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  ينوال سيف الرحمن ستانکزي
  
  
  
  

ددي لپاره چي . له دغو ولونو خه يو ول يي مقاصدي اجتهاد دي، اجتهاد ووله دي
ه ، موضوع په هر اخيزه ول روانه اودمقاصدي اجتهاد اي په اجتهادکي روانه اومعلوم شي

  . و يادونه وکوبه داوي چي دمطلق اجتهاد اودينوورته اجتهادونو اصطالحي تعريفون
چى لغوى او اصطالحى معنى يى په هر ا خيز ،  داجتهاد معنى اومفهوم هغه وخت روانه كيى

 . ه ول ويل شى
دافتعال باب په فعل کی په مبا لغه باندی . اجتهاد عربي لفظ دافتعال باب دثالثي مزيد مصدر دى

مقصود او پاى په معنى او ، دمشقتجهد د په فتحى سره . دى جهد  او ثالثي مجرديىداللت کوی
  . ١ په پي سره دتوان او قدرت په معنى دى)ج(د

  : مطلق اجتهاد داصولو علماؤ په اصطالح کي داسي تعريف کي دي
دشر عي ظني حكم په : اجتهاد په اصطالح كي داسى تعريف كي دى) رحمة آهللا عليه( امدى

چې انسان دنور كوشش خه بي وسي ، ىاخري حد په داسى ول كا رول د توان غوتلوكي د
  . ٢محسوس كي

                                                 
بيروت المکتبة -مخ، المکتبة العلمية١١٢وک، ١الفيومي-الفيومي، احمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير -۱ 

  . الشاملة
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شر عي حكم ته د رسيدلو :  اجتهاد په اصطالح كي داسى تعريف كي دى)رحمة آهللا عليه( امام غزالي
  . ٣په موخه دمجتهد دتوان مصر فول دى

دشرعي حكم دالسته راولو لپاره :  ابن الحاجب اجتهاد په اصطالح كي داسى تعريف كي دى
  . ٤ دتوان مصر فول دىدفقيه

دشرعي احكامو په پيدا كولو كي اخري كوشش :  قاضي بيضا وي اجتهاد داسى تعريف كي دى
 . ٥خه عبارت دى

دشرعي احكاموپه پوهه كي دكوشش مصرفول : ابن قدامه المقدسى اجتهادداسى تعريف كي دى
  . ٦دى

چې داستنباط ، .رفول دىددى لپاره دهو اوكوشش مص: زركشي اجتهادداسى تعريف كي دى
  . ٧له الري شرعي عملي حكم ته الس رسي پيدا كي

اجتهاد داحکامو په استنباط یا په تطبیق کی ول جهد او : د اصولی فقهی ینی پوهانو وایی چی
یوه یی داحکامو استنباطول او بله : اساس اجتهاد دوه انی لرینو په دی . کوشش مصرفول دی
  . ٨ره سم داستنباط شوو احکامو تطبیقول دییی دزمانی دغوتنو س

پیی دحکم په غوتلو کی دپوره توان اوطاقت په  د: ابن حزم اجتهاد داسی تعریف کی دی
  . ٩شىچی تر و نوموی حکم پیدا ، داسی ول مصرفول دی

                                                 
مخ دار احيا التراث العربي ٣٢١وک٤سيف الدين ابوالحسن علي بن محمد، االمدى، االحکام في اصول االحکام،  -۲

  .   لبنان-بيروت-م١٩١٤الخديويه
المکتبة -لبنان-بيروت-مؤسسة الرسالة-مخ٢٨٩وک٢ابو حامد بن محمد الطوسي، الغزالي، المستصفي من علم االصول،  -۳

  . الشاملة
 مخ،٢٨٩- وک٢شرح العضد علي مختصرابن الحاجب،  -۴
مخ، الطبعة ٢٣٢وک ٢وصول الي علم االصول، علي بن عبد الکافي، السبکي، االبهاج في شرح المنهاج علي منهاج ال -۵

  . لبنان- بيروت-االولي، دار الکتب العلمية
 الشيخ االسالم موفق الدين ابى عبد اهللا بن احمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي، المغني في فقه االمام احمدبن حنبل الشيباني، -۶
  . الطبعة االولي-لبنان-بيروت–مخ، دار الفکر ٤٠١-وک٢
- مخ، الناشر،  دارالکتب العلمية٤٨٨وک ٤الدين محمد بن عبداهللا بن بهادرالزرکشي، البحر المحيط في اصول الفقة، بدر -۷

  . م المکتبة الشاملة٢٠٠٠-١٤٢١الطبعة االولي-موقع مکتبة احمدينة الرقمية-مصدر الکتاب-لبنان- بيروت
المکتبة الرشيدىة  مخ،١٢٣ -وک٢  المذاهب االسالمية،محمد ابوزهرة، ژباونکى، پوهاند اسد اهللا، شينوارى، تاريخ -۸

 . کانسى رود، کويته
مخ، دارالکتب  ٥٨٧وک، ٢االمام ابو محمد علي بن احمد بن سعيدابن حزم الظاهري، االحکام في اصول االحکام،  -۹

  .١٤٢٤لبنان، الطبعة االولي، -بيروت-العلمية
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علماؤپه نزد اجتهاد  چې دغير فقيه دكوشش مصرفول داصول د، له پورتنيوتعريفونو خه كاري
  . ١٠حسي اوعقلي احكامو راويستل اجتهاد نه دى، لغوي همدارنه د،  دىنه

 درمضان د، لكه دپنه وختونو لمون. چې په قطعي دليل باندى ثابت وي،  دهغه حكم پيژندل
  . هغه ته اجتهاد نه ويل كيي. داسى نور زكات او، حج، مياشتي روژه

  ددفقيه په پوره كوشش سره اجتهاد: دى اجتهاد لپاره ه اصطالحي تعريف دا زما په نظرد
اويستلو  فرعي احكامو در عقايدو د او د شرعی عملی  له تفصيلي داليلوخه د الری لهاستنباط

  . عمليه دى
چی دغیر فقیه کوشش مصرفول اصطالحی اجتهاد نه دی ، قید خه داسی معلومیی فقیه د  د
اجتهاد په تعریف کی دفقیه لفظ داصولو  د .احکامو استنباط یوای فقیه او مجتهد کولی شی اود

  . ینو علماؤ زیات کی دی
فقیه : ژباه: من اتقن مبادی الفقه بحیث یقدر علی استخراجه من القول الی الفعل:  دفقیه تعریف
، چی په دی قادر وی،  باور ولری اوچی دفقی په مبادیو باندی په داسی ول پوه، هغه وک دی

  . عمل ساحی ته راو باسی چی مسایل دقول خه د
، مصرفولو په قید سره هغه کوشش له منه ی چی په هغه کوشش کی نیمکتیاوی کوشش د  د

احکامو په راویستلو کی دومره  چی مجتهد د، مصرفولو خه موخه دادی کوشش د که د
  .  شیه زیات کوشش خه عاجز او بی وسله نفس  نوريىچی، کوشش وکی

که په نوموو یزونو کی دکوشش ، وی اوحسی اجتهاد له منه یشرعی قید سره لغ د
  . مصرفول اصطالحی اجتهاد نه دی

که په اعتقادی مسایلو کی ، دعملی په قید سره په اعتقادی امورو کی اجتهاد کول له منه ی
په اعتقادى مسايلو کې زيات کوشش که ه هم . فقهاؤ په نزد اجتهاد نه دی زیات کوشش کول د

  .  اجتهاد دیمتکلمينوپه نزد کول د
که اعتقادى ، چې په اعتقادى مسايلو کې اجتهاد کول جواز نه لري، خبره کمزوري ده  دا

  : مسايل په دوه وله دى
  .  اعتقادى اصلى مسايل-الف
  . اعتقادى فرعي مسايل-ب

                                                 
  . مخ٣٨وک، ٢ اصول الفقه االسالمى،  -۱۰
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وتن عالم په دى هکله ي. داعتقاد په فرعى مسايلو کې اجتهاد کول په مطلق ول جواز لري
. دمشروعية االجتهاد في فروع االعتقاد په نوم سره کتاب ليکې دى] دوکتورالشيخ شريف صالح[

چې داعتقاد اصلي مسايل ، همدارنگه د هغو نصوصو په ثبوت اوصحت کې اجتهاد کېدلي شي
  .   ورباندى ثابت شوي وي

نصوصو خه په  چی د ، کوشش له من یتاستنباط په قید سره دهغو احکامو په هکله زیا  د
یاد کی وی یا یی له مفتی خه اوریدلی وی او چې فقيه  مسایل هغه یا. ظاهر کی راویستل کیی

      .  یا یی له کتا بو نو خه کشف کی وی
چې مجتهد د نصوصو په ظاهر کې فکر اوکوشش وکي اودنصوصو ، اجتهاد يواي دانه دى

شارع مقصود الس  چې مجتهد په نص کې د، هم دى د دابلکې اجتها، دالفاظو خه بهر ونه وي
  .  نص روح ته وگوري دمفهوم خه منطوق ته الشي د، ته راوى

خلکو په احوالو  همدارنگه بايد د. لکه رنگه چې دنصوصو په الفاظو کې فکر اوسوچ کېي
  مفسده اودمصلحت او د. مقصود معلوم شي ترو په پيه کې دمبتلي اراده او. کې پلنه وشي

 . معالجه شى مصلحت په من کې تعارض دفع او نص او
رحمة (له دى کبله امام شاطبي. شارع مقاصد درک کي شارع په خطاب کې د مجتهد بايد د

. شارع مقصود وپيژنى کله چې مجتهد په هره شرعي مسله اويا په هر باب کې د: وايى) آهللا عليه
شريعت  د. ١١رسول خليفه کېدلي شي نبي او کې دفتوي اوحکم ، نوموي مجتهد په تعليم

  .   شريعت په اسرارو پوه شي تر و د، هميشه لپاره دهر چا لپاره ضروري دي دمقاصدو پيژندل د
و خه په  غايه په معني دي او مقاصد هدف او مقصد جمع ده مقصد په لغت کي د مقاصد د

  . شارع مقصودى حکمت مراد دى شريعت کې د
 ترو د. هغوي لپاره وضع شوي وي چې شريعت د، طالح کې هغه اهداف دىمقاصد په اص

چې شارع په هر شرعي حکم کې ، شريعت هغه اسراردى بندگانو مصالح تحقق پيدا کي يا د
حکمتونه  هغه معنا وي او يا. داسى نوروساتل نسل او، مال، بدن، عقل، دين لکه د. ايودلي وي

 ١٢احکامو په تشريع کي دبندگانو دمصالحو لپاره ايودلي ديدي چي شارع په عام اوخاص ول د
  . بلکي داصول الفقه دعلم ثمره اوميوه ده، دمقاصد علم مستقل علم نه دي

                                                 
  . مخ٥٦ وک، ٤الموافقات في اصول الفقه،  -۱۱
  . لبنان-بيروت- مخ، مؤ سسة المعارف للطباعة والنشر١٤الدکتور نور الدين مختار الخادمي، ابحاث في مقاصد الشريعة،  -۱۲
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چې شارع ، وسائل په اصطالح کې هغه الري دى. مقاصد و په مقابل کې وسائل کارول کېي د
لکه . مقاصدو خه مخکي وي باندى ورسيي اود چې مقاصد ته ور، دى لپاره ايودلي وي د

  . صحت لپاره وسيله ده چې اودس د لمانه د
په يواي ول . مقاصدى اجتهاد مرکبه اصطالح دي چي يولفظ يي مقاصد اوبل يي اجتهاد دي 

مو دهر يوتعريف مخکي روانه کاوس نوموي مرکبه اصطالح ديوخاص اجتهاد لپاره نوم اوعلم 
  . گريدلي دي

چې مجتهد داجتهاد په عمليه کې دشريعت په ، په اصطالح کې هغه اجتهاد دىمقاصدي اجتهاد 
يا . ١٣هغو ته توجه اوپاملرنه وکي اووجود يى په نظر کې ونيسي. مقاصدو باندى عمل وکي

شريعت دمقاصد په حضور کي  يا هغه اجتهاد دي چي د، دشريعت دمقاصدو په را کي اجتهاد دي
  . ١٤دي چي دمقاصدو مراعات په کي شوي وي هادمن ته راغلي وي يا هغه اجت

صدور له مخي مقاصد په دوه و له  اي د د. مقاصد له مختلفو اخونو مختلف ولونه لري
  : دى

. چې شارع دهغو تحقق لپاره شريعت وضع کي وي، هغه مقاصد دى:  دشارع مقاصد-الف
  . مفاسدو لري کول دى دمصالحوجلبول او مثال يى په اجمالي ول په دنيا اواخرت کې د

  .   مکلف مقصود خه عبارت دى ولو تصرفاتو کې د په اعتقاد او نورو: مکلف مقاصد  د-ب
چې په ول امت پوري اه لري او که ينو خلکو پوري ، مقاصدو ويش او تقسيم په دى اعتبار  د

  : په دوه وله دى. اه لري
او دشريعت . يا زيات شريعت پوري اه لري وچې په ول ا، هغه مقاصد دى:  عامه مقاصد-الف

  . په ينو احکامو پوري انکي نه وي
  . چې په معين باب پوري اه و لري، هغه مقاصد دى:  خاص مقاصد-ب

 : دقطعيت اوظنيت له مخي مقاصد په دووله دى
لت چې په اثبات يى په تواتر سره زيات داليل اونصوص دال، هغه مقاصد دى:  قطعي مقاصد-الف
  . عدل تامينول او داسى نور د، مال ساتل ابرو او، لکه دامن. وکي
 لکه د. قطعيت مرتبه خه کته وي يقين او چې ثبوت يى د، هغه مقاصد دى:  ظني مقاصد-ب

  . داسى نور ي طالقول او مفقود ميه خه د

                                                 
  . مخ٢٦االجتهاد المقاصدى،  -۱۳
   .مخ١٧١ابحاث في مقاصد الشريعة،  -۱۴
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  . دوه وله دىپه . هغه مقاصد چې ول امت پوري اه لري اويا ينو افرادو پوري اه لري
لکه دقران . يازياتو خلکو پوري اه لري چې ول امت او، هغه مقاصد دى:  کلي مقاصد- الف

  . معامالتو ه تنظيم اوداسى نور د، نظام ساتل د، اويا سنتو ساتل
مبيعي خه گه  لکه د. چې ينو افرادو پوري اه لري، هغه مقاصد دى:  بعضي مقاصد-ب

  . اخيستل
  .  لرلو او نه لرلو په نسبت مقاصد په دوه وله دىدمکلف دوني

لکه تعبدى . چې په ظاهر کې مکلف په کې ونه ونه لري، هغه مقاصد دى:  اصلي مقاصد-الف
  . امور
بيع ، لکه ازدواج. چې مکلف په ظاهر کې ونه په کې و لري، هغه مقاصد دى:  تابع مقاصد-ب

 -٣ تحسينيات- ٢ حاجيات-١:  وله دىضرورت له مخي مقاصد په دري د. اوداسى نور
  . ضروريات

بلکې دنص ، ظاهر کې فکر وکي نصوصو په لفظ او چې يواي د، مجتهد لپاره داکافي نه دى د
 د، خلکو په احوالو کې نظروکي د، له منطوق خه مفهوم ته ال شي، په روح کې فکر وکي

و مصلحت په من کې تعارض دفع مصلحت او مفسدى په من کې تعارض معالجه کي او دنص ا
 . کي
که که چېري مجتهد په شرعي مقاصدو ، مقاصدو پيژندل داجتهاد لپاره اساسي شرط دى د

  . چې مقاصدو ته ورسيي، نشي کولي. باندى پوه نه وي
نواهيو کې دمقاصدو په شتون باندى پوه نه  هغه وک چې په شرعي اوامرو او: امام جويني وايى

  . ١٥يعت په وضع کولواو ايودلو کې هي ول بصيرت نه لريهغه دشر، شي
  . ١٦بايد چې مجتهد په شرعي خطاب کې دشارع مقاصد وپيژنى: امام غزالي وايى

  . ١٧مقاصد اومحاسن وپيژنى، چې دشريعت حکمت، په دين کې پوه دادى: ابن تيميه وايى
چې يو دهغو خه ، ه وپيژنىچې دري يزون، داجتهاد رتبه هغه وخت حاصليي: امام سبکې وايى

  . دشريعت مقاصد دى

                                                 
-لبنان-بيروت- مخ، دار الکتب العلمية٢٩٥وک، ٢جويني، البرهان في اصول الفقه، عبد الملک بن عبداهللا بن يوسف، ال -۱۵

  . م١٩٩٧-١٤١٨الطبعة االولي، 
  . مخ١٧٢ وک، ٢المستصفي من علم االصول،  -۱۶
-١٤٢٣ مخ، کتاب التوحيد االلوهية، الطبعة االولي، ٣٥٤ وک، ١١ ابن تيمية، احمد بن تيمية ، مجموع فتاوي، -۱۷

  م٢٠٠٢



  

 

  دلو
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

96  
10  
 

چې دشريعت مقاصد په پوره ول سره ، داجتهاد رتبه هغه وخت حاصليژي: امام شاطبي وايى
هغه ددى . که هغه وک چې ددين په هر باب اوياهره مسله کې دشارع مقصود وپيژنى، وپيژنى

 داچې داحکامو داستنباط وتيا حکم اوتعليم کې دنبي خليفه شي اودوهم، وده چې په فتوي
  . ١٨ولري

، محمد ابوزهرة، علي حسيب اهللا، محمد الخضري بک، ]خالف[معاصر علما لکه عبد الوهاب
چې ، اوداسى نور په دى عقيده دى] ز يدان[دوکتور عبد الکريم، دوکتور يوسف قرضاوي

  . دمقاصدو پيژندل داجتهاد لپاره شرط دى
  : رهدمقاصدى اجتهاد مسالک اوتگال

تطبيقول اورسيدلو لپاره الندى والري غوره ، علماؤ دشرعي دالئلو خه دحکم دراويستلو
  : کي دى

  .  مجتهد دکلي قياس خه دجزيى مصلحت لپاره عدول وکي-١
کله چې په قياس باندى په مستمره اودوامداره توگه عمل وشي په دى صورت کې قياس په کلي 

مکلف په داسى شديد ،  په کلي اومستمرقياس باندى عمل کوليني وخت. قاعدى باندى بدليي
په داسى صورت کې . چې شارع يى پخپله داسانتيا غوتنه کوي، حرج اومشقت کې غوروي

دجزيى مصلحت دلري کولو اوددغه ول ستونزي دحل لپاره ، دضرر ددفع کولو، داساني دجلبولو
رضي اهللا (ابوهريرة)سلم صلي اهللا عليه و(برپيغم: دمثال په ول. دقياس خه عدول ضروري کېي

چې نشته : چاچې وويل. ژباه. ١٩من قال ال اله اال اهللا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة: ته وويل) عنه
داسى . او زه يى دتوحيد په کلمي سره متيقن وه)جل جالله(هي معبود برحق مر يواي يواهللا

  . شخص ته دجنت زيري ورکه
ددغه حديث داوريدلو خه وروسته لومي ل دحضرت : وايى) رضي اهللا عنه(ابو هريرة

په سينه کې په ) رضي اهللا عنه(عمر. سره مخ شوم اودغه حديث مي ورته وويلو)رضي اهللا عنه(عمر
زه رسول . ته مراجعه وکه)سلم صلي اهللا عليه و(چې رسول اهللا: سوک ووهلم اوراته يى وويل

هم )رضي اهللا عنه(په دى وخت کې عمر. ته ورغلم اوورته په ژا شوم)لمس صلي اهللا عليه و(اهللا
صلي اهللا (په واب کې رسول اهللا. ته مووله قصه وکه) سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا. راورسيده

خه وپوتل؟چې ولي دابوهريرة په سينه کې په سوک وهلي ) رضي اهللا عنه(دعمر) سلم عليه و
                                                 

   . مخ٥٦ وک، ٤الموافقات في اصول الفقه،  -۱۸
مخ، ٤٤وک، ١ابو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيساپوري، الجامع الصحيح المسمي صحيح مسلم،  -۱۹
  . www.iamawy.comبيروت- دار االفاق الجديدة-دارالجيل-، الناشر١٥٦گه
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زما مور اوپالر دستا نه : ته وويل ) سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا)  عنهرضي اهللا(دى؟حضرت عمر
هغه جنت ته ، چې وک په يقين سره دتوحيد کلمه ووايى، تاسي ابوهريرة ته ويلي وه. قربان شي
چې زه په دى : وويل) رضي اهللا عنه(عمر: وويل هو) سلم  صلي اهللا عليه و(رسول اهللا. داخليي

صلي اهللا (رسول اهللا. به يواي دتوحيد کلمه وايى اوهي ول عمل به نه کويچې خلک ، ويريژم
  . ٢٠چې صحيح خبره ده : وويل) سلم عليه و

دمصلت دجلبولو او دمفسدى دلري : ددغه حديث په شرحه کې وايى) رحمة آهللا عليه(امام نووي
په داسى حال کې چې . ٢١چې اتيا ورته نه وي، کولو په موخه دينو هغو علومو ساتل جواز لري

) رضي اهللا عنه(خو عمر، ابالغ اوخپرول واجب دى، دامر متابعت) سلم صلي اهللا عليه و(درسول اهللا
هغه داچې خلک به يوا ي دتوحيدکلمه . ددغه حديث په خپرولو کې دبل لوري خه مفسده ليدله

  . وايى اوهي عمل به نه کوي
  .  ته ير نژدى وي که ه هم دظاهر خالف ويچې مقصود، دهغه ه تحقق اوالس ته راول-٢

که ، وروسته دا ورته معلومه شي.  کله چې مجتهد په امر اويا نهي کې دشارع مقصود پيدا کي
په دى . په زياتو احوالو کې دشارع مقصو دالس ته نه راي. چېري په ظاهر باندى عمل وکو

که ه . مقصود ته ير نژدى ويچې هغه ه واندى کي چې ، صورت کې داورته ه کاري
: فرمايى)سلم صلي اهللا عليه و(دصدقة الفطر په هکله پيغمبر: مثال په ول د. هم دظاهر خالف وي

زکاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير علي العبد والحر والذکرواالنثى والصغير والکبير من 
دفطر صدقة يوپيمانه له خرما . ژباه)٢٢.(المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الي الصلوة

صغير اوکبير باندى الزم ده اوپه ، زنانه، نارينه، ازاد، اويا يوه پيمانه له اوربشو خه په مسلمان غالم
  . چې دلمانه دوتلو خه دمخه يى ورکئ، دى يى امر کي

 کجوري او، مميز، اوربشي، شارع په ظاهر کې په صدقة الفطر کې يواي دعين ورکول لکه غنم
  . داسى نور ضروري گلي دى

که چېري مون په : سفيان الثوري اوحنفي علماء وايى، عطا، حسن بصري، عمر بن عبد العزيز
اوربشي اوداسى نورو ورکه په کې ، صدقة الفطر کې دحديث په ظاهر عمل وکواو دعين لکه غنم

چې هغه دفقيرد اتياوو ،  خهپه دى صورت کې دشارع مقصود دصدقة الفطردورکي. الزم وگو
                                                 

مخ، ٣٥٩وک، ٩ ابن االثير، جامع االصول في احاديث الرسول،  مجدالدين ابو السعادات المبارک بن محمد الجزري،-۲۰
  . ١٣٦٢مکتبة دارالبيان، -مطبعة المالح-، مکتبة الحلواني٧٠٠٤گه
   ١٨٥-١شرح النووي، لصحيح المسلم ،  -۲۱
  . ١٨٢٦مخ، گه٥٨٤وک، ١سنن ابن ماجه،  -۲۲
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که پخپله ، من ته نه راي، پوره کول دى او په دغه ور دسوال کولو خه منع کېدل دى
تاسي فقيران . ژباه. ٢٣اغنوهم عن السوال في هذا اليوم: فرمايى)سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا

  . غني کئدلوي اختر په ور دسوال کولو خه دفطر دصدقي په ورکه سره مست
همدارنگه دقيمت په . لکه رنگه چې فقير دطعام په ورکلوسره دسوال کولو خه منع کېي

که چې دقيمت په ورکى سره ، ورکولو سره په صورت اولي سره دسوال کولوخه منع کېي
  . هغه رانيسى، فقير هر هغه ه ته چې ا وي

و اتياوو دپوره کولو په موخه طعام چې دخپلو نور، فقير مجبور دى. کله چې طعام ير شي
  . ٢٤دکور لوي اوداسى نوريزونه راونيسي، وپلوري اوداتيا و يزونه لکه جامي

اوربشو او داسى نورو په بدل ، په صدقة الفطر کې دغنمو: وايى) رحمة اهللا عليه( امام ابو يوسف
وپه ورکي سره دفقير که ددغو يزونو په بدل کې دپيس، کې دپيسو ورکه ماته ه کاري

  . ٢٥اتياوي په ه ول پوره کېي
: مثال په ول د.  په بديل اويا دهغه خه په ه شي باندى دشارع مقصود الس ته راول-٣

حال داچې استنجا دتيو په بدل کې په ، شارع په استنجا کې يواي په تيو باندى تصريح کي ده
و وکر پهه صورت سره صورت موميپنبه يا دتشناب په کاغذ اود کله چې مجتهد په . ه سره په

په دى . استنجا کې دتيو په بدل کې دپنبي يا دتشناب کاغذ اويا دوکر دوي باندى حکم وکي
  . ٢٦صورت کې دشارع مقصود په ه توگه تحقق مومى

نوموي حکم د علت په نشتوالي کې معدوم او دعلت .  هغه حکم چې علت پوري تلي وي-٤
تر هغه وخت . که شارع نوموي حکم په علت پوري تلي دى. ه موجوديت کې موجود کېيپ

که په هي صورت کې حکم دعلت خه نه لري ، حکم يى هم موجود وي، چې علت موجود وي
  .    کېي اوکله چې علت له منحه وال شي حکم يى هم له منه ي

چې ير نافع اوير صالح وي دهغه شي  ،موازني په صورت کې د هغه شي واندى کول  د-٥
  . خه چې ير نافع اوصالح نه وي

يعودني عام  )سلم صلي اهللا عليه و(کان رسول اهللا:  عن عامر بن سعدبن ابي وقاص عن ابيه قال
. اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال واليرثني اال ابنة: حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت

                                                 
  .مخ، باب زکاة الفطر٥٦٥وک، ٤نيل االوطار،  -۲۳
  . ٩٤٨-٩٤٠-٢، القرضاوي، فقه الزکات -۲۴
  . مخ٩٤٨وک، ٢البدايع الصنايع،  -۲۵
  .  مخ١٠اثر المقاصد في االجتهاد،  -۲۶
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انک ان . الثلث والثلث کبير او کثير: ال ثم قال: ال فقلت بالشطر؟فقال: ؟قالافاتصدق بثلثي مالي
تذر ورثتک اغنيا خير من ان تذرهم عالة يتکففون الناس وانک لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا اال 

چې رسول ، دسعد بن ابي وقاص خه روايت دى. ژباه. ٢٧اجرت بها حتي ما تجعل بها في امراتک
: ما ورته وويل. دحجة الوداع په کال زما دناروغي دپوتني لپاره راغي) سلم اهللا عليه وصلي (اهللا

ايا زه دوه ثلثه مال صدقة . چې زه دمال خاوند يم اوديوي لور خه پرته بل شرعي وارث نه لرم
: ماروته وويل. چې نه دوه ثلث مال صدقة نه کي: وويل) سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا کم؟
چې : وروسته يى وويل . چې نه: وويل)سلم صلي اهللا عليه و( نيمايى مال صدقة کم؟ رسول اهللاچې

. چې فقيران يى پريدى، که چېري ته خپله ورثة غنيان پريدى له دى خه ه دى. يوثلث ير ده
درضا لپاره خپلي ي ته نفقه هم ) جل جالله(ترو دخلکو خه سوال وکي او که ته داهللا

تاته اجر درکوي) جل جالله(اهللا. يورک .  
په دغي موضوع کې دو کارونو په من کې معادله او موازنه ) سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا

. په الره کې دول مال صدقة کول ه کار او داجر و دى) جل جالله(هغه داچې داهللا. کي ده
صورت کې اوالد اويا ورثه يى فقيران ولي بل لوري ته که چېري ول مال انسان صدقة کي په دى 

  . اومسکېنان پاتي کېي اوداسى کار اوالد يا ورثو ته ير ضرر ده
درضا لپاره خپلي حي ته نفقه ورکول هم داجر )جل جالله(داهللا)سلم صلي اهللا عليه و(رسول اهللا

پلو ورثو ته يعني پرديو خلکو ته دمال صدقة کول يواي ديواجر داستحقاق سبب ده اوخ. ووگلو
  . ٢٨دمال صدقة کولو کې يودصدقي اجر اودوهم ددوي دفقر مخ نيوي ده

کله مکلف غواي خپل مقصود ته په : مستفتي يا مبتلي دقصد اوهو خالف فتوي ورکول د-٥
چې شارع ناروا ، ناروا الرو ورسيي اونوموى مقصودته درسيدلو په موخه هغه وسايل کاروي

 کي وي
چې خپل مقصود ته درسيدلو په موخه ناروا ، دمکلف حالت داسى کاره شيکله چې مجتهدته 

  چې دمکلف دمقصود خالف فتوي ورکي ، په دى صورت کې په مجتهد الزمه ده. وسايل کاروي
  : دمکلف عمل په دوه وله ده

ترو خپل ناروا مقصود ته .  کله مکلف خپل مقصود درسيدلو لپاره روا وسيلي نيسي-الف
 د. دواه ناروا دى، په دى صورت کې مباحه وسيله نيول اودناروا مقصود الس ته راول. ورسيي

                                                 
  .، کتاب الجنايز١٢١٣الصحيح البخاري، گه -۲۷
  .مخ١٠٨اثر االجتهاد المقاصدى،  -۲۸
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 د، که چېري وک هغه ه چې پخواني ميه په دريو طالقونوسره طالقه کي وي: مثال په ول
  . ٢٩دغه ول نکاح ناروا ده. چې پخواني ميه ته حالله شي، دى لپاره نکاح کي

غير مشروع وسيلي خه من ته راغلي وي او موخه  يا د اوهغه سبب چې دحرام فعل -ب
لکه چې شرعي وارث . چې دسبب په المل سره من ته راي، ورخه هغه ضمني مصلحت وي

نوموي وارث دمقتول مورث دميراث . چې ميراث يى ورته ورسيي، خپل مورث ددى لپاره ووني
، ناروغي کې ددى لپاره طالقه کييا هغه وک چې خپله ه دمرگ په . خه محروم کېي

په داسى شخص خپل قصد ورديي او نوموي ه ترو چې په . چې دميراث خه محرومه شي
  . ٣٠عدت کې وي د ميه خه ميراث ولي شي

که چېري دفعل خه دمبتلي .  مجتهد بايد په داسى پيو کې دمبتلي قصد او هو ته وگوري
د هغه دارادى خالف دفتوي ورکئ او که چېري دفعل ، چې بل لره ضرر ورسوي، موخه داوي

  . په دى صورت کې يى فعل تائيد کئ، خه موخه بل ته ضرر رسول نه وي
کله چې : متعدى کول بلي ورته پيي ته  دشارع دمقصود له مخي دحکم استنباطول او-٦

وي حکم چې نوم، په دى صورت کې کولي شي. مجتهد په نص کې دشارع مقصوداوحکم ومومي
  . چې دغي پيي سره ورته والي اوشباهت ولري، هغي پيي ته متعدى کي

، کله چې دوه دليلونه په يوه موضوع کې په داسى ول سره متعارض شي: په مقاصدو ترجيح -٧
په دى صورت کې دجمهورو علماؤ . چې يو دليل يى دحرمت اوبل دليل يى داباحت غوتنه کوي

  . ٣١جيح ورکول شيپه نظر بايد حرمت ته تر
په دى صورت کې . کله خفيف اوسپک حکم ددروند اوثقيل حکم سره په تعارض کې واقع شي

  خفيف اوسپک حکم په دروند اوثقيل حکم باندى غوره اوواندى شئ 
 

                                                 
   .مخ١٣٦-وک٣اعالم الموقعين عن رب العالمين،  -۲۹
  .مخ٥٢٠-وک٢حاشية ابن عابدين،  -۳۰
  .مخ٢٣٣-وک٦البحر المحيط،  -۳۱



  
 
 
 
 
  
  
  
 
  

  اهداف علم فقه
 

  سید محمد تقی حسینی آقایی

  

  

  

  چکیده 
در زمینه اهداف فقه، . فلسفه فقه استترین مسایل دانش اهداف علم فقه، از مهم

توان، امکان، یا عدم امکان و نیز اخروي، یا  داري وجود دارد که از اهم آن میسواالت جان
کوشد به برخی از  می» اهداف علم فقه«مقاله . دنیوي بودن اهداف علم فقه را نامبرد

  . سخی مناسب بدهدسؤاالت مطرح در زمینۀ اهداف فقه، از جمله به سؤاالت ذکر شده پا
اي از مباحث مطرح شده در زمینه اهداف علم فقه  این نوشته که در واقع گزیده

خواننده . باشد، بنا دارد مباحثی چند را در قالب و روشی خاص جمع بندي و ارایه نماید می
هدفدار بودن علم فقه، امکان کشف مالکات احکام در غیر : این نگاشته با مطالبی چون

دنیوي و اخروي بودن اهداف علم فقه و نیز برخی از مصادیق اهداف یاد شده عبادات، 
  . آشنا خواهد شد

  . فقه، اهداف، مقاصد، دنیوي و اخروي، عدالت، نظم و امنیت فقه، علم: هاکلیدواژه
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  مقدمه
 پرتحرك و پویا گذشته هم چون نیز امروزه که. است اسالمی علوم ترین قدیمی از فقه علم

 بحث به آن مختلف هاي زاویه، گذشته از بیش روز هر و دهد می ادامه خود ربارپ حیات به
 زندگی در جدي تغییرات ایجاد و بشري علوم پیشرفت دلیل به دیگر سوي از. شود می گرفته

 هاي دانش از یکی. آید می وجود به، جدید هاي دانش، کهن علوم دل از، ها انسان هاي نیاز و
، گذرد نمی آن عمر از زیادي زمان که درحالی. باشد می »فقه سفهفل « فقه علم با مرتبط
 بحث، مباحث این جمله از. است داده قرار علمی مداقه مورد را فقه علم از مهمی مباحث
 قرار بحث مورد دانشگاه و حوزه فرهیختگان از بسیاري سوي از که. است فقه علم اهداف
  . است شده منتشر وزینی آثار و گرفته

این بحث را . ه مسایل دانش فلسفه فقه بحث مقاصد شریعت یا اهداف علم فقه استازجمل
اش آیا شریعت اسالمی در احکام و تشریعات: با طرح سواالتی چند می توان تبیین کرد

آیا : پرسیم می، کند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است مقاصد و مصالحی را دنبال می، اهداف
اي عقل و خرد انسانی قابل فهم است؟ درصورتی که به این اغراض و مقاصد شارع مقدس بر

هاي کشف آن اهداف و  آید که راه این سؤال به وجود می، جواب مثبت داده شود، پرسش هم
هاي  پرسش، مقاصد کدام اند؟ پس از آن که سؤاالت فوق پاسخ مناسب خود را یافتند

  : آید از قبیل تري به و جود میاساسی
  ه چیست؟ اهداف علم فق- 1
   اهداف علم فقه دنیوي است یا اخروي یا هردو؟- 2
   فهم اهداف علم فقه چه نقشی در استنباط احکام دارد؟- 3
با حکم ،  درصورتی که حکمی از احکام شریعت هدف و غایت آن حکم را فراهم ننمود- 4

  گردد؟ مذبور چه برخوردي می
مصالح و مقاصد حکم خود توجه سنت در فتاواي شان چه میزان به   فقهاي شیعه و اهل- 5

  دارند؟
دانشی را به وجود آورده به نام مقاصد شریعت یا ، هاي فراوان دیگر ها و پرسش این پرسش

   . اهداف علم فقه
سؤاالت ذکر شده و امثال : روشن خواهد شد که، هاي فوق با اندك توجه و دقت به پرسش

ها مربوط به علم کالم و برخی  از آنبرخی . ها مربوط به دورشته از علوم اسالمی است آن
اي از آن مباحث به این خاطر درابتدا اندیشمندان اسالمی پاره. باشند مربوط به دانش فقه می
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هاي  اما بعد از طرح فلسفه، دادند مورد بحث قرار می، اي را درعلم فقهرا در علم کالم و پاره
به دانش مستقلی بنام ، کالم و فقههاي  از دانش، مباحث مربوط به اهداف علم فقه، مضاف

  . منتقل گردید» فلسفه فقه«
چندان که باید به جنبه کالمی آن ، عموم کسانی که از مقاصد شریعت بحث کرده اند

یکی از احتماالت موجود در این ، به تفصیل روشن نیست، دلیل این عدم توجه. نپرداخته اند
به کالمی مقاصد شریعت ثمره عملی این عده براي بحث و بررسی جن: جهت آن است که

، ها که درکالم منکر هدفدار بودن شریعت شده اند دانند زیرا همان قابل توجهی متصور نمی
هاي کالمی مقاصد  لذا عمال براي بحث، درفقه کامال ملتزم به مقاصد شریعت گردیده اند

داف علم فقه یکی از بحث اه. عنه دانستند اي نیافتند و یا آن که آن را مفروغشریعت ثمره
مسایل دانش نوظهور فلسفه فقه است که تقریبا خود به دانش مستقلی مخصوصا در میان 

هاي مهمی وجود  در مورد اهداف علم فقه پرسش، به هرحال. اهل سنت تبدیل شده است
این نوشته تنها به . باشد ها نیز دانش فلسفه فقه می دارد و جاي طرح و پاسخ دهی به آن

هاي علمی خوانندگان محترم  ز سواالت فوق پاسخ خواهد داد و بقیه را به کاوشبرخی ا
  . واگذاشته است

  طرح بحث
جهت روشن شدن جایگاه بحث الزم ، شود بحث مقاصد یا اهداف در سه حوزه مطرح می

اي در دایره، رویم و گاه می» دین«گاه به سراغ مقاصد : ها حاصل شود است تمیزي میان آن
پرسیم و در فرض سوم به دنبال مقصد و غایت یک یا چند  می» فقه«مقاصد کوچک از 

ها با سه واژه و نام متفاوت یاد  به لحاظ جدا بودن این سه حوزه از آن. هستیم» حکم«
و از سوم به ، »مقاصد شریعت یا اهداف فقه«از دوم به ، »اهداف دین«از اول به . شود می

  . شود یاد می» مالکات احکام«
اي جدا از دیگري به حوزه، شود که هریک از مباحث فوق عناوین فوق روشن میاز 

. دهد دایره اهداف دین گسترده است و اهداف کل دین را مورد بحث قرار می. اختصاص دارد
، هاي احکام مالك. یعنی فقه را محور بحث قرار داده است، مقاصد شریعت بخشی از دین

  . نماید م فقه را جست وجو میفلسفه و غایت حکم واحدي از احکا
یعنی می پذیرد که دین را اهدافی است که در ، باشد موضوع این نوشته حوزه دوم می

حاال بحث در این . کند اخالق و شریعت تجلی پیدا می، معارف: چون، هاي آن هریک از بخش
که اهدافی دارد یانه؟ پس از آن ، هم)فقه(،هاي سه گانه دین است که یک بخش از بخش
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 آیا فقه - 1. نماییم بعضی از سواالت مطرح در این حوزه را ذکر می، حوزه بحث روشن شد
توان غایات و مقاصد فقه را شناخت؟   آیا می-2کند؟  اسالمی اهداف و غایاتی را دنبال می

  اهداف علم فقه دنیوي است یا اخروي؟ اهداف علم فقه چیست؟
رفع توهم ، تأکید بر جایگاه برجسته علم فقه: لهکند از جم این نوشته اهدافی را دنبال می

جلب توجه بیشتر عالمان ، کسانی که گمان کرده شیعه براي علم فقه اهدافی را باور ندارد
فراهم سازي ، دینی به اهداف و مقاصد علم فقه از طریق بیان فلسفه برخی از احکام شرعی

  ... و، قهدهی به سواالت دیگري در مورد فزمینه الزم براي پاسخ

  ضرورت بحث از اهداف علم فقه
بررسی مقاصد شریعت و اهداف فقه از جهات مختلف اهمیت دارد که در زیر به برخی 

  : گردد اشاره می
ها و مکان ها  در تمام زمان، هاي بشریت ادعاي پاسخگو بودن فقه اسالمی به تمام نیاز - 1

  . بهتري را براي بحث فراهم خواهدکردبعد از طرح اهداف علم فقه مفید خواهد بود و زمینه 
  .  تعین قلمرو فقه اسالمی بستگی به روشن شدن اهداف فقه اسالمی دارد- 2
 حداقلی یا حد اکثري بودن فقه اسالمی پس از حل و فصل مقاصد و اهداف علم فقه - 3

  . زیرا قبل از آن بحث مفیدي نخواهد بود، گیرد مورد بحث و بررسی قرار می
و آنان ، موجب تشویق مکلفان خواهد شد، قیق اهداف علم فقه و مالکات احکام تبیین د- 4

  . تر خواهد کرد را براي عمل به دستورات شرعی مقید

  )مقاصدالشریعه(تاریخچه اهداف علم فقه
البرهان فی اصول « در کتاب ) 474م ( بحث مقاصد را نخستین بار امام الحرمین جوینی

  : اسالمی را به پنج قسم تقسیم نموداو احکام . مطرح کرد» الفقه
  . قصاص: احکامی که سبب حفظ امور ضروري زندگی می گردد؛ چون:  ضروریات- 1
  . سازد هاي عمومی زندگی را برآورده می احکامی که نیازمندي:  حاجیات- 2
ها ها و دوري از نقایص و پلیدي احکامی که سبب آراستگی انسان به کرامت:  تحسینیات- 3
  . احکام طهارت: مانند، گرددمی
  . احکام مستحب که ازسه دسته قبل نیست:  کمالیات- 4
، احکامی است که فلسفه آن برما روشن نیست و چنین مواردي اندك است:  تعبدیات- 5

  . 1زیرا اصل اولی آن است که مقاصد احکام قابل فهم و دست یابی است
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به بحث مقاصد » فی علم االصولالمستصفی « در کتاب )  ق505م ( غزالی، پس از جوینی
هدف . نسل و دارایی، خرد، جان، دین: مقصود شارع پنج چیز است: نویسد او می، پرداخت

  . شارع آنست که این امور محفوظ بماند
و مقاصد ، تحسینیات، حاجیات، ضرریات: دهد غزالی مصالح شریعت را در سه رتبه قرار می

در کتاب ) ق631م ( سیف الدین آمدي، ز غزالی پس ا2دهد خمسه را در ضروریات جاي می
اوهم مقاصد ضروري را پنج قسم . این بحث را مطرح کرد» االحکام فی اصول االحکام« 
  . 3دانست می

  . 4کند ها اظافه می حفظ آبرو را نیز به آن، عالوه بر پنج مقصد غزالی) ق771م (ابن سبکی
خشیت از او و ، خدا محبت: صدي چوندهد و مقا اي دیگري می توسعه) ق728م(ابن تیمیه

نخستین ) ق790م( شاطبی،  پس از سه قرن تالش علمی.5کند اخالص در دین را اظافه می
و . پرداخت» الموافقات فی اصول الشریعریۀ«کسی است که به طرح تفصیلی مقاصد در کتاب 

پس از گرد وي . به این موضوع اختصاص داد» کتاب المقاصد« یک جلد از آن را با عنوان 
بندي مقاصد یکی دسته: به دو مسیله جدید در حوزه مقاصد دامن زد، آوري سخن گذشتگان

  . هاي دست یابی به مقاصدو اهداف فقه و دیگري راه
مقاصدالشریعۀ «: او کتابی بنام، رسد می) ق1296م (پس از این نوبت به ابن عاشور

  . لم مقاصد دعوت کردو دیگران را به تأسیس ع. کند تألیف می» االسالمیه
عالمان اهل سنت به تفسیر مکتب شاطبی و ابن عاشور پرداخته و آثاري به رشته تحریر 

چنان ادامه داشته و هرچند زمانی آثاري در این موضوع از سوي در آوردند که این روند هم
  . شود ها منتشر می آن

 و اینک به چگونگی سیر تا این جا مروري اجمالی به تاریخ مقاصد نزد اهل سنت داشتیم
  : پردازیم آن در شیعه می

» کتاب العلل« گیرد و با عنوان  مسیله مقاصد نزد عالمان شیعه از اواخر قرن سوم رونق می
  : مانند. تحریر می شود

  . حاتم القزوینی علی بن سهل،  کتاب العلل- 1
  . بن فضال بن علی علی بن الحسن،  کتاب العلل- 2

مندان به مقدمه لمان شیعه در این موضوع نام برده شده که عالقهکتب دیگري هم از عا
  . مراجعه نمایند، کتاب مقاصد شریعت از نگاه ابن عاشور
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: نوشته» علل الشرایع واالحکام«نخستین اثر برجاي مانده از عالمان شیعه کتاب 
در است که در قرن چهارم به رشته تحریر ) ق381م (ابوجعفرمحمد بن علی بن الحسین

  . آمده است
از آن پس عالمان شیعی تألیفات مستقل نداشته اند بلکه در مدخل کتب فقهی تنها 

القواعد «در کتاب) ق786م (شهید اول: نمودند اشاراتی به اهداف و مقاصد شریعت می
  : به اجمال بحث مقاصد را آورده است »والفواید

و ) اباحه، کراهت، ستحبابا، حرمت، وجوب(الحکم الشرعی ینقسم الی خمسه المشهوره
کالدلوك الموجب للصالة والنجاسه المانعه منها ، مغایرا لها، والشرط، ربما جعل السبب والمانع

االیقاعات و ، العقود، العبادات: والطهارة المصححۀ لها و کل ذلک ینحصر فی اربعه اقسام
، والغرض االهم منه الدنیاووجه الحصر ان الحکم الشرعی اما ان تکون غایته اآلخره ا. االحکام
اما ان تکون : االحکام واالول: والثانی، اما ان یحتاج الی عبادة او ال: والثانی، العبادات: واالول

  . 6االیقاعات: الثانی، العقود: االول، او ال العباده من اثنین تحقیقا او تقدیرا
-اش دنیا میهدلیل حصر آن است که حکم شرعی یا هدف آخرتی دارد و یا هدف برجست

باشد و دسته دوم یا به لفظ نیازمند است و یا نیازمند نیست اگر دسته اول عبادات می. باشد
، خواهد بود و دسته اول که نیازمند لفظ است) سیاسی( همان احکام، به لفظ نیازمند نباشد
  . دسته اول عقود است و دسته دوم ایقاعات، زند یا خیر یا لفظ از دونفر سرمی

ضمن استدالل بر انحصار ابواب فقهی در » التنقیح الرایع« درکتاب ) ق826م( مقدادفاضل
دلیل اول همان سخن شهید اول : کند سه دلیل بر این حصر ذکر می، عقود و احکام، عبادات

  . طریق سبرو تقسیم یعنی از، است که نقل شد
دفع ضرر  ب منفعت وکمال انسان در جل: به این شرح، نامند  دلیل دوم را روش حکما می

اطعمه و ، جلب منفعت موقت با مباحث معامالت، است و منفعت یا موقت است و یا پایدار
پذیرد و جلب منفعت پایدار با عبادات و دفع ضرر نیز با قصاص و  اشربه و ازدواج صورت می
  . مانند آن حاصل می شود

، و عقل آمده اند، نسب ،مال، دین: شرایع آسمانی براي حفظ پنج امر یعنی: دلیل سوم
با ازدواج و توابع آن چون حدود و تعزیرات ، با تشریع قصاص و نسب، با عبادات و جان، دین

  . 7گرددرسی و شهادت حفظ میها با داد و تمام آن
غیر از این موارد که یا به صورت مستقل و یا در مدخل کتب فقهی مقاصد را مطرح نموده 

، هداف فقه و مقاصد شریعت به صورت عام و فراگیر پرداخته باشداند به آثار دیگري که به ا
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هاي  تر با عنوان تنقیح مناط یا مالك حکم در کتاب اما به صورت جزیی، دست نمی یابیم
  . 8خورد اصولی و فقهی اشاراتی موجز به چشم می

  امکان شناخت مقاصد شریعت در فقه شیعه
اهداف بخشی ، علم مقاصد ویا اهداف علم فقهاز مطالب ذکر شده به دست آمد که مراد از 

رسد که بررسی کنیم آیا در فقه شیعه شناخت  نوبت به این بحث می، حال. است) فقه(از دین
کند؟ آیا  به تعبیر دیگر آیا فقه اسالمی اساسا غایاتی را دنبال می مقاصد شریعت امکان دارد؟

ري دارند؟ کم توجهی عالمان شیعی توان آن راشناخت؟ فقهاي شیعه در این مورد چه نظ می
  تواند داشته باشد؟به بحث مقاصد چه دلیلی می

: پاسخ به این سواالت در صورتی میسر خواهد بود که تکلیف دو موضوع دیگر روشن گردد
اگر قایل ،  امکان کشف مالك و مناط حکم شرعی-2.  مصلحت و مفسده در متعلق احکام- 1

دیگر ، د نیست و مالك و مناط حکم هم قابل کشف نیستشدیم احکام تابع مصالح و مفاس
و اگر معتقد به وجود . نوبت به طرح بحث امکان شناخت مقاصد شریعت نخواهد رسید

بحث ، مالکات احکام را قابل شناسایی دانستیم، مصلحت و مفسده در متعلق احکام شده
 مباحث یاد شده نخست به طرح، از این رو. امکان شناخت اهداف فقه اثبات شده است

  . پرداخته آنگاه بحث امکان شناخت اهداف علم فقه را دنبال خواهیم کرد

  مالزمه حکم عقل و شرع) الف
جزء ، شیعه: به تعبیردیگر. نظر فقهاي شیعه احکام را تابع مصالح و مفاسد دانسته اند

تواند حسن  عقل می: معتقدند یعنی، حسن و قبح ذاتی قایل است، براي افعال، عدلیه بوده
لذا مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع در علم اصول ، بودن و قبیح بودن افعال را درك کند

صاحب جواهر در این مورد می : ازباب نمونه. 9ازسوي فقیهان شیعی پزیرفته شده است
  .10»ان االحکام الشرعیه عندنا معلومه لمصالح واقعیه«: نویسد

  امکان کشف مالکات احکام) ب
آنان معقدند مالکات احکام شرعی در ، شیعی در این مورد نیز نظر مثبت دارند فقیهان 

که ما جهت توضیح بیشتر به ذکر برخی از . باشد جز در عبادات قابل فهم می، بسیاري موارد
  . نمایم هاي عده اي از عالمان برجسته اشاره می ادله آنان از آیات و روایات و نیز دیدگاه
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  ات احکام قرآن و کشف مالک- 1
خورد که از باب نمونه ما تنها به  در آیات قرآن موارد ذکر مالك احکام فراوان به چشم می

  : ذکر دو مورد جهت اثبات بحث اکتفا می کنیم
 این 11»وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون« : فرماید خداوند می) الف

ي مردم آنچه را به سوي ایشان نازل شده است توضیح تا برا، قرآن را به سوي تو فرود آوردیم
  . امید که آنان بیندیشند، دهی
ان جایکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا «: فرمایددر جاي دیگر می) ب

 اي کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برایتان خبري آورد نیک 12»علی مافعلتم نادمین
  . اید پشیمان شویددا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و از آنچه کردهمبا، وارسی کنید

   روایات و کشف مالکات احکام-2
ها را به تعقل دعوت کرده و از حکمت و فلسفه  به طبیعت از قرآن که انسان)ع(ایمه اطهار

نه در مواردي به هدف و غایت حکم اشاره نموده اند که از باب نمو، احکام سخن گفته است
  : شویم مواردي را یادآور می

 انما امر من یغسل المیت باالغسل لعله الطهاره مما اصابه من فضح المیت )ع(عن الرضا) الف
، دهدآن که مرده را غسل می، همانا فرمان داده شده. 13اذا خرج منه الروح بقی اکثرآفته

، ز بدن بیرون می رودزیرا هنگامی که روح ا، هاي مرده غسل کند به جهت تطهیر از آلودگی
  . ماند بسیاري از آفت ها در بدن باقی می

 امام .14اختنوا اوالدکم لسبعه ایام فانه اطهر واسرع لنبات اللحم:  قال)ع(عن ابی عبداهللا) ب
کودکانتان را تاهفت روز ختنه کنید که از جهت حفظ پاکیزگی و رشد نافع :  فرمود)ع(صادق
  . است

  الل فقیهانمبناي استد،  مالك حکم-3
روي مالك و مناط حکم ، هاي گوناگون فقهی و اصولی فقها و عالمان شیعی در مناسبت

قبیل کار  برشمردن مواردي از این.  علمی قرارداده اندهاي آن را مبناي استدالل، توجه کرده
  . گیري از آن در بحث به ذکر مواردي اکتفا می نماییمآسانی نیست اما جهت نمونه و بهره

وقال فی الذکري لو عمت الجبایر او : نویسدشیخ انصاري دربحث وضوي جبیره می) الف
نعم اکثر االخبار الیشمل هذه الصور لکن المناط ، انتهی، الدواء االعضاء مسح علی الجمیع

  .15منقح فیها
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باید ، اگر جبیره یا دوا تمام عضو را گرفت: یعنی شهید اول در کتاب ذکري فرموده است
البته روایات جبیره : نویسدشیخ انصاري در ادامه این سخن شهید می.  مسح کندبرتمام آن

جا نیز ولی حکم به این، شود شامل نمی، این صورت را که جبیره یا دوا تمام عضو را گرفته
  . یابد به جهت تنقیح مناط تعمیم می

 می دهد و  و مسلم را به اعم از زن و مرد تعمیم16صاحب جواهر نیز نفس را به عرض) ب
  . داند ذکر نفس و مسلم را از باب مثال می

   دیدگاه سایر عالمان شیعی-4
عالمان برجسته شیعه نیزبه مالکات احکام توجه خاص داشته و ضرورت ، عالوه بر فقیهان

اهتمام به مالکات و پرهیزاز تعبد محض را یاد آور شده اند که ذیل به دیدگاه برخی اشاره 
  : می نماییم

، برخی از احکام شرعی توقیفی اند: مه سید محمد حسین فضل اهللا می نویسد عال- 1
و این . ولی مالك بسیاري از احکام شرعی در حوزه معامالت قابل کشف است، عبادات: مانند

مشکل . توان فهمید مناسبات حکم و موضوع و قراین می، مالك ها را از طبیعت نصوص
. با منطق اسرار و تعبد محض رفتار کردن است، هاصلی غرق شدن در تعبد گرایی و با فق

اما با یگ پارچ ، شود چنان که برخی بر این باورند متنجس با دو قطره متوالی آب پاك می
  . 17به گمان آنان تعدد امري تعبدي است، آب که یک دفعه ریخته شود پاك نمی گردد

یده است که قیاس امري داند و براین عق عالمه فضل اهللا کشف مالك را غیر از قیاس می
  . 18باشد و کشف مالك برپایه اطمینان استوارمی، ظنی است

صورت وظاهر زندگی نپرداخته ، اسالم هرگز به شکل:  استاد مرتضی مطهري می نویسد- 2
ها و معانی  معنا و راهی است که بشر را به آن هدف، تعلیمات اسالمی همه متوجه روح، است

ها را در قلمرو خود گرفته و بشر  عانی وارایه طریق رسیدن به آنم، ها اسالم هدف. می رساند
را درغیر آن آزاد گذاشته و به این وسیله هرگونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز 

  . 19... کرده است
، هاي فقهاهت در اسالم اصیل یکی از ویژگی: نویسد  استاد محمد هادي معرفت نیز می- 3

منظور » مصالح واقعیه« پیوسته در تمامی ابعاد شریعت،  آن استواقع بینی و واقع نگري
» االحکام الشرعیه الطاف فی االحکام العقلیه« گام فقاهت را از روز نخست باجمله، بوده

هاي  احکام شرع هریگ لطفی است از جانب پروردگار و رهنمودي است به سوي دیدگاه
چنان (است که عقل با دید واقع بین خودگوید همان  واقعی عقلی یعنی آنچه را که شرع می
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تطابق عقل وشرع از همین جا سرچشمه . خواهد گفت) چه از کدورات و اوهام عاري باشد
هر یک برمبانی واقعیت ، چه در باب معامالت، چه در باب عبادات، احکام شرع. گرفته است
ادت مند و نیکبخت تا او را سع، باشد در حقیقت حافظ مصلحت واقعی انسان می. استوار است

از این رو فقیه توانا کسی است که که با . نماید و خواست فطري او را در دو جهان تأمین کند
به سوي منابع فقهی و ، با این دید واقع نگرانه، مسایل روز مره را بررسی کند، دیدواقع بین

 کسی است که فقیه، گویندوآورد که در اصطالح به آن شم الفقاهه می، ر20مدارك اولیه فقه
به ) جزعبادات(هاي احکام شرع برتمامی جوانب شریعت آگاهی کامل داشته باشد ومالك

  خوبی واقف باشد 

  ازآنچه گذشت نتایج ذیل به دست آمد
 فقهاي شیعه قایل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بوده و مالکات احکام را - 1

توان نتیجه گرفت که پس کل  ت این دو امر میبا اثبا. نیز قابل کشف و استخراج می دانند
بنابراین سوال مطرح شده در . غایات و مقاصدي باشد، تواند بدون اهداف فقه اسالمی نیز نمی

فقه اسالمی اهدافی دارد و کشف آن اهداف نیز : شود یعنی که ابتداي بحث جواب داده می
قه چیست؟ آن اهداف دنیوي علم ف اهداف: حال جاي طرح این پرسش است که. امکان دارد

  ... . است یا اخروي یاهم اخروي و هم دنیوي؟ و

  آخرتی؟ یا دارد دنیایی اهداف فقه علم
 اهداف است آن بودن اخروي و دنیوي فقه علم اهداف مورد در مطرح مسایل از یکی
 این، است توجه مورد دنیا عالم در انسان زندگی مدت طول در که است اهدافی، دنیوي

 در زندگی، نشود محقق اگر و رسید خواهد دنیوي سعادت به انسان شود محقق اگر فاهدا
 انسانی حیات از باالتري سطح به یافتن دست از انسان یا و شده اختالل دچار جهان این

  . بازخواهد ماند
 در که شد خواهد محقق مرگ از پس زندگی در که شود می گفته اهدافی به اخروي اهداف

 باالتر مقامات به رسیدن از آدمی و شده مختل انسان اخروي حیات، آن قتحق عدم صورت
 یک بلکه، ندارد باهم منافات، معنا این به بودن اخروي و بنابر این دنیوي. ماند خواهد محروم

 کاري براي اگر. دنیوي نتایج و آثار هم و باشد داشته اخروي برکات و آثار تواند می هم، عمل
 آن، شد با شده ذکر... و درکات و درجات عقاب؛، ثواب نظیر اخروي ثارآ روایات و قرآن در

، دنیوي بالهاي دفع، روان و جسم سالمت نظیر دنیا در آثار یا کیفر اگر و است اخروي عمل
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 آثار هم و اخروي آثار هم اگر و آید می شمار به دنیوي عمل آن، شد ذکر، ...و عمر طول
  . بود خواهد ديبع دو عمل آن، باشد داشته دنیوي

 از -1: داد قرار بررسی مورد توان می منظر سه از را فقه علم اهداف بودن اخروي و دنیوي 
  . 21فقیهان و عالمان ازدیدگاه -3، و سنت  ازدیدگاه- 2، قرآن دیدگاه

  قرآن دیدگاه از )الف
 دین در تفقه: چون مباحثی میان از اما نشده ذکر مشخص طور به فقه علم اهداف قرآن در

 که یافت دست فقه علم اهداف به توان می احکام از برخی اهداف نیز و انبیاء بعثت از هدف و
  : کنیم می اشاره مواردي به نمونه باب از

 الیهم رجعوا اذا قومهم ولینذروا الدین فی لیتفقهوا طایفه منهم فرقه کل من نفر فلوال - 1
 جمیع تفهم بالتفقه المراد ان: نویسدیم فوق آیه ذیل در طباطبایی عالمه 22یحذرون لعلهم

 عند علیه المصطلح الفقه هو و العملیه االحکام الخصوص فروع و اصول من الدینیه المعارف
  . 23المتشرعه

 استقرار را آسمانی هاي نزول کتاب و پیامبران فرستادن اهداف از یکی کریم قرآن - 2
  : کندمی ذکر قسط
 از یکی اگر 24بالقسط الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم لناانز و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد
 با تواند نمی هم، دینی و از جمله علم فقه علوم پس، است قسط مردم بر استقرار دین اهداف
همانگونه که نفی ظلم از . حرکت نماید باید در راستاي تحقق عدالت بلکه، باشد بیگانه قسط

عواقب آخرتی ، هاي دنیایی د؛ زیرا ظلم عالوه بر پیامدباش اهداف علوم مخصوصا دانش فقه می
  . 25نیز دارد

 عقبا و دنیا سعادت و فالح، رستگاري و فالح از کریم قرآن مقصود اگر، دیگر سوي  از- 3
 به فقه هدف نیز را عقبا و دنیا سعادت توانمی 26آیدمی بر آیات از برخی از که چنان ـ باشد
  . آورد شمار
 جهانی دو سرمایه تقوا و 27است شده ذکر تقوا فقهی احکام از برخی هدف هم چنین - 4

 به اجتماعی زندگی و دنیا در را آثاري 28است اخروي اي سرمایه این که بر عالوه و است
  . دارد همراه

. است شده تاکید فقهی احکام از برخی دنیوي جنبه بر کریم قرآن در گاهی، عالوه  به- 5
 القصاص فی ولکم«: اند قرارگرفته مخاطب، خردمندان مهه قصاص حکم در، نمونه براي
  .29»تتقون لعلکم االلباب اولی یا حیاه



  

 

  دلو
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

96  
26  
 

 هم، گناه و جرم مرتکبان که است شده تاکید مطلب این بر کریم قرآن در گاهی  و- 6
 انما: است آمده محاربه جرم درباره نمونه براي. اخروي مجازات هم و دارند دنیوي مجازات

 تقطع او یصلبوا او یقتلوا ان فسادا االرض فی یسعون و رسوله و اهللا اربونیح الذین جزاء
 االخره فی لهم و الدنیا فی خزي لهم ذلک االرض من اوینفوا خالف من ارجلهم و ایدیهم
  . 30عظیم عذاب

از . باشد داراي اهداف دنیوي و اخروي می، دین و از جمله علم فقه، بنابراین از دیدگاه قرآن
را از ... فهم جمیع معارف دینی و، فالح و رستگاري دنیا و آخرت، عدالت، توان تقوا یرو ماین

  . جمله اهداف اصلی علم فقه برشمرد

  سنت از دیدگاه )ب
هاي زیادي در مورد   بخش)ع(بیت  و امامان اهل)ص(در روایات رسیده از طریق پیامبر اکرم

  : گردد وارد فوق اشاره میعلم فقه وجود دارد که از باب نمونه به برخی از م
 ما و قایمه سنه او عادله فریضه او، محکمه آیه: ثالثه العلم انما: فرمودند  )ص( رسول خدا- 1

 و اخالق »عادله فریضه « از مراد و اعتقادات »محکمه آیه « از مراد. 31فضل فهو خالهن
  . 32باشد می فقه »قایمه سنۀ «از مقصود

 هايآموزه برخی براي، است رفته اشاره فقهی احکام وایدف و اهداف به که هم روایاتی در
 ذکر هدف هردو موارد برخی در  و34اخروي اهداف دیگر برخی براي و 33دنیوي اهداف فقهی
  . 35است شده

 فواید و اهداف هم فقهی هاي آموزه و احکام، نیز روایات نظر از که گفت توان می بنابراین
  ويدنی فواید و اهداف هم و دارد اخروي

  عالمان و فقیهان دیدگاه از )ج
 از اما اند نپرداخته خاص عنوان به فقه علم اهداف به قرآن مانند نیز واصول فقه عالمان

 مورد این در دیدگاه سه به توان می اصولی و فقهی موضوعات در شده مطرح مباحث میان
 بودن اخروي و دنیوي -3. فقه علم بودن دنیوي - 2. فقه بودن علم اخروي -1: کرد اشاره
  . فقه دانش

