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

 .  نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 از تر بيش صفحه و 10 ارسالي كمتر از  مقاله .2

براي درج در مجله ، در صورت امكان، مراه با فايل تايپ شده آنه هاصل مقال .3
 . فرستاده شود نه كپي آن

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

و واژگان كليدي بين سه تا )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مقاله .5
 . هفت واژه در اول مقاله آورده شود

 : شود  منابع در پايان مقاله به قرار ذيل آورده توضيحات و ارجاع به .6

نوبت ، نام مترجم، نام كتاب، نويسندگان/ نام و نام خانوادگي نويسنده: كتاب •
 . تاريخ انتشار و شماره صفحه، نام ناشر، محل نشر، چاپ

، نام نشريه، »عنوان مقاله در داخل گيومه«، نام و نام خانوادگي نويسنده: مقاله •
 . شماره جلد و شماره صفحه، تاريخ انتشار، سال/ دوره

، )از سايت(تاريخ دريافت مطلب(،نام و نام خانوادگي نويسنده: سايت انترنتي •
نام سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند ، »عنوان مطلب در داخل گيومه«

 . در سايت مزبور

فحه مورد هرگاه به منبعي اشاره شود كه قبالً معرفي شده و تفاوتي حتا در ص •
 . شود آورده ) Ibidيا در انگليسي (»همان«كلمه ، استفاده نداشته باشد

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

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

 . نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است، هر گاه مقاله ارسالي ترجمه باشد .8

همراه با نشاني دسترسي به ، اش را عنوان يا رتبه علمي، نويسنده بايد نام كامل .9
 . مثل شماره تلفن و يا آدرس ايميل و غيره را با مقاله بفرستد، وي

 . ت آزاد اس مجله در ويرايش مقاله .10

 . شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي .11

 .  انترنتي ديگري نشر شده باشد  يا سايت  ارسالي نبايد قبالً در مجله مقاله .12
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  حق حضانت مادر بر کودک 

    در فقه و حقوق افغانستان
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  :چكيده

ان زوجيت و حق حضانت يا سر پرستي كودك از جمله حقوق مشترك زوجين در دور

ريق است فقه اسالمي و نيز حقوق افغانستان اولويت حق حضانت كودك را . حتي پس از تف

از جمله مباحث قابل تأمل در مورد حضانت، . به مادر و بعد از او به پدر واگذار نموده است

كم بودن دوران حضانت براي فرزندان پسر در مشهور فقه اماميه و نيز موضوع حق اجرت 

ماهيت حق يا تكليف بودن آن از جمله مباحثي .  دوران شيردهي و حضانت استمادر در

هاي فقيهان مسلمان در اين نوشته  است كه با بهره گيري از متون معتبر ديني و نيز ديدگاه

  .مورد بررسي قرار گرفته است
 

 

 

 

رت، حق، تكليف: كليد واژگان   .حضانت، رضاع، اج

  
 

  

  :چيستي حضانت
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حاضن يا حاضنه يعني مربي . باشد، مصدر حاضن و حاضنه مي»حضن«حضانت، از ريشه 

به عمل . معناي در آغوش گرفتن و در دامن قرار دادن است حضانت، در لغت به. 1كودك

مل مادري كه كودكش را در آغوش  اي كه تخم خويش را زير بال مي پرنده گيرد يا به ع

حضانت كنايه از پرورش كودك در دامان  استفاده از واژه 2.شود گيرد، حضانت اطالق مي مي

صورت  دهد و بدين صورت معمول كودك را به مدت دوسال شير مي زيرا مادر، به. مادر است

بحث در مورد ادامه اين حق است كه كدام زمان . شود پرورش كودك از آغوش او شروع مي

ه قابل بررسي ديگر ماهيت حضانت است زيرا حضانت  به انتها مي هم حق والدين رسد؟ نكت

  .گردد است هم حق كودك و نيز از سويي، براي والدين تكليف نيز محسوب مي

در اصطالح فقيهان حضانت كودك عبارت است از تربيت و اهتمام به تمامي شئون 

از اين جهت شارع، در مرحله نخست، مادر را به عنوان . اي كه حق او است زندگي در اندازه

ه منافع و مصالح كودك براي اين مهم برگزيده استتر تر و سودمند فرد مناسب    3. ب

حق رضاع : از نظر بسياري از فقيهان، مادر نسبت به كودك دو تا حق قانوني دارد

 مادر حق اولويت بر حضانت دارد مستند ايشان اين آيه 4).پرورش( و حق حضانت) شيردادن(

  :مباركه است

 فرزندان خود دارند، محروم شوند و مورد مادران نبايد از هرگونه حقي كه در مورد « 

   5.»رنجش قرار گيرند

                                                  
 .105، ص3 خليل بن احمد، الفراهيدي، العين، ج- 1
ح اسماعيل ابن حم- 2 علم : ، تحقيق5 تاج اللغة و صحاح العربية، ج-اد، الجوهري، الصحا احمد عبدالغفور عطار، نشر دارال

 .2102هـ، ص1410 بيروت، چ اول - للماليين
 قم، الطبعة -، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر6- 5 محمد جواد، مغنية، فقه االمام جعفر الصادق، ج-3

رحمن، الصابوني، نظام االسرة و حل مشكالتها في ضوء االسالم، نشر مكتبة و عبدال. 302م،ص2004/هـ1425الخامسة

ة م، و احمد الحجي الكردي، الطالق ابغض الحالل عنداهللا، دار إقرأ للطباعة والنشر 1983 قاهره، الطبعة التاسعة،-وهب

 . 192م، ص 2007 دمشق، الطبعة االولي،- والتوزيع
 - مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي«  فقهي استاد آية اهللا معرفت، رضا، حق پناه، گذري بر برخي آراء- 4

و نيز نسخه دستنويس مقاله حضانت اثر آية اهللا . 124، ص1386، سال هفتم، زمستان26الهيات و حقوق، شماره

 .محمدهادي معرفت
 .التضّار والدة بولدها وال مولود له بولده. 233 بقرة،- 5
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جا خصوصيت ندارد؛ بلكه شامل  گرچه اين آيه در خصوص رضاع آمده اما مورد در اين

  6.گردد حق حضانت نيز مي

  :دارد قانون احوال شخصيه اهل تشيع، در مورد حضانت مقرر مي

) 2. ( نظافت و تداوي اطفال مي باشدحضانت، نگهداري، تعليم و تربيه اسالمي و ) 1(« 

حضانت اطفال حق و مكلفيت والدين بوده، هر نوع قرارداد مغاير يا به منظور اسقاط آن، 

   7».باشد باطل مي

كيبي از حق و تكليف دانسته شده است .  يعني طبق فقره دوم از همين ماده، حضانت تر

  :ه استقانون مدني افغانستان نيز حضانت را چنين تعريف نمود

كه طفل به حفاظت و پرورش  حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتي) 1(« 

حضانت حق اشخاصي است كه به اساس اين قانون تنظيم گرديده ) 2. (زن محتاج باشد

   8».است

ماهيت حضانت در حقوق برخي كشورهاي اسالمي نيز تركيبي از حق و تكليف بر 

ريك . شمرده شده است از والدين تازماني كه حق حضانت كودك خويش را دارد، يعني ه

تواند از اين حق امتناع نمايد يا  در اين مدت، نمي. مكلف است او را نگهدارد و پرورش دهد

از نظر برخي از بزرگان، .  هم دارد ديدگاه مخالفان بزرگي  در فقه اماميه اين9.حتي واگذار كند

وده و غير قابل اسقاط و يا واگذاري باشد؛ بلكه حضانت همانند واليت نيست كه تكليف ب

طبق اين ديدگاه، حضانت همانند حق رضاع براي . تواند از آن امتناع نمايد  مي كننده حضانت

 زيرا اگر حق حضانت 10.باشد نه حكم مادر است؛ يعني نوعي حق اولويت كه قابل اسقاط مي

كه همه  رت آن را انجام دهد؛ در حاليمادر، حكم و تكليف باشد، بايد مادر بدون مطالبه اج

                                                  
 علي آخوندي، نشر - عباس قوچاني :، تحقيق31جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم، ج  محمد حسن، النجفي، -  6

و نيز . رضا، حق پناه، همان و نسخه دستنويس حضانت، همان. 285ش، ص1367 تهران، چ سوم، -المكتبة االسالمية

 .197عبد الرحمن الصابوني، نظام االسرة و حل مشكالتها في ضوء االسالم، ص
 .178وال شخصيه اهل تشيع، ماده  قانون اح- 7
 .236 قانون مدني افغانستان، ماده- 8
 - سيد حسين، صفايي: و نيز. نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است : 1168  قانون مدني ايران، ماده- 9

 .334ش، ص1381 تهران، چ پنجم،- اسداهللا، امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر ميزان
صاحب جواهر نظر شهيد در مسالك را بر خالف اين ادعا . 284-283، ص31في، جواهر الكالم، ج محمد حسن النج-  10

 .شود بر شمرده اما فرموده است كه ايشان در قواعد معتقد است كه اگر مادر امتناع كرد، اولويت به پدر منتقل مي
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نفس پيش آمدن موضوع اجرت، . اتفاق دارند كه مادر بايد اجرت حضانت را از پدر بگيرد

رش و يا رد وجود دارد، درست همانند  گر آن است كه در اين نشان جا نوعي اختيار در پذي

مردي كه . نموده استدليل ديگر لحن روايت است كه موضوع را به اختيار مادر منوط . رضاع

سوال ) ع(زنش را طالق داده و از او فرزند دارد، در مورد وضعيت فرزندش از امام صادق

  :كند كند و چنين جواب دريافت مي مي

كه زن  زن سزاوارتر به فرزند است تا زماني كه كودك به سن نه سالگي برسد، مگر اين«

1.»طوري ديگر بخواهد 1  

ر ا   .ختيار است نه حكم اجباري مادر به حضانت فرزندلحن اين روايت نيز نشانگ

در فقه حنفي، حق حضانت بر اساس اولويت است، اولويتي كه از مادر شروع و به اقارب 

  .يعني سخن از تكليف در ميان نيست12.گردد مؤنث تا درجات سه و چهار ختم مي

ري از احساس كه در مسأله حضانت، غير از در نظرگرفتن حق بر خوردا با عنايت به اين

باشد، بنابراين،  مادرانه و قرابت، سرنوشت كودك و پرورش جسمي و روحي او محور اصلي مي

نبايد حق كودك در برخورداري از دامن پر مهر مادر و محبت پدر در چارچوب امور حقوقي 

پناهي كه كسي نيست تا با شرايط خودش از حقوق او دفاع  كودك بي. ناديده گرفته شود

بنابر اين، ايده حق و تكليف توأمان دانستن ماهيت حضانت، معقول و عادالنه به نظر . نمايد

زيرا پدر كه زوجه را طالق داده . كه مادر و كودك تنها رها نشوند رسد مشروط بر اين مي

مادر نيز . ممكن است از تأمين نيازهاي مالي كودك و مادر در دوران حضانت استنكاف كند

صورت انداختن بار  در اين. مين زندگي و مخارج خودش كار نمايدمجبور باشد براي تأ

زيرا پرداختن به نگهداري فرزند، فرصت كار . حضانت بر دوش مادر، صرف تكليف خواهد بود

  .گيرد كردن براي تأمين زندگي را از او مي

 در بنابراين، كساني كه به حق و تكليف بودن حضانت توأمان باور دارند، بايد دريابند كه

اند كه در  روايات نيز چند گونه سخن گفته. قرآن كريم موضوع به وضوح مطرح نشده است

صاحب جواهر، اجماعي بودن اين مسأله را نيز منتفي . جاي خود بررسي خواهد شد
                                                  

 قم، چ - ؤسسة آل البيت، تحقيق والنشر، م) جلدي30(،21 محمد حسن حر، العاملي، وسائل الشيعة، ج-  11

ـ، ص1409اول،  .المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين، إالّ أن تشاء المرأة. 472ه
و نيز عبد الرحمن الصابوني، نظام االسرة و حل . 1134 عبدالرحمن، الجزيري، الفقه علي مذاهب االربعة، ص-  12

 .196مشكالتها في ضوء االسالم، ص



 

  
 

 

در
ما
ت 

ضان
 ح
ق
ح

و 
ه 
فق
ر 
 د
ك

ود
ر ك

 ب
...

    
 

9999        

 

1.داند مي  پس استدالل عقلي براي اين حق و تكليف بايد با تناسب وضعيت، براي پدر و 3

 به تأمين هزينه هاي حضانت مهمتر از تكليف مادر به حضانت تكليف پدر. مادر باهم باشد

شود  صورت قطع در مواردي، مادر دچار حرج و ضرر مي كه اگر آن مهم انجام نگيرد، به. است

مدارانه حضانت  بنابراين، بايد ايده تكليف. و حكم حرجي و ضرري در اسالم نهي شده است

 اما آيا 14.مي با اين رويكرد تفسير گرددنسبت به مادر در قوانين برخي كشورهاي اسال

اگر او نيز مكلف نباشد، چه كسي حضانت كودك را ! حضانت تكليف براي پدر نيز نيست؟

اند و روايت نيز مادر  كه برخي فقيهان حضانت را همانند رضاع دانسته از اين! عهده دار گردد؟

ر فقه اماميه، پدر مكلف به حضانت شود كه د را مختار در قبول و رد قرار داده، دريافته مي

كه اگر مادر امتناع . برخي از فقيهان از جمله شهيد ثاني نيز بر اين باور است. كودك است

ه پدر منتقل مي گردد و اگر هر دو امتناع كردند، پدر بايد اجبار به  نمود، اولويت حضانت ب

1.حضانت گردد 5    

  ترتيب اولويت حق حضانت 

ر قابل اسقاط بودن و يا قابل اسقاط نبودن حق حضانت اختالف فقهاي اماميه، گرچه د

طبق . دانند كه بيان شد؛ اما به اتفاق حق حضانت را تنها مال مادر و پدر طفل مي  دارند چنان

ديگر با طالق جدا نشده اند، هردو حق  ديدگاه مشهور فقهاي اماميه، والدين تا وقتي از هم

لويت حق حضانت متعلق به مادر است، بعد از آن، اين در صورت تفريق، او. حضانت دارند

 هرگاه يكي از والدين بميرند و يا فاقد شرايط حضانت گردند، 16.شود حق به پدر منتقل مي

در صورت مرگ والدين، حق حضانت به جد پدري . گردد حق حضانت به ديگري منتقل مي

1.شود منتقل مي از ديدگاه عقل، . م نقل است مبناي اولويت مادر در حضانت، هم عقل و ه7

                                                  
 .284، ص31هر الكالم، ج محمد حسن النجفي، جوا- 13
 و قانون 176 و نيز قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان، در ماده1172 و1168 قانون مدني ايران در مواد- 14

دانند كه تركيبي از همان حق و تكليف   حضانت را حق كودك و والدين باهم مي184 و183احوال شخصيه قطر در ماده

  .است
، نشر 5ج - الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محشي الكالنتر لي، زين الدين بن علي العام-  15

 .464ص. هـ1410 قم، چ اول،- داوري
 .302ص) مجلد سوم قسمت اول(، 5 محمد جواد مغنية، فقه االمام جعفر الصادق، ج- 16
 120م،1982/هـ1402 بيروت،- عبد اهللا، نعمة، دليل القضاء الجعفري، دارالفكر- 17
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بر اين اساس، . ترين فرد براي پرورش كودك است ترين و شايسته مادر دلسوزترين، مناسب

  :در روايت نيز حق اولويت به مادر داده شده است

براي اين : آمد و از شوهر خويش شكايت نمود و گفت) ص(خدا  زني خدمت رسول« 

ي من براي نوشيدن او؛   پناهگاه او است و سينهفرزندم، شكم من جايگاهش بوده، دامن من

تو تا سزاوارتري تا : خواهد او را از من بستاند، حضرت فرمود اماّ پدرش طالقم داده و مي

  18.»اي زماني كه ازدواج نكرده

داند؛ اما ليست اقارب به ترتيب  فقه حنفي، نيز اولويت حق حضانت را متعلق به مادر مي

صورت كه حق اولويت حضانت بعد از مادر،  بدين.  طوالني استاولويت حق حضانت بسيار

ه باال رود بعد از ايشان به خواهر، خاله و عمه و ديگران . متعلق به مادر مادر است و هرچ

از . گرچه پدر نيز حق دخالت در حضانت را دارد؛ اما جايگاه او بسيار كمرنگ است. رسد مي

ي افغانستان مطابق با فقه حنفي، حضانت را مربوط  قانون مدن236اين رو در فقره اول ماده

ه طفل نيازمند به پرورش توسط زن است به زماني مي در ليست بلند دارندگان حق . داند ك

1.حضانت در فقه حنفي نيز زنان بسياري وارد است تا مردان 9   

اي ه مبناي اين اختالفات در مورد دارندگان حق حضانت بعد از مادر و نيز اولويت بندي

رآن مجيد ليستي از دارندگان حق حضانت ارايه نشده و نيز در  آن از اين جهت است كه در ق

هاي   بنابراين، فقيهان مشرب20.مورد پايان حق حضانت زمان خاصي تعيين نشده است

  21.اند هاي متفاوتي در اين زمينه ابراز نموده مختلف، با استفاده از مباني خاص خود ديدگاه

ها در مورد  نستان، مطابق با فقه اماميه و حنفي همان تفاوت ديدگاهدر قوانين افغا

 176در ماده. ترتيب اولويت حضانت و نيز اشخاص دارنده حق حضانت انعكاس يافته است

قانون احوال شخصيه اهل تشيع حق حضانت را متعلق به والدين و در صورت عدم اهليت و 

                                                  
 بيروت ، الطبعة الثانية -مؤسسة آل البيت إلحياء التراث: ، تحقيق و نشر15 النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج- 18

م تتزوجي« .182 بيروت، ص-، دارصادر2و نيز احمد بن حنبل، مسند، ج. 164هـ، ص1408  .»انت أحق به ما ل
 و نيز زيد، االبياني، االحكام الشرعية في االحوال 1134 عبد الرحمن، الجزيري، الفقه علي مذاهب االربعة، ص- 19

 .956م ص2006 قاهرة، الطبعة االولي،-، دارالسالم للطباعة والنشر2الشخصية لمحمد قدري باشا و شرحه،ج
 .197 عبد الرحمن، الصابوني، نظام االسرة و حل مشكالتها في ضوء االسالم، ص- 20
يل به ترتيب اولويت حق حضانت براي شماري از اقارب همانند فقه حنفي است  در فقه اماميه نيز برخي فقيهان قا- 21

  .كه در زمان ما اين ديدگاه تقريبا مهجور است
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كه در موادي از قانون مدني  در حالي. شمارد ّ پدري بر مي يا فقدان ايشان مربوط به جد

ر آمده است    :افغانستان مطابق با فقه حنفي ليستي طويل از دارندگان اين حق به ترتيب زي

  :كه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از زناني : 239ماده «

  . مادر، مادر مادر و يا باالتر از آن– 1

  . مادر پدر– 2

  . خواهر اعياني– 3

  .خواهر اخيافي– 4

  . خواهر عالتي– 5

  . دختر خواهر اعياني– 6

  . دختر خواهر اخيافي– 7

  . دختر خواهر عالتي– 8

  . خاله اعياني– 9

  . خاله اخيافي– 10

  . خاله عالتي– 11

  . خاله اعياني پدر– 12

  .خاله اخيافي پدر– 13

  . خاله عالتي پدر– 14

  . عمه مادر– 15

2. پدر عمه– 16 2  

اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط ) 239(هرگاه اشخاص مندرج ماده  : 240ماده 

  . حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب ميراث انتقال مينمايد اهليت حضانت باشند،

اين قانون وجود نداشته يا فاقد ) 240 و 239(هرگاه اشخاص مندرج مواد  : 241ماده 

 طفل جهت حفاظت پرورش به نزديكترين محرم از شرايط اهليت حضانت باشند،

  : شوداالرحام وي به ترتيب درجه استحقاق، به اشخاص ذيل سپرده مي ذوي

                                                  
 نيز عين همين ترتيب را  از بدائع الصنائع نقل - 960، ص2 زيد، االبياني، االحكام الشرعية في االحوال الشخصيه، ج-  22

  .كرده است
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  . پدر مادر– 1

  . برادر اخيافي– 2

  . پسر برادر اخيافي– 3

  . كاكاي اخيافي– 4

  . ماماي اعياني– 5

  . ماماي عالتي– 6

  . ماماي اخيافي– 7

  ختر ماما و دختر خاله در صورتي كـه طفـل پـسر باشـد،     دختر عمه، د  دختر كاكا، 

 حـق    پسر ماما و پسر خاله در صورتيكه طفل دختر باشد، همچنان پسر كاكا،  پسر عمه،    

   23».حضانت وي را ندارد

ه اين مورد در مورد كساني كه حق  حنفيان در مورد واليت در ازدواج نيز ليستي شبي

دو مورد، مستند ايشان، عالوه بر برخي اخبار، شفقت و  ردر ه. واليت دارند ارايه نموده اند

مبرده به ترتيب مزبور نسبت به فرد مورد حضانت، محبت و شفقت . محبت است زيرا اقارب نا

زيرا . رسد نظر نمي كنند؛ اما اين استدالل خيلي درست به دارند و از او به نيكي مراقبت مي

به خصوص . ويشاوند با تهيه ليست تعيين نمودشود در افراد خ شفقت امر دروني است و نمي

عليه قرابت  در مورد واليت در ازدواج كه بسياري از كساني كه ولي شمرده شده اصال با مولّي

در ثاني، شفقت . به درجه محرميت ندارند اما بازهم ولي شمرده شده كه جاي بحث دارد

رارگيرد؟ اگر اين استدالل را تواند مصدر حكم ق بدون مستند شرعي به تنهايي چگونه مي

وييم ممكن است شفقت زن و مردي كه كودكي را بعد از سالها از  بپذيريم، بايد بگ

ر از شفقت خواهر عالتي و يا  فرزندي مي ها به گاه پرورش گيرند، ممكن است بسيار بيشت

  .شود كه به آن حق حضانت گفته نمي افرادي از قبيل خاله و عمه باشد، در حالي

راين، اولويت حق حضانت در نزد بزرگان فقه و حقوق اماميه و حنفي متعلق به مادر بناب

اماميه آن را متعلق به پدر و احيانا جد پدري و بعد از او متعلق . بعد از او اختالف است. است

                                                  
  :رفته در اين مواد قانوني به صورت زير استكار   معاني اصطالحات به- 23

 .پدري= عالتي. مادري= اخيافي. ابويني= اعياني. دايي= ماما. عمو=  كاكا 
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دانند كه بازهم بازگشت به اراده همان سه شخص دارد؛ ولي از نظر  به وصي مأذون مي

ر حق حضانت متعلق به مادر مادر است؛ سپس مادر پدر، بعد خواهران حنفيان بعد از ماد

شقيق يا ابويني، بعد به خواهران مادري و سپس به خواهران پدري، بعد دختر خواهر ابويني، 

ه عمه 2.ها و خاله برسد كه در ليست باال ذكر شد بعد دختر خواهر مادري تا ب 4  

  اهليت حضانت

د، مطابق فقه امامي و يا فقه حنفي ثابت است؛ حق حضانت براي اشخاصي كه ذكر ش

. اما چنين نيست كه هر مادر و يا اقارب ديگر بدون قيد و شرط دارايي حق حضانت باشد

: اهليت حضانت مادر در فقه اماميه عبارت است از. حاضن يا حاضنه بايد داراي اهليت باشد

 برخي از فقيهان 25.عي استاين چهار شرط اجما. آزادي، اسالم، عقل، غير متزوجه بودن

امامي، امين بودن مادر براي فرزند را نيز از جمله شرايط برخورداي از حق حضانت بر 

2.اند شمرده  برخي ديگر سالم بودن مادر از امراض مسري را نيز از جمله شروط اهليت 6

  27.حضانت دانسته اند

( بلوغ، عقل، غير فاسق: در فقه حنفي، دارنده حق حضانت بايد شرايط زير را دارا باشد

، غير متزوج با كسي ديگر، كودك را به حال خود رها نكرده باشد، در )امين براي كودك

ز نباشد، اگر مسلمان بوده، مرتد نشده  صورت معسر بودن پدر مطالبه اجرت نكرده باشد، كني

 ذميه  بلكه اگر غير مسلمان از نظر حنفيان، مسلمان بودن مادر حاضنه شرط نيست؛. باشد

عهده بگيرد؛ البته اگر مادر مسلمان بوده و مرتد شده  تواند حضانت كودك را به هم باشد، مي

  28.باشد، حق حضانت او ساقط است

  : چنين بر شمرده است179قانون احوال شخصيه اهل تشيع، شرايط حضانت را در ماده

                                                  
 تهران، چ - محمد جواد، مغنية، احوال شخصيه، ترجمة مصطفي جباري و حميد مسجد سرايي، نشر ققنوس- 24

 .108،ص1379اول،
 - )ع(، نشر مؤسسة آل البيت12لمسائل في تحقيق االحكام بالدالئل، ج سيدعلي بن محمد، الطبالطبايي، رياض ا- 25

 .155هـ، ص1418قم،الطبعة االولي 
هـ، 1426 قم، الطبعة االولي،-، منشوراة قلم الشرق10 السيد تقي الطباطبايي، القمي، مباني منهاج الصالحين، ج-  26

 .277ص
 .304، ص) بخش اول3مجلد(،6-5، ج)ع( محمد جواد، مغنية، فقه االمام جعفر الصادق- 27
 .1135و 1134، ص)تك جلدي( عبد الرحمن، الجزيري، الفقه علي مذاهب االربعة،-28
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  :موانع حضانت طفل عبارتند از) 1(«

 .جنون حاضن -1

 . در صورت محكوم بودن طفل به اسالمكفر يا ارتداد حاضن -2

كه مصلحت طفل رعايت شود و يا پدر  ازدواج مادر حاضن با غير پدر طفل، مگر اين -3

 .فوت نمايد

صورت صحيح صورت گرفته  كه حضانت به طوري فساد اخالقي و اعتياد حاضن به -4

 .نتواند

 و يا هاي مسري حاضن كه سالمت جسمي طفل به مخاطره افتد ابتالء به بيماري -5

 ».حاضن فلج و عاجز از حضانت باشد

شرايط اهليت حضانت، در اين ماده با توجه به برخي مشكالت موجود جامعه تبيين 

گرديده و معضل اعتياد نيز در رديف فساد اخالقي از مصاديق عدم اهليت در نظر گرفته شده 

  .است

  :قانون مدني افغانستان، اهليت حضانت را چنين تعيين نموده است

ه و امينه بوده كه خوف ضياع  عهده مي كه حضانت طفل را به زني«  گيرد، بايد عاقله، بالغ

طفل نسبت به عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته 

  29».باشد

كه اهليت حضانت، شرايطي است كه حضانت كننده براي تربيت و پرورش  نتيجه اين

عقل، اسالم، امانت داري، توانايي فكري و جسمي براي پرورش . صحيح كودك بايد دارا باشد

اي ميان دو ديدگاه  در اين مورد تفاوت عمده. كودك از جمله شرايط اهليت حضانت است

  . فقهي امامي و حنفي وجود ندارد

  مدت حضانت

ميان فقيهان اختالف وجود دارد كه به در مورد مدت حضانت، صورت جداگانه بررسي   

  :دخواهد ش

                                                  
 .238 قانون مدني افغانستان، ماده- 29
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  مدت حضانت در فقه اماميه 

مشهور فقيهان اماميه، به ويژه . دوره حضانت، شامل زمان آغاز و زمان انجام آن است

او براي فرزند پسر تا پايان . گردد پسينيان بر اين باورند كه حضانت نخست از مادر آغاز مي

 مدت مزبور، اين بعد از اتمام. دوسالگي و براي دختر تا پايان هفت سالگي حق حضانت دارد

 اين ديدگاه، از دير باز در بين فقيهان اماميه مشهور بوده و 30.گردد حق به پدر منتقل مي

رفته بود؛ مين ديدگاه را پذي ه اماميه ه 3قانون مدني ايران به عنوان قانون برگرفته شده از فق 1 

يگر از  و به تبعيت از ديدگاه برخي د1382 اصالحي سال1169اما بعدها به موجب ماده 

فقيهان اماميه، مدت اولويت مادر براي حضانت پسر و دختر را به صورت يكسان تا سن هفت 

3.سالگي پذيرفت 2  

ويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان، نيز حق اولويت حضانت   در پيش ن

گونه نهايي شد كه حق حضانت  نويس اوليه، در پارلمان اين مادر، بعد از نقد و بررسي پيش

ر تا هفت سالگي و بر دختر تا نه سالگي باشدم اين حكم بعد از جنجال سياسي بر . ادر بر پس

ويب شد؛  سر پيش ر اساس قانون مدني افغانستان مطابق با فقه حنفي تص نويس اين قانون، ب

  .تر موضوع حضانت در فقه اماميه اما خود فتح بابي است براي بررسي عميق

عالوه تكليف در نظر  ت در فقه اماميه، به عنوان حق بهبايد عنايت داشت، كه حق حضان

. يعني هم حق متعلق به والدين است و هم تكليف ايشان نسبت به كودك. گرفته شده است

در برابر اين تكليف، حقي نيز وجود دارد كه همانا حق كودك براي پرورش يافتن صحيح در 

رسد دو سال قمري   به نظر ميدر مورد حق حضانت براي كودك پسر،. دامان مادر باشد

. رسد زيرا اين مدت از چند جهت مشكل به نظر مي. طلبد اندكي مجال بررسي بيشتري را مي

دوسال نخست . معنا كرده اند) تربيت(كه حضانت را فقيهان به معناي پرورش  نخست آن

و دوره زندگي، در واقع دوره شيرخوارگي است كه كودك از بهره هوشي كمتر برخوردار است 

                                                  
هـ، 1414 قم،الطبعة الثالثة،- ، نشر مؤسسة دارالكتاب22، ج)ع( السيد محمد صادق، الحسيني الروحاني، فقه الصادق- 30

 .302ص
براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ والدت او اولويت خواهد « :دارد  مقرر مي1169ني ايران، ماده قانون مد-  31

ها با مادر  پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن. داشت

 ».خواهد بود
  .449، ص1387 حقوق خانواده، نشر دانشگاه تهران، چ دوم،   ابوالقاسم، گرجي، و همكاران، بررسي تطبيقي- 32
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ّ اقل اين است كه دوره وابستگي كودك به مادر  حد. گردد تربيت بعد از شيرخوارگي آغاز مي

ي  اگر پايان دوره. رسد و نيز زمان پرورش وي با پايان دوره شيرخوارگي، به پايان نمي

شيرخوارگي، پايان حضانت نيز تلقي شود، فرصت چنداني براي حضانت در نظر گرفته نشده 

رسد چگونه شريعت  ياً وابستگي عاطفي كودك در پايان مدت شيرخوارگي به اوج ميثان. است

ثالثاًً برخي ! در اين مورد چنين قضاوت قطعي مبني بر ختم مدت حضانت مادر نموده است؟

از بزرگترين فقيهان پيشين بر خالف ديدگاه مشهور در مورد حق حضانت ميان كودكان پسر 

به خصوص . تر است تبيين اين موضوع نيازمند نگاه ويژه و ژرف. ندا و دختر تفاوتي قايل نشده

  .جا هم حق كودك در ميان است و هم حق مادر كه در اين اين

  مستندات تعيين مدت حضانت در فقه اماميه

براي بررسي مستند فتاواي فقيهان در مورد مدت حضانت، طبق معمول بايد داليل 

ر خالف متأخران طور بايد دانسته ش همين. بررسي شود ود كه چرا برخي فقيهان متقدم، ب

حق حضانت مادر براي كودكان پسر را نيز هفت سال و يا تا زمان ازدواج مجدد مادر 

  !اند؟ دانسته مي

  :آيات) الف

برخي از . ي وجود ندارد صورت مشخص در مورد مدت حضانت آيه در قرآن مجيد، به

3. به اولي االمر وانهاده شده است باورند كه تعيين مدت علماي حنفي بر اين ي كه   تنها آيه3

 سوره مباركه بقره در مورد رضاع و به 233در اين مورد بعضا مورد استناد قرار گرفته، آية 

  :خصوص ذيل آن است

و مادران بايستي دو سال كامل فرزندان خويش را شير دهند براي كساني كه «

است كه خوراك و لباس مادر را در ) پدر(رزندعهده صاحب ف خواهند شير كامل دهند و به مي

نبايد مادر . شود هيچ نفسي جز به اندازه توانش تكليف نمي. اندازه متعارف و به نيكي بدهد

در نگهداري فرزند به زيان و زحمت افتد و نه پدر بيش از متعارف براي كودك متضرر 

3»...شود 4   

                                                  
 .197االسالم، ص ضوء  عبدالرحمن، الصابوني، نظام االسرة و حل مشكالتها في- 33
والوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و علي المولود له رزقهن و كسوتهن . 233 بقرة، -  34

 ...ال وسعها، التضار والدة بولدها و ال مولود له بولدهبالمعروف، التكلف نفس إ
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ايد مادر در نگهداري فرزند به زحمت كه نب صاحب جواهر، با استناد به اين آيه، و اين

كه بنابه نقل از كتاب رياض، نص، فتواي و اجماع بر اين داللت دارد كه در : فرمايد افتد، مي

 سخن در حضانت بعد از دو سال است كه متأخران آن 35.مدت دو سال، حضانت با مادر است

كه مادر نبايد نسبت به ) بولدهاالتضار والدة (از مورد . دانند را براي فرزند پسر تمام شده مي

فرزند خويش در زيان و ضرر افتد، ممكن است در غير مورد رضاع نيز سود جسته شود؛ زيرا 

يعني  . تواند باشد تواند شاخص باشد؛ اما تعميم دهنده يا تخصيص زننده حكم نمي مورد مي

ال، از لحاظ عاطفي و در اين مورد، نبايد به مادر، از ناحيه گرفتن حق حضانتش بعد از دو س

از آن سوي، حق پدر و حق خود كودك نيز مورد عنايت قرار گيرد و . روحي ضرر وارد شود

با در نظر گرفتن هر سه مورد، بايد در تعيين حق حضانت بر پسران بعد از دو سال، دست 

  .قانونگذار بازتر باشد

  :روايات) ب

: گويد از فقيهان بزرگ امامي مييكي . اند روايات، در اين مورد چندگونه سخن گفته

منشأ اختالف . اصحاب ما در مورد اولويت حق حضانت بعد از دوسالگي كودك اختالف دارند

است مادر تاز مان ازدواج مجدد كالً حق حضانت دارد و  هم روايات است كه برخي گفته 

ين كرده و روايات ديگر حق حضانت مادر را تا هفت سالگي و برخي تا نه سالگي كودك تعي

متعلق به پدر دانسته است در هيچ يك از اين . برخي حق حضانت كودك را بعد از دو سالگي 

كه اصحاب ما اين تفاوت را قايل  روايات تفاوتي بين پسر و دختر قايل نشده است؛ اما اين

 اند، خود روايات مربوط به دو سالگي را حمل بر پسر و بقيه را حمل بر دختر نموده اند ه شد

   36.دانسته اند ها مي زيرا اين وضعيت را مناسب شأن آن

  شان چيست؟ كنيم كه شأن بيان و نيز داللت اكنون اين روايات را يكي يكي بررسي مي

كه حضرت، آيه در مورد شيردادن مادر به : روايت شده است) ع(از امام صادق -1

هداري او بين والدين برابر كه فرزند شيرخواره است، نگ تازماني: كودك را قرائت كرد و فرمود

و اگر پدر بميرد، مادر . بعد از پايان شيرخوارگي، پدر سزاوار تر به كودك از مادر است. است

                                                  
 .284، ص31 محمد حسن، النجفي، جواهر الكالم، ج- 35
مؤسسة : ، تحقيق و النشر8 زين الدين بن علي العاملي، الشهيد الثاني، مسالك االفهام الي تنقيح شرائع االسالم، ج- 36

 .422هـ، ص1416 قم، الطبعة المنقحة االولي، -معارف االسالمية
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اگر كسي يافت شود كه كودك را به چهار درهم شير دهد و . سزاوار تر از خويشاوندان است

او را از مادر جدا كند؛ تواند  كمتر از پنج درهم شيرش نخواهد داد، پدر مي مادر بگويد كه به

  37.گرچه گذاشتن كودك در كنار مادر بهتر است

. كند تا به حضانت بپردازد اين روايت، بيشتر شرايط شيرخوارگي و رضاع را تبيين مي

كه در باال از صاحب مسالك  جا مطلق فرزند است نه پسر تنها، چنان منظور از ولد نيز در اين

ر حضانت باشد، بايد حضانت دختر نيز بعد از دوسالگي به  اگر هم منظور اولويت د38.نقل شد

برخي از فقيهان معاصر اين روايت را . كه اين قول، طرفداري ندارد پدر وانهاده شود، در حالي

  39.شمارد ضعيف السند بر مي

دهد و ميان ايشان فرزندي  مردي زنش را طالق مي: پرسيده شد) ع(از امام صادق -2

كه ازدواج  زن سزاوارتر به فرزند هست تازماني: وارتر است؟ فرموديك به او سزا است، كدام

 40.كند

در اين روايت، زمان پايان حضانت همان موقع ازدواج مجدد مادر با كسي غير از پدر 

صاحب وسايل، . كودك تعيين شده و فرقي ميان كودك پسر و دختر قايل نشده است

وسي به اسناد خود از محمد بن يعقوب نقل  اين روايت را شيخ صدوق و نيز شيخ ط :گويد مي

اند؛ سپس احتماالتي را از قول شيخ نقل  كرده اند و نيز تمامي كساني كه قبل از او بوده

  41.كند كه اكنون يكي از آن احتماالت مصدر فتوي مشهور فقيهان اماميه است مي

ه آن) ع(مردي از اصحاب امام صادق -3  :حضرت نامه نوشت و گفت ب

                                                  
م الولد في  :والوالدات يرضعن اوالدهن، قال: قال. 471، ص21 محمد حسن الحر، العاملي، وسائل الشيعة، ج- 37 مادا

علي بن بابويه قمي، صدوق، من : و نيز رك به ... الرضاع، فهو بين االبوين بالسوية، فإذا فطم، فاألب أحق به من األم

 .434هـ، ص1413 قم، چ دوم،- اسالمي وابسته به جامعه مدرسين، دفتر انتشارات3اليحضره الفقيه، ج
 و  محمد هادي، 303، مجلد سوم، بخش اول، ص)ع(محمد جواد، مغنية، فقه االمام جعفر الصادق:   و نيز رك به-  38

 .نويس معرفت، مقاله حق حضانت، نسخه دست
 .58ش، ص1386 تهران، چ اول،-ر مجد حقوق خانواده، نش) 1(هاي حقوقي  محمد، موسوي بجنوردي، انديشه- 39
م تتزوج... 471، ص21 محمد حسن، الحرالعاملي، وسائل الشيعة، ج- 40 و نيز محمد بن يعقوب، . المرأة أحق بالولد ما ل

 .437، ص1429 قم، چ اول، -، دار الحديث للطباعة والنشر11الكليني، الكافي، ج
 .472، ص21 همان، ج- 41
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رت جواب داد-فرزندي دارم كه آن زن را طالق گفته اماز زني  «  زن سزاوارتر به فرزند :  حض

4.»كه زن طوري ديگري بخواهد  است تا وقتي كه كودك هفت ساله شود مگر اين 2  

گونه تفاوتي ميان  در اين حديث، هفت سالگي، پايان حضانت مادر اعالم شده است و هيچ

بار نيز اعالم نظر كرده و فرموده است كه  ، اينصاحب وسايل. پسر و دختر در ميان نيست

 .اند جماعتي از اصحاب ما آن را حمل بر دختر نموده

كند كه زمان حضانت مادر را حتي نه سالگي  صاحب مسالك به رواياتي اشاره مي -4

4.داند كودك اعم از دختر و پسر مي 3 

ادر براي فرزند پسر و تفاوتي بين حضانت م: يابيم كه اوالً از مجموع اين روايات در مي

رواياتي كه حق حضانت : اند روايات در اين زمينه چهار دسته: ثانيا. فرزند دختر وجود ندارد

ثالثا اين جمع . دانند مادر را دو سال، هفت سال، نه سال و يا تا زمان ازدواج مجدد وي مي

ر ناظر به  رضاع بوده حمل بر بين روايات كه مشهور انجام داده و روايات دوسال را كه بيشت

اند، نه دليل شرعي دارد و نه  فرزند پسر و روايات هفت سال را حمل بر فرزند دختر نموده

