومصاي اي كه قرب و مادر را از  اند و محروميت  ب زمان شده پدر 

ن . شود يتيمي در سيماي شان ديده مي بايد محيط اجتماع و محيط فاميل براي شا
اشد و نهاد ا ايجاد كنيم تا بتوانند با برخورداري از سالمت روحي،  اميدواركننده ب هاي ر

ند، صالح و فداكار ب يمي و تربيتي، اقشار بروم ار آيند به ويژه اطفال كشوري جسمي، تعل
ما كه در نايره جنگ دهه ز . اند هاي طوالني دست و گريبان همچو  ين است برداشت من ا ا

د  ين گزارش گر ركيه داشتيم، ارزو است تا از آنچه  در ا دوست جمهوري ت به كشور  سفري كه 
دست هم داده ين محترم امور طرق ممكن عملي را دريابند تا دست به  اطفال آمده مسوول  

يم   .وطن را مردان از خود گذر و خدمتگار به كشور تربيت نماي
  

  داديم تورا زگنج مقصود نشان
وشايد برسي رسيديم ت گرمان



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يم IMF بنابر دعوت اداره تي مركب از قانونوال سيد يوسف حل بانك جهاني در كابل، هيا
لمجيد –رييس عمومي انستيتوت امور قانونگذاري تحقيقات علمي   حقوقي، قانونپال عبدا

ين  ين مدني، قانونمل انيسه احرار رييس ديپارتمنت قوان غني زاده رييس ديپارتمنت قوان
يه، - تجارتي وسكتورخصوصي انستيتوت امور قانونگذاري تحقيقات علمي  حقوقي وزارت عدل

تصادي ولسي جرگه و محترم وحيداهللا ن زوي عضو كميسيون اق  محترم محمد داود سلطا
انك از تاريخ  نستان ب لي 31عارفي مشاور حقوقي دافغا لي 12 فبروري مطابق6 جنوري  ا  18 ا

نمودند1387دلو سال  ز كشور پادشاهي اردن ديدن  ه .  از شهر عمان مرك دعوت كه ب ين  ا
لي ترتيب گرديده بود از طرف اداره منظور بازديد از شركت اجارة ما  بانك IFCهاي ذيربط 
  .ن تمويل و به راه انداخته شدجهاني در كشور ارد

نمايندة  ول فبروري در مالقات با  ز ا به IFCهيات به رو  در مقر آن اداره در شهر عمان 
ا گرديد م آشن   .جزئيات پروگرا

ك نمايند گ اشترا م هيات توانست در همين روز در دو ميتن   :برطبق پروگرا
رت  نم رولي مدير عمومي دفتر ثبت مركزي وزا ا خا ول ب ات ا و تجارت بودمالق   .صنايع 

به  ركزي وظيفه راجستريشن مسايل مربوط  نم رولي، دفتر ثبت م برطبق توضيحات خا
نمايندگي تجارت، شركت لي را به دوش  ها،  ما به اجاره  يل مربوط  هاي محتلف تجارتي و مسا

ن در كشور اردن خانم رولي توضيح داد لي وسابقه آ اجاره ما به  بطه  تا هفت  سال : دارد در را
نداشت، مردم جهت رفع قب تي  لي يا تجار انون اجاره ما ام ق ل كشور اردن سند تقنيني به ن

  سير علمي هيات مختلط افغانيگزارش

  ازشهرعمان مركز كشور شاهي اردن



 

 

  

253  
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استفاده    اعد عمومي عقود  احكام مندرج قانون مدني و قو مشكالت و انجام معامالت شان از 
د IFC به كمك 2002كردند، اما زماني كه در سال  مي د، عقو   قانون اجارة مالي تهيه گردي

ين دفتر نيز به ثبت رسيدنددوجانبه وسه جانبه  اجاره در ا   . مربوط  عقد 
تي كه به كمك  ين جديد تجار اند در   طرح ريزي  گرديدهIFCخانم رولي افزود تطبيق قوان

ر  نمود اما امروز  در عمل مالحظه مي مراحل اول مشكل جلوه مي ين راهكا ين قوان شود كه ا
اكنو هاي  ن يك عده زيادي از شركتجديدي است در مقابله با گرسنگي و بيكاري، هم 
استفاده از اين طرح وسط سكتور خصوصي با  د قانوني توانسته كوچك ومت اند، مردم  هاي جدي
ين دو مشكل نجات يابند   .را كمك نمايند تا از چنگال ا

رولي افزود لي، خانم  اجاره ما دفتر ثبت مركزي : در رابطه به مفيديت ثبت مسايل مربوط 
يع و تجارت  لي، مال تحت اجاره را با ذكر مشخصات وزارت صنا معموالً در رابطه به اجاره ما

از طرف ديگر حق . نمايد تا دين يا طلب شخص را تضمين نموده باشد آن راجستر مي
ر  ز طريق ثبت در اداره رسمي بيشت تصاحب مال تحت اجاره جهت تشخيص مالك اصلي آن ا

ه تواند، چرا كه مال تحت اجاره مالي ضمانت شده مي نه ب ، قانوناً طي عقد قراردادهاي جداگا
ر . تواند واگذار يا انتقال گردد دفعات متعدد مي در صورت كه مال تحت اجاره در پروسه كاروبا

ت معامله مي يي  تجارتي چندين دس ن در دفتر ثبت مركزي در جهت شناسا گردد، ثبت آ
لي از مفيديت نمي   .باشد مالك اصلي خا
اكتر طاهرعساف مدير عمومي شركت اجاره در مالقات دوم همين روز  مي با د هيات اعزا

  .آشنا شدند) Arab National Leasing .co(ملي عرب 
نكداران وصاحبان سرمايه يان  كرد كه با ال كار شركت، ب هاي  داكتر عساف ضمن تشريح رو