  اخروي دارد اهداف، فقه علم - 1
 نظرات میان از اما ندارند تصریح فقه علم بودن دنیوي و اخروي به شیعه فقیهان غالب 

 این از مواردي نمونه باب از که گردد می استفاده بیشتر فقه دانش بودن اخروي جنبۀ آنان
  : کنیم می ذکر را قبیل
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  : نویسد می فقه علم به نیاز علت مینۀدر ز حلی عالمه )الف
  . است هدفمند بلکه، نیست بیهوده و عبث خداوند افعال - 1
  . داشته قصدي هم انسان آفرینش از خداوند - 2
  . ایجاد ضرر به او، نه، بوده وي به رسانیدن نفع انسان آفرینش از هدف - 3
 آفرینش هدف که گفت تواننمی و است اندك اخروي منافع برابر در دنیوي منافع - 4

  . باشد می دنیوي منافع به رسیدن صرفا انسان
عمل  و بلکه نیازمند تالش، شود نمی حاصل افراد تالش و عمل بدون اخروي منافع - 5

  . است
 مفاسد و مصالح موجب که را انسان اعمال کیفیت که است نیاز علمی به رو این از - 6

چون علم فقه راه دست یابی به : پس. است فقه علم آن و کند بیان، شودمی اخروي
 همان. 36باشد انسان می اعمال کیفیت هدف آن بیان، دهد هاي اخروي را نشان می پاداش

 زده حرفی فقه دانش دنیوي اهداف از خاص صورت به عالمه سخن در: بینیم می که گونه
  . شده تصریح آن بودن اخروي به اما نشده هم نفی گرچه، است نشده
 به لغت در فقه«: نویسد می فقه دانش بودن واخروي دنیوي مورد در ولا شهید )ب

 مساله هر تفصیلی دلیل با مطابق عملی شرعی احکام به علم، اصطالح در و است فهم معناي
  . 37است شده تدوین اخروي سعادت تحصیل منظور به که است
 کرده رد را فقه بودن اخروي که غزالی سخنان نقد در نیز کاشانی فیض مالمحسن )ج
 و خداوند به کننده نزدیک اعمال بیان دار عهده که است دانشی فقه علم: نویسد می است

  . 38شمرد می اخروي علمی را آن وي، جهت همین به و اوست از دورکننده
. است کرده نفی را فقه علم بودن اخروي غزالی و است غزالی سخن رد مقام در فیض البته

 آن بودن دنیوي به اثباتا و نفیا و است فقه بودن اخروي اثبات مقام در فیض، رو این از
 را فقه علم بودن دنیوي و است حصر مفید وي کالم که گفت تواننمی پس. است نپرداخته

  . کند می نفی
  . 39اند دانسته اخروي امري را فقه علم غایت صریحا نیز برخی فقها درمیان )د
 است چیزي حجت و داریم نیاز حجت به فقه در ام: اند گفته مورد این در دیگر برخی )ذ
  . 40دهد می نتیجه را اخروي عقاب از ومعذریت منجزیت که

 اخروي مضار از را ما که است الزم خداوند بر: نویسند می اصول عالمان از دیگر برخی )ر
   41سازند آگاه عقاب یعنی
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 علم فقها غالب دیدگاه در آید می بر شده ذکر تعابیر و عبارات از که گونه همان، هرحال به
 ، است اخروي دانشی فقه

 است اخروي فقط فقهی احکام همه -1: سازد می احتمال دو با سخن این که است معلوم
پس بر اساس دیدگاه . هست نیز دنیوي آنها از برخی و است اخروي فقهی احکام همه - 2

، اخروي منافع بیان:  چونکند و اهدافی برخی از فقها دانش فقه اهداف اخروي را دنبال می
، او از دورکننده و خداوند به کننده نزدیک، اخروي سعادت تحصیل، عقاب از رهایی راه

  . توان از اهداف علم فقه نامبرد را می... اخروي و عقاب از ومعذریت منجزیت

  نظر این نقد
 عیتواق با رود می گمان و رسد نمی به نظر آسان چندان فقه علم بودن اخروي پذیرش

 جعل دنیا نیز زندگی تنظیم جهت احکام از برخی زیرا، باشد نداشته سازگاري فقهی احکام
 بینه و: چون شرعی معتبر موازین اساس بر را که حکمی قاضی که جایی: مانند. است شده
 شده صادر حکم گاهی ممکن است آن که با، مطابعت از آن الزم است، کند صادر، قسم

به خاطر  اما در عین، آن نرسد صاحب به خطایی پیش بیاید و حق و نیامده در واقع مطابق
 قرارداده حجت مواردي در را قرعه شارع یا 42شود پذیرفته می حفظ نظم در امور دنیایی

 انتظام و نزاع رفع براي هم آن اعتبار و برود خطا به نیز قرعه است ممکن که در حالی است؛
  . 43دنیاست امور
 44اند دانسته واجب جامعه امور انتظام دلیل به صرفا را هاصناعت و هاشغل از برخی فقها یا

 افزون. است دنیوي 46»ضرر نفی «قاعده و 45 »حرج نفی«قاعده مصادیق از برخی کم دست و
  . 47نیست سازگار آمده روایات و آیات در آنچه با، بودن صرف اهداف فقه اخروي این بر

   دارد دنیوي فقه اهداف علم -2
 عده این از: دانند می دنیوي صرفا را فقه علم هدف واصول فقه دانشوران از یکم عده

اجراي آن  قانونی است که، فقه، گروه این دیدگاه از. کرد اشاره مالصدرا و غزالی به توان می
 توان نمی به این ترتیب. کند عادالنه می مناسبات و خصومت شده و ایجاد روابط موجب فصل

  . شد اخروي را سبب خواهد صرفا سعادت، شرعی دستورات به عمل که شد ملتزم
  : کند می ذکر را هایینمونه، فقه دنیوي کارکرد اثبات براي غزالی

این اقرار : فرمایند فقها می، فردي از طریق اقرار زبانی اسالم بیاورداگر : آوردن اسالم - 1
ده و مسحق ارث بردن و ش، داراي طهارت، جان وي محفوظ مانده، مؤثر بوده و به موجب آن
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گردد اما موجب سعادت اخروي  و از پرداخت جزیه نیز معاف می، ارث گذاشتن خواهد شد
نتایج ، به عبارت دیگر اقرار زبانی صرف. نخواهد شد زیرا صرف اقرار بوده و واقعیت ندارد

م است پس معلو، گردد اما نتایج اخروي مانند سعادت را موجب نمی. دنیوي ببار خواهد آورد
امور دنیوي ، باشد نه اخروي چون به صرف اقرار زبانی امور دنیوي می، هدف علم فقه: که

  . شود شود ولی امور اخروي نمی محقق می
 باعث، است شرط نماز صورت در که اذکاري و اعمال دادن انجام فقیه نظر به: نماز - 2

  . ندارد اي فایده، باشدن قلب حضور با اگر نماز که درحالی، شود می نماز صحت به حکم
 ذمه برایت باعث، شود پرداخته هم سلطان ترس از زکات اگر فقیه نظر به: زکات - 3

 اخروي فایده سلطان ترس از زکات پرداخت که درحالی شود؛ می زکاتی تکلیف از شخص
  . 48ندارد

 و است دنیوي صرفا علمی فقه کند اثبات، هایی نمونه چنین نقل با است صدد در غزالی
 سعادت به، کند رعایت را فقهی هاي چارچوب و ضوابط فقط کسی اگر که گفت تواننمی

  . 49دارد نیاز فقهی ضوابط از غیر دیگري ضوابط به اخروي سعادت بلکه، رسدمی اخروي

  دیدگاه این نقد
 جنبه صرفا فقهی احکام همه: دارد که داللت این بر روشن کامال صورت به غزالی سخن 

 این ولی، یافت دست اخروي سعادت به فقهی ضوابط و احکام با تواننمی و دارد دنیوي
 »الدین علوم احیاء«از بعد که القرآن جواهر در وي خود، رواین از. نیست صحیح مطلب
  . 50است برگشته نظر این از، نوشته
 هآمد فقهی هاي آموزه اهداف درباره روایات و آیات در آنچه با غزالی سخن این که ترمهم

، آن براي کریم قرآن در که است محاریه شرعی حکم آن روشن نیست نمونه سازگار، است
  اخروي جنبه هم و است شده ذکر دنیوي جنبه هم

 جنبه دلیل به صرفا، شودمی پذیرفته قلبی ایمان بدون اسالم به زبانی اقرار اینکه اما
 ایمان تدریج به، اسالمی ايفض به ورود با وي که است آن امید به بلکه، نیست فقه دنیوي
 نماز. شود می عذاب از نجات باعث، باشد ضعیف هرچند نیز قلبی ایمان و کند پیدا هم قلبی
، است عذاب از نجات که را سعادت مرتبه ترینپایین و 51 است مجزي هم قلب حضور بدون
 باعث آن نبدو و است شرط قربت قصد امامیه فقیهان نظر به زکات در، آري. آوردمی فراهم
  . 52ندارد هم اخروي فایده طبعا و شود نمی ذمه برایت
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  اخروي و دنیوي دانش، فقه  علم-3
 هدف: بلکه است دنیوي صرفا نه و اخروي صرفا نه فقه علم فقها از زیادي گروه در دیدگاه 
 نقل را گروه این آراي از مواردي نمونه باب از. و آخرت است دنیا سعادت به رسیدن فقه علم
  : کنیم می
 اخروي و دنیوي زندگی دهنده سامان فقه  همان53المعاد و لمعاش ا المور الناظم فانه« - 1

  .است انسان
 را دیدگاهی چنین اجمالی و سربسته صورت به 55سنی و 54شیعه فقیهان از  بسیاري- 2

  . اند کرده اظهار فقه علم درباره
 می چنین، شرعی احکام اهداف درباره ترروشن نظري اظهار با الغطاء کاشف  مرحوم- 3
 فی نقص فیلزم عبث عن یکن لم، السته او الخمسه االحکام من بنحو الشارع حکم: آورد

 تتعلق مفاسد او لمصالح اال فلیس، الصفات من الغنی صفه فتنقص. الیه تعود واللحاجه، الذات
 بینهما جامعه او ککذل اخرویه او فقط دنیویه اما هی و 56الدین یوم او الدنیا فی بالمکلفین

  . 57التساوي مع او بالعکس او الثانیه وضمیمه االولی اصاله مع
 در نقص که چرا، نیست عبث روي از، شش گانه یا گانهپنج احکام از یکی به شارع حکم

 با که چرا باز گردد؛ خداوند به که است نیازي جهت به نه حکم این و، آیدمی پدید باري ذات
 اخروي یا دنیوي مفاسد و مصالح جز علتی شارع حکم پس. است زگارناسا الهی غناي صفت

 و دنیوي یا هم، اخروي صرفا یا، است دنیوي صرفا یا مفاسد و مصالح این و... ندارد مکلفان
 مفاسد و مصالح و دارد اصالت دنیوي مفاسد و مصالح یا نیز سوم صورت در و، اخروي هم

 دنیوي مفاسد و مصالح و دارد اصالت اخروي الحمص و مفاسد برعکس یا، است تبعی اخروي
  . است سان یک حکم در جنبه هر دو یا، دارد تبعی جنبه

 اخروي و دنیوي فقهی احکام از برخی که معنا این به، فقه هدف بودن اخروي و دنیوي
 تر هماهنگ روایات و آیات با، است اخروي صرفا برخی و است دنیوي صرفا برخی و است
  . است

شناخت مصادیق اهداف دنیوي و اخروي دانش فقه ،  سخن در باب اهداف علم فقهآخرین
توان قانونی جامع و کلی ارایه داد بلکه فقط از طریق داللت و  البته دراین زمینه نمی. است

 . دست پیداکرد توان به برخی از اهداف می، اشارات آیات و روایات
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  فقه اخروي اهداف - 1
، از جمله فقه، آن مختلف هايآموزه و دین اخروي هدف که گفت توان می، کلی طور به 

 آن مرتبه ترینپایین که است مفهومی داراي مراتب اما سعادت. است جاوید سعادت کسب
  : باشد آن رسیدن به مقام قرب و رضوان حضرت حق می مرتبه باالترین و الهی عذاب از نجات
 طیبه مساکن و فیها خالدین االنهار تحتها نم تجري جنات المومنات و المومنین اهللا وعد

  . 58العظیم الفوز ذلک اکبر اهللا من رضوان و عدن جنات فی
انسان را به باالترین مراحل سعادت ، هاي فقهی محض آموزه: نکته قابل توجه آن که

نخواهد رساند؛ بلکه تنها موجب نجات از عذاب روز واپسین خواهد شد اما چگونگی پیمودن 
که در آیات و روایات ، هاي عرفانی و اخالقی باید از طریق آموزه، االتر سعادت رامدارج ب

  . موجود است بیاموزیم

  فقه دنیوي اهداف -2
از طریق ، عالوه بر آنچه در آیات و روایات آمده است، در زمینه اهداف دنیوي علم فقه

علم حقوق است ، ها انشاز این د یکی. توان تحقیق کرد هاي همسو با دانش فقه نیز می دانش
توان برخی از اهداف را از  لذا می. هاي نزدیکی وجود دارد که میان آن و علم فقه شباهت

تري از  توان به تعداد زیاد گرچه به دلیل گوناگونی مکاتب حقوقی نمی. حقوق استخراج نمود
ف ذکر که در مکاتب مختل، دست یافت اما حداقل به سه هدف آن، اهداف مورد توافق همه

  . 59نظم و امنیت، عدالت: توان اشاره نمود آن سه عبارتند از می، شده
گواه این سخن . دهد ها مد نظر قرار می فقه نیز اهداف یاد شده را در مناسبات انسان

  : گردد اشارات فقها در متون فقهی رسیده از آنان است که در ذیل به برخی اشاره می
 می اجتماعی نظام و نظم استقرار همان را احکام ریعتش مصلحت قمی ابوالقاسم  میرزا- 1

  . 60شمرد
 یا عموم از جهت همین به 61اند دانسته شارع مبغوض را نظام اختالل فقیهان از بسیاري

  . اند کرده ید رفع شرعی حکم اطالق
  . 62است نظم حفظ تعزیرات و حدود ویژه به احکام از بسیاري تشریع در  علت-2 
 حدود برخی و 65قصاص 64 مرزبانی و دفاع تشریع 63حکومت مهم ايه فلسفه از  یکی-3 

  . 67است جامعه و فرد امنیت حفظ... و 66 محاربه حد نظیر
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 در که نماز مثال کندمی تغییر امنیت نبود صورت در مهم بسیار واجبات از برخی  شکل- 4
 نماز شکل به ناامنی بروز صورت در است شده معرفی دین خیمه ستون عنوان به روایات
  . 68شودمی ورده آ جا به خوف
 آن به مشروط وجوبش است اسالم بزرگ فرایض از که منکر از نهی و معروف به  امر- 5

  . 69نشود جامعه یا فرد براي آبرویی، جانی ضرر و ناامنی بروز باعث که است
 امنیت از زایر که است واجب صورتی در آیدمی حساب به اسالم دعایم از یکی که  حج- 6

  . 70باشد برخوردار آن خود و مکه راه در ناموس و مالی، انیج
نظم و امنیت از اهداف مهم ، آید که عدالت ها به دست می از همه این شواهد و نمونه

  . باشد دنیوي علم فقه می

  نتایج بحث
در این زمینه . اهداف علم فقه است، یکی از مسایل و موضوعات دانش فلسفه فقه

دو پرسش اهمیت ، از میان سواالت موجود در این حوزه. د داردهاي زیادي و جو پرسش
علم فقه اهداف : آیا علم فقه اهدافی دارد یاخیر؟ و دیگر این که: یکی اینکه: بیشتري دارد

دنیوي دارد یا اخروي؟ نوشته حاضر ضمن پاسخ گویی به سایر سواالت همسو با این دو 
علم : نهایت به این نتیجه دست یافته است کهپرسش به سواالت فوق توجه ویژه داشته و در 

براساس آیات و روایات و دیدگاه . باشد رسی و فهم میفقه اهدافی دارد آن اهداف قابل دست
دو بعدي می ، برخی از احکام علم فقه اخروي و برخی دنیوي و برخی هم، عالمان و فقیهان

از طریق ، توان آورد بلکه تنها میتوان در این زمینه قانونی کلی به دست  البته نمی. باشد
نظم و امنیت ویکی از اهداف ، عدالت: اشارات آیات و روایات برخی از اهداف دنیوي چون

  . اخروي که سعادت اخروي باشد را نامبرد
  : مباحث دیگري که جاي بحث و بررسی دارد

  .  نقش اهداف در استنباط فقیه- 1
  ا دلیل محور؟چرا؟ فتاواي فقیهان شیعه اهداف محور است ی- 2
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 سم در رعایت قَ
  حالت تعدد زوجات

 
  پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه

  

  

  مقدمه 
نماید که ایجاب می، توضیح و تشریح آن پرداخته شود، که به چگونگی قسم ین اقبل از

  . معلومات مختصري پیرامون تعدد زوجات ارایه شود
تواند در مرد می باشد که بر اساس آن یکال چند همسري میتعدد زوجات یکی از اشک

سابقه نهایت طوالنی ، تعدد زوجات از نگاه تاریخی. زمان واحد بیش از یک زن داشته باشد
دارد و قبل از ظهور دین مبین اسالم در بین اقوام و قبایل مختلف جهان معمول و مروج 

  . بوده است
چنانچه ، تري داشته است دورة جاهلیت رواج بیشرسم تعدد زوجات در بین مردم عرب

 الثقفی که ده زن در حبالۀ نکاح خود داشت و مهبراي غیالن بن سل )ص(حضرت رسول اکرم
 )274: 2(»امسک اربعأ و فارق سایرهن«: فرمودند، دین اسالم مشرف شده که ب هنگامی

س بن حارث روایت شده چنان از قیهم. را رها کن یعنی چهار زن را نگاه کن و دیگر آن
 )ص(داراي هشت زن بودم و نزد حضرت پیغمبر، هنگامیکه من اسالم آوردم: است که او گفت

اختر «: فرمودند) ص(حضرت پیغمبر.  در میان گذاشتم)ص(حضرت رفتم و موضوع را با آن
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همین ترتیب حضرت ه ب. را اختیار کن یعنی چهار تاي ایشان)190 : 8( اًمنهن اربع
دین اسالم ه که ب ش بود و هنگامیا براي نوفل بن معاویه که پنج زن در قید نکاح)ص(پیغمبر

را رها کن وچهار  یعنی یکی آن )2: 274(»اً  و امسک اربعدهفارق واح«: فرمودند، مشرف شد
  . زن را نگاه کن

در میان ، که در بین مردم عرب دورة جاهلیت معمول بود رسم تعدد زوجات عالوه بر این
در کتاب تورات در مواضع متعدد ، چهچنان. یر ادیان و ملل گذشته نیز وجود داشته استسا

 در، مثالً. این موضوع اشاره نموده است از تعدد همسر نام برده شده و بعضی احکام آن بر
به جهت خود  اگر زن دیگري«: است  چنین ذکر شده10آیۀ ، 21باب ، سفر خروج تورات

و در جاي دیگر آن . »او را کم نکند) همبستري(و حق مضاجعت) اسلب(کسوه، گیرد نفقهمی
یکی محبوبه ، مردي را دو زن باشد اگر«:  چنین آمده است15آیه ، 21باب ، سفرتثنیۀ تورات
و هردو محبوبه و مبغوضه فرزندان از براي او بزایند و پسران مبغوضه اول ، ودیگري مبغوضه

گرداند مختار وزي پسران خود را وارث اموال خود میپس مقرر آن که در ر، زاده شده باشد
  .)7: 160  (»نیست که پسر زن محبوبه را مقدم بر پسر زن مبغوضۀ اول زاده گرداند

باید گفت که انجیل در مورد تعدد زوجات ساکت بوده و نظر مخالف با تورات ارایه نکرده 
قرن هشتم میالدي تا   دومتا اوایل نیمۀ از همین جهت است که در اروپاي مسیحی. است

قانون تعدد همسر از نظر کلیسا ، عهد شارلمان پادشاه فرانسه که خود همسران متعدد داشت
دستور کلیسا برخالف متن انجیل در سراسر ه اما در زمان این پادشاه ب، کدام مانعی نداشت

زن که بیش از یک  و مردانی، دنیاي مسیحیت رسم تعدد زوجات ممنوع اعالن گردید
عنوان رفیقۀ ه دارند وبقیه را بداشتند مجبور بودند تنها یک زن را به عنوان همسر قانونی نگه

فحشاء و منکرات اشاعه پیدا کرد و پیروان ، خصوصی خود محسوب نمایند که در نتیجه
  . سوي آن سوق داده حضرت مسیح را ب

اقوام و قبایل مختلف ، )مجز از اساله ب(یکی از خصوصیات مهم تعدد زوجات در میان ادیان
شکل ه شناخت و بگونه حد و مرزي را نمیجهان در گذشته این بود که این رسم و رواج هیچ

توانست چندین صد زن در جامعه وجود داشت و یک مرد در زمان واحد می  آن دریس زوسه
  . اختیار خود داشته باشد

 جهت رهنمایی بشریت )ص(که دین مبین اسالم به ظهور پیوست و حضرت محمدزمانی
ها اجتماعی و فرهنگی جامعه دگرگونی، هاي حیات سیاسینه تنها در عرصه، مبعوث گردید

ها و بلکه در مورد تعدد زوجات نیز یک سلسله ریفورم، و تحوالت عظیم بنیادي وارد گردید
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یرون ا محدود آن بندین مبین اسالم رسم تعدد زوجات را از شکل . وجود آمده اصالحات ب
کشید و بادرنظرداشت یک سلسله علل و عوامل براي تعدد زوجات حداکثر که عبارت از 

یک سلسله شرایطی موکول کرد که تحقق و ه را ب چهار زن میباشد تعین نمود و اجازة آن
  . باشدرعایت این همه شرایط خارج از عهدة هر فرد عادي می
 قانون مدنی کشور نیز 86ات در مادة باید خاطر نشان ساخت که شرایط اباحت تعدد زوج

زن بعد از تحقق حاالت  ازدواج با بیش یک، مطابق صراحت این ماده. بینی شده است پیش
  : تواندآتی صورت گرفته می

که شخص   در حالتی-2، که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد  درحالتی– 1 «
که   در حالتی-3. اسب را دارا باشدمسکن و تداوي من، لباس، کفایت مالی از قبیل غذا

مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجۀ اولی و یا مصاب بودن وي به امراض صعب العالج 
  . )54:  10(»موجود باشد

اله خارج بوده قدر واقع از محدودة این م، البته بررسی و تحلیل شرایط مندرج ماده متذکره
عبارت از ، سازدالذکر فراهم میعات فوقو صرف آنچیزي که دلچسپی ما را پیرامون موضو

در  را تحت عنوان رعایت قسم باشد که فقهاي اسالمی آنمطالعۀ شرط اول ماده متذکره می
  . نمایندحالت تعدد زوجات مطالعه می

  مبحث اول
  دالیل وجوب قسم و شرایط آن

، ار عقیدهاظه، رأي، بخشش، عطا،  تقسیم کردنامعنه از نگاه لغوي ب) فتح قافه ب(قسم
ایجاد گمان در دل و سپس تبدیل شدن گمان ، دیگ، آب، باران، عادت، خوي، تردید، شک

  .)444:  3  (باشدبه یقین و غیره می
در بین ) شب سپري کردن(قسم از نگاه اصطالحی عبارت از رعایت عدالت در بیتوتت

  . )237:  4 (باشدزوجات توسط شوهر می
نظرداشت  در باشد که بار برابر شوهر موضوع قسم مییکی از حقوق غیر مالی زوجه د

ارشادات دین مبین اسالم رعایت قسم در بین زوجات به عهدة شوهر واجب بوده و یک 
ما این موضوع را تحت . نماید بر وجوب آن داللت می)ص(سلسله آیات قرآنی و احادیث نبوي

و به تعقیب آن ، گیریممیعنوان دالیل وجوب قسم طی عنوان اولی این مبحث به بررسی 
شود در ضمن عنوان دومی شرایطی را که زوجات به اساس آن مستحق قسم دانسته می

  . نماییممطالعه می
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  دالیل وجوب قسم - 1 
رعایت قسم میان زوجات به عهده شوهر واجب بوده و یک سلسله آیات قرآنی و احادیث 

رامون ترجمه و تفسیر این آیات قرآنی و بر وجوب آن داللت مینماید که ما ذیأل پی) ص(نبوي
  :پردازیممثابۀ دالیل نقلی وجوب قسم میه ب) ص(احادیث نبوي

فَانکِحواْ ما طَاب لَکُم ... «: فرماید خداوند متعال در قرآن عظیم الشأن به صراحت چنین می
 پس )3آیۀ ، سورة النساء:  1 (»... لُواْ فَواحِدةًمنَ النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتُم أَالَّ تَعدِ

یا چهار ؛ و اگر بترسید که ، یا سه، مقدار میل و عالقه خود دوه ازدواج کنید با زنان دیگر ب
  .  همسر اکتفا کنیده یکتوانید پس ب عدالت را تأمین کرده نمی خوددر بین همسران

ولَن تَستَطِیعواْ أَن تَعدِلُواْ بینَ «: موده استخداوند متعال در جاي دیگري از قرآن کریم فر
النِّساء ولَو حرَصتُم فَالَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمیلِ فَتَذَروها کَالْمعلَّقَۀِ وإِن تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّه کَانَ 

وانید که عدالت را تامین کنید میان تهرگز نمی  و)129آیۀ ، سورة النساء:  1(»غَفُورا رحِیما
گذارید آن زن را پس میل مکنید به تمام میل پس می، زنان و اگر چه در آن حرص کنید

 آمرزگار و )ج(پس هرآیینه خداوند، اگر اصالح کنید و پرهیزگاري نمایید و. مانند معلقه
  . مهربان است

زن   یک شخص با بیش از یکگردد که اگرکه از ترجمۀ آیۀ مبارکۀ فوق روشن می طوري
بنابر آن شخص ، تواند از نگاه محبت قلبی عدالت را میان ایشان تأمین کندازدواج نماید نمی

بدون ، صورت معلقه جانب یکی از زنان کامأل میالن داشته باشد و دیگري را به نباید ب
  . سرنوشت و بالتکلیف بگذارد

- الذکر که یکی مکمل دیگري می متبرکۀ فوق باید تذکر داد که از ترجمه و تفسیر دو آیه
  : گرددت روشن میحصراه دو مساله اساسی جهت اباحت تعدد زوجات ب، باشد

ست که براي تعدد زوجات حد و مرزي معین شده است که در اثر آن  امساله اول آن این
انب و از ج، زنان در جوامع بشري باشده  تعداد مردان نسبت باز یکطرف جوابگوي کمبود

رد ضروري پاسخ دهد و از هوسرانی آزاد و بی حد و حصر ادیگر به نیروي جنسی مرد در مو
هاي منفی ناشی از طغیان غریزة را از انحرافات و گرایش مردان جلوگیري کند و ایشان

  . جنسی باز دارد
                                                 

  -هاي جهان به مراتب  احصائیه هاي متعدد نشان میدهد که تعداد نفوس زنان نسبت به مردان در بسیاري از کشور
چه در کشور آلمان بعد از جنگ دوم جهانی تعداد مردان نسبت به زنان نه مرتبه کاهش یافته چنان. باشدتر میبیش
  ). 197 : 8(رجوع شود به جهت توضیح بیشتر . است
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ست که جهت حفظ و تأمین حقوق تمام همسران و  امساله دوم در آیات متبرکۀ فوق این
مردان مکلف گردیده است که در موارد روابط زنا ، راحت و آبرومندانۀ ایشان، ی خوشزندگ

حقوق واجب هرکدام از ه قیام ب، حسن معاشرت، تهیه مسکن، تأمین مصارف زندگی، شویی
تر عالقه و تمایل بیش، عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید و از ظلم و ستم، زنان
  .  دیگري اجتناب ورزدزندم عالقه به ی از زنان و عیکبه 

این نکته را نیز باید روشن ساخت که برخی از مخالفین تعدد زوجات استدالل مینمایند 
مقتضی آیۀ ه نظر ایشان به ب. نمایدکه آیات متبرکۀ فوق بر منع تعدد زوجات داللت می

  . شودمبارکۀ اولی تأمین عدالت شرط اباحت تعدد زوجات دانسته می
پاسخ به نظریات مخالفین تعدد زوجات باید گفت که آیۀ اخیرالذکر با کمال صراحت در 

کند که مساوات بین همسران در مورد محبت و میزان عالقۀ قلبی در رعایت عدالت بیان می
ولی این عالقه و محبت به برخی از همسران نباید عمأل طوري باشد که به ، باشدمعتبر نمی

نان تجاوز صورت گیرد و ایشان را بالتکلیف و بی سرنوشت قرار حقوق اخالقی و شرعی آ
-نمایند که تعدد زوجات مجاز نمیعالوه بر آن کسانیکه از آیۀ مبارکۀ فوق استنباط می. دهد

 درآیۀ »فَالَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمیلِ«برند و غفلت میورزند که جملۀ  این نکته را پی نمیباشد کامالً
ه که در محبت ب شرط اینه ب، نماید که تعدد زوجات جایز استالم میمتذکره صریحأ اع

واضحأ اگر تعدد زوجات . یکی از همسران افراط نکرده و عمأل حقوق دیگران را ضایع نسازد
- هر دو آیۀ فوقاًبن. کرد هیچ مفهومی را ارایه نمیاًمجاز دانسته نمیشد جمله اخیرالذکر ابد

شرط رعایت عدالت براي ه باشند تعدد زوجات را بیگر مید الذکر که در واقع مکمل یک
  . مردان جایزدانسته است

 نیز به رعایت عدالت در حالت تعدد )ص(باید خاطرنشان ساخت که حضرت رسول اکرم
قال ) ص(عن النبی) رض(ةعن ابی هریر«: نموده و چنین فرموده است زوجات تاکید فراوان 

یعنی ). 279 : 2 (» وشقه ساقطمهیعدل بینهما جاء یوم القیااذا کانت عندالرجل امرأتان فلم 
روز قیامت ، عدالت رفتار نکنده درمیان ایشان ب، که شخص دو زن داشته باشد هنگامی

  . باشدکه یک جزء بدن او افتیده می محشور خواهد شد در حالی
ن کانت له م«یر کلماتی چنین آمده است یالذکر در هدایۀ شریف با تغحدیث مبارکۀ فوق

 یعنی هرکسی). 329:  5 (» و شقه مایلمهامرأتان و مال الی احداهما فی القسم جاء یوم القیا
تر از ها بیشیکی از آنه ب، عدالت رفتار نکنده ها بکه دو زن داشته باشد و در میان آن
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 که جزء بدن او مایل در حالی، در روز قیامت محشور خواهد شد، دیگري اظهار تمایل کند
  . باشدبر زمین می

به بهترین وجه ممکن ان در بین زوجات خویش رعایت   عدالت را)ص(حضرت رسول اکرم
 )ص( روایت شده است که حضرت پیغمبر)رض(چه از حضرت عایشۀ صدیقهچنان. کردمی

). 279 : 2 (» املک فال تلمنی فیما تملک وال املکااللهم هذا قسمی فیم«: فرموده است
را  این رعایت نوبت از جانب من است در آن چیزي که من توانایی آن! دایایعنی اي بار خ

حضرت . را نــــدارم توانی و من قدرت آنپس مرا مالمت مکن در آن چیزي که تو می، دارم
،  در مریضی که توانایی حرکت را نداشت و منجر به رحلت ایشان شداپیامبر بزرگ اسالم حت

کرد و هر روز بسترش را از در بین زوجات خویش تامین میعدالت را به بهترین وجه آن 
از  روز همۀ زوجات خویش را جمع کرده و که یکداد تا زمانیاتاقی به اتاق دیگر انتقال می

 اجازه دادند و )ص(همان بود که ایشان به آنحضرت. ایشان اجازه خواست که در یک اتاق بماند
-چنان. جا رحلت فرمودند  باقی ماندند و در همان)رض(باآلخره در خانۀ حضرت عایشۀ صدیقه

 کان یسال فی مرضه )ص(ان رسول اهللا«:  روایت شده است)رض(از حضرت عایشۀ صدیقه، چه
 فأذن له ازواجه یکون حیث شاء فکان شه یرید یوم عایاًاین انا غد، اًالذي مات فیه این انا غد

 در )ص( تحقیق حضرت رسول اکرمبه: یعنی). 279 : 2(» حتی مات عندهاشهفی بیت عای
کرد که من فردا در کجا هستم و فردا در کجا مریضی که منجر به رحلت ایشان شد سوال می

واج دهمان بود که از. کرد را اراده می)رض( روز نوبت حضرت عایشههستم که بدین ترتیب
 باشند که خواسته  به ایشان اجازه دادند که در هر جایی)ص(مطهرات حضرت رسول اکرم

رحلت  که تا این ماندند باقی )رض(عایشه اقامت اختیار کنند که در اثر آن در خانۀ حضرت
  . فرمودند

  شرایط قسم - 2
در حالت تعدد زوجات ) نوبت در شب سپري کردنرعایت (که موضوع قسم براي این 

ه یک نماید کایجاب می، مطرح بحث قرار گیرد و شوهران مکلف به رعایت آن دانسته شوند
این شرایط مطابق نظریات فقهاي مذهب حنفی . سلسله شرایط در زمینه وجود داشته باشد

  : قرار ذیل است

   عاقل بودن شوهر)الف
ست که شوهر  اعبارت از این، شود اولین شرطی که جهت رعایت و تحقق قسم تقاضا می

جنون واجب  رعایت قسم برشخص مبناء. باید عاقل بوده و به مرض جنون مصاب نباشد
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شود که امکان شرطی مستحق قسم دانسته میه ولی اگر زوجه مجنونه باشد ب. باشدنمی
مباشرت جنسی با وي موجود بوده و در منزل اقامت داشته و به امور زوجیت پابند بوده 

  . باشد

   بودن شوهر مراهق)ب
وهر باید ست که ش اعبارت از این، شود دومین شرطی که جهت رعایت قسم مطالبه می

برعکس اگر شوهر . زنان با آن موجود باشد) لذت گرفتن(مراهق بوده و امکان وطی و تلذذ
چنان اگر زوجه صغیره بوده و هم. باشدرعایت قسم به عهدة آن واجب نمی، طفل بوده باشد

. شودتوانایی مباشرت جنسی را نداشته باشد مستحق رعایت قسم توسط شوهر دانسته نمی
همانند زوجۀ کبیره مستحق قسم ، جۀ صغیره توانایی تحمل وطی را داشته باشدولی اگر زو
فرضأ اگر مراهق در حق زوجات خویش قسم را رعایت ننماید و در اثر آن : شوددانسته می

  . باشدگناه او به عهدة شخص ولی می، ضرري به زوجات عاید گردد
   غیر ناشزه بودن زوجه)ج

ست  اعبارت از این، گیردضوع قسم مطرح بحث قرار میسومین شرطی که برمبنی آن مو
برعکس اگر زوجه از اطاعت . شویی اطاعت داشته باشدکه زوجه ناشزه نبوده و به امور زنا
  . شودمستحق رعایت قسم توسط شوهر دانسته نمی، شوهر بدون موجب سرپیچی نماید

   مسافرنبودن شوهر)د
ست که شوهر در  ااین، گرددت قسم مطالبه میباالخره چهارمین شرطی که پیرامون رعای

  . اگر شوهر مسافر باشد موضوع قسم ساقط میگردد، برعکس. حالت سفر قرار نداشته باشد
در اخیر این نکته را باید تذکر داد که موضوع قسم در حالت موجودیت موانع مباشرت 

بودن و یا  نینع،  بودنمریض بودن زوجه و یا هم مجبوب، نفاس، جنسی از قبیل حیض
  . )239:  4 (تواندمریض بودن شوهر ساقط شده نمی

                                                 
 - مراهق به شخصی اطالق میگردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و «قانون جزاي کشور ما ) 71( براساس مادة

   ) 54: 11( رجوع شود به . »هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد
-را نداشته باشد مجبوب به مردي اطالق میگردد که آلت تناسلی اش قطع گردیده وتوانایی مقاربت جنسی  . 

- عبارت از آن نوع بیماري است که در اثر آن آلت تناسلی مرد انتشار نکرده واز عمل مقاربت ) بفتح عین( عنین
   ). 344 : 6. (جنسی عاجز میآید
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  مبحث دوم
  قسم و احکام آن  رعایتچگونگی

عمل آمد که خداوند متعال براي مردان تعدد زوجات را مباح ه که قبأل اشاره بطوري همان
آن اگر بنابر. باشد تعیین نموده استرا که عبارت از چهار زن می گردانیده و حد نهایی آن

باید موضوع قسم را در میان ایشان رعایت نماید ، زن ازدواج مینماید شخصی با بیش از یک
  . و حقوق زوجات خویش را مساویانه در نظر بگیرد

 مساوات در بین زوجات متعدد در و بعضی از دانشمندان اسالمی رعایت عدالت ةعقیده ب
به عهدة شوهر واجب ) پري کردنشب س(،بیتوتت، مسکن، پوشاك، امور مربوط به خوراك

چاق و الغر بودن زوجات در ، بزرگ و کوچک بودن، البته فقیر و یا غنی بودن. باشدمی
عقیده ایشان اگر شخصی از ه ب. چگونگی وجوب قسم به عهدة شوهر بدون تاثیر میباشد

ت میان که در تامین عدال عهدة رعایت عدالت و مساوات میان زنان برآمده نتواند و یا این
همین ه ب. باشدازدواج با زن دومی براي آن شخص حرام می، زوجات خوفی داشته باشد

ازدواج با زن سومی براي او ممنوع ، ترتیب اگر حقوق بیش از دو زن را تأمین کرده نتواند
ازدواج با زن چهارمی نیز ، هکذا عدالت را در بین بیش از سه زن تأمین کرده نتواند. باشدمی

  ). 1340:  9( باشدمیمجاز ن
باشندکه رعایت عدالت و مساوات در عدة دیگري از دانشمندان اسالمی به این عقیده می

زیرا موضوع . باشدمودت و میالن قلبی شرط نمی، محبت، مباشرت جنسی، تأمین نفقه
حالت طبیعی هر شخص ه بلکه ب، مباشرت جنسی و میالن قلبی در اختیار انسان نبوده

امکان دارد که تمایل شهوانی و جنسی شوهر به یکی از زنان بیشتر . تقیم داردارتباط مس
  . گونه تمایل به زن دیگري ممکن است کمترتحقق یابد برعکس این، باشد

شب ( البته مطابق نظر علماي اخیرالذکر هدف از رعایت قسم عبارت از رعایت بیتوتت
 زوجات مطابق حالت ایشان بدون ظلم در بین زوجات و اعطاي نفقۀ هرکدام از) سپري کردن

  .)240 – 239:  4( باشدو ستم می
که ممکن است  جایی شوهر وجیبه دارد که مطابق به توانایی خود تا آن، هر صورته ب

پس اگر شخص از طرف روز مصروف امور . موضوع قسم را در بین زوجات خویش برقرار کند
. شب در بین زوجات خویش در نظر بگیردباید موضوع قسم را از طرف ، خارج منزل باشد

باید قسم را از طرف روز در ، اگر از طرف شب مصروف اجراي امور خارج منزل باشد، برعکس
  . بین زوجات رعایت کند
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، که زوجات او رضایت داشته باشند تواند در صورتی باید خاطرنشان ساخت که شوهر می
ولی اگر زوجات یک شخص . ن تعیین نمایدپیرامون قسم مدت معین را براي هرکدام از زنا

 اسالمی نظریات متفاوتی را مذاهب، پیرامون تعیین مدت به ارتباط قسم توافق نداشته باشند
  : ارایه داشته اند که قرار ذیل است

مطابق نظریات مذهب حنفی شوهر حق دارد که اندازة مدت اقامت خویش را که به 
که مدت اقامت وي  مشروط بر این، اید تعیین نمایدنمهمراي یکی از زوجات خود سپري می

مطابق . تجاوز ننماید، باشدبه همراي یکی از زوجات از چهارماه که عبارت از مدت ایأل می
خانۀ زن دیگري ه ب، باشداین مذهب شوهر حق ندارد در شبی که نوبت یکی از زنان می

، فتاب داخل شودآبعد از غروب باشد که نوبت او نمی خانۀ زنیه اگر شوهر ب. داخل شود
از  باشدکه نوبت او نمی ايبه منزل زوجه ولی داخل شدن از طرف روز. شودمرتکب گناه می

که از طرف روز با این زن عمل آمیزش  مشروط بر این، شوداین امر مستثنی دانسته می
 عیادت باشدکه مریض می همین ترتیب شوهر حق دارد از زنیه ب. جنسی را انجام ندهد

اگر مریضی زوجه شدت پیدا کند زوج حق دارد که در نزد . نموده و ازاحوال او بازپرسی نماید
  . یابد اقامت اختیار کندکه از مرض شفا میاین زوجه تا زمانی

عبارت ، شودبراساس نظریات مذهب شافعی اقل نوبتی که براي زوجات در نظر گرفته می
-اي هریکی از زوجات حداقل یک شب در نظر گرفته می برابدین معن. باشداز یک شب می

شوهر حق ندارد که یک قسمت شب را به همراي یکی از زوجات و ، مطابق این مذهب. شود
نوع  صورت یک زیرا که در غیر این، را در نزد زوجۀ دیگر سپري نماید قسمت دیگر آن

. وردآباشد به وجود میکه نوبت او می اياختالط ایجاد گردیده و تشویشی را براي زوجه
که براي زوجات بنابر مصروفیت شوهر از طرف  ین مذهب موضوع قسم در صورتی اهکذا در

حالت  ین االبته در. شب در امور منزل در نظر گرفته شده باشد از طرف روز رعایت گردد
که  نمگر ای، باشد داخل گرددکه نوبت او نمی ايشوهر حق ندارد از طرف روز به منزل زوجه

ولی اگر زوجه به مرض عادي . ضروریات مبرم از قبیل مریض بودن شدید زوجه ایجاب کند
 . مصاب باشد شوهر حق ندارد به منزل آن در غیر نوبت او داخل شود

که شوهر با زوجات خویش در یک شهر  در صورتی ،مبتنی بر نظریات مذهب مالکی
ع قسم را در بین زوجات خود به اندازة اقامت داشته باشد به عهدة او واجب است که موضو

 مگر این، یک شبانه روز بدون اینکه زیادت و تنقیص در آن وجود داشته باشد رعایت نماید
اگر ، برعکس. که زوجات در زمینۀ قسم و چگونگی آن طور دیگري توافق نموده باشند
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تواند شوهر می ،زوجات در فاصلۀ مکانی دور از هم ودر جاهاي مختلف زندگی داشته باشند
مطابق این . حسب حال خود موضوع قسم را به شکل هفته وار و یا ماهوار در نظر بگیرده ب

مگر ، داخل شود، باشدکه نوبت او نمی ايمذهب نیز براي شوهر حرام است به منزل زوجه
هم اگر ضرورتی احساس گردد که به  ولی با آن. که ضرورتی در زمینه وجود داشته باشد این

ست که زوجه خویش را که نوبت  ابهتر آن، داخل شود، باشدکه نوبت او نمی اينزل زوجهم
همین ه ب. باشد به منزل انباقش بفرستد و توسط آن ضرورت خویش را رفع سازداو می

که  مگر این، شودنظر گرفتن قسم از طرف شب مستحب دانسته می ین مذهب در اترتیب در
  . شودحالت مخیر دانسته می ین ا کرده باشد که در از سفر مراجعتاًشوهر جدید

شکل ه در هر شب ب) نوبت(واجب است که موضوع قسم ،مطابق نظریات مذهب حنبلی
به ترتیبی که در آن زیادت صورت ، جداگانه براي هرکدام از زوجات در نظر گرفته شود

هر حق دارد در در این مذهب شو. که زوجات در آن رضایت داشته باشند مگر این، نگیرد
شبی که نوبت یکی از زنان میباشد جهت اجراي امور ضروري از قبیل ایفاي حقوق و وجایب 

اداي نماز و غیره از منزل او خارج گردد و نباید شوهر از افراط و زیاده روي در نوبت ، خویش
حقوق ین حالت به  اکه در زیرا، یکی از زوجات و عدم افراط در نوبت زوجۀ دیگر کار بگیرد

  ). 243 - 242:  4 (گیردزوجۀ دیگر تجاوز صورت می

  مبحث سوم
  انصراف زوجات از حق قسم و حقوق زوجۀ جدیده پیرامون آن

به ترتیبی که در عنوان اول ، گردددر دو عنوان مطالعه می نیز محتویات این مبحث
قوق زوجۀ انصراف زوجات از حق قسم را ارزیابی نموده و به تعقیب آن طی عنوان دومی ح

  . نماییمجدیده را پیرامون قسم بررسی می

  انصراف زوجات از حق قسم  
با بیش از ) مرد(که شخص در صورتی، عمل آمده که در صفحات قبلی اشاره بطوري همان

بدین ترتیب . یک زن ازدواج نماید وجیبه دارد که موضوع قسم را در بین ایشان رعایت نماید
وضوع قسم یکی از موضوعات حقوق غیر مالی زوجه بوده و باید شود که مکه دیده می طوري

نظرداشت این موضوع هرکدام از  در با. شوهر آنرا در بین زوجات خویش در نظر بگیرد
ها تنازل نموده و یا از خویش به نفع سایر انباق) نوبت(زوجات صالحیت دارد که از حق قسم

که  زوجه بوده و به ارتباط آن هر قسمیکه موضوع قسم حق خالص  زیرا، آن صرف نظر کند
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:  روایت شده است)رض(از حضرت عایشه صدیقه، چهچنان. تواند تصرف کندخواسته باشد می
 فکان رسول )رض(شه قد جعلت یومی منک لعای)ص( لما کبرت قالت یا رسو ل اهللا)رض(ةان سود«

به تحقیق : یعنی). 279 : 2 (» متفق علیهة یومین یومها و یوم سود)رض( یقسم لعایشه)ص(اهللا
 به تحقیق من )ص(اي رسول خدا: فرمود،  بزرگ سال شد)رض(که حضرت سوده هنگامی

 همان بود که حضرت رسول )رض(که از تو داشتم براي عایشه) نوبت( گردانیدم روز خود را
یکی روز خودش و دیگري روز ،  دو روز)رض(کرد براي حضرت عایشه صدیقه نوبت می)ص(اکرم
  . )رض(دهسورت حض

 انصراف و تنازل باید این نکته را خاطر نشان ساخت که فقهاي مذاهب اسالمی در مورد
نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که ذیأل پیرامون نظریات ایشان توضیحات ،  از حق قسمزوجه

  : مختصر ارایه میگردد
ق قسم خویش  به این امر وحدت نظر دارند که اگر زوجه از ح،فقهاي مذهب حنفی 

ولی اگر . ماندحق رجوع او محفوظ باقی می، ها انصراف نمایدبدون عوض به نفع سایر انباق
منصرف ، گیردکه از انباق و یا از شوهر خود می زوجه از حق قسم خویش در مقابل مالی

باشند که  بعضی از فقهاي مذهب حنفی به این عقیده میابدین معن. شود اختالف نظر دارند
، پس اگر زوجه بطور مثال. شود انصراف صحت داشته ولی شرط باطل پنداشته میاین

شود و در خالل این مدت از انصراف خود رجوع دوشب را به نفع انباق دیگر خود منصرف می
. تواندحق قسم او ساقط گردیده و اخذ مال را از جانب مقابل نیز تقاضا کرده نمی، کندنمی

این حق رجوع براي او ثابت ، وشب از انصراف خویش رجوع نمایداگر قبل از بسر رسیدن د
باشند که براي زوجه حق مطالبۀ بعضی از فقهاي دیگر حنفی به این عقیده می. ماندباقی می

زیرا که او در واقع در بدل اخذ مال از حق قسم خویش منصرف گردیده ، باشدمال ثابت می
  . است

که  سوالی،  از انباق معینۀ خویش صرف نظر نمایداگر زوجه از حق قسم خود براي یکی
تواند در مورد انصراف زوجه از حق قسم تصرف ست که آیا شوهر می اشود اینمطرح می

باشد حق قسم خویش را به نفع انباق  می)ف(اگر یکی از زوجات که بنام، طور مثاله کند؟ ب
وهر خواهد توانست که در حالت آیا ش ین ادر، منصرف شود،  نام دارد)ز(دیگر خود که

   قرار دهد ؟  را)ح(مثالً )ز(عوض
بر : در پاسخ به این سوال باید گفت که در مذهب حنفی به این ارتباط دو نظر وجود دارد

ولی مطابق . داشته باشدگونه حق تصرف را نمیگونه موارد هیچ ین ااساس نظر اول زوج در
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الذکر نظر اولی مرجح از جملۀ دو نظر فوق. دباشگونه صالحیت می نظر دومی زوج داراي این
که قبأل طوري زیرا که موضوع قسم و رعایت نوبت از جانب شوهر همان، رسدنظر میه ب

تواند در مورد حق قسم خود هرگونه که اشاره شد حق خالص زوجه بوده و صرف او می
  . خواسته باشد تصرف کند

توانند نوبت که هر کدام از زوجات میباشند  به این عقیده می،فقهاي مذهب مالکی
که رضایت زوج نیز در زمینه  مشروط بر این، خویش را به نفع انباق دیگر خود هبه نماید

همین ترتیب مطابق این مذهب هرکدام از زوجات صالحیت دارد که ه ب. وجود داشته باشد
 ین ابرساند که درفروش ه نوبت خویش را در برابر مال و یا غیر آن به انباق دیگر خود ب

درین مذهب اگر زوجه از حق نوبت . صورت نیز باید اجازة شوهر در زمینه وجود داشته باشد
شوهر حق ندارد که در آن تصرف و مداخله ، خود به نفع سایر انباق خویش منصرف گردد

 صورت او بمثابۀ ین ااگر زوجه نوبت خود را به شوهر خویش هبه نماید که در، برعکس. نماید
تواند هرگونه تصرفی را که خواسته باشد پیرامون هبه قسم زوجۀ شخص موهوب له می

  . خویش انجام دهد
، تواند نوبت خویش را به نفع انباق معینۀ خود هبه نماید نیز زوجه می،مذهب شافعی در

ولی رضایت موهوب لها شرط ، که رضایت زوج در زمینه وجود داشته باشد این مشروط بر
 خویش هاي چنان زوجه حق دارد که نوبت خود را به نفع تمام انباقهم. شودنمیپنداشته 

. گرددصورت مساویانه تقسیم میه ها بصورت نوبت او بین تمام انباق ین اهبه نماید که در
 هر شکلیه صورت زوج ب ین ااگر زوجه به نفع شوهر خود نوبت خویش را هبه نماید که در

عوض مال ه ب) نوبت(ین مذهب هبۀ قسم ادر.  به آن تصرف کندتواندکه خواسته باشد می
دست ه عوض هبۀ قسم خود از جانب مقابل به مالی را ب، که زوجه در صورتی. جواز ندارد
ین مذهب  اهکذا در. ش مسترد کندارا به صاحب شود که آنمکلف دانسته می، آورده باشد

دیگري هبه نموده است بدون ه را بکه نوبت خویش  ايحق رجوع از هبۀ قسم براي زوجه
  . باشدمقید بودن بزمان ماضی و مستقبل محفوظ می

صورت دایمی و ه خویش را ب) نوبت( نیز زوجه حق دارد که حق قسم ،در مذهب حنبلی
که  مشروط براین، ها و یا به تمام ایشان هبه نمایدیا به شکل موقتی براي بعضی از انباق

تواند این حق را به شوهر همین ترتیب او میه ب. د داشته باشداجازة شوهر در زمینه وجو
در مورد هبۀ ) که نوبت برایش هبه شده است ايزوجه( امتناع موهوب لها. خود واگذار شود

ین مذهب نیز  ادر. باشدبدون تأثیر می، که رضایت واهبه و شوهر موجود باشد قسم مادامی
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اگر بالفرض واهبه در عوض . دل مال جواز ندارددر ب) نوبت(همانند مذهب شافعی هبۀ قسم
شود که دست آورده باشد مکلف دانسته میه خود مالی را از جانب مقابل ب) نوبت(هبه قسم
تواند از هبه ین مذهب واهبه می اهکذا در. اش مسترد نماید به صاحب اصلی رااین مال

ولی حق ، باشد رجوع کندکه براي زمان آینده صورت گرفته  خود در صورتی) نوبت(قسم
  . )246 – 244:  4 (گرددزمان گذشته ساقط میه رجوع او نسبت ب

  حقوق زوجۀ جدیده پیرامون قسم
 در، اساسات حقوق اسالم اگر شخص متأهل با زوجۀ جدیده ازدواج نماید مبتنی بر 

ت یک شوهر وجیبه دارد که در نزد این زوجۀ جدیده مد، که زوجۀ جدیده باکره باشدصورتی
شود که شوهر مکلف دانسته می، باشد) بیوه(ولی اگر زوجۀ جدیده ثیبه. هفته را سپري نماید

بعد از سپري شدن مدت هفت شبانه روز در نزد . مدت سه شبانه روز را در نزد او سپري کند
موضوع قسم در بین زوجات ، زوجۀ جدیدة باکره و سه شبانه روز در نزد زوجۀ جدیدة ثیبه

  . را مساویانه رعایت کند گردد که باید شوهر آناز میآغ مجددأ
باشد که البته موضوع حقوق زوجۀ جدیده پیرامون قسم مستند به این حدیث مبارکه می

:  فرموده است)ص(روایت نموده است که حضرت رسول اکرم) رض( از حضرت انس)رض(ابوقالبه
 سبعأ و قسم و إذا تزوج الثیب اقام  اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندهانهمن الس«

که مرد باالي زن ثیبۀ  یعنی از جملۀ سنت است وقتی. )279 : 2 (»الحدیث، عندها ثالثا
 کند در نزد او هفت شبانه روز را اقامت کند و بعد از آن میان اي ازدواجخود با دختر باکره

ازدواج نماید در ) بیوه(ثیبهو اگر با زن ، را رعایت کند) نوبت(زن قدیمه و جدیدة خود قسم
  .  آغاز کنداًنزد او سه شبانه روز اقامت کند و بعد از آن موضوع قسم را مجدد

  نتیجه 
آید که مسالۀ تعدد بر می» رعایت قسم در حالت تعدد زوجات«از مطالعه وبررسی موضوع 

یان مختلف زوجات یکی از موضوعاتی است که از قدیم األیام به این طرف در بین اقوام واد
  . به شکل الیتناهی ونامحدود آن مطرح بحث بوده است)  به جز از اسالم(جهان

در ارتباط با حقوق زن وخاصتاً در مورد تعدد ، کندهنگامی که دین مبین اسالم ظهور می
آورد که بر مبناي آن از یک طرف ها و اصالحاتی را به میان میزوجات یک سلسله ریفورم

گردد؛ از جانب دیگر به محدود می، باشدها براي یک مرد جایز میزدواج آنتعداد زنانی که ا
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نماید که باید شوهران در صورت منظور رعایت حقوق زن یک سلسله شرایطی را پیشنهاد می
  . ازدواج با بیش از یک زن آن را رعایت کنند

بنابراین  .باشدالبته یکی از این شرایط موضوع رعایت قسم در حالت تعدد زوجات می
گردد که باید موضوع قسم یکی از حقوق غیر مالی زوجه بوده وبرمبناي آن شوهر مکلف می

عدالت ومساوات را در بین زنان رعایت کند و در غیر آن مرتکب گناه شده و در روز قیامت 
  . باشدطور حشر خواهد شد که یک طرف بدن او کامالً به زمین افتیده می

تواند پیرامون زن می، کی از حقوق غیر مالی زوجه دانسته شودزمانی که رعایت قسم ی
  . رعایت قسم تصرفاتی را انجام دهد واز آن به نفع شوهر ویا انباق خود صرف نظرکند

شوهر مکلف است که در ، ازدواج کند، به همین ترتیب اگر شخص متأهل با زوجۀ جدید
 بودن سه شبانه )بیوه(ر صورت ثیبهنزد زوجۀ جدیده در صورتی که باکره باشد یک هفته ود

روز را سپري کند وبعد از سپري شدن مدت متذکره شــوهر مکلــف اســت که دو باره 
  . موضــوع قســم را در بین زوجات آغاز کــند وحقــوق ایشــان را مساویانه در نظر بگیرد

  نامهکتاب
 3آیۀ ، سورة النساء، القرآن الکریم - 1
 . ق.  هـ1350: دهلی ، مشکوة المصابیح، الحسین، بن مسعود، يالفراء البغو، ابومحمد - 2
: تهران ، چاپ ششم،  ترجمۀ محمد بندر ریگی) فرهنگ جدید عربی فارسی(منجد الطالب. فواد، افرام، البستانی - 3

 . ش.  هـ1368، انتشارات اسالمی
المکتبه : مصر ، الحوال الشخصیهقسم ا، الجزء الرابع، کتاب الفقه علی المذاهب االربعه. عبدالرحمن، الجزیري - 4

 .  م1969، التجاریه الکبري
 . ق.  هـ1332، مطبعۀ مجتبایی: دهلی ، جلد اول، هدایه. برهان الدین، الفرغانی، المرغنیانی - 5
 . ش.  هـ1368، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی: تهران، چاپ سوم، حقوق خانواده. سید مصطفی، محقق، داماد -6
 . ش.  هـ1351، دارالتبلیغ اسالمی: قم ، حقوق خانواده در اسالم. نحسی، حقانی، زنجانی - 7
، دارالمعارف بمصر: مصر ، الطبعۀ الثالثه، جلد اول، احکام الشریعه االسالمیه فی االحوال الشخصیه. عبداهللا، عمر - 8

 .  م1961
، تشارات محمدي سقزان: تبریز ، جلد سوم، چاپ اول. ابراهیمی، ترجمۀ محمود، فقه السنه. سید سابق، مصري - 9

 . ش.  هـ1371
 . 1355، )353(شماره. لومري توك، رسمی جریده، مدنی قانون، وزارت عدلیه -10
 . 1355، )347(شماره، رسمی جریده، دجزا قانون، وزارت عدلیه -11



 
 
 
  
  
 
 
 

  در مرجعیت عرف
  تطبیق مفاهیم بر مصادیق

  
  ابوالقاسم علیدوست

 

  چکیده  
ث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق ترین مباح یکی از بنیادي

مفاهیم عرفی بر مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن 
  . و موضوع مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم فرق گذاشته نشده است

با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف   در این مقاله تالش شده است 
ا از کاربرد عرف در  ر در انطباق مفاهیم بر مصادیق، حوزة علمی آن

تعیین مفاهیم جدا کرده و منشاي اختالف اندیشمندان در این بحث 
  . در دو عرصۀ عمل و نظر بررسی شود

  .عرف، مفهوم، مصداق، حکم شرعی، موضوع حکم :واژگان کلیدي

 

  مقدمه
اش شرعی  خوریم که نهاد آن عرفی وگزاره در نصوص ومتون دینی به هزاران قضیه برمی

مسکر حرام ، خون نجس است، معامله دیوانه باطل است، غصب حرام است: قبیلاست؛ از 
  ... . علیه با وجود مصلحت صحیح است و هاي مولّی تصرف ولی در دارایی ، است

                                                 
عرف در این جا به معناي داوري مردم است  .  
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که حکم از طرف شارع تأسیسی باشد یا  اعم از این، ها شرعی است گزاره، در تمام این قضایا
مفاهیم عرفی ) مسکر و مصلحت، خون، دیوانه، غصب( ولی نهاد یا مرتبط با نهاد امضایی؛

افعال و اشیایی که در ، ها عرف است؛ اما تطبیق این مفاهیم بر افراد است ومرجع تفسیر آن
  . امر دیگري است که تفسیر مفهوم ربطی به آن ندارد، اند خارج

حال سوال این است که چه کسی یا چه چیزي مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در 
، مرجع در این که خون نجس است یا نه، ضایاي شرعی است؛ به عنوان مثالق

عرف است؛ اما چه کسی باید ، و مرجع در این که خون چیست ، است) شارع(گذار قانون
یا مسافرتِ از این مبدأ تا آن ، مصداق خون است، داوري نماید که این فرد موجود در خارج

یا فالن  ، یا این آب معین مصداق کرّ است، تمقصد مصداق مسافرت موجب قصر نماز اس
  .... شخص مصداق یا مجنون است و

 با این توضیح معلوم گردید که مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم غیر از مرجعیت آن در 
  . مرجعیت دوم است، چه اکنون محل بحث است وآن، تطبیق مفاهیم بر مصادیق است

  ها  موقعیت مرجعیت عرف در اندیشه
 و کاربرد در هر دو عرصۀ نظري و عملی مورد اختالف اندیشمندان قرار گرفته است این 

گاه رفتار یک فقیه ، اي پیرامون آن صورت نگرفته است جا که کاوش و تحقیق بایستهاز آن
اش از اعتبار عرف در این اي که برخی نظریات گونه به، در صحنۀ استنباط یکسان نبوده

فقیه نامی مرحوم سید ، به عنوان نمونه! رخی دیگر از عدم اعتبار آنو ب، دهد کارایی خبر می
   : نگارد محمد کاظم یزدي در کتاب فقه خویش چنین می

موجب قصر نماز ، تر از هشت فرسخ ـ هرچند اندك ـ باشد اگر مسافت در مسافرت کم«
  . )113:  2ج، تا بی، یزدي(و» گردد؛ زیرا مسافرت مزبور مبتنی بر تحقیق است نه تسامح نمی
:  1ج، همان(»هرگاه آب کمتر از کر باشد ـ هرچند به نصف مثقال ـ حکم آب قلیل دارد«
36( .  
عروض دیوانگی برشخص در طول سال ـ هرچند به یک لحظه ـ باعث عدم : گفته شده«

] رو پرداخت زکات بر چنین فردي واجب نیستاز این[گردد  صدق سالمتی در طول سال می
رساند صدق نام  چه وجوب پرداخت زکات را می زیرا آن این گفته مشکل است؛ اما قبول  

                                                 
 ها است وگرنه در بررسی نهایی وجود  ها و نوشته چه در این مرحله مورد نظر است بررسی ابتدایی برخی از گفته آن

  . گردیم اختالف را در عرصه عمل منکر می
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روشن است ، عدم صدق عاقل بودن در تمام سال، به تعبیر دیگر. دیوانه بر صاحب مال است
تر به چنین صدقی لطمه  که عروض جنون در یک لحظه بلکه تا یک ساعت و بیش

ذیرش حاشیه نویسان عروة الوثقی نیز قرار نظر اول و دوم مورد پ. )246: همان(»زند نمی
  . هر چند در پذیرش نظر سوم باهم اختالف دارند، گرفته است

وموارد (کند پرسش از گسست دو مورد اول گر خطور می چه در نگاه اول در ذهن کاوش آن
ها صحیح  اگر مراجعه به عرف در صدق وتطبیق مفاهیم بر عینیت. از مورد سوم است )مشابه

باید در دو مورد اول نیز به عرف مراجعه ، که در نظریه سوم اعمال گردیده است چنان، ستا
وقتی به یک ، این پرسش! اند گردد؛ امري که این فقیه وسایر فقها با آن مخالفت نموده

گردد که بدانیم منشاي این فتوا اندیشه اصولی این فقیه و موافقان او  مشکل بزرگ تبدیل می
  . که نصی خاص یا تعبدي ویژه در مساله وجود داشته باشد اینبدون ، است

جویی عروة الوثقی دارد؛ از این  آورد پی آوردي همگن با ره تتبع در سایر متون فقهی نیز ره
با واگذاري داوري نهایی در این باره به انجام این ، به هر حال. رو باید توجیهی اندیشید

برد را در عرصه نظريِ اصول فقه وعرصۀ عملیِ فقه با بیان بحث از موقعیت این کار، گو و گفت
  : گیریم سه نکته پی می

وگرنه موضوعاتی که  ، تنها در موضوعات عرفی مورد بحث است ، ـ این کارایی براي عرف1
محلی براي توهم ، هاي عقلی وجود دارد از مخترعات شرعی است یا موضوعاتی که در گزاره

انجام «: در قضیه، به عنوان مثال. اش نیستن موضوع بر مصادیقمرجعیت عرف در تطبیق آ
صالحیت اجزاي انجام شده براي انضمام بقیه اجزا به ، عملی که صورت نماز را از بین ببرد

و انطباق آن با عینیت » صورت نماز«داوري پیرامون معنا ومفهوم ، »گیرد ها می  را از آن ها آن
این سخن در . ماز مخترع شرعی است و داوري نیز با آن استزیرا ن خارجی با عرف نیست؛ 

