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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  آزاد است ايش مقالهمجله در وير .10

رستاده نمي .11  .شود مطالب ارسال شده پس ف

يد مقاله .12 لي نبا رسا اشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ا  . نشر شده ب
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ل  سـازمان  جـرايم  و مخـدر  مواد با مبارزه دفتر اجرايي ولومس � ه عد وزيـر  بـا  متحـد  مـل  لـي

و  گفت   و ديدار  225    ................................................................................ نمود  وگ
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ـي   بيولوژيك سر انجاواقعيتزندگي انسان به عنوان يك       پـذيرد امـا معنـويتي را كـه      م پايـان م

د     انسان از خود به عنوان آگاهي در جامعه انساني به جا مي   ـه يـاد ماـن ي نگذارد، پايان نا پـذير و ب
ـاهي        ـه آگ ستگي ب سانيت ـب ـه پـس از انـسان، جـاي      است بنابراين انسانيت و تداوم اـن اي دارد ك

  .كند اش را در اين جهان پر مي خالي
ي     شنيديم ك!با تاسف  ـاه عـل ـادروان ش  سـال زنـدگي،   59اصـغر شهرسـتاني، پـس از     ه محتـرم ش

  .گفت وداع  رازندگي
ار فرهنگـي، حقـوقي و اجتمـاعي، آد        شاه علي  ـشان     اصغر شهرستاني، در گستره ـك ـا نـام و ن ي ب ـم

ه     .افغانستان بود  ار و مقاـل هـاي چـشمگير، در عرصـه      ايشان در ضمن كارهاي رسمي و دولتي، آـث
ـستان          علوم حقوقي و اجت    ـه جـا گذاشـت و عرصـه علـوم اجتمـاعي و حقـوقي را در افغان مـاعي ب

ـسايل    هـاي حقـوقي را معرفـي مـي     هـايش، نظـام   ها و نوشته   با مقاله . گستردگي بخشيد  كـرد و م
ي        ـيح ـم ه كاسـتي       فقهي و شرعي را توض ـشريح و ـب ـستان را ت هـاي آن   داد، و مـواد قـوانين افغان

ـايبه  با اين كار، خدمات حقوقي    . پرداخت  مي ـي ش ين قـانون و نظـام      و فرهنگي ب اي را بـراي تبـي

ـام دادنـد        ن ملـت انج ه اـي ن روي حقوقي افغانستان ـب ـسات حقـوقي و نهادهـاي     ، از اـي ه موس  ـك
  .باشد علي اصغر شهرستاني، مي  مديون خدمات جناب شادروان شاه،فرهنگي

ـه ماسـتري در     1365شادروان شاه علي اصغر شهرستاني، به سـال        ـته حقـوق    نايـل بـه درج رش
ـشي اسـت در   ) پايان نامه( تيزس   گرديدهخصوصي   ـاريخي محـاكم    «ماستري شان، پژوه ـير ت س

ـه دسـترس همگـان      1386خوشبختانه اين اثر به سال . »جزايي در افغانستان  ـشر رسـيد و ب  به ن
  .قرار گرفت
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فعاليت   ...هاي فرهنگي و حقوقي اداي ديني به پاس 

ـي دولتـي كـار        به پست1365 سال  ازاصغر شهرستاني پس شاه علي  ـي حقـوقي و سياس هاي مهم
ـا نوشـتن مقـاالت       كرد  پرداخـت و در  ، و از همان روزگار به بعد به فعاليـت حقـوقي و فرهنگـي ب

هـاي   از ايـشان مقالـه  .  پيدا كـرد -هاي تاثيرگذار  با ارايه مقاله-اين زمينه جايگاهي قابل مالحظه     
شر رسـيده اسـت           ـشور بـه ـن . مهمي در مجله عدالت، مجله قضا، مجله تعاوون و سـاير جرايـد ك

 ؛پرداخـت  ضمن كار اداري و رسمي، به طور متداوم و جدي بـه كـار فرهنگـي نيـز مـي     ايشان در   
ت خـود مـي           ـشي از هوـي دانـست و   كار فرهنگي، نوشتن و بهتر شدن امور فرهنگي كـشور را بخ

ـشان،   - و عالقـه علمـي  تبنابـه ايـن جـدي   . كـرد  هميشه در اين مورد ابراز نگراني مي  ـي اي  فرهنگ
  .كوشيدند تا افتخار هيات تحريري ايشان را داشته باشد  مي حقوقي كشور،-هاي علمي مجله

ـ    ايشان در مجله   ين از عـضوهاي محـوري   هاي مهم كشور عضويت هيات تحرير را داشت، همچن
ن مجلـه         هيات تحرير  ـكل اـي ـي را در بهبـود محتـوا و ش ـهمي مهم  مجله عدالت نيز بودنـد و س

ـ  هاي فرهنگي ه مشورداشت كه از اين بابت مجله عدالت، هميشه مديون   باشـد و يـاد     ي ايـشان م
ن مجلـه   را شـان   جـاي خـالي  و دارد،  علي اصغر شهرستاني را گرامي مي جناب شادروان شاه   در اـي

  .دكن و عرصه علوم فرهنگي و حقوقي كشور به طور جدي احساس مي
ه در مجلـه    علي اصغرشهرستاني افزود بر مقاله از شاد روان شاه   ـاي ـك ـي   ه  حقـوقي بـه   -هـاي علم

ه        ـشر رسـيده اسـت ـك ـه ن ـي در      «:نشر رسيده است، دو كتاب نيز ب ـاكم جزاي سـير تـاريخي مح
  .باشد مي» مجموعه مقاالت ديني، تاريخي و حقوقي«و » افغانستان

ـاريخ  ،انـد   كه ايشان در دوره حيـات شـان انجـام داده   اي  حقوقي-هاي فرهنگي  بنابه فعاليت   در ت
  . به ياد ماندني خواهند داشتفرهنگ و نظام حقوقي افغانستان، جايگاهي

ـشور شـادروان         شـاه  مجله عدالت، تاثر عميق خويش را از درگذشت نويسنده و پژوهشگر بنام ك
دانـد كـه    دارد و در گذشـت ايـشان را ضـايع بزرگـي فرهنگـي مـي       اصغر شهرستاني ابراز مي   علي

  . كشور نبود ايشان را احساس خواهند كرديها عرصه فرهنگي و حقوق براي مدت

ـتاني،     تسليت و همدردي خويش را مجله عدالت،    ـي اصغرشهرس به خانواده محتـرم شـادروان عل
 .دارد مي فرهنگي كشور و به پژوهشگران و نويسندگان ابراز -به نهادهاي حقوقي

  

  !اش شاد و يادش گرامي باد روح

  مديريت مجله عدالت



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  قاسم قاموس

  
  

  چكيده
نوعي  هاي  هاي اجتماعي است كه در جوامع انساني به صورت از ناهنجاريكودك آزاري 

گيزه شته است گونه گون و با اهداف و ان در بر گيرنده . هاي متفاوت وجود دا آزاري  كودك 

ي  مواردي بدن ت و كوب(از تنبيه  ا اهداف تجارتي براي )ل نمودن كودكان ب ، ربودن و زنداني 

تهيه عكس و فيلم، تجيفروش اعضا در ميد بدن،   جنگ، هاي ن ااوز جنسي، استفاده 

بوده است ين برخورد  تر و زننده در اين ميان صورت برجسته. عمليات انتحاري و غيره  تر ا

بوده با كودكان، خشونت برخورد غير انساني باكودكان، ،هاي جنسي   اما نوع ديگري از 

م پنهان و حتا در چهره عرف در بعضي از جوا به صورت  ع، اعمال شده كه مواردي است كه 

بد دادن دختران، و ازدواج  در برگيرنده ازدواج پيش از سن قانوني،  هاي ناخواسته و 

با مردان سالخورده ن. باشد  ميكودكان دختر  به مواردي كه مطرح شده پرداخته اين  وشته 

با در نظرگيري راه حل معضل است  براي رفع  در جامعه هاي مناسب،    . هاي موجود 

يدي ان كل ناهنجاري خشونت :واژگ هاي اجتماعي،  هاي جنسي، كودك آزاري، نوعي از 

نهاد گاه هاي حقوقي، قوانين بين حقوق كودك،  ملي، پاي لمللي و   . هاي سنتي و قانون ا
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و چالش حقوق كودك، ناهنجاري   ...هاي  هاي اجتماعي 

  مقدمه
ز ناهنجاري ر بر مي هاي اجتماعي بحث به ميان مي وقتي از ا پي راهكا بع، در  به ت يد  يم آ . آي

هكار اما چگونه مي ه  ،توان به را رگون تعدد، مانع تحقق ه مل م دست يافت در حالي كه عوا
است ين. راهكار و موفقيتي در جامعه بوده  بل از ا زرو، الزم است ق  ارايه هر گونه راهكاري در  ا

ين ين ب ن، افغانستان، قوان نه، وضعيت جها و  اين زمي المللي و قوانين ملي را مورد بررسي 
بي به  اهكار، به جستبازنگري قرار داده و براي دست يا ا . هاي كنشي پرداخت وجوي راه ر ام

افته و حتا در مواردي ناين به ت مع توسعه ني يي كافي نيست چرا كه وضعيت اجتماعي جوا ها
هاي اجتماعي  جوامع در حال توسعه، زمينه و بستري مناسب براي پرورش عوامل ناهنجاري

مع  ت پس مي. باشد ميدراين گونه جوا يست براي چنين وضعي ر با ني، راهكا ي از جوامع انسا
ين گونه جوامع، طرح و ارايه كرد يست  براي موفقيت چنين هدف، مي. مناسب با واقعيت ا با

رسند و در  ري ب تصميم گي ت از  تشخيص درس ا خود به  ميزان آگاهي افراد جامعه را باال برد ت
اهنجاري مل ن ند نهايت به مبارزه با عوا اجتماعي برآي يست   مي،هدف. هاي  تقويت اين انديشه با

يگاه سنتي عوامل ناهنجاريزي ،در جامعه باشد رزه با پا به مبا تن  هاي اجتماعي، به  را رف
است نگيز  ا وقتي آگاهي توده. تنهايي حساسيت برا ين مرحله برسد كه خود به درك  ام ه ا ها ب

دگي پسمان مل  به مبارزه برآيند، بخش بزرگي از برنا و تشخيص دست يابند و با عوا مه كاري ها 
است در غير آن، حقوق . دولت دموكراسي و جامعه رو به تجدد، براي شروع، آماده شده 

ين موضوعه وجود داشته  ا اين كه قوان اجتماعي قرباني شده است ب كودكان در وضعيت بد 
و  در چنين وضعيتي مي. است ر بود  د به ويژه كودك در جامعه اميدوا توان به تحقق حقوق فر

ينديگر نگران عدم ين ملي و ب لي در جامعه نبود  تطبيق قوان لمل به صورت مشخص، دست . ا
ر بوده است نگيزه قانون و قانونگذا ين . يابي به چنين هدف، ا يي قوان د غا دستاور ين از  ا

به عوامل ناهنجاري يق آمدن  است موضوعه براي فا   . هاي اجتماعي در جامعه بوده 

  وضعيت جهان

ين زمينه در سطح جهان  يي همراه بوده اس با چالشوضع در ا به . تها كافي است مروري 
ين چالشآمار منتشر به عمق ا مع مختلف صورت بگيرد تا  پي برده شود شده در جوا ر . ها  ه

ز  گاه خواسته باشيم در زمينه وضعيت اجتماعي در باره مسايل سوءاستفاده هاي جنسي ا
اجتماعي بحث نماييم مي يس كودكان به عنوان يك ناهنجاري  و با ت به ساختار فرهنگي 

يم ه . اجتماعي جوامع باز هم به عنوان يك راهنما توجه نماي رگون به ه بي  چرا كه براي دست يا
قوانين وضع . آمار در اين زمينه، آگاهي از وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ضروري است
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نه مي  ين زمي نمايد شده در ا و يا عامل جرم، عمل  ري  ين . تواند به عنوان عامل پيشگي قوان
به عنوان عامل بازدارنده خوب جرمي عمل كرده است همين طور . مناسب و خوب، همواره 

آنجا كه قانون خوب وجود داشته، جرم و قانون شكني . عكس اين قضيه هم صادق بوده است
است ز ناهنجاري. و قانون گريزي هم كم بوده  لي كه بسياري ا ن  در حا اجتماعي در فقدا هاي 

يي ضعيف به وجود آمده استقوانين خوب و دستگاه اجرايي و قضا هر عاملي كه بتواند در .  
نمايد مي اجتماعي كمك  ين نوع از ناهنجاري  ر  كاهش و مهار ا به عنوان يك راهكا بايست 

اشد. مورد استفاده قرار گيرد ين راهكار با اجماع جهاني همراه ب در اين زمينه . به ويژه كه ا
ه به  طح جهاني براي دست در سهاگوو ها و گفت نشست و مناسب، هموار هكار خوب  به را بي  يا

است   . عنوان يك ضرورت مطرح بوده 
نه كنگردر دختران جوانياستفاده جنس سوء  مبارزه با فروش وي جها  لي در براز، 

نس ندي ني، فروشكودكان تحت عنوان يكنفرا ز ياستفاده جنس  سوءهي و مبارزه علست  ا
– Friedrich  پژوهشاديمركز بن  دريالدي م2008اه جون و دختر درم نوجوانان پسر

Ebert  تريها سازمان غ  دهنبرگزار شده بود كه در آ ن هاي مدافع حقوق   و نهادي دول كودكا
ك ورز   .1 بودنددهياشترا

ين گونه نشست دستاورد واقعي ا ر بود بايد به  ين . ها اميد وا دستاوردي در ا چرا كه هرگونه 
استفاده قرار گيرد هر جامعهتواند در  زمينه مي هكار خوب مورد  به صورت . اي به عنوان يك را

استفاده جنسي در جامعه كمك كرده، فقدان مراجع بازدارنده  قطع، آن چه به گسترش سوء
توان در كاهش و مهار اين پديده منفي در جامعه به  زماني مي. حقوقي در جامعه بوده است

دست يافت كه داراي نهاد ر«در همين زمينه . هاي خوب بود هاي حقوقي با معيار موفقيتي   كا
 هي فروش و خشونت علهي علي جدمبارزه ي را براييطرح هاكودكان شناسان مدافع حقوق 

نه كنگرنيدر سومكودكان  ن  از ي سوءاستفاده جنسهي مبارزه علي جها ر كودكا كه در نوامب
نمودنهي اراديگرد بر گزار لي در برزيالدي م2008سال    .2»د 
و كاهش پديده مي يست دانش حقوقي و تجربه عملي در مهار  ه نام سوء  با اي منفي ب

ين ها و همايش استفاده جنسي را در نشست و از برنامه هاي ب لي عرضه كرد  هاي جديد در  المل
مع مختلف سود برد ين گونه نشست. اين زمينه براي جوا ها در سطح  يكي از اهداف ا

لي، شريك ساختن بين هاي فعال   دانش حقوقي و تجربه عملي براي مراجع حقوقي و نهادالمل
ز حقوق كودكان در كشور اع ا   . هاي مختلف بوده است در زمينه دف
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جوان   دختركي كه شد،  مشاهده ميي عكس بزرگ،ليدر برزمذكور  سالون كنفرانس در
 ي به ويوز جنس را كه در اثر تجايرنج اش را با دو دست خود پوشانده بود تا درد و صورت

 قتي بود كه در حقي قطرات اشك جارشيها  دستري و از زديصورت گرفته است پنهان نما
ن هاي ده  اشكنيا وجوا دختر خرد سال و ن د يها هزار  است كه روزانه در تمام نقاط جهان مور  

3رنديگ  قرار ميي طاقت فرسا و سوءاستفاده جنسيتجاوز و كار جسم
.
   

ين هاي ج برگزاري كنفرانس هميت ا به ا استفاده جنسي  يه سوء  ه عل نه مبارز هاني در زمي
. دارد تا در اين زمينه با جديت بيشتري گام بردارند ها را بر آن مي افزايد و كشور موضوع مي

نه نقض  آمار وجود در زمي قعهاي م ين وا اشاره حقوق كودكان در جهان به ا يت تكان دهنده 
در پس نقاب جهان متمدن، زشت و  يدارد كه  هاي زيادي وجود دارد كه سالمت روحي 

در اين زمينه به صورت . رو ساخته است ههاي جدي روب جسمي انسان جامعه را با تهديد
تصادريوز  كه قبال، جانسندهي خانم ه،اركيوي نسفيوني استي رمعاون«مشخص   ي توسعه اق
رو كشور تر در جهان به  دخونيليم 1حدود :  گفتنيچنبرزيل  بوده است در كنفرانس ينا

د   مجبور شدهيخود فروش   .4»باشند  كمتر مياي ساله 11 دختران نياغلب اكه ان
نكرده  اقدام  مادامي كه مراجع حقوقي به سطح گسترده به ثبت موارد نقض حقوق كودكان 

چرا كه موفقيت در وضعيت كودكان، . توان شاهد بهبود وضعيت در اين زمينه بود است نمي
م ز ناهنجاريبه ويژه در جوا اجتماعي به صورت گسترده عي كه ا برند مستلزم  اي رنج مي هاي 

است ين جوامع  وقي در ا ت مراجع حق ر بيشتر در وضعي ز . كا يق ا دق آمار  ر،  ين كا و الزمه ا
ين زمينه است وجوانان در ا در محدوده كودكان  صديف 10«. موارد نقض حقوق كودكان و ن

ر ميي جنس مورد سوءاستفادهانيخانواده و آشنا ن،  كه رنديگ  قرا  شناسند آنان را ميكودكا
ين زمينه باشد اين مي .5»نديگو  نمييزي شرم چاي از ترس يول . تواند يك نمونه از آمار در ا

ر اين پديده  واقعا راهكار و مها د چه بوده است؟ براي كاهش  ين گونه موار هاي جهاني در ا
است نظر . منفي چه تدابيري انديشيده شده  يي در  ها و كنفرانس رسد تنها نشست نميبه  ها

و بين ا كه با گذشت هر روز  سطح ملي  اشد چر نه ب اسخگوي جهان در اين زمي لي بتواند پ لمل ا
 3 ،1 ساالنه ،سفيوني هاي  گزارشطبق«. به ميزان نقض حقوق كودكان افزوده شده است

نسان مورد خر پسرتوسط باند  دختر وونيليم   .6»رنديگ رار ميفروش ق  وديهاي فروش ا
است؟ ما  وگيري از نقض حقوق كودكان با چه رويكردي عملي  راهكارهاي مناسب براي جل

يشه نمي لي كه به ر به موفقيتي دست يابيم در حا نه  ين زمي هاي اصلي عوامل نقض  توانيم در ا
يم حقوق كودكان نپرداخته به گزارشبنا«. ا ن ملل متحدهاي   د ، سازما ر ونيلي م1.8 حدو  دخت



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   10

روش و پسر  به خود ف تن عكسيدر جهان  رهنه و تحر  و گرف كننده در انترنت مجبور  كيهاي ب
است كه باي حاال جهانتي جناني اشوند مي ندي شده  ن مبارزه جدهي علي جامعه جها ا اي ي آ  ر

نما   .7»ديآغاز 
وق  در بيشتر موارد ضعف دستگاه مل نقض حق ا عوا يي در برخورد ب هاي پوليس و قضا

استفادهكودكان عا رو  از اين. هاي جنسي از كودكان بوده است مل اصلي افزايش سوء
بگيريم، تقويت پوليس و باال بردن  ين پديده منفي را در جامعه  اشيم جلو ا اگرخواسته ب

يي در دستور كار حكومت قرار داشته باشد كيفيت دستگاه ه . هاي قضا مع ب در بعضي از جوا
ا جوا و حت دستگاهويژه جوامع توسعه نيافته  وسعه، فساد اداري در  و  مع در حال ت يس  هاي پول
به گسترش ناهنجاري ين جوامع كمك كرده است قوه قضاييه،  اجتماعي در ا از اينرو . هاي 

ن يك ضرورت مطرح  به عنوا مع همواره  ين گونه جوا مبارزه با عوامل اختالس و رشوه در ا
ز اي نفي م هايي در سطح جهان براي مبارزه با پديده نشست. است نام سوءاستفاده جنسي ا  به 

ا  هاي جهاني مي كودكان، در قالب كنگره و كنفرانس و همايش تواند خالي ازدستاورد نباشد ام
ها به صورت  هاي ارايه شده در اين نشست دهد كه طرح ها زماني نتيجه مي اين گونه نشست

اجرا در آيد به  است كه هرگونه طرحي د. عملي  تي ممكن  ا اين در صور بق ب ر اين زمينه مطا
اجتماعي همان جامعه باشد ر فرهنگي و  هاي مختلف در زمينه  كساني كه در كشور. ساختا

بايست براي بهبود وضعيت كودكان در جامعه  نمايند همواره مي حقوق كودكان فعاليت مي
نمايند كه در راهي كه در پيش گرفته ن  خودش و در سطح جهان در عمل ثابت  اند و هدف آ

ين راه از هيچ گونه كوششي فرو دف است با جديت گام برداشته و در ا وق كودكان  اع از حق
يستند   . گذار ن

ارلنه روپرت خانم لمان ومسندهي نما،م  ياز چگونگكودكان،  يهماحل بخش وو پارلمان آ
 ه كرد تا در كنگرميتالش خواه ما«:  گفتني آن چنندهيهاي آ و برنامهبرزيل كنفرانس 

ا در ا هاي انجام  كاري،سوءاستفاده جنس وكودكان تجارت  هي عليجهان  ي معرفنهي زمنيشده ر
رفرم حقوق و جزاميينما است اراي روكه] را[ يي و  ن كارشده   ييها ونيسي كم.ميي نماهي آ
ر نيوجود آمده است كه مجرمه  بسي مقامات پولني بي هماهنگيبرا اقعه گرفتا  را در محل و
استفاني و همچنندينما اشتباه كوچك تلكودكان  از يده جنس سوء  . نگرددقيبه عنوان 

د علقاتي در تحقديباها  دادگاه ن  هيل و خشونت عي تجاوز جنسني مجرمهي خو اً كودكا جد
انديعمل نما ن  كمكي تجاوز جنساني قرباني و بر درما و از كشورهاسري ميهاي  مضا ي گردد   ا



 

 

  

11  
 

و چالش حقوق كودك، ناهنجاري   ...هاي  هاي اجتماعي 

م ثاقي مني اي تا محتواديجداً درخواست گردكودكان داد حفاظت از كننده قرار  را با تما
نماي عملي وعدليامكانات حقوق 8ندي 

.  
نسيون بين يست و  تنها امضا و حتا تصويب يك كنوا لي از سوي يك كشور كافي ن لمل ا

تي براي جلوگيري از نقض ماده نمي اشد تواند ضمان بدون شك . هاي آن در يك كشور ب
و كنوانسيوني كه در سطح جه به تصويب ميموفقيت هر ميثاق  و از سوي كشورهاي  ان  رسد 

زماني با دستاورد همراه است كه به اجرا درآيد عضو به تصويب و امضا مي چرا كه . رسد 
به مقامات امنكودكان  ني اشتريب« نمودن   ني آن ترس دارند و امي عواقب وخو يتياز مراجعه 

 كه حتا مقامات شود  ممالك جهان گفته ميي در بعض. نكنندتي كه شكاشود باعث مي
استفاده جنسكودكان  در تجارت فروش سيپول ن  هي عليو سوء   .9»سهم دارندكودكا

يل در سال  ن در برز ز كودكا  ميالدي 2008بر پايي كنفرانس مبارزه با سوءاستفاده جنسي ا
ن  م قاطعي براي عوامل نقض حقوق كودكا يستند، در نوع خود پيا با نام كودكان، فروشي ن

ين گونه نشستچر. داشته است تري در اين زمينه دست  توان به اهداف بزرگ ها مي ا كه با ا
ين گونه نشست. يافت بايست تامين واقعي حقوق كودكان در سطح  ها مي اهداف اصلي ا

معي كه جنگ و فقر و بيكاري وجود دارد باشد  از اهداف مهم يكي«. جهان به ويژه در جوا
نس توجه بنيا ان مشري كنفرا اباشد ي به نوجوان و ادامه نهي فراهم نمودن زمي كه در راست  كار 

استفاده جنس، آموزش شغليدرس برا تن ي تالش ورزند چون مبارزه با سوء  بدون در نظرگرف
اقتصادطيشرا   .10»باشد  نميسري مي 

ز ناهنجاري در حال توسعه،  عامل بسياري ا ته و  مع توسعه نياف هاي اجتماعي به ويژه در جوا
يكاري و  استفقر، ب هاي  رو، اگر خواسته باشيم به كاهش ناهنجاري از اين. بي سوادي 

ين گونه جوامع كمكي كرده باشيم، اين عوامل را از ميان برداشته و يا به  اجتماعي در ا
چرا كه هر جا فقر اقتصادي و فكري و فرهنگي وجود داشته، عوامل نقض . حداقل برسانيم
يشتر داشته استحقوق كودكان  يست از قربانيان سوءاستفاده يم. رونق ب هاي جنسي  با

هاي خوب با آنها، خاطره تلخ آن را به مرور زمان تا  مراقبت بيشتري صورت گيرد تا با رفتار
ن براي برنامه. آنجا كه ممكن است از ياد ببرند د قربانيا ز خو نظر  بايد ا آنها طرح و  هاي آينده 

و كه در كنفرانس ،دينس مطرح گرد كنفراني در ازي نيگري دشنهاديپ«. گرفته شود  ها 
رگزار ميني كه به اييها نشست و كودكان حد امكان   تاگردد  مناسبت در اكثر نقاط جهان ب
ن اشند نه مشكل مواجنيابا  كه ينوجوانا ند تا خودداي حضور پزي شده ب و ، كن  مشكالت 

  .11»ندينما اني بنهي زمنيا تجارب خود را در
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ري ا ايجاد مراكز نگه  يي جنسي وظيفه حكومت ز قربانيان خشونتدا هاي  ها و بخش ها
در هر كشوري است ين گونه مراكز مي. خصوصي  احتياجات كودكان فراهم  در ا بايست تمام 

ين گونه مراكز در نظر گرفته . باشد اجباري در ا به صورت  درس و تحصيل  ر زمينه  ز همه مهت ا
به. شود ن مانند هر كودكي  د تا در چرا كه اين گونه كودكا ري دانش و علم ضرورت دار  فراگي

و علمي كه فرا گرفته  دوره همراه با خشونت كودكي برايش قابل تحمل ،آينده با كمك دانش 
بعضدر«. تر باشد نيي اروپاي كشورهاي  اكز درما روحي جسمي مر ن  ني اي براي و  كودكا
اشد فراهم مي  ي مناسبي شان جايا نداشته باشند برنه شود و اگر خايدگي رسشاني تا به اب
  .12»گردد  ميفراهم

ني را همواره  البته اين تنها خشونت و جوانان قربا وجوان  يست كه كودك، ن هاي جنسي ن
ين ميان خشونت. ها باشد تواند شامل انواع خشونت دهد بلكه مي آزار مي هاي جنسي يكي  در ا
وع خشونت از منفي اجتماعي در جامعه مي ها و ناهنجاري ترين ن اشد هاي  اما آنچه مهم است . ب

وع خشونت با عوامل آن در  برخورد قاطع حكومت و نهاد هاي مدافع حقوق قربانيان هر ن
است اعمال خشونت علافتهي انجام قاتي تحقدر«. جامعه  و زنان از طرف كودكان  هي در مورد 

ين موضوع اشاره  سازمان ملل متحد، يسرمنش  دركودكان  هيشده است كه خشونت علبه ا
وع ميه  بيهر كشور ت،يهاي مختلف فرهنگ  درعرصهتواند  خشونت مينيا .وندديپ وق  ،ي طبقا

  .13»ردي صورت گي و قوميميتعل
مع عامل خشونت بوده، فرهنگ مسلط در جامعه و  يكي از مواردي كه در بعضي از جوا

ز برخورد خشن والدين با كودكان و نوجوانان و حتا جوانان د. ها بوده است خانواده ر بعضي ا
وعي از خشونت بوده است به عنوان نوعي از شيوه تربيتي، خود، ن ه  از اين. جوامع  رو اين گون

به عنوان نوعي از خشونت ثبت نشده و براي  خشونت ها هيچگاه به مراجع حقوقي و قانوني 
به اين صورت هيچگاه از آن به عنوان خشونت نام برده . پايان آن راهكاري ارايه نشده است

استن ز . شده  بعضي ا ته و حتا در  ز كشورهاي توسعه ياف لي همين عمل در بسياري ا درحا
است به عنوان نوعي از خشونت، شناخته شده  ن . كشورهاي در حال توسعه،   ياريبس«همچنا

اجتماع به دال ي نهانه صورتي،ها ب از خشونت اكثر بد. گردد  ميديي تايلياند و در  تار اما  ها  يرف
ارب نزدري خانواده، وساياعضا ن،ي والديسته و از سو بيدرعقب درها  صورت كي اق

  .14»رديگ مي
وگيري از موارد گسترده نقض  زخواست در جامعه براي هر عملي، جل يكي از مزاياي با

است ري از نقض حقوق كودكان  به صورت مشخص جلوگي جامعه . حقوق بشر و در اين جا 
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ني به آسايش و امنيت دست مي رزشيابد كه ه زما تعارف و ضد ا شده  هاي پذيرفته ر كنش نام
زخواست قرار گرفته و به عنوان نوعي از خشونت، مورد نكوهش قرار گيرد   . اجتماعي، مورد با

  وضعيت افغانستان
تي از ناهنجاري وق فغانستان ص همواره  ن ميهاي اجتماعي در ا آيد عامل تمام  حبت به ميا

هاي سه دهه گذشته  بدون شك جنگ. شود هاي سه دهه گذشته نام برده مي ها جنگآن
مل آن نه همه مي نه به حساب آيد اما تنها يكي از عوا . تواند به عنوان يك عامل در اين زمي

ين نه حقوق بشر و در ا بل از جنگ نيز در زمي نستان ق جا به  فراموش نكنيم كه وضعيت افغا
 رضايت بخش صورت مشخص در زمينه حقوق كودك و نوجوان و جوان، به هيچ صورت

ين زمينه در سال. نبوده است گ به ويژه در سال اما وضع در ا ين كه  هاي جن اخير با ا هاي 
به گونه وكراسي حركت كرده  به سوي صلح با شعار دم يشتري  اي با خشونت كشور  هاي ب

است زمينه . همراه بوده  ين  ن حاكدر  دهيرسبه ثبت  يها گزارش«در ا ن است يافغانستا ز آ  ا
ز يسوء استفاده جنس وكه تجاوز  ن  ا بل ب نسبت به سالكودكا تر شده   و خشنرتشيهاي ق

 در يها مورد تجاوز جنس  از صد.شود  ترحم نميزي سال نكي ري حتا به كودكان ز.است
دگاه آن به صديف 10ا افغانستان حت ن مجازات نمينيلعام و] نشده[كشانده ها  دا  .شوند  آ

فغانستان دريتيتوجه مقامات امن اشد  به صفر ميكي مورد نزدني ا ا   .15 »ب
ا تكان اقع نه حقوق بشر و در مواردي در زمي ز جنگ  فغانستان پس ا به . دهنده است وضعيت ا
و به صورت مشخص در مورد سوءاستفا ز  دهويژه در زمينه حقوق كودكان  هاي جنسي ا

م امكا ها در وضعيتي صورت ميتمام اين. كودكان ا تما ني ب د گيرد كه جامعه جها نات حضور دار
فغانستان حمايت مي استفاده  رسد افرادي در نهاد اما به نظر مي. كند و از دولت ا هاي دولتي با 

دست به اعمال غير قانوني و غير اخالقي مي زنند و مورد بازخواست و  از موقعيت دولتي 
ر  در چنين وضعيتي چگونه مي. گيرند پيگيري هم قرار نمي و مها به كاهش  توان 

دستاورد فرايند صلح خوشبين بود اريناهنج   . هاي اجتماعي به عنوان يك 
ين ميان .] است[ بر كودكان در كشور منتشر شده ي از تجاوز جنسييها  گزارشراًياخ در ا

ن ي تخار و كشتن وتيتجاوز بر يك دختر هشت ساله در وال  پس از انجام عمل و همچنا
افسر اردوكيتجاوز  دختر خردسال كي بر ي ملي  نگريب  استي وحشتني چنا ه .   ظرف ما
افرادي گروهيجار ز ي بردارلمي فو بر كودكان ي كه به تجاوز جنسي از  ن متهم بودند، ا  از آنا
دستگيه در ناحيتي افراد امنيسو هفتم كابل  16 شدندري 

.  
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از موارد خشونت  اخير براي هيچ كسي هاي جنسي در سال بسياري  ابل تحمل نيست هاي   ق
تمام اي تي در  ها در زماني صورت مينچرا كه  گيرد كه دولت مركزي وجود دارد و چنين اتفاقا

است  داخلي شاهد   جنگ در سه دهه گذشته در سال. ساحه حاكميت دولت به وقوع پيوسته 
بل و در ديگر شهر هاي جنسي در سطح گسترده خشونت ايم كه  ي افغانستان بودهها اي در كا
ن يي صورت نظير آ ن اما در اين ميان آمار. گرفته استها در كمتر جاها يق نشا  از عمق يهاي دق
ين كشور جنگ فاجعه د كه در ا وج جنگ صورت مي زده هنوز هم مانند سال اي دار . گيرد هاي ا

د 22، يك زن 2006مبر ا نودر«  ساله در منطقه شاهدشت در شمال شرق بدخشان مور
ب12تجاوز  به سركردگي يك جنگساالر  م مجتبي قه  نفر  رفتنا ه . رار گ بعد از جنايت وحشيان

دو  كه گريه كودكي  نفر در دهان دو 12يكي از آن . كردند خردسال زن گريه ميكودك آنها، 
د، ادرار كر مي   .17»دكر

ه ناهنجاري اجتماعي مي اشد اين گون بطه نزديكي با جنگ داشته ب چرا كه تا قبل از . تواند را
لم آن تنها در صحنه ز في بل تصور بوده هايي از بعضي ا بدآموزي. ا قا ين  شايد يكي از  هاي ا

ز  به هر روي نمي. ها باشد ها همين صحنه گونه فيلم ين گونه مواردي ا توان از كنار ا
ز . هاي اجتماعي به سادگي گذشت ناهنجاري به صورت قطع، جنگ عامل بسياري ا
است ناهنجاري زماني تباه كننده چرا كه جنگ در هر . هاي اجتماعي در طول تاريخ بشر بوده 

به ويژه كه جنگ اگر در . هاي مثبت اجتماعي در جوامع بشري بوده است بسياري از پديده
اشد ين در يك جامعه چند قومي و چند آييني ب ن يك آي در آن صورت، . برابر يك قوم و پيروا

ر  ين حاكم كه به صورت مستقيم و غير مستقيم از حمايت حكومت برخوردا و آي برخورد قوم 
نگر بوده است ست در صورت پيروزي، تباها در هر صورتي، جنگ، خشونت . كننده و ويرا

و  مي اعمال خشونت از سوي افراد  تي و ظلم و  بي از بي عدال زايد و دستاورد منفي آن، بازتا
است كه در جنگ، صاحب قدرت و بزرگ شده اند گروه يي  ن . ها در سه دهه جنگ در افغانستا

يي با  افراد و گروه و ها اخالقي  به هر گونه اعمال غير  استفاده از وضعيت موجود دست 
د غيرقانوني زده   . ان

ر2006  اكتوبر،در رست11 يك دختر ، صنوب له بيوه زني بي سرپ  در كندز توسط يك ، سا
ء  به ازا قومندان و جنگساالر مشهور و پرقدرت محلي مورد تجاوز جنسي قرار گرفت و سپس 

د مسلح محل بر گفت دخترش توسط يكمادر صنو. يك سگ فروخته شد  ربوده يتن افرا
ن كوچك در است كه ي يك قالده سگ جنگبلمقا شده و سپس به يك قوماندا  تبادله شده 

اً به يك بعد ل البته سگ  ن خي ز قوماندانا ، مادر گلشاه.  شده استا بزرگ منطقه اهديتن ا
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دختر وصنوبر، ل، توسط مال نظري مصرانه گفت كه  آبي ولسوال ع يي  كه او با داشتن  اد، جا
نمير خويش را به پيش ميي زندگيچند رأس مواش  ،هگلشا. برد، ربوده شده است  بخور و 

ال، آمر ا گفت برادر ولسو و بوديمحمود نيز دراثن  .18 ربودن دخترش با ا

است افتاده  ركزي اتفاق  قعا جاي پرسش بسياري . اين وضعيت در سايه حكومت م اين وا
گ . ع حقوقي در اين باره كاري انجام نداده انددارد چرا كه مراج مانند گذشته جن اينجا ديگر 

ا پيامد بق نيست ام اني مي به شكل سا نمونه«. گيرد هاي جنگ، هنوز قرب ز  اينها فقط  يي ا ها
دختران خر يه  لد تجاوز جنسي عل يه حمايت حكومتيسن وسا محلي هاي   است كه در سا

رط تنگدستي خانواده اين ميان وضعيت ددر .گيرد صورت مي لي كه از ف ها به  ختران خردسا
ينيرسند، از دا فروش مي رج مي ره ا ر  گونه بحث خا شوند زيرا آن خود گستره و جهاني ديگ

  .19 »ي ديگر بايد به آن پرداخت دارد كه از زاويه
باشد كه  گردد نوع پنهان آن مي هاي اجتماعي كه هيچ گاه ثبت نمي مواردي از ناهنجاري

د خانوادهبه ع ن خرد سال به لت فقر شدي بل پول به  فروش مي ها دخترا و يا تنها در مقا رسند 
ر داده مي به شوه لخورده  ز خشونت. شوند مردان سا ا مواردي ا ر  ام ا در بيشت هاي جنسي تقريب

يي  ين باره خبرها و غير رسمي در ا له به صورت رسمي  د دارد و هرسا ز افغانستان وجو نقاطي ا
دسامبر 30. درس به نشر مي ه ي مرديكندي داتيدر وال] امنيتي[مسووالن «، 2002   پنجا

م تجاوز جنسي ا ساله به اتها دختر نوجوان بازداشت كردنديرا   مرد متهم است دو نيا.  به دو 
ول و غذا فري ساله را كه ب14 و 13دختر  ا دادن پ االبي بضاعت بودند ب آنها تجاوز ي داده و ب  

است  .20»نموده 

ي استمي بين جا  اين. م كه بازهم اين فقر است كه در بيشتر موارد قربانيان خود را داشته 
روشن نيست كه راهكارهاي پيش و پس  واقعا نهادهاي حقوقي چه كاري انجام داده د؟ هنوز  ان

كنند؟ يكي  از انجام جرم چه است و نهادهاي حقوق بشري در اين زمينه چه گونه عمل مي
افزايش خشونت مل  مل آن بوده  از عوا د جدي با عوا هاي جنسي در افغانستان، عدم برخور

وع جرم. است ين ن مل ا ر و بازداشت و مجازات نشده چرا كه عوا دستگي ا اصال  ا پس  ها ي د و ي ان
لي است كه سن قربانيان خشونت. اند از دستگيري به داليل مختلفي آزاد شده ين در حا هاي  ا
 وضعيت، زنگ خطري را براي جامعه افغانستان به جنسي با گذشت هرروز پايين آمده و اين

است ه منتشر مي. صدا در آورده  ين بار ري كه در ا دهنده وضعيت امروز  گردد نشان هر خب
  . افغانستان است
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نمودي سال گذشته در هرات پدري طدر  به دخترش تجاوز  بل .   كي دكاندار به كي در كا
دختر مكتب مورد تجاوز گروهكي شهر ني بازهم در هم. ساله تجاوز كرد7دختر  د ي   افرا

 در . قرار گرفته بودي ملي اردوفورميوني تن آنها ملبس به كيشود  ناشناس كه گفته مي
بعد از تجاوز سر بر4 پسر كيزابل  ه را   كودك چهار ساله مورد تجاوز كي در كندز .دندي سال

رفت اما تا امروز عامل ن بازاي قضاني انيقرار گ به آ دث مشا ات نگرد و حوا  دهيداشت و مجاز
  .21اند

وضعيت امروز . اي احساس امنيت كند جرم وجود دارد مادامي كه مجرم در جامعه
اجازه مي ر مجرمي به خود  تكب گردد،  افغانستان طوري است كه ه دهد كه جرم بعدي را مر

زخواستي وجود ندارد وز جنسي قرار مي. چرا كه با ا  وقتي كودكي مورد تجا بعد ب گيرد و 
تل ميخ ين نوع جرم شونت تمام به ق تكرار مي رسد و ا ه  ها  دستگا گردد، نهايت فساد در 

ا مي يه ر ز  در چنين وضعيتي همه چيز مي. رساند پوليس و قوه قضاي بعضي ا نگد چرا كه  ل
تكب جرم مي ار جرم در . شوند مجرمان در لباس نيروهاي امنيتي مر ين خاطر است كه آم به ا

است و  رفته  به ميزان آن افزوده ميكشور باال    . گردد با گذشت هر روز 
ان بلخسيي رد،ي مجبايبه گفته خانم فر دختر و دي شا، امور زن وجود داشته كودك  اي صدها 

نريهاي غ  خشونتيباشد كه قربان ها از طرف  لواط درخانواده] شامل[ مانند تجاوز ي انسا
اشند، اما بسكاني هم نزداياقارب و  د قرار گرفته ب » وحفظ آبر«خاطر ه ها ب  از خانوادهياري خو
هاي   خشونتي كه قربانياشخاص .كنند  ميي موضوع خوددارني آشكار ساختن اازدر جامعه 
ن  در خانوادهجنسي تجاوز  ريشان در اختهاي  و نامبوده هاي شا  نهاي ما قرار داده شده، اا

ر،شگوفه: ندسته وسط پدرش ي دخت اي   ساله4  دختر،شهيعا. قرار گرفتهتجاوز مورد  كه ت
وقوو مسي، احمدتاي به گفته سوندياست كه شا  ، بلختي امور زنان والاستي ريل بخش حق

پدرش فعل لواط باال له توسط ماما17خاطره .  صورت گرفته باشدشيتوسط   يبرااش   اندر سا
بار نياول استقرار گرفتهتجاوزمورد    22.  

نستان واقع اين آمار ها در  است چرا كه تمام ايندهنده ا تكانها در وضعيت امروز افغا
موجوديت دولتي صورت گرفته كه توسط مردم انتخاب شده است تا نظم و امنيت را به 

از گرداند و جلو خودسري ا . هاي فرصت طلب و متخلف را بگيرد هاي افراد و گروه كشور ب ام
د دارد مي وب فاصله زيادي وجو به وضعيت مطل يم كه هنوز تا رسيدن   شك بدون «.بين
ر تجاوز جنسدنيشن زجر مي، بر كودكاني خب ا من  كه ياز نظر افراد. سازد  قلب هر شنونده ر
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نمانيا ر ي جنسه را مورد استفادي كودكي و وجدان سالم دارند چگونه ممكن است انسا  قرا
ناك دهد و باز وز به قتل رساند؟يتوان كودك  كه چگونه مينيتر ا وحشت    23» را پس از تجا
نظ تمام ناهنجاري ر ميبه  نه آن  هاي اجتماعي در وضعيتي صورت مي رسد  گيرد كه زمي

است ر . فراهم  نستان فراهم است و ه افغا نه هرنوع جرمي در وضعيت امروز  ين صورت زمي به ا
به خود جرئت مي ز عواقب  مجرمي  وع جرمي شود بدون اين كه ترسي ا دهد كه مرتكب هر ن

يي قادر اين وضعيت واقعا. آن داشته باشد  خطرناك است چرا كه در صورت ادامه، هيچ نيرو
  . به كنترل آن نخواهد بود

ته به ز خشونتنيمدافع حقوق بشر، اخانم مجيد،  گف دست ا و بررس    يها ضرورت به بحث 
له17 است ي دختر،خاطره . دارديجد  شده زي نوع حادثات خشونت آمنياو شكار ا.  سا
دگيو .است ا چني قصه زن ني بني غمبارش ر نمودا ر كابل زندگ«:    يدر كارته سه شه
ا سه خواهر بوديلي پدر و مادرم بخاطر مشكالت فامم،يكرد مي د م ز هم جدا شدن و پدرم مي ا  
ا اندرم يگريزن د ر كوچكم را به مام ا به مادرم داد و من و خواه ر كالنم ر بعد خواه  گرفت و 

ه ا درم ب با مادر ان ت«: ديگو اطره مي خ». رفتندرانيداد و خودش همراه  مامايوق  مي پدرم مرا به 
امانخست  بار يداد برا نمودمي باالميم  در پاكستان فروخت يگريمرا به مرد دسپس .  تجاوز 

به كسآنو  به مزار شريگري دي مرد مرا  به دست رسفي داد تا بالخره   و حاال در دمي دست 
و از دولت ميهامور زنان    .24» كه آنها را جزا بدهدخواهم ستم 

انيان اين نوع خشونت به قرب به . ها چه بوه است پاسخ دولت  بسيار  چرا كه دولت تا حاال 
ين معضل اجتماعي گذشته است و  در اين ميان نهاد. سادگي از كنار ا هاي حقوقي چه طرح 

ناهنجاري برنامه ين  در كمتر از يك دهه، در فرايند . هاي اجتماعي داشته است اي براي ا
ص، مواردي فعاليت نهادهاي  وق بشر و به صورت مشخ حقوقي و جامعه مدني، وضعيت حق

ن و نوجوانان و جوانان در بسياري از موارد،  اي از خشونت گسترده هاي جنسي باالي كودكا
است وب بوده    . نامطل

ا، سرطان و اسد سال   ماههاي گزارش نستان دهد  نشان مي1387 ثور، جوز  كه در شمال افغا
ر از سن ك ده ر ها دخت د تجاوز جنسنهايسال به طور وحش14 سال تا كاز يمت ر ي مور  قرا

استنهي زمني در ايو كمتر مجرمگرفته  ر. گرفتار شده  له و زا  ي مقام دلسوزچي هني والدي نا
وگ  سيل پولوو فقط چند مس.استانداشته  وها   تجاوزني انيل عامت مجازاو يريرا به فكر جل

  .25تا حال برطرف شده است
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نستان وضعيت سالمي بينيم   داخلي حاكم است و آمار  هاي جنگ  كه هنوز در افغا
.  خورشيدي است1300هاي جنگ در دهه هفتاد  گر سال هاي جنسي حكايت خشونت

نستان حاكاطالعات« طور ه ها ب  تجاوزني در اسي مقامات پوليكه بعض  از آن استي از افغا
ر مجرم لني ارتباط دارند از هممي مستقري غاي و ميمستق ر كي نزدنيحاظ امكان گرفتا  به صف
  .26 »باشد مي

ز يك دهه وجه،دركمتر ا اما كمتر روي ساختار   همه ت ها روي ساخت نيروهاي امنيتي بوده 
در مواردي ديده . اين نيروها فكر شده است به همين خاطر حاال با گذشت اين همه زمان، 

ري نظم، خود عامل جرم و شده است كه نيروهاي امنيتي به جاي تامين امنيت و ب رقرا
اميليخ«به همين خاطر . اند جنايت بوده ل وو مقامات مسي قانونگرديها به علت عدم پ لي از ف

رنج را براني و اكنند مراجعه نمي] ها[دادگاهبه   كنند  در قلب خود مدفون ميشهي همي غم و 
ا نموده، كه به ب گوار آن بر جسم وكه اثرات ن ان رسوخ  ريجان آن روحيهاي جسم يما  ي و 

  .27»گردد شان منجر مي
بطه نزديكي با فساد در اداره گسترش ناامني در سال تي به ويژه  هاي اخير را هاي دول

يس و قوه قضاييه داشته است ن هي سال گذشته خشونت عل30 در«. دستگاه پول  زنان و دخترا
به تجاوز جنس  دهياعمال گرددر حال جنگ هاي  ه از طرف گروگردد  منجر مييكه اغلب 

و   خواهند زي نندهياند و در آ ربودهي پذبيها آس  جنگني در اثر اشتريبكودكان است، كه زنان 
است .28 »بود گ ناشي شده  اعمال خشونت برگزيده. همه چيز از جن د  كساني جنگ را براي  ان

گ را انتخاب كرده و خود عامل خش تقام، جن و براي ان ونت و كساني مورد خشونت قرار گرفته 
  . اند در جامعه شده

يستيا  زنان پديدهاي بر كودكان و ي جنستجاوز  وجود شهي همشي جرم كما بنيا.  جديد ن
است اما ه مل آن مورد بررسه در جامعچگاهيداشته  استي ما عوا  ني ايدر بررس.  قرار نگرفته 

  : كردادي لي ذبي آن به ترتنيتر توان از مهم عوامل مي
نظام كنوني از مشكالت فرهنگ يكي:يانحطاط اخالق - 1 اشي و انحطاط فرهنگي ي،   فروپ
ا امروزه در بس. است اعم از توليارياين موضوع ر ز محصوالت فرهنگي  و   فيلمدي ا ها، موسيقي 

تصو هاي رسانه آهنگ، برنامه و رفتارا و حتيداري و شنيريهاي  هاي ظاهري   عملكردها 
ز دست يتي وضعني چنامدي پدي ترديب.  مشاهده كردتوان ي از نوجوانان مياريبس  همانا ا

دگي براي بسياري از جوانان است كه آنها را به سو باري بيرفتن معناي زن  ييها ي بند و 
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 زي غراي ارضات،ي ارتكاب جرم و جنا،ي در امانت، قانون شكنانتيمانند دروغ گفتن، خ
ن ني و برقرار  و لذتيشهوا . ن و جنسي حتا با كودكاابط رويهاي آني جسما 29كشاند مي..

.  
يي كه چنين  كشور. گردد جا روشن مي هاي فرهنگي ملي از همين اهميت برنامه ها

رسانيده برنامه به حداقل  ري اقشار مختلف جامعه را  يي دارند ميزان آسيب پذي د ها لي . ان در حا
ن، كشور بل آ نقطه مقا يي قرار دارند كه هيچ برنامه كه در  ندارند ها صورت به . ي فرهنگي ملي 

دسته از كشور قطع مي نستان از آن  است كه در هيچ دوره توان گفت افغا اي برنامه  هايي 
است ز . فرهنگي ملي نداشته  به روي هرنوع محصول فرهنگي خوب و بد، با ين كشور  ه ا درواز

تي،  از اين. بوده است رو ميزان آسيب پذيري اين كشور از محصوالت فرهنگي واردا
  . اپذير بوده استدهنده و جبران ن تكان
ر - 2 دهند   ميحي ترجني والد،اغلب :گراني روابط با ديآزاد گذاشتن كودك در برقرا

بط با دي را در برقرارشيفرزندان خو ن ني آزاد بگذارند و در مورد اگراني روا  كه فرزندان شا
بر؟ي خاي دوستان سالم هستند و يدارا ين. كنند  مياري اختي توجهي   كه امكان داردرو  از ا

لم صورت بگنيآزار كودك توسط هم و [ دوستان پسران از دي بانيوالد. ردي دوستان ناسا
د مراقبت الزم به خر] دختران وجوان خو و از شخصهدا دجن ر آنان آگاهتي  و رفتا  كامل ي 

اشند   .30داشته ب
به خانواده ين خانواده ها برمي اين موضوع  اب توانند در انتخ ها هستند كه مي گردد چرا كه ا

و  ين صورت از انتخاب دوست بد  ه ا نموده و ب آنها را كمك  دوست براي فرزندان شان 
نمايند نموده و به فرداي يك جامعه سالم هم كمك  وگيري  ه . نامناسب آنها در اين زمينه جل ب

ند به يك جامعه قانونگرا و مطيع قانون در سطح باالتري كمك نماي   . اين صورت 
خانوادهي اعضاديترس كودك از تهد - 3 در گفتن بسياري بس:   از ياري از كودكان 

د،يگ  قرار ميي جسمتي كه مورد آزار و اذي حتا زمانقيحقا  كه مورد لت و ني از ترس ارن
 ندينما  موضوع را از آنان پنهان ميني ارند،ي قرار نگشي خوه خانوادي اعضااي و نيكوب والد

لد ازي تا موضوع كودك آزارودش  خود باعث مينيكه ا آگاهي  .31 پنهان بماندني نظر وا
تواند آسيب پذيري او را در اين گونه موارد كاهش  كودك در اين زمينه از سوي والدين مي

است چه خطر. داده و به صفر برساند يي او را در  به كودك بايد ياد داده شود كه ممكن  ها
  . دهايي بايد به كودك گوشزد گرد عواقب چنين خطر. جامعه تهديد نمايد

له[ :ي فقر اقتصادتيموجود -4 اعث شده كه برخ] اين مسا دست يب به منظور  تني   اف

ول بيشتيوضع مع استفاده از كودكان ـ هرچند جنسشتري بهتر و به دست آوردن پ  ي به سوء 
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32 آورنديـ رو 
.
د   د توجه داشته و آسيب پذيري افرا نگونه موار است تا به اي اينجا وظيفه دولت 
احت ين بياوردجامعه را از  ر و برنامه. مال هر گونه اتفاقي پاي يي مي ايجاد كا د  هاي اشتغال زا توان

  . هاي اجتماعي را در جامعه بگيرد جلو بسياري از ناهنجاري
 ژهي بدون شك دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت و: كودكاني سرپرستيب -5

و كودك براي رشد كامل و همĤهنگ شخصيت خود باي. از كودك است دگي  د در محيط خانوا
نما رياما متأسفانه بس. ديدر فضاي مملو از خوشبختي و تفاهم و محبت رشد   ي از كودكانيا

ول بودليكه به دل لن فوت پدر، معل تمكن ما  سرپرست هستند در يب...  خانواده وي پدر، عدم 
ن از كياري كه بساي به گونه. رنديگ  قرار ميي جنسه آنان در معرض استفادجهينت  كه يودكا

و نتي و تربمي تعلهدر مرحل ر دارند   ،ي آغوش گرم خانواده هستند، به ولگردازمندي قرا
اقدام ميي و دست فروشينيرمچ، پنيي شاقه مانند موتر شوياشتغال به كارها كنند و رفته   

  .33گردند  ميي سوءاستفاده جنسههاي بداخالق، طعم رفته در اثر هم صحبت شدن با انسان
تي مادر . دارد  نياز به حمايت بيشتر مادر،گردد مي ه از داشتن پدر محرومكودكي ك اما وق

دي قادر به تامين خان ا  اده نيست وضيفه دولت است تا چنين خانوادهودر زمينه اقتصا يي ر ها
د هاي هدفمندي  هاي سالم، نيازمند برنامه خوردار از هنجاري بر چرا كه جامعه. كمك نماي
رفته شودبايست ا است كه مي ين. ز سوي دولت و بخش خصوصي در پيش گ تي  ا در صور
  . اي برآورده شده باشد هاي واقعي جامعه در هر زمينه است كه نياز

انه در برخ:ييگرا  عادت همجنسجيترو - 6 ا، بسي متأسف ري از مناطق كشورم  از يا

ر عالقمند به همجنسيافراد ذ نفوذ و پولدا وجوانييگرا   ز پسران ن  نديجو  كام مي هستند و ا
يي  34.دهند  ميلي آنان را كودكان تشكشتريكه ب در مورد پديده ناهنجاري به همجنس گرا

ن، قانون، واقعا مي نستا د . لنگد در افغا نكه همجنس گرايي پديده زشت، در تضا ين جا با اي ا
اما در عين حال گرايش ول بوده  بل قب ا باورهاي مذهبي مردم، غير اخالقي و غيرقا  به آشكار ب

است ين جامعه جست. آن وجود داشته  ر . وجو كرد اين پارادوكس را بايد در واقعيت ا اما اگ
اعمال گردد مي مل آن وجود داشته و  د عوا اطعي در مور و قانون ق توان به وضعيت  بازخواست 

زمينه خوشبين بود   . در اين 
 ييا دستگاه قضتيها، عدم موجود يبرخ : سالميي دستگاه قضاتيعدم موجود - 7

مل عمده را از جمليسالم و عدم قانونمند و   بر كودكان ميي تجاوز جنسشي افزاه عوا دانند 
انون بر مجرمقي باورند كه عدم تطبنيبر ا ز به ييها  خشونتني كه چندهي باعث گردني ق  رو

ن ازد فغانستا ا اخ. ابدي اديروز در ا  ي كه مرتكب تجاوز جنسي مرد براير حكم اعدامو صدراًيام
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تل او شده بود، اكيبر  له و ق امني دختر هشت سا  مردم داده است كه ي را برايدواري 
دولتومس وجه ايوالن  پدني مت نه شدههدي  لما . كنند اند و عامالن آن را مجازات مي  ظا
له هرچه قوميدواريام 35 حساس شودشتري به قضاييه نسبت به اين مسأ

.  
بسيار به صورت قطع مي اكيد داشت كه عامل  اهنجاريتوان ت اجتماعي در  ي از ن هاي 

يكسو فقدان قانون خوب و از ديگر سو، عدم پيگيري جرم از سوي پوليس و قوه  جامعه، از 
در جكودكان«در چنين وضعيتي . قضاييه بوده است  تجاوز ليها از قب  با انواع خشونتهمعا 

ز ترب،ي و رواني روحتي آزار و اذ،يجنس امناسب در مراك رخورد ن  زي و نك،ي، ترافنكودكا هي ب
نهروبرو ...  لت و كوب و،ي و جبرني سنريهاي ز ازدواج   .36»دست

هاي جنسي را با قاطعيت عمل با عوامل جرم، از سوي دولت  ميزان رو به افزايش خشونت
ين زمينه با جديت عمل  دولت مي. توان كاهش داد مي بايست بيش از هر زمان ديگري در ا
انند افغانستان  كشور جنگدر«دهه گذشته چرا كه حداقل در سه . نمايد  هيخشونت عل، زده م

37 »ستا] بوده[ي گري دي از جاهاشتريزنان و دختران ب
.  

زماني كه وضعيت در زمينه حقوق بشر در يك جامعه مطلوب نيست نهادهاي حقوقي 
نمايند به اين مشكل كمك  يق آمدن  در وضعيت فعلي . مسووليت دارند دولت را براي فا

ر ميافغان تظا ين ان ا نهاد ستان ا اي از نقض حقوق  هاي حقوقي در كاهش مواردي گسترده رود ت
ند تعدد، . بشر، دولت را كمك نماي مل م اعتراف كرد كه بنا به عوا ا بايد  ت«ام ن هي علخشون  زنا
نه به  نستان متاسفا است كه نه تنها خانوادهلي فرهنگ تبدكيدر افغا لكه   شده  هاي كم سواد ب

به خانواده اسواد و  ا ناالياي ب   .38» رديگ  در بر ميزي جامعه ر
به  وق بشر  تي مواردي از نقض حق يست اما وق بل تحمل ن وق بشر در هر نوع آن قا نقض حق

باشد، قابل تامل  گيرد و قربانيان آن كودكان مي هاي جنسي صورت مي شكل خشونت
است در چنين وض مي. بيشتري  يست ميزان آسيب پذيزي كودكان را  عيتي به حداقل با

يي گرديده و براي آنكودكاني كه مورد تهديد هستن. رساند هاي آگاهي  ها برنامهد بايد شناسا
مل تهديد را  له با عوا رفته شود تا در مواقع الزم توان و آگاهي الزم براي مقاب دهي در نظر گ

باشند دي عامل خشونت. داشته  ين هاي جنسي بوده توجه روي  در مواردي كه فقر اقتصا ا
ز برنامه گونه عوامل مي يست ا و بخش خصوصي باشد با در بسياري از موارد ديده . هاي دولت 
است كه  و ميتي، دختران و پسران وهيها زنان ب  خشونتني موارد انيترري پذبيآس«شده   

ا حاضرباشند  ميريهاي فق خانواده اچ  كه حت بل پول ن ا در مقا د فرزندان خود ر  بفروشند يزيان
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نكه دولت   و جامعه جها ن ي كمكنيها دالر كوچكتر ارديليهاي م  با كمكيافغانستان  به آنا  
  .39»نكرده است

ر روي، نهادهاي حقوقي مسووليت سنگيني در زمينه تحقق حقوق بشر در جامعه  به ه
ين. دارند و  رو، مسووالن نهادهاي حقوقي مي از ا بايست همواره در اين زمينه فعال بوده 

ن ثبت نمايندمواردي از نقض حق ر اصالحي براي آ تن راهكا و ياف بي  در . وق بشر را براي ارزيا
نه  نستان در بلخ،ونيسيالن كمو محمد سامع، از مسويقاض«اين زمي افغا  گفته  حقوق بشر 

ت كه توان پس مي«: است نكودكان  گف اجتماع نسبت به سا يازجمله كسا ند كه در   ريا
ز ا ستند وه رتري پذبياشخاص آس فغانستان نميي تلخ درجامعه سنتقتي حقنيا  چشم توان  ا

بس.  كرديپوش احد  از خشونتيارياما بعضاً اعمال  نگرانيهاي انجام گرفته ت نظر ه كننده ب  
ني متوان  كه نميرسد مي نزا ا تخم  بلند بودن آ ا حت به گفته واما «. زدنير  اواخر نيا  در،ي 

ا ، عمرانيته كه آثار آن تا پا شمال به مراتب بلند رفتي در چند واليتجاوز جنس  كودكان ر
  .40»دهد رنج مي

ابع خارجي منتشر  آماري كه در مورد ناهنجاري ز سوي من فغانستان ا اجتماعي در ا هاي 
بع، در تحقيقات  گردد مي مي ك من به عنوان ي و  ا در اين زمينه كمك نموده  تواند مسووالن ر

ر گيرد د استفاده قرا ين زمينه مور زمينه د. گسترده در ا ب «درر همين  ر  دست ه نظرداشت آما
ز دفتر س پن يآمده ا ن شبكه عملكرد محافظت اي  ات جنسكودكا  و ي، سال گذشته تجاوز

تن 12 سال به مهي تا ني شمالتي وال6دختران در  اعم از پسران وياستفاده جنسءسو  
ا .رسد مي بسام دالياري در  ني قربان»ياخالق« لي موارد به  به ثبت خشوا  خود هينت عل جرئت 
  .41 »شوند نمي

  علل و عوامل
ا در مواردي است . اي تا حدودي متفاوت بوده است هاي اجتماعي در هر جامعه ناهنجاري ام
است كه اين تفاوت احدي در آن نقش ايفا كرده  رفته و علل و ر . ها از ميان  فقر اقتصادي و فق

به وي فرهنگي از عوامل مشترك گسترش ناهنجاري مع توسعه نيافته هاي اجتماعي  ژه در جوا
در حال توسعه بوده كه به گسترش خشونت مع  هاي جنسي كمك كرده  و در مواردي در جوا

به اين گونه خشونت. است يكرد  خست،  از علل ديگر رو ين گونه جوامع كه در گام ن ها در ا
يي خانواده است عدم توانا رج سنگين عروسي فرزندان ش دختران و زنان  ن ها در تامين مخا ا

به  ليزنان در فام«: ديگو مي] ها[ نوع خشونت ني سامع در مورد علت ايقاض«. بوده است
 كه مصارف ني ايكي دارد ي و علت و عوامل مختلفشوند  مييقربانهاي مختلف  گونه
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ريها بلند رفته بس يعروس ن نمييا ز جوانا خاطر كه توانسته ه  كنند و بي كه عروستوانند  ا
نزهيباشند غر رضا شان را  ي شهوا به ا د، دست    .42»زنند  اعمال مينيچنبسازن

به خشونت يكرد  ين فقر است كه عامل رو هاي جنسي در جامعه  باز هم دربيشتر موارد ا
ين ميان مهاجرت. بوده است ن از سوي باند در ا اچاق انسا و ق يي كه  هاي غيرقانوني  هاي مافيا

ين . اند ها كرده ي اين نوع خشونتهاي زيادي را قربان اند انسان به تجارت سكس مشغول ا
است افتاده  ا بيش از هر جاي ديگري اتفاق  ين  در. وضعيت در مناطق جنگي و فقير دني ا

ين كشور فغانستان يكي از ا ني ميان ا است كه در سه دهه گذشته قربا دي در زمينه  ها  هاي زيا
نه . هاي جنسي داشته است خشونت است كه  ي حاكيگري دهاي  گزارش«در همين زمي از آن 

وجكودك ساالنه هزاران   فروخته لندي به تاي خود فروشي برا، كردن كارداي در راه پايدر كامپ
اكثر نقاط جهان مانندكودكان  و .شوند مي به كار برده و در   طاقت فرسا و يهاي جسم غالم 

ري ب.گردند  مجبور مييخود فروش د در را ري فقاري كودكان كه بسني اشت ر ب كردداي پهان ه ن كا
استفاده انيدام شكارچ 43افتند  مييجنس] هاي[ سوء

.  
اجتماعي برآمده از برايند وضعيت اجتماعي و  دخيل در ايجاد وضعيت ناهنجار  عوامل 

است كه درآن ب اقتصادي جامعه كودكي كه در وضعيت اجتماعي بد، زندگي . بريم سر ميه اي 
نظارت خانواده و دولت باالي او ضعيف ا مي ست ميزان آسيب پذيري چنين كودكي كند و 

است نيز از عوامل ناهنجاري يشتر  ن پس از انقالب . هاي اجتماعي ب  خورشيدي، 1357در ايرا
االي فرزندان شان كه به مكتب مي خانواده نظارت كمتري ب كه به جاي  اند چرا رفتند داشته ها 

ها   پيش از انقالب، خانوادههاي در حالي در سال. آنها، دولت چنين مسووليتي را پذيرفته بود
ند به اين خاطر كه نسبت به  احساس مسووليت بيشتري در برابر فرزندان مكتبي شان داشت

ند دستگاه پوليس، اطمينان كمتري داشت ه . مسووالن مكتب و  اما قضيه كامال نتيجه وارون
انقالب، خانواده. داشت پس از  به سوي ها متوجه شدند كه فرزندان ش چرا كه در دهه دوم  ان 

اجتماعي كشانده شده ناهنجاري ري. اند هاي  ه ناهنجا يكبار د مخدر  به  اعتياد به موا انند  يي م ها
ن  بط دوستانه ميا روا ات الكلي، تبادله عكس و كست و سي دي و دي وي دي، و  و مشرب

ري ز ناهنجاري دختر و پسر تا مرحله باردا هاي  هاي ناخواسته براي دختران و مواردي ديگري ا
ر  همه، برايند بي توجهي و كم توجهي خانواده. جتماعي، خودش را نشان دادا ها در براب

به مسووالن مكتب و نيروهاي امنتيي بوده است اگذاري مسووليت بيشتر  . فرزندان شان و و
لي آسيب پذيري فرزندان از عوامل ناهنجاري هاي اجتماعي در پيش از انقالب به  در حا

در دهه دوم پس از انقالب است كه خانوداده . از انقالب بوده استمراتب كمتر از دوره پس 
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ر برمي  . آيند متوجه رفتار نامناسب فرزندان شده و در پي علل و چاره جويي و راهكا
ين نتيجه مي ه ا ن امور تربيتي ب رشناسا به مسوالن  كا د بيش از حد والدين  رسند كه اعتما
ن شان عا به فرزندا استمكاتب، و كم توجهي آنها    . مل اصلي كجروي فرزندان شان بوده 

ته استفاده غلط از ابزار تري مانند ماهواره و انترنت از مواردي ديگر افزايش  هاي پيشرف
ين. هاي اجتماعي در جامعه بوده است ناهنجاري هاي اجتماعي،  رو براي عوامل ناهنجاري از ا
ري امكان دكي انترنت استفاده جنسگ زي سوء و  ا ر در نوجوانان پسر  و دخت  ريسا آلمان 
اشد  جهان ميي صنعتيكشورها به نماقي طرنيا  هزاران نفر از.ب و   عكسشي  هاي برهنه 
استفاده جنس كودكان زي آمكيتحر د  مييو سوء ه كودكان .پردازن آگا ن،و نوجوانان نا  ي به آسا

ء هاي برهنه  عكسونيلي م3 از شتري ب2003 در سال .افتند  ميتكاراني جنانيبه دام ا  و زننده
 ديرا تهدكودكان  است كه ي زنگ خطرلي مساني اطرح .در انترنت منتشر شده بودكودكان 

ريت بسيولو قسمت مسني در اوني روحان ويهاي اجتماع  نهادن،ا معلمن،ي والد.كند مي  ا
ديمهم ا به عهده دارن   .44» ر

ين بين   المللي قوان
ن مي يكرد به ارزش در سطح جها تههاي پذير توان با رو ين  ف استفاده از قوان با  ني و  شده جها

اهنجاري بين لي، به مبارزه با عوامل ن اقدام كرد المل ن . هاي اجتماعي  عملكرد هماهنگ ميا
مل پديده ني با عوا استاي  هاي منفي در هر شكل آن، مي كشورها براي مبارزه جها تواند در ر

لم، يك موفقيت و دستاورد باشد دگي سا هاي  ها و ميثاق انسيونكنو. فضاي امن براي زن
اع از حقوق  بين ز حقوق بشر و به صورت مشخص دف دفاع ا لي كه تا حاال در زمينه  المل

وجوانان و محكوميت ناقضان چنين حقوقي به تصويب رسيده است مي بايست به  كودكان و ن
د استفاده قرار گيرد عنوان يك ابزاز قوي و موثر براي پايان ناهنجاري اجتماعي مور    .هاي 

دول طرف كنوانسيون بايد كليه تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را اتخاذ نمايند 
و  تا كودك را در برابر خشونت هاي جسمي و ذهني، جرحه و سوءاستفاده، برخورد كاهالنه 

استفاده جنسي در هنگامي كه كودك  به شمول سوء استثمار  تاري و  ه، بد رف نگاران سهل ا
به عهده دارند به تحت سرپرستي والد افردي كه مراقبت از وي را  و يا  ن قانوني  ين، سرپرستا

نمايند سر مي يه   .45برد، حما

ن هر گونه فعاليت و تحرك از عوامل گونه گون  مي بايست تدابيري اتخاذ گردد كه امكا
ته شود ناهنجاري يي مرتكب . هاي اجتماعي گرف به اين صورت عاملي كه در يك كشور آسيا
ا قاره جرمي مي يي و ي ر، احساس امنيت نكنند گردد در يك كشور اروپا ه . هاي ديگ ين گون ا
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دستاورد مي به  زمينه رفع ناهنجاري توان  ن  هاي جهاني در  اعاده حقوق كودكا هاي اجتماعي و 
ول و نهاد. اميدوار بود ين به اين صورت ميان پوليس انترپ لي حقوقي با پوليس هاي ب هاي  المل

به وجود آمده و كارها هماهنگ گرددملي و نهادهاي حق . وقي ملي كشورها هماهنگي الزم 
لي  بايست تدابيري جدي براي يك نتيجه خوب به عنوان يك طرح و برنامه جامع بين مي لمل ا

ته شود   . در نظر گرف
تضا بايد شامل روش تي در صورت اق د برنامه چنين تدابير حماي يي  هاي موثر براي ايجا ها

ا براي كودك و كسي كه از وي مراقيت ميشود كه حمايت الز ر  م ر كند و نيز اشكال ديگ
يي و حمايت، گزارش بال توضيح  شناسا ري موارد ق يه و پيگي رجاع، تحقيق و بررسي، رو دهي، ا

هم آورد يه فرا تضا، براي دخيل شدن قوه قضاي د رفتاري با كودك و در صورت اق  .46داده شده ب

ين ملي   قوان
ب به نظر مي ها در بعضي از جوامع، عدم آگاهي الزم مردم در  سياري از بي قانونيرسد عامل 

مع بوده است ين وضعيت در . بيشتر موارد از قوانين وضع شده در آن جوا فغانستان نيز ا در ا
انسان افغاني بيشتر از آن كه از فقدان قانون . اي وجود داشته است سطح بسيار گسترده

استمتضرر شده باشد، قرباني عدم آگاهي د قانون وضع شده بوده  م .  از موا در حالي كه در گا
بعدي،  قوانين ملي به [پيروي از احكام «نخست، آگاهي الزم از قوانين وضع شده و در گام 

ين و] ويژه ن  رعايت نظم و قانون اساسي، اطاعت ازقوان تمام مردم افغانستا من عامه وجيبهء  ا
م ق] چرا كه[. است احكا   .47شود ذر دانسته نمي ع،نيانوبي خبري از 

نه بهبود وضعيت  وق بشر در افغانستان، يك دستاورد در زمي ايجاد كميسيون مستقل حق
ين كشور بوده است اش در زمينه حقوق  اين كميسيون از زمان شكل گيري. حقوق بشر در ا

ين كميسيون درج مي . گردد بشر فعال بوده و ماهانه وضعيت حقوق بشر در مجله ماهنامه ا
ز . كميسيون در نوع خود در منطقه يك دستاورد در زمينه حقوق بشر بوده استاين  در آغا

نستان احساس 1300دهه هشتاد  وقي در افغا  خورشيدي، ضرورت ايجاد يك نهاد معتبر حق
به اين خاطر،  فغانستان و دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در«گرديد،  بهبود و  ا

ن، كميسيون مست فغانستان را تأسيس نمحمايت از آ د  هرشخص مي. دوقل حقوق بشر ا توان
نمايد در د، به اين كميسيون شكايت  د  كميسيون مي. صورت نقض حقوق بشري خو تواند موار

و در اع از حقوق آنها مساعدت  نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد  دف
و. نمايد ين كميسيون توسط قانو تشكيل  نظيم ميطرز فعاليت ا نهم. گردد ن ت ه و  : ماده پنجا
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و  نمييهيچ شخص  وق  استفاده از حق ا سوء د ب دي توان انون اساسي، برضد هاي  آزا مندرج اين ق
تماميت ارضي، حاكميت و   .48وحدت ملي عمل كند استقالل، 
د جامعه در زمينه در بهترين وضعيت، دغدغه دولت ز حقوق افرا هاي مختلف  ها حمايت ا

ز به . بوده است اشي ا و معيوب ن ول  د افراد معل به صلح، تعدا ر از وضعيت جنگ  ويژه كه با گذا
در جامعه چشم و  جنگ،  به دولت  به حمايت همه جان دگي  ين افراد براي گذران زن گير بوده و ا

ز اين. بخش خصوصي نياز داشته است دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت «رو،  ا
ين و براي باز تواني معلولين و ء و مفقودين ومالي براي بازماند گان شهدا گيري  سهم معيوب

ذ مي احكام قانون، تدابير الزم اتخا به   حقوق ،دولت. نمايد فعال آنان در جامعه، مطابق 
ين و ين ومعلول ا تضمين نموده، براي كهن ساالن، زنان بي سرپرست، معيوب م  متقاعدين ر ايتا

بق به احكام قانون كمك ال   .49»آورد زم به عمل ميبي بضاعت مطا
ز هم پاشي روب هرآنچه ارزش ا خطر ا پذيرفته شده اجتماعي را ب نمايد به عنوان  ههاي  رو 

هدف قانون، اعاده حق فرد در جامعه . گيرد شده در جامعه قرار مي چالش در برابر قانون وضع
ين وضع. است رقراري نظم و تامين حقوق شهروندي در ج شده مي قوان به ب امعه كمك بايست 
هداف دست مي. نمايد ين ا به ا ني  زما بد كه اين چنين قانوني  ر  يا انونگذا گونه موارد در انديشه ق

ر،قانونگذاران«با در نظر داشت چنين مواردي است كه . وجود داشته است  هرگونه ي برقرا
رسي كه به سن رشد قانوني ـ را با كودكتي به رضاايـ به عنف و  ي نامشروع جنسهرابط  دهي ن

ا   نمياني حد به پاني مقوله در انيا. دانند  مييباشد، تجاوز جنس ن حت رسد، كارشناسا
بط و  ها و عكس لمي نشان دادن فقي را كه از طري جنسهآموزش زود هنگام را هاي مستهجن 

