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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«
 .ردر سایت مزبو

  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  دل التین ناممعا .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

 . یمیل و غیره را با مقاله بفرستدوي، مثل شماره تلفن و یا آدرس ا
 .  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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  چکیده
زوج هـر وقـت بخواهـد       . بر اساس فقه اسالمی، حق طالق در اختیار زوج است         

اما گاه بر اثر عواملی از قبیل غایـب مفقـودالخبر           تواند زوجه خود را طالق دهد؛        می
شدن زوج، عدم تأدیه نفقه زوجه، ایجاد عسر و حرج از سـوي زوج بـراي زوجـه،         
بدرفتاري و عدم حسن معاشرت با زوجه، ایجاد ضرر به زوجه، مشکالتی در زندگی  

ي از سو. ماندشود که راهی جز تفریق و جدایی زوجین باقی نمی خانواده عارض می  
در این موارد، فقـه  . دیگر، زوج یا حضور ندارد و یا حاضر به طالق همسرش نیست       

یعنی زوجه . حل پیشنهاد نموده است  و حقوق اسالمی، طالق قضایی را به عنوان راه        
کنـد و قاضـی بعـد از         با مراجعه به قاضی و تشریح موضوع، درخواست طالق مـی          

در . دهـد زوج، زوجه را طـالق مـی   بررسی ادله و طی مراحل قانونی، بدون رضایت         
تواند با بذل مهریه و خلع یا بـا شـرط ضـمن          موارد مشابه طالق قضایی، زوجه می     

حـق طـالق را از زوج بگیـرد و مطـابق بـا شـرایط       ... عقد و یا وکالت در طـالق و      
مفهـوم طـالق   . توانـد خـود را مطلقـه سـازد    شده، هر زمان که خواست، می  توافق

رو، ایـن نوشـته       از ایـن  . انستان خیلی شناخته شـده نیـست      قضایی، در حقوق افغ   
درصدد تبیین مفاهیم طالق قضایی، مفاهیم مشابه آن و همین طور تبیین مـصادیق             

  .طالق قضایی در فقه و حقوق افغانستان است

 طالق قضایی، وکالت در طالق، شرط ضمن عقد، خلع، عسرو حرج، :کلید واژها
  .ر، حسن معاشرت، ضرر، شقاق، تفریقغایب مفقود الخبر، نفقه، اعسا
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  طرح بحث
ترین واحد بنیادین در زندگی  ترین و در واقع اولین و اساسی عنوان کوچکخانواده، به

اسالم، مومنان را . اجتماعی، همواره مورد حمایت ادیان، به ویژه دین مقدس اسالم بوده است
و حسن معاشرت با زوجه به عنوان تشکیل خانواده، صیانت از آن : تشویق به اموري از قبیل

و عاشروهن بالمعروف، فإن «: فرماید قرآن کریم می. کانون عاطفی خانواده، نموده است
ه  ب)همسران تان(ها و با آن 1.»کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل اهللا فیه خیراً کثیراً

فورا تصمیم به جدایی (ید، کراهت داشت) جهتیهب! (هاآنو اگر از ! طور شایسته رفتار کنید
   .دهد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار چه بسا، از چیزي کراهت داشته باشید!) نگیرید

هاي فردي و اجتماعی، دوام زندگی مشترك خانوادگی، با  خاطر مشکالت و بحرانگاه به
ي هانظام. شود؛ طوري که راهی جز از هم گسیختن آن وجود نداردمشکل روبه رو می

هاي   اجتماعی به ویژه ادیان آسمانی و دین مبین اسالم، براي این که میزان آسیب-حقوقی
» انحالل ازدواج«حاصل از فروپاشی زندگی خانوادگی را کمتر نمایند، مقررات ویژه مربوط به 

هاي حقوقی مختلف از مقررات طالق، در نظام. را مشروعیت داده است» طالق«به خصوص 
حل در رفع عنوان آخرین راهآیین اسالم، طالق را به. نمایدوتی پیروي میهاي متفاشیوه

ها ترین حالل عنوان مبغوضاز آن به) ص(مشکالت خانوادگی پذیرفته و پیامبر بزرگوار اسالم
  .2یاد نموده است

؛ اما در اسالم 3هاي حقوقی، اختیار طالق به دست محکمه و قاضی استدر برخی نظام
این امر دالیل مختلفی دارد که در مباحث بعدي . در اصل به دست زوج استاختیار طالق 

                                                 
  .19/النساء- 1
 -الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازي، نشر دار احیاء  التراث العربی: ، التحقیق15 الحر العاملی، وسایل الشیعۀ،ج-2

السید علی الخراسانی : ، التحقیق4الطوسی، محمد بن الحسن شیخ الطائفه، الخالف،ج). سالمیهچ ا(267بیروت، ص
والسید جواد الشهرستانی و الشیخ مهدي طه نجف، اشراف الحاج شیخ مجتبی العراقی، مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ 

   .484ق، ص1414لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ، الطبع الجدیدة،
نسخه  (74تا،صجا، بی، الطباعۀ والنشر دارالفکر، بی17یی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب،ج النووي، مح

  .)ان ابغض الحالل الی اهللا تعالی الطالق)(3المعجم الفقهی
 حتی برخی از علماي معاصر حنفی از قبیل، محمد عزت دروزه، طاهر حداد، قاسم امین، شیخ محمد عبده، شیخ -  3

الحجوي و دیگران بر این باورند که طالق در هر صورت حتی در اسالم نیز الخولی، محمد مهديینی، بهیمصطفی غال
جمال محمد فقهی رسول، زن در اندیشه اسالمی، ترجمه دکتر محمود «رك به . باید منوط به اجازه قاضی باشد

 .406ابراهیمی، همان، ص



  

 

6  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  

ترین دالیل، صبر، مدارا و دورنگري مردان نسبت به حوادث  ذکر خواهد شد؛ یکی از مهم
تواند باشد، زیرا ایشان بیشتر از زنان تحمل دارند و کمتر از آنان تحت تأثیر نامالیمات  می

بنابراین، تالش بیشتري براي حفظ و . کننده زندگی خانواده استمرد، تامین. گیرندقرار می
 سوره بقره، 232 تا 226خطابات قرآنی در مورد طالق در آیات. بقاي آن به خرج خواهد داد

، فتاواي فقیهان و قوانین کشورهاي اسالمی نیز بر این امر تاکید دارند؛ با 4)ص(و احادیث نبوي
یابد که رشته امر  ه دالیلی که بحث خواهد شد، ضرورت میاین وجود، در برخی مواقع بنا ب

عمده دلیل براي طالق از سوي زوجه و یا قاضی، . طالق به دست خود زوجه و یا قاضی باشد
  .کوتاهی و ناتوانی زوج در حفظ و تامین زندگی خانواده است

حقوقی هاي مختلف فقهی و در مورد اصل طالق، مشروعیت، مفهوم و مبانی آن در کتاب
هاي درخور توجهی صورت گرفته است؛ اما سخن در مورد  هاي دور تا کنون بحثاز گذشته

هاي طالق قضایی در اسالم و اختیارات زوجه در امر طالق، پیشینه چندانی ندارد؛ زیرا سنت
اجتماعی و کم بودن مواردي که منجر به طالق قضایی شود، باعث شده است که تقریبا 

در شرایط . گویندقدم و بسیاري از فقیهان متاخر، در این باب کمتر سخنقاطبه فقیهان مت
ها و دیگر عوامل دوري همسران از یکدیگر گسترش یافته و تسهیل شده کنونی که مسافرت

طلبد که در این مورد بحث و اي را در جوامع پدید آورده و می است، این امر، مشکالت عدیده
  .گیردتري صورت ببررسی علمی و عمیق

ها و مبانی فقیهان مسلمان اعم از دو نحله بزرگ این نوشته، در صدد بازخوانی دیدگاه
به . حنفی و امامی و بررسی آثار حقوقدانان برجسته مسلمانان در مورد این بحث مهم است

خاطر اهمیت بحث در زمینه اعاده حقوق زنان و نیز کمبود منابع در این زمینه در کشور ما، 
مفهوم و چیستی طالق : وشته سعی بر ان است تا مباحث و مفاهیم کلی، از قبیلدر این ن

شود، شناخت قضایی، شناخت و بررسی اصطالحات مهمی که در این بحث به کار برده می
رسی پیدا  تواند به طالق دستها زوجه می مفاهیم مشابه طالق قضایی که با استفاده از آن

چنانچه . شود پرداخته می-لی موجبات طالق قضایینماید، شناخت و بررسی عناصر اص
  توفیق الهی نصیب شود، این بحث در سلسله مقاالت جداگانه و در عین حال مرتبط، 

  .گرفته خواهد شدپی
  

                                                 
 .)الطالق بید من اخذ بالساق ( 15/306، ج النوري الطبرسی، میرزاحسین، مستدرك الوسایل- 4
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  بخش نخست
   مفهوم شناسی طالق قضایی و مفاهیم مشابه

  مفهوم طالق قضایی
و » طالق قضایی«ی شناخت یک: گیرد در این مبحث دو موضوع کلی مورد بررسی قرار می

اي میان مفهوم طالق قضایی و ، دیگري بررسی مقایسه»حاکمطالق«تعبیر فقهی آن یعنی 
 درخواست زوجه با مفاهیم مشابه آن مانند شرط وکالت درطالق در ضمن عقد و یا طالق به

  ).خلع(دادن فدیه

  اصطالح شناسی و چیستی طالق قضایی 
 طالق درلغت به«. ٥ معناي گشودن گره و رها کردن استهدر لغت ب) divorce(طالق یا 

که عرب به شتر رسته از چنان) گشودن گره(معناي رها کردن، گذاشتن، گسستن و حل قید 
طالق اسم . 6»گویند» اسیرمطلق«گوید، هم چنین به اسیر آزاد شده نیز » ناقۀ طالق«بند، 

  . 8 یعنی رها کردن اوطالق دادن زوجه،. 7باشدمصدر و مصدر آن تطلیق می
 9»و شبه آن) طالق(ازاله قید نکاح با صیغه «: طالق در اصطالح فقیهان عبارت است از

طالق  در عرف فقیهان، عبارت است : برخی از محققان حنفی آن را چنین تعریف کرده اند
 به برداشتن قید ازدواج در حال یا در آینده با لفظ مخصوص و یا چیزي که به جاي لفظ«: از

مانند اشاره در طالق شخص گنگ و یا با نوشتن طالق، طبق مذهب . 10»کار برده شود
  .حنفی

                                                 
 ابراهیم السامرایی، -، التحقیق، دکتور مهدي المخزومی5عبدالرحمن الخلیل بن احمد، العین، ج الفراهیدي، ابی-  5

 و نیز ابن ذکریا،أبوالحسین احمد بن فارس، معجم -.101ق،ص1409مطبعۀ الصدر، نشر دارالهجرة، الطبعۀ الثانیۀ، 
 .40تا، ص قم، بی- )اسماعیلیان نجفی(، نشر دارالکتب العلمیۀ3ۀ، جمقایس اللغ

 -  و انصاري، مسعود 226ق، ص1405 قم،-، نشر ادب الحوزة10 ابن منظورالمصري، محمد بن مکرم، لسان العرب،ج- 6
 .1311، ص1384 تهران، چ اول، -، نشر محراب فکر2طاهري، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی،ج

، 2007/1428عنداهللا، دار إقرأ للطباعۀ والنشر، دمشق، الطبعۀ االولی  الحالل ابغض الطالق لکردي، احمد،ا  الحجی-  7
  .المحیط القاموس الصحاح، مختار المنیر، المصباح از کرده نقل 9ص
اعۀ بیروت دار بن حزم للطب) جمعا در یک مجلد(الجزیري، عبدالرحمن بن محمد عوض، الفقه علی مذاهب االربعۀ،-  8

 .964م، ص 2010/ق1431والنشر و التوزیع،
 ق، 1416، )جدید( ایران، الطبعۀ االولی -  الشهید الثانی، مسالک االفهام، التحقیق و النشر مؤسسۀ المعارف االسالمی- 9
 .7،ص9ج

  .9 احمد الحجی الکردي، همان،ص-10
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:  در باره طالق مقرر داشته است1388قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مصوب 
 طالق، انحالل رابطه زوجیت است که مطابق احکام مندرج این قانون از طرف محکمه یا -1«

  . 11»شود مییکی از زوجین واقع
 طالق عبارت است از -1«: در تعریف طالق آورده است135قانون مدنی افغانستان، ماده 

انحالل رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه با الفاظی که وقوع طالق 
قانون مدنی ایران، تعریف طالق را مسلم فرض کرده، از این . »صراحتا از آن افاده شده بتواند

و، متعرض آن نگردیده است؛ اما برخی حقوقدانان بزرگ ایرانی آن را چنین تعریف کرده ر
  .12»در اصطالح عبارت است از ازاله رابطه زناشویی به وسیله صیغه مخصوص«: است

طالق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان «: از نگاه برخی استادان حقوق فرانسه
  13.» از آنان یا هردو استحیات زوجین، به درخواست یکی

طلبد؛ اما تري را میها در باره مفهوم طالق، بحث مبسوطها و دیدگاهبررسی و نقد تعریف
جا براي ورود به بحث اصلی یعنی اصطالح شناسی و مفهوم شناسی طالق قضایی، در این

  .ها، حاشیه روي محسوب شودشاید بیش از این چرخیدن در محور تعریف

   یا طالق حاکم چیست؟طالق قضایی
که حاکم طالق حاکم یعنی طالقی: نویسدیکی از حقوقدانان برجسته در این باره می

اما چنان که گفته آمد، در شریعت . 14دادگاه دهد مانند طالق زوجه غایب مفقود الخبر
هاي مختلف با فقیهان مسلمان در نحله. 15اسالم، طالق در اصل در اختیار مرد قرار دارد

                                                 
 .140 ماده1388 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان،مصوب- 11
، 1381، تهران، نشر گنج دانش، چ دوم،3فري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج جع- 12
 .2443ص
 امامی، اسد اهللا، مختصر حقوق -  به نقل از صفایی، سید حسین 1404ش1963، چ1 مازو، دروس، حقوق مدنی ،ج- 13

 .193،ص1381خانواده، تهران، نشر میزان، چ پنجم 
 .2443، ص3محمد جعفر، همان، ج جعفري لنگرودي، - 14
از قرآن ) الف:  اختیار طالق به دست زوج از مسلمات شریعت اسالم است که از جمله دالیل ذیل بر آن داللت دارد-  15

فإن طلقها فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، فإن طلقها «کریم، لحن آیات طالق بر این امر داللت دارد مانند 
و آیات . 231/بقرة.»إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف«  و 230/بقره. »أن یتراجعافال جناح علیهما 

که تماما از طالق زوجه از سوي ...  سوره تحریم، و5 سوره احزاب، 49سوره طالق، 1 از سوره بقره و آیات237، 232،236
الق مربوط به وسائل الشیعۀ، من ال یحضره الفقیه، از احادیث روایات پرشماري که در کتاب الط) ب. گویندزوج سخن می

 .مراجعه شود... السنن البن ماجه و
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قانون مدنی ایران . اند شت از منابع کتاب و سنت، در فتاواي خود بر این اصل تاکید کردهبردا
تواند هر وقت بخواهد زن مرد می«: دارد به تبعیت از این دیدگاه فقیهان مقرر می1133ماده 

اما بر اساس نیازهاي موجود در کشور، قانونگذار ایرانی نیز مجبور شده . 16»خود را طالق دهد
 را از لحاظ تشریفات قضایی و 1133ا تصویب و الحاق مقررات دیگر، این عمومیت مادهاست ب

در ایران طبق قانون اصالح مقررات مربوط به . نیز تا حدودي از جهت ماهوي، تعدیل کند
گیري از   الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص براي بهره3 ماده 2 و تبصره 1371طالق مصوب

گرفتن گواهی عدم سازش، ارجاع به داوري، : زم است از قبیلاین حق تشریفات زیادي ال
  .17...پرداخت مهر و نفقه، اجرا و ثبت صیغه در دفتر رسمی و

تر پرداخته شده اي کمرنگدر قوانین افغانستان، به اصل اختیار مرد در طالق، تا اندازه
گونه در مینتشیع و ه قانون احوال شخصیه اهل140که مالحظه شد، در مادهچنان. است

قانون مدنی افغانستان، حق طالق از جانب محکمه، یا یکی از زوجین مطابق با مقررات قانون 
: دارد قانون مدنی افغانستان در مورد حق طالق چنین مقرر می135ماده . دانسته شده است

 طالق از جانب زوجه یا محکمه باصالحیت به درخواست زوجه مطابق با احکام این - 2...«
اي برجسته سازي و تاکید بر حق طالق از  بند دوم این ماده تا اندازه. 18»گرددنون صادر میقا

  .است) طالق قضایی(جانب زوجه و یا محکمه با صالحیت 
گیري از که گفته شد، طالق حق مربوط به زوج است؛ اما گاه به واسطه عواملی، بهرهچنان

صورت مستقل وانند به نیابت از زوج و یا به تزوجه و قاضی نیز می. یابداین حق توسعه می
نیز » طالق حاکم«، که از آن در آثار فقیهان به »طالق قضایی«. به حق طالق دست یابند

  . باشد که از سوي قاضی یعنی حاکم شرع واقع شودتعبیر شده است، طالقی می
زیرا منصب . اشندبمراد از حاکم در فقه امامیه، اصوال همان فقیهان جامع شرایط فتوي می

 و سپس فقیهان و در صورت )ع(، بعد از ایشان مربوط به ائمه19)ص(قضاوت متعلق به انبیاء
زیرا اجراي عدالت، فلسفه اصلی قضاوت است و انبیاء و . تنزل، مربوط به نماینده ایشان است

وت حاکمی از سوي شریعت اجازه قضا. باشندترین مردم می با داشتن عصمت، عادل)ع(ائمه
بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، مذکر بودن، داشتن دانش فقه، : دارد که داراي صفات چون

                                                 
 .1133 قانون مدنی ایران ماده - 16
  .699، ص1383 کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چ دهم،- 17
 .135 ماده2 و1 بند 1355 قانون مدنی افغانستان مصوب- 18
  ... ، یا داوود انا جعلناك خلیفۀ فی االرض فاحکم بین الناس بالحق وال تتبع الهوي فیضلک عن سبیل اهللا26/لصاد، ا- 19
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طالقی که مجتهد جامع : طالق حاکم عبارت است از«) شیعی(از نظر فقهی، . 20باشند
شده آن در  الشرایط بعد از ارجاع دعوي به وي از سوي زوجه با فراهم آمدن اسباب تعیین

  21.»دنمای شریعت، جاري می
والیت : کهاند به ایندر مورد منشاي مشروعیت طالق حاکم شرعی، برخی استدالل کرده

هیچ مؤمن . 22 بر امور مردم در شیوون فردي و اجتماعی، از مسلمات است)ص (حضرت پیامبر
  در مذهب امامیه، به23. آن را رد کند)ص(تواند بعد از قضاوت و حکم پیامبریا مسلمانی نمی

 به عنوان )ع(البیت، والیت و حکومت ائمه اهل)ع(د به انتصاب آسمانی ائمهخاطر اعتقا
بعد .  است)ص(ها، عین عمل آن حضرت در گفتار و کردار و اجازه)ص(جانشینان حضرت پیامبر

از ایشان، به خصوص در عصر غیبت، حکم خدا قابل تعطیل نیست و فقیهان از جانب ایشان 
گرچه در وسعت و ضیق آن بین فقیهان » والیت فقیه«موضوع . باشنداین والیت را دارا می

در نزد اهل . 24اختالف است؛ اما در مورد شمول آن بر والیت در قضاوت، اختالفی نیست
به خصوص از ... سنت نیز دارا بودن همان صفات عمومی قضا، از قبیل بلوغ، عقل، عدالت، و

از جمله در »  حاکم«ل به عنوان جانب فقیهان منصوب از سوي حاکمان اسالمی براي عم
  .، کافی است»طالق«حوزه 

  :نویسددر مورد طالق قضایی در فقه حنفی، محمد ابو زهره از علماي مصر می
. در مذهب امام ابوحنیفه، جز طالق به خاطر عیب، طالق دیگري در اختیار قاضی نیست«

-  جب، خصاء، عنن، میهاي موجب طالق نیز منحصر در عیوب دستگاه تناسلی از قبیلعیب
  .جنون، جزام و برص را نیز بر آن افزوده است* »محمد«شود که 

شاید . غیر از امام ابوحنیفه، دیگر ائمه مذاهب، طالق تحت اختیار قاضی را توسعه داده اند
در مصر در » امرولی«. ترین وسعت را در این زمینه قایل شده باشند بیش» احمد«و » مالک«

ه درخواست زن و حکم قاضی، هرآنچه قابل توسعه بوده، از مذاهب دیگر ب» تفریق«مورد 
بدین ترتیب، تفریق به خاطر عدم انفاق، تفریق به خاطر عیوب . اقتباس کرده است

                                                 
السید :  المحقق الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، التحقیق-  20

  .860، ص4ق،  ج1409الثانیۀ، نشر االستقالل، الطبعۀ -صادق الشیرازي، تهران
 .211، ص2006 محمود عبداهللا، الشیخ حسان، مشاکل الطالق بین الشرع والعرف، بیروت، دارالهادي، الطبع االولی- 21
 ...النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. 6/ االحزاب- 22
 ...لخیرة من امرهمماکان لمؤمن وال مؤمنۀ اذا قضی اهللا و رسوله امرا ان یکون لهم ا: 36/ االحزاب- 23
  .213محمود عبد اهللا، الشیخ حسان، همان، ص 24
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مستحکمه بدون قید کردن آن به عدد یا نوع معین، تفریق به خاطر ضرر، غیبت و زندانی 
  25.»شدن زوج، از دیگر مذاهب برگرفته شده است
شود که زوجه به خاطر کوتاهی از سوي زوج طالق قضایی عمدتا در مواردي انجام می

در این . دچار مشکل شود و ادامه زندگی خانوادگی با وضعیت موجود، برایش دشوار گردد
قاضی یا حاکم، . نمایدصورت است که با مراجعه به محکمه و قاضی، درخواست طالق می

کند تا راهی براي حل معضالت خانوادگی زوجین  میحسب مورد، در صورت امکان تالش
که این مهم، میسر نگردد، یا خود زوج حاضر در صورتی. بدون استفاده از حق طالق بیابد

اي را که در تنگنا قرار گرفته، طالق دهد، این بار قاضی خود او را طالق خواهد نباشد زوجه
 عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی غایب مفقود الخبر شدن زوج،: در مواردي چون. داد

خانوادگی، ترك و یا امتناع نفقه زوجه از سوي زوج، سوء رفتار زوج با زوجه و ترك انجام 
وظایف خود در تحکیم خانواده از جمله عواملی است که پس از طی تشریفات الزم، قاضی 

طالق دهد؛ البته گاه تواند به درخواست زوجه او را به صورت مستقل و یا به نیابت از زوج می
تواند بدون گرفتن راي و دیدگاه قاضی خود را مطلقه نماید و یا زوج را وادار به زوجه می

  .ها پرداخته خواهد شدطالق سازد، که به آن

  مفاهیم مشابه طالق قضایی 
در مورد طالق قضایی گفته شد، طالقی است که قاضی به جهت عواملی که ادامه زندگی 

در غایب (سازد، زوجه را به نیابت از زوج  براي زوجه دشوار و یا غیر ممکن میخانوادگی را 
در صورت عدم تادیه نفقه از سوي زوج و طالق ندادن (و یا به صورت مستقل) مفقود االثر

تواند به صورت استقاللی خود مواردي نیز وجود دارد که زوجه می. دهد، طالق می...)زوجه و
جا، براي تبیین بیشتر مفهوم طالق  در این. ج را راضی به طالق نمایدرا مطلقه سازد و یا زو

یاد » مفاهیم مشابه طالق قضایی«ها به عنوان قضایی و بازشناسی آن از موارد مشابه، از آن
  . گیردها نیز مورد بررسی اجمالی قرار می گردیده و آن

  

                                                 
  .248م، ص2005 قاهره، -  مدینۀ نصر-  ابو زهره، محمد، االحوال الشخصیه،  نشر دارالفکر العربی،- 25
. »شیبانی«یا » محمد« سومین فقیه نامدار در حوزه فقه حنفی، مشهور به محمد بن الحسن بن فرقد شیبانی،* 

او بعد از ابوحنیفه و قاضی ابو یوسف .  هجري در عراق در گذشت189 در شام متولد شد و  در132ر شیبانی د
   .بیشترین تالش را براي تحکیم فقه حنفی انجام داد
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 مفهوم طالق زوجه به خاطر شرط وکالت طالق در ضمن عقد
ن مبحث، به تعریف شرط ضمن عقد و سپس به بررسی شرط وکالت طالق در ضمن در ای

 .عقد پرداخته خواهد شد

  مفهوم و جایگاه شرط ضمن عقد در ازدواج
  تعریف و تبیین مبانی ) الف

- گاه زوج در ضمن عقد ازدواج و یا ضمن عقد الزم دیگري، به زوجه وکالت براي طالق می
 زوج در مدت معینی غایب شود، زوجه وکیل و وکیل در کند که اگردهد؛ مثال شرط می

حتا ممکن است شرط وکالت در طالق مطلق باشد؛ . توکیل باشد که خود را مطلقه نماید
اش خواست، با احراز  یعنی بدون تعلیق به مورد خاص و زوجه حق داشته باشد هر وقت دل

  :حال سواالت زیر مطرح می. شرایط، خود را مطلقه نماید
تواند وکیل در طالق خودش شود؟ شرط ضمن عقد چیست؟ مبانی لزوم آن یا زوجه می آ

  کدام است؟
شرط در لغت داراي معانی متعدد است، از قبیل، رسم، شیوه، واجب، ضرور، عهد و پیمان، 

شرط الزام شی و التزام به آن است : گویدابن منظور می. معلق کردن چیزي بر چیزي دیگر
در فقه و حقوق شرط همان التزام تبعی است که ضمن عقد معین و . 26آندر بیع و امثال 

: گویددکتر شهیدي در معناي تخصصی حقوقی شرط می. 27درکنار تعهد اصلی ایجاد شود
عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معناي مصدري ... «

-یر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفعبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غ
  .28»هاي آن

. شود نه به صورت مستقلشرط ماهیتی اعتباري غیر مستقل است که ضمن عقد انشا می
  .29شرط ایقاع یک طرفه نیست؛ بلکه عمل حقوقی دوجانبه و تبعی نسبت به یک عقد است

                                                 
 .329، ص 7 ابن منظور، لسان العرب، ج- 26
، 1384 دوازدهم، تهران، چ- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسالمی-  27
 .319ص
  .18، ص 1387 تهران، چ دوم،- شروط ضمن عقد، انتشارات مجد-)4( شهیدي، مهدي، حقوق مدنی- 28
 .22 همان، ص- 29
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ورد الزام و التزام شرط ضمن عقد، شرطی است که در ارتباط با عقد دیگر و به تبع آن م
که در ضمن عقد ذکر شود و یا این این قسم از شروط یا در ضمن عقد ذکر می. قرار گیرد

  . گردد شود به هر صورت در هر دو فرض عقد مبنیاً علی الشرط واقع مینمی
یکی شرط صفت که راجع به  صفت و کیفیت یا کمیت مورد : شرط بر سه قسم است

دیگري شرط . شودتیجه که در آن تحقق امري در خارج شرط میدومی شرط ن. معامله است
فعل اعم از فعل و ترك که در واقع منظور از شرط ضمن عقد به معناي متداول همین قسم 

تعهد در شرط . 30آور است که فاسد نباشد شرایط سه گانه باال، در صورتی الزام. باشد سوم می
له تواند براي مشروطه و شرط صفت، تخلف میفعل آثار حقوقی خود را دارد و در شرط نتیج

  .31حق فسخ ایجاد کند
 نیست عقد متن در مذکور شرط و ضمنی شرط و تبانی شرط بین فرقی گونههیچ اصوال

 شرط قصد، در که است عقد ضمن در شرط که گفت توانمی وقتی شرط، طبیعت در زیرا
، ممکن است ارادة طرفین به ي دیگرا، مانند قراردادهازدواجدر بنابراین، . 32بشود لحاظ هم

این تعهدات فرعی را . تعهدات فرعی تعلق گیرد، که خارج از عناصر اصلی قرارداد است
  .شروط یا شرایط ضمن عقد گویند

هاي فقیهان در مورد مشروعیت شرط ضمن عقد به آیات و روایات و همین طور دیدگاه
أوفوا بالعهد « ۀ ه مورد استناد قرار گرفته، آیاز جمله آیاتی که در این بار. استناد شده است

سؤال  کنندگان  عهد از که کنید، وفا) خود (عهد به و. است. 33»إن العهد کان مسئوالً
: مشهور) ص(ترین استناد براي مشروعیت شرط ضمن عقد به روایت نبوي شود؛ اما بیش می

                                                 
 .319 محقق داماد همان، ص- 30
  .21 شهیدي، مهدي، همان، ص- 31
باطل ) در عقود( چیزي، تعلیق اصل عقد و انعقاد آن بر.  نکته قابل بررسی دیگر، تفاوت بین شرط و تعلیق است- 32

این امر تنها . یعنی اصل انتقال باید به انشاء لفظ حاصل شود. زیرا منظور از عقود انشاء موجب نقل و انتقال است. است
لفظ در عقد ناقل است؛ اگر تأثیر آن معلق بر حصول چیزي دیگري . قطع و جزم تحقق می یابد و تعلیق خالف آست با

یکی صریح است مانند تعلیق : تعلیق دو گونه است. شود که خالف فرض ما است انجام نمیشود، انتقال با لفظ عقد
فروش کتاب به آمدن کسی، دیگري تعلیق ضمنی است مانند این که ورثه مال مورث را به گمان مرگش بفروشد که 

  ).ازدواج معلق به بکارت به صورت ضمنی(توافق فروش به شرط موت مورث صورت گرفته است
 .34/ االسراء- 33



  

 

14  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  

ت و صحت شرط ضمن اجماع سومین دلیل براي مشروعی.  است34»المؤمنون عند شروطهم«
ظاهرا جواز شرط در عقود نزد علماي ما اجماعی است؛ اما در ایقاعات، تنها در «. عقد است

  .35»برخی صحیح است مانند طالق
: نویسدشود؟ مرحوم میرزاي قمی در این باره میچه نوع شرطی ضمن عقد محسوب می

یجاب و قبول واقع شده مشهور بر آن است که شرط ضمن عقدي قابل اعتنا است که  بین ا«
این قریه را به هزار : اي که جزیی از آن دو محسوب شود؛ مانند این که بگویدگونهباشد به

درهم به شما فروختم مشروط به این که اسپ خود را به من بفروشی و مشتري هم بیع و 
  .36»هم شرط را باهم قبول کند

  شرط صحیح) ب
  :  اوصاف شرط صحیح را چنین بیان کرده استمرحوم محمد جواد مغنیه از علماي لبنان

 شرط مقدور باشد؛ - 1
 مشروع باشد؛ - 2
 ؛)عبث نباشد مثل شرط گرفتن آب از دریا و ریختن دوباره آن(معقول باشد  - 3
 منافی مقتضاي عقد نباشد؛ - 4
 مجهول نباشد؛ - 5
 محال یا مستلزم محال نباشد؛ و - 6
 .37)نه بعد یا قبل از آن(در متن عقد ذکر شود  - 7

 صورت فاسد  یط یاد شده را دارا بود، صحیح و الزم الوفا است در غیر ایناگر شرط، شرا
جا است که آیا شرط فاسد، عقد را نیز فاسد باشد که در آن تردیدي نیست؛ اما سخن این می
  سازد یاخیر؟می

                                                 
ق، 1414 قم الطبعۀ الثانیۀ،- مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث: ، التحقیق و النشر21  الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج-  34
 بیروت، الطبعۀ الثانیۀ، -، دار الطباعۀ والنشر4و نیز، العسقالنی، ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج. 276ص 
 ).3م الفقهینسخه معج.(371تا، صبی
 قم،  چ اول، -، نشر بوستان کتاب2 قمی، میرزا ابوالقاسم، رسائل المیرزاالقمی، رسالۀ فی شرط ضمن العقد، ج- 35

 .911ش، ص 1385
 .2/942 قمی، میرزا ابوالقاسم، همان، ج- 36
ش، 1383جم، قم، چ پن-، نشر مؤسسۀ انصاریان3ج)مجلد(، )ع( مغنیه، محمد جواد، فقه االمام جعفر الصادق- 37
  .170ص
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جماعتی بسیاري از فقیهان بزرگ از پیشینیان و پسینیان بر آنند که فساد شرط موجب «
اي کلی که جز با دلیل تعبدي خاص قابل تغییر نیست؛ اما حق مانند قاعدهفساد عقد است 

این که شرط فاسد مستدعی فساد عقد نیست و حکم کردن به . به خالف دیدگاه ایشان است
فساد عقد به خاطر فساد شرط، نیاز به دلیل خاص دارد؛ زیرا هیچ نوع تالزم عقلی، شرعی، یا 

اي ثابت شده است که فساد لکه در شریعت در موارد عدیدهعرفی بین این دو فساد نیست؛ ب
 نقل کرده است که عایشه بریره را خرید )ع(حلبی از امام... شرط مستدعی فساد عقد نیست

موالی بریره بر عایشه شرط کرده بودند که بر . در حالی که مملوك بود و سپس آزادش کرد
ود که والیت با آزادکننده است، یعنی  حکم نم)ص(ولی رسول خدا. وي والیت داشته باشند

  . معناي آن این است که عقد صحیح و شرط فاسد است. عایشه
شیخ انصاري به صحت سندي این روایت اعتراف کرده و ظهور آن را در عدم فساد پذیرفته 

االنصاف «:  وجود فرموده استبا این. »غایۀ الظهورالروایۀ فیاالنصاف أن«: گویداو می. است
آید، همانا دیدگاه بزرگان وجه اشکال که از عبارت ایشان بر می. »غایۀ االشکال المسأله فیأن

  .مبنی بر فاسدکننده بودن شرط فاسد است
جا مانند یک قاعده کلی خواهم گفت که شرط فاسد گاه مفسد عقد است و گاه در این

قد، مستلزم شرط فاسد در صورتی مفسد عقد است که مخالف مقتضاي ع. مفسد نیست
  .38»در غیر این موارد، مفسد عقد نیست. محال، یا موجب جهالت به یکی از عوضین شود

اگر مخالفت به نفس معقودعلیه بر : شوداگر شرطی مخالف کتاب و سنت باشد، بررسی می
گردد مانند خرید چوب براي ساخت بت، در این صورت، به اتفاق فقیهان مفسد عقد است  می

ه روایاتی نیز آمده است؛ ولی اگر مخالفت تنها با خود شرط باشد مانند فروش که در این بار
در . چیزي به شرط خوردن خمر یا ترك نماز، در این صورت تنها شرط باطل است نه عقد

مورد شرط غیر مقدور نیز چنین است، اگر شرط غیر مقدور مربوط به عقد باشد مانند شرط 
، شرط و عقد باهم فاسد است؛ ولی اگر شرط غیر مقدور تبدیل گیاه تازه روییده به خوشه

  .39گرددبودن به خود شرط بر می
  
  

                                                 
 .179 همان، ص - 38
 .181 همان، ص- 39
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  شرط فاسد) ج
شروطی باطلی که : اند شروط باطل چنان که در ضمن بحث قبلی بیان شد، بر دو نوع

  . مبطل عقد نیستند و شروطی باطلی که مبطل عقداند
  : نوع نخست آن  عبارتند از 

 غیر مقدور باشد؛شرطی که انجام آن  - 1
 اي نباشد؛ وشرطی که در آن فایده - 2
 .شرطی نامشروع مانند شرط ترك نماز - 3

  : شوند عبارتند ازاما شروط باطلی که موجب بطالن عقد نیز می
که نتیجه و اثر مستقیم عقد را بی اثر کند مانند شرط . شروط خالف مقتضاي عقد - 1

 عدم تحقق زوجیت در ضمن عقد نکاح؛
 .ها موجب جهل به یکی از عوضین شود ه جهل به آنشروط مجهولی ک - 2

  نتیجه) د
  : شروط ضمن عقد ازدواج مانند بقیه شروط باید

اگر شرط ضمن عقد ازدواج غیر مقدور بود، باطل است؛ ولی بطالن . غیر مقدور نباشد - 1
  .زند آن به صحت عقد لطمه نمی

و لی مبطل عقد در غیر این صورت بازهم شرط باطل . داراي منافع عقالیی باشد - 2
 .نیست

 .شرط خالف شرع نیز مفسد عقد نیست گرچه خود فاسد است. نامشروع نباشد - 3
چون اگر خالف مقتضاي عقد باشد، هم باطل و هم مبطل . خالف مقتضاي عقد نباشد - 4

 . مانند این که در ضمن عقد ازدواج شرط کند که زوجیت محقق نشود. عقد است
شد، نیز باطل و ی که موجب جهل به عوضین میدر دیگر شروط ضمن عقد، شرط مجهول

. اصوال در ازدواج عوضین وجود ندارد: زیرا. مبطل عقد بود؛ اما در عقد ازدواج چنین نیست
عقد ازدواج در نوع خود منحصر است، پس مساله جهل به عوضین متاثر از شرط ضمن عقد 

  .40کند مفهوم پیدا نمی
 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در 124این قسمت را با ذکر بندهاي از ماده

  :بریم مورد شرط ضمن عقد به پایان می
                                                 

 .333 - 325 محقق داماد، سید مصطفی، همان، صص- 40
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 هرگاه شرط ضمن عقد - 2. (شرط ضمن عقد، تعهد تبعی در ضمن عقد اصلی است) 1(«
نامقدور، بی فایده یا خالف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نکاح صحیح است، مگر در 

که خالف مقتضاي ذات عقد  شرطی- 3. (شود ا آن باطل میشرط نفی مطلق مهر، که نکاح ب
شود که  شرط زمانی خالف مقتضاي عقد پنداشته می. نکاح باشد، باطل و مبطل عقد است

مانند . ذات یا اثر آن را نفی کند، به طوري که رعایت مفاد شرط، ماهیت عقد را تغییر دهد
  »...شرط عهد بر قراري مطلق رابطه زوجیت

  لت زوجه در طالقمفهوم وکا
وقتی قرارداد یا . دلیل عمده طالق، نداشتن اراده براي انجام تعهداتی ناشی از ازدواج است

چه در چنان. تعهدي با مشکل مواجه شد، به صورت طبیعی منجر به فسخ خواهد شد
» خلع«براي دستیابی زن به طالق، . مباحث قبلی یاد شد، در اسالم طالق به دست مرد است

شده  در اسالم، مقررات مربوط به ازدواج و طالق، از امور تعیین. باشد ترین راه میمعمول
دار نمودن مقررات آن، باز  دست قانونگذار عرفی در تغییر شرایط و کش و قوس. مذهبی است

-حال براي مواردي که زوجه مجبور است براي طالق اقدام نماید، به غیر از خلع راه. نیست
شرط وکالت در طالق براي زوجه از سوي زوج در .  نظرگرفته شده استهاي دیگري نیز در

  .باشدهاي مشروع و صحیح براي رسیدن به این مهم می ضمن عقد الزم، یکی از راه
دیدگاه غیر . در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طالق دو نظر بیش وجود ندارد

دگاه مشهور فقیهان آن را در کل جایز داند و دیمشهور آن را تنها در زوجه غایب صحیح می
چون زوجه . زیرا کلمه وکالت، منافاتی با اختیار طالق به دست مرد ندارد. داندو درست می

سان که  اختیار طالق را از راه وکالتی که شوهرش به او بخشیده، به دست آورده است؛ آن
این وکالت قابل عزل . دهدتواند به هر فرد دیگري نیز براي طالق زوجه خود وکالت زوج می

زیرا در ضمن عقد الزم شرط شده و بر مبناي المؤمنون عند شروطهم، الزم الوفاء . نیست
تواند این حق وکالت را به صورت مطلق نیز به دست آورد، مثال در ضمن زوجه می. 41است

د عقد الزمی چون ازدواج شرط کند که خود را به تو تزویج کردم به شرط آن که در مور
که زوجه طالق، از جانب تو وکیل باشم؛ یا به صورت دیگري این شرط را بنماید مانند این

                                                 
 قم، چ - اهللا، سید محمد حسین، اسالم، زن و جستاري تازه، ترجمه مجید مرادي، نشر بوستان کتاب فضل-41

  .250ش، ص1387سوم،
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زن وکیل در طالق ... شرط کند که اگر زوج مهریه را نپرداخت یا ازدواج مجدد نمود ویا
  .42باشد

وکالت در طالق از سوي شخص غایب به اجماع علما «: گویدشهید ثانی در این باره می
این دیدگاه مشهور است، بلکه . ر مورد شخص حاضر نیز اظهر صحت آن استد. صحیح است

زیرا طالق نیابت پذیر است وگرنه باید . کرده است» اجماع«ابن ادریس  در این باب ادعاي 
استناد به صحیحه سعید االعرج ] دلیل دیگر ایشان. [بود نیابت از طالق غایب نیز درست نمی

صی امر طالق زوجه خود را به دست مردي وانهاد و پرسید که که شخ.  است)ع (از امام صادق
شیخ . کند این جواب افاده عموم می. بلی و تفصیل نداد: آیا این درست است؟ امام فرمود

به جهت جمع بین این صحیحه و * و جماعتی آن را منع کرده اند] الطائفه ابوجعفر طوسی[
شیخ اولی را . [ وکالت در طالق صحیح نیست: که فرمود)ع(اطالق روایت زراره از امام صادق

اما روایت دوم . دومی را حمل بر زوجه حاضر نموده است] حمل بر زوجه شخص غایب و
  .43»اش قاصر است ضعیف و داللت

اکنون همین دیدگاه مشهور، در میان دانشمندان امامی، مقبول افتاده است؛ ایشان حتا 
زیرا عموم ادله، شامل وکالت در توکیل زوجه نیز . 44وکالت در توکیل زن را نیز پذیرفته اند

چون این شرط نه خالف مقتضاي ذات عقد است و نه خالف شرع، پس باید آن را . شودمی
  .مشروع و صحیح تلقی کرد

                                                 
 . همان- 42
 ایران، - مؤسسۀ المعارف االسالمی: ،التحقیق و النشر5ملی، مسالک االفهام، جالشهید الثانی، زین الدین بن علی العا- 43

  ).3نسخه المعجم الفقهی.(263ق، ص 1416،)جدید(الطبعۀ االولی
و اذا « :، چنین آورده است319 مرحوم شیخ این نظریه را در کتاب طالق، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاواي صفحه-*

صهرشتی .  عنه، لم یقع طالقه اذا کان حاضرا فی البلد فإن کان غائبا، جاز توکیله فی الطالقوکّل الرجل غیره بأن یطلق
:  به نقل از. »...و یجوز للغائب توکیل الغیر فی الطالق بخالف الحاضر«:در اصباح الشریعه، عین نظر شیخ را تایید نموده

 .282/، الطالق20سلسلۀالینابیع الفقهیۀ، ج 
تواند دیگري را در طالق زوج می: 503مساله«:گوید می. 151، صفحه3نی در منهاج الصالحین،جآیۀ اهللا سیستا-  44

تواند زوجه را وکیل در اش بالمباشره یا با توکیل دیگري، وکیل نماید، چه زوج غائب یا حاضر باشد؛ بلکه میدادن زوجه
  .»طالق یا وکیل درتوکیل غیربراي طالق نفس خودش نماید
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که به یکی این: در فقه حنفی، موضوع وکالت زوجه در طالق به دو صورت امکان پذیر است
ه در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اختیار طالق به صورت عادي و بدون ذکر وکالت، زوج

  : شیوه دوم را زید االبیانی از فقیهان معاصر حنفی چنین آورده است. 45دست خودش باشد
تواند دیگري را  براي او می. بدان که هر شخصی مالک تصرف در امور زندگی خود است«

مانی که اهلیت داشته باشد، مالک بدون تردید زوج تا ز.  جاي خود قرار دهدانجام آن کار به
تواند خود آن را واقع کند یا دیگري را نایب بنابراین، او می. اختیار طالق زوجه خود است

» وکالت«اگر بیگانه باشد، این نیابت، . آن دیگري، یا بیگانه است و یا زوجه او. قرار دهد
امل براي دیگري و زوجه زیرا شخص بیگانه ع. »تفویض«شود و اگر زوجه باشد، نامیده می

تواند از جانب موکل  وکیل می. این است فرق بین تفویض و توکیل. عامل براي خود است
تواند وکیل را هر وقت خود تولیت کند، چه در مجلس توکیل و چه بعد از آن و موکل می

د که به وکالت حق غیر تعلق گرفته باشد، به خالف تفویض که الببخواهد عزل کند؛ مگر آن
بنابراین اگر زوجه را امر به ایقاع طالق خودش کند، چه او را ... باید مباشر در مجلس باشد

مخیر قرار دهد یا امرش را به دست خودش قرار دهد، یا طالق او را معلق به اراده خود او 
-تواند بعد از مجلسی که می زن نمی. تواند رجوع کندکند،  دیگر پیش از جواب زوجه نمی

دار نباشد یا موضوع طوري  ر آن تفویض شده، طالق را واقع سازد؛ البته اگر مدتدانست د
اختیار خودت را داري هر وقت که : که بگویدباشد که بر عدم مدت داللت کند، مثل این

یکی تخییر که بگوید اختیار : تفویض طالق به زوجه به یکی از امور سه گانه است... بخواهی
امور تو به دست خودت : ر زوجه را به خودش واگذارد که بگویددومی امو. خودت را داري

توانی خود را سومی معلق ساختن صریح طالق بر اراده زوجه که بگوید اگر بخواهی می. است
  .46»طالق بدهی

-مرحوم شیخ طوسی می. در فقه امامیه، تخییر زوجه در طالق مردود شمرده شده است
به طالق نماید و زوجه طالق را اختیار کند، با این کار اش را مخیر هرگاه کسی زوجه: نویسد

کند، ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، عایشه و شافعی نیز بر این طالق تحقق پیدا نمی
دلیل ما اجماع طایفه امامیه، روایتی از حضرت علی که موید این نظر است و این که ... نظرند

همین طور روایتی است که مردي از عایشه . ارداصل بقاي عقد است و افتراق نیاز به دلیل د
                                                 

 .، سید محمد حسین، هماناهللا فضل- 45
، دارالسالم 2 زید االبیانی، االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه، محمد قدري باشا، و شرحه لمحمد زید االبیانی،ج- 46

 .637- 638، صص2006 مصر، الطبعۀ االولی،– االسکندریۀ -للطباعۀ والنشر
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اش را مخیر به طالق قرارداده بود و زن طالق را برگزید، آیا  پرسید از مردي دیگري که زن
ها آن را اش را مخیر قرار داد و آن  زنان)ص (رسول خدا: این طالق است؟ عایشه گفت

  .47نا ترین مردم به این قضیه استعایشه دا. برگزیدند و پیامبر تخییرشان را طالق قرار نداد
  :قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه، در این باره چنین مقرر داشته است

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن  طرفین عقد ازدواج می«
بگیرد یا عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر 

در مدت مدت معینی غایب شود و یا ترك انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، 
ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در  یا سوء رفتاري نماید که زندگی آن

توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه 
  . 48»سازد
طالق و یا وکالت زوجه در » تفویض«نون مدنی افغانستان برگرفته از فقه حنفی نیز قا

  :طالق را پذیرفته است
اش را توسط وکیل قانونی طالق دهد یا این که صالحیت طالق را به  تواند زوجهزوج می«

  . 49»خود زوجه تفویض نماید
  :ن مقرر داشته استقانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان نیز در این باره چنی

تواند با داشتن وکالت در طالق از طرف زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه  زوجه می-3«
  .50»...نماید

دکتر محقق . هاي مختلفی وجود دارددر مورد نوع طالق حاصل از وکالت زوجه، دیدگاه
.  استداماد معتقد است که طالق واقع شده به وکالت از سوي زوج، طبق اصل اولیه، رجعی

اش رجوع  تواند به زنبنابراین، بعد از وقوع طالق از سوي زوجه به وکالت از زوج، وي می

                                                 
 علی الخراسانی والسید جواد الشهرستانی والشیخ السید: ، التحقیق4 شیخ الطوسی، محمد بن الحسن، الخالف، ج- 47

الحاج شیخ مجتبی العراقی، مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ بجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ، : مهدي طه نجف، اشراف
ذکریا محیی الدین بن شرف، النووي، ابی: این حدیث درکتب ذیل نیز آمده است. 469ق، ص1414الطبع الجدیدة،
مالک بن انس، الموطا، . 110،ص)3نسخه المعجم الفقهی(جاتا، بی، نشر دارالفکر، بی17شرح المهذب، جالمجموع فی 

 . 563ق، ص1406 بیروت، الطبعۀ االولی،-محمد فؤاد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی: ، التحقیق2ج
 .1119 قانون مدنی ایران، ماده- 48
 .142 قانون مدنی افغانستان ماده- 49
 .3 بند140قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده - 50
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یکی آن که با هر بار رجوع زوجه بتواند بار دیگر : با رجوع زوج، دو نظر متصور است. نماید
دیدگاه دوم آن است که . خود را مطلقه سازد تا دفعه سوم که طالق خود به خود بائن شود

ت در طالق با یک بار طالق دادن به انجام رسیده و اگر زوج رجوع نماید، طالق دوباره از وکال
بنابراین، زوجه هرچند مهار طالق را با وکالت به . سوي زوجه، نیاز به وکالت مجدد دارد

  .دست گرفته باشد، با یک رجوع از سوي زوج، مجبور است باز آن را به حریف وا نهد
نماید آن است که زوجه در هنگام شرط وکالت در طالق، شرط ارایه میحلّی که ایشان  راه

رو، هرگاه خود را به وکالت مطلقه  از این. وکالت در قبول بذل فدیه از سوي زوج را نیز بنماید
ساخت، مالی را نیز به عنوان فدیه خلع به وکالت از زوج بپذیرد و طالق را به عنوان خلع 

  .51اي حل کندوضوع را ریشهبدین ترتیب م. واقع نماید
اند که  حفظ بنیان  برخی براي رجعی بودن طالق به وکالت از سوي زوج، استدالل کرده

جا که ممکن است، از فروپاشی این نهاد خانواده از اهداف اولیه شارع است، باید تا آن
اصل رجعی بودن نیز مقتضی است که باید تاجاي که نص خاصی مبنی بر . جلوگیري شود

  .52باین بودن طالق نداشته باشیم، حکم اصل را جاري سازیم
رسد طالقی که زن به عنوان وکالت در مورد به نظر می«: البته برخی، نظر مخالف دارند

زیرا منظور طرفین از ... دهد، باین است گرچه طبیعت طالق رجعی باشدمزبور خود را می
ن بتواند خود را براي همیشه از قید قرار دادن شرط وکالت در طالق براي آن است که  ز

زناشویی رهایی بخشد و آزادي خود را به دست آورد، چنا نچه شوهر بتواند به اراده خود به 
که برخالف مقصود طرفین است، قراردادن شرط مزبور عمل طالق رجوع نماید، عالوه بر آن

طبیعی طالق است و که باین و رجعی بودن ناشی از وضعیت اشکال به آن. لغو بیش نیست
زیرا با توجه به طالق خلع و مبارات، که از نظر . باشد، وارد نیستتابع قصد طرفین نمی

تحلیلی در مورد طالق رجعی به وسیله دادن عوض از طرف زن به صورت طالق باین در 
که زن به عوض رجوع ننموده سلب گردیده است، مسلم آید و حق رجوع شوهر مادامیمی
توان طالق رجعی را به باین تبدیل نمود و سپس با رجوع زن به عوض، به ه میگردد کمی

  .53»طالق رجعی برگردانید
                                                 

 .334- 333 محقق داماد، سیدمصطفی، همان، صص- 51
ارشد، دانشگاه علوم اسالمی نامه کارشناسیپایان(حاکم، احکام و آثار مترتب بر آن،  حمداللهی، عارف، طالق-  52

 .27، ص)رضوي
 .71ش، ص1383 تهران، چ چهاردهم،- سالمیه، انتشارات ا5 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج- 53
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 قصد طرفین از توکیل و رسد با توجه به نظر میاما به. چنان باقی است این بحث هم
درست است که اصل . استداللی که دارنده دیدگاه دوم ارایه نمود، نظر اخیر درست باشد

ورد نظر اسالم تحکیم خانواده و اصل در طالق رجعی بودن است؛ اما باید اذعان کرد اولیه م
جا اگر رجعی بودن را این. که اسالم راه را براي باین بودن در مواردي ضروري، نبسته است

طبق اصل بپذیریم، نفس توکیل و انجام طالق را که حکم مورد تایید اسالم است، ملعبه 
آیا وکیل قرار دادن !  زمام طالق به دست غیر از زوج خالف اصل نیست؟مگر دادن. ایمساخته

چنین نیست که حکمی اگر طبق ! زن در طالق و وکالت او در توکیل، طبق اصل است؟
ارزش تلقی مبناي صحیح خالف اصل کلی صادر شد، لزوما تبعات و نتیجه حاصله از آن را بی

بود، باید شارع مقدس، جلو ثناي درست نمیاگر چنین است. کنیم و برگردیم سر جاي اول
حال که اصل وکالت در طالق آن هم وکالت زوجه از زوج را . گرفتضرر را از نقطه اول می

ارزش وگرنه نفس وکالت بی. پذیرفته، نتیجه طبیعی آن همانند طالق حاکم، باین بودن است
نیز وجود ... عسر و حرج وکه عین استدالل در مورد طالق حاکم در صورت خواهد شد؛ چنان

اند که در جاي خود بررسی  دارد و اکثر کشورهاي اسالمی آن را به عنوان طالق بائن پذیرفته
  .خواهد شد

صرف احتیاط کاري است و در عمل از . حلّی که محقق داماد مطرح کرده است در مورد راه
  . توکیل در طالقباشد نه حوزه وکالت در طالق خارج و خود نوعی توکیل در خلع می

  )خلع(مفهوم طالق به درخواست زوجه و دادن فدیه
: شودخلع به فتح خاء و سکون الم، به معناي کندن و درآوردن است؛ چنان که گفته می

ابن منظور . 55، خلع به ضم خاء، به معناي طالق زوجه در برابر بذل مال54»خلع ثوبه و نعله«
یعنی . 56»افتدت منه بماله فطلقها و أبانها من نفسهخلع إمرأته و خالعها إذا «: آورده است

  .که زوجه به او مالی داد، پس او را طالق داد و از خود جدا نموداش را وقتی خلع کرد زن

                                                 
احمدبن عبدالغفورعطار، : ، تحقیق3الجوهري، اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ، ج 54

 .1205، ص1407 بیروت، الطبعۀ الرابعۀ،-مطبعۀ دارالعلم للمالیین
م، 1988بیروت، الطبعۀ الثانیۀ، -رالنفائس قلعجی، محمد، و قنیبی، حامد صادق، معجم لغۀ الفقهاء، دا-  55
 ).960-نسخه سه، معجم فقهی.(199ص
 .179، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج 56
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زیرا در قرآن کریم زن و شوهر به منزله . خُلع، برگرفته از خَلع به معناي کندن است
) همسران( آنان 57.» أنتم لباس لهنهن لباس لکم و«: اند پوشش و لباس همدیگر تلقی شده

  .لباس براي شما و شما لباس براي ایشان هستید
همان طالق به عوض از جانب زوج است که او در برابر دریافت » خلع«از نظر فقه اسالم، 

-یا مالی از زوجه چه به اندازه مهر یا کمتر و یا بیشتر از آن، زن را طالق خلع می» فدیه«
بنابراین، .  دادن فدیه از جانب زوجه به زوج، کراهت زوجه نیز الزم استدر خلع، به جز. دهد

یکی کراهت زوجه از ادامه زندگی با همسر و دومی، : براي تحقق خُلع، دو عنصر الزم است
  .دادن فدیه به زوج

ادریس از فقیهان پیشین، که برخالف بسیاري از همقطاران خویش، مبحث طالق را ابن
» افتداء«خداي تعالی خُلع را در کتاب خویش: گویدقرار داده است، میمفصل مورد بررسی 

فإن خفتم أن ال یقیما حدود اهللا فالجناح علیهما «: یعنی فدیه دادن نامیده و فرموده است
دهد و آن را وسیله  فداي نفس فدیه عوضی است که زوجه به زوج می«. 58»فیما افتدت به

، عالوه بر تبیین مشروعیت خُلع، شرط کراهت و میزان آن  این آیه مبارکه59»...سازد خود می
اي برسد که خوف اقامه نکردن حدود خداوند و درجهیعنی کراهت به . کندرا نیز بیان می

  . وجود بیایدافتادن در معصیت از سوي زوجین به
ز باشد؛ اکریم نیز میمستند مشروعیت خُلع، عالوه بر آیه پیشین، آیات دیگري از قرآن

 .60»و آتوا النساء صدقاتهن نحلۀ، فإن طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاً«: جمله
 اگر) ولی! (بپردازید آنان، به اي عطیه یا بدهی یک عنوانبه ) کامل به طور ( رازنان مهر و

ن  در ای!کنید مصرف گوارا و حالل ببخشند، شما به خاطر رضایت با را آن از ها مقداري آن
  .61باره، در کتب مختلف حدیثی، احادیثی نیز نقل شده است

                                                 
 .187/ بقره-57
 229/ بقره- 58
لجنۀ التحقیق، مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ : ، التحقیق2 ابن ادریس، ابی منصور محمد العجلی الحلی، السرائر، ج-  59

  .723ق، ص1411بقم، الطبعۀ الثانیۀ، بجماعۀ المدرسین 
 .4/ النساء- 60
 و ابواب الخلع والمباراة و  الکلینی، ابی جعفر محمدبن 193، ص22، ج)آل البیت(الحر العاملی، وسائل الشیعۀ، 61

 ،6ق، ج1388 تهران، الطبعۀ الثالثۀ، -  آخوندي-علی اکبر غفاري، نشر دارالکتب االسالمیۀ: یعقوب، الکافی، التحقیق
  ... و139ص
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  : مقررات راجع به خلع در قانون مدنی افغانستان چنین آمده است
که زوجه آن را براي زوج  خلع عبارت است از انحالل عقد ازدواج در بدل مالی-1«
فاده نماید،  خلع به لفظ صریح آن یا به هر لفظی دیگري که مفهوم خلع را ا- 2.پردازد می

  . 62»گیرد صورت می
تر پرداخته شده  در قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز به مقررات مربوط به خلع مفصل

  : است
هرگاه زوجه از زندگی با زوج کراهت داشته باشد و زوجین بترسند که در معرض مخالفت «

فدیه به زوج، او را گیرند، در این صورت زوجه یا ولی او با پرداخت  با احکام شرعی قرار می
  .63»نماید راضی به طالق خلع می

  .تواند فدیه قرار بگیردعین یا منفعیت می. فدیه باید همانند مهر، مالیت داشته باشد
 اگر کراهت از دو طرف باشد و زوجه حاضر شود براي رهایی خود از قید زوجیت فدیه 

 در لغت به معناي جدایی و مبارات نیز. شودنامیده می» مبارات«بدهد، این نوع طالق 
در مبارات، باید . عوض استدر اصطالح فقیهان، مبارات همانند خلع، طالق به . بینونت است

چه در خلع و چه در مبارات، زوجه از ادامه زندگی با شوهر . فدیه بیش از اندازه مهر نباشد
ورت خالصه، در صبه . 64سازدخویش اکراه دارد و با دادن عوض او را راضی به طالق می

که از فدیه از اندازه مهر یکی آن: مبارات عالوه بر شرایط خلع، سه چیز دیگر نیز الزم است
که صیغه مبارات به لفظ طالق سوم آن. که کراهت از دو طرف باشددوم این. تجاوز نکند

  .65است چه واژه مبارات نیز به کار برود یا به کار نرود
دهنده،  طالق الزم است، از قبیل اوصاف خاص براي طالقکه براي وقوع تمامی شرایطی

  .باشد، براي وقوع خلع و مبارات نیز الزم می...طالق گیرنده و
  
  

                                                 
 .156 قانون مدنی افغانستان، ماده- 62
 .149 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده- 63
احمد زاده، نشر مجمع ابوالفضل: کوشش، به)1هاي حقوقیاندیشه(خانوادهبجنوردي، سید محمد، حقوق موسوي-64

 .160ش، ص1386 تهران، چ اول،-علمی فرهنگی مجد
 .154م، ص1982/ق1402 بیروت،- نعمه، دلیل القضاء الجعفري، دارالفکر اللبنانی للطباعۀ والنشر، الشیخ عبد اهللا- 65
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  بخش دوم
  مفهوم شناسی مصادیق طالق قضایی در فقه و حقوق افغانستان

. .. غایب مفقود الخبر یا مفقود االثر، نفقه، ترك انفاق، عسر وحرج، وظایف متقابل زوجین و
  :پردازیمجا به صورت بسیار فشرده تنها به شناخت کلی این کلمات میدر این

  مفهوم غایب مفقود الخبر
غیبت . حقوق غایب و آثار مترتب بر غیبت، از مباحث مهم در فقه و حقوق اسالمی است

بنابراین، الزم به نظر . شودواقع می» طالق قضایی«یکی از عواملی است که به استناد آن 
گونه است غایب در کل بر دو. د که قبل از ورود به مباحث اصلی، مفهوم آن تبیین شودرسی

رو، قبل از ارایه تعریف خاصی از  از این. که تعریف، احکام و آثار هریک با دیگري تفاوت دارد
  :پردازیمرویم و سپس به تبیین جداگانه هریک میغایب به سراغ اقسام آن می

  غایب معلوم الحیات
 شخصی غایب شود و در منزل همسر داشته باشد، وضعیت او یکی از دو صورت ذیل اگر

  :خواهد بود

  غایب معلوم الحیات با وضعیت مشخص) الف
اگر زوج طی مدتی غایب شود؛ ولی زنده بودن و اخبار و احوال او معلوم باشد، زوجه تا 

ین مورد، زوجه صرفا به در ا. زمان بازگشت و یا تعیین تکلیف از سوي زوج، باید صبر کند
در این باره، از . تواند به قاضی رجوع و درخواست طالق نمایداستناد نبود همسرش، نمی

) مفقود( استناد شده است که از آن حضرت در باره غایب )ع(جمله به روایتی از امام صادق
 موته أو إن علمت أنه فی أرض، فهی منتظرة له أبداٌ حتا یأتیها«: ایشان فرمود. سوال شد

یأتیها طالقه و إن لم تعلم أین هو من االرض و لم یأتیها منه کتاب وال خبر فإنها تأتی االمام 
یعنی 66»...فیأمرها أن تنتظر أربع سنین، أمرها أن تعتد أربعۀ اشهر و عشرا ثم تحل لالزواج

مرگ اگر زوجه بداند که زوج در سرزمینی است، باید براي همیشه منتظرش بماند تا خبر 
اش را نداند، نامه و خبري نیز از وي نیاید، زوجه  اگر مکان. اش به وي برسد زوج یا خبر طالق

                                                 
 -السید حسن الخرسان، نشر دارالکتب االسالمیۀ: ، التحقیق7 الشیخ الطوسی، محمدبن الحسن، تهذیب االحکام،ج- 66

 .506، ص20ئل الشیعه، ج و وسا149، ص6 و الکلینی، الکافی،ج479ش، ص1365تهران، الطبعۀ الرابعۀ
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دهد سپس دستور می. دهدامام او را به چهار سال انتظار دستور می. نماید رجوع می)ع(به امام
  .بعد از آن بر وي حالل است که ازدواج نماید. که چهارماه و ده روز عده بگیرد

  یب معلوم الحیات با وضعیت نا مشخصغا) ب
که زوج غایب و زنده بودن وي معلوم باشد؛ اما احوال و اخبار او مشخص نباشد، در صورتی

  :کندموضوع دو حالت پیدا می
 کند، در این نفقه زوجه دارد، یا ولی زوج نفقه را تأمین می زوج مالی براي هزینه- 1

این معنا که اگر به . ش باز گردد و یا او را طالق دهدصورت نیز باید زوجه صبر کند تا شوهر
سبب دیگري وجود نداشته باشد، وي صرفا به استناد نبود شوهر با وجود تامین شدن نفقه، 

  .تواند به قاضی براي طالق رجوع نمایدنمی
 زوج در شهر محل سکونت زوجه مالی براي پرداخت نفقه وي نداشته باشد، ولی زوج - 2

  . که براي زوجه نفقه دهد و یا ولی باشد اما از پرداخت نفقه امتناع کندنیز نباشد
تواند صبر کند ورنه، به حاکم شرع مراجعه صورت، اگر امکان داشته باشد، زوجه میدر این

در این چهار سال باید در . نمایدحاکم، او را به مدت چهار سال وادار به صبر می. کند می
ها باشد، تفحض صورت کن بوده و یا احتمال وجود او در آن جاهاي که زوج قبال سا مکان
اگر مرگش . کندبعد از طی این مرحله، اگر زنده بودن وي محرز شد، زوجه صبر می. گیرد

اگر بعد از گذشت چهار سال، وضعیت زوج همچنان . معلوم گردید، زن عده وفات نگهمیدارد
اگر ولی . هد که زوجه غایب را طالق دهدددر ابهام ماند، حاکم، ولی زوج را دستور می

دهد و او نداشت و یا اجبار ولی بر طالق ممکن نبود، خود حاکم، زوجه غایب را طالق می
  .67میدارد عده وفات نگه

 استناد شده است )ع(در مورد طی مراحل حقوقی یاد شده، به روایت حلبی از امام صادق
هرگاه از فقدان : امام در جواب فرمود. شدکه از حضرت در مورد شخص مفقود الخبر سوال 

فرستد که شخص اي میاي به ناحیهشخص غایب چهار سال بگذرد، والی، کسی و یا نامه
اگر اثري از وي یافت نشد، والی، ولی او را دستور به تامین نفقه . جا بوده استغایب در آن

                                                 
 .217 محمود عبداهللا، حسان، مشاکل الطالق بین الشرع والعرف، ص- 67
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مین ننمود، حاکم او را امر به اگر ولی یا وکیل غایب، نفقه زوجه وي را تأ. دهد اش میزوجه
  .68شوداین طالق بر زوجه طالق واجب شمرده می. دهدطالق زوجه غایب می

  غایب مجهول الحیات
ها و یا در اگر زوج غایب شود و مرگ و زندگی او معلوم نباشد، مانند کسانی که در جنگ

ضوع را به حاکم در این حالت نیز زوجه مو. شوندزده و پرخطر مفقود می هاي آشوبمکان
. دهد تا وضعیت زوج روشن شودحاکم وي را به مدت چهار سال مهلت می. دهدارجاع می

اش برسد، عده  اگر خبر مرگ. کنداگر در این مدت خبري از زندگی او برسد، زوجه صبر می
چنان در ابهام باقی بماند، حاکم شرعی، ولی زوج را دستور  اگر وضعیت او هم. گیردوفات می

اگر ولی، طالق نداد و یا ولی وجود نداشت، خود حاکم . دهد که زوجه او را طالق دهدیم
معنا که اگر شود؛ به این این طالق رجعی محسوب می. دهدشرعی زوجه غایب را طالق می

تواند به همسرش رجوع نماید؛ اما زوجه باید عده زوج قبل از انقضاي عده پیدا شود، می
  .69دارد وفات نگه

 استناد شده است که از حضرت در )ع (اي این مورد نیز به حدیث کنانی از امام صادقبر
مورد زنی سوال شد که شوهرش به مدت چهار سال غایب شده باشد و به زوجه انفاق نشود، 

شود؟ معلوم هم نباشد که زوج زنده یا مرده است؛ آیا ولی زوج، اجبار بر طالق زوجه می
  . 70»ال نعم، و إن لم یکن له ولی، طلقها السلطانق«: حضرت در جواب فرمود

. چه مورد بحث و بررسی است، همین غایب مفقود الخبر است در بحث طالق قضایی، آن
غایب کسی است که محل خود را به خاطر «: گویدبرخی حقوقدانان حنفی در باره غایب می

اش معلوم نباشد،  اگر زنده بودن. سفر ترك کند و دیگر بر نگردد؛ اما زنده بودن او معلوم باشد
  .71»شودمفقود نامیده می

                                                 
المفقود إذا مضی له أربع سنین بعث « 158ص) چ آل البیت(،22 و وسائل الشیعه، ج147، ص6 الکلینی، الکافی، ج-  68

الوالی ولیه أن ینفق علیها فما أنفق علیها فهی الوالی، أو یکتب إلی الناحیۀ التی هو غائب فیها، فإن لم یوجد له أثر أمر 
قال لیس ذاك لها وال کرامۀ، فإن لم ینفق علیها ولیه، أو وکیله : فإنی أرید ما ترید النساء: فإنها تقول: امرأته، قال قلت

 »أمره أن یطلقها فکان ذالک علیها طالقا واجبا
 .218رف، ص محمود عبداهللا، حسان، مشاکل الطالق بین الشرع والع- 69
 –، مطبعۀ السعادة 2و  مالک بن انس االصبحی، المدونۀ الکبري، ج. 158، ص22ج)چ آل البیت( وسائل الشیعه،- 70

 . 450، ص )3نسخه المعجم الفقهی(ق، 1323مصر،
 .100،ص...احمد الحجی الکردي، الطالق ابغض الحالل 71
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جاي طالق به کار برده به » تفریق«سنت، در مورد طالق قضایی واژه در عرف فقیهان اهل
-هاي ایشان، از همین واژه استفاده میرو، در این جا ما نیز در بیان دیدگاه از این. شده است

. سنت اختالف استغیبت زوج، در نزد فقیهان اهلبه خاطر » تفریق«در مورد جدایی . کنیم
  :انددانند، شرایط زیر را براي آن قایل شدهکسانی که جدایی به خاطر غیبت را جایز می

. سنت در مورد مدت طوالنی نیز اختالف دارندفقیهان اهل. غیبت طوالنی مدت باشد) الف
یب شود، زوجه با تحقق شرایط ماه و یا بیشتر غااند که اگر زوج مدت شش حنبلیان گفته

 72.مستند ایشان روایتی از اباحفص است. کند» تفریق«تواند از قاضی درخواست دیگر می
مالکیه مدت حق . )ص(شود و نه پیامبرالبته این استناد به شخص اباحفص منتهی می

کیان البته مال. 73سال بر شمرده استدرخواست تفریق از سوي زوجه غایب مفقود االثر را یک
قول دیگري نیز دارند که مدت غیبت موجب درخواست طالق قضایی را سه سال برشمرده 

  .75ها همین نظر را پذیرفته است قانونگذار حنفی افغانستان برخالف مصریان و سوري. 74است
وقوع  از ترس همانا که باشد داشته ضرر ترس خود نفس بر زوج، غیبت خاطر به زن) ب

اند؛ اما باید اذعان داشت که تنها میل جنسی  الکیه بدان تصریح کردهدر زنا است؛ چنان که م
شود مگر این که ظاهر حال این نوع ضرر با اظهارات زوجه ثابت می. شودضرر محسوب نمی
 .آن را تکذیب کند

غیبت زوج باید بدون عذر باشد، اگر از روي عذر باشد مانند سفر حج و تجارت یا طلب   ) ج
ن زوجه حق طالق ندارد؛ اما در نظر مالکیان عذر تأثیري در طلب دانش، از دید حنبلیا

 .تفریق از سوي زوجه ندارد
قاضی به زوج غایب مکاتبه نموده، او را به رجوع به زوجه یا انتقال او به محل خودش،   ) د

در صورتی که زوج آدرس نداشته باشد . و یا تعیین مدت مناسب براي بازگشت، دستور دهد
یفات یادشده ممکن نباشد، در صورت درخواست زوجه، قاضی وي را طالق و یا اگر طی تشر

 76.دهد می

                                                 
 .100 احمد، پیشین، ص به نقل از الحجی الکردي،174، ص2سعیدبن منصور، السنن، ج 72
 .103-100 الحجی، احمد، همان، ص- 73
 .367 ابوزهره، محمد، االحوال الشخصیه، ص- 74
  .194 قانون مدنی افغانستان، ماده - 75
  .همان- 76
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 مفهوم نفقه، عجز یا امتناع از تأمین نفقه
 چیستی نفقه

، هزینه، خرجی، روزي و مایحتاج معاش براي خود و 77نفقه، در لغت به معناي فنا و مرگ
کند، اش انفاق میانوادههاي است که شخصی براي خنفقه عبارت از چیز. 78عیال آمده است

. هاهاي بهداشتی و دیگر نیازمندي هاي درمانی، هزینهاز قبیل غذا، لباس، مسکن، هزینه
ملکیت در عصر حاضر موضوعیت . 79زوجیت، قرابت و ملکیت: موجبات نفقه سه چیز است