  . تمام موضوعات شرعی جاري است
هرگاه مالی از دیگران نزد شخصی بود وي باید در شناسایی مالک «: چنین در خبر  هم

نباید در صدقِ اشتغال انسان به کوشش ، اگر حاکم در این گزاره عقل باشد، »کوشش نماید
بلکه چون قضیه عقلی است باید حدود موضوع و ، ه عرف مراجعه نمودب، در شناسایی مالک

از این رو ممکن است عقل در مثال . )1422: 378، انصاري(تطبیق را نیز عقل تعیین نماید
باال تا حد نا امید شدن از پیدا نمودن مالک تفحص را الزم بداند و صدق عرفی تفحص را 
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که اگر گزاره مزبور از نص شرعی ـ چون قرآن  الیدر ح. )1379: 61، ایروانی(کافی نداند
و بنابر نظر برخی » فحص واشتغال به آن« بود مرجع در بیان مفهوم  وحدیث ـ استفاده شده

شاید بر اساس همین نگرش است که . عرف بود، از فقیهان مرجع در تطبیق آن بر خارج
  : شیخ انصاري در مساله مزبور فرموده است

 نظیر آن   فحص صدق عرفی اشتغال شخص به جست وجو از مالک است؛معیار در مقدار«
  . )1422: 70، انصاري(»چه فقها در مال پیدا شده گفته اند

با  ، مراجعه به عرف در تطبیق، چه در این بحث مورد گفت وگو و اختالف استـ آن2
ف در تطبیق هرگاه انگیزه فقیه در مراجعه به عر، روشن بودن مفهوم عرفی است؛ بنابراین

شناسی که  نظیر واژه، شناسایی مفهوم عرفی یک واژه و هیأت باشد، مفاهیم بر خارج
این مراجعه مورد موافقت ، ها به معناي کلمه پی ببرد خواهد از استعماالت رایج بر زبان می

  . )276 : تا بی، غروي تبریزي(همگان بوده و از محل گفت وگو نیز خارج است
، بنابراین. است نه عرف تسامحی» عرف دقیق« وگو واختالف است چه مورد گفتـ آن3

مورد رد ، مراجعه به عرف در تطبیق وپذیرش داوري مردم بر اساس مسامحاتی که دارند
در واقع انگیزة این گروه در پذیرش عرف . حتا مدافعان پذیرش عرف در تطبیق استهمگان

حصري که مورد نظر منکران کارایی (شکستن انحصار تطبیق به دقت عقلی است ، تطبیقی
  . نه این که خواسته باشند راه را بر تسامحات عرفی باز نمایند) عرف در تطبیق است

   :نگارد یکی از مدافعان سرسخت پذیرش عرف در تطبیق چنین می
، نه در بیان مفاهیم و نه در تشخیص مصادیق، تسامح عرفی در هیچ مورد معیار نیست«

هایش در تشخیص مفاهیم   با همه دقتمنظور عرف، عه به عرف استاگر سخن از مراج
این عرف ـ در قبال تشخیص دقیق وبرهانی عقل ـ تشخیص معیار . ومصادیق است

  . )227: 1385، امام خمینی(»است
بلکه عرف و داوري ناشی از ، اختصاص به عرف مبتنی بر تسامح ندارد، چه بیان گردید آن

کیک مقارنات از اصلِ تحقیق معنا ومفهوم نیز از محل گفت وگو خارج غفلت وغیر قادر بر تف

                                                 
رسیدن به حرج است البته اگر یأس از شناسایی مالک مستلزم حرج باشد، وجوب فحص تا حد  .  
 ان مبنیاً علی حکمهم متّبع فی تشخیص موضوعات االحکام و ان ک« البته محقق فقیه حاج آقا رضا همدانی با تعبیر

نوعی ) 675: 1374همدانی، (»  الموجبۀ لکون االطالق اطالقاً مجازیاً فی عرفهم・غیر・هذا النحو من المسامحات الغیر 
  . اند تسامح را در تطبیق پذیرفته

 است» مردم«به معناي » عرف« در این کالم .  
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» مال«اي که عرفاً عنوان  گونه هرگاه کاالیی داراي منافع اندك باشد به، به عنوان مثال. است
 اما گاه 1. نباید مورد معامله قرار گیرد و انجام معامله بر آن باطل است، بر آن صادق نباشد

 کاالیی به جهت غفلت داوران از خواص مفید و کشف نشدة آن کاال ممانعت از صدق مال بر
که این ، نمودند چنین قضاوتی نداشتند؛ روشن است اي که اگر توجه می به گونه، است

  . )1422: 20، انصاري(ارزش علمی و مرجعیت فقهی ندارد، در تطبیق) عرف(داوري
توانند قضاوت صحیحی در  ژه نمیهاي وی چنین گاه داوران بر اساس مقارنات و ظرفیت هم

، »سجده باید بر زمین صورت گیرد«: هر گاه گفته شود، تطبیق داشته باشند؛ به عنوان مثال
در کنار سفره است ـ ، عرف موافق با صدق زمین بر کوزة سفالی ـ مخصوصاً وقتی پر از آب

نمازگزار بر آن سجده اي از آن در کناري افتاده باشد و  اما اگر کوزه شکسته و تکّه، نیست
بر سفال شکسته کنار » زمین«شود و به آسانی با صدق  مخالفتی از عرف دیده نمی، نماید

سفال به (بدون تردید مخالفت با انطباق در فرض اول به واسطه وجود شرایط ویژه. آید می
. ار گیرداست؛ شرایطی که نباید در انطباق مورد نظر قر) شکل کوزه پر از آب و در کنار سفره

  : حاصل این تحقیق در یک جمله چنین است
غیر متأثر از مقارنات در موضوعات و ، آشنا، عرف دقیق، گو در این کاربرد عرفِ مورد گفت«

  . »مفاهیم عرفی است
ها پیرامون کاربرد عرف در تطبیق  به بررسی اندیشه،  با تبیین این سه نکته و پیش فرض

در مورد کارایی تطبیقی عرف دو نظر . پردازیم ود در خارج میمفاهیم بر مصادیق و افراد موج
  2**: عمده وجود دارد

  ـ اندیشه موافق1
از  )184ـ 229: 1ج، تا بی، ؛ حایري675: 1374، ؛ همدانی74: 26ج، 1392، نجفی(گروهی

با تصریح بر مرجعیت عرف در تطبیق چنین برهانی بر آن ارایه ، عالمان فقه و اصول
  : اند نموده

                                                 
یزدي، (اند  را در صحت معامله نپذیرفته)  معاملهبر متعلّق» مال«صدق عنوان ( البته تعداد کمی از فقها این شرط *

  )18 و 12: 1، ج1379 ؛ ایروانی، 14: 1، ج1378
 البته برخی نظرهاي نادر دیگري نیز وجود دارد، از قبیل عدم داوري عرف در تطبیق مگر در موردي که عدم پذیرش **

طبیق مگر مانعی چون اجماع وجود داشته این داوري موجب لغویت در دلیل شرعی شود؛ و از قبیل داوري عرف در ت
  . گردد با نقد دو اندیشه که در متن مقاله آمده است، ضعف این دو نظر نیز معلوم می. باشد
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عرف است؛ زیرا ، ها بر موارد و کیفیت انطباق آن] عرفی[معیار در تبیین همه مفاهیم «
از ، با این بیان. اي ندارد شارع در محاوره و گفت وگو با دیگران اصطالح خاص و روش ویژه

وقتی گوینده » از خون اجتناب نما و لباس خویش را از نجاست بول شست وشو ده«جمله 
فهمیده ، شود که وقتی گوینده آن از مردم باشد  معنا فهمیده میهمان، آن شارع باشد

مراد چیزي ، »صورت و دست خود را تا آرنج بشویید«: شود چنین وقتی گفته می شود؛ هم می
نه شستن از باال به پایین با دقت و تأمل ، جز شست وشو به صورت متعارف و معمول نیست

  . )228:  ق1385، امام خمینی(»عقلی
در تشخیص ، چنان که در تبیین مفهوم خون باید به عرف رجوع کرد هم، ق این باورمطاب

» رنگ خون«مصداق نیز باید عرف را مرجع قرار داد؛ به همین دلیل اگر عرف موردي را 
نباید احکام خون را بر آن مورد جاري کرد؛ هر چند بر اساس داوري عقل و ، »خون«بداند نه 

  . رنگ خون چیزي جز خون نیست، دون معروضبرهان امتناع بقاي عرض ب

  ـ اندیشه مخالف2
این . نظریه انکار این کارایی قرار دارد، در مقابل اندیشه پذیرش کارایی انطباق عرفی

آخوند .(اندیشه ـ به خصوص در عرصۀ نظر ـ مورد قبول اکثر فقیهان قرار گرفته است
استدالل این گروه ) 24: 1ج، 1414، ردي؛ بروج276: 1ج، تا بی، ؛ خویی227: تا بی، خراسانی

در این زمینه نبود دلیل معتبر بر مرجعیت عرف در این کارایی و تعلّق احکام به واقع 
به همین دلیل مراجعه به عقل ـ به عنوان . موضوعات ـ نه مصداق مورد نظر عرف ـ است

  . )183: 1ج، تا بی، خویی(راهی براي کشف واقع ـ مورد توصیه این گروه است؛
ضمن تأیید فکر خویش به مواردي که در مقام تطبیق به ، برخی از صاحبان این اندیشه

مواضعی را که توهم مراجعه به عرف ، کار رفته است عرف مراجعه نشده وکمال دقّت عقلی به
برآب و طال وگندم ناخالص ـ  ، طال وگندم، انطباق مفهوم آب: در انطباق شده است ـ از قبیل

  :  توجیه نموده انداین گونه
ها وابسته به نظر عرف است وعرف مفهوم آب و  جا که توسیع و تضییق مفاهیم واژه از آن«

) البته به مقدار کم(طال را ـ وقتی بدون قرینه خاصی ذکر گردد ـ بر اعم از خالص و ناخالص
گیرد؛   میبه آب وطالي ناخالص نیز تعلق] مثالً[احکام متعلق به آب وطال ، کند اطالق می

وگرنه باید دانست که مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق وموارد هیچ دلیلی 
  . )276:  1ج، تا بی، غروي تبریزي(:»ندارد

  : گوید وي در جایی دیگر در بیان همین اندیشه چنین می
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دهد که بر گندم خالص و گندم ممزوج با  اي توسعه می عرف مفهوم گندم را به گونه«
. گندم خالص معیار نیست،  به همین دلیل در نصاب زکات گردد؛ اك وامثال آن منطبق میخ

او را مجبور به پرداخت یک منّ ، فروشد چنین وقتی فروشنده به خریدار یک من گندم می هم
حکایت از توسیع مفهوم عرفی گندم وصدق حقیقی ، وجود این موارد. نماید گندم خالص نمی

که مفهوم گندم فقط گندم خالص را شامل  نه این[نماید   می دقیق ـعرفی ـ هر چند غیر 
البته هرگاه  ؛ ]تطبیق آن را بر مصادیق غیر واقعی پذیرفته باشیم، اما با تسامح و اغماض، شود

که آغاز »سال«مانند مفهوم [ روشن بود وسخن از توسیع در مفهوم نبود  مفهوم واژه کامالً
در این جا اگر تسامح وتوسیعی دیده شود ناشی ] ده ونقص نیستوانجام آن معلوم وقابل زیا

. هر چند عرف برآن اصرار ورزد، از سهل انگاري در تطبیق است که مورد پذیرش شرع نیست
، اگر شخص برخوردار از نصاب وجوب زکات در یک لحظه از سال دیوانه گردد، بر این اساس

واز شرایط وجوب [ر تمام سال عاقل نبوده است  زیرا واقعاً د پرداخت زکات براو واجب نیست؛
 هرچند عرف ـ با عدم مالحظه جنون در  ؛]پرداخت زکات سالمت عقل در همه سال است

یک لحظه وچند لحظه ـ قایل به انطباق عاقل در طول سال بر مالک نصاب 

  . )24: 1ج، 1414، بروجردي(»باشد

  بررسی
یان این دو اندیشه کار آسانی نیست؛ زیرا واقعیت این است که داوري وفصل گفت وگو م

که  ضمن این. کدام از صاحبان این دو باور دلیل قاطعی بر مدعاي خود اقامه ننموده اند هیچ
هاي فقهی ـ با توجه به وجود مواردي چند براي هر دو اندیشه ـ نیز  استشهاد به برخی نمونه
  . یک از این دونظر نیست مؤیدي براي تعیین هیچ

  )موافق(اندیشه اولنقد 
استدالل برخی از قایلین به نظریۀ اول مبنی بر این که شارع در مفاهمه وگفت وگوي 

هر چند سخن مقبولی است اما اثبات کننده قبول عرف ، خویش روش خاصی برنگزیده است

                                                 
داند و از   یادآوري این نکته الزم است که محقق خویی هرچند عرف تطبیقی را در این دو بیان قرین دائم با تسامح می

پذیرد نه دقّی را، اما بدون تردید عقیده ایشان ناظر به رد عرف  ن عرف تسامحی را نمیاین جهت موهم این است که ایشا
داند و گاه آن را به دقی و مسامحی تقسیم  تطبیقی است با این تفاوت که گاه عرف تطبیقی را قرین دائم با تسامح می

  )183: 4تا، ج فیاض، بی(پذیرد  نموده و مرجحیت هیچ کدام را نمی
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گردد حضور عرف به معناي عرف  چه با این استدالل ثابت میآن. در کارایی تطبیقی نیست
  . مقبول همگان است نه عرف به معناي داوري وقضاوتلفظی 

اند معتقد به همسانی محاوره شارع با  آیا کسانی که این کارایی را براي عرف نپذیرفته
اندکه حاصل این   معتقد بوده  به حق ـ به طور قطع چنین نیست اما ـ! اند؟ یکایک مردم نبوده

حق این است که براي . بر مصادیق نیستلزوم مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم ، همسانی
آیا . اند مراجعه نمود رسیدن به واقع در این مساله باید به رویه و عرف عقال که صاحب قانون

بناي خردمندان در تطبیق مفاهیم عرفیِ مأخوذ در قانون بر مراجعه به عرف است یا نهاد 
جا وجود دارد ثابت نبودن  نگیرند؟ مشکلی که در ای دیگري را در این ارتباط در نظر می

مراجعه به عرف به عنوان یک رویه و اصل کلی در تطبیق توسط عقل است و محیط تقنینِ 
  . خردمندان حکایت از مصدریت تطبیقی عرف در همۀ موارد ندارد

یا ، برکارایی عرف در تطبیق، »فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق«اما استشهاد به مثل 
 به عرف در انطباق یا عدم انطباق مفهوم خون بر آن چه از رنگ خون در به مثل مراجعه

تواند مدعاي طرفداران این کارایی را ثابت نماید؛ زیرا عالوه بر این که  نمی، لباس وجود دارد
دهد ولی در فقه  هایش مفهوم را تطبیق می شود که عرف با همۀ دقت به مواردي نقض می

گردد کاربرد مرجعیت عرف در  ها ثابت می چه با این نمونه آن ،مورد پذیرش واقع نشده است
تر این  در نقد اندیشه دوم به توضیح بیش. لّه است که ربطی به کاربرد تطبیقی ندارد تفاهم اد

  . مطلب پرداخته خواهد شد

   )مخالف(نقد اندیشه دوم
 که نقل ، ترین نوشته و سخن براي تثبیت اندیشه دوم سخنان محقق خویی است مفصل

شود عرصه را بر گفته ایشان تنگ  ها اشاره می اما مالحظاتی که در زیر به آن، آن گذشت
  : نماید می
ـ ایشان با همه کوششی که نموده است دلیلی بر ادعاي خود اقامه ننموده و به نبود دلیل 1

ن روشن است که این مقدار از بیا. بر صحت مراجعه به تطبیقات عرفی اکتفا کرده است
و هرچه ) 183 :  4ج، تا بی، خویی(،تواند سخن و طرح ایشان مبنی بر مراجعه به عقل نمی

هاي خود  جالب این که ایشان در برخی از گفته. را ثابت نماید، کنندة واقع موضوع استاثبات
، غروي تبریزي(داند؛ رجوع به عرف در تطبیق را همراه و قرین دایم با تسامح و بی دقتی می

                                                 
هاي دیگران تنها گزارش از نظریه است ها و نگاشته ه در گفت .  
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موارد دقّت وعدم تسامح در فقه را دلیل بر عدم مرجعیت ، به همین دلیل. )276 :  1ج ،تا بی
در صورتی که به تصریح دیگران و نیز خود ایشان در دیگر ، داند عرف در تطبیق می

عرف مورد بحث عرف دقیق وبدون تسامح ) 24: 1ج، 1414، بروجردي(ها نگاشته
قطع وجود تطبیقات دقیق در مثل تحدیدات به طور . )183 :  4ج، تا بی، خویی(است؛
  . تواند دلیل بر عدم کارایی عرف در تطبیق باشد نمی
بر اساس اندیشه عدم حجیت عرف در تطبیق و لزوم اعمال ، فکران وي ـ ایشان و هم2

در تنگناي حلّ موارد زیادي قرار دارند که به دلیل ضرورت فقه ـ در نگاه اول ـ ، کمال دقت
طبیق صورت گرفته است؛ مثالً هیچ فقیهی قایل به دقت عقلی در تطبیق مفهوم تسامح در ت

یا حد نصاب گندم ، گویند آب کرّ فالن مقدار است جو وطال نیست و اگر می، گندم، امثال آب
 مقداري  منظورشان همان آب وگندم وجویی است که معموالً، وجو در زکات فالن مقدار

باشد؛ به  که ایشان ارایه داده توسیع مفهوم توسط عرف میراهی . امالح وخاك و شن دارد
، دست عرف است ها به  این معنا که توسیع وتضییق وبه طور کلی وضع وتغییر در معانی واژه 

، حال اگر عرف مثالً مفهوم آب را بر مرکبی اطالق کند که عالوه بر اکسیژن و هیدروژن
، چنین نسبت به امثال طال هم.  او تبعیت کردباید از ، اندکی گچ یا ماده دیگري نیز دارد

  . گندم وجو باید تابع عرف در توسیع مفهوم بود
گندم و ، طال، سوالی که متوجه ایشان است این است که بدون تردید در صدق مفاهیم آب

اما به ، امثال آن بر آب وطال وگندم غیر خالص نوعی جهش وچشم پوشی صورت گرفته است
تطبیق «چه دلیلی بر این که این عمل را . گذارید را توسیع در مفهوم میچه دلیل نام این 

  دارید؟ ، ننامند» عرفی
دهد این است که اگر توسیع مورد  آن چه تحلیل ایشان را در معرض شک و تردید قرار می

عاي ایشان را در مثل آب و طال ـ که موادها از مواد اصیل جدا نیست ـ بپذیریم  زاید آن اد ،
ریزه وکاه  یک کیلو سنگ، اگر درمیان یک تن گندم! ر مثل گندم و جو قابل پذیرش نیستد

یا بر گندم  ، ریزه آمیخته با این گندم آیا عرف بر سنگ، ومواد زاید دیگر باشد
به عنوان (بر گندم، یا در همان وضعیت، نماید اطالق نام گندم می)  مجموعاً(ریزه وسنگ

  ! نهد و بر کاه و سنگ نام کاه و سنگ؟ گندم مینام ) اي شناخته شده حبه
و إن لم «: فرماید ایشان پس از تثبیت توسیع در مفهوم و پذیرش صدق حقیقی عرفی می

در حالی که با فرض توسیع و ، و نظرش در این نفی به نفی دقت عقلی است» یکن دقّیاً
دم دقّت در مورد  ع به طور اصولی. سخن از عدم دقت عقلی بی معنا است، صدق حقیقی
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این لغزش در سخـن برخـی از . وجه است شود بی چه به مفهوم عرفی مربوط می آن
مالحظه شد که هیچ کدام . )264، 2ج: تا بی، شاهـرودي(اندیشمندان دیگر نیز وجـود دارد؛

از سخنان صاحبان دو اندیشـه گذشته متکی به سندي مطمین و خالی از نقض و رد نبوده 
 . بر هر کدام وارد استومالحظاتی 

شویم که در امر تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق  جویی در متون فقهی متوجه می با پی
جا با ذکر برخی از این  در این. هاي مختلفی معرفی گردیده است ها نهادها و شخصیت آن

   :نهادهاي تطبیقی مذکور در این متون از این قرار است. پردازیم ها می متون به نقد آن

  ـ فقیه و متصدي استنباط1
توان به موارد زیادي که فقیه به تطبیق مفاهیم عرفی بر  با اندکی تتبع در متون فقهی می

 یا   فقها در بحث سجده بر زمین، به عنوان مثال. دست یافت، مصادیق معین اقدام کرده است
بر ) عرفی(بیق این مفاهیماقدام به تط، روید ها می ها و پوشیدنی جز خوردنی به از زمین  چه  آن

  . اند موارد زیادي نموده
، یزدي(ها تطبیق را صورت داده است مرحوم سید محمد کاظم یزدي در همین زمینه ده

  . )588:  1ج، تا بی

  ـ شخص مکلف2
برخی به طور عام در غیر . شخص مکلف است، داور در امر انطباق، در برخی موارد

مرجع در تشخیص مصادیق را شخص ، حج و روزه، تزکا، موضوعات مستنبطه مانند صالت
  . )106: 1373، معرفت(اند مکلف دانسته

  ـ عرف خاص و مقید3
سالی دو روز روضه خوانی : در وقف آمده: سؤال: هاي زیر توجه نمایید ها و جواب به پرسش

  شود؟  آیا شب را هم شامل می، شود
، تبریزي(؛مانعی ندارد، عارف باشدچنان چه در آن محل روضه خوانی در شب نیز مت: جواب
1378 :319( .  

کدام  مالك ومناط تشخیص موسیقی حرام با چه کسانی است؟ اگر با عرف است : سؤال
سازان یا عرف کارشناسان  عرف؛ عرف مؤمنین ومتشرعین یا عرف موسیقی دانان وآهنگ
  فرهنگی جامعه یا عرف علما واندیشمندان یا عرف فقها ومفتیان؟ 
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 در این گونه موارد باید به عرف عام متدین مراجعه کرد که تشخیص دهند کدام :جواب
گونه موارد  علما وفقها نیز در این. آهنگ وصوت مناسب مجالس لهو وفساد است وکدام نیست

آن چه در این دو نگاشته . )228: 2ج، 1379، مکارم شیرازي(کنند؛ به چنین عرفی رجوع می
لهو و فساد وصداي مناسب ، هر روز روضه خوانی(یم عرفیتطبیق مفاه، مورد نظر است

بر موارد خارج است؛ نگاشته اول مرجع تفسیر وتطبیق را عرف محلّ و نگاشته ) مجلس لهو
  . دوم مرجع را عرف متدین وآگاه تعیین کرده است

   ـ عرف خبره وکارشناس4
ت آن در تطبیق نهاد دیگري است که بعضی بر مرجعی، عرف کارشناس ونظر تخصصی وي

ها نیز  اند و از برخی نگاشته  تأکید دارند وگروهی نیز با آن مخالفمفاهیم عرفی بر مصادیق
توان از  نهاد می این  از موافقین . )130: 28ج، 1392، نجفی(آید نمی دست  به واحدي  رویۀ 

،  ماهیدر» فلس«ترین موضوعات چون  ایشان در عرفی. مرحوم آیت اهللا خمینی نام برد
بر . پذیرد تا چه رسد به موضوعات عرفی پیچیده مرجعیت متخصص را در امر تطبیق می
، ماهی ش جهت بررسی حلیت یا حرمت تاس1362اساس دستور ایشان در نیمه اول سال 

سمیناري در بندر انزلی با شرکت گروهی از متخصصان علوم زیست ، ماهی و اوزون برون فیل
ماهی اوزون  ، ماهیان دریاي خزر نظر کارشناسان این بود که انواع تاسبرگزار گردید و نتیجه 

 روي ساقه باالیی باله دمی  هایی از بدن شان خصوصاً در قسمت ،  فیل ماهی شیرماهی و، برون
سخن . )166: 1374، ؛ معرفت221: 17ج، 1370،  خمینی(هاي لوزي شکل دارند فلس

همراه با نقد وبررسی آن در ادامه بحث بیان ، مخالفین مرجعیت عرف و داوري کارشناس
  . گردد می

  ـ عقل ودقت کامل 5
پیشنهاد برخی از منکران مرجعیت عرف در تطبیق  ، داوري عقل در امر تطبیق

  . )183: 3ج، تا بی، خویی(است

                                                 
بود، هرچند مورد عرف ساده بود و احتیاجی به نظر کارشناسی نداشت» عرف مقید و محدود«در نهاد قبلی نظر به .
  . چنین مالك در نهاد قبلی محدودیت بود و در این نهاد تخصص هم
وگرنه نظر تخصصی کارشناس در غیر تطبیق  یق، مورد عنایت است؛تعبیر مرجعیت در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصاد 

  . گذاري و امثال آن مورد پذیرش همگان است چون باب قیمت
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  )دقیق ومسامح(ـ عرف عام6
  . اندیشه مرجعیت عرف عـام دقیق را به تفصیل نقـل نمودیم، پیش از این

) چون صدق گندم بر گندم ناخالص(رخـی حتا تطبیق عرف مسامح را نیز در موارديب
  . )675: 1374، همدانی(اند پذیرفته

  بررسی نهایی
گفت و گو پیرامون مرجع تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق را با سیر در متون وتتبع در 

به مباحث گذشته نیز  چند اصل که ناظر  در قالب،  له ها واد کلمات و آشنایی با اندیشه
  . گیریم پی می، باشد می

  اصل اول
گیرد وقرینه خاصی  وقتی حکم به موضوع تعلق می ، اي که مبین قانون است در هر قضیه

جالب این که این رویه اختصاص . واقع خارجی موضوع است ، گذارمنظور قانون ، وجود ندارد
حتا ، موضوعات عرفی و غیر عرفی، غیر الهیبلکه در قوانین الهی و، به قانون خاصی ندارد

بول «، »آب مطهر است«: از این رو هرگاه گفته شود. قضایاي قانونی وغیر قانونی وجود دارد
،  »زنا حد دارد« ،  »گردد سرقت موجب حد می« ،  »نماز جمعه واجب است«،  »نجس است

ها بر واقع نهادها مترتب  گزاره، در همه این قضایا ،  »انفاق به فقیر موجب برکت است«
به واقع موضوع ، وجود نداشته باشد گردد وتا قرینه خاص داللت کننده بر تعیین جایگزین  می

البته هر . طور که در قضایاي تبیین کننده تکوین نیز چنین است همان، گیرد تعلق می
وگرنه ، ان نمایدتواند قید خاصی ـ جداي از واقع ـ در موضوع أخذ وآن را بی گذاري می قانون

مورد پذیرش همه خردمندان ومطابق اطالق  ، این اصل. اصل وپایه همان است که گفته شد
  . )15: 1405، خوانساري(موضوع است

 عینیت مفهوم آب وخون   مثالً البته واقع وعینیت هر موضوع به تناسب آن موضوع است؛
موضوع )  مثالً(»باطل«یا » حق «اما هرگاه مفهوم، وامثال این مفاهیم به تحقق خارجی است

منظور واقعیت این مفاهیم است اما ، هرچند چون سایر مفاهیم موضوعی، حکم قرار گیرد
گذاري  جا که ممکن است هر قانون و از آن، ها است واقعیت مفهوم حق یا باطل اعتبار آن

ذار را در تبیین گباید نگرش قانون، له حق و باطل داشته باشد اي نسبت به مقو دیدگاه ویژه
وال تأکلوا اموالکم بینکم «در آیه کریمه ، به عنوان مثال. وتعیین واقعیت این دو در نظر گرفت

حرمت به اکل مال به باطل تعلّق گرفته است ، )29): 4(  ؛ نساء188): 2(بقره(»بالباطل
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اقعیت باطل اما و، واقعیت و عینیت باطل است، منظور از باطل، ومطابق اصلی که بیان گردید
  . کند گذار اسالم آن را باطل اعتبار می در این آیه همان است که قانون

هرچند موضوع آثار و احکامی قرار ، مثل طهارت ونجاست، حق و باطل،  بیان دیگر به
و ماهیات جعلی واقعی شان به همان ، ماهیت جعلی وحکمی دارند، اما در واقع، گیرند می

غیر از عرف خود ، ین دلیل مراجعه به عرف عام یا هر نهاد دیگريبه هم. جعل و اعتبار است
  . ها صحیح نیست در تشخیص وتبیین این مفاهیم یا تعیین فرد براي آن، گذارقانون

  اصل دوم
دار تشخیص مصداق وتطبیق  الزم جدا ناپذیر اصل اول این است که هر نهادي که عهده

ریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت؛ به همین دلیل نظرش ط، گردد مفهوم بر موارد و افراد می
، به عنوان مثال. اعتباري به تطبیق آن نهاد نیست، اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید

مرجع )  مثالً(گیرد ونهاد عرف وقتی طهارت به واقعیت آب و نجاست به واقع خمر تعلق می
یت صرف طریق و راهِ به واقع است؛ این مرجع، گیرد تشخیص مصادیق این دو مفهوم قرار می

آب  مایع  به همین دلیل اگر تمام مردم آب بودن یا خمر بودن مایعی را تصدیق کنند اما آن 
و اگر کسی عالم به این اشتباه باشد ، شود جاري نمی وخمر برآن  آب  حکم  ، یا خمر نباشد 

 اصل مورد پذیرش همگان و رسد این به نظر می.  به این داوري ترتیب اثر ندهد تواند می
تنها مخالفتی که در این باره وجود دارد . باشد اي در استنباط می اي در اجتهاد و رویه پایه

  : مربوط به یکی از فقهاي معاصر است که به نگارنده فرمود
اگر . است نه واقع خون» خون عرفی«] در مثل خون[چه معیار است و اصالت دارد  آن«

در رنگ خون نیز وجود دارد پس چرا نجس ، واقع خون، گرفته بودحکم به واقع تعلق 
  »نیست؟

آن اشاره نمودیم و  این سخن برفرض که تمام باشد جزء استثنایی است که در اصل اول به
  . نقضی بر اصل اول یا دوم نیست

  اصل سوم
کام بر اگر اح الزم دیگر اصل اول عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است

اگر هر نهاد تطبیقی ، )اصل اول(واقع مفاهیم ـ که موضوع قرار گرفته ـ مترتب است

                                                 
 منافات دارد) نماید که حکایت از لغو جعل می( به طور کلی جعل حکم با پذیرش تسامح .  



 
  
 

 

 63  
 

یق
صاد

ر م
م ب

اهی
 مف

یق
طب

ر ت
ف ب

عر
ت 

جعی
مر

 

طریقی و دایر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق خودش ، اش در داوري و تطبیق آلیمشروعیت
به همین دلیل دقیقه وثانیه در . دیگر جاي طرح تسامح و بی دقتی نیست، )اصل دوم(است

متر در تحدیدات مکانی ومرتبط با مسافت قابل اغماض و  متر ومیلی  سانتیو، تحدیدات زمانی
چون نبود عسر و حرج (نتیجه قهري این اصل این است که در شرایط طبیعی. تسامح نیست

گونه که  تر است؛ همان تر باشد مقدم هر نهادي که در امر تطبیق دقیق تر و مطمین) و ضرر
. کار گردد که چیزي مانع این برند مگر این تر بهره می قیقمردم در توزین اجناس از ترازوي د

بلکه در تشخیص همه ، منحصر در حوزه تحدیدات و اعداد و ارقام نیست، چه بیان گردید آن
مثالً اگر در موردي عقل یا . مصادیق و تطبیق موضوعات بر افراد در احکام شرعی جاري است

نباید از ، یق یک مفهوم عرفی را پیدا نمایدتواند مصاد تر می عرف خاص و کارشناس دقیق
داوري عرف عام سخن به میان آورد و از آن دفاع نمود؛ زیرا ثابت گردید که موضوع حکم 

است و نظر نهادهاي تطبیقی اصالت ندارد و فرض بر ) نه موضوع مورد پندار عرف(واقع آن
سوم ـ چون دو اصل دیگرـ اصل ، در نتیجه. تر است این است که نظر کارشناس یا عقل دقیق

هایی در مورد پذیرش داوري و عرف کارشناس  مخالفت، در عین حال. قابل مناقشه نیست
ها و  به پرسش. ها پرداخته شود وجود دارد که باید در این مقام به نقل و نقد این مخالفت

  : هاي زیر توجه نمایید جواب
  عتبر است یا عرف؟ نظر کارشناس و متخصص م» فلس«در مورد : سؤال اول

چیزي که در نظر متخصصین فلس باشد ولی در عرف به آن فلس نگویند شرعاً  «-1جواب
  . )1785سؤال ، 1378، تبریزي(»اعتبار ندارد
اگر سرمایه کسی مخمس شود و با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از : سؤال دوم

د ولی جنس عوض نشود و مقدار آن افزایش حجم پول در گردش ارزش پولی آن افزایش یاب
  شود؟ کند و مشمول خمس می ثابت بماند آیا در این جا ربح صدق می

زیرا نوسانات محدود و کوتاه مدت در عرف بازار ، کند جا صدق می ربح در این «-2جواب
دانیم  می... هنوز به رسمیت شناخته نشده است و تنها در محافل علمی مورد بحث است

مکارم (»زند نه موضوعات خاص محفل علمی بر محور موضوعات عرفی دور میمسایل فقهی 
  . )169: 1379، شیرازي

  . از فقیه دیگري پرسیده شده است، همان سؤال اول که دربارة فلس بود: سؤال سوم
پس باید به عرف عام مراجعه ، لّه براي مردم آمده است نه عرف متخصص  اد«) 3جواب 

، گویند ماهی فلس دار حالل و بدون فلس حرام است م کوچه و بازار میوقتی به مرد، نمود
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مباحثه نگارنده با برخی (»خود او هم باید فلس دار بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد
  )فقیهان معاصر

نقاط ضعف این سه سخن روشن ، اي که به آن اشاره شد هر چند با توجه به اصول سه گانه
ثبیت مرجعیت عرف کارشناس در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق اما به انگیزة ت، گردد می
  : نماییم این سه سخن را جداگانه بررسی می، ها و رفع برخی شکوك آن

  نقد جواب نخست
لّه حلیت یا حرمت گوشت ماهی نقش عینی و واقعی دارد نه   در اد »فلس«بدون تردید 

قع موجب حلیت و فلس نداشتن باعث این معنا که فلس دار بودن در وا علمی یا عرفی؛ به 
اما راه رسیدن مکلف به این واقعیت گاه تشخیص خود او و گاه داوري مردم و ، حرمت است

چون سایر مفاهیم عرفی هم  هم،  »فلس «نباید غافل شد که . زمانی هم نظر کارشناس است
قطع نظر طور  مصادیق روشن دارد و هم مشتبه و ظریف و در مصادیق مشتبه و حساس به

فلس «موضوعِ حلیت گوشت ماهی ، له البته اگر در اد. کارشناس دقیق تر از عرف عام است
له چنین  اما نطاق اد، سخن اول توجیه علمی داشت، بود» مشخص به تشخیص عرف

  . )397:  1398، حر عاملی(نیست
عید به نظر ب، هرچند از سیاق سؤال(توان این سخن را با نگاه اصالحی توجیه نمود آري می

این بیان که ممکن است اصطالح متخصصان در مفهوم فلس با معناي عرفی  ؛ به)رسد می
بنابراین باید ، لّه ناظر به معناي عرفی آن است فلس تفاوت کند و از آن جا که فلسِ مأخوذ اد

  . نظر عرف عام را معیار قرار داد نه نظر کارشناس را
 داوري کارشناس در تطبیق مفاهیم عرفی بر مخالف، صاحب این سخن، با این توجیه
بلکه ـ به حق ـ مخالف معیار بودن مصطلح کارشناسان به جاي معانی عرفی ، مصادیق نیست

  . ها است واژه

  نقد جواب دوم
  : کنیم نقد سخن دوم را با برخی از سخنان دیگر همان گوینده مقایسه می

 مکلف یا افراد صاحب نظر و اهل آیا تعیین ضرورت به عهدة عرف است یا شخص: سؤال 
  خبره؟ 
در امور ساده بسته به نظر عرف و در موارد پیچیده بسته به  موارد مختلف است؛ «: جواب

  . )621 :  1379 ، مکارم شیرازي( »نظر اهل خبره است
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آید این است  پرسشی که با مقایسه سخن اول این گوینده با سخن دوم وي به وجود می
بح با مفهوم ضرورت چیست که در اولی باید به عرف عام و در مورد دوم که فرق مفهوم ر

  اي و پیچیده ندارد؟ شبکه، باید به کارشناس رجوع کرد؛ آیا ربح مصادیق فنّی
گردد  ـ باعث می اي که ایشان دانسته است  گونه  به سند دانستن عرف عام در تطبیق ـ

سال آینده اضافی قیمت ، نماید وز تخمیس می آن را به قیمت ر فردي که مقداري کاال دارد و
هرچند هیچ چیز بر دارایی اش افزوده نشده و تورم و ترقی اجناس ، نماید را تخمیس 

را  ترقّی  این ، تنها به این دلیل که عوام غافل! تر از تورم معمول نباشد موجودش نیز بیش
 هم مفهوم ربح ـ با معنایی که خود دهی حتّا عوام دانش با اندکی  که  با این داند می» ربح«

 ازاین رو کسانی هم که   را بر مفروض سؤال صادق ومنطبق نمی بیند؛ـ  نماید براي آن می
  . هرگز عرفِ نشأت گرفته از جهل و غفلت را قبول ندارند، پذیرند مرجعیت عام را می

، دشو وقتی از صاحب سخن باال از وجه فرق وگسست مثل ضرورت و ربح سؤال می
: شود از ایشان سؤال می.  یک واقعیت است که باید متخصص نظر دهد »ضرورت«: فرماید می

  !له به ربح عرفی وفلس عرفی نظر دارد اد: فرماید لّه به واقع ربح و فلس نظر ندارد؟ می آیا اد
غیر از تطبیق و ، کند له به آن چه عرف فلس یا ربح معنا می روشن است که نظارت اد

آن چه عرفی است مفاهیم است و آن چه موضوع احکام . جی فلس و ربح استتشخیص خار
  . باشد است واقعیت این مفاهیم می

  نقد جواب سوم
نقاط ضعف سخن سوم را روشن ، بررسی نقّادانه دو سخن قبل و اصول سه گانه پیشین

 آیا اما، کسی منکرِ مخاطب بودن مردم کوچه وبازار در خطابات شرعی نیست. نماید می
 آب است  چه طاهر و مطهر است واقعیت ها شد؟ آیا آن توان منکر تعلق احکام به واقعیت می

وجود واقعی فلس است یا  ، یا آب عرفی؟ آیا خمر نجس است یا خمرِ عرفی؟ موجب حلیت
  وجود مورد پندار عرف؟

 بر ها است ونظر کارشناس در تطبیق مفاهیم عرفی عرف طریق فهم واقعیت، به هر حال
  . ها برعرف عام مقدم است واقعیت

                                                 
زار در مفروض کالم بر صدق ربح و سود توان در مصداق خدشه کرد و گفت هرگز داوري مردم کوچه وبا  البته می

  . نیست
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  اصل چهارم
نزاع در قبول یا رد کارایی عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر ، انکار ناپذیري اصول گذشته

تشخیص فردي مکلف و ، کارشناس، فقیه، داوري عقل. سازد افراد و مصادیق را بدون مبنا می
اش به آنِ نهادي است که طریقیت حق تقدم از  بلکه، عرف عام هیچ کدام موضوعیت ندارد

خارج از حوزة داوري نهادي ،  که اگر موردي از تطبیق  چنان تر است؛ کشف واقع مطمین
خاص باشد ـ مانند داوري عقل یا عرف در موارد پیچیده و تخصصی ـ نباید تطبیق را در آن 

تطبیق صحیح است نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر ، بر اساس این. مورد از آن نهاد پذیرفت
چه  بلکه آن، ونه اصرار بر رد آن و نه عقل وامثال آن را جایگزین عرف نمودن پایه علمی دارد

  . صحیح است اصرار بر دقّت در تطبیق و رد تسامح و اغماض در آن است
) قبول کارایی عرف عام در تطبیق و رد آن(که روح و واقعیت هر دو اندیشه جالب این

به همین دلیل هیچ اختالف ملموسی بین صاحبان این دو اندیشه . یستچیزي جز این ن
ها امر  عده وده، مدت زمان بلوغ، کر، هر دو گروه مسامحه را در فرسخ! شود مشاهده نمی

دانند؛ در رسیدن گندم و جو به  رنگ خون را مانع تطهیر نمی،  هر دو گروه دیگر نمی پذیرند؛
 را  قید خالص بودن از مواد زاید ـ اما طبیعی و متعارف ـ ،نصاب زکات واجب و در تطهیر آب

داند و دیگري  تنها با این تفاوت که یکی علت آن را مرجعیت عرف در تطبیق می، ندارند
بیانی که از موافقین و مخالفین عرف ، به عبارت دیگر. نماید مفهوم واسع را مطرح می

نه دو سخن از دو ، ف از یک موصوف استو دو توصی دوبیان از یک واقعیت ، تطبیقی داریم
  . واقعیت

  تعیین مساله
بدون این ، نماید تر داوري می نهادي باید امر تطبیق را به عهده گیرد که دقیق، در نهایت

که حق تسامح داشته باشد و روشن است که عرف عام و داوري توده مردم در بسیاري از 
.  ترین و در دسترس ترین راه حل قابل قبول استساده ، ترین بخش اطمینان   عنوان  موارد به

 واقعِ موضوعات در موضوعات قابل درك براي همگان از غیر این راه میسر  مگر رسیدن به
است؟ نکته اعجاب انگیز در سخنان برخی از منکران مرجعیت عرف عام در تطبیق این بود 

سپس آن را از ، دادند قرار می) عرف(که تسامح و بی دقّتی را قرین دایم و الزم داوري مردم
در حالی که بی دقتی همراه اتفاقی داوري مردم است نه قرین دایم ، کردند صحنه بیرون می

  . و الزم
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از قبیل رنگ ، ماند بحث از مواردي است که موهِم تسامح در تطبیق است چه باقی می آن
، ي که ما پیمودیم نیستخون و گندم و جو و طالي ناخالص؛ البته این مشکل تنها در مسیر

برخی راه . بلکه هر مسیري را در مسیلۀ مورد بحث طی کنیم باید این موارد را حل نماییم
برخی از علما نیز به طور رسمی این موارد را از تسامحات پذیرفته شده در   ، ها گذشت حل

ضوعیت نداشتن اما وجود این موارد نه دلیل بر مو. )675: 1374 ، همدانی(اند شریعت دانسته
واقع و پذیرش عرف عام ـ در مقابل دقت عقلی ـ در تطبیق است ونه دلیل بر توسیع در 

  . باید از طریق دیگر به حل این مشکل پرداخت، بنابراین. مفهوم یا تسامح در تطبیق

  توضیح
باید مجموع دلیل را بر . فهم مخاطبان است، چه در برداشت از دلیل معتبر است آن

را معیار قرار داد؛ البته داوري او باید متوجه به ) عرف(رضه کرد و داوري اومخاطبان ع
که  ، حتا اگر متفاهم عرفی از دلیل غیر از آن بود، لّه ـ باشد ـ بلکه مجموع اد مجموع دلیل 

. و الّا حجتی بر بندگان نخواهد داشت، بر شارع الزم است تذکر دهد، مورد نظر شارع است
ه داللت بر ازاله خون از لباس وفرش وامثال آن دارد به مخاطبان ارایه حال اگر دلیلی ک

شود داوري  معلوم می، وشارع سکوت کرد، ها بیش از ازاله عین خون نفهمیدند گردید وآن
بنابراین اگر بدن انسان . نمود وگرنه آن را رد می، را در این کارایی پذیرفته است) عرف(مردم

اي بشوید که عین خون برود اما رنگ آن  بدن خود را به گونه ،آلوده به خون شود و شخص
چون برداشتی که به آن اشاره کردیم تنها در ، این شستن کافی براي تطهیر نیست، بماند

  . ها باشد نه مثل بدن وقتی است که متنجس به خون لباس و فرش و امثال این
متفاهم مخاطبان است نه داوري ، بنابراین آن چه شارع در این مورد از مخاطبان پذیرفته

  . مردم در تطبیق مفهوم بر مصداق
 با  گوید گذار می این سخن در مورد گندم و جو نیز جاري است؛ با این بیان که وقتی قانون

گندم شسته و پاالیش ، رسیدن گندم به فالن مقدار باید زکات آن پرداخت شود ودر خارج
و شارع صحبتی از گندم خالص ، ه این کار بزندکه کسی خود دست ب مگر این، شده نداریم

برداشتش از دلیل وجوب زکات در گندم و جو با رسیدن به ، مخاطب این دلیل، کند نمی
اما نه از باب ، گندم با مقداري از خاك وگل و ریگ است، این است که منظور شارع، نصاب

ـ بلکه از ! سامح نیستتوسعه در مفهوم گندم یا مرجعیت عرف در تطبیق ـ که جز از سر ت
                                                 

 بر آن نام دقّت عرفی نهاد و مرحوم خویی از اندیشه توسعه در مفهوم استفاده نمود) ره( مرحوم امام خمینی .  
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فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی «همین سخن در مثل . لّه باب مرجعیت عرف در برداشت از اد
ها در شستن صورت و دست  طبیعت وعادت انسان: نیز جاري است؛ با این بیان که» المرافق

نیست که یعنی این گونه ، شستن از باال به پایین است اما به گونه متفاوت) بلکه همه بدن(و
، با وجود این طبیعت و عادت و ذهنیت، ذره ذرة قسمت باال را قبل از قسمت پایین بشوید

نیز برداشت دیگري از این آیه ندارند؛ » فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق«مخاطبانِ 
 ،نمود و چون بیان دیگري ندارد بیان می، بنابراین بر شارع بود که اگر منظوري جز این داشت

به معناي مرجعیت عرف در تفاهم ، اما این سندیت و کارایی، سند است) عرف(فهم مخاطبان
تفکیک عرف . له است و ربطی به داوري مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد از اد

به معناي مرجعیت عرف در تفاهم و عرف به معناي داوري مردم بر انطباق مفهوم بر مصادیق 
  . آمده جلوگیري نماید هاي پیش ها و آشفتگی رخی لغزشتواند از ب می

  نتیجه گیري
 معروض احکام ـ جز در مواردي که قانون گذار بیان خاصی دارد ـ واقع موضوعات و  ـ1

  . مفاهیم عرفی است
مثل ، تر است  نهادهاي تطبیقی طریقیت دارد و نهادي مقدم است که اطمینان بخش ـ2

 . رشناس در موضوعات پیچیدهعرف عام در موضوعات ساده و کا
بلکه باید ، پایه عملی ندارد،  نزاع در این که عرف مرجع در تطبیق است یا عقل ـ3

 . قرار داد» تطبیق مسامحی«را مقابل » تطبیق دقیق«
ریشه در برداشت از ،  تسامح در تطبیق پذیرفته نیست و مواردي که موهِم تسامح است ـ4

 . دلیل دارد نه تسامح در تطبیق

  نامهبکتا
 .قرآن کریم  
 . ق1422، چاپ دوم، مجمع الفکر االسالمی، قم، فراید االصول، مرتضی، انصاري ـ1
 . 1379، چاپ دوم، مطبعۀ رشدیه، تهران، حاشیۀ المکاسب، میرزا علی، ایروانی غروي ـ2
 . 1414، پ اولچا، مطبعۀ العلمیه، قم، )تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی(مستند العروةالوثقی، مرتضی، بروجردي ـ3
 . 1378، چاپ اول، انتشارات سرور، قم، استفتایات جدید، جواد، تبریزي ـ4
 . 1417، مؤسسه انصاریان، قم، مصباح الفقاهۀ، محمدعلی، توحیدي ـ5
 . تا بی،  بهمن22منشورات مکتبۀ ، )االصول(دررالفواید، عبدالکریم، حایري ـ6
  . 1398، دارالکتب االسالمیه، ل الشریعۀوسایل الشیعه فی تحصیل مسای، محمدبن حسن، حرعاملی ـ7
 . تا بی، )حاشیه رسایل(تعلیقه بر فراید االصول، محمدکاظم، خراسانی ـ8
 . تا بی، دارالهادي للمطبوعات، قم، الفقه اصول محاضرات فی، سید ابوالقاسم، خویی ـ9
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 . 1405، چاپ دوم، انمؤسسه اسماعیلی، قم، اکبر غفاري علی:  تعلیق، المدارك جامع، سیداحمد، خوانساري ـ10
 . 1406، چاپ سوم، التراث العربی دار احیاء، بیروت، شرح المجله، باز اللبنانی، سلیم رستم ـ11
 . 1378، مؤسسه اسماعیلیان، قم، حاشیۀ المکاسب، سید محمدکاظم، طباطبایی یزدي ـ12
مؤسسه آل  ، قم، )سم خوییتقریرات درس سید ابوالقا(التنقیح فی شرح العروة الوثقی، میرزا علی، غروي تبریزي ـ13

 . تا بی، چاپ دوم، البیت
، انتشارات امام موسی صدر، )تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی(محاضرات فی اصول الفقه، محمد اسحاق، فیاض ـ14

 . تا بی
 . 1373زمستان ، 1شماره ، نامه نقد و نظر فصل، محمدهادي، معرفت ـ15
 . 1379، چاپ اول، )ع(سۀ االمام علی بن ابیطالبمدر، قم، استفتایات جدید، ناصر، مکارم شیرازي ـ16
 . 1370، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صحیفه نور، اهللا سید روح، موسوي خمینی ـ17
 . 1385، مؤسسه اسماعیلیان، الرسایل، ــــــــــــــــــــــــــــ ـ18
 . 1392، چاپ هفتم، دارالکتب االسالمیه، تهران، يشیخ محمود آخوند: مصحح، جواهر الکالم، محمدحسن، نجفی ـ19
 . 1374، چاپخانه حیدري، مصباح الفقیه،  رضا آقا، همدانی ـ20
 . تا بی، المکتبۀ العلمیۀ االسالمیۀ، تهران، العروة الوثقی، سید محمد کاظم، یزدي ـ21

 نامه فقه و حقوقفصل: منبع



 
 
 
  
  
  
  

 لمللی،ا حمایت حقوق بشر، هنگام منازعات مسلحانۀ بین
  از نظر شریعت و قانون

 
   عبدالجبار عبداهللا بیدار آدم

  عزیزاهللا علیزاده مالستانی :ترجمه و تحقیق
 
 
  
  

  حق عدم شکنجه شهروند: فرع دوم
ترین حقوق شهروند که شریعت اسالمی در هنگام جنگ و صلح به رعایت آن یکی از مهم

، سانی نسبت به شهروند استهمت گماشته است حق عدم تعرض شکنجه و رفتار غیر ان
براي اطراف منازعه جایز نیست که شهروند شکنجه بدنی و روحی داده شود و دلیل آن از 

و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنه اشد من : کتاب این است
  . 1القتل

کنید از آن حیث با آنان پیکار کنید هرگاه به آنان دست پیدا کردید و بیرون شان : ترجمه
  . که شما را بیرون کردند و فتنه بدتر از قتل است

 فرمایدخداوند می، یکی از معانی فتنه تعذیب و شکنجه شدن مومنین است توسط کفار
  . 2تر از قتل استشکنجه و اذیت و آزار مومنین توسط کفار از نظر جرم و گناه غلیظ

،  اذیت و آزار و شکنجه شهروندان اقدام کنندبنابراین براي مسلمانان نیز جایز نیست که به
  . هر چند صحنه صحنه جنگی باشد

  . )ص(دلیل حرمت شکنجه از سنت نبوي
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  : از سنت به این احادیث استدالل شده است
  . 3ان اهللا یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا: )ص(فرموده پیامبر اسالم) الف

  .  که مردم را در دنیا عذاب می کندیعنی خداوند عذاب می کند کسانی را: ترجمه
در این حدیث تهدید شدیدي است براي کسانیکه در دنیا بدون موجب مردمان را عذاب و 

کند و این کیفر شکنجه شکنجه می کنند و آن تهدید عبارت از عذابی است که در آخرت می
  . و عذابی است که آنان در دنیا کردند

 النار لم ارهما قوم معهم سایط کاذناب القبر صنفان من اهل: فرموده آن حضرت) ب
  . 4... یضربون بها الناس

ها مردمی هستند که در دست خود دو گروه از مردم داخل آتش هستند یکی از آن: ترجمه
  . هاي دارند همانند زبان گاو و با آن مردم را شالق می زنندتازیانه

ی که در دنیا مردم را شکنجه می شود که جایگاه کساندر این حدیث این مطلب بیان می
  . آتش دوزخ است، دهند
اش در منطقه بدر برسد غالم  با سپاهیان)ص(پیش از آن که حضرت پیامبر اسالم) ج

سیاهی که کفار با قریش ارتباط داشت توسط مسلمانان دستگیر شد از او پرسیدند که ابو 
سفیان را بعد گفت مرا نزنید ابودانم او را زدند سفیان و همراهان او کجا است؟ گفت نمی

، دانم ولی ابوجهلسفیان کجا است؟ گفت نمیدهم او را رها کردند و پرسیدند ابونشان می
شبیه و امیه بن خلف را میدانم کجا است بازهم او را زدند حضرت رسول گرامی ، عتبه
) دانموسفیان را نمیکه اب(گویدوقتی او با شما راست می:  که از نماز فارغ شد گفت)ص(اسالم

  . 5زنید هم او را می)دهمکه ابوسفیان را نشان می(گویدزنید وقتی با شما دروغ میاو را می
در این جریان زدن صحابه آن برده سیاه را در مورد انکار و اعتراض حضرت پیامبر اسالم 

رام است قرار گرفته اند و این دلیلی است که زدن کسی که یکی از انواع شکنجه است ح
  . 6هاي دیگر به طریق اولی حرام استوقتی زدن حرام باشد شکنجه

  : در غزوه شرکت کرد و فرمود) ص(پیامبر اسالم) د
آتش عذابی است که خدا با آن گناه کاران : فالن و فالن را اگر دیدید بسوزانید انگاه فرمود

  . 7را عذاب می کند بلکه هر گاه به آنان دست یافتید بکشید
القتل بود اجازه ندارد به آتش سوزانده شود چون  کسانی را که موجب)ص(مبر اسالمپیا

  . سوزاندن شکنجه است و شکنجه دادن ممنوع است
  . 8 نهی آن تصبر البهایم)ص(ان النبی: در روایت زنده است) هـ
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 از کشتن بهایم به شیوه غیر معمول ممانعت کرده است یعنی از آن که )ص(یعنی نبی
 دیگر بکشد هاي  را دست و پایش بسته کرد و حبس نماید بعد آن را با تیر و ابزارحیوانی

نهی کرده است چون این شیوه شکنجه و تعذیب است و شکنجه حیوان حرام است پس 
  . شکنجه انسان به طریق اولی حرام است

  استدالل به قیاس
ن زنان و کودکان و  از کشت)ص(از آنجایی که دالیل صحیحه داریم بر آن که رسول اهللا

منع کرده است ، راهبان منع فرموده است و نیز از نشان دادن اسلحه را به آنان قصد تخویف
این به طریق اولی از شکنجه برپس ما شرعاً از کشتن و رفتار سو با آنان ممنوع هستیم بنا

  . 9ها ممنوع هستیمدادن آن
ز شکنجه شهروندان کفار امتناع و نیز استدالل شده است که مقاصد و اهداف شریعت ا

کند زیرا از اهم مقاصد شریعت این است که نفس را از ضرر حفظ نماید و شکنجه از می
  . 10رساند پس شکنجه حرام استچیزهاي است که زیان و ضرر به جان آدمی می

  شهروند) آزادي(حق حریت: فرع سوم
ت جنگی آن چنان باال رفته حمایت شهروند کفار هنگام جریان عملیا شریعت اسالمی در

ها دانسته است که حق ازادي شهروند کفار را در هنگام عملیات جنگی از حقوق اساسی آن
  : است و حق حریت متضمن این حقوق است

  آزادي مدنی - 1
ها حمایت شود از نظر اسالم شهروند کفار حق دارند که هنگام عملیات جنگی از حریت آن

  :  جز آن که فقها در این مورد به دو دسته شده اندیعنی به بردگی گرفته نشود
  : دسته اول گویند

مشرکین هر چند در جنگ اشتراك نداشته باشند ، به بردگی گرفتن فرزندان خرد سال
  . 11و این قول ابن قیم جوزیه و حافظ ابن حجر و شوکاتی است. جایز است

  : و دسته دوم گویند
ار که در جنگ اشتراك نداشته اند جایز نیست و به قیمت گرفتن فرزندان خورد سال کف

  . 12این قول نویسندگان معاصر است
گویند فقط گرفتن اسیر جایز است از باب معامله به مثل چون کفار اگر مسلمانی را می

  . اسیر کنند برده می گیرند
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  ادله صاحبان قول اول و مناقشه آنها
نسبت به کفار بنی المطلق که جنگجویان ) ص(اینها استدالل کردند به رفتار پیامبر اسالم

  . 13آنها را کشت و اطفال شان را اسیر گرفت
  . 15 دیگر اطفال کفار را به اسارت گرفتهاي و سریه) 14(و خیبر) 13(و نیز در غزوه حنین

-کردند اطفال آنهاي که بر دشمن کافر می در حمله)ص(و این دلیل است بر آن که پیامبر
با آنانی که طبیعت این گونه فتوحات این بود که  دادگرفته و برده قرار میها را به اسیري 

ها  و اصحاب او در این سریه)ص(زن و اطفال در جنگ شرکت نداشتند پس عمل رسول اهللا
  . 16دلیل است بر جواز استرفان شهروندان کفار

 )ص( گرفتن پیامبرتوان مورد مناقشه قرار داده به آن که به اسارت و رقیتاین دلیل را می
اطفال کفار را در شرایط مخصوص و در حادثه مخصوصی برده است که در آن شرایط کفار 

  . گرفتندنیز شهروندان مسلمان را به اسارت ورقیت می
االجرا توان در هم عصرها تعمیم داد و به صورت قانون الزمرا نمی) ص(پس این رفتار پیامبر

مثالً آن ، هاي دیگري عمل کرده استغزوات دیگر به گونهچه آن حضرت در چنان: در آورد
کسی را به بردگی نگرفت و بلکه فرمود حضرت شهر مکه را با زور نظامی فتح کرد ولی هیچ

  . که بروید همه شما آزادید

  استدالل به دلیل عقل
 این دسته استدالل کرده اند به آن که تازمانی که شهروندان کفار به کفریت خود باقی

هستند در حال جنگ با مسلمانان هستند زیرا کفر با محاربه در مورد هر کافري موجود 
فرق نیست پس هر دو در حال ) شهروند(براین بین کافر محارب و کافر غیر مسلحبنا. است

  . 17جنگ اگر دستگیر شوند به بردگی گرفته می شوند

  مناقشه
شود کافر در حال جنگ حساب یاین دلیل مردود است براي این که هر کافري را نم

الینها کم اهللا عن : به دلیل قول خداوند تعالی) تا رقیت و اسارت گرفتن او روا باشد(کرد
  . 18... الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یخرجو کم من دیارکم ان تبووهم و تقسطوا الیهم

ی ندارند و شما را از خداوند شما را نه کرده است که با کسانی که با شما جنگ دین: ترجمه
  .... نیکویی کنید و با آنان به عدالت رفتار نمایید، انددیارتان بیرون رانده
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فرستاد از این رو جایز نیست اگر هر کافر در حال جنگ باشد خداوند این آیه را فرو نمی
در هنگام منازعات مسلحانه یک سال ) شهروند(بین کافر در حال جنگ و کافر غیر مسلح

  . له شود و از افراد شهروند سلب حریت شودمعام

  ادله صاحبان قول دوم
اند به آن که در غزوه حنین چون زنان و اطفال در جنگ شرکت این دسته استدالل کرده

هایی که زنان و اطفال شرکت در جنگ نداشتند کرده بودند به اسارت درآمدند و در جنگ
  . شونداسیر و برده گرفته نمی

اند به فلسفه عمومی اسالم و آن این است که استرفان و زنان و اطفال ل کردهو نیز استدال
و افراد غیر مسلح در هنگام جنگ مسلحانه منافی و معارض با فلسفه عمومی اسالم است و 
فلسفه عمومی اسالم بر اساس آزادي و مساوات استوار است و با این مبنا و فلسفه نباید 

  . 19آزادي کسی را سلب کرد
  رجیح قول دومت

بعد از ذکر ادله هر دو فریق و مناقشه دلیل گروه براي این نگارنده ترجیح نظر گروه دوم 
  : ها استشود به دالیلی که از جمله آنظاهر می

  : کنند مانند قول خداوندآیاتی از قران نظر گروه دوم را تقویت می - 1
ا هم من الطیبات و فظلناهم علی و لقد کرمنا بنی ادم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقن

  20... کثیر ممن خلقنا تفضیال
نگاه او قرار دادیم و به یقین که ما بنی آدم را کرامت دادیم و خشکی و دریا را جوال: ترجمه

  . از چیزهاي پاکیزه روزي شان دادیم و بر زیادي از مخلوقات خود برتري دادیم
کرامت داده شده و باید )  از کافر و مسلمانعم(مطابق این آیه مبارکه براي مطلق بشریت

  . در همه احوال و اوقات کرامت انسان حفظ شود
ها را به ذلت و رقیت و در معرض بیع و آوردن شهروندان و کشاندن آنبنابراین رقیت در
  . و مناقض با مفاد این آیه قران است ها منافیفروش قرار دادن آن

یعنی خداوند به رفتار عدالت و . 12... مر باالعدل و االحسانان اهللا یا: و مانند قول خداوند
دهد که عدالت و احسان خداوند در این آیه بندگان خود را دستور می. نیکی دستور می دهد

را در مورد همه مردم روي زمین تحقق بخشد اما وارد کردن تقویت رقیت و ذلت بردگی را 
  . ته اند مخالفت و احسان استبراي شهروندان کفاري که در جنگ شرکت نداش

  . 22... و ال تزر وازره وزر اخري: و نیز مانند قول خداوند
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یعنی هیچکسی گناه کس دیگري را بر نمیدارد مفاد این آیه این است که بدون گناه کسی 
شود و جایز نیست کسی به سبب گناه کسی دیگري مجازات شود و به بردگی عقوبت نمی

-اند عقوبتی است به سبب گناه جنگ که در جنگ شرکت نکردهگرفتن شهروندان کفاري
  . جویان کفار و این مخالف آیه قران است

وال یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجدالحرام ان : و نیز مانند قول خداوند
  23...تعتدوا

به آرتا نکند که یعنی دشمنی قومی که شما را از دخول در مسجد الحرام بازداشته اند و اد
 یعنی تجاوز نکنید که 24وال تعتدو ان اهللا ال یحب المعتدین... آنان تجاوز و بی عدالتی کنید

  . خداوند تجاوز کاران را دوست ندارد
خداوند در هر دو آیه از ظلم و تجاوز در اوقات جنگ و صلح منع کرده است اما به بردگی 

 از انواع تجاوز در اوقات جنگ گرفتن شهروندان کفاري که در جنگ شرکت نداشته اند نوعی
کرده است اما به بردگی گرفتن شهروندان کفاري که در جنگ شرکت نداشته اند  و صلح منع

  . جویان است بدون حقنوعی از انواع تجاوز است یعنی تجاوز به حق غیر جنگ
در سنت نبوي احادیثی آمده است که بر عدم جواز استرقاق شهروند کفار داللت می  - 2

و اصلحو و احسنو ان اهللا یحب : یانشمثل فرموده آن حضرت براي یکی از لشکر: کنند
  . 25المحسنین

  . یعنی صلح گونه رفتار کنید و بدانان به نیکویی رفتار نمایید
داد که در فرستاد دستور میاش را براي فتح مناطق می که اصحاب)ص(حضرت رسول خدا

مدارانه و نیکویی رفتار نمایید بنا بر این به حین جنگ با طرف مقابل خود با رفتار صلح 
بردگی گرفتن شهروند کفار را براي آنکه طوق ذلت بردگی گیرند شدید ترین انواع شکنجه 

  . است که با مفاد این حدیث منازعات دارد
یعنی بروید همه شما آزادید . اذهبوا فانتم الطلقا: و نیز فرموده آن حضرت براي اهل مکه