ذت بردن و اي دن كودك به منظور ل  كه باعث ي وادار كردن كودك به كاراي لمس كردن ب
  .50» قرار داده اندفي تعرني در ازيلذت بزرگسال شود، ن

ن، تا حدودي براي بسياري از موارد پاسخ داده  به هر روي، قوانين وضع شده در افغانستا
ز پيش نبرده . است به تنهايي كاري ا ين وضع شده  يست چرا كه قوان يي كافي ن ين به تنها اما ا

ا است و براي موفقيت مي يي وجود داشته ب يست زمينه و ضمانت اجرا در قانون مدني . شدبا
ا آنچه در بسياري از مناطق  است ام اضح آمده  افغانستان در باره سن بلوغ به صورت و

در شهر يي و حتا  ين باره صورت گرفته،روستا ر ، در ا و تذك است كه اين ماده   ديده شده 
انون وضع شده عمل  به ق و بزرگان خانواده و قوم، بدون توجه  به هيچ گرفته شده  قانوني 

ر  در. اند كرده به شوه اين گونه موارد ديده شده است كه دختران زيادي در زير سن قانوني 
نگاه پزشكي توجه شده باشد داده شده د بدون آن كه به عواقب بد آن از  د . ان در اين گونه موار
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ا . خاص، قانون چه كار كرده است است؟ چر دگاه كشانيده  آيا ناقضان چنين حقوقي را به دا
ين گون استكه در ا به صورت آشكار نقض شده  د، حقوق مدني كودكان  در مواردي . ه موار

ر  شايد عدم آگاهي خانواده ين گونه اعمال غي ين وضع شده در اين زمينه علل ا ها از قوان
لي كه . قانوني آنها بوده است و   كشوري دانست كه در قانون مدنديبادر حا دختر  ما كودك به 

و  گفته مييپسر به سن بل دختر، تكمدهيغ نرسشود كه  ز ي سالگ16 لي باشد، سن بلوغ   و ا
51باشد  ميي سالگ17 ليپسر تكم

.  
ري ناقضان حقوق بشر در هر  ناآگاهي مردم از مواد قوانين وضع و عدم پيگي شده از يك سو 

دستگاه زمينه ند پوليس و قوه قضاييه، عامل اصلي افزايش  اي از سوي  هاي مربوطه مان
استهاي اجتماعي ناهنجاري د اديازد«به همين خاطر بوده است كه .  در جامعه بوده   موار

ن در ساليتجاوز جنس و كودكا ن  اخ  به زنا نستان سريهاي  ا يعودص ري در افغا  خود ر
يمه دهه هشتاد [. ديمايپ مي  مختلف به خصوص در شمال اتيوال]  خورشيدي،1300در ن

و زنان ي تجاوز جنساديكشور شاهد موارد ز به كودكان  د اي قضاني انياما عامل. بود   كمتر مور
ريهاي گذشته نشان داده كه ب  سالتجارب .اند ه قرار گرفتيمواخذه قانون بازپرس و  شت

ر . گردند  به حداقل مجازات محكوم ميايشوند و   بازداشت نمياي موارد ني چننيمرتكب تكرا
ن خرد سال در واله بيتجاوز جنس ن و دخترا پ  مختلف كشور واتي كودكا  يري گيعدم 

نمونه] هاي[ سال ي دولت در طي موارد از سوني ايقانون دعا بوده ني اآشكارهاي  گذشته از   ا
  .52است

ها در جامعه، عدم برخورد جدي و قاطع با  آيد عامل بسياري از قانون شكني به نظر مي
تطبيق، لنگ بزند،. عوامل نقض حقوق شهروندي بوده است استاي  تي پاي قانون در ر  به وق

يشتري براي انجام جرم و ارتكاب تخلف داده است نه ب . عوامل نقض حقوق شهروندي، زمي
دست قضنيافرد متجاوز در ادادگاه  عدم« امل  واياي  ن ياي قضانيعدم مجازات ع  مشابه نشا
تي برخي از سوي به نحواي موارد نيدهد كه ا مي  تي حماي و محلي از حلقات قدرتمند دول
رگاني فساد ادارتيوجود با مايشوند و  مي  با اندك ني مجرميي،قضا  ويهاي عدل  حاكم بر ا

د  مجازات نميچي هاهميشوند و  مجازات دوباره آزاد مي   .53»شون
به  اي از نقض حقوق شهروندي در افغانستان در سال مواردي گسترده هاي گذشته رو 
است نه. افزايش بوده  لي كه تقريبا در هر زمي ز .  داشته استاي قانون وجود در حا ز سويي ني ا

ا قوه قضاييه با هدف بهبود وضع حقوق بشر  نهاد وجود هاي حقوقي، مترادف و يا مستقل ب
. تر شده استبشر با گذشت هر روز در مواردي بدها وضع حقوق اما با تمام اين. داشته است
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فغانستان نونيسيكم«در همين زمينه    الدي مي2002 در اواخر سال زي مستقل حقوق بشر ا
رشيط  از حقوق بشر در افغانستان به تناسب سال گذشته ي ابراز نمود كه موارد تخطي گزا

 فياظ ونيتر  جامعه از عمدهكيفرد   هري آن باالي قانون و اجراقيتطب. دو برابر شده است
و بدون در   از دولت انتظار دارند تا بدون استثنازيبدون شك مردم كشور ن.  دولت استكي

ن اي،  مالحظهچينظرداشت ه به شكل درست آ نموده قانون را  ات   افراد قانون شكن را مجاز
نماقيتطب   .54»دي 
ز يكسو دين  ا كه ا ت چر فغانستان اس ك تضاد بزرگ در جامعه ا قعا ي  هرگونه ،اين وا

ز ديگر سو،  م قرار داده اما ا خشونت جنسي را در برابر افراد جامعه به ويژه كودكان، منع و حرا
ته حتا در زماني كه جنگ به  امعه اعمال خشونتدر اين ج هابا صورت گرف هاي جنسي بي م

ارزش است خاطر دين و  اسالمي بوده  لي . هاي  در كودكان  ي باالي تجاوز جنسكه«در حا
 در نظرگرفته شده ني سنگي آن جزاني عاملاي عامل ي اسالم گناه سخت و براني مبنيد

نستان ادهيسنن پسنددر ور و هم  نوشته شده كشنيهمچنان در قوان. است فغا  ني مردم ا
لمللني بي بشرني قواندر. عمل مردود است كودكان،  يخصوص بااله  بي تجاوز جنسي ا

 مختلف اتي والاز ريهاي اخ ها در سالنيبا وجود همه ا. شود  شمرده ميي نابخشودنتيجنا
ر تجاوز انفرادي مبنيهاي متعدد افغانستان گزارش ا دسته ي ب و حت  كودكان به ي بااليجمع 

  .55» استدهينشر رس
ن، عامل ناهنجاري يي در  در وضعيت فعلي افغانستا هاي اجتماعي، ضعف دستگاه اجرا

مل نقض قانون بوده  رخورد قانوني با عوا نع ب د موجود در قوه قضاييه ما انون و فسا اجراي ق
مي كه متجاوز و متخلف مورد پيگرد قانوني قرار نگيرد نمي. است تطبيق قانون  مادا توان به 

ر بود است در مورد عوامل خشونت. در جامعه اميدوا ا . هاي جنسي نيز وضع اين گونه بوده  چر
بق قانون به كني اني شده است كه عاملدهيكمترشن«كه  ن فري عمل زشت مطا  اعمال شا
ندهيرس نگرا اشد و  احني مردم هم از همشتري بي ب است زهي ن ني،اري به باور بسراي   كهي  زما
 تي جناني دست به ادهي گردعيتشج زي نگراني معاف شود دي قانونگردي متجاوز از پكي

  .56»زنند مي
است ر بوده  ني نيز در جامعه كمت است نگرا . مادامي كه قانون به صورت خوب تطبيق شده 

روب ني با مشكل  ين گونه موارد، قضيه زما رو شده است كه متخلف و متجاوز به  هاصوال در ا
استقانون،  ريب«از سويي نيز . در هر موقعيتي احساس امنيت كرده  نيضي مر،يكا  ،ي روا
ام عقده ز قانون، ناآگاهي خبري، بيليهاي ف اسالمعتي از شري ا ز ي بعضني و همچنان در بي   ا
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ز وجود دارد كه ا ليفام بط با ييناكار شود هم سبب خشونت ميها نيها روا رگانآ  ييقضاهاي   ا
  .57 » از دولت هم افزون بر آنتيافراد و شكا ني مجازات انهيدر زم

كند كه نقض  توفيري نمي. بايست باالي همه به صورت يكسان تطبيق گردد قانون مي
رخورد يكسان مجري . قانون در جامعه صورت گرفته و يا در درون يك خانه آنچه مهم است ب

دون در نظر داشت مكا مل نقض قانون در تمام كشور است ب م قانون با عوا ن نقض قانون و مقا
است يا كودك و شاكي، بزرگ سال  ين كه قرباني  و ا انون  چرا كه . و موقعيت ناقض ق

وق مساويمانند همه افراد جامعه دارا] نيز[ كودكان« ا درنظر داشت قوان ي حق  ني بنياند و ب
ل ن با] ملي[ ني و قوانيالمل فغانستا وجود در ا اشخاصديم  ريهاي غ  كه دست به خشونتي با 
ند ها مي خانواده دركودكان  ي باالي تجاوز جنسلي از قبيانسان مجرم شناخته ها آن و زن
د، مي رخورد قانوندي باشون   .58»ردي صورت گي ب

د نامناسب و غير قاطع با  تطبيق قانون در جامعه كمك كرده است، برخور به عدم  آنچه 
لفي از ناهن. ناقضان قانون بوده است اجتماعي در  جاريدرچنين وضعيتي، موارد مخت هاي 

ا كه . اي افزايش داشته است سطح گسترده  كشور يي قضاري قانون در دواقيعدم تطب«چر
ب  دست از خشونتني كه ادهيباعث گرد دي اديروز در افغانستان ازده ها روز   و از آن پرده اب

بس . شوديپوش اشخاصياريدرحال حاضر  ا ضمانت دهند،  فعل را انجام ميني كه اي از  ها ر ب
رسااي. شوند  مبرا شناخته مييشده، باز با پرداخت مشت پول دوسي آنيي هم عدم نا  ،هي به 

تصواب  وكند  ميريي كامالً تغهي آن دوسي بعد شكل ظاهريچند به  نفع متخلف   بيالخره به 
  .59»رسد مي

د بوده  ت، ب و حاكميت دول وجوديت قانون  وضعيت حقوق بشر در مناطقي از كشور در م
لي كه قانون ميدر. است توانست جلو بسياري از مواردي از نقض قانون را در اين مناطق   حا
ين گونه نبوده است. بگيرد آمار خشونتدر اي. اما ا نگرا ن ميان  . كننده بوده است نهاي جنسي 

د تجاوز كه در سمت شمال  ي گوسفندي جوزجان و در ولسوالتي در وال،تا حال چند مور
لخ ريگريد سرپل و تمام ا در ب د و دوس  گرفتار شدهني مجرمنيخ داده  ها تحت  هيان هاي آن
ر داردي و بررسقيتحق ا به دوس.  قرا نمايندگان  ي از وكاليكي پسر هيم ا يكه ومجلس   ب

اً فامكي يباالاش  دوست و بعد نموده بود  دختر تجاوز  ر خواست  مجرم ميلي   كه با دادن دخت
به بد به فام ا  او هي و دوسمي كرديري جلوگديحاصل نما متضرر، مجرم برائت ليشان  به ر

آنجا در  ستي روشن ناما«  ميدي رسانزي كشور نرلمان در مركز و حتا به پايي قضايها ارگان
  .60»خواهد شد] فيصله[چه 
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به تنهايي كافي  ها در اين زمينه مي آمار  يق ارايه شده باشد اما اين  به صورت دق تواند 
يگيري   مينيست چرا كه آنچه مهم است و ين وضعيت كمك نمايد، پ تواند در كاهش ا

است هاي نقض حقوق بشر و مجازات مجرمان اين گونه خشونت آمار ر«. هاي جنسي  ر قرا  آما
ز ره ب االهي قضكي شي دو سال پ، بلختي امورزنان والاستيدست آمده ا از تجاوز ب ن  ي  كودكا

اشد  مياستي رنيثبت ا  يباالشامل لواط،  يجنس  تجاوزهي قض9حدود  اما سال گذشته در. ب
  .61 » استدهي گرداستي رنيثبت اكودكان 
به عنوان يك نهاد حقوقي، فراتر از  در فغانستان  اين ميان كميسيون مستقل حقوق بشر ا

فغانستان مي وقي ديگري در ا ر . تواند در زمينه تحقق حقوق بشر كار نمايد هر نهاد حق ساختا
ين كمسييون و بخش ر هاي  اداري ا ا در ه ين نهاد داده است ت ين اجازه را به ا ن، ا كاري آ

ورد خوبي براي  نموده و دستا ين كمسيون، با جديت عمل  ته براي ا زمينه كاري در نظر گرف
اساس،ونيسيكم«چرا كه . تحقق حقوق بشر داشته باشد  تي فعالي دركل در پنج بخش 

ز جمله آن كند مي ز حقوق تيحما« هم يكي كه ا است»كودك ا ز يقاض .   محمد سامع، ا
لخ، وضعونيسيالن كمومسو افغانستان در ب وق بشر  فغانستان را ناكودكان  تي حق ر ا هنجا

در حدود سه ماه نخست سال  .62»ردي صورت گادي كار زدي بانهي كه در زمديگو  ميخوانده و
ن 77« خورشيدي، 1388 به زنان و كودكان در كميسيون حقوق بشر افغانستا  مورد تجاوز 

  .63»ت شده استثب
مضا 1382افغانستان به سال   خورشيدي كنوانسيون منع اشكال تبعيض علي زنان را ا

تغيير در وضعيت حقوق زنان نياز به زمان بيشتري دارد. كرده است ن . اما  عضويت افغانستا
ن  ها مي گونه كنوانسيون به اين تواند يك دستاورد خوب براي افغانستان و براي زنان افغانستا
زماني ميبه د اما موفقيت بيشتر  ن يك برايند خوب مطرح باشد كه   شمار آي تواند به عنوا

اشيم ين زمينه داشته ب برگزار كنندگان روز جهاني «در عين حال . دستاوردهاي خوبي در ا
ز برخورد پينشستدر محو خشونت عليه زنان  ر و ا ا زنان نيز اظها يي ب و نهادهاي قضا ليس 

تي كردند ا ،ليسوگويند در برخي موارد پ  ميآنان .نارضاي  متهمان به تجاوز جنسي به زنان ر
زجويي آزاد كرده است نم .بدون با ر در مجلس  خا نماينده واليت ننگرها روخيل،  شينكي ك
نستان برخورد فغا نستان را  نمايندگان ا فغا ا  كند و مي  توصيف مي»مردساالرانه«ها در ا د حت گوي

به زنا تعصب جنسيتي كار مينمايندگان در مجلس نسبت  ه خانم كروخيل گفت .گيرند ن از 
به پارلمان مي«: است ين نگاه كنيد، شما باور كنيد هر قانوني كه  رسد،  به پارلمان و قوان
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ا ماده وكالي محترم سعي مي ن باشد و تنها قانوني  كنند ت به سود زنا اي تصويب نشود كه 
به سود نيمي از جامعه  زنان است)مردان(نهايي شود كه فقط  بي انصافي با  ين    .64» باشد؛ ا

مل مخالف با هرگونه تغيير مثبت در وضعيت زنان در افغانستان از  پايگاه سنتي عوا
است ر وضعيت . جايگاهي نسبتا قويي برخوردار  زي در ساختا چرا كه عامل چنين چي

ين جامعه نهفته است وفرهنگي ا ر مردم از داشتن سوا. اجتماعي  د در وضعيتي كه بيشت
و نوشتن بي بهره دن  ا خوان ين خوب به تنهايي نمي ابتدايي حت د داشتن قوان ز  ان تواند مشكلي ا

نمايد ن كشور كم  مل مخالف تغيير مثبت در  در اين زمينه دولت مي. وضعيت زنا بايست با عوا
ين عوامل همچنان بااستفاده از عدم آگاهي مردم  نگذارد ا و  ابله برخواسته  ن به مق وضعيت زنا

تقويت پايگاه سنتي خويش در جامعه پرداخته و جامعه را از پيشرفت در وضعيت زنان و به 
از دارد فغانستان اميدوار بود در غير آن نمي. حقوق بشر ب در ا ا . توان به بهبود وضعيت زنان  چر

به سالها  گزارش«كه  ا نسبت  ن همه ساله افزايش موارد خشونت عليه زنان ر فغانستا هاي  در ا
ن رشناسان تاكيد  .دهد  ميپيش نشا د كه هماهنگي ميان نهادهاي مختلف ] مي[كا دارن

تواند دركاهش خشونت عليه زنان موثر  قضايي و تالش براي باال بردن آگاهي عمومي مي
  .65باشد

نمايد دولت با هماهنگي با نهاد اكز . هاي حقوقي به پيشرفت در وضعيت زنان كمك  مر
تي كه در اين زمينه كار م ر  كنند مي يتحقيقا بايست تمام موارد نقض حقوق بشر در ه

نمايند زمينه ز باند. اي را ثبت  موارد پيدا ونهان نقض حقوق بشر . هيچ موردي نبايد از ثبت با
ه  به اين صورت مي. ثبت گردد تا در راستاي كاهش و مهار آن برنامه ريزي گردد توان ب

به عنوان يك موفقيت برنا نه  ين زمي در اين ميان به صورت . مه كاري نگاه كرددستاوردي در ا
د رسيدگي گردد مشخص به تمام مواردي از خشونت ز . هاي جنسي باي ين مورد ا چرا كه ا

ن مي نقض حقوق بشر در مواردي بدون اينكه به دادگاه لي كه  ها كشيده شود پنها ند در حا ما
م مواردي از نقض حقوق بشر در  وقي رسيدگي به تما چرا كه . جامعه استوظيفه نهادهاي حق

د،   وكامالً ي نوع خشونت نابخشودنكيكه كودكان  ي بااليتجاوز جنس«در بسياري از موار
نيغ وششود،  شمرده مييرانسا تدهي نظر به پ اندن آن در جامعه سن فغانستانياسالم  وي م ز ، ا  ا

استي و بررسقاتيتحق   .66 باز مانده 

  راهكار
فغانستان ثابت  كرده است كه عامل مذهب هم نتوانسته است وضعيت بد حقوق بشر در ا

هاي سنتي صورت گرفته كه نقش  در بيشر موارد نقض حقوق بشر در پايگاه. مانع جرم گردد
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است  است. مذهب برجسته بوده  نظر . اما در عين حال كمكي به وضعيت حقوق بشر نكرده  به 
ين وضع شده و حقوقي كه از  مي ندازه آگاهي مردم از قوان د آيد هر ا نگاه قانون در جامعه دارن

ن، آمار نقض حقوق بشر در زمينه به همان ميزا ين . هاي مختلف باال بوده است پايين بوده  در ا
و  ا توان  ر ب د حقوقي معتب به عنوان يك نها نستان  فغا ميان كميسيون مستقل حقوق بشر ا

د تا حدودي توانسته است كاركرد مثبتي داشته باشد ز مو. امكانات زيا ين يكي ا اردي كه ا
است فغانستان بوده  وق بشر در ا دستاورد داشته آمار نقض حق اما در . كميسيون به عنوان يك 

ين  اين ميان مواردي از صورت است كه شامل آمار ا وق بشر بوده  هاي ناپيداي نقض حق
است فغانستان «اما به صورت كل، . كميسيون نشده  ] 1387در سال [كميسيون حقوق بشر ا

نه ر يه زنان، اعالم كرده در آستا كه خشونت عليه زنان در ] بود[وز جهاني محو خشونت عل
ته است و  .اين كشور افزايش ياف در روز جهاني محو خشونت عليه زنان هر سال در بيست 
و انواع خشونت عليه  اي براي مبارزه با بد هاي ويژه ينيپنجم نوامبر در سراسر جهان آ رفتاري 

وق بشر افغانستان در نشستي يا سمر، رسيم .شود زنان برگزار مي يس كميسيون مستقل حق
رگزار شده بود، بر نقش  كه به مناسبت تجليل از روز جهاني محو خشونت در كابل ب

ان تاكيد كرد   .67»روحانيون مسلمان در مبارزه با خشونت عليه زن
نستان كه وضعيت حقوق بشر در جايگاه پاييني قرار دا تي در كشوري با وضعيت افغا رد وق

د، نمي از راهكار صحبت مي ين . توان به صورت مشخص به ارايه راهكار پرداخت گرد در ا
يي همه چيز تعريف ويژه خود را دارد ين ميان جست. وضعيت جغرافيا وجوي راهكار براي  در ا

وق بشر و به صورت مشخص براي جلوگيري از خشونت هاي جنسي،  بهبود وضعيت حق
ين بردهاي ا بايست به ريشه مي يي و از ب ا شناسا و آنها ر در اين زمينه . ين عوامل پرداخته 

اطعيت دولت به عنوان يك ضرورت مطرح بوده است ر، ق ين كا   . براي موفقيت ا
زنان در آن ثبت شده و  است كه موارد زياد خشونت عليه  يي  افغانستان از جمله كشورها

ين آمار در حال افزايش است مقامات مي ن الومسو .گويند ا ن كميسيون حقوق بشر افغانستا
بيش از دو هزار مورد خشونت عليه زنان را ثبت ]  ميالدي،208سال در يازده ماه [گويند  مي
ين كميسيون گفتوثريا صبحرنگ، مس .اند كرده استول بخش زنان ا يل سال«: ه   از اوا
نت عليه هزار مورد اشكال مختلف خشو بيش از دو]  نوامبر اين سال،22ميالدي تا 2008[

يي شده است وق بشر ثبت و شناسا خانم » .زنان صرفاً توسط كميسيون مستقل حق
است افزود،صبحرنگ موارد متعدد قتل، تجاوز جنسي، سقط جنين، ، 2008سال در «: ه 

وق بشر ومس» .ضرب و شتم و خودكشي اتفاق افتاده است ول بخش زنان در كميسيون حق
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ين  عالوه بر«: ه استافغانستان گفت اجا ز  ازدو نفقه، ممانعت ا هاي اجباري، عدم پرداخت 
ن  فعاليت زنان افغا ر مواردي است كه  هاي اجتماعي، غصب ملكيت و فرار از منزل، از ديگ

  .68»شاهد آن بوده اند
ين بردن عوامل خشونت دولت مي اال . هاي جنسي با قاطعيت عمل نمايد بايست براي از ب ب

د زم هاي  هاي خوب براي مقابله با عوامل ناهنجاري ينهبردن آگاهي مردم جامعه و ايجا
مانند خشونت است كه نهادهاي دولتي مي اجتماعي  زي  م  هاي جنسي، چي بايست به آن اهتما

ر  هر چيزي كه بتواند براي مهار و كاهش ناهنجاري. ورزد اجتماعي به عنوان يك راهكا هاي 
د مي نماي رفته عمل  بطه علماي «.  شودبايست در برنامه كاري دولت در نظر گ ين را در ا
ر مردي كاري توانند  افغانستان مي فغاني ه يل اين كه متاسفانه، در جامعه ا انجام بدهند، به دل

دهند،  دهد، همسر خود را لت و كوب كند و آن را پوشش اسالمي هم مي حق مي به خود
ن يك عم د كه بگويند خشونت عليه زنان و لت و كوب آنا ل اسالمي علماي ما وظيفه دارن

  . 69نيست

يان نقش نهاد احمر  دراين م هايي مانند كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و هالل 
و  مل طبيعي و يا جنگ  نده روشن براي كودكاني كه بنا به عوا افغانستان در ساختن آي

به صورت مشخص، اين دو نهاد با توان و . اند برجسته است خشونت، بي سر پرست شده
تي كه  د ميامكانا ند دارن نه كار نماي ر خوب . توانند در اين زمي و راهكا مورد زير، يك روش 

روشن براي آنها بوده است كودكي كه . براي كودكان بي سر پرست با هدف ساختن آينده 
نداشت و مي هاي جنسي  توانست قرباني عوامل كودك آزاري و حتا خشونت آينده روشني 

ه باشد، با راهكاري در نظر گرفته شده  نستان، ب فغا از سوي كميسيون مستقل حقوق بشر ا
روشن هدايت شده است ر، فرزند سيما سمر، «: سوي يك آينده  نه سم من طاهرم، فرزند آشيا

آغاز زندگي ام چيزي نمي !آزادي پيام آور صلح، عدالت و مظهر و نم، فقط همين قدر  از  دا
لي ورس زاده شده ام مي نم كه در ولسوا دگي كردم، جاي   ووقتي چشم گشودم. دا به زن رخ 

لي بود قبل از تربيت من كوچ كرده . ديدار با من رفته بود او قبل از. پدرم در زندگي من خا
دم و هوس يك لحظه  تا آخر سيماي پدرم را نديدم، از نوازش دست. بود هاي او بي بهره مان

دم، ماندگار شد و بودن، براي هميشه در قلب ماالمال از در    .در آغوش ا
نيز هاي   دنيا را محدود به بازي،كه هنوز خيلي كوچك بودم، مثل صدها كودك ديگر ما

وو ديدم، روزهايم با جست  كودكانه مي نه  خيال كودكانه به  شب هايم با خواب و خيز كودكا
روزهاي  مرا به وادي اميد و گذاشت و دست در دستم مي. مادرم تنها كسم بود .شد سر مي آ
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يگو اين. برد بلند مي  دگي براي من چهره زيبا مادرم و باها  شب.  داشتينه زن ا  روز الالئي  ها ب
او، جلوه خاصي داشت به خوشي يديري نپا. نگاه مهربان  يد كه سرنوشت حسودي ورزيد و 

ني آمدند و در .مادرم يكباره رفت. هايم پايان داد ز  يك روز مبارك، نيك خواها گفتند، ما ا
يم و ني امنيه هست ا ن قومندا لي ورس هستم. يت نجات تو آمده ايمب  .من گفتم از باميان، ولسوا

ه  مرا در باميان آوردند و از طريق كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به بهشت برين را
هشت من آشيانه سمر نام دارد. يافتم م، در دو .ب است كه در آشيانه سمر آمده ا ينجا  اسال 

افتم، تربيت شدم و زندگي  چيزي در. اكنون صنف چهارم مكتبم. ش يافتمپرور تولد دوباره ي
  .70كم ندارم

  نتيجه

د زمينه و بستر  دست نه حقوق كودك، مستلزم ايجا يابي به هر گونه موفقيتي در زمي
در وضعيت . مناسب براي رشد و شكوفايي در قالب آموزش و پرورش خوب، در جامعه است

فغانستان كه در زمينه حقوق كودك ند ا دي نشده است كشوري مان  به صورت عملي كاري زيا
روب با چالش يم رو بوده ههاي زيادي در اين زمينه  ين ملي و بين زماني مي. ا لي  توانيم قوان لمل ا

مل مخالف آن را مهار كرده  يم كه عوا وضع شده در مورد كودك را در جامعه پياده نماي
انون در مورد حقوق كودك روب. باشيم ا فقدان ق يستيم بلكه آنچه به  هدر حال حاضر ب رو ن

ر گيري راهكار انع به كا زمينه كمك كرده و م ين  اجتماعي در ا اهنجار  هاي مناسب  وضعيت ن
ين وضع شده است ز . براي بهبود در اين زمينه شده، عدم اجراي قوان ما تقريبا در بسياري ا

به صورت مشخص، مي زمينه ين توان از آن ها قانون داريم كه  به عنوان قوان م ها   موضوعه نا
ين براي موضوع. برد ين  چرا كه اين قوان است كه شامل قوان هاي مشخص وضع و تصويب شده 

لي مي ملي و بين لمل مل . شود ا به عنوان يك راهكار مناسب و موفق، بايد با عوا از اينرو 
نه ناهنجاري چيزي باال . اي برخورد قاطع براساس قانون صورت گيرد هاي اجتماعي در هر زمي

بايست به صورت واقعي در جامعه به اجرا در آمده و صورت  از قانون وجود ندارد، اين ميتر 
به خود گيرد ه . واقعي  تحقق حقوق كودك و بهبود در وضعيت كودك در جامعه، بستگي ب

وجود احترام قايل بوده اند ين م اما در . اين داشته است كه تا چه اندازه افراد جامعه به قوان
به صورت جبري در جامعه تطبيق گرددب مواردي هم مي يست قانون  اين زماني است كه . ا
به هيچ مي افراد و گروه ين صورت مي. گيرند هاي خاطي، قوانين وضع شده را  توان به  تنها در ا

اجتماعي و در اينجا به صورت مشخص، به خشونت كاهش و مهار ناهنجاري هاي جنسي  هاي 
  . نقطه پايان گذاشتدر مورد كودكان و زنان در جامعه، 
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 قواعد حقوقي در فقه اسالم و 

  حقوق موضوعه
 

احمد حسيني حنيف  سيد 

  
 

  مقدمه
وقي، قو اجتماع هستند، قواعد حق ز اين جهت كه در  اعدي است كه بر اعمال اشخاص ا

اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است  حكومت مي ، 1فلسفه حقوق، كاتوزيان، ج(كند و 
  ).36ص

تعريف فوق قاعده است ازبر اساس    :ي حقوقي عبارت 
انند  قواعدي جزي- 1 اشد، م اظر به فعل يا ترك فعلي ب به طور مستقيم ن اظر اي كه  اعد ن  قو

  .به پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج، جبران خسارت زوج بر ترك نفقه زوجه
است، مانند اصل حاكميت اراده و - 2  اصول كلي كه از تأليف قواعد جزيي به وجود آمده 

  .آزادي قراردادها
است، مانند - 3 ال « اصول كلي كه از جانب قانونگذار به عنوان اصلي راهنما تأسيس شده 
  .» و ال ضرار في االسالمضرر

تعريف فوق، قاعده د ي حقوقي از دو عنصر تشكيل ميبر اساس    :ياب
  ؛ و عنصر عمومي و جمعي بودن- 1
  . عنصر ضمانت اجراي قدرت عمومي و حاكميت- 2
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  بخش اول 
ية(ي حقوقي مشخصات قاعده لقانون   )خصايص القاعدة ا

ء، هدف و ي خارجي قواعدي حقوقي، چهرهمراد از مشخصات قاعده به مبنا است، كاري   
  .ماهيت آن ندارد

ه دربار د، ولي  ن براي قواعد حقوقي، اوصاف مختلفي بر شمرده ان ي اساسي بودن حقوقدانا
  .هيچ يك از آنها اتفاق نظر وجود ندارد

ودن) كلي( عمومي - 1 مجردة: (ب ة عامة و  لقانوني   )القاعدة ا
ين است كه در هنگام وضع،  قواعد حقوقي نبايد ناظر به فرد يا مراد از عمومي بودن ا

ك بار انجام دادن منتفي گردد ا ي لمرو اجرايي قواعد . اشخاص معين باشد كه مفاد آن ب ق
به تكاليف و حقوق رييس جمهور  ات ناظر  است، مثل مقرر ا ) يك نفر(حقوقي گاهي محدود  ي

ر(هيات وزيران  تكالي) چند نف اظر به حقوق و    .ف شهروندانو گاهي وسيع، مثل قواعد ن
اعد  د، زيرا قو افاتي با عمومي بودن آن ندار لمرو اجراي قواعد حقوقي، من محدود بودن ق

ن وضع  تمامي كساني كه در آ لمرو محدود، نسبت به  ر مي) قلمرو(حقوقي با ق ا  قرا گيرد، اجر
به معناي. شود مي وقي  ر همه«پس عمومي بودن قواعد حق ي مردم موضوع حكم آن قرا
يست» گيرد   .ن

ر و نهي قانوني وجود دارد كه قدرت الزام قواعد حقوقي را دارد ولي   سنخ ديگري از ام
يي قاعده احكام اداري )شود فردي محكوم به زندان مي(ي حقوقي نيست، مثل احكام قضا  ،

لغو قرارداد كاري مي( نظامي در هنگام جنگ، )شودفردي استخدام يا محكوم به  ، يك فرمان 
ين ا...و د خصوصي و، الزام ا دگاه، قراردا ز رأي دا اشي ا م ن . حكا ن  مي.. ز ذات آ باشد، ناشي ا

م نيست بار صادر كننده. احكا استگر چه اعت اعد كلي  انون و قو اشي از ق   .ي حكم ن
نمونه... قواعد حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزا و هاي قواعد حقوقي   از بارزترين 

  .است
  :وري استعمومي بودن قواعد حقوقي مستلزم ام

رسانه- 1 ر آن از  ن پيش بيني  انتشا ز وضع آن مطلع شوند، و مردم توا ي جمعي، تا مردم ا
  ؛اقدامات خود را داشته باشند

بل آن قواعد- 2    ؛ و تساوي اشخاص در مقا
است- 3 افع عمومي    . جهت وضع قواعد حقوقي، حفظ من
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ا» مومي بودنع«   يعي،  ز ساير قواعد طب ز قواعد حقوقي ا تماي . جتماعي ووجه  يست، بلكه .. ن
ين وصف ميقاعده اجد ا   .باشد ي حقوقي هم و

ته اند» مجردة«و » عامة«هاي عرب در تفسير وصف  برخي حقوقدان   :گف
ية ليست موجهة الي شخص معين بالذات و ال - 1  المقصود بالعمومية ان القاعدة القانون

بعين و ذاتها، و لكن تخص واقعة  نطبق اذا توافرت في ها  و ها ت لشخص او في الواقعة صفة ا  ا
  .شرط معين

لم - 2 ية  لقاعدة القانون  المقصود بان القاعدة القانونية مجردة، ان المشرع عند صياغته ل
نما وضع يضع قعة معينة و ا د  ها لتنطبق علي شخص معين او وا يقة مجردة عن االعتدا ها بطر

اقعة،  باي و ية، (باي شخص او  لمدخل لدراسة العلوم القانون   ).22صا

ودن- 2    دايمي ب
اعد حقوقي است» دايمي بودن« اگر قانون داراي وصف عمومي . از نتايج عمومي بودن قو

يعي كه در زمان معين اتفاق مي افتد، صحيح نيست، لذا قواعد  بود، محدود كردن آن به وقا
اسطه ا متروك شدن آن، ي قواعد حقوقي نسخ ميحقوقي فقط به و ن يا حت شود، گذشت زما

  .كند بار او را كم نمياعت
وقي، منشا ني «ياگر قواعد حق د، ... و» عقلي«، »طبيعي«، »دي هد بو داشته باشد، ابدي خوا

اعده ر ق ن قواعد خواهد شد، يعني ديگ ها موجب تحريف در ماهيت آ ي مقطعي بودن آن
ني و است» ابديت«نخواهد بود، زيرا ... حقوقي دي اعد حقوقي    . جزء ماهيت قو

ز وضع، وجودي مستقل مي» يقواعد حقوق«  ال  پس ا و زو ا فقدان نهاد قانونگذار  يابد، حتا ب
ز بين نميحكومت ن نيست ، ا ضعا وقي متكي به وجود وا گرچه . رود، چون وجود قواعد حق
اساسي موجب تغيير   انقالب   .گردد نظام حقوقي ميهاي 

نم انون واجد وصف دايمي بودن نباشد، شهروندان  توانند نظمي در  ياگر قواعد حقوقي و ق
ا خير اقدامات خود به وجود آورند، چون نمي دايمي . دانند، قانون، فردا هم حاكم خواهد بود ي

به مخاطره مي  بودن قواعد حقوقي، امنيت اقدامات و برنامه ريزي فكند هاي شهروندان را    .ا
يم نخواهد بود، گر چه قانونگذار ه وقي در عمل هرگز دا نگام وضع با اين همه، قواعد حق

تي خواهد  قانون، فرض بر دوام قواعد دارد، و اال عمدتاً مقررات حقوقي در طول زمان تغييرا
 .كرد
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اعد االجتماعية( اجتماعي بودن - 3  من القو ونية    )القاعدة القان
اگون داردزندگي انسان دو چهره   :ي گون

انسانهاي چهره   فردي، نيازمندي- 1 دگي  لم  ي فردي زن رج از ق رو حقوق است، اگر در ها خا
اعمال فرد توجه مي ين امور در اجتماع دارد حقوق گاهي به  است كه ا   .شود، به خاطر اثري 

بط اجتماعي اشخاص و اداره- 2 دگي اجتماعي نيازمند قواعد و  اجتماعي، تنظيم روا ي زن
  .كند مقرراتي است كه آنها را علم حقوق تأسيس مي

ة قاعدة ملزمةالقاعدة القا(آور بودن   الزام- 4   )نوني
اعد الزام به اهداف قواعد حقوقي، بايد نفس قو تن  ي آور باشد، گرچه درجه براي دست ياف

ن نيست الزام   .آور بودن قواعد حقوقي يكسا
است الزام ن و ضمانت اجراي آن  و نفوذ آ اعتبار  اشي از    .آور بودن قواعد حقوقي ن
مي بودن«البته  ز اوصاف ذاتي و ماهيت قو» الزا اعد ا اعد حقوقي است ولي منحصر در قو

نه ز نشا   .هاي خاص آن نيست  حقوقي، و ا
ز حيث    : دو قسم استبر» آور بودن درجه الزام«قواعد حقوقي ا

امري- 1    قواعد 
د اجراي آنها وجود ندار ه گريزي از  مي است، و را به طور مطلق الزا دسته قواعد،  توافق .  اين 

ا اعتبار  ها، فاقد  اجراي آن   .مثل اجتناب از قتل با رضايت مجني عليه. ستبر عدم 

   قواعد تكميلي- 2
م آورند كه بر خالف آن توافق نشده باشد دسته قواعد، در صورتي الزا تعيين . اين  مثل حق 

م  اشد، الزا د، اگر شرط خالف نشده ب محل سكونت زوج، كه ممكن است خالف آن شرط شو
اعده مثل قاعده   .ي امري استاين ق

اجد وصف  برخي مقررا   :بودن، نيست» الزام آور«ت حقوقي كه در ظاهر و
ثالً قاعده ناشي مي» آور الزام« از فروع يكي از قواعد - 1 د، م به «ي گرد زي  اگر كسي چي

مي به » تواند استرداد كند ديگري بدهد، بدون اين كه مقروض آن چيز باشد، مي در ظاهر الزا
د، ولي در مفهوم، گيرنده را الز به استرداد ميهمراه ندار   .كند ام 

است، مثالً حق اختيار  استثناء قاعده- 2 زل وكيل«ي حقوقي  اعده»ع لزوم «ي ، استثناي ق
  .است» قراردادها
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اعده- 3   دو ق يكي از  به انتخاب  ه در ظاهر تخيير  ي الزام ناظر  آور است، مثالً جزاي نقض روز
ز تكاليف الزام آور مي قع ا .521، ص1وق، جفلسفه حق(باشد  است ولي در وا (  

لمادي( ضمانت اجرا داشتن - 5 لجزاء ا لقانونية تقترق با   )القاعدة ا
ن مجازاتي پيش است كه براي نقض آ اجرا بخش تدافعي قواعد حقوقي  بيني  ضمانت 

اجرا مداخله مي مي نگردد، ضمانت  اطاعت  اعد حقوقي    .كند كند، اگر قو
اعده ني تأمين مياهداف ق وقي، زما د، اجرا نمودن مستلزم ضمانت گردد كه اجر ي حق ا شو

تي براي  است، بايد ضمان وقي مطلوب شهروندان  اجرا است، عدم اجراي بسياري از قواعد حق
اگون جلوه مي  به شيوه» ضمانت اجرا«اجرا وجود داشته باشد،  كند ولي قدر مشترك  هاي گون

لح عمومي و حكومت است   .همه، قواي صا
   مجازات- 1
.دام، شالق ومجازات بدني، اع) الف ..  
لي، مصادره اموال، جريمه و) ب ات ما .مجاز . .  
  .زندان) ج
استفاده از ) د رخي حقوق، محروميت از عضويت در مجلس، محروميت از  محروميت از ب

  .گواهينامه
.ه .. (  
  .مثل استرداد مال غصب شده از غاصب:  دخالت مستقيم قدرت عمومي- 2
يط صحتايقاي طالق ب:  بطالن اعمال انجام شده- 3   .دون شرا
  . جبران خسارت- 4
5- . ..  

اجرا را چنين بيان مي   :كنند برخي حقوقدانان عرب اقسام ضمانت 
يي كيفري( الجزاء الجنائي - 1   ):ضمانت اجرا

لمجتمع كله، يكون عند االعتداء علي ا ات ...و هو اشد صور الجزاء، و  و يتولي قانون العقوب
لمختلفة ية ا .بيان الجزاءات الجنائ ..  

اجراي مدني( الجزاء المدني - 2   ):ضمانت 
و التجاري بيان  لمدني  قانون ا ه، و تتولي نصوص ال نكار العتداء علي حق خاص و ا و يون عند ا

لمختلفة لمدنية ا ..الجزاءات ا .  
  ):ضمانت اجراي اداري(  الجزاء االداري- 3
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اال  لقانون  و الوظيفة و تتولي نصوص ا داري بيان و يكون عند االعتداء علي اصول المهنة ا
لمختلفة ية، ص«. الجزاءات االدارية ا لدراسة العلوم القانون لمدخل    .»30ا

  بخش دوم
  مبناي قواعد حقوقي

ت، » مبنا«جمع » مباني« باني حقوق«اس اصولي » م در اصطالح حقوقدانان عبارت است از 

ر اساس آن وضع و اعتبار  ت و قواعد حقوقي ب » آوري الزام«كه قواعد حقوقي بر آن مبتني اس
بد، به عبارت ديگر  مي است از تعيين منشاي » مبناي قواعد حقوقي«يا و » آوري الزام« عبارت 

ر«منشاي  ني قواعد حقوقي از مبناي » اعتبا ر » نهي«و » امر«قواعد حقوقي، در مبا انونگذا ق
  .گردد بحث مي

است ني قواعد حقوقي موجب تأسيس مكاتب حقوقي شده    .اختالف در تعيين مبا

آرماني–طبيعي(تب حقوق فطري  مك- 1  (  

اعد » حقوق موضوعه«در برابر » حقوق فطري«اصطالح  است، در حقوق موضوعه از قو
- گردد، ولي در حقوق فطري از قواعدي كه بايد باشد،   بحث مي- »آنچه هست «- موجود 

اشد«   .گردد  بحث مي- »آنچه بايد ب
و مقرراتي ثابت اعد  ز اراده حكومت كه  مكتب حقوق فطري معتقد به وجود قو و برتر ا  

داند، قانونگذار مكلف مي» عدالت«باشد، مبناي اين قواعد را  مطلوب و آرمان انسان است، مي
دالنه را كشف كند  است از طريق مكانيسم اعد عا د، قو بل اعتما   .هاي قا

تأثر از ستم ي شكلانديشه وق فطري، م ري مكتب حق هاي   هاي حكمرانان و حكومت گي
پي چارظالم است ن گرفته  ه ، قربانيان ستم و جنايت در  وي خودكامگي حاكما ا جل اي بودند ت

اعد و مقرراتي برتر از اراده ي حكومت و شود، در نهايت اين انديشه به وجود آمد كه قو
به پيروي از آن  يد  د، قواعد موضوعه با ن در دل طبيعت و فطرت آدميان وجود دار حاكما

بل، حاكمان و حكومتدر مق. قواعد عالي وضع شود ها نيز سعي كردند ثابت كنند مبناي  ا
نماينده است، و حاكم  و اصلي حقوق، اقتدار حكومت و حاكم  مأمور اجراي فرمان ا ي خدا و 

  . است
نقالب اكثر ا گرديد، رشد دمكراسي و ... هاي اجتماعي، سياسي و  اين مكتب حقوقي، منشاي 

ين اعالميه ه  دار انديشه اي، وام هاي توده  حكومت است، تدو اني اين مكتب حقوقي  اي آرم
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و شعار    وق بشر در فرانسه  ري«جهاني حق دي، برادري و براب ين » آزا ين مجموعه قوان و تدو
وق طبيعي استناپليون، به خصوص قانون مدني فرانسه متاثر از مكتب    .حق

و شيوه د، ي حقوقي هاي متعددي در طول تحوالت انديشه  مكتب حقوق فطري تعريف   خو
و عادالنه معرفي كرده لي    .اند براي كشف قواعد عا

  )پيش از سده هفدهم(مكتب حقوق فطري در عصر مذهبي ) الف

ر اثر نفوذ دين مسيحيت، اراده ي خداوند را مبناي منحصر قواعد عالي و در اين دوره ب
ز طريق  عادالنه مي لي ا ن قواعد عا و معتقد بودند بخشي از آ نستند   كتاب يعني» وحي«دا

ر  بايد از ابزا ز قلمروي شريعت مسيحي،  رج ا ر آنها قرار گرفته است، در خا مقدس در اختيا
لي بهره جست افتن آن قواعد عا   .عقل براي ي

  :كرد  مذهبي قرن سيزدهم، قوانين را به سه دسته تقسيم ميحكيم» سن توماس داكن«

ين الهي) الف   قوان
ز اراده د است، عاين قواعد ناشي ا ا ارسال ي خداون ن دسترسي ندارد، خداوند ب قل بشر به آ

رسانده استپيامبران از دريچه به اطالع عموم    .ي وحي آنها را 

  قوانين فطري) ب
اشي از اراده د است ولي اين قواعد نيز ن است، بلكه بشر » وحي«ي خداون نكرده  آنها را ابراز 
  .يابد از طريق عقل آنها را در مي

انين بشري) ج   قو
اشي كه  ين فوق، وضع شده است  از ارادهن ي مقدمه(ي انسان است و به منظور اجراي قوان

ن، ص   ).21علم حقوق، كاتوزيا
اشد ين دادرسي فعلي ب ات قسم سوم، همان آي   .شايد مقرر

در عصر خردگرايي) ب   »هاي هفدهم و هجدهم قرن« مكتب حقوق فطري 

ا ازدر اين عصر، حقوق فطري ريشه هي خود ر دست داد و خردگرايي مطلق ي مذهبي و ال  
  .شد» وحي«جايگزين 

شد، و معتقد  در اين دوره، حقوق فطري محصول عقل بشر و طبيعت انسان محسوب مي
ابل درك بود هم نمي» وحي«بودند اگر  د، اين قواعد وجود داشت و ق   .بو

بل بود تمايز از ق ه از جهاتي م ين دور   :مفهوم حقوق فطري در ا
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ين حقوق الزمه منبع حقوق فطري، ان- 1  د، چون ا است، نه خداون ي شخصيت انسان سان 
نسان در مي اجتماعي ا نها را موافق طبيعت    .يابد است و عقل، آ

دگار و تأمين  هدف حقوق فطري، حمايت از حقوق فردي است، نه اجراي اراده- 2 ي پرورو
  .اطاعت او
ه است، فالسفه» قرارداد اجتماعي«ي  نظريه ين دوره ي حقوقحاصل اين دور  در طول ا

به نهايت درجه» قرارداد اجتماعي« رساندرا    .ي تكامل 
طرفداران اين نظريه معتقدند، همان گونه كه زندگي فردي بر اساس قرارداد تنظيم 

ا اخذ ثمن، كاال  مي د، و فروشنده ب ا بپرداز ثمن آن ر ري براي خريد كاال بايد  ثالً مشت د، م گرد
ز قراردادي ميان حكومت و شهروندان است، حاكمان به قواعد حقوقي ني. را تحويل دهد

ته اند اجتماعي، حكومت در دست . وكالت از مردم در منصب حكومت قرار گرف در قرارداد 
ا از دست  ر كند، مشروعيت خود ر اجتماعي رفتا اگر بر خالف پيمان  است،  ن امانت  حاكما

استف مي ن،  ك اصلي آ   .اده كنددهد، حاكمان بايد از قدرت، به سود مال
بد سرشت  مي» قرارداد اجتماعي«ي حقوق از فالسفه» توماس هابس« گويد، انسان ذاتاً 
دگي كنند بايد به توافق . است اجتماع زن انسان گرگ انسان است، اگر اين گرگ صفتان در 

ر  اگذا به نام دولت و اختيار خود را به نهادي  اختيار خود بخشي از قدرت و  برسند، يعني با 
  .نمايد
ن الك« يگر فالسفه)1704 - 1632(، »جا وق ، از د د،  مي» قرارداد اجتماعي« ي حق گوي

يه اي طبع اول يه نيازمند قانون انسان دار يعي و اول ت خوب است، در حالت طب ي پاك و سرش
بط اجتماعي،  تر شدن زندگي، تقسيم كار و نقش نيست، اما با پيچيده روا به طور كلي  ها، و 

ات اختيارات خود را به   ميمحتاج قانون و مقرر خشي از  به منظور ايجاد نظم ب گردد، مردم 
  .كند دولت واگذار مي

ك روسو« ز ديگر فالسفه» ژان ژا د اجتماعي«ي حقوق ا ي انسان يك اراده: گويد مي» قراردا
ي ي فردي، تبديل به ارادهي عمومي و در زندگي اجتماعي بايد ارادهفردي دارد و يك اراده

نطور كه افراد در امور فردي تصميم ميعمومي شود، هما د    د، بايد مكانيسمي طراحي شو گيرن
ات ممكن  ري نمايد و اين كار از طريق انتخاب كه در امور اجتماعي و كشوري هم تصميم گي

اه را تأمين كند است، تا نظم و رف   .است و دولت وكيل مردم 
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  »قرون نوزدهم و بيستم«  حقوق فطري درعصر تجربه- ج
ه، خوب و بد قرو است، در اين دور ن نوزدهم و بيستم، عصر روي آوردن انسان به تجربه 

اطراف زندگي انسان فقط با  اطل«و » حق«شد، حتا  تعيين مي» تجربه«بودن اشياي  بودن » ب
  .ها انديشه

وق  نماند، اين رويكرد، تحول عظيمي در حق يكرد جديد دور  ين رو ز ا قواعد حقوقي نيز ا
د اصول و قواعد محدود تجربه شده، هيچ فطري ايجاد كر ين شد كه جز يك سلسله  ، نتيجه ا

بل حدود  در دو مرحله ق ندارد،  تي وجود  و اصلي ثاب  در صد قواعد حقوقي ثابت بود، 90قاعده 
رخي پا فراتر نهادند و گفتند هيچ اصل ثابت، و مطلقي ولي در مرحله ي سوم عكس شد، ب

ا  د، حت ر ، »اصل قبح ظلم«وجود ندار اعده«و » اصل«چون ه كه امروز عادالنه محسوب » اي ق
لمانه باشدمي يد در مكان و زمان ديگر ظا د، شا   .گرد

شد كه مكتب حقوق فطري نوين،  ها منجر به انقراض مكتب حقوقي فطري مي اين ديدگاه
  .مبتني بر مكتب حقوق فطري قديم ايجاد شد كه به بررسي آن خواهيم پرداخت

مكتب حق- 2   )طبيعي(وق فطري  بررسي 
لم  مراد اين مكتب كه مي د، عا د، به طور قطع مرا و فطري وجود دار د، قواعدي طبيعي  گوي

اعد د ه طبيعت و جهان آفرينش نيست، چون در طبيعت هيچ ق ين . اي وجود ندار مراد آنها ا
و مقتضاي فطرت او است   .است كه قواعدي حقوقي، وجود دارد كه ماليم طبيعت انسان 

ي ين مكتب مي پرسش د ين است گري كه متوجه ا لمرو آن : شود ا و ق نسان  حدود طبيعت ا
ثالً  است؟ م اعده را از افراط » زنده ماندن«كجا  ين ق است، چه معياري ا اقتضاي طبيعت انسان 

  و تفريط حفظ خواهد كرد؟
اسطه ي قانوني تعديل شود، و اال انسان براي زنده ماندن، مقتضاي طبيعت انسان بايد به و

  .زنده انواع جرايم دست ميب
نسان بايد : گويد مكتب حقوق فطري مي اعد مقتضاي فطرت ا ر عدالت است، قو ين معيا ا

  .عادالنه باشد

در حقوق فطري) الف لت  مفهوم عدا   بررسي 
و ماهيتي مبناي - 1 ين است، عدالت به چه مفهوم   نخستين نقد مكتب حقوق فطري ا

است؟   قواعد حقوقي 
ت   :عريف شده استعدالت به سه معنا 
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   اعطاء كل ذي حق حقه- 1 
اعطاي حق، به صاحب حق، نمي ناي الزام عدالت به معناي  آوري قواعدي حقوقي  تواند مب

د پاسخ مي. باشد ند چون چندين پرسش فاق   :ما
ين حق به حق) الف الزام  دار داده شده، دادن حق به صاحب حق، چطور اگر در وضع قوان

به وجود آ است؟آوري براي ديگران    ورده 
  مفهوم حق چيست؟) ب
  صاحب حق كيست؟) ج
به دست آورده؟) د يي  ا بر چه مبنا   حكومت حق قانونگذاري ر

ر  ت، معلوم نيست » صاحب حق«و » حق شناسي«در اين فرض اجراي عدالت متوقف ب اس
است، حق نماينده» حكومت« ت، حق كودتاچي است، حق عالم حق پادشاه  ي منتخب اس

ن يط دي است وجامع الشرا .ي  ..  
ا؟ مي كند، مي حكومت، قواعدي وضع مي است، و حق : گويد پرسيم چر چون عادالنه 

هي، متعلق به دولت است ري و امر و ن   .قانونگذا
يگر  وق فطري عين مدعا است، به عبارت د ين تعريف عدالت، دليل مكتب حق بر اساس ا

وب است به مطل   .مصادره 
اساس بايد ابتدا مبناي  به » عدالت«بودن قواعد حقوق، تعيين شود، و » ورآ الزام«بر اين 

ناي الزام نمي» دادن حق به صاحب حق«معناي  اشد تواند مب ور بودن ب   .آ

گاه مناسب خود( وضع الشيئ في وضعه - 2   )قرار گرفتن هر چيزي در جاي

وم نيز نمي ه اين مفه د مبناي  عدالت ب اشد، زيرا ابهامي» الزام آور«توان وقي ب  بودن قواعد حق
د  است كه قواعد حقوقي با چه معياري در جايگاه مناسب خو ين  د ا ين معنا وجود دار كه در ا

  گيرد؟ قرار مي
ت،  نسان اس اعد حقوقي، مناسبت و ماليمت آنها با حيات اجتماعي ا جايگاه مناسب قو

ولي نمي عدالت فقط مي ه  گويد قواعد حقوقي بايد در جايگاه مناسبش وضع شود،  گويد جايگا
يسمي آنرا در جايگاه مناسب قرار دهد؟مناسب    چيست؟ يا با چه مكان

رج  ه مناسب وضع نشدن از مفهوم عدالت خا ه مناسب وضع شدن و در جايگا معيار در جايگا
  . است

به  است، حق قانونگذاري  يي كه بايد در موضع خودش قرار گيرد، قانونگذاري  يكي از چيزها
است؟ يي به حكومت تعلق گرفته    چه مبنا
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   التوازن و التساوي- 3

باشد، زيرا » آور الزام«توان مبناي  عدالت به معناي تساوي نيز نمي بودن قواعد حقوقي 
ين مفهوم مي وقي به طور مساوي براي افراد در موقعيت عدالت به ا هاي  گويد، قواعد حق

ه اين مفهوم نمي   :گويد مساوي، وضع گردد، ولي عدالت ب
  هاي برابر چيست؟   موقعيت- 1
  را تعيين كند؟  چه كسي آن- 2
  ها تشخيص داده شود؟  چه معياري تساوي موقعيت- 3
   مبناي تساوي قواعد حقوقي چيست؟- 4
افع شخصي و اجتماعي توازن و تساوي برقرار كرد؟- 5   چگونه ميان من
افع جزيي و منافع كلي توازن برقرار كرد؟  طبق چه مالك- 6   هايي ميان من

  در مكتب حقوق فطريدهنده عدالت  بررسي تشخيص) ب
تشخيص مي اگر . دهد نقد دوم بر مكتب حقوق فطري اين است كه، چه كسي عدالت را 

ت، و الزام آور بودن قواعد حقوقي منتفي  مالك، تشخيص مردم باشد مستلزم هرج و مرج اس
است، چون عجله دارد يا نپرداختن  گردد، شخصي مي مي رمز عادالنه  اغ ق ز چر گويد، عبور ا

  ، ....و... عادالنه است چونماليات 
ه  اگر مالك عدالت، تشخيص دولت باشد، استبداد و ظلم دولت به بهان ي اين كه ها 

د، مكتب حقوق فطري به خاطر كوتاه كردن دست  شان عادالنه است، توجيه مي اعمال گرد
ري ماليم طبع خود تأسيس شد، اگر تشخيص حاكمان، معيار عدالت  انونگذا حاكمان از ق

ن، قانوني و عادالنه محسوب مي  ، موقعيت استبدادي و ستم حكومتباشد   .گردد ها و حاكما

ص عدالت در مكتب حقوق فطري) ج ار تشخي   بررسي ابز
است كه، ابزار تشخيص عدالت چيست؟ ين  وق فطري ا   نقد سوم بر مكتب حق

  :ي حقوق سه ابزار براي تشخيص عدالت پيش بيني كرده اندفالسفه

  وحي - 1
است، در اين دوره معتقد بودند، هر حكمي و » دين« هايي در دوره حاكميت مطلق داشته 

است ه قاعد ظالمانه » وحي«اي را  ه و هر حكم و قاعد. اي از طريق وحي، تأييد شود، عادالنه 
است  .معرفي كند، ظالمانه 
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   عقل- 2 
لسفه«و » عقل«اي  ه در دور ت، در اين دوره حكم عقل» ف لسفه بر جامعه حاكميت داش  و ف

اسطه به و لطبع تشخيص عدالت نيز  د، با   . پذيرفت ي عقل صورت ميمدار و معيار بو

   علم و تجربه- 3
ا  ه در دور ا پذيرفت، هر » عقل«و » وحي«اي بشر ب ر علم و تجربه ر د، و معيا خداحافظي كر

دالنه مي چيزي كه بر اثر تجربه، فايده و منفعت آنرا ثابت مي آنرا مفيد و عا   .نستدا شد، 

ه- 4    عقل، وحي و تجرب
د، همه ت،  ي ابزاربرخي معتقدن ه، به طور اجتماع مورد نياز بشر اس هاي وحي، عقل و تجرب

رخي را  معرفي مي» وحي«برخي قواعد عادالنه، توسط  و برخي  كشف مي» عقل«گردد، ب كند 
  .گردد ثابت مي» تجربه«با 

   نقد و بررسي- 5

دگي بشر ب- 1 ري، خرد«ه سه دوره  مبناي تقسيم تاريخ زن يي و تجربه محوري ديندا ، »گرا
  .فاقد اعتبار تاريخي و علمي است

و فاقد جنبه و عيني بودن تقسيم فوق مبتني بر خرافي بودن  ين » دين«ي حقيقي  است، ا
د، در روزگاري، مردم جهل خود را در قالب آموزه تقسيم مي يي ساخته و پرداخته  گوي ها

به نام  ا  ه ميتوجي» دين«خرافي،  كردند، مثالً رعد و برق را ناشي از اختالف خدايان؛ زلزله ر
ات  دانستند، بعد مي... ناشي از حركت شاخ گاو ماهي و نش بشر رشد كرد، راز اتفاق ها كه دا

بعد لسفه جايگزين دين شد،  و ف روشن شد، قواعد ديني متروك گرديد و عقل  ها عقل  جهان 
يي خود را از دست از لحاظ تاريخي، دين .  داد، تجربه جايگزين هر دو شدو فلسفه نيز كارا

يق عيني است، بشر در سايه انون، اخالق مبتني بر حقا ي تعاليم پيامبران با اجتماع، آداب، ق
تمدن بشر انكار نشدني است تكامل  ات آشنا شده است، سهم انبياء در  دت . و مقرر قرآن شها

نسان مي ا شاهد حضور انبياي ال دهد كه ا د، ها ي هد تعليمات آنها بوده ان ا شا و « هي ي ان امة اال 
بي خال في   .»ها ن
تشخيص » وحي «- 2 رخي فرقه» عدالت«تنها ابزار  هاي كالمي اسالمي،   نيست، گر چه ب
رع«معتقدند ) اشاعره( رع و القبيح ما قبحه الشا اگر در »الحسن ما حسنه الشا دگاه  ، اين دي

تمامي ي قواعد حقوقي راه پيدا كند، حوزه تن  ين رف د، چون مستلزم از ب ر مخربي دار ر بسيا آثا
ين مي معيار و بد بودن قوان رزيابي خوب  د، حكومتهاي عقلي براي ا استبدادي  گرد هاي 
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مات مقتضي خود را با توجيه شرعي، عادالنه مي   ين اساس اگر كشوري  تمامي اقدا د، بر ا دان
ن مورد چه مي» وحي«بيند داشته باشد، بايد ب» كيوتو«قصد الحاق به معاهده  گويد،  در آ

بل فرقه عادالنه مي يي درك عادالنه   داند يا نه، در مقا و اماميه معتقدند، عقل توانا هاي معتزله 
اگر موردي را  د،  ات را دار د » نص«بيان كرده، » وحي«بودن و خوب و بد بودن مقرر و مور

و قبح آن ر است، عقل حسن  است، مواردي كه شرع ساكت    .كند ا درك ميقبول 
د، مصاديق متعدد عدالت را در زندگي اجتماعي  مي» وحي«مستقل از » عقل«ولي آيا  توان

  انسان تشخيص دهد؟
تي مي» عقل« ات بايد عادالنه باشد، ولي چه مجازا ات شود، و مجاز د مجاز گويد سارق باي

ات است؟ عقل معياري براي عادالنه بودن مجاز ندارد عادالنه   براي سارق »حبس«آيا . ها 
ت، يا  ا » شالق« مجازاتي عادالنه اس .و يا» قطع يد«ي   ؟ ..
اع اجتماعي«برخي عقالي مكتب  ت، » دف ر اس يما د مجرم، ب د، اينها معتقدن ن نهاده ان را بنيا

د، نه مجازات،  هي » عقل« بايد او را مداوا كر د  نمي» وحي«به تنهايي و بدون همرا توان
اعد حقوقي را ت د حكم قاطعي بگويدعادالنه بودن قو رقه « : شخيص دهد، باي لسارق و السا ا

هما  ين » عقل«، »فاقطعوا ايدي است كه قوان د، اين  نهايت حكمي كه در مورد قواعد حقوقي دار
  . بايد عادالنه وضع شود

اعده حقوقي نيست، اين مبناي قواعد حقوقي است   .اين حكم عقلي، ق
  : د، مثالكن البته عقل برخي مصاديق عدالت را درك مي

مي بودن اجراي تعهدات- 1  . يجب الوفاء بالعهد، الزا

 . اوفوا بالعقود، الزامي بودن اجراي قراردادها- 2

ة، الزام به زد امانت- 3  . يجب رد االمان

4-  ... 

ا درك مي ت،  عقل، عادالنه بودن قواعد فوق ر ر كلي اس ين قواعد بسيا ين كه ا كند، در عين ا
نميبا قواعدي شبيه قواعد  وقي ايجاد كرد فوق،  نظامي حق   . توان 

اشيم،  تي موقت و آزمايشي داشته ب يي صحيح براي وضع قواعد و مقررا اما تجربه، اگر مبنا
تن قواعد عادالنه و مفيد براي اجتماع، مي د، بر اثر تجربه تجربه كمك بزرگي براي ياف نماي

ني يا تنبي مي پشيما وع  ه مجرم ميتوان دريافت كه چه ميزان مجازات موجب  گردد، و چه ن
ا تأسيس اصل » پرونده شخصيتي«مجازاتي براي افراد متفاوت، مناسب است، تشكيل  ب

است از ره» ها فردي كردن مجازات«   .آورد همين انديشه 
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وقي، غير از - 3  نام » عدالت« در تأسيس نظام حقوقي و وضع قواعد حق مبناي ديگري به 
است، بيشتر قواع» مصلحت« ه نيز الزم  است ن ر پايه مصلحت وضع شده  د و مقررات حقوقي ب

نفقه زوجه را بدهد ولي  عدالت، مصلحت از يك لحاظ پيشرفته تر از عدالت است، اگر زوج، 
است، خيلي دولت نموده  ها  توسعه ندهد، عدالت را رعايت كرده ولي به مصلحت رفتار ن

اظر به توسعه وضع مي ند، مثل راه اندازي  قوانين ن ساختن » هاي هواپيما سازي  انهكارخ«كن
و ميدان خيابان« . و» ها مجلل ها  نه عدالت، .. مكتب حقوق «كه ناشي از مصلحت است 

وقي مثل» مصلحت«از » فطري وقي نام نبرده اند،قواعد حق   : به عنوان مبناي دوم قواعد حق
هما - 1 رقة فاقطعوا ايدي    السارق و السا
ني فاجلدوا كل واحد- 2 ة جلدة  الزانية و الزا    منهما مأ
اجتنبوه- 3 ن ف الزالم رجس من عمل الشيطا و الميسرو االنساب و ا خمر    .  انما ال
4- . ..  

يشتري با مصلحت و مفسده دارد، تا عدالت، قانونگذار ناچار  اين قواعد حقوقي ارتباط ب
د يا در حد قواعد  ن آن نماي د، امر به ايتا نها مصلحت وجود دار » يامر«است، مواردي كه در آ

وع نمايد»توصيه«يا » تكميلي«يا  نگاري و ممن   .، و مواردي كه مفسده دارد جرم ا
است، در برخي مقررات عدالت و » مصلحت«و » عدالت«ميان  عموم و خصوص من وجه 

نها   .مصلحت هر دو وجود دارد در برخي فقط يكي از آ

مكتب حقوق فطري) د در  د اجتماعي    بررسي قراردا
با ا استقرارداد اجتماعي  ني رو به رو    : شكاالت فراوا

ن به وجود مي- 1 اساس قرارداد ميان شهروندا امين  دولتي كه بر  نه  نه وكيل است و  . آيد، 
هي مي ر و ن وكل ام به م اساس وكالت  اگر شهروندان موكل است، چرا دولت  دولت بر  اگر  كند، 

لي كه دولت يك  تأسيس مي تصميم شود بايد اين قرارداد قابل فسخ باشد، در حا طرفه 
ات وضع مي مي نمايند گيرد و مقرر اطاعت  اچارند    .كند، مردم ن
شهروندان در ابتدا، : شود شهروندان مي» سلب اراده كلي« قرارداد اجتماعي منجر به - 2 

ن  طي قراردادي به دولت اجازه مي له يا عليه شهروندا ا تقنيني  يي ي وع اقدام اجرا دهد، هرن
د انجام دهد، حكومت از نوع ري است است، معنا ندارد قرارداد اجتماعي در قالب وكالت، ايجا

نمايد و سلب اراده كلي از موكل كند   . رياست براي وكيل 
انوشته؟- 3 دي نوشته است يا ن    قرارداد اجتماعي، قراردا
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تصور است كه در مقطعي حكومت و حاكمي وجود نداشته، شهروندان گردهم    بل   آيا قا
و حاكم بوده،   حكومت و حاكم تعيين كردهاند و طي قراردادي، آمده ين كه حكومت  و يا ا اند 

و تقنيني مي ات اجرايي  ذهن خود رابطه نمودهتصرف اي ساخته  اند، فالسفه حقوق در خيال و 
است و غير واقعي  لي  اجتماعي ذهني، خيا پس قرارداد  ند،    .و ابراز كرده ا

ت، قرارداد اجت! ها است  قرارداد اجتماعي فريب توده- 4 ات استوار اس يه انتخاب ماعي برپا
حظه رأي دادن طرف قرار داد است، پس از رأي محكوم طرف خود  شهروندان فقط در ل

وكالن خود نمي مي به م ن پس از رأي آوردن كمترين بها  د، حاكما   .         دهند شون

   مكتب حقوق فطري نوين- 3 
يعي نوين، با حفظ شكل و شعار ري هاي مكتب حق مكتب حقوق طب وق طبيعي قديم، تغيي

ده است، مهم   :هاي آن عبارت است از ترين ويژگي در محتواي خود به وجود آور

   تقسيم قواعد حقوق به صوري و ذهني- 1
ين بود كه اينها ذهن مهم د،  گرا و ايده ترين ايراد بر مكتب حقوق طبيعي قديم ا آليست ان

لسفي مي در واقع دولت هم ساختند، و از واقبراي قواعد حقوقي مباني ف ته بودند  ع فاصله گرف
اجراي آن را تضمين مي قواعد حقوقي را تأسيس مي لسفي . كند كند و هم  ني ف به مبا كاري 

يعي ندارد براي جبران اين نقص، گفته شده، قواعد . ارايه شده از سوي مكتب حقوق طب
است، و الزام بع اراده دولت  لحاظ صورت تا است، آور بودن آن، ناشي حقوقي از   از اراده دولت 

ن  لسفي هم دارد كه منطقي و صحيح بودن آ اما قواعد حقوقي يك صورت ذهني و پشتوانه ف
ول . كند را توجيه مي اگر قرارداد بيع اموال غير منق است، مثالً  و اين صورت ذهني عدالت 

ولي از لحاظ ذ نظر قانون قرارداد واقع نشده،  جام شود از  هني بدون تشريفات ثبت رسمي ان
ر آن، مستلزم صحت قرارداد بيع . قرارداد واقع شده است ين و اعتبا زيرا حاكميت اراده طرف
  .بدون سند رسمي است

لت زمانه- 2    عدا

رعايت شود، قواعد حقوقي محدود به زمان و مكان  اگر عدالت مطلق در قواعد حقوقي 
  . شود معين نمي

ل اعده حقوقي حداقل چون عدالت قابل تحديد به زمان و مكان نيست، درحا ي كه ق
ني دارد، در مكتب حقوق طبيعي نوين، عدالت مطلق را مقيد به عدالت زمانه  محدوديت مكا
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بع زمان و مكان است و قواعد مبتني بر آن قابل تحديد در   كردند، يعني عدالتي كه تا
اشد ها مي كشور   .ب

   انكار مذهب و اخالق- 3
اعد حقو يعي قديم، محتواي قو و » عقل«، »روحي«قي را از طريق مكتب حقوق طب

استنباط مي» تجربه« بل  نست،  قا نديشه قديم حقوق طبيعي  ه جايگاه ويژ» مذهب«دا اي در ا
به عنوان يك  اجتماعي«داشت، در ديدگاه جديد، مذهب    .مطرح است» نهاد 

ني براي زندگي خود ايجاد » موجوداتي اعتباري«عبارت است از » نهاد« كه شهروندا
يعتبره«كند  مي لذي  و االجتماعيه ا لفرديه  ر الناشي من الحاجات ا االعتبا ها االنسان لتسميه  و 

ند »شئونه به وجود مي براي رفع نياز» نهاد خانواده«، مان آيد، نهاد بيع، براي هاي زن و مرد 
د«هاي زندگي اشخاص،  تأمين نياز هاي مادي شهروندان، همين  براي تأمين نياز» نهاد اقتصا

... براي ايجاد نظم در زندگي اجتماعي شهروندان و» د دولتنها«طور  .  
تأمين نياز» نهاد دين« ني  در انديشه مكتب حقوق فطري نوين، جهت  هاي روحي و روا

ني و ها، ناماليمات زندگي، بحران ها در اثر مصيبت انسان. افراد است . هاي روحي روا د .. نياز دار
ني و دل روا تعا يگاهي تكيه كند، و    . اجتماعي خود را باز يابدبه جا

   نقد مكتب حقوق فطري نوين- 4

كه متأثر » ظاهر«اي بودن قواعد حقوقي، به  ه  مكتب حقوق فطري نوين با طرح دو چهر- 1
تأثر از » ذهني«است و » دولت«از اراده  اشد، از عدالت به عنوان مبناي  مي» عدالت«كه م ب

است، چهره ذ تغيير ديدگاه داده  وق خيال پردازي قواعد حقوقي،  هني ساختن براي قواعد حق
الم حقوق ندارد   .محض است و اثري در ع

تي كه با زمان و مكان تغيير - 2  طرح عدالت زمانه، مستلزم حذف عدالت است، چون عدال
است زمان و مكان    .ماهيت دهد، عدالت نيست، بلكه شرايط 

، انكار حقيقي بودن دين هاي اجتماعي ، همانند ساير نهاد»نهاد« قبول مذهب در حد - 3
  .است
ركرد » دين« نه اعتباري، كا ني، » مذهب«وجود حقيقي دارد  خالصه در غلبه بر ترس، نگرا

  .شود و كاهش آالم فردي و اجتماعي بشر نمي
د، و معلومات انسان از يك دريچه نمي   :باشد انسان براي شناخت، چندين ابزار دار

  . حس، براي شناخت امور مادي) الف
  .قل، شناخت امور معنوي توسط برهانع) ب



 

 

  

53  
 

و حقوق موضوعه   قواعد حقوقي در فقه اسالم 

يقي بسيار لطيف) ج     . قلب، شناخت حقا
يابد، انكار شناخت ها را با قلب در مي و بسياري از خوبي» دوزخ«، »بهشت«، »خدا«بشر، 

يق و معلومات در شناخت حسي  حصار حقا قلبي و عقلي تحريف ماهيت انسان است، ان
است     .سانسور كردن حقيقت انسان 

  )پوزيتيويسم(تب حقوق موضوعه مك- 5

اقعيت يي خارج از عقل محض مي مكتب حقوق موضوعه، مبناي قواعد حقوق را و داند، و  ها
قعيت بع وا ني و برتر از حقوق  حقوق را تا هاي ملموس دانسته است، و با هر گونه قواعد آرما

لفت كرده   .اند حاكم بر اجتماع مخا
اقعيتپيروان اين مكتب بر اثر اختالف نظر در  قعيت يا و اعد  تعيين وا يي كه مبناي قو ها

بي را به وجود آورده حقوق مي   :اند باشد، مكات

   مكتب تاريخي- 1
ين مكتب استحقوقدان» Savigny –ساويني « لماني بنيانگذار ا   . آ

د، مبناي قواعد حقوقي  اعد حقوقي » وجدان عمومي«پيروان اين مكتب معتقدن است، و قو
و عادت ان  ن ها  مانند زب ن طور كه زبا محصول تحوالت تاريخي اجتماع بشر است، هما

د قواعد حقوق نيز نتيجه ناخواسته و به تدريج به وجود مي ر آي و غي ي قهري زندگي اجتماعي 
  .ارادي است نه محصول تدبير قانونگذار

به خود از وجدان جامعه وظيفه ر، شناسايي و منظم كردن قواعدي است كه خود  ي قانونگذا
  .كند ميتراوش

  )Positivismes( مكتب تحققي - 2
به دو گروه تقسيم مي اين مكتب بر واقعيت   :شود هاي خارجي تكيه دارد و 

Positivisme Sociologist(  مكتب تحققي اجتماعي- 2- 1 e(  
به  پيروان اين مكتب معتقدند مبناي الزام است كه در جامعه  مي  آوري قواعد حقوقي، احترا

است، براي  يع اجتماعي و داوريوجود آمده  بايد وقا ا  وضع قانون  اجتماعي ر هاي وجدان 
احترام واقعي دارد، كشف  جست ذ و  اجتماعي نفو تي كه در نظم  و مقررا اعد  وجو كرد تا قو
  .گردد
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دولتي - 2- 2    )Positivisme Juridique( مكتب تحققي 
د، پيروان اين مكتب معتقدند قواعد حقوقي از طرف دولت وضع و اجراي آن تض مين گرد
بع ضرورت ت، او تا اعد و مقررات خود مختار نيس هاي اجتماعي،  گرچه دولت در وضع قو

  .اخالقي و مذهبي شهروندان است

   نقد مكتب حقوق موضوعه-6

وقي نتيجه- 1 يست، تجربه قواعد حق زندگي اجتماعي ن هاي تاريخي   ي قهري و غير ارادي 
وقي از عقل و با ه نشان مي د، طبيعت  دف و اهداف معين وضع ميدهد كه قواعد حق شو

به وجود آورد زندگي اجتماعي نمي   .تواند آن را خود به خود 
 بي ترديد بخشي از قواعد حقوقي، قواعدي است كه در نظم اجتماعي وجود داشته و - 2

د ناديده  د قواعد جديد نباي در ايجا ر را  است، ولي سهم قانونگذا احترام عميق در جامعه  واجد 
ر عدالت نميگرفت، ق ر براي حفظ نظم و استقرا تواند از ابداع قواعد جديد كوتاهي انونگذا

ا، مدير آزمايشگاه مي اجتماعي، قانونگذار ر و نمايد، مكتب حقوق تحققي  رهبر  نه  داند، 
  .فرمانده
تي  مبناي مستقيم قواعد حقوقي، اراده- 3 دول ن طور كه مكتب تحققي  دولت است، هما ي 
د، ولي نمي مي   .ي دولت را از عدالت و عرف منفك كردتوان اراده گوي

اعد حقوقي فقط » آور بودن الزام«اگر مبناي  و ظلم » ي دولتاراده«قو استبداد  باشد، 
م  ها توجيه مي حكومت د، مكتب حقوق طبيعي به نا ا »عدالت«گرد ر و موقعيت دولت ر اعتبا  ،

ين مي ت از ب و رود، و مكت ناديده گرفته است و نظم و امني ه نام نظم  وضوعه ب وق م ب حق
دگي بشر قرين ظلم و ستم دولت» عدالت«امنيت،  ته، كه زن   .ها خواهد شد را ناديده گرف

اسالم- 7    مكتب حقوق 
بع قواعد و مقررات حقوقي شيوه كشور به عنوان من هاي   هاي اسالمي در پذيرش اسالم 

  :مختلفي دارند
  .» هو دين الدولةاالسالم«:  در برخي قوانين اساسي گفته شده- 1
  .»االسالم هو مصدر من مصادر التشريع« :  در برخي قوانين اساسي گفته شده- 2
تشريع« :  در برخي قوانين اساسي گفته شده- 3   .»االسالم هو مصدر االساس لل
  .»االسالم هو مصدر الوحيد للتشريع« :  در برخي قوانين اساسي گفته شده- 4

ب حقوقي اسالم، مبناي قوا ز  عد حقوقي و نيروي الزامدر مكت اشي ا ن، ن ي اراده«آوري آ
است» تشريعي خداوند وع ربوبيت قايل    :است، اسالم براي خداوند دو ن
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  .ي قدرت خداوند است ربوبيت تكويني، آفرينش موجودات در حيطه- 1  
است- 2   . ربوبيت تشريعي، يعني قانونگذاري، حق انحصاري خداوند 

ي ات حقوقي اگر ر اشد، به خاطر خدا است و اراده» وحي«شه در قواعد و مقرر ي داشته ب
د الزام آور مي نسان تشريعي خداون ين كه  ها وضع مي شود، قواعدي كه توسط ا شود، به خاطر ا

ت، الزام ري اس انونگذا   آور نيست قانونگذار فاقد حق ق

  بخش چهارم

اعد حقوقي   اهداف قو
د، وضع  بسيار مؤثر استتعيين هدف يا اهداف قواعد حقوقي، در ايجا يق آن  اجراي دق . و 

تصادي، خدمات اجتماعي و دولت در گرو ... زيرا مسير تمامي اقدامات سياسي، امنيتي، اق
  .تعيين اهداف قواعد حقوقي است

وق را تأمين  گروه بزرگي از دانايان با پيش فرض اصالت فرد بر اصالت جامعه، هدف حق
د، و جمعي با د، هدف رفاه و حقوق افراد دانسته ان اجتماع بر اصالت فر  پيش فرض اصالت 

ا تأمين حقوق اجتماع دانسته   .اندحقوق ر

لت فرد - 1 اصا مكتب  در    )Individualisme(  اهداف حقوقي 
ت،  ين مكتب اس و، هدف اصلي ا تأمين آزادي فردي احترام به شخصيت و حقوق طبيعي ا

نسان آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان است، اجتماع جز مجموع ها  هاي متشكل از ا
  .نيست

يگران را محترم بشمارند و بدين گونه در  قواعد حقوق، اشخاص را ناگزير مي سازد كه حق د
تكليف مي ه  برابر هر حق براي سايرين، ايجاد  بط اشخاص ب روا و مفهوم حق و تكليف در  د،  شو
به وجود مي بل    .آيد عنوان دو امر مالزم و متقا

اشخاص » جامعه«هجدهم، حكيمان قرون هفدهم و  ين  اشي از قرارداد ب ر فرعي و ن را ام
ر تجاوز دولت مي افراد در براب ين قرارداد را ضامن حفظ حقوق  د، فرض وجود ا ها  دان
رند مي   .پندا

به اندازسلطه اجتماع، اشخاص  افراد ملت است نه دولت و  وق  ه ي واقعي با  آزادي و حق اي از 
اعالميهگذرند كه براي تشكيل دو خود مي و تضمين لت ضرورت دارد، و مبناي  هايي كه در  ها 

اساسي وجود دارد، همين امر است   .قوانين 
يعي و اصيل ندارد، پيش از زاييده» جامعه« اشخاص است، و وجود طب ي توافق ضمني 

نسان اجتماع، ا به طور طبيعي و بدون هيچ حكومتي مي تشكيل دولت و  يسته ها    .اند ز
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لهدولت و جامعه به و  يي مي  ميبه وجود» قرارداد اجتماعي«ي سي تواند آن را  آيد و تا جا
  .محدود كرد كه براي تأمين آزادي افراد الزم است

اشي از معامالت  ري و تناسب سود و زيان ن بر اساس مكتب حقوق فردي، عدالت جز براب
ت، يعني دولت حقوق افراد را تض مين افراد چيز ديگري نيست يعني عدالت معاوضي اس

بط معامالتي مردم برقرار گردد مي   .كند، تا عدالت به خودي خود در روا
ه حلاراده است و قرارداد مبناي اصلي تمام را به   ي افراد روح قواعد حقوقي  هاي حقوقي 

  .رود شمار مي

لت فرد- 2 اصا از مكتب     انتقاد 
ندهتواند در همه اصل حاكميت اراده، نمي تأمين كن دي ي عدالت باي موارد  شد، زيرا آزا
ين قرارداد، در حد نسبي در موقعيت اراده هنگامي تأمين كننده ي عدالت است كه طرف

اكثر قرارداد اشد، در  د  مساوي قرار داشته ب ز طرفين قرارداد در موقعيت قوي قرار دار يكي ا ها 
و ديگري در موقعيت ضعيف، طرف قوي قرارداد، تمامي شروط له خود را بر طرف ضعيف 

اكثر خدمات انحصاري است ل ميتحمي ين كه    .كند، به خصوص ا
است، اصل  اچار    .ها را محدود نمايد دي اراده و اصل آزادي قرارداداآزقانونگذار ن

اجتماعي- 3    مكتب حقوق 

ا تأمين كننده بط پيروان اين مكتب، قواعد حقوق ر د نظم در روا اجتماعي و ايجا دت  ي سعا
بط اجتماعي مستلزم ايجاد قواعد .  دانندعه ميزندگي مشترك جام نظم و عدالت در روا

يي تأمين مي اعد حقوقي، آزادي و حقوق و تكاليف فرد را تا جا است، قو كند كه به  حقوقي 
  .منافع عمومي آسيبي نرساند

است، عدالت را با مفهوم  اصيل  اجتماعي  اجرا » توزيعي«دولت در مكتب حقوق 
هاي به وجود آمده از افراد را، در   وضع قواعد و مقرراتي، تكاليف گروهيعني دولت با .كند مي

تكاليف گروه بل يكديگر و  به اعضاي خود معين مي مقا   .سازد ها را نسبت 

لت اجتماعي- 4 اصا    انتقاد از مكتب 
تضييع قرار  ت، حقوق فردي، در معرض  يي اس بي انتها در اين مكتب دولت داراي قدرت 

ه بهانه ه وجود داشته باشد، ي ح دارد، ب ين را ن كه معيار مسلمي در ا فظ حقوق عمومي و بي آ
ين مي  آزادي ازيچه هاي فردي از ب ر ي هوي و هوس طبقهرود و حقوق فردي ب ي حاكم قرا
  .گيرد مي
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  بخش پنجم 

ة(منابع قواعد حقوقي  لقانوني اعد ا   )مصادر القو

وقي نافذ و معتبر، در هر نظام حقوقي از مناب ع و مراجع خاصي، اقتباس گرديده قواعد حق
ابع آن را معرفي مي و قاضي را در موارد سكوت قانون، به  است، قانونگذار در هر قانون، من كند 

بع يا مهم ترين آنها، ارجاع مي   :گويد ي دوم قانون مدني اردن ميدهد، مثالً ماده آن منا
لعدالة - 1 اعد ا وجد حكمت بمقتضي قو   .فان لم ت
ل- 2 ر موافقة  فاذا لم تجد ا الكث م الفقه االسالمي ا احكا نصاً في هذا القانون حكمت ب محكمه 

لشريعة االسالمية بمقتضي مبادي ا لم توجد حكمت المحكمة    لنصوص هذا القانون، فان 
لعرف- 3 لمحكمة بمقتضي ا   . فان لم توجد حكمت ا

  )التشريع( قانون - 1
ت، ديگر ممهم ترين منبع نوشته» قانون« ابع نانوشته  نابع را ميي قواعد حقوقي اس توان من
انونگذار در مجموع. ناميد نظام، توسط ق اعد حقوقي هر  ين  عمده قو هاي هم شكل تدو
د، مثل  مي . و» قانون جزا«، »قانون تجارت«، »قانون مدني«گرد ..  