به اين نكته متوجه شده ر بزرگ در كشور اردن  نكشاف اصلي جامعه در اختيا  اند كه رشد وا
لي  ه ما ه عقد قراردادهاي اجار مردمان صاحب تجارت هاي كوچك ومتوسط قراردارد واز را

به تشبثات مذبور  اند حتا سال توانسته ين كشور  اجاره مالي در ا هاي قبل از تنفيذ قانون 
  .بپردارند و آن را تجربه نمايند

ر احمد علي  در شهر عمان  با داكتIFCدر ساعات اخير همين روز هيات در دفتر محلي 
نمود) IFC(عتيقه مدير عمومي عمليات  ات    .مالق

دشاهي اردن تعريف نموده و از  داكتر عتيقه پروسه طي مراحل قانون اجاره را در كشور پا
وجود بود، يادآور  مشكالت و چالش ين كشورم هاي كه فرا راه تصويب و انفاذ قانون مذكور، درا

تيشده و افزود كه هفت سال را دربر گرفت تا اجاره تجار لي( طرح قانون  در كشور اردن ) ما
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لي   و IFCبه كمك ما ن فرستاده شد  به پارلما  به طي مراحل سپرده شود، طرح قانون مذكور 
تصويب شد در مجلس رفت و به زودي    .هاي دوگانه آن مورد بررسي قرار گ

نس فغا اكتر عتيقه داشتن چنين قانون را براي كشورهاي همچو ا ات د بسيار در اخير مالق تان 
نمود وهمكاري  نمودIFCمفيد و ارزنده تلقي  ن اعالم  فغانستا استا براي مردم ا ين ر   . را در ا

يق را روي  ر تدق لي مصمم گرديد تا كا بطه به اجاره ما يق در را افت حقا مي با دري هيات اعزا
نمايد آغاز  فغانستان بانك  اجاره دا   .طرح ارايه شده قانون 

و با به همين جهت هيات به روز دو نموده  آغاز  يق را روي طرح  شنبه دوم فبروري كار تدق
نمايد و در نتيجه در  بل بحث طرح را روشن  تالش پيگرانه توانست مالحظات و موارد قا
ا  پالن گرديده بود، مالحظات و موارد اختالفي ر مالقات روز بعدي كه با شركت اجاره نقل 

يدهاي روشني كه از تجربيات آنها ناشي مطرح و جواب   .  شده بود حاصل نما
ه نقل  ال هدهد مدير عمومي شركت اجار ـ  ر از  Nuqul leasingسمير ضمن پذيرايي شاندا

رشان به روز سوم فبروري مطابق  مي در دفتر كا  به سواالت 1387 ماه دلو 15هيات اعزا
نمود ك مطروحه پيرامون مشكالت و چالش تطبيق قانون اجارة مالي جواب ارايه  ا راه  ه هاي فر

هم نمود ين شركت تعدادي زيادي از وسايط نقليه . در نتيجه اسباب قناعت هيات را فرا ا
ه  مختلف تفاوت به اجار النوع را در اختيار دارد كه برطبق قرارداد اجاره تحت شرايط م

اجاره مي به مواعد مختلف به    .دهد گيرندگان 
يي طرح قانون  يق نها دق ات، كارت ين مالق ز ا مي بعد ا رفته و هيات اعزا ا از سر گ لي ر ه ما اجار

ات نمودند با دريافت تجربيات مفيد از نتايج مالق يي قانون را آماده  . هاي پالن شده، طرح نها
يي طرح، محترم محمد داود سلطانزوي عضو ولسي جرگه ضمن  يق نها در حاشيه كار تدق

اقتصاد پارلمان كشور پادشاهي اردنيه هاشمي از مش اعضاي كميسون  و مالقات با  كالت 
ه گرديده و هم راه چالش ين كشور آگا ه مالي در ا اجار تصويب قانون  و بيرون  هاي مراحل  حل 

د رفت از اين چالش نمودن يي    .ها را شناسا
ين كشور زيباي تاريخي از خرابه مي در آخرين روز اقامت شان در ا هاي تمدن  هيات اعزا

ني بروون در شهر پيترا كه از جمله عجايب هفت گان لم به شمار ميباستا نمود ه عا   .رود، ديدن 

  دست آوردها

ه ارمغان داشته،  ا ب لي ر رگرفت، پيامد عا ا در ب ز ر م سير علمي كه مدت هفت رو پر وگرا
مي توانست ارگان اعزا ز  هيات  لي را ا ه ما هاي تطبيق كننده، مخاطبين ومستفيدين قانون اجار

و مكلفيت ات وجايب  نموده، حقوق، متياز ات  د ه نزديك مالق ين قرارداد اجاره و قراردا اي طرف
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ز    يعات و تخطي ا ه، تالفي ضا د، موارد نكول، جبران خسار يي نماي تي مربوط را شناسا تداركا
قعيت مكلفيت ين را مورد بررسي قرار داده و، وا و وجايب طرف ها را به صورت عيني در طرح  ها 

  .قانون منعكس سازد
ت، كننده محت قابل ياد آوري مي باشد كه تسهيل رمه ماللي وصيل با نهايت  درايت ودق

يق همه را موبه مو مورد تطبيق قرار دادند كه  رطبق پالن دق زي نموده و ب برنامه را طرح ري
تمجيد مي بل قدر و  ن  باشد و هم بي كار شان قا مورد نخواهد بود كه در آخر كالم از مهما

م، هريك محترمه  نوازي و قدر شناسي تسهيل كننده ومحترم » وصيل«ماللي گان پروگرا
ن شود   .مراد اظهار سپاس و امتنا