 با آن که مکه را با قدرت نظامی فتح کرده و همه مردم مکه اسیر و )ص(اسالمپیامبر بزرگ 
  . ها را کامالً حفظ کردبرده او بودند نظام بردگی را نسبت به آنان اجرا نکرد بلکه آزادي آن

هدف و غرض از جهاد اسالمی دفاع از تجاوز و از :  قول اول منافی با هدف جهاد است- 3
  . ت که مانع پذیرش دین خدا و مانع اجراي عدالت اندبین برداشتن کسانی اس

اما نسبت به شهروندان کشورهاي در حال جنگ رحمت و احسان است بنابراین اگر آنانیکه 
گیرند به اسارت و رقیت گرفته شوند و در برابر دعوت اسالمی قرار نمیمانع راه مومنین نمی
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آورند و نیز قول اول شمنان اسالم روي میآنان از اسالم روي گردان شده و به سوي د، شوند
چون رقیت به کسانی است که در ، با اصل تفرقه بین جنگجویان و شهروندان در تضاد است

شود پس اگر شهروندان غیر مسلح هم به رقیت حال جنگ با مسلمانان به اسارت گرفته می
 مبانیت آشکارا در فعل ماند در حالی کهگرفته شود فرق بین محاربین و شهروندان باقی نمی

  . طایفه موجود است و احکام این دو
هاي که در زمان حضرت رسول خدا به وجود آمد و در  اما نسبت به غزوات و سرمایه- 4
ها به مقتضاي شرایط خاص اجتماعی بوده آمدند و برده شدند اینها کسانی به اسارت درآن

-د چون کفار اگر از مسلمانان کسی را اسیر میانکردهو مسلمانان با کفار معامله به مثل می
 نظام اسارت و بردگی را )ص(ساختند و حضرت رسول گرامی اسالمگرفتند آن را برده خود می

در همه غزوات خود تطبیق ندارد بلکه مطابق مقتضاي شرایطی که در اثناي جنگ حاکم بود 
توان گفت که حضرت  میچه فتح مکه بهترین دلیل براي مطلب است وکرد چنانعمل می

داده و یا توسط وحی چون آن  نظام اسیرگیري را به صورت استثنایی تطبیق می)ص(رسول
هاي دیگري غیر از زمان او این شیوه ملزم و قانونی بنابراین براي زمان، زمان نزول وحی بود

  . نیست
ي غربی در  اسالم نقش عمده را در انعاء قانون بردگی بازي کرد و آنگهی کشورها- 5

تحریم و ایفاي بردگی اقدام کرد پس آیا روا است که بار دیگر باب استرقاق را براي مردم 
  بکشاید؟

   آزادي عقیده-2
هاي اسالمی با کفالت آزادي عقیده شهروندان کفار همراه بوده است و حفظ این جنگ

 دالیل زیادي آزادي از اغراض مهمی است که جهاد به خاطر آن مشروعیت پیدا کرده است و
چه آیاتی از قرآن در مورد آزادي مردم در عقیده کند چناناست که این حقیقت را تاکید می

فمن :  در دین اکراه و جهاد نیست و نیز مانند26... ال اکراه فی الدین: کند مثلخود تاکید می
-که میخواهد مومن شود و کسی  یعنی پس کسی که می27... شاء فلیومن و من شاء فلیکفر

خواهد کافر شود آزاد است و اختیار در دست خودش است آزادي مردم در انتخاب عقیده 
شان اصل ثابت است در حال صلح و جنگ و اصوالً تشریع جهاد براي این است که عقیده 

 یعنی با کفار 28... و قاتلو هم حتی ال تکون فتنه: فرمایدچه خداوند میآزادي باشد چنان
 فتنه از میان برداشته شود و یکی از معانی فتنه همین است که مردم در مقاتله کنید تا
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و لو ال دفع الناس بعضهم ببعض : فرمایدعقیده خود آزادي نداشته باشد و نیز خداوند می
   .29... لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اهللا کثیرا

عبادت ، کلیسا ها، گري دفع نکند صومعهاگر خداوند تعالی بعض را توسط بعض دی: ترجمه
  . شودشود منهدم میها برده میها و مساجدي که زیاد نام خدا در آنگاه

هدف : گاه یهود است و این آیه مبارکه می فرمایدگاه نصارا و کنیسه عبادتعبادت، صومعه
ند و یا در از جهاد این است که هر که در عقاید خود آزاد باشد چه در صومعه عبادت می ک

  . کلیسا
احادیثی وارد شده است که براي آزادي شهروندان در اختیار عقیده خود ، و اما از سنت

  . کندداللت می
داد که اسالم را براي کفار هاي جیوش خود دستور میه به فرماند)ص(و رهبر گرامی اسالم

یر دینی شان آزادي عرضه کنند اگر نپذیرفتند بر دین شان باقی بگذارند و در اجراي شعا
و عدم جواز قتل راهبان کفار دلیل است بر . 30کامل به آنها بدهند البته در مقابل جزیه

  . حریت عقیده

  حق امنیت فردي و محاکمه عادالنه: فرع چهارم
در ضمن سلسله حقوق شهروندان در هنگام منازعات مسلحانه حق آنان در مورد امنیت 

  . نیز آشکار می شودو محاکمه عادالنه ) شخصی(فردي
و منظور از حق فردي حق بشریت است در آنکه دستگیر حبس و به بند کشید نشود مگر 

  . 31در حاالتی که قانون تصریح کرده باشد

شریعت اسالمی بر اصل عدالت در رفتار با مردم به صورت مطلق تاکید اکید کرده است 
 مقابل حق و قانون مساوي هستند فرهنگ و دین همه در، رنگ، بدون در نظر گرفتن قومیت

از این جهت براي لشکریان مسلمانان جایز نبود که شهروند کشور در حال جنگ با مسلمانان 
حبس و زندان نمایند اما اگر جرمی را مرتکب می شدند و با قانون ، را بدون جرم دستگیر

ر برابر دادگاه از کردند به غیر محاکمه کشانده می شدند و حق داشتند داسالمی ممانعت می
  . که باید با هم مردم قضاوت عادالنه شود زیاد استخود دفاع نمایند و دلیل آن

  دالیل قرآنی) الف
  . دهد یعنی خداوند فرمان به عدالت می32...ان اهللا یامر بالعدل: فرموده خداوند که - 1
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 33...واوال یجرمنکم شتان قوم ان صدوکم عن المسجدالحرام ان تعتد: فرموده خداوند - 2
یعنی دشمنی قومی که شما را از وارد شدن به مسجد الحرام ممانعت کرده اند وادارتان نکند 

 . که در مورد آنان تجاوز کنید
 34...وال یجرمنکم شنان قوم علی ان ال تعدلو ا اعدلوا هو اقرب للتقوي: فرموده خداوند - 3

آنان عدالت نکنید به عدالت دشمنی مردمی با شما شما را وادار نکند که نسبت به : ترجمه
 . رفتار کنید که نزدیک به تقوا است

 )ص(عدالت در سنت نبوي
در سنت احادیث زیادي وارد شده است که داللت بر تحریم ظلم و وجوب تطبیق قانون 

  . کندنسبت به همه مردم می
یعنی  35...الناس سواسیه کاسنان المشیط: )ص(و از آن جمله است قول حضرت پیامبر اسالم

  . هاي شانه برابر اندمردم همانند دانه
یا عبادي انی حرمت الظلم علی النفسی و جعلته بینکم : و در حدیث قدسی آمده است که

  .  ...محرما فال تظالموا
من ظلم کردن را بر خود حرام کردم و آن را بین ، اي بند گان من: خداوند فرموده است

  . کنیدشما حرام قرار دادم به همدیگر ظلم ن
  . حق حفظ ناموس و آبروي شهروندان کفار در جریان جنگ: فرع پنجم

حق شهر وندان کفار در جریان جنگ در حفظ شرف و آبروي خود از حقوقی است که 
شریعت اسالمی آن را کامالً حفظ و حمایت کرده است یعنی شریعت اسالمی مجاهدین 

ر در هنگام جنگ بر حذر داشته است و مسلمان را از تجاوز و دست درازي به سوي زنان کفا
  . ادله آن زیاد است

  دالیل قرآنی
 یعنی نزدیک به زنا نشوید که عملی 37... ال تقربوا الزنا انه کان فاتحه و ساء سبیال) الف

اصالً در فکر و اندیشه زنا نباشید و تصور : فرمایددر این ایه می. زشت محشا و بد شیوه است
ام مقدمات دور و نزدیک آن اقدام نکنید و این شامل زناي با زنان کفار آن را نکنید و به انج

بنابراین تعرض و دست . چون آیه مبارکه اطالق دارد، شوددر حین عملیات جنگی نیز می
  . درازي به نوامیس کفار هر چند در حال جنگ باشد از نظر اسالم ممنوع و حرام است

 یعنی زن زنا کار و مرد زنا کار 38... منهما مایه جلدهالزانیه و الزانی فاجلد واکل واحد ) ب
  . به هریک صد تازیانه بزنید
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شود هر در این آیه براي زنا کار حد تعیین شده است و شامل زناي با زنان کفار هم می
  . چند آن کفار در حال جنگ با مسلمانان باشند

یمانهم فانهم غیر والذین هم لفروجهم حافظون اال علی ازواجهم او ماملکت ا) ج
  . 30...ملومین

کنند مگر از همسرهاي شان و کنیزان آنانی که دامن خود را از فحشا حفظ می: ترجمه
  . شان که مورد مالمت نیستند

به جز از (محضر کرده است) کنیز(در این آیه رابطه جنسی را به نکاح شرعی و ملک عین
  . ر چند با زنان کفار در حال جنگ باشدباشد هاین دو طریق روابط جنسی حرام و ممنوع می

  40...ان اهللا مع الذین اتقو ا والذین هم محسنون )د

کند و آنانی که احسان و به یقین که خداوند با کسانی است که تقوا پیشه می: ترجمه
احسان و نیک رفتاري که در این آیه آمده است اطالق دارد و نیک رفتاري (کنندنیکویی می

شود هر چند آن کفار در حال جنگ با مسلمانان زنان کفار را نیز شامل میبا شهروند و 
  . )باشند
 وقتی )ص(به اثبات قطعی رسیده است که حضرت رسول اهللا: )ص(دلیل از سنت نبوي) هـ

  . 41شخصی را بر جیبش خود امیر مقرر می کرد او را به تقوا ویژه سفارش می کرد
ود خود به تقوا و دوري از گناه وقتی لشکرش را براي  به سفارش جن)ص(اصرار و تاکید نبی

کرد و دلیل است که دست درازي و تجاوز به زنان کفار در حالیکه گشودن منطقه اعزام می
  . آنان با مسلمانان جنگ دارنده حرام و ممنوع است

ابط قراري روبه اتفاق و اجتماع همه مسلمانان معاشرت با زنان کفار و بر: دلیل اجتماع) و
جایز نیست و برقراري روابط ) به کنیزي گرفتن(جنسی بدون عقد و نکاح و یا ملک عین

  . 42جنسی در غیر این دو حالت حرام است و بر تحریم ان جمع محقق شده است
شود که مسلمانان ملزم هستند که از آبروي زنان نچه گفته شد روشن میآو در پرتوي 

ار را در هنگام عملیات جنگی حفظ نمایند که از آن کفار حمایت کنند و حق شهروندان کف
  . جمله است حفظ آبروي زنان کفار

  حق ملکیت شهروند کفار هنگام عملیات جنگی  :فرع ششم
حق ملکیت شهروند کفار در هنگام مسلحانه از جمله حقوقی است که شریعت اسالمی آن 

  . را حفظ و رعایت کرده است
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حق ملکیت در مورد اموالی است که ارتباط به محاربین جا منظور از حق ملکیت در این
شود و این اموال در غیاب طبیعت اقتصادي دارد و سبب ندارد و در جنگ از آن استفاده نمی

معیشت شهروند است نه اموال نظامی و مثال آن اموالی در زمان قدیم عبارت بود از زراعت و 
شود ر و اسبی که در جنگ از آن استفاده نمیشت، ها گوسفند و گاوخانه و منازل چاه، درخت

هاي خوراکه و هاي آن انبارهاي آب تاسیسات نفتی و مخزنو مثال آن در دوره فعلی مخزن
ها و پل، هاطیاره، هاي غیر نظامیهاي دریایی و فضایی غیر نظامی و از قبیل کشتیمونه

  . 43... ها وفرودگاه
 کفار شریعت اسالمی یک عده اصولی براي تقریر و براي محافظت حق ملکیت شهروندان

  : این حمایت وضع کرده است که از آن جمله است

   اصل عدم اتالف اموال شهروندان- 1
دانیم پیش از آن که در تفاصیل اختالف فقها پیرامون حق شهروندان بپردازیم ضرور می

می وقتی به بحث و اشاره کنید به آن که مجتهدین قدما و محققین کتب مذاهب فقهی اسال
سخن گفته ) سرزمین کفار(بررسی این موضوع پرداخته اند از اتالف و تخریب در دارالحرب

ها که بامسلمانان در حال جنگ هستند و آنهاي که اند و فرق نگذارده اند بین اتالف مال آن
 نگارنده در حال جنگ نیستند به جز از برخی مالکی ها که این فرق گزاري را کرده اند و این

ها در صدد حل این مساله هستیم که اتالف مال شهروندان کفار جایز از البالي کتب آن
  است یا نه؟

فقها در پیرامون اتالف اموال شهروندان کفار حربی به دو قول اختالف کرده اند که عبارتند 
  : از

موم گوید اتالف شهروندان کفار حربی مطلقاً جایز است و این قول عمی: قول اول - 1
  . 44فقهاي مذاهب اربعه است

 با اختالف 46 و این قول منسوب به سوي جمهور است 45و نیز قول ابن حزم ظاهري است 
  . که آن اموال جهاد باشد یا حیوان

شود مطلقاً جایز گوید اتالف اموال حربی که در جنگ از آن استفاده نمیمی:  قول دوم- 2
  . نیست جماد باشد و یا حیوان

و این قول . 47ظر ابوبکر صدیق و عبداهللا بن مسعود اوزاعی ولیث و ابوثور استو این ن
  .48مدلول یکی از دو روایت است از امام حمزه
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  هاادله و مناقشه آن
  : هر دو فریق به دو دسته از ادله استدالل کرده اند که هم اینک در معرض گذارده می شود

  ادله پیروان قول اول
ما قطعتم من لینه او ترکتموها علی اصولها فباذن اهللا و : رموده استخداوند ف: دلیل قرانی

  . 49لیخزي الفاسقین
کنید و یا سرپاي آن می گذارید به شما مسلمانان هر نخلی هر باري را که قطع می: ترجمه

 . ها براي این است که خداوند فاسقان را خوار کنداین اذن خداوند است و هم
اي یهود بنی نظیر را قطع کردند و هاي را که نخلستان طایفهی آندر این آیه خداوند عمل

آنچه را که قطع نکردند تصویب و امضاء کرده است و بیان داشته است که همه اینها به اذن 
 . خداوند است

هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم الول الحشر : و نیز فرموده خداوند
و ظنوا انهم ما بغتهم حصونهم من اهللا فاقاهم اهللا من حیث لم یحتسبو ما ظننتم ان یخرجوا 

 . 50و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدي المومنین فاعتبروا یا اولی االبصار
او کسی است که براي اولین بار کافرانی از اهل کتاب را از دیارشان بیرون کرد با : ترجمه

ها جلوگیر پنداشتند که دژهاي محکم آنها میدادید و آنرا هم نمیاش آنکه شما احتمال
شود که خدا به ایشان دست یابد ولی عذاب خداوند از راهی که به هر دشمن و مانع آن می

هاي شان بیفگند رسید به سراغشان رفت و خداوند رعب و وحشت در دلفکرشان نمی
 مومنین خراب کردند پس اي صاحبان هاي خود را با دست خود و بدستچه خانهچنان

 . بصیرت عبرت بگیرید
 یهود بنی نظیر را توسط مسلمانان امضا و تصویب هاي آیه خداوند تخریب خانه در این

  . 51کرده است و سبب آن خواري دشمنان دین است
شود از این جهت که قطع کردن نخلستان بنی نظیر در آیه اول تخریب این دلیل رد می

 بنی نظیر در آیه دوم به سبب ضرورت قتال و نیاز مندي جنگ بوده است چون هايخانه
ها به عنوان هاي خود را سپر جنگ قرار داده بودند و از آنها و خانهیهود بنی نظیر نخلستان

کردند و هر گاه ضرورت ایجاب نماید بدون خالف انهدام وسیله غلبه بر مسلمانان استفاده می
چه استفاده و مصادره اموالی که در ها جایز است چنانطع نخلستان آنهاي دشمن و قخانه

و اعدوالهم من قوه و : اند به قول خداوندجنگ به کاربرده شود جایز است و نیز استدالل کرده
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یعنی نیروي رزمی و اسبان بسته براي ترساندن دشمنان خدا آماده . 52... من رباط الخیل
  . کنید

هاي بنی نظیر زمینه  که سوزاندن نخلستان و تخریب کردن خانهوجه استدالل این است
کند پس مشمول قوه نیروي جنگی است و مسلمانان را در امر ها را فراهم میشکست آن

  . 53جنگ کمک می کند
وال یطیون موطأ یغیظ الکفار وال ینالون :... چنین استدالل کرده اند به این آیه مبارکههم

  . 54...  لهم به عمل صالحمن عدو نیال اال کتب
گذارند که کفار را به خشم آورند و از دشمن لشکر مسلمانان در جاي قدم نمی: ترجمه

  . خورند مگر آن که به سبب آن براي شان عمل صالح نوشته شودضربه نمی
وجه استدالل این است که خداوند در این بیان کرده است که مومنان هرگاه عملی را 

کفار را به خشم آورده مانند آن که اموال شان را اتالف نمایند در نزد خداوند انجام دهند که 
  . 55اجر و ثواب دارد

  مناقشه
نویسد در صورتی توان با این دلیل مناقشه کرد به آن که خداوند براي مومنین ثواب میمی

نگ به کار که در معامله با دشمن کار مشروع را انجام بدهد اما اتالف اموال کفاري که در ج
چه ابن مسعود کند چنانگرفته نشده است ثواب جهاد او را زیاد نمی کند بلکه آن را کم می

  . وگوي با برادرش این را گفتدر گفت

  استدالل به سنت
  : و به سنت احتجاج کرده اند به

این حدیث داللت . 56 نخلستان بنی نظیر را سوزاند و قطع کرد)ص( روایت شده که نبی- 1
د بر آن که براي مسلمانان جایز است که هر طرح و نقشه که موجب تضعیف شکوه کنمی

هاي آنان را سست و بی اثر می کند و دست یافتن و پیروزي را براي شود و نقشهکفار می
ها ممانعت از آب دار آندهد از قبیل قطع کردن درختان میوهکند را انجام میآنان اسان می

  . 57هاه آنو تنگ کردن حلقه محاصر

  مناقشه
  . اتالف اموال کفار که در جنگ از آن استفاده نشده باشد روا خواهد بود
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 به یکی از فرماندهاي لشکر دستور داد که صبحگاهان خود را )ص(حضرت پیامبر اسالم - 1
  . )منطقه است بین فلسطین و بلقا در کشور سوریه.(58برسان و آن را آتش بزن» ابنی«به 

وعیت اتالف اموال دشمن هر چند در جنگ از آن استفاده نشده باشد در این حدیث مشر
  . 59بیان شده است

  مناقشه
 اوالً این حدیث مجهول است به عالوه آن که ممکن است این حدیث حمل بر ضرورت 

  . جنگی ورنه جایز نیست

  استدالل به قیاس
حرمت ندارد چون ها و اتالف اموال کفار محارب جایز است و  گفته اند که تخریب خانه

خود کفار احترام ندارند و حرمت اموال به سبب حرمت صاحبان آن است و اربابان آن اموال 
  . 60چون حرمت ندارند و کشتن شان جایز است پس اموال شان از کجا حرمت داشته باشد

- این دلیل مردود است به آن که صاحبان این اموال که همان شهروندان غیر مسلح می
  . ها نیز محترم استپس اموال آن. ها واجب است دارند و حفظ حیات آنباشند حرمت

  ادله صاحبان قول دوم
اند به آن که تخریب دیار و اتالف اموال شهروندان کفار جایز نیست از قران ها که قایلآن

  : فرمایداستدالل کرده اند به این آیه که می
  . 61... حرث و النسل واهللا ال یحب الفسادو اذا تولی سعی فی االرض لیفسد فیها و یهلک ال

کنند که در زمین فساد کنند زراعت و هرگاه والیت و حکومت یافتند کوشش می: ترجمه
  . داردگان را دوست نمینسل را فاسد نمایند و خداوند فساد پیشه

و دارد است که اتالف اموال فساد است و خداوند فساد را دوست نمی در این آیه بیان شده
  . 62تخریب و ویرانی در منطقه کفار نیز از فسادي است که در ایه از آن نهی شده است

و مناقشه شده است به آن که موضوع این آیه در غیر حالت جنگ است و جنگ از خود 
  . 63احکام و قوانین ویژه دارد

 در مال شود به آن که این آیه به عموم خود هر گونه فساد در زمین وو این مناقشه رد می
دارد خصوصاً کسی که شود در حالی که خداوند فساد را دوست نمیو در دین را شامل می

  . 64شودکه هیچ گونه فساد را مرتکب نمی) مسلمانان(اهل اصالح باشد
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  استدالل به سنت
  : و از سنت به دلیل آتی استدالل کرده اند

او احرف نخال او قطع شجره مثمره او من قتل صغیراً او کبیراً : )ص( فرموده پیامبر اسالم- 1
  . 65... ذبح شاه ال ها بها لم یرجع االکفافا

یعنی کسی که کوچک یا بزرگی از شهروند کفار را بکشد یا درخت خرمایی را بسوزاند یا 
درخت بارداري را قطع نماید و یا گوسفندي را به خاطر استفاده از پوست آن ذبح کند بر 

  . کندر سنگین گناه را بدوش خود حمل میگردد مگر آن که بانمی
 از اتالف اموال مردم بر خود داشته است و چنین کسانی با )ص(در این حدیث حضرت نبی

شود که اموال شهروندان کفار را اتالف گردند و این شامل آنهایی هم میبار گناه بر می
  . نمایند

نحله و نهی ان یقتل شی من نهی عن قتل ال: )ص( وارد شده است که حضرت رسول اهللا- 2
  . 66الدواب صبراً

یعنی حضرت رسول خدا از قتل زنبور عسل نهی فرموده است و نیز نهی کرده است از آن 
  . که جنبنده را دست و پا بسته در معرض قتل قرار دهند

  . در این حدیث از اتالف اموال کشتن زنبور عسل نهی به عمل امده است
نکه دالیل قول اول گفته شد و مورد مناقشه گرفت و رد شد و بعد از آ: ترجیح قول دوم

دالیل قول دوم مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتراضاتی که بر آن وارد شده بود رد شد روشن 
می شود که اتالف اموال و اشیاي مملوکه که در قتال از آن استفاده نشده است جایز نیست 

فته است از این جهت تخریب اموال خصوصی و فساد مورد نهی قرار گر، براي آنکه اتالف
عمومی شهروندان جایز نیست مگر براي ضرورت جنگی و ضرورت شروط و حدود معینی 

  . دارد که در کتب فقه و اصول بیان شده است

   اصل ممنوعیت تهاجمات شبانه-2
را جنود مسلمانان ، شریعت اسالمی، از باب آن که اموال شهروند کفار حفظ و حمایت شود

چون شبیخون زدن به عالوه اهداف ، از شبیخون زدن و هجوم شبانه بر حذر داشته است
و سبب نا برابري و تخریب اموال و دارایی ، شودگناه میکار و بینظامی متوجه گناه

جویان و مسلمانان را ملزم کرده است که بین جنگ، و شریعت اسالمی، شودشهروندان می
چنین بین اهداف نظامی و اموال و هم چنین فرق بگذارندرند و همجویان فرق بگذاغیر جنگ

  . 67شهروندان فرق بگذارند که قبالً دلیل شرعی براي اقامه شد
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   اصل ممنوعیت استعمال اسلحه کشتار جمعی-3
از اصول اساسی دیگري که شریعت اسالمی براي حمایت حق شهروندان و محافظ اموال 

براي آن که ،  کشتار جمعی استهاي واز استفاده از سالحعدم ج، ها وضع کرده استآن
هاي کشتار جمعی منجر به هالکت شهروندان و تخریب و اتالف اموال آنان استفاده از سالح

 نظامی به سوي آن هاي با قطع نظر از تفرقه بین جاهایی که جایز است حمله، شودمی
و قبالً ،  سوي آن متوجه نشودهاي نظامی بهمتوجه شود و جاهاي که جایز نیست حمله

  . 68دلیل شرعی بر این مطلب اقامه شد

  )کفار( اصل ممنوعیت غارت اموال شهروندان-4
عدم جواز ، از مقرراتی که شریعت اسالمی توسط آن اموال شهروند کفار را حفظ کرده است

است  )ص(و دلیل آن از سنت قول حضرت پیامبر اسالم، گري در سرزمین دشمنان استغارت
 یعنی 69»  او ان المیته با حل من النهیه–ان النهبته لبست باحل من المیته «: که فرمود

تر از غارت حالل، یا این که مردار، حالل تر از مردار نیست، غارت کردن اموال شهروند کفار
،  وقتی گفت که بعض مسلمانان)ص(و این سخن را پیامبر. اموال شهروند کفار نیست

  . هروند کفار را به غارت گرفته بودگوسفندي از ش
،  از غارت کردن اموال شهروندان کفار نهی کرده است)ص(و بدین سان حضرت رسول خدا

چه در مملکت اند به ان که آنبراي آنکه حق آنان محفوظ بماند و علماي ما بیان داشته
  . اسالمی حرام است در مملکت کفر نیز حرام است

  ر در غذا و امور صحیحق شهروند کفا: فرع هفتم
شریعت اسالمی براي محافظت حق شهروندان کفار در غذا و صحت در هنگام منازعات 

  : اصول آتی را وضع کرده است، مسلحانه

 اصل عدم جواز محاصره اقتصادي شهروندان - 1
جایز نیست در محاصره ، از آن جاي که شهروندان کفار در امور جنگ دخالت ندارند

بلکه محاصره را شکستاند و این از باب اقتدا ، رند تا از اثر گرسنگی بمیرنداقتصادي قرار گی
 به آن که –وقتی دید که در محاصره قرار گرفته است ، کردن به رسول گرامی اسالم است

ها  حضرت دستور داد که محاصره آن– و مسلمانان در حال جنگ بودند )ص(آنان با پیامبر
اش این مانی بود که شمامه بن آثاي بزرگ اهل یمامه و قومباید شکستانده شود و این در ز

  . اما محاصره اقتصادي از باب ضرورت جنگی جایز است. 70را به رسول خدا رساند خبر
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 اصل عدم جواز اتالف اموال شهروندان کفار -2
گفتیم که اتالف اموال شهروند ، قبالً که در مورد حق ملکیت شهروند کفار بحث داشتیم

ها را حفظ کرده و امالك و اموال آن، شریعت اسالمی، و با طرح این اصل، ایز نیستکفار ج
، ها جایز باشدزیرا اگر اتالف امالك و اموال آن، حق آنان را در مورد غذا حمایت کرده است

و این کار جایز ، شود به آن که آنان در گرسنگی قرار گیرند و از گرسنگی بمیرندمنجر می
  . نیست

 رسانی به شهروند کفار وجوب کمکاصل -3
ها واگذار شود اند که اموال شهروند کفار باید به خود آنبعضی از فقهاي مالکی مقرر داشته

تا بدان بتواند زندگی کنند و بدین وسیله مورد حمایت قرار بگیرند و اگر آنان اموالی که 
المال مسلمین براي آنان واجب است که از بیت، شان را بکند نداشته باشندکفایت زندگی

تا از این طریق حق آنان در امور تغذیه حمایت شود و از مردن توسط گرسنگی ، کمک شود
  . 71محفوظ بماند

 )شبیخون( اصل ممنوعیت تهاجمات شبانه -4
هجوم شبانه باالي دشمن به  قبالً بحث شد براي آن که ادله شرعیه داریم بر عدم جواز

و واجب و ضروري ) هروند غیر مسلح نیز مورد هجوم قرار گیردبه قسمی که ش( صورت عموم
جایز ،  و از این رو–است که بین اهداف نظامی و اموال و مقر شهروندان فرق گذارده شود 

 تا حق -نیست حمالت نظامی به مراکز اقتصادي و مخازن آب و مواد غذایی متوجه شود
  . شهروندان در امور غذایی مورد حمایت قرار گیرد

 )در رابطه با شهروندان( اصل معامله به نیکویی و احسان -5
خداوند بندگان خود را دستور داده که با همه مردم معامله و رفتار نیک داشته باشد و 

  : آن چنان که فرموده است. ملتزم به بر و احسان باشد
نکر و الی یعظکم ان اهللا یا مر بالعدل واالحسان و ایتاء ذي القربی و ینهی عن الفشاء و الم«

  . 72»لعلکم تذکرون
و از فحشاء و ، خداوند به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان دستور داده: ترجمه

  . کند باشد که یاد آور شویدشما را موعظه می. منکرات و ظلم و تجاوز نهی کرده است
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اشت و مواد و معالجه و مداواي شهروندان کفار و فراهم کردن مواد و وسایل صحت و بهد
از نوع برو احسانی است که در ، غذایی و فراهم کردن ضروریات زندگی براي شهروندان کفار

  . 73این آیه به آن امر شده است

 اصل عدم جواز تجاوز بر جان - 6
از نظر شریعت اسالم حمایت حق شهروندان در غذا و صحت و فراهم آوردن حمایت از 

اگر چنین ، برآوردن حاجات شهروندان کفار واجب استو اقدام به ، مجازي اغذیه و ادویه
  : در حالی که خداوند فرموده است، تجاوز بر جان بدون حق به حساب می آید، اقداماتی نشود

  . 74»و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا یحب المعتدین«
تجاوز نکنید که خداوند ، کنندکار میدر راه خدا پیکار کنید تا زمانیکه با شما پی: ترجمه

  . داردتجاوز کاران را دوست نمی

   حق سالمت محیط :فرع هشتم
اصولی را ، شریعت اسالمی براي حمایت حق سالمت محیط زیست در مورد شهروند کفار

  : وضع کرده است که عبارتند از

 اصل عدم جواز ویرانی و تخریب - 1
هاي کریان اسالمی جایز نیست که هنگام جنگقبالً به تفصیل بحث شد که براي لش

زراعت باشد یا درختان میوه دار و ، و نابودي امالك دشمن بپردازند به تخریب، مسلحانه
حالت ، هر چند حالت، و این براي حفظ از سالمت محیط زیست است، درختان الی میوه

  . استثنایی باشد مانند حالت قتال و منازعات مسلحانه

 هاي کشتار جمعی واز استفاده از سالحاصل عدم ج -2
 کشتار جمعی هاي مسلمانان را از استفاده از سالح، شریعت اسالمی چنانچه قبالً گفته شد

المدت  کشتار جمعی براي محیط زیست ضرر زیاد و طویلهاي زیرا سالح، منع کرده است
هروندان را در اسالم با وضع کردن این اصل به حق ش، و تر و خشک را می سوزاند، دارد

  . سالمت محیط زیست حفظ کرده است

 گان محاربیناصل دفن کردن کشته شده -3
اسالم تجویز کرده ، براي آن که محیط زیست بر اصل طبیعت و سالمت خود باقی بماند

تا جسدهاي آنان بی روح در روي زمین ، گان کفار محارب دفن شونداست که کشته شده
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محیط ، هادر صورت دفن آن.  براي سالمت محیط به وجود نیاوردنمانند و مشکالت عدیده را
 . 75ماندزیست سالم و بر طبیعت خود باقی می

  المللی بشريحقوق شهروندان در قانون بین: مطلب دوم
، المللی بشري داخل استموضوع حقوق شهروندان به صفت عموم در چارچوب قانون بین

و ، المللی تاکید کرده استگام منازعات مسلحانه بینها هنکه براي حمایت این از این حیث
  . ها تضمین شودبراي آن اصول و قواعدي وضع کرده اند براي آن که حمایت آن

  . ها را به شکل آتی در بر داردترین حقوق آنو این بحث عمده

  )شهروندان( حق حیات: فرع اول
 و پایه همه حقوق بشر بلکه اساس، ترین حقوق اساسی انسان استحق حیات از مهم

و سایر حقوق بشري وجوداً و ، زیرا وجود انسانی متوقف بر حیات و استمرار آن است، است
  . 76عدماً متوقف بر حق حیات است

هاي حمایت حق حیات را از طریق اصول آتی به راه، المللی بشريقانون بین، از این رو
  . تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است

 جویانجویان و غیر جنگ تمییز بین جنگاصل - 1
، المللی بشري بر آن استوار استمهمترین اصلی که حمایت حیات شهروندان در قانون بین

تا حمالت نظامی متوجه کسانی شود ، جویان استجویان و غیر جنگاصل تفرقه بین جنگ
  . ت نکندکه در عملیات جنگی اشتراك دارند و آثار سود آن به غیر نظامیان سرای

بلکه ریشه عمیق در تاریخ دارد که ، و این اصل به طور تصادفی به وجود نیامده است
  . رسدمی) ژان ژاك روسو(ابتداي شروع آن به

، م صادر شد1762 خود که سال )یا اصول قانون سیاسی، قرار داد اجتماعی(او در کتاب
ده و این را در مواردي مقرر داشته قواعد و مقرراتی را براي تفرقه بین مقاتلین و غیر وضع کر

-در حالیکه رابطه خصمانه بین هم، اي است بین کشورهاجنگ رابطه، که گفته است، است
  . شوندمگر به صفت عارضی که به جنگ کشانده می، وطنان شهروند نیست

تر بیش) بورتالیس(این اصل توسط، آن گاه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم
 بر این اصل 1801که در افتتاحیه محکمه غنایم فرانسه سال ،  و استقرار یافتاستحکام

تاکید کرد آن گاه این اصل از یک قاعده قانونی عرفی پیشرفت و به صورت قاعده قانونی 
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مساکن و منازل که ، هاحمله و بمباران شهرها و قریه: ها در آمده استنامهمدون در توافق
  . 77ممنوع است،  هر وسیله که باشدبه، کننده ندارندحمایت

بعد از پروتوکل اول تصریح کرده بر آنکه اطراف منازعه باید بین سکان شهروند و جنگ 
جویان و بین اموال شهروندان و اهداف نظامی فرق بگذارند و عملیات خود را علیه اهداف 

 و اموال آنان نظامی بکار برند نه غیر ان و این به خاطر امنیت و حمایت سکان شهروند
  . 78است

ولی این اصل از همان روزي که ظهور کرد تا زمانی که در پروتوکل اول به آن تصریح شده 
ها و از این جهت که عدد مقاتلین روبه ازدیاد است و شیوه، غموض و پیچیدگی دارد، است

  .  جنگ اقتصادي روي کار آمده استهاي فنون جنگ پیشرفت کرده است و شیوه
به شهروندان غیر ، هاي ویران کن که پیش از پروتوکل معمول بودجهت آثار جنگاز این 

نمود آشکارایی ، ولی تصریحی که در پروتوکل الهه شده است. مسلح نیز اصابت می کند
  . 79المللی بشري معاصراست براي قانون بین

 اصل ممنوع بودن استفاده از شهروند غیر مسلح به عنوان سپر جنگی -2
 بین المللی بشري استفاده از شهروندان را به عنوان سپر جنگی براي آن که خطر را قانون

منع کرده است توافق نامه ، خود دور کرده باشد و سالمت حیات خود را حفظ کرده باشد
چهارم ژنف بر این اصل تاکید کرده است چنانچه مقرر داشته است که جایز نیست هیچ 

  . 80هد که به وسیله او خطر جنگ را از خود دفع نمایدکسی را در نقطه و جایی قرار د
و بعد از آن پروتوکل اول آمده است که جایز نیست متوسل شود به آن که سکان شهروند 
را در مناطق معین در مقابل عملیات نظامی قرار دهد و جایز نیست که اطراف منازعه 

یا به واسطه آنان ، ار دهداشخاص شهروند را به قصد دفاع از تهاجمات اهداف نظامی قر
  . 81اهداف نظامی خود را در پوشش قرار دهد

و این اصل و یا قاعده قانونی به طبیعت مخصوص عالمت پیدا کرده است زیرا این اصل 
یعنی این ، مربوط به آن است متوجه دشمن است و هم متوجه حکومتی که مکان شهروند

مکان شهروند را سپر اهداف نظامی ، تاصل اقتضا می کند که هیچ یک از دشمن و حکوم
  . 82ها حفظ نکنندخود قرار ندهند و خود را به وسیله آن
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 هاي بزرگ قانون بین المللی بشرياصل به حساب آمدن قتل در اثر مخالفت -3
اصل ، المللی بشري و اصول آن براي حمایت ارواح شهرونداناز میان مقررات قانون بین

) لبیر(ند است در هنگام جریان عملیات نظامی و این اصل در مدونهممنوع بودن کشتن شهرو
  . 84هاي چهارگانه ژنف بر آن تاکید کردآن گاه توافق نامه. 83آمده است

- المللی بشري صورت میو این در زمانی بود که قتل عمدي را در ضمن قانون شکنی بین
شهروندان را در جریان عملیات دسته دسته کردند آن گاه پروتوکل اول ممنوعیت قتل ، گیرد

  . 85مسلحانه تاکید کرد
-و پس از آن قتلی را که در ضمن جرایم جنگ از نظر نظام اساسی محکمه جنایی بین

  . 86به حساب قتل عمدي گرفته شد، گیردالمللی صورت می

 اصل ممنوعیت تهدید بر کشتار دسته جمعی و یا کوچ دسته جمعی -4
اخطار و ، المللی بشري به هر دشمن عرفی و تعاقدي آننبه موجب مقررات قانون بی

ممنوع است ، تهدید به آنکه یکی از شما زنده نمی مانید و یا آن که دسته جمعی کوچ کنید
بنابراین ارتکاب هر کاري که به قصد نابودي کلی و یا جزیی گروهی قومی یا نژادي و یا 

المللی بشري تاکید کرده هاي قانون بیندینی باشد ممنوع است و بر این اصل توافق نامه
ها صریحاً  که در موافقت نامههاي عالوه بر ممنوعیت: در الیحه اول الهه آمده است، است

  . 87اعالم آن که کسی باقی بر حیات نماند هم ممنوع است، منع شده است

 جویانهاصل ممنوع بودن اعمال انتقام -5
-گام منازعات مسلحانه به موجب مقررات قانون بیناقدام به اعمال انتقام جویانه در هن

اقدامات استثنایی است و در ذات ، یعنی اقدامات انتقام جویانه، ممنوع است، المللی بشري
خود غیر قانون است که طرف منازعه آن را اجرا می کند و این عمل به موجب پروتوکل اول 

 جویانه از اشخاصی که مورد قهر و چنانچه تصریح کرده است که تدابیر انتقام، ممنوع است
  . 88غضب قرار گرفته اند ممنوع است

اصل ممنوع بودن استفاده از اسلحه که شانیت آن را دارد که به شهروندان  - 6
 . نیز اصابت کند

هاي جنگی که آثار آن اطراف منازعه را از استعمال اسلحه و شیوه، قانون بین المللی بشري
-ها و محیط نیز ضرر میبلکه به شهروندان و امالك آن، شودنمیمنحصر به محاربین تنها 

ممنوع کرده است و این براي محافظت از حیات شهروندان است و نصوص زیادي ، رساند
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از آن جمله است نص الیحه الهه بر آنکه بخصوص سم ، کنداست که این اصل را تاکید می
  . 88پاشی و استعمال اسلحه مسموم کننده ممنوع است

هاي میکروبی را در و نیز این پروتوکل استعمال گازهاي خفه کن و مسموم کننده و سالح
زیرا این ها استعمال گازهاي خفه کن و مسموم کننده و امثال آن ، جنگ ممنوع کرده است

  . 90کندکه براي شهروندان غیر مسلح نیز سرایت می را از مواد سرایت کننده دانسته اند

 هاي ضروري براي حیات  کمکاصل حق دریافت -7
اصلی را مقرر داشته ، المللی بشريقانون بین، براي آن که حیات شهروندان محفوظ بماند

هاي ضروري براي حیات را از قبیل مواد غذایی و ادویه است که شهروندان حق دارند کمک
 دو مورد هر گاه این، طبی دریافت نمایند زیرا حیات انسانی وابسته به همین دو چیز است

  . چنانچه تفصیل آن بیاید، مقدم شوند حیات در خطر قرار می گیرد

 اصل به وجود آوردن مناطق امن و بی طرف -8
براي اطراف جنگ براي حمایت ارواح ، المللی بشريضمن اقداماتی که قانون بین

ز در زمانی که ا، طرف و امن است براي شهروندانایجاد مناطق بی، شهروندان کرده است
  . تعرض حمالت نظامی خوف خورده شود

براي اطراف منازعه جایز است که مستقیماً و یا : در توافق نامه چهارم ژنف آمده است که
ها مناطق بیطرفی را در مواضعی که قتال در آن، توسط کشور بیطرف و یا سازمان بشري

  . جنگ دور بدارندتا اشخاص ذیل را بدون فرق و تمیز از خطر : جریان دارد ایجاد نماید
  . مجروحین و بیماران مقاتلین و غیر مقاتلین) الف
 اشخاص شهروندي که در اعمال خصمانه شرکت ندارند و به هیچ عملی که طبیعت )ب

  . 91نظامی دارد اقدام نمی کنند
نامه مذکور تاکید کرده و گفته است که اطراف توافق، و نسبت به وجود آوردن مواضع امن

 از شدت گرفتن اعمال خصمانه باید در اراضی خود و یا در اراضی اشغالی هر گاه بعد، منازعه
و امن با کیفیت منظم که از ) شفاخانه( مناطق و مواضع درمان–ضرورت ایجاب نماید 

 حامله هاي تر از پانزده سال و زنمجروحین و مریضان و اشخاص عاجز و مسن و اطفال پایین
  . 92سال پایین تر اند بتواند حمایت کندو مادران اطفالی که از هفت 

شهروندان است اگر شهروندان براي حفظ امنیت به مناطق دور برده  و این کار صرف براي
  . شود این به معناي کوچ اجباري نیستمی
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 اصل ممنوعیت حمله بر موارد منافع عمومی -9
طقه تا زنده هستند اطراف منازعه بر محل و مواردي که از منافع عمومی است که سکان من

ها و انبارهاي خوراکی و ادویه و ها و سدپل: مانند. از آن بی نیازي ندارند نباید حمله نمایند
 تولید نیرویصلح آمیز و غیره و بیان نصوص که در مورد وارد شده است به تفصیل هاي پایگاه

  . خواهد آمد

 اصل حمایت از سالمت محیط زیست -10
ه سالمت محیط طبیعی را حفظ کنند و از وارد کردن ضرر جویان واجب است کجنگ

و نصوصی که در این مورد ، گذارند دوري نمایندالمدت که اثر بر حیات شهروندان میطویل
  . وارد شده است بعداً خواهد آمد

  آمیز حق عدم شکنجه و رفتار خشونت:فرع دوم
شوند حق سالمت عقلی و  میمنداز حقوق اساسی که شهروندان در همه اوقات از آن بهره

جسمی آنان است که باید در معرض شکنجه قرار نگیرند و این حق با استناد به احکام قانون 
  . المللی بشري استبین

چه جسمی باشد یا ، هر عملی است که اثر آن در دو عذاب شدید است، منظور از شکنجه
  : گیردعقلی و شکنجه روي اغراض ذیل صورت می

 . معلومات و اعتراف بگیرد،  از این شخص و یا شخص سومبراي آن که - 1
 . یا شخص دوم را به کاري و اعترافی، ترساندن و مجبور ساختن او - 2
یا آن که او و یا شخص سومی ، کیفر نمودن او را در باره عملی که مرتکب شده است - 3

 . مورد اشتباه قرار گرفته باشد که عملی را مرتکب شده است
ناشی از هر سببی که باشد یا با موافقت صریح یا ضمنی مامور رسمی و این درد و شکنجه 

  . 93در مورد آن شکنجه صدق می کند، هر شخص دیگري باشد
براي ، جسمی یا عقلی، یا آن که شکنجه عبارت است از وارد کردن درد و الم عمدي

ق جزاهاي نه آن درد و عذابی که از تطبی، شخصی که تحت قدرت و نظارت جانی قرار دارد
  . 94شودقانون ناشی می

المللی بشري و مقررات آن شکنجه دادن شهروندان غیر مسلح به موجب احکام قانون بین
  : نامه چهارم ژنف آمده استچه در توافقچنان، ممنوع است
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هر گونه اکراه بدنی یا معنوي اشخاصی که مورد قهر و غضب قرار می گیرند ممنوع است 
ها باشد و براي اطراف رقیب متقاعد ها و غیر آن حصول معلومات از آنخصوصاً اگر به هدف

ممنوع است که هر گونه تدابیري را که از شان آن رنج بدنی و هالکت اشخاصی که موجود و 
تحت سیطره و مورد قهر و غضب قرار گرفته اند در مورد آنان به کار گیرند و این ممنوعیت 

هاي طبی که در مورد قهر و غضب  و داغ کردن و آزمایشهاي بدنیتنها بر گشتن و شکنجه
، شودگري دیگري نیز میبلکه شامل هر گونه اعمال وحشی، شودخالصه نمی، شودانجام می

  . 95شود و یا در نظامیانچه در مورد شهروندان اجراء می
از ، گیردهاي جسمی صورت میشکنجه را که در ضمن بی حرمتی، هاي مذکورنامهتوافق

هاي جسمی که در مورد اشخاص شکنجه: چه گفته استاحکام این قانون شمرده است چنان
وارد کردن آالم شدید و ضرر ، و نیز قتل عمد و شکنجه و رفتار غیر انسانی، شودانجام می

  . 96هاي طبیممنوع است و از آن جمله است آزمایش، بزرگ به سالمت و صحت بدن
روتوکل اول مورد تاکید قرار گرفته است چنانچه در آن آمده و ممنوعیت این جریمه در پ

چه از ناحیه ، هاي آتی را در حال و استقبال و هر زمانی و مکانی که باشدعمل: است
  . باشدممنوع می، مامورین ملکی صورت گیرد و یا نظامی

یا نسبت به صحت و سالمت بدنی ، به کار بردن خشونت و بدرفتاري نسبت به اشخاص - 1
 .  عقلی او به شیوه خاصو

 . 97چه بدنی باشد و یا عقلی، شکنجه به هر شیوه که صورت بگیرد - 2
جریمه شکنجه را اوال در ضمن جرایم ضد ، و نظام اساسی محکمه جنایی بین المللی

  . 98انسانی ثانیاً جرایم جنگ دسته بندي کرده است
شکنجه به صورت یک ، ین شودالمللی تدوهاي بیننامهو پیش از این که شکنجه در توافق

  . 99قاعده عرفی نزد همه ملت ها ممنوع بوده
  : یابد مختلف انجام میهاي و شکنجه به صورت

و پیاده کردن هر نوع آزمایش ، مقصور کردن اشخاص و داغ نهادن بر جسم و اعضاي او - 1
، دهدزه نمیهاي آن را اجاها و در مانگاهطبی و علمی که معالجه طبی و معالجه در شفاخانه

و یا سالمتی او در ، و اصالً به سود این شخص نیست و بلکه سبب مرگ و هالکت او می شود
 . گیردمعرض خطر شدید قرار می

تجاوز جنسی و مجبور کردن بر زن و یا حامله دار ، تعرض به کرامت و آبروي شخص - 2
 . شدن اجباري و عقیم شدن اجباري



  

 

94  
 

  دلو
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

96  

، حروم کردن از مواد غذایی که آنان در بقاي خودداشتن شهروندان و مدر گرسنگی نگه - 3
 . 100داشتن در رنج و محرومیتگیري و نگهسخت، احتیاج شدید به آن دارد

  )شخصی(حق امنیت فردي: فرع سوم
المللی بشري براي محافظت از امنیت شخصی شهروندان در هنگام منازعات قانون بین
  . هاي قانونی را وضع کرده است مادههاي خودنامهدر توافق، المللیمسلحانه بین

 ضد حبس شدن هاي همان بهره مندي انسان است از ضمانت، منظور از حق امنیت فردي
 بدون موجب و به معناي دقیق تر به معناي این است که هاي و دستگیر شدن و آزار و اذیت

  .101ده باشدمگر در حاالتی که قانون به آن تصریح کر، انسان حبس نشود و در قید نیفتد
، امنیت فردي شان محفوظ بماند، کند بر آن که شهروندان حق دارندو نصوص داللت می

از آن جمله توافق نامه چهارم ژنف تصریح کرده است که اطراف منازعه اشخاصی را که در 
  . 102)78- 68-43-42-41(مگر مطابق ماده، توانند دستگیر کنندها است نمیزیر سلطه آن
المللی بشري یا این ماده اطراف منازعه را از دستگیر کردن افراد تحت انون بینو با این ق

مگر در حاالتی که ، ممانعت کرده است) که شهروندان نیز از همان افراد هستند( شانسلطه
و آن مواردي که توسل شدن به توقیف کردن شهروندان : نامه بدان تصریح کرده استتوافق

به شرطی که در حال توقیف شدن همه ، مومی اقتضاي آن را نمایدضرور باشد و یا امنیت ع
  . 103حقوق قانونی او محفوظ باشد

-ممنوعیت، المللینامه چهارم ژنف و نظام اساسی محکمه جنایی بینو به مقتضاي توافق
  . 104با قواعد قانون بین المللی بشري، مخالفت بزرگی است، هاي غیر قانونی

 بشري با آن که براي حمایت حق شهروندان پایداري زیادي کرده المللیولی قانون بین
حق (چون این حق، ولی نتوانسته است آنان را حمایت کافی بر ضد توقیف کرده باشد، است

کند که هاي متنازع داده است به دلیل آن که امنیت آنان اقتضا میرا براي قدرت) توقیف
براي خالصی ، گان داده استه براي توقیف کنندهو اقداماتی را ک، شهروندان در توقیف باشند

زیرا عملیات توقیفی در قلمرو وسیع ، و رهایی مردم از حمالت توقیفی غیر مشروع نیست
عملیات ،  که صادر شده استهاي و خالصی و رهایی از آنها به سبب مصوبه، گیردصورت می

  . 105کندتوقیفی را تایید می

   نوشتنامه و پیکتاب
 . )191(سوره بقره، ریمقرآن ک .1
 . 322ج ص ، المحیاص، احکام القرآن: نگاه .2
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    هاي ملی حقوق بشر  نهاد
  نگاهی ویژه به نهاد آمبودزمان

  محمد موسی فکوري
 

  

  

  ها آمبودزمان: گفتاردوم
  )Concept of Ombudsman( آمبودزمانمفهوم - 1

یا چیزي » نماینده شاکی «یا » به شکایت کننده طرف رسیدگی«آمبودزمان به مفهوم 
طرف در اعمال  داور بی «از ریشه اسکاندیناوي است که به تدریج به صورت ، »معتمد«شبیه 
یعنی ، مانیک بخش از کلمه آمبودز. راه یافته است،  درآمده و به کشورهاي دیگر»دولت

کلمه آمبودزمان در زبان .(مستقیماً از زبان سویدي گرفته شده است) man(پسوند مان
  لی و. مرسوم بوده است) آمبودزماد(umbudhsmadقدیمی اهالی شمال اروپا به صورت

  . 1ندارد)  در زبان انگلیسی)مرد( man(ارتباطی با کلمه
                                                 

1  - http://www. gio. ir/?view=9 



 
  
 

 

 99  
 

شر
ق ب

قو
ی ح

 مل
اي

ده
نها

 

  تعریف آمبودزمان -2
 کمیته آمبودزمان در کانون وکالي بین المللی تعریف جدید آمبودزمان توسط

IBA)(International Bar Association) ( صورت گرفته ولی مورد توافق جهانی
  . تواند نقطه شروع تعریف آمبودزمان باشد  میبلکه. نیست
نهادي که بر پایه قانون اساسی یا به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و در راس « 

یرتبه دولتی مستقل قرار دارد و در مقابل قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است آن یک مقام عال
یا به ابتکار . کند مقامات و کارمندان را دریافت می، هاي دولتیو شکایات مردم از سازمان

توصیه اقدام اصالحی و گزارش موضوعات ، نماید و داراي اختیار انجام تحقیقات خود عمل می
  . 2»است

هاي   شخصی که شکایت«: کند لمللی آمبودزمان این نهاد را چنین تعریف میا مؤسسه بین
هاي مدیریت عمومی را مورد رسیدگی  اعمال یا قصور، ها شهروندان راجع به تصمیم

سوء استفاده ، برابر نقض حقوق شهروندان در حمایت از«و نقش و جایگاه وي » دهد قرارمی
نصفانه و سوء مدیریت به منظور ارتقاء مدیریت تصمیم نام، غفلت، اشتباه، از اختیارات

هاي عمومی در   تر نمودن اعمال حکومتی و پاسخگوتر کردن حکومت و مقام عمومی و شفاف
  . 3»برابر اعضاي جامعه است

) ولی نه همواره(که به طور معمول، یک مقام رسمی« : تعریف دیگر آمبودزمان چنین است
و مسوولیت نمایندگی منافع شهروندان با ، گردد میسوي دولت یا قوه مقننه تعیین  از

  . 4»سوي شهروندان را دارد هاي گزارش شده از  بررسی و توجه به شکایت
معنی نظارت و کنترل قانونی و دولتی بر  توان گفت آمبودزمان به تر میو به تعبیر روشن

هاي قابل سوء جریانهاي اجرایی و اداري کشور و حمایت از حقوق افراد در م دستگاه عملکرد
  . هاي مزبور است اداري با هدف ایجاد عدالت در دستگاه

  طرح نهاد نظارتی -3
هایی   هاي حکومتی متفاوت تدابیر و شیوه  ها و سیستم  هاي مختلف دنیا با فرهنگ کشور

تبعیض و نقض ، عدالتی زمانی که افراد با بی. اند براي حمایت از حقوق افراد اتخاذ نموده
ها  هاي نظارتی و آمبودزمان  ها و نهاد و یا دستگاه شوند به سراغ عدلیه  خود مواجه میحقوق

                                                 
2- Ibid.  
3- http://www. law. ualberta. ca/centres/ioi/About-the-I. O. I. /Concept-and-
Organization. php.  
4 - Ibid.  
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هاي  و پیگیري موارد نقض قانون در دستگاه پیشگیري،  نیز هدفشانها   آمبودزمان، روند می
  . اداري و دولتی به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان است

  ازبرخی در و شود برگزیده می) پارلمان(سوي مجلس  ازمعموال، ها سرپرست این گونه نهاد
البته این نصب به دنبال . گردد ب میونصمسوي دولت  از، سرپرست بازرسی، کشورها

هاي اداري   بررسی و مالحظه فعالیت، پذیرد و نقش نهاد بازرسی مشورت با مجلس انجام می
 و آشکار ساختن عملکرد دولت دولت و گماشتگان آن است به منظور بهبود بخشیدن به امور

و کارمندان و نیز این که متصدیان امور هرچه بیشتر در قبال آحاد مردم احساس مسوولیت 
  . نمایند

  :وظایف اصلی و اساسی نهاد بازرسی به شرح ذیل است
 مواردي از این که بخش اداري دولت دربر  رسیدگی به شکایات آحاد مردم مبنی - 1

  . موده و امور به طریق احسن جاري نباشدموازین قانونی تخلف ن
، امري از امور کشف شود تخلف یا ناهنجاري در، ها  چنانچه حسب تحقیقات و بررسی- 2

  . رهنمود الزم به بخش مربوطه جهت رفع تخلف یا نارسایی ارایه نماید و توصیه
 ر ساالنه بهو به طو،  به دولت و شاکیخاصموارد   ارایه گزارش عملکرد نهاد نظارتی در- 3

  . و براي اطالع عموم قوة مقننه
جریان انتقال شیوه حکومتی  در، اسر دنیاتهاي بسیاري در سر  کشور،  اخیرهاي  سال در

حرکت به سوي نظام  به عنوان بخشی از. اند بوده) مردم ساالري(خود به نظام دموکراسی
به ایجاد ، اداري خودو پیشرفت هر چه بیشتر بخش  براي بهبود، آن کشورها، دموکراسی

رسیدگی به شکایات مردم را مبنی بر این ، این نهادها از هاي پار، اند هاي بازرسی پرداخته نهاد
، گهگاه. اند عمده وظایف خود قرارداده از، توسط حکومت پایمال شده، ها که حقوق انسانی آن

اهتمام به حفظ بخش دولتی و یا  به بررسی اموري همچون فساد در، هاي جدید این نهاد
هاي افزونی همچون  ها اقتدار به این نهاد، بعضی اوقات، عالوه بر آن. پردازند محیط زیست می

، حقوق بشر و نیز اهتمام به تعلیم و تشریح موارد حقوق انسانی اقدامات قضایی جهت تأمین
  . شود اعطا می

ندارند و ، آور باشدلت الزامهاي را که براي دو  هاي بازرسی معموال اقتدار اتخاذ تصمیم نهاد
 هاي الزم را جهت اصالح امور منبعث از  ها و توصیه رهنمود، هاي نظارتی  سازمان، بالعکس

به ، و بررسی شکایات که بنا به وجهۀ مستقل و خصیصۀ غیر وابسته سازمان تحقیقات جامع
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ی طرفی و دیگري یکی ب، دو پایه و مبناي اساسی نهاد نظارتی. نماید ارایه می، عمل آمده
  . باشد هاي اداري و اجرایی دولت می  استقالل آن از بخش

ممکن است طبق اصلی از قانون اساسی به وجود آمده باشد که تفصیل خط ، نهاد بازرسی
به ایجاد ، نماید و یا این که قوه مقننه مستقال با وضع قانون را قانون تعیین می  آن مشی

  . نماید چنان نهادي اقدام می
ها چندین نهاد بازرسی براي اموري خاص در رابطه با شکایات  هاي از کشور پار، چنینهم

هاي بازرسی معمول  ها ممکن است تشکیالتی مشابه نهاد  این نوع نهاد. اند مردم ایجاد نموده
ها  هاي از نهاد پار، به عنوان مثال. ها تفویض گردد  داشته و یا این که وظایف متفاوتی به آن

بر قراري ، هاي مسلح نیرو، هاي پولیس نیرو، و بهداشت الصحهبه امور حفظ، بعضی کشورهادر 
  . پردازند  میو نظارت بر حسن اخالق فردي، اطالع و آگاهی رسانی آزاد در جامعه

هاي خصوصی براي رسیدگی به شکایات اعضاي   هم چنین توسط بخش، هاي نظارتی  الگو
امکانات ، ها هاي نهاد بازرسی براي دانشگاه الگو، این رو از. تابعه خود پذیرفته شده است

  . ها به وجود آمده است ها و بان ك  شرکت، هاي خصوصی  بخش بهداشتی
هاي   آن صرفا بر سازمانهاي  هاي تابع و واحد) آي. اُ.  آيI. O. I(مؤسسه جهانی بازرسی

  . 5نظردارند، بازرسی بخش عمومی

 International Ombudsman(مللی آمبودزمانال تاریخچۀ نهاد بین -4
Institute(IOI(  

و به ) سویدي(هاي اسکاندیناوي  از ریشۀ زبان) Ombudsman(اصطالح آمبودزمانگفتیم 
هاي دیگر با عناوین دیگري نامگذاري شده  ولی این نهاد درکشور، است» نمایندگی«معنی 

آرژانتین و ، اسپانیا: ایی زبان همچونهاي اسپانی به عنوان مثال در بسیاري از کشور، است
و ، و درکشور سریالنکا) Defense de Puebloمدافع حقوق عموم (به عنوان، کلمبیا

 Parliamentary Commissioner forبازرس پارلمانی بخش اداري (،انگلستان
Administration(موریتانی و سنگال، گابون،  و در فرانسه، ) مشاورجمهوري

Mediateur de la Republique(در افریقاي جنوبی ،) حافظ حقوق عمومPublic 
Protector (استرالیا، در کبک،) مدافع حقوق شهروندانProtecteur du Citoyen ( در

 Public Complaintsکمیسیون رسیدگی به شکایات از بخش اداري (نیجریه
                                                 

 . 41- 38 شناخت سازمان بازرسی و نظارت، صص- 5
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Commission( در پرتغال) برقرارکنندة عدالتProvedor de Justiça ( هنگ در
-Investigatorناظرکل (در زامبیا) Dirensore Civicoمدافع حقوق اتباع (کنگ

General (در پاکستان) وفاقی محتسبWafaqi Mohtasib (و در هندوستان) فریادرس
الذاید «یا » المحقق فی الشکاوي«، در چین) yuan(»یوآن«و مثل ) Lok Ayuktaعامه 

  . 6در برخی کشورهاي عربی» عن الشعب
هاي بازرسی و نظارتی در جهان از    نظر از سوابق تاریخی درخصوص دستگاهصرف

هاي بسیار قدیم باید گفت بنیاد آمبودزمان در سوید بر اساس قانون اساسی مصوب   زمان
هاي سوید فراتر نرفت و  و طی یک سده این نهاد از مرز  آن کشور شکل گرفت1809سال 

 میالدي کشور 1919تا این که در سال .  وجود نیامدها براي آن به همتایی در آن سوي مرز
 به 1953سپس کشور دانمارك در . فنالند همانند این نهاد را در کشور خود به وجود آورد

هایی چند به فرایند تأسیس   باید خاطر نشان ساخت که انگیزه. ایجاد آمبودزمان اقدام نمود
هایی   که تأسیس چنان نهادي در کشوراول آن. نمود هاي دیگر کمک می آمبودزمان درکشور

با موفقیت و کارایی رو ، هاي سوید و فنالند را دارا بودند  هایی کامال متفاوت از نظام  که نظام
ثانیاً تأسیس آمبودزمان ماهیت امور و فعالیت بخش و سیع اداري را که ، شده بود به رو

حراست نموده و انتظام ، ه بودنقش سلطه گرانه به خود گرفت، متعاقب جنگ عالم گیر دوم
  . بخشیده بود

 میالدي آمبودزمان صرفا ناظر بر صالحیت و مشروعیت بخش اداري 1970تا اواسط دهۀ 
  . باشد لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداري نیز می، بود

هان وجود  منطقه از ج80 آمبودزمان در بیشتر از 150در نتیجه در حال حاضر بیشتر از 
برخی به مساله . دیگر متفاوت هستند با یک، دارد که البته در نحوه برخورد و از نظر اهمیت

دهند و برخی  حقوق بشر تاکید دارند و برخی دیگر به مبارزه با فساد اهمیت می حمایت از
 توان گفت مفهوم آمبودزمان در شرایط فرهنگی از این رو می. پردازند سوء مدیریت می هم به

  . 7رشد کرده است، و قوانین اساسی متفاوت

  توسعۀ آمبودزمان -5
سوي الري هیل به عمل آمده   میالدي که از1977 تا 1975هاي  براساس تحقیقات سال

تحقیقات   در1996این مؤسسات وجود داشته است و در سال   فقره از47مشخص شده که 
                                                 

6 -http://www. law. ualberta. ca/centres/ioi/About-the-I. O. I. /History-and-Development. 
php.  
7 - Ibid 
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جریان برپایی کنگره امریکاي  در،  اُتاوادانشگاه کارتیرن در از، آقاي پروفسور رونالدسی روات
قوه   مؤسسه کلی منبعث از191شمالی در باب انجمن آمبودزمان ایالت متحده از 

، هاي و محلی که به ایفاي نقش آمبودزمانی اشتغال دارند منطق، سطح ملی قانونگذاري در
ر جهان  کشو76  مؤسسه در292متن   آمبودزمان اختصاصی در101آمده است که تعداد 

  . ایجاد شده است
 آمبودزمان عمومی و 220توان قاطعانه اظهار داشت که  می، براساس آخرین محاسبات

 کشور جهان که شامل 89 مؤسسه در 321متن   آمبودزمان در امورتخصصی در101
  . 8باشد وجود دارد آمبودزمان اروپا نیز می

  مبانی قانونی تأسیس آمبودزمان  - 6
ب قانون صادره از سوي قوه قضاییه یا براساس اصول قانون اساسی نهاد آمبودزمان حس

که قانون اساسی حدود اختیارات و قلمرو صالحیت  یعنی این. ها به وجود آمده است کشور
، بخشد و حال آن که کند و بر این اساس به آن اهمیت و استحکام قانونی می آن را تعیین می