اصلي محاكم، نهاد ت، در موارد هاي در هر نظام حقوقي توجه  به قانون اس وري،   قضايي و دا
يگر منابع، مورد توجه قرار ميسكوت قانون،   .گيرد  د

   فقه اسالمي- 2
بع  هاي حقوقي كشور عمده قواعد و مقررات حقوقي در سيستم اسالمي، از اين من هاي 

اوري در موارد سكوت قانون، در درجه گردد، محاكم و نهاد اقتباس مي ين هاي د ي نخست به ا
  .كنند منبع مراجعه مي

هاي اسالمي رجوع به هر مكتب از مكاتب اربعه جايز  رهاي حقوقي كشو  در اكثر سيستم
رخي سيستم به مكتب فقهي خاصي  است؛ ولي در ب ر تصريح كرده است  هاي حقوقي، قانونگذا

ن كه تصريح شده به شريعت حنفي و ايران كه  ند مثل سيستم حقوقي افغانستا مراجعه كن
  .تصريح شده به فقه شيعه مراجعه شود

استمراجعه به فقه اسالمي به دو شكل   :  
ابع فقه اسالمي مراجعه مي- 1 به من ا استنباط  ه كند، و بر اساس آن، قاعد  گاهي قاضي  اي ر
  .كند مي
استنباط  گاهي - 2 اعد و احكام فقهي  سوي يكي از فقهاي مذاهب شده از قاضي به قو

  .كند اسالمي مراجعه مي
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  )Custom( عرف - 3 
وق زنده«ميت زيادي دارد و به عنوان اه) كامن ال(در حقوق نانوشته » عرف« مطرح » حق

ني به عرف مراجعه مي ا  است، در حقوق نوشته، قضات زما كنند كه قانون ساكت باشد ي
اشد به . اجمال داشته ب وق نانوشته، مراجعه قضات  ن است» عرف«در حق در . فراوا

اراده حكومت اصل مشروعيت حكومت است، هاي پارلماني كه  و جا» عرف«ي عمومي  ه  يگا
  .موقعيت بااليي دارد

.   much of English law was formed out of the custom of peupels 

   ماهيت عرف- 1

اجتماعي بدون دخالت شارع يا  است از قواعدي كه به تدريج، در يك محيط  عرف عبارت 
ر، چهره   .كند آوري پيدا مي ي الزامقانونگذا

ته اند وقدانان عربي گف رف هو اعتياد الناس علي متابعة سلوك معين و الع« : برخي حق
ر ملزماً لهم في معامالتهم لسلوك قد صا ن هذا ا نفوسهم با د في  لي (» استقرار االعتقا لمدخل ا ا

لقانون، ص   ).47علم ا

  )عناصر العرف( اركان عرف- 2
ركن اساسي دارد   :عرف دو 

مادي- 1    عنصر 
اجد وص اي اطالق مي ه بر قاعد» عرف« وصف  يعني . باشد» دوام و عموميت« ف گرددكه و

به قسمي كه تخلف از  عادتي كه در واقعه د،  ين عموم مرسوم گرد اي معين در مدتي طوالني ب
به اشدآن قاعده جن يي داشته ب   .ي استثنا

 عنصر رواني - 2

ز عادات در زماني طوالني » آور الزام«ي ي عرفي بايد جنبه قاعده داشته باشد، بسياري ا
رس ت؛ ولي هيچ گاه چهرهبين مردم م ر الزام« يوم اس به خود نمي» آو  آداب گيرند، مانند بودن 
  .هاي اجتماع و رسوم و نزاكت

لمرو اعتبار قواعد عرف- 3    ق

ر با » عرف« لمللي، نقش بسيا ين ا لي و حل و فصل دعاوي ب لمل ين ا اسناد ب در تدوين 
د،  لي است مهم» عرف«اهميتي دار در حقوق مدني، » عرف«قشن. ترين منبع حقوقي بين المل
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بيشتر از حقوق كيفري است، در حقوق قراردادها، نقش محوري دارد، قوانين مدني در   
رجاع مي يماً به عرف ا يل قواعدي . دهند بسياري موارد، قضات را مستق ري به دل در حقوق كيف

اصل يم و مجازات«چون،    .، عرف نقش چشمگيري ندارد»ها قانوني بودن جرا
ول ميهر، مادقانون مدني مص   :گويد ي ا

تي تتناول« ئل ال لمسا نصوص في لفظ تسري النصوص التشريعية علي جميع ا ها او  ها هذه ال
بمقتضي العرف، فاذا لم يوجد  فحواها، فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكمت 

لطبيعي و بمقتضي مبادئ القانون ا يعة االسالمية، فاذا لم يوجد ف  قواعد فبمقتضي مبادئ الشر
  ».العدالة

  :گويد قانون مدني كويت، ماده اول مي
تي تتناول« ئل ال لمسا يعية علي ا نصوص التشر لم  ها بمنطوق تسري ال ها و مفهومها، فان 

اجتهد القاضي رايه  لم يوجد عرف،  لعرف فاذا  يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضي ا
اً مع و الكثر اتفاق احكام الفقه االسالمي ا قع البالد و مصالحهامستهدياً ب   .»ا

   اقسام عرف- 4
است برخي حقوقدانان عربي مي   :گويند، عرف بر دو گونه 

ون- 1 مكمل قان    عرف 

وقي است، پيش از اين كه حكومتي به وجود اين عرف توليد كننده ات حق ي قواعد و مقرر
بع قواعد عرف بوده قانونگذار در  اشخاص تا بط حقوقي  د، روا ين آيد و قوانيني وضع گرد تدو

است ين عرف انجام داده    .قانون بيشترين اقتباس را از ا

ون- 2    عرف مفسر قان
د، تفسير اراده ر قراردا دي واين عرف، براي تفسي تعاقدين، تكميل شرايط قراردا ... ي م

اعد. گردد استفاده مي استفاده  ه گاهي براي تكميل ق ذكر شده است، نيز  انون ناقص  اي كه در ق
لمدخل ..(گردد مي ية، صا لقانون، ص90لدراسة العلوم القانون لي علم ا .49، المدخل ا (  

   تفاوت عرف و قانون- 5
رفع نياز- 1 ني و مكاني در   عرف در يك مقطع زماني جهت  ا توجه به ظرفيت زما ها و ب

به واسطه ميان جماعتي به وجود مي د، و  ي عرف، عرف ي تغيير در اسباب به وجود آورندهآي
ا كند؛ ولي قانون پس از وضع، به واسطه متروك يا تغيير مي ي تغيير در مباني آن، تعديل ي

  .گردد لغو مي
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ر  عرف در- 2  و وضع   كند، ايجاد مييك زمان طوالني و بسيا تصميم  د، ولي قانون، با  شو
  .گرددقانونگذار ايجاد  مي

است عرف- 3 تعارض وجود داشته باشد   در يك كشور ممكن  احياناً م ولي هاي مختلف و 
يست   .قانون مختلف ممكن ن

بل تحديد و ضبط نيست ولي قواعد قانون در متني مدون و احصا شده - 4  قواعد عرفي قا
لي علم القانون، ص(است  لمدخل ا   ).52ا

   قواعد عدالت- 4
يعي قديم » قواعد عدالت«اعتبار  ر از مكتب حقوق طب يكي از منابع حقوقي، متأث به عنوان 

تي عاليمكتب حقوق طبيعي قد. است و مقررا ر از قواعد وضع شده  يم معتقد بود، قواعد  ت
  .به همراه دارد» عدالت«ي خود،توسط حاكمان وجود دارد، و آن قواعد حقوقي در جوهره

تأثر از مكتب حقوق طبيعي قديم، در قانون مدني،  ر مصري م و » قواعد عدالت«قانونگذا
به عنوان چهارمين منبع سيس» مكتب حقوق طبيعي« وقي مصر پذيرفترا    .تم حق

انون مدني مصر ميماده ول ق   :گويد ي ا
لعرف، فاذا لم يوجد، - 2 بمقتضي ا تطبيقه، حكم القاضي  يمكن  لم يوجد نص تشريعي   فاذا 

يعي و قواعد  لطب لقانون ا بمقتضي مبادئ ا فبمقتضي مبادئ الشريعة االسالمية، فاذا لم توجد، 
  .العدالة

ز قانو تأثر ا ر عراقي م ر مصري، قانونگذا اعد » قواعد عدالت«نگذا يكي از منابع قو به عنوان  ا  ر
تي، اردني و پذيرفت، همين طور قانونگذار ليبي، كوي .حقوقي  ..،  

اسالمي فوق، قضات را مكلف مي بع معتبرتر از  قانونگذاران  اعد «كند در مواردي كه منا قو
اساس »عدالت نمايد» قواعد عدالت«، ساكت است بر    .حكم صادر 

اعدي از منبع كشف ق اعد عدالت«و لكه معيار آن »قو يست، ب هم قاضي ن يقه و ف ، بر اساس سل
تصادي و با توجه به گذشته اجتماعي، اق يد بر اساس . هر اجتماع است... ي سياسي،  قاضي با

و  مؤلفه دخيل است، قواعدي عادالنه وضع كرده  دت  و عا يي كه در شكل گيري عرف  ها
ات فاقد قاعده يدي حقوقي اختالف   .را حل و فصل نما

ه- 5 يي  روي   )Jurisprudence(ي قضا

ز طرفي رشد  قانونگذار توان پيش ندارد، ا ز را در قانون  بيني تمامي قواعد و مقررات مورد نيا
ات جديدي مي تر شدن روابط انسان جوامع و پيچيده اعد و مقرر   .طلبد ها، قو
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ن   وسعه متون  اقدام به ت است،  تمام محاكم يا در موارد فوق، قاضي ناچار  د، هر گاه  ماي
تي برسند، طوري كه هر گاه در  دسته اي از محاكم در موارد سكوت قانون به راه حل ثاب

رفت،  يه«آينده، با آن دعوا روبه رو شوند، همان تصميم را خواهند گ ييرو د » ي قضا ايجا
  .شود مي

يجاد رويه- 1    ي قضايي عناصر ا

اصلي ايجاد ر»رأي دادگاه «- 1 ه قضات نظري را در يكي ويه، عنصر  يي است، هر گا ي قضا
تي كه  د، به خاطر تالش و كوشش و مطالعا ت، بپذير يل حقوقي كه قانون ساكت اس از مسا

اصرار بر اجراي نظر خود خواهند  انجام داده است، از آن حمايت مي كند و در موارد شبيه، 
اي صادره منجر به ايجاد قاعده   .ودش ي حقوقي ميكرد، تكرار آر

ز ديگر عناصر ايجاد رويه- 2 يي است، محاكم بدوي و  سلسله مراتب محاكم ا ي قضا
لي پايين لي  تر پيروي مي تر به طور معمول از نظر محاكم فوقاني و عا اگر آراي محاكم عا كنند، 

ين باني حقوقي محكمي داشته باشد، محاكم بدوي و پاي تر، سعي در  در موارد سكوت قانون م
  .ها خواهد كرداجراي آراي آن

ه- 2 اعد حقوقي اعتبار روي ان منبع قو   ي قضايي به عنو
روي اچارند  د،  همحاكم در موارد سكوت قانون، ن يه ولو عمومي گرد ين رو هاي اتخاذ كنند، ا

د صادر شده » رأي«چون  د الزام براي دعواي غير مور است، اعتبار نسبي دارد، و ايجا محكمه 
ز س نمي ين رويه ا اگر ا ولي  لي كشور، كند،  ا ديوان عا ته شود، ي نان پذيرف وي عموم حقوقدا

نمايد، در حكم قواعد حقوقي خواهد بود به    .تصريح به اتخاذ آن در موارد مشا

يي- 3    موارد كاربرد رويه قضا
وشته رويه وشته در طول قانون » اصل«ي قضايي در حقوق نان نظام حقوق ن است، ولي در 

استف بل  استقرار دارد، در فروض ذيل قا   .اده 

   نقص و سكوت قانون- 1
كند، چون نه از نظر علمي ممكن است و نه قانون ظرفيت  قانون تمامي قواعد را احصا نمي

رويه. چنين حجم بزرگي را دارد ا  در مواردي كه قانون ناقص و ساكت است،  ي قضايي آن ر
 .كند جبران مي
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ون- 2     اجمال قان
است، مثالً قانونگذار گاهي قانون در ظاهر، ناقص يا ساكت نيست، رسا   ولي در بيان حكم نا

تي كه  استاز كلما استفاده كرده    .چند معنا دارد، 
لي وارد نمي« : اگر قانونگذار بگويد اه در شخص طرف، به صحت معامله خل د، مگر  اشتب آي

اشد در موردي كه شخصيت طرف، علت عمده  ).20قانون مدني ايران، ماده(ي عقد بوده ب
ه » خلل«ي كلمه ت كه اشتبا ين اس يست مراد ا موجب اجمال حكم شده است، چون معلوم ن

  :   شخص طرف معامله
بطال مي- 1 له را ا ا  معام   كند، ي
له را غير نافذ مي- 2   .كند  معام

   تناقض قانون- 3
ر، دو حكم در يك قانون با يكديگر تناقض پيدا مي كند در  گاهي بر اثر عدم دقت قانونگذا

يي رفع تناقض ميي قاين فرض، رويه   .نمايد ضا

  )Doctrine(ي حقوقي  نظريه-6
اعد حقوقي  يكي از منابع قو ين و وضع قانون،  ات علماي حقوق در هنگام تدو د و نظري عقاي

و . گردد محسوب مي است از تفسير مواد قانوني  ات علماي حقوق عبارت  نظري مقصود از 
يل محاكم و رويهتجزيه  و ارايهو تحل كليات و مقدمه ي علم ( براي آينده، ي طريقي قضايي 

ن، ص   ).69حقوق، ايرج گلدوزيا
ر، رهبري قضات و مجريان قانون، و وضع نظريه انونگذا ن، در تفسير هدف ق وقدانا ي حق

وقداناني چون  نظريات حق و«مقررات مناسب، نقش محوري دارد،  ك «، »منتسكي ژان ژا
بكاريا«، »روسو انقال... ، و»سزار  نسه، مجازاتموجب شد، پس از  ول  ب كبير در فرا هاي متدا

ني از قبيل  فعلي، جايگزين كيفر انسا اغ كردن«هاي غير  له كردن«، »د ر « ، »مث به غل و زنجي
  .گردد... ، و»زنده در آتش سوزاندن«، »كشيدن

يم و مجازات  توجه نظام وقي در طرح جرا به علومي چون  هاي حق ، »زيست شناسي«ها 
لي چون ... ، و»ناسيجامعه ش«، »روان شناسي« يق «، »اقدامات تأميني«و طرح مساي تعل

ات«، »ها مجازات يق مراقبتي مجاز . ، و»اصالح و تربيت مجرمين«، »آزادي مشروط«، »تعل ..
  .هاي حقوقي ظهور كرده است  همه تحت تأثير انديشه
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و حقوق موضوعه   قواعد حقوقي در فقه اسالم 

است، چونقش نظريه   ر عميق  لملل بسيا ين ا ات حقوق ب ين قواعد و مقرر ن ي حقوقي در تدو
لملل قانون واحد و الزام ين ا لي«آوري نيست،  در سطح ب لمل ين ا نظريات «و » عرف ب

لي است» حقوقدانان لمل ين ا دوين معاهدات و اسناد ب بع ت   .مهمترين منا

  )Equity( انصاف - 7
ز مهم»انصاف« نظام حقوقي نانوشته، ا نصاف«ترين منابع قواعد حقوقي است،  ، در  در » ا

يكا و ا   .نگليس جهت تلطيف و تعديل قانون، پذيرفته شده استنظام حقوقي آمر
هي  نصاف«قانون به همرا ري» ا   . پردازد ها مي با دقت بيشتر و مهرباني عميق تر به حل دشوا

  منابع
 قرآن كريم -1

قانون -2 ة ال قانون، نظري ال ي علم  جرج حزبون، المدخل ال ر  تو و الدك ة -الدكتور عباس الصراف  ة الحق، الطبع ظري  ن
يع، االولي و ا توز نشرو ال  .2005الصدار السادس، عمان، دارالثقافة لل

جرايم و مجازات -3 ساله  كاريا، ر يزان، سزارب تهران، نشرم ، ترجمه محمد علي اردبيلي،   . 1380ها

4-  ، ي انتشار سهام شركت  م، تهران،  ه حقوق، چاپ دو زيان، فلسف اصركاتو  .1380ن

5- ، تهران تدي،  مه ترجمه علي اكبر  قوانين،  ح ال ، رو ، منتسكيو ير رات اميركب  .1362 انتشا

ي انتشار،  - 6 سهام شركت  ، تهران،  و يكم اصركاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چاپ سي   .1381ن

رات مجد،  -7 تشا تهران، ان حقوق، چاپ اول،  مقدمه علم  و  ان،كليات  يرج گلدوزي  .1386 دكتر ا

، الطبعة االولي  -8 قانونيه فار، المدخل لدراسة العلوم ال ال قادر  بدال ة  االصدارا– ع رالثقاف لسادس، عمان، دا
توزيع،  نشروال  .2006لل

ي اردن  -9 مدن انون    ق

مصر - 10 ي  مدن انون    ق

ي كويت - 11 مدن انون    ق

ن  - 12 ي ايرا مدن انون    ق



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
  

اد احساني   خداد
   

  

  مقدمه
ز آن جهت كه به حكم ضرورت اجتماعي و، انسان ا دگي  ن، ر اث بر گروهي دارد؛ زن آ

يي؛ مقوله وق، ها ب ليف وكات ها،  مسووليتچون حق  يكديگره تعيين وظايف افراد جامعه نسبت 
نسان  در عرصه. آيند پديد مي د زيادي از ا دگي اجتماعي، افرا اگون زن وع  هاي گون ا همن ها ب

ين ارتباط، حقوق هريك با حقوق ديگري به  است بر اثر ا شان در ارتباط هستند و ممكن 
د؛ ل صورت تضاد واقع شون ين بن  ذا قرنهاي مختلف در  رهايي از ا ها است كه بشريت براي 

يي ارايه داده و سازمان بست، راه حل است ها ز حقوق بشر تاسيس كرده  اع ا در . هايي براي دف
ز، مورد توجه گروه لة حق حيات، از دير با  - ها و مكاتب فكري ها، جمعيت اين ميان مسا

ند و همگي در باره  سياسي قرار گرفته- فلسفي و حقوقي يي كرده ا ند اش سخن سرا گرچه در . ا
و نيستند ني پايبند نبوده،  ر سعي شده است . عمل به حفظ حيات انسا ين نوشتا بنابراين در ا

 حقوق بشر اسالمي و اعالميه جهاني حقوق بشر دربارة حق حيات،  كه ميان اعالميه
  . ددگر  مباحث اين تحقيق در ضمن سه فصل ارايه مي.اي اجمالي صورت گيرد مقايسه
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  ...بررسي تطبيقي حق حيات در اعالميه حقوق بشر 

  
اول    فصل 

ر مي ول، مفاهيم . گيرد مباحث مربوط اين فصل در دو بخش مورد بررسي قرا در بخش ا
نظر، بيان مي د  و معناي مور در بخش دوم، موضوعاتي تحت . شود كليدي، تعريف گرديده، 

ذكر خواهد شد» كليات«عنوان    . تحقيق 

  بيان مفاهيم  : بخش اول

يي كه در هر پژوهش علمي  ال ن، از آن جا و اصطالحات مهم آ در ابتدا، مفاهيم  زم است كه 
و  ورود به بحث اصلي، مفاهيم  تعريف شود، در اينجا، هم ضرورت دارد كه پيش از 

  .اصطالحات كار بردي آن؛ نيز تعريف گردد

  تعريف حيات- 1

ني، زيست  دگي، زندگا است و به معناي زن ابل ممات، اسم مصدر عربي  واژة حيات در مق
و …و ا  حالت آمده  ند حيات بخشيدن كه به معناي زندگاني بخشيدن ي ركيبي آن؛ مان هاي ت

به كار رفته  به معناي جان سپردن،  به معناي زنده بودن و يا حيات سپردن،  حيات داشتن، 
 .1است

استفاده مي به : شود از تعريف فوق دو نكته  است مسبوق  نكته اول اين كه حيات، امري 
به وجود آمده باشدعدم؛ يعني خداوند آن را  ا نه اين كه خود به خود    .يجاد كرده، 

است، دوباره مي تواند آن  دوم اين كه حيات قابل سلب است؛ زيرا كسي كه آن را عطا كرده 
  .را پس بگيرد

  ) حقوق( تعريف حق - 2

است حقيق  ين ت ا حقوق، يكي از مفاهيم اساسي و كار بردي، در ا ه، . كلمة حق ي اين واژ
اگوني ز آن، اراده ميمعاني گون د، و در هر علمي، معناي خاصي ا د؛ لذا ضرورت دارد كه   دار شو

ين پژوهش  نظر از آن، در ا ا معناي مورد  د، ت دگاه مختلف، مورد بحث قرار گير ز دي واژة حق ا
  .مشخص گردد

لغت) الف   در 
ت؛  ي حق كه جمع آن حقوق مي واژه ته اس ر رف به كا لفي  اشد، در لغت عرب به معاني مخت ب

ر م اطل، ملك، يقين، بهره، سهم معين ه اجب، عدل، ضد ب است، و انند پايدار، پديدآورنده، ر
  ... كس، اسالم، خدا، ميانگين و
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هفته است  ري ن و مفهوم پايدا ين واژه يك نوع ثبات  يي حق ممكن . در ا ا برجا اين ثبات و پ
و به  و يا  انون  انند حقوق فطري، يا به حكم ق د  سيلهاست ذاتي و تكويني باشد؛ م ي قراردا

نسان اشد كه ا م  تعيين گرديده ب د انجا يي را نباي يد انجام بدهند، و چه كارها لي را با فعا ها چه ا
حق در اصل به معناي مطابقت و هماهنگي : گويد طريحي در مجمع البحرين مي. 2دهند
اشد، حق . است اقع مطابقت داشته ب ا كه با و ني و بيان؛ نيز هر چيزي ر علماي علم معا
و اين كه به خداوند  يم و  مي» حق«نامند،  گويند، به خاطر آن است كه ذات مقدس ا

است بزرگ نكار  بل ا اقعي است3ترين واقعيت غير قا ن عقلي، امرثابت و و ر . ؛ زيرا به برها پس ه
د  اعتبار تعلق و استنا امر ثابت، اعم از واقعي و نسبي را حق گويند و اطالق حق بر قرآن به 

و ث زي كه از ثبات و پايداري آن به خدا  د است؛ چنان كه هر چي ز طرف خداون بوت آن ا
ة  بهره ر را در سور به همين دليل، قرآن،  پروردگا اشد، حق است   حق 62آيه » حج«مند ب
اطل گويند. 4نامد مي زي  ثابت نباشد، آن را ب اطالق حق برمال، ملك و بهرة معين . اگر چي

به حكم قانون و يا قرارداد، ثابت و معين كسي؛ نيز به لحاظ همان ثبوت و تحقق  آن است، يا 
است   .5گرديده 

  در اصطالح فقها ) ب
است از سلطنت و قدرتي كه براي شخص ولو به شكل  ه مشهور فقها، عبارت  دگا ز دي حق ا

ر مال ديگري يا بر شخص ديگر و يا بر هردوي آنها  ، قرار داده )مال و شخص(قراردادي، ب
است ا و. شده  ا »حق« مفهوم در معن رخي آن ر د؛ زيرا ب اختالف نظر وجود دار ، ميان فقها 

رخي ديگر آن را قدرت و سلطه معنا كرده اي از ملكيت دانسته مرتبه د، و عده اند و ب اي هم  ان
نا دانسته اما مشهور، حق را عبارت از سلطنت . اند حق، ملك و سلطنت را، داراي يك مع

ين تفاوت كه ايشان قيد فعليت را هم دانند، و شيخ انصاري؛ نيز همي مي نظر را دارد؛ با ا ن 
  .6حق، سلطنت فعلي است: فرمايد كند و مي اضافه مي

يعني كسي  است؛  و سزاوار بودن دانسته  به معناي استحقاق  برخي از فقهاي معاصر، حق را 
ل ين كه سلطنت يا م نه ا د،  ري دار به آن چيز سزاوا كيت كه به يك چيز حق دارد، گويا نسبت 

اشد است و حتا مرتبه. داشته ب اگر كسي،  حق غير از ملك  اي ضعيفي از ملك هم نيست؛ مثال 
ك  به هيچ وجه، مال بگيرد،  ات، سبقت  نسبت به مسجد يا اراضي بزرگ يا امالك و يا موقوف

يه مكان مسبوق«آن  و » ال لكه ا نه به صورت ملك ضعيف و نه ملك شديد؛ ب نخواهد شد، 
ب است از ديگراندرعرف عقال نسبت    .ه اين مكان، سزاوارتر 
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  ...بررسي تطبيقي حق حيات در اعالميه حقوق بشر 

يل   ين است كه گاهي حق از سلطنت تخلف دارد؛ مانند  چرا حق، سلطنت نيست؟ دل اش ا
و  وق براي صغير ثابت است و ا ين حق حق تحجير، حق استحالف و حق قذف براي صغير، ا

لكه س صاحب حق مي ندارد؛ ب لطنت شود؛ اما سلطنت بر اعمال و استفاده از حق خويش را، 
است كه سلطنت وجود دارد؛ اما حق . براي ولي قانوني و عرفي و يا شرعي او است مواردي 

ن گونه كه مسلط بر اموال نسان هما ش  نيست؛ مثل سلطنت مردم برنفوس خودشان كه ا ا
ز  است، مسلط برنفسش؛ نيز مي مي كه منع قانوني از نظر عقال يا منع شرعي ا باشد، و مادا

اشد، حق تصرف در نفس خويش داردنظر متشرعه نداشته   .7 ب

وقدانان) ج   در اصطالح حق
ت،  بطي كه يك طرف آن، انسان اس واژه حقوق در اصطالح حقوقدانان، عبارت است از روا

اشد، ا جماعتي ب د ي ين كه يك فر ز مي اعم از ا بطه؛ ني ين را د يا جمعي  و طرف ديگر ا د فر توان
بطه مي. ها باشد از انسان ه . به حيات جمعي تعبير نمودتوان  از اين را اين حيات جمعي ب

ين آن، همواره تغيير پذير است؛ ولي عنوان حق، هميشه  ات دايمي طرف اعتبار تغيير و تطور
ابل صدق است است از بهره و نصيب و 8بر اشكال مختلف آن، ق يع آن عبارت  ؛ اما مفهوم شا

وجودي مي وجوديت هر م اشد آنچه متعلق به حيات و م تي گفته ميبنابرا. ب وق،  ين وق شود حق
است كه  ا، قدر جامع مشترك همة موارد  د متناسب با استعمال آن، همان معن در هر مور

و بايست رعايت عبارت است از وظايف  ه 9.هايي كه بايد انجام شود ها و   در زبان فارسي واژ
است ا به كار رفته  ر معن ز چها به يكي ا   :حقوق، 

بط اشخا - 1 ت مجموع قواعدي كه بر روا ين جهت كه در اجتماع هستند، حكوم ز ا ص، ا
ا  مي   .ناميم ، مي»حقوق«كند، و ما امروز مجموع اين قواعد ر
يي در  - 2 اجتماع، حقوق براي هركس، امتيازها بط مردم و حفظ نظم در  براي تنظيم روا

يي را حق مي. دهد برابر ديگران به او مي از و توانا امند كه جمع آن حقوق است اين امتي  .ن

اسناد رسمي از دو طرف به م - 3 دستمزد كاركنان و پولي است كه دولت بابت ثبت  عناي 
ري معامله مي  .گيرد؛ مانند حقوق ديواني و امور مالياتي و حقوق ادا

ر  - 4 يل قواعد حقوقي و سي مراد از واژه حقوق، علم حقوق است؛ يعني دانشي كه به تحل
 .10پردازد تحول آن، مي

به مفهومي كه تمام مو است از حظ و پس حقوق  ارد استعمال آن را فراگير باشد، عبارت 
و  به لحاظ موقعيت خود، نسبت به ديگري دارد،  تي كه هر موجودي  و مطالبا و منافع  نصيب 

تي در عرصه  زندگي دارد كه حق  هر موجودي خود به خود، به ميزان شعاعي كه دارد، مطالبا
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و ربطي هم كه او حساب مي  بطه با نسبت  د ديگر پيدا ميشود، و در را ا موجو و   ب كند، وظيفه 
است كه مرز حقوق ذاتي و حقوق نسبي . شود ديني دارد كه براي او حق محسوب مي هي  بدي

ن . 11باشد اي قانون مي كند، و اين وظيفه اصوالً به عهده را، قانون مشخص مي ين از ميا بنابرا
  :اند معاني فوق، دو معنا مهم

نظام حاكم) الف باشد؛   بر رفتارهاي اجتماعي شهروندان يك جامعه ميمراد از حقوق، 
و نبايد يعني مجموعة بايد يي كه اعضاي يك جامعه، ملزم به رعايت آنها هستند ها  ين . ها در ا

احد است لكه مثل يك كلمة و يست؛ ب   .معنا، حقوق جمع حق ن
ين گونه تعريف مي) ب ري است اعتباري : شود واژة حقوق جمع حق است و حق ا حق ام

ول تقريبا مرادف قانون است كه براي كسي، بر ديگري وضع مي . شود؛ لذا حقوق در معناي ا
و  رو مي از اين يم بگوييم حقوق اسالمي؛ يعني قانوني كه اسالم براي جامعه وضع كرده،  توان

  .12رعايت آن را الزم دانسته است

  كليات: بخش دوم

ه حقوق تي؛ چون خاستگا ين فصل، موضوعا دوم ا ، منظور از حق حيات چيست، و در بخش 
وق بشر مورد بحث قرار مي   .گيرد بيان مفهوم حق

گاه حقوق- 1    خاست

ن،  نسا اعالمية جهاني حقوق بشر، طبيعت و حيثيت ذاتي ا منشأ و خاستگاه حقوق در 
ين اعالميه مي تي كليه  دانسته شده است؛ زيرا در مقدمه ا گويد كه شناسايي حيثيت ذا

 حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي، عدالت و صلح را در اعضاي خانواده بشري و
  .دهد جهان تشكيل مي

و ديدگاه انديشمندان غربي از حقوق بشر،  هاي  اعالمية جهاني حقوق بشر براساس تفكر 
نظيم گرديده است د  در . تدوين و ت نظريه وجو ت به خاستگاه حقوق دو  انديشة غرب نسب

  :دارد

اردادگرايان  ديدگاه - 1- 1 لت وضع يا قر   اصا
وق  اصالت اراده، معتقدند كه دولت يا جامعه، سازندة حق نظريه با تكيه بر  طرفداران اين 

يل اصالت دادن به وضع، به اثبات گرايي يا پوزيتيويستي معروف  . است اين ديدگاه به دل
نسان» هابز«از نظر. است و ميل به صي همه ا ابر طبيعت خويش برابرند،  انت نفس بر همه ها بن

گ . كس غلبه دارد ز جن تي ا در نتيجه، هرجا كه قدرت قاهر بر آنها حكومت نكند، در حال



 

 

  

69  
 

  ...بررسي تطبيقي حق حيات در اعالميه حقوق بشر 

يكديگر به سر مي   ا . برند دايمي با  د ندارد، و هيچ عملي ر ين وضعيت، هيچ قانوني وجو در ا
ين نمي دالنه خواند؛ از ا د،  رو، انسان توان غيرعا ندارن حق «از ها، با آن كه هيچ وظيفه طبيعي 

د» طبيعي ا كه براي صيانت نفس، ضروري . برخوردارن ركاري ر افراد آزادند كه ه همة 
  .دانند، انجام دهند مي

نسان يچارگي وضعيت طبيعي، به ا هي را براي گريز از ب آنان  ها نشان مي عقل، را دهد؛ 
تقال اي ان توانند توافق كنند كه حق طبيعي خود، در مورد هر چيزي را به قدرت حاكمه مي

اع كند در برابر دشمنان خارجي دف و از آنان  ا حفظ كند،  نان ر ين، . دهند، تا صلح ميان آ ه ا ب
نظام د به طور آزادانه  اساس همه  اجتماعي است كه افرا ا قرارداد  هاي سياسي، همين پيمان ي
ا  در آن شركت جسته)  هرچند تاحد زيادي بر پايه ترس(اي اختياري  و برابر به گونه ند، ت ا

  .13امنيت خويش را فزوني بخشند
يل قرن   ين 17انديشة پوزيتيويستي از اوا ا اوج ا يل  م، در غرب شكل گرفت؛ ام انديشه، در اوا

نفوذ افكار  اجتماعي بود»اگوست كنت«قرن بيستم، به دليل  د . ، در حوزه علوم  او معتقد بو
يي ك اشيا است، تحقيق در  و تجربه باشد، علم  لمرو حس  و تجربه كه هرچه در ق ه قابل حس 

ين است؛ از ا ين  رو، پوزيتيويست نيست، امر بيهوده  انديشه، چند تصميم جدي  ها تحت تاثير ا
  :و خطرناك اتخاذ كردند

نكار آن؛) الف تقاد از حقوق طبيعي و ا   نقد و ان
تي ) ب دول است؛  و قانونگذاري  لي كه اخالق مبناي حقوق  درحا اخالق؛  وق با  ر رابطه حق انكا

د؛ و ن وضع ميكه قانو نظر بگير   كند، بايد اخالق جامعه خود را در 
بطه حقوق با مذهب) ج   .  قطع را

تصاميم سه وق، در سطح اراده نتيجه اين  زل دادن حق ي دولت و جامعه شد، و  گانه، تن
اجتماعي تنها موجد حق : گفتند و قرارداد  د ندارد،  ز حقوق موضوعه، هيچ حقيقتي وجو غير ا

كنند؛ بدون وجود جامعه،  ز تشكيل جامعه مطرح شده، و معنا پيدا مياست، و حقوق پس ا
اساس قرارداد، تحقق  ز آنجا كه تشكيل جامعه بر  يست؛ ا وجودي براي حقوق متصور ن

وق؛ نيز نمي مي بد، حق باشد يا   . 14تواند خاستگاهي جز قرارداد، داشته 

لت وضع  - 1- 2 اصا    نقد نظريه 

ند تواند پيرامون آن، به بحث و گفت يهيچ كس بدون شناخت يك موضوع نم . وگو بنشي
يعني  ز بدون شناخت موضوع آن؛  شدني نيست، بدون » انسان«سخن گفتن از حقوق بشر؛ ني



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   70

تن دهد، و نيز نمي معرفت به انسان نمي  احكامي  توان براي وي  توان به او فرمان داد كه به 
  .حقوقي را ترسيم ساخت

نسان را خواهد در بارة بشر حك كسي كه مي مي صادر كند، بايد گذشته و آينده جهان و ا
ن بشر و جهان چه رابطه و بداند كه ميا است خوب بشناسد،  يست . اي برقرار  انسان موجودي ن

نظام هستي، زندگي كند يي و بدون پيوند با اجزاي ديگر  به تنها د . كه  منبع حقوق بشر باي
اشد؛ زيرا حق، يك امر پايدار اس د مشترك بين آنها ب است كه منبع آن؛ نيز باي هي  ت، و بدي

اشد ر و ثابت ب ا  ها، سنت عرف، عادت. امري پايدا ژگي ر ز اينها، وي ها و رسوم بشري، هيچ يك ا
نه پايدار ين همگانند، و  نه مشترك ب گ  مردم هر نقطه. ندارند؛ يعني،  ز زمين، داراي فرهن اي ا

د، هستند ا هاي جوامع گو گاهي ميان عرف. و عرف ويژه خو اصله نفي ت اگون تفاوت به ف ن
اما مي است؛  د براي همه اثبات  يم كه حقوق بشر باي ي مردم جهان، پيامي يكسان و اصيل  دان

اشد است كه چنين قانوني نمي. داشته ب ن  پيدا  ر با آ ز منبعي مختلف يا متغي تواند، ا
د آيد است كه مباني اصلي آن بشر داراي رابطه. خصوصيات، پدي ، با تفاوت  اصيل با جهان 

رگون نمي ها و مكان زمان دگ بطه. شود ها،  و  حقوق بشر؛ نيز مبتني برهمين را اي پايدار است، 
نسان وسط خود ا اعتباري و قراردادي كه ت امور صرفا  ن  ها وضع مي نه براساس  د، و در ميا شون

اگون كامالً متفاوتند ين، حقوق بشر نمي. جوامع گون هي تواند خاستگاه و منشاي غ بنابرا يرال
ر  ه او حق حيات بخشيده، بسي بهت است، و ب آفريدگار انسان  اشد؛ زيرا پروردگاري كه  داشته ب

ين، خداوند هم در وضع قانون و هم در تعيين . داند كه مصالح او كدامند از خود او مي به ا
به هراندازه پاداش است ها و كيفرهاي قانوني،  و سزاوار  اشد، محق    .15اي كه ب

به . باشد ه اسالمي منشا و خاستگاه حقوق بشر، در مواردي طبيعت مياز ديدگاه فق شارع 
لق بودن را؛ نيز دارا مي ني و خا ا  عنوان اين كه شأن تكوي اشد، با خلق و آفرينش انسان و ب ب

ته است كه اين  توجه به نياز هاي او، حقوقي را به عنوان حقوق فطري براي انسان پذيرف
و استحقوق از لوازم طبيعي خلقت  ني برحسب طبيعت. ا ا هر انسا ين حقوق ر ش  ا ا

مانند حق حيات و زندگي، حق آزادي و مي رع در شريعت ...پسندد؛  در مواردي كه شا
اسالمي، احكامي را براي حمايت از اين حقوق وضع كرده، در واقع، اصل وجود آن را مسلم 

نموده است؛ مثالً  و تنها از احكام مترتب بر آنها بحث  و گرفته،  تل نفس و خودكشي  ق
  .ديگركشي را حرام كرده است

ا توجه به مصالحي،  وق، خود شارع است، او ب د، منشاي حق ز موار از سوي ديگر در بسياري ا
گيرد، تا مصالح وي يا جامعه را تامين كند؛ مثالً  حقوق را براي شخص و جامعه در نظر مي
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وق مت   ز زن و شوهر، حق اشويي، براي هر يك ا ناسب با آن دو را در نظر گرفته در نظام زن
ان تامين گردد اجتماعي آن ز . است، تا مصالح فردي و  اگرچه در برخي ا ين گونه حقوق  ا

آنها، به صورت  هايش، مي مصداق رع در  به تصرفات زياد شا ا توجه  يعي باشد؛ ليكن ب د طب توان
به شارع  نسبت داده مي ين مطلق،  و شود؛ از ا هان و حق ز فقي قدانان اسالمي، منشا رو، بسياري ا
اشد، مشروع  حقوق را شريعت يا قانون مي دانند، و حقوقي را كه براين اساس پديد نيامده ب

  . 16دانند نمي
هي  ه ال اسالمي، منشا و خاستگا است كه در اعالمية حقوق بشر  وقي  حق حيات از جمله حق

ن مي و بره دارد؛ زيرا در ماده دوم آ دگي موهبتي الهي است،  د، زن و گوي افراد و جوامع  مه 
نمايند، و كشتن هيچ كس  حكومت بل هر تجاوزي، از آن حمايت  مقا ها واجب است كه در 

  .باشد بدون مجوز شرعي، جايز نمي

يا عينيت گرايان- 1- 3  لت عين     ديدگاه اصا
يق و ارزش رج از اراده  اين گروه معتقدند در طبيعت، حقا هاي عيني وجود دارد كه خا

به شمار ميها است، و  انسان يعي، الگوي قانونگذاري  اصول طب مي  اراده دولت. رود اين  ها، مادا
اشد يعي ب ز . اعتبار دارد كه موافق با حقوق طب » گروسيوس«نظريه اصالت عين از زمان پيش ا

ول قرن  يمه ا ت، . م19و تا ن ر جهان حاكميت داش ن الك«، »گروسيوس«ب » منتسكيو«، »جا
ن مكتب»روسو«و  د، از طرف دارا ني، بحران.  اصالت عين بودن هاي  وقوع دو جنگ جها

وب  منطقه ه  انديشه پوزيتيويستي، سرانجام  اي و آثار نامطل ن را وادار به تامل در بار انديشمندا
د، و جهانيان متوجه شدند كه پيروزي پوزيتيويست ني  اوضاع جهاني كردن ها به بهاي قربا

است، و  كردن بسياري از ارزش ني را به مخاطره ها، تمام شده  ند؛  انداخته حيات جامعه جها ا
د، و  به برخي از اصول طبيعي روي آوردن ين اعالميه جهاني حقوق بشر،  » رنسانس«لذا در تدو

ين» حقوق بشر«حقوق طبيعي تحت عنوان  لي تجلي پيدا كرد در اين ميثاق ب لمل ه . ا و امروز
اغلب كشور در  رفته استهاي جهان، مالك قانونگذاري ق حقوق بشر،  رزش. رار گ هاي مندرج  ا

وع  در اين اعالميه، ناشي از پيامد هاي جنگ جهاني دوم است؛ چون اگر اين جنگ به وق
و ارزش نمي ين اصول  ين پيوست، قطعاً ا الملل، به شكل امروزين خود، مطرح  ها در سطح ب
تي جنايت نمي ا مي» جنگ جهاني دوم«كاران  گرديد؛ به عنوان مثال وق ه خواستن ر د، در دادگا
استدالل مي» نورمبرگ« اع از خودشان  كردند كه هيچ عمل  محاكمه كنند، آنها در دف

ين گونه حكم كردند كه غيرقانوني، مرتكب نشده اظهارات آنها، ا دگاه در برابر  د، و دا ن : ان آنا
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ند كه برخي از رفتارها و اقدامات؛ مانند كشتار جمعي انسان بايد از روي فطرت مي  ا، ه دانست
و كوره بمباران شهرها  است...هاي آدم سوزي،    . ، ممنوع 

لت عين- 1- 4 اصا    نقد نظريه 
ت؛ زيرا در نظريه اصالت عين،  د اس نظريه اصالت عين، مردو اسالم،   وقي  نظام حق ه  از ديدگا
ر  نسانيت را انكا باشد، در واقع بخش مهم و اصيل ا بل فطرت  اگر مراد از طبيعت در مقا

ي كرده د؛ چون حق ) بخش معنوي(و فطرت ) بخش مادي(قت انسان متشكل از طبيعت ان
ز مي. است ر موجودي، مفطور  هرچند فطرت به معناي عام شامل طبيعت؛ ني شود، و ه
آفرينش موجود مجرد ندارد) مخلوق( به  اختصاصي  : خداوند است؛ زيرا فاطر بودن خداوند، 

لسموت واألرض  در قبال طبيعت است؛ يعني اما فطرت به معناي خاص. 17الحمدهللا فاطرا
بدن او بر مي ن طبيعت به  و  انسان كه مركب از بدن مادي و روح مجرد است، جريا گردد 

  .18جريان فطرت به روح مجرد او
د عينيت يعي و فطري  بنابراين اگر مقصو اشد، و حقوق طب ن فطرت ب ن از طبيعت، هما گرايا

د؛ ام دگاه اسالم، تضادي ندار ند، با دي ز را يكي بدان زي جداي ا ا اگر منظورشان از طبيعت چي
اشد، طبيعت نمي د؛ زيرا طبيعت همواره در  فطرت ب ه حقوق قرار گير تواند، منشأ و خاستگا

ن، تصور نمي است، و هيچ گونه ثباتي در آ دگرگوني  لي كه  حال تحول، تغيير و  شود؛ در حا
دكتري اشد؛ ولي  بايد امري ثابت و پايدار ب وق طبيعي كه در قرن منشأ و خاستگاه حقوق  ن حق

لسفه يعي را ناشي از ف ء الطبيعي و الوهيتي  اي مي هجدهم به وجود آمد، حق طب داند كه ماورا
و  ي خداوند مي را انكار نموده، و نظم قايم بالذات طبيعت را، جايگزين عمل و اراده كند، 

ين گونه يعي را مب يعي دانسته كه رابطه حقوق طب ين جها اي از حق طب ء اي ا ن را با ماورا
نظر عينيت. 19كند الطبيعه انكار مي د  يعي مور ين، حقوق طب ر از حقوق  بنابرا زي غي گرايان، چي

ز  فطري  خواهد بود، و در نتيجه، طبيعت بدون فطرت، نمي تواند منشاي حقوق واقع شود؛ ا
و  اين ن همه افراد بشر يك جهت مشترك  است كه در ميا رو، براي وضع حقوق بشر الزم 
ه  همين جهت است كه مي. ايدار وجود داشته باشدپ و رفا تضمين  د خوشبختي بشر را  توان

ين جهت مشترك را . راستين انسان را تامين كند كند كه  نامد، و بيان مي مي» روح«قرآن ا
يعني اصل مشترك؛  ين  هي است، و ا اي فطرت ال ژگي دارد» فطرت«اين روح دار   : سه وي

  د و بس؛ خواه نخست اين كه خدا را مي
و يعه نهاده شده است؛    دوم اين كه در همه آدميان به ود
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است   و تبديل در امان  تغيير  ز گزند  فطرت اهللا التي فطرالناس عليها ال «: سوم اين كه ا
هي پيروي كن كه خداوند مردم را بر پايه آن آفريده است؛ »تبديل لخلق اهللا ، ازفطرت ال
  .20پذيرد آفرينش تغيير نمي

اسالم را دين فطرت بنابراين،  اعالميه حقوق بشر اسالمي كه در ماده دهم خود،  دگاه  ز دي ا
و تنها بخشنده نعمت مي است كه ا هي  ه حقوق، ذات مقدس ال د، منشأ و خاستگا ها، حقوق  دان

به منزله ني  م دي به بشر است؛ لذا احكا ن  و تكاليف  و قرارداد عادي ميا اجتماعي  بار  ي اعت
يعني براساس توحيد كه زير بناي همه ها نيست پيامبران و امت ند كه بعداً قابل فسخ باشند؛ 

ر مي ز از جمله قانوني كه انسان حقوق به شما و هرچي به هركس  د، تكيه كردن  ن  آي ها برآ
ني نباشد، بت پرستي است   .21توافق كنند، و برابر و حي آسما

   مقصود از حق حيات چيست؟- 2
و فطري انسان، حق ح وق نخستين حق طبيعي  تمام حق و اساس  است، و آن پايه  يات 

ر مي به شما ن، هيچ  انساني  است، و بدون آ نسان  به وجود خود ا يم  رود؛ زيرا همه حقوق قا
ندارد ين حق . حقي براي شخص معنا و مفهومي  باز هم ا انوني هم نباشد،  اگر در جهان ق

ز كسي س د كه اين حق فطري و طبيعي را ا ين وجود دارد، و هيچ كس حق ندار لب كند، و ا
به موجب  اع از جان است، و  حق منشاي حقوق ديگري هم هست كه از آن جمله؛ حق دف
اع  د، دف د از جان خو اين حق، هركس قصد جان ديگري كند، شخص مورد تجاوز حق دار
ه  رودار كشته شود، شخص مدافع كه جز كشتن متجاوز، را ين گي كند، و اگر متجاوز در ا

است؛ هيچ  ين است نجاتي نداشته  گونه مسووليتي نخواهد داشت، و نيز از نتايج اين اصل ا
ز  ا به كلي ا اعضاي خود را ناقص و ي كه هيچ كس حق ندارد كه خود كشي كند، يا عضوي از 

  .22كار بيندازد
د، و براي بقاي خود، به غذا،  بمان د، و بايد زنده  دگي دار زن ن، حق  هر فردي از افراد انسا

ي يل حيات و نيازمنديلباس، مسكن و لوازم د د، و نيز حق دارد، وسا دگي نياز دار هاي  گر زن
است، و براي اين كه . خود را تامين كند روي اين اصل، حق حيات، مستلزم حق معاش 

است، نيازمندي دگي كند، الزم  زن ني  و انسا ند،  بما هاي نخستين او تامين گردد،  انسان زنده 
ز  بيمسكني و  وگرنه فشار گرسنگي، برهنگي، بي ني، هرگز به انسان فرصت استفاده ا درما

ز اين ساير حقوق را نمي ز  دهد؛ ا رو، تالش و كوشش براي زنده ماندن و تهيه وسايل ضروري ا
است تي به حساب آمده  يل معيشت، . مسايل مهم و حيا به طور مسلم، جلو گيري از وسا

و بي عدا ين ظلم  است كه مسووليت ا تي  يع نيروي حيا تضي به عهده ظالم و سلب حق و  تي،  ل
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ا . غاصب است  وق طبيعي محترم شمرده شده، ت در اسالم حق معيشت؛ نيز مانند ساير حق
ن يكون كفراّ«:فرمايد آنجا كه مي ر منجر به كفر مي» كاد الفقرأ ندارد،  فق و هركه معاش  شود، 

  .23»من المعاش له المعادله«: معاد هم ندارد
يه جهاني حقوق بشر در ماده س د، حق حيات را اين گونه تعريف مي اعالم : كند وم خو

د« دگي، آزادي و امنيت شخصي دار   .»هركس حق زن
اره  :گويد ي حق حيات چنين مي مادة دوم اعالميه حقوق بشر اسالمي در ب

هي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است، و بر ) الف زندگي موهبتي است ال
اج همه افراد و جوامع و حكومت ر ها و بل ه ين حق حمايت نموده، و در مقا ب است كه از ا

ن، ايستادگي كنند، و كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي، جايز نيست يه آ   .تجاوزي عل
به طور كلي يا جزيي  استفاده از وسيله) ب ين بردن سرچشمه بشريت،  ه از ب اي كه منجر ب

  .گردد، ممنوع است
يي ) ج نمايد، وظيفه شرعي پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هرجا د مشيت  كه خداون
  .باشد مي

به  حق حيات را مي توان منشأ و مادر اصول مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر دانست؛ 
و  است؛ اما در مباني حقوق بشر اسالمي، كرامت  اصل  ين كه حقوق ديگر فرع براين  دليل ا

ين كرامت انسان است  است؛ زيرا ا ز اين اصل مطرح  ات پيش ا تضا ميمساو كند، ما براي  كه اق
ني افزون برحق حيات، درجه ين جهت كه  حق حيات  هر انسا يم؛ از ا يل شو ر قا اي از اعتبا

وجودات طبيعت؛ نيز مي رعايت  شامل جانداران و م ين حق و  ني به ا روايات فراوا د، و در  شو
ات، اشاره شده است   .24حال حيوان

ين نتيجه  دست مياز تطبيق و مقايسه دو ماده فوق، ا يه  به  اعالم آيد كه حق حيات در 
تي انسان به صيانت نفس است اشي از ميل ذا لي 25جهاني حقوق بشر، حق مطلق و ن ؛ درحا

ن را به بشر  است كه خداوند آ اسالمي، حق زندگي كردن، موهبتي  كه در اعالميه حقوق بشر 
ز فرد س ارزاني داشته است، هيچ فرد و حكومتي نمي ين حق را ا و يا آسيبي تواند، ا لب كند، 

ين د؛ از ا ارد آور   .26رو كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست به جسم و روح او و

   بيان مفهوم حقوق بشر- 3

يه جهاني حقوق بشر را تنظيم  بر اساس ديدگاه و تفكر  انديشمندان غربي كه اعالم
تي كه همه انسان كرده د، حقوق بشر عبارتند از مطالبا ه ان ا ب نسان بودن خود، ها، صرف  موجب ا

بخواهند به گونه استحقاق دارند كه آنها را  ين مفهوم در سده . اي منصفانه  هنگامي كه ا
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ين خواست   و گفته مي هفدهم مطرح شد، ا شد كه از طبيعت  ها را حقوق طبيعي خواندند، 
اشي مي ذاتي فرد فرد انسان  و سپس» حقوق انسان«ها، ابتدا اصطالح  طي قرن. شوند ها ن

افت)حقوق بشر(» حقوق انساني« يشتري ي اج ب ا . ، رو كننده  اي منعكس اندازه اين تغيير ت
ا در بر گيرد كه نمي گستره تي ر ني، طبيعي  اي چنين حقوقي بود، تا مطالبا به آسا توان آنها را 

  . توان به آنها دست يافت اي مرفه مي دانست، و در مواردي چند، تنها در جامعه
استمفهوم حقوق بشر  تعاليم اخالقي و سياسي پيشين، بيشتر . يكي از ابداعات نوين  همه 

رحقوق بسته  اگر حقوق را مسلم مي. بر وظايف و تكاليف تاكيد داشتند، تا ب آنها را وا شناختند، 
نظام سياسي كه فرد به آن تعلق داشت؛ مي يعي يا كلي به  نستند، نه به عنوان طب   .27دا

نظام حقو قع بنابراين از ديدگاه  ين اعالميه جهاني حقوق بشر وا قي غرب كه مبناي تدو
به موجب انسان بودن از آنها  اساسي هستند كه هر فرد  شده است، حقوق بشر، حقوقي 
اشد، و يا او در قبال  نسان عطا كرده ب وق را به ا بدون اين كه كسي اين حق برخوردار است، 

يفي هم داشته با ين حقوق، وظايف و تكال ز ا ز . شدبرخورداري ا ين حقوق عبارتند از معافيت ا ا
ب، شكنجه يا قتل ات براي حقوق بشر، . خشونت، زورگويي، رع در جهان غرب، مبارز

و  هايي را شامل مي انقالب شوند كه در سده هجدهم در راه آزادي و رفاه در انگلستان، فرانسه 
و ارزش است،  ين كشورها در اعالميه آمريكا صورت گرفته  نظر ا ي جهاني حقوق  هاي مورد 

و تعهد . م1948بشر كه در سال  ن ملل متحد رسيد، منعكس گرديدند،  به تصويب سازما
ين ارزش رعايت ا به  وق بشر دانسته جهاني  يه، جزء الينفك حق ين اعالم ؛ لذا 28اند ها را در ا

ن  ن بودن، استحقاق برخورداري از آ نسا يل ا به دل افراد صرفاً  است كه  حقوق بشر، آن حقوقي 
ر را  ني افراد براب نسا نسان بودن در كل جهان، مفهومي واحد است، حقوق ا نجا كه ا دارند، و از آ

ين تساوي حقوق را خدشه د، جايز نيست است، و هرگونه تبعيضي كه ا نماي ني . دار  نسا هر ا
ين حقوق بهره د  دهد كه كيفيت حقوق بشر به ما اجازه مي. مند گردد بايد از ا نساني خو هاي ا

و نيازهاي خود را برآورده سازيمرا به طور حقوق بشر .  كامل بسط و مورد استفاده قرار داده 
ن  تعلق دارد كه آنا يل به ابناي بشر  ين دل در زمره حقوق طبيعي قرار دارد، و صرفاً به ا

يي حقوق بشر، به گونه. انسانند د . ها و جوامع وجود دارد اي در همه فرهنگ افكار زيربنا افرا
آنان را به رسميت نمياين جوامع، حت ين كشورشان  شناسد، يا مورد حمايت  ا زماني كه قوان

وقي برخوردارند قرار نمي     .29دهد، از چنين حق
وق بشر اسالمي، مبتني بر ارزش دگاه حق وق بشر از دي است كه  اما مفهوم حق هي  يي ال ها

د انسان را به بهترين وجه آفريد ا 30خداون و به او حيثيت داده، و وي ر يفه و جانشين ،  خل
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است  و. 31خود، در زمين نموده  رعهده بشر نهاد، اصالح  ني زمين را ب  و امانت تكاليف 32آبادا
است، همگي را تحت تصرف وي  ، و آنچه در آسمان33الهي را بر گردن او نهاد ها و زمين 

  .34قرارداد
ين تعبيرات در مقدمه اعالميه ز آ مفهوم ا رگرفته ا ن كريم ي حقوق بشر اسالمي كه ب يات قرآ

رعايت همه جانبه دهنده ارزش باشد، نشان مي نسان و  اسالم، به مقام ا وقي  نظام حق اي  گذاري 
او در جامعه است   .  حفظ حقوق 

است كه فرشتگان برمقام او كرنش مي ند، و از او  وقتي انسان در پيشگاه خدا موجودي  كن
اسما مي يل شر ، هيچ كس نمي35يابند تعليم  د، به دل ايط عارضي؛ مانند رنگ پوست، توان

وق او را  يي، يا به خاطر جنس زن و مرد، حق افيا تفاوت نژاد، سكونت در مناطق مختلف جغر
؛ زيرا در ماده اول 36پايمال كند، يا عملي انجام دهد كه موجب كوچك شمردن او گردد

به طور كلي يك خانواده شمرده شده است  كه دو اعالميه حقوق بشر اسالمي، جامعه بشري 
  :اند عامل آنها را گرد هم آورده

لق و آفريننده همه انسان يشگاه خداوند متعال كه خا ها است، و از  يكي بندگي همه در پ
نسان تي ميان ا   .ها وجود ندارد اين حيث تفاو

رو، همه مردم  از اين. گردد ها، به حضرت آدم ابوالبشر بر مي  دوم اين كه نسب همه انسان
نس د، رنگ، در اصل شرافت ا ز لحاظ نژا و مسووليت بدون هر گونه تبعيضي ا ني و تكليف  ا

تقاد ديني، وابستگي سياسي يا اجتماعي برابر دانسته شده   . اند زبان، جنس، اع
و نصيبي است كه  ز حقوق بشر در اعالمية حقوق بشر اسالمي، آن سهم  بنابراين، مقصود ا

نقط و نژاد، در هر  ز هر رنگ  ني، ا نسا و براي احاد ا ز فطرت  دگي و حيات، ا يي، در زن ه جغرافيا
زم مي ن، مل رعايت و احترام به آ است، و همگان، در  هي منظور شده  اشند قانون ال   .37ب

دوم   فصل 
نسان  در اين فصل، مباحثي تحت عنوان مبداي حق حيات، اقسام حيات و حفظ حيات ا

  : گيرد مورد بررسي قرار مي

  مبداي حق حيات
ين موضوع  درباره كه مبداي حق حيات چيست؟ هر يك از دو اعالمية حقوق بشر ي ا

ا پذيرفته است وق بشر، مبناي خاصي ر ابتدا مبناي اعالميه . اسالمي و اعالمية جهاني حق
به مبداي حق حيات اجع  د   است، بررسي مي جهاني حقوق بشر، ر به مبناي مور ن گاه  د، آ گرد
اشاره مي اعالميه حقوق بشر اسالمي   .شود قبول 
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اعالميه جهاني حقوق بشر ) لفا در    مبداي حق حيات 

ه ليبراليستي و سكوالريزم، تدوين شده است، هيچ اشاره دگا اساس دي يه كه بر  اعالم اي  اين 
ندارد لق و آفريننده جهان هستي در اين اعالميه كامالً ناديده گرفته . به مبداي حق حيات  خا

تعال ه تاثير اعتقاد به آفريدگار م است، و ب تكاليف انسانشده  ها، هيچ  ، در زمينه حقوق و 
يفي دارد،  نگرفته، و اين كه انسان مخلوق خدا است، و در پيشگاه او وظا توجهي صورت 

ت است د . اعالميه از بيان آن، ساك م افراد بشر، آزا تما ت كه  ول اين اعالميه آمده اس در ماده ا
؛ زيرا بر اساس تفكر اومانيستي كه آيند، و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند به دنيا مي

و  ر، حقوق  است، اعمال، رفتا لق نفس خويش  ن خا نسا ت، ا ين اعالميه؛ نيز بوده اس مبناي تدو
ك  و مال است، و ا د انسان  لكيت و تصرف خو د، و همه چيز در ما تكاليف او، ربطي به خدا ندار

است وند پيد. مطلق خويشتن  ا خدا و، هيچ ارتباطي ب   . كند ا نميدر نتيجه حيات ا

اسالمي) ب در اعالمية حقوق بشر    مبداي حق حيات 
ر مي ن به شما ز حقوق شخصيت انسا ية  حق حيات هرچند يك حق ذاتي و ا اعالم رود؛ ولي 

و  و زندگي را موهبتي الهي  ات قرآن تدوين گرديده، حيات  حقوق بشراسالمي كه برمبناي آي
ر  ز سوي خداوند بزرگ براي ه ر حقي دانسته است كه ا و آفريدگا است،  تضمين شده  انساني 

است ين حق را به انسان عطا كرده    .   متعال ا
ين ز ا است، و ا ه انسان بخشيده شده  رو،  در ديدگاه قرآن، حق حيات تنها از سوي خداوند ب

ن، تصرف كند تنها او مي زمينه مي. 38تواند در آ ين  و «: فرمايد قرآن در ا بأهللا  كيف تكفرون 
ر كنتم أمواتاً فأ نكا رجعون، چگونه شما خدا را ا حياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه تُ

لي كه مردگان و اجسام بي مي و او شما را زنده كرد، و لباس حيات  كنيد؛ درحا روحي بوديد، 
.برتن تان پوشانيد  ...«39.  

نعمت حيات و هستي مي اي  دستگاه اكنون دار اشيد، اعضا و  و ادراك  ب هاي مختلف، حواس 
به خويشتن به ش به شما عطا كرده؟ آيا خود،  ا چه كسي  ين هستي و حيات ر ما داده شده، ا
  داديد؟

اعتراف مي بدون هيچ ترديد،  ين نعمت بديهي است، هرانسان منصفي  د او  كند، ا ها از خو
است و رسيده  به ا احيه يك مبداي عالم و قادر  لكه از ن از كسي كه تمام رموز حيات . نيست؛ ب

ين پيچي ا مي دهو قوان ن قدرت داشته است اي آن ر نظيم آ و بر ت ين . دانسته  ه جاي ا آن گا
يي كه بخشنده: سوال است به خدا ورزيد؟ آيا هيچ   حيات و هستي است، كفر مي پس چرا 
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يق، ظريف و پر از اسرار را كه نيازمند به يك علم و قدرت فوق  كسي مي  تواند چنين امر دق
است، نسبت دهد؟شعور كه العاده است، به طبيعت بي   40 خود، فاقد حيات بوده 

ز جمله انسان را، از آن  ن هستي ا اعالمية حقوق بشر اسالمي، آفرينش كائنات و جها
است تعال دانسته، و او انسان را به بهترين وجه آفريده  لقدخلقنا االنسان في «: خداوند م

يم ز ويژگي. 41»احسن تقو يكي ا ين مساله  وق بشراسالمي، هاي اعالمية ها و مزيت و ا  حق
است؛ زيرا در آن، به مبداي حق حيات اصال توجهي  نسبت به اعالمية جهاني حقوق بشر 

است   .نشده 

  اقسام حق حيات
و اجزاي  به موضوعات  براي شناخت و درك صحيح يك مفهوم، ضرورت دارد كه آن را 

نماييم، و براي فهميدن يكي از مهم يعني حق ترين اصول حقوق بشر؛  كوچك تري تقسيم 
ز اين د؛ ا رو، حق حيات به  حيات؛ نيز تقسيم اين مفهوم به اجزاي ريزتر، اهميت به سزايي دار

است بل تقسيم  اگوني قا   : انواع و اقسام گون

  حق حيات اخروي ) الف
ز امور  ت، و در علم حقوق كه ا هرچند، بحث پيرامون حيات اخروي، مربوط به علم كالم اس

ندارد؛ اما در اينجا الزم است، به طور  ث ميها بح مادي و دنيوي انسان ني  كند، جايگاه چندا
ين جهاني  و ا وي  به زندگي محدود دني ا تنها  ه گردد كه اسالم، حيات ر نكته اشار ه اين  گذرا ب

نسته و مرگ را پايان هستي نمي ز  انسان، منحصر ندا به حيات جاويدان پس ا لكه  داند؛ ب
استمرگ؛ نيز معتقد است، و بين دنيا و  يل  نگي قا بطه عميق و تنگات همچنين . آخرت را

رفتارهاي دنيوي انسان تاثيرگذار مي ا در اعمال و  به حيات اخروي ر ر  اعتقاد  ند، و بر اين باو دا
ن به دليل محدوديت نسان در اين جها ش اعمال ا ر و پادا لم ماده،  است كه دريافت كيف هاي عا

ين يست؛ از ا اقتضا ميرو، ع به طور كامل امكان پذير ن ز اين جهان،  دالت خداوند  كند كه پس ا
اشد، تا انسان ه (ها  جهان ديگري؛ نيز وجود داشته ب ح، خوا اشد، و چه غير صال چه صالح ب

ر به حقوق كامل شان، دست يابند)مؤمن باشد، خواه كاف   .، همگي 
اخروي؛ نيز توجه كرده، و درمقدمه آ ن،  اعالمية حقوق بشر اسالمي، به مساله حق حيات 

ك  مي ين امت ي ا ا است، ت رگزيده  به عنوان بهترين امت ب اسالمي را  د كه خداوند امت  گوي
به بشريت تقديم نمايد؛ تمدني كه مي تواند دنيا را به آخرت ربط  تمدن جهاني همگون را 

ن  داده، و علم و ايمان را به هم پيوند دهد؛ اما در اعالميه جهاني حقوق بشر، براساس آ
ين مبنايي كه تد ين حق براي بشر، عاجز و ناتوان است و از ا تن ا است، از پذيرف ين شده  و
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به ميان نيامده است، و بشريت را در يك سر    جهت، نامي از حق حيات اخروي در آن 
است درگمي، پوچي و بي د، رها كرده  به حال خو   .هدفي در زندگي، 

دنيوي) ب   حق حيات 
به تعبيري حيات مادي، تنها  لكه براي همه حيات دنيوي يا  نسان ندارد؛ ب به ا اختصاص 

نسان است... ها، حيوانات، گياهان و موجودات جهان هستي، اعم از ا ين، . مقرر شده  بنابرا
ين مساله اشاره كرده . حيات دنيوي مراحل مختلفي دارد ات متعددي به ا يم در آي قرآن كر

اهللا يحي ا« :داند گاهي حيات را حيات گياهي مي: است ألرض بعد موتها؛  بدانيد اعلموا أن 
بعد از مرگ آن زنده مي زمين را    .42»كند خداوند 

است ني ذكرشده  دي «: گاهي به معناي حيات حيوا لموتي؛ خداون حيِ ا ان الذي أحياها لم
زنده مي ن را؛ نيز  د، مردگا و در جاي ديگر، حيات به معناي . 43»كند كه زمين را زنده كر

و انساني آم و «: ده استحيات فكري، عقالني  ؛ آيا آن كسي كه مرده  نَ ميتاً فأحييناه أَومن كا
همانند گمراهان است گمراه بود، و هدايت   .44»اش كرديم 

ر مي رفاه  حيات گياهي از آن كساني است كه همه توان خود را به كا د، و  د، تا فربه شون بندن
ي. يابند و ديگر هيچ ني؛ نيز برخوردار ن ز حيات حيوا ين گروه حتا ا نيا نسا به ا . ستند، چه رسد 

به باليدن و قد كشيدن خالصه  د، و رشد شان  ن؛ نيز از همين گونه زندگي برخوردارن گياها
ني است. شود مي رحله، پاي احساس، عاطفه، مهر و . برتر از اين مرحله، حيات حيوا در اين م

دشمني به ميان مي   . آيد كين، دوستي و 
ن ا همرديف دام ي سخن ميقرآن كريم، آن گاه كه از حيات حيوا نسان ر نام  گويد، ا ها 

ين نعمت«: برد مي لكم وألنعامكم؛ ا اعا  ن است مت اما آن گاه كه . 45»ها از آن شما و چارپايان تا
اشد است، تا معرف آن ب ذكر شده  ت، همراه با وصفي ستاينده  من «: سخن از حيات انساني اس

ثي و هو مومنٌ فلنحيين ر عمل صالحاً من ذكر أو اُن ه حياةً طيبةً؛ هر مرد و زن مومني كه كا
اكيزه مي و حيات پ   .46»بخشيم صالح كند، به ا

است براي حيات، نشان» پاكيزه«وصف وع حيات، از نوع انساني  ين ن . دهنده آن است كه ا
ني جست اين حيات طيب را هرگز نمي دگي گياهي و حيوا   . 47وجو كرد توان در زن

د زنده براي خود، سراغ دارد، و حال آن كه زندگي، گرانبهاترين متاعي اس ت كه يك موجو
ن . در ماوراي زندگي، غير از عدم و بطالن چيزي نيست ين ارزش براي حيات به خاطر آ ا

ن  بسته به آ ني وا لذا نشاط و سعادت حيات انسا ز شعور و اراده؛  است كه حيات عبارت است ا
ه از ندا نسان هموار و به همين دليل است كه ا اختيار مياست،  . گريزد شتن آزادي اراده و 
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ني است توام   وي از روز والدت تا رسيدن مرگ كه دورا دگي دني است از زن حيات مادي عبارت 
ات؛ نيز يافت مي   .    48شود با شعور و فعل ارادي كه شبيه آن در حيوان

مه آن سعي مي زندگي كنيم چيست؟ آيا زندگي  اي كه ما عاشق آن هستيم و براي ادا
د تو دگي و فواي ارزترين مظاهر زن انايي و فعاليت در غلبه برطبيعت نيست؟ آيا عمل و حركت ب

  آن نيست؟
و آزادي و  ا علم  دگي ما ب مهم نيست كه هفتاد سال زندگي كنيم، مهم اين است كه زن

ين دنيا فرا مي. فعاليت توام باشد به زندگي حقيقي در ا ا را  د، م د؛ البته زندگي  خداون خوان
اخروي بپيونددآميخته به حيات    .49 با سعادتي كه 

است تقسيم  اعالمية حقوق بشراسالمي در . حيات دنيوي به دو بخش مادي و معنوي قابل 
نسان چنين اشاره مي17 ماده 1بند  به حق حيات معنوي ا نساني حق دارد كه در : كند   هر ا

يماري د هاي اخالقي به گونه يك محيط پاك از مفاسد و ب ز لحاظ اي كه بتوان  در آن خود را ا
ين حق را براي او فراهم كنند دگي كند، جامعه و دولت موظفند، ا د، زن بساز   . معنوي 

هم كنند، و  اين ماده، دولت و جامعه را مكلف مي نه حيات معنوي فرد را فرا كند كه زمي
وي را يك حق مطلق مي است،  حق حيات معن ن برخوردار  داند كه شخص در هر شرايطي از آ

آلودگي، وادار كرد ميو ن د و  هي، فسا به گمرا ية جهاني حقوق بشر، در . توان او را  اعالم اما 
ا فقط  ، بهره29 ماده 2بند و استفاده از آن ر نموده،  مندي از حق حيات معنوي را محدود 

ي  براساس مقتضيات صحيح اخالقي، نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه
و كلي است كه  . استدموكراتيك، مجاز دانسته وي يك مفهوم وسيع  البته حق حيات معن

و فرهنگي، حق حيات  يم و تربيت، حق حيات علمي  ز قبيل حق تعل د؛ ا مصاديق متعددي دار
. ديني و مذهبي، حق حيات سياسي و ر .. وق مورد تأكيد قرا در هر دو اعالميه اين گونه حق

ند؛ مثال  در اعالميه حقوق بشراسالمي در  گرفته ك 9ماده ا ، حق آموزش و پرورش به عنوان ي
ن  واجب ديني دانسته شده است، و بر اين نكته تاكيد مي نمايد كه آموزش بايد شخصيت انسا

وق و وظايف و حمايت از  اش به خدا و احترام اي كه ايمان را پرورش داده به گونه به حق اش 
 و حقايق هستي معرفت آن فراهم شود، و به انسان فرصت دهد، تا نسبت به دين اسالم

ر گيرد ر و صالح بشريت به كا ا براي خي ماده 2تقريبا همين معنا در بند . حاصل كند، و آن ر
و 26 و تاكيد دارد كه آموزش  د پذيرش قرار گرفته است،   اعالمية جهاني حقوق بشر؛ نيز مور

احترام حقو د، و  رسان ن، ب اكمل رشد آ نساني هركس را به حد  و پرورش بايد شخصيت ا ق 
ين تمام ملل  آزادي احترام عقايد مخالف، دوستي ب هاي بشر را تقويت، حسن تفاهم، گذشت، 
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و نيز توسعه فعاليت و جمعيت   ا در راه حفظ صلح،  هاي نژادي يا مذهبي  هاي ملل متحد ر
نمايد   .تسهيل 

يه در ماده  اعالم و متمتع شدن از منافع و 27اين  و فرهنگي و هنري  به حق حيات علمي   
اسالمي در ماده فوا لي كه اعالميه حقوق بشر  ره دارد؛ در حا ، 16يد آن، به طور مطلق اشا
م  مند شدن از دستاورد بهره تكنالوژيكي را، مشروط بر اين كرده كه با احكا هاي علمي، ادبي و 

  .شريعت مغاير نباشد
نسته اس18اعالمية جهاني حقوق بشر در ماده  ا مطلق دا ني و مذهبي ر ت، ، حق حيات دي

ر  به گونه آزادانه به هر دين و مذهبي عقيده داشته باشد، يا تغيي اي كه هركس حق دارد 
وگيري  هيچ مقامي نمي. مذهب و عقيده بدهد تواند از تغيير دين، مذهب و عقيده كسي جل

د؛ اما اعالميه حقوق بشر اسالمي در ماده   10كند، يا او را از اجراي مراسم ديني باز دار
ا اسال: گويد مي به انسان ي اكراه نسبت  تن هر گونه  به كار گرف است، و  م دين فطرت 
ز  بهره د، جاي به الحا نسان، جهت تغيير اين دين به دين ديگر يا  ا جهل ا برداري از فقر ي
اشد نمي   .ب

ر با : گويد  مي22 ماده 1در بند  ا به هر شكلي كه مغاي د، نظر خود ر هر انساني حق دار
  .  بيان دارداصول شرعي نباشد آزادانه

ين دو ماده استفاده مي شود كه اگر كسي دين اسالم را به عنوان دين كامل و  از مفهوم ا
موافق با فطرت خويش پذيرفت، ديگر حق ندارد آن را تغيير دهد؛ زيرا تغيير دين باعث 

به خطر مي م اسالمي شده و حيات معنوي جامعه اسالمي را  ين تضعيف نظا ندازد؛ از ا رو،  ا
و تغيير اكراه، نه جهل، نه آزادي بيان  ه  يست، ن ته ن اسالم تحت هيچ شرايطي پذيرف  دين 

يل ديگري، نمي مجازات تغيير دين در . تواند عذري براي تغيير دين باشد عقيده و نه هيچ دل
  . فصل سوم تحت عنوان موارد سلب حيات مورد بررسي قرار خواهد گرفت

انسان   حفظ حيات 

ن اعد حقوقي و ت اجتماعي، در درجه نخست، براي حفظ انسان و تدوين قو ظيم زندگي 
دفاع از حق . ها و لوازم تداوم حيات او است فراهم آوردن زمينه حتا كشتن يك قاتل، براي 

نع فرا روي رشد و بالندگي حيات انسان، صورت  حيات و به منظور برداشتن چالش ها و موا
  .50گيرد مي

دگي افراد ، يكي از وظايف اصلي حكومت است، و اساس صيانت و حمايت از جان و زن
ين لمللي و بقاي هرجامعه امنيت ملي و ب استوار است ا د  هيچ حكومتي نمي. اي، برآن  توان
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ين  د، در اين باره بي نسبت به مسووليت ملي و ب لمللي خو امروزه اصل عدم . اعتنا باشد ا
يگر، متزلزل شده است ها در امور داخلي كشور مداخله دولت ز . هاي د حق حاكميت، دولت را ا

لي و تعهدات خود، در قبال حقوق بشر معاف نمي تكاليف و الزامات بين   .51كند المل
اختالف  دولت مل جنگ و  ز بروز و ظهور عوا مع مكلفند براي حفظ حيات بشري، ا و جوا ها 

گ و ناامني اثر مستقيم برحيات انسان ا جن ري كنند؛ زير وگي ن جل و تداوم آن دا در جها . ردها 
و  اصول  د يك سري  ين نزاع؛ حتا در زمان جنگ باي طبق اعالميه حقوق بشراسالمي، طرف

و كساني كه در جنگ مشاركت نداشته و  مقرراتي را رعايت كنند،  اند؛ از قبيل پيرمردان، زنان 
د بكشند و . كودكان را نباي ا، حق غذا، لباس  همچنين مجروحان و اسراي جنگي، حق مداو

رع و دام.گاه دارند پناه ين بردن مزا وسسات  ها، تخريب ساختمان  قطع درختان، از ب ها و م
ية جهاني  لي كه در اعالم له بمب و موشك، ممنوع شده است؛ درحا به وسي دشمن  كشور 

اشاره نظامي  حقوق بشر، هيچ  به حقوق مجروحان و اسراي جنگي و نيز حقوق افراد غير  اي 
يسته بود كه . در زمان جنگ، نشده است ين كنندگان اين اعالميه، براي حفظ حيات شا تدو

د بشر به اين موضوعات اساسي؛ نيز توجه مي ها در باره حمايت از حقوق  هر چند بعد. كردن
نسيون ن جنگ، به وسيله كنوا ن در زما نظاميا د » ژنو«و » الهه«هاي  غير  تي وضع گردي مقررا

ا جبران كرد   .و تاحدودي نقص اين اعالميه ر

  حيات سلب : فصل سوم

نظارت اجتماعي، شيوه به شيوه همه جوامع براي  يي دارند كه  د؛  هاي حقوقي مرسوم ها ان
رخوردار نيستند ني ب ول، . ولي از اهميت يكسا رخي از جوامع مايلند كه حقوق در وهله ا ب

اساسي مي ارزش يي را كه به نظر شان  به آن متوسل . رسد؛ حفظ كند ها برخي ديگر 
مع بشري، جهان بيني واحد شوند، مگر با احتي نمي حظه؛ چون جوا اط بيشتر يا در آخرين ل

رند، متفاوتند هايي را كه برتر و مقدم مي ندارند، و اغلب ارزش ها؛ .  52شما محتواي حقوقي آن
ن  يكسا نيز چنين است؛ مثالً اهميت و ارزش حق حيات در ميان همه جوامع و ملل جهان 

  . شود تلقي نمي
ا  ين حق ب ز ا ن بيني مورد پذيرش هر جامعهاستفاده ا اي، نسبت به جامعه  توجه به جها

به حق حيات و لوازم و تبعات آن، در . ديگر متفاوتند اجع  همين تفاوت اعتقادي و ارزشي، ر
نعكاس يافته است   :دو اعالميه حقوق بشر اسالمي و اعالميه جهاني حقوق بشر؛ نيز ا
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ن، اين حق، در اعالميه جهاني حقوق بشر، بر اساس    جهان بيني مورد قبول نويسندگان آ
استفاده از حق حيات پيش ذكر شده، و هيچ محدوديتي براي  است، هرچند  مطلق  بيني نشده 

يگران باشد ين حق، ناقض حقوق د   . برخورداري از ا
دگي، آزادي و امنيت شخصي دارد: گويد  مي3در ماده    . هر كس حق زن

يطي، قابل سلب نيستظاهر اين ماده اين است كه حق حيات تحت ه به . يچ شرا هركس 
به خطر هر نحو كه بخواهد؛ مي ين حق استفاده كند، ولو اين كه سبب نابودي يا    تواند، از ا

ا . انداختن حيات ديگران شود تل را ندارد، ي ين ماده، هيچ كس حق كشتن قا به ا وجه  با ت
د؛ و نابود ساز د قرار داده،  ا مورد تهدي وي جامعه ر ز هم به دليل حق حيات كسي حيات معن  با

ز  نظام حقوقي اسالم كه برخاسته ا د؛ اما در  ات در امان خواهد مان و امنيت شخصي، از مجاز
لكه بهره ت، حق حيات مطلق نيست؛ ب و  جهان بيني توحيدي اس يي مجاز  مندي از آن، تا جا

ا به خطر نيندازد يگران ر است كه حيات د آ. مشروع   1خر بند اعالميه حقوق بشر اسالمي در 
ز نيست  مي2ماده  دون مجوز شرعي، جاي استنباط . گويد كه كشتن هيچ كس ب از اين جمله 
شود كه حق حيات محدوديت دارد؛ زيرا شارع مقدس كه آفريننده حيات است، در  مي

است   . مواردي، سلب آن را جايز شمرده 

  موارد سلب حق حيات

ين كه براي حيات انسان اسالم با ا ا   ارزش فوق العادهها   دين مقدس  يل شده است؛ ام اي قا
رخي از آنها  است، در اينجا به ب ا؛ نيز اجازه داده  لي سلب آن ر ص، بنا به دالي در مواردي خا

  :شود اشاره مي

  قصاص- 1

بط اجتماعي، اخالل و  م دارد كه در روا نسان احترا تي براي ا وق برخورداري از حق حيات تا 
نكند بي ز اگر كسي بي. نظمي ايجاد  و به حيات ديگران تجاو ايد نظم عمومي را بر هم بزند، 

ز مصوون نخواهد ماند نِ . نمايد، ديگر حيات خودش؛ ني حقوق و شريعت اسالمي حفظ خو
اجازه مي ول  و به اولياي مقت نسته،  : دهد كه قاتل را قصاص كند چنين فردي را محترم ندا

اً« اً فقد جعلنا لوليه سلطان تل مظلوم     .53»ومن ق
استاز اگر حكم . 54»ولكم في القصاص حياة«:  سوي ديگر قصاص ضامن حيات جامعه 

احساس امنيت مي و افراد سنگدل،  كردند، جان مردم بي گناه به خطر  قصاص وجود نداشت 
ز . افتاد مي او را  از فكر آدم كشي با است؛ چرا كه  تل  يگر، قصاص مايه حيات خود قا از طرف د
  . 55دارد مي
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  ارتداد  - 2 
هاي چالش برانگيزي است كه دنياي اسالم را در برابر  روزه، موضوع ارتداد، يكي از بحثام

له است؛  جهان غرب قرار داده است، و يكي از جدي ترين اشكاالت غرب بر اسالم همين مسا
لي  اما پاسخ استداللي به اين اشكاالت و شبهات فرصت زيادي را مي طلبد كه در اينجا، مجا

به طور خالصه ميبراي طرح همة مب يي كه شخص : توان گفت احث نيست؛ ولي  از آن جا
وي جامعه و   اسالمي را به خطر مي مرتد، حيات معن وق اسالم، سلب حيات ا ندازد، قانون و حق ا

است اعتقادي را در جامعه اسالمي . را جايز دانسته  رج فكري و  قتل مرتد جلو هرج و م
ين حكم يك حكم سياسي براي حف. گيرد مي ه ا است كه ن بل اموري  مقا اجتماعي در  م  نظا ظ 

اسالمي را تهديد مي   . 56كند تنها امنيت اجتماعي؛ بلكه اصل نظام 
ن جامعه اسالمي و خيانت  ركا و اعتقادي در ا زل فكري  بنابراين، اسالم، ارتداد را يك نوع تزل

ين نموده، و سخت به دين دانسته؛ و از ا رخورد شديد  م ترين مجا رو، با مرتد، ب ات را كه اعدا ز
و وضع كرده است   . باشد، براي ا

  برخي از جرايم جنسي- 3

د؛  ارتكاب برخي از جرايم جنسي و ضد اخالقي، در اسالم باعث سلب حيات مرتكب مي شو
است؛ سلب حق  ذكر شده  رخي موارد زنا، با آن شرايطي كه در فقه براي آنها  مثالً لواط و در ب

و  ن، مجاز  ا از مرتكب آ كند؛ چون ارتكاب اين گونه جرايم، حيات معنوي  مشروع ميحيات ر
اخالقي و اجتماعي را در بين مردم گسترش مي جامعه را به خطر  دهد؛ لذا  انداخته، مفاسد 

اسالم، سلب حيات اشخاصي را كه مرتكب اين گونه انحرافات مي و  قانونگذار  د، مشروع  شو
نموده است   .قانوني اعالم 

  نتيجه
نسان حق حيات در اع اشي از حيثيت ذاتي ا الميه جهاني حقوق بشر، حق طبيعي و ن

است كسي اين حق را به . شمرده شده، و مبداي آن، طبيعت و ذات انسان دانسته شده 
بگيرد ا پس  ا بتواند آن ر نكرده است، ت اعطا  بل . انسان  و قا ين حق محدوديت پذير  در نتيجه ا

ين اعالميه،. سلب نيست ز منظور از حيات در ا وي، مادي و جسماني است؛ ا  عمدتاً حيات دني
ات رو، سازمان اين يي؛ مثل قصاص و ارتداد را ناقض  هاي مدافع حقوق بشر غربي، مجاز ها

تعارض مي نسان در تضاد و  ا حق حيات ا ين سازمان. بينند حقوق بشر دانسته، و آنها را ب و  ا ها 
يستي گروه ند، تا افكار اومان و ها، امروزه در تالش هست نموده،  ا بر تمام جهان حاكم   شان ر

  . جلو اجراي احكام شريعت اسالمي را بگيرند
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  ...بررسي تطبيقي حق حيات در اعالميه حقوق بشر 

و فطري دارد   ين ديدگاه، حق . حق حيات در اعالميه حقوق بشر اسالمي، منشاي الهي  از ا
لكه محدوديت ا  حيات مطلق نيست؛ ب دگي بشريت، ت هايي دارد، و پاسداري از ادامه زن

يي كه اراده و مشيت خداو استهرجا م . ند تعلق بگيرد، وظيفه شرعي  به تما در اين اعالميه 
ه  ابعاد مادي و معنوي حيات انسان نگريسته شده، و ارزش ني؛ از قبيل اعتقاد ب هاي واالي انسا

رخالف اعالميه  نسته است، ب دي دا و تقوا را پايه حيات ما يگانگي خداوند، شرافت، كرامت 
وق بشر كه حيات مادي را پايه  و ارزشجهاني حق ني قرار داده  و مبناي ساير حقوق  نسا هاي ا

  .است

  منابع
سخن، ج . 843، ص 19  لغت نامه دهخدا، ج-1 معين . 3دكتر انوري، فرهنگ بزرگ    . فرهنگ فارسي 
راغب، مفردات، ص -2 ، ج52و 49، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج  . 125و 124    . 737، ص 2، دهخدا

، مكارم شرازي، تفسير  -3 مونه، جناصر   .309، ص 4ن

وپ چهارم، سال :   جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، ناشر-4  .74، ص 1383مركز نشر اسرا، چا

ز نظر تجزيه و تحليل عقلي، چاپ -5  . 11و 10، ص1345  جواد تارا، فلسفه حقوق و احكام در اسالم ا

  .79  مكاسب، كتاب بيع، ص - 6

ج -7 يع،  م خميني، كتاب ب   . 25و22، ص 1 اما

يل عقلي، ص -8 تحل ه و  ظر تجزي زن  . 32  جواد تارا، فلسفه حقوق و احكام در اسالم ا

ن-9 تدوي تهيه و  مروز،  جهان ا ول، :  حقوق بشر در  قاني، چاپ ا يت اهللا طال  112، ص 1383مجتمع فرهنگي آ

حقوق، ص - 10 مقدمه علم  زيان،   .14و13 ناصر كاتو

مروز، ص - 11 جهان ا  .112 حقوق بشر در 

ه سومين جشنواره شيخ طوسي، ج فقه - 12 يژ  . 200و 199، ص 1و حقوق و

زيرنظر  دايره- 13 رف دموكراسي،  ترجمه:  المعا سرپرستان  پست،  ي: سيمورمارتين لي ان ه - كامران ف مردان، كتابخان  نوراهللا 
تهران، زمستان،  يران،  مور خارجه ا وزارت ا  . 6112و 611، ص 2، ج1383تخصصي 

يقت- 14 تب، ص  سيد ع-  سيد صادق حق گر مكا ه اسالم و دي حقوق بشر از ديدگا مباني  ير موسوي،    . 160و 150لي م

، ص - 15 ملي، فلسفه حقوق بشر و 95 و 94 و92 و91و 90 جوادي آ   . 103 و 99 

، زمستان، - 16 حضور شماره 1378 فصلنامه فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي   . 320 و319 ، ص 30، 

 . 1 سوره فاطر آيه - 17

، ص  جواد- 18 ملي، فلسفه حقوق بشر  . 7ي آ

ت هيمن- 19 رل زادي-  آ ترجمه  دوآ، آ حقوق بشر،  ي و  ي: هاي عموم موالي تر  اك، ص- دك  . 11 رشيد برن

، ص - 20 ملي، فلسفه حقوق بشر  . 104 جوادي، آ

 . 78ص .  همان- 21

شر- 22 ي انسان، نا حقوق طبيع سالم و  ، ا وود بليغ اسالمي:  الهامي، دا رالت ي دا  . 1، ص 1360 قم، چاپ مركز مطبوعات

و6 همان، ص - 23  7 .  

مروز، ص - 24 جهان ا   . 64 و 63 حقوق بشر در 

يقت - 25 تب، ص -  سيد صادق حق گر مكا ه اسالم و دي حقوق بشر از ديدگا مباني   . 229 سيد علي ميرموسوي، 
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، ص - 26  و حقوق بشر هاي عمومي  تمني، آزاد مؤ يي  چهر، طباطبا   . 40 منو

رف د- 27 يرة المعا   . 611موكراسي، ص  دا

و 620 همان، ص - 28  621 .  

قويت همكاري- 29 ، نويسندگان  ت يه حقوق بشر ر زمن مللي د رضا : هاي بين ال م سري، محمود  مسعود طار گان،  فريده شاي
تهران،  سي دانشگاه  رات دانشكده حقوق و علوم سيا تشا يوسف مواليي، ان تر  تر بهرام مستقيمي، دك ه، دك گلشن پژو

، ص 1382تان زمس: چاپ اول   . 150و 1 

ن، آيه - 30  . 4 سوره تي

، آيه - 31   . 30 بقره

ه - 32 ، آي   . 61 هود

ه - 33   . 72 احزاب، آي

، آيه - 34   . 29 بقره

، آيه - 35   . 31 بقره

مروز، ص - 36   . 52 حقوق بشر در جهان ا

  . 113 همان، ص - 37

، ص - 38 ملي، فلسفه حقوق بشر   . 176 جوادي آ

، آيه - 39   . 27 بقره

ج- 40 مونه،   . 200، چاپ جديد، ص 1 تفسير ن

، آيه - 41   . 4 تين 

  .  71 حديد، آيه - 42

ه - 43   . 39 فصلت، آي

ج - 44 مونه،    . 127، ص 7 تفسير ن

يه - 45 ه 33 نازعات، آ   . 32، عبس، آي

  . 79 نحل، آيه - 46

، ص - 47 ملي، فلسفه حقوق بشر   . 177 و 176 جوادي آ

حسين طباطبا- 48 جمه محمد  تر يزان،  تفسير الم ج: يي،  همداني،  سوي   . 53، ص 9سيد محمد باقر مو

جمه- 49 تر هدايت،  تقي، تفسير  محمد  ج:  مدرسي، سيد  بدالمحمد سĤيتي،  ، ص 4ع  34 .  

قويت همكاري- 50 زمينه حقوق بشر، ص   ت ين المللي در    . 54هاي ب

تمني، آزادي- 51 ، طباطبايي مؤ چهر نو ي و حقوق بشر،   م   . 40ص هاي عموم

ترجمه- 52 حقوقي،  ربر روالن، انسان شناسي  تشارات جنگل، سال :  نو پي، ان ير نيك    . 17، ص 1385ام

ه - 53   . 33 سوره اسرا، آي

، آيه - 54   . 179 بقره

ج - 55 مونه،    . 682، چاپ جديد، ص 1 تفسير ن

   .126، ص 12 همان، ج - 56 
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نية ترجم ده مالستا   عزيز اهللا عليزا

  
 

  
  

است و ما به بحث  رز  لي مولف، در تعامل، حق با در ادامة مطالب قبلي گفته شد كه حق ما
يم و احكام آن مي ن براي ورثه. پرداز بعد از آ د و  ين در طول حيات مولف ادامه دار ش  و ا ا

ا . شود منتقل مي ن ر اني كه قانون آ ا . ماند تعيين كرده است باقي ميو در ذمة او تا زم پس م
له مي   :پردازيم به حل سه مسا

لي در اثناي حيات مولف؛ - 1  حق ما

و - 2 ز موت مولف؛  لي بعد ا  حق ما

 .حق ادبي مولف - 3

اثناي حيات مولف: مطلب اول در    حق مالي 
از تصرف در آن - 1 لمرو حق مالي و جو   ق

تضا م5/2قبالً متذكر شديم كه مادة  كند كه تنها مولف حق  ي قانون حمايت حق مولف اق
د، به هر شيو نماي استفاده  هاي بهره  از شيوهاي هدارد، از اثر خود بهره برداري مالي  برداري و 

دون اذن كتبي قبلي از مولف يا جانشين وي، . كه باشد و براي غير او جايز نيست كه ب
يماً از اين حق استفاده نمايد دة . مستق حق مولف در : هكند ك  همين قانون تصريح مي6و ما

است استفاده دربردارندة موارد ذيل    :بهره برداري و 
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يماً براي توده: اوالً تصنيف را مستق به هر شكلي آن كه صورت  نقل كردن  به گها  يرد؛ 
يشي، پخش : خصوص به يكي از صور ذيل نما ماتيك و  تي، اجراي موسيقي، درا خواندن عل

ا از طريق پيام راد ا صورت ر ا نقل كردن كردن كالم، صوت ي نما، ي يويي، پروژكتور اساليد، سي
ر(پيام راديويي را توسط بلندگو  ا در معرض ديد عمومي ) لودسپك يا صفحه تلويزيون كه آن ر

  .قرار دهد
به سبب نسخه برداري از : ثانياً تصنيف را براي مردم، از راه غير مستقيم؛ يعني  نقل كردن 

و قرار دادن در دسترس بعض صورت ين كار به صفت مخصوصي كامل .  مردمهاي تصنيف  و ا
ين فيلم  مي ثالً از طريق چاپ يا رسامي، يا كنده كاري، يا تصوير برداري توسط دورب شود؛ م

يكر تراشي، يا از طريق نشر توسط  برداري، يا ريختن در قوالب، يا توسط مجسمه سازي و پ
و يا توسط برنامة سينمايي كند كه  ين قانون حكم مي هم37و ماده . دوربين فيلم برداري 

تصنيف خود را به صورت مستقيم و غير مستقيم براي  د، حق استفاده از  مولف حق دار
نمايد   .ديگران نقل 

لي مولف، شامل نقل تصنيف براي مردم، از  از بيان گذشته آشكار مي شود كه حوزة حق ما
آنطريق غير مستقيم به سبب نسخه بر شود،   ميهاداري بعض صورتصنيف و نشر كردن 

به همين شيوه صورت مي اً نقل و رساندن  شود نقل  گيرد؛ آن چنان كه شامل مي چنانچه غالب
ز طريق مستقيم با بيان آشكار تصنيف را براي توده و مولف حق دارد در حق . هاي مردم، ا

ر نمايد اگذا يد و آن را براي غير خود و تصرف نما د . مالي خود  له مور پس در اينجا سه مسا
  :گيرد رار ميبحث ق
نمونه - 1 ري  تصنيف  انتشار يا نسخه بردا ا صور    ،)نقل غير مستقيم براي مردم(ها ي
ني تصنيف  - 2 و)نقل مستقيم براي مردم( بيان عل  ، 

لي خود - 3  .تصرف مولف در حق ما

اري نمونه - 1   ها يا صورتصنيف نشر يا نسخه برد

 و يا به واسطة مولف حق دارد تصنيف خود را به واسطة خودش: مضمون و محتواي نشر
ه . غيرش به نشر بسپارد تصنيف را براي مردم ب ين گونه نشر از طريق نقل و بيان كردن  و ا

يي نمونه صورت غير مستقيم صورت مي و آن توسط نسخه بردار د؛  ها و صور تصنيف است  گير
دسترس مردم قرار مي ر عادتاً در مقابل عوض صورت مي. گيرد كه در  ين كا احيان. گيرد و ا اً و 

ف، جايز نيست، تصنيف را . يابد بدون عوض انجام مي و براي غير مولف بدون اذن كتبي مول
نمايد   .گيرد و اذن عادتاً از طريق قرارداد نشر، صورت مي. با اين شيوه نشر 
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به وجهي كه مبسوطاً بحث كرد  اختيارات و . يم؛ وسايل مختلف وجود دارد و براي نشر  و 
ن ميمجوزاتي كه داخل در محتوا يست، متصل به آ تداوم حق نشر تنها به . شود ي نشر ن

ري صورت باشد، خالصه نمي نسخه بردا بق اصل  ز  هاي تصنيف كه مطا تن ا رگرف شود؛ بلكه ب
ر  يشنامه، ترجمه و غي يق، تفسير، تحويل رمان و داستان را به نما تصنيف از طريق شرح، تعل

ن اشتقاق گفته مي آنها را نيز شامل مي به آ   .شود شود، 
است كه به حق نشر تعلق دارد له    :پس اينجا سه مسا

يل مختلف نشر، - 1   وسا
و - 2 يست،  تي كه داخل در محتواي حق نشر ن  اختيارات و مجوزا

تصنيف اصلي ماخوذ مي - 3  .شود كه داخل در مضمون حق نشر است آنچه از 
يل مختلف نشر- 1 ذكر شد 6ماده :  وسا بالً  بارت از نشر: گويد مي) تحت عنوان ثانياً( كه ق  ع

ن  و رسانده شود؛ و آ اين است كه محتواي تاليف و اثر براي مردم به صورت غير مستقيم نقل 
ري صورت ه . گيرد هاي تصنيف كه در دسترس مردم قرار مي به سبب نسخه بردا ين كار ب و ا
تصوير برداري توسط  صفت مخصوصي صورت مي گيرد؛ از طريق چاپ، رسامي، كندن، 

ييدوربين فلم برداري نما ين فلم برداري و سي ز طريق نشر دورب در قوالب، مجسمه، ا . ، ريختن 
است به شيوة تمثيل  لكه  ت، ب ات قبل بر سبيل حصر نيس است كه عبار   .و واضح 

است؛ براي آن كه دستگاه  و نخستين وسيلة نشر كه در اين ماده آمده است، وسيله چاپ 
ز طرق عادي نشر است اختراع دستگاه چاپچاپ در تصنيفات ادبي و علمي ا  چنانچه - ؛ بلكه 

ت  چيزي است كه حق مولف را در ظهور آن فراهم آورده است؛ چون توسط - قبالً گذش
ه چاپ تهية عدد كبيري از نسخه و بلكه به صدها هزار مي دستگا به هزاران  رسد، براي  ها كه 

ز طريق فروش اين نسخه و مولف مي. شود مولف ادبي و علمي ممكن مي به شخصه  تواند ا ها، 
ا به دست آورده، كه حق ) مانند ناشر(يا توسط غيرش  ز مال ر براي مردم، مبلغ هنگفت ا

  .سازد اش ممثل مي مالي او را در استفاده از تاليف
نه  و در آماده كردن نسخه ز طريق چاپ و چاپخا يست كه ا تصنيف، حتماً شرط ن هاي از 

است به شيوه لكه جايز  اشد، باشد؛ ب دست و نسخه برداري هاي ديگري ب ري با ند نسخه بردا  مان
ري و ميكرو  ين فلم بردا ز طريق تصوير برداري توسط دورب ابت، و نسخه برداري ا با ابراز كت

  .فلم و نسخه برداري توسط خالصه نويسي
تصوير، تمثال، رسامي، نقاشي و و تهيه كردن نسخه .هاي از تصنيفات هنري، مانند  ، عادتاً ..

يي دي به شيوه ين ماده آمده است؛ كه عبارتند از رسامي،  گري صورت ميها گيرد كه در ا
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ين فلم برداري و ميكرو فلم و ريختن در قوالب و برشيوة  كندن، تصوير برداري توسط دورب
  .هاي هنري يا مجسمه سازي ديگري از شيوه

نما و نشر توس  آمده باقي مي6دو طريقة كه در ماده  ط ماند؛ و آنها نشر از طريق سي
لم برداري است نمايشي، رمان. دوربين ف و  و اين دو شيوة نشر براي نشر تصنيفات  ها 

ن كه اينها را به نمايشنامه داستان پس از آ د،  و نشر  ها صالحيت دارن نمايي  هاي كه به نشر سي
نمايشنامه و  وسيقي  يي تعلق دارد، تحويل دهد  تصنيفات م   .هاي غنا

به منزله چاپ كردن ) رمافونگ(ها  و ضبط كردن صورت را در صفحه ري،  دوربين فلم بردا
  .هاي از تصنيف است نسخه

ز طريق نسخه برداري صور از تصنيف؛ يعني از قبيل نقل و بيان تصنيف  پس از قبيل نشر ا
ر مستقيم به حساب مي ز قبيل بيان علني كه عبارت  را براي مردم نشر به صورت غي ه ا آيد، ن

تصنيف ر رساندن  ا براي مردم از طريق مستقيم، و مانند ضبط كردن در است از نقل و 
ت، عكس برداري صحنه صفحه لم برداري اس ين ف ن  هاي دورب يي؛ چه آ لم هاي سينما ها در ف
نقل كردن تصنيف را هست براي مردم  كه فلم ا و هر دو طريق از قبيل  ا گوي ها گنگ باشند ي

  .به صورت غير مستقيم
ا در  ه شد، شيوة ديگري اضافه ميهاي نشر كه تا هنوز گفت به شيوه شود كه قانون آن ر

و تلويزيوني  و آن طريق، طريق ضبط راديويي  ت؛  ا براي مردم نياورده اس بخش نقل تصنيف ر
ني،  و قانون چنان. است و عل ن طرق بيان مستقيم  پخش راديويي در ميا چه مشاهده كرديم، 

ا در ميان طرق نقل براي مردم به لكن قانون ضبط راديويي و تلويزيوني ر. فكر كرده است
ذكرنكرده است   .شيوه غير مستقيم 

است گفته شود به آن كه كسي كه نسخه اي از  در اخير بايد مالحظه شود كه ممكن 
ابل عوض  ا از ناشر، در مق ا بدست آورده و ي ا به دست آورده؛ چه از مولف آن ر تصنيف و اثر ر

وق نشر به او تي كه حق  منتقل نشده باشد، جايز نيست از اين نسخه يا بدون عوض، در صور
و منفعت كسي كه به او وابسته است و . استفاده كند، مگر براي منفعت شخصي  پس ا

بي را كه خريداري كرده است، قرائت نمايد و فلمي را كه اجاره كرده  مي تواند نسخة كتا
م. هاي فلم را كه ضبط كرده است، گوش دهد است، مشاهده كند، و صفحه ا  يو  تواند كتاب ي

ين فلم يا صفحه لم برداري را، عاريه دهد هاي از دورب روش برساند. هاي ف و . و يا آنها را به ف
  .مشتري همان حقوقي را دارد كه بايع دارد
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اشر  تواند روي اين نسخه ولي نمي  د؛ زيرا حقوق مولف و ن نماي ا ناشر عمل  ند مولف ي همان ها 
است، چنان تقل نشده  و نميچه براي او من ين ا اي را كه ضبط كرده  تواند صفحه  گذشت، بنابرا

ني براي مردم نمايش دهد ا در  و نمي. به صورت عل لم ر نمايشي،  الونسالوني از ستواند ف هاي 
بگذارد نمايش    .براي مردم به 

يست- 2 در مضمون و محتواي نشر داخل ن ات و مجوزاتي كه     اختيار

ات و جوازهاي را كه داخل در مضمون نشر قانون حمايت حق مولف يك سلسله از اختي ار
بدون اذن مولف و بدون عوض جايز است ده است كه انجام آنها  ه . نيست، آور و ما آنها را ب

يم ترتيب ذيل به بحث و بررسي مي   :گذار
نقل براي تاييد يا مناقشه و :  نقل بر سبيل اخبار، ثالثاًَ :نقل براي شيوة شخصي، ثانياً: اوالً
  .نقد

  قل تصنيف براي استفادة شخصي ن- 1
تصريح مي12ماده  انون حمايت مولف به گونه ذيل  يفي كه نشر آن : كند  ق ز تصن كسي كه ا

د، براي مولف منع آن جايز نيست استفاده شخصي بردار   .تمام شده، يك نسخه از آن را براي 
ت، و وي اي از تصنيف ادبي، علمي، هنري يا موسيقي را به عاريت گرف فرضاً كسي، نسخه

تي از نسخة آن را به  خواهد يا نمي نمي است صور د، مجبور شده  نماي ين نسخه را تملك  تواند ا
اشد، يا  هر شيوه اي از نسخه برداري كه برايش ممكن است، بردارد؛ به واسطة دست نوشته ب

و غير آنها؛ بدون آن ك رفتن فلم  ا ثبت در نوار و گ لم برداري، ي ين ف ه قصد ابزار كتابت، يا دورب
ين  استعمال ا د؛ بلكه قصد او از  نشر آن را داشته باشد؛ چون بدون اذن مولف حق نشر ندار
و  رفته  است؛ مانند آن كه نسخة را به عاريت گ نقل كرده استفادة شخصي  نسخه كه آن را 

به صاحب نسته . گرداند اش بر مي بعداً  انون آن را به صراحت مجاز دا ين رخصتي است كه ق و ا
كننده در اينجا به حق نشري كه براي مولف ثابت است تجاوز نكرده است، و  ا نقلاست؛ زير

ا  ين نسخة ر است كه ا لكه مقصود او اين  قصد ندارد نسخة را كه نقل كرده، به نشر برساند، ب
نمايد استعمال شخصي    .منحصر در 

ا ين آورده  ا پاي اشر فقط ثمن يك نسخه ر ين كار خود نسبت به مولف يا ن ين . ستاو با ا و ا
تي كمي است نسبت به آن حقي كه براي هيات اجتماع است، در راه رسال كردن  خسار هاي ا

  .هاي عقل بشري گيري از ثمره ثقافت و توشه
است؛ براي آن كه  پس تا به اين حد نرسيده، به حقوق مطلقه مولفين تجاوزي نشده 

نساني كه پشت سر هم مي نسل يف هاي ا به جا ميآيند عادتاً از آثار تال ماند، بهره و سهم  ات كه 
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تصنيفات هنري، . گيرند مي استعمال شخصي، نسبت به  نظر داشته شود كه مفهوم  بايد در 
دون اذن مولف جايز نيست كسي  ضيق وسيقي، پس ب است از تصنيفات ادبي، علمي، و م تر 

نقل كند، مگر آن كه براي درس و بحث هنري باشد، اما لي را  ا تمثا تي ي ر نسخة صور  اگ
يست ين جايز ن ن باشد، ا استفاده و تسلط بر آ ري به غرض    .نسخه بردا

به صورت زير تصريح مي11و مادة  ز آن كه : كند  قانون حمايت حق مولف  مولف بعد ا
تواند ريتم گرفتن، نمايش و عرضه كردن در اجتماع  اش به نشر سپرده شده باشد نمي تصنيف

ا جلسه مخصوصي  نمايدخانوادگي، يا جمعيتي ي نعت  ا مدرسه، مما است كه . ي تي  اين در صور
لي گرفته نشود ز  و موزيك. از آن الگو گيري نشود و وجوه ما ر آن ا نظامي و غي دانان قواي 

نظامي كه تابع دولت يا شخصيت دسته ا  هاي  تصنيفات خود ر ند، حق دارند  هاي عمومي هست
اشن به شرطي كه از آن الگو برداري . دبه كار برند، به دفع هرگونه عوضي از حق مولف ملزم ب

نگيرند لي    .نكرده و عوض ما
تصنيف در اجتماعات ويژه كه مادة  است كه استفاده كردن از  د، 11و آشكارا  اشاره كر  بدان 

استفادة  هاي موزيك كه تابع شخصيت يا دسته استعمال و  ين قبيل  هاي عمومي است، از ا
بالً گذشت(شخصي است  وسع در ) كه ق ين . مفهوم اين استعمالبا كمي ت پس مولف در ا

به نشر رسيده است، نمي تصنيف او  تصنيف  هنگام بعد از آن كه  اگر  رفتن آن  تم گ تواند از ري
تصنيف  يشي باشد و از طرح و عرضة آن اگر  نمايش آن اگر تصنيف نما اشد، و از  موسيقي ب

نعت كند اشد، مما تي است كه در . ادبي شعري يا نثري ب ين در صور ر و ا به كا اجتماعات ويژه 
اجتماعات خانوادگي،  نمايد؛ از قبيل  ري ن نمونه بردا ن  و از آ نكند  برده شود كه تقاضاي عوض 

  .هاي مدرسه هاي ادبي، رياضي و جلسات ويژه و حلقه دسته
ا به كار  وسيقي ر ر و م و هن اجتماعات مخصوص عادتاً اداب  ين  يل است كه ا ين به آن دل و ا

نمياندازند، و در بر مي ن حق . گيرند ابر آن اجره  به آنا پس تشويق كردن آنان الزم است يعني 
تن،  رف ني توسط ريتم گ بالً بيان شده است به شيوه بيان عل ا كه ق داده شود كه تصنيفي ر

ند ني، بيان نماي ته شود كه اين رخصت، شامل . نمايش و قرائت و سخنرا و بايد در نظر گرف
است نه نشر كردن آن ني    .بيان عل
اشخاص  شود، دسته و به اجتماعات ويژه، ملحق مي هاي موسيقي كه تابع دولت و يا تابع 

است  ر(عمومي ديگري  روساي شه است- )مانند  وسع   -  هرچند در اين الحاق نيز چيزي از ت
توانند بدون اذن مولف يا ناشر و بدون عوضي، تصنيفات  هاي موسيقي مي پس اين دسته

ندازند،  ا به كار ا ند و عوض اخذ نكنندموسيقي ر ري نكن ن الگو بردا   .به شرطي كه از آ
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ين دستة موسيقي، هيات  استثنا ه آهاي رسمي كه راديو و تلويزيون وابسته ب و از ا است،  نان 
د؛ لذا اينها مي مي است براي  شون توانند پخش موسيقي را حرفة خود بسازند؛ از اين رو، الزم 

چه پخش كرده، بل آن مقا  اجرت بپردازند و در پخش آن از مولف يا ناشر، اذن مولف يا ناشر در 
  .بخواهند

يشگاه تي كه در نما يفا به اجرا گذارده  لكن در مواردي كه به تصن ها و هر جاي ديگري 
بگيرد مي ين هيات35قبالً در مادة . شود، تعلق  ها بدون   قانون حق حمايت مولف گذشت كه ا

ين تصنيفات د ا ا موافقت مولف يا ناشر حق دارن ن كه عوض عادالنة ر به شرط آ  را نشر كنند، 
به خاطر جاي كه تصنيف از آنجا پخش شده است، بپردازند اشر يا  و به شرط . براي مولف يا ن
بالً گذشت   .آن كه نام مولف و عنوان تاليف را اعالم بدارند، چنانچه تفصيل آن ق

اخبار- 2    نشر بر سبيل 
است كه بدون اذن مولف، بر سبيل : ندك  قانون حق مولف چنين تصريح مي15ماده  جايز 

به ني اخبار، خطا و  ها و مصاحبه ها، مباحثه ها، سخنرا هاي كه در جلسات علني هيات قانوني 
ني، نشر و پخش شود و دي اجتماعات علمي و ادبي و هنري، سياسي و اجتماعي  ين . اداري و  ا

ني در صورتي است كه اين خطابه اشد، و نيز وگوها، ها و گفت ها و سخنرا  متوجه عامة مردم ب
و  ته است، پخش  ني در حدود قانون صورت گرف يي كه عل بدون اذن جايز است مرافعات قضا

  .نشر شود
امه ها، راديو و تلويزيون و غير آنها  ها، مجالت گاهنامه و نشر اين موارد عادتاً از طريق روزن

و مق. گيرد صورت مي ر است  ين نشر بر سبيل اخبا افتن مردم و ظاهراً ا ز آن اطالع ي صود ا
ني است، بر خطابه د  ها و گفت ها، سخنرا است و نشر اين مورا وگوهاي كه علناً صورت گرفته 

ني هاي مردم اهميت دارد؛ براي آن كه اين خطابه براي توده هاي در ميان هيات  ها و سخنرا
ا اجتماعي، هنري، ديني و سي اجتماعات ادبي،  ري يا اداراي، يا  تهقانونگذا و  سي، صورت گرف اند 

نمي هميت دارد،  به آنچه براي مردم ا بالغ، كامالً  يل اعالم و ا   .پردازند روزنامه و ديگر وسا
يعني بدون  از اين جهت واجب است براي روزنامه ها و ساير نشرات صالحيت داده شود؛ 
ين سخنراني ز ها را كرده، براي اين وگو و مصاحبه ها و گفت صاحب به اذن كسي كه ا ها جوا

نمايند. نشر داده شود ز نشرات مطالبه  آنها را كافي . و بدون آن كه اينها هيچ گونه عوضي را ا
دگاه فكار و انديشه و دي ر مي است كه نشر، ا ن مردم انتشا ا در ميا نان ر ين حكم  هاي آ دهد، و ا

يي كه علني صورت گرفته باشد، نيز سرايت مي كند، در  و اعتبارات به عينه، به مرافعات قضا
  .صورتي كه نشر آن مخالف قانون نباشد
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تصريح مي14و ماده  ها، يا  براي روزنامه: كند  قانون حمايت حق مولف به صورت ذيل 
ز نيست مقاالت علمي، ادبي، هنري، رمان گاهنامه ا كه در  ها، داستان ها، جاي هاي كوچكي ر

امه آنها به نشر برسانند، لكن براي اند، بدون اذن مولفين  ها به چاپ رسيده روزنامه و گاهن
امه ها يا گا روزنامه يفات، كتب،  ها، جايز است، گزيده، مختصر و بيان ن هاي كوتاهي از تصن
بسپارند ها و داستان رمان دون اذن مولفين آنها به نشر  به شرط آن كه مدت آنها كه . ها را، ب

است، منقضي نشده باشد8در مادة  تصرح شده  هفته ي روزنامهو برا.  اين قانون  امه ها،  و  ن ها 
است كه  نامه گاه ني  و دي تصادي، علمي  ها جايز است مقاالتي را كه ويژة مناقشات سياسي، اق

ا  در وقت معيني توجه مردم را جلب كرده تي است كه روزنامه ر نمايند، اين در صور د، نقل  ان
نكرده باشد   .با صراحت از نقل ممانعت 

تي كه در اين قانون م لفه را كه طبيعت و حماي قرر شده است، اخبار يومي و حوادث مخت
ا . شوند اخبار عادي دارند، شامل نمي بي ر نقل يا نشر مطل است كه در حال  و واجب دايمي 

به صورت  ن مطلب را  ر آن كه در فقرات گذشته بيان شد، منبع آ كه اقتباس كرده، يا غي
اگر تاليف او چاپ و نشر شده با نمايدشفاف و نام مولف را  ذكر    .شد، 

توانند آنها را بدون  ها نمي شود كه چيزهاي است كه روزنامه از اين ماده چنين برداشت مي
نمايند ه . اذن مولف آن از روزنامة ديگري نقل  است كه نقل آنها بدون حاجت ب و چيزهاي 

است   .اذن مولف آن جايز 
نقل آنها بدون اذن مولف آنها جايز نيست، عبار بي كه  تند از مقاالت علمي، ادبي، اما مطال

رمان ا به  ها، و داستان هنري،  اخبار روز مره ر اشياء، طبعيت  ين  هاي كوچك؛ براي آن كه ا
به خود مشغول كرده  خود نمي نظر مردم را  ت معيني  ند كه در وق ز چيزهاي نيست گيرند، و ا
به صورت غالب روزنامة كه آنها را نشر كرده، براي مولفين آنها . باشند عوض پرداخت و 
اند پس براي روزنامة ديگري جايز نيست كه بدون اذن و بدون پرداختن اجرة آنها نقل  كرده
  .نمايد

ارتند از   :اما اشياي كه نقل آن بدون اذن و بدون پرداخت عوض جايز است، عب
د آن كه - 1 ر به مجر اخبا ين  ا ا ا دارند؛ زير دي ر ر عا اخبا ثي كه طبعيت  ر يومي و حواد  اخبا
به نشر ميدر او ين روزنامه  ر خود را از دست مي ل هميت و اعتبا تي روزنامة  رسد، ا وق دهد، پس 

د، ضرري را به  ديگري آن را نقل مي ذكر نماي كند و منبعي را كه ازآن نقل كرده است 
و اعتبار آن را باال برده است نكرده، بلكه شأن    . 1روزنامه اولي وارد 
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ني كه در وقت  مقاالتي كه مخصوص است به مناقشا- 2  دي، علمي و دي ت سياسي، اقتصا
روزنامه چيزي كه به  زماني كه در  اشند، تا  د متوجه كرده ب ا به سوي خو معيني نظر عمومي ر
به سوي  ا اين مقاالت نظر عمومي را  اشد؛ زير نداشته ب صراحت نقل را منع كرده باشد، وجود 

لم خود جلب مي هميت دارد كه در ق لذا براي مردم ا ز كنند و  رو وسيع به نشر رسند تا همه ا
رگاه روزنامه و  مضامين آنها اطالع يابند، پس ه يگر نقل كند  ز روزنامة د اي اين مطالب را ا

ندارد نعي وجود  ن نقل كرده ذكر نمايد، برايش ما ز آ ا كه ا خصوصاً كه قانون براي . منبع آن ر
رگاه بخواهد به صراحت از نقل مم نمايدروزنامه اين حق را داده كه ه نعت    .ا

تصنيفات، كتب، رمان- 3 به گونة موجز از  بي كه  ت، چه  ها، داستان  مطال ها، اقتباس شده اس
ز  در روزنامه يا گاه باشد، نقل آنها جاي ا به صورت مستقل نشر شده  امه به نشر رسيده باشد، ي ن

بي كه به طور موجز اقتباس شده ين مطال بي نياز نم است؛ ا ند،  ياند، از قرائت اصل آنها  كن
تصنيفات معرفت  بلكه به قرائت اصل تشويق و ترغيب مي ين  به ا كنند؛ چون مردم نسبت 

تصنيف اصلي ترويج مي پيدا مي و گسترة نشر آن وسعت پيدا  كنند كه در نتيجه  شود 
ين حكم بر تاليفات موجز نيز سرايت مي. كنند مي رگاه روزنامه و ا يفات،  كند؛ ه اي از آن تال

نقل كند، حتا اگر مدت پنج سال كه در خالل آن، ) مثالً(ا به زبان فارسي بيان مختصري ر
ثالً(اين تصنيف به زبان فارسي  اشد) م باشد، نگذشته ب ماده . ترجمه شده  بق   8و اين مطا
  .قانون حمايت حق مولف است

نقل بدون اذن مولف جايز است، ديديم كه   و در اين سه صورت كه بيان شد كه در آنها، 
د احترام باقي ميحق اد نقل، نام مولف و منبعي  بي مولف مور د؛ زيرا واجب است در حين  مان

نمايد ذكر  نقل كرده به صورت واضح    .را كه از آن 
در حاالتي كه در دو : كند  از قانون حمايت حق مولف به شكل ذيل تصريح مي16و مادة 
به و مقاالت خود را هاي فقط مولف حق دارد، مجموعه) 15 و مادة 14ماده (مادة قبل   خطا
نمايد   .نشر 

ين دو ماده  آن چنان كه مي به شروط معين، نقل 15 و 14بينيم ا به آنها اشاره شد،   كه 
ني خطابه بي كه از منبعي اقتباس شده ها، داستان ها، سخنرا اخبار و مقاالت و مطال ند،  ها،  ا

ين جواز طبعيت حال آنها اين نيست. دانند جايز مي روزنامه، مجموعة و مقصود از ا  كه 
ين حق مولف است خطابه ز . هاي مولف يا مقاالت او را نشر نمايد؛ زيرا ا زنامة ديگري ني بلكه رو

نقل كرده است، مي اين مطالب را، از روزنامه زنامه اولي  ر ماخذ نقل  اي كه از رو ا ذك تواند ب
  .مطلب كند
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   نقل براي تاييد يا مناقشه و نقد چيزي كه نشر شده است- 3
نه با هم اختالف دارد در حالت اولي هدف از نقل، : غرض از نقل در اين حاالت سه گا

تن در اجتماعات ويژه، پس  ا بهره گرف به عنوان استفاده شخصي، ي تصنيف بود  استفاده از 
استفاده از آن، و در حالت دوم، هدف از نشر اين  مقصود از نشر، ذات تصنيف بود به غرض 

تصنيف است به بود كه تصنيف را براي  مردم اعالم كند، پس مقصود از نشر در اينجا نيز ذات 
  .غرض اخبار و اعالم كردن آن

يم، مقصود به نشر، ذات تصنيف به خاطر استفاده  اما در حالت سوم كه ما در صدد آن هست
به ارزش  اگر ناقل   ار و اعالم آن نيست؛ بلكه مقصود ارزيابي تصنيف است، بناء از آن و اخب

ز تصن ول مولف تاييد كند، قسمت ا ن كه آنچه را خود نشر كرده به ق اشد، براي آ رف ب يف معت
بدان احتجاج مي ا . كند تاليف او را نقل كرده و  اشد، ناقل آن ر اگر تصنيف محل مناقشه ب و 

ين رو، بخش آن را نقل مي نقد مي د؛ از ا نماي ن را ظاهر  وب آ   .كند كند تا مزايا و عي
ول مولف تائيد پس در صورت احتجاج وسط ق  به تاليف، براي آن كه ناقل نشر خود را ت

هاي  در كتاب:  قانون حمايت حق مولف به صورت ذيل تصريح كرده است17كند، مادة 
ز است   :تحصيلي و آموزشي و كتب ادبيات و تاريخ و علوم و فنون مجا

است نقل گزيده - 1 تصنيفاتي كه قبالً نشر شده    .هاي كوتاه از 
ت - 2 ري، مجسمه سازي و فلم برداري قبالً نشر شده استنقل مصنفا به . ي كه در فنون هن

و در همة احوال واجب . شرط آن كه نقل به اندازة كه براي توضيح مكتوب الزم است باشد
ذكر كند است كه به وضوع، منابعي كه از آنها نقل شده و نام  .هاي مولفين را 

ا اولين چيزي كه در خاطر خطور مي هاي كه براي تاييد محتواي آنان از غير  بكند، از كت
نقل شده، كتاب ضعين و مولفين اين كتب در  آنان  هاي درسي و تحصيلي هستند؛ زيرا وا

ين كتب عرضه مي تي كه ا وضوعا د، از كتاب وضع و تاليف آنها، در م بالً منتشر  دارن هاي كه ق
د، استمداد مي شده ين جايز نيست مطالب . كنند ان اقل بق ولي براي ن تضنيفات سا ز  طوالني را ا

ز است براي تاييد آنچه در كتاب. اقتباس نمايند ين جاي ند،  ها ايراد كرده لكن براي ناقل ا
ري گفته گزيده نمايند، بدون آن كه حاجت به اذن  هاي كوتاهي را براي استوا هاي خود نقل 

  .مولف و پرداخت عوض داشته باشد
ن و حال كتاب هاي ادب، تاريخ، علوم و فنون، موسيقي و  كتابهاي غير درسي از قبيل  شأ

است؛ يعني در همة اينها جايز است بدون اذن  رفت شناسي، نيز چنين  اع مع غير آنها از انو
ا از مصنفات قبلي نقل نمايد مولف و بدون تادية عوض، گزيده اً . هاي كوتاهي ر و اقتباس عادت
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نقل جز از ذات تصنيف قبلي صورت مي  رس به  ا شيوهگيرد؛ چه  اشد، ي هاي مجسمه  م هنري ب
لم برداري، و شرط است كه نقل به مقدار ضرورت باشد؛ يعني براي توضيح دادن  سازي يا ف

به تصنيف منقول د آن را    عنه، ناقل آنچه را در تاليف خود گنجانيده و استنا
احوال ذكر شد، از تاليف او بدون اذن يي، مولفي كه در همة  شده و اش مطلب اخذ  و از آنجا

ين رو، مادة  د، از ا يد مراعات حق ادبي او بشو و پرداخته باشد، الاقل با به ا ن كه عوضي  بدون آ
و  ن مطلب نقل كرده  ز آ م نقل مطلب، منابعي را كه ا اقل هنگا متذكره واجب كرده است كه ن

نمايد   .نام مولف را به وضوح بيان 
تصريح  قانون حمايت ح13و در صورت مناقشه و نقد تصنيف، ماده  ق مولف به صورت زير 

و : كند مي يست تحليالت  است، جايز ن براي مولف بعد از آن كه تاليف او به نشر رسيده 
تي است  اشد، منع نمايد و اين در صور نقد، مناقشه و اخبار ب ا، كه به قصد  اقتباسات كوتاه ر

تصنيف و نام مولف روف باشد- كه به  د-  در صورتي كه مع نماي   . اشاره 
تي كه قبالً نشر شده است اكتفا در اينجا  ناقل بر تحليالت و اقتباسات كوتاه از تصنيفا

اظهار مزيد. كند مي اقشه و نقد و  است از طريق من د از نقل ارزيابي تصنيف  ها و عيوب  و مقصو
تعليم و آموزش است ز تصنيف و يا  اخبار ا ز نقل،  و از اين رو به خواطر . آن، و گاهي مقصود ا

استواري ثقافت روي پايه- ادبي و علميآسان شدن نقد  هاي محكم   كه براي پايداري و 
 براي ناقد اجازه داده شده كه از جهت توضيح نقد خود، از تصنيف قبلي - ضروري است

دون حاجت  نمايد و اين ب نقل  اقتباسات كوتاهي را به مقداري كه توضيح آن را اقتضاء دارد، 
ه . ستبه استيذان مولف و بدون پرداخت عوض ا و بديهي است كه ناقد وقتي اقتباسات كوتا

به تصنيف منقول را نقل مي ين در صورتي است   عنه و نام مولف اشاره مي كند حتماً  كند، و ا
وضوع براي نقد باشد تصنيف و مولف آن م   .كه 

تصنيف اصلي ماخوذ مي- 3  يست  آنچه از    :شود كه داخل در مضمون حق نشر ن
تصريح مي قانون حمايت مؤل7ماده  تواند چيزي را كه  تنها مؤلف مي: كند ف به صورت ذيل 

و تنها او . كند، از قبيل تعديل يا تغيير بر تصنيف خود را داخل آن كند خود اعتبار مي
نمايد مي به زبان ديگري ترجمه    . تواند تصنيف خود را 

لي را انجام دهد، يا صورت ديگري از  اعما هاي كه  صورتو براي غير او جايز نيست چنين 
رث وي3در ماده  و وا به اجازه كتبي مؤلف يا جانشين  تصريح شد انجام دهد، مگر    . به آن 
ر مؤلف به زبان اجنبي تاليفي داشته باشد، : كند  همين قانون چنين تصريح مي8و ماده  اگ

ه  رجمي آن را ب اگر مت نمايد، در اين صورت  به زبان اجنبي ديگري ترجمه  و يا مترجمي آن را 
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ن اصلي(زبان عربي  ا حق آنها ) زبا د؛ زير ندارن اول حق ممانعت  و مترجم  رجمه نمايد، مؤلف  ت
اسطه . به پايان رسيده است رجم، به شخصه و يا به و است كه مؤلف و مت ين در صورتي  و ا

غير در مدت پنج سال از آغاز نشر تصنيف اصلي يا ترجمه شده از اين حق استفاده نكرده 
   .2باشند

رفته و اشتقاق ميقبالً ذ يفاتي كه از تصنيفات اصلي، برگ رفت كه تصن د، مورد  كرش  ياب
انون است تصنيف اصلي مورد حمايت ق است، آن چنان كه  لكن قانون در عين . حمايت قانون 

تي كه برگرفته شده و مؤلف ديگري غير از مولف اصلي  تصنيفا ز ميان  تصنيف اصلي را ا زمان، 
اشد حما م داده ب تصنيفي از تصنيف اصلي، حق  يت ميآن را انجا به جهت آن كه اشتقاق  كند 

تنها مولف تصنيف اصلي است و براي غير او جايز نيست بدون اذن كتبي او به چنين كاري 
  .بپردازد

و ما اينجا به بيان .  از قانون حمايت مؤلف آمده است4 و 3هاي در دو ماده  و صورت
  :ارتند ازپردازيم كه عب ترين صور اشتقاق مي مهم
يي گزيده  جمع- 1 به سبب ابتكار يا ترتيب يا هر گونه تالش  آور هاي از تصنيف اصلي كه 

  .ديگري، ممتاز و مشخص شده است
او پس از مراجعه و تجديد نظر و - 2 يق  ا شرح يا تعل نظر مؤلف اصلي، ب  اعاده اظهار 

  .پيراستن آن
 رنگ ديگري از اداب و فنون و  تلخيص تصنيف اصلي يا تغيير دادن آن را از رنگي به- 3

به فيلم  امه را  نمايشن و تحويل  امه،  نمايشن ا به  ن يا داستان ر علوم، مانند تحويل دادن رما
به زبان ديگري يي و ترجمه كردن تصنيف را از زبان اصلي    .سينما

است، و هرگاه كسي  اشتقاق، تنها حق مؤلف تصنيف و اثر اصلي  پس همه اين صورت 
اش به كار  ه كتبي اخذ كندديگري  تصنيف اصلي اجاز ز مؤلف  ب است ا نمايد، واج . تقاق اقدام 

و در برابر عوضي كه مؤلف  ين كار عادتاً در صورت توافقي كه نزديك به قرارداد نشر است  و ا
به مي   . گيرد كند، صورت مي اصلي آن را مطال

رگاه حق اشتقاق براي شخص ديگري، غير از مؤلف اصلي به نحوه  كه بيان شد، بنابراين ه
م مي تصنيف مشتق اقدا به وضع  ن كه  ين شخص بعد از آ و ا هاي  كند؛ يعني گزيده ثابت شود، 

تعليق مي آوري مي از اثر اصلي را جمع ا شرح يا  و آن ر اً  كند،  زند، يا تاليف اصلي را مجدد
ني مي را دهد و يا آن  كند، يا به گونه تغيير مي كند و آن را تلخيص و تهذيب مي بازخوا
به اثر مشتق به نوبه خود حق تاليف پيدا مي ترجمه مي ين شخص نسبت  پس . كند كند، ا
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اشتقاق نمايد و  ن نقل كند يا  ز آ ز نيست ا . براي احدي جاي ر آن.. و از مؤلف اصلي  مگ ز او  كه ا
بالً گذشت نمايد، كه بيان آن ق   . استيذان حاصل 

ن اشتقاق از  ين تاليف است چنانو از آنجاي كه ترجمه تاليف اصلي، هما كه گفته شد،  ا
است بع اذن مؤلف اصلي  اشتقاق، يعني ترجمة مترجم نيز تا ين    . پس اشتقاق از ا

به خاطر اهميت آن اينجا درنگ اندكي مي تصنيف اصلي  و ترجمه . كنيم در مورد ترجمه 
ن را حمايت مي نوع ا است، حمايت ت ازانواع اشتقاق است كه قانون آ رجمه كند، آنچه مقصود م

ن عربي . تصنيف اصلي است به زبا يفي  اگر تصن يست ) مثالً(پس  وضع شد، براي احدي جايز ن
  . بدون اذن مؤلف آن در طول مدت حمايت آن

اجنبي وضع شد، براي  اگر تاليفي به زبان  د، و نيز  نماي آن را به زبان اجنبي ترجمه 
يست بدون اذن مؤلف آن، در طول مدت حمايت هيچ به زبان اجنبي اش، كسي جايز ن  آن را 

د   . ديگري ترجمه نماي
به زبان عربي  است،  ن اجنبي وضع شده  ا كه به زبا در كشورهاي (اما ترجمه تصنيفي ر

ا «: در آن تفصيل است) عرب زبان ن عربي، ي به زبا است كه ترجمه تصنيف اصلي را  ين  و آن ا
يماً ب اصلي آن مستق ز زبان  ا ا است؛ يعني تصنيف ر ن عربي ترجمه كندبه طور مستقيم  . ه زبا

ن . و يا ترجمه آن به شيوه غير مستقيم است اصلي كه به زبا يي است كه تصنيف  و اين درجا
ن  رجمه را به زبا رجمه شده، بعد مترجم عربي آن ت زبان اجنبي ديگري ت به  است،  اجنبي 

تصنيف ب عربي مي اصلي را كه  است كه مترجم عربي، زبان اجنبي  ين در موردي  و ا ن كند،  ا آ
است، نمي اجنبي ديگري را كه تصنيف اصلي به آن زبان ترجمه  زبان وضع شده  زبان  ند اما  دا

است، مي   . داند شده 
ين تصنيف را به زبان  و در هر دو حالت قانون هم مؤلف تصنيف اصلي و هم كسي را كه ا

مقرر لكن اين حمايت در طول مدتي كه در قانون . كند اجنبي ترجمه كرده است حمايت مي
استيفاي شرط مهم ر ندارد مگر بعد از  است اعتبا ا . شده  ين است كه مؤلف ي و آن شرط ا

به ترجمه تصنيف به زبان عربي اذن در  مترجم يا شخص ديگري كه مؤلف و مترجم او را 
رجمه آن،  ين مدت پنج سال از تاريخ اول نشر تصنيف اصلي يا ت ترجمه داده باشند، در ب

  )  قانون حمايت حق مؤلف گذشت8انچه در ماده چن(اقدام كرده باشند 
به زبان اجنبي ترجمه كرده  ن را  تصنيف اصلي كه آ و نيز مترجم  بنابراين مؤلف اصلي 
د به صورت  است، هرگاه بخواهند تصنيف و ترجمه خود را در حمايت قانون قرار دهند، باي

ر، در خالل همين مدت كوتاه  نمايندا) پنج سال(فردي يا به توافق همديگ م    .قدا
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تصنيف يا ترجمه ترجمه آن صورت گرفت، براي احدي  تي، ترجمه  هرگاه در چنين وق
ن  به زبا اجنبي ترجمه كند و يا ترجمه آن ترجمه را  جايز نيست، تصنيف اصلي را به زبان 

رگرداند، مگر آن رجمه كرده  عربي ب اجنبي ت كه از مؤلف اصلي و كسي كه تاليف او را به زبان 
ز است، اذن  بگيرد، كه آن هم در طول مدت حمايت قانوني باشد؛ يعني در مدت پنج سال ا

رجم   . زمان مردن هر يك از مؤلف اصلي و مت
زبان عربي ترجمه  به  ن اجنبي براي اولين بار  ز زبا ز كسي كه تصنيف را ا و حاجتي نيست ا

د؛ براي آن نماي است، اذن حاصل  ار براي كرده   مترجم دومي كه ترجمه عربي او، محل اعتب
ول عربي آن را به خود نسبت دهد   . نيست، مگر مترجم ا

د و  بمان نج سال باقي  يگر، در طول پ و به زبان اجنبي د تصنيف اصلي و نيز ترجمه ا اگر  اما 
ه  است ب اجنبي  تصنيفات  ين احكام، رسان كردن  ز ا رجمه نشود، و مقصود ا به زبان عربي ت

ا يفات  به عربي تشويق زبان عربي؛ بلكه اصحاب اين تصن جنبي، به مبادرت ترجمه آنها 
اجنبي به خواننده  كرده ز تاليفات به زبان  رخوردار شوند؛ زيرا زيادي ا ز حمايت قانون ب د، تا ا ان

لي احتياجت دارند در حا ن اجنبي را نمي عربي  ند، چنانچه كتابخانه كه زبا هاي عربي به  دان
ري و استفاده از عقل بشري  عموم به بهره   .  3هاي مختلف، احتياجت دارند  از امتبردا

يم براي مردم( بيان علني - 2   )نقل مستق

ن شد كه بحث روي سه محور صورت مي مقاله بيا   :گيرد در صدر 
   نقل غير مستقيم براي مردم؛- 1
و)نقل مستقيم براي مردم( بيان علني - 2   ؛ 
لي خود- 3   .  تصرف مؤلف در حق ما

ن ني استو هم اينك بحث روي محور دوم؛ يع   .ي بيان عل
لي مؤلف، آن چنان تصنيف را براي مردم به  قبالً گفته شد كه حوزه حق ما كه شامل نقل 

ن  ري از تصنيف و نشر آ نمونه برداري يا نسخه بردا به سبب  يعني  صورت غير مستقيم 
ز مي مي به صورت مستقيم با بيان علني ني تصنيف را براي مردم  نقل  و . شود شود، شامل 

و 6ماده ديديم كه   از قانون حمايت حق مؤلف تصريح كرد كه حق مؤلف در بهره برداري 
  :شود استفاده شامل موارد ذيل مي

ر شيوه كه صورت گيرد؛ به خصوص - 1 به ه به صورت مستقيم  ا براي مردم  تصنيف ر  نقل 
  :هاي ذيل با يكي از شيوه
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ني، ريتم  امه قرائت عل نمايشن نمايش گذاشتن  ني، دار كردن موسيقي، به  ، عرضه كردن عل
پخش كالم، صوت و صور را از طريق فرستنده با كمك بلندگو، يا عرضه داشته توسط 
پروژكتور اساليد، يا توسط صفحه تلويزيون در صورتي كه آن را در جاي عمومي گذارده 

  . باشد
ني، حق تنها مؤلف - 2 به صروت مستقيم براي مردم، با بيان عل تصنيف را  نقل كردن   پس 
ن .است بل آ يست بدون اذن كتبي و بدون عوضي كه بايد در مقا  و براي غير او جايز ن

يماً تاليف را نقل كند ني در مقابل عوضي  و فرق نمي. پرداخت شود، مستق ن عل كند كه بيا
ا به غير مطالبه عوض باشد كه غير مؤلف از مردم مطالبه مي   .كند، ي

ن است، و يل بيا  كمي در مورد بيان از طريق راديو و پس بحث ما در بيان علني از وسا
لم برداري بحث داريم ين في دورب نما و  و  آن. تلويزيون و از طريق سي ني بودن بيان  گاه از عل

  . مجاني بودن بيان نسبت به مردم بحث خواهيم كرد
يل بيان ين وسايل را چنان: وسا نه  ، بر سبيل تمثيل بيان مي6كه قبالً گذشت ماده  ا يم و  كن
اگر از تصنيفات بر سبيل  به صورت مستقيم،  ا براي مردم  نقل كردن تصنيف ر پس  حصر، 

به صورت قرائت علني كالم است اشد، شعر باشد يا نثر، عادتاً  و براي انواع . ادبي يا علمي ب
نمايش است تماشاخانه وسيقي توسط ريتم. ها و تياترها، به سبب اجراي  ر  و در تصنيفات م دا
ه . سيقي استدار كردن صداي مو و ضرب يفات هنري، ب و در مورد تصوير و غير آنها از تصن

است د  و در مورد صحنه. صورت عرضه كردن علني  اسالي اگون ديگر، توسط پروژكتور  هاي گون
نما پخش  و در مورد تياترها و صحنه. است ز چيزهاي كه توسط سي و غير آنها ا نمايشي  هاي 
نما است مي و. شود، از طريق سي نمايشو براي كالم  ها و چيزهاي كه توسط راديو   موسيقي و 

ا  و تلويزيون پخش مي اگر پخش راديويي توسط بلندگو ي شود، با همين دو طريق است؛ حتا 
تي بگيرد، در صور   . كه آنها را در جايگاه عمومي قرار دهند صفحه تلويزيون صورت 

تصنيف را به صورت مستقيم براي مردم، توسط صداي : نتيجه ني يا ابزار نقل كردن  انسا
به سبب نسخه برداري و نشر  صدا رسان است و نقل آن را براي مردم به صورت غير مستقيم، 

است   . آن براي مردم 

ني از طريق راديو و تلويزيون   بيان عل

در اين صورت، استيذان از مؤلف يا . جايز است بيان علني از طريق راديو و تلويزيون باشد
ت به او من ز اين. قل شده استكسي كه حقوق او  ن تقاضاي اجره  رو، آنان مي ا بل آ توانند در مقا

  . نمايند
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تصوير را  يم كه در مورد نوارهاي ضبط ويديوهاي كه صدا و  ين صدد نيست ما هم اينك در ا
و تلويزيون پخش مي و از طريق راديو  ين  ضبط كرده  يم؛ زيرا ضبط كردن ا كند، بحث كن

و ويديوها، در مضمون حق  ر نوارها  تصنيف را براي مردم به صورت غي نشر؛ يعني نقل كردن 
لكه ما از بيان مستقيم كه از طريق  مستقيم داخل است، كه در مورد آن سخن گفته شد؛ ب

در محل  گيرد، بحث مي راديو و تلويزيون صورت مي د را  تي برنامه خو يعني مجري، وق كنيم؛ 
و بر- شود كه گفته مي  آن چنان- گذارد اجرا مي تقل مي صدا  و در هوا من اجرايي ا و  نامه  شود، 

دستگاه ن شنوندگانهاي راديو و تلويزيون براي  به صورت فوري توسط  تماشا كنندگا  راديو و 
.و اين بيان مستقيم است(شود،  تلويزيون منتقل مي (  

  :بيان مستقيم براي مردم داراي سه حالت است
استديو برنامه خود  ين است كه مجري در  ول، ا يگاه  را به اجرا ميحالت ا د؛ و آن جا گذار

ين است قفل زده شده و غير علني، از ا ني نيست، لكن  مخصوصي  رو، بيان در ذات خود عل
تي توسط دستگا تقل مي ه وق ني مي ها براي مردم من شود، و اين حالت، حالت غالب  شود، عل

ني در اينجا تعلق مي. است ن عل نه به نفس و حق مؤلف در بيا ته  به سبب گيرد، الب لكه  ن، ب  بيا
ن را براي مردم ر  رو، واجب است كه مؤلف اذن حاصل شود، و او مي از اين. نقل آ تواند در براب
نمايد   . آن تقاضاي اجره 

ا مي به اجر د را  شده  گذارد، در استديوي قفل زده حالت دوم اين است كه مجري، برنامه خو
ن عمومي كه مردم در  لكه در منظر و مكا ني، ب امه گوش غير عل آن گرد آمده و به برن

ا مي مي و آن ر دستگاه. بينند دهند  ز طريق  امه، ا ين بيان و برن در عين زمان ا هاي پخش، به  و 
يافته   . شود اند، منتقل مي مردمان ديگري كه در مكان عمومي حضور ن

لي نه در حا و  هاي خود نشسته ها، دفاتر، مكاتب، دوكان كه اينها در خا ند و صداي رادي را ا
  . نگرند دهند و صفحه تلويزيون را مي گوش مي

اجرا مي امه عادتاً در جايي  ين برن ز خوان و ا ز آوا به  شود كه كه يكي ا ها، در جايگاه عمومي 
ني مي ز  پردازد، و مردم حاضر در صحنه، آهنگ او را گوش مي آواز خوا دهند، و يا يكي ا

ن نمايشگاه عمومي برنامه خود را به  د، و مردم حاضر در صحنه  مايش ميهنرمندان، در  گذار
تماشاي آن مي د به  و . پردازن امه نمايشي از طريق راديو  ين آهنگ و برن زمان ا ا در عين  ام
د، به قسمي تلويزيون پخش مي د  شو كه عدد زيادي از مردم در جاهاي مخصوص خو

  .نمايند دهند و تلويزيون را مشاهده مي اند، به راديو گوش مي نشسته
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استمؤلف د  يگاه عمومي : ر اين حالت داراي دو حق  ني كه در جا يك حق به خاطر بيان عل
به جهت آن. اند صورت گرفته و مردم در آنجا گرد آمده ز  و حق ديگر  ني ا ين بيان عل كه ا

ز مردي كه در جايگاه ند،  ها مخصوص خود نشسته طريق راديو و تلويزيون، براي عده زيادي ا ا
ين بابت، مؤلف ميا. پخش و منتقل شده است تواند از هر دو حق خود اجره بگيرد و دو  ز ا

  . اجره اخذ كند
يگاه  ا در جا ين جهت كه مجري، برنامه خود ر ز ا همانند حالت دوم است، ا حالت سوم، 

اجرا مي   . گذارد عمومي به 
ند؛ از قبيل قهوه  لكن در اين حالت، مردم ديگري در جايگاه عمومي ديگري اجتماع كرده ا

و خان آنها بلندگ يكر(ه، هتل و رستورانت، كه صاحبان  يا تلويزيون را گذاشته تا در ) لودسپ
گيرد، به قهوه خانه و هتل و رستورانت  عين زماني كه بيان علني در مكان عمومي صورت مي

ن  است آ ا جذب نمايند و به همين معنا  ن بيشتري ر د؛ تا از اين طريق مشتريا نيز منتقل شو
... گويد  قانون حمايت حق مؤلف مي6 ماده طوري كه ديديم، ا : ا نقل كردن برنامه راديويي ر ي

ه عمومي گذارده  ا در جايگا ا به واسطه صفحه تلويزيون، در صورتي كه آنها ر توسط بلندگو، ي
  . باشند

ين است كه در حالت دوم ديده مي شود كه جمعي از  فرق بين حالت دوم و حالت سوم ا
ا ا ميمردم، در مكان عمومي  تماشا مي جتماع كرده و برنامه ر و  ولي در جوانب . نمايند شنوند 

د آمده دي ديگري از مردمند كه در  اين افرادي كه در محل اجراي برنامه گر ند، افراد زيا ا
و از طريق دستگاه هاي خود قرار گرفته جايگاه ند،  و تماشا  ا هاي ويژه، برنامه را گوش داده 
ا در حالت سو. نمايند مي اي از مردم در محل عمومي اجتماع  م، همان طوري كه دستهام

بينند، در كنار جمع ديگري از مردم در مكان عمومي  كرده و برنامه را گوش داده و مي
زمان، برنامه را گوش داده و مشاهده مي   . كنند ديگري جمع آمده و در عين 
ا دارد استحقاق دو حق ر همانند حالت دوم،  ني ي: مؤلف در حالت سوم  ك حق براي بيان عل

ني كه در  است، و حق ديگري به خاطر بيان عل يگاه عمومي اصلي صورت گرفته  كه در جا
ر  و او مي. اماكن عمومي ديگري، توسط بلندگو و صفحه تلويزيون منتقل شده است تواند از ه

نمايد اخذ  بگيرد و دو اجره  اجره جداگانه    . حق خود 
به توان بين حالت دومي و حالت  و مي دو را در يك زمان  و برنامه هر  سومي جمع كرد، 

اجراي او به اماكن  اجرا گذارد؛ مثالً مجري در يك جايگاه عمومي، برنامه خود را اجرا كرده، و 
زل، مكاتب، دفاتر و . خاصه؛ منا و تلويزيون منتقل گردد.. زمان همين . توسط راديو  و در عين 
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در حالت سومي گفته برنامه توسط بلندگو و تلويزيون، در اماك ن عمومي ديگر به شكل كه 
  .يابد شد انتقال مي

تصنيف او در مكان عمومي  يك اجره براي آن: در اين صورت مؤلف حقوق سه گانه دارد كه 
اً بيان شده است، اجره دوم براي آن ني، در جايگاه اصلي علن ين بيان عل هاي خصوصي  كه ا

ن و اجره سوم بدين جهت كه . منتقل شده است به امكا بيان علني از جايگاه عمومي اصلي، 
ر  نه و هتل، رستورانت، قهوه(عمومي ديگ و ...) خا يا صفحه ) لودسپيكر(از طريق بلندگ

  . تلويزيون، انتقال يافته است

دوربين عكاسي نما و  از طريق سي   بيان تصنيف 
افون نمي هاي سينمايي و صفحه اينجا نيز متعرض فيلم يافت عكس زيرا در: شويم هاي گرم

لم ركردن صفحه برداري توسط في هاي گرمافون، داخل در مضمون حق نشر؛ يعني نقل  ها و پ
ن، چنان چه قبالً بيان شد . غير مستقيم است براي مردم از طريق نسخه برداري تصويرهاي آ

ز طريق فيلم ني مستقيم ا يي و صفحه بلكه در اينجا بحث از بيان عل نما هاي گرمافون  هاي سي
  . است

يي را خريداري يا اجاره مي شكي نيست در آن لم سينما ا در سالون  كه كسي في كند، تا آن ر
و در مكاني  ني در مدت  نمايش؛ يعني در جايگاه عمومي براي مردم نشان دهند، حق بيان عل

به صاحب فيلم  كه اتفاق كرده ن هم در مقابل عوضي كه  است، آ اند، براي او منتقل شده 
اگ. پردازد مي و لكن  اجاره كند، تا آن را در مكان عمومي معين  يي را  لم سينما ر شخصي في

به مردم نشان دهد، نمي نمايش معيني به مدت زمان معيني  لم را در  سالون  توان همان في
ن  به حق مؤلف در بيا ورنه  است به نمايش بگذارد،  جاي ديگري و در غير وقت كه معين شده 

به طريق سينما تعدي كرده است؛ ني  ني عل ن عل و زمان معين، حق بيا  زيرا در غير آن مكان 
است   . براي او منتقل نشده 

ا خريداري كرد، مي افوني ر و يا در جاي تواند د و نيز اگر كسي صفحه گرم زل خود  ر من
لكه مي به آن گوش دهد، ب تواند كسي ديگري را اجازه دهد تا به آن گوش دهد،  مخصوصي 

هاي  اجتماعات خانوادگي، جمعيت(اما به شرطي كه اين كار در اجتماعات خصوصي باشد، 
.) هاي مدرسه و خصوصي، حلقه ليك براي او جايز نيست بدون اذن كتبي از مؤلف، صفحه ..

ا در اماكن عمومي قرار داده تا توده مردم گوش دهند؛ زيرا چنين كاري تعدي به گ رمافون ر
ني اذن داد، . حق مؤلف در بيان علني است ا در بيان عل رمافون ر ب گ رگاه صاح و مؤلف ه

د مي او تقاضاي اجره نماي   . تواند از 
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يان    علني بودن ب
ت ب لكه واجب اس ني باشد؛ يعني در مكان كافي نيست كه تصنيف فقط بيان شود، ب يان عل

د اشد- عمومي باشد كه مردم داخل آن شده بتوان  اما اگر بيان در -  هر چند در مقابل اجره ب
اشد، يا اجتماعات كه مخصوص دسته و  اجتماع خانوادگي ب هاي خاص و جلسات مخصوص 

اشد، ماده  حلقه ن چه11هاي مدرسه ب كرده كه ديديم، حكم   قانون حمايت حق مؤلف آن چنا
لي مطالبه نكند،  كه براي مؤلف در صورتي كه صاحب اجتماع نمونه برداري نكند و وجوه ما

  . جايز نيست او را ممانعت كند
يست؛ گاهي مكان مخصوصي  طبعيت مكاني كه در آن بيان صورت مي گيرد مورد اعتبار ن

 چنانچه كه براي مردم اذن دخول داده شود؛ شود، در صورتي به مكان عمومي تبديل مي
ن خصوص مي د، در صورتي مكان عمومي تبديل به مكا ا  شو دگي ي كه آن را جمعيت خانوا

نمايد پس . پس آنچه اعتبار دارد، طبعيت اجتماع است نه طبعيت مكان. اجتماع ويژه اجاره 
اجتماع خصوصي  اگر  ني است، و  اشد، بيان در آن بيان عل اگر اجتماع عمومي براي مردم ب

استباشد، بيان غير    .علني 
يي(محكمه نقض  لي تمييز در مصر آخرين مرجع قضا دگاه عا فرانسه، در تعيين جلسات ) دا

تي كه براي  گيري كرده و پنداشته است كه جمعيت هاي خصوصي سخت و جمعيت ها و جلسا
ا  غير اعضاي آن اجازه حضور داده مي است؛ حت د، با صفت خصوصي بودن متناقض  شو

و  ه حضور داده مياشخاصي كه براي شان اجاز اعضاي جلسه  شود، از اقارب و دوستان 
دعوت نامه اشند كه  است جمعيت ب ن فرستاده شده  گونه  و هيچ. هاي خصوصي براي شا

  .كنند عوضي در برابر حضور خود در جلسات پرداخت نمي

مجاني براي مردم   بيان 
ني است؛ از  تا زماني كه بيان در مكان عمومي صورت مي د، بيان عل ينگير وق  ا رو، تابع حق

ا در صورتي اجره ناچيزي را پرداخت مي مؤلف است؛ حت اجتماع،  كنند كه  كه حاضرين در 
ا كه مي نمايد، يا عوضي ر اب تبرع براي اعمال خيريه  فقط جبران مصارف را  ز ب د، ا پردازن

ني  گونه عوضي را پرداخت نمي يا حاضرين هيچ. تخصيص داده شده است كنند، پس مجا
به مردم، حق مؤلف را محو نميبودن بي ني . كند ان نسبت  و اعتبار در تبعيت از حق مؤلف، عل

اشد؛ زيرا عوض ني ب هاي تبرعي به حساب مؤلف گرفته  بودن بيان است؛ هر چند بيان مجا
  . شود نمي
  



 

 

  

119  

����  
و احكام آن   مالكيت فكري 

در حق مالي خود- 3    تصرف مؤلف 
لي خود را براي غير خود   جواز نقل مؤلف، حق ما

وق  مؤلف مي: كند كه ق مؤلف تصريح مي قانون حمايت ح37ماده  استفاده حق تواند حق 
ا كه در ماده  آن قانون تصريح شده 2 فقره 7 و 6، و ماده هاي 2 فقره 5هاي  مالي خود ر

تقال دهد به غير خود ان ا توجه به آن. است،  ا ب استفاده  ام ز حقوق،  ر انتقال استفاده يكي ا كه ب
وق وي مترتب نيست ابت .مستقيم از ساير حق  و براي تماميت تصرف، شرط است به قيد كت

است،  تصرف  درآورنده و در آن به صراحت و تفصيل، هر حقي را كه به طور علحيده محل 
ا تعيين نمايد ن آن ر استفاده و مكا ن و غرض از آن و مدت  يعني مدت آ و مؤلف . معين كند؛ 

تعطيل را» متصرف فيه«تواند از هر عملي كه استعمال حق  مي   . تواند، ممانعت نمايد  ميرا 
لي  مؤلف مي آنچه  حق ما استفاده از تصنيف خود دارد، با همه  لي كه در  تواند از حق ما

ني به گونه كه ذكر شد،  شامل است؛ از قبيل حق نشر، اشتقاق از تصنيف اصلي، و بيان عل
اشد يا بدون عوض نمايد، در مقابل عوض ب ا اگر . دست برداشته و به ديگري واگذار  حق خود ر

است ه او فروخته  ا ب اگذار كرد، حق مالي خود ر نقود و لغي از  بل مب و . به كسي ديگري در مقا
او هبه  نمايد، حق خود را به  ر  دست بردارد و به ديگري واگذا اگر بدون عوض از حق خود 

د  و شخصي كه حق را از مؤلف به نحوه. كرده است اي دريافت كرده است، به نوبت خو
د، در مقابل عوض باشد يا بدون عوضتواند ب مي نماي اگذار    . ه ديگري و

ين و كتابت در ا اشد،  است، نه مجرد  شرط است قرارداد، تصرف كتبي ب جا ركن قرارداد 
ز باب هبه مستقيم نباشد تصرف ا ين در موردي است كه  ا شد، . وسيله اثبات؛ و ا ر چنين ب اگ

با احكام هبه مرقو بق    . م گرددواجب است در ورقه رسمي مطا
و واجب است در ضمن قرارداد، با صراحت و تفصيل، هر حقي كه مؤلف آن را براي غير 
و  واگذار كرد، با بيان مقدار حقي كه براي غير نقل شده و غرض از آن و مدت استفاده 

تي- برداري  بهره نگرفته باشد در صور ن - كه همه حمايتي را كه در قانون مقرر شده فرا   و مكا
نمايداستفاده را به شهري درون شهر ديگري باشد، تحديد و تعيين  اگر منحصر  همه اينها .  

اشد، تا به  ات تصرف، عام و مجمل نباشد و ابهام و غموض نداشته ب است كه عبار براي اين 
  . مؤلف ضرر نرسد

كند، از الزمه آن اين نيست كه حق ديگري را هم  اگر مؤلف حقي را به كسي واگذار مي
اگر مؤلف، حق نشر را به كسي واگذار مي. باشدواگذار كرده  ده نمي پس  د  كند، از آن استفا شو

اگذار كرده باشد، يا آن ني را واگذار كرده باشد كه حق اشتقاق را هم و ر . كه حق بيان عل اگ
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يست   نمايد، به معناي آن ن امه، به كسي واگذار  مؤلف، تغيير دادن تصنيف خود را به نمايشن
ر كرده باشدكه تغيير دادن آن  اگذا يي هم به او و نما اگر مؤلف حق ترجمه . را به فيلم سي

ين نيست كه حق ترجمه  نمايد، از الزمه آن ا به زبان معيني به كسي واگذار  د را  تصنيف خو
و اند، نيز ب را به زبان ديگري به غير از زباني كه روي آن توافق كرده اشد  ه او واگذار كرده ب

.هكذا ..  
م دهد كه از  تعرض ملتزم ميو مؤلف به ضمان  يست، عملي را انجا د، پس براي او جايز ن شو

اشد» متصرف فيه«شان آن، تعطيل كردن استعمال حق  ين. ب يست  از ا رو، براي مؤلف جايز ن
و  بعد از آن ا انجام دهد كه با حق كسي كه حق را به ا تصرف كرده، عمل شخصي ر كه در حق 

ا واگذار كرده متعارض باشد؛ مثالً ح بعداً خودش شخصاً ي اگذار كرده،  ق نشر را براي كسي و
سپارد، ورنه جايز است بر او حكم شود كه از تعرض دست  به واسطه غير آن را به نشر مي

اشد   .بردارد، يا عوض پرداخت كند اگر محل اقتضاي آن را داشته ب
ه التزام به ضمان، شامل آنجاي هم مي اگر كسي، عليه شخصي كه حق ب و واگذار شود كه   ا

ادعا كند كه همه اين تصنيف يا بعض آن، مال سرقت است، يا متضمن ) له متصرف(شده 
است و غير ذلك از چيز اسرار غير  است يا تهك حرمت  هاي كه مسووليت  قذف و تهمت 

اع كند دعا دف ين ادعاها را نداشته باشد، . دارد، و مؤلف بايد از چنين ا و اگر قدرت دفاع از ا
ر  مي» متصرف« بق قواعد مقرره در مسووليت قراردادي، در امر گرفتن ضمان ب تواند، مطا

  . مؤلف مراجعه كند
ني، از طريق قرارداد  يان عل گاهي مؤلف، حق خود را در نشر تصنيف خود، يا حق خود در ب

امه  استفاده مي نمايشن رجاي  ز، فرق . كند نشر يا از طريق قرارداد ا و ما در ذيل به طور ايجا
يعني حق بين ق ين آنچه ما در صدد آن هستيم،  نمايشنامه، و ب رارداد نشر و قرارداد اجراي 

تصنيف   .كنيم اش، بيان مي مالي مؤلف در استفاده از 

  نوشت پي

رفه در فقره - 1  و شفيق شحاته در 202 و محمد كامل مرسي فقره 387 محمد علي ع
و معلومات عاديي كه روزنامه:  گويند166فقره  تي  آنها را نشر كردهها  اخبار  اند، در عداد مولفا

د . كند داخل نيست كه قانون از انها حمايت مي آفرينشي وجو تكار رو  ين موارد اب زيرا در ا
رو، جرايد ديگر مي ين  نقل نمايند ندارد؛ از ا اخبار را  ين  ولي . توانند بدون كمترين مشكل ا
ري بايد در نظر داشت كه كمرزرش ها به مايجت كشور   تلگرامها توسط هاي كه خبر گذا
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يگر روزنامه ارسال مي نقل كنند، مگر آن كه از نشر آنها  دارند، براي د ها جايز نيست آنها را 
ين تلگرام د، به تسميكه ا بگذر ز زمان  ز عداد معلومات شايعه به حساب بيايد مدتي ا   .ها ا

ت، و محكمة استيناف مختلط حكم كرده است كه براي روزنامة شبانگاهي جاي ز اس
د، نقل كند هاي صبحگاهي نشر كرده هاي را كه روزنامه تلگرام ز  اما تلگرام. ان هاي را كه رو
امه نامه نگاهي نشر كرده، روزن نقل كند؛ زيرا مدت زماني كه  هاي شبا هاي صبحگاهي آنها را 

يست ر كافي ن است، براي شايع شدن خب افتاده  اصله  و روزنامة كه . بين صدور دو جريده ف
ول آن را نشر كرده است، نقل كند، واجب خبر ا زبان كه روزنامة  زبان ديگري غير از   را به 

اشد است، طوالني تر ب   .است زماني كه فاصله بين صدور دو روزنامه 
است كه در تذكرية ا- 2 ين ماده آماده  لح عامة : ضافي ا به دادن مصا ني، غل در اين قيد زما

است، بر مصلحت فردي مولف ممكن است اين مولف تشويق و تحريص شود و حتا . مصري 
ول به ترجمة اين اثر بپردازد و اين براي مصلحت كشور است، . كه در نزديك ترين وقت معق

ثمرات تفكر انساني كه در امت است، محروم  هاي مختلف ديگر در مدت نا از  هاي طوالني 
  .نمانند
 زيان است؛ چنانچه مولف  اصل قرار داد زيان عربي در اين متن، براي كشورهاي عرب- 3

ا نوشته است   .اين متن مصري است و شرح قانون مدني مصر ر
  



 

  
    

  
  
  
  

  المللي مصوب افغانستان آشنايي با معاهدات بين
بعيض در تعليم و تربيه    )9(ميثاق عليه ت

  

 محمد غزنوي : نويسنده

  قسمت سوم
  
  
  

  اشاره
ـاني و       ر عرصهالملل معاهدات چند جانبه زيادي د  در حقوق بين   ور بازرگ هـاي حقـوق بـشر، اـم

ط و مناسـبات افـراد، دولـت      ساير زمينه  ـه رواـب ـا، جوامـع   هـا و گـروه  ها تدوين گرديده است ك ه
ـاكنون حـدود شـصت معاهـده بـين       . نمايـد مختلف را تنظيم مي    ستان ت ـضا و    افغاـن المللـي را ام
ها به صـورت جـامع و درسـت     قها و ميثا اما متأسفانه هنوز اين كنوانسيون . تصويب نموده است  

ـي شـوند     بسيار به جا خواهد بود كه اين ميثاق. معرفي و منتشر نشده است    . ها بـه درسـتي معرف
شرده در            ه نحـو ـف ـصويب شـده، ـب ستان ت ه توسـط افغاـن براي آشنايي خوانندگان، معاهـداتي ـك

  . گرددمجله معرفي مي
ه توسـط كن      ـسكو    كنوانسيون مبارزه با تبعيض در تعليم و تربـي رانس عمـومى يون سـازمان  (ـف

ـي و فرهنگـي    ـاريخ  ) تربيتي، علم ـصويب و در   1960 دسـمبر  14در ت اريس ت  نافـذ  1962 در ـپ
  .  كشور عضو اين كنوانسيون شده اند96 تعداد 2009تا جوالي . گرديده است

ـاريخ      ـسيون را در ت ده رسـمي شـماره     17/12/1349افغانستان ايـن كنوان  تـصويب و در جرـي
  .نموده است منتشر 177
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وق بـشر از اصـل عـدم        اين كنوانسيون در مقدمه خود يادآور مي   ة جهـانى حـق شود كه اعالمـي
باشـد و تبعـيض در    كند كه هر فرد داراى حق تعليم و تربيه مـى  تبعيض دفاع نموده و اعالم مى     

  . تعليم و تربيه منافى حقوقى است كه در آن اعالميه مقرر شده است
ـسيم       ز تعليم و تربيه را ميكنوانسيون رفع تبعيض ا  توان بـه دو بخـش محتـوايي و شـكلي تق

ـاده اول و تعهـدات و وظـايف      . كرد بخش محتوايي به تعريف تبعيض در آموزش و پرورش در م
ـل گزارشـدهي دولـت      مي6 و 5، 4، 3ها در مواد    دولت هـا   پردازد و بخش دوم مسايل شـكلي مث

  .نمايد يان ميبه يونسكو و نحوه الحاق به كنوانسيون را ب
الم نمـوده و هيچگونـه          از ويژگي  هاي اين ميثاق اين است كه حق شرط را به كلـي مـردود اـع

  .قيدي را در تصويب و اجراي آن توسط كشورها نپذيرفته است
ـه جهـت اجـرا و رعايـت      از آنجا كه هر يك از اسناد بين    المللي حقوق بشر نهاد خاصي دارد ك
ـصوص آن سـند نظـارت مـي      د دولـت آن سند تالش نموده و بر عملكـر    نمايـد، ميثـاق    هـا در خ

ـي دارد       سـازمان تربيتـي، علمـي و فرهنگـي     . مبارزه با تبعيض در تعليم و تربيه نيـز نهـاد خاص
ن سـازمان بـر مبنـاي     . ليت تطبيق آن و نظارت بر اجراي آن را به عهده دارد     وومس) يونسكو( اـي

وق بـشر      الملل را به  كوشد همكارى بين   اساسنامه خود مي   ـه حـق منظور تأمين احتـرام همگـانى ب
  .هاى تعليم و تربيه فراهم نمايد و تساوى فرصت

اوت   در حالي  ستم   كه مؤسسه تربيتى، علمى و فرهنگي ملل متحد به تـف هـاى تربيتـى    هـاى سـي
ا تحـريم هرگونـه          ها احترام مى   كشور ـه همـراه ـب ـه دارد ك گذارد، با توجه به مطالـب فـوق وظيف

  . و تربيه، زمينه تساوي فرصت تربيتي را براي همگان فراهم سازدتبعيض در تعليم

  بخش اول، بخش محتوايي

  .توان در بخش اول قرار داد  را مي6 تا 1مواد 
يض «ماده اول كنوانسيون رفع تبعيض از تعليم و تربيه به تعريف اصطالح       ـي »تبـع . پـردازد   م

  :مطابق اين ماده
ردد   از، محروميت، محـدوديت، يـا ترجيحـي مـي     شامل هرگونه امتي  »تبعيض« اصطالح   -1 ـگ

ـا اجتمـاعى، حالـت           ى ي كه مبني بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين عقيده سياسى وغيره، مبداء مـل
ـه آن            ـى يـا لطمـه زدن ب اقتصادى يا نسب بوده و هدف يا نتيجه آن سلب تساوى حقـوق تربيت

  :حقوق باشد، بخصوص در موارد زير
وع و سـويه     محروم سازي فرد يا گ     )الف ـه از هـر ـن كـه   يا روهى از افراد از كسب تعليم و تربي
  باشد



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   124

  .تر پست معيار و استاندارد  تحديد فرد يا گروهى از افراد با)ب 
هـا يـا مؤسـسات تربيتـى      سى از شرايط ماده دوم اين ميثاق، تأسيس يا بقاى سيـستم ا به ت  )ج

  .هاى از اشخاص جداگانه براى اشخاص يا گروه
  .يط منافى كرامت انسانى بر شخص يا گروهى از اشخاص تحميل شرا)د
ـيم و        -2 ـامى انـواع و سـطوح تعل  مطابق اهداف اين ميثاق، اصطالح تعليم و تربيت راجع به تم

ـسر سـاختن آن             ت و شـرايط مي ـه، معيـار، كيفـي تربيه از جمله دسترسي داشتن به تعليم و تربي
  .باشد مي

  :نمايد شود، به قرار ذيل استثنا مي شمرده نميماده دوم كنوانسيون موادي را كه تبعيض 
ـنس        تأسيس يا ابقاى سيستم   )الف راى شـاگردان ج ـسات تربيتـى جداگانـه ـب هـاى   ها يا مؤس

ه را        دوگانه به شرط آنكه اين سيستم  يم و تربـي ـه تعـل ـى ب ـساوى دسترس ـى ت ها و مؤسسات تربيت
ادل بـوده،        هـاى اساسـى و تمـامى     مفكـوره در بر داشته باشند، معلمـان آنهـا داراى اهليـت متـع

  .هاى تعليمى مشابه يا معادل را درس دهند وسايل آنها كيفيت معادل داشته و آنها نصاب
ر ايجابـات مـذهبى يـا           تأسيس يا ابقاى سيستم   )ب ها و يا مؤسـسات تربيتـى جداگانـه بنـا ـب

انونى شـاگر           ـاى ـق دين يـا اولي ه تمنيـات واـل دان بـوده و  زباني بشرط آنكه تعليمات آنها موافق ـب
ه تعليمـات موافـق مـوازينى            شمول در چنين مؤسسات اختيارى باشـد و بـه شـرط آنكـه اينگوـن
ـين سـويه تجـويز و            ـه در مـورد ع باشد كه محتمالً از طرف اشـخاص بـا صـالحيت نيـز بالخاص

  .تصويب خواهد گرديد
 تأسيس يا ابقاى مؤسسات تربيتى خصوصى، به شـرط آنكـه هـدف ايـن مؤسـسات محـروم        )ج
ـسات          س سهيالت تعليمـى مؤس ـه تهيـه ـت اختن هيچ گروهى از فرصتهاى تربيتى آنهـا نبـوده بلك

ه فـراهم                راى تعليمـات عاـم ات ذيـصالح ـب مذكور به عالوه تسهيالتى باشـند كـه از طـرف مقاـم
ـي كـه          گرديده است و به شرط آنكه آن مؤسسات موافق بـه ايـن هـدف اجـراآت نماينـد و تعليم

ـصوص مـوازين         نمايند موا آنها فراهم مى  ـصالح بخ صوبه مقامـات ذي فق با مـوازين مقـرره و يـا ـم
  .مربوط به عين سويه تعليم و تربيه عامه باشد

  ها جلوگيري يا رفع تبعيض توسط دولت
ع تبعـيض در چوكـات         كنوانسيون، دولت3بر اساس ماده   ا رـف وگيري ـي هاي عضو جهـت جـل

  :داين كنوانسيون، تعهدات و وظايف زير را به عهده دارن
يم و تربيـه باشـد        )الف  تمامى قوانين، مقررات و اجراآت ادارى را كه متـضمن تبعـيض در تعـل

  .نمايند ملغى و متوقف مى
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ـع قـوانين          )ب  عدم تبعيض را در شمول شاگردان به مؤسسات تعليمى در صورت لـزوم بـا وض
  .نمايند تضمين مى

مـورد فـيس مكتـب، اعطـاى      مقامات ذيصالح يك مملكت هيچگونه فرقي را بين اتبـاع در   )ج
راهم نمـودن           اسكالرشب ه ضـرورى و ـف ها و ديگر اشكال كمك به شـاگردان و اعطـاى جـواز ناـم

  .گردند مگر به اساس لياقت يا احتياج تسهيالت جهت تحصيل در خارج قايل نمى
ى اعطـاء مـى       در مورد كمك  )د ـسات تربيـت ه مؤس گـردد بـه    هايي كه از طرف مقامات رسمى ـب

ـى باشـد، جـواز داده         هيچگونه قيو  د يا ترجيحى كه مبنى بر انتساب شـاگردان بـه گروهـى خاص
  .نخواهد شد

ـه بـراى اتبـاع       )ـه د ك ـسر گردانـن  به اتباع خارجى مقيم خاك خود تعليم و تربيه را طورى مي
  .نمايند خود فراهم مى

  هاي مشابه در امر آموزش پاليسي ايجاد فرصت
  مطابق ماده چهارم، 
ـى   ق كشور بر حسب اين ميثا    ى را        هاى عضو مزيداً متعهـد م ان خـط مـشى مـل ـه چـن شـوند ك

ه شـرايط و تعـامالت بتوانـد كيفيـت            ـه طـرق متناسـب ـب ه ب ترتيب، تكميل و تطبيق نمايند ـك
  :ها و اجراآت را در مسايل تعليم و تربيه بخصوص در موارد ذيل پيش ببرند تساوى فرصت

 در آن مختلـف  اشـكال  در را متوسطه آموزش كند، اجباري و رايگان را ابتدايي  آموزش)الف

ساوي   فـردي  اسـتعداد  بـر مبنـاي   را عالي آموزش دهد، قرار همگان دسترس  اختيـار  در بـه ـت

بـه   مكاتـب  در شـركت  بـه  اجبـار  با همگان وسيله به را تعهدات اين از پيروي دهد، همگان قرار
  كنند؛ تضمين شده مقرر قانون در اي كه گونه
ـسات تعليمـى عامـه و همچنـان فـراهم       تهيه زمينه موا )ب زين تعليمى متعادل در تمامى مؤس

  سازي شرايط متعادل مربوط به كيفيت تعليم و تربيه؛
 استفاده از طرق مناسب تشويق و بلند بردن سويه تعليمـى اشخاصـيكه تعليمـات ابتـدايى       )ج

  .هاى فردى را كسب و يا تكميل ننموده و تمديد تحصيالت شان به اساس قابليت
  .فراهم سازي تحصيل براى مسلك معلمى بدون تبعيض) د

  :ماده پنجم
  :نمايند كه  به اساس اين ميثاق، كشورهاى عضو موافقت مى-1
ه حقـوق        )الف  تعليم و تربيه بايد به طرف انكشاف كامل شخصيت انسانى و تقويـت احتـرام ـب

ـايى شـده و در ايجـاد تفـاهم، تحمـل، تـس       بشرى و آزادي  امح و دوسـتى بـين   هاي اساسى رهنم
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ظ صـلح        كافة ملل و گروه     هاى نژادى و مذهبى سعى نمايند و مـساعى ملـل متحـد را در راه حـف
  .تقويت نمايند

ـسات تعليمـى غيـر       )ب  آزادى والدين يا اولياى قانونى شاگردان بايد اوالً در مورد انتخاب مؤس
ـى كـه از طـرف اشـخاص     هـاى تر  دولتي احترام گردد، اما اين مؤسسات بايد با حد اقل معيار      بيت

ـه را جهـت تربيـت         با صالحيت تجويز و تصويب خواهد گرديد، توافق داشته باشد و ثانيـاً زمين
هـاى قـانونى دولـت     دينى و اخالقى اطفال معتقدات خود شـان بـا در نظـر گـرفتن طـرز العمـل        

ـات دينـى         ه تعليم مساعد بسازد و هيچ شخص يا گروهى از اشخاص مجبـور شـناخته نـشوند ـك
  .مغاير عقايد خود شانرا كسب نمايند

ـاي آموزشـي   فعاليـت  انجـام  بـراي  هاي ملي اقليت اعضاي حق  شناسايي-ج  از خـود،  ويـژه  ه

ـي   به بسته مدارس، اداره جمله ـشور،   خط مـشي آموزش  خـود،  زبـان  و آمـوزش  اسـتفاده  هـر ك

  :است، مشروط بر اينكه ضروري
ان ملـى        اين حق طورى اعمال نشود كه اعضاى اين اقليت     -1 ـا را از فهميـدن فرهنـگ و زـب ه

ك در فعاليت   .هاى ملى باز دارد يا به حاكميت ملى صدمه وارد كند يا از اشترا
ـات ذيـصالح بنيـان      هاى تعليم و تربيه نسبت به معيار     معيار -2 هاى عمومى كه از طـرف مقام

  .گذارى و تصويب گرديده پايين تر نباشد
  .د شمول در اين مكاتب اختياري باش-3
ه تمـامي اقـدامات الزم را جهـت        بر حسب اين ميثاق، كشورهاي عضو متعهد مي     -4 شـوند ـك

  .عمل آورنده تطبيق اصول مندرجه پاراگراف اول اين ماده ب
  :ماده ششم
د حـد اكثـر    آن تعهد مي اجراي براي كنوانسيون اين طرف كشورهاي ـه  كنـن ه  را توج  همـه  ـب

ـي  سـازمان  عمـومي  كنفرانس ه تصويبب اين از پس كه كنند مبذول پيشنهادهايي  علمـي  تربيت

يض در  مختلـف  اشـكال  عليـه  اسـت  الزم كـه  اقـداماتي  تـا  رسـد،  متحد مـي  ملل فرهنگي  تبـع

ه  آموزش در رفتار ها و فرصت برابري تضمين هدف تحقق براي و آموزش ف  آيـد،  عمـل  ـب  تعرـي

  .شود

  بخش دوم، بخش شكلي

  .گيرد  مي به بعد در بخش شكلي كنوانسيون قرار7ماده 
ضو بايـد گـزارش    مطابق ماده هفتم، دولت   ـازمان تربيتـي،      هـاي دوره  هاي ـع ـه س اي خـود را ب

ي          ـين ـم ـط آن سـازمان تعي شـود، ارايـه    علمي و فرهنگي ملل متحد در  تاريخ و ترتيبي كه توس
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در اين گزارش اطالعات الزم در باره مراتب قانوني و اداري و ديگر اقـدامات اتخـاذ شـده     . نمايند
ـي       ـه م اق، اراي ـيم و      . گـردد  راجع به تطبيق اين ميـث ان اقـدامات و تدابيريكـه جهـت تنظ همچـن
ـي بعمـل مـي          ه در مـاده چهـارم توضـيح شـده بـه          انكشاف خط مـشي مل آيـد و ماهيـت آن ـك
شي        . كنفرانس سازمان يونسكو ارايه گردد   ـق خـط ـم ـمن تطبي ـه ض وانعي ك از نتايج حاصـله و ـم

  .ارش داده شودكند، نيز بايد گز ملي بروز مي
ـاق اشـاره          ماده هشتم به ارجاع اختالف دولـت       ـا تطبيـق ميث ـضو در زمينـه تفـسير ي هـاي ع

ه نتواننـد اخـتالف خـود را از طريـق       گويد دولت  نمايد و مي    مي هاي طرف اختالف در صورتي ـك
صل دعـوا مراجعـه         توانند به محكمه بـين  مذاكره حل نمايند، مي  ـل و ـف المللـي عـدالت جهـت ح

  .مشروط به اينكه به حل آن از طرق ديگر موفق نشوندنمايد، 
  ».در اين ميثاق وضع قيد و شرط جواز ندارد«نمايد كه  مادة نهم صريحاً اعالم مي

روه   ماده دهم كنوانسيون مقرر مي    هـا در اثـر قـرارداد منعقـد شـده       دارد كه هرگاه افـراد و ـگ
وق م       ميان دولت  ـسيون حـق ن كنوان ـه بـا ايـن      ها حقوقي كسب نمايند، اـي زبـور را در صـورتي ك

  .برد كنوانسيون در تضاد نباشد، ازبين نمي
ـه آنهـا نوشـته شـده و داراي         هايي اشاره مي ماده يازدهم به زبان   سيون ب نمايد كـه ايـن كنواـن

شورها و     اعتبار مساوي مي   ـسيون توسـط ـك باشند، ماده دوازدهم تا پانزدهم به تصويب اين كنوان
نافذ شدن و ثبت آن در يونسكو و همچنين نحوه الغاي عـضويت شـان   روند تصويب و نيز زمان    

  .نمايد اشاره مي

  )10(كنوانسيون منع شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرآميز 
ه شـماره    1984 دسـمبر  10اين كنوانسيون در تاريخ   ـط قطعناـم ـع عمـومي   46/39 توس  مجم

ذ گرديـده اسـت   1987جـوالي   26سازمان ملل متحد تصويب و در تاريخ        ستان در  .  ناـف افغاـن
ل  26 خورشيدي مطابق با 1366 ثور   6تاريخ   سيون ملحـق      1987 اپرـي  مـيالدي بـه ايـن كنواـن

  .شده است
دوين شـده اسـت    33كنوانسيون منع شكنجه در يك مقدمه و سه بخـش در قالـب      .   مـاده ـت
 اعالميـه جهـاني حقـوق    5مـادة  در مقدمة نسبتاً كوتاه به اصول مذكور در منشور ملل متحـد و     

ه مجمـع عمـومي مـصوب           ميثاق بـين 7بشر و مادة   ـي و اعالمـي دني و سياس  9المللـي حقـوق ـم
ـي         1975دسامبر   سانهاي شـكنجه ديـده اشـاره م ـمن آروزي     مبني بر حمايـت از اـن نمايـد و ض

ـساني و مجـازات و رفتارهـا            ه ي كـ يتالش بيشتر عليه شكنجه و ديگر اعمـال وحـشيانه و غيـر ان
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هـاي عـضو را در زمينـه     اندازد، تعهدات دولـت  ها را در سراسر جهان به مخاطره مي حقوق انسان  
  . نمايد ممانعت از شكنجه و ساير رفتارهاي ظالمانه و تحقيرآميز اعالم مي

ـي         بخش ـانزدهم م ـا ش ه دو بخـش كلـي قابـل        اول كنوانسيون كه شامل ماده يـك ت باشـد، ـب
ـسيم اســت  اده ا  . تق ــوم آن    بخـش اول كــه ـم ــسترة مفه ول كنوانــسيون اسـت بــه تعريـف و گ

ت         مي ـايف و تعهـدات دوـل ـكنجه      پردازد و بخش دوم آن بيـشتر بـه وظ هـاي عـضو در برابـر ش
  . پردازد مي

ـي      بخش ـه تأسـيس كميتـه ضـد        دوم كه مواد هفدهم تا بيـست و چهـارم را دربـر م گيـرد، ب
  .پردازد سط آن كميته ميشكنجه و تشكيل، اختيارات و وظايف آن و روش گزارشگيري تو

ل نحـوة            بخش ـكلي از قبـي ـسايل ش  سوم كنوانسيون از مواد بيست و پنجم تا سـي و سـوم م
ـسبت بـه صـالحيت كميتـة ضـد             ظ ن امضا و الحاق به كنوانسيون و نافذ شـدن آن، شـرط تحـف

  .نمايد شكنجه، شيوة حل اختالفات و فسخ آن توسط دولت عضو را بازگو مي
ـش    ـه ت شتر بـه درد هموطنـان مـا         در اين نوشتار ب ريح قـسمت اول كـه محتـوايي اسـت و بـي

  .شود خورد، پرداخته مي مي

   اولبخش
نمايد كـه شـكنجه عبـارت اسـت     بند اول ماده اول كنوانسيون شكنجه را به تفصيل تعريف مي 

ـه منظـور             «: از ـا روحـي عليـه فـردي ب هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جـسمي ي
  . يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شكنجه نام داردكسب اطالعات 

ـام داده اسـت و يـا             ) همچنين( مجازات فردي بـه عنـوان عملـي كـه او يـا شـخص سـوم انج
وع و هنگـامي      احتمال مي  كـه   رود كه انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبنـاي تبعـيض از هـر ـن

 و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مـامور دولتـي    وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريك   
راي     ».شـود  و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شكنجه تلقي مـي    ـيح بيـشتر و ـب   بـراي توض

ـصريح مـي    اينكه از مجرمين دفاع نكرده باشد، استثناي از اين تعريف را بيان مي      كنـد   نمايـد و ت
ـ         «كه   ـي يـا بـه طـور تبع ـامل     درد و رنجي كه بطـور ذات ايـن  (ي الزم مجـازات قـانوني اسـت، ش

   ».شود نمي) كنوانسيون
دهـد و مـورد ديگـري را     در بند دوم ماده اول، مفهوم حمايت در برابر شكنجه را گسترش مي   

راي       شود كه اگر اسناد بين    يادآور مي  شور مفهـوم وسـيعتري را ـب المللي يا قوانين داخلي يـك ـك
ه اسـناد بـين       «: كند ن را رد نميشكنجه ارايه نمايد، اين كنوانسيون آ   اين مـاده خللـي نـسبت ـب

ها كه مفهوم وسيعتري بـراي شـكنجه در نظـر گرفتـه      داخلي كشور) مصوبات(المللي و يا قوانين      
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ـه آن سـند بـين        ».كند اند، وارد نمي  المللـي و يـا     يعني بايد بـر اسـاس همـان مفهـوم وسـيعي ك
  .قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل شود

  :شود انسيون منع شكنجه در ماده دوم خود سه نكته بسيار مهمي را يادآور ميكنو
ـضائي و ديگـر امكانـات را          -1 ـي، ق  دول عضو موظف است اقـدامات الزم و مـوثر قـانوني اجرائ

  . جهت ممانعت از اعمال شكنجه در قلمرو حكومتي خود، بعمل آورد
اتي     دهد مانند جنگ  حاالتي خاصي كه در يك كشور رخ مي  -2 ي ثـب  و يا تهديد بـه جنـگ، ـب

ـكنجه            سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضـطراري ديگـر، مجـوز و توجيـه كننـده اعمـال ش
ـا تعـذيب        در يك كالم، دولت نمي  . باشد  نمي تواند به بهانه حالـت اضـطراري افـراد را شـكنجه ي
  .نمايد
.  عمـل شـكنجه باشـد   توانـد توجيـه كننـده     دستور و حكم مقام مافوق يا مرجع دولتي نمي -3

أمور دسـتور دهـد كـه         . »المأمور معـذور «: توان گفت كه   در نتيجه نمي   اگـر مقـام مـافوق بـه ـم
شكنجه كند، مأمور مجاز نيست از وي اطاعت كند و اگر تبعيت نمـود مجـرم محـسوب شـده و        

  .گردد مجازات مي
بـه خطـر   گويـد هرگـاه اسـترداد يـك نفـر بـه كـشوري جـانش را          در بند اول مادة سوم مـي   

ـصاديق آشـكار     در بند دوم اين ماده مي.  بيندازد، اين استرداد ممنوع است      ـي م گويد براي بررس
  .شكنجه در يك كشور بايد مرجع شايسته و با صالحيتي مشخص گردد

ـه بايـد اعمـال شـكنجه جـرم       هاي عضو را مؤظف مي در ماده چهارم كنوانسيون دولت   سازد ك
ـكنجه تلقي شده و مجازات مناسب براي       گـر و شـريك و همكـار    اعمال شكنجه تعيين گردد و ش
  .وي به طور مناسب مجازات گردد

ـي   ه در مـورد جـرم شـكنجه و       فقره اول ماده پنجم كنوانسيون دول عضو را مؤظف م سـازد ـك
انوني را اتخـاذ نماينـد، مـشروط          رفتارهاي مشابه آن بايد اقدامات الزم و ضروري و اختيـارات ـق

  ي و يا مرز دريايي و هوائي آن كشور واقع شده باشد،  يا ي در قلمرو قضاجرم. يك: به اينكه
  كه متهم شهروند آن كشور باشد يا  در صورتي. دو
  . هرگاه قرباني شكنجه شهروند آن كشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد. سه

ـين، بايـد اقـدامات الزم را در جهـ      مطابق بند دوم اين ماده، دولت    ـسب  هاي عـضو همچن ت ك
ارات قـانوني در نظـام قـضائي خـود، بــه عمـل آورد       ــه     . اختـي ـن اقـدامات در مـواردي اسـت ك اي

ـسليم             وعش ت شور متـب ـتهم بـه ـك ـشور صـورت گرفتـه و فـرد م جرمهائي در قلمرو قضائي آن ك
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ـسترد        . نشده است   ر شـده اسـت م ه نامـشان ذـك طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي ـك
  . خواهد شد

ـائي كـه در ارتبـاط      ده پنجم تصريح مي  بند سوم ما   نمايد كه كنوانسيون شكنجه از جـرائم جن
  . باشد با قوانين داخلي است مستثني نمي

شور           ه ـك ـاختن مجـرم ـب سترد س ـان ـم ماده ششم به استرداد مجرم و اقدامات احتياطي تا زم
  :پردازد مربوط به صورت ذيل مي

ي مطـابق مـاده        ي دولت عضو كنوانسيون اقدام به بازداشت فـرد    -1  ـه ارتكـاب جرـم ه ب  4ـك
ـل خواهـد     ) اين كنوانسيون ( ـتهم بعم متهم شده و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حـضور م

ورد           ـتفاده را ـم ـل اس ات موجـود و قاب ان از وضـعيت مـتهم، اطالـع آورد و همچنين براي اطميـن
ابق قـوانين خـود   بررسي قرار خواهد داد و سپس حكم بازداشت و يـا هـر اقـدام ديگـري را مطـ      

ـي گـردد،       . انجام خواهد داد   بازداشت متهم بر حسب ضرورت تا روند جرم و اسـترداد مجـرم ط
  . تواند براي مدتي ادامه يابد مي
  .  اين دولت مقدمات تحقيق و رسيدگي به دوسية متهم را فراهم خواهد كرد-2
ك   در  اين ماده، بي1 فرد بازداشت شده حق خواهد داشت كه طبق بند   -3 رين   نـگ بـا نزدـي ـت

ـته باشـد، حـق       . نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد   اگر فـرد بازداشـتي تـابعيتي نداش
  . دارد با نمايندگي كشوري كه او در آنجا معموال اقامت داشته است، تماس گيرد

ر را بـه دولـت     -4 ـه در  يهـا   هرگاه دولتي فردي را طبق اين ماده بازداشت كند، مراتب اـم ي ك
درنـگ اطـالع خواهـد داد و شـرايط و موقعيـت        بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت، بـي      1 بند 5ماده  

  . بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود
هاي عضو به رعايت كنوانسيون منـع شـكنجه در زمينـه      كنوانسيون به تعهد دولت 8در ماده   

اشـته باشـد، اشـاره    ها، در صـورتي كـه وجـود د    استرداد مجرم و يا قرارداد دوجانبه ميان دولت   
ـسيون       . نمايد  مي ـن كنوان هرگاه دولت عضوي قانوني در زمينه اسـترداد مجـرم نداشـته باشـد، اي

كنـد كـه بايـد     هاي عضو اشاره مـي  در ماده نهم نيز به تعهد دولت. گردد به منزله قانون تلقي مي   
ه شـو  4تسهيالتي را براي تعقيب مجرمين مشمول ماده       اهد و اسـناد   و كمك به همديگر با اراـي

 .موجود در نزد شان، فراهم نمايند

ه بايـد تمـامي مجريـان قـانون، نيروهـاي        در ماده دهم به يك نكته اساسي اشاره مي      نمايد ـك
ـه نحـوي در بازداشـت، در زمينـه               ه ب دلي، و كليـه كـساني ـك نظامي و انتظامي، كاركنان طب ـع

ـه موجـب     ممنوعيت مجـازات آمـوزش داده شـوند و همچنـين در مـورد هـر گو          ه رفتـاري ك ـن
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د و       دستگيري، بازداشت و زنداني افـراد ميـشود، آمـوزش         ـات الزم را بـه آنهـا بدهـن ـا و اطالع ه
در اخيـر مـاده اضـافه    . مطمئن شوند كه آنها از اين آموزشها و اطالعات برخـوردار خواهنـد شـد     

ـه وظـايف و اختيـارات ا             مي ضو بايـد در قـوانين و مقـررات مربـوط ب ت ـع فـراد  كند كه هر دوـل
  .ممنوعيت شكنجه را بيان نمايد

ت عـضوي موظـف اسـت بطـور       «كنـد كـه    در ماده يازدهم مطلب مهمي را بيان مي    هـر دوـل
ـات راجـع بـه نگهـداري     ) بازپرسـي (هاي مربوط به بازجويي  مرتب و منظم قواعد و روش   و ترتيب

ـ . انجام دهد ) ها در بازداشتگاه ( افراد را    دان   اين بازنگري و مراقبت شامل هر ن ـتگيري، زـن وع دس
ـكنجه           و در هر قلمروي كه حوزه قضائي آن دولت اسـت بـا در نظـر گـرفتن اصـل ممنوعيـت ش

  ».باشد مي
ه   در ماده دوازدهم به موضوع رسيدگي به انجام شكنجه اشاره مي      ـضوي    «كند ـك هـر دولـت ع

ـل شـكنجه در           ولي بـر انجـام عم راين معـق موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تـا اگـر ـق
ـي   كان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صالحيت دار بـي  م طرفانـه   درنـگ و ب

  ».به آنها رسيدگي نمايند
  :كند  به تعهدات ذيل اشاره مي16 و 15، 14، 13در مواد 

ضائي آن          -1 دعي اسـت در قلمـرو ـق ه ـم ـكايت فـردي ـك  وظيفه هر دولت به شناسايي حق ش
ـي  دولت مورد شكنجه قرار گرفته   ـكايت او را ب ـه مقامـات     درنـگ و بـي   است و ارجاع ش ه ب طرفاـن

هـائي كـه    صالحيت دار جهت رسيدگي و در امـان بـودن شـكايت كننـده و شـاهدان از تهديـد       
  .نتيجه عمل آنهاست

 تعهد هر دولت به داشتن نظام پرداخـت خـسارت و جبـران غرامـت مناسـب و كـافي بـه          -2
ه وضـعيت اوليـة خـود        متضررين و قرباني شكنجه يا وارثين وي    ـاني شـكنجه ـب ـه قرب تا حدي ك

  .برگردد
ورد شـكنجه       ها به اين  وظيفة دولت  -3 ـكنجه را، جـز در ـم رار در اثـر ش وان    كه اـق ه عـن ر، ـب ـگ

  .مدرك نشناسند و به آن استناد ننمايند
كـه در قلمـرو قـضائي خـود از ارتكـاب اعمـال وحـشيانه، غيـر          هاي عضو به اين  تعهد دولت -4

ـار انـساني و ر  ــوده و از مجـازات     فت ـاي تحقيركننـده جلـوگيري نم ــف     ه ـشمول تعري ـه م هـائي ك
شكنجه و ماده يك اين كنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريك و ترغيـب و يـا بـا رضـايت و        

  .گيرد، ممانعت نمايند عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام مي
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ـه مقـ    . 5  ه اعمـال       ررات، اسـناد بـين  مقررات اين كنوانسيون نسبت ب ي ـك ـي و قـوانين مـل الملل
ـا اخـراج ميباشـد و           وحشيانه و غير انساني و رفتار      ه اسـترداد ي هـاي تحقيرآميـز كـه مربـوط ـب

  . ممنوع اعالم كرده اند، خللي وارد نخواهد كرد

  بخش دوم
بـا  كميتـه مبـارزه   «گردد، بـه موضـوع    اين بخش كه مواد هفده تا بيست و چهارم را شامل مي 

ـارت دارد     مي »شكنجه ـكنجه نظ ا ش ـن كميتـه از   . پردازد كه به اجراي كنوانسيون مبارزه ـب  10اي
وق بــشر         ـي و شايـستگي در زمينــه حـق ه كــه برخـوردار از صــالحيت اخالق كارشـناس عاليرتـب

ـا صـالحيت شخـصي خـود انجـام وظيفـه مـي       . گردد باشند، تشكيل مي  مي ـه بـه   ( نماينـد  آنها ب ن
ن كارشناسـان بوسـيله دولـت    )  متبوع خويشعنوان نماينده دولت  ضو و بـا     همچنين اـي ـاي ـع ه

ـاري      هـاي سـودمندانه و تجربيـات حقـوقي آنهـا       رعايت تقسيمات عادالنه جغرافيائي و نيـز همك
هـاي عـضو    اعضاء كميته بوسيله راي مخفـي و از فهرسـت نامزدهـائي كـه دولـت       . انتخاب شوند 

ـه افـراد سـودمند و     ها دولت. تعيين كرده اند، انتخاب ميگردند   ي عضو در نظر خواهند داشـت ك
ين      وق مـدني و سياسـي و      كساني از اعضاء كميته حقوق بشر تحـت نظـارت پيمـان ـب ـي حـق الملل

امزد نماينـد        ه هيـات   . نيز افرادي كه مايل به خدمت در كميتـه ضـد شـكنجه باشـند را ـن كميـت
  .كند رئيسه را انتخاب و آئين نامه داخليش را خود تنظيم مي

  . دهد هاي عضو در دو مرحله از طريق دبير كل سازمان ملل به كميته گزارش مي  ولتد
ـضو، كـه از اقـدامات خـود در        مرحله اول يك سال پس از نافذ شدن كنوانسيون براي دولت ع

ـستين      جهت اجراي تعهداتشان طبق اين كنوانسيون گزارش مي  ـه دوم، پـس از نخ دهـد و مرحل
ـال يكبـار        هاي تكميليگزارش كه گزارش  ـار س ه را هـر چه  و اقدامات جديد خـود در ايـن زميـن

ه دولـت    تقديم مي  . كنـد هـاي عـضو ارسـال مـي     نمايد و دبير كل سازمان ملل اين گزارشـات را ـب
ه گـزارش بـه         كميته ها پس از بررسي و رسيدگي، نظرات و پيشنهادات عمومي خـود را نـسبت ـب

ه كميتـه       توانـد پاسـخ   يدولت عضو مزبور م. دولت مربوطه اعالم ميدارد    هـا و نظـرات خـود را ـب
  . اعالم نمايد

ـه در                شان دهـد ك ل اعتمـادي دريافـت نمايـد كـه بوضـوح ـن اگر كميته اطالعات موثق و قاـب
وت       قلمرو يكي از دولت    وط را دـع هاي عضو به طور منظم شكنجه وجود دارد، كميته دولـت مرـب

 نمايـد و در پايـان نظـرات خـود را بـا      كند كه براي رسيدگي و بررسي اين موضـوع همكـاري     مي
  . توجه به اطالعات مزبور، ارايه خواهد داد
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ي 22مطابق ماده   توانـد بموجـب ايـن مـاده در هـر زمـان        ، يك دولت عضو اين كنوانسيون ـم
ـشونت توسـط         صالحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي شكايات افرادي كه مـدعي قربـاني خ

ه رسـميت شناسـد و آنـرا اعـالم دارد     يك دولت عضو اين ميثاق هـستند،       ـيچ شـكايتي از   .  ـب ه
ه آن صـورت نگرفتـه اسـت از جانـب كميتـه قابـل               ـي نـسبت ـب دولت عضوي كـه چنـين اعالم

  . پذيرش نخواهد بود
 بنـد  21هاي مشاورين متخصص كه بنـا بـه مـاده     ، اعضاي كميته و كميسيون  23مطابق ماده   

ـصونيتهائي در ماموريـت  انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از    ) ه(1 هـاي سـازمان     امتيازات و م
  . ملل، خواهند بود
سيون، فعاليـت    24بر اساس ماده   ـاي خـود را در يـك گـزارش      ، كميته بموجـب ايـن كنواـن ه
  .هاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود ساالنه تقديم دولت

  بخش سوم
ضا و تـصويب     ) 31 تا 26از ماده ( اين بخش از كنوانسيون شكنجه     ـل اـم به مسايل شـكلي مث

ت نافـذ      كنوانسيون توسط دولت   هاي عضو، سپردن سند تصويب نزد سرمنشي ملل متحـد، مهـل
ـة بـين     ـه محكم ـتالف      شدن، پذيرش صالحيت كميته ضد شكنجه، رجوع ب ـل اخ راي ح ي ـب الملـل

  .پردازد ناشي اجراي كنوانسيون، فسخ كنوانسيون مي
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تقي حسيني    )آقايي(سيد محمد 

  

 
 

  مقدمه
ژگي فلسفه ز وي ز و برجسته آدميان است ورزي ا ر اساس . هاي ممتا زيرا همه آدميان ب

نستن به آگاهيطبيعت و سرشت خود ين امر عالقه و دلبستگي ما به   خواهان دا نشانه ا اند، 
يل عالقه ا  حواس ما است، به عبارت ديگر دل اشيا را براي م به حواس آن است كه  مندي ما 

دل مي  روشن مي ما را به علم ب ات نيز قوه  سازند و جهل  ي ادراك حسي  نمايند، البته حيوان
استدالل دارند و از حافظه و تجربه ني د اما آدميان عالوه بر اينها از صناعت و  ز اندك بهره دارن
ر مي اشند  و تعقل نيز برخوردا د نه كشف . ب تجربه تنها توان شناخت افراد و مصاديق را دار

و مصاديق كليات را مي ر افراد  و استدالل عالوه ب شناسد و علت را هم   علت را اما صناعت 
  .1نماياند  مي

ل ن كه ف ر داردخالصه آ خستين سروكا دي ن ا علل و مبا هم علل : سفه، دانشي است كه ب
يق  يل همه حقا به همين دل نخستين هستي شناختي و هم علل نخستين معرفت شناختي، و 

اعتباري : كلي مانند اصل هستي، وجود معرفت، وجود نفس، وجود خدا، عوالم هستي، وجود 
  .شود  و غيره در آن بررسي مي
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ا داشتن ا  لكه دانشفلسفه ب نه تنها يك دانش ب هاي  ها و مكاتب و گرايش ين ويژگي، امروزه 
است نمايان ساخته  اگوني را    .گون
به معناي  اشد  مي» دانش دوستي«يا » دوست داشتن حكمت«فلسفه در اصل    .2ب

به تدريج براي فلسفه معاني اصطالحي ديگري در ) م1804- 1724(از زمان كانت 
لسفه به صورت پيشوند اساسي علوم مختلف هاي گوناگون رايج گ  حوزه ه ف رديد كه در آنها واژ

ر مي د، براي مثال مي  به كا ا فلسفه : گويند  رو لسفه دين، ي لسفه علم اخالق، ف فلسفه فيزيك، ف
د، اصطالح ... علم الهيات و ين نوع كاربر لسفه مضاف«ا لسفه مطلق به وجود » ف ابل ف را در مق

  .آورد
ني ميبنابراين هر يك از علو لسفه  م حتا، علوم دي به  تواند ف ز آن  اي داشته باشد كه ا

  .شود  هاي مضاف تعبير مي  فلسفه
لسفه  بع آن علم است، يعني تا خود علم پديد نيايد نوبت پديد آمدن ف فلسفه هر علمي تا

دوم بوده، چنانچه مضاف  لذا فلسفه. رسد آن نمي ز  هاي مضاف همواره معرفت درجه  اليه آنها ني
ول استم   . عرفت درجه ا

ا مطالعه  ن ر فيلسوف هر علمي به كالبد شكافي علم مورد نظر خود پرداخته و شناسنامه آ
ز او مي  مي ز چه روشي پيروي مي  كند و ا ا به كار مي كند، چه مدل  پرسد، كه ا يي ر و  ها گيرد؟ 

يي استفاده مي   كند؟ از چه قضايا
ين گونه از علوم، رص نظر آن علم استدر واقع كار فيلسوف ا   .3د مسايل مورد 

نش نو   از تكون فلسفه يل اين دا به اين جهت درباره مسا است،  هاي مضاف ديري نگذشته 
و  د شناخته  ن گونه كه باي ين علوم، آ لي ا د و حوا ظهور چندان كه بايد بحث نشده است، حدو

لي از آن چون ماهيت، مو است كه در باره مساي ين رو  ضوع، قلمرو، پرداخته نشده است از ا
اع فلسفه مضاف، ابهام ر، روش، و انو وجب به  هاي بسياري وجود دارد و همين ابهام ساختا ها، م

است   .وجود آمدن برخي مباحثات ميان مطرح كنندگان اين دانش گرديده 
بايد پيرامون آن مورد بحث و   مباحث بسياري مي» فلسفه مضاف«به دليل نوظهور بودن 
د، مهم است ترين آنها مطالب و محور بررسي قرار گير   :هاي ذيل 

 ،تعريف فلسفه مضاف )1

 ،موضوع فلسفه مضاف )2

 ،قلمرو فلسفه مضاف )3

 ،هاي مضاف  روش فسلفه )4
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لسفه )5  ، وهاي مضاف  انواع ف

 .هاي مضاف  ضرورت فلسفه )6

بي را مطرح نمايد  نوشته حاضر مي   : كوشد در دو بخش مطال

دوم  هماهيت فلسف: بخش اول هفل: هاي مضاف؛ بخش  ه فق   سف
  بخش اول

لسفه مضاف  ماهيت ف   هاي 
مضاف   تعريف فلسفه 

  :توان به دو شيوه تعريف كرد فلسفه مضاف را مي«
و تحققي آن سان كه هستند- 1  . به نحو تاريخي 

به دليل تطورات تاريخي علوم و .  به نحو منطقي و مطلوب و آن چنان كه بايد باشند- 2
يي كه در ميان ها و حتا تهافت تفاوت نظر و اثر حوزهها د    اصحاب  اگون وجو هاي معرفتي گون

لسفه مضاف،  دارد و نيز خلط و خطا ني كه در تبيين ماهيت و صفات و زواياي ف هاي فراوا
ر ميان  احد و همه پسند در تعريف آن دشوا تعبيري و رخ داده است،  ين حوزه  مدعيان ا
د  مي  .4» نماي

اكتفا مي هاي مضاف مجموعه تأمالت نظري و   فلسفه: شود اما از باب نمونه به يك نمونه 
است ره يك پديده   .5تحليلي دربا

مضاف  موضوع فلسفه - 1   هاي 
دسته از فلسفه ين  ها اضافه شده موضوع ا ژگاني است كه به آن يي و تحليل وا به ،ها شناسا  

است؛ مانند فلسفه فيزيك، فلسفه رياضيات، فلسفه  طور معمول مضاف ن يك علم  يه آ ال
. .منطق، و يق اضافه مي. ا تشكيل مي البته گاهي هم به حقا يق ر دهد؛ مثل  شود و فلسفه حقا

ر   خسروپناه، چيستي فلسفه... (فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه هنر، و هاي مضاف با تأكيد ب
بسات، ش اسالمي، ص35،1384فلسفه اسالمي، ق   ).11، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

ين جهت مي فلسفه مضاف مشترك لفظي ميان فلسفه علوم و : دگوين  برخي ديگر در ا
است يق  لسفه. فلسفه حقا فلسفه . هاي مضاف با دو وضعيت ظاهر گشته اند  به عبارت ديگر ف

ها و حقايق ذهني و خارجي و حقيقي و اعتباري، و در وضعيت  در وضعيت نخست به پديده
نظام دوم به دانش اضافه مي ها و علوم  يق از سنخ  ف به پديدهفلسفه مضا. گردد  مند  ها و حقا

قعيت  وضوع معين يعني وا يل عقلي م به تحل نه  است كه با نگرش فيلسوفا دانش درجه اول 
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انند  خارجي يا ذهني مي  لسفه ذهن، فلسفه نفس، : پردازد، م ن، ف لسفه حيات، فلسفه زبا ف
لسفه دين و .فلسفه معرفت، ف .. .  

روني به د  فلسفه نظام انستنيهاي مضاف به علوم با نگاه بي هاي علمي   مند در رشته هاي 
احكام و عوارض آنها را بيان مي ش   كند و نسبت به صدق و كذب گزاره  پرداخته و  هاي دان

  .6اليه هيچ گونه داوري نخواهد داشت مضاف

لمرو فلسفه - 2   هاي مضاف  ق

لسفه يل هر مضاف  قلمرو ف يه است كه داراي قابليت  هاي مضاف، آن دسته از مسا مطالعه ال
و  ز فلسفه مضاف آن علوم  خشي ا ات علوم يا امور، ب لعه عقالني تاريخ تطور عقالني اند، مطا

رخي مباحث تاريخي را در زمره مباحث . رود  امور به شمار مي ) نه قلمرو(هر چند ب
نگاشته  فلسفه   .7اند هاي مضاف ا

يكرد فلسفه - 3 مضاف   روش و رو   هاي 
دعا و يا رد رقيب، اطالعات را به چند روش ميبراي اثبات ا   : چينند از قبيل   

  .روش تجربي، روش عقلي حدسي، روش نظمي نصي
توصيف و گزارش، تحليل و : تواند داشته باشد  رويكرد يك تحقيق نيز وجوه ذيل را مي

روشن . پردازش، توصيه و سفارش يكرد آن  است روش و رو حاصل آن كه در يك تحقيق الزم 
يكرد فلسفهپرسيم روش و  شود، مي   هاي مضاف كدام است؟   رو

هاي مضاف به علوم و امور، عقلي حدسي است، هر چند گاهي از روش تجربي   روش فلسفه
  .هم در مقام گردآوري سود برده است

است  رويكرد فلسفه هر چند گاهي بر توصيف و توصيه . هاي مضاف نيز، تحليلي و تنقيدي 
لسفهبه نظر كساني كه رو. پردازند  نيز مي استدالل در ف ن عقلي،   ش  ا اعم از برها هاي مضاف ر

نگارند راه خطا مي  نقلي، و تاريخي مي   .8پيمايند  ا

  هاي مضاف  انواع فلسفه - 4

نمايند از جمله   فلسفه را بر اساس معيارها و مالكات مختلف به اقسام گوناگون تقسيم مي
وضوع است اساس كليت و جزئيت م و كه در . آنها تقسيم بر  اول فلسفه مطلق  وع  ين صورت ن ا

به جهت . نامند  نوع دوم را فلسفه مضاف مي وع تقسيمات ديگري دارند كه  هر يك از اين دو ن
وشته به تقسيم و تبيين  يم  مي» هاي مضاف  فلسفه«تناسب موضوع بحث اين ن   .پرداز
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به اعتبار ماهيت و هويت مضاف  فلسفه زيرا : پذيرد  ياليه خود تقسيمات ذيل را م هاي مضاف 
قعيات خارجي مضاف رفتي است و گاه از امور و وا خست . اليه آن گاه از علوم مع صورت ن

ز علوم درجه دوم) علوم( است و گاه ا صورت دوم . نيز دو وجه دارد، گاه از علوم درجه اول 
تي«يا از . نيز بر دو گونه خواهد بود) امور خارجي( ر «است و يا از » امور معرف امور غي
ا  يا حقيقي» علوم و امور«اليه  در يك تقسيم ثالث هر كدام از مضاف. »عرفتيم د و ي ان

ين تقسيم. اعتباري لسفه مضاف حاصل مي از مجموع ا گردد كه ذيالً   هاي ثالثه هشت نوع ف
 .شود  فهرست مي

اشد، مانند مضاف - 1 اول ب ز علوم درجه   .»علم فيزيك«مثل » هاي خاص  علم«: اليه ا

اشد، ماننداليه ا مضاف - 2 وم درجه دوم ب : گويند  مي» فلسفه فلسفه«، »فلسفه علم«: ز عل
 .نامند  مي» فلسفه مضاف مضاعف«اين نوع را » فلسفه فلسفه علم«

فلسفه «: گويند  مي» معرفت«و » وحي«: اليه از امور خارجي معرفتي باشد، مانند مضاف - 3
رفان«، »معرفت ا  اين نوع فلسفه» فلسفه ع لسفه«ها ر ركبها  ف  .نامند  مي» ي مضاف م

اشد، مانند مضاف - 4 تي ب وق» «هنر«: اليه از امور غير معرف ، »فلسفه هنر«: گويند  مي» حق
لسفه حقوق«، »فلسفه تاريخ« اخالق«و » فلسفه سياست«، »ف ين نوع فلسفه» فلسفه  ا  ا ها ر
 .گويند» هاي مضاف بسيط  فلسفه«

اشد، مانند  مضاف - 5 ز علوم حقيقي ب لسفه«اليه ا  .»ف

انند  مضاف - 6 اعتباري باشد، م ز علوم   .»فلسفه علم فقه«اليه ا

انند  مضاف - 7 ز امور حقيقي باشد، م  .»فلسفه هستي«اليه ا

اشد، مانند  مضاف - 8 ز امور اعتباري ب لسفه فقه«اليه ا  .»ف

ين رشته علمي به دست مي وع تقسيم نظريه پردازان ا آيد، اما براي   اين بود وجوهي كه از ن
در ا ين مورد از قبيل توضيح و تبيين شقوق فوق و اسامي پيشنهادي براي مسايل ديگري 
ين علوم  آنها بحث و گفت نظريه پردازان ا وگو ادامه دارد كه جهت اطالع از آنها بايد به آثار 

  .9مراجعه كرد

  هاي مضاف اسالمي  ضرورت فلسفه - 5
بشر امروز هاي فكري  صاحب نظران عرصه دين و فرهنگ ضمن درك شرايط زمان و نياز

ن   وجود و طرح فلسفه لي را براي ضرورت آ هاي مضاف اسالمي را الزم و ضروري داشته و دالي
د از جمله  بر مي   :شمارن
الندگي حكمت اسالمي در شرايط كنوني اسالم و جهان - 1  .ضرورت بسط، باروري و ب
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ت زيرا در اين صورت . نگر باشد كند كه آدمي كالن  شرايط امروز بشريت ايجاب مي - 2  اس
تقا مي د و بسياري از تنش  كه علوم و معارف اسالمي ار ين   ياب ين مورد از ب وجود در ا هاي م

وجود مي. رود  مي ين ديد كالن را در انسان ب است كه ا آورد، از اين   فلسفه و حكمت اسالمي 
است كه بر بسط و گسترش آن مخصوصاً فلسفه  .هاي مضاف كوشيد  رو الزم 

لفان قرار مي   در معرض يورشمباني و معارف اسالمي - 3 نه مخا و   هاي بي رحما گيرد 
بمانند  فلسفه است جهت تبيين وتشريح آنها تا از گزند سموم مصوون   .هاي مضاف بستري 

 بخش دوم

  فلسفه فقه

نظريه  در دوران معاصر، متفكران اسالمي الزم ديدند كه » هاي مضاف  فلسفه«بعد از طرح 
د  به دنبال پذيرفته » فلسفه فقه«تحت عنوان : مطرح شودهم » فقه«چنين بحثي در مور
ين بحث در  نظيم » فقه«شدن ا اگون در مورد آن انديشوران عرصه فقه به ت و ارايه نظرات گون

يل  ن تالش مي» فلسفه فقه«و تهيه آثاري در زمينه مسا د و همچنا م ورزيدن ز  اهتما كنند ا
اسخ يل فلسفه فقه، پ طريق طرح و پ ن گويي مناسب مسا ويايي فقه اسالمي به جويندگا

  . را نشان دهند)ص(شريعت محمدي
يل نو ظهور . اين نوشته هم بر آن است كه به طرح مباحثي از اين دست بپردازد اما به دل

تي در  د؛ نخست كليا بودن بحث فوق، و سؤاالت پيراموني فراوان، كه در مورد آن وجود دار
  .گردد مورد فلسفه فقه مطرح مي

ن،تفاوت: از قبيل   ... آن با اصول فقه و مسايل آن وتعريف آن، فايده آ

  طرح بحث
وع تقسيم مي به دو ن ا بر اساس يك تقسيم كلي    :نمايند انديشوران معاصر، علوم بشري ر

  علوم درجة اول، و - 1
 .علوم درجةدوم - 2

.علم فقه، علم كالم، علم طب، علم رياضي و: اول، مانند ..  
لسفة: دوم، مانند لسفه حقوق، ف لسفة كالم وف اخالق، ف . دين، فلسفة  ..  

  .گويند هاي مضاف مي  به علوم درجة دوم اصطالحا فلسفه
ده است  فلسفه «   .10»هاي مضاف مجموعه تأمالت نظري و تحليلي دربارة يك پدي
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لسفه ز ف است در مجامع . باشد مي» فلسفه فقه«هاي مضاف    يكي ا كه بيش از يك دهه 
و دانشگاهي، مطر نيعلمي حوزوي  زمينه مقاالت، سخنرا ين  هاي   ها، نشست ح است و در ا

است   .علمي، برگزار گرديده 
هاي علميه   علمي است در آستانه تدوين و ظهور و باعلم فقهي كه در حوزه» فلسفه فقه«

  .متداول است
اشد متفاوت مي يگر . ب و مستقل است برخي : از علوم درجه دوم» فلسفة فقه«به تعبير د

لس«معتقدند  است » فة فقهف نويسنده الفكرالسامي في تاريخ الفقه (همان علم اصول فقه 
  )االسالمي

به وجود آيد) ومحقق داماد(   .منتهي الزم است برخي مطالب فلسفه فقه تازه 
يعه است كه شاطبي در الموافقات : گويند برخي هم مي فلسفة فقه همان مقاصد الشر
زگر آن بود مع. آغا در نظر اكثر علماي  ر اما  يل فلسفه فقه به شما ز مسا ين دو مورد ا اصر، ا

لسفة فقه«روند و  نمي وجب به وجود » ف ز امروز جامعه بشري، م است مستقل كه نيا علمي 
لسفه فقه،  يي و طرح مسايل ف ين خاطر الزم است ضمن شناسا است، به ا آمدن آن شده 

  .هاي مستدل و منطقي به آنها داده شود  پاسخ
لسفه دانشي اس» فلسفة فقه« ث از ف دليل متكفالن بح ين  به ا ين و ظهور،  در آستانه تدو ت 

نموده با يكديگر اختالف    :اند از قبيل فقه در مواضعي مهم و اساسي 
  ، فلسفة فقه چيست؟- 1
م است؟- 2 يل آن كدا   ، مسا
  ، فايدة آن چيست؟- 3
و چه ارتباطي با ساير علوم از جمله اصول فقه، دارد؟- 4  ،  
لسفه« واژة - 5 لسفة فقه«در » ف است؟» ف   .به چه معنا 
يه پردازي و توصيه وجود دارد، يا در آن تنها بايد به توصيف و - 6 نظر  آيا در فلسفة فقه 

ر  ا به دانشي ديگ نظر ر اظهار رأي و  به گذشته وحال داشت و  نگاه  و در واقع  توضيح پرداخت 
  11واگذار كرد؟ 

لسفه فقه ب اما قبل از آن الزم است . پردازدهدف اين نوشته آن است كه به بيان مسايل ف
يل مورد بحث پرداخته شود  .به برخي از مسا
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   چيستي فلسفة فقه- 1 
نموده ني معاصر عرضه  وشته نخست تعاريفي را كه انديشوران دي اند مطرح  ما در اين ن

يگر به بحث مي مي يل الزم د آنگاه پيرامون آن تعاريف و مسا يم،  پردازيم، و تالش داريم  نماي
وحيدي در ق به مقالة جابر ت مي را  و خوانندة گرا نگوييم  و نقد آنها زياده سخن  سمت تعاريف 

ني، تحت عنوان  هاي   فلسفه«و به كتاب » چيستي فلسفة فقه«اقدم و عبدالرحيم سليما
  .دهيم ارجاع مي» مضاف

  : نخست برخي از تعاريف ارايه شده

اول    فصل 

  »فلسفه فقه«ماهيت : تعاريف
لس«در ماهيت    :هايي ارايه گرديده است تعريف» فة فقهف

لسفه«) الف يگاه يكي از ف ني نظري و   فلسفة فقه، در جا و علوم درجه دوم، به مبا هاي مضاف 
تصديقي و روش شناختي آن را تنقيح  تحليلي دربارة فقه مي پردازد و مبادي تصوري و 

است . كند مي نشي  لسفة فقه يا علم شناسي فقه دا اظر، به به عبارت ديگر، ف كه در مقام علم ن
يل، مبادي، مقدمات، غايات، طرق روش  فقه نظر مي كند و به تحقيق موضوع، محمول، مسا

ن با علوم و پديده شناختي فقه و ارتباط يق  هاي آ تر،  هاي ديگري پردازد و نيز به عبارت دق
به معناي مجموعه گزاره ني نظري فقه  به مبا است كه  يي ك فلسفة فقه، دانشي  ش  ه موضوعها ا

يفي و وضعي است مي ف، و محمولش احكام تكل د فعل انسان مكل   .12»پرداز
است كه به كليت فقه مي«) ب رسش فلسفة فقه، مباحثي  دسته از پ هاي  پردازد، و به آن 

د كار فقه را در دو حوزه،  اساسي كه روياروي كل فقه قرار دارد پاسخ مي دهد، مباحثي كه رون
  .13»كند ر فقيه، بررسي مييكي كل فقه و ديگري كا

اسخ مي«) ج به سؤال از چيستي علم فقه پ لسفه علم فقه،  در واقع تار و پود علم فقه . دهد ف
تي دارد كند و به ما نشان مي را از هم باز مي به عبارت ديگر، . دهد كه علم فقه چگونه باف

است نماي علم فقه  تمام    .14»تاريخ و فلسفه علم فقه، آيينه 
لسفه ف«) د قه، مجموعه تأمالت نظري و تحليلي در باب علم فقه است، همچنان كه ف

  . 15»فلسفه رياضيات مجموعه تأمالت نظري و تحليلي در مورد رياضيات است
بع احكام و تمهيد نظريه«) هـ ني، هدف، منا لّي   فلسفه فقه، انديشيدن درباره مبا هاي ك
است درباره   .16»ي شيوه تحقيق و تفسير 
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لسفه فقه«) و نظارهف نش گزارشي  است كه چيستي و هستي و مبادي و طرف و   يك دا گر 
دستگاه فقه را پژوهش مي   .17»كند غايات 
  :نيم نگاهي به تعاريف ارايه شده

  نقد تعريف اول
ر تحقيق  لسفه فقه را عهده دا يل، مبادي، مقدمات، «تعريف اول ف موضوع، محمول، مسا

  .داند مي» غايات، طرق روش شناختي فقه
يستاين ز اشكال ن لي ا نشي عهده:  سخن خا يگر  زيرا هيچ دا ز مسايل علم د ر تحقيق ا دا
  .نيست

ر ن علم است نه علم ديگ يل هر علمي به عهده هما ا از فلسفه فقه ،تحقيق از مسا  و تلقي م
ز  و متفاوت ا نشي است مستقل    .»علم فقه«آن است كه دا

  نقد تعريف دوم
است كه روند كار فقه را در دو :گويد كننده مي در تعريف دوم، تعريف  فلسفه فقه مباحثي 

ر فقيه، بررسي مي ين سخن ابهام دارد. كند حوزه كل، فقه و كا هميده . ا ز سخن ايشان ف زيرا ا
است مي يل    .شود كه براي فقه دوحوزه قا

يه  به عبارت ديگر تعريف. يكي كل فقه و ديگري كار فقيه كننده، فقه را جدا از كار فق
د مي ر فقيه است ا. دان است پس چطور مباحثي از فقه كه در حوزه كا ) حوزه جدا(گر اين طور 

ر فقيه است(در فلسفه فقه  يي از كا روشن ) كه حوزه جدا ين كالم  د شده است، پس ا وار
  .نيست و ابهام دارد

  نقد تعريف سوم
است تعريف  نسته  يكي دا لسفه علم فقه  ا با ف  حاليكه در. كننده در تعريف سوم، فلسفه فقه ر

ن معاصر، فلسفه فقه،  تفكرا نظر برخي ديگر از م اين سخن مورد قبول همه نيست و بر اساس 
دي تصديقي علم » فلسفه فقه«. غير از فلسفه علم فقه است ين گروه مبا دگاه ا اساس دي بر 

همان رئوس ثهانيه و غير آن است كه علماي متقدم » فلسفه علم فقه«و مراد از . فقه است
 .18آوردند ب خود ميدر اول كت
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  نقد تعريف چهارم و پنجم 
لسفه فقه«در تعريف چهارم، دانش  اب علم «به » ف و تحليلي در ب مجموعه تأمالت نظري 

تعريف پنجم به » فقه ك » انديشيدن«و در  لي كه فلسفه فقه خود ي است، در حا تفسير شده 
است نه انديشيدن و تأمل   .دانش مستقل 

وع تعريف متفاوت، اين سؤال را ،نفر نقل شدهتعريف دوم و پنجم از يك  ين، دو ن  با وجود ا
تعريف (يا انديشيدن ) تعريف دوم(از نسخ مباحث است » فلسفه فقه«آورد كه  به وجود مي

  ؟)پنجم

  نقد تعريف ششم

لسفه هي بودن ف نظريه ت هاي مضاف از    تفسير فلسفه فقه به دانشي گزارشي، بر اساس 
زي است والّ لسفهنظريه پردا ين كه ف با اعتقاد به ا لسفه فقه«هاي مضاف و از جمله   ا  » ف

نظريه پردازي باشد، دليلي براي اين انحصار در گزارشي بودن وجود ندارد تواند عهده مي   .دار 
تعاريف  لسفه فقه«براي تعاريف گفته شده و ساير  هاي ديگري هم وجود دارد كه  نقد» ف

ده بودن آنه ه  ا از بحث بيشتر پرهيز مينگارنده به دليل كم فاي نمايد و خواننده محترم ب
بسات، ش  نمايد32فصلنامه ق   . مراجعه 

به شيوه نموده و   در اين قسمت  تعريف اشاره  دوم و مباحث الزم در  تعريف علوم درجه  هاي 
بي، كامل مي تخا ر اساس مبناي ان   .شويم دانيم متذكر مي تعريفي را كه ب

دوم   فصل 

وه   ها شي
وه دومهاي ت  شي درجه  وم    عريف عل

لسفه فقه«متكفالن بيان چيستي  قبل از آن كه تعريف و تلقي خود از آن علم را ارايه » ف
رفته، بيان كند ه نمايد، بايستي شيو نش به كار گ ر . هاي را كه در بيان چيستي آن دا زيرا ه

تأثير دارد يك از شيوه   .ها در چگونگي ارايه تعريف و بيان مسايل آن علم 
انتخابي خود بپردازدنگارن به شيوه  ز آن كه  ز شيوه ه اشار. ده قبل ا به برخي ا هاي   هاي 

 :نمايد موجود مي

  هاي عنوان   كالبد شكافي واژه- 1

ه با   در اين روش، دانش مورد تعريف، از طريق واژه وجود در عنوان آن دانش همرا هاي م
ا ساير دانش به صورت مي مقايسه آن ب يسه : ان مثالبه عنو. گيرد هاي مشا ا مقا فلسفه «برخي ب

د  به برخي فلسفه» فقه ت فلسفه فقه پرداخته ان اهي   .19هاي مضاف به تبيين م
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اژه  مفهوم- 2 ان  يابي و   هاي عنو
ده  در اين شيوه واژه دون مقايسه  يابي خاص مي شده در عنوان علم، مفهوم هاي استفا د، ب شو

  .هاي مشابه با ساير دانش

  موجودهاي   توجه به خأل- 3
نش در حال ظهور مي يي كه يك دا يي شده و  در اين روش خألها تواند آن را پر كند، شناسا

استفاده قرار مي. تعريفي مناسب با آن ارايه شود ن علومي مورد  ين روش در مورد آ گيرد كه  ا
هاي قابل طرح در يك دانش خاص، تصور  عنوان خاصي برايش انتخاب نشده، لذا اول خأل

ن گرديده و از و بعد از جبرا است، موضوع آن دانش  يي كه مسايل گرد آنها مطرح   محورها
و  هاي تعيين خأل يل آن، هدف و غايت آن علم  شده توسط آن علم خاص و روشن شدن مسا

در . گردد شده، ارايه مي در نهايت تعريفي متناسب با مطالب گفته. دانش به دست خواهد آمد
  .ها استفاده گرديده است اي فوق و ساير روشه تعاريف موجود فلسفه فقه از روش

ه وشت ين ن تخابي ا   روش ان

» فقه«و » فلسفه«هاي   به اين جهت واژه. ما در اين نوشته از شيوه نخست بهره گرفته ايم
ا ساير فلسفه را از لحاظ مفهومي بررسي مي ه به شباهت كاري فلسفه فقه ب نگا يم و آ هاي   نماي
رفي خواهيم نمودمضاف اشاره كرده و در مجموع   . تعريف متناسب با روش فوق را مع

  فصل سوم
ه«مفهوم    »فلسف

  تعريف فلسفه
وي    :توان بر شمرد دو كاربرد عمده براي اين واژه مي» فلسفه«صرف نظر از معناي لغ

به صور - 1 واستعمال  ر مضاف،    ت مفرد و غي
به صورت مركب و مضاف - 2   .استعمال 

يع و رايجي كه امروزه ما از  ول ميمعناي شا ين واژه در كاربرد ا هميم، عبارت از ا   :ف
است كه از حقيقت وجود بحث مي«   .20»كند علمي 

لسفه در كاربرد دوم    :دو نظر وجود دارد) مضاف(در مورد معناي ف
و فلسفه همان معناي مفرد را دارد- 1  ،   
د- 2   . فلسفه مشترك لفظي است و غير آن معناي مفرد را دار

لسفه«بررسي واژه    :»فلسفه فقه«نوان در ع» ف
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ين كه ) الف  بل » فلسفه فقه«به كار رفته در عنوان » فلسفه«در ا نيز به همان معناي ق
ه  اشار ر يك  به آثار ه ن دو ديدگاه  ه وجود داردكه در ذيل ضمن بيا دو ديدگا است يا غير آن 

  :گردد مي

اول   ديدگاه 
ن ارايه دا و تعريفي از آ ين واژه  دهنوع كساني كه از فلسفه فقه بحث كرده  ند، معتقدند كه ا ا

است ن در وقت عدم اضافه    .21مشترك لفظي است و مفهوم آن در وقت اضافه غير از كاربرد آ
لسفه فقه تنها از حقيقت و چيستي فقه بحث كند « دكه الزم نيست ف ين جهت معتقدن . به ا

يه پردازي، گفت وگو از بايدها و افزون بر نگرش (براساس اين نظريه، توصيه، نظر تاريخي 
لسفه) ها توصيفي و حكايت از هست ته مي  نيز در ف تضاي . شود هاي مضاف پذيرف ين كه اق با ا

م يست و آنفلسفه  ت رواچه در آنطلق و بدون اضافه چنين ن است، اس   .22» بيان هسته 
لفظ فلسفه در اينجا از باب مشترك لفظي : گويند به عبارت ديگر در مورد فلسفه علم مي

افيزيكي آن فرق دارداست و با فلسف لسفه در اين موارد به . ه به معناي مت ا » شناسي«ف معن
  .گويند فلسفه فقه را فقه شناسي مي: شود؛ مثالً مي

است؛ يعني در ابتدا  ين مرحله فلسفه فقه، به يك معنا گزارش  ن، اول  بر اساس اين بيا
اعمال كرده ا كه فقيهان گذشته در فقه  د تحليل مي كاري ر و  ان ز كند  درمرحله دوم توصيه ني

ن، بايد به اين بپردازد كه فقه . گيرد صورت مي پس فيلسوف فقه بعد از تحليل كار گذشتگا
اشد   .23واقعي بايد چگونه ب

دوم   ديدگاه 
به  لسفه را در همان معناي مطلق آن  ني كساني هم هست كه ف در ميان انديشمندان دي

لسفه مطل كار مي يعنيبرند و معتقدند خواص سه گانه ف نداشتن : ق  هستي شناسي، آزادي، و 
لسفه تقيد در بحث، در ف   :گويند اينان مي. هاي مضاف وجود دارد  هر نوع موضع 

اجتناب  نظريه پردازي بايد  و از توصيه و  نمود  بايد بحث تاريخي  لسفه فقه فقط  در بحث ف
  ).123، ص 2هاي مضاف، ج  فلسفه(نمود 
له« به  مسا است كه بخواهد  باره . پاسخ گويد» چيست« سؤال هاي فلسفي  اگر در حال 

لسفه فقه مي فلسفه فقه گفت وگو مي ين سؤال پاسخ دهد  كنيم، بايد گفت كه ف خواهد به ا
  . 24»علم فقه چيست؟«كه 
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لسفه « فلسفه فقه خصلت آزادانديشي فلسفه را با خود به همراه دارد، همان گونه كه ف
به بحث و نقد باور يگر علوم را  و   كشد، فلسفه فقه، نيز پيش فرض  ميهاي مسلم د هاي فقه 

نقادي مي رجال را به  دوم، ص (» نشيند حتا اصول و    ).14مهدي مهريزي، فقه پژوهي، دفتر 

  ثمره دو ديدگاه
ز مرحله  د ا لسفه فقه، باي ول، در ف دگاه ا ر اساس دي از مطالب گذشته به دست آمد كه ب

و عالوه بر ب ز گزارش كمي قدم را فراتر گذاشت  اشد ني د ب حث چگونه بودن فقه، به چگونه باي
  .پرداخت

نظريه  و  ز توصيه  و ا نمود  ه دوم، در فلسفه فقه، فقط بايد بحث تاريخي  اساس ديدگا اما بر 
نمود   .پردازي بايد اجتناب 

اشد: خالصه آن كه خست بايد فلسفه فقه فراتر از گزارش ب دگاه ن منتهي ميزان آن . در دي
به روشي دارد ك لسفي . ه برگزيده شده استبستگي  است، ف روش او تحليلي است، تاريخي 

  .است
ا كسي كه  ري دارد، ت ر بيشت و ابتكا است قدرت ابداع  رگزيده  كسي كه روش فلسفي را ب

  .روش تاريخي يا تحليلي را انتخاب نموده است
 كند و روش او معنا مي» فقه شناسي«فقيهي كه فلسفه فقه را به معناي : به عبارت ديگر

ين روش در فتاوايش تأثير مي بسيار قدرت نو آوري دارد و ا است،    .گذارد هم روش فلسفي 
رحوم مقدس اردبيلي : اين قبيل افراد در ميان فقهاي سلف ما وجود داشته است، مثالً« م

  .فتاواي بديعي دارد
يي، صاحب عروه، فقيهي است كه به نياز هاي  و يا مرحوم سيد محمد كاظم طباطبا

دهد، به همين دليل عقايد او با ديگران فرق دارد و بر فتاوايش  ، اهميت زيادي مياجتماعي
است ال. اثر گذاشته  يي : به عنوان مث است كه معتقد است شروط ابتدا ايشان يكي از كساني 

ول هم باشد : گويد مي. آور است نيز الزام ا شرع نباشد، معق و هر تراضي كه مخالف ب هر شرط 
ت، چه الزام ين گونه آور اس ا ا ين يك تفكر ويژه است م رج عقد، ا  شرط ضمن عقد باشد چه خا

  .25» كنيم فلسفه فقه را توصيه مي
د منتهي در مدار بسته ين روش را دار ائيني هم ا به . تري مرحوم ن ن هم چون شيخ  ايشا

ن(مكتب تحليلي نزديك است   .)كاتوزيان، هما
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  معاني نقل شده براي فلسفه  
ببحث ديگري كه د) ب ول  دگاه ا ه ر عنوان فلسفه فقه وجود دارد و در واقع بر اساس دي

د اين است كه وجود مي   :آي
است؟» فلسفه« در عنوان فلسفه فقه، كدام مراد  ني دارد و    چه معا

لسفه«براي  ول مشترك لفظي بودن معاني ذيل گفته شده است» ف   :بنابر ق
لس:  اسم مذاهب فلسفي معين، مانند- 1 .فه كانت وفلسفه افالطون، ف و..  ،  
گ يا در يك ملّت- 2 لسفه : مثل.  مجموع مكاتب فلسفي در يك فرهن ني و ف لسفه يونا ف
 .26ياسالم

بل اثبات نيست  رشته- 3 بر . هايي از معارف و معلومات انساني كه بوسيله تجربه حسي قا
يم بايد بگوييم ثالً در مورد خدا شناسي بحث كن اگر بخواهيم م سفه فل«: اساس اين اصطالح 

يه . »علم خداشناسي«نه » خداشناسي ين صورت ذكر مضاف ال براي فلسفه ) خداشناسي(در ا
وضوع آن مطالب ) مضاف( به م اشاره  تنها به منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و فقط 

  .است
به كار بردن :  علوم اعتباري و ارزشي- 4 ين معني،  » علم اخالق و سياست«بر اساس ا

لسفه اخالق«د صحيح نيست و باي لسفه سياست«و » ف د . به كار برده شود» ف اين كاربرد نز
رغبت كساني رايج است كه اين علوم را تابع ميل ه  هاي مردم مي  ها و  دانند و براي آنها پايگا

  .27ل نيستنديعيني و واقعي قا
به آن اضافه مي- 5 دي و اصول هر علمي كه  تقادي مبا ند. شود  تحقيق ان لسفه «: مان ف
تصديقي علم اخالق است» قاخال بادي  يي . كه عبارت از تحقيق در م اخالق، از شناسا در علم 

ين اصل موضوعي را پذيرفته كار خوب و بد سخن مي يم؛ ولي پيش از آن ا هاي  ايم كه كار گوي
به خير و شر يا حسن و قبيح وجود دارد خوب و بدي داريم و مالك تقسيم امور  يي براي    .ها

ز همين اصول موضوعه بحث ميدر فلسفه اخالق  ا كار خوب و بد   ا شود كه از كجا كه م
اشي مي به خوب و بد چيست؟ خوبي و بدي از كجا ن د داريم، و مالك تقسيم كار    ؟28شو

بي از قبيل- 6 ز مطال و مباني يك علم و ني گذار، هدف، روش  تاريخچه، بنيان:  تبيين اصول 
ا  گانه دوم همان مطالب هشتو مراد از بخش . 29تحقيق و سير تحول آن علم اي است كه قدم
  :آورند مي» رئوس شمانيه«در مقدمه علوم تحت عنوان 

ين يا تحصيل علم- 1    ؛ غرض از تدو
به آن علم- 2  و فايده معتد    ؛ منفعت 
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ن- 3    ؛ عنوان كتاب، يا تعريف علم به رسم يا خواص آ
       ؛ مؤلف كتاب يا مدون علم- 4 
است از علوم عقلي است يا نقلي؟ ماهيت علم كه از چه سنخ- 5      ؛ علوم 
     ؛ مرتبه علم- 6 
و بيان اجزاء و ابواب علم- 7        ؛ 
يميه - 8  د، برهان( انحاي تعل يل، تحدي .تقسيم، تحل (  

ين امور را در تحصيل  اب حصر عقلي نبوده؛ بلكه چون ا البته ذكر اين هشت مطلب از ب
افع مي ها مباد علم، مؤثر و ن به طرح آن   . 30ورزيدند رت ميدانستند، 
ن مركب  ز معاني » فلسفه فقه«در عنوا نظر است؟ از آنجا كه ما » فلسفه«كدام يك ا مورد 

ر مي» فلسفه فقه« دهيم لذا چهار معناي  را علمي مستقل در رديف ساير علوم مورد بحث قرا
يم اما بحث و گفت اول را منتفي مي اخير ادامه دارد دان طول كه در . و گو بر سر دو معناي 

  .بحث روشن خواهد شد

  فصل چهارم
  »فقه«مفهوم 

  معناي لغوي

به معناي » فقه«واژه  اشد مي» فهم دقيق«در لغت  علمي است كه «فقه، : به عبارت ديگر. ب
به دست مي   .31»آيد با تأمل و انديشيدن 

ن را به معناي  لغويين ديگر آ د» مطلق فهم«گر چه  نمودن   . 32معنا 
ه در مو ين واژ يي عدم كاربرد ا ر محدوديت معنا د شاهدي ب د خداون ا تأمل » فقه«ر است زير

د  هي راه ندار ه ). ابو هالل عسكري، همان(و انديشيدن در ذات مقدس ال يم واژ در قرآن كر
است و در » فقه« رفته  ين واژه مكرر مورد استفاده قرار گ يگر ا است اما مشتقات د رفته  به كار ن

يق مي ين موارد به معناي فهم دق به(باشد  تمام ا نمونه مراجعه كن   ؛ 78/ نساء : به عنوان 
. و179/  ؛ اعراف 65/ انعام  (...  

  معناي اصطالحي فقه

د؛ ابتدا از معناي » فقه«واژه  رو گردي رو به  تضييق  در بستر تاريخ ديني خود چندين بار با 
رج گرديد و در معناي  به شريعت«عام لغوي خود خا  مورد استفاده قرار گرفت كه» علم 

ني، اعتقادات ديني و ارزش: شامل م دي ين كاربرد مرادف » فقه«. شد هاي اخالقي مي احكا در ا
اسالم«   .33است» علم و فهم دين 
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به معناي   تضييق گرديد و  ار ديگر دچار  و احكام عملي و « اين واژه ب علم به حالل و حرام 
رفته شد»قراردادي از دين اسالم ر گ   . به كا

لي اطالق در اصطالح ف» فقه«واژه  تي دارد و به مجموعه مساي قهاي معاصر، معناي ثاب
است مي ات شرعي  و . شود كه كاشف از حالل و حرام و ساير اعتبار مسايلي كه با تالش 

ابع و مستندات شناخته يه از من   .گردد شده، استخراج مي اجتهاد فق
ژه  آنچه گذشت خالصه ز گذشته و حال وا ناسبت پرسشي كه در اينج. »فقه«اي بود ا به م ا 

است كه ا و مفهومي است؟» فلسفه فقه«در عنوان » فقه«: بحث مطرح است اين    به چه معن
نگارنده كلمه  نظر  ه اعتقاد برخي» فقه«به  يگر مفهوم روشن و   در جا34بر فرض كه ب هاي د

ركيبي  يست» فلسفه فقه«فاقد ابهام داشته باشد در واژه ت   .چندان روشن ن

ان فل همعناي فقه در عنو   سفه فق
بي  زيرا عالوه بر آنچه در مفهوم احتمال » فقه«گذشت برخي در مورد مفهوم » فقه«يا دو 
  : ديگر را نيز مطرح نموده و گفتند

اش مكلف است و محمول آن عبارت  اي از قضايا كه موضوع فقه عبارت است از مجموعه«
يع است،  تضا و تخيير كه تعريف معمولي فقه  . اي از قضايا ني مجموعهاست از احكام به نحو اق

است به علم  ا . اين يگ نحوه نگرش  يي ر ين سوال كه رياضيات چيست، قضايا در پاسخ به ا
يم و مي بيان مي ين پرسش كه فلسفه . گوييم اينها رياضيات است كن همچنين در پاسخ ا

يم و مي چيست، تعدادي قضيه مطرح مي لسفه است كن يم اينها ف   .گوي
لمان را علم بدانيم يعني مجموعه نحوه ديگر نگرش به علم ين است كه ما فعاليت عا  ا

ين دور نيست چون به مجموعه فعاليت تالش لمان را، و ا لمان  هاي علمي عا يي  بحث(هاي عا ها
يي كه دارند، اثبات كه مي يي كه مي كنند، گفت وگوها تي كه دارند ها ه ) كنند و جلسا اشار
اسم همه اينها را مي مي يم و    .لمگذاريم ع كن

از چه منظري » فقه«در فلسفه فقه، . در مورد فقه هم همين مطلب عيناً قابل طرح است
لحاظ كه مجموعه است، آيا از آن  ن لحاظ كه فعاليت  مورد بحث  ز قضايا است يا از آ اي ا

لسفه ت، آيا يك مجموعه قضيه داريم و به دنبال ف يعني سلسله . اش هستيم جمعي فقها اس
  .اي از قضايا ين مجموعه قضيه، مثل فلسفه رياضيات به عنوان مجموعههاي نظري روي ا بحث

ين فعاليت يم كه ا لسفه فعاليت فقها هست است و  يا به دنبال ف به چه چيزهايي مربوط  ها 
يي در آن مؤثر است   .35چه چيزها
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روشن مي احتمال در مفهوم فقه و احتماالت گذشته  ه اين دو  شود كه معناي  با توجه ب
ركيبي در ع» فقه« لسفه فقه«نوان ت روشن نيست، و اين سؤال وجود دارد كه معناي » ف
  چيست؟» فقه«

ين پرسش مي به ا ه  در پاسخ  يم واژ به يكي » فلسفه فقه«در عنوان » فقه«گوي است  ممكن 
  :از طرق ذيل معنا شود

د- 1 ات خداون   ؛ به معناي شريعت يعني احكام و اعتبار
ز قضايا كه  به معناي مجموعه- 2 احكام شرعي صورت اي ا ه انگيزه كشف  و ب ا تالش فقيه   ب
  .گيرد مي

ا جواهر كالم و لمسايل ي مانند توضيح ا . و سر اين كه به كتبي    شود متن فقهي اطالق مي..
ر مجموعه ا است يعني به لحاظ اشتمال اين متون ب ز قضايا كه مجتهد با  همين معن اي ا

دست آورده است واجتهاد به    ؛ 
يه  به معناي فعال- 3 د يا تالشي كه فق اجتها يگر عمليات استنباط و  ا به عبارت د يت فقها ي

بع آن استخراج مي انجام مي ز منا و احكام را ا   .نمايد دهد 
لسفه فقه را نيز شكل مي ين معاني كه انتخاب شود، همان معنا، موضوعِ ف . دهد هر كدام از ا

در هر صورت مباحث اختالفي موجود در فلسفه فق ين كه  ه سر جاي خود باقي ضمن ا
ين محقق است كه با انتخاب خود از معناي  مي تعريفي براي » فقه«و » فلسفه«ماند و ا
  . 36دهد ارايه مي» فلسفه فقه«

  فصل پنجم
گر   نكات الزم دي

ارايه شود الزم است امور ذيل مورد بررسي و » فلسفه فقه«قبل از آن كه تعريفي كامل از 
  :دقت قرار گيرد

ان فلسفه فقهآلي بودن) الف    عنو

ين است كه لي بودن عنوان فلسفه فقه يكي از مباحث مهم در فلسفه فقه ا ا غير آ : آلي ي
است كه در » فلسفه فقه«عنوان  ر به يك سري مسايل مهمي  لي و مشي صرفاً يك عنوان آ
ر مي» نو ظهور فلسفه فقه«دانش  ث قرا لي  مورد بح ن آ اً عنوا ين عنوان صرف گيرد؟ يا آن كه ا
به كليت فقه ميمشي به مباحثي است كه از بيرون  و ناظر  ت؛ بلكه اصالت دارد    پردازد؟ ر نيس
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دگاه وجود دارد  ند از بحث و گفت و  كساني كه آن را آلي و مشير مي. در اين مورد دو دي دان
نمايند و وارد شدن در نقض و ابرام تعاريف ارايه شده  گوي گسترده در اين عنوان پرهيز مي

  .شمارند جا ميرا نا به 
لسفه فقه«اما كساني كه نظر دوم را دارند براي عنوان  يه داده» ف اند و  تعاريف متفاوتي ارا
نموده اند   .به نقد و بررسي برخي از تعاريف توجه 

اساس نظريه دوم مي دست يابد نگارنده بر  به چيستي فلسفه فقه    .كوشد 

ر فلسفه)ب   هاي مضاف   شباهت فلسفه فقه با ساي
يگر، فلسفهيو هدف فلسفه فقه، تبيين آن دسته از مساغايت  است كه د هاي   لي در فقه 

فلسفه دين، فلسفه : مانند. دهد مضاف مشابه نسبت به مضاف اليه خود مورد بحث قرار مي
لسفه حقوق و به چيستي فلسفه فقه دست ... تاريخ، ف اين شباهت به ما كمك خواهد كرد كه 

به دو . يابيم وط به مضاف اليه خود توجه دارندزيرا آن علوم  يل مرب   :دسته از مسا
دي آن علوم- 1    ، تحليل مبا
لي چون- 2 ني و اصول و مساي   ...موضوع، غايت، قلمرو، تاريخ و:  تبيين مبا

ين مباحث را تحت عنوان بل توجهي از ا رئوس ثمانيه در ابتداي كتب خود : قدما بخش قا
لكه بيش. آورند مي يل ب ن مسا نشو امروزه هما يق تر در دا و دق م  تر  به نا هاي درجه دوم 
  .شود آورده مي» هاي مضاف  فلسفه«

ز دو دسته مسايل پبشين را موضوع علم جداگان در : هاي قرار داده اند؛ مثالً برخي هر يك ا
اخالق را موضوع علمي ب اخالق«نام ه باب علم اخالق بحث از مبادي تصديقي علم  ا » فلسفه  ي

نظاير آن را به علم ديگري به نامقرار د» فرا اخالق« فلسفه «: اده و بحث از رئوس شمانيه و 
د» علم اخالق وط دانسته ان   .37مرب

يل را تحت علم  و هر دو نسخ مسا ه اين تفكيك و تكثير علم نيازي نديده   اما بسياري ب
وق را در يك علم به نام  واحدي قرار داده ي جمع آور» فلسفه اخالق«اند يعني تمام مطالب ف

اند ا تحت . نموده  ين علوم ر ث و چيستي ا د، دايره مباح اختالف عمل كر است كه اين  روشن 
يست به اين جهت . دهد تأثير قرار مي ين دو روش و عمل كرد جدا ن فلسفه فقه هم از ا

يي مي اشد تعاريف ارايه شده براي آن مبنا   . ب

  .  تعاريف حدي نيست بلكه رسمي است)ج
است كهنكته ديگري كه در باب ت است توجه شود اين    :عريف الزم 
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اشياء و بيان و اثبات آنها براي بشر مقدور « تعريف حدي  تمامي محققان اذعان دارند كه 
ذكر مي ر  نيست و آن چه تحت عنوان حد تام و جنس و فصل  ر خواص و آثا ذك شود در واقع 

اشياء است  اساس، در مقام تعريف، عد) تعريف رسمي(و لوازم  د در نقض  هو بر همين  اي، ورو
نكته نيز مورد اتفاق  ها و مناقشات مرسوم را بي فايده مي و ابرام بينند؛ اما در عين حال اين 

د عمل كرد كه شيء مورد تعريف حد االمكان به » تعريف«است كه در مقام  چنان باي
تمايز شود و همه مصاديق آن شيء ر روشن يگر به خوبي م ا ترين وجه شناخته و از اشياء د

د   .38نيز فرا گير

  فصل ششم
در چيستي    »فلسفه فقه«آخرين تعريف 

  :از خالل مباحث مطرح شده روشن گرديد كه
و- 1 و متفا نشي است مستقل  رسوم در حوزه» علم فقه«ت با  فلسفه فقه دا   ها؛ م
نقل شده است - 2 است؛ براي فلسفه فقه تعاريف متعددي  استوار   كه هر كدام بر مبنايي 

ين- 3 ژه» فلسفه فقه« نوشته، عنوان  نگارنده ا ني وا به كار رفته،   را با روش كشف معا هاي 
لسفه فقه«در عنوان  نش فوق با ساير فلسفه» ف د   و توجه به شباهت كاري دا هاي مضاف، مور

 ؛بحث قرار داده است

است  در آن دانش- 4 اقع شده  اساسي مورد گفت وگو و دو محور   :ها 

  ؛تحليل مبادي مضاف اليه خود - 1
وس ثمانيهتب - 2 لي ديگر از جمله رئ ني و اصول و مسائ  ؛ ويين مبا

  . آورند  اين دو محور مهم و اصلي را برخي در دو علم و برخي در يك علم مي- 5
نموده است با توجه . اين نوشته دو محور فوق را بر اساس روش دوم در فلسفه فقه مطرح 

وجود  تعاريف م ني اخذشده از ميان  رب به » فقهفلسفه «به مطالب و مبا تعريف ذيل را اق
  :داند صواب مي

نش » فلسفه فقه« اظر در فقه براي شناخت كليت آن به صورت دا ز علم ن است ا عبارت 
ين شناخت كليت، در داخل فقه مداخله داشته باشد،موجود در جهان   . بي آن كه ا

ل فلسفه فقه، دانشي است كه مي ا به طور منسجم و ك در چند مرحله فقه ر ي خواهد 
و همه مقومات داخلي  ثغور  د و  با اين شناخت، خط سير و حدو بشناسد؛ به طوري كه بتواند 

ات و مبادي و خصوصيات و  و غاي ند در تفكيك  ه بر آن بتوا ين و مشخص سازد و عالو ا مب اش ر
ز موقعيت ناظر تحقيق كند استنباطي ا بط  يي، كليات فقه است . تحليل ضوا ين شناسا موضوع ا



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   170

لي و مقدس اش ه و مسايل  ات و مشخصات موضوع و محمولي و تا م مقومات و مبادي و غاي
  .39باشد فقه مي

هفتم   فصل 
ه   فايده فلسفه فق
به دست آمد اما جهت شفافيت  از تعاريف گفته شده براي فلسفه فقه اجماالً فايده آن 

ين موضوع را جداگانه بررسي مي د دهندگان دانش مستقل . نماييم مطلب ا فلسفه «پيشنها
ند» فقه   :از قبيل. فوايدي را براي آن نام برده ا

نباط- 1    روشن ساختن مباني است

استنباط مورد استفاده قرار گيرد . درفلسفه فقه هدف آن است كه مطالب نظري، در فرايند 
ين خاطر  لسفه فقه«به ا ا علم اصول فقه تالقي دارد و مانند اصول » ف در مراحلي از سير خود ب

ز مباني رخي ا استنباط را مشخص ميفقه ب يست . كند   لسفه محض ن پس فلسفه فقه يك ف
است يعني نگاه مي و راه حل پيدا مي بلكه فلسفه تحققي  ن چه هست  به آ ن  كند  كند براي آ

استخراج كند«كند  چيزي كه نيست و سعي مي ز آن  اشد ا   .»آن چه را كه بايد ب

   معرفت به فقه- 2

ت  است ميفلسفه فقه مربوط به خود فقه و شناخ خواهيم به خود فقه معرفت پيدا  آن 
احكام و فعل مكلف كار نداريم. كنيم   . در دانش مذكور به 

   ياري رساندن به علم فقه- 3

به علم فقه كمك شود و گره لسفه فقه اين است كه  هاي موجود در علم فقه را   هدف از ف
ز كند ا با نه زير . كه امروز بشر به آن نياز دارد ر است  ني فقهي و هدف كمك  سؤال بردن مبا

نكردن به ضرورت يي  توجه  ين طريق پويا ا از ا نقد و نظر است ت ني، هدف گشودن راه  هاي دي
  . فقه اسالمي تبيين گردد

ه پيشرفت و تكامل فقه- 4    فراهم كردن زمين
يشرفت علوم مي است و اين موجب پ ممكن است . شود فلسفه علم در حقيقت سنجش علم 

ا ناقص و نيازمند تحول است؟ اين سؤال مطرح شود    كه آيا فقه م
 نازل )ص(اگر مراد از فقه مجموعه احكام و تقريراتي باشد كه بر پيامبر: در پاسخ بايد گفت

اطهار و ائمه  ا  د اوصي ابليت )ع(شده و نز  به وديعت نهاده شده، آن مجموعه كامل است و ق
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لكم دينكم(تكميل شدن ندارد  اكملت  ين مجموعه ولي مقص.... ) اليوم  د از فقه مصطلح ا و
به وسيله اصول و قواعدي كه پيامبر است كه  دي فقها  لكه فقه مصطلح علم اجتها  )ص(نيست؛ ب

ئمه مضا كرده)ع(و ا استنباط   تأسيس يا ا ز عقل از منابع؛ يعني كتاب و سنت  استمداد ا و با  اند 
ز فقه يعني به عنوان فقاهت مي مي و تواند هميشه در  كنند اين قسم ا اشد  يشرفت ب حال پ

يي است كه در آن اين پيشرفت حاصل مي يكي از بسترها   .شود فلسفه فقه 

ه  روشن كردن پيش نياز- 5   هاي فق

كند كه علم فقه بر چه اموري بيرون از خودش  فلسفه فقه براي فقيه و ديگران روشن مي
ت اس ين پيش نيازها، تحصيل و تدريس آن امور ال40مبتني  زم در  در صورت روشن شدن ا

است كه بالندگي حوزه و فقه اسالمي   حوزه يط  ين شرا هاي علميه مطرح خواهد شد و در ا
  .رقم خواهد خورد

اطالعات مردم و مخصوصاً    ارايه پاسخ- 6 به نسل جوان، با پيشرفت  و منطقي  هاي مستدل 
است به سؤاالت و نياز اده هاي جامعه و نسل جوان پاسخ منطقي و مستدل د نسل جوان الزم 

و اين هدف در سايه . شود نداند نمي پذيرد  و عقالني  امروز تا حرفي را منطقي  زيرا جوان 
  .گردد فلسفه فقه فراهم مي

زل اليهم«در آيه : گويند مرحوم آيت اهللا معرفت مي ين للناس ما ن » وانزلنا اليك الذكر لتب
ت و ديگ. 44/ نحل ر اس رسالت پيامب است يكي جزء  زول  ر از ن ن  ري زمينهتبيين غي ساز آ

است ر مبين  يعني پيامب نه پذيرش را فراهم مي. است؛  لكه  آن چه زمي كند، خود بيان نيست ب
  .41تبيين پيامبر است

هشتم   فصل 
وري بودن فلسفه فقه   گزارشي يا دست

نموده و پيرامون آن  لسفه فقه مطرح  نش ف يكي از مباحثي كه صاحبان انديشه در دا
رشي يا ا نظراتي دارند بحث گزا است به عبارت ديگر آي  دستوري بودن دانش فلسفه فقه 
د  دهد يا آن كه راهكار و دستور ارايه مي فلسفه فقه تنها گزارش مي نظريه وجو دو  نمايد؟ 

  : دارد
بسياري از صاحب نظران بر دستوري بودن اين علم تأكيد ورزيده، و به تأثير مستقيم  - 1

نمونه عبار.اند ل شدهيآن در فقه قا   :ات زير را ببينيد از باب 
استايدر حقيقت منش  لسفه علم  در خود فلسفه .  اختالف در وصفي يا دستوري بودن ف

ا در سال علم غربي، عمدتĤً روش توصيه د؛ ام ر به خاطر يك نسبي  اي بو گرايي افراطي  هاي اخي
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 بحث اند كه البته هنوز هم محل اي را زده كه در آنجا پديد آمده، زيربناي اين حالت توصيه 
ز . است ا اين كه خودش مدافع گزارش و توصيفي گرايي است، كلمات بسياري ا الري لوردن ب

د  ت؛ كساني كه تصريح مي) 1980پس از سال (فيلسوفان جدي ر  را آورده اس صالً كا كنند ا
   .42فلسفه علم توصيه است

و رياضي  اجتماعي و به خصو» آنچه هست«در علوم طبيعي  در علوم  ص مطرح است؛ ولي 
چه بايد باشد«در فقه و حقوق  هاي از الزامات، تكاليف و  منظور است؛ يعني ما با مجموع» آن
يعني نسبي. رو هستيم امر و نواهي روبه به علم ويژه تنزل يافت  تي  وق يي  فلسفه هم  گرا
ين حالت توصيه افراطي كه در آن اي فلسفه فقه، فلسفه علم، فلسفه  جا پديد آمده، زير بناي ا

گيرد و آن اصول موضوعه و اصول  ها هر كدام رنگ خاص آن علم را مي اين شاخه... وتاريخ 
   .43متعارف آن علم را بايد درون خود داشته باشد

رخي هم صرفاً نقش گزارشي - 2 بل ب   : فلسفه فقه ادعا دارند براي رادر مقا
و پژو « رشي  است، خصلت گزا و ناظر  ن رو كه يك علم شناختي كلّي  ز آ هشي فلسفه فقه ا

ا سنجش د؛ مانند فلسفه هر علم را همراه ب ديگري كه همراه گزارش و پژوهش به  گري دار
  .44» پردازد سنجش هم مي

به س« اسخ ميوفلسفه علم فقه  ز چيستي علم فقه پ و. دهد ال ا پود علم فقه را  در واقع تار 
ن مي از هم باز مي تي دارد كند و به ما نشا باف ر، تاريخ به ع. دهد كه علم فقه چگونه  بارت ديگ

است نماي علم فقه  تمام  تقادي است. و فلسفه علم فقه آيينه    .45»فلسفه علم فقه يك دانش ان

  نقش مباني فوق در علم فقه

است و آن مبناي دستوري بودن فلسفه فقه نقشبر اساس  ايجاد تغيير  آن در فقه روشن 
اشد  فقه مي علمدر نظر گزارشي بودن فلسفه فقه، اب د؟ ؛ اما طبق    ين علم چه نقشي در فقه دار
د؛ اما در مبادي« لسفه علم فقه در خود علم فقه نقش ندار ثالً  مباحث ف د؛ م اش نقش دار

و براي يم  ا در فلسفه علم فقه بحث كرد تي م و  وق ن روشن شد كه چگونه مباني كالمي  ما
دخالت دارند ها در بيني جهان تي فقيه ميا نقش. آن  وا بدهد، خواهد فت ش اين است كه وق

نقّح مي سراغ آن مباني مي ني را م   .46»كند رود و آن مبا
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  فصل نهم
ه   بررسي رابطه فلسفه فقه با علم اصول فق

نظريه اساسي وجود دارد عد: خالصه كالم آن كه تمايز از  ه در اين باب سه  اي آن دو را م
يكي مي،هم رخي هم هردو را  م دا  و جمعي فلسفه فقه را مكمل علم اصول و ب نند و فقط نا

  . شان فرق دارد

  توضيح نظرات فوق
نظران ب- 1 تمايز از اصول فقه  فلسفه فقه معتقدنديشتر صاحب  است به اين جهت م  
يي را تفاوت رخي از عبارات اين عده را مي و ذكر كرده ميان آن دها وريم اند ب   :آ
است رسد فلسفه فقه عام به نظر مي« ب. تر از اصول فقه  ه علم اصول، مطالب ما قبل از ورود 

يم تا نتيجه آنها را حل كن ول بايد    .47»اش را در علم اصول پياده كنيم زيادي داريم كه ا
ز آن حيث كه بخش عمد«  است، جزء موضوعات  ه اصول فقه، ا ز دستگاه عظيم فقه  اي ا

ن دانش نظاره فلسفه فقه محسوب مي ه بيا ا كه فلسفه فقه ب ين معن ه ا ا  شود ب گر، اصول فقه ر
ر مي ه مورد مطالعه قرا دستگا دار جنبه  اصول فقه عهده. دهد به عنوان بخش استنباطي 

لسفه فقه چنين جنبه است؛ اما ف دگاه ناظر،  اي را بر استنباطي فقه  عهده ندارد و تنها از دي
يي قرار مي   .48»دهد تماميت فقه را از حيث مبادي، صور، اجزاء، غايات و مسايل مورد شناسا

لسفه فقه را تكميلبرخي هم  - 2 نش اصول مي ف ته بر ضرورت وجود  كننده دا دانند؛ الب
  :كنند فلسفه فقه هم تأكيد مي

لي است؛ زيرا فقه  هاي فقه را برطرف نمي علم اصول همه نياز « كند و جايگاه فلسفه فقه خا
يي حركت مي فرض با قبول پيش نظر ها به تبيين مكانيسم فقه   كند و علم اصول با پذيرش آن 

ا خود همراه دارد. دارد ا ب لسفه ر د انديشي ف گونه  همان. به تعبير ديگر، فلسفه فقه خصلت آزا
و نقد مي كه فلسفه، باور به بحث  ز  هاي مسلّم ديگر علوم را  لسفه فقه ني كشد، ف

دي مياهاي فقه و حت  فرض پيش به نقا رجال را    .49» نشيند  اصول و 
ن برخي هم سرانجام  -  3 نگاه ال نيستند و حتيتفاوتي ميان آن دو قااما در اين ميا  در يك 

لمداد كرده لسفه فقه را جزئي از اصول فقه ق   : اند كلّي ف
به  همان« ه درجه دوم  نگا د، اصول هم  ت به فقه دار نگاه درجه دوم نسب طور كه فلسفه فقه 

اصول بحث مي. فقه دارد تي در  حجت به چه «يا » شود ماهيت حكم شرعي چيست؟ وق
لي هستند كه نسبت به فقه درجه دومند و با نگاه بيروني به فقه يهمه مسا»  است؟معنايي
ن  با توجه به نكته فوق، فلسفه فقه مي. اند شده طرح  خشي از علم اصول به معناي عام آ تواند ب



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   174

ز . باشد  ين حال با يكن با ا است كه فلسفه فقه بخشي از علم اصول است ل ين  نظر نهايي من ا
بي به ن لي نداردكردن با   .50» ام فلسفه فقه اشكا

  فصل دهم
اصلي علم فلسفه فقه   مباحث 

و مكان، روش به و زمان  بطه فقه  لمرو آن، را شناسي  طور كلي، در فلسفه فقه، اهداف فقه، ق
ني، پيش ر نصوص دي . هاي حاكم بر فقه و فقيهان و  فرض پژوهش تاريخي در فقه شيوه تفسي ..

يق م.شود بحث مي د البته تعيين دق يي بستگي دار لسفه فقه به مبنا يل ف كه محقق در  سا
ن  بهتعريف آن انتخاب كرده است اما  نظرا ز نگاه صاحب  ين علم ا اصلي ا طور گذرا به مباحث 

  :شود اشاره مي

   تعريف فقه- 1
است؛ زيرا بدون ارايه ييكي از مسا لي كه بايد در فلسفه فقه بررسي شود، تعريف علم فقه 

يق از فقه  ا با علومي مانند اخالق، كالم و نميتعريفي دق    .51مشخص ساخت... توان مرز آن ر

لمرو فقه- 2    موضوع و ق
وضوع فقه مسا ا كجا يدر مورد م ن بحث شود؛ از جمله دامنه فقه ت د روي آ لي هست كه باي

دگي آدمي با فقه پر مي ه از زن تظاري از فقه بايد داشت است؟ كدام حوز و  ؟52شود؟ چه ان
ين كه  هميت ميهمچنين ا اعمال فردي ا اعمال اجتماعي را نيز مد  آيا فقه فقط به  دهد يا 

اعمال ظاهري فردي و اجتماعي مي اگر گفته شود فقه به  د؟  ين سؤال مطرح  نظر دار پردازد، ا
ا بحث و بررسي مي مي م اعمال ظاهري فردي و اجتماعي ر تما كند يا فقط به  شود كه آيا 
  ؟53پردازد اي از آنها مي ه پار

ه  فرض پيش - 3   هاي موجود در علم فق
استنباط فقهي قطعي و مفروغيها و مسا فرض اين پيش به  عنه گرفته لي كه فقيهان در  اند 

لسفه فقه روي آنها بحث شود چند دسته تقسيم مي د كه بايد در ف   :شون
ن:  مباحث كالمي)الف تعيين قلمرو آن و بررسي ادلّه آ  و 54از جمله بحث عصمت و 

ژ ن؛ زيرا قرآن نيز ويژگي  گيهمچنين وي هايي دارد كه در استنباط فقيه نقش دارند؛  هاي قرآ
ين است مثل ا ات و الفاظ قرآن از ناحيه خداوند     .55كه قرآن تحريف نشده و عبار
لمرو فقه نقش ويژ«:  منطقه الفراغ)ب اي دارد، تعيين  ه يكي از مباحثي كه در تعيين ق

اغ يا منطقة العفو است نسان شود چه بخش اگر روشن . منطقة الفر دگي به ا يي از زن ها  ها
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ز روشن مي لطبع دايره نقد ني و مردم با لفر... شود سپرده شده اعم از حاكم  غ ادر بحث منطقة ا
اساسي بايد گفت   : وگو شود از سه مسأله 

   وجود منطقه الفراغ يا عدم آن در شريعت اسالمي؛- 1
اغ؛ بر فرض پذيرش، تعيين قلمرو منطقة ا- 2    لفر
لفراغ- 3    .56 كيفيت منطقة ا
فعال و تقرير امام :  سيره و فعل معصوم)ج ال، ا يل فلسفه فقه، تفكيك بين اقو ازجمله مسا
و . است لمرو فقه به شمار آورد  لمرو دين و ق ا بايد جزء ق تقريرات ر ز افعال، اقوال و  كدام يك ا

به عبارت ديگر آيا لمرو دين دانست؟  تمامي اقوال كه از امام صادر كدام يك را نبايد جزء ق  
نه شارع«شود  مي   ؟57شود از او صادر مي» بما أ

به  ن در امور شخصي و اداره جامعه جزء وحي و شريعت  فعال و سيره معصوما آيا تمام ا
است كه اگر رأي مثبت ارايه نشود،  حساب مي ر؟ طبيعي  استنباط است يا خي آيد و مصدر 

  .58گيرد اجرا نيز در قلمرو فقه قرار ميهاي   ها و شيوه بسياري از برنامه
مه:  حدود دخالت عقل در فقه)د ر در تعيين و برنا ين كه عقل تا چه مقدا زندگي  ا ريزي 

است كه چه بخش است و نتيجه اين دخالت چيست؟ منظور آن  يي از زندگي،  آدمي دخيل  ها
به كمك عقل حل شود؟ آنچه را عقل بدان دست  اگذاشته شده تا  ن و د، فقه  ميبه انسا ياب

نساني   ؟59است يا قانون ا
و تعقّل. ه  آزادي  رخي اين مسأله را هم مربوط به فلسفه مي: تلقي دين از  دانند؛ زيرا آثار  ب

تي  يستند بلكه وق فقهي بر آن مترتب است؛ براي مثال اگر كسي گفت شك و انكار اختياري ن
ر منكر مطلبي مياخت يك سلسله مبادي علمي براي شخصي حاصل شود او اصالً بي و  يا شود 

بي شك مي بي ا  اراده در مطل لغ م به بشر دادن ولو ب تعقل  اجازه  كند، آيا نفس آزاد بودن، نفس 
يست ين هم به مصلحت بشر هست يا ن   ؟60بلغ، ا

ين قضيه در فلسفه فقه روشن مي:  تلقي فقيه از كتاب و سنت)و شود كه درست است  ا
نظام تفقه مي در داخل يك  و  فقيه تنها  ول معناي خاصي براي كتاب و سنت  كند؛ اما او ا

ا ) معناي فلسفي و كالمي منظور است(ل است يمعنايي نيز براي لغت قا ني ر و چون آن مبا
ا آن ش تأثير گذاشته ميا جاها قبول كرده و به شكلي در علم اصول در آن ين طور ي طور  تواند ا

   .61استنباط كند
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   اهداف فقه يا مقاصد شريعت- 4 
ا دنبال مي در اين توان  كند؟ چگونه مي جا سخن در اين است كه فقه اسالمي چه اهدافي ر

تعبير ديگر، در علم  اجتهاد چيست؟ به  بر آنها دست يافت و تأثير اين مسأله بر استنباط و 
ين دست تجزيه و تحليل مي مقاصد، پرسش يي از ا تي «. شود ها هداف و غايا آيا فقه اسالمي ا
ا مي را دنبال مي بي به  كند؟ آي دستيا يي و  توان غايات و مقاصد فقه را شناخت؟ راه شناسا

توان آنها را رده  مقاصد فقه چيست؟ مقاصد اصلي و فرعي شريعت كدام است؟ و چگونه مي
  ؟62بندي كرد

   فقه و نظام سازي- 5

اشد يعني از البه آيا فقه مي و نظريه پردازي داشته ب نظام سازي  و بايد  ا تواند  حكام الي 
دگي از قبيل   پراكنده، نظامي ارايه دهد و نظريه يي را در ابعاد مختلف زن هاي منسجم و گويا

د، سياست، فرهنگ و   ؟63ارايه كند... اقتصا
نظام رسش  در حوزه  اساس پ از هر  هاي اجتماعي، سه پرسش، مادر و  است و پيش  ها 

روشن الزم دارد   : اقدامي، پاسخي 
قع و نف- 1 د؟   س االمر نظام آيا اسالم در وا   هاي اجتماعي خاصي دار
اجتماعي اسالم    آيا نظام- 2   اند؟  قابل كشف) بر فرض وجود(هاي 
نظام- 3   ؟64ها كدامند  منابع، ابزارها، منطق و روش كشف اين 

متغير در-6    دين بحث ثابت و 
م و قوانيني كه كوچك تغييري از نظر حكم االهي نمي احكا ه ترين  ستند يابند، احكام ثابت 
ين تي كه در عين ا رگوني شرايط حكم  كه حكم شرعي و مقررا ا دگ بع شرايط بوده و ب اند تا

م متغير هستند عوض مي احكا    .65شود، 
بحث ثابت و متغير در دين از مباحث جديد است كه براي نخستين بار مرحوم عالمه در 

نظام حقوق زن در هاي اسالم و مقتضيات زمان و   تفسير الميزان و شهيد مطهري در كتاب
يموده شود به آن اشاره كردند و هنوز راه طوالني براي منقّح شدن آن بايد پ مرحوم . اسالم 

يگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده و  اند، مدعي عالمه و د دگي فردي  اند كه چه در زن
ابل تغييرند چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس يي وجود دارند كه غير ق ن در. ها  جها

ت تغير اس احكام ثابت و م ين  يل مهم تفكيك ب    .66امروز يكي از مسا
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مكان- 7    رابطه فقه و زمان و 
بطه روند خود چه را و مكان داشته است؛ يعني  بايد بررسي كرد كه علم فقه در  ا زمان  اي ب
ن عنايت داشته به مقتضيات زمان و مكا است؛  اند و اين رابطه تا چه فقيهان كجا   حد بوده 

ر  و پس از بررسي شيوه كا ن و مكان چيست؟  ين مطلب كه منظور از زما ز تنقيح ا البته پس ا
به يه  ن، يك نظر ن يا عدم آن در فقه  دست مي فقيها ن و مكا آيد كه مبين تأثيرگذاري زما

دستوري هم بررسي كرد كه  ؛ البته مي)71ص: همان(است  د اين موضوع را به صورت  شو
ن چه تأثيري ب د زمان و مكا تغير پيون ا بحث ثابت و م ه را ب بگذارد؟ برخي اين مسأل ايد در فقه 

ن «: اند زده بطه فقه و زما د، تبيين را تي كه بايد در فلسفه فقه بدان توجه شو يكي از موضوعا
است نسان  دگي ا رسالت فقه اداره زن رگوني. است، چرا كه  ها و تحوالتي كه در حيات آدمي  دگ

د، جاي ترديد و ا رخ مي ين ديني ثبات و پايداري . نكار نداردنماي از سوي ديگر جوهر روح قوان
است كه از عنوان  ين معضل چيزي  ن«است حل ا تظار مي» فقه و زما    .67»رود ان

رنامه- 8    رابطه فقه و ب

ز برنامه در اينجا روش هاي اجرايي است؛ يعني آيا فقه به جز بيان حكم به برنامه و   منظور ا
نظر دارد لمرو فقه است؟  ؟ آيا روششيوه عمل هم  اجرايي احكام نيز داخل در ق    68هاي 

وم ديگر- 9 ابطه فقه و عل    ر

با علومي  بطه علم فقه  د، را د مشخص شو ه بيروني به فقه باي نگا ر از مباحثي كه با  يكي ديگ
ين. هاي جديد است  مثل اخالق، كالم، حقوق و دانش ين مسأله را ميتوان ا رخي آثار ا گونه  ب

د؛  نياز  تعيين پيش- 1: برشمرد هاي   تعيين ميزان ترابط و داد و ستد- 2هاي فقاهت و اجتها
   .69ها  تعيين مرز دانش- 3معرفتي؛ 

در تحوالت علم-10    تحوالت مباني فقه 
ني استنباط قرار  د اين علوم هم جزء مبا تأثير علوم جديد برفقه، باي در صورت مثبت بودن 

آنها الزم مي ري  و يادگي وم، (. شود  بگيرند  بطه آن با عل ر، موضوع شناسي فقهي و را اكب نوايي، 
هفتم ش ني را متناسب و دخيل ). 124ص.ش1380، 6انديشه حوزه، سال  رخي علوم انسا ب

و حت در فقه مي استنباط مؤثر مي  برخي از دستاوردادانند  وم تجربي را نيز در     .70دانند هاي عل

اصول فقه- 11    ساز و كار تأثير فلسفه فقه در 
تر از اصول فقه است و با آن متمايز است، بايد روي تأثير  اگر پذيرفتيم كه فلسفه فقه عام

ز . فلسفه فقه بر اصول كه ارتباط مستقيم با فقه دارد بحث شود اصول از چهار جهت يعني ا
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و از حيث ) بعضي مدعيات آن(نظر روشي از حيث ساختاري از جهت محتوا و مضمون  
بگيرد د مورد سنجشو قلمرو باي» كاربرد« زسازي قرار     .71گري و با

   روش استدالل فقهي-12
اعمال مي تي مي وقتي روشي  تفاو ين نتايج متفاوت،  شود و به نتايج م انجامد، آيا ا

نيز وجود داشته ) غير از روش(دهنده نقصان روش است يا ممكن است عوامل ديگري  نشان
يج مي هي است ك باشد كه سبب تفاوت نتا ه در فقه، روش شناسي خاصي وجود شود؟ بدي

است كه بايد سبب تفاوت نتايج بررسي شود ين: دارد؛ ولي با اين حال، نتايج بسيار  كه  اول ا
دوم اين كه اگر از يك روش، نتايج  تفاوت نتايج تا چه حد به نقصان در روش مربوط است؟ 

ين عيب و نقصان آن روش نيست د، آيا ا تي به دست آي   ؟72متفاو

د  روش- 13 در اسنا   شناسي تحقيقي 
احاديث و روايات تشكيل مي كه مي چنان ز روشن  دانيم، بخش اعظم منابع فقه را  دهد و ني

تي كه در اختيار ما قرار دارد نمي ز  است كه احاديث و روايا توان گفت همان است كه ا
قع پيشوايان دين صادر گشته است؛ زيرا در طول تاريخ، جعل و تحريف يي در آنها وا  شده ها

ين  د؛ ليكن ا ني جاي انكار ندار ين اسناد و مدارك دي ين رو ضرورت بررسي در ا ز ا است؛ ا
اسناد را بايد نقادي كرد ين  با چه معياري ا ين. پرسش مطرح است كه  و  به جز ا ها بررسي 

اسناد تاريخي نضج گرفته  به عنوان متدولوژي تحقيق در  لعه آنچه امروزه در مغرب زمين  مطا
د . سته استالزم و باي اسناد در فلسفه فقه باي ين مباحث با عنوان روش تحقيق در  از همه ا
د    .73كاوش كر

مفاهيم فقهي- 14    موضوع شناسي و 
ين اين لمرو فقه است يا ا احكام  كه آيا تبيين موضوعات احكام در ق كه رسالت فقه فقط بيان 
  ؟74است

نه نظريه موضوع خوش بينا در  ين است كه  ترين ادعا  اور شناسي ا رگوني پرشتاب و ب دگ با 
ق  نه، انديشيدن در وادي تغيير مصدا تظار از فقه پژوهان فرزا نكردني عصر تجدد كمترين ان
و  يي فقه را در تغيير مفهومي يا قبض  د كه پويا ه ديگري نيز وجود دار دگا است؛ گرچه دي

ني توصيه مي و مكا ني  ا و از منظر تغيير  بسط مفهوم در بستر تاريخي و زم مفهوم موضوع كند 
   .75انديشد به تغيير حكم مي
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ز مفاهيم كه در فقه به كار برده مي است، برخي ا ري مهم  د،  تحديد مفاهيم فقهي هم ام شو
به صورت كمي درآمده؛ مانند تعبير مصلحت، حرج و ضرر و  و نه  نه تحديد مفهومي شده 

اً به معناي عرفي و لغوي. ضرا ر ظاهر ين تعابي در همه ا نظر من  اكتفا شده است به  تي . شان  وق
ز خيلي مجمل و مبهمي  گوييم الضرر و الضرار في كه مي معناي لغوي ضرر (االسالم يك چي
ا مي به ذهن) و ضرار د م    .76آي

  ناظر بودن قرآن و روايات بر جامعه عرب زمان خود - 15

ر يان شده و براي فهم ق آن و آيا قرآن و روايات با توجه با وضعيت آن زمان جامعه عرب ب
است يا خير؟  بايد ديد در روند تكوين ). همان(روايات شناخت دقيق وضعيت آن زمان الزم 

و رسوم چه چيزي بوده و چه ارتباطي با فقه  علم فقه در جوامع اسالمي در طول تاريخ، عرف 
به آداب  ثالً در كجا علم فقه از عادات و رسوم استفاده كرده و در كجا متكي  داشته است؛ م

نكرده است و كجا آداب و رسوم را به حال در رسو م بوده است؟ كجا آداب و رسوم را قبول 
ت  ؟77خود گذاشته اس

  منابع
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لعان  يل شرعي    مشروعيت و دل
و مرد  د  و اعتراف نكر اقرار  و زن بر آن  زنا متهم كرد  تكاب فعل  به ار اگر مردي زن خود را 
ن كنند است كه لعا تعال فرموده  ين مورد خداوند م پشيمان نشد، در ا ز ادعاي خود  . هم ا

بن عباس است كه)رض(بخاري از ا يه در حضور پيامبر : روايت كرده  بن ام ا )ص(هالل ا  زن خود ر
د، پيامبر البينة اوحد في «:  به وي گفت)ص(متهم به زنا و قذف با شريك ابن سمحاء نمو

و جاري مييعني شاهد. »ظهرك ر اين صورت حد قذف بر ت : هالل گفت. گردد  بياوري در غي
 هرگاه يكي از ما مردي را در حال همبستري با زن خود ببيند پس دنبال )ج(اي رسول خدا

ورد وحد في ظهرك«:  درجواب او فرمود )ص(پيامبر. شاهدان برود و شاهدان را بيا نة ا   .»البي
است به كنم بر آن ك هالل گفت سوگند ياد مي س كه ترا به حق آفريده و مبعوث كرده 

است گويم دون شك من ر تعال در اين باره مي. پيامبري، ب يد خداوند م والذين يرمون «: فرما
ين  لصادق اهللا انه لمن ا ب هم شهداء االانفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات  ازواجهم ولم يكن ل

د  عفت و زنا ميكساني كه همسران خود را متهم به عمل منافي » ...  كند و گواهان جز خو
وند به نام خدا ن   شهادت دهد كه او از راست)ج(شان ندارند، هريك از آنها بايد چهار مرتبه  گويا

ز دروغ: است و در پنجمين بار بگويد باد اگر ا وند بر او    .گويان باشد لعنت خدا
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 را به )ج(هار بار خداوندتواند كيفر زنا را از خود دور كند به اين طريق كه چ آن زن نيز مي
ين نسبتي كه به او مي د، در ا و در مرتبه . گويان است دهد، از دروغ شهادت طلبد كه آن مر
او باد اگر آن مرد از راست اشد پنجم بگويد غضب خدا بر  و مرتكب زنا شده ب   .1گويان باشد و ا

يه مبارك شهادت)ص(پيامبر د و  به طرف زن برگشت و هالل آمد مطابق رهنمود آ  دا
ز شما توبه   مي)ج(خداوند«: گفت  مي)ص(پيامبر است آيا كسي ا ز شما دروغگوي  يكي ا داند كه 
  شود؟ كند و پشيمان مي مي

تي ركه شهادت داد وق به وي  كه مرتبه پنجم رسيد او را نگه زن نيز مطابق آيه مبا داشتند و 
اگر دروغ بگويي به غضب    .شوي خدا دچار ميگفتند اين مرتبه پنجم بسيار سخت است و 

زم و بار پنجم را نيز گفت پس زن گفت هرگز قوم خود را رسوا نمي :  گفت)ص(پيامبر: سا
اگر فرزندش تولد شد چشمان سياه، سن است و ببينيد كه  هاي بزرگ و  اين زن حامله 

و از شريك بن سمحاء است هاي پر وضخيم ساق   .داشت ا
و .  فرموده بودند)ص( بود كه پيامبركه فرزند آن زن متولد شد به همين شكل وقتي
ر «:  فرمود)ص(پيامبر ين زن به گونه ديگر رفتا ين ماجرا در قرآن كريم نيامده بود با ا اگر حكم ا
ا جاري مي مي ر )ج(نمودم ولي مطابق كتاب خداوند كردم و براو حد ر  لعان حد را از آن زن دو
  .»سازد مي

ر ثابت گردي ه براي صاحب بست اشد بنابراين هرگا اسد شده است بايد راضي ب و ف د كه بستر ا
د اين راه حل مالعنه  ا به خود ملحق نساز ا از خود دور سازد و فرزند نامشروع ر كه اين بستر ر

است   .و لعان 
است و در  و قياس ثابت شده  اجماع  ت،  اهللا، سن به اساس كتاب  پس لعان حكمي است كه 

ه اختالفي وجود ندارد  . 2اين بار

 

 

                                                  

، آيه -1 نور سوره ال و6 قران كريم،   9. 

ثر، ص  - ٢   .1621- 1618دكتورسيد سابق، همان ا
ثر، ص  - ٣ ، همان ا تور وهبه الزحيلي    .92دوك
بدالعظيم - ٤ ز قرآن وسنت، ع ه ا محمدي، ص مختصر فق   .387 بن بدوي، ترجمه عبداهللا 

  . 235دكتور يوسف قرضاوي، همان اثر، ص  -٥
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  برچهار زن  اضافه -6 
ين اقدام در  اگر ا يست  با زن پنجم برايش جايز ن كسي كه داراي چهار همسر است، ازدواج 

ر  مدت زمان عدت يكي از آنها مي اشد كه طالق داده شده است، در اين صورت بايد صب ب
بعد از آن همسرديگري را به نكاح خود بگيرد نمايد تا عدت   .  اش تمام شود و 

اجازه داشتن اسالم به خاطر رعايت نان  و اجتماعي انسان، به مسلما  خصوصيات مهم فردي 
است   .بيش از يك زن را داده 

م و ملت ا جايز مي اكثر اقوا زنان ر د زيادي از  ا تعدا اج ب بل از اسالم ازدو نستند  ها ق دا
ن ده طوري تن هم   گاهي. ها زن را در نكاح داشت كه فردي، همزما كه تعداد آنها به صدها 
   .رسيد مي

اما باظهور دين مقدس اسالم . و هيچ قيد و شرط براي محدود ساختن آن وجود نداشت
زن نمود، براي تعدد زوجات قيد و شرط وضع گرديد بايد تجاوز از چهار  د .كه ن ين مور  در ا

د متعال مي اع«: فرمايد خداون ء مثني و ثالث و رب لكم من النسا ا ماطاب  زناني كه به » فانكحو
تن ازدواج كنيداند د شما حالل ا سه و يا چهار   .وست داريد با دو ي
ن اسالم آوردنش ده زن داشت فرمود)ص(پيامبر امسك اربعا «:  به غيالن بن سلمه كه زما

نگه» وفارق سائرهن ر زن را براي خود  يه را رها كن چها   .دار و بق
د پيامبر. كه اسالم آوردم هشت زن داشتم وقتي: از قيس بن حارث روايت است  رفتم )ص(نز

ا برايش تعريف كردم، فرمود ن ر د » اخترمنهن اربعĤ«: و جريا ز بين آنها براي خو ر زن را ا چها
  . اختياركن

 بود زيرا در زمان حيات )ص( با نه زن از خصوصيات و اختصاصات پيامبر)ص(اما ازدواج پيامبر
بطه خويشاوندي از طريق مصاهره داش وت او نياز به توسعه را ت و بعد از مبارك گسترش دع

ني و رفع اشكاالت نياز به امهات )ص(رحلت پيامبر ات دي ن به منظور تكميل دستور  مسلمانا
  .3المومنين داشتند

است85بايد گفت كه ماده    . قانون مدني كشور نيز در قسمت محرمات موقت چنين مشعر 
  :گردد در حاالت ذيل حرمت موقت موجود مي

                                                  
 .85قانون مدني افغانستان، جلد اول، ماده  -٦

  .36احوال شخصيه، همان اثر، ص  -٧
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رگاه- 1 ين دو زني كه ه ين شان  جمع در نكاح ب اج ب د، حرمت ازدو  يكي آنها مرد فرض شو
  به وجود آيد؛

نمايد؛  مطلقه ثالثه تا زماني- 2 اج    كه با شخص ديگر ازدو
ر؛- 3    منكوحه و معتده غي
تي  زني- 4 اشد تا وق د؛ و كه لعان شده ب   كه، شوهر خود را تكذيب نماي
  .كه اهل كتاب نباشد  زني- 5

  فصل سوم 
  شروط نفاذ عقد نكاح

ركان و شروط صحت عقد نفاذ عق اگر ا ين  ن مرتب شود، بنابرا است كه آثار شرعي برآ د آن 
بدون شروطي كه در عرف فقها شروط نفاذ ناميده مي د، آثار عقد  نكاح به عمل آمده باشد،  شو

است كه در  اج حقي  م از عاقدان را در انشاي عقد ازدو برآن مترتب نخواهد شد چون هر كدا
داند و هم چنين كمال اهليت  آنها را در انشاي عقد مجاز ميصورت وجود صفت شرعي كه 

  .كند آن دو، تحقق پيدا مي
نشاي عقد را داشته  ن، شرعا حق ا نفاذ آن است كه هر يك از عاقدا ه ديگر شرط  به عبار
و  لغ،  و اهليت كامل را كسي دارد كه عاقل، با اي اهليت كامل بوده  ين معنا كه دار به ا باشند، 

ه نعقاد عقد آزاد بوده و  اشند«م داراي صفت شرعي ا وكالت ب   .»اصالت، واليت و 

  اهليت كامل عاقدين
اهليت كامل عبارت است از آزادي، بلوغ و عقل و صفت شرعي يعني اصالت يا واليت و يا 
ا  ن اهليت، عقد ر است و نقصا وجب انعقاد صحيح عقد  د اهليت م نشاي عقد، زيرا وجو وكالت ا

به اجازه مي ن كند  موقوف  يكي از عاقدا اگر  ين عقد باشد،  تا امكان تالفي ضرر متحمل از ا
اشند، مانند مجنون و صغير غير مميز عقد آن باطل دانسته مي   .شود فاقد اهليت ب

ين طور نيز تعريف كرده مي  :توانيم اهليت تعاقدي را ا

دسته تقسيم مي اجرا :گردد تعاقدي به دو  تفاع و اهليت تصرف و  ان يت     اهل
يگر  اهليت به عباره د نعقاد عقد،   انتفاع عبارت از صالحيت قانوني شخص است براي ا

و اجراي عقد به نام اهليت تعاقدي ياد مي ه اين تعريف . گردد صالحيت داشتن يك عقد  نظر ب
نظر  اهليت كامل استعدادي است كه شخص به موجب آن مي تواند داراي حقوقي گردد كه 

ا اشخاص دار تفاع را نيز حايز ميبه اين پرنسيپ تمام  اشند ي شخصيت حقوقي، اهليت ان ه . ب ب
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آغاز و با مرگ وي خاتمه مي  نسان  د زنده ا اهليت انتفاع با تول ين . يابد عباره ديگر  اما با وجود ا
بعضاً امكان دارد كه يك شخص داراي شخصيت حقوقي  پرنسيپ در عمل به طور استثنايي 

تفاع نداشته باشد اشد نه در. بوده اما اهليت ان اقد چنين اهليت ب  اين صورت شخصي كه ف
نموده مي نماينده قانوني خود عقدي را منعقد   بهترين مثال عدم ،تواند شخصاً و نه توسط 

اهليت انتفاع، طفلي است كه قبل از اكمال سن قانوني فاقد اهليت انتفاع از حق ازدواج 
نه توسط ولي، مي اج نه توسط خود وي و  نعقد شده باشد يعني عقد ازدو يم وي م  وصي وق
  .تواند مي

ا اجر   اهليت تصرف و 
به موجب آن شخص مي و استعدادي است كه  ز تسلط صالحيت  در حق   عبارت ا تواند 

نمايد   .خود تصرفي داشته و معامالتي را اجرا 
يي  بناء شخص حايز اهليت انتفاع حق تصرف و اجرا نيز مي به صورت استثنا داشته باشد اما 

اجرا را نداشته باشد بعضاً امكان تصرف و   دارد كه يك شخص واجد اهليت انتفاع بوده اما حق 
  .مثل مجنون

اجرا مي د اهليت تصرف و  اق نماينده  خالصه شخص ف ر توسط  م دهد مگ ا انجا تواند معامله ر
  .قانوني خود

  واليت
واليت حق شرعي است كه به مقتضاي آن كاري براي ديگري به صورت : معناي واليت

  .4گيرد ري و به جاي او انجام مياجبا
است كه شخص باالي يك شي دارد كلمه ولي مشتق از واليت  در اينجا واليت سلطه اي 

و نفوذ بر منطقه معين خواهد بود ته شده زيرا ولي صاحب سلطه    .بوده و به همين معنا گرف
ات ع قود و و در اصطالح فقها عبارت از سلطه شخص كه قدرت آن بر انشا و اجراي تصرف

  .تنفيذ آنها براي ولي ثابت گرديده، قرارداده شده است
يق رعقد ازدواج صحبت  در اينجا فقط در مورد واليت برنفس و يا به عباره دق تر واليت ب

يم و آن عبارت از سلطه مي له آن شخص مي كن است كه به وسي ا  اي  نشاي عقد ازدواج ر تواند ا
تعدي  باشد    .5كند ميكه براي وي يا فرد ديگر نافذ 
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درعقد ازدواج   موجوديت اجازه ولي 
اج مي وجوديت اجازه ولي درعقد ازدو اشد يكي از شروط نفاذ عبارت از م اصطالح . ب در 

ر علل مختلف به شخص  وسط قانون بناب است كه ت حقوقي، واليت عبارت از سلطه و اقتداري 
به اشخاص ديگر را انجام مي اعطا مي ين  ران كسيبناب. دهد گردد كه امور مربوط  كه داراي ا

و اقتدار مي ام ولي ياد مي سلطه  به ن اشد  و توسط ولي پيشبرده . شود ب و شخصي كه امور ا
يه ياد مي شود به نام مولي مي و قيام شخص به  عل لغوي به معناي تصرف  نگاه  گردد واليت از 

ز ت اً مذهب حنفي، واليت عبارت ا اسالمي خاصت ه فقه  ز نگا ك امور غير بوده، ولي ا ول ي نفيذ ق
نمي. باشد شخص به شخص ديگر مي ز  كند كه مولي فرق  و يا ا د  نماي ين تنفيذ را قبول  يه ا عل

  . آن ابا ورزد

  انواع واليت 
و اقسام مختلف مي به واليت قاصره و  واليت داراي انواع  اشد كه در قدم نخست واليت،  ب

  :گردد متعدي تقسيم مي
 واليت كه يك شخص تنها برنفس و مال خويش عبارت است از آن نوع:  واليت قاصره- 1
اصره شناخته مي مي اي واليت ق ني دار شود كه در اثر بلوغ حريت  داشته باشد البته شخص زما
  .نمايد عقل و اهليت كامل حقوقي كسب مي) آزاد بودن(

و به اساس آن شخص امور مربوط به شخص :  واليت متعدي- 2 نوع ديگري از واليت بوده 
نسته مي  ميديگري انجام ين واليت دا ني داراي ا زما ين حالت، شخص  ته در ا شود كه  دهد الب

اشد، بنابران مي توان گفت كه واليت متعدي فرع واليت  براي او واليت قاصره ثابت شده ب
  .شود قاصره دانسته مي

وع واليت اصلي و واليت نيابي تقسيم مي   :شود واليت متعدي بر دو ن
در ابتدا به نسبت  پدركالن شامل ميدر وجه واليت اصلي پدر و  گردد زيرا واليت ايشان 

ن ثابت مي والدت مولي يه از ايشا   .باشد عل
به قاضي توسط . گردد در جمله واليت نيابي واليت قاضي و وصي شامل مي زيرا كه واليت 

وسط شخصي كه او را وصي مي است امام و به وصي ت د، اعطا شده    .گير
استواليت متعدي از حيث موضوع   : به سه نوع 

دواج، حضانت، تعليم وتربيه؛- 1    واليت بر نفس شخص ديگر، مانند از

                                                  
ثر، ص  - ٩ ، همان ا سعد  .89- 88شيخ االسالمي سيد ا
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ال :  واليت بر مال شخص ديگر- 2  ات و انجام يك سلسله عقود برامو تصرف از قبيل 
  عليه؛ و                              مولي
ه ارتب- 3 مانند واليت پدر ب اط نفس و  واليت برنفس و مال شخص ديگر به يك بارگي، 

ز  ا ناقص اهليت، همچنان متعدي به واليت عامه و خاصه ني اموال فرزندان فاقد اهليت و ي
به ساير اشخاص مي. گردد تقسيم مي   .باشد كه عامه آن به رييس دولت و خاصه آن 

اج نسبت به مولي وع است بايد خاطر نشان ساخت كه واليت در ازدو   :عليه دو ن
االهليت تطبيق  اري باالي اشخاص عديم االهليت و ناقصواليت اجب:  واليت اجباري- 1
ين نوع واليت را به نام واليت قهري نيز ياد مي مي كنند زيرا وي امور مربوط به  گردد بعضاً ا
ا انجام مي مولي ين عليه ر كه رضايت و موافقه شان شرط پنداشته شود كه البته در  دهد بدون ا

اجباري واليت پدر و پدرك   .الن شامل استجمله واليت 
رع اين واليت را به خاطر مصالح مولي اقد اهليت  شا اجباري ساخته است زيرا شخص ف يه  عل

است و ناقص باشد از تشخيص مصالح خويش عاجز    .و شايستگي يا اهليت و شايستگي ا
اختياري- 2 است كه :  واليت غيراجباري و يا  واليت غيراجباري در نزد فقهاي حنفي آن 

و » )باكره(بيوه يا دوشيزه «زن كامل اهليت  ا دارد اما براي ا اجراي صيغه عقد خود ر حق 
اگذارد، تا خود را از ديدن مردان بيگانه مصوون دارد،  ا به ولي خود و ين كار ر مستحب است ا
وع واليت را به نام واليت استحباب  اج به نيابت شان صورت گيرد اين ن و اگر انجام عقد ازدو

  .نندك يا مندوب نيز ياد مي

  شرايط واليت
ين شرايط براي ولي قرار ذيل است   : داشتن ا

  حريت؛ - 1
 ؛)اهليت كامل(بلوغ  - 2

و - 3  عقل؛ 

يه اشتراك دين ولي با مولي - 4  .عل

وق يط ف ذكر مي با نظرداشت شرا يي ال كه غالم، صغير و مجنون، واليت به  توان گفت از آنجا
د، نمي ز امور مربوط به شخص ديگر  نفس خويش را ندارن ندتوانند ا   .واليت و سرپرستي كن

و مولي بالٌ نيز اشاره شد ولي  به  و همچنان طوري كه ق اشند  د داراي دين مشترك ب يه باي عل
اگر مولي ر(عليه  طور مثال  ر ) دخت ن و ديگري غي يكي از آنها مسلما داراي دو برادري كه 

اشد دختر را شخصي دارد كه با او دين مشترك داشته ب اشد حق واليت بر    .مسلمان ب
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ضافه مي تي  شرط چهارمي به شروط سه گانه قبلي ا شود، كه مسلمان بودن است در صور
د . مسلمان باشد زيرا واليت غيرمسلمان براي مسلمان جايز نيست» عليه مولي«كه  زيرا خداون

ين سبيال«: فرمايد متعال مي لمؤن لكافرين علي ا اهللا ل رگز براي تسلط » ولن جعل  د ه خداون
ومنان ر هي قرارنداده استكافران برم   .ا

لت براي ولي شرط نيست   عدا

باشد، مگر  براي ولي عدالت شرط نيست زيرا فسق موجب سلب شايستگي براي تزويج نمي
و به حد بي يي رسيده باشد در آن صورت نمي اين كه فسق ا و رسوا د  شرمي  به وي اعتما توان 

  .6شود و اطمينان كرد و حق واليت از او سلب مي

  ∗∗∗∗وكالت

ابليت نيابت را داشته هرگاه شخص بتواند عقد ازدواج را عقد از اج از عقودي است كه ق دو
نشاي عقد  بالنفسه به عهده بگيرد جايز است كه ديگري را وكالت دهد تا جانشين او حين ا

  .   گردد
تصرف در ملك خويش باشد،  اصل مقرر در وكالت آن است تا هر شخصي كه مالك 

د ديگري را در آن وك مي تصرف شرط گذاشته توان ا زن، اهليت  الت دهد پس در وكالت مرد ي
است تصرف بودن شرط  مالك ال وكل فقط  وكيل صرف . شده همان طوري كه در م شرط ت

  .مكتوب بودن آن نيست بلكه طور شفاهي و تحريري هم مجاز است
ز صحيح دانسته  دون شاهد ني ر وجود شاهد نيست بلكه ب اج متوقف ب در ازدو صحت توكيل 

  .شود مي
وكالت به طور كلي ازجمله عقود مباح و جايز است زيرا در بسياري از معالمالت، مردم به 

ن  آن نياز دارند، به اتفاق فقها هر عقدي كه انسان خودش آن را انجام دهد، مي تواند براي آ

                                                  

 .1359 اثر، ص سيد سابق، همان  -10

  .صرف داشتن اهليت تصرف، شرط قرار داده شده است. تفاوت ندارد  -∗
ي     ) واو(وكالت به فتح   ـه كـسرآن خوانـده ـم ـود بـه معنـ    كه گـاهي ب ـردن اسـت، وقتـي مـي      اش ـويي  ي واگـذاري وحفـظ ك وكلـت   «:گ

 Ĥـردم   » فالنـ ــه «و . يعنـي طلـب محافظــت ك ت االمرالي ـردم    » وكـل ــه و تـسليم ك ـارت اســت از   و. يعنـي كـار را ب ـرع عب ــت در ش  وكال
  . كه شخص كسي ديگري را به طورمطلق يا مقيد نايب خود قرار دهد اين

  . و به عباره ديگر جاگزين ديگري به جاي خويش در تصرفي كه شرعا نيابت آن صحيح باشد، مالك آن خواهد بود
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وق، ازدواج، طالق و امثال   اقامه دعوا، مطالبه حق بگيرد، مانند خريد و فروش، اجاره،  وكيل 
ند كه نيابت را مي ينها از جمله عقوديا   . پذيرد ا

جام )ص(چنان چه پيامبر آنان عقد ازدواج را ان  براي برخي از ياران خويش به عنوان وكيل 
  . 8داده است

تي وجود ندارد ين زن و مرد تفاو ني. در اين موضوع ب نظر فقهاي حنفي كسا كه  زيرا به 
ازدواج تجويز كرده د  د مقرر ميان مباشرت زن را در عقد  اج بر مر د كه توكيل در عقد ازدو دارن

اشند و زن علي تي كه هر كدام از آنها اهليت انشاي عقد را دارا ب د، در صور لسويه وجود دار   .ا
اشد يا زن وكالت دهد  بنابران طرفين در حين عقد مي توانند شخص ديگري را خواه مرد ب

اج وي را كه تحت وال ن تا به نيابت و تصدي عقد ازدو يت او است به عهده بگيرد و هم چنا
د اشد يا زن تفاوت ندار اهليت تصرف، شرط قرار داده شده است. وكيل مرد ب   .صرف داشتن 

لت    مشروعيت وكا
است اجماع امت ثابت و مشروع گرديده  اهللا، سنت و    :وكالت ذريعه كتاب 

ئل من«: فرمايد خداوند متعال مي ال قا لي وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم ق هم كم لبثتم ؟ إ
احدا يأ تكم برزق منه ليتلطف واليشعرن بكم  زكي طعامĤ فل   .9»المدينة فلينظر ايها ا

يكديگر 310همان گونه  يم تا از  ا برانگيخت مدت خواب « سال آنان را خوبانديم، ايشان ر
ا  ايد؟ دسته مانده» در خواب«يكي از آنان گفت چه مدتي » خود را بپرسند اي گفتند روزي ي

ه ديگر گفتند بوده» در خواب«اي از روز  حصه دگارتان بهتر مي: ايم گرو داند كه چقدر در  پرور
نقره» يكي پيشنهاد كرد وگفت«ايد  خواب مانده د  سكه  اي را كه با خود داريد به كسي از افرا

رود و ببيند كدام يك  نه شهر كنيد تا ب ايشان غذاي » فروشنده«خود بدهيد و او را روا
ز آن بياوردتري پاك و طعام ا ا .  دارد، روزي  ا به خرچ دهد و هيچ كس ر د نهايت دقت ر اما باي

نسازد   .از حال شما آگاه 

                                                  
  .1377سيد سابق، همان اثر،  ص  -١١
ثر، ص -١٢ بدالعظيم بن بدوي، همان ا  .512ع

  . 112الشيخ االسالمي سيد اسعد، همان اثر،  ص -١٣

  .19سوره الكهف، آيه  -١٤
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اهللا«: از ابو رافع روايت است  ميمونته حالآل، وبني بها حالآل وكنت الرسول )ص(تزوج رسول 
ن)ص(پيامبر» بينهما ه خود برد و من  در غير احرام ميمونه را به ازدواج خود در آورد و به خا

ين آن دو بودم   .رابط ب
  .گرفت ها و اجراي حدود و غيره وكيل مي  براي گرفتن قرض)ص(و پيامبر

وكالت اجماع كرده ا مستحب بودن  ين كار نوعي از  مسلمانان برجايز بودن و حت اند، زيرا ا
ن قادر نيست كه كارهاي خود را به ر انسا ه اين سبب ه است، ب و تقوا  ر نيكي  يي تعاون ب  تنها

انجام دهد به هر حال نياز دارد كه شخص ديگري را وكيل خود قرار دهد تا به نيابت از او 
م دهد ا انجا ز . كارهايش ر ن جاي م دادن آن براي يك شخص مسلما زيرا هر كاري كه انجا

ا وكيل ديگران شود است، مي د، و ي   .تواند براي انجام آن وكيل بگير
ه  ري، وكيل ب م اموري كه وكيل ميدر قسمت امانت دا مانت است  شود و خرج مي انجا كند ا

ن «: اند  در مورد فرموده)ص(شود مگر در صورت تجاوز چنان چه پيامبر اما ضامن نمي الضما
تمن   .10دار ضمانتي نيست يعني بر امانت» علي مؤ 

  انواع وكالت
است، مقيد و محدود و يا مطلق وع  به دو ن اج    .وكالت در ازدو

   وكالت مقيد - 1

تواند  در وكالت مقيد وكيل صرف در محدوده صالحيت وكالت كه به آن سپرده شده، مي 
نمايد نمودن با زن معين و مشخص يا . عقد را منعقد  اج  هرگاه مردي شخصي را براي ازدو

به خود وكيل بگيرد ندازه مهر معين    .زني از خانواده معين و در بدل ا
د تعين مي كسي ين است كه وكيل موكل  كه شخص ديگري را وكيل خو يد، مورد توجه ا نما

درنظر بگيرد و منافع او را  اري كند و جانب مصلحت  د نكردن . يا موكله خود را ي مقيد و محدو
ين معنا است كه زن  لكه به ا و عقد كند، ب زني را براي ا ا نيست كه وكيل هر  ين معن به ا وكيل 

وكل خود عقد يه مناسب براي م ن، هم كفو را با مهر ا هم شا ين مالحظه ر  كند، و وكيل ا
به آن حكم مي د، چون آن چيزي كه عرف محل  ا  مدنظر گيرد و معتبر بدان كند حكم آن ر

يست در وكالت مقيد وكيل حق  يسته ن اعتماد برغير اين راي شا دارد كه شرط شده باشد، 
وكالت تجاوز كند مگر اين لفت ندارد از حدود معينه  اشد اش در جهت مصلحت موكل ب كه مخا

                                                  
 .513-512عبدالعظيم بن بدوي،  همان اثر،  ص  -١٥
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اشد  م داده ب و انجا ر و بهتر از همان زني كه . و كار بهتر را براي ا ن كه زن زيبات ا آ ولي وكيل ب
ين صورت  اشد با مهريه كمتر از مهر معين، در ا نموده ب تخاب  موكل معين كرده بود براي او ان
ر  يست موكل اگ وكل نبود، عقد نكاح صحيح و الزم ن اگر مخالفت وكيل در جهت مصلحت م

اگر نخواست آن را نمي ت آن را ميخواس وط به  پذيرد و  پذيرد و انعقاد صحت عقد نكاح من
  .11رضايت موكل است

است74ماده  نمي:  قانون مدني كشور نيز اين موضوع را چنين بيان كرده  تواند  وكيل 
رج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد   . عملي را كه خا

رج از حدود وكالت به مثابه ع زه موكل يا   تصرف خا وف به اجا ملي فضولي بوده و موق
اشد موكله او مي   .ب

لت مطلق- 2    وكا
امور موكل مي تي است كه شامل همه  ص . باشد وكال بل وكالت خا به » وكالت مقيد«در مقا

  . 12كار رفته است
د، بدون اين نماي ا در عقد ازدواج خود وكيل تعيين  كه  در وكالت مطلق مردي شخص ر

به عقد ز اشدوكالت را  ز مهر مقيد كرده ب با مهر معين و يا مقدار معين ا   .ن معين 
م ابو حنيفه باشد، اما وكل مرد  ري، مقيد نمي)رح(هرگاه م كند و هر زني را   اين وكالت را به ام

  .گردد خواه زن هم كفو مرد باشد يانه با هر اندازه مهري براي آن مرد عقد كند، عقد الزم مي
ز مهر مثل تعين كرده بود اگر وكيل براي موكل خود زن ر را بيش ا و و يا مه ركف  معيوب، غي
است بل اجرا،  و قا   .اين عقد صحيح  
تواند در صورت داشتن وكالت مطلق از خانواده خود يا   بايد متذكر شد كه وكيل نمي

نمايد كسي است زيرا مقتضي . كه تحت واليت او قرار دارد، انتخاب  اين راي فقهاي حنفيه 
و ناشناخته استتوكيل آن است يگانه  اج  ب   . 13 كه طرف ازدو

  : قانون مدني در باره چنين صراحت دارد72 ماده 2چنان چه حكم فقره 
ين  وكيل نمي- 1 به عقد نكاح خود درآورد مگر ا د موكله خود را  وكالت به آن  توان كه درعقد 

 .  14تصريح شده باشد

                                                  

ثر، ص   -١٦ تر سيد سابق،  همان ا  .1380داك

جعفر -١٧ ترمحمد  يف داك تال گرودي ) جعفري(ترمينولوژي حقوق،      753،  ص 1381لن

  .11 4يد اسعد،  همان اثر،  صالشيخ االسالمي س -١٨
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  حكم وكالت
توانند آن را فسخ كنند   موكل و وكيل ميوكالت عقد جايز بوده و هريك از طرفين يعني

ين است با وجود ا اجازه هر دو طرف شرط  م آن  كه  زيرا وكالت عقد مساعدت بوده و براي انجا
زل وكيل ديده و مي وكل مصلحت خود را در ع د  غالباً م خواهد شخص ديگري را وكيل خو

به اجراي امري كه در آن انتخاب  رغ نشود سازد، بعضي اوقات ممكن است وكيل  گرديده فا
دو ضرر مي لي كه در اين صورت براي هر  و ابن ماجه از پيغمبر باشد، در حا  )ص(كه احمد 

  .»الضرروالضرار«: اند روايت كرده
ين رفتن اهليت يكي از آنها مانند جنون و  يكي از طرفين، از ب عقد وكالت در حالت فوت 

وكل كه براي آن وكيل گرفته از  تي كه ملك م اش توسط فروش يا وقف  ملكيتيا در صور
  .15گردد خارج شود، عقد وكالت فسخ مي

ر و معبر موكل است و نسبت به حقوق عقد هيچ  به عنوان سفي اج  چون وكيل در عقد ازدو
ين. ضمانت ندارد نه به  مگر ا به عنوان ضامن خواهد بود  كه متكفل آن گردد در اين صورت 
  .اعتبار وكيل

زن تعين گ ز طرف زن مجاز  رديده نمي وكيلي كه از جانب  بگيرد مگر ا ا  تواند مهر او ر
ر دختر ا جد، مه و  باشد، چه به صراحت و چه به داللت، مثال پدر ي بگيرند و ا خود را تحويل 

ين حال به علت عرف و عادات جاري  به آن خود داري و سكوت اختيار كند در ا هم از مطال
رفته دختران را تحويل گ پدران مهر  د، از ذ كه   .گردد مه مرد ساقط ميان

  فصل چهارم 

  شروط لزوم عقد نكاح  
و يا افرادي كه ضرر عقد  ز زوجين  م ا است كه هيچ كدا معناي لزوم عقد عبارت از آن 

اشند، مراد از شروط لزوم  متوجه آنها مي م عقد، حق فسخ نداشته ب ز اتمام انجا شود پس ا
رگاه عقد تحقق پيدا كند، هيچ كس حق  ندارد آن را فسخ نمايد زيرا هيچ شروطي است كه ه

است و فسخ آن جايز   .يك از شروط و يا يكي از آنها به عمل نيايد، عقد غير الزم 

                                                  
  .72، ماده )2( قانون مدني افغانستان، جلد اول، فقره -19

ترجمه  -٢٠ ري(نصيراحمد حارث : احكام فقهي براي زن مسلمان ،    .308، ص )ياد گا
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است كه جز با لزوم آن   تشريح آن براي مقاصدي  اساساً عقد ازدواج بايد الزم باشد، زيرا 
  .وجود پيدا نخواهد كرد

اج لزوم پيدا كند   :براي اين كه عقد ازدو
   كفو باشد؛  بايد هم- 1
پدري« مهر زن نبايد از مهر مثل وي - 2 و» اقوام  باشد؛    كمتر 
اج را غير الزم مي- 3   .گرداند  فريب در عقد، ازدو

  :پردازيم بناء به توضيح و تفصيل موضوع مي

   هم كفو- 1
تي تحقق پيدا مي اي  اين حالت در صور اج مردي دار ا به عقد ازدو كند كه زن شخصاً خود ر

لغ و رشيد«قوقي اهليت كامل ح درآورد و كفو وي نباشد، عقد ازدواج لزوم پيدا » عاقل، با
ين حال . نخواهد كرد ين ازدواج رضايت نداده باشد، در ا ولي عاصبه ا به خصوص وقتي كه 

حق اعتراض و فسخ را خواهد داشت زيرا كفائت حق مشترك بين زن و ولي او بوده در اين 
ن محفوظ ميمورد حق زن ساقط ساخته شده، اما  ني ثابت  حق ولي آ ين حق تا زما اشد و ا ب

  .16است كه زن فرزندي را به دنيا نياورده و يا حامله نباشد
به حساب  چون كفائت از جمله شروط لزوم عقد ازدواج و هم از جمله شروط صحت آن 

 .آيد مي

است تا بدانيم كه كفائت چيست؟  پس الزم 

  تعريف كفائت 
به معناي مس و مثل ) مساوي(مثالً فالني هم كفو . اوات و مماثلت استكفائت در لغت  ا او  ب

ن  زل خواهد شد و موجبات دوري ميا اشد حيات زوجيت متزل لي ب رخل او است اگر در اين ام
  .زوجين را فراهم خواهد ساخت

و زن صالحه شده نمي اسق كف و تقوا است و شخص ف تواند  كفائت در ديانت يعني در صالح 
است كهچنان چه در اين با يفه و ابويوسف: ره صاحب هدايه آورده  ول ابوحن  نيز بر همين )رح(ق

  .   باشد راي مي

                                                  
ـوري اسـت كـه نزديكـي ايـشان                   -٢١ ان ذك ـصبه جمـع عاصـب اسـت و مقـصود از آن نزديـك ـوي، ع  ولي عاصب از لحـاظ معنـاي لغ

  .پدر، جد، پسرو پسرپسر: به شخص به وسيله نزديكان آنها مانند
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ز دنائت » صالح و تقوا«بنابران  يشتر ا از برترين مفاخر است، زن به خاطر فسق شوهر ب
  .كند نسب شوهرش عار و ننگ مي

امور آخرت ب: گويد  مي)رح(محمد و دين از  ار ندارد،  م دنيا در كفائت ديانت اعتب وده، احكا
د، مگر آن روي آن بنا نمي رگاه درحالت سكران و بيهوشي  گرد تمسخر قرار گيرد، ه كه مورد 

ا او بازي كنند، چنين عمل او را سخيف و بي اطفال ب   . سازد ارزش مي به بازار برآمده و 
ن اين است كه شوهر ز آ به معناي مثل و مساوي بوده و مقصد ا و درلغت  يگر كف باره د  به ع

اشد اخالقي و مال با زن خود برابر ب اجتماعي، علمي،    .در سطح 
اجتماعي و  ر به مقام  نمايد خانواده دخت دختري خواستگاري  ز  تي مردي ا وق بدون شك 

لي را بر منزلت علمي ترجيح  مالي او مي نگرند و در عصر حاضر تعداد زياد مردم توانايي ما
ا مقام اجتماعي مي مي و آن ر تي دارددانند، ام دهند  اسالم در اين مورد نظر كامالً متفاو بن . ا  ا

ني نباشد حق دارد كه با هر زن مسلمان كه زانيه : گويد حزم مي هرمردي مسلمان كه زا
و مي و مرد فاسق كه به نهايت فسق  نباشد ازدواج نمايد  د،  اسالم همه برادران د كه اهل  فرماي

ن فاسق است كه ني نيست كفو زن مسلما اما زا نموده كه حجت رسيده  اضافه   زانيه نباشد، و 
تعال است كه مي نما «: فرمايد قول خداوند م لما جز اين نيست كه : ترجمه. »ؤمنون اخوةا

د يكديگران  .17مسلمانان برادر 

يل كفائت   نظري برمسا

شوند مانند كافاه او  كفائت به معناي هم شان بودن زن و شوهركه برابر و سيال گفته مي
بن ثابت استساواه، يك مصرع ش وروح القدس ليس له «: اعر مشهور در باره رسالت حان 

ء اخالص نيز » كفا ين معنا استعمال شده اما در اصطالح ) كفوآ(در قران كريم در سوره  در ا
است كه مفهوم آن ة ادني«: فقها كفائت يك ويژگي خاص  لمرا ة اوكون ا لمرا رجل ل » مساواة ال

 باري  وبند د از آن و مقصد آن است كه جوان موجب بيمرد برابر و سيال زن باشد و يا بلن
لفي كه . نشود ين موضوع آشكار نشده ولي از سلسله روايات مخت گرچه در قران كريم ذكر ا

يم در آيه  در مورد نقل شده هويدا است » ياايها الناس انا خلقناكم«در سبب  نزول قران كر
به مساله كفائت نازل شده ا بطه    .ستكه اين آيت در را

                                                  
ــي  -٢٢ ــه فارس ــدوري، ترجم ــدوري،  مؤلــف  :  شــرح ق ــي   : التــسهيل الــضروري بمــسائل الق ــق  الهــي البيرون ــي محمــد عاش مفت

  .370استاد غالم الدين،  ص: مترجم
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نطفه: فرمايد  روايت شده مي)رض(همچنان از عايشه  رشته براي  ار  هاي خوب را  هاي خود بسي
ء«: انتخاب كرده همراي سيال خود نكاح كنيد الكفا نكحوا ا نطفكم وا   .»تخيروا ل

  : فرمايد  مي)ص( روايت است كه رسول اهللا)رض(و از حضرت جابرمغربي
ز دارقط د، ا نكاح داده شو و به  نساء اال «: ني روايت شده است كهزن براي كف نكحوا ل الت

  »  االكفاء
اركفائت را در    :اند  چيز تعيين كرده9فقهاء اعتب

   نسب و فاميل؛- 1
   حريت آزادي؛- 2
ني فاميلي؛- 3    اسالم  يعني مسلما
   ديانت و تقوا؛- 4
اميلي؛- 5    عزت وشرافت ف
دگي؛- 6    مال و حالت زن
ر؛- 7 وكا    كسب 
   پاك بودن از عيوب؛ و- 8
 . 18 عقل- 9

  اعتبار كفائت 

اعتبار  ها، كفائت مي كفائت از جانب مردها اعتبار دارد نه از جانب زن اشد،  تواند حق ولي ب
روي نسب داده مي   .شود كفائت از 

يفه به يك قول از امام احمد)رح( و امام شافعي)رح(به نزد امام ابوحن  سيال شدن )رح( مطابق 
كه قريشي سيال غير قريشي و عربي از عجمي شده  ندر نسب نيز اعتبار داده شده هدف اي

  .تواند نمي
احناف و همچنان سفيان )رح(امام مالك و رازي در   ابو الحسن كروخي، ابوبكر جصاص 

  .ثوري، عالمه ابن حزم و عموم فقها قايل كفائت در نسب نيستند
ني يل كفائت در نسب هستند تمام جهان را از لحاظ نسب به سه در و كسا جه تقسيم كه قا

  .   اند كرده

                                                  
مؤلف  -٢٣ يل فقهي معاصر،  حماني، مترجم: مسا سيف اهللا ر  .274الم يحي حليم،  ص مولوي غ: خالد 



 

 

  

197  

����  
  شروط عقد نكاح

نه مي  قريش، يعني همه عرب- 1 رسد يك درجه  هاي كه سلسله نسب آنها به نضر ابن كنا
اهللا ز آنها به خاطري بهتراند كه اقرباي رسول  ني هاشم از لحاظ فضيلت ا  )ص(هستند، گرچه ب

د و از خاندان آن حضرت دختر ام گلثوم. ان اهللا وجه  حضرت  به )رض(چنانچه حضرت علي كرم 
لكه عدوي بودند  به نكاح داد، در حالي)رض(عمر نها هاشمي نبودند ب   .كه آ
باقي همة عرب در درجه - 2 ه از قريش  يگراند  دومعالو ن خود سيال يك د . اند كه درميا

ند  يل عرب شده نمي) مصنف هدايه(بعضي فقها مان بن  فرموده كه آنها سيال قبا توانند ولي ا
بن هشام و غي ين فرق را قبول نمينجيم مصري و ا ند ره محققين ا   .كن

ند، كه - 3 ين خود سيال هست و در ب ر از اعراب در درجه سوم قرار دارد   همه دنياي عجم غي
لي«فقها آن را به    . 19كنند ياد مي» نام موا

م احمد ول از اما ته )رح(و ق است كه در روايتي از او گف امناسب  به خاطري ن  در اين رابطه 
ا ندان سي و روايت است كه عموم قريش سيال شده  در خا اعتبار نيست و نيز از ا ل شدن مورد 
هاشم شده نمي اء همه اعراب در ميان خود و همة عجم در ميان خود سيال  بني  توانند، بن

  .يك ديگراند
شود چنين روشني  و كاساني هم باالي سيال شدن كه به كدام چيزها اعتبارداده مي

است   :انداخته 
اكفاء بعض)ص(ل النبيواالصل فيه قو(  ين رابطه اصل فرموده آن )  قريش بعضهم  و در ا

است كه يه وسلم  ا : حضرت صلي اهللا عل د و اين روايت ر ك ديگران ين خود سيال ي قريش در ب
ركرده احناف ذك   .اند به صفت عام مشايخ 

ن الكا ك نوع حقوق م ين است كه به ذريعه نكاح براي مرد ي ا استدالل بر ا ه و امام سرخسي ر
يه وسلم  حاصل مي اهللا عل امبر صلي  ك قسم تحقير است، به همين سبب پي و باالي زن ي شود 
ر » النكاح رق فلينظراحدكم عين بضع كريمته«: اند فرموده چون به نكاح دادن دختر و خواه

م است و حرا ر كفو تحقير و سبكي آنها بوده  يه وسلم فرموده. به غي اهللا عل ر صلي  : اند پيامب
اساس كفائت در نسب توجه شود» ان ان يذل نفسهليس االنس« نكاح به    . 20در وقت 

                                                  
ــي   : مــوالي -٢٤ ــد م ــاد از راه اســارت پدي ـه در جه ــي   بردگــان كـ ــان م ــد چــون آزاد ش ــي   آمدن ــده م ــوالي خوان ــد م ــدند،  كردن ش

ـوالي گوينــد     ـم م ـه راه ـشاوندان و ورث ـنجم، تهــران،         . خوي ـرودي، جلـد پ ـري لنگ ـوق، محمـد جعفــر جعف ـوژي حق سوط درترمنول مـب
 .1378، سال 3552:ص

  .292 و 289هللا رحماني،  همان اثر،  ص خالد سيف ا -٢٥
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ارتباط دارد  ه كدام يك از طرفين عقد    شرط كفائت ب
اج نسبت به زوج - 1 ت درعقد ازدو احيه مرد شرط گرفته شده و بس، كفائ ز ن  كفائت فقط ا

و  احيه زن و اولياي ا نه نسبت به زوجه، عدم كفائت فقط از ن ر بوده  موجب عاراست قابل اعتبا
د زيرا مرد مي در حالي لي ندار اشكا ا طالق داد كه براي مرد و خانواده وي  ا تواند ب ن زن خود ر

  :از اين جهت خالص كند
اشد- 2 اقل بايد هم كفو با زن ب تسلط دارد و مرد حد    .   مرد به زن 
م و منزلت باشد زن در هر درجه- 3 اشد سربلند خواهد شد  اگر مرد صاحب مقا در . اي كه ب
لي ندي مقام زن، غير كف حا   :تواند بر طرف كند و شوهرش را نميكه بل

  .اما كفائت از طرف زن فقط در دو صورت شرط شده است
كه فاقد اهليت و يا داراي اهليت ناقص بوده و به سوء اختيار شهرت    هرگاه با شخصي- 1

نمايد بايد زن با او هم كفو باشد اج    .دارد، ازدو
ا وكالت دكه   در صورتي- 2 ا انتخاب مرد داراي اهليت كامل، شخص ر هد تا براي وي زني ر
  .شرط نفاذ بايد در كفائت رعايت شودكند، 

  كفائت حق كيست 
يي ثابت  به نظر جمهور فقها كفائت حق زوجه و اوليا او است و براي هركدام آنها به تنها

ين حق را ساقط) زوجه ياولي( شود زيرا يكي از آن دو  مي  كنند، براي دومي محفوظ اگر ا
تي ند، در صور باشد حق كفائت مخصوص به اقرب مي خواهد ما ر . باشد كه اولياي متعدد  اگ

اشد و در يك درجه مساوي قرار داشته باشند حق كفائت براي يك يك آنها  اولياي متعدد ب
يفه. ثابت است به: گويند  مي)رح( و محمد)رح(امام ابوحن به مثا  رضايت همه رضايت بعضي از آنها 

ذ دانسته مي ين آنها عقد ناف نظر ب است و در صورت اتفاق  د  آنها  ز حق خو شود زيرا آنها ا
  . اند گذشته

ام احمد. اين حق تنها براي اوليايي است كه واليت مالي دارند: گويند شافعيه مي  )رح(ام
تي: گفته است ين حق براي همه اولياي نزديك و دور بوده در صور آنها راضي كه هرفرد از  ا

احمد. نباشند حق فسخ نكاح را دارد  آمده كه كفائت حق شرعي )رح(و در روايتي ديگر از امام 
ني ساقط نمي ني است و كفائت دي   .شود مبني بركفائت دي
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  مهرالمثل
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن «: فرمايد خداوند متعال درباره مهر مثل چنين مي

و : ترجمه. 21»وه هنياء مريئالكم عن شئ منه نفسا فكل ه آنها بپردازيد با خوشي  ا ب مهر زنان ر
د  خشيد پس آن را بخوري زي از آن را به شما ب اگر آنها به رضايت خويش چي ه و  بدون اكرا

  .  حالل و خوشگوار است و گناهي ندارد
ين است كه بعضي از عوام الناس مهر يك زن را  مهر حق مسلم زن است اما كار ناپسند ا

ر قرار مي ر  در برابر زن ديگ ا به نكاح خود درآورده در براب ا دختر شخصي ر دهد، يعني خواهر ي
ين دو زن را به زاويه  آن خواهر يا دخترخود را به نكاح همان شخص قرار مي دهد و مهر ا

  . سپارد نسيان مي
نام بدله تعبير مي وع ازدواج را به  ند و جرم بزرگي را مرتكب مي اين ن  اما علماي .شوند كن

دختران ذكر شده، مهر تعيين مي اج براي هريك از  و نكاح  فقهي عمال در وقت عقد ازدو كنند 
  . 22كنند هر يك را در برابر مهر مثل و مسما در چوكات شريعت عقد مي

  تعريف 
زني  مهرالمثل عبارت از مهري است كه زن استحقاق دريافت آن را پيدا مي انند مهر  كند، م

ن اج از نظر سن، زيبايي، مال، عقل، دين، دوشيزگيكه در حين ا ، »بكارت«عقاد عقد ازدو
تي ديده  عفت،  بيوه ن شان تفاو و زمان در ميا و ادب، خواص، شهر و منطقه و عصر  گي، علم 

ين صفات تعيين مي. نشود وجه به ا ين صفات در مقدار مهر موثر  مهر و مقدار آن با ت د و ا گرد
است، در مهر المثل خويشاوندان  در مور)رح(است، امام احمد و ) عصبه(د مهرالمثل گفته 

ر مي) ذوي االرحام ( تي كه در خويشاوندان قابل اعتبا اشد، در صور اش زني نباشد كه متصف  ب
نه لمثل زن بيگا ند خانوادة پدرش درنظر  به صفات او باشد براي تعيين مهرا اي از خانوادة مان

  .23شود گرفته مي
ز اشد) اش اقوام پدري( امثال وي، اما مهر زن نبايد ا   .كمتر ب

  
  

                                                  

چهارم، آيه -٢٦ پاره  كريم،    .4 قرآن

 .61 و60محمد عطايي مولوي سيد فيض، آئيبه نكاح و طالق از ديدگاه اسالم، ص  -٢٧

ثر، ص -٢٨ تور سيدسابق، همان ا  .1406 دك
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  موارد وجوب مهرالمثل 
  :گردد مهرالمثل در حاالت ذيل واجب مي

اگر -   به مهر را بعد از عقد دارد اما  امي از مهر برده نشود، زن حق مطال  هرگاه در عقد ن
دخول . كند زوج درخواست را نپذيرفت قاضي حكم به پرداخت مهرالمثل مي بعد از  اگر  د و  مر

لمثل واجب مي   .گردد بميرد مهرا
ين -  به ندادن مهر توافق كنند و سپس دخول صورت گيرد، در ا ين  تي كه طرف  در صور

  .شود حالت مهرالمثل واجب مي
پرنده :  هرگاه مهر از جمله اشياي باشد كه از نظر شرع صالحيت آن را نداشته باشد مانند- 

ا، و اموالي مانند خمر   . و خنزير و مال مجهولدر هوا، ماهي در دري
به -  به وسيله شاهد ثابت نشود، زن مدعي  باشد و  تي كه ميزان مهر مسما مورد اختالف   وق

  .بيشتر مهر و مردكمتر را تقاضا كند
اج -  لمثل را در عقد ازدو به مرض موت بيشتر از مقدار معين مهرا  در صورتي كه زوج 

د ي   .     24تعيين نما
يفه است به روايت)رح(امام ابوحن د و گفته  ز زائده بن ابي اوفي استدالل كر وعبيده ا :  از اب

به روي زوجين بسته شود و پرده خلفاي راشدين حكم كرده تي كه دروازه  ها هم  اند در صور
  .گردد آويزان وكشيده گردد مهر واجب مي

اختيار شوهر قرار  در  د را  ز طرف زن حاصل و شخص خو يم كامل ا ين صورت تسل زيرا در ا
است، مهر ثابت مي. استداده  دل همين كار  ين حالت مهر عوض و ب   . گردد در ا

نموده)رح(، مالك)رح(شافعي وقتي همه مهر : اند  و داود در اين باره مخالفت شان را ابراز 
دخول و همبستري كامل صورت گيرد و با وجود خلوت صحيحه بدون  واجب مي گردد كه 

ري نصف مهر واجب مي استدالل نمودهو آية كر. شود همبست در مورد    :اند يمه را 
ز آن: ترجمه ن را پيش ا رگاه زنا د نصف مهره ه نموديد باي ا آنان همبستر شويد طالق  اي  كه ب

ان برخود فرض كرده   . 25ايد به او شان بپردازيد را كه براي آن
زمينه صراحت دارد104ماده  ين    : قانون مدني كشور نيز در ا

                                                  
ثر، ص  -٢٩ ، همان ا سعد  .132الشيخ االسالمي سيد ا

تور سيد سابق، همان ا -٣٠ ، ص دك  .1404ثر
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ر تعيين مهر را ب زني ر او تسميه نشده باشد، ميكه اختيا بعد  ه زوج تفويض نموده و مه تواند 
نمايد زوج مكلف است او را معين كند در صورت  دخول تعيين مهر را مطالبه  بل از  از عقد و ق

لمثل را از محكمه باصالحيت مطالبه بدارد امتناع، زوجه مي   . 26تواند تعيين مهرا
ز  ا يكي ا است پيش از تذكر در باره مهريه زن كه حكمت و ي ن در اسالم  علل جايز بودن آ

بطه عقدي و حلقه همبستري  ول بودنش در اعصار گذشته استحكام را و متدا ثبوت معمول 
لسفه آن. است زنان، و زن و ف رعهده  نه ب است و  تصادي  كه برعهده مرد  ها روي مشكالت اق

د نداشته و تربيت اوالد، درآمدي مانند مر به خانه داري  و اشغال  اند و باالخره همين  مزاج 
است رفته    . 27معنا در شرع مورد تاييد قرار گ

  فريب در عقد 

يل خدعه آميز قولي يا فعلي است كه شخص : تعريف فريب عبارت از به كار بردن وسا
نعقاد عقد ازدواج مي به ا رفته و حاضر  ن قرار گ بل تحت تاثير آ ين  مقا اگر ا به نحوي  گردد 

ربرده نمي   .گرديد ت وي در انعقاد عقد حاصل نميشد رضاي وسايل به كا
به عباره ديگر فريب عبارت از استعمال مكر و نيرنگ است كه داراي وجود خارجي و 

يل فريبنده مي ين وسا بل توسط ا   .شود ظاهري بوده،  شخص مقا
ا نشان مي و فريب ر ين خطا  ك ب بطه نزدي د اثري  دهد زيرا فريب نمي اين تعريف يك را توان

بل نشده باشد، باعث داشته باشد فر يب تا وقتي كه باعث ايجاد يك خطا در ذهن جانب مقا
  .گردد معيوب ساختن رضايت مي

يط ذيل در آن وجود  پس براي اين كه به حيث يك عيب رضايت شناخته شود بايد شرا
اشد   . داشته ب

  شروط فريب 
انعقاد ع- 1 اگر  فريب بايد داراي موثريت قاطع باشد يعني فريب به اندازه در  اشد،  قد موثر ب

د نمي بل به هيچ صورت حاضر به انعقاد عقد ازدواج  اين فريب وجو داشت طرف مقا
  .گرديد نمي

                                                  
ي افغانستان،  جلد اول،  ماده  -٣١ انون مدن  .104ق

،  ص )حضرت آيات اهللا (مشكيني  -٣٢ سالم ر ا  .74، ازدواج د
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ول باشد- 2  بل قب لغه نيز .  فريب بايد توسط عرف و عادات جامعه قا ين نوع فريب را مبا ا
بل تحمل است، گويند   . و توسط عرف و عادات مردم قا
ر: مثال ت، لياقت و شايستگي شخصي ديگر در امور محوله شخصي درقسمت زيبايي، مها

د  آميز و از حد بيشتر تعريف و توصيف مي نسبتاً مبالغه نماي بل را مجذوب  كند تا شخص مقا
  . 28تواند كه اين نوع فريب باعث فسخ عقد شده نمي

  عواقب فريب 

است م اقع نشان دادن واقعيت  و عبارت از غير و زننده عقد ازدواج  ثال چون فريب برهم 
ن  طرفين خود را به گونه اي معرفي كنند كه موجب رغبت و تعريف زياده از حد شود، سن شا

د  ا دوشيزه معرفي نمايد، درچنين موار ن داده شود فرد چادر نشين باشد اما خود ر كمتر نشا
اج پديد مي   .آيد حق فسخ ازدو

قعيت استوار بوده، اعتماد و اطمينان بر وا به روي   نيز مطالبه به انتفاي زيرا اساس ازدواج 
است پس اين امرمانع آن نيست كه طرفين از حق خود صرف نظركرده و به وضع . موضوع 

ا ادامه دهند   .جديد راضي شوند و زندگي ر
و يا  لغه  ه ازدواج مبا م در اموري مربوط ب ر بايد گفت كه زوجين نبايد هيچ كدا در نهايت ام

ا شوهر ادعاي غير واقع كنند، زيرا در صورت اثبات و ي ر، الزم است زن  ) ولي ( كذب عقد غي
ازدواج را خواهند داشت  .او حق فسخ عقد 

  مويدات فريب 
از آن مويدات چون فسخ عقد و  ثبوت فريب به دوش شخص فريب خورده مي بعد  باشد كه 

تقاضاي جانب فريب آن و از طرف ديگر چون فريب يك جرم . گيرد خورده صورت مي هم به 
ه ب نموده مي ر فسخ عقد؛ شخص فريببوده، عالو ه را نيز  ا  خورده تقاضاي جبران خسار تواند ام

نه بطالن آن زيرا جانب فريب فريب باعث فسخ عقد شده مي د  خورده مي تواند  تواند از حق خو
تقاضاي فريب خورده  .منصرف شود انع  و توليد عقد م د خاطرنشان ساخت كه حفظ  اما باي

ن   . تواند ميجهت حصول جبران خساره شده 
  
  

                                                  
ائمي (  -٣٣ تشكيل خانواده در اسالم، ص ) ق  .107داكتر علي،  
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  شروط عقد نكاح

در ازدواج   اشتراط خيار 
به  به اتفاق فقهاي اسالمي خيار شرط در عقد ازدواج ثابت نمي ين عقد  گردد زيرا ا

ا آن منافات دارد و اساساً  منظورحليت تمتع در حال است و طبيعي است كه خيار شرط ب
ز رويت و ين و پس ا يست چون عقد ازدواج پس از رضايت طرف ين امر ن ه ا و نيازي ب  تفكر 

م از متعاقدين صورت مي ز  معرفت هركدا ر موجب فسخ عقد بعد ا ه برثبوت خيا گيرد، عالو
ن بزرگي را متحمل مي ين مورد زن زيا بعد  انجام عقد خواهد شد و در ا اگر  به خصوص  شود 

و . از دخول باشد د  نظر دارن اختالف  د خيار شرط،  روي فسا ا وجود اتفاق علماي مذاهب  ب
اسد است براي اينعقد : گويند مي ه اين شرط، ف يست  مقرون ب زگار ن اج با مهلت سا كه ازدو

و يكي  پس فسخ را هم قبول نمي اج كردند  اگر زن و مردي با هم ازدو كند همچنين معتقداند 
شود، زيرا اصل كلي درعقد ازدواج  از آن دو؛ ديگري را نديده باشند خيار رويت هم ثابت نمي

زخيار عيب ثابت   آن را غيرالزم ميلزوم است و ثبوت خيار رويت اج ني گرداند، درعقد ازدو
اشد نمي ا از عيب شرط گذاشته ب و يا يكي از آن دو سالمت ديگري ر اگر هر دو    .شود ولو 

ين  احناف مي لغا االثر اما از طرف آنها براي زوجه ا ين عقد صحيح است و شرط م گويند ا
ا قايل شده اگ حق ر ا به قاضي و وضوع ر ر اند كه م ا فسخ كند، چنان چه در شوه ذارد تا عقد ر

نع تحقق غرض ازدواج  بد كه ما تي كه در زن عيبي بيا ا در صور ا مشاهده كند، ام اگر عيوبي ر
است زيرا مرد مي ين حق را نداده  له طالق خود را خالص كند باشد، ا   .تواند به وسي
در  چون حنفيه بنابر اصلي كه دارند مي و در . عقد ازدواج نداردگويند شروط فاسد تاثيري 

و عقد صحيح خواهد بود لغا  تي شرط م   . 29چنين صور
ر بلوغ گويند و اين خيار را خيا ز بلوغ حق فسخ را خواهد داشت  . اگر زوج صغير باشد پس ا
فاقه نامند ين خيار را خيار ا اشد پس از افاقه حق فسخ را دارد و ا تي كه مجنون ب   .و در صور

  نتيجه
ن نظر متوجه شويم در ميوقتي بر آنچه مورد  ا امعا رفت ب نظر  بحث قرار گ ز  يابيم كه ا

و  ر گردانيده، هيچ آيين  نكاح استوا بط مشروع ميان زن و مرد را عقد  اسالم تنها ادامه روا
ا  نكاح موسسه فاميل را ب ين راه منهمك نبوده، عقد  تعاليم اسالمي در ا آيديالوژي موافق با 

و تنظيم مي نكاح و امتزاج زن . دنماي حقوق آن ايجاد  وم تشكيل عايله مستند به عقد  زيرا مفه

                                                  
همان اثر،  ص،  -٣٤  .  47- 46الشيخ السالمي سيد اسعد، 
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ن را جرم تلقي   نكاح ناممكن و بلكه غير مشروع  و حتا آ و مرد و پيوند حقوقي آن بدون 
  .كند مي

لكه در عين حال موسسه اجتماعي و  بناء نكاح تنها يك موسسه پايدار حقوقي نبوده ب
و دين باال اخالقي نيز مي اشد كه عادات  استب ا داشته  ن نكاح . ي نكاح موثريت خود ر همچنا

ا  آميخته باعشق و محبت متقابله را نمي يشتر ارتباط ب توان در ترازوي ماديت سنجيد زيرا ب
  .معنويت دارد

نه ساز آرامش و آسايش زن و مرد است كه بر اساس  نكاح عامل ادامه نسل بشري و زمي
آغاز مي ني، همكاري و دلسوزي    .ددگر عشق، مهربا

  مأخذ

  . قرآن كريم- 1
ف-2 حديث شري  .  
چهارم-3 حوال شخصيه، عبدالرحمن الجزيري، جلد  هب االربعه، قسم ا   .      الفقه علي المذا
ول، -4 ه، جلد ا سعد، احوال شخصي تهران 1371 اشيخ االسالمي سيد ا  ،.  
ترجمه-5 يروني،    .1384استاد غالم الدين، :  شرح قدوري، مفتي محمد عاشق الهي الب
كرمرغيناني، ترجمه- 6 ن ابي ب ن ابوالحسن علي ب هاندي ، شيخ االسالم بر مل المتن بدايه ه حا ي :  هداي يران ميرمحمد حسين ا

زبان فارسي، جلدسوم  سمبهلي، به  شريعت اهللا  مولوي    .و 

7- ، راسالم زدواج د حضرت آيت اهللا، ا ني،  مشكي   .، تهران1366 
ر وهبه -8 ، دكتو خانواده در جهان معاصر جمه فقه  تر يمي(عبدالعزيز : الزحيلي،  تهران1385) سل  ،.  
ترجمه-9 سابق،  ، داكترسيد  تورمحمود ابراهيمي، جلدسوم، :  فقه السنه   .1371دك
م- 10 ه الزحيلي، جلدنه ر وهب تو ، دك وادلته   . الفقه االسالمي 
جمه- 11 م بن بدوي، تر ه از قرآن و سنت، عبدالعظي محمدي، :  مختصرفق   .1383عبداهللا 
ترجمه حالل- 12 يوسف قرضاوي،  ر  تو ، دك حرام ، :  و  حسن زاده   .1385ابوبكر 
انون مدني افغانستان، جلد اول- 13   . ق
ترمحمد جعفر - 14 نولوژي حقوق، داك گرودي، سال ) جعفري( ترمي   .1381لن
جمه- 15 تر ، ابراهيم محمد الجمل،  ري، ) حادث(نصيراحمد :  احكام فقهي براي زن مسلمان ادگا   .1382ي
يل ف- 16 مولوي غالم يحي حليم مسا ترجمه  ، خالد سيف اهللا رحماني،    .قهي معاصر
ي - 17 حركت انقالب اسالم سالم، كميته فرهنگي  زديد گاه ا مولوي سيد فيض آيينه نكاح وطالق ا  محمد عطايي 

  .1371افغانستان، 
تهران- 18 سالم،  ه در ا خانواد ي تشكيل  ترعل ابمي، داك   . ق
معين، - 19 محمد  تهران1382 فرهنگ فارسي داكتر   ،.  
يخ التشريح االسالمي، الشيخ محمد الخضري بك، ترجمه- 20 حمد سيد ايشان :  تار ندوي ابوا   . 1383): تحسين(پوه
تفسيرموالنا محمودحسن- 21 جمه و  تر ندي(  تفسيركابلي،  زدهم، )ديوب يا تهران1385، جلد اول، چاپ   ،.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  محمدرفيع عمري 

 
 

 

 

 

 

  مقدمه

ر مكلفيتعقد نكاح بر ر ساي ين   مالي نيز مي ها، سبب مكلفيت اي مرد در كنا گردد كه مرد ا
و ازدواج بايد به همسرش بپردازد لي را پس از عقد نكاح    . مكلفيت ما
است لي از نظر شريعت و فقه اسالمي، مهر و نفقه  به چگونگي . اين مكلفيت ما مقاله  ين  در ا

لي زوج در برابر زوجه، پرداخته ش به اصول فقه و قانون مدني  ده است، و بنامكلفيت ما
است لي به بررسي گرفته شده  ين مكلفيت ما   .افغانستان، ا

  مهر: بخش نخست

ه نام ن قرآن ب ا«، »فريضه«، »اجر«، »نحله» «صدقه«و يا » صداق«هاي  مهر كه در زبا » حب
لي است كه به موجب عقد ازدو» نكاح«و» عقدوعاليق« ا ناميده شده عبارت از م د نيز  اج، مر

  .گردد ملزم به دادن آن به زوجه مي
ندارد اشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي  . الزام مربوط به پرداخت مهر توسط شوهر ن

ين حق مهر نباشد تكه زن مس از همين سبب سكوت دو طرف در عقد، و حتا توافق بر ا
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ز بين ببرد نمي  د را در اين زمينه ا  1080ون مدني ايران در ماده  كه قان چنان. تواند تكليف مر
ين گذاشته است اسالم، معين . اندازه مهر را به تراضي طرف به اتفاق علماي  اعالي مهر  حد 
  .نيست و درحداقل مهر ميان فقها اختالف است

وحنيفه ز ده درهم   حداقل مهر را ده درهم مي)رح(مذهب امام اب به كمتر ا اگر توافق  داند 
استشده باشد زوج مكلف به پرداخ يفه. ت ده درهم  م ابوحن يل اما  حديث شريف است )رح(دل

و نيز قياس به نصاب حد سرقه شده است كه در كمتر از ده » مهركمتر ازده درهم نيست«
ول ) رح(گيرد و مذهب امام ابوحنيفه درهم قطع يد صورت نمي در جهان بيشتر معمول و متدا

لكي حداقل مهر را معين نمي. است ندد مذهب شافعي و ما   .ان
ن درحصه تعيين حداقل مهر بحث نشده و از مهر مسما و مهر مثل  در قانون مدني افغانستا

د به آن در كشور ما زوجين مي توانند به مهر كمتر از ده درهم  تذكر به عمل آمده كه با استنا
م  دوم محكا ول قانون مدني كشور، مذهب حنفي مرجع  نمايند برحسب فقرة دوم ماده ا توافق 

رسد كه در صورت توافق به  و چنين به نظر مي. باشد در صورت عدم و جود قانون ميو قضا 
يمت آن الزم مي بل  مهر كمتر از ده درهم همان ده درهم و يا ق گردد و در مذهب حنفي قا

است و ساير موضوعات مربوط به احوال شخصيه مذهب تشيع در . تطبيق  در موضوع مهر 
فغانستان131ماده  است قانون اساسي ا به عمل آمده    :  چنين تذكر 

  :گويد  قانون اساسي افغانستان مي131ماده 
بق  احكام مذهب تشيع را مطا به احول شخصيه،  هل تشيع، درقضاياي مربوط   محاكم براي ا

  .نمايد به احكام قانون تطبيق مي
وجود نباشد، محاكم  اساسي و قوانين ديگر حكمي م در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون 

ين مذهب حل وفصل مي به احكام ا بق    . نمايد قضيه را مطا

  انواع مهر 
اب ميزان و نوع مهر باهم توافق مي است كه زن و شوهر ضمن عقد نكاح در ب كنند،  مرسوم 

ين معين مي به تراضي طرف ز آن  شود، در اصطالح حقوقي  مهر را كه ضمن عقد و يا پس ا
لمسما« نكردهولي، در موردي كه. نامند مي» مهر ا ين باب توافق  و يا عقد   زن و شوهر در ا اند 

باطل است، قانون مدني زن را مستحق مهر  به جهت  د ) 99ماده ( » مثل«شان  و در بارة موار
ن از سه نوع مهر  مي) 108و107مواد (» متعه« ر مسما، مثل (داند در قانون مدني افغانستا مه

ر نام برده شده است كه هر يك را به صورت م) ومتعه يالً مورد تحليل و بررسي قرا ختصر ذ
  : دهيم مي
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مالي مرد در عقد نكاح مكلفيت   هاي 

  مهر مسما ) الف
به عهده شخصي  است كه در عقد نكاح معين شده يا تعيين آن  ز مهري  مهر مسما عبارت ا
ز  بعد ا است كه حين انعقاد عقد يا  است بنابراين مهر مسما عبارت از مهري  ثالثي نهاده شده 

تسميه به صورت صريح   . شده باشدآن به تراضي طرفين 

  مهر مثل) ب

وع مهر را تعين نكند  ين عقد يا اولياي آنها ميزان و ن اج، طرف هرگاه حين انعقاد عقد ازدو
  .شود زوج مستحق مهر مثل شناخته مي

بارت از مهري است كه به عنوان مهر براي امثال و اقران زن مزبور در  بنابراين مهرمثل ع
يي، سن، دوشيزگي در تعيين مهرمثل وض. گردد نكاح معين مي ث زيبا ز حي عيت طبيعي زن ا

و عدم آن، سالمت عقل، داشتن فرزند و عدم آن و همچنين وضعيت اجتماعي او از حيث 
چه در . شود ادب، دانش و معرفت تمول و موقعيت خانوادگي درنظر گرفته مي در كليت آن

اج با زن است مورد توجه قرار م يل در ازدو ر  يتعيين مهر مورد رغبت و تما ين ام گيرد در ا
نه و امكنه  نظر دور داشت زيرا مقدار مهر مثل با اعتبار از م عنصر زمان و مكان را نبايد از 

اشد چنان چه مشهور است متفاوت مي ن . ب اب تعيين و مقدار مهر مثل مهر عمه، دخترا در ب
  .گيرد كاكا و خويشاوندان زن مورد نظر مالك قرار مي

وجوديت آنها است مالك عمل قرار در صورت عدم م  مهر زني كه شبه و همسان وي 
  .گيرد مي

  متعه ) ج
است كه از آن تمتع گرفته مي اع اشتقاق يافته است و آن عبارت از آنچه  . شود متعه از مت

تعه زنان مطلقه است است كه يكي از آنان م نظر لغوي داراي معاني متعدد  ين، . متعه از  بنابرا
و يا ما بسه  د متعه عبارت از ال در موار ا براي زوجه  ول آن ر ر مهر يا پ ه ب است كه زوج عالو لي 

  .دهد معين مي
ر خويش را دارد  مهر، ملكيت زوجه محسوب مي شود و زوجه حق انواع تصرف قانوني در مه

د چنين مشعر است110چنانچه ماده  بل تملك مهر واقع گشته «:  قانون مدني، در مور مال قا
د مي ا  كل و100ماده » توان ا  ي و يا مؤجل اجر ز مهر حسب توافق طرفين معجل  قسمتي ا
  .گردد اگر چه براي حد اعالي مهر مرزي معين نيست مي

رساده و كم مصرف بوده)ص(هاي پيغمبر اما ازدواج   .اند  و ازدواج دختران آن بسيا
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د مورد   خليفه دوم مي)رض(روايت آن است كه حضرت عمر  نماي قدام  خواست در تقليل مهر ا
اعالي مهر را تعيين   يكي از زنان قريش واقع شد كه زن مياعتراض گفت كه قرآن كريم حد 

و تو معين مي ز )ج( از خداوند)رض(حضرت عمر. سازي نكرده است   عفو و مغفرت خواست آنچه ا
اسالم و روحية اعتدال ر  آميز آن معلوم مي كردار پيشوايان  است كه در تعيين مه گردد اين 

ني . ها و دين چندين سال كار شوهر نشود موجب مسافرتافراط صورت نگيرد و  اضافه ستا
ار مي در مهر عقده و بي اج محبتي را ب ورد و رسم و رو هاي كمر شكن يكي از اسباب عدم  آ

تن عمر دختران است رف ا باال  اج و ي   . اقدام جوانان به ازدو

ه زن    حكم پرداخت مهر ب
 پرداخت مهر توسط شوهر به زن ناشي پرداخت مهر توسط زوج به زوجه واجب است زيرا

ه . از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد وجوب پرداخت مهر توسط زوج به زوجه ب
است اجماع ثابت    .اساس قرآن، سنت و 

  قرآن 

  :  فرموده است)ج(در موردپرداخت مهر به زن خداوند
هن نحله ا به : ترجمه. وآتو النساء صدقات همچنين . آنها بدهيدبا طيب خاطر، مهر زنان ر

رموده است)ج(خداوند   :  در پرداخت مهر به زن ف
ا او : ترجمه. فماستمتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه اج كرديد و ب ا زني ازدو اگر ب
او را به طور كامل بپردازيد   .همبستر شديد، مهر 

  سنت

  . نيز ثابت است)ص(پرداخت مهر به اساس سنت پيامبر
نمايد فرمود  كه ميبه مردي) ص(زيرا پغمبر   :خواست ازدواج 

تماً سن حديد ولو خا   .مهر زن را بپردازيد ولو حلقه انگشتري آهني باشد: ترجمه. التمس 

  اجماع 
ها نيز بر وجوب پرداخت مهر توسط زوج به زوجه اجماع   با توجه به قرآن و سنت فقه

است  . نموده 
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  حكمت پرداخت مهر به زن
اسالم عبارت از  رخالف ساير سيستمحكمت پرداخت مهر به زن ب هاي حقوقي، در حقوق 

احترام به شخصيت زن و اظهار حسن نيت و صداقت  اكرام و  اج،  به عقد ازدو اظهار اهميت 
اشويي است او و آزمنه براي دوام معاشرت و زندگي زن ين. مرد براي ازدواج با  د  علت ا كه مر

است ك و بايد متعهد به پرداخت مهر به زن شود اين  ه مردان از سلطه طالق استفاده نكنند 
ر مي ن . پردازند بدانند كه اگر طالق دهند مه ظريفي روحيه و خلقت زن، خلق محبت ميا

ن، زن  است و نيز عزت بخشيدن به زنا استمرار آن  مل  ز عوا اج، مهر ا طرفين، اهميت عقد ازدو
ا قبول مي خانه ومالوف پدر را ترك مي است مرد ر د  گويد و ري و در تدبير منزل سهم نماي

است. گيرد مي ز لحاظ فطري تقسيم كار، وظيفه زن  و صالح ا والد سالم    .تدبير منزل و تربيه ا
ر، تجارت و كسب درآمد حاصل از كار تجارت و توانايي شان  به كا معموالً مردان به توجه 

وت همسر به توشه و  يي و ف سرمايه نسبت به زنان بيشتر است و معموالً زنان درصورت جدا
  .نمايند مادي ضرورت پيدا مي

ه: بخش دوم   نفق
به موجب عقد ازدواج، زوجه مستحق آن شناخته مي لي كه  و زوج  دومين حقوق ما شود 

بسه، طعام، مسكن و  مكلف به رعايت آن است، تامين نفقه براي زوجه است كه شامل ال
يي زوج مي به توانا   .گردد تداوي مناسب 

   تعريف نفقه - 1
است كه در لغت بر هر آنچه كه شخص براي تامين مصارف نفقه از ر ته شده  نفاق گرف يشه ا

ا كه عهده. گردد ساند اطالق مي ر عيال خويش به مصرف مي نمودن نفقه  كسي ر دار فراهم 
هم مي) منفق(است  و فرا نفقه براي ا نفقه عبارت ). عليه منفق(شود  وكسي را كه  و در اصطالح 

ر منفق واجب است مياز تهيه خوراك، البسه و م د . باشد سكن براي كسي كه نفقه او ب باي
فغانستان در ماده  : داند  نفقه را عبارت از چهار چيز مي118متذكر شد كه قانون مدني ا

لي زوج   .طعام، لباس، مسكن و تداوي مناسب با توان ما
نفقه زن به آيت و حديث اثبات شده، اجماع و تحليل عقلي نيز اثبات آن را  مورد وجوب 

است  .تحليل و بررسي قرارداده 
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    قرآن 
نفقه توسط زوج  ات متعددي وجود دارد كه بيانگر وجوب فراهم نمودن  يم آي  در قران كر

د مي وند متعال در اين مور ت چنانچه خدا لمولود له رزقهن «: فرمايد براي زوجه اس وعلي ا
لمعروف ال تكلف نفس االوسعها و متولد شده و بر آن كسي كه ف» .وكسوتهن با د براي ا رزن

ا  به حال خود فر به طور شايسته و متناسب  ك و پوشاك مادر را  به پدر الزم است خورا است، 
يي. هم نمايد وند هيچ كس را بيش از توانا نمودن نفقه نمي خدا و . نمايد اش مكلف به فراهم 

ي» حيث سكنتم من وجد كم اسكنوهن مي«: فرمايد مي ي مسكن زنان را در حد توان در جا
در آن ساكن هستيد   .دهيد كه خود 

    سنت

امام مسلم از حضرت . احاديث زيادي هست كه بر وجوب تامين نفقه زنان اشاره شده 
اع فرمود)ص( روايت كرده است كه پيامبر)رض(جابر   : در حجته الود
يكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف« هن عل بر شما واجب است تا خوراك و پوشاك زنان » ول
نماييدتان را يسته فراهم  ات خود به وجه شا مكان   . برحسب ا

    اجماع
ين رند بر ا نظر دا رشوهران واجب است  همه فقيهان اتفاق    .كه نفقه زنان ب

  عقل
ا به موجب  نفقة زوجه برزوج ثابت است زير نمودن  يل عقلي نيز وجوب فراهم  از نظرتحل

ز كار وكسب آيد وبعضي اوقات مرد عقد ازدواج زن درقيد نكاح مرد در مي و را ا است ا  ممكن 
نمايد پس بر او الزم است كه نفقه زوجه   .اش را فراهم نمايد درآمد منع 

  شرايط تامين نفقه زوجه
اب يك  ين ب لكه در ا يد و شرط نيست ب زوجه بدون ق فراهم نمودن نفقه توسط زوج براي 

  :باشد سلسله شروط وجود دارد كه قرارذيل مي

   صحيح بودن عقد ازدواج - 1
به صورت صحيح منعقد  است كه نكاح  جهت وجوب فراهم نمودن نفقه براي زوج شرط 

نكاح موجب فراهم . گردد به صورت فاسد منعقد گردد چنين  ين هرگاه عقد ازدواج  بنابرا
ر براي زوجه نفقه توسط شوه  .گردد اش نمي نمودن 



 

 

  

211  

����  
مالي مرد در عقد نكاح مكلفيت   هاي 

ره مقرر مي117فقرة اول ماده  ين با ن در ا اعقد نكاح صحيح و  «:دارد  قانون مدني افغانستا ب
  .»گردد نافذ نفقه بر زوجه الزم مي

از زوج در امور مشروع- 2    تمكين و اطاعت زوجه 
زوجه از زوج در امور زوجيت است كه  نفقه زوجه شرطي  يعني، تمتع : وجوب تامين 

اجازه شوهر از او اطاعت نمايد، زيرا در صورت عدم  جنسي و عدم خروج از منزل بدون 
ا و در اثر نشوز نفقه او ساقط مياطاعت زوجه ن و نافرمان تلقي گرديده  قانون مدني . گردد شزه 

نموده و فقرة دوم ماده  ين باره حكم مي122افغانستان نيز از اين نظر اقتباس  : نمايد كه  درا
زوجه مستحق نفقه نمي«   : گردد در حاالت ذيل 

  .»در صورتي كه زوجه در امور زوجيت اطاعت نداشته باشد

اشته باشد  ن اي- 3 ارتباط جنسي را د اري  يي بر قر انا   كه زوجه كبيره باشد وتو
اشد و  وسط زوج شرط است كه زوجه كبيره ب نفقه براي زوجه ت جهت وجوب فراهم نمودن 
و توانايي  ه زوجه صغيره باشد  ابراين هرگا اشد بن بطه جنسي بازوج را داشته ب توانايي برقراري را

بطه جنسي را با زوج ز ذمه زوج برقراري را نفقه بر وي ا  نداشته باشد، تكليف فراهم نمودن 
استمتاع جنسي الزم  ساقط مي تميكن در  بل  زوجه در مقا ا فراهم نمودن نفقه براي  گردد، زير

تي كه استمتاع جنسي از زوجه متعذر گردد، فراهم نمودن نفقه بر وي  مي د، پس در صور گرد
زوج نيز ساقط مي   .گردد توسط 

از خانه خارج نشودكه زوج  اين- 4 مشروع و جايز  مقاصد  از  اجازه شوهر به غير    ه بدون 
به حيث معلم، طبيب، نرس و ه زوجه خارج از منزل  . هرگا و زوج نسبت به كار .. كار نمايد 

زل رضايت داشته باشد و مانع كار او نگردد، فراهم نمودن نفقه براي زوجه  او در خارج از من
است كه ميبر وي واجب است، زيرا احتباس تواند از آن منصرف   و عدم كار زوجه حق زوج 

ركردن زوجه درخارج از منزل رضايت نداشته . شود به كا ولي، در مواردي كه زوج نسبت 
زل  باشد و زوجه به كار كردن درخارج از من دون رضايت زوج  يد، زوجه ب زكار منع نما اش را ا

نفقه وي از ذمه لقي گرديده و  زوج ساقط ميمبادرت ورزد، ناشزه ت   .گردد  
نموده و ماده  نظر اقتباس   فقره اول آن در اين باره حكم 122قانون مدني نيز از اين 

د كه مي تي:  گردد در حاالت زوجه مستحق نفقه نمي«: نماي ه  در صور اجاز  كه زوجه بدون 
ر از مقاصد جايز از مسكن خارج شود به غي  . »زوج يا 
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اردي كه زوجه بدون عذر ش- 5  در مو استنكاف ورزد    رعي از رفتن به خانه شوهر 
ر عذر  ه او  بناب تن به خان ز رف ر و يا ا بطه جنسي با شوه نمودن را رقرار  ه زوجه از ب هرگا

نمودن مسكن مناسب و ه ... شرعي چون عدم پرداخت مهر معجل، عدم تهيه  تن به خان از رف
نمودن نفقه بر شوهر واجب مي اع ورزد فراهم    .باشد شوهر امتن

تصريح مي117چه ماده چنان ز فقه در اين باره  باس ا : نمايد كه  فقره دوم قانون مدني با اقت
د « بق موا اع ورزد كه مسكن مناسب مطا به مسكن زوج امتن تن  تي حق دارد از رف زوجه وق

ر معجل وي تاديه نشده باشد116- 115 ا مه انون از طرف زوج تهيه نشده و ي ولي در .  اين ق
به خانه صورتي كه زوجه بدون ع تن  و يا از رف نع استمتاع جنسي شوهر شود  ذر شرعي ما

اع ورزد نفقه وي ساقط مي   .گردد شوهر امتن
در صورتي كه بدون عذر شرعي مانع استمتاع جنسي شوهر گردد و يا از رفتن به خانه او 

  .گردد استنكاف ورزد ناشزه تلقي گرديده و نفقه وي ساقط مي

 مشتمالت نفقه  

 كه زن از  در صورتي(ي زوجه شامل طعام، البسه، مسكن، خادم  نفقهبه موجب فقه، 
اشد جمله اشد كه در خانه پدر عادت برداشتن خادم داشته ب ني ب و )ي زنا ، آالت نظافت 

و اثاث البيت مي و  استحمام  يالً بالترتيب به صورت مختصر مورد تحليل  گردد كه هر يك را ذ
  :دهيم ارزيابي قرار مي

   طعام - 1
و الزم است و مقدار آن تهيه و توابع آن براي زوجه توسط زوج واجب   طعام، آشاميدني 

ز   برحسب عرف و عادات جاريه تعيين مي د، زيرا احمد بخاري، مسلم، ابو داود و نسايي ا گرد
نم سفيان نزد پيامبر  روايت كرده)رض(عايشه ! اي رسول خدا:  آمد وگفت)ص(اند كه هند خا

نفقهابوسفيان مرد بخيل و  و بچه خسيسي است و  دهد مگر چيزي كه من  ام را نمي ي من 
و مي ا «:  فرمود)ص(پيامبر. كنم گيرم وخرچ مي بدون اطالع ا و ولدك ب يكفيك  خذي ما 

دت را مي» لمعروف و فرزن رحسب عرف وعادات جاريه آنچه كفايت تو  و   ب د بر وجه نيك نماي
  .بگير

ا به اخذ آنچه كفايت )ص(رآيد كه پيامب از حديث فوق به خوبي بر مي نم ابوسفيان ر ، هند خا
چه نمود و مقدار آن را معين نكرد او و ب نمايد بدون تعيين مقدار آن امر  يكو ب . اش را به وجه ن

گويند كه بر شوهر الزم است كه طعام زوجه را كه شامل  از همين رو، فقهاي حنفي مي
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ن، سبزي، ميوه، روغن و ساير ك اعم از گوشت، نا تعارف است خورا  مواد ارتزاقي كه در عرف م
نمايد   .فراهم 

آنجاي احوال اشخاص فرق مي ولي از  ين چيزها برحسب مكان و زمان، اوضاع و  نمايد   كه ا
د  د نه زن، زيرا خداون ر بايد مورد توجه قرار بگير هي دستي شوه امندي و ت ن غن در تهيه آ

اهللا اليكلف لينفق ذو سعته من سغته ومن قدرعل«:متعال فرموده است يه رزقه فلينفق مما اتا 
ا اتاها ال م د » ...اهللا نفساً ا و امكانات خو به مقتضاي ثروت  كسي كه ثروتمند است بايد 

ات  هزينه امكان رحسب توان مالي و  اي زن را تامين نمايد و كسي كه تنگدست است بايد ب
به اندازه)ج(نفقه او را تامين كند، زيرا خداوند ا   مياي مكلف  هركس را  گرداند كه توان او ر

  .دارد
و ماده  اختيار نموده  نظر را  ز اين  نستان ني  آن دراين باره حكم 125قانون مدني افغا

د كه مي زوج تامين مي«: نماي لي  بق به توان ما زوجه مطا ر اين نفقه  ز  گردد مشروط ب نفقه ا كه 
باشد   .»حداقل كفاف زوجه كمتر ن

  البسه - 2

است ز آنچه  و امثال   كه شخص ميالبسه عبارت ا هن، كفش و جوراب  پوشد از قبيل پيرا
زوجه توسط زوج . اينها كه براي زندگي الزم است ه اتفاق نظر فقها فراهم نمودن البسه براي  ب

است ين مورد فرموده  د متعال در ا لمولود له رزقهن «: واجب است، زيرا خداون وعلي ا
لمعروف ال تكلف نفس اال وسعها ر الزم است كه خوراك و پوشاك مادر را برپد» وكسوتهن با

هم نمايد   .به طور شايسته فرا

  مسكن - 3
ين است اعم از ا زوجه، الزم  تي و يا وقفي  كه شخصي، تهيه مسكن مناسب براي  يي، عاري كرا
د فرموده است ا خداوند متعال در اين مور اسكنوهن من حيث سكنتم من «: باشد، زير

ام و البسه توانايي و تمكن مالي زوج مالك است نه در تهيه مسكن نيز مانند طع» وجدكم
زوج براي زوجه تهيه مي نابراين مسكني كه  لي زوجه ب تمكن ما ه  توانايي و  نمايد متناسب ب

لي زوج باشد   .توانايي ما

   خادم- 4

وجب قانون مدني زوج مكلف نشده كه براي زوجه نمايد، ماده  به م  118اش خادم استخدام 
ين ب و «: دارد اره مقرر ميقانون مدني در ا نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، البسه، مسكن 



 

 

  1388 » سنبله

 

  79» شماره مسلسل   214

لي زوج  دم براي زوجه در صورت » تداوي مناسب به توان ما به موجب فقه استخدام خا ولي 
نه پدر و ناتوان و مريض بودن زوجه و متمول بودن زوج، براي  عادت داشتن به خادم در خا

است   . زوجه الزم 
اب وحدت  ين ب يستفقها در ا . نظر دارند كه زوج مكلف به استخدام بيش از يك خادم ن

م خادم براي زوجه شرط است   :بايد دانست كه جهت استخدا
نه پدرعادت داشته باشد؛  اين- 1   كه زوجه برداشتن خادم درخا
دن، حاملگي   اين- 2 يماري مانند نقص يكي از اعضاي ب به سبب ب به داشتن خادم  كه زن 
اشد... و   ؛ وضرورت داشته ب

  .كه شوهرش متمول باشد  اين- 3

مصارف تداوي - 5    
ين، . گردد به موجب فقه، نفقه زوجه شامل مصارف تداوي و پرداخت اجرت طبيب مي بنابرا

لي  زوج مكلف به پرداخت مصارف تداوي زوجه برحسب توانايي ما به اتفاق نظر همه فقها، 
: نمايد كه ر اين باره حكم مي قانون مدني با اقتباس از فقه د118ماده . باشد خويش مي

لي زوج« وي متناسب به توان ما م، البسه، مسكن و تدا   .»نفقه زوجه شامل، طعا

  نتيجه 

ن آمدن يك سلسله حقوق و مكلفيت مي هاي شرعي،  توان گفت كه عقد نكاح، سبب به ميا
ين ازدواج مي و مدني بين طرف ر اين. گردد فقهي، قانوني  به شرعيت اسالمي، در كنا  حقوق بنا

وق مالي زوجه بر زوج نيز به ميان مي و مكلفيت لي را براي  ها؛ حق زوج اين حقوق ما آيد كه 
و پرداخت نفقه مي زوجه اشدكه تاديه مهر  ش بايد درنظر داشته ب لي  ا باشد، زيرا مكلفيت ما

اج را تحكيم مي استمرار عقد ازدو م و  بخشد و وجوب آن توسط آيت  شوهر در برابر زوجه، دوا
استو ح   . ديث به اثبات رسيده 

ز  نفقه ا  حيثيت، آبرو و است، بناء اين مكلفيت؛مكلفيت شوهر جمله  تاديه مهر و پرداخت 
شخصيت زنان را در جامعه ارتقا بخشيده و مردان بوالهوس و خوشگذران را از تصور 

ن هاي متعدد بازداشته و از طرف ديگر تاديه و پرداخت آن يك نوع تعهد در پي ازدواج ما
 .باشد زناشوي مي
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  منابع 
جريده رسمي، شماره -1 ه    . 818 قانون اساسي افغانستان، منتشر
ل نشر -2 حقوق فاميل، سا م الدين عبداهللا،  خورشيدي، چاپ كابل افغانستان1386 نظا  .  
چاپ سال- 3  انون مدني افغانستان،    .1355 ق
چاپ ا-4 مل قوانين خانواده،  ه كا مجموع  ، هوشنگ ناضر زاده   .1373يران،   
، كابل افغانستان-5 رات سعيد تشا بداهللا، ان ن ع م الدي مؤلف، نظا يل،    . حقوق فام
ن سال - 6 چاپ ايرا يزدان پرست،  ترجمه  سالم، تاليف علي بدوي،  ه ا ساي زناشويي در  خوشبختي  و  زدواج    .1381 ا
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بط وهتوسع گسترش و تصادي و سياسي، ،مناسبات اجتماعي  روا وقي ميان ملل اق  ،حق

رفته وهمحراق توجه جامع طرف در به اين 20 است كه از قرناي هلامس ني قرار گ ين   جها ا
به  جنبش با حدت و   . روز افزون رو به تكامل بوده استطورشدت 
لهاين  موضوع بحث در استرداد مجرمينمقا است  هاي   شدن به ساير عرصهو از وارد  

يل حمل ونقل و. شود ي ميدارحقوقي خود اعث گرديده كه  گسترش ارتباطاتتوسعه وسا  ب
ا دريا هعد ز مجرمين بتواند جرمي ر تكب شده و  بسياري ا ك مملكت مر ني به كشور  ي به آسا

نمايند، لكه در ديگري فرار  و بسياري از ب تكاب جرم در موارد مقدمات  يل ار يك كشور  وسا
تكاب جرم تحقق ميكشور ديگري  در و تكميل شده تهيه و  ملل مختلف ،رو از اين. يابد ار

اع در براي مبارزه جدي جرم و ين دف اگ مقابل مجرمين ب لي ن ز  ير شدهزالمل به رو ند كه روز  ا
ينهاي عدلي همكاريرشته تعاون را برقرار و  لمللي براي از ميان بر  ب ويداشتن موانع قضاا  ي 

  .ستوارتر سازندا تر و محكمدر تعقيب عدلي مجرمين   راقانوني
د مجرمين،هامروز عقيد اگون از قبيل استردا يل گون به وسا د دارد كه ملل مختلف بايد    وجو
د و بق جرمي و اطالعات در مبادله اسنا نه هاي پوليس در همكاري خصوص سوا هاي   زمي

لي، بين ت قضا المل است رسيدگي به تعقيب جرايمي اب ي ويانجام نياب الخره تا آنجا كه ممكن 
به اين تكامل توسعه دهند اصلي  دركه افته  تكاب ي رج از كشور ار د خا  تاسيس هترين فاي
حقق تامين ،ي استرداد مجرمينيجزا   .باشد ميي حقوق جزا ي نهات
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ا عدم تعقيب جرايمي  دولت در كند كه هر ها ايجاب مي اصل حاكميت دولت مورد تعقيب ي
ت، كه در افتاده اس مجازات جرم  به تعقيب و بگيرد وتصميم  قلمرو همان كشور اتفاق 

لمرو خود بپردازد، رج از ق ات  به همين جهت به خاطر آن كه محاكمه و ارتكابي خا مجاز
اشد، مكان پذير ب نعقد مي  بين دولت مجرمين ا استرداد م ر گردد و هاي مختلف قرارداد   عالوه ب

ين قرارداد ها در اين كشور استرداد، مي قوان يطي استردادتوانند با ها يا قوانين  ا ، شرا  مجرمي ر
لمرو از كشوري كه مجرم  آن يا نسبت به مصالح عاليه آنها مرتكب جرم شده است، كه در ق

ن است بخواهند و در كشور اخير نيز با وجود شرايطي مجرم را به كشور تقاضا كننده  قلمرو آ
     .تسليم خواهد كرد

يست كه در اخراين ا بايد گفت كه استرداد مجرمين چيزي ن  ه آمده باشد بلكه ريش پديدو
ر دور داشته و ادوار كهن و در مناسبات اقوام قديم  تاريخ حدوث آن در روابط و روزگاران بسيا

است يفات خاص قرار گرفته، هاي اخير تحت قواعد و  دوره هرچند در. مشاهده شده  ا تشر  ب
هميت و آن ه خ هم قدامت طوالني موضوع استرداد مجرمين حايز ا استجايگا   .اص گرديده 
اجتماعي در آن  با استرداد را حايز اهميت ساخته هلاهاي اخير مس  دوران كه شكل حيات   
ا هولي استرداد به حيث يك پديد. است  حقوقي از روزگاران قديم به صورت يك رويه ي

  .هاي مختلف معمول بوده است  قرارداد ميان كشور
حه واخت ها هرگاه از جنگ و ادوار گذشته دولت در رغ شده بر ميز مصال ارتباط  الف فا

ا،نشستند، ضمن معاهدات باهم حسنه مي ن و مجرمان فراري راپناهندگان ،  اسر  به عنوا
تقابل  همكاري و يم عليه  ،كردند به يكديگر مسترد ميگسترش ارتباط م مخصوصاً در جرا

زي حكام به منظور سركوبي و امنيت كشور و اج داشت و،براندا ه خاك دولت مجرمين ب  رو
ز اين.گرفنتد راحتي پناه ميه آنجا ب در متخاصم فرار كرده و  هنمايد ريش ايجاب مي رو  ا

استرداد را از فحواي معاهدات دولت استان جست  پيدايش تاسيس  و هاي ب   .1كنيم جو  
اي است كه سيزده قرن پيش از  معاهده. تاريخ ثبت شده است ترين معاهده كه در قديمي

ين رامسس دومميالد مسيح  ا( ختيازير و) پادشاه مصر( ب دشاه ختي د  )پا به منظور استردا
استيورتفراريان دو امپرا   . منعقد گرديده 

و در يكي از ها اتفاق مي يونان بار روابط ايران  به جرم  افتاد كه  اع دو كشور كه متهم  اتب
ر مبرخصوصاً كوشش براي  ر فرا به كشور ديگ  كرد و يانداختن سلطنت حاكم وقت بود 

                                                  
رشيد اسالم و - ١   .106 ص،  عمومي،الملل حقوق بين احمد 
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وع  د تقاضاي كشور متب هاي صلح معموالً ترتيب   قرارداد گرفت و در ش قرار ميا استرداد او مور
ه افراد  هم پيش ن نيز روشي كه شباهت زياد به   در.شد بيني مي استرداد اين گون ن روميا ميا
ز ميانهاز دوران قرون . معمول بود مفهوم امروزي استرداد داشت،  مصاديق متعددي ا

ري دوم 1174براي نمونه قرارداد سال. هاي استرداد به جاي مانده است  ردادقرا ين هان  ب
اسكاتلند، ن وگيوم پادشاه  ه  1303قرارداد سال  پادشاه انگلستا ين ادوارد سوم پادشا  ب

چارلز پنجم از مصاديق   ميان كنت ساوي و1376قرارداد سال فليپ لوبل و انگلستان و
  .ندهاي استرداد هست  قرارداد
ين علي  هخامنشي در ايران باستان،هدور در ني رغم ا بط دربار ايران با آت  ها و كه روا

تي نه بود، استرداد متهمين و ها، غالباً اسپار د  مجرمين مرسوم بوده و تيره و خصما يكي از موار
ني ب رستيدس سرداره مذكور استرداد متهمين يونا به  قبال دو هزار تاالن طال يوناني در نام ا

   .2ايران بود

لعه و  پيامبر هسير اجتماعي اولين حكومت پوياي اسالمي و بررسي اوضاع سياسي و با مطا
نصاف مي  در)ص(اكرم ري به ا به انداز حكومتدا دت داد كه هيچ حكومتي  حكومت ه توان شها

بط با ساير ملتهاسالمي از توسع نعقاد معاهدات همه جانبه در ها و  روا اسالم  پرتو ا منشور 
نموده استيمهمتر از آن ايفا و) رانق( اشي از آن حمايت ن   . تعهدات ن

استرداد مجرمين را ار اصل  ين ب اساس و جهوم ترين و به منطقي اسالم براي اول  ترين وجهي، 
د، نمود مباني را كه اصل مزبور بايد برآن استوار گرد   .2معين 

زا استرداد مجرمين حت بل ا اسالم در  ق اعراب مجاز ظهور  ين. و مروج بود ميان   كه در مگر ا
د، طور مثال كعب احترام پناهنده مي اماكن خاص به لحاظ تقدس و د هشدن ين اعراب مور  ب

  .يافت نيت ميوو شخص پناهنده مص،به لحاظ حرمت آن احترام خاص بود،
دن پناهنده و  ميءبنا ز گردان افراد و توان گفت كه اسالم اولين اصل با اخراج   عدم 

تكب جرايم سياسي شدهپناهندگاني ر ته است ا كه مر   .3اند پذيرف
 وسعت افق نگاه اسالم به ابعاد مختلف موضوعات حقوقي و صلح حدبييه حكايت از

ا دول ديگر از سوي   دراحت كند و حكومتي مي همان قرن هفتم ميالدي گسترش ارتباط ب
رفته)ص(پيامبر اكيد قرار گ ضح، با اعزام نمايندگان آن حضرت مورد ت د  وا  است كه انعقاد قراردا
دول و نيز در نظيم معاهدات بين پرتو ارتباط با ساير  لي صورت گرفته است ت   .المل

                                                  
مجرمين، محمود عباس، - ٢   .24-23 ص، استرداد 
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بط وهتوسع بسط و حال حاضر نيز قوانين كشورهاي اسالمي بر در انعقاد معاهدات   روا
  .ورزد  تاكيد ميها متنوع از جمله معاهده استرداد مجرمين با ساير دولت

لفين خويش با يك ابتكار  مواجهه با قريش و  در)ص( پيامبرسال ششم هجرت  در مخا
نمودند كه مي بزرگ قرارداد صلحي را تدوين و ين سند در توقيع  خصوص  توان به عنوان اول

بدان اشاره كرد و ين اصل استرداد مجرمين  ظاهر منطوق چند بند از اين ه كه ب علي الرغم ا
ه قرارداد به نفع قريش تلقي مي يكن   موفقيت عظيم براي ءمنشا  سر،نامه مين صلحشد ل

لقضا،. مسلمين شد ه   براي سالطين و)ص(هاي پيامبر ارسال نامه عمره ا پادشاهان آن عصر ب
ز عربستان و در خارج ا يماً  تح مكه مستق ن شد وه نتيج ف د مسلمانا د صلح حديبه عاي نعقا  در ا
  . مسلمين گرديدينهايت موجب استيال

به اول ماه ذي مدينه جانشين خود نمود و  مكتوم را در ابن)ص(پيامبر اسالم القعده  روز شن
و از مدينه بيرون آمد، ند  ا ترسا ا چون خبر خروج رسول خدا به مردم مكه رسيد آنها ر  ب

ل بزرگان خود مشورت كردند، تمام قباي اطاعت مييقريش از  كردند خواستند كه   كه از ايشان 
نمايندگان قريش شتاب  پيامبر تجديد بيعت كردندمردم با  براي جنگ بيرون بيايند، چون 

يعت ايشان براي جنگ ديدند، ترس شان بيشتر شد و براي صلح عجله  مردم را براي تجديد ب
  .كردند

رفتند، تصميم به صلح گ  يبه نمايندگ سهيل بن عمرو پس از اين واقعه خردمندان قريش 
و  و آمد)ص(صلح نزد رسول خدا قريش براي بستن قرارداد  سپس از گفت وشنودي ميان او 

بن ابي طالب)ص(رسول خدا قرارداد صلح منعقد شد، ،)ص(رسول خدا را براي نوشتن )رض( علي 
اخواند باشد و،صلح نامه فر اين  مردم در  توافق كردند كه ده سال جنگ ميان مردم موقوف 

د، امان باشند و ده سال در ن ولي خود نزد هركس از قريش بدون اذ دست از يكديگر بدارن
د، او و محمد برو ز گردانند  ن با ا به ايشا و ر د قريش برود ا ز همراهان محمد نز  را بدو هركس ا
د «:  گفت)ص(اين موقع مسلمانان بر آشفتند، اما رسول خدا در. باز گردانند اگر از ما كسي نز

د خداي دورش كند و د، آنها اگر از مشركين رو ا   اوخداوند اسالم قلبي كسي نزد ما آي  ر
د براي او مي هد داد دان   . 4»فرجي قرار خوا

به شكل گسترده و متهمين و بايد گفت استرداد مظنونين و قانونمند از قرن  محكومين 
بعد تحت تاثير توسعه وسا آغاز و ل حمل ونقل ويهجدهم به  ين دول  بط ب ن  بسط روا از آ

يشتر بوده و ب حال تكامل و زمان تا كنون در لي  شكل يك چالش بينه قانونمند شدن ب لمل ا
و تحت نظام ويتغ   .قواعد خاصي درآمده است ير يافته 
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و با  ا  استرداد مجرمين همچو ةپديد، هاي پيروان مكتب كالسيك اشاعه انديشه ظهور بكاري  
د توجه كشورهاي مختلف قرار گرفت موضوعات حقوقي به روش علمي مطرح و ساير   در.مور
و دولت بلژيك به عنوا1833سال  ين كشور مبادرت به تهيه  د  تنظيم قانوني در ن اول مور

ين. استرداد نمود تكار  تا ا ين اب به تدريج از ا   .5 نمودندپيرويكه كشورهاي ديگر 
ر استرداد پيش آمد تري در تكاملممرحله  19 از قرن ن تغي؛ام تي بود كه دري البته علت آ  را

ب و وجوده زندگي اجتماعي  ده آمد  نات عدي ا امكا ز پنجه اي ر وگيري از فرار مجرمين ا  براي جل
ه برقراردادهاي دو جانبه و در .عدالت فراهم كرد ين زمان عالو به چند ا مضا  جان به ا اي كه 

رس. رسيد دست استرداد مجرمين  لي  كنگره بين  در. يافتنديبسياري از كشورها براي  لمل ا
اكو تشكيل شد و  در1914  كه در سالييپوليس قضا  جزاي هكنگر رهمين طور د مون

لي سال بين ين1925 المل يشنهاد شد كه قراردادهاي ب مضا  لندن پ لي استرداد به ا لمل كليه ي ا
رسيد ين پيشنهاد به نتيجه ن ولي ا   .كشورها برسد، 

به زمينه وجود دارد كه معروف  متعدد دري امروز قراردادهاي چند جان ين  ترين آنها عبارت  ا
لي  كه در قرارداد بين است از لمل يكا 21 ه به وسيل1928 سال ا  .ي امضا شديكشور امر
ن استرداد كه دري اروپاهمعاهد همچنا ز1957سال  ي  ا به 11 طرف  ا  كشور عضو شوراي اروپ

ين تحوالت و  علي.امضا رسيد ر استرداد هاي كه در پيشرفت الرغم ا ا  ام حاصل شده است ب
ين آن لمللي، از كه گروسيوس پدر حقوق ب شناخت به  مؤظف مي ها را دولتهاي قديم  دوران ا

ا راساً مجرمين فراري را؛تابعيت از حقوق فطري به كشورهاي كه   ي ها را  مجازات كند يا آن
ين خود عالقه ات آنها هستند، برطبق قوان نمايند مند به مجاز  با وصف آن استرداد .تسليم 

به عنوان يك وظيفه و ين مجرمين هنوز  لمللي درني اصل مسلم حقوق ب توجه  بيشتر با ،مدهاا
د،ها بستگي د ماهيت قدرت دولت به ميزان و ها و به تعهدات متقابل دولت ن  ار به مرور زما

ب ري يافت صورت مهمتر درآمد وه استرداد مجرمين  ين  در. رواج بيشت بط ب بررسي تاريخي روا
ند هند و دول مشرق زمين، در چين، ايران و مان د  مواردي بيشماري  دست است كه استردا

ين كشورها با دول مغرب زمين معمول و ين ا   .شد اجرا مي مجرمين ب
استرداد به گذشتههگرچه سابق ار دور باز مي  تاريخي  نسبتاً  هاي بسي يكن زمان  د، ل گرد

به منظور تامين  به صورت يك موضوع علمي و كوتاهي است كه به شكل امروزي و حقوقي 
  .عدالت واقعي درآمده است
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ين لمل قراردادهاي ب دول مختلف يك  لي كه درا استرداد مجرمين عقد گرديده براي  مورد 
د و مي  به شماريينوع تامين امكانات قضا ا توسع رون نظامهب و   و ها  ين  تكنولوژي  وضع قوان

است   .پيشرفته توسعه يافته 
استرداد مطابقت داشته و با مفهوم امروزي   اولين قراردادهاي استرداد مجرمين كه تا حدي 

نعقد گرديده عبارتند ازي ميانهها  قرندر   : م
نگلستان و1174قرارداد سال  -  ين هانري دوم پادشاه ا   .گيوم اكوس پادشاه اسكاتلند  ب
دشاه انگلستان و1303سال  قرارداد-    .فليپ پادشاه فرانسه  ميالدي بين ادوارد سوم پا
نسها ن كنت دوساوي ميالدي ب1375  قرارداد سال -  دشاه فرا   .و شارل پنجم پا
وجه قرار داده و،معاهده اخير در تقابله را نيز مورد ت ين م د كه پس از  داشته مقرر  طرف ان

به محكوميت جنا يكي از طرفين قرارداد كه  ي يوصول تقاضاي استرداد مجرمين توسط 
ا مسترد نمايند در آنان اند رسيده نظر  اين قرارداد منافع اجتماعي و ر دفاع از جامعه مورد 

اس ته    .تقرار گرف
ام ميان اين قراردادها مي در دشاه فرانسه به پادشاه انگلستان نيز هتوان به ن  شارل ششم پا

ب وجب اين نامه كه   شارل ششم .باشد مي 1413 سپتامبر14تاريخ ه اشاره كرد كه به م
نموده بود   .استرداد مباشرين اغتشاش پاريس را تقاضا  

مضاكنندگان ميانهون قر خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در از ين بود كه ا  ا
و  تعهد مي،هاي اتحاد عهدنامه قراردادهاي صلح و لفان  ين  كردند مخا مدعيان سياسي طرف

د   .متعاهد را مسترد دارن
بط سياسي كشورها با   با گسترش و18 طول قرن در پايان قرن هفدهم و در توسعه روا

ين استرداد مجرمين صورت  الدول مختلف در توجه به حقوق عمومي قراردادهاي ب خصوص 
ز آن جمله د مجرمين«: گرفته است كه ا ر داد استردا ات خصوصي  قرا  سال به مربوط به جناي

ين فرانسه و1736 و قرارداد هلند  ميالدي ب ين فرانسه  ر  هاي كه ب اطريش درششم سپتامب
ين فرانسه و1766 ر سال  سپتامب29اسپانيا در  بين فرانسه و  و1777 مي 27 سيوس در  ب
ين فرانسه و1765 يه 25 پرتغال در  ب است1783 ژوئ   .» منعقد گرديده 

ين كشوري كه قانوني در د، البته اول د استرداد وضع نمو است مور   بلژيك 
بكاريا در ار  حقوقي به معناي  علمي و مجازات با ديد كتاب جرايم و  ليكن براي اولين ب

  ديگر حقوقدانانوهاي او  انديشه كار واف  استرداد مجرمين پرداخت وهلادقيق كلمه به مس
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ين قوانين استرداد مجرمين دريمنشا  ين وضع شد  تدو ن هكشورها گرديد كه قوان  ذيل از آ
  :جمله است

يل 25آرژانتين قانون    .1885 آور
رچ 15بلژيك قانون    .1874 ما
  .1877 آوريل  28برازيل قانون  

 3  و1860 ژوئن سال 22ان قانوني  كه فرم1848سال ، 12اياالت متحده امريكا فرمان 
  .را تكميل كرده است  آن1976 ژوئن 19  و1869مارچ 

رچ 13 لوكزامبورگ قانون    .1870 ما
مارچ 10فرانسه قانون   1937.  

بعد19 دوم قرن هحقيقت از نيم در اگير به   شدن روند قانونگذاري در بود كه به علت فر
تقا ار م اصل رفت اساس رعايت  ني  بر  ها، استرداد مجرمين، موضوع  بل دولتمقياس جها

ين ر گرفت مناسبات ب لي قرا ز چه گفته شد  چنان.المل   جديدي دره به بعد مرحل19قرن  ا
استرداد مجرمين ب تغي علت آن نيز همان وجود آمد وه تكامل امر  راتي يگونه كه اشاره شد 

ات عديد وجود آمد وه شكل اجتماعات بشري ب بود كه در باي هامكان ز  كه  ه آساني جلوگيري ا
به كشور ديگر ميسر مي وع پيوست فرار مجرمين را از كشوري  به وق د هلامس. ساخت   استردا

ري است كه دولت تشيكل  چندين جانبه و ها را به همكاري دوجانبه و مجرمين ام
لي و هاي بين سازمان لمل و كنگره مجامع و ا ني واداشت  لي  هاي جها ين يكي از مهمترين مساي ا
 كشورها را براي تشكيل سازمان پليس ،حقوقدانان  ميالدي پوليس و1914سال  ه دربود ك
اين كنگره از سوي شركت كنندگان پيشنهاد گرديد كه  در. موناكو گردهم آورد ي دريجنا

ين لي، قراردادهاي ب لمل سپس از آن بسياري از كشورها  وجود آيد وه براي استرداد مجرمين ب ا
ن وجهت مصو اندن  شا و ازن م وهلامس جنايت، جرم  ا   استرداد مجرمين  ر بيگانه ر اتباع تبهكا

نموده قوانين داخلي خود پيش در ته اين بدان معن. اند بيني  اگراالب يست كه  ز   ن مجرمي ا
نمود وع خويش به كشوري ديگري فرار  د  و كشور متب اً مرتكب جرم گردي ن كشور مجدد در آ

وعخص دولت آن كشور بدون مجازات مرتكب در بي، وي را به كشور متب ش  وص جرم ارتكا ا
  .مسترد دارد

كند كه  مجازات ايجاب مي ها واصل سرزميني بودن جرايم و امروز اصل حاكميت دولت
لمرو كشور ديگري مرتكب جرم شده چه در اتباع داخلي كشور چنان ات  ق اند مشمول مقرر
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لكه كشور متبوعي كه مرتكب ج ر نگيرند، ب د استرداد مجرمين قرا ن كشور سكونت دار رم درآ
  .6مجازات گردند

استرداد مجرمين در نس موضوع   ين ها و كنفرا يشماري مورد توجه قرار مجامع ب لي ب  المل
ها عبارت اند از رخي از آن   :گرفته كه ب

ينهسسوم  در1880سپتامبر   اصول استرداد كه در-  لملل آكسفورد مورد توجه   حقوق ب ا
و نظي26در  قرار گرفت  ين گرديد م و ماده ت   .تدو

لي پوليس جنا  تصميمات كنگره بين-  لمل تشكيل گرديد  در1914سال  ي كه دريا   .موناكو 
ين-  لي اصالح مجرمين و   تصميمات كنگره ب لمل لندن   در1927سال  ها كه در  زندانهادار ا

  .تشكيل شد
ينه مجموع-  لي  حقوق ب لمل يكا21 از طرف 1928سال  كه در) بوتسمان( ا ي ي كشور آمر

ز مورد قبول واقع شده و ات استرداد است381تا  334 ا   . آن مربوط به مقرر
انون و بهره استفاده و ري فرار از پنجه ق ات  مندي از ابزارهاي مختلف براي جلوگي مجاز

و مجرمين، ايجاب مي ين  و احوال حاكم به  نمايد توسط وضع قوان وضاع  قواعد متناسب با ا
ر منظور استرداد مجرمين عطف توج و بسا كشورهاي كه هرچند سال يكبا ه صورت گيرد 

ين و ممكن است در نمايند قوان به عنوان مثال  معاهدات استرداد مجرمين خود تجديد نظر 
يكا و ين آمر رچ 3ژاپن در معاهده استرداد مجرمين ب مضا شده بود كه از  1978 ما رچ 26ا  ما

ين معاهده در 2 ه ماد.ي يافتي قابليت اجرا1980 استرداد مجرمين است اين ه نحوهزمين ا  
است زيرا هر دوه  منحصر بد خوهمعاهده به نوب و فرد  د  چگونگي  كشور مورد تقاضاي استردا

  .شود را شامل  مي آن
به اين معاهده ملحق گرديده است كه بيانگر توافقات  نيز  ديگراي ماده 47 نامه موافقت

يكا و ين آمر اشد، ژاپن مي بيشتري ب استرداديآ ب هاي است كه به  زمينه جرم  مورد بحث درين 
نمود موجب آن مي استرداد مجرمين اقدام    .توان نسبت به 

اساس موافقتهنمون استرداد مجرمين به  ين  ين لهستان و  ديگري بررسي قوان  نامه ب
همسايگان جنوبي  توافق انجام شده بين لهستان و باشد،  مي1987 تا 1925چكسلواكيا از 
است، س60آن كه در طول اخير عنوان شده  قع بيانگر تغي در ال  د  رات انجام شده ويوا تجدي

به خصوص در نظر در د  نحوة استرداد مجرمين  است كه سيستم سياسي خو مورد كشورهاي 

                                                  
مجمين - ٦ مولوي، ،استرداد    .38- 37 ص، عباس 
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تغ  ين معاهده در ير دادهيرا بعد از جنگ جهاني دوم  درسال   و1925سال  اند، اول دومي 
مضا رسيده1949 است به ا   .  
واقع همان برداشت   در1987سال به  ديگري 1961سالبه يكي  اخير،نامة  تموافق در

يستي از مطلب مورد بحث   .باشد مي) استرداد( سوسيال

   منابعفهرست
ن الملل عمومي  اسالم و، احمد رشيد-1 حسين سيري،حقوق بي تر سيد    .المللي  مركز مطالعات علمي بين، ترجمه دك
محمود عباس-2 مجرمين، انتشارا،  سال ، چاپ اول،ت گنج دانش استرداد    .41- 39  ص،1373 
ادي،  حميد نظري-3 ج آب ف حقوقي مس  بررسي جنبه،تا ناهندگيهلاهاي مختل و، پ تر مطالعات سياسي  تشارات دف   ان

مللي بين   .25 ص،1369 سال ، چاپ اول،ال
سالم،ي  اردكانيي دكتر محمود طباطبا-4 ي ا ريخ تحليل   .219- 222 ص،1368  سال، انتشارات اساطير، جلد اول، تا
موسوي-5 جزاي عمومي، عباس  م، حقوقي  تشارات خيا   .1376 سال ، ان
يز صانعي- 6 پرو جزاي عمومي،    .207- 206 ص ،1381 سال ، حقوق 
يان،ي اسالمي حقوق جزاي عمومي بر مبنا-7 تر ايرج گلدوز   .263ص ،  دك
پناهي-8 مجرمين،  فاطمي شريعت  ل ، استرداد  سا   .22 ص،1354 
ت -9 ريزمقانون  ترو تشر،مويل  جريده من شمارهه    .1383 سال،)839(  رسمي 
ساسيه مجموع- 10 ن ا ل ، قواني   . انتشارات وزارت عدليه،1386 سا
باس- 11 ين،، محمود ع   .36- 35ص   استرداد مجرم
پناهي،  استرداد مجرمين- 12 شريعت  ل ،فاطمي   .22ص ،1354 سا
  



 

  

  

  

  

م ول اجرايي دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايومس

  وگو نمود  با وزير عدليه ديدار و گفتسازمان ملل متحد
  

  
  

ا، مسآقاي  و جرايم سازمان ملل وانتونيا ماريا كوست يي دفتر مبارزه با مواد مخدر  ول اجرا
به افغانستان سفر نموده است عصر روز چهارشنبه مورخ متحد  كه در صدر هياتي 
رت عدليه با آقاي سرور دانش وزير11/6/1388 فغانستان عدليه  در وزا ر و گفتا و   ديدا وگ
  . نمود

ن ملل  دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازما آقاي جان لوك رييس  ر كه  در اين ديدا
ز سفرش به  ز خرسندي ا ا ضمن ابرا ا كوست ا ماري ت، آقاي انتوني ز حضور داش بل ني متحد در كا

نستان روشن ساختن ارقام: افغانستان گفت  كشت مواد مخدر در اين هدف ديدار من از افغا
  . كشور بوده است
ته : وي افزود يي صورت گرف در بخش عدلي و قضايي خصوصاً در قسمت محابس كارها

  . است كه بايد مورد بررسي قرار دهيم
آقاي سرو آمد گويي به سفر مسوول   ضمن خوشر دانش وزير عدليه كشور،در اين ديدار 

ارزه با مواد مخدر و جراي نستان گفتاجرايي دفتر مب فغا زمان ملل متحد به ا اكنون : م سا
يي افغانستان در بخش و قضا است كه در ،هاي عدلي  استراتيژي مشخص و برنامه عدلي   داراي 

اولويت آن ضرورت است ها و  لي مشخص شده  وي سارنوا رت عدليه، ستره محكمه و ل   . هاي وزا
 يكي دو سال اخير در مجموع وضعيت عدلي و قضايي كشور در: آقاي سرور دانش گفت

و كارهاي ارگان يي كشور يعني ستره  پيشرفت چشمگيري كرده است  و قضا هاي عدلي 
ته است و اميد مي بل توجهي ياف لي و وزارت عدليه بهبود قا رنوا رود طي  محكمه، لوي سا
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ن پيش  يي افغانستا و قضا چه در استراتيژي عدلي  د فيصد آن بيني  يكسال آينده به هشتا
استهگرديد دس،  يم    .ت پيدا نماي

يه كشور يي كشور ب:  گفتوزير عدل ركي با ه سه ارگان عدلي و قضا طور مرتب جلسات مشت
يي مورد بررسي قرار مي هاي پروژه بورد دونرها دارد كه در آن اولويت   . گيرند هاي عدلي و قضا

و توقيف: وي همچنين يادآور شد نستان كارهاي خانه در بخش زير بناهاي محابس  فغا  هاي ا
فغانستان در داردمثبتي جريان  زسازي محبس مركزي ا  از جمله طي روزهاي گذشته پروژه با

رزش حدود    . گيرد، افتتاح گرديد  ميليون دالر توسط  امريكا كمك صورت مي26پلچرخي به ا
يه افزود هاي اعمار محابس  در ده واليت ديگر كشور نيز پروژه: آقاي سرور دانش وزير عدل

ين پروژهدر حال جريان ا ها بهبود چشمگيري در قسمت زير بناهاي  ست كه با اجراي ا
نه محابس و توقيف   .آيد وجود ميه هاي كشور ب خا

به  خانه ريفورم پرسنل محابس و توقيف: وزير عدليه در ادامه گفت است كه  ها گام بزرگي 
ا اجراي آن بهب تازگي با كمك كشورهاي كمك نستان شروع شده كه ب به افغا ود نسبي كننده 

و توقيف   .وجود خواهد آمده هاي كشور ب خانه در وضعيت پرسونل محابس 
لي، محكمه و توقيف: وي در ادامه افزود نه  خانه در بخش مواد مخدر ما سارنوا اي جداگا

وط به مواد مخدر را مورد رسيدگي قرار مي   .دهند داريم كه جرايم مرب
مه گفت يه در ادا ر محبوس مواد مخدر در هم اكنون حدود هزار: وزير عدل  و هشتصد نف

ار افزوده مي ين آم نه حدود پنجاه نفر بر ا وسط ماهيا   .شود كشور وجود دارد و به طور مت
ين ديدار آقاي  ا مواد مخدر و وانتونيا ماريا كوستا، مسدر ادامه ا يي دفتر مبارزه ب اجرا ول 
ن ملل متحد به بخش عد:  گفتجرايم سازمان ملل متحد لي و قضايي توجه موسسات سازما

تعدادي پروژه ا در گذشته  رگان خاصي دارند و م ني براي ا يي  هاي ساختما هاي عدلي و قضا
دند   .داشتيم كه تعدادي از آنها  تكميل گردي

ري در قسمت مبارزه با مواد مخدر داشته: وي افزود يم و همين طور  ما پيشرفت چشمگي ا
فغانستان به كنو است با ملحق شدن ا ا اين همزمان  ار مهمي ر ين ب ه با فساد، كه ا نسيون مبارز ا

ن گذاشته است فغانستا   .بر دوش ا
ين ها و سازمان هاي دولت در اخير اين ديدار دو طرف بر تداوم همكاري لي با  هاي ب لمل ا

ن تاكيد كردند بخش فغانستا و قضايي ا   .هاي عدلي 
 



 

 
 
 
 
  

 
 

ن اداري يگزارش سفر پوهندوي عدالتخواه معي
 به اندونيزيا و اشتراك در كنفرانس وزارت عدليه

  ك اشخاص و جرايم انتقالييقاچاق انسان، تراف
 
 
  

  

 
نسي  اچاق انسان«تحت عنوان كنفرا الي ق لي » ، ترافيك اشخاص و جرايم انتق در شهر با

لي پروسس (اندونيزيا  د» Bali process«كه بنام با س .  داير گرديد)شهرت دار ين كنفران ا
  . جوالي خاتمه يافت29 آغاز و به تاريخ 2009 جوالي 27به تاريخ 
ا،  ادر ا، بنگالديش، هندوستان، ماليزي فغانستان، استرالي ين كنفرانس نمايندگان كشورهاي ا

ا اشتراك كرده بودند، عالوتأ  و اندونيزي د، تايلند  ر، نيوزيالن اكستان، سريالنكا، ميانما مالديف، پ
ين (UNHCR  ،IOMنمايندگان مؤسسات  ا )  المللي مهاجرتسازمان ب و سكرتريت آسي
  . نيز دعوت شده بودند

لقادر  تخواه«از جانب افغانستان پوهندوي عبدا » فاضل«ين اداري، فضل الرحمن يمع» عدال
اهللا  ا ) بسمل(رييس امور قونسلي و جناب بسم  نستان در جاكارت سفير جمهوري اسالمي افغا

  .اشتراك كرده بودند
به اين كنفرانس كه براي مدت سه ن كشورهاي مختلف هركدام  نمايندگا  روز ادامه داشت، 

ن،  نسا اچاق ا نسان و وضع ها براي فعاليتنوبه خود در مورد چگونگي ق اچاق ا  جلوگيري از ق
است، صحبت مفصلي كردند وع  ايشان صورت گرفته  به آن در كشورهاي متب   . قوانين مربوط 
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ر پروين   د مقاصد رييس هيات اعزامي» كماري سهنگ«خانم داكت  كشور هندوستان در مور
ذكر مي اچاق انسان صحبت نمودند كه ذيال ت مندي  اجازه دهيد تا اخالص«: گردد و اهداف ق

نم را از طرف دولت هندوستان به جانب دولت استراليا و اندونيزيا در اجالس  خود و همكارا
)Ad.hoc (بدارم ن. در مورد قاچاق انسان و جرايم  آن ابراز  اچـــاق ا سان از جمله جرايم ق

احيه بليون بين ين ن لي محسوب شده كه از ا گردد و قاچاق انسان به  ها دالر عايد مي المل
يي، تجارت : گيرد مقاصد مختلف صورت مي اج اجباري، بردگي، گدا ر، فحشا، ازدو مانند كا

اچاق سالح و .اعضا، ق ..  
ات سازمان يافته خشونت ضد بشري مي ز جمله جناي اشد اين جرم ا يي خود ب به تنها ، كه ما 

ك  ين پديده نبوده و ايجاد همكاري و هماهنگي نزديك از قبيل شري ارزه با ا قادر به مب
ين مشكل ضروري مي اشد،  ساختن معلومات و كاركردن جدي با هم به خاطر محو ا  اگر چهب

رواج متفاوت  ين دارندكشورها از لحاظ فرهنگي، تاريخي، رسم  ارزه در ا در قسمت مب  ولي 
تصادي،  لحاظ رواني، اق اچاق از  و حياتي است، چون ق پروسه سهم كشورها بسيار مهم 

به بار مي   .آورد فرهنگي و حاكميت قانون تاثير خراب و سوء را 
و مجبوريت ا در ك  كرده و موضوعات چون  هاي مهاجرت برماست كه عامل  هاي خودسر  ر

ر ها  و روشن ساخ Globalizationهاي كاري،  ايجاد فرصت تن اذهان عامه در قسمت غي
اچاق را از يك ا  مصوونيت ق طرف و از جانب ديگر كنترول سرحدات و مبارزه پيگير ب

ا در اولويت كاري خويش قرار دهيم   .قاچاقبران ر
ي بع عبور مهاجر سر ، مهاجرت غيرقانوني و خود ن بودهكشور باستاني هند مقصد و منا

ليبراي ما ايجاد نم هاي بزرگي را مسووليت ا  وده است در حا اساسي م كه حقوق بشر در قانون 
است آمار تخميني و يا دقيق قاچاق شدگان و قاچاقبران هندوستان معلوم . ضمانت شده 

ز جمله مشكالت جدي محسوب مي نيست   . شود ، اما ا
ز جانب وزارت و ديگر نماينده گي خانه طبق معلومات قبلي ا ه با قاچاق  ها  ها حجم مبارز

است% 90انسان به دست رسيده  بق راپورهاي  ا  ، و همچنان مطا داشته ساحات آسيب پذير م
ين بنگالدش ز سرحدات ب ن  ا، نيپال و در عبارت ا در آنجا جنگ جريا اخر سريالنكا كه  ين او

ز  البته بعضي شواهد نشان مي. ، بوده است دارد نه ني ز هندوستان به شرق ميا دهد كه قاچاق ا
تي داشته هندوستان . گيرد صورت مي نه ساختن آن پيشرف در قسمت تحكيم قانون و نهادي

ن يكي از وظايف 23طبق ماده . است اچاق انسا يه ق ه عل  قانون اساسي كشور هندوستان مبارز
ين كشور به حساب مي ، و مبارزه با قاچاق انسان از اولويت شود دولت شمرده مي   .رود هاي ا



 

 

  

229  

����  
معيين اداري ..گزارش سفر پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه  .  

ين قسمت وضع ،   قانون اساسي كشور347، در بخش   شدهقوانين بسيار صريح و روشن در ا
استخدام كار اجباري وضح شده است و در بخش   خريد و فروش 373 و 372مجازات براي 

ته شده  يمه نقدي بدون ضمانت در نظر گرف به مقصد فحشا ده سال حبس با جر خردساالن 
  .است

ته شد366 و 361در بخش اختطاف جزا مدنظر گرف يي و  است و  نيز در قسمت آدم ربا ه 
ا  اچاق انسان و مخصوصاً زنان و اطفال ر هندوستان تعهد و پالن جدي در قسمت مبارزه با ق

اچاق انسان به  دارد و پروگرام ز ق يي را جهت كاهش فقر و شغل زايي روي دست داشته تا ا ها
ري به عمل آيد اطفال جلوگي   .خصوص زنان و 
ر قاچاق، ارتقاي آگ اين پروگرام شامل ارتقاي ظرفيت پوليس به  اهي عامه از اضرا ، كه 

و  ها ، نمايشنامه ها ، فلم ، پوسترها ، مجالت ها واسطه كتاب ا مستقيم  يمات فزيكي ي ، تعل
در بر داشته است ن  پروسيجر منظم براي نجات قربانيان كه نتايج ملموس را  ، دولت هندوستا

وسسه  تي را با م يده) UNCTOC(همچنان معاهدا امضا رسان وتاً در مجمع سارك نيز ، عال به 
مضا  استخدام فحشا ا ا براي  نسان مخصوصاً اطفال و زنان ر اچاق ا ز ق تي براي جلوگيري ا معاهدا

است استندرد تصويب شد. كرده  تي  د اين بود كه يك پروسيجر عمليا ين  بزرگترين دستĤور ، ا
تي تطبيقا اچاق به واسطه دول جهان به ،پروسيجر  وع شامل برگردانيدن قربانيان ق ،  كشور متب

و  ، ارتقاي ظرفيت و آموزش مردم ، تنظيم و آماده ساختن قربانيان تشريك مساعي و عملي  ،
ري در قسمت مبارزه عليه قاچاق انسان بوده و  قانونگذا ، هندوستان در قسمت حقوق طفل 

است محو خشونت عليه زنان پروتكول به امضا رسانيده    .هاي عليحده را نيز 
  !طبين محترمآقاي معاون و مخا

تي بوده كه تمام پالن لي منحيث يك بورد مشور ها و مشاورت بايد جنبه عملي  جريان با
و . داشته باشد ا قاچاق انسان  رزه ب هماهنگي موثر و شريك ساختن معلومات به خاطر مبا

ين كشورها نهايت مفيد بوده و هندوستان منحيث يك كشور فعال اشتراك  ري ب قاچاقب
ن ، به اميد  نموده نموده و همچنا يكانيزم ديالوگ ادامه پيدا  لي منحيث يك م ين كه جريان با ا

نسان و جنايات مربوط آن در  هاي سبب تحرك و تالش ري از قاچاق ا مان در قسمت جلوگي
  .آسيا شود

يگيري و تكرارچنين پروسه را خواهان ميباشد   .»هندوستان پ
ز ضمن حماي نماينده كشور ماليزيا ني ت از اين پروسه چگونگي فعاليت به همين ترتيب 

  .  را چنين بيان نمودشكشور
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نسان از سال   اچاق ا لي فبروري 2007با تصويب و تنفيذ قوانين ضد ق  تاثيرات 2008 ا
ر  ، بنيان گذاري نهاد ملموس در كشور رونما گرديده است ند دفت نسان مان هاي ضد قاچاق ا

Royal M(، ايجاد پوليس  بخش مهاجرت alaysia Custom the M aritime 

Enforcement agency.( اچاق ، تقويه محالت بازرسي  ايجاد سرپناه براي قربانيان ق
و ديگر ) KALIA ،Penang Airport،Port Klang(، زمين مانند  خارجي از طريق هوا
ا كشور نقاط بزرگ كشور   .هاي منطقه ، تشريك مساعي و تبادله معلومات ب

نابع، ماليزي ها  همه كوششكناردر  به همكاري جدي ميان م ر ا معتقد  انتقال و  ، مسي
و  گيرد هاي كه عبور از آنجا صورت مي كشور اچاق  وگيري از خطرات و آسيب ق ، داشته و جل

اشد خواهان ميرا ترافيك انسان    . ب
ن تمام ابنابر ال قاچاق بوده و همچنا ر كنترول و محدود شدن رو ين كشور ماليزيا اميدوا

در راستاي جلوگيري ازه ابتكار و تالش به عمل مي ااي خويش را  قعه شوم    .آورد ين وا
نمود ندونيزيا نيز مطالب ذيل را ايراد  نستان مقيم كشور ا فغا : به همين سلسله سفير ا

دونيزيا مي« رت خارجه ان و به خصوص وزا ،  خواهم اظهار مسرت از تمام دست اندركاران 
م را تنظيم نمIOMاستراليا و   نمايم ودند اين پروگرا  ،.  

بعد از پشت سرگذاشتن سه دهه جنگ كه  طوري كه همه ما مي نستان  افغا دانيم مردم 
ني زيادي را در كشور ها و بي هنوز نيز جريان دارد مهاجرت نما هاي جهان به خصوص  خا

ن( اكستا اقتصادي دارد) ايران و پ داليل امنيتي و  نموده اند كه  طوري كه وضع امنيتي . تجربه 
ن حيث سفه  بام وظيفه و شرق تا هنوز درست نبوده كه در جريان در جنوب ير افغانستا

به طور قانوني و غير قانوني به جاكارتا مي  افغانيتعدادجاكارتا شاهد ورود  و  ها  اشم  ب
نمايند كه  مي استراليا و ساير نقاط جهان مهاجرت  به كشور  خواهند تا از طريق اين كشور 

و ز آنها ت بعضي ا نه  و تحت متاسفا ات و نقاط اين كشور دستگير شده  سط پوليس در ساير والي
ن   برعالوه موجوديت تعداد افغانIOM، طبق گزارشات موسسه  توقيف قرار دارند ها در ميا
ني ها اين جمعيت عراقي اكستا ني و ميانماري نيز حضور دارند ها ، پ ن . ، ايرا كه آنها تحت عنوا

ين كشور شده د و ميا شهروند افغان وارد ا ا توسط پوليس  ن نمايند ام استراليا عودت  خواهند به 
  .اند توقيف شده

ين  نده شده كه البته ا ن برگشتا فغانستا ه ا ا ب ن از جاكارت فغا تا به حال تقريباً چهارصد هزار ا
فغانستان مقيم جاكارتا تا به حال جريان دارد اسالمي ا بع  پروسه توسط سفارت جمهوري  ، منا

به جاكارتا ميانتقال غير قانوني اكنون واضح نمي  مهاجرين كه  اشد آيند تا    .ب
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فغان مرا جويا مي زماني ا از حالت مهاجرين ا آنها  كه دولت جمهوري اندونيزي كند كه ممكن 
در بحر توسط پوليس گرفتار شده و يا  و ،اند در جنگل  بسيار متاثركننده  قعات برايم   چنين وا

اشد دهنده مي حتا تكان نمودهها  ، ما بار ب ا از آمدن مهاجرين  طور رسمي اعالن  ايم كه دولت م
  . به اندونيزيا جلوگيري خواهد كرد

لي يك حالت خوب و بهتر را براي  ين مجموعه آرزومند هستم كه جريان با من درا
زندان دوباره آوازي را از  فغان آماده خواهد كرد تا  ك  مهاجرين ا و بحر نشنفته و ي ، جنگل 

انون فغان و ساير مهاجرين كشورروش و چارچوب ق ها به عمل  مند و مناسب براي مهاجرين ا
  .آيد

است جلسه ني با تشكر از ري فغا اشتراك متصال رييس هيات ا ن و  كنندگان  ، دست اندركارا
ين كنفرانس   : نظريات خويش را چنين ابراز نمودكشورها در ا

ات مربوط به آن يك عمل شوم و مدهش ب دي از پديده قاچاق انسان و جناي وده كه تعدا
داليل و فاكتورهايي كه باعث قاچاق انسان مي شوند مردم ما قرباني آن مي مل،  شود در  ، عوا
  : گردد كشورما ذيال توضيح مي

و - 1   موجوديت سه دهه جنگ، 
اشتغال - 2  .فقر و عدم 

نسان در كشور مي اين دو پديده دليل مهم مهاجرت ،  باشد هاي غير قانوني و قاچاق ا
د نه  ا تروريزمخوشبختا ه ب ا در زمينه مبارز فغانستان قوانين ر اچاق  ولت ا و ق اختطاف  ، جنايات 

در  است كه دو قانون  رت 2008 جوالي 28انسان وضع كرده  ز طريق جريده رسمي وزا  ا
به نشر رسيده است است. عدليه    :كه اهداف اين قانون قرار ذيل 

اچاق انسان؛ - 1 ري از اختطاف و ق   جلوگي
پشتيباني ا - 2 ن و اطفال؛ ز قربانيانحمايت و   ، به خصوص زنا

ين - 3 وسسات ب ن؛  هماهنگي با م نسا ري از قاچاق ا لي در زمينه تالش براي جلوگي  المل

ين ها و موافقت رعايت موضوعات انجمن - 4 و هاي ب اچاق انسان؛  زمينه ق لي در  لمل  ا

ين جرم - 5  .مجازات مجرمين ا

آقايان نمان و    !خا
نستان يك كميسيون  تماب وزير عدليه كشور طرح ريزي تحت رهبررا دولت افغا ي جالل
ين كميسيون داراي  رت14كرده است كه ا ، وظيفه  باشد هاي ذيربط مي  عضو از ادارات و وزا

  .باشد اين كميسيون مطالعه و تحقيقات جرايم اجتماعي و جمع بندي تعداد قضايا مي
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  !حضار گرامي 
انسان را،افغانستان اختطاف و قاچاق  ارزه با   صرف در چوكات قانون بسنده  موضوعات مب

يننندا ين عمل شوم معتقد  سته و به همكاري جامع ب لمنطقوي جهت زدودن ا ين ا و ب لي  لمل ا
ن اظهار مي ن ما با كمال اطمينا اچاق  ريزي و طرح داريم كه برنامه است و همچنا ريزي عمل ق

دهي مي ين كشور سازمان از ا ات مربوط به آن در خارج    .شود انسان و جناي
ات  رييس جلسه ذيأل مطرح گرديددر    :اخير اظهار
اچاق مردم- 1 ني اندويزيا كه در مورد ق لي با ميزبا ات   جلسه با اچاق اشخاص و ساير جناي ، ق

فغانستان نگالديش ، استراليا مربوط با اشتراك كشورهاي ا ،  ، ماليزيا ، اندونيزيا ، هندوستان ، ب
نمار مالدوي اكستان ، نيوزيالند ، ميا نماينده سريالنكا،  ، پ ،  UNHCRگان  ، تايلند و همچنان 
IOM، UNODC و با سكرتريت AFSEN تدوير يافته بود موارد ذيل تحت غور و بررسي 

  :قرار گرفت
 در شهر بالي اندونيزيا برگزار شد و در 2009 سال15-14جلسه سوم كنفرانس كه از  - 1

 : موارد ذيل مطرح و توافق حاصل شدجلسه متذكره

وگيري به عمل آيدنتيجه و عبور غير قانوني مردم جل ين شده كه از حركت   ؛ به ا

اطالعات كشور  ؛ وهاي ذيربط تاكيد روي تقويت همكاري  و شريك ساختن 

ري جلسه آينده در مورد قاچاق  رگذا ومات از طرف گروپ هيات رهبري در مورد ب تهيه معل
ات مربوط مردم اشخاص و جناي  ،. 

لي جلسه باحضور رييس م - 2 با جلس آغاز گرديد و متعاقباً اجندا و ميكانيزم جلسه 
  . مورد تاييد قرار گرفتA.HOCپروسس از جانب 

نسان شامل مشكل - 3 داليل قاچاق ا ، نقض  ، سياسي هاي اقتصادي روسا تاييد كردند كه 
اكتور ، بي حقوق بشر ر ف ين بردن چالش ها مي امنيتي و ديگ ر هاي فوق الذك باشند كه براي از ب

 .تالش خواهند كرد

ها و  روساي بخش روي اهميت اين كنفرانس تاكيد كرده و اظهار داشتند كه طرح - 4
اجرا مي راهكار د هاي قابل  نه به وجود بيĤور ين زمي  .تواند همكاري جدي منطقوي را در ا

ازنگري روي قاچاق و حمل غير قانوني مردم در منطقه صورت - 5  در بخش دوم اجندا ب
هاي   روي چالشUNHCR،UNODC،IOMگان   زمينه از جانب نمايندهگرفت كه در

نمايند ته و   سه موضوع مهم  را به شرح UNHCR و IOMهاي  هموجود بحث صورت گرف
 :زير مطرح ساخت



 

 

  

233  

����  
معيين اداري ..گزارش سفر پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه  .  

ين جنبش ها  وجود نفوذ و رخنه در منطقه به شكل غير قانوني جريان داشته كه در ا
يي افغان به همين ترتيب . باشند  ايالت راكنين شامل ميهاي شمال ها و قسمت ها و سريالنكا

UNOCD د يشنهاد كر ا قاچاق انسان را پ  كار بيشتر را در منطقه ميكنگ به خاطر مبارزه ب
يشبرد موافقتUNODCكه شامل نقش موثر  د   است و همچنان پ نامه ملل متحد در مور

لي مي ته و انتقا اال جنايات سازمان ياف ي قاچاقبران مخصوصاً باشد كه فشار و مجازات را ب
اچاق و مهاجرت. قاچاقبران اطفال و زنان اعمال شود بل ق ز  و موافقت در مقا انوني ا هاي غير ق

  .طريق هوا، زمين و آب
ها مورد بحث  هاي دوجانبه و داخلي كشور  در بخش سوم اجندا بازنگري روي مسووليت- 7

اشتراك كننده  ارزنده خويش را در قسمت ها و تجارب ها بينش قرار گرفت كه در زمينه 
ك اشترا تقال غير قانوني اشخاص ابراز داشته و   روي چهار مقتضي ها كننده قاچاق مردم و ان

و  در بخش قانونگذاري، تعقيب عدلي و قضايي: تاكيد ورزيدند ، حفظ و حمايت قربانيان 
اعث حركت   .شود هاي غيرقانوني مردم مي كنترول روي عواملي كه ب

اكيد روي اهميت سطح آگاهي مردم از  اشتراك كننده: فظت مناطق در قسمت محا- 8 ها ت
ز قاچاق تقال و جنبش خطرات ناشي ا اشخاص و مردمان كردند ، ان انوني  ز . هاي غيرق و جهت ا
اچاق زمان يافته تالش ميان برداشتن ق ن  هاي جامع صورت گيرد و اشتراك هاي سا كنندگا

دي تصا اج پيرامون  موضوعات  انكشاف اق ين فكتور،  ها عامل  تماعي و وضعيت مناطق را كه ا
ر  ، انتقال و نفوذ غيرقانوني اشخاص در كشور ميباشد اساسي قاچاق ، بار ديگر مورد تاكيد قرا

  .دادند
وگيري از انتقال   در قسمت قانونگذاري- 9 ، تعقيب جنايي و همانگي قانوني به خاطر جل

  .اشخاص غير قانوني بحث و تفاهم صورت گرفت
نگه: ها  در زمينه كاهش آسيب پذيري- 10 داري اطفال و زنان و  اعضاي مجلس روي 

ا در اولويت كاري قراردادند اچاق  بحث نموده و اين موضوع ر   .حمايت از قربانيان ق
  .فرهنگ قاچاق و قاچاقبري بايد از طريق آداب و رسوم هركشور مورد نكوهش قرار گيرد

به خاطر مسووليت تاههاي كو  اعضاي مجلس روي فعاليت- 11 وي  ها  مدت و درازمدت منطق
تصميم  هاي سازمان يافته بحث و گفت و مهار كردن قاچاق نمودند كه در نتيجه چنين  وگو 

  :اتخاذ شد
  .در ميان كشورهاي كه داراي مرزهاي آبي هستند) SOPS(تشكيل 

ر(ها  باني منظم از آب ايجاد گزمه و ديده   .)ابحا
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هاي  ، سارقين و همچنان آموزش هاي جعلي  شناسايي اسناد، تقويت كنترول سرحدات 
ين بخش مهاجرت   .كمپيوتري براي تقويت قانون ومعلومات حقوقي معمور

اجستريشن تقويت سيستم   .هاي مهاجرت و سيستم ر
ين معمورين  LO(تاسيس سيستم ارتباطات ب S (هاي  به خاطر تشخيص و كاهش اسناد

بع ، بررسي قرارگاه جعلي   . قاچاقها و منا
تشخيص كشور ني و  و ايجاد پناه نشا تي گاه هاي ترانزيتي    .هاي موق

انوني طور مصوون ، اختصاص و تائيد بودجه  سرعت عمل جهت برگشتاندن مهاجرين غير ق
لي برگشتاندن شان از طريق كشور  براي اجراي كار ، و ايجاد محل مناسب براي مهاجرين ا

  .سومي در كشور خودشان
  .و تبادله اطالعات در موردتقويت همكاري 

و در بخش پنجم ) هاي منطقوي مشخص كردن مسووليت(بخش چهارم اجندا   در- 12
نمودند،ها در آينده پيشبرد و انكشاف همكاري   : مطرح شد و جلسه روي موارد ذيل موافقه 

  : هاي غيرفانوني اسباب جنبش
 توسط كشورهاي عضو ها فرعي ها و يا دسته جلسه با پيشنهاد مبني بر ساختن گروپ

)AD.Hoc (و قضاياي مهاجرت براي مشخص كردن مسووليت هاي غيرقانوني  هاي منطقوي 
تي ين گروپ تهيه معلومات استخبارا و وظيفه ا بد  و تحت اثر  آغاز يا ، شريك ساختن معلومات 

يه ريشه مهاجرت   .هاي غير قانوني قرار دادن مشترك بر عل
اختياري ين گروپ  ه ا ا منافع كشورالبته عضويت ب لي پروسس را تامين كند و   بوده ت هاي با

به سريالنكا باشد و ايشان كوشش بسنده را در فراهم  اجع  نخستين بررسي در زمان معين ر
ن  سازي منافع كشور هد كرد و همچنان گروپ ديگر در آينده بنيا اجرا خوا هاي زيدخل 
  .گذاري خواهد شد

و منا تقويت قانون و همكاري   :سبهاي مشروع 
ن و بنياد  شناخت- 14 ني از تعقيب عدلي مجرما پشتيبا هاي كه از قاچاق فايده  ها براي 

و  كسب مي ا متخصصين  مسلكي و حقوقي براي تعقيب عدلي  نمايند جلسه تصميم گرفت ت
نمايند ك . قضايي قاچاقبران تشريك مساعي  و متخصصين براي هماهنگ ساختن ي

اچاقب ري از ق به خاطر جلوگي   :ري و انتقال غيرقانوني اشخاص ذيالً موافقه كردندچهارچوب 
تامبر يا اول اكتوبر سال 29متخصصين مسلكي در   جلسة را در جاگارتا برگذار 2009 سپ

هد بود كه براي  و متخصصين خوا وقي  خواهند كرد كه اين جلسه مشتمل بر مشاوران حق
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ز قاچاق  ري ا قدامات عملي جهت جلوگي انسان نشست خواهند مشترك گذاشتن اطالعات و ا
  .داشت

به تحكيم قانون و همكاري بطه  اني جلسه كه در را ا جهت ميزب د تايلند ر هاي  جلسه پيشنها
بط نهادهاي عدلي وحقوقي  حكيم روا لي(قانوني را پذيرفت اين جلسه به خاطر ت رنوا ،  لوي سا

رت عدليه پوليس رگزار خواهد شد) ، وزا و همكاري درجلسه متذكره روي تحكيم قانونيت . ب
ر  هاي مرتبط بحث خواهد شد نزديك ارگان ن برگزاري اين جلسه ممكن در نوامب ، كه زما

  . باشد2009
ين شده - 15  درقسمت خطرناك بودن قاچاقبران دريايي توجه صورت گرفت و تصميم برا

نگه دگي مردم كه جهت محفوظ  هاي آسيب پذير كنترول جدي روي  داشتن و امنيت زن
همچنان جلسه توافق كرد كه در جلسه مسلكي امكانات جهت .  گيردسرحدات آبي صورت

ين اداره بنادر آبي و خطرهاي كه در آب لي وجود دارد مورد بحث قرار گيرد هاي ب . المل
در سال UNOCTمخصوصاً توجه به پروتكول   1982 در زمينه حقوق سرحدات آبي كه 

است   .منعقد گرديده 
نمود تا جهت با كه از راه آب دست به قاچاق  زنگري و رديابي كسانيجلسه تصميم اتخاذ 

زمه مي به اتاق ها آبي به وجود آيد زنند گ ها طور جدي  هاي كشتي ، تالشي و رسيده گي 
نه  د تا باشد زمي اچاق ) SOPS(صورت گير و ق رقانوني  منطقوي در قسمت معامالت غي

  . محدود شود
نموده- 16 ترل و اداره سرحدات ملي را مهم ، كن  جلسه روي مهاجرت از طريق هوا بحث 

ر مطرح  خوانده و يك سلسله شاخص وگير ازين كا ات جهت جل هاي را براي فهميدن و اجرا
ا مبني بر داشتن يك گروپ مسلكي در خصوص همكاري. شد  ،  هاي منطقوي جلسه طرحي ر

وكس روي  تشريك معلومات و بلند رفتن ظرفيت ها روي خطوط هوايي را ارايه كرد كه ف
يي صورت گيرد بكهش   .ها و خطوط هوا

ن بودنIOM جلسه با پيشنهاد - 17 هاي   يك وركشاپ به خاطر پيشرفت، در زمينه ميزبا
بع ترانزيت و كشور عملي ه توسط عملي سازي اطالعات مربوط به منا ا  ، مبارز نظر ر د  هاي مور

ز ختم  ين جلسه پيش ا   . برگزار خواهد شد2009پذيرفت كه ا
 در چوكات كاري مربوط جهت UNHCRي ترتيب پروپوزل توسط  در جلسه برا- 18

ين چالش ، مباحث و چالش اطالعات و اطالعات شامل مفيديت  ها موافقه صورت گرفت كه ا ها 
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ز  تمويل و سيستم راجستريشن مي  باشد تا دول قادر به فهم درست در قسمت عبور ا
اشد سرحدات كه توسط اشخاص صورت مي   .گيرد باخبر ب

، ثبات  هاي منطقوي را تحت غور قرار داده و جهت حفاظت ، هماهنگي كشور ه جلس- 19
ر  د و همچنان محالت خاص كه مورد عبور قرا ا ارزنده تلقي گردي وي نقش آنها ر منطق

د نيز باالي شان عطف گرديد مي وكول شد گيرن ين موضوع به جلسه بعدي م ته ا   .، الب
ن - 20 اشتراك نمايندگا ص دعوت شده را در مجلس مورد  و اشخIOM رييس جلسه  ا

  .تاييد قرار داد
نمود، ميزباني جلسه- 21 ني و سپاس  دونيزيا اظهار قدردا   . دولت ان



 

  

  

شوراي وزيران طرح قانون نمايندگي تجارتي را 

  تاييد نمود
  

تي شوراي وزيران روز دوشنبه   تحت رياست حامد كرزي رييس 1388 سنبله 23جلسه نوب
نست اسالمي افغا   . ان در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري داير گرديدجمهوري 

اسالمي  يع جمهوري  ر تجارت و صنا ني وزي و آقاي شهرا طبق آژندا، آقاي دانش وزير عدليه 
ندگي تجارتي را به جلسه شوراي وزيران ارايه كردند   . افغانستان طرح قانون نماي

تي در روشني حكم مندرج ماده يازدهم نمايندگي تجار نستان طرح قانون   قانون اساسي افغا
وزيران به جلسه 34در پنج فصل و  پس تاييد كميته قوانين شوراي   ماده وضع گرديده كه 

است   . پيشكش گرديده 
ين  نظيم مناسبات ميان طرف تي، ت نمايندگي تجار نده(اهداف قانون  له و نماي و ) صاحب معام

است نمايندگي تجارتي  به    . تنظيم امور مربوط 
است كه ط ول سال گفتني  ربع ا  در پالن كار تقنيني حكومت شامل 1388رح مذكور در 

وت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي  نستيت رت –بوده و در رياست عمومي ا  حقوقي وزا
ن آماده گرديد يي آ و مسوده نها ته  يق همه جانبه قرار گرف همچنين طي . عدليه مورد تدق

نمايندگان با صالحيت وزار جلسه ا حضور  و  تاي كه ب د  هاي تجارت و صنايع، ماليه، اقتصا
نستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي  رياست اتاق رت –هاي تجارت در ا  حقوق وزا

يي كه  ات ايشان، طرح نها نعكاس نظري به و ا بعد از غور و بررسي همه جان عدليه داير گرديد، 
تي، تنظيم مناس نمايندگي تجار و دربر گيرنده تنظيم امور مربوط به  بات ميان صاحب معامله 

نمايندگي، صالحيت نماينده، وجايب صاحب معامله، ختم  يط  نمايندگي، شرا اع  نماينده، انو
ن  تي را ميا تي كه مي توان با نظرداشت آن روابط و معامالت تجار نمايندگي و ساير موضوعا

نظم و سهولت و امور نمايندگي ت له  نمود، هاي قانوني را در زمينه فراهم خ طرفين معام واهند 
 . به موافقه شان تسويد گرديد



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 با فرمان عفو رياست جمهوري به بندي، 877

نودمين سالگرد استقالل كشور   ند، از زندان رها شدمناسبت 
 

 

 

 

 

 

ه  فر مانبا تطبيق  نير 107شمار در مورد عفو و تخفيف  يس جمهوري اسالمي افغانستا
وسين به منا ين و محب استقالل كشورمجازات محجوز تن 877 سبت نودمين سالگرد استرداد   

يگر نيز مشمول 262هاي سراسر كشور آزاد شده و  خانه  محابس و توقيفاز بندي  تن د
  . اند تخفيف مجازات گرديده

رت تطبيق احكام اين فرمان در به منظور نمايندگان وزا از  ركز كميسيوني متشكل  هاي  م
ن، لـوي  دفاع ملي و ــا لي،ساامـــور زن رياست عمـومي امنيت ملي، كميسيون مستقل  رنوا

ركزي و ر ني عمومي محبس م نمايندة قـوماندا نستان،  ويحقوق بشر افغا  يس مركز اصالح 
نمايندة با صالحيت ستره محكمـه نظر  هــاي  واليـات كميسيون  و در،تربيت اطفال تحت 

استيناف،ساسـاي ومتشكل از ر لي  نمايندگا امور رنـوا ن،  رت  ن ادارة حقوق سترزنا درستيز وزا
است عمومي امينت ملي، فغانستان، كميسيون مستقل حقوق بشر دفاع ملي، ري ر  ا مدي
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ركز اصالح و محبس و آمر  استيناف واليت هيس محكميتربيت اطفال تحت رياست ر م
   .گرديده استتشكيل 

ف اسالمي ا ت جمهوري  تطبيق فرمان رياس ا كه از  ر افرادي ر به جدول ذيل شما غانستان 
لگرد استقالل كشور تا تاريخ  ، آزاد گرديده و يا در 1388 سنبله 21مناسبت نودمين سا

 . دهد مجازات تخفيف آمده را نشان مي
  

ه  تخفيف  رهايي   شمار
  

  واليت
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

        28  )كابل(توقيف خانه   1

2  
ني عمومي محبس مركزي  قوماندا

  )كابل(
134    39    

بل(ناثيه آمريت ا  3       7    )كا

    5    25  پروان  4

    4    4  كاپيسا  5
ر  6         5  لوگ

    4    8  ميدان وردگ  7

          دايكندي  8
          پنجشير  9
ن  10     14    10  باميا

ر  11     63  3  128  ننگرها

ن  12         14  لغما

    10    8  كنرها  13

ن  14           نورستا
    20  8  77  بلخ  15

    21    33  فارياب  16

    4    6  سرپل  17

ن  18           جوزجا
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ن  19           سمنگا
    14    42  كندز  20
        3  بغالن  21

    15  3  30  تخار  22

ن  23     11    16  بدخشا

ر  24     7    20  قندها

        4  زابل  25
    14    10  هلمند  26

ن  27         6  ارزگا

        142  هرات  28

  2  19  غور  29
ز  يك طفل محجوز ا
محبس اناثيه رها 

  گرديد

        24  فراه  30

    2    7  بادغيس  31
ا  32     5    18  پكتي

ت  33           خوس

    5    13  غزني  34

          پكتيكا  35
    5    20  نيمروز  36

    262  23  854  مجموع
  

ن،  ين فرما  قتل عمد، اختطاف،  و همين گونه محكومين جرايممجرمين متكرربر اساس ا
نه، راهزني  لطريقي(جرايم خشونت عليه زن، سرقت مسلحا ياي و فساد اداري از مزا) قطاع ا

ين فرمان مستفيد شده نمي   .توانند احكام مندرج ا
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 

ر ز به پلچرخي محبس ترميم و بازسازي كا ز شد محفلي  طي1388 سنبله 7 شنبه رو . آغا
يي است كه توسط سفارت  يكا ين پروژه حدود بيست وهفت ميليون دالر امر هزينه مجموعي ا

فغانستان پرداخت   .شود ه مياياالت متحده امريكا در ا
آقاي انتوني رييس بخش  و ترميم محبس پلچرخي  زسازي  ر با در مراسم افتتاحيه كا

ه  انكشاف و كمك يكا، پوهندوي عبدالقادر عدالتخوا تصادي سفارت اياالت متحده امر هاي اق
يه، جنرال عبدالعليم رييس عمومي سارنوالي وزارت امور داخله، يمعي وزارت عدل ن اداري 

نماينده آقاي  عزيز احمد  اهللا احمدزي  دي، آقاي شمس  نظارت بر محالت سلب آزا رييس 
ر . اس. اس. كميسيون مستقل حقوق بشر، آقاي كين رييس موسسه سي پي، جنرال امي

و  خانه محمد جمشيد رييس عمومي محابس و توقيف رت عدليه و شماري از روسا  هاي وزا
است عمومي محابس و توقيف ين ري نه حضور داشتند مسوول   . خا

اني در مراسم افتتاحيه اين پروژه  يآقاي عدالتخواه مع وزارت عدليه طي سخن ين اداري 
رت عدليه است ها يكي از رياست خانه رياست عمومي محابس و توقيف: گفت . هاي كليدي وزا

است در ميان  د 13اهميت اين ري رت عدليه در اين است كه در حدو  رياست مركزي وزا
ا نگه محبوس و توقيف شدگ15500 ين جمله  داري مي ان ر تن آنها در 4500كند كه از ا  

ركزي پلچرخي به سر مي و نگه. برند محبس م ابراين در قسمت حفظ  رعايت  بن ها و  داري آن
  . كند خانه نقش اساسي را بازي مي حقوق آنها رياست محابس و توقيف
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ري وزارت عدليه افزوديمع  س و توقيف: ين ادا ه ا رياست عمومي محاب ز بدو انتقال آن از خان
مشكل اصلي رياست . وزارت امور داخله به وزارت عدليه به يك سلسله مشكالت مواجه بود

و توقيف يي، دفاتر و محالت  خانه عمومي محابس  ها خاصتا از نظر كمبود تاسيسات زير بنا
ر محسوس است نگه ز طرف ديگر مشكل پرسونل مسلكي و ورزيده . داري محبوسين بيشت ا

ز به شمار مييكي ا است  ين ري و تربيه . رود  مشكالت عمده ا يم  به همين ترتيب در عرصه تعل
ن، ارايه خدمات حقوقي براي متهمين بي بضاعت يك سلسله  و ارايه خدمات صحي رايگا

نه با آن مواجه بوده و تا هنوز  مشكالت ديگري بود كه رياست عمومي محابس و توقيف خا
  . قسماً ادامه دارد
ين التخواه گفتپوهندوي عد فغانستان، به خاطر حل ا اسالمي ا رت عدليه جمهوري  ؛ وزا

ن داشته انجام داده است و ارايه خدمات بيشتر آنچه كه در توا ا . مشكالت  رت عدليه ب وزا
رت صحت عامه  ز طريق وزا ا امضا نموده كه محبوسين مريض ا وزارت صحت عامه پروتكلي ر

ن تداوي مي ي. شوند به صورت رايگا به خاطر حل نيازمنديهمچن هاي  ن وزارت عدليه 
است عمومي مساعدت د  حقوقي، ري هاي حقوقي را در چوكات خود ايجاد كرد و در حدو

نستان خدمات رايگان حقوقي را ارايه مي افغا ركز و واليات  در قسمت . دهند يكصد نفر در م
رت عدليه با مشكالت شديدي مواجه بود، خو يي نيز كه وزا بعدتاسيسات زيربنا زشبختانه    ا

ن، از جمله  تدوير كنفرانس روم، پروژه نستا هاي متعددي براي ترميم و بازسازي محابس افغا
است ته شده  دست گرف   . محبس مركزي روي 

د محبس مركزي گفت در مور دي ديده و ،محبس پلچرخي: آقاي عدالتخواه   صدمات زيا
زسازي دارد به با از  ي. تخريب شده و لذا ني ز سوي دولت اياالت خوشبختانه در ا ن قسمت ا

متحده امريكا و سفارت آن كشور در كابل توجهات زيادي صورت گرفته كه امروز شاهد 
ه بازسازي محبس پلچرخي هستيم   . افتتاح پروژ
به كمك يي  پوهندوي عدالتخواه با اشاره  هاي اياالت متحده به سكتور عدلي و قضا

و  ا هنوز در عرصهدولت اياالت متحده امريكا ت: افغانستان گفت هاي مختلف سكتور عدلي 
ين كمك و ا نموده است  ا كمك  نستان ر اسالمي افغا رت عدليه جمهوري  ها ادامه  قضايي و وزا

امتنان داريم اظهار سپاس و    . دارد كه از آنها 
 ماه را در بر خواهد 17هاي محبس پلچرخي  بر اساس قرارداد ترميم و بازسازي بالگ

د موظف است كه تمام وينگگرفت و شركت طرف قرا هاي محبس را بازسازي كند  ردا
ناليزاسيون، سيستم برق، راه و  هاي داخل و خارج محبس، چاه همچنين كا هاي سپتيك 
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شود كه ارزش   بازسازي و ترميم مي،هاي دخولي آن در اين مدت سيستم تدخين  و دروازه
ين پروژه در حدود بيست وهفت ميليون دالر مي اش مجموعي ا   . دب

نكشاف و كمك يكا  آقاي انتوني رييس بخش بخش ا هاي اقتصادي سفارت اياالت متحده امر
اعمار آن در سال  ز زمان  اني گفت كه محبس پلچرخي ا  بزرگترين 1995نيز طي سخن

لي را كه ضرورت داشته دريافت نكرده  محبس افغانستان بوده ولي هميشه مساعدت هاي ما
و بازسازي محبس پلچرخي يك . است گام مهم در راه حاكميت قانون در افغانستان است 

ين پروژه يكي از بزرگترين پروژه است كه قرارداد آن به بخش خصوصي  همچنين ا يي  ها
است   . افغانستان اعطا شده 

ين : آقاي انتوني افزود يكا تقريبا بيست وهفت ميليون دالر را به خاطر ا اياالت  متحده امر
ني به خاطر پيشبرد اين پروژه اين حقيقت را  ب شركتپروژه اختصاص داده و انتخا فغا هاي ا

هاي اياالت متحده امريكا، تنها تامين  دهد كه بزرگترين وظيفه ما در ارايه كمك انعكاس مي
افغان نكشاف و ظرفيت نيازهاي فوري  لكه يكي از اهداف ما ا يست، ب سازي براي دراز مدت  ها ن

  . است
لي از مشاركت دو كشور به خاطر ايجاد و اين : آقاي انتوني عالوه كرد پروژه يك مثال عا

است تا يك جامعه عادالنه را ايجاد كنند   . حمايت مساعي افغانستان 
  

  



 

  

 

  

 

  
  

  
  
  

تي  افغانستان مرتكب جناي و استقالل مردم  دي  افرازي، آزا ن عزت، سر بار ديگر دشمنا

لمبارك، قاري  جهانگير رييس عدليه  محترمدهشتناك شده و روز چهار شنبه پنجم رمضان ا
نه محل كارش بود، ب ا هنگامي كه به خاطر ايفاي وظيفه روا ر ه واليت كندز ر وسيله انفجا

د   . بمبي كه در موترش جاسازي شده بود، به شهادت رسانيدن
در راه  قاري جهانگير يك انسان شريف، مومن و متعهد و وطن دوست بود كه عمرش را 

به دين، وطن و مردم نموده و هدفخدمت  نستان سپري  افغا ش تالش براي حاكميت ا  مومن 
دت رسيد   . قانون و عدالت اسالمي در جامعه بود كه در راه همين هدف نيز به شها

اسالمي امقام وزارت، هي يه جمهوري  وزارت عدل ين  ين و منسوب ت رهبري، مسوول

نگير را به خانواده محتر نه شهيد قاري جها دت مظلوما اش تسليت عرض  مافغانستان، شها
نموده  و بهشت برين  اجر جزيل  رت،  تعال براي آن شهيد طلب مغف رگاه خداوند م و از با نموده 

زماندگانش صبر جميل مسئلت مي ر . نمايد و براي با ين عمل ددمنشانه و غي وزارت عدليه ا
نستان را شديداً محكوم نموده و از نهادهاي مس  تا ول تقاضا داردوانساني دشمنان مردم افغا

نه شان برسانند   . عاملين اين جنايت را يافته به جزاي عمل سبعا
افغانستان هيچ تاثيري  در اخير يادآور مي و كشور  ن مردم  نه دشمنا شويم كه اعمال ددمنشا

فغانستان وارد كرده نمي و آزادي  در اراده مردم ا ر هزاران شهيد راه اسالم  نان مسي تواند و آ
ن فغانستا و سربلند را خواهند ساختكشور را پيموده و ا   . ي آزاد، آباد 

  
و هي رت  نامقام وزا نستا اسالمي افغا رت عدليه جمهوري    ت رهبري وزا

 قاري جهانگير رئيس عدليه واليت كندز

 پيام تسليت به مناسبت شهادت