صرف عمل مشهور نيز فاقد پايه و ارزش شرعي و . عرفي، بلكه مبتني بر ظن و احتمال است

4.عرفي است  از اند ميزان وابستگي اطفال پسر به مادر، بيش  از نگاه روانشناسي نيز گفته4

4.دختران است  اين در حالي است كه برخي از بزرگترين فقيهان اين روايات را از لحاظ 5

 فاتحه اعتبار  ترتيب، ضعيف، موقوف و مرسل كه بدين: كند اعتبار به سه دسته تقسيم مي

شود، پس جاي سوال دارد كه چگونه مشهور آمده با اين جديت بر يك  ها خوانده مي آن

   46است؟احتمال پاي فشرده 

ه نظر شيخ طوسي استاد  جالب تر هم ديدگاه برخي از بزرگان چون ابن ادريس است ك

شمارد  عنوان زمان پايان حضانت مادر، مردود مي خود را در تعيين هفت و يا هشت سالگي به

شمارد كه در باطل بودنش  و دليل وي را كه اجماع و روايات است، از آن دسته ادله بر مي

                                                  
 .472، ص21ج وسائل الشيعة، همان، - 42
 .422، ص8الشهيد الثاني، مسالك االفهام، ج  زين الدين بن علي العاملي،- 43
 .303، ص) بخش اول- مجلد سوم( 6-5، ج)ع( محمد جواد،  مغنية، فقه االمام جعفر الصادق- 44
 .55حقوق خانواده، ص) 1(هاي حقوقي   محمد، موسوي بجنوردي، انديشه- 45
 .422، ص8الشهيد الثاني، مسالك االفهام، ج زين الدين بن علي العاملي، 46
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تعيين سن دوسالگي براي حضانت : گويد ابن ادريس مي! افتد خنده مي رده بهزنان فرزند م

پسر و هفت سالگي براي حضانت دختر مستدل و محكم است و هركسي در مذهب ما غير از 

كند، بايد دليل بياورد گونه  كه روايات را ديديم و نظر ابن ادريس آن  در حالي47!آن سخن 

  .شته استاستحكام نداشت كه خود وي باور دا

  ديدگاه فقهاء) ج

رين و شماري از متقدمين بر اين باورند كه اولويت   چنان كه بيان شد، مشهور متأخ

حضانت مادر براي فرزند پسر تا پايان دوره شيرخوارگي يعني دوسال است و براي دختر سن 

مشهور نظر . گردد هفت سالگي، بعد از پايان اين دو دوره، اولويت حضانت به پدر منتقل مي

جهت دوري از اطاله كالم، تنها اسامي برخي از مخالفان اين  جا به در اين. مشخص است

  :گردد نظريه ذكر مي

شيخ صدوق در المقنع، ابن جنيد اسكافي،  شيخ طوسي در الخالف و المبسوط و قاضي 

م البراج در المهذب، هفت سالگي، هشت سالگي و بعضي نه سالگي كودك را اع العزيز بن عبد

4.اند از دختر و پسر و نيز زمان ازدواج مجدد مادر را پايان حضانت مادر بر شمرده 8 

شيخ صدوق مدت : حلي، ديدگاه بزرگان نامبرده را چنين دسته بندي كرده است فهد ابن

شيخ طوسي و ابن جنيد اين مدت را براي . داند حضانت مادر را تا زمان ازدواج مجدد وي مي

ابن . دانند پايان هفت سالگي مي)ناقص العقل( ور براي شخص معتوهدختر و پسر و همين ط

برّاج هفت سالگي را براي پسر و نه سالگي را براي دختر زمان انتهاي حق حضانت مادر بر 

اگر . مادر تا هفت سالگي سزاوارتر است نسبت به فرزند پسر: گويد  ابن جنيد مي49.شمارد مي

                                                  
 قم، -مؤسسة النشر االسالمي، التابعة بجماعة المدرسين: ، تحقيق و النشر2 محمد، بن ادريس الحلي، السرائر، ج- 47

 .453، ص1411الطبعة الثانية، 
 - لتابعة بجماعة المدرسينمؤسسة النشر االسالمي، ا: ، التحقيق و النشر7  حسن بن مطهر، الحلي، مختلف الشيعة، ج-  48

ديدگاه شيخ در النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي و نيز ديدگاه ابن براج در . 306هـ، ص1415قم، الطبعة المنقحة االولي،

طابق نظر مشهور است. الكامل  .همان. م
النافع، ج-  49 شيخ مجتبي : يق، تحق3 جمال الدين احمد بن محمد، ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح مختصر 

 .427 و426هـ، صص1411 قم، -مؤسسة النشر االسالمي، التابعة بجماعة المدرسين: العراقي، النشر
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و او هنوز معتو بود، همچنان تحت حضانت مادر است ) ناقص العقل(ه از هفت سالگي گذشت 

5.و دختر تا زمان ازدواج مادرش تحت حضانت او است 0   

  : بندي كرده است مورد را چنين دسته هاي فقيهان امامي در اين  فخرالمحققين، ديدگاه

يكي، هفت سالگي كه مورد : سه تا است» حق حضانت مادر«ها در اين مورد  ديدگاه« 

ه نه سالگي كه . باشد وسي در النهاية و قاضي ابن براج در الكامل مينظر شيخ ط دوم قول ب

كه مادر مطلقا حق حضانت دارد چه بر پسر و چه بر  سومي اين. مختار مفيد و سالّر است

  51».كه ازدواج نكرده باشد، اين نظر ابن بابويه است دختر تا زماني

كه زمان جدايي انداختن بين مادر   ايندر: صاحب حدائق نيز چنين ابراز نظر كرده است

ه سالگي است يا پايان شيرخوارگي، مشكل است زيرا سندي در اين .  مورد نيافتيم و طفل ن

  صاحب مدارك نيز حضانت مادر را تا 52.صاحب مسالك نيز به اين امر اعتراف كرده است

  :دهد هفت سالگي بر پسر و دختر ترجيح مي

دهد اين است كه  مادر تاهفت سالگي  ت صحيحه بدست ميآن چه را كه بررسي روايا« 

5.»نسبت به فرزند سزاوار تر است مطلقاً 3   

گويد بهتر  مرحوم خويي، از معاصران در فتوايي نظر مشهور را تأييد كرده است؛ اما مي

 مرحوم معرفت، يكي 54آن است كه حضانت پسر نيز تا هفت سالگي به مادر واگذار شود

معاصر است كه حق حضانت مادر را قاطعانه، تا هفت سالگي برشمرده هم ديگر از فقيهان 

  55.براي پسر و هم براي دختر

                                                  
 قم، الطبعة -  علي پناه، االشتهاردي، مجموعة فتاوي ابن الجنيد، مؤسسة النشر االسالمي، التابعة بجماعة المدرسين- 50

 .263هـ، ص1416االولي،
سيد حسين :، تحقيق3لي، فخر المحققين، ايضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد، ج محمد بن حسن بن يوسف ح-  51

 .264هـ، ص1387 قم، چ اول،- عبدالرحيم بروجردي، نشر اسماعيليان- پناه اشتهاردي  شيخ علي- موسوي كرماني
 - محمدتقي ايرواني: قيق، تح19 بحراني، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، ج  يوسف بن احمد بن ابراهيم،-  52

ـ، ص1405 قم، چ اول،- سيدعبدالرزاق مقرم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين  .242ه
، نشر اسالمي وابسته به جامعه 1 محمد بن علي الموسوي، العاملي، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع االسالم، ج- 53

 .468هـ، ص1411 قم، چ اول، -مدرسين
 .285، ص1388هـ، مسألة 1410، 28 قم، چ-، نشر مدينة العلم2يد ابوالقاسم، الخويي، منهاج الصالحين، ج الس- 54
 رضا، حق پناه، گذري بر برخي آراي فقهي استاد آية اهللا معرفت، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي، - 55

 .رفتش و نيز نسخه دستنويس مقاله حضانت از آية اهللا مع1386 سال26شماره
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اين بحث تاكنون در محافل علمي جاي خود را دارد؛ اما مورد عمل، همانا فتواي مشهور 

  .است كه در باال ذكر شد

 روايات نقل .ي در مورد تعيين مدت حضانت وجود ندارد بنابر اين، در قرآن كريم، آيه

در مورد حضانت نظر خاصي را تأييد نكرده است؛ بلكه بدون ) ع(بيت شده از طريق اهل

تفاوت قايل شدن بين دختر و پسر، دو سالگي، هفت سالگي، نه سالگي و ازدواج مجدد مادر 

اند بين اين  مشهور فقيهان اماميه، خواسته. را پايان زمان اولويت حضانت وي برشمرده است

ترتيب كه روايت حضانت مادر تا دو سالگي را حمل بر حضانت پسر  ت جمع كنند، بدينروايا

تواند در هر  الجمله، مي ازدواج مادر في. اند و هفت سالگي را حمل بر حضانت دختر نموده

  .صورت پايان بر حق حضانت وي باشد

ق حضانت را نكته مهم ديگري كه بايد مورد عنايت قرار گيرد، آن است كه رواياتي كه ح

. بر شمرده، بيشتر اشاره به اولويت مادر در شيردهي دارد) حتي تفطم(بر پسر پايان رضاع

اگر حضانت . يعني در شرايط برابر، مادر بر دايه ديگر تقدم دارد تا دوره شير دهي پايان يابد

ريم طبق ديدگاه مشهور، در واقع براي مادر چيزي را با رضاع يكي يا حتي هم نام   بهزمان بگي

تا دوسالگي دوران رضاع كودك است و بعد از پايان رضاع فوراً . ايم حق حضانت قايل نشده

جمع بين روايات، از سوي . حق حضانت مادر سلب شده و كودك نيز محروم گرديده است

 از ديد شماري از محققان،  مشهور كه حق حضانت بر پسر اتمام دو سال بر شمرده شده،

5.و فاقد مستند و پشتوانه كه ارزش علمي ندارداست » تبرعي«جمع  اگر هفت   بنابراين،6

 بازهم   پايان حق اولويت حضانت وي برشمرده شود، سالگي يا زمان ازدواج مجدد مادر،

  .چيزي خارج از فقه اماميه نيست و روايات و ديدگاه شماري از بزرگان بر اين امر داللت دارد

  :مدت حضانت در فقه حنفي

دگاه       در فقه    ا بـر برخـي دـي هـا، تـا نـه     حنفي، مدت حضانت براي پسران هفت سـال و بـن

وغ     سالگي است و براي دختران نيز نه سالگي و بنابر برخي از ديدگاه  ها تا زمان حـيض و يـا بـل

  : اين ديدگاه در قانون مدني افغانستان نيز انعكاس يافته است57.جنسي است

                                                  
 رضا، حق پناه، گذري بر برخي آراي فقهي استاد آية اهللا معرفت، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي، - 56

 .ش1386 سال26شماره
 .1136 الجزيري، عبد الرحمن، الفقه علي مذاهب االربعة، ص- 57
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ر بـا سـن    مدت حضانت پسر با سن هفت        : 249ماده  «  سـالگي تمـام   ) 9(و از دخـت

  ».كند خاتمه پيدا مي

  ي حضانت اجرت و هزينه

شير . است) رضاع(يكي از مباحث مهم و مرتبط به حضانت، موضوع شيردهي به كودك

تواند  معنا كه مادر مي بدين. دادن به كودك، در فقه اماميه حق مادر است؛ اما تكليف نيست

كند و يا د مستند اين سخن، آية . ر قبال آن درخواست اجرت نمايداز شير دادن امتناع 

  :ششم سوره مباركه طالق عنوان شده است

5».اگر فرزندان تان را شير داد، اجرت ايشان را بدهيد«  8   

  :كه فرمود) ع(و نيز سخني از امام صادق

  59».شود زوجه، بر شيردادن كودك اجبار نمي« 

يعني زوجه اگر در قيد نكاح يا در عده . ست اما در فقه حنفي، شيردادن، تكليف زوجه ا

كند، حق درخواست هزينه ندارد؛ اما اگر مطلقه بائن است،  رجعي است و نفقه دريافت مي

تواند از شيردادن امتناع كند مگر در  تواند نفقه رضاع درخواست نمايد؛ البته زوجه مي مي

مالي براي پرداخت اجرت دايه صورتي كه كودك سينه زن ديگر را قبول نكند و يا پدر توان 

  60.را نداشته باشد؛ ولي در هر صورت حق دريافت اجرت ندارد

كه   اين نگاه اين دو مشرب فقهي به حضانت نيز شبيه رضاع است؛ با اين وجود، به خاطر

اجرت بر حضانت خيلي مرسوم نبوده، اين مسأله نيز خيلي مورد توجه فقيهان قرار نگرفته 

ه نفي اجرت بر حضانت و : نويسد ان معاصر مييكي از فقيه. است صاحب مسالك مايل ب

صاحب جواهر مايل به ثبوت آن است و چون در شريعت نصي بر وجوب آن نيست و عادتاً 

 اما او در نوشته 61كنند، بنابراين، اجرت حضانت واجب نيست؛ نيز كسي اجرت مطالبه نمي

رت بر حضانت را الزم شمرده است حضانت بايد از مال كودك تأديه شود اجرت : ديگرش اج

                                                  
  ...، فإن أرضعن لكم فĤتوهن أجورهن6 الطالق، - 58
 عباس قوچاني، نشر دار - علي آخوندي: ، تحقيق31الم في شرح شرائع االسالم، ج محمد حسن النجفي، جواهر الك- 59

 .272 بيروت، چ هفتم، ص- احياء التراث
 .194 و 193 عبدالرحمن الصابوني، نظام االسرة و حل مشكالتها في ضوء االسالم، ص- 60
 .305، ص) بخش اول-مجلد سوم(6-5، ج)ع( محمد جواد، مغنية، فقه االمام جعفر الصادق- 61
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 مرحوم 62.اگر مال دارد و گرنه كسي كه بايد نفقه دهد، اجرت حضانت را نيز پرداخت كند

ه حق حضانت مادر قابل اسقاط است؛  اما حق حضانت پدر و جد پدري  خويي، معتقد است ك

مادر مكلف به شود كه از نظر ايشان   از اين سخن دانسته مي63.باشد غير قابل اسقاط مي

بدين جهت است كه . خالف پدر و جد كه تكليف به حضانت نيز دارند حضانت نيست به

ظاهر آن است كه مادر حق دارد براي حضانت كودك اجرت طلب نمايد، : گويد ايشان مي

 بنابر اين، مادر حق دارد از پدر يا جد پدري براي 64.كه مجاني حضانت نموده باشد مگر اين

  .اجرت مطالبه نمايدحضانت كودك 

يعني اگر مادر در عقد پدر . در فقه حنفي، اجرت حضانت همانند بحث شير دادن است

ه رجعي او و واجب خاطر حضانت مزد ديگري مطالبه كند النفقه است، حق ندارد به يا در عد .

ت، نيز تواند غير از نفقه، اجرت بر حضان اگر مادر نه در عقد و نه در عده رجعي پدر است، مي

اگر مالي ندارد، پدر . گردد اگر خود كودك مالي دارد، اجرت از مال وي تأديه مي. بخواهد

  65.مكلف به تأديه اجرت حضانت براي مادر است

  :قانون احوال شخصيه اهل تشيع در مورد اجرت حضانت مقرر داشته است

كه طفل  اينتواند مصارف حضانت را از پدر طفل مطالبه نمايد، مگر  مادر مي) 4(« 

  66.»دارايي مال باشد

فقره قبلي از . كار رفته و مستقيم اشاره به اجرت نگرديده است جا واژه مصارف به در اين

اگر . همين ماده، حضانت را تكليف والدين و غير قابل اسقاط از سوي ايشان برشمرده است

ايي از دست حضانت تكليف مادر نيز برشمرده شود، درخواست اجرت مفهوم خود را تا ج

خصوص اگر مادر  هاي حضانت ممكن است اجرت را نيز شامل گردد؛ به دهد؛ اما هزينه مي

  .شاغل و يا مواردي از اين قبيل باشد

                                                  
جواد-، نشر دار التيار الجديد2 محمد جواد، مغنية، الفقه علي مذاهب الخمسه،ج- 62 هـ، 1421 بيروت، چ دهم، -  دار ال

 .382ص 

 .286، ص1394، مسألة2 السيد ابوالقاسم، الخويي، منهاج الصالحين، ج-  63
 .286، ص1395 خويي، پيشين، مسألة - 64
 و نيز  عبد الرحمن 410، ص1957 قاهرة، الطبعة الثالثة،-ة، نشر دارالفكر العربي محمد، ابو زهره، االحوال الشخصي- 65

 .1138الجزيري، الفقه علي مذاهب االربعة، ص
 .4، بند 178 قانون احوال شخصيه اهل تشيع، ماده- 66



 

  
 

 

در
ما
ت 

ضان
 ح
ق
ح

و 
ه 
فق
ر 
 د
ك

ود
ر ك

 ب
...

    
 

25252525        

 

، طي دو بند، همانند فقه حنفي مادر را تنها در 245قانون مدني افغانستان، در ماده 

ه از قيد نكاح يا  عده رجعي پدر كودك صورت مستحق اجرت بر حضانت بر شمرده است ك

  :خارج باشد

كه در قيد نكاح يا عدت طالق رجعي زوج باشد، مستحق اجرت  مادر تا وقتي) 1(« 

ه محرم طفل  در صورتي) 2. (گردد حضانت نمي كه در عدت طالق بائن بوده و يا با شخصي ك

ه او باشد، مستحق اجرت حضانت مي 67».گردد است ازدواج كرده و يا معتد  

طبق فقه اماميه و نيز فقه حنفي و حقوق افغانستان، با در نظر داشت در نتيجه، 

رت نيز مطالبه نمايد شرايطي، مادر مي   .تواند براي اعمال حق حضانت خويش بر كودك، اج

ر از راهكارهاي حمايتي اسالم از حقوق زوجه، در  موضوع حضانت، همانند بسياري ديگ

ه اشكال تبعيض عليه زنان از . المللي به خوبي راه نيافته است اسناد بين كنوانسيون رفع كلي

هاي براي رعايت حقوق كودك و برابر  المللي است كه به صورت كلي توصيه جمله اسناد بين

كنوانسيون و ديگر اسناد بين المللي با اين سبب اين. زوجين نموده است شدت  كه به كه 

گونه موارد به  توانند در اين نمياند،  دنبال برابري حقوق زن و مرد و رعايت حقوق كودك

صورت شفاف وارد شوند و حقوق و تكاليف را به دقت تعيين نمايند، اين است كه مبناي اين 

بنابراين، . اسناد اومانيسم مهار گسيخته مبتني بر برابري بدون قيد و شرط زن و مرد است

انوني باشد، بلكه تواند ق تقسيم وظايف به شيوه اسالمي در حقوق و تكاليف زوجيت نمي

ه اراده شخصي طرفين دارد عنوان والدين، تكاليفي نسبت به  گرچه زوجين به. بيشتر بستگي ب

نگهداري و تربيت فرزندان دارند؛ اما زن، به عنوان زن بودن و يا مادر بودن تكليفي خاصي 

بند ب . اشدندارد تا پدر در قبال آن وظايفي ديگري از قبيل انفاق و يا اجرت حضانت داشته ب

  :دارد ها مقرر مي از ماده پنج كنوانسيون مزبور خطاب به دولت

مناسب و صحيح از  )ب«  مطمين شدن از آموزش و پرورش خانواده كه شامل درك 

وضعيت مادري به مثابه يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك مردان و زنان در 

رك اين موضوع كه منافع كودكان در همه رشد و تربيت كودكان مي باشد؛ هم چنين، با د

  » .باشد موارد از اولويت برخوردار مي

                                                  
 .245 قانون مدني، ماده - 67
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هاي كلي بسنده شده و راهكار اجرايي  شود كه در اين بند، تنها به توصيه مالحظه مي

 همين كنوانسيون بازهم به صورت كلي براي زنان و مردان 16در ماده . ارايه نگرديده است

  :گرفته استهاي يكساني در نظر  مسئوليت

هاي عضو اقدامات الزم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در  دولت) 1«

ويژه امور  عمل خواهند آورد؛ به تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، به

  :زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود

  .اي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحالل آنه داشتن حقوق و مسئوليت)  الف

عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان،  هاي يكسان به داشتن حقوق و مسئوليت) ب

  .ها در كليه موارد، منافع كودكان از اولويت برخوردار است صرف نظر از وضعيت زناشويي آن

 قيمومت كودكان و  ت،هاي يكسان در رابطه به حضان داشتن حقوق و مسئوليت) ج

در كليه موارد، . فرزندخواندگي يا رسم مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد

  68».منافع كودكان از اولويت برخوردار است

يكي اولويت حقوق كودكان، : صورت كلي دو نكته را برجسته نموده است اين ماده به

كه نتوانسته است  نفس اين. اليف نسبت به ايشانديگري برابري تام زن و مرد در حقوق و تك

كه  وجود، اين تواند نقصي به شمار آيد؛ با اين راهكار عملي و تقسيم وظايفي ارايه نمايد، مي

ها و  توان هزينه تكيه بر حقوق داخلي كشورها نموده، در همين چارچوب كلي ارايه شده، مي

ز مصاديق همين برابري حقوق زوجين اجرت حضانت مادر را در قبال فراغت پدر، يكي ا

نسبت به حضانت برشمرد؛ اما بازهم راهكار ارايه شده در فقه و حقوق اسالمي راهگشاتر به 

  رسد نظر مي

  

  :نتيجه

گردد كه در فقه  كه حضانت شامل نگهداري و پرورش كودك مي فشرده سخن، اين

ويت حضانت مادر براي پسر را ديدگاه مشهور زمان اول. اماميه در مورد مدت آن اختالف است

برخي ديگر از فقيهان، هفت . تا دو سالگي و براي دختر را تا هفت سالگي برشمرده است

سالگي و برخي نه سالگي و برخي تا زمان ازدواج مجدد، حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر  

                                                  
 .16 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، ماده - 68
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ه اهل تشيع، نظريه دوم . دانند را متعلق به مادر مي پذيرفته شده در قانون احوال شخصي

در فقه حنفي و قانون مدني افغانستان، زمان اولويت حضانت مادر براي پسر تا هفت . است

اين احكام، در حالت عادي جاري است؛ . سالگي و براي دختر تا نه سالگي تعيين شده است

تواند اين مدت را تمديد  اگر محكمه مصلحت كودك را به صورت ديگري تشخيص دهد، مي

اگر اهليت . ده حق حضانت بايد اهليت داشته باشد با شرايطي كه قبال بيان شد دارن69.كند

ها و اجرت حضانت بايد پرداخت  هزينه.  نداشته باشد، حق حضانت به او منتقل نخواهد شد

ممكن است از دارايي خود طفل باشد در صورتي كه مالي داشته باشد و ممكن است . شود

هاي مسكن، غذا و  ير از اجرت حضانت، مكلف است هزينهپدر غ. پدر آن را پرداخت نمايد

رسد  با توجه به احكام حضانت، به نظر مي. آموزش كودك را از باب نفقه بر اقارب تأديه نمايد

اين احكام، خود راهكارهاي باشد در جهت حمايت از حقوق معنوي و مادي زوجه كه حتي 

تواند   و شرايط دلخواه خويش را دارا باشد، مياگر مادر توانايي. بعد از جدايي نيز جريان دارد

پدر اگر هم نداشته باشد،  با خيال راحت به تربيت و حضانت كودك خويش بپردازد با هزينه

بازهم او مكلف نيست؛ بلكه پدر بايد به حضانت كودك مبادرت . اين حق يك اولويت است

گردد، حق   متصدي حضانت ميكه هر يك از والدين كه نكته ديگر در بحث حضانت اين. ورزد

كودك  ندارد ديگري را از ديدار و مالقات با كودك منع نمايد و يا بدون رضايت جانب مقابل،

 قانون 178اين نكته، در بند نهم از ماده. را به سفرهاي طوالني و يا خارج از كشور ببرد

  .احوال شخصيه اهل تشيع مورد عنايت قرار گرفته است

، مقرر داشته است كه هرگاه 178 اهل تشيع، در بندپنجم از مادهقانون احوال شخصيه

پدر فاقد اهليت باشد و يا بميرد، حق حضانت متعلق به مادر است و نوبت به كسي ديگري 

اگر هر دوي ايشان . رسد و نيز اگر مادر چنين باشد، حق حضانت متعلق به پدر است نمي

رتيب، به . گردد ه جد پدري منتقل مياهليت نداشته و يا مفقود باشند، حق حضانت ب به اين ت

رسد، راهكار حقوقي ارايه شده از سوي فقه و حقوق اسالمي، درجهت حمايت از  نظر مي

 انساني و حقوق مادر و نيز حمايت از حقوق كودك در حضانت، مبتني بر طبيعت و فطرت

. حكم كامال معقول است

                                                  
 .، بند سوم178حوال شخصيه اهل تشيع، ماده قانون ا- 69





  

  نگاه اجمالي بر قانون 

  ه زنمنع خشونت علي
 

  اشرف 

  

ه  ر ارزش از آنجائيك هاي اسالمي و اساسات دموكراسي در روشني  با استقرار نظام مبتني ب

اعم اقتصادي  هاي اجتماعي  در عرصه در دهه اخير تحوالت مثبتي قانون اساسي افغانستان

ر وارد نظام حقوقي  كشوهاي جديد  رونما گرديده ومعيار  وتجارتياز مدني، جزائي، فرهنگي

منع خشونت عليه زن در راستاي حراست از ارزش هاي انساني،  شده است وضع و انفاذ قانون 

ها    از جمله اين دستĤوردهاي شگرفي بوده كه هاي مشروع زنان يكي از پيامد حقوق و آزادي

 است كه از بين زنان قرباني تيب و مشكالياز اينكه هدف اين همايش  بررسي مصا. باشد مي

ديد هواقعات تلخي است كه مصونيت برخي از زنان را ت  به تعبير ديگر حوادثي وگيرد يا مي

 بحث در مورد انواع خشونت و بررسي عوامل آن نهايت در خور دهد ها را زجر مي نموده و آن

  .باشد توجه مي

  جامعه ما  منحصر بهي نيست كه تشكالم ها در قبال زنان ها و نا هنجاري خشونت  مسلماً

اندازد بلكه اين واقعات  هاي ما را به مخاطره مي برخي از زنان و سالمت عدة از خانواده و باشد

گيري و سركوب عامالن آن  دهد و مبارزه جدي به منظور جلو در كليه جوامع بشري رخ مي

  .در سراسر جهان در محراق توجه قرار گرفته است 

ر زمان ديگر عطف توجه به حفاظت زنا دولت هاي اساسي   از اولويتن و كودكانها بيشتر از ه

 تا از نقض حقوق ورزند هاي مقتضي را در اين زمينه طراحي نموده تالش مي تلقي  و برنامه

. را در قلمرو خويش تĤمين نمانيد زنان و تحفظ حقوق حقه انساني   جلوگيري  زنانبشري

 در تداوم حيات  كهانو سازنده آني، خالق زيرا زنان نيمي از پيكره جامعه بوده و نقش جوهر

باشد به نحو چشمگير دارد   مييلي نداشته و مظهر آفرينش آفريدگار بي همتا بد بشري،

   .گردد نهادينه مي
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 جايگاه زن در مقاطع مختلف تاريخ همان بوده كه آئين فطرت به آن تأكيد نموده ولي  گاهي

ها رعايت  وده و حقوق آن فطري وي سازگار نبمقامطوري بوده كه با  حالت گاهي متاسفانه 

  .نگرديده است 

 سالمت  به صورت كل از خانوادهان در هربه  گونه نيست كه زن مادر كشور گرچه وضعيت 

  از حقوقمخصوصاً در قراء و قصبات زنان  برخي ازديده شده كهبلكه  نباشند برخورداركامل 

  . ته اند و مورد خشونت قرار گرفمانده شان محروم شرعي، قانوني و اساسي

، مسوده قانون منع  به حيث يك نيازمبرمدر اين عرصه وضع قانون  بناً با درك ضرورت

ه و طي مراحل گرديد    .خشونت عليه زن غرض مبارزه موثر با اين وقايع دلخراش تهي

طبق حكم مندرج مادة   اساسي قانون) 79(قانون منع خشونت عليه زن بنابر استعجاليت 

) 98(رين طريق براي وضع قانون در كشور بوده ذريعة فرمان شماره ت افغانستان كه كوتاه

رئيس جمهوري اسالمي افغانستان توشيح و نافذ گرديده و قانون متذكره 10/5/1388مؤرخ 

 عميق و دقت بيشتر يها ها و بررسي بعد از تحليل باشد كه رابطه آن، هاي مي گي داراي ويژه

  .با مقتضيات جامعه وفق داده شده است

 تĤمين حقوق شرعي و قانوني و حفظ كرامت انساني زن، ، قانون منع خشونت عمدةاهداف

حفظ سالمت خانواده و مبارزه با رسوم، عرف و عادات مغاير احكام دين مقدس اسالم كه 

حمايت مجني عليهاي خشونت يا معروض به خشونت، . گردد ها مي سبب خشونت عليه زن

تأمين آگاهي عامه در مورد شناسائي جرايم خشونت و جلوگيري از خشونت عليه زنان، 

  .باشد  فراهم نمودن زمينه بهتر براي تعقيب عدلي مرتكبين جرايم خشونت عليه زنان مي

، كودكان اناث، دختران نوجوان و دختران بودهزن در قانون مذكور شامل اناث بالغ و نابالغ 

  : زن پنداشته شده اند همه به موجب اين قانونجوان

  :اعمالي كه ارتكاب آن در مقابل زنان جرم شمرده شده است عبارت اندازمطابق قانون مذكور 

      تجاوز جنسي-1
بالغ  در صورتيكه توام   در قانون مذكور تجاوز جنسي عبارت از زنا يا لواط است با زن :  تبصره

 گيرد گرچه صورت) 18( ولي چنين اعمالي زشت اگر با اناث زير سن با جبر و اكراه باشد

 تجاوز ، نيز به آن تن داده باشد ورضايت رغبت بامجني عليها به سني رسيده باشد كه

، زيرا سلوك و عمل كرد اشخاص اعم از زن و مرد داراي چنين سن، شود جنسي پنداشته مي

 در باشد و كمتر تابع تعقل ودرك عوارض واثرات فعل،ولي برعكس بيشتر تابع احساسات مي
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 تجاوزجنسي شمرده  صورت گيرد،اب چنين اعمال با زن بالغ در حالت رضاحاليكه ارتك

   .گردد باشد و احكام  مندرج قانون جزا  بر زن تطبيق مي شده، داراي وصف زنا مين

ه عنوان جبران خساره  با  يكي از ويژه گي ديگر در رابطه به تجاوز جنسي پرداخت مهر مثل ب

  .تعيين شده استاقتباس از فقه شافعي و فقه جعفري  

 نيز تجاوز جنسي ،تجاوز بر عفت و ناموس زن به گونة كه منجر به فعل زنا و لواط نشده باشد

  .تلقي شده است 

    مجبور نمودن به فحشا - 2

در برخي از حاالت ديده شده كه زن از طرف شخصي  كه به نحوي باالي مسلط بوده : تبصره

رضه نمايد در قانون منع خشونت براي شخص مجبور گرديده خودرا به صورت غير مشروع ع

  . مذكور مجازات پيشبيني شده است

  .كه به شخصيت وي صدمه برساند  ضبط و ثبت صوت مجني عليها و نشر آن به نحوي- 3

هرگاه از مجني عليها تصوير برداري شود يا صداي وي ثبت گردد و چنين مدارك  : تبصره

  .باشد نشر گردد فاعل آن قابل مجازات مي

  .يا ساير مواد ضررناك   آتش زدن يااستعمال موادكيمياوي، زهري و-4

 مجبور نمودن به خود سوزي يا خود كشي و يا استعمال مواد زهري يا ساير مواد -5

  .ضررناك

هاي جمع آوري شده عده از قربانيان خشونت زناني  به اساس گزارشات و احصائيه: تبصره

قبال شان در محيط خانه واده بالخره آنقدر تحت شكنجه و باشند كه بنا بر رويه سوء در  مي

ويش  ه خوردن مواد كشنده به هالك نمودن خ آزار قرار گرفته كه خود را آتش زده و يا ب

گان قانون منع خشونت عليه زن بايد نهايت  اقدام نموده اند، در چنين موارد تطبيق كننده

ل غير شرعي و غير قانوني ديگران است يا دقت نمايند كه ايا علت اين وقايع ناشي از اعما

  . ها و عمل كرد نا موجه و غير شرعي خود قرباني ناشي از خواست

   مجروح يا معلول نمودن -6

   لت و كوب-7

واقعات لت وكوب ومجروحيت از مسايلي است  كه يك امر چندان جدي تلقي نمي : تبصره

اسالم است بل   منشور انسانيت  آنرا هاي  گردد در حاليكه اين عمل نه تنها مغاير آموزه

  .كند مذموم تلقي نموده  هر كيش و آئين انرا تقبيح مي
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  . خريد و فروش به منظور يا بهانه ازدواج -8

  گاه گاهي  ديده شده  كه زن به منظور ازدواج مانند متاع مورد معامله قرار گرفته اند:  تبصره

   بد دادن - 9

ميراث مانده تا اكنون بد دادن زن كه در كشور: تبصره  ما بر اساس رسوم و عرف نا پسند به 

كند و زنان در قتل و هتك ناموس به خانواده مجني عليه  بد داده  متاسفانه بيداد مي

  .شوند مي

   نكاح اجباري -10

بر مبناي شريعت اسالمي و حكم قانون هر زن حق انتخاب همسر را داشته و هيچ : تبصره

خواهد مجبور نمايد، اما   ازدواج و يا ازدواج با كسي  كه او را نميكس حق ندارد وي را به

كثر زنان در جامعه ما از طرف اوليا و اقارب شان به شوهر داده  چنانچه معمول است ا

شود كه بعد از ازدواج بنا بر عدم توافق روحي و عدم آميزش نا  شوند و به ندرت ديده مي مي

هاي غير قابل حل و  به تلخي و مرارت و جارجنجالاش  رضايتي زن آشكار شده و زندگي

  .  عالج مواجه شده است

   ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب زوج-11

    نكاح قبل از اكمال سن قانوني ازدواج- 12

. سالگي است ) 16(قانون مدني سن ازدواج دختر اكمال سن ) 70(مطابق حكم ماده : تبصره

تر از پانزده سال به هيچ وجه  قانون مدني عقد نكاح  دختر كم) 71(ماده ) 2(و مطابق فقره 

  .جواز ندارد

حفظ نسل است ذختراني كه در اين سن  يكي از پنج  هدف اساسي شريعت اسالمي: تبصره

به شوهر داده شده اند اكثرا عليل و مريض و در برخي حاالت به كام مرگ رفته اند و هدف 

  .شريعت خدشه ديده است

   تحقير و تخويف زن  دشنام،- 13

   آزار و اذيت -14

وص متعلمات مكاتب در خارج از  در بعضي از حاالت ديده مي: تبصره شود كه زنان به خص

شوند و در برخي حاالت اين اذيت و آزار موجب  خانه از طرف اشخاص نا مطلوب اذيت مي

  . شده كه دختران از رفتن به مكاتب محروم شوند 
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   انزواي اجباري -15

  .ممانعت زن از بازديد اقارب وي  كه ممانعت شرعي  در مورد آن وجود ندارد: صرهتب

   اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر-16

به استعمال مواد مخدر حصول مقاصد مختلف مواردي گزارش گرديده كه زنان براي : تبصره

  گردند تشويق و يا مجبور مي

   منع تصرف در ارث-17

ه مطابق شرعيت اسالمي و قانون مدني دختر در كنار برادر مستحق علي الرغم اين ك: تبصره

ه كه از آن به ذوي الفروض نام  معادل نصف سهم برادر و در ساير حاالت سهم معيني داشت

برده شده ولي اغلباً زنان از حق شان محروم شده و حتي استفاده از حقوق ميراث در برخي 

  . شود  از مناطق عار دانسته مي

   زن از تصرف در اموال شخصي منع-18

مطابق قانون، زنان حق استفاده از مايملك خود را به خواست و اراده خود دارند در : تبصره

  .گردد  بعضي حاالت اين حقوق شان به خصوص از طرف شوهران شان نقض مي

   ممانعت از حق تعليم، تحصيل، كار و دسترسي به خدمات صحي - 19

ريعت اسالمي از فرايض تلقي شده و در جهان امروز يكي از تعليم و تحصيل در ش: تبصره

ميدانند تا زمينة تحصيل و  و دولت. امور اجتناب ناپذير محسوب ميگردد ها خود را مكلف 

  تعليم را براي اتباع خود فراهم نموده و اين امر را تا دوره متوسطه اجباري قرار داده اند 

  

   كار اجباري -20

  .اجباري به صورت كل باالي زن و مرد ممنوع استتحميل كار :    تبصره

  قانون مدني) 86( ازدواج با بيش از يك زن بدون رعايت حكم مندرج مادة - 21

قانون مدني مرد در صورت داشتن توانائي مالي   نبودن خوف عدم ) 86(طبق ماده : تبصره

واند  به تجويز ت تامين عدالت و يا عقيم بودن يامصاب بودن مرض صعب العالج  زوجه مي

ولي در قانون منع خشونت به اين مسله اهميت داده شده و مؤيده . محكمه ازدواج ديگر نمايد

بنيي شده است و هدف از  باشد پيش جزائي براي تامين رعايت آن كه حبس الي يك سال مي

  . باشد هاي نا مؤجه مي ها و ازدواج آن حفظ سالمت خانواده و جلوگيري از بوالهوسي
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   نفي قرابت -22

مطابق احكام شرعي و قانون مردان مكلف به اداي بعضي حقوق در قبال زن كه : تبصره

اقاربش باشد بوده ولي در بعضي حاالت ديده شده كه شخص به خاطر فرار از اداي مكلفيت 

ميورزد و از قرابت با وي انكار مينمايد   . خود در قبال زنيكه اقارب وي بوده امتناع 

  راجع به برخي از جرايم فوق الذكر در قانون جزا و برخي از قوانين ديگر احكام بايد گفت كه

ه زن به رعايت اصل تناسب جرم و  شبيني گرديده وليپي جزائي منع خشونت علي در قانون 

 بيشتر توجه شده و در تعريف برخي از جرايم مذكور به ء وشرايط موجود جامعه افغانيجزا

  .تĤمل عميق صورت گرفته استهدف تشخيص سالم آن دقت و 

در قانون مذكور ساير موارد كه به عنوان اصطالح در آن قبول شده نيز توضيح گرديده كه 

هعالوه بر آن حقوق مجني عليهاي خشونت به صراحت پيشبيني شده كه دسترسي  مركز  ب

 هاي امن يا ساير محالت مصئون به موافقة وي، دسترسي به خدمات صحي ا خانهيحمايوي 

حقوقي، جبران خساره ناشي از عمل  و رايگان، داشتن وكيل مدافع يا مساعد طور عاجل

جرمي، محرميت موضوع نبستي و تعقيب عدلي مرتكب خشونت شامل حقوق مجني عليها 

ه ميباشد كه در مبارزه  مي    .شود عليه اين نوع جرايم خيلي مؤثر پنداشت

 مشخص براي يها ليتؤيين وظايف و مس تع عليه زناز مزاياي ديگر قانون منع خشونت

  .باشد ها مي ها وادارات با نظر داشت ساحه وظايف آن وزارت

هاي امور  ها مسووليت داده شده وزارت مراجع كه در راستاي تحقق اهداف اين قانون به آن

زنان، ارشاد، حج و اوقاف، معارف، تحصيالت عالي، اطالعات و فرهنگ، عدليه و امور داخله 

  .شدبا مي

ميان ادارات دولتي و غير  به منظور مبارزه گسترده عليه جرايم خشونت وتأمين همĤهنگي 

قانون مذكور كميسيون عالي منع ) 16(دولتي و مؤسسات ذيربط در زمينه مطابق حكم مادة 

   .رد كه وزير امور زنان رياست آنرا  عهده دا شدهپيشبينيخشونت عليه زن 

مل ارتكاب خشونت عليه زنان را در كشور مطالعه و ارزيابي  مؤظف است عوا مذكوركميسيون

  .نموده و تدابير وقايوي را غرض جلوگيري از آن اتخاذ نمايد 

هاي ادارات،جمع  گي درفعاليت هماهن  تأمينةهاي تبليغاتي و آگاهي عام هكذا طرح پروگرام

ن مذكور، پيشنهاد ارايه پيشنهاد تعديل احكام قانو احصائيه وارقام جرايم خشونت، آوري

منع خشونت و مطالبه  ها وطرزالعمل مقرره ر احكام قانون  ها ولوايح به منظور تطبيق بهت
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هاي  صالحيت و وظايف ارنوالي ومحكمه دررابطه به قضاياي خشونت از" ،معلومات ازپوليس

  .باشد كميسيون مي

 ميگردد يعني هم بين اعضاي خانواده ارتكاب اين وقايع در با نظر داشت اينكه برخي از

 بخاطر حفظ شيرازه خانواده ،باشند مرتكب جرم وهم متضرر اعضاي يك خانواده يا اقارب مي

 تعقيب عدلي ازصالحيت داده شده كه  تامين مجدد روابط حسنه ونورمال به متضرر و

مندرج مواد   منصرف  در هر مرحلة ايكه باشد،قانون منع خشونت) 39-22(مرتكب جرايم 

متهم ساقط ميگردد گردد، در    صادركم نهايي همگرچه حاينصورت تعقيب عدلي مظنون يا 

  . ميگرددمتوقف تنفيذ آن  ،شده باشد

هاي وقايع خشونت عوامل و  علي الرغم اينكه قانون منع خشونت محض بر اساس بررسي

و حقوقي قبول شده در  هاي آن به خصوص در مطابقت با قواعد و ضابطه گيزهان هاي شرعي 

ها تجربه  ور طرح، تدقيق و طي مراحل شده نه بر اساس معيارهاي كه در ساير كشوركش

و ايجاب احكام تكميلي . ها در آن وجود داشته باشد ها و كمبودي شده، احتمال دارد نارسائي

ر از يكسال از انفاذ قانون منع خشونت سپري شده،  را نمايد، به هر صورت از آنجائيكه بيشت

ي و قضائي مطابق احكام آن قضاياي خشونت را بررسي و قانون متذكره را مراجع ذيربط عدل

هاي آن را تشخيص نموده باشند، زيرا نواقص  تطبيق نموده اند، ممكن است نواقص و نارسائي

گردد،  تواند، بناً تقاضا مي يك قانون در نهايت امر حين تطبيق آن سهل تر درك شده مي

ش را به آدرس وزارت امور زنان كه رياست كميسيون هاي خوي نظريات، مالحظات و طرح

عالي منع خشونت را به عهده دارد، ارائه نموده تا باشد اهداف قانون منع خشونت عليه زن 

  . كه به منظور تأمين مصئونيت زنان وضع شده تحقق بيشتر يابد

ويش همواره اماده همكاري خواهد بود و از  مشاركت و البته وزارت عدليه در ساحة وظايف خ

  .زمينه دريغ نخواهد نمود سهمگيري فعال در

  

  

  



  

  

  
 
 

  
 

 آنچه كه اسالم درباره 
  :گويد  اطفال مي

 
  عايشه عطاسي: نوشته

  قانونيار حسين خاوري: ترجمه

  

  فصل اول 

  

  .خداوند حقوق اطفال را تضمين كرده است

هـا، در همـه    در همـه مكـان  هـا،   اسالم ديني است كه از طرف خداوند متعال براي تمام انسان 

همچنين، دين اسالم در دسترس هركسي قراردارد و انديشه خـاص    . زمان فرستاده شده است   

  .باشد از احترام، حقوق و مسئوليت در دين اسالم موجود مي

، شامل حقوق و تكاليف اسـت كـه از طـرف خداونـد     )ص(كلمات  قرآن و  سنت  حضرت محمد  

ـنت ذكـر كرديـده اسـت،      . يده استمتعال براي نوع بشر تضمين گرد      رآن و س حقوق كه در ـق

آن حقـوق منحـصر   . هاي زنان و مردان نيستند كه تغيير كند   موضوعات هوي و هوس و تمايل     

ا  . شود به فرد است كه در اسالم ظاهر شده است و شامل حقوق اطفال نيز مي      حقوق اطفال ـب

ال را     گردد، بلك شان تضمين نميكردار والدين، جامعه يا دولت    وق اطـف د خـودش حـق ه خداوـن

  .تضمين كرده است
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ـتورالعمل  اخالقـي را در بـردارد، طـرح        ك دس اسالم يك چهار چوب قانوني ايجاد نمود كه  ـي

حمايت از حقوق فردي كه در اسالم  تنظيم  شـده، شـامل حـق زنـدگي و امنيـت اجتمـاعي            

حقوق اطفال حتـي از  . ر استحق امنيت براي اطفال، از اهميت بسيار زياد برخوردا     . گردد  مي

ل قبـل از تكامـل          وقتي شروع مي  شود كه طفل متولـد نـشده اسـت؛ در حقيقـت، حقـوق طـف

  .گردد جنين شروع مي

  

رزان    قرآن و سنت حضرت محمد به  مرد و زن  واضح بيان نموده است كه نبايد وارد ازدواج ـل

رد كـه   وارد شدن در امر ازدواج، فكركردن و آمادگي مقد    . يا سطحي شود   ماتي  براي زن و ـم

ا        شود و تشكيل خانواده مي در مقابل  يكديگر متعهد مي     اد  ضـروري اسـت ـت سيار زـي دهـد، ـب

وده اسـت  )ص(حضرت محمد . نتيجه پيوند شان مستحكم باقي بماند      ك  « :  در اين زمينه فرـم ـي

 بـه  به خاطر دارايي مرد، به خاطر اصـل و نـسبش،  : زن ممكن است به چهار دليل ازدواج كند    

ن زن ازدواج كنيد كه به خـاطر ديـن متعـد    آبا . اش اش و يا به خاطر تعهد مذهب  خاطر زيباي 

  .»شده است

اگر يك زن و مرد اعم از اينكه زندگي شان را وقف عبادت كند و خـدايش را خوشـنود نمايـد،     

ي   بنابراين چنين يك زن و مرد حقوق اطفال خود را، به   . دكنـ  طور اتومات و خودكار رعايـت ـم

وق      چون عبادت خداوند متعال به معني اطاعت از فرمانهاي خداوند است كه شامل امنيت حـق

ا ازداج   .گردد  اطفال نيز مي   ، داشتن يك رابطه ممنوع  كه زن و مرد از قبل آغاز نمود  است، ـب

زيرا يك طفل حق دارد كـه اصـل و نـسب    . كند كردن، حقوق آينده اطفال شان را تضمين مي   

  .سد و درك كندخود را بشنا

 حـق حيـات دارد،    گـردد،  كه در نطفه منعقد مـي  قرآن واضح بيان نموده كه طفل حتي زماني        

ــت    ــدس اس ــر  مق ــك ام ــدگي او ي ــز در . بنــابراين زن ــه   هرگ ــشده  ك ــازه داده ن ــالم  اج اس

ين            ) بارداري(حمل ا اطفـال  ديگـر  از ـب ل ـي را به سبب ترس از ناتواني حمايت مالي يـك طـف

  .باشد وند  تنها كسي است كه تهيه كننده و رزق دهنده همة زنده جان مي داچون  خ.  ببرد

ـيم رزق ر   ما تهيه مـي -نكشيد اطفال تان را به خاطر فقر   ... « . »...ا بـراي شـما و بـراي آنهـا    كن

  ).151ايه ) . انعام(6قرآن سوره (

سيار مهـم اسـت كـه   بـه            وقتي كه تصميم مي    ن امـر ـب  خـاطر  گيريد حمل را سقط كنيد، اـي

ا              ـين الطـاف بايـد ـب بسپاريد كه داشتن يك طفل يك لطف است از طرف خدا و همـة ايـن چن
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ي   امروزه انسان. خوشي و سپاسگذاري پذيرفته شود    ادر بـه       هاي زياد در جهـان ـم باشـد كـه ـق

ك     بنابراين وقتي خداوند متعال براي يك خـانواده لطـف مـي      . داشتن اوالد نيستند   د كـه ـي كـن

زرگ  .  آن بايد سبب جشن و خوشي گردد     طفل داشته باشد،   نبابراين با تولد اوالد  مسئوليت ـب

  .آيد به وجود مي

كند كه با رشـد   طور واضح بيان مي زمينه تولد اطفال، به  در) ص(قرآن و سنت حضرت محمد      

مسوليت يك تعهد اسـت كـه روي باورهـا و    . آيد يك طفل براي والدين مسئوليت به وجود مي    

والـدين  . گردد كه اطفال را بشر عادل و داراي اخـالق نيكـو بپرورانـد     جاد مي مراقبت اطفال اي  

ضو پيكـره  بـشري  و بـه     وجامعه زمينه آموزش اطفال را مهيا سازد       طـور    تا آنها  به عنوان  ـع

تواند نيروي بالقوه بشر را  غفلت از اين وظيفه مي.هاي شان ارزشمند باشد   خاص براي  خانواده   

  . راه  خدا دور كنداز راه عدالت و از

اي كساني كه ايمان آورده ايد خودتان و كسانتان را از آتشي كـه   «: فرمايد قرآن عظيم شاء مي  

سوخت آن مردم است، حفظ كنيد خود تان را از آتش كه فرشـتگاني خـشن و سـختگيرباالي      

ـتور داده سـرپيچي نمـي       د و انچـه مامورنـد انجـ     آن  مقرر شده است و انچه را خدا دس ام كنـن

  ).6 وآيه 66سوره : قرآن( » دهند مي

سئول گلـه           «: گويد  حضرت محمد مي      هريك از شما يك چوپان هـستيد و هـر يـك از شـما ـم

ان خـانواده خـود اسـت و       . باشد حاكم يك چوپان است و مسئول گله خود مي      رد چوـپ يـك ـم

سئول گلـه خـودش         . باشـد  مسئول گله خود مـي     ه شـوهرش اسـت و ـم ان  خاـن يـك زن چوـپ

  ).1.(»باشد مي

شه    مراقبت و بزرگ كردن اطفال به شيوه مناسب يك وظيفه روي دوش والدين اند و آن همـي

ال       .  آساني نيست   كار در حقيقت، خداوند خودش به ما در قرآن ياد آوري نموده است كه اطـف

ك امتحـان هـستند و      ها و محنت  پيروزي. يك امتحان بزرگ براي والدين باشد      هاي زنـدگي ـي

ين بـزرگ          آنها زماني مـي   . ستثناي نيستند اطفال ا  د بـزرگ تـرين خوشـي و همچـن تـرين   توانـن

ل امتحانهـاي          . ناراحتي را بياورند   خداوند با عقل نامحدود هرگز بشر را تنهـا  ونـاتوان در مقاـب

هاي زندگي هـستند   اموال و اطفال تان فقط امتحان« :فرمايد قرآن مي. كند    زندگي  ترك نمي   

  ). 15 و آيه 64قرآن  سوره  (. »باشد زد او پاداش بزرگ ميوخداوند است كه ن

بخشد كه با تمام حوادث زندگي مواجـه   پيروي كردن از آموزش اسالمي  به شخص قدرت مي 

هاي اسالمي براي پرورش و رشد  توصيه. شود كه شامل امتحانهاي از زحمت وپيروزي هستند     
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ن اسـالم     . دهد ميدادن اطفال تمام توقعات زندگي را تحت پوشش قرار    درست مثـل خـود دـي

طـور مـساوي مهـم     سالمتي روحي،جسمي و احساساتي همگي به  .باشد  كه اندرزي  جامع مي    

اسـالم حـاالت بچگـي  كـه     . اسالم هميشه  حقوق اطفال را تحت پوشش داشته است   . هستند

ايـن يـك مقايـسه خـوب     ) 2. (كند باشد را مشاهده مي دوره منحصر به فرد زندگي شخص مي  

ود   16است با كشورهاي اروپايي، جاي كه درك از حاالت بچگي تا قـرن    شان داده نـشده ـب .  ـن

اي  هـا توجـه   اين بدان معني نيست كه غرب در آن زمان اطفال يا مردم جوان نداشت بلكه آن        

هاي كوچك نيازهـاي شـبيه بـزرگ سـاالن دارد كـه       كرد كه اين انسان به اطفال وجوانان نمي  

  .خواهند ها مي آن

ي          ال  مربـوط ـم شـود كـه    سراسر تاريخ اسالمي و فرهنگ اسالمي به حقوق و مـسئوليت اطـف

ال      والدين، خانواده. طور واضح بيان شده است   به ر اطـف ين در براـب ها و اجتماع مـسوليتهاي مـع

شتر . دارند سئوليت   بـي زرگ سـاالن از          آن ـم د از ـب ـتاخيز، خداوـن هـا الـزام آور هـستند، روز رس

  . پرسد اطفالش ميرفتارش در قبال 

فرمايد كه كودكان به عنوان اعتمـاد بـه    محقق جديد، آقاي شيخ اطايمين رحمت اهللا عليه مي     

گويد كه كودكان بايد خوب تغذيه شود، مواظبت شـود،   او مي . خدا به والدين  داده شده است      

ستحق هـستند كـه تحـصيل كنـد و       . طـور صـحيح لبـاس فـصل پوشـانده شـود           به كودكـان ـم

ب كودكـان بايـد مملـو از     . اي مذهبي فرا بگيرد و از لحاظ معنوي راهنماي گردد    ه  آموزش قـل

ا توجـه بـه آنچـه     . ايمان باشد و فكرشان بايد با هدايت، دانش و عقل صـحيح تغذيـه  گـردد            ـب

  )3.(گفته شد، يك سري مقاالت در باره مراقبت از كودكان در اسالم در ذيل ارائه خواهد شد

  

  :فصل دوم

  ت است نه داراييكودكان نعم
  

انـدازه  . دهـد  اسالم يك دين جامع است كه همه سـيماي زنـدگي را تحـت پوشـش قـرار مـي       

ك از ديگـري      نيازهاي روحي، احساساتي و فيزيكي  در اسالم به      ـيچ ـي طور مساوي هـستند، ه

باشـد،   در حقيقت، يك شخص كه نياز مند مراقبت روحي، جسمي ورواني مـي     . مهمتر نيستند 

وق و نيازهـاي كودكـان    . اين محدود به بزرگ ساالن نشده اسـت .  قراربگيرد مورد مراقبت  حـق

  .خيلي مهمتر هستند
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گيرد كه ازدواج كنند و يك خانواده را ايجاد نمايند، آنهـا در حـال      وقتي مرد و زن تصميم مي     

روان    )ص(  حـضرت محمـد  .  باشند تامين كردن حقوق اطفال آينده شان مي      اصـحاب و همـه پـي

ام خـدا آغـاز     «: كرد كه قبل از همبستر شدن دعاي ذيل را بخواند صيحت ميخود را ن  من به ـن

ا ارزانـي            ! كنم  مي راي ـم فرزنـد مـان را  از   (خدايا من را از شيطان حفظ كـن از آنچـه كـه  ـب

  )1.(داشته اي ) شرشيطان

 برد، مهم است كه به خاطر داشته باشـيم كـه   زماني كه يك كودك  در دوران  جنين بسر مي     

ك        . اين امر يك وديعه خداوند است  ي او ـي هرچند كه يـك كـودك مطمئنـاً بركـت  اسـت، وـل

در تمـام دوران   . پسر و دختر حقوق خدا داديي دارد كه بايد برآورده شود        .  نيست)مال(داراي

در دوران . بارداري، والدين در انتظار وضع حمل، بايد آماده باشد كه از تازه وارد مراقبت كنـد    

مادر بايد با خوردن غذاي صحيح و استراحت كردن الزم و جستجو كـردن داروهـاي        بارداري  

ين       . كمكي در وقت ضرورت، مراقب خودش باشـد      ل  همچـن آمـادگي گـرفتن بـراي تولـد طـف

ي  . شود مشمول به ياد داشتن خداوند و كمك خواستن از او مي       « :فرمايـد  قرآن عظيم شـان ـم

اك و    » و«ندزكريا پروردگارش را خوا   » بود كه «آنجا   دي ـپ گفت پروردگارا از جانب خود فرزـن

  ).38 و آيه 3(سوره ال عمران . »پسنديده به من عطاكن كه تو شنونده دعايي

اوست آن كه كه شما را از نفس واحـدي آفريـد و جفـت وي    «: فرمايد قرآن در آيه ديگري مي 

در آميخت باردار شد، باري » حوا«با او » آدم«را از او پديد آورد تا بدان آرام گيرد، پس چون       

گذرانيد و چون سنگين بار شد، از پروردگـار خـود خواسـت    » بارسبك«باآن» چندي«سبك و   

ود ) فرزندي(كه اگر به ما     ه  7قـرآن سـوره   ( » شايسته عطا كني قطعا از سپاسگزاران خواهيم ـب  آـي

189.(  

د كـه مـي     «: فرمايد در جاي ديگر قرآن مي   د پروردگـارا   و كـساني اـن ا از همـسران    گويـن ه ـم  ـب

. »باشد و ما را پيشواي پرهيزگـاران گـردان  » ما«وفرزندانمان آن ده كه مايه روشني چشمان       
  ).74 ايه 25قرآن سوره (

د، ايـن        اند كه تمام كودكان كه بدنيا مي  مسلمانان معتقد  ي گردـن ه طـرف خـدا برـم آيند باز  ـب

ي  طور ذاتي ب شوند و به بدان معني است كه آنها متولد مي      ل ـم گردنـد و   ه عشق خداوند متماـي

اين موضوع را واضح ساخته و او فرمودنـد؛ كـه   )  ص(حضرت محمد. كنند تنها خدا را عبادت مي   

و اينكـه ممكـن اسـت    ) اسـالم (شود مگر بر اساس   فطرت صحيحش   هيچ كودكي متولد نمي   

  )2.(ندكن والدينش دين  غير اسالم به او انتخاب كند و سپس تنها به خدا تسليم مي
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در اسـالم  . شـود  گردد، تولد طفل سبب  خوشي و سرور زيـاد مـي      وقتي يك كودك متولد مي    

فرمايد كه هردو طفـل   قرآن عظيم شان مي.  براي طفل ذكور يا مؤنث  وجود ندارد   هيچ برتري 

خلق شده است و آنها بايكـديگر مـساويند مگـر    ) باباي آدم(ذكور و مونث از جنس يك انسان      

قـدر شـناس   ! اي بـشر « :ترين تقوا و پرهيزكاري را دارد، نزد خداوند برتر اسـت   كسي كه  بيش   

ـنس  ) حـوا (خلـق كـرده و همـسرش    ) باباي ادم (باشيد، كسي كه شمارا از نفس واحد       را از ج

  ).1 و آيه 4قرآن سوره . ( »...خودش آفريد و از آنها زن و مرد بسياري را خلق كرد

اني  ظهــور كـرد كـه ا      ن اسـالم در زـم ي   دـي كـرد و اغلــب   عــراب كـودك كـشي را عملــي  ـم

اين عمل يك عمل جاهالنـه بـود و حـضرت محمـد     . كردند هايش را زنده به گور مي     دختربچه

طور مطلق  بيان نمود كه اطفال دختر موهبت الهـي اسـت و پـرورش دادن آن واجـب       به)ص(

  .داش بزرگ استها را دين داران عادل تربيت كنيد كه اين در نزد خدا پا باشد كه آن مي

ي    « :فرمايد قرآن عظيم شان مي  ر را ـم دهـد،چهره اش سـياه    هرگاه به يكي از آنهـا مـژده دخـت

شارت داده شـده از قبيلـه       . خـورد   مي   گردد در حاليكه خشم خود را       مي از بـدي آنچـه بـدو ـب

ي پوشاند آيا او را با خواري نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند و چـه بـد داور       روي مي » خود«

  ).59&58 و آيه 16سوره ( . »كنند مي

وب حـضرت محمـد              ) ص(ما همچنين از ديدگاه اسالم درباره كودكان ازخديجه همـسر محـب

ي    رسم و رواج كه از عملكرد او به. بسيار آموخته ايم  دهـد   طور واضح نقل شده اسـت نـشان ـم

ك منبـع    داد و دختـران را بـ   كه او به اطفال پسر بيشتر از اطفال دختر اهميت نمي  وان ـي ه عـن

  .داد پاداش بزرگ پرورش مي

ن آمـد و از    «: فرمايد از حضرت عايشه روايت شده است كه مي  زد ـم يك خانم با دو دخترش ـن

ن بـه او غـذاي دادم، او آن را        من درخواست خيرات نمود و او من را نشاخت ولي وقتي كه ـم

ـپس او بل         ـيچ از ان نخـورد و س د شـد و رفـت   بين دخترايش تقسيم كـرد و خـودش ه بعـد  . ـن

ا او اطـ            )ص(حضرت پيامبر  ن ايـن موضـوع را ـب د و ـم ) ص(حـضرت پيـامبر   . الع دادم خانـه آـم

گردد و كسي كه با نيكـي  بـه آنهـا     هركسي با داشتن و پروراندن دخترانش امتحان مي «:گفت

كند، سپس اين دختران براي او  به عنوان سپر خواهد شـد كـه او را از آتـش جهـنم         رفتار مي 

  )3. (»كند افظ ميمح

ـنس      هرگاه بين جامعه وخانواده حضرت پيامبر كـودك متولـد مـي       شه از ج شـد، حـضرت عاـي

ي  . پرسيد دختر يا پسر بودن كودك نمي  ا كـودك سـالم       در عوض او باترديـد  ـم پرسـيد كـه آـي
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ك    او مي! شده بله است يانه ؟ اگر به او گفته مي       گفت؛ همه نيكي از آن خداست و خداوند ماـل

  .باشد م جهان ميتما

ي   ) روز رستاخيز (هنگامي كه روز بزرگ    اقص          فـرا ـم دي در جهـان ـن دگي جدـي ك زـن رسـد، ـي

ستحق     كودك كه در داخل دستهاي والدينش قرار گرفته است     . پيوندد  مي  حقـوق بيـشتري ـم

ا نـوزادان       طور خيلي واضح بيان نموده است كه راه اسالم به. شود  مي ار ـب هـاي اسـتقبال و رفـت

ا انهـا مواجـه        . وجود دارند وكودكان   اطفال مستحق داشتن نيازهاي احساسي و فيزيكي كـه ـب

كودكان مستحق هستند كه آموختانده شـود كـه چگونـه آنهـا عبـادت كنـد،       . شود، هستند  مي

  .عشق بورزد و ارتباط با خداي را حفظ كنند

مينـان داده  هـا و جامعـه مـسلمانان در حـد زيـاد اط      هاي بزرگ، سرپرسـت  به والدين، خانواده 

ه            مي ز ـب سيار كوچـك  نـي طـور كامـل بـستگي دارد روي     شود، كه يـك زنـدگي و خـانواده  ـب

بسياري از كودكان جهان در رعب و وحشت . گردد  و مراقبت مي ها كه از آن  حفاظت      مراقبت

دگي    هـاي ديگـر واقعيـت    گرسنگي، درد، رنج، شكنجه، آزارجنسي و وحشت   .قراردارند هـاي زـن

هاي بسيار كوچك كه  براي رسيدن بـه آسـايس انجـام گرفتـه و مـورد           ملكردوقتي ع . هستند

د در حـال نظـاره       شود  يا فرياد   قبول واقع نمي   هاي اطفال با خشم  خاموش شـده انـد، خداوـن

  . كنند كردن است و ماليك تمام آن حوادث را ثبت مي

  

  فصل سوم

  استقبال از نوزاد

  

. دين، عشق ورزيدن و پرورانندن كودكان شان هـستند يكي از مهترين تعهد در اسالم براي وال    

كودكان حق دارند كه محافظت  شوند و حق دارند كه آموزش داده شوند كه چگونه خدايش         

ارداري     . را عبادت و اطاعت كند     ل از ـب ي قـب همانطور كه قبالً بحث كرديم، حقوق كـودك حـت

شـان را از عـذاب    خود و خـانوده دهد كه  وتولدش قابل اجراء است و خداوند به بشر اخطار مي    

اي كساني ايمان آورديد، خود و اهلبيـت  « :فرمايد  قرآن عظيم شان مي   . آتش جهنم حفظ كند   

  ).6 آيه 66قرآن سوره (  .»...خود را از آتش جهنم حفظ كيند

در اسالم  اداب معين وجـود  . تولد طفل اعم از دختر و پسر باعث خوشي و جشن بزرگي است 

ي دارد كه شامل    )ص(در سـنت حـضرت محمـد   . گـردد  استقبال از نوزاد در خانواده و جامعه ـم
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پيامبر خدا يك تعداد  تشريفات مذهبي توصيه شـده اسـت كـه اجـراي آن  نـوزاد را مطـيمن         

دادن  .  طور مناسب توسط جامعه اسالمي پذيرفته شده است سازد كه به  مي به هرحال، انجام ـن

  .كند  شده، حقوق كودكان را در اسالم نفي نميهاي توصيه هر يك يا هيچ يك از عمل

ا    براي والدين وسرپرست  ها  توصيه شده است كه به خاطر ورود كودك نوزاد خوشـحالي و دـع

رار         سل ـق ا ـع كنند و به دهن كودك نوزاد كه هنوز شير نخورده  يك چيز شيرين مثل خرما ـي

اد،     رسول خدا، ابو موسي كه) ص(يكي از اصحاب حضرت محمد  . بدهند  رحمـت خـدا بـر او ـب

پيـامبر خـدا او را   . من صاحب يك پسر شدم و من او را به نزد پيامبر خدا آوردم « :گفته است   

ابراهيم ناميد و با يك دانه خرما دهان او را شرين كرد و بعد براي او دعا نمود و سپس به مـن    

  )1.(»پس داد

ه شده است كه كـودك را وقتـي   ؛ توصي محقق اسالمي امام نواوي در ياداشت خود گفته است     

ز شـيرين      ) پزيراي(شود با خرما تهنيك   متولد مي  نمايد، اگر خرما وجود نداشـته باشـد، بـا چـي

رم     . شبيه خرما اين كار صورت گيرد    خرما بايد ساييده شود تا حدي كه آن بـه انـدازه كـافي ـن

  .گردد تا براي مكيدن توسط طفل ساده باشد

سيار    كند، اغلب به  ولي كلمات كه دعا كننده بيان ميدر گوش كودك دعا خوانده شود   طـور ـب

نخستين چيزي كـه   . آرام در گوش راست طفل نوزاد به زودي ممكن بعد از تولد خوانده شود    

ه  خـدا واحـد هـستند        از اين كلمات كودك مي     از يكـي از اصـحاب   . شنود،كلمات از تـسليم ـب

ر خدا به دعاكننده گفت كه دعـا بخـوان    پيامبر خدا نقل شده است كه پيامب )ص(حضرت محمد 

  )2.(هاي تازه متولد شده اش در گوش راست يكي از نواسه

االي     كودك تازه متولد شده حق دارد كه داراي يك نام نيكو و خوب باشد و      يك نـام خـوب ـب

. نامها بسيار مهم هستند؛ نام يك شخص بيان كننـده نمـاد آن شـخص اسـت        . او گذاشته شود  

 كه بعد از هفت روز پس از  تولد كودك، والدين كودك شان را نـام گـذاري    توصيه شده است  

به هرحال محقق اسالمي ابن القييم گفته است كه ساحه زمان نام گـذاري وسـيع بـوده          . كند

ا در زمـان قبـل يـا بعـد از تولـد نـام            كه نام گذاري بعد از تولد كودك يا در طول هفت روز ـي

  )3. (گيرد گذاري صورت مي

كننـد    اين است كه پدر، كودك خود را نام گزاري كند، بهر حال محققين توصـيه مـي        معمول

مهمتر ايـن اسـت كـه بـه كـودك نـام       . كه والدين با يكديگر مشترك يك نام را انتخاب نمايند  
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فرمـوده كـه   ) ص(از قـول  حـضرت محمـد    . خوب داده شود، همچون عبداهللا يـا عبـدالرحمن   

  )4.(اي شبيه  عبدهللا و عبدالرحمن استه وند، نام بهترين نام نزد خدا

ده شـود      . همچنين سفارش شده است كه كودك به نام پيامبران، نام صالح يا نام نيكـانش نامـي

راهيم پيـامبر خـدا اسـت           ) ص(حضرت محمد  . نام فرزندش را ابراهيم ناميد كه نـام حـضرت اـب

د «  :فرموده است ) ص(حضرت محمد    ن        فرزـن دنيا آمـد، ـم ن شـب گذشـته ـب او را بـه نـام    ـم

  )5. (»ابراهيم جدم نام گذاري نمودم

ا    . باشد هاي كه فقط متعلق به خداوند است ممنوع مي استفاده از نام   نامهاي همچـون خـالق ـي

قدوس براي طفل ممنوع است  يا واليدن فرزند خود را به قسمي بنامد كه آن نام  شايـستگي          

ل كـه           د   هيچ كس غير از خدا را ندارد، ممنوع اسـت، مـث وك بناـم ك المـل ـين اگـر   . ماـل همچن

وع          ه جـز خـدا باشـد ممـن كودك را به نامهاي بناميم كه حاكي از بردگي براي كسي يا چيز ـب

  .مانند اينكه عبدالعزا يا عبدالكعبه يا عبدالخانه بناميم. باشد مي

ا         در اسالم بعضي نامها قابل پذيرش نيست كه استفاده شود كه معاني ناخوشـايند و بـد دارد ـي

شود ديگـران يـك شـخص را مـسخره      كند يا اين كه سبب مي   اينكه احساس عجيب ايجاد مي    

همچنين بهتر است از نامهاي كـه شـخص را   . كنند يا اينكه  آن نام سبب خجالت شخص شود    

ـين بعـضي از علمـا دوسـت     . سازد، اسـتفاده نـشود     با گناهكاران و ستمگران مربوط مي      همچن

ام . هاي از قرآن بنامد بنام ماليك يا به نام فصلندارد كه كسي  اطفال خود  را   هـا و   هـا معنـا   ـن

والـدين  . معني ضمني زياد دارد كه اين معاني يك آثر خوب يا بد روي كودك خواهد گذاشـت  

سيار   كنند و كودك تازه متولد شده خود را مي هنگامي كه نام مناسب انتخاب مي    نامند، بايد ـب

  .مواظب باشند

ه « است كه والدين  مراسم معارفه كودك خود را تحـت عنـوان     در اسالم توصيه شده    . »عقيـق

ك يـا دو      وقتي يك طفل متولد مي    . برگزار كند  دين ـي گردد يك امر معمولي  اين است كه واـل

گوسفند را ذبح كند و خويشاوندان و همسايگان شان را دعوت كند كه در پيش آمـد  خوشـي    

  .آنها شريك شود

ه «ابن القاييم گفته كه .  نيست ولي آن شامل فوايد زياد است   اگر چه امر عقيقه الزامي     » عقيـق

ده             ا آـم ن دنـي يك قرباني است، به معني اين است كه كودك بسيار زود بعـد از اينكـه او در اـي

ه خـدا     به خدا نزديك شده است، عقيقه يك قرباني  است كه توسط تازه متولـد شـده         ط ـب  فـق
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و عقيقـه سـبب   ) 6.(عيل به خدايش قوچ را فديـه كـرد  چون كه اسما  فديه داده شده است، هم    

  .گردد جمع كردن خويشاوندان و دوستان براي مهماني و ضيافت مي

يكي از تشريفات مذهبي متعلق به كودكان تازه متولد شده و يك بخش از حقـوق متعلـق بـه        

د كـودك پـسر ختنـه         . كودك، ختنه كردن است    ختنه براي كودك پسر واجـب اسـت كـه باـي

شر هـستند        ) ص( حضرت محمد    .شود ي ـب ت ذاـت آنهـا  . گفته است كه پنج چيز بخش از طبيـع

اخن    ـبيل     ختنه، تراشيدن موهاي شرمگاه، تراشيدن موهاي زير بغل، گرفتن ـن ـتن س هـا، و آراس

اين چيزها مربوط هستند به پاكي و شرايط ضروري شخص  نماز خوان و تكميـل          ). 7.(هستند

  .كند عالقه رسيدن به خدا را دالت مي

ازه متولـد شـده تراشـيده شـود و       ) ص(از سنت معتبر حضرت محمد       است كه موي كودك ـت

كافي است كه وزن موي تخمـين زده  ). 8.(اينكه به وزن موي او طال يا نقره خيرات داده شود    

  .شود و معادل آن پول رايج خيرات داده شود

وق و     استقبال از كودك نومتولد شده در خـانواده و جامعـه مهمتـر از       يـك جـشن اسـت؛ حـق

خـوا اينكـه   . كند كه كودكان در اسالم حقوق دارنـد  تشريفات مذهبي به مؤمنين ياد آوري مي 

ادان باشـد،      والدين كودك زنده باشد يا مرده باشد،     حاضر باشد يا غايب باشد، عاقل باشـد يـا ـن

 قانون آن باشد كه از طرف خداوند و طور  امن و امان مي   كودك مستحق مراقبت و پرورش به     

  .حقوق براي او در نظر گرفته شده  است

  

  فصل چهارم

  پرورش دادن، محبت كردن و آموزش
  

هـا را خيلـي    اسالم ديني است كه ارتباط با عدالت و احترام دارد چنانچـه حقـوق و مـسئوليت    

رام    كند كه مسئوليت هر فرد است كـه بـه   اسالم بيان مي. جدي در نظر گرفته است     طـور احـت

احترام  با محبت ورزيدن واطاعت كـردن  .  كرامت انساني با مخلوق خداوند رفتار كند      آميزو با 

هـاي اخالقـي    شود و از طريق اين احتـرام، تمـام رفتارهـا و شـيوه     از فرمان  خداوند شروع مي 

خداوند از ما مومنين  انتظار دارد كه با كودكـان  . باشند يابد كه در اسالم نهفته  مي  جريان مي 

وزش بـدهيم     با احترام  ورزيم وآنهـا را آـم شق ـب .  رفتار كنيم و آنها را پرورش بدهيم و به آنها ـع
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ي   ها جدي گرفته مي وقتي كه حقوق و مسئووليت     ادر ـم ه خـدا      شود، شخص را ـق سـازد كـه ـب

  .عشق بورزد و خداوند را احترام كند

 خداونـد  كنـد واز  كسي كه  خداونـد وپيـامبرش را اطاعـت مـي    « :فرمايد قرآن  عظيم شان مي   

  ).52 آيه 24قرآن سوره . (»باشد كند، شخص موفق مي ترسد،و از خداوند پيروي مي مي

ه محبـت و         نوشيدن، كودكان خرد نياز به غذاخوردن،     از ـب ين نـي  خوابيدن دارند و آنهـا همچـن

 هـاي روحـي و   از نيازهاي جسمي كودكان بايد مراقبت كرد و ناديده گرفتن نياز   . شفقت دارند 

  .ودكان نامناسب استاحساساتي ك

ـير خـود تغذيـه كننـد         . بعد از تولد كودك، به مادران سفارش شده اند كه كودكان خود را باش

طور خاص نيازهاي غذاي هركودك را  شير مادر كه از طرف خداوند متعال مهيا شده است، به        

ت شـير مـادر عـالي اسـت     . كند  تكميل مي  ا  . علم جديد ثابت نموده است كه كيفـي  شـيرمادر ـب

وع  بـادتن مـي     سلولهاي بيماري ذا مبارزه مي  ـير را ـن ه كـودك  كمـك       كند كه ش د كـه ـب ناـم

  )1.(ها،بيماري و حتي عاليم مرضي بدني ودهني محافظت گردد كند كه در مقابل ميكرب مي

ط بعـد از تولـد      كالستروم، شير ماك زرد رنگ ضخيم در دوره بارداري به وجود مي         آيـد  وفـق

ان كـه     . ادر در شروع زندگي طفل را شير خواهددادسازد، م   طفل  شير مي    ـير در طـول زـم ش

ــه آن دارد،تغييــر مــي  ــط    . كنــد طفــل نيارب ــستان فق ــد شــير پ ــد از تول ــا پــنج روز بع ــه ت س

رآن عظـيم شـان مـي    . باشـد،دارد  چربي،شگر،آب و پروتئن كه نياز به رشد طفل مي       :فرمايـد  ـق

براي كسي است كه بخواهد }  اين حكم{مادران اطفال شان را براي دوسال تمام شير دهند      «

  ).233 آيه 2قرآن سوره ( . »...دوران شيرخوارگي را تكميل كند

به هرحال، خداوند مومنين را در وضعيت قرارنمي دهد كه آنهـا نتوانـد انجـام بدهـد، بنـابراين       

ذاي     اگر تغذيه با شير مادرممكن نباشد، جايگزين     ه و ـغ هـاي معمـولي كـه     هـاي همچـون داـي

  . ور خاص براي تغذيه اطفال درست شده است، وجود داردط به

ي   خدا نمي... « :فرمايد  قرآن عظيم شان مي    خواهـد كـه    خواهد كه برشما مشكل بگيرد ولـي ـم

ـيد        قـرآن سـوره   ( . »شما پاك باشيد ونعمتش را برشما تمام گرداند تا شما جزء سپاسـگزاران باش

  ).6پنج وآيه 

ي     به محض كه اطفال به اندازه كاف    ت خداونـد را درك ـم ال كـه محـب كنـد،   ي بزرگ شد، اطـف

طور طبيعـي بـراي    طور معمولي خيلي آسان است چون اطفال به اين امر به. آموزش داده شود 

فهمـد   اطفال كه درست آموزش داده شود مي.  شناختن ومحبت كردن به خدا مستعد هستند   
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وزش    والدين يا سرپرست اطفال مسئو . كه خداوند، خالق آنها است     ل هستند كـه اطفـال را آـم

  .، هيچ كسي غير او شايسته پرستش نيست.بدهد تا آنها درك كند كه خداوند واحد است

كرد كـه اي فرزنـدم كـسي     و به خاطر داشته باشيد،وقتي كه لقمان به فرزندش نصيحت مي   « 

ا خـدا، خطـاي            ادت ـب را در عبادت شريك خدا نساز وبدان كـه شـريك كـردن ديگـران در عـب

  ).13 آيه 31قرآن سوره ( . »رگ استبز

سئوليت      والدين، قيوم  ن اسـالم      ها،سرپرستان براي تدريس فرزندان شـان از ـم هـاي كـه در دـي

ادت خـدارا              . وجود دارند، مسئول هستند    ـيوه صـحيح عـب كودكـان بايـد تـدريس شـود كـه ش

ن بدهد، درحـال  تواند  فعل وانفعال نشا از لحظه اي كه آنها با اطفال محيط شان مي      . بياموزند

ي         . باشد  يادگيري مي  شـنود، او   حتي وقتيكه يك بچه خيلـي كوچـك صـداي نمـاز خـوان را ـم

ان توجـه    خواهد فهميد كه اين زمان است كه تمام تالشهاي دنياوي متوقف مي    گردد و مومـن

د كـه آن    اطفال اين مطلب را بـا مـشاهده آمـوزش مـي    . گردد شان به خداوند متمركز مي     بيـن

  .ر محيط اطفال وجود داردرفتارها د

ال خـود را نمازيـاد          ما مي ) ص(از سنت حضرت محمد      ا اسـت كـه اطـف ه ـم آموزيم كه وظيـف

شود، آنها را بدليل نخواند نماز تا اينكه در سـن ده سـالگي    بدهيم وقتي كه آنها هفت ساله مي      

ن اسـت كـه كودكـان كـساني هـستند كـه در          ). 2. ( نرسيده است، نـصحت كنيـد      واقعيـت اـي

طـور صـحيح قابـل     كند كه  در انجا نمازخوان و عبادت كننده گـان بـه   هاي زندگي مي  خانواده

باشـد كـه اغلـب شـخص كـم سـن        اين امر  خود تشويق به نماز خواندن مـي . مشاهده هستند 

  .افتد شود و به سجده مي تواند مشاهده كند كه والدين شان خم مي وسال مي

سـن ده سـالگي   . طور صحيح نمـاز بخوانـد   كه چگونه بهدر هفت سالگي كودكان بايد بياموزد       

ورد اسـتفاده      . زمان است كه به خاطر عدم ترك نماز، نصيحت شوند  در ترتيبـات نمـاز  ـم هرـق

البته لت وكـوپ كـردن    . كند كه نماز مهم است قرارمي گيرد، به همان اندازه اطفال درك مي      

  .بايد از ضرب وشتم  استفاده كردكودك به خاطر نماز خواندن گزينه صحيح نيست و هرگز ن

هاي خود رعايت كننـد و بـه تمـام تعهـدات      كودكان بايد تدريس شود و آنها بايد تمام آموخته   

كودكـان بايـد   . ديگر كه از طرف خداي يگانه براي يك مؤمين الزم شده است، بعد  عمل كند    

 انجام بدهد كه در قرآن گيرد و عملهاي عبادي را قادر شود كه ديگران را به بيند كه روزه مي      