 بود هاي خواهد مؤسس، لعمل اداري به وجود بیایدچنانچه این نهاد توسط صدور یک دستورا
 تواند در هاي به سهولت می زیرا در این حالت چنین مؤسس، فاقد استقالل و دوام و قوام الزم

  . معرض تغییر و دیگرگونی قرارگیرد
اساس یکی از اصول قانون اساسی به وجود آمده  هایی که نهاد آمبودزمان بر  در کشوراحت
به هرحال از سوي . هاي تدوین شود تا شیوه عمل آن را تشریح کند ت آیین نامالزم اس، باشد

  . تواند به وجود آید که همان نقش آمبودزمان را ایفا کند قوه قانونگذاري نیز هیأتی می
ها زیر نظر قوه مجریه و در برخی دیگر زیر نظر مجلس و قوه  این نهاد در بعضی از کشور

  . 9مقننه است
 مؤسسه 48حدود   کشورجهان از89تعداد مؤسسات آمبودزمان در ، گذشتههاي  سال در

کنند تقریبا  هایی که چنین مؤسساتی را تأسیس می  دولت.  مؤسسه افزایش پیداکرده321به 
هاي خصوصی و عمومی   سازمان، این مؤسسات مستقل عالوه بر. اند به دو برابر فزونی یافته

در واقع . اي به نهاد آمبودزمانی شباهت دارنده انداز  اند که تا نیز به وجود آمده و توسعه یافته

                                                 
  . 14- 13 شناخت سازمان بازرسی و نظارت، صص- 8

9   - http://www. law. ualberta. ca/centres/ioi/About-the-I. O. I. /Concept-and-rganization. 
php 
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دهد و سر   میها را مورد تحقیق و بررسی قرار  کنند و آن ها شکایات را دریافت می این نهاد
  . دهند هاي الزم را به مقامات ذیربط اداري ارایه می انجام براساس مقررات خود رهنمود

ها و   آمبودزمان، کنند  استقالل بوده و مستقل عمل میها داراي گرچه همۀ این سازمان
  . هاي فراوانی هستند  کمیسیون حقوق بشر داراي مشابهت

مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ، توسعۀ این نهاد منحصر به فرد
تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت . ضرورت رعایت کامل موازین حقوق بشر است

با انتظارات عامۀ مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه   که این نهاد در رابطهاست
  . اند و پشتبانی کرده ها آن را تأیید با این گونه نهاد

ها نداشته و از حیث ماهیت نیز   هاي براي آن تاکنون رسیدگی به شکایات مردم هزین
  . و انعطاف پذیر هاي است اصالحگر مؤسس

 IOI)(International Ombudsman( حاضر و با توجه به آمبودزمان جهانیدر حال
Institute (اي  هاي منطقه هاي جهان نیز آمبودزمان در دیگر قاره، که در کانادا مستقر است
  : اند که عبارتند از ایجاد شده

، وسیهآمبودزمان منطقه استرالیا و اقیان، آمبودزمان منطقه آسیا، آمبودزمان منطقه آفریقا
آمبودزمان ، آمبودزمان منطقه آمریکاي شمالی، آمبودزمان منطقه آمریکاي التین و کاراییب

  . منطقه اروپا
هایی برگزار  هایی دارند و کنفرانساي با هم مالقات ها به صورت دوره این آمبودزمان

 این توان به دیگر کالم می. ها عضو موسسه آمبودزمان جهانی هستند  کنند و اکثر آن می
سطح جهان  اساس موازین دموکراسی در مؤسسات را پیش قراوالن تحول حقوق بشر بر

  . 10نامید

  نحوة انتصاب -7
آمبودزمان باید بر اساس مفهوم مندرج در قانون اساسی یا حسب صریح  شیوة انتصاب در

ه سوي پارلمان یا بنا ب آمبودزمان ممکن است از. اصلی خاص از قانون اساسی به عمل آید
سوي ریاست  ممالکی که آمبودزمان از هاي جمهوري و در  نظام در. صالحدید آن انتصاب یابد

ها  اکثر کشور در. شود روش تعیین مقام آمبودزمان در قانون آمده است جمهوري منصوب می
 ساله است که قابل تجدید 5 یا 4، زمان تصدي ریاست کل محدود به مدت زمانی خاص

                                                 
10 - http://www. gio. ir/?view=9 
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و  براي حفظ استقالل آمبودزمان الزم است که تحت انقیاد. باشد  نیز میهاي دیگر  براي دوره
تواند در عین حال تحت  نمیچنان که هیچ نهاد مستقلی سیطرة هیچ مقامی قرارنگیرد هم

مقامات بتوانند در امور  نه استقالل مصرحا به این معنی است که. انقیاد و سیطره نیز باشد
نه قادر باشند نقطه نظرات خود را به آن نهاد القا و دکته نهاد آمبودزمان دخالت کنند و 

  . کنند

  گذاريهاي عمومی منصوب ازسوي قوة قانون  آمبودزمان -8
ها صالحیت رسیدگی به امور کل نظام اداري را دارند که اقتدار آن   این قبیل آمبودزمان
حال حاضر در  در .و فرمانی است که از سوي دولت صادر شده است مبتنی بر دستورالعمل

  . وجود دارد )اي محلی و منطقه( فقره220جهان 
با این همه . هاي وابسته به قوه قانونگذاري درسطح ملی وجود دارد   فقره سازمان80حدود 

ایاالت متحدة ، داامثال در کان. دولت فدرال یا غیر آن ممکن است داراي آن نوع نهاد نباشد
. انی مشابه آمبودزمان وابسته به قوه قانونگذاري وجود نداردهندوستان و ایتالیا سازم، آمریکا

صالحیت رسیدگی به امور ، هاي ازمؤسسات مانند میانجی جمهوري در کشور فرانسه پار
  . باشند هاي محلی را نیز دارا می  حکومت

  اي مؤسسات منطقه -9
هاي را  طقصالحیت رسیدگی به امورات ادارات دولتی من، هاي آمبودزمان ادارات منطق

فدرال یا محلی ، هاي اداري  چه در قالب نظام فدراتیو و چه نواحی دولتی اعم از ناحیه، دارند
هاي محلی را دارا   هاي معموال صالحیت رسیدگی به امور حکومت ادارات منطق. اي و منطقه
  . هستند

سیدگی به امور ها صالحیت ر  آمبودزمان، هاي منیتوبا بریتانیا و منطق، کلمبیا، کانادا در
درشهر  جا وهاي منیتوبا که در آن البته به استثناي منطق. هاي نواحی را دارند  شهرداري

 90دنیا حدود  امروزه در. وینپینگ آمبودزمان خاصی وابسته به قوة قانونگذاري وجود دارد
  . هاي و عمومی وابسته به قوه قانونگذاري وجود دارد آمبودزمان منطق

  لیمؤسسات مح -10
هاي   کنند در قالب نظام که درسطح اداري محلی انجام وظیفه می هاي محلی  آمبودزمان

این قبیل مؤسسات معموال . اند گذاري یا محلی طبقه بندي شدهعمومی وابسته به قوة قانون
ایاالت متحدة آمریکا داراي تعدادي آمبودزمان . آید ها به وجود می  ها و دانشگاه درشهرداري
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هاي حفظ سالمت و حقوق بشر   در زمینه توانند ها می  البته شهرداري. تمحلی اس
ها به  هاي عمومی دانشگاه  به همین طریق آمبودزمان. هاي تخصصی داشته باشند  آمبودزمان

  . شوند هاي تخصصی قلمداد می  مثابه آمبودزمان

  هاي ملی  آمبودزمان -11
 وابسته به قوة قانونگذاري درسطح حکومت کانادا که آمبودزمان عمومی، به عنوان نمونه

، هاي دسترسی به اطالعات  تعداد شش مؤسسه آمبودزمان تخصصی در زمینه، فدراتیو ندارد
اعمال اجراي قانون و حقوق بشر ، خدمات مربوط به صغار، هاي رسمی زبان، امور خصوصی

،  است که در ضمندر نیوزیلند یک آمبودزمان ملی وابسته قانونگذاري. ایجاد کرده است
ایاالت متحده آمریکا در سطح فدرالی . نیز بر عهده دارد صیانت و حفظ محیط زیست را

  . کند هاي اداري دولتی اِعمال نظر می داراي آمبودزمانی است که بر تمامی واحد

  اي هاي منطقه  آمبودزمان -12
حقوق فردي و حمایت و حفظ ، هاي از نواحی کانادا در امور مربوط به اجراي قانون در پار

  . هاي تخصصی وجود دارد  آمبودزمان، صیانت از حقوق کودکان
ها  البته شهرداري. ایاالت متحدة آمریکا نیز تعدادي آمبودزمان محلی وجود دارد در
. هاي تخصصی داشته باشند  هاي حفظ تندرستی و حقوق بشر آمبودزمان  زمینه توانند در می

هاي تخصصی محلی قلمداد   عمومی دانشگاهی به مثابه آمبودزمانبه همین طریق آمبودزمان 
هاي عمومی وابسته به قوة   ها آمبودزمان محلی صرف یا آمبودزمان  شوند و لذا به آن می

  . 11گردد قانونگذاري اطالق نمی

  هاي حقوق بشر با آمبودزمان  رابطه کمیسیون -13
حاظ برخورداري از استقالل و اقتدارات به ل، هاي چندي در رابطه با حقوق بشر  کمیسیون

  . هایی هستند  ها داراي مشابهت  با آمبودزمان، تحقِیقی و ارایه رهنمودها
هاي ملی که بر اساس اصول تنظیمی در   سازمان: هاي حقوق بشر عبارتند از  کمیسیون

  . کنند ها را در آن باب ایفا می  که عمدتا وظایف آمبودزمان، اند پاریس به وجود آمده
. هاي عمومی و خصوصی را دارند  ها صالحیت رسیدگی و تحقیق در بخش  بسیاري از آن

ها فقط به امور تبعیض   تعدادي از آن. توان مؤسسات عمومی تخصصی نام نهاد میها را   آن
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ها در صیانت از حقوق   نقش مهم آن، پردازند لکن با این همه نژادي و اموري از قبیل آن می
چنین نقشی را کمیسیون حقوق بشر و حقوق کودکان در . توان نادیده انگاشت میبشر را ن

کِبک کانادا بر عهده دارد که همگام با کمیسیون حقوق بشر کانادا در سطح فدرال همکاري 
تري داراي صالحیت وسیع، تعدادي دیگر مثل کمیسیون ملی حقوق بشر در مکزیک. دارد

در خصوص تضییع موارد حقوق بشر رسیدگی و اقدام هستند و به طور کلی این مؤسسات 
. هاي حقوق بشر متفاوت است  ها و کمیسیون  طبقه بندي سنتی بین آمبودزمان. کنند می
هاي  ها صرفا به امور ناشی از نا هنجاري  هاي ازمردم بر این نظر هستند که آمبودزمان پار

 با این همه در. ون حقوق بشر استپردازند و صیانت از حقوق فقط بر عهدة کمیسی  میاداري
ها اغلب براي حمایت از رعایت حقوق   زیرا آمبودزمان، ها نیست  قضیه به این سادگی، عمل

مثال وظیفۀ یک آمبودزمان این است که حسب ، از این رو. کنند بشر اقدام به دخالت می
همین طور . قدام کندباب حقوق بشر ا به حفظ و صیانت از حقوق افراد در، المللی موازین بین
المللی منعقده میان دول حق دارند در خصوص تصمیمات  ها حسب معاهدات بین  آمبودزمان
  . و تفحص کنند و سیاسی دولتی تحقیق اجتماعی

داراي ، هاي حقوق بشر حسب خصایصی که دارند  ها و کمیسیون  رسد آمبودزمان به نظر می
توانند نقش مؤثري در دفاع و  سازمان میبا این خصیصه هردو . مسوولیت مکمل هستند

  . ها داشته باشند حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت
المللی آمبودزمان با اشاره با پیوندگاه مردم ساالري و نهاد آمبودزمان  مؤسسه بین

  : افزاید می
در طول هاي مردمی حکومت   ها به مردم ساالري و ساختار گذار بسیاري از کشور، به ویژه

هاي آمبودزمان بسیار زیادي در طول این دوره گردیده  دو دهه گذشته منجر به ایجاد نهاد
هاي آمبودزمان  که همراه با اصالح در حکومت و ایجاد نهاد، این گذار به مردم ساالري. است

هاي از   چنین در بخشهم، اروپاي مرکزي و شرقی، بوده است به ویژه در آمریکاي التین
  . 12باشد ا و آسیا پاسفیک آشکار میآفریق

  فعالیت آمبودزمان نسبت به مناطق جهانی -14
المللی آمبودزمان شش منطقه را در تحت پوشش خود قرار داده است که  انجمن بین

منطقه دریاي کاراییب و امریکاي ، استرالیا و کانادا، آسیا، آمریکاي شمالی، آفریقا: عبارتند از
                                                 

12  - Ombudsman Concept and organization,(IOI) 
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، درمتن آیین نامه مزبور به عمل آمد،  میالدي1996اتی که در سال اصالح. التین و اروپا
  . 13ه استدیباعث گردید که مقررات مربوط به آن درشش فصل تدوین گرد

  دورنماي آتی -15
براي ترافع منازعات اقدام ، در حدود صالحیت و اختیارات قانونی خود، ها آمبودزمان

ات مقامات دولتی منطبق با موازین قانونی آمبودزمان نه فقط نظارت بر تصمیم، کنند می
موازین عدل و مساوات  از این نظر نیز مداقه دارد که آن تصمیمات معقول و بر، بل که، دارد

کنند که  ها به واقع اطمینان حاصل می  در حقیقت آمبودزمان. و انصاف صادر شده باشند
  : اقدام اداري داراي خصوصیات ذیل است

  . )یتاصل مشروع( قانونی▪
  .  درعمل و در قوانین موجه▪
  .  قابل دسترسی بودن▪
  .  پذیرفته شده در مهلت مقرر▪
  .  رعایت کننده حق دفاع▪

هاي خود را پیرامون مشکل مطرح شده افزایش خواهند   ها بررسی  با این حال آمبودزمان
اصول مدیریت  «هاي مربوط به  یعنی اختالف و اقدام اداري به همراه لیستی از پارامتر. داد

  : مانند» مدیریت وجدان«و قواعد «  مطلوب
  .  رفتار مناسب با مردم و احترام به آنان▪
  . قابل فهم براي مردم، آشکار،  به کاربردن زبان واضح▪
  . ها  ارایه اطالعات مناسب به آن▪
  .  اصل بی طرفی▪
  .  اصل عادالنه بودن و متناسب بودن▪
  .  اصل قضاوت صحیح▪
  .  خدمت گیرندگان یا آیین نامه رفتار مناسب کارمندان دولت منشور▪
  .  اصل زمان معقول▪
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ها اختالفات را از منظر بررسی قوانین برابري و اخالقیات به عنوان مثال رعایت   آمبودزمان
این دو معیار در حقیقت قواعد . (دهند حق باور شدن و حسن نیت نیز مورد بر رسی قرار می

هارا پذیرفته و درخود جاي داده  هاي اجتماعی است که خود قوانین آن  وهحسن رفتار در گر
ها   اصل برابري در مقایسه با سایر اشکال رسیدگی به اختالفات اساس کار آمبودزمان. )است
  . است

این نهاد . تواند اختالف را حل کرده و رأي صادر نماید آمبودزمان یک قاضی نیست و نمی
هایی براي   هاي ذي نفع دعوي به منظور یافتن راهکار  اهنمایی به طرفبا اریه پیشنهاد یا ر

  . نماید حل اختالف نقش یک دادرس ذي نفوذ را ایفا می
ها   در قاموس آمبودزمان. لذا قدرت آمبودزمان بیشتر بر اساس متقاعد کردن است تا التزام

آمبودزمان از . د وجود دارGentle Justiceیا » عدالت مالیم«هاي تحت عنوان  واژ
خواهد تا شفافیت را در مذاکرات خود پذیرفته و تمایلی را در انجام یک  هاي ذینفع می  طرف

  . نماید مذاکره چند بعدي ایجاد می
. کند اهتمام می) سیستماتیک(مندآمبودزمان در مواقع لزوم به همه گونه تحقیقات نظام

هاي  دهند و پار هاي اصالحی ارایه می  شنهادها در موارد مطروحه پی  اي از آمبودزمانه پار
در ، آمبودزمان، در موارد عدیده. دارند نظریاتی در تغییر قوانین نارسا عرضه می، دیگر

هایی براي بهتر شدن امور و کیفیت خدمات ارایه  رهنمود، هاي قانونی خود  محدودة فعالیت
ضمن به  در. نصاف دقیقا رعایت شودو عدل و ا کند و ضمنا تأکید دارد که موازین قانونی می

هاي   آمبودزمان هم چنین با سازمان. گردد حقوق آنان را متذکر می، طرفین اختالف
هاي عمومی نیز ارتباط   کند و با سازمان از حقوق بشر همکاري می صیانت خصوصی در
  . تنگاتنگ دارد

به . کنند ها حتی به موارد تخلف از موازین اخالقی نیز رسیدگی می  هاي ازآمبودزمان پار
حقوق کودکان  حفظ حقوق فردي و، مربوط به حقوق بشر در امور آمبودزمان، هرحال

  . همواره اهتمام چشمگیر دارد
 چون هاي جامع دانست که توان آمبودزمان را به مثابه مؤسس تمام این اوصاف می آیا با

معضالت را حل نموده و قادر است تشتّت را بدون این که موجد عدم انسجام ، مظروفی حالّل
  برطرف کند؟، در امور گردد
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 توان مدعی شد که دیگر نمی،  فقره321 فقره به 47ها از   با افزایش تعداد آمبودزمان
، شدند ل میرنجی را که بیست سال پیش به لحاظ انزواي خود متحم ها همان  آمبودزمان

  . حال نیز تحمل کنند
به لحاظ ساختار . ها به مدد همکاري خود نقشی پویا و بسیار فعال دارند  آمبودزمان

المللی آمبودزمان بیش از پیش پر اهمیت  نقش انجمن بین، المللی این نهاد هاي و بین منطق
هاي خود را با   الیتها به طرز رو به تزایدي دامنه فع  از این رو آمبودزمان، کند جلوه می

  . سازند  میالمللی هماهنگ هاي بین  سازمان
لکن به عنوان عاملی ، دولت است اگرچه مستقل از، آمبودزمان به عنوان یک نهاد عمومی

هم ، شود مهم در جلوگیري از اجحافات احتمالی مقامات دولتی نسبت به افراد محسوب می
  . گردد صیانت از حقوق بشر قلمداد میچنین به مثابه یک نهاد پیشرو در حمایت و 

  نتیجه
. نوع خود نهادي منحصر به فرد است در، توان گفت که نهاد آمبودزمان واقع می در

 نظریه او الزام آور که منازعه انتخاب شود  طرفینآمبودزمان نه یک داور است که توسط
 طرفین تحمیل و نه یک میانجی به معنی اخص است که شرایط ترك منازعه را به، باشد
 ش نافذ باشد و نه یک گزارشگر صرف است که دراو نه یک دادگاه است که تصمیمات، کند

  . بارة موضوعی خاص گزارش تهیه کند
در حالی که آمبودزمان قادر است خود را با الزامات دولتی مدرن تطبیق دهد ، با این همه

 ها عمل   در واقع به جاي دولتها  در عین حال اشتباه محض است که تصور شود آمبودزمان
هاي جدید ابداع  صرفا براي رفع نیاز، ها در واقع با اَشکال مختلف خود  آمبودزمان. کنند می

نباید زیاد بر اختیارات و اقتدارات آن ، و با وجود تزاید چشمگیر تعداد این نهاد، نشده است
چه آن که موثر بودن این ، وردغلو نمود و آن را تنها مرجع و منبع اصالح امور به حساب آ

 هاي بعدي هموار  ها زمینه را براي گام  در واقع آمبودزمان. نهاد در اصالح امور نسبی است
لکن نباید آن را به هیچ وجه مبین عملکرد دولت . نظر دارند مد سازند و کنترل بر امور را می

از این رو تنها ، ه استخود موازینی براي اصالح و ضع نمود، قانون اداري. محسوب داشت
با این همه برداشت سنتی از قانون ، و منطقی نخواهد بود توسل به یک مرجع واحد معقول

 . کند راه را براي مداخلۀ میانجی که همان آمبودزمان باشد باز می، اداري و رویه دادگاهها
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  المللی بازرسی  مؤسسه بین-16
  گیري تأسیس و شکل- 1

 تأسیس یافت که در واقع سازمان 1987درسال ) آي. اُ.  آي(سیالمللی بازر مؤسسه بین
سازمانی است غیر انتفاعی که بر اساس قانون ، این مؤسسه. هاي بازرسی است جهانی دفتر

تجارت و شرکت کانادا به ثبت رسیده و به این ترتیب وضعیت یک شخص حقیقی در قانون 
حقوق آن براي دبیرخانه مؤسسه  دانشکدهو  کانادا، اِدمونتن، دانشگاه آلبرتا. را دارد

بنیۀ مالی مؤسسه . کتابخانه و کارمند اداري بازرسی را فراهم آورده است، المللی بین
شود که براي  صرفا از طریق و صول حق عضویت اعضاء تأمین می، المللی بازرسی بین

هاي مالی مکهم چنین ترتیباتی چند جهت اخذ ک.  شود هاي آن مصرف و هزینه می  فعالیت
داراي ) آي. اُ. آي(مؤسسه جهانی بازرسی. هاي خصوصی به عمل آمده است دولتی و بنیاد

امریکاي التین و ، اروپا، جزایر استرالیا و حوزه اقیانوس آرام، آسیا، آفریقا: شش منطقه است
نظم تشکیالتی براي برپایی جلسات م، ها اکثر منطقه. حوزة دریاي کاراییب و آمریکاي شمالی

  . اند هاي بازرسی خود ایجاد نموده و برقراري ارتباط بین نهاد

   اهداف-2
آن . مشروحا مقاصد مؤسسه قید شده است) آي. اُ. آي(نامه مؤسسه جهانی بازرسیدراساس

  : اهداف عبارتند از
  .  هرچه شکوفاتر نمودن مفهوم بازرسی و اهتمام به توسعۀ آن در سرتاسر دنیا▪
  .  انگیزة تحقیق و مطالعه در باب نهاد بازرسی تشویق و ایجاد▪
پرسنل و اشخاص ، هاي بازرسی هاي آموزشی براي سرپرستان نهاد   توسعه و اجراي برنامه▪
ها در خصوص   طبقه بندي و انتشار و توزیع آگاهی، ذخیره، آوريمند به جمع آي عالقه. اُ. آي

  . نهاد بازرسی
 جهت تبادل اطالعات و تجربیات بین سرپرستان هاي الزم   توسعه و تنظیم برنامه▪
  . هاي نظارتی نهاد
  . المللی بازرسی هاي بین   تنظیم برنامه براي انعقاد کنفرانس▪
هاي الزم و هر نوع کمک مالی ممکن جهت تشویق و ایجاد انگیزه در    اعطاي بورسیه▪

 . مطالعه و تحقیق در امر نهاد بازرسی
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   نشریات -3
. نماید هاي انتشاراتی چندي مبادرت می  به فعالیت، )آي. اُ.  آي(مللی بازرسیال مؤسسه بین

  : فهرست کامل نشریات آن به شرح زیر است
 Internationalالمللی بازرسی   مجلۀ سازمان بین(هاي ساالنه با عنوان  نشري- 1

Ombudsman Journal( .  
  . Occasional paper seriesشوند   سلسله مقاالتی که به مناسبت خاصی ارایه می- 2
فرانسه ، هاي انگلیسی  که به زبان Newsletterخبر نامه ( مجله ماهانه مؤسسه با عنوان- 3

  . )شود و اسپانیایی چاپ می
  . هاست هایی که شامل مقاالت مطرح شده در کنفرانس   کتاب- 4
  . )Directory of Ombudsman offices(هاي بازرسی با نام   دفترچه راهنماي نهاد- 5
هاي بازرسی و طرق رسیدگی به  هاي که حاوي خصوصیات نهاد  و هم چنین نشري- 6

 the profile of ombudsman offices and other(شکایات است با عنوان
complaint handling systems(،)هاي است با  هم چنین داراي کتابخان، )آي. اُ. آي

  . 14شگاه آلبرتا در اِدمونتنِ کانادادسترسی به منابع الزم در دانشکده حقوق دان
ها چه در مجله ساالنه مؤسسه و چه در   ها براي مالحظه به منظور انتشار آن  مقاالت و نامه

  . 15سلسله مقاالت باید به سردبیر مجله ارسال شوند

  )Asian Ombudsman Association(انجمن آمبودزمان آسیایی -17
  . اي است می و تخصصی و دوازده آمبودزمان منطقهآسیا داراي هفت فقره آمبودزمان عمو

هاي آسیا به هدف اشاعه مفهوم نظارت و بازرسی در آسیا و تبادل اطالعات و  آمبودزمان
در جلسه ، و تقارب افکار و تشریک مساعی در گسترش اهداف مشترك هاي پژوهشی داده

مان با اجالس  در الهه و همز1995 آمبودزمان جهانی در سال )IOI (هییت رییسه
انجمن آمبودزمان « کشور تشکیل انجمنی تحت عنوان 75آمبودزمان جهانی با حضور 

  . را به تصویب رساندند» آسیایی

                                                 
14- http://www. law. ualberta. ca/centres/ioi/Publications/index. php.  
15- Editor, International Ombudsman Journal, International Ombudsman Institute, 
Faculty of Law, University of Alberto, Edmonton, Alberta, T6G2H5, Canada.  
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وفاقی ، ها به منصه ظهور رسیده بود باتوجه به حمایت کشور چین از موضوع که تاکنون بار
 این زمینه مجددا وقت پاکستان متعهد شد که اقدامات اساسی را در) آمبودزمان(محتسب

  . آغاز نماید
 اولین کنفرانس آمبودزمان آسیایی را برپا داشت و افراد 1996در سال ، کشور پاکستان

باالخره انجمن آمبودزمان . هایی را براي شرکت در آن از سراسر قاره دعوت نمود ونهاد
  . سیس یافتپاکستان تأ،  در اسالم آباد1996 ودر شانزدهم ماه آوریل 12آسیایی درساعت 

  اهداف
  : انجمن آمبودزمان آسیایی براي تحقق اهداف زیر تشکیل شده است

  .  توسعه مفهوم آمبودزمانی و حرفه مربوط به آن در منطقه آسیا▪
  . هاي و کارآمدي دراین زمینه  تشویق وترغیب کسب درجه حرف▪
  . ه آنهاي مربوط ب   تشویق به مطالعه و تحقیق در امر آمبودزمان و فعالیت▪
  . هاي مربوط به آن  هاي آموزشی درامر آمبودزمان و فعالیت   ترتیب و تنظیم دوره▪
  . در رابطه با انجمن آمبودزمان) دوره رایگان آموزشی(، اعطاء بورسیه▪
  . گزارشات مفید در امر فعالیت آمبودزمان، اطالعات، ها  جمع آگاهی▪
  . هاي منطقه  رب بین آمبودزمان ایجاد تسهیالت در امر تبادل اطالعات و تجا▪
  . 16هاي براي آمبودزمان در منطقه آسیا هاي دور   تنظیم و ایجاد کنفرانس▪

  . این انجمن از بدو تشکیل تاکنون ساالنه یکبار اقدام به برگزاري کنفرانس نموده است

  نهاد ملّی حقوق بشر در افغانستان: گفتارسوم
  جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی) الف

خورد برتري و اهمیت  اولین چیزي که به چشم می، هنگام ارزیابی و تحلیل قانون اساسی
ما این موضوع . باشد استراتژي و احکام خاص آن می، قابل مالحظه حقوق بشر از نظر مفهوم

  : توانیم مطالعه نماییم  می را از طریق نکات ذیل
مین مسأله اختصاص داده و دولت را اش را به ه  مقدمه)8 و 5( قانون اساسی دو پاراگراف•

جامعه بستنی برحمایت و محافظت از این  سازد و ایجاد یک به رعایت حقوق بشر متعهد می
  . دهد حقوق را هدف دولت قرار می

                                                 
16  - http://www. aoa. org. pk/Maindoc/byelaws. pdf 
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حقوق بشر را در ، هاي دولت در فصل اول  مکلفیت و اصول تعریف با قانون اساسی •
به طور مستقیم یا غیر مستقیم متذکر ) 16و15، 14، 13، 7، 6، 5، 4، 2(بسیاري از مواد

ها را در اولویت نخست دولت قرار   آن، شود و با طبقه بندي و شماره گذاري این حقوق می
  . دهد می
روي حقوق ، اداره و قانون، بیشتر از هر بخش دیگري مثل ساختار دولت،  قانون اساسی•

  . نماید تأکید می » 2فصل« بشر در بخش مشروح 
ترین فصل قانون اساسی و  بزرگ)] شهروندان(حقوق اساسی و وجایب اتباع[ 2فصل 

 و 1وقتی که این مواد به بقیه مواد مربوط به حقوق بشر در فصل . باشد  ماده می38داراي
» یک سوم«گردد که  رسد و معلوم می  ماده می54مجموعا به ، ها اضافه گردد  سایر فصل

  . هاي قانونی آن اختصاص یافته است  قانون اساسی به حقوق بشر و ضمانت
العاده وسیع است و موارد ذیل را پوشش  گستره حقوق اساسی بشر در قانون اساسی فوق•
  : دهد می
و اصول اساسی ) آزادي و کرامت انسانی، حق حیات(»حق اصلی و بنیادي« تمام سه - 1

  . )اصل برابري و عدم تبعیض(حقوق
  . )اجتماعی و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، مدنی( دامنه وسیعی از حقوق گوناگون- 2
  .  تدا بیر خاصی که دولت باید براي تحقق حقوق خاص به کار ببرد- 3
  . هاي خاص قانون اساسی براي حفظ حقوق بشر   ضمانت- 4

  : دهیم ما این نکات را در ذیل به طور مشروح مورد بحث قرار می

   محدوده حقوقی قانون اساسی)ب
  مبادي و اصول اجرایی، »ي حقوق بشربنیاد« منبع - 1

ناشی » حق حیات«ها از   در نظام حقوق بشر پذیرفته شده است که تمام حقوق انسان
. گردد از سایر حقوق منجر می» حمایت«شود و برآن مبتنی است و حفظ این حق به  می

» مبنا«این سه حق ، اضافه شود» کرامت انسانی«و» حق حیات«وقتی که، اضافه براین
  . شوند تمام حقوق دیگر می» منبع«و

براي شمولیت تمام » منبع و بنیادي«اند که بیان این حقوق  برخی نظریات حقوقی براین
ها در این سه   زیرا تمام آن. باشد ها نمی  حقوق دیگر کافی است و نیازي به فهرست کردن آن

) 24 و 23(ق در موادتمام این سه ح. اند آزادي و کرامت انسانی جمع، حق یعنی حق حیات
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 22اصل برابري و اصل عدم تبعیض که در ماده، اضافه بر آن. قانون اساسی ذکر شده است
  . در تأمین تمامیت و عدالت در اجراي حقوق بسیار اهمیت دارد، ذکرشده

در ، )منابع سه گانه حقوق و دو اصل(اهمیت فهرست شدن این مسایل در قانون اساسی؛
به . گیرد ر تمام حقوق دیگر را که در قانون اساسی ذکر شده در بر میاین است که این عناص

این عناصر تمام حقوق خاص دیگر را که در قانون اساسی به صراحت ذکر نشده شامل ، عالوه
 نیست که افهرست نمودن برخی حقوق در قانون اساسی به این معن، در این فرض. گردد می

  . یت قانون اساسی برخوردار استفقط این حقوق ذکر شده از قدرت و حما
باشد تا  هاي خاص می بلکه صرفاً به این معنی است که هدف توضیح حقوق و ضمانت

دولت مطابق ، بنا بر این. تر ساخته و به سوي اجراي آن سوق دهد مسوولیت دولت را روشن
ان چنحق آزادي و کرامت انسانی و هم، قانون اساسی به تمامی حقوقی که تحت حق حیات

  . متعهد است، گیرند برابري و عدم تبعیض قرار می

  در قانون اساسی) ویژه( حقوق معین-2
  حقوق مدنی

  . )28ماده (حق شهروندي یا تابعیت ▪
  . )25ماده (گناهی حق برایت ذمه یا بی ▪
، »عطف به ماسبق نشدن«، »شخصی بودن جرم« حق اعمال قانون به شمول اصول ▪

، »آزادي اداي شهادت«، »عدم تعقیب و شکنجه«، »ن صالحیتعدم استرداد بدون داشت«
  . )30، 29، 28، 27، 26مواد (»عدم حبس به خاطر قرض«

  رعایت حق کرامت انسانی
حق ، حق تفهیم اتهام،  حق نمایندگی قانونی به شمول حق تعیین وکیل توسط متهم▪

  ). 31 ماده (تعیین وکیل توسط دولت براي متهم فقیر و حق مصونیت مراسالت متهم
  . )37ماده ( حق آزادي ارتباطات و مکالمات▪
  . )39ماده ( حق عبور و مرور آزاد▪
  ). 40ماده ( حق مصونیت مسکن از تعرض▪

  حقوق سیاسی
  ). 34ماده (  حق آزادي بیان و طبع و نشر▪
  ). 33 ماده ( حق انتخاب کردن و انتخاب شدن▪
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  ). 35 ماده ( حق تأسیس انجمن و حزب سیاسی▪
  ). 36 ماده ( حق اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز▪

  حقوق اقتصادي
  ). 49 و 48ماده ( حق انتخاب شغل و ممنوعیت کار اجباري،  حق کار▪
  . )5 فقره 50ماده ( حق استخدام شدن در دولت بر اساس شایستگی و بدون تبعیض▪
به ، ق محکمهاستمالك توسط دولت فقط از طری،  حق مالکیت به شمول مصونیت ملک▪

  . )40ماده (اضافه پرداخت قبلی و عادالنه قمت
  ). 42 ماده (با رعایت عدالت اجتماعی،  حق پرداخت مالیات فقط بر اساس قانون▪
  ). 2/53 ماده ( حق تقاعد▪

  حقوق اجتماعی
  ). 17و ، 46، 45، 44، 43 مواد ( حق تعلیم▪
  ). 52 ماده ( حق صحت▪
  ). 53 ماده (هروندان نیازمند حق کمک مالی و اجتماعی به ش▪
  ). 54 ماده ( حق حمایت خانواده▪
  ). 6و 14، 13 مواد ( حق انکشاف▪

  حقوق فرهنگی
  ). 47 ماده (فرهنگی و هنري،  حق پیشرفت علمی▪
  ). 3/50 ماده ( حق دسترسی به اطالعات▪
  ). 3 بند52 ماده (هاي ملی و محلی   حق توسعه ورزش▪
  ). 16 و 4 ماده (هاي شان  ام ملّی و زبان حق حمایت و شناسایی اقو▪

الزم به تذکر است که هرحقی در قانون اساسی نمایانگر یک تکلیف و الزام بر دولت براي 
باشد و هر تکلیف قانون اساسی بر دولت نشانگر یک حق قانون اساسی  تحقق آن حق می

  . باشد براي اجراي آن تکلیف می
هرچند که ، باشد می» حق صحت«حیث نمونه شامل بینیم که قانون اساسی به  لذا می

وظیفه دولت را ذکر کرده که باید ) 52ماده (زیرا در. صریحا آن حق را فهرست نکرده است
نسبت به سایر حقوق و وجایب نیز به همین . خدمات صحی را براي شهروندان تأمین نماید

حقوق تدابیر زیادي را مقرر به منظور تأمین و اجراي آن ، قانون اساسی. شود شیوه عمل می
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 (در» ایجاد اداره صحت«مثل ، دارد که دولت باید براي وصول به آن تصمیمی اتخاذ نماید می
  ). 47 ماده (فرهنگ و هنر، هاي موثر براي پیشرفت دانش  برنامه« یا )50ماده 

قانون اساسی با درك این نکته که زنان افغانستان در گذشته خصوصا از نظر برابري 
هاي را که زنان از آن رنج   اندیشیده تا کمبود را» تدابیر خاصی«، اند بسیار رنج برده، حقوقی

  . هارا پر کند مرفوع و خالء، اند برده
به منظور بر خورداري زنان از حقوق مذکور در قانون اساسی و جهت تشویق و ، بنا بر این

 براي تأمین حقوق شناخته شده قانون اساسی، حمایت از برابري حقیقی و واقعی در حقوق
تدابیر خاصی را تصویب ، معروف است» تبعیض مثبت«زنان که در نظام حقوق بشر به عنوان 

  . کرده است
دارد که قانون انتخابات به طور متوسط  تصریح می) مجلس( در مورد ولسی جرگه83ماده

 68اید حد اقل یعنی ولسی جرگه ب. انتخاب شدن دو زن را از هر والیت تضمین نماید
کند که رییس جمهور نیمی  نیز حکم می) 84ماده .(نماینده زن از سراسر کشور داشته باشد

  . از یک سوم اعظاي مشرانو جرگه را نیز از میان زنان تعیین نماید
از ) 83ماده(این مداخله قانون اساسی در تعیین نمایندگی زنان مخصوصا در ولسی جرگه

 )22 ماده(غایر اصل برابري و عدم تبعیض میان مردان و زنانها ممکن است م  نظر بعضی
  : البته این نظر به دالیل ذیل اشتباه است. تلقی گردد

بی «موضع ،  به دلیل وجود عدم توازن شدید میان مردان و زنان از نظر برابري حقوق▪
زن و غیر قانون اساسی در این زمینه یک ترغیب کننده براي ادامه حالتی غیر متوا» طرفانه

  .  براي رسیدن به حقوق مساوي نا ممکن است22تدبیر ماده، رفت مساوي سابق به شمار می
هاي زیادي را به مثابه    قانون اساسی کرسی)84 و 83ماده ( مداخالت قانون اساسی در▪

 درصد را زنان 50زیرا در جامعه ، حق زنان به تناسب سهم شان در جامعه نداده است
هاي ولسی جرگه را به زنان   کرسی% 25 حد اقل83در حالی که ماده  ،دهند تشکیل می

  . هاي انتصابی را به زنان اختصاص داده است  کرسی% 50 )84 ماده (دهد می
قانون اساسی نمایندگی ، ) مجلس سنا(مشرانوجرگه» انتصابی«هاي   در مورد کرسی: توجه

هاي   اما در مورد کرسی، ودهتضمین نم، درصد زنان را در جامعه که پنجاه درصد است
ها داده و فقط نیمی از  قانون اساسی به انتخاب مردم بیشتر ب، ولسی جرگه» انتخابی«

  . تضمین کرده است، درصد نمایندگی زنان را به صورت حد اقل
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یک تدبیر موقتی و باید فقط تا تأمین توازن نسبت به و ضعیت حقوق » تبعیض مثبت «▪
این موارد تبعیض مثبت باید توسط ، اما وقتی که توازن به دست آمد. ودزنان به کار گرفته ش

، لویه جرگه تعدیل گردد تا برابري در متن حقوقی پس از آن که به صورت واقعی بدست آمد
  . حفظ گردد

  هاي خاص قانون اساسی براي حفظ حقوق بشر   ضمانت)ج
  کمیسیون مستقل حقوق بشر- 1

 جون 6(1381 جوزا 16فرمان مورخ  و )2001 دسمبر 5( بننامهااساس توافقبر ونیسیکم
 ملل متحد و ی مجمع عموم1993 سال 134/48 نامه صلهیقت و فو اداره مسیری) 2002

هاي   تی و فعالسی افغانستان تاسی اسالمي جمهوری قانون اساس58و ماده ، سیاصول پار
  . دهد انجام میو نظارت حقوق بشر  تیحما،  انکشاف و توسعهنهیخود را در زم

» ترویج و حمایت حقوق بشر، نظارت بر رعایت« به منظور ،  قانون اساسی58ماده 
 وظایف این کمیسیون به 58بر اساس ماده . 17کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد نموده

  : قرارذیل است
  . گزارش و ارزیابی،  نظارت بر رعایت حقوق بشر از طریق تحقیقات▪
  . رد در مورد نقض حقوق بشر دریافت شکایات ف▪
  .  راجع سازي قضایاي نقض حقوق بشر به مراجع قضایی▪
  .  کمک به قربانیان و مقامات قضایی در دفاع از حقوق بشر▪

وظایف و ، قانون تشکیل(هاي به نام قانون جداگان، از قانون اساسی) 58(براساس این ماده
 ماده است به 35 که مشتمل بر )حقوق بشر افغانستان هاي کمیسیون مستقل  صالحیت

وظایف و ،  این قانون که به اهداف21 و 5جهت اختصار فقط به ماده ، تصویب رسیده
  : شود پردازد اشاره می هاي کمیسیون می  صالحیت

                                                 
 دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل: 58ده ما- 17

  . حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید
  . هر شخص می تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به این کمیسیون شکایت نماید

جع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کمیسیون می تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مرا
  . نماید

 . تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد
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  اهداف
  : مادة پنجم

  : نماید کمیسیون به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می
  . نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور - 1
  . عمیم و حمایت از حقوق بشرت - 2
  . هاي بشري  نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادي - 3
  . بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر - 4
  . اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور - 5

  هاي کمیسیون  وظایف و صالحیت
  : مادة بیست ویکم

هاي آتی   میسیون به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون داراي وظایف و صالحیتک
  : باشد می
  .  نظارت بروضعیت حقوق بشر- 1
رابطه  لوایح و تعهدات در، مقررات، سایر قوانین، تطبیق احکام قانون اساسی  نظارت از- 2

  . به حقوق بشر
ها و مؤسسات   نهاد، قضایی  وعدلی، هاي سیستم اداري عملکرد ت وآاجرا  نظارت از- 3

  . المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر موثر باشد غیر انتفاعی ملی و بین انتفاعی و
 نظارت از اجرآات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادالنه و -4 

  . و تأمینات قابل دسترسی خدمات
  . هاي بشري  اد به حقوق و آزادي نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افر- 5
نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین و  محالت سلب آزادي و  بازدید از- 6

  . ین مطابق احکام قانون مربوطرمحجو
  .  بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشري- 7
  . شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر، مدارك،  جمع آوري اسناد- 8
ها جهت حل و جلوگیري از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع   رجاع نتایج بررسی ا- 9

  . مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه
  .  طرح و تطبیق برنامۀ ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر-10
  .  رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمیۀ همکاري با ادارات مربوطه در زمین-11
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جنایات ، مین وحمایت از جریان رسیدگی به جرایمأدر جهت تها    طرح وتطبیق برنامه-12
  . گردد که شامل پروسۀ عدالت انتقالی می حقوق بشر نقض موارد و

تصویب یا تعدیل و ،  ابراز نظر و ارایه مشوره به شوراي ملی و حکومت به منظور طرح-13
  . بهبود و انکشاف حقوق بشر، و مقررات در رابطه به حمایت لغو قوانین

تصویب یا الحاق ،  هاي الزم به شوراي ملی و حکومت به منظور امضا   مشورهۀ ارای-14
  . المللی حقوق بشر افغانستان به معاهدات بین

هاي    ارایه مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه-15
  . المللی حقوق بشر بین

ها و   آهنگی پرنسیپ هاي موثر جهت هم  یافت شیوه انجام تحقیقات علمی به منظور در-16
  .  طرح در زمینهۀفرهنگ و عنعنات ملی و تهی، المللی حقوق بشر با عقاید هاي بین  میکانیزم

 ارایه مشوره و تهیه مواد و معلومات الزم به منظور راپوردهی دولت مبنی بر تعهدات -17
  . حقوق بشري افغانستان

ولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین  همکاري با مراجع د-18
  . هاي مربوط   رعایت حقوق بشر در عرصهۀو بلند بردن درج حقوق بشر

بهبود و انکشاف ، حمایت،  همکاري در جهت تطبیق اصالحات اداري به منظور تأمین-19
  . حقوق بشر

المللی در جهت  ي و بین همکاري با سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات منطقو-20
  . اهداف و وظایف در حدود صالحیت

، هاي عملی  هاي ملی و نظر خواهی عمومی به منظور دریافت شیوه   انجام مشوره-21
  .  طرح در زمینهۀو انکشاف حقوق بشر و تهی حمایت، بهبود
،  ملیهاي  مراجع و شورا، ها به مقامات مسوول  پیشنهادات و راپور،  نظریاتۀ ارای-22

  . حمایت و انکشاف حقوق بشر، ها غرض بهبود  قریه ها و  ولسوالی، والیتی
هاي محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف   هاي کاري نهاد   ارتقاي ظرفیت-23

  . ها آن
  .  وضعیت حقوق بشرةبار هاي عمومی و بیانات رسمی در   پخش و نشر اعالمیه-24
ولین وعلل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مس مطالبه توضیحات راجع به -25
  . امور

  .  تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور-26
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  .  گزارش ساالنه از وضعیت حقوق بشر به رییس جمهورۀ ارای-27
  . نشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشر  ارایه و-28
سیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به رییس  ارایه مشوره در موارد چگونگی ر-29

  . جمهور
 اداره و رهبري امور دفترمرکزي و دفاتر ساحوي و والیتی و مراقبت از اجراآت و -30

  . ها و سلوك فردي مامورین و کارکنان مربوط  فعالیت
هاي حقوق بشر و تطبیق    فعالیتۀالمللی در عرص  تأمین روابط به سطح ملی و بین-31

  . تر احکام این قانونبه
  . هاي کمیسیون   تأمین امکانات و تسهیالت مادي الزم جهت پیشبرد فعالیت-32
 تنظیم امور گزارش دهی و احصاییه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده -33

  . علمی و عملی
امتیازات و ، ها مکلفیت، وجایب،  وضع لوایح جهت تنظیم امور مربوط به حقوق-34

  . مامورین و سایر کارکنان کمیسیون،  هاي اعضا  هبیم
  .  مسوولیت از تطبیق این قانون-35

  گرایانه حقوق بشر ممنوعیت تعدیالت عقب-2
به منظور تضمین بقاي حقوق موجود در قانون اساسی فعلی حتا در اصالحات و تعدیالت 

 صورتی که آن تعدیالت  اصالح حقوق بنیادي مردم را فقط در149ماده ، قانون اساسی آینده
  . دهد اجازه می، براي بهبود این حقوق باشد

  المللی حقوق بشر  تعهد قانون اساسی براي رعایت احکام بین-3
هاي قانون اساسی داده   بر عالوه حقوق و اختیاراتی که در مورد تأمین حقوق بشر در ماده

  : سازد عهد می قانون اساسی دولت را به رعایت حقوق ذیل مت7شده است ماده 
 رعایت منشور ملل متحد که حمایه و انکشاف حقوق بشر را در بر دارد .  
 گردد رعایت اعالمیه جهانی حقوق بشر که شامل تمام انواع مختلف حقوق بشر می .  
 الملی حقوق بشر که عمدتا توسط افغانستان امضا شده هاي بین  عایت میثاق :  

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی .  
 اجتماعی و فرهنگی، ق اقتصاديمیثاق حقو .  
 کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان .  
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زیرا این معاهدات امضا شده ، این تعهدات قانون اساسی در سطح حقوقی بسیار مهم است
این ،  قانون اساسی7اما با تأسی به ماده ، )5 فقره 90ماده (قدرت قوانین عادي کشور را دارد

اکنون از حمایت قانون اساسی بر خوردار است و ، میه جهانی حقوق بشرتوافقات به اضافه اعال
هارا و جیبه  زیرا قانون اساسی رعایت آن، مطابق آن قدرت بیشتر از قوانین عادي را دارد

  . اجباري دولت قرارداده است
در صورت مغایرت ، 7ولی طبق ماده ، این اسناد وضعیت قوانین عادي را دارند، بنا بر این

 ترجیح 7المللی بر اساس ماده  هاي بین  میثاق، المللی و سایر قوانین عادي هاي بین  ثاقمی
  . شود داده می
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 هاي تجارتی در قوانین افغانستانشرکت
  

  سید محمد احسانی
 
 
 
 
 

  مقدمه
هاي شرکت. مند استدسوهاي مختلف هاي تجارتی از جهتبررسی و مطالعه شرکت

ها نسبت به تاجر انفرادي چون هرچند تعداد آن. تجاري از نظر اقتصادي اهمیت زیادي دارند
این . ها تعلق داردهاي صنفی و تجاري به آناما ابزار و سرمایه مجموعه. به مراتب کمتر است

نکته از دید زمانی مورد توجه بوده و در عصر ما با تغییرات و تحوالت بنیادي اقتصادي و 
در این باره کافی است که به .  که شاهدیم صورت آشکاري به خود گرفته استسیاسی
هاي بزرگ تجاري به اصطالح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر و قبل از شرکت

با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی ، آن در کشورهاي بزرگ صنعتی تشکیل یافته
  . دهندولتی خود را از دست میبه سوي اقتصاد بازار آزاد رقباي د

وسیله تجدید مسوولیت فعاالن تجاري است؛ به ، هاي حقوقی مختلفشرکت در سیستم
کنند در مقابل این معنا که تاجر شخصی یعنی تاجري که به صورت انفرادي فعالیت می

اعم از سرمایه تجاري ، هاوکل داراي آن. مسوولیت نا محدود دارند) ثالث(اشخاص سوم
هاي اما اشخاص به فعالیت. کاران استها به طلبوثیقه پرداخت دیون آن، موال حقوقوا
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مسوولیتی عمدتا محدود  گیردهاي تجاري انجام میشان از طریق تشکیل شرکتتجاري
-البته در شرکت. دارند تا به آن اشخاصی که به شکل انفرادي به فعالیت تجارت مشغول اند

کاران هستند که  تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبهاي به اصطالح سرمایه فقط
حتا ، اند همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیاي اقتصادي غربدرشرکت گذاشته

) تک شریک(هاي به اصطالحتجارت انفرادي به جاي فعالیت تجارت سنتی در قالب شرکت
که در کنار ا در عین اینبه تجارت می پردازند ت. یعنی فقط متعلق به شخصی خودش باشد

-اي میکاران محدود به سرمایهمسوولیت شان در قبال طلب، گیرندشرکاي دیگر قرار نمی
وقتی موسسه یا مجموعه اي تجاري فقط . اختصاص داده اند، شود که به شرکت تک شریک

رح تفکیک مسایل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مط، به یک نفر تعلق دارد
نمی شود و صاحب موسسه به طور مستقل اختیار به کارگیري و اداره سرمایه را بدون 

برعکس ، تواند هرگونه دخل و تصرف در آن بکندمراجعه به تصمیم اشخاص ثالث دارد و می
ممکن است گرداندن ، زمانی که همین موسسه در مالکیت اشخاص و افراد متعدد است

یار شخص واحد نباشد که نمونه بارز این وضعیت را در سرمایه و اداره موسسه در اخت
ها در کنار شرکا یعنی مالکان سرمایه و شرکت و بینم که در آنهاي سهامی عمال میشرکت

  . مدیران و کارکنان شرکت اداره موسسه را به عهده دارند، اداره کنندگان سرمایه اند
خصایص آن  رکت را تعریف نمودهبراي آنکه شرکت تجاري شناخته شود الزم است اوال ش

  . بیان گردد

  تعریف شرکت
شرکت عبارت از عقدیست (درقانون مدنی افغانستان شرکت را چنین تعریف نموده است

نمایند تا در به کار انداختن یک فعالیت که به موجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد می
یم شوند که مفاد و خساره به اساس مالی به پرداخت مقدار یا انجام عمل یا اعتبار طوري سه

  . )1216ماده (ها صورت گرفته توزیع شودموافقه که بین آن
شرکت اتحاد دو یا «: شرکت را مطابق با قانون تجارت کشورمی توان چنین تعریف نمود

بیش از دوشخص است که به اساس عقد شراکت به حیث مالکین مشترك به منظورکسب 
  1.»مایندنمفاد ایجاد و فعالیت می

                                                 
    1216 قانون مدنی افغانستان ماده - 1
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در معناي عام وخاص در : در حقوق مدنی ایران شرکت مدنی را چنین تعریف کرده است
براي  معناي عام شرکت عبارت از عقدي است که در آن طرفین سرمایه یا کار خود را

کنند و در معناي خاص شرکت یکی از عقود معینی است رسیدن به سودي خاص جمع می
  2.کیت ایجاد می شودکه همراه با اشاعه در حق مال

   شرکت تجاري
شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دویا چند نفر تشکیل می «: ستوده تهرانی

گذارند تا مبادرت به شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا طبق کار خود در بین می
که این تعریف  3»هاي حاصله را بین خود تقسیم کنندعملیات تجارتی نموده ومنافع و زیان

مشخصا نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت کشور آمده و تعریف فوق دو نقص دارد 
اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قراداد بلکه به عنوان یک موسسه 

نگرسته می شود در حالی که شرکت پیش از هر چیز یک ) یک شخص حقوقی(و سازمان
کند ین نقص است این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی میدوم. قرارداد است

که در دانیم گاه شرکت به صرف اینکه میکند درحالیکه مبادرت به عملیات تجارتی می
 سهامی و محدو مسوولیت هاي هاي ایجاد شده که درماده چهارم قانون شرکتقالب شرکت

شود در واقع در ماده چهارم ت تجارتی تلقی میقانون تجارت افغانستان ذکر شده اند شرک
شرکت : شرکت سهامی«: بند اول همین قانون در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است

اي که سرمایه آن معین و منقسم به اسهام بوده و اندازه مسوولیت هر شریک به تجارتی
  . »باشداندازه سهم آن محدود می

: یقی خود شرکت تجاري را چنین تعریف کرده استدکتور منصور صفري نیز در مقاله تحق
هاي را به کنند آوردهشرکت عهدي است که به وسیله آن دو یاچند شخص توافق می«

   4.»منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند
در این ، که برعکس ستوده تهرانیاول این: توان نوشتمعایب این تعریف را چنین می

شرکت موسسه محسوب نشده است بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد و قرارداد یاد تعریف 
اما شرکت معناي دیگري نیز . شرکت یک قرارداد است، همان طور که گفته شد. می شود

                                                 
    قانون تجارت افغانستان ماده دوم قانون شرکت هاي تضامنی- 2
   172 ستوده تهرانی حسن حقوق تجارت ، ص - 3
   185 منصور تعریف شرکت هاي تجاري ص  صفري- 4
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شود که دارایی مستقلی از داراي هریک هاي شرکا به این منظور جمع میدر واقع آورده. دارد
راي به امري اختصاص دارد که شرکت براي به انجام رساندن از شرکا تشکیل شود و این دا

شود که همان جا از شخص حقوقی صحبت میبه همین دلیل در این. آن ایجاد شده است
  . شرکت است

که اشاره شده است حال آن) تقسیم منافع احتمالی(که در این تعریف فقط بهدوم این
که شرط تجارتی بودن شرکت سوم این. اندهاي احتمالی نیز سهیممسلم است شرکا در زیان

که شرکت تجارتی ممکن است به صرف شکل را تجارتی بودن عمل شرکت می داند درحالی
شرکت ، با توجه به آنچه گفتیم. آن تجارتی تلقی شود حتا اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد

 به موجب آن یک شرکت تجارتی قراردادي است که«: تجارتی را می توان چنین تعریف کرد
شود ها تشکیل میهاي آنکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردهیا چند نفر توافق می

گردد اختصاص دهند و ایجاد کنند و به موسسه الی که براي انجام مقصود خاص تشکیل می
  . »در منافع و زیانهاي احتمالی حاصل از به کارگیري سرمایه سهیم شوند

  جارتی تهاي خصایص شرکت
را در صورتی  اگرچه قانون تجارت به شکل شرکت تجاري اهمیت فراوان داده و تشکیل آن

محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل 
اي که در پارهحقوقی است و به این سبب الزم است ماهیت آن شناخته شود به ویژه آن

کنند که اي رفتار میکه شرکتی تشکیل دهند در عمل به گونهنموارد چند شخص بدون آ
ها و نفع و زیان معامالت متوجه دهد معامالتی که انجام می دهند براي همه آننشان می

در چنین شرایطی باید . که گاه حتا در این مورد توافق کرده باشندها بدون آنیک یک آن
به این منظور باید ابتدا به . است چیستدید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده 

شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان . تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجادکنند
  . شرکا را که بردن سود است بررسی کرد
شرکت به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم «: آورندعناصري که شرکت را به وجود می

-صرفا زاییده قراردادي نیست که طرفین آناین همکاري . »همکاري دو یا جند شخص است
گذار در اختیار شرکا قرارداده تا بلکه تابع مکانیسمی است که قانون. را منعقر کرده اند

هاي فردي خود را براي رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی سرمایه
  . تبدیل کنند
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و هریک چیزي به شرکت بیاورد که شرکت باید الاقل داراي دو عضو باشد :  همکاري- 1
  . روي هم سرمایه شرکت را تشکیل می دهد

 و چه در حقوق تجارت در بند 1216شرکت چه در حقوق مدنی درماده :  تعداد شرکا- 2
شود که ال اقل دو نفر هاي سهامی افغانستان در صورتی ایجاد میاول ماده سوم قانون شرکت

-دنی شرکت جز با همکاري الاقل دو نفر به وجود نمیدر ایجاد آن سهیم باشند در حقوق م
  . در حقوق تجارت وضع همین طور است، آید
شود و تعبیر می) آورده(آورند که بهاي به شرکت میهریک از شرکا حصه:  آوردن حصه- 3

هاي دیگر شرکا سرمایه شرکت همان سرمایه فردي هریک از شرکاست که جمع آن با آورده
  . دادرا تشکیل خواهد 

  انواع آورده ها
   غیر نقدي هاي  نقدي آوردههاي توان به دو دسته تقسیم کرد آورده شرکا را میهاي آورده

شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در : هاي نقديآورده) الف
نا براین موعد مقرر به تعهد خود عمل کند و اال مانند این است که دین خود را نپرداخته و ب

به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد مطالبه طلب از 
طرف شرکت و شرایط مدونیت شریک متعهد تابع قواعد عام راجع به مطالبات پولی است که 

: هاي تضامنی قانون تجارت چنین تذکر یافته استاین قاعده در ماده هشتم قانون شرکت
زمانی که سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نپردازد در مقابل شرکت هر شریک تا «

تضامنی مدیون و مسوول بوده و مکلف به پرداخت تکتانه سرمایه از تاریخ تعین شده تعهد 
، باشد و در صورتی که تاخیر در پرداخت سرمایه منجر به خساره شرکت تضامنی گرددمی

 قانون مدنی 1225و در ماده . »تضامنی بپردازدشریک مکلف است خساره وارده را به شرکت 
را تأدیه نکند از هرگاه سهم یکی از شرکا پول نقد بوده و آن«: افغانستان این طور آمده است

که مطالبه قضایی و یا ابالغ صورت تاریخ استحقاق به پرداخت فایده قانونی آن بدون این
ی از تأخیر پرداخت سهم نیز بر او باشد جبران خساره وارده ناشمکلف می، گرفته باشد
  . شودتحمیل می

در شرکت . هاي متفاوت داردهاي مختلف صورتتعهد به پرداخت آورده نقدي در شرکت
حین تشکیل شرکت الزم نیست اما ، سهامی پرداخت کل آورده تعهد شده، سهامی ومختلط

شرکت پرداخت شده که کل سرمایه نقدي شود مگر آنشرکت تشکیل نمی، هادرسایر شرکت
که مقداري از سرمایه به شرکت آورده نشود در هر حال هیچ شرکت تجاري بدون آن. باشد
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زیرا سرمایه نقدي شرکت تضمین پرداخت . حل کامال منطقی استاین راه. شودتشکیل نمی
هاي غیر نقدي شرکت توانند فقط به آوردهکاران نمیکاران شرکت است و طلبطلب طلب

گذاري کشور در این قسمت براي تشکیل شرکت مبلغی را گرچه قانون.  باشندامیدوار
هاي سهامی یا شرکت«: فقط در قانون تجارت افغانستان آمده است که، مشخص نکرده است

اگرموسسین تمام اسهام شرکت را تعهد و یا . »شودبه صورت آنی و یا تدریجی تشکیل می
یابد اگر موسسین تمام اسهام را به عهده شکیل میشرکت سهامی به صورت آنی ت، اخذ کنند
گیرند شرکت سهامی به صورت تدریجی تشکیل یافته و در این صورت براي تعهد خود نمی

 فصل چهارم قانون تجارت 267ماده (گرددمتباقی اسهام با اهالی اعالن و مراجعه می
هاي سهامی عام که در شرکتاند  ایران نوشته1347اما در الیحه قانونی مصوب . )افغانستان

 درصد را به طوري 35 در صد سرمایه را تعهد کنند و از مبلغ تعهد شده 20موسسان باید 
 درصد کل سهام 35مبلغ نقدي نباید کمتر از ، هاي سهامی خاصدر شرکت. نقدي بپردازند

  . )1347 الیحه قانونی ایران 20 ماده 2بند (باشد

  هاي غیر نقدي آورده)ب
مال غیر مادي و یا صنعت و کار ، هاي غیر نقدي ممکن است به صورت مال ماديآورده

  . وهنري باشد

  مال مادي
این چنین مالی ممکن است منقول ، را مشاهده و لمس کردمالی است که می توان آن

 آنچه به شرکت آورده می شود )...زمین و خانه و( یا غیر متقول باشد)...میز و چوکی و( باشد
که زمانی که شریکی خانه خود را به شرکت منتقل مانند این(ت مالکیت مال باشدممکن اس

-گذارد و اجرتکه شریکی خانه خود را در اختیار شرکت میاین( یا منفعت مال) کندمی
در صورت اول خانه به مالکیت شرکت در ) دهدالمثل خانه را آورده خود به شرکت قرار می

نحالل شرکت شریک حق خاصی نسبت به آن خانه ندارد و آمده است و در نتیجه وقتی ا
طور اگر مال یا همان خانه تلف شود مال شرکت تلف همین. تواند آن را باز پس بگیردنمی

شده و از میان رفته و ضرر و زیان پیش آمده به کل شرکا وارد می شود نه فقط به شریکی 
ط منفعت خانه خود را به عنوان که مالک قبلی خانه بوده است در صورتی که شریکی فق

آورده قرارداده است پس از انحالل شرکت مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف 
  . شدن مال زیان حاصل از تلف فقط متوجه خودش است
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اول : شرکت باید تقدیم شود این امر به دو دلیل مهم است مال مادي در وقت ورود آن با
گذارد بیش از قیمت واقعی است و نفع ب مال بر مال خود میکه معموال قیمتی که صاحاین

شده تاریخ ورودش ثبت اند در این است که مال آوردهشرکایی که وجه نقد به شرکت آورده
که صاحب مال نیز مانند دیگر شرکا درنفع و ضرر شرکت سهیم است و این دوم این. گردد

تعین سهم چنین ، شود و تقدیم مالسهم با توجه به ارزش آورده او در شرکت تعین می
هایی که سازد البته تقدیم اموال مادي در شرکتشریکی را در سود وزیان ممکن می

هاي تضامنی اما در شرکت: اهمیت بیشتري دارد، ها محدود استمسوولیت شرکا در آن
  . چندان مهم نیست چرا که مسوولیت کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است

  ل غیرماديما
را وجود مادي ندارد ولی جامعه وجود آن، هدف از مالی غیر مادي آن است که در خارج

حق ، اختراع حق تألیف، چنین چیزي را شناخته است مثل حقاعتبار کرده و قانون هم
حق انتفاع و طلب که داراي ، طور عموم هر نوع حق مالی از جمله حق ارتفاقتنصیف و به

این اموال همانند اموال مادي در حین ورود باید تقدیم شوند هرچند که . ارزش مبادله اند
تر است تا به اموال مادي اما از طرفی هم سهل است تقدیم این چنین اموال کمی مشکل

ها ارزش پولی معین کنند مثال اموال مادي شرایط توانند براي آنکارشناسان هررشته می
 است بر حسب نوع مال متفاوت است اما در مورد این حاکم بر آورده اي که مال غیر مادي

نوع اموال به یک نکته باید دقت کرد و آن این است که این اموال با انتقال به شرکت به 
گیرند و در نتیجه هرگاه اموال غیر مادي به شکل از صورت قطعی متعلق حق شرکت قرار می

ین رفته است نه متعلق به فرد وبنا بر بین برود حتا اگر تلف شود مال مربوطه به شرکت از ب
شود اش آورده از شرکت خارج نمیعنوان سهماین اصل شریکی که مال غیر مادي را به