  . پرداختبنابراین، تنها به نفقه زوجه خواهیم. ندارد و نفقه اقارب نیز از مبحث ما خارج است
نفقه زوجه بر اساس قرآن، سنت، و اجماع و حتا بناي عقالء بر زوج واجب است که در 

زمان وجوب نفقه زوجه بر زوج، . گیردمورد بررسی قرار می) مبانی طالق قضایی(جاي خود 
فقر و غنا، . از تاریخ عقد صحیح و تسلیم نفس از سوي زوجه به صورت واقعی یا حکمی است

. طور، دین او تأثیر در وجوب یا عدم وجوب نفقه بر زوج ندارد  زوجه و همینصحت و مریضی
که نفقه زوجه، حتا زوجه مطلقه، پرداخت نشده و به صورت دین بر ذمه زوج باقی در صورتی

  . 80مانده باشد، در تقابل با دیگر دیون، از اولویت برخوردار است
شرط مورد اتفاق همه : گویدجه میمرحوم صاحب جواهر در مورد شرایط انفاق براي زو

دومی تمکین . یکی دائمی بودن عقد؛ پس در عقد منقطع نفقه وجود ندارد: علما دو تا است
اي که به وسیله آن عدم نشوز گونهاي بین زوجه و شوهرش بهکامل است بدون هیچ فاصله

  .81وي تحقق یابد
  :  چنین مقرر داشته استقانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در تعریف نفقه

هاي متعارف زندگی است که انسان متعارف به آن ضرورت دارد، مانند نفقه نیازمندي«
  .82»خوراك، پوشاك، مسکن، تداوي و امثال آن

                                                 
نسخه المعجم .(286تا ص  بیروت، بی-، دارالعلم للجمیع3 الفیروز آبادي، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، ج-  77

 ).3الفقهی
و مغنیۀ محمد جواد، احوال شخصیه، ترجمه دکتر مصطفی . 177، ص5لفراهیدي، خلیل بن االحمد، العین، ج ا-78

  .نویسپی. 116، ص1379تهران، چ اول،-جباري و حمید مسجد سرائی، نشر ققنوس،
   .301، ص 31 النجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج- 79
  .م2000مصوب ) 1( قانون احوال الشخصیه، مصر، رقم- 80
 .303 النجفی محمد حسن، جواهر الکالم، همان، ص- 81
  .161 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده- 82
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  :در قانون مدنی افغانستان نفقه زوجه چنین آمده است
  .83»ی زوجنفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوي متناسب به توان مال «

  : گونه تعریف شده استدر قانون مدنی ایران نفقه زوجه این
نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن «

متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا 
  .84»نقصان اعضاء

اي متفاوت از میزان نفقه ارایه هایی تا اندازهه قانون مزبور تعریفچنان که مالحظه شد، س
که در اصل تامین مصارف خانه از قبیل پوشاك، در فقه اسالمی نیز گذشته از این. کردند

محمد : ها متفاوت استمسکن و خوراك اختالفی نیست؛ در تعیین نوع و مقدار آن دیدگاه
نفقه غذایی، به نسبت حال زوجین از جهت «: نویسدقدري باشا از فقیهان متجدد حنفی می

را بدهد و اگر ) مند ثروت(اگر هردو دارایی داشتند، نفقه موسر: شوداعسار و ایسار تعیین می
اگر مختلف بودند، نفقه متوسط بین اعسار و . بودند، نفقه اعسار را بدهد) فقیر(هردو معسر

 باید به اندازه توان خویش نفقه را تامین کند، در صورتی که زوج فقیر باشد،. ایسار را بدهد
اش بهتر شود و دین خود را که وضع مالیماند تا زمانیاش در ذمه وي دین میباقی مانده

  . 85»بپردازد
  :بیت، برخی، موارد نفقه را به صورت زیر لیست کرده انددر فقه اهل

 غذاي متعارف، - 1
  فرش و جامه خواب،لباس، طبق عرف و عادت محل چه لباس روز و چه - 2
 وسایل و ادوات طبخ و آشپزي، - 3
 وسایل بهداشت و تنظیف از قبیل مواد شوینده و حتا آرایشی، - 4
 مسکن مطابق با شوون زندگی زوجه اعم از ملکی یا استیجاري، و - 5
 .86خدمت کار، به خاطر حفظ شئون زندگی زوجه و یا به سبب مریضی او - 6

                                                 
 .118 قانون مدنی افغانستان، ماده- 83
 .1107 قانون مدنی ایران، ماده- 84
، 1ملتقی االبحر، ج در مجمع االنهرفی شرح -173 قدري باشا، محمد، االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه، ماده-  85
 .رك به مجموعه الکترونیکی الکبري الشاملۀ.  نیز تقریبا همین مطلب آمده است486ص
  .291-290 محقق داماد، سیدمصطفی همان، صص- 86
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فقیهان و اربابان مذاهب در مورد نفقه و میزان آن البته باید اذعان کرد که این تشتت آراي 
هاي غیر قابل تغییر و انحصاري نفقه نیست؛ بلکه نشانگر آن است که موارد نامبرده، مصداق

هزینه موتورهاي سرمایشی در تابستان و . هاي دیگري نیز شودتواند شامل نیازمندينفقه می
تواند جدا از موضوع نفقه مده است، نمیوسایل گرمایی در زمستان، که در لیست باال نیا

تواند جزء هاي حمل و نقل در زندگی متعارف شهري میطور هزینه محسوب شود، همین
  .نفقه به شمار آید

به اتفاق فقیهان، اگر زوج نتواند، نفقه زوجه را تامین کند، بر عهده وي دین باقی خواهد 
که زوج، مال در صورتی. قه زوج، مقدم استالنف نفقه زوجه بر نفقه دیگر افراد واجب. ماند

تواند مستقیم از اموال او اش خود داري کند، زوجه میداشته باشد؛ ولی از تأدیه نفقه زوجه
تواند از این زوجه می. نفقه از جمله حقوق قابل اسقاط است. به اندازه نفقه خویش، بردارد

  .87بابت ذمه زوج را بري سازد

  ن نفقهعجز یا امتناع از تأمی
نفقه از ارکان یا مقومات عقد ازدواج نیست؛ به این معنا که قدرت بر تأمین نفقه نه شرط 

اند که در صورت رو، فقیهان مسلم دانستهاز این. صحت ازدواج است و نه شرط دوام آن
تواند از وظایف زوجیت امتناع کند؛ بلکه به قاضی استنکاف زوج از تأمین نفقه، زوجه نمی

در . کندقاضی زوج را به پرداخت نفقه ملزم می. 88نمایدو حقوق خویش را مطالبه میمراجعه 
اند که  صورت عدم امکان الزام زوج به تأمین نفقه، شماري از فقیهان به ویژه پیشینیان، قایل

در : گویدمرحوم صاحب جواهر می. 89زوجه باید در اندازه امکان، صبر و مدارا پیشه کند
ی زوج از تأمین نفقه، تجدید شود، بنابر اشهر از دو روایت، زوجه حق فسخ که ناتوانصورتی

حاکم . 90تواند ازدواج را به این جهت فسخ کند و نه به واسطه حاکمنه خودش می. ندارد
کند، اگر ممکن نشد، خود حاکم زوجه وي شرع زوج ناتوان از تأدیه نفقه را وادار به طالق می

  .91دهدرا طالق می
                                                 

 .294 همان، ص- 87
 .365 محقق داماد، مصطفی همان، ص- 88
 شرایع االسالم:  همان، نقل کرده از- 89
 .105، ص 30 جواهر الکالم، ج- 90
ق، 1410 قم،-مدینۀ العلم آیۀ اهللا العظمی السید الخوئی: ، الناشر2 الخویی، السید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج- 91

 .288المطبعۀ مهر، ص 
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-کند، زوجه میقادر به تأمین نفقه زوجه خویش است؛ اما از اداي آن امتناع میزوج که 
تواند از قاضی الزام وي به اداي نفقه یا طالق را بخواهد، اگر زوج از انجام هردو مورد 

تواند زوجه وي را استنکاف کرد و امکان تأدیه نفقه از اموال او وجود نداشت، حاکم شرع می
  .92ورد تفاوتی میان حاضر و غایب وجود ندارددر این م. طالق دهد

 است که گفت شنیدم )ع(مبناي طالق قضایی در هردو مورد، روایت ابابصیر از امام باقر
پوشاند و به کسی که در نزد خود زنی دارد و به اندازه ساتر عورت، نمی«: فرمود می)ع(اباجعفر

  .93»ت که میان ایشان جدایی افگنددهد، حق بر امام آن اساندازه اقامه صلب وي غذا نمی
  : داردقانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در این باره مقرر می

تواند به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج، به محکمه شکایت کند، محکمه  زوجه می-1«
در صورتی که زوج تمرد کند، محکمه حکم به . نمایدزوج را مخیر بین انفاق یا طالق می

  . 94»نماید صادر میطالق را
  :قانون مدنی افغانستان مبتنی بر فقه حنفی نیز در این مورد مقرر داشته است

که ظاهرا مالک دارایی نبوده و عجز وي از هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حالی«
  از همین192ماده . 95»تواند مطالبه تفریق نمایداداي نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می

هرگاه زوج عجز خود را از اداي «: قانون در این زمینه فرصتی در اختیار زوج قرارداده است
در . دهدنفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، به وي مهلت می

  . »نمایدکه بازهم به اداي نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق بین زوجین حکم میصورتی
  :در این باره مقرر داشته است) 1920 مصوب25رقم (وال شخصیه مصرقانون اح

هرگاه زوج از دادن نفقه به زوجه خویش امتناع کند، اگر در ظاهر مالی دارد، باید از آن «
مند است؛ اما بر  مال نفقه تأدیه شود؛ اگر ظاهرا مالی ندارد و نگفته است که نادار یا ثروت

اگر ادعاي ناتوانی از . دهدقاضی فورا زوجه وي را طالق میعدم تامین نفقه اصرار داشته، 
شود؛ اما اگر  تأدیه نفقه کند، در صورت اثبات نشدن ادعایش، زوجه وي فورا طالق داده می

                                                 
 .289 همان، ص- 92
 .223، ص15،ج) جلدي20دار احیاء التراث العربی ( وسائل الشیعه، - 93
 .1ند  ب141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده- 94
 .191 قانون مدنی افغانستان، ماده- 95
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. دهداش از تأدیه نفقه ثابت شد، قاضی او را به مدت حد اکثر یک ماه فرصت تأدیه می ناتوانی
  .96»سازدو را مطلقه میدر صورت عدم انفاق، این بار زوجه ا

  :قانون احوال شخصیه سوریه در این زمینه شبیه قانون مدنی افغانستان حکم کرده است
که زوج حاضر بوده و از تأدیه تواند درخواست تفریق کند مشروط به این زوجه می-1«

  اگر -2. نفقه امتناع کند و در ظاهر مالی نداشته و عجز وي از نفقه ثابت نشده باشد
مند باشد، قاضی وي را مدتی کمتر از سه  اش از تأدیه نفقه ثابت شده باشد یا ثروت اتوانین

دهد؛ اگر ظرف این مدت بازهم از دادن نفقه خودداري کرد، قاضی زوجه او را ماه فرصت می
  .97»دهدطالق می

 قانونگذار حنفی مصر، موضوع طالق قضایی به خاطر عدم تأدیه نفقه زوجه و یا به خاطر
زیرا در . را از فقه مذاهب مالکی و حنبلی مشترکا اقتباس کرده است... عسر وحرج زوجه و

البته . 98به واسطه عدم تأمین نفقه با تمام موارد آن پذیرفته نشده است» تفریق«فقه حنفی 
هاي مختلف در روند استفاده از تمام ظرفیت فقه مذاهب و آراي دانشمندان مسلمان از نحله

  .اي یافته استیر در قوانین کشورهاي مختلف اسالمی و عربی جایگاه ویژهسالیان اخ
در صورت استنکاف شوهر از «: قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه نیز مقرر داشته است

تواند براي طالق دادن نفقه، و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می
چنین است در صورت  هم. نماید کم شوهر او را اجبار به طالق میبه حاکم رجوع کند و حا

  .99»عجز شوهر از دادن نفقه

  مفهوم عسر وحرج زوجه
 معناي کمی دارایی است و نیز به معناي مطلق واژه عسر نقیض یسر، در لغت به

الصدر یا   و مضیقه و تنگی به کار رفته است مانند حرج101حرج به معانی گناه. 100سختی

                                                 
 .4، ماده)1920( قانون احوال شخصیه مصر- 96
 .110، م1973 قانون احوال شخصیه سوري، - 97
 .349 ابو زهره، محمد، االحوال الشخصیه، ص- 98
 .1129 قانون مدنی ایران، ماده- 99

 ابراهیم السامرائی، -الدکتور مهدي المخزومی: قیق، التح1عبدالرحمن خلیل بن االحمد، العین، جالفراهیدي، ابی  -100
و الجوهري، اسماعیل بن الحماد، الصحاح تاج اللغۀ و صحاح . 326ق، ص 1409 ایران، الطبعۀ الثانیۀ،- نشر دارالهجرة

 .744ق، ص 1407بیروت، الطبعۀ الرابعۀ - احمدبن عبدالغفور عطار، مطبعۀ الدارالعلم للمالئین: ، التحقیق2العربیۀ، ج
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شود که خارج از دسترس چوپانان محلی پردرختی گفته میمکان حرج به.  102سینهتنگی 
» حرج«و » عسر«نفی . رودعسر وحرج در فقه، عمدتا براي مشقت شدید به کار می. 103باشد

بدین معنا که هرگاه مکلف در انجام یا ترك حکمی با . از احکام ثانویه در فقه اسالم است
د بر اساس حکم ثانوي برگرفته از قاعده نفی عسر و حرج توان عسر وحرج مواجه شد، می

قاعده عسر و حرج از قواعد معروف . وظیفه مزبور را نفیا و اثباتا انجام ندهد» الحرج، الضرر«
و پرکاربرد فقهی است که از لحاظ مبانی، با ادله چهارگانه براي صحت و اثبات آن استناد 

واهد شد؛ از جمله این آیات از قرآن مجید بر آن شده است که در جاي خود بدان پرداخته خ
یرید اهللا بکم الیسر و الیرید بکم «و نیز . 104»ماجعل علیکم فی الدین من حرج«: داللت دارد

  .106»مایرید اهللا لیجعل علیکم من حرج«. 105»العسر
یکی از مواردي که براي درخواست طالق قضایی از جانب زوجه عنوان شده، عسر و حرج 

یعنی اگر ادامه زندگی با زوج به هر دلیلی براي زوجه دچار . امه زندگی با زوج استوي در اد
تواند از قاضی یا حاکم مشقت شدید شود و زوج براي حل مشکل یا طالق اقدام نکند، او می

هاي عسر وحرج، فقیهان و در مورد بیان مصداق. شرع، تقاضاي طالق قضایی نماید
بدرفتاري زوج نسبت به زوجه، غیبت طوالنی مدت زوج، . ندارنداي حقوقدانان دیدگاه یگانه
العالج، اعتیاد، حبس طوالنی مدت زوج، برخی از مصادیق  هاي صعب ابتالي زوج به بیماري

کننده برخی از مصادیق  با این وجود، این موارد صرفا تمثیل. حرج معرفی شده است عسر و
هاي فقهی و یا احیانا در  که در برخی دیدگاهبهدیگر سخن، بیان مصادیق. آناست نه تمامی

  .کتب حقوقی و قانونی، انجام شده، از باب نمونه است و نه حصر استقرایی
حرج  که مورد اختالف است، تعیین اندازه و استاندارد حد اقلی براي عسر وموضوع دیگري 

ه است بسیاري از کمبود منابع و مبانی، موجب شداختالف فقیهان در این باره و. باشد می

                                                 
 قم، الطبعۀ -ادب الحوزة: ، الطبعۀ2ابن المنظور، جمال الدین محمدبن مکرم المصري، لسان العرب، ج 101

 .233، ص1405االولی،
: السید احمد الحسینی، الناشر: ، التحقیق1و الطریحی، الشیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج. 76، ص 3 همان، ج-  102

 .483ق، ص1408بعۀ الثانیۀ،جا،  الطمکتب نشر الثقافۀ االسالمیۀ، بی
 .305، ص 1 الجوهري، همان، ج- 103
 .78/ حج- 104
 .185/ بقره- 105
 .16/ المائده- 106
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ها و نیازهاي زندگی معاصر، خود دچار نوعی حرج قانونگذاران مسلمان در جمع میان دیدگاه
به عنوان نمونه قانونگذار . آیدها، نوعی شاهکار به شمار می شوند که برون رفت از آن بن بست

ن مدنی،  قانو1130ایرانی طی سالیان بسیار و با زحمت توانست در این زمینه براي ماده
اي را تدارك ببیند که هنوز هم بسیاري از اساتید حقوق براي نقد و بررسی آن تبصره

  .107 تفاوت بگذرند و صفحاتی را پر نکنندتوانند بی نمی
. رسدبحث براي یافتن مصادیق عسر و حرج و شمردن کامل آن، خیلی معقول به نظر نمی

ممکن است ... وجه به تغییرات اجتماعی وزیرا هرچقدر در این زمینه تالش صورت گیرد با ت
به هر روي، از . مصادیق دیگري نیز یافت شود که از لیست خارج مانده باشد یا خارج بماند

نگاه ناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ایرانی، براي تحقق مفاد عسر وحرج، تجمیع شرایط 
  :زیر ضرورت دارد

ار ساخته، باید در هنگام طرح دعوا و ب که زندگی مشترك را براي زن مشقتسببی - 1
صدور حکم موجود باشد و طالق وسیله رهایی از وضع موجود در آینده است، نه جبران ضرر 

 .گذشته
عسر وحرج باید در دید عرف موجود باشد و زندگی را براي انسان متعارف در آن  - 2

 .شرایط مشقت بار کند
 .رکان آن را در محکمه ثابت کندزن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ا - 3
خود داري شوهر از نزدیکی با زن، بی اعتنایی و اهانت به او، اختیار همسران دیگر،  - 4
ممکن است از ... ، اعتیاد و سوء معاشرت)داشتن روابط نامشروع(بند نبودن به وفاداري  پاي

 .108اسباب ایجاد عسر و حرج و طالق به درخواست زن قرار گیرد
 شخصیه اهل تشیع افغانستان در مورد عسر و حرج زوجه چنین مقرر داشته قانون احوال

 هرگاه دوام زوجیت موجب ضرر یا عسر و حرج غیر قابل تحمل براي زوجه شود، -2«: است
چه ضرر یا عسر و حرج مذکور در  چنان. تواند به محکمه مراجعه و تقاضاي طالق نمایداو می

و هرگاه اجبار میسر نباشد، . نماید بور به طالق میمحکمه ثابت شود، محکمه زوج را مج
این ماده ) 2( ضرر یا عسر و حرج مندرج فقره -3. شودزوجه به اذن قاضی طالق داده می

                                                 
 در این زمینه تقریبا تمامی کسانی که در حوزه حقوق خصوصی در ایران کتاب نوشته اند از قبیل دکتر صفایی، - 107

در آثار خود به چند و ... ر پور، دکتر جعفري لنگرودي ودکتر کاتوزیان، دکتر داماد، آیت اهللا موسوي بجنوردي، دکتر مه
 .چون این موضوع پرداخته اند

 .698 کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص- 108
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عبارت از وضعیتی است که از طرف زوج ایجاد گردیده و ادامه زندگی را براي زوجه با مشقت 
صورت احراز توسط محکمه از جمله همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در 

  :گرددمصادیق عسر و حرج محسوب می
 ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت بیش از یک سال بدون عذر موجه؛ - 1
 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند؛ - 2
شتر از آن که در هنگام محکومیت زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بی - 3

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

 نباشد؛ و
ابتالي زوج به امراض صعب العالج روانی یا ساري که زندگی مشترك را مختل  - 5

 .109»نماید
 و تبصره پر ماجراي آن در مورد عسر و حرج موجب 1130ی ایران ذیل ماده قانون مدن

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه «: طالق قضایی چنین مقرر داشته است
چه عسر وحرج مذکور  چنان. تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کندباشد، وي می

وجه را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار تواند زدر محکمه ثابت شود، دادگاه می
  .شودمیسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می

  تبصره
 عسر وحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی براي 

ط زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توس
  :گردددادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می

ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حد اقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب  -1
 سال بدون عذر موجه؛در مدت یک

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالي وي به مشروبات الکلی که به اساس  -2
ورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که به زندگی خانوادگی خلل وارد آ

تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد الزم بوده است؛ در صورتی که زوج به تعهد خود عمل 

                                                 
 .141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ، بند دوم به بعد ماده- 109
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ننماید و یا پس از ترك مجددا به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه 
 طالق انجام خواهد شد؛

  سال یا بیشتر؛5محکومیت قطعی زوج به حبس  -3
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل  -4

 تحمل نباشد؛ و
هاي صعب العالج روانی یا ساري یا هر عارضه صعب العالج ابتالي زوج به بیماري -5

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که . دیگري که زندگی مشترك را مختل نماید
  .110»دادگاه در سایر مواردي که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر نماید

کمتر به کار رفته؛ بیشتر » حرج«و » عسر«هاي  سنت به ویژه فقه حنفی، واژهدر فقه اهل
از نظر اغلب ایشان تنها ضرري که منجر به . به زوجه استفاده شده است» ضرر«کلمه 

ت طالق قضایی است و نه هر ضرر؛ البته ضرر با عسر وحرج در شود، از موجبا» شقاق«
هایی دارد؛ اما آنچه در این جا به عنوان ضرر استعمال گردیده با  محاسبات دقیق، تفاوت

  . همان موجبات عسر و حرج از لحاظ مصادیق اختالفی چندانی ندارد
  :دارد قانون مدنی افغانستان در این زمینه مقرر می

از معاشرت با زوج ضرري را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت هرگاه زوجه «
  .تواند از محکمه مطالبه تفریق نمایدبین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می

   184ماده
هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصالح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه  - 1

 .نماید به تفریق حکم می
 .111» طالق باین را داردتفریق، حکم یک - 2

هرگاه زوجه ادعا کند «:  چنین مقرر داشته است1929قانون احوال شخصیه مصر مصوب
رساند طوري که ادامه زندگی بین امثال ایشان  با آن وضعیت ممکن که زوج به او ضرر می

                                                 
دکتر محقق داماد و آیت اهللا بجنوردي در کتابهاي حقوق البته .  و تبصره ذیل آن1130 قانون مدنی ایران، ماده-  110

خانواده خویش به تعریف عسر و حرج و مشقت در این تبصره ایراداتی را وارد دانسته اند که به جهت اطاله کالم از 
 به بعد و آیت اهللا سید محمد موسوي بجنوردي، حقوق 370محقق داماد، حقوق خانواده، ص.(بررسی آن صرف نظر شد

 .براي تفصیل بیشتر به کتاب هاي یاد شده رجوع نمایید.  به بعد178نواده، صخا
 .184-183 قانون مدنی افغانستان، مواد- 111
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ح بین تواند از قاضی تقاضاي تفریق نماید، قاضی با اثبات ضرر و ناتوانی از اصالنباشد، وي می
  .112»...دهدایشان، زوجه را طالق باین می

یکی از مصادیق ادعاي ضرر از سوي زوجه  مکرر از همان قانون در رابطه به11در ماده 
اي که زوج بعد از ازدواج با او تجدید فراش کرده باشد؛ در صورت زوجه... «: آمده است

اي که عرفا با آن دوام زندگی نهگومتضرر شدن از این ناحیه چه ضرر مادي یا ضرر معنوي به
تواند درخواست طالق نماید، حتا اگر در عقد، عدم تجدید فراش را شرط ممکن نباشد، می

اگر از . دهداگر قاضی از اصالح بین ایشان ناتوان گردید، زن را طالق باین می. نکرده باشد
ا یا ضمنا به آن مدت آگاهی زوجه اول از تجدید فراش زوج، یک سال بگذرد و او صراحت

شود؛ این حق، بعد از هر بار تجدید فراش همسر، راضی باشد، حق طالق وي ساقط می
  .»شودتجدید می

  : گرددتفریق به خاطر ضرر در نظام حقوقی مصر، شامل سه حوزه می
  . اش کند که زوجه را با سخن یا عملی که از شأن او به دور است، اذیتیکی آن

 به مدت یک سال یا بیشتر غایب شود و زوجه از غیاب او متضرر  است که زوجدومی آن
  . گردد

که زوج به حکم قطعی محکمه به مدت سه سال محکوم به حبس شود و سومی آن است
  . 113یک سال از زمان حبس او بگذرد و زوجه از این بابت متضرر گردد

ز قبیل، مصر، شخصیه کشورهاي عربی ااین سه حوزه در اغلب قوانین مدنی و احوال 
  .آورده شده است... سوریه، کویت، اردن و

الکردي، از اساتید دانشکده شرعیات دمشق و عضو هیأت فتوي دولت کویت، احمد الحجی
که اگر اند بر این مالکیان تصریح کرده«: نویسددر مورد برخی مصادیق ضرر براي زوجه می

 طالق نماید چه ضرر به صورت مکرر تواند درخواستزوج به زوجه ضرر وارد کند، زوجه می
حال، . که ضرر آشکار باشد مانند زدن یا دشنام دادن زوجهباشد یا مکرر نباشد؛ البته مادامی

تواند خود را مطلقه سازد یا نیاز به طالق سوال این است که در چنین حالتی، آیا زوجه می
قیهان چیزي روشنی در این باره از دیگر ف. قضایی دارد؟ مالکیان در این باره دو قول دارند

نیستند مگر آن که ضرر » ضرر«گویا ایشان قایل به طالق مستقل براي . دیده نشده است

                                                 
 . در مورد شقاق بین زوجین6 ماده1929، مصوب25 قانون احوال شخصیه مصر، رقم- 112
  .361 ابو زهره، محمد، االحوال الشخصیه، ص- 113
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-منجر به شقاق شود که در آن صورت طبق احکام شقاق و اختالف به آن رسیدگی می
  . 114»شود

  )غیر از ترك انفاق(مفهوم عدم معاضدت زوج در امور زوجیت 
مبین اسالم، هر شخص نسبت به افراد دیگر و جامعه انسانی به ویژه هاي دین در آموزه

نسبت به همنوعان مسلمان خویش وظیفه دارد که اخالق انسانی، حرمت و کرامت ایشان را 
این احساس وظیفه متقابل در میان زوجین از تأکید و ارزش . به کمال حفظ و حراست نماید

نی داراي نظام حقوقی و اجتماعی، براي زن اسالم، به عنوان دی. خاصی برخوردار است
هاي صاحب آوازه چون ایران، روم، چین و زنان را که در سایه تمدن. کرامت واقعی بخشید

براي . زیست، در حد انسان برابر با مرد ارتقاء بخشیدهند، در برزخ میان حیوان و انسان می
  .قرار داد... یت وزن حقوقی در ازدواج، مهر، ارثیه، برخورداري از حق مالک

هاي بزرگ تاریخی، به اسالم در راستاي باال آوردن ارزش انسانی این طیف با محرومیت
این اندازه بسنده ننمود؛ بلکه ارجگذاري براي زنان و حفظ کرامت و حرمت ایشان در زندگی 

اد خانوادگی را به عنوان یک تکلیف براي مردان مطرح نمود و به صراحت به ایشان دستور د
از . یعنی  با زنان تان با اخالق نیکو معاشرت و برخورد نمایید. 115»عاشروهن باالمعروف«: که

نگاه اسالم، زن محور اصلی در کانون خانواده و نقطه محوري در گسترش عطوفت و مهربانی 
و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و «: است

     .116»فی ذالک آلیات لقوم یتفکرونرحمۀ، إن 
 آنان، کنار در تا آفرید شما همسر براي خودتان جنس از این است که، او هاي نشانه از و

 براي است هایی نشانه این در این امر داد؛ قرار رحمت و مودت میان شما و یابید، آرامش
اکمل المؤمنین ایمانا  «:در این باب فرموده است) ص( رسول خدا.کنندمی تفکر که هایی گروه

ترین مؤمنان از حیث ایمان، خوش خلق  کامل. 117»احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم
  .تراند رفتار ترین شما آنانی هستند که با زنان خود خوش ها است و شایستهترین آن

                                                 
  .89ابغض الحالل عنداهللا،ص الحجی الکردي، احمد، الطالق - 114
 .19/ النساء- 115
 .21/ الروم- 116
 .286 به نقل از محقق داماد، همان، ص1477 نهج الفصاحۀ، ش- 117
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با عنایت به دستورها و تاکیدهاي فراوان اسالم به حسن معاشرت در زندگی مشترك 
هاي اجتماعی ناشی از بد  ن، بروز مشکالت کوچک و بزرگ خانوادگی و ناهنجاريزوجی

مفهوم عدم «رفتاري زوجین با یکدیگر، موجب شده است که مدخلی را تحت عنوان 
  .، در کنار سایر موجبات طالق قضایی به بررسی و کنکاش بگیریم»معاضدت در امور زوجیت

  مفهوم وظایف متقابل و انفرادي زوجین   
. پیوند ازدواج بر اساس مصالح دینی و دنیایی زوجین و فرزندان ایشان استوار شده است

تواند سبب بقاي این گذشت، عطوفت، مهرورزي، پوشانیدن عیوب و نواقص یکدیگر می
هن لباس لکم و انتم لباس «: فرمایدقرآن کریم در راستاي همین هدف می. پیوستگی شود

این علقه جز با .  شما و شما لباس براي همسران تان هستیدزنان تان لباس براي. 118»لهن
صورت در این. یابدها تحقق نمیمالیمت پایدار نیست و مالیمت جز با نیکویی در معاشرت

نیکویی در » وعاشروهن بالمعروف«. شوداست که براي زوج، رفتار نیکو با زوجه واجب می
تأمین نفقه، . 119هاي آن را نیز در بر دارددمعاشرت از لحاظ حقوقی، التزام به تمامی پیام

برخورد محترمانه از سوي زوج و در جانب مقابل احترام به حقوق و کرامت زوج از سوي 
  .شودزوجه، بخشی از وظایف متقابل زوجین است که موجب استحکام زندگی ایشان می

رام به کانون که با احتکه از نظر اجتماعی توهین شمرده شود یا رفتاريتمامی اموري
ممکن است بسیاري از فقیهان براي . 120شودخانواده منافات دارد، سوء معاشرت محسوب می

موضوع حسن یا سوء معاشرت، مدخل مستقل طالق قضایی در نظر نگرفته باشند؛ اما 
. بسیاري از مصادیق آن تحت عنوان عسر وحرج یا ضرر به زوجه، شامل و قابل مطالبه است

  .ر به حسن معاشرت صرفا در حد یک توصیه اخالقی نیستبنابراین، دستو
از حقوق زوج بر «: نویسدقدري باشا از فقیهان متجدد حنفی در باره وظایف زوجین می

بعد . زوجه آن است که باید در امور مربوط به زوجیت که شرعا مباح باشد، از وي اطاعت کند
در صورت . ون اجازه او از منزل بیرون نرودبد. از تأدیه مهر حاضر، از منزل زوج مراقبت نماید

مال زوج را . نفس خود را پاك نگهدارد. درخواست زوج و نبود عذر شرعی، به فراش او برود

                                                 
 .187/ بقره- 118
، 1 محمد زید االبیانی، االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه، محمد قدري باشا و شرحه لمحمد زید االبیانی،ج-  119

  .364ص
 .1103 ذیل ماده675انون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص کاتوزیان، ناصر، ق- 120
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که کس چیزي از آن ندهد مگر با اجازه زوج و یا به مواردياي که به هیچحفظ کند به گونه
  .121»شود عادتا داده می

خواسته زوج از زوجه یا مربوط به حقوق «: نویسد میزید االبیانی در شرح ماده یادشده
در این موارد، اطاعت زوج الزم نیست؛ یا ... زوجیت نیست مانند دستور به خرید و فروش و

صورت، ، در این)با وجود شرایط یاد شده در ماده فوق(باشد مربوط به حقوق زوجیت می
  .122زوجه مکلف به اطاعت از زوج است

تا زمانی : باشددر برابر زوج حقوقی دارد که زوج مکلف به رعایت آن میزوجه نیز متقابال 
تواند نفس خویش را از تمکین بازدارد، در  که زوج تمامی مهر معجل زوجه را نپردازد، وي می

صورت اخراج توسط زوج از منزل وي خارج نشود، حتا اگر دخول با رضایت تحقق یافته 
تواند نفس خود را از تمکین باز دارد مگر  د، نیز زوجه میاگر مهر تماما مدت دار باش. باشد

تواند زوجه می. 123آن که زوج دخول قبل از سر رسید مهر را شرط کرده و او پذیرفته باشد
اي یک بار از منزل خارج شود و براي زیارت محارم براي دیدار و زیارت والدین خود هفته

  .124خود سالی یک مرتبه برود
تشیع افغانستان در دو بخش تکالیف مشترك و حقوق متقابل ه اهلقانون احوال شخصی

  :زوجین به این موضوع پرداخته است
زوجین مکلف به انجام وجایب شرعی و قانونی زوجیت و حسن معاشرت با یکدیگر و ) 1(«

اند در تحکیم اساس خانواده و تربیت  زوجین مکلف)2. (باشندوالدین و اقارب هم دیگر می
اند از اعمالی که موجب تنفر و  زوجین مکلف) 3. (یکدیگر معاونت و همکاري نماینداوالد با 

زوجه مکلف به اداره و انجام آن قسمت از ) 4. (شود، اجتناب نمایندانزجار همدیگر می
باشد که زوج بر او در حین عقد شرط گذاشته باشد، در غیر آن کار کارهاي داخل منزل می

  .125»یستخانه بر زن واجب ن] در[

                                                 
.212االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه، مادهمحمد قدري باشا،  121
  -این مطلب 471، ص1 االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیه لمحمد قدري باشا و شرحه لمحمد زید االبیانی،ج 
، 1989/ق1409پاکستان، الطبعۀ االولی،- کویته- ، المکتبۀ الحبیبیۀ2جبدائع الصنائع،الکاسانی، ابوبکربن المسعود، در 
 .نیز آمده است334ص

 .213 محمد قدري باشا همان، ماده- 123
 .215 همان، ماده- 124
 .122قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده 125
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  : در مورد حقوق متقابل زوجین نیز قانون یاد شده مقرر داشته است
باشد، مگر این که به سبب قصور فکري زوج، به سر پرستی خانواده حق زوج می) 1(«

خروج زوجه از منزل به منظور ) 2. (موجب حکم محکمه، این حق به زوجه واگذار گردد
توانند یکدیگر را از اعمال منافی شرع و جه میزوج و زو. مقاصد مشروع و متعارف مجاز است

  .126»...کندقانون منع نمایند و در صورت اختالف محکمه حکم می
گونه برشمرده برخی فقیهان معاصر در یک فهرست کوتاه، حقوق متقابل زوجین را این

  :است
 .حق مهریه - 1
 .حق معاشرت و رفتار نیکو - 2
تواند، باید او را طالق  بر آورده نمیاي جنسی زن را  زوج اگر خواسته(حق مزاجعت،  - 3
 ).دهد
شامل، غذا، مسکن، (مند و زوج فقیر باشد  نفقه در حال زوجیت، حتا اگر زوجه ثروت - 4

 ).لباس، و لوازم زندگی متعارف و الیق به شأن زوجه
 .نفقه در حال عده - 5
 .حق اخذ اجرت در برابر شیر دادن به طفل متعلق به خود و نگهداري از اوالد - 6
 .دهد طالبه اجرت در برابر کارهایی که در خانه انجام میحق م - 7
 .حق اشتراط مسکن - 8
 .حق اشتراط وکالت در طالق - 9

 .حق طالق قضایی به خاطر عسر وحرج، عدم تأدیه نفقه، غیبت زوج -10
 .این که زوج حق ندارد او را اذیت کند و سوء معاشرت داشته باشد -11
 .هاي ضروري زوجه تأمین کرایه و نفقه سفر -12
 .س نفس تا تأدیه مهریهحق حب -13

  :در برابر این حقوق زوجه بر زوج، او تنها دو حق بر زوجه خود دارد
این حق مشروط . که زوجه بدون اذن او از منزل خارج نشوداولی ریاست بر خانواده و این

ماندن در منزل براي زوجه موجب عسر و حرج نشود و گرنه طبق آیه : است به این که

                                                 
 .123 همان، ماده- 126
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شود، زن  که در غالب احکام جاري می127»لیکم فی الدین من حرجو ماجعل ع«مبارکه 
دیگر این که در مقاصد مشروع به اندازه متعارف . تواند بدون اذن از منزل زوج خارج شود می
که زوجه حق خروج بدون اذن زوج را در ضمن عقد تواند بدون اذن خارج شود و یا اینمی

 .اشدازدواج و یا عقد الزم دیگري شرط کرده ب
آن نیز مشروط به عدم حرج، در اندازه متعارف و با نبود عذر . دومی حق تمکین زوجه

  .128شرعی و عقلی است

  مفهوم سوء رفتار زوج و عدم معاضدت در تحکیم خانواده
، امتناع کند، زوجه )غیر از انفاق که بحث آن گذشت(هرگاه زوج از انجام تکالیفی زوجیت 

محکمه . اش در قبال خانواده بخواهد ه، الزام زوج را به وظایفتواند با مراجعه به محکممی
توهین، ضرب . 129کندمکلف است پس از احراز موضوع، زوج را به انجام وظایف خود الزام می

تواند از مصادیق بارز سوء رفتار و شتم و دیگر مواردي که در بند اول این گفتار بیان شد، می
  .زوج باشد

دید قاضی بر زوج که حتا منجر به طالق قضایی گردد، در آثار سخن در مورد الزامات ش
  :تواند دالیلی متعددي داشته باشداین امر می. شود فقیهان کمتر یافت می

. اي جدید استکه بحث از حقوق زن و تکالیف شوهر، به سبک کنونی تا اندازهنخست آن
ا توجه به سنتی بودن جوامع، که از آثار پر برکت ایشان پیدا است، بفقیهان پیشین، چنان

هاي چون فیمنیسم، نبود طرح موضوع برابري سوادي و ضعف فکري زنان، نبود اندیشه بی
، نیازي به بررسی این ...کامل مردان و زنان در جوامع غربی و رسوب آن به جوامع مسلمان و 

  .مبحث پیدا نکرده اند تا آن را با دقت علمی واکاوي نمایند
اي برسد که موجب  معاشرت و سرکشی زوج از وظایف زوجیت اگر به اندازهدر ثانی، سوء

زوجه » عسر و حرج«به زوجه و یا » ضرر«ارجاع به قاضی شود، داخل در موضوعات چون 
که قبال نیز به آن اشاره گردد و از آن باب ممکن است منجر به طالق قضایی شود، چنانمی
  .شد

                                                 
  .78/ حج - 127
 در رد جنجال علیه قانون احوال 1388 کابل، بهار - ویزیون تمدن آیت اهللا محمد آصف محسنی، سخنرانی در تل-  128

 ).اصل سخنرانی موجود و محفوظ است(شخصیه اهل تشیع
 .239ش، ص1381تهران، چ دوم،- هاي جدید در مسایل حقوقی، نشر اطالعات مهر پور ،حسین ، دیدگاه- 129
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هاي رانی در عرصه حقوق خانواده، در مورد کمبود دیدگاهدکتر مهر پور از جمله محققان ای
با تتبعی که در بسیاري از کتب فقهی بعمل آمد، جز یکی دو «: نویسدفقهی در این باره می

مورد دیده نشد کسی تصریح نموده باشد که در صورت امتناع شوهر از انجام دستور دادگاه 
-صادر را  طالق حکم تواندمی دادگاه ،زوجیت وظایف مبنی بر رعایت حقوق زوجه وانجام

  .انفاق ترك از مسالهغیر نماید 
آقاي خوئی در این زمینه عبارتی دارند که احتماالً، مفهوم این معنا است که اگر زوج در 
غیر مورد نفقه نیز از سایر وظایف زوجیت، امتناع ورزید و الزام دادگاه نیز مفید واقع نشد، 

اگر زن و : گویندوجه را طالق دهد، ایشان در ذیل فصل مربوط به نشوز میتواند زحاکم می
کند تا در صورت امکان رفع شوهر از یکدیگر کراهت داشتند، حاکم دو نفر داور تعیین می

شان بر کنند و اگر نظرات ها سازش برقرار می شقاق واختالف نمایند، اگر بتواند بین آن
زن مهر خود را ببخشد و مرد طالق ( که طالق واقع سازند خواهند ها میجدائی بود از آن

چنان به اختالف خود ادامه دهند، اگر نافرمانی و سرپیچی از  چه زن وشوهر هم چنان) دهد
تکالیف، از ناحیه زن یا از سوي زن وشوهر هر دو است، زن باید صبر کند ولی اگر نافرمانی و 

 به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم، شوهر را تواندتخلف فقط از ناحیه مرد است، زن می
کند یا از تخلف ونافرمانی دست بردارد ونفقه زن را بدهد یا او را طالق دهد و رها  ملزم می

 و مرحوم )1(.دهدکند و در صورت سرپیچی شوهر از این دستور دادگاه زن را طالق می
ه و در پاسخ سوالی در مورد  این مساله پرداختمیرزاي قمی نیز در کتاب جامع الشتات به
تواند زوج را  صورت حاکم شرع میکه آیا در اینبدرفتاري و اذیت و آزار شدید شوهر و این

که زوج را حقوق چند ، چنانشکی نیست در این... «: گویداجبار به طالق نماید یا خیر، می
بر زوج، حقوقی چند چنین زوجه را ها زوجه ناشزه است همبر زوجه است که در تخلف از آن

شود و حقوق زوجه و حقوق زوجه بر زوج این است که  هست که در تخلف آن، زوج ناشز می
نفقه و کبسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او 

کم را اذیت نکند، پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به حا
کند بر وفاي حقوق و اگر  کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام واجبار میشرع رجوع می

شود بر بقاي بر تحمل نشوز زوج، حاکم، کند وهرگاه زوجه راضی نمی تخلف کرد، تعزیر می
کند زوج را به رعایت حقوق یا بر طالق دادن زوجه و هرگاه براي حاکم علم حاصل  الزام می
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کند، او را اجبار کند و وفاي به حقوق زوجه نمیکه زوج سلوك به معروف نمیبا اینشود 
  .130»کند بر طالق و این اجبار منافی صحت طالق نیستمی

عمل آمد، دانسته شد که مسأله به ویژه معاصران بهالبته با تحقیق که در آثار فقیهان به
تري به این موضوع   بلکه فقیهان بیشاین قحطی که استاد مهرپور اشاره دارد نیز، نیست؛

  .هاي ایشان اشاره خواهد شدپرداخته اند که در ضمن مباحث بعدي به دیدگاه
اي برساند که ادامه زندگی خانوادگی هر روي، اگر زوج بدرفتاري با زوجه را به اندازهبه 

ست طالق تواند از قاضی درخوابراي او مشکل و همراه با ضرر شود، زوجه در نهایت می
صورت که اگر زوجه را بزند، یا اذیت و آزار نماید، توهین به خودش یا شرافت یا بدین. نماید

 که راهی در این صورت است. اش نماید؛ در عین زمان از دادن طالق نیز سرباز زند خاندان
  .131ماندبراي زوجه جز ارجاع امر به قاضی و درخواست طالق باقی نمی

الضرر و ال ضرار فی «براي این اقدام ارایه شده، استناد به قاعده از جمله دالیلی که 
-است که حاکم شرعی را صالحیت استثنایی براي حل مشکالتی از این قبیل می» االسالم

تواند با تمسک به همین قاعده، زوجه موصوف را مستقال قاضی یا حاکم شرعی می. دهد
  132.طالق دهد

إذا طلقتم النساء «: ن باره استناد کرده اند، از جمله این آیهبرخی به آیاتی از قرآن نیز در ای
فبلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وال تمسکوهن ضراراً لتعتدوا، و من 

     .133»یفعل ذالک فقد ظلم نفسه
 صحیحی طرز به یا رسیدند، » عده «روز آخرین به و دادید، طالق رازنان  کههنگامی  و
 زیان خاطربه  و سازید؛ رها را هاآن پسندیده، طرز به یا و ،)کنید آشتی و (دارید نگاه را هاآن

 کرده ستم خویشتن به کند،چنین که کسی و! ندارید نگاه را هاآن کردن، تعدي و رساندن
  .است

جا قرآن کریم از امساك و نگهداري به خاطر صرف آزار و اذیت زوجه منع کرده در این
جه، زوجه این حق را دارد که براي رفع ستم از خود به حاکم شرع مراجعه در نتی. است
الطالق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان، و ال یحل لکم أن تأخذوا مما «: نماید

                                                 
 .240-239 مهر پور، همان، صص - 130
 .219کل الطالق بین الشرع و العرف، ص محمود عبد اهللا، حسان، مشا- 131
 . محمودعبداهللا، همان- 132
  .231/ بقره- 133
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آتیتموهن شیئاً إال أن یقیما حدود اهللا، فإن خفتم أن ال یقیما حدود اهللا فال جناح علیهما 
    .134»هللا فال تعتدوها، و من یتعد حدود اهللا فأولئک هم الظالمونفیما أفتدت به تلک حدود ا

  طوربه باید)  مرتبه هر در و (.است مرتبه دو) دارد بازگشت و رجوع کهطالقی (طالق،
). شود جدا او از و (سازد رها را او نیکی با یا ،)نماید آشتی و (نگهدارد را خود همسر شایسته

 کهاین مگر بگیرید؛ پس ،اید چیزي که به ایشان دادهاز  که نیست حالل شما براي و
 رعایت را الهی حدود که بترسید اگر. ندارند برپا را الهی حدود که بترسند، شان همسران

 و حدود این). بگیرد طالق و (بپردازد عوضی و فدیه زن که نیست هاآن براي مانعی نکنند،
  . است از ستمگران کند، تجاوز آن از کس هر و! نکنید تجاوز آن، از است الهی مرزهاي

پس امتناع زوج از اقامه حدود خداوند و اصرار بر ستم بر زوجه و بد رفتاري با وي، موجب 
حل  شود که زوجه بتواند از حاکم شرع دادخواهی کند که در صورت یافت نشدن راهمی

  .135معقول دیگر، حاکم زوجه را طالق بدهد

  مفهوم شقاق و ضرر
-صورت ضمنی در  مباحث طالق قضایی و موجبات آن مطرح میهیمی که به از جمله مفا

شقاق بین زوجین موجب ارجاع امر به حکمیت است و ضرر . شود، مفهوم شقاق و ضرر است
در این مورد عالءالدین خروفه حقوقدان عراقی . در بسیاري از موارد موجب طالق قضایی

شود که زوجین باهم  گاه ضرر در حالی واقع میزیرا. ضرر با شقاق تفاوت دارد«: نویسدمی
شود که زوجین از یکدیگر جدا باشند؛ مانند کنند و گاهی نیز در جاي واقع می زندگی می

  .که زوج، زوجه را ترك کند یا به نوعی دیگري به زوجه ضرر بزندآن
ه است به شقاق دو جانب. یابد که زوجین باهم زندگی کنندشقاق تنها در صورتی تحقق می

  .136»ممکن است در فرجام، شقاق منتهی به وقوع ضرر به یکی از زوجین شود. خالف ضرر
  

                                                 
 .229/ بقره- 134
  .222 محمود عبد اهللا حسان همان، ص- 135
 .35م، ص 1963/ق1383 بغداد، - ، مطبعۀ المعارف2، ج)عراق( خروفه، عالء الدین، شرح قانون االحوال الشخصیۀ- 136



  
  
  
  

  
  
  
  

  والیت اموال محجورین در فقه  و حقوق اسالم
  

 سید احمد حسینی حنیف

  
  
  
  
  

شان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته  توانی در اداره و تنمیه اموالمحجورین، به علت نا
ها در اموال و حقوق  اند، تصرف آن از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوعها است، آن

مالی باطل یا غیر نافذ است، و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین، و تامین نیازهاي مالی 
نشدنی است، پس نیازمند مکانیزمی براي این دو نیاز  ها از اموال خودشان، ضرورتی انکار آن

تامین نیازهاي فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب . محجورین هستیممهم اجتماعی 
ها،  ها موظف به اداره و تنمیه اموال و حقوق مالی آن کند که اشخاصی به نمایندگی از آنمی

ها باشند، این نهاد در فقه و حقوق اسالمی تحت عنوان  و انجام دادن اعمال حقوقی آن
  . شود، نامیده می»والیت در مال«

این نوشته با توجه به متون فقهی کهن اسالمی و منابع حقوقی و قانون بخشی از 
کشورهاي اسالمی تالش خواهد کرد، مکانیزم اسالمی اداره اموال محجورین را تشریح و 

  .هاي میان مذاهب فقهی را بنمایاند تفاوت
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   مبحث اول
   حقوقی و اقسام والیت-ماهیت فقهی

 ت ماهیت فقهی و حقوقی والی- 1
والیت، به کسر واو و فتح آن، در لغت به معناي یاري کردن است، در قرآن نیز این معنا 

  :مورد استفاده قرار گرفته است
 یعنی خداوند، ناصر و 1،»…اهللا ولی الذي آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور«) الف

- نور رهنماي میها به سويها را از تاریکی یاري کننده ایمان آورندگان به خود است و آن
  .کند
اید شما  اي کسانی که ایمان آورده2.»...ما لکم من والیتهم من شیئ حتی یهاجروا «) ب

 . اند، هیچ گونه دوستی و تعهدي نداریددر برابر کسانی که مهاجرت نکرده
اند، ولی به معناي ابوعبیده و دیگران گفته«: اندبرخی لغویین در تعریف والیت گفته

-ست، و ولی یتیم کسی است که والیت بر امر او دارد و به رفع نیازهاي او اقدام مینزدیکی ا
ولی، والء و تولی یعنی دو چیز یا بیشتر به طوري متحد «:نویسدراغب اصفهانی می. 3 »کند

  .       4»شوند که چیزي غیر از آن دو در بینشان وجود نداشته باشد
اند، برخی تعاریف جدید ناظر به ز والیت ذکر کردهفقها و حقوقدانان تعاریفی مختلفی، ا

مفهوم سیاسی است که البته این مفهوم نیز از مفاهیم شاخص والیت است، حاق مفهوم 
  .5والیت فقیه، چیزي جز امارت و سلطه شرعی نیست

والیت عبارت است از تصدي شخص واجد اهلیت بر شخص قاصر براي اداره امور  - 1
 .6ها شخصی و اموال آن

 . 7افذ بودن قول شخص بر دیگري بدون اعتنا به رضایت یا مخالفت اون - 2

                                                 
  .257البقره،  - 1

  .72انفال،  -  2
  .321 - 323، صص 15 محمد بن احمد ازهري، تهذیب اللغۀ، ج -  3
  .533 راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص، -  4
  .  74، ص1حسینعلی منتظري، دراسات فی والیۀ الفقیۀ، ج. ك. ر-  5
 به 1808، ص1 قیام شخص کبیر راشد علی قاصر فی تدبیر شئونه الشخصیۀ و المالیۀ، مصطفی زرقاع، المدخل، ج- 6

 . 210، ص 3ك سید محمد آل بحر العلوم، بلغۀ الفقیۀ، ج.ر. 67نقل از االحوال الشخصیۀ، احمد الحجی الکردي، ص 
 .55،ص 3 الدر المحتار، ج - 7



 
  

 

وق
 حق

ه و
 فق

در
ن 

وری
حج

ل م
موا

ت ا
والی

...  

49  
 

اهلیت براي انشاي نافذ عقود و ایقاعات و تصرفات، به صورت استقاللی بدون اینکه  - 3
  .     8نیازمند اجازه یا تنفیذ دیگري باشد

والیت سلطه و ) 1(«: گویدقانون احوال شخصیه افغانستان در تعریف والیت می - 4
است که مطابق احکام این قانون جهت انجام امور مربوط به غیر در حدود معین به  اقتداري 

علیه  به شخص دارنده والیت، ولی و به شخص موضوع والیت، مولی شود و شخصی داده می
  .»... و گردد اطالق می

برخی تعاریف فوق، از جمله تعریف اول ناطر به قسم خاصی از والیت است، تعریف دوم 
 اول، ولی اخص از مفهوم والیت است، چون این مفهوم فقط شامل آن بخش از عامتر از

گردد، و مفهومی غیر مالی، یعنی شود که مربوط به تنفیذ قول بر دیگري میوالیت می
والیت عالوه بر مفهومی مالی، یعنی والیت بر اداره و . شودوالیت بر قاصر را شامل نمی

 یعنی والیت بر شخص، نیز دارد، تعریف سوم و تعریف تصرف در اموال، مفهومی غیر مالی،
  .گرددتر است، شامل والیت بر مال و شخص می قانون احوال شخصیه جامع

هاست، اصل در والیت، عدم اعمال آن بر  والیت بر دیگران، موجب تحدید آزادي آن
یت اصل این است که احدي بر دیگري وال«:نویسداشخاص است، برخی فقهاي امامیۀ می

  . 9»ندارد، چون حال همه افراد در صفت عبودیت واحد است، و فردي بر دیگري مزیت ندارد

   اقسام والیت -2
والیت ناشی از مالکیت است، خداوند مالک هستی و مالک انسان است، والیت خداوند بر 

اش ناشی از تفویض  اش حقیقی است، ولی مالکیت انسان بر خود و اموال انسان و اموال
مانه خداوند است، اصل اولی، این است که انسان والیت بر اموال و نفس خود دارد، چون کری

دیگري مالک نفس انسان و اموال او نیست، پس انسان به اعتبار شریعت و تفویض مالکیت از 
گردد، لذا والیت انسان اعتباري و با اش محسوب می ناحیه خداوند، مالک نفس خود و اموال

 -  و تفویض-گرداند مثال موجبات حجر والیت او را بر اموال زایل می-الشرایطی قابل زو
  .  است-تواند طی قرار دادي، والیت بر مال خود را به دیگري انتقال دهدشخص می

  :برخی از حقوقدانان عربی تقسیم اولیه والیت را چنین بیان کرده است

                                                 
االحوال الشخصیۀ، احمد الحجی الکردي، ( القدرة علی انشاء العقود و التصرفات نافذة من غیر توقف علی اجازة احد، - 8

 .67ص
  . 209، ص 1 شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج-  9
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اش، اصل اولی، ثبوت  والیت قاصره که عبارت است از والیت شخص بر خود و اموال - 1
اش  نفس این والیت است، مگر اینکه شخص فاقد شرط اعمال والیت بر خود یا برخود و

  .باشد
والیت متعدي که عبارت است از والیت شخص بر دیگري، این والیتی که به شخص  - 2

تفویض گردیده است، یا ناشی از انتقال مالک به اوست یا ناشی از انتقال شارع و حاکم شرع 
 .10اوستبه 

» مساعدت قضایی«یا » وکالت« والیتی که ناشی از تفویض اختیار مالک، به دیگري است، 
شود، و والیتی که به علت نقصان یا فقدان اهلیت شخص، به حکم شرع یا حاکم نامیده می

نیابت شرعی نیز بر سه . شودنامیده می» نیابت شرعی«گردد، شرع به شخصی واگذار می
  :قسم است

  .    قیمومت-3 و وصایت؛ - 2  والیت؛ - 1
والیت در ابتدا به دو دسته کلی «: نویسددکتر نصر فرید واصل، مفتی سابق مصر می

 والیت ذاتیه که عبارت است از والیت شخص بر ذات و اموال خودش، یا -1: شودتقسیم می
ر، والیت اش، این قسم والیت به دلیل عدم امکان انتقال به غی اش فقط یا بر اموال بر ذات

 والیت غیر ذاتیه که عبارت از والیت شخص بر نفس -2. شودقاصره یا غیر متعدیه نامیده می
و مال و یا بر نفس دیگري یا مال دیگري فقط، نوع اول این والیت به دلیل اشتمال آن بر هر 

یت والیت غیر ذاتیه یا وال. شود و قسم دوم دالیت قاصرهنفس و مال والیت کامله نامیده می
عامه است که عبارت است از والیت حاکم شرع پس از بیعت بر مسلمین، یا والیت خاصه 

  11.»است که عبارت است از والیت ناشی از قرار داد هایی مثل وکالت یا نیابت
والیت متعلق به اقارب، از جمله پدر و جد پدري است، «: گویدبرخی حقوقدانان عربی می

 بر مجانین، مغفولین و سفاء است، وکالت قضایی براي وصایت، بر ایتام است، قیمومت
خاطر فقدان قواي شنوایی و به مفقودین و مساعدت قضایی براي حمایت از اشخاص که 

بینی شده  گویایی یا فقدان قواي بینایی در اعمال اراده خود با مشکل مواجه هستند، پیش
  . 12»است

                                                 
   . 70- 69 احمد الحجر الکردي، االحوال الشخصیۀ، صص - 10

  10 نصر فرید واصل، الوالیات  الخاصۀ، ص-  11
 .656  ادیب استانبلی، المرشد قانون االحوال الشخصیۀ ص- 12
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شود، یکی از این ام مختلفی تقسیم میوالیت متعدي تقسیماتی دارد، و از جهاتی به اقس
  : تقسیمات، بر اساس موضوع والیت است که عبارتند از

والیت بر نفس دیگر، مثل والیت پدر و جد عصبی بر اوالد، فقه حنفی، ترتیب والیت ) الف
ان االولیاء علی النفس هم العصبۀ من الذکور وفق الترتیب التالی، «: کندرا چنین بیان می

و هرگاه حضانت . 13»وة، أخوة، عمومۀ و من ثم الی القاضی النه ولی من ال ولی لهبنوة، أب
  . طفل کامل شود، باید طفل به ولی سپرده گردد

 الوالیۀ علی المال -1«:نویسدوالیت بر مال شخص دیگر، برخی حقوقدانان عربی می) ب
 -2. م و الوکیل عن الغائباالعمال القانونیۀ علی مال الغیر، کالولی و الوصی و القی هی نفاذ

الوالیۀ علی المال هی سلطۀ شرعیۀ تقوم علی ترخیص القانون و اذنه و تجعل الشخص صالحا 
 . 14»الن یعمل عمال لمصلحۀ شخص آخر

والیت بر نفس و مال دیگري، این قسم والیت براي پدر و جد است و بر اساس فقه   ) ج
 .رسدحنفی سپس به اقارب می
والیت بر طفل «: ه اسالمی، برحضانت، نیز اطالق والیت کرده استبرخی اساتید مصري فق

 والیت بر حضانت که - 2.  والیت بر مال و نکاح که پدر مقدم بر مادر است-1: دو نوع است
 .15»مادر مقدم بر پدر است

گیرد، چون ، در این فصل مورد بحث قرار می»قیم«و » وصی«به مفهوم دوم آن، » ولی«
گیرد جنبه مالی دارد، زیرا محجورین  موجبات حجر، مورد بحث قرار میوالیتی که در بحث

ممنوع از تصرف در مال و حقوق مالی خود هستند، و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی 
سازي سرپرستی صغار  قانون نمونه عربی براي یکسان. واگذار شده است» ولی«ها به  آن

                                                 
 به شرط ی پسران در سن پانزده سالگي براهیف بر نفس در نظر حنتیوال«:نویسدمورد می نی در ایلی زحۀوهب - 13

 انی که در امان باشند، پای به سندنی رسایاما نسبت به دختران با ازدواج . شود ی می بر نفس منقضتیداشتن عقل و امن
ختر تا اما د. ردیپذ ی مانی صغر و آنچه مانند آن است پایعنی سبب آن، افتنی انی بر پسر با پاتی والهای مالکنزد، ابدی یم

 اگر در امان دندی که به سن رشد رسی دختران هنگامهی قانون مصر و سوردر .برد ی به سر متیهنگام ازدواج در وال
وهبۀ زهیلی، الفقه . ». سال است18 هی سال و در سور21سن رشد در مصر .  کنندی مستقل زندگتوانند یباشند م

 . 749، ص7االسالمی و ادلته، ج
 .18 موسوعۀ االحوال الشخصیۀ، ص معوض عبدالتواب،- 14

  .181 محمد بلتاجی، دراسات فی االحواال الشخصیۀ، ص-  15
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ل هی حفظ مال القاصر وکل ما له عالقۀ بهذا المال الما  الوالیۀ على- 47المادة «:گوید می
 .».وتنمیته والعنایۀ به

  سه نهاد فوق به خاطر اشتراك در صالحیت براي تصرف در اموال و حقوق مالی دیگران، 
ها والیت نیز اطالق شده است، قانون  اند که اختصارا بر آننامیده شده» والیت بر اموال«

القاصر   یتولى شؤون-51 المادة«:گوید سرپرستی صغار مینمونه عرب براي یکسان سازي
هو األب أو من تسند غلیه  :الولی.  وفق أحکام هذا القانون ولیه أو وصیه أو القیم علیه، أ 

الذي یختاره األب فإذا لم یختار وصیا فتعینه  هو: الوصی.  ب. الوالیۀ حسب قانون کل دولۀ
قانون احوال شخصیه افغانستان، اقسام این نوع . »لمحکمۀالذي تعینه ا هو: القیم. ج. المحکمۀ

-قسم ذیل می دوه والیت ب) 2(« :کندیکم، چنین بیان میچهل و والیت را در بند دوم ماده 
عبارت از والیت قاضی مأذون در امور مربوط به شخصی است که فاقد : ـ والیت عام1 :باشد

اشخاص خاص در  امور مربوط به افراد معین عبارت از والیت  : والیت خاص- 2 .اهلیت باشد
عبارت از والیت پدر و جد پدري بر :  والیت قهري)الف: باشدقسم ذیل می بوده و به دو

عبارت از والیت :  والیت وصی) ب.بوده و نیاز به انتصاب و تنفیذ محکمه نداردعلیه  مولی
  یه را سرپرستی میعل شخصی است که از طرف پدر یا جد پدري، امور مربوط به مولی

  .16»نماید

                                                 
نوع قهري اجباري و آخر اختیاري جعلی، فاالول کوالیۀ األب و الجد و الحاکم : الوالیۀ نوعان... :کاشف الغطاءاالمام  -  16

ل بخالف یعی فان له أن یسقط والیۀ نفسه و یستقوالثانی کوالیۀ منصوب الحاکم الشر. الشرعی فانها ال تقبل االسقاط
 : المحقق الحلی و صاحب جواهر الکالم - )969/165ذیل ماده ،3، جالمجلهتحریر( .االول فانه لو اسقط والیته ال تسقط

نعم ... ضهمضافاً الی النصوص المستفی... و ال ریب فیه فی الجملۀ )... الوالیۀ فی مال الطفل و المجنون لألب و الجد لألب(
النقطاع والیتهما حینئذ عنه، فیندرج تحت عموم والیۀ ... قد یتوقف فی خصوص من تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده

،  و علی ...و األحوط توافقهما معاً... و علی کل حال فال ریب فی قوة رجوع امره الی الحاکم... الحاکم الذي هو نایب االصل
ط بال خالف أجده فی شیء من ئأي الثقۀ المأمون الجامع للشرا) ن لم یکن فللحاکم فللوصی فاانوفإن لم یک(کل حال 

بل و األول اذا کان ... بال خالف اجده فی الثانی ) أما السفیه و المفلس فالوالیۀ فی مالهما للحاکم ال غیر (، و ...ذلک 
چه کسی والیت در تصرف ): 1192:س( :لکابلی المحقق االشیخ   -)104 –26/101ج الکالم،جواهر(... متجدداً بعد البلوغ

والیت در تصرف با پدر و جد پدري یا سرپرست منصوب : ج در اموال صغیر دارد و سرپرست و ناظر بر مصالح او کیست؟
 الفاضل -)267/استفتائات جدید محقق کابلی (.و اگر هیچکدام نباشد والیت با حاکم شرع است. از طرف آنان است

التنقیح  (.و االب و الجد لالب یلیان علی الصغیر و المجنون، فان فقدا فالوصی، فان فقد فالحاکم :ي الحلیالمقداد السیور
  ).182/الرائع، الجزء الثانی، کتاب الحجر



 
  

 

: کندتري، اولیا را چنین دسته بندي میبرخی حقوقدانان عربی در تقسیم بندي دقیق
 والیت بر - 2398. والیت بر مال) والیت بر نفس؛ ب) الف:  والیت بر دو قسم است-2397«

اگر عمومت، ) برادري؛ د) ابوت؛ ج) فرزندي؛ ب) نفس شخص دیگر، به عالیقی همچون، الف
دو شخص که اهلیت والیت داشته باشد، مثل پدر و جد، موجود باشد، شخص اقرب به 

 اگر از یک صنف ولی دو شخص موجود باشد، -2399. علیه مقدم در اعمال والیت است مولی
مثال برادر پدر و برادر ابوینی موجود باشد، برادر ابوینی به خاطر قریب بودن به مولی، مقدم 

دو شخص در یک جهت و در درجه و قرابت واحدي، قرار داشته باشد،  اگر -2400. است
 والیت بر مال براي -2401. مثل دو فرزند، دو برادر ابوینی، والیت براي هر دو ثابت است

 مادامی -2402شش صنف ثابت است، پدر، وصی پدر، جد، وصی جد، قاضی و وصی قاضی، 
خاطر وفور به گردد، اشد، او ولی محسوب میکه پدر موجود باشد و اهلیت والیت را داشته ب

 هرگاه پدر بمیرد، و شخص را از طرف خود به عنوان -2403. شفقت و دلسوزي او به اوالدش
علیه را  گردد، ودیگري حق دخالت در امور مولیوصی نصب کند، وص ولی محسوب می

ده باشد، جد داراي  اگر پدر کسی را به براي بعد خود به عنوان وصی نصب نکر–1404. ندارد
علیه، جد صحیح نداشته باشد، قاضی   اگر مولی-2405 .گردداهلیت والیت، ولی محسوب می

تواند شخصا یا به توسط عواملی امور مربوط به اموال گردد، قاضی میولی او محسوب می
 . امام شافعی معتقد است که مرتبه جد مقدم بر وصی پدر است- 2406. قاصر را اداره نماید

  . 17»چون شریعت، جد را قایم مقام پدر قرار داده است، و به همین خاطر، او میراث بر است

                                                 
  .والیۀ علی النفس، و والیۀ علی المال:  و الوالیۀ تنقسم الی قسمین-2397  - 17

ة، ثم األخوة، ثم العمومۀ، فإن وجد شخصان من جهۀ واحدة کاألب والجد  أما األولی فتثبت أوال للبنوة، ثم األبو-2398
  .الصحیح قدم األقرب

  . فإن اتحد شخصان فی الجهۀ والدرجۀ کاألخ الشقیق مع األخ ألب، قدم األقوي وهو الشقیق-2399
لکل منهما، وقد تقدم هذا  کابنین، أو أخوین شقیقین ثبتت الوالیۀ   فإن اتحد شخصان فی الجهۀ و الدرجۀ و القوة-2400

  .و ما بعدها فراجعه) 35(المقام بما ال مزید علیه فی شرح مادة 
األب و وصیه و إن بعد، والجد الصحیح :  و أما الثانیۀ فهی المقصودة هنا وهی تثبیت لستۀ علی هذا الترتیب-2401

  .ووصیه و إن بعد أیضا، والقاضی و وصیه
  .ن أهال للوالیۀ، فهو أحق بالوالیۀ علی أموال ولده لوفور شفقته و أصالۀ رأیه فمتی کان األب موجودا و کا-2402
 أو غیر قریب له فهو الذي یتصرف وال یزاحمه   سواء کان قریبا لألب،  فإذا مات األب و أقام وصیا مستوفیا للشروط،-2403

  .غیره، ولو کان ذلک الغیر جدا لألوالد
  . کان له أب یمکنه أن یقوم بشئون الترکۀ، فالوالیۀ له  فإذا لم یوص األب إلی أحد و-2404
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چنان که عقد از مالک صحیح است از اشخاصی  هم«: نویسدیوسف بحرانی، فقیه امامی می
ها هفت  شود که آنباشد و از اخبار استفاده میهم که در حکم مالک هستند، صحیح می

 وکیل از طرف شخصی -5 وکیل از طرف مالک، - 4 وصی، -3 پدري،  جد-2 پدر، -1تاست، 
 عدول -7 حاکم شرع در صورت نبودن اشخاص مذکور در پیش، و -6که والیت دارد، 

  .   18»مومنین با تعذر حاکم یا دسترسی نبودن به او
برخی حقوقدانان عربی تفاوت میان والیت بر مال و والیت بر نفس را چنین بیان کرده 

والیت بر نفس، دایمی و براي عصبه است، ولی والیت بر مال غیر دایمی، و براي پدر، «:است
  .        19»هاست جد، قاضی و منصوب هر یک از آن

  : والیت با سایر مفاهیم مشابه خود، یعنی وصایت و قیومت تفاوتهایی دارد، از جمله
 سپس از اقارب معیین والیت از حقوق و تکالیف پدر، جد پدري، و بر اساس فقه حنفی - 1
باشد، ولی وصایت و قیمومت صالحیت شخصی است که پدر یا جد پدري یا قاضی می

 .اختیارات خود را به او تفویض کرده است
والیت به حکم قانون و شرع است، ولی وصایت به حکم محکمه یا اثبات آن از سوي  - 2

تواند به جهت  نماید، ولی میتواند خود را از والیت عزل  ولی در محکمه است، لذا ولی نمی
علیه او قیم نصب کند، محکمه پس از  فقدان اوصاف والیت از محکمه بخواهد براي مولی

 .گیردبررسی تصمیم به رد یا قبول می
، بسیار »ولی«قلمرو صالحیت والیت با سایر مفاهیم مشابه، متفاوت است، والیتِ  - 3

ا جد پدري و یا اقارب محجور است که رابطه تر از نهادهاي مشابه است، زیرا ولی پدر ی وسیع
 . 20 شان وجود دارد، این رابطه همراه با دلسوزي و دقت عمل است تري میانعاطفی

  
 

                                                 
 فإن لم یکن له أب انتقلت الوالیۀ إلی القاضی إن شاء تصرف بنفسه، و إن شاء أقام وصیا، و هذا هو الجاري، ألن -2405

  .القاضی ال یمکنه أن بتولی إدارة جمیع أموال األیتام
ألب؛ ألن الشرع أقامه مقام األب عند عدمه و لهذا أحرز میراثه فیقدم الجد أحق من وصی ا:  وقال اإلمام الشافعی- 2406

 .1065، ص2زید ابیانی، شرح الحکام الشرعیۀ فی االحوال الشخصیۀ، ج.  علی وصیه
  .408، ص18 یوسف بحرانی، الحدایق الناظرة، ج-  18
  .248 شرح قانون االحوال الشخصیۀ، فرید فتیان، ص -  19
 .60وعۀ االحوال الشخصیۀ، ص معوض عبدالتواب، موس- 20
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  مبحث دوم
 )ها والیت پدر و جدر پدري و اوصیاي آن(والیت خاص

 فقه امامیه و اهل سنت در مصادیق اولیاي بر اموال اتفاق نظر دارند و معتقد اند، والیت بر
: گردد والیت خاص به دو شاخه تقسیم می. محجورین یا با اولیاي خاص است یا حاکم شرع

 والیت وصی که عبارت -2.  والیت ولی قهري که عبارت است از والیت پدر و جد پدري- 1
  .است از والیت وصی منصوب از قبل پدر یا جد پدري

بینی کرده است، فقدان  قانون احوال شخصیه افغانستان شرایطی را براي ولی خاص پیش
کند، و محکمه براي هر یک از این شروط شخص را فاقد اهلیت براي احراز وصف والیت می

-ولی خاص واجد  شرایط ذیل می) 1: (م چهارماده چهل و«:علیه قیم تعیین مینماید مولی
  :باشد
  ؛ـ بلوغ1
  ؛ـ رشد2
  ؛ وـ وحدت در دین3
  .علیه ـ امانت نسبت به اموال مولی4
این ماده نباشد، محکمه براي ) 1( هرگاه ولی خاص واجد شرایط مندرج فقره )2(

  .نمایدعلیه قیم تعیین می مولی
: گردد؛ عبارت است ازها اعمال می موضوع والیت خاص یا اشخاصی که والیت خاص بر آن

ها متصل به وصف   اشخاص مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آن-2 اشخاص صغیر؛ - 1
ها متصل به وصف صغر   اشخاص مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آن-3؛ و صغر باشد

  .»باشد، مشروط به اینکه محکمه تنفیذ نمایدنمی
والیت خاص بر اشخاص ذیل ) 1(« :گوید می42 قانون احوال شخصیه افغانستان در ماده 

   :گردد اعمال می
  ؛ـ  صغیر1
  ؛ـ  مجنونی که وصف جنون او متصل به صغر باشد2
  .ـ  سفیه، اعم از اینکه وصف سفه او متصل به صغر باشد یا نباشد3
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ها متصل به صغر  اعمال والیت خاص بر مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آن) 2(
  .21»نباشد، مشروط به تنفیذ محکمه است

  ولی قهري  تیوال - 1
، مادرو نه  و جد پدري اوست پدرصغیر تکلیف و حق  ی مالتیوالبر این که  یمذاهب فقه

بل ان قوانین العالم جمیعا فی جملتها «: گویدبرخی حقوقدانان عربی می. اتفاق نظر دارند
 بر تیوال«: گویدشیخ محمد حسن نجفی فقیه امامی می. 22»تعترف لالب بهذه الصالحیۀ

امامیه  هانی از فقیبرخو . 23»ستی نی از آن پدر و جد است و در آن اختالفصغیرمال 
 به جز مسأله باشند یصاحب نفوذ ماو و اموال صغیر  و جد در امور مربوط به پدر«:نویسد می

  . 24»طالق
 ادعا توان یگرچه م.  نشده استحی پدر و جد بر کودك تصرتیبه آغاز والامامیه  فقه در

 قرار گرفته که نی بر اهانی فقي رأ،»رحج« در بحث رایز. کرد آغاز آن والدت کودك است
 پدر و جد ری بر صغیاند ول  گفتهگری ديو از سو.  استی، صغر و کودک از اسباب حجریکی

  . بلوغ و رشد استیعی شهانی نزد فقتی والانی پااما. باشد ی ميپدر
 پدر و جد نسبت به کودك در تیوال،  معتقدندهیحنف«: نویسدبرخی فقهاي اهل سنت می

 کودك، یول، اند  گفتههیشافع، قلمرو جان و مال ثابت است و تا زمان ثبوت رشد ادامه دارد
 بر جان و مال تیاند که وال  کردهدی تأکزی نها یمالک،  نداردیتیپدر او و جد او است و مادر وال

                                                 
 علی الصغیر و المجنون الذي اتصل  لالب و الجد له فی مرتبۀ واحدةتثبت الوالیۀ اوالً : العالمۀ المغنیۀ اللبنانی- 21

 و اختلفوا فیما اذا اتصل السفه بالصغر، اي بلغ سفیهاً منذ البدایۀ، فمن قائل بان الوالیۀ علیه للحاکم ایضاً،... جنونه بالصغر
فقه االمام جعفر الصادق علیه السالم . (و قائل بانها لألب و الجد، و هو الحق، الستصحاب بقاء والیۀ األب و الجد

یا ولی مجنون همان کسانی است که بر صغیر والیت دارند یا تفاوت آ): 1182:س(:محقق الکابلیالشیخ  -)105و5/103ج
اما اگر جنون بعد از بلوغ دامنگیر مجنون شود ولی او حاکم . دصغیر و مجنون در همه احکام مساوي هستن: ج دارند؟

سفیهی که از ): 1185: س( . است شرعشرع است، اگر چه احتیاط در توافق و همکاري پدر، جد، یا وصی آنها با حاکم
و ولی اگر سفاهت از زمان کودکی بوده باشد پدر و جد پدري ا: ج تصرف در اموال خود منع شده است ولی او کیست؟

 ).266/ محقق کابلی،استفتائات جدید (.است، و اگر سفاهت بعد از بلوغ عارض شده باشد حاکم شرع ولی او است
 . 84 احمد الحجی الکردي، االحوال الشخصیۀ، ص - 22
 .4، ص 26 جواهر الکالم، ج- 23
 .217، ص 3 آل بحرالعلوم، بلغۀ الفقیه، ج- 24



 
  

 

 او را در ي و معنوي مادي بر جان، آن است که نگهدارتی واليکودك از آن پدر است و معنا
  .25»اند ته بر کودك را از آن پدر دانستی والزی نحنابله،  دارداریاخت

 بر تیـ وال1: ثابت استصغیر  بر تیسه نوع وال«: گوید حنفی میهیفق ابوزهره محمدامام 
 يو. »ی مالتیـ وال3؛  بر نفس کودك پس از حضانتتیـ وال2؛ کودك در دوران حضانت

 لی آن تفصانی نسبت به پای ولداند، ی دوران حضانت مي بر نفس را پس از انقضاتیوال
 ی منقضتیورت که پسر اگر واجد بلوغ و عقل شد و مأمون بر نفس بود، وال صنی بددهد؛ یم
 ی ولاری باز در اختط،ی شرانی پس از داشتن ادختران  اما، استی باقتی و گرنه والگردد یم

 ی مالتی نسبت به آغاز واليو، ستی بر آنان نی برسند که ترسی مگر به سنّ،قرار دارند
  .26» آن بلوغ و رشد استانی باشد و پایز زمان کودک ظاهرا ای ول؛ نگفته استیسخن

والیت اموال اوالد ناقص اهلیت، بدرجه )1(«: گوید می268قانون مدنی افغانستان در ماده 
مشروط بر این که از طرف پدر وصی تعیین . گیرداول به پدر و ثانیا به جد صحیح،  تعلق می

الوالیۀ «:گوید می188ه عربی در ماده قانون احوال شخصیه امارات متحد. »نگردیده باشد
علی المال لالب وجده ثم لوصیه ان وجد ثم للجد الصحیح ثم لوصیه ان وجد ثم للقاضی و 

 . »الیجوز الحد منهم التخلی عن والیته اال باذن المحکمۀ
فقه امامیه و اهل سنت در ترتیب والیت پدر و جد پدري اختالف نظر دارند، بر اساس 

الذکر والیت پدر و جد در فقه اهل سنت در طول یکدیگر  و مقررات حقوقی فوقاقوال فقهی 
گیرد، ولی در فقه امامیه در عرض یکدیگر و است، و وصی هر یک در مرتبه خودش قرار می

باشد، و در زمان تعارض ها با تصرفات بعدي دیگري، قابل نقض نمی تصرفات مقدم یکی از آن
ت، و وصی هر یک، مرتبه موخر دارد و با حضور دیگري فاقد دو والیت، والیت جد مقدم اس

) 1( : سومماده چهل و« :گوید قانون احوال شخصیه افغانستان می27اهلیت والیت است،
                                                 

 600، ص4مذاهب االربعۀ، جال عبدالرحمن الجزیري، الفقه علی - 25
 .406 و 458 محمد ابوزهرة، االحوال الشخصیۀ، ص - 26
تثبت الوالیۀ اوالً لألب والجد له فی مرتبۀ واحدة علی الصغیر و المجنون الذي اتصل جنونه  : العالمۀ المغنیۀ اللبنانی- 27

ایهما سبق اخذ بقوله، مع مراعاة ما یجب و بالصغر ،   بحیث یکون لکل من األب و الجد ان یتصرف مستقالً عن اآلخر، و 
و مع . و اذا تصرف کل منهما تصرفا یتنافی مع تصرف اآلخر اُخذ بالمتقدم، و الغی المتأخر. اذا تشاحا یقدم تصرف الجد

صی و اذا فقدا معاً کانت الوالیۀ علی الصغیر و المجنون لوصی احدهما، و الجد اولی من و. التقارن فی الزمن یقدم الجد
فقه االمام جعفر الصادق علیه السالم ج ( .فان لم یکن جد، وال اب، وال وصی ألحدهما فالوالیۀ للحاکم الشرعی. األب 

والیۀ الجد لیست منوطۀ بحیاة االب والموته فعند وجودهما استقل کل ) 3:مسألۀ: (صفهانیابوالحسن االالسید  -)5/103
.  باالخر و أیهما سبق فی تزویج المولی علیه عند وجودهما لم یبق محل لالخرمنهما بالوالیۀ، و اذا مات أحدهما اختصت
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علیه صحیح  ها در امور مولی ند، تصرف هر یک از آناوالیت پدر و جد پدري در عرض یکدیگر
اختالف پدر و جد پدري در امور در صورت . شود است و با عمل بعدي دیگري باطل نمی

  .»علیه، والیت جد پدري بر والیت پدر مقدم است مولی
تواند ، ناشی از حکم شرع و قانون است، حاکم شرع و قاضی نمی»ولی خاص«والیت 

قانون احوال شخصیه . ها سلب والیت نمایند ها اهلیت این والیت را دارند، از آن مادامی که آن
 ال ینزع مال القاصر من ید األب و الجد العصبی ما لم تثبت - 229دة ما«: گویدفلسطین می

خیانته أو سوء تصرفاته وال یجوز ألي منهما التبرع من مال القاصر أومنافعه و ال بیع عقاره أو 
 تنقضی الوالیۀ إذا اعتبر الولی مفقوداً أو محجورا علیه أو -230مادة . رهنه إال بإذن القاضی

 إذا لم یکن له   اعتقاله مصلحۀ القاصر للضیاع و یعین للقاصر وصی مؤقتمعتقال و تعرضت ب
  .»ولی آخر

والیت پدر و جد صحیح بر اموال قاصر، والیتی ذاتی و «: نویسدبرخی حقوقدانان عربی می
خاطر نسبت قرابت ابوت میان به اصلی است، یعنی ناشی از حکم شارع است، این والیت 

والیت نیازمند حکم حاکم شرع یا محکمه نیست، این والیت هم ها ثابت شده است، این  آن
تواند، باشد لذا نمی ها می ، یعنی تکلیف آن حق است و هم براي پدر و جد پدري الزامی است

  . 28»از آن انصراف دهند
اند، پدر و جد پدر سه فقهاي اهل سنت براي تعیین قلمرو والیت ولی خاص، نوشته

  .29وضعیت دارد
خاص، معروف به امانت و تدبیر در اداره و تنمیه اموال یا خیانت و سوء تدبیرش ولی ) الف

  .غیر معروف است

                                                 
 فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغی اآلخر و ان علم التقارن قدم عقد الجد و لغی  و لو زوج کل منهما من شخص؛

 علم تاریخ احدهما دون االخر، فان و کذا ان جهل تاریخ العقدین فال یعلم السبق و اللحوق و التقارن و ان ...عقد االب 
کان المعلوم تاریخ عقد الجد قدم علی عقد االب و ان کان عقد االب ففی تقدم أي منهما علی االخر اشکال فال یترك 

االب و الجد مشترکان فی الوالیۀ فینفذ تصرف السابق منهما و لغی  )7:مسالۀ(). 160–3/159وسیلۀ النجاة ج (.االحتیاط
یم الجد أو االب أو عدم الترجیح و بطالن تصرف کلیهما وجوه بل اقوال، فال یترك دق؛ و لو اقترنا ففی تقتصرف الالح

  - )2/191جة، وسیلۀ النجا. (االحتیاط
 61 معوض عبد التواب، موسوعۀ االحوال الشخصیۀ، ص- 28
  .64 همان، ص- 29
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علیه و تصرفات با ضرر  تواند، تصرفات مالی نافع براي مولیولی خاص، با وضعیت فوق، می
قابل تسامح را انجام دهد، و براي انجام هر یک از این تصرفات نیازي به اذن حاکم شرع یا 

ترین وظیفه ولی،  مهم. تواند از این قبیل تصرفات مانع گرددباشد، و قاضی نمی نمیقاضی
علیه است، تنمیه اموال، به دلیل این که به عکس حفظ اموال براي همگان  حفظ اموال مولی

گردد، چون ممکن است تکلیف به چیزي شود که ممکن نیست، از تکالیف ولی محسوب نمی
چنین تکلیف به تنمیه اموال در معرض تلف قرار دادن آن   هماستطاعت نداشته باشد، و

بر این اساس اگر ولی از طرقی که ضریب . است، چون ممکن است در تجارت ولی ضرر کند
امکان تلف مال کمتر باشد، براي تنمیه اموال اقداماتی نماید، اگر متضرر شود مسئوولیتی 

  .        ن که ضرر قابل تسامح باشدندارد و اال ملزم به جبران خسارت است، مگر ای
باشد، ، باطل می»ولی«تبرعات ولی خاص از مال طفل، ممنوع است، زیرا تصرفات ضاره 

حقوق افغانستان تبرعات ولی خاص را مشروط به اذن محکمه کرده است، قانون مدنی 
را بدون تواند، اموال اشخاص تحت والیت خود ولی نمی«: گوید می270افغانستان در ماده 

، 172، و قانون احوال شخصیه سوریه ماده »اذن محکمه با صالحیت با حدي تبرع نماید
و لیس الحدهما التبرع مال القاصر او « :مطلق تصرفات تبرعی ولی را ممنوع کرده است

قانونگذار . »بمنافعه اصال، و ال بیع عقاره او رهنه اال باذن القاضی بعد تحقق المسوغ
را محدود و قلمرو » ولی خاص«وري به قصد حمایت بیشتر، قلمرو والیت افغانستانی و س

بینی کرده است، این اقدام تقنینی عالوه بر اینکه با فقه  تر پیش والیت قاضی را گسترده
 زیرا نه ولی خاص حق تبرع اموال صغیر را دارد و نه قاضی، چون موجب -همآهنگی ندارد، 

جواز تبرع اموال صغیر، ولی خاص از قاضی براي  در فرض _علیه است اضرار به مولی
تشخیص مصلحت او بهتر است، قانون احوال شخصیه قلمرو والیت ولی قهري را تا جایی که 

 55موجب اضرار به مولی نگردد و فاقد مفسده باشد، نافذ دانسته است، در بند دوم ماده
. علیه نباشد، باطل است تصرفات مالی ولی انتصابی که به مصلحت مولی )2( «: گوید می

  .»اینکه داراي مفسده نباشد مشروط بر تصرفات مالی ولی قهري صحیح است،
تواند تبرعا از اموال علیه، ممنوع است، ولی خاص نمی انتفاع ولی خاص از اموال مولی

گیرد، اگر ولی خاص فقیر و علیه استفاده نماید، و اجرت المثل نیز به او تعلق نمی مولی
تواند به میزان تعیین شده در باب مقررات نهاد نفقه از اموال  به نفقه باشد، مینیازمند
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تواند از مال  ولی می«:گوید قانون مدنی افغانستان می282ماده . 30علیه استیفا نماید مولی
مشروط بر این که قانونا . اش نفقه خود و یا شخص دیگري را تامین نماید شخص تحت والیت
  .»شخص مذکور الزم دانسته شودنفقه شان در مال 

  .ولی خاص معروف به عدم تدبیر در اداره و تنمیه اموال است) ب
این دسته ولی، به دلیل این که ممکن است اموال را در معرض تضییع قرار دهد، 

  :باشد، و از دو حال بیرون نیستاش محدودتر است؛ ولی مسلوب الوالیت نمی تصرفات
اموال کمتر از حد متعارف باشد قاضی شخصی را به عنوان اگر توانایی او در اداره  - 1

 :چهل وششمماده « :گویدگرداند، قانون احوال شخصیه می، ضمیمه ولی خاص می»امین«
ثر در خواست شخص ذینفع در موارد ذیل با وجود موجودیت ولی ااز  تواند محکمه می) 1(

ولی توان اداره صحیح اموال را  که در صورتیـ 1 :علیه نصب نماید اموال مولی خاص، امین بر
 لیعدم امانت داري ودر صورتی که ـ 3؛ ولی غایب گردددر صورتی  که ـ 2؛ نداشته باشد

،  ولی یاهرگاه علت نصب امین رفع گردد، به در خواست اشخاص ذینفع )2( .ثابت شود
  .»نمایند محکمه حسب احوال، حکم عزل امین را صادر می

ي باشد که موجب سلب شرایط در احراز وصف والیت گردد، طور» ولی«اگر وضعیتِ  - 2
قانون احوال . کندعلیه، قیم تعیین می قاضی براي بهتر اداره کردن اموال و حقوق مالی مولی

 :باشد  شرایط ذیل میولی خاص واجد) 1( :م چهارماده چهل و«: گویدشخصیه افغانستان می
هرگاه ولی ) 2( .علیه نت نسبت به اموال مولیـ اما4؛ و ـ وحدت در دین3؛ ـ رشد2؛ ـ بلوغ1

-علیه قیم تعیین می این ماده نباشد، محکمه براي مولی) 1(خاص واجد شرایط مندرج فقره 
 .31»نماید

                                                 
:  القاصر بالمعروف و لیس له ذالک ان کان غنیاً، لقوله تعالیو له ان کان فقیراً، ان یأکل من مال: ...  العالمۀ المغنیۀ-  30
فقه االمام جعفر الصادق علیه السالم ج . (» النساء –و من کان غنیاً فلیستعفف، و من کان فقیراً فلیأ کل بالمعروف« 
 ).643/الفقه علی المذاهب الخمسۀ، الحجر) (5/108

)  وکذا(، ...علی ولده المسلم )... ال والیۀ له (انه ) کافراً فـ(} الولی{و کان ل ... :المحقق الحلی و صاحب جواهر الکالم - 31
بل عن ... لعدم قابلیته لها... حینئذ(أو سکر فانه ال والیۀ ) او اغمی علیه(األب او غیره من األولیاء ) لو جن(الکالم فیما 

ال ) و(، نعم ال خالف ...صوص التصرف المالی فی ماله شکل بان الحجر علیه فی خیالتذکره نفیها عن السفیه ایضاً، لکن قد 
التی لم یزل ما اقتضاها من صدق االبوة و الجدودة )  لو زال المانع عادت الوالیۀ(اشکال بل فی الکشف االتفاق علیه فی أنه 

 الرشد، و االتحاد فی یشترط فی الولی و الوصی البلوغ و : العالمۀ المغنیۀ اللبنانی).207 –29/206جواهر الکالم، ج(... 
اما غیر الحاکم فقد ذهب المشهور بشهادة الشیخ االنصاري فی  ...الدین، اما العدالۀ فهی شرط فی الحاکم الشرعی

 . )106/ولی الصغیر ،5فقه االمام جعفر الصادق علیه السالم ج(.المکاسب الی انها لیست شرطاً لألصل
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  .ولی خاص فاقد وصف امانت و معروف به سوء تدبیر باشد) ج
راي ، ب»قیم«این دسته ولی خاص، شرایط والیت را ندارد، و قاضی شخصی را به عنوان 

کند، و با احراز مجدد شرایط والیت، سمت والیت به او علیه تعیین می اداره اموال مولی
 والیت ولی خاص در) 1(«: گویدشود، قانون احوال شخصیه افغانستان میبازگردانده می

ـ در 1 :نماید قیم تعیین می شود و محکمه به درخواست اشخاص ذینفع، موارد ذیل ساقط می
که ولی خاص به اساس عدم لیاقت یا  ـ درصورتی2؛ و خاص محجور شودکه ولی  صورتی

در صورت رفع علت ) 2( .علیه از طرف محکمه ممنوع التصرف گردد خیانت در اموال مولی
  .»گردد این ماده، صالحیت ولی اعاده می) 1(سقوط والیت مندرج فقره 

   والیت وصی-2
ي پس از خودش براي اداره و تنمیه وصی، شخصی است که از ناحیه یکی از اولیاي قهر

گردد، در این صورت وصی مکلف است علیه و یا سرپرستی اوالد صغیر نصب می اموال مولی
  .32در حدود اختیارات تعیین شده عمل نماید

تواند براي پدر می)1 (- 291ماده «:گوید بند یکم می291قانون مدنی افغانستان در ماده 
تواند  چنان شخص متبرع می هم. ابت در بطن، وصی تعیین نمایداوالد ناقص اهلیت یا حمل ث

، و قانون احوال شخصیه ».این قانون وصی اختیار نماید) 271(در حالت مندرج ماده 
ا یتوانند در غیاب یکدیگر،  پدر و جد پدري می«: گوید بند دوم می43افغانستان در ماده 

زنده  علیه وصی تعیین کنند، اما  با د بر مولیاجازه دیگري یا محجور شدن او، براي بعد از خو
  .»توانداو، وصی دیگر تعیین شده نمی ها با وجود شرایط والیت در بودن یکی از آن

وصی در فقه اهل سنت عالوه بر شرایط عادي از قبیل امانت، اهلیت و وحدت در دین که 
 قانون مدنی 289اند، ماده را هم افزوده» عدالت«باشد، شرط مورد قبول فقه امامیه نیز می

 وصی باید شخص عادل، با کفایت و –289ماده «: گویدافغانستان در مورد شرایط وصی می
گیرد دین مشترك داشته واجد اهلیت کامل بوده با شخصی که تحت وصایت او قرار می

ولی قانون نمونه عربی براي سرپرستی قاصرین، شرط عدالت را که در فقه اهل . 33»باشد

                                                 
  .195مذاهب اسالمی، ص  علی یار ارشدي، وصیت در حقوق ایران و -  32
 الظاهر أنه ال یشترط العدالۀ فی والیۀ األب والجد، فالوالیۀ للحاکم مع :6 مسألۀ:صفهانیااللسید ابو الحسن  ا-  33

لهما و منعهما من التصرف فی أمواله، و عزعلیه فسقهما، و لکن متی ظهر له و لو بقرائن االحوال الضرر منهما علی المولی
 ).2/191وسیلۀ النجاة ج (.امبع سلوکهتص عن عملهما و تال یجب علیه الفح
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- این قانون، فقط شرایط عمومی را پیش73 ماده بینی نکرده است،  ت وجود دارد، پیشسن
 :الوصی أن یکون یشترط فی«: کندبینی می

  .األهلیۀ  کامل)الف
  .أمینا  )ب
 .القیام بمهام الوصایۀ  قادرا على) ج
أو جریمۀ ، أو تزویر، )احتیال(علیه فی جریمۀ سرقۀ أو خیانۀ أمانۀ، أو نصب  غیر محکوم)  د
  .الجرائم المخلۀ باآلداب والشرف من

  .علیه باإلفالس إلى أن یرد إلیه اعتباره  غیر محکوم)هـ
  . غیر محکوم علیه بالعزل من وصایۀ)و 
بینهما عداوة، وال خالف عائلی یخشى  غیر خصم فی نزاع قضائی مع القاصر، وال توجد )ز

  .»منه على مصلحۀ القاصر
  :وصی بر دو قسم است«: گویندصیا میفقهاي حنفی در ترتیب او

 وصی قوي که عبارت است از وصی منصوب از ناحیه پدر یا وصی پدر و وصی جد پس  - 1
 .از وفات پدر و وصی قاضی

 .ها وصی ضعیف که عبارت است از وصی مادر، وصی برادر، وصی عمو و مانند آن - 2
تصرفات با غبن کم از تري در اموال و حقوق مال دارد، مثال  وصی قوي اهلیت تصرف بیش

اش بر اوالد قوي  ناحیه این اوصیا مسوولیت ندارد، چون این اوصیا در پدر است و پدر والیت
تر حفظ مال است تا تصرف در آن، چون این اوصیا  اش بیش باشد، ولی وصی ضعیف سمتمی

وصیا این ا. ها نیز محدود است هستند، قلمرو صالحیت آن... قایم مقام مادر و برادر و 
کنند، مثال ، می...ها و  علیه یا تادیه دیون و تعهدات آن اقداماتی از قبیل تنفیذ وصیت مولی

وصی مادر، اهلیت تصرفات مالی مثل بیع به منظور تجارت را ندارد، مگر بیع به منظور حفظ 
  . 34»از تلف مال

اش یا زوجهوصی پدرِ قاصر، مقدم بر جد است، اگر شخصی «: نویسدامام قدري پاشا می
تواند دیگري را براي بعد از خودش بر اوالد صغی خود به عنوان وصی نصب کند، جد نمی

                                                 
 .194 امام محمد بن محمود بن الحسین ابن احمد االسروشنی الحنفی، جامع احکام الصغار، ص- 34
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علیه بنماید، اگر پدر قاصر بمیرد و کسی را به عنوان وصی  دخالتی در امور مربوط به مولی
 .   35»گرددتعیین نکرده باشد، جد داراي شرایط والیت، ولی طفل محسوب می

 - 1: ستان متاثر از فقه حنفی، وصی را به دو دسته تقسیم کرده استقانون مدنی افغان
 وصی منصوب از - 2. وصی اختیاري یعنی وصی منصوب از جانب پدر و جد و وصی هر یک

- می297 و 291قانون مدنی در مواد . ناحیه قاضی در فرض عدم پدر، جد و وصی هر یک
.  حمل ثابت در بطن، وصی تعیین نمایدتواند براي اوالد ناقص اهلیت یا پدر می)1(«: گوید

. این قانون وصی اختیار نماید) 271(تواند در حالت مندرج ماده  چنان شخص متبرع می هم
 محکمه  هر گاه براي شخص ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن وصی اختیاري موجود نباشد،

راي مولود نیز وصایت براي حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل ب. نماید وصی تعیین می
ولی قانون . ».مگر این که محکمه وصی جدیدي را عوض وي تعیین کرده باشد. نافذ است

، داده است، کما »قیم«احوال شخصیه افغانستان، شخص منصوب از طرف قاضی را عنوان 
. این که قانون مدنی بر شخص منصوب بر مجانین و سفها، اصطالح قیم اطالق کرده است

یه مراکش بر شخص منصوب از سوي قاضی براي اداره اموال صغیر در قانون احوال شخص
را اطالق کرده است، این قانون در ماده » مقدم«ها اصطالح  فقدان ولی قهري و وصی آن

 - 2 الولی وهو األب واألم والقاضی؛ -1:یقصد بالنائب الشرعی فی هذا الکتاب«: گویدمی 230
اختالف اصطالحات، . »قضاالمقدم وهو الذي یعینه ال -3الوصی وهو وصی األب أو وصی األم؛ 

تفاوتی در احکام هر یک ایجاد نکرده است، این مبحث در صدد بیان وصی منصوب از ناحیه 
ولی قهري است، و احکام وصی منصوب از ناحیه قاضی یا قیم  در مبحث والیت عام یعنی 

     .   والیت قاضی و حاکم شرع بحث خواهد شد
، ناشی از تفویض والیت از سوي ولی قهري است، در فقه اهل سنت، »وصی«والیت 

اند، وصیِ پدر نیز مقدم بر جد است، طوري که والیت پدر و جد پدري در طول یکدیگر همان
والیت اموال اوالد ناقص اهلیت، )1« : گوید قانون مدنی افغانستان می267بن اول ماده 

مشروط بر این که از طرف پدر وصی . گیرد  تعلق میبدرجه اول به پدر و ثانیا به جد صحیح،
هر یک از ولی قهري در فرض غیبت یا » وصیِ«اما در فقه امامیه، . »تعیین نگردیده باشد

-سوم قانون احوال شخصیه می اجازه یا عدم اهلیت دیگري نافذ است، بند دوم ماده چهل و
 با اجازه دیگري یا محجور شدن او، توانند در غیاب یکدیگر، پدر و جد پدري می) 2(«: گوید

                                                 
 .  1093، ص 3  محمد زید ابیانی، شرح االحکام الشرعیۀ فی االحوال الشخصیۀ، ج- 35
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ها با وجود  زنده بودن یکی از آن علیه وصی تعیین کنند، اما  با براي بعد از خود بر مولی
  .»تواند او، وصی دیگر تعیین شده نمی شرایط والیت در
ماده ، قلمرو هر یک به میزان تعیین شده از سوي ولی قهري است، »وصی«قلمرو والیت 

حدود اختیارات وصی توسط ولی قهري «: گویدل شخصیه افغانستان می قانون احوا45
تواند با وصی می. باشدتصرفات وصی خارج از اختیارات داده شده باطل می. گرددتعیین می

، برخی حقوقدانان عربی در مورد قلمرو »وصی بعد از خود را تعیین نماید اجازه ولی قهري،
ابوحنیفه معتقد است که وصی منصوب از ناحیه ولی «: گویدوالیت وصی در فقه حنفی می

قهري داراي صالحیت کامل همانند خود ولی قهري دارد و اگر ولی قهري قلمرو والیت او را 
محدود نماید قابل تحدید نیست، چون وصایت در اینجا تفویض صالحیت است و نه وکالت 

صالحیت وصی مختار از « :دنویس در جاي دیگر همین حقوقدان می. 36»که قابل تجزیه باشد
 فقهاي حنفی -1: هاي آن با والیت ولی قهري به شرح ذیل است جانب ولی قهري و تفاوت

تواند عقار صغیر را به ثمن المثل، بفروشد، خواه مصلحت صغیر ایجاب معتقداند که پدر می
 فراهم علیه را کرده است یا خیر، چون پدر داراي شفقت است، و موجبات تضیع اموال مولی

... کند، اما وصی پدر چنین صالحیتی ندارد، مگر اینکه تادیه دیون یا پرداخت نفقه و یانمی
تواند مال قاصر با رعایت  فقهاي حنفی معتقداند که پدر می-2.نیازمند فروش عقار گردد

المثل براي خود یا مال خود را باهمین شرط به صغیر منتقل نماید، ولی وصی پدر  ثمن
حیتی ندارد، مگر اینکه این عمل براي صغیر،  منفعت داشته باشد، مثال مالی به چنین صال

تواند  پدر می-3. نصف قیمت به صغیر منتقل گردد یا مال او به دو برابر قیمت فروخته شود
شود مثل اصول و ها در محکمه له او پذیرفته نمی اموال صغیر را به اقارب که شهادت آن

المثل، منتقل نماید، و اموال اقارب فوق را براي صغیر با  رعایت ثمناش، با فروع و زوجه
رعایت ثمن المثل بخرد، ولی وصی پدر جز در فرض وجود منفعت آشکار چنین عملی را 

  .  37»تواند انجام دهدنمی
قانون . »الوالیۀ الخاصۀ اقوى من الوالیۀ العامۀ«: گوید مجلۀ االحکام العدلیۀ می59ماده 

انستان و برخی قوانین کشورهاي اسالمی در مواردي والیت ولی خاص را منوط به مدنی افغ

                                                 
 .102  احمد حجی الکردي، االحوال الشخصیۀ، ص- 36
  .109 احمد الحجی الکردي، االحوال الشخصیۀ، ص - 37
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اي ملزم به استجازه محکمه است، در موارد عدیده» ولی خاص«اذن محکمه کرده است، و 
  :گویدمثال قانون مدنی افغانستان در موادي می

 غیر منقول تواند بدون اجازه محکمه با صالحیت در اموال نمیولی) 1 (:273ماده  - 1
 ولی یا زوجه یا اقارب شان تا  اشخاص تحت والیت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود،

تواند اموال غیر منقول اشخاص تحت والیت چنان ولی نمی هم) 2(. درجه چارم در آن مضمر باشد
 .خود را در عوض دینی که بر ذمه ولی باشد به رهن بگذارد

ن اجازه محکمه با صالحیت در اموال غیر منقول تواند بدوپدر نمی :274ماده  - 2
 مالی و بهادار اشخاص تحت والیت خود که بیش از خانه و اوراق و اسناد تجارت

بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد، تصرف نماید، در همچو موارد محکمه از اصدار 
اص ورزد، که تصرف پدر در اموال اشخ حکم مبنی بر جواز تصرف وقتی امتناع می

 .تحت والیت سبب اتالف و یا غبن بیش از خمس قیمت مال مذکور گردد
تواند در اموال اشخاص تحت والیت خود بدون اجازه محکمه با  ولی نمی«: 276ماده  - 3

 اجازه دادن به -2 قرض دادن یا قرض گرفتن؛ -1: صالحیت تصرفات ذیل را به عمل آرد
 دوام دادن به تجارتی که به شخص ناقص -3مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید؛ 

 . » قبول نمودن هبه یا وصیتی که توام با تعهدات معین باشد-4اهلیت تعلق بگیرد؛ و 
 القبلیۀ قضاال یخضع الولی لرقابۀ ال«: گویدقانون احوال شخصیه مغرب می 240 هماد - 4

له إال إذا تعدت قیمۀ أموال فی إدارته ألموال المحجور، وال یفتح ملف النیابۀ الشرعیۀ بالنسبۀ 
وللقاضی المکلف بشؤون القاصرین النزول عن ).  ألف درهم200(المحجور مائتی ألف درهـم 

ویمکن الزیادة . هذا الحد واألمر بفتح ملف النیابۀ الشرعیۀ إذا ثبتت مصلحۀ المحجور فی ذلک
  .»فی هذه القیمۀ بموجب نص تنظیمی

إذا تعدت قیمۀ أموال المحجور «: گویدب می قانون احوال شخصیه مغر 241 هماد - 5
أثناء إدارتها، وجب على الولی إبالغ القاضی بذلک لفتح )  ألف درهم200(مائتی ألف درهم 

  .»ملف النیابۀ الشرعیۀ، کما یجوز للمحجور أو أمه القیام بنفس األمر
 حقوق ولی این تحدید صالحیت و استجازه از قاضی، براي تصرف ولی قهري در اموال و

علیه خالف فقه است، ولی قهري در موارد فراوانی بدون اجازه یا اذن قاضی  مالی مولی
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تواند تصرفاتی بنماید، بر اساس فقه والیت خاص قوي تر از والیت عام است، زیرا پدر و  می
  .38علیه دارد جد پدري، رابطه عاطفی و شفقتی به مراتب باالتر از حاکم را نسبت به مولی

شود که اختیار وصی وقتی نافذ شمرده می«: گوید می296نی افغانستان در ماده قانون مد
 بند 176قانون احول شخصیه سوریه در ماده . »از طرف محکمه با صالحیت تائید شده باشد

ظاهرا این دو ماده یک . »و تعرض الوصایۀ بعد الوفاة علی المحکمۀ لتثبیتها«: گویددوم می
 آن ایجاد نظم بر اموال محجورین است، تعیین وصی از سوي ولی کند، وچیز را بیان می

کند که دستگاه باشد، ولی نظم عمومی ایجاب میقهري نیازمند نفاذ و اجازه کسی نمی
گردد، اداري و قضایی کشور از اقداماتی که در آینده در اداره و والیت بر محجورین انجام می

بل از تایید محکمه یا اطالع محکمه، صحیح است، مطلع باشد؛ بر این اساس اقدامات وصی ق
قانون مدنی افغانستان احتماال در نوشتن ماده فوق حین اقتباس از قوانین کشورهاي 

اطالع بوده و طوري تنظیم کرده است که ظاهرا با فقه نیز اسالمی، از فلسفه این حکم بی
  .  تنفیذ محکمه نیستمخالفت دارد، چون نفوذ تعیین وصی از سوي ولی قهري نیازمند

امام جالل الدین سیوطی در توضیح قاعده فقهی الوالیۀ الخاصۀ اقوي من الوالیۀ العامۀ، 
علیه انجام  تواند با وجود ولی خاص و اهلیت او تصرفی در امور مولیقاضی نمی«: نویسدمی

 کفو صحیح است؛ ولی از سوي حاکم شرع دهد، نکاح از سوي ولی خاص ولو به غیر هم
تواند، استیفاي قصاص یا دیه را عفو کند، ولی حاکم باشد، ولی خاص میصحیح نمی

تواند دیه را بدون عوض عفو نماید، اگر حاکم شرع در غیبت ولی خاص موالی علیه را  نمی
علیه را تزویج نموده است،  تزویج نماید، و ثابت شود که ولی خاص، نیز در همان زمان، مولی

  .      39 »...م است، اقدام ولی خاص مقد
  
  
  
  

                                                 
و ایجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجۀ و اقتضاء المصلحۀ، فان کان البائع هو االب : صفهانیاالالسید ابوالحسن  - 38

نه مصلحۀ الجد جاز للحاکم تسجیله و ان لم یثبت عنده أنه مصلحۀ، و اما غیرها کالوصی، فال یسجله اال بعد ثبوت کو
 ).2/192وسیلۀ النجاة، ج(... .و ان کان االقوي جوازه حمالً لفعل المؤمن علی الصحۀ(عنده علی االحوط 

   .232 جالل الدین سیوطی، االشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیۀ، ص -  39
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  مبحث سوم
 ) والیت حاکم شرع(والیت عام 

والیت عام عبارت است، از اعمال والیت حاکم شرع بر محجورین، در فرض فقدان ولی 
خاص، والیت بر محجورین، تکلیف حاکم شرع است، حاکم شرع شخصا یا با انتصاب 

  .کندشخصی، اعمال والیت می
در هر جایی که حجر ناشی از حکم حاکم، باشد، «: نویسدشیخ طوسی، فقیه امامی می

  .   40»ها نیز در صالحیت حاکم، است، مثل سفیه و مفلس والیت بر اموال آن
حاکم شرع به اجماع مذاهب اسالمی داراي والیت است، عبارات فقهاي اسالمی شاهد این 

ت متفاوتی معرفی شده گردد، حاکم شرع در فقه با عبارابرداشت، است که در ادامه نقل می
 عالم -3 ؛ سلطان عادل یا سلطان اسالم-2 ؛ حاکم شرع یا حاکم مسلمین-1: است، از جمله
، ... و؛ من الیه الحکم- 7 ؛ والی- 6 ؛ ناطر عام یا ناظر مسلمین-5 ؛ عارف- 4یا عالم دین، 

  . تمامی این الفاظ ناظر به یک سمت و صالحیت شرعی است
چنین  وصاف الزم براي احراز این سمت اختالف نظر دارند، هممذاهب اسالمی در مورد ا

. شرط در راس حکومت قرار داشتن یا نداشتن، نیز از جمله اوصاف اختالفی حاکم شرع است
امامیه، مجتهد جامع شرایط فتوي و تقلید را، خواه در راس حکومت باشد یا نباشد، صالح 

فقیه جامع . داندیروي از فرمان و فتواي او میداند و مومنین را مکلف به پبراي این سمت می
شرایط، عالوه بر صالحیت قانونگذاري و صدور فتوي، والیت قضایی نیز دارد، عبارات فقهاي 

  .41ها تصریح دارند این مذهب به این صالحیت
 .حاکم شرع، مجتهد جامع شرایط فتوي و تقلید است - 1

حاکم بر امور میت، در فقدان وصی، محقق کرکی، فقیه امامی، پس از بیان والیت ) الف
مراد از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص اوست، در عصر غیبت و نبودن امام « : نویسدمی

دار این سمت است، و نایب عام شخصی است که جامع شرایط  معصوم، نایب عام او عهده
 این بزگواران گردند، چون از ناحیه خودفتوي و حکم باشد، این افراد نایب عام محسوب می

                                                 
  .77ص، 2 و عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، ج286، ص2 شیخ الطائفۀ الطوسی، المبسوط، ج-  40
  . 47، ص1محمد علی قاسمی، فقیهان امامی و عرصه هاي والیت فقیه، ج. ك. ر-  41
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، ...)انظروا الی من کان منکم: (جا که فرمودند اند، آنالسالم، براین سمت نصب شده علیهم
  . 42»، در فقه استفاده گردد، مراد، فقیه جامع شرایط است)حاکم(هرگاه لفظ 

مراد از حاکم در ابواب فقه، به اجماع فقیهان، فقیه «:نویسدشهیدثانی، فقیه امامی می) ب
  .43»رایط فتوي استجامع ش

، است، و ئر )ع(مراد از حاکم، در فقه امامیه، امام معصوم«: نویسدصاحب ریاض می) ج
  . 44»فقدان امام، فقیه جامع شرایط فتوي است

  . 45»مراد از حاکم، فقیه جامع شرایط فتوي است«: نویسدشیخ انصاري، می) د
 .امام، در فقه امامیه، فقیه جامع شرایط فتوي است - 2

لفظ امام بر فقیه جامع شرایط فتوي، در حال حضور «: نویسدحسین آل عصفور، میشیخ 
  . 46»گرددمعصوم و در حال غیبت او، اطالق می

 .گرددسلطان، در فقه امامیه، بر فقیه جامع شرایط فتوي و تقلید اطالق می - 3
 بر که والیت بر امور میت، در صورت فقدان وصی،محقق سبزواري، ضمن بیان این) الف

والیت در وصایا، حقوق و دیون، با وصی است، در فرض فقدان «: گویدعهده حاکم است، می
وصی، مشهور فقهاي امامیه، حاکم شرع را حایز این سمت است، حاکم شرع همان سلطان 

  .                     47»عادل عادل، یا نائب خاص یا عام اوست، و این شخص همان فقیه جامع شرایط است
ه جامع شرایط، در عین حال که حکومت را در اختیار ندارد، سمت والیت را چگونه فقی

  احراز کرده است؟ 
ترین دلیل والیت فقیه جامع شرایط، انتصاب او از سوي ایمه معصومین است، عبارات  مهم

  :فقهاي امامیه شاهد این برداشت است

                                                 
  . 266، ص 11 محقق کرکی، جامع المقاصد، ج-  42
  . 161، ص4 مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم، ج-  43
  .509، ص9 ریاض المسائل، ج-  44
  .545، ص3 مکاسب، ج-  45
  .136، ص1 عیون الحقایق الناظرة، ج-  46
  .150 کفایۀ االحکام، ص -  47
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سوي فقیه در زمان غیبت امام ایقاع لعان از «: نویسدفاضل هندي، در باب لعان می) الف
چون فقیه منصوب از ... معصوم، صحیح است، عموم کتاب و سنت بر صحت آن داللت دارد، 

  . 48»ناحیه معصوم است
  .49»فقیه مامون، در زمان غیبت، منصوب امام معصوم است«: نویسدابن فهد حلی، می) ب
  .50»ه استفقیه شرعی، از سوي امام نصب شد« : نویسد شهید ثانی، می) ج
فقیه از ناحیه امام معصوم براي حاکمیت در جمیع امور « : نویسدمحقق کرکی، می) د

  .  51»شرعیه نصب شده است
  .52»فقها نایبان عمومی امام معصوم علیه السالم هستند« :نویسدشهید ثانی می) هـ 

م مجتهد جامع شرایط، قایم مقام امام زمان علیه السال« :نویسدسید عاملی می) و
   53.».است
اصحاب ما اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه عادل «:نویسدمحقق کرکی در جاي دیگر می) ز

امامی که جامع شرایط فتوي، یعنی مجتهد در احکام شرعی، نایب از سوي ایمه هدي علیهم 
  .  54»السالم است

ر غیر مالی والیت قیم همانند والیت ولی و وصی، به دو بخش اداره امور مالی و اداره امو
قانون احوال شخصیه افغانستان، با اشاره به این دو قلمرو اداري، . گرددتقسیم می

قیم عبارت از شخص امین است که از طرف محکمه به ) 1( :چهل و هشتمماده «:گوید می
 اجراي والیت حاکم شرع. گردد منظور سرپرستی محجور و نگهداري اموال او تعیین می

محکمه خود یا به درخواست شخص ) 2( .شود  قیمومت نامیده میتوسط او) والیت عام(
  .»نمایدکه ولی خاص ندارد، قیم تعیین می ذینفع، براي محجوري

قیم در اصطالح ما عبارت است از سمتی که براي اداره «: نویسدبرخی حقوقدانان عربی می
این سمت باید تمامی بینی شده است،  و تنمیه اموال مجانین، معتوهین، سفها و غافلین پیش

                                                 
  .312، ص8 کشف اللثام، ج-  48
  .312، ص1 المهذب البارع، ج-  49
  . 290 روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان، شهید ثانی، ص-  50
   152، ص1 محقق کرکی، رسایل کرکی، ج-  51
  .87 شهید ثانی، رسایل شهید ثانی، ص-  52
  .456، ص 12 سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج-  53

  .142، ص1 محقق کرکی، رسایل محقق کرکی، ج 54 -
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ها و احکام سمت والیت و وصایت، در اداره اموال قاصرین، را دارا است اال  شروط و صالحیت
  .55»موارد اندکی که استثنا شده است

  :فقها در موضوع والیت حاکم یا والیت عام، اختالفاتی دارند
 : ها بعد از بلوغ و رشد حادث شده است محجورینی که موجبات حجر آن -1

برخی فقها معتقداند که اشخاص مجنون، معتوه، سفیه و غافل، به شرط عروص ) الف
لو ولی  اوصاف جنون، عته، غفلت و سفه بعد از بلوغ و رشد، تحت والیت حاکم شرع است، و

 .خاصِ داراي شرایط والیت، داشته باشد
در ادامه  امام قدر پاشا، معتقد است که سبب جنون و عته با بلوغ همراه باشد، والیت پ  ) ب

-دارد، ولی اگر سبب جنون وعته بعد از بلوغ بر شخص عارض گردد، والیت پدر عود می
 .56کند
 : ها همراه با بلوغ بوده است محجورینی که موجبات حجر آن -2

که اگر اسباب فوق متصل به بلوغ و رشد باشد، والیت با ولی  جمهور فقها معتقدنند) الف
  .خاص است

بن حسن از فقهاي حنفی معتقد است که اگر وصف موجب فقهاي شافعی و محمد ا) ب
  .حجر سفه یا غفلت باشد والیت او با ولی خاص بوده و اال با حاکم شرع است

اکثر فقهاي حنفی معتقد است که اگر وصف موجب حجر اگر متصل به بلوغ  و رشد ) ج
  .باشد، با  حاکم شرع است

که متصل به بلوغ و رشد باشد، تحت قانون احوال شخصیه سوریه، موجبات حجر شخص را 
تنتهی الوالیۀ «: گوید می163داند و در بن چهارم ماده والیت ولی خاص و وصی قاضی می

ببلوغ القاصر ثمانی عشرة سنۀ ما لمیحکم قبل ذلک باستمرار الوالیۀ علیه لسبب من اسباب 
اما موجبات حجر که . ».مالحجر او یباغها معتوها او مجنونا فتستمر الوالیۀ علیه من غیر حک

 200داند، این قانون در ماده گردد، تحت والیت حاکم شرع میعارض بعد از بلوغ و رشد می
 -2.  المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما و یقام علی کل منهما قیم بوثیقۀ- 1«:گویدمی

منهما قیم بقرار  نافذة و یقام علی کل قضا، و تصرفاتهما قبل القضاالسفیه و المغفل یحجران 
  . »الحجر نفسه او بوثیقۀ علی حده

                                                 
 .121 احمد الحجی الکردي، االحوال الشخصیۀ، ص - 55
واذا بلغ عاقال ثم عتِه او جن عادت .   اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا، تستمر والیۀ ابیه علیه فی النفس و فی المال- 56

 ).1044،ص 3 جشرح االحکام الشرعیۀ فی االحوال الشخصیه،.(والیۀ ابیه
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  :داند قانون احوال شخصیه افغانستان دو دسته محجورین را تحت والیت حاکم شرع می
  .محجورینی که ولی خاص ندارند) الف
ها نباشد، و  ها متصل به وصف صغر آن سفیه یا مجنونی که وصف سفه و جنون آن) ب

) 1( :دومماده چهل و «: گویداین قانون می. کرده باشد نمحکمه والیت ولی خاص را تفیذ
ـ  مجنونی که وصف جنون او 2 .ـ  صغیر1 :گردد والیت خاص بر اشخاص ذیل اعمال می

) 2( .که وصف سفه او متصل به صغر باشد یا نباشد سفیه، اعم از این ـ 3 .متصل به صغر باشد
ها متصل به صغر نباشد،  جنون آناعمال والیت خاص بر مجنون و سفیه که وصف سفه و 

 .»مشروط به تنفیذ محکمه است
بینی کرده است که در فرض عدم تعیین قیم از سوي  قانون احوال شخصیه افغانستان پیش

علیه بر عهده علماي شیعه محل اقامت  قاضی و یا تاخیر در نصب آن، والیت بر اموال مولی
نیز در مواردي فقدان حاکم شرع و یا » منینعدول مو«علیه است، فقه شیعه از والیت  مولی

یه در ماده چهل و نهم قانون احوال شخص. 57عدم دسترسی به آن سخن به میان آورده است
اداره اموال محجور، قبل از تعیین قیم از طرف محکمه، برعهده علماي شیعه ) 1(«: گویدمی

ا قنسولگري مکلف است محل است و براي اداره اموال محجور در خارج از کشور، سفارت ی
ماده دهم این قانون اجراآت ) 2(قنسولگري مطابق فقره  سفارت یا) 2( .که قیم نصب نماید

  .»نمایند می
 یکم ماده پنجاه وقیم باید شرایط عمومی اهلیت برمال و حقوق مالی و والیت را دارا باشد، 

یازدهم این قانون   واجد کلیه شرایط مندرج ماده،قیم«: گویدقانون احوال شخصیه می
  .باشد می

علیه درصورت واجد بودن شرایط قیم، به ترتیب االحسن فاالحسن بر دیگران  اقرباي مولی
برخی قوانین اسالمی در صورت تعدد اشخاص براي احراز سمت قیم وصف . ».باشند مقدم می

بیشتر علیه،  االقرب فاالقرب را آورده است، ولی وصف االحسن فاالحسن به مصلحت مولی
-اگر زن براي سمت قیم انتخاب شود، معموال قوانین اذن شوهر را شرط کرده. نزدیک است

علیه  هرگاه زنی، به شمول مادر مولی«: گویددوم قانون احوال شخصیه میپنجاه و اند، ماده 
به عنوان قیم نصب شود، در صورت ازدواج، مکلف است از موضوع به محکمه اطالع دهد، 

                                                 
 .454و ص 453، ص2 محقق قمی، جامع الشتات، ج - 57
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این شرط به خاطر حمایت از . »ند او را عزل یا ناظر بر اعمال وي نصب نمایدتوا محکمه می
  .علیه و حمایت از ریاست مرد بر خانواده است مصالح مولی

  مبحث چهارم
 ناظر

باشد، از میان اولیاي محجورین، قلمرو اهلیت ناظر، شخصی امین از سوي قاضی یا ولی می
ین معموال براي هر یک قواعد و مقرراتی براي ، محدود است و قوان»قیم«و » وصی«والیی 

است، ناظر از » ناظر«کند، از جمله این آن نصب ها تعیین می نظارت و حسن اجراي آن
  : گرددسوي اشخاص ذیل تعیین می

علیه باشد، مثال غایب   اگر ولی قهري به دالیلی ناتوان از اداره اموال و حقوق مالیِ مولی- 1
؛ ولی اهلیت ...حبس شود یا به علت کبر سن و بیماري ناتوان شود  یامفقود الخبر گردد یا 

. کندوالیت او از بین نرفته باشد، قاضی شخصی یا اشخاصی را به عنوان ناطر بر او نصب می
ثر ااز  تواندمحکمه می) 1 (« :گویدقانون احوال شخصیه افغانستان در ماده چهل و ششم می

اموال   ذیل با وجود موجودیت ولی خاص، امین بردر خواست شخص ذینفع در موارد
در ـ 2؛ ولی توان اداره صحیح اموال را نداشته باشددر صورتی که ـ 1  :علیه نصب نماید مولی

هرگاه  )2( . ثابت شودلیعدم امانت داري ودر صورتی که ـ 3؛ و ولی غایب گرددصورتی که 
محکمه حسب احوال، حکم ،  ولییا خواست اشخاص ذینفع علت نصب امین رفع گردد، به در

  .»نمایند عزل امین را صادر می
 ولی قهري یا قاضی در برخی موارد به خاطر مصالحی، عالوه بر تعیین وصی یا قیم، - 2

 .کندشخصی یا اشخاصی را براي نظارت بر اعمال وصی یا قیم نصب می
لی، وصی و قیم، و  در فرض نیاز عقالیی و امکان نصب ناظر، او مکلف بر حسن اجراي و

 قانون احوال شخصیه 50علیه است، بند دوم ماده  جلوگیري از اتالف و موجبات زیان به مولی
نظر داشت احکام مندرج  تواند شخص یا اشخاص را با محکمه می) 2(«: گویدافغانستان می

صیه  قانون احوال شخ196ماده . »در ماده دوازدهم این قانون به عنوان ناظر تعیین نماید
  . »یجوز تعیین ناظر مع الوصی المختار او مع وصی القاضی«: گویدسوریه می

 همین قانون بیان شده 12مکانیزم نظارت بر حسن اجراي اعمال وصی یا قیم، در ماده 
به مفهوم این فصل شخصی است که به منظور مراقبت از اجراآت امین از  ناظر) 1(«است،

  :باشد قسم می طرف محکمه تعیین گردیده و به دو
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شخصی است که صحت تصرفات امین منوط به إذن قبلی یا بعدي او  : ناظر استصوابی- 1
  .باشد می
ب به او اطالع یشخصی است که امین از تصرفات خود در اموال غا:  ناظر اطالعی- 2
  .تواند مخالف نظر او عمل کنددهد، ولی می می
ون و خیانت امین به محکمه  گزارش ناظر اطالعی مکلف است از تصرفات خالف قان) 2(

مدنی افغانستان نیز جواز تعیین ناظر و مکانیزم نظارت او را در بند یکم ماده  قانون. ».دهد
 قیم و وکیل از  تواند غرض مراقبت اجراآت وصی، محکمه می)1(«: کند چنین بیان می331

ایجاب مصلحت ، ناظر مکلف است در صورت . غایب، شخصی را بحیث ناظر تعیین نماید
 قانون احوال شخصیه 197ماده . ».محکمه و یا سارنوال مربوط را از جریان امور مطلع گرداند

 یتولی الناظر مراقیۀ الوصی فی ادارة شئون القاصر، و علیه ابلغ -1«: گویدسوریه نیز می
کل ما  علی الوصی اجابۀ الناظر الی -2.القاضی عن کل امر تقضی مصلحۀ القاصر رفعه الیه

یطلبه من ایضاح عن ادارة اموال القاصر و تمکینه من فحص االوراق و المستندات الخاصۀ 
 .»بهذه االموال

  بحث پنجمم
  وظایف ولی

ها، تکلیف سرپرستی و نمایندگی قانون  ولی عالوه بر اداره اموال و حقوق مالی و تنمیه آن
و » وص«لی قهري قلمرو صالحیت او را در تمامی امور اجتماعی دارد مگر این که قاضی و و

 :گوید میمپنجماده پنجاه و را محدود کرده باشد، قانون احوال شخصیه افغانستان در » قیم«
علیه، نماینده قانونی او محسوب  ولی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی) 1(«

  .شود می
تصرفات مالی . اشد، باطل استعلیه نب تصرفات مالی ولی انتصابی که به مصلحت مولی )2(

  .58اینکه داراي مفسده نباشد مشروط بر ولی قهري صحیح است،

                                                 
... هل یشترط فی تصرفهما المصلحۀ، أو یکفی عدم المفسدة أم ال یعتبر شیئ وجوه:  الجهۀ الثانیۀ:السید الروحانی -  58

... دعوي االجماع علی اعتبارهفعن غیر واحد، : اما المورد االول. فی اعتبار المصلحۀ: الثانی. فی اعتبار عدم المفسده: االول
فالمشهور بین األصحاب اعتبار وجود : و اما الموارد الثانی. فالمرجع أصالۀ عدم الوالیۀ، و هی تقتضی اعتبار عدم المفسدة

 ).150–16/148جفقه الصادق، . (فیبنی علی عدم اعتباره، و ال مورد لألصل حینئذ... المصلحۀ 
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علیه را براي مدتی بیش از دوران حجر به اجاره دهد، دوام اجاره  هرگاه ولی، مال مولی )3(
  .»علیه است بعد از زوال حجر، مشروط به تنفیذ مولی

علیه کمتر تحت نظارت و   مولیخاطر عمق احساس عاطفی و شفقت بربه ولی قهري، 
تعیین تکلیف قرار گرفته است ولی سایر اولیا از برخی اعمال و تصرفات بدون اذن قاضی 

ولی ) 1(«:گوید میمشش پنجاه ماده ممنوع شده است، از جمله قانون احوال شخصیه در ماده 
  :زه محکمه انجام دهدتصرفات ذیل را با اجا، علیه از اثبات مصلحت مولی تواند بعد انتصابی می

  ؛علیه ـ انصراف از حق شفعه مولی1
  ؛علیه مه مدیون به مولیـ ابراء ذ2
  ؛ وعلیه ـ صلح دعوي مولی3
  . باشد، مانند هبه ـ انجام اعمالی که حسب عادت  یا ذاتاً حاوي ضرر4
  .هدد اثبات عدم ضرر انجام  این ماده را با) 1(تواند اعمال مندرج فقره  ولی قهري می) 2 (
که  براي  مگر این علیه شخص را قصاص یا عفو کند، تواند از طرف مولی ولی نمی) 3 (

                                                                                                                           .علیه مصلحت داشته باشد مولی
اي به زیان او بدون تقصیر  علیه، معامله  در تمییز مصلحت مولیهرگاه ولی، با اشتباه) 4(

  .  »انجام دهد، ضامن نیست
، قانون احوال شصتم مادهگردد، بند یکم ، در تصرفات خود امین محسوب می»ولی«

هرگاه تصرفات امین بدون . باشد ولی در تصرفات مالی خود امین می )1(«:گویدشخصیه می
، در عین حال »علیه گردد، ضامن نیست  یا نقصان اموال مولیتعدي و تفریط موجب تلف

، مسوولیت دارد، بند دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده »ولی«تصرفات ممنوع یا خالف مصلحت 
دار  هرگاه ولی در انجام وظایفی که قانوناً عهده )2 («: گویدشصتم  قانون احوال شخصیه می

  .باشد رات مالی و غیر مالی وارده میل جبران خساومسئو آن است، غفلت نماید،
علیه تعدي و یا  که ولی متعدد بوده و با مشارکت یکدیگر در اموال مولی درصورتی )3(

عهده او ه لیت تنها بواگر تنها بعضی تعدي کند، مسؤ .تفریط نمایند، مسئولیت تضامنی دارند
  . باشدمی
اما . علیه با خود معامله کنند  مولیتوانند بدون اجازه محکمه، از طرف وصی و قیم نمی )4(

  . استانولی قهري از این حکم مستث
ل وعلیه به سود خود تصرف نماید، از تاریخ تصرف، مسئو هرگاه ولی در مال مولی) 5(

  .»باشد جبران خسارات می
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ولی  «:  قانون احوال شخصیه احصا شده استمپنجاه و هشتماده ، در »ولی« تکالیف مالی 
علیه مکلف است موارد  مندرج  ماده سیزدهم این قانون را رعایت  وال مولیدر اداره ام

  :ماده سیزدهم« : گویدماده سیزدهم می ، و».نماید
  :باشد امین داراي مکلفیت هاي ذیل می) 1 (
  .حفظ آن ـ اهتمام به اداره صحیح اموال غایب و1
حت غایب در آن تأمین تبدیل یا مصرف اموال ضایع شدنی به ترتیبی که مصل ـ  فروش،2

  .شده بتواند
  .پرداخت دیون او لنفقه غایب وا  نفقه اشخاص واجبيـ ادا3
ـ تأدیه اجرت مشروع شخص یا اشخاصی که قبل از او اموال غایب را حفظ کرده و یا 4

  .اند اقداماتی جهت حفظ و اداره آن انجام داده
در صورت امتناع مدیون، امین . رسد ـ حصول طلبات غایب و اموالی که به او  به ارث می5

  .مایدتواند بر ضرر غایب صلح ن ولی نمی د،کن علیه  مدیون اقامه دعوا می
هرگاه اداء دین یا پرداخت نفقه اشخاص ولی . منقول غایب ـ عدم فروش اموال غیر6

تواند با اجازه محکمه  آن را  در این صورت امین می النفقه غایب متوقف بر آن باشد،  واجب
  .فروشدب

  .الوفاء غایب  ـ ایفاء تمام تعهدات الزم7
صورت حساب آن در پایان وظایف  ه گزارش ساالنه اجراآت و تسلیم اموال غایب بایـ ارا8

  .خود به محکمه
 یا ـ عدم خرید اموال غایب براي خود یا اصول یا فروع خود و عدم فروش اموال خود9

  .اصول یا فروع خود به غایب بدون اذن محکمه
 درصورت تعدي و این ماده تخطی نماید،) 1( هرگاه امین از مکلفیت هاي مندرج فقره

نیت مورد تعقیب  و درصورت سوء باشد تفریط ضامن جبران خسارات وارده به غایب می
  .»گیرد عدلی نیز قرار می

علیه پس  بینی کرده است که مولی قانونگذار جهت نظارت و حسن اجراي قواعد فوق، پیش
راز رشد نسبت به تمامی تصرفات ولی حق اعتراض داشته باشد، بند دوم ماده شصت از اح

تواند بعد از رفع حجر نسبت به تمامی تصرفات ولی  علیه می مولی )2(« : گویدچهارم می و



  

 

76  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  

ها ضامن  در صورت اثبات، آن. قهري، وصی و قیم، ادعاي وجود مفسده یا عدم مصلحت نماید
  .59»باشندبق احکام ضمان میتمامی خسارات وارده مطا

  نامه کتاب
  قرآن کریم 

 : حقوقی–فقهی 
ابن عابدین، خاتم المحققین محمد امین، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر االبصار فی فقه االمام ابی  - 1

 . م2005حنیفۀ النعمان، لبنان، بیروت، دارالفکر، 
ن محمد، المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، قم، موسسه نشر ابن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس احمد ب - 2

 . قمري1407اسالمی، 
 . میالدي2006ابیانی، محمد زید، شرح االحکام الشرعیه فی االحوال الشخصیۀ، قاهره، دارالسالم،  - 3
 . میالدي1997استانبلی، ادیب، المرشد فی قانون االحوال الشخصیه، دمشق، المکتبۀ القانونیۀ،  - 4
 .شنی حنفی، امام محمد بن محمود بن الحسین ابن احمد جامع احکام الصغار، دار الفضیلۀ، قاهره، بی تااسرو - 5
 ة، ابوالحسن، وسیلۀ النجاسید صفهانی، ا -6
 .  قمري1403تهران، مکتبۀ الصادق، . آل بحر العلوم، سید محمد، بلغۀ الفقیه - 7
 1422جمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیۀ، تهران، الم. امام کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلۀ - 8

 الطبعی االولی. قمري
 .ق.  ه1400الدین، الحجر و احکامه فی الشریعۀ االسالمیۀ، بیروت، دار الزهراء، عز العلوم، بحر - 9

 .  بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة الی احکام العترة الطاهرة، قم، جامعۀ المدرسین، بی تا -10
 .، میالدي، الطبعۀ االولی2006محمد، دراسات فی االحول الشخصیه، قاهره، دارالسالم للطباعۀ و النشر، بلتاجی،  -11
 . عیسوي1988جزیري، عبدالرحمن الفقه علی المذاهب االربعۀ، دار الکتب االسالمیۀ، بیروت،  -12
 .  میالدي1993حجی کردي، احمد، االحوال الشخصیه،دمشق، جامعه دمشق،  -13
 . قمري1404 المفردات فی غریب القرآن، بی جا، دفتر نشر کتاب، راغب اصفهانی، -14
 فاضل مقداد، التنقیح الرائع،  وري حلی،یس -15
 . میالدي2010سیوطی، جالل الدین، االشباه و النظایر فی قواعد و فروع فقه الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه،  - 16
 .     قمري1420عظم، شیخ انصاري، مرتضی، المکاسب، قم، لجنۀ التراث الشیخ اال -17
 .شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط فی فقه االمامیه، تهران، المکتبۀ -18
 . قمري1404، )ع(المسائل، قم، موسسۀ آل البیت  ریاض علی، الطباطبائی،السید -19
- ن، موسسه آلعاملی شهید ثانی، شیخ زین الدین ابو عبداهللا محمد بن مکی، روض الجنان فی شرح ارشاد االذها -20

 . قمري1404البیت الحیاء التراث، بی جا، 

                                                 
لی الطفل مع شیء من ملکه اال للغبطۀ و المصلحۀ له او لحاجۀ شدیدة من الطفل الی یجوز التصرف لوال:  الکیذري- 59

و اذا بلغ . للتجارة و شري العقار نظراً له. نفقته و کسوته و ال وجه له سواه و یجوز له شراؤه و یجوز له أن  یتصرف فی ماله
ۀ فالقول قول الولی ان کان أباه أو جده و قول الصبی الصبی و قد باع ولیه شیئاً من امالکه فادعی انه بال حاجۀ و ال غبط

 ).197/، اصباح الشیعۀ15ینابیع الفقهیۀ ج... (ان کان الولی وصیاً او امیناً و علیهما البینۀ
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عاملی شهید ثانی، شیخ زین الدین ابو عبداهللا محمد بن مکی، مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، قم،  -21
 . قمري، طبع االولی1413موسسه المعارف االسالمیه، 

 . قمري1423ئل، قم، بوستان کتاب، عاملی شهید ثانی، شیخ زین الدین ابوعبداهللا محمد بن مکی، رسا -22
 . قمري، طبع اولی1419عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامۀ، قم، موسسه نشر اسالمی،  -23
 1416فاضل هندي، محمد بن حسن بن محمد، کشف اللثام عن قواعد االحکام، قم ، موسسه النشر االسالمی،  -24

 .قمري
 . میالدي1986، الدار العربیۀ، فتیان، فرید، شرح قانون االحوال الشخصیۀ، بغداد -25
 . قمري1406قاضی ابن براج طرابلسی، المهذب، قم، موسسۀ النشر االسالمی،  - 26
 .  قمري1413قمی، میرزا ابو القاسم، جامع الشتات، سازمان انتشارات کیهان،  -27
 .مري ق1408، )ع(البیتکرکی، علی بن حسین عبد العال، جامع المقاصد فی شرح المقاصد، قم، موسسه آل -28
 15کیذري، اصباح الشیعۀ، ینابیع الفقهیۀ ج -29
 . شمسی، چاپ اول1380کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، قم، بوستان کتاب،  -30
 .  قمري1409محقق حلی، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، قم، انتشارات استقالل،  -31
 .محقق سبزواري، محمد باقر، کفایۀ االحکام، قم، بی تا -32
 . شمسی1386، قم، ستفتائات جدیدا، قربانعلی،  کابلیمحقق -33
 .      قمري1409محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، قم، مکتبۀ آیۀ اهللا العظمی المرعشی النجفی،  -34
  قمري1409النجفی، جواهر الکالم ، قم،  -35
 محمد ابوزهرة، االحوال الشخصیۀ - 36
 محمد بن احمد ازهري، تهذیب اللغۀ -37
  می، فقیهان امامی و عرصه هاي والیت فقیه، محمد علی قاس -38
 مغنیۀ اللبنانی، محمد جواد، فقه االمام جعفر الصادق علیه السالم -39
  .    قمري1408منتظري، حسینعلی، دراسات فی والیۀ الفقیۀ، قم، المرکز العالمی للدراسات االسالمیۀ،  -40
 . شمسی، الطبعۀ الثالثۀ1367، نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکالم، تهران، دارالکتب االسالمیه -41
 . میالدي2000وهبۀ زهیلی، الفقه االسالمی و ادلته، بیروت،  -42
 . شمسی1387یار ارشدي، علی، وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسالمی، تهران،  -43

  :قانونی
 .قانون مدنی افغانستان - 1
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 چکیده
د یک اصل کلی و  در شریعت اسالمی مساوات بین حقوق زن و مر

نهایتی که دارد این اصل  اساسی است اما شریعت اسالم با حکمت بی
مساوات را طوري تنظیم نموده است که ظاهراً در بعضی موارد محدود، 

ها بر  شود اما این تفاوت هاي ظاهري در بین این حقوق دیده می تفاوت
 مبنی جنسیت نیست یعنی نفس زن بودن و یا مرد بودن دلیل این

ها و امتیازها در بین  ها در این موارد محدود نیست بلکه این تفاوت تفاوت
طور ه باشد که بر دوش هر یک ب  میهایی تزن و مرد بر مبنی مسوولی

خاص نفهته است که مربوط به طبیعت خاص بشري هرکدام از این دو 
در این نوشتار نویسنده این موضوع را بیان نموده . باشد جنس متفاوت می

ست که  اصل در اسالم، همان برابري بین زن و مرد در احکام شریعت ا
اسالمی است و روشن ساخته است که در بعضی موارد محدود، اختالف 

هاي این اختالف را تشریح داده و بر این  وجود دارد و دالیل و حکمت
موضوع تأکید نموده است که این موارد اختالف، به هیچ عنوان اصل 

  .سازد ل نمیمساوات را مخت
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  مقدمه و تقسیم بندي مؤلف
اصل کلی و عام در شریعت اسالمی همان مساوات بین زن و مرد در احکام شریعت است  

لذا زن مانند مرد مکلف به . باشد و در ثانی مساوات بین آنان در حقوق و واجبات شرعی می
ار تکلیف و مورد باشد، و زمانی که معی اجراي تکالیف شرعی بوده و مخاطب احکام آن می

خطاب قرار گرفتن احکام شریعت اسالمی عبارت از بلوغ و عقل باشد پس در زن این معیار 
  .یابد مانند مرد تحقق می

رو شریعت اسالمی بر تحقق مساوات بین زن و مرد در ساحۀ معامالت حریص  از همین
اد نموده است، و براي است، لذا اسالم بین زن و مرد در اهلیت وجوب و اهلیت ادا برابري ایج

  .زن حق اقدام و اجراي تمام تصرفات مدنی و تجارتی را داده است
اما در ساحۀ احوال شخصی که شامل تمام مسایل مربوط به خانواده است از قبیل؛ ازدواج 

یابیم  ، در می....، میراث و)چند همسر(و اثرات آن، طالق، خلع، ایالء، ظهار، عده، تعددزوجات 
 که در جاي خود - باشند  گیرنده موارد اختالف بین زن ومرد می ین مسایل در برکه تمام ا

شود تا حکمت این وجوه و موارد اختالف را   کوشش می-مورد بحث قرار خواهد گرفت
توضیح دهیم، و اینکه چگونه این موارد اختالف، قاعده و اصل مساوات بین زن و مرد را 

  .کند مختل نمی
  :گردد حث قرار ذیل تقسیم میاین موضوع به سه مب

  ).سن قانونی(موارد اختالف بین زن ومرد در مسأله رشد: مبحث اول
  . موارد اختالف بین زن و مرد در بخشش مال و ضمانت کردن با مال: مبحث دوم
  .موارد اختالف بین زن و مرد در بیرون شدن از خانه به منظور کار کردن: مبحث سوم

  مبحث اول
  )سن قانونی) (رشد(ین زن و مرد در مساله د اختالف بموار

منظور از رشد آن است که انسان صالحیت داشته باشد تا براي خود حق مطالبه نماید، از 
اش اعتبار  وي حق مطالبه گردد تا حقوق دیگران را پرداخت نماید، به گفتار و سایر تصرفات

باشد  الت را که شخص دارا میها احکام و آثار شرعی مرتب گردد، چنین ح داده شود و بر آن
گویند، و اساسی است که شخص تمیز و درك خود را با رسیدن به  می) اهلیت ادا(به آن 



 
  

 

وق
 حق

ه و
 فق

در
ن 

وری
حج

ف م
تال

د اخ
وار

م
...  

81  
 

شش کردن مال به دیگري،  قانون گذار اسالمی براي بخ1کند حالت عقل کامل تکمیل می
آید  باشد، و رشد زمانی به وجود می می» رشد«ن را معین کرده است که عبارت از معیار معی

لذا پرسش این جا است که آیا زن با مرد در دارا شدن این . که شخص به سن معین برسد
  .، مساوي است و یا در بین شان اختالف وجود دارد؟»رشد«معیار 

  :در این مورد دو راي و جود دارد

  راي اول
هاي معتبر و یا رسیدن به سن قانونی، به سن رشد  زن مانند مرد با ظاهر شدن عالمت

   2رسد، این راي، نظر جمهور فقهاي اسالمی است یم
  :نمایند این گروه به دالیل ذیل استدالل می

وابتَلُوا الْیتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّکَاح فَإِنْ آَنَستُم مِنْهم رشْدا فَادفَعوا إِلَیهِم «: آیه کریمه
 وبِدارا أَنْ یکْبرُوا ومنْ کَانَ غَنِیا فَلْیستَعفِف ومنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیأْکُلْ أَموالَهم ولَا تَأْکُلُوها إِسرَافًا

مالَهوأَم هِمإِلَی تُمفَعرُوفِ فَإِذَا دعو بیازمایید یتیمان را تا هنگامیکه برسند به عمر نکاح، 3»بِالْم 
هاي  ایشان ماله  پس بدهید ب- در دین و مال اصالح-پس اگر در یافتید از ایشان هوشیاري

کنند این است که حکم آیه عام است و همه را مخاطب  استداللی که به این آیه می. 4را شان
است ) سن قانونی(قرار میدهد، خطاب آیه این است که شرط پرداختن مال براي یتیم رشد 

 با مرد در رسیدن به سن و هیچ تفاوت در این زمینه بین زن ومرد نیست و در نتیجه زن
 .باشد رشد برابر می

» الیتم بعد احتالم«فرماید   است که می)رض( روایت ابوداود از حدیث علی بن ابی طالب -
 محل استدالل به این حدیث این است که 5یعنی بعد از احتالم شدن یتیم بودن وجود ندارد

  آید، م یتیم بودن رشد به وجود میکند و با خت بلوغ و بالغ شدن، دوره یتیم بودن را ختم می
 .شود حدیث عام است شامل مردان و زنان را می

                                                 
 93الوجیز فی اصول الفقه، موسسۀ الرسالۀ، بیروت، ص: عبدالکریم زیدان. د 1
 . 698، ص9 ، ج ؛ المحلی169،ص2؛ مغنی المحتاج، ج95ص 2االختیارج  2
  .6سوره نساء، آیه  3
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 4
 .، کتاب الوصایا باب ماجاء فی منی ینقطع الیتم115، ص3سنن ابوداود ، ج  5
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عرضت «:  است که فرموده است)رض(از حدیث ابن عمر) بخاري و مسلم(  روایت شیخان -
 یوم احد و انا ابن اربع عشرة فلم یجزنی، و عرضت علیه یوم الخندق و أنا ابن )ص(علی النبی

ز غزوه احد در حالیکه من یک پسر چهارده ساله بودم  بر نبی رو» 6خمس عشرة فأجازنی
 اما ایشان به من اجازه - تا براي من اجازه شرکت در جنگ را بدهد- وارد شدم )ص(کریم 

 که در جنگ اشتراك نمایم، و در روز غزوه خندق در حالی که پسر پانزده سالۀ -ندادند 
.  برایم اجازه دادند-شرکت در جنگ را بدهند  تا برایم اجازه -بودم، بر ایشان وارد شدم 

استدالل به این حدیث این است که  سن قانونی و رسیدن به بلوغ، پانزده سال است و در 
 .این رابطه هیچ تفاوت بین زن و مرد و جود ندارد

حدیث عطیۀ القرطبی است که فرموده    روایت ابوداود و ترمذي و نسایی و ابن ماجه از-
در » 7 یوم قریظۀ فقال من أنبت قتل و من لم ینبت خلی سبیله)ص(علی النبیعرضت «:است

وارد شدم تا اجازه شرکت در جنگ را برایم بدهد ایشان ) ص(روز بنی قریظۀ بر نبی کریم
 بیرون شد در جنگ اشتراك نماید و -  زیر بغل و زیرناف–اش  فرمودند؛ کسی که موي بدن

 .شد، راه خود را گرفته برودکسی که موي بدن اش بیرون نشده با
تمام احادیث فوق الذکر بین زن و مرد در مورد سن بلوغ و یا رشد هیچ تمایز و فرق قایل 

  .نشده است

  راي دوم
که در رسیدن زن به سن رشد،  با مرد تفاوت دارد، طوري) رشد(زن در رسیدن به سن 

. خانه شوهر گذشتاندن شرط استکه یک سال را در  ازدواج و زناشویی یا تولد فرزند و یا این
  .8این قول و راي، روایتی از امام احمد و روایت مشهوري از امام مالک است

  :این مذهب به دالیل استدالل نموده اند

                                                 
غ الصبیان وشهاداتهم؛ صحیح مسلم بشرح النووي، ج ، فی الشهادات، باب بلو256، ص5صحیح البخاري مع الفتح، ج  6
  .، فی اإلمارة باب بیان سن البلوغ12، ص3
،فی السید، باب 145،ص4،فی الحدود،باب الغالم یصیف الحد،؛ سنن الترمذي،ج79،ص12سنن ابوداود مع العون، ج 7

، 2 طالق الصبی؛ سنن ابن ماجه، ج، فی الطالق، باب متی یقع155، ص6ماجاء فی النزول علی الحکم؛ سنن النسائی، ج
  .، فی الحدود، باب من الیجب علیه الحد849ص 

  .698، ص 9؛ المغنی، ج 281 - 280، ص2بدایۀ المجتهد، ج 8
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 تا دوره قضاوت قاضی شریح )رض(اثر موقوف است، عبارت از دوره خالفت حضرت عمر - 1
ین که به خانه شوهر رفته و یا فرزند است که براي دختر اجازه نبود تا مال بخشش نماید تا ا

 .9به دنیا بیاورد
تواند دختر را به ازدواج وادار و مجبور سازد و عامل تأثیرگذار در این اجبار پدر،  پدر می - 2

 مردود - که بدون اجازه پدر باشد–همان والیت پدر بر دختر است لذا تصرفات دختر 
 .10است
 .11مردرشد زن متصور نیست مگر بعد از آمیزش با  - 3

  راي برتر
تر است که راي جمهور فقها است، و آن  بعد از ارایۀ دو راي فوق، به نظر ما مذهب اول قوي

عبارت است که رشد زن مانند رشد مرد است به دلیل این که دالیلی که آنان از کتاب خدا و 
هب دوم که دالیل مذ باشد، و عالوه بر این تر می  ارایه نموده اند قوي)ص(سنت رسول اهللا 

ضعیف و مخالف قیاس و دالیل نقلی بوده و با آیات و احادیث و قواعد متعدد اسالمی 
زیرا اجماع بر این است که زن مانند مرد است که به مجرد رسیدن به سن . مخالفت دارد

  .تواند رشد یعنی سن عقل و بلوغ در تمام تصرفات مالی خود مانند مرد عمل کرده می
رسیده باشد اهلیت کامل بخشیده است، ) عقل و بلوغ(ی که به سن رشدبناء اسالم براي زن

گردد همان احکام بر زن نیز قابل  پس احکامی که در تمام معامالت مالی بر مرد تطبیق می
  .تطبیق است
عقل و (کنیم که بین زن و مرد در رسیدن به سن رشد  چه که گذشت خالصه می لذا از آن

  .هیچ تفاوت وجود ندارد) بلوغ

  مبحث دوم
  موارد اختالف بین زن و مرد در مساله بخشش مال و ضمانت نمودن با مال

  :دهیم این مساله را در دو مطلب قرار ذیل مورد بحث قرار می
  .فرق بین زن و مرد در بخشش نمودن مال: مطلب اول

                                                 
  .517، ص4 المغنی، ج9

 .281، ص2بدایۀ المجتهد، ج 10
 .مرجع سابق 11
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  )ضمانت نمودن با مال از دیگري( فرق بین زن و مرد در ضمانت بالمال: مطلب دوم

  ق بین زن ومرد در بخشش نمودن مالفر: اولمطلب 
تواند در مال خود در مقابل عوض  تمام فقها اتفاق نظر دارند که زن به طور مطلق می

را انجام دهد، و ... تواند تمام معامالت متعدد، مثل خرید وفروش، اجاره و تصرف نماید، لذا می
ود وکیل تعیین نماید، تواند در تمام تصرفات خود هرکس را که بخواهد براي خ می

  . که برایش جواز دارد تا وکیل دیگران قرار گیرد طوري همان
اش که در بدل شی نباشد و مجانی و  اما فقهاي اسالمی در مورد تصرفات زن در اموال

  :بیشتر از ثلث مال باشد به دو راي اختالفی تقسیم شده اند

  راي اول
 مذهب فقهاي احناف و شافعی، جمهور طور مطلق صحت دارد، این راي،ه تصرفات آن ب

  .12فقهاي حنبلی وظاهري و یک روایت از خود امام احمد است
بخشش نمودن زن براي غیر شوهرخود و آزاد نمودن برده و کنیز :«: امام بخاري گفته است

نباشد جواز دارد، و اگر سفیه باشد ) نادان(که سفیه  که شوهر داشته باشد، در صورتی زمانی
خردان  و مدهید به بی» 13 ولَا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم«:  فرموده است)ج( اهللا .»اردجواز ند

  .14را هاي تان مال
» 15اند جمهور، این قول را گفته«: ابن حجر عسقالنی برگفته امام بخاري اضافه نموده است

ممنوع شدن (حجربر زنی که شوهر نداشته باشد «: ابن حزم آمده است) المحلی(و در کتاب 
که  دهد نافذ است، و زمانی جواز ندارد، و صدقه و بخششی که زن می) از داراشدن صالحیت

تواند تمام صدقه و بخشش را از مال خود بدهد و در این مورد مانند مرد  شود می بالغ می
ن و پیروا) رح(است که این راي، قول سفیان ثوري، أبی حنیفه، شافعی، أبی ثور، أبی سلیمان

  . 16»باشد ایشان نیز می
  :داران این مذهب به دالیل ذیل استدالل نموده اند طرف

                                                 
  .88،ص10 المحلی،ج؛518،ص3؛المغنی،ج170،ص2؛ مغنی المحتاج، ج487،ص3الحجۀ علی اهل المدینۀ، ج 12
 .سورة نساء5آیۀ 13
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 14
  .218،ص5فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالنی، ج 15
  .88،ص10المحلی البن حزم، ج 16
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وابتَلُوا الْیتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّکَاح فَإِنْ آَنَستُم مِنْهم رشْدا فَادفَعوا إِلَیهِم «: آیه کریمه - 1
 أَنْ یکْبرُوا ومنْ کَانَ غَنِیا فَلْیستَعفِف ومنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیأْکُلْ أَموالَهم ولَا تَأْکُلُوها إِسرَافًا وبِدارا

مالَهوأَم هِمإِلَی تُمفَعرُوفِ فَإِذَا دعکه   مورد استدالل این آیه این است که به محض این17»بِالْم
ها آزاد گذاشته  ف در آناش برایش تسلیم داده شود و در تصر یتیم به سن رشد رسید اموال

 .18شود شود، این آیه عام است و خطاب آن زنان و مردان را بدون استثنا و تفاوت شامل می
 )ص(به نبی کریم:  است که فرمود)رض(روایت امام بخاري از أسما بنت أبی بکر - 2

تصدقی و :  علی، أفأتصدق؟ قال- ها  زوج-مالی مال إال ماأدخل الزبیر!یارسول اهللا«:گفتم
در ) شوهرش(جز آنچه که زبیر ه من مال ندارم ب! اي رسول خدا» 19توعی فیوعی علیکال

صدقه بدهید و آن را ذخیره نکنید : آورد، آیا از آن صدقه بدهم؟ آن حضرت فرمودند خانه می
امام عینی در شرح این حدیث گفته است؛ . و بخل نورزید که مثل آن مورد بخل قرار گیرید

تواند از مال  زنی که شوهر دارد می: کند ن حدیث بر این امر داللت میدر ای» تصدقی«کلمۀ 
آورد  این  خود بدون اجازه گرفتن از شوهرش صدقه بدهد، معنا آنچه که زبیر به خانه می

 او را به صدقه دادن امر )ص(است که زبیر آن مال را ملک زن گردانیده است، پس رسول کریم
 .20امر ننمود) شوهرش (نمود و به اجازه گرفتن از زبیر

 روز عید فطر بر )ص(نبی کریم: روایت امام بخاري از جابر بن عبداهللا است که فرمود - 3
که از خطبه فارغ  خاست و نماز خواند، اول نماز را ادا نمود بعد خطبه قرائت نمود، و زمانی

را هموار شد بر زنان وارد شد و در حالی که بر دست بالل تکیه زده بود و بالل جامۀ خود 
این : انداختند به آنان تبلیغ نمود، و براي عطا گفتم نموده بود و زنان صدقه در آن جامه می
 .21...خیر بلکه صدقه است،:صدقه، زکات روز عید فطر است؟ او گفت
به این حدیث بر جواز صدقه دادن زن از «: گوید ابن حجر در توضیح این حدیث می

 دادن از مقدار وهرش استدالل شده است و یا بر صدقهاش بدون اجازه گرفتن از ش اموال
، و مورد استدالل در این حدیث عدم توضیح خواستن از نحوه صدقه دادن اش معین از اموال

                                                 
  .6سوره نساء، آیه  17
  .517، ص4المغنی، ج 18
  .151،ص13صحیح البخاري بشرح العینی، ج 19
  .151،ص13صحیح الخاري بشرح العینی، ج 20
  .466،ص2صحیح البخاري بشرح العسقالنی، ج ،21
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 از زنانی که صدقه میدادند پرسان نکرد که آیا از شوهران )ص( یعنی نبی کریم 22»ها است زن
اگر حکم ! اش ان صدقه داده اند و یا خیر؟ والو آیا از ثلث ام! شان اجازه گرفته اند و یاخیر؟

 از ایشان )ص(داشت حتما نبی کریم این صدقه دادن زنان با صدقه دادن مردان تفاوت می
، امام قرطبی بر این حدیث توضیح ارایه نموده است چنانچه ابن حجر عسقالنی 23پرسید می

، شوهران )ص( نبی کریمگفته نشود در وقت صدقه دادن زنان در حضور: کند ازوي نقل می
رسید  شان حاضر بودند، زیرا حضور آنان به ما نقل نشده است، و اگر قبول کنیم که به ما می

یعنی  (داد که شوهران شان اموال را به اوشان تسلیم نموده بوده بودند با زهم این معنا را نمی
 که برایش حق ثابت زیرا کسی) ده و یا با رضایت آنان بوده باشدبه اجازه شوهران شان بو

گردد پس اصل بقاي همان حق است تا اینکه بر سقوط آن تصریح صورت گیرد، و  می
کسی روایت و یا نقل نکرده است که شوهران شان چنین چیزي را براي آنان گفته  هیچ

  .24باشند
میمونه «: آزاد شده ابن عباس است که فرموده است روایت امام بخاري از کریب برده - 4

 اجازه )ص(داد که کنیز خود را آزاد نموده و در این مورد از نبی کریم  برایش خبردختر حارث
اي : از وي خبر گرفت براي آن حضرت فرمود) ص(نیز نگرفته است، و در روزي که نبی کریم 

این کار را کردید؟ : آن حضرت فرمود! آیا خبر شدید که کنیز خود را آزاد نمودم؟! رسول خدا
دادید برایت ثواب   فرمود اگر او را به ماماهاي خود می)ص( نبی کریم !بلی: میمونه گفت
 کنیز خود را بدون صکند که میمونه همسر نبی کریم این حدیث داللت می. 25»بزرگتري بود

 پس اگر تصرف زن عاقله رشیده در  این که از آن حضرت اجازه بگیرد آزاد ساخت،
 بلکه - که این کار را نکرد_نمود  را باطل می  آن)ص(بود حتما نبی کریم هایش نافذ نمی دارایی

اش بود، زیرا این بخشش وي  او را به چیزي بهتر رهنمایی کرد که دادن آن کنیز به اقوام
 .26عالوه بر این که بخشش و صدقه بود صله رحم نیز بود

  
 

                                                 
  .مرجع سابق22
 . مرجع سابق23
  .مرجع سابق 24
  .، کتاب الهبه، باب هبۀ المرأة لغیرزوجها و عتقها219- 217،ص5فتح الباري،ج 25
  .مرجع سابق 26
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  راي دوم
ش تصرف ا اموال) یک سوم(تواند در حدود ثلث  این مذهب به این نظر است که زن می

این راي، . اش صحت دارد نموده و از آن بخشش نماید و این بخشش وي در حدود ثلث اموال
، از امام مالک نقل شده است که براي زن 27از امام مالک و یکی روایت از امام احمد است

تر شد جواز ندارد  اش بیش اش بخشش نماید اما اگر از ثلث اموال جواز دارد که از ثلث اموال
  .  28ون اجازه شوهرش مصرف نماید، گرچه به سن رشد رسیده باشدکه بد

  :داران این مذهب به دالیل ذیل استدالل نموده اند طرف
روایت ابوداود و نسایی و ابن ماجه از حدیث عمرو بن شعیب است که از پدرش و  - 1

 إذا الیجوز المرأة أمر فی مالها«:  فرمود)ص(اش روایت نموده است که رسول خدا  پدرکالن
براي زوجۀ کسی جواز ندارد که هیچ گونه بخشش و هدیه را از اموال » ها ملک الزوج عصمت

یعنی براي زن جواز ندارد که از : خود به دیگري بدهد در توضیح این حدیث آمده است
این که مال به زن نسبت داده شده . اموالی که از شوهر در دست آن است بخشش نماید

ون در تصرف اوست نه حقیقتا، پس در این صورت نهی براي است بطور مجازي است چ
تحریم است، و یا مراد از مال، اموال خود زن باشد که به خاطر رعایت ادب بدون مشوره 

 .شوهرش بخشش نکند که در این صورت نهی براي پرهیز و پاکی است
» متهاالیجوز المرأة هبۀ فی مالها إذا ملک زوجهاعص«و در سنن نسایی حدیث بلفظ 

الیجوز المرأة هبۀ فی مالها إال بإذن زوجها إذا « روایت شده است و در سنن ابن ماجه بلفظ
  . روایت شده است29»هو ملک عصمتها

اش بدون اجازه  به این حدیث استدالل شده است که براي زن جواز ندارد که از اموال
  .شوهرش بخشش نماید گرچه به سن رشد و بلوغ هم رسیده باشد

براي زن بخشش «:  ابوداود از عبداهللا بن عمر است که رسول خدا فرمودندروایت - 2
مورد استدالل این دو حدیث و . 30»نمودن مال به دیگران بدون اجازه شوهرش جواز ندارد

اش  دیگر احادیث که ذکر شد این است که این احادیث زن را از بخشش نمودن اموال
گردد که امام مالک احادیثی را   و مالحظه میبدیگران بدون اجازه شوهرش منع نموده است،

                                                 
 .518، ص4؛ المغنی،ج276ۀ، صالقوانین الفقهی 27
  .218، ص5فتح الباري، ج  28
  .798،ص2؛سنن ابن ماجه،ج236،ص6؛سنن النسائی، ج466،ص2عون المعبود شرح سنن ابی داود، ج 29
  .)463، ص2عون المعبود شرح سنن ابوداود ج 30
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که مورد استدالل جمهور قرار گرفته اند به این معنا تفسیر نموده است که باري زن جواز 
تواند و  اش بدون اجازه شوهرش تصرف نموده و بخشش کرده می دارد که درحدودثلث اموال

اش بدون   ثلث اموالاین موضوع را به مساله جواز بخشش مریض در مرض مرگ در حدود
 .اجازه ورثه اش قیاس نموده است

  ارزیابی و ترجیح
بعد از ارایه دالیل طرفین دو مذهب فوق، راي و مذهب جمهور فقها که تصرف زن در 

تر بوده و ارجحیت دارد،  داند، به نزد ما برتر و قوي اش را بدون اجازه شوهرش نافذ می اموال
  :زیرا
تر از احادیثی اند که  تر وقوي اند صحیح ها استدالل نموده آناحادثی که جمهور فقها به  - 1

نمایند، و از این لحاظ بهتر است که از آن متابعت  ها استناد می مخالفین جمهور به آن
 . 31شود
الیجوز للمرأة أمر فی مالها إذا ملک « : حدیث عمرو بن شعیب است که فرموده است - 2

این حدیث را شنیدم و لکن ثابت نیست و « :ست گفته ا)رح(امام شافعی . »زوجها عصمتها
فَلَا «: منظور از قرآن این آیه است: کند، و گفته شده است قرآن کریم بر خالف آن داللت می

 پس نیست گناهی برزن وشوهر در آنچه عوض خود داد زن 32»جنَاح علَیهِما فِیما افْتَدت بِهِ
 پس از وصیتی که کرده باشند به آن یا 34»وصِینَ بِها أَو دینٍ مِنْ بعدِ وصِیۀٍ ی« و آیه 33آن را

 بدون نیاز به اجازه شوهرش اش ها بر تنفیذ تصرفات زن در اموال این آیه. 35بعد از اداي دین
 .36کند داللت می

مریض مرض منجر به (اش بر مساله بخشش  قیاس نمودن مساله بخشش زن از اموال - 3
گردد مردود است، زیرا بخشش چنین  اش نافذ می دود ثلث اموالمبنی بر این که در ح) مرگ

و این مذهب، . گردد مند شد و شفا یافت نافذ می مریض زمانی که از مرض خود صحت
اش نافذ میدانند نه بیشتر، خواه در حالت صحت باشد و یا  بخشش زن را در حدود ثلث اموال

                                                 
  .124، ص2صحیح البخاري بشرح العینی، ج  31
  .229سوره بقره آیه  32
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: ظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشرپوهاند عبد السالم ع 33
 12سوه نساء آیه  34
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 35
  .124،ص2صحیح البخاري بشرح العینی ج 36
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  اي که اصل قرار می گیرد با مساله ع قرار میاي که فر در حالت مریضی، بناء جواز ندارد مساله
 .37گیرد مخالف باشد

گردد که مطابق راي جمهور فقها بین زن و مرد در تمام  از آنچه که بیان گردید خالصه می
  .اش خواه در بدل و عوض باشد و یا نباشد، هیچ تفاوت وجود ندارد تصرفات مالی

  فرق بین زن و مرد در ضمانت کردن: مطلب دوم
مانت به معنا کفالت کردن و ضامن شدن و به گردن گرفتن تاوان که بر دوش دیگري ض

گر است، چنان چه بر زعامت و سرپرستی نیز اطالق  است میباشد و عبارت از مزد کار
نمایند و  و تمام این کلمات یک معنا را افاده می. و میگویند کفیل و زعیم و ضامن. گردد می

بت بر غیر است، زیرا در این گونه حقوق ثابت کفالت و یاضمانت آن برعهده گرفتن حقوق ثا
است و گاه اوقات و جهی و اعتباري ) ضمانت بالمال(ضمانت گاهی اوقات مالی . 38صحت دارد

که عبارت است از ضامن شدن بر اینکه حضور یافتن و یا حاضر نمودن شخص ) ضمانت سر(
  .نت زن مانند مرد است؟آیا در همچو مساله صحت ضما. در محل مورد نظر

  :فقها در این مورد به دو راي اختالف کرده اند

  راي اول
احناف، ( صحت ضمانت زن مانند صحت ضمانت مرد است، این راي، راي جمهور فقها

 روایت )رض(از صحابه :  در تبیین الحقایق فقه حنفی آمده است39است) شافعیه، حنابله و زدیه
 جواز دانسته اند و أم کلثوم  زمانیکه بین حضرت علی و شده است که ایشان کفالت سر را

و در مبسوط . 40 شد)رض( به میان آمد ضامن سر حضرت علی ا موضوع دعو)رض(حضرت عمر 
شود و  ملحق شد ضمانت آن باطل می) سرزمین دشمن(زمانی که به دار حرب : آمده است

  .41گردد ضمانت مال آن باطل نمی

                                                 
 .465 -464، ص 4المغنی ، ج  37
 .793،ص8افی، جالک 38
؛ البحر 78،ص5؛ المغنی، ج360،ص 10؛ المجموع، ج147،ص4؛تبیین الحایق، ج33، ص20المبسوط، ج  39

 .76،ص 5الزخار،ج
 .147،ص 4تبیین الحایق، ج  40
 .المبسوط، مرجع سابق 41
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فصل، در مورد کسی که ضمانت آن صحت دارد و : ه استو در المغنی فقه حنبلی آمد
اش جواز داشته باشد ضمانت آن  هر کس که تصرفات مالی: کسی که ضمانت آن صحت ندارد

 منظور به دست آوردن به صحت دراد، خواه مرد باشد و یا زن، زیرا ضمانت عقدي است که 
: و در جاي دیگر آمده است. 42آید، پس از طرف زن جواز دارد، مانند بیع مال به میان می

ضمانت سر هر کسی که حضورش در مجلس قضا بمنظور اداي دین الزامی باشد صحت دارد، 
  .43خواه دین مزبور معلوم باشد و یا مجهول

رکن سوم، ضامن است، و شرط آن صحت : و در  فتح العزیز از فقه شافعی آمده است
و . 44ون اجازه شوهرش صحت داردعبارت و اهلیت بخشش است بناء ضمانت کردن زن بد

دهد خواه از  اش را معنا می این عبارت کتاب، صحت ضمانت نمودن زن در سایر تصرفات
دواج کرده باشد و یا نکرده باشد، که در این صورت احتیاج به اجازه شوهر ندارد، چنانچه 

صحت  در بسیار موارد تصریح نموده است که ضمانت سر )رح(آمده است که امام شافعی
   .45دارد

ضمانت نمودن زن مانند ضمانت نمودن مرد : و در بحر الزخار از فقه زیدیه آمده است
دار باشد ضمانت آن بدون اجازه شوهر  کننده زن شوهر صحت دارد، و زمانی که ضمانت

  .46صحت ندارد
  :طرف داران این راي بدالیل ذیل استدالل نموده اند

گفتند » 47اع الْملِکِ ولِمنْ جاء بِهِ حِملُ بعِیرٍ وأَنَا بِهِ زعِیمقَالُوا نَفْقِد صو« : آیه کریمه - 1
 باشد و من -  انعام- پیمانۀ پادشاه را و کسی را که بیاوردش یک بار شتر- پالیم  می- یابیم نمی

یعنی من کفیل وضامن او هستم، و مورد استدالل » أنا به زعیم«و معنا . 48باین وعده ضامنم
اش جواز داشته باشد،  یه، همان صحت کفالت و ضمانت از هرکس که تصرفاتبه این آ

                                                 
  .78،ص 5المغنی، ج  42
 .96، ص5المغنی، ج 43
  372- 360،ص10فتح العزیز مع المجموع، ج 44
  .مرجع سابق 45
  .76، ص5البحرالزخار، ج 46
  .72سوره یوسف، آیه  47
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 48
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گردد بناء  زمانیکه تمام تصرفات زن صحت داشته باشد ضمنا شامل عموم آیه می. باشد می
 .کند، زیرا هیچ تخصیص و استثناي در این مورد و جود ندارد ضمانت آن صحت پیدا می

همراه : فرماید  سعید الخدري است که میروایت دار قطنی و  بیهقی از حدیث أبی - 2
 در یک تشییع جنازه حضور داشتم و زمانی که جنازه را بر زمین نهاد فرمودند )ص(رسول اهللا 

حضرت فرمود بر این رفیق خود  بلی دو درهم، آن: آیا بر این رفیق شما دین هست؟ گفتند
ها را  هدة من و من ضمانت آناي رسول خدا این دو درهم بر ع:  گفت)رض(نماز بخوانید، علی 

 روي بر گشتاند و )رض(طرف علیه  بر خواست و بر او نماز خواند بعداً بآن حضرتکنم،  می
رهن و  طوري که تو تو خیر بدهد و رهن تو را خالص کند همانه خداوند از اسالم ب: فرمود

 .49دین برادرت را خالص کردي
از قوم من یک مرد فوت نمود او را «: د است که فرمو)رض(روایت نسایی از حدیث جابر  - 3

غسل دادیم و خوشبوي و کفن نمودیم، بعداً او را به نزد رسول خدا آوردیم و برایش گفتیم 
آیا بر او دین : آن حضرت خطی بر زمین کشید و فرمود. که بر این مرد نماز جنازه را بخوان

نماز جنازه انصراف کرد و  از اداي آن حضرت. بر او دو دینار دین هست: هست؟ ما گفتیم
دو دینار دین بر عهده من است، بعداً رسول خدا : ابوقتاده اداي دین را بر عهده گرفت و گفت

 )ص(رسول خدا! بلی: ابوقتاده گفت! داین به حق خود رسید و میت از آن برائت یافت؟: فرمود
ین است که خطاب مورد استدالل به این دو حدیث فوق ا. 50»بر خواست و بر آن نماز خواند

طور ه شود بناء ضمانت بالمال از زن و مرد ب ها عام است و شامل مرد وزن را می و احکام آن
 .یکسان صحت دارد

اند و أم کلثوم در دعوا که بین حضرت علی و  صحابه ضمانت سر را جواز دانسته - 4
ت مورد استدالل این حدیث این اس. 51حضرت عمر واقع شد ضامن سر حضرت علی گردید

آید مبنی بر این که صحت ضمانت نمودن  که حکم این حدیث اجماع صحابه به حساب می
 .سر و مال از طرف زن مانند صحت ضمانت نمودن سر و مال از طرف مرد است

 

                                                 
، فی 78، ص3، کتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان؛ سنن الدار قطنی، ج73، ص 6السنن الکبري للبیهقی، ج 49

  .البوع
  .، فی الجنائز، باب الصالة علی من علیه الدین65، ص4ی، جسنن النسائ 50
  .147، ص 4تبیین الحایق ج  51
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  راي دوم
عدم جواز و صحت ضمانت سر از طرف زن و جواز و صحت ضمانت او در یک سوم مال 

  . 52ضمانت سر استاین راي، راي مالک و ظاهریه در . است
  :کنند طرف داران این راي به دالیل ذیل استدالل می

اش  روایت أبوداود، نسایی و ابن ماجه از حدیث عمرو بن شعیب از پدرش و پدر کالن - 1
براي زن جواز ندارد «:  فرمود)ص(در مورد بخشش نمودن و هدیه دادن است که نبی کریم 

که   یک عبارت آمده است براي زن زمانیو در. »که بخشش نماید مگر به اجازه شوهرش
و مورد . 53اش بخشش نماید شوهرش عصمت او را صاحب شد جواز ندارد که از اموال

این حدیث بر ممنوع بود زن از بخشش کردن مال داللت : استدالل حدیث این است که
 اش رساند که بر زن در مورد اموال کند مگر به اجازه شوهرش، که این معنا را می می

گردد،  قیاس می) ضمانت بالمال(بر ) ضمانت سر(محدودیت و حجر وضع گردد و در این جا 
 خواه -گیرد  شود و زمانیکه او ضامن و کفیل غیر قرار می زیرا شوهر منافع زن را مالک می

 .گردد  شوهرش متضرر می- ضامن مال باشد و یا ضامن سر
گیرد  اش ضامن غیر قرار می لمنطقی است زمانی که زن در بیشتر از یک ثلث اموا - 2

گردد، زیرا  شود چنان چه در ضمانت سر شوهرش متضرر می براي شوهرش ضرر متوجه می
در نتیجه این نوع ضمانت، زن ممکن است حبس گردد، و قاعده و اصل این است که الضرر 

ثلث و الضرار، و دیگر اینکه منافع زوجه تحت مالکیت شوهر است پس اگر ضمانت مالی او از 
گردد و در نتیجه به طور مطلق از ضمانت ممنوع  تر شود بر او حجر وضع می  اش زیاد مال
، و کفالت احتیاج به حضور زن در مجلس قضا دارد که در این صورت گاهی اوقات 54گردد می

 .پیوندد منازعه به وقوع می

  ارزیابی و ترجیح
مهور فقها در ضمانت مالی، برتري بعد از ارایه آراي فقها در این مساله به نظر ما راي ج

اش است، زیرا آنچه که جمهور فقها بر آن  دارد و آن، صحت ضمانت زن بطور مطلق در اموال
اش تصرف نموده بخشش یا صدقه  اتفاق دارند این است که براي زن جواز دارد که در اموال

                                                 
  .160،ص 8؛ المحلی البن حزم، ج307 -306، ص 5الخرش،ج 52
  .798، ص 2؛ سنن ابن ماجه، 236، ص 6؛ سنن النسائی، ج462،ص2عون المعبود شرح سنن أبی داود، ج 53
  .307- 306، ص 5الخرشی، ج 54
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 زیرا از اهلیت زن ش بدون اجازه و موافقت شوهرش جواز دارد،ا کند و در این مورد تصرفات
ما در مورد ضمانت سر، به نظر ما ممنوع قرار دادن زن از ضمانت سر، ا. کاهد چیزي را نمی

نقض و کاستن اهلیت زن نیست بلکه حفظ و حفاظت از او است؛ زیرا در ضمانت سر به 
شود که  حضور زن در محضر قضا و بحث و گفت وگو به نیابت از شخصی دیگري نیاز پیدا می

 حالت با وضعیت زن متناسب نیست به خصوص زمانی که قضیه منجر به منازع و دعوا این
  .شود

  مبحث سوم
  منظور کار کردنه وجوه و موارد اختالف بین زن و مرد در بیرون شدن از خانه ب

اسالم بر کار کردن تاکید ورزیده است و فضلیت آن را به عنوان این که وسیلۀ اعمار و 
ن نموده است که این فضلیت در بسیاري از آیات قرآن کریم و احادیث آبادي جهان است بیا

  :گردد که از آن جمله قرار ذیل است نبوي واضح می
پس چون » 55فَإِذَا قُضِیتِ الصلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرضِ وابتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ« :کریمه  آیه - 1

 و طلب کنید -  براي انجام امورخود- شوید در زمین پس پراگنده-  جمعه- ادا کرده شود نماز
این آیه، به انتشار یافتن در روي زمین امر : در تفسیر این آیه آمده است. 56از فضل خدا

 زمین است، این معنا را  منتشر شدن در روي، مباح بودنيمعناه کند که این امر، ب می
منظور تجارت و اجراي ه زمین بوقتی از اداي نماز جمعه فارغ شدید در روي : دهد که می

امورات زندگی و احتیاجات خود منتشر شوید و از برکات الهی یعنی از رزق آن با خرید و 
نمود بیرون  عراك بن مالک زمانیکه نماز جمعه را ادا می. مند شوید فروش و مانند آن بهره

ا قبول کردم، خداوندا من دعوت تو ر«: گفت شد و در دروازه مسجد ایستاد شده و می می
چه تو برایم امر نمودي رفتم، پس از برکات خود  فرض تو را ادا نمودم، و در روي زمین چنان

 .57»برایم رزق عطا فرما بیشک که تو بهترین رزق دهندگان هستی
قِهِ وإِلَیهِ النُّشُور هو الَّذِي جعلَ لَکُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِی منَاکِبِها وکُلُوا مِنْ رِز« :   آیۀ- 2

 پس بروید در نواحی آن و - منقاد- ذاتی که گردانید براي شما زمین را پستاوست آن » 58

                                                 
  10ه آیه سوره جمع 55
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 56
  .108،ص18؛تفسیر القرطبی، ج9،ص20تفسیر الرازي ج 57
  .15سوره ملک آیه  58
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در تفسیر این  آیه . 59 او؛ و خاص به سوي اوست دوباره زنده شدن- آفریدة-بخورید از رزق
بر روي آن و خداوند زمین را هموار و قابل سکونت و بود وباش ساخته است، پس : آمده است

ها  هاي آن و هر جاي آن که خواستید بروید و در مناطق مختلف آن با انواع حرفه اطراف و راه
 .60و تجارت ها حرکت و سفر نمایید

کس هرگز  هیچ «: است که فرمودند) ص( از نبی کریم )رض(  روایت بخاري از حدیث مقدام - 3
ت آورده باشد نخورده است، و نبی هیچ طعامی را بهتر از طعامی که از عمل کف دست بدس

این حدیث بر کارگري و این . 61»خورده است السالم از عمل دست خود نان می خدا داود علیه
 .کند گردد داللت می که بهترین کار، کاري است که با دست انجام می

گردد که کار کردن مباح است و این که  ها و احادیث فو ق الذکر استنباط می از این آیه
و . داند کند، و حق از حقوق افراد می ورزد و آن را تشویق می یعت اسالمی بر آن تأکید میشر

از عظمت اسالم و کرامت بخشیدن آن به زن، این است که زن را به کار کردن به منظور 
کسب معاش و هزینۀ زندگی خود و دیگران ملزم نگردانیده است به نحوي که نفقۀ آن را بر 

  .رادر و یا فرزند گذاشته استدوش پدر، شوهر، ب
. که بخواهد ممنوع نگردانیده است مگر اسالم در عین زمان، زن را از کار کردن در صورتی

اصل این است که اسالم در حق کار بین زن و مرد مساوات بر قرار نموده است، براي زن 
 بیرون از خانه مباح که عمل و کار زن در اجازه داه است تا در بیرون از خانه کار کند، و زمانی

باشد پس الزم است تا این کار کردن وي مطابق معیارها و شروطی باشد که طبیعت زن را 
  :گردند این شروط قرار ذیل تمثیل می. را حفظ نماید در نظر داشته و کرامت آن

ردان مسلط اند  م »62الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساءِ « بدلیل آیۀ  اجازه شوهر، پدر یا برادر، - 1
 منظور از قوامون در این آیه سرپرستی فامیل است که بر دوش مرد است به لحاظ  63بر زنان

که زن خواست در خارج از خانه کار کند باید از  که مسوول نفقه است، زیرا زمانی این
که بر شخص که مسوول  شوهرش و یا کسی که مسوول آن است اجازه بگیرد، به طوري

 . تا زن را  از کار کردن در بیرون از خانه بدون دلیل شرعی منع نکنداست واجب است

                                                 
  ا.ا.مه جریاست دفتر ستره محک: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 59
  .397،ص4تفسیر ابن کثیر، ج  60
  .، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عمله بیده304- 303،ص4صحیح البخاري بشرح العسقالنی، ج  61
  .34سوره نساء  62
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 63
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که این کار کردن، زن را از ازدواج یا اوالد آوردن باز ندارد و یا سبب ضایع شدن    این- 2
 .طفل وي نگردد

اش در سرپرستی فامیل و امور  که کار کردن زن در بیرون از خانه با وظیفه اساسی   این- 3
ارض نداشته باشد؛ زیرا امور منزل و خانواده از وظایف اساسی وي به شمار خانوادگی تع

 .رود می
که منجر به خلوت آن با   کار کردن زن در بیرون از خانه سبب فساد آن نگردد و یا این- 4

 .مرد غیر محرم نگردد
 .که کارکردن آن خطر و یا ضرري را متوجه تندرستی آن نکند  این- 5
شود ملتزم به آداب شرعی باشد با لباس   براي کار از خانه بیرون میکه که زمانی  این- 6

 .مناسب و حجاب شرعی ملبس بوده و از خلوت با مردان نامحرم اجتناب نماید
گردد که فرق بین کار کردن زن و مرد در بیرون از  از آنچه بیان گردید براي ما آشکار می

ه بر اساس شروط و ضوابط مباح است در خانه این است که کار کردن زن در بیرون از خان
  .که کارکردن مرد در بیرون ازخانه به طور مطلق مباح است حالی

  :نظر ما در مورد جدال بر انگیخته شده پیرامون قضیۀ کار و عمل زن در بیرون از خانه
در جوامع اسالمی گاهی اوقات مباحثات جدال بر انگیز پیرامون مساله کار کردن زن در 

که بعضی به این نظر اند که زن باید در خانه  نحويه ب. شود از خانه بر انگیخته میبیرون 
بماند تا خانه میدان کار وعمل آن باشد، و مبنی نظرشان این است که ممنوعیت کار و عمل 

 که بر - زن در بیرون از خانه اصل و قاعده است؛ زیرا کار و عمل آن بامسوولیتی که در خانه
که مباح با  نماید و زمانی ارد در تعارض قرار داشته و با آن مزاحمت می د-او واجب است

واجب در تعارض واقع شود و سبب اخالل واجب گردد در این صورت، عمل نمودن به مباح 
جواز ندارد، و چون در کار کردن زن در بیرون ازخانه این خللی وارد آمدن در وظایف اصلی 

  .و قاعده ممنوعیت آن استافتد بناء اصل  زن زیاد اتفاق می
در عین حال بعضی دیگر به این نظر اند که کار کردن زن در بیرون از خانه مباح است و 

ها اشاره  هیچ ممنوعیت ندارد مادامیکه قواعد و ضوابط شرعی را رعایت نماید که پیشتر به آن
  .نمودیم

 این دو نظریه فوق دهد که بین رسیم که براي ما امکان می در نهایت به این نتیجه می
توافق و مطابقت به وجود بیاوریم، بدین طریق که مقرر کنیم که اصل در کارکردن زن، 

  . اباحت است
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هاي کاري این معنا و الزام  مگر در ساحه و چوکات اسالم، رفتن زن مسلمان به تمام میدان
کار آن نیاز که جامعه به  دهد که مطلق و بدون قید و شرط است، به خصوص زمانی را نمی

  .چنان او و یا شوهرش نیز نیاز به کار و عمل آن نداشته باشند نداشته باشد و هم
ما اگر زن و یا شوهرش نیازمند کار زن در بیرون از خانه باشند و یا جامعه به دستان ا
 در این - تا نیاز به دستان بیگانه نباشد-هاي متفکر زن احتیاج داشته باشند  گر و مغز کار

 حاالت طبیعی است که تالش و کوشش زن به منظور به دست آوردن رزق حالل امر گونه
  .طبیعی و مشروع است

توان گفت که اصل این است که زن به عنوان همسر و یا مادر، خود را براي اداي  می
توان استتثناي بر این اصل قایل شده و  دارد و لکن می مسوولیت همسري و مادري فارغ نگه

  : ل در بیرون ازخانه کار نمایددر حاالت ذی

  حالت اول
که  شود و این این که زن صاحب تخصصی باشد که در میان مردان و زنان به ندرت پیدا می

مصلحت اجتماعی در این گونه حالت الزم بداند که زن باید کار کند که این مغز متفکر و 
رار دادن آن او را خاموش صاحب نبوغ به منفعت جامعه و عموم مردم تمام شود، و با رکود ق

مند ضایع نشده و از دست نرود، و زن در این راستا از مسوولیت  ننمود تا این نیروي ارزش
شود و تاریخ اسالمی مملو از زنانی  خانواده به مسوولیت بزرگتر و به نفع عموم مردم فارغ می

هاي آن در   از مثالاست که به نهایت در جه از نبوغ و دانش در زمینه هاي مختلف رسیدند و
نام برد، کسی که قلۀ نبوغ ) سمیره موسی(اي مصر بانو  توان از دانشمند هسته عصر جدید می

اي  در ساحه بود که از مردان در آن ساحه وجود نداشت و آن ساحه، ساحه دانش هسته
  !.ازد؟شد تا در خانه نشسته و این نبوغ و دانش را ضایع بس آیا از این بانو خواسته می. است

  حالت دوم
تر  که زن  کاري را انجام دهد و مسوولیتی آنرا به دوش بگیرد که به شأن زنان مناسب این

در زمان . است، مانند تربیۀ اطفال و تعلیم آنان در سنین طفولیت، مانند درمان زنان و اطفال
 امر این کردند، و ظاهر کار می) داکتران نسائی والدي( زنان بعنوان قابله )ص(رسول خدا

ها وظیفۀ خود را انجام  رساند که آنان در خارج از خانه و در خانۀ مریض موضوع را می
بینیم که این کارها بر زن مسلمان فرض کفایه بوده است و براي مرد این  دادند؛ بلکه می می
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اش را از انجام دادن چنین کارهاي در بیرون از خانه ممانعت نماید زیرا  حق نیست که زن
  .حت جامعه مسلمان در آن نهفته استمصل

خاطر معالجۀ امراض نسایی و والدي به نزد به بینیم که زن مسلمان  جاي تأسف است، می
نماید و  نماید و عورت خود را در مقابل آن عریان می داکتر مرد متخصص مراجعه می

ان، داکتر آیا براي حفظ کرامت زن، این بهتر نیست که از بین زن. گوید که مریض است می
که مجبور به  متخصص براي انجام دادن چنین وظایفی پیداشود تا زن مسلمان بدون این

  !اش در مقابل مرد بیگانه باشد تداوي خود را نزد او بدون کدام حرج انجام دهد؟ کشف عورت

  حالت سوم
 دهد در اعمال جهاد و مشارکت با مجاهدین و کمک به آنان که عملی که زن انجام می این

هاي جنگی بیرون شده و به مجاهدین آب رسانیده و مجروحین  تأثیر داشته باشد، به میدان
آنان را معالجه نماید که در این مورد، روایت بخاري از حدیث ربیع بنت معوذ است که 

دادیم و   در میدان جنگ بودیم و مجروحین را آب می)ص(با همراه نبی کریم: فرموده است
  . 64نمودیم دادیم و شهیدان را به مدینه انتقال می یمورد معالجه قرار م

 همراه )ص(نبی کریم : همچنان روایت مسلم از حدیث انس بن مالک است که فر موده است 
نمودند زنان  که نبرد می کردند و زمانی با أم سلیم و زنان از انصار که با ایشان بودند جهاد می

  . 65نمودند میبه مردان آب میدادند و مجروحین را مداوا 
چنان براي زن جواز دارد که مجروحین را خارج از خانۀ خود و خارج از میدان جنگ در  هم 

صورتیکه مداوا و معالجه مجروحین بدان ضرورت داشته باشد، مورد معالجه خود قرار دهد، 
که مجروح گردید رسول  بر این مساله، قضیۀ سعد بن معاذ در غزوة خندق است، زمانی

اورا در خیمۀ رفیده که در مسجد قرار دارد ببرید تا این که او را از نزدیک «: فرمود )ص(خدا
نمود و  همان انصاري اسلمی بود که مجروحین را معالجه می) رفیده(و این بانو . »دیدن نمایم

  .66خود را وقف خدمت به مسلمانانی نموده بود که محتاج و در تنگنا قرار داشتند
  
  

                                                 
  .، فی الجهاد، باب ردالنساء للمرض و القتلی80،ص6سقالنی ،جصحیح البخاري بشرح الع 64
  .، کتاب الجهاد والسیر، باب الغزو مع النساء188، ص3صحیح مسلم بشرح النووي،ج 65
  .302،ص4االصابۀ فی تمیز الصحابۀ البن حجر العسقالنی، ج 66
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  حالت چهارم
که ضرورت   کار کردن زن در بیرون خانه بر اساس ضرورت و احتیاج باشد، و زمانیکه این

ایجاب کند که زن در بیرون از خانه کار کند تا مشکالت زندگی خود را حل نماید برایش 
یعنی زنی که . شود یاد می) آور خانه زن نان(جواز دارد و این موضوع در عصر حاضر به نام 

اش را تأمین نماید و خودش باید نفقۀ خود و اوالد خود و یا   زندگیکسی را ندارد تا مخارج
و داستان دختران حضرت شعیب . همسر خود که مریض یا توان کار نداشته باشد، تهیه نماید

 23کند که قرآن کریم آن را در آیات   بر مباح بودن کار زن در چنین شرایطی  داللت می)ع(
ولَما ورد ماء مدینَ وجد علَیهِ أُمۀً مِنَ النَّاسِ «: ستا سورة قصص به تصویر کشیده 24و 

 اءالرِّع دِرصتَّى یقِی حا قَالَتَا لَا نَسکُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودرَأتَیام ونِهِممِنْ د دجوقُونَ وسی
 67»ى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّی لِما أَنْزَلْت إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقِیرٌفَسقَى لَهما ثُم تَولَّ. وأَبونَا شَیخٌ کَبِیرٌ

و . راه راسته ورد به سوي شهر مدین گفت امید است که رب من ببرد مرا بآچون روي  و
 مواشی - نوشانیدند روهی را از مردم که آب می مدین یافت بر آن گ- چاه-چون رسید به آب

 - موسی-  خود را، گفتيداشتند بزها  میزفت در ماوراي ایشان دوزن را که با و یا-خود را
که باز گردانند   تا آن-  بزهاي خود را-نوشانیم چیست حال شما، هر دو گفتند آب نمی

 بر آب )ع(یعنی زمانی که موسی. 68 و پدر ما پیر و کالن سال است- مواشی خود را-شبانان
 وارد شد، بر کنار چاه، گروهی از مردم را دید که - یدندنوش  که از آن مردم آب می-مدین 

تر، دو دختر را دید که گوسفندان خود را جدا از گوسفندان  ایستاده اند  و در مکان پائین
براي دو دختر ) ع(داشته بودند تا با گوسفندان مردم خلط نگردند، حضرت موسی مردم دور نگه

دهیم تا مردم از کنار آب  ان خود را آب نمیما گوسفند: مشکل شما چیست؟ گفتند: فرمود
دور نروند و آنجا خلوت نگردد، زیرا مانمی توانیم بخاطر ضعیف بودن خود به مردم مزاحمت 

خاطر آب ه بود هر گز در این مکان ب نموده و آب بگیریم، و اگر ضعیف بودن پدر مان نمی
نان را شنید براي که حضرت موسی سخن آ آمدیم، زمانی دادن گوسفندان مان نمی

مورد استدالل به این آیه کریمه این است که . 69گوسفندان آنان آب داد و مزاحم مردم شد

                                                 
  .24و 23 سوره قصص آیات  67
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج:  و تفسیر مختصر، ناشرپوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه 68
  .60 - 59،ص20؛ تفسیر اآللوسی، ج239، ص24تفسیر الرازي ، ج 69
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اش اجازه داد تا گوسفندان را خارج از خانه از آب چاه مدین آب دهند؛  به دختران) ع(شعیب
اجازه داد ش ا زیرا خودش از انجام این کار ناتوان بود، او در این حالت ضرورت، براي دختران

اش براي آب دادن گوسفندان اجازه دهد تا از خانه بیرون  و برایش مباح گردید تا به دختران
چگونه براي نبی خدا که : اگر گفته شود: گوید در مورد تفسیر این آیه می) ح(شوند، امام رازي

این ش اجازه دهد که حیوانات را آب بدهد؟ جواب ا  باشد توجیه شد تا به دختران)ع(شعیب
 و نبی خدا بود أما هیچ فساد در او نبود؛ زیرا )ع(است که گرچه ماتسلیم هستیم که او شعیب

دین، آن کاري را که او انجام داد انکار نکرد، و أما مساله مروت و غیرت، مردم در این مورد 
اند، احوال و وضعیت حاکم بر جوامع بادیه نشین غیر از وضعیت حاکم بر جوامع شهر  مختلف

  .70که حالت ضرورت در میان باشد شین است، به خصوص زمانین
 حالت ضرورت بود زیرا برایش مرد قوي )ع(واقعیت این است که وضعیت حضرت شعیب

اش را به انجام این کار روان  اش را آب بدهد، پس او ناچار شد که دختران نبود که گوسفندان
که  ه است این است که، زمانی مرد نداشت)ع(کند که شعیب و آنچه که داللت می. کند

 برایش حکایت کردند، حضرت شعیب )ع(اش به نزد او بازگشتند و از موضوع موسی دختران
 :فرماید  فرستاد تا او را به خانه بیاورد، اهللا تعالی می)ع(موسیدنبال ه اش را ب یکی از دختران

» اءٍ قَالَتیتِحلَى اسشِی عا تَمماهدإِح تْهاءلَنَافَج تقَیا سرَ مأَج کزِیجلِی وكعد71إِنَّ أَبِی ی «
رفت باحیاء، گفت هر آیینه پدرم   که  راه می- یکی از آن هردو- موسی-پس آمد پیش

  .72 نوشانیدي مواشی ماراتو بدهد اجر آنچهه خواند ترا تا ب می
 حضرت موسی اگر شعیب علیه السالم مردي میداشت او را به جاي دخترش به دنبال

یک حالت ضروري بود که ) ع(کند که حالت شعیب فرستاد، تمام این موضوع داللت می می
 دختران خود را براي آب دادن گوسفندان بیرون برد، زیرا )ع(نمود تا شعیب تقاضاي می

خودش از انجام این کار عاجز بود، تمام این داستان بر مشروعیت کار و عمل زن در بیرون از 
  .73کند در حالت ضرورت داللت میخانه و 

                                                 
  .238، ص24تفسیر الرازي ، ج 70
  .25سوره قصص آیه  71
  ا.ا.ریاست دفتر ستره محکمه ج: پوهاند عبد السالم عظیمی، قرآن مجید با ترجمه و تفسیر مختصر، ناشر 72
  .271 -268، ص4التفصیل فی احکام المرأة و بیت المسلم، مرجع سابق، ج: الکریم زیداند، عبد 73
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که زن به  زمانی: توان نتیجه گرفت که هاي چهار گانۀ فوق می و از خالل بیان این حالت
مندي وجود داشته باشد، برایش  یک کار نیاز داشته باشد و یا براي انجام یک کار به زن نیاز

  .جواز دارد که کار کند
زیاد در برابر جدالی که بعضی اوقات پیرامون توان خالصه نمود که نبایست  و در نهایت می

آید توقف نمود؛ بلکه الزم است این مساله  مساله کار کردن زن در بیرون از خانه به میان می
را یک قضیه اجتماعی تلقی کنیم و به خود زن محول نماییم که بین کار کردن در بیرون از 

که در  ا مقایسه نموده و تا زمانیخانه و خسارت احتمالی در حالت بیرون شدن از خانه ر
  .حالت بیرون شدن از خانه با آداب شرعی مؤدب است، یکی را انتخاب نماید



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطلقۀ رجعیه؛ زوجۀ حقیقی یا زوجۀ حکمی؟
  

  آبادي دهاحمد حاجی 
  
  
 

  چکیده
وجود حقوق و تکالیفی براي مطلقۀ رجعیه و شوهرش در مدت عده 

قها مطلقۀ رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و باعث شده که برخی ف
از جملۀ این حقوق و تکالیف، وجود رابطۀ . برخی او را زوجۀ حقیقی بدانند

... توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقۀ رجعیه و
هایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی  در مقالۀ حاضر با تبیین تفاوت. است

 نظر ماهیت طالق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود و زوجیت حکمی از
  .دارد، به تبیین ادلۀ زوجۀ حقیقی بودن مطلقۀ رجعیه پرداخته شده است

طالق، طالق باین، طالق رجعی، عده، رجوع، زوجۀ  :ها کلید واژه
  .حقیقی، زوجۀ حکمی
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  مقدمه
ق باین، طالقى مراد از طال. شود طالق در یک تقسیم به دو قسم باین و رجعى تقسیم می

 يبه عبارت دیگر با انشا. اش رجوع کند تواند به همسر مطلقه  آن، شوهر نمیةعد است که در
و براى این که دوباره بتوانند این اند   زوجیت خارج شدهۀ طالق، زن و شوهر از علقۀصیغ

 اما . شود در صورت نبود موانع، عقد نکاح جدیدى میان ایشان انشاد بای،رابطه را برقرار سازند
 که عده برقرار است به زن یتواند مادامی مراد از طالق رجعى، طالقى است که شوهر می

 زوجیت را ۀ عقد نکاح جدید نیازى باشد، رابطيکه به انشا اش رجوع کند و بدون این مطلقه
به چنین طالقى، طالق رجعى و به چنین . *که برقرار نماید با همسرش ادامه دهد یا این

رجوع ممکن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور . گویند  رجعیه میۀلقزنى، مط
 . عقد نکاح نیاز نیستيکه اشاره شد براى رجوع به انشا

که شوهر در طالق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم  جداى از این
 ۀمطلقحقوق و تکالیف باشند که با   رجعیه حقوق و تکالیفى را در مدت عده دارا میۀمطلق

 رجعى، زن یا شوهر بمیرند از ةکه اگر در مدت عد  چنان؛کند باینه و شوهر او فرق می
 که عده برقرار یتواند مادامی شوهر نمی؛  رجعیه حق نفقه داردۀ مطلق؛برند همدیگر ارث می

ج باشد ـ خار) شوهر(ش ـ ولو این که منزل خودش  ا رجعیه را از محل سکونتۀاست مطلق
مدت عده زن یا در نتیجه اگر در کند و   طالق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی؛نماید

  ....شود و ها زناى محصنه محسوب می شوهر مرتکب زنا شوند، زناى آن
ن أ رجعیه که شأن او را تا شۀوجود این حقوق و تکالیف و این وضعیت در مورد مطلق

 باعث شده است که  ـکه گویا طالقى رخ نداده استاي  به گونهـ دهد  همسر حقیقى ارتقا می
 حقیقى ۀ رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخى دیگر او را زوجۀبرخى فقها مطلق

پاشد و این  به عبارت دیگر از منظر گروه اخیر، طالق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی. بدانند
 رجعیه، ۀ بررسى این نکته است که آیا مطلقةبار این نوشتار در. یابد نهاد باز هم استمرار می

تذکر این نکته الزم است که محور بحث .  حقیقى است یا این که در حکم زوجه استۀزوج
 آراي بحث این گونه است که ابتدا به بررسى اقوال و ةشیو. در این نوشتار فقه امامیه است

                                                 
 مباحث به این ۀدر ادام.  نکاح جدید است ۀ زوجیت است یا به منزلۀ این تردید ناشى از آن است که آیا رجوع، استدام*

 .خواهد شداشاره مطلب 
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و سپس به ) ب( آراست که میان این هایى  آن گاه به تفاوت،پردازیم می) الف(فقهاى امامیه 
اشاره خواهیم کرد و در نهایت گذرى بر این مسئله در ) ج(ها  مستندات اقوال و بررسى آن

  .خواهیم داشت) د(فقه اهل سنت

  ها دیدگاه) الف
 موضوع مورد بحث، ةبار آید که در از مطالعه و بررسى فقه امامیه این مطلب به دست می

 ۀ رجعیه، زوجۀقول اول آن است که مطلق: شود امامیه دیده می يدو قول در میان فقها
گرچه در ادامه ( رجعیه در حکم زوجه است ۀحقیقى است و نظر دوم این است که مطلق

ها که   آن.)اند خود بر دو دستهـ » در حکم زوجه بودن«خواهیم گفت که گروه اخیر ـ قایلینِ 
 طالق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل ۀ صیغيگویند با انشا ند میا به نظر اول قایل
 ةدهد که عد گاه رخ می جدایى آن. اند  زوجیت باقىۀچنان در علق  هماین دونشده است و 
بنابراین مادامی که عده باقى است، زن و . ید و شوهر رجوع نکرده باشد آسره طالق رجعى ب

 طالق، زن و شوهر از ۀ صیغي، با انشا اما بنا به نظر دوم.شوهر، واقعاً زن و شوهر یکدیگرند
که چون مرد حق  حداکثر آن. و جدایى میانشان حاصل شده است   یکدیگر خارج شدهۀعلق

 ۀ رجعیه وجود دارد، مطلقۀبرخى یا تمام آثار زوجیت براى مطلقشرعاً رجوع دارد و چون 
 .رجعیه در حکم زوجه است نه این که واقعاً زوجه حقیقى باشد

 : تذکر نکاتى ضرورى استجا در این
زوجیت  حقیقى است یا حکمى و در صورت ۀ رجعیه زوجۀ بحث از این که مطلق. اولۀنکت

فقهى  هاي حکمى آیا تمام آثار زوجه بر او بار است یا برخى از آنها، در بسیارى از کتاب
. *اند که برخى فقها از هر دو تعبیر استفاده کردهاي   به گونه،چندان وضعیت روشنى ندارد

مستند در حکم   رجعیه در حکم زوجه است، علت وۀگویند مطلق می بسیارى از کسانى که

                                                 
داند  سط شوهرش را که در مدت عده فوت نموده است آن می رجعیه توۀ محدث بحرانى علت جواز تغسیل مطلق مثالً*

 اما علت جواز رجوع در حال احرام را این .)391 :3تا،  بحرانی، بی(» المطلقۀ رجعیۀ فى العدة زوجۀ بخالف البائن«: که
مذکور الن المطلقۀ  نکاح فال یشمله النهى الءابتدالیست حیث ان مورد االخبار النهى عن النکاح و المراجعۀ «: داند که می

آقاى کریمى جهرمى، مقرر درس مرحوم آیت اهللا العظمى ). 146: 14 و نیز 351: 15همان،  (»رجعیۀ فى حکم الزوجۀ
: 1414کریمی جهرمی، (» اما الرجعیۀ فهى زوجۀ فى الحقیقۀ اى فى حکمها«: اند  ایشان چنین نوشتهقولگلپایگانى از 
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ه روشن نبودن این بحث، ب. اند  رجعیه را بیان نکردهۀ حقیقى نبودن مطلقۀزوجه بودن و زوج
در مورد  رجعیه در حکم زوجه است، اما ۀگویند مطلق خصوص در جایى است که برخى می

 .اند  رجعیه ثابت است، سکوت کردهۀ یا برخى از آثار زوجه براى مطلقاین که آیا تمام
» در حکم زوجه«رسد برخى از فقها که در مورد رجعیه از تعبیر   به نظر می. دومةنكت

»  حقیقىۀزوج«و منظورشان همان اند  عنایت نداشته» حکم«اند، بر روى کلمه  استفاده کرده
 حقیقى غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد ۀیه و زوجچه چون به هر حال میان رجع  گر؛است

تعبیر » در حکم زوجه« به همین جهت به ، زوجیت رجعیه در معرض زوال استۀکه علق
توان به هر کس که تعبیر مزبور را به کار برده است این را نسبت داد  بنابراین نمی .اند کرده

 .ه است حقیقى نبوده و در حکم زوجۀکه او معتقد است رجعیه زوج
 الزوجۀ مادامیت فى ۀ بمنزلۀ الرجعیۀالمطلق«: نویسد مثالً سید یزدى در ملحقات عروه می

کند که همگى بر   سپس در مقام تعلیل، مطالبى را بیان می).114: تا طباطبایی، بی (»العدة
 . رجعیه داللت دارندۀ حقیقى بودن مطلقۀزوج

ایشان در جلد ده مستمسک . ره کردتوان به مرحوم سید محسن حکیم اشا چنین می هم
 ).230: 10، 1374حکیم،  (» رجعیاً بحکم الزوجۀ باتفاق النص و الفتوىۀالمطلق«: نویسد می

 با بررسى سایر ).207: 14همان،  (» رجعیاً زوجۀۀالن المطلق«: نویسد اما در جلد چهارده می
 زیرا ایشان بر روى ،نداردشود که در دو عبارت گذشته تهافتى وجود  کلمات ایشان روشن می

 حقیقى بودن رجعیه ۀبا این واژه، زوجاند  و نخواستهاند  عنایت خاصى نداشته» حکم «ۀکلم
 رجعیه براى ۀتعلیل براى جواز تغسیل غسل میت مطلقمقام  ایشان در مثالً. را نفى کنند

  شوهر 
ى فیترتب علیها ها زوجۀ من النص و الفتو الطالق ما دل على آن «:نویسد و بالعکس می

 ).85: 4همان، (» احکامها
این نکته است که قدما قایل دهندة   مورد بحث نشانهلأبررسى سیر فقهى مس.  سومۀنکت

ند و یا به ا قایل» در حکم زوجه بودن«خرین به أو متاند   رجعیهۀ حقیقى بودن مطلقۀبه زوج
 حقیقى بودن و برخى ۀ برخى به زوجو پس از ایشاناند  تر، این واژه را به کار برده تعبیر جامع

 .ندا  حکمى بودن وى قایلۀبه زوج
توضیح این که شیخ طوسى در مبسوط در مقام تعلیل براى عدم جواز خواستگارى کردن 

 رجعیه نزد ما امامیه زوجه است، ۀمطلق«: نویسد  می،ه به اشارهچه به صراحت و چ ،از رجعیه
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همین کالم را ابن ). 217: 1351طوسی،  (»جه استاما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زو
ها عندنا زوجۀ و قال المخالف  ملۀ االمر و عقد الباب آنجو«: ادریس نیز بیان کرده است

اما محقق در شرایع، علت عدم جواز ). 305: 1410مروارید،  (»حکمها حکم الزوجۀ
: 1409حلی،  (جه استداند که او در حکم زو  رجعیه را آن میۀخواستگارى کردن از مطلق

بن محمد قمى در جامع الخالف و  الوفاق چنین عقیده داشته  ی عل،پیش از ایشان). 526
: 1419عاملی،  ( و شهید ثانى در مسالک)635: تا حلی، بی ( حلى در تذکرهۀعالم. است
 .دانند  نیز او را در حکم زوجه می)338

از . اند لقه را در حکم زوجه دانسته که برخى فقها مطکنیم مشاهده میخرین، أپس از مت
محقق ، )318: 1410عاملی، ( صاحب مدارك االحکام ،توان به سید محمد عاملى این عده می

 ،)205: تا سبزواري، بی (و کفایۀ االحکام) 565: تا سبزواري، بی ( المعادةسبزوارى در ذخیر
و مرحوم آیت اهللا  )215 و 212: 7 و 133: 5فاضل هندي،  (فاضل هندى در کشف اللثام

 )346: تا موسوي خمینی، بی ( و مرحوم امام خمینى)234: 1394خوانساري، (خوانسارى 
  میرزاى قمى،)تا انصاري، بی (همچون شیخ انصارىعلما از سوى دیگر برخى . اشاره کرد

 سید محمد ،)154: 1423طباطبایی،  ( سید محمد کاظم یزدى،)366 ـ 365: 1413قمی، (
 سید محمد ،)375: 1378تبریزي،  ( میرزا جواد تبریزى،)22: 1362بحرالعلوم، (م بحر العلو

: 4 و 460: 3، 1417گرامی،  ( و محمد على گرامى)393: 1412روحانی،  (صادق روحانى
  .اند  رجعیه نظر دادهۀ حقیقى بودن مطلقۀ به زوج)92

  یقى دانسته و  حقۀ رجعیه را زوجۀاما کسى که به صراحت و در مباحث متعدد مطلق
    است، مرحوم آیت اهللا العظمى خویى استخوانده حکمى بودن را نادرست ۀقول به زوج

   و286 و 218 و 196 و 74: 1تا،  ؛ خویی، بی379 ـ 378 و 126 ـ 124: 1417غروي، (
؛ 117: 4 و 197 و 96: 3، 1368؛ خلخالی، 278: 1364؛ خلخالی، 149: 2 و 403 و 373

 ).336: 1403؛ توحیدي، 483 ـ 440: تا بروجردي، بی
 ۀ حکمى بودن مطلقۀاز البالى مباحث فوق روشن شد که قایلین به زوج.  چهارمۀنکت

مگر  ،اند  رجعیه ثابت دانستهۀ آثار زوجیت را براى مطلقۀبرخى هم. اند رجعیه بر دو دسته
 ایشان.  اشاره کردتوان به مرحوم امام خمینى از این عده می. که دلیلی بر خالف آن باشد این

 :نویسد  میۀدر تحریر الوسیل
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فما لم یدل دلیل على االستثناء . المطلقۀ بالطالق الرجعى بحکم الزوجۀ فى االحکام«
یترتب علیها حکمها مادامیت فى العدة من استحقاق النفقۀ و السکنى و الکسوة اذا لم تکن و 

 اختها و الخامسۀ و کون کفنها و فطرتها لم تصر ناشزة و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح
 ).197 ـ 198: ، الف1421؛ نیز فاضل لنکرانی، 364: موسوي خمینی، همان(» علیه

: 2 و 373: 1تا،  خویی، بی ( و مرحوم آیت اهللا خویى)365: قمی، همان (میرزاى قمى
 .اند  این قول را به مشهور علما نسبت داده)149

آیت اهللا . دانند آثار زوجیت را مترتب میاي  کمى بودن، پاره حۀاما برخى قایلین به زوج
   *.)105: 7 و 212 و 211: 6، 1417اشتهاردي،  (پناه اشتهاردى این عقیده را دارند یعل

 : قول وجود دارده مورد بحث سۀلاتوان چنین گفت که در مس بنابراین می
 داراست مگر آنچه را شرع  آثار زوجه راۀ حقیقى است و همۀ رجعیه زوجۀمطلق: قول اول

 .قول معتقدنداین به مرحوم آیت اهللا خویى و برخى دیگر . استثنا کرده است
 آثار زوجه را داراست مگر آنچه ۀهم  حقیقى است وۀ رجعیه در حکم زوجۀمطلق: قول دوم

 فاضل لنکرانى به این نظر معتقدند و این اهللا یتمرحوم امام و آ. را شرع استثنا کرده است
 .نسبت داده شده است امامیه ي فقهابه مشهورول ق

لکن تنها آثاري که شارع فرموده  ، حقیقى استۀ رجعیه در حکم زوجۀمطلق: قول سوم
 رجعیه ۀ در هر اثرى که شک داشته باشیم براى مطلق، بنابراین.گردد  میمترتب بر اواست 

شتهاردى به این نظر معتقد اآیت اهللا . باشد می وجود دارد یا خیر، اصل عدم ثبوت آن اثر
  .است

 حکمى است ۀ حقیقى نبوده و زوجۀ رجعیه زوجۀچون قول دوم وسوم در این که مطلق
  .آوریم ند، در مباحث آتى این دو قول را تحت یک قول میا مشترك

  حقیقى و در حکم زوجه ۀ زوج  تفاوت)ب
حکمى ـ اعم از  ۀ حقیقى و زوجۀموجود میان زوجهاي  در این قسمت به برخى تفاوت

  .کنیم ها ـ اشاره می  آثار زوجه بر مطلقه بار باشد یا برخى از آنۀکه هم آن
                                                 

ه مرحوم آیت اهللا العظمى بروجردى و مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا در جواز تغسیل  البته شاید بتوان از اینک*
استفاده کرد که ایشان هم ) 34: 1419طباطبایی، (اند   میته توسط شوهرش و بالعکس اشکال کردهۀ رجعیۀمطلق

 .آثار زوجیت بر رجعیه مترتب استاز برخى تنها معتقدند 
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  ماهیت طالق_1 _ب 
 حقیقى، ماهیت طالق رجعى شبیه عقد صرف و قبض در آن است، اما بنابر ۀبنابر نظر زوج

 .کند  حکمى، طالق رجعى ماهیتى همانند عقد بیع و حق فسخ در آن پیدا میۀنظر زوج
 ملکیتى براى بایع به ثمن و براى مشترى ، عقديتوضیح این که در عقد صرف، از زمان انشا

  . بلکه ثمن در ملک مشترى و مثمن در ملک بایع باقى است،شود به مثمن پیدا نمی
حصول ملکیت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت دیگر از زمان قبض و اقباض 

 ۀ حقیقى بودن مطلقۀحال بنابر زوج. شود الک مثمن میاست که بایع مالک ثمن ومشترى م
شوهر   طالق، بینونت و جدایى میان زن وۀ صیغيرجعى باید چنین گفت که از زمان انشا
حصول بینونت مشروط .  زوجیت خود باقى هستندۀحاصل نشده است و زن و شوهر بر علق

رود که عده منقضى  بین میگاه زوجیت از   آنیعنی.  عده و عدم رجوع شوهرياست به انقضا
 .*شده و شوهر رجوع نکرده باشد

در عقد .  حکمى، ماهیت طالق رجعى شبیه عقد بیع خیارى استۀ بنابر زوج،از سوى دیگر
بیع خیارى بنابر نظر مشهور فقها، از حین عقد بایع مالک ثمن و مشترى مالک مثمن 

در طالق رجعى نیز باید . بین ببرد ذوالخیار حق دارد ملکیت حاصل شده را از  گرچه.شود می
 طالق، بینونت میان زن و مرد حاصل شده است و این دو دیگر زن و شوهر يگفت با انشا

 ،این بینونت را از بین ببردکردن مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع اما  ،یکدیگر نیستند
  .شود ولى اگر رجوع نکرد، بینونت متزلزل، مستقر و ثابت می

  ؟ زوجیت یا نکاح جدیدۀ استدام؛رجوعیقت حق -2ب ـ 
 حقیقى، ۀ چرا که بنابر نظر زوج،تفاوت دیگر میان این دو نظر در ماهیت رجوع است

در واقع .  زوجیت موجود، لکن در معرض زوال استۀرجوع، نکاح جدید نیست بلکه استدام
 حکمى، رجوع ۀظر زوج اما بنابر ن.زوجیت از بین نرفته است تا شوهر آن را دوباره ایجاد کند

                                                 
 بین الزوج و زوجته من حین انشاء الطالق و انما هى نۀطالق الرجعى من انه الیوجب البینو على ما اخترناه فى الءبنا «*

ظاهراً . 252: 1 خویی، همان، » نظیر ما یذکر فى اشتراط القبض فى بیع الصرفة بشرط متأخر هو انقضاء العدطۀمشرو
نونت از زمان انشاي صیغۀ طالق خواهد منظور آیت اهللا خویی از شرط متأخر، مفهوم اصطالحی آن نیست و اال حصول بی

 .بنابراین منظور از شرط متأخر معناي لغوي آن یعنی شرط بعدي است. بود
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گیرد و با آن، زوجیتى که از بین  همانند نکاح جدیدى است که میان زن و مرد صورت می
  .**گردد گردد یا به تعبیر صحیح زوجیت جدیدى ایجاد می رفته است دوباره ایجاد می

 یکى از .*دنبال دارده  زوجیت است یا ایجاد آن، آثار خاصى را بۀاین که رجوع، استدام
گر . اش جایز است  آثار آن است که در حال احرام، رجوع کردن مرد محرم به زن مطلقهاین

 حکمى بودن ۀ حقیقى بودن و کسانى که به زوجۀ فقها اعم از کسانى که به زوجۀچه هم
 علت جواز ،گروه اولنظر ند، اما بنابر ا  این امر قایلبه) 318: 1410عاملی،  (مطلقه نظر دارند

 حرمت ۀ چرا که رجوع، تزویج جدید نیست تا ادل،رام بسیار روشن استرجوع در حال اح
در نتیجه دیگر الزم نیست جواز رجوع مستند به تعبد . تزویج در حال احرام آن را شامل شود

  . حکمى بودن، ظاهراً مفرى از آن نیستۀ امرى که بنابر زوج؛شرعى شود
  
  
 

                                                 
 زوجیت از بین رفته صحیح نیست این است که مطابق نظر ة علت اینکه این تعبیر صحیح است و تعبیر ایجاد دوبار**
شود   بلکه آنچه ایجاد می،شود یدوم دوباره ایجاد نم طالق معدوم شده است و معي حکمى، زوجیت به محض انشاۀزوج

ملکیت سابق نیست بلکه ملکیتى که شود   مثل ملکیتى که بعد از فسخ براى متعاقدین ایجاد می؛زوجیت جدید است
 .403 ـ 402 :همان .ك. ر.جدید است

 که اگر مردى با زنى زنا کند، دیگر یکى از مسلمات فقه این است. کنیم   در اینجا به یکى دیگر از این آثار اشاره می*
 ازدواج در اگر زنا پس از ازدواج باشد، اثرى حال. شود تواند با مادر یا دختر او ازدواج کند و زنا باعث حرمت ابدى می نمى

ل  یعنى اگر مردى با زنى ازدواج کند و به وى دخول کند و سپس با مادر یا دختر آن زن زنا کند، ازدواج او،سابق ندارد
یا دختر آن زن زنا حال اگر مردى با زنى ازدواج کند و سپس با مادر . کند یکما کان برقرار است و حرمت نشر پیدا نم

رجوع پس از زناست، زنا باعث تواند در مدت عده رجوع کند؟ آیا چون زمان  کند و سپس زنش را طالق رجعى دهد، آیا می
 رجعیاً ثم رجع الزوج فى اثناء جۀاذا کان الزنا الحقاً فطلقت الزو«: یسدنو حرمت ابدى شده است یا خیر؟ صاحب عروه می

 .» االولىجیۀ الزوة، الن الرجوع اعادمۀسابقاً حتى ینشر الحر] زنا[العده، لم یعد 
کالم صاحب عروه بر مبنایى که ما اختیار کردیم که مطابق آن « :نویسند مرحوم آیت اهللا خویى در شرح این عبارت می

 حقیقى است، تمام است، زیرا این ۀشود و زن در مدت عده زوج  عده حاصل میي طالق و انقضاۀى تنها به وسیلجدای
 اما .]چرا که زنا پس از ازدواج رخ داده است[شود    حرمت ابدى شامل آن نمىۀزوجیت استمرار زوجیت سابق است و ادل

شود تمام نیست، زیرا زوجیتى که پدید  الق حاصل می طيکالم صاحب عروه بر مبناى مشهور که بینونت به محض انشا
و در نتیجه زوجیت پس از زنا بوده است و زنا در این صورت موجب حرمت [، زوجیت جدیدى است ]رجوع[آمده است 

 .403 ـ 402 :همان .ك.ر . »]شود ابدى می
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 ؛ حکم یا حق؟ ماهیت رجوع_3 _ب 
است یا » حکم«که آیا جواز رجوع در مدت عده، وجود دارد وقدانان بحثى میان فقها و حق

 باشد، قابل »حکم« این بحث این است که اگر جواز رجوع، هاي یکی از ثمره .**»حق«
باشد، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و یا » حق«اسقاط و نقل و انتقال نیست ولى اگر 

حال آنچه به . نقل و انتقال باشدو یرقابل اسقاط نقل و انتقال باشد و ممکن است از حقوق غ
شود این است که برخى فقها حکم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنى بر  بحث ما مربوط می

 :اند از آثار آن بحث دانسته  رجعیه وۀ حکمى بودن مطلقۀ حقیقى یا زوجۀزوج
در   زوجیت است وۀلق عيقدرت شوهر بر رجوع از آثار بقا...  حقیقى باشد ۀمطلقه اگر زوج

 از احکام سلطنت شوهر بر زن ]عدم رجوع[ و هم تسریح ]رجوع[این صورت هم امساك 
است و در این صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود جایز بوده و در 

  زوجیتۀ طالق از علقۀوسیله  اما اگر بگوییم مطلقه ب.رود  احکام به شمار میةنتیجه از زمر
شود، در این صورت رجوع   گرچه تعبداً برخى احکام زوجه بر او بار می،خارج گشته است

  ).22 ـ 21: بحرالعلوم، همان (مانند خیار در عقود الزمه خواهد بود نه حکم

  مطابق قاعده یا تعبد؛ رجعیهۀحقوق و تکالیف زوجه بر مطلقترتب  _4 _ب 
 صرف؟

 رجعیه در مدت عده مترتب شده ۀر زوجه بر مطلق آثا،هم در روایات و هم در متون فقهى
انگیز  ها براى رجعیه در بادى امر کمى اعجاب این آثار متعدد و متنوع است و وجود آن. است
 رجعیه قایل باشیم، وجود این ۀ حقیقى بودن مطلقۀحال در صورتى که به زوج. نماید می

 حقیقى است و هر حق ۀجعیه زوج رۀ چرا که مطلق،حقوق و تکالیف مطابق قاعده خواهد بود
 حکمى ۀ اما در صورتى که به زوج. رجعیه نیز داراستۀو تکلیفى زوجه داشته باشد، مطلق

که بگوییم تعبد  بودن وى قایل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف هیچ توجیهى ندارد جز آن
نتیجه وجود در .  رجعیه زوجه نیست تا این آثار را داشته باشدۀصرف است، چرا که مطلق

 .آثار زوجیت تنها به تعبد شرعى مستند خواهد شد

                                                 
  ؛ 164 :1417؛ سیستانى، 225 ـ 222 :1398؛ سبحانى، 22 ـ 19 :همان براى این بحث بنگرید به بحر العلوم، **

 .254 ـ 253 :1376 و صفایی، ؛ امامى443: 1371؛ کاتوزیان، 208 ـ 206 :1414، یعقوبى اصفهانى
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 :داشته باشیماي  از این حقوق و تکالیف اشارهاي  بهتر است به پاره
تا،  حلی، بی (برند د از یکدیگر ارث مین رجعیه یا شوهرش در مدت عده فوت کۀاگر مطلقـ 
635.( 
 .)314: موسوي خمینی، همان ( رجعیه حق نفقه داردۀمطلقـ 
تواند دیگرى را غسل   رجعیه یا شوهرش فوت نماید، هر یک میۀاگر در مدت عده، مطلقـ 

 ).126 ـ 124: غروي، همان (میت دهد
 .)346: موسوي خمینی، همان (باشد  شوهرش میة رجعیه بر عهدۀ مطلقةزکات فطرـ 

 ).همان (باشد  شوهرش میة رجعیه بر عهدۀکفن مطلقـ هزینۀ 
 ولو این که شوهر ،شود  رجعیه، رجوع محسوب میۀدت عده با مطلقجماع شوهر در مـ 

 ).161: ؛ سیستانی، همان126: غروي، همان (قصد رجوع نداشته باشد
طوسی،  ( جایز نیست، چه به صراحت و چه به اشاره، رجعیهۀخواستگارى کردن از مطلقـ 

1351 :217(. 
ها محصنه محسوب   شوند، زناى آن رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زناۀاگر مطلقـ 
 طالق رجعى زن و مرد را از ،به عبارت دیگر. شوند شود و با اجتماع باقى شرایط رجم می می

 .)187: 1374رحمتی،  (کند احصان خارج نمی
 .)635: تا حلی، بی ( رجعیه صحیح استۀ مطلقيظهار و ایالـ 
 هر او را به عقد خویش درآوردتواند خوا مادامی که رجعیه در عده است، شوهرش نمیـ 

 .)482: 20، 1416عاملی، (
 تواند زن پنجمى را به عقد خویش درآورد مادامی که رجعیه در عده است، شوهرش نمیـ 

 .)346: موسوي خمینی، همان(
تواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کند مگر این که رجعیه  و نیز نمیـ 

 .)373: مانخویی، ه (اجازه دهد
 .)286: همان (شود  رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدى میۀزناى با مطلقـ 
 اما اگر طالق باین ، وفات نگه داردة طالق رجعى، شوهر بمیرد، زن باید عدةاگر در عدـ 

 .)219: 22عاملی، همان،  (کند  طالق اکتفا میةباشد، زن به همان عد
 اما براى حج واجب به اذن ، به اذن شوهر دارد رجعیه براى حج مستحبى نیازۀمطلقـ 

  .)158: 11همان،  (شوهر نیازى ندارد
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: 22همان،  (تواند براى شوهرش زینت کند و آن را نشان شوهر دهد  رجعیه میۀمطلقـ 
 *.شود و با آن رجوع محقق نمیتواند به آن نگاه کند   و شوهر هم می)217

یقی بدانیم، ترتب این آثار بر او طبق قاعده بدیهی است اگر مطلقۀ رجعیه را زوجۀ حق
ولی اگر او را زوجۀ حقیقی ندانیم و با انشاي صیغۀ طالق به قطع علقۀ زوجیت . خواهد بود

  .باشد معتقد باشیم، ترتب این آثار صرفاً به تعبد شرعی مستند می
رف  رجعیه را طبق قاعده بدانیم یا تعبد صۀاین که ما آثار زوجیت مترتب بر مطلق

یکى از این . نتایج عملى هم دارد  بلکه نتیجه یا،شود ، تنها در مقام نظر مطرح نمیبشماریم
 .آوریم ذیل میدر نتایج را 

که اگر زنى در حال اعتکاف باشد و شوهرش او را طالق دهد، اند  فقها بحثى را مطرح کرده
 اما اگر طالق .دامه دهدتواند و در مواردى باید به اعتکاف خود ا اگر طالق باین باشد، می

ى مطلقه بودن، وجوب رجوع زن به خانه براى ارجعى باشد، در این صورت از یک سو مقتض
. فه بودن، عدم خروج زن از مسجد استکى معتانگه داشتن عده است و از سوى دیگر مقتض

 یک از این دو حکم بر دیگرى ترجیح دارد؟ حال کدام
 :له سه صورت داردامس) 440 ـ 438: وجردي، همانبر(د نیگو مرحوم آیت اهللا خویى می

 اعتکاف ندهد یا اعتکاف واجب ۀاعتکاف استحبابى باشد و شوهر اجازه به ادام: صورت اول
 مثل این که طالق در دو روز اول اعتکاف صورت گیرد و شوهر ، اما واجب موسع باشد،باشد
بدون هیچ گونه م وجود ندارد و در این صورت تزاحمى میان احکا. ندهدرا  ادامه آن ةاجاز

 .زن باید براى عده نگه داشتن به خانه رجوع کنداشکالی 
 در این صورت زن باید ،با اذن شوهر باشدئاً در مسجد اگر اعتکاف حدوثاً و بقا: صورت دوم
 زیرا این که در روایات از ،بماند ولو این که اعتکاف، استحبابى باشددر مسجد براى اعتکاف 

 . از خانه نهى شده است، مربوط به مواردى است که شوهر اذن ندهدخروج زن

                                                 
 وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن جۀ حقیقۀ معتبرةو تدل علیه مضافاً الی کونها زو«: گویند مرحوم آیت اهللا خویی می *

 فهی و غیرها من النصوص "بیتها و تظهر له زینتها لعل اهللا یحدث بعد ذلک امراتعتّد فی ": المطلقۀفی ) ع(ابی عبداهللا 
 مالزم لجواز النظر الیها و الیتحقق بذلک الرجوع النّه امر ینۀ الزةتدل علی جواز النظر الیها، لما عرفت من ان جواز اراء

 .77 ـ 76: 1تا،  خویی، بی» قصدي، فالیتحقق بمجرد النظر من دون قصد



  

 

 مثل ،که محل بحث است این است که از یک سو اعتکاف واجب معین باشد: صورت سوم
 ۀ اداماجازةاین که طالق در روز سوم اعتکاف رخ داده شده باشد و از سوى دیگر شوهر 

 .ندهدرا اعتکاف 
 از یک سو وجوب بازگشت به :توجه مطلقه شده استدر اینجا دو حکم غیرقابل جمع م

ال این ؤحال س. خانه براى عده نگه داشتن و از سوى دیگر وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف
 .یک از این دو حکم بر دیگرى مقدم است است که کدام

یک   چون مقام، مقام تزاحم دو حکم است و معلوم نیست کدام:صاحب عروه گفته است
رى نسبت به دیگرى دارند، مطلقه مخیر است به هر یک از این دو حکم عمل اهمیت بیشت

 .نماید
 این سخن صاحب عروه مبتنى بر آن است که عده نگه :گوید مرحوم آیت اهللا خویى می

 یعنى چون ، اما اگر از آثار زوجیت باشد.داشتن و خارج نشدن از منزل از احکام عده باشد
نباید از منزل بدون اذن شوهر خارج شود، در این صورت  حقیقى است ۀ رجعیه زوجۀمطلق
 زیرا شوهر حق ندارد زن را از ؛گردد  اعتکاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج میۀادام

 ]چون حج واجب هم[تواند او را از سایر واجبات   همان طور که نمی،اعتکاف واجب منع کند
 .باز بدارد

باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از آثار زوجیت  حقیقى ۀبنابراین اگر رجعیه زوج
 بلکه تنها یک حکم وجود دارد و آن وجوب ،دهد بوده و دیگر تزاحمى میان دو حکم رخ نمی

 ولى اگر رجعیه در حکم زوجه باشد، آن گاه تزاحم .بقا در مسجد براى اعتکاف واجب است
 واعد باب تزاحم مراجعه کردگیرد و در این صورت باید به ق میان دو حکم صورت می

 ).441 ـ 439: بروجردي، همان(
 رجعیه در عمل هم ۀبنابراین مطابق قاعده بودن یا تعبدى بودن آثار زوجیت براى مطلق

 .* اثر خواهد بودأمنش

                                                 
 علما از قرآن و اخبار چنین برداشت :نویسد او می.  به نوعى متذکر این تفاوت شده است ه در ملحقات عروهحب عرو صا*

 شوهر، یک حکم تعبدى است والزم است در مکانى که ۀاند که حرمت اخراج رجعیه و حرمت خروج وى از خان کرده
علما . قال وى به مکان دیگر بدون مجوز شرعى جایز نیست اى که نقل و انت  به گونه،طالق داده شده عده نگه داشته شود

اند اگر طالق در مکان   گفته مثالً.اند اند و کالم را در این باره طوالنى کرده بر این حکم فروع زیادى را مترتب کرده
 تا بتوان  بر شوهر واجب است که مکان را از مالکش طلب کند،اى باشد که مدت آن تمام شده است استعارى یا اجاره
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 ؛ از بین بردن مقتضی بینونت یا ایجاد و اعادة زوجیت؟ تاثیر رجوع_5 _ب 
 چنان که اگر به .کند دو نظر مورد بحث فرق مینقش و عملکرد رجوع بر اساس هر یک از 

برد و  زوجیت حقیقى قایل باشیم، نقش رجوع آن است که تاثیر مقتضى بینونت را از بین می
چه   گر، جدایى را داراستي طالق اقتضاۀ صیغيکند، چرا که انشا جلوى آن مانعى ایجاد می

 اما بنابر نظر .ه این مقتضى استرجوع، ایجاد مانع بر سر را. هنوز جدایى حاصل نشده است
 ة دوبارةنقش رجوع، اعاد.  طالق، جدایى حاصل شده استۀ صیغي حکمى، با انشایتزوج

تر ایجاد زوجیت جدید  تر اشاره کردیم به تعبیر صحیح زوجیت سابق و یا همان طور که پیش
و «: اند در تعریف رجوع چنین نوشتهکه به زوجیت حکمی عقیده دارند مرحوم امام . است

 یعنى ،)347: موسوي خمینی، همان (» فى زمان عدتها الى نکاحها السابقۀهى رد المطلق
 .»قبلی اوسترجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نکاح «

، معناى ه حقیقى بودن رجعیۀشاید بتوان تفاوت فوق را چنین بیان کرد که بنابر زوج
 حکمى بودن، معناى رجوع، ۀ اما بنابر زوج، است»ۀرجوع عن الطالق و البینون«رجوع، 

که به زوجیت اهللا خویى  به همین علت است که مرحوم آیت. باشد  می»رجوع الى الزوجیۀ«
  :گویند  رجوع میةبار درحقیقی معتقدند 

لم یکن معنى الرجوع ارجاع الزوجیۀ بعد زوالها کما هو کذلک فى مثل الفسخ بل هو رجوع 
ه و االّ فالزوجیۀ بنفسها باقیۀ حقیقۀ و لیست بزایلۀ لتحتاج الى أا انش و ابطال لمأعما انش
  ).378: ؛ نیز غروي، همان441: بروجردي، همان (االرجاع

                                                 
 همچنین اگر شوهر چنین مسکنى را بفروشد، ؛ قدرت پیدا کرد]عده نگه داشتن در مکان طالق[حتى االمکان بر واجب 

سر آمدن مدت ه  مشترى میان فسخ عقد و صبر کردن تا ب، مطلقه استةاگر به مشترى نگوید که این مکان محل عد
 مطلقه به اقراء ة عده در خانه بماند، اگر عدي که مطلقه تا انقضا بر مشترى شرط کند]بایع[ اگر شوهر ؛عده مخیر است

 ، اگر حاکم، حکم حجر شوهر را صادر کند؛ باشد بیع صحیح استرباشد بیع به علت جهالت باطل است و اگر عده به اشه
ان به بى فایده صاحب عروه پس از بیان این فروعات و اذع. . ..ا مقدم است ومحق مطلقه در عده نگه داشتن بر حق غر

 طالق اجنبى ۀوسیله بیان این مطلب است که مطلقه ب و اخبار براى هآی نهى از اخراج و خروج در: نویسد بودن آنها می
 ، همان طور که زوجه حق نفقه دارد؛نشده است و براى رفع این توهم و بیان این مطلب است که حال مطلقه، حال زوجه است

طباطبایى، : ك. ر.او را از یک مکان به مکان دیگر منتقل نماید تواند میو ین شوهر اختیار دارد بنابرا. طور  مطلقه هم همین
 .328 :ی، هماننیز یعقوبى اصفهان. 118 ـ 117 :تا بی



  

 

 در مقابل ).161: سیستانی، همان (اند بیان کردهنیز  دیگر يچنین تعبیرى را برخى فقها
یعقوبی  (» نکاحه السابقراد من الرجعۀ فى المقام رجوع الزوج الىلما«: اند برخى گفته

  ).206: اصفهانی، همان

 ؛ جواز یا حرمت؟ انجام اعمال زناشویى و مانند آن از سوى مطلقه_6 _ب 
تواند در مدت عده، به  فقهى و حقوقى صحبت از آن است که شوهر میهاي    نوشتهۀدر هم

 حال  ....ببوسد و آمیز افکند یا او را   و با او وطى کند یا به وى نظر شهوتنمایدزن رجوع 
تواند این نوع اعمال را انجام دهد ولو   رجعیه ـ میۀال این است که آیا زن ـ یعنى مطلقؤس

 .این که شوهر هنوز رجوع نکرده است
تواند چنین اعمالى را   حقیقى است، وى میۀ رجعیه زوجۀبدیهى است اگر بگوییم مطلق

براى شوهرش عطر استعمال کند، اند  دادههمان طور که در روایات به او اجازه * مرتکب شود
  طالق،  اما اگر بگوییم که با .لعل اهللا یحدث بعد ذلک امراًتا سرمه بکشد و زینت کند 

 تواند چنین کارهایى را انجام دهد  زوجیت خارج شده است، وى نمیۀمطلقه از علق
  ).211: 6اشتهاردي، همان، (

 ه به قصد رجوعقتمتع از مطلاشتراط و عدم اشتراط  _7 _ب 
دو نظر مورد بحث این است که بنابر نظر زوجیت حقیقى، شوهر هاي  یکى دیگر از تفاوت

 ۀ رجعیه استمتاع ببرد و نیازى به قصد رجوع نیست، چرا که رجعیه، زوجۀتواند از مطلق می
مندى مرد از او منوط به آن است که او ابتدا   حکمى، بهرهۀ اما بنابر نظر زوج.حقیقى است

 چرا که ،قصد رجوع کند و مادامی که قصد رجوع نکرده باشد حق بهره مندى از زن را ندارد
اعمال  آمیز به وى افکند، وى را ببوسد و یا سایر  او نیست تا بتواند نگاه شهوتۀمطلقه، زوج

چنین اعمالى را بدون قصد رجوع انجام دهد، مجرم و قابل مجازات شوهر  اگر .*را انجام دهد
 .است

                                                 
؟ نعم یجوز ة فى ایام العدجۀ حقیقۀوز او تلمسه على فرض انها ة ان تنظر الى زوجها بشهوللمطلقۀ الرجعیۀهل یجوز  «*

 ).547: 1416تبریزي،  (»اهللا العالملها ذلک و
 چه شوهر قصد ،شود  رجعیه در هر صورت رجوع محسوب میۀمطلق  البته وطى و جماع استثنا شده است و جماع با*

 و 78 :1، همان خویى، : به.ك.براى این بحث ر. مستند این مطلب روایات است.  نداشته باشد و چهرجوع داشته باشد 
  

114  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  



 
  

 

جۀ
 زو

ی یا
قیق

ۀ ح
زوج

ه؛ 
جعی

ۀ ر
طلق

م
... 

ی؟
کم

ح
  

115  
 

الى مبنى بر این ؤ در پاسخ به سند،ا یت اهللا تبریزى که از قایلین به زوجیت حقیقى رجعیهآ
نگاه  تواند در همین روزها به او  طالق رجعى است میةکه آیا مردى که همسرش در عد

 :اند ، نوشتهنداشته باشد گر چه میل بازگشت هم ،شهوت آلود کند
ى است و نظر با التذاذ مانعى ندارد ولو قصد  زن تمام نشده، زوجیت باقةمادامیى که عد

  ).375: 1378تبریزي،  (واهللا العالم. رجوع نداشته باشد، طالق رجعى باقى است

  قاعدهمستندات) ج
شان   ند، براى مدعايا  رجعیه قایلۀ حکمى بودن مطلقۀتر گفتیم کسانى که به زوج پیش
. اند ى بودن را اثبات کند دلیلى نیاورده حکمۀحقیقى بودن را نفى و زوجۀ که زوجاي  به گونه

اي  ها اشاره ذیل به آندر البته شاید بتوان دلیل یا دالیلى را براى ایشان اقامه کرد که 
 حقیقى بودن براى اثبات مدعایشان به ادله و ۀبه عکس برخى قایلین به زوج. خواهیم کرد

.  بررسى این ادله خواهد بود مباحث در این قسمت،ةعمد. اند مستندات خاصى استناد کرده
 حکمى بودن وى ۀ رجعیه را اثبات ننماید، الاقل زوجۀ حقیقى بودن مطلقۀاین ادله اگر زوج

  .را اثبات خواهد کرد

  رجعیهۀ حکمى بودن مطلقۀ زوجۀادل _1 _ج 
  تأثیر طالق از زمان وقوع انشا_1 _ 1 _ج 

. شود میان زن و شوهر حاصل می طالق انشا شد، بینونت و جدایى ۀبه محض این که صیغ
نهایت چون شارع مقدس برخى یا تمام آثار زوجیت را براى رجعیه ثابت دانسته است، 

 . حقیقى باشدۀدانیم و نه این که زوج رجعیه را در حکم زوجه می
به همانند بسیاري از عقود و ایقاعات  طالق ۀاستدالل فوق بر این پایه استوار است که صیغ

  . زوجیت است خواهد داشتۀثیر خود را که همان زوال علقأمحض انشا ت

  شهرت فتوائیه_2 _ 1 _ج 
در روایات اي  چنین جمله. »ۀالمطلقۀ الرجعیۀ بحکم الزوج«اند   امامیه گفتهيمشهور فقها

رفته  فقها و کتب فقهى زیاد به کار ۀاما در السن، )125 ـ 124: غروي، همان(وارد نشده 
                                                 

حتى آیت اهللا خویى معتقد است اگر مرد با وطى زن، قصد عدم رجوع بلکه قصد زنا  . 244 :ب، 1421فاضل لنکرانى، 
 .208 :1396؛ خویى، 336 :4 و 508: 7، 1403 توحیدى، : به.ك.ر. شود  داشته باشد، رجوع حاصل می
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 حقیقى براى ۀاحکام زوجاي   گاه به عموم تنزیل آن براى اثبات پارهکهاي  به گونهاست؛ 
 .*رجعیه استناد شده و گاهى عموم تنزیل منصرف از حکمى دانسته شده است

ى طبق یى مواجه هستیم و شهرت فتوایتوان گفت در اینجا با شهرت فتوا می بنابراین
  .استبعضى مبانى حجت 

  زوجه حقیقى بودنۀ ادل_2 _ج 
 عده، بینونت و يها در صورت انقضا  دلیل این نظر، روایات متعدد است که مطابق آنعمده

 .توان استناد کرد گر چه به برخى آیات قرآن نیز می، شود جدایى حاصل می

 قرآن _1 _ 2 _ج 
    استدالل شده است)228: بقره (» احقّ بردهنّوبعولتهنّ«از قرآن کریم به آیه شریفه 

 فوق چنین است که مرجع ضمیر ۀ کیفیت استدالل به آی).500ـ  499: 1420طوسی، (
شوهران مطلقات رجعیه به «مطلقات رجعیه است و معناى آیه چنین است که » هنّ«

نامیده است و از » بعل« رجعیه را ۀ خداوند متعال همسر مطلق.»برگرداندن ایشان سزاوارترند
 است، پس أمبده ت در متبلس بعلم اصول منقح شده است که مشتق حقیق جا که در آن

مراد از بعل یعنى کسى که بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعیه زوجه خواهد 
 . زوجیت از میان نرفته استۀشود که علق بود و نتیجه آن می
داللت بر انقطاع زوجیت » بردهن «ة فوق چنین ایراد شده است که واژۀبر استدالل به آی

 ، زوجیت برقرار باشدۀعلق  زیرا اگر،)223: ؛ سبحانی، همان22 ـ 21: ، همانبحرالعلوم (دارد
 ۀ علقيدر بقا» بعولتهن «ة گر چه ظهور واژ،به عبارت دیگر. معنا ندارد» ردهن«دیگر 

در انقطاع زوجیت است و چون هیچ یک از این دو » ردهن «ة اما ظهور واژ،زوجیت است

                                                 
عدم الفرق .. . ثم مقتضى اطالق النص«: نویسد  شیخ انصارى در مورد غسل میت دادن همسر توسط شوهرش می مثالً*

نعم یمکن ان .. .  على ما فى بعض االخبار جۀ النها زوۀجعی الرة فى العدلمطلقۀ بل المنقطعۀ و ائمۀ بین الداجۀفى الزو
 ة، سنگى بدون شمارةکتاب الطهارانصارى، : ك.ر»  الیشمل مثل هذا الحکمجۀ الزولۀ منزۀجعییقال ان عموم تنزیل الر

 زوجه این ۀمدانى هم پس از بیان اینکه ممکن است گفته شود عموم تنزیل رجعیه منزلمرحوم حاج آقا رضا ه. صفحه
 آیت اهللا مکارم شیرازى هم در این مورد .338 :1421همدانى، » و فیه نظر«: نویسد شود، می یحکم را شامل نم

الحوط ترك تغسیل ارجوع، ف و امکان الة التنزیل الى حال الحیالۀالیخلو من اشکال الحتمال انصراف اد«: اند نوشته
 .114 :1412مکارم شیرازى، »  کذلکلمطلقۀا
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 حقیقى بودن رجعیه استدالل ۀ فوق براى زوجۀتوان به آی ظهور بر دیگرى ترجیح ندارد، نمی
 .کرد

 زوجیت ۀ علقيدر بقا» بعولتهن «ةظهور واژ رسد اشکال فوق صحیح نیست و به نظر می
کسانى که معتقد : گوییم میه  نکتتوضیح ایندر . در انقطاع آن باشد» ردهن «ةتر از واژ قوي

کنند که باالخره فرقى میان   را انکار نمی حقیقى بودن رجعیه هستند، این مطلبۀبه زوج
 یعنى ؛ زوجیت رجعیه در معرضِ زوال استۀ چرا که علق،غیر مطلقه هستۀ رجعیه و زوج

 یعنى  ـاگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نکند، سببى که پیش از این انشا شده است
ر بخواهد این سبب را اگر شوه. کند گذارد و بینونت را ایجاد می اثر خود را میـ  طالق ۀصیغ

حال از این مطلب گاه به  .از بین ببرد و جلوى تاثیر آن را بگیرد، باید به رجعیه رجوع کند
 .تعبیر شده است» ردهن«شود و گاه به  تعبیر می» رجوع«و » رجعۀ«

 و 204: 22عاملی، همان،  (تعبیر شده است» رجعت«به » رد«روایات از اي  این که در پاره
ند ا بدیهى است هم کسانى که به زوجیت حکمى قایل. تواند مؤید همین معنا باشد می، )206

گر چه هر یک معناى اند،  و هم کسانى که به زوجیت حقیقى عقیده دارند، رجوع را پذیرفته
  .نماید بنابر این دلیل اول تمام می. تر گذشت که پیشاند  خاصى براى آن بیان کرده

  روایات _2 _ 2_ج 
مفاد .  رجعیه، روایات استۀ حقیقى بودن مطلقۀترین دلیل قایلین به زوج  مهمگفتیم که

 :ها را به چند گروه تقسیم نمود توان آن  و میاستروایات در این زمینه مختلف 
 .اند  عده معلق کردهيروایاتى که حصول بینونت را بر انقضا. گروه اول

 شرطیه بیان شده است که اگر ۀیتوضیح این که در روایات متعدد و معتبر به صورت قض
مفهوم این روایات این  .شود ، مطلقه از شوهرش جدا می]و شوهر رجوع نکند[عده تمام شود 

 .* عده، بینونت حاصل نگشته و به تعبیر دیگر زوجیت باقى استياست که قبل از انقضا
  :کند نقل می) ع(امام باقر مثالً در روایتى محمد بن مسلم از

                                                 
لما ورود فى «: گوید  آنها میه مرحوم آیت اهللا خویى عمدتاً به این گروه روایات استناد کرده است ودر تبیین استدالل ب*

مقتضى مفهوم الشرط   وةانقضاء العد على نۀ اذا انقضت عدتها فقد بانت، حیث علقت البینوة من انّ المراةالروایات المعتبر
» ةالعد قبل انقضاء قیۀ باجیۀعلى ان الزو یۀ، فیدل مفهوم الرواجیۀ فى قبال الزونۀ، و البینوة قبل انقضاء العدنۀعدم البینو

 .378 و 125 :همانغروى، 
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 غیر جماع بشهادة شاهدین ـ ثم یدعها منیطلّقها تطلیقۀ ـ یعنى على طهر طالق السنّه 
  ).104: 22عاملی، همان،  (...ها فقد بانت منه ؤا، فاذا مضت اقراؤهحتّى تمضى اقرا

   » فقد بانت منهءروق ۀى ثالثضاذا م«: کند نقل می) ع(نیز ابو بصیر از امام صادق
فإن طلقها واحدة ثم ترکها حتى یخلو اجلها «: ل شدهنق) ع( و نیز از امام صادق)200: همان(

: همان (»اذا انقضت ثالثۀ اشهر من یوم طلقها فقد بانت منه« و )200: همان (»فقد بانت منه
200.( 

دلیل   طالق باین وارد شده است، بیشتر به فهمةبار  این روایات با روایاتى که درۀمقایس
 طالق منوط شده ۀ صیغي انشاه حصول جدایى بگروه اخیر،در  چرا که ،کند فوق کمک می

طبعاً باید تفاوتى میان طالق باین و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود که در طالق . است
 اما در رجعى جدایى از زمان ،شود  طالق جدایى حاصل میۀ صیغيباین به محض انشا

 .شود  عده محقق میيانقضا
 :کنیم به برخى از این روایات اشاره می

 ...اذا طلق الرجل امراته طالق الیملک فیه الرجعۀ فقد بانت منه ساعۀ طلّقها و ملک نفسها 
اذا طلّق الرجل امراته قبل ان یدخل بها تطلیقۀ واحدة فقد بانت منه و تزوج ؛ )216: همان(

 ).177 و 176: همان (من ساعتها ان شاءت
 .کنند شوهرش داللت میمیان رجعیه و » عصمت «ي روایاتى که بر بقا.گروه دوم

اولى   و باین چنین تفاوت گذاشته شده است که دریه رجعۀدر برخى روایات میان مطلق
میان زن و » عصمت« برخالف طالق باین که ،باقى است» عصمت«میان مطلقه و شوهرش 

 ۀ رجعیه، زوجۀکند که مطلق این تفصیل بر این نکته داللت می. شوهر از میان رفته است
 ).453: 1997قمی،  (ستحقیقى ا

سالته عن رجل اختلعت منه : قال) علیه السالم(ى عن ابى عبداهللا دعن ابى بصیر المرا
نعم، قد برئت : ۀ؟ قالعامراته، ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضى عدة المختل

 ).270: 22عاملی، همان،  (عصمتها منه ولیس له علیها رجعۀ
ش از او طالق خلع گرفته است، ا  که زنمردي: پرسیدم) ع(م صادق گوید از اما ابو بصیر می

بله، : فرمودند)ع( او، از خواهرش خواستگارى کند؟ حضرت ة عديتواند پیش از انقضا آیا می
  . زوجیت او و شوهرش از میان رفته است و مرد بر زن حق رجوع نداردۀچرا که علق

 : آمده استچنین) ع(همچنین در روایت دیگري از امام صادق
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 او اختلعت، او بانت، ]امراته[فى رجل طلق امراة ) علیه السالم(عن الحلبى عن ابى عبداهللا 
اذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعۀ، فله ان یخطب : فقال: اله ان یتزوج باختها؟ قال

 ).270: همان (اختها
ق داده یا زن طالق خلع  مردى که زنى را طالةبار در) ع( از امام صادق :گوید حلبى می

اگر : فرمودند  حضرت،تواند با خواهرش ازدواج کند ال کردم که آیا میؤگرفته یا جدا شده س
تواند از خواهرش  زوجیت از بین رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد می

 .خواستگارى کند
 در این روایات میان طالق  آن است که، استدالل به این دو روایت و روایات مشابهةنحو

 به این صورت که در طالق رجعى میان مطلقه و ؛رجعى و باین فرق گذاشته شده است
. میان این دو از بین رفته است» عصمت« اما در طالق باین ،باقى است» عصمت«شوهرش، 

یسمى النکاح  «:اند علماى لغت گفته. است» زوجیت«و » نکاح«همان » عصمت«مراد از 
 ).193: 1367طریحی، (» النها لغۀ المنع و المراة بالنکاح ممنوعۀ من غیر زوجهاعصمۀ 

 دلیل مسیرید این بحث و در ؤخلف را م یچنین شاید بتوان مفهوم روایت سعد بن اب هم
  :فرماید در وصف طالق باین می) ع(در این روایت، امام موسى بن جعفر . فوق ارزیابى کرد

  ...قاً الیملک فیه الرجعۀ فقد بانت منه ساعۀ طلّقها اذا طلق الرجل امراته طال
اگر مرد زنش را طالقى دهد که در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه که او را 

  ).216: 22عاملی، همان،  (شود دهد جدا می طالق می
 طالق میان زن و شوهر در طالق باین و مفهوم ۀمنطوق این روایت حصول بینونت از لحظ

در طالق غیر باین ـ طالق رجعی ـ  طالق میان زن و شوهر ۀدم حصول بینونت از لحظآن ع
 طالق، از شوهرش ي رجعیه به محض وقوع و انشاۀاست و این به معناى آن است که مطلق

 . زوجیت باقى استۀجدا نشده و کماکان بر علق
 .اند  روایاتى که به زوجه بودن رجعیه تصریح کرده.گروه سوم
اطالق شده است و از آنجا که مشتق ظهور در » تهأامر«روایات بر رجعیه عنوان در برخى 

شود و این به معناى  ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراین رجعیه در زمان عده، همسر محسوب می
 : طالق از بین نرفته استۀ صیغي زوجیت با انشاۀآن است که علق
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یطلّقها واحدة : فقال. عن طالق الحبلى) معلیه السال(سالت اباجعفر : عن یزید الکناسى قال
: 22عاملی، همان، (... تهأنعم و هى امر: فله ان یراجعها؟ قال: للعدة بالشهور و الشهود، قلت

 ).149 ـ 148
اش را  کند که آیا مردى که زن حامله ال میؤس) ع(در این روایت یزید کناسى از امام باقر 

 .ست اوبله، چرا که رجعیه، همسر: فرماید حضرت می ،تواند رجوع کند طالق داده است می
 :است) ع(شبیه همین روایت، روایت برید بن معاویه از امام باقر 

اذا هو طلقها :  قالۀته ثم طلقها تطلیقأعن رجل ظاهر من امر) علیه السالم(لت ابا جعفر أس
ته أنعم هى امر:  قالفله ان یراجعها؟:  فقد بطل الظهار و هدم الطالق الظهار فقلت لهۀتطلیق

 ).529: 1404صدوق، (... فان راجعها وجب علیه ما یجب على المظاهر من قبل ان یتماسا
 شوهر و بر جواز زینت کردن ۀ روایاتى که بر عده نگه داشتن رجعیه در خان.گروه چهارم

 .دنکن رجعیه براى شوهرش داللت می
 شوهرش عده ۀرجعیه در خانها  س آنبر اساکه اند  استدالل کردهبرخى فقها به روایاتى 

 و در یک کالم زند میکند و عطر  کند و خضاب می دارد و خود را براى او آرایش می نگه می
 این فقها). 218 ـ 217: 22عاملی، همان، (کند تا شاید شوهرش به او رجوع کند  زینت می

  زوجیت باقى است رجعى است،ةکند مادامی که زن در عد این روایات داللت میاند  گفته
 البته ایشان به همین مقدار اکتفا کرده .*)453 ـ 452: ؛ قمی، همان114: تا طباطبایی، بی(

 اما شاید بتوان در تبیین .کند شان داللت می که چگونه این روایات بر مدعاياند  و نگفته
انجام  حقیقى است، در این صورت جواز ۀدلیل ایشان چنین گفت که اگر بگوییم رجعیه زوج

 چرا که ،چنین اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود
اعمالی چنین جواز  اما اگر بگوییم زوجیت از بین رفته است، .مقتضاى زوجیت چنین است

 از بهتربدیهى است حمل کالم شارع بر طبق قواعد . خالف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود
 .کنیمبرخالف قواعد و به صرف تعبد حمل آن است که آن را 

 . روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است.گروه پنجم
توان به این نتیجه رسید  می، با جمع میان روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است

توضیح این که مستفاد از روایات این است که مجازات رجم .  حقیقى استۀکه رجعیه زوج

                                                 
 .126 ـ 125: غروي، همان: داند گفتنی است مرحوم آیت اهللا خویی این روایات را در حد مؤید می *
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 در روایات آمده است. مى داردی است و محصن یعنى کسى که همسر دا»محصن«وص مخص
 در ، از سوى دیگر).68: 28عاملی، همان،  (»من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن«

کند و در  برخى روایات وارد شده است که طالق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی
 گردد جارى می  ناایش عى مرتکب زنا شوند، حد رجم بر رجةصورتى که این دو در مدت عد

 ).76 ـ 75: همان(
 رجعیه در حین عده، همسر ۀجمع این دو گروه روایات مفید این معناست که شوهر مطلق

و این به معناى آن است که با وقوع » له فرج یغدو علیه و یروح«مى دارد و کسى است که ئدا
 . زوجیت میان زن و شوهر حاصل نگشته استۀ بینونت و انقطاع علق، طالقۀصیغ

 نقد و بررسى ادله _3 _ج 
 . حکمى بودن رجعیه ناتمام استۀ زوجۀادل: در مقام ارزیابی ادلۀ دو نظر باید گفت

 هیچ اصل و دلیلى نداریم که الزام کند هر عقد و ، زیرادلیل اول این نظریه ناتمام است
ثیر أبگذارد و مواردى را در شرع مقدس داریم که تثیر خود را أایقاعى به محض انشا باید ت

 مثل هبه و صرف و سلم و وقف که گر چه آنچه انشا ،عقد و ایقاع پس از زمانِ انشا بوده است
 اما شارع آن را مشروط به قبض و اقباض امضا کرده ،شده قصد تملیک از زمان عقد است

 ).126 ـ 125: غروي، همان (است
 : زیرا،ستدلیل دوم هم ناتمام ا

 ۀگویند رجعیه به حکم زوجه است، بر روى کلم  اشاره کردیم برخى از کسانى که می،اوالً
 .دانند  حقیقى میۀو در واقع رجعیه را زوجاند   عنایتى نداشته»حکم«

در ابتداي این نوشتار گذشت که  شهرتى که مفید است، شهرت فتوایى قدماست و ،ثانیاً
 . حقیقى استۀجقدما معتقد بودند رجعیه زو

ماند و   حقیقى بودن رجعیه، جایى براى شهرت فتوایى باقى نمیۀ زوجۀوجود ادل  با،ثالثاً
 .باید به بررسى این ادله پرداخت

  .رسد تمام به نظر میبال معارض و  ، حقیقى بودن رجعیهۀ زوجۀکه ادل نتیجه آن

 د ـ اهل سنت
ن چنین گفت که اهل سنت بر دو توا در بررسى موضوع مورد بحث در فقه اهل سنت می

 اما ؛ حقیقى استۀمعتقدند که رجعیه زوجها  ها و برخی شافعی یو حنبلها  ی حنف:اند دسته
 . حکمى بودن رجعیه معتقدندۀبه زوجها  ها و برخی شافعی یمالک
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 از فقهاى حنفى ،مرغینانى .اشاره کنیمعبارات فقهاى اهل سنت برخی بهتر است به 
 :نویسد  میۀالهدای در کتاب ،مسلک

  کند،  گفته است که حرام می) رحمه اهللا(کند، اما شافعى طالق رجعى جماع را حرام نمی
اما ما معتقدیم . زیرا زوجیت به علت وجود قاطع که همان طالق است زایل شده است

 ).409: 32، 1421مروارید، (زوجیت برقرار است 
ع در شرح ئع الصنائکاشانى در بدا. است» نوبعولتهن احقّ برده «ۀ شریفۀمستند ایشان آی

 :نویسد استناد به این آیه می
 شوهر را ،خداوند تعالى بعد از طالق. مطلقات است» هنّ«بعل یعنى شوهر و مرجع ضمیر 

 بنابراین بعد از . زوجیت وجود داشته باشدباشد مگر این که  زوج نمی،زوج نامیده است و زوج
 ).218 ـ 217: 32همان،  (...طالق زوجیت برقرار است

ابن قدامه در الکافى که  چنان ، حقیقى استۀنیز معتقدند که رجعیه، زوجفقهاي حنبلی 
 ).1413: همان (عمدة الفقه چنین گفته استو ) 1520: 34همان، (

داند و لذا برخى   رجعیه را در حکم زوجه میۀید که او مطلقآ از کلمات مالک برمىاما 
 مالک معتقد است ، ابن رشد در بدایۀ المجتهدۀبه گفت. داند او ثابت نمیاحکام زوجه را براى 

که جماع با رجعیه حرام است مگر این که شوهر رجوع کند و در نتیجه براى رجوع نیاز به 
بدون اجازه بر او  همچنین مالک گفته است که شوهر با رجعیه خلوت نکند و. نیت است

در صورتى که شخص ثالثى حضور داشته باشد، تنها  داخل نشود و به موى او نگاه نکند و
 ).790: 33همان،  (غذا شود تواند با مطلقه هم شوهر می

 بلکه او را شمارد، نمی حقیقى ۀاین کلمات همه داللت بر آن دارند که مالک، رجعیه را زوج
همچون خلیل بن اسحاق  مالکى ياین مطلب مورد تصریح برخى فقها. داند  حکمى میۀزوج

  .)758 ـ 757؛ نیز 862: همان (قرار گرفته استالکی م
دانند و یا  دربارة این که آیا فقهاي شافعی مذهب، مطلقۀ رجعیه را زوجۀ حقیقی می

هاي این عده به سکوت برگزار شده  حکمی، باید گفت گرچه این موضوع در برخی کتاب
ها چنین   از برخی آن:است، اما عبارات بقیۀ فقهاي شافعی در این زمینه دو گونه است

اند که  شود که مطلقۀ رجعیه، زوجۀ حکمی است و برخی دیگر تصریح کرده استفاده می
توان به خود شافعی اشاره کرد که در االم  از گروه اول می. مطلقۀ رجعیه، زوجۀ حقیقی است

ت ؛ به همین جه)99: 33همان، (شود نه با فعل مثل وطی  گوید رجوع با کالم حاصل می می
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اگر زوج بخواهد بعد از طالق رجعی جماع کند، باید نیت رجوع کند و گرنه جماع صورت 
گرفته وطی به شبهه است که موجب اجراي تعزیر بر مرد و زن در صورت علم به حرمت 

ابوزکریا یحیی بن شرف نووي نیز در منهاج الطالبین معتقد است ). 991 ـ 990: همان(است 
داند که نه نکاح  و مزُنی نیز علت را آن می) 1345: 34همان، (ود ش رجوع با فعل حاصل نمی

به عبارت دیگر، ). 1102: همان(شوند  و نه طالق هیچ یک جز به وسیلۀ کالم حاصل نمی
  .رجوع نکاح جدید است که باید به وسیلۀ کالم تحقق یابد

و در مدت عده ـ رساند که رجعیه زوجۀ حقیقی نیست و اال جماع با ا تمام این عبارات می
ولو بدون نیت رجوع ـ جایز بود و نیز رجوع طبق زوجۀ حقیقی بودن مطلقه، نکاح جدید 

  .نیست که نیاز به لفظ داشته باشد
از سوي دیگر، عبارت برخی از فقهاي شافعی حکایت از زوجیت حقیقی مطلقۀ رجعیه 

  :نویسد که شیرازي می دارد، چنان
: همان(ا و یولی منها و یظاهر منها الن الزوجیۀ باقیۀ یجوز ان یطلق الرجعیۀ و یالعنه

1224.(  
نویسد طالق دادن رجعیه و لعان و ایالء و ظهار او جایز  بینیم، ایشان می طور که می همان

تنها در مورد زوجۀ حقیقی ... بدیهی است طالق و لعان و. است، زیرا زوجیت باقی است
گوید جماع با مطلقۀ رجعیه صحیح نیست،  ه میاو در ادامه ضمن این ک. پذیر است امکان

  .*داند علت توراث میان زوج و زوجۀ رجعیه را بقاي زوجیت می

  نتیجه
شود این است که مطلقۀ رجعیه در زمان عده زوجۀ حقیقی  آنچه از ادلۀ شرعی استفاده می

اي به نام  هتوان از قاعد در نتیجه می. شود است و تمام آثار زوجیت بر او و شوهرش مترتب می
هایی که در زمینۀ قواعد فقه به نگارش  کتاب. نام برد» المطلقۀ الرجعیۀ زوجۀ حقیقۀ«

اند و جاي آن دارد که این  اند و نیز قوانین موضوعۀ ایران به این مطلب اشاره نکرده درآمده
  .قاعده در کتب قواعد فقهیه آورده شود و نیز به صورت یک مادة قانون انعکاس یابد

 

                                                 
 فالیجوز وطؤها ة الی الموت و الیجوز ان یستمتع بها النها معتدجیۀفان مات احدهما ورثه اآلخر لبقاء الزو« *
 .1224: همان» لمختلعۀکا
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  ی د تدوین بهیرهد اصول فق
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مو علومو خه ده، د فقهې احکامو د استنباط هرنه چی د اصول فقه علم او پوهه له یرو م
 د فقهی احکامو درجی لکه فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، الرې چارې را په وته کوی،

  .اره بنس ل کییپمکروه او مفسد را پیژنې د فقهې ل
ر هغو سره یی  قواعد بناشوې د پ د دغه علم بنس جووی او ېد اصول فقه مصادر کوم چ

اخستل  کې به له تحقیق خه کار صشرع نصوصو استقرا ده یعن د کتاب اهللا او سنت رسول
  .کیی

دغه راز د اصحابو کرامو او تابیعنو خه روایت شو اثار دی، د سلف صالحینو اجماع ده، د 
عربی ژب قواعد او شواهد کوم چ له عربو نقل شوی دی، د فقها وو او عالمانو اجتهادونو او 

  .استنباطات چ د اسالمی شریعت په اصولو کې تر سره شوې وې
 د اسالمی فقهې د دالیلو قومی او صعیف معلومی، د علم په مرسته رنه چې د اصول فقه د

، د معنا ي پیو او مسایلو لپاره مناسب حکم لوي او جدیدو فقهياجتهادونو الره اسانه وی، د نو
شرطونه، اداب او د فتوی ضوابط بیان وی، د اصو فقه علم په الروونه سره د فقها وو ترمین د 

ل کیی، فقهې د استدالل خواته بلی تعصب او وند تقلید رد وی، پوهان او اختالف اسباب پیژند
  .ه یو او محاسنو باندې پوهویپه اسان شریعت او د دین پعالمان 
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د اصلو فقه علم د دوهم قرن چه اخر کې د یو مستقل علم په به کې کاره او د نورو علومو 
و د اصحابو کرامو په دور کی شتون نه درلود، ه دوره اپخه پیل شو، دغه علم د رسول اهللا ص 

 موجود وو خو به کتابونو کې لیکل يد عامو قواعدو او اصول په شکل کې د بعثت دور ک! هو
 لغت وو او  دوې اهليشوې نه وو، استدالل په قرآن، سنت او قیاس سره د همدغه قواعدو کوم چ

 مقید سره بیل کې، د يدي چي مطلق اوقرآن په عربي ژبي نازليده سرته رسيده هغو په دي پوه
ل په خپل  عموم جارې کاوه او خاص یی په خاص په خپې يحقیقت او مجاز پر معنا پوه وو، عام 

 داسی قواعد او يیته اتیا نه لیدل کیده چد هغوی اهل لغت وو ينو له د امله چ: مخصوص
اصول هغوی ته وضع شوی وای چز د استدالل الرې ورباندې پیژندل کیدې، هغوی به داسی زمانه 

 ژوند کاوه چې قرآن نازلیده د قرآن به اسباب نزول باندې یی علم درلود، قولی او فعلی حدیث يک
چې رسول اهللا هغه ه، دوې د داسی پیو شاهدان وو ده زمانه کې له رسول اهللا خه صادر پد دوې 

 .ه هکله حدیث راغلی، نو که دو د اصول فقه د علم خه ب پروا ووپ کی او یا د هغو هفیصل
و شتون تنه او طلب کې سالم وو، تعصب او نفسانی غوتند اصحابو کرامو نیتونه د حق په غو

رسول ته ورغلل او د ه شوه نو سمدستی به د اهللا تعالی  پی قضيه فقهی به یوهېنه در لود، کله چ
لو وحی په ذریعه نولو او یا غیر منهغی حل به یی ور خه و غوت او د هغی پیې واب به د م

  .راغی
 او که په کومه مسله کی وسته اصحابو کرامو اجتهاد ونه کخه ورد رسول اهللا ص له رحلت 
به له قیاس خه کار اخسته، نو تنه کوله او ورته او مشابهو پیو کی به نه پوهیدل یو تر بله یی پو

تیا نه درلوده، سره له دی چی د هغوی په ذهنونو ت او اجدوی د اصولو او قواعدو ایودلو ته حا
ه  تابیعنو د زمانی په اخر کی فقهی مدرسی را پیدا شوی او دکی د غسی قواعد شتون درلود، 

 د اهل حدیثو مدرسی شهرت  او مدینه کیهاختالف لیدل کیده په عراق کی د اهل رای مدرس
ارونو کی فقها وو شتون درلود، خلکو به هغوی ته د فتوا لپاره ورتلل، د درلود، په اسالمی 

ې په پایله ندی کول چالی به خپل دالیل ویی کیدلی او هری عالمانو ترمن به ینی وخت مناظر 
ر ظینی وخت په خپل نکی به ینی وخت د قناعت پر بنس یو د پل قول ته رجوع کوله او 

ل پردانو به د خه همدغه وخت کی مذهبی تعصب پیدا شو او د شیخ شاپباندی پاتی کیدل او 
  وخت د عربو او عجمو تر منیفخوكا استاد رایه تایدوله او پر هغی به یی شوی وه، دا چی به 

 تایید له امله الس اختالط هم راغلی وو، عربی ژبه ضعیفه شوی وه، په احادیثو کی د خبل مذهب د
و هغه پیل شوی وه، داسی قواعد موجود ه وو، چی په هغو کی دی د فقها وو نظریات وزن او تلل 
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صول خه بیل کی وای، نو هغه وو چی د ا له سقیح ححیصشوی وای، ترو رایج له مرجوح 
  .تیا پیدا شوهفقه علم ته ا

ه کی به غوره ه توپو د یو مستقل علم  ته شوی اه دری مرحلو کی رامینپد اصول فقهی علم 
  ١کی ده

خه پیل او لورم قرن تر اخره پوری دغه مرحله د امام شافعی رح له وخت :  مرحلهلوم
 شافعی رح په اصول فقه کی د الرساله په نوم می حل لپاره امای د لومچرسیی، دا هغه مرحله ده 

 او عصر کی ژوند کاوه چی په هغه وخت دوه ، امام شافعی رح په داسی زمانهکتاب تدوین ک
مدرسی را رندی شوی وی، یوه د اهل الحدیثو مدرسه چی په مدینه منوره کی یی موقعیت 

 مالک بن انس رح د موطانو می کتاب مؤلف وو، او بله مدرسه په اهل مدرلود او د هغی مشر اما
 ایودونکی امام سی بنسرای سره مشهوره وه چز په عراق کی یی موقعیت وو د دی مدر

 د اهل حدیثو مدرسه په مدینه منوره يردان وو، رنه چروسته د هغه شاابوحنیفه رح او له هغه و
 د اصحابو کرامو د که چی مدینه خوکی فعالیت درلود پر هغوی باندی د روایت جانب غالب شو 

 به یی روایتو ته یلو کیای وو او وحی په هغه ای کی نازله شوی وه، نو فقهی مسااوسیدو 
 پیدا کیدل نو ی اهل رای په عراق کی فعالیت درلود او د هغوی سره روایات لچرجوع کوله، دا 

 رای جانب غالب شو، پس په همدی وخت کی فتنی او په احادیثو کی جعل، دکه خو پر هغوی 
ه دی اتفاق پروان و مدرسو پی د دوايرند شول، دا خبره و یادولو و ده چاعون ضوضع او و
ی، اخذ په کتاب اهللا او سنت باندی ه کتاب اهللا او بیا سنت باندی اخذ کیپی  لوميدرلود چ

  .ی کیهغوی واجب کاه او دا خبره هم د دوی ترمن اتفاقی وه چی رای به تر نص نه واندی
درسو له غوره و مست او د دواوایوالی راوو کی یو مو مدرسو په منهجامام شافعی رح د دوا

او و اصولو خه یی استفاده وکه، امام شافعی رح د امام مالک فقه په مدینه کی او د امام 
 د زیات  فقه يي د هغه شارد په عراق كي تر السه كه او بل دا چي امام شافعي رحابوحنیفه رح

ری کولی نو نه غوره که دا چی په فصیحه عربی ژبی خبوخت لپاره د هذیل قبیلی سره هستو 
امام شافعی ته نور هم په عربی ژبه کی قوت حاصل شو، هغه د دی وتیا پیدا که چی د فقها وو 

ی احکامو استنباط وکوی او هلپاره اصول او قواعد وضع کی، ترو د دغو اصولو په را کی د فق
  .و بناشیل، ترو اسالمی فقه په ثابتو اصولتهاد د لپاره یی قواعد او ضوابط وضع کجد ا

ی خته کیوده او د اصول فقه د علم بانی او بنس امام شافعی رح د اصول فقه د علم لوم
، امام شافعی رح چه د قرآن ح کایودونکی او بانی ل کیی، هغه د دغه علم صورت واض

په ی دی، هغه نت، د اصحابو کرامو اثار او روایاتو او د عربی ژبی لفت باندی اعتماد ککریم، س
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 د اسالمی شریعت دالیل کتاب اهللا، سنت اجماع او قیاس دی او يخپلو علمی او اصولی اثارو ک
ه رای پی، د سنت حجتوالی یی ثابت کی، او هغه وک چی هغو مراتب او درجی یی بیان ک

ی او دغه راز د قیاس د کارولو شرطونه یی بیان کی باندی اخذ کوی د هغه لپاره ضوابط ذکر ک
و وک چی پرته له دلیله په اهللا تعالی پوری یو حکم تی هغه یی باطل لی، د ناسخ او دی ا

  .منسوخ خه یی یادونه کی او د اجماع به اوند وایی چی د مؤمنانو د الری تا بعدادی وشی
خه وروسته نورو فقها وو خپل کوو نه په الره واچول ترو په کتاب اهللا او  شافعی  مله اما

 باندی د استدالل کولو ترکی راشی، که ه هم هغوی په اصول فقه کی کوم خاص کتاب سنتو
لیکلی نه دی خو داسی کتابونه یی ولیکل چی عالمان او فقها دینه متوجی کی چی په لومی قدم 

  .ی وکهنتو ته مراجعکی قرآن او بیا س
ی په دی ر اخر پوری رسیتم قرن له پیل خه او د اوم قرن دغه مرحله له پن: دوهم مرحله

ی سره دمرحله کی دوه یر یرک امامان چی مشرق کی احمد بن علی ابوبکر په الخطیب البغدا
خطیب رند شول، احمد بن علی چی ه غرب کی ابوعمر بن عبدالبر دی را پشهرت لری او 

ه، په  کال وفات شوی دـ ه۴۶۳ه کال زیدلی او په ۳۹۲یر پیندل کیی په بغدادی سره 
اصول فقه کی د الفقیه و المتفقه تر عنوان الندی کتاب ولیکه په دی کتاب کی د فقه اصول یا 

ی سرکی راوی او د هغه حقانیت یی ثابت کی د محکم دالییل ذکر شوی، کتاب اهللا یی په لوم
 اندی کیمتشابه، حقیقت او مجاز، عموم او خصوص، ناسخ او منسوخ او د نسخ وجوه یی واو 

وروسته د کتاب اهللا له بیان خه دوهم اصل یی سنت ترینی الندی نیولی او سنت یی تقسیم 
کی او د هر ول حکم یی بیان کی او د سنت په هکله یی کافی معلومات راوی، دغه راز په 

خه هم بیان شوی او د هر عصر اجماع یی معتبره بللی ده، دغه راز د له اجماع دی کتاب کی 
ه دی کتاب کی د په باب یی هم معلومات راوی قیاس یی مذموم او ممدوح ته ویشلی، قیاس پ

لی او دا چی تقلید چاته روا او چاته ل شوی په تقلید باندی هم د قلم نوکه راکامناظری اداب راو
ی، په دی کتاب کی د علم او عالمانو فضیلت بیان ه وخت تقلید کیدای شی بحث کنا روا ده، 

  . مفتی لپاره یی آداب ذکر کی دیشوی او
په مغرب کی ابو عمر بن عبدالبر د جامع بیان العلم و فضله تر عنوان الندی کتاب ترتیب او 

ی برخه کی د علم فضیلت ه لومپولیکه او دغه کتاب په دوه اساسی موضوعاتو باندی مشتمل ده، 
ول فقه په اوند بحث واندی کی او دعلم ادب ترینی الندی نیولی او په دوهم برخه کی د اص

دی لکه د کتاب اهللا، سنت، اجماع او قیاس یی یر واضحه بیان کی او د اجتهاد په هکله یی هم 
  .معلومات ورکی
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وند لیکل شوی چز تقویم االدله د په دوهمه مرحله کی دوه نور کتابونه د اصول فقه د علم به ا
ی کد کال وفات شوی د هغه د ز۴۳۰زید الدبوسی په ابو. ابوزید الدبوسی په وتو لیکل شوی

 د یو کلی نوم  دی، ابوزید الدبوسی د حنفی ینوخت نا معلوم دی االبوسی د بخارا او سمرقند ترم
خه دی، د ده کتاب د حنفی متقدمینو فقها وو کی رای، ابوزید د و فقها وو په ليمذهب د لو

ه کتاب کی قیاس په ه تفصیل سره بیان شوی دغه مذهب په سطحه یر غوره کتاب دی، په دغ
  .راز د اصول فقه نور مباحث یی هم ه یلی دی

هب کی بهترین او غوره کتاب او ذپه حنفی م: ابن خلدون د ابوزید الدبوسی کتاب په هکله وایی
ر یر زیات لیکل شوی، قیاس یی ه یلی او د هغه شرطونه یی پوره ذکد حنفی مذهب په اصولو 

کی، د اصول فقه قواعد یی به یر ه انداز واندی کی دی او د تقویم االدلة کتاب یی په و 
  .٢یدمسلو ایسته کی 

 د بدوهم کتاب ابو حامد غزالی د المتسصفی تر عنوان الندی لیکلی، د المستصفی کتا
 د علم ارکان  یر زیات شهرت لری، د دی کتاب په لیکلو سره د اصول فقهمتکلیمینو تر مین

پوره مثوی، نوی او تازه مباحث یی به دی کتاب کی ای په ای کی وی، ابو حامد غزالی په 
  .خه یی زده که کی ده حرمین میدلی او د اما کال کی زیـ ه۴۵۰

امام غزالی فیلسوف، متصوف او د دوه سوو په شا او : وند لیکلیامام زرکلی د امام غزالی په ا
  ٣ی لریخوا کی لیکلن

. شفاوالعلیل المستصفی من علم: ی په اصول فقه کی دری کتابونه لیکلی امام غزالی یوا
  ٤ای کی وفات شویی مه کال طبران نو .ل من علم االصول او هغه په هاالصول او المتحو

انتیا لری چی اصولی قواعد پر احادیثو، د اصحابو کرامو او تابیعنو په  دغه مرحله دا 
و بنا دی، د ابن عبدالبر کتاب تقدیم االدله او دخطیب بغدادی په کتاب الفقیه و المتفقه روایتون

کاره بیلی دی، خو دا هم باید به یاد ولرو چی یوای د احادیثو په روایت او د اصحابو به اثارو 
ی  کا نه ده شوی بلکی له هغو سره مل د احکامو استنباط، د قیاس او اجتهاد اثبات هم ذکراکتف
  .دی

خه پیل او د لسم قرن تر اخره پوری دوام لری، په دی مه مرحله دغه مرحله د اتم قرن يدری
رنده شوی او د هغوی به کو سره اسالم تازه شو دغه ی را ریری ومرحله کی دوه مشه

ل یری شیخ االسالم ابن تیمیه او ابن قیم الجوزیه دی، د دی دواو په وخت کی د اصوی دوه علم
فقه یر ترقی او رشد وک ،یر کتابونه یی ولیکل شو او د خلکو السونو ته دا کتابونه ورسیدل د 

  .اصول فقه علم زده که او تدریس عام شو
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ی او ل سنت او جماعت د قواعدو جخونو زیات کار وک، یویی د اهدغو امامانو په دوه ا
ه قوی او قناعت ورکوونکو دالیلو سره ی ی ینی کی، د سلغو صالحینو د متهج ستنی پیر

تثبیت که، او دغه ول یی د قرآن، سنت، د امت اجماع او د اصحابو او تابعینو روایتونه کوم چی 
 کله یی د منطقیانو او یهی، کله هغوی خه نقل شوی او د صریح او سالم عقل پر بنس بنا 

شارد ابن قیم جوزیه د هغو مهمو قضیو او فالسفو ته مخ نه دی کی، امام ابن تیمیه او د هغه 
کوم چی کلی او بنسیز مطالب ل کیی او پر . مطالبو په کاره کولو او بیانولو بوخت شول

ی و کتابونو کی داسی اصول ایهغو باندی زیاتی قضی او فروعی مسیلی بنا کیی، هغو په خپل
  .دی
م یوای په اهللا تعالی پوری اه خه اخستل کیی، که چی حکشرعی حکم به له شریعت  )1

لی لی د احکامو د پیژندلو او معرفت لپاره رالیالری له شرعی د لیله برته کوم چی د غه دالیل اهللا تع
 .٥ دهدی، د شرعی حکم اثبات جواز نلری

خه اخستل کیی له کله چی معلومه شوه شرعی حکم به د کتاب اهللا او سنت رسول اهللا  )2
والتقولو لما : رته اهللا تعالی د یو حکم نسبت کول جواز نلری اهللا تعالی فرماییعلم او پوهی خه پ

 او تاسومه وایی هغه چی ٦تصف السنتکم الکذب هذا حالل و هذا حرام لتفتروا علی اهللا الکذب
 .یستاسو ژبی دروغ بیا نوی چی دا حالل وی او د احرام، د دی لپاره په اهللا باندی دروغ و ت

انو  پر اساشیا بنادی او د حرج او مشقت دفع کوی، پس دغه احکام د بنده شرعی احکامو )3
 .په استطاعت او قدرت پوری تاو لری

 وله وی یو هغه احکام چی ثابت دی او هی بدلون، حالت او مکان پهشرعی احکام دوه  )4
م چي د نه مومي او په دي احكامو كي اجتهاد جواز نه لري، دوهتنو پوری تلی دی، بدلون غو

 او اجتهاد پکی جواز لری لکه د زماني حالت او مكان په غوتنو پوري تلي ٰدي مابد لون مني
 .٧ولونه او صفتونهتعزیراتو اندازی، د هغو 

ی، دا که  او حالت په اختالف سره مختلف کیه چی شرعی احکام د زمانی، مکاننر )5
 شته او علت موجود شی نو حکم هم  شرعی حکم د پوری پیوست وی که علت نه وی حکم نهيچ

 .یموجود دی
 .شرعی احکام د عقل او فطرت سره مخالف نه دی )6
 .د شرعی حکم پیروی کول واجب دی )7
 پرهر چا دومره ول امت باندی کفایی فرض ده چی په شرعی احکامو ان پوه کی، اوپه  )8

 .٨نی ژوند کی ورته اتیا لریعلم واجب ده کوم چی په ور
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د حنبلی مذهب . یم ابن تیمیه رح چی په اصولو فقه کوم کتاب لیکلی السوده نومیشیخ االسال
متقدمین په دی نظر دی چی المسوده د ابن تیمیه نیکه عبدالسالم الحرانی خه په کاغذونو کی 

ل او همدغسی ناترتیبه پاتی یمیه پالر عبدالحلیم خپل نظریات ورباندی زیات کپاتی شوی بیاد ابن ت
ه تعلیقات وکل او نا ترتیبه پاتی شوه، بیاد  احمد بن تیمیه پرهغه باندی نی الدیقروسته تشوه، و

ابن تیمیه یو شارد دغه مسوده به ترتیب او پاکه ولیکله په کوم ای کی چی د ابن تیمیه خبره ده 
لد شیخنا او ه لری هلته وایی قال واته وایی قال شیخنا او کومه وینا چی ابن تیمیه پالر پوری اهل

  .کوم چی د ابن تیمیه نیکه خبره وی هغه یی معمول پریی دی
یر مهم کتاب دی او به اصول د المسوده فی اصول الفقه نومی کتاب په حنبلی مذهب کی 

 د محمد محی الدین عبدالحمید په کوشش، تحقیق او مسایلو کی مرجع ل کیی، دغه کتاب
  .تعلیق سره چاپ شوی

هم په دی مرحله کی د اعالم الموقعین په نوم کتاب په اصول فقه کی ولیکه، ابن قیم امام ابن قیم 
خه یادونه کی لکه قیاس، استحهاب، تقلید، قول صحابی، فتوی اسد د مهمو اصولی بحثونو 

  .٩ی دی اصولی بحثونه ذکر کالذرایع او داسی نور
ل فقه په ام پورته کی او د اصوی ل لپاره دوه لو د اصول فقه علم په تدوین کی د لوم

ه اوهاند کی، ددغه دوه لی متکلمین او فقها وی، متکلمین د امام لیکلو او تدوین کی یی ه
  .شافعی رح مذهب تمثیل کوونکی دی او فقها د حنفی مذهب تمثیل کوی

 یو د ه انتیا وی لری، متکلمین اصول فقی تهد متکلمینو او فقها وو تالیفات یو تر بله 
اه، هغه فقهی  دی پوری چی د فقهی فروعاتو د استنباط ذریعه یی رانی علم په ستره کتل، ت

و، نو فروعات به یی منل او اخستل چی د اصولو سره  به برابر او موافق وو، او که برابر به نه و
ه غاه ودل، نو له دی امله اصول فقه انی علم وریده او فروعاتو تهغه به یی پری

ایودونکی نه دی، کوم چی دغه فروعات یو فقهی عالم پرته له دی خه اصول په نظر کی ونیسی 
  .استنباط وی

وند  اانتیا هم لری چی د لورم قرن په پیل کی یی د اصول فقه د علم پهمتکلمین دا 
  .تالیفات کی او د هغوی تالیفات او لیکنی را رند شوی دی

ه چاپ شوی او د علم  د دوی کتابونه په عقلی او استدالل بيانتیا داده چد متکلمینو بله 
کالم سالم اصول یی په کی استخدام کی، د هغوی په دی الره کی لیدل کیی چی د حسن او 

لی وی، دغه راز د هغه حکم چی بنده یی توان نلری او تحلی قبحی خه بحث کی او هغه یی 
  .ندان یی توان نلریعدم جواز د هغه حکم چی ب



 
  

 

قه
ل ف

صو
د ا

هير
ن ب

دوي
د ت

ي 
  

  

133  
 

 :ای کی د ینو هغو متکلمینو یادونه کوم چی په اصول فقه کی تالیفات کی دیپه دی 
د ) الصیرفی(نوم یی محمد بن عبداهللا البغدادی، کینه یی ابوبکر لقب یی : بکراالصیرفی ابود

ه که، هغه ت کال ي معلوم نه دی، هغه د فقهی علم له علی ابن عباس بن سریج خه زددایپي
ه خه وروسته پله امام شافعی : ه نوم یو عالم د هغه به هکله واییپ وو، د قفال مناظره  کې برالسي

ه اصول فقه کی و البیان فی ې تر ابوبکر حیرفی خه ه عالم لیدلی نه دی، هغه پاصول فقه ک
 ۳۳۰ه پیکلی دی او دالیل االعالم علی اصول االحکام او بل کتاب یی د اجماع تر عنوان الندی ل

  يهجری کال کی وفات شوی دی
نوم یی محمد بن سعید بن محمد بن عبداهللا بن ابی القاضی کینه یی :  محمد بن سعید القاضی- ۲

ه په، ک خه فقه زده کی یی له ابواسحاق مروزی او ابوبکر صیرفی ه بغدادپابی احمد خوارزمی 
ته اخستله، به خه  د خوارزم علما وو به ور  الهدایه به نوم کتاب ولیکه اوداصول فقه کی 

  . هجری کال کی وفات شوی دی۴۴۶
ابوبکر محمد بن الطیب بن محمد القاضی به ابن باقالنی سره شهرت :  قاضی ابوبکر الباقالنی- ۳

یر لیری به اشعری مذهب کی متعلم به بغداد کی اوسیدل دیر معتمد شخص وو، به علم کالم کی 
ره او بیان دیر ووانه وو، به اصول فقه کی التقریب و االرشاد فی ترتیب طرق بوهیده یره خو

  . هجری کال کز وفات شوی۴۰۳ه پاالجتهاد نوم کتاب لری 
 هجری ۳۲۴ه پنوم یی عبدالجبار بن احمد لقب یی قاضی القضاه :  قاضی القضاه عبدالجبار- ۴

صول فقی به علم کی د النهایه او کال کی پیدا شوی به خبل عصر کی د معترلوو شیخ وو، د ا
   هجری کال کی وفات شوی۴۱۵ه پالصمد به نوم کتابونه لیکلی دی 

 د نوم یی محمد بن علی بن الطیب به دمعتزلوو به دولسم طبقه را:  ابوالحسین البصری- ۵
له وخت کی د وخت امام د قاضی عبدالجبار کتاب الصمد یی شرح پخ هپخوری ربی خاوند 

  هجری کال هم دلته وفات شوی دی۴۳۶راق به بغداد کی یی روندکاوه به کردی، د ع
 هجری کال کی ۴۰۳ ابوالولید الباجی چی نوم یی سلیمان بن خلف بن سعد التجیبی به - ۶

زیریدلی، به اصول فقه کی احکام الفصول فی احکام االصول چی دغه کتاب دکتور عبدالمجید تر 
 هجری کال کی چاپ او نشر شوی ۱۴۰۷می اداری له خوا پهیرلی او د دار المغرب االسالکی 

  . هجری کال کی وفات شوی دی۴۷۴الباجی به علم فقه او اصول فقه کی یر بوه وو، به 
او نوم یی ابواهیم بن علی بن یوسف بن عبداهللا، کنیه ی ابو اسحاق :  ابواسحاق الشیرازی- ۷

 ٣٩٣از سره نژدي فيروز آباد نوم په اى په اصول فقه كې پياوى، د شافعي مذهپ پيروى، د شير
هجرى كال كې پيدا شوي، د فقه علم يي له اپى عپداهللا البيضاوي والزجاج خخه تر السه كى، او 
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د اصول فقى علم يى له ابى حاتم قزوينى خه زده ك د هغه شاردان ابو عبداهللا محمد بن ابى 
ه اصول فقه كې د اللمع او كتاب التبصره په نوم نصر الحميدى او ابوالقاسم بن السمرقندى دي پ

 هجري كال كې وفات ٤٧٦كتابونه ليكلى دى، هغه نور كتابونه لكه التنبيه او طبقات القها په 
  .شوي دي

د هغه نوم عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن احمد، :  ابونصر احمد بن جعفر بن الصباغ- ٨
 ٤٠٠ور دى كه چې د هغه يو نيكه رن مال وو، په كنيه اونصر او په ابن الصباغ سره مشه

هجري كال كې زيدلى، دا بى علي بن شادان، ابى الحسين بن الفضل او ابى الطيب الطبرى شارد 
پاتى شوى، خطيب بغدادى، ابوبكر محمد بن عبالباقى االنصارى ابوالقاسم اسماعيل بن احمد بن 

  .ى، په بيالبيلو علومو كې ئى ورخه زده كه كىعمر السمرقندى د هغه شاردان پاتى شوى د
ابن صباغ په فقه او اصول فقه كې پوره مهارت درلود، ابن صباغ هغه وك دى چې د لومى 
ل لپاره د بغداد په نظاميه كې درس ورك، په زووالى كې سترى ندې شوى وى، په اصول فقه 

 هجري كال كې ٤٧٧ نومونو كتابونه ليكلى دى په كې د العده او تذكره العالم و الطريق السالم په
  .وفات شوي دى

امام الحرمين شافعي مذهب ته منسوب په :  امام الحرمين عبدالملك بن عبداهللا الجواينى- ٩
 كال كې پيدا شوي په اصولو اوفروعو كې ير ماهروو، په اصول فقه كې د الورقات او ٤١٩

ونه تاليف كى، ابوعبداهللا المارزى المالكى د البرهان فى البرهان فى اصول الفقه په نومونو كتابن
 ٤٧٨اصول الفقه شرح كى او د شرح نوم يى ايضاح المحصول فى برهان الصول نوميى، په 

  .هجرى كال وفات شوي دى
نوم يى زين الدين ابوحامد يې كينه په غزالي سره مشهور :  ابوحامد محمد بن محمد الغزالى- ١٠

ل كې دنيا ته راغلى، شافعي مذهب ته منسوب دى، د امام حرمين خه يى زده  هجري كا٤٥٠په 
كه كى، د بغداد په مدرسه كې يى تدريس كى، په اصول فقه دالمستصفي دوه وكه، المنخول 
من تعليقات االصول او شفا فى بيان مسالك لتعليل تاليف كى وي، امام غزالي نور تاليفات هم 

 ٥٥ هجري كال د طوس په طابران نومي اى كې د ٥٠٥مادي االخر په لري، امام غزالي د ج
  .كالو په عمر كې وفات شوي دى

دهغه كنيه ابوالفتح په ابن برهان سره شهرت لري په :  احمد بن علي بن پرهان البغدادي- ١١
 هجري كال كې وفات ٥١٨اصول فقه ده الوصول الى علم االصول په دوه وكه كې ليكلى په 

  .شوي دى
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 هجري كال كې دنياته راغلى، په ٥٤٣فخر الدين په :  فخر الدين محمد بن عمر الرازى- ١٢
علم كالم كې ير ليديي، فخرالدين د اشاعرو له امانو خه دى، په خپلو كتابونو كې دا شاعرو د 

نومى كتاب ) المحصول فى علم اصول الفقه(مذهب ستاينه او تائيد كى، او په اصول فقه كې د 
  .ې په دوه وكه كې چاپ شويي

دهغه پوره نوم ابوالحسين علي بن ابى علي بن محمد بن سالم التغلبى، :  سيف الدين المدي- ١٣
لقب يې سيف الدين االمدي او كنيه يى ابوالحسن دى، هغه په لومى حنبلى مذهبى او بيا شافعي 

خت شو حتا د نبوغ درجې ته مذهب ال، له بغداد خه شام ته اله هلته عقلي فنونو باندې بو
 كال ٥٥١تاليف كى، سيف الدين په ) ورسيده، په اصول فقه د داد االحكام فى اصول االحكام

  . كال كې وفات شوي دى٦٣١كې زييدلى او په 
پوره نوم يى ابوعمر و عثمان بن عمر په ابن حاجب سره مشهور د :  ابن الحاجب المالكي- ١٤

فقه او د عربي ژبې لغت كې يې نوم درلود، په اصول فقه كې يي دوه مالكى مذهب پيروي په اصول 
 كال كې وفات ٩٤٦په ) منتهى السول او المل في علمي االصول و الجدل(كتابونه ليكلي دي 

  .شوي دى
پوره نوم يى ناصرالدين قاضي القضات ابوالخير او ابوسعيد :  عبداهللا بن عمر البيضاوي- ١٥

 بن علي البيضاوي، بيضاوي د شيراز له واليت خه د يوى قريي نوم دى، عبداهللا بن عمر ابن محمد
شافعي مذهب ته منسوب، دى، په اصول فقه كې د منهاج الصول الى علم االصول په نوم كتاب 
تاليف كى، په دي كتاب كې د فخر الدين الرازى كتاب تلخيص او لنشوى دى، منحاج االصول 

  .ول نوميىيوه شرح هم لري چې نهايه االص
  . هجري كال كې وفات شوي بحثو دى٦٨٥په 

ددي عالم پوره نوم جمال الدين ابو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن :  جمال الدين االنسوي- ١٦
 ٧٠٤نومى اى كې په ) په مصر كې دراسنا. علي ابن عمر بن علي بن ابراهيم په قوم قريش دى

ل او بل كتاب يى زوائد دي، دغه راز د التمهيد فى كال زييدلى، په اصول فقه كې د نهايه االصو
 هجري كال وفات ٧٧٢تخريخ الفروع علي االصول نومى كتاب هم په اصول فقه كې لري، په 

  .شوي دى
د فقهاوو طريقه داسي وه چې هغوى د اصول فقهې قواعد او تونه كيودل كوم : له له فقها دي

ى دي، دوى نظرى قواعد او بحثونه نه ثابته وي بلكې چې ددوى امامانو ورباندې اجتهادونه بنا ك
دوى عملى قواعد كوم چې د دوى امامانو احكام ترفيع كى او د تفريعاتو سره مطابق وي او دا 
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قاعدې به د فقهې فروعاتو سره موافق او برابرې وي كه چيري د فقهې فروعاتو سره مخالفت ولرې 
  .برهان او دليل هغه تاييد وينو هغې ته اعتبار نه وركوي، كه ه هم 

د فقهاوو د طريقي بل امتياز دادي چې د عقلي اساليبو او كالمي قواعدو خه خالي دي، يعني 
  .دوى چې كوم اصول بحثونه ليكلى كال مي قواعدو ته په كې اى وركى شوي نه دي

 تيا هم لري چې ددوى طريقه د درييم قرن په پيل كېان كاره شوه او په د فقهاوو طريقه دا
اصول فقه كې كتابونه وليكل، په دي اى كې دهغو فقهاوو معرفي كول غوام كوم چې په اصول 

  .فقه كې يې كتابونه ليكلي دي
نوم عبيداهللا بن الحسن بن دالل كنيه ابوالحسن دعراق له فقهاوو خه :  ابو الحسن الكرخي- ١

ول بيان شوي كوم چې د امام ابوحنيفه رح د دي نوموى يوه رساله ليكلى ده چې په هغې هغه اص
 هجري ٣٤٠ هجري كې پيدا شوي او په ٢٦٠ملرو كتابونه پرهغو بنا شوي دي، ابوالحسن په 

  .كال كې وفات شوي دي
پوره نوم يى محمد بن محمد بن محمود، كنيه يى ابومنصور لقب :  ابو منصور الماتريدي- ٢

وي قريي نوم دي او هغې ته يې نسبت شوي دي، ابو الماتريدي دى ماتريد په سمرقند كې د ي
منصور فقه د ابو نصر عياضي او ابوبكر احمد بن اسحاق جوزجاني خه زده كه، په فقه د ابو 
منصور شاردان ابوالقاسم اسحاق بن محمد السمرقندي، ابو اليث البخارى او عبدالكريم بن موسى 

 ٣٣٣ع فى االصول، ترعنوان الندې كتاب ليكلي په په اصول فقه كې د ماخذ الشراي. البزدوى دى
  .۱۶هجري كال كې وفات شوي دى

نوم يي عبيداهللا كنيه ابوزيد لقب يي دبوسى دى، د بوسيه په :  ابو زيد عبيداهللا بن عمر القاضي- ٣
سمرقند كې د يوى منطقى نوم دې، په اصول فقه كې يى د تقويم االديه په نوم كتاب لري، ابو زيد 

 هجري كال كې له فانى دنيا خه ٣٤٠دى، په ) تاسيس النظر(كتاب هم لري چې نوم يى يوبل 
  .سترې پې كى دى

 هجري كال كې په راز كې پيدا شوي، د ٣٠٥ابوبكر جصاص په :  ابوبكر الجصاص- ٤
ابوالحسن كدخي شارد پاتي شوي، جصاص په ايات االحكام كې يو مشهور تفسير لري چې نوم 

قران دي او په ينو پوهنتونو كې تدريسيى او په اصول كې د اصول الجاص تر عنوان يي احكام ال
  . هجري كال كې وفات شوي دى٣٧٠الندې كتاب لري او په 

پوره نوم يى علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى، لقب :  فخر االسالم البزدوى- ٥
 هجري كال كې پيدا شوي، ٤٠٠نسوب په يي مخراالسالم، كنيه يى ابوحسين، حنفي مذهب ته م

فقه او اصول فقه كې ير شهرت لري، زده كه يى په سمرقند كې كى، په اصول فقه كې د 
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كنزاالصول الى معرفته االصول په ير اسانه او لن عبارت ليكلى دى او دغه كتاب بيا عال الدين 
 هجري كال كې وفات ٤٨٢سالم په عبدالعزيز بن احمد البخارى ورباندى شرح ليكلى ده، فخر اال

  .شوي دى
نوم يى محمد بن احمد بن ابى سهل، په شمس االكمه السرخس :  شمس االثمه السرخسى- ٦

سره معروف او حنفي مذهب ته منسوب كنيه ابوبكر، فقه يى له ابوبكر محمد بن ابراهيم الحصيرى 
هغه په علم كالم، حديث، اصول او ابوعمرو عثمان بن على بن محمد او ابو حفص عمر بن حبيب، 

  .كې ير بياوتيا درلوده، اصال د خراسان په سرخس نومى اى كې پيدا شوي دى
سرخسى په اصول فقه كې و تمهيد الفصول فى االصول تر عنوان الندې كتاب ليكلى دى، دغه 

ى كال كې وفات شو٤٨٢كتاب په ير اسانه عبارت خوبه زيات تفصيل سره ليكل شوى دى، په 
  .دى
عبداهللا بن احمد په حافظ الدين نسقى سره معروف، حنفى مذهب ته :  الحافظ النسقى- ٧

منسوب، كنيه يى ابوالبركات دى، هغه په فقه، تفسير، اصول فقه او علم كالم كې نوم درلود فقه 
 يى له على شمس االيمه الكردى خه زده كه، په اصول فقه كې د مناراالنوار فى اصول الفقه تر

  . هجرى كال كې وفات شوى دى٧٠١سر ليك الندې كتاب ليكلى دى، په اندج نومى اى په 
دا چې د اصول فقه د تدوين په هكله د متكلمينو طريقه او د حنفي او مالكى مذهب فقها وو 
طريقه تاسوته معرفى شوه نو هغه فقها او علما هم تاسوته در پيژنو، كوم چې په دواو طريقو سره يې 

ونه ليكلى يعنى د دااليلو په راكې يى اصولى قواعد ليكلى او فقهى فروعاتو يي تطبيق كى دى كتاب
او سنى كتابونه كوم چې د اصول فقه د علم په اوند ليكل شوي دواه امتيازه لري، او دغه طريقه 

 ثابت كى په اووم قرن كې رامين ته شوه، لومى د داليلو او براهينو په مرسته سره اصولى قواعد
او بيايي په فقهي فروعاتو باندې تطبيق كى پرته له دى خه چې دا حنفي مذهب دى او دا شافعي 

  .مذهب دى، نو په دى اى كې د دغوى فقهاوو نومونه او كتابونه ستاسو په مخكې كيودو
غداد ددغه عالم نوم احمد بن على بن ثعلب په ساعاتي باندې شهرت لري، په ب:  بن الساعاقى- ١

كې پيدا شوي، د تاج الدين علي بن سنجر او ظهير الدين محمد البخارى خه يى علم حاصل كى 
په اصول او فروعاتو كې يى ان رسولى وو، په فقه كې تاليفات لري او په اصول فقه كې د كتاب 

ه او د البديع په نوم كتاب لري، په دغه كتاب كې دواه طريقى راجمع كى يعني د متكلمينو طريق
 هجري كال كې ٦٩٤فقهاوو طريقه او دغه دواه طريقى د هغه په كتاب كې ترستر وكيې په 

  .وفات شوي
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اصلى نوم يى عبيداهللا بن مسعود، صدر الشريعت دهغه لقب، حنفى :  صدرالشريعه البخارى- ٢
 فقه مذهب ته منسوب او له خپل نيكه تاج الشريعت محمود خه يى زده كى كى ده، په اصول

كې د تنقيح االصول په نوم كتاب لري او بيايي دغه كتاب شرح كى د شرحې نوم يى النوضيح 
دى په دى شرح كې يى درى كتابونه راجمع كه په حنفى مذهب كې اصول البزدوى په شافعي 
مذهب كې د رازدى المحصول او په مالكى مذهب كې د ابن حاجب منتهي السوال و االمل نومي 

اجمع كى دي، وروسته سعد الدين مسعود بن عمر تنفتازاني پر توضيح باندې تعليق كتابونه ر
  . هجري كال كې وفات شوي دى٧٤٧ليكلي دى چې نوم يى التلويح دى په 

 هجرى كال په ٧٢٧اصل نوم يى عبدالواهاب بن على بن عبدالكافى په :  تاج الدين السبكى- ٣
 دمشق ته ال، علم يى له خپل پالر على بن عبدالكافي قاهره كې زييدلى دى، پياله هغه اى خه

او له ذهبى خه زده ك، په اصول فقه كې رفع الحاجب عن مختصر ابن الماجب او شرح منهاج 
البيضاوي فى االصول، او جمع الجوامع فى اصول الفقه دغه راز يو بل تاليف يى چې ير مشهور 

  .دى طبقات الفقهات نوميى
چې محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسى  كمال : بن الهام كمال الدين - ٤

الدين په ابن همام باندې زيات مشهور دى، دهغه استادان قاضي القضا جمال الدين الحميدي او عز 
  .بن عبدالسالم بغدادي دى

ذهب  هجري كال كې زييدلى، د هغه شاردان بدرالدين عراقي چې مالكى م٧٩٠ابن همان په 
او شرف الدين شافعي مذهب دي، هغه د اصول فقه په علم كې التحريرفي اصول الفقه تر عنوان 
الندې كتاب ليكلى او دغه كتاب دهغه شارد محمد ب محمد بن امير الحلبى شرح كى ابن 

  . هجري كال كې وفات شوي دى٨٦١همان په 
 اى كې زييدلى، حنفى مذهب محب اهللا دهند په بهارى نومى:  محب اهللا بن عبدالشكور- ٥

ته منسوب په اصول فقه، فقه او منطق كې ير مشهور عالم تيرشوى، هغه د قطب الدين او قطب 
الدين شمس ابادى خه علم زده كى، هغه په اصول فقه كې د مسلم الثبوت فى اصول الفقه تر 

ن كي درسيى، او په دغه عنوان الندې كتاب ليكلى او دهغه كتاب په هند، پاكستان او افغانستا
كتاب يوبل عالم عبدالعلي محمد بن نظام الدين االنصارى د فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت په 

  . هجرى كال وفات شوى دى۱١١٩نوم پرهغه شرح ليكلى ده، محب اهللا هندى په 
 فقه پورته ذكر شوى كتابونه كوم چې د اصول فقه په علم كې ليكل شوى، هغه مهم او د اصول

د علم اساسي كتابونه دى چې د يوولسم قرن په اخر پورى ت اولري له يوولسم قرن خه وروسته 
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په دى علم كې ليكنې بندى شوى يواې د مخكينو فقهاوو كتابونه شرح كيدل، د هغوى د كتابونو 
  .مغلق او سخت عبارتونه به يې اسانه كول او كوم شي به يي په هغوكې نه اضافه كول

سنى عصر كې هم د اصول فقهې لپاره خدمتونه شوي، فقهاوو په دي علم كې كتابونه ليكل په او
لكه اصول الفقه چې محمد خضري ليكلي، تسهيل الوصول الى علم االصول د عبدالرحمن 
الحالوى، علم اصول الفقه د عبدالوهاب خالف ليكنه دغه راز محمد ابوزهره په اصول فقه كې د 

ن الندې كتاب ليكلى دغه راز زكى الدين شعبان په اصول فقه كې د اصول اصول الفقه تر عنوا
الفقه االسالمى ترسرليك الندې ليكلى همداراز د اسالمى امت پياوى عالم دكتور وهبه الزحلى په 
اصول فقه كې د اصول الفقه االسالمي تر سرليك الندې كتاب ليكلې دي همداراز دوكتور 

فقه كې د الوجيز فى اصول الفقه تر عنوان الندې كتاب ليكلى دى، په عبدالكريم زيدان په اصول 
  .اوسنى عصر كې د اصول فقه علم لپاره ير زيات كار شوى دى

دا چې علم يره ترقى او رشد كى، نو په پوهنتونو كې د اصول فقهى تر عنوان الندې د 
انى تخصص اخستل كيى يپارتمنتونه انستيتونه او پوهنى جوى شوي او په دغه رشته كې 

  .وك ماسترى او وك دكتورا په اصول فقه اخلي

  مراجع او ماخذونه
  . مخ١٧معالم اصول الفقه، محمد بن حسين بن حسن الجيزانى،  -١
 . مخ٣٦١مقدمه ولى الدين ابن خلدون،  -٢
 . مخ۲٢االعالم لزوكلى، خير الدين الزركلى، دارالعلم، اووم جز،  -٣
 . مخ١٥٢بن محمد االدنروى، مكتبه العلوم و الحكم، طبقات المفسيرين، احمد  -٤
 . مخ٥٠اعالم الموقعين، محمد بن ابى بكر آيوب الزاعى ابوعبداهللا، لومى جز،  -٥
 . آيت١١٦سورت نحل،  -٦
 . مخ٣٢٠اغاثه اللغهان من مصايد الشيطان، محمد بن ابى بكر ايوب، دارالمعرفه، لومى جز  -٧
 . مخ٣٩٠باس احمد بن عبدالحليم ابن تيحيه، پنلسم جز، مجموعه الفتاوى، تقى الدين ابو الع -٨
 . مخ٣٢معالم االصول لومى جز  -٩

 . مخ٢٦٩وفيات االعيان، ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد، لورم جز،  -١٠
 . مخ١٣تاريخ بغداد، احمد بن على ابوبكر الخطيب البغدادى، يوولسم جز،  -١١
 . مخ١٠٠تاريخ بغداد درييم جز،  -١٢
 . مخ٤٥ان، لومى جز وفيات االعي -١٣
 . مخ١٦٠االعالم لزركلى، لورم جز،  -١٤
 . مخ١١ دريم جز، ١٤٠٤الملل و النحل محمد بن عبدالكريم بن ابى بكر، دارالمعرفته،  -١٥
 . مخ٣٢معجج الموالفين، عمر رضا شپم جز،  -١٦
 . مخ١٩علم اصول الفقه، عبدالوهاب خالف، دارالحديث  -١٧
 . مخ٦١٠ى، شپم جز شدرات الذهب عبدالحى بن احمد ولد مشق -١٨
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  . مخ۱۷ معالم اصول الفقه، محمد بن حسین بن حسن الجیزانی، -  1
  . مخ۳۶۱ مقدمه ولی الدین ابن خلدون، -  2
  . مخ۲۲ االعالم لزرکلی، خیرالدین الزرکلی، دارالعلم، اوم جز،-  3
  . مخ۱۵۲و الحکم،  طبقات مفسیرین، احمد بن محمد االد نروی، مکتبه العلوم -  4
  . مخ۵۰ اعالم الموقعین، محمد بن ابی بکر ایوب الزرعی ابو عبداهللا، لومی جز، -  5
  . ایت۱۱۶ سورت نحل، -  6
  . مخ۳۲۰ اغاث اللفهان من مصاال الشیطان، محمد بن ابی بکر ایوب، دار المعرفه، لومی جز، -  7
  . مخ۳۹۰بدالحلیم ابن تیمیه، پنلسم جز،  مجموعه الفتاوی، تقی الدین ابو العباس احمد بن ع-  8
  .مخ۳۲ معالم االصول، لومی جز، -  9



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  المللی حکمیت در عقود اداري داخلی و بین
  فصل تمهیدي در مورد ماهیت حکمیت
  صور و اجراات آن

  

  علیزاده مالستانی: ترجمه

  
  
  
  
حکمیت به صورت عموم، عواملی دارد که به صفت وسیلۀ سریع براي حل و فصل 

  .طلبد، باید تحقق پیدا کند صل را میمنازعاتی که به طبیعت ویژة خود سرعت حل و ف
به رغم آن که حکمیت، وسیلۀ حل و فصل منازعات است، با حکمی که براي طرفیت یا 

هاي دارد که آن از ماسوایش از دیگر وسایل حل  اطراف نزاع الزامی است، اما جوهر و ویژگی
  .و فصل نزاع جدا ساخته است

چه حکمیت  شود؛ چنان وي مختومه اعالم میحکمیت دو صورت دارد که با هر یک آنها دعا
داراي انواع عدیده است که به حسب نقشی که اداره در برقراري آن دارد، و یا به حسب 

آن در اصدار فیصلۀ شان بدان استناد  محدودة جغرافی آن و یا بر اساس چیزي که داور
  .کند کند، تنوع و اختالف پیدا می می

کند که احکام   اداري، موضوع این تالیف است و ایجاب میجایی که حکمیت در عقود  از آن
کش کنیم، تا شامل حکمیت در منازعات اداري  عمومی عقود اداري را به صورت موجز پیش

  .نیز شود
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هرآنچه که گفته شد به تفصیل در مباحث سه گانۀ ذیل مورد بحث و ارزیابی قرار 
  :دهیم می

  تعریف حکمیت و عوامل آن،: بحث اول
  صدور و انواع حکمیت، و: دومبحث 

  .شروط تحکیم و اجراات آن: بحث سوم

  بحث اول
   آنلتعریف تحکیم و عوام

  تعریف حکمیت
حکمیت عبارت است از توافق بر مطرح کردن نزاع را به شخص یا اشخاص معینی، تا بدون 

  .اي که مربوط به آن دعوا است فیصله کنند محکمه
ه بر توافق اطراف نزاع معین توقف دارد، تا اختالفات بنابراین، حکمیت یک عمل قانونی ک

شان را بر یک حکم و یا بیشتر براي حل و فصل در پرتو قواعد قانون و مبانی عمومی آن، 
عرضه نمایند؛ و آن که این حل و فصل بر اساس قواعد عدالت باشد که موافق باشد به آنچه 

، قبول کردن حکمی را که از ناحیۀ در در موارد او توافق شده است؛ با تعهد اطراف نزاع
شود؛ یعنی همان حکمی که حجیت امري را که در بارة آن قضاوت شده  داوران صادر می

است حایز باشد و براي تنفیذ آن از طرف قوة قضاییه در دولتی که به واسطۀ آن قوه اراده 
  .1تنفیذ آن را دارد، دستور صادر شده باشد

 تعریف ه قانونگذاري در مجلس دولت، حکمیت را بدین گونمجمع عمومی دو قسم فتوا و
حکمیت، توافق کردن براي عرضه کردن نزاع است در محضر یک داور و یا بیشتر، تا : اند کرده

آن را فیصله نمایند و این به جاي محکمۀ ویژة آن دعوا است و حکم آن براي متخاصمین یا 
  .2خصوم الزامی است

حکمیت، عرضه کردن نزاع معین بین : میت چنین آمده استدر تعریف محکمه غلیا، حک
کنند، در پرتو شروطی که آن را  طرفیق است بر داوري که به اختیار خود آن را تعیین می

اي که دور از شبۀ جانبداري و  نمایند، براي آن که این داور این نزاع را به فیصله  تحدید می
الۀ جوانب نزاع است، حل و فصل نماید و این کنندة ریشه و دنب مجرد از تعصب است و قطع

  .3کند پس از آن است که هر یک از طرفین دعوا دیدگاه خود را تفصیالً بیان می

                                                 
  . لیسري محمد العصار، حکمیت در منازعات اداري در مورد عقد و غیر عقد-  1
  1/7/1989 به تاریخ 661 فتواي شماره -  2
  12/1/1995، تاریخ 2یاء، جریدة رسمی شماره  المحمه الع-  3
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و در توسعه دادن طبیعت قضایی را بر این حکمیت، به نظر این محکمه، حکمیت وسیلۀ 
معینی است هاي  فنی و داراي طبیعت قضایی است، نهایت امر این است که حکمیت در نزاع

که مبناي آن، عالقه محل اهتمام اطراف دعوا است و نقطۀ تمرکز آن توافق مخصوص است 
  .کنند که داوران از همان توافق مخصوص اختیارات خود را کسب می

 حکمیت اصطالح عمومی است که مسمیات فرعی با آن مقارن است به حسب منازاعاتی 
کنند؛ یعنی اگر منازعه در امور تجارتی باشد،  یدا میها را دارند اختالف پ که اراده فیصله آن

شود  شود، و اگر منازعه مدنی باشد، حکمیت مدنی نامیده می گذاري می حکمیت تجارتی نام
  .شود و اگر منازعه اداري باشد، حکمیت اداري نامگذاري می

اي حل و تحکیم اداري، وسیله قانونی است که دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی دیگر، بر
گیرد، به آن  و فصل همه یا بعض منازعات فعلی و یا منازعاتی که در آینده صورت می

این منازعات ناشی از ارتباطات قانونی است که داراي طبیعت اداري عقدي . شوند پناهنده می
یا غیر عقدي است، بین آن اداره و بین ادارة دیگر و یا یکی از اشخاص قانونی خاص ملی ویا 

چه آن که مراجعه به تحکیم اختیاري باشد و یا اجباري، و این موافق قواعد قانون اجنبی؛ 
  .4رسمی است

به رغم آن که ارادة اطراف عقد یا نزاع، چیزي است که توافق بر حکمیت را به وجود 
آورد ولی در عین حال منشاي ذات و ماهیت حکمیت نیست؛ زیرا اجازه حکمیت، نص را  می
کنندة  کننده دایرة حکمیت باشد؛ یعنی تحدید ین اجازه باشد و معینطلبد که مجوز ا می

به عالوه تحدید قانون کیفیت احکام . مسایلی که حکمیت در آن جایز یا ممنوع است، باشد
  .ها باشد حکمیت و اعتراض بر آن

 که در مورد حکمیت در 1994 سال 27 از قانون شماره 11براي تاکید این مطلب، ماده 
توافق بر حکمیت جایز نیست مگر براي : گوید  مدنی و تجاري آمده است، میهاي ماده

حکمیت در مسایلی که . شخص طبیعی یا اعتباري که تصرف در حقوق خود را مالک است
  .باشد ها صلح جایز نیست، جایز نمی در آن

شود که سطلنت اراده در برقراري حکمیت نقش دارد، جز آن  بنابرآنچه گذشت، ظاهر می
ها  گذار باید براي آن ه اراده اطراف نزاع براي حکمیت کافی نیست؛ زیرا معین شد که قانونک

                                                 
   به بعد21، ص 1994عزیز شریف، التحکیم االداري فی اتصانون المصري، دار النهفته العربیه، سال .  د-  4



  

 

144  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  

رو آوردن به حکمیت را در حل و فصل منازعه اجازه دهد، و نه قضاي دولت که نزاع در 
  .5شود زمینه آن صورت گرفته است، نمودار می

اده متخاصمین یا خصور، با ارادة اي نیست براي برقراري حکمیت او توافق ار از این رو، چاره
  .دهد قانونگذاري که این نظام استثنایی را براي حل و فصل نزاع اجازه می

  تشخصات و تمیز حکمیت از وسایل دیگري که براي حل و فصل منازعات است
شود و یا  پوشی از نوع آن، یا به واسطه محکمه و یا توسط صلح قطع می منازعات با چشم

حکمیت به عنوان آن . رسد ین طرفین و اطراف و دعوا به حل و فصل نهایی میدر اثر توافق ب
مند است که آن را از  که وسیله است براي حل و فصل منازعات، از جوهره مخصوصی بهره

هاي  در بحث. دهد، یا آن که با آنان تشابهاتی نیز دارد اسباب دیگر حل منازعات تمیز می
  .آتی این را توضیح خواهیم داد

  تمیز حکمیت از قضا
دهد، آن وجوه در  وجوه عدیده وجود دارد که حکمیت را از قضا رسمی دولت تمیز می

هایی که محکمه و هیات حکمیت  شود، به عالوه صالحیت اساس و محدودة هر یک ممثل می
  .اند ها مرتب ها را مالک هستند و آثاري که بر هر یک آن آن

  ااختالف حکمیت و قضا از نظر زیر بن
 اساس رو آوردن به حکمیت، ادارة طرفین نزاع است، چه آن که اراده در شرط حکمیت 

، محتاج به توافق اطراف قضاتعلق بگیرد و یا مشارطه حکمیت، و به عکس آن رو آوردن به 
تواند به قضا ملتجی شود و حمایت  نزاع ندارد؛ زیرا هر که ادعاي حقانیت خود را دارد، می

 آن با دیگري نزاع دارد، از همین جا، براي ه خود بخواهد؛ حقی که در بارقضایی را براي حق
  .آید  به وجود میقضادیگري حق دفاع از خودش در مقابل 

تواند از   به منزلۀ حق عمومی براي خصم است که می قضاجا است که رو آوردن به  از همین
رش را تحصیل کند ویا جانب خود آن را به کار برد و حاجتی نیست که موافقت خصم دیگ

  .6مراجعۀ خود را به نص مخصوصی مستند نماید

                                                 
  15، ص 1997محس شفیق، التحکیم التجاري الدولی، قاهره، دارالنهفته العربیه، سال . د:  ر، ك-  5
  15اري االولی، سابق، ص محسن شفیق، التحکیم التج.  د-  6
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شود؛ زیرا حق  اما رو به سوي حکمیت، به منزله تنزل از حق مراجعه به قضا شمرده نمی
اگر این منزل صورت بگیرد، تنزل باطل است که اثر .  به نظام عمومی تعلق داردقضارجوع به 

  .7قانونی بر آن مرتب نیست
شود که  ال، توافق دو طرف نزاع بر حواله دادن آن را به حکمیت، سبب می در عین ح

مرافعۀ این دعوا را که در مورد این نزاع است، جایز نیست به قضا کشانده شود؛ زیرا اگر 
شود؛ زیرا توافق بر حل و فصل نزاع  علیه نخواهد، حکم به عدم قبول این دعوا می مدعی

  .8توسط حکمیت صورت گرفته است

   اختصاص هر دوه از نظر محدودقضاختالف حکمیت و ا
 از والیت قضاتر است از حوزة اختصاص هیات حکمیت؛ زیرا   وسیعقضاحوزة اختصاص 

دهد؛ در حالی که  عامه برخوردار است که به آن صالحیت حل و فصل همۀ منازعات را می
از آن منازعاتی که هایی که متعلق به حقوق مالی است؛  حوزة حکمیت منحصر است به نزاع

از همین رو، حوزة اختصاص حکمیت به حل و فصل منازعاتی که . ها جایز است صلح در آن
  .یابد متعلق به مشروعیت اعمال اداره است، امتداد نمی

 که در صدد حل و فصل نزاعی است -  حکمیتتشایان ذکر است که هرگاه در برابر هیا
ه حل و فصل آن از صالحیت هیات حکمیت  مساله عارضی ک-ها عرضه شده که براي آن

بیرون است، عرضه شود و حل وو فصل این مسئله، مالزم با حل و فصل موضوع نزاعی است 
که در مقابل هیات حکمیت مطرح است، بنابراین هیات حکمیت باید اجراات خود را متوقف 

  .9 صادر شودکند، تا حکم نهایی این مساله از ناحیه قضاي که مختص به آن مساله است،

   از نظر اثرقضااختالف حکمیت و 
مندي آن است به حجیت نسبی؛ به قسمی که اثار  اصل عمومی در احکام قضایی، بهره

از این اصل . ها امتداد یابد شود، بدون آن که به غیر آن حکم به اطراف دعوا منحصر می
استثنا شده است، عمومی، احکامی که صادر شده، در دعاوي که داراي طبیعت عینی است، 

زیرا احکامی که صادر شده در آن موارد است، متمتع به حجیت مطلقه است که در همۀ 

                                                 
   قمري1330 سال 886 المحکمه االداته العیا، اعتراض شماره -  7
   در مورد احکمیت در مصر1994 سال 27قانون شماره  (3نص ماده :  د، ك-  8
  . در موردحکمیت در مواد مدنی و تجارتی1994 سال 27 از قانون شماره 46ماده :  ر، ك-  9
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کند، به جز از  به عکس آن، حکم حکمیت در همۀ احوال سرایت نمی. کند موارد سرایت می
  .شود حجیت نسبی که اثر آن تنها به دو طرف نزاع منحصر می

  حکم براي تنفیذ از نظر قابلیت قضااختالف حکمیت و 
حکم قضایی واجب التنفیذ است، به مجرد آن که صادر شود و مواعد اعتراض آن منقضی 
شود، و این در صورتی است که به متوقف کردن تنفیذ آن حکم نکرده باشد و به عکس آن، 

  .احکام حکمیت از زمان صدور دستور تنفیذ آن از قوة قضاییه باید اجرا شود

  تمیز حکمیت از صلح
 قضالح همانند تحکیم، وسیلۀ حل و فصل منازعات اداري است، به جاي رو آوردن به ص

  .عمومی دولت
صلح و حکمیت در آن که اساس هر دو، گرایش ارادة طرفین منازعه به حل و فصل آن به 
دور از قضا است، شباهت دارند؛ چه این منازعه فعالً تحقق یافته و یا به زودي در آینده واقع 

  .شود می
 در صلح هولی با این تشابه، اختالف آشکاري بین صلح و حکمیت وجود دارد، و آن این ک

کند، اما  هر یک از طرفین نزاع در مقابل یکدیگر، از همه یا بعض دالیل خود چشم پوشی می
در حکمیت، ارادة طرفین نزاع بر حواله دادن نزاع را براي حکمیت است و اختیار در دست 

کنند، بدون آن که حکمیت  است که براي قطع نزاع به حکم الزامی تعهد میداور یا داوران 
  .به واگذاري متبادله بین طرفین نزاع باشد

و بنابر آنچه گذشت، صلح و حکمیت، در آن که صلح از آغاز اجراات آن تا نهایت یک نظام 
عدم رو اتفاقی محض است، اما حکمیت در اساس خود و یا از نظر آزادي رو آوردن و یا 

  .آوردن به آن، بر اساس رضایت طرفین است

  تمیز حکمیت از توافق
 چیزي است که  توافق به صفت حل و فصل کنندة نزاع که یک طرف آن دولت است،

 آن را وضع کرده است و در مادة اول آن 2000 سال 7قانونگذار به موجب قانون شماره 
ها از اشخاص  وسسه عمومی و غیر آناز هر وزارت یا مدیریت یا م: تصریح کرده است که

حقوقی عمومی، کمیسیون براي توافق در منازعات تجاري و اداري که بین این جهات اداري 
و بین کارمندان آن، و بین این جهات و بین افراد و اشخاص اعتباري مخصوص صورت گرفته 

  .است، به وجود آید
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ه به ریاست یکی از رجال قضا و یا اي از وزیر عدلیبه  توافق، مصون براي تشکیل کمیسیو
یک عضو . شود یکی از اعضاي هیات قضاییه سابق که ال اقل به درجه مستشار باشد، صادر می

کند و طرف دیگر منازعه و یا وکیل وي نیز در کمیسیون حضور  از جانب اداره نمایندگی می
  .کند پیدا می

ي است، اختصاص دارد؛ به غیر  کمیسیون توافق در همه منازعاتی که طرف آن جهت ادار
از منازعاتی که وزارت دفاع طرف آن است و به غیر منازعاتی که به حقوق عینی عقاري تعلق 

هاي ویژه براي حل و فصل آن وضع شده و یا  دارد و نیز غیر از منازعاتی که قوانین و نظام
  .براي حل و فصل آن از طریق حکمیت به توافق رسیده است

هاي جوهري بین دو نظام حکمیت و توافق در حل و فصل   گفته شد، فرق در پرتو آنچه
  .منازعات وجود دارد

 فرق اول آن، این است که بر اساس متوسل شدن به حکمیت، اختیار طرفین نزاع است و 
توانند از آن سرباز زنند؛ که  توانند به حکمیت متوسل شوند و می ها است؛ می ارادة آزادي آن

در حالی که متوسل . کند م، قضا از جانب خود به حل و فصل نزاع اقدام میدر این فرض دو
شدن به کمیسیون توافق، تا زمانی که دولت یا شخص اعتباري عمومی طرف دعوا باشد، 

 براي فیصلۀ نزاع جایز نیست، مگر قضاوجوبی و الزامی است، بدان گونه که متوسل شدن به 
یژة توافق عرضه نماید و کمیسیون، سفارشی را صادر بعد از آن که نزاع را به کمیسیون و

نماید و هیچ یک از طرفین نزاع قبول نکند، یا آن که مصلحتی را که قانون براي کمیسیون 
  .تعیین کرده تا سفارش خود را صادر نماید و تا هنوز صادر نکرده است، پایان یابد

د که براي اطراف نزاع الزامی کن  حکمیت، احکامی را صادر میتفرق دوم، این است که هیا
اي بیش نیست و خاصیت الزام را  شود، توصیه است، ولی آنچه کمیسیون توافق صادر می

ندارد، مگر آن که جهت اداري و طرف دیگر نزاع در خالل پانزده روز از تاریخ عرضه کردن 
  .دعوا را به کمیسیون، توافق نمایند

وافق است، نسبت به حوزة اختصاصی که فرق سوم، توسعۀ حوزة اختصاصی کمیسیون ت
براي هیات حکمیت مقرر شده است، زیرا حوزة اختصاصی هیات حکمیت به مسایلی است 

به عکس آن، حوزة اختصاصی کمیسیون . گیرد که در آن صلح جایز است و به نظام تعلق نمی
شود، ولو آن  توافق، کشش دارد، تا زمانی که اداره طرف آن است، همۀ منازعات را شامل می

  .منازعه مربوط به مسایلی باشد که به نظام عمومی ارتباط دارد
  



  

 

148  
 

د  
اس

13
89

 « 
شما

  
ل   

لس
مس

ره 
90  

  عوامل متوسل شدن به حکمیت: مطلب دوم
اند، آن حل و فصل منازعات  حکمیت و قضاي عمومی دولت در تحقق هدف واحد شریک

 اختالف دارد در آن که حکمیت مستند به ارادة طرفین نزاع قضااست؛ هرچند حکمیت با 
کند براي فیصله منازعات حالیه یا  ت، به قسمی که این اراده وادار به حکمیت میاس

گیرد، آن هم در زمینه موضوع معینی به حکمی که براي  منازعاتی که در آینده تحقق می
  :شود اطراف دعوا الزامی است، از این رو، نظام حکمیت به ممیزات ذیل تمیز داده می

   اقدامات ساده و سرعت حکم- 1
اقدامات حکمیت ساده است، در صورتی که اطراف نزاع محدود باشد، و این اقدامات، 

؛ به عالوة آن که در 10شود چیزي است که به سرعت صدور فیصلۀ حکمیت منجر می
حکمیت، درجات دادخواهی مختصر است، از این جهت هیات حکمیت حکم قطعی که از 

  .11د و قابل تنفیذ فوري استنماین نظر موضوع غیر قابل اعتراض است صادر می

   سري بودن-2
 عادي متصف به عالنیه بودن است، و این امري است که اطراف نزاع آن را بر قضااقدامات 

ها و یا مرکز اقتصادي شان  تابد؛ زیرا علنی بودن منجر به کشف اسرار شغل و حرفۀ آن نمی
  .ت در دعوا استکند که بیشتر از خسار ها ضرري وارد می این براي آن. شود می

آورند؛ زیرا ارادة  از این جهت در متوسل شدن به حکمیت خواسته خود را به دست می
توانند همه   می- اگر بخواهند-کند، و اطراف منازعه ها اقدامات حکمیت را تحدید می آن

ها ضرري  بینند که در علنی بودن آن براي آن اقدامات حکمیت را سري قرار دهند؛ زیرا می
 عادي، اختیار آن را قضااین چیزي است که در حالت دادخواهی در برابر . شود  میمتوجه

ندارد؛ چه آن که جلسات آن سري نیست، مگر آن که امر تعلق بگیرد به حفاظت و رعایت 
آداب عمومی یا به خاطر امنیت از دولت خارجی یا داخلی، موافق دستور محکمه که نزاع در 

  .آن مطرح شده است
  

                                                 
، سال 27ادر، اتفاق التحکیم و فقا تعاون التحکیم فی المواد المدنینه و التجاریه، شماره ناریمان عبدالق. د:  ر، ك-  10

1994  
  94 ص 1978 احمد ابواعرفاء، التحکیم االختیاري و االجباري، سال -  11
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  یار دادن اطراف نزاع براي صادر کنندگان حکم اخت-3
این امتیازي . دهند کنند، اختیار می در حکمیت اطراف نزاع به کسانی که صدور حکم می

است که حکمیت به آن اختصاص دارد، اما در حالت متوسل شدن به قضا این امتیاز را فاقد 
  .است و متخاصمین، مالک اختیار قاضی نیستند

اف براي هیات تحکیم امتیار مهمی است، به خصوص که نزاع مربوط به اختیار دادن اطر
مسایل فنی باشد که براي قاضی بدون حواله دادن آن به اهل خبره در موضوع، حل و فصل 

گیرد و این وقت  تشخیص این موضوع چه بسا زمان طوالنی را در بر می. آن دشوار است
  .د بیهوده فوت شودطوالنی براي اطراف نزاع اهمیت دارد که نبای

اي براي حل و فصل منازعات،  شود که حکمیت به صفت شیوه از آنچه گفته شد روشن می
بلکه از شأن دنبال کردن آن، تخفیف سنگینی . شود  عمومی دولت شمرده میقضابهتر از 

شود، یعنی در  قضا عمومی دولت است؛ زیرا در حکمیت تقلیل قضایاي است که آن عرضه می
  انجامد شود و زمان فیصله به طول می ی دولت، قضایا متراکم میقضا عموم

  اعتراض بر نظام حکمیت 
  بحث دوم

  صور و انواع حکمیت
  صور تحکیم: مطلب اول

شود؛ اول،  توافق بر متوسل شدن به حکمیت براي حل و فصل نزاع، به دو صورت تمام می
  .نمامند مشارطۀ تحکیم مینامند؛ دوم، چیزي که آن را  چیزي که آن را شرط تحکیم می

  شرط تحکیم
به . گیرد شرط تحکیم عبارت است از توافقی که در ضمن نصوص عقد معینی صورت می

دارند که براي فیصلۀ منازعات مستقبل که در زمینۀ  موجب این توافق، اطراف دعوا مقرر می
  .آید، به حکمیت متوسل شوند عقدي و تنفیذ آن پیش می

کند از توافق بر  شود، ولی این ممانعت نمی در عقد اصلی درج میو عادتاً شرط تحکیم 
  .تحکیم در وثیقه مستقلی که به منزلۀ ملحق عقد اصلی است

گیرد، پس بطالن این عقد  شرط تحکیم مستقل است از عقدي که در ضمن آن صورت می
 سلطه کننده به مرتب بر این امر است اختصاص حکم. شود به بطالن شرط تحکیم منجر نمی
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نظرش در منازعاتی که متصل به بطالن این عقد است؛ زیرا حکم به عقد باطل والیت ندارد، 
  .12بلکه به شرط تحکیم والیت دارد که مستقل از آن است

 که در مورد تحکیم در 1994 سال 27 از قانون شماره 23و این استقالل توسط نص ماده 
، در این ماده شرط تحکیم، توافق مستقل موارد مدنی و تجاري آمده است، تاکید شده است

و بر بطالن عقد و فسخ آن پایان یافتن مدت آن، . از شروط عقد دیگري اعتبار شده است
شود، در صورتی که شرط  هیچ اثري بر شرط تحکیمی که در ضمن آن است مرتب نمی

  .تحکیم در ذات خود صحیح باشد

  مشارطه تحکیم
.  کنند، در حالی که جداي از عقد اصلی است  استوار میتوافقی است که اطراف نزاع آن را

به موجب آن متوسل شدن به حکمیت براي فیصله کردن در نزاعی که فعالً در زمینه این 
  .13کند عقد بر قرار است، تمامیت پیدا می

شود که مشارطه تحکیم، پس از وقوع نزاع است، به عکس شرط تحکیم   از اینجا روش می
 به هر دو صورت 1994، سال 27قانون تحکیم حالی، شماره .  نزاع استکه پیش از وقوع

توافق تحکیم، :  آن تصریح کرده است به آن که10تحکیم اعتراف کرده است، چون مادة 
توافق است بر متوسل شدن به تحکیم براي حل و فصل همه یا بعض منازعاتی که صورت 

 مناسبت عالقه قانونی معین که عقد گرفته و یا ممکن است بین هر دو صورت بگیرد، به
  .باشد یا غیر عقدي باشد

ولی نص، شرط تحکیم را مقید در ضمن عقد نکرده است؛ زیرا فقره دوم آن تصریح کرده 
است که؛ جایز است توافق بر تحکیم، سابق بر برقراري نزاع باشد، چه آن که در ذات خود 

ه در مورد کل یا بعض منازعاتی که بین مستقل باشد، یا در ضمن عقد معینی صورد بگیرد ک
در این حالت واجب است که موضوع نزاع . طرفین به وقوع پیوسته است، وارد شده است

معین شود، چنانچه جایز است توافق بر تحکیم پس از وقوع نزاع صورت گیرد، هر چند در 
واجب است که در این حالت . مورد آن نزاع، دعوایی در مقابل جهت قضایی قایم شده باشد

شود، محدود و معیین نماید، ورنه توافق باطل  توافق، مسایلی را که حکمیت شامل آن می
  .است

                                                 
  . 195 محسن شفیق، التحکیم التجاري، سابق ص -  12
  75ص سامیه راشد، التحکیم فی امعالقات الدولیه الخاصه، :  ر، ك-  13
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موافق نص فقرة سوم ماده دهم که سابقاً ذکر شد، توافق بر تحکیم هر حواله دادنی که در 
شود؛ در صورتی  اي که متضمن شرط تحکیم است، اعتبار می شود، به وثیقه عقدي وارد می

  .ه این حواله دادن در اعتبار این شرط واضح و جز عقد باشدک

  انواع حکمیت: مطلب دوم
حکمیت از نظر نقش اراده خصوم در انشاي حکمیت، به حکمیت اختیاري و حکمیت 

و نظر به گسترة جغرافی آن، به تحکیم داخلی و تحکیم خارجی . شود اجباري تقسیم می
کنند، به تحکیم  کنندگان به آن استناد می  که حکمچه از نظر اساسی شود؛ چنان تقسیم می

  .شود ساده و تحکیم با حواله دادن به صلح تقسیم می

  تحکیم اختیاري و تحکیم اجباري
اصل در تحکیم این است که اختیاري باشد، به قسمی که برقراري آن مستند به ارادة 

انون واجب التطبیق و اقدامات کنند و ق اطراف منازعه باشد، در این توافق حکم را اختیار می
  .یابد حکمیت تحقق می

اختیاري بودن حکمیت بدین معنا است که براي اطراف منازعه در متوسل شدن به این 
اند در مورد فیصلۀ نزاع به  و نیز آزاد. شود شیوه از حل و فصل کردن نزاع، آزادي داده می

  . فصل نزاع متوسل شوندمحکمه مراجعه نمایند، یا به هر شیوة دیگري براي حل و
 در عین حال گاهی حکمیت اجباري است؛ در صورتی که قانونگذار آن را بر متخاصمین 

ها، واجب گرداند، به قسمی که  براي فیصله بعض منازعات به جهت طبیعت مخصوص آن
  .متخاصمین قادر نیستند براي حل و فصل آن گونه منازعات متوسل به قضا شوند

کند، ولی   گاهی قانونگذار به الزامی کردن حکمیت اکتفا میدر حکمیت اجباري،
اند، و گاهی قانونگذار به این  متخاصمین در اختیار کردن حکم و تعیین اقدامات حکمیت آزاد

  .کند، بلکه تنظیم کاملی را براي اجراي حکمیت وضع کرده است مقدار کفایت نمی
شود،  منازعات قانونی عمومی صادر میقانونگذاري حکمی را که از ناحیۀ هیات حکمیت در 

هاي بخش   که در مورد شرکت1983 سال 97 از قانون شماره 32تکمیل کرده و در مادة 
شود به  عمومی است، تصریح کرده است که هیات حکمیت، نزاعی را که نزد شان مطرح می

و باید هیات کند، بدون تقیید به قواعد قانون مرافعات مدنی و تجاري،  سرعت نظراندازي می
  .حکمیت احکام خود را در مدتی که از سه ماه تجاوز نکند صادر نماید
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 همین قانون تصریح کرده به آن که احکام هیات تحکیم، نهایی و نافذ و 66چه ماده  چنان
  .شود غیر قابل اعتراض است که هیچ گونه اعتراضی بر آن وارد نمی

   حکمیت داخلی و حکمیت خارجی
 سال 27شود که تابع احکام قانون حکمیت شماره   داخلی شمرده میحکمیت در صورتی

 باشد، هرچند تحکیم تجاري و دولتی باشد، یعنی حکمیت داخلی، نزاعی را که ناشی 1994
از رابطۀ قانونی داراي طبیعت اقتصادي باشد، و موضوع آن مربوط به تجارت دولتی باشد؛ و 

 در مورد 1994 سال 27ست که قانون شماره این به شرط فراهم بودن یکی از حاالتی ا
  .حکمیت تصریح کرده است

  :شود که یکی از حاالت زیر را داشته باشد حکمیت در صورتی تجاري و دولتی شمرده می
 مرکز عمدة کار هریکی از طرفین حکمیت در وقت انعقاد عقد در دو دولت مختلف - 1

ز متعدده براي کار خود داشته باشد، پس اگر یکی از دو طرف حکمیت مراک. واقع شده باشد
اگر یکی از . مدار اعتبار مرکزي است که به موضوع توافق حکمیت بیشتر ارتباط داشته باشد

  .دو طرف حکمیت، مرکزي براي کار خود نداشته باشد، مدار اعتبار محل اقامت او خواهد بود
فق کرده باشند،  هرگاه دو طرف حکمیت به متوسل شدن سازمان حکمیت دایمی، توا- 2

  .یا آن که مقر و مرکز حکمیت در داخل یا خارج کشور موجود باشد
شود، ارتباط به بیشتر از یک   هرگاه موضوع نزاعی که توافق حکمیت شامل آن می- 3

  .دولت داشته باشد
 مرکز عمدة کار هر یک از دو طرف حکمیت در وقت استواریی عقد حکمیت، در خود - 4

  :شود اماکن آتی از خارج دولت محسوب مییکی از . کشور باشد
 امکان اجراي حکمیت را اگر توافق حکمیت آن را معین کرده باشد و یا به کیفیت - 1

  .تعیین آن اشاره کرده باشد
  . مکان تنفیذ جانب جوهریی التزاماتی که ناشی از عالقۀ تجاري بین طرفین است- 2
  . مکانی که ارتباط بیشتر به موضوع نزاع دارد- 3

شود، در صورتی که حکم حکمیت در خارج  به عکس آن، حکمیت خارجی شمرده می
از این . نوع از حکمیت، خارج از محدوده است که تابع قانون کشور باشد. کشور صادر شود

جهت است که حکمیت تجاري دولتی؛ یعنی حکمیتی که متعلق به تجارت دولتی است، 
در صورتی که اطراف حکمیت به تبعیت آن از ممکن است تابع قانون حکمیت کشور باشد، 

  .این قانون توافق کرده باشد
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شود که قانون مصر براي تحدید کردن دولتی بودن حکمیت  بنابر آنچه گذشت، روشن می
  :به دو معیار اتکا کرده است

که مستند به تعدد جنسیات اطراف حکمیت است و تعدد امکان و :  معیار جغرافیایی- 1
  .مکان حکمیت و محل اقامت اطراف استمکان تنفیذ و 

شود، در صورتی که موضوع آن، نزاع  یعنی حکمیت دولتی شمرده می:  معیار اقتصادي- 2
:  از قانون تحکیم تصریح کرده است بر آن که3متعلق به تجارت دولتی باشد، زیرا مادة 

التی که تحکیم دولتی زمانی است که موضوع آن متعلق به تجارت دولتی باشد در هر ح
  .سابقاً ذکرش رفت

  حکمیت ساده و حکمیت با واگذاري به صلح
محکم بسیط، تحکیمی است که حکم در اصدار حکم خود به قواعد قانون به معناي آن 

شود، چه مکتوب باشد یا غیر  کند؛ یعنی چیزي که شامل همۀ قواعد قانونی می استناد می
  .مکتوب مانند مبادي قانون عمومی و عرف

به . حکمیت بسیط اصل است، حکمیت با واگذاري به صلح نیز استثنا آمده استوقتی 
کند که موضوع نزاع را به  موجب آن، طرفین منازعه هیاتی را براي حکمیت انتخاب می

  .مقتضاي قواعد عدل و انصاف فیصله کند، بدون آن که مقید به احکام قانون باشد
مسک کرده است؛ چون دو فقرة اولی و دومی  قانونگذار مصري به هر دو نوع از حکمیت ت

از قانون حکمیت تصریح کرده است بران که هیات حکمیت، نزاع را مطابق قواعد قانونی که 
  .اند، حل و فصل نماید طرفین به آن توافق کرده

التطبیق بر موضوع نزاع است توافق نکردند، باید   اگر طرفین بر قواعد قانونی که واجب
داند، فیصله  ضوعه در قانون که هیات حکمیت آن را بیشتر مربوط به نزاع میمطابق قواعد مو

  .نماید
به عالوة آن که فقرة چهارم از همین ماده تصریح کرده است که هرگاه دو طرف حکمیت با 
صراحت توافق کنند که موضوع نزاع واگذار به صلح شود، براي هیات حکمیت جایز است که 

 قواعد عدل و انصاف فیصله نماید، بدون آن که مقید به احکام موضوع نزاع را به مقتضاي
  .قانون باشد
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  بحث سوم
  ت آناشروط تحکیم و اجرا

حکمیت به صفت یک اقدام قانونی، موجب فراهم شدن شروط شکلی و صوري و موضوعی 
است که از الزمۀ صحت حکمیت است، به عالوة آن که براي حکمیت، اقداماتی است که 

  :گریم این بحث را با اختصار در ضمن دو مطلب زیر به بررسی می.  باع استواجب االت

  شروط توافق تحکم و شرط شکلی توافق تحکیم: مطلب اول
 ضرور است توافق -1: شود شروط شکلی توافق بر حکمیت بر دو امر ضروري متمشل می

  .نامه مکتوب و مدون باشد
  . عدد حکم کنندگان ید طاق باشد- 2

  نامه حکمیت  توافقمکتوب بودن
چه هر توافقی حکمیت اگر در  کتابت شرط الزم براي صحت توافق حکمیت است؛ چنان

  .قالب کتابت در نیاید، حکمیت باطل است
، که واجب کرده است 1994 سال 27 از قانون حکمیت شماره 12موافق با نص مادة 

 که دو طرف حکمیت آن هرگاه مکتوبی را. توافقنامه حکمیت مکتوب باشد، ورنه باطل است
هاي مرسوله و یا تلگراف و غیر آن از وسایل ارتباط  را امضا کرده باشند، یا طرفین توسط نامه

  .آید نامه مکتوب به حساب می کتبی توافق کرده باشند، توافق
شود که این ماده در تحدید کتابت در توافقنامۀ حکمیت توسعه داده است؛  مالحظه می

وشته که از دو جانب امضا شده است منحصر نکرده است، بلکه مراسالت و چون کتابت را بر ن
هاي طرفین را در صورتی که اشاره به نیت حکمیت باشد، نیز به حکم آن دانسته  تلگراف

  .است

  طاق بودن عدد حکم کنندگان
تر به حل و فصل نزاع تحکیمی  از باب آن که در صورت انقسام اراي حکم کنندگان، سریع

 خود، الزم دانسته که عدد محکمین 155/2اصل شود، قانون تحکیم توسط مادة وصول ح
  .اگر متعدد باشند، باید وترطاق باشند

 این ماده هر چند تحدید عدد محکمین را که یک نفر باشد و یا بیشتر، به اطراف نزاع 
به آن واگذار کرده است، جز آن که اگر عدد محکمین بیشتر از یک نفر باشند، مقید کرده 
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اگر اطراف نزاع بر تحدید عدد محکمین . باشند، ورنه توافقنامه باطل است) طاق(که عدد وتر 
  .توافق نکردند، الاقل سه نفر باشند

  شروط موضوعی براي توافق حکمیت
توافق بین طرفین تعاقد بر حل و فصل کردن منازعات شان را از طریق حکمیت، عقدي 

گیرد، که باید براي حل و فصل منازعات   دو طرف قرار میاست که به صورت الزامی به عهدة
کند که در این توافق، شروطی که براي صحت  این اقتضا می. متوسل نشوند  قضاشان به 

  .التزامات به صفت عموم باید فراهم باشد، و آن شروط عبارت است از رضایت، محل و اهلیت

   شرط رضایت- 1
کند؛ زیرا در نفس تعاقد،  در زمینۀ حکمیت بازي میارادة دو طرف تعاقد، نقش بارزي را 

کنند که در  کنند که به حکمیت متوسل شوند، و یا توافق مخصوصی را منعقد می توافق می
بر دارندة قبولی طرفین تعاقد است، به حل و فصل کردن منازعات خود را از خالل شیوة 

  .حکمیت
دن به قضا است در حل و ضرورت متوسل شدن به حکمیت، به صفت بدیل متوسل ش

فصل منازعات عقود اداري، که اساس آن این است که حکمیت نظامی است که بر سبیل 
  .داند، خارج شده است استثنا، از اصل عمومی که قضا را شیوة حل و فصل همه منازعات می

رو، فرض حل و فصل کردن منازعاتی که افراد طرف آن است، جایز نیست از  از همین
یت باشد؛ زیرا در این شیوه حق افراد در دادخواهی نزد قاضی طبیعی شان ضایع طریق حکم

به صراحت ).  قانون68مادة (شود، و آن حقی است که قانون ضمانت آن را کرده است  می
هر . دادخواست و شکایت براي همۀ مردم، حق محفوظ و مورد ضمانت است: گوید که می

رو آورد، و دولت نزدیک کردن جهات قضا را به شهروندي حق دارد به قاضی طبیعی خود 
  .دادخواهان و سرعت فیصله کردن قضایا را متکفل شده است

.  مقصود از این ماده، دادخواهی کردن در برابر قضاي عمومی است، عادي باشد یا اداري
آید،  این شامل حکمیت که یک نظام استثنایی براي حل و فصل منازعات به حساب می

  .شود نمی
ضمون این ماده به حکم محکمۀ قانونی علیا تاکید شده است؛ حکمی که به عدم قانونی م

این ماده والیت نظر قاضی .  نظر داده است1977 سال 48 از قانون شماره 18بودن مادة 
  .طبیعی را در مسایل مورد حکمیت مانع شده است
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در مورد حیثیات این  قانون تناقض دارد، چیزي است که 68از چیزهایی که با حکم ماده 
حکمیت، عرضه کردن نزاعی را که معین است : گوید حکم آمده است؛ و آن، این است که می

کنند، یا کار  که آن را به اختیار خود تعیین می) غیر از قضا(بین طرفین، بر محکمی از اغیار 
 شروطی که یا در ظرف) ها اختیار دارند حکم تعیین نماید آن(کنند  ها واگذار می را بدان

کند؛ براي آن که، این محکم، آن نزاع را به دور از شبۀ سطحی نگري و  حکمیت را تحدید می
  .داري، فیصله نماید و دنبالۀ خصومیتی را که در جوانب آن است به کلی قطع نماید جانب

هاي خود را به تفصیل از خالل  این پس از آن است که هر یک از طرفین، دیدگاه
کنند، به هیچ حالی روا نیست که حکمیت اجباري صورت بگیرد؛  ه بیان میهاي عمد ضمانت

کند که موضوع  فرق نمی. بدبختانه که یکی از دو طرف منازعه به آن اذعان داشته باشد
براي که ) در آینده صورت بگیرد(حکمیت، نزاعی قایم و بر حال باشد یا محتمل باشد 

  .14منشاي حکمیت، توافق طرفین است
 حکم تاکید است براي رضایت به صفت رکن الزم براي قیام حکمیت در منازعاتی در این

عدم قانونی بودن اجبار کردن اطراف دعوا را بر حل و فصل کردن . که افراد اطراف آن است
منازعات شان به واسطۀ حکمیت؛ زیرا این حالت، بین آنان و بین دادخواهی کردن به نزد 

  .شود قاضی طبیعی حایل می

  میت اجباريحک
شود مگر از روي  حکمیت در منازعاتی که طرف در آن منازعات، یکی از افراد است، نمی

هاي  مندي که از ارادة آزاد تبعیت کند، اما نسبت به منازعاتی که بین بخش از شرکت رضایت
ها و جهت حکومتی و هیات  گیرد، یا منازعاتی که بین یکی از آن شرکت عمومی صورت می

هاي عمومی،   از قانون شرکت56گیرد، قاعده بر عکس است؛ زیرا مادة  رت میعمومی صو
ها مخصوص هیئات حکمیت   تصریح دارد بر آن که؛ حل و فصل این1983 سال 97شماره 

  .ها است که در این قانون به آن تصریح شده است، نه غیر آن
منزلۀ مخالف قواعد  به موجب این ماده، تصدي هرگونه جهت دیگري از این منازعات، به 

این چیزي است که حکم ان عیب بطالن را دارد؛ زیرا از غیر . شود اختصاص والیی شمرده می
  .جهت اختصاصی صورت گرفته است

                                                 
  م1995 نیایر، سنه 12جریده الرسمیتر، العدد الثانی، فی .  ق10، سنه 13 المحکمه الدستوریه العلیا، دعواي رقم -  14
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 براي تاکید این مطلب، محکمه اداري علیا، حکم کرده است که اختصاص هیات حکمیت 
منازعاتی که بین بخش از  شکل گرفته است، به نظر و فیصلۀ 1983سال 97که توسط قانون 

ها و جهت حکومت مرکزي یا محلی، یا هیات  هاي عمومی یا بین یکی از این شرکت شرکت
  .بخش عمومی یعنی امري که به نظام عمومی تعلق دارد، متعلق است

به مفهوم مخالف نص سابق، نزاعی که بین جهت حکومتی یا شرکت بخش عمومی، و بین 
است، از اختصاص هیات حکمیت خارج ) حقوقی(ري و اعتیا) حقیقی(شخص طبیعی 

  .شود می
 که در مورد بخش 1983 سال 97 از قانون شماره 56 شایان ذکر است که نص ماده 

ها و جهت حکومتی یا  عمومی و خصوصی، به حکمیت اجباري در منازعاتی که بین شرکت
ي باشد و یا غیر شود، منازعات عقد گیرد، شامل همۀ منازعات می هیات عمومی صورت می

  .عقدي

   شرط محل-2
در صحت حکمیت شرط است که موضوع . محل توافق حکمیت همان موضوع نزاع است

شود و این بطالن  آن، مخالف نظام و آداب عمومی نباشد، ورنه توافق بر آن باطل می) محل(
  .کند به قرارداد تحکیم نیز سرایت می

تعلق به نظام عمومی، این است که این حکمت عدم جواز توافق بر حکمیت در مسایل م
ها قواعد  مسایل تابع نظارت و اشراف حاکمیت عمومی است؛ مقصود از آن این است که بر آن

واحد سرایت نماید؛ و آن امري است که در حالت متوسل شدن به نظام حکمیت در زمینه 
  .یابد این مسایل، تحقق نمی

 قانون مدنی 551عمومی، توسط نص ماده عدم جواز حکمیت در مسایل متعلق به نظام 
تاکید شده است، این ماده تصریح کرده است که صلح در مسایلی که متعلق به نظام عمومی 

  . است1994 سال 27 از قانون حکمیت، شماره 11است جایز نیست، و این مطابق نص مادة 
سایلی که با وقتی که حکمیت در مسایل متعلق به نظام عمومی جایز نباشد، پس در آن م

حسن آداب تعارض دارد، نیز جایز نیست؛ مانند خصوماتی که متعلق به امور غیر اخالقی 
شود که  به آنچه گذشت عالوه می. هایی که مرکز فحشا است و غیر آن است، از قبیل خانه
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جایز نیست مساله از مسایل احوال شخصیه و مسایل جنسی، محل براي حکمیت باشد، زیرا 
  .15مسایلی است که مربوط به نظام عمومی استها از  این

   شرط اهلیت-3
توافق بر حکمیت صحیح نیست مگر آن که بیان باشد از اراده طرفین حکمیت؛ چون این 

کند که دو طرف حکمیت از اشخاص حقیقی و حقوقی، از کسانی باشند که  توافق معین می
از قانون حکمیت است که در  11مالک تصرف در حقوق خود باشند، و این مطابق نص مادة 

توافق بر تحکیم جایز نیست مگر شخص حقیقی یا حقوقی که مالک : آن آمده است آن که
  .تصرف در حقوق خود باشند

با توجه به آن که اهلیت در زمینه توافق بر حکمیت در منازعات عقود اداري شرط است، 
 مگر به موافقت وزیر مختص، ولی شخص عمومی اهلیت ندارد که این توافق را استوار نماید
این مطابق با نص ماده اول از . یا کسی که نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اختصاص دارد

 سال 27 است که معادل است بعض احکام قانون حکمیت شماره 1997 سال 9قانون شماره 
  .گیریم  و این موضوع را بعداً به تفصیل به بحث می1994

  اقدامات حکمیت: مطلب دوم
ها از  کند، هر گاه یکی از آن لیت حکمیت مستقماً دو طرف نزاعت را در جلسه حاضر میاه

شود، سرپیچی کرد، براي  حضور یکی از جلسات و یا از دادن مستنداتی که از او مطالبه می
هیات حکمیت جایز است در اقدامات خود استمرار بخشد و حکم را در آن نزاع که مستند 

  .صادر نمایداست به عناصر اثبات، 
شود گوش دهد ولی حق سوگند را  تواند به شهادت شهودي که اقامه می هیات حکمیت می
تواند شخص یا اشخاص خبیر را بگمارد تا صورت جلسه و بگو مگوي  ندارد؛ چنان چه می

متنازعین را به تحریر درآورند، و براي طرفین منازعه فرصت دهد که آنچه در دل دارند ظاهر 
  .سازند
کند، تا آن را استماع کنند و  ات حکمیت، عقد جلسه را به حضور طرفین نزاع قرائت میهی

هر یکی از طرفین نزاع حق دارند، وکیل مدافع براي خود . اگر خواستند به مناقشه بپردازند
  .انتخاب نمایند

                                                 
  .73 احمد ابوالوفاء، تحکیم االجباري و االختیاري، ص -  15
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باید ) نامه فیصله(کنند، و قطعنامه  هیات حکمیت، حکم خود را به صورت مکتوب صادر می
هاي محکمین،  ها و عناوین متخاصمین یا خصوم باشد، و نیز مشتمل برنام شتمل با نامم

ها و صورت توافق، با خالصه گفتاري که صورت گرفته و مطالبات و  جنسیت و صفات آن
هیات حکمیت، صورتی از حکم را . مستندات خصوم، منطوق حکم تاریخ و مکان حکم باشد

 در خالل سی روز از تاریخ صدور آن، براي طرفین که توسط محکمیت امضا شده باشد،
  .دهند منازعه می

و صدور حکم حکمیت، معیناً در مدتی که در ضمن توافق حکمیت بر آن توافق شده است، 
پس اگر توافق در آن مدت صورت نگیرد، واجب است که در خالل دوازده . گیرد صورت می

  .ودماه از تاریخ شروع اقدامات حکمیت، حکم صادر ش
اي که از   حکمیت سزاوار است که مدت موعود را به اندازهتدر همه این حاالت براي هیا

شش ماه تجاوز نکند، مقرر بدارد، این البته در صورتی است که طرفین منازعه به مدت 
  .بیشتر از آن توافق نکرده باشند

نازعه جایز ها نهایی نشود، براي هر یک از طرفین م هر گاه حکمیت در خالل این مدت
است، که از رییس محکمۀ استیناف، امر تحدید معیاد اضافی را مطالبه نماید و یا نهایی 

با آن که هر یکی از طرفین نزاع حق دارند که در این . شدن اقدامات تحکیم را مطالبه نماید
  .حالت، دعوا را به محکمه ویژه بکشاند

  حکمیت در عقود اداري داخلی
  لیماهیت عقد اداري داخ

  تمهید و تقسیم
م این عقد را آن گهی تمییز کنیم، مفهو در ضمن آن که ماهیت عقد اداري را تعریف می

دهندة آن را به بحث و بررسی   از تصرفات قانونی دیگر و باالخره عناصر تشکیلآن را
  :گیریم، بدین ترتیب می
  ، مفهوم عقد اداري- 1
  ، و قانونی تمییز عقد اداري از غیر آن از سایر تصرفات- 2
  . عناصر عقد اداري- 3

  مفهوم عقد اداري - 1
چیزي که فقهاء و قضا بر آن اتفاق داشته اند این است که عقد اداري، توافقی است که 
یکی از اطراف آن، شخص حقوقی عمومی است که متصدي اداره یا یکی از منافع عمومی 
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این از خالل متضمن . شود یدر عقد اداري، نیت اخذ به شیوه قانونی عمومی ظاهر م. است
  .16بودن عقد است، شروط استثنایی را که در تعامالت افراد غیر مالوف است

قواعد عقد اداري، یا از نصوص قانونی که یکی جانب و یا بیشتر از جانب آن را نظم و شکل 
قاضی در خالل قضاوت خود، نقش بارزي را . گیرد، و یا احکام قضاي اداري دهد، مدد می می

کند، بدون آن که  ر خلق و استخالص مبادي قانونی استوار شدن این عقد بازي مید
  .17ممارست قاضی به احکام قانونی مدنی مقید باشد

. آید بندد، به وجود می عقد اداري به دنبال توافق دو ارادة  اداره و کسی که با آن عقد می
  .شود د منعقد میهرگاه ایجاب از شخص متعاقد صادر شود و قبول از اداره، عق

: نظر داده است) مصر( در تعریف ایجاب و قبول در عقود اداري، محکمۀ اداري علیاي 
اعطاي (یا مزاید ) اعطاي قرارداد به باالترین پیشنهاددهنده(اعالن کردن از اجرالی مناقصه 

گیري تهیه اجناس،  یا ممارست در سبقت)  لیالم-ترین پیشنهاد دهنده قرارداد به پایین
و سبقت گرفتن به تهیه و پرداختن جنس، مطابق توصیفات و . نیست جز دعوت به تعاقد

که سزوار است اداره آن را . مشخصات و اشتراطاطی که اعالن شده است، همان ایجاب است
  .18قبول کند تا عقد منعقد شود

 برابر هر کند که هرکه چوب سوخت این وزارتخانه را تهیه کند، در مثالً وزارتخانۀ اعالن می
دستی کرد و چوب را با همان  هر کسی که پیش. بندیم کیلو چوب فالن مبلغ قرارداد می

مشخصات و توصیفات که در اعالنیه ذکر شده، در اختیار آن وزارتخانه قرار داد، این ایجاب 
  .وقتی وزارتخانه آن را پذیرفت، عقد منعقد شده است. است از طرف متعاقد

چه  ، واجب است که ارادة متعاقد با ادارة معتبر، قانونی باشد؛ چنانبراي صحت این انعقاد
واجب است این اراده در جهت احداث اثر قانونی مورد رغبت باشد، که همان استحکام عقد 

  .است
 براي آن که قبول اثر خود را که متمثل در انعقاد عقد است، نتیجه بدهد، البد است که 

اصل نماید، به اعتبار آن که قبول به صفتی که بیان است موجب به قبول ایجاب خود علم ح
دهد، مگر آن که علم  کند و اثر خود را نتیجه نمی از ارادة، وجود قانونی آن تحقق پیدا نمی

  .پیدا نماید که ایجاب او، قبول شده است
                                                 

  .ق35، سال 3128المحکمه االداریه العلیا، طعن رقم -  16
  .1991، سال 12قود االداریه، ص ثروت بدوي، النظریه العامه فی الع.  د-  17
  .522، ص 2002 المحکمه االداره العیا، و مجلۀ محاماه، العدد الثانی، سال -  18
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شود، همان چیزي است که مطابق قانون یا توافق  علمی که در این مورد به آن اعتنا می
در عقود اداري، ابالغ این قبول به صورت کتابت به کسی که . کند ین تمامیت پیدا میطرف
و این کتابت باید متضمن باشد، اعتماد سپردن . کند کنندة جنس است، تمامیت پیدا می تهیه

 که 1998 سال 89 از الیحۀ تنفیذیۀ قانون شماره 14او و تکلیف او را به تنفیذ، مطابق مادة 
  .قصات و مزایدات استمخصوص به منا

و . شود و به طبیعت حال، ابالغ قبول در خالل مدتی که تجاوز از آن جایز است، معین می
کند، و یا مطابق  این به حسب چیزي است که شروط مناقصه در ابتدا آن را تحدید می

  .19تعدیالتی که طرفین پسندیده و داخل بر شروط مناقصه شده است

   حقیقت عقد اداري-2
  اداري و عقد مدنیعقد 

عقد اداري با عقد مدنی از نظر آن که اساس قیام هر دو، متکی بر توافق ارادة متعاقدین 
است بر توافق به ایجابی که قبول به دنبال دارد، و این ایجاب و قبول باید صحیح باشد و به 

 دو در غرض انشاي التزامات تعاقدیه متبادله صورت بگیرد، جزء آن که جوهر خالف بین هر
  .این است که عقد مدنی بر توازن التزامات متبادله بین اطراف آن، بر قرار است

اما عقود اداري بر عکس آن، فاقد این توازن است و عهدة دو طرف تعاقد از نظر التزامات 
مساوي نیست؛ زیرا ادارة صالح به عنوان سلطۀ عمومی که از حقوق و امتیازات برخوردار 

عاقد است، در حالی که اداره در عقود مدنی از این حقوق و امتیازات را بهره است، مواجه با مت
  .مند نیست

 اساس این عدم توازن، رغبت در غلبه دادن مصلحت عمومی است که اداره ممثل آن 
است، بر مصلحت فردي که تمثیل در متعاقد است؛ به قسمی که اداره به مقتضاي آن 

و توجیه این تنفیذ و اختیار طریقۀ آن را دارد، و حق دارد امتیازات، حق مراقبت تنفیذ عقد 
بلکه اداره به اراده . اي که مصلحت عمومی را تحقق نماید، تنظیم نماید شروط عقد را به گونه

  . حق فسخ عقد را داردقضامنفرد خود و بدون حاجت به رو آوردن به 
مال آن به شکل کامل نسبت  اع- قانون متعاقدین- شود که قاعدة عقد از این جا روشن می

  .به عقود اداري، ممکن نیست؛ آن چنان که در عقود مدنی معمول است

                                                 
  .522و نیز مچلۀ محاماه، ص . ق45، سنه 1242حکم محکمۀ اداري علیا، طعن رقم :  اماك-  19
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  عقد و قرارداد اداري
هاي  به رغم آن که عقد و قرراداد اداري، وسیلۀ تمکین اداره است براي سوق دادن فعالیت

 اداري، براي طلب تحقق مصلحت عمومی، جز آن که اختالف جوهري بین هردو موجود
مرجع این اختالف در این است که قرار در این است که قرار داد اداري، تصرف قانونی . است

کند و بشخصه اثر  اي که اداره به ارادة منفرد خود آن را صادر می از جانب واحد است، به گونه
هر زمانی که این اثر تحقق پیدا نماید، از ناحیۀ قانونی و . کند قانونی معینی را احداث می

  .اقعی، ممکن و جایز استو
بر عکس آن، عقد اداري به دنبال ارادة دو طرف آن، با ایجابی که مصادف با قبول است، به 

آید و  آید و از همین جا جوهر تفرقه بین عقد اداري و قرارداد اداري، به وجود می وجود می
هاي اداره، با  تآن، آن که قرارداد اداري، تصرف قانونی غیر تعاقدي است که یکی از مدیری

آن چنان که در ذات خود، اثر قانونی را . نماید ارادة منفرد خود براي فعالیت اداري صادر می
شود،  کند که در انشاء یا الغاء و یا تعدیل مرکز قانونی فردي یا عمومی، متمثل می احداث می

  .ی جایز باشدالبته تا زمانی که این اثر از ناحیۀ واقعیت ممکن باشد و از ناحیۀ قانون
در حالی که حال و شان عقد اداري، مانند حال و شان عقد مدنی، بر توافق ارادة منعقد 

ها شخص حقوقی عمومی است براي انشاي  کنندگان آن برقرار است، که در آن یکی از آن
  .التزامات ناشی از عقد

  عقد اداري و کتابت
سان که عقد اداري بدون آن برقرار دهندة عقد اداري نیست، بدان  کتابت از عناصر تشکیل

کتابت هرچند وسیله براي اثبات عقد است، جز آن که شرط به وجود آمدن عقد . نشود
  .شمرده نمی شود

عقد غیر مکتوب، هر چند در عرصۀ اداري، :  محکمۀ اداري در این مورد نظر داده است که
و . کند اع عقود بازي میغیر مالوف است، جز آن که پیوسته نقش مکملی را براي بعض انو

اداره با بعض متعاقدین، زمانی که با آنان بر تصمیمی اغراض تعاقد اصلی از نواحی که بر آن 
اي از انعقاد عقد،  این شیوه. اند، توافق نماید، اعتماد بر عقد مکتوب دارد تصمیم گرفته

است، زمانی که آورد، و آن آشنایی پیدا کردن بر طبیعت این عقد  مشکلی را به وجود می
شود فاقد باشد؛ از قبیل شروط  ها عقد اداري نشا داده می هایی را که با آن بعض خصوصیت

  .اسنثنایی
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در این حکم، اعتراف شده است به عقد غیر مکتوب در محدودة تکمیل اغراض عقد اداري 
ه اما به عنوان عقد مستقل اعتراف نشده است، در عین حالی که قضا محکم. اصلی مکتوب

  .اداري علیا به عقد مکتوب در حاالت عارضی، اعتراف کرده است
و گاهی از این حکم، در تحدید طبیعت عقدي که مکمل عقد اصلی است، مشکلی به وجود 

آید؛ زیرا عقد مکمل از بعض شروطی که براي برقرار عقد اداري الزم است، مانند عنصر  می
بینم؛ چون عقد شفاهی که  ر مشکلی نمیلکن من در این ام. شروط استثنایی، خالی است

مکمل اغراض عقد اداري اصلی مکتوب است، عقد قایم بذات نیست، بلکه عقد شفاهی، وجوداً 
عقد اصلی، همان عقد اداري است اگر عناصر عقد اداري در . و عدماً دایر مدار عقد اصلی است

د اداري، عقد گفته عقدي که مکمل عقد اداري است، به تبیعیت از عق. آن کامل باشد
  .شود می

در تحوالت جدید قضایی محکمۀ اداري علیا، بدین باور است که هر چند اوراق از وجود 
عقد مکتوب بین اداره وبین شرکت سایکو فرانسه، خالی است؛ چون توافق بین طرفین در 

دي وثیقۀ مکتوب نیامده است، اما عدم تحریر عقد اداري به معناي عدم وجود عالقۀ تعاق
هاي که بین طرفین رد وبدل شده است، دلیلی است بر آن که این رابطۀ  نیست؛ زیرا وثیقه

شود و شروطی که در این  تعاقدي موجود است؛ چون عقدي که از طرف شرکت پیشنهاد می
  .شود که براي طرفین الزامی است زمینه وارد است، به منزلۀ عقد اداري اعتبار می

و .  دو قسم فتوا و قانونگذاري مجلس دولت تاکید شده استاین در فتواي مجمع عمومی
به نظر این مجمع هرگاه ایجاب و قبول بین طرفین عقد انشاء شد، عقد اداري برقرار 

  .20گردد، هر چند این عقد غیر مکتوب باشد می

   عناصر عقد اداري-3
 مکمل کند، مگر آن که حاوي سه عنصري باشد که عقد، صفت اداري بودن را کسب نمی

یکدیگر اند، به قسمی که اگر فاقد یکی از این عناصر شد، صفت اداري بودن از عقد سلب می 
عنصر اول آن که اداره طرف . شود شود و به صورت عقد مدنی در آمده و تابع عقد مدنی می

عنصر سوم آن که این . عنصر دوم آن که اداره از شیوه قانون عمومی تبعیت کند. عقد باشد
این سه عنصر را با اختصار در ضمن سه مطلب . المنفعه مربوط باشد هاي عام فعالیتعقد به 

  :گذاریم به بحث می
                                                 

  .م1997 - 12-24 قتوي الجمعیه العمومیه بقسمی الفتوي و التشریع بمجلس الدوله، جلسه -  20
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  وجود اداره طرف عقد: مطلب اول
گیرد که اداره یکی از منعقدگان عقد باشد؛  معینا، عقد وقتی صفت اداري بودن به خود می

در تبیین و تثبیت .  اداري است به اعتبار آن که عقد اداري وسیلۀ به راه انداختن فعالیت
محکمه اداري علیا این شرط را، گفته است که این یک امر طبیعی است؛ چون عقود اداري، 

  .طایفه از کارهاي اداري است
شود؛ و آن شخص   اداره به عنوان طرف عقد توسط یکی از اشخاص حقوقی ممثل می

و یا آن که عقد اداري . وقریه باشدحقوقی مربوط به یک اقلیم و ناحیۀ وسیع باشد، یا شهر 
شود، مانند هیات و موسسات  المنفعه تمثیل می در ضمن یکی از اشخاص حقوقی عام

اي نیز متصف به شخصیت حقوق عمومی  ها و سندیکاهاي شغلی و حرفه شرکت. عمومی
فراهم شود، هر گاه باقی عناصر برقراري عقود در آن  از این رو، عقودي که برقرار می. شود می

  .گیرد باشد، صفت عقود اداري را به خود می
 اداري، به شخصیت حقوقی عمومی براي بعض موسساتی که رنگ دینی قضاعالوه برآن، 

ها، که به  دارد، اعتراف کرده است، مانند موسسات خیریۀ ارتودوکس و مجلس اعالي صوفی
شود، البته در  نده میکنند، کشا تکمیل وصف اداري بر عقودي که این موسسات برقرار می

  .صورتی که باقی عناصر این عقود در آن فراهم باشد

  شروط تصمیم صفت اداري بر عقدي که اداره طرف آن است
شود، در صورتی که یکی از اطراف آن شخص  مخفی نیست که عقد اداري برقرار می

  :فراهم باشدشود  اي که ذیالً شرح داده می حقوقی عمومی باشد، بلکه باید شروط سه گانه
شخص حقوقی عمومی در طول مدت تنفیذ عقد، صفت حقوقی بودن خود را حفظ  - 1
اگر این شرط در اثناي تنفیذ منعدم شد؛ یعنی آن شخص به صفت یک شخص حقیقی . کند

  .کند که تابع احکام قانون مدنی است در آمد، عقد به صورت عقد مدنی تغییر پیدا می
اما اگر . عمومی است، عقد منعقد نماید  مسوول ادارة واجب است اداره به عنوان آن که - 2

لذا اگر . اید به عنوان یک شخص حقیقی عقد را برقرار کند، عقد به صفت عقد مدنی در می
اداره به صفت شخص حقیقی، نه به صورت مسوول عمومی با مقاطعه کار ساختمانی قرارداد 

 محکمه قانونی قضااین اصل در . ترا منعقد نماید، صفت اداري بودن عقد اکمال نشده اس
شود  عقد وقتی اداري اعتبار می: علیا تاکید شده است؛ چون در قضاي جدید خود گفته است

که یکی از اطراف آن شخص عمومی باشد و به عنوان آن که مدیریت عمومی دارد، عقد را 
 .کند برقرار می
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 را منعقد نماید و نه به ی، به صفت آن که مدیر اداره است، عقدیواجب است قوة اجرا - 3
و قوة اجرایی هر گاه اعمالی را که به شوون قضاوت است، انجام داد، از قوة . عنوان قوة قضائیه

هر گاه . شود که از ناحیۀ سیاسی مربوط به ادارة شوون دولت است حکومتی نیز شمرده می
) مدیریت(داري اعمالی را که مربوط به سوق دادن منافع عمومی باشد انجام دهد، سلطۀ ا

و از این رو، عقد در صورتی اداري است که قوة اجرایی که متعلق به ادارة . شود گفته می
منافع عمومی است، آن را منعقد نماید، به قسمی که قوة اجرایی به صفتی که مدیر است در 

 .آن تصرف نماید

حکم تعاقد شخص عادي به جاي شخصیت حقوقی، یا به صفت آن که وکیلی 
  از شخص حقوقیاست 

کند، اگر باقی عناصر  عقدي را که یکی از اشخاص حقیقی به جاي شخص حقوق منعقد می
عقد اداري را واجد باشد به قسمی که آثار عقد به اداره منصرف شود، عقد اداري است؛ چنان 
که اگر شخص حقیقی به عنوان وکالت از شخص حقوقی عمومی، عقد یار معقد کند، عقد 

  .21زیرا مانعی نیست که شخص حقوقی توسط وکالت، عقد اداري را منعقد نمایداداري است؛ 
.  اکمال صفت اداري بودن بر عقد در این حالت، نیست مگر تطبیق قواعد عمومی وکالت

کند و این   بنابراین، شخص حقیقی در این غرض به عنوان از جهت اداره، عقد را منعقد می
کامالً فراهم باشد، به قسمی که اثر عقد به سوي جهت عقد اداري است اگر سایر شروط آن 

  .اداره منصرف شود، به اعتبار آن که اداره طرف اصلی این تعاقد است

                                                 
  .84احمد عثمان عیاد، مظاهر السلطه العاقبه فی العقود الیه دار، ص . د: ك.  ر-  21



 

 

  
  

  
  

 اي بر مفهوم سیاست جناییمقدمه
  احمد رضا صادقی

  
  
  
  

  مقدمه
اي مشخص   در افغانستان برنامه1هاي جنایی گیري و مقابله با پدیده آیا براي پیش

  کنند یا خیر؟ مند عمل می آهنگ و نظام ها به صورت هم  این برنامه   ارد؟ وجود د
هاي مجرمانه چه قشري بازیگران و عاملین عرصه برنامه ریزي در مقابل پدیده

کنند یا خیر؟  آهنگ عمل می  این بازیگران در این راستا هم تواند باشد؟ و همچنین  می
گرایانه  گیري و چه به صورت سرکوب غالب پیشهاي جنایی چه در پاسخ به پدیده... و

اي و یا حتا جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه
آنچه که علماي حقوق براي . جامع و اشتراك حداکثري عناصر رسمی و غیر رسمی دارد

نند، چارچوب ک یابی به یک پاسخ کارآمد در مقابل این پدیدها پیشنهاد می دست
 که سیاست جنایی چیست و عناصر سازنده آن  اما این. باشد می» سیاست جنایی«

امید است . دهد  که چه انواعی دارد؛ محتواي این نوشتار را تشکیل می کدام است و این
گیري مباحث حقوق کیفري با رویکرد اي در شناخت و شکلکه نوشتار حاضر مقدمه

هاي مجرمانه عادي و اي از پدیدهآهنگ در مقابل مجموعه  جنایی منسجم و همسیاست
  . یافته، چه در سطح ملی و چه در سطح فرا ملی، گردد سازمان

  .  سیاست جنایی، سیاست جنایی ملی و فراملی و پدیده جنایی:کلید واژها

                                                 
 پدیده جنایی از دیدگاه  قانونی عبارت است از عملی که به جهت مشوب کردن و یا اخالل نظم اجتماعی در قانون - 1

س پدیده جنایی عملی است که باعث مختل بدین اسا. جزا پیش بینی شده و براي آن مجازاتی در نظر گرفته شده است
  .شدن نظم اجتماعی از سوي انسانها در اجتماع می گردد
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  مفهوم سیاست جنایی
ی را به خود دیده مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحوالت فراوان

تر شدن این اصطالح از آغاز تا زمان کنونی شده  است به طوریکه نتیجه این فرایند، فربه
بدین گونه که به طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا اکنون به دو صورت . است

آغازگر این اندیشه در . متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است
 پروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطالح سیاست 2 میالدي، فویر باخ1803ال س

جنایی در کتاب حقوق کیفري خویش، براي اولین بار این اصطالح را وارد قلمرو حقوق 
شود که  هایی سرکوبی می گاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه کیفري نمود، از دید

دلماس مارتی، (دهد  ها علیه جرم واکنش نشان می سل به آنها و با تو دولت از طریق آن
هاي تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق  با توجه به مولفه) 23، ص 1381

کیفري از سوي دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، 
چرا که . اص، اطالق گرددتعبیري مضیق یا به اصطالح همان سیاست کیفري در معناي خ

  .ها، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد تدبیرها و اقدام: سیاست جنایی در تفکر فویر باخ
دارند، بدین معنا که صرفاً قواي عمومی حاکمیت ) دولتی(این ابزارها کامالً جنبه رسمی 

  .باشند اجرا کننده این ابزارها می...) محکمه، پولیس، زندان(
ثانیاً تعریف و حد . پردازند اي است که این ابزارها به مقابله با آن می  تنها پدیدهجرم اوالً

بنابراین سایر رفتارهاي منحرفانه، هرچند که . ومرز جرم را نیز قانونگذار مشخص نموده است
  .از لحاظ اخالقی و اجتماعی مذموم هم باشند از این تعریف خارج است

هاي  شود، چرا که اقدام گیري کیفري را شامل می تنها پیشگیري از جرم نیز، تبعاً  پیش
  ).11، ص 1382ژ،      الزر(گیري غیر کیفري در این تعریف جایگاهی ندارد  پیش

 نیز مبتنی بر همین دیدگاه مضیق، سیاست جنایی 1889 در3دانشمند آلمانی فون لیست
دانست  می» نش جرم شناسیهاي دا سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایه داده«را 

  ).407 ص، 12و11نجفی ابرآباندي، ش (
خود با تفکیک » ها رساله علم اداره و قوانین زندان«در ) 1905(4در فرانسه نیز آقاي کوش

جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی (علوم محض از دید وي که شامل 

                                                 
2- Feuerbach  
3- Vonliszt   
4- Cuche 
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یگاه سیاست جنایی در میان سایر شد از سیاست جنایی، به دنبال تعیین جا می) جنایی
یک علم «هاي علوم جنایی بود، بدین ترتیب از دیدگاه وي سیاست جنایی یعنی  رشته

» دهی عقالنی و موثر مبارزه با جرم است کاربردي که هدف آن موفقیت عملی در سازمان
  ) 12، ص 1382الزرژ، (

دیدگاهی ) 1938 (گاه نورنبرگ النهایه دندي یو دو وابر استاد دانشگاه پاریس و قاضی داد
هاي سده بیستم بر قلمرو علوم جنایی ادامه داد به نظر ایشان  مشابه به کوش را تا نیمه

ي موثر هایی است که مبارزه سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش«
  ).12، ص 1382الزرژ، (» سازد علیه جرم را میسر می

ژوهشگر فرانسوي در مقاله  ، آقاي مارك آنسل قاضی و پپس از پایان جنگ دوم جهانی
، تعبیري نسبتاً موسع نسبت به آنچه که فویر باخ مطرح نموده بود، 1975خویش در سال 

هنر، فن یا  «و » علم مشاهده و مطالعه«ارایه نمود؛ ایشان سیاست جنایی را همزمان 
  . )13،ص 1382الزرژ، (است دانسته » استراتژي اصولی و نظام یافته واکنش ضد جنایی

  :بر اساس این دید گاه سیاست جنایی
 نیز که یک پدیده  )کژروي(باشد، به پدیده انحراف  عالوه بر جرم که یک مفهوم حقوقی می

  .اجتماعی است نیز توجه شده است
شود که  گیرانه را نیز شامل می عالوه بر جنبه سرکوبی و مجازات بزهکاري رویکرد پیش

هاي اجتماعی، فرهنگی،  گیري اجتماعی در قالب نظام گیري، شامل پیش  پیشالبته این
 ). 14،ص 1382الزرژ،(شود  نیز می... اخالقی و

ري دلماس مارتی، دانشمند دیگر فرانسوي، در اثري با  در ادامه همین فرایند، خانم می
 1983به بررسی همین موضوع در سال » هاي سیاست جنایی ها و جنبش مدل«عنوان 
تر از آنچه که  گردد که تعبیري موسع ایشان تاکنون مشهورترین فردي محسوب می. پرداخت

از نظر ایشان، سیاست جنایی، شامل . استادش مارك آنسل به آن قایل بود، ارایه نموده است
ها در قبال  دهی پاسخ ها به سامان شود که هیات اجتماع با توسل به آن مجموعه روشهایی می

بر پایه این تعریف، نتایج به دست ). 23،ص 1381دلماس مارتی، (پردازد  مانه، میپدیده مجر
  :توان برشمرد آمده از مفهوم موسع سیاست جنایی را به شرح زیر می

شود، بلکه دیگر  ها نسبت به پدیده مجرمانه، صرفاً محدود به پاسخ کیفري نمی پاسخ
را نیز در بر ...) ، مالیاتی، اجتماعی واداري، مدنی، انضباطی، انتظامی(هاي حقوقی  نظام
  .گیرد می
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دهی، بدین معنا که عالوه بر پاسخ رسمی نشات گرفته از  دو بعدي شدن مصدر پاسخ
به . هاي غیر رسمی منبعث از جامعه مدنی نیز وجود دارد نهادهاي رسمی دولتی، پاسخ

اجراي سیاست جنایی دهی، پرداخت و  عبارت دیگر، جامعه مدنی در کنار دولت به سازمان
 .پردازد می

گسترش دامنه پدیده مجرمانه، بدین معنا که عالوه بر جرم که نقض یک هنجار اجتماعی 
باشد، انحراف نیز که بی احترامی به هنجار اجتماعی فاقد  تقنینی با ضمانت اجراي رسمی می

 .شود باشد، را نیز شامل می ضمانت اجراي رسمی می
هاي سرکوبگرانه کیفري و غیر  یاست جنایی، عالوه بر پاسخهاي این رویکرد س پاسخ

شود  گیرانه در برابر جرم و انحراف نیز می هاي خاص پیش ها و پاسخ کیفري، شامل اقدام
 ).16،ص 1382الزرژ،(

بنابراین با این رویکرد، صرف نظر از گسترش مفهوم و دامنه پدیده مجرمانه از جرم، تواماً 
شاهد خروج پاسخ به پدیده مجرمانه از دایره صرفاً حکومتی به پاسخ دو به جرم و انحراف، ما 

که ماهیت رسمی نقش دولت در  بعدي حکومتی مدنی، هستیم؛ به عبارت دیگر، ضمن این
. پردازد گردد، در کنار آن جامعه مدنی نیزبه ایفاي نقش می قبال پدیده مجرمانه حفظ می

باشد بلکه حتا در مواردي بسته  نقش تشریفاتی نمیکه نقش جامعه مدنی نه تنها  مهمتر این
به . 5نقشی فراتر از نقش رسمی حکومتی نیز دارد...) گرا لیبرال، اقتدار(به نوع نظام سیاستی 

گیر و دو بعدي سیاست جنایی در مفهوم موسع آن یعنی از یک سو  لحاظ همین ویژگی فرا
و از سوي دیگر نقش و حضور جامعه شمولیت رفتارهاي انحرافی در کنار اعمال مجرمانه 

مدنی در کنار دولت است که در این نوشتار از آن به عنوان الگوي مناسب و کارآمد مورد 
  .توجه قرار گرفته است

  هاي سیاست جنایی گونه
ترین نتیجه گسترش در مفهوم سیاست جنایی، تنوع تابعان موثر و نقش آفرین در  طبیعی

امري که غالباً . باشددر چارچوب یک قلمرو مشخص ملی میایجاد یک سیاست جنایی واحد 
به عبارت دیگر براي رسیدن به یک سیاست . هایی در عمل روبه رو بوده است با چالش

جنایی واحد در مفهوم موسع آن بایستی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و در نهایت 

                                                 
، میزان، 1رك، مارتی، میري دلماس، نظام هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمه، نجفی ابرند آبادي، علی حسین، ج  5

1381. 
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 که از تحقق سیاست جنایی جامعه مدنی، همگام و همسو حرکت نمایند تا به آن هدفی
بنابراین براي رسیدن به این مقصود در سطح قلمرو داخلی نیاز به . مطرح است، نایل گردند

هاي ابتدایی آن یعنی در سطح قواي سه گانه و  آهنگ نمودن سیاست جنایی در الیه هم
گیري سیاست جنایی  آهنگی همان شکل نتیجه این هم. باشدجامعه مدنی ضروري می

هاي آهنگ و همسوي الیه باشد که از حرکت هم آهنگ در سطح ملی می رك و هممشت
  .گیرد ابتدایی سیاست جنایی در سطح ملی شکل می

به عبارت دیگر با توجه . باشد تري نیز قابل تصور میهمین ضرورت همسوي در سطح کالن
هاي  با پدیدهگیري و مبارزه  هاي جنایی کشورها در پیشسازي سیاست آهنگ به ضرورت هم

بایستی در اتخاذ سیاست جنایی موثر، چارچوب ذهنی را از  اي، میمجرمانه مشترك منطقه
  .گیري نمود قلمرو ملی فراتر نهاده و براساس اقتضاي مورد ضرورت محل تصمیم

توان  اي که نیاز به ترسیم سیاست جنایی دارد، می بنابراین با توجه به نوع و قلمرو پدیده
ملی  هاي همسو و مشترك را از بعد قلمرو محل تطبیق به دو قلمرو ملی و فرا سیاست جناي

  .تقسیم نمود

  ارکان سازنده سیاست جنایی مشترك در سطح ملی
  سیاست جنایی تقنینی) الف

نجفی ابرآباندي، (سیاست جنایی تقنینی، را نه تنها بایستی نخستین الیه سیاست جنایی 
ب نمود بلکه آن را در واقع بایستی هسته اصلی محسو) 259مقاله سیاست جنایی، ص

کننده نوع پاسخ در قبال پدیدهاي مجرمانه  و تعیین) 95، ص 1382الزرژ، (سیاست جنایی
چرا که با توجه به اصول حاکم حقوق کیفري همانند اصل قانونی بودن جرایم و . تصور نمود

ریزي  یت نوع سیاست جنایی پیها و تبعیت غیر قابل انکار از آن، خود بیانگر اهم مجازات
بر این اساس سیاست جنایی تقنینی عبارت است از . وسیله قوه مقننه دارد شده در قانون به

تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست «
ت جنایی سیاس. گیرد هاي مختلفی به خود می جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت

ها و به طور  هاي آنان در انواع جرایم و مجازات ي قانونگذاران مختلف و انتخابتقنینی سلیقه
نجفی ابرآباندي، سیاست جنایی، .(»کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است

ها است که کشورها را  بر اساس همین نوع سیاست جنایی کشورها در قبال پدیده) 260ص 
چرا که در واقع . نمایند هاي مجرمانه تقسیم بندي می ز لحاظ نوع نگرش و برخود با پدیدها

ها به رفتارهاي حاکی از دورشدن از  انگاري و تعریف و تعیین انواع پاسخ گاه جرم تجلی
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شوند باید در سطح سیاست جنایی تقنینی یک  هنجارهاي اجتماعی را که مجرمانه تلقی می
  . ودوجو نم کشور جست 

اند، به طوري  هاي جنایی تقنینی نیز از یک نواختی در طول تاریخ برخوردار نبوده سیاست
هاي ها، و پراکندگی  ها، نابسامانی که ما اغلب شاهد سیر صعودي نزولی آن ناشی از بی نظمی

ایم، به طوري که گاهی بر رفتارهاي مجرمانه تکیه شده  هاي جنایی بوده مفرط در سیاست
نقش تعیین ...  به شخصیت مجرمانه، و گاهی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي ووزمانی

به طور مثال مواد مخدر زمانی نه تنها کشت آن ممنوع نبوده بلکه به . کننده داشته است
در حالی که امروزه . شدعنوان یکی از محصوالت افغانستان به کشورهاي همسایه صادر می

  .6شده استتمامی مراحل آن جرم انگاري 
براي گریز از این نابسامانی، اولین قدم رعایت فنون یا اداب صوري و ماهوي قانونگذاري، 

بدین . شود به طور مثال در سه ماده نخستین قانون جزا پی در پی تناقض دیده می. باشد می
ها امري است که هم در قانون اساسی پذیرفته  صورت که، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

 و 2 که قانونگذار قانون جزا نیز به آن توجه داشته به طوري که در مواد  ده است و هم اینش
هیچ عملی « :  این قانون صراحتاً و به طور عام و مطلق به آن اشاره نموده است ماده دوم3

توان مجازات نمود   کس را نمی هیچ«: ماده سوم. جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون
در حالی » . با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشدمگر مطابق

که در ماده نخستین همین قانون نقض قرض نموده است و تنها جرایم و جزاهاي تعزیري را 
ها به فقه ارجاع داده  مشمول قانون جزا دانسته و در رابطه با بخش مهمی از جرایم و مجازات

مرتکب جرایم . نماید این قانون جرایم و جزاهاي تعزیري را تنظیم می«: لماده او. شده است
هم چنین . »گردد حدود، قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسالم مجازات می

. باشد است در رابطه با فصل بیست وپنجم قانون جزا که در رابطه با حمایت از حیوانات می
ایت از حیوانات اوالً به تعداد معدودي از حیوانات اشاره در این فصل قانونگذار در مقام حم

 ماده چهارصدو نود و پنجم تنها حیوانات سواري مورد 1و در ثانی طبق بند . نموده است
 شخصی که عمداً یا بدون اقتضاء حیوان سواري ملکیت غیر -1«. حمایت قانونگذار بوده است

بنابراین اگر فردي » ...ه دیگر به آن ضرر برساندرا بکشد یا آن را شدیداً زخمی سازد یا به وج
  .توان از متضرر حمایت نمود به طور مثال گاو دیگري را از بین ببرد طبق این ماده نمی

                                                 
  1384 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1302 عمومی مصوب  نظامنامه جزاي125 رك، ماده - 6
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 از لحاظ قانونگرایی و مساوات طلبی، سیاست جنایی مطلوب آن است که در قانون براي 
 به طوري که نتوان به بیش از بینی گردد عمل ارتکابی مجرمانه سقف معینی از مجازات پیش

بینی شده در قانون از  چه مجازات پیش چنان. میزان پیش بینی شده در قانون حکم داد
  . حتمیت در اجرا برخوردار باشد تا شدت

فردي کردن «گرایی، سیاست جنایی تقنینی بایستی مبتنی بر اصل  و از جهت معیار انسان
ساز بازگشت مجدد بزهکاران و منحرفان  ریق زمینهتا از این ط. باشد» ضمانت اجراي کیفري

در این صورت آنچه که مهم است اندیشه، اصالح بزهکار است که ممکن . به جامعه گردد
  ).260نجفی ابرآباندي، سیاست جنایی، ص . (است حتا از مجازات نیز خبري نباشد

     سیاست جنایی قضایی
 و برداشت دستگاه قضایی از سیاست نحوه استنباط«سیاست جنایی قضایی نیز به معنا 

) 261نجفی ابرآباندي، ص . (»ي اعمال قوانین و مقررات مربوط استجنایی تقنینی و نحوه
ها و مسایل در محاکم یکسان وبرابر  ها در تمامی زمینه که البته این استنباطها و برداشت

 را نسبت به بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم برداشت خاص خود. نمی باشد
نهایتاً این تنوع در برداشت منتج به اصل متغییر بودن تفسیر . موضوع واحد ارایه نمایند
به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان کیفري، . گردد قواعد حقوق کیفري می

هاي جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و  سیاست
  ).121، ص 1382الرزژ، (داده اند مکان قرار 

سیاست جنایی قضایی از بعد محدود و مضیق، نیز در بر گیرنده سیاست جنایی انعکاس 
ها و آراء در  باشد، اما همین تنوع وکثرت تصمیم المال می ها، آراء و متحد یافته در تصمیم

آن عدم حصول محاکم، مانع مهمی در راه احراز یک سیاست جنایی قضایی واحد و به تبع 
  . باشد به سیاست جنایی واحد و مشترك در کل نظام حقوقی می

  به همین جهت است که سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست شامل رویه قضایی عام
اند که در صورت بروز اختالف در آراء و   دانسته- یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون

الی کشور اقدام به صدور وحدت رویه در موضوع مورد صدور احکام گوناگون، معموالً دیوان ع
  . نماید اختالف می

به همین جهت بیش از بیش اهمیت هسته اصلی سیاست جنایی یعنی سیاست جنایی 
تقنینی در ارایه کامل و دقیق سیاست جنایی تقنینی به منظور وحدت در سیاست جنایی در 

  . گردد کل نظام حقوقی مشخص می
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  ایی سیاست جنایی اجر
 سومین رکن در راستاي سیاست جنایی واحد در سطح ملی، سیاستی است که از سوي 

هاي جنایی اتخاذ  قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستاي تطبیق و اجراي سیاست
ي ي مجریه در زمینهسیاست قوه«بنابراین . شود شده از سوي قوه مقننه، در پیش گرفته می

ي قضایی موجود است، سیاست جنایی  بر چگونگی اجراي قوانین و رویهکنترل جرم که ناظر
در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان (دهد که نقش پلیس  اجرایی را تشکیل می

ي پلیس در اي دارد؛ نقشی که در سطحی کالن به وظیفه در آن اهمیت ویژه) دادگستري
بدین ) 263اندي، سیاست جنایی، ص نجفی ابرآب(» گردد تامین امنیت داخلی کشور باز می

هم از . تواند ایفا نماید گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می
گیرد و هم از جهت  جهت کشف و دستگیري متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می

گیري از جرم و تحقق نظم در جامعه  حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش
ناگفته که اگر همین پلیس آن گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع . گردد یم

بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن . بی نظمی و ناامنی در جامعه گردد
 که، قوه  اول این. باشد رود از دو جهت حایز اهمیت می کننده سیاست جنایی به شمار می اجرا

. باشد کن با صالحیت در راستاي تحقق و اجراي سیاست جنایی اتخاذ شده، میمجریه تنها ر
به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در 

آهنگی با   که، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم از جهت دیگر این. کنار سایر ارکان دارد
 که  نه این.  بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بودسایر ارکان صورت گیرد که

بینی شده از  ها و یا عملکرد عوامل اجراي در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش برنامه
  .سوي قوه مقننه باشد

  سیاست جنایی مشارکتی 
ایجاد اجماع حول یک «چنان که کریستن الزرژ نیز به آن اشاره کرده است به منظور 

عالوه بر اشتراك ارکان حکومتی، مشارکت ) 139، ص 1382الزرژ، (» اییسیاست جن
ها و شهروندان و یا به طور کلی جامعه مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر  ها، انجمن رسانه

این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدین جهت که . باشد می
 جنایی مطرح بوده و بایستی طبیعتاً مشارکت جامعه مدنی به عنوان کنشگران عمده سیاست

شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم ). 139،ص1382الزرژ، (فعالی نیز داشته باشند 
در این پروسه صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود بدین معنا است که 
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به عبارت دیگر براي . گردد گیري و حتا تامین امنیت به این گروه از جامعه نیز می پیش
اي از  تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کالن نه تنها مشارکت طیف گسترده

آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان  بلکه نوعی هم. کنشگران این عرصه را نیاز دارد
یک سیاست جنایی همرا «بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی . طلبدالذکر را نیز می فوق

ها و نهادهاي دیگر در کنار پلیس و  ي مدنی که در چارچوب آن اهرمکت جامعهبا مشار
این همکاري و مشارکت ضامن . بخشند دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می

اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قواي مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان 
نجفی ابرآباندي، سیاست جنایی، ص (» یده مجرمانه استشرکت دادن مردم در مقابله با پد

هاي مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور  شیوه). 265
العملی که مردم در قبال اعمال  این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس. است

حال ممکن است . باشد صور میو رفتارهاي که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل ت
گونه رفتارها، از سوي مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و هم  این

ها و لوایحی که از سوي  چنین ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح
  .هنددولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردد، عکس العمل تدافعی نشان د

تواند از طریق، سیستم نظارتی غیر  در سطح سیاست جنایی قضایی نیز این مشارکت، می
هاي جمعی در راستاي تحقق یک دادرسی  مستقیم از رهگذر ابزارهاي هم چون رسانه

هم چنین این حضور ممکن است در برخی موارد همانند . عادالنه، نقش داشته باشد
  . بالواسطه و مستقیمی داشته باشدهاي منصفه برخی محاکم، نقش  هیات

النهایه این حضور در سطح سیاست جنایی اجرایی، در همکاري نهادهاي اجتماعی با 
  .گر گردد تواند جلوه هاي رسمی همانند پولیس در راستاي کشف و تعقیب مجرمین، می ارگان

در سطح  بنابراین چنان که اشاره گردید الزمه تحقق یک سیاست جنایی واحد و گسترده 
ثانیاً . ملی، اوالً نیاز به حضور گسترده ارکان کالن حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد

هاي هر کدام از این  آهنگ گردد که سیاست دهی و هم این حضور بایستی طوري سازمان
در . ها در تقابل هم قرار گیرند  که این سیاست نه این. ارکان به موازات هم قرار داده شوند

در . ها سخن گفت توان سخن از وحدت سیاست جنایی در قبال پدیده چنین صورتی می
ها نه تنها یک نیاز و ضرورت اجتناب  شرایط فعلی اتخاذ سیاست جنایی واحد در قبال پدیده

بلکه با توجه به اقتضآت جدید این نیاز از مرزهاي ملی نیز فراتر . ناپذیر در سطح ملی است
  .رفته است



 
  

 

ح
ی و

اخل
ي د

دار
د ا

قو
ر ع

ت د
کمی

 ...
ین

ب
 

لی
لمل

ا
  

175  
 

  ) جهانی-اي منطقه(ایی فراملی سیاست جن
این سوال دیگر مطرح نیست که آیا با جهانی شدن حقوق موافقیم یا نه، این یک واقعیت 

ها  غالباً بحران. شود ها یکباره جهانی می شود حقوق در بعضی از حوزه است؛ حقوق جهانی می
  ).105،ص دلماس مارتی، جهانی شدن حقوق(باشد  آغازگر فرایند جهانی شدن حقوق می

صرف نظر از بحث جهانی شدن حقوق، مفهوم دیگر جمالت خانم دلماس مارتی این است 
سرزمینی، باعث خروج حقوق  هاي جنایی فرا ها به خصوص بحران که بسیاري از بحران

یافته فراملی  به طور مثال، پس از ظهور جرایم سازمان. شود کیفري از مرزهاي سرزمینی می
ها اقدام به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه در قبال این جرایم  ه دولتما شاهد آن هستیم ک

هاي جغرافیاي  ها از محدوده حتا در برخی از موارد ما شاهد گسترش پیمان. اند نموده
  .ها هستیم اي، در سطح جهانی و در قالب کنوانسیون منطقه

هاي صرفاً ملی  پاسخاي از یک سو و عدم کارایی هاي جنایی فرا منطقه گسترش بحران
ها در قالب تعهدات از سوي دیگر، ضرورت اتخاذ تدابیر کالن در سطح سیاست جنایی  دولت

به همین جهت است که امروزه عالوه بر سیاست . نماید ها را اقتضا می مشترك بین دولت
 اي هاي جنایی فراملی و یا جهانی مباحث سیاست جنایی منطقه در قبال بحران جنایی ملی، 

  .و یا حتا جهانی مطرح شده است
باشد که از  هاي پدیده جنایی، جرایم مواد مخدر می هاي بحران یکی از بارزترین نمونه

المللی در این زمینه را  اولین تالش بین. باشد گستردگی در سطح جهانی برخوردار می
ه را  و آخرین اقدام قابل توج1909هاي در سال  توان کنفرانس بین المللی شانگ می

 19ملل در خصوص قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد روانگردان در  کنوانسیون سازمان
توان به عنوان منشور سیاست جنایی جهانی در قبال   وین دانست که از آن می1988دسامبر 

اي را در دو  هم چنین نمونه عملی سیاست جنایی در سطح منطقه. مواد مخدر یاد نمود
به ترتیب، حضور ونقش مشورتی کمیته اروپایی در باره مسایل جرم در منطقه جغرافیایی 

  .گیري از جرم و اصالح مجرمین در آسیا نام برد اروپا و موسسه آسیاي و خاور دور براي پیش
اي و یا در سطح جهانی در قبال   اتخاذ رویکرد سیاست جنایی مشترك در قالب منطقه

تواند عاملی موثر  ه فراملی نه تنها بال مانع بلکه حتا مییافت هاي جنایی و جرایم سازمان بحران
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بنابراین ترسیم . 7هاي مجرمانه محسوب گردد گیري و مبارزه با این گونه پدیده در پیش
اي و جهانی نیز نه تنها امکان  سیاست جنایی نه تنها در سطح ملی بلکه در عرصه منطقه

در قبال ) سیاست جنایی(پذیري این ساختار باشد، بلکه این امر حکایت از انعطاف  پذیر می
امروزه اتخاذ این رویکرد از سوي . هاي مجرمانه و در قلمروهاي متفاوت دارد انواع پدیده

هاي جنایی مشترك فرا ملی نه تنها امري است  کشورهاي منطقه و جهان در قبال پدیده
دهاي رسمی و جامعه اجتناب ناپذیر، بلکه به همان میزانی که در سطح ملی مشارکت نها

  .آهنگی و انسجام دارد ملی نیز، نیاز به هم طلبد، در عرصه فرا مدنی را می

  گیري نتیجه
افغانستان در حال گذار و بازسازي زیربناهاي عمده کشوري به خصوص در عرصه قضایی 

یاز ترین هزینه در این راستا، در قدم اول ن یابی سریع به اهداف، همگام با کم دست. باشد می
در ثانی، اشتراك جامعه مدنی در کنار عناصر . سازي در سطح کالن دارد مبرم به برنامه

. هاي مجرمانه خواهد بود گیري و مبارزه با پدیده دولتی در سطح گسترده، نقطه عطف پیش
) جامعه مدنی(و عناصر غیر رسمی) هاي دولتی ارگان(النهایه، چنان چه این عناصر رسمی 

آهنگ در این راستا برنامه ریزي و حرکت  ر یکدیگر به طور منسجم و همبتوانند در کنا
  . نمایند، مطمئناً نتیجه مورد نظر حاصل خواهد آمد

هاي فراملی و جهانی بین کشورهاي منطقه و سایر  آهنگی اگر در عرصه همین انسجام و هم
. باشد ترش نیز مییافته و فراملی که رو به گس کشورها در مقابل پدیدهاي مجرمانه سازمان

مخدر،   تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد: اي چون یافته همانند جرایم فراملی و سازمان
هاي تک بعدي  اتخاذ گردد، مطمیناً کارآمدتر از سیاست... قاچاق اشیاي عتیقه، تطهیر پول و

  .و یک جانبه خواهد بود

  نامه کتاب
 1381، میزان،1نایی، ترجمه، نجفی ابرند آبادي، علی حسین، ج هاي بزرگ سیاست ج مارتی، میري دلماس، نظام - 1
 1382دکتر علی حسین نجفی ابرآباندي، انتشارات میزان، : ژ،کرستین، درآمدي به سیاست جنایی، برگردان     الزر - 2

                                                 
سیاست جنایی مشترك منطقه اي ،عاملی موثر در پیش گیري از جرایم مواد مخدر، :  رك، صادقی، احمد رضا، مقاله- 7

 1389، سال دوازدهم، 86عدالت، شماره 
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، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق »سیاست جنایی« نجفی ابرآیاندي، دکتر علی حسین، مقاله  - 3
 .12و11نشگاه شهید بهشتی، ش دا

 1386دکتر رحمدل، منصور، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، انتشارات سمت،  - 4
) سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین المللی(دکتر مرتضوي، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان گردان  - 5

 1388انتشارات مجد، 
گیري از جرایم و مواد مخدر،  اي عاملی موثر در پیش  سیاست جنایی مشترك منطقه:صادقی، احمد رضا، مقاله -6

 .1389، سال دوازدهم، 86ماهنامه عدالت، شماره 
 .قانون جزا افغانستان - 7
 .1302 نظامنامه جزاي عمومی مصوب  - 8
 .1384 قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان مصوب  - 9
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  سريزه
 يوه برخه ده او هغه  حق، د فكر او اَطالعاتو د آزادحقيقتونو، خبرونو او اطالعاتوته د السرس

، پرته د ېينلو  د عقايد و او افكارو د تر السه كولو او خپروېعبارت دى د شفاهي بيان له الر
سنيو وليزو رو، تلويزيون او د ي تياتر، را، اعالن، سينما،ېپانورو افزارو او سايلو لكه كتاب، ور

  .خه ېنورو وسايلو له الر) بصرى او سمعى(
 ېوال حق لري له مطبوعاتو او د عقايدو اوفكارو د خپرولو دنويو تخنيكونو له الردهر هيواد 

عمومي  تحوالتو ته الس رسى ولري او هرنيو او كورنيو اطالعاتو او د نب خبرونو، صحيحو
 په نه وركولو يا ې ته د چاپ او خپرولو دا جازې مطبوعاتو، فلم او نندارېمقامات حق نه لري چ

،  اچولو يا د خبرياالنو او ژوناليستانو د تپو باندى د پرازييو او تلويزيون په سانسور يادرا
 په واسطه د خبرونو، اطالعاتو او افكارو د  مخابرى او نورو د ممانعتېيوال او د خبرونو د نرات

 د صحيح قضاوت ېخه چبهيرمانع شي او افراد د چارو د حقيقتونو او واقعيتونو له درك صحيح 
  . وساتيې دي، ليرېين توكا

نده كتنه غل ته يوه  د اطالعاتو آزادېاكيوالو قوانينو په ر د ن وروسته لومې سريزد پورتن
  . نيسوې الندېنيتر دا حق ېكوو او بيا په ملي قوانينو ك
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   پارارافىلوم
   د اطالعاتو آزاديېا كيوالو قوانينو په رد ن
، د ېاندخه دوه كاله و  اعالميي له تصويبېيوالشر د حقوقو د ن د بېع كال ك١٩٤٦په 

 د اطالعاتو آزادي د بشر له ېه چ اعالم كېه ك غونه لوميل په ېرو ملتونو عمومي اسامبلمل
 ته نى له پاره منتيايري ملتونو د هغه د تحقق او ر ملېچخه ده  حقوقو او آزاديو يز وبنس

وند  اې يو كنفرانس په دېتل چ وغوېخه يراغلى دى او له اقتصادي او اجتماعي شو را 
  .راوبولي

 د خبرونو ې يې طرحې تشكيل شو او د مقاوله نامو درېع كال په جينوا ك١٩٤٨دا كنفرانس په 
يواله مقاوله نامه او د اطالعاتو د ترالسه كولو مقاوله نامه، د تصحيح نيواله ولولو او خپرولو ندرا

ع كال د عمومى ١٩٤٩ په ې طرحن دده لومېچ. ى كېانديواله مقاوله نامه تهيه او ون
ه د په ب ې اعالميې ديوېكال كع ١٩٦٢ او دريمه طرحه په ې له خوا تصويب شوېاسامبل
  .ه او صادر شوعالمسطه  په وايدي او اجتماعي شو راقتصا

يواله اعالميه د عمومي  د بشر د حقوقو نې سره په يوه وخت كېديادو شويو مقاوله ناموله تهي
نو لسمه ماده . تمله وه مش د اطالعاتو په آزادې نولسمه ماده يې له خوا تصويب شوه چېاسامبل

 هغه آزادي شامله ده ې ك حقې حق لري په د د آزادېوك د بيان او د عقيدهر: (ه واييدارن
نه ولري او د عقايدو او معلوماتو خه ويره او اندي عقيدى او نظر درلودلو ېوك له خپل يى ېچ

  . د كوم بريداو سرحد پرته آزادوىېنه كنه اوالس ته راوپه پل
 د ې وركولو حق چواب د تصيح او ې موضوع داده ېيوال حق د مقاوله نامد تصحيح د ن

  او ديو هيواد داورېخ پيدا كيوال ا شتون لري، نې پاره په كورنيو قوانينو كاشخاصو له
 هم دا حق ېاند د خبرياالنو او خبري اژانسونو په وې جملې له هغېاندهيوادونو د مطبوعاتو په و

 پاره په رسميت ى او همدا حق د دولتونو لهخه دفاع وكان ل ولري او وكوالى شى له خپ
يكوته د زيان رسونكو  دوستانه ا ترتيب سره د درواغو او د ملتونو ترمنېو په د تر وپيژندل شي

  .خه مخنيوى وشىاو لمسوونكو مطالبو له خپريدو 
 لري بايد ېوان ك په تېه چ هغه ې اعالميه دولتونو ته توصيه كوي چد اطالعاتو د آزاد

 د خبرياالنو حق ې او صحيح مخابره كولولو او آزادانهنو په راو د خبرو واخلي تر ېكارتر
 ې ته كولو كله پاره د اسانتياوو په رامنرو ملتونو د سازمان د اطالعاتو محفوظ پاته شي او د مل

  . په كار واچوىې هې خپلې كخه په مالترو ملتونو د اطالعاتو د مركز ونو له فعاليت او د مل
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د . ه دهتا به ن وي يوېندوى او دهغه دودرطبوعات ديو ملت د تمدن و، م پوهيېلكه چ
د هر .  دهې بيانوونكې او خبرتيا داندازې اندازه، دهغه دودېهر ملت د مطبوعاتو د پراختيا او ود

  .و كوالى شو قضاوت وكې لري يې چېوند د هغه د مطبوعاتو له مخملت په ا
قرآن (لي كتاب  سپيتن تعالي په خپل ېس دى چ همدا بې په اهميت كېدكتاب او ليكن

ند خوري او هغه ته په  په عنوان سوې او عالي پديدې پاكې ديوې په قلم او ليك باندېك) مجيد
ير درناوي قايليارزې دا د كتاب او ليكنېى چ  د قلم - ن والقلم و مايسطرون(ت ته اشاره ده 

  ).ى آيتدسورت لوم
و وه آغيزمنه وسيله او ديو ملت د ستر يېارن د ېمطبوعات په عمومي چارو او حكومت باند

مطبوعات ) مونستسكيو (نوميالى فرانسوي متفكر او حقوق پوه. ىل كي ې په حكم كاو غو
واك په عنوان دهغه  ترسره كوي او ديو ې يې د عمومي چارو په نظارت كې چېدهغه رول له مخ

 آزاديو يوه برخه  دسياسېه يله او هغ يوه قوه ې يې كى، په حكومتندير را ېاندپه و
د مطبوعاتو آزادي : (وند ويلى دى په اد آزاديو بل فرانسوي سياستوال ميرابو د مطبوعاتو . بلله

  .) پرته، نه شو كوالى په نورو آزاديو الس برى وموموې له هغېخه ده چ ېد هغه آزاديو له جمل
كه .  قايل دىير درناو هغه ته په  او ستن بولى او بنسكراسيموليبراليزم، مطبوعات د 

 پرته، د چارو په هكله سم قضاوت او عمومي او  اطالعاتو او خبرونو ته له الس رسصحيحو
  . اجرا كول امكان نه لرييموكراس د ېسياسي تصميم نيونه او په نتيجه ك

 ېژوندانه كيواد په اجتماعي او سياسى ، مطبوعات د يو ه نن ورېه نه ده چخه پله هيچا 
انولو او دهغه  د افكار و او عقايدو په روې مطبوعات يې چېد هغه اهميت له مخ. مهم رول لوبوى

 له ې مهمه چاره كې په دې دولت او دهغه حاكمه هيات نه شي كوالى چ لري، هيېپه هدايت ك
ېارن ېخه سترې پك ى.  

  د تعداېولنه ك  نه شته پهې ك كه په من انتقاد او نيوېكوم مهال چ سره ثابته شويده ېپه تجرب
 پرته، د خپل قدرت ې له ويرېاو تيري خطرزيات دى او د دولت مامورين د اعتراض او مواخذ

خه ناو هود لري، د دولت مامور او يا  مطبوعات شته او انتقاد وجېه اخلى، خو كوم وخت چ
  .ا كويخه حيه كوي او د خلكو ترخه سهر يو بل شخص له هغه 

 په  پيې، د مطبوعاتو آزادي عمال مطرح نه وه، خو د اتلسمېاندخه ود چاپ له اختراع 
 شو، د ولو فن بشپ د چاپ د ماشين اختراع او د كاغذ جوې چې وروسته له هغېوروستيو ك

 په. اى ونيو ې يېله ك په  او د اساسي حقوقو او آزادير اهميت تر السه ك مطبوعاتو آزاد
 ې مانع، پخپلسره او خودكامه حكومتونه ؤ چ د مطبوعات د آزادېونو كولو هيواد مهال په ېد
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 د مطبوعاتو ېدوك په اومى پي امله د نولېارنه او كنترول كاوه له د په سخته ېخه يله هغه 
ول په يوه  التر اوسه دا نافرجامه مبارزه ې ته شوه چ سخته مبارزه رامند پلويانو او دولت ترمن

  .رىسره ادامه ل
 ويالى شو اطالعاتو ته الس رسى د بشر يت مسلم حق دى او دا حق د بشر د حقوقو ېه دا چلن
 په واضحو تكو تصريح شوى ېون كيوال تيواله اعالميه او د مدنى او سياسى حقوقو په نپه ن

  . پرته آزاد دى د كوم بريداو سرحدېنه كوك د معلوماتو په الس ته راو هر ېدى، چ

  رافدوهم پارا
  : د اطالعاتو آزادیېا کدملی قوانینو په ر

 د هیوادونو اساسی ېخه دی چیزو اصولو نه سلبیدونکو حقوقو د مطبوعاتو آزادی یو د بنس
  .یدار کینول  به جدی  باندېقوانینو به هغ

دا اصل ی دی، ال او وفادار غرو ملتونو یو پخوانی فع د ملېران هیواد افغانستان چ ز مون
 له ې په رسمیت پیژندلی دی، هیوادوال یې مه ماده ک۳۴ش کال د اساسی قانون په . ه۱۳۸۲ د ېی
 ې یېولیزو رسنیو په قانون ک کال په تصویب شوی د ۱۳۸۸یدی او د خه برخمن ک حق ېد
  .یدرکو ا ې حق ته به تفصیل سره په خپل لمن کېد

 د فکر او د بیان د ى ک په ترې مادېم او پنېملور د ېپه دوهم فصل کی قانون د نومو
  :تلو به هکله الندی تصریحات راغلی دیآزادی او د معلوماتو د غو

له الس و هنی، محدودیت او اكود دولتی چارو . هر شخص د فکر او بیان د آزادی حق لری
نه، ترالسه کول او تطالعاتو او نظریو غو د معلوماتو، اېتهدید پرته د قانون دحکمونو په حدود ک

 ې د معلوماتو د خپرولو، ویشلو او تالسه کولو کې حق کېبه د.  شامل دیې حق کېدول په دلی
انونه د رسنیو په قانونی فعالیت کی له ی او دولت او دولتی ارد وسایلو آزاد فعالیت هم شاملی

  . شویدیاخه منع ک ېهنوالسو 
 بنتىدولت د هیواد د اتباعو له غو. ې کېالسه یی او تر معلومات وغواهر شخص حق لری 

تل شوی  غوىخو دا چ.  کویو  کواك به ی، د هغوتل کی غوىسره سم، هغه معلومات چ
 ېتیا به خطر ک بشپمکمن او ې د هیواد امنیت، ملی بيمعلومات محروم وی او افشا کول 

  .یان ورسویواچوی او یا د نورو حقوقو ته ز
ولنیزو  د ېول شویدی چر دولت مکلف ېمه ماده ک قانون به پنېیزو رسنیو د دولد 

 ېی چ ورکې سره سم د دوی په واک کېتن هغه معلومات دهیواد د اتباعو له غوىرسنیو له الر
  .یاد ملی مصالح له خطر سره مخ نه ک محرم راز نه وی او دهیو
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 له ییز مطبوعات یا ې معنا داده چې قوی حیثیت لری، د دېملور وایی مطبوعات د ېدا چ
ه وکارونو ته یی ارونکی حیثیت لری،  د ېنو او اجرااتو باندانونو په ک د دولتی ارېرسن

  . رفع کولوته را بولیېوته نیسی او دولتی مسوولین ی د انتقاد ېتیا وو ته یاونیم
 ۱۳۷۰ی او په نه خپاره کووم دی چی انتقادی رپ قانونی حق هېمطبوعا کوالی شی او دای

 د تشکیل او صالحیت د قانون د ېارنوال د افغانستان د جمهوریت د ش کال کی نافذ شو.ه
ر کی دا دنده او واک لری ارنی به ارنوال د عمومی  ې له مخې فقرې د اتمې می ماد۲۲

ه پ. یالری خپری اطالعاتو د وسیلو له له ییزو اوی چی  کبىاری او بررسی  هغه قضیه و ىچ
ش کال د نافذ شوی د جرمونو د کشف او تحقیق قانون دا وومی مادی . ه۱۳۸۵همدی ترتیب د 

 یا لیک خپرول ې د مقالېیدو به هکله به مطبوعاتو کیپد دوهمی فقری له حکم سره سم د جرم د 
  .یل شویدخه د جزایی دعوی د تحریک له دالیلو او سببونو 

 د هیواد قوانین په ېرونو کپلو خپ باید به خ رسنىله ییزه ه اشاره وک مو ورت مخکىلکه چ
 د ې افشا کول ی محرم راز وی، چېن  هغه هیوادې چې خپاره نه کب مطالې ونیسی، داسېپام ک

. ېو او یا دنورو حقوقو ته زیان ورس واچوېتیا به خطر ک بشپېمکن او ېهیواد امنیت، ملی 
 دراغلیو ې د خپاره شوی د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد جرمونو کېش کال ک. ه۱۳۶۶به 

 د دولتی اسرارو د افشا کولو و تبلیغ اې یو هم د دولت پر ضد تبلیغ، د جېکجرمونو په ل
 ه ونیسی او دا رنى خبریاالن او ژونالیستان باید پورتنی موارد په پام کیادونه شویده، چی زمون

  . درنده جزا پیش بینی شویدهېکه مرتکبینو ته یی، ه وک  په کلکه خهجرایمو له ارتکاب 
 به ې می ماد۱۲۰ د ېه قانون کپش کال په نافذ شوی د جزا . ه۱۳۵۵ د ې نه وی چېه دپ

 د قطعی کیدو تر مخه جواز ېد حکم خپرول د هغ: ې چ دې صراحت راغلې داسيدوهمه فقره ک
  .نه لری

لو کنکه د قذف، سپکاوی او : ې تصریح شویده، چه کلورمه فقر په ې مادېدد هم
 د ې د خپریدو په باره کېه دهغب وی، محکمه ې صورت موندلېجرمونو د مطبوعاتی وسیلو د الر

په هغه .  به واسطی حکم کویې نیولو سره د عین وسیلې د حکم په پام کې فقرې یم۳ د ې مادېد
خه امتناع یا تعلل وشی، مسوول  خپریدو خه پرته د حکم د عذر  د معقول ې چېصورت ک

و رسنیو د قانون د يزولد . یخه زیاته نه وی، محکومیه زر افعانیو  د بنېمدیر په نقدی جزا چ
وندو  د اېونو او نظریو به خپرولو پورژورنالیستان د انتقادی رپو:  د حکم له مخیې مادېمشپ

  .ی نیول کیې الندنی مالت تر قانوېترسره کولو کمسلکی فعالیتونو په 
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 دولتی وی یا غیر ، که دا رسنې یو کار کوونک رسنېله ییز کوم ژورنالیست یاد ېکه چیر
انونو له مزاحمت او محدودیت سره دولتی، د کوم انتقادی مطلب په خپرولو سره د دولتی ار

و شکایت د  اصراحت سره سم خپل غ حق لری چی له پورتنی ېمخامخ شی، د قانون له مخ
 ىونو ته ورسوی او دا د خبریاالنو او ژورنالستانو د اتحادیو او انجمنونو قانونمسوولو مقاماتو غو

ه حق دی چی د ژورنالیست او خبریال له بشری او مسلکی حقوقو په الزمه امکاناتو سره دفاع نن
و رسنیو پزله یله د خپلو شخصی سلیقو له ام دولتی مسوولین د ې چى نيزدىی او پر وکاو مالت

  .ی وچ کې کې یی په ستوند آزادو او قانونی فعالیتونو مخه ونیسی او بر حق غ
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها در افغانستان هاي تقنینی آن زنان و فعالیت
  

 یومیققانونپال عبدالقدیر 
  
  
  
  

توان ترقی، آزادي و  براین، میبنا. زن به عنوان مادر تربیه تمام جامعه را در دست دارد
  .توسعه یک جامعه را از زندگی زنان آن جامعه بررسی کرد

باشد، با استقامت و استواري  اش می پرورد، نخستین مربی جگر گوشه زن فرزندان نابغه می
 آزادي و گران حماسهبوده،  فداکاري  و شجاعتةسازد، اسطور نیمی از پیکر اجتماع را می

   .حاصل تربیت زن است ،شداران دان مشعل
اش آزار  اما دریغا که زن در پهنه بستر زمان و تاریخ حیات انسانی از فرزندان نا خلف

  .دامان پاك عدالت را جریحه دار نموده است ظلم و بیداد در حق او،، شکنجه دیده کشیده،
ر حیاتی با اش در امو  مقام واالبازن  ،از میالدعصر ویدي سه هزار سال قبل  که در آن با

 در فن اداره و را حایز و زن شخصیت حقوقی و مالی ،مصر باستاندر مردان هم سطح و
 مساویانه با مردان طور  بهرهبري پیشتاز و در بین النهرین صالحیت سرمایه و مخارج خانه

زیست، از نعمت  حالت فالکت بار میبه زن  ونان، روم، هند و فارس آن وقتی اما در داشته،
ها بدن  زدند، رومی اش مهر پلیدي می جبین محروم و حق گرفتن میراث را نداشته، برآزادي 

 چین قدیم خدمه خصوصی و زنان .بستند کردند و به دم اسپ می نحیف زن را روغن داغ می
  .سپردند خاك میه محبوب شاه را بعد از مرگ آن مقتول و با جسد او یکجا ب
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شد، نظام اخالقی آن ضعیف   بالد جهان شمرده میترین روزگار که متمدن جامعه فارس آن
گرفت و زن در  با خواهرش با قبیح ترین شیوه صورت می دخترش و برادر با و ازدواج پدر

خاطر ننگ دامادي زنده به ه گردید و یا ب جامعه عرب میان دو قبیلۀ غالب و مغلوب اسیر می
  .شد گور می

مبعوث گردید، دیگر آن ناقوس دهشت  )ص(اما زمانی ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی
را در حیات سیاسی، مدنی و اجتماعی یافتند و قاطعانه  خاموش گشته، زنان جایگاه شان

زن بر مورد توجه قرار گرفته، حق حضور زن در اداره، سیاست و غزوات تسجیل یافت و 
مهر،  داشتن حق خلع، تفریق،  بهطلب علم فرض شد و محروم از همه مزایاي انسانی،

  .مسکن، نفقه حضانت و تملک سر افراز گردید
داد، زن در کنار مرد به عنوان  در صدر اسالم یک چهارم جامعه را زنان تشکیل می

اولین فرد مؤمن به پیامبر علیه السالم و  بود، هاي او بان روحی و عاطفی، شریک کاریپشت
وصله شکنجه و آزار مشرکان ح و صبر زن بوده، پهلوان گونه با اولین شهیدي که تقدیم شد

 نخستین بانوي با عظمتی بود که آغوش خود را در لحظات اولی )رض (را تحمل نمود، خدیجه
را از دست ش ا چشمان  زیر شکنجه)رض (نهدیه .ودعوت گران راه او باز کرد )ج (دعوت خدابه 

  .داد و سمیه با تحمل رنج به شهادت رسید
حیث قانونگذار در سالیان اولی نهضت اسالمی تبلور اولین موارد فعالیت و نقش زن من

گیرد، به زنان امت مسلمه بازگومی کند،   آنچه را از پیامبر فرا می)رض(یافته و عایشه صدیقه
ها از وي روایت  چه احادیث متعددي در تنظیم امور مربوط به فقه اسالمی در باب زن چنان

ها  دختر خالد خزاعی، ام هانی، ام ایمن از دایهشده، ام رومان دختر عامر بن عویمر، ام معبد 
اي  و آزاد کرده رسول علیه السالم، ام الدردا، ام حکیم بیضا عمه آن حضرت که شاعره

ان حدیث و با ارج ترین فقه اسالمی را منحیث منبع با اعتبار تقنینی به جهان ی راو،برجسته
  .اسالم عرضه نمودند

فشرد، آغاز قرن بیست   زن را جفاي مرد ساالري میجامعه ما که قرون متوالی سرنوشت
پور ییر یافت، شیاش تغ مسیر زندگی وآور نهضت و تجدد گردید ها پیام میالدي براي زن

طرة استعمار بریتانیاي وقت، عصر بیداري فرهنگی یجنبش مشروطیت و استرداد آزادي از س
ن اهللا خان ریاست حمایت نسوان  در نخستن سالیان سلطنت اماو ثقافتی را به ارمغان آورده
مکاتب ( هجري شمسی اساس مدارس زنانه افغانستان 1299به میان آمده ماه جدي 

هاي عصمت و ماللی گذاشته شده ملکه ثریا که خود تحصیل یافتۀ فرانسه  به نام) مستورات
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 آن  هزار افغانی به مقصد ایجاد50000زنان با درد مبلغ . بود نظارت آن را به دوش داشت
 دختر رسید و به ادامۀ این مساعی معارف 800 به 1928رقم شاگردان اناث تا . اعانه دادند

  .خواهانه عدة دختران کشور جهت تحصیالت عالی به ترکیه اعزام شدند
همسر نسوان را اسما رسمیه ل ارشاداجریدة وزین  خورشیدي بود که1300 ماه حمل سال 

در برج دلو  ،ت کشور چون ستاره درخشان پدید آورددر آسمان مطبوعاعالمه محمود طرزي 
 خورشیدي، شفاخانۀ زنانه در شهر کابل تأسیس و سایره سلطانه خواهر شاه امان اهللا 1302

  .غازي ملقب به سراج البنات مدیرة آن مقرر گردید
لویۀ جرگۀ تاریخی پغمان ملکه ثریا آغازگر نهضت نسوان با چهار تن از زنان با فرهنگ  در

هاي زن، قوانین  و در حمایت از حقوق و آزاديفغان منسوب به خانوادة شاهی وقت اشتراك ا
 آن یوضع و انفاذ یافت، ولـدر عناوین نظامنامۀ نکاح، عروسی و ختنه سوري سودمندي 

نهضت دیر پـا نبـوده، متاسفـانه بـا سقـوط غازي امان اهللا خان که گسترش ارتجاع داخلی و 
  .عوامل آن بود، سه دهه دیگر کشور را از کاروان ترقی و انکشاف به عقب زدمداخالت بیرونی 

هاي تدریجی و با متانت عملی  در عصر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نهضت نسوان با گام
شده سطوح تعلیمی تا پوهنتون انکشاف یافت و به ابتکار عبدالمجید زابلی وزیر اقتصاد ملی 

فغان، مؤسسۀ خیریۀ نسوان در کابل تأسیس و خانم رقیه و الیزابت نعیم خانم فرانسوي ا
ابوبکر، کبرا نورزایی، خانم زینب سراج، شفیقه سراج، خانم صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه 

هاي خیریه و اجتماعی مؤسسه را با امور عرفانی، فرهنگی و  شایق مبارز و عدة دیگر فعالیت
  .مطبوعاتی توسعه دادند

 ایجاد و مجلۀ میرمن جهت تعمیم اهداف زنان در 1325ر سال ریاست موسسه نسوان د
 انجمن 1337 به مدیریت مسوول نفیسه شایق مبارز به نشرات آغاز، در سال 1332سال 

ها در   نهضت نسوان در کشور پرتو افگند و زن افغان که قرن1338نسوان ایجاد و در سال 
ري رها و به صفت عنصر بالنده در برد دیگر از تنگناي زندگی مرد ساال تجرید به سر می

  .جامعه احراز موقف نمود
هاي نظام مشروطیت و استقالل قواي ثالثه را با  ش که پیامد.هـ 1343 سال یقانون اساس

یه از هم مجزا و مجلس سنا اعضاي آن از یتقنینیه و قضا، یهیعمالً قواي اجرا خود آورد،
 این قانون اساسی، تصریح 41در مادة  .تقایر ییانتصابی تغ حالت انتصابی به انتخابی و

کند، مردم  از قاطبه ملت نمایندگی می گردید که شوراي افغانستان مظهر ارادة مردم است و
  .گیرند افغانستان توسط شورا درحیات سیاسی مملکت سهم می
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 که به 1343 نفري تسوید قانون اساسی 28نخستین بار زنان افغان سهم شان در کمیته 
ی و معصومه ینورزا کبرا تبارز یافته حمل همان سال به فرمان شاه تعیین گردید 10تاریخ 

  .وردك در آن عضویت داشتند
رمن معصومه از ولسوالی معروف قندهار،  می،1344مطابق روحیه قانون انتخابات سال 

وبکر ه ابیخدیجه بدیعه از حوزه اول شهر هرات، اناهیتا راتب زاد از حوزه دوم شهر کابل و رق
وکالي منتخب در ولسی جرگه، حمیرا سلجوقی و عزیزه گردیزي  از حوزه اول شهر کابل

مشرانو جرگه دورة دوازدهم و سیزدهم و باز هم حمیرا سلجوقی و  هاي انتصابی در سناتور
  .عزیزه کردیزي به دورة سیزدهم پارلمانی به صفت سناتوران انتصابی عضویت داشتند

یس یعالیه حفیظ و فاطمه کیفی به فرمان ر، 1355سی سال درکار تسوید قانون اسا
مناسبت تصویب قانون اساسی تدویر یافت، نجیبه از ه جمهور تعیین و در لویه جرگه که ب
نمایندة مردم کبرا از شهر کابل و نجیبه از شهر هرات  ،ولسوالی خلم و عزیزه از مرکز کندز

خدیجه و عزیزه اعضاي  محبوبه،خالده، ، زینب، حمیرا، ثریا خادم، ذکیه بودند و زنان دیگري،
  .پذیرفته شدندانتصابی این جرگه 

 که قرار بود قانون اساسی تدوین یابد، درکمیتۀ تسوید آن عزیزه، فوزیه، 1358در سال 
نمودند، در گنکرة جهبۀ ملی پدر وطن در سالمت تولقون و شرین افضل عضویت حاصل 

و صالحه فاروق اعتمادي و عایشه امیر، رییس انجمن خانواده  حمیرا، اناهتیا راتب زاد، 1360
 روح افزا کارگر و محبوبه ،اناهتیا راتب زاد ،1366 در ترکیب کمیسیون تسوید قانون اساسی

که در  1366سهیم و در ترکیب کمیسیون تسوید تعدیالت در قانون اساسی سال ، حقوق مل
هاي تصویب هر دو قانون   لویه جرگهمعصومه عصمتی وردك و در صورت گرفت،1369سال 

  .اساسی تعدادي از زنان منور کشور حضور داشتند
 نشست بن در .دي را درافغانستان کشودی فصل جد،توافقات بن با سقوط رژیم طالبان،

 ،تدویر لویه جرگه اضطراري و تأسیس حکومت انتقالی قت،ومیالدي که ایجاد ادارة م 2001
نداي آن بود، خانم ژ برگذاري انتخابات از روس اوویه جرگه تصویب قانون اساسی توسط ل

ما ولی نیز در آن سهم داشتند، لویه جرگه اضطراري منعقده ماه یآمنه افضلی و خانم س
حضرت محمد ظاهر شاه افتتاح گردید، در کمیسیون خـاص یه اعلیکه با بیان 1382جوزاي 

 افتخار ،تایمرضیه باسل و خانم سو، ثریا پرلیکا، یآن محبـوبه حقوق مل، حمیرا نعمت
  .ندساخت عضویت داشتند و تعداد دیگري از زنان، اعضاي این لویه جرگه را می
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 غرض تسوید قانون اساسی جدید از ترکیب اي ه در دورة حکومت انتقالی کمیت
 ومکرمه کرهاي حقوقی اعم از مردان و زنان تعیین گردید، در این کمیته آصفه کا شخصیت
 پروین مومند، فاطمه ،نحیث اعضا و در کمیسیون کار تدقیق مسودة قانون اساسیاکرمی م

گیالنی، شکریه بارکزي، صدیقه بلخی، پروین علی مجروح، حاکمه مشعل و آمنه افضلی 
 خاطر تصویب قانون اساسی در شهر کابل تدویره که ب 1382اشتراك و لویه جرگه ماه قوس 

  . داشتند زن در آن عضویت89یافت به تعداد 
الزم به تذکر است قوانین اساسی افغانستان در بیش از چهار دهه که به منظور تنظیم 

 که در یحیات ملی وضع گردیده، اشتراك زنان در کلیه ساحات در آن محسوس و قوانین
جهت راه اندازي انتخابات انفاذ یافته اشتراك زنان را در شوراي ملی حق مسلم سیاسی 

در ولسی جرگه  زن 68به تعداد حضور زنان نخبه و آگاه از دانش حقوقی  با ، پنداشتهایشان
 از زنان اي ه نیز عدشوراهاي والیتیجرگه وبه همین منوال در  مشرانو زن در 17به تعداد و

  .باشد عضویت شان متبارز می
 به حکومت صالحیت داده تا براي اقانون اساسی افغانستان هنگام تعطیل یا انحالل شور

یس جمهور یم امور عاجل، فرامین تقنینی ترتیب نماید که این فرامین بعد از توشیح رتنطی
و عالوتا مطابق حکم مواد هفتادونهم و نود وپنجم قانون اساسی، پیشنهاد  حکم قانون را حایز

گیرد  ی از طرف ستره محکمه صورت مییوضع قانون از طرف حکومت و در ساحۀ امور قضا
 تقنینی ه حکومت ناگزیر است این وظایف را با تشکیل ادار، مامولکه جهت بر آوردن این

  .اعمال نماید
نام مدیریت قوانین ه  در چوکات صدارت عظمی وقت بي هادار 1335گرچه قبل از سال 

 مرحوم که نیتقن یعموم تیریمد  ادارة تقنین به سطح1335وجود داشته، اما در سال 
 اصولنامۀ 1337و در سال  جادیا هیعدل وزارت در ،بوده آن ریمد نیاول ،قیشف یموس محمد

  .نشر و مشروعیت قانون وضع گردید
مطالعه و تشریح قوانین، قوانین هاي  پارتمنتید و ارتقا استیره ب 1342 سال در اداره نیا 

هاي  يازمندین با موافق زینبین الدول، قوانین جزایی، قوانین مدنی، و قوانین کارو اقتصادي 
 از اعم ینیتقن اسناد بهتر وانسجام نشر خاطره ب و نمود وجود عرض آن جنب در زمان همان

 نیبهاي  نامه وموافقت یپادشاههاي  هیاعالم ها، اساسنامه ها، مقرره، ینیتقن نیفرام، نیقوان
 به، مردم به دولت اوامر و احکام ةدنرسان و نیقوان يمناد منحیث یرسم دهیجر یالملل
 به زین یقانون و آغاز کار به1342 حوت 16 خیتار به روشنفکر وسفی محمد مسوول تیریمد
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 گل روح يریگ سهم از توان یم که دهیرس نشر به آن شماره نیاول در و وضع هدف نیهم
  .نمود ادی دهیجر نیا مسوول ریمد و مهتمم صفته ب کزادیب جهان شاه و ينور

 یرسم ةدیجر1343 قوس29 مؤرخ 17 شماره به و نافذ ،نیتقن و افتو ةادار قانون چنان هم
ها ووظایف حکومت  جا که از صالحیت در وراي آن امور تقنینی کشور تا آنو  افتی طبع وریز

  .گرفت انتظام ،بوده
  تاکه در ساحۀ قانونگذاري رونما گردید، ضرورت احساس شد با گذشت زمان و تحوالتی

، هکیل ادارة تقنین گسترش یافتگیري نماید، همانا تش قانونگذاري افغانستان توسعه چشم
امتیازات اعضاي کدر علمی انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی  قانون حقوق و
 جریدة رسمی ش. هـ1360 سرطان 15 مؤرخ 485 ماده وضع و در شماره 9حقوقی بداخل 

در مربوط به قانونگذاري در راستاي یک مؤسسه علمی و تحقیقی  ین قانون که امورو انشر 
 قانونیار، قانونمل، قانونپال، قانونوال ۀعنوان گردید، اعضاي کدر علمی را به مدارج پنج گانآن 

  .بینی نمود  پیشبه ایشان نیز منحیث جزء معاش  راو قانونپوه تصنیف و معاش امتیازي
سانس ی که حایز تحصیالت حقوقی و شرعی در مستواي لزنان تعدادي از ،با انفاذ این قانون

ارنوالی داشتند، شامل گردیدند که سهاي قضا و  التر از آن یا سابقه خدمت در کدرو با
ن یلطیفه قریشی، زهره مایل، نجیبه حسینی، سیمصفیه حسابی، توان از انیسه پیکار،  می

باشد، یاد آوري   قدردانی میدر خورکوهستانی، شهال عشرتی و ثریا که هر یک خدمات شان 
  .نمود

بخش قانونگذاري  سازند، در زي زنان که قشر پرتالش جامعه ما را میهاي شبارو فعالیت
چه هم اکنون در ریاست  توانسته تا به سهم خود از اهمیت خاص برخوردار باشد، چنان

هاي دیپارتمنت قوانین تعلیمی،   سمت ریاستخانم کهدو  عمومی قانونگذاري عالوه از
 خانم، 16تور خصوصی را دارند، به تعداد دیپارتمنت قوانین تجارتی و سک وفرهنگی و صحت

هاي مختلفه ریاست  هاي امور تقنینی حکومت در دیپارتمنت منحیث گردانندگان چرخ
  . عمومی تقنین عضو و به خدمت وطن و مردم خود مصروف اند

 قانون اساسی افغانستان به مثابه وثیقۀ ملی کشور، در جهت تساوي حقوق زنان و مردان 
ري فعال زنان افغان یگ عطاي امتیازات اختصاصی نسبت به مردان غرض سهمیدر جامعه با ا

 کرسی براي زنان در 68 اختصاص حداقل ، مکلفیت نمودهي ادا،در عرصه تقنینی کشور
اه بر برازندگی زن در وگو  در جهان بی نظیراولسی جرگه در تاریخ معاصر افغانستان وحت

ی که در پارلمان یاز ایـن فرصت طالزنان الزم است  ءبنا. باشد سطح قانون اساسی کشور می
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ند تا حقوق حقۀ زنان ن را به تصویب رسای استفاده اعظمی نموده، قوانین،کشور حضور دارند
المللی،  هاي بین سیوننهاي قانون اساسی و کنوا در روشنی احکام دین مبین اسالم، ارزش

  . هرچه بیشتر تأمین شده بتواند
همواره تالش ،  حکومتگذارتقنین وزارت عدلیه منحیث ادارة قانونگرچه ریاست عمومی 

 تأمین همه جانبه حقوق زنان را در محراق توجه قرار ،نموده است تا در کلیه اسناد تقنینی
 به کرسی نشاندن و مشروعیت بخشیدن يکلیدسهم خر و به عبارة دیگر آف حرولی  دهد،

به طور مثال قانون . دننمای را احتوا می زرگ آن زنان بخش بو دارد پارلمان کشور راقانون 
 زحمات بی  بامحو خشونت علیه زن که وزارت امور زنان به هم کاري جامعه مدنی تسوید و

یس ی جاللتماب روبه فرمان تقنینیتصویب  آن را  حکومت،قنینتشایبه و شباروزي اعضاي 
به اعمال ، نشرگردید10/5/1388رخو م989اره ـدة رسمی شمـریـتوشیح و در ج جمهور

خالف شریعت اسالمی که باالثر آن جان ومال زنان مظلوم افغان مورد ظلم و تجاوز ناروا قرار 
  . پایان داد،گرفت می

المللی هم اکنون  بین هاي ملی و چنان باید گفت که وزارت امور زنان به همکاري نهاد هم
اذ آن مشکالت عایده ناشی از روابط که انشااهللا با انف باشد مصروف تهیه قانون خانواده می

چشم به راه حمایت جدي و همه  این قانون هم و البته مرفوع خواهد شدنیز خانوادگی 
  .باشد خصوص وکالي زن میه جانبه شوراي محترم ملی و ب

 دارند سایر زنان این قابل مالحظه اکنون که الحمدهللا زنان در مراجع تقنینی کشور حضور 
  تا با وضع قوانین جدیدمنتطر اندنماید،  از پیگر جامعه افغان را احتوا میسرزمین که نیمی 

شاهد فرهنگی و اقتصادي شان  اجتماعی، زندگی فردي و فامیلی،هاي  کلیه عرصهدر 
 اً مخصوصان،برآورده شدن این مامول ایجاب کار و تالش قانونگذارباشند که تغییرات مثبت 

  .بوده استوکالي محترم زن 
باید با کمپاین وسیع و کاربرد  ر ولسی جرگه و مشرانو جرگه عضویت دارند، میحال د

 را به تصویب قوانین نافع و سودمند به اعضاي محترم پارلمان هاي الزم قناعت سایر مهارت
  .نفع زنان فراهم نمایند

    
  
 
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسی جرایم اختطاف 
  قاچاق انسان  و
  مهاجرانقاچاق  و

  فاشرحاجی 
  
  
  
  

  مقدمه
ها در مقاطع مختلف تاریخ  اختطاف و ربودن انسان جرایمی اند که ارتکاب آن

بشر در هر جامعه یا ملتی به وقوع پیوسته و از این ناحیه آزادي و مصونیت 
انسان که حق بشري وفطري انسان است به آسیب وصدمه مواجه گردیده 

ر مسیر آن نگاه کنیم، دیده چه به تاریخ بشر و پیامدهاي اجتماعی د است، چنان
شود که در کنار فقر و تنگدستی و جنگ یکی از منابع غالمی و اختطاف  می

هاي آزاد بوده که آزادي شان سلب و بعداً مانند متاع مورد معامله قرار  انسان
به این مقدمۀ مختصر اکتفا نموده، قضایاي . رسیدند گرفته و به فروش می

  .گیریم  بررسی میمذکور را اجماالً به بحث و
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  بررسی اجمالی اختطاف و قاچاق انسان
ها  قاچاق انسان، امروز به عنوان یک پدیده جرمی نهایت خطرناك، آزادي و مصونیت انسان

ها را به چالش جدي  را تهدید نموده و روي همرفته، خصوصاً در این اواخر بعضی از کشور
زیرا در . قتصادي دچار مشکالت اندمواجه ساخته، به خصوص کشورهایی را که از لحاظ ا

 عدة کثیري از شهروندان یا به عبارت دیگر اقشار قابل ،کشورهاي که بنابر عوامل مختلف
هاي کاري بوده و از امکانات الزم  رسی به فرصت مالحظه از مردم دچار فقر و عدم دست

ده که ناگزیر به امید اند، یعنی شهروندان نادار و محروم را مجبور نمو معیشتی بی بهره مانده
و آرزوي دست یافتن به امکانات بهتر و برتر حاضر شوند، خود یا بستگان خود را قربانی 
قاچاق نموده و در معرض بهره برداري که به اشکال مختلف از جمله گماشتن به فحشا یا 

لحانه هاي مس کارهاي که شباهت به غالمی دارد یا استفاده از اعضاي بدن یا اشتغال در جنگ
چه آمار و  گیرند، چنان برداري قرار می یافته جنایی مورد بهره و یا ارتکاب سایر جرایم سازمان

دهد، قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه  المللی نشان می شده در سطح بین هاي گرفته احصاییه
دك گذاري ان باشد که با سرمایه و مواد مخدر، سومین منبع مهم عواید ناشی از جرایم می

  .هاي جنایتکار فراهم نموده است سود هنگفت را براي شبکه
ها در سه دهه اخیر  هاي سیاسی و ادامه جنگ متاسفانه کشور ما افغانستان به علت بحران

پاشیدن روند رشد اقتصادي و اجتماعی گردیده و اثر سوء و ناگواري را در امر  که سبب از هم
هاي کاري  ی و تعلیمی، فراگیري حرفه و فرصترسی اکثریت مردم به امکانات آموزش دست

کند، بستر مناسبی را براي قربانی شدن شهروندان از  جا گذاشته و تا اکنون بیداد میبه 
 در صد 98هاي غیر قانونی ایجاد نموده است که  ناحیه اختطاف و قاچاق انسان و مهاجرت

که عکس آن در  ده در حالیقربانیان اختطاف و قاچاق در کشور را کودکان ذکور تشکیل دا
اند به اساس نتیجه  ها متفاوت دهد که اقشار آسیب پذیر در کشور کشور تاجکستان نشان می

ها از دو همایشی که در آن کشور به اشتراك جوانب افغان و تاجک از طرف سازمان  گیري
I ( المللی مهاجرت بین .O.M( دهی شده بود و با مقامات و مسوولین تاجک  سازمان

ها به خصوص از قاچاق دختران نوجوان و  هاي که صورت گرفت تشویق ونگرانی آن صحبت
هاي  هاي عربی و اروپا به مقصد سؤ استفاده  سال بود که اغلباً به کشور25زنان زیر سن 

قدر غم انگیز بود که هر انسان سنگدل را به  شدند و برخی از واقعات آن جنسی قاچاق می
شد که  بود متیقن می  انسان ولو هرقدر بی تفاوت در احساسات میآورد و آنگاه گریه می

باشند، هکذا فراهم نمودن سهولت براي مهاجران  القلب می قاچاق چیان چقدر بی رحم وقسی
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هاي عقب مانده به  غیر قانونی یا به تعبیر دیگر، مهاجران اقتصادي، در این اواخر در کشور
آسا شهر و دیار خود را ترك نموده، رهسپار  یاد سیلاي ز نحو چشمگیر افزایش یافته وعده

هاي غیر قانونی نیز خالی از خطر نبوده و  شوند که این مهاجرت دیار غربت و هجرت می
ها یا  ها بوده، رخ داده و انسان ها و به کام مرگ رفتن وقایع متعددي که حاکی از جان باختن

  .اند ها خفه گردیده انتینردر قعر ابحار طعمۀ حیوانات بحري شده و یا در ک
هاي که مبداي قربانیان قاچاق انسان و  جایی که شرایط افغانستان با سایر کشور از آن

واقعاتی که تا اکنون ثبت گردیده بیشتر احتمال دارد که . قاچاق مهاجرین است، تفاوت دارد
 استثمار نیروي هاي شبیه غالمی و قاچاق شهروندان افغان به خارج به مقصد استخدام به کار

چنان استثمار  ها بوده و بعضاً به مقصد استفاده از اعضاي بدن مانند پیوند گرده، هم کار آن
قاچاق مهاجران بنابر عواملی . رسد هاي جنسی نیز محتمل به نظر می قربانیان در سؤ استفاده

هاي  زارشباید گفت که اخبار وگ. که گفته شد کمتر از شمار قربانیان قاچاق انسان نیست
دهد که زنان از  هاي خارجی نشان می منتشره در گذشته در مورد اخراج زنان تبعۀ کشور

وارد ) فساد اخالقی(هاي جنسی  هاي منطقه به خصوص چین به هدف فعالیت برخی کشور
برداري از طریق گماشتن به چنین فعالیت  ها غرض بهره افغانستان شده و احتمال دارد که آن

  . شندقاچاق شده با

   بخش اول
  جرایم اختطاف و قاچاق انسان

ها در کشور که  پاشی ورکود در کلیه عرصه اثرات منفی تحوالت نا مطلوب جنگ از هم
ها گردیده است، تشکالت  منجر به مشکالت اقتصادي، تضعیف حاکمیت قانون و نا امنی

 شکل سازمان یافته به نحو چشمگیر نیز انکشاف نموده و به کار هاي جنایت جنایی و ساختار
هاي وقایوي و اقدامات جهت مبارزه موثر به  اند ولی فعالیت هاي جرمی گردیده وارد فعالیت

فتور وکم رنگی مواجه شده، در نتیجه در گراف ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان نظیر 
حاالت و هاي مسلحانه، قطاع الطریقی توام باقتل در برخی  سایر جرایم سنگین، مانند سرقت

جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر افزایش قابل مالحظه رونما گردیده و روي این نیاز 
ها ضرورت مبرم احساس شد تا پیگیري قضایاي اختطاف و قاچاق انسان و مبارزه مؤثر  مندي

ها و مطالعات عمیق  بختانه در نتیجه بررسی مند و منسجم گردد که خوش در قبال آن قانون
 12داشت مفاد پرتوکول ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال که از با نظر 

 در مقر 2002 دسمبر سال 13 در شهر پالرموي ایتالیا و بعداً در 2000 دسمبر سال 15الی 
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یافته فراملیتی غرض  متحد در نیویارك به حیث سند متمم کنوانسیون جرایم سازمان ملل
هر کشور امضاکننده مکلف است از «ه گردید، طبق ماده چهارم آن ها ارای امضا به همه کشور

طریق وضع قانون، اعمالی را که پرتوکول متذکره قاچاق انسان تعبیر نموده به آن وصف 
 7 بنابر آن باالثر مصوبۀ شماره 1»جرمی داده و براي مرتکبین آن مجازات تعیین نمایند

ون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان  شوراي محترم وزیران طرح قان7/2/1384مؤرخ 
 حقوقی وزارت عدلیه تسوید و ذریعۀ - توسط انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی 

 رییس جمهوري اسالمی افغانستان، توشیح و 20/4/1387 مؤرخ 52فرمان تقنینی شماره 
  .نافذ گردید

  المللی  سند حقوقی بین- 1
اختطاف و قاچاق انسان از جمله جرایم جدي بوده، نه چه خاطر نشان گردید جرایم  چنان

اند بلکه در سطح جهان، نگرانی عمیق  ها آن را تجربه نموده و با آن مواجه تنها بعضی کشور
رو، پروتوکول متذکره به منظور اتخاذ تدابیر گسترده در  از آن. نسبت به آن وجود داشته است

طوري که در . دهد وجه جهانی را به آن نشان میالمللی یکی از اقداماتی است که ت سطح بین
شود، هدف آن جلوگیري از قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال،  پرتوکول مالحظه می

ها در مبارزه  ها و تقویت همکاري و تشریک مساعی بین کشور کمک به قربانیان و حفاظت آن
  .باشد علیه آن می

دام، انتقال، تبادله، اخفا و دریافت اشخاص قاچاق انسان به مفهوم استخ«مطابق پرتوکول 
است از طریق تهدید یا زور وانواع فشار، اختطاف، تزویر اسناد، فریب، سؤ استفاده از قدرت، 
موقعیت آسیب پذیر و یا به دریافت مبلغ یا منفعت دیگر به منظور حصول رضایت یک 

  .2»باشد شخص حاکم بر شخص دیگر به منظور بهره برداري می
سؤ استفاده براي فحشا از دیگران و یا انواع دیگر سؤ «برداري مطابق پرتوکول  هبهر

ها و خدمات اجباري، غالمی و یا اشکال همانند غالمی، بردگی یا  هاي جنسی، کار استفاده
 .3»باشد قطع اعضاي بدن می

                                                 
  . پروتوکول ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال-  1
   ماخذ قبلی-  2
   ماخذ قبلی-  3
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ز مطابق پرتوکول، رضایت قربانی قاچاق انسان در سؤ استفاده و استثمار یا استفاده ا
هایی که در تعریف جرم قاچاق انسان از آن تذکر به عمل آمده براي الزام قربانی غیر  شیوه

توان قربانی را در صورت رضایت داشتن مورد تعقیب عدلی قرار  باشد و نمی قابل توجیه می
  .داد

   سند حقوقی داخلی-2
ایی که ناشی از ه هاي حقوقی، تفاوت ها و اشتراك ملل در اصول و ارزش الرغم مشابهت علی

باشد در این زمینه نیز به  هاي حقوقی، اخالقی و حتا مشخصات جغرافیایی می خصوصیت
  .رسد مالحظه می

شود، در رابطه به اختطاف وقاچاق انسان  چه در قانون جزاي افغانستان مالحظه می چنان
 مواد براي بینی گردیده بود، متاسفانه که این ، احکامی پیش425 الی 418 و 356ضمن مواد 

یابد، کافی نبوده  هایی که امروز ارتکاب می مجازات مرتکبین جرایم متذکره به اشکال و روش
بینیم که قانون کشور، جرایم متذکره  به هر صورت می. بناء بازنگري در مورد، امر ضروري بود

اف نه در قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان، جرم اختط را چگونه توصیف نموده است
  :به حیث یک وسیله جرم قاچاق بلکه به حیث یک جرم جداگانه، چنین تعریف گردیده است

یا انواع دیگر ارعاب یا ) زور( اختطاف، ربودن شخص با استفاده از تهدید یا استعمال قوه - 1
کاربرد حیله وفریب یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل نوزاد با 

 نوزاد دیگر یا دور نمودن طفل از والدین یا سرپرست قانونی وي ویا رها نمودن طفل در طفل
برداري باشد یا رسانیدن  اعم از این که چنین اعمال به مقصد بهره. محل غیر مسکون است

  .4ضرر
نگهداري یا در اختیار گرفتن شخص است به ) ترانزیت( قاچاق انسان، حمل ونقل - 2

با استفاده از ضعف اقتصادي یا حالت مجبوریت از طریق پرداخت با مقصد بهره برداري 
علیه یا  هاي فریب دهنده جهت کسب رضایت مجنی دریافت پول یا منفعت یا سایر روش

  .5شخصی که سرپرستی وي را به عهده دارد
در قانون اختطاف وقاچاق انسان بین هر دو جرم وجوه مشترك وجود دارد و آن کسب 

هاي جنسی،  ی علیه از طریق استخدام، خرید، فروش، گماشتن به فعالیتمنفعت از مجن

                                                 
  قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان) 3(مادة ) 1( جز-  4
  .قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان) 3(مادة)2( جز-  5
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هاي مسلحانه، کار اجباري،  جنگ) پورنوگرافی(هاي منافی اخالق  جنایی، تهیه تصاویر یا فلم
هاي غیر  برداشت عضو یا انساج بدن، آزمایشات طبی وصحی یا وادار نمودن به سایر فعالیت

در برخی حاالت در جرم اختطاف .  است6ابرد فریب وحیلهقانونی بوده وجه مشترك دیگر ک
سازي براي اختطاف به کار گرفته شده و در جرم  علیه جهت زمینه به منظور اغفال مجنی

باشد  علیه به قاچاق شدن می قاچاق انسان کاربرد حیله وفریب به منظورکسب رضایت مجنی
ري، محدودیت آزادي است، گرچه در ولی یکی از عالیم فارقه جرایم مذکور، سلب آزادي دیگ

گردد و تغییر  بعضی حاالت دیده شده که با قربانی قاچاق مانند یک قربانی اختطاف عمل می
شود که حین رسیدگی به قضیه  حالت قربانی باعث التباس جرم قاچاق به جرم اختطاف می

هم   با آندر چنین حاالت تطبیق کنندگان قانون، ممکن مشکالت را احساس نمایند ولی
سایر عناصر جرمی ممکن است تطبیق کنندة قانون را در تعین وصف جرم رهنمائی نماید 

علیه یا  وشاخص دیگر عدم رضایت در اختطاف ورضایت در قاچاق انسان و آگاهی مجنی
در جرم اختطاف ممکن است هدف مجرم کسب . شخص مسلط بر وي از پیامد قاچاق است

علیه بوده ویا هدف نگهداري طفل باشد  انیدن ضرر به مجنیمنفعت نباشد ولی هدف آن رس
ولی درجرم قاچاق انسان در هر حالت ) فرزندي(بدون این که از وي بهره برداري نماید 

  .باشد هدف، بهره برداري می
هایی را که قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان دارد، مسایلی است که  البته ویژگی

الذکر، اختطاف  در پرتوکول متمم فوق. ریح آن را حایز اهمیت دانستتواند توضیح وتش می
در حالی که نظام حقوقی کشور با آن هم، . هاي قاچاق انسان تلقی گردیده است یکی از روش

هاي فریب کارانه در نهایت  آهنگ نبوده، زیرا اختطاف یا با استعمال قوه یا فریب وسایر روش
بوده ولی در قاچاق انسان رضایت )  علیه مجنی(ضایت قربانی توام با سلب آزادي کلی وعدم ر

بناء بانظرداشت . قربانی یا رضایت شخصی که باالي وي مسلط است به نحوي وجود دارد
ها با  ها جرایم متذکره مجزا از هم تعریف وشناسایی وتفکیک آن هاي مختص به آن خصوصیت

  .یده استرعایت اصل شدت وخفت وتناسب جرم وجزا تنظیم گرد
هاي شدید در نظر گرفته شده در  در قانون متذکره براي مرتکبین جرایم اختطاف، مجازات

که براي جرایم قاچاق انسان تا حدودي به نسبت این که مرتکب به نحوي از انحا  حالی
رضایت قربانی یا شخص مسلط بروي را حاصل نموده وقربانی به سلب آزادي قسمی مواجه 

                                                 
  .قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان) 3(مادة ( ) جز-  6
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هاي قانون  چنان از ویژگی هم. بینی گردیده است تر پیش اي نسبتاً خفیفه گردیده مجازات
الرغم رضایت وي یا شخصی که باالي وي به  متذکره این است که قربانی قاچاق انسان علی

باشد و در قسمت جبران ضرر عایده به  نحوي تسلط دارد، قابل تعقیب عدلی ومجازات نمی
 هر دو جرم، به جامعه وکشورش و ادغام مجدد وي به قربانی قاچاق انسان وبازگشت قربانی

اي که قبالً به آن متعلق بوده ویا دادن اجازة اقامت طبق قانون در صورت عدم  خانواده
  .7رضایت به بازگشت، تدابیر الزم اتخاذ گردیده است

 زیرا در بعضی از حاالت امکان دارد در صورت بازگردانیدن اجباري قربانی قاچاق انسان یا
مهاجرت قاچاق شده اگر مهاجرت وي انگیزة سیاسی داشته باشد وبه خطر جدي مواجه 

  . 8هاي متذکره مطابقت ندارد گردد این عمل با پرتوکول
طور مثال محکمۀ ابتداییه والیت نیمروز، سید محمد ولد سید مهدي تبعۀ آواره کشور 

 به 14/10/1387 مؤرخ 128عراق را که وارد افغانستان گردیده بود ذریعۀ فیصلۀ شماره 
اتهام ورود غیر قانونی به افغانستان برائت داده ولی به تسلیمی وي به دولت عراق حکم نموده 
است درحالی که از یک طرف موصوف مشکالت روانی داشت و از جانبی هم هرگاه شخص 

 شد؟ مذکور در آن کشور از لحاظ سیاسی یا ایدولوژیک مواجه به خطر باشد چه گونه خواهد
هاي مربوط را امضا نموده ومادة هفتم قانون  الرغم این که دولت افغانستان پرتوکول علی

  .نماید ها حکم می اساسی افغانستان به رعایت آن
عدم افشاي هویت «یکی از موارد دیگري که در پرتوکول به آن عطف توجه صورت گرفته 

ه است تا قربانی بتواند رسی به خدمات صحی وفراهم نمودن زمین مجنی علیه و دست
  مطالب متذکره در قانون مبارزه 9»نظریات واظهارات خود را در برابر فاعل جرم ابراز نماید

علیه اختطاف وقاچاق انسان وطرح قانون اجراآت جزایی که کار باالي آن ادامه دارد در نظر 
  .گرفته شده است

م اختطاف وقاچاق انسان تدابیر چنان در پرتوکول به منظور جلوگیري از ارتکاب جرای هم
  :ذیل حایز اهمیت دانسته شده است

هاي  کشور« پرتوکول، به منظور جلوگیري ومبارزه علیه قاچاق انسان 9 مطابق مادة - 1
هاي آموزشی را به  هاي اجتماعی و اقتصادي به شمول برنامه اند پروگرام امضا کننده مکلف

  .»نی طرح وتطبیق نمایندهمکاري مؤسسات خدمات اجتماعی وجامعه مد
                                                 

  . قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان-  7
  .ي ومبارزه علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا وهوا پرتوکول جلوگیر-  8
  . پرتوکول ختم ومجازات قاچاق انسان-  9
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اند در سرحدات و بنادر، تدابیر موثري را اتخاذ نمایند تا  کشورهاي امضا کننده مکلف «- 2
الزم است که از دخول وخروج . به وسیلۀ آن بتوان از اختطاف وقاچاق انسان جلوگیري نمود

گردد  میاشخاص بدون اسناد جلوگیري شود واسناد و مدارکی که حین دخول وخروج ارایه 
بایست توسط پولیس، به خصوص در مواردي که طفل یا زن باشد وقصد دخول یا خروج را 

  .10»داشته باشد به دقت بررسی شود
قابل تذکر است که انفاذ قانون مذکور مشکلی را که مراجع عدلی وقضایی کشور در روند 

را براي تامین رفع و زمینه ) خالي قانونی(رسیدگی جرائم متذکره به آن مواجه بودند 
  .مصونیت جسمی وروحی همه شهروندان به خصوص اشخاص آسیب پذیر، فراهم کرده است

  بخش دوم 
  قاچاق مهاجرین

  :پرتوکل مبارزه علیه قاچاق مهاجران، قاچاق مهاجران را چنین تعریف کند
قاچاق مهاجرین به معناي فراهم نمودن وتسهیل ورود یک فرد به داخل یک کشور عضو «

 باشد و هدف از این تسهیل ورود رتوکول که آن فرد تابعیت آن کشور را ندارد، میاین پ
  .11»باشد کسب مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادي می

ورود به مفهوم پروتوکول متذکره، عبور از مرز بدون تهیه اسناد ومدارك الزم براي ورود «
ممکن است ورود بدون اسناد صورت . باشد شود می میقانونی به کشوري که فرد به آن وارد 
  .12»گیرد یا با استفاده از اسناد تزویر شده

ها در افغانستان در قانون  باید متذکر شد که امور مربوط به دخول اتباع خارجی و اقامت آن
مسافرت واقامت اتباع خارجی در جمهوري اسالمی افغانستان تنظیم گردیده است، که 

خانه افغانستان یا  نون اقامت اتباع خارجی مکلف اند قبل ازورود از سفارتمطابق آن قا
  .13نماید اخذ نماید قنسلگري آن ویا کشوري که از منافع افغانستان حمایت می

                                                 
  ماخذ قبلی 10
  ماخذ قبلی 11
  .پرتوکول جلوگیري ومبارزه علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین،هوا ودریا 12
ان منتشرة جریدة رسمی شماره  مادة پانزدهم قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوري اسالمی افغانست-  13

  . هـ ق1421سال ) 792(
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مطابق قانون مسافرت و اقامت، اتباع خارجی درجمهوري اسالمی افغانستان، تبعۀ خارجی 
گردد مورد تعقیب  ویر شده داخل افغانستان میکه بدون داشتن پاسپورت وویزه یا اسناد تز

  .14گیرد عدلی قرار می
باشد زیرا قانون متذکره در رژیم  البته یکی از نواقص این قانون عدم تعیین مجازات می

ها مغایر شریعت اسالمی پنداشته  هاي تعزیري از نظر آن طالبان طی مراحل شده وتعیین جزا
انون مذکور براي اشخاصی که غیر از نقطه سرحدي شد درحالی که در مادة پنجاهم ق می

گردد، مجازات حبس الی پانزده روز که یک  معیینه در پاسپورت وي داخل افغانستان می
گردد که قانون  بنابراین، نیاز جدي احساس می. بینی شده است جزاي تعزیري است پیش

یی که از آن تذکر رفت در ها متذکره مورد باز نگري قرار گرفته وعلی الرغم نواقص وکمبودي
المللی که دولت افغانستان به آن الحاق نموده است نیز  سایر موارد، مفاد اسناد حقوقی بین

  .رعایت گردد

  نتیجه
ها از  شود عناصر اختصاصی ارتکاب آن در نهایت طوري که تعاریف هر سه جرم مقایسه می

عدلی قضایی حین روبه رو شدن با نماید مراجع کشفی و بناء ایجاب می. باشد هم متفاوت می
چنین قضایا در اجراآت مربوط دقت الزم نمایند تا در قسمت شناسایی وتفکیک جرایم 

ها را موشگافی نموده،  هاي ارتکاب جرایم متذکره و اهداف آن متذکره اشتباه ننموده، روش
اتهام جرمی تحلیل وبررسی نمایند تا مجرم به مجازات جرم مرتکب شده محکوم گردد نه به 

  .که مرتکب آن نگردیده است

  کتابنامه
  .1387سال ( )  قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان منتشرة جریدة رسمی شماره- 1
  . پرتوکول جلوگیري ومجازات قاچاق انسان- 2
  . پرتوکول جلوگیري ومبارزه علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین دریا، هوا- 3
  . مدیریت محبس والیت نیمروز29/1/1388  مؤرخ101 مکتوب شماره - 4
  
 

                                                 
  . مواد چهل وپنجم وچهل ششم قانون فوق الذکر-  14



 

 

  
  
  
  
  
  

  معیین اداري وزارت عدلیه معرفی گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . به کارمندان این وزارت معرفی گردید9/5/1389معیین اداري وزارت عدلیه روز شنبه 
در محفلی که جهت معرفی معیین اداري وزارت عدلیه در مقر آن وزارت دایر گردیده بود، 

ارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان، قانونوال سید یوسف آقاي س
 رییس تقنین اسبق وزارت عدلیه را به عنوان معیین اداري وزارت عدلیه به کارمندان ،حلیم

  . این وزارت معرفی نمودند
 معیین اداري اسبق وزارت عدلیه، روسا و جمعی از ،در این محفل آقاي عدالتخواه

  . کارمندان وزارت عدلیه نیز حضور داشتند
آقاي غالب ضمن معرفی آقاي حلیم به عنوان معیین اداري وزارت عدلیه، پست جدید را 

من آقاي حلیم را نظر به سابقه طوالنی که در وزارت عدلیه : براي شان تبریک گفته، فرمودند
ت دارند، ترجیح دادم که در دارند و نظر به آشنایی که در بخش اداري و کارمندان این وزار

  .این پست معرفی نمایم
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هاي  حدي من هم از نگاه وظیفه دخیل هستم، زیرا کار هاي تقنین تا از طرف دیگر در کار
گیرد، که من  شود ومورد بحث قرار می تقنین یکبار به کمیته تقنین شوراي وزرا فرستاده می

ها مرا  رود، یعنی بر عالوه این که آن را میبار دیگر به شوراي وز. باشم هم عضو این کمیته می
گیرم،  ها قرار می دهند، دو بار دیگر من در جریان کارهاي آن در جریان کارهاي خود قرار می

  . هاي تقنین را به صورت مستقیم انجام بدهیم شود که یک اندازه کار به همین خاطر می
ها براي من مشکل است، به همین  اما چون کارهاي اداري زیاد است و رسیدگی به تمام آن

هاي اداري آشنایی دارند، به این پست ترجیح دادم و من  خاطر من آقاي حلیم را که به کار
  .کنم که سایر روسا و مامورین با این تصمیم من موافق هستند فکر می

چنان پست کمیسیون  گویم و هم  بناء پست معیینیت را براي آقاي حلیم تبریک می
  . گویم تطبیق قانون اساسی را براي آقاي عدالت خواه هم تبریک مینظارت بر 

براي این که موضوعات معنوي معیین صاحب هم حفظ شده باشد، تقاضاي این را داشتم 
و ) امتیازات مادي و معنوي که در پست قبلی داشتند. (که امتیازات مادي شان محفوظ باشد

به حیث معیین اداري وزارت «: ته اندامر مقام ریاست جمهوري هم همین است که نوش
و یکبار دیگر این » عدلیه با حفظ حقوق مالی و امتیازات کدري و کتبی شان تعیین شدند

  . گویم پست را براي شان تبریک می
 از تدویر این محفل تشکري ، معیین اداري سابق وزارت عدلیه،خواهمتعاقباً آقاي عدالت

ي دوستان معلوم است ریاست تقنین وکارمندان آن همان قسمی که برا: نموده، فرمودند
هاي خوب داشتند و در طول چندین سال اخیر قوانین  ریاست با معیینیت اداري همکاري

ها و از رییس سابق  من از آن. متعددي را طی مراحل نموده و به شوراي وزیران فرستاده اند
هاي   خداوند براي شان موفقیتکنم و از بارگاه تقنین که معیین اداري فعلی است تشکر می

  .بیشتر خواهانم
هایی که با معیینیت  چنان از تمام روسا و کارمندان وزارت عدلیه به خاطر همکاري هم

  . نمایم اداري داشتند اظهار سپاس و تشکري می
 معیین اداري جدید وزارت عدلیه، از اعتمادي که نسبت به ایشان ،در اخیر آقاي حلیم

همان قسمیکه از نام مامور پیداست، مامور یک شخص تحت : ، فرمودندشده تشکري نموده
کند،  امر است و تا زمانی که در سیستم خدمات ملکی و در سیستم اداره افغانستان کار می

  . هاي ذیصالح صورت گیرد موجب تعمیر است هر امري که از طرف مقام
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انی که در این پست کاندید  که وزیر صاحب باالي من کرده اند، گرچه برادرياز اعتماد
دانم که باید در این پست  تر می ها را مستحق شده بودند، مستحق بودند و من واقعاً آن

بودند ولی به هر حال چون لزوم دید جناب شما و منظوري مقام ریاست جمهوري در این  می
  . نمایم رابطه بود، من از حسن نیت و اعتمادي که باالي من شده اظهار سپاس وتشکري می

کار . کنم شود که در ریاست تقنین کار می  سال می22تقریباً مدت : وي در ادامه فرمودند
تقنین کاري دسته جمعی است و کاري فردي نیست، همه موارد در یک مشوره و بسیار 
صمیمیت صورت گرفته و الحمداهللا نتایج بسیار خوب هم در سطح وزارت عدلیه، هم در 

هم در سطح کابینه و حتا در سطح شوراي ملی نتایج بسیار خوب سطح کمیته قوانین و 
  . داشته و باعث آبرو و عزت وزارت عدلیه و در مجموع باعث عزت دولت افغانستان شده است

هایی که با دوستان داشتیم قطع  موقف تغییر کرده اما همان محبت و صمیمیت و همکاري
  . رات ادامه خواهد داشتشود بلکه همکاري ما با تقنین و سایر ادا نمی

 سال که در این جا بوده ام واقعاً همکار و 22هیات محترم رهبري وزارت عدلیه در مدت 
در اخیر یکبار . چنان ادامه پیدا کند هاي شان هم امیدوارم که این همکاري. صمیمی بودند

 .  نمایم دیگر از حسن نیت و اعتماد که جناب ایشان به من کردند اظهار سپاس و تشکري می



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آقاي ویلیم بی تیلر، معاون انستیتوت صلح ایـاالت         
 بـا سـارنپوه     7/5/1389متحده امریکا، روز پنج شنبه      

ــوري اســالمی    ــه جمه ــر عدلی ــب وزی حبیــب اهللا غال
ــر  ــستان در مق ــو   اینافغان ــت وگ ــدار و گف  وزارت دی

  . نمودند
هـاي صـلحیه      در این دیدار پیرامـون قـانون جرگـه        

صورت گرفـت، کـه آقـاي غالـب در قـسمت از             بحث  
کمیسیون اصـالحات  : اش چنین اظهار نمودند    سخنان

 سال قبل مسوده قانون متذکره 6 یا  5 عدلی و قضایی  
را طرح نموده بود، که از طرف وزارت عدلیه بـه وقـت      
و زمان آن طی مراحـل نـشد و اخیـراً گـزارش شـده               

ن است که ستره محکمه با ایـن قـانون مخالفـت نـشا         
هـاي   که این قانون با صالحیت داده است، به دلیل این    

وزارت عدلیــه از . ســتره محکمــه در تــضاد اســت   
گان ستره محکمـه بـه خـاطر طـی مراحـل و               نماینده

بحث پیرامون مسوده قانون مـذکور دعـوت بـه عمـل          
ها در این جلـسات اشـتراك نکـرده           آورده بود ولی آن   

  .بودند
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هـاي سـتره محکمـه         احکام این قـانون مخـالف صـالحیت        که از نظر وزارت عدلیه      در حالی 
هاي این جرگه تحکمی نیست بلکه رضایی است و اگر هـر یکـی از طـرفین     باشد و فیصله   نمی

.  حکم هیأت مصالحه را نپذیرند این حکم مانع مراجعه شخص به محکمه ذیصالح نمـی شـود         
  . هاي ستره محکمه در تناقص نیست بناء با صالحیت

اسـاس  : آقاي غالب به جواب سوالی پیرامون صالحیت تفسیر قانون اساسـی گفتنـد  متعاقباً  
این مشکل به زمان ترتیب مسوده قانون اساسی افغانستان قبل از تـدویر لویـه جرگـه قـانون                    

در مسوده قانون اساسی فصلی تحت عنوان محکمه قانون اساسی که بعداً      . گردد  اساسی بر می  
بینی گردیده بود که در آن صالحیت رفع نـزاع         سما گردید، پیش  به نام دیوان قانون اساسی م     

هاي دولتی، شکایت علیه حکم نهایی محاکم مبنی بر نقض قانون اساسی و تفـسیر         بین ارگان 
قوانین به شمول قانون اساسی و مطالعه مطابقت قوانین و فرامین با قانون اساسـی گنجانیـده       

  :شده بود و در اخیر دو فقره
المللی و تعهدات، بـا قـانون اساسـی و تفـسیر        هاي بین   قوانین، فرامین و میثاق    مطابقت   -1
  .ها آن

  . تفسیر قانون اساسی -2
مانده سایر مطالب حذف شـد و بـاالخره موافقـه بـرآن شـد کـه ایـن دو فقـره شـامل                     باقی

  .هاي ستره محکمه گردیده و فصل مذکور کامالً حذف گردد صالحیت
رورت آن تاکید گردید که در نهایـت بـه جـاي محکمـه یـا دیـوان       بعداً در لویه جرگه به ض     

مگر صـالحیت  . قانون اساسی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اکتفاء به عمل آمد   
 این امر .هاي ستره محکمه باقی ماند حیتمندرج دیوان قبلی کماکان به جاي خود و زیر صال         

  . پارلمان و حکومت گردیدباعث دوگانگی نظریات مراجع حقوق و از جمله
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  
  دیدار رییس حاکمیت قانون دفتر یوناما با وزیر عدلیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنپوه  بـا سـا  6/5/1389روز چهارشـنبه   ،خـانم کـوري   ،رییس حاکمیت قانون دفتـر یونامـا  
وگـو    حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان در مقر آن وزارت دیدار و گفت          

  .نمودند
هـاي   در این دیدار که پیرامون پیگیري کنفرانس کابل صورت گرفته بود، بر سـر مـسوولیت   

  . وگو صورت گرفت  وزارت عدلیه در قبال کنفرانس کابل بحث و گفت
هاي وزارت عدلیـه در قبـال کنفـرانس     آقاي غالب در پاسخ به سوالی در رابطه به مسوولیت 

هاي عام با دو ارگان عدلی و قـضایی       داریم یکی مسوولیت   ما دو نوع مسوولیت   : کابل فرمودند 
بنـاء  . ها ارتباط کـاري مـشترك داریـم         چرا که با این ارگان    ) و ستره محکمه    سارنوالی  لوي  ( 
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هـاي اختـصاصی وزارت    هاي ما هم به صورت عموم مشترك است و دیگر مسوولیت          مسوولیت
  ....مسوولیت از محابس، تقنین و: عدلیه است مانند

  : ها چنین فرمودند بعداً آقاي غالب در قسمت تعدیل بعضی از قوانین و ترتیب مسوده آن
ریاست تقنین وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان مطابق پـالن کـاري سـاالنه خـود                

هاي دولتی به آن ضرورت دارند و در اولویـت قـرار دارد در اول          ها و ارگان    قوانین را که وزارت   
رت عدلیه بفرستند اگر احیاناً کدام قانونی که در اولویـت قـرار داشـته باشـد از     هر سال به وزا  

تواند با در نظـر داشـت اهمیـت و     پیشنهاد کدام وزارت باز ماند و بعداً تشخیص گردد نیز می          
  . استعجالیت به صورت فوق العاده تحت کار قرارگیرد

 در راس آن  قـانون  هـاي محلـی کـه    د شـده از طـرف ارگـان       در قسمت تعـدیالت پیـشنها     
داري خـوب و تـامین عـدالت     به خاطر حکومت: باشد گفتند ها می   هاي والیتی و ولسوالی     شورا

هـا از اداره مرکـزي بـه ادارات محلـی تفـویض          نماید که یک سلسله صالحیت      بهتر ایجاب می  
د دهی، بایـ    گردد و به منظور شفافیت، جلوگیري از فساد، مفیدیت و موثریت بالفعل و حساب             

بناء در سـطح  . هاي مردمی ایجاد شود     هاي ادارات محلی از طرف شورا       نظارت مردم باالي کار   
والیات ما شوراهاي والیتی داریم که قـبالً ایجـاد شـده انـد امـا شـوراهاي مـذکور در سـطح                

هـا ایجـاد گردنـد و       امیدواریم که اول این شـورا     . ها ودهات تا حال ایجاد نگردیده اند        ولسوالی
هاي نظارتی بیـشتر   هاي محلی عالوه بر نقش مشورتی صالحیت      در قانون مربوط به شورا    بعداً  

  .داده شود
هـا دو   ها نظر ما این است که شاروالی  در قسمت قانون شاروالی   : متعاقباً آقاي غالب فرمودند   

هاي عمومی از طـرف   مشکل عمده دارند، یکی با وزارت انکشاف شهري مشکل دارند که پالن           
مـشکل دوم بـا   . ها باید آن را مورد تطبیق قرار دهنـد     شود که آن    ها داده می    رت به آن  این وزا 

ها صورت گیرد و بعداً قـانون مربـوط بعـد از             والیات است که باید بین شان تفکیک صالحیت       
ها در ریاسـت تقنـین تحـت غـور و            تفاهم مراجع مربوط و شناسایی موارد تعدیل از طرف آن         

ها باید از حالت انتصابی به حالت انتخابی درآیند            از طرف دیکر شاروالی    .گیرد  مطالعه قرار می  
ها هم با همین مالحظات زیر کـار     تر گردد و قانون شاروالی      تا که نقش مردمی در آن برجسته      

  . است
هر گاه بین دو یا چندین ارگان از لحاظ اجرایی اعمال صالحیت اختالفاتی بروز نمایـد، اول   

ن خود شان به حل اختالفات شان نایل آیند و بعداً به وزارت عدلیـه گـزارش             ها در بی    باید آن 
  . دهند تا که وزارت عدلیه مسودة قانون مربوط را با مالحظه عدم تداخل کاري تهیه نماید
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اما در قسمت قانون جزا که در کنفرانس کابل به تعدیل آن اشاره صورت گرفته ما بـه ایـن               
رد قانون جزا به اداره محلی ارتباط ندارد بلکـه بـه اداره عـالی             نظر هستیم که پیشنهاد در مو     

تفکیک و تشخیص جرایم فساد اداري هـم بـه          . هاي ذیعالقه ارتباط دارد     نظارت و سایر ارگان   
چـرا کـه فـساد    . و تشخیص این عمل هم کـاري آسـانی نیـست       . گیرد  همین اداره ارتباط می   

هـاي مـالی، تزویـر اسـناد و         ید جدي، استفاده  اداري از یک پیشانی ترشی مأمور شروع تا تهد        
  .رسد امثال آن می
در .  در وزارت داخله به نام اداره جرایم سـنگین و حـساس وجـود دارد   ه یک ادار  ،طور مثال 

این جا تشخیص این که کدام اعمال در جمله جرایم سنگین و کـدام یـک در جملـه جـرایم                      
 بر اساس قاعده قانونیت جرم و جـزا بایـد   هایی وجود دارد، زیرا    مالی محسوب شوند  دشواري    

  . هاي مشخصی در مورد هر جرم که بین ارکان جرم باشد وجود داشته باشد مرز
باشد، تـا کـه    ها بین ادارات، کار خود ادارات می بناء تشخیص این موارد و تفکیک صالحیت      

  .حل آن را پیدا نموده و در اختیار این وزارت قرار دهند راه
قاي غالب چالش دیگري را مطـرح نمودنـد کـه در قـسمت سـاختمان محـابس و             متعاقباً آ 

هـا   هاي عدلیه و دفاتر حقوق مـشکل مـا ایـن اسـت کـه کـار اعمـار آن        ها، ریاست خانه  توقیف
مان و به سستی جریان دارد در حالی که از طرف شما وعده اعمـار عاجـل آن داده شـده             پس

  :ستیمولی ما در این قسمت به دو چالش مواجه ه
  .  مشکل جوي-2مشکل امنیتی، و  - 1

  . تر آغاز کردد هاي متذکره هر چه عاجل که امیدواریم تا کار اعمار ساختمان
در خاتمه آقاي غالب به خاطر تسریع و بهبود امور گفتند که باید همآهنگی بین ما، شـما و    

ـ              سایر مراجع همکار و کمک     د وزارت کننده وجـود داشـته باشـد و بـه خـاطر بهبـود ایـن رون
 ,UNDPکننده وزارت عدلیه ماننـد   پروکرام دید و وادید را هرماه با یکی از موسسات کمک

UNAMA, GSSP, CSSP ذشته را مرور نمـوده  هاي گ تنظیم نموده است، تا بتوانیم کار
. رددگـ بعدي با جدیت بیـشتر تـصمیم اتخـاذ         هاي    را اصالح و براي بهبود روند کار      ها    کاستی

غالب با استقبال گرم رییس بخش حاکمیت قانون دفتـر یونامـا قـرار گرفـت و       اظهارات آقاي   
  . هاي دو جانبه پایان یافت مجلس با وعده همکاري



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 14/5/1389 روز پنج شنبه ، وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان،آقاي حبیب اهللا غالب
  .23/4/1389 1418خانه مواد مخدر دیدن نمود  از توقیف

ها، محلی که عندالضرورت  محل تالشی و دستگاه تالشی براي پایواز: ابتدا آقاي غالب از
ها در آنجا نگهداري  شوند، محلی که ولچک و زوالنه شدگان به محکمه خواسته می توقیف

جا  خانه مذکور پیرامون معیار نگهداري متهمین در آن شوند، دیدن نموده و از آمر توقیف می
  :خواستند که وي در پاسخ گفتندمعلومات 

کمتر از دو کیلو گرام در   نگهداري و این جامرتکبین اضافه از دو کیلو گرام مواد مخدر در
  .شوند محبس پلچرخی نگهداري می

  .شوند جا نگهداري می چنان مرتکبین جرایم سنگین و فساد اداري هم در این هم
  :خانه متذکره افزود خانه، آمر توقیف توقیفبعداً به جواب سوال آقاي غالب در مورد ظرفیت 
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شود که   اتاق است که در هر اتاق دو نفر نگهداري می28خانه داراي دو ونگ و  این توقیف
  . نفر را دارا است56مجموعا گنجایش 

ا با تک تک توقیف شدگان به صورت علیهده مالقات نموده، .ا.متعاقبا وزیر عدلیه ج
  .تماع نمودندمشکالت و شکایات شان را اس

  :ا به معاون ریاست عمومی محابس هدایت دادند تا.ا.در فرجام وزیر عدلیه ج
هاي متهمین با اقارب شان را بررسی نموده و یک سیستم مسلسل و  سوابق مالقات - 1

چنان افزودند تا زمینه مالقات  عادالنه مالقات متهمین را با اقارب شان ایجاد نماید و هم
  .کالي مدافع شان نیز مساعد نمایندشدگان را با و توقیف

از قبیل رشوت ستانی از (خانه مواد مخدر را  موضوع سوء استفاده منسوبین توقیف - 2
ارزیابی نماید و از حقیقت و کذب آن به مقام وزارت ...) ها و متهمین، تهدید و یا تعذیب آن

 .گزارش دهد
لفونی با اقارب شان به شدگان تهیه نماید تا زمینه مالقات تی  تیلفون براي توقیف - 3

 .مصرف عادي براي شان مساعد گردد
خانه هدایت دادند تا در محوطه محبس از استعمال  چنان به منسوبین توقیف هم - 4

 . ولچک وزوالنه خود داري نمایند مگر این که احتمال آشوب و بغاوت متصور باشد
ي مدافع عده متهمین که وکال مساعدین حقوقی هم توظیف شوند تا از حقوق آن - 5

 .ندارند دفاع نمایند
ها و کوایف اعمار گردیده اند تبدیلی از یک اتاق به  ها با عین معیار از این که تمام اتاق - 6

 .اتاق دیگري کدام فایده ندارد
ها استماع گردیده و هدایت  شکایات یک عده از لحاظ موجودیت تشناب به داخل اطاق - 7

 یک ونیم متر دیوار پرده گرفته شده است به داده شد تا موضع کمود که در حاشیه اطاق با
. صورت جداگانه با دیوار و نصب دروازه اصالح و با کلتور اسالمی و افغانی مساعد گردد

  . موضوع رسماً به ریاست محابس نیز اطالع داده شود



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

عدلیه جمهوري  وزیر ، حبیب اهللا غالبسارنپوهابتدا جلسه با تالوت قرآنکریم و سخنان 
  . آغاز یافت،اسالمی افغانستان

 معاوون اداره ، توسط برید جنرال عبدالمختار1389متعاقباً ضمن ارایه گزارش سال 
و  ها و تحوالت مثبت در محابس  آورد ها، پیرامون دست خانه ریاست عمومی محابس و توقیف

چنان از  نماید، هم  ت میها از زمانی که محابس در چوکات وزارت عدلیه فعالی خانه توقیف
هایی که در عرصه محابس وجود دارد اشاره صورت گرفته و از ادارات  ها و کمبودي چالش

ها  خانه ها باید با محابس و توقیف خانه ذیربط دولتی که مطابق قانون محابس و توقیف
  . هاي خود را در زمینه گسترش دهند همکاري داشته باشند، خواسته شد تا همکاري

  :س اعضاي جلسه پیشنهاداتی را قرار ذیل ارایه داشتندسپ
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  :پیشنهاد وزارت صحت عامه
هاي قانونی   وزارت صحت عامه به خاطر عرضه خدمات صحی محابس، مطابق مکلفیت

توانیم بگوییم که ما یک دیپارتمنت را تحت خدمات   خود اقداماتی کرده که از آن جمله می
 محابس ایجاد کردیم و این دیپارتمنت ما پالیسی و معالجوي خود بنام دیپارتمنت صحی

استراتیژي مشخصی براي صحت محبوسین طرح کرده و یک مجموعه خدمات صحی را براي 
  . ها و مراکز اصالح و تربیت اطفال طرح کرده است خانه محابس، توقیف

یون را اند و ما کمیس کارمندان ما همیشه در والیات رفتند و خدمات صحی را انجام داده
تشکیل دادیم براي تشخیص مریضان صعب العالج، اما مطابق این مجموعه خدمات صحی 

  . محابس که ما داریم در خود محابس باید مراکز ایجاد شود
هاي وزارت عدلیه  مطابق قانون ایجاد تعمیر کلنیک و مراکز صحی در محابس از مکلفیت

نشده است، جهت عرضه خدمات صحی است که در بسیاري از والیات این مأمول برآورده 
روند ولی جاي مناسب براي شان وجود ندارد تا خدمات را ارایه   پرسونل ما به والیات می

هاي وزارت عدلیه است تا این مشکل را رفع نماید، خصوصاً در والیات  نمایند، بناء از مکلفیت
  .ننگرهار، کنر و لغمان به این مشکل مواجه هستیم

  :انجمن وکالي مدافعپیشنهاد رییس 
الزحمه از  ها باید براي محبوسین حق  به منظور مساعدت با فامیل محبوسین و تشویق آن

خواهند که اعضاي هیات نظارت   چنان انجمن  وکالي مدافع می کارشان تعیین شود، هم
انجمن وکالي مدافع که متشکل از پنج عضو است، با محبوسین وقتاًفوقتاً دیدن نمایند از 

شکالت شان واقف و شکایات شان را از وکالي شان بشنوند و گفتند متهمین که رویه و م
  .  دهند باید مکافات شوند  سلوك نیک در محابس از خود نشان می

  :پیشنهاد نماینده ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر
یگر ما چنان پیشنهاد د شود باید فوراً رها شوند و هم  کسانی که حکم برائت شان صادر می

این است که تصمیم محکمه زودتر توسط محابس عملی و به آن رسیدگی شود، که وزارت 
  . عدلیه باید در این مورد اقدام جدي نماید

 اند، که باید وزارت  العالج مبتال و از طرف دیگر یک عده از محبوسین به امراض صعب
  . عدلیه و وزارت صحت عامه به رفع مشکالت صحی شان بپردازند
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  : وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولینپیشنهاد
هاي حرفوي و فنی را براي  خواهد که پروگرام آموزش وزارت کار و امور اجتماعی می

محبوسین روي دست گیرد، مشروط بر این که وزارت عدلیه به ما یک پروپوزل را تهیه 
اي نگهداري در داخل خواهیم که براي اطفالی که سن شان بر  چنان ما می نماید، هم
  . هاي مناسب اعمار نماییم ها مناسب نیست، در داخل محابس مکان پرورشگاه

  :رنوالیساپیشنهاد مرستیال لوي 
خانه ریاست امنیت ملی در چوکات قانون محابس باید به  به خاطر سرپرستی توقیف - 1

جا نگهداري  مقام ریاست جمهوري پیشنهاد شود، چرا که متهمین بیشتر از موعد معین آن
  . شوند  می
 . جلسه امروزي در نشرات وزارت عدلیه به نشر برسد - 2
 . اند، باید به تمام شان خبر داده شود  که مکلف به همکاري با محابس هایی ارگان - 3

  :پیشنهاد نماینده ستره محکمه
هاي مربوط گسیل  هاي این مجلس را پیرامون یک قطعنامه باید به تمام ارگان  فیصله

   .نمایید
  :متعاقباً وزیرعدلیه به جواب سواالت و پیشنهادات اعضاي مجلس چنین فرمودند

 نماییم، تا در   هاي دینی و مذهبی از وزارت حج و اوقاف تقاضا می به خاطر ترویج برنامه
هاي دینی را دایر نمایند و از وزارت اطالعات و فرهنگ خواهانیم تا در زمینه  محابس برنامه

 .عامه  ما را کمک نمایند ها و ارسال نشرات و آگاهی احداث کتاب خانه
 هاي حرفوي و موضوع صنایع که از لحاظ اقتصادي اهمیت قابل  به خاطر آموزش

مالحظه دارد و جزء عواید محبوسین و دولت است، به وزارت کار و امور اجتماعی گفتند تا 
ها  ها نفر را که در بین آن  هزاراین وزارت امکانات وسیع و گسترده را فراهم نماید، تا بتوانیم

پیشه وران و کسبه کاران حرفوي نیز وجود دارد به کار بگماریم و از این طریق به تربیه افراد 
دیگر نیز دسترسی پیدا شود، آنچه مهم است فراهم آوري زمینه کار بیشتر است که نیاز به 

 . شدبا  وسایل و ماشین آالت و تسهیالت جهت نیل به اهداف فوق می
  از وزارت صحت عامه خواهانیم تا حد اقل دو نفر را به صورت دایمی در محابس

توظیف فرمایند تا بتوانند وظایف روزمره طبی را که در قانون محابس پیشنهاد شده است از 
هاي صحی به وقت و زمان آن اجرا نمایند، و  قبیل کنترول غذا و بستر خواب و سایر مراقبت

حابس هدایت داده شد تا آمار دقیق محابس جدیدي را که امکان دایر چنان به رییس م هم
ها میسر است به اختیار وزارت صحت عامه قرار دهد که آنها به عرضۀ  ها در آن شدن کلنیک

 . خدمات صحی در آن جا بپردازند
 چنان هدایت داده شد تا اعضاي کمیته نظارت انجمن وکالي مدافع با محبوسین   هم

ت داشته باشند و این کار با مساعدین حقوقی یکجا صورت گیرد، موضوع مکافات اجازه مالقا
و مجازات هم باید تعمیم یابد تا باعث تشویق محبوسین به رعایت دسپلین و قواعد محبس و 
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ها و اجتناب از رفتار نادرست شود، که قبالً هم در این زمینه  اصالح و بهبود در سلوك آن
توان جزیی از این پروسه  ، البته نظام رهایی مشروط را میکارهایی صورت گرفته است

هاي وضع سلوکی براي  برشمرد،  سپس رییس محابس  گفت که ما در نظر داریم تا دوسیه
  .محبوسین ترتیب نماییم تا که هدف مکافات محبوسین بهتر تحقق یابد

 محبوسین و هاي در ادامه گفته شد که هیاتی را وزارت عدلیه موظف نموده تا دوسیه 
گان بی سرنوشت را ارزیابی و به وزارت گزارش دهد تا در مورد تنظیم بهتر  توقیف شده

 . اوضاع تصمیم الزم اتخاذ گردد
  در مورد این که از تصمیم محکمه باید زودتر محابس خبر شوند، این موضوع به وظیفه
رنوالی سای است و اگر رنوالساگردد، چرا که دفتر رابط بین محابس ومحکمه  رنوالی برمیسا

در جریان محاکمه شرکت نماید و کاپی پارچه ابالغ حکم را با خود داشته باشد، این روند 
 . رساند  سریع تر ما را به هدف می

  در مورد محبوسین صعب العالج چون مشکالت امینتی مانع پذیرفتن شفاخانه از
داخل یکی از محابس عجالتاً شود قرار برآن شد تا وزارت محترم صحت عامه در  مریض می

 . زمینه معالجه همچون مریضان را فراهم سازند
 هاي خویش را در محابس گسترش دهد  از وزارت محترم معارف خواسته شد تا کمک

هاي سواد و سن امکان تدویر صنوف منظم درسی امکان  و از این که در محابس نسبت تفاوت
هاي سوادآموزي، دروس دینی و معلومات  هاي خویش را در بخش باشد فعالیت پذیر نمی

عمومی بیشتر معطوف سازند و در مراکز اصالح و تربیت اطفال صنوف منظم درسی را ایجاد 
 . نمایند
 خانه امینت ملی بحث صورت گرفت  در اخیر پیرامون روشن شدن موقف قانونی توقیف

اجع قانونی در توقیف که متهمین بدون سرنوشت و خارج از موعد معینه توقیف یا اوامر مر
کنند و زمینه مالقات با ایشان میسر  مانند و به وکالي مدافع کمتر دسترسی پیدا می  باقی می

دهند و  ها انجام می رنوالی است، آنساچنان تحقیق را هم که جزء وظایف  شود، هم نمی
فیصله شد تا این گذارند که در این زمینه  صرفاً به اجرآت انجام یافته مهر تاکید میسارنوالی 

 .مساله با مقام ریاست جمهوري مطرح گردد
هاي محبوسین از یک والیت به والیت دیگر یا از مرکز  چنان در قسمت موضوع تبدیلی هم

ها  هایی صورت گرفت و فیصله به عمل آمد تا تبدیلی به والیات و یا عکس آن هم صحبت
هاي محبوسین اکثرا سوء  ه از تبدیلینظر به شرایط امنیتی فعلی محدود ساخته شود، چرا ک

گیرد و عالوه بر مشکالت ترانسپورتی بیشتر زمینۀ فرار محکوم از این  استفاده صورت می
  .گردد طریق فراهم می



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شصت و هشت تن زندانی از بند رها گردید
  
  
  
  
  

  مقام محترم ریاست جمهوري اسالمی15/3/89 مورخ 34به استناد فرمان شماره 
رنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري نستان، کمیسیونی به ریاست محترم ساافغا

دالیل کافی الزام : (اسالمی افغانستان، موظف گردیده بود تا به رهایی زندانیانی بپردازند که
هاي  به همین اساس هیات متذکره به بررسی دوسیه) مبنی بر ارتکاب جرم شان وجود ندارد

 65  تن از متهمین از طریق ریاست امنیت ملی، 97:ییمین پرداخته، که رهاهمین گونه مته
 تن از طریق ریاست مبارزه با 4هاي آیساف و  تن از طریق نیرو34رنوالی،اتن از طریق لوي س

 .جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وزارت داخله تا حال صورت گرفته است
 89/ 3/5شنبه مـورخ   میسیون  متذکره روز یک   به ادامه این روند وزارت عدلیه با اعضاي ک        

هـا را کـه در جریـان      تـن آن 68 تن از زنـدانیان،      140هاي    بعد از غور و ارزیابی باالي دوسیه      
الذمه شناخته شده یا مـدت تـوقیفی گذشـته     محاکمه به حکم محاکم در مراحل مختلف بري   

ر محـبس تکمیـل و یـا بـه     به حال شان کافی تلقی گردیده و یا مدت محکوم بهاي خود را د           
حکم فرمان عفو مقام ریاست جمهوري قابل رهایی بوده مگر نسبت الزامیـت مـالی از حـبس           

  .رها نگردیده بودند نیز رها نمودند
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ا ضـمن سـخنان خـود بـه زنـدانیان       .ا.وزیر عدلیه ج  
  :چنین فرمودند

گیـري   بازداشت شـما بـه خـاطر خـصومت و انتقـام        
 قانونیـت جـرم و جـزا و         نبوده، بلکه به اساس رعایـت     

اصل مکافات و مجازات در جامعه کـه پـشتوانه آوردن       
  .گردد تجویز شده است  نظم و امن در جامعه می

هاي فردي در جامعه تابع و مقید بـه احتـرام             آزادي
طـوري کـه انـسان      همان. باشد    هاي دیگران می    آزادي

باشـد بایـد        براي تامین و حفظ حقوق خود کوشا مـی        
ایش دیگران را مورد حمایت و احترام قرار      حقوق و آس  

در غیر آن جامعه متالشـی گردیـده وانارشـیزم         . بدهد
کـه ایـن مـساله در دیـن         . گیـرد     جاي قانونیت را مـی    

مقدس اسالم با وعده و وعید بهشت و دوزخ تـسجیل           
گردیده است و انسان به حکم قـرآن و قـانون در گـرو       

  .گردد ال خود در دنیا و عقبا متأثر میاعمال خود قرار داشته و از نتایج اعم
شایـست خـود را از انظـار     اگر انسان بتواند اعمال زشت و نا      » کل نفس به ماکسبت رهینۀ    «

توانـد   مردم و یا سلطه دولت و پولیس پنهان نماید از نظر خداي علیم و آگاه پنهان کرده نمی     
 در جریـان تحقیـق یـا محاکمـه     اگر احیانا. ماند و از پاداش عمل خود چه نیک یا بد دور نمی      

اگر کسی از شما بیگناه باشد ولی : خطا در تطبیق یا تاویل قانون صورت گرفته باشد ویا فرضاً     
بر اساس راپور غلط یا دشمنی فردي و شهادت دروغ گنهکار پنداشته شده باشـد ویـا عکـس          

در . ه شـده باشـد  آن، این مراتب هم باید در نظر محاکم به منظور تامین عدالت در نظر گرفتـ  
رسـد و عمـل    غیر آن صورت یقین باید داشت که به نحوي عدالت خداوندي به سـراغ او مـی               

فمـن  «: فرمایـد  ماند و ذره ذره قابل محاسبه است طوریکه خداونـد مـی    ها بی نتیجه نمی     کرد
  .»یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره

و هـرکس بـه انـدازه    . ها قابل محاسـبه و پـاداش اسـت    نترین اعمال نیک و بد انسا     کوچک
شود لذا هدف از تطبیق قانون جزاء و محاکمات جزایی نیز همین است         اش محاسبه می    اعمال

که توازن بین اعمال جرمی و جبران ناشی از آن از طریق مجازات مرتکب یا الزامیـت جبـران            
  . سر گردد ین عدالت اجتماعی میخسارة فردي به منظور بر قراري نظم و امن عامه و تام
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موضوعات قومی، نژادي و دخالت اجانب کـه توسـط عناصـر            : متعاقبا آقاي غالب گفتند که    
همـین  . شود باعث گردیده تا مردم از دولـت فاصـله بگیرنـد     ها دامن زده می وابسته به  بیگانه  

یـن سـرحد کـشانده    ها و اختالفات گروهی بوده که شما را به ا     شرایط محیطی و تفرقه افگنی    
لهذا باید با خود بیندیـشیم و فریـب دیگـران را نخـوریم و بـه دسـت خـود آسـایش و              . است

محاسبه نمـاییم و از اعمـال بـد     . هاي فردي و ملی خود را به دست خود ویران نسازیم           دارایی
ض، عفـو و گذشـت   گذشته توبه و به خدا رجوع کنیم و بهتر است از خطاي دیگران نیز اغمـا         

ایـن مـدت انـزوا    . وار را در فضاي محبت و صمیمیت سر از نو آغاز نماییم      ، زندگی برادر  نموده
ساز توبه و ندامت است       بهترین فرصت براي محاسبه نفس و رجوع به عملکرد گذشته و زمینه           

  .   تا فرداي محشر شرمسار و سر افگنده نباشیم
چنـان   هـم . گی عادي اسـت هدف دولت اصالح و تربیه مجدد شما و روي آوردن تان به زند          

شما همواره بکوشید خودرا از انجام اعمـال  نیـک  و بـد تـان و نتـایج حاصـله از آن قبـل از                 
محاسبه دیگران مورد محاسبه قرار دهید تا سبب صالح ورستگاري شما و رفاه جامعـه گـردد        

  .آمیز در جامعه با هم زندگی کنیم تا باالخره با بهترین سلوك برادري و مسالمت



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 براي 10/5/1389هاي آموزش مالی و تدارکاتی، روز یکشنبه  سومین دور ورکشاپ

  .  والیت کشور دایر گردید11هاي عدلیه  کارمندان بخش مالی وتدارکاتی ریاست
یابد، از طرف ریاست اداري وزارت عدلیه و به  این ورکشاپ که به مدت پنج روز ادامه می

  .انکشافی بانک جهانی دایرگردیده استهمکاري مالی بودجه 
هاي عدلیه یازده والیت   تن از کارمند بخش مالی و تدارکاتی ریاست33در این ورکشاپ از 

ها در این ورکشاپ شرکت کرده   تن از آن29دعوت به عمل آمده بود، که نسبت مشکالت 
  . بودند

شنبه توسط قانونوال  کیابد، روز ی  ادامه می1389 اسد 14 الی 10این ورکشاپ که از 
 رییس اداري ، معیین اداري وزارت عدلیه، با حضور داشت آقاي هاشمی،سید یوسف حلیم

  .وزارت عدلیه، افتتاح گردید
: گان در این ورکشاپ را خیر مقدم گفته، فرمودند آقاي حلیم تشریف آوري اشتراك کننده

یعنی علم بیاموزید ولو اگر . ناطلب العلم ولو کانه فی الشی: گوید حدیث شریف است که می
  .در چین باشد

  . زگهواره تا گور دانش بجوي: و یک مثل مشهور داریم که
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هاي آموزشی نه  هاي علما برگزاري چنین سیمنار به استناد همین حدیث شریف و گفته
تنها از وظایف ادارات مربوطه است، بلکه کارمندان ادارات مربوطه هم مکلف اند، که مطابق 

هاي  البته این دوره. هاي آموزشی را فرا گیرند حکام قانون در جریان خدمت خود دورهبه ا
آموزشی که از طرف همکاران خود وزارت عدلیه، که در این قسمت تجربه فراوان دارند و 

هاي بسیار مفید و مثمر را انجام  اند و در اداره مربوطه خود کار کارهاي عملی را انجام داده
  . ی از مفاد نیستاند، خال داده

ها هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ این که خود کارکنان به اساس  تدویر همچو سیمینار
ها  یکی از معیار. گیرند، بسیار مهم و مفید است فورم ارزیابی ساالنه که مورد ارزیابی قرار می

ها کار  این خواهد بود، که حداقل دو یا سه ورکشاپ آموزشی را در رشته و مسلک که آن
هاي ماموریت شان داشته  کنند، باید آموخته باشند و تاثیر مثبت در قسمت ارتقا قدم می
ها ظرفیت مسلکی و تخصصی خود کارکنان  دوم این که در نتیجه همچو ورکشاپ. باشد می

شود به شفافیت بر اجراأت ادارات  رود و باالخره این منتج می هاي مربوطه بلند می بخش
  . مربوطه
دوستان عزیز فکر نکنند که ما و شما دوره تحصیل خود را به پایان رساندیم، شامل بناء 

 سال در چوکات ماموریت کار کردیم و 6،5کدر ماموریت شدیم و تقریباً هر یک ما حد اقل 
ها  ها و ورکشاپ دانیم و نیاز به همچون سیمینار فکر کنیم که همه ما و شما همه چیز را می

  . نخواهد بود
ها در ارتقاي ظرفیت مسلکی کارکنان بسیار موثرو مفید است، و از  ویر همچو سیمینارتد

هاست، که براي مسوولین   که این سومین دور ورکشاپ، آقاي هاشمی،رییس صاحب اداري
هاي عدلیه والیات دایر کردند، که دو دور آن تیر شده و این دور  امور مالی وتدارکاتی ریاست

 دوستانی .ین ورکشاپ استفاده خوب بنماییدکنم و امیدوارم که از ا سوم آن است تشکر می
که تجربه خوبی دارند در قسمت مسایل امور مالی و تدرکاتی در وزارت عدلیه و ما شاهد این 

نمایند  در روشنی قانون و اصول وظایف قانونی خود، یقیناً که  ها می استیم اجرات که آن
  .ردها وجود دا شفافیت در اجرات آن

ها در ادارات مربوطه شان، اجراات در مطابقت  امیدوارم که با کسب تجارب از این ورکشاپ
چنان بانک جهانی که از  هم.  به قانون عیار شود و منتج به شفافیت در ادارات شان شود

یک بار دیگر تشریف . کنم ها تشکر می لحاظ مالی این سیمینار ما را تمویل کرده اند، از آن
کنم  گویم و از استادان محترم نیز تشکري می ا را در این ورکشاپ خوش آمدید میآوري شم

 . گیرند ها سهم می که در تدریس این سیمینار
  