ار خـوب بـا آنهـا برخـورد           آنها همچنين بايد سرپرست   . خواند  مي هـاي را كـه بـا اخـالق و رفـت

  .كند،احترام كند مي
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نقل شده است كه  اساسات دين اسالم از دوره خرد سالي  بـه  ) ص( از صحابه حضرت محمد    

كه رعايت كنيم روزه گرفتن را ما عادت داريم  « :فرمايد    اين صحابه مي  . كودكان آموخته شود  

ا بـراي آنهـا بازيچـه         و ما عادت مي  هـاي از پـشم    دهيم به كودكـان مـان كـه روزه بگيـرد و ـم

ا وقـت         . سازيم  مي اگر يك كودك به خاطر غذا گريه كرد، ما به او يك بازيچه را خواهيم داد ـت

  )3.(روزه برسد) شكستن( افطار 

  )4.(». ساله بودم7 وقت كه من )ص(من به حج رفته بودم با پيامبر خدا 

. شـود  اسالم يك دين جامع است، بنابراين از نيازهاي فيزيكي مربوط به اين جهان غفلت نمـي       

واوي محقـق       كودكان حق دارد كه به  ام ـن طور امن ومطمئن زندگي كند، باتوجه بـه گفتـه اـم

د و خـوب بخورانـد وخـوب            «  :اسالمي  بنوشـاند و  پدر بايد كودكش را باتربيه خوب بزرگ كـن

خوب بپوشاند و خوب استراحت بدهد واجازه بدهد كه بيرون از خانه بـرود و در خانـه داخـل            

در كودك بايد كم كم صفت يك شخص خوب  همچون عـشق    . شود، سوار وسايل وغيره شود    

ين          ورزيدن به فداكاري، اوليت دادن به ديگران،كمك كردن به ديگران، نجابت و سـخاوت تقـل

ان زدن، بـي شـرفي،بي             كودك باي . شود امردي، زخـم زـب د از ويژه گيهاي شيطاني همچـون ـن

كودكان از ضررهاي جسمي واز هرچيز كه آنها را به سـوي  . همتي وغيره  دور نگهداشته شود   

  ).5.(كند، دور نگهداشته شود گناكردن راهنماي مي

  

ي وروحـي شـان   اسالم به كودكان حقوق زياد داده است كه ارتباط با رفاي احـساساتي،فيزيك         

ن مقالـه مـا در بـاره بـي طرفي،تـساوي وموضـوعات حفـاظتي بحـث             . دارد در قسمت آخر اـي

  .خواهيم كرد
 

  :فصل پنجم

  نگهداري وآزادي كودك

  

كند،بحث كـرديم، بـه     در چهار فصل گذشته ما در باره آنچه كه اسالم در باره اطفال بيان مي   

ا     در اين فصل اخ. خصوص در ارتباط با حقوق اطفال    ر، ما در باره بعـضي موضـوعات مـرتبط ـب

ده اسـت بحـث              ال آـم وق اطـف اطفال بحث خواهيم كرد كه در نگاه اول انچه كه در بـاره حـق

رادر وخـواهران هـستند           . كنيم  مي ـين ـب موضوعات همچون مواظبت،دادن هديه و بي طرفي  ب
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ندي اطفال كه در ما در اين مقاله در باره حقوق كودكان و بهترين عالقم   . كه بايد بحث گردد   

  .تمام موضوعات مرتبط با اطفال كنجانيده شده است بحث خواهيم كرد

  :مواظبت

مطلب اصلي در مواظبت كودكان اين بحث  وجودارد كه بهترين عالقمندي اطفـال چيـست؟         

مقــصد  مراقبــت از «  :گويــد ابــن قدامــه المقدســي محقــق اســالمي در قــرن دوازدهــم مــي 

رد كـه آن راه بـه     كودكان،پيش بيني از وضعيت    كودك است كه نبايد كودك در راه قـرار بگـي

  )1. (»ضرر رفاء وتعهدات مذهبي كودك باشد

گردد، و اين منازعه موجود است كه چه كـسي مراقبـت    هرگاه يك ازدواج به طالق منجر  مي  

الي كنـد، سـپس راههـاي        از كودكان را بايد به عهده بگيرد و چه كسي از كودكان حمايـت ـم

تاوقــت كــه كــودك بــه تــشخيص يــا تميــز  . شــود هــاي اســالمي پيــدا مــي  آمــوزشحــل در

نرسيده،مادرش  كه ازدواج مجدد نكرده، نسبت به پدر مستحق تر است كه از كودك مراقبت         

هرگـاه پـدر نتوانـد از    . كند، ولي هرگاه مادر ازدواج مجدد نموده، مراقبت از وظايف پدر است        

ر از هركـسي         كودك مراقبت كند، اگر او با مراق      ق باشـد، ايـن امـر بهـت ادر كـودك مواـف بت ـم

ا     . باشد ديگري براي كودك مي   دگاه متفـاوت در ارتبـاط ـب البته محققين اسالمي قرن اخير دـي

مراقبت از كودك دارند، به هرحال همه آنها در باره عالقه بيشتر طفل متفق القـول اسـت كـه     

  . مادر عالقمند است يا به پدربايد در قدم اول در نظر گرفته شود كه آيا طفل به

ي  يك زن كه  طالق داده شده بود،  شوهر قبلي       ي    اش ادعا ـم خواهـد از كـودكش    كـرد كـه ـم

ود و پـستانهايم بـه او      «:  رفت وگفت )ص(مراقبت كند، نزد حضرت محمد     بطنم محل فرزنـدم ـب

هد كه طفلـم را  خوا شير نوشانيد و آغوشم پناهگاه او بود، اما پدرش من را طالق داده و او مي     

تو حق بيشتري نسبت به طفل داري تا زمان كـه   «: گفت )  ص(حضرت محمد. »از من دور كند 

  ).2. (»ازدواج مجدد نكردي

اي  ايـن مـدت دوره  .  سال است8 الي 7در حدود ) تشخيص(مطابق ديدگاه اسالم، دوره تميز      

ا   . گـردد  ز ميكند و دوره كفالت طفل آغا است كه مراقبت از طفل خاتمه پيدا مي    ايـن دوره ـت

ـيد، آزاد   رسد طول مي زمانيكه كودك به سن بلوغ مي      كشد و وقت كه كودك به سن بلوغ رس

به هـر حـال، انتخـاب يكـي از     . است كه انتخاب كند كه باكدام يك از والدين خود زندگي كند  

  . باشد والدين  براساس نياز و شرايط  معين سنجيده  شده است كه  قابل اجرا مي



  

 

ه 
بل
سن

13
90

 
« 

ل 
س
سل
 م
ره
ما
ش
  

10
3

  

50505050        

 

اين شرايط شامل والدين  ويك  سرپرست مسلمان است؛ كسي كه قادر به گـرفتن مـسئوليت         

باشد، كسي كه داراي ويژه گي خوب است و قادر به انجام تمام تعهدات خود نـسب بـه طفـل      

  .باشد مي

ر باشـد     در مـسئول   . نگهداري از طفل به هرحال وظيفه پدر است، خواه مادر ثروتمند يا فقـي ـپ

هاي روز مره ديگـر بـراي طفـل     ها، لباس و تحصيالت و نياز منزل، غذا، نوشيدنيفراهم كردن    

در اسـت     به هر حال، مقدار پول كه به كودك داده مي    . باشد  مي شود براساس عايد وشـرايط ـپ

  .كه در هرشرايط فرق دارد

مرد ثروتمند مطابق عايدش خرج كند و مرد كه رزقش محـدود  « :فرمايد  قرآن عظيم شان مي   

خدا وند به بندگانش مسئوليت زيـاد تـر از   .  اند مطابق با آنچه خدا به او داده مصرف كند    شده

ز       . آنچه او به انها عطاء نموده است، نگذاشته اسـت    خداونـد بعـد از هـر سـختي، آسـايش را نـي

  .)7 آيه 65قرآن سوره . (»عطاء خواهد كرد

  

  :آزادي  و دادن هديه 

ي طرفـي رفتـار كنـد       گويد كه براي انسا    اسالم به ما مي    ال خـود بـا ـب . ن مهم است كه با اطـف

  ).3.(»از خدا بترسيد و با اطفال خود بي طرفانه رفتار كنيد «:  فرمايد كه  مي)ص(حضرت محمد

ك           راي مثـال ـي در ارتباط با مصارف اطفال، هرطفل آنچه كه نياز دارد بايد به او داده شـود، ـب

ه ارزش   200به ارزش طفل ممكن است كه نياز به يونيفورم مكتب       100 دالر و طفل ديگـر ـب

د و والـدين زمينـه ازدواج    . دالر  داشته باشد    مثال ديگر اينكه يك از فرزندان هرگاه ازدواج كـن

ـين همـان       را فراهم كند، بنابراين هرگاه فرزندان ديگرشان مي  د، والـدين  ع خواهـد ازدواج كـن

  .كار را براي فرزندان ديگرشان انجام بدهد

د نـسبت بـه فرزنـد ديگـر          در دين  ك فرزـن ـين ـي ا ب  اسالم  اجازه نيست كه بين دختر و پسر ـي

ت منفـي، حـسادت و بـه وجـود           . ترجيح داده شود   رادران باعـث رقاـب تفاوت بين خواهران و ـب

ين       در خيلي از قـضيه . گردد آوردن احساسات بد در بين خانواده مي  اوت قايـل شـدن ـب هـا، تـف

  .ز هم گسستن خانواده گرددفرزندان حتي ممكن است باعث ا

رق    بعضي محققين معتقد است كه والين مي      توان در شرايط بسيار خاص بين فرزندان خـود ـف

براي مثـال بـه   . قايل شوند يا يك فرزند خود را نسبت به ديگري به كمك مالي  ترجيح بدهند        

 پـر جمعيـت   والدين اجازه داده شده است كه اگر يكي از فرزندانش معلول يـا داراي خـانواده      
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باشد يا اينكه داليل ديگري وجود داردكه به مفهـوم ايـن    گير فرا گرفتن علم مي    باشد يا در    مي

باشد كه نياز به حمايت مالي بيشتر داشته باشد، در اين صورت والدين اجازه دارد كه بـه ايـن       

بكند، بـه  اگر فرزندان به كارهاي كه ممنوع است اقدام   . طبقه از فرزندانش كمك بيشتر نمايد     

  )4.(والدين اجازه داده شده است كه از كمك كردن مالي به او خود داري كند

الي    هرگاه والدين مي «: نوسد  مي20اطامين، محقق اسالمي قرن  شيخ بين  خواهد كه كمـك ـم

راردادن امـور       به يكي از فرزندانش بر اساس ضرورت      اش اعطاءكند، همچـون تحـت پوشـش ـق

ين مـصارف از جملـه رفتارهـاي         درماني، هزينه ازدواج، ه   ن چـن ره، اـي ك كـار وغـي زينه آغاز ـي

رار     . باشد ناعادالنه و طرفدارانه نمي   چنين كمك كردن تحت امور مـصارف  ضـروري اطفـال ـق

  .گيرد كه براي والدين الزام آور است كه براي فرزندانشان انجام بدهد مي

ر است و از خدا پروا داريد كـه خـدا   عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكت   « :فرمايد  قرآن كريم مي  

  ).8 آيه 5قرآن سوره (  .»دهيد آگاه است به آنچه انجام مي

اسالم ديني اسـت كـه بزرگتـرين    . باشد كه  با احترام و عدالت مرتبط است اسالم يك دين مي  

رتبط     . ها نموده است تاكيد روي حقوق و مسئوليت  ا نيازهـاي  فـردي ـم اسالم دين است كه ـب

سته و جـزء اجتمـاع مـي    باشد،  مي . باشـد، از حـد تجـاوز نكنـد      همچون كه آن نيازهاي كه واـب

بنابراين  كودكان حقوق معين در جامعه اسالمي  دارند، كودكـان مهمتـرين موجـود هـستند          

شناسند    كه بايد  دين  .  قادر شوند كه خدا و عالقه به خدا را ـب مـسئول  ) قيـوم و سرپرسـت  ( واـل

رار     تحصيل دادن و پروردن كودكان كه  است   تغذيه كردن و پوشاندن،       تحت مراقبـت شـان ـق

  . دارند
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  فصل اول 

  مكتب حقوق فطري يا حقوق طبيعي 
 

  محمد رحيم دقيق 

 
 

  

  

  :مفهوم حقوق فطري

حقوق . برند ميمرسوم است كه اصطالح حقوق فطري را در برابر حقوق وضع شده به كار 

كند و اجراي آن از  وضع شده مجموع قواعدي است كه در زمان معين بر ملتي حكومت مي

شود، خواه مبناي آن قواعد قانون باشد يا عرف يا روية قضايي، ولي  طرف دولت تضمين مي

گويند كه مقتضاي فطرت و عقل و برتر از اراده  حقوق طبيعي يا فطري به قواعدي مي

ها را بيابد و  ت مطلوب انسان است، و قانونگذار بايد كوشش كند كه تا آنحكومت و غاي

  .رهنماي خود قرار دهد

ولي آنچه در همة نظرها، مشترك و : در بارة مبنا و اوصاف قواعد فطري اختالف بسيار است

ها پيش غالب  ن از قر: ها بر هر قاعده ديگري است مورد اتفاق است وااليي و برتري آن

و دانشمندان پذيرفته اند كه مقرراتي والتر و برتر از اراده قانونگذار و حقوق وضع حكيمان 

  .شده وجود دارد

و پيروان مكتب رواقي نيز . 2چنانچه سقراط و افالطون از حقوق طبيعي و ثابت ياد كرده اند

كند، و در  عقيده داشتند كه انسان، به حكم طبيعت، از قانون سرمدي و جهاني پيروي مي

ة همين فكر مين   .ها بايد جاي خود را به يك دولت جهاني واگذار كنند گفتند، همه دولت تيج
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سيسرون و حقوقدان رومي نيز، در اثر نفوذ و عقايد همين مكتب، به حقوق فطري و عدالت 

قانون ثابتي، كه ناشي از عقل و فطرت آدمي است، «: گفت او مي: طبيعي و ثابت ايمان داشت

گريزد و  ه جا وجود دارد و كسي كه از اين قانون اطاعت نكند از خويش ميهميشه و در هم

  .دارد طبيعت انسان را از نظر دور مي

ولي از نگاه . چنان كه گفته شد، در اين كليات جاي تفصيل بيان و نقد همه نظرها نيست

در بخش بدين منظور : اجمالي به تحول مفهوم و توجه به وضع كنوني آني نيز بي نياز نيستم

هاي گوناگون، پس از ميالد مسيح، داشته است  نخست مفهومي را كه حقوق فطري در مكتب

هايي را كه بر مبناي حقوق فطري در اين  يه كنيم، و پس از آن در بخش دوم نظر مرور مي

  .زمان وجود دارد و تعبيرهاي تازه كه از آن شده است مطالعه خواهيم كرد

  

  تحوالت تاريخي

  :در مذهب مسيححقوق فطري 

و ثابتي بود كه  پيش از سده هفدهم، مقصود از حقوق فطري مجموع قواعد مطلوب و عالي 

  .كرد عقل انسان بر آن حكم مي

اين قواعد عقلي در اثر نفوذ مذهب مسيح، در فلسفة حقوق طرفداران زيادي پيدا كرد، 

 حقوق ناشي از ارادة گرفتند كه مسيحيان از قدرت خداوند و احاطة او بر جهان نتيجه مي

  .گيرد اوست و قدرت دولت نيز از همين منبع سرچشمه مي

: توماس داكن فيلسوف قرن سيزدهم ميالدي قوانين را به سه دسته تقسيم كرده است سن

  قوانين بشري يا وضعي) 3قوانين فطري يا طبيعي، ) 2قوانين الهي،  )1

جهان هستي است و عقل ناقص بشر قوانين الهي ناشي از اراده پروردگار و حاكم بر  •

  .بدان دسترسي ندارد، و فقط ذات ربوبي و فرستادگانش، از دريچه وحي، بر آن آگاهند

طبيعي يا فطري جلوه •   .اي از مشيت الهي است كه عقل بشر آن را در ميابيند قوانين 

طري قوانين بشري يا قوانين وضعي زاييده عقل و فكر بشر است و بايد اجراي قوانين ف •

  .را در مصاديق خود تأمين كند

. پس منبع حقوق فطري ارادة خداوند و مقصد آن اجراي ارادة او، يعني عدل مهرباني است

اين قوانين، چنان با طبيعت امور و فطرت بشر سازگار است كه عقل هر كس بي هيچ 

 مقامي اي طبيعي و درست و عادالنه است كه هيچ كند و به اندازه واسطه، بر آن حكم مي
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حقوق فطري تغيير ناپذير و عام است، و اختالف مكان و زمان به . تواند آن را منكر شود نمي

  .رساند اعتبار و قدرت آن خلل نمي

  :حقوق در فقهه اسالمي چگونه بيان شده

در مذهب اماميه نيز حقوق فطري، با همان مفهوم كه حكيمان صيحي بيان كرده اند و به 

اموري است كه عقل » مستقالت عقل«مقصود از .  مورد گفتگو است»مستقالت عقل«عنوان 

كند؛ و چنان بديهي است كه  انسان، به طور مستقل و جدا از احكام شرعي، بر آن حكم مي

مانند لزوم پرداختن دين و وديعة و حرمت : ماند در درستي آن باقي نميجاي هيچ ترديدي 

  .ها ظلم و امثال اين

شمارند آيا  له مطرح شده است كه، آنچه را عقل نيكو يا ناپسند ميدر اصول فقه اين مسا

كند ه ثواب  دانند يا نه؟ بعضي گفته اند، لطف پروردگار ايجاب مي شرع نيز واجب يا حرام مي

ولي . و عقاب ويژة اموري باشد كه بطور صريح و يا ضمني حكمي در باره آن شده باشد

يض و خير مطلق است و چگونه ممكن است كه امري  منبع فجمشهور عقيده دارد كه خداوند

  .داند مجاز شمرد، يا به كاري كه عقل نيكو مي داند فرمان ندهد را كه عقل صحيح مي

كند شرع نيز حكم  بر پايه احكام عقلي و شرعي گفته شده است كه به هر چه عقل حكم 

به عنوان قاعده حقوقي دهد و آن را  كند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نيز فرمان مي مي

  .برند در استنباط احكام به كار مي

نيز در زمره احكام شرع و از منابع » مستقالت عقلي«محقق قمي در اثبات اين امر، كه 

دهد و همان گونه  در اين امور، پروردگار به زبان عقل به ما فرمان مي«: گويد حقوق است، مي

اي از آن احكام  كند، عقل نيز بيان كنندة پارة ن ميكه پيامبر آشكارا و احكام و نواحي را بيا

كند، اين را نيز در  كسي كه عقلش بوجود مبدأ و صانع حكيم و قادر و عالم حكم مي. است

ر بندة ناتوان ديگر، يا خودداري از رد امانت  ه سبب ظلم ب ميابد كه او بنده زورمند خود را ب

اي كه بندة ناتوان و نيازمند او  زورمند و بلند پايهكند و به بنده  ديگر مورد نياز او، عقاب مي

  .دهد كند، پاداش مي مهرباني مي

پس، در حكومت اسالمي، در كنار حقوق رسمي كه حكم خدا و اوامر و نواهي اوست، قواعد 

  .فطري يا زادة عقل نيز از منابع حقوق است

د اين است كه، به نظر امتيازي كه تحليل فقيهان بر نظر حكيمان طرفدار حقوق فطري دار

يعني، با تحليلي كه عالمان اصول كرده اند، حكم عقل كاشف : ايشان، اعتبار احكام شرع دارد
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كند، پس اعتبار قواعد فطري نيز متكي به مذهب  از اين است كه شرع نيز همان حكم را مي

  .شود است و خود منبع مستقلي محسوب نمي

ة مهمي كه از اين تحليل گرفته م شود اين است كه، احكام عقل در صورتي اعتبار  ينتيج

ه اين تعارض به ميان ميايد، معلوم مي و هر جا ك شود  دارد كه، برخالف دستور شرع نباشد 

در واقع فقيهان، در اعتبار دادن به . به خطا رفته ايم» مستقالت عقلي«كه در استنباط 

هاي عقل، به  داوري. وانند معارضه كننداحكام عمل، تا آنجا دور نرفته اند، با حكم خدا نيز بت

  .رود ها با جزييات خارجي، به كار مي عنوان وسيلة تغيير قواعد و تطبيق آن

ولي، از لحاظ . رود با اين ترتيب اشكال عملي اعتبار دادن به مستقالت عقلي از بين مي

يدن به اش اشكال باقي است كه اگر عقل، جدا از هرگونه حكم شرعي، توانايي رس نظري

حقيقت و درك فيض الهي را داشته باشد، ديگر چه نيازي به وجود پيامبر است و چه 

تواند مبناي لزوم اطاعت از او قرار گيرد؟ و اگر تبعيضي در اين باره بايد كرد،  اي مي فلسفه

ه مي   تواند باشد؟ مالك تشخيص قواعديكه عقل را بدان دسترس نيست چ

قالت عقلي از اموري است كه عقل، در اثر تجربه و تحت حقيقت اينست كه احكام يا مست

ها را عادالنه يا فقه است و ريشه داعي آن را  تاثير اخالق محيط خود و تعليمات مذهبي، آن

هاي عقل  بهترين دليل ادعا اين است كه اگر داوري. بايد در اعماق اجتماع جستجو كرد

ه عوامل اخالقي و مذهبي و اقتصادي نبا ه اين داوريوابسته ب ها  شد، و پذيرفته شود ك

ميان مذاهب باقي بماند، و  هميشه با حكم شرع منطبق است، ديگر نبايد هيچ اخالقي 

مستقالت عقلي بايد، در طول تاريخ و در ميان همه ملل ثابت باشد، در اين حال چنين 

مين دليل است كه فقيهان نيز دايره استناد به مستقالت عقل ي را محدود نيست و شايد به ه

  .ساخته اند و در آثار خود به چند اصل كلي و بديهي قناعت كرده اند

  

  :حقوق فطري در حكمت يا فلسفة اسالمي

  :شود در حكمت يا فلسفه اسالمي نيز، اعتقاد بوجود قواعد فطري و تغيير ناپذير ديده مي

عي تقسيم خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب اخالق ناصري، حقوق را به موضوعه و طبي

خواجه طوسي، به شيوه ارسطو، حكمت . داند كند و قواعد طبيعي را تغيير ناپذير مي مي

كند و  سياست مدن، تقسيم مي) 3تدبير منزل، ) 2تهذيب اخالق، ) 1: علمي را به سه بخش

گويد ببايد داسنت كه مبادي مصالح اعمال و محاسن افعال نوع  در توضيح تقسيم اخير مي
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اما . ضي و متضمن نظام امور و احوال ايشان بود، در اصل يا طبع باشد يا وضعبشر، كه مقت

آنچه مبدأ آن طبع بود است كه تفاصيل آن مقتضاي عقول اهل بطارت و تجارب ارباب 

كياست بود و به اختالف ارباب و تقلب مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق اراي جماعت 

 نثر و اگر سبب آن اقتضاي وايي بزرگي بود، به تاييد الهي، بود بر آن، آن را آداب رسوم خود

مبر يا امام، آن را نواميس الهي خوانند   .مانند پيا

تفاوت اين نظر، با آنچه فقيهان گفته اند، در اين است كه محقق طوسي، حقوق طبيعي را 

ر تنها محصول عقل مستقل نشناخته و تجربه مردمان هوشمند را نيز در ايجاب آن موث

يعني اعتبار احكام : داند، در نظر او، مبناي اعتبار اين قواعد حكم شرع قرار نگرفته است مي

كند، نيست، به خاظر فطري و طبيعي بودن  عقل، با اين لحاظ كه داللت بر احكام شرع مي

ر . ها است آن پذير به همين جهت هم، اين است از قواعد، برخالف حقوق موضوعه، تغيي

  .نيست

ه خردگرايان  در جمع ميان قدرت سياسي و طبيعت انسان را در اين جمله حاصل ا نديش

ريننده حقوق نيست، عقل است كه گام« توان خالصه كرد كه مي هاي انسانيت را  قدرت آف

  .كند منظم مي

فيلسوف و حكيم نامدار آلماني ) 1804 -1724(پردازيم به نظريات كانت  در اين زمينه مي

  : نموده استكه چنين ابراز نظر

اي هر چند كوچك، در بارة فلسفه حقوق نگاشته  كانت نخستين حكيمي است كه رساله

هاي او به اندازه است  باوجود اين اهميت گفته. او در فلسفه حقوق مكتب خاصي ندارد. است

كنوني و حقوق مرسوم و مورد احترام  كه اگر حكيم آلماني را يكي از معماران بزرگ تمدن 

كانت اين دانشمند نامور براي تنظيم روابط دولت . انيم، سخني به گزاف نگفته ايمها بد ملت

داند و دولت  ازادي را از حقوق طبيعي افراد مي است،» قرارداد اجتماعي«و مردم، تابع نظريه 

به نظر او قوة مقننه از اجراييه ممتاز است، حاكميت در وضع ! را ناچار از محترم شمردن آن

ادة ملت است و قوة اجرايي بدولت تعلق دارد، و او هنگامي وظيفه خود را انجام قانون با ار

  دهد كه آزادي عموم را تعين كند مي

داند،  كانت نيز مانند روسو و جان الك، قرار داد اجتماعي را يك حادثه تاريخي و واقعي نمي

مبناي تنظيم روابط دولت و فر و آنرا به عنوان فرضي مي   .د قرار گيردپذيرد كه بايد 
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كانت عقل انسان را به شيوة ارسطو و پيشينيان خود برا كسب معرفت، بدو اعتبار مطالعه 

 و نقد عقل نقد عقل عملي نظري مجرد«عملي و در دو كتاب ) 2عقل نظري، )1: كند مي

هاي دماغي و فرامين عقل را مجرد از هر گونه حس و تجربه مورد  فعاليت» عملي مجرد

  .دهد ميتحليل قرار 

ه وسيلة كسب معلومات قرار مي• گيرد، و  مقصود از عقل نظر مجرد، چهرة از عقل است ك

تواند به واقعيت  در نقد آن گفتگو در اين است كه، انسان بوسيلة عقل تا چه اندازة مي

  برسد؟

معلومات قبلي يا عقلي، كه )1: كانت معلومات انسان را بدو دسته ممتاز تقسيم كرده است

معلومات بعدي يا ) 2 تجربيه و حسن در ذهن وجود دارد و ساحه عقل محض است؛ پيش از

  .شود و بازتاب تاثيرات بيروني در عقل است تجربي كه در نتيجه حس و تجربه ايجاد مي

شود كه آنچه انسان بوسيلة عقل از عالم  اصول فلسفة كانت نيز در اين جمله خالصه مي

 دسته معلومات است، عقل، بدون تجربه و حس، توانايي خارج در ميابد مخلوطي از اين دو

دهد، ساختة ذهن  و آنچه بوسيله حسن موضوع علم را تشكيل مي. ايجاد معلوم تازه را ندارد

به بيان ديگر، همانگونه كه مورد . اي است ميان نفس و موضوع يعني علم رابطه: انسان است

سازد،  هاي غذايي قابل  جذب بدن را مي نطبيعي با ختالط و تركيب با شيره معده و هورمو

درك و دسته بندي شود و به ) معلومات قبلي(تاثير ناشي از حس تا در ظرف زمان و مكان 

  .آيد تجربه و تمهيد قاعده نيجامد، معرفتي بدست نمي

بدين ترتيب در فلسفة كانت، همانگونه كه انسان قانون ساختة خود را امر طبيعت تحميل 

و آن مي انسان مركز آفرينش . دهد، قانونگذار اخالق نيز هست را معيار نظم قرار ميكند 

داند كه  آزادي مي«كانت، نخستين حكم عقل عملي را . هاي اخالقي است طبيعت و ارزش

جرأت آزاد بودن را داشته باش و : نويسد ها است و در اين زمينه مي ريشه و پايه همه ارزش

  .آزادي ديگران را پاس بدار

تعريف بدني مظمون است، كه . ريف او از حق نيز ناشي از همين مركزيت آزادي استتع

تواند با آزادي ديگران  حقوق مجموع شرايط و قواعدي است در پناه آن آزادي هر كس مي

  .اصل حاكميت اراده برقرار دادها نيز از نتايج آزادي بر سرنوشت خويش است. جمع شود

و . شمرد ق بود، كه معلومات تجربي را در برابر آن ناچيز ميكانت چنان شيفته آزادي و اخال

كند، تحت تاثير عقايد روسو قرار گرفت كه براي  از اين لحاظ چنانكه خود او نيز اعتراف مي
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نشان دادن جوهر انديشه او، در برتري اخالق بر علم بدين عبارت، نقل شده از حكيم توجه 

واري منش او برتر از من است هر چند عامي و در بينيم كه است چون مردي را مي«: كنيد

  .شود مقام پست باشد، نفسم خواهي نخواهي پيش او خاضع مي

  

  فصل دوم

  مكتب تحقيقي يا حقوق وضعي

از طرفداران سر سخت و مشهور اين مكتب اوالً در كشور فرانسه : طرفداران اين مكتب

در . در بلژيك دابن و دوپاژ را نام بردتوان ريپر، كاره، دومالبر، ژرژ، ژرژسل، والين و  مي

ة هابز را از شاخه هاي اين مكتب شمرد و به ويژه مكتب تحليل اگوستين،  انگليس نيز فلسف

را در زمرة پيروان مكتب تحقيق دولتي ) 1859-1790(استاد فلسفة حقوق دانشگاه لندن 

  .آورد

ويسندگان، حقوق مجموع قواعدي است كه از طرف د ولت وضع و اجراي آن به نظر اين ن

مبناي حقوق ابراز شده، تنها از جهت تعيين قواعدي  نظريه. شود تضمين مي هاي كه در باب 

كند مفيد است، و گرنه از نظر حقوقدان، آنچه اهميت دارد قواعد  كه قانونگذار را رهبري مي

  .حقوق موضوعه است

داند و براي رسيدن به  درست است كه هر كس هدف ويژه را براي قواعد حقوقي مطلوب مي

كند ولي بايد دانست كه قواعد حقوق، همين كه از طرف دولت وضع  آن هدف نيز مبارزه مي

شود، معتبر است و هيچ قاعده عالي و برتر از آن وجود ندارد، يعني قانون بد نيز همان اندازه 

  .اجباري استكه كاملترين قسم آن

ني، خواه ناشي از طبيعت اشيا و يا عادات و رسوم اين گروه قواعد مطلوب و آرما از ديدگاه 

تواند با حقوق موضوعه معارضه كند و تطبيق حقوق با آن قواعد آرماني  اجتماعي باشد، نمي

ماند، تشخيص  اي كه باقي مي با اين ترتيب، تنها مساله. از موضوع علم حقوق خارج است

 در وضع قانون موثر است و چه يعني بايد ديد چه عواملي: هاي سازنده حقوق است نيرو

  .كند هاي آنرا بر دولت تحميل مي نيرو
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  :مبناي مستقيم حقوق

ه مهم در حكومت: مبناي حقوق اراده دولت است ترين منبع حقوق  هاي آزاد تصميم قوة مقنن

ها با قواعد حقوق فطري يا آنچه  تواند، به بهانة مخالفت اين تصميم است و هيچ دادرسي نمي

  .شود، از اجراي قانون امتناع ورزد  تاريخ و مطالعة روابط اجتماعي استنباط مياز سير

بي گمان بين قواعد موجود و آنچه بابقي باشد يگانگي نيست و آنچه را  كه مردم، به حكم 

هاي قوة  بينند، با تصميم عقل يا در نتيجه نفوذ مذهب و اخالق، در وجدان خود عادالنه مي

. اي را در حقوق توجيه كند تواند وجود قاعده ولي، اين احساس عدالت نمي. مقننه برابر نيست

ترين منبع اخالق است، ولي حقوق از ارادة  عدالت مهم. بايد بين اخالق و حقوق تفاوت گذارد

اي را تضمين كند تا بتوان آن را در  يعني دولت كه بايد اجراي قاعده: شود دولت ناشي مي

و گاه ديگر ) قانون(كند  گاه دولت بطور مستقيم وضع قاعده ميمنتها، . شمار حقوق آورد

  ).عرف(شمارد  قواعدي را وجدان عمومي خود به خود ساخته است معتبر مي

زيرا، . مقصود اين در اينست كه قدرت دولت به تنهايي توانايي ارادة نظام حقوق را داراست

غيير قوانين و طرز اجراي آن موثر خواه ناخواه، اخالق، مذهب و عادات، رسوم دادرسان در ت

ه به نظر شان  ) عادالنه(است، و مجريان قانون هميشه سعي دارند تا قواعد حقوقي را با آنچ

ها به نام قانون و در حدود ارادة او انجام  منتها، همة اين تالش. رسد موافق سازند مي

ه آن در اين گونه امور نيز، دخالت سازمان قضايي دولت براي. پذيرد مي  تحقق بخشيدن ب

هاي تازه را به روح و مفاد يكي از  حل قواعد ضروري است، و دادرس نيز وظيفه دارد كه راه

متكي سازد   .قوانين يا عرف و عادت مسلم 

ر عادات و رسوم نيز با ايجا حقوق نو مالزمه ندارد براي تنظيم . تحوالت اقتصادي و تغيي

 گوناگوني متصور است كه قانونگذار بايد يكي از هاي حل روابط مردم و فصل دعاوي و راه

هاي اجتماعي  توان ادعا كرد كه قواعدي كه از تحليل رويداد ها را انتخاب كند پس نمي آن

ايجاد . آيد، خود به خود سازندة حقوق است واراده دولت در ايجاد آن نقشي ندارد بدست مي

دهد و  م مصالح و مفاسد آن انجام ميحقوق عملي است ارادي كه عقل انسان، با مالحظة تما

هاي است كه داراي تمدن و رسوم مشترك  بهترين دليل اين ادعا، اختالف ميان حقوق كشور

  .هستند

همانگونه كه پيروان مكتب حقوقي وضعي گفه اند، بحث در باره آنچه بايد مبناي حقوق باشد 

 زيرا، ايجا نظم در جامعه با خود .كند  را اثبات نمياي تنها چهره نظري دارد و وجود قاعده
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مختاري اشخاص در تميز قواعد حقوقي منافات دارد و تنها دولت استكه بايد به نمايندگي 

منتها بايد دانست كه نيروي دولت هيچگاه خود سرانه و آزاد . مردم آن قواعد را اعالم دارد

منافع خود، طبقه حاكم نيز ناچار است كه، براي حفظ نظم . كند قاعده وضع نمي و تامين 

  .هاي متعارض اجتماعي را با هم جمع كند قواعدي را محترم شمارد و نيرو

  

  مكتب حقوق فردي يا اصالت فرد

  هاي سازندة حقوق فردي نيرو

در اين مكتب هدف قواعد تامين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست، 

بيگمان . ها نيست اي از انسان اجتماع جز تودهزيرا، آنچه در عالم خارج بوده انسان است و 

گيرد و روابط اشخاص استكه تصور وجود حق و  انسان به تنهايي موضوع علم حقوق قرار نمي

دهد حمايت از مناقع فرد  كند، ولي آنچه هدف اصلي قواعد را تشكيل مي تكليف را ايجاد مي

  .تواند حقوق خود را اجرا كند ميي است كه، با استفاده از آن شخص  است، و اجتماع وسيله

هاي مادي و معنوي خود را گسترش  انسان آزاد به دنيا آمده است وحق دارد آزادانه فعاليت

ولي، براي حفظ حقوق همه افراد، ناچار بايد حدودي براي . دهد و از ثمرة ان بهرمند شود

قواعد . ي ديگران شوديعني آزادي هر كس محدود به آزاد: ها بوجود آيد آزادي هر يك از آن

در برابر هر حق براي . سازد كه حق ديگران را محترم بشمارند حقوق همه را ناگزير مي

شود و مفهوم حق و تكليف در روابط اشخاص، به عنوان دوامر ملزم  سايرين ايجاد تكليف مي

  .آيد و مقابل، بوجود مي

و بايد ترتبيبي د پس وظيفه حقوق هماهنگ ساختن آزادي هد كه هم بتوانند از اين هاست 

حق براي سايرين از اين حق فطري استفاده كرده بتوانند چنان كه كانت در تعريف مشهور 

ر طبق  حقوق مجموع شرايطي استكه در نتيجه آن اختيار هر كس مي«: گويد خود مي تواند، ب

مانند قانون آزادي، با اختيار ديگران جمع شود و بسياري از پيروان مكتب حقوق فطري، 

  .الهام گرفته اند بودن و بوفتوار در تعريف حقوق از آن

  :قرار داد اجتماعي

 ميالدي جامعه را امر فرعي و ناشي از قرار داد بين اشخاص 18 و 17هاي  حكيمان سده

اينان فرض وجود قرارداد اجتماعي را ضامن حفظ حقوق افراد در برابر تجاوز . گفته اند

تيجه گرفتند، كه سلطة واقعي با افراد ملت است نه دولت چنانكه ها ساختند و از آن ن دولت
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گذرد كه براي  افراد فقط بايد از آزادي و حقوق خود مي«: گويد جان الك در اين زمينه مي

هاي كه در قوانين اساسي وجود  ها و تضمين و مبناي اعالميه. تشكيل دولت ضرورت دارد

 كار  حال طبيعي نيز از حق آزادي و مالكيت وبگفتة او، انسان در» دارد همين امر است

براي ايجاد . كردن برخوردار بوده است، كه از اين حقوق حمايت و اجراي آن را تضمين كند

همين قدرت است كه قرار داد اجتماعي بسته شده است و ضمن آن اشخاص از پاره از 

پس، . استفاده كنندحقوق طبيعي خود به سود دولت گذشته اند، تا از مزاياي وجود آن 

او پاي بند به قرار داد . تواند خودسرانه رفتار كند گيرد نمي كسي كه قدرت را در دست مي

شود كه قدرت دوباره به ملت باز گردد، به همين  اجتماعي است، و تجاوز به آن سبب مي

  .كند  رضايت ملتي است كه بر آن حكومت مي دليل مشروع بودن هر دولت بستة به درجه

ر قرار داد اجتماعي، جامعه زاييده توافق ضمني اشخاص است و وجود طبيعي و اصيل د

زيرا پيش از تشكيل دولت، افراد بطور . ندارد و به راي ادامة زندگي بشر ضروري هم نيست

تا جايي كه روسو اين دوره را، كه به نظر او بشر (زيسته اند  طبيعي و بدون هيچ حكومتي مي

كرده، ستوده است و عقيده دارد كه تمدن و ميل به تملك  دگي ميدر آرامش و صلح زن

اموال و بدست گرفتن قدرت سياسي اين آسايش و صفا را به هم ريخته است، و بر عكس 

هابز در نكوهش از اين وضع، آن را دورة بدبختي و لجام گسيختگي بشر مي داند پس از اين 

آورند و هر كدام  دولت وجامعه را بوجود ميدوره است كه اشخاص بوسيلة قرار داد اجتماعي 

مند شوند هاي خود چشم مي از بخشي از آزادي   .پوشند تا از مزاياي زندگي اجتماعي بهر

ويسندگان  شمارند،  را حادثة واقعي نمي» قرار داد اجتماعي«تنها بايد دانست كه غالب اين ن

كنندة روابط او و اشخاص دانند كه بايستي مبناي تشكيل دولت و تنظيم  بلكه فرضي مي

و تنها گروسيوس و معدودي پيروان او هستند كه قرار داد اجتماعي را رويداد تاريخي . باشد

  .پنداشته اند

  نظرية حقوق اجتماعي و دولتي

ر اين نظريه مكتب   :هاي طرفدا

  .ودش هاي بسيار قديم در پارة از آثار نويسندگان ديده مي انديشة اصلي بودن اجتماع از زمانه

هاي   جمهوريت خود از حقوق و نيازمندي سقراط و شاگردان او بخصوص افالطون در كتاب

پيروان مكتب تاريخي نيز قواعد حقوق را محصول اجتماع و . خاص اجتماع سخن گفته اند

مبدأ اصل نظريه. ناظر بر روابط و رويدادهاي اجتماعي دانسته اند هاي كنوني را بايد در  ولي، 
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زيرا اين گروه از نويسندگان با الهام .  و ماركس فيلسوفان آلماني، جستجو كردافكار السال

 اجتماعي شدن حقوق را به شيوة علمي بيان كردند و فلسفة  گرفتن از افكار هيگل، انديشه

  .سازد ها را از پشينيان خود متمايز مي شود، آن هاي اينان ديده مي مادي كه در تمام نظريه

عي نيست كه از تصور جمعي افراد مستقل بوجود آمده باشد؛ حقيقت جامعه مفهوم انتزا

تامين ازادي فرد هميشه به سود . هاي خاص خود، وجود دارد اينست كه با مقتضيات و نياز

زيرا، در غالب مورد حفظ منافع جمع با معدود كردن آزادي فردي . شود اجتماع تمام نمي

  .مالزمه دارد

كنند، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع   فردي ادعا ميبرخالف آنچه طرفداران حقوق

آورند و آزادي هاي او چه  زندگي با ديگران، تكاليف گوناگوني براي او بوجود مي. عموم ندارد

هاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادها، تا جايي محترم است كه منافع عمومي  در زمينه

د و احترام به ارادة فرد، براي تعيين وضع حقوقي پس، به جاي تكيه بر قرار دا. ايجاب كند

  .استفاده كرد» سازمان حقوقي«هر كس بايد از مفهوم 

  

  هاي حقوقي سازمان

: توان گفت هاي حقوقي نيز گفتگو بسيار است، ولي به عنوان نتيجه مي در تعريف سازمان

 رابطه معين مجموعه و تركيبي از قواعد حقوقي است كه به منظور رسيدن به هدف خاص،«

مانند خانواده و نكاح، مالكيت و طالق و مانند » سازد و ثابتي را در زندگي اجتماعي منظم مي

ها است كه عنصر اصلي روابط  ها، مبناي تعين حقوق و تكاليف اجتماعي، اين سازمان اين

  .دهد اجتماعي را تشكيل مي

منطبق است و پس از آن هاي حقوقي بايد ديد وضع هر شخص با كدام يك از اين موقعيت  

رية حقوق فردي . رابطة او را با ساير اعضاي اجتماع مشخص ساخت پس، اختالف دو نظ

واجتماعي را بايد در اين دانست كه در نظريه نخست، قواعد حقوق با تأمين آزادي و تساوي 

قرار گذارد و قرار داد را منشأ اصلي روابط  ها وا مي  حق و تكليف را به تراضي آناشخاص

دهد، ولي، در نظريه حقوق اجتماعي وضع اشخاص بوسيله قوانين و عرف و عادت معين  مي

  .شود وچهره امري و اجباري دارد مي
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هاي حقوقي ناشي از زندگي اجتماعي است، در اين كانون است كه شيوة تفكر  سازمان

ها  ع آنشود و از جم هاي معين مجسم مي در قالبهاي اخالقي و حقوق  عمومي و هدف

  .آيد موجودي مستقل و ممتاز از افراد اجتماع بوجود مي

برد و حتي مردان بزرگ تاريخ نيز تا   فرد ساخته شده اجتماعي است كه در آن به سر مي

ها را احاطه كرده  تنها نماينده كشور خود و محصول آداب و رسوم و شرايطي هستند كه آن

مين جهت، كساني كه در ايجاد گر. است ه ه هاي انساني شركت دارند داراي طرز فكر و  ه وب

  .ها بيشتر از افراد توجه دارد هاي يكسانند و تاريخ به زندگي اين گروه هدف

  

  فصل سوم

  :گرايي حقوقي مكتب رياليسم يا واقع

جروم فرانك و در اوايل قرن بيستم گروهي از حقوقدانان امريكايي مانند اليور و ندل، هلمز 

. شود ي را بنياد نهادند كه به نام مكتب واقع گرايي حقوقي شناخته ميكارل لولين مكتب

بنيانگذران اين مكتب بر آن اند كه قانون دانشي كاركردي است و ربطي به منطق ندارد و در 

اي در كار است، پس اين همه اختالف از  اگر قاعده.  قانون هيچ قاعده در كار نيستقلمرو

گرفتند  ها را به كار مي رنج بود، كه قواعدي داشت، مردم آنكجاست؟ اگر قانون هم مثل شط

آيد و تكليف امري  آمد، همچنان كه در بازي شطرنج اختالف پيش نمي و اختالف پيش نمي

نتيجه يك و غورحكم دادگاه را در . اما مساله حقوقي چنين نيست. براي هر كس روشن است

. اضي در مسايل حقوقي بسيار مهم استنقش ق. توان به تعين پيشبيني كرد بارة آن نمي

قاضي كه حكمي انشأ . باشد شود گفت كه حكم كامالً تابع تشخيص و صالحديد قاضي مي مي

رينندة آن حكم است مي هاي مختلفي را برگزيند و  تواند راه او مي. كند در واقع موجد و آف

طبقة مثالً حالت روا. شود برآمد عوامل گوناگون است راهي كه انتخاب مي ني قاضي، 

هاي مورد نظر او تمام در حكمي كه او  ها و ارزش اجتماعي كه به آن وابستگي دارد، باور

  .يابد هر يك از اين عوامل سهمي در تصميم قاضي دارد كند انعكاس مي صادر مي

يعني بررسي علمي اينكه دادگاه در موضوع معيني چرا و چگونه تصميم » واقع گرايي«

ميمات بلكه بحث و فحص در مقصود ا. گرد مي صلي نه يك تمرين اكادميك در چگونگي تص

گيرد به  به نظر واقع گرايان قانون چيزي است كه محكمه تصميم مي. باشد ها مي چرايي آن

» قضات«كنند بلكه اشخاص  ر حوزه قانون قواعد حكومت نميد. كند آنكه قواعد اقتضا مي
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اي در سال  ع گرايان چيزي است كه هلمز در مقالةشعار اصلي واق. رانند هستند كه حكم مي

تبه كار ي كه بيش از هم نكردن قانون است كاري به متون : گويد او مي. م آورده است1897

او به اصول موضوعه نظرية پرداران و قياسات آنان پركاهي . حقوقي و اراي نويسندگان ندارد

ي كه بر مسند قضا نشسته است چه خواهد بداند آن كس او تنها مي. شود ارزش قائل نمي

خواهد بداندكه حكم  پرسد صرفاً مي وقتي او از قانون مي. خواهد كند و چه مي حكم مي

ويي حكم محكمه نيست. محكمه چيست   .من نيز بر آنم كه قانون چيزي جز پيش گ

الذكر از طرف بعضي از دانشمندان حقوق وعلوم سياسي به بحث و نقد قرار  نظريات فوق

  :گيرد ها صورت مي ته و اشارة كوتاهي بر آن نظريهگرف

  

  )ها نقد نظريه رياليست(

ممكن استكه از نظر . ممكن است قاضي در تصميمات خود دست خوش هوا هوس شود

گيري. اخالقي يا سياسي بتوان بر او خرده گرفت تواند  ها عمالً چه تاثيري مي اما اين خرده 

  .زند كند و حرف آخر را را مي اضي كار را تمام ميداشته باشد؟ از نظر قضايي تصميم ق

ميم مي گيرد خود محتاج  اما اين گفته كه قانون همان چيزي است كه قاضي در محكمه تص

  .تامل است

دارد نه چيز ديگر؛ ثانياً قاضي كه در مقام تفسير  اوالً محكمه چيست؟ اين را قاعده معلوم مي

ر مي گرايان اصالً منكر اين معني هستند كه قاضي در مقام كند؟ واقع  آيد چه كا مي قانون ب

كند كه او  قاضي در مقام فصل خصومات است و فرق نمي: گويند تغيير قانون باشد آن ها مي

هاي شخصي  از طريق مراجعه به روية قضايي تصميم خود را گرفته باشد يا اخذ رشوه انگيزه

چنين است؟ مسايل حقوقي جملگي در امور اما آيا واقعاً . در تصميم او دخالت داشته باشد

خواهد شركتي تاسيس  كسي كه مي. شود ترافعي يعني خصومات و منازعات خالصه نمي

ويسد يا در مقام تنظيم قرار دادي است اختالفي با كسي ندارد نامه بكند يا وصيت او در . اي بن

خواهد كه چه ضوابطي را  گويد، از قانون رهنمود مي خواهد بداند قانون چه مي درجة اول مي

خواهد  او مي. هاي را براي نيل به مقصودي كه د نظر دارد بايد برود بايد رعايت كندو چه راه

پس اگر او از مشاور حقوقي . هاي كه قانون در پيش پايش گذارده است استفاده كند از راه

ات احتمالي پرسد كه حكم قانون در اين باره چيست، مشاور نمي تواند از تصميم خود مي
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. تواند بگيرد او ناچار احكام قانون را فارغ از هر تصميم كه محكمه مي. محاكم سخن بگويد

  .كند بيان مي

هاي واقع گرايان البته از اين لحاظ مفيد است كه معلوم مي دارد حقوق، برخالف  تحليل

ا مصاديق پندارند، در تطبيق منطق احكام قانون ب آنچه پيش تر دانشجويان اين رشته مي

گردد غالباً يك رشته شبهات  در بارة مسايلي كه به محاكم ارجاع مي. شود خالصه نمي

شبهات موضوعي راجع به واقعياتي است . آيد موضوعي و يك رشته شبهات حكمي پيش مي

مقايسه و تطبيق و نتيجه گيري از . ها خواسته شده است كه رخ داده و راي قاضي در بارة آن

.  و شهودي كه برا اثبات رويداد ارايه شده يك بخشي از كار محاكم استاسناد و مدارك

هاي قضايي و آراي صاحبنظران هم بخشي ديگر است و در  مراجعه به متون حقوقي و رويه

هاي  اسناد و مدارك ممكن است تاب تعبير و تفسير. هر دو بخش هزار مشكل وجود دارد

  .گوناگون داشته باشد

  .هاي نسيان و تخليط گردند  ناخود آگاه دچار افتازگويي قضاياشهود ممكن است در ب

حالت . هاي شخصي قضات دخيل است ها و گرايش ها و ديدگاه در تمام اين مراحل برداشت

هاي مورد عالقة او در نظري  رواني قاضي، طبقه اجتماعي كه به آن تعلق دارد، اعتقاد و ارزش

  .يابد ند نعكاس ميك كند و حكمي كه صادر مي كه اتخاذ مي

  

  :رفتار گرايان حقوقي

واقع گرايي حقوقي همزاد يا گرايش تجربي و عمل گرايانه امريكاست كه آثار ويليام جيمز و 

بازتاب همين گرايش در . جان ديويي را در عالم فلسفه از مظاهر عمده آن بايد به شمار آورد

  .تهاي مختلف اقتصاد و تاريخ و غيره نيز نمودار اس رشته

هاي واقع گرايان در پيدايش مكتب جديد رفتارگرايي حقوقي موثر افتاده  ها و تحليل مباحثه

ها  اي را در بارة سلوك قضات و واكنش آن هاي گوناگون و گسترده رفتار گرايان بررسي. است

ها بر  صاحبان اين بررسي. دهد هاي مطالعات جامعه شناسانه انجام مي با استفاده از تكنيك

از اين قبيل كه قضات نوعاً . شد تر مورد توجه واقع مي گزارند كه تا كنون كم ي تأكيد مينكات

  .هاي محافظه كار و طرفدار دولت هستند و امثال آن آدم

  .بيني كنند ها را پيش توانند تا نود در صد نتيجه دادرسي و از اين طريق مدعي اندكه مي
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ها براي هر يك از  در اين بررسي. تماعي دانسترفتار گرايان حقوقي را بايد فرزند علوم اج

ها  شوند، و جزييات محاسبات فني و رياضي آن زني قايل ميها و گيري عوامل مؤثر در تصميم

ها  شود، كه فهم و درك آن  بسيار پچيده، همراه با اصطالحات نو ظهور، عرضه ميدر اشكال

و فكري بسيار زياد است و از همين رو براي حقوق دانان، معمولي  نيازمند اطالعات ويژه 

نمايد پچيدگي اين محاسبات و فراواني اطالعات ريزو جزيي كه بايد در  غريب و نامونوس مي

رفته شود و طبعاً پاي كمپيوتر و منطق سمبوليك را در ميان كشيده و ها به كار گ آن بررسي

ة خاصي كه ژواري متريكس نام گرفته منتهي گشته است   .به تاسيس رشت

  

  :واقع گرايان اسكاندويناوي

تقريباً با ظهور واقع گرايان حقوقي در امريكا مكتب ديگري به همين هدف و به همين نام در 

توان هاگرستدوم و اوليور كرونا و  پديد آمد كه پيشروان نامدار آن ميهاي اسكاندنياوي  كشور

حقوق را به عنوان پديدة قابل مشاهده در نظر واقع گرايان اسكانديناوي . رايس را نام برد

را كه از زنجيرة علت و معلول و اقعيات ) ميتافزيك(گيرند و هر گوند مالحظات فراحسي  مي

دانند و قضاياي را كه از طريق مشاهدات تجربي قابل اثبات  تجربي خارج باشد مردود مي

  .كند نباشند بي معني تلقي مي

 در قلمرو حقوق با اشكال مواجه است، زيرا بسيار از قواعد حقوقي بر اساس تلقي  اين ديدگاه

اين تلقي مخصوص . ها، مانند خوب و بد، حق و عدالت، بنياد نهاده شده اند هنجاري از ارزش

در خبر جس و . هاست و قلمرو بايد برخالف قلمرو است از حيطة مشاهده بيرون است قلمرو

با ) ميتافزيك(هاي حقوقي با يك برچسپ  آيد، پس اگر بناست كه گل انديشه تجربه در نمي

ها ارايه  طله و مهمل خوانده نشود واقع گرايان بايد راه ديگري را براي تبيين و توجيه آن

  .دهند

گويد هيچ ضابطة عيني برا خوب و بد و عادالنه و غير عادالنه  سكاندونياوي ميواقع گرايان ا

هاي ذهني و احساس هاي دروني گوناگون مردم  آنچه هست برداشت.  وجود ندارد وامثال آن

هاي حقوقي نيز از همين تأثيرات روان شناختي و  است و خصوصيت هنجارين قاعدة

  .دگير ها سرچشمه مي احساسات دروني آدم

حق چيزي جز شور و احساس قدرت، و تكليف چيزي جز احساس محدوديت و مجبوريت 

قضايايي هنجاري را بايد به عنوان مشكل خاصي از زيان : گويد راس و اوليور كرونا مي. نيست
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داند به اين معي است او  در واقع اگر كسي خود را مكلف به انجام امري مي. در نظر گرفت

رون خود دارد، يا اگر كسي حقي دارد به معني آن است كه او چنين احساسي كه در د

كند، بنابراين از نظر واقع گرايان اسكاتلندي مفهوم  قدرتي در درون خود احساس مي

شود و قانون  هاي نفساني تلقي مي هنجارين و اعتبار و الزام آور بودن قانون چون رويداد

ر روانشناسي بدست م آورد و اين حالت نفساني در مردم از آنجا  يجايگاهي را كه دارد از مسي

در هر حال از اين ديدگاه الزام آور بودن قانون . شود كه ترور پشتيبان قانون است پيدا مي

  .واقعيتي است كه در ذهن انسان جاي دارد

اوليور و كرنا هر دو معتقد اند كه مخاطب قواعد قانوني در درجة اول شاغلين مناصب قضا 

  .د مردم را بايد مخاطب درجه دوم آن شناختهستند و افرا

در اين جا آرا و قواعد واقع . بيني رفتار قضات نيست بنابرين قواعد حقوقي چيزي جز پيش

كند اما اسكاندويناوها  گرايان اسكاندونيان و با عقايد واقع گرايان امريكايي مشابهت پيدا مي

شود  و يا محاكمه با مراجعه به قواعد ميها قبول دارند كه نتيجه دادرسي  بر خالف آمريكايي

ها تمام تاكيد  هاست، يعني آنجا كه امريكايي و پيروي قضات از قانون بدليل الزامي بودن آن

ها بر اعمال منطقي قواعد بر موارد دعوي  گذارند اسكاندونياوي را روي تجربه و عملكرد مي

  .ورزند تاكيد مي

  

  :هاي تعارض قانون و اخالق پيامد

هاي قضايي كه پس از پايان جنگ دوم جهاني در مراجعي چون محكمة نورمبرگ و  وندهپر

 را، از دوران  نيز در محاكم داخلي آلمان مطرح شد انواع و اقسام مظالم و مفاسد شرم آور

ها زناني بودند كه در آن دوران  متهمان برخي از اين   پرونده. ها بر مال ساخت حاكميت نازي

خود به مقامات امنيتي گزارش  داده و با  علم و اطالع از عواقب كار خود بر ضد شوهران 

كردند تا هر اقدام يا  ها مردم را تشويق مي نازي. آنان را به پاي اعدام يا زندان فرستاده بودند

هاي مسلح باشد گزارش دهند، زناني  اظهاري را كه موجب تضعيف نظام يا تزلزل روحيه نيرو

هاي شوهران خود بوي مخالفت با پيشوايان نا رضايتي از اوضاع را استشمام  بودند كه از حرف

تعدادي از . دادند كردند و داوطلبانه در محاكم اختصاصي عليه شوهر شهادت مي مي

هاي هم مربوط به متهماني بود كه در چارچوب قوانين و مقررات آنان مستقيم و يا  پرونده

زندانيان سياسي دست داشتند، مانند ماموران حمل و غير مستقيم، در قتل عام يهوديان و 
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اي را كه به عهدة آنان  هاي آدم سوزي وظيفه نقل كه در اعزام بازداشت شدگان به كوره

ر از پرونده. محول شده بود انجام داده بودند ها از كادر قضايي و  متهمان شماري ديگ

ا و صدور احكام و مساله اجراي ه گيري هاي بودند كه با شركت در تصميم سارنواالن محاكم

در بسياري موارد اين متهمان اند اندك و به تدريج . مقاصد غير انساني نظام نازي شده بودند

در اين ورطة هولناك غلتيده و موقعيت و حيثيت قضايي خود را آلت دست سياست روزگار 

ست و تمام سرمايه و هاي پيشوا فراتر از احكام قانون ا گردانيده بودند كه اوامر و رهنمود

ها جور در  گماشتند كه قانون را طوري تفسير كنند كه با آن رهنمود دانش خود را بر آن مي

گرفت و پيشوا مظهر و  تصميمات قضايي همه از ايدئولوژي و مصلحت نظام الهام مي. بيايد

ببار آورده ها مفاسد عظيمي  ارادة نظام بود و اين برداشت بويژه در اواخر دوران تسلط نازي

  .بود

كرد كه   ميالدي پروندة را رسيدگي مي1951ديوان عالي جمهوري فدرال آلمان در سال 

مبارزه با روحيه يأس و تقويت اداره «متهم آن يك كارمند سياسي از ماموران مخصوص 

با شوهر خود ) با روحية يأس و تقويت ارادة مقاومت(بود شاكي پرونده زني بود كه » مقاومت

ميالدي به اتهام پناه دادن به يك دختر نيمه يهودي بازداشت شده بود و 1945ل در سا

چون شوهر قصد فرار داشته است متهم پروندة كه مامور نگهداري بازداشت شدگان بود با 

گلوله او را كشته بود و در گزارش رسمي اينطور منعكس شده بود كه او در نتيجة سكتة 

ن البته اعمالي را مرتكب شده بودند كه در حين ارتكاب اين متهما. قلبي فوت كرده است

شد و اگر رژيم نازي  ها به موجب قوانين موضوعة حاكم در آلمان نازي جرم شناخته نمي آن

توانستند كه حتي به گذشتة خود افتخار بكنند اگر هم قانون جديد پس  كرد مي سقوط نمي

كردن قانون جديد با قواعد اخالقي شناخت عطف به ماسبق  از جنگ آن اعمال را جرم مي

  .داشت منافات مي

  .دادند بايستي اين محاكمات را به نام قانوني فراتر از قوانين موضوعه انجام مي پس ناچار مي
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 �,� �/ ?F� �� ���' 	7 �N �/ 
v�0� �� �/ h&N x�7 ����� ��/� 	7. ,4� �%� 4��N �	 4	 �C 	 ��N7 /(�� � �� 	 &<� �� +�� �� 

6(34� �� n�!=� �� ?) 4�'�� 6(3B� .�� +�*�� +�(B� �C �	 �/ ���!=� ����7 %F�(} 	7 �� 	 
&<� �($� �, ,P��� 	 ��N7 B�'� �� l�N �K�x4�� �F+ �C 	 E�� w��f ?) �� ) ��,� 4	 .�� 

�� ) P�� 	 �� +�� �/ ���,� �� 	 �� /(�� � �� =��(� <�7 4	 �C ���'� �� �+� �,���� +�+�� �F+ 
�C ���, �/ �'�� �� ��X���� ��< '�	� ������
 ��< �C �/ ��� �/� �x �� '�	� ���� ��< �C 
	 ��N7 �/ �\ �� 	�56 ��7 �� �� �	7 �� �/ �� +�� �� ���'� �� �+� ������' �+�+� .#� �	7 
�/ %F�(} �� <�.  
(x�� ���D/� � %f �/ 	7 �f(4� 	7 �C 	 ���� ��,? �/ (x�� �,���� 	 k���
 ?F� B�� ��'��
�� 

4��N 4	 �C �+ 	7 � %f �� #�D �+7 ��W
 ?%�
��� ��5W=�� 	7 �C 	 4	 �	 oB� ��N� �/ 
�W�(� P��7 �� %X��� 	7 �� '�	� m��F7 �C $�
� P��7 ?) �/ � )7 �f(4� 	7.  
�/�/�/�/    �
��
��
��
�    ��������    �N��N��N��N�((((��������    ��������    				    ����������������    �\�\�\�\ : : : :���� ��,? �/ 
�� �� �N�(�� �� ,4� 4�\ �� 4	 4��X �7- F%�� 

W%�D
� �\� �, 4��X �7- 	7 :�F+ �/ ��\7 ���+��
 ��:  
R-�/ ����= 4�' �
� B�� :�F+ 	 h!� �/ v��' �� �C �� +�*�� �/ B�f �� ����� �� 	 

����%&N 4�' �/ �%&N� �
� �7- 	7.  
	 ��� �/ v��' �� �, �
� �7- C� ������
� h)� �� ��&'�7 �� �/ B�f 4�' ?F� ��7-.  
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9-'�	� ���N� �C ��� ��7 #�K��7A, �F+ 	 =�(� �/ n�� �� ?) 	 d��� �/ n�� �C 	 �
� �/ 
=(�� 4�' �� 	7 %X��� F%�� �,h �<7 �C �/ �'�� 4d�� ��� �<7 4	 .�� ,� �/ �'�� =�(� 

H6�� �<7 	7 .,� 	 �� +�� �/ n�� �C �/ �%&N ����N� 4�' ��� �<7 	7 �F+ 	 ���� �/ 
v��= ��.  

S-'�	� ���N� �C �	 oB� ��� �/ c�+� �F%N ,� �/ (x�� �F%N ��� �<7 	7 �F+ �X	 �,� 
��d84) :�/ �F%N 	 �� 4��&+ �� ��� 	7 #� �C �\ ���� /(�� +��� <�) .	 B� ��� f 

v��'(  
��+	 �� �/ c�+� �F%N ��� �< �	 $�f 	7 �� #� �C �\ ���� +���
� <� �	 �(� l�N �< .
#� �C +�
� ���� �� �+7 ,� �\	7 r���
 �7 �/ ��) ��� �� 	7.  

'�	� ���+��
 	,� %X��� 	7 �C ,� 	 �
� �/ =(�� %X��� �� ,� ?) 	 t���
 �/ =(W� 4�' �C $\ 
�/7 hN�	 �<7 �7 �C 	� ��) �
� $\�� (?)� ���, �N �
� �/ 	7 #� �W��� ��-4.  
�/ ���� ��,? �� 	 �
�F�� �N�� :���� ��,? 	 �� +�*�� ���K�� �/ #� o�+� ���% f ����� }%F
 
�7- 	7 �/ 	� oB� :R-	 �� �� 	 ��) 	 4��� �� �
Y �%
�*
 �C 	� �� v�	��f ���, �� �/ �(� 

��/7 �84 �+7 .�+ 	7 #�D (x�� ��!
 v�	��f 	7 �F+ �� +Y. .4d�� +�
� �� f� �6�� ����	��f 
�F+ �Pv� ���� �� f� �6�� v	��f �F+ �� .m��, #�K4�� �-� �C �+ �,��  #�D ��'��� �	 
����/� ����	��f 	 	,E w�'� JKh �7A(.  

9-	 ������� �
��Y �%
�*
 :�C �	#� o�+� 	7 .v�f	 �� �\ h�����/ �C 	�56 	7 	 ����(� ?' 
�6m8� �C .���	P� .�0� 
(.��� �� 	 H�� ��
,h 	7.  
	 �F%N ���
Y �%
�*
 �F+ �(.�* .4��6� �� ��� .�C �	 �/ ��0
�*
 4�' ,	�7A, .	 ������f ��
,h 

�F+ .l�I� �� 	��� �C IW�(h �� �, �<��.  
				    ////((((�� ��� ��� ��� �    ��'��'��'��'::::        
	 B�'� �� �+ ��' #�D ��
PA �N�
 ��) #� 	7 �C 	 4	 ���
 B�� h*� �� ���,� #�D %����� 
�7 .�/ 	� �� Z< ��G� �C B�'� �� �+�*� �+ ��N P��'�7 �� �%�
 � �F+ �C ���� ��,? �
���, 
��d84) :�7 /(4�� � ��) #� 4�'�� �C 	 h&N 	���/K�� �+ ��N �/ �� BP�� �7- �<7 	7) 	 �
 ,�7 

v��' (	 ��N7 /(�� � 	 �� 	 	��
 �(F������ 	7 �F+ �C ���� ��,? �
���, ��d84) :�� �/ �'�� 
���� BP�� �7- 	 	7 4��&+ �C �� ���F%N �(�� �7- ��) �C �	7 �� BP�� �7- �<7 �� m��, �C 
�	7 �+ �F� #�D %N������) 	 h!� v��'.(  
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	 �� /(�� � ��) #� �(� B�� �C ���� �� ,P��7 �/ B�� 4�' �,%� �� .�� �%� �� �, �/ h*� 4�' 
m���� �+�� .�� �%� �� �, ?) �/ B�� �� h*� ��	8� 4�' m���� �+�� �F+ �C 4	 ���
 �� +Y 
��-4 �� ��, �,h) :'�	� �� +Y ��7- �F+ �C 4P �, $��.(  

���� )3� 4	 ���
 �C �� 4��� ��, �,h) :�+ �
 #�D h&N Z'��
 4	P �7-(  
�F+ ������. 
��. *'� �� ��� .�� �/ 	� '�'�� ��' 	 ���� �(F������ 	7 h 1
 �, ��m��� 
��7. �%s
 �, �
(� ��7 .hFG
 �, ���,�%7 �� �/ ��' �� '�	� #� ��G� �C ���� �/ B� 6� ,� 
IW�(h 4�' �� �7 �,h .�X	 	 ��' m���� �� ,� �
�f �7 �F+ �C ���� ��,? �
���, :��d84) #� 
�C B�'� �� ���	 ��,h ��) �
�� �� �+ #� �� �, �C �*�
 �7- �*�
�� <� (.	 �G� v��'  
(x�� 	���,¡ �(� 	 ���� '�	� �(F������ 	7 �C �/ h f �� �, �(m �F+ 	 �� +�� ���(H ,��, 

4P���� #�K���7 �� v��P .(x�� �(� '�	� 	7 �C �5�1
 �� 	�5�6� �/ �� ��7 �� �+ �(w� #�D 
�� ��� %N�� �� t��� �� �/ �+�=� ����7 �(�'�7.  
 �
� �/ 	7 n�� #� ���+��
 ���8� :R - �� +�*�� �(v�� B0� �7- �� N(��� �, ���$ �7- 	7 .
�� 	 	7 �
��Y (x�� ���G
 (#���] 	7 .�� 	 ��N7 B�'� ��) '�	� �(�� �-B .	 �(������ #�D 
��) $��� 	7 �C �	�8 +3�7 �� ,hX� ��7.  
	 ���X�
 #�D ��) $��� 	7 �C �1�/ �+7 �� m��F �/ �1�/ �(�� �� 	 %)�� ��N �N8B �, ?) 

$��� �7- 	7 .�� �X	 (#���] �/ ��N,�� ��/7 ��-B B�<.  
9- �� +�*�� ��) v����G
 B0� �7- �C �F' �� �� <�)� �� �� +�� �� �C �� <�)� �� �F' 

+���� ��) $��� 	7 .�N (x�� '�	� (#���] 	7 �C �� <�)� �� +���� �N 	 	7 B� ��� ��< �C 
�� <�)� +���� ��) ?) $��� 	7 x�F �	 	 �' ��u,r �+ n�� #�D 	7.�� ��) �+�m ?) v�
 

B�< �C n��< �/ �� �6,8B�  
�� �+ ��) #�D ?) �*�
 4�<� �� �/ ����F�
 ��/7 ��-B B�< 	 	7 4��&+ �C �u,�* �� �(�% ���� 
<� �� x�F �	 v�f��� ?) �*�
 �7- m��, #�K4�� �-� �C h=� �/ (#���] �� ����� �� ��� 
+��� 	7 �F+ ���� v�<�� .�� B�'� �� )l( � �
��,h �C) �+�
 <(�7 �� x�zm� �C8�+ #�D �*�
 
�7- �7 �� w�� �Nm� �684 �7- �N �/ ��F�
 � �� <�)� ���8F��� $��� 	7 .�� ��) #� �C 
	 �Nm� �� <(�� +��� �, 	 G�� B� ��� �7 ��) ?) $��� 	7 .	 	� 4��&+ �C #� �/ 	7 �84 
�(�% �684 �� �7- �� �/ �G� ��N� �� <�.  
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S-��) %*�(? ,���� �� mF��7 &'� �C 	 h&N ��	�� 4��&+ m��F ��(�� �� ��, �� ��N7 ��) B0� 
	7 .�� ��) &'� �C m��F �� %*�(? ,���� �� �7 	 ��)  m��F $��� 	7 �	 x�F �C m��F7 &'� 	 

h&N ��	�� 4��&+ m��F �(+�� �� �X	 h� &'� 	 x�� 4��&+ m��F �(+�� 	7 .�N �� m��F7 &'� ?) 
��) �(��� ,� #� �N�8 �� 	 �X	 �(��� �Xm� �
��� 4	 x�F �C 	 x�� 4��/	 �, �	 �(��� �(+�� 
�� 	 h&N ��	�� 4��&+.  
L-�/ �%s
 oB� $���� F���+� �+ m��F �+�� #�D �*�
 	7  �� 	 m��F �/ v��= �� �/ �I�7 
��K� �]6 �/� �
P\ 4	 .�N 	 �sN�, m��F �/ v��= �� �+��
 �0�N�� 4�< .�(� ��' ���7 �/ 

�I�7 �� �sN�, ��	8� m��F �F���� ����� �]6 �
P\ �K�x�+� .	 	7 ���+��
 ,o� 	7 �C �� 
���� ��,? ,4� t�O�
 �/ �%s
 oB� ,4	� �7- �7 �N ���7 ��' �
��78 t�O�
 �
(� �7 .�� 
�� �/ ,4� t�O�
 �� �
(Q %f(� �C h=� 	7 �� C(�7 +��=�N� %X��� �7 �N ?F� �, �(� $�f 
	7 .�� �	 t�O�
 	 ��N7 /(�� � �/ �(w� 4�' m+	�� �7 ,� ?) �/ ��� 4�'.  
�
� �� 	 �
(Q %f(� �C h=� 	7 �� 	 �
(Q �C t�� 	7 �X	 ���+��
 ���8�:  
R-�� +�*�� 	�' �N8B �*�
 �7-. 	 ��N7 B�'� �/ ¢1� t�	�+� �� �
��,%� �C 	 %)�6(� 

	�' ���
P /z� ��\7 	7 �� �(� �� h f �� �/7 �A(7 .x�F �C �/ 	�' �� �X	 P,+����� ���/ �+ 
�O�f 	7 .	 ��N7 B�'� �
��,%� j	) ��d84) (0� �/ .0� 4��� �/ .4��� ?�X �/ � �X G���� �/ 

.�G��� �
�N �/ .�
�N +�
3� �/ +�
3� �	 cB� h�
 �/ .h�
 ,� �+ �%� ����� w\ �/ w\ (m��, 
���-B <� .�� �� %�
(� �, �/ �e� �� � �� �(�� �� 0� �/ 4��� �+�� <� ,� ?�X �/ �G��� �(� �C 
#�3� ��X�78 +��7A( .�C ����/ (#���] �/ ��,¡ �<,} �� h%X�� ��� (#���] ?) �/7 �(w� 
�7A( �� 	 %�
(� �/ v��= �� �, P,+����� $��� 	7 .�F+ ���6 $�	�� ,� ��� �	 cB� �/7 �(w� 
�7A( �� �X� ) ?F� �+7 .�N $�f	 %�
(� �/ v��= �� m��, �C w\ �/ w\ �7 x�F �C 	 
�(�� �/ v��= �� 	�' ���x �� �/ ,4� ���N� �� �D
�N P,+����� �7.  
9-���� ��,? �
���,) :�� +�*�� 	 ��
 �� ��+ ,� x��, ��F� �*�
 �7- 4	 (�� �� ) P�� 	 ��	 
�N,��� ��F� ?) ,4� '7- �� P��6 �� �+7 .�� �(� ���� ��,? �
���, �C �+ 	7 ���/ �(� ���/ �� �+7 
�N 	 ��N7 B�'� 	  f� �� +�N� ��F� ?) 	 ��,�7 �� P��N7 4�' ,� x�7 ,4� '7- �� �
��� 
�7- 4	 .x�F �C �/ �
(Q %f(� �� 	 �%=  ��� �*s� ���x �� �/ �
(Q �� ?) �X� ) �%f 

	�6�
 	7 .�� �� +�*�� 	 4��� K��� �
��Y �/ ?��� �
� �7- 	7 .  



 

  
 

 

83838383        

 

خ
ري
 تا
ع
ري
ش
ي ت
الم
س
د ا

 

S-�� +�*�� 	,� m+	�� 	7 �N 	 ����� 	 X-� 	,� �, �� 	7 m+	�� �� 	 	7 4P���� �/ h�f 
4�' ?) �%FG
 .4� �N ��,¡ �<,} �	 t�O�
 ��m��� �7- 4	 �C �(w� �� 	��7 4�\ 4	 .
��,¡ �<,} 	 ���� ��,? �+ �+\	 #�D ?) ����N� ��- 4	 .�C ,� �W+ �/ �W%�D
 ��*
K��� 
%X��� 	7 .�� 	 � � x�7 �� ��,�� #�D m��F7 ��+\	 �� ?) }%�D
 �*�(���� �+7 �C 	 $0� �+ 
'(�� #�D #�K��7A, .�� ��,¡ �<,} �X	 cB� �/ h&N O��(p �(�� 4�' m+	�� 	7 .�� �� ) 
+	(h 	7 �C ���� ���� �� �+ ��,¡ #�D ��*
 �' �%��N� �7A( .x�F �C ��,¡ 	 ���� ���< 

F����� �� �(F������ 	7 .�� ��,���� ?) �/ �W%�D
 ���,��� %X��� 	7.  
�C 	 (x�� ���,�� ,o� ���� 	7 �� v�� �, ?) ,o� 	7 �� 	 (x�� ���,�� +A ���� 	7 �C v�� 
�, ?) +A 	7 .��) �C ,o�� ���,��� ���,� �7- �F+ 	 �� +�� #��3+���. 	 v��P .4P���� 	 

d��7 �(�+� ��< ,� �� �� ) P�� 	 �� #��3+��� �� 	 6��(��� ��<,� .�+ 	� �%�� �C �+ �	7 
#�D 
�(�� �� .	 B�'� �� 	���,¡ �� �, ,B�	� �� (x�� ���� �C 	��' 	�+�	 �� 	���,¡ �� �, 
�C �+ B�'� �� #�D ���,B� ��) �� �, +(hF .	 ����f E� � f) �� (#�D ���,� 	7 �C B�'� 
��) l (�� #� �,h �
 �� ��) +(hF �C �(� ��,�G �+ 	7 ��� #�D �*�
 �-$ x�F �C �	7 �,h 	 
�� /(�� � v��� � !
) l (�G� 	7 �%� �C ��� �7 �� �%� $��� �7 .�� �
 �C 	 �� B�'� �� 
�	 4��N ��f �-4 .�
�� �C ��,�G 	 	���,�� ��	 +(�%F �/ n�� ���� �,%� 4� .�� ��) ���
 

�
���,h :+�(�F �/ ��� �C �
P QW� 	 ��) v�u �/ v��� �� 	7 4P �/ ��� 4��N $�� �� �+ �� 
#�D �� h� #� �� ��,?.  
�� �/ �X	 �N� �� 	 �G�,r w�'� �� ��(	� 	 ���� � �C 4	 ���
 �F%N �� +�'�� 	7 �� �	7 
�+ 4	 #�D �W� �7- �� +(%F� 	7. �C 	 ���� 	 �
�F�� �,���� �+ 9aa #�D �� P,��7A(.  
�� ��) $0� �C �+ ���� ��,? ���/ �+ B�'� �� #�D �(�� �<7 �/ ��' 4�' ,	�7A, �C 4�	 ,����� 
�� �/ �W<7 ��K� N�(�� �� +(�F �� �, �� .'�	� �F+ �C ���� �, +(�F �
� ��£m ��� ��) 	 

���� 	 �,���� $�F�� �F%N �� �(m� $�� �C ���5 6 ��� %f �/7 ��W�� �7- 	7 �� h f �, �/7 
�7- x�F �C ���� ��,? 	 	,E w�'� 	7 .�� �
3+�� �/7 +3B� 	 �	(� �� v�N� v	�*' �� 
�(X� F� 4	.  
RRRR((((    �� +�� +�� +�� +YYYY:::: �	 �/ ��f� �� 	 v0= �/ ��*
 %X��� �� �X	 � %� ���f �+ $0'� #�D 	 �D
 	 �f	 
�� ��W��'� �/ ��*
 B� *�'� ��- 4	 .v0= 	 $�]+ �/ ��*
 %X��� 	7 x�F 	 �� +�*�� �/ �F%N 

��� �� $P\ �7- 	7 .(x�� ���, �C �	 ��f7 � %� 4	 �C ���*
 �<7 4	 �� 	 �� +�� 	 x�7 �/ 
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��*
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 روند سيستم قانونگذاري 

  

   حضرت گل حساميقضاوت پوه 

 
 

  قسمت سوم
 

  فصل سوم

  فن قانونگذاري

چنانچه در فصل اول ضمن كليات در مورد قانونگذاري و قانونگذار نكات چند ارائه گرديد در 

ل نسبتا بيشتري در مورد توضيحات پيشكش خواننده گان پارگراف اول فصل حاضر با تفصي

  :گردد مي گرامي

  

  پاراگراف اول

  قانونگذاري و قانونگذار

؟: الف   قانونگذاري چيست 

  :را چنين تعريف نموده است ) Legislation( در ترمينولوژي حقوق، قانونگذاري 

همچنان تقنين .  اندقانونگذاري و ضع كردن قانون راگويند و در فقه آن را تشريع گفته

  .عبارتست از ترتيب و آماده نمودن قواعد قانوني توسط مقامات صالحيتداردولت
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  قانونگذاركيست ؟: ب

: نمايد  را طور ذيل تعريف مي) Legislateur(همچنان در ترمينولوژي حقوق، قانونگذار

وصي كه دارا مي قانونگذار مقامي ده و آنرا كم و باشد و ضع قانون نمو  كه بمناسب قدرت مخص

رض اجرا مي   .كند گذارد  و از قدرت مزبور ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي بيش بمع

به (در فقه به همين معنا لغت شارع و مشرع . شود  مقنن هم در همين معنا استعمال مي

  .شود  استعمال مي) تشديد را

  قانونگذار بايد داري كدام شرايط باشد ؟

  :داراي شرايط ذيل باشد تا بتواند قانون كامل و ضع نمايد يك قانونگذاربايد 

بشر،  ل باشد و تمام اسرار و جسم و جانقانونگذار بايد قبل از هرچيزيك انسان شناس كام

عواطف، غرايز، اميال، هوسها، آرزوها، و ادراكات عقلي او رابداند و نيز به تمام اصول حاكم بر 

  .ها و ضع كند باشد، تا بتواند قوانين هماهنگ باتمام اينها احاطه كامل داشته  روابط انسان

هاي رسيدن به هدف  قانونگذار بايد علم كافي داشته باشد، بستر ايجاد و پرورش قانون و راه 

هاي دور، اطالع كامل داشته باشد،  او بايد از گذشته و آينده تا زمان. نهايي را به خوبي بداند

مروز را در گذشته ببيند، و آثار قوانين امروز را در آينده زندگي هاي مسايل پيچيده ا تاريشه

هاي آن در ديروز  هاي امروز بدون اطالع از بنياد بشر نيز ارزيابي كند، چرا كه حل گرفتاري

ممكن نيست، همانگونه كه مفيد بودن يك قانون در زمان حال، بدون توجه به آثارآن در 

هاي نهفته در  ر پرتو يك چنين قوانيني است كه تمام استعدادتنها د. آينده كافي نخواهد بود

ترين ضايعات كه طبيعي زنده  رسد و با كم فرد و اجتماع شگوفا شده و از قوه به فعليت مي

  .رسد گي است، حداكثر بهره به جامعه مي

بعبارت ديگر و ضع قانون طبيعي و قهري است و مبناي آن را بايد در ضمير مشترك و 

اي جز كشف و آراستن و قواعد اجتماعي  قانونگذار و ظيفه. هاي تاريخي جستجوكرد گارياد

  .تواند قانوني را بر اين توده زنده و متحرك تحميل نمايد ندارد و نمي

از اين گذشته . قانونگذار بايد از صالحيت اخالقي بهره مند باشد، مرتكب خطا و اشتباه نشود

ها و ضع كند، مهربان و دلسوز بوده و در عين  نون براي آنخواهد قا نسبت به كساني كه مي

  .در يك جمله مصالح جامعه را فداي منافع خويش نكند. حال با اراده قوي و قاطع باشد
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چرا كه منافع . قانونگذار شايسته كسي است كه خودش منافعي در آن جامعه نداشته باشد

، زيرا اگر بتواند از تاثيرات اگاهانه آن گذارد شخصي بهرحال در انگيزه و انديشه او اثر مي

  .اجتناب كند، از آثار ناخود آگاه آن امكان ندارد مصئون بماند

  :قانونگذار و وظايف خطيروي

وين در صورتي مظهر برقراري نظم اجتماعي و ثبات سياسي و ملي مي تواند باشد كه  قانون ن

ر ژرف نگري و دقت نمايندتدوين كنندگان قانون قبل از همه  به دو نكته مهم و خ   :طي

  :يافتن بهترين قواعدحقوقي

رين قواعد حقوقي و نيزبراي حفظ  ترين و جامع تدوين كنندگان قانون براي يافتن بالنده ت

هاي جامعه  نظم اجتماعي و برقراري عدالت، به عالوه توجه به دانش حقوق بايد ازدستاورد

با اين همه دامنه . م انساني بهره جويدشناسي، علوم سياسي، اخالق، تاريخ و ديگرعلو

هاي كه از علوم ياد شده  آيد، زيرا ممكن است آگاهي مسئووليت او به همين مقداركوتاه نمي

هاي قانونگذارو دولت ناسازگار باشد، لذا قانونگذار براي هدف مزبور بايد  به دست آيد با ارمان

اگاهي از . ره دست استفاده نمايداز حقوق تطبيقي يا سنجشي و دكترين حقوقدانان چي

آل را براي گزينش قوانين مطلوب، تواند راه مطلوب و ايده هاي دانش نوين حقوقي،  مي شيوه

  .هموار نمايدنسبت به قانونگذار ملي و بومي 

  :ارائه قواعد نوين در قالب حقوقي

 قانونگذاربايد در اين مرحله. شود  پس از نخستين گام، كاريا هنر قانونگذاري آغاز مي

  .هاي حقوقي را در قالب رساترين و كوتاهترين و اژگان بيان نمايد يافته

قانون نويسي مانند . شود  قانونگذار در اين نوبت آزموده ميبراستي كه كاميابي يا ناكامي 

كارورزي، مهارت و آشنايي قانونگذار در . اي دارد هركار و دانش ديگر ادبيات و فن و يژه

ادبيات و زبان حقوقي در مقام تدوين قانون، نشانگر استعداد، هنر، لياقت و پيروزي گزينش 

  .او خواهد بود

  :فنون قانونگذاري: ج

براي آن كه قانون داري ارزش و اعتبارالزم بوده، مردم آن را احترام و در عمل به رضا و 

گذاري در شكل و نمايد تافنون و تخنيك خاص قانون  رغبت خود تطبيق نمايند  ايجاب مي

  .ماهيت آن رعايت شود
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حين ساختن ) قانونگذاري هنري است مبتني برعلم: (گويد ژني حقوقدان فقيد فرانسه مي

ه باشد و هم جامعه  يك قانون خوب هم دولت مي تواند با  دولت مي. تواند نقش اساسي داشت

مقابل جامعه نيز به خاطر استفاده از هنر قانونگذاري خواست خود را برجامعه تزريق كند، بال

تواند دولت را در ساختن قوانين مفيد و خوب تشويق و مانع  تكوين قواعد جديد حقوقي مي

  .اجراي قانون بد يا ظالمانه شود

بناً قانونگذاري در جامعه مدرن هم بايد عملي باشد و هم جنبه هنري آن فراموش نه شود، 

ها و  ها، نيازمندي در قدم نخست بايد خواستتسويد قانون هم علم است و هم هنرعلم است، 

طرفي كه خاصه علم است، كشف و با به كارگيري روش بيهاي مردم از لحاظ علمي  آرمان

  .دريافت شود

 در قدم بعدي قانونگذار تشخيص نمايد كه ازلحاظ هنري كدام يك ازاين ارزشهابر ديگري 

  .ترجيح داده شود

وب كافي نيست تايك متن زيباي حقوقي بگونه مثال به خاطر ساختن يك ق انون خ

هاي مختلف در  نمايد تا اوال قوانين كشور  ازكشوري ترجمه و طي مراحل شود، ايجاب مي

ها با شرايط، مقتضيات و ايجابات جامعه از  رابطه جمع آوري و بعد ديده شود كدام يك آن

  .مطابقت داردلحاظ عقيدتي، اجتماعي، سياسي و درجه انكشاف با شرايط كشور 

هاي عملي آن مطالعه شود و بعد با در نظرداشت فنون قانونگذاري و به كاربرد   جنبه

  .هردوشيوه كه قانون ساختن هم علم است و هم هنر، در ساختن قانون اقدام صورت گيرد

اين عوامل در قدم . كاهد اي و جود دارد كه از حرمت ذاتي قانون مي موانع فني و اجتماعي

  .شوند به عوامل مشروع و نامشروع تقسيم مينخست 

بطورمثال اگرقانون با مصالح اجتماعي و اخالقي جامعه و با اعتقادات مردم در تضاد و تناقض 

قرار داشته باشد يا اين كه قانون ظالمانه باشد در ينصورت با آن كه قانون مشروع است از 

اومت  طبيعي مردم روبرو طرف مرجع ذيصالح طي شكليات خاص و ضع شده، اما بامق

نمايند، بلكه در برابرآن عكس العمل يا  شود نه تنها مردم ازچنين قوانين اطاعت نمي  مي

دهند يا اين كه موجوديت معايب فني يا اجتماعي نامشروع، حرمت  مقاومت منفي نشان مي

ها، خود  رويقانون رامورد سوال قرارميدهد، خاصتا موانع بيروني و اجتماعي ناشي از زياده 

در داخل دولت است كه بعضا فرمانروايان خواهان آنند  ها و بي نظمي ها، قدرت طلبي كامگي

  .تا اراده خود را به جاي قانون قرار داده و با جبر و زور برمردم تحميل نمايند



  

 

90909090        

 

ه 
بل
سن

13
90

 
« 

ل 
س
سل
 م
ره
ما
ش
  

10
3

  

توانيم براي اين كه قانون در جامعه مورد پذيرش قرارگيرد و مردم  بطورخالصه گفته مي

اول تناسب است به اين معنا كه :  از آن استفاده كنند، سه ركن زير را بايد داشته باشدبتوانند

  . دوم مقبوليت است. قانون بايد متناسب باوضع جامعه باشد

شود كه چه قانوني   جامعه شناسي حقوقي و جامعه شناسي سياسي بهمين دليل مطرح مي

 اين معنا كه قانون بايد داراي كدام سرانجام جامعيت است به. متناسب باكدام جامعه است

  .اركان الزم و كافي باشد

تواند براي اجراي عدالت، ايجاد  وضع قانون تنها براي تنظيم امور نيست، بلكه عالوه برآن مي

  .هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و يا ديگر اهداف باشد تغيير در ساختار

. فنون صوري يا شكلي و فنون ماهوي: قسيم كرده اندفنون قانونگذاري عادي را به دو دسته ت

ريح باشد، دوم اين كه بايد بين قانون با  فنون صوري مستلزم اين است كه اوال قانون بايد ص

مانند قانوني بودن (ترين اصول حقوقي نظام حقوقي هماهنگي باشد، سوم اين كه مهم

وحقوقي   اين كه زبان قانون بايد علميرعايت شود، چهارم) هاي قانوني ها و ديگرفرض مجازات

  .باشد و سرانجام اين كه از تفصيل بيهوده در نگارش قانون پرهيز شود

 عالوه بر فنون شكلي قانونگذاري، براي تدوين قوانين خوب، قانونگذاري بايد فنون ماهوي يا 

)  اجراي قانونهپيشبيني نحو(از جمله اين كه تحقق محل قانون بنيادين را نيز به كار بندد، 

هايي راكه قانون براي اجرا شدن الزم دارد، قانون  در مورد پيش بيني هزينه. الزم است

نون، حاوي هرگاه پيشنهاد طرح قا: دارد كه اساسي افغانستان در ماده نودوششم مقرر مي

عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست كار داخل ) كاهش(تكليف جديد يا تنقيص 

دومين نكته اين ) رك  جبران نيز پيش بيني شده باشدر متن پيشنهاد، مدشود كه د  مي

است كه موضوع قانون قابليت امر و نهي داشته باشد و سرانجام اين كه قانون بايد قدرت 

  ).حقوق توصيه نيست فرمان است(هابز   آور داشته باشد به گفته الزام

هاي قانونگذاري  و نبايد ها ف بعدي بايداراگرابعداز مرور مختصر بر فنون قانونگذاري در پ

  :گردد  توضيح و تشريح مي

  

  :پاراگراف دوم

  هاي قانونگذاري ها و نبايد بايد
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هاي الزم براي قانونگذاري كه  ها و معيار مقصود ازبايد در اينجا عبارت است از ستندرد

ار از مواردي است كه قانون را ها اجتناب قانونگذ هدف از نبايد .قانونگذار بايد آنرا رعايت نمايد

ل اين است . سازد و براي قانونگذار اجتناب ازآن الزم است نارسا، ناقص و غير كار آمد مي سوا

ها و اصول رابايد در پروسه  كه قانون گذار براي و ضع و تصويب قوانين كار آمد كدام معيار

اساسي  هاي باتوجه باتفاوتتوان  آيا اساساً مي نگذاري مورد توجه و دقت قراردهد؟قانو

هاي حقوقي از اصول عام و مشترك در قانونگذاري ياد كرد؟ آيا قانونگذار ما براي و ضع  نظام

  .ها را بايد مورد توجه قراردهد و تصويب قانون كدام اصول و معيار

رين سواالتي است كه براي قوه قانونگذاري از اهميت جدي و فوق العاده   سواالت فوق مهم ت

الرغم  اهميت موضوع شود كه علي  اما ذكر اين نكته نيز الزم ديده مي. ميباشد برخوردار

  .و پژوهشي جدي انجام نيافته است هاي علمي تاكنون در زمينه كار

ترين توجه و اهتمام به احتماال در ميان مباحث حقوقي و مباحث مربوط به قانونگذاري كم

مبحث صورت گرفته است يكي از مهمترين داليل اين امر عدم اجماع نظر و احتماال . اين 

  .باشد  هاي مختلف مي هاي حقوقي جهان و كشور وفاق در ميان سيستم

ها را تحت دو  اي از اصول و معيار هر حال ذيال ، بادرنظرداشت مباحث گذشته مجموعه به

  .گيريم هاي محتوايي و شكلي به بحث مي عنوان، معيار

  

  : قانونگذاريهاي بايد: جزء اول

  :اصول شكلي قانونگذاري: الف

 قانونگذارعالوه براينكه بايد ازنظرمحتوا و معنا دقت الزم را در امرقانونگذاري داشته باشد، از

هاي خاصي را مورد توجه و عنايت قرار  شكلي و صورت ظاهري نيز بايد اصول و ستندرد نظر

  .دهد

ه قانونگذاري بايد مورد توجه واقع شود در هاي شكلي قانونگذاري راكه در پروس ستندرد

  :هاي زيرميتوان مورد مطالعه قرارداد محور

  : اصل انسجام حقوقي -1

و سيستم حقوقي حاكم بركشوريكي از اصول و معيار هاي  اصل هماهنگي قانون بانظام قانوني 

و احد اين امر بدين معنا است كه قوانين داراي كليت و روح . الزم در امرقانونگذاري است

با شد و قانونگذار در پروسه قانونگذاري بايد با توجه به مجموعه سيستم حقوقي به  مي
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الزمه رعايت اين اصل در پروسه . قانونگذاري متناسب با كليت نظام حقوقي بپردازد

باشد و بدين منظور الزم   قانونگذاري اشنايي قانونگذار با مجموعه قوانين نافذه در كشور مي

پارلمان كليه قوانين عادي نافذه كشور را مورد مطالعه قرار داده و در روشنايي است اعضاي 

در صورت بي توجهي به اين اصل . آن به و ضع قوانين مناسب و كار آمد براي كشور بپردازند

. در نظام حقوقي و جود دارد) روي هم ريختن (احتمال به و جود آمدن تناقض و تهافت 

بر و بدون توجه به قوانين موجود قوانيني را و ضع كند كه در ممكن است قانونگذار بي خ

اين امرعالوه براينكه در مقام اجرا قانون را با دشواري . هاي قانوني باشد مغايرت باساير ماده

سازد از نظر تيوريك نيز موجب بي ثباتي و متزلزل شدن نظام حقوقي و قوانين  روبرو مي

  .گردد  مي

  :اصل و ضاحت قانون - 2

اولين قاعده مونتسكيو در تسويد قانون اين . قانون برعالوه دقيق بودن، و اضح نيزبايد باشد

  .است كه انشاي قانون بايد موجزوساده باشد

بدين منظور الزم است . قانون مناسب بايد صريح، روشن و بدون نياز به تفسير قابل فهم باشد

. بارات صريح و روشن به تدوين قانون پردازدقانونگذار سعي نمايد تا بااستفاده از جمالت و ع

از . باشداستفاده ازجمالت صريح، روشن و بدون نياز به تفسير ازاهميت جدي برخوردار مي

غير حقوقي  و بايد از استفاده از مفاهيم و جمالت مبهم، غير آشكار سوي ديگر قانونگذار

منظور اشنايي با مفاهيم حقوقي امر ال معموال . باشد  زم و ضروري مياجتناب نمايد و بدين

با مفاهيم حقوقي آشنايي نداشته باشد، از مفاهيم و كلماتي كه بار  زماني كه قانونگذار

بعنوان مثال . سازد حقوقي ندارد، استفاده نموده و اين نكته را با ابهام و بي خاصيتي روبرو مي

 سزاوار است و امثال آن استفاده از كلمات همانند، مناسب است، خوب است، شايسته است،

متن داراي بارحقوقي باشد و از اين روي قانون را بي خاصيت مي نمي همچنين . سازد تواند با

سازد  قانونگذارنبايد ازجمالت طوالني و پيچيده كه فهم متن قانون را بادشواري روبرو مي

شد تابه آساني قابل جمالت مورد استفاده در تهيه متن بايد كوتاه و گويا با. استفاده نمايد

  .ك و فهم باشددر

 بكاربردن كلمات و مفاهيم نسبي همانند، بزرگ، كوچك، خوب، بد، مناسب و نامناسب در 

سازد و بااصل صراحت در قانون ناسازگار  ابهام روبرو مي تدوين و تهيه متن حقوقي قانون را با

  .صطالحات نسبي اجتناب نمايدبنابراين بايد قانونگذاراز بكاربردن مفاهيم و ا. باشد  مي



 

  
 

 

93939393        

 

ن
نو
قا
م 
ست
سي
د 
ون
ر

 
ي 
ار
ذ
گ

 

  :اصل صراحت -3

ريح باشد، قانون خوب آن است كه مقصود قانونگذار را بشكل در ست و دقيق  قانون بايد ص

متصديان تطبيق در اجراي آن به هيچگونه ابهام و اجمالي مواجه نه  آن توجيه نموده بتواند و 

ريح است و مطلوب و ي در شده، ترديد رابخود راه ندهند، بدانند كه اراده مقنن و  اضح و ص

ه طور روشن ذكرگرديده است   .قانون ب

اگرقانون صريح نبوده، مطالب و موضوعات در آن بطور مجمل يا مبهم ذكر شده باشد، 

  .سازد طبيعي است كه مجريان تطبيق را به سرگيجه و مشكل مواجه مي

 مقصد خود را بايد با داللت بعبارت ديگر مقصود از صراحت اين است كه قانونگذار منظور و

بنابراين استفاده . شود بيان نمايد  مطابقي كه با صراحت و وضوح ازكلمات و الفاظ استفاده مي

جه تواند مو به دليل عدم و ضوح نميهاي غير صريح و ضمني و يا داللت التزامي  از داللت

آن معنايي از لفظ در امر مقصود از داللت صريح لفظ برمعناي مورد نظر اين است كه . باشد

اساس براين. شود كه لفظ با تمام و جود و كليه كلمات برآن داللت دارد  قانونگذاري اراده مي

تواند   و ضمني در قانونگذاري نمي هاي التزامي استفاده از مفاهيم استعاري، كنايه و داللت

  .موجه و قابل قبول باشد

ر داشته و ياحتي بي شود قانون خوب و مناسب آن اس  گفته مي ت كه حداقل نياز به تفسي

عدم صراحت در داللت جمالت قانون به افزايش احتمال تفسير . نياز از هرنوع تفسير باشد

در . شود  پذيري آن ميانجامد و اين امرخود باعث عدم و فاق نظردرمورد فهم يك قانون مي

قض از قانون را فراهم ساخته هاي چندگانه و گاه متنا مواردي عدم و ضاحت موجبات تفسير

  .و به بي اعتباري قانون ميانجامد

وس، اصطالحات مشابه، عبارات مغلق و پيچيده و آوردن  بعنوان مثال استعمال و اژه هاي نامان

هاي  استعمال مفاهيم و واژه. گردد  چندين پيام در يك ماده موجب عدم صراحت در قانون مي

كند در قانونگذاري نادرست  هاي متفاوت ايجاد مي راي تفسيرمبهم و چند پهلو كه مجالي را ب

  .و غير قابل قبول است كه بايد قانونگذار ازآن اجتناب نمايد

ناگفته نبايد گذاشت كه عيب عدم صريح بودن قانون ناشي از دو امر است، يكي مواردي كه 

مورد . زند  عمل ميضرورت اقتضا نموده و قانونگذار بنابر مجبوريت ياضرورت دست به اين

دوم حالتي است كه قانونگذار از  بي مباالتي و غفلت كار گرفته باشد، انتقاد بيشتر متوجه 

  .حالت دوم است
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  :رعايت قواعد دستوري و نوشتاري -4       

حين تدوين قوانين براي دست اندركاران آن الزم است تا قواعد مربوط به زبان را جداً 

نمايد لذا    اين كه الفاظ و مفاهيم در تركيب جمله معاني خاصي را افاده مياز. مراعات نمايند

  .باشد  مهمترين نقش الفاظ، بر قرار نمودن ارتباط بين االذهاني بين گوينده و مخاطبان مي

همچنان هم براي انتقال مفهوم و هم به منظور در ك بهترمقصود گوينده و بر قرارگرديدن 

  .ت قواعد دستوري و نوشتاري از اهميت جدي برخوردارميباشدارتباط بين ذهني، رعاي

گردد و   به كاربردن تركيبات نادرست در تهيه متن قانون هم موجب ابهام در فهم قانون مي

گردد رعايت قواعد   بنابراين قانون به هرزباني كه تدوين مي. هم قانون را از و جاهت مياندازد

عالوتا از استعمال كلمات .  قانون بايد رعايت گردددستوري و نوشتاري آن زبان در تهيه

اي راكه به يك معنا و مفهوم به  مترادف بايد جلوگيري شود، سعي بعمل آيد تاهركلمه

  .شود در سرتاسرقانون ازهمان كلمه استفاده صورت گيرد  كاربرده مي

  :رعايت نظم ساختاري - 5 

اي تنظيم گردد، كه از نظر  يد به گونه  مقصود ازنظم ساختاري اين است كه كليت قانون با

ترتيب موادات و مطالب، از نظر تنظيم فصول و تبويب و ازلحاظ نامگذاري عناوين فصول و 

وب الزم است كه . طبقه بندي مطالب از نظم منطقي برخوردارباشد بنابراين در يك قانون خ

ر و ارتباط ها از ج ترتيب بين موضوع و حكم ازيك طرف، ارتباط مطالب و ماده انب ديگ

همچنين آوردن مطالب . مضامين باعناوين از جانب سوم مورد توجه و اهتمام جدي قرارگيرد

هاي مرتبط به هم در يكجا و به دنبال هم از ديگر موارد نظم ساختاري است كه بايد  و ماده

  .در قانونگذاري رعايت گردد

  :قرار آتي استكنند  بهترين ترتيبي كه اكثر قوانين ازآن پيروي مي

  .عنوان قانون -1

ويب قانون ازطرف مقام قانونگذارابالغ مي -2   .شود  يك جمله افتتاحيه كه طي آن تص

  .مقصد و مرام قانون -3

  .تعريف اصطالحات -4
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  .مهمترين احكام عمومي -5

  .احكام استثنايي كه بيك قسمت خاص قانون مربوط نباشد -6

  .مجازات -7

  .احكام موقتي -8

  .كام مربوط به فسخ و تعديل قانوناح -9

  .احكام استثنايي مربوط به عملياتي كه قبال آغازگرديده -10

ه قانون، يعني دوام اعتباركل در صورت بي اعتبار شدن يك يا -11  احكام مربوط به تجزي

زء   .چند ج

  .تاريخ انقضا -12

  . تاريخ انفاذ-13

فايده اين توضيح خصوصا و . فيد استبايد گفت كه توضيح مرام قانون در آغازآن يك امرم

شود كه تعبير كننده يا محكمه در تعبير بعضي مواد قانون دچارشك و ترديد  قتي ظاهرمي

 در ين حال اگر مرام قانون توضيح شده باشد به آن مراجعه نموده هرتعبيري راكه. گردد

  .كنند بامرام منطبق باشد اختيار مي

كند،   نبايد گذاشت كه اكثر قوانين، قوانين ماقبل را تعديل ميعالوتاً در مورد تعديالت ناگفته

  .باشد  اما تعديل گاهي صريح است و گاه بطورضمني در قانون جديد مضمر مي

گردد بهتراست براي توضيح اين   از آنجا كه تعديل ضمني عادتاً موجب ظهورشك و ترديد مي

حكام باعتبار خود باقي است، تمام كه كدام احكام قوانين سابق تعديل گرديده و كدام ا

رقانون يك . تعديالت باذكراحكام تعديل شده در قانون الحق تصريح شود غالبا در قسمت اخي

شود كه  احكام اين قانون تمام احكام نقيض آنرا در قوانين سابق   ماده عالوه و در آن ذكر مي

  .)سازد باطل مي

ضاع قانوني مفيد است اما فايده عملي آن براي روشن ساختن او اين تذكار بصورت عمومي

كنند اعم از دواير موظف و افراد محدودي  براي كساني كه با قوانين سروكار پيدا مي

اين و ظيفه  تسويد كننده است كه موضوع را بصورت دقيق مطالعه نموده  فهرست .. باشد  مي

رتيب ن  راكه توسط قانون جديد باطل مي جامع تمام احكامي   .مايدشود ت
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اما مقام قانونگذارميتواند . ضرورنيست كه اين فهرست بحيث يك جزء قانون به تصويب برسد

كند آنرا  عنداللزوم يعني در مورد احكام پيچيده كه در ك آن براي عامه توليد مشكالت مي

  .بصورت الحاقيه قانون يا در مجالت و انتشارات مربوط به قوانين طبع و نشرنمايد

  

  

  :توايياصول مح: ب

هاي مشخص و معين  هم چنانكه در مورد مسايل شكلي قانون الزم است اصول و ستندرد

مورد توجه و عنايت قرارگيرد، در مورد مسايل محتوايي قانون نيز رعايت برخي از اصول و 

ترين اين موارد  ها براي تدوين قوانين مناسب و كار آمد ضروراست كه در اينجا به مهم معيار

  .شود  اشاره مي

  :توجيه و استناد حقوقي-1

قوانين بايد برخورداراز توجيه و استنادات حقوقي باشد در غيران از استحكام و اعتبار الزم 

بدين منظورالزم است كه قانونگذار براي و ضع و تدوين قانون به داليل  . برخوردارنخواهد بود

استناد حقوقي بدين .  داردضرورت و مستندات حقوقي قانون توجه و اهتمام جدي را مبذول

هاي  معني است كه قانونگذار در پروسه و ضع قانون عالوه براينكه داليل و ضرورت

  .قانونگذاري را مورد توجه قرار داده، مستندات حقوقي را نيز مورد توجه قرار دهد

ن همچنانكه طرح قانون از سوي حكومت يا پارلمان بايد مستند به داليل بوده و ضرورت قانو

راتوضيح دهد، در پروسه قانونگذاري و بررسي تخصصي طرح نيز ضروري است تا با در نظر 

داشت داليل و توجيهات مزبور و با اگاهي از اهميت و ضرورت طرح ياد شده به تصويب آن 

  .پرداخته شود

ازسوي ديگر مستند بودن قانون بدين معني است كه قانون براي برخورد اري از و جاهت 

ناگزير بايد از محتوا و توجيه حقوقي برخورداربوده و در چوكات حقوقي تنظيم و قانوني 

مستند بودن قانون در دو زمينه كلي و جزئي بايد مورد توجه قرارگيرد، زيرا . تدوين گردد

همچنانكه الزم است كليت يك طرح قانون داراي مستند حقوقي باشد، الزم است اجزاي يك 

ر اين امكان حذف بخش قابل توجهي از . مشخصي باشدطرح نيز مستند به داليل  زيرا در غي

  .هاي يك طرح و جود دارد ماده
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ها ضرورت،اهميت و جايگاه  ماده براي اين كه قانون حاوي هيچگونه زوايدي نباشد و تمامي

هاي يك قانون  اجزا و ماده خود را در كليت طرح داشته باشد، الزم است قانونگذار تمامي

جهت برخورداري قانون از توجيه حقوقي توجه به نكات ذيل براي قانونگذار .  سازدرامستند

  :باشد ازاهميت جدي برخوردارمي

  

  

  :اصل سودمندي )1(

قانون زماني ازوجاهت حقوقي برخورداراست كه داراي سودمندي و فوايد عملي براي جامعه 

اگربرقراري . هاي جامعه باشد ازاين امربدين معني است كه قانون بايد ناظر به رفع ني. باشد

هاي اساسي قانون بدانيم،  ويژه كار نظم و امنيت اجتماعي و تامين حقوق و عدالت را از

در صورتيكه . قانوني سودمند است كه بتواند جهت دستيابي به اهداف فوق كمك نمايد

ه معناي عدم قانونگذار به و ضع قانوني بپردازد كه و جود و عدم آن مساوي است اين سخن ب

  .سودمندي قانون ياد شده بوده و فاقد توجيه حقوقي است

: گويد قانونگذار بايد همواره اين سخن مونتسكيو را در قانونگذاري مورد توجه قراردهد كه مي

بايد متوجه باشد هيچگاه قوانين بي فايده و ضع ننمايد، زيرا قوانين بي فايده اثر  قانونگذار

متوجه بود قانون اثر داشته باشد زبين ميقوانين مفيد را نيز ا . برد و بطوركلي همواره بايد 

سازد و اين  عدم سودمندي قانون مردم رانسبت به قانونگذار و مصوبات و ي دچارتر ديد مي

  .امرباعث سقوط اعتبار و ارزش كل قوانين خواهد شد

  :موضوع محور بودن قانون )2(

. نون و جود موضوع عيني و واقعي براي آن استيكي از توجيهات ضروري براي و ضع قا

ه حقوقي باشد بنابراين قانونگذاري براي موضوع فرضي نمي قانونگذارنبايد . تواند داراي توجي

يابد، و ضع نمايد چنين  قانون را براي موضوع فرض يا موضوعي كه در آينده موجوديت مي

  .دي خودرا از دست خواهد دادقانوني در واقع بالاستفاده باقي مانده و فلسفه و جو

كمترين پيامدمنفي چنين قانونگذاري اين است كه از يكسو فرصت و زمان را ازقانونگذار 

ازسوي ديگر و ضع چنين قوانيني . ستاند بي آنكه در اولويت قانونگذاري قرارداشته باشد مي

س موضوع خيالي و زماني كه يك ماده قانوني بر اسا. كند به و جاهت قانون صدمه و ارد مي
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اين امر به معناي بي توجهي به . گيرد فرضي استوارباشد، هيچگاه جنبه عملي بخود نمي

  .سازد گردد و درنهايت و جاهت ساير قوانين را نيز دچار صدمه مي  اجراي قانون محسوب مي

  .قانون بايد قابليت اجرايي داشته باشد )3(

خص ساخته شود، ديده شود آيا قانوني كه قبل از و ضع قانون بايد محل اجراي آن مش

  شود جنبه عملي و تطبيقي دارد ياخير ؟  ساخته مي

هاي قانونگذاروضع گرديده  وضع قوانيني كه فاقد قابليت اجرايي است و براساس آرمان و ارزو

قوانيني كه . بنابراين قانون بايد داراي زمينه اجرا باشد. است با فلسفه و جودي مغايرت دارد

قوانين . ترين قانون باشد، ارزش و اعتباري نخواهد داشت بليت اجرايي ندارد، هرچند عاليقا

وصيه ماند كه در نهايت در سطور كاغذ باقي  هاي اخالقي و آرماني مي غير قابل اجرا به ت

كاهد و به موقف و مقام قانونگذارخدشه و ارد  خواهد ماند، اين كار ازاهميت قانون مي

نين قوانين به سادگي تبديل به كلمات بي روحي خواهد شد كه هيچگونه  چ. نمايد  مي

  .تاثيري در و ضعيت مردم و جامعه نخواهد داشت

  :قانون بايد موافق نظام حقوقي كشور باشد )4(

هاي ديگر به دليل اين كه قانون مذكور پيشرفته و خوب است يا  قانون نبايد از قوانين كشور

الزم است تا قانون . ن كه در آنجانتيجه خوب داده است، اقتباس شوداهداف عالي دارد، يا اي

هاي مردم، شامل نظام حقوقي  ها و نياز با در نظرداشت شرايط كشور و مردم آن، خواست

  .گردد تا قابل قبول بوده و جنبه عملي و تطبيقي پيدا نمايد

  :مبناگرايي -2

يد قوانين موضوعه را بادرنظرداشت مباني مقصود ازمبناگرايي اين نكته است كه قانوگذار با

توجه به منابع حقوقي بدين معني است كه قانونگذار . حقوقي و ضع و تدوين نمايد

. تواند به قانونگذاري پردازد دلبخواهانه و بدون توجه به مباني حقوقي پذيرفته شده نمي

اين مباني در تمام . باشد  هاي حقوقي برمباني حقوقي خاصي استوار مي نظام معموال تمامي

مثال قانونگذاري در سيستم . بخشد قوانين موضوعه انعكاس داشته و بدان جهت مي به عنوان 

يا . باشد  هاي جدي برخوردار مي حقوقي سكوالر باسيستم حقوقي دين و غير سكوالر ازتفاوت

هاي  وتاين كه قانونگذاري در سيستم حقوقي كامالً باسيستم حقوقي رومن ژرمني از تفا

ها  عدم توجه به مباني حقوقي به معناي بي توجهي به اين تفاوت. باشد اساسي برخوردارمي

  .هاي متفاوتي را براي قوانين ايجاد نمايد تواند ماهيت است كه مي
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ترين منبع قانونگذاري، مباني حقوقي را تا  ها به عنوان مهم معموال قوانين اساسي كشور

مباني سيستم حقوقي با توجه . ستاي روشن نموده ا اندازه در قانون اساسي افغانستان 

اين سخن بدين معنا است كه قانونگذاري سكوالر . غيرسكوالرمورد توجه قرار گرفته است

ماده سوم قانون اساسي بابيان اين نكته كه . تواند با قانون اساسي اين كشور سازگارباشدنمي

واند داراي اعتبارباشد، به و ضوح به نظام حقوقي نميت هيچ قانوني مغاير با احكام اسالمي

  .دارد كشور مبناي ديني داده و قانونگذار را ازوضع قوانين غير ديني و سكوالر برحذرمي

وف به محدوديت البته قانونگذار ه تفسير موسع و  ها و چالش با و ق هاي اين نظام حقوقي ب

 قابل توجهي از مشكالت را پاسخ ميپردازد، و بدين ترتيب بخش فراخ از قانون اسالمي

  .گويد مي

بلكه .كند محدود نمي بودن قانون را صرف در مطابقت آن با احكام اسالمي قانونگذار، اسالمي

قوانيني را  را مورد تاكيد قرار داده و بر اين اساس تمامي اصل عدم مغايرت با احكام اسالمي

نكه مطابق باشد يا نباشد، قانون نداشته باشد، اعم ازاي كه مغايرت با احكام اسالمي

شود كه تاچه اندازه مباني حقوقي در نحوه   بدين ترتيب مالحظه مي. ميخواند اسالمي

قانونگذاري و ماهيت قوانين تاثير جدي دارد و بايد در پروسه قانونگذاري مورد توجه 

  .قرارگيرد

  :منبع شناسي -3

بدين منظور الزم است . گردد  راج ميقانون همواره و هميشه از منابع حقوقي خاصي استخ

در مباحث . قانونگذار در پروسه قانونگذاري با استفاده از منابع حقوقي به و ضع قانون پردازد

قبلي گفتيم كه حقوق داراي منابع مشخصي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد و قانونگذار 

  .تواند بي توجه به اين منابع به قانونگذاري پردازد نمي

 توجهي به منابع حقوقي موجب عدم انسجام حقوقي و عدم تناسب ميان قوانين و نظام بي

به عنوان مثال در صورت عدم توجه به منابع حقوقي قانونگذار ممكن . گردد  حقوقي حاكم مي

ه باشد و  است به و ضع قوانيني پردازد كه تناسب بانظام ارزشي و باوراعتقادي جامعه نداشت

ن مذكور از و جاهت و اعتبار قانوني برخورد ارنخواهد گشت و يا اين كه از در اين حالت قانو

يا ازسوي ديگر ممكن است قانونگذاربدون توجه به . الزاميت الزم برخوردار نخواهد بود

هاي جامعه به قانونگذاري پردازد و شرايط اجتماعي راكه يكي از منابع  شرايط اجتماعي و نياز
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در اين حالت قانون ناظر به شرايط اجتماعي نبوده و اين . ارندهدحقوقي است مورد توجه قر

  .هاي اجتماعي برخوردارنباشد شود كه قانون از كارآمدي و تامين نياز  امرموجب مي

  

  :هاي قانونگذاري نبايد: جزء دوم

براي اين كه قانوني از استحكام و ثبات . استحكام و ثبات نسبي ازضروريات يك قانون است

هايي از جمله سودمندي، انسجام، جامعيت، اكتفا به  خوردارباشد، بايد داراي و يژگينسبي بر

ها و  هاي غير الزم، عدم تعارض، تعريف نهاد بيان اصول و قواعد كلي و پرهيزاز تفصيل

اصطالحات، رويه و احد در تعريف، تبويب و تقسيم، صراحت و ساده نويسي، اختصار، رعايت 

  .رشي و نظم ساختاري مناسب و غيره باشدقواعد دستوري و نگا

  :عدم سودمندي -1

هاي قانون افاده  اصل در بيان كلمات و موادات قانوني اين است كه هريك از كلمات و ماده

سودمندي و مفيد بودن ماده قانوني بدين معني است كه . باشد  كننده معني و مقصودي مي

تواند جايي را  يك ماده قانوني آنگاه مي. ر باشدافاده كننده معناي خاص و مورد نظر قانونگذا

سودمندي يك ماده قانوني در . جديد باشد در يك قانون بخود اختصاص دهد كه داراي پيامي

ازسوي ديگر بايسته است .اين است كه ماده قانوني صرفا ً حاوي يك مضمون مشخص باشد

ه قانوني گرد آوري نموده و از هاي مختلف به يك مسئاله را در يك ماد كه قانونگذار جنبه

همچنانكه در قانونگذاري بايسته نيست كه . افزدون موارد متعدد مواد قانوني اجتناب نمايد

  .بابيان يك حكم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانوني افزوده گردد

  :عدم جامعيت -2

جامعيت قانون . داي تدوين شود كه حكم هرقضيه در آن مشخص باش قانون بايد به گونه

كند تا موارد خال قانوني را به حداقل  بدين معني است كه قانونگذار در و ضع قانون تالش مي

گردد كه قضات تاحد ممكن با خالء يانقص قانون   جامعيت قانون موجب مي.برساند

قت و قانونگذارنبايد از به كار بردن كلمات و مفاهيم بي نهايت و سيع و كلي  از د.روبرونگردند

جامع نگري در امر تقنين شانه خالي كند و به اين مطلب دل خوش دارد كه طبق ماده 

قانون اساسي كشور قاضي موظف است در موارد خالء، نقص و تعارض قوانين با ) 130(

چه اين كه اصل مذكور براي رهايي از . مراجعه به منابع معتبر فقهي حكم دعوي راصادرنمايد

  .ثنايي و غير قابل پيش بيني و ضع گرديده استبن بست در موارد است
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  :عدم تدوين اصول و قواعد كلي - 3

هاي قانوني همانند قواعد كلي زندگي از كليت و فراگيري برخورداربوده و ظرفيت  ماده

يكي از داليل ماندگاري و ثبات موادات قانوني به . تطبيق برمصاديق و موارد متعدد را دارد

اين سخن بدين معني است كه قانونگذاربراي و . گردد  ن مربوط ميظرفيت تطبيق پذيري آ

ضع قانون بايد از و ضع قوانين خاص و مربوط به شرايط، اوضاع و افراد مشخص اجتناب 

زيرا كار تقنين بيان حكم قضاياي جزيي نيست و بلكه قانون گذار بايد باتدوين اصول و .نمايد

 به قضات و اگذارنمايد، مگر در موارد ضروري و قواعد كلي، كار تطبيق آن برمصاديق را

مصاديق در قانون  عالوه براين، برشمردن تمامي. استثنايي براي جلوگيري از اختالف آراء

ضمن . ممكن نيست، به و يژه آن كه برخي مصاديق محصول شرايط و اوضاع اجتماعي است

ل و توسعه بي مورد قانون و توان ازتفصي اين كه با اكتفا به تبيين اصول و قواعد كلي مي

  .افزايش شمارگان آن پرهيزكرد

  :عدم تعارض -4

يكي از مواردي كه در امر قانونگذاري بايد مورد توجه قرار گيرد، اجتناب از تعارض در پروسه 

تعارض به دو صورت ممكن است در پروسه  قانونگذاري رخ دهد، نخست . قانونگذاري است

و جود داشته باشدهاي قان ممكن است بين ماده هاي  به اين معني كه گاه ماده. وني تعارض 

كند صورت دوم امكان و قوع  يك قانون در تناقض باهمديگرقرار داشته و يكديگررا نقض مي

  .باشد  تعارض ميان كليت يك قانون با اصول پذيرفته شده در نظام حقوقي كشور مي

در ابتداي نظر، قانون : شود  ر اشاره ميدرذيل بدومثال زنده و مشخص در قوانين نافذه كشو

ماده . ني گرديده استماده بظاهر متناقض دچارتعرض درواساسي كشورما با جمع ميان دو 

ماده . وضع شود تواند مغاير با معتقدات اسالمي گويد هيچ قانوني در افغانستان نمي سوم مي

 و الميه جهاني حقوق بشرالمللي، اعهاي بين گويد دولت افغانستان كنوانسيون ششم مي

  طبعا در مواردي كه حقوق بشر با معتقدات اسالمي. نمايد  الدول را رعايت ميمعاهدات بين

ه باشد طبق ماده سوم از مدار اعتبار ساقط مي ه طبق حكم ماده   مغايرت داشت باشد، در حاليك

يه و تفسير در اين جا ضرورت توج. باشد  ششم دولت افغانستان ملزم به رعايت آن مي

توان گفت اگر در قانون مطبوعات به  براي مورد دوم مي. آيد هاي قانوني به ميان مي ماده

كند، اين قانون در  هاي گنجانده شود كه اصل آزادي بيان را محدود مي عنوان مثال ماده

 بنابراين ازاصولي كه. كليت خود با اصول پذيرفته شده در نظام حقوقي كشور تناقض دارد
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اي  رعايت آن در قانون گذاري ضروري است عدم تعارض مواد است، مواد قانوني بايد به گونه

رفته شده در . تدوين شود كه يكديگررا نقض نكنند همچنين مواد قانوني نبايد با اصول پذي

اصول و قواعد كلي  هرچند استثنا از. قانونگذاري و سيستم حقوقي كشور تعارض داشته باشد

، امري را يج و مقبول است، اما قانون گذار نبايد در اثر غفلت و بدون توجه به پذيرفته شده

ويب كند، بلكه بايد چنين باشد كه  اين اصول و قواعد، ماده اي را معارض با آن تدوين و تص

ها توسط تدوين كنندگان آن و كارشناسان و استادان باتجربه  ضمن دقت در تدوين آن، بار

خواهد به تصويب برسد و به صورت قانون در  رار گيرد تا آن چه ميبه دقت مورد بررسي ق

ها ازجمله تعارض مواد با يكديگر به دورباشد و پس از آن نيازي به  آيد تاحد ممكن از آسيب

ه و يژه آن گاه كه قسمت. توجيهات غير مطابق با واقع نباشد هاي مختلف يك قانون در  ب

 شود، چون در اين صورت احتمال ناسازگاري تدوين و تصويب مقاطع زماني مختلف

تدوين  هاي مختلف مواد با يگديگر به جهت فاصله زماني ايجاد شده و احياناً تغيير قسمت

  .هاي متاخر بيشتراست كنندگان و تصويب كنندگان قسمت

  :هاي حقوقي عدم رعايت اصول و پرنسيپ -5

هاي   را مدنظرداشته ازآوردن استثناقانونگذاربايد حين ساختن قانون، اصول عمده حقوقي

  .اي كه سبب مخدوش ساختن يابي اعتباري اصل حقوقي گردد، اجتناب نمايد عديده

بطورمثال ماده بيست و هفتم قانون اساسي كشور اصل مشروعيت يا قانونيت جرم و جزا را 

از جانبي . وجود دارد و نه جزايي بيان نموده كه بدون موجوديت نص صريح قانون نه جرمي

هم طبق حكم ماده اول قانون جزا، جرايم و مجازات تعزيري در قانون جزا تسجيل گرديده 

وجود نداشته باشد، بايد با  است باوجود آن هم اگر به دليل اين كه هرگاه در قانون حكمي

استفاده از اصول كلي فقه در رابطه به موضوعي حكم صادر گردد، در واقع اصل قانوني و 

شروعيت جرم و جزا زير پاگذاشته شده و هم اراده قاضي جانشين اراده مقنن حقوقي م

  .خواهد شد

  :نگنجاندن چند مضمون در يك ماده -6

تجزيه مسايل مربوط بيك بحث حقوقي و اختصاص هرماده قانوني به يك پيام، كاري 

ريع در دريافت پيام خواهد گردي اگرچه . دشايسته در امر قانون نگاري است، زيرا موجب تس

شود، اما اصل   گنجاندن چند پيام در يك ماده قانوني موجب كاهش شمارگان مواد قانوني مي

هاي قانون هركدام به بيان مطلب  كند تا ماده و اضح بودن و گويا بودن ماده قانوني ايجاب مي
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اما . و مضمون مشخص بپردازد و از جمع نمودن چندين مضمون در يك ماده اجتناب نمايد

  .حجيم شدن مواد، پيچيد گي و دشواري فهم و تكرارپيام آن را در پي خواهد داشت

  :عدم تعريف اصطالحات و نهادها -7

ويسي است اصل و ضاحت در . تعريف مفاهيم و اصطالحات اولين ضرورت در امر قانون ن

كند كه قانون نويس و نيز قانونگذار قبل از هرچيزمفاهيم و  قانون نويسي ايجاب مي

آن گاه كه . گيرد به و ضوح تعريف و تشريح نمايد اصطالحاتي راكه در متن قانون بكار مي

هاي متفاوت در امرتقنين  قانون گذار از اصطالح و نهاد حقوقي جديد، خاص يا قابل برداشت

كند، سزاواراست آن را تعريف نمايد تا دسترسي مراجعان به مفاد مواد آن  استفاده مي

هاي نامانوس و تعريف نشده در قانون،  ه اين كه با استعمال اصطالحات و نهادراتسهيل كند ن

رض را در ميان حقوقدانان، قضات، و كال و  وتفسير زمينه سردرگمي هاي متفاوت، حتي متعا

  .ديگر مراجعان به قانون فراهم آورد

شود كه   عدم تعريف دقيق اصطالحات و مفاهيم موجب ابهام و عدم شفافيت در قانون مي

  زماني كه در متن از اصطالحات و مفاهيمي. هيچگاه شايسته قانونگذاري مناسب نيست

 شود كه داراي معاني متعدد بوده و از ظرفيت باالي تفسير پذيري برخوردار  استفاده مي

عالوه براين براي اجتناب از . سازد ميباشد در عمل اجرا و تطبيق قانون را بادشواري روبرو مي

براي در يافت مقصود واقعي قانونگذار الزم است در تدوين قانون ازمفاهيم و   و سردرگميابهام

بنابراين بكار بردن . باشد، اجتناب شود  اصطالحاتي كه داراي معاني متعدد و مشترك مي

باشد، در تدوين قانون شايسته و مناسب   كه داراي معاني مشترك مي الفاظ و مفاهيمي

  .نيست

  : ضروريتفصيل غير -8

درقانون از استعمال كلمات تفصيلي بيهوده و زايد بايد اجتناب بعمل آيد، موضوعات عام و 

عمده بشكل موجز بيان شود، به هراندازه كه تفصيل بي مورد شود به همان اندازه مشكالت 

ر تطبيقي را بوجود مي ي ها شود و زمينه  هاي گوناگون مي آورد، باعث ايجاد اشتباهات و تعبي

  . كند سوء استفاده را باتعابير مختلف مساعد مي

مواد قانوني بايد بشكلي تدوين گردد كه در عين گويا بودن و عدم اشكال در انتقال پيام، 

ه بيان ديگر، از ايجازمخل و اطناب ممل دورباشد اين سخن بدين معني است . گزيده باشد و ب

هاي حقوقي و بيان  اين آوردن استداللبنابر. كه زبان قانون زبان دستوري و موجزميباشد
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البته از سوي ديگر متن قانون . توضيحات مفصل در متن قانون غير شايسته و نامناسب است

ه اندازه زياد موجز و مختصر باشد به گونه گاه . اي كه فهم آنرا بادشواري روبروسازد نبايد ب

 و تفصيل زياد نيز فهم قانون ممكن است ايجاز موجب اخالل در فهم قانون گردد و يا اطناب

ويس قانون . را در ميان مفاهيم و عبارات طوالني با دشواري روبرو سازد در اين مورد پيش ن

در اين پيش نويس نويسنده آنچنان دچاراطناب . قبلي مبارزه با مواد مخدر نمونه خوبي است

 و مفاهيم طوالني و و طوالني نويسي است كه در يافت مقصود واقعي قانونگذاردربين عبارات

رضروري در اين پيش نويس قانون مبارزه بامواد . شود  متعددگم مي ر تفصيل غي از جانب ديگ

زيي و محدود فراتر برده و آن را به كتاب قانون تبديل نموده به  مخدر را ازحد يك قانون ج

  .ميباشد اي كه مطالعه تفصيلي و دقيق آن خارج از حوصله عمومي گونه

  : نكردن از مفاهيم و اصطالحات نامانوساستفاده -9

الزمه اين امرآن است كه قانونگذارنبايد از . قانون بايد براي تمام افراد قابل فهم و درك باشد

بنابراين . مفاهيم و اصطالحاتي استفاده نمايد كه براي مردم نامانوس و غيرقابل در ك است

ها است، الزم است قانونگذار اصطالحات  در مواردي كه قانون برگرفته از قوانين ديگر كشور

مناسب را براي آن بكار گيرد و از بكار بردن مفاهيم و اصطالحات خارجي اجتناب نمايد  بومي

هاي اجنبي در متون قوانين جمهوري  امثال كلمات مشكل و كلمات و ارد شده از زبان

ي، تركي، انگليسي و امثال هاي عرب شود مخصوصا از زبان  افغانستان به كثرت ديده مي اسالمي

  .آن

  :اجتناب ازبيان فلسفه قانون -10

الزمه اصولي همانند صراحت، ايجازو اختصار و وضاحت در قانون اين است كه قانونگذار 

كتفا نمايد بنابراين طرح فلسفه و داليل قانون در متن قانون . صرف به بيان احكام قانوني ا

كند بلكه موجب  انونگذار را براي تامين اهداف كمك نميزيرا اين امرنه تنها ق. توجيه ندارد

بيان فلسفه قانون در متن قانون با اصل صراحت و وضاحت قانون . گردد  نقض غرض مي

ر ضروري است كه هيچ كمكي به . مغايرت دارد به عالوه اين كه اين امراز مصاديق تفصيل غي

  .كند فهم بهترقانون نمي

  :درساختار بي نظمي -11

م قانونگذاربراي تهيه قانون مناسب بايسته است كه هم بشكل قانون توجه نمايد و هم از گفتي

اين سخن بدين معني است كه براي قانونگذارو قانون . محتواي آن دقت الزم را بعمل آورد
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ساختار صحيح قانون . باشد نويس فورم و ساختار قانون نيز از اهميت جدي برخورد ارمي

د نظم منطقي ميان اجزاء و فصول مختلف يك قانون را فراهم ضمن آنكه موجب ايجا

شايسته و بايسته اين است . سازد سازد، از جانب ديگر فهم و برداشت قانون رانيزآسان مي مي

كه قانون گذاردرتدوين و سامان دهي مواد قانوني از ساختاري منطقي و يكسان سود بجويد 

 مراجعه به قانون و ازسوي ديگر جلوگيري از تكرار تا ازيكسو زمينه كارآمدي و بهينه سازي

  .فراهم سازد برخي مطالب را ها، خلط مباحث و غفلت از پيام

ر آورده شود، ضريب خطا و غفلت  اگرچند ماده قانوني مرتبط با يكديگربافاصله از يكديگ

در .  داشتهاي نادرست رابه دنبال خواهد دهد و برداشت و تحليل  ازبرخي مواد را افزايش مي

ميان اجزاي مختلف قانون مورد توجه است،  طراحي ساختار قانون عالوه براينكه ارتباط 

  .هاي قانوني در يك تقسيم بندي منطقي و مناسب ارائه گردد شود تاماده  تالش مي

ريف مفاهيم و اصطالحات  اين سخن بدان معني است كه قانونگذار بايد ماده هاي مربوط به تع

هاي مربوط به اجراي قانون ازمرحله  همچنين الزم است ماده. ها تفكيك نمايد ادهراازساير م

 قانوني از تحقيق و بازجويي تا مرحله ء قضاوت و داوري و تامرحله صدورحكم و الزامات

  .ها مثال خوبي است در اين مورد قوانين اساسي كشور. همديگر تفكيك گردد

. هاي جزيي تفكيك گرديده ه مسايل كالن و كلي ازمادههاي مربوط ب درقانون اساسي ما ماده

هاي مربوط به حكومت جداگانه آورده شده  هاي مربوط به حقوق ملت ازماده همچنين ماده

ر نمونه. است ه از ديگ هاي يك تقسيم بندي مناسب  جدا نمودن موادات مربوط به قواي ثالث

تهيه قوانين عادي نيز اين فصلبندي شايسته است تا در تدوين و . در قانون اساسي است

ه فهم آسان قانون كمك مي   .نمايد  مناسب ب

  :قابليت امرونهي يا قدرت الزام آورقانون -12

قانون بايد براعمال و افعال متكلفين تعلق گيرد، نه به قصد، نيت، و جدان و اعتقاد آنها، زيرا 

مل در واقع مل استخالف اصول است كه بگوئيم قصد و نيت ارتكاب ع   . اجراي همان ع

ازجانبي هم قانون بايد خاصيت الزام آوريا امرونهي راداشته باشد، مانند حكم اخالقي نباشد، 

كلمات و جمالت بايد و شايد و . مخاطبين را در اجرا يا امتناع ازعمل مورد نظرمكلف سازد

در صورت تخلف احتماالت در آن راه نداشته باشد، شكل توصيه و سفارش را به خود نگيرد، 

. نمايد مي و تخطي به مرتكب الزام و جود داشته باشد، اين جا ست كه ضمانت اجرايي پيدا

باشد و اگر نظم ارزشي    بنابرآن و ضع قانون و ايجاد نظم توسط آن مقدمات اجراي عدالت مي
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شود زيرا در صورت عدم و جود نظم   دارد به خاطرآن است كه توسط آن عدالت تامين مي

قانونمند شدن جامعه، قانونگرايي و  شعار سترسي به عدالت ناممكن خواهد بود از اين رود

سازد و در نتيجه  حاكميت قانون و رعايت آن از طرف مردم، جامعه را آماده اجراي عدالت مي

  :باالخره اين امر در صورتي عملي خواهد شد كه

  .دقانون ازطريق مراجع ذيصالح طبق شكليات خاص و ضع گرد -1

  .وفنون قانونگذاري رعايت شود اساسات علمي

  .قانوني و ضع و تطبيق شود كه مطابق و جدان مردم باشد

  .ها، خواست، آرزوو آرمان مردم باشد قانون پاسخگوي نياز مندي

  .قانون با واقعيات اجتماعي، فرهنگي، ديني و اخالقي مردم مطابقت داشته باشد

وب و مفيد، عملي و مورد پس   .ند مردم باشدقانون خ

  

  فصل چهارم

  مراحل قانونگذاري

قانون مانند هرموجود ديگري داراي مراحل مختلفي براي تولد است و همچنان و ضع قانون 

آيد و  مراحل گوناگون دارد كه پس از گذشتن اين مراحل بصورت قاعده حقوقي در مي

  .شود  احترام آن برهمه و اجب مي

ها داراي روند خاصي است و طرح پيشنهادي   ساير كشورقانونگذاري در افغانستان همچون

بايد مراحل ششگانه تسويد، تدقيق، تائيد، تصويب، توشيح و نشر را بگذراند تا در نهايت به 

ر ما زيزدر كشور ع. قانون تبديل شود يا ) قضائيه و مجريه مقننه،(يكي ازسه قوه  افغانستان ه

د طرح قانوني را پيشنهاد كرده و روند توان شوراي ملي، ستره محكمه و حكومت مي

نمايد، و لي تشريفات طرح قانون و طي مراحل براي هرسه قوه يكسان  قانونگذاري را آغاز

نيست و هركدام تشريفات خاص خود را دارد، هدف در اين فصل تشريح روند قانون گذاري 

 تا روشن گردد كه از ابتداي پيشنهاد طرح قانوني تا مرحله تبديل شدن آن به قانون است

رسد و معلوم گردد كه تسويد قانون چه  شود و چگونه به انجام مي قانونگذاري چطورآغازمي

  .شود  شرايط و معيارهايي را دارد و با پيمودن چه مراحلي تدوين و ايجاد مي

گردد؟   نخست ببينيم منظور از قانون چيست  كه در ينجا روند تسويد و وضع آن بررسي مي

را ) قانون( قانون اساسي ما 94ي است؟ ماده  اسناد تقنيني در افغانستان به چه معنهمچنين
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قانون عبارتست از : ( ساده و روان تعريف نموده استازنظرشكلي و تشريفاتي بسيار زيبا،

رسيده باشد، مگراينكه در اين  دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور مصوبه هر

در اينجا يك قاعده كلي را بيان نموده و ) تصريح گرديده باشدقانون اساسي طورديگري 

گفته است قانون آن است كه هر دومجلس شوراي ملي يعني مشرانو جرگه و ولسي جرگه 

هم آن را توشيح و امضا نموده باشد و يك استثنا هم  آن را تصويب كرده و رئيس جمهور

در ) اسناد تقنيني(اما . ذكر شده است مصداق برايش كند كه در قانون اساسي چند ذكر مي

نافذه  )  حقوقي– ماده چهارم اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي

ها و تعديالت، ضمايم، ايزاد،  ها، اساسنامه  هـ ش بمعناي قوانين، فرامين، مقرره1386سال

  .شد، گرفته شده استها و مصوبات شوراي و زيران كه داراي ماهيت تقنيني با حذف در آن

   .گردد  هاي جداگانه توضيح و تشريح مي مراحل ششگانه قانونگذاري ذيال طي پاراگراف

  

  مرحله پيشنهاد طرح قانون يا تسويد : پاراگراف اول

  :تسويد توسط حكومت: الف

هاي  نهاد ترين روش براي طرح، تسويد و تدقيق و سپس تصويب يك قانون كه از معمول

گرديده و توسط شوراي ملي تصويب شده و توسط رئيس جمهور امضا و توشيح و  دولتي آغاز

قانون اساسي، حكومت ) 97(و ) 95(نشر گردد، مطابق مواد  سرانجام در جريده رسمي

  .تواند طرح قانون را به و لسي جرگه تقديم نمايد مي

  :تسويد توسط ستره محكمه:  ب

ر قضايي طرح قانوني خود را البته ازطريق ستره محكمه نيزميتواند در ساحه تنظيم امو

قانون اساسي كه اين صالحيت را به ) 95( ماده . حكومت به شوراي ملي پيشنهاد نمايد

كند كه طرح قانوني پيشنهاد ي ستره محكمه نبايد در مورد  دهد، اضافه مي  ستره محكمه مي

  . داردبودجه و امورمالي باشد اين مورد در حوزه انحصاري حكومت قرار

  :تسويد توسط خود شوراي ملي: ج

توانند طرح قانون را پيشنهاد نمايند، منتها،  اعضاي و لسي جرگه و مشرانو جرگه نيز مي

  : قانون اساسي، چند شرط دارد97و ) 95(مطابق مواد 

  .اوال اين كه در امورمالي و بودجه نباشد
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كمتر نباشند، و ثالثاً اين كه يك پنجم نفر ) 10(ثانياً اين كه تعداد اعضاي پيشنهاد دهنده از

ها،  هاي حكومتي اعم از و زارت نهاد. اعضاي همان مجلس نيز آن پيشنهاد را تائيد كنند

هاي مستقل با طرح قانون در قلمرو كاري خود، آن  هاي دولتي و كميسيون ادارات و شركت

  .نمايد  را تسويد و تدوين مي

  

  

  

  :پاراگراف دوم

  :مرحله تدقيق

مسوده يا طرح قانون بعد از مرحله تسويد سپس به رياست تقنين و زارت عدليه يا 

شود تا در برنامه كاري   سپرده مي)  حقوقي– انستيتوت امورقانگذاري و تحقيقات علمي(

  .ساالنه آن رياست قرارگيرد

ت قانون حقوق و امتيازا( رياست تقنين با توجه به قانون اساسي و ساير قوانين بخصوص 

اساسنامه (و )  حقوقي– انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي اعضاي كادرعلمي

هاي  به ارزيابي و تدقيق مسوده)  حقوقي – انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي

يكي از اهدف اين  زبور اساسنامه م2 ماده 1پردازد چنانچه مطابق بند  هاي حكومتي مي نهاد

كيم قانونيت مبتني براحكام دين مقدس اسالم و قانون اساسي در حيات تح(انستيتوت  

درماده چهارم اساسنامه جايگاه .باشد  مي) جامعه از طريق طرح، تسويد و تدقيق اسناد تقنيني

ترين اداره  انستيتوت به حيث عالي(اين انستيتوت قانونگذاري اينگونه معرفي شده است 

ها،  قوانين، فرامين، مقرره(اري حكومت اسناد تقنيني قانونگذ تحقيقي در امور – علمي

ها و مصوبات شوراي و زيران داراي ماهيت  ها و تعديالت، ضمايم، ايزاد، حذف  ان اساسنامه

را طرح، تسويد و تدقيق نموده، جهت طي مراحل به شوراي و زيران جمهوري ) تقنيني

هاي دولتي  ها، ادارات و شركت ساير و زارتماده پنجم نيز ) نمايد  افغانستان ارائه مي اسالمي

طرح اسناد تقنيني مربوط راجهت تدقيق و طي مراحل به انستيتوت (سازد كه  رامكلف مي

  .)ارايه نمايند
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 هاي دولتي، آن را در ليست ساالنه قانونگذاري قرار دريافت مسوده از نهاد رياست تقنين با

موضوع مسوده ارتباط   هاي آن كه با ارتمنتديپ هاي فرعي يا دهد تايكي از رياستمي

  ). تعيين شده تدقيق و مطالعه نمايدموضوعي دارد، مسوده را در و قت

 حقوقي انستيتوت –  اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي14مطابق ماده 

  .باشد  هاي ذيل مي متذكره داراي ديپارتمنت

  .ديپارتمنت قوانين مدني -1

  .يپارتمنت قوانين جزاييد -2

  .ديپارتمنت قوانين اقتصادي و مالي -3

  .ديپارتمنت قوانين تعليمي، فرهنگي و صحت -4

  .ديپارتمنت قوانين كارواداره-5

  ديپارتمنت قوانين تجارتي و سكتورخصوصي-6

  .ديپارتمنت قوانين بين المللي و حقوق بشر-7

دهد كه نماينده با صالحيت مرجع   ميماده ششم اين اساسنامه به رياست تقنين صالحيت 

هاي ذيربط را در جلسات تدقيق و  يا نهاد ارسال كننده طرح و نيز نمايندگان ساير نهاد

  .بررسي مسوده ياسند تقنيني دعوت نمايد

    

  :پاراگراف سوم

  :مرحله تائيد

ي مسوده پس از تدقيق رياست تقنين به كميته  قوانين شوراي و زيران جهت ارزياب :الف

  .گردد  ارسال مي

مسوده پس از تائيد در كميته قوانين جهت ارزيابي و تائيد به شوراي و زيران فرستاده  :ب

در صورتيكه مسوده ازنظر شوراي و زيران كامل نباشد، ممكن است براي كاربيشتر . شود  مي

  .دوباره به كميته قوانين بازگردانيده شود

ه  به و زارت دولت در امور پارلماني ارسال در صورت تائيد شوراي و زيران مسود -ج

  .گردد  مي
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در اين مرحله و زارت دولت در امور پارلماني مسوده را كه توسط و زيرعدليه و وزير : د

)  توضيحي مبني برضرورت طرح قانونيياد داشت( آغازگر طرح قانوني امضا شده، به ضميمه 

  .نمايد  به و لسي جرگه تسليم مي

  :ينيفرمان تقن -هـ 

روز در فصل زمستان و 45 روز در فصل تابستان و 45هاي تعطيلي شوراي ملي كه  درروز

تواند مسوده قانوني را به صورت فرمان تقنيني تصويب  شود حكومت مي  روزمي90مجموعا 

 قانون اساسي، اين فرمان تقنيني حكومت در حكم قانون مصوب 79نمايد مطابق ماده 

  :ته با چهار شرطباشد، الب  شوراي ملي مي

  .اوال اين كه و لسي جرگه در حالت تعطيلي باشد

ثالثاً اين كه .  ثانياً اين كه شرايط اضطراري باشد و تصويب فوري مسوده قانوني ضروري باشد

در امور مربوط به بودجه و امورمالي نباشد و رابعا اين كه طي سي روز از تاريخ برگزاري 

فرمان تقنيني صرفا نيازمند توشيح . شورا تقديم گرددنخستين جلسه شوراي ملي به آن 

. باشد و تازمانيكه از ناحيه شوراي ملي رد نه شده اعتبار قانون را دارد  رئيس جمهور مي

 قانون اساسي، هرگاه فرمان تقنيني توسط شوراي ملي رد شود، از 79مطابق جمله اخيرماده 

  .گردد  اعتبار قانوني ساقط مي

  

  :مپاراگراف چهار

  :مرحله تصويب

رسد  بعد ازمرحله تسويد،تدقيق و تائيد، مرحله تصويب طرح قانون در شوراي ملي مي

ترين ارگان تقنيني و مظهر اراده مردم   قانون اساسي، شوراي ملي عالي81براساس ماده 

ويب، تعديل ي: ( افزايد  قانون اساسي در اين باره مي90 ماده 1بند . باشد  افغانستان مي الغو تص

  .باشد  هاي شوراي ملي مي ازجمله صالحيت) قوانين و يا فرامين تقنيني 

ويب طرح قانون در شوراي ملي دو مرحله يي است طرح قانوني ابتدا بايد در و لسي . تص

سپس در مرحله دوم بايد از تصويب مشرانو جرگه بگذرد، مگر برخي . جرگه به تصويب برسد

  .موارد كه توضيحش خواهد آمد

  :و لسي جرگه: فال
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در و لسي . گردد   قانون اساسي،مسوده نخست به و لسي جرگه ارسال مي97مطابق ماده  -1

در صورتيكه و لسي جرگه . گردد  اش ثبت، طي مراحل و اعالم مي جرگه در جلسه عمومي

جرگه نشر  اي نداشته باشد، يادداشت توضيحي طي مراحل شده و در نشر يه رسمي جلسه

 قانون اساسي قيد 96البته در ماده )  اصول و ظايف داخلي و لسي جرگه75(اده گردد  م  مي

هرگاه پيشنهادطرح قانون حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت ( شده است كه 

درك جبران نيز پيش شود كه در متن پيشنهاد، م  باشد، به شرطي در فهرست كار داخل مي

  ).بيني شده باشد

ي جنبه فوريتي داشته باشد، هنگام معرفي آن، حكومت، رئيس كميسيون، هرگاه طرح قانون

توانند براي طي مراحل تقاضاي  هاي پارلماني و يا ده نفر ازاعضاي جرگه مي سران گروپ

ه مورد تائيد اكثريت جرگه و يا كميسيون رسيدگي . فوريت نمايند اين تقاضا در صورتيك

اصول و ) 76ماده . (گردد   اجنداي جلسه در ج ميدركننده به طرح قرارگيرد، بدون نوبت 

  ).ظايف داخلي و لسي جرگه

 قانون اساسي كشور هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تكليف جديد يا 96براساس ماده 

شود كه در متن پيشنهاد،   تنقيص د رعايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست كار داخل مي

  .مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد

هنگام معرفي . گردد  طرح قانوني يا مسوده پس از معرفي و تائيد شامل اجنداي جرگه مي -2

هاي پارلماني موضع  طرح قانوني تازماني كه حكومت داليل معرفي را طرح ننمايد و گروه

گيرد و رئيس و لسي جرگه طرح  خود را ابراز نكنند، روي آن هيچگونه بحثي صورت نمي

وع ارتباط هيجده گانه كه به موض هاي دايمي عرفي، به يكي از كميسيونمذكور را بعداز م

  ).اصول و ظايف داخلي و لسي جركه) 77ماده (دهد   دارد، ارجاع مي

گزارشگر گزارش .  گردد  براي هرطرح قانون يك گزارشگرتعيين مي دركميسيون دايمي -3

  .نمايد   توزيع ميعاد معينه مطابق اجندا ارايه، طبع و خويش را در خالل مي

بدون اين گذارش روي طرح قانون  هرگاه گزارش به موقعش توزيع نگردد، در جلسه عمومي

تعديل طرح  . گردد  در گزارش تصويب، رد يا تعديل طرح قانون توصيه مي. شود  بحث مي

 ساعت قبل از شروع 24ها يا اعضاي و لسي جرگه  قانون توسط گزارشگر، اعضاي كميسيون

شود و در صورتي كه توسط كميسون پذيرفته شود،   ها د مي پيشن ر جلسه عموميبحث د

حكومت يا اعضاي و لسي جرگه كه طرح قانوني را پيشنهاد نموده . گردد  ضميمه گزارش مي
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ميسيون در مورد طرح مربوط توضيحات مي اصول و ) 79 و 78مواد (دهند  حسب تقاضاي ك

  ).ظايف داخلي و لسي جرگه

ولسي جرگه مورد بحث قرار   درجلسه عمومي نون بعد از بحث در كميسيون دايميطرح قا

 اصول داخلي و لسي جرگه مقرراتي را بيان نموده كه فشرده آن به 84 تا 81مواد . گيرد مي

  :باشد  قرار ذيل مي

مباحثات روي طرح قانون با استماع از حكومت آغازگرديده و با ارايه گزارش گزارشگرادامه 

و . گيرد بعد ازختم بحث عمومي، هرماده به ترتيب مورد بحث و راي گيري قرارمي. يابد مي

توانند حد اكثر پنج  زرا، رئيس كميسيون، گزارشگر كميسيون و اعضاي و لسي جرگه مي

دقيقه در باره مواد و فقرات مربوط به مسوده قانون يا پيرامون مواد و فقرات موجود 

هرگونه پيشنهاد تعديل بايد به . تقديم شده، صحبت نمايندياجديدي كه بشكل تعديل 

صورت كتبي باشد و حداقل توسط يك عضو امضا و در و لسي جرگه يا كميسيون طي 

هرگاه عضو پيشنهاد كننده تعديل نتواند در جلسه بحث مربوط به آن . مراحل شده باشد

ري را به نيابت از خود به تواند عضو ديگ تعديل حاضر شود، باتائيد رئيس و لسي جرگه مي

بعداز آنكه در مورد اخرين ماده يا فقره تعديل شده راي گيري شد، . جلسه معرفي نمايد

قبل . شود  شكل تعديل شده و در مورد متن كامل طرح قانون به صورت نهايي راي گيري مي

ي گيري شود تا در موضوع را  دقيقه اجازه داده مي) 5(از اين راي گيري به اعضا حداكثر

هرگاه حكومت طرح را كه ضرورت به تعديل نداشته باشد به جرگه تسليم  . صحبت نمايند

نمايد، رئيس و لسي جرگه چنين طرح را مستقيما در معرض راي دهي قرارميدهد اگرجرگه 

طرح  قانون توسط حكومت، غورومداقه خويش را به انجام  طي يك ماه بعد از تسليمي

گه طرح قانون مكمل را با تعديالتي كه تا كنون پذيرفته شده قبل نرساند، رئيس و لسي جر

 اصول و ظايف 89ماده ( ميدهد  عاد معينه در معرض راي گيري نهايي قرار از تكميل مي

  ).داخلي و لسي جرگه

  :مشرانو جرگه: ب

 قانون اساسي و لسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده راپس از تصويب به 97مطابق ماده 

  .گيرد  روز در مورد مصوبه تصميم  مي15مشرانو جرگه طي . سپارد جرگه ميمشرانو 

شود، و لي در يك مورد   مطابق قاعده طرح قانون حكومت ابتدا به و لسي جرگه تقديم مي

قانون ) 98(چنانچه در ماده . گردد  اسثتنĤ ازطرح قانون ابتدا به مشرانو جرگه تقديم مي
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ه دولت و پروگرام انكشافي حكومت ازطريق مشرانو جرگه دارد كه بودج اساسي مقرر مي

شود در اين صورت، مصوبه و   همراه با نظريه مشورتي آن جرگه به و لسي جرگه تقديم مي

گردد و ديگر نيازي نيست كه به مشرانو   لسي جرگه بعد از توشيح رئيس جمهورنافذ مي

  .جرگه تقديم گردد

كومت مربوط به تصويب بودجه يا اجازه اخذ يا اعطاي درصورتيكه طرح ارايه شده از جانب ح

تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطاي  قرضه باشد، و لسي جرگه نمي

هرگاه و لسي جرگه در . قرضه را كه مشمول بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد

قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده اين مدت راجع به پيشنهاد  اخذ و يا اعطاي 

دارد در صورتيكه در اجالس شوراي   مقرر مي99قانون اساسي در ماده . گردد  محسوب مي

ملي، بودجه ساالنه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به مسايل حياتي كشور يعني امنيت 

آن را تصويب نمايد و مدت عامه، تماميت ارضي و استقالل كشور باشد، شورا مكلف است 

ويب آن خاتمه نمي   .يابد اجالس شورا قبل از تص

مراحل قانونگزاري را در اين جرگه در ) اصول و ظايف داخلي مشرانو جرگه (  فصل دوازدهم 

  :دارد رديف چند ماده به ترتيب ذيل بيان مي

يب و لسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده حكومت پس از تصو(نمايد كه    تصريح مي66ماده 

) شود   قانون اساسي ازطرف مشرانو جرگه بعد ازارزيابي تصويب و يا رد مي97مطابق ماده 

همچنان مشرانو جرگه براساس همين ماده قانون اساسي صالحيت دارد، تا طرح يك قانون 

 نفر از اعضاي آن مجلس طرح شده است با انضمام ياد داشت توضيحي كه 10راكه توسط 

ده ضرورت طرح قانون از طرف اعضاي مذكور باشد در فهرست كار مجلس داخل اشكار كنن

طرح قانون معرفي شده توسط : (دارد  متذكره را چنين بيان مي اصول و ظايف67ماده . سازد

  ).گردد  ثبت، طي مراحل و اعالم مي حكومت يا اعضاي جرگه در جلسه عمومي

طي مراحل شده و درنشريه مشرانوجرگه كه جرگه جلسه نداشته باشد يا د داشت  هنگامي

  .گردد  نشر مي

 همين اصولنامه حين معرفي يك طرح قانون، حكومت، رئيس كميسيون، 68مطابق به ماده 

تواند براي طي مراحل طرح   نفر از اعضاي مشرانو جرگه مي10هاي سياسي و يا سران گروپ

  .قانوني مذكور تقاضا ي فوريت نمايد
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كه ازطرف اكثريت جرگه و يا كميسيوني كه طرح فوق تحت  رتيتقاضاي مذكور در صو

  .گردد  ج اجنداي مجلس ميار دارد تصويب شود، بدون نوبت دررسيده گي آن قر

هاي  همچنين حين معرفي يك طرح قانون تازمانيكه حكومت داليل معرفي طرح و گروپ

تواند، رئيس مجلس  سياسي موضع خود را اظهار نكنند هيچگونه مباحثه صورت گرفته نمي

  .نمايد  طرح مذكور را بعد از معرفي به كميسيون مربوط ارجاع مي

 قانون اساسي، و لسي جرگه و ظيفه دارد پيشنهاد طرح قانون را، بشمول 97براساس ماده 

بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعداز بحث به صورت كل تصويب يا 

ش از يكماه به تاخير اندازدكند و آن ر رد مي همچنين در موارديكه رسيده گي . ا نبايد بي

هاي انكشافي دولت ضروري باشد، شوراي ملي آن  عاجل به طرح قوانين، معاهدات و پروگرام

 قانون اساسي كشور، در صورتيكه 100براساس ماده . را در اولويت كاري خود قرارميدهد

لي هرگاه بود، وفي نداشته باشند، مشكلي نخواهد مجلسين در تصويب طرح قانون اختال

جزيي رد شود، براي حل اختالف هئيات  مصوبه يك مجلس ازطرف مجلس ديگر بطوركلي يا

  .گردد  مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردومجلس تشكيل مي

كه هئيات  اما در صورتي. شود   توافق هئيات بعد ازتوشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده مي

در اين حالت و لسي . گردد  تلط نتواند اختالف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده تلقي ميمخ

اين تصويب . تواند در جلسه بعدي خود آن را با دوثلث آراي كل اعضا تصويب كند جرگه مي

  . شود  بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي

  

  :پاراگراف پنجم

  :شيحمرحلهء تو

پنج مرحله از شش مرحله قانونگذاري در اختيار قوه مجريه يا حكومت قراردارد، هرچند كه 

توانند طرح قانون راپيشنهاد  قوه مقننه باشرايط و يژه و قوه قضائيه نيز در محدوده خاصي مي

در يك سيستم قانونگذاري فعال و پرثمر ميان مراحل مذكوريك همكاري . و تسويد نمايند

ها  در برخي كشور.  هماهنگي محكم و تنگاتنگي ميان قوه مجريه و مقننه و جود داردفعال و

اي در مورد اهميت و  رئيس حكومت هنگام تحويل طرح قانون به پارلمان در يك جلسه

دهد و تاپايان تصويب آن   ضرورت طرح قانون و احيانا فوريت آن صحبت نموده توضيح مي
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نمايد و براي بهترشدن قانون و توضيح   ارلمان حفظ ميطرح همكاري نزديك خود را با پ

  .ها و رفع ابهامات همچنان با پارلمان در تماس است ضرورت

ه پارلمان تقديم مي شود و   درافغانستان طرح قانون بعد ازتدقيق و تائيد در قوه مجريه، ب

ز طرح اي جهت توضيح و دفاع ا رئيس حكومت كه رئيس جمهوراست در اين خصوص برنامه

انگاه قانوني راكه مورد تائيدش نيست، دو . ماند تازمان توشيح برسد قانون ندارد و منتظر مي

برد و نيزسبب تقابل  ها را ازبين مي اين روش، فرصت. نمايد  باره به شوراي ملي مسترد مي

ريه مي  در حالي كه اگرحكومت در زمان تصويب از نزديك. گردد  ميان دو قوه مقننه و مج

ويق به تصويب نمايد، از پيامد هاي  روند را دنبال و ابهامات را رفع كند و نمايندگان را تش

  .شود  منفي مذكور كاسته مي

تصويب شوراي   قانون اساسي كشور توشيح و امضاي مصوبه پس از64 ماده 16مطابق بند 

 بدون موارد خاصي در جز مصوبه شوراي ملي،. باشد  جمهور ميملي در صالحيت رئيس

  .شود  كند و قانون محسوب نمي توشيح رئيس جمهور اعتبار قانوني پيدا نمي

كه رئيس جمهور مصوبه را  در صورتي. مصوبه شوراي ملي بايد به توشيح رئيس جمهور برسد

 روز باذكر داليل عدم 15قبول نداشته باشد و نخواهد توشيح نمايد، بايد آن را در ظرف 

در غيرآن صورت، مصوبه توشيح شده تلقي گرديده و بانشر . گرداندقبولي  به و لسي جرگه بر

 روز به و لسي 15در حاليكه رئيس جمهور مصوبه را در موعد . گردد  نافذ مي در جريده رسمي

رئيس جمهور آن  جرگه باز گرداند و ولسي جرگه با دوثلث آراي كل اعضا، بدون توجه به نظر

ن توشيح  رئيس جمهور مصوبه توشيح شده محسوب را عيناً تصويب نمايند، بازهم بدو

مصوبه شوراي ) قانون اساسي كشور94ماده (شود   نافذ مي شر در جريده رسميگرديده و بان

  :ملي بدون توشيح رئيس جمهور اعتبار ندارد جز در چند مورد

ويد قانون از خود و لسي جرگه آغازشده باشد و رئيس جمهورآن را به  -1 درصورتيكه تس

سوم آراء مسوده را  اكثريت دو ي توشيح به و لسي جرگه بازگرداند و ولسي جرگه  باجا

  .ريئس جمهور تصويب نمايد مجدداً بدون تامين نظر

درچارچوب همان فرض قبلي شروع تسويد قانون از و لسي جرگه، رئيس جمهور طرح  -2

 در ين فرض نيزمصوبه  روزبه و لسي جرگه مسترد نمايد15قانون را نه توشيح كند و نه طي 

  .گردد  و لسي جرگه بدون نياز به توشيح رئيس جمهور نافذ مي
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 روزبه و لسي جرگه باز 15درفرضي كه رئيس جمهور مصوبه شوراي ملي را ظرف  - 3 

اكثريت دو سوم آراي و لسي جرگه مجدداً تصويب نمايد، در  گرداند و ولسي جركه آن را با

  .گردد  ن توشيح رئيس جمهور نافذ مياين صورت نيز مصوبه شورا بدو

  

  :پاراگراف ششم

  :مرحله نشر

مسوده قانوني با انتشاردرجريده . آخرين مرحله قانونگذاري است مرحله نشر در جريده رسمي

رين ماده هرقانون به اين . شود  به يك قانون نافذ و الزم االجرا تبديل مي رسمي معموال آخ

معين  دن قانون را حداقل يك هفته بعد از نشر جريده رسميپردازد و زمان نافذ ش مرحله مي

نافذه سال ) قانون طرز نشرو انفاذ اسناد تقنيني (سازد، در مورد نشر اسناد تقنيني،  مي

اين قانون به منظورمطلع شدن : (گويد   ازجمله در ماده اول مي هـ ش مقرراتي دارد1376

ها  ها، مصوبه از قوانين، فرامين، مقررات، اساسنامهاتباع كشور  و وغير رسمي تمام ادارات رسمي

) و ساير اسنادي كه ماهيت تقنيني داشته و تنظيم طرزنشروانفاذ آن و ضع گرديده است

دولتي خاص اين منظور  اول در نشريه جريده رسمي بنابراين، اسناد تقنيني بايد براي بار

  .منتشرگردد

. داند مجاز مي اد تقنيني را بعد از نشردرجريده رسمي ماده هفتم قانون مزبور نشر اسن1دربند 

منشترشد و حالت  بنابراين مصوبه شوراي ملي بعد ازآنكه توشيح و سپس در جريده رسمي

 2در بند . قانون بخود گرفت، به صورت آزاد قابل چاپ و انتشاراست و منع قانوني ندارد

هاي گروهي حتي قبل از چاپ آن  ههمين قانون انتشار قانون را در صورت ضرورت  در رسان

  .توان ابالغ نمود ميتوان منتشرنمود و حتي با تلكس و تلگرام هم مي در جريده رسمي

لذا طرح قانون بايد به . شود منتشرمي) پشتوو در ي ( قوانين افغانستان به هردوزبان ملي -1

  .نمايد  و گرنه و لسي جرگه از در يافت آن خود داري مي. دو زبان تهيه شود

ماده نهم قانون طرزنشر و انفاذ اسناد تقنيني در مورد زمان انفاذ و الزم االجرا شدن -2

گردد، مگر اين كه   نافذ مي نمايد كه ازتاريخ نشر در جريده رسمي  قوانين قاعده ايرا و ضع مي

نهادي كه مسووليت انتشار اسناد . در خود اسناد تقنيني طورديگري پيش بيني شده باشد

  .باشد  قنيني را به عهده دارد، رياست نشرات و زارت عدليه ميت
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  :منابع و ماخذ

  كتب و رساالت : الف

درآمدي برحقوق اسالمي، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم -1

  .1381چاپ سوم، تابستان ) سمت(ها  انساني دانشگاه

انون پوه محمد اشرف رسولي،  انتشارات سعيد، چاپ مروري برقوانين اساسي افغانستان، ق-2

  .1388اول، 

: فلسفه قانونگذاري در اسالم، دكتر صبحي محمصاني، ترجمه اسماعيل گلستاني، ناشر-3

  .1346كتابفروشي اميد يزداني، با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين، آذرماه 

انتشار، چاپ دوم،  ، شركت سهاميمنابع حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان) 2(فلسفه حقوق جلد -4

1381  

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت -5

رين اصالحات( انتشار، چاپ شصت و سوم،  سهامي   .1387) بااخ

انتشار، چاپ اول،   دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامي–  نظريه عمومي–كليات حقوق -6

1379.  

يات حقوق، دكتر سيد جالل الدين مدني، انتشارات پايدار، چاپ پانزدهم، مباني و كل-7

  .1385زمستان 

حاكميت قانون در نظام حقوقي افغانستان، سيد علي حسيني، انتشارات سعيد، چاپ اول، -8

  .1389تابستان 

دكتور منعم بدراوي، ترجمه  محمد اكرم عبقري، : تاليف) جلد اول(مبادي علوم قانوني -9

  .1367 تحقيقات علوم اسالمي، مطبعه دولتي، كابل، حمل مركز

دكتورمنعم بدراوي، ترجمه محمد اكرم عبقري، : تاليف) جلد دوم( مبادي علوم قانوني -10

  .1368مركز تحقيقات علوم اسالمي، مطبعه دولتي، كابل، 

ي حقوق و علوم سياسي پوهنتون ځ مبادي حقوق، پوهندوي نصراهللا ستانكزي، پوهن-11

  .1387وند، چاپ اول،  كابل، بنگاه انتشارات و مطبعه مي

ويب قانون اساسي جديد افغانستان، مولف-12 سروردانش، مركز :  در آمدي بروضع و تص

  .1382فرهنگي اجتماعي سراج، چاپ اول، بهار
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ي حقوق ځحقوق اساسي و موسسات سياسي، پروفيسورداكتر محمد طاهرهاشمي، پوهن-13

  .1387وند چاپ اول  تون كابل، بنگاه انتشارات و مطبعه ميو علوم سياسي پوهن

ر تاريخ، مي-14 رغالم محمد غبار، نشرات موسسه چاپ كتب، دولتي  افغانستان در مسي

  .1346مطبعه، كابل، ميزان 

تاريخ قضا در افغانستان، قضاوت پال حضرت گل حسامي،انتشارات سعيد، چاپ اول -15

1388.  

ان از اوايل عهداسالم تاعهد جمهوريت، نويسنده و مولف عزيزالدين و دارالقضا در افغانست-16

  .1369كيلي فوفلزايي، مركزتحقيقات علوم اسالمي، مطبعه دولتي،كابل، 

والي ته يوه ګرنڅينوحقوقي موازينو ځپه افغانستان كي داساسي قوانينوتدوين او د-17

ه،  كابل خه، دولڅي له خپرونو ګكتنه، اسد اهللا زمري  د و لسي جر   .1367تي مطبع

وت -18   .1377وركشاپ آگاهي حقوقي، مركز تعاون افغانستان، ح

  .1362 تاريخ معاصر افغانستان از استرداد استقالل تاانقالب ثور، از انتشارات بيهقي،كابل -19

 جنبش مشروطيت در افغانستان، پوهاندعبدالحي حبيبي، كميته دولتي طبع و نشر، -20

  .1363ل مطبعه دولتي، كاب

 تاريخ روابط سياسي افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن تا استقالل، اثر لودويگ آدمك، -21

  .1349موسسه نشراتي افغان كتب، : علي محمد زهما، ناشر: ترجمه

طبع كتب، مطبعه دولتي اول سنبله :  افغانستان در پنجاه سال اخير، ناشر-22 موسسه 

  . هـ ش1347

حاكميت  قانون در افغانستان، بقلم اعليحضرت امان اهللا خان غازي،  تفتيش قندهار يا -23

رياست انتشارات كتب بيهقي، مطبعه : مقدمه، تصحيح و تعليقات از حبيب اهللا رفيع، ناشر

  .1389آزادي، بهار

كتاب ) وكټي ړلوم(ليك ښدافغانستان تاريخي پي-24 پوهاند عبدالحي حبيبي،دبيهقي 

  .1353ي مطبعه خپرولو موسسه  كابل، دولت

دوره آماني، نگرشي براوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي، كانديد اكادميسين دكتور -25

علوم جمهوري افغانستان، كابل، دولتي مطبعه  ها و ادبيات اكادمي اسداهللا حبيب، مركز زبان

1368  
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ه و تدوين معاون سرمحق) قسمت اول( هاي اعليحضرت امان اهللا خان غازي  نطق-26 ق تهي

علوم ج،ا دولتي مطبعه  ها و ادبيات اكادمي نصراهللا سوبمن و محقق فرهاد ظريفي، مركز زبان

1368.  

تهيه و تدوين معاون سرمحقق ) قسمت دوم ( هاي اعليحضرت امان اهللا خان غازي  نطق-27

علوم ج، ا كابل، مطبعه  ها و ادبيات اكادمي نصراهللا سوبمن و محقق فرهاد ظريفي، مركز زبان

  .1370تعليم و تربيه 

( پوهاند دكتــور احسـان: رشد دموكراسي ليبرال و تكيه بردموكراسي مترقي، نويسنده-28

  .2000جوالي : تاريخ طبع) روستامل

 مطبعه 1303، برهان الدين كشككي، دارالسلطنه كابل، مورخ 1303رويداد لويه جرگه -29

  . هـ ش1304سنگي، چاپ 

م د اطالعاتو -1989_1873لمي، ځ او جريدي، محمد و لي يڼپاځ و رۍدكابل نوميال-30

  .1367اوكلتور و زارت  دخپرونو رياست، دولتي مطبعه، 

ور، انتشارات كميته دولتي طبع و نشرج ا، ځان، زرين انښ دافغانستان دژورناليزم مخك-31

  .1363مطبعه دولتي،

خ و ادب افغانستان ، انجمن تاريګسير ژورناليزم در افغانستان، محمد كاظم اهن-32

ه دولتي،    .1349اكاديمي، كابل، مطبع

ر، چاپ اول، بهارګمسايل حقوق اساسي، دكتر جعفر بوشهري، نشر داد -33   .1376ست

، مديريت ګمحمد صديق فرهن. م:  تسويد قوانين، تاليف ريددكرسن، ترجمه و تلخيص-34

  .1340تدقيق و تدوين قوانين صدارت عظمي، مطبعه دولتي، كابل، 

قانونوال محمد صادق پيكار، از انتشارات قضا، :  مبادي تسويد قانون، ترجمه و نگارش-35

  .1369ارگان ستره محكمه، مطبعه دولتي، كابل،

مباني و ساختار دولت، عبدالعلي ) جلداول(افغانستان   حقوق اساسي جمهوري اسالمي-36

  .1387 تابستان چاپ اول،) ص(محمد ي، موسسه تحصيالت عالي خاتم النبيين 

  .1386 مقدمه ي علم حقوق، دكتر قدرت اهللا و احدي، نشر ميزان، چاپ دوازدهم پائيز-37

  :ها فرهنگ: ب

گنج دانش، :  ترمينولوژي حقوق، تاليف-38 دكترمحمد جعفر جعفري لنگرودي، كتابخانه 

  .1383چاپ چهاردهم، 
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حقوق و علوم سياسي تاليف دستجمعي، دانشكده ) دري( قاموس اصطالحات حقوقي -39

  .1387پوهنتون كابل، چاپ اول

  :ها  مجالت و فصلنامه-ج

  .1382 مجله مطالعات حقوقي، سال اول، شماره سوم، تابستان،-40

 –سرطان ( پوهنتون كابل، دوره دوم، سال دوم، شماره دوم ) اجتماعي علوم (  مجله -41

  .1369، )سنبله 

  .1370حقوقدانان ج، ا شماره دوم سنبله سال  مجله حقوق و زنده گي،نشريه انجمن -42

  .1370 مجله حقوق و زنده گي، شماره قوس سال-43

شماره ) ي ادبيات و علوم بشري پوهنتون كابلځنشريه دوماهه در ي پوهن(  مجله ادب -44

  . د فرانكلين دانتشاراتو موسسه، د پوهني مطبعه1349سال) 6- 5(

  .1376نبله  مجله تعاون،  شماره سوم اسد و س-45

  .1379 مجله تعاون، شماره سوم، سال هشتم، اسد و سنبله -46

  .1380 مجله امن، نشريه صلح و بازسازي امن، شماره اول، سال اول، سنبله -47

  .1353ميزان و عقرب ) 8-7( مجله قضا، شماره -48

و) 12-11( مجله قضا، شماره -49   .1381 حقوت -دل

  .1382 سرطان – جوزا) 4-3( مجله قضا، شماره -50

  .1382 ماهنامه عدالت، شماره يازدهم، سال دوم، دلو-51

  .1382 ماهنامه عدالت، شماره دوازدهم، سال دوم، حوت -52

  .1385 ميزان -44 ماهنامه عدالت، سال هشتم، شماره مسلسل -53

  .1382 فصلنامه نگاه معاصر، سال اول، شماره سوم، تابستان -54

  .1386 سال چهارم، شماره سيزدهم، بهار فصلنامه گفتمان نو،-55

  .1389 فصلنامه نبراس، سال دوم، شماره دوم، بهار-56

  

  :ها سالنامه: د

  .دولتي مطبعه) 1355-54( كال 42 هªگ د افغانستان كالني، اطالعات او كلتوروزارت، -57

  . قوس1369، داساسي قانون شورا، دولتي مطبعه، د�كالن داساسي قانون دشورا -58
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  :ها ها، اساسنامه قوانين، اصولنامه: ـه

  قانون اساسي افغانستان، شماره فوق العاده جريده رسمي، دولت انتقالي اسالمي-59

  .818 شماره مسلسل 1382 دلو سال 8وزارت عدليه، تاريخ چاپ  افغانستان،

  قانون تشكيالت و صالحيت محاكم قوه قضائيه ج، ا، ا و زارت عدليه، شماره مسلسل-60

  .1384 سال 851 جريده رسمي

 مطبعه 15/7/1355مورخ ) 347( قانون جزا، منتشره جريده رسمي، شماره مسلسل - 61

  .دولتي، كابل

ريده رسمي، شماره -62 جمادي 24مورخ ) 787(  قانون طرزنشروانفاذ اسناد تقنيني، ج

  .هـ ق1420 –االول 

وت امور قانونگذاري و تحقيقات علم-63 شماره   حقوقي، جريده  رسمي– ي اساسنامه انستيت

  .20/4/1386مورخ ) 924(

  .1384جدي 11اصول و ظايف  داخلي و لسي جرگه،دافغانستان ملي شورا، -64

  ....... اصول و ظايف داخلي مشرانو جرگه، دافغانستان ملي شورا -65

  :مجموعه مقاالت: و

ادي، انتشارات انستيتوت داكتر عبدالغفور روان فره:  مقاالت محمود طرزي، گردآورنده- 66

وند، چاپ دوم،  دپلوماسي و زارت امورخارجه ج، ا افغانستان بنگاه انتشارات و مطبعه مي

  . هـ ش1387عقرب سال 

جمعي : نگارش) جلد دوم (  مجموعه مقاالت سيمينار افغانستان و قانون اساسي آينده -67

  .1382ت، چاپ نخس از پژوهشگران، انتشارات مركزجهاني علوم اسالمي

  هاي انترنيتي  سايت: ز

ويسند گان آزاد-68    سايت انترنيتي آرمان، باشگاه ن

  .هاي پراگنده نويسنده و ساير يادداشت...... 

  

   

  
  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  جرم در موضوعه قوانينو له نظره 
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�	 �	���� B�o �		 ¶�!+ ��/ �� jA«� B�(� ���\ E(� 4�u �(=�� 4�' �
jA«� . },�*� ������ �+ $�6 	 ��C�� 4�e� �+ ����,	��!
 �](�+�c �� ������ 	 �����«/ $�6 	 �N

 v���f h� �/ .j�< },�*� �� ����� �/ ���P�1
 	 �C j-«# ���
�6 ��) �� �%N� �[K �D# ) 	
	�� ���sN h� �� $�1
 ������ ���
�6 ((� ���\ ��[%/ �� �F�����«/ $�6 	 �	 �+ ���/ jA«� B�

�< ��I!
 �� 4	��!
 ������ �/ �̄�) 	 },�*� $�6 	 �# �<� £m�� �C.  
 4�(�f ��� ��(x .j�
�� $�6 �� h f �O ]��+�c .j��KP�'�� �	���� 	 �� ��+�c �/ �F�����«/ $�6

7	 h f �O ](�+�c 7�«� �� ?%· ����� ������/ ���� 	 �C j�+.  
�P��, �� �� �����«/ $�6 �/ .j�< hFc� v�P�1
 �� �̄�) �� ����� �/ �C B	�z�/ h*� 	 �, h*� 

 �,�]6 �/ �� �̄�) �� j� 4�' �� �+���� �� t�O�� �](�+�c �C h f ��) �) �F%� .jA«� hJK $�6
jA«� B�(� ���\ ��[%/ �� .j� �� j�< h��c v�P�1
 ����(���� . �/ �F�����«/ $�6 	 �� �+�c �/

�/ �, h*� �) 4�(�f hJK $�6 .j� ���sN 4��&+ �	���� j�o ��+�c ��, 	 �C h*� 	 B	�z
jA«�.  

�F�����«/ $�6 ���,�')¸�� E(�( 7-���u h f �O ](�+�c .j��KP�'�� 	�� 	 �� ��+�c �/ .
7	.  
)j�� ( ](�+�c .j�'�� ��,P �� ��O �� ����� �	���� 	 �C h*� ��) �) .�F��	�«/ ��+�c �,�(+�[,�

� $�6 �� �O7	 �+�
�.  
)�+�����K (j	 �+�o 4�	 �/ ���
�6 �C 7	 ��*�
 �F�����«/ $�6 �,�(+�[,�:  
  

}+�}+�}+�}+� : : : :���
�6 �*(�����
�6 �*(�����
�6 �*(�����
�6 �*(��::::        
 �� �(�(� �� �+o 4](�+�c �/ .j8� ���
 �+ ��W< �� }���f ��*, v�'���� ��-
�+ �G� 	

 �� ��+�� �� j�+ ���< �� i��� �/ �G� 	 h� v�'���� j8�
�� .j�'� ��,P �� ����< �F��%�

�+�«x�K 0
 q(DG� 	 �m 	 �D# ��� �+ �D# ��D/ �+ �� j	.  
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nnnn : : : :���
�6 j	�	�������
�6 j	�	�������
�6 j	�	�������
�6 j	�	����::::        
 �O�� .7	 ��K��X ](�+�c $�6 	 v�P�1
 �� j�'� ��,P �� ���'���� �,�(�-&G� �� �F���
 ��+��
F%� .j� �� 8\� ����� ���P�1
 ��< ��	 �/ �� ����� �/ �,�� ���+�� 4�'�� �/ ���	 �%&N 	 �

��(�� �� $�/ �/ jA«� �6��
 �� ��+�c ��D+ $�1
 	 �C �sN ��) �,��.  
 �,�� ?(���	 �F�����«/ ��+�c j������ ))7	 $�6 .j� 8� ���P�1
 	 �C h f ��) �) (( �) ��*,

 4��&+ �̄�) 	 ?) ����� �� j-� o��K �+���' �� ?e� ](�+�c �C B	�z�/ h*� �̄�) 	 �, h*�
 j� �%��c v�P�1
))$�6 ((jA«� hJK . 	 ����, ��
 .�e� �/ ?(���	 	))$�6 (( �� ���N �/ �+��

jA«� hJK $�6 �C ��
�F!
 �, �,�x ��) �+ �F%� ��
�F!
 . ?) 4�e� ����� �+)) ��) $�6
 $�1
 �� j� ~0N�/ 4̄�, 	 �D# �	���
 �+ ����� 	 ���P�1
 �
� f 	 	��«) �) 	 �C 7	 h f

 �%��c �/ �C 7	 �# ��)j� ~0N�/ ����� � '� 	 	��«) 	 h f �̄�) 	 �� �N� (( 	
��W,�*� �D#���N8� �# �+ 4�,�/ $�6 	 .4��&+ ��-«# �m 	 t�O�
.  

 k8� ����� �� ������ k8� ����� �� ������ k8� ����� �� ������ k8� ����� �� ������::::        
 �,�� $�1
 .7	 �� 8� ��z� �� -�0
 	 �C 7	 h f j	��� �� j� f �, ����8� �/ ����� 	 $�6

 v�P�1
 �s'�� �/ �+�	 	 �� �< B�(���<.  
 k8� ](�+�c V ������ k8� ](�+�c V ������ k8� ](�+�c V ������ k8� ](�+�c V ������::::        

�x�K ¡f�� ��«� ����
�� 	 ��%C �O ](�+�c 	 �+����' �����(*
 ������ 	 . ������ �/ $�6 	
jA«� h��c �� qDG
 �s'�� �/ �����(*
 ��	 	 �(��� ����� },�*� . �+ �C �, �D# �����%C �+

j�� 7�«� �� ���-X�' �D# ��(���� �](�+�c .	 h f 4̄�, 	 ?, 4�	v����
 ������ 4��&+ ���P�1
  . �/
 4�, ��+�c 	  $�6 �C �,��� �< 7\�� �D# �e�
 ](�+�c �+ v���f h�))�+� *
 ((4	 4�,�/ . �Fx

 h��c .j�� ����/ �� �� ��+�c �/ �, $�1
 �C ?' 4�' w���� �+ ��3WN �� ���� 	 �� �N
jA«�.�IDG
 	 �6�	 ��«� 4�«'���� 	 ��3WN �� ���� 	 ���+� �/ .�� ¹���C �/ ��+�c 

j�+�(/�� ���	����.  
  

 k8� �3�)�� k8� �3�)�� k8� �3�)�� k8� �3�)��::::        
 �C 4	 �F���+ �����(*
 B�o �, 	 ��%C 	 �+o 4�)))4�03� ((jA«
�� .��03� �X	  �K�� ��,8� �/

 .7	 7-X ��) 	 �C 4�e� �s�� �+ �+o ��) 	 �# �) �F%� ºj	 �� ��< E,��� B�o ������ �/
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7�x�/ h f �, )?' (,�x �� �� �)?' ��( �3�)�� �/ ��+�c ��) 	 ��03� �X	 �� ��K $�6 .
j	 �+-� ���/ ����mP��.  
 k8� ��%C �O ](�+�c 	 k8� ��%C �O ](�+�c 	 k8� ��%C �O ](�+�c 	 k8� ��%C �O ](�+�c 	::::        

 ��) �+ ���� �C 7	 ��%C ��) $�6 �� �< HF��
 ��%C �O ](�+�c 	 �C 7	 �# ��) $�1

�� �/ ���1� �, $�6 	 �%&D/ h&N �����%C �C 7	 ���*
 k8� �X	 7	 �+�(+ ��,P �D# hJK �� �K
j���� ����f $�6 	 �� �����%C �X	 �C j	 �+o �� 	���� �3�)�� �X	 �F%� ºjA«�.  

 k8� ����� 	 �G� 	 k8� ����� 	 �G� 	 k8� ����� 	 �G� 	 k8� ����� 	 �G� 	::::        
 4	P . �+���' 	 .����� j��m �+ �� j� E(
¥�� �� ��+�c �/ �,�� 	���� B�c �C 7	 ���*
 k8� �X	

�� �,�(�X�� .�](, 4-�.....���� �]6 	 �� �< E( �� �D# �����F
� ¥��6� �� E( �� ��) �,�� �
j-� .jA«
�� $�6 .~��!�� �, ��F�� �D#����� ��+ �� .  

�+�� ���� ���/ 	 $�6 	�+�� ���� ���/ 	 $�6 	�+�� ���� ���/ 	 $�6 	�+�� ���� ���/ 	 $�6 	::::        
4	 ���� 4-&G� �� 4�,�/ 4](�+�c 4�, $�6 �C �-�� ���%
�/ �,�� . 	 �� �N� ̄4�, �/ $�6 �C �+�

7�x �� �N� h� �/ �C �� B�� �'��/ .jA«� hJK $�6 .Y�
�� ����%
 ��(x B���«/ �� $�6 �� 
jA«� .�8��� ���+��
 �# 4��&+ �(����m�� \ 	 H%s
 	:  

 �+�Dm j���d ���1� ��< B�AP ��� 	 �� Y�
 �/ �%,��� ���f 	 .�D
	 �D#��5· �+ $0'� 	
 �X	 ��'��� ��5· �+ $0'� 	 �C �� B�� �'��/ º	�+�	 �� �� �� �/ �, v�P�1
 �� 	�+�	 $��	

K 	 �� �< ��� h f-���«/ �, ����f 4��.  
 �%(�� �/ �¤��C 	 �� E�� �/ ²��+)Chuckchee( º� �� $�6 0X �� $�� �/ v��&' 	 �� ��

jA«� hJK $�6 ����+�c ���,P �/ �N . �¤(� 	)Fiji ( �P��, �� ��d� ��
 �� �0/ 	 ����,]6 �/
4�«� B�« < ��� �m �, �F%� .� �� $�6 . �,))��d� �0/ (( ���,� (F'� 	 �� Y�
�� ))��d� ��+ (( �/

4�«� hJK �� $�6 �K�� 4]([��� �/ �� E(C ����D/ .�Fc�/��' v�� 0� 	)Blackfoot ( 	
hJK ��� �m �, B�� 0X ���+�
 	 �,	�/ 7�o ��  B�� 0X ���+�
 	 �,	�/ 	 ��
��!
 �+�(+ ?%·

))0X (( ��))�� ((e� H��= �](�+�c 	 �C �� v��= �'�	 �/ ºhJK �� �X	 �+ 4�e� �+ ����
jA«� h�
 �� 4�, @«) �D#�,�e� . 

 º4�«� 4�N��
 �� .�< 0X �D#���-«
 �%&N �+ ��D+ j-' �%�zX �, 	 ��m � (F'� 	 ��
 7-' ��) �3���� ) )hX ��m 	 ( �, v¥��6 �Fx º�«x�K 8� ���|) 	 ��D+ ��+�c 	 � (F'� 	
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78� ���
 �+ ����� ��] � 7-� .0,� �	�/ ¥��� �� �+�c �/ �� $�6 ���� �e� ��+�c 	 �C �< 7
7	 �� ��< �, �����,�x.  

7	 7-� },�*� ���+�o ����W�
 �/ .$�6 ��(���� �,�]6���	��«) �W%�D
 	:  
7	 7�< },�*� �'�	 $�6 �� ����� �/ �]6 	 ��������� 	:  

4	�
 � , 4�	 :H6�
 �/ ����� 	 �N jA«� hJK �� $�6 h f @«).  
4	�
 � (�	 : 8� ��� 	 �C ���s
 ��� F� 	 ����� ��) 	 �N �< v�P�1
 7��«� �G� �|«)

j� 7�< ���� �D
	 �D# n�F��� �+ h*�.  
 �� �,��5 6 �
0'� �/ ���,� 	 ) v�P�1
 �� �̄�) �� ����� �/ �C B	�z�/ h*� 	 �, h*� �)
jA«� hJK $�6 .j� j�< h��c.(  

�C�	�N .�G� 7��«� v�P�1
 �# �� Q,�' �/ 4��&+ �̄�) 	 ���s
 ����� 	 �C h f ��) 
�< HF��
 .j�< h��c v�P�1
.  

 B�o 	 $�6 	 �P��, .7�< 7	 �� },�*� �D# $�6 �+ �� �f� 1
 �/ ��(���� �,�]6 	 ������ 	
jA«� ���� .4�' $�/ �/ �� ���P�1
 ��) 4�' �+�	�, �/ .  

4�,�/ 4](�+�c � ,�	 4�, $�6 �C j	 ���*
 �F�����«&�+�c ����
�� �� 7�x �� �N� �) �/ 4	 
 �� �x�K� 0
 ����f� 	 .},�*� ������ �� � '� $�6 	 �,�� 4�e� �+ ����� 	 �]6 	 �� jA«�
 �� �̄�) �F��8�6 ����� �C jA«�0�� ����� �+	�z�/ �/ h*� �̄�) �, h*� 	 $�6 �·�!+ ��+

< n�F��� ��D+ qD< B�̄�
 	 �� j� �+�(� �� $�/ �/ v�P�1
�) 	 �,�� �C �	�/ h=� �%¬�.� 
 �����-/ �,��6� ��) 	 �< H,�I� �� E,��� ����� �, �D
	 �D# n�F��� �+ ��) 	 48� �/ $�6
 ](�+�c �, }+�D
 �< 7\�� �C 7	 ����� �P��, �Fx .j� 7�< �(���N �	���� �+�c 	 �� j�<�«�

$�6 	 ���/ ���< �+ �����
 ������ 	 �� ���«/� $�6 B� f� �O7	 �� EF 
 ��I� .  
j�+ �(�8� �� �+�+�c�� ��=��f 	 j� 8� ���P�1
 	 �K�� �/ $�6 	 h f �, �C 4��&+ �		 . ��+

 	 �, ��(x �� 7	 �
�]+� ���< ��) 	 �����
�6 �+�c �/ ��*, .j	 �
� f �, ��(x �D#��=��f
, �/ j	 EF 
 .4�«'�� ��=��f �
� f �/ �C ��*
 ��/ j	 �F���+ k8� �=�IN $�6 l�N 4̄�

j� $P\ ?) B�«� �%/ �s,��< �� ��=��f ���� 	 ��.  
 �� j��*
 .j	�
 	 �� ��) �C 7	 �F���+ ������ ����W�
 	 $�6 7�< ����
�� B�o �) ³\�=�

�%N� $�� �K�� �/ ������ ������ . �%&N �/ ?' 4�' 	��
 �+ �, �) �D#��=��f ��+
��=��f ��+ �C ��(� hF< �����
�6�-3��x ���/ B�o �/ $�6 	 B8��� ��'\ 4̄�, �) 	 �D#
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 �, �
�
� hF< $�6 7-3��x 4�' ��!� �/ ��=��f �8�� ��	 	 7	 EF 
 �%
� ��+ .j	 �+-�
P���� �/ ��=��f ��	 �, 4̄�, 	 �C�	 �< r��� $�6 4�' . P���� 	 ���
�6 	 B�o �%¬� �/ �	�/ ¥���

	 ³�
�]+ �C ��< �� �(�8� �� �
� �X	 4��&+ ��*
 �*��� �%&N �/ $�6 �# �< r 6 �,�� 4�I�f 48�� ��
 �W= j-3��x 4̄�, �+ E�»� �� �I�f �) 8� ¡!� 	 4��&+ n�F��� 	 $�6 	 B�o ��/ .�< �'\��

7	 E N�� �D#.  
RRRR�I�f j��*
 V�I�f j��*
 V�I�f j��*
 V�I�f j��*
 V::::        

 	 $�6 	 �C 	�� ��) �) .��*
 ��/ .7	 �I�f j��*
 $�6 	 .�F� �� �(� n�F��� 	 $�6 	
 �I� n�F��� �/ �� j�P�� �� E)u h&N �/ 4	��� �� �I� h&N 4��&+ n�F��� 	 $�6 	 7-
�+ j�+

 ��(
P 4��&+ �+�� ����
�� 	 ��=��f ���� 	 4�' �G�� �� �F� j�< h��c �FD
 �+ ��FD

jA�(�*� 4�' E�»� j��*
 �/ $�6 	 ��) �C j������ . ��) B�c ��«'� ���' 	 $�6 	 �K�� ��/

]6(°�, j	�� �C v� �� H+�� �/ �G�� 	 ���(% f �,��6� 	 �¼�m �
�
� v��= �,�� �K�� 4](, �+o 
 �/ $�6 	 �� �(� �/ .j	 �� h<�	 �/ ��«'� ���' 	 4�' ?( I� �/ 	�� �, �+o 	 �C �< �%/

���(�*� ����� �I�f j��*
 . 	 ���-X�' �, $�6 B�o �) 	 ²�< ��-
�+ �C 7	�	 �Fc ?5

 +�f �C 4��&+ ��«� h1�
 �/ �I�f j��*
 	 ���' j-
�+ �/ .�
�
� v��= �,�m ³��
�f �� ³�

 4	 ��(
P �%=� 4��&+ ��«'� ���' �, h(/ 	 ���
�6 ��) 	 �� r��� �/ �C .7	 ���8� ���/ �+�+
 $�6 E)u �� �F� HF��
 �+� ��� 	 $�6 	 E�»� �X	 �#�� �� j�+ �I� n�F��� 	 ��) 	 	�� �C

��=��f ���� 	 �G� 	��� ��7	 �W��
 ���  . �,� �C 4	 �	 �N�
 �D# ����f �+ �(�� �		 �N
 �7	 ²�< �%=� 4��&+ ����K�# 	 $�6 	 �����
�6 �+�c �/ �I�f �X	" h� �� $�6 �¼�]6 �/ 

 4��&+ �+����� 	 �(+�̄�
 �,�]6 	 �N8� �+ HF��
 	 �(I�� �,�]6 �, �I� ���
�1
 �, �(� 48���
7	 �
�]+�".  

 ?%�
 �C �# ��) �/ �C�	�N .j	 �
�]+� B����� �(+�̄�
 �,�]6 	 �� $�6 7�< ����
�� �/ j	
 �/ �, �o �D#���
�6 �+ �C �+� 7	 �� ��s�
 j� �
�]+� ���< �(� 48���	 �����
�6 �+�c
 �5� �D# B� < �+ ���
�6 � f 	 ���	���
 ��(x �/ �� jA«%(/ �� 4�' �I� �� �	��� ���
�1


j	.  
�̄�
 �,�]6 	 ³�� O �+��f �,�]6 �� 7	 $]%��
 ��[%/ ���d 	 �(ID< 	 $�1
 	 P���� �(+

 ���P�� �/ ��%C ���
�1
 	 ��) 	 ���N8� ����� j-3��x $�1
 	 �� v�(=�IN j	�� �C j8��X
 �+�� �ID< 	 �# .�x�K� 8� $�/ 	 4�' ��	 �/ 4��&+ �%��c 	 ��](
 �� B�o 	 ���P�1
 	 ��
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/ �(+�̄�
 �,�]6 �� �(=�IN 	 �C 	���� ��) �� �%,�/ �/ .�< B�(�� �� $�/ �/ �K�� 4-&G� �
 �+ �� ���(=�IN j	�� 	 �C ��
�<�
 �, ��(��(+ ��) �, �x�� ���\ �]«X� �� 4���� �� ���6�
 �D#���P�1
 �+ �%
� ��+ �C jA«� B���«/ B�̄�
 �(X ���N �/ rO� ����� �-3��x 	 4�e� �,�]6

j	 ~�*
.  
9999�I�f j	�
 V�I�f j	�
 V�I�f j	�
 V�I�f j	�
 V::::        
+ �� ½�' �+  �+o �, qD< 	 .7	 $]%��
 ��«'� 	 �� h*� $�6 7�< r��� �, 	 �C �,�x �
�� �

 �F,]� �� j	�
 	 $�6 	 �%&N B�� ���/ w\ ���(% f ���
�1
 �/ .��'��� ���«� �+ �D#�FW�
 ��� ( I� �� �G�� �%&N 	 ��'��� �D# ���(� ?( I� �+ �+o �, 	�� �� r��� �/ .7	 ���I
 �I�f

/ ���
�6 �-3��x � f 	 �X	 �C jA«%
�< �F/�I�f j	�
 �X� ) �C j�� $���� �+�'� ���' �
4	 ��*
.  

 �C ���m�/ ��) .�< �%/ �¼�m �I�f j	�
 ³�
�]+ .4��&+ P���� 	 $�6 �, 	 4�' ��*
 �*��� �/
,��� �,�� �� n��x �/ �7	 �	�= �����
�6 �+�c �/ E�»� j	�
 $�6 	 �C 4	 �	 jA«� ��s
 �

 	 �C 7	 �� �N�� �/ ���
�6 ��) 	 ³�
� f �� 4�f��+� �%f �C ~0N�� �I�f j��*
 	 �C
 	 �� j�+ �� ���I
 48� ��/ �%F) �/ �I�f j	�
 	 $�6 	 7	 7�x�, 4�' �(� �� �I� �+ ���N
 	 �
�
� v��= ³��5' �, ³�� f �C $�6 ��) �C �+� 7	 �� 0
 B�%� �� B�+ �(� �� �I�

 E�»� j	�
7	 �F���+.  
" 	��� ���� �/ qD< 	 �C 7	 ��O �� ��,P ��) h� i��� $�6 ���
 	 .4�e� �+ �I�f j	�
 	 

j� 8� H(�*� �+�f 	 �N j� �� 7�x�, 4�' �����,P �+ $�6 �,�]6 �%� �C�	 B�� �� j	 j�< .
B�«x�K �,�x �� .h � �%'� P�1
 �(X 	 ³0�
 ...�' �����,P 	 �� h� 7	 EF 
 ��+ 4�' �� ��(C

7�,�< B���«/ 8� H(�*� 	 �� 7�< hJK $�6 .4�e� �+ ���8�6 ����� �,�]6 	 �N .j�."   
SSSS�I�f ������ V�I�f ������ V�I�f ������ V�I�f ������ V::::        

 i����/ B�o 	 ���-X�' 	 �C 7	 �I�f ������ E�»� ?«,�	 �D#��=��f ���K ��	 �+ $�6 	
��� 	 4�' $�/ �/ �� ��](
 �6�	 	 n�F��� 	 $�6 	 �+o 4�, �, 	�� .�
�
 v��= i����/ ��

jA«� v�P�1
.  
 4�' h
¥�� �� �F� A+ �/ �7	 �	�= �����
�6 �+�c �/ �I�f �X	 �,� �C �x�� �� E)u  ���m�/ �X	
  4�'�� ³��5' �, ³�� f �C �����
�6 ��) �+�c �/ �< 7��«� �I�f ������ �C �A«'� �� �%,�/ �	

j�+� ���I
 jA«�.  



 

  
 

 

131131131131        

 

ه 
ر
ظ
ه ن
و ل
ين
وان
ه ق
وع
ض
مو
ر 
 د
م
ر
ج

 

"����� 	 �� �K�� ��(�	 �/ ���
�6 �,�]6  �, �) �� jA«� h��c �s'�� �/ E��
 	 B�o �/ �	��
 �
j�+ ����� l�ID
 h&N ����x . �+ E�
 4̄�, 	 �D#�����
 �-3��x ������ �+ $�6 �,�]6 �	�/ ¥���

7	 v���f �D#�+����."  
���)�&���� �+ �F+ ��(x �D# )���K ( �� ��) �� j	 h,�� ?) �� �I�f $��%# 4��&+ $�6 	

��*, .7	 �(f��G
j� ?) t��G
 �(X �,�� 4�«'�� ��=��f �,�	 ����/ �/ $�6 . 



  

 

132132132132        

 

ه 
بل
سن

13
90

 
« 

ل 
س
سل
 م
ره
ما
ش
  

10
3

  

  
�'�5� �N¥�
 	�'�5� �N¥�
 	�'�5� �N¥�
 	�'�5� �N¥�
 	::::    

 ���5� V 48��d 	 �f�1< �%f . �����«/ $�6 .j�e� VRS:a  
 ���5� 	 V }(+¥�� ���	 ��
P ��� ����	 	 .4	 �< �# �����«/ $�6 .7	 �# $�1
 V

����)�/RS:R   
 �O� ����	 	 V ��(
P ����� 	 �]6 �
� f 	 V }(+¥�� �5����RS:L  

 �*��= ],��/ V ���� �]6 �
� f 	 VRS:9  
 ���(�
�< ��<�) ����	 V ���� �]6 �
� f VRS:a  

 V ����� �]6 	 ��������� 	 VRSTT





  
 

  هاي دولتي معرفي وضعيت جندر در نهاد

  

هاي دولتي به روز سه شنبه مورخ  محفلي پيرامون معرفي وضعيت جندر در نهاد

هاي جامعه  ها، نهاد در وزارت عدليه برگزار شد، درين محفل نمايندگان وزارت 22/6/1390

مدني، كميسيون مستقل حقوق بشر، كميسيون مستقل اصالحات اداري و تعداد از 

  .هاي خارجي شركت نموده بودند نمايندگان دونر

موضوع هاشمزي معين مسلكي وزارت عدليه در رابطه به  ابتدا قانونپوه داكتر محمد قاسم

جندر و تساوي حقوق مردان و زنان صحبت نموده ياد آور شد كه وزارت امور زنان منحيث 

ميباشد كه در همه وزارت ها واحد جندر را ايجاد نموده كه در يك  يك محور براي جندر 

ها عمالً فعاليت دارند و دريك تعداد شان بنابه مشكالت اين واحد ايجاد نشده  تعداد از وزارت

هاي شانرا به وزارت امور زنان معرفي نموده اند و ما بايد تالش نمايم و با سستم  ايندهبلكه نم

  . جندر خود را عيار سازيم تا اين واحد را در اداراتي دولتي به شكل عملي اش تطبيق نايم
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بعداً سيده مژگان مصطفوي معين مسلكي وزارت امور زنان در رابطه به ايجاد واحد نظارت و 

هاي زيربط صحبت نموده اضافه كرد   تهيه گزارشات از ساحه تطبيق جندر در ارگانارزيابي و

كه وزارت امور زنان در سال گذشته تالش كرد تا اينكه واحدي را براي نظارت و ارزيابي 

ايجاد نمود، تا تمام گزارشات بشكل سيستماتيك بررسي گردند كه پيش از اين چنين كاري 

زنان در رابطه به تطبيق واحد جندر هميشه با شما همكار هست وجود نداشت و وزارت امور 

ه بلكه به جامعه و مسله جندر يك مسله مشترك مي باشد، تنها مربوط ادارات دولتي ن

  . المللي نيز ارتباط ميگيرد بين

در اخيرآقاي فيض رئيس واحد حمايت از حقوق بشر وزارت عدليه در رابطه به ارزيابي 

موده افزود كه پيشنهاد ما به وزارت امور زنان اين است كه شبكه اي وضعيت جندر صحبت ن

را ايجاد نمايند تا اينكه مردم بتوانند از طريق اين شبكه آگاهي كامل حاصل نمايند و ديگر 

اينكه نظريات را با همه شريك ساخته اصالحات چشم گيري در ساحه جندرسازي ايجاد 

ها را كه واحد جندر در آن  تعيين گردد تا تمام ارگاننمايم و يك هيئت از وزارت امور زنان

فعاليت دارند تحت نظارت قرار داده، خواهان گزارش گردد و عوامل كه مانع پيشرفت جندر 

  . شده رديابي گرديده و راه حل برايش پيدا نمايند
    

   