طور قطعی در که سهم شریک نسبت به سرمایه شرکت از زمان انتقال مال غیرمادي بهچون
کا در حال شرکت بر قرارمی گردد و تلف بعدي ازمال شرکت است و در این وقت تمام شر

تلف شده سهم دارند نه تنها شریکی که فقط مال غیر مادي را آورده است به همین دلیل بر 
خالف آنچه گفته شده است در مورد حق انتفاع اگر حق مزبور به سبب از بیان رفتن مال 

  . شودموضوع حق انتفاع از بین برود شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی
که عین دلیل آنر بعد از انحالل شرکت مال موضوع حق انتفاع باقی باشد شریک بهالبته اگ

جا که در حق انتفاع منافع درملک گیرد و از آنمال متعلق به اوست عین را در اختیار می
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شود مسلما حق مزبور دوباره به مالکیت صاحب مال موضوع حق انتفاع مالک عین حاصل می
  . گرددع را آورده است وارد مییعنی شریکی که حق انتفا

  صنعت
عنوان آورده صنعت یعنی دانش فعالیت با توانند که تعهد کنند که بههریک از شرکا می

عنوان آورده شریک آورده شود نه این صنعت و دانش باید به. هنر خود را به شرکت بیاورد
 از همین جهت به گیردبعنوان کاري که در ازاي آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می

گیرد و رابطه شرکت وکسی که فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده مزد تعلق نمی
آورد رابطه آمر و ماموري نیست و بنا براین تابع عنوان شریک به شرکت میفعالیت خود را به

علق دهد تقوانین ومقررات کار نخواهد بود آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار می
هاي با در حقوق فرانسه آوردن صنعت در شرکت. سهمی از منافع شرکت است. گیردمی

درباره علت این امر آمده است که چون طلب . مسوولیت محدود و سهامی ممکن نیست
ها تنها تضمین پرداخت طلب آن. کاران این شرکت حق مراجعه به دارایی شرکا را ندارند

توان به صفت یک  باشد و نمی)مادي یا غیر مادي(اموالسرمایه شرکت است که باید از 
اما در قانون و حقوق ما چنین مانع وجود . عنوان یک قسمت از سرمایه نگاه کردشریک به

-موادي که در شرکت«:  قوانین تجارتی افغانستان آمده است119در جلد اول و ماده. ندارد
نقود ، اموال منقول مادي مانند) الف: شود قرار ذیل استهاي تجارتی سرمایه شناخته می

  . اشیا و حیوانات
تجارتی (نامه مالی ماركاجازه، حق اختراع، اموال منقول غیر مادي از قبیل امتیاز) ب

  . )صنعتی
  . هرگونه اموال غیرمنقول) ج
  . منافع و حق استعمال اموال غیر منقول و منقول) د
  . سعی و عمل) ه
  . اعتبارتجارتی) و
  . »خانهتجارت) ز

، هاي با مسوولیت محدود و سهامیتجارتی از جمله شرکت براین در مورد همه شرکتبنا
البته صنعتی را . تواند از صنعت و هنر یک یا چند شریک تشکیل شودها میقسمی از آورده

بناً قبول نقود سیاسی به عنوان آورده در . عنوان آورده قرار داد که مشروع باشدتوان بهمی
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-از طرف دیگر اعتبار شریکی را و یا کسی را نمی. باعث بطالن قرارداد شرکت است، شرکت
  5 .عنوان آورده قبول کردتوان به

بر عکس . شودچنین است زحماتی را که فردي در خالل تشکیل شرکت منحمل میهم
  . عنوان آورده وارد شرکت کنندهیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاري خود را به 

   تشکیل سرمایه شرکت درهانگی نقش آوردهچگو
آید و عبارت اند از آن حساب میسرمایه شرکت قبل از هر چیز یک مفهوم حسابداري به

که سرمایه یا این. مبلغی پولی که شرکا بین هم توافق می کنند که به شرکت انتقال دهند
شود و هم ولیه درج میهم در زیر عنوان دارایی ا، شرکت مبلغی است که در ترازنامه شرکت

 500000به طور مثال هرگاه شرکتی با سرمایه اولیه . در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت
در ترازنامه این مبلغ هم در زیر عنوان داراي شرکت و هم در زیرعنوان . افغانی تشکیل شود

 و. که در واقع سرمایه شرکت متعلق به تمام شرکا استچون. گرددبدهی شرکت ذکر می
هاي انتقال یکی از تفاوت. شودها مسترد میدرصورت انحالل شرکت و موجود بودن به آن

در واقع در بیع . مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال که از طریق عقد بیع نیز همین است
- دهد به صورت قطعی به شخص اخیر منتقل میمالکیت مال که فروشنده به مشتري می

-دهد که به سرمایه شرکت تعبیر میکت آورنده مالی به شرکت میکه در شردر حالی، گردد
به عبارت دیگر هرگاه پس از انحالل شرکت سرمایه باقی . و مشروط به اعاده است. شود
عنوان حصه به شرکت آورده شده هرچند عین مالی که به. به شرکا اعاده خواهد شد. باشد

  . قابل اعاده نیست
ب طلبکاران است و شرکا حق ندارند جزء در صورت بدن زیرا سرمایه شرکت تضمین طل

سرمایه اي که در ترازنامه شرکت . سود سهمی از داراي شرکت را میان خود تقسیم کنند
مادي یا (ذکر می شود تنها سرمایه اي است که یا از پول تشکیل شده است ویا مال

نمی تواتن در تشکیل این است که صنعت و هیر شرکا را . قابل تقدیم به پول) غیرمادي
به این دلیل که صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق . سرمایه شرکت دخیل دنست

 شرکا به هاي به همین خاطر در هیچ شرکت تجاري جمع صرف صنعت. مزایده نیست
. شودتشکیل سرمایه نمی انجامد و شرکت تنها با جمع این صنعت ها و دانش ایجاد نمی

اما این تقدیم و مبلغ حاصل از آن در . شود کار اوست کارش تقدیم میشریکی که آورده اش
                                                 

  90 ستوده تهرانی حسن حقوق تجارت ص -  5
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تراز نامه به عنوان سرمایه شرکت گنجانیده نمی شود قید تاریخ فقط براي تعین و احتساب 
منفعت و ضرري است که بسته به مورد متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت 

  . آورده است
سأله چنین می نوسیم که فرض کنیم شرکتی از چهار نفر براي توضیح بیشتر این م
 5000 هزار افغانی وجه نقدي دومی خانه اي به ارزش 50000تشکیل شود که یکی از شرکا 

 افغانی و باالخره چهاره می کار خود را به ارزش 20000افغانی سومی حق اختراع به ارزش 
شود و در  در تراز نامه آورده نمیحاصل تقدیم کار.  افغانی را وارد شرکت می کند50000

  :دوواقع تراز نامه این شرکت چنین خواهد ب
  .بدهی شرکت
  .دارایی شرکت

  . هزار افغانی50000خانه 
  . هزار افغانی120000سرمایه 

  . هزار افغانی20000حق اختراع 
  . هزار افغانی50000وجه نقد 

انون گذار می توانند بخاطر اما ق. تقدیم آورد عموما مطابق ارده شرکا صورت می گیرد
  . جلوگیري از سؤ استفاده شرکا اقداماتی را پیش نمایند

  شرکت و ماهیت حقوقی آن
تر از نظر ارزیابی اساسی روابط شرکا با یکدیگر و بیش، بحث درباره ماهیت حقوقی شرکت

یه نظر« بر اساس یک نظریه قدیمی که به . با اراده کنندگان شرکت اهمیت به سزاي دارد
 تر این امر بهکه بیش. شرکت چیزي جز از یک قرارداد نیست، موسوم است» قراردادي

این خصلت قراردادي در شرکت . کندصدق می) اختیاري(خصوص درمورد شرکت مدنی
کنند و در روابط تجارتی نیز وجود دارد چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم می

از جانب دیگر . رداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح استمیان شرکا در اغلب موارد قرا
کند که نسبت قراداد شرکت یک وضعیت جدید حقوقی را ایجاد می، مانند هر قرارداد دیگري

این نظریه . توانند آن را نادیده بگیرندها نمیبه اشخاص ثالث الاقل داراي این اثر است که آن
که به  مورد استقبال بوده است چون19 نر قریعنی قراردادي بودن شرکت مخصوصا د

داده است طورکامل با نظریه عمومی استقالل اراده منطبق بوده و به شرکا امکان این را می
  . که روابط میان خود را آن طور که می خواهند تنظیم کنند
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، هاي افراد و اشخاصپاره اي از قواعد و مقررات حاکم بر روابط شرکا به ویژه در شرکت
اي که به اساس آن در از جمله قاعده. نتیجه قبول نظریه قراردادي بودن شرکت است

نامه تقسیم سود به هر نحوي که شرکا مقرر کنند صورت پذیر است و تقسیم منافع شرکت
به نسبت سهم شرکا بین شرکا فقط در صورتی امکان پذیر است که شرکا توافق دیگري در 

د گفت که در نظریه قراردادي بودن شرکت این نکته نادیده گرفته بای. این مورد نکرده باشند
اي وضع کرده که گذار مقررات آمرههاي اشخاص قانونشده است که حتا در مورد شرکت

کند و شرکت تجارتی صرف به قرارداد طرفین تشکیل ها شرکت را بی اعتبار میتخطی از آن
گذار اقدامات خارج از قرارداد است که قانونشود بلکه تشکیل آن وابسته به یک سلسله نمی

شودکه ثبت شرکت در صورتی تشکیل می، در حقوق کشورهاي اروپایی. معین کرده است
شود تشریفات خاص که قانون در حقوق افغانستان شرکت در صورتی تشکیل می. شودمی

سهم داران شود که براي مثال شرکت سهامی وقتی تشکیل می. مقرر کرده است رعایت شود
به عبارت فقط توافق . ) بند ا قانون تجارت3ماده (تر نباشداز دو نفر کمتر و از پنجاه نفر بیش

با توجه به . کند تا آن را تشکیل شده تلقی کنیمشرکا تنها براي ایجاد شرکت کفایت نمی
 سازمان اند که به نظریهدانان نظریه دیگري را عنوان کردهاي از حقوقشد عده، آنچه گفته

شرکت یک تأسیس حقوقی است که برخالف ، بر اساس این نظریه جدید. معروف است
به طور پایدار . حقوق و تعهدات طرفین را براي رسیدن به هدفی که بردن سود است، قرارداد

به طور ) شرکت نامه(به همین دلیل حقوق شرکاي دیگر در توافق اولیه شرکا. کندثبت نمی
هم توسط اکثر شرکا آن،  بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر استشودقطعی معین نمی
وجود نظریه سازمانی به خوص به . طور که در مورد قرارداد صادق استآن، نه الزاما همه آنان

به نظر . ها را در روند آزاد بازار کنترل کندگذار اجازه داده است که فعالیت شرکتقانون
دادي ونه نظریه سازمانی هیچ یک به تنهایی گویایی رژیم چنین می سد که نه نظریه قرار

  . حقوقی شرکت تجاري نیستند
گذار در اختیار اشخاص گذاشته است شرکت در واقع تأسیس حقوقی خاص است که قانون

را افزایش جا جمع کنند و با همکاري بین هم آنتا امکانات مالی و پولی خود را در یک
آنهم ، گرفتقوقی در قالب و چهار چوب قرارداد صورت میها این تأسیس حمدت. دهند

هاي بزرگ در حال حاضر به خصوص شرکت. هاي خاصی خود را داشتقراردادي که ویژگی
تثبیت روابط طرفین است و ، توان صرفا یک قرارداد دانست زیرا نقش سنتی قراردادرا نمی

. تاه با هم دیگر همراه باشندکند که طرفین قرارداد براي مدت کودر صورتی کفایت می
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تا ، رژیم حقوقی خاصی الزم است. شوددرشرکت که براي مدت طوالنی و پایدار ایجاد می
. امکان تغییر و تبدیل حقوق وتعهدات طرفین را در طول حیات و فعالیت شرکت میسر سازد

، اع کرده استاي براي امکان چنین تغییر و تبدیلی ابدگذار مقررات ویژهدرشرایط که قانون
همان طور که گفته شده ، بحث کردن و صحبت کردن از قرارداد شرکت هیچ مورد ندارد

شرکت در مفهوم امروزي نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اراده اشخاص بلکه ، است
کند هاي تک شریک مصداق پیدا میآورد این امر به ویژه در مورد شرکتقانون به وجود می

هاي سهامی هم صدق می کند که  سرمایه و به خصوص شرکتهاي ر قسمت شرکتاما د
ها حاکم کرده است و عدم رعایت شان گاه قانون گذار مقررات حقوقی و مالی بخصوص بر آن

  . هاستموجب عدم تاثیر تصمیمات شرکا و گاه حتا موجب مجازات آن

  بدست آوردن سود و تقسیم آن در بین شرکا
عمده یک شرکت این است که هدف از ایجاد و تشکیل آن جستجو و به  هاي از ویژگی

البته جست وجوي سود به طور حتمی و . دست آوردن سود و تقسیم آن میان شرکا است
که در این صورت نیز در . کنندانجامد و ممکن است شرکا زیان همهمیشگی به سود نمی

 و مفهوم و یا چیستی سود را بدانیم که هم سهیم باشند و در این قسمت باید معنا. ضرر وارد
  . طریق سهیم سود و زیان احتمالی کدام است

  )مفهوم سود( چیستی سود) الف
که در نتیجه تقسیم آن در موقع معین که ممکن «: گفته شده است که سود چیزي است

  . »است سال به سال باشد یا در انقضاي مدت شرکت مبلغی به سرمایه شریک اضاقه گردد
رچه در این تعریف به درستی برمادي بودن سود تأکید شده در آن فقط مفهوم مضیق اگ

. که سود یعنی سود مادي الزم حتما مبلغی پول باشداول این. سود در نظر گرفته شده است
-دوم این. ها بیفزایندتواند هر چیزي باشد که تقسیم آن در بین شرکا به سرمایه آنالبته می

افزاید بلکه هرگونه صرفه جوي زي نیست که بر ثروت هر شریک میکه سود فقط آن چی
به طور نمونه ممکن . هاي شرکا نیز ممکن است سود به حساب آیدناشی از تقلیل هزینه

است چند تاجر بجاي استفاده از خدمات یک شرکت ترانسپورتی شرکت ترانسپورتی دیگریرا 
به . هاي شرکت خود صرفه جوي کنندنهاش در هزیتشکیل دهند تا با استفاده از خدمات

شده فقط با پرداخت قیمت تمام شده همین تیب شرکاي شرکت ترانسپورتی تاسیس
اما واضع . کنند که باید سود تلقی شودخدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می
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 تواند براي به دست آوردن سوداست که سود باید جنبه مادي داشته باشد و شرکت نمی
در فرانسه تأکید بر این دارد که سود باید مادي باشد خیلی مهم هم . معنوي تشکیل شود

ها و تأسیسات تجارتی و غیر تجارتی همین سود که یگانه مالك تشخیص شرکتچون. است
اي که هدف اصلی آن براي سود مادي و در واقع در سند فرانسه هر موسسه. مادي است

فرهنگی و ورزشی و امثال آن را ، بلکه هدفی بشر دوستانهتقسیم آن میان شرکا نباشد 
این موسسه غیر . حتا اگر براي اعضایش سود مادي غیرمستقیمی هم برساند. داشته باشد

شود و یا به عباره دیگر موسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم تجارتی محسوب می
ر فرعی و غیر مستقیم سودي نیز شود هر چند احتماال به طوآن میان شرکا تشکیل نمی

هاي غیر تجارتی نام گر چه در قانون تجارت افغانستان از تشکیل شرکت. نصیب اعضا کند
. در این رابطه که هدف از تشکیل یک شرکت تجارتی فقط سود بردن است. برده نشده است

ود می باشد و ها بردن سگونه شرکتکه تنها هدف از ایجاد ایندو نظریه وجود دارد یکی این
نامه اما آنچه از عملکرد و اساس. تواند هدف تنها بردن سود باشدگوید نمیکه میدومی این

شرکت تجارتی وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان . آیدهاي تجارتی بر میشرکت
اما . شرکت تجارتی تحقق پیدا نمی کند، آن بردن سود مادي باشد و در غیر این صورت

ادبی یا امور ، تواند اهداف از قبیل امور علمیاز تشکیل موسسات غیر تجارتی میمقصود 
  . ها باشدخیریه و امثال آن

  شیوه تقسیم فایده و ضرر
هاي تضامنی چنین اصل شرکت شرکا در سود و زیان را در ماده پانزدهم قانون شرکت

تصریح نشده باشد نفع و هرگاه طرز تقسیم نفع و ضرر در قرارداد « . بینی کرده استپیش
و در فصل . »ضرر هر شریک به تناسب حصه سرمایه که به شرکت پرداخته تقسیم می شود

مفاد و خساره به اساس «:  چنین آمده است1216سوم قسمت اول قانون مدنی در ماده 
پس هر شریک با ورود در شرکت باید خطر . »ها صورت گرفته توزیع شودموافقه که بین آن

نسبت شرکت در سود و زیان را . ز فعالیت آن را الاقل در حد سهم خود تحمل کندناشی ا
شرکا به صورت مساوي سود و زیان را . نیز سهیم است و اگر آورده مال شرکا مساوي باشد

البته این در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط . کنندمیان خود تقسیم می
است هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده سوال این جا . خالف نکرده باشند

باشند چه بایدکرد؟ به خاطر روشن شدن مسأله این سوال کلی را بهتر است به صورت دو 
  : سوال جزیی مطرح کنیم
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ها تعلق گیرد و نه توانند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آناول آیا شرکا می
جواب در این جا . که بعضی از شرکا از شرکت در ضرر معاف باشندبه دیگران یا شرط کنند 

، هاي تضامنی قانون تجارت افغانستان قانون شرکت17درست این مسأله در ماده ، منفی
هرگاه عقدي میان شرکا و اشخاص ثالث نفع عایده را مقید به یک شریک «: بیان شده است

 تعدادي از شرکا را از خساره مستثنا قرار دهد با تعدادي از شرکا نماید و یا اگر یک شریک یا
در این صورت تقسیم مجهول شمرده شده نفع و ضرر به . چنین عقدي مدار اعتبار نمی باشد

تنها راجع به شریکی که ،  این قانون بین شرکا تقسیم می گردد14 و13موجب حکم ماده 
ده و موجب عقد کتبی مساعی و نیروي خود را به حیث سرمایه به دسترس شرکت قرار دا

 قانون مدنی 1236در ماده . »شراکت در خساره شرکت سهم نباشد این شرط معتبر است
گیري یکی از شرکا در مفاد و یا هرگاه به عدم سهم«: افغانستان چنین تصریح کرده است

در بند دوم همین ماده آمده . »شودخساره موافقه صورت گیرد عقد شرکت باطل شناخته می
شریکی که جز عمل در شرکت سهمی ندارد به موافقه شرکا از تحمل خساره وقتی « : است

  . »معاف شده می تواند که به مقابل عمل وي اجرت تعیین نشده باشد
توان به طور مطلق از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر بنا بر همین دالیل شرکا را نمی

ن را کم و زیاد کرده در واقع حذف سود و معاف دانست بلکه فقط می توان نسبت سود و زیا
زیان به طورکامل در مورد یک یا چند شریک به این معنا است که قرارداد شرکتی با آنان در 

سوال دوم این جاست که آیا می توان . بین نیست و در واقع چنین اشخاص شریک نیستند
- رد یا شرط کرد سهم کمتري برخوردار کیک یا چند نفر از شرکا را بالعوض از منافع بیش

محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارد بعضی به بطالن . تري در ضرر داشته باشد
که شرط اي فقط شرط را باطل دانسته اند مگر آنشرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده

. علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند
. این مسأله هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت افعانستان در مواد زیر صراحت دارد

 قانون که شرط را باطل دنسته در همچو 1216هاي تضامنی و ماده  قانون شرکت17ماده 
اگرچه در قانون مدنی کلمه موافقه را در بین شرکا پذیرفته است اما در نظام حقوق . موارد

در این جا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت .  وضعیت متفاوت استتجارت افغانستان
سهم خود در سود و زیان شریک هستند و در موارد که قانون تجارت سکوت کرده است مفاد 

توانند وهمین طور طرفین عقد شرکت می.  قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود1216ماده 
شریکی که به این ترتیب شریک ممتاز . کنندبینیخالف ترتیب مذکو را در قرارداد خود پیش



 
  
 

 

 137  
 

ت
رک

ش
ان

ست
غان

ن اف
وانی

ر ق
ی د

ارت
 تج

اي
ه

 

شود در ازاي امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به تلقی می
که یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید عبارت دیگر حتا بدون این

این نکته را گاه . رر را تحمل کنندکرد که سهم بیشتري از سود را ببرند یا سهم کمتري از ض
نامه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است که از جمله روابط بین شرکا را تابع اساس

نامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد اگر در اساس. شرکت دانسته است
 تضامنی يها  قانون شرکت15ماده . آیدتقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل می

که انجام دادن عملی شرط توانند بدون آنمفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می
  . شود به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگري در بردن سود و تحمل ضرر مقرر کنند

  ی شخصیت حکمی داردتهاي تجارشرکت
شخاص هاي تجارتی که از جمله ادر علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی مختص شرکت

نیست بلکه در باره کلیه اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق ، خصوصی هستند
هاي سهامی و قانون مدنی  قانون شرکت5 فصل 19قانون تجارت افغانستان در ماده . کندمی

دارا بودن ، ها شخصیت حکمی قایل شده است براي شرکت1221افغانستان در ماده 
که شرکت صالحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز شخصیت حقوقی به این معناست 

هاي تجارتی شخصیت حقوقی ویژگی مشترك کلیه شرکت. ها را داردصالحیت اجراي آن
هاي که به نشر و ثبت نرسیده باشد  قانون مدنی افغانستان شرکت1221مطابق با ماده . است
 که به هاي دنی شرکتتواند به اشاخص ثالث تمسک نماید بموجب این ماده از قانون منمی

  . باشدثبت و نشر نرسیده باشند داراي شخصیت حکمی نمی

  اعطاي شخصیت حکمی
هاي هاي تجارتی امري است که در همه سیستمشناخت شخصیت حکمی براي شرکت

امروز دیگر وجود . حقوقی مورد تأیید است و تردیدهاي که روزگاري در این باره وجود داشت
 از شخصیت حکمی هاي توضیح دارد این است که ببینیم چه شرکتآنچه نیاز به . ندارد

برخوردارند مبناي این شخصیت حقوقی چیست از چه زمانی شخصیت حکمی شرکت به 
یابد آیا شخصیت حکمی شرکت تجاري قابل تفسیر است آید و چه زمانی پایان میوجود می

  . که حدود شخصیت حکمی چیستو سر انجام این

  ی داراي شخصیت حکمیتهاي تجارشرکت
هاي  قانون تجارت افغانستان تمام شرکت19 قانون مدنی و ماده 1221مطابق با ماده 

تجارتی مندرج در قانون تجارت را داراي شخصیت حکمی مستقل دانسته است این نوع 
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هاي تجارتی فرضا در انگلستان که شرکت. هاي حقوقی وجود نداردنگرش در همه سیستم
ها است نه به شرکا ها متعلق به خود آن حقوقی مستقل هستند و دارایی آنداراي شخصیت

هاي فاقد شخصیت حکمی است یا در آلمان شرکت) partnership(شرکت موسوم به
) societen participation(تجارتی داراي شخصیت حکمی اند جز شرکت موسوم به

رکت یا از دید اشخاص ثالث یعنی شرکتی که در آن سرمایه در مالکیت خود شرکاست و ش
که رویه قضایی فرانسه حتا قبل از آن. اند ثبت نشده استمخفی است و یا اگر از آن آگاه

 فرانسه نپذیرفته بود )1966قانون مصوب (گذار به صراحت این نکته را بیان کرده استقانون
 عالوه بر داراي شخصیت حکمی اند، هاي تجارتیهاي نوع اخیر تمام شرکتکه جز شرکت

 براي )1/1978//4مصوب ( قانون مدنی فرانسه1842این به نقل از ربیعا اسکنی در ماده 
  . هاي مدنی هم شخصیت حکمی قایل شده استشرکت

 قانون مدنی و 1221 پذیرفته بود طبق مواد 1891راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 
اراي شخصیت حکمی است مشروط بر ها د قانون تجارت افغانستان تمام شرکت19ماده 

  . که طبق این قوانی تشکیل و به ثبت نشر رسیده باشداین

  مبناي حقوقی شخصیت حکمی شرکت
که درك بهتر مبناي حقوقی شخصیت حکمی شرکت تجارتی الزم است ماهیت براي این

هاي دیگر را نیز یاد آوري کنیم و بیبینم به طور کلی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
هاي ریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه انداره در حقوق شرکتنظ

سه نظریه عمده مطرح ، نظریات در باره ماهیت شخصیت حقوقی. تجارتی تاثیر گذاشته است
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و : شده است

  . نظریه داراي اختصاصی
ترین طرفدارانی را در آلمان بر اساس نظریه واقعی بودن که بش:  نظریه واقعی بودن-1

بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصی ، و فرانسهدارد هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده
به نظر طرفدارانی این دیدگاه شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و . جدا از فردفرد گروه دارد

کند و با گسستن رابطه  تنها ایجاد گروه وجود پیدا میبلکه. گذار نیستمولود اراده قانون
شود یک صنف یا انجمن که براي هدف و فعالیتی خاص ایجاد می. رودگروهی از میان می

داراي اراده و وجدان مشترك است که جدا و مستقل از وجدان فردي تشکیل دهندگان این 
ر این واقعیت توجه نکرده است که این به نظر می رسد که ب تنها نقص این نظریه. گروه است

اگر گروه . ها جدا نیستهاي فردي است و از اراده آناراده جمعی در واقع همان حاصل اراده
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تواند تعهدي را قبول کند یا داراي حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهنده می
ست یک شهرداري مثال خوا. توانند داراي حق باشندگروه خواستار قبول تعهدند و می

خواست اعضاي انجمن شهر است و خواست یک صنف یا یک گروه خواست اعضاي آن گروه 
در واقع اراده افرادي از . کننداراده گروهی را ابزار می تشکیالت و نهادهاي که. یا صنف است

ها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند از طرف داشتن گروه را ابراز می کنند که آن
فرضا در مورد کودکان صغیر یا . و ابراز آن ندارد صیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن ارادهشخ

  . مجانین که اهلیت انجام دادن معامالت را ندارند اما داراي شخصیت حقوقی اند
این دیدگاه نیز در آلمان و فرانسه طرفدارانی دارد و مطابق با :  دیدگاه فرضی بودن-2

قیقی داراي حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات اعم از این نظریه فقط اشخاص ح
طرفداران این دیدگاه . گذارتوانند صاحب حق باشند مگر با اراده قانونحیوانات و اشیا نمی
شناسد بلکه وجود این ها را نمیگذار شخصیت حقوقی موجود گروهباورمندند که قانون

ر شخصیت حقوقی گروه وجود خارجی کند به عباره دیگها فرض میشخصیت را براي آن
به . کندگذار براي تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجو تلقی میبلکه قانون. ندارد

همین دلیل فقط قانونگذار می تواند بگوید چه گروهی داراي شخصیت حقوقی است و فقط 
ین نظریه در حقوق ا. تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه باز پس بگیرداوست که می

که شرکت شخصیت حقوقی دارد نظري بسیار قدیمی و این. افغانستان نیز پذیرفته شده است
منوچهر طباطباي در -هاي تجارتی به قول ازدر حقوق انگلیس شخصیت شرکت. شایع است

شود که از آن  از زمانی که ثبت شوند ناشی می- کتاب شخصیت حقوقی
است که به معناي شکل جسم ) corp(شود ریشه این کلمهیتعبیر م) incorporation(به

به این معنا است که شرکت با این اقدام ) incorporatiom(استعمال کلمه. آمده است
در حقوق افغانستان به تبع از حقوق فرانسه شخصیت شرکت اقتباسی است . گیردشکل می

 یت و اهلیت دارد اماگاه تابعشرکت داراي نام است و اقامت: از شخصیت شخص حقیقی
موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است بر اساس نظریه اولی 

که فرضی است مطابق با دیدگاه دوم؟ در این باره که در حقوق افغانستان کدام یک از یا این
 ها راجع به شرکت پذیرفته شده باید بگویم که گروه داراي شخصیت حقوقی قایلدیدگاه

که مگر آن. شود یا به سخن دیگر اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی استمی
هاي گذار چنین شخصی را به آن اعطا کرده باشد یعنی همان کاري که در مورد شرکتقانون

 قانون تجارت افغانستان مقرر کرده 118 قانون مدنی و ماده 1221ماده . تجارتی کرده است
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توانند در باشند بنا بر این میهاي تجارتی داري شخصیت حقوقی میتکلیه شرک«: اند که
تحت عناوین خود به عقد مقاوالت و اجراي معامالت پرداخته صفت داین و مدیون را 

توانند به این صفت در محاکم اثبات وجود کنند و اموال منقول و غیر اکتساب نمایند نیز می
 شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی البته که این. »منقول را تصرف نمایند

را دارا که شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی آناین: متفاوت است اول
که بر خالف اشخاص حقیقی شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد بلکه دوم این. باشدمی

صادرات و مثل . شوداش فقط در اموري خاص داراي حق و تکالیف میموضوع بسته به
اش فقط خرید و فروش بنابراین شرکتی که موضوع. العمل کاريواردات حمل و نقل و حق

البته موضوع شرکت . سازي نیز دخالت کندتواند در امر سركکاالهاي پالستیکی است نمی
در موجودیت آن اثر زیادي ندارد چه ممکن است در طول حیات شرکت موضوع شرکت 

هاي به هر صورت صرف نظر از این بحث. شخصیت اش از بین برودکه تغییر کند بدون آن
تواند با ضروریات عملی شخصیت حقوقی شرکت داراي این ویژگی مفید است که می، نظري

به طور مثال تغییر شکل شرکت . این شخصیت گاه ثابت و تغییر نا پذیر است. منطبق شود
تغییر موضوع شرکت اثري در . ودشباعث محو شخصیت حقوقی شرکت و بعد ایجاد آن نمی

دهد تغییر در شخصیت شرکا شخصیت شرکت را تغییر نمی. شخصیت حقوقی شرکت ندارد
بر عکس . ماندو شخصیت شرکت حتا براي مدت بعد از انحالل و براي امر تصفیه باقی می

رود از جمله وقتی که گاه شخصیت شرکت براي حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می
تواند بدون کارمیبدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است طلبشریکی 

  . توجه به شخصیت شرکت سهم شریک بدهکار را در شرکت متوقیف کند
اي از دانشمندان علم حقوق فرانسه چون به باور عده : دیدگاه داراي اختصاصی-3

قوقی محدود به تصرف و شخصیت ح، پالنیول در حقوق مدنی و بر سلمی در حقوق اداري
جا که از آن. شودتملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می

اعضاي گروه حق انفرادي تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند با اعضاي شخصیت 
حقوقی به این دارایی تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه معامله اشخاص ثالث با این 

کاران گروه نیز خواهد بود با بر عالوه این داراي وثیقه طلب طلب. گرددمکان پذیر میدارایی ا
گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است همان استفاده از این نظریه قانون

قسم که گفته شد و گرچه قانونگذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت در مورد این نوع 
در . گردد ونه به شیاین عقیده است که شخصیت به شخص بر میشخص حقوقی هنوز بر 
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گوي تعهدات شرکت است درست مثل یک شرکت حقیقت دارایی اختصاصی شرکت جواب
سهامی عام یا خاص که تفکیک داراي جمعی را از داراي فرد فرد گروه مسیر می سازد این 

نها صاحب سرمایه است ها دولت تهاي دولتی را که در آننظریه تا حدي وجود شرکت
  . کندتوجیه می

خالصه همان طور که گفته شده است هنگامی که دو یا چند نفر سرمایه خود را به طور 
گذارند با این هدف که با هم همکاري کنند فایده و ضرر بر خاسته از به شراکت در میان می

شود که وجودي ینوعی دارایی تشکیل م. کارگیري این سرمایه را میان خود تقسیم کنند
مستقل از اشخاص آورنده را دارد و این موجود از تمام امکانات الزم برخوردار است تا بتواند 

براي تسهیل درك این . در دنیاي حقوقی معامالت اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد
  . شود که شرکت داراي شخصیت حقوقی مستقلی استوضعیت گفته می

   شخصیت حقوقی می شود؟شرکت از چه زمان داراي
مشخص نمودن شروع شخصیت حقوقی شرکت ازآن رو واجد اهمیت است که نقطه آغاز 

کند در واقع تا قبل از تحقیق شخصیت حقوقی علی االصول تعهد است شرکت را معین می
که شرکتی نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چون

در کشورهاي اروپاي و آنگلوساکسون براي شخصیت حقوق . ا بتواند متعهد شودوجود ندارد ت
 . نقطه آغاز را مشخص کرده است که از همان زمان ثبت شرکت تجارتی است

 قانون 118در واقع در ماده . حل روشن و دقیقی وجود ندارددر حقوق افغانستان چنین راه
به » باشندتی داراي شخصیت حقوقی می تجارهاي تمام شرکت« : کندتجارت که مقرر می

اما بر عکس . شودکند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی آغاز میهیچ صورت معین نمی
شرکت به مجرد تشکیل « : دارد بیان می1221گذارافغانستان در قانون مدنی در ماده قانون

گذار براي قانون. »شخصیت حمی تلقی می شود مشروط بر اینکه به ثبت و نشر رسیده باشد
تشکیالت شرکت تاریخی دقیق ایجاد شخصیت حکمی را معین کرده است که از تاریخ 

جا است که از چه تاریخی شرکت داراي شخصیت سوال این. تشکیل شروط بر ثبت و نشر آن
اما جواب به . شده باشد» تشکیل«گذارحقوقی خواهد بود که ایجاد شود و با عبارت قانون

هاي مختلف به یک قسم نیست و شود در مورد شرکتاز چه زمانی تشکیل میکه شرکت این
  . هر شرکتی تابع شرایط و قواعد خود است

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت عنوان معین براي امور « :هاي تضامنیشرکت
تا زمانی که هر یک . »تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئوولیت تضامنی تشکیل می شود
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مسوولیت تضامنی را نپذیرفته باشد و آن را تأدیه نکرده باشد این نوع از شرکت ایجاد شرکا 
 قانون 1243که در ماده و با این» هاي تضامنی شرکت« قانون تجارت 135ماده . گرددنمی

شرکت که در تحت «: تجارت در قسمت تشکیل شرکت تضامنی مختلط چنین آورده است
شود و مسوولیت یک یا چند نفر از شرکا آن تجارت تشکیل میعنوان معینه به مقصد اجراي 

در مقابل داینین شرکت غیر محدود و مسوولیت شریک یا شرکا و دیگران به یک سرمایه 
: هاي سهامی قانونگذار ما این طور بیان کرده استو درباره شرکت» معین محدود باشد

ماده » صاحب سهم شرط استبراي تشکیل یک شرکت سهامی اقال وجود پنج نفر موسس «
هاي تضامنی  قانون تجارت افغانستان در رابطه به تشکیل شرکت450و ماده . ت.  ق268

نامه شرکت تضامنی مختلط سهامی باید از طرف عموم در اساس«: مختلط سهامی آمده است
تواند و در رابطه به شرکاي متضامین امضا شود و موسسین از پنج نفر کمتر شده نمی

شرکت لمتید با «: هاي محدودالمسوولیت در قانون افغانستان می خوانیم کهیل شرکتتشک
در درخواست اجازه . شودهمان محدودالمسوولیت به اجازه وزارت اقتصاد ملی تشکیل می

باید تمام سرمایه . هاي مصدق ایشان درج گرددالزم است که امضااي تمام شرکا و یا وکیل
 قانون تجارت و در قسمت تشکیل 458ماده . » تادیه شده باشدشرکت تعهد و اقال نصف آن

هاي در شرکت«:  قانون تجارت افغانستان بیان داشته است که459شرکت محدود ماده 
محدود عدد شرکا اقال دو و اکثرا پنجاه نفر است در شرکت محدود سرمایه نباید کمتر از 

هاي در شرکت«:  عالوه نموده است که460که در ماده و یا این. »یکصد هزار افغانی باشد
چنین در تمام اوراق و اسناد در زیر عنوان محدود بعد از عنوان کلمه محدود عالوه شود و هم

به هر صورت تشتت در مقررات راجع به تاریخ آغاز . »شرکت مقدار سرمایه درج گردد
گذار ما نونشخصیت حقوقی در شرکت تخلف و مشکالت ناشی از آن ایجاب می کند که قا

براي ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ما تاریخ دقیقی و روشنی معین کند که به نظر بهترین 
هاي تشکیل شده که افراد به ثبت شرکتو براي آن. ها استثبت رسمی شرکت، تاریخ تاریخ

  . مسوولیت تضامنی آن قبل از ثبت باید بر قرار گردد، مبادرت کنند

  تبدیل شرکت به شرکت دیگر
دف از تبدیل شرکت به شرکت دیگر این است که بدون از بین رفتن شخصیت حقوقی ه

قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدي براي آن شرکت شکل و قالب نو پیدا کند 
که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام مانند این

که  خاص یا عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامیتبدیل شود یا این
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شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود در این جاه باید به دو سوال مهم 
آیا تبدیل شرکت به شرکتی اصوال مجاز است؟ و اگر مجاز است . و اساسی جواب داده شود

به شرکت در حقوق فرانسه تبدیل هر شرکتی . تحت چه شرایطی تبدیل انجام خواهد گرفت
دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص 

که در شرکت نام تغییرات اساسی دیگري داده شده مگر این. حقوقی جدیدي منجر نمی شود
بطور مثال دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر . باشد

د شرکت دانسته است و راي داده است که در این صورت شخص حقوقی اساسی در قراردا
-در حقوق افغانستان قاعده کلی در این رابطه وجود ندارد اما قانون. شودجدیدي ایجاد می

-هاي تضامنی چنین پیش قانون شرکت199ها در ماده گذار افغانستان درباره الحاق شرکت
توانند منظور تشکیل یک تعدد تضامنی عام میهاي مدو شرکت یا شرکت«: بینی کرده است

در این . شرکت تضامنی عام جدید با یکدیگر ملحق یا به طور دیگري با هم مدغم گردد
 تضامنی عام قبلی هاي صورت شرکت تضامنی عام جدید حاصله به حیث تداوم شرکت

  . »شوندشناخته شده و منحل شده پنداشته نمی

  هاي الحاق و تجزیه شرکت
شرکت دیگري را ایجاد و در ، شود که یا شرکتیام دو یا چند شرکت وقتی حاصل میادغ

ها به وجود آید اما خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده شرکت جدیدي از آن
تجزیه حاصل انفکاك و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبال موجود یا 

 گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده جدیدالتاسیس است که در فرض اخیر
تقسیم شود با ایجاد ) ج(و) ب(بین دوشرکت) الف(به طور مثال اگر سرمایه شرکت. است

هاي ادغام و تجزیه با عث انحالل شرکت. رودشرکت الف از بین می) ج(و) ب(هاي شرکت
هاي ر واقع دارایی شرکتد. که اموال آن ها تصفیه شودبدون این. روندشود که از بین میمی

یابد که مسأله ادغام که در نتیجه ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می
ها براي ها در کشورهاي صنعتی و توسعه یافته بسیار شایع است و از آنو تجزیه شرکت

 براي تخصصی هاي زیادي دارد و یاهاي مهم اقتصادي که نیاز به سرمایهانجام دادن پروژه
-رفته در این باره توجه کردهگذاران کشورهاي پیشقانون. کنندها استفاده میکردن شرکت

ها را همین موضوع ادغام و تجزیه اي از حقوق قوانین راجع به شرکتاند و بخش عمده
هاي تضامنی  قانون شرکت199گذار افغانستان در ماده و هم چنین قانون. دهدتشکیل می

بینی کرده اند که قبال ماده فوق در متن در بحث تجارت افغانستان این مسأله پیشقانون 
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« :  آمده است197ها آورده شده است و در بخش اول قانون تجارت در ماده تبدیل شرکت
توانند با یکدیگر ملحق و یک شرکت جدید هاي متعدد تضامنی میدو شرکت و یا شرکت

اما سوال این جا . »شرکت تضامنی موجود ملحق گردندتضامنی تشکیل کنند و یا به یک 
تواند درباره ادغام و تجزیه شرکت تصمیم بگیرند؟ در قوانین اروپایی است که چه کسی می

این حق را در اختیار نهادهاي شرکت . ها چنین اموري اجازه داده شده استکه در آن
. اي وظایف مجمع عمومی استلهبراي نمونه در حقوق فرانسه این امور از جم. گذاشته است
چنین صالحیت به مجامع عمومی داده نشده است و بنابراین در الحاق ، اما در حقوق

- قانون شرکت110ماده ( ها رضایت کلیه شرکایی که قصد این را دارند ضروري استشرکت
  . )هاي تضامنی قانون تجارت

  نام شرکت
سوم است و قانون تجارت افغانستان شرکت مثل اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن مو

 41ماده . شوندها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل مینیز در مورد همه شرکت
هر تاجر چه منفردا و چه با شریک «: بخش مجموعه قوانین تجارتی افغانستان صراحت دارد

ورند که هاي تجارتی مجبخصوصی اول که اجراي تجارت می نماید و هم چنان تمام شرکت
نمایند و یا مرکز آنه واقع است به دایره عنوان تجارت خود را در محلی که اجراي تجارت می

عنوان تجارت « همین بخش چنین آمده 42در ماده . »ثبت تجارت ثبت و اعالن نماید
بایست از اسم شخص تاجر و اسم فامیلی او مرکب و شرط است از عناوینی که قبال ثبت 

  . اسم شرکت جز دارایی شرکت محسوب می شود. »ا متمایز باشدگردیده است واضح

  دارایی شرکت
هاي شرکا تشکیل شده است این دارایی شرکت مالک آن سرمایه است که از مجموع آورده

و هر چیزي که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد متعلق به شرکت است شرکا 
ها در شرکت حق دینی است ولو بلکه حق آن. هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند

نتایج را در  تفکیک دارایی شرکت از دارایی افراد این. که آورده آن مال غیر منقول باشدآن
  : بردارد

  : به این معناکه. کاران است دارایی شرکت تضمین انحصاري پرداخت طلب طلب- 1
توانند براي مطالبه د و نمیکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارنطلب) الف

تواند علیه کار نمیهمان طور که طلب. طلب خود از شریک علیه شرکت اقامه دعوا کنند
  . شرکت اقامه دعواکند



 
  
 

 

 145  
 

ت
رک

ش
ان

ست
غان

ن اف
وانی

ر ق
ی د

ارت
 تج

اي
ه

 

اش از تواند متوقع باشد که طلبکار شرکت میدارایی شرکت تنها مالی است که طلب) ب
لیت شرکا نامحدود است که در ها مسووهایی که در آنآن پرداخت شود مگر در مورد شرکت

  . این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد داراي شخصی شریک قابل توقیف نیست
شود و کاران شرکت تقسیم میدر صورت انحالل شرکت دارایی شرکت ابتدا میان طلب) ج

کاران توانند تقاضاي سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبخود شرکا در صورت می
  . چیزي از دارایی شرکت باقی مانده باشدشرکت 

. گیردکاران شرکا تهاتر صورت نمیکاران شرکا و طلب شرکت از طلبمیان طلب طلب) د
  . اند و دارایی مستقلی دارندچه شریک و شرکت دو شخص مستقل

 ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت - 2
  . مالزمه ندارد

اش مسوول پرداخت مالیات است و وضع مالیات شرکت در ازاي منافع حاصل از فعالیت - 3
با وجود این باید توجه داشت که اصل . بر شرکت موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست

هاي عمل رنگ می استقالل دارایی نیز مانند اصل استقالل شخصیت گاه در مقابل ضرورت
فته شد در صورتی که بر اثر ورشکستگی شرکت سهامی بازد از جمله همان طور که گ

کمبودي در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران شریک باشد طلب کاران 
حق دارند به مدیر یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خسارات شان از دارایی 

شود زیرا در این دیده میتر هاي تضامنی بیشگونه وضعیت در شرکتاین. او جبران شود
توانند چشم به کاران میشرکت کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد باز هم طلب

  . دارایی شخصی شرکا داشته باشند

  اهلیت شرکت تجارتی
 قانون تجارت شرکت داراي کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد 118گفتیم که ماده 

. کندوق و تعهدات شرکت در امورتجارتی جلوه میاین حق. اشخاص حقیقی صادق است
توان مجنون یا شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد زیرا شرکت را نمی

شرکت . شوداموري که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می. صغیر تلقی کرد
ها قسمی که انسانتجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان 

. تواند هبه و انتقال بالعوض اموال را قبول کنداز جمله می. دهدانجام می، کنندعمل می
رویه قضاي فرانسه همه این مطلب را پذیرفته است و در حقوق ما نیز این مسأله بال اشکال 

تجارتی چنین شرکت هم. است زیرا درباره کدام ممنوعیتی در قوانین افغانستان جود ندارد
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و . هاي مادي وارد به خود علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کندتواند به علت ضرر و زیانمی
رویه قضاي . توانند به این سبب شرکت را تحت تعقیب قرار دهنداشخاص ثالث نیز می

به نظر ما تحت . فرانسه شرکت را حتا در مطالبه ضرر و زیان معنوي محق دانسته است
 قانون تجارت چنین امري 118ر حقوق ما نیز با توجه به اطالق ماده شرایط حقوق عام د

 118طور که ماده مع ذلک اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست بلکه اوال همان، مجاز است
تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص بینی کرده است شرکت نمیقانون تجارت پیش

نامه آن است و این ع مندرج در اساسدوما اهلیت شرکت محدود به موضو. انسان است
موضوع باید چنین تشکیل شرکت معین شود البته این موضوع قابل تغییر است ولی تغییر 

-در نتیجه هنگام تغییر باید شرایط راجع به تغییر اساس. نامه میسر نیستجز با تغییر اساس
دیگر حق انجام سوما هرگاه شرکت ورشکست شود . نامه را در تغییر موضوغ رعایت کرد

تواند معامالتی را ندارد و فقط می، نامه به او اجازه داده شده بوددادن اموري را که در اساس
طور که در تواند آنکه شرکت نمیچون. انجام دهد که براي امر تصفیه شرکت ضروري است

کند این اراده اشت را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز ، مورد اشخاص حقیقی صادق است
ابراز اراده . دهداند انجام میامر را از طریق اشخاص حقیقی که اداره آن را بر عهده گرفته

-انجام می) مدیران(و نهاد اجرا کننده) مجامع عمومی(شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده
نمایندگی ، تصمیمی که نهاد اول اتخاذ می کند به وسیله نهاد دوم اجرا می شود .شود

لی االصول هنگامی داراي اثر خواهد بود که نهاد تصمیم گیرنده یا اجرا کننده به شرکت ع
اما از آنجا که . طور قانونی انتخاب شده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد

کند که در این معامالت هاي تجارتی ایجاب میمعامالت تجارتی و از جمله معامالت شرکت
  . تري بشودشیتوجه ببه حقوق اشخاص ثالث 

  هاي مطابق با قانون تجارتانواع شرکت
هاي تجارتی را بیان کرده است این  قانون تجارت در فصل اول انواع شرکت117ماده  

شرکت ، )کوماندیت(شرکت تضامنی مختلط، )کولکتیف(شرکت تضامنی: ها عبارتند ازشرکت
مقررات هریک از این . )کوپراتیف(شرکت سهامی و شرکت تعاونی، )لمتید(محدودالمسوولیت

  . بینی شده استها نیز در قانون تجارت پیششرکت

  هامعرفی شرکت
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت عنوان معین براي : هاي تضامنی شرکت- 1

فصل دوم ماده (شوداموري تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می
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شود و یکی از ویژگی تعهد ین شرکت شریک ضامن خوانده میدر ا. ) قانون تجارت1350
-ها مسوول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلباین شرکا این است که هریک از آن

شود که بازهم در اي که به شرکت آورده محدود نمیاش به آوردهکاران است و مسوولیت
ی شرکت براي تأدیه تمام قروض اگر دارای«خوانیم  قانون تجارت می1351قسمت اخیر ماده 

  . »کافی نباشد هریک از شرکا مسوول پرداخت تمام قروض شرکت است
توانند می، کاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت طلب خود را دریافت دارندهرگاه طلب

پس از انحالل شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخص خود طلب 
گذار فرانسه چنین شرکایی را تاجر این امر موجب شده است که قانون. ردازدکاران را بپطلب

ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دین شان مانند تجار حقیقی مشمول تلقی کند و آن
  . قوانین ورشکستگی کند

شرکت که در تحت عنوان معین به مقصد اجراي تجارت :  شرکت تضامنی مختلط- 2
لیت یک یا چند نفر از شرکا آن در مقابل داینین شرکت غیر محدود شود و مسووتشکیل می

باشد شرکت مذکور ، و مسوولیت شریک یا شرکا دیگر آن به یک سرمایه معین محدود
سرمایه شرکایی را که تابع مسوولیت محدود باشند ممکن . شودتضامنی مختلط نامیده می
این شرکت ترکیبی است از . )تجارت فصل سوم قانون 243ماده ( است به سهام تقسیم کرد

هاي تضامنی و محدودالمسوولیت با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال شرکت
اي دیگر از شرکا مسوولیت شان محدود به اند وعدهاشخاص ثالث داراي مسوولیت تضامنی

ا در حقوق ما در حقوق فرانسه فقط شرکا اخیر تاجر نیستند ام. ها در شرکت استآورده آن
-شود چنین یک از شرکا چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمیطور که دیده میهمان
بر عالوه شرکا غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه . شوند

 قانون تجارت 248که در این رابطه ماده . روداداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می
شرکاي محدودالمسوولیت به اداره امور شرکت صالحیت « : ستان صراحت دارد کهافغان

  . »از اجراي وظایف منع کنند. توانند شرکاي را که صالحیت اداره را دارندندارند و نمی
شرکت سهامی شرکتی است که تحت یک عنوان معین براي «: هاي سهامی شرکت- 3

ین و منقسیم با اسهام بوده و اندازه مسوولیت سرمایه آن مع، معامالت تجارتی تشکیل شده
- فصل چهارم قانون تجارت و در این266ماده ! »هر شریک به ندازه سهم آن محدود باشد

عده از افراد و یا شرکاي آن«: همین فصل 269ها مطابق به قانون تجارت ماده گونه شرکت
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چه نقدي و چه غیر نقدي تأدیه کنند و سرمایه مبلغی را نامه را تنظیم و امضا میکه اساس
  . »شودکند موسس محسوب میمی
ها ترکیی است از شرکت تضامنی این نوع شرکت: هاي تضامنی مختلط سهامی شرکت- 4

هاي شرکت« : و شرکت سهامی خاص به این ترتیب که قانون از آن تعریف کرده است
تري از شرکا ا تعداد بیشهایی است که در آن یک یتضامنی مختلط سهامی عبارت از شرکت

اي دیگري از که عدهدر مقابل دیون شرکت مسوولیت تضامنی و غیر محدود دارند در حالی
 قانون 5فصل ، 447ماده . »باشندشرکا فقط به اندازه سهامی که به شرکت دارند مسوول می

تجارت فرق بین این نوع شرکت و شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه 
دار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و رکت به سهام تقسیم شده است و شرکاي سهمش

  . شودمدیریت شرکت فقط به شرکاي ضامن مربوط می
شود و این شرکت حداقل از دو شریک تشکیل می:  با مسوولیت محدودهاي  شرکت- 5

به سهام سرمایه در این نوع شرکت غیر منقسم )  فصل ششم459ماده (حداکثر پنجاه نفر
 فصل ششم قانون 456ماده (بوده و مسوولیت هر شریک محدود به اندازه آورده آن است

کاران هاي تضامنی مسوولیت شرکا در قبال طلببرخالف شرکت، در این شرکت) تجارت
طور مثال اگر دارایی شرکت محدود به. ها در شرکت استشرکت محدود به آورده آن

-طلب. کاران کافی نباشدانی باشد و براي پرداخت طلب طلب صد هزار افغ900المسوولیت 
 یک 1200000کارش  صد هزار است و بده300کاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 

ها تضامنی این است که اوال وجود مشترك این شرکت. باشدملیون دوصد هزار افغانی می
از سرمایه را مالک است که بلکه هر شریکی در صدي . سرمایه شرکت به صورت سهام نیست

توان بدون رضایت شرکایی دیگر نمی دوما سهم الشرکه را، شودالشرکه یاد میاز آن به سهم
  . به دیگران منتقل کرد

شرکت تضامنی عام شرکتی است که براي انجام معامالت :  شرکت تضامنی عام- 6
در . شودایجاد میاقتصادي و تجارتی بین دو یا بیش از دوشخص با مسوولیت تضامنی 

صورتی که دارایی شرکت تضامنی عام براي تأدیه تمام دیون شرکت کافی نباشد هریک از 
با شرکایی که چنین  شرکا مسوول پرداخت تمام دیون شرکت تضامنی عام بوده و شریک

پردازند حق دارند مبالغ پرداخت شده اضافه از سهم خود از سایر شرکا مطالبه قروض را می
  . )هاي تضامنی قانون تجارت قانون شرکت21اده م( کند
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شرکت تضامنی خاص تحت عنوان مشخص مطابق با احکام :  شرکت تضامنی خاص- 7
گونه در این. گرددهاي اقتصادي و تجارتی بین چند نفر ایجاد میقانون تجارت جهت فعالیت

ها بنام شرکایی تر از آن صالحیت غیر محدود دارند که از آنها یک شریک یا بیششرکت
باشد و هم چنین در این عام تعبیر شده است و شرکایی خاص داراي مسوولیت محدود می

 22ماده (تواندشرکت سرمایه شرکایی داراي مسوولیت محدود به سهام تقسیم شده می
  . )قانون شرکت تضامنی قانون تجارت

شود تا این  ایجاد میاین شرکت از اتحاد دو یا بیش از دو شخص:  شرکت تضامنی کار- 8
اشخاص متحد شده براي شخص دوم کاري را و یا تعهدي را ایفا کنند و مفاد کار شرکت 

 قانون 23ماده (شودبین همه اشخاص شریک مطابق با قرارداد و موافقت شرکا تقسیم می
  . )شرکت تضامنی قانون تجارت

شود یش از دو شخص ایجاد میها هم از اتحاد دو یا بگونه شرکتاین:  شرکت به اعتبار- 9
به اساس اعتباري که شرکا دارند به خرید مال به طور نسیه طوري باهم موافقه نمایند که 
بعد از فروش مال خریداري شده در مفاد و خساره شرکت سهیم باشند و هریک از شرکا به 

در )  قانون شرکت تضامنی قانون تجارت24ماده (باشداندازه حصه معین خود مسوول می
رابطه به ایجاد شرکت تعاونی قانون تجارت افغانستان کدام صراحتی ندارد این نه نوع 

-شرکتی که قانون تجارت افغانستان براي هر کدام تعریفی خاص را ارایه نموده است شرکت
هاي نیستند که در عمل موجودند در حال حاضر اما تنها شرکت. هاي تجارتی مهم هستند

شود که بر حسب موضوع و فعالیت ثابت یا ثابت روز به روز افزوده میها به انواع شرکت
قواعد ، ها و نیت این شراکتنبودن سرایه شان و یا بر حسب سهم بودن دولت در سرمایه آن

اند نها گوناگوها متفاوت است مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتراجع به آن
  . هاي است که قانون تجارت تهیه کرده است قالبهایی عمده آن در واقع همانقالب

  هاطبقه بندي شرکت
  : توان به دو نوع تقسیم کردهاي تجارتی را میاز این نظر شرکت:  با اساس طرز تشکیل- 1

هایی هستند که مطابق احکام و مقررات قانون هاي قانونی که در آن شرکتشرکت) الف
  . آیدهاي نه گانه میتجارت تشکیل شده در قالب یکی از شرکت

هاي هستند که در هاي عملی که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتشرکت) ب
هاي موضوع قانون تجارت در آمده و تشکیل که به یکی از شرکتعمل وجود ندارند بدون آن

اي را به صورت مشترك اداره خانهکنیم که چند شریک یک تجارتفرض می، شده باشند
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هاي موضوع قانون که این همکاري مشترك را به شکل یکی از شرکتو بدون آنکنند می
  . کنندهریک از شرکا عمال براي شرکت معامله می. تجارت در آورند

  : توان به سه نوع تقسیم کردها را میاین نوع شرکت:  بر اساس مسوولیت کار- 2
نی دارایی شخصی شرکا ها مسوولیت شرکا نا محدوداست یعهایی که در آنشرکت) الف

  . )شرکت تضامنی(کاران شرکت است مثلنیز وثیقه طلب طلب
شرکت (ها است مثلهایی که در آن مسوولیت تمام شرکا محدود به آورده آنشرکت) ب

  . )سهامی با مسوولیت محدود
ها بعضی از شرکا مسوولیت نا محدود دارند بعضی محدود هایی که در آنشرکت) ج
  . ) مختلط سهامی و غیر سهامیهايشرکت(مثل
هاي توان به شرکتهایی را میاز این نظر شرکت:  بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا- 3

شود هاي گفته میهاي اشخاص به شرکتشرکت: هاي سرمایه تقسیم کرداشخاص و شرکت
تر از حیث روابط میان این اهمیت بیش. ها شخصیت شریک داراي اهمیت استکه در آن

به همین دلیل در این . کاران نیز داراي اثر استهرچند که براي طلب. خود شرکا است
به طور . ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر استشرکت

هاي شرکت، هاي سرمایهبر عکس شرکت. هاي تضامنی نام بردتوان از شرکتمثال می
. یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل انتقال استها حصه شریک هستند که در آن

تواند نامه میهرچند که اساس. هاي سهامی که عموما مانع در انتقال سهام نیستمثل شرکت
  . بینی خالف در قانون محدود سازدشرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش

هاي تجارتی از حیث ه شرکتتوان بها را میا این شرکت:  بر اساس موضوع شرکت- 4
در قانون تجارت به دونوع شرکت اشاره . بندي کردهاي از حیث شکل دستهموضوع و شرکت

که بتوانند تشکیل شوند یعنی براي آن، ها تجارتی استهاي که موضوع آنشرکت: شده است
ها را ارت آنهاي که قانون تجها عبارتند از شرکتاین شرکت. باید به امور تجارتی بپردازند

ها تعریف هاي است که قانون تجارت از آنهمان شرکت، نوع دوم شرکت. تعریف نموده است
  . هاي تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستندخاص را ارایه نکرده است شرکت

هاي خصوص و ها به شرکتاز این دیدگاه شرکت:  بر اساس صاحبان سرمایه- 5
هاي سوسیالیستی و اي کشورهاي دنیا چه کشوردر همه. دشو دولتی تقسیم میهاي شرکت

ها نفع  وجود دارند که مبناي تأسیس آنهاي شرکت، چه کشورهاي داراي اقتصاد بازار
شود و در آوردن سرمایه با ها دولت گاه خود وارد شرکت میدر این شرکت. عمومی است
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که تنها بدون آن. رمایه استگاه خود دولت تنها آورنده س. گردداشخاص خصوصی سهیم می
شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت کنترل مالکیت آن در 

دهد ها نشان مینگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکت. گیرداختیار دولت قرار می
تجارت هاي تجارتی از موضوع قانون ها به طور عمده از همان قواعد شرکتکه این شرکت

  . کنندتبعیت می

  خالصه مباحث
شرکت عبارت از :  در قانون مدنی افغانستان شرکت را چنین تعریف نموده است- 1

نماید تا در به کار انداختن یک عقداست که به موجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد می
د و خساره به فعالیت مالی به پرداخت مقدار یا انجام عمل یا اعتبار طور سهیم شوند که مفا

-و در قانون تجارت کشور تعریف می. ها صورت گرفته توزیع شوداساس موافقه که بین آن
شرکت اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که به اساس عقد شراکت به حیث مالکین : نماید

که ستوده تهرانی این چنین و یا این. نمایدمشترك به منظور کسب مفاد ایجاد و فعالیت می
شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل :  نموده استتعریف

شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا می
که ، هاي وارده از بین خود تقسیم کنندمبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان

  . ا را دارا اندها خصایص مختص به خود رشرکت
همکاري که نشان  .:شودگردد چنین بیان می عناصري که شرکت از آن تشکیل می- 3

تعداد شرکا که بازهم همان . شرکت باید در اقل از دونفر تشکیل شود، دهنده شرکا است
هاي شرکا که هر شریکی مکلف است مقدار پول یا جنس را به عنوان شرکا است و آورده

تواند صنعت هم باشد که در متن ها میکه این آورده شرکت نمایند و یا اینسهم وارد داراي
در رابط به طرز تقسیم منافع و ضررها در هر نوع شرکت متفاوت به . توضیح داده شده است

شود و یا مطابق با قرار داد و موافقت که به اندازه سهم هر شریک عمل میرسد یا ایننظر می
ها بر اساس طرز تشکیل مسوولیت کار  هم طبقه بندي از شرکتدر بین شرکا و در آخر

ها را تحت عناوین باشد و هم چنین انواع شرکتانتقال سهام و بر اساس موضوع شرکت می
شرکت با ، شرکت تضامنی مختلط سهامی، چون شرکت تضامنی شرکت تضامنی مختلط

تضامنی کار و شرکت شرکت ، شرکت تضامنی خاص، شرکت تضامنی عام، مسوولیت محدود
  . به اعتبار در قانون تجارت افغانستان تعریف گردیده است
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  نامهکتاب
  . مجموعه قوانین تجارت افغانستان - 1
 . مجموعه قوانین مدنی افغانستان - 2
  1379، تهران، هاي تجاريحقوق تجارت شرکت، اسکینی ربیعا - 3
 . 1347ات دانشگاه تهران انتشار، تهران، حقوق تجارت جد اول و دوم، ستوده حسن، تهرانی - 4
 . 1371انتشارات دانشگاه تهران ، تهران، تحوالت حقوق خصوصی، تعریف شرکت تجاري، صفري منصور - 5
 . 1346چاب سوم ، به سعی و احتمام سهراب امینیان، عبدالحمید حقوق بازرگانی، اعظمی زنگینه -6
  . 1350تهران ، حقوق بازرگانی جد اول چاب دوم، کریم، کیاي - 7



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  جویانه بررسی مبانی مشروعیت اقدامات تالفی
   و اسالمالملل حقوق بیندر 

  
  سید حسین حسینی

  
  
  

  چکیده
توان از اسناد   را میالملل حقوق بینبررسی مشروعیت اقدامات تالفی جویانه در 

المللی مثل شوراي امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل  هاي بین المللی و رویه ارگان بین
 استنباط نمود که در الملل حقوق بینالمللی دادگستري و سایر منابع   و دیوان بینمتحد

  . گیرد اینجا مورد بررسی و بحث قرار می
در مورد اسالم نیز آیات فراوانی وجود دارد که به این مطلب پرداخته است که یکی از 

شود، و هم  شن میباشد که با کمک تفاسیر نظر اسالم رو ترین مباحث در این مورد می مهم
  . کنند تر می چنین روایات معصومین نیز دیدگاه اسالم را روشن

  ها کلید واژه
  . الملل جویانه، مقابله به مثل، اسالم، حقوق بیناقدامات تالفی
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  الملل حقوق بینجویانه در بررسی مبانی مشروعیت اقدامات تالفی: مبحث اول
مقامی خاص جهت تالفی ، المللی  سازمان بینقبل از وجود هر گونه، الملل عام حقوق بین

  . بدون آن که عمالً طرز کار را به طور مشخص روشن کرده باشد، قائل شده است
هاي جهانی چون جامعه ملل و سازمان  المللی به ویژه سازمآن هاي بین با تأسیس سازمان

 تالفی بار دیگر المللی از سوي دیگر مسأله هاي بین ملل متحد از یک سو و تشکیل کنفرانس
  . در سطح جهانی مطرح شد

  المللی هاي بین  اسنادبین المللی و اقدام ارگان- 1
هاي  توسل به زور و پاسخ، به طور اخص) 4(2منشور سازمان ملل به طور اعم و ماده 

  . جویانه را ممنوع کرده استتالفی
وارد متعدد اعمال در م، دار براي تفسیر این موضوع استشوراي امنیت که نهاد صالحیت

