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 . در محیط ورد تایپ یا با خط کامالً خوانا نوشته شود مقاله .1
 . نباشدA4 صفحه تایپ شده 25 از تر بیش صفحه و 10 ارسالی کمتر از  مقاله .2
تایپ شده آن، در صورت امکان، براي درج در مجله مراه با فایل ه هاصل مقال .3

 .فرستاده شود نه کپی آن
چکیده . مقاله باید داراي چکیده، واژگان کلیدي و نتیجه گیري نهایی باشد .4

 .اي نوشته شود که محتواي مقاله را به اختصار بیان کند باید به گونه
لیدي بین سه تا و واژگان ک)  کلمه150حداکثر (چکیده فارسی یا پشتوي مقاله  .5

 .هفت واژه در اول مقاله آورده شود
 :شود توضیحات و ارجاع به منابع در پایان مقاله به قرار ذیل آورده  .6
 نام کتاب، نام مترجم، نوبت نویسندگان،/ نام و نام خانوادگی نویسنده: کتاب 

 .محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار و شماره صفحهچاپ، 
 نام نشریه، »عنوان مقاله در داخل گیومه«دگی نویسنده، نام و نام خانوا: مقاله ،

 .سال، تاریخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه/ دوره
 از سایت( تاریخ دریافت مطلب(نام و نام خانوادگی نویسنده، : سایت انترنتی( ،

، نام سایت انترنتی و باالخره آدرس کامل سند »عنوان مطلب در داخل گیومه«
 .در سایت مزبور

  هرگاه به منبعی اشاره شود که قبالً معرفی شده و تفاوتی حتا در صفحه مورد
 .شود آورده ) Ibidیا در انگلیسی (» همان«استفاده نداشته باشد، کلمه 

  در (» پیشین«در صورتی که صفحۀ مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ کلمه
 .شود و صفحه مورد استفاده آورده ) op.cetانگلیسی 

هاي خارجی و اصطالحات مورد استفاده در نوشته در پایین  ل التین ناممعاد .7
  .صفحه آورده شود

 .هر گاه مقاله ارسالی ترجمه باشد، نام نویسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8
اش را، همراه با نشانی دسترسی به  نویسنده باید نام کامل، عنوان یا رتبه علمی .9

 . میل و غیره را با مقاله بفرستدوي، مثل شماره تلفن و یا آدرس ای
 .  آزاد است مجله در ویرایش مقاله .10
 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمی .11
 . انترنتی دیگري نشر شده باشد  یا سایت  ارسالی نباید قبالً در مجله مقاله .12
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  درطالق قضاییتشریفات  
   نظام حقوقی افغانستان

 
  حمد تقی مناقبیم

  

  طرح بحث
کلی، موجبات طالق قضایی طبق قوانین نافذه کشور، به صورت

الخبر، طالق به خاطر عجز   طالق زوجه غایب مفقود:تحت چهار عنوان
 خاطر عسروحرج زوجه و طالق بهیا امتناع از انفاق، طالق قضایی به
، )غیر از ترك انفاق(ظایف زوجیت جهت امتناع زوج از انجام سایر و

در این نوشته، تشریفات طالق قضایی، سیر . بندي است قابل دسته
مراحل اجراي حکم آن در نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار 

 این قلم بر آن است که مباحث گسترده فقهی و .خواهد گرفت
هاي دیگر به صورت حقوقی در مورد طالق قضایی را در نوشته

صورت اختصار تنها به جا به  در این وار ارایه کند، از این رو،لسلهس
بررسی تشریفات طالق قضایی یا تفریق در نظام حقوقی افغانستان 

  .شودبسنده می
  

  تشریفات طالق قضایی زوجه غایب مفقودالخبر - 1
ت، بعد از غیب. رودگاه شخصی به جهاتی از اقامتگاه خویش خارج گردیده و به مسافرت می

حالت اگر خبر مرگ در این. شودالخبر نامیده می اگر هیچ خبري از وي نباشد، او غایب مفقود
، برسد، آثار مرگ بر امور حقوقی وي جاري خواهد )از سوي قاضی(طبیعی یا حکمی وي 

اگر حیات غایب . دارد می شد؛ از جمله اموال وي بین ورثه تقسیم و زوجۀ وي عده وفات نگه 
تنها براي اداره اموال او امین . ، حقوق مالی و رابطه زوجیت وي معلوم استمعلوم باشد
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گردد؛ البته تواند خواستار طالق قضاییخاطر غیبت زوج نمیزوجه تنها به. 1گردد تعیین می
  . تواند تحت عنوان عسر وحرج وغیره در صورت اثبات موضوع، تقاضاي طالق نمایدمی

معلوم باقی بماند، چنین شخصی را قانون  هم چنان نااگر وضعیت مرگ و زندگی غایب 
و قانون مدنی افغانستان غایب مفقود » غایب مفقودالخبر«تشیع افغانستان شخصیه اهلاحوال

شود و در چنین موردي، به جهت استصحاب حالت حیات، وي زنده فرض می. نامیده است
بنابراین، رابطه . گردد جاري میآثار و احکام حقوقی فرد زنده در امور مالی و زوجیت وي

-زوجه غایب با استفاده از یکی از دو طریق می. مانداش برقرار باقی میزوجیت غایب با زوجه
  :تواند خود را مطلقه سازد

که زوجه در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگري از زوج وکالت در طالق گرفته نخست آن
. ت که بخواهد، خود را به وکالت از زوج مطلقه سازدتواند هر وقصورت، وي میدر این. باشد

زوجه «: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می140در این رابطه بند سوم از ماده
  .2»...تواند با داشتن وکالت در طالق از طرف زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه نمایدمی

 موضوع حنفی، فقه در. ذیرفته است قانون مدنی افغانستان نیز تفویض طالق به زوجه را پ
  :است پذیر امکان صورت دو به طالق در زوجه وکالت

 که کند شرط ازدواج عقد ضمن در زوجه وکالت، ذکر بدون و عادي صورت به کهاین یکی 
  . باشد خودش دست به طالق اختیار

  زوج:ستا آورده چنین حنفی معاصر فقیهان و حقوقدانان از االبیانی زید را دوم شیوه 
 یا و است بیگانه یا دیگري، آن. دهد قرار نایب را دیگري یا کند واقع طالق را خود تواندمی

. »تفویض «باشد، زوجه اگر و شودمی نامیده »وکالت «نیابت، این باشد، بیگانه اگر. او زوجه
 بین فرق است این. است خود براي عامل زوجه و دیگري براي عامل بیگانه شخص زیرا
 چه و توکیل مجلس در چه کند، تولیت خود موکل جانب از تواندمی وکیل. توکیل و یضتفو
 غیر حق وکالت به که آن مگر کند؛ عزل بخواهد وقت هر را وکیل تواندمی موکل و آن از بعد

  . 3باشد مجلس در مباشر باید البد که تفویض خالف به باشد، گرفته تعلق

                                                 
 .10 و 9 به بعد و قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مواد 323 قانون مدنی افغانستان ماده - 1
 .140 ماده3 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان بند - 2
 قاهره و -،دارالسالم للطباعۀ والنشر2 قدري باشا، محمد، االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه، و شرحه لمحمد زید االبیانی،ج- 3

 .637-8م، صص2006االسکندریه، الطبعۀ االولی
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اش را توسط تواند زوجهزوج می«: داردرد چنین مقرر می قانون مدنی افغانستان در این مو
  .4»خود زوجه تفویض نمایدکه صالحیت طالق را بهوکیل قانونی طالق دهد یا این

. طریق دوم، براي طالق زوجه غایب مفقود آن است که وي موضوع را به قاضی ارجاع دهد
و قانون مدنی به تناسب در این صورت میان قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان 

اختالف آراء میان فقه امامیه و فقه مالکی که مصدر اصلی این حکم در قانون مدنی 
  . 5افغانستان است، تفاوت وجود دارد

قانون احوال شخصیه اهل تشیع، در صورت ارجاع موضوع از سوي زوجه غایب پس از چهار 
-جازه طالق قضایی او را میو جوي زوج و پیدا نشدن وي، به حاکم ا سال فحص و جست

. 7که طبق قانون مدنی افغانستان این مدت به سه سال بسنده شده استدر حالی. 6دهد
جا دو خاطر غیاب زوج را از فقه مالکی گرفته اند و در آنقانونگذاران حنفی اصل تفریق به

 قضایی یکی گذشت یک سال از غیبت را براي جواز طالق. دیدگاه در این مورد وجود دارد
. 8داند و قول دوم گذشت سه سال را شرط اجراي طالق قضایی برشمرده استکافی می

  .گذار حنفی افغانستان دیدگاه دوم را پذیرفته استقانون
صورت خواهد بود که اگر زوج غایب این هر روي، مقدمات طالق قضایی زوجه غایب، به به

 نفقه زوجه وي را تأمین کند، زوجه مکلف مفقودالخبرگردید و مالی داشت، یا ولی داشت که
اگر زوج مالی نداشت و یا کسی نبود که . است تا معلوم شدن وضعیت زوج صبر پیشه نماید

نفقه وي را تقبل کند، در این صورت اگر بازهم صبر کرد که مشکلی نیست؛ ولی اگر دچار 
  . الق قضایی نمایدتواند به حاکم مراجعه و تقاضاي طسختی شد و یا صبر نتوانست، می

کند و در مدت تعیین میال اهل تشیع، قاضی براي او چهار سطبق قانون احوال شخصیه 
. پردازدو جو از حال غایب می که الزم بداند به فحص و جستاین مدت، خود به هر طریقی

دهد؛ البته اگر پس از گذشت چهار سال خبري از زوج یافت نشد، حاکم زوجه را طالق می
 اگر خبري از حیات ا از فقیهان امامیه براین باورند که پس از گذشت چهار سال حتبرخی

                                                 
 .142 قانون مدنی افغانستان، ماده - 4
در این باره در نوشته . مدنی و احوال شخصیه مصر، برگرفته از فقه مالکی استاین حکم در قانون مدنی افغانستان به تبع قانون - 5

 - االمام ابوزهره، محمد، االحوال الشخصیۀ، نشر دارالفکر العربی،« و نیز رك به . هاي بعدي به اندازه کافی سخن گفته خواهد شد
 .م2005 قاهره، -مدینۀ نصر

  .20ماده قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، - 6
 .194 قانون مدنی افغانستان، ماده - 7
 .367 ابوزهره، محمد، االحوال الشخصیه، ص- 8
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 157 طبق بند نخست از ماده.9طالق دهد تواند زوجه غایب راغایب برسد، بازهم حاکم می
قانون احوال شخصیه اهل تشیع و مطابق با دیدگاه مشهور فقه امامیه، عده زوجه مطلقه 

 قانون 21این طالق، طبق ماده . ات یعنی گذشت چهار ماه استالخبر، عده وف غایب مفقود
تواند باهمان عقد نخستین، به زوجه مزبور، رجعی است، اگر زوج در ایام عده بازگردد، می

 قانون احوال شخصیه مزبور، درهرحال چه طی 20طبق بند دوم ماده . خویش رجوع نماید
  .قه زوجه برعهده زوج غایب است چه در ایام عده، نف،و جو چهار سال صبر و جست

تواند که غیبت طبق قانون مدنی افغانستان، زوجه در صورتی از حاکم تقاضاي طالق می
در ثانی زوجه باید از غیبت زوج متضرر . نباشد... زوج از روي عذر معقول مانند تجارت و

در . 10وداگر ضرر وجود داشت تفریق امکان دارد حتا اگر نفقه زوجه نیز تأمین ش. شود
نگاري یا ارتباط با زوج وجود داشته  صورت تقاضاي تفریق از سوي زوجه، اگر امکان نامه

خواهد که یا زوجه را به کند و از وي میباشد، محکمه، موضوع طالق را به زوج اعالم می
اگر زوج بدون عذر معقول باوجود . محل سکونت خود منتقل سازد و یا خود به خانه بازگردد

چنان به غیبت خود ادامه دهد و یا امکان وصول نامه به وي نباشد،   نامه محکمه، همدریافت
 قانون مدنی افغانستان، این 197طبق ماده . 11نمایدمحکمه به تفریق بین زوجین حکم می

تواند قبل از ختم ایام عده، به زوجه خویش تفریق در حکم طالق رجعی است و زوج می
  .رجوع کند

 در ضمن بحث از وضعیت طالق زوجه غایب قابل بررسی است، طالق موضوع دیگري که
 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، هرگاه 141طبق بند سوم از ماده . باشدزوجه محبوس می

زوج به حبس قطعی ده ساله محکوم شود و پنج سال از مدت حبس او بگذرد، در صورت 
محکمه بر اساس . اضاي طالق نمایدتواند از محکمه تقامتناع زوج از طالق، زوجه وي می

 قانون احوال شخصیه و احراز عسرو حرج زوجه از ناحیه حبس 141فقره سوم از بند سه ماده
  .زوج، زوجه را طالق دهد

 قانون مدنی افغانستان نیز عین حکم فوق را در مورد زوجه محبوس مقرر داشته 196ماده 
بدین صورت . بوس را رجعی شمرده است نوع طالق زوجه غایب و یا مح197در ماده . است

                                                 
نقل کرده از آل . پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسالمی رضوي مشهد...  حمد اللهی، عارف، طالق حاکم- 9

 .80شبیرخاقانی، ص
 .194 قانون مدنی افغانستان، ماده- 10
 .عین همین حکم را بیان کرده است13 در ماده 1929قانون احوال شخصیه مصر مصوب . 195ن، ماده هما- 11
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توانند قبل از انقضاي عده زوجه که اگر غایب پیدا شود و یا محبوس از زندان رها گردد، می
  . خویش، باهمان عقد سابق رجوع نمایند؛ رجوع محبوس در هنگام حبس پذیرفته نیست

 ساکت  قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد ماهیت طالق زوجه محبوس141ماده 
 همین قانون و اصل رجعی بودن طالق، اگر از 21رسد طبق عمومیت ماده به نظر می. است

  .تواند در ایام عده به زوجه خویش رجوع نمایدحبس رهایی یابد می

   تشریفات طالق قضایی در عجز و امتناع از انفاق -2
شامل طبق تعریف قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، نفقه 

که انسان متعارف به آن ضرورت دارد، مانند خوراك، هاي متعارف زندگی استنیازمندي
در میزان نفقه، از معیار اصلی، وضعیت اقتصادي زوج . 12پوشاك، مسکن، تداوي و امثال آن

اگر وضعیت مالی زوج خوب باشد، وي باید مطابق با آن زوجه خویش را نفقه دهد و . است
  .13جبور است نفقه حد اقلی را تأمین نمایداگر فقیر باشد، م

نفقه زوجه مطابق با توان مالی «:  قانون مدنی افغانستان در این مورد مقرر داشته است
  .  14»که نفقه از حد اقل کفاف زوجه کمتر نباشدگردد، مشروط بر اینزوج تأمین می

براثر مریضی یا مثال اگر زوجه . در ضمن، شرایط و وضعیت زوجه نیز باید رعایت شود
کار را تقاضا نماید، زوج عارضه دیگر نیاز به خادم دارد یا وضعیت خانوادگی او داشتن خدمت

  .مکلف است که نیازهاي او را در نفقه لحاظ کند
. یکی وقوع عقد نکاح صحیح دایم: گرددنفقه زوجه باتحقق دو شرط بر زوج واجب می

قد موقت باشد و یا شرایط صحت عقد تحقق بنابراین، اگر زوجه طبق مذهب امامیه درع
همین طور است در مورد وطی به شبهه که . شودنیافته و عقد باطل باشد، نفقه واجب نمی

  . قبال مورد بررسی قرار گرفت
قانون مدنی افغانستان . شرط دوم، آمادگی زوجه براي تمکین و حضور در منزل زوج است

گردد، گرچه د نکاح صحیح و نافذ نفقه برزوج الزم میباعق) 1(«: داردمورد مقرر میدر این
اگر زوجه از رفتن به مسکن زوج بدون حق . زوجه در مسکن اقاربش رهایش داشته باشد

زوجه وقتی حق دارد از رفتن به مسکن زوج ) 2. (گرددامتناع ورزد، نفقه وي برزوج الزم نمی

                                                 
 .161 و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ماده118 قانون مدنی افغانستان، ماده- 12
  .118 قانون مدنی افغانستان، ماده- 13
 .123 قانون مدنی همان، ماده- 14
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 این قانون  از طرف زوج تهیه نشده 116 و 115امتناع ورزد که مسکن مناسب مطابق به ماده
  . 15»و یا مهر معجل وي تأدیه نگردیده باشد

 قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز نفقه زوجه را در صورت وقوع عقد نکاح 162ماده
  .صحیح دایم و آمادگی زوجه براي رفتن به منزل زوج الزم دانسته است

تواند مسکن مناسب براي زوجه تهیه طبق این دو ماده از این دو قانون، اگر زوج خود ن
نماید و یا نتواند مهر معجل وي را در صورت مطالبه، بپردازد، حتا اگر زوجه به منزل وي 

  .16ساکن نباشد و یا تمکین ننماید، باز هم مستحق نفقه است
اگر زوج نفقه زوجه را تأمین ننماید، طبق قانون احوال شخصیه اهل تشیع، چه زوج معسر 

 در عین داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه استنکاف کند، در هر دو صورت، باشد و چه
قاضی مکلف است زوج را وادار به . تواند صبر کند و یا به محکمه شکایت نمایدزوجه می

اگر زوج از انجام هردو سرباز زد و امکان الزام وي نیز وجود . تأمین نفقه یا طالق زوجه نماید
  .دهد را طالق قضایی مینداشت، حاکم زوجه او

تواند زوجه می) 1(«: باره چنین مقرر داشته است قانون احوال شخصیه اهل تشیع در این
به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج، به محکمه شکایت کند، محکمه زوج را مخیر بین انفاق 

-درصورتی که زوج تمرد کند، محکمه حکم به طالق را صادر می. نمایدیا طالق می
  .17»...ایدنم

قانون مدنی افغانستان همانند قوانین احوال شخصیه مصر، سوریه و اردن در مورد عدم 
در مورد عجز از تأمین . انفاق، بین عجز زوج از تأمین نفقه و امتناع وي تفکیک قایل شده اند

اگر در این مدت نتوانست نفقه . نفقه، براي او مهلت حد اکثر سه ماهه در نظرگرفته است
اش استنکاف نماید و زوجه ه را تأمین کند و یا در عین داشتن مال از دادن نفقه زوجهزوج

قانون مدنی . نمایدخویش را طالق نیز ندهد، محکمه خود اقدام به طالق قضایی یا تفریق می
که ظاهرا مالک دارایی هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حالی«: داردافغانستان مقرر می

و .  18»تواند مطالبه تفریق نماید و عجز وي از اداي نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه مینبوده
هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه «نیز 

                                                 
 .117 قانون مدنی افغانستان، ماده- 15
  .106 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، بند دوم ماده- 16
 همین حکم را با عبارت متفاوت آورده 1129قانون مدنی ایران نیز در ماده. 1 بند141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ماده - 17

 .است
 .191 قانون مدنی افغانستان، ماده- 18
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که بازهم به اداي نفقه قادر نشود، محکمه به در صورتی. دهدتجاوز نکند، به وي مهلت می
  .19»نمایدین زوجین حکم میتفریق ب

آور شد که ظاهرا مراد از نفقه موجب طالق قضایی، نفقه حال حاضر و آینده است،  باید یاد
زیرا نفقه گذشته حکم دین را دارد و عنوان دین موجب سختی زندگی براي . نه نفقه گذشته

ق قضایی سبب مشروعیت طال. شود که به واسطه آن بتواند تقاضاي طالق نمایدزوجه نمی
این دلیل در مورد . در عجز یا امتناع از انفاق، دشواري تداوم زندگی روز مره براي زوجه است

نفقه گذشته که پرداخت نشده، موضوعیت ندارد؛ بنابراین، منظور از نفقه، نفقه حاضر و آینده 
  .است

  زوجه و امتناع زوج از وظایف زوجیت عسر و حرجدر قضایی طالق -3
که عمدتا ناظر ) غیر از انفاق(و حرج زوجه و امتناع زوج از وظایف زوجیت در مورد عسر 

به ترك همخوابگی با همسر و سوء معاشرت با وي است، نگاه قانون مدنی و قانون احوال 
  .  استکهم نزدیشخصیه اهل تشیع، به

اي که سازي عسر و حرج و یا امتناع از وظایف زوجیت به اندازه ترین عامل براي بسترعمده
بدین . و اختالف بین زوجین است» شقاق«و » ضرر«موجب طالق قضایی گردد، همانا 

. شودصورت که گاه بین زوجین در غیر مورد نفقه و مفقود شدن زوج، اختالف واقع می
هاي شدید روانی گردد که در اختالفات ممکن است موجب درگیري فزیکی یا گرفتاري

در این مورد، در گذشته . و عمدتا حقوق زوجه تضییع شودفرجام آن، حقوق یکی از طرفین 
  . به اندازه کافی بحث صورت گرفته است

رفت از این مشکالت در  هاي براي برونحل قوانین افغانستان به تبعیت از فقه اسالمی، راه
نظر گرفته است که اگر امکان اصالح وجود داشته باشد، به صورت حتم در طی این مراحل، 

اگر . شودهاي ناشی از اختالفات میق و مداراي زندگی خانوادگی و ترمیم خرابیموجب رف
ماند که یا به صورت طبیعی قابل ترمیم نباشد، در آن صورت هیچ راهی جز طالق باقی نمی

شود و یا در صورت امتناع و استنکاف وي و دوام حرج وضرر براي به دست زوج واقع می
  .گردداضی واقع میزوجه، از سوي حاکم شرع یا ق

در صورت بروز هریک از موجبات طالق قضایی غیر از فقدان زوج و یا عدم انفاق، قانون 
احوال شخصیه اهل تشیع و قانون مدنی افغانستان، ارجاع حل اختالف زوجین را به حکمیت، 

                                                 
 .192 همان، ماده- 19
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تنها در صورتی الزم دانسته است که زوجه بعد از درخواست طالق از محکمه، ضرر و حرج 
رد ادعاي خویش را ثابت نتواند؛ البته در صورتی که زوجه ضرر و حرج از سوي زوج را مو

برخویش ثابت نیز بتواند، بازهم وظیفه اولیه محکمه ایجاد صلح و ترمیم روابط خانوادگی 
 قانون مدنی به صراحت مطرح شده چنان که در ذیل 184این امر در ماده . زوجین است

یه اهل تشیع افغانستان به صورت کلی آمده که شامل این مورد  قانون احوال شخص141ماده
  .شودنیز می

 بنابراین، در صورت بروز موجبات فوق براي طالق قضایی و ارجاع موضوع از سوي زوجه 
در . تواند زوج را مجبور به طالق نمایدبه محکمه، اگر ادعاي وي ثابت شد، محکمه می

اگر ادعاي . مه خود اقدام به طالق زوجه خواهد کردصورت عدم امکان اجبار به طالق، محک
زوجه ثابت نشد و موجبات شقاق وجود داشت، محکمه مکلف به ارجاع موضوع به داوري یا 

رو، در این در مباحث گذشته، در مورد حکمیت بحثی به میان نیامد، از این. حکمیت است
  . جا به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد

شخصیه اهل تشیع در مورد تشریفات طالق قضایی به خاطر عسر وحرج قانون احوال 
  :زوجه و ارجاع موضوع به حکمیت مقرر داشته است

هرگاه دوام زوجیت موجب ضرر یا عسر وحرج غیر قابل تحمل بر زوجه شود، او ) 2( «
 چه ضرر یا عسر وحرج مذکور در چنان. تواند  به محکمه مراجعه و تقاضاي طالق نماید می

نماید و هرگاه اجبار میسر نباشد، محکمه ثابت شود، محکمه زوج را مجبور به طالق می
  . شودزوجه به اذن قاضی طالق داده می

 این ماده عبارت از وضعیتی است که از طرف زوج 2ضرر یا عسروحرج مندرج در فقره ) 3(
حمل آن مشکل باشد و ایجاد گردیده و ادامه زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و ت

  :گرددموارد ذیل در صورت احراز توسط محکمه از جمله مصادیق عسر وحرج محسوب می
  . ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حد اقل به مدت بیش از یک سال بدون عذرموجه- 1
  . اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند- 2
وج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن که درهنگام  محکومیت ز- 3

  . بها را سپري نموده باشد تقاضاي طالق پنج سال از مدت محکوم
 لت و کوب یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل - 4

  .نباشد
  . دگی مشترك را مختل نماید ابتالي زوج به امراض صعب العالج روانی یا ساري که زن- 5
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را از ) داور(در صورت تقاضاي طالق از طرف زوج یا زوجه، محکمه در ابتدا دو حکم) 4(
  .20»نمایدها به منظور مصالحه انتخاب میبین اقارب آن

ها نپرداخته قانون احوال شخصیه اهل تشیع، بیش از این در مورد حکمین و شرایط آن
م از ماده دوم این قانون به فقه امامیه ارجاع شده است؛ اما است و موضوع براساس بند سو

تري هاي حکمین به صورت گستردهقانون مدنی افغانستان، در مورد شرایط و کیفیت فعالیت
هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصالح بین زوجین ) 1 (-184ماده«: بحث کرده است

  . نمایدصورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می
  .»تفریق، حکم یک طالق باین را دارد) 2(

  هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده زوجه با ادعاي خود اصرار داشته باشد، -185ماده  «
  .»نمایدمحکمه دو شخص را به حیث حکم جهت اصالح بین زوجین تعیین می

مه شکایت هرگاه زوجه به خاطر موضوعات مزبور، ادعاي حرج و ضرر نموده و به محک
که نتواند ادعاي خویش را ثابت نماید، محکمه طرفین را براي حل اختالف نماید، در صورتی

 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، حتا اگر 141طبق ذیل ماده . دهدبه حکمیت ارجاع می
تقاضا کنندة طالق زوج باشد، باید درخواست وي فورا منجر به طالق نشود؛ بلکه به حکمیت 

  .دارجاع شو
ارجاع موضوع به حکمیت، برگرفته از اهتمام اسالم به حفظ و تداوم زندگی خانوادگی 

و إن خفتم الشقاق «: نمایدقرآن کریم در این باره به صراحت تعیین تکلیف می. زوجین است
بینهما فأبعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها، إن یریدا إصالحاً یوفق اهللا بینهما، إن اهللا 

 یک باشید، داشته ترس) همسر (دو شقاق میان آن و جدایی از اگر و. 21»لیماً خبیراًکان ع
). کنند رسیدگی آنان، کار به تا (کنید انتخاب زن خانواده از داور یک و شوهر، خانواده از داور
کمک )! ها میان آن در ایجاد توافق( خداوند باشند، داشته اصالح به تصمیم داور، دو این اگر
  ). است خبر با همیشگی نیات از و (است آگاه و دانا خداوند، زیرا ؛کندمی

ها نیز حکمین، عالوه بر این که از اهل زوجین باشد، باید دلسوز و آگاه از وضعیت آن
ها وظیفه دارند که مراتب آن. تا بتوانند به عدل و انصاف در میان ایشان داوري نمایند. باشند

                                                 
 .141 ماده  قانون احوال شخصیه،- 20
 .35/ النساء- 21
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اگر به توافق رسیدند که هیچ و گرنه بدون . ع را حل نمایندشقاق را بررسی، نموده موضو
  .22وکالت از زوجین، حق اجراي طالق را ندارند

هستند، ) قضات(کننده حکمین، زوجین یا فامیل ایشان و یا حاکم  که تعییندر این
ات دست قض اگر تعیین داوران را به. انداکثر فقیهان امامیه قول اخیر را پذیرفته. اختالف است

داوران باید مردان بالغ، عاقل، عادل و . 23ها شرط نیستبدانیم، رضایت زوجین در تعیین آن
تواند اگر از اهل ایشان کسانی با چنین اوصاف یافت نشد، قاضی می. از اهل زوجین باشند

  .24کسانی دیگري را به این کار بگمارد
دارد که  این مورد، مقرر میفقه حنفی چون طالق قضایی به خاطر شقاق را قبول ندارد، در

اگر ایشان قادر به اصالح نشدند، باید قضیه را به خود زوجین . وظیفه داوران تنها اصالح است
 مراکش که مبتنی بر فقه مالکی است، –قانون مدونۀ االسرة کشور مغرب . 25وا گذارند و بس

ص مشاوره خانواده  دفتر خا83 و 82، در ماده )97 تا94در مواد(عالوه بر مسأله حکمیت 
بینی کرده است که مراجعه به آن از مقدمات تشریفات طالق براي حل اختالف را پیش

  .26شودمحسوب می
اکثر قوانین احوال شخصیه عربی، با توجه به وحدت مصادر شان در این مورد، با اندك 

ن مدنی قانو. اندتفاوت عبارتی، احکام موجود در قانون مدنی افغانستان را بیان کرده
حکم باید شخص عادل بوده، یکی ) 1(«: افغانستان در مورد صفات داوران مقرر داشته است

اگر اقارب زوجین موجود نباشند، حکم از . از اقارب زوج و دیگري از اقارب زوجه باشد
گردد که از احوال زوجین معلومات کافی داشته و به اصالح بین اشخاصی دیگري تعیین می

حکم باید در محکمه سوگند یادکند که وظیفه خود را به عدل و ) 2.(شندزوجین قادر با
  .27»کندامانت داري ایفاء می

                                                 
 مشهد، الطبع االولی -)ع(المؤتمر العالمی لالمام الرضا: الناشر): ع(مؤسسۀ آل البیت: ، التحقیق)ع( علی بن بابویه قمی، فقه الرضاء- 22

 .245،ص1406
  .339، ص4 شیخ الطوسی، محمدبن الحسن، الخالف،ج- 23
رك به احمد الحجی الکردي، الطالق . ین مذاهب فقهی اجماعی استداشتن این صفات براي حکمین در ب. 340 همان، ص- 24

 .86ابغض الحالل، ص
 .85 الحجی الکردي، احمد، الطالق ابغض الحالل، ص- 25
 .83 و 82، ماده)مغرب(، بمثابۀ المدونۀ االسرة،7003 مشروع قانون رقم- 26
 .186 قانون مدنی افغانستان، ماده- 27
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: قانون مزبور در مورد تکالیف حکمین در جریان اصالح بین زوجین مقرر داشته است
 بین اصالح طرق و اختالف علل باید  شوند،می تعیین حکم بحیث کهاشخاصی: 187 ماده«

  .نمایند کوشش اصالح تامین در نموده صتشخی را زوجین
 یا زوج اختالف منشاي  و نشود موفق زوجین بین باصالح حکم  هرگاه)1: (188 ماده
  . نمایدمی حکم ها آن بین تفریق به محکمه نباشد، معلوم اصال یا و بوده زوجین

 از قسمتی یا و مهر کل بدل در تفریق به حکم  باشد، اختالف منشاء زوجه کهصورتی  در)2(
  .گیردمی تصمیم آن

 موجود اختالف  اند،شده تعیین حکم بحیث کهاشخاصی نظریات در  هرگاه)1: (189 ماده
  . گردندمی نظر تجدید به مکلف محکمه طرف از  گردد،

) 186 (ماده مندرج حکم مطابق را دیگري اشخاص محکمه اختالف دوام صورت  در)2(
  .نمایدمی تعیین حکم حیث به قانون این

- می صادر حکم آن به مطابق محکمه و تقدیم محکمه به را خود تصامیم حکم : 190 ماده
  .28»نماید

   تشریفات طالق قضایی به خاطر عیب -4
زیرا اگر عیوب تناسلی . به خاطر عیب در فقه امامیه وجود ندارد» تفریق«طالق قضایی یا 
فقه امامیه موجب فسخ ازدواج العالج چون جذام بر زوج عارض شود، در  و یا عیوب صعب

ترین اشتراك این دو، مهم. هاي داردفسخ با طالق اشتراکات و تفاوت. است نه طالق قضایی
به صورت اختصار به شرح زیر شان هايترین تفاوتاز هم گسستن نهاد خانواده است؛ اما مهم

  :است
تواند نده میفسخ کن.  در طالق انشاي صیغه الزم است، ولی در فسخ چنین نیست - 1

 .قصد کند و اراده خویش را با شرایطی اعالم نماید
که در فسخ قبل از شود؛ در صورتیدر طالق قبل از دخول، مهریه زوجه نصف می - 2

فسخ بعد از دخول در این مورد با . گیرددخول به استثناي عنن، مهریه به زوجه تعلق نمی
 .طالق تفاوتی ندارد

طی در زوجه است، مانند بودن وي در طهر غیر صحت طالق منوط به وجود شرای - 3
 .که در فسخ چنین چیزي شرط نیستمواقعه، در حالی

                                                 
 .190-187اد قانون مدنی افغانستان، مو- 28
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در طالق حضور دوشاهد عادل و استماع صیغه طالق از سوي ایشان الزم است؛  - 4
 .که در فسخ چنین چیزي شرط نیستدرحالی

 .29در فسخ اراده حاکم یا اجازه قاضی اصال شرط نیست - 5
هاي فقهی ه حنفی از اقسام مختلف طالق قضایی که در دیگر مشرب هر روي، در فقبه

گذار حنفی افغانستان نیز از قانون. وجود دارد، تنها طالق به خاطر عیب پذیرفته شده است
در مورد شرایط . تفریق به خاطر عیب به عنوان پنجمین عامل طالق قضایی نام برده است

زوجه وقتی «: غانستان چنین مقرر داشته استخاطر عیب، قانون مدنی افطالق قضایی به
تواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتال به مرضی باشد که اعاده صحت وي غیر ممکن  می

یا مدت طوالنی براي معالجه او الزم باشد، به نحوي که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی 
  .30»متعذر باشد

 درخواست تفریق به خاطر عیب نماید تواند قانون مدنی، زوجه زمانی می177طبق ماده 
که از عیوب مزبور قبل از عقد ازدواج واقف نباشد و یا بعد از عقد صریحا یا ضمنا به آن 

  . راضی نباشد
خاطر عیب را به صورت ساده   قانون مدنی افغانستان، تشریفات طالق قضایی به179ماده

 اعاده صحت وي غیرممکن باشد، هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که«: داردچنین مقرر می
که عیب قابل عالج بوده و در صورتی. نمایدمحکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم می

سال که متجاوز از یکمدت طوالنی براي معالجه الزم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتی
  .»اندازدنباشد، به تعویق می
  خبره عیوب موجب فسخ را تشخیص داد به قانون مدنی، اگر اهل178طبق مفاد ماده 

نماید، اگر اهل خبره تشخیص اي که قابل عالج نباشد، محکمه فوراً حکم به تفریق میگونه
برد، در آن صورت، محکمه تفریق داد که اعاده صحت مرض ممکن است؛ اما زمان بیشتر می

 قانون مدنی، طالق 180ادهاین تفریق به مفاد م. سال به تعویق خواهد انداخترا به مدت یک
  .گردد و آثار همان طالق باین را داردباین محسوب می

                                                 
 .376و محقق داماد،  حقوق خانواده، ص. 344، ص30 النجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج- 29
 . 176 قانون مدنی، ماده - 30
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  نتیجه -5
 در صورت وجود شقاق و اختالف بین زوجین و ادعاي عسر وحرج یا ضرر از سوي زوجه، 

تواند پس از ترغیب طرفین به صلح و اگر در محکمه ادعاي زوجه اثبات شد، محکمه می
اگر اجبار ممکن نشد، خود زوجه .  زوج را مجبور به طالق نمایدسازش و اصرار زوج بر شقاق،

  .وي را طالق دهد
اگر ادعاي زوجه ثابت نشد؛ اما اختالفات و مشکالت باقی بود، محکمه دو نفر داور از 

  .کندخویشان هریک براي حل مسالمت آمیز اختالفات ایشان تعیین می
. به وضعیت زوجین و از خویشان ایشان باشندحکمین یا داوران باید مرد، بالغ، عاقل، آگاه 

اگر از خویشان ایشان افرادي با این اوصاف یافت نشد، محکمه کسانی دیگري را به این 
  .کندسمت منصوب می

داوران طبق قانون مدنی افغانستان، باید براي اجراي درست عدالت در محکمه سوگند 
.  وجو کنندحل آن را جستت را یافته و راههاي اختالفاداوران مکلف اند که ریشه. یادکنند

اگر اختالف داوران خود . اگر بین ایشان اختالف شد، موضوع را مجدداً بررسی نمایند
  . ماند، محکمه کسانی دیگري را جایگزین ایشان خواهد کردناشده باقی حل

 مدارا داوران مؤظف اند که بعد از بررسی همه جانبه موضوع و تالش براي ایجاد صلح و
محکمه . گیري خویش را به محکمه تقدیم کنندگیري و نتیجهبین زوجین، مراتب تصمیم

  . مطابق دیدگاه ایشان براي رفع خصومت و یا طالق قضایی تصمیم خواهد گرفت
العالج، طبق فقه امامیه حکم آن  در صورت وجود عیوب تناسلی یا العالج و یا عیوب صعب

خبره تشخیص داد که بنابراین، اگر اهل. جب طالق قضاییفسخ است و طبق فقه حنفی مو
نماید و اگر تشخیص داد که عیب قابل عالج نیست، محکمه فوراً حکم به طالق قضایی می

 صورت، براي تداوي زوج مریض، یک سال مهلت داده قابل عالج در دراز مدت است، در آن
-افت، محکمه، حکم به تفریق میبعد از پایان مدت مزبور، اگر مریض صحت نی. خواهد شد

  .31نماید
. نکته نهایی در مورد روند اجراي طالق قضایی، ثبت آن به عنوان یک عمل حقوقی است

اسناد مربوط به ازدواج، طالق، اقرار به بنوت و ثبوت «: دارد قانون مدنی مقرر می48ماده 
این قانون به ثبت ) 46(گردد، در دفاتر مندرج ماده نسب که در مراجع اختصاصی ترتیب می

                                                 
 الزم به یاد آوري آن که در مورد تشریفات طالق قضایی در قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان چیزي وجود ندارد، از این - 31

  . موارد مذکور در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع پرداخته شدرو، این قسمت بیشتر به
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رسد مراجع موصوف مکلف اند وقایع مذکور را جهت ثبت به اداره مربوط کتبا اطالع می
بنابراین، گرچه از نظر فقهی و شرعی، اجراي صیغه طالق با احراز دیگر شرایط از . »دهند

اما رود؛ بدون تشریفات دیگر، قابل تحقق است و شرعا زوجیت از بین می... قبیل شهود و 
قانون مدنی براي حفظ نظم عامه، طالق را به صورت کلی چه طالق قضایی و چه دیگر اقسام 

به این معنا که عالوه بر اجراي صیغه، . طالق، نوعی ایقاع تشریفاتی به شمار آورده است
 این اسناد سجلی به صورت 50نیازمند ثبت در دفاتر مربوطه نیز هست؛ طوري که در ماده 

) 49 – 48 – 47 – 46(جمیع حاالت مندرج مواد  «. داند و قابل استناد میعموم را رسمی
 در مقابل غیر،  این قانون که در دفتر مخصوص ثبت سجالت یا تذکره نفوس درج گردیده،

که اعتراض بر اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نیست، مگر این. شودحجت شناخته می
  .32»فته باشدویر اسناد مذکور بنا یاذجعلیت یا ت

  
  
 

                                                 
 .50 قانون مدنی، ماده- 32



 

  
  
  

  
  

  طالق تفاوت فسخ نکاح و
  از منظر فقه وحقوق

  محمدعلی فکوري

  

  
  مقدمه

خانواده نهاد اصیل و مقدس اجتماعی است که از دیر باز مورد اهتمام و توجه 
این اهمیت، . 1همگانی به خصوص ادیان  الهی و از آن میان دین اسالم بوده است

ها، هیچ یک از مکاتب ن و بادوام تاریخ ملتامابه حدي است که در جدال بی
چه آن که این . اندنیاز نبودهسیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی

 و حفظ بشر از 3، امنیت فردي واجتماعی2نهاد، تنها راه وصول به آرامش روانی
لیکن درعین این همه توجه وتأکید به مسأله خانواده، .  4انقراض و نابودي است

گیري یا نهادینه شدن  این امر مقدس؛  اسباب و عواملی گاه درجریان شکل
کند که مانع از نهادینه شدن و پنهان و پیداي، همچون طالق و فسخ، جلوه می

اسباب «این اسباب، در فقه اسالمی و حقوق موضوعه به .  گرددتداوم این نهاد می
  .شود تعبیر می» انحالل نکاح

                                                 
 ).49/ذاریات(».ین اثنین لعلکم تذکرونزوج مِن کُل شیءٍخلقناو«:می فرمایدزوجیت  درباره حکیم خداوند- 1
 .44،ح234، ص75د باقر، بحار االنوار ، ج؛ مجلسی، محم320، تحف العقول،ص)هـ4م قرن(علی بن شعبه حرانی : ك. ر- 2
عصم منّی ثلثی دینه، فلیتّق اهللا  ! یاویله، یاویله: مامن شاب تزوج فی حداثۀ سنّه االعج شیطانه«:درروایتی فرمود) ص( پیامبراکرم- 3

 ). 34،ح221،ص103محمدباقرمجلسی، همان، ج( »فی الثّلث الباقی
 .209،ص3، المهذب البارع، ج)هـ841م(احمدبن محمدبن فهدالحلی: ك. ر- 4



 
  
 

 

 19  
 

وق
 حق

ه و
 فق

ظر
 من

ق از
طال

ح و 
نکا

خ 
فس

ت 
فاو

ت
 

شود، آن است که چه عواملی باعث ازهم  ین مقوله مطرح میپرسش اساسی که در ا
شود؟ وآیا این عوامل یکسان  است یا با یک دیگر، تفاوت دارد؟ و  گسیختن نهاد خانواده می

  :تواند مطرح شودها  میدر ارتباط با پرسش اصلی، این سؤال
  کنند؟     چه اسباب و عواملی زمینه فسخ نکاح را فراهم می-
  شود و اثر آن بر شرایط ضمن عقد چیست؟  چه زمانی مؤثر واقع می  فسخ از-
  کند؟ نفقه تا زمان فسخ ومهریه پس از وقوع آن، چه وضعیت پیدا می-
  طالق چه اثري بر شرایط ضمن عقد و همین طور، برنفقه  ومهریه دارد؟ آیا آثار فسخ -

  ...وطالق بر مهریه و نفقه یکسان است؟ و
شود، ولی دوعامل مهمی فسخ وطالق نسبت به شرایط حالل نکاح میعامل باعث ان چند

مفهوم  ضمن عقد، مهریه و نفقه آثار متفاوت دارند؛ درعین آن که این دو عامل از نظر
  .باشنددیگر متمایز میوماهیت نیز با یک

طبق بررسی وکاوش ممکن، تاکنون پژوهش تطبیقی، مستقل وفراگیري  در این موضوع 
 باعنایت به نقش این اسباب در گسیختن -رو، نوشتار حاضر از این. ه استانجام نشد

کوشد با نگاه جامع   می- ها در ماهیت و آثار ترین بنیان اجتماعی و متمایز بودن آن اساسی
ها را از جهات گوناگون بررسی و مورد تجزیه و   اسباب انحالل نکاح و تفاوت آن تطبیقی،

  .تحلیل قراردهد
 توصیفی -اي  وبه شیوه تحلیلی رنگارش حاضر،  به سبک تحقیق کتابخانهروش تحقیق د

  .تدوین شده است انجام  و در سه فصل
 یافته؛ فصل دوم، اسباب  انحالل نکاح را به بحث فصل نخست به مفهوم شناسی اختصاص

  .گرفته  و در فصل سوم، وجوه افتراق واشتراك فسخ  وطالق  بررسی شده است

   ومفهوم شناسیکلیات: فصل اول
   طرح بحث-1- 1

پیش از ورود به متن و اصل هر بحثی، شناخت واژگان اساسی ومفاهیم کلیدي مرتبط به 
از این رو، شناخت کلیدواژگان کاربردي در این نگاشته نیز، الزم . آن بحث، ضروري است

  .است تا بتوان با درك درست به تحلیل و واکاوي پرداخت
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   مفاهیم کلیدي-2- 1
   عقد-2-1- 1

  معناي لغوي) الف
گره زدن، انجام دادن، « عقد در لغت، به حسب متعلق خود، در معناي مختلفی، همچون

پیمان بستن، قراردادن، ضمانت کردن، محاسبه کردن، به هم پیوستن، پیچیدن، محکم 
  :نویسدخلیل بن احمد می.  به کار رفته است5»...کردن، گردآوردن و

ان یحلف یمینا اللغوفیها وال استثناء : وعقدالیمین...  جعل له عقداوعقده تعقیدا؛ اي...« 
: واعتقدت ماال... وجوبه: وعقدة النکاح...ابرامه: وعقدة کل شئ...فیجب علیه الوفاء بها

ماتراکم : والعقد من الرمل... ورجل اعقد اي فی لسانه عقدة... صلب: واعتقد الشئ...جمعته
 .  6»واجتمع

  الحیمعناي اصط)    ب
همکاري متقابل  ارادة دو یاچند شخص در ایجاد ماهیت «حقوقدانان، عقد را به مفهوم 

شود که در آن طرفین قرارداد قراردادي گفته می«و در اقتصاد، هم به . 7انددانسته» حقوقی
انتقال ملک یا سبب (، عقد را به  اما فقها. 8»شوندملزم به رعایت و انجام بندهاي آن می

  و قانون مدنی 9»بأنه انتقال ملک اوسبب انتقاله«: اندتعریف کرده و گفته) آنانتقال 
افغانستان، عقد را به توافق دو اراده در حدود قانون تعریف و تعیین وظایف متعاقدین را، از 

  . 10آثار عقد دانسته است

   ایقاع-2-2- 1
  درلغت) الف

افراط کردن، انداختن، «.  گوناگون استآن، درلغت معانی ایقاع نیز با توجه به موارد کاربرد
  .  از جمله معانی این واژه است12»...، و11سخت گرفتن، نگاه داشتن، واقع شدن، همنواي

                                                 
، )هـ244ت(؛ ابن سکیت اهوازي140، ص1، العین، ج)هـ170م(؛ خلیل بن احمد فراهیدي 1204،ص 2 جبران مسعود، الرائد، ج- 5

 .510،ص2، الصحاح تاج اللغۀ، ج)هـ393م(؛ محمد بن اسماعیل بن حمادجوهري265ترتیب اصالح المنطق، ص
 .140، ص1 همان، ج خلیل بن احمد فراهیدي،- 6
 .9 مهدي شهیدي،پیشین، ص- 7
 .1204،ص 2 جبران مسعود، همان، ج- 8
 .416، ص8  احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج- 9

  .حدود قانون یاتعدیل یانقل یاازالۀ حق در عقد، عبارت ازتوافق دو اراده است به ایجاد) 1(«:497 قانون مدنی، ماده - 10
 ».گردد وجایب هر یک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می،عقدبه اثر ) 2(

؛ سید محمد مرتضی الحسینی الزبیدي 96، ص3،القاموس المحیط، ج)هـ817م(  محمد بن یعقوب فیروزآبادي الشیرازي- 11
  .525، ص11، تاج العروس، ج)هـ1205م(الحنفی

  .344، ص 1 جبران مسعود،همان،ج- 12
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 در اصطالح ) ب
یک نوع عمل حقوقی که در تحقق آن اراده یک « ایقاع در اصطالح حقوقی، به مفهوم 

 .رود به کار می13»شخص کافی باشد

   نکاح-2-3- 1
  لغويمفهوم ) الف

مثل جاي که گفته می . به کاررفته است14» وطی، وعقد ازدواج«  نکاح درلغت به معناي
 ).اورا به ازدواج خود درآوردم:  یعنی( ؛ » نکحتها« :شود

  مفهوم اصطالحی) ب
 15»وطی« و مفهوم مجازي،» عقد ازدواج«، به معناي حقیقی  واژه نکاح در اصطالح فقها

 عاطفی که به وسیله عقد میان -اي است حقوقیرابطه« : نباشد ولی در عرف حقوقدانا می
دهد که بایکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این  شود وبه آنها حق میزن و مرد حاصل می

. 17»اي است میان زن ومرد براي تشکیل خانوادهرابطه«یا . 16»رابطه، حق تمتع جنسی است
ست که  اازدواج عقدي«: ف کرده استقانون مدنی افغانستان، ازدواج را این گونه تعری

 حقوق و واجبات طرفین را ، مشروع گردانیده،معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل
 بنابراین، میان  مفهوم لغوي و مفهوم اصطالحی، مسانخت وجود دارد، 18»آورد وجود میه ب

ی بر مبناي هاي جنسمندي زن و مرد از لذتچون طبق تعریف اصطالحی، ارتباط و بهره
 .آیدعقد ازدواج فراهم می

   انحالل-2-4- 1
  معناي لغوي) الف

 19»ۀرفع العقد والحرم«در لغت به معناي . است» حلّ« انحالل از مصدر باب انفعال از فعل
معناي جدا شدن، باز   را بهو آن بیان شده 20»ۀ هو رفع الممنوعی،حلال«یا بدین مضمون که 

                                                 
 .11 مهدي شهیدي، همان، ص- 13
؛ محمد بن اسماعیل بن حماد جوهري 240،ص4، همان،ج)هـ1205م( سیدمحمدمرتضی الحسینی الزبیدي حنفی- 14

 .626، ص2، لسان العرب، ج)هـ711م(؛ محمدبن مکرم بن منظوراالفریقی413،ص1،همان،ج)هـ393م(
  .230، ص2 بدائع الصنائع، جابوبکر الکاشانی،: ك.؛ ر413، ص3 حسن بن یوسف بن مطهر الحلی، تحریر االحکام، ج- 15
 .22 سیدمصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص - 16
 .18،ص1 سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج- 17
 .60 قانون مدنی، ماده- 18
  .294، ص 2 سیدحسن مصطفوي،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج - 19
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تفکیک  چنین به معناي نقض شدن وهم و21شی شدنشدن، گشوده گردیدن گره و متال
  . 22شدن آمده است

  معناي اصطالحی)ب
مصطلح  بیش متمایز دو معناي کم و انحالل عقد در فقه اسالمی و در حقوق موضوعه، در

 :گردیده است

   تجزیه:معناي اول
ع مبی عقدي است که ،عقد مرکب. باید در مورد عقدهاي مرکب تحقق می،این نوع انحالل

که در عقد بیع، چندین لوازم منزل با هم  متعدد تشکیل شده باشد؛ مثل اینواحدهاياز 
 حال اگر عقد نسبت به یکی از اجزا باطل و فاسد شود، این عقد تجزیه ؛مبیع واقع شوند

به عقود  واحد  انحالل عقد،از این تجزیه مراد . صحیح است،گردد و نسبت به دیگر اجزا می
قانون مدنی افغانستان، در . 23نحوي که عقد بر مرکبی داراي اجزاء واقع گرددبه  متعدد است،

 دارد، هم به این معنا در چارچوب عقد مرکب اشاره کرده و چنین اشعار می 618 و 617ماده 
حیث عقد مستقل صحیح ههرگاه بطالن قسمتی از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقی ب«که 

هرگاه در عقد باطل ارکان صحیح   .د قابل تجزیه نباشدکه عق مگر این. شود پنداشته می
 مشروط بر این. شوداعتبار عقد دوم صحیح پنداشته میه دیگري موجود گردد، عقد مذکور ب

  اما قانون مدنی ایران، این مورد را از مصادیق اعمال .»را اراده نموده باشند که عاقدین آن
خیار تبعض «: آن جا مورد پذیرش قرارداده استخیار تبعض صفقه دانسته و این معنا را در 

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد صفقه، وقتی حاصل می
در این، صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع 

  .24» استردادکندشده است، قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده، ثمن را
  

                                                 
 .271، ص12ی االرب فی لغۀ العرب ، ج ؛ منته117، ص2 علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج- 20
؛ اقرب المواردفی فصح العربیۀ؛ سعید 146، لویس المعلوف، المنجد، ص169، ص11  محمد بن مکرم بن منظورافریقی، پیشین،ج- 21

  .298، ص 1؛ جبران مسعود، پیشین، ج225،ص1الخوري الشرتونی اللبنانی، ج
 .157-161، صص3لفقهیۀ، جالقواعد ا) هـ1395م( سیدحسن موسوي بجنوردي- 22
  . همان- 23
 .441 قانون مدنی، ماده- 24
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   گسیختن:معناي دوم
 طرفین یا به اراده ارادهچه پس از انعقاد، با  که عقد به طور صحیح واقع شود، چنانهنگامی
بدون دخالت اراده، با تحقق شرایطی، عقد از هم گسیخته شود و آثار آن  ها و یایکی از آن

   .دهدپایان پذیرد، انحالل عقد رخ می
؛ یعنی  معناي اصطالحی دوم است،استاین نوشتار نچه مورد بحث  آ،از این دو معنا 

قانونگذار افغانستان، . 25گسیختن وقطع رابطه زوجیت در جایی که اقتضاي دوام داشته باشد
، »فسخ«هاي مؤلفه و در باب عقد ازدواج، با» فسخ«و» اقاله«باب عقد بیع، با طرح نهاد  در
 در و برعکس،. 26اشاره کرده است»  انحالل«م براي به این مفهو» تفریق«و» خلع«، »طالق«

  است؛ استعمال شده  و به معناي گسیختن تنها یک بارنیز »انحالل« ایران، واژه قانون مدنی
عقد  عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در «:دارداشعار می چنین قانون مدنی

هاي قواعد در کتاب، )تجزیه(نخست ؛ اما انحالل عقد به معناي 27»شود انقطاع منحل می
  .28فقه، به عنوان یک قاعده فقهی مطرح شده است

   فسخ- 2-5- 1
  مفهوم لغوي)   الف

هم زدن، باطل کردن، جدا کردن، گشودن و  نقض کردن، به« اهل لغت، فسخ را به
  . 29اندکرده معنا» درآوردن

اي : سخ عمامتکاف...زوال المفصل عن موضعه: الفسخ«:خلیل بن احمد می نویسد
  .31»نقضه: فسخ الشئ« :؛ وجوهري  نیز نوشته است30»...حلها
  

                                                 
 .337 سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص- 25
 وجیبه را ایفاء نه نماید، ،سازدکه الزام را به طرفین عقد متوجه می هرگاه یکی از عاقدین درعقودي«:739ماده قانون مدنی، - 26

  » . باجبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید،زومصورت ل در تواند فسخ عقد را وطرف مقابل می
  ».اقاله موجب انحالل عقد می گردد. رضایت خوداقاله نمایندهبعداز انعقاد آن ب را توانند عقدطرفین می«: 747و ماده 

  ».گردد با فسخ، طالق، خلع یا تفریق مطابق باحکام مندرج این قانون منحل می،عقد ازدواج«: 131 ماده و
 .1120 ماده  قانون مدنی،- 27
 .157، ص3، پیشین،ج)هـ1395م( سیدحسن موسوي بجنوردي- 28
؛ 429، ص1، پیشین،ج)هـ393م(؛ محمد بن اسماعیل بن حمادالجوهري202،ص4خلیل بن احمدالفراهیدي، پیشین،ج: ك. ر- 29

 .44،ص3، پیشین،ج)هـ711ت(فریقی؛ محمد بن مکرم بن منظورا503،ص4، معجم مقاییس اللغۀ، ج)هـ395م(احمد بن فارس زکریا
  . 202، ص4 خلیل بن احمد الفراهیدي، پیشین، ج- 30
 .429، ص1 اسماعیل بن حماد الجوهري، پیشین،ج- 31
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  مفهوم اصطالحی)    ب
کیفیتی که بوده، بدون زیاده  رفع عقد به همان وصف و«، به معناي شرعفسخ در کاربرد  

، آن را به گشودن پیوند عقد به کاربرده  ابن سبکیو کسانی چون. 32»و نقصان آمده است
  .33» ارتباط العقد حلّ،سخالف« :وگفته

 نقض :فسخ عبارت است از«: قانون مدنی افغانستان، فسخ را این گونه معنی کرده است
که مانع دوام ازدواج  عقد ازدواج به سبب وقوع خلل درحین عقد و یا بعد از آن، به نحوي

اما  نکرده است،ه یارا فسخ از  تعریفی  و برعکس، قانون مدنی ایران گرچه.34»گردد
:  از عبارت است،فسخ «:آن را چنین تعریف کرده اند حقوقدانان باتوجه به مواد قانون مدنی،

  .35»شخص ثالث دو طرف یا پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از
اصطالح  فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن، در: توان گفتمیبا تأمل در این مفهوم، 

 یک عمل حقوقی است که ، فسخ به هرحال،.ي نزدیک استحقوقی به معناي لغو فقهی و
- داراي اثر می زمان وجود، امور واقعی از همانند دیگر انشایی، امور نیاز به قصد انشا دارد و

 قصد یک طرف ،کند، این است که در تحقق فسخچه که فسخ را از اقاله جدا می آن و باشد
 و قصددر حالی که در تحقق اقاله، . 36شمار ایقاعات است درحقیقت درو کفایت نموده، 

   .37ستا دو طرف الزم تراضی

   طالق-2-6- 1
  درلغت) الف

آمده  »گشودن راه، رهایی، جداشدن، ترك کردن، و آزادکردن« طالق در لغت، به معناي
واطلقت ...تخلیۀ سبیلها: الطالق« :نویسداز باب نمونه، خلیل بن احمد فراهیدي می. 38است

آن  این رو،  به مردي که زن باره باشد و  از39»؛ اي حللت عقالها فارسلتهاالناقۀ وطلقت هی
                                                 

 .202، ص4 خلیل بن احمد الفراهیدي، پیشین، ج- 32
  .287 عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، االشباه والنظایرفی القواعد والفروع فقه الشافعیۀ، ص - 33
 .132 قانون مدنی، ماده - 34
 .119 همان، ص- 35
، 5، ج)قواعد عمومی قراردادها(؛ ناصرکاتوریان، حقوق مدنی 153 سیدمحمدکاظم یزدي، حاشیۀ المکاسب، مبحث خیارات، ص- 36
 .3ص
 . 747 و739؛ قانون مدنی افغانستان، مواد 283؛ قانون مدنی ایران، ماده119 مهدي شهیدي، پیشین، ص- 37
؛ محمدبن اسماعیل بن حماد 242؛ ابن سکیت االهوازي، پیشین، ص102،ص5 خلیل بن احمد الفراهیدي،پیشین، ج:ك. ر- 38

 .209؛ محمد بن عبد القادر، مختارالصحاح،   ص420،ص3؛ احمد بن فارس زکریا، پیشین،ج1517،ص4الجوهري، پیشین، ج
 .100، ص5 خلیل بن احمد فراهیدي، پیشین، ج- 39
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که به انسان چنان. شودگفته می» مطلیق« ، یا»مطالق« را یکی پس از دیگري طالق دهد،
وطالق المرأة « :نویسدیا مثالً طریحی هم می. 40گردداطالق می» طلق الیدین« صاحب کرم

 .41»ة النکاح واالخر، بمعنی الترك واالرسالاحدهما، حل عقد: یکون لمعنیین

  در اصطالح) ب
  یا به تعبیر 42»)طالق(ازالۀ قید النکاح بغیرعوض بصیغۀ «شرع، به معناي طالق درکاربرد

» )طالق(پیوند نکاح، بدون عوض با صیغه مخصوص زایل نمودن قید و«برخی دیگر از فقهاء، 
  . رفته است  به کار43»ل عقد نکاح دایمانحال« در اصطالح حقوقدانان، به مفهوم است و

 انحالل : عبارت از،طالق «: قانون مدنی افغانستان، طالق را این گونه تعریف کرده است
 که وقوع طالق صراحتاً الفاظیه رابطه زوجیت صحیحه درحال یا آینده، بین زوج و زوجه، ب

 .44»از آن افاده شده بتواند

  اسباب انحالل نکاح: فصل دوم
  طرح بحث -2-1

که تمامی امور  کند ایجاب می،انحالل آن تحکیم و عدب هردو مباحث خانواده دراهمیت 
 بیشتري مورد تأمل با دقت نظر و طالق به طور اختصاصی و حقوقی مربوط به نکاح و

 يزمینه که ابهامات موجود در رهگذر همین کنکاش هاست، زیرا از؛ بررسی قرار گیرد
مباحث حقوقی تبیین  در،  و موارد سکوت قانون گرددبرطرف میمباحث حساس خانواده 

که با توجه به  آیدشمار میه حقوقی ب یکی از مباحث دقیق فقهی و انحالل نکاح، .گرددمی
مترتب   آثار؛ چه آن کهگیرد اهل فن قرار توجه فرهیختگان و  قانونگذار بایستی مورددقت

نگارنده نیز  .الل عقد به روشنی آشکار استط پس از انحایتشخیص وضعیت شر برتعیین و
له أحقوقدانان به تشریح مس و هاي فقهااستفاده از دیدگاه  تا با استآن حد توان بر در

  .بپردازد

                                                 
 . همان-40
  .57، ص3، پیشین، ج)هـ1085م(  الدین الطریحی فخر- 41
، نهایۀ المرام، )هـ1009م(؛ سیدمحمد العاملی 11، شرح اللمعۀ، ص)هـ966م (-الشهید الثانی- همان؛ زین الدین جبعی عاملی- 42
لکالم، ، جواهرا)هـ1266م(؛ محمد حسن نجفی18، ص8، کشف اللثام،ج)هـ1137م(؛ محمدبن حسن اصفهانی الفاضل الهندي5،ص2ج
 .351، ص22؛ سیدمحمد روحانی، فقه الصادق، ج2،ص32ج

  .379 سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص- 43
 .1، بند135 قانون مدنی، ماده - 44
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هرگاه عقدي که به طور صحیح منعقد شده بر اثر عارضه یا امري زایل شود، به این زوال  
لذا  عوارض عقد صحیح است،  از آثار وآن جایی که انحالل یکی از. گویندعقد، انحالل می

 یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادي یا  نکاح،عقد . 45تمایز آن با بطالن روشن است
 قانون مدنی افغانستان، عوامل ارادي 131طبق تصریح ماده. گردد ارادي منحل می غیر

طبق ماده   و» تفریق- 4 خلع؛ -3 طالق؛ - 2 فسخ؛ -1« :انحالل نکاح، یکی از چهارچیز
  :  قانون مدنی ایران، اسباب انحالل یکی از سه چیز است1120
  فسخ: اول
   طالق: دوم
   بذل مدت درعقد منقطع: سوم

عوامل  ، مشترك و در)فسخ وطالق(ایران در دو عامل بنابراین، قانون مدنی افغانستان و
  .گیرد قرار میدیگر، اختالف دارد که یکی پس از دیگري، طی چند مبحث، مورد بررسی

   اسباب انحالل نکاح-2-2
اینک به ترتیب، . طالق فسخ و: شودکه اشاره شد، دو سبب موجب انحالل نکاح میچنان

 .گیردفسخ نکاح وطالق مورد بررسی قرار می

  فسخ نکاح-2-2-1
 که عناصر و کند صورتی تحقق پیدا می فسخ نکاح، همانند هر عمل حقوقی دیگر، در

 عناصر«شود، به که در زیر بیان می  این عوامل،  از.  کند ساز آن، وجود پیداعوامل زمینه 
  . شودتعبیر می» امکانی فسخ نکاح

  امکانی فسخ نکاح عناصر
 پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته ضروري است که قانون مدنی در قضیه انحالل نکاح، 

، نامی به »انفساخ«از  اح، پرداخته وتنها به موارد فسخ، به عنوان یکی از عوامل انحالل نک
مقابل،  در. منظور از انفساخ، آن است که نکاح خود به خود منحل گردد. میان نیاورده است

  .46گسلنداعمال خیار فسخ، پیوند ازدواج را می فسخ آن است که یکی از زوجین با

                                                 
؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي، دایرة المعارف حقوق مدنی وتجارت، 183  سیدمیرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، ص- 45
  .235، ص1ج

 .337طفی محقق داماد، پیشین، ص سید مص- 46



 
  
 

 

  :گرددمنفسخ می مورد دو   به طورکلی، عقد نکاح در
 شوند، مانند یکدیگر حادثی باعث حرمت زوجین بر از ازدواج، امرمواردي که پس ) الف

  . زن کبیره، صغیره را شیر دهد کبیره باشد و زن صغیره و آن که شخصی، داراي دو
مورد به عنوان تحقق انفساخ  ، از این دو فقها. 47فطري شود موردي که شوهر مرتد )ب

ضمن تصریح به  خست را مطرح واند؛ شیخ طوسی به طور تفصیل مورد ننکاح نام برده
 اگر« :نویسد وي می. را نیز تشریح نموده است ضمان مهر انفساخ نکاح، مسأله حرمت ابدي و

 سالی که داراي شیر اززن بزرگ زن کوچکی کمتر از دوسال و: زن داشته باشد مردي، دو
 حریم وفسخ نکاح، ت(به زن کوچک شیر دهد، مسأله در سه فصل شوهر پیشین خود باشد و

شود؛ چون در این مورد، جمع بین  منفسخ می- باهم-قابل بحث است؛ اما نکاح هردو) ضمان
باشد، اما دربحث تحریم هم، زن کبیره بر مرد حرام دختر روي داده که صحیح نمی مادر و

لیکن زن صغیره هم درصورتی حرام . شودابدي خواهد شد؛ زیرا کبیره، مادر زن محسوب می
کبیره  کبیره آمیزش کرده باشد؛ چون زن صغیره، از یک سو دختر د که مرد،  باشوابدي می

مرد  ، صغیره بر)در صورت عدم آمیزش(وگرنه . شوداز دیگر سو، ربیبه مرد شمرده می و
: باره ضمان باید گفت اما در. نو نکاح نماید را از تواند او مرد می شود وحرام ابدي نمی

ناحیه او  مرد دریافت کند؛ چه آن که فسخ نکاح، از لمسمی را ازصغیره حق دارد نصف مهرا
این، مهرالمسمی اگر مطابق مهرالمثل او یا بیشتر باشد،  آمیزش نیامده است، بنابر پیش از

اگر مهرالمسمی، کمتر از مهرالمثل باشد، صغیره حق دارد نصف مهرالمثل را  حق آن است و
ضامن نصف مهرالمسمی است و او  ه ما، شوهرهرحال، طبق دیدگا دریافت نماید و در

باشد، به کبیره مراجعه کند؛ زیرا  تواند براي دریافت این مقدار،که به اندازه غرامت میمی
ولی برخی ازفقهاء قایل به نصف مهر المثل .  صغیره شده است عمل وي، مانعی بین شوهر و

آمیزش کرده، مهر به  ر با شوهر با اواگ: اما درباره مهر زن کبیره بایستی دقت شود. اندشده
دخول، تثبیت شده است، هرچند  شود؛ چون مهر باچیزي از او کاسته نمی حال خود باقی و

 چنان که ارتداد زن پس از دخول همین حکم را - ناحیۀ او به وجود آمده است که فسخ از
  .   48»دارد

                                                 
 .312، ص 4، ج298، ص5 همان؛ ونیز شیخ محمدبن الحسن الطوسی، المبسوط، ج- 47
 فسخ فی فصول ثالثۀ فی فالکالم الصغیرة الکبیرة فأرضعت غیره من لبن بها وکبیرة الحولین دون لها صغیرة: امرأتان له اذاکان « - 48

 الکبیرة فإن التحریم، وأما یصح، ال وذلک وبنتها أم بین صارجامعا ألنه معا، نکاحهما ینفسخ فإنه النکاح أما. والضمان والتحریم النکاح
 فهی بها دخل من بنت ألنها التأبید؛ على حرمت بالکبیرة دخل قد کان فإن الصغیرة وأما النساء، أمهات من ألنها التأبید؛ على تحرم
 علیه لها الصغیرة فإن الضمان فأما. نکاحها یستأنف أن وله مؤبدا، الصغیرة علیه تحرم مل بالکبیرة دخل یکن لم وإن بها، دخل من ربیبۀ
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ارتداد یکی از زن و مرد، پیش از اگر «: نویسدنیز می) ارتداد یکی از زوجین(در مورد دوم 
گیرد و اگر پس از آمیزش باشد، وقوع آمیزش باشد، فسخ نکاح به صورت فوري صورت می

آنگاه اگر انقضاي عده پیش از بازگشت به اسالم روي دهد، . فسخ متوقف بر انقضاي عده است
  .»49شودنکاح منفسخ می

تفکیک بین ارتداد زوجه و زوج و آثار مرحوم محقق حلی و فاضل آبی در عبارت بهتر، با 
اگر یکی از زن و مرد پیش از آمیزش مرتد شود، فسخ نکاح به صورت فوري «: نویسندآن، می

شود و اگر ارتداد که ارتداد از ناحیه زن باشد، تمام مهر ساقط مییابد، و در صورتیتحقق می
د پس از دخول باشد، وقوع فسخ ولی اگر ارتدا. شوداز ناحیه مرد باشد، نصف مهر ساقط می

در این . متوقف بر انقضاي عده است، چه ارتداد از ناحیۀ زوج باشد و چه از ناحیۀ زوجه
و اگر شوهر مرتد . شود؛ چون با دخول تثبیت شده استصورت، از مهر چیزي کاسته نمی

شد؛ زیرا  هرچند که ارتداد پس از آمیزش با- شودفطري شود، نکاح به صورت آنی منفسخ می
  .  50»شودبازگشت او به اسالم، مورد پذیرش واقع نمی

سازد، پس از روشن شدن این نکته، باید دانست آنچه موجب فسخ عقد نکاح را ممکن می
-شود و خود، به دو دسته تقسیم می که در زن یا مرد یا در هردو، پیدا می51است» عیوب«

چیزي است که از آفرینش اصلی، مقصود از عیب، . عیب مشترك و عیب خصوصی: گردد
  .52فزونی یا کاستی داشته باشد

                                                 
 مثلها مهر دون المسمى کان وإن لها، فذلک أوأکثر مثلها مهر وفق کان فإن الدخول، قبل قبلها من ال جاء الفسخ ألن المسمى نصف
 فعندنا الصغیرة، وبین بینه حالت ألنها الکبیرة، على الرجوع لزوجول حال، کل على المسمى نصف یلزمه وعندنا مهرالمثل، نصف فلها

 یسقط لم بها دخل کان فإن فینظر الکبیرة، مهر فی الکالم فأما. مهرالمثل بنصف بعضهم وقال غرم، قدرما وهو المسمى بنصف یرجع
( »  .بشئ علیها یرجع لم یسقط لم فإذا الدخول، بعد ارتدت لو قبلهاکما من الفسخ کان وإن بالدخول، استقر ألنه مهرها من شئ

 .)299 – 298 ص  5 الطوسی، پیشین،ج محمدبن الحسن
 فإن العدة، انقضاء على الفسخ وقف الدخول، بعد کان وإن الحال، فی الفسخ وقع بها الدخول قبل کان فإن الزوجین ارتدأحد اذا «- 49

  ).312، ص4د بن الحسن الطوسی، پیشین، جمحم( ».النکاح انفسخ فقد االسالم إلى یرجع أن قبل انقضت
 وقع ولو. الرجل من کان إن ونصفه المرأة، من کان إن المهر وسقط الحال، فی الفسخ وقع الدخول، قبل الزوجین ارتدأحد ولو « - 50
 الفطرة على ولد الزوج کان وإن. بالدخول الستقراره المهر، من شئ یسقط وال کان، أیهما من العدة انقضاء على الفسخ وقف الدخول، بعد

، 2، جشرائع االسالم، )هـ676م (جعفر بن الحسن الحلی(».عوده یقبل ال ألنه الدخول، بعد ولوکان الحال، فی النکاح انفسخ فارتد،
 ) .148، ص2، جکشف الرموز، )هـ690م)(فاضل آبی(؛ حسن بن ابی طالب بن ابی المجد الیوسفی المشتهر بـ520ص

که مرحوم شیخ طوسی  به آن چنان. شود، نُه عیب استست، لیکن، آنچه باعث فسخ نکاح ازناحیه زوجین می  عیوب، فراوان ا- 51
 بستۀ یفسخه والرجل. والجنون والعنۀ، بالجب  تفسخه المرأة. بالعیب عندنا النکاح  یفسخ:124 مسألۀ«: اشاره کرده و نوشته است

 ).346،ص4محمد بن الحسن الطوسی، الخالف، ج( »واالفضاء ن،والقر والرتق، والبرص، والجذام، الجنون،: أشیاء
) فاضل آبی(حسن بن ابی طالب بن ابی المجد الیوسفی المشتهر بـ(» العیب، هو کل مازاد او نقص عن الخلقۀ االصلیۀ «- 52

فی معرفۀ صیغ النیات ، الدر المنضود )هـ855م(؛ زین الدین علی بن علی بن محمد بن طی الفقعانی475، ص1، پیشین، ج)هـ690م(
 ).271؛ محمد حسین االصفهانی، االجارة، ص118و االیقاعات والعقود، ص 
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  عیوب
  عیب مشترك زوجین)  الف

منظور از عیب مشترك، عیبی است که یافت شدن آن در هریک از زوجین براي طرف 
  .گرددمقابل باعث پیدایش خیار می

م از دیدگاه شیعه، جنون، تنها مصداق عیب مشترك است که پدیداري آن، موجب فراه
این در حالی است که از . 53شودشدن حق خیار و در نتیجه،  به هم زدن بنیان ازدواج می

» جذام«و» برص«، 55 و احمد بن حنبل54 برخی از فقهاي اهل سنّت، نظیر امام شافعی منظر
  .باشد عیوب مشترك  میءنیز،  جز

   تعریف جنون- 1
گویند؛ می» جنین«به نوزاد، رو  همین و از.  است56»پوشاندن« جنون در لغت، به معناي 

اختالل و «زیرا وي در رحم مادر، پوشانده شده است ولی در اصطالح، جنون به مفهوم 
اختالل عقل آن است که شخص در انجام وظایف معمولی روز . است» تعطیل شدن عقل

  .  57ي خود تعادل نداشته باشد و کارهاي بیهوده از وي سر بزندمرّه

   اقسام جنون-2
 و از نظر 59گردد بندي می دسته» ادواري« و 58»اطباقی« در یک تقسیم، به دوقسمجنون 

حال کدام یک از این . یا پیش از عقد است یا بعد ازعقد: حدوث، از دو حالت خارج نیست
اقسام و در چه حالتی، موجب فسخ نکاح است؟ آیا جنون  به صورت مطلق، عامل فسخ است 

                                                 
، مختلف )هـ726ت(؛ حسن بن یوسف بن مطهرالحلی 349،ص4، الخالف،ج)هـ460ت( شیخ الطائفۀ محمدبن الحسن الطوسی- 53

 .220، ص13، جامع المقاصد، ج)هـ940ت(؛ علی بن حسین محقق کرکی189، ص7الشیعۀ، ج
، 5، المبسوط، ج)هـ483م(؛ ابوبکر محمدبن سهل السرخسی91، ص5، االم، ج) هـ204م(محمد بن ادریس الشافعی:  ك. ر- 54
 ).97ص
 والجذام الجنون وهی الزوجان فیها یشترك ثالثۀ. ثمانیۀ الخرقی ذکر فیما وهی  للفسخ المجوزة العیوب عدد فی الثانی الفصل «- 55

،  )هـ620م(عبد اهللا بن قدامۀ( » والعفل والقرن العتق وهی بالمرأة تختص وثالثۀ ، والعنۀ الجب وهما الرجل نیختصا واثنان ، والبرص
  ) .581، ص7المغنی، ج

؛ محمد بن مکرم بن 422،ص1؛ احمد بن فارس زکریا، پیشین،ج2094،ص5 محمدبن اسماعیل بن حماد جوهري، پیشین، ج- 56
 .92،ص13منظور االفریقی، پیشین،ج

 .531،ص3، تحریر االحکام، ج)هـ726م(؛ حسن بن یوسف بن مطهر الحلی319،ص30 محمد بن حسن نجفی، پیشین،ج- 57
جنون اطباقی،اختالل عقلی است که همواره در فرد وجود دارد،برخالف جنون ادواري که به صورت موسمی برفردعارض می  «- 58

، شرایع االسالم ، )هـ676م(جعفر بن حسن المحقق الحلی ( » .اشدشود، مثل آن که درتابستان دیوانه ودر زمستان، عاقل ب
  .)540،ص2ج

 .249، ص4، المبسوط، ج)هـ460م (-  شیخ الطائفۀ-  محمدبن الحسن الطوسی- 59
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 باعث حق خیار فسخ است؟ فقهاي امامیه، قایل به تفصیل عقد، یانه؛ بلکه جنون متأخر از
  و60ي اقسام جنونابن براج، همه ثانی و شده اند؛ برخی، مانند ابن ادریس حلی، شهید

آن، تنها  جنون اطباقی را موجب  مانند برخی دیگر، همچون  عالمه حلی،  شیخ طوسی و
فقهاي اهل . 61دث  شده باشدفسخ دانسته اند، مشروط به آن که جنون، پیش از عقد حا

سنّت، مانند محمد بن ادریس شافعی، مالک بن انس با فقهاي شیعه هم عقیده اند؛ امام 
اما امام ابی . 62داندشافعی وامام مالک واحمد بن حنبل، مطلق جنون را  موجب حق خیار می

وجب فسخ را قانون مدنی افغانستان،  خلل م. 63داندحنیفه، اصالً عیب را سبب فسخ عقد نمی
) ناقص العقل یا مدهوش(اند که یکی از آن اسباب، خیار افاقه  وعتهناشی از اسبابی دانسته

 قرار ذیل ،شودکه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته می) 132( حاالت مذکور ماده « .باشدمی
  :باشدمی
  :باشد ناشی از اسباب ذیل می،خلل در حین عقد - 1

  .ت عقدفقدان یکی از شروط صح) الف
  .وعته) زوال جنون(خیار افاقه ) ب

                                                 
 ،)هـ961م( زین الدین الجبعی العاملی ( »أدوارا أو کان دائما ، الفسخ على الزوجۀ لتسلط سبب فالجنون« : شهیدثانی می نویسد- 60

 وکان عیب الزوجین من واحد کل فی کان وإذا« :وقاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی، نیز می نویسد) 101، ص8مسالک االفهام، ج
 فی یکون أن مثل متفقین؛ العیبان أوکان ذلک، غیر أو جنون اآلخر وفی ، جذام أو برص أحدهما فی یکون أن مثل مختلفین، العیبان

 المردود فی ألن الرد؛ فی الخیار منهما واحد لکل کان: ذلک أوماأشبه مثله اآلخر وفی جذام فیه یکون أو مثله اآلخر وفی أحدهماجنون
  ).235-236 صص ،2البراج، المهذب، ج ابن القاضی( ».الرد یقتضی عیبا
 یرد ال فإنه ، العقد حال یف یکن لم برص أو جذام، أو جنون، أو ، جب بالرجل حدث إذا : 127 مسألۀ« :  شیخ طوسی می نویسد- 61
 حال فی یکن ولم تردبه التی العیوب أحد بالمرأة حدث إذا: 128 مسألۀ .... به یرد فإنه الصالة أوقات معه یعقل ال الذي الجنون فی إال

 یثبت الرد توجب لتیا العیوب من أوعیب أوبرص جذام أو بهاجنون کان أو ،]اي قرن[ذلک بالمرأة کان اذا. ...الفسخ به یثبت فإنه العقد،
، 2، السرائر، ج)هـ598ت(محمد بن ادریس الحلی: ك.؛  ر13، ص6 ،ج349-350،صص4شیخ الطوسی، المبسوط، ج(» الخیار له

 ).181، تبصرة المتعلمین، ص)هـ726م(- عالمه حلی-؛ حسن بن یوسف بن مطهر الحلی612ص
 وهذا معا الحالین فی الخیار فله .مرض حادث غیر من عقله على لبۀغ وضرب وکثیره بقلیله الخیار وله خنق :ضربان والجنون  «- 62

 على الغلبۀ وثبتت المرض من أفاق فإذا مریضا کان ما فیه لها خیار فال بالمرض العقل على الغلبۀ فأما .ویفیق یخنق الذي من أکثر
  ).91، ص5محمدبن ادریس الشافعی، پیشین، ج(»الخیار فلها العقل

 الجنون من یردها مالک قال) قال (مالک قول فی یردها العیوب أي من معیبۀ فأصابها امرأة رجل تزوج ان تأرأی ] قلت [ ...«
  ).211، ص2مالک بن انس االصبحی، المدونۀ الکبري، ج(» الفرج فی الذي والعیب والبرص والجذام
 أو فتقاء أو عقالء أو قرناء أو رتقاء المرأة کانت أو برصا أو جذاما أو جنونا بصاحبه وجد الزوجین وأي ) اهللا رحمه قال( :مسألۀ« 
 فی یجده لعیب الزوجین من واحد لکل یثبت الفسخ خیار ان ... النکاح فسخ فی الخیار بصاحبه منهما ذلک وجد فلمن مجنونا الرجل
 ).579 ، ص 7 ج قدامۀ الحنبلی، پیشین، بن اهللا عبد( »الجملۀ فی صاحبه

 رحمهما یوسف وأبی حنیفۀ أبی قول فی به ترده أن لها فلیس البرص أو الجذام أو الجنون عیب بالزوج دتوج إذا المرأة فأما  « - 63
 بمنزلۀ فکان فیه لمعنى حقّها إلى الوصول علیها تعذر ألنه معه المقام تطیق ال حال على کان إذا الخیار لها محمد، قول وعلى تعالى اهللا
 بالصحبۀ تتأذّى أو فیه رغبتها تقلّ إنما المقصود استیفاء باب علیها ینسد ال العیوب بهذه قولن ولکنا عنینا أو مجبوبا وجدته لو ما

 ).97، ص5، پیشین، ج)هـ483م(ابوبکر محمدبن سهل السرخسی(» الخیار لها مثبت غیر وذلک معه والعشرة
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  .نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه) ج
  :باشدگردد، ناشی از اسباب ذیل میخلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج می - 2

  .حرمت مصاهره) الف
  .لعان) ب
  .که زوج او مسلمان شده باشدصورتی امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن در) ج

حکم ه این قانون ب) 133(فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده  )1(: 134 ماده
ماده ) دوم(فسخ ناشی از اسباب مندرج فقره ) 2. (گیردقطعی محکمه با صالحیت صورت می

   .64» نیز جواز دارد، بدون حکم محکمه،رضایت زوجینه مذکور ب
 مطلق، موجب حق خیار دانسته و  طوراما قانون مدنی ایران به پیروي از فقه، جنون را به

جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا «: دارد کهاشعار می
  .65»ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است

. نفر است زن؛ چون قوام عقد، به همان دو در اما عیب خصوصی، یا در مرد وجود دارد یا
  . در دو مسأله قابل بررسی استبنابراین، این عیوب

  عیوب خصوصی مرد)  ب
   اقسام- 1

  :گردد می موجب حق فسخ براي زن ، در مردسه عیب
  ) ناتوانی جنسی مرد(عنَن ٭
  خصاء ٭
    ) تناسلیمقطوع بودن آلت  (جب ٭

   مفهوم-2
 از ، و در نتیجهشودآلت مرد منتشر نمی آن ي یک نوع بیماري است که به واسطه،عنن

 جا که بیماري مزبور از امراض خفیه از آن .66گردد عاجز میتمتع جنسی مقاربت ول عم

                                                 
  .134، 133اد وم قانون مدنی، - 64
 .1121  قانون مدنی، ماده- 65
 سبق عدم بشرط الفسخ على المرأة لتسلط سبب وهو االنتشار، عن الذکر ویضعف اإلیالج، عن معه یعجز مرض فهو: العنۀ وأما  « - 66

علی بن الحسین ( ».خیار فال دبرا ال قبال أو غیرها، دون عنها عن أو واحدة، مرة ولو وطأها فلو غیرها، ووطء وطئها عن وعجزه الوطء،
؛ شهیدالثانی، 540، ص2، پیشین، ج)هـ676م(؛ المحقق الحلی227-228، صص13صد، جالکرکی، المحقق الثانی، جامع المقا

  ).101، ص8 ؛ مسالک االفهام، ج380،ص 5همان،ج
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، برخالف سایر  فقهاي امامیهباشد،می است و مانند سایر امراض آشکار ن)پنهان، درونی(
،   از ناحیه زن شاهد راباشد،جمله شهود، برعهده مدعی می از  بینه، ودعاوي که ارایه

 ،ي عننااند و معتقدند که دعو نپذیرفتهدعواي زوجیت،  در این عیبباتاثبرعنوان مدعی،  به
 ، شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان،اقرار زوج: گرددبه یکی از طرق ذیل اثبات می

  .67ند را به مدعی رد کندگ یا سونماید،که منکر از سوگند نکول  سوگند مدعی در صورتی
) مقطوع بودن آلت تناسلی( ، برخالف عیب خصاء وجب)ننع(بیماري از ي زن استفاده

احراز بیماري در شوهر وعدم تحمل  بلکه زن، پس از ؛ فوري نیستجهت اعمال خیار فسخ،
در صورت  ،ه یک سالمهلت  بعد از، دادگاهکند میعرض حال  نموده و به دادگاه مراجعهآن،

به صورت فوري،  تواند و زن میم کندتواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعالعدم درمان، می
  .68اعمال خیار نماید

 که 69باشد می-ها آنبه وسیله کشیدن  - ي مردها اخته شدن بیضه:  عبارت از،ءخصا
چه   اگر بر آنند که خصیفقهاء،  مشهور.70 می گویند»خصی« را واجد این صفت شخص 

 بر این بر تناسل است و خصی ، زیرا اساس نکاح؛ زن او حق فسخ دارد،بتواند نزدیکی کند
  . ناتوان است،امر

شود، اعم تعبیر می» جب«فقه به آن در که از  مقطوع بودن آلت تناسلی؛ مقطوع بودن،
برآمیزش  که شخص قادرآن،  طوري بخشی اکثر است از این که تمام آلت قطع باشد یا

  . 71جنسی نباشد
 ها اثبات آن  خصوصی مرد بر شمرده وقانون مدنی ایران، نیز همین سه عیب را جزو عیوب

البته این عیوب، در صورتی .  72را در مرد، زمینه ساز حق خیار فسخ براي زن دانسته است
  .باعث خیار فسخ است که پیش از عقد حادث گردد

                                                 
 .347  سید مصطفی محقق داماد، پیشین،ص- 67
 مع قوله فالقول فأنکر عننه ادعت لو ) السادسۀ( ...األجل لضرب العنن فی ویفتقر الحاکم، إلى بالعیوب الفسخ الیفتقر) الرابعۀ(  « - 68

 فالقول فأنکرت، الوطء ادعى ولو. غیرها وطء وعن ودبرا قبال وطئها عن عجز إذا متجددا، کان ولو الخیار لها یثبت ثبوته ومع. یمینه
 وعن نهاع عجز فإن. الترافع حین من سنۀ أجلها الحاکم إلى أمرها رفعت وإن بحث فال العنن مع صبرت إن) السابعۀ. ( یمینه مع قوله

؛ حسن 175،ص2، پیشین،ج)هـ690م(؛ فاضل آبی187، المختصرالنافع، ص)هـ676م(المحقق الحلی( »المهر ونصف الفسخ فلها غیرها
 ).181بن یوسف بن مطهرالحلی، تبصرة المتعلمین، ص

 الکرکی، جامع المقاصد،ج المحقق( ».العقد على سبقه مع المرأة به وتفسخ ، الوجاء معناه وفی األنثیین، سل فهو: الخصاء وأما « - 69
 ).540،ص2؛ محقق الحلی، پیشین،ج 224 ص ، 13
 .2327، ص6؛ اسماعیل بن حماد الجوهري، پیشین، ج145 ابن السکیت االهوازي، پیشین، ص- 70
 على سبقه مع خیارال ثبت استوعبت ولو . خیار فال الحشفۀ قدر ولو الوطء یمکن ما معه بقی فلو االستیعاب، :فشرطه الجب، أما  «-  71

 ).531، ص3؛حسن بن یوسف بن مطهرالحلی، تحریراالحکام، ج223ص ،13 المقاصد،ج الکرکی، جامع المحقق( »الوطء على أو العقد
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  عیوب خصوصی زن) ج
   اقسام - 1

  :موجب فسخ نکاح براي مرد خواهد بود، در زنشش عیب  
  قَرَن ٭
  جذام٭
  برَص٭
  افضاء٭
  )اقعاد( زمین گیري٭
  .73 )عمی(چشم دو نابینایی از٭

    مفهوم-2
 گوشتی غده: ارایه شده است معنا سه  براي آن،است و دستگاه تناسلی زن  از امراض:رنقَ

 که در فرج زن پدید آید ورمی ، یا  74دکنخول ممانعت   از دي کهیده تا حدیکه در فرج رو
  به هر.75که در فرج زن رشد کنداستخوانی، یاانده کردهرا به باد بیضه مردان تشبی که آن

  .باشد و باعث خیار می عیب است، در هر سه مورد، قرنحال
ریزش  خشکی اعضاء و چون موجب، این مرض.ي قطع استا به معن، در لغتجذام: ذامج 

 یماري، این ب به هر حال.شوندبا این نام خوانده می  ،76دگرد و قطع گوشت از بدن مریض می
 پوست و اعصاب است ي یک بیماري عفونی با ابتال،جذام. 77موجب فسخ نکاح براي مرد است

این بیماري به ندرت به فرد دیگر منتقل . شودنام باسیل ایجاد می که توسط میکروبی به
بعضی از .  چندین سال تماس مداوم و زمینه مساعد الزم است،د و براي سرایت آنگردمی

                                                 
 - 1:عیوب ذیل در مرد، که مانع ازایفاي وظیفه زناشویی باشد، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود«1122: قانون مدنی، ماده- 72

 ». مقطوع بودن آلت تناسلی-3  خصاء؛ -2.ه بعدازگذشتن مدت یکسال ازتاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشودعنن به شرط این ک
 والعمى، واإلفضاء، والقرن، والبرص، الجذام،: سبعۀ بها فالمختص وأماالمرأة«.برخی از فقهاء، عیوب را هفت چیز دانسته است - 73

   .)234، ص13 ج الکرکی، پیشین، المحقق(» .والرتق والعرج،
 أوجب الوطء منع فإن العفل، یسمى الرحم فی ینبت لحم إنه: وقیل الوطء، یمنع الرحم فی ینبت عظم إنه:فقیل وأماالقرن؛ «- 74

 ).390، ص5؛  شهید ثانی، شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، ج239، ص13 ج الکرکی، پیشین، المحقق( ».فال وإال الفسخ،
 .176هـ ، ص1411، 1، اللمعۀ الدمشقیۀ، قم، منشورات دار الفکر، چ)هـ786م(شهید اول  محمد بن جمال الدین مکی عاملی، - 75
؛ محمد حسن نجفی، 112 ، ص8؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، ج352  سید مصطفی محقق داماد، پیشین،ص- 76

 .318،ص30پیشین،ج
 أواستدارت الوجه، أوتعجر االحتراق، قوى فلو بینا، یکون وأن والبد األعضاء، ویبس اللحم تناثر یظهرمعه فهومرض: أماالجذام « - 77

 )236 ،ص13المحقق الکرکی، پیشین، ج(».فسخا یوجب لم منه، کونه یعلم ولم العین
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 گرچه ، قابل درمان است، ولی در نوع شدید و پر پاسیل آن،اريبعضی از انواع این بیم
 ؛ با این وجود،شخص پس از درمان، از نظر خطر سرایت و آلودگی به دیگران مبري باشد

  .طور پنهان باقی بمانده ش با ممکن است میکروب در بدن
بخشی از  یا برعکس، در سیاهیبرمرض سوداوي است که موجب غلبه سفیدي : صرَب 

  .78شود  آدمی میبدنپوست 
 که در بعضی نواحی ،خطر با علت نامشخص است یک بیماري صرفاً پوستی بی،برص

سري نیست و رود، این بیماري به هیچ وجه مهاي سازنده رنگدانه از بین میپوست، سلول
 ، بنابراین، دخالت ندارد و چون علّت این بیماري نامشخص است،عامل عفونی در ایجاد آن

هاي درمانی موجود ان قطعی و عالج نهایی براي ریشه کنی آن وجود ندارد و با روشدرم
  . درصد در بازگشت رنگ کمک نمود70 درصد تا 60توان  می

آید و  پدید میآمیزش جنسی که از 79 بول و حیضمجراي وحدت -1:  داردا دو معن:افضاء
  . حیض و غائطمجراي وحدت -2.  نظر مشهور است،این

 اما لنگ بودن از موجبات ؛80 این مرض هم از موجبات فسخ نکاح است):اقعاد(ريزمین گی
،  در اصطالح فقها این عیب،.باشدنمی خنثی بودن از موجبات فسخ کهچنان. فسخ نیست

 موجب حق فسخ ،گیري نرسد  لنگی تا زمانی که به سر حد زمین و.شودنامیده می» اقعاد«
  .نخواهد بود

، باعث حق خیار کور باشد  هرگاه زوجه از هر دو چشم): عمی ( چشمی از هر دوینابینا
 ي لیکن داراي قوه،دیکند که چشمان زن در ظاهر سالم به نظر آ فرق نمیو 81شود فسخ می

  .ی از چشمان او هویدا باشدیکه نابینا یا این،دید نباشد
ب مستقل دانسته،  و عی» قرن« که برخی ازفقهاء مانند محقق کرکی، آن را جداي از: رتق

رتق نیز، یکی از عیوب اختصاصی زن  است که وجود . باشدبه مفهوم مسدود بودن فرج می

                                                 
المحقق الکرکی، پیشین، ( ».به بالبهق والبالمشتبه اعتبار وال البلغم، لغلبۀ البدن صفحۀ على الظاهر فهوالبیاض: البرص وأما «- 78
؛ محمد حسن نجفی، 112 ، ص8؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، ج352سید مصطفی محقق داماد، پیشین،ص: ك.نیز رو ؛237، ص13ج

  ).318،ص30پیشین،ج
؛  مولی محمد باقرمحقق 238، ص13المحقق الکرکی، پیشین، ج( »والحیض البول مخرج الحاجزبین فهوذهاب: اإلفضاء وأما « - 79

 ).198،ص2ج، کفایۀ االحکام، )هـ1090م(سبزواري
؛ محقق 243، ص13المحقق الکرکی، پیشین، ج( ».فال وإال به، الفسخ على الزوج تسلط فاألقرب اإلقعاد بلغ فإن وأماالعرج،« - 80

 ).202السبزواري، همان، ص
 الفسخ یوجب والعمى وغیره، النظرلبیاض وقلۀ والعمش، بالعور، والاعتبار. للخیار موجب أنه المذهب فاألظهرمن العمى، وأما « - 81
  ).202، ص2؛ محمد باقرمحقق سبزواري، پیشین، ج239، ص13المحقق الکرکی، پیشین، ج(».مفتوحتین کانتا وإن
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شود و تفاوتی ندارد که از بین بردن این عیب امکان باعث حق خیار فسخ نکاح براي مرد  می
  . 82داشته باشد یا نداشته باشد

ها را اسباب فسخ نکاح  ده و آن این عیوب را برشمر1123قانون مدنی ایران، هم درماده
  .براي مرد دانسته است

   بررسی چند مسأله مهم 
تا این جا روشن شد که عیوب مشترك و خصوصی موجود در زن و مرد، باعث فسخ نکاح 

 براي نیل به مقصود ها بررسی آن له مهم وأ مسطرح آثار فسخ در قالب چنداینک  .گرددمی
 تأثیر فسخ برشرایط -3؛  عوضین پس از فسخ استرداد-2 ؛ثیر فسخأزمان ت -1 :ضروري است

  .ضمن عقد

  ثیر فسخ أزمان ت: مسأله اول
 از آثار زوال ، و انحالل نکاح، فسخ از انواع انحالل در آغاز این فصل بیان شدهمان گونه که

رد؛  اثر قهقرایی دا عقد، مطرح است که آیا فسخ پرسشعقد صحیح است؛ اما اکنون این
 تحقق و وجود خود، منجر به انحالل از زمان آن که  یا،کندل منحل میرا از روز او عقد یعنی

مقام بیان   درنوشتاراین  گفتنی است که چون ؟اندازدشود و عقد را از اثر میعقد می
، از  آن است و اثرپی نتیجه بلکه در این زمینه نیست، در هاي موجودتفصیلی مبانی نظریه

  . شودیدگاه فقه وحقوق در باره  تأثیر فسخ مطرح میرو،  تنها دو د این
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 فامتنعت، أوأمکن إزالته تمکن ولم الوطء منع الخیارمع ویوجب للذکر، مدخل فیه لیس ملتحما الفرج یکون أن فهو: وأماالرتق « - 82

   ). 245، ص13المحقق الکرکی، پیشین، ج( ».إزالته على إجبارها له ولیس
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    فقهادیدگاه) الف
 اختالف اي منش.83خورد هر دو نظریه به چشم میسنّت،اهل و  فقهاي شیعه  در سخنان

 انتقال مالکیت به بهخران، معتقد أ در این است که مشهور، اعم از متقدمان و متءنظر فقها
و  را، مؤثر  اقباض مبیع و ثمن  قبض واحت د ونشباو قبول مینفس عقد و به صرف ایجاب 

مادامی که زمان : در مقابل، گروه اندکی معتقدند. 84دانندانتقال نمی مانع  را،وجود خیار فسخ
این  اثر . متوقف بر انقضاي خیار است،ت بایع زایل نگشته و انتقالیخیار منقضی نشده، مالک

 گویا تملیکی ، بدین صورت که به محض اعمال فسخ؛ست روشن ا کامالً،دیدگاه در فسخ
  . آثاري ندارد،صورت نگرفته و از ابتدا

 از کهسازند  میگر ثمرات خود را در موضوعات گوناگون جلوه،هر یک از دو دیدگاه فوق
التلف «و قاعده 85 قاعده تلف بیع قبل از قبض، حق شفعه نمائات منفصل مبیع،لهأمس، جمله

از باب نمونه، در باب اعمال یا عدم اعمال حق . 86باشد می»ر ممن الخیار لهزمن الخیا فی
  :آور شد که توان دیدگاه مشهور و غیر مشهور را این گونه یادشفعه  در بیع خیاري، می

                                                 
اما ماذکره من المؤنۀ، ففی المسالک «:  صاحب جواهردربحث خیار عیب ووجود ارش براي مشتري درمبیع معیب می نویسد- 83

 ضره من ىعل یرجع والمضرور قبله، لصدورالضررمن بعیدا یکن لم مطلقا البایع بتغریم: و لوقیل... الذي یظهرانها علی المشتري مطلقا
 ناقال کونه ضرورة حینه، من الفسخ على بناء بها للرجوع الوجه: قلت .الضمان به یندفع ال للعصیان الدافع وعذره عدمه، اشترط إذا إال

 نظره وهوالذي الغرور، لقاعدة أصله، من البطالن لوکان ذلک یتجه قد نعم الخیار، أفراد کل فی کما علیه له غرمه بما یرجع فال لملکه
؛ 138،ص1سید مصطفی الخمینی، البیع، ج: ك.؛ و نیز ر440 ص ، 22 ج محمد حسن النجفی، پیشین،( »العالم واهللا الشهیدین، أول

  ).157؛ شیخ مرتضی االنصاري، کتاب النکاح، ص614،ص2، مصباح الفقاهۀ، ج)هـ1411م(سید ابوالقاسم الخویی
 ویمکن« : فسخ واقاله  درربح، به دیدگاه دوم  اشاره کرده، می نویسداما مرحوم شیخ مرتضی حائري، دربحث خمس نسبت به اثر

 -العقد حین من ال -حینه من الفسخ هو کان وإن الرد بأن ) الرابح جانب من بعدالسنۀ کان ولو(بالرد مطلقا الخمس سقوط یوجه أن
 حین من العقد فسخ بفسخه الفاسخ قصد من عفالمان االنقالبی تصویرالکشف بعدفرض ولکن العقالء، بین المعمول المتعارف بحسب
 ذلک بعد مالک الیملکه بأن الغنیمۀ صدق اشتراط ضم مع هذا،. السابق المملوك فعلیۀ بملکیۀ بفسخه یملک الفاسخ أن بمعنى العقد،

 والفسخ اإلجازة فی والنقل الکشف فیکون األصحاب، من أحد به یقل لم وإن اإلجازة فی بعینه جار الکالم وهذا. الزمان هذا إلى بالنسبۀ
  ).229 – 228 ص الحائري، الخمس، شرح مرتضى الشیخ( » . األمر بیده من لقصد تابعین

 .عندنا رد فال القبض قبل المشترى وطئها ولو« :عالمه حلی، قول به فسخ عقد از اصل را به شافعیه نسبت می دهد ومی نویسد
 .ملکا صادف وطى ألنه علیه؛ مهر فال القبض قبل تلفت وإن وقبضها، سلمت إن علیه مهر الو لها قابضا یصیر وال الرد له :الشافعی وقال

 أصله من الفسخ القبض قبل بتلف انفسخ إذا العقد أن على مبنیان وهما للبایع المهر علیه إن والثانی، هذان أحدهما :وجهان وللشافعیۀ
 ) فائدة« :احمد مرتضی درشرح االزهار می نویسد). 531 ص ،1ج الفقهاء، رةالحلی، تذک العالمۀ (»الثانی عندهم وأصحهما حینه من أو

 أحمد اإلمام( »العقد بعد وسببه بحکم أو مطلقا بالتراضی وقع ما حینه ومن العقد قبل من وسببه بحکم کان ما أصله من الفسخ
  ).472ص شرح ،2األزهار،ج المرتضى، شرح

 .16، ص 2، ج) مدنیبخش( سید مصطفی محقق داماد، قواعدفقه- 84
 .474، ص 1 حسن بن یوسف بن مطهر الحلی، تذکرة الفقهاء، ج- 85
 .143،ص5، المکاسب، ج)هـ1281م( شیخ مرتضی انصاري- 86
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 دانسته و اعمال حق شفعه  به  اعمال اخذ  از مانع، خیاري بودن بیع را،)مشهور( گروه اول
 یا براي هر ، در موردي که خیار براي بایع، ولی گروه دوماند؛پذیرفتهشفعه از ناحیه شفیع را ن

  . 87حق شفعه هستندبه ل ی باشد، قا)بایع ومشتري( دو
از :  توان گفتباره نمائات حاصله بعد از عقد تاهنگام اعمال خیار می همین طور، در و

؛ اما از منظر غیر 88 استدیدگاه مشهور، نمائات مبیع از آن مشتري و نمائات ثمن، از آن بایع
باشد؛ یعنی نمائات مبیع، مال بایع و نمائات ثمن، مال مشتري مشهور، قضیه بر عکس می

رفداران قهقرایی بودن اثر طتوان از ابن زهره را می و  شیخ طوسی، ابن براج،بنابراین،. است
نظریه را به ، به نقل از شماري از صاحب نظران، این برخی حقوقدانان معاصر .فسخ دانست

-میء جو در نظریات فقهاوبه هر حال، با جست. 89 نسبت داده است نیز)اسکافی( ابن جنید
شیخ . فسخ اثر قهقرایی ندارد فقهاء،  مشهوراز دیدگاهتوان به این موضوع اذعان نمود که 

مورد وضعیت عقد  در و 90داند می تحقق آنحین ثیر فسخ را ازأانصاري به صراحت زمان ت
 هرچند که انحالل عقد سابق است وعقد ،مقتضاي فسخ عقد«: گوید چنین می، فسخپس از

زیرا باید ؛ رودبین نمی ملکیت سابق  بر فسخ از وسیله آن،ه ا ب ام؛دهدن لم یکن قرار میأرا ک

                                                 
 ، إلیه الملک انتقل إذا تجب إنما الشفعۀ ألن الشفعۀ للشفیع یکن لم أولهما للبایع الخیار کان فإن الخیار بشرط شقصا باع اذا « - 87
محمد بن ( »الخیار انقضاء بعد المطالبۀ وله العقد، بنفس للمشتري یثبت الملک ألن للشفیع الشفعۀ وجبت للمشتري الخیار کان وإن

؛ محمد حسن نجفی، پیشین، 119، جواهر الفقه، ص)هـ481م(؛ قاضی عبد العزیز بن البراج123،ص3حسن طوسی،المبسوط،ج
 ).237، غنیۀ النزوع، ص)هـ585م(؛سید حمزة بن علی بن زهرة الحلی320،ص 37ج

 بغیرحلب، بترکها ضرعها فی حکمها فی وما الشاة لبن وهوجمع ) التصریۀ وکذا(«: شهیدثانی، دربحث خیار تدلیس، می نویسد- 88
 ناقۀوال والبقرة (إجماعا، )للشاة( ثابت وحکمه محرم، وهوتدلیس بزیادة شرائها فی فیرغب تحلبه ما کثرة بحالها الجاهل فیظن والرضاع

 العام بالتدلیس یعلل إالأن قیاس، بها غیرها وإلحاق .الشاة فالمنصوص، وإال فهوالحجۀ ثبت فإن إجماع، إنه:قیل بل المشهور، على)
 أما). لوتلف مثله( أو العقد، بعد منه) المتجدد حتى(منها حلبه الذي) اللبن( اختارردها إن)معها ویرد(...متجه وهو. بها فیلحقان

 إنما والعقد ملکه هو الذي المبیع نماء بأنه ویشکل. له الشامل بالرد النص فإلطالق وأماالمتجدد المبیع، من جزء ظاهرألنهف ردالموجود
  )502 – 501 ، صص 3 ،ج اللمعۀ الثانی، شرح الشهید( »رده عدم واألقوى حینه من ینفسخ

 یظهرمنه إنه قیل بل وغیرها، فیالمسالک کما شتريللم التلف قبل العقد بعد فالنماء کان وکیف«: نویسدوصاحب جواهر می
 کما -مناألصل الفسخ کون فاحتمال حینه من الفسخ بأن یقضیان السابقۀ الحالۀ واستصحاب فالقاعدة ملکه نماء ألنه علیه، الوفاق دعوى

 الملک على بناء الخالف«:کند، ودر جاي دیگر تصریح می)84 ص ،23ج محمدحسن النجفی، پیشین،( » .ضعیف -حکایته التذکرة عن
 التوابع من ألنه) للمشتري ذلک کان( للعبد) اللقطۀ ) ک حکمه فی ما) أو النخل ثمرة أو کالنتاج نماء للمبیع حصل إذا(أنه فی بالعقد
 المن حینه، من الفسخ کون التحقیق ألن) النماء وله (العقد النفساخ المشتري عن الثمن سقط(قبضه قبل) األصل تلف فإن( لملکه
؛ سید محسن 258، ص5محمد حسین االصفهانی، حاشیۀ المکاسب ج:  ونیز نک160 ص ،23ج محمدحسن النجفی، همان،( »أصله

 ).115، ص13الحکیم، مستمسک العروة،ج
 .278، ص 2  سید مصطفی محقق داماد، قواعدفقه، ج- 89
 .)38،ص5ن، جشیخ مرتضی االنصاري، هما( »والفسخ بالخیار من حینه ال من اصله « - 90
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 :جمله ش ازااو شاگردان  پس از.91» نه به زمان متعلق آن،به زمان حدوث فسخ توجه کرد
دیگران مباحث این نظریه  و93)صاحب عروه الوثقی( کاظم یزدي محمدیدس و92مرحوم نایینی

طرفداران این دیدگاه  توان ابن حجر را از می،تاز فقهاي اهل سنّ .تقویت کرده اند را
  .94برشمرد

  هاي حقوقی  نظامدیدگاه) ب
  حقوق ایران - 1

 مشهور فقها ي هآید، این است که همگی نظری حقوقدانان به دست میآثارآنچه از بررسی 
 دارد و  اثر، انحالل عقدهنگام تحقق فسخ واند که فسخ از ؛ یعنی بر این عقیدهاندپذیرفتهرا 
 ولی نظریه پردازان حقوقی، وجود نظر .95 و مربوط به اصل عقد نیست قهقرایی، اثراین

گاه با دید سویی آن را  هم ایران،نحوه طراحی مواد قانون مدنی. 96اندمخالف را متذکر شده
 .این زمینه ندارد ی در نص-به صراحت  -هرچند  کند،یید میأحقوقدانان ت وء مشهور فقها

 احکام خیارات و در 99)455(و 98)454( مواد بیع شرط و  در97قانون مدنی ایران) 459(ماده
  .باشنداستنباط می  دال بر این نمائات و منافع،رد ) 287(

  
  

                                                 
 المتبایعین، أحد على ینعتق من: منها ؛]المجلس[ الخیار هذا ثبوت عموم عن المبیع أشخاص بعض یستثنى قد :مسألۀ  «- 91

 فیه والکالم. للبائع الخیار ثبوت الدروس فی واحتمل. وفاق محل أنه المسالک ظاهر عن بل مطلقا، الخیار عدم : -قیل کما -والمشهور
 ثبوت عدم فی إشکال ال أنه والظاهر. الخیار ثبوت فی إشکال فال وإال الخیار، انقضاء على الملک توقف عدم من: لمشهورا قول على مبنی
 زواله على دلیل وال أصله، المن حینه من بالخیار والفسخ ، الملک بمجرد االنعتاق األدلۀ مقتضى ألن العین، نفس إلى بالنسبۀ الخیار

 ).39، ص5شیخ االنصاري،همان، ج( »احتمال على إال تحققها بعد الحریۀ زوال عدم ىعل الدلیل قیام مع بالفسخ
 .78، ص2، منیۀ الطالب ،تقریرات درس میرزاي نایینی، ج)هـ1363م(  موسی بن محمد نجفی خوانساري- 92
 ).مبحث شرکت(، 273، ص5، عروة الوثقی،ج)هـ1337م( سیدمحمد کاظم یزدي- 93
 .141، ص2، الفتاوي الکبري، ج)هـ852م(سقالنی احمدبن علی بن حجر ع- 94
 .284، ص 2؛ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج)35ش ( ، )معامالت معوض(  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی- 95
؛ سیدمصطفی محقق داماد، 513ص 1؛ سیدحسن امامی، پیشین، ج)184ش (   محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، - 96

 .278همان، ص 
ازحین فسخ، مبیع مال بایع خواهدشد ولی نمائات ومنافع حاصله ازحین عقد تاحین فسخ، مال ...«:459 ماده  قانون مدنی- 97

 ».مشتري است
 »... فسخ شود اجاره باطل نمی شود بیع هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و«: قانون مدنی454 ماده- 98
 تمام یا قسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیر قراردهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ اگرپس ازعقد بیع، مشتري«:455 ماده- 99

  »...معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهد شد



 
  
 

 

 39  
 

وق
 حق

ه و
 فق

ظر
 من

ق از
طال

ح و 
نکا

خ 
فس

ت 
فاو

ت
 

  قوق تطبیقی ح-2
   و سویسنسهنظام حقوقی فرا) الف

 در حقوق فرانسه اثر قهقرایی بر فسخ مترتب است؛ به طوري که بعد از ،برخالف ایران
 م این .ق1184و1183این ویژگی ازمواد . 100فسخ، گویا از ابتدا عقدي وجود نداشته است

هایی مواجه گردیده تعدیل  اکنون با جرح ودیدگاههرچند این . کشور استنباط شده است
اصل  ي فسخ به گذشته،عدم تسرّ ، مستمر قراردادهاي اقساطی و  درمونهاز باب ن. است
  .101است

به نظر . به آثار فسخ قرارداد اشاره دارد مواد مختلف، المللی کاال در کنوانسیون بیع بین
 که کنوانسیون به تبعیت به این باور رسیدتوان می 102)84 (ماده 2  و1رسد با وجود بند  می

ثر ؤنسبت به گذشته م فسخ را  اثر قهقرایی قایل است و،سه براي فسخاز سیستم حقوقی فران
 يبهره منفصل و  اعم از متصل و-ه منافعزیرا کلی؛ دانداز ابتدا منحل می قرارداد را دانسته و

-اما از قانون تعهدات سویس استنباط می. 103باید مسترد گردد دیه ثمن،أتاریخ ت  از-پول
 ایران، قهقرایی نیست، با این فرق که بین منافع متصل و منفصل گردد که تأثیر فسخ، مانند

  .104تفاوتی قایل نشده است

  هاي عربی نظام حقوقی کشور) ب
 با  مشتري باید مبیع را،پس از فسخ و  فسخ اثر رجعی دارد، مصر.م.ق160اساس ماده  بر

در مورد  خ را اثر فس قضایی و حقوقدانان مصري، رویهاما   ،105ش مسترد کندا کلیه منافع
  . 106 رجعی ندانسته است، مثل اجاره،عقود زمانی

                                                 
  .122شهیدي، پیشین، ص    مهدي- 100
 .414حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص: ك. ر- 101
 ملزم به ردثمن باشد، مکلف است بهره ي آن رااز تاریخ تادیه ثمن چنانچه بایع:1«: کنوانسیون بیع بین المللی کاال84 ماده- 102

حسین صفایی، همان، ( »:..درموارد زیر مشتري مکلف است منافع حاصله ازتمام یاقسمتی ازکاال راتحویل بایع نماید:2. بپردازد
 ).415ص

  .414حسین صفایی،همان، ص: ك. ر- 103
داخت یا هرطریق دیگرساقط شود،تضمینات وثائق وسایر حقوق وابسته به آن نیز  وقتی تعهد اصلی از طریق پر-1« :114 ماده- 104

 منافعی که قبال به طلب تعلق گرفته اند نیز قابل مطالبه نیستند ، مگر این که این حق حفظ گردیده یاازمقتضیات -2.ساقط می شوند
  ).65جواد واحدي، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، ص( ».نتیجه شود

عبدالرزاق سنهوري، الوسیط فی شرح ( ».اذافسخ العقد اعیدالمتعاقدان الی حاله التی کاناعلیهاقبل العقد«:م جدید.ق160 ماده- 105
 )708، ص1القانون المدنی، ج

 .همان- 106
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  مربوط به آیندهنسبت به حقوق ایران، بیشترصراحت با اثر فسخ ،  لبنان قانون مدنیدر
  .107 استدانسته شده

   عوضیناسترداد: مسأله دوم
به محض تحقق فسخ، : فقهاء معتقدند که. استرداد عوضین، یکی دیگر از آثار فسخ است

در خصوص  ،قانون موضوعه ایران  در.108کندین به ملک مالکان اصلی خود برگشت میعوض
اما ؛  ندارد وجودنص صریحی ، )بیع ثمن در استرداد مبیع و(برگشت عوضین به مالک اولیه 

   است، و یا این که این موضوعانصاف  عقل وبازگشت عوضین، مطابق با: گفته شده است که
توان مبنایی براي آن در نظر  اما به نظر می. 109 فسخ دانسته اندرا به عنوان نتیجه طبیعی

ویژگی عقود معاوضی  در باید، ریشه این مطلب را.  دانستضابطهمستند به  آن را گرفت و
   .جو کردوجست

  ...ادامه دارد

                                                 
 .486،ص1صبحی المحمصانی، النظریۀ العامۀ للموجبات والعقود فی الشریعۀ واالسالمیۀ، ج: ك. ر- 107
 مالکهما إلى العوضین رجوع من أزید لیس الفسخ مقتضى ان« : می نویسد- صاحب عروه-زدي مرحوم سید محمد کاظم ی- 108
 وارجاع العقد حل عن عبارة ألنه وذلک الفسخ حقیقۀ فی معتبرا لیس فهذا االخر ملکه فی دخل ممن منهما کل یخرج ان والیلزم األول

 إن:وقلنا منه واعرض موضع فی إلیه انتقل ما القى المتعاقدین أحد ان فرضنا االخرفإذا ملک خارجاعن یکن لم وإن مالکه إلى عوض کل
 لم األول أن مع االخر إلى اآلخر العوض ویرجع الملقى ذلک إلیه اخذیرجع یأخذه أن قبل االخر فسخ ثم الملک عن مخرج االعراض

؛ نیز 159ص ، 2 ج ،)ق.ط (مکاسبال سید محمد کاظم یزدي، حاشیۀ( » .باالعراض ملکه عن خروجه لفرض الثانی ملک عن یخرج
  ).136، ص6سید محمد حسن البجنوردي، پیشین، ج: نک

  .423 سیدحسین صفایی، پیشین،ص- 109



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل، 
  ها و  انگیزه

 پیامدهاي طالق
  سید محمد احسانی

  

  

  مقدمه
ن طالق در قرن بیستم در کشورهاي صنعتی رشد واقعیت دارد که میزا

تغییرات و تحوالت ناشی از توسعه صنعت و شهر . اي داشته است فزاینده
هاي اخیر به صورت  نشینی، این میزان را در کشورهاي جهان سوم در دهه

ها، زندگی شهر نشینی و تحرك  تزلزل ارزش. داري افزایش داده است معنا
ناپذیر بر نهاد خانواده گذشته، کارکردهاي که نهاد  رجغرافیایی، اثرهاي انکا

خانواده در گذشته داشته، کاهش داده است، شاید به این دلیل که زن و 
شوهر دیگر هیچ کدام به تنهایی براي تولید ضروریات زندگی و خدمات 
الزم، به خانواده وابسته نیستند، عمالً و در مقایسه با یک جامعه جهان 

خانواده در محیط شهري و صعنتی، بسیار ساده و راحت سومی، انحالل 
  . گیرد صورت می
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به عالوه طالق در یک جامعه شهري و صنعتی قبح کمتري دارد تا به یک جامعه کشاورز، 
هاي است که با  حل اجتماعی پذیرفته شد، براي ازدواج و یا به عباره دیگر، طالق یک راه

 بسیاري از کشورها، احساسات عمومی تغییر و تحول موفقیت قرین نیست به همین دلیل، در
ها در سرعت گاهدقوانین را به نفع انجام طالق تحمل کرده است، تشریفات و مقررات دا

انگیزه طالق کس به . بخشیدن به موارد بی چون و چرا، کاهش فراوانی پیدا کرده است
طالق مانند فقر و . شود ده میهاي بشري دی کند، اما این پدیده در تمامی جامعه ازدواج نمی

شکست یک راه حل است و هنگامی یک زوج در چهار طرف روابط معنوي خود هردم به 
توان از آن به  شود می ها بسته و ختم می گردند، یا زمانی که همه راهه ی مواجه میلواس

ن آم به هاي ناهنجاري است که براي اقدا طالق از جمله پدیده. عنوان آخرین راه حل نام برد
و . دفاعیه مستدل و محکمه الزم است، متاسفانه در بسیاري موارد این استدالل وجود ندارد

ترین  این اقدام به اساس نا آگاهی با خیال و قیاس عامل متالشی شدن خانواده که مهم
  .گردد پناهگاه و نهاد بشري است می

ها و تشنجات   دشواريشود، بلکه بین آن دو طالق نه تنها موجب جداي زن و شوهر می
گذارد و ممکن  آورد که بر فرزندان، خویشاوندان و دوستان شان نیز اثر می فکري نیز پدید می

اما امروز این ارتباط به . هاي اقتصادي براي هر یک یا هر دو طرف ایجاد کند است دشواري
بط هاي اساسی در طی یک قرن اخیر در ساختار و روا سستی گراییده و در دگرگونی

چه در خانوادگی روي داده است که سبب گردیده است تا نرخ طالق رو به فزونی نهد، چنان
 در پی تصویب قوانینی در اروپا، زمینه طالق آسان گردید و از آن تاریخ به بعد 1969سال 

  .ها هستیم است که ماهمواره شاهد افزایش روز به روز از هم گسیختگی خانواده

  تعریف طالق
ت از انحالل رابطه زوجیت است در حال و آینده از طرف شوهر به الفاظ طالق عبار

  .مخصوص که معناي طالق را افاده کرده بتواند
اي که در نکاح صحیح یا عدت طالق رجعی باشد، از طرف شوهر یا  طالق تنها باالي زوجه

الفاظ طالق به . گیرد محکمه با صالحیت به درخواست زوجه مطابق احکام قانون صورت می
سلیس که در عرف معنا طالق را افاده نماید بدون این که اراده و نیت طالق را زوج داشته 

  .شود باشد واقع می
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 اختالل 1عاقل، بالغ،(دهد شرایط ذیل را باید دارا باشد  اش را طالق می وقتی که شوهر، زن
ن که طالق در چو) روانی نداشته باشد و از حالت عادي هم بیرون نباشد یعنی نشه نباشد

  .گردد چنین حاالت واقع نمی
 قانون مدنی کشور هم صراحت دارد که طالق اشخاص زیر اعتبار ندارد و یا 141و ماده 

  : صحیح نیست
و کم عقل، مجبور ) مگر این که قبل از جنون صیغه طالق جاري شده باشد(مجنون نباشد 

 یا کدام مریضی تحتل و در حالت خواب نباشد و شخصی که عقل اش به علت پیري و
هاي متفاوتی از دست داده  گردیده باشد و یا شخصی که قوه تفکیک و ممیزاش به علت

بیشتر در . تواند به صورت شفاهی و تحریري به زن اش طالق بدهد شوهر می. باشد
تواند صالحیت طالق را به  کشورهاي اسالمی صالحیت طالق به شوهر داده شد اما شوهر می

  .1نمایدزنش تغویض 

  هاي طالق انگیزه
گسیختگی زناشویی از طریق طالق، را که زیادتر آن مربوط به تحوالت هاي از هم علت

  :توان به شرح زیر دسته بندي کرد گردد، می اجتماعی می
طالق در طبقات فقیر جامعه بیشتر از طبقات دیگر جامعه است چون : فقر اقتصادي - 1

ر داده و او را به برهم زدن زندگی خانوادگی مجبور  را تحت فشار قرا فشار اقتصادي مرد
زند پس فقر عامل خشونت و خشونت عامل  کند و یا این که به خشونت خانوادگی می می

  .طالق است
هاي، مصلحی، فامیلی و تحمیلی نهفته است،  این موضوع بیشتر در ازدواج: عدم توافق - 2

 است، طرفین یعنی پسر و دختر با هم ها بیشتر در جوامع سنتی معمول که این گونه ازدواج
 .گیرد توافق ندارد، ازدواج به واسطه بزرگان هر دو خانواده صورت می

اگر مرد و زن کم سن و سال باشند، ناسازگارهاي بعد از : خرد سال بودن پسر و دختر - 3
نوع اند این ها که زیر سن بلوغ ازدواج کرده شود به ویژه براي زن شان بیشتر می شهوتياطفا

ها در  ازدواج در جامعه ما متداول است به خصوص در دهات افغانستان البته این گونه ازدواج
 .دهات فرهنگ پذیر شده است

                                                 
  43 گاللی سنگر خیل عزیزي، آگاهی حقوقی، عنوان طالق، ص - 1
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ها و بزرگان هر دو فامیل در زندگی خصوصی پسر و  به خصوص خانواده: دخالت دیگران - 4
 مورد خشونت اش را کند پسر را تا زن کند حتا بعضی اوقات تحریک می دختر اش مداخله می

هاي گسترده معمول است که عمالً ما شاهد  قرار دهد که این مساله بیشتر در نوع خانواده
هاي پدرانه و  ها و دهات کشور و یا این که فرزنداش را به طالق دادن با نوید هستیم در قریه

 .کند مادرانه تشویق و ترغیب می
دگی مشترك بین دختر جوان و عموماً نتیجه ازدواج و زن: بی فرزندي و کم فرزندي - 5

اما در بعضی از . زایی و تولید مثل است که این یک امر طبیعی است پسر جوان همان فرزند
ها  ها تازه تشکیل هیچ بر آیندي ندارد و از طرف دیگر تولد فرزند در یک خانواده خانواده

ها به   که خانوادهکند که در جوامع سنتی مثل افغانستان بدون این پایداري آن را تضمین می
گیرد این که زن و شوهر از هم جدا   می تصمیم ازدواج مجددا  فوراً کنندها توجه  علت
به این مقصد که مرا پدر چندین فرزند دیگر هم باشد و از سوي دیگر نوعی خشونت . شود می

کند که در نتیجه زن مبتالً به  علیه یک زن است که آن را مجبور به گرفتن طالق می
 .شود تالفات روانی میاخ

هاي گسترده و دهاتی، بیشتر عالقمند این است  در خانواده: بی پسري و یا کم پسري - 6
تواند در فرداي  که پسرانی زیادي داشته باشند، چون که باور بر این دارد که فقط پسران می

. استگویند که مال مردم  ر باشند دختران را معمول می ها کمک کنند، و دست یا زندگی آن
اوالً زن را مورد خشونت . بر اساس این عقیده نتیجه ازدواج شان بیشتر و کامال دختر باشد

زد، که ازدواج مجدد خود عامل بر جداي و یا  دهد و روحاً دست به تجدید فراش می قرار می
 قبلی است که تاثیر ناگواري بروان مادر و کودکان از مادر جدا شده  از گسیختگی خانواده

 .ذارندگ می
شود که با عدم آگاهی و  ترین در یک جامعه محسوب می سوادي بد بی: نا آگاهی - 7
ها در درون یک جامعه را درك کرد  ها خرده، فرهنگ ها و مشابهت توان تفاوت سوادي نمی بی

و این عدم درك تفاوت فرهنگی و انتخاب نادرست قبل از ازدواج ممکن است سر انجام 
 .زوجین از هم جدا گردد

ها را به  در شهر، خانواده ها و ما رشد صنعت و ایجاد شهرك: صنعتی شدن و شهر نشینی - 8
با مهاجرت از دهات به شهرها ساخت . کنند هاي داخل کشوري تشویق می مهاجرت
چون که هم تعداد فرزاندان زیادي در یک خانواده زندگی . کنند ها تغییر می خانواده

دیگر فرزندان به مکتب .  متفاوت از روستا استکردند و از طرف دیگر فضاي شهري می
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  روند کمک کننده نیستند بلکه همه مصرف کننده هستند و از سوي دیگر توقعات باال می
پدر دیگر توان پرداخت به این همه توقعات را . شود انتظارات بیشتر می رود مشاهدات و  می

ب و پر درآمدي هم در دست گیرد و کدام شغل مناس ندارد، تحت فشار اقتصادي قرار می
 .ندارد
علل و عوامل اجتماعی : انتظارات بیش از حد یکی از طرفین در روابط قبل از ازدواج - 9

پاشیدگی خانواده از طریق طالق، بی شمار است و پایانی  موثر بر جدایی زن و شوهر و از هم
فردي دارد و شناسد، زیرا ازدواج، دو نفر انسان را که هر کدام شخصیت منحصر به  نمی

کند،  گیر می هاي تربیتی مختلفی داشته است، در یک زندگی مشترك خانوادگی در زمینه
ترین دلیل طالق، توقعات بسیاري است که هر یک از طرفین ازدواج از دیگري   شاید عمده

ها، رابطه جنسی، شهرت،  هاي اجتماعی آینده آن این انتظارات، پایگاه. قبالً داشته یا دارد
مت جسمانی، امنیت شغلی، در آمد و نقش خاص هر یک در قبال دیگري را شامل سال
ترین عامل زندگی زناشویی  در برخی جوامع صنعتی، عشق و عالیق شخصی مهم. شود می

کند که اگر عشق شان به یک  فرض، قبل از ازدواج، هر کدام از طرفین تصور میه ب. است
ها نخواهد بود، ولی ر به گسستن پیوند ازدواج آندیگر فروکش نکند، هیچ مساله دیگري قاد

هاي عشق و عالقه که زمانی سرشار از آن  شوند که جلوه پس از ازدواج، خیلی زود متوجه می
تري را  شان کرده، مجبورند براي حل مسایل داخلی خود ابزارها و وسایل عملی بودند، ترك

 .جست وجو کنند
 اکثراً زنان از لحاظ اقتصادي وابسته به مردان در جوامع سنتی: استقالل اقتصادي زن -10

شود این مساله به ازدیاد طالق  هستند اما زمانی که زن در خارج از خانه مشغول کار می
اش بیشتر کند چون که هر قدر استقالل اقتصادي زن بیشتر باشد قدرت اجتماعی کمک می

 .رود اش باالتر می شده و توقوع
موضوعی دیگري که به ازدیاد طالق کمک : از زوجینهاي شخصی در یکی  نارسایی -11

هاي  مثل عقیم بودن، گرایش. هاي شخصی بین زن و مرد است کند، مساله نارسایی می
 .هاي روانی و عادت به باده گساري جنسی انحرافی زن و مرد، انحرافات روانی، بیماري

نگی اشاره شد، هاي فره همان طور که قبالً به تفاوت: پیرو مذهب و فرهنگ مختلف -12
ها بین مذاهب مختلف و  تواند میزان طالق را بلند ببرد، چون که ازدواج ها می این تفاوت

تواند به ثمر برسد، به خاطر که در جوامع سنتی تعصبات مذهبی و  هاي متفاوت نمی فرهنگ
ق و تواند دلیلی بر انجام طال تر است نسبت به جوامع صنعتی این می العاده بیش فرهنگی فوق



  

 

ب
قر

ع
  

13
89

 « 
ل 

لس
مس

ره 
شما

  
93  

46  
 

هاي نسبتاً  هاي سنتی و مذهبی بیشتر و در خانواده یا جدایی بین زن و شوهر در خانواده
 .2انکشاف یافته کمتر باشد

اي جدید را تشکیل  بدون شک زمانی دو نفر انسان خانواده: هاي ناهمسان گرایش -13
ها روز  اصلهوقتی این انتظارات بر آورده نشود ف. دهد هر کدام از یک دیگر انتظاراتی دارد می

 .شود گسیختگی نهاد خانواده میشود و باالخره عامل بر جداي و از هم به روز زیاد می
در جامعه فعلی امکان ارضاي زن و مرد نسبت به : عدم سازش فکري و اجتماعی -14

شویی نقش مهم تري را  گذشته بیشتر است ولی سازش فکري و اجتماعی در پایداري زنا
 .3ها است شود تفکر آن  براي طرفین عوض نمیچون تنها چیزي که. دارد

  تجربه طالق
. ها و مزایاي اجتماعی میزان زیاد طالق، بسیار دشوار است اي از هزینه از نامه تهیه تر

تواند بدون مواجه شدن با محرومیت  تر به این معناست که زن و شوهر می هاي سهل نگرش
از سوي دیگر گسیختگی زناشویی . اجتماعی به یک رابطه غیر رضایت بخش پایان دهند

هاي مالی براي یک یا هر  تقریباً همیشه از لحاظ عاطفی دردناك است و ممکن است دشواري
  .دو طرف ایجاد کند

  دیاون و تحلیل پیوند گستگی
هاي متاهل را در طی دوره جدایی یا طالق تحلیل کرده است، او  دیاون، روابط میان زوج
 زوج از هم جدا شد یا طالق گرفته که بیشتر در این مصاحبه 103یک رشته مصاحبه را با 
 داده شده است، انجام داد تا انتقال از با هم زیستن به جدا زیستن را  طبقه متوسط جامعه جا

بررسی کند، مفهوم پیوند گستگی به تغییر از روابط نزدیک و صمیمی دراز مدت به وضعیت 
ی دریافت که در بسیاري از موارد قبل از جدایی در این بررس. کند تنها زیست اشاره می

فزیکی یک دوره، جداي اجتماعی وجود داشت، دست کم یکی از دو طرف الگوي زندگی 
کرد،  شد، و دوستان جدیدي پیدا می مند می اي عالقه هاي تازه کرد، به حرفه جدیدي پیدا می

 به معناي پنهان کردن اسرار هاي که دیگري در آن حضور نداشت، این معموالً البته در زمینه
بنابر تحقیقات ون، . البه به ویژه هنگامی که یک رابطه عشقی در میان بود. از دیگري بود

                                                 
  .127 عابدین بارز، مقدمه اي بر جامعه شناسی عمومی ص - 2
  .183 بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی، ص - 3
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کمتر از . نامد پیوند گستگی اغلب در آغاز غیر تعمدي است، یک فرد، که وي او را آغاز گر می
ن و شوهر با هم در آنها هاي که ز شود و قلمرویی مستقل از فعالیت رابطه با دیگري ارضا می

اي  مدتی پیش از این مرحله، آغاز گر ممکن است به گونه. آورد کنند بوجود می شرکت می
تر رفتار  هاي قابل قبول ناموفق کوشش کند طرف دیگر را تغییر دهد، او را وادار سازد به شیوه

هایش  که کوششکند  ، آغاز احساس می در مرحله. کند، عالیق مشترك را تشویق کند و غیره
از آن هنگام به بعد، تمام . اي بنیادین آسیب دیده است با شکست روبرو شد، و رابط به گونه

ها  شود که نشان دهند، وجود نقص در رابطه آن ذهن او معطوف به اندیشیدن در جهاتی می
گوید این جریان نقطه مقابل فرایند عاشق شدن در آغاز یک  یا در طرف دیگر است، ون می

هاي را  کند، و جنبه هاي جالب دیگري متمرکز می ابطه است، که فرد توجه خود را بر ویژگیر
  .گیرد که ممکن است کمتر قابل قبول باشد، نادیده می

طور مفصل با ه کند معموالً رابطه خود را ب طور جدي به جدایی فکر میه گرانی که ب آغاز
ها با این کار سود و  گذارند، آن ر هم میدهند، و مطالب را کنا دیگران مورد بحث قرار می

توانیم به تنهایی زندگی کنم به دوستان پدر و مادر چه  آیا می. سنجند زیان جدایی را می
ها لطمه خواهند دید؟ آیا از نظر مالی مشکلی نخواهم  واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا بچه

گیرند دوباره  عضی تصمیم میدید؟ پس از اندیشیدن در باره این مشکالت و مسایل دیگر، ب
ها و  گیرند، این بحث سعی نمایند تا رابطه را درست کنند، براي کسانی که تصمیم بجداي می

ها را به این که کار درستی  کند، و اعتماد آن وگوها به کاهش ترس از جدایی کمک می گفت
یت نسبت به شوند که مسوول گري متقاعد می دهد پیشتر آغاز دهند افزایش می انجام می

بدیهی است، پیوند . م دارد پیشرفت و ارضایی شخصی خود شان بر تعهد نسبت بدیگري تقد
طرف دیگر نیز ممکن است به این . شود گستگی همیشه به کلی توسطه یک فرد دنبال نمی

ها ناگهان  در بعضی موقعیت. توان نجات داد نتیجه رسیده باشد که رابطه زناشویی را نمی
خواست رابطه زناشویی را نجات دهد  آید، شخصی که قبالً می هایش می س نقشتغییر معکو
  .4شود به آن پایان دهد، در حالی که آغازگر پیشن مایل به ادامه آن است مصمم می

  مراحل گزار طالق
اگر مرد وزن تصمیم به طالق بگیرند، با تعداد از مراحل انتقالی مهم را در سبک زندگی و 

 زوجی که از ،سازد  را متمایز میاساسی شش مرحله لهل بوهان،.  کننداش باید طینگرش
                                                 

  441 آنتونی، گیدنیز، جامعه شناسی، ص - 4
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همه این مراحل . خواهند جدا شوند ناچارند با این شش مرحله روبرو شوند همدیگر می
ها را پدید آورند، که بر زن و شوهر، فرزندان شان، خویشاوندان  ممکن است، مشکالت و تنش
  .شان و دوستان شان اثر گذارد

 تنش فزاینده میان -رود طفی که بیانگر رابطه زناشویی است که روبه زوال میطالق عا - 1
  .انجامد زوجین، که معموالً به جداي می

 .شود ها به ازدواج پایان داده می ها و دالیلی که بر پایه آن طالق قانونی، متضمین زمینه - 2
 .شود طالق اقتصادي، که به تقسیم ثروت و دارایی مربوط می - 3
 .گیرد  مالقات را در بر می گی میان والدین، که مسایل نگهداري کودك وهنآطالق هم - 4
شود که  ها و سایر روابط اجتماعی مربوط می طالق اجتماعی که به تغییرات در دوستی - 5

 .فرد طالق گرفته با آنها سرو کار دارد
، طالق روانی، که از طریق آن فرد سر انجام باید پیوندهاي وابستگی عاطفی را قطع کند - 6

 .رو شود و با الزامات تنها زیستن رو به
هاي که رابرات وایس با مردان و زنان طالق گرفته در آمریکا به عمل آورد یک،  مصاحبه

 خاطر نشان کرد که زنان از 1976وایس در سال . خط سیر مشخص سازگاري را نشان داد
 فرایند سازگاري اجتماعی بینند، اما طالق به مراتب بیشتر از مردان از نظر اقتصادي زیان می

رسد در اکثر موارد که مورد مطالعه وایس قرار  و روانی بر هر دو جنس همانند به نظر می
اي که یک زوج ممکن است نسبت به یک دیگر احساس کنند مدتی  گرفتند، احترام و عالقه

گیرد در  یدشمنی و بی اعتمادي جاي آن را م. رود قبل از آن که از هم جدا شوند از میان می
ماند بدین سان حتا  عین حال یک حس وابستگی عاطفی به طرف دیگر همچنان پایدار می

اگر زن و شوهر درست پیش از جدا شدن به شدت نزاع کنند، معموالً احساس عمیق آنچه را 
نبود ناگهانی همسر احساس اضطراب یا . کنند نامد تجربه می  اندوه جداي می،که وایس

یعنی احساس خوشحالی از این . عده کمی از افراد تجربه عکس آن دارد. ندک هراس ایجاد می
توانند بدلخواه خود زندگی کنند احساسات افسردگی و خوشحالی ممکن  که آزادند و می

بعد از مدتی اندوه و خوشحالی هر دو . دیگر نیز وجود داشته باشدطور متناوب با یکه است ب
کنند از محیط امن خانواده که به  افراد احساس می. دهند جاي خود را به احساس تنهایی می

کنند، جدا شده اند در واقع روابط  اید دیگران، با تمام مسایل شان در آن زندگی می نظر می
اگر چه دوستان ممکن است تالش نمایند که با هر دو . کنند دوستی تقریباً همیشه تغییر می

بینند و بیشتر  والً یکی را بیشتر از دیگري میطرف تماس خود را حفظ کنند، به تدریج معم
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زنان در جوامع سنتی آسیب پذیرتر اند تا مردان چون که زنی مطلقه در یک جامعه سنتی، 
دیگر خانه پدر برایش جاي امن نخواهد . شود رو می ها و اتهامات زیادي را روبه به زخم زبان

اش و  و از طرف دیگر جداي او با فرزندنبینند  اي دیگري به او می خویشاوندان به گونه. بود
تواند از لحاظ روحی و روانی او را سخت تحت فشار  می. محیط که او به آن خو گرفته است

تواند مثل خانه شوهراش صالحیت داشته باشد در خانه پدر  او جانب دیگر زن نمی. قرار دهد
  .اش یا برادر و اقوام دیگران

  طالق و اثر آن باالي کودکان
میران . جش و اندازه گیري اثرات جدایی والدین بر کودکان کار بسیار دشوار استسن

ها برادر با خواهر  ستیزه میان پدر و مادر قبل از جدایی، سن کودکان در آن زمان، این که آن
ها با هر یک از  دارند یا خیر؟ وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر خویشاوندان، روابط آن

بینند همه این عوامل و عوامل دیگر   اغلب تا چه حد پدر و مادر را میوالدین، این که
چون کودکانی که والدین شان از زدواج خود . توانند بر فرایند سازگاري تاثیر داشته باشند می

ها قرار  کنند ممکن است تحت تاثیر تنش ناشی از روابط آن راضی نیستند اما باهم زندگی می
  .طور مضاعف دشوار استه هاي طالق براي کودکان ب ارزیابی پیامد. بگیرند

دهند که کودکان بعد از جدایی پدر و مادر شان در واقع اغلب از  تحقیقات نشان می
برند جودیت والرتین وجون کلی باالي کودکان شصت زوج تازه از  اضطراب عاطفی رنج می

 با این 1980 در سال ها آن. هم جدا شده، در مارین کانتی کالیفرنیا تحقیق نموده است
کودکان در زمان طالق در دادگاه، یکسال و نیم بعد و پنج سال پس از جدایی تماس 

 کودك مورد مطالعه، اضطراب عاطفی 131بنابه گفته این محققان، تقریباً همه . گرفتند
کودکانی که در سن قبل از مکتب بودند . شدیدي را در زمان طالق تجربه کرده بودند

کودکان . دانستند خاطر جدایی مقصر میه وحشت زده بودند، و معموالً خود را بسردرگم و 
هاي پدر و مادران شان را براي طالق درك کنند، اما اغلب  توانستند انگیزه تر بهتر میبزرگ

اما . دادند عمیقاً نگران اثرات، آن بر اینده خود بودند و غالباً احساس خشم شدیدي نشان می
پنج ساله، محققان دریافتند که دو سوم کودکان دست کم تا حدودي از عهده در پایان دوره 

طور ه ها بیک سوم آن. مدندآ زندگی خانوادگی و تعهداتشان در خارج از خانه بخوبی بر می
جدي از زندگی شان ناراضی، و دچار افسردگی و احساس تنهایی بودند، حتا در مواردي که 

توانیم  بدیهی است، ما نمی. کردند دوباره ازدواج کرده بود ی مییکی از والدینی که با او زندگ
بگویم که اگر پدر و مادر این کودکان از هم جدا نشده بودند زندگی شان چگونه بود؟ افرادي 
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که مورد مطالعه قرار گرفتند همگی از یک ناحیه سفید پوست نشین مرفه بودند، و ممکن 
  ها خود، گزینش شده بودند به عالوه، این خانواده.  نباشندبود نماینده، جامعه بزرگتر باشند یا

یکی . ها خودشان با مشاوران تماس گرفته و درخواست کمک کرده، بودند به این معنا که آن
شود این است که کودکان   رسد از این تحقیق و تحقیقات دیگر گرفته  از نتایج که به نظر می

ادر شان رابطه مداومی دارند در وضع بهتري به هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و م
  .بیند طور منظم می سرمی برند تا هنگامی که فقط یکی از آنها را به

  کودکان و والدین ناتنی
بعضی از زن و شوهرهایی که دوباره . تواند متضمن شرایط گوناگونی باشد ازدواج مجدد می

چ کدام کودکی را به رابطه زناشویی در اوایل بیست سالگی هستند، و هی. اند ازدواج کرده
سالگی و یا اوایل چهل  افرادي که در سنن اواخر بیست سالگی یا اواخر سی. آورند جدید نمی

کنند احتماالً و یا ممکن است یک فرزند یا بیشتر از یک فرزند از  سالگی تجدید فراش می
ها  ا همسر جدید زناشویی آنهاي قبلی خود داشته باشند که در همان خانه ب ازدواج یا ازدواج

کنند ممکن است داراي  تري مجدداً ازدواج می هاي دیر افرادي که در زمان. کند زندگی می
فرزندان که سن باالي دارد باشند هر گز با همسر جدید و یا در خانه جدید والدین زندگی 

ن و شوهر ز. همچنین ممکن است از ازدواج جدید نیز کودکانی به وجود آیند. کنند نمی
  .جدید ممکن است قبالً مجرد بوده باشند، طالق گرفته یا بیوه شده باشند

ها در انگلستان ازدواج اول بودند اکثر  ، در حدود نه دهم مجموع ازدواج1900در دهه 
با افزایش میزان . کم شامل یک فرد بیوه چه مرد و چه زن شده بود ها مجدد، دست ازدواج

هاي مجدد  د نیز شروع به باال رفتن کرد، و نسبت باالي از ازدوجطالق، میزان ازدواج مجد
 میزان ازدواج مجدد سرعت باالي داشته 1960در دهه . گرفت افراد طالق گرفته را در بر می

 35 الی 30امروز، افراد بین .  به تدریج کاهش پیدا کرد1980 و اوایل 1970و در دهه 
. امل کسانی هستند که قبالً ازدواج کرده است ازدواج ش28سالگی از هر یک صد ازدواج 

هاي مجددي که شامل  پس از آن سن، نسبت ازدواج. عموماً شامل افراد طالق گرفته است
یابد، و در  شود که همسرشان را از دست داده اند افزایش می ها و مردانی و یا زنانی می بیوه

هاي است که به  بیشتر از ازدواجهاي مجدد  سن پنجاه و پنج سالگی نسبت این گونه ازدواج
ترین شیوه براي به حداکثر  رسد، که به گیرد، خیلی عجیب به نظر می دنبال طالق صورت می

رساندن بخت ازدواج براي زن و مرد، این است که قبالً ازدواج کرده باشند، احتمال ازدواج 
دواج براي نخستین بار مجدد افرادي که ازدواج کرده و طالق گرفته اند بیشتر از احتمال از
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در تمام سطوح سنی، مردان طالق گرفته . هاي سنی مشابه است در مورد افراد مجرد در گروه
  .بیشتر از زنان طالق گرفته احتمال دارد که مجدداً ازدواج کنند

با این تفاوت که سه زن از هر چهار زن طالق گرفته، اما پنج مرد از هر شش مرد طالق 
هاي مجدد نسبت به  معموالً از لحاظ آماري، ازدواج. نمایند د میگرفته ازدواج مجد

هاي مجدد باالتر از میزان  هاي اول کمتر موفقیت آمیز هستند میزان طالق در ازدواج ازدواج
هاي مجدد همیشه ناکام  و این دلیل بر آن نیست که ازدواج. هاي اول است طالق در ازدواج

الق گرفته اند ممکن است انتظارات باالتري از ازدواج است، به خاطر این که افرادي که ط
ها براي برهم زدن  آنداشته باشند تا کسانی که طالق نگرفته اند از این لحاظ ممکن است 

اند  که یک بار ازدواج کردهيتا آن افراد. شان آمادگی بیشتري داشته باشندازدواج جدید
تر از ازدواج اولی باشند،  تماالً رضایت بخشکنند اح هاي دومی وقتی که دوام پیدا می ازدواج

جاي که ایا ممکن است این و نظریات را در کشوري مثل افغانستان تعمیم داد یا خیر؟ از آن
هاي غیر دموکراتیک در این، حاکم است، احتماالً  افغانستان یک کشور سنتی و هنوز ارزش

ف دیگر ازدواج مجدد میزان ها صورت گیرد و از طرها هم بر اساس همان ارزش ازدواج
هاي که از جایگاه باالي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بر  پایینی دارد چون که اکثر خانواده

بین به این مساله نیستند دختر مطلقه آن و یا دختر شوهر  خوردار هستند خیلی خوش
 با پایمال اي ان دوباره ازدواج نماید و اکثر مناطق به عنوان یک رسم که حقوق زن را مرده
اي سنی  و از طرفی زنان و مردان افغانی در محدوده. کنند هنوز به قوت خود باقی است می
 احتماالً پدر و مادر چندین طفل و تفاوت سنی بسیار کم است این مانع ازدواج 55 -35

هیچ مردي حاضر بر این نیست با زنی که چهار تا طفل یا بیشتر و یا کمتر از آن . مجدد است
اش  ردانه ته باشد، ازدواج کنند و هیچ زنی هم آمادگی این را ندارد که فرزندان نازدانه و دداش

توان آمار و  پس در شرایط فعلی نمی. را با آن همه عاطفه مادري که دارد از خود جدا سازد
تنی  هاي نا ازدواج مجدد همان خانواده. نظریات فوق را کشوري مثل افغانستان تعمیم داد

که در آن حد اقل یکی از بزرگان . هاي ناتنی را چنین تعریف کردتوان خانواده  میاست که
هاي ناتنی بسیار  با استفاده از این تعریف، تعداد خانواده. خانواده پدر یا مادر ناتنی است

زیادتر از آن است که در کشورهاي توسعه یافته و رو به توسعه آمار نشان داده است، زیرا این 
  .کنند ها زندگی می کنند که فرزندان ناتنی با آنهاي اشاره می  به خانوادهآمار فقط

شوند که منظماً کنند پدر و مادر ناتنی فرزندانی میبسیاري از افرادي که دوباره ازدواج می
هاي وجود خانواده. برندطور دایمی در همان خانه به سر نمیه کنند اما بها دیدار می از آن
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آورد که شبیه پیوندهاي خویشاوندي در بعضی اي به وجود می اي خویشاونديهناتنی پیوند
کودکان اکنون ممکن است دو مادر و دو پدر داشته باشند پدر و مادر . جوامع سنتی است

ها ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ها و پدر و مادر ناتنی شان، بعضی خانواده طبیعی آن
گر در نظر بگیریم که  ا. کنندبه عنوان جزي از خانواده تلقی میهاي قبلی را نزدیک در ازدواج

ها ممکن است در این رابطه حضور جدي داشته ها و مادر بزرگدست کم بعضی از پدر بزرگ
. یک خصوصیت دیگر مساله فرزند خواندگی است. نتیجه وضیعتی تقریباً پیچیده است. باشند

یک سوم مجموع موارد قبول فرزندگی خواند در آورد کرد است که بیش از  برند اموکس بر
این نسبت در بریتانیا کمتر بوده اما سیر . آمریکاً مربوط به پذیرش فرزندان ناتنی است

خواندگی روشی است که به وسیله آن پدر یا مادر غیر تنی یا  فرزند. کند سعودي را طی می
. کند باط ژینیتکی را جبران میاي فقدان ارت اعالم آشکار نسبت فرزندي به کودك، به گونه

سایر . ها حقوق و تعهدات قانونی نسبت به فرزندان شان دارند ها و مادر خوانده پدر خوانده
ها با فرزند والدین ناتنی فاقد این حقوق و تعهدات قانونی بوده، و در بیشتر موارد، رابطه آن

  بر طبق قانون در اکثر کشورها.  یابدماند که ازدواج دوام خواندگانشان تنها تا زمانی پایدار می
تنی در یک خانواده ناتنی فرق کند یا از پدر یا مادر ناتنی جدا شود، پدر یا  از پدر یا مادر نا

  .مادر ناتنی هیچ گونه حق قانونی نگهداري نسبت به کودکان ندارد
الباً یک پدر شود در درجه اول، غ هاي ناتنی پدیدار می معموالً مشکالت زیادي در خانواده

کند و نفوذ او بر کودك یا کودکان  تنی وجود دارد که در جاي دیگر زندگی می یا مادر نا
دوم این که روابط همکاري میان افراد طالق گرفته هنگامی . ممکن است نیرومند باقی بماند

در نظر مورد زنی را با دو فرزند . شود کنند اغلب تیره می که یکی یا هر دو مجدداً ازدواج می
کنند اگر  کند که او هم دو فرزند دارد، و همه با هم زندگی می بگیرید که با مردي ازدواج می

ها پدر و مادر طبیعی در دست رس باشند که کودکان در همان اوقات قبلی، به دیدار آن
اي وجود  اي که در به هم پیوند دادن چنین خانواده تازه ایجاد شده هاي عمده بروند تنش

گیرند که داراي  هاي ناتنی کودکانی را در بر می سوم این که خانواده.  تشدید خواهد شددارد
هاي خانوادگی متفاوتی هستند و ممکن است انتظارات مختلفی در مورد رفتار مناسب  زمینه

ها که اکثر فرزندان ناتنی به دو خانواده تعلق دارند و احتمال  از آن. در خانواده داشته باشند
 .ت که برخورد در عادات و شیوه نگرش به وجود آیداین اس
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  طالق در غرب
 با کاهش تقبیح آن بوده است، هسی سال گذشته، شاهد افزایش بیشتر میزان طالق همرا

طالق در موارد . گردید پذیر تلقی می هاي متعددي در غرب ازدواج عمالً تجزیه نا طی قرن
یک یا دو کشور . شود یی، مجاز شمرده میبسیار محدودي، مانند انجام نگرفتن زنا شو

، 1986در ایرلند در سال  می  و شناسد، و در رفراند صنعتی هنوز طالق را به رسمیت نمی
ها مواردي  اکثریت علیه دادن اجازه طالق به زن و شوهر راي دارند، با وجود این اکنون این

کند،  ر کردن طالق حرکت میت منفرد و استثناي هستند، اکثر کشورها سریعاً در جهت آسان
  .نظام مدعی عمالً در گذشته ویژه تمام کشور صنعتی بود

مثل بی رحمی، ترك همسر یا (باید اتهایم  تحت این نظام براي دادن طالق یک طرف می
 1960اولین قوانین طالق به دالیلی غیر از خطا در اواسط دهه . گیرد علیه دیگر وارد می) زنا

هاي غربی از آن  از آن زمان تا کنون بسیاري از دولت.  معمول گردیدها در بعضی از کشور
در انگلستان، الیحه قانونی . هاي وجود دارد اگر چه در جزئیات تفاوت. اندپیروي کرده

تر کرد، و حاوي مقررات مربوطه به  اصالحی طالق، که گرفتن طالق را براي زن وشوهر آسان
هاي  بین سال.  به اجرا در آمد1971سید و در سال ر  به تصویب1969در سال . طالق بود

 درصد افزایش یافت و در طی 9 میزان طالق در برتانیا بطور ثابت هر سال 1970 و 1960
 که براي بسیاري 1969اي در نتیجه قانون سال  تا اندازه 1972آن دهه دو برابر شد تا سال 

ها پیش مرده مانده بودند، میزان   مدتهاي از که در بند ازدواج. تر کرده بود طالق را آسان
 به بعد میزان طالق تا اندازه اي تثبیت شده 1980از سال . طالق مجدداً دو برابر شده بود

طالق تاثر . نان در سطح بسیار باالي استچاست، اما در مقایسه با هر دوره قبل هم
 در صد 40 تقریباً که تحقیقات نشان داده است. گذارد اي بر زندگی کودکان می فزاینده

و یک ض از بزرگسالی ع له الی قبلرح در م1970کودکان متولد شده در انگلستان در سال 
ق  در صد مردانی که طال83 در صد زنان و 75از آنجاکه . خواهند بود خانوده تکی سر پرست

اده ط خانویاین کودکان با وجود این در مح. کنند ازدواج می رف سه سال مجدداًظاند  گرفته
 در صد کودکان زیر چهارده سال در انگلستان امروز 2از  تنها اندکی بیش. بزرگ خواهند شد

بدیهی است میزان طالق شاخص مستقیم ناکامی . کنند با هیچ یک از والدین زندگی نمی
هاي طالق شامل افردي که از یکدیگر جدا شده اما قانوناً طالق  میزان  زیرا اوالً. ازدواج نیست

افزون بر این، افرادي که از ازدواج خو راضی نیستند ممکن است از هم  .شوند ه اند نمینگرفت
هاي مالی وعاطفی جدایی  جدا نشوند زیرا به تقدس ازدوج اعتقاد دارند یا نگران پیامد
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چرا . شان در محیط، خانواده پرورش یابندخواهند با یکدیگر بمانند تا فرزندان هستند، یا می
که مربوطه به تغییرات . تر شده؟ چندین عامل در این موضوع دخالت دارند طالق متداول

به استثناثی نسبت اندکی از افراد ثروتمند ازدواج امروز دیگر . شوند می اجتماعی گسترده تر
به تدریج که . ارتباط چندانی با میل به تداوم دارایی و منزلت از نسلی به نسلی دیگر ندارد

کنند، ازدواج کمتر یک مشارکت ضرروي   استقالل بیشتري پیدا میزنان از نظر اقتصادي
طور کلی رفاه بیشتر به این معنا است که، ازدوج کمتر یک ه ب. اقتصادي مانند گذشته است

بطور کلی رفاه بیشتر به این معنا استکه ، در . مشارکت ضروري اقتصادي مانند گذشته است
توان خانه  تر از آنچه در گذشته ممکن بود می سان  اکنون آییصورت نا رضایی از زناشو

اي  زهداشود تا ان این واقعیت که اکنون داغ بدنامی به طالق زده نمی. اي تشکیل داد جداگانه
عامل مهم دیگر . افزاید ها نیز می نتیجه این تحوالت است، اما در عین حال بر شتاب آن

خود ازدواج باشد،  هضاي عمیق نسبت بگرایش فزاینده به ارزیابی ازدواج بر حسب میزان ار
  . ثمر بخش و ارضا کننده است بلکه نشانه عزم بیشتر براي تبدیل ازدواج به رابطه

  انتخاب همسر
در بسیاري از جوامع، انتخاب همسر تحت مقررات و نظارت قواعد درون همسر گزینی و 

فرد ازدواج کننده باید در  بر این دارد که تاکیدقاعده اولی . بیرون همسر گزینی قرار دارد
هاي فامیلی که در افغانستان  داخل گروه معینی که به آن تعلق دارد ازدواج کند مثالً ازدواج

دختر کاکا با بچه کاکا عروسی (بیشتر رایج است نوع از قاعده درون همسر گزینی است 
هماز همین که معموالً در کشورهاي سنتی و مذهبی بیشتر رایج است و کشور ما ) کند می

هاي اسالمی، ازدواج با خویشاوندان  در کشور ایران مثل بعضی از کشور. کند قاعده پیروي می
تر و شامل ممنوع ازدواج  نزدیک ممنوع است، در بعضی ادیان مانند مسحیت این دایره وسیع

ی با وجود این در کشورهاي مثل امریکا، قانون رسم. شود ها نیز می ها و عمه زاده عموزاده
ها و دوستان انتظار دارند  انگشت شماري براي تعین محدوده ازدواج وجود دارد، اما خانواده

  .که فرد در داخل نژاد و مذهب و طبقه اجتماعی خود ازدواج کند و از آن خارج نشود
تواند بیرون از گروه خاصی نژادي، مذهبی ازدواج   قاعده دوم بر این حکم دارد که فرد می 

روش اول که در آن انتخاب . گیرد ر گزینی با دو روش و شیوه مختلف انجام مینمایند، همس
توار است، این نوع انتخاب براي هر دو طرف اهمیت خاصی سالقه اعمعموالً بر اساس عشق و 

 اهمیت دارد، افغانستاندارد چونکه آزادانه اند و در روش دوم که بازهم بیشتر در کشور 
شان تصمیم  هاست و پدر و مادر در مورد همسر گزینی فرزندان انتخاب در اختیار خانوده
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که پدر  اي آن رایج است، حتا وقتی  که در افغانستان بدترین شیوه،گیرند تا پسر و دختر می
ر کند و یا دختر ظنتخاب می کند پسر قادر نیست که اظهار ن او مادر براي فرزنداش همسر یا

طور دختر  اش محبت کند و همان  شریک زندگی آیندهعنوانه را از نزدیک ببیند و با او ب
ها احتمال  که این گونه ازدواج. تواند در قسمت همسر آینده خود نظري داشته باشد هم نمی

موقعیت شان در تداوم زندگی مشترك پنجاه، پنجاه است یعنی پنجاه در صد احتمال دارد با 
 باال رفتن  بهکه بدون شک. جدا شوندرود از هم  هم زنگی کنند و پنجاة در صد احتمال می

که در درون خانواه نوع خشومنت علیه دختر تازه به عقد  و یا این. کند میزان طالق کمک می
اش طالق را راه درست نداند  روي والدینآبخاطر ه ممکن است پسر ب.  اعمال گرددهدر آمد

هر لحظه تحت فشار اما از طرف دیگر این پیوند بر اساس عشق و عالقه صورت نگرفته، 
اش را  هاي عقده گشایی همان اعمال خشونت باالي زوجه که یکی از راه. گیرد روحی قرار می

این . تواند به نوبه خودبه گسستگی نهاد خانوده کمک کند بیند که بازهم خشونت هم می می
ص در بعنوان اشخاابازد و دیگر فقط پدر و م روش و شیوه ازدواج آهسته، آهسته رنگ می

ش را کمک کند نه اینکه انتخاب همسر براي او چگونگی ا تواند فرزندان اي دوم می دسته
تواند بطور نمونه به یکی و دوتاي آن اشاره  ها چندین عامل دارد که می یر این قسم ازدواجغیت

هاي  ت رسی به وسایل و امکانات ارتباطی، تحصیالت حتا مسافر کرد مثالً شهر نشینی، دست
  .تواند عوامل بر تغییر نوع انتخاب همسر باشد شوري میبیرون ک

  میراث و طالق
ارث در تمام . ماند  میراث، عبارت از مالی است، که از فرد متوفا براي ورثه باقی می

هر زن و مرد . هاي اسالمی از جمله افغانستان بر اساس اصول شرع استوار است کشور
اي خود، مثل پدر  مادر، کاکا، و شوهر میراث ببرد، که تواند شرعاً و قانوناً از اقارب متوف می

. قانو مدنی کشور هم میراث را بر اساس شریعت اسالم، از اموال متوفا، معین ساخته است
در نظام حقوقی کشور هم وجود  شود که که در زمینه ارث بین مرد وزن دیده می تفاوتی

دنی، باید نصف مرد باشد، که این که زن مطابق شریعت اسالمی و قانون م  این است،دارد
اش متوفا شده باشد مطابق به  تفاوت در زنان شوهر مرده زیادتر است یعنی زن که شوهر

که متاسفانه در . برد  هشت یکم ارث رااز مال باقی مانده شوهر به ارث می8/1شرع اسالم 
بخاطر همین اش  اش و در لحظه آخر عمر یها تعداد از مردان در هنگام مریض بعضی جاه

یابد،  اش هم دست نمی کند که زنان به همان حق مساله طالق را براي خانم خود پیشنهاد می
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اتنی نشوند که بافرزندان  اما بیشتر متوجه زنان می. اش بسیار کم است که این البته در صدي
  . تواند میزان طالق را باال ببرد کنند، که این موضوع به راحتی می زندگی می

  و طالقمهریه 
دارد، در اینجا دو دیگاه  مهریه ملکیتی است که زن در اثر ازدواج با مرد، از مرد اخذ می

چونکه وقتی شوهر . شود گویند مهریه باال مانع جداي زوجین می وجود دارد یکی اینکه می
توان پرداخت مهریه را نداشته باشد به احتمال قوي پیشنهاد براي طالق خواهد داد و در 

گردد به اصل  تر بر می دومی نگاه بر این داردکه بیش.  خواهد کرددهمسرش را هم رخواست 
هاي اقتصادي   بنام ازدواجنیمه صنعتیها بیشتر در کشورهاي  خود ازدواج که این نوع ازدواج

 25که دختران جوان با سن و سال زیر  به این معنا. نام گزاري می شود رایح شده است
ها تحریک به ازدواج با خود شان  کند و آن و سرمایه دار را صید میسالگی مردان کهن سال 

اش قرار  و زمانی که این پیوند صورت بگیرد مهریه بسیاري باالي را در عقد نامه. کنند می
هاي طالق را با اتهامات  کنند که بعد از مدت زمانی براي رهایی از دست شوهر پیرش راه می

نماید که در واقع هدف همان بدست  جو میو انه جستی و یا خشونت در خسنجمثل ضعف 
  .تواند با باال رفتن میزان طالق کمک کند آوردن مهریه است که این مساله هم می

  رفتار تاریک خانواده و طالق
. دهد جا که روابط خانوادگی و خویشاوندي جزي از زندگی هر کسی را تشکیل می از آن

 میان -روابط خانوادگی. گیرد  تجربه عاطفی را در بر میگی مسلماً تمام انواع زندگی خانوده
تواند  ا میان خویشاوندان دورتر، مییزن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان و خواهران و برادران، 

اما این روابط . بسیار گرم و ارضا کننده باشد همه بتواند در آن محیط ابراز عاطفه کنند
ها باشد که اعضاي خانواده را  ا و کشمکشه ممکن است به همان اندازه پر از تنش

ها را سرشار از احساس عمیق اضطراب و گناه  خوش نومیدي و یاس سازند و یا آن دست
  . کنند می
هاي خوش بینانه که بی وفقه در   این گونه رفتار از گستردگی زیادي برخوردارند وبا تصویر 
کنیم،  هاي دسته جمعی مشاهد می رسانههاي دیگر در   و در جاه ها هاي تجارتی تلویریون لمف

. هاي متعددي است شایند خانواده داراي جنبه خو ممکن است عاجل بر تشدید باشد، رفتار نا
 بیشتر در  ها و اینگونه رفتار. شود هاي که باعث جدایی وطالق می ها و ستیزه از جمله دشمنی

اي گسترده اعضاي خانوده افراد ه شوند، چونکه در خانوده هاي گسترده دیده می نوع خانوده
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زیادي چون پدرکالن، مادر کالن، پدر و مادر، خواهران و برادران هستند که معموالً پدر 
 خانه دارند و اغلباً در این برها و بعد از آن پدر و مادر صالحیت بیشتر  ها و مادر کالن کاالن

خوش  ها دست یشتر عروسکنند ب نوع از خانواده که چند عروس با شوهرانش هم زندگی می
. که ویرانگرترین نتایج آن خشونت خانوادگی است. گیرند هاي تاریک قرار می رفتار و رویه
اگر نگاهی . ها دست به دست هم داده بدون شک عامل بر جدایی خواهند شد انواع خشونت

خانوده گسترده مسلماً در افغانستان بیشتر نوع . ها در افغانستان داشته باشیم به انواع خانواده
بر،  هاي خانوادگی است که عامل همین خشونت. که میزان خشونت در صد باالي دارد. است

 خود سوزي، مبتال شدن به امراض روانی و سر انجام به جداي زن و شوهر و از هم ،خودکشی
  .شود گسیختگی نهاد خانواده می

  گسستگی خانواده طالق و از هم
خصوص در جوامع توسعه یافته غرب سبب شده  ه ما، ببلند رفتن میزان طالق در عصر

در بسیاري از . است  که مساله طالق مورد توجه تعدادي زیادي از کارشناسان قرار گیرد
هاي آینده اي بر از میان رفتن نهاد خانواده در سال را بعنوان نشانه موارد حتا گروهی آن

غمو تشویش کمتري در مقایسه با گذشته به شود که امروزه مردم با  اکثراً گفته می. بینند می
شود، و در صورتی که  اي تلقی می مهیها به حکم بچرا که طالق براي آن. اورند ازدواج رو می

ها  اي براي آن آمیز و خشنود کننده در ازدواج آنان مشکلی ایجاد شود و یا حالت موفقیت
ها زمانی اتفاق   طالق ثر موارددر اک. توانند به سادگی از هم جدا شوند نداشته باشد می

ها و پیوند بعد از سپري نمودن ایام  تمامی ازدواج. افتد که ازدواج کنندگان جوان هستند می
ها حد اقل چند   خیلی از زوج .گیرد هاي قرار می اي از بحران شادي آفرین دست خوش گونه

هاي  ینکه چرا بعضی از افراد گاما. دارند ها میان خود بر می گامی را در راه از میان بردن پیوند
هایی جواب داد بلکه نتوان با تکا به یک عامل به ت البته این پرسش را نمی. بلندتر بر می دارد

ها را   تعدادي از عللدهاي که قبالً مطرح شد، که بعداً خواه اي از علل و انگیزه مجموعه
دیگر سبب انهدام زندگی زنا شویی  که در ارتباط با یک نیکنیم، یا به تنهایی و یا ا  مطرح 

هاي استکه  شود ناشی از نقش بسیاري از عوامل که سبب از میان رفتن ازدواج می. شود می
 دوران کودکی و در خانوده رها را د کنند و آن زن و شوهر در زندگی زنا شویی خود ایفا می

از زوجین حالت نا ها غالباً براي هر یک  عمل کردن به این نقش. قبلی خود آموخته اند
ها با یکدیگر در چارچوب یک رین است عدم تناسب آنفار دارد، و آنچه که مساله آیهش
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توان بعنوان نمونه به موارد  اد دارند مییدر میان این نقش که تنوع ز. کانون خانودگی است
  :ذیل اشاره کرد

در گروه همبازي  شوهر زیر نفوذ زن، مرد با پذیرش نقش تابع در خانه پدري و یا )الف
  .پذیرد ش را می در زندگی زناشویی نیز تسلط همسرخود 
ی عزیز پدر و مادر و دوره نو جوانی کودک زن یا شوهر عزیر دردانه، شخصی که در )ب

  .ها باشد در زندگی زناشویی همین انتظارات را از همسرش دارد مورد ستایش آن
اش در حکم یک  الباً براي پدر و مادراین شخص غ. خواهد او را بپرستند  شوهر که می)ج

ش ا کند هم انتظار و اکنون که در محیط کامالً متفاوت زندگی می. خداي کوچک بوده است
  .گونه است همان

 عاطفی يها این حالت احتماالً ناشی از محرومیت.  حسادت غیر عادي زن و یا شوهر)د
  .دوران کودکی است

  .معلول نارساي در آموزش زندگی زناشویی است این حالت اکثراً ، مزاجی زند سر)هـ
  . زن مانند دختر کوچک مادرش هر گز اجازه ندارد که بزرگ شود، زن بچه صفت)و
 مردمی که اعتقاد دارد تمامی زنان باید مثل مادرش او را دوست ، شوهر غیر قابل اتکا)ز

 براي تداوم  که در کشورهاي صنعتی کامالً در بعد مخالف طالق یعنیيبدارند موارد
  :ها بررسی گردیده و موثر پنداشته شده قرار زیر است ازدواج

  .تشابه زوجین از لحاظ اعتقادات مذهبی - 1
  .ي به مدت شش ماه یا بیشتر از آندوجود دوران نامز - 2
  .شینه مناسب تربیتی در زندگی خانوادگی که ویژه دوران کودکی زوجین استیوجود پ - 3
  .ر هنگام ازدواجآمد در صد متوسط د دارا بودن در - 4
  .تطابق پذیري و قابلیت انعطاف زوجین - 5
  .تشابه نسبی سطح دانش - 6
 .دارا بودن آموزش کافی در زمینه زندگی خانوادگی - 7

 .دارد تواند سطح میزان طالق را کاهش و یا ثابت نگه اي بررسی شده می  موارد هفت گانه
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  اقسام طالق در ادبیات عرب
که توسط الفاظ صریح و روشن که غیر از  الق استعبارت از آن نوع ط: طالق صریح - 1

) زن(مفهوم طالق جز دیگر را افاده نکند که از طرف مرد باید به صراحت گفته شود که تو 
  .طالق هستی

ولی به نحوي . شود که با لفظ صریح و روشن گفته نمی عبارت از طالقی است: طالق - 2
  .وید از خانه من بیرون بروگ ش میا  مثالً مرد به زن.رساند مفهوم طالق را می

ن طالقی است که مرد بعد از طالق، حق ندارد بدون عقد جدید به یطالق با: طالق باین - 3
  .ش رجوع کندا زن

  :که این طالق به پنج قسم است
  .ش تمام نشده باشدا که که نه سالی  طالق زن)الف
  . طالق زنی که یائسه باشد)ب
  .او نزدکی نکرده باشد طالق زنی که شوهرش بعد از عقده با )ج
  .  طالق زنی که او را در سه نوبت طالق داده اند)د

  .شود داده میطالق خلع و مبادرت که توضیح : هـ
طالق زنی که دوست ندارد با شوهرش زندگی کند، مهر و مال دیگر خود را : طالق خُلع - 4

  .دهدب  راشا بخشد تا طالق به او می
ر را نخواهند و زن مقداري مالی یا پولی به اگر زن و شوهر، همدیگ: طالق مبادرت - 5

باشد اما در  ت در همه موارد مثل طالق خلع میراطالق مبا. شوهر بدهد که او راطالق دهد
   :سه جز متفاوت

خواهند ولی در طالق خلع فقط  دیگر را نمی در طالق مبارات زن و شوهر هر دو هم)الف
  .خواهد شوهرش را نمی، زن

  .گیرد باید بیشتر از مهر باشد ر طالق مبارات می مالی که شوهر د)ب
را نیز ق احتیاط بعد از آن صیغه طال ه مارات بخواند بنابرغیص اگر شوهر طالق را به )ج

  بگوید

  خالصه
فاظ لطالق عبارت از انحالل رابطه زوجیت است در حال و آینده از طرف شوهر به ا

  .مخصوص که معناي طالق را برساند
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ق عبارتند از فقر اقتصادي، سن پایین پسر یا دختر، عدم توافق، دخالت هاي طال انگیزه
دیگران، بی فرزندي و کم فرزندي، بی پسري و کم پسري، نا آگاهی، صنعتی شدن و شهر 

نی، انتظارات بیش از حد طرفین، استقالل اقتصادي، اختالف فرهنگی و مذهبی، ینش
 به قول تعدادي زیاد از دانشمندان ،اعی و اجتميهاي نا همسانی، عدم سازش فکر گرایش

  .تواند طالق را شدت ببخشد علوم اجتماعی این موارد می
داند که زوجین با این  ساسی را براي انجام طالق ضروري میا  را شش مرحله،هل بوهانانل

هنگی میان آ  طالق عاطفی، طالق قانونی، طالق اقتصادي، طالق هم:شوند رو می  همراحل روب
  .، طالق اجتماعی و طالق روانیوالدین

پیماید که عوامل باال رفتن میزان طالق را و  در غرب میزان طالق سیر سعودي خود را می
  .بینند ی شدن میعتها را در صن دهاگسستگی خانو

 انتخاب نادرست همسر باشد مثالً انتخاب از طرف پدر و مادر دتوان یکی از عوامل طالق می
  دیگر را دوست ندارند ازدواج همگیرند و طرفین صورت می

دست آوردن  هخاطر ب همهر و طالق به نحوي ارتباط داردکه بیشتري از دختران بی بندوبار ب
اي باالي   مهریهدد و در جریان انجام پیوننکن  ازدواج میدار پول با مردان کهن سال و سرمایه

  .دنکن ی جویی م نماید و بعد چند مدتی براي طالق بهانه را تحمیل می
که  نآمیراث و طالق با هم ارتباط نزدیکی دارد، مردانیکه در اواخر عمرش قرار دارد براي 

ش را ا اش نباشد قبل از فوت خودش زن ش و اموالا ش مزاحم بر فرزندانا بعد از وفات او خانم
  .سازد مطلقه می

دایی زن و شوهر تواند عامل بر خشونت و خشونت عامل بر ج ها می هاي تاریک خانوده رویه
هاي گسترده  بزرگان خانوده. شود هاي گسترده دیده می بیشتر خشونت در نوع خانوده. باشد

  . کنترل نماید،کنند که در زیر یک سقف زندگی میرا توانند، افراد زیادي  معموالً نمی
 اي که زن و شوهر  اگر یک خانوده هسته.پاشد  خانوده را از هم میدون تردید نهادطالق ب

 نهاد خانواده از هر ، این هر دو از هم جدا  شوند،کند جا زندگی می ش در آنا با فرزندان
جهت آسیب پذیرند از لحاظ اقتصادي، از لحاظ روحی و روانی، به ویژه کودکان سخت تحت 

  گیرند فشار روحی قرار می
  :اقسام طالق عبارتند از

 .دن، مبارات، خلع، که هر کدام توضیح جداگانه داریبا
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  )7( قانون احوال شخصیه اهل تشیع یتحلیل حقوق
 

  
  

  مقدمه 
در این بخش مقاله، تعریف مهر، انواع مهر، شرایط مال موضوع 

عالوه برآن . رد تحلیل قرارگرفته است نحوة پرداخت مهر موومهر 
هرماده از قانون احوال شخصیه اهل تشیع که با موضوع ارتباط 

  .داشته است، تحلیل و نکات ضعف و قوت آن بررسی شده است

  

  تعریف مهر
مالى است که ) 1(مهریه یا صداق «: خانم اردبیلی مهریه را چنین تعریف کرده است

آید و با چهارچیز ملکیت آن  در مى) همسر(ملکیت زن  تزلزل بهطور م وسیله عقد ازدواج به به
  : شود مستقر مى

 مرگ زن بنابه - 4 ؛ نزدیکى- 3 ؛ مرگ شوهر-2 ؛ مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى- 1
   .1است زن ناشى از حکم شرع و قانون  مشهور و این تملک براى

بنابراین . نوان مهر تعیین گرددتواند به عاما مهر تنها مال نیست بلکه انجام کار نیز می
مهر مال یا انجام کاري است که مرد در مقابل ازدواج به : توان مهر را چنین تعریف کردمی

 قانونیار حسین خاوري 
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 خود 104قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در ماده . دهدکند یا انجام میزن پرداخت می
 به واسطۀ ازدواج با مهر عبارت از مالی است که مرد) 1(« : مهر را چنین تعریف کرده است

دهد و اگر به صرف ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پردازد یا انجام میزن به او می
  قانون احوال شخصیه  در 104 ماده  »....پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به اداي آن ندارد

 مرد به زن اولین حکم آن تعریف مهر است که مهر مال است که: زمینه مهر دو حکم دارد
ولی هرگاه مرد در . دهدپردازد و یا انجام کار و عمل است که مرد براي زن انجام میمی

کند و اگر تعهد به پرداخت مال به اقوام و پدر یا دیگر افراد مقابل ازدواج که با یک زن می
  .خانواده او بکند، در این صورت زوج مکلف به پرداخت یا ایفاي تعهد  نخواهد بود

حقوق  سنت و مذهب است و نظیر آن در  مبتنى بر افغانستانس مهریه در حقوقاسا
معوض  توان با رابطه عوض و تمکین زن را نمى رابطه مهر با. شودکشورهاي غربی پیدا نمی

به اختیار شوهر خود ، خود را مقابل دریافت مهردر   زن.  کردمقایسهدر قراردادهاى مالى 
مرد به پرداخت مهر و تکلیف تعهد بندد که اثر قهرى آن،  مانى مىمرد پی باگذارد، بلکه نمی
برد  نمى  ، عقد نکاح را از بیناین دلیلی است که فسخ و بطالن مهر . باشدزندگی با او می ،زن

  . سازدالذمه نمیبريعهده دارد،    که بهاش و زن را از انجام وظایف

  انواع مهر
  :انستان مهر به چهار قسم، تقسیم گردیده استدر قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغ

   مهر المسمی- 1
  مهر المثل- 2
   مهر المتعه- 3
   مهر السنه- 4
اى است که   مهریهگردد و یامالی است که با تراضی زوجین تعیین می :المسمی  مهر- 1

  . عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده استدر وقت میزان آن 
ر تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات  مالی است که د:المثل  مهر-2

م ینکاح دا اگر در. شوداو نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته می
خود در مورد آن سازش  توانند پس از آن بین است و طرفین مى  مهر ذکر نشود، نکاح، درست

از تراضى در مورد مهر   نمایند و اگر پیشتعیین به عنوان مهر خواستند که را  هرچه کنند، و
 شان و اى مثل مهریه زنان هم مهریه  یعنى شود میزن مستحق مهرالمثل  نزدیکى واقع شود،
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خودش که از لحاظ شرافت، فامیل و سایر صفات که در عرف محل مروج است ردیف  هم
  .2برابر باشد

 زن حال  رعایت با آن، مقدار که شود مى هگفتي مهر به  حقوقى زبان در هرالمثلبنابراین م
- همهاي اقارب او هاي مثل او و زنزنبه   صفات و وضعیت او نسبت سایر و شرافت لحاظ از

 . عرفی که در محل وجود دارد در نظر گرفته شودچنین
اگر شوهر مالدار   آن است که) مهرالمتعه(آمده است متعه  در جامع عباسى:  مهرالمتعه-3

ده مثقال طال به او دهد، و اگر  یا اسب که ده مثقال طال ارزد، یا) بهاگران(جامه اعلىباشد، 
  . 3 به او بدهد الحال باشد پنج مثقال طال باشد، انگشترى طال یا نقره، اگر متوسط  مفلس

المتعه عبارت از مالی است که در تعیین آن، حال مرد از  در قانون احوال شخصیه مهر
المتعه نوع از مهر است که بر اساس  بنابراین مهر .شوددر نظر گرفته میحیث فقر و غنا 

 مهر المتعه زمان به وجود خواهد آمد که  مهر .شودوضعیت اقتصادي مرد در نظر گرفته می
 در این خود را طالق دهد، شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن در عقد ذکر نشده باشد و

  .مهرالمثل خواهد بود ت و اگر بعد از آن طالق دهد، مستحقاس   زن مستحق مهرالمتعهحالت
 تزویج )ص(هرگاه مرد زن را به کتاب خدا و سنت پیامبر ،است در لمعه آمده :السنه  مهر-4

در قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز آمده است که  .4کند، مهریه او پانصد در هم است
  .باشد آن معادل هجده نخود میصد در هم نقره است که هر درهمالسنه پنج مهر

مهر یکی از حقوق مسلم زن است که در قرآن روي آن تاکید گردیده است و هرگاه کسی 
» مهریه«کند، باید یکی از حقوق مسلم زن را پرداخت کند و آن حق همسر انتخاب می

را کند، باید مهریه مرد با وجودي که سایر حقوق زن را بدون کم و کسر پرداخت می. است
  . 5نیز چنان پرداخت کند که در آن کمبودي وجود نداشته باشد

مهر به خود زن تعلق دارد و به پدر و مادر و یا سایر اقوام او تعلق ندارد، در قرآن کریم در 
. به خود زن تعلق دارد و نه به کسی غیر از آن) مهریه(این زمینه تاکید شده است که صداق 

. باشداش نمی  کردن و شیر دادن و غذا خوراندن به فرزنداناز طرف دیگر مهر دستمزد بزرگ
شود به صداق را می. آمده است) صداق(همان طوري که گفته شد، مهر در قرآن با کلمه 

نشانه راستین بودن عالقه مرد به زن دانست و بعضی از مفسران مانند صاحب کشاف به این 
- اصفهانی در مفردات غریب القرآن، علت اینچنین بنابه گفته راغبهم. اندنکته تصریح کرده

که اما وقتی. باشد اند، به خاطر این است که نشان دهنده ایمان میکه صداق را صدقه گفته
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کننده این مطلب است که مهریه فقط متعلق به زن  را اضافه نموده است، بیان» هن«کلمه 
  .6باشدیک پیشکش و هدیه به زن میبنابراین مهر فقط . باشد نه به اقوام و پدر و مادر آنمی

از همسرى دیگر   مرد، فرزندى که بر این بود که اگر کسى مى   رسم زمان جاهلیت در
اى بر  گرفت و جامه ارث مى اش به رسید و همسر او را مانند اموال مى سر  بود و یا ولى میت مى

با  آورد و یا وى را  در مىبه همسرى خویش  آنگاه او را با همان مهریه اول. افکند مى سر او
شوهر جدید  داد و کابین او را از این دیگرى قرار مى  همان مهریه نخست در حباله نکاح

  . 7اسالم با نزول سوره نساء این رسم را زایل نمود. کرد دریافت مى
 ازدواج بدهد و  را طالق شخواست همسر مى کسی پیش از اسالم رسم بر این بود که اگر 

د و بر کر منافى عفت متهم مى  پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال براى فرار ازجدید کند 
کرد که مهر خود را که قبالً در یافت کرده بود، دو باره پس بدهد و او مشکالت ایجاد می

اش پس گرفته بود،  اي که از زن در قبال طالق طالق بگیرد، و مرد هم با همان مهریه
  .بنا براین، قرآن با این عمل مخالفت کرده و آن را نکوهش نمود. توانست زن دیگر بگیرد می

   مهر مقدار
معینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق   مقدار حداقل و حداکثر،براى مهریه

نماید که  مى  ، حد مستحبى را مشخص معتبر روایات؛ اما داد توان مهریه قرار کنند آن را مى
  .ه بیشتر نباشدمهرالسن  از که مهر بهتر است

صداق چیزى  مهریه یا:  که گفت،على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده
عبارت دیگر میزان مهریه  ، بهدارد و چه کم باشد و چه زیادرضایت  است که هر دو نفر بر آن

  .استتعیین نشده  حداکثر واقعى
آنچه که در بعضى از شهرها «: مایدفرآیت اهللا خمینی در تحریرالوسیله چنین می

گیرد و در  و مادر، چیزى از شوهر مى هاى دختر مانند پدرشده که بعضى از فامیل متعارف
مهر   عنوان هشود، ب دیگر به چیز دیگر نامیده مى گویند و در زبان بعضى» شیربها«بعضى  زبان

حکم آن است که اگر  شود و ىزیادتر از مهر است که گرفته م بلکه چیز. باشد و جزء مهر نمى
جواز و حالل بودن آن اشکالى  عنوان جعاله براى عمل مباحى است، در به  دادن و گرفتن آن

 دهد، طیب نفس به نزدیکان دختر مى  عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به اگر به باشد، نمى
رضایت او   کهونباشد، چ محبت او و راضى نمودن او  او و جلبرضایتخاطر جلب اگرچه، به

 این جهات ۀپس به مالحظ. رضایت دختر بستگى به رضایت او دارد  کهیا آن  ذاتا مقصود است
است که گرفتن آن جایز است لیکن   ظاهر آن. نماید  آن مال را بذل مى،خاطر شوهر به طیب
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 رضایت  جایز است آن را برگرداند و اما با عدم که آن مال موجود است،شوهر مادامى براى
نماید راضى به  مى  جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل  شوهر و دادن آن فقط به این 

 در آن رجوع کند، هر چند  حرام است و براى شوهر جایز است که آن  ازدواج است و خوردن
  .8»که تلف شده باشد

قرار دهد همسرش را کم یا زیاد   چه مردى صداق چنان: شده که  روایت ص از پیامبر
  . باشد شود پس حالل مى  درهم حالل2 اگر بخواهد به  مثالً.ندارد اشکالى

قسمتی نقد و ( قانون احوال شخصیه گفته شده است که مهر به دو شکل 104در ماده 
مهري که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد . تواندتعیین شده می) قسمتی بر ذمه

حکم اخیر در قانون . شود که مهر اصالً تعیین نگردیده است میباطل بوده، چنین پنداشته
 این معنا که مردي که مهر زن را به ذمه  به. احوال شخصیه شبهات را ایجاد خواهد نمود

باشد که مرد که مهر از چه نوع مال میگیرد، آیا توان پرداخت را دارد یانه و یا اینخود می
 سکه طالي  150فرض کنیم که مرد در قبال . باشدممکن است توان پرداخت را نداشته 

 هزار 10کند، ولی در آمد ماهانه او بیشتر از بهار آزادي ایرانی به عنوان مهر با زن ازدواج می
که یا این.  سکه طال براي او از غیر ممکنات است150افغانی نیست، در این صورت پرداخت 

که او برد و در حالیدد خارج از کشور میمرد قول بدهد که همسر خود را به سفرهاي متع
در این حاالت مطابق ماده . باشدتر از ده هزار افغانی مییک کارگر ساده و با درآمد ماهانه کم

المتعه و یا  باشد و  زن مستحق مهرت مهري که تعیین شده است باطل می. ا. ش. ا.  ق104
  .المثل خواهد شد مهر

  شرایط مال موضوع مهر
از عبداهللا   بن محمد بن عیسى شده از احمد  روایت  چنین مالیت داشتن مهریه همدر مورد

باره دو مردى از اهل ذمه و  در )ع(پرسیدم از امام معصوم: گفت  بن مغیره از طلحه بن زید که
 دادند و شراب یا خوکى را مهر قرار ها با زنى ازدواج کردند وکه هر کدام از آن کافر حربى

خوك حرام  شراب و  نکاح جایز است و از جهت آن«: حضرت فرمود. اسالم آوردندمردان   پس
به آن دو زن  ها حرام است که چیزى از آن راآوردند بر آن شود و هنگامى که اسالم نمى

  .9»قرار دهند بدهند و آن را به عنوان صداق
: راحت دارد قانون احوال شخصیه نیز چنین ص105در مورد شرایط مال موضوع مهر ماده 

  :تواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشداي می شی) 1(«
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 ارزش اقتصادي داشته باشد، اعم از عین، منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا - 1
  .اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل

اگر کسی آن را شود و شراب و خنزیر و امثال آن، مهر قرار داده نمی.  قابل تملک باشد- 2
  .شودالمثل با دخول ثابت می مهر قرار دهد، مهر

 معلوم باشد، مگر این که تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار گردد و اگر - 3
  .که وزن، مقدار و قیمت آن معلوم نباشدکند ولو اینمهر حاضر باشد، مشاهدة آن کفایت می

  . قابل تسلیم و تسلم باشد- 4
این ماده باشد، در ) 1(گاه شئی که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقرة هر) 2(

  .المثل است ، مستحق مهرصورت طالق بعد از دخول، زوجه
هرگاه زوج مال غیر را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه ندهد، زوجه، مستحق مثل یا ) 3(

  .قیمت آن است
د یا تسلیمی آن تلف گردد، زوجه حق دارد هرگاه مهریه، عین معین بوده و قبل از عق) 4(

مثل و در صورت تعذر، قیمت آن را تقاضا نماید و در صورت معیوب شدن عین معیوب را با 
مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع مهریه باید ارزش اقتصادي . خسارة آن مطالبه نماید

  .» قرار بگیردتواند جزء مهراگر ارزش اقتصادي نداشته باشد، نمی. داشته باشد
اگر شراب . یعنی مال قسم باشد که قدرت تملک را داشته باشد. چنین قابل تملک باشدهم

باشد، وجزء مهر قرار و یا خوك باشد، قابلیت تملک را ندارد و در اسالم این نوع مال حرام می
  .گردد اگر کسی این نوع مال را مهر قرار بدهد؛ بعد از دخول مهرالمثل ثابت می. نمی گیرد

اگر مهر . طور واضح مشخص باشد یعنی تمام مشخصات مهر به. مهر باید مشخص باشد
  .رودمشخص نباشد، در وجود آن ابهام وجود داشته باشد، جزء مهر به حساب نمی

در این صورت اگر صاحب . دهدافتد که کسی مال دیگري را مهر قرار میگاهی اتفاق می
چنین هرگاه مهریه، عین معین باشد هم. گرددلمثل تعیین میا مال اجازه ندهد، براي زن مهر

  .و قبل از تسلیمی به زن تلف گردد، زوجه حق دارد مثل یا قیمت آن را بگیرد

  مالکیت مهر
مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع، زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر 

ولی اگر . دارد که زن مهر را مطالبه کندشود و حق به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق می
بندي شده باشد، زن باید در مدت معین مهر را مطالبه کند و یا  در تادیه آن مدت و قسط

  .که بر اساس قسط که در نظر گرفته است، مطالبه کنداین
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مهر، نوعی  با تمکین . باشدنکته دیگري که در تادیه مهر مهم است، تمکین زن از مرد می
تواند تا مهر خود را کامل دریافت نکرده یعنی که زن می.  مرد ارتباط مستقیم داردزن از

ولی هرگاه قبل از مطالبه مهر با اختیار خود از مرد تمکین . داري کند است از تمکین خود
تواند از کرده باشد، یا براي تادیه مهر زمان معین را تعیین کرده باشد، در این صورت نمی

:  قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین اشعار می دارد106ماده . ي کنددار تمکین خود
زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق ) 1(«

، مدت و اقساط، تعیین که در تادیه آنشود و حق دارد آن را مطالبه نماید، مگر اینمی
  .اشدگردیده و یا طور دیگري تراضی شده ب

تواند الی تادیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد، از تمکین امتناع نماید، زوجه می) 2(
دخول . مشروط بر این که قبل از مطالبۀ با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد

  .گرددقبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمی
ن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق اگر مهر مؤجل باشد و  زوجه به عمد، تا رسید) 3(

  .»شودامتناع او ساقط می
در این ماده یک نکته دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است که دخول قبل از بلوغ موجب 

یعنی که هرگاه زوج قبل از بلوغ با همسر خود خلوت صحیحه . گردداسقاط حق امتناع نمی
ي دریافت تمام مهر خود از شوهر، از او تمکین تواند برانموده باشد، بعد از بلوغ زوجه می

  .گردداش ساقط نمی او حق امتناع. نکند
باشد، و زوجه به عمد، تارسیدن زمان پرداخت آن تمکین ) مدت دار(هرگاه مهر مؤجل 

تواند که از زوج تمکین نکند تا این که یعنی زوجه نمی. شودنکند، حق امتناع او ساقط می
  .سدزمان پرداخت مهر بر

  تعیین مهر در ضمن عقد نکاح
مقتضاي ذات عقد نکاح، تمکین و تعیین مهر به مقداري که در بیع و سایر معاوضات شرط 

از جمع این موارد، خارج بودن شرط افزایش یا کاهش مهریه از شمول . است، الزم نیست
  . قانون احوال شخصیه اهل تشیع است 107ماده شروط موضوع 

گردد   همزمان با انعقاد عقد نکاح و تعیین مهریه، بر زوج شرط میبراي تحقق این شرط،
گردد در  یا بر زوجه شرط می) شرط فعل(که ساالنه مبلغی به مهریه تعیین شده بیفزاید 

ها  این مثال. ش بابت مهریه کسر گرددا صورت عدم ایفاي وظایف زناشویی، مبلغی از طلب
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لعقد است که قطعاً جزء شروط صحیحه و ا ذکر دو حالت از حاالت متعدد شروط ضمن
  .داردرا قابلیت ترتیب اثر 

اگر . گرددالمسمی  بر ذمه زوج الزم می تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهر
که خلوت صحیحه بین زوجه و زوج صورت بگیرد و زوج زوجه را طالق بدهد، در قبل از این

در حالت دیگري که زوجه تمام مهر . او پرداخت کندالمسمی را به  این صورت باید نصف مهر
که تلف نموده باشد، در این صورت را تصرف کرده باشد و آن را یا مصرف نموده است و یا این

اگر زوج، زوجه را طالق بدهد، نصف مهر داده شده قابل مطالبه است و زوجه مکلف به 
مت مال مورد مطالبه تفاوت حتا اگر قی. باشدپرداخت نصف مهر تصرف شده با زوج می

  .گرددترین قیمت به زوج پرداخت میپیداکرده باشد، نازل
هرگاه مهر، مال باشد که . حل وجود دارد در مورد منافع و فواید منفصل و متصل نیز راه

نفسه داشته باشد، مانند حیوانات اهلی که داراي شیر، پشم و زاد و ولد توانایی ازدیاد را فی
 حالت اگر طالق زوجه قبل از دخول واقع شود، فواید منفصل مهر متعلق به است، در این

ولی فوایدي که . گرددها نصف می زوجه است به استثناي حیوانات و میوة درختان که بین آن
اگر مهریه نزد زوجه معیوب گردد نیز باید نصف . گردد، نصف آن به زوج بر می متصل است

  .را به زوج باز پرداخت کندارزش و نصف عین قابل مطالبه 
با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین ) 1(«: دارد مقرر می.ت. ا. ش. ا.  ق107ماده 

گردد و هرگاه قبل از دخول، زوجه طالق داده شود، المسمی بر ذمۀ زوج الزم می زوجه، مهر
  .باشدالمسمی می مستحق نصف مهر

 مصرف یا تلف نموده باشد، هرگاه قبل از دخول هرگاه زوجه تمام مهر را قبض و آن را) 2(
که قیمت آن در موقع عقد با درصورتی. طالق داده شود، نصف قیمت آن قابل مطالبه است

  .باشدترین قیمت قابل پرداخت میموقع قبض متفاوت باشد، نازل
نماء منفصل مهر در صورت طالق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است، ولی زوج ) 3(
هرگاه مهریه نزد زوجه معیوب شود، نصف ارزش و . تواند نصف نماء متصل را مطالبه نمایدمی

نصف عین قابل مطالبه است، ولی اگر مهر، حیوان حامل یا درخت بامیوه باشد، نصف نماء 
  .»گیرد منفصل نیز به زوج تعلق می

  حالت افزایش و تنزل مهر
المسمی به اثر عمل زوجه ارزش  ، ارزش مهراگر در فاصله بین عقد و طالق قبل از دخول

مهر باال برود، یعنی که زوجه کارهاي انجام داده باشد که ارزش مهر باال برود، در این صورت 
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مقدار ارزشی که به مال موضوع مهر افزوده شده است، متعلق به زوجه است، به شرطی که 
  .طالق قبل از دخول صورت گرفته باشد

ضوع مهر با تحوالت بازار افزایش یا کاهش  یافته باشد، در این ولی اگر ارزش مال مو
  .باشدصورت متعلق به زوج می

هرگاه در فاصله بین عقد و طالق قبل از دخول، «: دارد  مقرر می.ت. ا. ش. ا.  ق108ماده 
ارزش مهرالمسمی به اثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او است، 

  .»بر اثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج استولی اگر 

  ابراء ذمه زوج از مهر
تواند حق مطالبه مهر را براي  بري کردن ذمه زوج از مهر توسط زوجه غیر مدخوله  نیز می

تواند مهر خود را ها به وقوع بپیوندد، زوجه نمی یعنی هرگاه طالق بین آن. زوجه ساقط کند
که در حالی. طالبه کند، بلکه زوج حق دارد که نصف مهر را از زوجه مطالبه کنداز زوج م

زوجه غیر مدخوله مهر خود را به زوج هبه کرده باشد ولی بعد از وقوع، طالق زوجه حق دارد 
- قانون احوال شخصیه مقرر می109ماده . که نصف مهر را از زوجه غیر مدخوله تقاضا کند

 مدخوله، ذمۀ زوج را از بابت مهر، بري کند، یا مهر را به او هبه نماید، هرگاه زوجۀ غیر«: دارد
  .»زوج در صورت وقوع طالق، حق مطالبۀ نصف مهر را دارد

  حاالت استحقاق مهر
زوجه به هرصورت مستحق مهر است و مهر او باید به او داده شود ولی در بعضی موارد 

ه مهر خود را دریافت کند یا حق دریافت مواردي که زوج. زوجه حق دریافت مهر را ندارد
  :شودمهر را ندارد به قرار ذیل شرح داده می

 زوجه بعد از فسخ نکاح نیز مستحق دریافت مهر است ولی به شرطی که بین زوج - 1
در این صورت است که بعد از . وزوجه روابط یاخلوت صحیحه یا دخول صورت گرفته باشد

  .گردد می میالمس فسخ نکاح، زوجه مستحق مهر
 ولی اگر عقد نکاح به هر علت قبل از دخول یا خلوت صحیحه  فسخ گردد، در این - 2

اما اگر مرد عنن باشد و یا مرتد شود، و عقد نکاح به . شودصورت زوجه مستحق فسخ نمی
  .گرددالمسمی می این دالیل فسخ گردد، زوجه مستحق نصف مهر

 زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح بعداً  گاهی این امکان وجود دارد که زوجه،- 3
به واسطه عیوب زوجه و بعد از دخول فسخ گردد، در این صورت زوجه مستحق مهر 
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ولی اگر زوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه . باشد نمی
اده است، مسوول اما شخص ثالثی که زوج را در امر ازدواج فریب د. باشدمستحق مهر می

  .باشدجبران خساره زوج می
گردد، در این صورت  گاهی نکاح به علت فوت یکی از زوجین قبل از دخول منحل می- 4

باشد، ولی اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد، در این زوجه مستحق نصف مهرالمسمی می
  .شودصورت زوجه مستحق مهر نمی

ده باشد که زوج مریض بوده و به سبب همان بیماري  اگر عقد نکاح در زمانی منعقد ش- 5
چنین اگر زوجه و هم. گرددقبل از دخول فوت شود، در این صورت زوجه مستحق مهر نمی

  . باشددر ایام بیماري شوهر خود قبل از دخول فوت شود نیز مستحق مهر نمی
 این صورت زوجه  در صورتی که نکاح به سبب موانع نکاح، قبل از دخول باطل بوده، در- 6

اما اگر . شوداما اگر دخول صورت گرفته باشد، مستحق مهرالمثل می. باشدمستحق مهر نمی
  .گرددزن به وجود بطالن عقد واقف بوده، در صورت دخول نیز مستحق مهر نمی

هرگاه عقد نکاح به هر ) 1(«: دارد در این موارد چنین اشعار می.ت. ا. ش. ا.  ق110ماده 
  .گردداز دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهرالمسمی میسبب بعد 

باشد، هرگاه عقد نکاح به هر سببی، قبل از دخول، فسخ گردد، زوجه مستحق مهر نمی) 2(
که فسخ به سبب عنن یا ارتداد مرد باشد، در این صورت زوجه مستحق نصف مگر این

  .مهرالمسمی است
 داده باشد و نکاح به واسطه عیوب زوجه بعد از هرگاه زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب) 3(

باشد، ولی اگر زوج از طرف شخص ثالث فریب دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمی
تواند از شخص ثالث خساره داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر بوده و زوج می

  .را مطالبه نماید
 از دخول، انحالل یافته باشد، زوجه گاه نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین قبلهر) 4(

باشد، ولی اگر در عقد، مهر ذکر نشده باشد، زن مستحق آن مستحق نصف مهرالمسمی می
  .نیست

هرگاه عقد نکاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد، در صورت فوت یکی از زوجین ) 5(
  .گرددقبل از دخول، زوجه مستحق مهر نمی
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به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق در صورت بطالن عقد نکاح ) 6(
باشد، ولی اگر زن عالم به بطالن عقد مهر نبوده، ولی بعد از دخول مستحق مهرالمثل می

  .»شودباشد، مستحق مهر نمی

  عدم تعیین مهر در ضمن عقد
ح گردد ولی اگر مهر در حین عقد نکاگیرد معموالً مهر تعیین میوقتی که نکاح صورت می

باشد  تعیین نگردد، در این صورت نکاح صحیح است، یعنی نکاح باعدم تعیین مهر باطل نمی
. که دخول صورت بگیرد و یا نگیرد، باید مهر به زوجه تعیین گرددولی بعد از نکاح اعم از این

 قانون 111ماده ) 1(فقره . که مهرالمثل به زوجه تعیین شودچه مهر به تراضی باشد و یا این
عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده و زوجین ) 1(«: داردوال شخصیه چنین مقرر میاح

المثل  توانند آن را قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهرمی
  .»باشدمی

هرگاه در ضمن عقد نکاح مهر تعیین نشده باشد و بعد مهرالمثل تعیین کند، در این 
یعنی که مهرالمثل ممکن است تفاوت . المثل نیز ممکن است که کم و زیاد شود صورت مهر

. شودپیدا کند از زمانی که خلوت صحیحه صورت گرفته تا زمانی که مهرالمثل تعیین می
در این حالت معیار تعیین مهر . این زمان ممکن است از چند روز تا چند ماه طول بکشد

 چنین .ت. ا. ش. ا.  ق111ماده ) 2(فقره . رفته استزمانی است که خلوت صحیحه صورت گ
المثل تفاوت پیدا کند، معیار تعیین  هرگاه در فاصله بین عقد و دخول، مهر«: داردمقرر می

تواند که از تمکین ولی اگر قرار باشد که مهر تعیین نشود، زوجه می. »مهر زمان دخول است
تواند براي دریافت مهر خود  چنین میو هم.  کندتا زمانی که مهر او تعیین نشده است، امتناع

در «: دارد قانون احوال شخصیه چنین مقرر می111ماده ) 3(فقره . نیز از تمکین امتناع کند
  . »تواند الی تعیین مقدار و تسلیم آن، از تمکین امتناع ورزدصورت عدم تعیین مهر، زوجه می

 قبل از خلوت صحیحه، انحالل یابد، اگر مهر هرگاه نکاح به سبب طالق، ارتداد یا عنن مرد
ولی هرگاه انحالل به دلیل . خواست مهر المتعه نماید تواند درتعیین نشده باشد، زوجه می

فوت یکی از زوجین باشد، یا ارتداد و عیب زوجه باشد، اگر مهر تعیین نشده باشد، موارد 
. شودباشد، زوجه مستحق مهر نمیانحالل نیز قبل از عقد یا بعد از عقد یا قبل از دخول 

هرگاه نکاح به «: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع، چنین مقرر می111ماده ) 4(فقره 
سبب طالق، ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحالل یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه 

جین، ارتداد یا ولی هرگاه انحالل نکاح به سبب مرگ یکی از زو. المتعه است مستحق مهر
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عیب زن باشد، در صورت عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل از دخول، زوجه 
  .»گرددمستحق مهر نمی

هرگاه عقد نکاح بنابر دالیل موانع نکاح باطل گردد، اگر قبل از خلوت صحیحه باطل گردد، 
د از خلوت صحیحه عقد شود ولی اگر بع اگر مهر تعیین نگردیده باشد زوجه مستحق مهر نمی
المثل نیز نباید از  اما مهر. شودالمثل می نکاح باطل شود، در این صورت زوجه مستحق مهر

اما اگر زوجه قبل از عقد نکاح و خلوت صحیحه  .السنه در این مورد خاص بیشتر نباشد مهر
 111 ماده )5(فقره . باشداز حرام بودن نکاح مطلع باشد، در این صورت او مستحق مهر نمی

هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن، قبل « :داردقانون احوال شخصیه، چنین مقرر می
گردد، ولی بعد از از دخول باطل گردد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزي نمی

بیشتر ) مهر السنه(که از پنجصد درهم باشد، مشروط بر ایندخول مستحق مهرالمثل می
  .» اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق مهر نیستولی .نباشد

  المسمی در ضمن عقد شرط عدم مهر
هرگاه عقد نکاح صورت بگیرد و در آن شرط شود که مهر مطلقاً وجود نداشته باشد، این 

بنابراین عقد نکاح بدون مهر باطل . باشد و عقد ازدواج نیز باطل استنوع شرط باطل می
المسمی در ضمن عقد نکاح ذکر نشود، این یک شرط  ولی هرگاه شرط شود که مهر. است

ولی هرگاه عقد صورت گرفته . جایز است و در حکم حالت است که مهر تعیین نشده است
رابطه صحیحه نیز صورت گرفته باشد و شرط شود  المسمی تعیین نشده باشد و باشد و مهر

کند که اصالً عقد نکاح بدون تعیین حالتی را بیان میالمثل تعیین نگردد، این شرط  که مهر
 قانو ن احوال شخصیه 112ماده . مهر شرط شود، این حالت باطل و مبطل عقد نکاح است

شرط عدم تعیین مطلق مهر در ضمن عقد،باطل و مبطل آن است، «: چنین مقرر نموده است
.  مهر تعیین نشده باشدالمسمی جایز بوده و در حکم موردي است که ولی شرط عدم مهر

المثل را بعد از دخول شرط کند، در این صورت شرط و عقد هر دو  ولی اگر عدم تعیین مهر
  .»باطل است

  تفویض تعیین مهر
که شود و یا اینگاهی صالحیت تعیین مهر در ضمن عقد نکاح به شخص ثالث واگذار می

در این حالت شخص ثالث و زوج به کند، به یکی از زوجین صالحیت تعیین مهر را واگذار می
هر اندازه که مهر را تعیین کرد صالحیت دارد ولی اگر صالحیت تعیین مهر به زوجه واگذار 
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تواند از بنابراین زوجه می. السنه تعیین کند تواند مهر را بیشتر از مهرشده باشد، زوج نمی
ت چنین . ا. ش. ا.  ق113 ماده )1(فقره . تواندالسنه کمتر را تعیین کند ولی ببشتر نمی مهر

ها هرگاه صالحیت تعیین اندازة مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آن«: داردمقرر می
 ولی اگر صالحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، توانند مقدار آن را تعیین نمایند،می

  .»ه تعیین نمایدالسن تواند بدون رضایت زوج، بیشتر از مهردر این صورت او نمی
ها قبل از تعیین مهر فوت  اگر صالحیت تعیین مهر به زوج یا زوجه واگذار گردد، و آن

اگر صالحیت تعیین مهر به شخص . شود در این حالت زوجه مستحق مهر المتعه می شود،
ثالث واگذار شود و او قبل از تعیین مهر فوت نماید، در این حالت شخص دیگر را به عنوان  

ولی اگر . کنددیگر مهر را تعیین میکه خود زوجین با توافق یککند ویا این تعیین میداور
المثل  شخص ثالث بعد از دخول فوت نموده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر

هرگاه صالحیت تعیین  «: داردت چنین بیان می. ا. ش. ا.  ق113ماده ) 2(فقره . گردد می
ها قبل از تعیین مهر و قبل از دخول فوت نماید، زوجه ار شود و آنمهر، به زوج یا زوجه واگذ

المتعه است، ولی اگر صالحیت تعیین مهر به شخص ثالث واگذار شود و او قبل  مستحق مهر
گردد و یا خود زوجین با تراضی، از دخول فوت کند، در این صورت، داور جدید تعیین می

ث بعد از دخول بمیرد، در این صورت زوجه کنند، ولی اگر شخص ثالمهر را معین می
  .»گرددالمثل می مستحق مهر

اگر شخص که صالحیت تعیین مهر به او تفویض شده است، از تعیین مهر امتناع کند، در 
ولی هرگاه محکمه او را مجبور . کند که مهر را تعیین کنداین حالت محکمه او را مجبور می

مه را نیز قبول نکند، در این صورت با توافق زوجین داور به تعیین مهر نتواند و او حکم محک
تواند مقدار مهر را  داور جدید نیز صالحیت تعیین مهر را دارد و او می. گرددجدید تعیین می

ولی اگر داور هم پیدا نشد، در این حالت زوجین باید در مقدار مهر باهم توافق . کند تعیین 
هرگاه شخصی که  «: دارد ال شخصیه اهل تشیع مقرر می قانون احو113ماده ) 3(فقره . کند

صالحیت تعیین اندازة مهر به او تفویض شده است، از تعیین آن امتناع ورزد، محکمه او را به 
که طرفین با تراضی، شود، یا اینتعیین مهر ملزم و یا با تراضی زوجین داور جدید تعیین می

  .»نماینداندازة مهر را تعیین می
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  الف ناشی از مهراخت
 کند که مال داده شده مهر  اگر زوج مال را به اندازه مهر به زوجه داده باشد و زوج ادعا

 کند که مال داده شده، مهر نبوده بلکه هدیه بوده است، در این  زوجه بوده ولی زوجه ادعا
  :شودصورت نکات ذیل در نظر گرفته می

  .گرددنفع او فیصله می هر یک که دلیل و اسناد داشته باشد به - 1
  . اگر زوج و زوجه هردو دلیل و بینه داشته باشد، دلیل زوجه قابل قبول است- 2
  . شود  اگر هر دو دلیل براي اثبات ادعاي خود نداشته باشد، ادعاي زوج پذیرفته می- 3

هرگاه زوح «: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می114ماده )  1(فقره 
 به مقدار مهر به زوجه داده باشد و زوجه مدعی هدیه و زوج مدعی پرداخت مهر مالی را

  :شودباشد، در این صورت مراتب ذیل مد نظر گرفته می
  . طرفی که دلیل و بینه داشته باشد، به نفع او حکم می شود- 1
م  هرگاه هر دو براي اثبات ادعاي خود ، دلیل و بینه بیاورند، دلیل و بینۀ زوجه مقد- 2

  .است
  .»شود هرگاه هر دو از اقامۀ بینه عاجز باشند، به نفع زوج حکم می- 3

که مهر قبل از عقد نکاح تعیین نشده باشد ولی زوجه قبل از خلوت صحیحه مال را از این
 114ماده ) 2(فقره . تواند عوض مهریه او محاسبه گرددشوهرش گرفته باشد، همان مال می

هرگاه اندازة مهر ضمن عقد نکاح تعیین «: داردیع مقرر میقانون احوال شخصیه اهل تش
اي از زوج گرفته باشد، همان شی، مهر او محسوب  نشده، ولی زوجه قبل از دخول شی

  .»شود می
تواند تا وقت دار باشد و زوجه فوت کند یا که او را طالق بدهد، زوجه نمی اگر مهر مدت

دار است به  اگر زوج فوت شود، مهري که مدتولی . شده، خواستار مهریه خود شود تعیین
 قانون احوال شخصیه چنین مقرر 114ماده ) 3(فقره . شودمهر بدون مدت تبدیل می

دار باشد، قبل از  در صورتی که زوجه فوت نماید یا طالق واقع شود و مهر مدت«: دارد می
در حکم مهر قابل مطالبه نیست، ولی با فوت زوج، مهر مؤجل ) مدت(رسیدن اجل

  .»گرددمی) حال(معجل
وجود بیاید، در اختالف به) دار حال و مدت(هرگاه بین زوج و زوجه در تعجیل  و تاجیل 

اگر کسی که مدعی تاجیل است، . که مدعی تاجیل است باید دلیل بیاوردی این حالت کس
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 او دلیل آورده نتواند، در این صورت کسی مدعی تعجیل است قسم بخورد و با قسم، قول
  .شود پذیرفته می

در صورت اختالف در «: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می114ماده ) 4(فقره 
تعجیل و تأجیل مهر، مدعی تأجیل مکلف است دلیل بیاورد، در غیر آن قول به تعجیل با 

  .»شودقسم پذیرفته می

   پرداخت مهریه از طرف وکیل
از طرف شخصی، زن را به همسري او بگیرد و عقد هرگاه کسی با استفاده از حق وکالت 

نماید، ولی مرد که براي او زن عقد شده است فوت نماید، ورثه او این عقد را قبول نکند و 
وکالت وکیل را نیز انکار کند، و وکیل هم دلیل بر اثبات ادعاي خود نداشته باشد، وکیل 

 قانون احوال شخصیه 115ماده . مجبور است که مهریه زوجه را مطابق قانون پرداخت کند
هرگاه شخصی با ادعاي وکالت از طرف مردي، زنی را به عقد نکاح «: دارداهل تشیع مقرر می

آورد، ولی مرد بعد از عقد، فوت نماید، در صورتی که ورثه، وکالت او را انکار کند و دلیل  او در
 زوجه را مطابق احکام این مبنی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وکیل مکلف است، مهریۀ

  .»قانون پرداخت نماید

  اختالف تعیین و قبض مهر
اگر زوج و زوجه در زمینه تعیین مهریه با هم اختالف داشته باشد و به نحوي که زوج 

اید، در این صورت کسی مدعی  ام  و زوجه بگوید که نکرده بگوید که مهر شما را تعیین کرده
اگر کسی که مدعی تعیین است .  مهریه را تعیین کرده استتعیین است، باید ثابت کند که

  .ثابت نتواند، کسی که مدعی عدم تعیین است و قول او با قسم پذیرفته خواهد شد
ولی اگر اختالف در قبض به وجود بیاید، کسی که مدعی قبض است باید دلیل بیاورد و در 

 116ماده ) 1(فقره . شود ه میخورد و قول او پذیرفت غیر این، کسی که منکر است قسم می
هرگاه زوجین در تعیین و عدم تعیین مهر «: دارد قانون احوال شخصیه چنین مقرر می

اختالف نمایند، مدعی تعیین، مکلف است آن را ثابت کند، در غیر آن قول منکر، باقسم 
د، شود و در صورت اختالف در قبض مهر، مدعی قبض مکلف است آن را ثابت کن پذیرفته می

  .»در غیر آن قول منکر با قسم مقدم است
الذمه کردن مهر وي یا پرداخت مهر  اختالف به  وجود  هرگاه بین زوج و زوجه در بري

ام  و  بیاید، به نحوي که زوج بگوید همسرش او را بري ذمه کرده است و یا مهر را پرداخته
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یافت نکرده است، در این صورت زوجه بگوید که ذمه او را از مهر بري نکرده است و مهر را در
الذمه و پرداخته است باید ثابت کند و دلیل بیاورد، در غیر آن کسی که  کسی که مدعی بري
چنین است در مورد کم و زیاد بودن هم. شودخورد و ادعاي او قبول میمنکر است قسم می

منکر با قسم مورد کسی که مدعی زیاد بودن مهر است باید دلیل بیاورد در غیر آن قول . مهر
 قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می 116ماده ) 2(فقره . قبول واقع خواهد شد

هرگاه زوج، مدعی ابراي ذمه یا پرداخت مهر و زوجه منکر آن باشد، یا زوجه مدعی  «: دارد
بیشتر و زوج مدعی کمتر بوده، مدعی ابراي ذمه و پرداخت و مدعی بیشتر مکلف است ثابت 

  .»شود کند، در غیر آن قول منکر باقسم پذیرفته می

   تعیین مال دیگر به جاي مهر
شود یک مال اگر یک مال خاص مهر تعیین شود ولی در زمانی که عقد نکاح جاري می

طور صوري ذکر گردد و مهر اول قصد دیگر به عوض مال خاصی که مهر تعیین شده است به
ولی اگر در حین . التی است که مهر تعیین نشده استنشود، این نوع تعیین مهر در حکم ح

فرض . باشدعقد نکاح قصد طرفین همان مال خاص بوده است، همان مال خاص مهر می
باشد و زوجه به اعتبار اي که دارم مهر تو میکنید که زوج به همسرش گفته باشد که خانه

قد نکاح به عوض خانه، همان خانه که دیده است عقد نکاح را قبول کند ولی در حین ع
زمین به عنوان مهر ذکر گردد، این نوع تعیین مهر اعتبار ندارد و عقد صحیح است و مهر 

:  قانون احوال شخصیه اهل تشیع در این زمینه چنین احکام دارد117ماده . باشدباطل می
هر اي مهر تعیین شود، ولی در هنگام عقد طور صوري مال دیگري به عنوان م هرگاه شی «

ذکر شود و مهر اول قصد نشود، توافق مهر باطل و در حکم موردي است که مهر تعیین 
-در صورتی که قصد طرفین در موقع عقد همان چیز اول بوده، همان مهر می. نشده است

  .»باشد

  موارد لزوم مهرالمثل
  گردد؟المثل باالي شخص الزم می سوال این جاست که چه وقتی مهر

تواند از منازعات زیادي جلوگیري کند و المثل می اهمیت است که مهراین نکته خیلی با 
بنابراین در . طور غیر شرعی صورت گرفته است را با عملکرد فقهی تصحیح کند روابطی که به
  :گردد که از قرار ذیل استالمثل الزم می سه مورد مهر
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» هر شخص«کلمه وقتی . اي از بین ببرد هرگاه شخص بکارت دختر را با هر وسیله- 1
برد، تنها مردان نیست و شود به این معنا است، کسی که بکارت دختر را از بین میگفته می

ها نیز با وسایل بلکه ممکن است که خانم. یا تنها مرد مجرد نیست که با عمل زنا از بین ببرد
براي انجام در این صورت جدا از مجازاتی که مطابق شرع . خاص، بکارت دختر را از بین ببرد

المثل تنها بهاي ازاله  این مهر. المثل به دختر بدهد بینی شده است، باید مهر چنین عمل پیش
کسی که بکارت دختر را ازاله . بکارت است نه تاوان جزایی که به این دلیل باید متحمل شود

  .المثل او را نیز بدهد کند عالوه به جزاي شرعی و قانونی مهرمی
در نکته . این حالت با حالت فوق فرق دارد.  مجنونه یا صغیره زنا کند هرگاه کسی با- 2

تواند تواند صغیره نباشد و بالغ باشد و از طرف دیگر میاول ازاله بکارت دختري بود که می
ولی در حالت جاري، دختر صغیره است و یا . با زنا بکارت او ازاله شود یا با وسایل دیگر

المثل  در این حالت نیز باید مهر.  زنا بکارت او ازاله گردیده استمجنونه است که فقط با عمل
المثل تنها مجازات نیست بلکه جبران خساره است و مجازات  پرداخت مهر. پرداخت شود

-عمل زنا با توجه به باب زنا بررسی خواهد شد و مطابق با احکام خاص خودش مجازات می
  .گردد
حالت اخیر نیز سبب به وجود . م به حرمت زنا ندارد هرگاه کسی با زنی زنا کند که عل- 3

 خود چنین مقرر 118قانون احول شخصیه اهل تشیع نیز در ماده . گرددالمثل می آوردن مهر
  :گرددالمثل بر ذمۀ شخص الزم می در حاالت ذیل مهر«: داردمی
  .که فردي بکارت دختري را به هر وسیله ازاله کند در صورتی- 1
  .که با مجنونه یا صغیره زنا کند در صورتی- 2
  .» هرگاه با زنی که علم به حرمت عمل زنا ندارد، زنا کند- 3

  نحوة پرداخت مهریه
ها در قانون احوال شخصیه یک نوآوري در افغانستان دیده در زمینه پرداخت مهر خانم

  شخصیه قانون احوال119اساس ماده  بر. شود که در قانون مدنی افغانستان وجود ندارد می
. د که مهر خود را به نرخ روز دریافت کندنتوانهاي شیعه مذهب میاهل تشیع افغانستان، زن

نماید، تاریخ وقوع عقد سال  مهریه خود را مطالبه می1382خانمی در سال : مثالبه عنوان 
باشد براي تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال  میافغانی  مهریه پنج هزار مقدار و 1353

باشد  می48/1 که 1353باشد را بر شاخص سال  می98/205 را که 81بل یعنی سال ق
دست آمده مهریه  نرخ بهنماییم،  میافغانی در مبلغ پنج هزار  تقسیم نموده و حاصل را ضرب

   :شود قابل پرداخت از قرار ذیل می
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17/139=48/1÷98/205  
695850=5000×17/139  

  »افغانی  و پنجاه هزار وهشتصدششصدو نود و پنج«
هرگاه مهریه، پول ) 1( « :دارد  قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می119ماده 

توانند، متناسب با تغییر ارزش ساالنۀ زمان  رایج کشور، پول خارجی یا طال باشد، طرفین می
 ارزش درغیرآن در مابالتفاوت تأدیه، نسبت به سال انعقاد عقد نکاح آن را محاسبه نمایند،

  . شود مصالحه می
در غیر آن . گرددهرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سررسید آن محاسبه می) 2(

  .»نمایند طرفین در مابالتفاوت مصالحه می
که پول خارجی باشد این. در این ماده دوحالت در محاسبه مهریه در نظر گرفته شده است

باید ارزش ساالنۀ زمان تأدیه و سال . وجود نداردیا داخلی و یا طال باشد، تفاوت در محاسبه 
دست آوردن مهریه به نرخ روز، تفاوت  اما راه اول براي به. انعقاد عقد نکاح در نظر گرفته شود

  . گیردسال انعقاد عقد و زمان تأدیه را در نظر می
ها نآید و آیعنی زمانی که بین زوج و زوجه اختالف به وجود می. راه دوم مصالحه است

  .نتواند تفاوت ارزش را محاسبه کند، بنابراین باید باهم مصالحه کند
. گردد هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سالی که باید مهر پرداخت شود محاسبه می

 پرداخت 1379 ازدواج کرده است و قرار بوده که مهر در سال 1358مثالً یک زن در سال 
بنابراین . شود پرداخت می1389ده است و سال  پرداخت نش1379شود ولی مهر در سال 
اگر باز تفاوت ارزش محاسبه نگردد، .  محاسبه گردد1389 و 1379تفاوت ارزش بین سال 
  .10باید باهم مصالحه کند

  نامهکتاب
  php.13p03arf/org.iranbar.www://http فائزه عظیم زاده اردبیلی - 1
  .259، ص 1 ترجمه لمعه، ج - 2
  .259 ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه - 3
   .259،ص اولفیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ - 4
  .262 ، ص3 تفسیر نمونه، ج - 5
  .187 مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسالم ،ص -6 
  .365،ص 2 تفسیرعاملى، ج - 76، ص 8،تفسیرالمیزان، ج 299، ص 2 تفسیر کشاف، ج - 7
  .9 ،مساله533 ، ص 3 خمینى، ج  حضرت ایت اهللا  تحریرالوسیله- 8
  . شرایط مهرالمسمى-355، ص 7 تهذیب االحکام شیخ طوسى، ج - 9

  ).1388( سال 988 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، جریده رسمی شماره -10



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  حمایت از حقوق بشر، 
  المللی  هاي مسلحانۀ بین هنگام جنگ

  از نظر شریعت و قانون
  
  

  رگردم عبدالجبار عبداهللا بیدا
  اهللا علیزاده مالستانی  عزیز:ترجمه و تحقیق

  
  

  پیش درآمد
از روزي که خورشید بر این کرة خاکی تابید و زندگی بر روي آن آغاز شد، تا امروز، 

و تباهکاري اند هاند؛ جنگیدندکردهجو  و منافع خود را در جنگ جست،تباهکاران روي زمین
، حادثه الزم بشریت های جنگ در همۀ عصری و بر روي زمین خون ریختند؛ گواندهدکردن

هاي جنگی به زمین  که در آن سالح خوریم که بر مقطع از زمان بر نمی چنان شده است؛ آن
  .باشد و آتش جنگ خاموش شده باشدشده گذاشته 

ها را  ها را ویران کرد و مکتب هاي مهیب، که متصل شهر جنگجهان انسانی در اثر این 
هاي ملی خسارات  هاي مدنیت را متالشی ساخته و بر اندوخته خوار و بیچاره کرد و نشانه

سنگین وارد کرد، ترس و وحشت شدید را بر روح و جان مردم مسلط کرد و قساوت و 
رفت هولناك  بعد از پیشرحمی آن، نسلی بعد از نسلی افزوده گشت، به خصوص  بی

 را به جاي گذاشت، و اثر نا مطلوب ویران یهای ها و خسارت  جنگ که قربانی،تنکنولوژي
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ها گذاشت؛ حتا محیط  هاي متنازع و معادن و ذخایر طبیعی آن روي اقتصاد دولته ب ،کننده
ده و هاي در حال صلح را آلو  محیط زیست کشورحتازیست طبیعی از آثار آن سالم نماند؛ 

  .مسموم ساخت
گیر، آثار سوء و ناگواري را بر انسانیت گذاشت و حقوق هاي ویران جاي که جنگ از آن

انسانیت را پایمال کرد، رسالت اسالم به قطعیت رسید؛ رسالتی که خداوند خواست، پایان 
هاي پشین باشد و شامل شونده و کامل کنندة همۀ نواحی حیات انسانی  دهندة همۀ رسالت

احکامی را  اسالم، قواعد، اصول و. د؛ حیات فردي و اجتماعی؛ در قالب کشور و یا اقلیمباش
  .گذاري کرد که شایسته است حیات بشري را در هر زمان و مکان، رهبري کندپایه

 المللی، جانب از جوانبی است المللی در اثناي جنگ، یا قانون بین جهاد و دفاع و روابط بین
 اسالمی و فقهاي قدیم و جدید آن قرار گرفته است؛ زیرا چگونگی که مورد عنایت شریعت

ص المللی در هنگام جنگ، اهمیت باالي در حیات بشر دارد، و قرآن وسنت نبوي روابط بین

به حقوق بشر را در هنگام  مملو است از نصوص که مقید بودن به اصول انسانی و احترام
 ین ااز. کند رمتی به اصول انسانی را تاکید میالمللی و عدم بی ح هاي مسلحانۀ بین درگیري

 تا ،رو، فقهاي گذشته به استنباط احکام شرعی عمومی متعلق به جهاد همواره مشغول بود
  .ش برآورده شودا در مورد احترام حقوق بشر، در وقت و زمانيهاي جوامع بشر نیاز

قشه واختالف ارد منهاي خونین از قدیم تا هنوز مو ت حقوق بشر، هنگام جنگیماحولی 
فقهاء، پیرامون این نوع از نزاع مسلح بوده وقیودي که هنگام وقوع آن وضع شده وغیر آن از 

الملل، علیرغم   و از جهت دیگر جامعۀ بین،احکامی که متعلق به آن است، این از جهتی
 را از ها المللی کرد و اختیار دولت هاي مسلحانه بین هاي که براي منع وقوع درگیري تالش

متوسل شدن به آن محدود کرده، مگر در حال ضرورت نهایی از قبیل دفاع از نفس و حفظ 
هاي جنگ،  کار گرفتن شیوه جویان را در به حق جنگنصلح و امنیت عمومی، و محدود کرد

 صورت گرفت، آنگاه معاهدات مولفاتاین کار توسط یک عده . جویاندر مورد خود جنگ
قانون شروع گردید و در اخیر به صورت ) استقانی( که از معاهدة دیدگر منعقدالمللی  بین
   .المللی حقوق بشر درآمد بین

حمایت «مشکل وقتی حل خواهد شد که .  مشکل سر جاي خود باقی است،در عین حال
المللی انسانی مقارن  در حوزة قانون بین» المللی هاي مسلحانۀ بین حقوق بشر، هنگام جنگ

  ).مؤلف(ی بحث شود با شریعت اسالم
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  اهمیت موضوع
  :اهمیت این موضوع در مسایل آتی نهفته است

المللی را  هاي مسلحانۀ بین این موضوع، مشکل حمایت حقوق بشر در هنگام جنگ - 1
هاي  که در آن زمان معرکه نآ زمانی نگذشته است، مگر هکند، که هیچ دور حل می

 روز بوده نش، سخادر زمان» ... بشرحمایت حقوق«و موضوع  تسلیماتی صورت گرفته است
  .است
طلبد که همۀ بشریت براي مطالبۀ  این موضوع، در واقعیت جنگی امروز، این را می - 2

  .حقوق و حفظ حقوق خود، گردهم جمع شده و متشکل شوند
این موضع، غباري را که روي حقیت قرار گرفته، زایل کرده و صورت حقیقی براي آن  - 3
پیوندد، چهرة حقیقت مشوه و زشت  هاي جدید که به وقوع می جنگ یهدهد؛ زیرا در سا می

ی دارند، و مدافعین حقوق بشر و وضع ایشده است؛ چون داعیان و حامیان اسالم ادع
شود و ها قربانی داده می رو، هر روز صدین ای دیگري دارند؛ ازیالمللی ادعا کنندگان قانون بین

تحت لواء جهاد اسالمی ادعاي کمک به بشریت شود؛ یکی  صدها انسان پایمان میقحقو
هاي مزخرف در  ل این ادعايا به دنببینندهکند و آن دیگري تحت عنوان صلح جهانی، و  می

  داند که صورت چیست؟ ماند و نمی حیرتی می

  اسباب انتخاب این موضوع
 موجب شد که این موضوع ، دیگرايهر شد، اسباب عدیدکگذشته از اهمیت که قبالً ذ

  :انتخاب شود
در این موضوع تالش شده که براي شریعت اسالمی و تفوق آن بر قوانین وضعی به  - 1

ه الملل به مدت پانزده قرن با آن روب اثبات رسد؛ برتري در مجال حل مشکالت که روابط بین
 ضوع، اقوال معاندین که اسالم را به ارتجاع و عقب ماندگی و عدم همودر این م. رو است

  .ریانات روز متهم کرده است، رد شده استهنگی با جآ
المللی  که مرز اختالف بین شریعت اسالمی و قانون بین در این تحقیق شده است - 2

المللی تضییق شود، و تقارب بین هر دو در آنچه  بشري، در عرصۀ حفاظت صلح و امنیت بین
  .مربوط به مصلحت بشریت است، محقق گردد

تر صورت گرفته   این بخش از علوم شرعی کم علمی، دقیق و محکم دريها بررسی - 3
  .است
 . بین شریعت و قانون رغبت دارند،ايههاي مقایس پژوهشگران و نویسندگان، به بررسی - 4
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  شیوه بحث
 را مطابق آتی برگزیده اي تحلیل مقایسهيپژوهشگر براي نوشتن این بحث، شیوه استقرا

  :است
 حنفی، مالکی، شافعی، جنبلی، مادتمسایل حقوقی را از دورن کتب فقهی مورد اع - 1

ها را به   و اینه استخراج کردتابعین مشهور ي فقهايظاهري، زیدي، امامیه و اباضی و آرا
، آنگاه به ادله و مناقشه آن پرداخته و قول راجع را پذیرفته و اسباب ه تقسیم کردها گروه

  .موجب رجحان را بیان داشته است، بدون به کار بردن تعصب مذهبی
 در این رساله از اصحاب آن به صورت سالم و کامل و امانت داراي تنقل معلومادر  - 2

  .رعایت شده است
 و آثار صحابه که فآیات قرآن کریم در موارد مناسب نقل گردیده و احادیث نبوي شری - 3

ها نقل شده است، و  ثار و احادیث است، فقط از صحیح مسلم و بخاري ویا یکی آنآدر کتب 
. ایم، ذکر شود آن دست یافته ه تعلقات قدما و معاصرین تا جاي که ما بهتالش شده است ک

گاهی پژوهشگر به کتب سیره مورد اعتماد براي نوشتن آثار مراجعه کرده است؛ با مالحظه 
تر اوقات محل استشهاد را بیان داشته و تکمیلی آن  که نویسنده از باب اختصار در بیش آن

  .در حاشیه آورده است
هاي مسلحانه، از احکام شرعی راجع در مسایل موجود،  شر هنگام درگیريحقوق ب - 4

  .استنباط شده است

  طرح بحث
کند که این بحث از یک مقدمه و چهار فصل و یک خاتمه  طبیعت موضوع ایجاب می

  .متشکل شود
فته، اسباب ردر مقدمه، اهمیت موضوع، تحقیقات سابقی که در این موضع صورت گ

 که در تدیون آن اتخاذ شده و طرحی که ترسیم کرد و منابع و ايه، شیوانتخاب این موضوع
  .ماد کرده است، ذکر کرده استتمراجعی که به آن اع

المللی و  هاي مسلحانۀ بین فصل اول، شامل تعریف حقوق بشر، تقسیمات حمایت آن، نزاع
لمللی بشر ا  قانون بینالمللی و تعریف هاي مسلحانۀ بین نظایر آن است، و نیز شامل قانون نزاع

  .شود  بحث می،شود و در ضمن چهار مبحث که به آن ارتباط دارد، می و قوانین
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شود؛ زیرا مبحث اول،  میتحقیق در فصل دوم، حقوق شهروندان غیر نظامی در دو مبحث 
تعریف شهروندان و اقسام آن را شامل است، و مبحث دوم، حقوق شهروندان غیر نظامی را 

  .یردگ در بر می
به معاملۀ جنگی و   است واه ق که متعلق به آنوجویان و حقفصل سوم، به تعریف جنگ

  .شود  بحث می،اي مخصوص واسیران، اختصاص یافته که در چهار مبحثه حالت
المللی، از نظر شریعت  هاي مسلح بین در فصل چهارم، ابزار حمایت حقوق بشر، هنگام نزاع

 آن دو عرضه شده و در طی سه مبحث مورد بحث قرار  و مقایسه بین،اسالمی و قانون
  .گیرد می

ن متوصل شده است، به طور  آی که بهیها ترین نتایج بحث و سفارش در خاتمه، مهم
  .گیرد خالصه مورد بحث قرار می

  فصل اول
المللی و مشروعیت آن و قانون  هاي مسلحانۀ بین  ماهیت حقوق انسان و جنگ

  المللی بشري بین
  : متضمن سه مبحث استاین فصل

  تعریف حقوق بشر و تقسیمات و حمایت آن: مبحث اول
  المللی و نظایر آن هاي مسلحانۀ بین تعریف جنگ: مبحث دوم
  المللی هاي مسلحانه بین مشروعیت نزاع: مبحث سوم

  المللی بشري و پیشرفت تاریخی آن تعریف قانون بین: مبحث چهارم

   آن ات و حمایتتعریف حقوق بشر، تقسیم: مبحث اول
پیش از شروع در تفصیل این بحث، به نظر پژوهشگر، باید از بیان تعریف حقوق بشر 
وتقسیمات و حمایت آن، آغاز شود؛ زیرا بیان کیفیت حمایت حقوق بشر، اصل در این بحث 

که در کیفیت حمایت حقوق بشر، بحث کاملی صورت بگیرد، اما بدون  است، و معقول نیست
پس توضیح این دو اصطالح امر ضروري . قوق بشر و حمایت وتقسیمات آن حمبیان مفهو

بیان تقسیمات نیز امر ضروري است، تا  و. بداند است؛ تا خواننده بیت قصیده این بحث را
هاي مسلحانۀ  توضیح مفهوم نزاع.  داده شودحتقسیم که در اثناي بحث بیان می شود، توضی

ها  ري و مهم است؛ چون بیان حقوق مقید به این حالتالمللی و نظایر آن نیز امر ضرو بین
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 است، پس ذکر حقوق در این حاالت، بدون شرح مختصر این حاالت و شرایطی که حقوق به
  .آن مقید شده است، ممکن نیست 

المللی بشري و قوانینی که به آن ارتباط دارد، نیز از   از قانون بینحتصویر صورت واض
المللی، بعد  هاي مسلحانۀ بین ایت حقوق بشر در هنگام درگیريضرورت است؛ زیرا بیان حم

بنابراین با استغنا از بیان مفهوم شریعت اسالمی، از بیان . آن در شریعت اسالمی است از بیان
لذا تقسیم . شود المللی استثناء حاصل نمی هاي مسلحانۀ بین  هنگام جنگ،حمایت حقوق بشر

  :شود این مبحث در دو مطلب ذیل کامل می
   مفهوم حقوق بشر:مطلب اول
   تقسمات حقوق بشر:مطلب دوم

   مفهوم حقوق انسان:مطلب اول
ه، عادت لبمصطلح ترکیبی است و در تعریف مصطلحات مرک» حقوق بشر«که آن به رغم 

ترکیب یافته است، بیان  هاچنین جاري شده که معناي کلماتی را که آن مرکب از آن
با » حقوق بشر«  شود؛ یعنی  مصطلح ترکیبی منحصر میمبه مفهوجا بحث  اما این. کنند می
را جداگانه تعریف کنند؛ زیرا این مصطلح ) حقوق بشر(که هر جز مرکب  نآبدون . هم

  .)حقوق و بشر(شود ترکیبی، شامل معناي هر دو کلمه می

  مفهوم حقوق بشر در شریعت اسالمی
 ) خاصبترکی(با این » حقوق بشر«هاي میراث فقهی، اصطالح  در قرآن وسنت و کتاب

اثر شرایط و تحوالت اجتماعی ودینی،  هاي متاخر در امده است؛ زیراي بشریت در عصرین
اما اسالم، انجام واجباتی را متمرکز . ایی پیدا کردندنشآالمللی، به این اصطالح  سیاسی و بین

 در مقابل خود که در حد ذات خود، حقوق براي دیگران است؛ زیرا هر حقی کرده است
بی دارد، و سبب آن این است که ضمانت وجود حق و اداي آن و محافظت آن، جتکلیف و وا

فقه جدید در بیان . خودي و ذاتی، با انگیزة داخلی و مراقبت الهی استه به صورت خود ب
  تکیه کرد که در تقریر و تثبیت آن، اسالم پیشق الهی بودن حقوياین اصطالح، بر منشا

  .اردقدمی د

  مفهوم حقوق بشر در قانون
هاي مختلف   تعریفنو در بر شمرد  از قانون مداران، این اصطالح را تعریف کردهیبعض

 طبعضی دیگر شان نظر داده اند که بر شمردن این تعاریف و بیان نقا. اطاله سخن کرده است
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قوق بشر، یع کنندة وقت که سودي ندارد؛ زیرا حضواقص آن، عمل تقوت و ضعف و شرح و ن
اما مکتب وضعی، . ارتباط به احکام اخالقی دارد که در حد ذات خود، غیر قابل تفسیر است

 الزم است به آنچه تحقیق آن از خالل تعابیر اخالقی واجب است، اهمیت ،دارد اعالم می
ف دارد؛ با مفهوم پشین آن اختال» حقوق بشر«شایان ذکر است که مفهوم معاصر . بدهیم

اطالق .) ..آزادي، حق کار و حق تملک و( تساوي، د عصر امروز، بیشتر به اعتقاچون بشر در
ها براي همه، بدون   شدن آنمهاي که فراه به طور عموم، این اصطالح به نیازمندي. شود می

المللی و داخلی، الزم و   احتیاجاتی که براي افراد بینیعنیکند،  امتیاز واجب است، اشاره می
  .3ضروي است

   تقسیمات حقوق بشر: دوممطلب
این پژوهشگر ه فقهاء و دانشمندان شریعت و قانون، حقوق را به انواعی تقسیم کرده اند ک

  :کند در ضمن دو فرع بیان می

  »حقوق بشر« تقسمات شریعت اسالمی براي :فرع اول
  :ازدو اعتبار تقسیم کرده اند که عبارتند ه دانشمندان اصول فقه اسالمی، انواع حقوق را ب

و عود کردن ) حقوق عمومی( حقوق اهللا محض ياوالً، به اعتبار عاید بودن حقوق، به سو
  .و حقوق مشترك بین عبد و خدا) حقوق خصوصی(آن به سوي حقوق عبد محض 

ه کند؛ ب که منفعت آن به عموم مردم عود می  منظور از حق اهللا، آن گونه حقوقی است
معناي حقی که خالص . منزه بودن او از طلب منافع و سبحانهجهت بی نیاز بودن خداوند 

که به هیچ ) مانند حق عبودیت(براي خداوند است، این است که فقط اختصاص به او دارد 
که براي مصلحت  منطور از حق عبد، این است.  ارتباط به کسی نداردهوجهی از وجو

فقط عبد آن معناي خالص بودن حق عبد، این است که . ع شده استیمخصوص عبد تشر
  .آنکند نه غیر  حق را تملک می

  .4هیسینعتقسیم کرده اند، به مصالح ضرویه و صالح   راقثانیاً، به اعتبار مصالح، حقو

  »حقوق بشر« تقسیمات قانون براي : فرع دوم
عنی ی  سیاسی و غیر سیاسیقمدران، اوالً حقوق را تقسیم کرده اند، به حقو از قانونیبعض

حقوق . تقسیم کرده اند به حقوق عمومی و خصوصی  حقوق مدنی را بعد.حقوق مدنی
ر مالی سپس حقوق مالی را تقسیم کرده اند ی غ واند به حقوق مالیتقسیم کرده خصوصی را
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و باالخره حقوق عینی را تقسیم ) یعنی فکري و ادبی(به حقوق عینی، شخصی و معنوي 
  .5 تبعییین عینی اصلی و عقکرده اند به حقو

اند به حقوق فردي، مثل حقوق مدنی و عض دیگر آنان حقوق را اوالً، تقسیم کردهو ب
ثانیاً، به حقوق اجتماعی، مانند حق تثبیت برگشت . سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

  .6اصلی و حق سکناي اصلی
هاي مسلحانۀ  اما پژوهشگر در وقت بر شمردن حقوقی که حمایت آن، در اثنايء نزاع

بند نیست زیرا این تقسمات حقوقی مللی، واجب است، به هیچ یک از این تقسیمات پايال بین
در . که بحث، فقط در مورد حقوق در حال جنگ است فقط در حال صلح است، در حالی

عین زمان، حقوقی که در این بحث ذکر شد، تا حدودي به بحث تقسیمات سابقه، رجوع 
  .کند می

  المللی مسلحانه بینهاي   نزاع  تعریف:مبحث دوم
المللی را در شریعت اسالمی و قانون  هاي مسلحانه بین این بحث، اوالً بیان مفهوم درگیر

 دارد را شامل مثانیاً بیان الفاظ که ارتباط به این مفهو. شود المللی بشري، شامل می بین
مردن شرح پس ذکر حقوق بدون بر ش. شود؛ زیرا بیان این حقوق مقید به این الفاظ است می

این . ها مقید است، ممکن نیست ، به آنهمختصر این اوضاع و شرایطی که مفهوم نزاع مسلحان
  :شود بحث در ضمن مطالب آتی پیش کشیده می

  المللی هاي مسلحانۀ بین مفهوم نزاع: مطلب اول
  المللی ارتباط دارد هاي مسلحانۀ بین  تعریف الفاظی که به نزاع:مطلب دوم
  المللی  بینههاي مسلحان وعیت نزاع مشر:مطلب سوم

  المللی مفهوم منازعات مسلحانه بین: مطلب اول
بدل از جنگ، شایع شده ) المللی  مسلحانۀ بینتمنازعا(خر، استعمال اصطالح ادر این او

المللی و احکام  المللی جدید و معاهدات بین هاي نویسندگان قانون بین است؛ در نوشته
ها این ن آل به جاي جنگ به کار برده شده است؛ دلی)منازعات(ح المللی، اصطال کم بینامح

ر از واژه  ت منازعات مسلحانۀ به همه انواع آن مناسبحاالتکه واژه منازعات، در حال  است
  . رو، نگارنده نیز همین اصطالح را برگزیده استاز اینجنگ است 
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  سالمیالمللی در شریعت ا  منازعات مسلحانه بینم مفهو:فرع اول
به معناي جذب، سلب، قلع، بازداشتن از .  نازع، ینازع، منازعه، استرنزاع، در لغت، مصد

  .8آید  مینصومت کردخي و به معناي  چیز
 اسالم، هر گاه به بحث احکام جنگ و تاز آن که این اصطالح نو پیدا  است، فقهاي شریع

بلکه به جاي آن . اند را به کار نبرده)المللی منازعات مسلحانۀ بین(اند، اصطالح قتال پرداخته
منازعات مسلحانه بین (ین رو، در شریعت اسالمی، به جاي  اکلمۀ جهاد را به کار برده اند، از

  .شود  واژه جهاد تعریف می)المللی
است؛ و معناي آن طرفین ) جاهد(ل ثالثی مزید عماعی فسبر وزن فعال، مصدر ) جهاد(

ن کلمه یفعل ثالثی ا. ه استلخواهد؟، و از باب مفاع اعل میدو ف) جاهد(است؛ یعنی فعل 
در زبان عرب، هر کاري به نهایت رسیده .  به فتح گرفته شده است)جهد( از  که است)جهد(

 و هر گاه شتري را در راه رفتن بیش از اندازه توان او »اجهد جهدك«: شود باشد، گفته می
) جهد(اگر از . ختا یعنی شتر را به مشقت اند»هاجهد دابته و اجهد«: شود بار کنی، گفته می

 به معناي کشتار هم آمده است، )جهاد( به ضم گرفته شده باشد، به معناي قوت و نیرو است
و جهاد، جنگ با » جاهد العدو مجاهده و جهاد«: شودی گفته م،هر گاه با دشمن مقاتله کند

هاد و ج. 10ت است، از گفتار و کردارفتن تمام نیرو و قدرردشمن است و معناي آن به کار گ
مجاهدت : کار بردن توان و نیرو است در دفاع از دشمن و آن بر سه قسم استه مجاهدت، ب

  .11با دشمن ظاهري، مجاهدت با شیطان و مجاهدت با نفس
از آن جمله .  تعریف کرده اندايه اما فقهاي شرعیت اسالمی، جهاد را به تعریفات عدید

یکار فی سبیل اهللا عزوجل با پجهاد، بذل کردن توان و قدرت است در  :یاست تعریف حنف
  .12ها ها و مبالغه در آن  و زیان یا غیر آنلنفس ما

  .13»اهللا«ر ذمی، براي باال بردن کلمه یجهاد، مقاتله مسلمان است با کفر غ:  مالکیدنز در
   .14جهاد، قتال با کفار است براي پیروزي اسالم:  در نزد شافعی

  .15 قتال با کفار استص حنابله، خصودجهاد در نز
کار ه ل در راه خداوند است، اما بعد از باکه جهاد، قت  این استهخالصۀ تعاریف گذشت

تا ) دال احسنجعوت به حکمت و موضع حسنه و داتمام حج و (گرفتن و سایل صلح آمیز 
 ،ندک  میتانع اسالم ممکه از نشرن ید و دعوت آن محفظ بماند، و آناه اسالمی ستشریع

بدون . دکند محقق شو  که مصالح مردم محقق میايهکه نظام عادالن نآطرد شوند و براي 
ته جهاد بال. که در اجراي حکم شریعت حایلی به وجود آید و یا حاکم ظالمی مسلط شود نآ



 
  
 

 

 89  
 

مای
ح

گ
 جن

گام
 هن

شر،
ق ب

قو
ز ح

ت ا
ي 

ها
... 

 و هاي مادي، شخصی و تسلط بر رقاب مردمه که روي انگیز نآفقط در راه خدا است، نه 
  .16سیادت بر جهان باشد

وس فم و فرض کردن دین را بر نالس براي دخول در امار کردن مردبو مقصود از جهاد، اج
نیست، زیرا چنین چیز بر خالف فطرت است و محال است که عقیده بدون اطمنان و اقناع 

  .براي آن که جهاد دعوت است و جنگ متوقف کننده. 17 در روح جایگزین شود،نفس بدان

  المللی بشري المللی در قانون بین  مفهوم منازعات مسلحانۀ بین:فرع دوم
المللی را چنین   مسلحانۀ بینت در ماده دوم آن، منازعا،)1949(توافقنامه چهارگانۀ ژنف 

  :حدودگذاري کرده است
این توافقنامه در حالت جنگ علنی یا هر گونه درگیري مسلحانۀ دیگري که بین دو طرف «

نامه در همه حاالت قو نیز این تواف. شود گیرد، منطبق می از دو طرف، در مییا بیشتر 
  به اگر این اشغالگري،ا یک از اطراف، قابل انطباق است، حتواشغالگري جزیی یا کلی قلمر

  .18»رو نشوده مقاومت مسلحانه روب
ور و یا ید که بین دو کشآ المللی به حساب می بنابراین، هر گونه منازعه مسلحانه، بین

چنین است نسبت به اشغالگري، مدت آن هر مقداري که باشد، بیشتر از دو کشور باشد، و هم
  .جه نشوداچه با مقاومت مواجه شود و یا مو

هاي   که مخصوص حمایت از قربانی)1977( ژنف هنامکل اضافی اول به توافق در پروت
 بدین ،توسعه داده است  راممفهو چهارم آن، این هالمللی است، در فقر منازعه مسلحانۀ بین

قه بدان اشاره شد، منازعات مسلحانه که مردم بر ضد تسلط باوضاعی که در فقرة سا«: شرح
گیرد؛  آورند، را نیز در بر می هاي نژادي، به وجود می گري بیگانه و ضد رژیملاستعماري و اشغا

ملل متحد و اعالمیه چه میثاق ها در تعیین سرنوشت شان تثبیت شود؛ چنان تا حق ملت
المللی مطابق میثاق  المللی و تعاون بین المللی و روابط بین المللی، به اصول قانون بین بین

  .»ملل متحد، آن را پی ریز کرد
انه گي خواهی ملی، بر ضد استعمار و سیطرة بیآزادهاي   با این بیان، منازعاتی که حرکت
کند، از منازعات مسلحانۀ  ي، آن را رهبري میهاي نژاد و اشغالگري بیگانه یا بر ضد رژیم

هاي مستعمره بود  هاي عظیمی ملت ها و جهاد این ثمره تالش. آید المللی به حساب می بین
هاي خود را، در ضمن منازعات مسلحانۀ  هاي دیپلوماسی، مقاومت  نشستيکه در اثنا

  . مللی درج کردند، و این قرارداد مذکور را نتیجه بخشیدلا بین
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المللی را، چنین تعریف کرده اند  هاي عرب به گونۀ مختصر، منازعات مسلحانۀ بین پارلمان
المللی، درگیري دو کشور و یا بیشتر از دو کشور است با اسلحه،  منازعات مسلحانۀ بین«: که

ها است، بر ضد سیطرة استعماري یا اشغالگران اجنبی، یا ضد  و نیز مبارزه و درگیریی ملت
  .»تیازات نژاديجرایم ام

هاي چهارگانۀ ژنف و  کند؛ قواعدي که در توافقنامه یروي می این از تعداد زیادي از قواعد پ
  .19 درج شده است،کل اضافی اولپروت

نامگذاري شده » منازعۀ مسلحانۀ مدول«در این جا منازعۀ مسلحانۀ دیگري است که به 
  .20گیرد خود میه المللی ب ت بیناین نزاع به اعمال دشمنی اختصاص دارد که صور. است

گیرد، از آن جمله  خود میه المللی ب منازعات مسلحانۀ داخلی در چند حالت، صورت بین
  :است
در این حالت . با توجه به آثار آن، در جاي است که انقالبیون یا شورشیان پیروز شوند - 1

 تشکیل یاب باشند، که انقالبیون جدایی طل آید، در صورتی چه بسا دولت جدید به وجود می
که هدف شان سرنگون کردن حکومتی باشدکه فعالً بر  حکومت جدید را بخواهند، در صورتی

  .قرار است
جویان و یا انقالبیون اعتراف هاي دیگر، شورشگران را به صفت جنگ ممکن است دولت - 2

  .شود المللی مترتب می ر این نزاع داخلی، آثار بینب بنابراین ،کنند
رسانی به یکی از المللی، از طریق کمک هاي بین اي دیگر یا تنظیمه گاهی کشور - 3

 کند؛ در صورتی المللی پیدا می جا نیز نزاع، رنگ بین کنند، این هاي رقیب مداخله می دسته
المللی، یا  هاي بین ها و یا تنظیم  از کشورايهکه هر گروه متنازع به کشوري و یا مجموع

  .21لمللی، اتکا داشته باشدا هاي بین  از تنظیمايمجموعه
عریف دیگري را پیشنهاد کرده تالمللی،   مسلحانۀ بینتخبرگان حکومت برزیل براي منازعا

  :که عبارت است از است
ول و وهاي مسلح نظامی دیگري که از قدرت مس درگیري نیروهاي مسلح نظامی و دسته

 مسلح به صورت واضح ممکن ها از شهروندان غیر کند، و امتیاز آن واضح الهویه پیروي می
  .22است

  المللی  مفهوم حالت مسلحانۀ بین:فرع سوم
 بودن انسان است بر حالتی از خیر ت، و حال23ت انسان استحالت، در لغت، یکی از حاال

وضعیت قانونی است که از اعالن جنگ «حالت جنگ، . 24وشر، مذکر مونث آورده می شود
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شود  منجر می) قانون جنگ(به وجه مخصوص  وص وشود، که به تطبیق نظام مخص ناشی می
و این تطبیق بر روابط بین مشترکین در جنگ و روابط بین مشترکین در جنگ و بی طرفان 

  .25»است
که ناشی از  مللی در این مورد، وضعیتی استالمنظور از حالت منازعات مسلحانۀ بین 

ت؛ جنگ و بین مسلمانان و کفار ز نظر شریعاپیکار بین مسلمانان و کفار حربی است؛ زیرا 
هاي خود وفا دارند، جایز  که آنان به معاهدات و پیمان  تا زمانی،ذمی و هم پیمانان مسلمانان

  .26نیست

  المللی ارتباط دارد  تعریف الفاظی که به منازعات مسلحانه بین:مطلب دوم
لل بشر، در مفهوم و الم المللی، در شریعت اسالمی و قانون بین براي منازعات مسلحانۀ بین

وجود دارد که نویسندگان و پژوهشگران، هنگامی که از احکام و ) الفاظ مشابه(داللت، نظایر 
  :از آن جمله است. گیرند گویند، آن نظایر را به کار می  میسخنقوانین این نوع منازعات 

تقابل . ( حربا، گرفته شده و نقیض صلح است، یحرب،حرب: حرب، در لغت از: حرب - 1
کند در حال صلح،  بین جنگ و صلح، ایجاب و سلب است، در حال جنگ، صلح صدق نمی

  :ازهري گوید. لفظ حرب، مونث است و به معناي پیکار است) کند جنگ صدق نمی
. شود و محاربه مونث است حرب از این جهت مونث است که توسط به محاربه کشانده می

  .27کشاند  و صلح میو نیز، سلیم و سلم، چیزي است که به مسالمت
فاما تثقفنهم فی الحرب فشر ربهم من « : در قران، حرب به معناي قتال و پیکار آمده است

  .28»خلفهم لعلهم یذکرون
پس اگر بر دشمنان در جنگ به سرعت دست یافتی، چنان سراسیمه شان کن که : ترجمه

  .یعنی فی القتال) بفی الحر (. باشد که یاد آور شوند،هاي پشت سر تارو مار شوند نفر
تا جنگ سالح خود را به زمین بگذارد و : ترجمه. 29» هارحتی تضع الحرب او زا«: و نیز

  .30کشتار و پیکار پایان یابد
  .31یعنی کشتار و پیکار شدت دارد» قامت الحرب علی ساق«: شود که در لغت گفته می

از  آید، و آن یکی نیز می)  تاراج و چپاول،، غارتنرفتگربودن و (حرب، به معناي سلب 
چه حرب، به معناي آمادگی جنگی و تحریکات جنگی و کارهاي مربوط به جنگ است؛ چنان

 و نچه بالد مشرکین که در آن بین مسلماناآید؛ چنان آن از مقدمات جنگ می غیر
رود؛  و حرب، بر دشمن نیز به کار می. شود مشرکین، صلح برقرار نیست، دارالحرب گفته می
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 یعنی من با کسی که با من دشمنی دارد »انا حرب لمن حار بنی«: شود  عرب گفته میدر
  .32یعنی فالن دشمن من است» و فالن حرب لی«.  م ادشمن

 اصطالح حرب را کمتر ،هاي خود اما حرب از نظر شریعت؛ فقهاي شریعت اسالمی در کتاب
رد و هم دقیق تر است، به کار برده استعمال کرده اند، بلکه واژة دیگري را که داللت وسیع دا

است؛ چون جنگ گاهی مشروع است و گاهی غیر مشروع، در ) جهاد(اند که عبارت از کلمۀ 
هاي جهاد همه مشروع و براي منفعت جامعه است و موافق با دعوت اسالمی  ه که انگیز حالی
  . 33است

  المللی بشري  در قانون بینبتعریف حر
المللی بشري، دو گرایش عمده است، یعنی گرایش قدیم و   بیندر تعریف حرب، در قانون

درگیري مسلحانۀ بین دو کشور یا «گرایش سنتی و قدیم، حرب را تعریف کرده به . جدید
کند، و غرض از آن، دفاع از منافع  المللی آن را تنظیم می بیشتر از دو کشور، که قانون بین

  .34»گیابی کشور هاي در حال جنملی است از سلطه
  :این تعریف در بردارندة موارد ذیل است

 گیریی مسلحانه است بین دو کشور ویا یش پجنگ به نظر پیروان این گرایش، در - 1
هاي داخلی و جنگ و انقالبیون بر ضد  المللی است که از آشوب بیشتر، و این نوعی روابط بین

شود؛ چون پیکار در  ه میجنگند، امتیاز داد مستعمرین و افرادي که بر ضد کشور بیگانه می
  .شود این حالت، جنگ شمرده نمی

هاي  کند، پیروي کنند و ماده باید دو طرف جنگ از احکام قانونی که آن را منظم می - 2
طرف نیز آن احکام را بپذیرد، به قسمی  هاي دیگري بی چنان کشورهم.  بگیردهآن را به عهد

گیرد، آن را بر قرار  ان را به کار میجویشود که کشوري که حقوق جنگ که جنگ، تصرفی می
  .کند می
 از اصحاب این گرایش تعین دیگاه سیاسی یا ملی است، و آن یهدف از جنگ نزد بعض - 3

که  نآم؛ براي 1928 اوت 27در » بریان لیکوج«حسب تعبیر ه ت، بسوسیله سیاسی ملی ا
باعی است، بنا  استیال طلبی اتنمتوسل شدن کشوري به قدرت نظامی، به غرض تحمیل کرد

 ينگ نیست، بلکه اجراججا، تصرف  لمللی، که تصرف آن در اینا  سازمان بینعهبر مطال
تمایل دارند، به ) حرب(اما گرایش جدید، به توسعۀ معناي . 35پولیسی یا سرکوب گري است

گیرد، بر چهار چوب  المللی صورت می قسمی که همه حاالتی را که در آن پیکار مسلح بین
استاد . المللی فراهم نیست  درآن احوالی که عناصر تعریف بیناشود؛ حت امل میوسیع ش
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 توسعه بخشیده است، و) حرب(دارد که میثاق سازمان ملل متحد، معناي   مقرر می»کونز«
المللی در قلمرو  بر هر حالت قتال مسلح بین) جنگ(این مشعر است به آن که قواعد قانون 

 که وصف جنگ بر آن اطالق شود و یا نشود، حتا اگر آن  چه آنوسیع آن، قابل انطباق است؛
دلیل ه این ب. هاي که متصف به وصف دولت نیست که جنگ مسلحانه بین گروه جاي را

هاي داخلی نیز منطبق است،  این قواعد در جنگ. المللی است مطابقت احکام قانون بین
و نیز شامل عملیات جنگی . روعچه بر هر جنگی منطبق است، مشروع باشد یا غیر مشچنان

  .شود دهد، می هاي تابع ملل متحد انجام می که نیرو
 اسالمی، تالمللی، جنگ را و فقهاي شریع ن بعد از برشمردن تعریف حقوقدانان قانون بی

هاي  محور. شود ي تالفی و افتراق ظاهر میها دیگر، محوره  هر یکی را بهجهاد را و از مقایس
  :شود دو تعریف در موارد ذیل متجلی می  نتالقی و اتفاق بی

  .شود هر یک از جهاد و جنگ، منفعتی از منافع عمومی دولت اعتبار می - 1
  .هر دو احکام خصوصی دارد - 2
  .هاي کثیر، مواجه به جانب دشمن خارجی است هر دو در زمان - 3
هر یک از جهاد اسالمی و جنگ، در حال درگیري دو نیروي مسلح یا بیشتر از دو  - 4

  .36 مسلح استنیروي
هاي   و آن کشتار و کار،کند ها با هم تالقی می جهاد با جنگ در یکی از معانی آن - 5

  .37مربوط به کشتار است
، مانند موارد دکن اما اختالف و افتراق جهاد و جنگ، در غایت و غرض هر دو تجلی می

  :ذیل
ها و  دستهها، چه بین  نبینیم که غرض از جنگ در بیشتر زما ما می: از حیث غرض - 1

المللی موافق باشد و یا مخالف، مادي است  ها، با قواعد قانون بین یا بین کشور و ها باشد روهگ
که به منفعت شخصی خود که بر هوا  کشاند، براي آن که منافع کشور مهاجم به سوي آن می

 هاي اقتصاد  جویی و تحکیم پایهو هوس استوار است، برسد، جنگ بیشتر بر روحیۀ استیال
 به آندیگر ها براي حل منازعات با یک استوار است، جنگ وسیلۀ فشار است که کشور

در . شود ن متوسل میه آف سیاسی و نژادي خود باشود، یا براي رسیدن به اهد متوسل می
است، که وقتی بدان متوسل » کلمه اهللا«که غرض عمده از تشریع جهاد، باال برد  حالی

  .و یا قصد تجاوز را داشته باشد کند زشود که دشمن تجاو می
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 خدا را نضوارکه مجاهد،   از جهاد این استیمقصود حقیق: از نظر مقصود و هدف - 2
عنوي از مگونه انگیزه روحی و  که در جنگ، هیچ در حالی. دریابد و آن طاعت و عبادت است

  . است به اغراض مادينشتر اوقات محض رسیدیقبیل وجود ندارد، بلکه هدف از آن در ب ینا
شود که جهاد از نظر عمومی و شمول، بر جنگ برتري دارد، زیرا جهاد  با این بیان ظاهر می

که جنگ به منافع جهت معین و گروه  براي کمک و سعادت همۀ بشریت است، در حالی
  .کند معینی دارد، و اغراض مادي دستۀ معینی را بر آورده می

تر از جنگ  ر و شاملتماست، اما در قانون عا با جنگ یکی ،که در بعض موارد نآجهاد، با 
 و چه از نظر ساحۀ عملی هر دو؛ زیرا جنگ، فقط پیکار بین مناحیۀ مفهو ؛ چه ازتاس

شود و هم بر غیر آن در  دودسته است، در حالیکه جهاد هم بر قتال و پیکار اطالق می
  .38صورتی که تالش و نیرو خود را بذل کرده باشد

  رباط
.  است مراتبطه و رباط است، به معناي مرزداري و از مرز حافظت کردن،رابطه ررباط، مصد

 دکردن ز خود بسته میرهاي خود را در م جویان، اسباصل آن این است که هر دودسته جنگ
جا مقام داشتند، بعد کم کم ماندن و نگهداري از مرز، رباط و مرابطه نامیده  و خود نیز آن

  .39شد
ر بودن بر جهاد با دشمن است، و برقرار بودن در مکانی است که بعد از رباط در اصل، استوا

رود، و این بودن براي  ع میوقآن مکان اسالم موجود نیست، ولی هجوم دشمن از آن مکان ت
  .40دفع دشمن است براي خداوند

  سیر
 »نتهسساربهم سیر ح«: شود گفته می. معناي طریقه استه ره و سیره بیسیر، جمع س

  .41معناي سنت استه آنان رفتار کرد، و سیره ب  ا شیوة نیکو بایعنی ب
د مانند جلسه و رکیه، یعنی نوعی نشست و نک که بیان حالت را می سیره، از مصادر است

ان شریعت بر امور مغازي بدر ز. به معناي طریق و مذهب نقل شده است. نوعی سوار شدن
 که به ما شده، سیر و رفتن به سوي دشمن غلبه پیدا کرده است؛ زیرا دستور اولی) جهاد(

  .42یان و یاران و کارمندان او، به سوي دشمنان کفار استزاست؛ یعنی منظور، سیر امام و غا
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شود؛ زیرا   نامیده می»کتاب اسیر«ام جهاد مربوط کو در عرف شرع، هر آنچه به شئون و اح
هل ذمه، پناهندگان، هم پیمانان، در آن کتاب، نوع رفتار مسلمانان در معاملۀ با کافران، ا

  .33شود ، بیان مینباغیان و مرتدی
، جهاد و وقایع آن و تاریخ آن نیست؛ بلکه منظور از آن، )سیر( معناي اصطالحی لفظ 

  .34احکام شرعی است که تطبیق آن بر مسلمانان در دو حالت صلح و جنگ الزم است

  غزو
 »ی غزوالثنو غز ا« .دشمن کردم براي پیکار غزوا است؛ یعنی قصد و العدت مصدر غرو،غزو

» غزات«ید، و اسم مصدر آن آ  می»غزوه« واحد آن .او را طلب کرد یعنی اراده او را کرده و
  :که تسازهري گفته ا. یدآ ید وصفت آن مغازي میآ می

و غارت ع غزو، سیر کردن به سوي جهاد دشمن و قلع و قم. زي، مکان جنگیدن استامغ
  .35کردن او است

 آن را م، سیاسی و اقتصادي است که قبل از اسالم وجود داشته و مردی دسپلین نظام،غزو
که در آن، غارت،  قبول داشته و منکر آن نبوده اند، و بر مشروعیت آن اتفاق داشته اند، با آن

ی نیاز از بیان است، بربودن، رقیت، اسارت کردن، کشتن، و غیر آن از مفاسد و فواحش که 
 هدفی جز قتل و غارت نداشت، و پیش از اسالم، غزو )غزو(در جاهلیت از . داشته استوجود 

 )سري(اما بعد از اسالم این فقط از این معناي قبیح خود، به معناي . غرض ذاتی مردم بود
هاي جنگی  به آن معرکه) غزوه(چه لفظ ت؛ چنانیمنقلب شد و غزو وسیله شد، نه غا

هاي جنگی که خود  اما معرکه.  در آن حضور داشتصاکرماختصاص یافت که شخص رسول 
ولی در اصل لغت عرب هر یک از حرب، . 36نامیده شد )سریه(حضرت حضور نداشت  آن

  .37جهاد و غزو، در یک معنا مشترك اند، که عبارت است از پیکار با دشمن
یرد،  دشمن صورت گست که در سرزمین اکه غزو آن فرق بین غزو و جهاد در این است

ر آن، پس هر غازي مجاهد یولی جهاد مطلق است، چه در سرزمین دشمن باشد، و یا در غ
: ممکن در وجه فرق چنین گفته شود که. تواند است، ولی هر مجاهد لزوماً غازي شده نمی

غرض اصلی  از غزوه، غنیمت و تحصیل مال است، هر چند مستلزم جنگ و مقاتله و جهاد 
 کردن دشمن است، هر چند تحصیل غنایم و فواید باربه براي مغلوحغرض از جهاد، م. شود

  .38را در بر داشته باشد
معناي قتل، روشن است، یعنی قتل در جاي . است» قاتل، یقاتل، مقاتله«قتال، مصدر 

کند که موجود زنده را با زدن یا پرتاب سنگ، یا زهر دادن و یا با علت دیگر بکشد  صدق می
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 موت ،شود خودي از جسد جدا میه ب گاه روح خودراما ه. یرون کندو روح او از جسد ب
 و مقاتله عبارت است از جنگ بین دو طرف که به قصد کشتن، با یک. ندک صدق می) مردن(

: فرماید چه خداوند می کند؛ چنان و به اصل کشتن نیز تقال صدق می. کنند دیگر جنگ می
  .39»اهللاوقاتلوهم حتی ال تکون فتنه و یکون الدین «

و قتال به .  را بکشید تا فتنه بر داشته شود و دین براي خدا باشد)مشرکان(آنان : ترجمه
و قاتلو فی سبیل اهللا لذین «: فرماید چه خداوند میمعناي جهاد نیز آمده است، چنان

  .40»یند المعتبیقاتلونکم و ال تعتدو ان اهللا ال یح
کنند، تجاوز نکنید که خداوند  که با شما جنگ می در راه خدا جهاد کنید، با آنانی: ترجمه

  .41جهاد است) قاتلو(در » قتال«منظور از . دارد  کاران را دوست نمیزتجاو
بین جهاد و قتال، عموم و خصوص مطلق است، هر جهاد، قتال است و هر قتال، جهاد 

ه  به وضوح بو این از لغت و احکام شرعی. که قتال براي خدا نباشد نیست؛ یعنی در صورتی
  .آید دست می

  المللی  مشروعیت منازعات مسلحانۀ بین:مبحث سوم
المللی را در شریعت اسالمی و قانون  این مبحث، بیان مشروعیت منازعات مسلحانۀ بین

  :شود المللی بشر، به عهده دارد و در طی سه مطلب آتی به بحث گذاشته می بین
  لمللی در شریعت اسالمیا  مشروعیت منازعات مسلحانه بین:مطلب اول
  المللی المللی در قانون بین  مشروعیت منازعات مسلحانۀ بین:مطلب دوم
   مقایسه هر دو:مطلب سوم

  المللی در شریعت  مشروعیت منازعات مسلحانۀ بین:مطلب اول
کند که مراحل  المللی در شریعت اسالمی، ایجاب می سخن از مشروعیت منازعات بین

عات بیان شود، و نیز اصل تعامل با غیر مسلمانان در وقت صلح و جنگ تشریع این گونه مناز
. بیان شود، و نیز سبب جنگ با کفار و غیر کفار به عنوان جنگ دفاعی و غیر آن ذکر شود

  :شود این مباحث مطابق فروع آتی بیان می

  المللی، در فقه اسالمی  مراحل تشریع منازعات مسلحانۀ بین:فرع اول
که براي امت اسالمی، همه احکام و از جمله  عالی، بر این جاري شده استسنت خداوند ت

که نفوس دریافت کنندگان  احکام مربوط به جهاد را به تدریج اعالم و بیان نماید، براي آن
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 نیز از احکامی است که به تدریج به )جهاد(و جنگ . این احکام، آمادگی الزم را داشته باشند
  :ه استمراحل آتی تشریع شد حسب

  مرحله بازداشتن، دوري، گذشت و عدم قتال است: مرحله اول
دالیل و (اش دستور داد که دعوت او را براي مردم برساند، اما با حکمت خداوند به رسول

و در این راه هر ) با بهترین برخورد و شیوه ابالغ(و موعظه حسنه ) برهان هاي قاطع و روشن
: چه خداوند فرمودچنان. 42 کند و دست به پیکار نزندگونه مشقت و ازار و اذیت را تحمل

  .43»والتزال تطلیع علی خائنه مهنم اال قبالً مهم قاعف منهم واصفح ان اهللا یحب المحسنین«
شوي، مگر اندکی از آنان، پس ایشان را تو پیوسته به جنایتی از آنان مطلع می: ترجمه

ادفع یالتی «: و نیز فرموده. دارد دوست میگذر، که خدا نیکوکاران را ایشان درببخش و از
  .  44»هی احسن فاذا الذي بینک و بیند عد اده کانه ولی حمیم

العمل دفع کن، تا آن کسی که بین تو و او هاي مردم را با بهترین عکستو بدي: ترجمه
  .دشمنی است، چنان از دشمنی دست بردارد که گویی دوست مهربان است

لتی که مقابل آن است دفع کن، مثالً باطل آنان را با حقی که نزد تو یعنی، بدي را با خص
است دفع کن، نه به باطل دیگري، و جهل آنان را با حلم و بدي هاي شان را با عفو، و 

ها را ها و باطلهمچنین هر بدي دیگر شان را با خوبی مناسب آن دفع کن، وقتی تو هم بدي
شود که چنان دوست میواهی دید همان دشمنت همبه بهترین وجه دفع کردي، ناگهان خ

  . 45 گویی عالوه بر دوستی، شفقت هم دارد
 من به عفو و گذشت 46»انی امرت بالعفو فال تقاتلو القوم«: پیامبر گرامی اسالم فرمود

  .قتال نکنید) کافران(ماموریت دارم با این قوم 

  اذن به قتال: مرحله دوم
یاران او به انواع گوناگون شکنجه و خواري، توسط کفار ن حضرت رسول خدا و آبعد از 

وقتی کفار به . مکه گرفتار شدند، پیامبر اصحاب خود را به هجرت به سوي یثرب دستور داد
هاي جامعه جدید قتل خود آن حضرت تصمیم گرفتند، خود نیز به مدینه هجرت کرد و پایه

ن گهی که شوکت و شکوه مسلمانان قوت پیدا آ. را پایه ریزي کرد، و نظام اسالمی را بنا نهاد
کرد، و دشمنان اسالم نیز قوي و نیرومند شدند، خداوند براي مسلمانان، اذن جهاد داد، تا 
جلو تهاجم دشمن را گرفته و مانع حمله مشرکین شوند و با وسایل متناسب، جامعه نوپاي 

ن یقاتلون باعنم ظلموا و ان اهللا اذن الذی«: چه خداوند می فرمایدخود را حفظ، نمایند، چنان
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الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اال ان یقولوا ربنا اهللا و لوال دفع اهللا . علی نصر هم لقدیر
  . 46 »...الناس بعضهم لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکرو فها اسم اهللا کثیراً

اند، اجازه جهاد داده شده و به کسانی که مورد ستم و کشتار مشرکان قرار گرفته : ترجمه
ها توانا است، همان کسانی که بدون سبب از دیارشان بیرون شده اند؛ جز خدا براي یاري آن

آن که می گفتند پروردگار ما خداي یکتا است، اگر خدا بعضی از مردم را به سبب بعضی 
- ها زیاد یاد میها و مسجدها که نا خدا در آنکرد، دیرها، کلیساها، کنشتدیگري دفع نمی

  .شود، ویران می شد
را به فتح تا و صیغه مجهول می خوانند؛ یعنی براي کسانی که » یقاتلون«همه مسلمانان، 

گیرند، اذن جهاد داده شده و فلسفه این اذن این است که مورد کشتار مشرکین قرار می
  .مشرکین آغاز به این عمل کردند و خواستار جنگ و نزاع شدند

 است، یعنی براي مسلمانان اذن قتال داده شد، به سبب سبببه معناي » انهمب«ي » با«
هاي آنان این است که کفار بدون هیچ گونه حق آن که مظلوم واقع شدند و یکی از مظلومیت

و مجوزي، آنان را از دیار و وطن شان بیرون کردند؛ یعنی آن قدر آنان را شکنجه دادند و 
 که مجبور شدند، شهر و زندگی خود را رها نموده و از اموال و صحنه را بر آنان تنگ کردند

به . هستی خود چشم پوشیده، در دیار غربت منزل کنند و با فقر و تنگدستی گرفتار شوند
  .است، نه بت» اهللا«این جرم که می گفتند پروردگار ما 

گر جهاد پس تشریع جهاد و قتال به منظور حفظ مجتمع دینی از شر دشمنان دین است، ا
. رودنباشد، همه معابد دینی و مشاعر الهی ویران گشته و عبادات و مناسک از میان می

ها و در ، نام معبدهاي است که براي عابدان و زهدان، باالي کوه)صومعه(جمع ) صوامع(
جمع ) بیع(و . شد و معموالً عملیات نوك تیز و مخروطی بودهاي دور دست ساخته میبیابان

، جمع )صلوات) (کلیسا و کینسه یا کنشت. (ه کسر یا، نام معبد یهود و نصارا استب) بیعه(
  .، مصال و نماز گاه یهود است)صاله(

و از آن جایی که دفاع مردم از منافع حیاتی خود و حفظ استقامت وضع زندگی، سنت 
هر شان فطري است، خداوند انسان را مجهز به جهازات دفاعی کرده تا به آسانی از خودش و 

جهاد . اش که مایه حیات و یا تکمیل حیات و مایه سعادت او است، دفاع کنداز شئون زندگی
و قتال، آخرین وسیله دفاع است، وقتی به ان متوسل می شوند که راه هاي دیگر به نتیجه 

شوند که دواهاي نرسند؛ مانند آخرین دوا که همان داغ کردن است، وقتی به آن متوسل می
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یجه ندهد، پس قتال و جهاد در اسالم، از دوعات همان سنت فطري است که در شبه دیگر نت
  . 49  و این اولین آیه است که در مورد قتال نازل شده است.48 جاري است

 دستور قتال با کسانی که با مسلمانان سر جنگ داشتند، نه با آنهاي :مرحله سوم
  که با مسلمانان جنگ نداشتند

 از بناي این دولت جوان فارغ شد، و قو اعدي که این، بنابر آن استوار وقتی پیامبر اسالم
بود، کامل گردید، همه دشمنان به صورت عموم و کفار قریش به طور خصوص، کوبیدن 

هاي که با اش را به قتال آناسالم را هدف خود قرار دادند؛ از این جهت خداوند رسول
-چه میاي که با مسلمانان جنگ نداشتند؛ چنانهمسلمانان جنگ داشتند دستور داد، نه آن

 . 50»وقاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتد و ان اهللا ال یحب المعتدین«: فرماید
کنند، تجاوز نکنید که خدا تجاوز  کنید در راه خدا با آنانی که باشما پیکار میرپیکا: ترجمه

فمن اعتدي علیکم فاعتدو عکیه بمثل ما «: و نیز فرموده است. داردکاران را دوست نمی
  . 51»اعتدي علیکم

هرکس نسبت به شما تجاوز و ستم را روا داشت، به همان اندازه تجاوز کنید، از : ترجمه
  .حد تجاوز نکنید

کردند و با کسانی که با کردند که با او جنگ می با کسانی جنگ میصحضرت رسول خدا
  . 53او جنگ نداشتند، جنگ نداشت

  وجوب قتال با همه مشرکین: مرحله چهارم
 بر ضد دشمنان، در معارك صپس از آن که جیش اسالم فرماندهی حضرت رسول اکرم

هاي بزرگی را به دست آوردند، شوکت و شکوه مسلمانان رو به جنگ فرو رفته و پیروزي
: فرمودچه خداوند  دستور یافت که با همه مشرکان بجنگند؛ چنانصافزایش بود، پیامبر

چه آنان  با همه مشرکان پیکار کنید، چنان54 »...وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلوتکم کافه«
، با 55»وقاتلوهم حتا ال تکون فتنه و یکون الدین اهللا«: و نیز فرمود. کنندبا همه شما پیکار می
  .از میان برداشته شود و دین از خدا باشد) شرك(آنان بجنگید تا فتنه 

بگویند، هر » الاله اهللا«مامور شدم با کفار جنگ کنم تا : رسول گرامی اسالم فرمودحضرت 
که آن کلمه را گفت، از جانب من مال و جان عرض او در امان است و حساب او با خدا 

  . 56است
  . 57بر این اساس، مشروعیت جهاد اسالمی، بنا برآنچه بعض مولفین گفته اند، استقرار یافت
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   در روابط مسلمانان با کفاراصل: فرع دوم
تحقیق این مطلب که اصل در روابط مسلمانان، آیا جنگ است یا صلح؟ ارتباط محکم دارد 

 پس اگر کفریت، باعث اصلی قتال باشد، اصلی اولی در - هاي جنگ و جهاد اسالمیبه انگیزه
 و شخصیت  ولی اگر انگیزه اصلی جنگ، دفاع از حقوق- روابط مسلمانان با کفار، جنگ است

  .مسلمانان است، اصلی اولی در روابط با کفار، صلح است
  :فقها در این موضوع اختالف دارند و قایل به دو قول هستند

این است که اصل در روابط مسلمانان با کفار، جنگ است، یعنی مجرد کافر بودن : قول اول
ان با مسلمانان سر ها جنگ شود، هر چند آنکفار، کافی است که به صورت ابتدایی با آن

ین در نسبت این قول اختالف کرده اند؛ یعنی قنویسندگان و محق. جنگ نداشته باشند
 و ظاهراً امامان 59 و عده نسبت به بعض داده اند58نسبت این قول را به جمهور داده اند

  .61  و کمی متاخرین، قایل این قول هستند60مذاهب و بیشتر از قداما
 صلح در روابط مسلمانان با کفار، اصل است؛ و کفر کفار دلیل کافی این است که: قول دوم

بنابراین در غیر موارد ضرورت، مسلمانان نمی . نیست براي آن که با آنان شروع به جنگ شود
  .توانند با کفار آغازگر جنگ باشند

ثر  و بعض دیگر به گروه از فقها و اک62بعض نویسندگان، این قول را نسبت به جمهور داده
 و علی انظاهر، نظر قدما مانند شوري، اوزاعی، سحنون 63محدثین نسبت این قول را داده

عده دیگري این قول را به ابن عمر و ابن صالح و ابن تمیه . مالکی و سرخسی، چنین است
  .64داده و اکثر معاصرین همین قول را پذیرفته اند

  ها و مناقشه آنلدالیل پیروان قول او
ول براي صحت نظریه شان به جمله از ادله استدالل کرده اند، از جمله به دو پیروان قول ا

  :                               دسته از آیات قران استدالل کرده اند، که عبارتند از
ها خداوند به طور مطلق با قتال کفار و مشرکین دستور داده، بدون آیاتی که در آن) الف

  :ز کفار را ذکر کرده باشد، و آن آیات این استآن که قید اعتداء و تجاو
  .65»...یا ایهاالذین اموا قاتلو الذین یلونکم من اللغار و لیجدوا فهیم غلظه« - 1
فاذا السلخ االشهر الحرم فاقتلو المشرکین حیث و جد تموهم و خذوهم و حصروهم و « - 2

پس وقتی : ترجمه. 66»...لهماقعدلهم کل مرصد فان تابوا و اقام الصلواه و اتو الزکاه فخلوا سبی
د به قتل برسانید و دستگیر نموده وصحنه را یماه هاي حرام تمام شد، مشرکین را هرجا یافت
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پس اگر توبه کردند . به هرکمین گاهی بنشیند) و براي دستگیري آنان(ید، یبر آنان تنگ نما
 .و نماز به پا داشتند و زکات دادند، رها شان سازید

 .67 »...ال تکون فتنه ویکون الدین اهللاوقاتلو هم حتا « - 3
همه (برداشته شود و دین بر خدا شود ) شرك(، تا فتنه یدجنگب) مشرکان(با آنان : ترجمه

 ).خدا را پرستند
 . 68»و قاتلو المشرکین کافه لما یقاتلونکم کافه« - 4

 .جنگندچه با شما میبا همه مشرکین بجنگید؛ چنان: ترجمه
ن باهللا و ال بالیوم االخر و ال یحرمون ماحرم اهللا و رسوله و قاتلو الذین ال یومنو« - 5

 .69»الیدینون دین الحق من الذین اوتوالکتاب حتا یعطوا الجزیه عن یدوهم صاعزون
آورند و آنچه را خدا و با کسانی که از اهل کتابند و به خدا و روز جزا ایمان نمی:  ترجمه

زار کنید تا با دست خود گروند، کاره دین حق نمیدانند و باش حرام کرده، حرام نمیرسول
 .و با ذلت جزیه بپردازند

 توبه، به قتال عموم کفار و مشرکین دستور داده شده است، بدون آن که 123پس در آیه 
 سوره توبه، دستور داده 5در آیه . 70این دستور مقید شده باشد به اعتداء کفار و مشرکین

ین اماه هاي حرام، بدون شرط و قید با مشرکین قتال کنید، و با شده که بعد از پایان یافتن 
هاي حرام را، و آیاتی را که امر به گذشت و اعراض از آیه، خداوند، آیات تحریم قتال در ماه
 سوره بقره، سبب قتال با کفار، 193و در آیه . 71  70 مشرکین کرده است، نسخ کرده است

تنه در این آیه، به معناي کفر است، پس دستور متارکه ها معرفی شده است؛ زیرا فکفر آن
  .73 جنگ، عدم کفر است

  رد این دالیل     
شود؛ از این جهت که خداوند در مواردي به طور مطلق دستور قتال را این دالیل مردود می

داده، ولی در مواردي دیگر، این حکم مقید کرده است به آن که با آن دسته از کفار بجنگید 
وقاتلوا فی سبیل اهللا الذین «: با مسلمانان حالت جنگی دارند؛ مانند قول خداوند تعالیکه 

  .74»یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا ال یحب المعتدین
کنند، تجاوز نکنید در راه خدا پیکار کنید؛ در مقابل آنانی که با شما جنگ می: ترجمه

  .داردوست نمیکه خداوند تجاوزکاران را د) آغازگر جنگ نباشید(
نتیجه این می شود که از اول، از دستور مطلق، این مقید مراد خداوند بوده است، و در 
صورتی که کفار بناي جنگ با مسلمانان را داشته باشند، آیات مطلق و مقید هر دو صدق می 
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چه جمهور فقها به این صورت کند و هر دو نوع آیات، در حکم و سبب متحد است، چنان
  .75اده اندفتوا د

اما این گفته شما که آیاتی که براي دفع تجاوز دشمن دستور به قتال داده، و آیات 
 سوره بقره فسخ شده است، 193گذشت، بخشش و رفتار نیکو با کفار، با آیه سوره توبه و آیه 

  : بی بنیاد است، با این دالیل وسست
است و داللت بر مشارکت بر » تلهمقا«آمده و از باب » قاتلوا« سوره توبه، با صیغه 5آیه  - 1

قاتلوهم حتا «پس معنا . دو فاعلی و طرفینی است) مفاعله(از باب » مقاتله«کند، و قتال می
این است، که با آنان پیکار کنید؛ زیرا آنان نیز با شما پیکار دارند، بنابراین در » ال تکون فتنه

این است » قاتلوا«خالصه معنا . کندصدق نمی» قاتلوا«مورد کسی که آغازگر جنگ است، 
  .76 که در مقابل حمله کفار، مقاومت کنید تا فتنه یعنی کفر و شرك از میان برداشته شود

کند که اعتدا و تجاوز و آغازگري جنگ جایز باشد، در حالی که قول به فسخ اقتضا می - 2
ا ان اهللا ال یحب ال تعتدو«: خداوند در آیات زیاد آن را تحریم کرده است، مانند قول خداوند

 یعنی این 79»کذلک نطبع علی قلوب المعتدین« و 78»انه ال یحب المعتدین« و 77»المعتدین
 .چنین در دل هاي تجاوزکاران مهر می زنیم

ها قتال کنید، آیاتی که به پندار شما، آیاتی را که می گویند اگر کفار تجاوز کرد، با آن - 3
ها، امر به قتال است اما  در نظر گرفته شود، همه آنهاکنند، هرگاه اسباب نزول آننسخ می

 80»وقاتلوا المشرکین کافه کمایقا تلونکم کافه«در حالت دفاع شرعی و نقض معاهده؛ مانند 
 .ها با شما در حال جنگندیعنی با همه مشرکین بجنگید، چون همه آن

کند که با زور و قول به فسخ، بهانه براي دشمنان اسالم می دهد، تا اسالم را متهم  - 4
 .ترس پیشرفت کرد

آیات قتال را اگر مطلق بگیریم، با نهی کردن رسول گرامی از کشتن زنان، کودکان و  - 5
 .شودکهن ساالن، در تناقص می

ها، بودن و مشرك بودن آن اگر کشتن کفار و مشرکین مطلقا جایز باشد، به دلیل کافر - 6
 در دین با نصوص آیات محکمه قرآن و معامله باید اکراه در دین جایز باشد، با آن که اکراه
 .حضرت محمد با غیر مسلمانان، ممنوع است

متوسل شدن به فسخ در صورتی است که بین آیاتی که به طور مطلق دستور قتال می  - 7
دهد، در تعارض باشند، در حالی که بین این دهد و آیاتی که در صورت اعتدا دستور قتال می

ود ندارد، و هر دو دسته در حکم واحد و غرض واحد قابل جمع دو دسته آیات تعارضی وج
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هستند، و این آیات، آیات محکمات هستند، یعنی آیاتی که به عفو وگذشت دستور می 
دهند، حکمت و اخالق عالی مسلمانان را در معامله کردن با غیر شان، مقرر می دارند، زیرا 

می اسالم قدرت بر انتقام گیري از آیات عفو و گذشت، در مواردي است که پیامبر گرا
دشمنان خود داشت، ولی در عین حال، روش نیکو، با حکمت و موعظه حسنه و جدال 

 .احسن را پیش گرفت، تا مردم را به حقیقت دعوت خود آشنا نماید
حسب آنچه در سبب نزول آن ها وارد ه  اما حکمی که از آیات قتال به دست می آید، ب

اذن الذین «:  سوره حج که می فرماید40 و 39ود؛ مثالً در آیه شده است، معین می ش
، یعنی براي کسانی که مظلومانه مورد تهاجم و کشتار قرار داده شده »...یقاتلون با تمم ظلموا

، فقط اذن به جهاد ...و  بدون حق از سرزمین شان بیرون شده، اذن قتال داده شده است و
آیات سوره بقره، براي بیان سبب قتال و پیکار و حدود . داده شده، پس از آن که ممنوع بود

سبب هر دو امر یکی است، یعنی دفع اعتدا و . گذاریی غایت آن است، و ان عدم فتنه است
و در آیات . تجاوز بر مسلمانان، هرگاه دشمن از تجاوز دست کشید، متارکه جنگ واجب است

 شده است، اما این در حالی است که کفار با انقال و توبه، مسلمانان براي قتال باکفار تشویق
مسلمانان، حالت ستیز و جنگ را داشته باشد، و نیز در این ایات بیان شده که مشرکان، 
پیمان ندارند، پس همین که پیمان خود را شکستند و براي جنگ با مسلمانان آماده شدند، 

  .جنگ با آنان واجب می شود
. 81 ها زهر چشم بگیریدران همجوار تان بجنگید و از آنبا کاف: اما این آیه که می فرمود

این براي بیان سبب قتال و رهنمایی حالت جنگ است؛ یعنی در هنگامی که آتش جنگ 
کنند، با غلظت و شدت با شود و کفار نسبت به مسلمانان حالت جنگی پیدا میور میشعله

  .82ه االقرب و فاال قربدشمنان نزدیک خود جنگ را شروع کنید، و آن گهی به قاعد

چه با همه شما می جنگند، در با همه مشرکان بجنگید، چنان: اما قول خداوند که فرمود
فرماید، یعنی اگر این وصف در این آیه، جز از قاعده عمومی که در سوره بقره است، بیان می

عامله به مثل ها ممورد مشرکین تحقیق یافت و به قتال همه شما مسلمانان بر خواست، با آن
کنید تا شما را در ضعف قرار ندهند، و این طمع را از شما نداشته باشد که از دین خود 

  .83 برگردید
با کسانی که از اهل کتابند ولی با خداوند و روز قیامت ایمان « : قول خداوند که فرمود

گروند،  حق نمیدانند و به دیناش حرام کرده، حرام نمیآورند، آنچه را که خدا و رسولنمی
  .84 »پیکار کنید تا با حالت خواري با دست خود جزیه بپردازند
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ها است، بلکه در این تواند بر آن که مقاتله با کفار، به سبب کفر آناین آیه دلیل شده نمی
آیه، قتال را محدود کرده به پرداختن جزیه، اگر کفریت، سبب قتال می بود باید جزیه از آن 

    .85د و تنها راه خالصی از جنگ این بود که مسلمانان شوندشها قبول نمی
اند، آیاتی است که از ها استدالل کردهیاتی که پیروان قول اول به آنآدسته دوم از ) ب

الیتخذ المومون الکافرین اولیا من «: اند، مانند قول خداوندطرح دوستی با کفار نهی کرده
 غیر از برادران مومن خود، کافران را به دوستی  یعنی باید مومنان به86»دون المومین

یا الها الذین اموا اال تخذو الیهود و النصاري اولیا بعضهم اولیا «: نگیرند، و نیر قول خداوند
  .87 »...بعض و من یتولهم منکم فانه مهم

د، یهود و نصارا را دوستان خود اتخاذ نکنید، بعض آن یااي کسانی که ایمان آورده: ترجمه
  .ها دوستان بعض دیگراند، وکسی از شما اگر آنان را به دوستی بگیرد، جز آنان خواهد بود

  .88»...یاایها الذین ال تتخذو اعدوي و عددکم اولیا تلعون الیهم با لموده«: و نیز
دشمنی خود را به عنوان دوستان خود اید، دشمن من و اي کسانی که ایمان آورده: ترجمه

  ...ریزیدخاذ نکنید، با آنان طرح دوستی مات

  رد این دالیل
این دالیل نیز مردود است؛ یعنی قبول است که این آیات از دوستی با کفار نهی کرده اند، 

اما دوستی با . ولی موارد آنان جاهاي است که علیه مسلمانان با آنان دوستی و یاري شود
آمیز، معامله نیکو و داد و گرفت و تبادل منافع، جایز است، به به معناي رفتار مسالمتآنان، 

ا زنا اهل کتاب و نیکویی و احسان و دید و بازدید با آنان، تا زمانی که با یدلیل جواز تزویج 
  .89 مسلمانان جنگ را اغاز نکنند و تعدي ننمایند
الینهاکم اهللا عن «:  به دلیل قول خداوند تعالیو نیز احسان و رفتار نیکو با کفار روا است،

الذین لم یقاتلوکم فی الذین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقطوا العهم ان اهللا 
  . 90»یحب المقطین

خداوند شما را منع نکرده که در مورد کسانی که با شما جنگ دینی ندارند و شما : ترجمه
حسان و نیکویی کنید و با آنان به عدالت رفتار نمایند، به را از دیارتان بیرون نکرده اند، ا

  .خواهان را دوست می دارددرستی که خداوند عدالت
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   استدالل به سنت نبوي
که اصل، در معامله با کفار، جنگ است، به سنت استدالل این دسته از فقها در مورد آن

  :کرده اند قرار آتی
» ال اهللا اله اهللا«ام که با کافران جنگ کنم تا دستور داده شده«:  فرمودصپیامر) الف

بگویند، و کسی که آن را گفت از ناحیه من، جان و مال او در امان است و حساب او نزد خدا 
  .91»است
ام، تا خداي واحد در استانه قیامت با شمشیر مبعوث شده«: نیز آن حضرت فرمود) ب

وزیی مرا زیر سایه نیزه من قرار داده است، پرستنده شود و شریکی براي او نباشد، خداوند ر
کند، هر کسی خود را به قومی ن کسانی است که دستور مرا مخالفت میآذلت و خواري از 

  .92 همانند سازد، از آن قوم است
 یعنی پیرمردان مشرکین را 93»اقتلوا شیوخ المشرکین و استحیوا شرخهم«: و نیز فرمود) ج

  .داریده نگهبکشید و جوانان شان را زند
روایت شده که حضرت نبی در سال فتح مکه داخل شهر مکه شد و کاله خود بر سر ) د

داشت، وقتی کاله خود را از سر خود برداشت، مردي آمد و گفت، ابن خطل خود را به پرده 
ابن خطل که نام اش قیس بوده، دو . (کعبه آویزان کرده است، حضرت فرمود، او را بکشید

خواندند، واز میآهجو رسول اهللا در خوان داشت و آنان به دستور ابن خطل وازه آکنیز 
  ). خون او را هدر اعالم کرده و ابویزه اسلمی او را کشتصپیامبر

  کیفیت استدالل
حضرت پیامبر اسالم به غرض وغایت مشروعیت قتال تصریح ) شماره الف(در حدیث اول 

نتیجه آن . (آیدم، چون حتا براي عنایت میکرده است، و آن داخل شدن کفار است به اسال
  ).که محض کافر بودن سبب مشروعیت جنگ است

ترین وسایل نشر اسالم است و تصریح کرده که شمشیر از عمده) شماره ب(در حدیث دوم 
  .مقام اول را دارد، تا آن که وحدانیت خداوند استقرار یابد

ن، باعث بر قتل کفار است، ورنه چرا تاکید کرده که کافر بود) شماره د(در حدیث سوم 
رود که تجاوز کرده ها توقع نمیدهد، در حالی که از آندستور به کشتن شیوخ مشرکین می

  .و به جنگ آغاز کنند
  . 96  بودن خون ابن اخطل شده استرنیز کفریت، سبب هد) شماره ج(در حدیث چهارم 
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  این دالیل مردود است
دلیل براي ادعاي آنان » ...اتل الناس حتا یقول ال اله االاهللامرت ان اق«حدیث اول که گفت 

که در حدیث آمده است، مشرکین عرب خصوصاً » ناس«تواند؛ زیرا منظور از شده نمی
، و این مطلب اتفاقی و اجتماعی است؛ براي آن که آنان براي قتل 95مشرکین اهل مکه است

امرت «: دیگر به این نقطه آمده است کهچه در حدیث میم گرفته بودند؛ چنانص تصپیامبر
، پس این )مشرکین(و اراده خاص است ) ناس( پس از قبیل ذکر عام 96»ان اقاتل المشرکین

ها، نه براي آن که جهاد قتال مخصوص به طایفه خاص است، براي دفع شرارت و تجاوز آن
دم با همه کفار  و معناي حدیث این نیست که من مامور ش .97براي دعوت به اسالم باشد

جنگ کنم تا الاله اهللا بگویند؛ زیرا خالف نص و اجماع است و پیامبر اسالم هرگز این کار را 
آمده که داللت می کند بر مشارکت در قتال؛ » اقاتل«چه حدیث به لفظ چنان. 98 نکرد

  )کنمیعنی چون مشرکین عرب با من سرجنگ دارند، با آن ها جنگ می(
بعثت بین یدي الساعد با لسیف حتا بعید اهللا و حده ال «: گفت حدیث دومی که می

ام تا تنها خدا عبادت شود و شریکی براي او من با شمشیر معبوث شده» ...شریک به شی
تواند؛ زیرا این حدیث براي اهمیت جهاد و حمایت دعوت آمده ، نیز دلیل شده نمی...نباشد

یت آنان از نقشه و تجاوز دشمنان ضروري بود؛ است؛ براي آن که نیرومندي مسلمانان و حما
  .کردنددشمنانی که از نشر دعوت اسالمی ممانعت می

ام تا در راه خدا و در مقابل کسانی پس معناي این حدیث این است که من معبوث شده
م، تا شرك و پرستش بت ذلیل شود و به نکنند، قتال ککه از نشر دعوت من ممانعت می

 شوند، و روزي من از غنیمت به حسب آن چه در قانون شرع در جنگ احکام دین ملتزم
  . 99 مقرر شده است در سایه جهاد است

، نیز دلیل بر مدعاي آنان شده نمی ...شیوح مشرکین را بکشید و: در حدیث سوم که گفت
کلی توان جنگ ه مده است، کسانی نیستند که بآکه در حدیث ) شیوخ(تواند؛ زیرا منظور از 

نزد آبادي از اهل لغت بر کسانی ) شیخ(اند، بلکه ها فهمیدهچه ایننداشته باشند، چنانرا 
سی که در چنین سنی  و ک.100ال از عمر خود را تمام کرده باشدشود که پنجاه ساطالق می

ن آایت و راي و خبره است که بیشتر از جوانان که در جنگ شرکت کنند از باشد، صاحب در
پس منظور رسول اهللا از شیوخ، کسانی است که با تدبیر وراي در جنگ . مند نیستندبهره

ها ها به سبب دفع حمله و نقشه و تجاوز آننمایند، بنابراین دستور به قتال آناشتراك می
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شود، شیخ فانی گفته است، نه به سبب کفر شان؛ چون شیخی که به خاطر ضعف کشته نمی
  .101»وال تقتلوا شیخا فانیا«:  است کهچه در حدیث انس آمدهشود، چنانمی

تواند، به دلیل آن که ابن خطل و غیر او و حدیث چهارم نیز دلیل بر مدعاي آنان شده نمی
اگر در روز فتح مهدور الدم اعالم شده، به خاطر کفریت او نبوده، بلکه سبب دیگري داشته 

کرده، پس داستان ابن خطل را  با کفار مکه پس از پیروز معامله نیک صاست؛ زیرا رسول خدا
  .102 نباید عمومیت داد به همه کفار

  دلیل عقلی براي این دسته از فقها
این دسته از فقها بر مدعاي شان که نفس کفر، سبب قتال کافران است، استدالل عقلی 

هاي عقلی دعوت کسانی که به سوي اسالم به وجه صحیح و برهان: کرده اند به این گونه که
ماند که به دین شان باقی بمانند؛ زیرا خداوند د، دیگر عذري براي شان باقی نمیشده ان

اقامه کرده است، وقتی ) صمحمد(اش دالیل قاطع بر وجود و وحدانیت خود و صدق رسول
ماند، تا جامعه دعوت به حکمت و موعظه حسنه نفع بخشد، جز قتال راه دیگري باقی نمی

، باید با یمار را که راه عالج نداردبابد، مانند آن که عضو اسالمی از خطر گمراهی نجات ی
  .103نیشتر از پیکر جدا کرد

  رد این دلیل
شود به آن که وادار کردن مردم را براي قبول اسالم از روي جبر و این دلیل نیز مردود می

ست ادي ازیقهر، با نصوص کتاب خدا و با طبعیت بشریت مغایرت دارد؛ زیرا در قرآن آیاتی 
یعنی در دین اکراه 104 »...ال اکراه فی الدین«: که بر آن که اکراه در دین روا نیست مانند

خواهد ایمان بیاورد  یعنی هر که می105»فمن شاه فلیو من و من شا فللفی«و . واجب نیست
 یعنی آیا تو مردم 106»افانت تکره الناس حتا یکونوا مومنین«: و هر که می خواهد کافر شود

  ).استفهام انکاري(کنی تا مومن شوند؟ اکراه میرا 
سازد؛ زیرا این آیات، محکمه و غیر منسوخه است، و نیز اکراه در دین با طبیعت دین نمی

اعتقاد به اسالم، عمل قلبی است که با اختیار باید باشد و از راه اجبار ممکن نیست؛ زیرا اگر 
آورند ولی در باطن کافرند مانند  ایمان میپذیرفتن دین اجباري باشد، مردم به آن ظاهراً

  .107 منافقین
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  منابع و پانویس
دریافته اند که ) از سپیده دم پیدایش خط(هزار ساله اخیر بشر   مورخان ضمن تحقیق و بررسی در تاریخ پنج - 1

ان منتهی  جنگ در کره خاکی زمین میان آدمیان در گرفته است، و به از میان رفتن چهل ملیارد انس14500بیش 
در قاره اورپایی به تنهایی در قرن . هزار سال، کمتر از سیصد سال صلح برقرار بوده است و در طی پنج. شده است

 میلیون نفر و در قرن نوزدهم، 5,5 ملیون نفر از دست داد، و در قرن هجدهم میزان تلفات انسانی، به 5,14هفدهم 
لیون غیر نظامی ی م34 ملیون سرباز، 17لی، و در جنگ جهانی دوم،  ملیارد دالر خسارات ما260 میلیون انسان و 9

 3دایره المعارف بزرك نو ج ( ملیارد دالر رسید 3300نابود شده و هزینه ها و خسارات، به طور تصاعد نجومی، به 
ب  واحد و تخری130 ملیون، تخریب مکاتب متوسط و لیسه، 12 ملیون نفر، سقط جنین 20 فاقد االعضا 2193ص 

 واحد، تنها در انگلستان یک ملیون نفر از چشم مصنوعی استفاده می کردند و شوروي از امریکا، چهار 6دانشگاه، 
 .ملیون پاي مصنوي در خواست کرد

 ملیارد دالر، 278 ملیارد دالر، خسارت مالی، 219 روز، بودجه نظامی، 1565و خسارات جنگ جهانی اول در طول 
 71، به نقل از تاریخ جنگ جهانی دوم، سپهبد نخجوانی، ص 19- 18دشمنان بشر، ص . ( ملیون نفر9تلفات جانی، 

  19/9/1339ورزو نامه اطالعات، 
 .ط-، و حقوق االنسان فی االسالم، ز126 -120النظریه العامه لحقوق االنسان، ص : نگاه - 2
، و حقوق االنسان 97/124االنسان، ص و النظریه العامه لحقوق / 15/45حقوق االنسان فی العام المعا امعاصر، : نگاه - 3

 12/8؛ و حقوق االنسان، ص 21-17نحو مدخل الی و علی ثقافی، ص 
؛ حقوق االنسان وقت الحرب بین الشریقه االسالمیه و القانون الدولی، د 83النظریه العامه لحقوق االنسان، ص : نگاه - 4

 اشریقه االسالمیه، د جایز ابراهیم الراوي؛ ؛ و حمایه حق الحیاث فظ25مصطفی زلمی مجموعه ابحاث العلمیه، 
 .24 -23، ص 3االسالم الیوم، ع 

 .85النظریه العامه حقوق االنسان، ص : نگاه - 5
 178، 125حقوق االنسان نحو مدخل الی وعی ثقافی، ص : نگاه -6
 .2حمایت المدبیین فی زمن الزاعات المسلحه، ص : نگاه - 7
 )نزع(، ماده 798ت الفاظ القران، ص مفردا. 246 - 238ص 22تاج العروص، ج : نگاه - 8
 1 و المطلع علی ابواب المقنع، ج 171 - 170 ص 1، و المغرب فی ترتیب المغرب، ج 402 ص 2نگاه الصحاح، ج  - 9

 .، ماده چهار209ص 
 .، ماده چهارم44 -43مصباح المنیر، ص : ، ماده چهار و نگاه396 ص2لسان العرب، ج  -10
 )جهد (، ماده208مفردات الفاظ القران، ص  -11
 .157 ص 7بدایع الصنایع، ج  -12
 4-3 ص 2کفایه الطالب، ج  -13
 .179 ص 5فتوحات الوهاب بتوضیح شرح هنج الطالب، ج  -14
 617 ص 1دقایق اولی النهی شرح المنتهی، ج  -15
 415 ص 2، نقالً عن نظام العام و االمم، ج 35 - 34اثار الحرب، ص : نگاه - 16
 .35، و اثار الحرب، ص 16اداب الحرب، ص : نگاه -17
  م- 1949 توافقنامه اول، دوم، سوم و چهارم ژنف، سال 2ماده  -18
 .13احترام قانون بین المللی بشر، ص  -19
 .75 - 70دراسته حول اتصانون الدولی االنسانی و القانون الدولی محقوق االنسان، ص : نگاه -20
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فی القانون الدولی االنسانی، ، و نحو تعریف واحدللنزاع المسلح 11النظریه العامه للقانون الدولی االنسانی، ص : نگاه -21
 .صجمین ج ستیوارت

 .نحو تعریف واحد للنزاع المسلح فی القانون الدولی االنسانی، جیمس ج ستیوارت -22
 ، ماده حول1375 ص 4الصحاح، ج  -23
 .402 ص 3لسان العربف ج  -24
 .673بعجم مصطلحات القانونیه، ص  -25
 .218 -217قضایا نقهیه فی العالقات الدولیه حال الحرب، ص  - 26
؛ 100 -99 ص 3؛ لسان العرب، ج 376 ص 1؛ المطلع علی ایواب المقنع، ج 83 ص 1تحیر الفاظ النبیه، ج : نگاه -27

 ).حرب(، ماده 249 ص 2 و تاج العروس، ج 49مصباح المنیر، ص 
 .57قرآن کریم، سوره انفال  -28
 .4/قرآن کریم، سوره محمد -29
، 148 ص 9، التمرین، ج 673 ص 1الل الدین، ج ؛ تغیر ج229 - 228 ص 16الجامع االحکام القران، ج : نگاه -30

 .مولی همدانی: ترجمه
 .164 ص 1المعجم الوسیط، ج  -31
 )حرب(ماده 101 - 100 ص 3؛ لسان العرب، ج 96 ص 1الصحاح، ج : نگاه -32
 .56 و اداب الحرب، 43قواعد الحرب، ص : نگاه -33
 .486مبادي القانون الدولی العام، ص  -34
 .486و مبادي القانون االولی العام، ص 440 -439لم و الحراب، ص قانون الدولی العام فی اس: نگاه -35
 .37اثار الحرب، ص : نگاه - 36
 .71اداب الحرب، ص : نگاه -37
؛ تعریف الجهاد و مجاالت، عبدالرحمن جنکه المیدانی، 72 -69 و اداب الحرب، ص 40 -27اثار الحرب، ص : نگاه -38

 .، ع6القران، مجله کلیه اشریعه و االدراسات االسالمیه، جامعه ام 
 )ربط(، ماده 113 - 112 ص 2 و سال العرب، ج 945 ص 3؛ و الصحاح، ح423 -422 ص 7العین، ج : نگاه -39
 .193 ص 6؛ حاشیه رد المحتار علی الدر المختار، ج 432 ص 5فتح القدیر، ابن الهمام، ج  -40
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 98 -95 -94الجهاد و الحقوق الدولیه العامه فی االسالم، ص : نگاه - 46
 90 -89اداب الحرب، ص : نگاه -47
 384 ص 1للغویه، ج معجم الفروق ا -48
 .193قرآن کریم، سوره بقره  -49
 190قرآن کریم، سوره بقره  -50
 .96 ص 2محاس التاویل، ج  -51
 .367 ص 5؛ االم، ج 2 ص 10المبسوط، ج : نگاه -52
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 34قرآن کریم، سوره فصلت  -54
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ع حکمی که توسط خطاب متقدم ثابت است، به قسمی که اگر خطاب دوم نبود، حکم ثابت با می کند بر ارتقا
نسخ در حقیقت، . (312 ص 1، و ارشاد العحول، ج 121 ص 14لسان العرب، ج : نگاه. (خطاب متقدم ماندگار بود

 اولی پایان یافته پایان یافتن مدت حکم اولی است، و خطاب دومی اعالم است به آن که مدت حکم ناشی از خطاب
 )مترجم. (است، و آن حکم در واقع موقت بوده است

 .53 ص 5الموسوعه الفقه االسالمی المعاصر، ج : نگاه -83
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  هژبا)حسامي (گل حضرت پالدقضاوت 
 
  
  

  :کی پری لوم
 ژندهیپ دحقوقو دجزا

 به بلهی ک د له.شو اشنا سره)حقوقو له جزا (د هتو هلن پهی  چ و ی هوی  د پهکی کی   پری  د په
  .سویونی الندی نیتری نانی اصل اودهغه مفهوم دحقوقو دجزای لوم
یی جنـا ی  حقـوق  (د بهی  دری  دهغ واوی ک معرف ول  لن په) محتوا (هپانمنی  انی  دد ایب

په لن ول معرفی کـو او  ) محتوا(بيا به ددي انی منپانه . رومومو یپهی  برخی  وید) علومو
  .د یوی برخی په یرومومو) جنایی علومو( دهغی دری  به د

  مفهوم دحقوقو دجزا : نایو لوم
ـ  حقوقوی  دعموم حقوق دجزای  شوچ پوهی  لوم دیبا پاره له ژندلویپ د دمفهوم دحقوقو دجزا  وه ی

انعمده په حقوقی  عموم. ده ه  ترمن فرد او دولت د ول  یکی  الیب الیب اوی  مویتنظ  ی انی
ددی . یرانغـا  حقـوق  دجـزا  او حقـوق ی  مال،  حقوقی  ادار ارحقوق، ک د،  حقوقی  اساس هکل

په عمومی حقوقو کـی  . ده) مداخله(دعنصر دخالت   ) ولتد(ولوانود اشتراک اوون وجه د      
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) رنوالی(د فردی اوولنیزوحقوقو کیفیت      دحکومت قواعد او جوت، د خلکواساسی حقوق،      
. او دتضمین ول او یوله بل سره دهغوی نسبت اود ولنی داداری الری چـاری یـل کیـی                  

ه توه په خپله د افرادو تـرمن د       دعمومی حقوقو په واندی خصوصی حقوق والدی چی په عمد         
داسی ایکی لکه دافرادو شخصیه احوال او دهغوی ترمن سـوداریزی  : ایکو تنظیم په غاه لری    

  .او مالی ایکی
هغه ارزتونه چی د هغوی ترپوالندی کول ولنه ژوبلوی او په طبیعی ول د خلکو داکثریـت                

ی لری، باید خوندی اووسـاتل شـی کـه ددی           پخپله راپورته شوی کرکه او بیزاری په ان پس        
دخوندی تا به دا دنده خلکو د . ارزتونوترپوالندی کول د ولنی شتون او عمومی نظم و وی       

  .دولت په غاه اچولی ده
 د دولت دخپلی دی وجیبی د سرته رسولو په تر کـی، لـومی کـارچی کـوی داساسـی                    

له بنسیز دری خه    ) ارزتونو(ن کی دنوموو نورمونو     پیژندنه او دولنی په م    ) ارزتونو(نورمونو
ورپسی پاود دی نورمونو ترمن درجه بندی ده  داسی چی دمجـازاتو یـره لـت                 . ا دی 

غوتونکی او محدوده وسله دهغه لی د نورمونو دترپوالندی کولو له پاره ذخیره کـی چـی                 
په دی پاوکی دی چی     . انیزمونه کافی نه وی   دهغوی په اوند هی کوم نور خصوصی یا اداری میک         

 .اوددی لـه پـاره چـی وکـوالی شـی      ١په عنوان دجزا حقوقوته الس اچوی   ) وروستی حربی (د
دنوموونور مونود ترپوالندی کولو په واندی دولنی له خوا غبرون رند کـی، دجزایـی               

بیلی بـی تعریفـوی د ـولنی        قوانینوپه چوکا کی، لومی د نورمونو د ترپو الندی کولو بیال          
هغه وصف چی پـه دی      : نومیی) جرم(داساسی نورمونو دترپوالندی کولو هره یوه بیال بیله به          

دولت دجرمونو له تعریف وروسته خپـل رسـمی         . معنا کی دحقوقو په نوروانوکی شتون نلری      
: نومیی) یتی تدبیرونه اوپه ینو مواردوکی امن   ) (جزا(دا غبرون   . غبرون دهغوی پرواندی اکی   

یره پیاوی او په عین حال کی خطرناکه وسله چی په انحصاری ول دحقوقو په دی انه کـی                   
  .شتون لری

په ارتکاب تورن شی، دولت یی محاکمـه        ) جرم(په دی ترتیب سره دی چی که کوم وک د یو          
ه دجزا په حقوقو کی     دا طریقه په انحصاری تو    . رسیی) جزا(وپیژندل شو په    ) مجرم(کوی اوکه   

  .پییی
                                                 

د ساری په توه په مدنی حقوقو کی دخساری . له دی لیدتوی خه د افغانستان دجزا د قانون ینی مادی ترنیوکی الندی په نظررای -  1
دجزا په حقوقو کی جرم ول شی دجبران د میکا نیزم له شتون سره سره هی اتیا نه شته چی د بل ملکیت حیوان وژل یاغیرعمدی پی کول 

 )پنه سوه نهمه ماده ( 
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یو ل . دی د نظراختالف شته دی) زی( په دی هکله چی د دی طریقی کومه برخه مرکزی هسته          
د دی شمیر لـه     . بولی او په هغی ینارکوی    ) جرم(شمیر حقوقپوهان د دی انی اصلی اننه        

نورهم شته چـی د دی      رددی په واندی، یوشمی   . حقوق وی ) جرمی(ظره ددی انی عنوان باید      ن
  .٢کی بولی دی شمیرترپام الندی انه  دجزا حقوق نومولی ده) جزا(انی بیلوونکی اننه په 

 که چیری دا انـه جرمـی حقـوق    -کی  له دی اختالف خه تیرشو     ) نومونه(که په تسمیی    
ونکی ده چی    د دی انی منپانه یوخیل ده او دکوچنیو انودرلود         –ونوموو یا جزایی حقوق     

  .په راتلونکی وینا کی په لن یزورسره اشنا کیو

  د یوی انی په یر) جنایی علومو(د جزا حقوق د : دوهمه وینا
  :دجزا حقوق یاجرمی حقوق پخپله په دوه اصلی برخو باندی ویشل کیی

د ماهوی جزا حقوق دجرم اومجازاتو نظـری   . جزا حقوق او دشکلی جزا حقوق     ) متنی(دماهوی  
  :دا قاعدی پخپله په دوه لو دویشلوودی. قواعد او مقررات مشخصوی

په کلی توه،   ) جرم(ینی یی په ولو جرمونو او جزاانو باندی نظرلری، دارنه چی په هغوکی              
ددی قواعد و یل دعومی جـزا دحقوقـو   . په کلی توه تربحث الندی نیول کیی  ) مجازات( یا

کلمه دا مفهوم افاده كوي چي كومي قاعدي  ) عمومی(په اخیرکی   ددی انی دعنوان    . موضوع ده 
په دی انه کی دجرم، مجرم او مجازاتو په هکله واندی کیی د ارتکابی جرم له نوعی خـه                    

له دی امله، هغه مهال چی د عمومی جزا په حقوقو کی دعمل اوجرمی              . پرته په پام کی نیول کیی     
تیا خه خبری کیی، دا قاعده ول جرایم په پام کی لری یـا              نیتجی ترمن دسببیت د رابطی له ا      

  .هغه وخت چی دجزایی مسوولیت له شرایطو خه بحث کیی ول مجرمین رانغای
دمجرم اومجازاتو دنظری مقرراتو او قواعد و بله له د پورتنی عمومیت حالت نه لری او په ولو                  

شرایط ) روانی(مادی او روحی   ) رتیاینی(تحقق  جرایمو مشتمل نه دی او یوازی دخاصو جرایمو د          
ترینی الندی نیسی، دساری په توه دقتل یا فریبکار یا اختطاف دجرم دمادی عنصر دتحقق په                

                                                 
حقوق (په دری ژبه کی ) د جزا حقوق(دساری په توه ، په پتو ژبه کی . دشوی نوم دپاملرنی ودی په بیالبیلو ژبوکی ددی انی دو  -2

) مجازاتو(په دی انه کی د ) droitpenaI( ی اوپه فرانسوی ژبه ک) حقوق کیفری(په پاسی ژبه ) stratrech f  (په المانی ژبه کی) جزا
ددی انی پیژندوی وجه ) جرم) (او په عربی ژبه کی الحقوق الجناییه) CrminaI(خوپه انلیسی ژبه کی . په اخ باندی  اصلی ینار دی

  .انیرل شویده 
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دا قواعـد د    . شرایطو الس پوری کوی، یا په هریوه پورتینی جرم کی روانی عنـصر رنـدوی              
  .٣اختصاصی جزادحقوقو موضوع ده

رخه دشكلی جزا حقوق یا دجزایی محاکماتو اصول دی، د قواعدودا برخه      دجزا دحقوقو دوهمه ب   
نه لری، بلکی د ماهوی جزا په حقوقوکی دمنعکس شویو اصولو په عملی تطبیق              ) جنبه(ماهوی اخ   

دا اصول دمحکمو صالحیت، دمحکمو انواع د محاکمی بیالبیلـی          . او کارونی باندی ارنه کوی    
ی شرایط، دمحاکمی غونه، د دعوا سثابتوونکی دالیل، او پریکه          کچی او نوی نظرغوتنه، د قاض     

  .او په کلی توه جرم ته د رسیده ی په سازمان ورکولو باندی نظارت کوونکی مقررات اری
د حقـوقی   (یوه اصلی انـه ده      ) دحقوقی جنایی علومو  ( دماهوی اوشکلی جزا حقوق پخپله      

زایی حقوقو، بین الدولی جزایی حقوقو، سـیمه ییـزو          جنایی علومو بشپوونکی انه په خاصو ج      
  ) جزایی حقوقو، دجزا دحقوقو په تاریخ او مقایسوی جزایی حقوقو باندی مشتمل دی

دا انه هغه علوم رانغای چی د حقوقـو         . دی) تجربوی جنایی علوم  (دجنایی علومو بله انه     
علمـی  (دجرم مونـدنی علـوم      : دی  منپانه نلری او تجربوی     ) ارزت ایودنی (او نورماتیف   

جنایی ژوند پوهنه، جنایی ولنپوهنه او جنـایی        (نظری جرم پیژندونکی علوم     ...) پولیس، عدلی طب  
جرم پیژندنه، دمخنیـونی   ) بالینی(دعملی جرم پیژندنی علوم  د بستری کیدویا کلینکی          ) ارواه پوهنه 

دنه دجنایی علومو له تجربوی او غیر حقـوقی     او مجنی علیه پیژن   ) جرم پیژندنه، انتقادی جرم پیژندنه    
  .انوخه شمیرل کیی

جنایی علوم په حقوقی او تجربوی علومو سربیره د جزا دفلسفی او جنایی سیاست په انوباندی                
  .هم مشتمل دی

 په جنایی علومو کی درج شوی هریوعلم پخپله نور تقسیمات اوویشنی هم لری چی دا الرـود           
د دی مقالي موضوع یوازی دجنایی علومو د یـوی حقـوقی            . س نه پوری کوی   دهغو په تشریح ال   

چی بیاهم مقالي د محدودیت په دلیل بـه دهغـه ـولی     . ینه ده ) دعمومی جزا دحقوقو  (انی  
  .موضوعاني په غیکی ونه نیسی

 د جرم    په ادامه کی به دتاریخ په بهیر کی دجزا دحقوقو له پرمختیا سره له لنی اشنایی وروسته                
  .په ولونو او دجرمونو باندی ویو

                                                 
و جزاانو حقوق په هغه جرایمو الس پوری کوی د خاص.  نه ایی چی د اختصاصی جزا حقوق له خاصوجزایی حقوقو سره یوخیل وبولو -۳

سا (د کامپیوتری ). د اطفالو جزایی حقوق( ضرور دی چی انته زده کای شی چی د مرتکب جهتونویا تخنیکی انتیاوویانورو مصالحو ته
 .قو خه وو کوالی شو له خاصو جزایی حقو)  حقوقدنشه یی توکیو دجزا(او ) د عسکری جزا حقوق(جرایمو حقوق، ) یبر
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  دجزا دحقوقو پرمختیا دوهم پرکی 
د تـاریخی  . دجزاحقوق دتاریخ په بهیرکی د زیاتو انکشافاتو او رند تیا ووتراغیزی النـدی ؤ   

اسنادوپربنس له لرغونو زمانو خه چی انسانانو ولنیزژوند پیل کیدی هغه طرزالعملونو تـه پـه              
 سره چی پخپله یی دخپلی پوهی په غوتنه اوله عدالت خه دخپل درک په اثر رامن ته        الس اچولو 

                ـه او مالتـخه په نن تونواونهادیی دخپل دوران له خاصونورمونواوارز ی ؤ، دجزا بنسک
رنداو بشپک ددی انکشاف مخ پر لوه بهیرله عدالت خه دبشر له درک او پوهیدنی د مـخ              

دجزا دحقوقو قافلی پـه  .  د ولنی له پاره دلوونو رمونو په مطرح کیدوکی جره لری  پرلوه بهیراو 
نلی او د ) رد(هرتاریخی تم ای او دمه ای کی له خپلو کالیو خه دزت او جمود دوی          

د سیاسـت او اخالقوفیلـسوفانواو پوهانوپـه        . هغه تمای سوغات یی دخپل سفر توه کی ده        
دحقوقو دانکشاف په کالسیکو او معاصـرو مقـاطعوکی دپورتینـو تـاریخی        انی ول دجزا    

لـه  . په رول کی دجزا حقوقو ته خورازیات خدمتونـه کیـدی          ) معمارانو(تمایونو دجووونکو   
عدالت خه دهغوی اییا او له ولنی اونورمونوخه یی هیلی تل د دی قافلی د اروانـانو د الری         

  .راغ او مشعل ؤ
ده چی هریویی د انکشاف له تمـایونو        ) مجموعه(جزا حقوق دهغه نهادونو وله      دنن وری د  

له دی کبله، دجزا دحقوقو تاریخ پوهنه د جزایـی          . خه دسوغات اویادارپه دود ترالسه کیدی     
  .نهادونو په پوهیدنه کی خورااغیزناک دی

ی ـولنی دخپلـو     هـر .  دجزا دحقوقو انکشاف په ولوولنو کی یوخیل صورت نه دی موندلی          
شرایطو پوری اوند یوه مقطع یره په چکتیا سره او بله مقطع یی په پوالی سره وهلی ده، لکـه                    

خو په بیالبیلو ولنو کی  . رنه چی دمقاطعو ترتیب هم په ولو ولنو کی یوله بل سره انطباق نلری             
رنه دی زده کـی پـه       له دی کبله او همدا    . دجزا دحقوقو عمومی بهیریو له بل سره ورته دی        

موخه، د جزا دحقوقو عمومی بهیر په دوه اصلی دوروکی اودبشپلنیزپه مراعاتو سـره ترمطـالعی     
  .الندی نیسو

  ) میالدی کال پوری۱۸۱۰تر(لرغونی دوران :  لوم وینا 
په دی ول دوران کی دجزا . ددی دوران پیل په لرغونی دوران کی دبشر د ولنیزژوندانه پیل دی         

پـه  ) د قوانینو وله  (حقوقو مفهوم د انکشاف او پرمختیا په حال کی ؤ تروچی د ناپلیون دکود             د
کال کی دجزا دحقوقو مفهوم په بشپه توه له هغه ه سره چی مـونتری         ۱۸۱۰تصویب سره په    

  .نن ور پوهیو نژدی کیی
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  دخصوصی جو دوره : الف 
دمجازاتو حق دکورن له رییس پوری      . ه تشکیلید له  په دی دوران کی ولنه له پالرواکوولنو خ       

پراخو کورنیود نیکه یا  . اه درلوده او نوموی د دی حق په کارولوکی هی محدودیت نه درلود            
د قبیلی  . دین له الری یو له بل سره پیوستون پیدا کاوه او د قبیلی په نامه یی واحد هویت تشکیالوه                  

       ی په            د ارباب االنواعو پرضد جرم یال کیده چی دقبیلی غ انو دلیلناه دهغه ناروغتیاوو یا بال
  .هغو اخته کیدل

 په دی هکله یی آکل یا پیشویی ته الس اچاوه نه دمجرم دپیداکولو پـاره بلکـی د خاصـو                    
تحريماتو د موندلو له پاره چی ترتیری الندی راغلی دی او دهغه له پیداکولو وروسته یی په ـولیزه                 

  .د یوه سی ناه دوسلی قبیلی لمن نیوله. مرستی غوتلو او چغواوفریاد پیل کاوهتوه په 
 د غلیم دیرغل اوتیری پرمهال  مسوولیت شتون درلود او ولو له خپل واحد اقتصادی ،مذهبي         
او د ديني له هويت خه  دفاع ته مال تله که له بلی قبیلی خه به یو وک دقبیلی  دیوه غـی                         

  .کب کیده او هغه یی واژه د ده عمل په وله قبیله باندی تیری ل کیدهدقتل مرت
.  قبیلی دتیری واب په یر بدشکل سره ورکاوه اوحتی غچ دمجرم دخپلوانـولمن هـم نیولـه          

اوغچ اخیستنه هم پـه جـرم پـوری         . تراوسه الدمسوولیت دفردی کیدواصل من ته نه ؤ راغلی        
قبیلو په اودو جوباندی اووته او دهغوی سره په تون کـی       محدوده نه وه اوکله کله الد دوه        

په دی ترتیب سره، جرم دهغه د ویری او اراو وحشت خه            . شریکو قبیلو ته یی هم سرایت کاوه      
د راپورته کیدونکو پایلوله الری کنترول کیده په داسی شکل هغه خطرونه چـی فرداوحتـی د ده                  

البته ترهغه  .  چی یرل کسان بلی قبیلی ته د تیری فکروکی         قبیلی ته یی درلودل د دی المل کیده       
په دی ول، همدی خـصوصی غـچ تریـوه حـده            . مهاله چی بلی قبیلی قدرت اوواک درلود      

  .مخنیوونکی خاصیت درلود

  ب، دخصوصی عدالت دوره 
ی که، ددی المل کیده چی دقبایلو اصلی قوتونه تباه اوووژل ش          .جو درانده لتونه درلودل   

له دی امله، ولیز عقـل د       . اوحتی د لی له ییز ژوند هم د تباهی اوحذف کیدو سره مخامخ شی             
مفهوم رامن ته ک او دقبیلـو تـرمن د       ) خون بها (عبثوا او بیهوده وينوتویولو دمخنیوی له پاره د         

 پری  جوپرای یی خصومت او دمنی ته دمقتول اولیاوو دهغه ه په ورکولو چی د واوخواوو              
دارونوپه پیداکیدو سره د لو او کورنیو ترمن پیوستون ل شو او له             . موافقه کوله، د پای ورکاوه    

ورؤ واحد ارباب االنواع من ته راغلل چی و لـو یـا   . ورؤ. قبیلی خه لوهویت رامن ته شو 
)cIan -روهه درلوده)  کالنارونو کی په هغو و په یوه یا.  



  

 

ب
قر

ع
  

13
89

 « 
ل 

لس
مس

ره 
شما

  
93  

118  
 

ترمن دپیوستون په کمت کی یراغیزناک ؤ که چی پخوا ـ مـذهب              دا عامل هم د لو      
اونیکه کله کله هم افسانوی، هره له له نورولوخه جالکوله خواوس داسی دینونه من ته راغلی                

  .ؤ چی هره ور یی پراختیا زیاتیدله
رو لـه ییـز      د پورتنیو الملونو په اثراو د دولتونو په قدرت نیولو او واکمنیدو سـره ورو، و               
کـورن پـه    . مسوولیت هم له منه والاو هر فرد په یوازی توه دخپلو اعمالو مسوول ورید             

جه کی له مجنی علیه خه دننی او مالتپه ای یوه داور ته تلله اوپه قسامه سره یی لـه هغـه    
 ته  یه کورن د محکومیت په مواردوکی یی هم دا غوره بلله چی مجرم د مجنی عل             . خه مالت کاوه  

دمجنی علیه کورن هم دلزوم له مخی نوموی نه واژه که چی د             . وسپاری تروبدی پای ومومی   
  .مریی په عنوان د ده اقتصادی نقش یرورؤ

دواکمنواوپیاويو دولتونو په تشکیل سره د عدالت په اجرا باندی دهغوی ارنه هـم پیـاوی             
اسمانی دینونو دی بهیر تـه  .  نوع تناسب ساتونکی شول شوه او هغوی دجرم او مجازاتو ترمن دیو       

مفهوم ته یی پراختیاورکه ترو غچ تعدیل شی او داندامونو دیو           ) قصاص( زیاته چکتیا ورکه او د    
شان والی په مراعاتولو پوری دهغوی مشروطول او دضربی شمیر اوکیفیت او دمجرم او مجنی علیه                

د ) عـدالت (دجرم او مجازاتو ترمن تناسـب او د     ... بری او په اجتماعی طبقی کی مساوات او برا      
د مرکزی دولتونو ینار پـه دی چـی         . تطبیق خه د استنباط په پیروی په ه توه مراعات شی          

قصاص ک م باید دواردشوی صدمی او وذارسره ورته وی دهغه اجرا کـول یـی پـه یـر                 
اچار او مجبوریت له مخی دخـساری پـه      مواردوکی ناشونی کول او مجنی علیه یاکورن یی د ن         

داسی خساره چی په راوروسته د وروکی همدی حکومتونـو دهغـه       . ترالسه کولو رضایت ورکاوه   
                   تونو له پاره یـویاو دهغی یوه اندازه یی دخپلو ل وندثابت کمقدار په بیالبیلو صدموپوری ا

و چی پیووله تریی ته کان ته د ریمی نغدی ج( وروسته یی (نوم خپل ک.  
.  خو جرم هماغسی خصوصی ماهیت درلود او د دعواد طرحی نوت له مجنی علیـه سـره ؤ                 

دولت هم یوازی دقصاص یاخون بها پرتطبیق باندی ارنه کوله جرایم هم په هغه جرمونـو بانـدی          
پرضد محدودیدل چی یوله بل سره داشخاصو په ایکو باندی ارونکی ؤ او دعمومی نظم یا دولت         

قسامه، د مسوولیت دشخصی کیدو اصل،  ) دیت  ( موافقه شوی خون بها     . جرم کومه معنانه درلوده   
دی چـی پـه دی   ) موسسی ( دقصاص اصل، ثابت دیتونه او نغدی جریمه داسی حقوقی تاسیسات      

 .دوره کی وزییدلی او ترنن وری پوری یی بشپتیا، پرمختیا یا اووتونه وموندل
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  الت دوره پ، دعمومی عد
قاضیانو په قـضایی    . د پیاويو دولتونو په یت سره لومنیو عدلی نظامونو شکل اوبه ونیوله           

پروسه کی خورافعال رول تر السه ک او دخون بها مقدارچی پخوا د دواوخواوو په موافقه اکـل           
وموند چی  د عمومی نظم مفهوم من ته راغی او خصوصی جرایمو عمومی حیثیت             . کیده تثبیت شو  

دخصوصی متضرر له شکایت پرته یی هم دتعقیب وتیا وموند له همدارنه دملتونو ترمن د ایکو                
په ینت سره ورو، ورو داسی جرایم من ته راغلل چی واحد اجتماعی هویت او له ییزه ه یی           

خـاص   چی یوازی د یـوه       – لکه له هیواد سره خیانت او جاسوسی         –له خطر سره مخامخ کوله      
به ( دمفهوم تشکل   ) مدعی العموم   ( دامسایل د دی سبب شول چی د        . شخص و ته متوجه نه ؤ     

  .، هغه نهاد چی د ولنی غچ له مجرم خه واخلی، له واندی خه زیاته اتیا پیدا کی)نیونه 
و پـه   په اروپا کی دکلیسا دنفوذ پراختیا او وروسته دهغی د اجراکولو قواعد د سلطنتی حکومتون     

واسط ددی المل شول چی خاص اعمال په یو خیل سره دهغه حکومت په ول قلمرو او ساحه کی                   
پیاویو مرکزی دولتونو ملوک الطوایفی او فیوالی نظامونه کمزوری کـل او            . ممنوع اعالم شی  

 رامن ته شوی چی د خپلی ساحی د ساتنی و په هغی کی یی د امنیت د ینت                   ستری امپراطور 
  .پاره د یوخیل او یوشان مقرراتو په تصویب الس پوری کله 

ؤ او په بشپممکن شـدت سـره        ) د ولنی غچ  (ددی دوری په پیل کی مجازات له مجرم خه          
د جرم د کشف له پاره متهمان شکنجه او سـپکیدل او د نیمولـو او یرولـو داغ          . ترسره کیدل 

اره او چلو زندانونو کی داودی مودی انفرادی   ایودلو، یوتین، په رخ یا آس پوری تلو اوپه تی         
قاضیانو د قوانینو د تفـسیرکی پـراخ واک درلـود او د مجـرم     . حبسونو په یرمجازات دود ؤ  

نجیـب زادـان او اشـراف د    . مجازات یی د ده دعمل د کرکجن توب دمیزان پراساس اکـل      
  .خاص امتیازت یی درلودلپه یرمحاکمه او مجازات کیدل نه او خپل ) عادی خلکو(رعایاوو

) ولتـر (او) موتسکیو( دی ولوافراطونود جزایی اصالحاتو د نهضت له پاره زمینه مساعده که د      
په یرنوی افکارمطرح کوی او دشته ظلم او ستم وضـعیت  ) فردی حقوقواو آزادیو(په یرکسان د  

په ورتیـا  ) ایی د چزاره بکاریا  له پاره زمینه  ایتالی     )ترو دیو جزایی انقالب   . ترنیوکی الندی نیسی  
  .معتقد فیلسوف او د ولنیزتون په مفکوری روهمن په مشری مساعده شوه

کتاب خپورک او دظلم اوبی عدالتی په دارنـه         ) جرمونه اومجازات ( کال د  ۱۷۶۴ نوموی په   
  .یوه فضا کی هم جرم او هم مجازات باید د قانون پربنس وی

شخصی کیدو او مساوی کیدو داصولو تابع وی، له مجـازاتو خـه              باید د  )جزآگاني(مجازات  
موخه غچ نه دی بلکی دجرم له ارتکاب خه مخنیوی دی، او له دی کبلـه د مجـازاتو قطعیـت          
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اوچکتیا دهغوی له شدت خه زیات اهمیت لری، قوانین باید له اجراکولو خه واندی خپـاره                 
حقوق ولری او شکنجه او عدا باید حـذف شـی،           شی او ول دی تری خبرشی، تورن باید ینی          

                 ایونه باید اصالح شی او مجرمین د عمر، جنسیت او ارتکابی جرم پربنـس محبسونه او توقیف
  .طبقه بندی شی

خه په زیاتو ژبووژبال شو او د ده افکارو د زیاتو واکدارانو او متفکراینو           ) 20( د ده کتاب له     
مو میالدی کلونـو  ) 1800(ده روانفکره افکارسبب شول چی د مالت ترالسه ک، دارنه چی د  

انقالبیونو پـه فرانـسه کـی    . په حدود وکی دارو پالویه وچه نوی اصالح غوتونکی پی ونیسی       
باندی مشهورد بکاریا د افکارو تراغیـزی النـدی         ) د انقالبی جزا په قانون      ( دجزا قانون    1791د

دی قانون یر زیـ ه مجـازات        . نیت اصل ته تحقق ورکی    ولیکه ترو د جرم او مجازاتو د قانو       
ثابـت  ) بکاریـا . (حذف یا محدود کل او په زیاته کچه یی د مجازاتو شدت او سختیاراکمه که              

مجازات په دی مفکوری سره وضعه کل چی ول کسان چی دیوواحد جرم مرتکب شی، دارادی                
 له ولو مجرمینو سره مساوی چال چلنـد         د ازادی دفرضیی په دلیل، دیوه مجازات مستحق دی او         

  .دپاچا د عفوی دحق دحذف المل شو
 دبکاریا د مجاسباتو سره سره د خفیفو خو قطعی  او چکو مجازاتو وضعه کولو ونه شو کـای              
دجرم ارقام راکم کی بلکی د دی پرعکس دجرم له زیاتیدو او ددی قانون له ماتی سـره مخـامخ      

سره مخالفت  ) انقالبی جزا له قانون     ( اپلیون د امپراطوری په دوره او د      په دی شرایطو کی د ن     . شو
ولیکل شوی چی تراوسه له ینو تعدیالتو سـره خپـل       ) ولی  ( کی د نوی قانون د وه مجموعی        

 دجزا قانون چی د نـاپلیون  1810 د جزایی اجرااتو قانون او د1808د : ژوندانه ته ادامه ورکوی    
دیرو هیوادونو له هغی جملی د افغانستان، جزایـی قـوانین د            . مشهور دی په دوه کودونو باندی     

دجزا قـانون، د    1810ناپلیون ددی د ووکودونو تراغیزی الندی لیکل شویدی، د ناپلیون کود د             
جرم اومجازاتو دقانونیت او دمجازاتو د تساوی اصل په رسمیت وپیژانده خود مجازاتو له پـاره د                 

      ت د قاضـیانو الس د        اقل حد او اکثرحد پهـین ت سره او دمخففه او مشدده عواملو پهین
) بنتام ( هری قضیی دخاصو شرایطو په پام کی نیولو له پاره پرانیستی پریود او مجازاتو یی دال د            

د افکارو تراغیزی الندی چی روهمن ؤ انسان یو محاسبه کوونکی موجود دی او په هغه صورت                 
 پسی والنه شی چی له مجازاتو خه ترالسه شوی رن او کاو له جـرم                کی به دجرم له ارتکاب    

 .خه له راوالی شوی ی خه زیات وی، زیات شدت و باخه
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  )میالدی خه تراوسه پوری ۱۸۱۰له ( نوی دوران : دوهمه وینا 
جزا په تصویب سره دحقوقو دمعاصر مفهوم په تشکل سره، د         ) قوانینو دمجموعی   ( دناپلیون دکود 

دحقوقو انکشاف او پرمخت په په نه دریی بلکی په بل لوری کی ادامه مومی اوس د معاصـر و                   
فلسفی، تجربوی اوعلمی اندینواو افکاراو ولنیزو شرایطو تراغیزی الندی نوبت د مـدرنی جـزا        

وط او  دنوی دوران انتیا د بیال بیلو جزایی مکتبونو رندیدا او سق          . دحقوقو مفهوم ته رسیی   
تحرک او نداوم دی چی دهغوی هر یو دسترو فیلسوفانو اون روـانفکرانو د افکارواواندیـنو                
الندی ؤ معاصرو علومو فلسفی، اقتصاد، سیاست، اخالقو، ولنپـوهنی او ارواه پـوهنی تـه یـی             

دی مکتبونو یو له بل پسی اوسره موازی هم دجزایی عـدالت نظـام              . بنسیزانکشاف ورکی دی  
 قوانینو په وروستیو اصالحاتو کی دخپلو ینو مفکورو د ایولوله الری د وری دفکری او           دجزایی

دا هریومکتب د مجازاتو د توجیی، دجرم دمن ته راوونکی          . ولنیزو شرایطو سره همغی کیدی    
عامل یا عواملو او دهغی په پیرو دمجازاتو موخه اوله انسان خه دخپلی زده کی پـه طرزکـی          

  .ختالف لریدنظرا

  الف  دورتیا مکتب 
انلیسی فیلسوف او دی پالنی د اخالقو تیوریسین ،اعتقاد درلود چی انسان محاسـبه              ) بنتام  ( 

مجازات هم دهغـه دـی      . کوونکی موجود دی او داسی کارته الس نه اچوی چی ه ونه لری            
 دی کبله که دکـوم مجـرم   له.... ) له جرم خه مخنیوی، دمجرم اصالح او   ( پربنس تطبیقیی   

دمثال په توه کله چی دجرم له تاریخ خه زیـات           ( مجازاتول ه ونه لری هغه نه مجازات کوو         
( او که چیری دکوم بیناه مجـازاتول ـه ولـری    ) کلونه تیرشوی وی او ولو هغه هیرکیدی        

ه عقیده درلـوده    د. نوموی به مجازات کو   ) مثالدیوی بلوا غلی کول چی عمومی نظم واوی         
چی مجازات پخپل ذات کی کوم خاص ارزت نه لری او هغه مهال دنورو عمومی خـدمتونو پـه              

. یرارزت ترالسه کوی چی له هغو خه انیرنه له ناهکار خه انتقام اوغچ اخیستنه نـه وی                
  .بلکی د اتیا له مخی د ولو خلکو د ژغورنی په موخه په ناهکار باندی تطبیق شی

ا ه پرهمنوعه باندی درباو کاوزغمل مشروعوی که چـی لـه دی الری خورازیاتـه                دجز
  .نیکمرغی دخورازیاتو افرادوله پاره تامینیی

  داستحقاق پالنی مکتب ) ب 
دهغه له یرومهمو   ) ایمانویل کانت (داستحقاق پالنی مکتب یا مطلق عدالت چی المانی فیلسوف          

       خه دی په زغرده له ی پالنی سره مخالف دی    تیوریسنانو .       دکانت پـه نظرانـسان یوکرامـت
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. په عنوان چال چلند وشـی     ) عنوان نه یو افزار   (لرونکی موجود دی اوایی له ده سره د یو انسان           
 هغه کـارچی  –دهغه چامجازات یوازی د دی له پاره چی د دوهم ل له پاره دهغه مرتکب نه شی          

کی دجـزا احتمـالی     ) راتلونکی(دا په   . ه شان کی نه دی    پ) دیوه سپی په اوندیی کوو د یو انسان       
پایلی او ی نه دی چی هغه توجیه کوی، بلکی مجازاتوته دمجرم استحقاق دهغه جرم د ارتکاب له                

له دی کبله فرضا حتی که چیـری لـه       . کی سرته رسولی دی   ) تیروخت(مخی دی چی نوموی په      
نه شی، د مجرم تیرشوی عمل هغه له هره واندی          مجازاتو خه په راتلونکی کی هی ه ترالسه         

مجـازات یـواخالقی واجـب اومطلقـه     . دجزا مستحق رولی دی او باید هغه مجازات کـو  
له دی کبله دمثال په توه که دیوی جزیـری خلـک          . ده)  categoricaylimperative(چاره

شی او خپله مدنی ولنه پـه     اتفاق سره وکی چی جزیره پریدی او دنی په نورووونوکی خپاره            
دی شکل سره منحله کی، که په بیی کی له سپریدو خه واندی یو قاتل په زندان کـی پـاتی                 
شوی وی، لومی باید هغه اعدام کی که ه هم د هغی ولنی له پاره کومه راتلونکی متصوره نـه             

  .که چی عدالت دارنه غوتنه کوی.ده
ا مشروع بولی چی خو رازیاته ه ولری، استحقاق پـالونکی          دی پالونکوپرعکس چی هغه جز    

او جزا پالونکی هغه جزا دمشروعیت درلودونکی بولی چی له ارتکاب شوی جرم سره خورازیـات                
  .تناسب ولری

  دیوزیتویزم یا اثبات پالنی مکتب ( پ 
ن، ولنپوهان او دعلم پالنی او تجربی پالنی په د دی المل شوه چی دال طبیبان، دروحیاتو طبیبا            

دی مکتـب د کالسـیکو     . جرم پیژند ونکی دجزا په حقوقو کی نوی مفکـوری مطـرح کـی             
سره سره انسان یو اختیارمن او داخالقی مـسوولیت ـتن       ) ی پالنی اواستحقاق پالنی   (مکتبونو

ومی موجود نه دی پیژندلی او دهغه اعمال یی ددننیواوبهرنیو علتونو مغلوب او مقهور بلل چی دعم               
امنیت د ساتنی اودولنیزوحقوقو دتضمین له پاره باید افراد د ولنی ددفاعی الزمو تدبیرونو النـدی                
ونیول شی، جرم د مجرم د انتخاب یا محاسبی پایله نه ده بلکی له وراثتی، بیولـوژیکی، ولنیزویـا            

لـه د جـرم د     له دی ام  . مجرم هم یو ناروغ دی    . اقلیمی عواملو خه راوالشوی یو غبرون دی      
ماهیت په اوند دتیرو مکتبونواخالقی، فلسفی او انتزاعی مبحثونه یوه اشتباه ده اوله جرم خه خپل                

  .پام باید مجرم ته واوو او هغه د ینی مرکز وروو
ایالوی طبیب او جنایت پیژندونکی، ددی مکتب بنس ایودونکی دمجرمینو          ) چزاره لمبر وزو  (

)  اتفاقی ) ( نااپی ) ( اعتیادی ) ( لیونی ) (فطری(بوی مطالعاتو پربنس هغوی په      په من کی دخپلو تجر    
مجرمانو باندی ویشلی دی او دلوم او دوهمی طبقی له پاره یی د طـرد او مطلـق                 )  هیجانی (او  
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خنثی کولو سیاست او دنورو طبقو له پاره د بیال بیلو شدیدو او حادو درملنـو سیاسـتونه او دنـه         
  .لیتوب په صورت کی کله کله خنثی کوونکی سیاستونه واندیزکلبریا

قد، دکوپ شکل او دمخ هـوکی        ( نوموی په دی له کی ؤ چی د ظاهری انتیا وو لکه             
له هره واندی خنثی    ) خطرناک حالت  (له مخی مجرمان و پیژنی او له دی الری دهغوی           ) اونورو
.  الملونو باندی چی فرد دجرم ارتکاب ته سوقوی، ینار کاوه          هم په چاپیریالی  )  آنریکوفری (کی  

ترکومه ایه چی مجازات د درملنی په موخه تحمیلیدل باید هومره یی ادامه پیداکوله چـی ترـو                 
که مجرم لـه هغـو   . په بل عبارت په دی مفکوره کی ثابت مجازاتونه اشتباه ده      . مجرم درمل کیده  

دی ولو له ولنی خه د     . باید طرد او له ولنی خه شل کیده       لوخه ؤ چی د درملنی ونه دی        
له هغه  . په عنوان صورت نیوه نه د مجرم د استحقاق په عنوان          ) ولنیزی دفاع (محافظت یا ساتنی یا     

سـره مبـارزه وه     )  خطرناک حالت  (ایه چی دجزا دحقوقوله موخوخه یوهم دبالقوه مجرمانو له          
 امنیتی تدبیرونه تجویزیدل پرته له دی چی تراوسه الدجرم مرتکب شوی            دهغوی په اوند وقایوی او    

هغه مسوولیت چی په مجرم باندی د ولنی د ساتنی له پاره باریی             ) (ولنیزمسوولیت مفهوم (د  . وی
ترو هغه اقدامات چی د دی ناروغانو له خطرخه د ولنی د ساتنی له پاره سرته رسـیی توجیـه         

  ).دمفکوری ای ونیو) زایی مسوولیتاخالقی اوج(د )  شی
ترنیوکو او تعدیل الندی راغلی، اما بی       ) عقیدی( که ه هم وروسته د دی مکتب یری روهی          

انصافی ده که چیری اقرار ونکوچی همدا مکتب ؤ چی دلومی ل له پاره یی مجرم ته تجربـوی    
یا ) پینولوژی( او له هغی وروسته د       یا جرم پیژندنی  ) کریمینولوژی(او علمی پاملرنه مطرح که او د      

له بلی خوا داسی نهادونه لکه امنیتی تدبیرونـه،  . جزاپیژندنی دعلومو لومنی بنس ایودونکی شو   
د تنفیذ تعلیق او مشروطه آزادی دجزا په حقوقو باندی ددی مکتب له اغیزوخه دی چی دزمـانی                  

  .کشاف وموندپه بهیر او د وروستیو مکتبونو دمفکورو په را کی ان

  دعمل پالنی مکتب : ت 
. دعمل دا صالت مکتب یا عمل پالنه د امریکایی فیلسوف، ویلیام جیمزپه افکارو کی جره لـری   

              وره وی او هغه نظریه حقیقی ده چی زمـون روهمن ؤ چی هغه عقیده صحیح ده چی ینو مو
 دی روهمن شول چـی بایـد د         ینی اثبات پالونکی په   . دمقاصد و او اغراضو له پاره وره وی       

اثبات پالنی فلسفی اصول او بنسونه یون ته کیدو او دهغه پرای له علمی میتودونو خه په                 
لـه دی  . ی اخیستنی او دآزمایت له الری، دهری ولنی یرغوره جزایی سیاست کشف کـو           

که چی موخه   .  مکتب دی  کبله وینو چی دا مکتب له اثبات پالنی اوی پالنی خه جویوالتقاطی           
د دی بهیر استازی بلجیمی پرینس، هالینـی وان         . یی داثبات پالنی په میتود سره د ی تامین دی         
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 کال کی دجزا دحقوقو بین الدولی اتحادیه دجبریا      1889هغوی په   . هامل او المانی فون لیست دی     
 واندی له ولنی خـه د    د ارادی د آزادی د بحث د یو ن ته ایودلو او دخطرناک حالت په              

  .دفاع او په مناسبوتدبیرونو باندی دالس پوری کولو له پاره تاسیس که

  :د ولنیزی دفاع په اوند وایی ) آدولف پرینس (
 ولنیزه دفاع هر هغه ه چی په تیرو نظریاتو کی اعتبارلری نه نفی کوی چی هریویی کیدونی ده                  

ه مالتوکی، په دی شرط چی دهغـو د تعمـیم او ولـو              تریوی اندازی پوری له ولنیزو وخ     
  .مواردوکی د په کارولو په ای، هغوی اختصاصی کو او په خاصو مواردوکی یی په کاریوسو

په دی ترتیب سره، د ولنیزی دفاع نظریه د مجرمینو یرشمیر لی یو له بل خه بیلوی دا نظریه                   
دا نظریه دامکان په صورت     . ضروری وی، قبلوی  له جزا خه ویره او دهغه شدت کوم وخت چی           

دا نظریه د مجنی علیه د تاوان جبران ترهغه ایـه چـی   .منی) اغماض(کی اصالح او ستری پونه  
  .٤ زمون اقتصادی تشکیالت اجازه ورکوی قبلوی

 په تیوری کی چی د اثبات د پلویانو په ادبیاتوکی دیـری           ) ولنیزی دفاع (پلورالیزم د   ) پرینس  (
په نامه دسـتربهیر    ) د ولنیزی دفاع غورن)   ی اخیستنی پرخالف، التراوسه تیوریزه شوی نه ؤ       

پیالمه شوه چی د بنس ایودونکوپه روهه یی نور نویوازی یو مکتب نه دی، بلکی یو نهضت یا                  
  .غورن دی چی و مکتبونه رانغای

   د ولنیزی دفاع غورن-ث
  تمایل ) راماتیکا( د: 1
دوونیوالو جوترمن وان کی اوله هغه راوروسته یو داسی بهیر پیل شو چی دمجرمینـو د                د  

اصالح او درملنی او دجرم خه دمخنیوی له میتودونو سره دجزایی نظام دای نیونی غوـتونکی           
) عولنیزی دفا (نوموی له   . ایالیایی وکیل، فیلیپوراماتیکا، دامفکوره طرحه اوپراختیایی ورکه      . ؤ

پخواولنیزه دفاع د اثبات دپلویانو او دعمل دپلویانو لـه لیـدتوی خـه              . خه نوی معنا وکه   
دمجرمینودخطرپه واندی له ولنی خه دفاع ل کیدله خود راماتیکا له نظره ولنه له فرد خه                

ی ته ـیه    یوازی کوالی شی دمجرم په بیا لی ولنیزکیدوسره ولن        ) ولنیزه دفاع (بیله نه ده او     
دی او  ) مکلفیـت (د مجرمینو اصالح او ولنیزکول د دولت        . ورسوی او له هغی ه ساتنه وکی      

دمجرمینوپه واندی اوباید دهغه اقداماتو له الری چی د مجرم له پاره له رباو کاو خـه خـالی                  

                                                 
  مخ108- 1379،107 له علی محمد ارد بیلی خه په نقل ، دعمومی جزا حقوق ، لومی وک ، د میزان خپرونه ، - 4
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ره کول نه   په افرادوباندی دکاو تحمیلول او تپل نه یوازی د دی دندی ترس           . وی، صورت و مومی   
له دی امله د دولت له پـاره   . آسانوی بلکی افرادسپکوی او داخالقی سقوط کندی ته یی غوروی         

) جـزا دحقوقـو  (د) د ولنیزی دفاع حقوق(په نامه کوم یزشتون نه لری او باید    ) د مجازاتودحق (
مکلفیتونـو  او جزایی  مسوولیت  په یرمفاهیم د دولت د    )  مجازات) (مجرم )(جرم(د. ای ونیسی 

ولنیزضد (دترسره کولو له پاره  مناسب چوکا نه دی چی په هغه کی وکوالی شو د هغه کسانو                   
) دلوتیا او وضعی ده کولو     (ترسره کوی تشخیص کو او دهغوی       ) ولنیزضد کنی (چی  ) حالت

س النـدی  ترال)  فرد ته د تاوان رسولو دهر ول جنبی نه درلودونکی اوغوتونکی اقدامات(له پاره   
  .ونیسو

   د آنسل تمایل-۲
د دی افراطی تمایل ترن د دی غورن  په دننه کی یـو  )  د جنایی سیاست ( د ولنیزی دفاع  

 کاـل   1954نوموی په   . یرنرم بهیر، د فرانسوی قاضی، مارک آنسل په مشر صورت و موند           
دجزا دحقوقـو د حـذف      کی خپلی نظریی د نوی ولنیزی دفاع په نامه کتاب کی تدوین کی او               

دی .  پرای د ولنیزی دفاع د یومعقول جنایی سیاست په را کی دهغه د انکشاف غوتونکی شو               
خواجرا کول یی یوازی په هغه مواردو پوری محدود بولی چی پخوانی            . د مجازاتو خه منکرنه دی    

هغه هم په   . وی وی هلی لی اصالحی او روزنیزو موخو ته د رسیدو له پاره له ماتی سره مخامخ ش               
دی شرط چی د ده له انسانی کرامت سره مخالف نه وی او دغچ اخیستنی له حسس خه فـارغ                    

نوموی په کلی توه ولنی ته دبیا راریدو په موخه پـه         . دهغه دبیا ولنیزکیدو هدف آسانه کی     
اردوکی ترولو  رنده خبره ده چی په ینو خاصو مو       . یرو منا سبو تدبیرونو باندی روهمن دی      

دجزایی حقوقو شتون دهغه مکلفیت د ترسره کولو له پاره چی دولت یی             . غوره تدبیر مجازات وی   
  .دافرادو دبیاولنیز کیدو دحق په واندی لری، ضروری دی

د آنسل په اند نوی ولنیزه دفاع د مخکنیومکتبونوپه نظری بنسونو کی د دوام لرونکی او پرلـه                  
له ولوسره سره نوموی دخپل غورن دریـ دمخکنیـو      . ی محصول دی  پسی تفکراو نوی کتن   

  .مفکورو په واندی په صراحت سره اعالموی
 دی کالسیک مکتب له دی کبله ترنیوکی او انتقاد الندی نیسی چی په انسانی افزارو سره دالهی             

سانانو ضمیر  رنه کیدای شی چی په بشری میزان اوتلی سره او دان          . عدالت په ینت پسی دی    
ته له الس رسی پرته مطلق نظم ین شی او هرفعل خپله مناسبه تنبیه ومـومی ؟  یـوازی انـسانی           

. عدالت کوالی شی دورو تدبیرونو په ترالس الندی نیولو سره له فرد او ولنی خه دفاع وکی                
اجتماعی ماهیت همدارنه روهمن دی چی دا مکتب یوازی جرم ته پام لری او دجرم له انسانی او           
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دا صـحیح  . د هرفرد شخصیت په فرد پوری منحصردی او دمتناسب چال چلند ا .  خه غافل دی  
نه ده چی ول افراد د یو خیل عقل او ارادی درلودونکی وبولو او وروسته بیا یوازی په جرم باندی                    

ارتکاب قاضی هماغسی چی په هره قضیه کی د         . تمرکزوکو اودمجرم فردی اننی هیری کو     
) شخصیت دوسیه ( شوی جرم په اوند قضاوت کوی ضروری ده چی په بله دوسیه کی، دمجرم د          

  . هم ترینی او سنجونی الندی ونیسی
په دی حال کی چی د ولنیزی دفاع غورن مجرم ته د اثبات پالنی او عمل پـالنی دمکتبونـو        

 دنوی ـولنیزی دفـاع د غورنـ         نو موی . دلید ادامه ده خو له هغو سره اختالفات هم لری         
  .توپیرونه د اثبات پالنی له مکتب سره په الندی توه وولی دی

 که ه هم د ده په نظرد جبراو اختیار په اوند فلسفی بحثونه دجزا له حقوقـو                  :مسوولیت   -
خه بهردی، خومسوولیت د یوی بشپی شهودی او دننی چاری په حیث منی او هغـه دـولنیزی      

یوازی دهغه انـسان اصـالح او   . خو له پاره این بولی او دمجرم بیا ولنیزکیدل آسانویدفاع د مو 
روزنه معنا ورکوی چی د جبرتراغیزی الندی نه وی او وکوالی شی په هغه کی داخالقـی ژمنـی                   

  .احساس په اثبات ورسوی

 : له افراطی علم پالنی خه ان ساتنه 
و درول اونقش له پاره په یر اهمیت قایلـه ده خـو             که ه هم نوی ولنیزه دفاع دعلمی موندن       

علمی الس ته راونی او بریاوی باید دا مرسته وکی چی           . داثبات پالونکو افراطی علم پالنه نه منی      
  .د مجرمینوپرواندی یو معقول او انسانی سیاست ترالس الندی ونیول شی

  .د دی غورن د تایید وندهافراطی علم پالنه دبشری حقوقو ابعادوته له پاملرنی پرته 
همدارنه په مخکی اکل شویو لو کی دمجرمینو ویشنه، د افرادوانحـصاری انتیـاوو او               
دهغوی انیزو او دجرم دارتکاب دمکانی او زمانی شرایطو له په پام کی نیولوپرته یوه نیمی چاره         

  .ده
په تمایالتو کی له ولنی خـه       دا ثبات پالنی او عمل پالنی        : دفرد حقوق او دولنی حقوق     -

په قیمـت وی  ) نقض(دفاع موضوعیت درلود حتی که دفردی حقوقو او آزادیو د ترپوالندی کولو 
نه دی او دـولنیزی  ) خطررفع کول(د ولنیزی دفاع له تدبیرونو خه موخه یوازی له ولنی خه د    

دی او دولنی له پاره په هغـه        دفاع غورن د فرد او ولنی دحقوقو ترمن دتعادل د ایجاد پسی             
له ولنی خه رتینی دفـاع د   (په حقیقت کی . حقوقو قایل نه دی چی د فرد د حقوقو مناقض وی          

  ). ولو فردی حقوقو او آزادیو ساتنه او ننه ده
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 وروستی تحوالت : بشپونه  -
   استحقاق پالنی ته ورستیندل-۱

افراطی علم پالنی په اخ او له بد مرغانو یا          داصالح او درملنی نهضت چی په لومی سرکی یی د         
د ولنیزجبرله قربانیانو خه د ولنی د ساتنی له پاره او ددی طبیعی ناروغتیا په واندی یی د ـولنی       
په ارنی یناردرلود او وروسته تعدیل شو او انسانی او بشری ابعاد یی وموندل او د ولنی بهیرته                  

.  د ولنی ژمنی بلل کیدی ویی نه شو کای بریالیتوب ترالسـه کـی              د افرادو په بیرته ستنولوکی    
 کلونو په لسیزه 1970له دی کبله د . دمجرمیت احصاییه لوه واله او دجرم تکرارزیاتوالی وموند       

یروحکومتونو خوراسخت او شدید قوانین وضـعه کـل   . کی داصالح او درملنی ماته اعالم شوه   
بو هیوادونو کی کالسیکو او استحقاقی مفکورو ته بیرته ستنیدل تـرالس            اوپه تیره بیا په انلیسی ژ     

دولتونه چی د مجرمینو له اصالح او درملنی خه کومی پایلی ته ونه رسـیدل               . الندی ونیول شول  
باندی یادونه شـویده  ) بیا لی فکرشوی نیوکالسیسیزم(دیونوی بهیر تراغیزی الندی چی له هغه په     

د ـولنیزی دفـاع د   .  لترله دمجرم حق دهغه په الس کی کـی دی په دی هه کی شول چی   
غورن پلویان دامسله نه دخپلو اصولو دماتی په معنا، بلکی دهغه میتودونو دماتی په معنا بولی چی         

  .د ولنیزی دفاع داصولو په پلی کولو کی یی کو کاوه

   غیر دولتی عدالت ته ورستیندل -۲ 
ل بهیرکی اسحقاق ته دستنیدلو سره موازی، یو بل بهیر پیل شو چی د نن               دجزایی حقوقو په نیوا   

) جرم(د دی توضیح چی د . وری په معنا د جزا دحقوقو په کلی انکشاف کی دریم ام بلل کیی             
ته ) مجنی علیه (او اوس نوبت    ) مجرم(کالسیکی مفکوری یی ترپاملرنی الندی ونیولی اثبات پالونکو       

رکز او حقوقی نظریاتو ترپام الندی راغلی او په دی وه دعدالت دمفکوری         رسیده چی دینو د م    
  .ته ورسیی) ترمیم(او ووسته ) بیاتربیه کولو(خه ) سزاورکولو(کلی خط السیر له 

ولیکل چی جرم د دوه کسانو تـرمن یوخـصوصی      ) نیلزکریستی(کال کی نارویژی     1977 په  
لت مخکنیی وضعی ته بیرته ستنیدل دی چی د مجنی          عدا. اختالف دی چی دولت تری غال کیدی      

هـوارد  (دمفکوری له مخی چی     ) ترمیمی عدالت (علیه دنقش په پام کی نیولو پرته امکان نه لری د            
دهغه له الروونکو خه دی، جرم په افرادواو دهغوی ترمن ایکو باندی تیری او تجاوزدی               ) زهر

غه په خپل من کی د ینو طرزالعملونو له الری لکـه            چی باید مجرم، مجنی علیه او محلی ولنه ه        
په دی بهیرکـی افراطـی      . منیتوب، دغون وجوول یا ترمیمی هییاتونو په واسطه ترمیم کی         

او رسمی عدالت په لغو کولو باندی معتقـد دی او نـرم             ) دودیزجزایی(تمایالت شتون لری چی د    
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نه بریالیتوب په اوند یادشدید وجرایمو دارتکاب       تمایالت چی یوازی دمحلی ترمیمی طرزالعملونو د      
  .په مواردوکی د دولت د مداخلی غوتونکی دی

  :دریم پرکی 
  دجرایمو تصنیف

داهره یوه لبندی جرم له یـو خـاص او   . په بیالبیلوبو لبندی کیی) جرم(دجزا په حقوقو کی     
 نو درلودونکی ده او هم دجرم       دا لبندی د یرومهمو   . انی اخ خه ترپاملرنی الندی نیسی     

دنظریی په پوهیدنه او په جزایی اجرااتو کی خورایره تکراریی او د جزا دحقوقو د یرو نهـادونو         
نو دا پرکی مودجرم د لبندیو او تـصنیفونو         . پوهیدنه ددی تصنیفو نو په پوهیدنی پوری تلی ده        

یلو اخونو پوری اوند یرمهم تـصنیفونه    په الندی توه دبیال ب    . بنسیزبحث ته انی کی دی    
  .راوو

   دحنفی فقهی پربنس –الف 
د اسالم په شریعت کی، له هغی جملی په حنفی فقهی کی، شرعی عقوبات په دوه کلـی لـو د               
تصنیف ودی، لومی له په هغه عقوباتو یا جزاانو مشتمله ده چی شارع هغه په دقیقه توه دهر                  

د دی جزاانوتطبیق له مخکی خه مقدر شویدی له هی زیاتی او کمی         .  دی جرم په واندی اکلی   
بله له په عامه توه نـورجرایم       . خه پرته د محکمی له حکم وروسته په مجرم باندی واجب دی           

رانغای چی شارغ پخپله دهغوعقوبت نه دی اکلی او د امام یا دهغه دنایب نظرته یی سـپارلی دی              
  .وضاع اواحوال ته په کتنی سره مجازات واکیترو دجرم او مجرم ا

اکلی عقوبتونه چی د حق اهللا اخ یی پیاوی دی          :  لوم له پخپله په دوه برخو ویشل کیی         
په نامه یادونه کوی او هغه عقوبتونه چی حق العبدی اخ یی غالبه وجه ده               ) حدود(اوله هغو خه د   

د دهمدی مسلی له امله دی وروسته له هغـی چـی            دحق اهللا یاحق العب   . دی) قصاص او دیت  (چی  
                  شان سره تیریـدن ه شوه په هیاندی د دعوی دطرحی ترحده بربنقضیه د شرعی دحاکم په و

یا شفاعت یا صلح جایزه نده خو په قصاص کی مجنی علیه یا دهغه اولیا کوالی شی چی                  ) ذشت(
یت د اندازی یال یا یر مبلغ په ترالسه     په هرول سره چی توافق وکی، دساری په توه د اکلی د           

  .کولو یا په کلی ول دهرمبلغ له السه کولو پرته، دخپل قصاص له حق خه تیرشی
پـه  .  ددی کی یادونه اینه ده چی د افغانستان د جزا قانون تعزیری مجازات ترپام الندی لـری      

ورد استنادو قوانین په دی مقاله      پایله کی ول عمومی جزایی قواعد چی هم دجزا په قانون کی او ن             
کی ترسترو کیی له تعزیری جرایموپوری اه پیدا کوی او دحدود، قصاص اودیـت مـستوجب          
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باید ووایو چی حنفی فقهه دهغه پـه        . جرایمو په اوند دحنفی فقهی قواعد تطبیقیی نه دجزا قانون         
) قـانون (ت نه لری چی پارلمان د       البته دا مسله له دی سره مخالف      . نه دی ) قانون(نوی مفهوم کی    

دتصویب پرمهال دولو اونده مسایلو په پام کی نیولو سره، له حنفی فقهی خـه هـم اسـتفاده                   
  .وکی

   د جرم د شدت پربنس – ب 
 که ه هم جرم یو داسی عمل دی چی د ولنی له خوا جرم بلل شوی نورمونه ترپوالندی کوی،

په بل عبارت ینی جرم بلل      . مونه د اهمیت له مخی یوخیل نه دی       خو تل باید په یادولروچی دا نور      
د ساری په توه دانسان د ژوندانه       . شوی نورمونه دولنی له نظره له نورونورمونو خه یرمهم دی         

ارزت اوپه جسمی بشپتیا باندی دهغه حق او د ده آزادی اوخپلواکی یرلوارزت دی دارنـه      
 د دترافیکی مقرراتو د رعایت په یرارز سره یوخیل اویو شـان    چی هیکله نه شو کوالی هغه     

وبولو په دی مدعا باندی واه د فجیع او دردناک قتل اویا په عنف سره تیری په نسبت د خلکو د                     
دارنه ده چی د قتـل  . سره په مقایسه او پرتلنه کی) غال(احساساتو راپاریدل دی دیو ساده سرقت     

ه دنه پاملرنی له جرم او له یوی مغازی خه له یوی ساده غال خه یرمهم                جرم، ترافیکی مقرراتو ت   
  .دی

که چیری دهرجرمی عمل له پاره اکل شوی جزا دهغه عمل په واسـطه دترپـوالندی شـوی              
ارزت یوانعکاس هم وبولو، منطقی به وی چی د ولو جرایموجزا به هم یوله بل سره یوخیـل نـه             

مکافات پالونکو له نظره چی مجازات دجرم لغـو کـوونکی او دجـرم              په تیره بیا دا مسله د     . وی
که چی دوی دجزا په تطبیق کی یوازی اویوازی دجرم          . دشدت تابع بولی داهمیت درلودونکی ده     

شدت په پام کی لری او د ه پالونکو پرعکس نورومسایلوته لکه دمجازاتو پایلو او نتیجوته پام نـه      
  .کوی

به یرو جزایی نظامونو کی جرایم د اهمیت له حیثه تصنیف بندی شویدی              دارنه ده چی د نی      
د افغانی قانون جوونکی لـه  . او دجرم د هرصنف له پاره متناسب مجازات په پام کی نیول شویدی    

د جـزا د    .  جنایت، جنحه او قباحت دی     - دنورویروهیوادونو په یر   –خوا تطبیق شوی تصنیف     
د شدت او خفت له حیثه جرمونه په جنایـت، جنحـی او   (کیده چی قانون درویشتمی مادی مقرر    

جنایت هغه جرم دی چی ارتکاب کوونکی       ( دجزا دقانون لورویشتمه ماده وایی    ) قباحت تصنیفیی 
دجزا د قانون په ویـشتمی      ) یی په اعدام یا دوام لرونکی حبس او یا په اوده حبس محکوم شی             

 جرم دی چی ارتکاب کوونکی یی د دری میاشتو خه زیات            جنحه هغه (مادی هم مقرر کیده چی      
  ).حبس خه ترپنوکلوپوری یا د دری زرو افغانیو خه په زیاتی نقدی جریمی محکوم شی
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په دی تصنیف کی، ددی له پاره چی وپوهیو چی جرم په کومو پورتنیو دری ونو طبقو پـوری                   
پورتنی . چی قانون جووونکی هغه اکل کیدی اه لری کافی ده چی هغه مجازاتو ته پاملرنه وکو           

. تصنیف د آثاروله مخی دجرایمو ترولو مهم تصنیف دی، دارنه چی یری نتیجی پری مرتبی د ی                
د جزا قانون ته په مراجعی سره کوالی شو پوه شو چی په جنایت، جنحه او قباحت باندی دجرایمو                   

 -32 می خه تـر    -29له  (، په جرم شروع     )مه ماده -152(تصنیف مهم آثار لکه دجرم په تکرار      
 1353د( ، د تعقیب دزمان تیریدل ) مه ماده-50 مه او   -49(، په جرم کی اتفاق    )می مادی پوری    

 -143لـه  ( مخففه معاذیر)  مه ماده-64(مشروع دفاع   ) کال دجزایی اجرااتو د قانون لسمه ماده      
او دحکمی )  مه ماده  130 مه او    -126(امنیتی تدبیرونه   )  می مادی پوری   -145می مادی خه تر   

  .باندی ارونکی قاعدی لری) مه ماده135(شخص جرایم 
د یادونی وده چی د یروهیوادونو پرخالف په جنایت، جنحه اوقباحت باندی دجرایمو تصنیف د         

وـوری  . (افغانستان په حقوقو کی دابتدایی رسیده ی د صالحیت داغیزی درلودونکی نـه دی             
 مه ماده او د افغانستان د اسالمی جمهوریت د          25اره دجزایی اجرااتو د موقت قانون       دمحاکموله پ 

  ). مه ماده42قضاییه قوی دمحکمودتشکیالتو اوواک دقانون 

   د مادی چال چلند دشمیر پربنس –پ 
قانون جووونکی دیو جرم دعینی او ذهنی شرایطو دتعریف په دری کی، کله یو ساده عمـل او                  

 دیو جرم له پاره کافی بولی، دقتل دجرم په یرچی ارکان یی له یو ساده عمل او یـو                    یوساده قصد 
وایی په دی مواردوکی که حتی دجرم       ) ساده جرم (دی جرایمو ته    . احد قصد خه تشکیل شویدی    

مادی رکن په پرله پسی توه ولی تکرارشی، دساری په توه که دقتل په جرم کی مجرم د چاقو               
 په پرله پسی ول د مجنی علیه په بدن باندی واردی کی، بیا به هم دا جرم یـو      ووژونکی ضربی 

ساده جرم وی، که چی دمادی رکن پرله پسی تکرار په نسبتاْ لنه زمانه کی او دواحد قصد پـه                     
  .امتدادکی تحقق موندلی دی

، خـو    د پورتنی لی پرعکس، داسی اعمال شته چی که ه هم دیوجز درلودونکی اوبسیط دی              
په دی توه، پـه دی  . قانون جوونکی هغه دهماغه مادی جز دتکرار په شرط بسیط جرم لی دی  

جرایمو کی دعمل ارتکاب د یول له پاره جرم نه دی لکه د دایی کولو عمل چی په ینو جزایی                    
) ممـاثلو ( هغه جرایم دی چی د وسره ورته        ) اعتیادی جرایم   ( همدارنه  . نظامونو کی جرم دی   

عملونوپه سرته رسولو تحقق مومی، دارنه چی که چیری دا عملونه هریو یوازی په پام کی ونیـسو        
  .کوم جرم ارتکاب نه دی موندلی
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 خو ول جرایم دارنه نه دی او داسی جرایم شتون لری چی دو مشخصومادی مختلفو جـزا                 
ن ونه لری نوموی جـرم  وو خه من ته راغلی دی، داسی چی که دهغه اجزا وو خه یو جز شتو  

په دی هکله کوالی شو د فریبکاری له جرم خه یادونه وکو چـی مـادی                . متحقق شوی نه دی   
دفریبکارانه وسیلو استعمال، دبـل غولیـدل او   : عنصر یی له دری اجزاوو خه تشکیل شوی دی      

رانه وسایل هرکله که یووک فریبکا  )  مه ماده ووری   469دجزا دقانون (دبل چادمال ترالسه کول     
استعمال کی خو قصدیی دبل چادمال تتول او ول نه وی یا داچی دبل چامال له فریبکاری پرته                  

  .وایی) مرکب جرایم(د ی لی جرایموته . الس ته راوی، نوموی ددی جرم مرتکب شوی نه دی
 و لی   داعتیادی او مرکبو جرایمو ترمن توپیردا دی چه په اعتیادی جرم کی یو چال چلند و               

پی شی دارنه چی له هغه خه دمرتکب عادت استنباط شی، په داسی حاـل  ) لترله دوه لی ( 
کی چی په مرکب جرم کی مادی عنصر متشکل دی د متنوعو افعالو له ارتکاب خه خو واحـدی             

  .نتیجی ته درسیدو په موخه
 ؟ له هغه ایـه چـی پـه           په ساده، اعتیادی او مرکبو جرایموباندی دتصنیف بندی ثمره ه ده          

اعتیادی جرایمو کی ترهغه مهاله چی عمل د دوهم ل له پاره تکرارشوی نـه دی او پـه مرکبـو            
جرایموکی ترهغه وخته پوری چی ول اجزایی نه دی بشپ شوی تر اوسه الجرم تحقق نه دی پیـدا                

ی قانون هم پـه هغـه   نو. کی که د زمانی دتیریدو د پیل کی له تکرار او بشپتا به وروسته دی 
همدارنه هغه محکمه درسـیده ـی   . صورت کی تطبیقیی چی دتکرار یا تکمیل پرمهال نافذوی    

دجزایـی اجرااتـود    (صالحیت لری چی دا تکراریا تکمیل دهغه په حوزه کی صورت موندلی وی              
 مخکی  له هغه ایه چی د جرم دمادی عنصر له تکرار او بشپتیا خه            )  مه ماده  -26موقت قانون   

کوم جرم تحقق نه دی موندلی، هغه کسانو چی له لومنی عمل خه یی صدمه لیدلی وی یوازی په                   
هغه صورت کی کوالی شی دمرتکب پرضد جزایی شکایت اقامه کی چی هغـه لـومنی عمـل               

او پـه هغـه   . تربحث الندی اعتیادی یامرکب جرم خه پرته دبل جزایی وصف درلـودونکی وی       
لومنی عمل دهی ول قانونی جزایی وصف درلودونکی نـه وی، پـه هغـه    صورت کی چی هغه    

  .صورت کی به یوازی په مدنی محکمو کی دخساری د جبران ادعا دامکان ووی

   دزمانی د اودوالی پربنس –ت 
دجرم د تحقق د دقیق زمان او مکان اکنه د واکمنی محکمی، د تطبیـق وقـانون او دزمـانی                    

له دی کبله یی جرایم په دری لوآنی، مستمراو         . یرومهمو آثارو درلودونکی ده   دتیریدو له حیثه د     
په ینو جرایموکی دهغه دپیل دزمانی او پای ته رسیدو دزمـانی تـرمن       . متوالی باندی ویشلی دی   

د قتل او . د دی لی جرایمو دارتکاب دزمان اومکان اکنه یره ستونزمنه نه ده       . هومره وان نه شته   
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 یرجرایم له پیل وروسته په لنه فاصله کی سرته رسیی اومعموال په یروپیچلوحالتونو کی               غال په 
له دی کبله په آسانی سره ویـالی        . د دی لی جرایمو ول مادی رکن په و ساعتونو کی پییی           

  .وایی) آنی جرایم(دی جرایمو ته . شو چی د اجرایم په کوم وخت او کوم ای کی پی شوی دی
جرایمو په یوه بله له کی جرمی قصد هره شیبه تکراریـی او دزمـانی پـه اودوکـی                    خو د 

لکه د غیر قانونی توقیف جرم چی ترهغه مهاله چی جرم په بشپه توه قطع شوی نـه              . استمرارلری
نومیی په دی مواردوکی، دجرم د ارتکاب د      ) مستمرجرایم(دا جرایم   . دی جرمی حالت ادامه لری    

اکنه دآنی جرایمو په آسانتیا نه ده که چی کیدونی ده دمثال په توه دغیر قـانونی                 زمان اومکان   
توقیف دجرم مرتکب دی عمل ته دو میاشتو له پاره ادامه ورکی او یا مجنی علیـه بـیال بیلـو                   

د زمانی په اودوکی دجرم  استمرار په دی ول سره امکان لری چی قانون               . ایونو ته منتقل کی   
یداکی او په جرم پوری داوند او واکمن قانون بحث مطرح شی او یا له جرم خه د یری                تغییر پ 

زمانی د تیریدو په دلیل او د زمانی دتیریدو دشمول له پاره دهغه نه تعقیب دهغه دزمانی پیل دکـی                 
  .بحث مطرح شی

ه چی دینـو   په دی دوه لوجرایمو سربیره ینی په دی عقیده دی چی دریمه له جرایم هم شت             
لکه دهغه نجلی سره د دواده جرم چـی         . اخونو له مخی له پورتنیو دواه لو سره ورته والی لری          

له دی امله چی واده یو آنی عمل دی دا آنی جرم دی خو له دی کبله                 . قانونی عمرته نه ده رسیدلی    
 جرم سره ورته والـی  چی پایله یی ترهغه مهاله چی دا قانونی عمر ته ورسیی ادامه مومی له مستمر            

دمحاکموله پاره دجزایی اجرااتو د     . وایی) متوالی(یا) ادامه موندلی جرم  (دی لی جرایمو ته     . مومی
 می مادی دریمه فقره په مستمرو اومتوالی جرایمو کی د واکمنی محکمـی پـه                26موقت قانون د  

ط کیـی چـی     دقضیی دغور کولو واک په هغی محکمی پوری مربو        (.... اوند حکم کوی چی     
دی قانونی قاعدی هغه    ) استمراری یا متوالی جرم په هغی سیمی کی دوام موندلی او ختم شوی وی             

 یمه ماده یی 194 کال تصویب شوی دجزایی اجرااتو د قانون     1344ستونزی چی کیدالی شوای د    
 دمستمروجرمونوپه باب هغه ـای (رامن ته کی له منه وی دی نوموی مادی حکم کاوه چی    

چی پکی داستمرارحالت جاری وی او داعتیادی او متوالی جرمونو په باب هغه ـای چـی پکـی        
  ).ددغوجرمونو له چاروخه دیوی چاری ارتکاب کیی دجرم دپیید وای ل کیی

او پـه   . په بحث کی چوپ دی    ) مرورزمان( قانون جووونکی دمستمرو جرمونو دزمانی دتیریدو     
زایی اجرااتود قانون په لسمه مادی کی لس کلنه، دری کلنه او یو              کال کی تعدیل شوی دج     1353

کلنه موده په ترتیب سره دجنایت، جنحی او قباحت د جرمونو له پاره په پام کی نیول شویده، پرتـه      
خو دمحاکمولـه پـاره د جزایـی        . له دی چی د مستمرو او آنی جرمونو ترمن یی توپیرکی وی           
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مادی دریمی فقری ته په پام سره کوالی شو دارنه نتیجه واخلـو             می  26اجرااتو دموقت قانون د     
لـه  . چی قانون جووونکی ددی لی جرمونو دپیید وزمانه دهغوی دپای ته رسیدو زمانه لی ده              

دی کبله داسی بریی چی نوموی دمرورزمان مودی باید دجرم دپای ته رسیدو له تاریخ خه پـه               
ن په هکله هم دا بحث صدق کوی او که چیری د مستمرجرم له              د واکمن قانو  . پام کی ونیول شی   

پای ته رسیدو وروسته یو قانون وضعه شی او دمستمرجرم مجازات تـشدید او سـخت کـی د                   
  .پخوانی جرم په نسبت به بی اغیزی وی

  پربنس ) نتیجی(  دپایلی – پ 
ه په قتل کی دبـل چـا         دساری په تو   -اکثرا دا ول ده چی د ترپام الندی نتیجی ترالسه کول          

 دجرم دبشپتیا او پـوره کیـدو لـه     –کی دبل چا د مال ول       ) غال(دحیات سلبول او په سرقت      
دا له جرایم د ترپام الندی نتیجی له تحقق وروسته  د پوره جـرم پـه عنـوان             . شرایطو خه دی  

او مادی عملیـات  دمجازاتو ودی او که په کوم دلیل سره د تورن له ارادی خه بهر د ده اجرایی    
قطع شی، داصل عمل دجنایت یا جنحی کیدو په صورت کی، په جرم باندی د شروع یا تشبث پـه           

دی لی جرایمو ته چی بشپیاتام حالت یی د قانون جووونکی تـر پـام       . عنوان به دمجازاتوووی  
  .جرایم ویل کیی) مقید(الندی نتیجی په تحقق پوری اه لری 

ون لری چی د نتیجی تحقق یانه تحقق کوم اهمیت نه لری، بلکـی قـانون                 یوه له نورجرایم شت   
پردی بنس د مروجه پیسو دجعلکاری په جرم کی         . جووونکی خپله ارتکابیه عمل جرم لی دی      

( دی ته اه نه شته چی پیسی په دوران کی لویدلی وی، یا دزهرورکولو په جرم کی یا د واـنی                   
  .ی هرومرومر پی شیپه جرم کی نه ایی چ) تهدید

درامن ته کولو په جرم کی که داوروژنی مامورینو اور په         ) اوراچونی(همدارنه دی چی د حریق      
کله هم قانون جووونکی ینـی   ٥جرایم وایی) مطلق(دی لی جرایمو ته     . خپل وخت مکی وی   

ـ                   دای شـی د    چال چلند ونه چی په خپل نفس کی کوم خطرنه لری له دی حیثه منعه کوی چی کی
په حقیقت کی، قانون جووونکی په دی تدبیر سره په          . یروسترو خطرونو د اجراکولو سریزی شی     

. جرایم وایـی ) مانع(دی جرایمو ته . دی له کی دی چی د یرسترو جرمونو د پییدو مخه ونیسی    
ییدا پکی  مثال یی دالیسنس له درلودلو پرته مورچلول دی چی د قتل یا غیرعمدی ژوبلتیا د خطرپ               

                                                 
 می مادی هغه شخص چی بی د صالحیت لرونکو مقامونو دا جازی خه په داسی ایونو کی داور په 504دساری په توه دجزا قانون - 5

او همدارنه هغه . ت شی چی په هغی کی داور اخیستلو ، تلف کیدو او یا ضررخطر متصور وی دجزا و بللی دی لوبو او دهغی په امثالوبوخ
 .شخص چی په اریا قریه کی د ننه اوربلوونکی وسله ، باروت یا نورمنفلقه مواد استعمال کی جزا ورته اکل شوی ده 
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ده چی د نورو د ان پرضد دخطرناک موقعیت ایجـادوونکی           ٦زیاته ده یا دغیرقانونی وسلی ساتنه     
  .ده

پـه  .  دمطلق اومانع جرایمو ترمن توپیرد مجرمانه نتیجی دپییدو داحتمال دمیزان له حیثـه دی      
داجرایی (یمو مطلقو جرایمو کی د نتیجی پییدل حتمی دی او په حقیقت کی دا جرایم داصلی جرا             

دی په دی به چی زهرورکول دقتل دجرم د ترسره کولو پیـل او دمروجـه پیـسو                  ) عملیاتو پیل 
په داسی حال کی چی د وسلی رـول او لـه            . جعلکاری دجعلی پیسو درواجولو دجرم پیل دی      

خی دی او دلزوم له م) مقدماتی اعمال( الیسنس پرته مور چلول دقتل یا ضرب او ژوبلونی دجرایمو      
  .دقتل یا ضرب او ژوبلونی په جرم پای نه مومی

) محاـل (جرمونـو او نـاممکن   ) عقیم( د نتیجی معیارته په پام سره کوالی شو جرایم په ناکام         
په ناکام یا عقیم جرمونوکی فاعل دجرمی عمل دارتکـاب لـه قـصد              . جرمونو باندی هم وویشو   

هغه مهال چی مثال په یو فرد باندی په  (هارت  وروسته هغه په بشپه توه سرته رسوی خو دخپل نه م          
مثال هغه مهال چی دغال په نیت تـش         (یا په خپلومحاسباتو کی د اشتباه       ) تتی(زه کولو سره هغه     
  .په دلیل نتیجه په الس نه راوی) جیب ته الس کوی 

سـه  خوکه چیری پخپله په فاعل پوری منسوب د دی داخلی علتونوپه نه شتون کی د نتیجی ترال                
نا ممکن یا محال جرایم هغه جرایم دی چی د ناکامو جرایمو پرعکس که فاعـل             . کیدل کیدونی ؤ  

هرومره ماهرهم وی داصولوله مخی دنتیجی ترالسه کیدل غیرممکن دی، دساری په توه کله چی        
په مه جسد باندی زه وکی یا دا چی یوې ی ته دجنین دسقط له پاره داروورکی په داسـی                 

ددی ویشنی ـه پـه   . کی چی  هغه ه حامله نه وه او یوازی خیال یی کاوه چی حامله ده    حال  
جرم باندی دشروع په بحث کی متصورده که چی ایی وکوالی شو ینی دا جرایم ل ترله پـه           

  جرم باندی د شروع په عنوان مجازات کو

   دجرم د ارتکاب پرمهال د مامورینو دواک پربنس– ج 
دی بنس چی دارتکاب پرمهال دقضایی ضبط دمامورینو یا خلکو دنظر پـه وانـدی               جرایم په   

ارتکاب شی او یا داچی په په صورت ومومی هم سره بیل شوی دی، کـه ـه هـم دا لبنـدی        
کی نیغ په نیغه اغیزه نه لری او پایلی یـی اکثـراٌ             ) بحثونو(دعمومی جزا دحقوقو په ماهوی مباحثو     

                                                 
هغه شخص چی ناریه وسله ، مهمات او چاودیدونکی مواد ( ولسمه ماده حکم کوی  دناریه وسلی ، مهماتو او چاودیدونکو موادوقانون یو- 6

د دی قانون د لورمی مادی پرخالف تولید ، تورید ، صادراووساتی ، ویی پلوری او حمل یی کی ، دجزا دقانون دحکمونو مطابق مجازات 
 ).کیی
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ث او دجرم دتعقیب او ینی په رنوالی کی مصداق مومی، خو استاد انو              دجزایی اجرااتو په بح   
  .هغه زیاتره دعمومی جزا په حقوقو کی تربحث الندی نیولی دی

  : دمحاکموله پاره دجزایی اجرااتو دموقت قانون د دیارلسمی مادی له مخی 
ی  دمشهود جرم مرتکب هغه شـخص د -2جرم دارتکاب په وخت کی مشهود ل کیی   - 1(

 په هغو مواردوکی چی مرتکـب،       -3چی دجرم د ارتکاب په وخت کی په بالفعل ول ونیول شی             
دجرم له ارتکاب وروسته وتتی او بالفاصله د پولیسو، زیانمن شوی شخص او یا نورو اشخاصو له                

 ).خوا ترتعقیب الندی ونیول شی، دغه حالت هم مشهود ل کیی
خاصو حالتونوکی دشخص دنیولوواک عدلی پولیـسو تـه         دپورتنی قانون دیرشمی مادی هم په       

  :ورکی دی 
  :عدلی پولیس کولی شی په خپل واک په الندی حاالتو کی شخص ونیسی (
  .دجنایت یا جنحی دجرم دارتکاب په وخت کی چی جزایی متوسط حبس وی - 1
هغه شخص چی دجنایت دجرم په ارتکـاب قلمـداد شـوی او دغایبیـدو امکـان یـی                    - 2

 .....)متصوروی
قانون جووونکی دمشهود جرم دتعریف پرمهال له هغه خه محدود تفسیر تطبیـق کـی دی،               
دارنه چی الندی حالتونه په ینو جزایی نظامونو کی دمشهود و جرایموله لی خه ل کیی له                 

. دی تعریف خه بهرپاته شوی دی او دافغانستان په تعقیبی حقوقو کی مشهود جرم نه ل کیـی          
االت لکه هغه مهال چی مامورین سمالسی دجرم له پییدو وروسته په محل کی حاضرشی               داسی ح 

او دجرم آثارووینی یاهغه مهال چی مجنی علیه سمالسی دجرم له پییدو  وروسته یو اکلی شخص                 
هغه نسبتا پراخوواکونو ته په پاملرنی سره چی قضایی مامورین یی حتی             ٧دجرم مرتکب معرفی کی   

فوری مداخلی پرته د دی لی جرایمو په تعقیب اوکشف کی لری، د مشهود وجرایمـو     دارنوال د 
په محدود تعریف کی دقانون جووونکی تدبیر دجرم دکشف اوتعقیب په پاوکی دمنصفانه عدالت              

  .غوتنی په اوند دمظنون یاتورن له حقوقو خه دزیاتی ساتنی له پاره یو تضمین دی

                                                 
 تحقیق او د تطبیق په قانونیت یی دارنوالی د ارنی قانون لسمی  تصویب شوی دجرمونو دکشف او1358 دیادونی و ده چی مخکی د -  7

دجرمونو دکشف او تحقیق اورانونه کوالی شی چی دجرم په کنه مظنون شخص ، په هغه صورت کی چی دکای ( مادی حکم کاوه چی 
 دجرم دکولو په تر کی يایی بی له نه  په هغه حالت کی چی شخص-1: شوی جرم جزا بند وی له الندی حالتونو نه په هریوه کی ونیسی 

  - 3  په هغه حالت کی چی دزیانمن یادشاهدانو له خوا دجرم دکوونکی په حیث مستقیما معرفی شوی وی - 2له کولو وروسته لیدل شوی وی 
ورو هغو حالتونوکی چی د   په ن- 4په هغه حالت کی چی دمظنون په ان ، کالیو یا ورسره او یایی په کورکی دجرم نی نانی ولیدل شی 

مظنون شخص له خوا دجرم په کنه داللت وکی لکه دپیی له ای نه دشخص دتتیدونیت ، دهغه داوسیدلو د اصلی ای یا هویت 
 .)مجهولتیا 
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اجرااتو موقت قانون یوازی دمشهود جرم په تعریف بانـدی بـسیاینه             دمحاکمو له پاره دجزایی     
کیده  او د دی لی جرایمو دکشف اوتعقیب د رنوالی په هکله چوپ دی له هغه ایه چی دی             

 یمی مادی د دریمی فقری په صراحت سره، پخوانی قوانین یوازی ترهغه ایه چی لـه                 98قانون د   
او دمخکنیو اوندو قوانینوپه کلی الغا باندی، له هغه جملـی د            دی قانون سره توپیر ولری نقضوی       

 کی دهغه تعدیل، تصریح نه ده کی، له دی کبله داسی     1353 دجزایی اجرااتو قانون او په       1344
بریی چی د دی قانون د اجمال او سکوت په مواردوکی کوالی شو د جزایـی اجرااتـومخکینی                  

شهود وجرایمو په تعقیب اوکشف کی د مامورینو دواکونو پـه  تیرقانون د م  . قانون ته مراجعه وکو   
  .اوند نسبتاْ  مفصل احکام لری

که چیری  ( مه ماده حکم کوی 23 تعدیل شوی دجزایی اجرااتو د قانون    1353 له هغی جملی د     
ضبط مامور مکلف دی چی پخپله دپیی ـای تـه            مشهود جرم جنایت یا جنحه وی نو دقضایی       

  شی او دپیه چی دحقیقت              وال آیونو وضع اوهغه وری او ویی ساتی، داشخاصو اوانی وی ن
په موندلوکی تاثیرلری تثبیت کی او دهغو خلکو خبری چی د پیی په وخت کی حاضروو اویـا                  
دهغوخلکوخبری چی دهغوی نه دپیی دمرتکب په باب دتوضیحاتو اخیستلو تصور کیـدای شـی          

  .واوری
هغومواردوکی چی د ارنوال له مرستی نه پرته صورت مومی، اجـرا             که چیری دغه اجراات په      

  ). شویدی پولیس مجبوردی چی په لومنی ممکنه فرصت کی مربوط ارنوال ته خبرورکی
  : مه ماده هم دارنه تصریح کوی 24 دهمدی پورتنی قانون 

 په ـای    په مشهود وجرمونو کی د قضایی ضبط مامورکولی شی چی درسیدلوسره سم د پیی             (
او داهم کـوالی  . کی حاضرکسان د رپو دلیکلوترپایه پوری له دغه ایه خه دتللو نه منع کی 

شی چی د کومو خلکو نه دپیی په باب دتوضـیحاتو اخیـستل ممکـن وی هغـوی سمدالسـه       
  ). راوغوای

و نه  دجرایمو دتصنیف دبرخی له پای ته رسیدو خه مخکی باید ووایو چی دوه نوریرمهم تصنیف              
دفعل له  (دادوه تصنیفو نه عبارت دی له عمدی اوغیرعمدی جرایمواو ایجابی جرایمو            . هم شته چی  

  ). دفعل له ترک خه راوالشوی جرایم(ارتکاب خه راپورته شوی جرایم او اهمالی جرایمو خه 
  

  پای 
                                                      



 

  
  
  
  
  
  
  

  ها و مبانی یمفاهیم، ویژگ
  هاي کیفري  صالحیت

  
  1محمد علی ابراهیمی

  

  مقدمه 
همین  به. بحث صالحیت در قوانین کیفري از اعتبار و اهمیت قابل توجه برخوردار است

خاطر در قانون اساسی، قانون اجرایات جزایی و قانون تشکیالت و صالحیت محاکم 
رورت تفکیک وظایف و دلیل این امر ض. آن بحث شده است افغانستان راجع به

زیرا تقسیم کار و اجتناب از موازي کاري کمک . هاي مقامات قضایی است مسوولیت
زیرا وقتی دوسیه از . خودگیرد کند که امور قضایی سرعت و شتاب قابل توجه به می

شود، نخستین  ها یا قاضی دادگاه ارجاع می بازپرس سارندوي یا بخش اداري سارنوالی به
این پرونده رسیدگی نمایند یا  توانند به ررسی صالحیت خود است که آیا میوظیفه آنان ب

  خیر؟ 
رسیدگی هستند، کار  این نتیجه رسیدند که مجاز به دهند، اگر به با تحقیقی که انجام می

صدور قرار عدم  دالیلی منع قانونی داشتند، اقدام به خود را شروع خواهند کرد و اگر به
براي اصحاب دعوا هم . دهند  مراجع صالحی ارجاع می رونده را به نمایند و پ صالحیت می

کننده داراي وصف صالحیت  زیرا اگر آنان متوجه شوند که مقام رسیدگی. خیلی مهم است
شناخت مفهوم، . اعتراض کرده و رد دادرسی را خواستار گردند توانند اقدام به اند، مینبوده

                                                 
 شناسی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم.1
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کند که هم اصحاب دعاوي و هم مقامات  میها و مبانی صالحیت کیفري کمک  ویژگی
براي تأمین این منظور پژوهش زیر انجام . هاي خود را بهتر بشناسند قضایی حوزه مسوولیت

آوردهاي خود را در اختیار مطالعه کنندگان  گرفته و با کاوش در دکترین حقوقی، دست
  .یستم نرم افزاري کشوردهد، تا گامی باشد در جهت بازسازي س ماهنامه وزین عدالت قرار می

  هاي کیفري  مفهوم صالحیت: گفتار اول
   مفهوم لغوي )الف

در فرهنگ عمید صالح . ها براي صالحیت، معناهاي متفاوتی ذکر شده است در لغت نامه
  . 2بودن، در خور بودن و شایستگی را براي آن نوشته است

هاي الزم براي انجام دادن  ها یا توانایی در فرهنگ فارسی معاصر معناي دارا بودن شرط
کاري و شایستگی را در ذیل این کلمه درج نموده و نگاشته است که صالحیت داشتن هم 

  . 3باشد همین قیاس می به
هاي مختلف این واژه بررسی گردیده است که اینک  در فرهنگ بزرگ سخن نیز از نگاه

  : گردد موارد استعمال آن اشاره می به
گی و توانایی براي انجام دادن کاري را گویند، سزاواري و مناسب شایست:  از نظر لغت- 1

  . بودن، را هم در ردیف مفهوم لغوي آن نوشته شده است
: گویند مثال می. داشتن اختیارات قانونی براي انجام برخی امور را گفته اند:  در حقوق- 2

  .4تري قرار داردامور حقوقی و جزایی اتباع بیگانه در صالحیت محاکم دادگس رسیدگی به
لغاتی که با پسوند این کلمه معانی   در فرهنگ لغات حقوق خصوصی، ضمن اشاره به

معناي شایستگی،  به» صلح«صالحیت در لغت از ریشه : گوید کند، می مختلفی را افاده می
باید توجه داشت که هرچند صالحیت از ماده صلح . اهلیت، سزاوار بودن و حق داشتن است

الملل  حقوق بین به» صلح«. باشد  نظر محتوا و کاربرد معمولی باهم متفاوت میاست ولی از
حالت آرامش در روابط عادي با کشورهاي دیگر، «زیرا منظور از صلح . کند ارتباط پیدا می

در . باشد از دیگر ویژگی صلح این است که طرفینی می» فقدان جنگ و نظام تهدید است
  . باشد ص است و جزء خصوصیات افراد میقایم بر شخ» صالحیت«حالی که 

                                                 
 .حسن عمید، فرهنگ عمید.  2
  . صرنسرین حکمی و نسترن حکمی، فرهنگ فارسی معا.  3
  .1381چاپ اول ،  تهران،، انتشارات سخن4 فرهنگ برزگ سخن، ج ،حسن نوري،ا.  4
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 این کلمه بر اصل شایستگی  :رسیم که این نتیجه می هاي اهل لغت به اما از مجموع دیدگاه
ها و  انسان تخصص. شایستگی صفتی است که انسان ذاتا قابلیت آن را دارد. اشاره دارد

 تجربه، هدفمندي و پایداري بعد از آن که از لحاظ علم،. آورد دست می ها را تدریجا به مهارت
 شایستگی احراز مناصب قضایی را  اي برسد که اطمینان در ورزیدگی او حاصل شود، درجه به

  .گردد دارا می
کند که افراد صالح از  پایی عدالت ایجاب می چرا که اشتغال منصب قضاوت و ضرورت بر

 اگر اشخاص فاقد  .جمیع جهات باید بر کرسی رفع تخاصم و انفصال دعاوي تکیه زند
یابد و هرگز مردم  صالحیت چنین جایگاهی را اشغال نماید فساد در جامعه فزونی می

  .رسند سعادت الزم نمی به

  مفهوم اصطالحی صالحیت کیفري ) ب
احمد شاملو در فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی، صالحیت کیفري را چنین تعریف 

  : کند می
ت و شایسته بودن است و در اصطالح حقوق و آیین معناي شایستگی، اهلی در لغت به

  . 5امر یا موضوع یا دعوایی است دادرسی عبارت از شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به
  : نگارد عباس ایمانی در کتابی تحت همین نام می

معناي کلی عبارت است از اختیار و شایستگی قانونی مأمورین دولت یا افراد  صالحیت به
صالحیت «، »صالحیت قاضی«مانند .  براي انجام برخی امور در رسیدگی کیفريدیگر
که مراسم مذهبی حکم اعدام را انجام » صالحیت اشخاصی«و » صالحیت دادگاه«، »شاهد

   . 6دهند می
  : در فرهنگ لغات حقوق خصوصی آمده که صالحیت در حقوق دو مفهوم دارد

امري مشخص   شایستگی شخص در پرداختن بهمفهوم عام عبارت از حق و   صالحیت به- 1
قرابت معنایی ...  از صالحیت با اصطالحاتی از قبیل اهلیت، حق داشتن و مفهوماست که این 

مفهوم خاص عبارت از حق و تکلیفی است که قانون در حوزه خاصی   صالحیت به-2 . دارد
  . 7قضایی داده استیک رخداد مستلزم رسیدگی  ها براي رسیدگی به محاکم و دادگاه به

                                                 
  .292،  فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی،محمد حسین شاملو احمدي،.  5
  .359عباس ایمانی، فرهنگ اصطالحات حقوق کیفري، ص .  6
  .1221، ص 2 محمد علی طاهري، دانشنامه حقوق خصوصی، ج -مسعود انصاري .  7
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  : خوانیم که صالحیت در ترمنولوژي حقوق چنین می
اختیار و استحقاق اقدام در امکنه و اموري که قانون معین کرده است براي مأمور قضایی 

دولت مانند دفاتر اسناد رسمی و  یا وابستگان به) در مورد محاکم اداري(یا اداري ) قضات(
  . 8ازدواج و طالق

دادگاه  صالحیت یا شایستگی، اختیاري است که قانون به: اي دیگر آمدهو باز هم در ج
نخست براي طرح هر دعوایی در . دهد تا دعاوي معینی را حل و فصل و رسیدگی کند می

  .9دادگاه، باید صالحیت آن را در نظر گرفت
ها  هاي متفاوتی شده است که هرچند همه آن از نظر دکترین حقوقی نیز صالحیت تعریف

دکتر محمود . باشد هاي مختلف می هر حال داراي عبارت یک مفهوم اشاره دارد، اما به هب
 و صالحیت مراجع کیفري را  آخوندي در کتاب آیین دادرسی کیفري در جلدي که سازمان

  : ایشان در مقام تعریف گفته است. دهد این موضوع اختصاص می  کند بخشی را به معرفی می
موجب قانون براي مراجع  ز شایستگی و اختیاري است که بهصالحیت کیفري عبارت ا

  .10جزایی، جهت رسیدگی به امور کیفري، واگذار شده است
همین نام بحث مفصلی را پیرامون موضوع انجام داده  دکتر محمد آشوري هم در کتابی به

  : گوید وي در مقام تعریف می. است
قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی توانایی وشایستگی  توان به صالحیت کیفري را می

اي که مراجع تحقیق  بنابراین نخستین مسأله. یک دعواي کیفري تعبیر کرد رسیدگی به به
تحقیقات است و در صورتی که خود  آن بپردازند بررسی صالحیت خود جهت شروع به باید به

  .11اصدار قرار عدم صالحیت اند رسیدگی ندانند موظف به را صالح به
در آینده این محورها .  صالحیت است نکاتی اشاره دارد که محور اصلی بحث یف بهاین تعر

. باشد چون از لحاظ تعیین موضوع و مصداق خیلی مهم می. گیرد مورد بررسی قرار می
بسا موارد فراوانی در جامعه چه. شناخت مرجع صالح، نقش اساسی در سرعت رسیدگی دارد

لحاظ عدم شناخت از مراکز قابل مراجعه و ناآگاهی از  ا بهباشد، ام است که قابل پیگیري می
مند  در حالی، افراد متخلف از این فرصت بهره. ماند نهاد مسوول، آن مسایل مسکوت می

                                                 
  . 2355، ص 3جعفر لنگرودي، مبسوط در ترمنیولوژي حقوق، ج .  8
  .131محمد حسین ساکت، حق شناسی، ص .  9

 .239، ص 2محمود آخوندي، آیین دادرسی کیفري، ج .  10
 .48، ص 2محمد آشوري، آیین دادرسی کیفري، ج .  11
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همین خاطر  به. نمایند ستیزي خود را از این طریق دنبال می گردیده و اهداف زشت قانون
نا . کند زا و خطر آفرین جلوه می تنشهنجار شکنی اجتماعی ادامه یافته و چهره جامعه 

  .گردد ها استدام یافته و احساس رعب حکم فرما می امنی
  : نگارد دکتر مدنی نیز در کتاب آیین دادرسی کیفري، می

دعاوي حقوقی  صالحیت عبارت از توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به
ع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع معموال مراج. موجب قانون دارند یا کیفري به

هاي  مثال دادگاه. کنند دعاوي را پیدا می عمومی با حکم عام قانون صالحیت رسیدگی به
یعنی . جرایم خاص نظامی را عهده دارند نیروهاي مسلح با حکم خاص قانون رسیدگی به

اي عمومی با ه دادگاه. گروه جرایمی را که صالحیت در رسیدگی دارند مشخص و معین است
همه جرایم را دارند، مگر مواردي که با حکم خاص در  حکم عام قانون صالحیت رسیدگی به

  . صالحیت مراجع اختصاصی قرار گرفته است
دادگاه  صالحیت یا شایستگی، رسیدگی اختیاري است که قانون به: و باالخره گفته شده

 نخست براي طرح دعوایی در پس. دهد تا دعاوي معینی را حل و فصل و رسیدگی کند می
سخن دیگر نخست باید ببینیم براي طرح  به. دادگاه، باید صالحیت آن را در نظر گرفت

دعوایی که میزان خواسته آن سی میلیون ریال است کدام دادگاه حقوقی براي رسیدگی 
هاي که در مسایل کیفري  یا در قتل عمدي که رخ داده است از میان دادگاه. 12صالح است

  !باشد؟  قتل عمد می کند کدام صالحیتدار رسیدگی به بایح، جنحه و جنایات رسیدگی میق
ها آمده  در برخی از منابع و موسوعه. آورند تعبیر می» االختصاص « در عربی از صالحیت به

ها  کسانی دیگر از دخالت در امور آن. که صالحیت قضات، تعریف مشخص و آشکاري ندارد
  .ها دخالت نمایند توانند در موارد صالحیت آن میباشند و ن ممنوع می

هاي االحکام السلطانیه و اصول تحقیقات الجنایی، هنگامی که بحث از  در کتاب
محمد . هایی آن حکم تبیین صالحیت را دارد عمل آمده، برخی اشاره هاي قضات به صالحیت

طلبد که براي  ایی میطبیعت وقایع جن: نویسد صالحیت قاضی تحقیق، می راشد عمر راجع به
هاي کور در تحقیقات جنایی گشوده  چون گره. هاي الزم داده شود دادرس برخی صالحیت

حقایق نا  یابی بههاي الزم برخوردار نباشد، دست اگر قاضی تحقیق از صالحیت. شود می

                                                 
 .131ساکت، ص .  12
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دلیل دیگر این است که منصب قضاوت نمادي از شریعت است، و بر قاضی . شود ممکن می
  . 13ست که قدرت رفع تخاصم را داشته باشدالزم ا

در فقه اسالمی، بحث تحت عنوان صالحیت نیامده ولی هنگامی که آداب قاضی را فقیهان 
نمایند که بیانگر برخی خصوصیات و  دهند، مسایلی را در ذیل آن عنوان می شرح می
 در ابواب والیت هاي خود یعلی، در کتاب ماوردي و ابی. باشد هاي مقامات قضایی می صالحیت

  صالحیت را یاد آور قضات و تصدي منصب وزارت و انتخاب قاضی براي بالد نکاتی راجع به
در احکام السلطانیه آمده که وقتی خلیفه کسی را براي انجام قضاوت در شهري . گردند می

مفهوم این سخن آن است که . 14کند، براي وي صالحیت عام یا خاص خواهد داد منصوب می
ر حال بدون اعطاي صالحیت کار قضاوت و انجام وظایف سنگین رفع تخاصم ناممکن ه به

و اگر مقامات قضایی از لحاظ قدرت جلب، تحقیق، بازجویی شهود، استخدام . باشد می
، و اقتدار حاکمیت  عدالت اجتماعی، نظم عمومی ناتوان باشند، رسیدن به... خبره و  اهل

چه در فقه و  شود که آن ها روشن می ر بحث انواع صالحیتاما د. گردد سرابی تبدیل می به
شود،  چه که در اصول رسیدگی کیفري دنبال می منابع دکترین حقوقی عربی آمده با آن

زیرا در اصول رسیدگی کیفري منظور از صالحیت، موارد بسیار . کمی متفاوت خواهد بود
 آن که فقیهان عنایت چندانی مثل صالحیت محلی، صالحیت ذاتی و امثال. باشد  جزیی می

  . بر آن ندارند

  ها و انواع آن  توجه جدي در مورد صالحیت دادگاه) ج
تواند به  اموري که قانونا می ها عبارت است از صالحیت دادگاه نسبت به صالحیت دادگاه

این نوع صالحیت . رسیدگی نماید تواند اقدام به ها رسیدگی کند و در قلمرو مکانی که می آن 
  .گردد ها اعمال می ه دو شکل صالحیت ذاتی و صالحیت محلی در دادگا به

مراجع غیر دادگستري و صالحیت   صالحیت مراجع قضایی دادگستري نسبت به- 1
چنین صالحیت دادگاه  دادگاه تجدید نظر و دادگاه نظامی، هم هاي عالی نسبت به  دادگاه

 قانون 25ماده (اي ذاتی آنان است ه دادگاه بدوي از جمله صالحیت استیناف نسبت به
  ). اجرایات جزایی موقت براي محاکم افغانستان

                                                 
  .81محمد راشد عمر، اصول التحقیق الجنایی، ص .  13
  . 30 ص  ماوردي، الحکام السلطانیه،.  14
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و ) اداري مدنی و کیفري(صنف دادگاه  ها محدود به بیان دیگر صالحیت ذاتی دادگاه به
این نوع . باشد می) عمومی یا اختصاصی(و نوع دادگاه ) بدوي یا تجدید نظر(درجه دادگاه 

  . صالحیت مطلق است
ها  گردد و دادگاه الحیت محلی دادگاه از حیث مکان و جغرافیاي محلی تعیین می ص- 2

صالحیت محلی مطلق . نمایند فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفاي وظیفه می
 قانون اجرایات 26براساس ماده . شود طور نسبی اعمال می نبوده و در موارد مصرح قانون به

وي محکمه، محلی است که جرم در محدوده جغرافیایی جزایی موقت، شاخص صالحیت حوز
  . آن واقع شده باشد

در . نماید ها را مطرح می قوانین کیفري افغانستان در موارد زیاد بحث صالحیت دادگاه
هاي قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان، قانون جزا، قانون اجرایات جزایی  کتاب

 جزایی موقت براي محاکم افغانستان، مصوب  و قانون اجرایات1344افغانستان مصوب 
در قانون اساسی . نماید ها را جدي مطرح می  و سایر قوانین بحث صالحیت دادگاه1382

  : جدید تصریح شده که
تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا  صالحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به

احکام قانون   پیشگاه دادگاه مطابق بهعلیه در حیث مدعی یا مدعی شمول دولت به حکمی، به
  .15اقامه شود

اشاره خواهد شد حکایت  ها آنتصویب چنین موادي در قانون اساسی و سایر قوانینی که به
از اهتمام دولت مداران و اراده جدي آنان دارد تا جهت برقراري عدالت کیفري و احقاق 

مواد مصرح و تنظیم قوانین چون در ضمن تصویب . حقوق ارباب رجوع از آن استفاده شود
صالحیت محاکم نشان ترقی و تکامل جوامع بشري است که حفظ حقوق و کرامت انسانی 

ها  همین خاطر است که در حقوق تفکیک صالحیت به. طلبد که حتما مورد توجه باشد می
تخصصی شدن  توان به زیرا این عمل فواید زیادي دارد که از جمله آن می. شود مطرح می

ها  دادگاه رسیدگی دعاوي که به ها، ضرورت تقسیم کار بین مدیران، سرعت دادن به دادگاه
  .ارباب رجوع، اشاره کرد آید و احترام به می
  
  

                                                 
 .120 لوي جرگه، ماده 1382قانون اساسی جدید افغانستان موصوب .  15
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  هاي صالحیت کیفري ویژگی: گفتار دوم
   اهمیت پاسداشت نظم عمومی و آمره بودن قوانین کیفري)الف

حکومت در چهارچوب سیاست کیفري اعمال .  است نظم عمومی قوانین جزایی ناظر به
زیرا امور معاش . باشد جامعه نیز شدیداً نیازمند اعمال حاکمیت دولت می. کند توجیه پیدا می

بر همین اساس . ماند نظمی مختل گردیده و جامعه از رشد باز می و معاد مردم در اثر بی
امع بشري قابلیت کند و حاکمیت انبیاء در جو ارسال رسل و انزال کتب ضرورت پیدا می

  : فرماید قرآن کریم می. یابد پذیرش می
قنَ النَّاسِ بِالْحیب کُمضِ فَاحخَلیفَۀً فِی الْأَر لْناكعإِنَّا ج دیا داو) 38/26 :ص (  
در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق ) نماینده خود(ما تو را خلیفه و! داوودي ا

  . داورى کن
دستور خداي متعال براي این است که عدالت در بین مردم   الهی بهحکومت انبیاي

ضرورت حاکمیت عدالت از این جهت است که موجب حفظ نظام . حاکمیت پیدا کند
هدف از خلقت و آفرینش انسان هم این . نماید کمال خود نزدیک می گردد و مردم را به می

تاي حاکمیت قانون حرکت تکاملی است که زندگی قانونی را براي خود برگزیند و در راس
لذا خداوند . شود قانون و اطاعت از آن بر آورده می خود را ادامه دهد و این هدف با احترام به

  : فرماید انبیاي خود می به
لىع لْناكعج ونَ ثُملَمعالَّذینَ ال ی واءأَه ال تَتَّبِع ها ورِ فَاتَّبِعۀٍ مِنَ الْأَمشَریع ) لجاثیها :

 45/18(  
هاى کسانى که  سپس تو را بر شریعت و آیین حقّى قرار دادیم؛ از آن پیروى کن و از هوس

  . پیروي مکنآگاهى ندارند
دو فرزند خود امام حسن و امام  البالغه آمده که حضرت علی در وصیتی که به در نهج

همدیگر  بت بهحسین نگاشت، جهت تبیین ضرورت حاکمیت نظم و اصالح روابط مردم نس
  : فرمود

رسد، به ترس از  ها مى م را، و کسانى را که این وصیت به آنا نهشما را، و تمام فرزندان و خا
کنم، زیرا من از  تان سفارش مى خدا، و نظم در امور زندگى، و ایجاد صلح و آشتى در میان
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 .16 لُ مِنْ عامۀِ الصلَاةِ و الصیامصالح ذَاتِ الْبینِ أَفْضَ :فرمود  شنیدم که مى)ص(جد شما پیامبر
  .»اصالح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است«

زیرا آمره . دهند کشورها براي برآورده شدن اهداف قضایی، قوانین کیفري را آمره قرار می
گردد توافق و تبانی افراد و اصحاب دعاوي بر خالف صراحت قانون و  بودن موجب می

ها را  تواند قضات دادگاه بنابراین کسی نمی. ارزش حساب شود صمیمات مقامات قضایی بیت
تحت فشار قرار دهد یا پرونده را از تحت صالحیت آنان خارج کرده و در جاي دیگر ارجاع 

  . نماید

   ضرورت پاسداشت نظم عمومی - 1
ها و  ارچوب تکلیفنظم عمومی در چ. از نظر حقوقدانان صالحیت ناظر بر نظم عمومی است

این قوانین از آن . قوانین کیفري متکفل ایجاد نظم در جامعه است. آید وجود می ها به مکلفیت
. امنیت بیشتر پدید آورد. گردد که امور مردم را سامان بیشتر ببخشد جهت وضع می

 کند که امور اجتماعی ها کمک می طور که تقسیم کار، تعیین وظایف و ایجاد پارتشن همان
  .بهتر سرانجام پیدا کند

اگر بنا باشد تمام امور اتوماتیک وار . تقسیم کار در جامعه مکانیکی، شریان زندگی است
در چنین نظامی صالحیت محور امور قرار . انجام شود، باید از یک سیستم تبعیت نماید

. آید استخدام در می خواهد گرفت و تمام اعضاي فعال، فقط بر اساس شایستگی که دارد به
دیگري پیرامون آن دارد،  اي که مورد عالقه او است و آگاهی بهتري نسبت به هر فرد در رشته

بعداً خواهیم گفت که تا . ها یک قاعده کلی است صالحیت در دادگاه. شود کار می مشغول به
پرونده با  این حقیقت براي مقامات قضایی و اصحاب دعاوي مشخص نگردد، اصل رسیدگی به

  . شود رو می دي رو بهمشکل ج
کند که ضوابط دادگاه  نظم دادرسی ایجاب می«: هاي اندیشمندان حقوق بر اساس یافته

پیچیدگی در مقررات صالحیت باعث کندي . جرم مشخص و معین باشد صالح در رسیدگی به
  .17»کار، سرگردانی مراجعین، اقدامات موازي و مکرر و احتماال تصمیمات متضاد است

یک نکته جدي اشاره خواهد داشت و آن نکته  این مسأله به«: صاحب نظرانطبق گفتۀ 
حقوق . »خالف حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق حاکمیت است عبارت از این است که بر

                                                 
 .421 ص ،البالغۀ  نهج،امام على.  16
  .167، ص 2-1جالل الدین مدنی، آیین دادرسی کیفري، ج .  17
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اي از حقوقی  حقوق جزا، رشته. گردد ها محسوب می مظهر اقتدار دولت. ها است اقتدار دولت
ها را در مورد آن  و دولت شدیدترین ضمانت اجرا. گردد است که مظهر اقتدار دولت تلقی می

صلیب کشیدن، شالق زدن، تبعید نمودن و  مثل اعدام، حبس ابد، به. کند بینی می پیش
در حالی که در حقوق خصوصی، هیچ یک از این ضمانت اجراها وجود . مواردي از این قبیل

 اجراهاي بسیار  ، حقوق ضمانتحقوق جزا: توانیم بگوییم ها می این ویژگی باتوجه به. ندارد
در حقوق مدنی هم ضمانت اجرا داریم مثل ابطال یا فسخ یک معامله، صدور . شدید است

ضمانت . باشد ها نمی اما بیشتر از این. وضع سابق است پرداخت خسارت یا اعاده به حکم به
راها در حالی که در حقوق جزا ضمانت اج. باشد اجرا در حقوق خصوصی در همین حد می

  .18»باشد گر می شدید و سرکوب
تر عدالت قضایی وضع شده  حقوق جزا در جهت اعمال صحیح در واقع مقررات مربوط به

توانند  اي از موارد اصحاب دعوا می است و به همین دلیل و بر خالف امور حقوقی که در پاره
ایت قواعد و با توافق یکدیگر از صالحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفري عدم رع

و نادیده گرفتن این . دیگر تجویز نشده استصالحیت حتا با توافق یک مقررات راجع به
قواعد، جز در موارد استثنایی مصرح در قانون، نقض حکم یا قرار صادره از سوي مراجع تالی 

 البته باید توجه داشت که در صورت ختم یافتن .19هاي عالی را در بر دارد توسط دادگاه
 احکم در زمان مقرر در قانون و سپري شدن زمان اعتراض، حت گی و عدم اعتراض بهرسید

اگر پرونده در دادگاه غیر صالح هم رسیدگی گردیده باشد، قابل رسیدگی مجدد نیست و امر 
  .شود کامال مختومه تلقی می

   آمره بودن قوانین جزایی-2
آن توجه شود اصل آمره  هاي کیفري به موضوع دیگري که الزم است در بخش صالحیت

ها  مفهوم آمره بودن این است که توافق افراد، همدستی و سازگاري آن. بودن حقوق جزا است
قدري مهم است  این موضوع به. باشد خالف قانون اثر ندارد و درخواست آنان قابل سمع نمی بر

  : فرماید خداي متعال می. باشد که حتا از قرآن کریم هم قابل اثبات می

                                                 
  .ندهقلم نگار به. ترم دوم. تقریرات درس استاد دکتر محمد ابراهیم شمس.  18
 .49 ص  ،2محمد آشوري، آیین دادرسی کیفري، ج .  19
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ضِ ما أَنْزَلَ وعنْ بع فْتِنُوكأَنْ ی مهذَراح و مهواءأَه ال تَتَّبِع و بِما أَنْزَلَ اللَّه منَهیب کُمأَنِ اح 
نَ النَّاسِ اللَّه إِلَیک فَإِنْ تَولَّوا فَاعلَم أَنَّما یرید اللَّه أَنْ یصیبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم و إِنَّ کَثیراً مِ

  )5/49 : المایده (لَفاسِقُونَ
هاى آنان  و از هوس! ، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داورى کن] اهل کتاب[ها و در میان آن

ها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده،  و از آن! پیروى مکن
خواهد  روى گردانند، بدان که خداوند مى، )از حکم و داورى تو( ها و اگر آن! منحرف سازند

  .ند اشان مجازات کند؛ و بسیارى از مردم فاسق  اى از گناهان خاطر پاره هآنان را ب
شود که در مورد احکام وظیفه اصلی حکم بر طبق قوانین  اجماال از این آیه فهمیده می

اصل آمره بودن حقوق اصالً، . باشد هیچ وجه دخالت افراد در آن جایز نمی  شرعی است و به
در هیچ کشوري اجازه دخالت و تغییر محل اقامه دعوا . جزا داراي حیثیت جهانی است

زیرا این امر موجب سستی و کم اثر شدن و بازیچه قرار گرفتن . شود متخاصمین داده نمی به
  . شود که ثمره جز ناتوانی دولت را در پی نخواهد داشت قانون می

وانین جزایی که گفته شد توافق افراد هیچ تأثیري ندارد و قانون غیر در مقابل آمره بودن ق
موجب یک قاعده کلی در جرایم  به» صلح کیفري«قابل تغییر است، بعضی نوشته اند که در 

و .) ا.م. ق727موضوع ماده (شود  قابل گذشت که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی
شاکی یا مدعی .) م. ق756موضوع ماده (شود  حقوق خصوصی که از جرم تولید می نسبت به

آثار کیفري و مدنی جرم خصوصی توافق و  توانند با متهم یا مجرم نسبت به خصوصی می
سازش کنند هم چنین آثار کیفري ناشی از برخی جرایم عمومی ممکن است مورد صلح واقع 

ا زیادتر از آن با رضایت کمتر ی مقدار دیه کامله یا به مثال صلح کیفر قصاص قتل عمد به. شود
و یا تکلیف صلح طرفینی در جرمی که موجب از .) ا.م. ق257موضوع ماده (ولی دم و قاتل 

  .20. )ا. م.  ق462موضوع ماده (بین رفتن بویایی یک مجراي بینی شده است 
اصل آمره بودن  تبانی در این حد هیچ آسیبی به. اما این موارد را خود قانون پذیرفته است

چون همیشه در قوانین برخی امور . کاهد زند و از خصیصه تطور ناپذیري آن چیزي نمی نمی
  .کند استثنایی وجود دارد که لزوم متغیر بودن را توجیه می

  
  

                                                 
  .361عباس ایمانی، فرهنگ اصطالحات حقوق کیفري، ص .  20
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  رسیدگی لزوم بررسی صالحیت قبل از شروع به) ب
مطابق قاعده، تشخیص صالحیت هر دادگاه با خود آن . این مسأله یک موضوع اتفاقی است

یک مقام  قانونگذاران و دکترین حقوقی بر آن توافق نظر دارند که وقتی پرونده به. تاس
آن  بررسی صالحیت خود در رسیدگی به شود، اولین تکلیف او اقدام به قضایی ارجاع می

شود  رسیدگی کرد، معلوم می اگر مقام مسوول یا آمر قضایی پس از بررسی شروع به. باشد می
  . باشد صدور قرار رسیدگی نمی دیگر نیازي به. ی را داردکه وي، صالحیت رسیدگ

این نتیجه رسید که او صالحیت رسیدگی را ندارد، در این صورت حتماً اقدام  اما اگر به
از نظر . کند مقام صالحیت دار ارجاع می صدور قرار منع رسیدگی کرده و پرونده را به به

ه مراجع کیفري مکلف اند قبل از شروع یعنی کلی. حقوقی این یک تکلیف عام و کلی است
عبارت دیگر، خود مرجع  به. دقت صالحیت خود را بررسی کنند تحقیق و رسیدگی، به  به

) سارنوال، شاکی و متهم= دادستان (رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا 
ر عدم صالحیت اصدار قرا صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند و در صورت لزوم به

طریق اولی آنگاه که صالحیت از سوي یکی از اصحاب دعوا مورد تردید قرار  مبادرت ورزد؛ به
  .21گیرد، مسأله احراز صالحیت باید با دقت بیشتري مورد توجه قرار گیرد

این  به. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صالحیت ندارد فاقد ارزش است: از نظر حقوقدانان
امري رسیدگی کند اقدام لغوي انجام  جعی که خارج از حدود صالحیت خود بهمعنا که هر مر 

هاي  گاهی مقنن روي مالحظاتی مثل جلوگیري از اتالف وقت و دوباره کاري. داده است
بیهوده، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صالحیت را باطل ندانسته و مرجع صالح رسیدگی را 

  . 22ذیرد یا مردود اعالم کرده اقدام مجدد نمایدمخیر کرده است که آن اقدامات را بپ
اما اگر این احتمال وجود داشته باشد که تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار و عالیم جرم 

کننده غیر صالح  دهد که مرجع رسیدگی مقنن اجازه می گردد یا بیم فرار متهم برود،  می
پرونده امر را به مرجع صالح اقداماتی را جنبه فوري و فوتی دارند انجام دهد و سپس 

اي را رسمیت داده و  کار منشاي قانونی دارد و قانونگذار چنین اجازه چون این راه. 23بفرستد
  . مجوز آن را صادر کرده است

                                                 
 .50، ص 2محمد آشوري، آیین دادرسی کیفري، ج .  21
 . 242، ص 2آخوندي، آیین دادرسی کیفري، ج .  22
  .همان.  23
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  نکته قابل توجه
هرگاه در یک پرونده جرایمی متعددي مطرح شده باشد و همه آن در یک کیفر خواست از 

کند که  م دادگاه شود، ضرورت رعایت حقوق متهم ایجاب میتقدی) سارنوال(سوي دادستان 
قاضی از این لحاظ نیز بررسی کند و اگر الزم بود براي هریک از جرایم کیفر خواست 

مخدر  اتهام قاچاق مواد مثال شخصی که به. کند جداگانه صادر گردد، اقدام الزم را مبذول می
اد مزبور ندارد دستگیر شود و سارنوال باري که هیچ ربطی با قاچاق مو و درگیري خشونت

هر دو جرم رسیدگی نماید، چون این  طی یک دادخواست از محضر دادگاه بخواهد که به
اصول : گوید موضوع از نظر حقوقی باعث از بین رفتن حقوق متهم است، حقوقدانان می

ن اتهامات هاي او در برابر هر یک از ای ویژه حقوق متهم و مسوولیت رسیدگی عادالنه به
زیرا . 24کرد که هر کدام در کیفرخواستی جداگانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد ایجاب می

  . عمل آورد تفکیک جرایم مندرج در کیفرخواست را به قاضی این صالحیت را دارد که اقدام به
البته تمام این دقت . باشد ها بسیار وسیع می رساند که صالحیت دادگاه این موضوع می

ها و صدور احکام قضایی مسیر اصولی  ها براي این است که سیر دادگاه انگاري ها و ژرف یبین
ترین هدف از اقامه دعاوي کیفري این است که اقدامات  چون اصلی. عادالنه را در پیش گیرد

ها آثار مثبت و قابل ستایش را بر روي شاکی و متهم و کلیت جامعه داشته  قضات دادگاه
حداقل برسد و جامعه احساس  ارتکاب جرم به. دستگاه قضایی حساب ببرندمردم از . باشد

زیرا در اقتدار قانون و حاکمیت نظم همه منتفع بوده و در آرامش زندگی . امنیت نمایند
  .نماید می

  نامحدود بودن زمان ایراد عدم صالحیت) ج
حل رسیدگی مرحله بدوي رسیدگی ندارد و در تمام مرا ایراد عدم صالحیت اختصاص به

و دادگاه عالی ) در دعاوي حقوقی(خواهی، استیناف و فرجام خواهی  اعم از بدوي، تجدید نظر
کننده یا اصحاب دعوا در هر  این معنا که مقام رسیدگی به. ستره محکمه قابل اعالم است

درخواست توقف دادرسی اقدام  توانند نسبت به اي که متوجه عدم صالحیت گردند می مرحله
البته قبال هم گفته شد که این امر تا زمانی است که پرونده مختومه نشده و زمان . ندنمای

چه این که اگر پرونده جریان طبیعی خود را . رأي صادره پایان نیافته باشد اعتراض قانونی به

                                                 
 .99جعفر بوشهري، حقوق جزا، دعاوي جزایی، ص .  24
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رأي قاضی هم خاتمه یافته باشد و  طی کرده باشد و بعد از انقضاي مدت قانونی اعتراض به
  . باشد از هر جانبی که ایراد عدم صالحیت شود غیر مسموع میبعد از آن 

اي از مراحل دادرسی کیفري مسموع است، ولی  هرچند ایراد عدم صالحیت در هر مرحله
در بعضی از قوانین آیین دادرسی کیفري کشورهاي متمدن جهان، دیوان جنایی از این 

دادرسی ممنوع   از شروع بهقاعده مستثنا شده است و از صدور قرار عدم صالحیت، پس
امري صالح تشخیص بدین توضیح که دیوان جنایی اگر خود را براي رسیدگی به. باشد می

دادرسی  ندهد باید قرار عدم صالحیت خود را در جلسه مقدماتی صادر کند و پس از شروع به
  .25باید رأي خود را در هر حال در ماهیت قضیه صادر نکند

قوق فلسفه، اتخاذ روش مذکور این است که دیوان جنایی تصریح صاحب نظران ح به
ترین نوع جرایم را دارد مهم ترین مرجع قضایی است که حق رسیدگی ماهوي نسبت به عالی

و در سازمان آن سیستم تعدد قاضی حکم فرما است و جلسات آن گاهی با حضور هیات 
آید و باید صالحیت وسیع   میشمار هر صورت دادگاه مطمینی به یابد و به منصفه تشکیل می

تعداد بیشتري از جرایم رسیدگی کند و از هزینه  اي داشته باشد تا بتواند به و گسترده
  .26عمل آورد سنگین و اتالف وقت جلوگیري به

باشد، این است که هیچ  نکته قابل توجهی که مکمل نامحدود بودن ایراد عدم صالحیت می
رسیدگی  حق ندارند که نسبت به) عدم صالحیت رسیدگی (این بهانه یک از مقامات قضایی به

اي از  یعنی با این که مرجع کیفري در هر مرحله. شود، تساهل نمایند شکایتی که مطرح می
تواند از  مراحل رسیدگی که باشد، وقتی متوجه شود که صالحیت رسیدگی را ندارد، می

 بتواند از اموري که در صالحیت او شود که رسیدگی خوداري نماید، اما این اجازه موجب نمی
در حقیقت اگر بعدا . رسیدگی آن خود را غیر صالح اعالم کند است دست بردارد و نسبت به

گیرد و اقدامات قضایی الزم  معلوم شود که او صالح بوده، حتماً برخورد انتظامی صورت می
در قانون اجراآت .  کرده استزیرا قانونگذار موارد امتناع قاضی را حساب. آید عمل می انجام به

  : گوید جزایی موقت براي محاکم افغانستان می
  : قضیه رسیدگی نماید تواند تحت شرایط ذیل به  قاضی نمی- 1
 در صورتی که جرم ارتکاب شده عیله قاضی و یا خویشاوندان وي صورت گرفته -1- 1

  .باشد
                                                 

 . قانون آیین دادرسی کیفري قرانسه351 ماده 1 بند.  25
 .241، ص 2آخوندي، آیین دادرسی کیفري، ج .  26
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خبره در   شاهد و یا اهلصفت مأمور ضبط قضایی، سارنوال،  در صورتی که قاضی به-2- 1
  .آن قضیه دخالت کرده باشد

  . 27صفت وکیل مدافع شخص متهم ایفاي وظیفه نموده باشد  در صورتی که قاضی به-3- 1

  هاي کیفري ثمره ویژگی صالحیت) د
قرار ذیل  توان گرفت به هاي صالحیت کیفري می ها یا نتایجی را که از ویژگی ترین ثمره مهم
  : است
کند افراد ذینفع در  امور کیفري را قانون تعیین می ح براي رسیدگی به مراجع صال- 1

اداري حق  هاي کیفري، مقامات قضایی، مسووالن وزارت عدلیه و افراد بلند مرتبه دارسی
امور کیفري مرجعی، غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است تعیین  ندارد براي رسیدگی به

  . نمایند
ول یا قاضی است که وعهده خود مقام مس یا عدم آن به تشخیص صالحیت رسیدگی - 2

آن رسیدگی کند،  تواند به این نتیجه رسید که می پس اگر به. او ارجاع گردیده است  پرونده به
حتما کار خود را دنبال خواهد کرد و اگر بفهمد که حق دخالت ندارد، حتما قرار عدم 

ظر برخورد انتظامی باشد، چون مسأله از در غیر این صورت باید منت. کند صالحیت صادر می
  . شود موارد تخلفات انتظامی قضات حساب می

فقط زمانی که پروند تکمیل شود، .  ایراد عدم صالحیت تا ختم کامل پرونده امکان دارد- 3
شکایت  حکم صادر گردد، ایرادي هم گرفته نشود و زمان قانونی اعتراض منقضی گردد، به

اي که متوجه عدم  پس هرگاه مرجع کیفري در هر مرحله. شود ه نمیایراد عدم صالحیت توج
  . باشد صدور قرار منع رسیدگی می صالحیت خود گردد، ملزم به

 مرجع کیفري ابتدا باید در باره صالحیت خود تصمیم بگیرد، اگر خود را براي رسیدگی - 4
ی بر قبول و داشتن کند و شروع به رسیدگی دلیل ضمن صالح تشخیص داد اقدام الزم را می

بنابراین ضرورتی بر صدور قرار قبولی صالحیت رسیدگی . شمار می رود صالحیت به
  . باشد نمی
 اما در صورتی که وي متوجه عدم صالحیت خود گردید باید قرار عدم صالحیت صادر - 5

   .28رسیدگی ارجاع دهد مرجع صالح به کند و پرونده را به

                                                 
  . 11قانون اجرائات جزایی موقت براي محاکم افغانستان، ماده .  27
  .241، ص 2 ج  محمود آخوندي، آیین دادرسی کیفري،.  28
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   کیفريهاي  مبانی صالحیت :گفتار سوم
  ها و کاربرد آن  مفهوم مبانی ویژگی) الف

   تعریف مبانی- 1
تبیین مبانی صالحیت کیفري الزم است که توضیحی پیرامون مبانی و  قبل از شروع به

آید،  میان می هنگامی که در حقوق از مبانی سخن به. کاربرد آن در حقوق کیفري داده شود
چون بیان مبانی نقش بسیار کلیدي . دهند م میآن انجا هاي مفصلی راجع به حقوقدانان بحث

هاي علمی بحث حقوق منطقی نباشد رو بناي آن   اگر زیرساخت. در اصل اهداف حقوقی دارد
  . باشد اما جایگاه این بحث، فلسفه و مقدمه علم حقوق می. چیز غیر قابل ارزشی خواهد بود

که نظام حقوقی مبتنی » اي کلی ه اصل یا قاعد«مبنا در اصطالح حقوقدانان عبارت است از 
اگر پرسیده شود که این . 29بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع گردد

اصول یا قواعد کلی که حقوق بر آن مبتنی است از کجا پدید آمده است؟ پاسخ آن این است 
 مجموعه قواعد این معنا که تبعیت از به. 30»آورحقوق یعنی مجموعه قواعد الزام«که اصوال 

یعنی اصل ضرورت اطاعت . اعتنا باشد آن بی اجباري است و هیچ کسی حق ندارد نسبت به
آن را جوامع بشري روي مالحظاتی که دارند پذیرفته اند ولی در دالیل آن که طبیعی است 

همین لحاظ مکاتب گوناگون  به. شدت اختالف است یا قراردادي یا ریشه مذهبی دارد به
  .ید آمده استحقوقی پد

در باره مبنا و هدف حقوق اختالف بسیار است و «هاي حقوقدانان  در واقع بر اساس یافته
. شاید بتوان گفت در هیچ یک از مسایل اجتماعی این همه بحث و نزاع برنخاسته است

کند از دیر باز  و گو در باره مبانی که حقوق بر آن استوار است و هدفی که دنبال می گفت
دلیل این مسأله یافتن پاسخ این پرسش است که چرا . 31»ده است و هنوز ادامه داردآغاز ش

  !راند؟ ها بر بخش بزرگ دیگر حکم می تعداد معدود انسان
شود، مقصود   در فلسفۀ حقوق، هنگامی که از مبانی حقوق سخن گفته می :عبارت دیگر به

بر پایه همین هدف اصلی، . دشو یافتن سرچشمه و بنیان الزامی است که بر ما تحمیل می
شود این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروي  نخستین پرسشی که مطرح می

                                                 
  .169پژوهشکده حوزن و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسالمی، ص .  29
 .156الملل، ص  عبدالحکیم سلیمی، نقش اسالم در توسعه حقوق بین.  30
 . 21ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه حقوق عمومی، ص .  31
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اجراي احکام آن وادار  اي ما را به گیرد و چه جاذبه آور حقوق از کجا سرچشمه می الزام
   32!کند؟ می

کند بر این  د مییک نظریه تأکی. هاي مختلفی وجود دارد در مورد مبناي الزام هم دیدگاه
علت اصلی : گوید دیدگاه دیگر می. است» عدالت«خاطر  که الزام حقوق و اطاعت از آن به

براساس همین مبناها است که تفصیل حقوق کیفري گوناگونی . باشد قدرت حاکمیت می
  . کند خود را پیشنهاد می خاصی یافته و راهبردهاي مخصوص به

ها از حقوق و قوانین  علل اطاعت انسان اجع بههاي دیگري هم ر در فلسفه حقوق بحث
طور  توان به دلیل بعد آن از بحث صالحیت کیفري، نمی جاري حاکم در اجتماع است که به

تأسیسات حقوقی فقط در صورتی : توان گذشت که مفصل طرح کرد؛ اما از این حقیقت نمی
 دیگر حقوق موضوعه عبارت به. قابل توجیه است که از وجدان ما سرچشمه گرفته باشند

از . 33کنند  صورت اجتماعی زندگی می هایی است که به دقیقاً محصول فکر و ارادة انسان
عدالت  نداي وجدان تنها وجود حقوق موضوعه عرفی یا شدت ضرورت به دیدگاه الزام پاسخ به

وجود العاده قوي  باشد، بلکه در وجود انسان یک نیروي فوق قانون نمی مبناي سر سپردگی به
  سازد دارد که اطاعت از قانون را موجه می

ممکن است در . البته تفکیک، تقدیم و تأخیر دالیل ارایه شده کار چندان آسانی نیست
خاطر فقدان ثمره الزم  هاي تفصیلی بتوان اشکار دور و تسلسل را بر آن وارد کرد، اما به بحث

  : توان اذعان کرد که خیلی جاي مکث ندارد لذا می
چه را وجدن  باشد، ولی براي که آن» وجدان بشري« چه اساس شناخت حقوق شاید اگر

قدرت . وجود آمد شناسد ضامن اجرایی داشته باشد قدرت حاکم به عنوان حقوق می بشر به
نمایندگی  گوییم عبارت بود از قدرتی که به آن دولت می حاکم که امروز ما در معناي خاص به

زیستند و وجوه  مرکب از مردمی که در قلمرو معینی میاز جامعه یعنی یک مجموعه 
  . 34کرد دیگر داشتند، حکومت میمشترکی با یک

  
  

                                                 
  .7ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، ص .  32
  . 218جواد واحدي، فلسفه حقوق، ص .  33
  .8ارسالن ثابت سعیدي، کلیات حقوق، ص .   34
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  هاي مبانی و قواعد حقوق کیفري  ویژگی-2
  هاي مبانی ویژگی: یکم

بنابراین، . خصوصیات آن نیز توضیح داده شود بعد از شناخت مبانی، الزم است که راجع به
هایی است که   که در توسعه و توجیه حقوق دارد، داراي ویژگیلحاظ نقش اساسی مبانی به

در حقوق کیفري که ماهیت اجرایی دارد، تکیه . آن اشاره گردیده است در دکترین حقوقی به
حدي است که در فقدان آن شاید نتوان  اهمیت این موضوع به. باشد روي قواعد فراوان می

  . ها را جایز دانست برخی مجازات
هاي مبانی حقوق عبارت از  ترین ویژگی در مقام احصاء و حصر معتقدند که مهمحقوقدانان
  : نمایندآنان در آثار حقوقی خود چنین اظهار نظر می. باشد موارد زیر می

 مبانی حقوق همیشه از کلیت وسیعی برخوردار است و لذا عمال تعداد مبانی در هر - 1
  . نظام حقوقی محدود است

ها  ظر حقوقدانان وضع شدنی نیست و لذا اطالق قانون و یا قاعده بر آن این مبانی از ن- 2
  . صحیح نیست

. گشایی دارد در موارد ابهام یا سکوت قانون، این مبانی براي حقوقدان و قاضی جنبه راه- 3
  .ها وضع نموده است  این مبانی و بر اساس آن زیرا قانونگذار قوانین و مقررات را با توجه به

این معنا که حقوق   الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی همین مبانی است، به منشاي- 4
  .35نماید تا حدود زیادي مشروعیت و الزامی بودن خود را از این مبانی کسب می

گشایی و ریشه اصلی الزام با روشن شدن مبانی که از خصیصه محدود بودن، کلی بودن، راه
.  که ویژگی قواعد حقوقی هم مورد اشاره قرار گیردباشد قواعد اجتماعی است، شایسته می

  بارها ها یا جوي  زیرا مبانی حکم مشروعیت قواعد را دارد و هر یک از خصوصیات قواعد شریعۀ
توانند  لذا حقوقدانان هیچ وقت نمی. کند مبانی هستند که در اجتماعی بشري جریان پیدا می

هاي اصلی که فوقا گذشت،  سر شاخه ن با توجه بهبنابرای. اعتنا باشند معرفی آن بی نسبت به
  : کنند هاي قواعد حقوقی را چنین معرفی می ویژگی

  
  
  

                                                 
  .170ه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسالمی، ص پژوهشکده حوز.  35
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  اوصاف قواعد حقوق کیفري : دوم
   الزامی بودن قواعد حقوق کیفري- 1

چون الزامی . اوصاف و اهداف قواعد کیفري خارج از خصوصیات مجازات عمومی نیست
در امور کیفري . ها است ر بر روابط و زندگی اجتماعی انسانبودن در همه قواعد و قوانین ناظ

براي این که حقوق جزا بتواند به هدف نهایی خود برسد و نظم عمومی را در جامعه حاکم 
طور گسترده وارد زندگی انسان نماید باید رعایت قواعد آن الزامی و  سازد و عدالت را به

صرفا اعالم وقایع یا اخبار از حقایق نیست، بلکه از این رو وظیفه حقوق کیفري . آمرانه باشد
اي از کارها  باید قواعد آن مردم را از ارتکاب بعض از امور منشعب کند و یا به انجام پاره

ناگزیر سازد، تا اشخاص در هر مقامی که باشند نتوانند اراده خود را بر قانون و افراد جامعه 
  .تحمیل نمایند

هاي آن در  ست و پایه طور کلی زایی گرفته شود، حاکمیت بهاگر این ویژگی از قواعد ج
مردم در امور معاش خود دچار اختالل گردیده و نابسامانی مطلق حکم . ریزد جامعه فرو می

اهمیت نظم اجتماعی و ضرورت حرکت در جهت عمومی کردن عدالت . فرما خواهد شد
گذشته از . الح عمومی را توجیه نمایدمص اي مهم است که بتواند تعذیب مهاجمان به ه انداز به

هاي  کند خود عرف عام نیز مقتضی محدودیت مقرراتی که شریعت براي جامعه وضع می
دنبال دارد، آسایش جامعه را توسعه  چون قانون رفاه اجتماعی را به. بازدارنده هستند

  .آورد ارمغان می بخشد و آرامش را براي آنان به می
قواعد حقوق جزاي عمومی، یعنی محترم شمردن و الزم دانستن و بنابراین الزامی بودن 

رعایت حکم قانون مبنی بر وجوب یا حرمت اعمال مجرمانه، یک اصلی کلی است که از 
قدرت دولت و هیأت حاکمه ناشی شده و در جهت حفظ مصالح و منافع فردي و اجتماعی 

زندگی و  ب جرایمی که بهشود که توافق اشخاص براي ارتکا این خصیصه موجب می. است
زند ارزش و اعتبار قانونی نداشته  سالمت و تمامیت جسمی و جسمانی افراد صدمه می

  . 36باشد

   ضمانت اجرا داشتن قواعد حقوق کیفري-2
ضمانت اجرا . باشد خصیصه دیگر حقوق جزاي عمومی این است که داراي ضمانت اجرا می

اصال اعتمادي عمومی بر قانون . تحکام پیدا کندهاي قانون در جامعه اس شود پایه باعث می
                                                 

  .14، ص 1محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج .  36
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اي که افراد فرا قانونی عمل نماید، غیر خواري و  در جامعه. باشد اجرا شدن آن می منوط به
  . گردد خفت چیزي دیگري عاید آن اجتماع نمی

هاي حقوق جزا در جامعه، ضروري است که قواعد و مقررات آن  بنابراین براي تأمین هدف
  : این علت که اگر به. ا داشته باشدضمانت اجر

حقوق و   به مجرم در رعایت قوانین کیفري مجبور نباشد یا اگر در برابر تعدي و تجاوزي که
کند از طرف جامعه مجازات یا تنبیهی بر او تحمیل نشود، ادعاي  هاي دیگران میآزادي

تجربه ثابت   امروزه به.استقرار نظم و اجراي عدالت در جامعه معنا و مفهومی نخواهد داشت
شده است که آنچه مفهوم اعتباري حق و آزادي را از قوه به در آورده و به طور ملموس در 

دهد، اجراي صحیح و سریع و بدون تبعیض قوانین و  اختیار صاحب حق یا آزادي قرار می
  .37قواعد حقوق کیفري است

  : نگارد یکی دیگر از صاحب نظران می
شود که وجدان عمومی  قاعده حقوقی تبدیل می ی در صورتی بهعادات و رسوم اجتماع

تضمین آن را از نظر اجتماعی مشروع بداند هرچند این ضمانت اجرا در خارج نیز محقق 
حقوق اساسی ضمانت اجراي مستقیمی ندارد، اما   مثال با این که قواعد مربوط به نشده باشد؛

  .38ز تجاوز باشد در شمار قواعد حقوقی استچون توده ملت عقیده دارند که بایستی مصون ا
هاي مختلفی ممکن است  از نظر دکترین حقوقی، براي ضمانت اجراي حقوق کیفري روش

شود این است که حاکمیت سعی  ولی آنچه معموال در جامعه مالحظه می. پیشنهاد گردد
هواي کند با مجازات کردن مرتکبان زهره چشمی از سایر افراد جامعه بگیرد تا  می

کوشد قوه قضاییه را تقویت نماید تا عالوه بر تحمیل  یا می. ستیزي را در سر نپروراند قانون
گستره . رد عین مالی که سرقت کرده، نماید ها را مجبور به مجازات سخت بر محکومان، آن

نمایند و سعی دارند از طریق معامله  قانون را توسعه داده حتا کسانی را که شرخیري می
آیند و با آنان برخورد جدي  اي مفت برسند، هم تحت پوشش در سرمایه  مسروقه بهاموال

  .هاي در جامعه پا نگیرد نماید تا چنین مشغله
شناختی که از مرزهاي  نمایند و با توجه به ها سیاست کیفري خاصی اتخاذ می یا دولت

تا این که نواحی دهد  حاکمیت خود دارد، دامنه این سیاست را تا اقصاي نقاط گسترش می
هاي مرکز  کشور همان احساسی را از قانون و اقتدار دستگاه قضایی داشته باشند که محدوده

                                                 
  .15، ص 1محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج .  37
 .371ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص .  38
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کند و از  ها براي این است که وقتی قانونی در جامعه رسمیت پیدا می تمام این تالش. دارند
د تا براي ارزشی نباشد که بازي چه قرار بگیر گردد، ورق بی طریق جراید رسمی ابالغ عام می

هر حال با ضمانت اجرا  قانون به. آویز تجاوزگري باشد بخشی از مردم بال و براي تعدادي دست
  .گردد محترم دانسته شده و ارزش یابی می

   دایمی، عام و کلی بودن قواعد کیفري-3
 بستر   که در  هر نظامی. کنند طور موقت و براي مسایل جزیی وضع نمی قواعد کیفري را به

العمر باقی بوده و ادامه باشد که مادام گردد، بر این باور می صه جغرافیایی تأسیس میو عر
ها در  هرچند حکومت. شود که خود را موقت فرض کند  در دنیا پیدا نمی هیچ نظامی. یابد می

البته برخی قواعدي که ماهیت شکلی . گردد نماید، اصل نظام دیگرگون نمی آن تغییر می
شود و در صورت لزوم قابل تمدید است ولی قوانین  اجرا گذاشته می مایشی بهطور آز دارد به

. البته تجدید نظر در مواد آن هم یک امر معمول و معقول است. ماهوي معموال دایمی است
کشورها براي این که نواقص خود را تدریجا بر طرف سازند، برخی مواد قانون را تجدید نظر 

  :عبارت دیگر به. نمایند چنان حفظ می و دوام آن را همنمایند، ولی ماهیت کلی  می
مقصود از دایمی بودن قواعد کیفري این است که مفاد حکم یا قواعد کیفري با یکبار 

. زمان خاصی نیست و اجراي آن مقید به. دهد استفاده یا اجرا مشروعیت خود را از دست نمی
بین خواهد رفت که با وضع قواعد مشروعیت دایمی بودن قواعد حقوق جزا تنها وقتی از 

  .39پس قواعد کیفري تا وقتی نسخ نشده باشد اقتضاي دوام دارد. کیفري الحق نسخ شود
  : نگارد  خود می3قانونگذار قانون مجازات اسالمی در ماده 

اعم از (قوانین جزایی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوري اسالمی ایران 
  .40گردد مرتکب جرم شوند، اعمال می) هواییزمینی، دریایی و 

چون این ماده عالوه بر تعیین صالحیت درون . در آینده روي این ماده بحث خواهیم کرد
یا قانون جزاي افغانستان در فصل دوم، بحث . رساند مرزي قوانین، مفهوم مداومت را می

  : کند که مقرر میتطبیق قانون از حیث مکان و اشخاص : ساحه تطبیق قانون، قسمت اول

                                                 
 .18، ص 1محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج .  39
  .3ده قانون مجازات اسالمی، ما.  40
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ـ احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوري اسالمی افغانستان مرتکب 1
ساحه دولت جمهوري اسالمی افغانستان شامل هر مکانی است .  تطبیق می گردد،جرم شوند

 .که تحت سلطه آن واقع باشد
 باشد یا در خارج آن از که در داخل افغانستانهاي افغانی اعم از این و کشتیها هـ طیار2

الدول عمومی تابع  که طبق قواعد حقوق بینشود مگر اینجمله ساحه افغانستان محسوب می
 .41دولت اجنبی باشد

 را اعالم ایعنی قانونگذار در این ماده کوشیده هم صالحیت درون مرزي بودن قانون جز
و هم افرادي را ) ن استسرزمین افغانستا(نماید، هم محدوده حاکمیت آن را مشخص نماید 

یاد آوري است  در ضمن الزم به. شود را معرفی سازد ها تحمیل می که حکم این قانون بر آن
. که ظاهر مقصود اشخاص در این ماده افراد داراي تابعیت جمهوري اسالمی افغانستان باشد

  :  گفتهجا که آن. دلیل این که اتباع خارجی را در ماده دیگر یاد آور گردیده است به
که تابعیت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به اشخاصی

که در قانون طور دیگري  مگر این،   گردندمقصد این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب می
  .42به آن تصریح یافته باشد

شود که احکام  یافت نمیاما منظور از کلی بودن قواعد آن است که هیچ نظامی در دنیا 
جزیی و براي افراد معین وضع نماید این کار مشقت فراوان براي قانونگذار و مجریان آن 

کند احکام  همین لحاظ قانونگذار سعی می به. باشد خواهد داشت و اصوال امر ناممکنی می
شود، هم از  یدر این کار هم منافع عام بر آورده م. بسیار کلی، عام و محدودي را تدوین نماید

گردد و هم از سردرگمی اصحاب دعاوي و کارمندان دستگاه قضایی  قت جلوگیري می اتالف و
  :توان گفت بنابراین می. آید عمل می ممانعت به

فرد  وصف کلی بودن قواعد حقوق جزا عبارت است از این که حکم قانون محدود و مقید به
شوند در صورتی که واجد  مرتکب جرم مییا اشخاص معین نباشد بلکه همه افرادي را که 

  .43آن قاعده باشند شامل شود شرایط مربوط به
  

                                                 
  .14قانون جزاي افغانستان، ماده .  41
  . 11همان، ماده .  42
  .17، ص 1محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج . .  43



 
  
 

 

 159  
 

گی
ویژ

م، 
اهی

مف
ت

الحی
 ص

نی
مبا

ا و 
ه

ري
کیف

ي 
ها

 

  وق کیفريق درون مرزي بودن قواعد ح-4
قول  به. شود که قانون جزا ویژگی درون مرزي دارد ها مطرح می در بحث انواع صالحیت

ی کردن قوانین کند ولی با اجرای هیچ کشوري براي کشور دیگر قانون وضع نمی: حقوقدانان 
هاي مفصلی  صالحیت درون مرزي بحث. توانند امنیت دیگران را هم تأمین نمایند داخلی می

  : خواهم بگویم که جا می اما در این. گیرد دارد که در جاي خود مورد اشاره مفصل قرار می
مقصود از درون مرزي بودن قوانین کیفري این است که قواعد و مقررات کیفري نسبت 

یه مرتکبان جرم، اعم از خودي و بیگانه، در محدوده مرزهاي سیاسی هر کشور، قابل کل به
مرزهاي هر کشور نشانه  در حقیقت محدود بودن اجراي قوانین کیفري به. اعمال و اجرا است

قدرت و اختیار و دخالت قواي حاکم در آن کشور است که عمال مانع اجراي قوانین و 
  .44شدمقررات کیفري خارجی خواهد 

حاکمیت . کوشند با وضع قوانین داخلی اقتدار خود را حفظ نمایند اصال کشورها می
حضور بیگانگان را . استقالل خود دست یابند به. انحصاري خود را براي جهانیان اعالم کنند

ها این امکان را  این قوانین براي نظام. در کشور خود نظارت کرده و مواظب رفتار آنان باشند
هاي مقتدر  اعتماد نظام. تر انجام دهد المللی خود را راحت سازد که تعهدات بین فراهم می

. المللی را جلب کند، عزت ملی خود را افزایش دهد، هویت ملی خود را بهبود بخشد بین
گذاري را در کشور خود مهیا گرداند تا این  هاي اقتصادي و سرمایه هاي فعالیت زمینه

  . ی را سرعت بخشدمجموعه با تبانی هم رشد مل
اصل سرزمینی   مرزهاي داخلی به حقوقدانان کیفري از محدودیت اجراي قوانین کیفري به

این ویژگی، یکی از اوصاف بسیار مهم مقررات . نمایند بودن قواعد حقوق جزا تعبیر می
توانند از آن چشم  ها نمی هیچ وجه دولت این ویژگی آن قدر مهم است که به. باشد کیفري می

دست آوردن  ها در سطوح مختلف داخلی و خارجی براي به خیلی از جنگ. پوشی نمایند
وضع  براي این که اوصاف فوق تأمین شود کشورها اقدام به. گیرد  همین خصیصه صورت می

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نام  نمایند که در حقوق از آن به قوانین بسیار قوي می
اي را براي  هاي بسیار گسترده ي افغانستان در این قسمت صالحیتقانون جزا. شود برده می

هیچ  حداقل برساند و به دهد تا امکان مخدوش شدن استقالل کشور را به دستگاه قضایی می
  .مخاطره افتد المللی او به شود که امنیت داخلی و بین وجه راضی نمی

                                                 
 .19همان، ص .  44
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   اجتماعی بودن قواعد حقوق کیفري-5
البته . تواند خاص و فردي وضع شود طور کلی نمی  قواعد حقوق بهقبال هم اشاره رفت که

. هاي اجتماعی محدود نتوان قانون وضع کرد آن معنا نیست که براي گروه این مطلب به
ها و اصناف قانون خاص دارند که براساس آن محاکمه   امروزه در کشورها برخی دسته

... دادگاه انتظامی نیروهاي مسلح است و . ستمثال در ایران دادگاه ویژه روحانیت ا. گردند می
آن معنا نیست که براي افراد جامعه هم  ولی این به. آیین نامه دادرسی و اجرایی خاص دارند

لذا همه حقوقدانان متفق اند که قانون باید کلی و جمعی . بتوانیم قانون خاص وضع کنیم
صوصیت اجتماعی بود برخوردار و از خ. سان پوشش دهد باشد و تمام افراد جامعه را یک

  .45باشد می

  هاي کیفري  مبانی صالحیت)ب
توانیم مبانی  ها و اهداف مبانی گذشت، اکنون می چه که در مورد ویژگی آن با توجه به

ترین سؤالی که الزم است در بخش صالحیت مبانی  مهم. صالحیت کیفري را تشریح نماییم
چرا یک تعداد معدود افراد جامعه با عناوین کیفري پاسخ داده شود این است که اصالً 

! رانی نمایند و آنان را امر و نهی کنند؟ توانند بر بخش عظیمی از افراد دیگر حکم مختلف می
هاي  و این افراد صالحیت! دیگران چیست؟ عبارت دیگر مبناي رفتار آمرانه آنان نسبت به به

  !اند؟دست آورده خود را از کجا به
کاوي  پی،روایی این افراد را در مکاتب حقوقی اي آمریت و منشاي فرمانحقوقدانان مبن

ساز ورود قدرت  در واقع اگر نظر داشته باشیم این مکاتب حقوقی هستند که زمینه. نمایند می
در حقیقت دانشمندان و حقوقدانان داخلی . نماید بوده و این مجوز را براي حاکمان صادر می

بانی و اصولی که نظام حقوقی از آن منشأ گرفته و اهدافی که تعقیب المللی در زمینه م و بین
کنیم، براساس این  کند، اختالف نظر فراوانی داشته و دارند همان گونه که مالحظه می می

زیرا اختالف نظر در مبانی و . هاي متعددي در حقوق شکل گرفته است اختالف؛ مکتب
گیري حقوقدانان، بلکه هیأت دولت هر  ضعصورت طبیعی در تدوین حقوق و مو اهداف، به

   .46کشور در روش حل مشکالت اجتماعی کامال مؤثر است

                                                 
 . 145کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، ص .  45
  .101، ص 1الملل عمومی، ج  دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، اسالم و حقوق بین.  46
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اي از فالسفه حقوق مبنا و هدف را نظم اجتماعی و ایجاد  عده«بر همین اساس است که 
ها مبنا و هدف را عبارت از  ن اند، لیکن اکثریت آ آمیز و آرام معرفی کرده روابط مسالمت
دانند و معتقدند که قانونگذار و قاضی در تمام مراحل  عدالت اجتماعی میاحقاق حق و 

دنبال ایجاد عدالت اجتماعی هستند و مردم نیز در صورتی  قانونگذاري و قضاوت و دادرسی به
دانند که مفاد آن را مطابق با عدالت دانسته انحرافی از  خود را ملزم به اطاعت از قانون می

هاي مؤثر  طبیعی است که این اختالف نظرها بر اندیشه. 47» نکننداین جهت در آن مشاهده
  . نمایش گذارد واقع شده و آثار خود را در تدوین قوانین به

 حقوق  که سبب دوگانگی یا چندگانگی منشايبنابر این، اگر ما در مطلق قوانین بپذیریم
شویم که همین  م میهاي اندیشمندان است، در قوانین کیفري نیز تسلی اجتهادات و برداشت

هاي گوناگونی براي مجازات  گردد که شِرعۀ هاي حقوق دانان موجب می اختالف برداشت
عرصه  قدرت در جامعه پا به. جامعه سریر قدرت است«لحاظ این که  به. مرتکبان پدید آید

نهد و عواملی نظیر نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عام که از مظاهر الزامات  وجود می
کند و به تدریج از حالت  بندي می روایی است اجباراً قدرت را در قالب حقوق صورت فرمان

  .48»سپارد نهادهاي سیاسی می آورد و به شخصی در می
خاطر  توان گفت این است که مبناي کیفرها در جامعه یا به طور کلی می چه که به آن

باشد که  ان اهمیتی برخوردار میگردد، یا منافع عامه از چن حقوق افراد بر می احترام به
نماید یا عقیده ترکیبی از منافع و مصالح فردي  همگان را در مقابل اعمال مجازات تسلیم می

از مطالعه دقیق منابع . همراه دارد و اجتماعی است که موجب تعظیم مقررات موضوعه به
ر تدوین انواع آید که در عصر ما سیاست کیفري قانونگذاران د دست می کیفري بخوبی به

هاي گوناگونی از قبیل حفظ نظم و  هاي پیشگیري از جرم بر هدف کیفر و سایر تدابیر و روش
  . 49حمایت از حقوق فردي مصالح اجتماعی و اصالح و تربیت مجرمین مبتنی است

کند، تنها در  شود یا تأمین منافع هر دو اهمیت پیدا می وقتی صحبت از فرد یا جامعه می
از نظر حقوقدانان . یاسی و موقعیت ژیوپلیتیکی خاصی قابل برآوردن نیستجغرافیاي س

یعنی این عمل هم به امنیت . مجازات مرتکبان جرایم در داخل مرزها دو اثر بسیار بارز دارد
کند و هم موجب آرامش خاطر کشورهاي خارجی را فراهم  و آسایش داخلی کمک می

                                                 
  .175هشکده حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسالمی، ص پژو.  47
 .20هاي حقوق اساسی، ص  ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته.  48
  .29، ص 1محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج .  49
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آن  که اینک به. توان بررسی کرد  از دوجهت میهمین خاطر مبناي صالحیت را به. سازد می
  .شود پرداخته می

  مبانی صالحیت محاکم داخلی: یک
در رأس این قوانین، . گیرند محاکم داخلی صالحیت خود را از قوانین کیفري داخلی می

رسد که سرآمد  تصویب می در بخش قوه قضاییه اصولی به. قانون اساسی کشورها قرار دارد
گردد که  هاي دادرسی وضع می دنبال آن قوانین جزایی و آیین به. استسیاست کیفري 

بر هیمن اساس . سازد ها را معین می مجموعا، سیاست کیفري را شکل داده و کارویژه دادگاه
  :کند قانونگذار جمهوري اسالمی ایران در اصل یکصدو پنجاه و نهم چنین مقرر می

ها و تعیین صالحیت  تشکیل دادگاه. تمرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستري اس
  .50ها منوط به حکم قانون است ن آ

 اصل یکصدو پنجاه و ششم هم وظایف قوه قضایی را چنین بیان 4پیش از این در بند 
  : کند می

 حدود و مقررات مدون جزایی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي
  .اسالم

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري تالش کرده که در  ادگاهبعداً در قانون آیین دادرسی د
) کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارد که اختصاص به(مبحث سوم فصل اول از باب اول 

  : کند  چنین مقرر می51لذا در ماده . طور شفاف بیان دارد ها را به صالحیت دادگاه
صورت وجود  در وظیفه نموده وها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفاي  دادگاه

  : کنندجهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می
  .  جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد)الف
 جرم در حوزه قضایی دیگري واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم )ب

  .در آن حوزه دستگیر شده باشد
گاه دیگري واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن  جرم در حوزه داد)ج

  .51دادگاه مقیم باشد

                                                 
  . قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.  50
 .51 ماده هاي عمومی و انقالب در امور کیفري، آیین دادرسی دادگاه.  51
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از نظر دکترین حقوقی قانونگذار در این ماده کوشیده که در ساحه تعیین عمل و 
ها و نیز تعین تکلیف براي اصحاب دعوا قانونگذاري کرده  محدودیت مکانی فعالیت دادگاه

  . باشد
ادرسی کیفري از قواعد آمره است، پس هم دادگاه و هم اصحاب  قواعد صالحیت در د- 1

  .باشند رعایت آن می دعاوي ملزم به
محل مأموریت همان . باشد حوزه قضایی آنان می  قلمرو اختیارات محاکم محدود به- 2

  .و با مأموریت اصطالحی متفاوت خواهد بود. شود محل کار آنان محسوب می
محلی با ریاست قوه قضاییه است و صدور ابالغ ویژه براي  تعیین صالحیت دادگاه غیر - 3

  . باشد دادگاه غیر محلی منافی با صالحیت دادگاه محلی نمی
 موارد مذکور در این ماده جنبه حصري ندارد و صرفا صالحیت محلی را در محدوده - 4

  .کند داخلی کشور بررسی می
آن تصریح گردیده   به65ر ماده  جهات قانونی که در این ماده از آن نامبرده شده د- 5

  .است
ها است ولی در مورد صالحیت دادسراها و   مفاد این ماده در مورد صالحیت دادگاه- 6

  .هاي خاص ساکت است  دادگاه
 منظور از صالحیت در این ماده صالحیت محلی یا نسبی است یعنی قواعدي بیان شده - 7

  .52کند ی تعیین میدار را از نظر محل رسیدگ است که دادگاه صالحیت
در . قضا، که رکن سوم قدرت است اختصاص دارد فصل هفتم قانون اساسی افغانستان به

مواد بسیار جاندار و . تعیین سیاست قضایی کشور کرده است این فصل قانونگذار اقدام به
قانونگذار . هاي دستگاه قضایی را روشن ساخته است محکمی را قانونگذاري کرده و صالحیت

  : راحت گفتهص به
صالحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف  :ماده صدوبیستم

علیه در پیشگاه دادگاه  اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی
  .مطابق به احکام قانون اقامه شود

                                                 
  .185، ص 1ج . ك.د.عباس زراعت و علی مهاجري، شرح قانون آ.  52



  

 

ب
قر

ع
  

13
89

 « 
ل 

لس
مس

ره 
شما

  
93  

164  
 

 الدول و دات بینبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاه :یکم بیست و ماده صد و
یا محاکم،  ها بر اساس تقاضاي حکومت و تفسیر آن المللی با قانون اساسی و هاي بین میثاق

  .باشدصالحیت دادگاه عالی می مطابق به احکام قانون از
  ي را از دایرهاتواند درهیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی: دوم بیست و ماده صد و

به مقام دیگر  این فصل تحدید شده، خارج بسازد و حوي که درصالحیت قوه قضاییه به ن
 هشتم و و نهم، هفتاد این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و. تفویض کند

  .گرددمحاکم عسکري در قضایاي مربوط به آن نمی هفتم این قانون اساسی و بیست و صد و
  .53گردد  میصالحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم تشکیل و

 صالحیت شخصی 120شود، قانونگذار در ماده  گونه که از ظاهر مواد استفاده می همان
 گستره صالحیت دادگاه عالی افغانستان را معین 121در ماده . کند ها را تثبیت می دادگاه

این ماده . ها را معرفی کرده است هاي محلی و ذاتی دادگاه  صالحیت122سازد و در ماده  می
  . باشد هاي مقامات قضایی مبتنی بر قوانین داخلی می رساند که صالحیت وبی میخ به

در قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضاییه جمهوري اسالمی افغانستان نیز 
ها و مقامات  گاه ، ترکیب و صالحیت داد طرز تشکیل هاي دوم تا چهارم را به  فصل قانونگذار

زم را جهت اقتدار و حسن مدیریت دادگاه عالی ستره قضایی اختصاص داده و احکام ال
از نظر این قانون ستره . هاي بدوي، قانونگذاري کرده است محکمه، محاکم استیناف و دادگاه

ترین ارگان قضایی کشور در رأس قوه قضاییه جمهوري اسالمی محکمه به حیث عالی
که مورد (محاکم تحتانی را ها و قرارهاي  محکمه استیناف فیصله. افغانستان قرار دارد
نموده و تمام حاالت و کوایف دعوا را  در مرحله استینافی رسیدگی ) اعتراض قرار گرفته

ها و قرارهاي محاکم تحتانی را طبق احکام قانون تصحیح،  مجدداً تحت غور قرار داده، فیصله
تواند تمام  میطور محکمه ابتداییه ولسوالی  همین. نماید نقض، تعدیل، تایید یا لغو می

قضایاي جزایی عادي، مدنی و احوال شخصیه را که با رعایت احکام قانون در پیشگاه آن 
در قوانین کیفري دیگر نیز دالیل زیادي . 54نماید ، در مرحله ابتدایی رسیدگی  گردد اقامه می

 بر چه گذشت بنابراین از مجموع آن. توان براي مدعا استفاده کرد وجود دارد که از آن می
نمایند و   آید که مسووالن امور کیفري صالحیت خود را از قوانین داخلی دریافت می می

کند که مردم این  ضرورت حفظ امنیت، رعایت عدالت و منافع فردي و اجتماعی ایجاب می
                                                 

  . 122 الی 120قانون اساسی افغانستان، مواد .  53
  .48 و 31، 16قانون تشکیالت و صالحیت محاکم جمهوري اسالمی افغانستان، مواد .  54
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رسمیت بشناسند و خواهان حسن اجراي آن بوده و دولت را در این راستا حمایت  احکام را به
  . نمایند

  المللی بناي صالحیت محاکم بینم: دو
اعتقاد حقوقدانان مبناي اصل صالحیت جهانی این فکر است که جرم، محصول اجتماعی  به
اي مولد جرم است و دولت باید مبارزه با این جرم را درست مانند بهداشت   هر جامعه. است

بستر . 55بگیردعهده  عمومی یا وظایف دیگر از جمله روابط قراردادي و حل و فصل دعاوي به
تر  آن آماده پس اجتماع بشري براي پاسخ دادن به. باشد گیري جرم جوامع بشري میشکل

المللی  اي با مبارزه خود با عوامل خطرزا دو عمل مثبت در سطح بین هر جامعه. خواهد بود
دهد و در  نامی نجات می کند و از خطر بد نخست منافع ملی خود را بیمه می. دهد انجام می

رحله بعدي موجب آسایش جوامع دیگر را فراهم ساخته و امنیت همه جانبه آنان را تأمین م
  . گیرد بنابراین مبارزه با جرم سرلوحه کار قرار می. کند می

آسانی راضی  دهند، به استقالل و حاکمیت خود می لحاظ اهمیتی که به کشورها به
اما در برخ موارد قادر نیست یا . ته باشد توان حاکمیت داش گردند قانونی از وراي مرزهاي نمی
المللی از این لحاظ صالحیت تکمیلی  هاي بین دادگاه. خواهد فرد مجرم را محاکمه نماید نمی
یعنی هرگاه کشوري نتوانست مجرمی را که مرتکب جرایم جنگی شده یا تروریزم . دارد
المللی علیه آن   کیفري بیندادگاه. باشد یا اعمال ضد بشري را انجام داده، محاکمه کند می

  . گردد دار می اعالم جرم کرده و محاکمه آن را عهده
المللی  ، اولین دادگاه بین  )ICC(دیوان بین المللی کیفري : براي توضیح بیشتر باید گفت
ترین  دردناك«گیري، دادرسی و محاکمه افرادي را که مرتکب  کیفري است که مسوولیت پی

المللی  جامعه بین. دارد» کند الملل را فراهم می نگرانی جامعه بینجنایت گردیده و موجب 
قبل از دیوان مذکور، تا به حال چندین دادگاه بین المللی کیفري را تجربه کرده است که 

طور  هاي جهانی را به ها هم رسیدگی به جنایات دلخراشی بود که دغدغه مسیولیت آن دادگاه
  :  اساسنامه صالحیت دیوان، شامل موارد زیر است5ماده پس براساس . اي برانگیخت گسترده

هاي مورد دغدغه مجموعه جامعه  ترین جنایت شدید  دیوان محدود به  صالحیت- 1
هاي زیر صالحیت  موجب این اساسنامه در رابطه با جنایت دیوان به. المللی خواهد بود بین

 : رسیدگی خواهد داشت

                                                 
 .9المللی اسالمی، ص  حسینقلی حسینی نژاد، حقوق کیفري بین.  55
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  جنایت ژنوسید) الف
  یه بشریتهاي عل جنایت) ب
  هاي جنگی جنایت) ج
  .56 تجاوز جنایت) د

تصویب رسیده  صالحیت کمیته، یک ماده به در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز راجع به
  : گوید است که می

شوند، صالحیت  که طرف عضو این پروتکل می) حقوقی، مدنی(کشورهاي عضو میثاق 
پیرو حوزه قضاوت آن (ي که تابع کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد

مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در ) آن افراد(باشند و خود می) کشور
  .57رسمیت بشناسند هکشور شده اند را ب) آن(میثاق از طرف 

دقت در این دالیل که بر اساس خواست و اراده جهانی تصویب گردیده است بیانگر این 
ها و  المللی کیفري نیز مقررات، مصوب ي صالحیت دادگاه دیوان بینحقیقت است که مبنا

. رسد تصویب می هاي است که زیر نظر سازمان ملل، توسط کشورهاي عضو به نامه آیین
اساسنامه . نمایند قانونگذاري می المللی اقدام به مصالح ملی و بین کشورهاي عضو با توجه به
للی توسط مجامع جهانی تدوین و تصویب گردیده و الم هاي بین دیوان و سایر کنوانسیون

  . المللی کیفري بر اساس منشور ملل متحد شکل گرفته است دیوان بین

  خالصه و نتیجه بحث 
براي این که نظام حاکم بر . سازد ها را هموار می حقوق جزا، راه حاکمیت و اقتدار دولت

مجموعه نظام . نمایند جزایی میوضع قوانین  کشور بتواند اعمال حاکمیت کند، اقدام به
کرده و خارج از  سیاسی با جعل قوانین حدود مجاز و ممنوعه را براي کلیه اتباع مشخص 

نماید تا با دقت  قوه قضاییه واگذار می کیفرها را نظام به. داند چارچوب آن را مستحق کیفر می
  . بینی و پژوهش عادالنه انجام بگیرد

ها  هر کدام از بخش. باشد هاي متنوعی می ختلفی و با کارویژههاي م قوه قضایی داراي بخش
تا جاي که تجاوز از حدود صالحیت قابل اعتراض . براي انجام کار خاصی صالحیت دارند

ها را قانون مشخص  صالحیت. شود گردي براي آن در نظر گرفته می تشخیص داده شده و پی

                                                 
  .14المللی کیفري، ص  مرضا محمد نسل، مترجم، اساسنامه دیوان بینغال.  56
 . المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده یکم پروتکل اختیاري میثاق بین.  57
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با پشتوانه قانون .  نافذه خواهد بودکند، پس منشاي مشروعیت اعمال صالحیت قوانین می
زیرا تابعیت . شود تواند بگوید که چرا چنین یا چنان می کسی حق اعتراض هم ندارند و نمی

خاطر منافع جمعی یا تعهد اجتماعی یا براثر عالیق  حال یا به. انداز قوانین را همه پذیرفته
  . خاطر حکم شرع فطري و ذاتی و یا به

که باعث (توان گفت اصل حاکمیت سرزمینی   در میان آمد، میپس وقتی پاي قانون
هیچ قیمتی حاضر نیست آن را  باشد که کشورها به حدي مهم می به) استقالل کشورها است

لذا براي اثبات توان حاکمیت و اعالم استقالل خود سیاست کیفري خاصی . از دست بدهند
شور خارجی قابلیت اجراء در خارج از دلیل این که قانون ک نمایند و هم به را اتخاذ می

ولی اصل حاکمیت سرزمینی چون . را ندارد) جغرافیاي سیاسی(موقعیت ژیو پلیتیکی 
باشد، استثنایاتی بر آن وارد کرده اند و با این  تنهایی متضمن کلیه اهداف حقوقی نمی به

راي محاکمه در عین حال اگر یک وقت راهی ب. نمایند وسیله کمبودهاي آن را جبران می
  .شود المللی کیفري استمداد گرفته می عادالنه مجرم پیدا نشد، از دیوان بین

این معنا که اگر کشوري نخواست  به. باشد پس این دیوان، داراي صالحیت تکمیلی می
 خود آن کشور یا سازمان  مجرمی را محاکمه یا مجازات نماید، یا نتوانست او را کیفر دهد،

خواهد که علیه مجرم اعالم جرم کند و مسوولیت مجازات آن را  می) (Iccملل از دادگاه 
داخلی و خارجی تقسیم  صالحیت  را به توان صالحیت پس از این لحاظ می. دار گردد ه عهد
اي  براي رسیدگی عادالنه و تأمین اهداف قضایی کشور افغانستان رسیدگی را دو مرحله. نمود

هاي بدوي  ی همه دعاوي کیفري از صالحیت دادگاهیعنی در ابتدا، رسیدگ. کرده است
رسد که  هاي استیناف می دادگاه خواست تجدید نظر نوبت به باشد، بعد از صدور حکم و در می

طور  همین. ها در مرحله بعد قرار دارد بنابراین صالحیت آن. باشد در مرکز والیات مستقر می
هاي عالی ستره محکمه دادخواست  حضر دادگاه م شود به اگر باز پرونده خاتمه پیدا نکرد، می

یعنی فقط از جهت صحت تطبیق حکم .  هر چند که صالحیت آنان خیلی محدود است. داد
هاي  توانند بررسی انجام دهند در هر صورت حکم نهایی را باز هم دادگاه با قوانین نافذه می

 . بدوي صادر خواهدکرد

  کتابنامه
، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، تهران، چاپ 2کیفري، ج آخوندي، محمود، آیین دادرسی 

  .1382هفتم 
  تهران،) سمت(ها  ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه2آشوري، محمد، آیین دادرسی کیفري، ج 

  .1384چاپ پنجم 
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، انتشارات سازمن مطالعه و تدوین علوم انسانی 1الملل عمومی، ج  ابراهیمی، محمد و دیگران، اسالم و حقوق بین
  ، تهران،)سمت(ها   دانشگاه

  .1384، انتشارات محراب فکر، تهران، چاپ اول 2 محمد علی طاهري، دانشنامه حقوق خصوصی، ج -انصاري، مسعود 
  .1381بوشهري، جعفر ، حقوق جزا، دعاوي جزایی، شرکت سهامی انتشارات، تهران، چاپ اول 

ه حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسالمی، انتشارات سازمن مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پژوهشکد
  .1381، تهران، چاپ سوم )سمت(ها   دانشگاه

  .1383المللی اسالمی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم  حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفري بین
  .1378، نشر فیض، چاپ قم، 1 ، ج.ك.د.زراعت، عباس و علی مهاجري، شرح قانون آ

  .1387اي بر دانش حقوق، نشر ثالث، تهران، چاپ اول  ساکت، محمد، حق شناسی دیباچه
  .1384سعیدي، ارسالن ثابت، کلیات حقوق، دانشگاه پیام نور، قم، چاپ سیزدهم 

ی امام خمینی، قم، الملل، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهش سلیمی، عبدالحکیم، نقش اسالم در توسعه حقوق بین
  .1383چاپ اول 

  .1380چاپ اول ،  اصفهان، فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی، نشر دادیار،محمد حسین شاملو احمدي،
  .1382هاي حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، چاپ سیزدهم  شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی، بایسته

  .هـق 1400پ پنجم  چا، بیروت،أمالی الصدوق، انتشارات اعلمى، شیخ صدوق
  . 1385المللی کیفري، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  غالمرضا محمد نسل، مترجم، اساسنامه دیوان بین

  .1384 انتشارات، تهران، چاپ دوم  ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه حقوق عمومی، شرکت سهامی
  .1383ــــــــ، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم 

  .1380واحدي، جواد، فلسفه حقوق، نشر میزان، تهران، چاپ اول 
) سمت(ها  ، ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1ولیدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومی، ج 

  .1385تهران، چاپ دهم 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظري بر 
  هاي حقوق اداري معاصر قانون مندي

  
  عبدالرب امیریان

  
  
  

  مقدمه
هاي علم حقوق  ترین رشته  و یکی از جوان،اي از حقوق عمومی داخلیحقوق اداري، شاخه

از لحاظ تاریخی، پیدایش حقوق اداري و توسعه آن را باید در حوادث پس از . آید به شمار می
هاي اجتماعی و اقتصادي جوامع معاصر و گسترش   و نیز دگرگونی1789انقالب فرانسه 

  .وجو کرد  هاي عمومی جست لت در عرصه دستگاه دويها دخالت
هاي حقوق، داراي منابع و خاستگاه حقوقی است که هر  حقوق اداري همانند سایر رشته

 نقش موثري ،ها به عنوان منبع و سرچشمه، در رشد، توسعه و بالندگی این حقوق یکی از آن
  .دارد

چنان   و هم ري و ماهويشناخت دقیق حقوق اداري، نیاز به معرفت مفهوم اداره از نظر صو
  .ضرورت مبرم به شناخت منابع گوناگون حقوق اداري دارد

گذار بوده و ام دموکراسی و مردم ساالري تاثیریکی از موضوعات مهم که براي استحکام نظ
خاطر نقش اساسی آن براي حفظ وحدت ملی و انسجام مردمی ضرورت  طرح بحث آن به

  .باشد ر جامعه میتطبیق یکسان و شفاف حقوق اداري، د
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مسوولیت دولت که در گذشته محدود به حفظ و حمایت از مالکیت فردي اشخاص 
هاي جدیدي بر عهده  ها بود، گسترش یافته و مسوولیتخصوصی الزام به رعایت تعهدات آن

  . شود دولت گذاشته است که در چوکات حقوق اداري تامین و بر آورده می
تصاد بازار آزاد در کشور ما جریان دارد، مسوولیت دولت چه در شرایط موجود که اق چنان

را در حفظ حمایت از اموال و امالك دولتی در توازن با اموال و امالك اشخاص خصوصی که 
  .سازد تر می باشد بیش از پیش پر مسوولیت دولت ناظر و حاکم در جامعه می

تواند حقوق  می» ت حاکمهاختیارات قدر«با استناد به . دولت، نماینده قدرت عمومی است
  .هاي فردي را به نفع منافع عمومی محدود سازد و آزادي

اش قرار  آویز براي این نهاد و ماموران البته شناسایی اختیارات وسیع براي دولت نباید دست
ها را بدون مجوز هاي آن طور افسار گسیخته در حقوق افراد مداخله کرده، آزادي گیرد تا به

  . سازدقانونی، محدود
هاي بزرگ  هاي عمومی و تحقق بخشیدن به طرح هاي نامحدود دولت در عرصه دخالت

ولی باید ذکر کرد، افغانستان یک کشور فاقد . اقتصادي و صنعتی، در عمل بدون خطا نیست
باشد، بنابراین مداخله دولت در امور عمومی خطا  زیر بناي اقتصادي، تولیدي وصنعتی می

  .نخواهد بود

  هاي حقوق اداري  و ویژگیمفاهیم
   حقوق- 1

 حکومت ،حقوق عبارت است از مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه، در زمانی معینی
  .کند می

انسان ذاتاً اجتماعی است و براي رفع احتیاجات عاطفی و مادي خویش، ناگزیر به معاشرت 
 دارد، پیوسته افراد بشر باهم تا جایی که تاریخ به یاد. باشد نوعان خود می آمد با هم و رفت و

هاي  دیگر بوده است، از طرفی هم، خواستهوملزوم یک اند و جامعه و فرد الزم کرده زندگی می
انسان ها با هم شباهت دارند لذا قهر و نزاع و خصومت براي جلب منافع بشر و تامین زندگی 

و بقاي جامعه باید گیرد، به همین جهت تشخیص داده شده که براي حفظ   میصورتبهتر 
  .نامند  این قواعد و مقررات را حقوق می؛ حکومت کند،قواعدي بر روابط افراد
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   قانون-2
یه رسیده باشد، ی اعم از قوه مقننه و اجرا، که به تصویب مقامات با صالحیت،کلیه مقرراتی

  و انصاف قانون به معناي عدالت،معناي لغوي قانون مقیاس و اندازه گیري است. قانون است
  .نیز آمده است

  .»عدالت آن است که به هر کس حق اش داده شود«: گوید دوکی می
  .اما دقت شود که حق دیگران تلف نشود. ش داده شودابه هر کس حق: گوید یسرون میس

  .عدالت عام است و انصاف خاص
حکمی که حق داینی از مدیون گرفته شود ولی انصاف از پرداخت حق داین : عدالت

کند اما در عدم مساعد نبودن دین مدارا صورت گیرد و براي مدیون، فرصت  یشتیبانی میپ
  .اش را بپردازد موقع دیگر دین داده شود تا در

   حقوق اداره-3
فعالیت دستگاه اداري . اي نوپا در حقوق عمومی داخلی است حقوق اداري به عنوان شاخه

هاي عالیه  مورانی که تحت ریاست و اداره ارگانرا اعم از ادارات موسسات دولتی، مقامات و ما
  .کند حکومت به انجام خدمات عمومی مشغولند، تنظیم می

   رابطه حقوق اداري با حقوق اساسی-3-1
و طرز شرکت افراد در ایجاد ) مقننه، اجراییه و قضاییه(دستگاه دولت و قواي متشکله آن 

 دولت در حقوق اساسی مورد بحث قرار ها در مقابل هاي آن قواي سه گانه، حقوق و آزادي
ها و  گیرد، در حالی که حقوق اداري از اشخاص حقوقی اداري تشکیالت و وظایف وزارت می

کند و از همین  ها با مردم گفت وگو میادارات دولتی، تقسیمات ملکی و ادرات این سازمان
ن حقوق، آن را جزء جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیکی دارد که بعضی از دانشمندا

به هر حال، نظر به مداخالت روز افزون دولت در خدمات . کنند حقوق اساسی محسوب می
  .شود عمومی، بر وسعت حقوق اداري افزوده می

   رابطه حقوق اداري با حقوق جزا- 3-2
مسوولیت اداري، مسوولیت جزایی و : کارمندان دولت، داراي سه گونه مسوولیت اند

مستخدم دولت در صورت ارتکاب جرم از نظر جزایی قابل تعقیب است و  .مسوولیت مدنی
  .بینی کرده است، محکوم خواهد شد هایی که قانون پیشطبعاً به مجازت
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قوانین و مقررات کیفري متعددي ناظر بر اعمال کارمندان دولت است، از آن جمله 
ت در معامالت دولتی مثل مجازا: هاي زیر اشاره کرد توان از بررسی مجازات در مناسبت می

  .اختالس و رشوه، مجازات در مورد انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی و غیره
شود که کارمند دولت، ضمن انجام وظایف خود عالوه بر  بنابراین، چنین استناط می

از عملکرد پیوند رشته جزایی و اداري .  داراي مسوولیت جزایی نیز است،مسوولیت اداري
ارتشا، :  جرم شناخته شده است مانند،شود که برخی از اعمال اداري خوبی آشکار می هب

  ... . فشاي اسرار دولتی و، ااختالس، زور

   رابطه حقوق اداري با حقوق مالیه عمومی-3-3
هاي دولت  آمدها و هزینه درگذشته، مالیه عمومی که موضوع آن بررسی بودجه، مالیات، در

آمد، لیکن به دلیل توسعه حقوق مالیه عمومی  شمار می وق اداري بهاست، از موضوعات حق
ي استقالل ابا این حال، جدایی این دو رشته به معن. دیگر جدا شدنداین دو رشته از یک

اي دارد  ها نیست زیرا وسعت فعالیت دستگاه اداري تا حدود زیادي بستگی به بودجهکامل آن
هاي دولتی از سوي مجلس   سازمانيها آمدها و هزینهرتعیین د. شود  براي آن تعیین میکه

  .کند  این امر حکایت از نفوذ مالیه عمومی از حقوق اداري می.گیرد نمایندگان صورت می
آمدها و نهایی مقرراتی را در خصوص کسب درتوانند به ت  نمی،هاي اداري سازمان

 .)6:33( هاي عمومی خود وضع کنند هزینه

  داريپیشنه تاریخی حقوق ا
هاي امروزي در  توان دید که همه دولت ها  میبا یک نظر مختصر در تکامل تاریخی دولت

هاي کوچک بودند که داخل در سرحدات یک دولت بزرگ و یا تحت  گذشته عبارت از ساحه
 .اثر یک پادشاه با هم ارتباط داشتند

شکیالت محلی جا با یک نوع ت ها انگلستان را فتح نمودند در آن  هنگامی که رومی
» pagi«ها این تشکیالت را رومی.  اداري بر خوردار بودند برخوردند که از خود مختاري

یاد  »sivitates«گذاري نمودند، براي این که این طور سیستم اداري را در ایتالیا به نام  نام
 sivitaten اتحاد بزرگ اداري را به میان آوردند و به نام pagiها از این کردند و رومی می

گردید   براي واحد اداري اطالق میsivitaten اسم juliuis cesarمسما نمودند و در وقت 
  .کرد  را احتوا میpagupهاي مختلف    صد اداره4 الی 3که تقریباً در حدود 
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 را اطالق نموده و در کشورهاي ممالک سکندیناوي gau اسم ،ها ها به عین سیستمجرمن
  .کردند  یاد میgewely اداري خود مختار را به نام هاي قسماً این ساختمان

هاي ملی به میان آورند،  هاي کوچک اداري بتوانند دولت براي این که از این خود مختاري
تقریباً هزاران سال وقت را در بر گرفت تا کشورهاي قوي مرکزي به میان آمده و ساختمان 

هاي ملی سبب شد تا برخی  ی این دولتشایگهاي ملی را به وجود آورند و بعداً کشور دولت
خود مطیع کرده و از موجودیت چندین دولت ملی یک دولت بزرگ  کشورهاي دیگر را به

 سال قبل از 400ها دولت روم بود که تقریباً  ترین آن ملی پرقدرت به میان آورند که قوي
شی را به میراث ترین دولت مرکزي را در جهان به وجود آورده و مدنیت با ارز میالد، قوي

  . گذاشت
. اداري» خود اداریت « در دوره کالسیک، روم جمهوریت بود با داشتن خود مختاري

هاي تاریخی مصروف شدند و تقریباً کشورهاي زیادي را  ها به کشور کشایی هنگامی که رومی
تحت تسلط آوردند، لزوماً احتیاج احساس گردید تا به تناسب زمان نظم و سیستم اداري 

 اساسات اداري جدیدي ریخته شد که Dioklitianهتر عیار گردد که توسط رفورم معروف ب
  .)17- 7:7(هاي متمادي بعدي در جریان بود  ستوار بوده و تا سالاروي تشکیالت مرکزي 

  موضوع حقوق اداري
مین احتیاجات عمومی است که تحت  وظیفه اساسی تشکیالت موضوع حقوق اداري تا

  .شود اسی انجام میرهبري مقامات سی
فالسفه و سیاستمداران معتقد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه 
است؛ زیرا انگیزه سود جوي و حس رقابت که در افراد وجود دارد، خود محرك افراد براي 

کردند که دولت در  ها بر این عقیده پافشاري می فعالیت و تالش و کوشش است؛ از این رو آن
  . و فقط به نظارت بسنده کند کندامور اجتماع کمتر دخالت

 که بعد از جنگ -هاي کارگري با انقالب صنعتی در اروپا، نسج سرمایه داري، و نهضت
گرایانه در باره دولت دگرگون شد و  این طرز تفکر فرد-ا به وجود آمدوپرجهانی اول در ا

جاوزاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر ها و ت سامانی دولت مجبور گردید براي رفع  نا به
طور جدي وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین  شد به آمد اعمال می کارگر و کم در

این امر سبب شد که دستگاه اداري جوامع . رفاي اجتماعی و رشد اقتصادي به عهده گیرد
  .بیش از گذشته گسترش یابد
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آیی اداري نیز افزایش طح تخصصی کردن کارها، کار بردن سگمان بر این است که با باال
  ).5:9(آورد  را در انسان پدید می» مسوولیت« زیرا آزادي و اختیار است که ،یابد می

 .اي از خدمات عمومی نیست به عقیده بسیاري از علماي حقوق، دولت چیزي جز مجموعه
لت و اختیارات و بخشد و اطاعت از دو مشروعیت می» قدرت«ت است که به دماضرورت خ

مشروع بودن قدرت دولت نه تنها به . کند امتیازات او را در اداره امور اجتماع توجیه می
دهد بلکه به چگونگی اجراي این خدمات یعنی به قانونمند بودن  خدمات است که انجام می

 ).9:5(آن است 

  منابع حقوق اداري
گیرد مجبوراً تابع اساسات هر فعالیت اداري که داخل در یک دولت حقوقی صورت می

تواند مغایر  که فعالیت مذکور به هیچ وجه نمیا به این معن،باشدحقوقی آن دولت می
  .واقع گرددآن دولت اساسات حقوقی 

 آن را به دو صورت مختصره باشد که ما ب منابع این گونه اساسات حقوقی مختلف می
  :نماییمکتگوري تقسیم می

  يدار حقوق ای منابع قدیم)الف
  ي ادارقاقی حقوقمنابع اشت) ب

  منابع قدیمی حقوق اداري) الف
این حقوق عبارت از تعامالت . دهدترین منبع حقوقی را حقوق تعاملی تشکیل می قدیم

 معتبر شناخته شده، نمو کرده  روشمداوم واقعی است که در بین یک جمعیت به حیث یک
 وقتی صحبت نماییم ،تر  واضیح،از حقوق تعاملیتوانیم التبه در اتکا به این تعریف می. باشد

  :که شرایط ذیل نیز با آن یک جا باشد
روش مذکور نباید شکل موقتی را داشته باشد یعنی از تطبیق آن مدت طویلی سپري  -

  .شده باشد
به  مردم به صورت عموم و یا همان حصه از مردم که در ساحه این تعامل زندگی دارند -

  . باشندیک قناعت حقوقی رسیده
 در جریان ،نخورده باشد تطبیق روش مذکور به یک سان باشد یعنی به کدام وقفه بر -

 .ها از بین نرفته باشد وقت از تطبیق باز نمانده باشد و یا توسط تطبیق دیگر روش
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  ي منابع اشتقاقی حقوق ادار)ب
و اشتقاقی ر را از اینع و این منبگذاشته را منبع اشتقاقی نام ي ادارقمنبع دوم حقو

 مانند منبع ،نامند که براي موجودیت خود به یک قوه قانونی احتیاج دارد و این هم می
  :گیرد قدیمه به اشکال مختلف تقسیم می

-  منبع مهم اشتقاقی حقوق را تشکیل می،هاي حقوقی نظامنامه: هاي حقوقی نظامنامه -
  .دهد

هاي قوه  ز طرف یکی از ارگان که ا استهاي عمومی هاي حقوقی عبارت از مقرره نظامنامه
 . و یا کدام وزارتاز طرف خود حکومت: مثالً. ییه با اتکا در قوت قانونی وضع گرددااجر

هاي حقوقی است که وضع آن محتاج به قدرت قانون   داراي نورمیهاي حقوق نظامنامه
. باشد  می مردم نیز نافذ ، برهاي اداري نافذیت دارد مقام   برباشد و به همان شکل که می

 تا هدف نظامنامه مذکور را تثبیت مجبور است ،دشو  نظامنامه حقوقی میياتکا  کهیقانون
 قابل آن جا است که در اکثري از کشورهاي اروپاي مرکزي مقابله را در برابر ن از همی.کند

  .)53 و 52، 46: 6 (دانندسمع نمی
 تابیعت قانون را داشته و تحت  که در ارتباط قانون خصوصیت دیگر نظامنامه در این است

هاي  ید که ساحه عمومیت داشته و یا براي سازمان نما  قواعد عمومی را وضع می،ر قانونیتاث
کننده ها تطبیق  این،ها معین بوده و در حقیقت گردد که ساحه فعالیت آن مشخص وضع می

  .باشند کننده قانون میو توضیح
 که است Abstraktهاي عمومی  ارت از تمامی مقرره عب،نظامنامه اداري :نظامنامه اداري

جهت وضع این . کند  را تنظیم میینظام داخلی یک مقام اداري و یا از یک شخصیت حقوق
لزوم . شوند ها قوت ضرور نیست و آن حق را توام با به وجود آمدن آن مقام حایز می مقرره

  .موسسه ابالغ گردد مندانکه براي کار اعالم آن به صورت علنی نیست مگر این
این جا به  ر که ما د. گردد هاي اداري اکثراً به اشکال متعدد و مختلف تقسیم می نظامنامه

  :نماییم  می اشارهتصر روي چند شکل مهم آنخصورت م
  هاي اجرایی  مقرر)الف
  هاي تشکیالتی یا تدوینی  مقرره)ب
  .)53: 7 ( تعلیماتنامه)ج
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 در  امور عمومیه اداره بوده کیونعمل آمد قانون مد هبر اساس منابعی که از آن تذکر ب
  راهاي حقوق اداري کار  راه،نماید و تدوین و  استفاده از آن تشکیالت اداري از آن استفاده می

  .دارد ه میی و توجیحتوض

  قاعده حقوقی
صاف گوناگونی شمرده اند، ولی اکثر حقوقدانان به سه خصوصیت  او،براي قاعده حقوقی

  :فاق نظر دارندزیر ات
 حقوق ،که قبالً گفته شد همان طوري،هاي اجتماعی است  یکی از پدیدهی،قاعده حقوق - 1

 باشد، غیر دیگر استند و تصور فاعده حقوقی بدون آن که اجتماع ماع، لزوم و ملزوم یکو اجت
راد از دوام اجتماع بوده و بر اعمال و رفتار افو  بقا  ممکن است، زیرا قاعده حقوقی براي حفظ

  . حکومت دارد،جهت آن که جامعه هستند
که حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی ایجاد   براي این،آور است الزاومقاعده حقوقی  - 2

  . رعایت قواعد آن اجباري باشدنابرایننظم در جامعه برسد، ب
ی را که اجراي آن از یها ه قاعد،ی از طرف دولت باید تضمین گرددقرعایت قاعده حقو - 3
 نباید در شماره قواعد حقوقی آورد زیرا اگر اشخاص در ،ف دولت تضمین نشده باشدطر

توان ادعا کرد که   چگونه می،اجراي آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند
هاي گوناگون   حقوقی همراه است به صورتدنظمی در جامعه وجود دارد؟ اجباري که با قواع

 گاهی اوقات، .ند قصاص در مورد قتل، یا جریمه در مورد تخلفات رانندگی مان،کند جلوه می
  .کند قدرت عمومی براي اجراي قاعده حقوقی به طور مستقیم مداخله می

هاي حقوقی حقوق عامه  هاي حقوقی اند که از طرف شخصیت ارت از مقررهبع ها این قاعده
 معین اشخاص جهت تنظیم واقعات  غیرددر اتکا به یک اجازه قبلی قانون براي یک تعدا

  :با این خصوصیات. گردد محدود و غیر معین وضع می
گردد متکی  هاي حقوقی حقوق عامه وضع می  که از طرف شخصیتیهای قاعده - 1
 که صرف در داخل همان شخصیت حکمی در حرکت بوده ،باشند به یک اجازه قانونی می

  . تجاوز کندتواند اش نمیهومقررات وي خارج از چوکات محدود
گردد مطلقاً   حقوق عامه وضع مییهاي حقوق  که از طرف این شخصیتیهای قاعده - 2

  .باشد نه به اساسات حقوقی اداره خود اداریت متکی به اساسات قانونی می
 اختیار حقوقی خود را از اگر چهتوانند با قوانین موضوعه مغایر واقع شوند قاعده ها نمی - 3

گردد که تدوین  هاي چنین تصور می  در هنگام تدوین قاعده،شندقدرت قانونی اخذ نموده با
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ها عبارت اند از  دهعاقفلهذا . باشد ها از صالحیت مشخص شخصیت مذکور میچنین قاعده
  .قوانین محلی

 مجبور هستند که با تشریفات ،دها اعتبار حقوقی داشته باش اعدهقکه  براي این - 4
اعالم گردد و در برابر مردم از طرف دولت مخصوص وضع گردند یعنی جهت آگاهی عامه 

تواند  اعده در همان حوزه محلی خود اعالم نگردیده باشد نمیقتا وقتی که یک . تایید شود
 رو است که اگر در چنین موارد بین نتحت هیج صورت تاثیر حقوقی پیدا کند و از همی

ه قابل تعقیب پیوندد از طرف محکم مردم و مقام شخصیت حکمی مشاجره به وقوع می
  .نیست

باشد؟  هاي حقوقی حقوق عامه دارا می گذاري را حقوقاً همه شخصیتصالحیت قاعده - 5
ها ها که داخل در نظم شهري احتیاج اشد و اولی در ترتیب چنین قاعده مخصوصا بلدیه

هاي حکمی به میان آمده که شناخت آن قسماً   البته زیاد واقع شده که بعضاً شخصیت،دارند
 وضع قاعده نمایند که ، قانونیيناقشه قرار گرفته و نتوانسته اند که نظر به عدم اتکاتحت م

ها صالحیت دارند جهت حل مسایل امور بینی شده است که این با این صورت حقوقاً پیش
اداري خود دست به وضع یک سلسله قواعد بزنند که صرف اجراات مشخص داخلی آن 

ها به هیچ نوع  نامند که این مقرره ین نوع قواعد را مقرره می که ا.نماید شخصیت را تنظیم می
  .)51-7:50 (داشته باشند ها را نمی کرکتر قاعده

  نتیجه گیري
دیگر جدا بوده، مقامات و با آن که اعمال سیاسی، اعمال اداري و اعمال اجرایی از یک

ین همه اکمه اند، با ت حایاگذاران و ه ماموران اداري و اجرایی از لحاظ نظري تابع سیاست
 در اداره کشور نادیده گرفت، زیرا این قشر از ، اصطالح تکنوکرات راهان نقش مدیران بوت نمی
ی را یرف نهاح ، دولت با بصیرت و آگاهی نسبت به امور و مسایل کشور در عملمندانکار
   .زنند می

یت را در نهاد هر  مسوول،داشتن اختیارات و آزادي صالحیت در ادامه استفاده از قانون
  .آورد انسان پدید می
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  نامهکتاب
  .1371 رفتار اداري، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی، ، با ترجمه محمد علی طوسی ت ايرسایمون، هرب - 1
  .1383خش، جهان بشریعتی، علی، اسالم شناسی، تهران، چاپ هفتم، انتشارات  - 2
ها  ی دانشگاهپ چهارم،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانچا: ی، منوچهر، حقوق اداري، تهراننطباطبایی موتم - 3

  .1387) سمت(
طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداري تطبیقی، تهران، چاپ اول، سازمان مطالعه  و تدوین کتب علوم انسانی  - 4

  .1385، )سمت(ها  دانشگاه
  .1364چاپ اول، مطبعه داراالسالم، : ، حقوق اداري، کابلگل رحمان، قاضی - 5
  1387 رضا، حقوق اداري، تهران، چاپ هفتم، نشر میزان، ،موسی زاده -6
  .1389عید،س عطا محمد، حقوق ادري، کابل، چاپ اول، انتشارات ،نورزایی - 7

  
  



 

  
  
 
 
 

  تفاهمنامه همکاري میان وزارت عدلیه و 
 به امضا رسید )  FBMI (شرکت تنویر 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 همکاري میان وزارت عدلیه و شرکت تنویر، تفاهمنامه 1389 عقرب 17روز دوشنبه 
)FBMI( -در رابطه به ایجاد شغل براي محبوسین - باشدکه یک شرکت صنعتی داخلی می 

نپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی رسااناث در محبس کابل، توسط 
  . افغانستان و داکتر احمد فهیم پیرزاده معاون شرکت مذکور به امضا رسید

هاي کاري و اشتغال سالم محبوسین اناث به حرفه ین تفاهمنامه، ایجاد فرصت اازهدف 
باشد که توسط شرکت متذکره ریشی در محوطه زندان اناثیه کابل میقالین بافی و پشم

  . گرددتمویل می
وزیر عدلیه عقد این تفاهمنامه را در رابطه به ایجاد اشتغال براي قشر محروم جامعه در 

وزارت عدلیه مطابق به قانون و مقرره :  فرمودند،ه زندان یک قدم نیک دانستهداخل محوط
مربوط محابس وظیفه دارد، که براي پیدا کردن شغل براي محبوسین با موسسات خصوصی 
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هاي ها را در زمینههاي آنهاي خیریه و با جامعه مدنی در تماس باشد و کمکو موسسه
  .وسین جلب نمایداشتغال، تعلیم و تربیه و صحت محب

ترین عوامل ارتکاب جرایم، عدم اشتغال و فقر چنان تاکید ورزید که یکی از مهموي هم
هاي حرفوي و اشتغال محبوسین، ه برنامهیباشد که وزارت عدلیه نیز تالش دارد تا با ارامی

  .  زمینه اصالح آنان را فراهم سازد
ه این قشر مظلوم جامعه وخصوصاً آقاي غالب از شرکت مذکور تشکري نمود، که متوج

ها خواست که قواعد داخل باشد و از آنها میمحبوسین اناث شده و آماده همکاري با آن
را ادامه دهند  شانهايمحبس را مراعات نمایند و در چوکات قانون و مقررات محابس فعالیت

ز رهایی محبوسین را بعد ا شانهاي همکاريچنان از شرکت مذکور خواست تا برنامهو هم
شوند، صاحب شغل آبرومند شده و به اعمال نیز ادامه دهند تا محبوسین که از بند رها می

  . شان برنگردندگذشته
ها و موسسات دعوت به عمل آورد تا در محابس افغانستان چنان از سایر شرکتوي هم

  . گذاري نموده و زمینه اشتغال محبوسین را فراهم سازندسرمایه
هاي وزارت عدلیه، خاطر نشان ساخت دامه معاون شرکت تنویر با تشکري از همکاريدر ا

شان، دریافت که هدف این پروژه کمک و یاري به محبوسین اناث براي تامین مخارج زندگی
باشد، که هاي زنان محبوس در محبس میکار، مصروفیت سالم و رشد استعدادمزد در بدل 

 سالم، در رشد اقتصاد ر آموزش حرفه و مشغولیت کاريین طریق محبوسین عالوه ب ااز
شان سهم بگیرند و بعد از رهایی از حبس نیز به حیث کارگر این شرکت می توانند کشور

  .استخدام گردند
ین پروژه سه بخش عمده دیگر عبارت از خدمات صحی، خدمات  اوي اضافه نمودند که در

  . نماینده میی براي محبوسین اناث اراتعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی را نیز
چنین متذکر شد که در صورت موفقیت این پروژه در محبس اناثیه کابل، این پروژه وي هم

  . را به دیگر والیات نیز گسترش خواهد داد
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  هاي عدلیه والیاتتوزیع موترهاي جدید براي ریاست
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 30 به تعداد 4/8/1389وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان روز سه شنبه مورخ 
  . هاي عدلیه والیات توزیع نمودعراده موتر جدید را براي ریاست

 عراده آن از نوع داتسن هایلکس 10 عراده آن از نوع داتسن رنجر، 15هاي مذکور که موتر
 براي (ARTF)باشد از بودجه انکشافی بانک جهانی کوچ می عراده آن از نوع هایس فالن5و 

  .وزارت عدلیه کمک شده است
هاي عدلیه والیات شده را جهت اجراي بهتر امور براي ریاستهاي کمکوزارت عدلیه موتر

بدخشان، تخار، پکتیکا، فراه، پروان، جوزجان، سمنگان، غزنی، (هاي کشور که شامل والیت
، کندز، ت، دایکندي، کنرها، پنجشیر، نیمروز، ننگرهار، بغالن، بامیانارزگان، کاپیسا، هرا

  .  باشند، توزیع نمودمی) پکتیا، بلخ،سرپل و هلمند
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  سیمینار سه روزه که جهت بهبود وضعیت محابس دایر گردیده بود خاتمه یافت
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

تل کابل سرینا برگزار شده جهت بهبود وضعیت محابس کشور در هکه سیمینار سه روزه 
 34ین سیمینار مدیران محابس  ا در. خاتمه یافت1389 عقرب 19بود، روز چهارشنبه 

والیت کشور و سایر کامندان عالی رتبه محابس کشور شرکت داشتند که در جریان سه روز 
ولین محابس کشور وجود دارد بحث شده که فرا راه مسو هاییکار سیمینار مشکالت و چالش

  . هاي کاري نظریات و پیشنهادات شانرا ارائه داشتندگان در گروپو شرکت کننده
 در روز اخیر سیمینار ، وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان،نپوه حبیب اهللا غالبسار

س، مشکل اصلی محاب: ضمن برشمردن مشکالت و چالش هاي موجود در محابس فرمودند
نبود تعمیر و ساختمان هاي استندرد و معیاري و نبود جاي کافی براي محبوسین، نبود 

باشد تا مراکز صحی، نبود مراکز تعلیم و تربیه و عدم مصروفیت سالم براي محبوسین می
دیگر تفکیک شده و نظر به جرم و سابقه جرمی که دارند، صنف بندي شده محبوسین از هم

  . هداري شونددیگر نگو جدا از هم
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 6 محبس با سیستم معیاري و استندرد ساخته شده، 11آقاي غالب فرمودند که تا حال 
 محبس دیگر را دوستان بین 2باشد که در حال تکمیل شدن است و محبس زیر کار می

 11اند که امیدواریم به زودي ساخته شود و را براي امسال داده المللی ما وعده ساخت آن
باشد که با شرایط زندان هیچ گونه سازگاري هاي کرایی میز در ساختمانمحبس دیگر هنو

  . ندارد
چنان خاطر نشان ساخت که محابس به عنوان مراکز اصالح و تربیت مجدد افراد به وي هم

هاي سالم براي محبوسین تالش رود، مسوولین محابس ما باید در ایجاد مصروفیتکار می
جه شرکت هاي خصوصی و تاجران ملی را جلب نمایند تا در نمایند و کوشش نمایند تا تو

گذاري نمایند که این عمل از یک طرف زمینۀ مصروفیت سالم را براي محابس سرمایه
محبوسین فراهم ساخته و از طرف دیگر در بهبود وضعیت اقتصادي خود محبوسین و 

  . کندسزایی میه کشورمان کمک ب
گذاري در داخل کننده خواست تا با سرمایههاي کمکوزیر عدلیه از تجار ملی و کشور 

هاي مسلکی کمک نمایند تا محبوسین بعد محابس، محبوسین را در آموزش حرفه و مهارت
شود به زندگی عادي خویش شان آموزش داده میهاي که براياز رهایی با استفاده از مهارت

  .ي را آغاز نماینداگی آبرومندانهبرگردند و زند
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   به وزارت عدلیه اهدا نمود  پنج پایه کمپیوترعربستان سعودي
  

 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

پایه کمپیوتر معه تمام ملحقات آن و دو پایه ) 5(در مراسمی که به مناسبت تسلیم دهی 
بال گرم پرنتر در مقر وزارت عدلیه دایر گردیده بود، نخست مجلس با خوش آمدید و استق

  . آغاز یافت. ا. ا. وزیر عدلیه ج
ش اهاي کشور متبوعبعداً سفیر عربستان سعودي اهدا اجناس متذکره را روزنه همکاري

  . ها در آینده دانستبراي همکاري
 هاي عربستان سعودي تشکري نموده و گفتند که در از کمک.ا.ا.در مقابل وزیر عدلیه ج
ی و سیاسی هاي تصنع هم مشترکاتی دارند و مرزی باهاي اسالماین شکی نیست که کشور
  . گرددهاي اسالمی نمیهیچگاه باعث دوري کشور

هاي مادي، معنوي و سیاسی عربستان سعودي در دوران جهاد چنان مدیون کمکما هم
نمود، کشور سعودي به حل هستیم و در آن زمان هرگاه مشکلی در بین مجاهدین بروز می

  . پرداختالبینی مجاهدین می ذاتمشکالت و اختالفات
در فرجام وزیر عدلیه از سهمیه بیشتر حجاج که کشور سعودي امسال به افغانستان داده 

هاي بیشتر کشور عربستان سعودي در قسمت  قدردانی نموده وضمناً خواهان همکاري،است
 و مجلس با تامین صلح و ادغام مجدد مخالفین با دولت افغانستان و شوراي عالی صلح شده

  . نامه از سوي وزارت عدلیه به سفیر عربستان سعودي خاتمه یافت تشکرياهدا
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