  . محکوم کرده است، اي را که با توسل به زور صورت گرفته تالفی جویانه

  منشور ملل متحد) الف
اقدامات «ممنوعیت به اصطالح ، منشور ملل متحد، پس از مباحثات در عصر جامعه ملل

 را 3هريمداخله ق، 2تحریم صلح آمیز، اقدامات تالفی جویانه:  مانند1 »جنگخصمانه به غیر از 
  . تأیید کرد

  . 4باشد  منشور روشن و جامع می2 ماده 4عبارت بند 
المللی خود از کاربرد یا تهدید به کاربرد زور علیه تمامیت ارضی   در روابط بین کلیه اعضا«

 مغایر با اهداف ملل  یا استقالل سیاسی هر دولت دیگر و نیز از هر عملی که به نحوي از انحا
  . »ري خواهد کردخوددا، متحد باشد

 منشور هر گونه توسل به زور را در مناسبات 2 ماده 4کنید بند  طور که مالحظه میهمان
تالفی و یا هر شکل دیگري از توسل به زور که موجب ، جنگ، المللی اعم از تهدید صلح بین

اعضاي . دارد هاي ملل متحد باشد؛ ممنوع اعالم می استفاده از تسلیحات بوده و مغایر با هدف
  . آمیز حل و فصل کنندهاي مسالمت را از راه، سازمان باید اختالفات بین خود

                                                 
1. Hostile Measures short of war.  
2. Pacific blockarde.  
3. Forcible Intervention.  

ان، مرکز هاي قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، چاپ اول، تهر  در واپسین سالالملل حقوق بینایان برانلی، . 4
  . 244، ص1383چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 
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 عام ارتقاء یافته الملل حقوق بیناز آن پس به مرتبه یک قاعدة آمرانه ، این ممنوعیت کلی
اي و دفاعی مشترك آن را در متون خود وارد  منطقه، هاي امنیتی است و کلیه پیمان

  . 5دان کرده
توان چنین نتیجه گرفت که خارج از چارچوب فعالیت سازمان ملل یا ارکان آن   میبنابراین

مغایر با ، توسل به زور به هر شکلی که باشد)  منشور51طبق مادة (و نیز به جز دفاع مشروع
  . مفاد منشور ملل متحد است

  شوراي امنیت) ب
از ، ر داشته استشوراي امنیت سازمان ملل در تصمیمات متعددي این ممنوعیت را مقر

چنین اقداماتی را که از جانب ، هاي اعراب و اسراییل جمله در مراحل مختلفی از جنگ
  . 6محکوم کرده است، رفته بودهاي عرب همسایه صورت گ اسراییل علیه کشور

نامه شماره شوراي امنیت در قطع، در اولین باري که اسراییل به حق تالفی تمسک جست
تواند صلح را  یچ کشوري به بهانه تالفی یا انتقام علیه کشور دیگر نمیه« به این اصل که 56

  .  اشاره نمود7 »به خطر بیندازد
در این موقع ،  به قبیه در اردن حمله کرد1953 نوامبر 24با این وجود اسراییل دوباره در 

هاي مسلح  شوراي امنیت دریافت که در عمل تالفی جویانه که در قبیه به وسیله نیرو
بس  هدفی جز نقض مقررات آتش،  و تمام اعمالی نظیر این1953 اکتبر 14-15اسراییل در 

ندارد و با تعهدات طرفین در قرارداد ) 1948(54نامه شوراي امنیت شماره مندرج در قطع
  . 8منشور سازمان ملل مخالف استعمومی ترك مخاصمه بین اسراییل و اردن و 

هاي نظامی سوریه در منطقه  اش به نیرو ل را براي حملهاسرایی، دو سال بعد شوراي امنیت
مفاد قرارداد ترك ، بس نقض صریح مقررات آتش «  که1955 دسامبر 11دریاچه طبریه در 

و براي بار دیگر به این کشور . محکوم نمود» مخاصمه و تعهدات اسراییل بر طبق منشور بود
ا به منظور نقض قرارداد عمومی ترك شوراي امنیت قبالً عملیات نظامی ر«اخطار کرد که 

محکوم کرده و از اسراییل خواسته است تا اقدامات ، چه به قصد تالفی باشد یا نه، مخاصمه

                                                 
، 1369، 3محمد رضا ضیائی بیگدلی، مفهوم تالفی در حقوق جنگ، مجله سیاست خارجی، سال چهارم، شماره . 5

  . 335ص
  . 1969 تا 1948هاي بین   مورخ سال170 و 265، 248، 111، 56هاي شماره   از جمله قطعنامه. 6

7. SC/Res 56, 19 Auy. 1948.  
8. SC/Res 101, 26 nov. 1953.  
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 مجدداً شوراي امنیت در 9»چنین اعمال اتخاذ کندمؤثري جهت اجتناب از ارتکاب یک 
، دن محکوم کردهاي در حالی که اسراییل را به خاطر حمله به دهکده سموع در ار قطعنامه

تواند تحمل کند و در صورت  جویانه اسراییل را نمیدوباره تأکید نمود که عملیات تالفی
شورا مجبور است اقدامات مؤثرتري را که براي جلوگیري از چنین عملیات در منشور ، تکرار

  . 10بررسی کند، پیش بینی شده است
 را از آن جهت به عنوان دفاع از اش شوراي امنیت اقدامات دولت اسراییل علیه همسایگان

عملیات نظامی «ها قصد و نیت قبلی وجود داشت که به تعبیر شورا  خود نپذیرفت که در آن
  . نام گرفت» وسیع و دقیقاً طرح ریزي شده

این در حالی است که شوراي امنیت بارها از بیم وتو و آراي ممتنع از معرفی عملکرد 
  . جویانه سرباز زده است به عنوان اعمال تالفیدولت اسراییل نسبت به همسایگان

  مجمع عمومی) ج
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز توسل به اقدامات تالفی جویانه را محکوم کرده است 

 مرتبط با روابط دوستانه این مجمع آمده الملل حقوق بینو به عنوان مثال در اعالمیه اصول 
  : است
، جویانه که شامل استفاده از زور باشدبه اقدامات تالفیها وظیفه دارند از توسل  دولت«

  . 11»خودداري نماید
  . 12درج گردید» هلسینکی«پنج سال بعد همین قاعده در سند نهایی 

هایی نام برد که طی آن  نامهتوان از قطع می، هاي دیگر مجمع عمومی در این راستا از تالش
  .  همسایه محکوم شده استهاي اقدامات تالفی جویانه اسراییل بر علیه کشور

 نام برد که در پاراگراف دوم 5111 و 3538هایی چون  توان از قطعنامه عنوان مثال می به
  : گوید نامه اخیر میقطع
چه به خاطر مقابله به مثل و چه غیر آن ، سازد جویانه اسراییل را محکوم میاعمال تالفی«

  . »صورت گرفته باشد
                                                 

9. SC/Res 111, 19 jan. 1956.  
10. SC/Res 228, 25 nov. 1966.  
11. SC/Res 2625, 24 oct. 1970.  

 WWW. andishe الملل حقوق بینجویانه آمریکا در افغانستان در آیینه محمد رضا باقرزاده، اقدامات تالفی. 12
qom. com: .  
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  دگستريالمللی دا دیوان بین) د
ضمن رد ،  توسط ناو انگلیسی دیوان در قضیه کانال کورفو در رابطه با جمع آوري مین

  : استدالل انگلستان اعالم داشت
یک اصل اساسی روابط ، هاي مستقل احترام به حاکمیت سرزمینی در بین دولت«
  . 13»شود میالملل محسوب  بین

امی آمریکا علیه نیکاراگوئه تصریح هاي نظامی و شبه نظ چنین دیوان در قضیه فعالیت هم
  : نمود
 مبنایی براي الملل حقوق بینتواند بر اساس  توسل به زور کمتر از حد حمله مسلحانه نمی«

  . 14»اقدامات تالفی جویانه قهري گردد
و در همین دعواي . که به طور غیر مستقیم اقدامات تالفی جویانه نظامی محکوم شد

نامه شماره یژگی ممنوعیت عرفی اقدام تالفی جویانه را از قطعنیکاراگوئه بود که دیوان و
  .  مجمع عمومی استنتاج نمود2625

هاي ایران توسط آمریکا این کشور مدعی شد که حمله و انهدام  در قضیه انهدام سکو
هاي مسلحانه و در مقام دفاع شروع در برابر  هاي نفتی ایران ضمن یک سلسله درگیر سکو

  .  در خلیج فارس بوده استاقدامات ایران
اقدام : المللی دادگستري ضمن رد ادعاي ایاالت متحد آمریکا تصریح نمود دیوان بین

 20آمریکا در تخریب سکوها به عنوان اقدامی در جهت حفظ منافع اساسی بر اساس ماده 
وسل زیرا این اقدام ت. قابل توجیه نیست) معاهده مودت بین ایران و آمریکا(م1955معاهده 

الملل دفاع  توان آن را بر اساس حقوق بین به زور است و به نوعی تالفی جویی بوده و نمی
  . 15مشروع دانست

المللی   میالدي از دیوان بین2003مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 
دادگستري درخواست کرد که دیوار حایل که اسراییل در حال ساخت آن در کرانه باختري 

  . را از دیدگاه حقوقی مورد برسی قرار دهد، ردن استرود ا

                                                 
13. The corfu channel case, Icj reports, 1946, P. 35.  
14. Icj reports 1986, P. 117.  
15. www. ICJ. org 
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مقامات اسراییلی در توجیه ساخت این دیوار به افزایش گسترده تعداد حمالت به اسراییل 
هاي   اقداماتی را بر اساس ضرورت، اشاره داشتند و اظهار نمودند که اسراییل محق است

  . نظامی و حمایت از منافع امنیتی خود اتخاذ نماید
و این که ساخت این دیوار مانع خوبی براي حفاظت از جان مردم و زنان و کودکان 

 میالدي در مجمع 2003 اکتبر 20و حتی نماینده اسراییل طی نطقی در . اسراییلی است
 منشور 51عمومی اعالم داشت که به عقیده اسراییل ساخت این موانع منطبق با مفاد ماده 

  .  بوده است1373 و 1368هاي   نامهو قطع) دحق ذاتی دفاع از خو(ملل متحد
 رأي مشورتی خود را مبنی بر عدم 2004ژوئیه 9المللی دادگستري در تاریخ  دیوان بین

  . مشروعیت ساخت دیوار حایل در کرانه باختري صادر نمود
و خواستار تخریب سریع دیوار حایل و جبران ضرر و زیان فلسطینانی شد که از این اقدام 

  . 16اند هشدیل متضرر اسرای

   سایر منابع حقوقی-2
المللی و هم چنین دکترین در  از عرف بین، دانم جهت تکمیل بحث جا الزم میدر این

  . مشروعیت و یا عدم مشروعیت اقدامات تالفی جویانه مطالبی هر چند مختصر بیاورم

  المللی یا رفتار عمومی کشورها عرف بین) الف
این گونه ، هاي دور  در گذشته. اي کهن عرفی است راي ریشهاقدامات تالفی جویانه دا

  . شد اقدامات جنبه خصوصی داشت و به وسیله اشخاص حقیقی اعمال می
بدین نحو که پادشاهان استفاده از این شیوه را در ، قرون میانه شاهد مجاز بودن تالفی بود

وجب احتراز از جنگ عقیده چنین بود که تالفی م، در آن دوران، انحصار خود داشتند
  . شود می

قانونی خارج شد و جنبه حقوقی و قانونی  به تدریج و با گذشت زمان تالفی از صورت بی
  . ها جهت کنترل و اثبات مشروعیت آن سریعاً مداخله کردند یافت و در نتیجه دولت

هر چند اعمال ، آن اقدامات به صورت رابطه کشور با کشور تحول یافت، از آن پس
  . گان آن افراد خصوصی بودندکنند

                                                 
 محکومیت قضایی اسرائیل، فصلنامه :المللی دادگستري سید حسین سادات میدانی، نظریه مشورتی دیوان بین. 16

 . 657-9 ص1383، 3سیاست خارجی، سال هیجدهم، شماره 
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ها به مثابه شیوه  ترین آن براي قوي، تالفی که کامالً به اختیار کشورها گذارده شده بود «
هر چند تداوم چنین اقداماتی مورد مخالفت ، راحت و مؤثر اعمال سیاست رعب و وحشت بود

 این هنگام بود در. شد گرفت و تهدیدي براي توسل به جنگ تلقی می برخی کشورها قرار می
ضرورت تنظیم مقرارت و محدود کردن به تالفی احساس شد و از ، که جهت احتراز از جنگ

قرن نوزدهم قواعد عرفی در این راستا شکل گرفتند و کشورها پذیراي چنین قواعدي 
  . 17»شدند

قرن بیستم شاهد از هم پاشیدگی قواعد مذکور ، هاي به عمل آمده  به رغم تمامی کوشش
کشورها به طور مکرر از شیوه تالفی علیه دشمنان خود ،  طی دوران جنگ جهانی اولبود؛

هاي صورت گرفته در جریان جنگ جهانی دوم نیز هر چند  گري وحشی. استفاده کردند
از آن جمله ، اما عمالً تالفی و یا تالفی متقابل بود، نبود» تالفی«ها  ظاهراً عنوان برخی از آن

هاي اشغالی در جنگ جهانی دوم و به دنبال  ود که رایش در سرزمیناقدامات گوناگونی ب
  . هاي ارتکابی علیه ارتش آلمان انجام داد سوء قصد

  اند  حربه تالفی متوسل شده از آن هنگام به بعد نیز کشورها پیوسته و به صورت گسترده به
 که توسل مکرر شود عنوان می، در ادعایی که در توجیه اعمال تالفی جویانه صورت گرفته

  . 18المللی کرده است ها ایجاد نوعی حق عرفی بین دولت

  دکترین) ب
و حتا اقداماتی جهت تشکیل و ایجاد ، المللی تأسیس نشده بودند هاي بین ن هنوز سازما

 میالدي یک 1306 به صورت مقررات حقوقی انجام نگرفته بود که در سال الملل حقوق بین
استاد دیگري به . تالفی و دوئل را نوشت، ی دولگنافو کتاب جنگاستاد هلندي به نام جئودان

کتاب شرح تفصیلی تالفی را به رشته تحریر ، نام بارتولودوساسو فراتو تقریباً در همین زمان
  . در آورد

  . برخی علماي مسیحی به موضوع تالفی پرداخته بودند، قبل از این صاحب نظران
  : ستین معتقد بود سن اگو

                                                 
17. N. Quoc Dinh, Droit International Public, 2e d, (L. G. D. I), 1980, P. 
870.  

  . 331محمد رضا ضیائی بیگدلی، مفهوم تالفی در حقوق جنگ، پیشین، ص: به نقل از
18. Tuker, robert "reprisals and self-defense: the customary Law" AJIL. 
Vol 66, 1972,. , P. 81.  
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  . 19»عادالنه مبادرت ورزدتوان به جنگ  می، فی طرفی که آسیب دیده استبراي تال«
  . داند تالفی را براي هر یک از متخاصمان نسبت به اسیران جنگی مجاز می، واتل با صراحت

وبیش تا قرن نوزدهم که تعدادي ازدانشمندان از جمله کارلوکالو و  هاي مذکور کم  بینش
  . م اقدامات تالفی جویانه را ارایه کردند؛ ادامه داشتپاسکال فیور نظریه ممنوعیت تا

از این شیوه در سطح وسیعی ، اما در قرن بیستم و به ویژه در طول جنگ جهانی اول
  . استفاده شد

حقوق دارند که هر چند اقدامات تالفی جویانه ناقض  گروهی از حقوقدانان اظهار می
اصول « و 20»اصول مافوق«یک سري ، یباشند ولی وراي این قواعد حقوق  میالملل بین

  . باشند ها می  وجود دارد که مشرف و حاکم بر این قواعد و تفسیر آن21»جهانی
به کارگیري یک چنین اصول مافوق و جهانی به معناي عمل کردن بر خالف قانون نیست 

  . تر از حقوق و فلسفه حقوق است تر و عمیق بلکه رفتار کردن بر طبق یک مفهوم کامل
هاي رایج  عرف، ها ناقض برخی از کنوانسیون، ر این اساس است که اقدامات تالفی جویانهب

  . باشد  میالملل حقوق بینو برخی از اصول متعارف 
و به همین علت است که . آید  به حساب نمیالملل حقوق بیننقض قواعد ، ها ولی این نقض

  . 22 که انگیزه آن مشروع باشداي مشروع است اقدام تالفی جویانه، به عقیده این گروه
 را طرفدار مشروعیت توسل به شیوه الملل حقوق بینتوان دکترین  به طور کلی امروزه می

مشروط بر این که اوالً اقداماتی از این نوع در وهله نخست منجر به ، تالفی دانست
  . نشود و ثانیاً حقوق انسانی را به هیچ وجه نقض نکند) حداقل جنگ تهاجمی(جنگ

، دانند اقدامات تالفی جویانه را مجاز می،  که با شرایطیالملل حقوق بیندر تأیید دکترین 
که اقدامات تالفی جویانه نظامی را به  را یادآور شد 23 شوراي امنیت188توان قطعنامه  می

  . طور کامل ممنوع نکرده است

                                                 
ترجمه علی وران بخش زیر نظر دکتر متین دفتري، تهران، انتشارات ، الملل حقوق بینآرتورنوس بام، تاریخ مختصر . 19

  . 50، ص1337اساطیر، 
20. Principes superieus.  
21. Regle suniver selles.  
22. Briere. Y. dela, "Evolution de la doctrine et la Pratiaue en matiere de 
represailles" R. C. A. D. I, Vol II, 1928, P. 246.  

پایان نامه دوره کارشناسی ، الملل حقوق بینماهیت و جایگاه اقدامات تالفی جویانه در ، اردوان فهندژ سعدي: به نقل از
 . 5ص ، 1377 -78، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی، الملل حقوق بینارشد 

23. sc/ Res 188, 9 apr. 1964 
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  : توضیح مطلب از این قرار است که
 اقدامات 188 طی قطعنامه 1964 انگلستان در سال شوراي امنیت در اختالف بین یمن و

، تالفی جویانه نظامی را به خاطر این که با اهداف و اصول سازمان ملل متحد منطبق نبود
دارد که اقدامات تالفی جویانه نظامی بر ضد  و در عین حال اعالم می، نماید محکوم می

  . باشد اهداف نظامی با رعایت یک سري شرایط مجاز می

  اسالم بررسی مبانی مشروعیت اقدامات تالفی جویانه در: حث دوممب
مقابله به (دیدگاه اسالم را در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت اقدامات تالفی جویانه

ترین مدرك در بررسی این موضوع است و نیز روایات  توان از قرآن مجید که مهم می) مثل
  .  استنباط نمود)ع(رسیده از معصومین

  آیات قرآن کریم)الف
که تعداد . مقابله به مثل را مطرح کرده است، آیات فراوانی از قرآن مجید با تعبیر گوناگون

  . ها به صورت کلی به یک قاعده کلی داللت دارند زیادي از آن
  : شود ها استناد داده می ترین آن جا اعتبار این مطلب به تعدادي از روشندر این

 الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل الشهر الحرام بالشهر «- 1
  . 24»اهللا مع المتقینما اعتدي علیکم و اتقواهللا و اعلمو ان 

ماه حرام در مقابل ماه حرام و براي شکستن حرمتها قصاص است پس هرکس بر شما 
ید که او با اش بر او تعدي کنید و از خدا بترسید و بدان به همان اندازه تعدي، تعدي کرد

  . پرهیزکاران است
  . اند مفسران داللت این آیه را بر اصل مقابله به مثل به صورت قطعی پذیرفته

  : گویند عالمه طباطبایی در باره این آیه می
معناي آیه این است که چونکه کفار حرمت ماه حرام را رعایت نکردند و در آن جنگ راه  «

 و اصحاب او را از عمل حج )ص(ال حدیبیه رسول خداانداختند و هتک حرمت آن نموده در س
پس براي مؤمنین هم جایز شد با ، به سویشان تیراندازي و سنگ پرانی کردند، بازداشته

  . 25»ایشان مقابله کنند

                                                 
  . 194/بقره. 24
  . 63تا، ص ، منشورات جماعۀ المدرسین، بی2سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 25
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  : گوید شیخ طوسی نیز درباره این آیه می
نه مثله فی ال: واالول جور و الثانی عدل؟ قلنا) بمثل ما اعتدي علیکم(کیف قال: فان قیل« 

کما ان االول ضرر و هو علی مقدار مایوجبه الحق ، الجنس و فی مقدار االستحقاق النه ضرر
  . 26»فی کل جرم

ظالم ، کند به خاطر ضرر قبیحی که به طرف وارد می، شود کسی که مرتکب تعدي می
حالی در ) بمثل ما اعتدي علیکم:(است و اگر اشکال شود که خداوند متعال در آیه فرمودند

  . کند و مثل در اینجا صدق نمی، که ارتکاب اولی ظلم است و دومی عدل و انصاف
مثل در این آیه منظور در جنس و در مقدار استحقاق است چون همان طور که : گویند می

  . دومی نیز ضرر است، ارتکاب اولی ضرر بود
  : آیت اهللا فضل اهللا درباره این آیه مبارکه می گویند

اي عاملوه بالمثل جوازاً ال »  علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکمفمن اعتدي «
  . 27»الزاماً

یعنی طبق آیه شریفه معامله به مثل جایز است نه این که حتماً پاسخ داده شود و الزامی 
  . باشد

مفسرین محترم به این مطلب اذعان دارند که تجاوز عملی نامشروع است ولی اگر در 
عمل مقابله به ، عمل مشروع خواهد بود، شروع و یک تجاوز دیگر انجام شودمقابل عملی نام

  . مثل باید متوجه متجاوز باشد و به همان مقدار و از همان نوع باشد
  . 28»و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین «- 2

اند و اگر صبر کنید هر آینه  ردهکنید چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت ک اگر عقوبت می
  . آن صبر بر صابران نیکوتر است

هر چند که در ، اند جواز مقابله به مثل را فهمیده، بسیاري از دانشمندان از این آیه شریفه
  . این آیه حدود و شرایط مقابله به مثل بیان نشده است

  : گویند  در این باره می)ره(عالمه طباطبایی

                                                 
  . 151تا، ص ، داراحیاء التراث العربی، بی2أبی جعفر محمدبن الحسن الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج. 26
  . 85 هجري، ص1419، چاپ دوم، بیروت، دارالمالك، 4سیر من وحی القرآن، ج سید محمد حسین فضل اهللا، تف. 27
  . 126/نحل. 28
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، اند شود که اگر خواستید کفار را به خاطر این که شما را عقاب کرده معناي آیه این می«
ها شما را به خاطر ایمان و جهاد در  رعایت انصاف را بکنید و همان طور که آن، عقاب کنید

  . 29»تر شان کنید نه بیشعذاب، اند راه خدا عذاب کرده
عمومیت لفظ در آن معتبر این آیه و آیه پیشین با این که در واقعه خاصی نازل شده اما 

ها اقدام به عقوبت  کند که در حوادثی مثل این وقایع که در آن  می است و این عمومیت اقتضا
  . توان مقابله به مثل نمود می، جایز است

به صورت یک قاعده کلی و عمومی در ، و این مطلب پس از الغاي خصوصیت از سوي عرف
  . آمده است

یعنی این عقاب در ابتدا ، ترین مفهوم آن داللت دارد  به گستردهاین آیه بر مقابله به مثل
ممنوع است ولی همین کار حرام اگر به صورت مقابله به مثل ، نظر شرعیحرام است و از 

  . اشکال خواهد بود بی، انجام شود
  . 30»ذلک و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه اهللا «- 3

پس ، دست به عقوبت زند، یر آنچه بر او عقوبت رفته استآري چنین است و هر کس نظ
  . قطعاً خدا او را یاري خواهد کرد، مورد ستم قرار گیرد

  : گویند در ذیل آیه می) ره(عالمه طباطبایی
هر : شود بنابراین معناي آیه چنین می. کنایه از معامله به مثل است، عقاب به مثل عقاب«

خداوند او ، عقاب کند، که او از روي ستمگري کرده استکس ستمگر بر خود را مثل عقابی 
زیرا خود اجازه چنین عملی را داده و او را از معامله به مثل منع ، را یاري خواهد کرد

  . 31»نفرموده است
  . 32اند سید قطب و دیگران نیز داللت این آیه را بر اصل مقابله به مثل روشن کرده

  . 33»ا و اصلح فاجره علی اهللا انه الیحب الظالمینو جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها فمن عف «- 4
مزدش با ، پس کسی که عفو کند و آشتی ورزد، بدیی است همانند آن، جزاي بدي

  . خداست زیرا او ستمکاران را دوست ندارد
                                                 

  . 374، ص12سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج . 29
  . 60/حج. 30
 . 400، ص14سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج . 31
؛ امام فخرالدین محمد بن 2439، ص1408، چاپ پانزدهم، بیروت، دارالشروق، 4سیدقطب، فی ظالل القرآن، ج . 32

 . 52 هجري، ص1421، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، 23عمر الرازي، التفسیر الکبیر، ج 
 . 40/شوري. 33
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  : شود که از این آیه و آیات قبلی استفاده می
 انتقام بگیرد یعنی با تواند به صورت عادالنه از باغی می، کسی که بر وي ظلم شده است

اما ، این قید که معامله به مثل باشد چه نقصان موجب تباه شدن است و زیادت بر آن ظلم
ها و زمین بر پایه عدل و داد استوار شده است از این رو گفته  آسمان. عدل استتساوي 

  . 34»و جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها«: است
من القتل و التقاتلوهم عند المسجد و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنۀ اشد « - 5

  . 35»الحرام حتی یقاتلوکم فیه فإن قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین
ها را برانید که فتنه از قتل بدتر است و در مسجد الحرام  آن، اند ها که شما را رانده و از آن

آنان را بکشید ، ندها جنگ نکنید مگر آن که آنان با شما بجنگند و چون با شما جنگید با آن
  . که این پاداش کافران است

  : اند اردبیلی و دیگران گفته
  . 36»توسط آنان از مکه بود، اخراج کفار از مکه در مقابل اخراج مسلمانان«

  : گوید صاحب تفسیر خازن در این باره می
رتان بیرون همانگونه که آنان شما را از دیا، شان بیرون کنید یعنی آنان را از خانه و کاشانه«

  . 37»راندند
، کار را بر مشرکان سخت بگیرید و ایشان را هر کجا یافتید: بنابراین معناي آیه این است

، بکشید تا مجبور شوند دست از خانه و زندگی خود بردارند و از شهر و دیارشان بیرون روند
  . 38همانگونه که آنان با شما این چنین رفتار کردند

آن است که بدي را ، آید ت و برداشت فقهاء و مفسرین به دست میآنچه از مجموع این آیا
مجاز است ،  که مورد بدي قرار گرفتهپاسخ داد و شخصی، توان با آنچه مانند آن است می

                                                 
 و 64، ص17 و سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج 199، ص9ابی جفعر محمد بن حسن طوسی، پیشین، ج. 34

  . 153، ص27فخرالدین محمد بن عمر الرازي، پیشین، ج 
  . 191/بقره. 35
 و 395-396 ش، ص1375احمد اردبیلی، زبدة البیان فی الحکام القرآن، چاپ اول، قم، مؤتمر المقدس االردبیلی، . 36

، چاپ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1- 2ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 
 1420، چاپ سوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 2د بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، ج  و ابی جعفر محم511، ص1365
  . 197ق، ص

، چاپ اول، بیروت، دارالکتب 1تفسیر الخازن، ج ) الشهر بالخازن(عالء الدین علی بن محمد بن ابراهیم البغدادي . 37
  . 122هجري، ص1415العلمیه، 

  . 61ص، 2سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج. 38
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رفتار کند و در این صورت هیچ مسوولیتی متوجه او ، گونه که با او عمل شده استهمان
  . نیست

  روایات) ب
ابله به مثل از معصومین نقل شده است که مقابله به مثل را روایاتی درتأیید مضمون مق

  : آوریم ها را در ذیل می براي نمونه چندتا از آن. دانند می، مورد ظلم قرار گرفتهحق طرف 
   :  روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب در نهج البالغه وارد شده است- 1
  . 39»عه إال الشرردوا الحجر من حیث جاء فإنّ الشر الیدف«

  . چرا که بدي پاسخی جز بدي ندارد، جا برگردانید سنگ را از هرکجا آمد به همان
 40»جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها«توان ادعا کرد که این روایت در تأیید آیه مبارکه قرآن  می

  . باشد که قبالً در مبحث آیات قرآن به آن اشاره کردیم می
المثل  ب توجه داشته است زیرا برخالف ضربدر این روایت شریفه به مسئله تناس

سنگ را از هرجا که آمد به جاي اول : گوید می) کلوخ انداز را پاسخ سنگ است(فارسی
  . تر برگردانید و نه بیش

  : روایت شده است) علیه السالم( از امام سجاد- 2
 و تبارك–وحق من اسائک أن تعفو عنه و إن علمت أنّ العفو یضر انتصرت قال اهللا «

  . 41 » و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل-تعالی
این است که از او درگذري ولی اگر بدانی که عفو توزیان ، حق آن کس که به تو بدي کند

هرکس پس از ستم به او انتقام گرفت : که خداوند فرموده است. انتقام بگیر، بار است
  . برایشان نیست) نکوهشی(راه

دهد که عفو اولویت دارد  پسندي ارایه می جمع میان انتصار و عفو جمع عقلاین روایت در 
دیگر جاي عفو ، تر دشمن شود ولی در صورتی که عفو ضرر داشته باشد و باعث تجري بیش

  . نیست بلکه جاي انتقام است
  . رسیده است) علیه السالم( روایت دیگري از حضرت علی- 3

                                                 
  . 314نهج البالغه، کلمات قصار، شماره . 39
  . 40/شوري. 40
؛ 625ق، ص1404الشیخ الصدوق، من الیحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاري، چاپ دوم، جامعۀ المدرسین، . 41

 . 9ق، ص1403، چاپ الثانیه، بیروت، موسسه الوفاء، 71محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج
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  . 42» عبدهفقد، من قضی حقّ من ال یقضی حقّه«
  .  او را کرده استبردگی، کند هر کس حق کسی را اداء کند که حق او را اداء نمی

  . در این روایت به مقابله به مثل توجه داشته است
درست است که اسالم طرفدار مقابله به مثل در مقابل دشمنان اسالم و قرآن است و 

، کنند ز احکام اسالمی تبعیت میهاي مسلمان که ا رود اما نیرو هیچوقت زیر بار ظلم نمی
جویانه غیرمشروع که در واقع توجیه آن نوع اعمال از سوي دشمن  هرگز به اقدامات انتقام

  . متوسل نخواهند گردید، است
هایی همراه است و حتی  زیرا جنگ اسالمی براساس اصول تقواست و همواره با محدودیت

مسلمان هرگز از حدود آن پا فراتر نخواهند  ،اگر دشمن متجاوز موازین تقوا را رعایت نکند
  . گذارد

 بن عبدالمطلب را در نبرد احد کشتند و ددمنشانه بدن او را حمزه، زمانی که مشرکان
  .  از عمل آنان بسیار برآشفت)ص(پیامبر، مثله کردند

   .43کردن اجساد دشمنان نیفتادند ایشان هرگز به فکر مثله، هاي بعدي  در جنگ، با این همه

  عقل و فطرت) ج
امري است که ، شود حق دفاع در مقابل هرگونه ظلم و تجاوزي که متعرض انسان می

 و سرشت انسانی آن را فرض و عقل بدان حکم و وجدان و ضمیر انسان نیز  فطرت اقتضا
  . بدان راضی و خشنود است و آن را پذیرفته است

خواهی وي از  ان از یک سو و عدالتگرایش به مقابله به مثل که در روح انتقام گیري انس
  . نوعی و فراگیر انسان است، سوي دیگر ریشه دارد؛ گرایش فطري

اگر کسی به هر شکل و به هر علت حریم دیگري را مورد تجاوز قرار داده و حرمت وي را 
خواهی در  انگیزه دفاع و عدالت، جویی هاي فطري گوناگونی چون انتقام  رعایت نکند؛ گرایش

که اگر گرایش به مقابله به مثل را مستقل ندانیم گرایش ثانوي خواهد . شود انگیخته میاو بر
ها در روان انسان تحقق پیدا  ریشه دارد و توسط آن، هاي فطري نام برده  بود که در گرایش

  . 44کند می
                                                 

 . 164ت قصار، شماره نهج البالغه، کلما. 42
چاپ اول، تهران، مرکز نشر علوم ، »رهیافت اسالمی« المللی سید مصطفی محقق داماد، حقوق بشر دوستانه بین. 43

 . 104ش، ص1383اسالمی، 
چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر ،  از دید اسالمالملل حقوق بینمحمد حسین اسکندري، قاعده مقابله به مثل در . 44

 . 41، ص1379اسالمی، تبلیغات 
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ریشه فطري دارد و احساسی ، بنابراین گرایش به مقابله به مثل مستقیم یا غیرمستقیم
  . شود در انسان برانگیخته می،  هنگام تجاوز دیگراناست که

  نتیجه گیري
هاي   توسل به زور و پاسخ، 2 ماده4المللی مثل منشور سازمان ملل متحد در بند  اسناد بین

دار براي این موضوع  و شوراي امنیت که نهاد صالحیت. تالفی جویانه را ممنوع کرده است
محکوم کرده ، یانه را که با توسل به زور صورت گرفتهاست در موارد متعدد اعمال تالفی جو

  . است
توان ادعا کرد که نوعی وقوف کلی بر عدم مشروعیت توسل به اعمال زور مندانه به غیر  می

  . وجود دارد)  منشور51موضوع ماده (از مورد دفاع مشروع
 یافته  م ارتقا عاالملل حقوق بیناز آن پس به مرتبه یک قاعده آمرانه ، این ممنوعیت کلی
اي و دفاعی مشترك آن را در متون خود وارد  منطقه، هاي امنیتی است و کلیه پیمان

  . اند کرده
،  منشور ملل متحد و تنظیم مصادیق توسل به زور2 ماده 4نبود یک تفسیر رسمی از بند 

ها و تنظیم  هایی دست بزنند که منتهی به صدور قطعنامه کشورها به فعالیت، باعث شد
  . اسنادي شود

المللی به نوبه خودشان در جهت محکومیت اقدامات تالفی  هاي بین و از طرفی نیز ارگان
  . اند هاي نسبتاً چشمگیري برداشته جویانه نامشروع گام

توان از قرآن  دیدگاه اسالم را در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت مقابله به مثل می
  . رة ائمه معصومین استنباط نمود و سی)ص(سیره پیامبر، روایات، مجید

به عنوان یک روش عادالنه در برابر ، مقابله به مثل در قرآن کریم طبق چندین آیه
  . عدالتی مورد تایید قرار گرفته است بی

توان با آنچه  آن است که بدي را می، آید  و مفسرین به دست می و آنچه از برداشت فقها
گونه که با او  مجاز است همان،  مورد بدي قرار گرفتهپاسخ داد و شخصی که، مانند آن است

عمل مقابله به . رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه او نیست، عمل شده است
مراعات تناسب جرم و مجازات در ، مثل رفتاري در حد عرف و عادت در روابط اجتماعی است

  . گردد حقیقت از اصل مقابله به مثل ناشی می
المللی ارایه یک  هاي بین ي سیاست مقابله به مثل یا عمل مشابه در روابط و برخوردو معنا

الگوي درست از شیوه منطقی استفاده از زور است که در عین حال خود از امتیاز بازدارندگی 
  . باشد از اعمال زور برخوردار می
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هاي  ز به کارگیري گاز نمایان است و آن مانع االملل حقوق بینهمین اثر بازدارندگی نیز در 
  . سمی بود که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد

در اسالم خود بر مبناي مقابله به ، باشد و اصوال دفاع مشروع که حقی شناخته شده می
به معناي نفی حق دفاع ، از این رو سلب حق مقابله به مثل در بسیاري از موارد. مثل است

  . مشروع تلقی خواهد شد
 نظر اسالم با دیدگاه حقوقدانانی که اقدامات تالفی جویانه دفاعی را مطرح در این زمینه

  . نزدیک است، اند کرده
در مورد . اند ها بین دریافت جبران خسارت و حمله نظامی به یک کشوري فرق گذاشته آن

  . کنند حق استفاده از زور را بر مبناي دفاع مشروع تجویز می، حمله نظامی
کنند ولی در کنار  ات قرآن مجید به اصل کلی مقابله به مثل داللت میبا وجود این که آی

که در همه این آیات  این اصل یک واقعیت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این
بر عدم به کارگیري این اصل در مناسبات ، پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به مثل

دیگري مانند صبر و بخشش تاکید شده است و از اجتماعی و جایگزین نمودن اصول اخالقی 
  . باشد هاي ارائه شده می ترین دیدگاه توان ادعا نمود که دیدگاه اسالم کامل این جهت می

علیه (دانند و در سیره حضرت علی روایات معصومین نیز مقابله به مثل را حق مظلوم می
فهماند و در آخر این جریان  ا میجریانی اتفاق افتاد که به وضوح مقابله به مثل ر) السالم

  . کنند استناد می» فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم«حضرت به آیه 
، هاي دیگري مانند  باشد؛ اگر تضمین با توجه به این که اسالم دین صلح و سِلم می

 و سالح در روابط هاي مربوط به قانونمند کردن استفاده از زور معاهدات خلع سالح یا قرارداد
شک با توجه به دیدگاه اسالم در  بی، الملل به صورت اطمینان بخشی وجود داشته باشد بین

آمیز بر سیاست مقابله به مثل اولویت خواهد  هاي مسالمت المللی روش زمینه تعهدات بین
  . داشت

 از قدرت و با توجه به این واقعیت که همه کشورها حق برخورداري، اما تا تحقق آن زمان
الملل  نظامی براي خود را حفظ کرده و همواره از آن به عنوان یک عامل مؤثر در روابط بین

تواند بهترین شیوه بازدارنده در مقابل سیاست  سیاست مقابله به مثل می، کنند استفاده می
 . خطرناك استفاده از قدرت نظامی در راه اعمال نفوذ در دیگران تلقی گردد
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  روژه
د اسالم له پنو اصولو خه یوه هم روژه ده چه په عربی ژبه کې صوم ورته وایی او صوم په 

نو دی ته که صوم . لغت کې له یوه یزه خه منعې ته وایی او یا د یوه یز پریودلوته وایی
  .منعه کوېوایی چه انسان له دوو شهوتو خه ژغوری او 

 کې په خپل مسند کې له )رح(امام بخاری. روژه له اسالم خه د مخه هم په عربو کې رواج درلود
قریشو د جاهلیت په دور کې د عاشورا :  خه روایت کی چه فرمایلی یې دي)رض(حضرت عاشې

ان د  هم د هغی په نیولو امر وک و چه د رمض)ص(په ور روژه نیوله چه بیا حضرت رسول اکرم
 فرمایل که د چا زه وی د عاشورا روژه و )ص(بیا حضرت رسول اکرم. میاشتی روژه فرض شوه

چه دلته د دوری د روژی نیولو په باب اختیار راغلی . نیسی او که د چا زه نه وی نو نه دی نیسی
  .دی

 چه : د وحې د ابتدا په باب په یوه حدیث شریف کې وایی)رح(په یوه روایت کې ابن اسحاق
حضرت رسول اکرم به په کال کې یوه میاشت د حرا په غار کې عبادت اوتفکر کاوه او قریشو هم 
همدا ول ریاضت غوره کی ؤ، چه مسکینانو او خوارانوته به یې وی ورکوله نو دا میات به 

  .د رمضان وه کوم چه قرآن کریم پکې نازل شوی ؤ
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په ) ص(لو لپاره خاصه وروله، کوم چه رسول اهللاهللا تعالی دغه میاشت د صیام او روژی نیو
عبادت او تفکر په کې کاوه او دایی د کال په اودو کې همدغه میاشت انی کی وه او د 

اهللا تعالی د بقری په سورت کې په .  پیغمبر په همدغه میاشت کې د رسالت شرف حاصل ک)ج(اهللا
به تاسو باندی روژه فرض شوی ده لکه چه له تاسو ای مؤمنانو : (دی باب داسی فرمایلی دی ژباه

که وک ناروغ وی او یا په سفر وی . دا شمیرلی وری دی. د مخه په نورو امتونو فرض شوی وه
نو نوری ورې دی قضایی راوی او که وک یی توان نه لری مسکینانوته دې فدیه ورکی نو 

  . دا چه روژه ونیسی دا غوره دهوک چه د خیر متابعت وکی نو دا ورته غوره ده او
که چیری پوهیی د رمضان میاشت هغه ده چه قرآن په کې نازل شوی د خلکو لپاره هدایت 

وک چه په دی میاشت کې . کوونکی او د هدایت نشانی او د حق او باطل جال والی په کې دی
وک چه ناروغ او یا مسافر وی په نورو ور و کې دی روژه حاضر شی نو روژه دی ونیسی او

 تاسوته آسانی غوای، سختی نه غوای او د دی لپاره چه دغه شمیر پوره کی او )ج(اهللا. ونیسی
  .اهللا په لویی یاد کی په داسی توه چه تاسوته یی هدایت کی او ایی چه تاسو شکر وباسی

  .خلکوته کوروالی نه کول په دی میاشت کې د شپی په وخت کې سخت تمام شول
په روژه کې د شپې له : (ژباه:  تعالی و فرمایل او دا هم د بقری په سورت کې راغلی دینو اهللا

اهللا علم در لود چه . دوی تاسوته لباس دی او تاسو دوی ته. خوا کورواله تاسوته جایز ورید
دی اهللا علم درلود چه تاسو به . تاسو په دی باب خیانت کاوه نو ستاسوته لباس دی او تاسو دوی ته

باب خیانت کاوه نو ستاسو توبه یی قبوله که او عفوه یی درته وکه نو اوس مباشرت او کورواله 
نو و چې د سهار سپینه لیکه له توری . ورسره وکی او هغه ه وغوای چه اهللا درته لیکلی دی

کوی بیا تر شپې پوری روژه ونیسی او تاسو مباشرت مه . لیکی نه وی جال شوی وخوری او وی
  .)په داسی حال کې چه په جوماتو کې د اعتکاف به حال کې ویی

 سنت وریدل او )ص(نو له رمضان میاشتی پرته نوری وری روژه نیول حضرت رسول اکرم
  .دغه د روژی د میاشتی روژه د هجرت په دوه یم کال باندی فرض شوی ده

  حج او عمره
 د عبادت او اهللا تعالی ته د نژدیوالی لپاره به د ولو امتونو لپاره مذهبی اکلی اپونه وو چه

  . لکه چه د حج به سورت کې راغلی دی. راغوندیدل
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و د اهللا نوم یاد . د هرامت لپاره مو عبادت ای اکلی چه دوی به عبادت په کی کاوه: (ژباه
 بنأ )ع(سماعیلنو د عربو لپاره عبادتی بیت اهللا الحرام ؤ چه دوی ته ابراهیم او زوی یی ا.) کی

  :ژباه: اهللا تعالی د بقری په سورت کې فرمایی. کی ؤ
ای زمو پرورداره له مون : دوی وویل. او کله چه ابراهیم او اسماعیل د خونی بنس ایود(

ای زمو پرورداره مو دواه تا ته . بې شکه چه ته اوریدونکی او دانایی. یی قبوله وروی
مون نسل هم تا ته تابع او تسلیم وروی او زمون عبادت ای را ته تسلیم شوی وروی او ز

په سورت ). بی شکه چه ته ه توبه قبلوونکی او رحم واال یاستی. وی او زمون توبه قبوله کی
بی شکه لومی خونه چه خلکوته و رول شوه په بکه کې وه یره : (عمران کې راغلی ژباه

وک . ت مرجع وه به دی کې روانه نانی دی، د ابراهیم مقام دیمبارکه وه او خلکو د هدای
  ).چه ورته د ننه شی په امن کې به وی

ای تیار ) بیت(او کله چه مو ابراهیم ته د خونی : (ژباه: همدا راز د حج په سورت کې راغلی
 لمانه ک چه ته به زما شریک نه نیسی او زما خونه به د طواف کوونکو، اعتکاف کوونکو او

او خلکوته د حج اعالن وکه او دوی به په پو او هره نره او ه به . کوونکو لپاره پاکوی
د دی لپاره چه خپلو وته حاضر شی او په اکلو ورو کې د . دهری ژوری او لیری خه رای

او اهللا نوم یادکی په دی چه دوی ته یی له چهار پایانو خه ورکی نو له دی خه و خوری 
بیا دی خپل خیری لیری کی او نذرونه دی ورکی او له لرغونی خونی . خوارانو ته یی وروخوری

  .دی طواف وکی
 له وقت خه عربو له دی خونې طواف کاوه و چه حضرت رسول )ع(نو د ابراهیم او اسماعیل

کل او د کعبی الره بدله که د اهللا سره یی بستان شریک ع خو عربو د ابراهیم.  مبعوث شوصاکرم
او په صفا او مروه یی هم بت کیود او به دی سره یی انونه اهللا ته نژدی . له نه یې و درول

. او بیا به یی حاللول. دوی ول مشاعر بدل کی او به چهار پایانو یی د بتانو نومونه یادول. کول
دین نوی ک کوم چه  عاو بیرته یی د حضرت ابراهیم.  شریعت راغیصنو کله چه د حضرت محمد

  .سم پاک او سپیلی ؤ او له شرک خه خالی ؤ
نو بیت الحرام یی د ولو خلکو لپاره عبادتی وراوه او په  حج او عمری سره یې امر ورته 

ه. د آل عمران په سورت کې راغلی. وکحج ) بیت(په خلکو باندی د اهللا لپاره د خونې : (ژبا
نو بی شکه چه اهللا تعالی له خلکو خه . و وک چه منع راویوک چه دالری توان لری ا. دی

او د اهللا لپاره حج او عمره بشپ : ( ژباه: بیا د بقری په سورت کې فرمایی). غنی او بې پروا دی
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بیایی په اخالص سره د توحید الروونه ورته وکه او د بتانو او نورو ناوه اعمالو خه یی . کل
نو د بتانو له پلیی خه انونه وژغوی : (ژباه: حج په سورت کې راغلی دیلکه چه د . منعه کی

اهللا ته سم اوسی په داسی حال کې چه شریک به نه ورسره نیسی او وک چه د . او له دروغو خه
مارغه یی راپوته کی یایی بادواخلی او په . اهللا سره شریک و نیسی لکه چه له آسمان خه و لویی

  .بی و غورویلیری ای کې 
حج : (ژباه: بیایی د حج پیژندنه په آداب او وخت و اکل لکه چه د بقری په سورت کې راغلی

  . فسق او جدل دی نه کوی–رندی میاشتی دی چه په دی کې په چا حج فرض شی نو یی الری 
شکه بی : (ژباه: لکه چه د بقری په سورت کې راغلی. بیایی د حج مناسک او مشاعر بیان کل

چه صفا او مره د اهللا له شعایرو خه دی نو وک چه حج یا عمره وکی نو ناه پرې  باندې 
او وک چه د نیک متابعت وکی نو بې شکه چه د اهللا . نشته چه له دی دواو طواف وکی

نو کله چه له عرفات خه را : (ژباه: همدا راز د بقری په سورت کې راغلی.) شاکر او دانا دی
داسې یې یاد کی لکه چه الروونه درته شوی . ه شی نو د مشعر الحرام سره د اهللا یادو کیکت

بیاله داسی الرې راکته شی لکه چه دا نور کسان . که ه هم له دی د مخه له الر ورکو خه وی
له نو ک. بې شکه چه اهللا بخوونکی او رحم واال دی. او له اهللا خه بخنه وغوای. را کته کیی

  .چه تاسو خپل مناسک په ای کل نو د اهللا یاد وکی لکه د خپلو پلرونو یاد او یا له هغه زیات
او اهللا په اکلو ورو کې یاد کی نو وک چه په : (ژباه. او د بقری په بل ای کې راغلی

او وک چه وروسته شی هم ناه پری . دوو ورو کې عجله وکی ناه پری باندی نشته ده
  ).ندې نشته وک چه تقوا کویبا

او وک چه د اهللا د شعایرو درناوی وکی نو دا د (ژباه : او بیا د حج په سورت کې فرمایی
بیایی ای لرغونی بیت اهللا ته . تاسوته په دی کې تر اکلی وخته ی دی. زه له تقوا خه دی

ایرو خه  رولی په دې کې او اوه تاسوته اهللا له شع: (بیا به همدی سورت کې فرمایی. دی
نو د اهللا نوم پری و وایی په داسی حال کې چه یوه پیشه یی تلی وی نو کله چه . ستاسو یه ده

  .نو یې تری و خوری او خورانو ته یی هم ورکوی. یی اخونه و لودیی
لنه دا چه حرم یی دا من ای رولی او خلک په بې غمی سره پکې ری، له هری خوا 

ولوک نشی ل ی او داسې پریمانه وی چه اندازه یېه ورته راکار . خه میوی او نور خوا
د حج فرضیت د هجرت په شپم کال . کولی پکې حرام دی که یی کارو کنو کفاره په ورکوی

باندې شوی دی په همدی کال باندی د اهللا رسول د عمری دپاره وو تلو خو د کعبی له طواف 
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 د رضپه نهم کال باندې حضرت ابوبکر. و عمره یی بیا په اووم کال باندې ادا کهخه منعه شو ا
 د ولو مسلمانانو صخلکو سره حج ادا ک او د هجرت په لسم کال باندی حضرت رسول اکرم

سره حج اداؤ ک چه دا د وداع حج په نامه یاد شو او خلکو ته یې د حج کیفیت بیان ک او وی 
  ) خپل مناسک واخلیله ما خه: (فرمایل

  :په حج کې دغه الندی ی پرتی دی
 دعا اهللا قبوله که چه عد مکی خلک په بې کت او زراعت وادی کې پراته وو او ابراهیم -۱

  .دغو خلکو ته یی د خوو د پریمانی په باب کی وه
 .پوره کویاو خپلی اتیا وی . د مکی او نور مسلمانان د تجارت له الری خپل ژوند تامینوی -۲
د دین . په خاصه توه عریان او په عامه توه ول مسلمانان یو د بل له حالی خه خبریی -۳

 .او د مسلمانانو یووالی تأمینوی. او دنیا په چارو کې یو د بل سره مرسته کوی
دا که چه یو مسلمان به په خپل اکلی مال . زکات په لغت کې پاکی او طهارت ته وایی: زکات

لکه چه اهللا تعالی . کات ورکوی او خپل حال به په دی سره پاک او برکت ناک کرویکې ز
  . لمون مهم لی او د لمانه سره یی په قرآن کریم کې په یرو ایو کې یاد کی دی

د فصلت په . په قرآن کریم کې زکات کله د زکات او کله هم د صدقی په نامه راغلی دی
د توبی به سورت .) وس دی هغو مشرکانو ته چه زکات نه ورکویافس: (سورت کې راغلی ژباه

دوی د مالونو خه صدقه واخله چه دوی پاک کی او مال یی وده او نمو : (ژباه: کې راغلی
له میوی خه یې وخوری کله چه ورسیی او درمن : (ژباه: د انعام به سورت کې راغلی). وکی

  ).په وخت کې یې حق ورکی
ژباه او هغه چه تاسو زکات ورکوی او د اهللا رضاء غوای نو دا : رت کې راغلید روم په سو

قرآن کریم دا نه دی بیان کی چه په کومو یزونو کې زکات . کسان دوه چنده کوونکی دی
واجب دی او اندازه یی هم نه ده ودلی او دا ول په هغه سنت کې بیان شوی چه د خدای پیغمبر 

قرآن کریم هغه کسان ودلی کوم چه د زکات اخیستلو مسحق . وبونه استولخپلو والیانو ته مکت
صدقی د فقیرانو، مسکینانو په دی کار د موظفانو د اسالم د : (ژباه: وو او داسې یی فرمایل دی

خوشبینانوـ د غالمانو د آزادولو، د قرضدارانو، د مسافرانو او د هغو دپاره دی چه د اهللا په الر 
د توبی سورت د زکات نظام . ا د اهللا فرض دی او اهللا ه عالم او ه حکیم دیکې کار کوی د

  .یر ه نظام دی چه مال له بایانو خه اخیستل کیی او په مسکینانو ویشل کیی
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فقر او خواری په ولنه . به دی سپیلی نظام سره د ولنې یری ستونزی او مشکالت حل کیی
تمنو او خوارانو ترمن یو ول مینه او الفت پیدا کیی کنې او کې له منه ی او د مو او ش

قرآن د زکات په باب یره ه تعبیر کی . حسدونه له منه ی او د سالمتیا فضا را من ته کیی
او . دی او هغه دا چه دا زکات ایی د اهللا په الر کې و لولی شی چه دا خبره یره ه خبره ده

و نژدیوالی غوای هغوی د زکات په باب یره زیاته پاملرنه کوی او د وک چه اهللا ته تقرب ا
  .ولنې د نظام غم ورسره وی

د اسالم خه د مخه عربو د جاهلیت په دور کې د خپل کت او حیواناتو یوه برخه د اهللا لپاره 
 حرام کی او هم د خپله انه ینی یزونه په ان. روله او بله برخه یی د بتانو لپاره روله

اهللا تعالی د سوندنونو په باب چه له عباداتو خه دی یره . وو او ینی یی حالل رولی وو
  .پاملرنه کی ده

اهللا د خپلو سوندونو لپاره مه واندې کوی چه : (ژباه. کله چه د بقری په سورت کې فرمایی
 ستاسو هر ه اوری او ستاسو په اهللا. خلکو ترمن به اصالح کوی. انونه به پاکوی، تقوا به کوی

هر ه دانا دی تاسو اهللا په لغوه سونده نه نیسی خو په هغه مونیسی چه تاسو په قصد او د زه په 
همدا راز د مایدی به سورت کې ). او اهللا بخوونکی او بردبار دی. خو ه سره کسب کی وی

  : فرمایی
ه هغه ه مونیسی چه تاسو په کلکه سوندونه اهللا تاسو په لغوه سوندونو نیسی خو پ: (ژباه

کی وی نو د دی کفاره ستاسو د کور په مننی توه لسو مسکینانو ته وی ورکول دی یا دوی 
نو وک چه دا نشی کولی نو دری وری دی روژه و . ته جامه ورکول دی یا د غالم آزاد ول دی

نه خوری او خپل سوندونه وستایی همدا دا ستاسو د سوندونو کفاره ده کله چه سوندو. نیسی
همدا ول د تحریم په سورت کې داسی ). راز اهللا خپل آیتونه تاسوته بیانوی ایی چه شکر و باسی

او سنت دا ودلی چه ). اهللا په تاسو د سوندونو حاللول فرض کی دی(ژباه . راغلی دی
تعالی له خوراکونو خه چه حرام او یا حالل اهللا . سوند ایی د اهللا په نوم وی نه د بل چا به نوم

:  په صفت کې د اعراف په سورت کې راغلی دیصلکه چه د رسول اهللا. دی په اه کی دی
بیا د نحل به ). دی پاک یزونه دوی ته حاللوی او خبیث او ناپاک یزونه ورته حراموی: (ژباه

ه پاکو او حاللو خه روزی درکی ده تاسو هغه ه وخوری چه اهللا ل: (ژباه: سورت کې راغلی
خبره داده چه تاسو ته مرداره . که چیری ده لره عبادت کوی. او د اهللا دنعمت شکرانه ادأ کی
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وینه د خنزیر غوه او هغه چه له اهللا پرته د بل چا نوم پری یاد شوی وی حرام دی که وک 
  ).اهللا بخوونکی او رحم واال دینو . مجبور ی په داسی حال کې چه باغی او تجاوزر نه وی

هغه ه چه ماته وحی شوی د خوونکی به خوو باندی : (بیا د انعام به سورت کې راغلی ژباه
کوم یز حرام نه بولم مر دا چه مرداره یا توبی شوی وینه او یا د خنزیر غوه وی نو دا پلیت 

نو وک چه مجبور . پری ویل شوی ویدی او یا هم فسق وی چه د اهللا له نوم پرته د بل چا نوم 
 د .) شی باغی و تجاوزر هم نه وی نو بی شکه چه ستا پروردان یر بخونکی، رح واال دی

ای مؤمنانو د هغهی پاکې روزی خه چه مو درکی وخوری : (ژباه: ی په سورت کې راغلیبقر
دا ده چه تاسوته مرداره وینه او خبره . که چیری یوازی ده لره عبادت کوی. او اهللا ته شکر و باسی

د خنزیر غوه او هغه چه د اهللا له نوم پرته د بل چا نو پری ویل شوی وی حرام دی نو وک چه 
  ).بی شکه چه اهللا بخونکی او رحم واال دی. باغی او تجاوزر نه وی په هغه ناه نشته دی

 خنزیر غوه او هغه چه له اهللا پرته وینه د. په تاسو مرداره: (ژباه: د مایدی په سورت کې راغلی
د بل چا نوم پری ویل شوی وی او هغه چه خبک شوی وی یا لویدلی یا رغیدلی یا په کر وهل 
شوی یا حیوان خولی وی حرام دی مر چه تکبیر پری ویل شوی وی او هغه چه په نانو باندی 

  ).حالل شوی وی حرام دی
ا خه پوتنه کوی چه دوی ته ه شی حالل دی ورته له ت: (ژباه: د همدی سورت کې وایی

ووایه تاسو ته پاک یزونه حالل دی او د هغه شکاری سپی شکار چه تاسو تعلیم ورته کی وی او 
نو بیا چه کار و نیسی ویې خوری او د اهللا نوم . تکبیر موپری ویل وی کوم چه اهللا درته ودلی

ی شکه چه اهللا زر حساب اخستونکی دی نن ور تاسوته ب. پری و وایی او له اهللا خه وو یری
  ).پاک یزونه حالل دی او د اهل کتاب خواه درته حالل دی ستاسو خواه هم ورته حالل دی

  ).تاسو ته د سمندر کار او خواه حالل دی تاسوته او ستا کروان ته: (ژباه: بیا وایی
ی چه د اهللا نوم پری یاد شوی وی که چیری د نو هغه وخور: (ژباه: د انعام په سورت کې راغلی

او هغه ه یی . او تاسویی ولی نه خوری چه د اهللا نوم پری یاد شوی وی.ده په آیتونو ایمان لری
او تاسو هغه مه خوری چه د اهللا : (ژباه: بیا وایی). درته ودلی چه حرام دی مر چه مجبور شی
په مشرکانو عیب ) سق او د اهللا له حکم خه وتل دینوم پری یاد شوی نه وی او بی شکه چه دا ف

 .ویل شوی دا چه ینی خوه به یی د خپلو جو شویو خدایانو لپاره رول
او وایی چه دغه حیوانات او کت منعه شوی دی دوی په خپل ومان وایی : (ژباه:  فرماییجاهللا

نه یې حرام دی او حیوانات چه چه وک به یی نه خوری مر چه مو وغواو او حیوانات چه و
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بیا وایی ). په اهللا باندی دروغ وایی ژر به د خپلو دروغو سزا ور کوی. د اهللا نو نه پری ویل کیی
هغه چه د دی حیواناتو په یو کې دی دا زمو نارینه لپاره خاص دی او زمو په و باندی حرام 

بې .  به اهللا د داسې کنو سزا ورکیاو که مرداره وی نو دوی ول پکې شریکان دی ژر. دی
په رتیا چه هغو کسانو تاوان کی چه به نا پوهی او بی علمی . شکه چه اهللا حکمت واال دانا دی

په رتیا چه دوی مراه شول . سره یې خپل او الد وژلی او په دروغو یی د اهللا روزی حرامه کی
 بار وونکی دی او له ینو خه د فرش استفاده ینی حیوانات: (ژباه: او په الر نه شی بیا وایی

هغه کاره . کیی نو تاسو د اهللا له روزی خه و خوری او د شیطان د امونو بیروی مه کوی
دمن دی اته جو دی له پسونو خه دوه جوی له برو خه دوه جوی و وایه چه دوه نارینه 

ماته خبر راکی که چیری صادقان . یحرام دی او که دوه شینه یا هغه چه په؛ یو کې د
سایبه وصله او حام نه دی حرام کی . اهللا بحیره: (ژباه: بیا د مایدی په سورت کې راغلی). یاست

نو شایی و وایو چه دغه پورتنی ). الکن کافران په اهللا پسی دروغ وای او د دوی زیاتره نه پوهیی
و کی نو باندی حرام کی او به اهللا باندې یی حیوانات اهللا نه دی حرام کی بلکی دوی په خپل

نو اهللا د دوی دغه نظام چه په شرکی اعمالو باندی بناؤ ؤ باطل وراوه او په . دروغ تلی دی
لکه چه اهللا . دوی باندې یی د هغه په ای زکات فرض ک چه دا د اسالم پنم رکن ل کیی

او هغه حیوانات یی حرام کی ) ه چه خرمن شید مال حق ورکی کل: (ژباه: تعالی فرمایلی دی
  .او له هغه پرته نور حالل ل شوی دی. چه به قرآن کې یی یادونه شوی دی

او هم یی . او ینی حیوانات بیا په حدیث سره حرام شوی چه هغه پنجی واال او دا ونکی وی
  . اهلی خره حرام کی دی

 کاله په مکه کې تیر کل چه هلته یی اسالمی ۱۳ت نبی علیه السالم د خپل رسال) جهاد یا قتال(
دعوت خوراوه او په دی الری کې د مشرکانو له خوا سخت وورول شو او هر ول عذابو نه یې 

دا تکلیفونه یی په ده مبارک او دوه پر اصحابو الوستل د ده د تبلغ خن ریدلی . ولری راوستل
 ده مبارک یی دروغ تل چه دا ول قرآن کریم ؤه خلک یی د قرآن له اوریدو چی صنع کوی په

  .رد کی دی چه مکی آیتونه د دې شاهد دی
بیا د مکې مسلمانان مجبور شول چه حبشې ته هجرت وکی او له مکی خه وال شی او خپل 
دین و ساتی د دوی سره په دی وخت کې دومره واک نه ؤ چه د کفارو د شر او یرغل مقابله 

  .وکی
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اوس . خاوره د دوی د هجرت ای وروی) مدینې(لی بیا داسی اراده وه چه دیثرب د اهللا تعا
بیعت یی ورسره وک ،دوی ته وویل چه د تاسو . او خزرج قبیلو په حضرت رسول اکرم ایمان راو

دوی هجرت وک په داسی . به داسی دفاع کوو لکه چه مو د خپلو انو او نا موسونو دفاع کوو
.  مشرکانو غوتل د دوی د دین د خپرولو مانع وری او دوی له منه یوسیحال کې چه دمکی

ه غوره کقرآن . کله چه دوی مدینې منوری ته ورسیدل او قوت یی و موند قتال یا جهاد شرعی ب
 که - ۱: چه په دی ول دی. کریم په یرو ایو کې دوې د مشروعیت اسباب بیان کی دی

 که چیری کافران د دوی د بلنې - ۲.  دوی به د ان دفاع کویچیری دمن پری یرغل کوی نو
او هغه کسان . او هغه کسان په تکلیف کې اچوی کوم چه ایمان یی راوی. او دعوت مانع ری

قرآن کریم دا ول صورتونه د . چه نوی ایمان راوی دوی یی منعه کوی خود دوی دفاع به کوی
  :ولمختلفو ایونو کې بیان کی دی په دی 

هغه چاته د : (ژباه.  د حج په صورت چه دا لومی سورت ؤ چه د قتال په باب نازل شو-۱
قتال اجازه شوی چه وک جه ورسره کوی په دې چه دوی مظلوم واقع شوی او بې شکه چه 

. هغه کسان چی له خپلو کورونو خه په نا حقه ایستل شوی. اهللا د دوی به مرسته باندې قادر دی
 دوی به ویل زمون پروردار اهللا دی که چیری د خلکو یو د بله مدافعه نه وی نو که چه

 ن ول به ی دای کیایونه و جوماتونه چه د اهللا یاد به پک انی درمسالونه د عبادتکلیسا
بی شکه چه اهللا قوی او غالب . او وک چه داهللا مدد وکی اهللا به مرسته ورسره وکی. شوی وو

زکاتونه به . کسانو ته که مو په زمکه کې ای ورکونو دوی به لمونونه اداؤ کیهغو . دی
ورکی، په نیکو کاررنو به امر وکی او له بدوکارنو خه به خلک منعه کی او اهللا لره د چارو 

: ژباه: دغه مبارک آیت د شوری د مکی آیت تفسیر غوندی دی چه پکې راغلی دی. پایله ده
ظلومیت خه ورسته غالب شی په دوی کوم الزام نشته دی د سزا الر په هغه چا وک چه له م(

باندی ده چه به خلکوظلم کوی او په ناحقه په زمکه کې بغاوت او تیری کوی دوی لره دردناک 
 .عذاب دی

د اهللا په الر کې د هغه چا سره جه . ( اهللا تعالی د بقری په سورت کې داسی فرمایلی دی -۲
او . بې شکه چه اهللا تیری کوونکی نه خووی. تاسو سره جه کوی او تجاوز مه کویوکی چه 

. دوی مه کی دهر ای چه مو وموندل اودوی له کورو خه وباسی لکه چه تاسویی ایستلی وی
او فتنه له قتل خه سخته ده او تاسو دوی د مسجد الحرام د ن سره مه وژنی و چه دوی 

ه درسره و نه که درسره کوله. یجی همدا د کافرانو سزا ده. که چیری دوی جیی کنوم .
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او دوی مه کی و فتنه . که دوی الس واخیست نو بی شکه چه اهللا بخونکی او رحم واال دی
د . که دوی الس واخست نو بیا په دوی تیری نشته مر په ظالمانو. نه وی او دین د اهللا لپاره وی

د میاشتی په مقابل کې ده او حرامونه یو له بله بدله دی نو وک چه په تاسو حرام میاشت د حرام 
تیری وکی نو تاسو همدا ول تیری پری وکی او له اهللا خه ویریی او پوه شی چه اهللا له 

او د دوی سره جه وکی : (ژباه. یا د انفال په مدنی سورت کې راغلی دی. متقیانو سره دی
نو بی شکه چه اهللا د دوی د . که دوی الس واخست. و دین ول د اهللا لپاره ویو فتنه ورکه شی ا

او که چیری دوی وریدل نو پوه شی چه اهللا ستاسو بادار او ستاتونکی . عملونو ه لیدونکی دی
  ).یر ه ساتونکی او یر ه مرستیال. دی

ه ه دی چه د اهللا په الر کې جهاد او تاسو لر: (ژباه: بیا اهللا تعالی د نساء په سورت کې فرمایی
نه کوی په داسې حال کې چه نارینه او ینه ؤ او کمزور د ماشومانو به ویل ای زمو پرورداره 

بیا د اهللا هغو ). مو له دې ظالمی قریې خه وباسه او مو ته له خپل لوری ساتنه وی او مرستال شه
: انانو سره جه کوی په همدی سورت کې فرماییمشرکانو په باب چه نه د خپل قام او نه د مسلم

نو که چیری دوی له تاسو وه شی او جه نه درسره کوی او امان درنه وغوای نو اهللا : (ژباه
خو به دې کې شرط دا دی چه دا امان او سالمتیا ). په دوی باندی تاسو لره کوم الرنه ده رولی

ته به د دوی بله له ومومی چه له تاسو : ( ژباه: فرماییپه بل ای کې . غوتنه به رتیا سره وی
نو که دوی وشه . او له خپل قوم سره امان السلیک کی کله چه فتنی ته ورشی نو پکې غوه شی

نه شی او سالمتیا و نه غوای او الس له جی و نیسی نو دوی ونیسی ویی وژنی هر ای چه 
د انفال په سورت کې بیا د ). دی د مالمتیا کاره دلیل دینو تاسو لره په دوی بان. مومونده کل

بی . که چیری دوی سالمتیا ته میل وکنو ته هم میل ورته وکه: (ژباه: سر سالمتی به باب فرمایی
او که دوی اراده لری چه تا وغولوی نو تا ته ). شکه چه هغه ذات ه او ریدونکی او ه دانا دی

او د مؤمنانو سره . دی چه په خپل کومک سره یی ستا تایید کیدی هغه ذات . اهللا کافی دی
بیاد تو بې په سورت کې داسی راغلی .) کومک کی او د دوی ترمن یی دوستی پیدا کی ده

او که چیری دوی خپل سوندونه مات کل له هغه وروسته چه تعهدی کی ؤ او ستا سو . (دی
بی شکه دوی ایمان نه لری ایی چی . کشان و وژنیدین ته یی بد وویل نو د کفر مالتی او سر

  .الس واخلی
دا ول سورتونه یو مفهوم افاده کوی لکه چه د مخه مو وویل چه قتال او وژنه دفاعی صورت 

د مدینی یهودو او منافقانو د مکی د مشرکانو سره الس یو . لری او دفتنې د لیری کولو لپاره ده
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 غزوه ده و چه دوی ه وکلو شول، په داسی حال چه د کی ؤ او کاره مثال یې د احزاب
رسول اکرم سره یې لیکلی عهدونه اوتونونه وو خو دوی دا مات ل او عمل یې پری ونک نو 
اهللا تعالی د صلمی نانو لپاره په جهاد او قتال باندی امر وک لکه چه دا د توبې په سورت کې راغلی 

ه جه وکی چه په اهللا او د آخرت به ور ایمان نه راوی د هغو کسانو سر: (په دی ول. دی
او دا ته او رسول د حرماتو خیال نه ساتی او د حق دین نه منی و چه له اهل کتباو خه جزیه 

  ).ورکی او تابع شی
نو دغه د قتال امر د قریشو او د مدینی د یهودو په باب ؤ چه بیا له دوی سره د عربو د جزیری 

او د ولو مشرانو . (ملری شول لکه چه په واضیحه توه د توبی  سورت کی راغلی دیقبایل هم 
 متقیانو سره جسره جه ولری لکه چه له تاسو ولو سره جه کوی او پوه شی چی بې شکه اهللا

لکه چه د . له دې خه په روانه توه کاری چه اسالم د سولی او سالمتیا پلوی دی). دی
اهللا تاسو هغو کسانو له نیکی او عمل خه نه منعه کوی چه ( کې راغلی دی ممتحنی په سورت

خو له د هغو . بی شکه چه اهللا عدل کوونکی خووی. دوی په دین کې جه نه درسره کوی
. کسانو مو منعه کوی چه په دین کی جه درسره کوی او له خپلو کورونو خه یی ایلی یاست

ل مرسته کی ده تاسو ا هللا د دوی نه دوست خه ژغوری او که او ستاسو په ایستلویی یو د ب
  ).وک له دوی سره دوستی وکی نو هغوی ظالمان دی



  
  
  
  
  
  
  

  گذاري در کشورنگاهی مختصر به مراحل قانون
  

  محمد غزنوي
  
  
  
  

سازي مدرنیزه، در اوایل قرن بیستمها و ارتباطات خارجی افغانستان با افزایش تماس
 که از شریعت گرفته نشده نه ابه این معن( و قوانین سکوالرآغاز یافت حقوقی کشور سیستم

گرایش به سمت ، هاي مختلف وضع گردید و در نتیجهدر عرصه) که مخالف آن باشد این
به سوي حقوق و روز به روز کمتر ، شدکه به طور سنتی از شریعت استنباط میشرعی احکام 

  . تر گردیدموضوعه و قوانین وضعی بیش
شامل دو ، که گرایش نظام حقوقی افغانستان به آن به تدریج افزایش یافتحقوق موضوعه 

  . گرددمی، المللی که افغانستان به آن ملحق شدهبخش قوانین موضوعه داخلی و اسناد بین

 داخلی قوانین موضوعه )الف
ولی عصر ، کردندم میهایی را به مردم اعالحکام افغانستان در گذشته دستورات و فرمان

یافت که از  آغاز 1920دهه  اوایل در بار نخستین براي، به معناي دقیق آن، گذاريقانون
 مبتنی هاينظام ایجاد به منظور ترکیه و کشورهاي ایران لحاظ تاریخی دقیقاً زمانی بود که

 ایران در شاه رضا خواست همانندمی خان اهللا امان. نمودندمی تالش کشور ترقی و قانون بر
  . بیاورد وجوده مترقی ب افغانستان یک اقدامات با تصویب قوانین و سایر ترکیه در آتاترك و
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  گذاري آغاز قانون- 1
بلکه ، گذاري و وضع قانون عادي به صورت منظم در افغانستان سابقه طوالنی نداشته قانون

از . دریج تکامل یافته استاز اواخر قرن نوزدهم به صورت جسته و گریخته آغاز شده و به ت
گذاري در افغانستان این است که اغلب قوانین افغانستان از طریق قوه   قانونهاي ویژگی

گذاري و قوه مقننه و قوه مجریه به نیابت از  مجریه تصویب شده است نه از طریق روند قانون
  . قوه مقننه به وضع قانون پرداخته است

اي به تطبیق اصالحات امان اهللا خان توجه ویژه، لیسپس از استقالل افغانستان از انگ
از ، سازي نظام حقوقی افغانستانحقوقی نشان داد و تصمیم گرفت که براي اصالح و مدرن

زیرا ترکیه کشور مسلمان و دوست افغانستان و . استفاده شود، قوانین و نظام حقوقی ترکیه
د احترام مسلمانان جهان بود و در پیوسته مرکز خالفت اسالمی و مور، براي چندین سده

  . گسترده و موفقانه داشت، گذاري تجربه طوالنیعین حال در امر قانون

   اقتباس از نظام حقوقی ترکیه-2
البته در دوران اصالحات امان اهللا خان اقتباس نظام حقوقی از جمهوري ترکیه با احتیاط 

در عرصه حقوق عمومی و به . ستتمام صورت گرفته و شرایط کشور در آن مد نظر بوده ا
 ژرمنیک با رعایت - ویژه حقوق اداري از طریق جمهوري ترکیه از سیستم حقوقی رومن 

-بخش، در عین حال. 1شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی افغانستان اقتباس و تدوین گردید
-حقوق خانواده و حقوق میراث به صورت کلی دست، مانند احوال شخصیه هاي مختلفی

 . به حال خود گذاشته شد، ه به گونه قبلنخورد
نخست در مسایل جزایی . ي گام برداشته شداهنیز با احتیاط ویژ در عرصه مسایل جزایی

این کتاب که به .  تدوین گردید1300 باب در سال 14در) حصه دوم(»تمسک القضات«
قدیر و سایر فتح ال، قاضی خانی، مانند هدایه همت علماي آن روزگار از کتب معتبر فقهی

. آیدمیهاي ارزشمند حقوقی به شمار از جمله کتاب، استفاده شده بود  حقوقی- آثار فقهی
چه  چنان، این کتاب در حقیقت جز ترجمه و اخذ احکام معتبر فقهی چیزي دیگري نیست

چون کتب فقه این زمان داراي اقوال و روایات به «: امان اهللا خان در مقدمه آن می نویسد

                                                 
 مولوي عبدالواسع، تمسک القضات االمانیه جلد اول و دوم،  مسایل جزائی،  کابل، افغانستان، به نقل از سایت پیمان -  1

  :به آدرس ذیل ملی
http://www. paymanemeli. com/modules. php?name=News&file=article&sid=1751  
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دارد که از عموم حکام و  ...هااستخراج حکم معلوم الصحه و حادثه از آن،  عربی بودهعبارات
امر فرمودم تا ، شودبلکه از خصوص سایر قضات و مفتیان امید کرده نمی کارداران دولت؛

فرصت حال یکجا کرده و به  علماي حضور روایات صحیحه مذهب حنفی را مطابق معمول
 . »ندتدوین نمای ...زبان فارسی

 هاي ازهاي محتاطی برداشته شد و مجازاتدر مسایل محتوایی و متنی جزایی نیز گام
پیش تعیین شده در روند اصالحات تغییر نکرد و صرفاً در قسمت تعزیرات تعیین مجازات به 

. هاي مختلفی تدوین گردیدنامه نظام رأي امام و اولواالمر واگذار گردید و با این رویکرد
براي احکام تعزیرات شرعیه که حدود معین «: ها آمده است کهنامه  نظام یکیرچه د چنان

 . »المر استامفوض به رأي امام و اولو، نداشته
ها نظامی و اجتماعی تدوین گردید و در آن، هاي جداگانه ملکینامه نظام، به همین صورت

صل بیان گردید تا به صورت مف) جنحه و جنایت، قباحت(اندازه و مقیاس تعزیر هر جرمی
هاي جزایی در احکام تعزیر مبناي حکم قضات قرار نامه  و نظام»تمسک القضات االمانیه«

 . 2جلوگیري شود، گرفته و از اصدار رأي غیر شرعی به صورت قطع

  گذاري مراحل قانون-3
توان در چهار مرحله به قرار ذیل دسته گذاري را در افغانستان میرشد و تکامل قانون

  : ندي کردب
 1919 قبل از سال هاي  است که منظور مقرره»دوره قبل از نظام نامه« مرحله اول -3- 1

نمونه چنین . در این مرحله تفکیک مشخص میان شریعت و مقررات موضوعه نبود. می باشد
 قاعده بود که توسط مولوي احمد جان خان به 63مقررات کتابچه حکومتی مشتمل بر 

 هجري 1309 هجري قمري تصنیف و در سال 1301ن در سال دستور عبدالرحمن خا
 است که به صورت رهنمودي براي »اساس القضات«، نمونه دیگر. 3قمري منتشر گردید

 صادر شده بود یا 1880قضات و رسیدگی محاکم توسط عبدالرحمن خان در اواخر دهه 
تبعیت کرده و حقوق  در چهار جلد که به طور کل از مدل المجله عثمانی »سراج االحکام«

 توحید 20حنفی را از منابع عربی آن به فارسی افغانی در دوره امیر حبیب اهللا در اواخر قرن 

                                                 
  . سایت پیمان ملی - 2
  . 45و طالب افغانستانی، افغانستان و قانون اساسی آینده،  مجمع محققین - 3
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ها عمدتاً از حقوق کالسیک حنفی اتخاذ شده بود با این هدف که محاکم تصویب. کرده بود
  . رسی داشته باشدبه آسانی به آن دست

 تا 1919(که شامل دوره سلطنت امان اهللا خان است »نامهنظام« مرحله دوم دوره -3- 2
 نامه اساسینظام«در همین دوره نخستین قانون اساسی افغانستان به نام . می باشد) 1929
 قانون اساسی یا 4.تصویب گردید) 1923( شمسی1301در سال ، »افغانستان عِلّیه دولت

هایی که تحت ها چه در عرصهنامه  راه را براي قانونگذاري و تصویب نظام»نامه اساسینظام«
شد و هایی که به نظم و عملکرد دولت مربوط میداشت و چه عرصه پوشش شریعت قرار

دولت اولین قانون جزاي افغانستان را عمدتاً با . باز کرد، شدمستقیماً از شریعت استنباط نمی
د ممکن مدون اقتباس از حقوق مصر و ترکیه تدوین و تصویب نمود و فقه حنفی را در موار

گذاري صالحیت قضات را در تفسیر شریعت و تطبیق این قانون. نموده به شکل قانون درآورد
که در کرد  مخصوصاً قاضیان را مکلف می1923قانون تشکیالت اساسی . عرف محدود کرد

این اقدامات قانون موضوعه دولتی و . هاي خود به قوانین موضوعه رجوع نمایندگیريتصمیم
 عدلی دولتی را مافوق تطبیق سنتی شریعت و عرف توسط نهادهاي مذهبی یا سیستم

  . 5بزرگان قبایل قرار داد
 8از اعالم قانون اساسی ،  نامید»نامهاصول«توان دوره  مرحله سوم که می-3- 3

انتخاب . گردد توسط نادرخان آغاز می»اصولنامه اساسی«به نام ) 1931(1310عقرب
به مفهوم بازگشت به شریعت و ، که به معناي مجموعه اصول هست »نامهاصول«اصطالح 

تر خصیصه محافظه کارانه گونه وفاداري به این دوره بیش این. وفاداري به فقه حنفی است
در این . در حالی متن آن به فارسی بود، داشتتر نام عربی قوانین در این دوره بیش. دهدمی

براي اولین بار ایجاد گردید که تحت ) 1931(1310دوره پارلمان به موجب قانون اساسی 
دوگانگی میان قانون شریعت و مصوبات پارلمانی در . کرد قانون وضع می»نامهاصول«عنوان 

، کرداي از محاکم اداري که به همراه محاکم شرعی کار میاین دوره در نتیجه ایجاد شبکه
  . به پایان رسید) 1964(1343 اساسی این دوره با تصویب قانون. تر شدتداوم یافت و عمیق

                                                 
  . 49، وزارت عدلیه، کابل، ص 1386 ریاست نشرات وزارت عدلیه، قوانین اساسی افغانستان، - 4

 1301 نفر و سپس در ماه سرطان 872در لویه جرگه سمت مشرقی با عضویت ، ش-  ه1301 حوت 10نامه در  این نظام
  .  نفر به تصویب رسید1052پغمان مرکب از در لویه جرگه ، ش-ـه

5 - Clashes of Two Goods, p 18.  
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با تصویب ،  نامید»قانون«توان دوره گذاري که می  مرحله چهارم در روند رشد قانون-3- 4
با همین نام آغاز گردیده و تا به امروز ادامه یافته ) 1964(1343 میزان 9 »قانون اساسی«

نامه نامه یا اصولباالتر از نظامشود که مقام  نامیده می»قانون«مصوبات این دوره به نام . است
یک تغییر مهم در این قانون اساسی ایجاد نظم رسمی و سلسله مراتب . را نشان می دهد

میان قانون موضوعه و شریعت است که مطابق آن قانون موضوعه بر شریعت مقدم شده 
قضایی هاي حقوقی و قوانین موضوعه نخستین منبع براي تصمیمات و رویه، در نتیجه. است

 قانونی يمی باشد و شریعت نقش تکمیلی را براي قوانین موضوعه ایفا می نماید و هرگاه خال
  . 6گیردشریعت یا فقه مورد استناد قرار می، وجود داشته باشد

خصوصی  عرصۀ حقوق  در1355در سال  مجموعه قوانین عادي بود که قانون مدنی اولین
 سنت اهل فقه هاياي از نورممجموعه واقع در این قانون. در چهار جلد تدوین گردید

 که اصول شریعت را با قانون موضوعه درآمیخت و این دو عنصر 7میباشد حنفی فقه باالخص
تري براي اصالح سیستم حقوقی بود که در عین حال تر و جامعبا هم یک رویکرد عاقالنه

  . 8شریعت را به عنوان منبع اصلی حفظ نمود
 131 و 130جا فقه حنفی و شیعی است که در مواد  سالمی در اینمنظور از شریعت ا
 قانون اساسی فقه 130ماده . به آن به عنوان منابع ثانوي اشاره شده استقانون اساسی فعلی 

 فقه شیعه را به عنوان منبع 131نماید و ماده حنفی را به عنوان منبع ثانوي معرفی می
 . کنددومی معرفی می

کند که در موضوعات مربوط به احوال شخصیه بینی میاساسی پیش قانون 131ماده 
محاکم اصول حقوق شیعه را ، که طرفین دعوا پیروان مذهب شیعه باشند  در صورتیشیعیان
از تحوالت عمده در قانون ، شناسایی حقوق شیعه دوشادوش فقه حنفی. نمایندمیاعمال 

 یک گام مثبت براي و قانون اساسی ترین دستاوردهايیکی از بزرگ، گذاري افغانستان
غنامندي سیستم حقوقی افغانستان است و شناسایی حقوق شیعه به عنوان منبع حقوق 

                                                 
6 - Kamali, Law in Afghanistan, pp 35-36.  
7 -Nadjma Yassari, Legal Pluralism and Family Law: An Assessment of the Current 
Situation in Afghanistan, in the book titled as Constitutions of Afghanistan, Iran and 
Egyb, 2005, Edited by Nadjma Yassari, Max-Plank Institut, Mohr Siebeck, Germany, P 
56.  
8 - Mohammad Hamid Saboory, The Progress of Constitutionalism in Afghanistan, in 
book titled as Sharia in Constitutions of Afghanistan, Iran and Egypt, Nadjma Yassari, p 
12.  
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کمک نیز گشاید و به تأمین حقوق پیروان سایر مذاهب اسالمی یدي را میدافغانستان افق ج
معناي م حقوق افغانستان به امجاورت و همراهی حقوق حنفی و شیعی در نظ. 9نمایدمی
وحدت ملی افغانستان کمک به  که است به پیش مهمیاست براي غنامندي و گامی اي آغاز
شناسایی فقه شیعه در قانون اساسی نقش مثبتی در روابط فرهنگی و اجتماعی . کندمی

-تر مسلمانان شیعه افغانستان منجر میخواهد داشت و انکار آن به بیگانگی و خشم بیش
  . 10شد

  المللی اسناد بین )ب
 افغانستان که المللی رابین هاينامهموافقت و معاهدات، هاچنین میثاق حقوق موضوعه هم

که توسط نهادهاي  المللی پس از آنزیرا اسناد بین. گرددمیشامل  نیز ها ملحق شدهبه آن
ا داخلی ذیربط امضا و تصویب گردید از همان اعتبار قوانین عادي برخوردار شده و الزم االجر

افغانستان با تصویب اسناد بین المللی خود را مکلف ساخته که اوالً این اسناد را . گرددمی
بندي در نظام از نظر رتبه. رعایت و اجرا نماید و ثانیاً قوانین موجود را مطابق آن اصالح نماید

ز همان المللی در رتبه و سطح قوانین عادي قرار دارد و باید ااسناد بین، حقوقی افغانستان
میثاق و  80بیش از افغانستان . گذاري بگذرد تا الزم االجرا گردد مجاري عادي قانون

 . است نموده المللی امضا و تصویبو روابط بینالمللی در زمینه حقوق بشر کنوانسیون بین

                                                 
9 - Mohammad Hamid Saboory, The Progress of Constitutionalism in Afghanistan, in 
book titled as “The Sharia in the Constitutions of Afghanistan,…”, by Nadma Yassari, p. 
20.  
10 - Hashim Kamaly, Islam and its Sharia in the Afghan Constitution 2004 with Special 
Reference to Personal Law, in the book titlad as “Sharia in the Constitutions…, p. 34.  



 
  
  
  
  
  
 

  نقش محرومیت در ایجاد حق
  

   نورقاضی نورالحق

  

  
   و متفرعات آنماهیت حق: مبحث اول

در هر یک . هاي متعددي است قوق چیست؟ علم حقوق در این عصر و زمان داراي رشتهح
ها دانشمندان یک سلسله کلیات را گردآورده اند و اگر آن کلیات دانسته شود   این رشتهاز

حقوق جزا نیز ، حقوق مدنی کلیاتی دارد. گردد درك مسایل آن رشتۀ حقوقی آسان می
اما یک قسم . ندراد به خود صداري نیز داراي کلیات مخصوحقوق اساسی و ا، کلیاتی دارد

هاي حقوقی معین  ها را مقدمۀ یکی از رشته توان آن یدیگر از کلیات حقوق وجود دارد که نم
 شامل تمام یا چند امادانست زیرا این کلیات اختصاص به یک رشته خاص حقوقی ندارند 

 را مقدمه عمومی علم حقوق  اند و نام آناین کلیات را جداگانه مدون کرده. شوند رشته می
  . نهاده اند

  حقوق چیست؟ و حق چیست؟: توان این پرسش را مطرح کرد می
  : ا در برداشتهاین اصطالح که در زبان فارسی معروف است تا کنون سه معن: حقوق

حقوق عبارت است از مجموعۀ مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم : اول
شرع : گوید که مین چنا. رود واژه شرع و شریعت به کار می، در این معنا از نظر اسالمی .است

  . موسی یا شرع اسالم
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نظر ، فرق این تعبیر با تعبیر قبلی این است که در عبارت قبل. حقوق جمع حق است: دوم
 را صیغه جمع است مفهوم اسم جمع، دستورينظر  اي که از از کلمه به حالت جمعی دارند و

 ق اول حقويدر معنا. خواهند مانند رمه که در فاسی جمع نیست لکن اسم جمع است می
، دستوريهم از نظر ،  و حال آن که در تعبیر دوم داردنیز مفهومی نظیر مفهوم اسم جمع را

تعریف حق را پس از . یک جمع واقعی است، صیغه جمع به کار رفته است و هم از نظر معنا
که انسان بر اسم خود دارد و  یحقند حق مالکیت و حق زوج بر زوجه و بینیم مان این می

  . ها مانند این
این  و مقصود در فته استربه کار » علم حقوق«حقوق در معنا ، در نیم قرن اخیر: سوم

سم جمع اطلبند و نه مفهوم  غه جمع نه مفهوم جمع را مییاز این ص. مورد دانش قانون است
کار برده  را به» فقه«این معناي واژه  در فقه اسالمی در. یر اولی استچنان که در تعب را آن

  . اند
 ی اسالم شریعتو در. کسی که این دانش را دارد اخیراً حقوقدان و فقیه نامیده شده است

هر چند که از نظر چون وچند بین مسایل فقه در اسالم و حقوق در .  فقیه گویند نیزاو را
 قی تفاوت هست اما از نظر طبع و ماهیت فرقی بین فقه وحقوهاي غیر اسالم سایر کشور

  . ت از این رو که هر دو از جنس واحد هستندسنی
براي زندگی با همنوع خود روابطی را . کند نوع خود زندگی نمی انسان به صورت جدا از هم

ی  و واقعیهاي طبیع ها پدیده پس این نیاز. ددار هاي که هست برقرار می بر اساس نیاز
که بنام فقه ویا دهد ها علمی راتشکیل می ها و روابط ناشی از آن شناسایی این نیاز. هستند

زیرا از . حقوق یک علم انسانی است و یک علم اجتماعی استعلم  پس شود حقوق یاد می
  . کند روابط انسان اجتماعی بحث می

تواند  حلۀ عمل می به مر تیوري و نظریهکه از جهان دانش علم حقوق از علومی استلذا 
فن . عمل وجود دارد مرز بین علم حقوق و فن حقوق است مرزي که بین این علم و، درآید

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران ونزد مشاوران حقوقی و ، وکالء، حقوق را نزد قضات
 بنابراین توضیح این پرسش درست نیست که آیا دریافتتوان  نویسندگان متون قوانین می

  ؟فن است یا علم، حقوق

   زندگی قضایی–روابط قضایی 
شک و طبیب با زو روابط پ، مانند رابطه استاد با شاگرد، ها با هم روابط مختلف دارند انسان

  . بیمار
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رابطه ، ممکن است به صورت رابطه قضایی باشد ویا صرفا یک رابطه انسانی، روابط انسانی
از همین قبیل است رابطه دو همسایه با یک . استیک رابطه انسانی ، دیگر دو دوست با یک

خرید و (اما دو نفر که با یک دیگر عقد بیع. دیگر و رابطه استاد و شاگر و عالم و متعلم
 این یک رابطه قضایی بین فروشنده و خریدار یا بایع و مشتري کند  انشاء و برقرار می) فروش
  . است

روابط قضایی را از سایر روابط ، ري یک تعریفتوان به یا  میروابط قضایی چیست؟ و چگونه
قضایی عبارت از روابطی است که تحت اداره  جدا کرد؟ روابط، شود ها برقرار می که بین انسان

عقد  پس عقد بیع و. و مداخله قانون یاضرورت مداخله ویاري جستن از قانون قرا گرفته باشد
یک نکته را باید . ماً روابط قضایی هستندنکاح و بیمه و طالق و روابط کارگر و کارفرما عمو

تواند ویا  لوتر از آن نمیجرود و  یاداور شویم که قانون در پارة از موارد تا حد معینی پیش می
ممکن ، توان موضوع معینی را صرفاً رابطه قضایی دانست پس نمی، خواهد پیش برود نمی

که عقد  چنان، یی تشکیل شودترکیبی از رابطه قضایی و غیر رابطه قضا، است یک موضوع
همه ، شود  روابطی بین زن و شوهر میياین عقد منشا.  قبیل رابطه استننکاح که از همی

تنها آن بخش از ،  نداردرکند زیر اداره و فرمان قانون قرا منشا پیدا می، دقکه از این عی روابط
  . ا داردگیرد عنوان روابط قضایی ر قرار می، این روابط که زیر سلطه قانون

در تعریف زندگی قضایی گفت ، توان بر پایه آن می. اکنون تعریف روابط قضایی دانسته شد
شود عنوان زندگی  اظهار و حضار می» روابط قضایی« که در رابطه با ی فعالیت انسان آن

عنوان زندگی ، آشامیدن و تنفس کردن و را رفتن، فتن و خوردنخقضایی را دارد پس 
 تعهدات ناشی از این بخشی از زندگی ياجرا استفاده از رابطه زناشویی و اما. دقضایی را ندارن

  . شود قضایی زن وشوهر محسوب می

  حق چیست؟
حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی : آمده استدر کتب اسالمی در تعریف آن 

، مال مذکورکه  اعم از این. مطابق به قانون هر فرد انسانی دیگر یا بر یک مال و یا هر دو
 تعریف سه نوع حق مشخص از  دربنابراین. مادي و محسوس باشد مانند خانه یا نباشد

  : که قرار ذیل است: رسد همدیگر به مالحظه می
 خواه این نوع مال منقول باشد -قدرت مالک بر مالی که در خارج محسوسا وجود دارد: اول

: آوري شد حدیث نبوي از آن یادخواه غیر منقول این قدرت یک قدرت مادي است که در 
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که خود دست تسلط دارند وتوانمند هر نوع   اموال مملورمردم ب. مالناس مسلطون علی امواله
  . اش نافذ است شرعی و قانونیتصرفات مالکانه 

غیر مادي (این قدرت یک قدرت معنوي. کار مدیون خود داین بر بدهو قدرت بستانکار : دوم
 تواند در صورتی لموس است که یک انسان بر انسان دیگر دارد و مییا غیر م) و غیر محسوس

داین از ،  از دادن بدهی و دین خود امتناع ورزد و آن را ندهد و ادا نکند)کار بده(که مدیون
حق خود را به یاري دادگاه از ) دادگاه(طریق طرح دعوا و مطالبه حق خویش در محکمه

بینی شده  دالیل اثبات پیشه  ورزد بره از حق داین انکاک در صورتی. تواند  گرفته میکار بده
بینی شده در قانون اصول  وسایل اثبات پیشه در اصول دادرسی ایران در محاکم ایرانی و ب

 هدادگا  در شرایط سمع دعويتماعجقانون مدنی افغانی وا محاکمات مدنی افغانی و
 مدیون یا بده تمردو  صورت امتناع در. افغانی حق خود را از مدیون بستاند) ابتدایی(بدوي

در .  کامالً بپردازداین بهکه دین خود را  شود تا این  از تطبیق حکم دادگاه زندانی میکار
صورتیکه مدیون به پرداخت متمکن و توان مند بوده عدم قدرت شرعی تادیه به عذر شرعی 

طبق قانون با وي ثابت نه شده باشد آن وقت که عذر و عجز شرعی مدیون ثابت گردیده 
  . گیرد معامله و مسامحه صورت می

مثالً . کاران داشتند بسیار بر بده قدرت، در قدیم که سطح فرهنگ پایین بود بستان کاران
یا .  وصول نمایند راطلب خود، کار را جبرا وادار به کار کنند و از مزد کارش توانستد بده می

 بروند تا او به ستوه آمده و از  سوآن   این سو ومالزم رفت و آمد او شده دایما همراه او به
. نامند کسی مال بگیرد و به طلبکاران بدهد این نوع برخورد و واکنش را مالزمت مدیون می

که در برابر اشخاص و موسسات  آن مالزمت یک مالزمت اجباري بود و لی مستخدمی
باشند مالزمان   اجره میمعاش معین و جراي خدمت در برابرا هخصوصی و یا دولتی مکلف ب

مزد مطابق ، شود ها تحمیل نه شده و نه تحمیل می قراردادي هیچ نوع اجبار و اکراه باالي آن
و در صورت غیر حاضري مزد یک روزه مطابق . شود ایشان داده می درجه بر کار و خدمت و

زندانی شود فقه حنفی هنوز هم طرفدار حبس و  قانون حاضري از آن ستانده و کاسته می
شدن مدیوان ممتنع قادر بر اداري دین بوده و در صورت اعسار مطابق به منطوق آیه کریمه 

  . آید رفتار به عمل می، هو ان کان ذو عسره فنظره الی میسر
اي را اجاره کرده  که مستاجري که خانه قدرت بر مال شخص دیگر با هم مثل این: سوم

   ...اوت سه شخصاره دو قدرت متفجاست از راه این عقد ا
  . این قدرت برمال است. تواند از آن استفاده کند قدرت پیدا کرده و می
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هر گاه مورد اجاره به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر سرباز زند مستاجر 
موحب حکم ه دادگاه کشانیده و به تواند او را ب بر موجر قدرت دارد با این ترتیب که می

  .)7 دکتر سنجابی چاپ زهره ایران ص اداريقاز کتاب حقو( ا ملزم به تعمیر کنددادگاه او ر
اما اشاره به : این تعریف که از حق شده است در جاي خود درست است: مالحظه و تعلیق

حق قدرتی است :  حق این استفبهترین تعری. شود ه نمیدچگونگی پیدایش حق در آن دی
خواه آن را از راه ، کند هاي دیگر کسب می با انسان یا انسانکه انسان در تنازع بقاء در رابطه 

  . دست آورده باشد یا از راه نادرسته درست ب

   حق و تکلیفيمنشا
در . که سر چشمه پیدایش حق و تکلیف آدمی را بیابند اند از دیر باز دانشمندان کوشیده

  . این تالش چار نظر به شرح ذیل ابراز گردیده است
بنا به اسناد که در قرآن کریم . لت عظمته استج و تکلیف خداوند متعال  حقيمنشا: اول

  . نظر همۀ ادیان نیز همین است وجود دارد و
 و تکالیف در فطرت ق حقويمنشا، بر نظریه حقوق فطري بنا: نظریه فطري است: دوم

بل فطري را با نظریه نخست قا، قاسناد قرآنی در این مورد نظریه حقو. آدمی نهفته است
فاقم وجهد : ورزند اند و به این آیه کریمه استناد مید جمع دانسته و هر دو را یک چیز می

اهللا دالک الدي القیم و لکن اکثر  فطره اهللا التی فطر الناس علیها ال تبدیل الخلق للدین حنیفا
 الحق و الن اتبع: و این آیه مبارکه. الناس ال یعلمون و آیه کریمه فالهما فجورها و تقویها

  حسو وهم لفسدت اسموات و االر و من فیهذ
عی در هر مرحله نظامی دارد و اگویند زندگی اجتم گروهی می:  نظریه منشا اجتماعی:سوم

  . شود روابط حقوق براقرار می، براي حفظ این نظام به طور طبیعی در نتیجه روابط افراد
ر جامعه مشنا حق دولت است اند که در ه گروه دیگر گفته:  دولتیينظریۀ منشا: چهارم

بنابراین فقط از طرف . باشد  قواعدي است که حاکم بر روابط و اعمال انسانی میزیرا حقوق
   است ممکن است وضع شود دولت که مقام مافوق افراد

این چار نظر در حقیقت مانند چار سطح یک جسم است و به کلی از یک دیگر : مالحظه
 الهی با ينظریه منشا. نا به اسناد قرآنی از آن تذکر رفتکه ب منفصل و جدا نیستند چنان

صحت گفتار باال را ثابت ، يار منشاه این چيدقت در معنا، نظریه حقوق فطري یکی است
  . سازد می



 
  
 

 

 191  
 

حق
اد 

ایج
در 

ت 
ومی

حر
ش م

نق
 

  شدر ارتباط ماهیت حق تحلیل و بین
  يبه شیوه دیگر

که بدانیم  اینبراي : هلی جعفر لنگرودي آمداوار فلسفه ابوالمعددر اصول فلسفی حقوق از ا
مشاهدات ممتد .  حقوقی بنمایمدریشه پیدایش قواعه اي ب حقوق چیست بهتر است که اشاره

 حقوقی د پیدایش قواعيما را با این نتیجه رسانیده است که عوامل ذیل منشا، زندگی
  . هستند
که فریاد محرومیت از اعمال قلب زندگی یم شک و تردید ندار: محرومیت انسان)الف

 و   و احترام صیانتمینبراي تا. وقت خاموش نه شده و نخواهد شد ه و این فریاد هیچبرخاست
 ه حقوق متذکرهاحقوق اساسی و وجایب اتباع در فصل جداگانه قوانین کشور، حصانت

  : شود و ازادي بیان را از تعرض مصون گردانید و تصریح نموده اند تنظیم می
آمیز و  تصویر و مظاهرات مسالمت، نوشته، تارهر کس حق دارد فکر خود را به وسیله گف

 به طبع و نشر مطالب هها حق دارند مطابق احکام موضوع و آن. وسایل دیگر اظهار نماید
نشر ، رادیو و تلویزیون، احکام مربوط به مطابع. بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد

  . ظیم نمایندمطبوعات و سایر و سایل ارتباط جمعی توسط قانون تن
کنند به  آهنگ نیستند یعنی با هم اصطکاك و تصادم می ها هم نهاي انسا محرومیت )ب

  .  مستلزم وجود محرومیت دیگري نباشدکسی رفع محرومیت  که شود کمتر می، طوري که
آهنگی الزم است و در  کند که براي رفع محرومیت ایجاد یک نوع هم  انسان درك می)ج

احساس . تواند رفع محرومیت بنماید می، آهنگ است که تا مقدار ممکن سایه این نوع هم
از رسم و (قیپوشد بدوا به شکل قاعده حقو که جامعه عمل به خود می آهنگی وقتی لزوم هم

 به ی حقوقهاي هدو براي آن که این قاع. یدآ  در می) گرفته تا کودهاي منظمنعرف و عاد
کنند و از این  می )ضمانت اجراء(را حفظ آن، کزيبا یک قدرت مر، حیات خود ادامه بدهد

اگر فرضاً .  حق است به شرط حدوث آني بقاط اجراء شرتشود که ضمان تعبیر استنباط می
عنی وجود یآید  وجود نمیه وقت علم حقوق و قواعد حقو ب عامل دوم را حذف کنیم هیچ

  .)چطور؟(خارجی پیدا نخوهد کرد
کرد و  تصادم نمی ها هاي آن  وجود نداشت قطعا محرومیتها بی نظمی اگر در عالم انسان

به همین جهت است که . نبوده حقوق دشد حاجتی با ایجاد قواع وقتی که تصادم واقع نمی
  . »العمل بی نظمی در جهان انسانیت است حقوق عکس «:گوییم می
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ا  پیدی وجود خارجی حقوقدکه گفتیم هر گاه عامل دوم حذف شود قواع این«: تنبه
  . »کند نمی

زیرا اگر هر یک از عوامل اول و سوم را هم حذف کنند ) چرا؟(اختصاص به عامل دوم ندارد
  . چنان خواهد شد

  منشا و علل حق
شویم که علت بسیط بسیار کم و انگشت  این نکته را که بداهت آن روشن است یادآور می

  . )و شاید هم وجود نداشته باشد؟( شمار است
 از ءهر جز«. دهند شوند و مجموعا یک علت تشکیل می  با هم جمع میمعموالً چند چیز

  . »گویند  علت تامه میراها  نامند و مجموعه آن» جز علت« این مجموعه را 
شوند و مجموعاً  در مورد حق هم باید چنین فکر کرد که چه اجزایی با هم جمع می

  . دهند تشکیل یک علت را می
ی لنظر ابوالمعا دهند از تشکیل می  علت تامه حق راکه اجزایی :عوامل هشتگانه حق

  : مذکور عبارتند از
  .  یا شخص حقوقی باشدی صاحب حق که ممکن است شخص طبیع- 1
  .  متعلق حق که ممکن است عین باشد یا دین- 2
 رابطه بین صاحب حق و متعلق حق که این رابطه اثر یک عملی یا سلسله عملیات -3 

ها باال  به جنگل رفته و از درخت که شما مثالً وقتی،  خارجی استمستقیم یا غیر مستقیم
ها وجود  هد رابطه بین شما و آن میویورآ ها را چیده و جمع نموده به شهر می روید و میوه می

از این جا باید .  عملیات خارجی بوده استهدارد بنام رابطه ملکیت این رابطه معلول آن هم
 عوامل مادي و مثبت قابل للکه معلوب ت تصوري محض نیسهمی و و، گفت که روابط حقوق

  .  استتاغالت
 حق در لعماتاصالً اس )باشد هرگاه اجتماع نباشد حق قابل تصور نمی( وجود اجتماع - 4

انسان خارج از حوزه اجتماع ممکن است از خود رفع محرومیت . حوزه زندگی اجتماعی است
  . توان گفت حق دارد یا ندارد بکند ولی نمی

زیرا ، از همین جهت حق تنفس از هوا نداریم یعنی جز حقوق نیست: وجود محرومیت - 5
  . شود محرومیت از جهت تنفس تصور نمی

  . )کند ها تصادم نکند قانون دخالت نمی جا که محرومیت آن( هاي بشر تصادم محرومیت - 6
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صادم ها در موردي ت بدیهی است هرگاه محرومیت :گذاريهنگی از راه قانونآلزوم هم - 7
آهنگی وجود  ها یک نوع هم کنند ولی بشر احساس نکند که باید براي رفع آن محرومیت

وجود نخواهد  هباشد و در تعقیب این نظر دست به تنظیم قوانین نزدن قطعاً حقی ب داشته
  . آمد
بدیهی است صرف تنظیم نقشه همان قانون است که در ضمن آن شکل : ضمانت اجراء - 8

تیجه ندارد و ضمانت اجراء عبارت نانت اجراء بدون تطبیق آن حق ترسیم شده است ضم
ه مذکور اگر در مرحله اجراء نقشه انحرافی حاصل قشاست از حمایت یک مرجع مقتدر از ن

  . شود این مرجع مقتدر معموالً به شکل دولت معرفی می. گیرد  جلو آن انحراف را می شود

   عنصريبحث موسوعی و موضوعی در فقه یک عنصري و چند
ها مورد جلب نظر مقنن و مشرع بوده نآاحمالی که از انسان صادر می شود همگی 

  : تواند مقنن فقط براي یک سلسله اعمال ویژه قانون وضع و مقرر می دارد نمی
این اعمال هیچ وقت در صحنه ، مثالً اعمال اخالقی و مذهبی منشأ اثر حقوقی نیست

وصیت و غیره از آن قبیل ، نکاح، اجاره،  داد و ستدولی، حقوق و قوانین منعکس نمی شود
اعمال «این قسم اعمال را . اعمالی هستند که در صحنه حقوق و قوانین منعکس می شوند

حاالت مختلفه انسان هم مانند اعمال او است یعنی برخی از حاالت . باید نامید» قضایی
گري از حاالت انسان مانند  و قانون منعکس نمی شود ولی بعض دی انسان در صحنه حقوق

صغر و جنون و افالس و داین و مدیون بودن و غیره در صحنه حقوق منعکس می شود به 
همین جهت قوانین و مقرراتی که ناظر به این حاالت است در کودها دیه می شود مانند کود 

   . »الموسوعه الجناییه«مدنی و کود حقوق جزاء 
 نامید و تحت اصطالح عنصر حقوقی مورد بحث و باید» احوال قضایی«این حاالت را 

  : شوددو برخ تفکیک میه و در اصول فلسفی حقوق ب. مطالعه قرار می گیرند
حقوق یک عنصري که : حقوق چند عنصري و برخی یا قسمت دوم: برخ یا قسمت نخست

   :ها و برها داردهر یک از یک دو قسمت شاخ و برگ
  ن چه تفاوتی دارد؟آق یک عنصري با حقوق چند عنصري یعنی چه؟ و حقو

گوییم که بیش از یک عنصر حقوقی را به بر  مییحقوق چند عنصري به حقوق: پاسخ
اصول فلسفی « تاریخ تا روز پیدایش ر مختلف جهان از صدهاي گرفته باشد و کلیه حقوق

 تمام عناصر حقوقی در حقوق چند اگر چه. باشدحقوق چند عنصري بوده و می» حقوق
  : شوندنصري تحت دو عنوان ذیل مالحظه میع
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  . حکومت ملت بر ملت، وصیت، اجاره، بیع:  اعمال قضایی مانند)الف
  . فوت بدون وصیت و غیره، افالس، جنون، صغر:  احول قضایی مانند)ب

بلکه مصادق این دو . دو عنصر حقوقی نیستند، ولی باید توجه داشت که خود این دو عنوان
  . دهند عناصر حقوقی را تشکیل میعنوان هستند که

، تملک، نکاح، صلح، اجاره، بیع: عناصر مهم حقوقی در حقوق چند عنصري عبارت اند از
تجاوز به حقو ، جنون، صغر، وصیت رهن، استقراض وکالت، شرکت، جرم، اضرار، وکالت، تعهد

 و قانون حکومت و غیره که در فقه معامالت، تجارت، غیر چون غصب و اختالف در حقوق
هر چه پیش و بیش صحبت . اندمدنی احکام آن ها درج و مورد بحث و فحص قرار داشته
عنی وقتی که خاصیت مهم ی. داردصورت گیرد بحث مان شده مزید صالحیت و طالوت می

گذار هر یک از عناصر یعنی قانون. گذاري معلوم شودحقوق چند عنصري در مرحله قانون
کند قوانینی براي تنظیم احتیاجات مربوط به گیرد و سعی مینظر میمذکور را مستقالً در 

مثالً عنصر . این عنصر تهیه نماید بدون این که به فکر کشف روابط بین این عناصر باشد
و ، و قوانین مسوولیت مدنی و خیارات و غیره است» الضرر«منشا اصل » اضرار«: حقوقی
ی که قانون گذار قوانین مسوولیت مدنی را تهیه و وقت، منشا قوانین جزا است» جرم«عنصر 

را تنظیم می کند توجهی ، و وقتی که قوانین جزا، می کند هیچ نظري به عنصر جرم ندارد
 theبه همین جهت می بینیم که در مسوولیت مدنی اصل ، بقوانین مسولیت مدنی ندارد

orie, derisqueجزایی اصل تفصیر را در نظر می گیرد و در مسوولیت» تسبیب«  یعنی 
the orie, de faute را با این که باید در هر دو مورد یک اصل جاري شود نه دو 

  .)چنان که بعد در زیر مبحث اصل جبران محرومیت وارده صحبت خواهم داشت(اصل

  اصل جبران محرومیت وارده
  : مطلب فوق را در سه بخش مطالعه نموده می توانیم

  . نآمحرومیت وارده و مشخصات ماهیت اصل جبران : بخش اول
  .  ناشی از محرومیت واردههاي مسوولیت: بخش دوم
  . مقایسه مسوولیت مدنی و مسوولیت جزایی: بخش سوم
  ....ماهیت جبران محرومیت وارده و: قسمت اول

) ز شخص حقوق و طبیعیاعم ا(هر محرومیتی را که شخصی: اصل جبران محرومیت وارده
اصل عدم «د جبران کند جز در موردي که جبران بر خالف  کند بایبه دیگري وارد

  .  باشد»محرومیت
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ه دیگر توضیح اصل مذکور بسته بتوجه بمراتب ذیل است محرومیتی که از طرف شخص ب
   : شود از سه طریق استوارد

  .طریق غیر معلوم:  سوم،طریق غیر مستقیم:  دوم،طریق مستقیم: اول
 عرفا عمل بدان موجب محرومیت و ضرر به غیر طریقی است که:  طریق مستقیم:اول
چه هم که حفر کند یا گودالی ایجاد کند اگرمثالً اگر شخصی در معبد عمومی چاهی ، باشد

  . عادتا و عرفا این چاه و گودال موجب بروز حادثه و ضرر خواهد شد، به قصد خیر باشد
ب محرومیت و ضرر به و آن طریقی است که عرفا عمل بدان مج: قیمت طریق غیر مس:دوم

مثالً کسی در بیابان روي چاه قنات را باز بگذارد عادتا و عرفا باز ماندن سر این . غیر نباشد
  . چاه ضرري به دیران عاید نمی کند

چون تشخیص طریق غیر مستقیم و مستقیم به عهده عرف و :  طریق غیر معلوم:سوم
ادت خالی است یا عرف و عادت در آن عادت است قطعاً مواردي پیش می اید که از عرف و ع

در این صورت و مورد معلوم نیست که محرومیت . قسمت مبهم و تاریک و مورد اختالف بوده
هر یک از سه قسمت باال نیز چند . وارده از طریق مستقیم بوده یا از طریق غیر مستقیم

م از روي حکم این کم باقی اقساح ،پردازیم قسم اول میهاي کر صورته ذشکل دارد ولی ما ب
  . صورت هویدا خواهد شد

  :  محرومیت وارده ناشی از ضرر طریق مستقیم دو صورت دارد- 1
  )مباشرت( کندکسی وارد میه شخص بدون دستور دیگري محرومیتی ب: صورت اول

 شود یعنیشخص با دستور دیگري موجب محرومیتی شخص ثالث می: دوم صورت
: هر یک از این دو صورت چند حالت دارد) نسبت به مامورتسبیب نسبت به آمر و مباشرت (
  : صورت اول سه حالت دارد- حاالت صورت اول- 1

حالت اول بشرط این حالت این است که بدانیم شخص محرومیت را آگاهانه ایجاد  - 1
 . کرده
 . شرط این حالت این بوده که بدانیم محرومیت از روي مسامحه وارد شده: حالت دوم - 2
دانیم که کدام یک از دو صورت باال  رط این حالت این است که نمیش: حالت سوم - 3

 . صورت باال حاصل شده است
  : صورت دوم نیز داراي سه حالت است: حاالت صورت دوم

دانیم که تنها عامل مؤثر در ایجاد  در این حالت از صورت دوم می: حالت اول - 1
دستور مالک موثر ه یوري که بمباشر بوده و سبب تاثیري نداشته است مانند در، محرومیت
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کند که در نتیجه  شود و در اثناي رانندگی شخصی را زیر موتر می مشغول رانندگی موتر می
در این صورت شخص مباشر که دریور . گردد شخص منجر می) مرگ(مجرح شدید و یا وفات

 . باشد است مسول می
، اد محرومیت موثر هستنددانیم هر دو در ایج در این صورت می: حالت دوم از صورت دوم

مثل این که مالک موتر از ترمیمات الزمه و عوارض موتر چشم پوشی نموده خودداري کند و 
دریور هم به منوال او غفلت و اهمال ورزیده به رانندگی موثر کذایی داراي عوارض دست به 

جر به فوت کار شود و باالثر تصادم کند و یا رهروي را را مجروح به جراحت شدید و یا من
بر وفق قانون ترافیک جاده با هر دو ترافیک جاده با هر دو موصله و بر خورد صورت . گردد

  . گیرد می
تواند که آیا مباشر به تنهایی در ایجاد  مشخص شده نمی: حالت سوم از صورت دوم

  محرومیت نقش دارد و یا سبب هم در آن دخالت داشته است؟

  هاي مشمول جبران خساره صورت
گیري شود که مرتکب محرومیت را عالما و آگاهانه ایجاد نموده ویا  که نتیجه صورتیدر - 1

 . سهل انگاري و مسامحه به عمل آورده که در نتیجه آن محرومیتی به شخص وارد شده است
که شک داشته باشیم که شخص متهم از روي علم یا مسامحه در عمل در صورتی - 2

قتضی ایجاد محرومیت در طرف او قرار گرفته موجب محرومیت دیگري شده است زیرا م
 . است تحمل جبران محرومیت هم به عهده او است

شود که در طریق غیر مستقیم خود  در اصل جبران محرومیت گفته می: توجه به یک نکته
کند این مطلب اشاره به این است که  عرف عمل را موجب محرومیت نسبت به غیر تلقی نمی

 یا سبب را به معنا فلسفی دقیق که جنبه ایدآلی نسبت به مسایل نباید حقوقدان اسباب
را حذف کنیم مسبب  سبب چیزي است که اگر آن«: مثالً بگوید، حقوق پیدا کند تلقی نماید

وارد صحنه حقوق شود و بگوید ، آن وقت با این مقیاس» رود شود و از بین می نیز حذف می
رقنات را باز گذاشته و شتر شخص دیگري در صاحب قناتی که در وسط بیابان دور دست س

اگر او سرقنات ، بیفتد) کاریز(آن افتاده مسوول است زیرا او سبب شده که شتر در چاه قنات
زیرا با این حساب ایده آلی باید خود مفتی را هم ضامن . افتاد گذاشت شتر نمی را باز نمی

شود حقوق ناشی از  و نیز میخسارت دانست چون تعریف سبب به مفهوم مذکور شامل جان ا
  . ها است موجود دیگري نیست طبیعت انسان است و عرف جز همین انسان



 
  
 

 

 197  
 

حق
اد 

ایج
در 

ت 
ومی

حر
ش م

نق
 

توان عامل آن را عمل را مسوول  وقتی که عرف عملی را سبب محرومیت تلقی نکند نمی
المعرف عند الناس کالمعروف عند : کند خسارت دانست چنان چه قاعده فقهی حکم می

  . الشرع

   نامهکتاب
  )مناکحات(دایه احوال شخصیهه

  )بیع(هدایه اخیر معامالت
  مجله االحکام العدلیه و شرح آن تالیف محمد خالد االتاسی

  . 496 - 484قانون مدنی کتاب اول مبحث حق از ماده 
  . قانون مدنی کتاب دوم عقود معینه و عفود انتفاع

  . 123-122 -120قانون اساسی مورد 
   .مکتب حقوق یک عنصر، ی ابوالمعانی جعفر لنگروديادوار فلسف(اصول فلسفی حقوق

  . مقدمه عمومی علم حقوق تالیف دکتور جعفر لنگرودي



  
  
  
  
  
 

رنپوه حبیب اهللا Êłاداره حمایت از حقوق بشر تحت ریاست 
 ا تشکیل جلسه نمود. ا. غالب وزیر عدلیه ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

هاي دفاع  وزارتهاي معیینبه اشتراك 13/11/89جلسه متذکره روزچهارشنبه مورخ  
هاي صحت نمایندگان وزارت ،معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،عدلیه، ملی
معارف ونمایندگان جامعه مدنی ویوناما تحت ریاست  ،کار وامور اجتماعی ،زنان ،خارجه ،عامه

ا برگزار گردید .ا. رنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جا .  
اگر : عدلیه و رییس جلسه چنین گفت  بعد از خوش آمدید مهمانان وزیردر جلسه مذکور

اصول حقوق  ،به پیشینه تاریخی حقوق بشر نظر نماییم قبل از اعالمیه جهانی حقوق بشر
می است که در قوانین بشري جزء رسالت انبیا و پیامبران بوده واین یک وجیبه دینی واسال

ولی با تاسف فراوان . ت هم انعکاس یافته استها که مادر همه قوانین اساساسی کشور
هاي گذشته طوالنی درکشور ما وضعیت حقوق بشري را تا حدي درین کشور متاثر جنگ
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ساخته است که این رسالت ماست تا درتنظیم و احیاي مجدد این معیار ها اقدامات الزم 
ت تا موارد حقوق ها در کشور خود بکوشیم بناء الزم اسنموده و در تطبیق و تعمیل آن

هاي مذکور ها گنجانیده شده و به تمام کارمندان وزارتخانهبشري در مقررات وزارتخانه
  . مسایل حقوق بشري تفهیم گرد

سپس اعضاي جلسه پیشنهادات خودرا جهت بهبود امور در اداره حقوق بشر ارایه نمودند 
  . شان هدایات الزم سپرده شدوتوسط رییس جلسه براي

نماند که اداره حمایت از حقوق بشر چندي قبل در چوکات وزارت عدلیه ایجاد ناگفته 
 هايینعهده داشته واعضاي آن متشکل از معیبه وزارت عدلیه  را ریاست آن گردیده است و

کار وامور اجتماعی و معاون کمیسیون  ،معارف ،امور زنان ،خارجه ،دفاع ،هاي داخلهوزارت
  . اندنماینده یوناما ونماینده نهادهاي جامعه مدنی ،مستقل حقوق بشر افغانستان

هدف از ایجاد این اداره را در چوکات وزارت عدلیه بررسی وضیعت حقوق بشري وموارد 
ربط وسایر ادارات موازي با این ادارات در مرکز و بررسی نقض حقوق بشري در ادارات زي

اختن این موضوعات در سطح رهبري ها و مطرح س در ولسوالیادر والیات حت موارد فوق در
افغانستان از طریق  مملکت و گزارش دهی از پیشرفت وبهبود وضعیت حقوق بشري در

همچنان یکی از وظایف عمده آن . دهدمراجع مربوط به جامعه بین المللی تشکیل می
 ها با قانون اساسیهاي مربوط به مسایل حقوق بشري از لحاظ مطابقت آنبررسی کنوانسیون

  . باشدگردد میها الحاق میوسایر قوانین داخلی که افغانستان به آن
  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 
 

  ا و. ا.  همکاري بین وزارت عدلیه جنامهتفاهم
  سفارت ایاالت متحده امریکا امضا گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

اداره امور بین المللی مواد مخدر و تنفیذ قانون سفارت ایاالت متحده در کابل و وزارت 
هاي خود را با توجه خاص به ریاست عمومی مراکز در نظر دارند تا همکاريا . ا. عدلیه ج

  . نامه امضا شده تنظیم و آغاز نماینداصالح وتربیت اطفال مرکز و والیات طبق این تفاهم
 توسط قانونپوه داکتر محمد قاسم 19/11/89روز سه شنبه مورخ ه نامه یادشده بتفاهم

یه و جول دنیس کفیل اداره امور بین المللی مواد مخدر ن مسلکی وزارت عدلیزي معیهاشم
، هابه امضا رسید که هدف آن ارایه راهنمایی و تنفیذ قانون سفارت ایاالت متحده امریکا

هاي الزم توسط اداره امور بین المللی مواد مخدر و تنفیذ قانون ایاالت هاي و حمایتمشوره
راکز اصالح و تربیت اطفال در وزارت عدلیه در متحده امریکا به کارمندان ریاست عمومی م

از طریق برنامه حمایت از سیستم محابس  تحفظ و نگهداشت بشر دوستانه، هاي امنبخش
 الی هفتم 2011سه سال یعنی از تاریخ هشتم فبروري سال  باشد که مدت اعتبار آنمی

   .باشد می2014فبروري سال 
ی مواد مخدر و تنفیذ قانون ایاالت متحده امریکا در در نظر است که اداره امور بین الملل

بررسی و حسب لزوم اصالح سیستم تنظیم دوسیه ها تنظیم سیستم قضایا ، قسمت تطبیق
بر عالوه در قسمت پالنگذاري براي طرح و تطبیق برنامه هاي ارتقاي ظرفیت از طریق 

منظور ایجاد به کز اصالح ریاست مرابه ها چنان ارایه طرحگري همتمرینات عملی و مربی
  . هاي الزم نمایداصالحات و تغیرات الزم در تشکیل همکاري

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 
 
 
 
 

  برگزاري جلسه شوراي عالی محابس تحت 
 ا. ا. رنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جÊłریاست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنپوه ا تحت ریاست 19/11/1389جلسه شوراي عالی محابس روز سه شنبه مورخ 
 غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان در تاالر کنفرانس هاي این وزارت حبیب اهللا
  . دایر گردید

دهد، هدف از بر گزاري شوراي عالی محابس بصورت عادي هر سه ماه تشکیل جلسه می
 شوراي عالی محابس تنظیم فعالیت هاي مربوط به محابس و توقیفخانه ها، رهبري امور آن و

  . باشدها و ادارات ذیربط در زمینه میزارتآهنگ ساختن وهم
هاي حرفوي محبوسین، در جلسه مذکور در مورد الیحه رخصتی محبوسین، الیحه فعالیت

طرزالعمل مالقات محبوسین و اشخاص تحت توقیف، مشکالت صحی در محابس، پیشنهاد 
سات شوراي در مورد عضویت نماینده با صالحیت وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در جل

عالی محابس، جستجو بدیل یا جایگزین حبس به منظور جلوگیري از ازدحام در محابس، 
گی محاکم قرار دارند در شان تحت رسیدهکه قضایاي نسبتی موضوع نگهداري محکومینی
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-خانه قانون محابس و توقیف21 و 20توقیفخانه والیت کابل، مشکالت ناشی از تطبیق مواد 
ار گرفت و تصمیم بر آن شد تا ریاست تقنین باالي طرح تعدیل مواد فوق کار ها مورد غور قر

  . را شروع کند تا مشکالت ناشی از تطبیق مواد فوق رفع گردد
  :اندهاي ذیل شاملدر ترکیب شوراي عالی محابس ادارات و وزارت

ستره رنوالی، نماینده با صالحیت امعاون لوي ، یس شورایوزیرصاحب عدلیه به حیث ر
ن وزارت امور داخله، معین وزارت صحت عامه، معین وزارت معارف، معین یمحکمه، معی

ن وزارت امور زنان، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، یوزارت کار وامور اجتماعی، معی
نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک نماینده از جامعه مدنی به تشخیص 

حیث ه یس عمومی محابس و توقیفخانه ها بیاعضاي شورا و روزیر صاحب عدلیه به حیث 
  . منشی شورا اند

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 
مالقات االن دال رییس بخش حاکمیت قانون پولیس اتحادیه اروپا با 

  زي معیین مسلکی وزارت عدلیهقانونپوه داکتر محمد قاسم هاشم
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 قانون پولیس  آقاي االن دال رییس بخش حاکمیت11/11/89روز دوشنبه مورخ ه ب

ن مسلکی وزارت یت همراه وي با قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزي معیأاتحادیه اروپا وهی
ایجاد پروگرام آموزش  ( موضوع مالقات طرفین را،عدلیه در دفتر کارش مالقات نمود

 بخاطرتعلیم وتربیه منصوبین عدلی وقضایی )هاي عدلی وقضایی در والیاتمشترك ارگان
 هیئت نظریات خودرا درین مورد .رفیت در سکتور عدلی وقضایی تشکیل میدادوارتقاي ظ

ید متعاقبا وزارت یابراز نموده واز وزارت عدلیه خواستند تا در جزیات پروگرام مواقفه نما
کننده گیري پروگرام نظر خاص خودرا ارایه کرد که از طرف تنظیمعدلیه در قسمت نتیجه

آوردن این تعدیل در پروگرام وزارت عدلیه موافقه خودرا ابراز پروگرام منظور شد البته با 
  . خواهد کرد

 12 فبروري آغاز و الی 19تاریخ ه پروگرام مذکور یک پروگرام آموزش حقوقی بوده که ب
 ،می در سه مرحله برگزار خواهد شد و هدف آن تهیه آموزش حقوق جزا براي پولیس

دلیل آوري ،صنف پویا و محرك که تفکر عمیق وکالي مدافع و قضات در یک ،رنواالنا 
  . ها را تقویت ببخشدهاي عملی آنحقوقی ومهارت

 دایر خواهد شد ) تخار وبدخشان، کندز،بلخ(این پروگرام در چهار والیت شمالی افغانستان
 وزارت خارجه ،پروگرام پولیس اروپا، پروژه تیم پولیس جرمنی(وچهار موسسه بین المللی

 تهیه وجه وهمکاري ، تدریس، پالن درسی،تمام ضروریات اداري) و اس اي آي ديامریکا و ی
  . تخنیکی این ابتکار را تهیه خواهد کرد

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن مسلکی وزارت عدلیه به کشور سویسیسفر معی
 
 
 
  
  
  

و به آن الحاق کرده بناء باید گزارش از  که افغانستان کنوانسیون حقوق طفل را امضااز این
جهت رسیدن به این ، ه نمایدیرا به کمیته حقوق طفل سازمان ملل متحد ارا بیق آنتط

واصل نور مهمند (  کمیسیونی مرکب از،منوال حسب حکم مقام عالی ریاست جمهوري
پوهنیار ، ن وزارت صحت عامهیدکتور نادره حیات معی، ن وزارت کار و امور اجتماعییمعی

مشاور وزارت معارف و نمایندگان وزارت امور ، ور زنانین وزارت امیسیده مژگان مصطفوي مع
) ین مسلکی وزارت عدلیهیخارجه تحت ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزي مع

ت اهی، شدند) مرکز سویس(  به یک سفر پنج روزه عازم ژنیو)22/10/89تاریخ ه ب(موظف 
تطبیق کنوانسیون مذکور در جلسه کمیته حقوق ملل متحد اشتراك و ضمن گزارش از 

حقوق طفل در افغانستان در جریان چهار ساعت به جواب سواالت مطروحه از طرف کمیته 
ت توسط کمیته تحت ارزیابی قرار گرفت و البته کمیته انیز پرداختند وباآلخره راپور هی

ت افغانی دوام و در مورد أمتذکره مباحثات خود را در قسمت راپور افغانستان وجوابات هی
  . یب آن ابراز نظر خواهند نمودتصو

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع


