
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحریرهیات
 ولی،ـرف رسـوه محمد اشـپ ونـقان   
 ور فاروق بشر،ـدوي دکتـپوهن   
 ،پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه   
 ایی، ـ حسن رضامی،ـقضاوتپال حضرت گل حس 
 اسماعیل حکیمی،  اقري، علی پیام،ــصادق ب 
 انیسه احرار، قانونمل ،عزیزاهللا علیزاده مالستانی  
 قاسم قاموس،یف الرحمن ستانکزيمحقق س ، 
 حسین خاوري، حیدر محقق  قانونیار 
 و سید محمد احسانی.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي عدالت دفتر مجله ،  وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان، ریاست نشرات چهارراهی پشتونستان، :  نشانی

  صاحب امتیاز
 ا .ا . وزارت عدلیه ج 

  
  مدیر مسوول

  روشحلیم س
)0799402936(  

  
  ویراستار
  یعقوب یسنا

  
  دیزاین جلد و صفحه آرایی
  جواد سامی

  
  امور تایپ و حروفچینی
 رومان و میثم

  

ي تخصصی، حقوقی و فرهنگی ماهنامه  
1389  میزان / 92ي مسلسل  شماره / دوازدهمسال   

 

  افغانی50قیمت 



  
  
   

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

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

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

  

  پال حضرت ل حسامی قضاوت 
  
  
  
  

  :سریزه
تقابل سلوک قانون د فردی اوولنیز ژوندانه دمعیار بیانوونکی اوله یوه بل سره دخلکو دافرادو دم

دقانون واکمنی،لترله ددی اساسی یی درلودونکی ده چی .اوچال چلند الرود کتاب دی
دولو اتباعو دحقوقو او مکلفیتونو حد او برید له پخوا خه اکل شوی اوددخپلو اعمالو دترسره 

شو ومومو  په دی ترتیب سره،کوالی .کی سرردانه او بال تکلیفه نه دی کولو اوایکو په تنظیم
  .منطقی ایکه شته دی یوه دهغه د پایلو ترمن او)امنیت(او) قانون(چی د

ینی له دی  .له قانون خه سرغونه عموماً د سرغوونکو افرادو دمسوولیت المل دی
  .مستلزم دی) مجازاتو(اوارتکاب یی د) جرم(سرغونو خه

  :نیو فرضیوکی د پام و دی ارتباط په النداومجازاتو په هکله نوموی منطقیدجرمونو 
یقین ،افراد دقانونی حداو بریدونو په پیژندنی سره دمجرمانه اعمالو مرتکب نه شی که چیری - ۱

  .دی ولری چی مجازات به نه شی اوامنیت به یی و نه شی
مرتکب افراد داا ولری چی  ،ه فرض سره بهپدجرم دارتکاب اودمجازاتو داستحقاق  - ۲

 . نی مجازاتو خه زیات به په هغوی باندی بل تیری ونه شیداکل شویو قانو
داا ولری چی که چیری دنورو افرادو له خواپری تیری وشی، ولنه به دقانون په  افراد به - ۳

 په محاکمی اومجازاتو، دهغوی له السه تللی امنیت بیرته راژوندی )تیری کوونکی(استناد دمتجاوز 
 .کی
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د  دجرمونواومجازاتو) قانون(کی  داسی نظام واکمنی لری چی په هغهپه نومویو فرضیوباندی 
دی نظام ته په . بیانولو له پاره اصلی مالک اومعیار او په پایله کی داتباعو دامنیت تضمین دی

 دقانونیت اصل وایی چی په الندی کروکی ورته یو ه ونو اومجازاتواصطالح کی د جرم
  .وضاحت ورکول کیی

 ریدلی په ولو متمدنو هیوادونوکی د مننی و یو ترولو بنسیز اصل چی نژدی دجزا دحقوقو
وخه په لنه توه داده چی  له دی اصل خه م. دقانونیت اصل دیدی همدغه دجزا دحقوقو

 پیژندل  چیری مخکی له مخکی دمقنن له خوا په دی صفتهی عمل جرم نه دی، خو که: لومی
یری مخکی له ، خوکه چی نه دی چی ترحکم الندی ونیول شیشون هی مجازات: دوهم. شوی وی

  جرم ته درسیدیهی محکمه: دریم.  دهماغه جرم له پاره وضعه شوی ویمخکی دمقنن له لوری
په رسمیت  پاره له ی محکمی صالحیت دجرم درسیدگیخوداچی قانون دنومو ،ریصالحیت نه ل

 له لوری هی کوم حکم صادرنه شی، خوله حکمیدتورن پرضد به دواکمنی م: لورم.پیژندلی وی
  . شویو شرایطو سره سمسته اوهغه هم په قانون کی داکل اومحاکمی ورورسیدی

دتورن تعقیب،دجزایی حکم صادرول اودهغه اجرا  ازاتو اکنه،دمج، دجرم اکنهپه بل عبارت
 که چیری یوحکم دقانون  هرکله.شویواصولو او مقرراتو سره سم وی  باید په قانون کی داکلکول

 نوموی ه صورت کی صادر شی،پ اویا پورته ذکر شویو شرایطو خه دیوه دنه رعایت په خالف
غوتلو یا فرجام غوتلو کی به نقض  حکم قانونی جنبه نه لری اوپه لوو پاوونو یعنی استیناف

  .شی
ترعنوان الندی ترینی ) صلدجرمونو اومجازاتو د قانونیت دا(اصل تر اوسه  پورتنی یرو پوهانو

 مون . عناصرو خه دبحث پرمهال هغه تجزیه اوتحلیلوی الندی نیولی دی اودجرم دتشکیلوونکو
دااصل  پخپله دجزاء دحقوقودقانونیت،دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل تصور کوو چی لومی

یه کی ترینی الندی زاو  له دی امله ایی مصلحت داوی چی مسله په یوه پراخه.یوه برخه ده
اوویره رامن ته  اصل داومان چی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت  دوهم کیدای شی.ونیول شی

یوازی په ماهوی جزایی حقوقو کی اغیزناک دی او په نورو برخواوله هغی جملی  کی چی دااصل
انون کی هم ول په قانون کی اغیزه نه لری اوحال داچی دجزایی اجراآتو په ق دجزایی اجراآتو

اونور  ددفاع حق دتورن ،درسیدی رنوالی ،له هغی جملی دمحاکمو تشکیل اقدامونه اورسیدی
  .اوقانونی اصولو سره سم وی باید دمقرراتو

 اومجازاتو دقانونیت اصل دقضایی امنیت او جزایی عدالت داساسی چی دجرمونو رنه
 تجربی تاریخی بریالی ام اوکورنیو حقوقو کی یی دیویاو په نیوال نظ تضمینونو په عنوان بلل کیی
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په شاوخواکی خپله ینه په  هم الزمه وبلله چی دنوموی اصل هرکلی شوی دی نومون په عنوان
  :پرکوکی په الندی ول پرمخ یوسو) لورو(

  .دقانونیت داصل لنه تاریخچه  دجرمونو اومجازاتو-:لومی پرکی
  .)محتوی(داصل توجیه او منپانه  دقانونیت ومجازاتو دجرمونو ا-:دوهم پرکی
  . په نیوالو حقوقی اسنادو کی دجرمونو اومجازاتو داصل تسجیل-:دریم پر کی

 دافغانستان په اساسی قوانینو او دجزا په قانون کی دجرمونواومجازاتو داصل - :لورم پرکی
  .تسجیل

  لومی پرکی
  لنه تاریخچهدجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل 

داپرکی په دوه مبحثونو ویشل شویدی چی لومی مبحث یی په لرغونو پییو اودروشنر له 
تاریخچه او په دوهم مبحث کی دروشنر له دوران راوروسته  دوران خه پخوا ددی اصل لنه

  .ترینی الندی نیسی نوموی اصل

  :لومی مبحث
 له دوران ریو اودروشنخه پخواپه لرغونو پی:  

 په دی مبحث کی دلومی پاراراف په تر کی په لرغونو ملتونو اونورو ادیانو کی او په دوهم
  .یل کیی په سپيلی دین کی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل پاراراف کی داسالم

  :لومی پارراف
  : په لرغونو ملتونوکی:الف

 یر ،مفهوم سره شتون درلود صل په خپل نننیپه لرغونو پییو اووختونو کی دااحتمال چی دی ا
   .لدی

ولنی   که دهغه مهال انسانان دکوچنی،حقوق و  یر ساده جزایی،دلرغونی زمانی جزایی حقوق
 دخپلی ودی په لومیو پاوونوکی و او پیچلی تمدن یی هم ،په دلیل  ددرلودلو)نفوس(اول جمعیت 

ع خه برخمنی نه وی او په هغی دوران کی دجزایی حقوقو د  دلرغونو پییو ولنی له تنو،نه درلود
 که لرغونی .موارد هم له نن وری خه یر ل اکل کیدای شی) نقض(تر پو الندی کولو 

 له الری دجرم په مقابل )ارنو(دمحدودیت له امله اکثراً دکورنیو اوقومی نظارتونو دجمعیت قومونه
له دی کبله یی دجزایی حقوقو له پاره د په کار ولویرل کی کنترول اوترمصونیت الندی و او

لرغونی ختیز یعنی اوسنی مننی ختیز چی اوسن ترکیه هم احتوا کوی دحقوقی . مناسبتونه درلودل
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پربنس  ل ترله دلرغون پیژندونکو دکیندنو اوموندنو. او قانون جوولو دتمدن درلودونکی و
  .دون حقوقی متون په مننی ختیز کی موندل شویدیکوالی شو ووایو چی یر لرغونی م

دی، دختیز قانون  دمدنیت لومن زانو انی په ختیز کی په حرکت راغلی په لومنیو زریزوکی
دجوت له  )مجموعی( پوری اونده ولی Mesopotamiaنامی په تیره بیا په بین النهرین 

دقانون دتدوین   مقدمه اوموخره عموماْ.دی یاانی درلودونک موخری اواصلی،مخی اغلباً دمقدمی
دمنشا دعدالت دکارندوی   دا چی دقانون.سیاسی زمینی اواجتماعی ضرورتونه په وته کوی

اورندوی په عنوان د پاچا په نقش منقش دی غالباً داجرا له ضمانت سره یو ای شرطی بیان 
  .لری

 قوانینو Hammurabiن کی دحمورابی واندی د بابل په تمد کاله) 2080- 2123(له میالد 
  .یره لرغونی بشری تدوین شوی قانون نامه رامن ته کیده

وروسته دسومریانو د پخوانیو قوانینو او دهغوی  ورانیدو خه دحمورابی مجمع القوانین دسومرله
ی قوانینو له مجموع  یی دهغه)منپانی( دعاداتو او رسوموله مخی ولیکل شول او یر مندرجات

  .تدوین کی و) Dungi) (دونی(پاچا) ur) (اور(خه اقتباس شویدی چی د
 په قوی اکل دحمورابی دبابل ،یوله یرو پخوانیو قوانینو خه چی د بشر په الس تدوین شویدی

  .د شبم پاچا مجمع القوانین دی
ری ددو تشکیل شوی وه د مریی توب مادو خه) 282(دقوانینو مجموعه چی له  دحمورابی

پی پخوا په یوه یر  )۱۸(اته لس  سند دی چی په بابل کی له میالد خه تاریخی دتولیدی شیوی
  .ینه ستنه باندی نقش شویدی

د پاره په یوه  دولو ،قوانین په عمومی صورت سره په بره یا برنز باندی حک کیدل همداچی
 دبیان اوپه خپل زه تفسیر تابع نه ممتازی طبقی تیاو ؤ اونور دیوی تلی اندازه دالس رس اوخبر

  .ریدل
 دی چی د بابل قانون جوونکی  امتیاز له دی کبله په نورو قوانینو باندی دحمورابی دمجموعی

  .ار کی دی دده قانون په هر ای کی داجراء ووی نه په یوه اکلی غوتی
کی دخلکو دژوندانه د په یوه مریی لرونکی دولت  )مجمع القوانین(حمورابی  د بابل دپاچا

  .پیژندنی درنوالی له پاره یر ارزت لری
په ار   ع کال کی دخوزستان دشوش1902 چی په )مجمع القوانین(دحمورابی دکود مجموعه 

په موزیم ) لور(کی دفرانسوی لرغون پیژندونکو د کیندنو په تر کی الس ته راغلی ده او اوس د 
ع ) 1902(چی په   شویده دالوحه)کیندل(ه تخته باندی حک  دیوی توری بری پ،کی ساتل کیی
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کال کی دژدوموران دلی په واسطه اوله هغی وروسته دآلمانی پوهانو مولر اوهاربر په وسیله 
په والیت کی  اویوزات دنن وری دترکیی دآناتولی  همدارنه.مادی لری) ۲۸۲(لوستل شویده 

 ینی او سمهالی .و حقوقی او جزایی متون کشف شولپخوا په شاوخواکی دهیتیان کاله) ۱۰۰(
په مقام کی )مقایسی(دقانون نامی د پرتلنی  لیکواالن درومیانود دولس ونو لوحو سره دحمورابی

پیی واندی )۱۲(وایی سره له دی چی دحمورابی مجموعه ددولس ونو لوحو خه تقریباً دولس 
  .خه برخمنه ده او میانه رو ی انسجام او اعتداللیکل شویده دامجموع خورا زیاته دنظم اوعلم

  ختیز او بین النهرین تمدن یو قانون،ددی کشفیاتوله مخی نن ویالی شو چی دمننی ختیز
 شتون ،قانون جوونی په هغه ماناسره چی دحقوقو په انه کی مطرح ده  البته،جوونکی تمدن ؤ

  .نه درلود
سره دجرمونو اومجازاتو د قانونیت اصل ته اشاره   صراحتدحمورابی دقوانینو په مجموعه کی په

جزایی کود له مضمون خه پوهیو چی په پاشلی او غیر یقینی توه ددی  نه ده شوی خودنوموی
 مواردو کی یی جرم اومجازات مشخص کی و اوکله کله اصل جری موجودی وی که په ینو
  ول دحمورابی په قانون کی داعدام مستوجب دساری په.ال دمحکمو صالحیت ته هم اشاره کوی

 ) قطاع الطریقی-راهزنی( الره شوکول ، د پاچاهی مالونو غالکول، جادور:عبارت وله جرایم
ددجلی په سیندکی  دزنا کاره ی مجازات همدارنه.. .او) مخفی کول(دبل چا د مریی پول 

  .ت کیدلهغرقول اوله محارموسره زنا په مر یا تبعید سره مجازا
دی چاری ته په پاملرنی سره چی دحمورابی په قانون کی جرایم د بیالبیلو موادو په تر کی بیان 

 دقاضیانو په غاه اومجازات یی هم په دقیقه توه اکل شوی او اجراکول یی له ثبوت وروسته
شتون داصل د اچول شوی و په دی جزایی کودکی په ضمنی ول دجرمونو اومجازاتو د قانونیت

  .پایله ده
ددی موادو  ده اوداسی بریی چی) مجموعه(وله  په هرحال دحمورابی قانون نامه یوه تاریخی

 په .تنظیم لومی د ولنی بنسیز اوغالب ارزتونه مشخصوی او بیا سرغوونکو ته اخطار ورکوی
ترو دجرمی اعمالو لکه دولو جزایی قوانینو په یر بالقوه مجرم ا فرادیی والی دی  بل عبارت

  .مرتکب نه شی
دبابل . محاکمه اودحکم صدور له پاچایی قاضیانو پوری انی وه ،دحمورابی په قانون کی

په واقعیت کی د ستری محکمی په یریوه موسسه وه اونهایی محاکمات هلته ترسره  محکمه
  .کیدل
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 کتنی سره یو تقنینی شاهکاردی زمانی ته په دهغه د تدوین باید ووایو دحمورابی دقوانینو مجموعه
دی کوموچی دروم اویونان قوانین یی  ایی اودهغه کسانو له افتخار کو ادعا انو ته یی دپای کی

  .بلله داوسنیو قوانینو یوازین اووتلی منبع
له قانون خه پخوا اویا لترله له هغه سره هم  چی دحمورابی نن ور مون ته رنده شویده

درلودونکی دی  اندازه داهمیت دی چی په هماغه یکل شویو قوانینو هم شتون درلودلیمهال نورول
 )۲۰۰(چی په میخی لیک ده دوه سوه  قوانینو مجموعه  دهیتیایی،قوانینو مجموعه ده هیتی اوهغه د

  .له قانون نامی خه وروسته ستره قانون نامه ل کیی اودحمورابی بنده یا مادی لری
وی اویاله ماهوی لحاظه دخاص  لحاظه که له شکلی  باندی واکمن جزایی سیستمپه هیتایی تمدن

یوه ،په هغی دوران کی دوه وله محکمو شتون درلود  له شکلی لحاظه.اهمیت درلودونکی دی
یی رسیدی  یرو اوولسی خلکو له خوا تشکیل شوی وه او بیال بیلو قضایاووته محکمه دسپین

شوی وه او ددوه  له استازو خه تشکیل یی محکمه نومیدله د پاچاکوله او بله محکمه چی پاچا
 اوخاصو) تجدیدنظر(ونو کارکنو درلودونکی وه چی دولسی محکموپه احکامو له نوی کتنی 

  .ته له رسیدی ه عبارت و جرایمو
 دهغی دوری په جزایی حقوقو باندی ،تن دی کوم ه چی مون ته داهمیت لحاظه له ماهوی

خفیف و البته  په به و اواصوالً  مجازات دی چی اکثراًدنقدی جریمی او دخساری دجبرانواکمن
  .مجازات اجرا کیدل) درانه(دمحکومینو په نسبت شدید  ،جرایموکی لکه جادوری کی په ینو

 لومی دقصاص دمخنیوی له پاره) انتقام(کی دخصوصی غچ اخیستنی  په دی حقوقی رژیم
 په دی نه وی چی دهیتی په .د تاوان په ورکولو اودیت باندی اوی ی اوبیاموسسه منل کی حقوقی
اصل هم په دی قانون کی په  تئکی دجرمونو او مجازاتو د قانونیت اصل اوهمدارنه د برا قانون

  .صریحه توه ندی تصریح شوی
د  کوروش له میال،له دی خه په راوروسته کلونوکی دستر کوروش له منشور سره مخ کیو

پی پخوااودبابل دفتحه کولو خه وروسته یومنشور صادرک چی دیری پاملرنی وو  پنه خه
په  باندی له پخی شوی خی خه )عیالمی او بابلی،پارسی(په ژوندانه په دری ژبو  اودکورش

 په دی منشور کی په صریح ول دجرمونو اومجازاتو دقانونیت .شویدی جووشویو استوانو نقش
له هغی جملی خه  والی الری چاری چی خو د بشرپه حقوقوباندی ه اشاره نه ده شویاصل ت

  . مومو،دشخصی کیدواصل دی دجزایی مسوولیت
وجود نه درلود او  پوری مدون قانون په ظآهری ول تریرو وختونو په دی مهال او په اروپاکی
کی نه وی چی داصولو  سطحه یدفکری اوذهنی ودی په داس په ولنی ایی چی دهغی مهال داروپا
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هلته ان  )البته نه په نننی مفهوم سره( خول ل دقانون جوولو لومنی جری وپیژنی قانون له مخی
  .رندوی اوهغه د لرغونی یونان اوروم حقوق دی

او په لرغونی  تشکیل شویدی خه) جزیرو(یونان یو داسی هیواد دی چی له بیالبیلو اپوانو 
 ،آتن،  دااپوان له اسپارت.درلودونکی وه اومقرراتو ره جزیره دخپلو خاصو قوانینوزمانه کی ه

 جرایمو او ،دمجازاتو داده چی دیونان دجزایی حقوقو انتیا. خه عبارت و ...کرت او
 له فلسفی نظره یی هم مجازاتو،جرم ، قوانینو اومقرراتو ته دکتنی په تر کی مجرمینو په هکله

لومنی فیلسوفان دی چی دجزایی   په واقعیت کی یونانی متفکرین.ده املرنه درلودلیته پ اومجرم
د جرم اومجازاتو دماهیت اودمجرم داننوپه باره  دفنی اخونو په هکله په تفکر سربیره حقوقو

  .دی کی هم یدلی
ی فکر په هکله ی جرم  مجرم او،اودمجازاتو دهغه فیلسوفانو له جملی خه چی دجزایی نظام

 ی که دجرم جره اوسرچینه اخالقی )پلیدی(نوموی جرم یو کثافت . افالطون دی،کیدی
بولی اوله همدی کبله روهمن دی حتی که چیری حیوان یا یو شی دجرم مرتکب شو هغه  اومذهبی

 کورن له قتل په عنوان مجازات شی ترو دمقتول )مباشر( شی یا حیوان باید دجرم داصلی فاعل
 له دی امله جرم پلیتی راوی اومجازات پلیتی .شی ککتیا خه وژغورل ه د را پیداشویخ

  .پاکوی
 لری نوموی روهمن دی چی مجرم آزاددی) تفکرات(په باره کی هم تامالت افالطون دمجرم

نو له دی کبله حتی که په اریانو ولنه کی چی قوانین او مقررات اجرا شی او په اصطالح ار 
 دشرارت ،آزادی  بیا هم د فرد دفساد امکان شتون لری اوپه دی اساس دارادی،مند ویقانون

روهمن دی چی ددی ول افرادو روح   افالطون دمجرمینو په باب.من ته راوی یافساد امکان
 له دی کبله په روح کی .دمجازاتوله الری معالجه کیی ککدی اودروح داککتیا یوازی

په دی روهه دی  خو ارسطو. اردوکی داعدام یا تبعید په یر مجازات غوایداککتیا په ینو مو
ده چی دبیالبیلو عادتونو تر اغیزی اوجنبی فشار ونو الندی  مطلقه نده اوکیدونی چی دانسان آزادی

  په دی اساس باید دارادی آزادی دافرادو په واندی لبندی شی او همدارنه.کمت ومومی
  .یی یو له بل سره توپیر ولری اواندازه دازی له مخی باید مجازاتدارادی دآزاد دان

 دمجازاتو دموخی په باره کی هم یونانی فیلسوفانو ینی کی مطرح کیدی ددوی په نظر
آسودی ورکوی اودمجنی  ته مجازات له هر ه واندی دمجنی علیه قهر جن او را پاریدلی روح

ی له دی کبله مجازات نیغ په نیغه دمجنی علیه دخاطر قهر ته یی تسکین ورکو علیه یا کورن
که  مجازات خصوصی اخ لری همدارنه په دی اساس.هم وی المل ری حتی که مقتول،دتسلی
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په وروستی . موندلو سبب ری  دده اودده دکورن دروح دآسوده ی،مجنی علیه مقتول وی
ونو او مجازاتو دقانونیت داصل دمننی کی هم نه شو کوالی دجرم کی په دی حقوقی وله تحلیل

مجازاتوته ،ددی دلیل چی دلرغونی یونان حقوقو ته اشاره کیی.په هکله په صراحت سره ویو
نیغه اغیزه لری  تعلیماتو باندی عدالت دمکتب په چی دمطلق دهغوی دخاصی لیدتوی له مخی دی

انوونکی پاملرنی تغییر دی چی په او مجازاتو په ماهیت کی داری مکتب کی دجرمونو او په هغه
   .کی انعکاس مومی پيیوکی رامن ته شوی اوداصل په رنوالی ورسوستیو

یوهم دروم حقوق دی دروم حقوق په دوه  دنورو حقوقو له جملی خه دلرغونی زمانی
ترکیه چی دروم  ختیز روم یا بیزانس یا اوسن ختیز روم اولویدیز روم باندی ویشل کیی،برخو

. ایالیا اود اونیوهیوادونو یوه بله برخه یا ننن وه اولویدیز روم الندی امپراطور ترواکمنید
دنیوی  ورکوی اوانته په دی کی ده چی یر ژر خپل مذهبی اخ له السه دروم دحقوقو انتیا

 پلیتی  جرم یوه،په دی اعتبار سره چی دروم حقوق یره موده ل مذهبی و  په دی اساس.اخ نیسی
 له دی کبله دروم په حقوقو .ککوی او ارباب االنو اعوته سپکاوی کوی چی ولنه  ی)پلیدی(

مالونو د  کی مجرم یو رل شوی اوکرکجن فرد دی چی باید ولنی ته دخپل ان د سپارلو اوخپلو
ه دمجرم له پار دخپل بخنی اومغفرت اسباب راغون کی دمر مجازات اهداء کولو له الری

ل  شویدی یو ول تسلیمیدل چی مرتکب جرم له امله په واندی دهغه دارباب االنوا عواو ولنی
یی له ولنیزو حقوقو او  و چی مجرم  له ولنی خه شرل دمدنی مر دمجازاتو یو ول.کیدل

 مذهبی حقوق و ، اخالقی، که په لومی وره کی دروم حوق.عمومی خدمتونو خه محروماوه
 دروم حقوق دقانون جوونی یا قانونی یا دمقرراتو دوضعه کولو پاوته مخه ، دوهمه دوره کیخو په

 دروم دحقوقو د قانون جوونی یا تقنینی دوری لومن رندیدنی د دولس ونو لوحو .پیدا کوی
)Decimv( خه پخوا  قانون 449- 454دی چی له میالدی په دی   کلونوترمنوضعه کی

کی نیول  سلوکیات جرم ل شوی اومجازات ورته په پام(ولنیز چال چلندونه ینی  لوحوکی
هم دی مجازاتو دلرغونی روم په آدابوکی جره درلوده اویر ستوغ او غیر انسانی   که ه.شویدی

  .دی خو له دی کبله چی په لوحو کی ذکر شویدی زمون له پاره له اهمیت خه برخمن دی
دخاصومواردو ) انتقام جویی(اخسیتنه  غچ خصوصی  له مجرم خهونو په قانون کی ددولس

 ،جملی قتل اودشپی له خوا غالپوری محدودیی خودغی د قصاص په موردکی هغی اوله
له دی کبله چی دولو الس  دقانونی موادو په کتبی توه لیکل. خصوصی غچ اخیستنه حفظ کیی

 ،شی دهغه پایله واکلوی  وکوالی، کیپه صورت رسی ورته وی او افراد دقانون دنقضولو
داصل له انتیا ووخه دی چی ترننه پوری یی دوام موندلی دی  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت
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 اوحتی داموضوع داصل دکیفی کیدو یا مادی کیدو ترعنوان الندی داروپا په شوراکی دمننی و
دخپل مدرن  دااجزا اوانی ی له دی کبله په دی ای کی د نتیجی ته رسیو چی ین.ری

  .اوعصری مفهوم سره یر توپیر نه لری
) CodexJustinianus( له دولس ونو الواحو خه وروسته دژوستینین دقوانینو مجموعه 

دامپراطور په تخت )ختیز روم( میالدی کال کی د بیزانس 572 ژوستینین په .کیی مطرح
  . بشپی مجموعی تدوینولو ته می راونغتیکیناست اویو کال وروسته یی دیوی نوی او

له مخی تنظیم اوتدوین شوه  دژوستینین مجموعه چی په شپمه میالدی پی کی دموجودو قوانینو
هغه .کی دناپلیون په کود باندی معروف دفرانسی دمدنی قانون دمجموعی بنس دی په واقعیت

 ژوستینین په مجموعه کی رامن ته شوی و ته په پام سره چی دوپییو په تیریدو سره د بدلونونو
 میالدی په تر کی په هغی 1807تر  خه1804دفرانسی دحقوقپوهانو یوی لی ددری کلونو له 

په فرمان دهغه رسمیت  کی نوی کتنه وکه او دفرانسی مدنی قانون یی ولیکه او دلومی ناپلیون
  . التینی امریکا هم هغه ومانهاروپانوروهیوادونو او  وروسته بیا دلویدیزی.اعالم شو

  : په نوروادیانوکی:ب
په لرغونی زمانه کی تر ولو مهم مورد چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل له مخی زمو پام 

روانتیا سره منی او تر نظم الندی یی  دادیانو پیدایت دی چی دااصل په زیاتی انته رااوی
له اوسنی مفهوم سره یو شان نه وی  ه په الهی شریعتونو کیراولی که ه هم ایی دقانونیت اصل ب

خو په هغه زمانه کی یی شتون په پریکنده توه دتحسین واو د پاملرنی قابل دی بیال بیلو ادیانو ته 
دا اخالق په دوه لو مذهبی اخالقو او .داشاری دلیل دادی چی دجزایی حقوقو بنس اخالق دی

اخالقو په ینی سره کوالی شو حقوقی جری  دمذهبی مون. کیی اجتماعی اخالقو باندی ویشل
شو   چی ددی ادیانو له جملی خه کوالی.ونیسو او جزایی نهادونه په ه توو تربیاکتنی الندی

  . ته اشاره وکو)کیش(دیهودو کیت 
دیونکو له  شریعت ترولو لرغونی آسمانی دیانت دی چی دتاریخ )ع(موسی   دحضرت- ۱
چی الهی جنبه او په عمده توه  داشریعت پیژندل شوی اوترتاریخی مطالعی الندی نیول شویدیخوا 

دنی له یرو   لس ونو وصیتونو او تلمودله الری چی،دایاتونو جره لری دتورات په وحی کی
 مسایلو په ارزونه الس پوری کوی قانونی متنونو خه دی په ساده ژبه دینی او دنیوی لرغونو
متونو کی صالح عمل او ناه تعریف کیی  په دی .مونو او مجازاتو له نظآم خه ییاودجر

) ع( دحضرت موسی .ل کیی کیی اودوهم خطابلل کیی اودمجازاتو مستوجب لومنی ستایل
کی یی ینو اصولو ته اشاره شویده لکه چی پورته ) ده سورتئدما)(چی په قران کریم شریعت
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یادیی  درلودونکی دی چی تورات یا قانون په نامه وایتونو کی دیو کتابموویل په اسالمی ر
باندی نازل ) ع(په حضرت موسی  دیارلس پیی واندی دوحی په به اودمسیح له میالد خه

کتاب او بل دنوی  )عهد عتیق(زمانی   یو دلرغونی.نوموی سپیلی کتاب دوه برخی لری. شویدی
 خه دی چی دسپیلو الهی کتابونو له جملی کتاب یا تورات عتیقدعهد. کتاب) عهد جدید( پیی

اعمالو  جزایی قواعد هم احتواکوی یعنی په تورات کی دینو برسیره قواعدو په اجتماعی اواخالقی
  .جزاانی اکل شویدی له پاره

نخه دتورات تر دتلمود باطالموت کتاب دی،دعبرانی حقوقو له نورومنابعو .  
ده چی دیهودو فقهاوو دتورات له )مجموعه( داحادیثو یوه وله )ع(  موسیدحضرت تلمود

کی او په دی مجموعه کی یی راغونی کیدی تلمود له  کتاب او نورومنابعو خه استخراج
چی دپیو شویواومحدثه مسایلو په ،قوم ترولو مهمه حقوقی منبع ده د یهود تورات خه وروسته

  .رانغای  او یهودی فقهاوورایی او فتواویهکله دیهودو دقوم دعلماوو
دقانون له مخی هی عمل جزایی جرم اوبالذات دمجازاتو واندی مرداچی په سپیلی  دتلمود

 ،په هغی تصریح شوی وی اوددی موخی له پاره  شریعت کی)لیکل شوی(کتاب یعنی مکتوب 
  . کافی ندی،ضعه کیدهغی مقرری شتون چی دیو اکلی عمل په هکله یوانی مجازات و

 )زی( دشریعت دزده کی اصلی هسته) ع( مال اوکورن خه ننه دحضرت موسی،له نفس
په معرفی الس  په ولو سره دممنوعه اعمالو چی قانون او اخالقو )تعلیمات( داسی زده کی. دی

) سنسار( رجم، داعدام.دهغوی له پاره اکلوی مجازات) درانده(پوری کوی اوکله کله ال سخت 
   ).استون کول(کی دنفرین شویو شپونو ارونو خه په یوه کی اجباری اقامت  او په تورات

سره واخل   دمذهبی افکارو او ادراکاتو،نظریی دمذهب په رندیدو سره اخالقی  دمسیح- ۲
له مذهب خه واندی هم اخالقی افکارو او هیلوشتون درلود خو د فیلسوفانو   دمسیح.شوی

 دمسیح مذهب اخالقی نظریی . دامسله دافالطون له کتابونو خه رندیی،ری انی وپو
ناهونو خه  اومذهبی افکار چی پخوا یو له بل خه انی و یو له بل سره  کل اوله

  .دکفاری مفهوم یی دجزا په حقوقو کی ورننه یوست
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  دجرمونو اومجازاتو
   دقانونیت اصل ته یوه کتنه

  رارافپادوهم 
  :دین کی داسالم په سپیلی

په موجب  مر دقانون) نه جرم نه مجازات(دجزا په حقوقو کی عمومی روهه داده چی د
Nullacrimen,Nullum poemaSine lege(ل له پاره  قاعدی درسمی یمنل د لوم

 پوه باید  خو.دی صورت موندلی  میالدی کال کی1789کی په  دفرانسی دبشر دحقوقو په اعالمیه
 )عذاب ورکول(منعه و دمخکینی بیان نه پرته عقاب  یعنی دمواخذی چی ددی قاعدی مفهوم شو

آیاتونه په دی هکله  مجید ینی دقرآن. خه ؤ مفاهیمو اسالمی حقوقو کی له معتبرو او معمولو
په حقوقو کی هم  چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل داسالم نوویالی شو لری صراحت

دسورت  دبنی اسراییل) (وماکنا معذبین حتی نبعث رسوال(پی پخوا منل شویدی لکه وارلس 
  ).پنلسم آیت

چی ( ترهغی پوری چی ولیو کوم رسول )هی طایفی ته(ورکوونکی   اونه یومون عذاب:ژباه
وماکان ربک مهلک القری حتی یبعث فی ( او )الره دتوحید اوشریعت ورته بیان کی

  ). آیت۵۹دقصص دسورت ) (ا علیهم آیاتناامهارسوالًیتلو
قریو تر هغه پوری چی ولیی به )داهل ددی(هالک کوونکی )عادتاً(اونه دی رب ستا:ژباه

دپاره دقطع کولو ( پردوی آیتونه زمون یورسول چی لولی )قریوارکی(دهغو) لویه قریه،ار(مو
دالنساء دسورت  ()جة بعد الرسولالیکون للناس علی اهللا حئل رسالً مبشرین ومنذرین(او) دعذر
 )مومنانو ته په جنت(ورکوونکی دی   رسوالن چی زیری)اولیلی مودی (: ژباه). آیت165

 باندی هی) ج(ددی چی پاتی نه شی خلکو ته پر اهللا  له پاره)کفارو په جحیم(اوویرونکی دی د 
  .)درسوالنو) لیلو(وروسته له ،بهانه،عذر،دلیل(حجت 

 اوهغه چا : ژباه) آیت45ئده دسورت دما ()ک هم الظالمونئحکم بما انزل اهللا فاولومن لم ی(او 
 او .دوی دی ظالمان کسان هم اهللا نودغه )لیلی دی( پرهغه شی چی نازل کی ونه ک حکم چی

اهللا هی نفس لره مر   نه ورکوی تکلیف: ژباه) دطالق دسورت اووم آیت)الیکلف اهللا ما اتیها(
وما اهلکنا من قریة االلها منذرون ذکری وماکنا ( او .قدر چی ورکی وی هغه لره خو په هغه

 او نه دی هالک کی مون هی کلی :ژباه)  آیتونه209 -208دالشعراء دسورت  ()ظالمین
دوی   دپاره دذکر پند ورکولو)له عذاب داهللا نه(او ار ته ویروونکی  مر چی ؤ هغه کلی) ار(

  ).په هالک ددوی کی(  ظالماناونه وو مون لره
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 یعنی دکوم یو قوم :راغلی دی دارنه تفسیر په کابلی تفسیر کی ددی مبارکوآیاتونو په هکله
له نزوله کافی مهلت ورته  کی شوی بلکی پخوا دعذاب ادر هم داسی نه دی ول دژوندون

دی و خلک په ورلیلی شوی  ورکی شویدی اوویوونکی او ویروونکی هویار کوونکی نبی
غونه دی نیولی  خبروته  ووا دای)طریقه(په هی ول   کله چی هغوی.کی پاتی نه شی غفلت
  .سره تباه او برباد کی شویدی سته له هغه ولونوور

توه ورته په  چی په لنه ت کیدیأله پورتنیو ذکر شویو مبارکو آیاتونو خه ینی اصولونش
  .الندی ول اشاره کیی

 چی له واندی خه ورته ،دشرعی حاکم نه شی کوالی دهغه عمل مرتکب وداسالمقاضی ا - 1
  .مجازات نه دی اکل شوی په جزا ورسوی

 دمجرم ،مجاز ندی پرته له هغه مجازاتو چی قانون اکلی دی دشرعی حاکم قاضی اوداسالم - 2
 .هکله ترسره کی په

 )دنه بیان شوی مجازاتو قبحه( یا )هدنه بیان شویو مجازاتو منع(همدارنه په اسالمی فقهه کی 
مهاله چی دیو عمل له پاره دشارع  ترهغه قاعده هم موجوده ده له دی شرعی اصل خه موخه داده

   .چی یووک مجازات کو  نه شو کوالی،له لوری مجازات مقرر شوی نه وی
 ،کول جازاتاسالمی مقنن داقاعده تل په پام کی درلودلی ده او په دی معنا ده چی دیو چا م

تن تعالی  چی نه شو کوالی دی او رنه اوناوه قبیح دجرم دواندینی بیان پرته دده له پاره
له دی چی له قانون سره یو جرم تصریح  پرته) ج( نوتن تعالی ،ته دناوه کار نسبت ورکو)ج(

  .به جزا ونه کی  چاته،کی اوخلکو ته یی ابالغ کی
چی   واندی له دی،چاری اصل وایی چی ول شیان اوولی )احتاب(د په همدی ترتیب سره
 په .مباح دی،وضعه شی اودهغوی دوجوب اوحرمت حکم مشخص کی دهغوی په هکله قانون

 حکم پیش له پاره یی دحرمت اودهغه یو عمل جرم نه دی لی،مهاله چی یو قانون ترهغه دی اساس
  نو ترهغه. نوموی عمل جایز او مباح دی،بینی کی نه دی اومجازات یی نه دی مشخص کی

او مجازاتو  نودجرم نه وی کی یوه موضوع له قانونی نظره مشخص شوی وخته چی په ولنه
  .مرتکب تر قانونی تعقیب او ارنی الندی ونیسو  نه ایی چی دهغه،داصل له مخی دقانونیت
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  دوهم مبحث
  دروشنر له دوران راوروسته

  لومی پاراراف
  :ن او آثاریینر ددوران مفکریدروش

رک نه لیی  په تر کی دجرمونو او مجازاتو د قانونیت داصل دمننیو پییو په اروپاکی
دمستنطق په امر نیول شوی او .بلکی داروپا دمنینو پییو تحقیقاتو یر ناورینونه رامن ته کل

په صورت  ر وکی، دا اقرارکیده ترو اقرا شکنجه الندی شخص دمر ترپولی پوری ترتوقیف
په حضور کی پروتوکول کیدل او دحاضرینو په   دکشیش)اظهارات( دده دارندونی ،کی

 ،یو سخت اوشدید حکم اکل کیده دمحبوس له پاره، ددی اقرارونوپر بنس،رسیدل السلیک
 نجی دی شک، دنه اقرار په صورت کی،معموالً وک له دی تورو اه انو خه سالم نه راووت

 و چی باید )متهم(و داتورن  په مجرمیت باندی په دی مهال کی اصل.دوام مونده تر مره پوری
 خلک به په تشو ادعاانو باندی نیول کیدل .الندی به یی خپله بیناهی ثبوتوله ترشکنجی

په حقوقو  دلرغونو دولتونو ویالی شو چی. ومنی)اتهامات(اوشکنجه کیدل به ترو ستر تورونه 
په حقوقو کی   دروم په حقوقو کی او دمننیو پییو په حقوقو کی او حتی درنسانس ددوران،کی

 یو پخوانی فرانسوی متل وایی ،کوم سوابق وجود نه لری داصل په هکله دجرم اومجازاتو دقانونیت
 أیدر دی مانا ده چی قاضیان داچاره په )او پخپلسردی زه جزاانی دهر چا په خپل(: چی

پرمهال له خاص قانون خه پیرو ته مجبور نه دی او په رسیده یوکې له زته زیاتو رولودصاد
 دن په ،تر پایه پوری  له همدی امله په تیرو وختونو اوحتی داتلسمی پی.واکونو ه برخمن ؤ

دهی   واکمنان او قاضیان دعمومی نظم دمخالفینو اومجرمینو دتعقیب له پاره،ولو هیوادونو کی
دنظم (او قاعدی تابع نه ؤ هغوی خپل ان ته دااجازه ورکوله چی دعدالت داجراء یا  اصل

تر عنوان الندی مقصرین په هر شان سره چی مایل دی تعقیب کی او په هره جزا چی  )دساتنی
 ،ددی عدالت اجرا کول  داسی به یر پییدل چی په اصطالح.یی بولی محکوم یی کی مناسب

 افسوس چی ومره بیناه انسانانو په .او تریخ ؤ و و له ظالمانه عمل خهپخپله له ارتکابی 
آنونه له السه ورکل او ومره سرونه چی دکوچنیو جرمونو لکه د لو او کم  دی الره کی

ترسره  تویولو چی دعدالت په نامه  ددی بی رحمیواووینو.ورغیدل په خاطر) سرقتونو(غالوواهمیته 
 پوهان او علما په تیره بیا )هیومانیست(پالونکی   انسان.کی پې راپورته  دمخالفت،کیدلی

 .پی فیلسوفان اولیکوال له دی بی رحمیو اوتاوتریخوالی سره مخالفت ته راپایدل داتلسمی
او له عمومی نظم خه  داتصور باید ونه کو چی داپوهان دی ته مایل و چی رتینی مجرمین
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په  کی اوسیی چی په ولنه هرپوه انسان.مصون پاتی شی جازاتو خهله تعقیب اوم سرغوونکی
ده او له عمومی حقوقو ه  ضروری د بقاء له پاره دولنی دی پوهیی چی دنظم ساتنه

باندی خبرو په  په دی واقعیت  دا پوهان پخپله.ونیول شی سرغوونکی هم باید تر تعقیب الندی
دساتنی له پاره افراط  داجراء او یا د نظم ی نه ایی دعدالتکی یی واندیز کاوه چ وروستی تحلیل

 چی مرتکب خه زیات ته مخه کو اویو شمیر ته دضرورت له حد خه زیات اویا له هغی ناه
لیکن نسبتاً .دعدالت له مفهوم خه بهر ده دارنه زجر اوشکنجه. ورکو زجر او شکنجه شویدی

رو ورو په دی اوند تحوالت رامن ته کیی چی لوم سره و دیری اودوی زمانی په تیریدو
وینو  په رامن ته کیدوکی دستر انقالب بیلی یی دامریکا دمتحده ایا لتونو په خپلواک او دفرانسی

  .اوافکارو زینده دی دمفکرینو دآثارو داول تحوالت دروشنر د دوران
دخپلواک  دامریکا تعمرو استازیواصلی مس) 13(دامریکا  په لورمه  ع کال دجوالی1776د

ایا )12(او بنس دی چی لومی په  دااعالمیه داساسی قانون اساس.په تصویب ورسوله اعالمیه
په همدی کال کی د   لومنی اساسی قانون.لتونو اووروسته بیا په نورو ایالتونو کی تصویب شوه

دالیحی  ؤ تنظیم شو اودحقوقو لتایا خپلواک کی چی دمتحده ممالکو لومنی په ایا لت ویرجینیا
دبشر دحقوقو،یا دویرجینیا داساسی قانون سریزه داعالمیی  دحقوقو.نوم یی خپل ک  اوبرابر 

یر دامطلب اوآزاد ووند ده اولولواساسی قوانینو کی راغلی دی او په  په ا دمتحدوایا لتونو په
ازادیو   دفردی.اخیستی ده خه سرچینه له ملت تیره بیا دااصل تایید شویدی چی مشروع حکومت

چی دهغوی له  مطالب یاد شویدی کی بیالبیل دمتحده ایا لتونو په لومنیو اساسی قوانینو،په هکله
او په یوه ول سره  دمحکمو دصالحیت،آزادی، دمطبوعاتو دازادی دبیان،جملی د مالکیت دحق

چی هی کوم   دساری په توه نه ایی.د قانونیت داصل په رسمیت پیژندل دی دجرمونو اومجازاتو
له استفادی خه محروم یا تبعید یا دژوندانه له نعمت خه بی  ازاد فرد بندی شی یا دخپلواموالو

 محکمی دحکم په موجب او دواکمنی په حکم شی مر دقانون برخی یا یی آزادی سلب
وی وی ماقبل ته دجزایی په هغه مواردوکی چی شدید مجازات اکل ش راغلی دی چی اوهمدارنه

  .قوانینو رجعت ممنوع دی
یره اغیزه درلودلی وی  په اوندیی چی ایی ددی اصل د ترویج په هکله دستر انقالب دفرانسی

 ، ولتر،ورو کی دمونتسکیو  په هغو.باید له انقالب خه واندی فکری ریو اوزمینو ته پام وکو
مخامخ کیو چی په الندی  دافکارو له ظهور اورندیداسرهاونورو فیلسوفانو  روسو،بکاریا، بنتهام

اثار او افکاردجرم اومجازاتو دقانونیت داصل په باب تر کتنی او ینی  کروکی ددی فیلسوفانو
  .الندی نیسو
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دنامتور روشنرانو له  مونتسکیو دفرانسی) Montesquie) (1755- 1689( مونتسکیو - ۱
 مونتسکیو یو .شتمن اشراف په کورکی ن ته راغلی دی  دیوهلی خه و اود بوردو په ارکی

 .په حیث کار کیدی ه موده دقضایی محکمی رییس اوبیا وروسته یی دبوردو د پارلمان درییس
 Theاو دروح القوانین ـ ،آثاروکی چی دایرانی لیکونه په خپلوسیاسی او فلسفی مونتسکیو

spiritoflaws ی په نامهیر داستبداد او دمستبد  ثابت قدمه منتقددیو جدی او یادی پاچا  په
  .په هکله خبری کوی دخپلسری حکومت

 م کال 1748علمی او سیاسی اثر دشلوکلونو په موده کی لیکلی او په  مونتسکیو دروح القوانین
خه و چی په اتلسمی پی کی یی دجرم  له لی  مونتسکیو دلومنیو فیلسوفانو.کی چاپ شویدی

چی دقاضی دخپلواک ضامن و )تفکیک(د قانونیت پرلزوم اوددری ونو قواوو په بیلتون  تواومجازا
ار وکتین.  

که چیری قضاییه  (:چی ته دارنه اشاره کوی په کتاب کی دی کی) روح القوانین(مونتسکیو د 
  که.خه جال نه وی بیا هم آزادی وجودنه لری واک له قانون جوونکی او اجراییه واک

وی  مقنن پخپله دژوندانه او آزاد په نسبت واک به په خپل سروی اوکله چی قاضی داچی دافرادو
  .یی هم قانون اجرا ک دده واکونه به جابرانه وی اوخپله

ارزت په نسبت قلم وچالوه اوپه دی  نوموی په خپل دی کتاب کی دجزایی قوانینو دنسبی
موسسو پوری حتمی تناسب  دولنیزو تشکیالتو اوسیاسی اودهر ملک روهه و چی داقوانین داقلیم

 په همدی ول یی دمطلقه عقایدو .رسولی دی نسبیت په ثبوت توه یی دجزا دحقوقو لری اوپه دی
  .سخت غبرون ودلی دی داصولو په نسبت چی له ولنیزانتقام خه یی الهام اخیسته

  اواغماض درس ورکی دیته په دیره ه توه د نرمت مونتسکیو خپلومعاصرینو
  .رول درلود تر نیوکی الندی ونیول اورسواکوونکی اوشرم راوونکی مجازات یی چی پخوایې مهم

  :دروح القوانین دکتاب په دولسم فصل کی دارنه لیکلی و مونتسکیو
که چیری دولو سستیو  طریقو سره سمی الری ته راولو په افراطی نه ایی چی انسان(

المل نه تنبیه کول او مجازات کول دی نه  لت ته یر شو رنده به شی چی دهغهاوانحرافاتو ع
  ).دمجازاتو خفت اوکموالی

او  مونتسکیو له هغه لیکوالو خه و چی دقواوو دتفکیک مووویل لکه رنه چی واندی
له عیبونو خه یو داو   داسپارت دجمهوریت: نوموی وایی.خه په ننه کی مخک شو انفصال

ترمن یی  په خپل الس کی ولری دخلکو له دی چی قانون او پرته ی قاضیانو په خپله خوهچ
خوه بی له دی چی په کوم   په روم کی قونسالنو دیونانی قاضیانو په یر په خپله.قضاوت کاوه
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قانون استناد وکی د قضاپه چارو بوخت و خوددی وضعی په عیب پوه شول اودصریحو قوانینو 
 پخپله قاضی،رژیمونوکی قانون وجود نه لری تنظیم ته یی می را ونغتلی،په استبدادیتدوین او 

چی   په مشروطه حکومتونوکی که چیری کوم قانون،دخصوماتو دحل او فصل اومرافعاتو میزان دی
کار اخلی و که چیری قانون صریح نه وی قاضی دهغه  له هغه خه وی قاضی وجود لری صریح

 عتیقانون طب حکومتونوکی داساسی  په جمهوری.روحیی په پلنه پسی راویدمضمون دمعنا او 
وکاروی اوقانون دافرادو دمال،ان اوحیثیت پرضد  ددی غوتونکی دی چی قاضی دهغه متن

دقانون جووونکو ژبه ده چی قانون بیانوی  قاضی (:کی لیکی مونتسکیو په بل ای.تفسیر نه شی
په  دقواوو دتفکیک داصل وروسته  مخی و چی دفرانسی انقالب دهمدی اتیا له)ی ییواوکار 
ول تایید ک اوزیاته یی که چی یوازی قانون جوونکی کوالی شی ولنیز ضد اعمال  رسمی
  .پیژنی اوویی اکیوپه عنوان  دجرم
  :Voltaire (1694- 1778( ولتر - ۲

و  ادبی تخلص  اروه او ولتریییی فرانسوا ماری ته راغلی دی اصلی نوم کی ن په پاریس ولتر
وروزل شو اودستر لودویک په اشرافی  پالریی پانوال اویو با معرفته سی و له دی کبله ولتر ه

 دی .غندنه کیده یی و و لی ددی وونی ورورسته وونی کی یی زده که وکه اما
دواکدارانو په   اودفرانسیشو دزده کی په بهیر کی دآزادفکره وانو اشرافو له لی سره ملری

  .دباستیل زندان ته یل وهل شو هکله یی طنزونه ولیکل اوله همدی امله یوولس میاشتی
نه ورکوله نوموی خپل شعرونه په  ته یی کاغذ اومشوا کله چی ولتر په زندان کی ؤ نوموی

  ولتر،ی لیکلک چی اوسنیو پنسلونو ته ورته دی د کتابونو دکرو په من یوول سرب باندی
اوذاتی نبوغ یی ان  کی لس کلن و چی لیاقت و چی خورا مشهور شو په واقعیت ژی الزلمی

ندکر.  
 ،شعرونه طنزی،فلسفی داستانونه،کتاب تاریخی،اومنظومی لیکونکی ولتر و تراژیدی طنز پیاوی

ی دجزایی قوانینو او په عملی ول په هغو فعالیتونو کی چ  ولتر.سیاسی مقالی او رسالی لیکلی دی
عصر داصالح غوتونکی فکر له  په موخه پیل شویدی ون کوی اونورهم دخپل مقرراتو داصالح

  .پراختیا سره مرسته کوی
  :Jean Jacques Rousseau  1712- 1778 روسو- ۳

 ده نه یوازی اشراف تر ا .په فرانسه کی دروشنری غورن له سرغندویانوخه یوهم روسو و
ولنی دنیمتیاوو په رسوا   بلکی لومنی روشنر هم و چی دوانی پانوالی،ندی نیولنتقاد ال

 دروسو .پرنو له و خه دفاع وکه کولو یی پیل وک اوپه زه ورتیا سره یی دزیارایستونکو
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ردانریوان و ژوند په سراوونو اوستونزو سره الس اوژاک   ژان.کی تیر شویدی او تل له ک
مشهور کتاب کی  په نامه) The social contract(تون  پل سیاسی افکار د ولنیزاوسو خ

  .ای کیدی
 ژان ژاک روسو دخپلو معاصرینو په راپارولو اودحساسیت داور په بلولوکی ستره اغیزه درلوده

اوپه هغه رسالوکی چی ده خپری کیدی خپل افکاریی د بشر دفطری یو او په ولنه کی 
  . روزلی،فاسدوونکی اغیزه چی دده په نظر یره نفیسه اوارزتناکه ل کیده دژوندانه

کیده او  کی په یوه فصل کی داعدام دمجازاتو په باره کی هه) ولنیزتون(نوموی په 
  .اوتشریح کیدی یی بیان او قضایی بنس فلسفی دمجازاتو

 یری بد اخالقی یی لمنهذات کی ه دی او که چ په خپل و چی انسان روهمن دافیلسوف
روسوپه خپل کتاب کی فرض کیده چی دیوی قبیلی یا   ژان ژاک،ت زینده دهأهی ونیسی د ولنیز

ته سپارلی  کولو په هکله خپل حقوق ولنیز واک هیوادخلکو په لومی سرکی دحق دترالسه
مجنی علیه ،ره سم س)تون( ددی قرار داد ،فرد حقوق زیان ومومی په دی معنا که چیری دیوه،دی

هغه ته  چی داحق  بلکی دولت،نه شی کوالی شخصاًپخپله دحق دترالسه کولو له پاره راپورته شی
 له دی ولنیز تون خه دانتیجه اخیستل . باید ظلم او تعدی له ده خه لیری کی،شویدی سپارل

ه تون خه ده چی ا فراد و ل) مجموعه(وله  دمجازاتو حق دهغه حقوقو کیی چی ددولت
  .یی کوالی شول له خپل ان خه ظلم اوتعدی لیری کی ترمخه درلودل اودهغو په وسیله

   :cesare-Beccaria 1738-1794 بکاریا- ۴
 میالدی کال دمیالن په یوه اشرافی 1738اواقتصادپوه په  چزاره بکاریا ایالوی جرم پیژندونکی

کی ن ی  سره.ته راغی کورنانهله دی چی دزده ک هومره استعداد نه و   پرمهال یی له
 له تحصیل خه دفارغیدونه وروسته دمونتسکیو دآثارو په مطالعی یی عالقه اوذاتی نبوغ را ،وولی

یعنی هغه   میالدی کال1764 په .په فکری غورنونو کی یی ون وک وپاریده اودخپل عصر
 په حقوقی مسایلو کی پراخ مطالعات  کالو په من و اوسره له دی چی مخکی یی26وخت چی د 

 خپور کاوپه Dei Delittie Dellepene )جرمونه اومجازات(نه ؤکی خپل مشهور کتاب 
کی یی ستر انقالب خپلی شاوخوان ته راو ی دخپل عصر دجزایی حقوقو نظام په . مننومو

داغیزی لمنی یی وله ونیوه او خبره یی دومره مستدله اونافذه ده چی  کلکه تر انتقاد الندی
کی ولتر ورباندی تفسیر ولیکه اوپه  ژبو وژبال شو اوپه فرانسه )۲۲( دده کتاب په.اروپاونیوله

  .ستاینه وکه په يراصالح غوتونکو دهغه Romilyانلستان کی دبنتام او رومیلی 
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 په . مهم دیخه مخنیوی دهغه له مجازاتولو خه یر دجرم له ارتکاب بکاریا په دی نظر و چی
 کوالی ،اعتبارسره چی نور دجرم له ارتکاب خه منعه کوی واقعیت کی مجازات یوازی په دی

اصالح او  ده چی جزایی قوانین الزمه دمخنیوی له پاره خه  دجرم له ارتکاب.شو توجیه کو
ه ننه خ خه خبرتیا ومومی اوله هغو) منپانی(خپاره شی ترو دولنی افراد دهغو له محتوا 

واکو اودافرادو وونه اوروزنه  اوه چال چلند له پاره هم انعام  باید د پرهیز ار.وکی
  .ژوندانه دشرایطو په ر کی بشپه کو دقوانینو اوولنیز

خه دافرادو مخنیوی دی نه غچ اخیستل  زیاتوی د مجازاتو موخه دجرم له ارتکاب نوموی
  .اطعیت اودمجازاتو داجراء کولو سرعت الزم دی نه دهغو شدتق رسیدلو له پاره(اودی موخی ته 
  :په لنیز او پوره روانتیا سره دارنه رالنوی روهی بکاریا خپلی

یا   ک عمل نه وی چی دیوه شخص)خشونت(یوله تاوتریخوالی  چی مجازات ددی له پاره(
یات یوه عمومی چکه او  باید له هر ه ز،فرد پرضد صورت مومی یوشمیر کسانو له خواد یوبل

ضروری چاره وی په هرمورد کی په حد اقل ممکنه اندازه له ارتکابیه جرم سره متناسب او دقوانینو 
  .ستره اغیزه درلوده  دبکاریا روهو دفرانسی په انقالبیونو باندی)له خوا اکل شوی وی

  :Jermy Bentham  1748-1832 بنتام - ۵
ته ستری روی کی په  په پنلسمه نیه ن د فبرورکال   میالدی1748جرمی بنتام د 
اوداکسفورد په پوهنتون   دویست مینستر په وونی.دالتینی ژبی رامر زده ک لورکلن کی یی

کی یی دفکر   په حقوقو اودجزا په قانون اودخپلی زمانی په سیاسی نهادونو.کی یی زده کی وکی
  .له پاره یر ه وموندل

بنتام آثارخپاره شول نوموی یر آثار لری  تاب له خپریدو خه ل وروسته دانلیسیدبکاریا دک
 میالدی کال کی 1818په نامه په  )علمی فرضیه مجازاتو اودخسارو دجبران(کتاب یی د  اومهم

یی  میونو دده ینی پخوانی آثارمطالعه کی ونوله همدی امله دانقالب  خودفرانسی،خپور شو
  .ارو باندی غو نفوذ درلودپه افک دهغوی

 هماغه) محور( په دی بنا چی دانسان دکنو چورلی ،لیکلی ده کتاب کی یوه شرحه بنتام په خپل
 دارنه چی دبنتام په ،دده ه ده خو دهغه عالی مفهوم یعنی معنوی ه دده دبحث موضوع ده

   .بنتام دی پایلی ته رسیدلی دیله نظره   دمجازاتو.دی وجدان روهه دفرد ترولو ه دده سپیلی
دی چی  باید هله بهرن به پیداکی چی ه ولری اودهغه دشدت په هکله روهمن مجازات

دترالسه شوی زیان  خه وی چی دجرم قصدکوونکی دجرم له ارتکاب مجازات باید په دی درجه
وترمنی،اوخه الس پریمین یر لیدلی وی اودهغه له ارتکاب زیان.   
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 بنتام په دی روهه وه چی حبس باید .په منی کی بنتام حبس ته یر اهمیت ورکیدی جازاتودم
 دبنتام د فلسفی له .کاره به ولری ترواشخاص وکوالی شی دمحبوسینو سره لیده کاته وکی

 فکر پکی کوی اوه یی ،خه واندی هغه سنجوی مخی مجرمین دمجرمانه فعل له ارتکاب
  .براورد کوی

  :وهم پارارافد
  :نوکی دروشنر ددوران دمفکرینو دآثارو اغیزه په حقوقی

پوهانو اوفیلسوفانو دافکارو له لنیز خه دی پایلی ته رسیو  په لومی پاراراف کی دیادوشویو
اودهغوی دمجازاتو ترمن  اعمالو چی لومی باید ارتکابیه په دی روهه وه چی نوموی پوهان

دهغوی مجازات باید مخکی له مخکی اوهمدارنه  دوهم ولنیز ضد اعمال .وی تناسب موجود
نظم اوقاعدی الندی   دریم دعدالت اجرا دی دصحیح.ووپه خبرتیا رسول شوی وی دعامه
  .راشی

  میالدی کال کی په انلستان1216دلومی ل له پاره په  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل
په   مه ماده کی واکلیده اووروسته بیا په امریکاکی۳۹ په Magnachartaکی دستر منشور

 میالدی کال ۱۷۸۷ دااصل په .کی ولیده  میالدی کال کی د بشر دحقوقو په اعالمیه۱۷۷۴
  .کی تصویب شوی داتریش دجزا په قانون کی ومنل شو

و چی دفرانسی دهغی وری  دآثارو اوافکارو پربنس دمفکرینو دروشنرددوران همدارنه
ولنه دیو داسی انقالب طرح رامن په  دستر انقالب ته کوی چی وروسته دفرانسی حرکت ته آماده

دفرانسی داتباعو اودبشر دحقوقو داعالمیی په نامه یوه  نامه شهرت مومی اودلومی ل له پاره
دفرانسی   مه نیه۲۶کال داست په   میالدی1789د   نوموی اعالمیه.تدوینوی اعالمیه

درلودی چی   مادی۱۷ دی اعالمیی یوه سریزه ا و .شوه نو دمجلس له خوا تصویبدموسسا
 دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل ومانه او دفرانسی په ،په مدون ول دلومی ل له پاره یی

په تصویب ورسیدل دااصل منعکس شوی دی اوایی  قوانینو کی چی له هغی وروسته اساسی
ول  کی یی هم په غیر مستقیم دنیوالی اعالمیی په تصویب قوقوشو ووایو چی دبشر دح کوالی

  .درلودلی دی نقش
قانون ( :ماده  پنمه:په دی اعالمیه کی بیالبیل مطالب شتون لری چی ترولو مهم یی عبارت له

  له هغه ه.حق نه لری چی ممنوعیت رامن ته کی مر هغه اعمال چی ولنی ته تاوان رسوی
مخنیوی یی وشی اونه شی کیدای   نه شی کیدای چی،منع شوی نه دی په وسیلهخه چی دقانون 

  ).چی وک دهغه ه په کولو باندی مجبور کای شی چی قانون پری حکم نه کوی
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کای شی او بندی شی مر په هغه  شی یا توقیف چی کوم فرد تورن نه شی کیدای( :اوومه ماده
 هغه کسان چی .الو په اساس چی قانون مقرر کیدیمواردوکی چی قانون اکلی دی اودهغه اشک

پخپلسر او امر صادروی اویاددارنه امرونو دصادریدلو لمسونه کوی اویا دهغوی اجرا کوونکی 
له مخی رابلل کیی اویا جلب کیی باید   اما دولنی هر فرد چی دقانون،شی دی باید تنبیه کای

  .) مجرم دی، وکیکه مقاومت  دارنه شخص.وکی سمالسی اطاعت
 مر داچی په بشبه اوصریحه توه ضروری وی ،نه ایی چی قانون مجازات واکی( :اتمه ماده

 وضع شوی دی اومخکی مجازات شی مر دهغه قانون له مخی چی او نه شی کیدای چی وک
ورکی ) مطابقت(دهغه مخصوص جرم له پاره تصویب شویدی اوقانوناً دهغه جرم سره سمون 

  ). دیشوی
اعالم شوی نه وی دی بی ناه شمیرل  ترو چی یی مجرمیت چی یو شخص رنه(: نهمه ماده

پرته بله چاره نه وی له هر ول بدچال چلند خه  کولو خه نوهر کله که دهغه د توقیف،کیی
  ).مخنیوی وشی جداً یی دقانون په وسیله نه وی باید د پیداکولو له پاره ضروری دهغه چی

قانون کی  په اساسی  میالدی کال1791دفرانسی د  و اومجازاتو دقانونیت اصل لومیدجرمون
 له لو اصالحاتو سره ای قانون کی  میالدی کال په اساسی1793دمننی و ورید اوبیا د 

ماده کی  په لورمه جزا دقانون دانقالبی  میالدی کال دفرانسی1810د  کل شو او باالخره
  .انعکاس وموند

اوانتشار دفرانسی له پولو خه بهر هم صورت  پراختیا مونو اومجازاتو دقانونیت داصلدجر
کی په  اوکله په جزایی قوانینو اوکله هم په دواو قوانینو قوانینو وموند اودا فارمول کله په اساسی

  .بیالبیلو هیوادونو کی انعکاس وموند
 فویر باخ دعمومی جزا په قانون .وموندلهحقوقو ته الره  دفویرباخ په وسیله دجرمن نوموی اصل

شو دی اصل ته ای ورک اوداسی بریی   میالدی کال کی تنظیم1813سره چی په ) وبر(کی له 
 Nullum crimen poena Nulla slueچی همدی سی دجرم اومجازاتو دقانونیت اصل د 

legeپه مشهورفرمول کی بیان ک .  
کال کی داجراء   میالدی1817جزا په قانون کی چی په دعمومی  دآلمان دقانونیت اصل دجرم

  .تضمین ک اساسی قانون هغه )Woimar(وورید ومنل شو اودویمار 
یو حتمی بنس ول شوه اوپه نورو هیوادونوکی هم دمننی و  دموکراس ورو،ورو داقاعده

 .ول ومنل شوه قانون کی په ضمنی په اساسی  میالدی کال کی دامریکا1789 په .وریده
  .تایید که هم دتیری پی په پیل کی هغه ددانزیک نیوالی محکمی
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دنویو جزایی اصولو سره آشنا کیی  کی ده چی اروپا اوامریکا لکه چی ومولیدل په دی مقطع
جزایی سیستمونو کی  په نورو اوداچاره په تدریج سره په خپلو جزایی سیستمونو کی ایوی اوهغه

  .ندیهم خپله اغیزه 

  دوهم پرکی
  اومنپانه دجرمونو اومجازاتو د قانونیت داصل توجیه

   تعریف او ماهیت:لومی مبحث
   تعریف:لومی پاراراف

  دقانونیت اصل په دی اومجازاتو دجرمونو
  .شرایط اومجازات باید په قانون کی مشخص شی معنا دی چی مجرمانه اعمال اودهغوی

   ماهیت:دوهم پاراراف
چی  شرایط نه وی جرم وبولی یا هغه ق نه لری هغه عمل چی په قانون کی جرمقاضیان ح

 مجازات عملی کی ،پرته یا له قانونی مجازاتو نه کی مراعات،دجرایمو له پاره اکل شویدی
قاضی یوازی دقانون اجرا کوونکی دی .اودقواوو دتفکیک اصل په دی ای کی ان رندوی

  .دهغه هستوونکی نه دی
دافرادو  دی که درلودونکی ارزت اصل دذاتی او طبیعی نو اومجازاتو دقانونیتدجرمو

 یو مناسب ،په پیژندنی سره دحقوقو له پاره یو تضمین دی اوخلک دمشروعواونامشروعو اعمالو
نه دی نه مواخذه کیی اوحتی  چال چلند په مخ کی نیسی اودهغه اعمالو په خاطر چی جرم

 اوحکومت  ولنه.مجازات نه زغمی کی دی سخت چی په قانون تو خهمجرمان هم له هغه مجازا
په اجراء باندی پابند اومقید   بلکی دقانون،الندی نه یسی خپل مخالفان تر تعقیب،هم په خپل زه

  .کیی
 که خلک آزاددی چی هرمشروع عمل ،ضامن دی دخلکو دآزاد  دااصل،له ولو مهمه داچی

  . مر استثنایی موارد چی ممنوع شوی وی،کی دی لو په مشروعیتاواصل هم داعما تر سره کی

  :دوهم مبحث
  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل توجیه

دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل ددووو لیدتوو له مخی توجیه کیدای شی چی یوه یی سیاسی 
  . ده)معنوی(لید توه او بله یی روحی 
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  : له مخیدسیاسی لیدتوی: لومی پاراراف
 مصونیت اصلی شرط دی که که چیری دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دآزاد اوفردی

ماقبل ته  ورکی اوقاضی دااصل مقنن کوالی شوای مخکنیو تر سره شویواعمالو ته جرمی وصف
 له دی امله .شتون نه درلود تضمین راجع کی نوشخصی مصونیت اودخپلسر پرضد به هی کوم

  .دی) سپر( دولت په مقابل کی دافرادو له پاره یو القانونیت د
له مفکوری سره  په هکله دادتفکر طرزدقواوو د تفکیک له ینو اخونو خه دقانونیت داصل

مقنن دادنده لری چی جرمی اعمال توصیف کی . ایکه نیسی بیان شویده چی دمونتسکیوپه وسیله
 قاضی داعام .دو حقوقو ته حدود او پولی اکیاوجزاانی واکی اویوازی مقنن دی چی د افرا

  .سره په ایکه کی تطبیقوی) پیو(مشخصوقضایاوو  احکام له
 تضمینوونکی دی په حقیقت په جزایی چاروکی دفردی آزاد تایید چی قانونیت ددی موضوع

دی په  په موکراس بان.کی ددی چاری پیژندنه ده چی قانون ته په یو فوق العاده ارزت قایل شو
له خوا تصویبیی او  دی که چی قانون دپارلمان یو والرژیم کی قانون دعمومی ارادی بیانوونکی

له هغه ایه چی قانون عمومی او ا نتزاعی وی او له هغه عمل خه چی قضاوت پری کیی له هغه 
یی اوپه  ته ک  له دی امله دجزا قانون دعمومی رضایت له مخی رامن،خه واندی من ته رای

اومجازاتو د  حاصل کی له دی کبله دجرمونو ه صورت سره کوالی شی دهیوادوالو اطاعت
قانونیت اصل نظم راوونکی رول لری که پخپله ددی اصل موجودیت اوپه عمل کی یی اغیزناک 

 ، خلک په هغه قانون باندی چی دهغه ننه کوی.برخمن دی ننی خه تطبیق دهیوادوالو له پراخی
شتون اودهغه   دیو جزایی نورم. نه مطرح کیی)انتقام(کوی نورنو خصوصی غچ اخیستنه  عتمادا

 حل کوی ،اغیزناک تطبیق دهغه ار اوتشویش پرابلم چی دجرم ارتکاب یی من ته راوی
  .اچونی دمخنیوی المل ری اودخلکو له لوری تاوتریخوالی ته د الس

و له قانونیت سره اوندول په حقیقت کی له دولت سره اصل دجرمونو اومجازات دقواوو دتفکیک
باندی ینار کیی چی دجرمونو  په دی کی چاروکی په جزایی.دفرد دایکی مطرح کول دی

له ) قانونی دولت(لوری دی چی یو  انی اصل په عام ول دقانونیت داصل دقانونیت اومجازاتو
کی ول اداری او قضایی اورانونه په دقیقه ) قانونی دولت(خه توپیر کوی په )پولیسی دولت(

 له دی ایه دی چی ویالی شو .په وسیله بیانیی مراعاتوی توه دهغه قواعدو مجموعه چی دقانون
نه دهغه قوانینو په ) اوی(جزایی قوانین دثابتو قوانینو په به چی ول خلک یی پیژنی بدلون مومی 

ه کوونکو اوقاضیانو دمتفاوتو او متضادو غوتنو یر چی دهغوی شتون اومنپانه دادار
  .اوبوالهوسیو تابع وی
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اوتشویش  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دهیوادوالو دروحی سکون اودهغه اضطراب
  .کیدو په صورت کی من ته رای دمخنیوی المل ری چی دقوانینو د غیر یقینی

  :دروحی لیدتوی په نسبت: دوهم پارراف
 دادالیل .دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دروحی دالیلوپه نسبت هم توجیه کوی لفینمو ینی

دی  دهغه علمی ینو په بنس چی دولنیزوپوهنو اوجرم پیژندنی دیونکو له لوری سرته رسیدلی
  .واندی شویدی

قانون اخلی چی دجزا  رول له دی خه سرچینه) روزنیز(تربیوی  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت
 ول دمراتبو ل اکی اویو نیچال چلند یاک اوبیال  ددی اعمالو) سلسله مراتب(دمجازاتو و

ارزتونو دیو   دجزا قانون په دی وسیلی سره دولنیزو.ترمن رامن ته کوی بیلو جزاانو داکل
  .هم رارندوی کود اننی

  . هم لوبویپه دی مفهوم سره دجزا قانون دیو عمومی مخنیوونکی رول
دبل چاژوندانه اوجسمی تمامیت ته  یو شمیر اخالقی لو ارزتونه بیانوی لکه جزایی قوانین

 جزایی قوانین ددی بیانوونکی هم دی .اوداسی نور وفا درلودنه اوپه معامالتو کی صداقت،درناوی
ی اویا اعاده ش چی دهغوی اکل شوی جزاانی په دی موخه دی چی له منه تللی نظم بیا لی

  .دشوی ارزتونه یو لی بیا دتایید و وری
اوننه   دیوبل روحی المل په نسبت هم دااصل خوندی،دروزنیز ارزت ترن داصل دقانونیت

 دجزا په قانون کی .دی خه عبارت المل دجزا دقانون له تهدیدی رول  دادوهم روحی.یی وشی
اراده باندی تهدیدی  واحتمالی مجرم په جرمیدیو عمل له پاره داکل شوی جزا په شتون سره دی

اوپه هغه پوری  له اننی  دیو جرمی عمل.دجرمی تمایالتو مخه نیسی چی دهغه لوبوی رول
 اطالع،چی ده ته متوجه کیی خه له هغه خطر اوندو مجازاتو له خبریدو خه احتمالی مجرم

دافردی مخنیوونکی رول  البته.ویاصل مخنیوونکی رول لوب حاصلوی اوپه حقیقت کی دقانونیت
اوغیر نورمالو اشخاصو په هکله جزا  دلیونیو مجرمینو دمجرمینو دیپونو له مخی توپیر کوی، که

د جزا مخنیو ونکی رول دکتنی و  مجرمینو باندی رول نه لری خو په حرفوی هی مخنیوونکی
په اوند دهغه خطر په  کولوداجرا   دا رنده خبره ده چی داول مجرمین دخپلو اعمالو،دی

مجرمینو په هکله مون   داتفاقی.سر ته رسوی  دقیقی محاسبی،دی تناسب چی له هغه سره مخامخ
   .کوالی شوپه غوره اواغیزناکه توه دمجازاتو مخنیوونکی رول ووینو
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  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل ته یو کتنه
  دریم پرکی

  :رمونو اومجازاتو دقانونیت داصل تسجیلپه نیوالو حقوقی اسنادو کی دج
موخه  چی اصلی سره داماهویی توپیر لری کی له نورو معاهدو په حقیقت معاهدی دبشری حقوقو

 د فرد دخپل متبوع .اوننه ده خه ساتنه اوکار کنه یی له فردی بنسیزو حقوقو اوآزادیو
 له فردی ،داحتمالی نقض په واندی ونورو افرادو او یانورو هیوادونو په واسطه ددی حقوق،هیواد

 له فردی آزادیو اوحقوقو خه ننه .محوری اواصلی کی دی ننه ددی لی معاهدو حقوقو خه
  .حقوقو دمعاهدو یره محوری ان نه ده بی له شکه دبشری

په یوه کی کی چی هماغه داساسی حقوقو درناوی اوتضمین  اسناد ول نیوال دبشر دحقوقو
اسناد که نیوال دی یا   دبشر دحقوقو بیال بیل. مشترک دی،دی سان کرامت اوذاتی ارزتاودان

واحد   داول او ول دیوه،الزام راوونکی دی یاغیر  الزام راوونکی،دی یا خاص  عام،سیمه ایز
الوو   هدف او موخی په له کی دی اوهغه عبارت دی دانسان دذاتی کرامت داصل دبیالبیلو

 له دی کبله هرول شرط یا تفسیری اعالمیه چی باالخره دبشر دحقوقو .نار او بیانولو خهله ی
 بی اعتباره شرط ل کیی اوکوم اهمیت نه ،له پامه وغوروی دنیوالو اسنادو محوری هدف

  .لری
په غوتنه دنیوالو الزام راوونکو اسنادو سر بریره یو شمیر  دبشرحقوقو دخپل انی ماهیت

ترولو  ددی لی  ایی.ان کی ای ورکیدی راوونکو اسنادو ته هم په خپل زیاتو غیر الزام
 دبشری حقوقو الزام راوونکو یو شمیر دپام و اسنادو په .شو اعالمیی وو مهم یی وکوالی

 لومی سرکی دغیر الزام راوونکی سند په به اوداعالمیی ترعنوان الندی تشکل موندلی اوله هغی
خه یر مهم   له دی اسنادو.وروسته په تدریج سره دالزام راوونکی سند په تدوین منجر شویدی

یی د بشر دحقوقو نیواله اعالمیه ده چی د بشر دحقوقو د نیوال خورا محوری اویر مهم سند په 
اصل په منشور کی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت د  چی مون هم دملرو ملتونو،عنوان مطرح دی

یو  له ینی وروسته په دی پر کی کی په دی نیوال حقوقی خورا مهم سند کی نوموی اصل
  :او بیا په نورو نیوالو حقوقی اسنادو کی دال تعقیبوو

  :  دملرو ملتونو منشور-۱
مهمه معاهده دملرو  وروسته یوه تر ولو لحاظ کوالی شو له دوهمی نیوالی جی په تاریخی

  . منشور وبولوملتونو
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اسنادو خه دی چی دملرو ملتونو بنس پری  له هغه نیوالو مهمو منشور دملرو ملتونو
شتون لری چی په ضمنی ول   په دی منشور کی په دوه مادوکی دوه پارارافونه.ایودل شویدی

 دلومپارارافونو خه یو   له دی دوه.دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل منلو ته اشاره لری
له حیثه له تمیز اوتمایز پرته ولو   ژبی یا مذهب، جنس،دنژاد( (:دی چی وایی مادی دریم پاراراف

دلته د توضیح له ) ).اوبنسیزو ازادیو د درناوی په هو نه او پرمخه ونه کی دبشر دحقوقو د پاره
پوری تر اوسه د  ییپاره الزمه ده چی دملرو ملتونو دمنشور دتصویب په تاریخ کی ال ترهغی ن

 سرچینه له هغه ای خه منشور اهمیت نه وه تصویب شوی اوددی اعالمیه بشر دحقوقو نیواله
ژبی یا مذهب له توپیرونو پرته ، جنس،باندی له نژاد آزادیو چی دبشر په حقوقو اواساسی اخلی

سمی مادی په  خودیوول،لری تفسیر توان که هر ومره دزیات  دمنشور داپارراف.ارنه کوی
باندی په استناد د جرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دبشری مهمو حقوقو له جملی  دوهم پارراف

 )ج(می مادی د  )۵۵(سره کوالی شود  لوری کی اوله همدی استدالل  په همدی.خه ی
بشر د  ژبی یا مذهب له حیثه له تبعیض پرته دولو له پاره، جنس،دنژاد(: تفسیر کو پاراراف

 په دی ای کی دبشر دحقوقو نیوالی )...آزادیو ته اغیز من اونیوال درناوی حقوقو اواساسی
 ۲د   می مادی)۱۱له دی پارراف سره د   می مادی)۵۵(اچونی اواستناد او د ته په الس اعالمیی

 په ته ورسیو چی دملرو ملتونو په منشور کی هم په ترکیب سره کوالی شو دی پایلی پاراراف
داصل له منلو خه دبشر دحقوقو د یو اصل به عنوان  ضمنی توه دجرمونو اومجازاتو دقانونیت

  .خبری شویدی

  : دبشر دحقوقو نیواله اعالمیه-۲
 د بشر د بین المللی نیواله اعالمیه بیشکه  دبشر دحقوقو،حقوقو له نظره دبشر دبین المللی

واقعیت کی دانسان دذاتی کرامت دننی په لوری  داعالمیه په .کی دی حقوقو داسنادو دعطف
اونورو  پاره وه او دملرو ملتونو په سازمان کولو له کی دیو ل اساسی ارزتونو اونورمونو د طرح

 د .سیمه ایزو سازمانونو کی دراتلونکو بشری حقوقو داسنادو د تدوین له کبله مبنا او بنس دی
 دقانونیت په صراحت سره دجرمونو اومجازاتو ررافدنیوالی اعالمیی دوهم پا بشر دحقوقو

  هیوک- ۲ (:له مخی  دیوولسمی مادی ددوهم پارراف.په منلو باندی دالیت کوی داصل
 چی داجرا په وخت کی دملی ،کولو په وجه محکوم کیدای نه شی دداسی اعمالو ترسره کولو یانه

 له هغه ،از هیوک دیوه جرم دکولو په وجه دغه ر،کیده په واندی جرم نه شمیرل یا نیوال قانون
اعالمیه نه  ).سخته سزا نه وینی چی دجرم داجراکیدو په مهال کی دهغه جرم له پاره اکل شوی وه

له قلمرو خه یی  آثار یی هم منی اوپه زمان کی دقوانینو بلکی یوازی دمتن اصل ته اشاره لری



 
  
 

 

اتو
جاز

اوم
نو 

مو
جر

د
صل

ت ا
ونی

قان
 د

تنه
ه ک

 یو
 ته

 

 29  
 

چی  ومنل شی یره طبیعی ده ه مهال چی دااصلچی البته له ذهن خه هم لیری نه دی که هغ
  .هم دمننی وونری اوداثر نه مننه به په قطعی توه داصل دمننی منافی وی آثاریی

ول دجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل ته  داعالمیی په نورو برخواوموادو کی هم په تلویحی
چی داساس له  له هغه ایه (... : له هغی جملی داعالمیی په سریزه کی راغلی دی.شویده اشاره

دوروستی عالج په عنوان دظلم  مخی باید انسانی حقوق دقانون په اجرا سره وساتو ترو بشر
له پاره یی قانونیت دنورواقداماتو  یعنی دسولی او عدالت دساتنی )اوفشار پرضد پاون ته انه شی

 ولی )محور(چورلیر یدهت انسانی حقوقو دی اوله بلی خواییهغه حقوق چی ،ه اشاره ک 
  .دی دهغی له جملی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل کیدی کی یی هغه لیست داعالمیی په متن

 کاو اویا ،تر ربونی نه شو کالی چی هیوک (:داعالمیی په پنمه ماده کی هم راغلی دی
 نوایی ).ک ویخالف اوله سپکاوی خه  دانسانیت،چی ظالمانه داسی چلند الندی راولو

وکو چی دافرادو مجازات هم حتی کیدای شی په  وکوالی شو چی دارنه برداشت او استنباط
یا سپکوونکی وی  وناتو پرخالفئينو شرایطو کی چال چلندونه ظالمانه دانسانیت اوبشری ش

اکل شوی نه  اوهغه اعمال داسی مجازات دی چی له واندی خه یی ول او کیفیت او کمیت
 البته په قطعی توه دمادی دابرخه کیدای شی نور مصادیق هم ولری دساری په ول هغه .وی

  .شویدی چی له واندی خه اعالم وحشیانه مجازات
درلودونکی هم دی  مفهوم دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل په خپل محدود مفهوم سره دپراخ

صالحیت اودجزایی ینی بهیر هم  ای کی دمحکمو  په هغه.تر ی یادونه وشوه چی واندی
اوینی ته اشاره لری اووایی  رسیده ی لسمه ماده هم منصفانه.دقانون تابع وول کیی

بشپ مساوی حق لری چی دعوه یی دیوی ناپییلی اومستقلی محکمی له خوا په کاره او  هروک(
او یا هر جزایی  و اوالزاماتو اودغه شان محکمه دده په حقوق،منصفانه توه ترغور الندی ونیول شی

نوپه ظاهری ول دلسمی مادی ر ) وکی  الزمه پریکه،تور چی په ده لول شوی دی
  .دی اوپه غوره عبارت دمحکمو دصالحیت قانونیت دی قانونیت دمحکمی

شو  کوالی کی هم له یوداسی موروسره برخوردکیی چی پاراراف داووه لسمی مادی په دوهم
 ددی .ول دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل منل اوپیژندل استخراج کو ه یوهله هغه خه پ
او له هغه ایه  ).دملکیت ددرلودلو له حق خه محروم کولی نه شو هیوک(سم  پاراراف سره

 ایی وکوالی ،باندی اغیزه کوی دینو مجازاتو ماهیت دارنه دی چی دافرادو په مالکیت چی
په مواردو باندی شامل   دغیر قانونی مجازاتو،راراف دنقض ینی مصادیقشو ووایو چی ددی پا

  په دیر شمه ماده کی هم چی په یوه ول سره داعالمیی داجرا ضمانت.دی چی داصل پرخالف دی
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یو فقره یا ماده باید داسی تعبیرنه شی چی کوم  په دی اعالمیه کی هی (:اشاره شویده،نل کیی
 چی ،الس پوری یا داسی کار اجرا کی ددی حق ورکی په داسی فعالیتلی یا شخص ته ،دولت

  ) هدف یی په دی اعالمیه کی دذکر شویو حقوقو اوآزادیو لغوه کول وی

  : دمدنی اوسیاسی حقونو بین المللی میثاق– ۳
مشتمل دی چی په  مادو باندی) ۵۳(او  په یوه سریزه میثاق حقونو بین المللی اوسیاسی دمدنی
 یواله دبشر دحقوقو ول سرهپراخاعالمیه کی په درج شویوحقوقو اوآزادیو باندی الس پوری  په ن

 قانون جووونکو کورنیو په هیوادونه تنظیموی چی البته غی کوی اوهغه دقانونی موادو په یر
  دادولتونه.دهغه دمضمون اومعنا درعایت په بنس ملزم کیی مراجعو کی دهغه په تصویب سره

اواجرا په اوند دبشر دحقوقو کمیی ته چی په  دمیثاق دمقرراتو د پرمخت خپل پاویز رپوونهباید 
په  ددوهمی مادی  ددی میثاق ددوهمی برخی.کی یی تشکیل واندلید شویدی ورکی میثاق هماغه

اساسی قانون  ددغه میثاق هر غی هیواد ژمنه کوی چی دخپل (:کی راغلی دی دوهم پارراف
ونیسی او برسیره   به ددغه میثاق دمقرراتو په تر کی دقانون جوولو له پاره تدبیرونهسم سره

پردی به دهغه قوانینو دجاری کیدو له پاره چی په دغه میثاق کی پیژندل شویدی اودپخوانیو 
  ).داجرا ونه دی ریدلی عملی کوی په اساس قوانینو له امله اویا نورو تدبیرونو موجودو

دبشر دحقوقو دساتنی اوخوندی کولو په اوند دقانون  داپاراراف چی لیدل کیی یلکه هماغس
دجرمونو اومجازاتو  چی په اعالمیه کی جوونی په الزام باندی ارونکی دی او له هغه ایه

 راف منطقیا ددی پار.له جملی خه ل کیی خه برخمنتوب دبشر دحقوقو دقانونیت له اصل
په دی معنا چی ژمن دولتونه مکلف دی لومی دااصل په .اصل ننه اومنل دیهم دنوموی  مفهوم

دهغه دنقض  عبارت په بل.خپلو حقوقی نظامونوکی ومنی اودوهم له هغه خه حقوقی مالت وکی
ته اشاره   په اوومه ماده کی هغه مجازاتو)میثاق( داعالمیی .اکل کی له پاره اغیزمن داجرا ضمانت

 ددی مجازاتو دمصادیقو له .ف اوسپکوونکی وصف درلودونکی دیاوانسانی خال دظالمانه شویده
او مجازاتو دقانونیت له اصل ه بهر په  کوالی شو هغو ته اشاره وکو چی دجرمونو جملی خه

  .فرد باندی تپل کیی
-۱(: امنیت د شمیرلو په تر کی اشاره کیی اوشخصی دحق ماده کی دآزاد دمیثاق په نهمه

نیوالی اوبندی ) له اجازی پرته( وک په خپل سر ،امن اوآزاد حق لری هیوک وک دانیهر
 تردی ).د غور کولو له پاره وی  یوازی دقانون له مخی اودقانونی حکم په اساس چی،نه شی کوالی

 راف مدلول له هر ها هروکه ددی مادی د پار.دقانون واکمنی لیدل کیی الندی پاراراف
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دتشریفاتو قانونیت ته اشاره  یی درسیده  کوی خوتر الندی باندی ارنه په اصل تئبرازیات د 
  .په اصل باندی هم ارونکی دی کیی چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت

 هروک چی نیول کیی باید دهغی له علتونو خه خبر شی اودهغه تور په باره کی چی - ۲(
  .ه ورته ورسییباید دهغی خبر په بیه سر پری لیی

په تورنیوالی یابندی کیی باید په بیه سره دغورکوونکی یا ) جرم(چی دیوی ناه  هروک- ۳
په واندی حاضر کای شی چی دقضایی اختیاراتو دعملی کولو اجازه ولری اوباید  هر بل مقام

ی کول  هغه وک چی دمحاکمی انتظارکوی بند،دمعقولی مودی په اودوکی محاکمه یا آزاد شی
یی باید عمومی قانون نه وی خو په موقتی توه آزادولو له پاره ایی ضمانت تری واخیستل شی 
ترو دتورن له پاره دمحاکمی په غونه کی دحضوراو نورو قضایی پاوونو ته رسیده ی او دحکم 

  .داجرا له پاره زمینه برابره کی
مونو او مجازاتو د قانونیت اصل ته اشاره ردمیثاق په وارلسمه ماده کی هم په یو ول سره دج

خو په هغی برخه کی داصل له عام مفهوم سره سروکار لروچی د قواعدو او رسیده ی د  شویده
 په دی ماده کی راغلی .تشریفاتو او همدارنه د محکمودصالحیت په قانونیت باندی ارونکی دی

 هروک حق لری چی د ده ،دی) ساویم(ول دمحکمو او عدالت خانو په واندی سره برابر(دی 
 ازاده او بی پری محکمه دمنصفانه غورله پاره دقانون سره سمه ،باندی یوه صالح) عرض(په غوتنه 

تشکیل شی او محکمه په ده باندی دلیدلو جزایی تورونودرتینوالی اویا دحقونو او الزامونو سره 
  ).داختالف په باره کی په مدنی چاروکی تصمیم ونیسی

خو دمیثاق ترولو مهم مورد چی مون ته د یراهمیت ودی هغه د پنلسمی مادی لومی او 
جرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل د لومی پاراراف په صریح ول .دوهم پاراراف دی

 زمان کی دجزایی قوانینو قلمرو دپیژندنی او هیعنی پ،بیانوونکی دی چی دی اصل او مهمو آثارویی
 .ولی دی او تیری زمانی ته دخفیفو جزایی قوانینودرجعت په نسبت زیات انعطاف لریمنلوور

خو دوهم پاراراف بل مطلب بیانوی چی په ظاهری ول له لومی پاراراف او ادجرمونو او 
مجازاتو د قانونیت له اصل سره اختالف او توپیرلری په ظاهره کی دوهم پاراراف له عرفی منشا 

  .لو جرایمو باندی ارنه کویسره په نیوا
 په دی ای کی دی چی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل د دری بحث په جزایی نیوالو 
حقوقو او په نیوال رکی دهغه مفهوم مطرح کیی دا چی آیادجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل 

ی یانه او داچی آیا داصولوله نیوالو حقوقو کی دهغه د کورنیو حقوقو په هماغه معنا د اییزپه ج
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مخی دا اصل په نیوالو جزایی حقوقو کی کوم تعریف درلودالی شی په خپل ای کی یی پری 
  .خبری کیدی

   داقتصادی، ولنیزو اوکلتوری بین المللی حقونو میثاق- 4
 ولنیزو اوکلتوری بین المللی حقونو میثاق یوله هغه دوه میثاقونو خه دی چی ،داقتصادی

بشردحقوقو په نیواله اعالمیه کی د درج شویو اصولو دعملی کولو په لوری کی تدوین شویدی د
 اووجودی فلسفه یی د مدنی اوسیاسی حقونو دبین المللی میثاق په یر ده له دی کبله کله کله
 .کیدای شی معنا او مفهوم یی دنوموی میثاق سره په ینو مواردو کی ورته والی اومشابهت ولری

ته له ... .سیاسی عقیدی او  ژبی، جنس، مذهب،ا میثاق غی دولتونه ژمن کوی چی نژاد بید
  .پاملرنی پرته د دی مقرراتو عملی کولو ته اقدام وکی

دنوموی میثاق د پنمی مادی په لومی پاراراف کی لیدل کیی چی د قوانینو له مشروعیت 
  . پوری اه لریخه خبری شویدی چی په یوه ول سره له دی بحث

ددغه میثاق له مقرراتو خه هی یوهم په داسی (د پنمی مادی په دی پاراراف کی راغلی دی 
 لی اویا یوتن ته داسی حق رامنته کی چی په هغه باندی په ،به نه شی تعبیرکیدای چی یوه هیواد

 وی زیات تکیه کولو سره داسی عمل یا اقدام وکی چی په دغه میثاق کی پیژندل شوی
د دی پاراراف مفهوم په ضمنی ول او دبشردحقوقو نیوالی اعالمیی ته په پام سره او ) محدودشی

 دا دی چی دجرمونو ،دهغی اعالمیی د اثارودبشپونی له پاره دی دی ته په کتنی سره چی دا میثاق
 او دا اومجازاتو دقانونیت له اصل خه سرغونه دبشردحقوقو پر خالف یوعمل ل کیی

  .کارهیکله قانونی بنس اومورد نلری
  : دبشرد حقوقو اسالمی اعالمیه- 5

 ع کال کی د 1990داسالمی کنفرانس دسازمان دغیو هیوادونو دبهرنیو چارو وزیرانو په 
قاهری په کنفرانس کی د یوی اعالمیی متن د اسالمی بشری حقوقو اعالمیه یا دبشردحقوقو اسالمی 

  .ندی په تصویب ورسولهاعالمیه ترعنوان ال
او فعالیتونو او دالهی دینونو اصلی تعلیماتو که په کلی لید سره د بشردحقوقو پوری اوند وموخو

 د ادیانو تعلیماتو په عمومی ول پخپله ، وبه لیدل شی د اصولو له مخی،او پیغامونو ته وکتل شی
په دی توضیح سره چی د  دی دبشردحقوقو به دودونه او ترویج کی یراغیز ناک رول درلودلی

  :اسالمی کنفرانس له خوا دبشر دحقوقو په اوند دری اعالمیی خپری شویدی چی عبارت دی له
ع کال 1979په اسالم کی دانسان داساسی حقوقو او مکلفیتونو د اعالمیی طرحه چی په  - 1

  .کی په مکه مکرمه کی خپره شوه
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ع کال کی په طایف کی په 1981 په به اسالم کی دبشردحقوقو په اوند دسند طرحه چی - 2
 .تصویب ورسیده

 ع کال په قاهره کی 1990په اسالم کی دبشر دحقوقو په مورد کی دقاهری اعالمیه چی په  - 3
په تصویب ورسیده او ایی وکوالی شو ووایو چی د اسالمی بشری حقوقو ترولو رسمی اعالمیه 

 .ده
لی اعالمیی په یرپه انسانی ذاتی شرافت او دبشر دحقوقو اسالمی اعالمیی دبشر دحقوقو دنیوا

کرامت باندی تکیه کی ده او د رعایت الزم حقوق یی شمیرلی دی چی باید هغه په رسمیت 
خو تل موباید دی ته پام وی چی . وپیژنو او دهغه په اجرا اوعملی کولو کی اقدام وکو

  دبشر.اسی رکن تشکیلوی مذهب داعالمیی اس،دبشردحقوقو دنیوالی اعالمیی پرخالف دلته
 خو دهغوی .دحقوقو اسالمی اعالمیی خورا زیات حقوق او آزادی ترینی الندی نیولی دی

ی اعالمیی په نولسمه اوشلمه ماده کی بیان شویدی،ترمنیله حقوق او آزادی چی د نومو هغه ، 
 کی لومی دشرعی په په نولسمه ماده: زیاته پاملرنه ورته کیی چی تفسیر یی په الندی شرحه دی

واندی دخلکو برابری ته اشاره شویده دا برابری کوالی شی خپل شکلی او ماهوی آثار رند 
  .کی

 باید دمرتکب ،له شکلی لحاظه هغه چال چلندونه چی په یوه جزایی بهیرکی صورت مومی
پاملرنی سره په شخصیت ته په پاملرنی ترسره شی چی البته دغیو دولتونو کورنیو قوانینو ته په 

له ماهوی لحاظه هم پر موضوع باندی ) لکه مصوونیتونه(قضیه باندی ینی استثناانی تپل کیی 
حاکم احکام تل یوشان نه دی او دمرتکب اویا مجنی علیه شخصیت داصولو له مخی نه شی کوالی 

  .په دی چاره کی خلل وارد کی
پیدایت ته په پاملرنی لکه د مجازاتو فردی دی کی نن ور د ینو جزایی حقوقو د تاسیساتو 

 دا ، ایی ددی اعالمیی د وضعه کوونکو موخه.کول تریوه حده خپل استحکام له السه ورکیدی
 . قومی او قبیلوی اختالفات دا فرادود تشخیص اوقانونی ارزشمندی معیار کیی نه،وی چی طبقاتی

چی دهغه منل په قطعی توه خپل   اشاره کیدهفقری دجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل ته) د(د 
  .په ان پسی لری) منطقی محدود تفسیراو ماقبل ته دقوانینو ته رجعت(حقوقی اثارهم 

په شلمه ماده کی دافراد و دتن آزادی ته اشاره شویده چی دهغه محدودیت په هره به ردوی مر 
 دا ول نور اعمال نفی کوی دمادی  سپکاوی او دا ماده، دشکنجی ترسره کول.دقانون په موجب

وروستی برخه قیم لرونکی مورد ته اشاره کوی اوهغه د فرد روغتیا او سالمتیا ته د ده د خوی 
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سره سره د ینو ضرر رسوونکو اعمالو ترسره کول دی چی ایی وکوالی شو هغه د ولنی 
  .دحقوقی پرمخت په لوری کی یوام وبولو

  لورم پرکی
   په اساسی قوانینو او د جزا په قانون کی د جرمونود افغانستان

  او مجازاتو دقانونیت داصل تسجیل
اومجازاتو دقانونیت  لکه رنه چی ددی ینی په یرو ایونوکی مو اشاره وکه دجرایمو

جرم وبولو  داصل له اجزا وو خه دادی چی یوازی په هغه صورت کی کوالی شویو چال چلند
 قانون باید په .ازات واکو چی له واندی خه په دی هکله قانون شتون ولریله پاره مج اودهغه

 اوصریح ول جرم بللی وی اودهغوی له پاره مشخصه یی صراحت سره خاص موقعیتونه په دقیق
  .جزا په پام کی نیولی وی

  دیوخاص،په قانون کی جره ولری دولو جرایمو دقانونیت داصل غوتنه داده چی هر یو جرم
  .وایی) قانونی عنصر(جرم  جرم دتحقق قانونی شرایطو ته دهغه

ران هیواد افغانستان کی دجرم دقانونی عنصر په هکله باید ووایو  دپورتن ا کی پهیادونی په ر
داعلیحضرت غازی امان اهللا  چی نوموی عنصر په ران هیواد کی دخپلواک له بشییدو وروسته

 دجزا په نظامنامی اونورو کی )قانون(موی دعصر په اساسی نظامنامی خان په وینا وو خطابو او دنو
  .په وضاحت سره لیدالی شو

  :غازی امان اهللا خان د بیا نیواو خطابو یوینی اقتباسات رااخلو په الندی کرو کی داعلیحضرت
  مه نیه دخپلو چاپی۱۶ هجری شمسی کال د کب په 1297غازی امان اهللا خان د  اعلیحضرت

 ددی اودو .صلو اعالمیو په واسطه دافغانستان خلک مخاطب کل اوخپل مرام یی شرح کمف
  :اعالمیو لنیز په دی ول دی

  !ای معظم ملته(
 ماوعده وکه باید دافغانستان ،کله چی زما ستر ملت د پاچاهی تاج زما په سر کیود... 

 ،اوبهر کی آزاداو خپلواک وی دهیواد په داخل،دولت دنی دنورو خپلواکو قدرتونو په یر
ولری له هر ول تیری اوظلم خه محفوظ اوخلک  ملت دهیواد دننه بشپه خپلواکی دافغانستان

  .یوازی او یوازی باید دقانون اطاعت وکی او بس
   :کی اعالم وک چی اعلیحضرت غازی امان اهللا خان په خپله یوه اعالمیه همدارنه

  !باعزت ملته 
  !زورو سرتیرو
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په داسی حال کی چی زمون لوی ملت دسلطنت تاج زما پرسر کیود زه په اه اعالنوم چی 
یوازی په دی شرط سره تاج او تخت منم چی تاسو زماله عقیدی اوفکر سره همکاری وکی چی 

  :ما په دی برخه کی تاسو سره مجلس کیدی چی دلته یی په لنیز سره یادونه کوم
تان باید په کورنیو او باندنیو چاروکی خپلواک او آزادوی یعنی ول هغه  لومی داچی افغانس- ۱

  .حقوق چی آزاد هیوادونه یی لری افغانستان هم له هغو نه برخمن شی
  .محکوم نه وی اویو پر بل ظلم ونه کی یو فرد باید د بل فرد ملت باید آزادوی یعنی - ۲

 .په سترو وکتل شی باید داحترام قوانینوتهاوملکی او نظامی  دمحمدی مقدس قانون اطاعت البته
  .له مخی دداسی قوانینو په رعایتولو کی شهرت لری اوخصلت اودافغانستان لوی ملت دهغه غریزی

  ).ونه منم زه به تاج بی له دغو شرایطو هیکله
 مه ۲۸په   دجوزا دمیاشتی)هـ ش 1300( په ور خان دچهارشنبی اعلیحضرت غازی امان اهللا

 وری دمراسمو په تر کی په سلطنتی مای کی ددولت کوچنی بختور اختر د لومد نیه
 رسا فکر چی دخپل دوه دوه نسخی دنظامنامی دتقسیم داساسی تشکیالتو دنظامنامی اودوالیتونو

اونیکو هلو لو په مرسته دخپل شاهانه ذات درتینو رعایاوو له پاره جوی کی اوچاپ کی وی 
له هغه وخته چی عین الدوله وم (: رانو ته اهداکی او په دی هکله یی زیاته کهوزیرانو او سفی

 ددی .آرام اوسوکاله وی،تراوسه می نظر اومقصد په همدی یوه کی ؤ چی دافغانستان ملت آسوده
په مخ کی نیول ملت اودولت  آیا دکومی الری،،له پاره دیوی الری په مخ کی نیول الزم ؤ مقصد

خه می بهتره ونه موندله.لتیا ته رسویاوسکا پرمخت نو په دی اساس . دهمدی شریعت له الری 
می امید الس دشریعت لمنی اوالهی احکامو ته داسالم دالروونکو مطابق اودک،دهمدی 

ول ملت دووکلونو په ترکه دحکمرانانو له پاره یوه قاعده کی می د ،ک اودستورالعمل جو 
یر ستونزمن دی چی هی شی هغه نه شی لیری  له ریوان خه لیری کولالس دمظلوم  چی دظالم

اوله خپل خدای خه هیله من یم چی داجوه شوی  بی له یوی بشپی نظامنامی خه کوالی
 له دی خه واندی چی به دیو .کسان اوهم ملت په همت سره اجرا کی نظامنامه هم دحکومت

 رنه چی یی یو مفصل ،لی دی دارنه وکلکیده چی و حاکم یا کار دار خه تپوس
 نوویل به یی زما په خیال کی همداسی ،دستورالعمل نه درلود تر باز خواست الندی راتالی نه شو

 نو له دی کبله می دشریعت داحکامو سره سم یو دستورالعمل جو ک .دی ریده اجرا کی می
باندی  داجرا امر یی کوم ترو په دی نظامنامهاعالنوم او ور کی په شرافت په دی مبارکه اوداختر

 او که دکوم کاردار له خوا .ددولت کار داران رفتار وکی اودملت دسوکالتیا اوآرام سبب شی
 ،کوم شخص ته یو آزار او اذیت ورسیی هماغه نقص اونیمتیا به یی ددولت له خوا وپیژندل شی
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ر ی کوالی شی هی یوکار دار تر سپهساالر ت ترتحقیق الندی یی راوستالی شی او بازخواست
صاحب پوری چی الحمدهللا اودیر اعتبار تن دی یو شخص بی له یوی محاکمی پرته دنظامنامی 

دیوی   حتی زه به پخپله.حبس او بندی کوالی نه شی په حکم یوه لته نه شی وهالی اویو ساعت
 آزادیاست، تاسی ول حریاست.ممحاکمی پرته یوه لته ونه وهم اویو ساعت به حبس نه ک

  .)امر سره سم په آزادانه توه ژوند وکی په قاعده رفتار وکی اودالهی دشریعت
په ور د  کی دجمعی غازی امان اهللا خان دقندهار دسفر په تر په همدی ول اعلیحضرت

 دخپلی کی ار دنبوی خرقی په جامع جومات کال دلم په وارلسمه نیه دنوموی  شـ ه1304
 ول ،په دوره کی چی کوم قوانین وضعه او ترتیب شویدی  زما دحکومت:خطبی په تر کی وویل

 .لری مذهب سره سمون دی اودحنفی شریف احکام) ص(اکرم  هماغه د قرآن پاک اورسول
چی  داوه چی عام اوسیدونکی اواکثره حکام او مامورین لکه رنه دهغوی دوضع اوترتیب موجبه

اوموانعو او دشرعی مسایلو په رموز ونه پوهیی اوله هغوی خه  تونو اواحادیثو په مطالبوایی دآیا
هغه استفاده چی الزمه ده نه شی کوالی اودخپلو شخصی غوتنو اونفسی اغراضو له مخی نورو ته 

مسایل او شرعی احکام چی داوسیدونکو  له دی کبله می وغوتل ترو هغه،نه وریی هغه
پوری اه لری دامکان ترحده په عام فهمه ژبه  اویو واحتیاجاتو او دعمومی سوکالتیادضروریاتو ا

  په دی سربیره هغه شیان چی داولواالمر.کی نقل او وژبال شی) نظامنامو(په دولتی نظاماتو 
 ددولت دوزیرانو ، دی اوتن تعالی دهغه د اکنی واک ماعاجز ته راکی دی)واکونه( اختیارات

هغه دخپل عاجزانه فکر خه دزمانی مالحظاتوته په کتنی  سو دملت دوکیالنو په اتفاق می هماوستا
اواوسنی او راتلونکو  او آرام په اساس ستاسو دسوکالتیا او دملت دعادت اودوخت دضرورت

غوروکی پوه به  تاسی په صحیح توه که چیری.نظاماتو کی درج کل پرمختونو دپاره په دولتی
 خاندان اوحکومت اومامورینو وجوده نظامنامی یوازی دکوم خان اوملک اوکوم مخصوصشی چی م

دپاره نه دی بلکی په هغو ولو کی زمون دملت دیری  اومنفعت اوشهزادانو اونورومعتبرینو دی
ترو هغوی دهغه  آبادی او آسوده حالی په نظر کی نیول شوی ده،بیوزله اوعاجزی طبقی سوکالی

و تکلیفونو خه په پوره توه خالص شی چی زما دسلطنت له عهد خه پخوا په هغه فشارونو ا
چادخونیو   تر سره کیدل اودهغه،اوفریاد یی کوم ای ته نه رسیده بیچاره انو باندی چی چغی

 اودهغوی وینی یی ،لنول چی دمظلومانو دوجود په غوو کی یی تل ننه ایستی دالس پنجو
  ...لی

اوعمومی یی  ملت بیداری اوخبرتیا یوازی له خپلو حقوقو خه دعامه ساسزما دفکر ا
کی  نظامنامی وضعه اویوازی ددی مطلوب دترالسه کولو دپاره می موجوده حالی ده اوآسوده
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له دی   که،الس لن شوی وی ترودمظلومانو اوبیچاره انو له سرخه دظالمانو اومتجاوزینو
به یی سرته رسول اوهره چی یی  هره غوتل په رعیت اومامورینو خه پخوا چی به حاکمانو

ول جاری کول چی  فکرته غوره راتلل هغه یی په مظلوم ملت باندی په دارنه حکمی او قطعی
 اوباید چی ه یی نه ویالی که !نه ؤ  دویلوتوان اوطاقت دچون اوچرا هیچاته دهغی په هکله

موجود نه ؤ چی دهغه په واسطه ملت له خپلو  )دستاویز(دحکومت له خوا کوم قانون اوتمسک 
خه خبر شی اودهغوی د تیریو اوظالمانه اوامرو له عملی کیداخه یی انکار کوالی چی  حقوقو

  .داکار په مون باندی ترسره کیی اوکومی حکمنا می او فرمان په موجب دکوم قانون
الس وتاه او هغه شیان چی دحکومت له نظامنامی درسوخ اونفوذ دتنانود شرارت اوخیانت 

دی سربیره یی  په واسطه په ملت باندی مقرردی معلومدار اوواکل اوله لوری دحکامو اومامورینو
داواک اواختیار نه دی ،نایب الحکومه وی یا حکمران،ته که هغه امیر وی یا وزیر یومامور هی

ستانی وکی ا وعامه ملت او  اضافهورکی چی په رعیت باندی بار اندازی یا له هغوی خه 
درعیت هر فرد ته یی داحق ورکی دی چی کله یی دمامورینو اوحکامو بی قانونی او بیعدالتی ولید 

 دادی دنظامنامو خورالی .ته وکی په سلسله لومقام له خپل عرض وداد او شکایت دمراتبو
  ).اومزایا چی تاسی ته بیان شوی یی

الندی  ته اشاره وکه زمون هیواد داعلیحضرت غازی امان اهللا خان ترمشرلکه چی پورته مو ور
رامن ته شوچی  بشپکاوپه هیوادکی دقانون جوونی غورن اودقانون حاکمیت خپل استقالل

 هجری شمسی کال کی دهیواد 1301نوپه .دا افغانستان دتقنین په تاریخ کی د عطف کی دی
چی دافغانستان دملت دآزاد غوتنی اوموکراس  ظامنامی په نامهلومنی اساسی قانون داساسی ن

 په دی اساسی قانون ،جری له خوا تصویب شو  دلویی،غوتنی دروحیی له ویاه ک سند دی
 دنوموی اساسی قانون تر تصویب پوری په .کی دافغانستان داتباعو حقوق اوآزاد تسجیل شوی

نه وی ثبت شویکوم رسمی دولتی سند کی داتباعو هی ی اساسی   البته. حقوق اوآزاددنومو
 په را کی دژوندانه په بیالبیلو اخونو کی دریفورم اوبدلون زیری ورکشو )اساسی قانون(نظامنامی 

  .او بیالبیلی نظامنامی تدوین اودعمل رته راووتی

  :لومی مبحث
  اصل تسجیلدهیواد په اساسی قوانینو کی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت د

  :کی)اساسی قانون( هـ ش کال په اساسی نظامنامه 1301 د- ۱
خپلواکی اوآزادی (  ددی اساسی قانون په لسمه ماده کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی

 وک بی له حکمه دشرعی هی،دهر سی له هر قسمه خلل اومداخلی نی ساتلی شویدی
  )....جزا ورکوله کیینه توقیف کیی اونه  اوقانونی نظاماتو خه
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کول ول ،وهل،دزجر  نورقسمونه،کنده،پانه،شکنجه( :لیرویشتمه ماده وایی چی همدارنه
 چی سم له حکمو دشرعی سره ،اونظامنامو ددولت دی بیرون له حکمونو دشرع شریف موقوف

  .هیچاته مجازات نه ورکول کیی،اوجوی شویدی تنظیم
ول ،په محکمو کی دعدلیه( :انحصارته دارنه اشاره شویده او په یوویشتمه ماده کی دمحاکمی

  )سم له شریعته اوقاعدو دمحکمو دحقوقیه اوجزاییه فیصله اوخالصیی،عمومی عرضونه دادونه
  :  هجری شمی کال په اساسی اصولوکی1310 د - ۲

  : ددی اصولنامی په لسمه ماده کی هم نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی
دی دهر سی له هره قسمه خلله اومداخلی خه ساتلی ده هی وک بی له خپلواکی اوآزا(

   )....شرعی حکمه او مقرری اصولنامونه بندی کیی اونه جزا ورکوله کیی
پانه کنده نور رازونه دشکنجی کولو، رده موقوف دی بی له (: همدارنه نولسمه ماده وایی چی

  .جزا نه ورکوله کییحکمه دشرع شریف او اصولنامی ددولت هیچاته 
عدلیه محکمی ای د (: او په اووه اتیایمه ماده کی دمحاکمی انحصارته دارنه اشاره شویده

  ).ولو شرعی دعوو دی
  : هجری شمسی په اساسی قانون کی1343د- ۳

 مه ماده کی ۲۵په دی اساسی قانون کی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل په تفصیل سره په 
  : ویدیدارنه تسجیل ش

 جرم وبلل شی دیو داسی قانون په موجب هی که جرم نه ل کیی مر هله چی(... 
  .چیددغی کار له کولو نه مخکی نافذ شوید وی

سزا نه شی ورکوله کیدی مر هله چی یوی واکمنی محکمی پری دکاره اوحضوری  هیچاته
  صادر کی وی  محاکمی نه پس حکم

ی مر دهغه قانون دحکمه سره سم چی ددغه تهمتی کار له هیچاته جزا نه شی ورکول کیدا
 .تعقیب کیدلی یا نیول کیدلی نه شی  هیوک بی د قانون له حکمه.ومبی نافذ شوی وی کولونه

   )...هیوک توقیف کیدلی نه شی مر دواکمنی محکمی دحکم او دقانون دحکمونو سره سم
  : کال په اساسی قانون کی1355د- ۴

  :انون کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدیپه دی اساسی ق
  :نهمه ویشتمه ماده

کیدی مر  هیچا ته جزا نه شی ورکول.جرم نه ل کیی  له حکمههی عمل بی دقانون(... 
  .دواکمنی محکمی دحکمه سره سم
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چی دغه تهمتی کار له  سره سم مر دیو داسی قانون دحکمه هیچاته جزا نه شی ورکول کیدی
  .بی نافذ شوی دیکولو نه وم

  )....نیول کیدلی یا توقیف کیدلی نه شی مر دقانون د حکمونو سره سم،هیوک تعقیب کیدلی
  : هجری شمی کال په اساسی اصولو کی1359د- ۵

  :په دی اساسی اصولو کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی
  :دیرشمه ماده

  .و سره سمهیوک دجرم په ارتکاب نه تورن کیی مر دقانون د حکمون(
  .هیوک نیول کیدای اوتوقیف کیدای نه شی مر دقانون له حکمونو سره سم

هیوک نه شی مجازات کیدای مر دمحکمی په حکم اودهغه قانون له حکمونو سره سم چی 
  )...دتورو فعل دارتکاب په وخت کی نافذ دی تورن ددفاع حق لری

  : ش کال په اساسی قانون کیـ ه1366 د- ۶
  :اسی قانون کی نوموی اصل په الندی ول تسجیل شویدیپه دی اس

  :یولویتمه ماده
 هیوک دجرم په کولو نه .مر دقانون دحکمونو سره سم، بلل کیدایهی عمل جرم نه شی(...

   .مر دقانون دحکمونو سره سم،شی تورن کیدالی
وک مجازات  هی.مر دقانون دحکمونو سره سم،هیوک نیول کیدای اوتوقیفیدای نه شی

دقانون دحکمونو سره سم ا ودهغه جرم په تناسب چی کی  ،په حکم مر دمحکمی ،کیدل نه شی
 کال په تعدیل شوی اساسی قانون کی هم په 1369ماده د  په دی نه وی چی نوموی)....یی دی

  .همدی شکل حفظ شوه
  : کال په اساسی قانون کیـ ش ه1382 د - ۷

ونو اومجازاتو دقانونیت اصل په دی ول تسجیل او تثبیت  په دی اساسی قانون کی دجرم
  :شویدی

  :اووه ویشتمه ماده
هی یو عمل جرم نه ل کیی خودهغه قانون له مخی چی دجرم تر ارتکاب دمخه نافذشوی (
  .وی

  .نیول کیدای اویا توقیفیدای نه شی،دقانون دحکمونو پرته تعقیبیدای هیوک
قانون له احکامو  حکم اودهغه محکمی په دباصالحیته،ی مرهیچاته سزا نه شی ورکول کیدا

  )نافذشوی وی سره سم چی داتهام و فعل تر ارتکابه مخکی
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 لکه چی ومولیدل دافغانستان په ولو پورتنیو اساسی قوانینو کی دعبارتونو اوالفاظو په اختالف
پیژندل  اصل په رسمیت یتاوپارارافونو په وروسته اومخکی کیدو کی دجرمونو اومجازاتو دقانون

  .دولو اتباعو له اساسی حقوقو خه ل شویده خه استفاده شوی اوله دی اصل

  :دوهم محبث
  :دجزاپه قانون کی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل تسجیل

خدای بخلی محمد داود خان ئیس لکه چی پوهیو دجزا قانون دافغانستان دلومی جمهور ر
 مه نیه درسمی ۱۵ کال د تلی په ـ ش ه۱۳۵۵ کی تدوین اوتصویب شو اوددجمهوریت په دوره

نوموی قانون اومدنی قانون دقانون جوونی په برخه . ه کی خپورشو347جریدی په پرله پسی 
لویه الس ته راونه او ستره بریاده چی دا  ترولو  محمد داوددجمهوری ریاستکی دخدای بخلی

  .نورو اسالمی هیوادوکی ساری نه لریدواه قونین په سیمه او 
دقانونیت اصل په دی عبارتونو  په دوهمه او دریمه ماده کی دجرمونو اومجازاتو دجزا دقانون

   :تثبیت اوتسجیل شویدی

  : دوهمه ماده
  .هی عمل جرم نه ل کیی مر دقانون په موجب

چی دتور  سره سمنه شی مر دهغه قانون دحکمونو   هیوک مجازات کیدی:دریمه ماده
  .دواردیدلو فعل دارتکاب خه ترمخه نافذ شوی وی

په  منپانه رنه چی ددی ینی په تر کی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل اودهغه
تثبیت ته کوچن  کی ددی اصل دجزا په قانون ترکتنی الندی نیول شویده نو دافغانستان بشپه توه

او په دی هکله  یادونی سره خپلی لیکنی او ینی ته پای ورکومغوندی اشاره وشوه اوپه همدی 
وانوحقوقپوهانو ته بلنه ورکوم چی دافغانستان په قوانینو کی ددی اصل په هکله خپلی ینی 

  .پرمخ بوی تروددارنه موضوعاتو دمینه والو حقوقی تنده ماته کی

  :منابع او ماخذونه
دافغانستان : شیخ الهند مواالنا محمود حسن دیوبندی او عالمه شبیر احمدعثمانی، پتو ژباونکی:  کابلی تفسیر،مترجمان اومفسران-  ۱

دحرمینو شریفینو دخادم پادشاه فهد دقرآن کریم په چاپخونه کی دسعودی عرب دحج او اوقافو دوزارت : دعلماوو یو ولی، دچاپ ای
  .قـ  ه1414داشراف او مشر الندی چاپ ته رسیدلی، کال 

شمسی،تهیه وترتیب ریاست نشرات وزارت عدلیه ج،ا،ا چاپ مطبعه بهیر،چاپ )1382-1301(مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان -۲
  .1386اول،خزان 

  .1388انتشارات سعید،چاپ وصحافی افاق پریس،چاپ اول :  تاریخ قضا در افغانستان،قضاوت پال حضرت ل حسامی ناشر-۳
  .۱۳۸۴ئیزای اساسی،دکتر سیدمحمد هاشمی، چاپ اول،نشر میزان،پا حقوق بشر وآزادیه-۴
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  .۱۳۸۲ ) گنج دانش–چاپ دوم ( کلیات حقوق جزاء دکتر مرتضی محسنی،چاپ سوم )جلد اول( دوره حقوق جزای عمومی -۵
  .۱۳۸۶ نگرشی براصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،دکتر علیرضا میالنی،چاپ اول،نشر میزان،پائیز-۶
  .۱۳۴۳ انتشارات دانشگاه تهران،)چاپ سوم(دکتر عبدالحسین علی آبادی : نگارش وتالیف)جلد اول(قوق جنائی  ح-۷
  .۱۳۸۳نشر احسان،) چاپ اول(جلیالمیدی :  مقدمه ای برتاریخ حقوق،مولف-۸
  .1388، کابل،عقرب پوهاند دوکتور حفیظ اهللا دانش،مستقبل خپرندویه ولنه) درسی کتاب ()ی وکلوم( عمومی حقوق جزا -۹

  .1386 انتشارات ققنوس،)چاپ سوم( دکتر عباس زراعت )جلد اول( حقوق جزای عمومی -۱۰
رضا شکری،انتشارات مجد،چاپ : بیقطگرشی برحقوق جزای عمومی،تقریرات دکتر محمد باهری،میرزا علی اکبرخان داور،مقارنه وت ن-۱۱

  .۱۳۸۴دوم،اسفند 
  .۱۳۸۴دکتر هوشنگ شامبیاتی،انتشارات ژوبین باهمکاری انتشارات مجد،چاپ دوازدهم،آذر : ،تالیف)جلد اول( حقوق جزای عمومی -۱۲
  .۱۳۸۵ دکتر محمد علی اردبیلی،نشر میزان،چاپ پانزدهم،زمستان )جلد نخست( حقوق جزای عمومی -۱۳
  .۱۳۸۶ل،چاپ اول،محمد رضا گودرزی،لیالمقدادی،انتشارات جاودانه جنگ:  دانشنامه ی مشاهیر حقوق،تالیف-۱۴
  .۱۳۸۲ حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی،تهران،طرح نو،-۱۵
یوال اسناد،دافغانستان دبشری حقوقو او چاپیریال ساتنی سازمان د تبلیغ او فرهن دکمیی تر نظر الندی،مرغومی  دبشری حقوقو ن– ۱۶

1383.  
  .۱۳۷۶،پائیز گ حقوق بشر،دکتر بهمن آقایی،چاپ اول،کتابخانه گنج دانش فرهن-۱۷
ر دکتر اردشیرامیر ارجمند،انتشارات دانشگاه شهید ظاسناد جهانی،زیر ن) قسمت اول–جلد اول ( مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر – ۱۸

  .۱۳۸۱بهشتی،
  .۱۳۸۵ئی افغانستان،حوت پروژه امور عدلی وقضا دجزا قانون،– ۱۹
  .۱۳۶۸شماره دوم،سنبله سال ) مجله( حقوق وزندگی -۲۰
  .۱۳۸۲ سال دوم،شماره دوازدهم،حوت )مجله( عدالت -۲۱
  .۱۳۸۵،حوت ۴۹سال هشتم،شماره مسلسل ) مجله( عدالت -۲۲
  .۱۳۸۷،جدی ۷۱ سال دهم،شماره مسلسل )مجله( عدالت -۲۳
  .تونهدده واره یاراودلیکوال نور خوا...org.vekalat.www ویب سایت وکالت -۲۴
 



 

  
  
  

  
  

  شرط ضمن عقد و حمایت برتر از 
  حقوق زن در ازدواج

  
  

  محمد تقی مناقبی

  

  

  تعریف و تبیین مبانی ) الف
گاه زوجه در ضمن عقد ازدواج و یا ضمن عقد الزم دیگري، انجام عملی و یا دریافت 

جه کند که اگر زوج در مدت معینی غایب شود، زوکند؛ مثال شرط میشرط می... چیزي و
حتا ممکن است شرط وکالت در . وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه نماید

اش  طالق مطلق باشد؛ یعنی بدون تعلیق به مورد خاص و زوجه حق داشته باشد هر وقت دل
  :شود حال سواالت زیر مطرح می. خواست، با احراز شرایط، خود را مطلقه نماید

   آن کدام است؟شرط ضمن عقد چیست؟ مبانی لزوم
شرط در لغت داراي معانی متعدد است، از قبیل، رسم، شیوه، واجب، ضرور، عهد و پیمان، 

شرط الزام شی و التزام به آن است : گویدابن منظور می. معلق کردن چیزي بر چیزي دیگر
در فقه و حقوق شرط همان التزام تبعی است که ضمن عقد معین و . 1در بیع و امثال آن

... «: گویددکتر شهیدي در معناي تخصصی حقوقی شرط می. 2 تعهد اصلی ایجاد شوددرکنار

                                                 
 .329، ص 7 ابن منظور، لسان العرب، ج- 1
 .319، ص1384 تهران، چ دوازدهم،- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسالمی- 2



 
  
 

 

عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معناي مصدري 
-عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرف

  .3»هاي آن
. شود نه به صورت مستقلر مستقل است که ضمن عقد انشا میشرط، ماهیت اعتباري غی

  .4شرط ایقاع یک طرفه نیست؛ بلکه عمل حقوقی دوجانبه و تبعی نسبت به یک عقد است
شرط ضمن عقد، شرطی است که در ارتباط با عقد دیگر و به تبع آن مورد الزام و التزام 

که در ضمن عقد ذکر ود و یا اینشاین قسم از شروط یا در ضمن عقد ذکر می. قرار گیرد
  . گرددشود به هر صورت در هر دو فرض عقد مبنیاً علی الشرط واقع مینمی

یکی شرط صفت که راجع به صفت و کیفیت یا کمیت مورد : شرط بر سه قسم است
دیگري شرط . شوددومی شرط نتیجه که در آن تحقق امري در خارج شرط می. معامله است

و ترك که در واقع منظور از شرط ضمن عقد به معناي متداول همین قسم فعل اعم از فعل 
 18شرط صفت آن است که وصف خاصی در مورد معامله شرط شود مانند . باشد سوم می

شرط نتیجه آن است که نیاز به فعل مادي ندارد، تنها ایجاد و . عیار بودن در معامله طال
تواند آن نتیجه را محقق سازد مانند دي میانشاي امري در خارج شرط شود هرچند عمل ما

شود، ممکن است خود در شرط فعل تحقق امري در خارج شرط می. قبض در بیع صرف
  .5که فروشنده به خریدار وکالت در بیع دهدعمل حقوقی باشد نه نتیجه آن مانند این

رط فعل آثار تعهد در ش. 6 شرایط سه گانه باال، در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد
له حق تواند براي مشروطحقوقی خود را دارد و در شرط نتیجه و شرط صفت، تخلف می

  .7فسخ ایجاد کند
 نیست عقد متن در مذکور شرط و ضمنی شرط بین شرط بنایی، فرقی گونههیچ اصوال

 شرط قصد، در که است عقد ضمن در شرط که گفت توانمی وقتی شرط، طبیعت در زیرا
، ممکن است ارادة طرفین به ي دیگر، مانند قراردادهاازدواجدر بنابراین،  8.بشود لحاظ هم

                                                 
  .18، ص 1387 تهران، چ دوم،-  شروط ضمن عقد، انتشارات مجد-)4( شهیدي، مهدي، حقوق مدنی- 3
 .22ن، ص هما- 4
 .227 کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص- 5
 .319 محقق داماد همان، ص- 6
  .21 شهیدي، مهدي، همان، ص- 7
زیرا منظور . باطل است) در عقود(تعلیق اصل عقد و انعقاد آن بر چیزي، .  نکته قابل بررسی دیگر، تفاوت بین شرط و تعلیق است- 8

این امر تنها با قطع و جزم تحقق می یابد و . یعنی اصل انتقال باید به انشاء لفظ حاصل شود. ب نقل و انتقال استاز عقود انشاء موج
شود که لفظ در عقد ناقل است؛ اگر تأثیر آن معلق بر حصول چیزي دیگري شود، انتقال با لفظ عقد انجام نمی. تعلیق خالف آست
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این تعهدات فرعی را . تعهدات فرعی تعلق گیرد، که خارج از عناصر اصلی قرارداد است
  .شروط یا شرایط ضمن عقد گویند

اما شرط بنایی و شرط ضمنی چیست؟ اگر شرط . شرط مذکور در متن عقد روشن است
یکی شرط بنایی و : ن عقد ذکر نشود، شرط ضمنی نام دارد که خود بر دو قسم استدر مت

مثال اگر . شرط بنایی مبتنی بر توافق پیش از عقد از سوي طرفین است. دیگري شرط عرفی
طرفین قبل از عقد در باره مورد معامله بدون قصد خرید و فروش صحبت کرده اند، اوصافی 

ین مطلع باشند که خواسته خریدار شیء با چه اوصافی است و اند و یا طرفرا متذکر شده
حال عقد بیع مبتنی بر همان توافق . باشدفروشنده همان شیء را با همان اوصاف دارا می

قانون . شرط ضمنی عرفی مبتنی بر اوضاع و احوال عرف است. شودقبل از عقد منعقد می
متعارف بودن امري در عرف و عادت «: تمدنی ایران، این نوع شرط را چنین تعریف کرده اس

در . 9»به طوري که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است
قانون مدنی ایران، به . 10مورد پذیرش شرط بنایی و ضمنی در میان فقیهان اختالف است

ی از طرفین هرگاه در یک«: تبع بسیاري از فقیهان جانب پذیرش این شروط را گرفته است
صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده، 
براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً 

  .11»بر آن واقع شده باشد
 فقیهان هايدر مورد مشروعیت شرط ضمن عقد به آیات و روایات و همین طور دیدگاه

أوفوا بالعهد إن «ۀ از جمله آیاتی که در این باره مورد استناد قرار گرفته، آی. استناد شده است
شود؛  سوال می کنندگان  عهد از که کنید، وفا) خود (عهد به و. است. 12»العهد کان مسئوالً

ون المؤمن«: مشهور) ص(اما بیشترین استناد براي مشروعیت شرط ضمن عقد به روایت نبوي

                                                 
کی صریح است مانند تعلیق فروش کتاب به آمدن کسی، دیگري تعلیق ضمنی است مانند ی: تعلیق دو گونه است. خالف فرض ما است

ازدواج معلق به بکارت به (این که ورثه مال مورث را به گمان مرگش بفروشد که توافق فروش به شرط موت مورث صورت گرفته است
رك به . ه باشد، از دید حنفیه نیز باطل کننده عقد است این تعلیق اگر در ازدواج به امري غیر محقق الوقوع در آیند).صورت ضمنی

  .860ص) تک جلدي(الجزیري، عبد الرحمن، الفقه علی مذاهب االربعۀ«
 .225 قانون مدنی ایران، ماده- 9

 .75 گرجی، ابوالقاسم و همکاران،  بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص-10
 .1128قانون مدنی ایران، ماده  -11
 .34/ االسراء-12
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. اجماع سومین دلیل براي مشروعیت و صحت شرط ضمن عقد است.  است13»عند شروطهم
ظاهرا جواز شرط در عقود نزد علماي ما اجماعی است؛ اما در ایقاعات، تنها در برخی «

  .14»صحیح است مانند طالق
: نویسد شود؟ مرحوم میرزاي قمی در این باره میچه نوع شرطی ضمن عقد محسوب می

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

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

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

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

صورت فاسد اگر شرط، شرایط یاد شده را دارا بود، صحیح و الزم الوفا است در غیر این
جا است که آیا شرط فاسد، عقد را نیز فاسد باشد که در آن تردیدي نیست؛ اما سخن اینمی
  سازد یاخیر؟می
 و پسینیان بر آنند که فساد شرط موجب جماعتی بسیاري از فقیهان بزرگ از پیشینیان 

اي کلی که جز با دلیل تعبدي خاص قابل تغییر نیست؛ اما حق فساد عقد است مانند قاعده
این که شرط فاسد مستدعی فساد عقد نیست و حکم کردن به . به خالف دیدگاه ایشان است

                                                 
و نیز، . 276ق، ص 1414 قم الطبعۀ الثانیۀ،-مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث: ، التحقیق و النشر21  الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج-13

نسخه معجم .(371تا، ص بیروت، الطبعۀ الثانیۀ، بی-، دار الطباعۀ والنشر4العسقالنی، ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج
 ).3الفقهی

 .911ش، ص 1385 قم، چ اول، -، نشر بوستان کتاب2قمی، میرزا ابوالقاسم، رسائل المیرزاالقمی، رسالۀ فی شرط ضمن العقد، ج -14
 .2/942 قمی، میرزا ابوالقاسم، همان، ج-15
  .170ش، ص1383 قم، چ پنجم،-، نشر مؤسسۀ انصاریان3ج)مجلد(، )ع( مغنیه، محمد جواد، فقه االمام جعفر الصادق-16
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تالزم عقلی، شرعی، یا فساد عقد به خاطر فساد شرط، نیاز به دلیل خاص دارد؛ زیرا هیچ نوع 
اي ثابت شده است که فساد عرفی بین این دو فساد نیست؛ بلکه در شریعت در موارد عدیده

 نقل کرده است که عایشه بریره را خرید )ع(حلبی از امام... شرط مستدعی فساد عقد نیست
ه بر موالی بریره بر عایشه شرط کرده بودند ک. در حالی که مملوك بود و سپس آزادش کرد

کننده است، یعنی   حکم نمود که والیت با آزاد)ص(ولی رسول خدا. وي والیت داشته باشند
  . معناي آن این است که عقد صحیح و شرط فاسد است. عائشه

شیخ انصاري به صحت سندي این روایت اعتراف کرده و ظهورآن را در عدم فساد پذیرفته 
االنصاف «:  وجود فرموده استبا این. »ایۀ الظهورغالروایۀ فیاالنصاف أن«: گویداو می. است

آید، همانا دیدگاه بزرگان وجه اشکال که از عبارت ایشان بر می. »غایۀ االشکالأن المسأله فی
  . بر فاسد کننده بودن شرط فاسد استمبنی

جا مانند یک قاعده کلی خواهم گفت که شرط فاسد گاه مفسد عقد است و گاه در این
شرط فاسد در صورتی مفسد عقد است که مخالف مقتضاي عقد، مستلزم . مفسد نیست

  .17»در غیر این موارد، مفسد عقد نیست. محال، یا موجب جهالت به یکی از عوضین شود
علیه بر  اگر مخالفت به نفس معقود: شوداگر شرطی مخالف کتاب و سنت باشد، بررسی می

ین صورت، به اتفاق فقیهان مفسد عقد است گردد مانند خرید چوب براي ساخت بت، در امی
که در این باره روایاتی نیز آمده است؛ ولی اگر مخالفت تنها با خود شرط باشد مانند فروش 

در . چیزي به شرط خوردن خمر یا ترك نماز، در این صورت تنها شرط باطل است نه عقد
ه عقد باشد مانند شرط مورد شرط غیر مقدور نیز چنین است، اگر شرط غیر مقدور مربوط ب

تبدیل گیاه تازه روییده به خوشه، شرط و عقد باهم فاسد است؛ ولی اگر شرط غیر مقدور 
  18.گرددبودن به خود شرط بر می

  شرط فاسد) ج
شروطی باطلی که :  شد، بر دو نوع اندنشروط باطل چنان که در ضمن بحث قبلی بیا

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

 .شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد - 1

                                                 
 .179 همان، ص -17
 .181 همان، ص-18
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 .اي نباشدشرطی که در آن فایده - 2
 .مشروع مانند شرط ترك نمازشرطی نا - 3

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

 .19تحقق زوجیت در ضمن عقد نکاح
 .ها موجب جهل به یکی از عوضین شود شروط مجهولی که جهل به آن - 2

در مورد صحت و فساد شرط ضمن عقد قانون احوال شخصیه سوریه برگرفته از فقه 
هرگاه عقد ازدواج مشروط به شرطی مخالف شرع یا ) 1« : حنفی، چنین مقرر داشته است

در آن التزام به انجام عملی گردد که شرعا ممنوع است، شرط باطل مخالف ذات عقد شود و 
  .باشدو عقد صحیح می

هرگاه عقد ازدواج مشروط به شرطی گردد که در آن التزام به مصلحت غیر مشروع ) 2
 -کننده آزادي زوج در کارهاي خاص مشروع براي زوجه و یا منافی حقوق دیگران و یا محدود

  .آور است الزامنباشد، آن شرط صحیح و 
کننده آزادي زوج در  هرگاه زوجه در عقد ازدواج چیزي را شرط نماید که محدود) 3

. آور نیست کارهاي خاص و یا منافی حقوق غیر باشد، شرط صحیح است؛ اما براي زوج الزام
  .20»گذار، حق درخواست فسخ نکاح را دارد اگر زوج به آن عمل ننمود، زوجه شرط

  نتیجه) د
  : ن عقد ازدواج مانند بقیه شروط بایدشروط ضم

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

 .لی مبطل عقد نیست در غیر این صورت بازهم شرط باطل و.  داراي منافع عقالیی باشد - 2
 .قد نیست گرچه خود فاسد استشرط خالف شرع نیز مفسد ع.  نامشروع نباشد - 3
چون اگر خالف مقتضاي عقد باشد، هم باطل و هم مبطل .  خالف مقتضاي عقد نباشد - 4

 . مانند این که در ضمن عقد ازدواج شرط کند که زوجیت محقق نشود. عقد است

                                                 
م، 2010هـ1431 بیروت،-، دار بن حزم للطباعۀ والنشر و التوزیع)تک جلدي( الجزیري، عبد الرحمن، الفقه علی مذاهب االربعۀ،-19
  .859ص
 .14، ماده1953 قانون احوال شخصیه سوري، مصوب-20
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شد، نیز باطل و در دیگر شروط ضمن عقد، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می
. اصوال در ازدواج عوضین وجود ندارد: زیرا. ا در عقد ازدواج چنین نیستمبطل عقد بود؛ ام

عقد ازدواج در نوع خود منحصر است، پس مساله جهل به عوضین متاثر از شرط ضمن عقد 
  .21کند مفهوم پیدا نمی

 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در 124این قسمت را با ذکر بندهاي از ماده
  :بریم د به پایان میمورد شرط ضمن عق

هرگاه شرط ضمن عقد ) 2. (شرط ضمن عقد، تعهد تبعی در ضمن عقد اصلی است) 1(«
فایده یا خالف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نکاح صحیح است، مگر در  نامقدور، بی

که خالف مقتضاي ذات عقد شرطی) 3. (شود شرط نفی مطلق مهر، که نکاح با آن باطل می
شود که  شرط زمانی خالف مقتضاي عقد پنداشته می. شد، باطل و مبطل عقد استنکاح با

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

  کیفیت حمایت از حقوق زن در شرط ضمن عقد ازدواج
زیرا . ح داده شد، حقوق اسالم به نهاد خانواده عنایت ویژه داردکه قبال نیز توضیچنان

زند و موفقیت آن داند که سرنوشت دو انسان را براي یک عمر رقم میازدواج را قراردادي می
که بنیان آن مستحکم و اساسی ایجاد براي این. گذارد براي نسل بعدي و کل جامعه تأثیر می

دقت، شفافیت، . بینی کرده استا در عقد ازدواج پیششود، تمهیدات و مقررات دقیقی ر
صراحت و شرایط صحت و نفوذ در عقد ازدواج، بخشی از این مقررات، براي انتخاب آزادانه و 

گذارد، اي مرد میبنا به وظایفی که حقوق اسالم در عقد ازدواج به عهده. آگاهانه همسر است
گرچه . انواده و حق طالق با دستان بازتر را دارد، او مدیریت اقتصادي خ...مانند مهر، نفقه و

زوجه، همسرش را آگاهانه با شرایط و مقررات حقوقی اسالم و آثار و تبعات قانونی آن 
شرط «اي را تحت عنوان وجود، حقوق اسالمی، تسهیالت حمایتی ویژهپذیرفته است؛ با این 

تواند از این تسهیالت به نفع د، میزوجه اگر مایل باش. در اختیار او گذاشته است» ضمن عقد
درصورتی که زوجه، مقررات اولیه مربوط به عقد ازدواج را براي رفع . خود استفاده کند

گیري از این تواند با بهرههاي خویش از زندگی مشترك در آینده کافی نداند، مینگرانی

                                                 
 .333 - 325 محقق داماد، سید مصطفی، همان، صص-21
  .124احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده قانون -22
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قوق اسالمی، از زوج ها و شرایط دلخواه خود را در چارچوب حها، خواستهتسهیالت، تضمین
-اگر زوج عقد ازدواج را با آن شرایط پذیرفت، ملزم به تحمل آثار آن است و اگر چنان. بگیرد

شرط ضمن عقد، طبق فقه اسالمی، با شرایط . تواند از عقد سرباز زندچه نپذیرفت، زوجه می
  . که در باال یادشد، امر پذیرفته شده است

واند به نفع زوج نیز منعقد شود؛ اما جنبه کاربردي آن تالبته، شرط ضمن عقد ازدواج می
مقررات و شرایط مربوط به شرط ضمن . 23شوداندك است و بیشتر به نفع زوجه استفاده می

، به تفصیل 1388عقد در گذشته بیان شد، قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مصوب
  : چنین مقرر داشته استدر خصوص شرط ضمن عقد ازدواج،

  . شرط ضمن عقد، تعهد تبعی در ضمن عقد اصلی است) 1(«
فایده، یا خالف شرع و قانون باشد، شرط باطل و هرگاه شرط ضمن عقد نامقدور، بی) 2(

  . شودعقد نکاح صحیح است مگر در شرط نفی مطلق مهر، که نکاح با آن باطل می
شرط زمانی . قد استکه خالف مقتضاي ذات عقد نکاح باشد، باطل و مبطل عشرطی) 3(

که رعایت طوريشود که ذات یا اثر آن را نفی کند، بهمخالف مقتضاي ذات عقد پنداشته می
  .مانند شرط عدم برقراري مطلق رابطه زوجیت. مفاد شرط، ماهیت عقد را تغییر دهد

  :تواند رعایت موارد ذیل را بر زوج شرط نمایدزوجه می) 4(
  .طور دائم یا متعه به عدم عقد نکاح با زن دیگر-1 
  .اعطاي اختیار مسکن با زوجه - 2
  :صورت مطلق یا در موارد ذیل اعطاي وکالت طالق براي زوجه به- 3
  .نحوي که زن دچار عسر و حرج گردد عدم پرداخت نفقه به-
  . محکومیت زوج به حبس طویل-
  . مبتال شدن زوج به بیماري صعب العالج-
  . شود غیبت زوج براي هر مدت که شرط-

                                                 
 در سالیان اخیر، در شماري از کشورهاي عربی، از شرط ضمن عقد براي نفی و یا کم کردن حقوق زوجه در ازدواج نیز استفاده -23

ضمن عقد، وظایف که در آن کشورها بدیلی براي ازدواج متعه در نظر گرفته شده و با همین شروط » مسیار«مانند ازدواج . می شود
در این نوع ازدواج، زوجه، از حق مسکن، نفقه، براي خود و اوالدش، حق . زوجین را سبک و شرایط ازدواج را سهل تر می سازد

 -، دارالفکر للطباعۀ و النشر1وهبۀ الزحیلی، قضایا الفقه والفکر المعاصر، ج«براي مزید اطالعات رك به . دارددست برمی... همخوابگی و
  .89م، ص2009هـ1430ق، الطبعۀ الثالثۀدمش
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تواند در عقد نکاح شرط کند که در فرض عدم رغبت زن به آمیزش جنسی، زن می) 5(
چنین در فرض حرج، سختی و ضرر امتناع نماید، هرچند که شوهر رغبت داشته باشد و هم

  .تواند بدون شرط امتناع کندآمیزش جنسی، زن می
بینی  در این قانون پیششرط خیار فسخ عقد نکاح یا انفساخ آن در غیر مواردي که) 6(

  .گردیده، باطل است
هرگاه در ضمن عقد نکاح، انجام یا ترك فعلی علیه شخص ثالث، با موافقت او شرط ) 7(

  . 24»باشدشود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده می
، تسهیل »شروط ضمن عقد«نام بدین ترتیب، حقوق اسالمی براي زوجه در مفهومی به

گیري کند، با بهرهایل شده است تا اگر سختی را در قرارداد کلی ازدواج احساس میدیگري ق
هاي از این شروط، در چارچوبی که کلیت مقررات اسالمی اجازه داده است، بتواند به خواسته

  .دیگري خود نیز دست یابد
صیه مزبور در قانون احوال شخ124در مورد مقررات قانونی راجع به شرط ضمن عقد، ماده

قانون مدنی . اهل تشیع افغانستان، رویکردي تعریفی و مبسوط به این موضوع داشته است
تواند هنگام زن می«: اي، به این موضوع پرداخته استصورت اشاره به88افغانستان در ماده

این قانون به زن ) 86(عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وي مخالف احکام مندرج ماده
این شرط وقتی اعتبار دارد که . شودند، صالحیت طالق به او انتقال داده میدیگر ازدواج ک

 قانون مزبور، اصل را برعدم تعدد زوجات 86در ماده . 25»باشد اي نکاح درج شدهدر وثیقه
-که زوج، تمکن مالی داشته باشد، ترس عدم اجراي عدالت میان زوجهگذاشته است، مگر آن

ی مشروع مانند عقیم بودن زوجه اول، ضرورت ازدواج مجدد را ها موجود نباشد و یا مصلحت
این ماده از قانون مدنی از شرط ضمن عقد تنها در مورد خاصی یاد کرده است؛ . محرز سازد
 این قانون به صورت ضمنی از پذیرش عام شرط ضمن عقد ازدواج سخن 68 و 67اما در مواد

 تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف  ازدواج در صورت-67ماده «: به میان آمده است
 هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته - 68ماده. تواندساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی

  .»شودشود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می
 چنین مقرر قانون احوال شخصیه سوریه برگرفته از فقه حنفی در مورد شرط ضمن عقد

 هرگاه عقد ازدواج مقید به شرطی منافی با نظام شرعی ازدواج یا منافی با -1« : داشته است
                                                 

 .124 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده-24
 .88 قانون مدنی افغانستان، ماده-25
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اهداف آن شده باشد و یا التزام به چیزي شده باشد که شرعا ممنوع است، شرط باطل و عقد 
  و هرگاه عقد مقید به شرطی گردد که در آن، التزام به مصلحتی به نفع-2. باشدصحیح می

زن شده باشد که مانع شرعی نداشته، با حقوق دیگران در تضاد نباشد و آزادي زوج در 
 و هرگاه زن در عقد -3. کارهاي خاص مشروع را محدود نکند، شرط صحیح و الزام آور است

ازدواج شرطی نماید که آزادي زوج در کارهاي خاص را محدود سازد یا با حقوق دیگران در 
پس اگر زوج به آن وفا نکرد، زوجه . ح اما براي زوج الزام آور نیستتقابل باشد، شرط صحی

  .26»تواند درخواست فسخ ازدواج نمایدکننده می شرط
اي که راضی به سفر با شوهرش نیست مقرر قانون احوال شخصیه سوریه نیز در مورد زوجه

زي دیگري را که در عقد، چیگردد، مگر آنزوجه براي سفر با زوج اجبار می«: داشته است
 .27»شرط کرده باشد و یا قاضی مانعی براي سفر او تشخیص دهد

 در مورد شرط ضمن 1976مصوب ) برگرفته از فقه حنفی(در قانون احوال شخصیه اردن
هرگاه در عقد، شرطی را که براي یکی از طرفین مفید بوده، با «: عقد چنین مقرر شده است

ر آن التزام به امر غیر مشروع نشده و در سند ازدواج اهداف ازدواج منافات نداشته باشد و د
  :ثبت گردیده باشد، مطابق با موارد زیر الزام آور است

هرگاه زوجه طبق مصالح خود شرطی بر زوج نماید که نه غیر مشروع و نه در تضاد با حق 
دیگري اش خارج نکند، یا زن  که شرط کند که او را از شهر محل سکونتغیر باشد، مانند این

اختیار ننماید، یا حق طالق را به زوجه واگذارد و یا شرط کند که او را در شهر معینی ساکن 
-اگر زوج به آن ملتزم نشود عقد ازدواج بنا به. آور است  چنین شرطی صحیح و الزام-سازد

تواند دیگر حقوق مربوط به زوجیت خویش را نیز گردد و او میدرخواست زوجه فسخ می
  .ندمطالبه ک

هرگاه زوج بر زوجه خویش شرطی نماید به نفع خود که منع شرعی نداشته و در تضاد با 
که شرط نماید که زوجه خارج از منزل کار نکند، یا با زوج در حق دیگري نباشد، مانند این

آور است؛ اگر زوجه به آن ملزم  شهر محل کارش زندگی کند، چنین شرطی صحیح و الزام
گردد و زوجه از مهر مؤجل و نفقه ایام عده خویش  درخواست زوج فسخ مینباشد، ازدواج با

  . کندصرف نظر می

                                                 
 .14 قانون احوال شخصیه سوریۀ، ماده-26
 .70 قانون احوال شخصیه سوریه، همان، ماده-27
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البته، هرگاه عقد مقید به شرطی منافی با اهداف ازدواج و یا در آن التزام به چیزي مخالف 
که یکی از زوجین بر دیگري شرط کرده باشد که با او زندگی شرع شده باشد، مانند این

اش قطع  او همانند همسر معاشرت ننماید، یا شراب بنوشد و یا با یکی از والدیننکند، یا با 
  .28»رابطه کند، شرط باطل و عقد صحیح است

» شرط ضمن عقد«در فرجام، باید اذعان کرد که حقوق اسالمی، با به رسمیت شناختن 
هاي که دست طرفین ازدواج به ویژه زوجه را در توسعه اراده قراردادي خود با طرح شرط

-زوجه با بهره.  باز گذاشته است-کننده دغدغه خاطر او است تضمین کننده آتیه و برطرف
حق طالق و اجازه خروج زوجه از (تواند از جمله دو تا از اختیارات اصلیگیري از این حق، می

 را که زوج در برابر تأمین مالی خانواده و تهیه مسکن و نفقه در دست دارد، در دستان) منزل
در واقع، حقوق اسالمی براي طرفین عقد ازدواج در چارچوب کلی شریعت آزادي . خود بگیرد

این مقررات و تسهیالت به خوبی، پوچی شعارهاي مخالفان تعمیل . اراده قایل شده است
. سازدقوانین اسالمی را در تبلیغات استبدادي و زن ستیز معرفی کردن آن، هویدا می

یشان جز به کنارگذاشتن هر نوع مقررات شرعی و رسیدن به حقیقت امر آن است که ا
که چنین امري مخالف طبع انسانی و جامعه شوند؛ در حالیگري مطلق راضی نمیاباحی

  .قانونمند است

                                                 
  .19 ماده1976 قانون احوال شخصیه اردن مصوب-28



 

  
  
  
  
  
  
  

   قانون احوال شخصیه اهل تشیع یتحلیل حقوق
)6(  

  قانونیار حسین خاوري
 

  
  

  نکاح مجنون
 دیوانگی است و در اصطالح وضعیت شخصی است که در مجنون در لغت فارسی به معناي

از نظر حقوق جزا، جنون به هر . باشدهنگام انجام هر عمل حقوقی به دیوانگی مبتال می
از نظر حقوقی، اثر جنون در عقد، ابطال کننده عقد . درجه باشد رافع مسوولیت کیفري است

اما جنون دایمی . شود گفته میبه جنون ادواري جنون اطباقی نیز. باشدبه طور کلی می
اي است که شخص دایما به آن دچار بوده و قواي دماغی و مشاعر وي وضعیت یا بیماري
جنون ادواري در حالت بیماري، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در . دایما مختل است

. شودیمدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخالق بیمار ایجاد م
  .باشداین نوع جنون ناشی از اختالالت هیجانی و عاطفی نیز می

به خصوص وقتی که یک شخص دیوانه . همان طوري که گفته شد، جنون اثر حقوقی دارد
یک چیزي که در حقوق مدنی . شودخواهد ازدواج بکند، مساله خیلی پیچیده و مهم میمی

تواند در بعضی حاالت به طور مستقل ون نمیمورد توجه قرار گرفته است، این است که مجن
تواند در زمان که به طور دایمی مجنون است به تنهایی، در مساله مجنون نمی. تصمیم بگیرد

  ارتباط به ازدواج تصمیم بگیرد 
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اي جدي نموده اند و به موضوع جنون در فقه بسیار مهم است و فقها در این زمینه توجه
قانون احوال . وانین مدنی کشورها نیز گنجانیده شده استاین سبب، موضوع جنون در ق

ماده .  به موضوع جنون اشاره کرده است96شخصیه نیز از این موضوع جدا نیست و در ماده 
اي حق والیت ندارد و نکاح او در ولی قهري در نکاح مجنون دوره«: دارد چنین مقرر می96

اقه، نکاح ولی قهري را بدون وجود مجنون دایمی در صورت اف. حال افاقه صحیح است
تواند و در صورت نبودن ولی قهري و مفسده و نکاح وصی ماذون را با وجود مصلحت رد نمی

ها تواند در مورد نکاح آنوصی ماذون و ضرورت مبرم و شدید مجنون و مجنونه، محکمه می
  .»اقدام نماید

چون مجنون . حق مداخله ندارداي مطابق با این ماده، ولی قهري در نکاح مجنون دوره
هرگاه ولی قهري . باشدتواند که ازدواج کند و داراي عقل کامل میاي در حالت افاقه میدوره

ها بدون وجود مفسده حق رد کردن را براي مجنون و مجنونه خود همسر انتخاب کند، آن
تواند در مورد میهرگاه ولی قهري براي مجنون و مجنونه وجود نداشته باشد، محکمه . ندارد

  .نکاح آنها اقدام نماید

  نکاح سفیه
ثار مالی داشته باشد، ولی باید آتواند به طور مستقل اقدام به ازدواج کند ولی اگر سفیه می

که در  ولی اگر سفیه با نظر ولی خود مخالفت کند و یا این.  عروسی را تعیین کندهزینه
محکمه صالحیت دارد که سفیه را در انجام اطاعت از ولی خود تعلل کند، در این صورت 

عقد «: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می97ماده . شده، ملزم نمایدامور تعیین
کند، هرگاه نکاح سفیه به طوري استقاللی صحیح است، اما آثار مالی آن را ولی تعیین می

  .»سازد ملزم میاشولی مخالفت یا تعلل نماید، محکمه او را به انجام وظیفه

  قصد و رضاي طرفین در ازدواج
پذیرفته شد، حالت قاعده هنگامی که یک  . یک قاعده پذیرفته شده استهر کاري نیازمند

اش گیرد که نادیده گرفتنجنبه عمومی به خود میپذیرفته شده قاعده . کندمی بنیادي پیدا
  .کندمشکالت را ایجاد می

 کلیه قراردادهاي حقوق. له قصد و رضاي طرفین استا مسحاکم بر ازدواج، قواعد یکی از
 آزادي مهم حاکم بر قراردادهاي خصوصی اصلیکی از قواعد . باشدقواعد میخصوصی داراي 

- می پیروي که از قصد و رضاي طرفینباشدمیازدواج هم یک قرارداد خصوصی . اراده است
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ها قصد ازدواج را داشته باشد بلکه خواهد ازدواج کند نه تنشخصی که میدر ازدواج،  .کند
 .)1(باید رضایت نیز داشته باشد

یعنی قصد  باطن راضی نباشد،  اگر دختري درحتا در ازدواج قصد باطنی نیز الزم است،
قصد باطنی باید بیان گردد و اگر اراده .  نخواهد بوداین ازدواج درست باطنی نداشته باشد،

. واضح باشد، عقد ازدواج مشکل شرعی خواهد داشتاعالم نگردد و آن هم با الفاظ که 
اصوالً ایجاب از طرف زن  . در ازدواج امري است که الزاماً بیان گرددهاي ایجاب و قبولصیغه

شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه  توانند به یکمرد می زن و. و قبول از طرف مرد است
  .ها جاري کندایجاب و قبول را براي آن

در صورت عدم .  است که در ازدواج وجود داردیازدواج نیز یکی از ارکاناهلیت طرفین 
 .در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست

با کمبودهاي شرعی ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج  در
  .اجعه کنند و باید به دادگاه مرگرددمواجه می

اگر مردي با زنی ازدواج کرده و . ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است نکته دیگر در امر
اعتبار شرعی استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح، مشروع نیست و ازدواج  قصد سوء

قصد و رضایت ) 1(«:  قانون احوال شخصیه در این زمینه چنین حکم دارد98 ماده .ندارد
  .انفاذ عقد نکاح بوده و باید صریحاً با الفاذ، فعل یا کتابت احراز گرددطرفین شرط 

ها واقع شود، با اجازة بعدي نافذ هرگاه عقد نکاح بدون رضایت طرفین یا یکی از آن) 2(
  .می گردد

عقد نکاح با ایجاب لفظی از طرف یکی از متعاقدین و قبول لفظی از جانب دیگري که ) 3(
  .»گیردد ازدواج نماید، صورت میصریحاً داللت بر قص

 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قصد و رضایت طرفین شرط اساسی عقد 98مطابق ماده 
باشد و این که رضایت و قصد باید با بیان صریح با الفاظ واضح باشد و یا با انجام نکاح می

ین طرفین که هم چن. کارهاي که رضایت و قصد خود را به ازدواج واضح سازد صورت بگیرد
  .تواند با تحریر کتبی قصد و رضایت خود را بیان کندقدرت بیان را نداشته باشد، می

گاهی ممکن است که یکی از طرفین یا هر دو در اول قصد و رضایت به ازدواج نداشته و یا 
بهتر بگوییم که ازدواج به صورت اجباري صورت گرفته باشد، ولی هرگاه بعد از عقد رضایت 

  .باشد میصحیحها ا بیان کند، عقد ازدواج آنخود ر
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 الفاظ عقد نکاح
اما قصد و رضایت خاطر و . رضایت طرفین و توافق اراده طرفین رکن حقیقی ازدواج است

اطالع پیدا کردن در آن از طرف کسان دیگر  توافق اراده چون از تمایالت درونی انسان است،
 از باشد تصمیم طرفین به امر ازدواج میدهنده که نشانیپس باید کلمات. مشکل است

بنابراین با . ها به امر ازدواج باشدکننده قصد و رضایت آنطرفین ازدواج بیان گردد تا بیان
 قانون احوال شخصیه اهل تشیع که از ایجاب و قبول متذکر شده 99توجه به حکم ماده 

  .اینک به تعریف ایجاب و قبول پرداخته خواهد شد. است

  جاب ای-1
-ایجاب عبارت از اعالن اراده یک شخص است که طرف مقابل را به ایجاد عقد دعوت می

یا به عباره دیگر ایجاب عبارت از پیشنهاد یک شخص به شخص دیگري جهت انعقاد . کند
  : در ایجاب و قبول باید نکات چند در نظر گرفته شود .باشدعقد ازدواج می

ي اعتبار ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل تعیین کننده مدت معین را برا  ایجاب)اول
  .نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد

کننده براي ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل، مدتی را تعیین ننموده که   ایجاب)دوم
  .شود مطابق عرف و عادات یک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته می

  .شود وري به کار گرفته می در ایجاب اصطالح ف)سوم

   قبول-2
گیرد به نام قبول  قبول عبارت است از موافقتی که در برابر ایجاب یا پیشنهاد صورت می

  .گردد یاد می
 براي که قبول به صورت صحیح واقع شود،. یا به عباره دیگر پذیرش ایجاب را قبول گویند

  .باشد حتمی می،شرط وجود دو
  .طلق و بدون قید وشرط باشدکه قبول باید م نخست این

  .که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد  ایندوم
  .رکن ایجاب و قبول هستند بنابراین عقد نکاح دو رکن دارد و این دو

 تصمیم او مبنی بر ازدواج دةکنننماید و بیان پیشنهاد است که یکی از طرفین می،ایجاب
  .گویدند، اصطالحاً به او موجب میکشخصی که عمل ایجاب را صادر می. باشدمی
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گردد و  قبول عبارت از به عهده گرفتن و یا تحمل کردن است که از طرف مقابل صادر می
  .اندنامیده ،کننده کننده دارد و این شخص را قبول  در قبال پیشنهاد ایجابتداللت بر موافق

 منکوحه و یا وکال یا اولیاي  ایجاب و قبول عبارت از آن است که از ناکح و،یا به عباره دیگر
ایجاب لفظ اول عاقدین و قبول لفظ دوم عاقدین را . شوند شان در مجلس عقد نکاح صادر می

  . گویند
ص به بیان الفاظ کرده اما الفاظ نقش اساسی را در عقد نکاح دارد، فقهاي اسالمی توجه خا

  .نآاین توجه هم به مفهوم الفاظ شده است و هم به شکل . است
کند که آثار مطلوب و نتایج شرعی ازدواج به ترتیب ذیل وقتی عقد نکاح تحقق پیدا می

  :باشد
ها دیوانه یا صغیري باشد که اهل تمیز  طرفین ازدواج اهل تمیز باشد، هرگاه یکی از آن- 1

  .گردد صورت عقد نکاح منعقد نمینیست در این 
در بین ایجاب و قبول فاصله مکانی و   ایجاب و قبول باید در یک مجلس انجام شود،- 2

در ایجاب و قبول نباید سخن گفته شود که خارج از موضوع باشد  .زمانی وجود نداشته باشد
  .آید  که عادتاً و عرفاً اعراض و یا انصراف از عقد نکاح به حساب می

پس .  مطلب نیز نباید فراموش شود که قبول بالفاصله بعد از ایجاب نیز شرط نیستاین
اگر مجلس طول کشید و فاصله در بین ایجاب و قبول واقع گردید در این فاصله چیزي پیش 

دهنده انصراف از ازدواج تلقی گردد، اشکالی ندارد چون مجلس یک مجلس نیامد که نشان
  .شود محسوب می

اگر فاصله بین ایجاب و قبول ایجاد گردد، عقد صحیح :  در مغنی آمده استدر این باره
که مجلس برهم نخورده باشد و طرفین عقد در مجلس حاضر باشد و از آن  است در صورتی

که در عقود  به دلیل این.  زیرا مجلس حکم حالت عقد را دارد؛انصراف صورت نگرفته باشد
 که یاگر پیش از اداي عبارات. جلس وقوع عقد استمعاوضات و معامالت جاي خیار همان م

گردد، زیرا از هم جدا شدن  باطل می) ایجاب(دال بر قبول باشد طرفین از هم جدا شدند 
ها موانع گردد، اگر در مجلس ایجاب و قبول بین آن ها انصراف طرف قبول محسوب میآن

  :  دیگر قبول تاثیري ندارد تلقی شود،ایجاد شود که مجلس را قطع کند و اعراض از قبول
که مخالفت قبول با ایجاب  قبول با ایجاب باید موافق باشد و مخالف نباشد در صورتی - 1

کننده کند، اگر ایجاب به نفع اداکننده ایجاب باشد که در این صورت بیشتر داللت برقبول می
 هریه ده هزاردختر خود، فالنی بنت فالنی را به عقد ازدواج تو درآوردم به مبلغ م: گفت
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 عقد ازدواج و نکاح وي را پذیرفتم به مبلغ مهریه بیست هزار: کننده گفت افغانی، و قبول
قبول چیزي آمده است که بیشتر، به صالح و نفع  افغانی، این عقد صحیح است چون در

  .منکوحه است
جاد باید سخنان را از یک دیگر بشنوند که مقصود از آن ای) متعاقدین(هر دو طرف عقد  - 2

  . ها متوجه باشد که منظور از بیان کالمات همان عقد نکاح استو آن. پیوند زناشویی باشد
یجاب وقبول در عقد نکاح ا: دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می99ماده 

  :گیردبه طور ذیل صورت می
  .با قصد انشاء و قصد ایجاد زوجیت واقع شود - 1
 .تواند مقدم باشدهر یک از ایجاب و قبول می - 2
 .بین ایجاب و قبول توالی عرفی رعایت شود - 3
 .در صورت امکان الفاظ عقد نکاح به عربی خوانده شود - 4
 .شود باید به صیغۀ ماضی باشدایجاب و قبولی که به لسان عربی انشاء می - 5
 .صحیح است» رضیت«یا » قبلت«و قبول به لفظ » زوج«یا » نکح«لفظ ایجاب از مادة  - 6

ترین شرط اساسی طابق قانون احوال شخصیه نیز قصد ایجاد زوجیت یکی از مهمبنابراین م
است که باید وجود داشته باشد، بدون انشاء قصد ازدواج، ازدواج مشروعیت ندارد و باطل 

  .است
در ازدواج . نکته دیگر این است که در ازدواج حتمی شرط نشده است که ایجاب اول باشد

در اصل قصد ازدواج است که باید وجود داشته . ول مقدم باشدتواند ایجاب موخر و قبمی
  .باشد و اینکه اول ایجاب صورت بگیرد و بعد قبول، تفاوت وجود ندارد

مطابق قانون احوال شخصیه نیز نباید بین ایجاب و قبول فاصله به حدي باشد که عرفاً 
ن طوالنی وجود داشته عرفاً بین ایجاب و قبول نباید خیلی زما. اش مشکل باشدپذیرفتن

ها ایجاب در پیش از ظهر شاید در بعضی جاي. این مساله را عرف مشخص خواهد کرد. باشد
  .گردداین مساله باعث ابطال ازدواج نمی. و قبول بعد از ظهر صورت بگیرد

نکته دیگري که در قانون احوال شخصیه مورد توجه واقع گردیده است، خواندن الفاظ عقد 
کند باید به در حد امکان محل و تواناي علمی مردم محل ایجاب می. بی استنکاح به عر

تواند زبان عربی عقد نکاح خوانده شود ولی در صورتی که کسی عربی یاد نداشته باشد، می
-اما وقت که ایجاب و قبول به لفظ عربی خوانده می. به زبان مادري خود عقد نکاح را بخواند

  .وانده شودشود باید به صیغه ماضی خ
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  وکالت در عقد نکاح
ولی وکالت در عقد . بسیار مهم است که در حقوق وجود داردنکته  ،وکالت در عقد نکاح

ي اکالت در لغت به معنو. نکاح داراي یک سري شرایط است که باید مورد توجه واقع گردد
ي ا به معنو وکیل در لغت. باشدمیوکیل کردن، سپردن کاري به کسی و اعتماد کردن به او 

کسی که به او اعتماد کنند و کاري را به او بسپارند، کسی که از طرف کس دیگر براي انجام 
  . )2(کاري تعیین شود

  :دارد قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می100ماده 
تواند طرف دیگر یا شخص ثالثی را براي اجراي عقد نکاح با هر یک از طرفین عقد می) 1 (

  .غیر معین وکیل نمایدفرد معین یا 
  .مجري عقد نکاح باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد) 2(
در صورتی که وکالت وکیل براي اجراي عقد نکاح به طور مطلق، یا ظهور یا انصراف به ) 3(

درصورتی (تواند مؤکله را به عقد خویش یا خود را عقد با غیر وکیل داشته باشد، وکیل نمی
  .به عقد مؤکل در آورد) ن باشدکه وکیل ز

هرگاه وکیل از شرایطی که مؤکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین ) 4(
  .کرده، تخلف نماید یا مصلحت او را رعایت نکرده باشد، عقد نکاح غیر نافذ است

تواند بدون وکالت در توکیل یا اجازه مؤکل، شخص دیگري را به حیث وکیل نمی) 5(
  . انتخاب کندوکیل او

که  تا زمانی هرگاه عقد نکاح از یک طرف فضولی و از طرف دیگر بالمباشره باشد،) 6(
  .نماید، طرف مباشر ملزم به آن استرف فضولی، عقد را رد یا تنفیذ نط

هر گاه تأخیر در تنفیذ یا رد از طرف فضولی، موجب ضرر به طرف مباشر گردد، در ) 7(
  .»باشددارا میاین صورت مباشر حق فسخ را 

باشد که شخص ثالثی در ازدواج هر یک از طرفین از این حق شرعی و قانونی برخوردار می
تواند به او کسی معین یا را براي اجراي عقد نکاح از طرف خود وکیل تعیین نماید و حتا می

  .حتا شخص نامعین را ملحق کند که هر دو نفر عقد نکاح را اجرانمایند
کند باید داراي شرایط ذیل وال شخصیه کسی که عقد نکاح را جاري میمطابق قانون اح

  :باشد
تواند عقد نکاح را جاري کسی که مجنون است یا اختالل روانی دارد، نمی. عاقل باشد - 1
  .کند
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کسی که صغیر است و یا به سن رشد نرسیده است، حق ندارد که عقد نکاح .  بالغ باشد- 2
  .را جاري کند

عنی کسی که عقد نکاح را جاري می کند، قصد باطنی اجراي عقد نکاح ی.  قاصد باشد- 3
  .کند به قصد اجراي عقد نکاح باشد که بیان مییرا نیز داشته باشد و کلمات

کند، مختار باشد، بدون که جبر و اکراه در  میکسی که عقد نکاح را اجرا. ر باشد مختا- 4
  .را کندکار باشد، باید عقد نکاح را با آرامش کامل اج

در فقه . کند، خود نیز باید مسلمان باشد کسی که عقد نکاح مسلمان را جاري می- 5
یت اهللا سید محمد حسینی آ زمینه  ایندر. شیعه بین عاقد شیعه و سنی تفاوت وجود ندارد

 ولى سنى ،پرسد، یک شیعه ازدواج کرده که می:1008شاهرودي در جواب سوال شماره 
کند یا باید شیعه سنى خوانده کفایت مىاى که ده است آیا همین صیغهصیغه ازدواج را خوان

 ؟بخواند
 بلکه مالك صحیح خواندن عقد ، شخص مالك نیست، در خواندن صیغه عقد ازدواج:جواب

طور ه ب، هاى عملیه نوشته شده لذا اگر سنى صیغه عقد را به همان نحوى که در رساله،است
  .)3( این صیغه بخواند مانعى ندارد زوجیت بهيصحیح و با قصد انشا

مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع، کسی که وکالت تام و مطلق در اجراي عقد نکاح 
به عقد هرکسی که » مرا«دارد و شخص به او، به نحوي اجازه داده باشد که تو اختیار داري 

د موکله خود را به توانخود الزم بدانی در بیاوري، در این صورت اگر وکیل مرد باشد، نمی
تواند که موکل خود را به عقد خود در  و اگر وکیل زن باشد هم چنین نمیدعقد خود در بیار

توانی من را به عقد اما هرگاه به وکیل اختیار داده شود و به او گفته شود که تو می. بیاورد
صورت وکیل هرکسی که خود الزم بدانی حتا به عقد خود در بیاوري مختار هستی، در این 

  .تواند که موکله و یا موکل خود را به عقد خود نیز در بیاوردمی
تواند کسی را به عوض خود وکیل تعیین کند مگر این نکته دیگر این است که وکیل نمی

  .که موکل و یا موکله او حق وکیل به توکیل را داده باشد
المباشر باشد، کسی هرگاه عقد ازدواج به صورت فضولی صورت بگیرد ولی طرف عقد ب

مباشر در عقد بوده است ملزم است که صبر کند تا این که طرف فضولی یا عقد را رد یا 
تنفیذ نماید، مدت رد یا تنفیذ در قانون احوال شخصیه تا زمانی است که به مباشر ضرر وارد 

 که عقد نشود ولی هرگاه تنفیذ یا رد به مباشر ضرر وارد کند، در این صورت مباشر می تواند
  .را فسخ کند
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  اختالف در جنسیت
اختالف در جنسیت، در ابتدا و در ادامه، ) 1(«: داردت مقرر می. ا. ش. ا.  ق101مادة 

  .شرط صحت عقد نکاح است
هرگاه یکی از طرفین عقد دو جنسیتی که از نظر شرعی محکوم به یک جنسیت ) 2(

 .»کاح با او باطل استمشخص نباشد و یا جنسیت او قابل تشخیص نباشد، عقد ن
مطابق قانون احوال شخصیه ازدواج وقتی اعتبار دارد که اختالف در جنسیت زوجین وجود 

به این معنا است که جنسیت مشابه مثل دو مرد با یکدیگر یا دو زن با یکدیگر . داشته باشد
وقتی . ی استتواند و این عمل در افغانستان غیر قانونی و غیر شرعقرارداد، ازدواج کرده نمی

  .ازدواج مشروعیت و قانونی است که زن با مرد ازدواج کند
 قانون احوال شخصیه اهل تشیع در زمینه اشخاص که دو جنسیتی 101 ماده 2فقره 

نسیت خنثا مشخص نباشد و یا جنسیت جاست به صراحت بیان می دارد که هرگاه ) خنثا(
م صورت گرفته باشد عقد نکاح باطل او قابل تشخیص نباشد، در این صورت اگر ازدواج ه

  .است

 تعیین طرفین عقد نکاح
روشن مشخص گردد  یعنی واضح و. در ازدواج نکته اساسی تعیین طرفین عقد نکاح است

کند و در این مورد هیچ ابهام نباید وجود داشته که فالن شخص با فالن شخص ازدواج می
خصیه تاکید گردیده است که طرفین براي همین موضوع است که در قانون احوال ش. باشد

عقد نکاح قبل از عقد نکاح یکدیگر را بشناسد و با یکدیگر در حد متعارف مالقات و گفت 
  .در حد متعارف از اخالق و شخصیت یکدیگر مطلع گردد. وگو نماید

هرگاه یکی از طرفین عقد ازدواج بنابر هر عامل که نسبت به شخص مورد نظر اشتباه کرده 
  .باشدها باطل میبه شرطی که عقد صورت گرفته باشد، عقد آنباشد، 

گاهی این موضوع اتفاق افتاده است که وقتی کسی خواستگاري رفته و به دختر و یا 
اش گفته شده که مرد مورد نظر داراي تحصیالت دکترا و کارمند فالن ارگان معتبر و خانواده

 ساله و داراي اندام 27ره است و داري سن داراي مقام مشاوریت و یا مهندس ساختمان و غی
متناسب و خوش قیافه است ولی بعد از عقد نکاح مشخص شود که این شخص یکی از این 
صفات را نداشته و این وصف براي دختر نیز مهم بوده و سبب ایجاب او گردیده است، در این 

هاي خاص را وصفهمین طور اگر نسبت به دختر . ها باطل استحالت عقد نکاح میان آن
مطرح کند و مرد قبول کند که با او با توجه به اوصاف که شده یا به اعتبار همان اوصاف عقد 
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ت . ا. ش. ا.  ق102در این موارد ماده . ها باطل استنکاح نماید، در این صورت عقد آن
  :چنین مقرر می دارد

 نباشد، شرط صحت ها شبههتعیین طرفین عقد به نحوي که براي هیچ یک از آن) 1(«
  .نکاح است

  .اشتباه در شخص طرف عقد نکاح موجب بطالن نکاح است) 2(
هرگاه شخصی با اوصاف و عنوان شخص دیگري طرف عقد قرار گیرد و طرف دیگر با ) 3(

  .»ها باطل استاعتماد به همان اوصاف و عنوان عقد را پذیرفته باشد، عقد نکاح میان آن

  منجز بودن عقد نکاح
  فتعری

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، «:  قانون مدنی ایران189مطابق ماده 
پس در عقد معلق، طرفین در عین حال » موقوف به امر دیگري نباشد و اال معلق خواهد بود

 تاپس از سازداثر آن را موقوف به امر دیگري می ،می کندکه اراده خود را به طور منجز بیان 
ام را به تو فروختم به  خانه « :براي مثال اگر مردي به زنی بگوید. قق پیدا کندوقوع شرط، تح

تملک  ، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،»که با من نکاح کنی شرط آن
بنابراین اصطالح عقد معلق . زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد

عقد معلق در مرحله . شود  عقد معلق خوانده میيعتبار اثر انشاخالی از مسامحه نیست و به ا
گونه قرار دادها، منوط  انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در این

  .گرددمیبه امر خارجی 
 التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگري نیست و ،در عقد منجزولی برخالف عقد معلق 

  .آید وجود میه ها ببا توافق آن
در عقد معلق تراضی دو طرف بر ساختن سببی است که پس از الحاق شرط به آن کارایی 

 این سبب يپس دو طرف در خلق و انشا .شود یابد و به اقتضاي ماهیت خود نافذ می می
هستند و منوط شدن تأثیر سبب به شرط نیز متناسب با ماهیت منشأ و چگونگی مصمم 

  .افتد دو نمیغیر عقالیی بین آن هیچ فاصله انشاء است و 

   اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط)الف
عقد معلق نیز مانند سایر عقود با توافق طرفین  قانون مدنی ایران، 219 مطابق به ماده 

آورد که پس از وقوع شرط، تبدیل به  وجود میه شود و رابطه حقوقی خاصی ب واقع می



 
  
 

 

 63  
 

ل 
 اه

یه
خص

ل ش
حوا

ن ا
انو

ی ق
وق

 حق
یل

حل
ت

...  
واج

زد
در ا

زن 
  

تواند به بهانه معلق  همین جهت هیچ یک از دو طرف عقد نمیبه  .تعهدات اصلی خواهد شد
   .بودن اثر آن، از عهد خود سرپیچی کند

عقودي که بر طبق قانون واقع شده «: دارد مقرر می1314 قانون مدنی مصوب 219ماده  
ه االتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا ب ها الزممقام آنباشد بین متعاملین و قایم

  .)4(»قانونی فسخ شود علت 

   اثر عقد معلق بعد از تحقق شرط)ب
شود و  پس از تحقق شرط، تعهدهاي نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می

ال این است که آیا وقوع شرط واما س. تواند از تمام مزایاي آن استفاده نماید صاحب حق می
آورد یا اثر آن ناظر  می از انعقاد به صورت منجز درکند و عقد را از آغ در گذشته نیز تأثیر می

  گذارد؟ به آینده است و فقط از تاریخ وقوع اثر می
توان گفت  پس براي اثبات اثر شرط در گذشته می .قانون مدنی در این زمینه حکمی ندارد

اند در  زیرا ظاهر این است که خواسته. این امر نتیجه پیروي از اراده مفروض طرفین است
صورت وقوع شرط عقد از آغاز مؤثر باشد و حقوق و تعهدات آن چنان محقق شود که گویی 

به اضافه در عقد منظور این نیست که براي طلبکار فقط امید  .هیچ تعلیقی در آن نبوده است
خواهند ترتیبی دهند که عقد در حدود طبیعت  دو طرف می. و احتمال ناپایداري بوجود آید

شد و مدیون نتواند در مال خود تصرفی نماید که مانع از اجراي تعهد شود و آور با خود الزام
  . شود که شرط اثر قهقرایی داشته باشد این مقصود در فرضی حاصل می

کند که طرفین  ظاهر حکایت میه این استدالل قابل انتقاد است، زیرا معلق کردن اثر عقد ب
 .یعنی از آن پس ملتزم گردند ه تأخیر اندازند؛اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط ب خواسته

حمایت از حقوق طلبکار نیز با اثر قهقرایی شرط مالزمه ندارد، چون دیدیم که پیش از تحقق 
شرط نیز رابطه حقوقی خاصی بین طرفین وجود دارد و احترام به همین رابطه براي حفظ 

  .حقوق احتمالی طلبکار کافی است

   منجزمقایسه عقد معلق با عقد
زیرا در عقد نخست پیش از وقوع شرط . عقد معلق و مؤجل را نباید با یکدیگر اشتباه کرد

آید و فقط  وجود میه ولی در عقد مؤجل اثر آن به طور کامل ب. وجود نیامده استه تعهد ب
براي مثال اگر در عقد بیع قرار باشد که مبیع  .افتد اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می

که دین را   شش ماه تسلیم شود، با وقوع بیع فروشنده ملزم به تسلیم است، جز اینپس از
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شد، پیش  که اگر تملیک معلق بر امري می در حالی . توان از او خواست قبل از شش ماه نمی
  .آمد شمار نمیه از حصول شرط، نه تنها خریدارحق مطالبه مبیع را نداشت، مالک آن هم ب

 .ی است که اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی شودتعلیق واقعی در صورت
فایده  نوعی تأکید بی ،)وجود دین درعقد ضمان(پس اگر تعلیق به شرایط درستی عقد شود 

طلوع آفتاب یا فرارسیدن (یقین معلوم باشد ه چنین اگر تحقق شرط در آینده ب هم است،
  . باید عقد را مؤجل شمرد نه معلق) نوروز

- باشد و به صراحت بیان میانون احوال شخصیه اهل تشیع مخالف عقد معلق نکاح میق
ولی تعلیق در عقد نکاح بر . دارد که عقد نکاح به صورت معلق موجب بطالن عقد است

ماده . شرایطی که آن شرایط صحیح باشد یا بر امر معلوم استوار باشد، مشکل وجود ندارد
که  این تعلیق در عقد نکاح موجب بطالن عقد است، مگر«: رددات مقرر می. ا. ش. ا.  ق103

تعلیق بر شرایط صحت آن و یا امر معلوم باشد، مانند تعلیق بر این که اگر امروز جمعه باشد 
  .)6(»یا شوهر پسر عموي او باشد با علم به آن ضرري ندارد

 نامه کتاب
  .61، چاپ سوم، ص 1382هران، نشر میزان،کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ت -1
 .124، چاپ ششم، ص 1375عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، چاپخانه سپهر، . 2
3- 341=CaseID&Persian=Cultcure&71243=PID?aspx.Portal/com.shahroudi.www://http  
 .1314 قانون مدنی ایران سال -4
  .27-24،ص7برنا،چ  دوره مقدماتی اعمال حقوقی،ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاري بهمنکاتوزیان، ناصر،  -5
  . قانون احول شخصیه اهل تشیع افغانستان-6



 

 
 
  
  
  
  
  
 

   المللی در امر کار جوامع بینراه
 مبارزه با جرایم

  
  ومیقانونپال عبدالقدیر قی

  
  
  
  

نماید، بهتر  المللی در نحوة مبارزه با جرایم احتوا می  همکاري بین راساحه بحث این مقاله
  .الملل داشته باشیم است تعریفی از شناخت و سیرتاریخی حقوق بین

الملل عمومی را تعریف نموده که  مرحوم محمد ظاهر معروف به صدیق حضرت، حقوق بین
  . عبارت است از قواعدي که پایه روابط متقابل دول بر آن مستند است

هاي است که محصول  الملل عبارت از قواعد یا نورم  حقوق بین  : یا به گفتۀ متین دفتري
  .باشد قل میتوافق کشورهاي مست

الملل مجموعه اصول و قواعدي است که کشورها  حقوق بین:  یا به عقیده داکترصفدري
  .دانند ، خود را ملزم به رعایت آن می یعنی اعضاي اصلی جامعه ملل

الملل که یکی از  انگلوساکسن، جزء علم بر روابط بین الملل از دید سیاسی حقوق بین
  . شود و باید در خدمت سیاست باشد ه میهاي علوم سیاسی است پنداشت شاخه

الملل کمک به حفظ  دان انگلیسی، وظیفه اساسی حقوق بین به عقیده شوار زنبرگر، حقوق
  . و نگهداري برتري و سلسله مراتب دولتی است

الملل حمایت از  اما مک دوگال، دانشمند امریکایی، اعتقاد دارد که هدف نهایی حقوق بین
 . استآزادي و شرافت بشري
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کننندة   المللی و تنظیم الملل ناشی از روابط بین ، حقوق بین با توجه به آن همه تعریفات
المللی است که از شعبات حقوق عمومی و مقدم بر حقوق  مناسبات میان اعضاي جامعه بین
المللی در روابط خود ملزم به  هاي بین کشورها و سازمان. ملی و داخلی کشورها بوده است

، حقوق  المللی  اند که در جهان معاصر به دلیل فقدان قوه قانونگذاري بین واعد آنرعایت ق
  .المللی است هاي بین الملل حاصل توافق کشورها و سازمان بین

 و معناي رومی که در ) JUSGENEIVM(الملل اقتباس از کلمه التین  اصطالح حقوق بین
شد در ضمن این که بیانگر  الق می قرار داشت به مجموعه قواعد اط)JUSCIVILE(مقابل 

گان را نیز روابط خصوصی و عمومی میان کشورها بوده در عین حال غیر شهروندان یا بیگانه
، گویا این مقررات را امپراتوري روم براي تنظیم ارتباطات با سایرکشورها  گرفت در بر می

  . وضع و در واقع حقوق ملی روم بود
الملل معاصر شناخته شده اولین بار مقررات  ذار حقوق بین گروسیوس که بنیانگ17در قرن 

الملل را در کتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح به کار برد که این  و قواعد حقوق بین
  . الملل است اصطالح به جاي حقوق بین

اي بر اصول   بنتام، حقوقدان انگلیسی، در کتاب خود موسوم به مقدمه 1780در سال 
  .الملل را استعمال نمود ن، اصطالح حقوق بیناخالق و قانو

الملل را حقوق میان کشوري نام نهاد به عقیده   حقوق بین1795کانت، فیلسوف آلمانی در 
المللی مرکب از کشورهاي مختلف جهان است که باهم روابط دوستانه یا  او جامعه بین
  . خصمانه دارند

لملل خصوصی اضافه گردید، اعراب ا از حیث تفکیک با حقوق بین)  عمومی(سپس وصف 
واژه قانون را از انگلیسی و واژه دولت را به جاي کشور از آلمان گرفته به نام القانون الدولی 

  .الملل به کار بردند  جاي حقوق بین العام به
الملل از چهارهزار سال پیش از  ي که به دست است اولین طلیعه حقوق بین اسناد مستند

، در این سنگ نبشته که در  ه ر سنگ نبشته و به زبان سومري یافت گردید د)ع( میالد مسیح
الملل میان ایناتوم رهبر فاتح شهر مستقل  دهه اول قرن بیست ظاهر شد اولین قرارداد بین

النهرین  یکی دیگر از شهرهاي مستقل بین)  اوما(از شهرهاي بین النهرین و مردم )  الگاش (
  . باشد م عدم تجاوز به نقاط مرزي یکدیگر میانعقاد یافته است که اعال
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ا بمانده که میان حکمرانان مصري  متون بسیاري از معاهدات باقی)  ، م ق (ازهزارة دوم 
، روابط و  اند که در برگیرنده صلح ها معاهداتی بسته ها بوده بابل و آشور مانند مصري هیتی

  .نقاط مرزي میان طرفین بوده است
 پیش از 1279اتحاد میان رامسس دوم مصر و هاتوسیلی دوم که در در معاهده صلح و 

میالد طرفین تعهد نمودند علیه دشمنان داخلی به یک دیگر مساعدت کنند و اگر این 
، که این اولین پدیدة استرداد  دشمنان به کشور طرف قرارداد، پناهنده گردند، مسترد شوند

باشد و این  احه مبارزه با جرایم در آن زمان میالمللی در س مجرمین یا نوعی از همکاري بین
  .نماید هدف در آن تبلور می

الملل عام  ، حقوق بین الملل جهانی الملل به حقوق بین اکنون باید متذکر شد که حقوق بین
الملل خاص تقسیم گردیده که هر یک معانی و مفاهیم خاصی را افاده نموده  و حقوق بین

الملل  ، حقوق بین ها مرعی بوده الي همه دولت عد آن بالاستثنا باالملل جهانی قوا حقوق بین
الملل خاص براي دو یا تعداد محدودي از  ها و حقوق بین عام رعایت آن براي تعدادي از دولت

  . باشد ها الزامی می دولت
الملل که بحث روي نقش جوامع در همکاري مبارزه با جرایم  با توضیحی از حقوق بین

  . الملل شود به حقوق جزاي بین حث مربوط میبفت که این ماست باید گ
جوامع انسانی که در همه احوال ضرورت به تساند همدیگر دارند در امر استقرار ثبات و 

تر ملموس و محسوس است و بایست به خاطر  المللی توجه به این موضوع، بیش امنیت بین
ود داشته باشد تا به پاسداري از عدالت ها وج هاي میان دولت المللی همکاري تامین نظم بین

خواهند  ها علیه جرایم بستیزند زیرا مجرمین هرکجایی اند مجرم اند و می المللی، دولت بین
خرمن هستی را ویران و آشیان آسایش هم نوع خود را آتش بزنند خاصتاً در جرایم ژینو 

انسان وجرایم وابسته به فساد ، قاچاق مواد مخدر، قاجاق  ، تروریزم ساید، کشتار دسته جمعی
ترین شیوه تعاون متقابل استرداد  شود که عمده اداري این همکاري ناگزیر پنداشته می

نیابت قضایی و مبادله اسناد ) انترپول (المللی  مجرمین و شکل دیگر آن همکاري پولیس بین
  . باشد و مدارك می

ت، بدون توجه به رضایت  تسلیمی رسمی فراري از عدال)EXTRADITON(استرداد یا 
وي جهت تعقیب جزایی یا اجراي حکم که به وسیله مقامات دولت محل اقامت به مقامات 

ها  بها بین دولت یا اعاده قضایی مجرم دستگیر شده یا محکوم.  آید دولت متقاضی به عمل می
  .شود توسط طرزالعمل خاص به نام استرداد یاد می
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 افغانستان هیچ یکی از اتباع افغانستان به علت اتهام به قانون اساسی) 28(به موجب ماده 
الدول  هاي بین شود مگر به اساس معامله بالمثل و پیمان جرم به دولت خارجی سپرده نمی

تبعه «:  که افغانستان به آن پیوسته باشد چنانچه در ماده ششم قانون تابعیت نیز آمده است
آن ) 2(و فقره » حت حمایت دولت قرار دارددولت جمهوري اسالمی افغانستان در خارج ت

  . شود مشعراست تبعه دولت جمهوري اسالمی افغانستان به دولت خارجی تسلیم داده نمی
شود که مجرمین از تعقیب و اجراي عدالت مصون نباشد و  عملی نمودن استرداد سبب می

  . سازد گریز از چنگال عدالت را ناممکن می
نمودند، طرزالعمل استرداد به  دیگر را به هم تسلیم می ان همدر یونان و روم قدیم دشمن

  . تر در جرایم سیاسی و نظامی  وجود داشته اما بیشREMISSIO((نام 
میالدي هانري دوم پادشاه انگلیس و ویلیم پادشاه اسکاتلند پیمانی بستند تا 1174در 

  .دشمنان شخصی شان را بین هم اعاده نمایند
تر یافت و کشورهاي زیادي در اروپا  زالعمل استرداد انکشاف بیش به بعد طر18از قرن 

چه  این زمینه قانون وضع کردند چنان بعضی دول در .معاهدات استرداد را امضا نمودند
 میالدي قانون استرداد را به تصویب رسانیده، متعاقباً 1388نخستین بار کشور بلژیک در 

قانون استرداد را 1927د و دیرتر از آن فرانسه در، انگلستان وهالن کشورهاي امریکاي شمالی
  .تصویب و عملی نمود

 قراردادي به 1300 اهللا غازي در اول سرطان پس از حصول آزادي کشور در زمان شاه امان
نامه مؤدت در باره استرداد و اعاده متهمین و مجرمین در تهران میان هر دو کشور  نام عهد

ان محتشم السلطنه و عبدالعزیزسفیر دولت جمهوري اسالمی وزیرخارجه ایر (به امضاء رسید 
  . مورد تصدیق شاه قرارگرفت1302که در )  افغانستان

هایی را در رابطه به باز پس دادن محکوم  دولت جمهوري اسالمی افغانستان، موافقتنامه
، فدراتیف روسیه و ایران عقد نمود که درشماره  شدگان به حبس با کشورهاي تاجکستان

چنان قانون استرداد مجرمین  جریده رسمی به نشر رسیده، هم1386 عقرب 26مؤرخ ) 931(
پس از مرحله تسوید و تدقیق از ریاست عمومی قانونگذاري وزارت عدلیه و تایید شوراي 
وزیران جمهوري اسالمی افغانستان از طریق وزارت امور پارلمانی، اکنون جهت تصویب به 

  . استشوراي ملی احاله گردیده
باشد که در اکثر کشورها بعد از تصویب  المللی می منابع مهم استرداد همانا معاهدات بین

  .نماید آن را امضاء می) پادشاه یا رییس جمهور (شوراي ملی رییس دولت 



 
  
 

 

 69  
 

ین
ع ب

وام
ر ج

هکا
را

 
 با 

زه
بار

ر م
ر ام

ی د
ملل

ال
... 

سازد مثالً کنوانسیون معامله پولی باالي  المللی نیز منابع استرداد را می هاي بین کنوانسیون
، 1929المللی پول جعلی  ، کنوانسیون بین1949داري از فحشا سال بر انسان، بهره

المللی توکیو و الهه در باره جرایم مربوط به طیاره که مقرراتی در باره  هاي بین کنوانسیون
  .استرداد مجرمین دارد

اي دو جانبه است که میان وزراي خارجه دو کشور به امضاء  منبع سومی استرداد، اعالمیه
 از ساحه قلمرو یک کشور و سپردن  کتیک دیگري نیز عبارت از اخراج مجرم استات. رسد می

  .آن به مقامات امنیتی کشور همسایه
توانند تقاضاي  ها می در زمینه عملی شدن استرداد شرایطی وجود دارد و سه نوع از دولت

  .استرداد نمایند
  ). وسیستم قلمر (ـ کشوري که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است 1
  ). سیستم صالحیت شخص فعال (ـ کشوري که مجرم تابعیت آن را دارد 2
سیستم صالحیت  (ـ کشوري که جرم ضد منافع و امنیت آن صورت گرفته است 3

  ). شخص
در قسمت استرداد اصل دیگر این است که همه مجرمین اعم از فاعلین، شرکا و معاونین 

  : اً را در خود داردها قابل استرداد اند اما در عمل استثن آن
چه در چنان. باشد ول دیگري قابل رد نمیاستثناي اول این است که اتباع داخلی به د

  .توان آنرا مشاهده نمود المللی می هاي بین قوانین ملی استرداد و درکنوانسیون
که در افغانستان هم مرتکب عمل مجرمانه لو آن  کان دارد شخص مورد تقاضا وثانیاً ام
  . اما جرم ارتکابی وي ضد مصالح و منافع علیاي کشور انجام یافته باشدنگردیده،

باشند اما چون استرداد ایجاب  گرچه کلیه مجرمین در صورت تقاضا قابل استرداد می
کوشند جرایم کم اهمیت را از مقررات  ها می نماید، دولت مخارج زیاد و تشریفات خاص را می

  .استرداد خارج کنند
که عمل جرمی باید در هر دو کشور متعهد، جرم پنداشته شود روي این شرط دیگر این 

 در شهر روم دایر شد به کشور 1969المللی حقوق جزا که در سال  اصل در گنگره بین
  .کننده توجه شد تا این اصل را در معاهدات و قوانین استرداد شان بگنجانند شرکت

ا و سالطین مخالفین سیاسی  مرته اُدر مورد جرایم سیاسی باید گفت که در ادوار گذش
 19نمودند اما بعد از قرن  فراري شان را با استفاده از این عملیه به دست آورده مجازات می

  .میالدي این موضوع گونه دیگر به خود گرفت
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بلژیک به امضا رسید براي اولین بار در   میان فرانسه و1834معاهده استرداد که در سال 
که این اصل بعداً در قوانین و . جرمین سیاسی غیر قابل استرداد اندآن تذکر یافت که م

هاي  هاي استرداد سایرکشورها نیز مورد پذیرش قرار گرفته دلیل عمده آن جنبش موافقتنامه
هاي دیکتاتور سلطنتی و هم قبول استرداد یک مجرم سیاسی در  آزادي بخش علیه رژیم

قتدار و ضدیت با مخالفین رژیم و یک نوع حقیقت طرفداري از یک رژیم خاص بر سر ا
 شخصی علیه حیات ناپلیون 1856چه در سال چنان.  امورکشور دیگر تلقی گردیدمداخله در

سوم قصد سؤ نموده به بلژیک فرار نمود، اما محاکم بلژیک تقاضاي فرانسه را به علت سیاسی 
و قتل به صورت وحشیانه ولی در جرایم ژینوساید، قتل دسته جمعی . بودن جرم رد نمودند

  .باشند و در قسمت مجرمین جنگی مرتکبین قابل استرداد می
باشد با این تفکیک که فرار از  جرایم نظامی مانند جرایم سیاسی، غیر قابل استرداد می

صحنه جنگ، بی اطاعتی، بغاوت، عدم احترام دسپلین نظامی غیر قابل استرداد اند اما سایر 
شوند مثالً جرایمی که توسط افراد نظامی حین اجراي  پنداشته میجرایم قابل استرداد 

  .یابد وظیفه در جزو تام نظامی ارتکاب می
نماید که دخالت وزارت امور خارجه کشور  طرزالعمل استرداد تشریفاتی را ایجاب می

یعنی . نماید تشریفات قضایی را نیز نمی حتمی و الزمی بوده، این مورد ایجاب تقاضا و
 محکمه بعد از تایید و توشیح  ، حکم ستره اي استرداد به اساس مطالبه لوي سارنوالتقاض

  .رییس جمهور باید قابل اجرا باشد و حق قانونی تبعه افغانی باید حمایت گردد
تقاضاي استرداد معموالً توسط کشور متقاضی به کشور تقاضا شونده صورت گرفته و رد آن 

هاي  آید اما جهت جلوگیري از پامال شدن آزادي ل مینیز از طریق همین ارگان به عم
  .، کشورها شرایطی را در قراردادها و قوانین مربوط به استرداد گنجانیده اند فردي

هاي فردي نظر  باشند که با رعایت آزادي مثالً طرفداران تشریفات قضایی بر این عقیده می
زیرا توقیف و تسلیم یک شخص که . ها گرفته شود قوه قضاییه راجع به سلب و تحدید آزادي

باشد، از جانب کشور متبوع وي، ایجاب اخذ حکم قوه قضاییه همان  تبعه آن کشور نیز می
نماید و تقاضا به وسیله یک صورت دعواي مطالبه لوي سارنوال و بر اساس حکم  کشور را می

افغانی را که به کننده تبعۀ  گیرد خاصتا در حاالتی که دولت تقاضامیستره محکمه صورت 
 که توشیح مجازات اعدام پس از حکم  آن کشور مسترد شده، محکوم به اعدام نماید از این

قطعی محکمه از صالحیت رییس جمهور است قبل از استرداد تبعه افغانی به کشورخارجی، 
  .باید منظوري و توشیح رییس جمهور حاصل شود
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یعنی سارنوال موظف قضیه، موضوع شود  در استرداد مجرمین پروسه واحدي عملی می
ها، در ضمیمه  استرداد را به لوي سارنوال پیشنهاد نموده، مطابق پیش بینی کنوانسیون

پیشنهاد کارت انترپوتریک و سابقه جرمی متهمی که استرداد آن تقاضا شده، فرستاده 
گنجانیده شده شود، مثالً در کنوانسیون دو جانبه میان فرانسه و انگلستان این پروسیجر  می

  .است
گردد به طوري  هاي اداري و مختلط عملی می در طرزالعمل استرداد میان کشورها سیستم

چنانچه متهم مورد . که مقامات اداري کشور متقاضی صالحیت اتخاذ تصمیم را حایز اند
تقاضا به امروالی، توسط پولیس توقیف و سند استرداد وي را رییس جمهور کشور 

  .گردد ضا و استرداد عملی میعنه ام متقاضی
م استرداد را محکمه در سیستم اداري استرداد هیچ نوع گرانتی قضایی را دارا نبوده تصمی

این . باشد چنان حق دفاع موجود نیست و مرافعه طلبی هم در میان نمیگیرد، هم نمی
ربرد دارد،  میالدي معمول بود، امروز صرفاً در موارد ترانزیت متهم کا16سیستم که تا قرن 

شود، پیشنهاد ترانزیت وي انضمام   می چه وقتی شخص قابل استرداد از کشوري عبور داده
سیاسی و غیرنظامی بودن جرم از طریق مراجع اداري کشور سومی تصویب و  یک سند غیر

  .گردد عملی می
 اما در سیستم مختلط رول مراجع قضایی برازندگی داشته، مقامات قضایی و اداري متفقاً

  .دهند گیرند و به عمل استرداد مجرم مورد تقاضا، جواب می اقدامات مقتضی را سر دست می
با جهات مثبتی که در سیستم مختلط دارد چون استرداد نوعی از تعاون و مساعدت 

کند تا تصمیم نهایی در این زمینه را  المللی از طریق مبارزه با جرایم است، ایجاب می بین
  .یه اتخاذ نمایندمحاکمه و قوه قضای

گرچه کدام محکمه اختصاصی به رسیدگی قضایاي مورد استرداد در اکثر کشورها وجود 
هم این صالحیت در بعضی کشورها به محکمه حایز صالحیت رسیدگی به جرایم  ندارد با آن

گردد، تا موضوع استرداد مجرم تقاضاشده، در آن بررسی و تصمیم اتخاذ شود،  جنحه اعطا می
  . کشورهاي ایتالیا، فرانسه و بلژیکمانند

در رابطه به نتیجه استرداد باید متذکر شد، همین که در باره شخص مورد استرداد به 
دولت متقاضی اطالع رسید در یک محل و زمان مشخص مجرم یا متهم مورد نظر از یک 

  .شود جانب به جانب دیگر تواًم با مدارك و اشیاي مرتبط به جرم مسترد می
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 متقاضی شخص اند که اگر در خالل میعاد معینه طرف ها مجاز دانسته ین و کنوانسیونقوان
نماید عالوه بر آزادي شخص، کشور متقاضی بار دیگر براي عین جرم، مورد نظر را تسلیم ن

  .تواند تقاضا نماید شخص را نمی
باشد، قوانین و  از اینکه طرزالعمل اجراي استرداد مستلزم مصارف زیادي می

هاي استرداد، مصارف استرداد تا زمان سپردن متهم را به عهده کشوري دانسته  نوانسیونک
کننده بوده، بعضاً  اند که استرداد از آن تقاضا شده اما مصارف بعدي آن به عهده کشور تقاضا

پروسه انتقال و ترانزیت فراتر از کشور متقاضی کشورهاي سومی و چهارمی را احتوا کرده 
  .ا نیز باید کشور تقاضاکننده متحمل گردداین مصارف ر

باشد، یعنی وقتی متهم یا  آورد عدم تعقیب جرایم دیگر می دومین نتیجه را که بار می
د، دولت متقاضی متکی به روحیه وشکننده قرار داده  یار کشور تقاضاشده، در اخت مجرم تقاضا
باید مدنظر گیرد به این معنا که و مقررات الزمه را  ها و قوانین استرداد، شرایط کنوانسیون

 تعقیب و  به جز از اتهامات شامل تقاضاي استرداد، مجرم را مورد محاکم و قواي عدلی
چه قانون استرداد کشور فرانسه مصونیت عدم تعقیب در برابر سایر محاکمه قرار ندهند چنان

ها با  بود دولت میاگر قضیه همین منوال ن . نماید شده، تضمین می جرایم را به شخص مسترد
استفاده از عملیه استرداد، مجرمین را از کشورهاي دیگر به دست آورده حتا به خاطر جرایم 

چنان اعطاي حق مطالبه لغو، از نتایج دیگر دادند، هم سیاسی و نظامی مورد تعقیب قرار می
داشته ها مدت معینی را که با انقضاي آن حق مطالبه باطل پن استرداد بوده، کنوانسیون

اند، اما شخص قابل تقاضاي استرداد بر طرزالعمل اجراآت محاکم دولت  شود تعیین نموده می
تواند که معاهده به درستی احترام  تواند اعتراض نماید و هم ادعا نموده نمی عنه نمی متقاضی

اند و اشخاص انفرادي حق اعتراض  یرنده حقوق عامهگبر المللی در نگردیده چه معاهدات بین
  .باشند را ندارد و حتا حق قضاوت در قسمت چگونگی تطبیق آن را نیز دارا نمی به آن

ها در جهت مبارزه با جرایم  هاي متقابله دولت عالوه بر عملیه استرداد مجرمین، همکاري
گیري جرم  راهکارهاي دیگري را نیز با خود دارد که در زمره تعاون متقابله همانا وقایه و پیش

یسه با تشدید مجازات موضوع مجازات وتطبیق حتمی آن باالي مجرم اثر زیادي بوده در مقا
دارد چه اگر مجرم احساس نماید پس از ارتکاب جرم فرار آن ممکن نیست، این تشویش او 

المللی است که موجب  دارد تا جرمی را مرتکب نشود و این صرفاً همکاري بین را باز می
  .شود ها می  فراهم شدن زمینه اصالح براي آنشناسایی بهتر مجرمین شده و باعث
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 منعقد و کنوانسیون اروپایی به امضا 1959تعاون قضایی میان کشورهاي اروپایی در 
رسیده کشورها متعهد شدند در راستاي نیابت قضایی، حصول مدارك قضایی، تحقیق از 

ي کنند و شهود، حصول نظر اهل خبره و ارسال سوابق جرمی متهمین با همدیگر همکار
غیره را با سیر ترانزیت عاملین آن از  عاملین اصلی جرایم مربوط به مواد مخدر، تروریزم و
  .کشوري به کشور دیگر، دریابند و پیگرد قانونی نمایند

نوعی از این همکاري و تعاون ضمن توافقنامه با مطالبه اسناد و سوابق جرمی مجرمین 
ون قضایی، کاپی سوابق جرمی متهم را از کشور گیرد و کشور مورد تقاضاي تعا صورت می

طلبند اما تعیین چگونگی کارت سابقه جرمی و نوعیت معلوماتی که در آن  مقابل خویش می
  .باشد باید گنجانیده شود مربوط به قوانین ملی کشوري می

المللی و کشف قضایاي جرمی  نقش پولیس انترپول در همکاري با شناخت مجرمین بین
المللی مجرمین به  المللی مجرمین را که به شکل باندهاي بین ده، پولیس بینبرجسته بو

  .کند ورزند در فرصت کوتاه بازداشت می ارتکاب جرایم مبادرت می
 به 1956المللی پولیس جنایی در سال  رساند که کمیسیون بین دید تاریخی موضوع می

    ( INTRPOL( حاضر به نام المللی پولیس جنایی مسما گردیده در حال نام سازمان بین
 در 1914المللی پولیس قضایی است که در سال  شود اما اساساً انترپول گنگره بین یاد می

 نمایندگان ادارات 1923شهر موناکو ایجاد و در همین گنگره حایز تشکالت گردیده در سال 
ریزي  ا پیالمللی پولیس ر پولیس در شهر ویانا گرد هم آمدند و ساختار کمیسیون بین

نمودند، ویانا مرکز پولیس انترپول تعیین و رییس اداره پولیس این شهر به سمت رییس 
هاي آن   مرکز انترپول به برلین منتقل و مدتی فعالیت1939در سال . انترپول شناخته شد

المللی پولیس جنایی با تصویب   مجدداً زیر نام سازمان بین1956متوقف و اما در سال 
دید آغاز به کارکرد که هم اکنون با تعقیب اهداف گسترده توأم احترام حاکمیت اساسنامه ج

المللی که مقر آن حاال در پاریس  برد، این سازمان پولیس بین ها وظایف خود را پیش می ملت
کشور در آن عضویت ) 180( میالدي ارایه گردیده 2003است قرار احصاییه که در سال 

   .دارد
اراي جنبه سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادي مداخله نداشته، افراد انترپول در مسایل د

توانند با تصویب اکثریت اراي دو ثلث  پولیس حق عضویت در آن را ندارد صرفاً کشورها می
  .اعضاي اسامبله یا گنگره عمومی سازمان، منحیث عضو انترپول پذیرفته شوند
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داشته باشند اما در  ه عمومی میکشورهاي شامل سازمان یک یا چندین نماینده در گنکر
گیري صرفاً یک نماینده از هر کشور عضو، حق اشتراك و ابراز رأي را دارد و   جلسات تصمیم

  .بس
گیرد، منابع  العضویت صورت می تمویل سازمان متذکره، طور غیرمستقیم با پرداخت حق

هاي ممالک   و بخششها و سایر منابع مالی تواند هدایا، وصایا، امانات نقدي دولت آن می
  .رسد مختلف باشد که بعد از تصویب کمیته اجراییه در موارد خاص به مصرف می

همکاري به پولیس داخلی و ملی بوده در امر توقیف  پولیس انترپول وظیفه آن معاونت و
کند زیرا این صالحیت پولیس داخلی کشور  گیرد و مداخله نمی وگرفتاري عمالً سهم نمی

تامین معاونت در امر توقیف و گرفتاري مجرمین و به اختیار قراردادن اسناد و است، ولی به 
  .رساند مدارك، پولیس داخلی کشورها را یاري می

  کتاب نامه
  . تهران1369الملل عمومی تالیف داکترمحمد رضا بیگدلی تاریخ انتشار ـ حقوق بین1
  . هـ ش تهران1383اده تاریخ چاپ الملل عمومی تالیف داکتررضاموسی ز هاي حقوق بین ـ بایسته2
  .ش افغانستان. هـ1382ـ قانون اساسی 3
  .ش. هـ1300ـ معاهده مودت میان افغانستان وایران 4
 مجله 1385ماه عقرب سال ) 45(منتشره شماره ) احرار(المللی درامرمبارزه با جرایم مقاله محترمه قانونمل انیسه  ـ همکاري بین5

  .عدالت
 مجله 1386ماه میزان سال ) 56(منتشره شماره ) احرار(مللی در امر مبارزه با جرایم مقاله محترمه قانونمل انیسه ال ـ همکاري بین6

  .عدالت
  .ش روزنامه ملی انیس. هـ7/5/1389ـ دانترپول تاریخچه او اوسنی دندي مقاله عبدالهادي قریشی منتشره شماره مورخ 7
  .هاي شخصی نویسنده  ـ یادداشت8

  



 

 
  
  
  
  
  
  
  

  ) آیین داوري(قانون حاکم براصول حکمیت 
  با تأکید برحقوق افغانستان

  

  عیدمحمد فالح 
  
  

  چکیده
نام قانون حکمیـت یـا داوري تجـارتی    در اکثرکشورهاي جهان از دیرباز، قانونی به   

هاي مهـم آن، قـانون حـاکم بـر اصـول            المللی وضع شده است که یکی از بحث       بین
 نیز در این اواخر قانون حکمیت تجارتی وضع شده است        در افغانستان . حکمیت است 

کمیسیون سازمان ملـل متحـد بـراي حقـوق     (که این قانون از قانون نمونه آنسترال       
از ایـن جهـت از یـک       .  میالدي، اقتباس شده است    1985مورخ  ) تجارتی بین المللی  
هـا  تخصصی و آکادمیک برخوردار است و درعین حال نارسـایی -پشتوانه قوي علمی 

هاي هم دراین قانون دیده می شود که ناشی ازعدول بی جـا از قـانون نمونـه           وضعف
  .آنسترال یا ترجمه نادرست از آن قانون است

 در این مقاله قانون حاکم براصول حکمیت در قانون حکمیت تجـارتی افغانـستان              
  .هاي آن اشاره شده استمورد بحث قرارگرفته وهم چنین به برخی از نارسایی

  اژگان کلیدي و
  اصول حکمیت، اصل حاکمیت اراده، قانون حاکم براصول حکمیت 

                                                 
 حقوق خصوصی) گروه( ماستري، دیپارتمنت  محصل دوره.  
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 مقدمه
هـا وتـشکیل   پس از نـصب حکـم    ) دیوان داوري (یکی از وظایف مهم و عمده بورد حکمیت         

بورد حکمیت باید براسـاس قواعـد و یـا       . باشد مطروحه می  يبورد حکمیت، رسیدگی به دعوا    
وا را شروع و با صدور رأي به آن خاتمـه دهـد کـه ایـن        مقررات معینی، کاري رسیدگی به دع     

این مقررات کـه مـشمول      . کنندیاد می ) آیین داوري (نام اصول حکمیت    قواعد و مقررات را به    
موضوعات مانند چگونگی ارتباط یا مکاتبات طرفین و درخواست شـروع حکمیـت، چگـونگی               

ت بورد حکمیت، محل کـه      هاي صالحی تشکیل بورد حکمیت و شرایط اعضاي آن، محدودیت       
حکمیت در آن جا برگذار خواهد شد، قانون قابل اعمال برماهیت دعـوا، شـکل وشـرایط رأي،      

- الزمی دیگـري مـی   مسایلسایر الزحمه هاي حکمیت ومقررات خاص مربوط به هزینه وحق 
ا خـود  یا این قواعـد ومقـررات ر  . کنندیاد می) آیین مقرر(این قواعد را بنام اصول مقرر      باشد،  
وضع نمی کنند بلکه یا مربوط به سیستم حقوقی کشوري است یا مربوط به سیـستم                  طرفین

قانون حـاکم  (حقوقی کشورخاص نیست که این قواعد را به نام قانون حاکم بر اصول حکمیت  
یاد می شود، اکثراً خود طرفین در قرارداد حکمیت، ایـن قواعـد و مقـررات را                ) برآیین داوري 

کنند در این صورت طرفین گاهی طرفین این قواعد و مقررات را تعیین نمی        . دتعیین می کنن  
 باید در آغاز حکمیت شرایط رسیدگی حکمیت و قانون قابـل اعمـال را تعیـین کننـد و اگـر                     

ها بر عهده بورد حکمیـت خواهـد بـود و بـورد     طرفین چنین کاري را انجام ندهند، تعیین آن    
 که قانون قابل اعمال برحکمیت را تعیـین و مـشخص   حکمیت این صالحیت را خواهد داشت     

  .نمایند
-هاي تجارتی بین تعیین قانون حاکم برحکمیت یکی از مسایل مهمی است که در حکمیت           

این مساله اساساً مربـوط بـه   . المللی و یا به عبارتی دیگر در حکمیت هاي فراملی مطرح است   
کند و بـا  لمللی چهره خاصی پیدا میاهاي بینالملل خصوصی است که در حکمیت حقوق بین 

  .1الملل خصوصی انطباق کامل نداردقواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین
المللی رسیدگی  المللی همانند محاکم داخلی که به مسایل بین       هاي تجارتی بین  درحکمیت

-بـورد حکمیـت بـین     . نمایند، تعیین حقوق حاکم بر حکمیت واجد اهمیت خاصی اسـت          می
لی یا محکمه داخلی باید تعیین کنند که حقوق و یا قانون حاکم بـر حکمیـت یـا اصـول                  المل

 باید مـشخص نمایـد کـه مـسائل مـاهوي و یـا       کدام قانون است یا به عبارت دیگر     محاکمات  
                                                 

تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوي درداوري هاي بین المللی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی :  حسین صفائی، مقاله-1
 شمارــــــــــــ
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شکلی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعـد بایـد موضـوع متنـازع فیـه حـل               
  .یردوفصل و به آن رسیدگی صورت بگ

المللی عالوه بـر قـانون حـاکم بـر اصـول      هاي تجارتی بین   درمورد قانون حاکم در حکمیت    
حکمیت حقوق یا قانون حاکم بر قرارداد حکمیت، قانون حاکم بر ماهیت دعوا و قانون حـاکم         

هـاي  شود که برخی از نویسندگان قـانون حـاکم در حکمیـت           بر اهلیت طرفین هم مطرح می     
 را به سه دسته قانون حاکم بر اصول حکمیت و قانون حاکم برماهیت دعوا              المللیتجارتی بین 

اي ها نیاز به بحث جداگانـه     اند که هرکدام این   و قانون حاکم بر قرارداد حکمیت تقسیم نموده       
در این تحقیق محور بحث، در خصوص قانون حاکم بر اصول حکمیت است که به طـور     . دارند

  .ستان مورد مطالعه و تحقیق قرارگرفته استمختصر به ویژه در حقوق افغان
سواالت اساسی این تحقیق این است که قانون حاکم بر اصول حکمیت طبق قـانون     هدف و 

افغانستان کدام قانون است؟ آیا قانون حکمیت تجارتی افغانستان اصل حاکمیت اراده طرفین           
ملـی و یـا محلـی کـردن        را پذیرفته است یا خیر؟ آیا قانون حکمیت تجـارتی افغانـستان غیر            

حکمیت را درمورد رسیدگی به دعوا پذیرفته است یا خیر؟ به اساس ایـن سـواالت و اهـداف،           
روش تحقیـق شـکل    . ام را در قانون افغانستان و سایر منابع موجوده آغاز کـردم           من تحقیقات 

 کـه در  هـا ها مربوط به موضوع بوده و بسیار از مطالـب      اي و ریسرچ در سایت    مطالعه کتابخانه 
یسوي با مواد مشابه قانون نمونـه   بیان شده است برداشت شخصی و مقا  مورد قانون افغانستان  

بـا وجـود ایـن، اعتـراف بـه      . المللی ایـران بـوده اسـت   آنسیترال و قانون حکمیت تجارتی بین  
هاي این تحقیق دارم زیرا این اولـین تحقیـق وپـژوهش درمـورد قـانون      نارسایی و کم کاستی 

صول حکمیت در حقوق افغانستان بوده و قبالً در ایـن زمینـه در حقـوق افغانـستان           حاکم برا 
لذا از  . کاري صورت نگرفته است، طبیعی است که کاري ابتدایی نواقض زیاد را به همراه دارد              

      .تمام خوانندگان محترم، تقاضاي پوزش دارم

  )آیین داوري(قانون حاکم براصول حکمیت
  طرح بحث

ها به عنـوان قـانون     حکمیت تابع قواعد حقوقی خود هستند که عموماً از آن         هاي   رسیدگی
توافـق   )1(قوانین حاکم برحکمیت شامل قوانین نـاظربر      . شود نام برده می   2حاکم برحکمیت   

دخالـت  ) 3(؛ نصب یا عـزل حکـم هـا       ) 2(راجع به مسائل ماهوي و شکلی در طول حکمیت؛          
                                                 

2 . Lex arbitri  
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-هزینه حکـم ) 6( تفسیروقابلیت اجراي موافقت نامه؛  )5(شکل رأي؛   ) 4(؛  قضایی در حکمیت  
-قواعد حاکم برحکمیت نوعاً بر اساس قانون محل تحقـق حکمیـت تعیـین مـی      . باشدها، می 

در واقع، قانون محل حکمیت ممکن است متضمن مقـررات اجبـاري باشـد کـه توافـق           . شوند
واعـد شـکلی آزاد     ولـی طـرفین اخـتالف در خـصوص تعیـین ق           . ها تأثري نـدارد   طرفین برآن 

توانند بر آیین کاري توافق نمایند کـه بـا رسـالت     هاي اختالف می  طرف هستند، با وجود این،   
توان گفت که ممکن است قـانون       به طور خالصه می    .3حقوقی محکمه حکمیت ناسازگار باشد    

 کـه   یچنـین ممکـن اسـت، قـانون       هم محل حکمیت به عنوان قانون حاکم برحکمیت باشد و        
شود قانون حاکم بـر حکمیـت باشـد و یـا ممکـن              ین قرارداد حکمیت انتخاب می    توسط طرف 

شـود قـانون حـاکم بـر        ها یا بـورد حکمیـت تعیـین مـی          که توسط حکم یا حکم     یقانون است
. حکمیت باشد، البته معموالً قانون حاکم بـر اصـول حکمیـت قـانون منتخـب طـرفین اسـت            

هـا یـا بـورد حکمیـت      حکم یا حکم  . رده باشد درصورتی که طرفین قرارداد قانونی را معین نک       
  . توانند که قانون حاکم بر اصول حکمیت را تعیین کنندمی

در تعیین قانون حاکم بر اصول حکمیت عمدتاً دو بحث از اهمیت خـاص برخـوردار اسـت،             
تـرین موضـوع مـورد     تعیین قانون حاکم براصول حکمیت توسط طرفین است که ازمهـم           یکی

 مساله اصل حاکمیت اراده است که آیا طرفین آزاد اند که قانون منتخب          بحث در این قسمت   
خود شان را بر اصول حکمیت حاکم کنند یا خیر؟ اصل حاکمیت اراده در حقـوق افغانـستان            
به چه منوال قابل اجراء است آیا قانون حکمیت تجارتی افغانستان اصـل اراده را پذیرفتـه یـا                  

توانند قانون غیر ملی را حاکم بر اصول حکمیت قرار دهند           و دیگري این که طرفین می      خیر؟
دوم، تعیین قانون حـاکم براصـول حکمیـت توسـط بوردحکمیـت اسـت کـه                  یا خیر؟ مبحث  

ها می توانند قانون حاکم بر اصول حکمیت را انتخـاب نماینـد             درصورت سکوت طرفین حکم   
کـه   کم برآیین حکم کند یا خیر؟     توانند قانون غیر ملی را حا     ها مانند طرفین می   ؟ حکم یاخیر

در آخـر بـه   . ل مـورد مطالعـه قـرار خواهـد گرفـت     صاین موضوعات در دو مبحث به طور مفـ       
  . هاي اصل حاکمیت اراده طرفین نیز خواهم پرداختمحدودیت

                                                 
میزان، چاپ، اول : تهران، انتشارات( لی  محمد علی صلح چی و هیبت اهللا نژندي منش، حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات بین المل.3
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  تعیین قانون حاکم براصول حکمیت توسط طرفین: مبحث اول
اکم بـر اصـول محاکمـات هـیچ     طرفین دعوا در محاکم داخلی در قسمت انتخاب قانون حـ         

شود این است کـه   که مطرح مییاما در حکمیت، اولین سوال  . گونه آزادي وحق انتخاب ندارد    
توانند اصول حکمیت را انتخاب کنند یا این که اصـول حکمیـت محـل حکمیـت،           طرفین می 

کننـد و  توانند انتخاب  اگرطرفین آزادي اراده دارند کدام قوانین را می؟حاکم برحکمیت است  
تواننـد انتخـاب کننـد یـاخیر؟      تعلق ندارد هم مـی   یقانون غیر ملی را که به هیچ نظام حقوق        

هاي این سواالت تحت سه عنوان انتخاب قانون ملی، انتخاب اصول حکمیـت غیرملـی و    پاسخ
انتخاب قانون حکمیت سازمانی که قوانین فوق را ممکن است طرفین به عنوان قـانون حـاکم      

  . یت تعیین نمایند، بیان خواهد شدبر اصول حکم

  انتخاب قانون ملی) الف
شود این است که در رشته حکمیـت   که مطرح مییچه قبالً بیان شد، نخستین سوال  چنان

اصل حاکمیت اراده نسبت به طرفین در تعیین قانون حاکم برآیین حکـم پذیرفتـه شـده یـا                    
نظام ملی حاکم بر حکمیت را تعیین کننـد      توانند که قانون و یا      خیر و یا این که طرفین نمی      

؟ قبل از ایـن کـه بـه پاسـخ ایـن سـوال           و قانون محل حکمیت بر اصول حکمیت حاکم است        
بپردازیم یاد آوري این نکته الزم و ضروري اسـت کـه، مفهـوم اصـل حاکمیـت اراده، در ایـن          

سبت به قانون توانند ن، می»در صورت سکوت طرفین  «ها  بحث این است که طرفین و یا حکم       
در واقع  . حاکم بر اصول حکمیت موافقه کنند و قانون حاکم بر اصول حکمیت را تعیین کنند              

از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آزادي شخص در انـشاي عمـل حقـوقی و ایـن کـه                    
مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند و نیز انتخاب نوع عقـد و ایقـاع و طـرف عقـد و تعیـین              

من عقد، و نیز منحـل سـاختن قراردادهـا در مـورد مجـاز      ضآثار آن و شروط مندرج    حدود و   
  .4نتیجه می شود

در پاسخ سوال فوق باید گفت که نخستین بـار اصـل حکمیـت اراده در بـاب قراردادهـا در         
حقوق داخلی اکثریت کـشورها پذیرفتـه شـد و امـروزه بـسیاري از کـشورهاي جهـان اصـل                     

البته باپیدایش نظریه تعـارض قـوانین،       . داخلی شان پذیرفته است   حکمیت اراده را در حقوق      
الملل خصوصی و به عنـوان یـک        اصل حاکمیت اراده به صورت یکی از اصول کلی حقوق بین          

اما در مورد حکمیت باید گفت کـه امـروزه همـان    . القبول حل تعارض درآمده است    قاعده عام 
                                                 

  .57، ص » 1386تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم، « مهدي شهیدي، تشکیل قراردادها وتعهدات  .4
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باشند، بورد حکمیت نیـز تـابع قواعـد    ر میهمان کشو گونه که محاکم هر کشوري تابع قواعد     
رو آزادي انتخـاب قـوانین خـاص بـراي     اصول حکمیت کشور محل رسیدگی هستند و از ایـن  

طرفین نامحدود نیست، بلکه این آزادي محدود است؛ زیرا ممکن است از شناسایی یا اجـراي           
 رأي را فـسخ  رأي امتناع شود یا ممکن است به آن اعتراض شود و محکمه محل حکمیت هم          

این بیان با این دو ماده عهد نامه نیویورك و قانون حکمیت تجارتی افغانـستان تاییـد و              . کند
آیین داوري منطبق بـا  «. الذکر در زمینه چنین مشعراست    گردد که آن دو قانون فوق     بیان می 

 توافق طرفین نبوده یا در فقدان چنین توافقی، منطبق قانون کشوري که حکمیـت درآن جـا              
  »عهد نامه نیویورك 5 -1 - د-بند. برگزارشده نبوده است

تواند در صورت اعتراض یا درخواست یکی از طرفین مبنی بـر فـسخ قـرارداد           محکمه می  «
 در صورتی که ترکیب بـورد حکمیـت   6... 1حکمیت، در حاالت ذیل قرار حکمیت فسخ نماید    

 باشـد یـا موافقتنامـه طـرفین         یا طرزالعمل حکمیت یا مواقفتنامه طـرفین مطابقـت نداشـته          
 6بنـد  (» باحکمی ازاحکام این قانون که برطرفین قابل تطبیبق است، مغـایرت داشـته باشـد            

توان گفت با وجود حاکمیـت  اما به طوري کلی می   )  قانون حکمیت تجارتی افغانستان    53ماده
میت نقـش  قانون محل حکمیت، استقالل یا آزادي اراده طرفین در تعیین قواعد برگزاري حک       

دهد و بـه رغـم ایـن    اي دارد گر چند بورد حکمیت یک نوع عمل قضایی را انجام می       برجسته
روند، اي در جهت قضایی شدن پیش می      المللی به طور فزاینده   هاي حکمیت بین  که رسیدگی 

د ایـن  باشارتباط میمناسب و بیالمللی ناقواعد اصول محاکمات مدنی ملی براي حکمیت بین  
المللـی نـدارد و بـراي دادرسـی      طوري معمول مقرارات خاصی بـراي حکمیـت بـین         قواعد به 

در داوري  . الملـل اند، نه بـراي قـضایاي حکمیـت بـین         داخلی نزد محاکم دولتی طراحی شده     
یشتري الزم است و از این رو است که طرفین به ندرت این قواعد را براي تبعیت در                بانعطاف  

  .5کنندحکمیت انتخاب می
 محاکمـات مـدنی، قـانون ملـی     ل از اصـو  مطالب فوق، بسیاري ازکشورها، جـدا     جه، به   با تو 

این قواعـد بـه   . اندتدوین کرده) المللیآیین داوري بین(خاصی را تحت عنوان اصول حکمیت      
دهد تا قواعد ملی دیگري غیر از قـانون  اي به طرفین و بورد حکمیت اجازه می     نحوي گسترده 

المللی بسیاري از کـشورها  در قانون حکمیت تجارتی بین. ین کنندمحلی حکمیت خود را تعی   
این موضوع یکـی ازموضـوعا ت پـیش پـا افتـاده            . نیز اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است      

                                                 
ص »1388موسسه مطالعات وپژوهشهاي تجارتی، چاپ اول، : تهران، انتشارات« حمید رضا نیکبخت، داوري تجاري بین المللی. 5
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شد، به ویـژه در تعیـین قـانون حـاکم بـر اصـول          باجهانی و قابل قبول براي همه کشورها می       
تواننـد قـانون حـاکم بـر اصـول      ین مـی حکمیت اصل حاکمیت اراده جاري است، یعنی طـرف        

ایـن امـر    . حکمیت را در حین انعقاد قرارداد تجارتی و حکمیت انتخاب و درج قرارداد نمایند             
  .6قانون نمونه آنسیترال نیز منعکس گردیده است 19در ماده 

 1 قانون حکمیت تجارتی افغانستان نیز اصل حاکمیت اراده طرفین را پذیرفته اسـت، بنـد        
تواننـد  طرفین مـی «.  قانون حکمیت تجارتی افغانستان موضوع را چنین بیان میدارد        30ماده  

  »با رعایت احکام این قانون برطرزالعمل اجراي رسیدگی بورد حکمیت موافقه نمایند
. شـود  میهماده فوق، اصل حاکمیت اراده طرفین به وضوح فهمید) موافقه نمایند(از عبارت  

ایت احکام این قانون، یک قانونی را بـه عنـوان قـانون حـاکم بـر       اندکه با رع  یعنی طرفین آزاد  
در » با رعایت احکام این قانون«و عبارت . طرزالعمل اجراي حاکمیت، تعیین و مشخص نماید      

واقع مشروط نمودن اعمال اصل استقالل و آزادي اراده به رعایت مقررات این قانون حکمیـت         
   .است نه محدودیت اصل آزادي اراده

المللی کشورهاي مختلف که قانون نمونه آنـسیترال        سیاري از قوانین ملی حکمیت بین     در ب 
 کـه بـه طـور اصـولی، در     تـوان گفـت  پس نتیجتاً مـی . را پذیرفته اند، این موضوع وجود دارد     

خواهنـد بـر    را کـه مـی    ) اصول حکمیـت  (توانند هر گونه مقرارات شکلی      ها می حکمیت طرف 
 را بـا مقرراتـی کـه        7تواننـد حکمیـت خـاص     واگر بخواهند می  د  نحکمیت حاکم باشد برگزین   

دانند، براي تطبیق با شرایط و اوضاع و احوال خاص قضیه برگزینند یا اگر تـرجیح    مناسب می 
دانند برگزینند تا اي که مناسب می    را با مراجعه به مؤسسه     8توانند حکمیت سازمانی  دهند می 

به هرحال اختالف هرچه باشـد؛  . بهره ببرنداز خدمات مخصوص مؤسسه حکمیت مربوطه هم       
هـا را  توانند تعداد حکمها آزاد هستند که براي مقررات شکلی توافق کنند هم چنین می     طرف

توانند تصمیم ها می طرف. به نظر خودشان تعیین کنند یا این که چه کسی حکم ایشان باشد            
ضـوع اخـتالف باشـند؛ هـم     ها باید داراي صفاتی مخصوص و متخصص در مو        بگیرند که حکم  

ها تنها بر مبناي لوایح و اسـناد  توانند به تشخیص خودشان تصمیم بگیرند که حکم    چنین می 

                                                 
طرفین آزادند که در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط بوردحکمیت رعایت شود، با توجه به مقررات این )1(« . 6

در صورت نبودن چنین توافقی، بوردحکمیت می تواند با رعایت مقررات این قانون، حکمیت را به نحـوي کـه     ) 2.(قانون توافق نمایند  
اختیاري که بوردحکمیت در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول . دي نماید مقتضی تشخیص می دهد اداره و تص      

  »بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می باشد
7 .Ad hoc. 
8 .Institutional  
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ها تنهـا مثـال هـایی       این. کتبی تصمیم بگیرند و نیاز به برگزاري جلسه نشود وشفاهی نباشد          
را ثمـر  ها در توافق بر مقررات شکلی اسـت کـه جریـان حکمیـت             معدود از آزادي اراده طرف    

  .9کنندتر میبخش
 اما این که طرفین آزادي تعیین قانون حاکم بر اصول حکمیت ملـی را دارنـد، امـر مـسلم                     

تواننـد  توانـد آیـا طـرفین مـی    اما بحث در این است، که این آزادي تا چه حد بوده مـی          . است
  قانون اصول حکمیت غیرملی و یا اصول حکمیت سازمانی را انتخاب کنند یا خیر؟

مورد تحقیـق و بررسـی قـرار خـواهیم      ل در مباحث آتیصواب این سواالت را به طور مف    ج
  .داد

   انتخاب اصول حکمیت غیرملی-ب
شود این است کـه آیـا، بحـث غیرمحلـی و غیرملـی بـودن       سوالی که در این جا مطرح می     

قابل طرح اسـت یـا ایـن کـه خـارج      » قانون حاکم براصول حکمیت«اصول حکمیت در بحث     
شود، این اسـت  وضوع است؟ سوال اساسی دیگري که در زمینه اصول محاکمات مطرح می       ازم

توانند قانون اصول محاکمات غیرملی یا بـه عبـارت دیگـر نظـام و سیـستم        که آیا طرفین می   
حقوقی که متعلق به هیچ کشوري نیست برگزینند یـاخیر؟ مـثالً یـک افغـانی بایـک ایرانـی                   

توانند که قانون ملی افغانستان و یـا قـانون   د ولی طرفین میازسقرارداد حکمیت را منعقد می 
و یا قانون که مربوط به یک سیستم حقوق ملی دیگري است مثالً قانون پاکـستان                 ملی ایران 

یا سایرکشورها را به عنوان قانون حاکم بر اصول حکمیت انتخاب کنند در این قـسمت بحـث    
د یک قانون غیرملی راکه مربـوط بـه هـیچ سیـستم     توانناما این که طرفین قرارداد می    نیست

  حقوقی ملی نیست مثالً قانون نمونه آنسیترال را انتخاب کنند یاخیر؟
در جواب سوال اول باید گفت که، بحث غیر محلی کردن اصول حکمیت در مبحـث قـانون       

هاي حکمیـت  حاکم بر اصول حکمیت جاري است و خارج از موضوع نیست بلکه یکی از بحث  
تواننـد یـک سیـستم    اصر در زمینه اصول حکمیت، همین بحث است که آیـا طـرفین مـی            مع

 این بحـث    10غیرملی و به عبارتی یک آیین رسیدگی غیرملی و غیرمحلی را برگزینند یاخیر؟            
ترین مباحث، در زمینه قانون حاکم بر اصول حکمیت باشد و کسانی که             شاید اولین و اساسی   

                                                 
تاق تجارتی وصنایع ومعادن ایران، آزادي اراده طرف ها درداوري تجاري بین المللی ، ماهنامه مرکزحکمیت ا: محمدکاکاوند، مقاله. 9

 .1388 ، 32شماره 
 .105ص » 1376دادگستر،چاپ اول، : تهران، انتشار« لعیا جنیدي، قانون حاکم در داوري تجاري بین المللی  .10
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تـوان منکـر    این نمـی  با وجود.11ه این بحث تأکید زیاد داشته اند اند ب در زمینه، مطلب نوشته   
بناء مطرح کردن این بحث تحت عنوان حاکم بر اصول حکمیت از بـدیهیات           . این موضوع شد  

خواهد بود و هیچ کسی قایل بر این نیست که مساله غیرمحلی کردن اصول حکمیـت خـارج                
    .از موضوع این بحث است
، باید گفت که دانشمندان علم حکمیت در ایـن زمینـه اتفـاق نظـر               در پاسخ به سوال دوم    

تواننـد  اي را عقیده براین است که طرفین نمی       عده: ندارند در این زمینه دو نظریه وجود دارد       
اي بر این عقیـده  عده. که قانون و یا سیستم حقوقی غیر ملی را حاکم براصول حکمیت کنند            

ول محاکمـات غیرملـی را هـم بـه عنـوان قـانون حـاکم                توانند، قانون اص  است که طرفین می   
 را بـه  نظریه و دیدگاه سنتی و نظریـه دوم نظریه اول را بنام . 12براصول حکمیت، تعیین کنند  

نظریه پردازان دیدگاه سنتی، قائل به غیرمحلی کردن  . نام نظریه و دیدگاه نوین مسما نمودند      
 اصول محاکمات را که مربـوط بـه هـیچ         توانند یک قانون  حکمیت نیستند یعنی، طرفین نمی    

نظام حقوقی ملی نیست که معموالً همان قانون مقرحکمیت است به حیث قـانون حـاکم بـر                  
این نظریه در سیستم قضایی انگلستان مورد توجه زیـاد قرارگرفتـه            . اصول حکمیت برگزینند  

اه نـوین قایـل بـه    امـا نظریـه و دیـدگ   . است و حقوقدانان انگلستان از این نظریه دفاع نمودند       
غیرملـی را بـه عنـوان       توانند قانون ها می غیرمحلی کردن حکمیت است یعنی طرفین و حکم       

  .قانون حاکم بر اصول حکمیت برگزینند
 البته باید توجه داشته باشیم که غیرملی کردن اصـول حکمیـت تـأثیر بـر آراي حکمیـت                   

یرملی یا غیرمحلـی کـردن اصـول       غیرملی نخواهد داشت این دو تا متفاوت از هم اند یعنی غ           
حکمیت با آراي حکمیت غیرملی یا شناور از هم قابل تفکیک اند، ولی داکتر لعیا جنیدي بـه       

ي داوري  امنظـور از آر   «: کنـد ین تعریـف مـی    نـ را چ  این نظر نیست و آراي حکمیت غیرملی      
طـرح شـده    فوق ملی، فراملی، بی تابعیت وشناور نیـز م         غیرملی یا غیرمحلی که تحت عنوان،     

اند، آراي است که هیچ گونه وابستگی به یک حقوق شکلی متعلق به یک نظـام حقـوق ملـی              
اما غیرمحلی کردن حکمیت از نظر شکلی، داراي دو مفهوم   . 13»یعنی آیین داوري ملی ندارند    

                                                 
 داواریهاي قانون حاکم در« و»  نقدوبررسی تطبیقی قانون داوري تجاري بین المللی« دکترلعیا جنیدي دردو کتاب خود بنامهاي . 11

سایرحقوقدانان که » اصول حکمیت « و دکترحمید رضا نیکبخت هم درکتاب بنام داوري تجاري بین المللی » تجاري بین المللی 
 .  دراین زمینه مقاله نوشته اند، این موضوع را مورد بررسی مفصل قرارداده اند

  .105همان اثر، ص . 12
ص » 1387مؤسسه مطالعات وپژوهشهاي حقوقی، چاپ دوم : تهران، انتشارات(  خارجی لعیا جنیدي، اجراي آراي داوري تجاري. 13
66. 
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غیرمحلی کردن اصـول حکمیـت در مفهـوم مـستقیم خـود، رهـا نمـودن بـورد          . مفهوم است 
ترخود غیرمحلـی  ی محل حکمیت است، ولی در مفهوم وسیعحکمیت از رعایت قانون رسیدگ    

کردن حکمیت، اشاره به برکنار داشتن محکمه حکمیت ازحق نظارت محاکم محل حکمیـت              
 حکمیت، بدین معنا است که اختیار محاکم محـل          يدارد، از سوي دیگر، غیرمحلی کردن آرا      

لمللـی مـؤثر باشـد، از بـین     اي حکمیت، به طوري که از لحاظ بیناحکمیت در اعالم بطالن ر 
  .الذکر در علم حکمیت طرفداران براي خودش دارداین دو نظریه فوق. 14برود

 اما، موقف قانونگذار افغانستان در این مورد چیست و قانون حکمیت تجارتی افغانـستان از                
کدام یکی از این دو مکتب پیروي نموده است؟ در این مورد باید گفـت کـه قـانون حکمیـت                

ی افغانستان از نظریه نوین پیروي نموده است، چنانچه قـبالً بیـان شـد کـه غیرمحلـی               تجارت
کردن حکمیت از نظر شکلی، داراي دو مفهوم است یکی، رها نمودن بورد حکمیت از رعایـت          
قانون رسیدگی محلی است و دیگري برکنارداشتن محکمه حکمیت از حـق نظـارت محـاکم                 

  .دهیم افغانستان را در این دو مفهوم مورد مطالعه قرارمیبناء موقف قانونگذاري. محلی است
تواننـد بـا رعایـت    طرفین مـی « قانون حکمیت تجارتی افغانستان 31مطابق بند ماده     -الف

اوالً از ایـن مـاده      » احکام این قانون برطرزالعمل اجراي رسیدگی بورد حکمیت موافقه نمایند         
ثانیـاً؛ از ایـن مـاده،       .  به بیان آن پرداخته شـد      گردد که قبالً  اصل حاکمیت اراده استنباط می    

موجب ایـن مـاده، طـرفین    ه توان استنباط کرد، یعنی بغیرمحلی کردن اصول حکمیت را می     
توانند به طرزالعمل رسیدگی بورد حکمیت موافقه نماید و این ماده طـرفین را مجبـور بـه       می

در مـاده فـوق   » طرزالعمـل « عبارت ملی و یا محلی نکرده است و از سوي دیگر، تعیین قانون 
که در حقیقت همان قانون اصول حکمیت است به طوري مطلق بدون قید ملی یامحلی ذکـر              

در هیچ  . شود رعایت احکام قانون مزبوراست     که در این ماده دیده می      يشده است و تنها قید    
 و محلـی  ماده دیگري این قانون حکمیت تجارتی، طرفین از انتخاب سیستم حقوقی غیرملـی   

          از اطـالق مـاده، غیرمحلـی     منع نشده است تا با تمسک به آن احکام قانون نقص شـود، بنـاء
کردن حکمیت و آزادي حکم ها درتعیین طرزالعمل غیرملی اصول حکمیـت قابـل اسـتنباط                

  .است

                                                 
14.  j. paulsson. « the Extent of  independence of arbitration from the law of the suits ». 
Contemporary problem in international arbitration. J.D.M. lew (Ed). 1987. p. 141. 

اسی یتهران،انتشارات دانشکده حقوق وعلوم س« نقل از لعیا جنیدي، نقد وبررسی تطبیقی قانون داوري تجاري بین المللی به  ( 
 ).83 -82صص » 1387دانشگاه تهران، چاپ اول ، 
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 مفهوم وسیع نظریه غیرمحلی کردن حکمیت شـامل حـذف           چنان چه قبال ً اشاره شد     )  ب
یکـی  ولتی نسبت به محاکم حکمیت وآراي آن است یا به عبارت دیگـر،  حق نظارت محاکم د   

ن حکمیت بر کنار داشتن بـورد حکمیـت از نظـارت محکمـه محـل         از مفاهیم غیرمحلی کرد   
بـدین  . در قانون نمونه آنسیترال این گرایش بـه خـوبی مـنعکس شـده اسـت               . حکمیت است 

حاکم دولتـی بـه دسـت داده شـده     ترتیب که در ماده پنج، قاعده یا اصل کلی عدم دخالت م           
  .15است و در ماده شش استثنائات اصل مزبور به طور حصري تعیین شده است

تواند در موضوع مشمول ایـن قـانون   هیچ محکمه نمی«در ماده پنچ قانون نمونه آمده است  
در ماده شـش نیـز   » بینی شده است که به موجب این قانون پیش     يدخالت کند مگر در مورد    

  .داخله مطروحه در مواد پراکنده قانون نمونه جمع آوري و مطرح گردیده استموارد م
شـود و بـه صـراحت مفهـوم     در قانون حکمیت تجارتی افغانستان نیز این گرایش دیده مـی      

 قـانون حکمیـت   8مـاده  . وسیع از غیرمحلی کردن حکمیت و آراي آن پذیرفتـه شـده اسـت           
تواننـد در   محکمه یا ادارات دولتی نمـی     «:  است تجارتی افغانستان در این زمینه چنین مشعر      

امورحکمیت مندرج این قانون مداخله نمایند، مگر این که در این قانون طور دیگـري تـصریح       
این ماده قانون حکمیت تجارتی افغانستان در حقیقت ترجمـه مـاده پـنج قـانون           » شده باشد 

 محکمه در امورحکمیت ماننـد    نمونه آنسیترال است و موقف قانون افغانستان در عدم دخالت         
  .شو دموقف قانون نمونه آنسیترال است، هیچ فرق در این مورد بین دو قانون دیده نمی

 بـه عنـوان   نـد توان که طـرفین مـی   ییکی از قوانین  : انتخاب قانون حکمیت سازمانی   ) ج
-د قواعد و قانون سازمان حکمیـت تجـارتی بـین     نقانون حاکم بر اصول حکمیت انتخاب نمای      

-نامیـده مـی   » انجمـن «یـا   » دیوان«براي تسهیل حکمیت، موسساتی که غالباً       . المللی است 
اي از  هـا نوعـاً مجموعـه     ایـن سـازمان   . شوند، در اکثرکشورهاي بزرگ دنیا تأسیس شـده انـد         

توانند از طریـق  مقررات نمونه را براي جریان حکمیت فراهم نموده اند که طرفین اختالف می       
چنـین  هـم . را در قـرارداد خـویش درج نماینـد    ها این مقرارت نمونهه آنارجاع دعاوي شان ب  

 مجـرب بـراي انتخـاب توسـط     يهـا هاي مذکور خدماتی چون اعالم فهرستی از حکم       سازمان
 زمانی که طرفین در این زمینه بـه توافـق نرسـند و فـراهم               –ها  طرفین دعوا یا انتخاب حکم    

یل جلـسه رسـیدگی فـراهم نمـودن امکانـات           نمودن خدمات اداري مانند محلی بـراي تـشک        

                                                 
دانشگاه دانشکده حقوق وعلوم ساسی : تهران،انتشارات« لعیا جنیدي، نقد وبررسی تطبیقی قانون داوري تجاري بین المللی  .15

 .85ص » 1387تهران، چاپ اول ، 
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در قـانون حکمیـت   . 16دهندها ارایه میالزحمه حکمحکمیت دفتري و دریافت و پرداخت حق     
تجارتی افغانستان کدام مواد مشخص در مورد حکمیت سازمانی نیامده است، جـزء بنـد دوم              

. داردمـی  مقـرر  قانون حکمیت به صورت مبهم، موضوع را بیان نموده است و چنـین    19ماده  
ـ  باشـند،  نموده موافقه هاحکم نییتع طرز به نیطرف  هرگاه )2(«  طبـق  نیطـرف  ازی  کـ ی ی ول

ۀ موافق به طرزالعمل، طبق نتوانند هاا حکم  ی ن،یطرف ا ی د،یننما ها عمل حکم نییتع طرزالعمل
 طرزالعمـل  طبـق  کـه  رای بیوجـا  تیـ دفاتر حکم  به شمول  ثالث شخص ا ی شوند لینا متوقعه

-یمـ  نیطـرف  از کیهر  ن صورتیدر ا  دهند، انجام است، نتوانند  شده محول آنان به کرهمتذ
ي گرید طور در موافقتنامه  ن که یا مگر د،ینما در خواست  را الزم ریتداب اتخاذ محکمه از تواند
در واقع همان حکمیت سـازمانی یـا      » دفاترحکمیت«در ماده فوق عبارت      »باشد شده حیتصر

نب دیگـر ایـن مـساله یـک امـر مـسلم اسـت کـه اکثریـت کـشورها آن را            از جا .نهادي است 
در نتیجه . بعید است که افغانستان حکمیت نهادي و یا سازمانی را نپذیرفته باشد         . اندپذیرفته

المللـی را بـر اجـراء و    هـاي حکمیـت بـین   توانند که قـانون سـازمان     باید گفت که طرفین می    
ي حکمیت، مجموعه قواعد حکمیـت از جملـه اصـول          برگذاري حکمیت، تعیین کنند، نهادها    
انـد و خـدمات اداري الزم را نیـز بـه طـرفین و هیـأت             رسیدگی به شکل مفصل تهیـه کـرده       

بینـی قواعـد الزم بـراي        نگـران پـیش    ،از این جهت طـرفین قـرارداد      . کنندحکمیت ارایه می  
  . 17احتماالت آتی نیستند

-هـاي حکمیـت بـین   که اگر قواعـد سـازمان  شود این است    سوالی که در این جا مطرح می      
شوند در بـر نگیـرد آیـا طـرفین          المللی، تمام موضوعاتی را که در رسیدگی حکمیت واقع می         

د یا خیر؟ در پاسخ به ایـن سـوال بایـدگفت کـه ایـن        نتوانند قانون دیگري را انتخاب نمای     می
دهـد کـه قـانون     را مـی المللی به طرفین یـا داواران ایـن اختیـار    قواعد سازمانی حکمیت بین   

قواعد حکمیت سازمانی به طوري معمول قانون حکمیـت خـاص را          . دیگري را انتخاب نمایند   
 1998به طورمثال قواعـد آي سـی سـی     .18در صورت فقدان انتخاب طرفین تعیین نمی کند  

جریان رسیدگی نزد بـورد حکمیـت تحـت حاکمیـت ایـن قواعـد       «دارد می  مقرر15در ماده   
اي که طرفین یا در صورت قـصور  و در جایی که این قواعد ساکت باشند هر قاعده       خواهد بود   

                                                 
نهاد داو ري درقراردادهاي حسابگرانه بین المللی، مجله : ریچارد ام لوکاش، مترجم مصطفی السان و محمد رضا منوچهري، مقاله. 16

 .245 -232، ص 1384 پائیز وزمستان 1داور دوفصلنامه دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال اول، شماه 
پدید آورندگان معاونت پژوهشی وآموزش گروه مطالعات وپژوهش هاي حقوق اقتصادي تجارتی، حل وفصل اختالفات ناشی .17

 .61ص ) 1386مؤسسه مطالعات وپژوهشهاي تجارتی، چاپ اول، : تهران، انتشارات( ازسرمایه گذاري خاجی 
 .135حمید رضا نیکبخت، مأخذ پشین، ص . 18
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ها، بورد حکمیت ممکن است معین کند، خواه به این وسیله به قواعد اصول حکمیت یـک                 آن
اما بایـد توجـه داشـت      . »ا نشود قانون ملی که باید برحکمیت اعمال گردد، ارجاع داده شود ی          

المللی خود به خود انتخاب قـانون ملـی   هاي حکمیت بینازمان ارجاع به قواعد حکمیت س    که
را در بر ندارد؛ براي مثال انتخاب قواعد حکمیت آي سی سی در پاریس بـه معنـاي انتخـاب             

  .قانون اصول حکمیت فرانسه نیست

  مبحث دوم
  تعیین قانون حاکم بر اصول حکمیت توسط بوردحکمیت 

انون منتخب حکم یا بورد حکمیـت اسـت، البتـه     یکی از قوانین حاکم بر اصول حکمیت، ق     
گـاهی طـرفین قـرارداد، قـانونی        . در صورتی که طرفین قرارداد قانونی را تعیین نکرده باشند         

کنند و گاهی هم طرفین در زمینه تعیین قـانون حـاکم           حاکم بر اصول حکمیت را تعیین می      
ون حاکم بر اصول حکمیـت را  توانند که قان ها می کنند، در این صورت حکم    سکوت اختیار می  

ها یا بورد حکمیـت آزاد انـد   در صورت سکوت طرفین آیا حکم تعیین کنند یاخیر؟ هم چنین  
 که یک سیستم غیرملی را براي اداره جریان رسیدگی انتخاب کنند یـا مکلـف انـد کـه یـک                 

 تعیـین  نظام حقوقی مقر حکمیت را حاکم بر آن نمایند؟ ایـن آزادي اراده در  محلی و به ویژه 
توانـد؟ جـواب   ها، تا چه حد و اندازه بوده میقانون حاکم در صورت سکوت طرفین براي حکم      

  .این سواالت را در مباحث بعدي مورد بررسی و تحقیق قرار خواهیم داد

  انتخاب قواعد اصول حکمیت ملی) الف
 صـورت  یعنـی در . اراده را نسبت به حکم ها پذیرفته اسـت       قانون افغانستان اصل حاکمیت   

بند . توانند قانون حاکم بر اصول حکمیت را انتخاب نمایند     ها می سکوت طرفین قرارداد، حکم   
هرگـاه  «: دارد قانون تجارتی حکمیت افغانستان این موضوع را چنین بیـان مـی     31دوم، ماده   

طرفین به طرزالعمل اجراي رسیدگی بورد حکمیت موافقه ننمـوده باشـند یـا نتواننـد بـر آن           
تواند طبق احکام ایـن قـانون، حکمیـت را طـور مناسـب بـه           نمایند، بورد حکمیت می    موافقه

شمول اتخاذ تصامیم درمورد قابل قبول بودن، مرتبط بودن اهمیـت مـدارك اثباتیـه ومکلـف             
  »ساختن طرفین منازعه به ارائه مدارك، از طریق وضع مجازات انجام دهد

هـا در تعیـین قـانون حـاکم را در      اده حکم اصل حاکمیت ار   31 بدین ترتیب بند دوم ماده      
قانون محدودیت که بـراي     . صورت عدم موافقه یا عدم توانایی بر موافقه طرفین پذیرفته است          

ها مد نظرگرفته است مانند محدودیت اصل حاکمیت اراده طرفین، رعایت احکام قـانون           حکم
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اصـول حکمیـت خـارج از    توانند در تعیین قانون حـاکم بـر       ها نمی است یعنی طرفین و حکم    
د زیرا که مـاده  چارچوب احکام قانون عمل نمایند و مکلف اند مطابق احکام قانون رفتار نماین      

تواننـد  باشد، طـرفین بـرخالف قـانون آمـره نمـی          جمله قوانین آمره می    ز قانون حکمیت ا   31
  . موافقه نمایند

ه طرزالعمل رسـیدگی بـورد   دارد که طرفین ب را بیان می  یچنین بند دوم این ماده حالت     هم
اند، به یک طرزالعمل رسیدگی بورد حکمیت دسـت    حکمیت موافقه نکرده است و یا نتوانسته      

توانـد بـا رعایـت احکـام ایـن قـانون، حکمیـت را        پیدا کنند، در این صورت بورد حکمیت می 
نـی  ها نیـز قابـل اسـتنباط اسـت، یع    بطوري مناسب انجام دهد، از این ماده اصل آزادي حکم    

یـک قـانون مناسـب را      اند در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر اصول حکمیت،حکم ها آزاد 
  .به عنوان قانون حاکم براصول حکمیت تعیین نمایند

-بحث دیگر در مورد چگونگی تعیین قانون ملی قابل اعمال در هر مورد خاص توسط حکم              
کنند بر اساس قواعـد  ا تعیین مییعنی بورد حکمیت چگونه قانون ملی قابل اعمال ر    . ها است 

اش عادالنـه تـشخیص داد؟   حل تعارض یا مراجعه به وجدان خود که هرکدام قانون را وجدان           
نماینـد تردیـدي در    که به نـام دولـت حـل اخـتالف مـی     یدر این مورد باید گفت در محاکم    

 قابل اعمال بر  که قاضی باید مورد توجه قرار دهد تا بتواند قانون ملی    یسیستم تعارض قوانین  
البتـه بایـد توجـه      . 19کند وجود ندارد؛ از قانون محل محکمه باید پیروي کند          اختالف را پیدا  

مشکل تعارض قوانین براي قاضی تنها در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعـوا               داشت که 
در واقـع، جـزدر مـورد    . شود نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر اصول محاکمـات       مطرح می 

کـشور   شـود، قـانون  المللی به او ارجاع مییار استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعواي بین   بس
این قاعده که امروزه در سراسر جهان      . کندمتبوع خود را براي حل مشکل مطروحه اعمال می        

-گیرد، چون بر اساس اصل استقالل و حاکمیت ملی کشورها اسـتوار مـی             می مورد عمل قرار  
امـا موقعیـت حکمیـت کـامالً متفـاوت      . نگرفته اسـت  قوقی داخلی قرار  باشد مورد اعتراض ح   

تواند حتی در خصوص مـسائلی کـه   است، زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می        
در واقع، این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقـوق      . در حوزة امور شکلی قراردارد، مطرح شود      

بعـالوه از آن جـا کـه    . کنـد  دولتی رأي صادر نمیاست که حکم، بر خالف قاضی، به نام هیچ       
به معنی حقوقی کلمه است، و مکانی که در آن به اختالف            » محل دادرسی «حکم اساساً فاقد    

                                                 
  .200جلد هفتم، ص » 1386قانون، چاپ اول، : تهران، انتشارات« ، حقوق تجارت بین المللی داوري حسین خزاعی. 19
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قـانون  «باشـد، لـذا     کند صرفاً از لحاظ جعرافیایی قابل امعان نظـر مـی          مطروحه رسیدگی می  
 در تعیـین قـانون حـاکم بـر     نیز ندارد، روي این اصل، برخالف قاضـی، حکـم  » محل دادرسی 

حکم لزوماً مکلـف بـه    کند، اما اگر  تشریفات حکمیت الزاماً به قانون محل حکمیت رجوع نمی        
رعایت قانون محل حکمیت نیست، پس چه قانون را بایـد مراعـات نمایـد؟ در خـصوص ایـن          

سه نظریه متفاوت جـود داردکـه هـر کـدام در میـان حقوقـدانان و دسـت انـدرکاران                   مطلب
الملـل   اجراي قواعد حقـوق بـین  انی دارد در این میان عدة طرفدارالمللی طرفدارمیت بین حک

اي نیـز بـا    کنند و پاره  عمومی بر حکمیت اند، بعضی قانون محل حکمیت را صالح قلمداد می           
 هـستند کـه طـرفین بـراي         ی یعنی قـانون   ،توجه به اصل استقالل اراده، طرفدار قانون قرارداد       

المللـی،  هـاي بـین   اکثر مؤلفان اذعان دارند که در حکمیت      . 20نتخاب نموده اند  قرارداد اصلی ا  
در صـورت عـدم صـراحت       .  باشد که طـرفین انتخـاب کـرده انـد          یقانون حکمیت، باید قانون   

تواند قانونی را انتخاب کند که جهت حل مشکل موجود به نظر او عادالنـه و   قرارداد، حکم می  
اسب قانونی اسـت کـه مخـالف نظـم عمـومی کـشور محـل                منظور از قانون من   . مناسب است 

  . رأي در آن جا اجرا خواهد شد، نباشد حکمیت و به ویژه نظم عمومی کشور که
دارد ؛ این موضوع را بیان مـی 31قانون افغانستان نیز همین نظریه را پذیرفته است در ماده       

وده باشـند یـا نتواننـد    هرگاه طرفین به طرزالعمل اجراي رسیدگی بورد حکمیت موافقه ننم       «
... تواند طبق احکام این قانون، حکمیت را طور مناسـب  بر آن موافقه نمایند، بورد حکمیت می      

به کار رفته اسـت کـه عـین همـان نظریـه اکثریـت       » مناسب«در ماده فوق واژه » انجام دهد 
  .دارددانشمندان را بیان می

  »غیردولتی« انتخاب قواعد حکمیت غیرملی ) ب
 غیرملی یا غیردولتی ممکن است به وسیله خود طرفین قرارداد تنظـیم شـده باشـد            قواعد 

که مجموعه حقوق و تعهدات فروشنده و خریـدار در آن مـشخص      » شرایط عمومی بیع  «مثل  
مسلماً این گونه قواعد تا زمانی که طرفین بیع آن        . شده و توسط خود تاجران تهیه شده است       

  . نمایدد براي شان ایجاد الزام نمیانننموده را نپذیرفته و اجرا
هـاي خـصوصی   هم چنین قواعد غیردولتی مذکور ممکن است توسـط موسـسات و انجمـن     

المللی اعم از ایـن کـه   بسیار مرسوم است که طرفین یک قرارداد تجارتی بین. تهیه شده باشد 
ي تجـارتی  ها دولت یا یک موسسه تجارتی دولتی باشد یا این کـه هـر دو واحـدها         یکی از آن  

                                                 
  .تعارض قوانین درداوري تجاري بین المللی، مجله حقوقی، شماره یازدهم :  ربیعا اسکینی، مقاله .20
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خصوصی باشند، توافق نمایند که در صـورت بـروز اخـتالف در روابـط قـرارداد شـان، قواعـد              
متداول در روابط تاجران که به حقوق تجارتی فراملی موسوم گردیده و همزمـان بـا پیـدایش             

 در اروپا غربـی شـکل گرفتـه بـه وسـیله      12 و اوایل قرن     11المللی در پایان قرن     تجارت بین 
تـوان بـه شـرح    این قواعد را مـی . گی کننده که معموالً حکمیت است، اجرا گردد  مرجع رسید 

  :ذیل طبقه بندي نمود
 قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم تجارتی تهیه شـده بـه صـورت مـدون توسـط موسـسات        -1

  .  تأسیس شد1377 که در سال ،21اي خصوصی از قبیل، اتحادیه تجارتی ذرت لندنحرفه
الملل کـه از جملـه   اي مثل اتاق تجارت بین   المللی حرفه هاي بین ادیه قواعد ناشی از اتح    -2

الــشکل اعتبــاري هــاي متحـد  مقــررات و رویـه 1336مجموعـه اینکــوترمز، منتـشره از ســال   
 .المللی تنظیم وارایه نموده استهاي بین، را براي حل مشکالت ناشی از پرداخت22اسنادي

 24 مثل شـوراي اقتـصاد اروپـا   23الملل عمومی ینهاي ب  قواعد تهیه شده به همت سازمان      -3
 وغیره

 .ها و رسوم تجارتی غیر مدون عرف-4
  25حقوق  اصول کلی-5
 26. قواعد منبعث ازآراي صادره درمحاکم بین المللی وداوري ها-6

 که تهیه فهرست جامع و مانع کلیه عناصر و منابع حقوق تجارتی     برخی عقیده بر این دارند    
. الملـل عمـومی  حقوق بین) الف:  نیست ولی منابع ذیل قابل شمارش استفراملی امکان پذیر  

عـرف و   ) هــ . المللیهاي بین قواعد سازمان ) د. اصول کلی حقوقی  ) ج. قواعد متحدالشکل ) ب
 . 27آراي حکمیت منتشره) ز. انداردقراردادهاي است)  و.کاربرد

 دولتـی را بـه عنـوان قـانون          الذکر غیـر  قوانین فوق  دنتوانها می بحث در این است که حکم     
  د یا خیر؟نحاکم بر اصول حکمیت انتخاب نمای

                                                 
21 .London corn Trade Association 
22 .Regles et Usnces uniformes Relatives aux Credits Documentaries 

 امروزه تقریباً توسط اکثریت بانک هاي 1993 نامیده می شود پس ازآخرین تجدید نظردرسال U.C.Pاین مجموعه که اختصاراً 
  .جهان مورد عمل قرارمی گیرد ونقش عمده اي درتسهیل معامالت تجاري بین المللی ایفامی نماید

23 .Organizations Internationales Publiques    
24 .Couceil Conomique pour L Europe  
25 .General Principles of Law 
 .43قواعد غیردولتی به عنوان قانون حاکم برقرارداد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره : فرهاد خمامی زاده، مقاله . 26
 .6ین المللی، مجله حقوقی، شماره حقوق تجارتی فراملی در حکمیت تجاري ب: اول لندو، مترجم محسن محبی ، مقاله.   27
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اند کـه امکـان اعمـال یـک قـانون          در پاسخ به این سوال باید گفت که برخی به این عقیده           
اصول حکمیت غیر از قانون محل حکمیت، پدیده غیرملی کردن جریـان رسـیدگی حکمیـت        

رو اسـت کـه    رسیدگی حکمیت با این اشکال رو به      غیرملی کردن   . کندالمللی را ایجاد می   بین
-کند و آینده آن را در ابهام قـرار مـی  حکمیت را ازحاکمیت قانون واضح و مشخص خارج می  

بـه عـالوه برگـزاري حکمیـت تحـت قواعـد        . شـود مـی » حکمیت شناور «دهد و باعث پدیده     
  . خواهد داشتدرپی غیرملی مساله حکمیت بی تابعییت و اعتباري رأي چنین حکمیت را

 قـانون  31اما در قانون افغانستان این موضوع به صراحت بیان نشده است، طوري که از ماده   
ها مکلف به تعیین قانون اصول محاکمات ملـی یـا    حکم. شودحاکمیت افغانستان، فهمیده می   

ها آزاد اند که هر طرزالعمل را چه ملی یا غیرملـی بـراي رسـید گـی                 محلی نیست بلکه حکم   
هـا  در نتیجه مطابق قانون حکمیت تجارتی افغانستان طرفین و حکم         . د حکمیت برگزینند  بور

مکلف بـه تعیـین طرزالعمـل       ) ها به موافقه  درصورت عدم موافقه طرفین یا عدم دستیابی آن       (
ها حق آزادي تعیین طرزالعمل رسیدگی      رسیدگی بورد حکمیت ملی یا محلی نیست بلکه آن        

  .ی یا غیرملی، دارندبورد حکمیت اعم از مل
 قـانون حکمیـت     31نکته دیگري که از این ماده قابل استنباط است، این اسـت کـه مـاده                 

ها عالوه از صالحیت تعیین طرزالعمل رسیدگی چهار صـالحیت      تجارتی افغانستان براي حکم   
اتخاذ تصمیم در مورد قابل بودن مدارك اثباتیـه و مـرتبط بـودن مـدارك اثباتیـه و        «دیگري  

را  »میت مدارك اثباتیه و مکلف ساختن طرفین منازعه به ارائه دلیل ازطریق وضع مجازات           اه
هـا مکلـف    کند در بین ایـن صـالحیت      هم به رسمیت شناخته است، اما آنچه عطف توجه می         

این وضـع مجـازات کـه در مـاده     . ساختن طرفین به ارائه دلیل آن هم از طریق وضع مجازات     
 به چه نحوي قابل اجراء است، آیا مجازات بدنی است یا مـالی و   قانون حکمیت آمده است 31

هـا  گیرد باید به خزانه دولت مانند سایر جریمه       اگر مالی است به کدام مرجع قضایی تعلق می        
ها و یا نهادي حکمیت در صورتی که حکمیت سـازمانی باشـد             پرداخت گردد یا به خود حکم     

ند تضمین به طرف که پرداخت کرده اسـت تأدیـه    گردد یا پس از حل منازعه مان      پرداخت می 
شود و نحوه تأدیه این مجازات چگونه است؟ جواب ایـن سـواالت واضـح و روشـن نیـست               می

ار هم رژیم خاص براي این مجـازات تعیـین نکـرده اسـت و مکلـف سـاختن طـرفین                     ذقانونگ
 نمونه آنـسیترال  منازعه به ارائه مدارك از طریق وضع مجازات نهاد حقوقی است که در قانون        

رسد که این نکته در قانون    المللی ایران وجود ندارد و به نظر می       و قانون حکمیت تجارتی بین    
ار افغانی بوده است؛ زیرا که ایـن مـاده          ذحکمیت تجارتی افغانستان تراوش ذهنی خود قانونگ      
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ایـن موضـوع    قانون نمونه آنـسیترال  19در ماده .  قانون نمونه آنسیترال است    19ترجمه ماده   
طـرفین آزاد انـد کـه در مـورد تـشریفاتی کـه بایـستی جهـت انجـام                  )1(« چنین آمده است  

) 2. (رسیدگی توسط بورد حکمیت رعایت شود، با توجه به مقررات این قـانون توافـق نماینـد        
تواند با رعایت مقررات این قانون، حکمیـت       در صورت نبودن چنین توافقی، بورد حکمیت می       

اختیاري که بورد حکمیـت در  . دهد اداره و تصدي نماید     مقتضی تشخیص می   را به نحوي که   
این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بـودن، ارتبـاط، موضـوعیت یـا ارزش              

در مـاده فـوق   ) وضـع مجـازات   (بینیم که از موضـوع      به وضاحت می  » .هرگونه دلیل نیز باشد   
 به عمل نیامده است و این موضوع در قانون افغانـستان بـا   قانون نمونه آنسیترال، بیان و تذکر   

وجودي که مبناي آن ماده فوق آنسیترال اسـت، از یـک حمایـت حقـوقی کامـل، برخـوردار                    
توان گفت که، شاید منظـور  یک توجیه می باشد، با یک سلسله ابهامات را دارا می ؛ بلکه نیست
 قـانون  29یا صدور قرار موقت منـدرج مـاده      ار از وضع مجازات اتخاذ تدابیر احتیاطی      ذقانونگ

حکمیت تجارتی باشدکه این توجیه بسیارضعیف خواهد بـود زیـرا ظـاهراً وضـع مجـازات بـا                   
تدابیر احتیاطی و صدور قرار موقت با هم فرق دارند مگـر ایـن کـه قائـل بـی مبـاالتی و بـی             

.  بعید خواهـد بـود  ونگذارقانار شویم که این توجیه نیز در مورد     ذاحتیاطی و عدم توجه قانونگ    
 بعیـد خواهـد   قانونگذار شخص عالم به موضوع است و چنین احتمال در مورد           قانونگذارچون  

  .بود
 نیویورك پذیرفته نشده است، زیرا این عهدنامه   1958حکمیت غیر ملی تحت عهد نامه        اما

دارد  مـی کند؛ براي مثال، مقـرر به طور مشخص از قانون محلی یا قانون کشورخاص بحث می      
اند یـا در صـورت نبـود    کم کرده میت تحت قانونی که طرفین بر آن ح       نامه حک چه توافق چنان

شود بی اعتبار باشـد از  جا صادر می حکمیت در آن28چنین قانونی تحت قانون محلی که رأي   
پذیرد که آراي حکمیـت ممکـن اسـت توسـط        یا این که می    شناسایی رأي امتناع خواهد شد    

لـذا  . 29وري که در آن جا یا تحت قانون آن کشور صادر شده باشند، رد شوند              هاي کش محکمه
ممکـن اسـت    . دهند که حکمیت باید همیشه تابع یک قانون ملـی باشـد           این قواعد نشان می   

گفته شود این قواعد تنها نتیجه بی اعتباري توافق نامه حکمیـت و رد رأي حکمیـت توسـط                
 مورد ایـن کـه رأي حکمیـت و رد رأي حکمیـت          کند و در  محکمه کشوري خاص را بیان می     

که رأي حکمیت باید تحـت یـک     کند و در مورد این    توسط محکمه کشوري خاص را بیان می      
                                                 

 .5) ا) (الف(ماده . 28
 .5) 1) ( هـ( |ماده. 29
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قانون شکلی ملی صادر شود یا این که اگر رأي تحت یک قانون ملی صادر نشود شناسایی یـا            
ت، امـا در عمـل   گرچند چنـین نقـض بـر نظـر قبلـی وارد اسـ       .  بیانی ندارد  ،اجرا نخواهد شد  

چنانچه رأي حکمیت بر اساس قواعد غیرملی صادر شود، از امکان اعتراض به آن در کـشوري      
) یعنی کشوري که به موجب قـانون آن کـشور رأي صادرشـده اسـت    (غیر از کشورمحل صدور 

نامه، تدوین کننـدگان  توان گفت به این دلیل و با توجه به روح عهدلذا می . محروم خواهد بود  
 میالدي نظر بر غیر قانون ملـی بـه عنـوان قـانون     1958ر زمان تدوین عهدنامه در سال      آن د 

  .30حاکم برحکمیت نداشته اند

  مبحث سوم
   محدودیت ها درانتخاب قانون حاکم

اصحاب دعوا توانایی انتخاب قانون حاکم را نداشته باشند ولی نا آگاهانه یک چیزي بـه           اگر
کنند، آیا هیات حکمیت ناگزیر است هر آن چـه را کـه آنـان             نام قانون حاکم در قرارداد ذکر       

اند ولو نامناسب و بی ربط، همان را بر اختالفات جاري نمایند؟ آیا حق تعـویض                انتخاب کرده 
انـد، آیـا هیـات      ها قانون منتخب را نـا مناسـب تـشخیص داده          اگر حکم  و تغییر آن را دارند؟    

 و ذوق خویش می پسندد بر روابط طرفین حـاکم  تواند هر قانونی را که به سلیقه     حکمیت می 
   مورد اعتراض قرار نگیرد؟ مسالهتوان انتظار داشت کهکنند؟ در این صورت آیا می

درست است که قانون منتخب حاصل تالش و توافق طرفین است اراده طرفین در انتخـاب                
ل اخـتالف مـذکور     قانون حاکم تا آن جا کاربرد دارد که قانون مذکور قابل اعمال و بـراي حـ                

ها مورد عمل قـرار  بنابراین تا آن حد که قابل اعمال و مناسب است توسط حکم . مناسب باشد 
تواند قواعد آمره و نظم عمـومی   در اعمال قانون منتخب طرفین هیات حکمیت نمی       . گیردمی
ر آزادي توانند بـا اسـتفاده از ابـزا   طرفین نمی . المللی محل انجام حکمیت را نادیده بگیرد      بین

انتخاب قانون حاکم، نظام اجباري محل را بر هم زنند یا از طریق تقلـب و فـرار از اعمـال آن               
هـا در انتخـاب   در واقع اصل پرسش این است که محدوده آزادي عمل طرف و حکم . 31بگریزد

ها از آزادي مطلق برخوردار اند؟ اگرخیر عوامـل محـدود کننـده    قانون حاکم تا کجا است؟ آن    
  زادي کدام اند؟این آ

                                                 
 .144حمید رضا نیکبخت، مأخذ پشین، ص. 30
 .411-410صص » 1388تهران، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، « احمد امیرمعزي، داوري بین المللی دردعاوي تجارتی  .31
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البته بیان این نکتـه الزم اسـت کـه    . در پاسخ باید گفت سه عامل در هرانتخاب وجود دارد        
 محدودیت دیگـر نیـز وجـود دارد کـه در     32هاي ناشی از نظم عمومی  صرف نظر از محدودیت   

  .شود، که از ذکر آن خودداري می33ها و اختالف نظرهایی وجود داردها بحثخصوص آن

  34یا فرار از قانونتقلب ) الف
 طرفین ممکن است که با انگیزه فرار از قانون اعمـال قـانون دیگـري را انتخـاب کننـد تـا               

انتخـاب قـانون بـا ایـن انگیـزه      . بتوانند از جریان قواعد آمره قانون مناسب به طریقی بگریزند    
مجـاز  یا بـه عبـارت دیگـر ارادة طـرفین در محـدودة قـوانین              . 35باشداالصول معتبر نمی  علی

توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط بـا قـرارداد را         یعنی مثالً طرفین نمی   . پذیرفته شده است  
انتخاب کنند، یا قانون را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگري انتخاب کننـد، بلکـه انتخـابی          

  . 36پذیرفته است که مشروع و با حسن نیت باشد

   37نظم عمومی)ب
 نظم عمومی ،ها در انتخاب قوانین حاکم    آزادي طرفین و حکم    یکی از عوامل محدود کننده    

-در مفهوم حقوق داخلی، مقصود از نظم عمومی، قواعدي است که طـرفین دعـوا نمـی       . است
الملل خصوصی، نظم عمومی که نظـم عمـومی   از نظرحقوق بین. ها تخطی نمایند  توانند از آن  

دهـد از اجـراي قـانون صـالح خـارجی در      شود، به قاضی اجـازه مـی    المللی نیز نامیده می   بین
هاي اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقـوقی  صورتی که این قانون با مفاهیم و برداشت  

نظـم  « خودداري نماید به این جهت آن را -متبوع قاضی، اساسی تلقی می شود درتضاد باشد       
قـوانین  «بـه نـام     الملل خـصوصی مفهـومی      در حقوق بین  . نیز گفته اند  » عمومی طرد کننده  

قـوانین مربـوط بـه    «تـر بـه اسـم     نیز وجود دارد که به طـور صـحیح        » مربوط به نظم عمومی   
ها همـان قـوانینی     این.  شناخته شده است   ،»قوانینی که باید فوراً اجرا شوند     «و یا   » انتظامات

 .ها براي نگهداري سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصاد کشور الزم اسـت           هستند که رعایت آن   
                                                 

32  . Public Order 
 آبادي، آزادي طرف ها درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوا ماهنامه اتاق تجارتی وصنایع ومعادن جمهوري امین کریم پورعلی. 33

 .1388 آذر 35اسالمی ایران شماره 
34   . Fraus Legis 

 .411احمد امیرمعزي، مأخذ پیشین، ص  .35
مات حقوق بین المللی جمهوري اسالمی ایران، تعارض قوانین درقراردادها ، مجلۀ حقوقی، نشریه دفترخد: حمیدرضانیکبخت، مقاله.36

 .1384 سال32شماره 
37   . Public Policy 
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هدف از قوانین مربوط به نظم عمومی، اصوالً حکومت بر روابط داخلی اسـت، لـیکن در عمـل       
گیرد حتا در روابـط حقـوقی کـه یـک     ها قرارمینسبت به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آن  

دیگـر   در این صورت وظیفه نظـم عمـومی       . شوندها دخالت دارد اجرا می    عامل خارجی در آن   
 عادي در دعواي مطروحه قابلیت و صالحیت اجرا دارد، نیـست بلکـه آن    طرد قانونی که بطور   

 و باید گفت    38.است که در یک قلمرو مشخص از اجراي قوانین خارجی ممانعت به عمل آورد             
 مـانعی جـدي در برابـر آزادي طـرفین در            ،المللـی آن  نـوع بـین   از  که نظم عمومی مخصوصاً     

تواننـد بـه طـور مـشروع        هـا نمـی   ین معنی که آن   بد. انتخاب قانون حاکم در قرار دادها است      
انتظار داشته باشند که هیات حکمیت به اقدامی که نـاقض نظـم عمـومی اسـت مـشروعیت                   

 را انتخاب نمایند که مخالف بـانظم     یتوانند قانون ها هم نمی  و هم چنین هیأت حکم    . ببخشند
  .عمومی باشد

   :39قواعد آمره)  ج
واعد نظیر کنترل ارز خارجی، کنتـرول سـرمایه گـزاري،           ها در زمینه حقوق عمومی ق     دولت

ها، کنترول ورود به بازار جهـانی و نظـایر آن وضـع         کنترول واردات و صادرات، کنترول رقابت     
کنند ایـن قبیـل قواعـد       را بر اشخاص تحمیل می    » هاها ونباید باید«نمایند که بسیاري از     می

بلکه بحث ایـن اسـت کـه    . نتخاب قانون نیستندغالبا در مقام مداخله و محدود کردن آزادي ا  
 منطقـه دیگـر را   یـا تاچه حد قواعد عمومی مربوط به نظم عمومی متعلق به محل حکمیت را  

یعنی عالوه برقانونی که طرفین انتخاب کرده اند، چـه مقـدار از قواعـد               . می توان رعایت کرد   
- مختلف ممکن است موضـوع ها عالوه کرد؟ در کشورهايمحل حکمیت را باید بر انتخاب آن  

ر سویس این دیدگاه قویا حاکم    مثال د  ،هاي که تحت شمول قواعد آمره باشند متفاوت باشند        
. کند، باید مراقب تمام اوضـاع و احـوال باشـد    بورد حکمیتی که در سویس حکمیت می     .است

قانون ماهوي  هنگامی که یا برخی قواعد دیگر. 40مثالً قانون رقابت جامعه اروپا را مراعات کند      
  .41سویس حاکم است نباید بر روابط قراردادي طرفین حاکم شود

المللـی وجـود دارد، بـه طـور معمـول           که قانون خاص حکمیـت بـین       یامروزه در کشورهای  
قـوانین بـه    در این نوع . دانندشود تابع این قانون می    ی که در آن کشور برگزار می      یهاحکمیت

                                                 
 .محمد اشتري ، نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوي در داوري بین المللی ، مجله حقوقی، شماره نهم: ایودرن، مترجم. 38

39   . Mandatory Rules 
 . رم1980 معاهده 86 و 85مواد. 40
 .412یر معزي، مأخذ پیشین، ص احمد ام. 41
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دهند طرفین خود یا حکم آیـین حکمیـت را تـا        ازه می طور معمول قواعد مندرج است که اج      
 بـراي مثـال   .42آن جا که مخالف قواعد آمره یا نظم عمومی آن کشور نباشـد، انتخـاب کننـد          

بـا   تواننـد یمـ  نیطرف)1(«: دارد چنین مقرر می   31قانون حکمیت تجارتی افغانستان درماده      
  .ندینما موافقه تیحکم بوردی دگیرسي اجرا طرزالعمل بر قانون نیا احکام تیرعا
 ایـ باشـند    ننمـوده  موافقـه  تیـ حکم بوردی  دگیرسي  اجرا طرزالعمل به نیطرف  هرگاه )2(

 طـور  را تیـ حکم قـانون،  نیا احکام طبق تواندیم تیحکم بورد ند،ینما موافقه آن بر نتوانند
 مـدارك  تیـ اهم و بـودن  مـرتبط  بـودن،  قبول قابل مورد در میتصام اتخاذ شمول به مناسب

و » . دهد انجام مجازات وضع قیطر از مدارك،ۀ  ارائ به منازعه نیطرف ساختن مکلف و هیاثبات
 دارد که قرار قابلیت فسخ است یکی از مـوارد محکمـه      مواردي را بیان می    53هم چنین ماده    

 توانـد یمـ  محکمـه «دارد باشد و چنین مقرر می  ماده فوق می   6تواند قرارفسخ کند بند    می که
 لیـ ذ حـاالت  ت، در یقرار حکم  فسخ بری  مبن نیطرف ازی  ک ی درخواست ا ی عتراضا در صورت 

 قیطر از افغانستان نیقوان طبق تیحکم موضوع هرگاه )7)... (1( :دینما فسخ را تیحکم قرار
  .»باشد افغانستان عامهی سیپال ریمغا تیحکم قرار ا ینبوده فصل و حل قابل ت،یحکم

  نتیجه
یکی از مباحث مهم در حکمیت اسـت و اغلـب نویـسندگان            بحث قانون حاکم در حکمیت      

قـانون  . شـود ها عمدتاً در سـه مـورد مطـرح مـی     معقتداند که تعیین قانون حاکم در حکمیت      
  .حاکم برقرارداد حکمیت و قانون حاکم بر اصول حکمیت و قانون حاکم برماهیت دعوا

ـ     در این تحقیق قانون حـاکم بـر اصـول حکمیـت بـا               حاکمیـت تجـارتی     قـانون  رتأکیـد ب
تـوان  افغانستان، به طور مفصل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، سر انجام بعد از تحقیق می            

 قانون حاکم بر اصول حکمیـت در مرحلـه اول    ،به این نتیجه رسید، که طبق قانون افغانستان       
ین مقـرر  نـ قانون حکمیـت تجـارتی در مـورد چ    30 ماده 1بنده . قانون منتخب طرفین است   

توانند با رعایت احکام این قانون بـر طرزالعمـل اجـراي رسـیدگی بـورد                طرفین می «دارد  یم
  . »حکمیت موافقه نمایند

توانــد به عنوان قانون حاکم بر اصول حکمیـت   قانون دیگري که می   ،طبق قانون افغانستان  
کم بـر  باشد، قانون منتخب بورد حکمیت است، البته این در صورت است که طرفین قانون حا     

 قانون حکمیت این موضـوع را چنـین   31بند دوم، ماده   . اصول حکمیت را تعین نکرده باشند     
                                                 

 .150حمید رضا نیکبخت، مأخذ پیشین، ص . 42
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هرگاه طرفین به طرزالعمل اجراي رسـیدگی بـورد حکمیـت موافقـه ننمـوده               «: داردبیان می 
تواند طبق احکام این قانون، حکمیت     باشند یا نـتوانند بر آن موافقه نمایند، بورد حکمیت می         

ناسب به شمول اتخاذ تـصامیم در مـورد قابـل قبـول بـودن، مـرتبط بـودن اهمیـت          را طور م  
مدارك اثباتیه و مکلف ساختن طرفین منازعه به ارائه مدارك، از طریق وضع مجـازات انجـام               

در تعیین قانون حاکم بر اصول حکمیت توسـط     » قانون مناسب « طبق این ماده نظریه   » .دهد
یعنی بورد حکمیـت آزادي مطلـق در       . پذیرفته شده است  بورد حکمیت، در حقوق افغانستان      

 را تعیـین کنـد کـه بـه         یتعیین قانون و طرزالعمل رسیدگی حکمیت ندارد و بایـستی قـانون           
نظرشان عادالنه و مناسب باشد و با نظم عمومی کـشور محـل حکمیـت و خـصوصاً بـا نظـم                   

  .ته باشدجا اجراء شود مغایرت نداشعمومی کشوري که رأي ممکن است در آن
هـا و بـورد   بینیم که اصـل حاکمیـت اراده نـسبت بـه طـرفین و حکـم و حکـم        بوضوح می 

یعنی در حقـوق  .  قانون حکمیت پذیرفته شده است31 و 30ه فوق ددو ما حکمیت به موجب 
افغانستان در زمینه قانون حاکم بر اصول حکمیت یا طرزالعمل رسیدگی حکمیـت نیـز اصـل       

تی حق طرفین و بورد حکمیت در انتخاب این قـانون شـناخته شـده      حاکمیت اراده و به عبار    
است، صرف در مورد طرفین اصل حاکمیت اراده، مشروط به رعایت قانون حاکمیـت تجـارتی        

در مورد بورد حکمیت، اصل حاکمیت اراده بر عالوه رعایت احکـام قـانون حکمیـت              اما. است
 محدود و مـشروط شـده اسـت، یعنـی     تجارتی به تعیین قانون مناسب و حکمیت مناسب نیز     

بورد حکمیت در صورت عدم موافقه طرفین بایست با رعایت احکام این قانون حکمیت را بـه                 
  .طور مناسب انجام بدهد

اما آزادي طرفین و بورد حکمیت در تعیین نوع قانون حاکم بر اصـول حکمیـت و ایـن کـه          
شروط و محدود به امري نـشده اسـت   توانند یک قانون غیرمحلی و غیرملی را برگزینند؟ م   می

و در ضمن، طرفین و بورد حکمیت مکلف به ارجاع به یک آیین رسـیدگی محلـی و یـا نظـام      
توانند یک نظـام حقـوقی غیرملـی و    پس طرفین و بورد حکمیت می  . حقوقی ملی نشده است   

 کشوري که محـل حکمیـت نیـست و یـا انتخـاب             البته انتخاب قانون  . غیرمحلی را برگزینند  
 که مربوط به هیچ کشوري نیست طبق نظر برخی از حقوقدانان تأثیر             یاصول محاکمات نظام  

تابعیتی رأي تأثیر ندارد، غیر محلی کردن تابعیتی رأي ندارد و این موضوع به بی    چندان به بی  
تابعیـت  پس قانون افغانستان رأي بی. حکمیت با غیرمحلی کردن آراي حکمیت متفاوت است 

 برخی از حقوقدانان قایل بـه تـأثیر آن بـاالي بـی           . بق این تفسیر نپذیرفته است    و شناور را ط   
  .تابعیتی رأي شدند
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ولی در مجموع باید گفت که تأثیر نظریه غیرمحلی کردن حکمیت، در حد رهـایی از یـک                   
نظام حقوقی ملی معیین، در قانون افغانستان تثبیت شده است و طرفین یـا بـورد حکمیـت،               

 یک مجموعه غیرملی مانند مجموعه مقـــــررات یک نهاد حکمیت را دارنـد،   امکان ارجاع به  
سایر ابعاد این نظریـه ماننـد حـذف حـق نظـارت محاکمـه محلـی و غیرمحلـی کـردن آراي              

قانون حکمیت تجارتی افغانستان     8ماده  . حکمیت نیز در قانون افغانستان پذیرفته شده است       
توانند در امور حکمیت منـدرج     ادارات دولتی نمی   محکمه یا «در این زمینه چنین مشعراست      

این مـاده  »  باشداین قانون مداخله نمایند، مگر این که در این قانون طور دیگري تصریح شده   
قانون حکمیت تجارتی افغانستان در حقیقت ترجمه ماده پنچ قـان نمونـه آنـسیترال اسـت و          

کمیــت ماننـد موقـف قـانون نمونـه     موقف قانون افغانستان در عدم دخالت محکمه در امورح     
  .شودآنسیترال است، هیچ فرق در این مورد بین دو قانون دیده نمی

 مساله عدم دخالت محکمه محلی و غیرمحلـی و غیرمحلـی کـردن آراي حکمیـت امـروزه          
اما از لحـاظ  . المللی قرارگرفته استمورد حمایت تعداد از نویسندگان و محققان حکمیت بین        

نتقاد نقادان قرارگرفته است و از لحاظ عملی نیز محاکم ملی هنوز حـق مداخلـه   نظري مورد ا 
باید گفت که قانون حکمیت تجارتی افغانستان در این مورد       . خود را کامالً منتفی نکرده است     

نقض بزرگ دارد و علت این که قانون افغانستان چنین موضوع را پذیرفتـه اسـت شـاید ایـن                   
 گرفته شده از قانون نمونه آنسیترال است و قانون نمونـه آنـسیترال             باشد که قانون افغانستان   

مـسامحتاً    افغانی به تبعیت از آنقانونگذاردر ماده پنج خود این موضوع را بیان نموده است و   
این ماده را در قانون ذکر نموده است بدون توجه به عواقب و آثار آن که چه عواقـب و آثـار را         

  .تواند میقبولی این موضوع داشته
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  المللی حکمیت در منازعات عقود اداري، داخلی و بین
   حکمیتهیات طبیعیت اعمال و احکام -مطلب دوم

   حکمیتهیات طبیعت اعمال - فرع اول
  
  

  دکتور عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفه
  عزیزاهللا علیزاده مالستانی: ترجمه

 
 
 

  :ف فقهق مو-اول
  : حکمیت، فقه، دو گرایش را در پیش گرفته استهیاتدر تعیین طبیعت قانونی 

حکمیت فقط هئیت اداري است، نه محاکم قضائی؛ زیرا تشکل هیت : گوید گرایش اول می
بر خالف محاکم قضائی که از . حکمیت با معرفی خصوم و به مناسبت هر نزاعی علیحده است

 هر دعواي که به آن قبل از یک عده قاضی متشکل است و دولت آن را براي اعمال نظر در
 هیاتگویند که عملی  چه طرفداران این گرایش میچنان. کند دهد، تعیین می حواله می

هاي  شخهاي ب و یکی از شرکت حکمیت، عمل قضایی نیست؛ براي انکه نزاع بین حکومت
  .1دهد عمومی، نزاع به معناي واقعی آن نیست، چون یک طرف نزاع را دولت تشکیل می

 قضایی با صالحیت هیات حکمیت همان اعتبار هیاتاعتبار : گوید که  میو گرایش دوم
کند که از جانب بعض افراد نزد آن مرافعه شده و حکم قضایی  است؛ زیرا حکمی را صادر می

بینی که براي قطع کردن مادة نزاع  چه که اجراات و اقدامات آن را میخواهد، چنان را می
  .2است و این عین وظیفۀ قضایی است
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  :ف قانونگذارق مو-دوم
، 1983، سال 97 عمومی، شماره يها  و شرکتها  بخشهیات قانونگذار در قانون نظر

شود، همانند احکام قضایی اعتبار دارد؛ زیرا   حکمیت صادر میهیاتچه از چنین است که آن
هیت حکمیت در مورد نزاع که نزد آن مطرح است، به « آن تصریح کرده است که 62ماده 

کند، بدون آن که به قواعد مرافعات مدنی و تجاري مقید باشد، مگر آن  رعت اعمال نظر میس
مرافعاتی که به ضمانات اساسی دادخواهی ارتباط دارد، در این مورد احکام خود را به مدتی 

  .است، از سه ماه تجاوز نکند که از تاریخ مصوبۀ که براي تشکیل هیت صادر شده
 حکمیت هیاتت اعمال ف نظر فقهی است که پیرامون طبیع بر خالو این نظر قانونگذار،

  .زد دور می

  :ف قضایی اداريق مو-سوم
 قضایی با صالحیت شمرده هیات حکمیت، هیاتمطابق قضاء محکمه قضاي اداري، 

شود و این معنا را در حکم خود تاکید کرده است، بدین معنا که در اعمال نظر در دعواي  می
ي خارجی مصر، بر ضد رییس مجلس ادارة هیت عمومی نظارت بر که از شرکت تجار

رو شود، اختیارات والیی ندارد، ازین صادرات و واردات و وزیر امکان به مرافعه کشانده می
  . 3دهد است که محکمه، نزاع را به هیت حکمیتی که در وزارت عدلیه است حواله می

 حکمیت به عنوان محاکم قضایی با تهیاو در این حکم، محکمۀ قضاي اداري به اعتبار 
 از قانون مرافعات، با آن چنین 110چه در نص مادة چنان. صالحیت اعتراف کرده است

معامله کرده است که هر گاه محکمه به عدم اختیارات خود در مورد اعمال نظر دعوایی حکم 
ا صالحیت  حکمیت از محکمۀ بهیات. (دهد کند، آن را به محکمه صالحیت دار حواله می

علیا است، اجازة حواله دادن به هیت  و قضایی محکمه قضاي اداري که به قضاي اداري )است
و این در حالتی است که نزاعی که در . حکمیت که در وزارت عدلیه است، تائید کرده است

شود، در صالحیت قضاي محکمه نیست؛ چون قضاي این  قضاء محکمه به مرافعه کشانده می
استقرار یافته که اگر جهت معینی اختیارات قضایی داشته باشد، این جهت محکمه چنین 

 .4شود هیت قضایی با صالحیت در مقابل قضاي عادي و ادري شمرده می

   حکمیتهیات طبیعت احکام -فرع دوم
کند، نهایی و غیر قابل اعتراض است، به هیچ گونه  احکامی را که هیت حکمیت صادر می

 از قانون است که 66ه استیناف و چه در تمییز و این مطابق نص ماده اعتراضی؛ چه در دادگا
 حکمیت نهاي، نافذ و غیر قابل  اعتراض است به هر گونه اعتراض هیاتاحکام : گوید می

گیرد، هیچ گونه اعتراضی را  می  حکمیت صفت نهایی به خودهیاتوقتی که احکام 
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در پیرامون مقدار جواز اعتراض بر آن به ولی فقه . پذیرد، هر گونه اعتراضی که باشد نمی
ولی عده از . اندهاي غیر عادي، از قبیل تجدید نظر خواهی، اختالف کرده وسیلۀ اعتراض

 هیاتفقهاء در مقابل اینها با استناد به اطالق و عموم نص، عدم جواز اعراض را در احکام 
انون اشاره کرده است بر  ق66چون ماده . حکمیت توسط خواهش تجدید نظر، نظر داده اند

انکه احکام هیت حکمیت به هیچ وجه قابل اعراض نیست و اعتراض توسط تجدید نظر 
  .5خواهی یکی از وجوه اعتراض است

 هیاتنص سابق شامل منع از اعتراض بر احکام : در عین حال بعض دیگري گفته اند که
هاي است که  ی از چیزشود؛ زیرا تجدید نظر خواه حکمیت توسط تجدید نظر خواهی نمی
 قانون مرافعات، اقامه 512، 511کند، و نیز دو مادة  اعتراض بر احکام حکمیت را تجویز می

  .شود دعواي بطالن حکم حکمین را موجب می
 حکمیت با هیاتگرایشی که براي عدم جواز اعتراض بر احکام ) نویسنده(از دیدگاه من 

به تائید است؛ به جهت توافق آن با صراحت نص شود، سزاوار  تجدید نظر خواهی، تائید می
 حکمیت هیات عمومی که اعتراض بر احکام يها هاي و شرکت  بخشهیات از قانون 66ماده 

هر نوع آن؛ اعتراض عاید و استثنایی که در اعتراض به تجدید نظر خواهی متمثل ه را ب
  .شود، منع کرده است می

یت اجباري موافقت دارد، و آن سرعت حل و شود که این راي با هدف از حکم عالوه می
یا بین  ید، وآ  عمومی به وجود میيها هاي بخش فصل در منازعات است که بین شرکت

آید، و آن نظر به  هاي عمومی به وجود می هیاتهاي عمومی و بین جهات حکومتی یا  شرکت
  .شود میطبیعت ویژة این منازعات است که محصول نهایی آن در خزانه دولت ریخته 

   حکمیتهیاتدعواي بطالن حکمیت 
 حکمیت مطابق نص قانون مرافعات، به هیچ گونه اعتراض نیست، هیاتنکه حکم آبرغم 

 از 53و این موافق مادة . ولی در عین حال مرافعۀ دعواي بطالن حکم حکمیت جایز است
ۀ خود به دلیل هر گاه یکی از دو طرف دعوا از ارایه دفاعی: گوید قانون حکمیت است که می

نکه درست اعالن نشده است، متعذر باشد، یا آنکه در حکم حکمیت بطالن رخ داده باشد، یا آ
 که در اياقدامات مقدماتی حکمیت باطل باشد، بطالنی که در حکم اثر بگذارد، و محکمه

کند،  کند، از جانب خود به بطالن حکم حکمیت حکم می مورد دعواي بطالن اعمال نظر می
ته در صورتی که حکم حکمیت متضمن حکمی باشد که با نظام عمومی مصر مخالف الب

  .باشد
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دعواي بطالن حکم حکمیت در خالل نود روز که از تاریخ اعالن آن براي محکوم علیه 
و واگذاري مدعی بطالن از حق خود در مرافعۀ . شود شودف به مرافعه کشانده می شروع می

  .شود مانع قبول دعواي او نمیدعوا پیش از صدور حکم حکمیت، 
صالحیت اعمال نظر در دعواي بطالن حکمیت را، محکمه درجه دوم دارد که تابع محکمۀ 

  .است که صالحیت اصلی اعمال نظر در مورد نزاع دارد
 از قانون حکمیت، اجراي حکم محکم بر مرافعه دعواي بطالن مترتیب 57ه دمطابق ما

وسیۀ دعواي بطالن مطالبه کند و مطالبه مبتنی بر اسباب نیست، مگر انکه مدعی آن را در د
  .جدي باشد

شود، در خالل شصت روز از تاریخ  که توقف تنفیذ از آن مطالبه میو محکمه در صورتی
اول جلسه که براي اعمال نظر تعیین شده است، باید حل و فصل کند و محکمه اگر امر به 

ش ماه از تاریخ صدور این امر باید حل و فصل توقیف تنفیذ دعواي بطالن کند، در خالل ش
  .شود

  المللی  حکمیت در عقود ادراي بین-باب سوم
  :تمهید و تقسیم

المللی به صورت وسیلۀ اسامی براي حل و فصل منازعات  حکمیت در عقود اداري بین
و به صفت بدیلی است از قبول دولت، پیروي از اختیارات قضائی دولت دیگري . درآمده است

  .نماید با شخص حقوقی یا طبیعی رعایاي آن دولت برقرار می ا، هرگاه عقدي رار
ند؛ توافقاتی که قانونگذار ک المللی پیروي می حکمیت در منازعات آن عقد از توافقات بین

محلی در اقرار خود براي حکمیت به صفت وسیلۀ حل و فصل و منازعات عقود اداري 
المللی،  و پرتو افگنی بر حکمیت درمنازعات عقود اداري بین .کند المللی، به آن استناد می بین

شود که مفهوم این عقود و مجوزات توسل به حکمیت براي حل و فصل منازعات  موجب می
المللی که تجویز کننده حکمیت در عقود اداریی  به عالوة آنکه بر توافقات بین. تعیین شود

ف فقهی و قانونگذاري مصر به ق در عین حال مو،ی است، باید روشنائی انداخته شودالملل بین
و باالخره به تطبیقات عملی حکمیت درمنازعات . اجازة این نوع از حکمیت، باید معین شود

در این زمینه تالش . عقود اداریی که داراي طبیعت دولتی است، نیز وارد بحث خواهیم شد
نکه آختالف است، به اعتبار  ا عقودي که در طبیعت اداري بودنکنیم بر متمرکز می خود را

المللی  کسب کردن عقد، صفت اداري را، امري است الزم پیش از آنکه به عقد اداري بین
  .موصوف شود
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  :گیریم آنچه را گفته شد عنقریب به تفصیل در فصول آتی به بحث و بررسی می
  المللی و مجوزات حکمیت در منازعات آن  مفهوم عقد اداري بین- فصل اول

  المللی  حکمیت در محدودة توافقات بین-ومفصل د
  المللی  تطبیقات عملی حکمیت در بعض عقود اداري بین- فصل سوم

  زات حکمیت در منازعات آنالمللی و مجو  مفهو عقد اداري بین- فصل اول
  هاي انعقاد آن المللی و شیوه بین مفهو عقد ادارئی -مطلب اول

  المللی  مفهوم عقد ادارئی بین- ولفرع ا
ت انکه حاکمیت عمومی دارد، آن را فالمللی، عقدي است که دولت به ص قد اداریی بینع

عایاي رکند، یا شخص حقوقی از  رعایاي آن دولت، با شخص طبیعی یا حقوقی از  برقرار می
هاي طبیعی دولت  و گاهی موضوع آن عقد بهره گیري ثروت. نماید دولت دیگر برقرار می

نماید؛ براي آن که وسیله   دیگر تعاقدي در این زمینه برقرار میاست، به قسمی که با دولت
  .6هاي عمومی را برایش ممکن بسازد، در اختیار ندارد علمی که استفاده از ثروت

ه به مصالح تجارت کنآبار تو براین عقود، انتقال اموال و خدمات در گذر این حدود، به اع
المللی، معاقده اداره است با  اي عقد اداریی بینه و از صورت. شود المللی است، مترتب می بین

شخص یا شکرت اجنبی که با هزینه خود و تحت مسؤولیت خود، خدمت عمومی را براي 
ن تعاقد در مقابل یو ا. مردم انجام دهد، البته مطابق با شروطی که براي آن وضع شده است

  .ستیابی بر منافع ا اده قانونی در مدت معین از زمان و دستفاست
 براي آنکه -هاي محلی یا اجنبی و نیز تعاقد اداره است بایکی از شاخص یا یکی از شرکت

یا عقدي رامنقعد . کار به ترمیم و یا نگهداري یکی از سفارتهاي موجود  در خارج اقدام کند
کند، توسط رساندن مواد خوراکه  یانی مب اردویی که خارج از مرز دولت مرزيکند تا برا می

در عقد افراد  وغیر کمک رسانی کند، تازمانی که این عقد گاهی متضمن شروطی است که
المللی، عقدي است که همۀ عناصر عقد اداري را، از قبیل  عقد اداري بین. غیر مالوف است

و در آن عمومی، و مربوط به منافع عمومی باشد،  ی طرف عقد شخص حقوقاز دو نکه یکیآ
درعین حال، عقد، . اراده شخص حقوقی عمومی در اخذ به احکام قانون عمومی، ظاهر شود
المللی  صفت بین و حاوي شروط استثنایی باشد که نسبت به عقود مدنی غیر معروف است،

 و در بر دارندة المللی مرتبط است نکه این عقد به  منافع تجارت بینآشد، از جهت اداشته ب
  .7 از اقتصاد داخلی دولت متعاقده تجاوز نماید کهرابطه باشد
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  المللی معیار تشخیص دهنده عقد ادریی بین
ها معیار  یکی آن:  استرالمللی در دو معیا تشخیص عقد ادرایی محلی از عقد اداري بین

شود که عناصر  المللی شمرده می قانونی است و موافق این معیار، عقد اداري در صورتی بین
 که در یو مقصود از عناصر قانون. تر به نظام قانونی واحد ارتباط داشته باشد قد، بیشقانونی ع

شود، تابعیت اطراف عقد و جاي اقامت آنان و مکان انعقاد   صفت عقد به آن اعتماد مینتعیی
و تنفیذ عقد است، به عالوه زبانی که با آن عقد را منعقد کرده است، و کار مندانی که براي 

المللی بودن مطابق این معیار بنابر مجموع شروط و  بین. شود رد تعاقد استخدام میانجام مو
  .شود عناصر ایجابی که دست بدست هم داده اند مشخص می

 کند؛ از المللی بودن به یکی از عناصر موثر در عقد هم، راه پیدا می عالوه بر آنکه صفت بین
ند، هر زمانی که صفت اجنبی بودن به ک مللی را کسب میلا  است که عقد صفت بیناین رو

و معیار دومی، معیار اقتصادي است و . 8عنصر موثر در عالقه تعاقدي و عکس آن صحیح باشد
که به مصالح تجارت  شود المللی شمرده می مفاد ان این است که عقد، وقتی عقد بین

اد داخلی دولت که حاوي رابطۀ باشد از اقتص المللی ارتباط داشته باشد، بدین معنا بین
  .9شود المللی بر آن مرتب می معینی تجاوز کند، پس انتقال تحرکت اموال و خدمات بین

المللی بودن عقد،  و بعض فقهاء به حق نظر داده اند که معیار اقتصادي براي تشخیص بین
دا المللی پی ار بینببا معیار قانونی در تعارض نیست، معیار قانونی که عقد به مقتضاي آن اعت

تر به نظام قانونی مرتبط باشد؛ براي آن که رابطه  کند، یعنی زمانی که عناصر آن بیش می
شود و آن چه به مصالح  عقدي که انتقال و خدمات در گذر حدود معین، بر آن مترتب می

  .10تر به نظام قانونی ارتباط دارد تجارت داخلی تعلق دارد، بیش

  المللی رئی بینهاي تعاقد در عقد ادا  شیوه-فرع دوم
کند،  المللی از نفس نظام قانونی عقود اداري محلی تبعیت می از آنکه عقد ادارئی بین

هاي اختیار متعاقد در عقود ادارئی  هاي اختیار متعاقد با اداره در این عقد، بعینه همان راه راه
ه در هر دو  که ادارینجایآو از . یل هر دو برخی اختالفات استصمحلی است، هر چند در تفا

کند؛ محلی باشد یا  حالت آزادي کامل در اختیار کردن کسی که با اداره عقد برقرار می
  .اجنبی، باید تابع ضوابطی باشد که قانونگذار آن را به غرض تاکد معین کرده است

نماید، از دو ناحیۀ فنی و مالی باید  ست که کسی که با اداره عقد منعقد میاو آن این 
 اجناس باشد، و این به جهت حفظ مصلحت عمومی در تامین راه اندازي صاحب بهترین

منافع عمومی در محل تعاقد و اموال عمومی باشد که رسیدن به این هدف را به کمترین 
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انفاق ممکن اقتضا نماید، به عالوة انجام عمل در مواعیدي که مصلحت ادارة متعاقد توسط 
  .یابد آن تحقق می

نماید، از سه طریق استفاده  ردن خود کسی را که با آن عقد برقرار میو اداره در اختیار ک
و آن سه شیوه در منافصه، . کند که قانونگذار بر سبیل حصر آن را معین کرده است می

 افزوده شده  آنکند، و در این اواخر توافق مستقیم نیز بر  و ممارست تمثل پیدا میهمزاید
اندازیم و تفاصیل آن را به مؤلفاتی  سایل تعاقد روشنی میو ما با اختصار به همۀ این و. است

  .11کنیم تخصصی عقود اداري واگذار می

  12:شیوة مناقصه یا مزایده - 1 
بندد، براي انجام اعمالی که به  مناقصه وسیلۀ است که اداره آن را با کسی که با او عقد می

ترین جنس  گونۀ که از نظر فنی خوبکند، به راه اندازي منافع عمومی ارتباط دارد، اختیار می
  .را با قیمت نازل، عرصه کند با التزام او که در مدت مقرره کار را به پایان برساند

مناقصه در این مورد با مزایده اختالف دارد، چون موضوع مزایده، تصرف در بعض 
  .ددگر که استواري آن بر صاحب خوبترین جنس اکمال می هاي دولت است، به قسمی ملکیت

نکه بین مناقصه و مزایده در مضمون اختالف وجود دارد، اما هر دو در هدف آو به رغم 
از این جهت یک حکم براي هر دو جاري . باشند؛ یعنی تحقق مصلحت عمومی شریک می

  .است
و در آن اداره صاحب بهترین جنس مورد نیاز . و مناقصه گاهی عمومی و یا باز گشوده است

و این مناقصه یا اعالن داخلی . کند الی با قطع نظر از شخص آن اختیار میرا از نظر فنی و م
شود و به مناقصه  شود، ویا اعالم خارجی می شود که به مناقصه داخلی نام نهاده می می

  .13شود که در آن رقابت آزاد است خارجی  نام نهاده می
ع مناقصه، شایستگی چه مناقصه گاهی محدود است؛ یعنی زمانی که تعاقد در موضوچنان

ین نوع مناقصه، اداره اختیارات وسیعی را در وصول او در . فنی مخصوصی را در عمل بخواهد
دهد؛ چون حق تقدم در مناقصه در اشخاص  به کسی که این شایستگی را داشته باشد، می

  .ها را جلوتر در لیست خود گرفته است، منحصر است معینی که اداره نام آن
هی مناقصه محلی است؛ یعنی حق تقدم در آن براي مقاطعه کاران محلی الخره گاو با

گیرد، و اجراي تعاقد نیز   صورت می)...والیت، بخش و(ها در مناطق محل  است که فعالیت آن
  .کند در قلمرو کاري آنان تحقق پیدا می
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ه آن هاي مناقصۀ عمومی را معترض شویم، اشاره کنیم ب که صورت خواهیم بعد از آن و می
المللی است که فقط از  قد با اداره در عقود اداري داراي طبیعت و رنگ بیناکه اختیار متع

یابد، نه مناقصه محلی که در آن شرط  طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود انجام می
د با اداره، به شیوه مزایدة محلی قابل قاچه اختیار متعاست داوطلب محلی مقدم باشد؛ چنان

گیرد، که حال و وصف آن همان حال و  که رنگ اقلیمی به خود می ست؛ در صورتیتصور نی
  .وصف مناقصۀ محلی است

  )تعاقد بدون مناقصه و مزایده(شیوه ممارست  -2
که  کند، نسبت به شویۀ مناقصه در اختیار کردن کسی قد میااداره اگر با شیوه ممارست تع
ن در شیوه ممارست، اداره ملزم بوده که عقد را با تر دارد؛ چو با آن تعاقد نماید، آزادي بیش

  .گیري آن را تعیین نماید سیون تصمیمیکسی برقرار کند که کم
و ممارست به صفت شیوة تعاقد گاهی عمومی است که همانند اقدامات اعالن از مناقصۀ 

شود؛ چنانچه گاهی ممارست محدود است؛ یعنی اجناس مورد لزوم به  عمومی، اعالن می
کند، و با این خطاب خود از میان مجموعۀ  ب خطابی که جهت ادارة آن متوجه میسب

کسانی که به حیث داوطلب نام خود را در دفتر جهت اداري نوشته، همان تعدادي که 
  .دهد هاي موضوع ممارست مشغول اند، رغبت خود را نشان می تر به فعالیت بیش

 و ،شود به اعالن داخلی از آن اکتفاء می که یچه ممارست گاهی داخلی است به حیثچنان
  .شود گاهی خارجی است که از آن در خارج اعالن می

کند، هر گاه ممارست به  با اداره تعاقد می دن کسی کهرتر براي اختیار ک طبعاً شیوة خوب و
المللی انتخاب شود، ممارست خارجی است که به سبب آن متعاقد  ان شویۀ تعاقد بینوعن

کند، که این علم در حالت پیروي از اداره که در تعاقد به شویۀ مارست  یدا میاجنبی علم پ
  .شود خلی رغبت دارد، حاصل نمیاد

  :توافق مستقیم -3
تواند با غیر خود با شیوه توافق مستقیم، تعاقد برقرار نماید و توافق مستقیم این  اداره می

ک از دو شیوة مناقصه و مزایده است که تعاقد از همۀ قیودي که در حالت تعاقد به هر ی
  .زاد استآشد،  معین می

و قابل ذکر است که آزاد بودن اداره در تعاقد به صفت تعقد مستقیم، از هر قیدي رها 
نیست؛ چه، تعاقد به شیوه مستقیم در صورتی که از هر قید آزاد باشد، به خزانۀ عمومی ضرر 
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اداري در تناقض است ازین رو، قانونگذار رساند و این اثر، با هدف استوار کردن عقود  می
به اعتبار آن که این شیوه از اصل عمومی . کند که تعاقد به شیوة مستقمی باشد سعی می

جهت آن که در توافق مستقیم، قیودي است که هدف از آن ه تعاقد استثناء شده است ب
یارات ویژه محافظت منافع خزانۀ عمومی است، و این در ضرورت صدور رخصت آن از اخت

نکه این اختیارات ویژه حق دارد به نتیجه تعاقد به شیوه توافق آشود، به عالوه  متمثل می
  .مستقیم اعتماد نماید

کند که تعاقد به صورت مستقیم باشد، و  و عالوه بر آن، گاهی ضرورت دیگري ایجاب می
صل گردد و کند که قضیه به صورت عاجل حل و ف ن در جاي است که موضوع اقتضاء میآ

کند که تعاقد را با این  تحمل اقدامات مناقصه و مزایده را ندارد، و این حالت اداره را وادار می
البته باید براي هر اختیارات ویژة، حد نهایی وضع کند که براي . شیوه استثنائی برقرار نماید

و با عدم . مایداداره جایز نیست با تعاقدات خود به شیوة توافق مستقیم از آن حد تجاوز ن
تر از یک بار در همان سال مالی نسبت به ذات عملی که موضوع  جواز تکرار این شیوه بیش

مگر در حاالتی که در آن حاالت مجموع قیمت تعاقدات مکرر، از حد نهایی . براي تعاقد است
  .که قانوناً مقرر شده است تجاوز نکند

وافق مستقیم برقرار شود، من مانعی وقتی که ممکن است عقود ادارئی محلی به شیوة ت
المللی نیز اعمال شود، هر چند امر اقتضا  بینم که همین شیوه نسبت به عقود ادارئی بین نمی
نکه آ يهاي مقرون باشد، برا المللی با ضمانت کند که این شیوه در تعاقدات اداري و بین می

ر مصر، اختیارات ویژه صدور به خزانۀ عمومی ضرر وارد نکند، از این جهت است که در کشو
  .است) صدراعظم(الوزراء  قرارداد با این شیوه مربوط به رییس

  المللی  مجوزات حکمیت در عقود ادارئی بین- فرع سوم
حکمیت به صفت نظام بدیل از قضا در حل وفصل منازعات، هر چند نسبت به عقود اداري 

 گیرد، این اهمیت ولتی تعلق میمحلی اهمیت ویژه دارد، هر گاه حکمیت به عقد اداري د
کند؛ چون حل و فصل منازعات این عقد از طریق حکمیت، گاهی  تر پیدا می  بیشوسعت

  .شود کند که بدون او عقد منعقد نمی نکه شخص اجنبی آن را معین میآمشروط است به 
 هاي اجنبی کند؛ به جهت رغبتی که در استمالك بهره و گاهی دولت این شرط را قبول می

ها در عصر حاضر رقابت وسیعی را این همۀ دول عالم به وجود  دارد، که جلب و جذب آن
  .آورده است
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کند که حل و فصل منازعات او از طریق   تعاقد شرط می درو گاهی اگر طرف اجنبی
 و 14تواند در مقابل قضاي محلی حضور یابد حکمیت صورت بگیرد، براي این است که او نمی

دهد او به حمایت  هت قلت اعتماد او به قاضی محلی است؛ چون احتمال میاین چه بسا از ج
  .15از دولت متبوع خود، علیه او موضع بگیرد

سل شدن به حکمیت به صفت بدیل گاهی مجوزات تمسک طرف اجنبی در تعاقد، به متو
 قضائی که براي حل و فصل منازعات عقود هیاتشود، براي آن که  تر می  محلی بیشيقضا

المللی داشته باشد، وجود ندارد، و براي طرف اجنبی که با اداره تعاقد  اري، تخصص بیناد
المللی قرار  م و طرف منازعه، در برابر محکمه عدل بینصکرده، ممکن نیست که به عنوان خ

  .المللی، تخصص ندارد بگیرد، چون این محکمه به جز از اعمال نظر در منازعات بین
شد، حکمیت به عنوان وسیله خوبی براي حل وفصل منازعات عقود چه گفته به عالوة آن

شود، براي آن که مشقات آن کم است و به زودي حل و فصل  المللی تشکیل می تجاریی بین
  .16شود، به اضافه آن که حکم حکمیت نهایی و غیر قابل اعتراض است می

موضوع، به گونۀ که ط دادن حوزة تطبیق قانون حکمیت را از نظر سها در ب گاهی بعضی
شامل انواع عقود اداري شود، انتقاد کرده است، بدین استناد که حکمیت هر گاه به عقود 

 اگر در همۀ حاالت نباشد در –گیرد، منازعه را در اکثر حاالت  المللی تعلق می اداري بین
 که حکمیت به عقودي که به دهد، و این امر در صورتی اختیار محکمین اجانب قرار می

گیرد، خطر  کند، و یا به عقود امتیازات تعلق می هاي طبیعی پیدا می هاي ثروت گیري بهره
کندو آثار آن در  هاي زیادي امتداد پیدا می ورد، چون این عقود سالآ زیادي را به وجود می

رساند، مانند عقود رشد  گذارد، یا عقودي که به امنیت ملی آسیب می هاي آینده اثر می نسل
ي و نقل و انتقال تکنولوژي، پس در همۀ این احوال متوسل شدن به حکمیت، خطري اقتصاد

آورد که با فائده که از آن انتظار دارد مناسبت ندارد؛ زیرا هدف از حکمیت  را به وجود می
گذاري، پس ممکن نیست بلوغ این هدف به مصالح علیاي ملی باشد، با  تشویق به سرمایه

هاي جهان سوم که کشور مصر از آن جمله است، از سرمایه  توجه به آن که بهرة کشور
  .هاي اجنبی پیوسته ضعیف بوده است گذاري

المللی  هاي حکمیت در عقود اداري که رنگ بین و این راي، به جهت رغبت در تقلیل خطر
و از طرف حکمیت در عقود اداري به مصالح علیاي دولت و امنیت ملی . دارد، ابراز شده است

کند که موافقت حل و فصل منازعات اداري از طریق   دارد، از این جهت اقتضاء میارتباط
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صورت گیرد، تا ضمانتی باشد که استفاده از ) صدراعظم(الوزرا  حکمیت باید به تصویب رئیس
  .17حکمیت در مثل این موارد و عقود، به شکل مخاطره آمیز آن نباشد

  المللی  حکمیت در توافقات بین-فصل دوم
  هید و تقسیمتم

ام دولت به توافقات مالمللی، در تطبیق داخلی به موجب انظ حکمیت در عقود اداري بین
المللی، مشروعیت و مجال خود کسب کرده است؛ به گونۀ که این توافقات به مثابۀ قانون  بین

  .شود، که دولتی که آن را امضا کرده باشد، بدان ملتزم است داخلی شمرده می
المللی، چاره نیست از  ف هر کشوري نسبت به حکمیت در عقود ادارئی بینقبراي تعیین مو

و این . المللی که مربوط به این امر است ها نسبت به توافقات بین معرفت موقف آن کشور
 این توافقات را در خالل مباحث سه ،چیزي است که ما آن را در ضمن متعرض شدن خود

  :دهیم گانۀ آتی توضیح می
  . به تصویب رسیده است1958افقنامۀ نیویورك که در سال  تو-بحث اول
  .است  به تصویب رسیده1961 توافقتنامۀ ژنف که در سال - بحث دوم

 توافقتنامه واشنگتن براي حل و فصل منازعات سرمایه گذاري که در سال -بحث سوم
  .است  به تصویب رسیده1965

  .1958 توافقنامۀ نیویورك، مصوبۀ سال -بحث اول
المللی، در اتاق تجارت  سیون مخصوص شئون حکمیت تجاري بینیتوفقتنامه را کماین 

 به عنوان طرح معاهده در اجالس اجتماعی و اقتصادي ملل 1953/3/13المللی، به تاریخ  بین
  .متحد تقدیم کرد

محدودة تطبیق این توافقنامه با نص دو مادة اول و دوم آن، به قرار داد حکمیت و تنفیذ 
 به ،و مقصود از قرارداد حکمیت در این جا، قرارداد حکمیت با اجنبی است. شود  میآن معین

  .الملل است و از دایرة محلی بودن بیرون است اعتبار آن که این قرار داد، توافقتنامۀ بین
موافق این قطعنامه، محل صدور قرار   قرارداد حکمیت محلی و اجنبی و اساس تفرقه بین

که قرار داد نظر به دولتی که اعتراف به قرار داد و تنفیذ آن از آن دولت نآداد است؛ به جهت 
 -چه در حالت صدور قرارداد در دولت اجنبیشود؛ چنان  است، قرار داد اجنبی میبومطل

رد و گی متعاقد باشد یا غیر متعاقد، براي آن که تنفیذ آن در دولت متعاقد دیگر صورت می
  .18آید کند، قرارداد اجنبی به حساب می ولت سرایت مینامه بر آن داحکام این توافق
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المللی است،  مه، فعال شدن حکمیت در مجال تجارت بیناننکه هدف از توافقآو به رغم 
جز آن که در توافقنامه شرط نشده که موضوع نزاع باید تجاري باشد، از همین رو، عنقریب 

المللی  ن جمله منازعات عقود ادارئی بیناحکام توافقتنامه را به مناسبت همۀ منازعات و از آ
  .بینی را می

فقط ملتزم نیستند که اعتراف ) هاي عضو دولت(و مطابق با ماده دوم توافقنامه، دول اعضاء 
 آن توافقنامه، به حکم حکمیت 2٫۵۵به توافق حکمیت داشته باشند، بلکه موافق نص مادة 

  .موافق قانون محلی نیز اعتراف دارند
 از ضرورت اعتراف به توافق حکمیت، هر گاه دعوایی در محکمۀ 3,55ص ماده و مطابق ن

هاي متعاقد در مورد توافق حکمیت برقرار شود، و بنابر مطالبۀ یکی از  المللی دولت بین
  .اطراف منازعه، بر آن محکمه واجب است نزاع را به هیت حکمیت ارجاع دهد

نکند، محکمه ملزم نیست منازعه را به هیئت بنابراین اگر یکی از دو طرف نزاع در خواست 
حکمیت ارجاع دهدف و این در صورتی است که آن محکمه صالحیت اظهار نظر در مورد 

  .نزاع داشته باشد
ا پیوستن مصر، توافقنامه که جزء از قانون بنامه پیوسته است، و کشور مصر نیز به این توافق

 ژوئن 2رییس جمهوري مصر که در تاریخ آید، و به موجب تصویب  داخلی آن به حساب می
، رسمیت یافته 1959 ژوئن، سال 8م صورت گرفته است، توافقنامه از تاریخ 1959سال 
  .است

 مصر، مجال خود را در عرصۀ تطبیق پیدا کرد؛ زیرا محکمۀ يو این توافقنامه از جانب قضا
ي طبیعیت استناف اسکندریه، به صحت توافق حکمیت در ارتباط مخصوصی که دارا

المللی است، راي داد که به ضروري بودن به دور شدن نصوص داخلی که متضمن قیودي  بین
ت پس معاهدا. شود کند، کشانده می است که با پیشرفت معاصر در مجال حکمیت مقابله می

 از قانون مصر که سال 151 و با عمل کردن به نص ماده در مصر قوة قانون عادي را دارد
کند، و در این ماده آمده است که  ه است، همین مکانت و قدرت را احراز می صادر شد1971

گردد که  المللی، هر گاه مراحل قانونی خود را طی کند، جزء از قانون مصر می توافقات بین
  .19تطبیق آن واجب است

   م1961نامه ژنف اروپایی، مصوبه سال  توافق-بحث دوم
است، براي متوسل شدن به ) حقوقی(خاص اعتباري نامه، اجازه دادن به اشهدف این توافق

  .المللی است حکمیت براي حل و فصل منازعاتی که ناشی از عملیات تجارت بین
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گردد  هاي برخوردار می هاي متعاقده از صالحیت  نامه، اشخاص حقوقی در دولتبا این توافق
ست، به حکمیت توانند براي حل وفصل منازعاتی که وي یک طرف آن ا که به سبب آن می

 است، زرحقده ماکه اقامت شان در دولت متع) حقیقی(چه اشخاص طبیعی رو آورند؛ چنان
توانند به حکمیت به صفت وسیلۀ که بدیل از قضاء است، براي حل وفصل منازعاتی که  می

  .وي یک طرف آن است، رجوع کنند
یعنی آن را به توافقات نامه، حوزة تطبیق آن را مقداري محدود کرده اند؛ ولی این توافق

حکمیتی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی منحصر کرده است، به شرط آن که آنان محل 
و ) بدون اقامت و مقر نباشد(ها داشته باشد،  اقامت و یا مقر در دولت متعاقد و یا دیگر دولت

تصادیی  تعهدات ارتباطات اقتچه بسا رجوع آن به این است که مقصود از این توافقات، تقوی
نکه در تطبیق به صورت جهانی بودن آاست که بین اروپاي شرقی و غربی برقرار است، بدون 

  .آن اهمیت داده شده باشد
نامه، ابراز نقش حکمیت است، همانند وسیلۀ نمونه براي حل و فصل و هدف از این توافق

  .منازعاتی است که در قلمرو معامالت تجاري در منطقۀ اروپا جاري است
به این ) پیوستن(نامۀ ژنف اروپایی، انضمام امه، به توافقنه رغم نامگذاري این توافقو ب

هاي دیگر نیز، هر گاه شروط این  هاي اروپایی نیست، بلکه دولت توافقنامه، منحصر به دولت
  .20توانند به آن بپوندند توافقنامه را بپذیرند، می

  .عات سرمایه گذاري توافقنامه واشنگتن براي حل و فصل مناز-بحث سوم
قد است، اجازه داده اع دولت متعب براي اشخاص حقوقی عمومی که تابواسطۀ این توافقنامه،

شده است که در توافقات حکمیت براي حل و فصل منازعات مربوط به سرمایه گذاري، به 
  .عنوان طرف منازعه داخل شوند

المللی  آورده است، که در مرکز بینید احکام آن به وجود قاین توافقنامه، ابزاري را براي تن
 از توافقنامه، 25کند؛ زیرا مادة  گذاري است، تمثل پیدا می براي منازعاتی که ناشی از سرمایه

جانب به وجود اها و سرمایه گذاران  اختیارات آن را به حل و فصل منازعاتی که بین دولت
  .قنامه پیوسته باشدنکه آن دولت با این توافآد کرده است به شرط آید، محدو می

هاي پیوسته به این توافقنامه به حجیت احکام   از توافقنامه، دولت54و مطابق با نص مادة 
گذاري  المللی است براي حل و فصل منازعات سرمایه حکمیت که صادر شده از مرکز بین

بار این اعتراف دارند؛ زیرا دولت، تنفیذ التزامات مالی که ناشی از این احکام است و به اعت
  .احکام به عهده دارد، و گویا این احکام از محاکم قضایی صادر شده است
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المللی براي حل و فصل منازعات سرمایه گذاري، به احکام نهایی متصف  و احکام مرکز بین
 پیوسته به توافقنامه است، شده است که اعتراض بر آن در برابر هیچ محکمۀ که تابع دولت

  .21ستنیجایز 
هاي در حال رشد که داراي  گذاري اجنبی در کشور  توافقنامه، فایده سرمایهو با این

ها به رجوع به سوي حکمیت  کند؛ زیرا این دولت التغیر است، تحقق پیدا می هاي کثیر طرح
دانند و  شود، خود را ملزم می براي حل وفصل منازعاتی که با سرمایه گذار اجنبی بر پا می

  . پیوستن آنان به توافقنامه استاین ملزم به عنوان نتیجۀ
و این توافقنامه در قانون مصر قابل تطبیق است؛ زیرا قانون گذار به موجب قانون شماره 

 در مورد سرمایه گذاري مال عربی و اجنبی مناطق گرم و مناطق معتدل، با 1974 سال 43
انون صورت گرفته ن ق، منازعاتی را که در زمینۀ تنفیذ احکام ای1977 سال 32قانون شماره 

 کرده است؛ یعنی منازعاتی که وصف منازعات سرمایه گذاري بر آن فصلاست، حل و 
و یا بر اساس طرقی که و این منازعات به طریق حل و فصل دوستانه . شود منطبق می

اي که بین مصر و دولتی در مصر سرمایه گذاري کرده است، بر آن تصریح کرده ه توافقنامه
هاي که بین مصر و دولتی در مصر  ست؛ و یا بر اساس نظامی که توافقنامهاست، حل کرده ا

گذاري کرده است، بر آن تصریح  کرده است، حل کرده است؛ و یا بر اساس نظامی که  سرمایه
ها   دولت هاي بین گذاري توافقنامۀ واشنگتن در خصوص حل و فصل منازعاتی ناشی از سرمایه

و این توافقنامه، سال . صریح کرده است، حل وفصل کرده استو رعایاي دولت دیگر، بر آن ت
  . بدان پیوسته است1971، سال 90 منعقد گردیده و مصر به موجب قانون شماره 1965

سیون حکمیت یگذاري و مناطق گرم، کم و مطابق با نص مادة هشتم از قانون سرمایه
مرافعات مدنی و تجاري مقید است که به قواعد قانون  قواعد و اقدامات ویژة را وضع کرده

شود، مگر آن قواعد و الزاماتی که به تضمینات و اصول اساسی دادخواهی ارتباط دارد، با  نمی
  .مراعات سرعت قطع منازعه

 براي طرفین نهایی و الزامی و قابل ،شوند ترین اراء صادر می ن با بیشسیویهاي کم مصوبه
کر است که اجازه قانون گذار مصري براي حل و تنفیذ است، همانند احکام نهایی الزم به ذ

گذاري، موافق با نظامی که توافقنامه واشنگتن بر آن تصریح  فصل منازعات مربوط به سرمایه
گذاري با چشم پوشی از  کرده است، چیزي است که بر همۀ منازعات متعلق به سرمایه

 چه منازعه داراي طبیعت پس. ل تطبیق استبن آن، یا وضع قانون اطراف آن، قاطبیعت قانو
  .22مدنی و یا تجاري باشد و یا آن که منازعه اداري باشد، حکم آن مساوي است
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شایان ذکر است که در این حالت، براي پیروي کردن مازعات عقد اداري از نظامی که 
شود که به نزاع حق مالی که قبول صلح  منصوص علیه است به توافقنامۀ واشنگتن، معین می

  .کند، متصل شود را میو تصرف 
 حتا در پرتو قانون مرافعات، به تطبیق قواعد موضوعی که در مورد عقد هچه محکمچنان

شود که هر عقد اداري، قواعد قانونی که  پس تصور نمی. باشد کند، ملزم می اداري حکم می
 که کند، بر آن تطبیق شود؛ به این معنا خالف آن قواعدي که در مورد عقد اداري حکم می

عقد به تنظیم سابق خود رجوع کند و تابع اصول قانون مخصوصی شود، ورنه بدون شک 
  .23گذارد شود که بر صحت حکم عقد اثر می مرتکب خطاي قانونی می

  المللی  تطبیقات عملی حکمیت در بعض عقود اداري بین- فصل سوم
  : و تقسیمتمهد

المللی بررسی کردیم، الزم است به  بعد از آن که حکمیت را در منازعات عقود اداري بین
و این . هاي سیر حکمیت را در بعض انواع آن جنبۀ عملی آن بپردازیم؛ از خالل بررسی نمونه

  :گیریم را در طی دو بحث آتی به بررسی می
  B.O.T» بوت« حکمیت در عقود -بحث اول
  .المللی  حکمیت در عقود مشاغل عمومی بین- بحث دوم

  B.O.T» بوت «عقود در حکمیت
پیش از آن که به حل و فصل منازعات عقود بوت از طریق حکمیت بپردازیم، مسئله 

دهیم  کند که ماهیت این عقود را تعیین نماییم، و این را در مطلب اول توضیح می ایجاب می
و به تعقیب آن در مطلب دوم بر کیفیت حل وفصل منازعات از طریق حکمیت روشنائی 

  :اندازیم؛ بدین ترتیب می

   ماهیت عقود بوت-مطلب اول
بناء و سرمایه گذاري و شغل آفرینی و تامین سرمایه است؛ » بوت«مقصود از اصطالح 

هاي که داراي منافع عمومی است،  بدین معنا که بخش مخصوصی براي تامین ایجاد طرح
 کند که حکومت یا شرکتی پیشنهاد شدة که استحکام و بنا و تملک و شغل آفرینی اقدام می

و قرار . نماید گیرد، آن تعیین می و اداره و استفادة تجاري آن را براي چند سال به عهده می
اي ه ه صورت گرفته، با بدست آمدن سوداین چند سال براي استرداد مصارفی که در این پروژ
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یاز، ملکیتی پروژه را به و در نتیجه مدت امت. ها، کافی است  مشاغل و کارتدایامناسب از ع
  .کند، بدون آن که ملزم به زحمت هر تعهد دیگري باشد  میلقنتت محکوم

متیاز گذاري که صاحب ا  سرمایه تبادل است بینقود در بر دارندة فائده است که مو این ع
مصرف ) شرکت، پروژه(است، که بیش از آن چه در ایجاد طرح ) شرکت(از استفادة طرح 

دة این امتیاز است؛ حکومتی که این شیوه را بین حکومت که دهن کرده است، عایدات دارد و
نکه خزانۀ آهاي حیاتی و بزرك، بدون   و پروژهها سازد؛ یعنی براقرار کردن طرح ممکن می

  .هاي در حال رشد عمومی هیچ گونه مصرفی را متحمل شود، خصوصاً دولت
 طرح و هاي مخصوص را در اداره و استفادة هاي که بخش نکه حکومت از آزمونآبه عالوة 

ها به کفایت کاریی  کند؛ زیرا این بخش یز ساخته است اسفتاده میاپروژة محل امتیاز، متم
مجهز است که در این مجال بر دستگاه حکومتی برتري دارد؛ براي آنکه از قیوداتی که عمل 

  .کشاند، آزاد است شود و مسیر آن را به انحراف می حکومتی را مانع می
هاي بزرگ خود تطبیق داده است؛ آن چنان  تر از طرح  در بیشحکومت مصر این نظام را

هاي نیرو و نقل  خورد مانند پروژه که اگر به آن منفرداً اقدام شود، موازنه عمومی بهم می
  .تکنولوژي

و عقود بوت را هر چند در غالب اوقات، دولت یا یکی از اشخاص حقوقی عمومی با طرف 
و از . شود که طرف دیگر این گونه عقود، محلی باشد نع نمیکند، ولی این ما اجنبی برقرار می

المللی است، چون طرف  تر اوقات، عقد اداري بین ، هر چند در بیشB.O.T رو، عقد  نهی
المللی باشد، بلکه گاهی  دیگر آن اجنبی است، اما مقصود این نیست که این عقد همیشه بین

  . اداره، محلی باشدعقد اداري داخلی است؛ در صورتی که متعاقد با
شود،  المللی نمی توانیم بگوییم که عقود بوت متصف به صفت بین و بنا بر آنچه گذشت، می

که بین دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی عمومی و بین یکی از اشخاص  مگر در صورتی
  .حقوقی خصوصی اجنبی برقرار شود

بوت که یک طرف آن د، بر عقود المللی بودن عقو هاي که براي صفت بین و با تطبیق معیار
المللی است؛ زیرا معیار قانونی ارتباط  شود که عقود بوت از عقود بین ح میاجنبی است، واض

  .شود ها تطبیق می تر از کشور نظام قانونی این عقد، در بیش
المللی دارد، قابل تطبیق است؛ براي آن  چنان که این عقد با معیار اقتصادي که صفت بین

  .عقود حاوي انتقال سرمایه و اجناس و خدمات، از کشوري به کشور دیگري استکه این 
  



 
  
 

 

 115  
 

ی و
اخل

، د
ري

ادا
ود 

 عق
ت

زعا
منا

در 
ت 

کمی
ح

... 
ین

ب
 

لی
لمل

ا
  

  بوت عقود اداري صفت
 راه یا اداره قصد به عمومی، قانونی اشخاص از حقوقی شخص که است عقدي اداري، عقد

 قانون شیوة از پیروي در حقوقی شخص نیت آن در ویا. کند می ارربرق عمومی منافع يانداز
 شروطی یا و شرط است، وي کردن ضمانت خالل از آن و شود؛ می ظاهر عقد، ینا در عمومی

 خصوصی، قانون احکام پرتو در که است آن مدنی عقد است؛ وفألم غیر مدنی عقود در که را
  .24شود می کامل آن عقد
 عنصر سه دارندة بر در که آن مگر تواند نمی شده اداري اداري، عقد که است رو ازین و

 آن اول کند؛ می زایل را عقد بودن اداري صفت ها آن یکی نبود که باشد، نندهک تکمیل
 خود، مورد در اداره که است آن دومی. باشد عقد اطراف از یکی اداره که است این عناصر
 روابط در را مالوف غیر استثنائی شرایط عقد، بودن حاوي  خالل از را عمومی قانون اسلوب
  .دنمای پیروي خصوصی، قانون

 یک دولت چون است؛ اداري عقد آن که شود می واضح بوت، عقد بر شروط این تطبیق با و
 ياه پروژه بر عقود این زیرا دارد؛ عمومی منافع به تعلق که جهت این از نیز و. است آن طرف

 که است استثنایی شروط دارندة بر در عقود این که آن عالوة به شود، می تطبیق عمومی
 امتیاز دادن لوقب براي را شرطی شروط، آن میان از و کند، می تعیین را نآ میزبان کشور

  .کند می اتخاذ عمومی مصالح تحقق براي عقود این برابر در را آن دولت فقط که دهد می قرار
 حالیکه در است، اداري عقود دایماً بوت، عقود که بگوییم توانیم می گذشت چه آن بنابر و
 بر) المللی بین (وصف این شدن تمام در زیرا نیست؛ المللی بین صفت داراي احوال همۀ در

  .باشد اجنبی آن دیگر طرف که است شرط بوت، عقود

  المللی بین عمومی مشاغل عقود در حکمیت -دوم بحث
  عمومی مشاغل عقد مفهوم -اول مطلب

 تا کند، می منعقد را آن شرکتی یا شخصی با اداره که است توافقی عمومی، مشاغل عقد
 کند، اقدام عمومی حقوقی شخص  براي عقار، حفظ یا آن ترمیم یا و ساختمان تکمیل براي

  .شود می گنجانده تعاقد شروط ضمن در که پرداختی مقابل در
 پیوسته و کند، می پیدا تمثل محل در که است عنصر سه نیز عقد این براي جهت این از و

 و. آن حفظ یا و ترمیم ساختمان، تکمیلی یلقب از دارد، ارتباط عقار به که است کارهایی
 در نیست مشروط که است عمومی حقوقی شخص کند، می استفاده عمل این از که کسی
  .است منافع تحقق عقد، این در غلبه و باشد، عقار مالک تعاقد، محل
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 عنصر عالوة به است، المللی بین عمومی مشاغل عقد عناصر همان عیناً عناصر، این و
 باید متعاقد یعنی دارد، ارتباط اداره با عاقدتم با که است شده اضافه آن به هک جدیدي
  .باشد اجنبی
 استثنایی شروط متضمن اگر حتا است، ادراي عقد احوال جمیع در عمومی، مشاغل عقد
 سال 47 شماره دولت مجلس از 10 مادة نص با قانونگذار که خود طبیعت به که زیرا نباشد؛
 خود اداري هیت با مجلس که معنا این به است؛ اداري عقد است، کرده دتاکی را آن 1972

 هر و اجناس تامین و عمومی مشاغل و التزام عقود به مخصوص که درمنازعاتی آن، غیر نه
  .کند می فیصله باشد، می دیگري عقد
 محکم ارتباط کند، می تائید عمومی مشاغل براي را بودن اداري طبیعت که هاي چیز از و

 همۀ بر المللی بین عمومی مشاغل عقود اصطالح و. است تعاقد محل عمومی منافع به نآ
 و شده تمام عمومی حقوقی شخص حساب به و است عقار به متصل که هاي پروژه و ها طرح
  .شود می اطالق کند، می انفاذ را آن اجنبی طرف

 عده یک عقد، دنکر تضمین مرحلۀ به شود می مربوط کار گاه هر که است ذکر به الزم
 است وفألم غیر افراد عقود در که امتیازات عده یک اداره، با متعاقد براي که را شروطی

 است، اداره از باالتر مرکزیت در اداره با متعاقد که قسمی به اداره خود با مواجه در و دهد، می
 نفی را بودن اداري صفت عقد این از که کند می فرض ما بر قانونی منطق صورت این در

 اجنبی صفت که صورتی در البته نماییم، اعتبار خاص قانون عقود از عقدي را آن و نماییم،
 اعتبار المللی بین تجارت عقود از را آن یا نکند، پیدا راه آن عناصر از عنصر هیچ به بودن

 عقود نیست ممکن بنابراین و. باشد المللی بین تجارت مصالح به مربوط که صورتی در نماییم
 مشاغل عمومی را طبیعت واحده به حساب بیاوریم، بلکه گاهی عقود اداري داراي المللی بین

 و. کند می کسب را آن بودن اداري صفت که شروطی دارندة بر در با است المللیطبیعت بین
 شود تحلیل علیحده عقد هر که است این اعتبار مدار پس. آید نمی حساب به چنین این گاه

  .25شود داده ارجاع کند می حکم که قانونی نظام به و شود یانب آن ارکان و

  المللی بین عمومی مشاغل عقود در حکمیت -دوم مطلب
 پیدا تمامیت فیدیک نظام با موافق المللی، بین عمومی مشاغل عقود منازعات در حکمیت

 بر تا است، کرده وضع مستثار مهندسین المللی بین اتحاد که است نظامی آن و کند، می
 شود تطبیق تقلید، خور در و جسته بر الگوي عنوان به المللی بین عقود منازعات در حکمیت

 و الکتریکی هاي کار عقود و سازي شهر عقود قبیل از استشاري، مهندسی اعمال به که
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 به تعلق چه است؛ اجنبی عنصر داراي که عقودي از آن غیر نیز و. دارد ارتباط میکانیکی،
 شروط به کند می پیدا ارتباط حکمیت شرط و آن، تنفیذ جاي یا و باشد تهداش عقد اطراف

  .است تقلید و پیروي قابل که نمونه و الگو عقد
 دور را محلی يقضا المللی، بین عمومی مشاغل عقود منازعات فصل و درحل فیدیک نظام

 از دولت هر تابع که قضایی محاکم از فیدیک نظام موجب به عقد اطراف چهچنان کند، می
  .کند نمی پیروي باشد، متعاقده دولت

 تعلق ها کار تنفیذ به یا گیرد می تعلق عقد به که نزاعی گونه هر فیدیک، نظام مطابق و
 با مهندس و شود، داده حواله باید مهندس به حکمیت به رجوع از پیش معیناً گیرد، می

 فصل و حل را نزاع تواند می ند،بی می عمل موقع در را آن که حکمی با و دارد که فنی درایت
  .نماید
 آن مداخلۀ تقاضاي خیتار از روز 84 لخال در را خود مصوبۀ که شود می معین مهندس بر
 طرف از که نشود صادر مصوبۀ مدت این در که شرطی به و. نماید صادر منازعه، حل براي

 را نزاع بتواند تا اشدب کرده عطا حق عنوان به افراد براي را آن و آید حساب به رد ،مهندس
 اعالم و اخطار با منازعه طرف دو از یک هر که آن شرطی به و. نماید عرضه مستقیماً
 اقدام سابق، مدت انتهاي از روز 90 خالل در حکمیت بر را نزاع کردن عرضه در یکدیگر،
  .26باشد داشته خود نزد مهندس را آن نسخۀ یک حال عین در و نمایند

 صادر 1966 سال در که فیدیک عقد تعدیل موافق که است ممکن زعهمنا اطراف براي و
 تعدیل براي که است مجلسی آن و شود، متوسل منازعات فصل و حل مجلس به است، شده

 که عضوي یک از است متشکل مجلس این و ،آید می وجود به مهندسین مصوبۀ بر اعتراض
 اطراف از یک هر که دیگري عضو هوس کند می تعیین را آن مناقصه، مستندات در کار صاحب

 را ثالثی عضو منازعه، طرف دو بعد کند، می عرضه قبول براي دیگر طرف براي را آن عضو
 گیرد، می عهده به را جلسه ریاست که شخصی بارة در اختالف صورت در و کنند، می انتخاب

 داشته هعهد به را جلسه رییس تعیین که کند تعیین را جهتی که است واجب طرفین بر
 عمل موضوع در اي حرفه خبرویت و فنی معرفت مجلس، عضو که است این واجب. باشد
  آن به که را زبانی و باشد داشته قدرت عقد تغییر به که آن عالوة به باشد، داشته تعاقد محل

  .27بداند خوب یافته، نگارش
 شده محول آن به نزاع که تاریخ از روز 84 خالل در را خود مصوبات باید مذکور مجلس و

 و نزاع اطراف براي و شود می صادر آراء اکثریت با مصوبه این و نماید، صادر کتباً است،
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 آن مگر است، النفاذ واجب آن مراجعۀ زمان تا مصوبه این و ،شود می ابالغ اريشاست مهندس
  .شود ملغاء حکمیت و محاکم احکام یا دوستانه وفصل حل توسط که
 صورتی در ،منازعات وفصل حل مجلس مصوبۀ یا اريشاست مهندس مصوبه بر اعتراض و

 حال عین در دهد، اخطار خود اعتراض به را دیگر طرف معترض، طرف که است صحیح
 28 یا و مهندس مصوبۀ به آن اخطار تاریخ از روز 70 از که موعدي در را نامه اعتراض صورت

  .28بفرستد استشاري مهندس به نگذرد، مجلس مصوبۀ به اخطار تاریخ از روز
 اقامۀ براي منازعات، وفصل حل مجلس مصوبه یا و استشاري مهندس مصوبۀ بر اعتراض و

 از صادره مصوبۀ شدن تسلیم تاریخ از روز 90 خالل در قبالً باید بلکه نیست، کافی حکمیت
 چاپ از 67 مادة نص به کردن عمل روي از این و. شود رسمی مطالبۀ مجلس، یا مهندس

  . شود می نهایی مصوبۀ رسمی، مطالبۀ عدم که صورتی در و است، فیدیک عقد نمونۀ دوم
  :نزاع مورد در نظر اعمال در حکمیت هیات اختیارات قلمرو

 مصوبه بر اعتراض اثر عنوان به حکمیت، هیات بر را نزاع کردن عرضه که صورتی در
 بر نظر اعمال بر ،محکمین اختیارات منازعات، فصل و حل مجلس یا استشاري، مهندس
  .اطراف اتفاق به مگر تواند نمی تجاوز آن از و شود، می منحصر مهندسین مصوبۀ بر اعتراض

 را آن که مصوبۀ گونۀ هر تعدیل یا مراجعه در ،خود اختیارات قلمرو در حکمیت هیات و
 مهندس که را هاي چیز نیز و. دارد کامل صالحیت است، کرده صادر فصل و حل مجلس
 ها کار تنفیذ به که هاي مهارت و تعلیمات یا ها، نامه تصویب قبیل از کند می ردصا رياستشا
  .29دارد ارتباط

  :منابع
  .48ص سابق، مرجع ابوالوفاء، احمد. د .1
  .228ص م، 1962 سال ،2 شماره اقتصادي، قانون مجلۀ عمومی، هاي بخش منازعات در حکمیت نظام عمر، عبدالخالق محمد. د .2
  .م1982/11/16 جلسه ق،.هـ 40 سال ،1500 شماره دعواي داري،ا قضاء محکمه .3
  .م1991/12/10 جلسه ق، 23 سال ،315 شماره اعتراض علیا، اداري محکمۀ .4
  .585 ص عمومی، هاي طرح منازعات در حکمیت المرغنی، شمس. د .5
  .37 ص م،1996 لعربیه،ا دارالنفته اجنبی، اشخاص و ها دولت بین شده قرار بر عقود الحداد، السید حفیظ. د: ر،ك .6
  .108 ص سابق، مرجع الشیخ، عبداهللا عصمت. د .7
  .68 ص ،1995 سال المللی، بین تجاري عقود بر التطبیق واجب قانون صادق، علی هشام. د .8
  .76 ص م،1965 سال ،21 ج المللی،  بین قانون مصري مجلۀ المللی، بین عقود قانون در جدید هاي گرایش القشیري، احمد منیر .9

  .106ص سابق، مرجع الشیخ، عصمت. د .10
  .بعد به 102 ص م،2004 سال اداري، عقود عمومی اصول مؤلف،: ك د، .11
 مناقصه،) عمویم امور براي (هاي نرخ عرضۀ برا عمومی دعوت پیشنهادي، قیمت باالترین آوردن بدست براي رقابت مناقصه، .12

  )لیالم. (قیمت ترین پایین در کتشر اعالم مزایدة، و. دهنده پیشنهاد باالترین به قرارداد اعطاي
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  .608 ص م، 1988 سال العربی، دارالفکر مقارن، بررسی اداري، قانون در مختصر الطماوي، سلیمان. د .13
  .2ص م،1993 سال العربیه، دارالنهفته هاي، گذاري سرمایه منازعات مجال در حکمیت خصوصیت قصبی، الدین عصام. د .14
 النشر، الجدید الجامعه دار گذاري، سرمایه منازعات فصل و حل براي المللی بین مرکز وقلمر تحت حکمیت محدین، وفا جالل. د .15

  .12 ص م،1995 سال
  .52 ص م،1961 سال دهم، سال حقوق، مجلۀ پترول، توافقات در حکمیت شرط قیمی، طلعت. د .16
  .95 ص م،1997 سال العربیهف دارالنهفته مقارن، هاي بررسی اداري، عقود در حکمیت نصاد، جاد جابر. د .17
 العربیه، دارالنهفته الملللی، بین تجارت قانون بودن حتمی و حکمیت بودن حتمی المللی، بین تجاري حکمیت ابراهیم، کمال. د .18

  .118 ص م،1997 سال
  .م1985/11/18 جلسۀ ،543 شماره قضیۀ اسکندریه، استباف محکمه حکم .19
  .اند پیوسته توافقنامه این به هستند پاییارو غیر هاي دولت که سلوادور و پاکستان الدن، کوریا، .20
  .138 ص ،1990 سال العربیه، النهفته دار استثمار، عرصۀ در منازعات حل براي وسیلۀ حکمیت عشوش، عبدالمجید احمد. د .21
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  .122 ص م،2000 سال العربیه، دارالنهفته المللی، بین طبیعت داراي اداري عقود در حکمیت الشیح، عبداهللا عصمت. د .25
  .11 ص م،1997 سال المللیف بین تاسیسات عقود منازعات فصل و حل الدین، شرف احمد. د .26
  .120 ص م،1995 سال حکمیت، محکمۀ و مطالبات عباس، نبیل. د. خلوصی ماجد محمد. د .27
  .391 ص م،1986 سال المللی، بین تجاري حکمیت جایگاه الدین، علم الدین محی. د .28
 لیالمل بین حکمیت مجمع براي که بحثی الملل، بین تاسیسات قضایاي در منازعات قطع وسایل پیشرفت احدب، الحمید عبد. د .29

 در حکمیت مرکز به کنفرانس این و است شده تقدیم المللی، بین تاسیسات قضایاي در منازعات قطع براي که صلح وسایل و
  .است شده برگزار 1997/4/12 تاریخ در قاهره

   
  



 

 
  
  
  
  
  
 


مخالفت با مالکیت فکري
  

 برایان مارتین:نویسنده

حکیمی علی -نیا   محمود حکمت:مترجمان

  
  
  

  دهچکی
هاي  حقوق مترتب بر پدیدههر چند نظام مالکیت فکري و احترام به 

حمایت قرار گرفته است و به تدریج  و مورد پذیرش جهانی سطح فکري در
گردد، اما باید اذعان کرد نظام  تر می آن گستردهحوزة مصداقی و حکمی

دارد که مبانی و کارکردهاي این نظام را مالکیت فکري مخالفانی جدي
زیان توسعۀ علمی و کشورهاي توسعه شمارند و اجراي آن را به ت میسس

نظام مالکیت فکري  این نوشتار تالشی است موشکافانه، تا دانند نیافته می
  دهدرا مورد نقد قرار

 مقدمه

مالکیت به اضافۀ دیگر امور این. ادلۀ محکمی در مخالفت با مالکیت فکري وجود دارد
بسیاري . شود میکندي روند نوآوري و استثمار مردم جهان سومفکري است که اغلب سبب 

نیست؛ به خصوص تصویر بارة مالکیت فکري با نگاه دقیق کامل هاي معمول دراز استدالل
جایگزین مالکیت فکري .آورد فراهم نمیها ها توجیهی براي مالکیت ایده بازار ایده) مجازي(

. روزمره کاربرد دارد تملک شودایی که در زباناین است که محصوالت فکري نباید به معن
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ون اجتماعی، از وتوسعۀ بیشتر همکاري و تعانافرمانی مدنی، افزایش اطالعات بدون مالک و
مبناي عقلی اولیه براي  شود مالکیت فکري محسوب میهاي مخالفت باجمله استراتژي

هنري به وسیلۀ اعطاي حق عملی و رایت و حق اختراع ترویج آثار مبتکرانۀ ایجاد کپی
حق انحصاري به وسیلۀ دولت به . اثر بودهاي خاص از انحصاري کوتاه مدت بر استفاده

قدرت حکومت، براي اعطاي حق انحصاري فسادآور .شد شخص حقیقی یا حقوقی اعطا می
مالکیت فکري خواستار توسعۀ آن به نحوي فراتر از هرگونه توجیه ترین دارندگان بزرگ. بود

دارد انواع مختلف مالکیت فکري، یا به عبارت دیگر مالکیت اطالعات وجود. اند شدهمنطقی
هاي صنعتی و طرحرایت، حق اختراع، عالمات تجاري، اسرار تجاري، حقوق که شامل کپی
ها در قالب نوشته،  بیان ایدهرایت شامل کپی. شود دهندگان نهال و گیاه میحقوق پرورش

از قبیل مواد یا کاالهاي جدید و حق اختراع، ابداعاتی. شود میها موسیقی و عکس
هایی مرتبط با کاال، خدمات یا تجاري، عالمتعالمات. شود فرایندهاي صنعتی را شامل می

هاي حقوق طرح. دهد اطالعات محرمانۀ تجاري را پوشش میاسرار تجاري. دنشرکت هست
حقوق پرورش . گیرد ا را در بر میطراحی نماي ظاهري اشیهاي مختلف صنعتی شیوه

هاي گیاه ابداع شده را که جدید، متمایز و ثابت هستند اعطا  گونهدهندگان گیاه، مالکیت
نوع مالکیتی که براي اکثر مردم مأنوس است مالکیت اشیاي مادي است؛ .کند می

مالکیت ه باها هستند، اما مشکل بزرگ همیشها و زمین ها، خانهها، ماشینمالک لباسمردم
شوند،  ها منتقل میکه آناي ها یا شیوه استفادة انحصاري یا نظارت بر ایده. ها بوده است ایده

بسیاري از اشیاي مادي در یک زمان . کند نمیبه اندازة مالکیت اشیاي مادي حساسیت ایجاد
اگر شخصی یک جفت کفش بپوشد، فرد . استفاده شوندتوانند فقط توسط یک شخص می

شخصی که کفشها را پوشیده غالباً و نه (تواند آن را بپوشد  نمیگري در همان زماندی
ها  ایده. این قضیه در مورد مالکیت فکري صادق نیست). هاستآنهمیشه مالک

هنوز با این حال شخصی که نمونۀ اصلی در دست اوست. بارها و بارها تکثیر شوندتوانند می
ها نفر اگر میلیوناحت. فرض کنید شما شعري بسرایید. داردامکان استفادة کامل از آن را 

به . توانید آن شعر را بخوانید میدیگر کپی آن را داشته باشند و بخوانند، خودتان هنوز هم
ایده ـ شعر، فرمول ریاضی، صدا، نامه ـ استفاده تواند از عبارت دیگر بیش از یک شخص می

ها و شعرها از این نظر کفش. آن ایده را کاهش دهددیگران از که استفادة کند بدون این
تر و  هاي تکنولوژیکی، تکثیر اطالعات را ارزانپیشرفت. هم دارندبا تفاوت اساسی

چاپ، نیاز به : صنعت چاپ پیشرفت بزرگی در این زمینه بود. نمودتر آسان
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اسناد را از فتوکپی و کامپیوترها تکثیر . دستی از اسناد را برطرف کردبرداري نسخه
عکاسی و ضبط صدا در مورد اطالعات سمعی و بصري . تر کردند ها نیز سادهآنچاپ

اما . کند میتکنولوژي، توانایی حمایت از مالکیت فکري را تضعیف. همین نحو عمل کردندبه
  .هنوز فشار زیادي براي توسعۀ قلمرو مالکیت اطالعات وجود دارد

بعضی مشکالتی من با اشاره به. کند لکیت فکري را مطرح میاین نوشتار ادلۀ مخالفت با ما
هاي قانونی آن  توجیه سپس به ضعف،کنم که از مالکیت اطالعات به وجود آمده شروع می

شود  ها نامیده می عنوان آنچه بازار ایدهدر مرحلۀ بعد نمایی کلی از مشکالت را با. پردازم می
هاي در آخر تعدادي از جایگزین. ت فکري داردمالکیکنم که ارتباط مهمی با مطرح می

ها مطرح هاي ممکن را براي حرکت به سمت آنسیاستمالکیت فکري و بعضی
-آن. کنند ها حجم زیادي از اطالعات را تولید میمشکالت مالکیت فکري حکومت.کنم می
شمار وسیعی آمار جمعیت، میزان تولیدات اقتصادي و بهداشتی، متون قوانین و مقررات وها

از . شود مالیات پرداخته میهزینۀ تولید این اطالعات از طریق. کنند ها را تهیه میاز گزارش
اطالعات باید قابل دسترس براي هر عضو گونه به نظر برسد که این رو ممکن است این این

مات همچون انگلیس و استرالیا در قانونگذاري و تصمیاما در بعضی از کشورها. جامعه باشد
از نظر حقوقی، شهروندان براي تکثیر قوانین خود . رایت هستند کپیشان مدعی قضایی

شده توسط در طرف مقابل، بعضی اطالعات تولید. مجوز خواهند داشتاحتااج به
خرید شود و سپس به هر که قدرت ها تحویل داده میمخصوصاً در آمریکا به شرکتحکومت

بنابراین به وماً اطالعات اندوخته شده خصوصی هستند وعم. شود داشته باشد فروخته می
کننده از حق اختراع این است ایدة حمایت. راحتا در دسترس نیستند

شود که مخترع براي مدت محدودي حق  عمومی میکه اصول اساسی یک اختراع هنگامی
مواردي وجود دارد که در آن از اما . اختراع را داشته باشدانحصاري تولید، استفاده یا فروش

 . نوآوري استفاده شده است کاهش حق اختراع براي
ها ممکن است اختراع اشخاص دیگر  جلوگیري از استفادة دیگران از ایدهها به منظورشرکت

به از آغاز تأسیس در سالشرکت آمریکایی. اجاره کنند یا آن را بخرندرا
امر ترویج و اشاعۀ این. اش بر تلفن، اختراعات را جمع آوري کرد منظور حفظ حق انحصاري

شرکت جنرال الکتریک از به همین روش. رادیو را حدود بیست سال به تأخیر انداخت
مهتابی استفاده کرد که تهدیدي براي هايکنترل بر اختراعات براي کند کردن رواج چراغ

. راه دیگري براي کاهش توسعۀ تکنولوژیکی استاسرار تجاري. هابی بودهاي التفروش المپ
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شود، اما برخالف حق اختراع نباید به صورت علنی  میاسرار تجاري توسط قانون حمایت
از نظر قانونی توسط توسعۀ مستقل یا تغییر مهندسی مغلوب اسرار تجاري. منتشر شود

توانند به عنوان اموال فکري مطرح  شناختی می مروزه اطالعات زیستا.شوند می
اختراع ثبت توانند به عنوان هاي ژنتیکی می اند که رشته هاي آمریکا حکم کردهدادگاه.شوند

شرطی که ابزار مصنوعی در ها در طبیعت یافت شوند، به  در صورتی که این رشتهاشوند؛ حت
بقه براي به دست آوردن حق را به مساهااین امر شرکت. ها دخالت داشته باشدجداسازي آن

-در بعضی موارد حق اختراع اعطا شده تمام شکل.اختراع رموز ژنتیکی فراوان هدایت کرد
شد و این باعث  ها از قبیل دانۀ سویا یا پنبه را شامل می گونههاي با ژن پیوندي از تمام

جه، منع یک نتی. شد نظر می و گاهی اوقات ابطال رأي در مرحلۀ تجدیدمشاجرات وسیع
هاي فراملیتی که شرکت نتیجۀ دیگر این. توسط مالکان غیرمبدع بودجدي تحقیق

 برداري انحصاري اطالعات ژنتیکی را که در گیاهان و حیوانات جهان سوم بهرهامتیاز
بودند براي بنابراین در واقع بعضی از مردم جهان سوم مجبور. کردند کسب می یافتند می

ها بود راحتا در دسترس آنها بهگر اطالعات ژنتیکی که در طول قرناستفاده از دانه و دی
تر، مالکیت فکري براي کشورهاي ثروتمند راه دیگري براي  به نحو گسترده.پول بپردازند

سیستم با توجه به استثمار فراوان مردم فقیر که وارد. ثروت از کشورهاي فقیر استتحصیل
هاي تولید شده در  ایدهمر منصفانه به نظر خواهد رسید کهاند، تنها این ا تجارت جهانی شده

با این همه در مذاکرات . شودکشورهاي غنی به صورت مجانی براي کشورهاي فقیر فراهم
ایاالت متحده، بر تقویت حقوق نمایندگان کشورهاي ثروتمند به خصوص)(گات

 پافشاري مالکیت فکري
  .دکردن

بهتر از این وجود ندارد که مالکیت فکري براي کسانی که از پیش اي ناً نشانهیمطم
  مالکیتعواید مالی بالقوه از. اند در درجۀ اول اهمیت قرار دارد ثروتمند شدهقدرتمند و

این، عمالً بیشتر با وجود. دکنندة محرك براي خالقیت اشخاص باشفکري قرار است فراهم
مبتکران مستقل غالباً . آورند نمیمبتکران در واقع سود چندانی از مالکیت فکري به دست

ها تفکري را که ها و حکومتکه کارمندان شرکتهنگامی. شوند نادیده گرفته یا استثمار می
شود و  ارمند ثبت میاین تفکر معموالً توسط سازمان و نه کارزش حمایت دارد داشته باشند،

از زمانی که مالکیت فکري قابلیت فروش پیدا کرده، همواره . آید میتحت انحصار در
قدرتمندان قابل ذکر است که ثروتمندان و. اند اند که سود کرده قدرتمند و ثروتمند بودهافراد
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ین ا. دان داشتههاي جدید شرکت به ندرت در بسیاري از کارهاي فکري براي خلق ایده
ژنتیکی و عدم سازي اطالعات دولتی، کاهش ابداعات، مالکیت اطالعات خصوصی(مشکالت 

تر با کل ایدة مالکیت  عمیقهاي مشکل نشانه) کنندة حقیقیتملک اطالعات توسط ابداع
هاي  مانع فیزیکی براي تهیۀ ایدهبرخالف کاالهاي مادي، در مالکیت فکري. فکري است

). ها باشد تواند لطافت بیش از اندازة ایده میتر واقع مشکل بزرگدر (فراوان وجود ندارد 
تالشی است براي ایجاد کمیابی مصنوعی تا با هزینۀ اقلیت به اکثریت مالکیت فکري

رقابت بر مالکیت فکري. کند عدالتی و نابرابري را تشدید می مالکیت فکري بی. بدهیمپاداش
در کالم . تر است منطقیر حالی که همکاري و تعاونکند د ها را ترویج می اطالعات و ایده

فکري ـ مالکیت فکري شکلی ـ پژوهشگر در مالکیتپیتر دراهوس
 اطالعات ترین و مهم ترین از حاکمیت خصوصی برعمده

است در این قسمت چندین مثال سوء استفاده از 
از  کنیم می اعطاي حاکمیت مطلق بر اطالعات است بررسیرا که ناشی از قدرت قدرتی

جلوگیري از ل بهداشتی،یهاي پزشکی، وسا در هند در حوزهکاشت درخت نیم
ها در طول  استفادهاین. شود بارداري، درخت جنگلی، سوخت و کشاورزي استفاده می

 1980از اواسط دهۀ . بودنیامده چندین قرن توسعه یافته اما هرگز به صورت انحصاري در
گانه مواد به دست آمده از درخت نیم را  دوازدهشرکتهاي آمریکایی و ژاپنی حق اختراعات

بومی مشترك که به وسیلۀ محققان هندي و روستاییان بدین ترتیب دانش. کسب کردند
 بیگانگانی که مقدار کمی بر کار افزوده بودند به یغماتوسعه یافته بود، توسط

رفت ام.چارلز .
پوسترهاي هنري عکاس آمریکایی براي یک دهه، جنتایل

وي در . فروخت میکرد و تهیه میو اهایواز مناظر کلولند
سالن جدید راك کرد که تهیهپی. ام.  یک پوستر از ساختمان آي1995سال 

آن ساختمان قرار دراندرول و موزة فیم
سوء استفاده از عالمت تجاري که در موزه از او به خاطر. این بار او به درد سر افتاد. داشت

ها بتوانند به عنوان عالمت تجاري ثبت ساختماناگر. عکس خود قرار داده بود شکایت کرد
که از  ساز مجبور است درخواست مجوز کند و قبل از اینفیلمهر عکاس، نقاش وشوند، پس 

روشن است که این با توجیه . اش استفاده کند مبلغی را بپردازد هنريتصاویر در کار
. براي مالکیت فکري که براي تشویق محصول کارهاي هنري بود منافات دارداولیه



 
  
 

 

 125  
 

ري
 فک

ت
لکی

 ما
ت با

الف
مخ

  
 

کل مفهوم حق اختراع  : نویسد میمشهور ویکتور پاپانکطراح
براي هاي درمانیاي که تمرین اگر اسباب بازي. رایت با مشکل اساسی مواجه است کپیو

غیرمنصفانه باشد که کنم کند طراحی کنم، در این صورت فکر می کودکان معلول فراهم می
رخواست حق اختراع را تا مراحل دسال و نیم به تأخیر بیندازم انتشار آن را براي مدت یک

ارزان هستند و این اشتباه است که بخواهیم از نیاز ها فراوان و کنم که ایده فکر می. طی کنم
من در متقاعد کردن تعدادي از شاگردانم براي قبول این نظر . بیاوریمدیگران پول به دست

طراحی هاي مونهبسیاري از چیزهایی که شما در این کتاب به عنوان ن. ام موفق بودهبسیار
در بسیاري . شود میدر واقع تقریباً استراتژي مخالف پیروز. اند یابید هرگز ثبت نشده می

از فضاي بازي براي کودکان به عنوان مثال. کنیم هایی میموارد من و شاگردانم طراحی
اگر . کنیم ها را چاپ میسپس طرحنویسیم و نابینا، شرح سادة چگونگی ساخت آن را می

ها آموزانم دستورها را مجانی براي آن بنویسد، دانشاي در هرکجا درخواستی براي ما دارها
اسناد « کتابی با عنوان 1980در سال خواهند فرستاد

توسط جرج » 1975تا 1968سیاست خارجی و دفاعی استرالیا از 
این . منتشر شدو ریچارد والشمانستر

بارة  اسناد دیگر درهاي حکومتی محرمانه، جلسات توجیهی وکتاب بسیاري از یاداشت
تهاجم اندونزي به تیمورشرقی شد و درگیري استرالیا در جنگ ویتنام، وقایعی که منجر به

ر دولت د. مطالب باعث شرمندگی دولت استرالیا شدارایۀ این. کرد مسایل دیگر را نقل می
و قانون ) قانون جزا(موقت صادر کرد که در آن به قانون جرایم سابقه دستور یک حرکت بی

انتشار دو روزنامۀ . هاي در معرض فروش توقیف شدندکتاب. استناد کرده بودرایت کپی
قانون دادگاه عالی حکم کرد که. که مطلب را از کتاب برداشت کرده بودند توقیف شدمهم

شد به تصرف دولت  میرایت حمایت اما اطالعاتی که توسط کپی. آید ر نمیجرایم به اجرا د
هنري تأسیس شده بود، براي هايرایت که به منظور تشویق خالقیت بنابراین کپی. درآمد

. ها مشوق نبودرایت مطلقاً براي تولیدات آن کپیجلوگیري از انتشار اسنادي استفاده شد که
را چاپ کردند که در آن از تلخیصها و نقل قولهاي خالصه براي بعدها مانستر و والش کتابی

 تولوژي ساین . استفاده کردندارایۀ اطالعات
توانند  اند می در آن فقط اعضاي خاصی که به مرحلۀ پیشرفتۀ آگاهی رسیدهاست که مکتبی

 تولوژي ساین. رس پیدا کننداطالعات مخصوصی که براي دیگران محرمانه است دستبه
باعث تولوژي باعث بحث جنجال برانگیزي توسط منتقدانی بوده که معتقدند ساین مدتها
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سابق، اسناد محرمانۀ ژیستیهاي بعضی از منتقدان از جمله ساین تولو. شود استثمار اعضا می
رایت متوسل  مقامات کلیسا به کپیدر پاسخ،. مراحل پیشرفته را به اینترنت وارد کردند

وسایل را توقیف نمود و کامپیوترها، دیسکها و دیگرهاي منتقدان حمله  پلیس به خانه. شدند
کپی رایت مخفی کردن این مطلب کامالً دور از ذهن است، چرا که هدف بیان شدة. کرد

   . هاي جدید است ایده اطالعات نیست، بلکه براي رشد تولید
  دهد عدم  هاي زیر نشان میمثال

رسد  اي قابل قبول به نظر می که تا اندازهقطعیت قانون مالکیت فکري دامنۀ ادعاهایی را
آشلی . شود هاي اقتصادي ارایه می ادعاهایی براي انگیزهبعضی اهداف چنین. دهد وسعت می

و هزاران گفتۀ کوتاه را ا. اي است طنزپرداز حرفهبریلیانت
. اساس باشد اساساً ممکن است که همه چیز بی: رسانده است، از جملهابداع و به ثبت

به او فهمید فردي یکی از طنزهاي او را استفاده کرده با او برخورد کرد و از اوهنگامی که
 ،دیوید برینکلی. رایت تقاضاي پرداخت وجه کرد جهت نقض کپی

را نوشت؛ عنوانی که او هاي من را بداندهرکس حق دارد دیدگاه«خبرنگار تلویریونی، کتاب 
با برینکلی در بارة نقض کپی رایت بریلیانت. به یکی از دوستان فرزندش نسبت داده بود

ناشر کتاب برینکلی بدون این که به مساله رندم هوس. برخورد کرد
شاید به این خاطر که ممکن بود اعتراض . پرداخت کردالر به بریلیانتاعتراض کند هزار د

-رابرت.برداشته باشدکردن هزینۀ بیشتري در
توانند  می ورزشکاران که داد پیشنهاد حقوقدانکانستات

که توسط دیک » فاسبرياعپرش ارتف«ورزشی خود را به ثبت برسانند، مانند  نوآوریهاي
این پیشنهاد ممکن بود .ورزشکار پرش ارتفاع ابداع شد فاسبري

شود و نیز سبب مشاجرات زیادي اي از ستارگان ورزش موجب کسب پول هنگفتی براي عده
براي نوآوري داشتند، اگر آن نوآوري به عملکرد ورزشکاران از پیش انگیزة بسیار زیادي. شد

توانست  رساندن حرکات بسکتبال یا حرکات پا در رقص میبه ثبت. کرد نها کمک میآ
توانست ظلم به  ها باشد و اساساً میمحدود کردن میزان جذب نوآورياي براي خدمت عمده
انجمن ملی . که تمکن مالی اندکی براي پرداخت حق امتیاز دارندکسانی باشد

انجام، هاي در حالنحصاري پخش تلویزیونی نتایج بازيا آمریکا در دادگاه براي حقبسکتبال
  کرد که در مرحلۀ نخست پیروز شد اما در فرجام خواهی شکستااقامۀ دعو

به روزنامۀ اسکاتلندي شتلند تایمزخورد
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اي فوق متن هیک سرویس اطالعاتی خبري آنالین را از دادن لینککه دادگاه رفت براي این
اند و   قانونی هاي فوق متن بدون اجازه باشند غیراگر لینک. متوقف کندبه وب سایت خود

 .کند را تضعیف میشبکۀ گستردة جهانیاین
دهد که مالکیت فکري به ابزاري تبدیل  ها نشان میاین مثال

ه کامالً جداي از هدف اصلی آن یعنی افزایش ابتکار قدرت از راههایی کشده براي اعمال
 هتینگر. سی. ادویننقد توجیهات قانونی. هاي جدید است استفاده از ایدهو

 هاياي بر استدالل نقد خردمندانهاي که براي توجیه  عمده
ها ارزشمند لیلنقل خالصۀ این تحبنابراین. مالکیت فکري استفاده شده تهیه کرده است

او بود خواهد
پذیر بودن  مالکیت فکري شروع کرده که شریکبا اشاره به این استدالل واضح در مخالفت با

بنابراین بار اثبات بر . دهد از آنها استفاده کند اجازه میموضوعات فکري هنوز به مالک اصلی
دلیل اول براي مالکیت فکري .دآورن که براي مالکیت فکري استدالل میکسانی استعهدة 

پاسخ هتینگر این است که . هستنداین است که مردم مستحق نتایج زحمت و تالش خود
عالوه بر این ارزش محصوالت فکري به تمام ارزش محصوالت فکري به خاطر کار نیست و

محصوالت فکري محصوالت اجتماعی . کوچک نیستهخاطر کار یک کارگر تنها یا هر گرو
اثر فکري شما در انزواي مطلق از . بنویسید یا ابداعی کنیداي فرض کنیم شما مقاله. هستند

اثر افراد قبلی، وجود) فکري و غیرفکري(بدون انجام بسیاري از کارهاي . ندارداجتماع قرار
مؤلفان و والدین شما و از جملهکارهاي پیشین، کارهاي معلمان و . شما ممکن نبود

چنین مردمانی  کردند و هممخترعان پیشین را که زیربنا را براي مقاله یا نوشتۀ شما فراهم
در هر دو مرحلۀ (ها استفاده کردند مهارتگو کردند و از و ها بحث و گفت را که در بارة ایده

شود؛ افرادي   کردند شامل میرا براي نوشته شما فراهمبناي فرهنگیو زیر) تیوري و عملی
ها را ساختند و در  ها و خانه هاي تلفن را کشیدند، جادهساختند، سیمکه ماشین چاپ را

نیز توان به بسیاري از افراد دیگر می. جهات دیگر در ساختن اجتماع همکاري کردندبسیاري
پیشین بنا يمساله این است که هر جزء از کار فکري همیشه بر روي کارها. اشاره کرد

هتینگر خاطر نشان .تاسشود و بدون در نظر گرفتن کار بسیاري از افراد گذشته ناممکن می
بنابراین . اکنون وجود ندارندها سهم داشتند کند افراد پیشین که در توسعۀ ایده می

آیا قیمت .مدعی تمام اعتبار و افتخار شوندتوانند از جهت قانونی نویسندگان امروزي نمی
مطمیناً  ازار یک نمونۀ محصول فکري، نشان دهندة معقولی براي سهم شخص است؟ب
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بعدي بررسی طور که هتینگر ذکر کرده و همچنان که در بخش همان. گونه نیست این
بنابراین بحث از . کند میشود، بازار فقط با حقوق مالکیتی که از قبل تثبیت شده کار می

هتینگر این نکته را به . فکري بحثی دوري استگیري آثار ازهتوانایی بازار براي تعیین و اند
این عقیده که کارگر طبیعتاً به عنوان موضوع حق، : کند میگونه بیان صورت خالصه این

که کارگران شخصی تا چه  این. بازار محصول است موهوم استمستحق دریافت قیمت
اي مربوط به سیاست  ند، مسالهشان هست دریافت قیمت بازاري محصولاي مجاز به اندازه

که مردم حق تملک و استفادة خصوصی از آنچه توسعه  بحث دیگر این اجتماعی است
بازار ها مستحق قیمتکند آن پاسخ هتینگر این است که این مطلب اثبات نمی. دارنداند داده

دومین . ارندرا دها حق جلوگیري از استفادة دیگران از اختراعکه آن هستند و نه حتا این
کارشان مستحق حقوق مالکیت دلیل عمده براي مالکیت فکري این است که مردم به خاطر

مردم مستحق چه چیزي هستند؛ این مطلب این بحث کلی را مطرح کرد که. هستند
 آنان با آنچه مردم  گیري معمول نتیجه. اند کردهموضوعی که فالسفه آن را تجزیه و تحلیل

گوید پاداش مناسب براي کار باید  هتینگر می. کند مخالفت میعام استکنند عرف  فکر می
این به نظر درست . و تالش شخص، خطر پذیري و مالحظات اخالقی باشدمتناسب با زحمت

دیگري اما متناسب با ارزش نتایج کار نیست؛ خواه توسط بازارها یا توسط معیارآید، می
پذیرد که تحت  میي است که از چیزهایی تأثیراین به خاطر ارزش کار فکر. تعیین شود

شخصی که با : گوید میهتینگر. کنترل کارگر نیست، از جمله بخت و استعداد طبیعی
نهایت خوش شانس است، بر  بیشود و یا کسی که العاده متولد میاستعدادهاي فطري فوق

)   (مانند موزارتنابغۀ موسیقی. اساس این ویژگی مستحق چیزي نیست
شدن با استعدادهاي فراوان موسیقی متولد. تواند آثار زیادي براي جامعه تولید کند می

به همین شکل، کار . کند موسیقی فراهم نمیتوجیهی براي تملک حقوق آثار و اجراهاي
الخلقۀ نوجوان که به طور  هاي نینجاي عجیبپشت الكتوسعه دادن اسباب بازي مانند

هاي ممکن از  توجیهی براي تملک حقوق کلیۀ استفاده شدند،انگیزي محبوب شگفت
اي به  دربارة موقعیتی که یک شخص در وظیفه. کند فراهم نمیپشت را هاي الك نمونه

کند چه باید  و شخص دومی با استعداد مساوي با فشار کمتري کار میکند سختی کار می
حقوق . گونه باشد  اینکارگر اول مستحق پاداش بیشتري نیست؟ شایدآیا گفت؟ 
کسی تواند به بازار می. کند ها فراهم نمیساخت و کار مناسبی براي توزیع پاداشمالکیت،

کسی که که با موفقیت مدعی حقوق مالکیت یک اکتشاف است پاداشهاي عالی بدهد و به
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کري براي مالکیت فدلیل سوم. دهد مقدار کم یا ناچیزي بدهد واقعاً فرصتی را از دست می
. استقالل شخصی استکه مالکیت خصوصی ابزاري براي حمایت زندگی شخصی و این

نه با مالک شدن آن حمایت نکردن اطالعات دهد زندگی خصوصی با افشا هتینگر پاسخ می
محدودة زندگی شخصی است حمایت تواند به خاطر این که در اسرار تجاري نمی. شود می

رایت و حق  الزمۀ استقالل شخصی، حق کپیهمچنان که. ها افراد نیستندشود؛ زیرا شرکت
هاي بیشتر  دلیل چهارم این که حقوق مالکیت فکري براي افزایش ابداع ایده.اختراع نیست

ها را  هاي مالی براي تولید ایدهفکري محركعقیده این است که مالکیت. نیاز استمورد
با این .  معقول براي مالکیت فکري استکه این تنها بحثهتینگر معتقد است. کند فراهم می

شود که تمام بحث بر تناقض بنا شده است؛  او متذکر می. شکاك استحال او هنوز شخصی
فکري ها الزم است آزادي افراد در استفاده از اموال که به خاطر رشد توسعۀ ایدهبه این معنا

ها را تشویق نوآوريید وهاي جد رایت و حق اختراع ممکن است ایده کپی. را کاهش بدهیم
بارة مالکیت  این بحث در. شود میهاکند، اما هم چنین مانع استفادة آزادانه دیگران از آن

گوید این که حق اختراع و  هتینگر می فکري بدون تحقیقات بیشتر قابل حل نیست
راي نیاز به بررسی دارد تا دورة زمانی مناسب برایت براي چه مدت باید اعطا شود کپی

اطالعات به خاطر نوآوري تکنولوژیکی، ارزشمندتر حمایت از کار فکري مشخص شود
اگر . نوآوري یک فرایند جمعی است. یابد اطالعات جدید ارتقا میشود، وقتی که توسط می

صنعت اطالعات توسط همکاري ضمنی یا همکاري علنی سهیم شوند، این باعث ها درشرکت
وارد حق اختراع که اطالعات را. شود ها می کاهش یافتن قیمتبخشیدن به نوآوري وسرعت

را کند دهد، در واقع روند نوآوري کند و قیمت اطالعات را افزایش می بازار می
باید متذکر شد با این که میزان و سرعت کار فکري در کند می

چنان که مورد انتظار   فکري آنافزایش یافته، مدت حمایت از مالکیتطول چند قرن گذشته
رایت  کپیدولت ایاالت متحدة آمریکا حق. نیافته، بلکه رشد فراوانی داشته استبوده کاهش

در آمریکا که . شناخت نمیاي از دهۀ اول سدة هجدهم به رسمیت خارجی را در بخش عمده
طول زندگی یک تواند براي  امروزه میرایت فقط براي مدت چند دهه بوده، قبالً حق کپی

بسیاري کشورها موضوعات مربوط به شیمی و در. نویسنده به عالوة هفتاد سال باشد
این مطلب حاکی است که حتا اگر مالکیت فکري . نبودداروسازي تا چندي پیش قابل ثبت

اي پشت سر  هاي جدید توجیه کرد، نیروي پیشبرنده دادن ایدهرا بتوان برمبناي توسعه
ها تعداد کمی از نویسندگان گذشته از این. رایت و حق اختراع نیست یکپسیستم کنونی
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کنند، فقط به خاطر این که  که شوق زیادي براي نوشتن و چاپ احساس میهستند
شان  شان حمایت شود، تا هفتاد سال پس از مرگ به جاي این که تا زمان مرگکارشان

به طور رایت  مختلف مالکیت فکري، کپیاز میان انواع. گیرد رایت قرار می حمایت کپیمورد
درخواست اعطا رایت بدون برخالف حق اختراع، کپی. خاص براي استثمار تأسیس شد

براي تشویق کارهاي هنري و رایت که اساساً کپی. ماند شود و براي مدت بیشتري باقی می می
و بیشتر از هنر شود  خطی استعمال میادبی طراحی شد، در حال حاضر براي هر یادداشت یا

محصوالت سازگار با تجارت نیست، پس چرا نیازي به تشویق. با تجارت مرتبط است
مالکیت فکري بر رود میرایت در این مورد به کار کپی

هاي خصوصی  خواهان بهرهها عمومی هستند، مخترعان ایده: مبنایی مضطرب بنا شده است
. گیرد ها شکل میها و بیان کردن آن ایدهه بر این اضطراب تمایز بینآن هستند و براي غلب

این تمایز خاص به این . تواند ها میرایت باشند و بیان آن کپیتوانند تحت حمایت ها نمی ایده
ها سهیم است بدون این  مبتکر مستقلی که به نحوي در استخر مشترك ایدهتفکر رمانتیک

ادعاي این مجموعه مفاهیم ظاهراً نویسندگان را در. رده استآن آب بردارد گره خوکه از
کند،  آنها توجیه میهایشان بعد از منتقل کردن در ایده) رایت  یعنی کپی(مانده  حقوق باقی

مدعی شدن باقیماندة حقوق در در حالی که به کارگرهاي دستی هیچ مبناي منطقی براي
این حال در عمل تمایز ایده ـ بیانی باکند شان اعطا نمی ابداعات

مالکیت فکري شباهت کمی به مبتکران رمانتیک مشکوك است و عدة قلیلی از صاحبان
دارد؛ یک » ها ایدهبازار«ها ایدة مالکیت فکري رابطۀ بسیار زیادي با مفهوم  بازار ایدهدارند

براي این که . شود تفاده میاسمفهوم مجازي که به طور گسترده در بحث آزادي بیان از آن
تر مورد  شود کمی عمیق هاي جدید می ایدهاین ادعا را که مالکیت فکري باعث رشد توسعۀ

تصویري که . ها را دقیقاً بررسی کنیم مفهوم بازار ایدهبررسی قرار دهیم، مفید است که
ر بازار ها براي پذیرفته شدن د شود این است که ایده افاده میها توسط بازار ایده

شرکت ها و به این معنا که همۀ ایده(تا وقتی که رقابت عادالنه است . کنند میرقابت
هاي بد پیروز  ایدههاي خوب بر ایده) ها دسترس دارند کنندگان به مجوز ورود به بازار ایده

از طرف . دهند تشخیص میهاي خوب را چرا؟ چون مردم حقیقت و ارزش ایده. خواهند شد
ها محدود شود، ندادن به بعضی از گروه بازار به عنوان مثال از طریق اجازة وروددیگر اگر

هاي موفق ممکن است  امتحان و آزمایش شوند و ایدهتوانند هاي مشخصی نمی بنابراین ایده
ها باید بازار  لحاظ منطقی علتی وجود ندارد که چرا بازار ایدهبه. هاي بهتر نباشند ایده
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اما ها توجیه شود، تواند صرفاً توسط بازار ایده مالکیت فکري نمی. لک باشدتمهاي تحت ایده
مرتبط کردن ها یک تصویر اقتصادي است، تمایل شدیدي براي چون تصویر بازار ایده

شود، ارتباط میان این  گونه که بعداً بررسی می همان.ها وجود دارد مالکیت فکري با بازار ایده
نه به صورتی که معموالً مدافعان این دو مفهوم تصور دو مفهوم وجود دارد اما

بد نام هایی کهها وجود دارد؛ گروه هاي عملی زیادي از عدم موفقیت بازار ایده نمونهکنند می
. کنند عرضه میشان را هايشدند یا گروههایی که قدرت از دست دادند، به ندرت دیدگاه

و منتقدان رادیکال وضع کاران، کارگران دستیهاي نژادي، زندانیان، بیاین شامل اقلیت
 هاي خودشان را براي ترویج ایدههاییحتا وقتی که چنین گروه. شود موجود و دیگران می
ها هاي گروهی بر اعتراض آن هنگامی که رسانهکنند، نظرهاشان اغلب شان سازماندهی می

هاي جنبش صلح ات و راهپیماییمثالً در مورد تظاهر. شود میشوند نادیده گرفته متمرکز می
ها همیشه پیروز  هاي خوب در بازار ایده به وضوح ایده. شود میبه همین نحو عمل

با این هاي کارگران غالباً به اندازة نظر کارفرما ارزشمند است وبراي مثال دیدگاه.شوند نمی
گروهی وجود يها ها در رسانههاي مخصوص به آنحال نابرابري زیادي در معرفی دیدگاه

به منافع کارفرمایان به هایی که براي خدمت نتیجه این که مقدار قابل توجهی از ایده. دارد
ها به اندازة ندارند به این خاطر که آنمثل این که مردم دانا کار(دهد  ضرر کارگران رخ می

ها  ه آن ایدهبه طور گسترده پذیرفته شده، اگر چ ) کنند نمیکافی براي پیدا کردن کار تالش
دلیل ساده و اساسی براي عدم موفقیت شود همۀ تحلیلگران آگاه رد میدر عمل به وسیلۀ

شاید در گروهی نابرابري اقتصادي استها، نابرابري مخصوصاً بازار ایده
کنند، مقداري امید براي  اي بحث می اند و دربارة مساله نشستهاز افراد که در اتاقی

-تلویزیوناگر همین افراد به طور جداگانه در مقابل. هاي متفاوت وجود دارد ایدهزشیابیار
روشن است که مبناي ها مالک ایستگاه تلویزیونی باشد،شان نشسته باشند و یکی از آن هاي

هاي ثروتمند و قدرتمند که گروهحقیقت این است. ها وجود دارد ناچیزي براي امتحان ایده
اندکی احتمال تکذیب از طرف کسانی که هاي خود را ترویج کنند، با ایدهتوانند  می

هاي هاي عمومی شرکت توضیح داده شد، رسانهکه همچنان. انداز متفاوتی دارند چشم
ها حمایت ها و شرکتمنافع خودشان بلکه از منافع دولتقدرتمندي هستند که نه تنها از

مانند بحث فکري ( همتاهاي نزدیک به هم هستند کنندگان شرکت در شرایطی که. کنند می
اما . ها تا حدي مقبول است تصویر رقابت ایده) با شیوة آکادمیکیدر میان اشراف

شرط براي چنین بحثی محسوب  ها به سختی پیش هاي گروهی یا ایده رسانهمالکیت
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ثال براي بررسی یک مثال از چندین م. آنچه ضروري است تساوي قدرت استشود می
ها آزادي براي صحبت کردن آزادانۀ بدون جریمه وقتی که کارمندان شرکتممکن،
از جهت (ها  بعضی ایده.ها باشندتوانند شرکت کنندگان برابر در بحث باشند، نمینداشته

-ناخوشایند هستند؛ براي گروههاخوب ولی براي بعضی گروه) ارزشمند بودن براي اجتماع
شوند خوشایند  گزاف مرتکب میهايهایی که جرمها و شرکتلتهاي قدرتمند مانند دو

شکنجه و سرکوب وجود دارد و باید هستند و براي تجارت چشمگیري که در تکنولوژي
دارد که معارض با نظر عموم جامعه است، هاي دیگري وجود ایده. متوقف شود ناخوشایند

اش مالی براي خوب فعالیت کردن دهد یا پاد نمیمثل زندانی کردن که نرخ جرم را کاهش
. خوب انجام دادن تکلیف مدرسه که نتیجۀ معکوس دارددر کار یا امتیاز دادن براي

اج به گفتن ندارد یاحت
این قضیه ربطی . هایی که در اینجا استفاده شده مخالف باشندمثالکه افرادي ممکن است با

شود  هاي ارزشمند اجتماعی می ها ندارد بلکه مربوط به وجود بعضی ایدهمثالبه خود
امثال ها صرفاً براي این که بازار ایده). شوند ناخوشایند هستند و نادیده گرفته میکه

هاي عمومی  رسانه.کند هاي ناخوشایند را آن طور که شایسته است جدي بگیرد کار نمی ایده
هاي پر دردسر  ها با ایدهآنخوشحال کردن تماشاگران و نه با مواجه کردنکنند با  سعی می

ها غالباً براي توجیه  بازار ایده. ها سود برسانندو مبارزه طلبانه، به آن
ها الزم  که آزادي بیان براي فعالیت بازار ایدهبحث این است. شود آزادي بیان استفاده می

ها قابل دسترس  هاي خاصی در بازار ایده بیان محدود شود ایدهنواعاگر بعضی از ا. است
ممکن رسد این به نظر قابل قبول می. ها پیروز نخواهند شد بنابراین بهترین ایده.نخواهد بود

کنیم، بر این مبنا  دفاع میها را رد کنیم، در حالی که هنوز از آزادي بیان است که بازار ایده
ها کار نکند راه حل چیست؟  بازار ایدهاگر. ي آزادي انسان ضروري استکه آزادي بیان برا

ها دسترس عادالنه به براي تضمین این که همۀ گروهها بایدنظر متداول این است که دولت
این رویکرد که بر مبناي افزایش برابري فرصت بوده، . کنندرسانۀ گروهی دارند دخالت

گیرد؛ حتا اگر گروه اقلیت بخت محدودي  ي را نادیده مینابرابري اقتصادمشکل اساسی یعنی
قدرت تواند به طور جدي توسط این می. ابراز نظر خود در رسانۀ عمومی داشته باشندبراي

این نقش به عالوه،. شان تالفی شود ها با حمایت از نظریاتها و شرکتعظیم دولت
هاي کند، طرح ها حفظ می شار ایدهرا به عنوان مکانیزم اصلی براي انتهاي عمومی رسانه

به کند و یا سانسور و ممیزي دولت را اصطالح اصالحی یا موقعیت موجود را حفظ میبه
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بازار آزاد قرار : دهد ایدة خود تنظیمی زیربناي مدل بازار را تشکیل می آورد همراه می
به اخلۀ خارجیبدون مداخلۀ خارجی فعالیت کند و در واقع قرار بود هنگامی که مدبود

هم به طور شان در عمل بازارها حتی در بهترین حالت. رسد بهتر فعالیت کند حداقل می
به طور کامل به میان حکومت پاي خود را حتا در آزادترین بازارها. کنند مستقل عمل نمی

 هاي عمومی پاي حمایت و ادارة رسانهها دولت براي مثال توسط در مورد بازار ایده. کشد می
قدرتمندترین . کشد سازي آن به میان می معقولخود را در هر دو مورد شکل دادن بازار و

گرایی از مالکیت  در تأسیس سیستم به شدت حمایتدولت جهان آمریکا نیروي پیشران
موافقت نامۀ عمومی دربارة تعرفۀ گمرکات و (قوي درگاتفکري با استفاده از سیاستهاي

ها استفاده کنند، اما در  ها ممکن است در لفظ از بازار ایدهگاهداد بوده است) بازرگانی
همچنان آزاد به عنوان مثال بیان. کنند قانون را در حمایت از موقعیت موجود تفسیر میواقع

خطر فعلی و روشنی به الظاهر شود تا این که نتایجی در پی داشته باشد و علی تلقی می
را برمال کنند که ظاهراً تهدیدي ان براي صلح اطالعاتیوجود بیاورد؛ مثل موقعی که مبارز

بیان بدون عمل . شود هنگام بیان محدود میدر این. شود براي امنیت ملی محسوب می
به آزادي براي تبلیغ نظریات یک فرد در مقام عمل آزادي حقیقی احتااج. فایده است بی

ها تنها دادگاه. ین کاري را دارندهاي قدرتمند توان انجام چنگروه.دارد
همچنان که . کنند کنند مداخله می دیگران براي انجام همین کارها تالش میوقتی که

قدرتمند خدمت مورد تجارت عموماً بازار آزاد مبتنی بر مالکیت، به منافع تولید کنندگاندر
دیشمندان و متخصصان عالوه، انها این شامل حکومتها و شرکتها به کند، در مورد ایده می

در مخالفت با . شود نگاري و هنرها می کننده، روزنامههاي سرگرم ها و برنامهمرتبط با دانشگاه
ها مثل کارگران دستی بسیار مشکل رقابت کردن براي سایر گروهاین دسته عقاید معقول،

اً به تنظیم ورز و ساختگی است که غالب ها بازار غرض بازار ایدهاست
ها کند و مشروعیت و قانونی بودن را براي آن روابط میان نخبگان کمک میدقیق
ها این است که مالکیت الزمۀ این تحلیلکند میفراهم

گرایانه دربارة مالکیت  استدالل منفعت. ها توجیه شود ایدهتواند بر مبناي بازار فکري نمی
هاي جدید شود، زیرا  الکیت الزم است تا باعث رشد تولید محصول ایدهمفکري این که

بازار مالی است و محرك مالی قرار بود از بازار به دست بیاید؛ بازاري که توجیه آنمحرك
دار شود  نابرابري اقتصادي خدشهها با وجود به عنوان بحث منتقدانه اگر بازار ایده. هاست ایده

هاي تولیدکنندگان  ابداع ساختگی است که به ایدهها یک گر بازار ایدها) تر این که و اساسی(
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کند، بنابراین دلیل براي مالکیت فکري  نخبگان را موجه میکند و نقش قدرتمند خدمت می
تر شدن نابرابري که مالکیت فکري بر اساس آن  مالکیت فکري تنها به وخیم.اساس است بی
محصوالت فکري  : زین براي مالکیت فکري ساده استنظام جایگ. کند شده خدمت میبنا

ها یا اجتماع به عنوان ها، حکومتنه به این معنا که توسط اشخاص، شرکتنباید تملک شود؛
ها باید در دسترس هر فردي  مشترك تملک نشود، بلکه به این معنا که ایدهاموال

چگونه باید ین که به این مطلبیک مثال براي ا. خواهد از آن استفاده کند قرار گیرد میکه
که ما هر روزه به عمل شود زبان است و از جملۀ آن کلمات، صداها و سیستمهاي مفهومی

زبان براي هرکس که بخواهد تکلم به یک. کنیم وسیلۀ آن با دیگران ارتباط برقرار می
و شعارها زبان را توسط عالمات تجاري ها مقداري ازدر واقع شرکت(صحبت کند آزاد است 

کنند و نتایج آن را  دانشمندان تحقیق می: مثال دیگر، معرفت علمی استکنند کنترل می
بعضی از قلمروهاي . بخش عظیمی از معرفت علمی دانش عمومی است. کنند میمنتشر

پویاترین شود که معموالً بحث می. بندي شدة نظامی همگانی نیست مثل تحقیقات طبقهعلم
توانند  هاي آزاد می ایدهکاري را دارند ترین پنهانهایی هستند که کمهاي علمی آنبخش

تبدیل کردن دانش علمی به کاال در  آزمایش شوند، بحث شوند، اصالح و توسعه داده شوند
. کند اتفاق افتاد، مسلماً از رشد علم جلوگیري میکه دربارة مهندسی ژنتیک چنان بازار، هم

اند تملک  ها دانشی را که تولید کردهاند که آن کایت کردهشتعداد کمی از دانشمندان
ها براي ها و دولتها وقتی تمایل به شکایت دارند که شرکتواقع آندر. کنند نمی

حقوق تر دانشمندان از دولت، شرکت یا دانشگاهبیش. کنند ها تالش می انتشار ایدهکنترل
 شده نیستته به حق تألیف اثر منتشرها وابسوسیلۀ امرار معاش آن. کنند دریافت می

کنند ارضاي  میها تحقیقعلت اصلی که آن. ترین آزادي را دارنددانشمندان دانشگاهی بیش
و نیز ) دانشمندان بزرگ جهانانگیزة کلیدي براي بسیاري از(حس فطري تحقیق و اکتشاف 

رفت علمی به مالکیت براي تبدیل مع. شوندشان شناخته سنخان خود این است که توسط هم
در هر صورت . از دانشمندان به کارهایشان بکاهیمفکري باید از شوق و اشتیاق بسیاري

هاي دانشگاه دهند، دانشمندان و سرپرست ها را کاهش میدانشگاههمچنان که دولتها بودجۀ
علمی تزبان و معرف. آورند اي به حق اختراع به عنوان منبع درآمد روي می فزایندهبه صورت

با این . شوند استفاده میآور در واقع آنها غالباً براي اهداف زیان. آل و مطلوب نیستند ایده
لۀ علوم امس. کند ها را بهتر میآنحال تصور آن مشکل است که تبدیل آنها به مال چگونه

مالکیت فکري کامالً ممکن است و واقع این که دهد که کار فکري فعال بدون نشان می
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بسیاري از قلمروها هستند که . شوند زیرا اطالعات تملک نمی است کامالً فعال باشد،ممکن
بدون . اند زیادي با مالکیت فکري به عنوان واقعیت زندگی فعالیت کردهبرخالف علوم مدت

اطالعات چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ ایرادهاي زیادي به ذهن خطور تملک
شود ترسند اثرشان مورد سرقت ادبی واقع گران فکري میسرقت ادبی بسیاري از کارکند می

ادبی فراهم کنند که مالکیت فکري حمایتی در مقابل سرقت و بسیاري از آنان فکر می
شان را برروي تحقیق  اسمچرا نباید افرادي) رایت بدون وجود کپی(ها گذشته از این. کند می

حمایت محدودي در مقابل سرقت ادبی ترای شما بنویسند و آن را چاپ کنند؟ در واقع کپی
آنچه معروف به حقوق اخالقی آورد به وجود می

در بسیاري کشورها توسط قانون حمایت شده، نویسندگان است، براي این که پذیرفته شود،
 از سرقت ادبی یعنی استفاده. با سرقت ادبی استاما راهی بسیار دشوار براي برخورد

. سرقت ادبی انواع مختلفی دارد. ها تأیید کافی بگیریماز آنکه هاي دیگران بدون این ایده
گیرد، از بیان  فردي ایدة اصلی شما را می: هاست ادبی، سرقت ایدهیک نوع سرقت

مقابل رایت در کپی. کند نماید و آن را به عنوان ایدة خودش مطرح می استفاده میمتفاوتی
ادبی، سرقت کلمه نوع دیگر سرقت. کند قت ادبی هیچ گونه حمایتی فراهم نمیگونه سر این

از کتاب، مقاله، چند پاراگراف اید هنگامی که فردي کلماتی را که شما نوشته. به کلمه است
با اصالحات ناچیز یا بدون آن از جانب خودش گیرد و آنها را همراه می) یا حتا یک جمله

رایت این نوع  رایت آن را داشته باشید ـ کپی فرض که حق کپیـ با این کند مطرح می
رایت توسط ناشر و نه  در بسیاري موارد حق کپی. دهد ادبی را پوشش میسرقت

در واقع .شود تملک مینویسنده
رایت به طور   کپیقانونهاي متفاوت ادامه داشته و ها و شیوه سرقت ادبی همیشه در درجه

چالش براي سرقت ادبی اقدام حقوقی مؤثرترین. جدي در مقابله با آن استفاده شده است
کم در میان نویسندگان، سرقت ادبی به  دست.نیست، بلکه جار و جنجال تبلیغاتی است

و به خاطر این که ) رایت حمایت کپی(به این دلیل .صورت گسترده محکوم و نکوهیده است
مناسب خود هستند، بیشتر آنها مراقب هستند که از سرقت گان دنبال کسب اعتبارنویسند

رایت حمایتی در مقابل  تري وجود دارد که چرا کپی حتا دلیل اساسی ادبی دوري کنند
ترین نوع سرقت ادبی در نظام اجتماعی نهادینه شده  شایع. کند فراهم نمیسرقت ادبی

یابد؛ کسانی  ت نام کارکنان ارشد انتشار میهاي حکومت و شرکت تحگزارشاست؛
توسط کنند که هایی میسیاستمداران و مدیران شرکت سخنرانی. اند ها را ننوشتهگزارشکه
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حقیقی است که هاي فراگیر سوء معرفی نویسندةها مثالاین. زیردستان نوشته شده است
هاي قدرتمند اعتبار کار اشخاص زیردست را کسب شخصیت

به ) اگر اصالً تأثیري داشته باشد(رایت  کپی.دکنن می
 حق .کند میاین که این نوع سرقت ادبی نهادینه شده را به چالش بکشاند آن را تقویتجاي

ها وابسته به حق تألیف آنتألیف در مورد نویسندگان، مخترعان و دیگرانی که امرار معاش
اشخاص بسیار معدودي پول کافی از حق د اشاره شود که تنهاشود؟ نخست بای است چه می

براي مثال احتماالً فقط چند صد نفر . آن زندگی کنندآورند تا بتوانند با تألیف به دست می
اکثر امتیازات مالکیت فکري . کنند در آمریکا وجود دارند کار مینویسنده که براي خود

ارگران فکري که زندگی آنها به حق تألیف اما براي ک. شود شرکت بزرگ مینصیب چند
نظام . استدیگر امتیازات مرتبط با مالکیت فکري وابسته است، این هنوز یک مسیلۀ جديو

اي  آن عده. استجایگزین مالکیت فکري در این مورد سازماندهی مجدد سیستم اقتصادي
آن حقوق، کمک جاي شان وابسته به حق تألیف است، باید به که در حال حاضر زندگی

تر دانشمندان طور که بیش همانهزینۀ مالی، یا کمک هزینۀ تحصیلی دریافت کنند، دقیقاً
تعدادي از اشخاص خالق و بسیار موفق مانند رهایی از مالکیت فکري، درآمد. کنند عمل می

 نویسنده، اندرولوید وبرکریستی آگاتا
از و استیون اسپیلبرگآهنگس 

توانند رمان ناشران می. فیلمساز را کاهش خواهد داد-
هرکجا که توانند اپراهاي وبر را هاي تیاتر میکریستی را بدون مجوز چاپ کنند، شرکتهاي
. کرد و نمایش دادجا تکثیرشود همه هاي اسپیلبرگ را میخواهند اجرا کنند و فیلم می

توانند  شده، میجهان گمهايشرت ها و دایناسورهاي فیلم پارك ژوراسیک و تیکعروس
فرصت نمایش هنري توسط این اشخاص را اي این امر درآمد و تا اندازه. آزادانه تولید شوند

تري براي دیگر مبتکران پول بیش: آزاد خواهد شدکاهش خواهد داد، اما منابع اقتصادي
قدر محبوب هستند  و اسپیلبرگ بدون مالکیت فکري هم آنی، وبرکریست. فراهم خواهد شد

مبتکران نوعاً خالق به . شان هدایت کند هاي خانوادگیو شرکتهاکه پول را به سمت آن
اي را در نظر بگیرید که هر سال چند  نویسنده. فکري وضعیت بدتري دارندخاطر مالکیت

این درآمدي ملموس . شود  عایدش میحتا چند هزار دالر از درآمد حق تألیفصد یا
دستمزد حق این باید در مقابل. گذارند که مبتکران به لحاظ پولی و نمادین قیمت میاست

نرم افزارهاي ها و دي ها، مجالت، سیتألیف و سودهاي انحصاري هنگام خرید کتاب
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ي مثال چه تعداد برا. نامریی استها ناپیدا و بسیاري از این هزینه. کامپیوتري سنجیده شود
کنند،  براي مالکیت فکري پرداخت میکنند چقدر دارند  کنندگان درك می از مصرف

) ها ها یا شهریهاز طریق مالیات(خرند، براي مدارس  میهنگامی که داروهاي تجویز شده را
دهند؟ هنوز  خرند یا از رادیو به یک قطعه موسیقی گوش می و بار میکنند، خوار پرداخت می

اي به  ها به نحو قابل مالحظه موارد و در بسیاري موقعیتهاي دیگر هزینهر ایند
شود،  نمیهاي اضافی نصیب مخترعان اکثر هزینه. کند مالکیت فکري افزایش پیدا میخاطر

ثبت اختراعات و هاي شود، مانند اداره ها و طبقات باالي اداري میبلکه نصیب شرکت
محرك الزم استا نگه داشتن سیستم مالکیت فکريشرکتهاي حقوقی که براي سر پ

تواند  میشود؟ بدون احتمال ثروت و شهرت چه چیزي خالقیت مشوق براي خالقیت چه می
بیشتر مبتکران و نوآوران اشخاص خالق را براي تولید کارهاي خالقانه تحریک کند؟ در واقع

جموعۀ فراوانی از مدارك نشان م. هاپاداششوند نه با شان ترغیب می توسط عالقۀ درونی
اگر هدف، کار . عمالً کیفیت کار را کاهش داده استبرخالف نظر عموم(ها دهد پاداش می

به عنوان نمونه از طریق (پرداخت به مبتکران بر پایۀ کار کارمزدي تر باشد، بهتر و خالقانه
. خالقیت امکان دارددر جامعه بدون مالکیت فکري هم رشد .تأثیر معکوس داردحق تالیف

مثل استثمار (افتد  شود اگر مالکیت فکري نباشد اتفاق می تصور میبیشتر مشکالتی که
، مناسب تمهیدات اقتصادي است )اند رایت صرف نظر کرده کوچکی که از کپیناشران

برابري ترین مبنا براي جامعۀ بدون مالکیت فکري صحیح. کند نابرابري را حفظ میکه
برابري در منظور فقط برابري در فرصت نیست بلکه. قتصادي بیشتر استسیاسی و ا

تحمیل شده نیست؛ این به سطح کردن که از باال این به معناي یکنواختی و هم. هاست بازده
آنچه را به آن نیاز دارند به دست معناي آزادي و تنوع و موقعیتی است که مردم بتوانند

توسط استثمار کردن کارهاي دیگران وجود وت فراوانبیاورند و امکان کسب قدرت یا ثر
شناسانه و اجتماعی طرفدار برابري  بحثهاي شدید روانهمین بس که بگوییم. نداشته باشد
سیاستهایی براي وجود دارد

ها مندترین حکومتچون قدرت هاي قدرتمند، هممالکیت فکري توسط بسیاري از گروهتغییر
سر هاي عمومی کامالً پشت رسد رسانه به نظر می. شود ها حمایت میترین شرکت بزرگو

انحصاري از یک سو اگر اطالعات آزادانه تکثیر شوند، حقوق. مالکیت فکري هستند
نگاران قدرتمند  روزنامههاي عمومی تضعیف خواهد شد و از سوي دیگر به خاطر اکثر رسانه

شاید حمایت مالکیت فکري از . هستندشان هايته به حقوق اتحادیه براي داستانکه وابس
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ها و نویسندگان مستقل به جمله دانشگاهیهاي کوچک تولیدکنندة فکري ازطرف گروه
با این حال سود مالی براي این مبتکران به . باشدهاي قدرتمند مهماندازة حمایت گروه

اند که هر دو محتاج و مستحق حقوق ناچیز  تقاعد شدهها مآنندرت قابل مالحظه است
است ) ها مثل صاحبان خانه(این شبیه رفتار مالکان خرد کاالها و زمین . شان هستندتألیفات

افراد اش نفعان اصلی کنند، در حالی که ذي شدیداً از سیستم مالکیت خصوصی دفاع میکه
دیگر بنا شده که بر کار بسیاري اشخاصهاي عظیم هستند بسیار ثروتمند و مالکان بنگاه

کنندگان بزرگی نیز  مصرفگونه که تولیدکنندگان اثر فکري هستند متفکران همان. است
مالی وضع بهتري داشته باشند، چرا احتماالً اکثریت، بدون مالکیت فکري از لحاظ. هستند
مشکل دیگر در توسعۀ . کار افراد دیگر بپردازندها مجبور نیستند همین اندازه برايکه آن

اگر . رسد کشاندن مالکیت فکري به تنهایی کمتر معقول میها این که به چالشاستراتژي
مالکیت فکري لغو شده، سیستم اقتصادي بدون تغییر باقی بماند، صرفاً تصور کنیم که

به چالش کشاندن مالکیت فکري باید . زیادي ممکن است به وجود بیایدهاياعتراض
 وگو در گفتتغییر فکر. هایی براي حمایت از اشخاص خالق را در برداشته باشدروشتوسعۀ

عوض بهتر است از حقوق در. کند بارة مالکیت فکري از ارتباط با مالکیت مادي حکایت می
این ایدة . انحصاري صحبت کنیمشود، مثل امتیاز ها اعطا میانحصاري که توسط دولت

بنابراین به تضعیف قانونی بودن فرایند دهد و ت به دست میبهتري از آنچه در جریان اس
براي اصول بازار آزاد باشد با به چالش کشیدن موانع تواند درخواستی این می. کند کمک می

رایت و حق  وسیلۀ حقوق انحصاري اعطا شده به دارندگان کپیهایی که به تجارت ایده
به . هاي آزادي بیان ایجاد شودلآ  با ایدههم چنین ربطی هم باید. استاختراع تحمیل شده

از این که دربارة مالکیت فکري از نظر مالکیت و تجارت صحبت شود، باید دربارة آنجاي
نظر دربارة نظارت بر اطالعات ژنتیکی باید از. نظر بیان و نقایص آن صحبت کرد

شکل ي که یک مسالها شیوه. عمومی و رفاه اجتماعی و نه از نظر مالکیت بحث شودبهداشت
روزگاري مالکیت فکري .کند گیرد، تفاوت زیادي براي اعتبار موقعیتهاي مختلف ایجاد می می

تر  بنیادین آن بسیار آساندر ذهن شهروندان ضعیف بود و ساقط کردن حمایتهاي
تواند هزینۀ زیادي  ها تأسیس و ادارة سیستم مالکیت فکري میعرضۀ قیمتبود

ادارات  هاي دادگاه، هاي ثبت حق اختراع، قانونگذاري، پرونده ین شامل ادارها. باشدداشته
محاسبه و تعیین این نیاز براي تحقیق به منظور. شود آوري پول و موارد دیگر می براي جمع

کشوري متوسط از . شود احساس میها و انتقال پول میان گروهها و کشورهاي مختلف هزینه
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) اغلب به آمریکا(کند  خیلی بیشتر پرداخت میبراي مالکیت فکريجهان اول مثل استرالیا 
این ارقام قابل دسترس و فهم هستند، به کاهش مشروعیت همین که. تا این که دریافت کند 

تولید کارهاي .فکري کمک خواهد کردسیستم جهانی مالکیت
این یک عبارت (شود  میاز نامیدهحمایت شده از دیدگاه مالکیت فکري این کار نشر غیرمج

کند یا وقتی  زیردست خود را کسب میرییسی اعتبار کار افشاگرانه است، مثالً هنگامی که 
از چنین . شود بهتر جهان اول گرفته میکه کارهاي فکري جهان سوم به خدمت موقعیت

اي براي   جامعههایی که شخص یاگذاري مورد سرمایهدر هر. شود بیانی به ندرت استفاده می
شخص یا جامعۀ دیگري که قدرت بیشتري دارد استثمار شده کند، به وسیلۀ کار فکري می

کنند،  هاي به ثبت رسیده را تکثیر می هر روز هنگامی که مردم مقالهنشر غیرمجاز،). است
کنند،  کنند، یا نرم افزار به ثبت رسیده را کپی می ثبت شده را ضبط میموسیقی

ها و دولتقدر آسان و عادي است، کامالً به این خاطر که تکثیر غیرمجاز آن. افتد میاتفاق
. اند بردهشان را براي حمایت از حقوق مالکیت فکري باال هاي بزرگ تهاجماتشرکت

گونه که  نیست، همانمجاز سیاست خوبی براي مقابله با مالکیت فکري متأسفانه تکثیر غیر
دزدي از هر . اموال مادي نیستراي به چالش کشاندن مالکیتدزدیدن کاالها روش خوبی ب

رسد که تکثیر کننده  به نظر می. کند مینوع به طور ضمنی سیستم مالکیت موجود را قبول
ها مشروعیت سیستم را  شده و فرار کردن از جریمهبا تالش براي مخفی کردن نسخۀ تکثیر

تر از   همکاري با مالکیت فکري بسیار قويردرد صریح همکاري با مالکیت فکريقبول دارد
ها آمیز که شامل عدم همکاري، تحریم هاي رفتار صلح شیوهدر اینجا از. تکثیر غیرمجاز است

اگر با این چالش راحت برخورد . توان استفاده کرد شود، می جایگزین میو تأسیس نهادي
 مسایل در معرض خطر در این صورت فرصت بیشتري براي متمرکز کردن توجه بهکنیم،

نافرمانی مدنی از هاي با پافشاري در مخالفت و قبول جریمه. مذاکره دربارة آنها وجود داردو
اگر . اشخاص ثالث وجود داردقوانین مالکیت فکري، بخت بسیار بیشتري براي پیروزي بر

ه شود، کنند به کار گرفت دار می خدشههاي سخت براي کسانی که مالکیت فکري رامجازات
بار نافرمانی مدنی  اگر یک . دیگران را ایجاد کند العمل همدردي تواند عکس این امر می

کارهایی . فکري اتفاق بیفتد، متوقف کردن آن غیرممکن خواهد بودهمگانی براي مالکیت
قدر مرسوم  رایت آن  تکثیر آثار تحت حمایت کپی. قبالً اتفاق افتاده استشبیه به این

در گیرد؛ زیرا ندرت براي اجراي قانون علیه متخلفان کوچک کوششی صورت میکه به است
والن ومسدر هر صورت. شوند این صورت بسیاري از مردم از مالکیت فکري بیزار می
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کنند، مثل  وجو می جسترایت ابزارهاي دیگري را براي کسب درآمد از مالکیت فکري کپی
قبالً نارضایتی .شود گرفته میاي ي کتابخانهوجوهی که توسط نهادها بر مبناي تکثیرها

فشار رژیم جهانی مالکیت عمومی در هند با تظاهرات صدها هزار نفر از کشاورزان علیه
اگر این درجه از .فکري و ثبت اطالعات ژنتیکی به وجود آمد
کند ترکیب شود،  یف میمالکیت فکري را تضعاعتراض بتواند با اقدامات دیگري که اعتبار

افزایش اطالعات بدون مالک یک مثال خوب براي .شوددار تواند خدشه تمام سیستم می
 راحتا براي هر که  افزار کامپیوتري که به عمومی است؛ نرمنرم افزار) اطالعات بدون مالک(

خدمات شان و ارایۀ  توسعه دهندگان آزادافزار به خاطر کار فکري. استبخواهد در دسترس
افزار را هدایت  نرمافزار آزاد، توسعه و ارتقاي آزاد مؤسسۀ نرم. شوند دیگران خوشحال میبه

استفاده، تکثیر، اصالح و توزیع مجدد آزاد افزار براي رفع محدویت از حق افراد براي. کند می
. اده شدافزار اختصاص د به توسعه و استفاده از نرمهاي کامپیوتري با تشویق افراد برنامه

تواند  یک نمونۀ آزادافزار می. رایت حق استفادة مشترك است کپیجایگزین مناسب براي
دریافت شما می توانید این اطالعات را تکثیر کنید، به شرطی که(اي باشد  اطالعیههمراه

کند،  کننده را تشویق میاین تکثیر). کنندگان از شما نیز بتوانند این اطالعات را تکثیر کنند
اي دیگر  افزار آزاد با شیوه مؤسسۀ نرم.دکن ها را قبول نمیرایت هیچ یک از آن اما حق کپی

: کند این مؤسسه بیان می. شود نامیده می)»لفت کپی«ارتقا یافت که 
سازي یک برنامه، قرار دادن آن در حوزة همگانی است بدون این ترین شیوه براي آزاد ساده

دهد که با آزادي  هاي اصالح شده را اجازه میاین مالکیت مدل. یمکنکه آن را ثبت
ها هدف را که امثال این مدل: براي اصالح و توزیع مجدد آن منافات دارددیگران
از حق لفت براي جلوگیري از این امر، کپی. کند دادن به همۀ کاربران بود تضعیف میآزادي
برد،  ها را از بین میآزاديرایت نوعاً حقوق کپی. دکن اي جدید استفاده می رایت در شیوه کپی

ابزاري حقوقی است که مورد نیاز کسانی این. کند ها محافظت میلفت از آن در حالی کپی
تا حقوق استفاده، اصالح، و توزیع مجدد رمز را به دست دهند اي را ادامه می است که برنامه

لفت  نوآوریهایی مانند کپی. تفکیک ناپذیرندآزادیها از جهت قانونی این رمز و. بیاورند
کنند خواهند کارشان را قابل دسترس براي دیگران دوري از استثمار کسانی که میبراي

توسعۀ اصول مرتبط با اعتبار .رایت کنار گذاشته یا منسوخ شود که کپی ضروري است تا این
تواند  این می. توسعۀ اصول مهم است حتا اگر پاداش مالی نباشدکارهاي فکري

مالکیت فکري . رهنمودهایی براي غلط معرفی نکردن کار اشخاص دیگر باشدشامل
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متفاوت کند، در حالی که حقیقت کامالً ها می به متوقف شدن تصرف ناعادالنۀ ایدهوانمود
اطمینان خاطر اگر مالکیت فکري باید به چالش کشیده شود، الزم است به مردم. است

تر این که الزم  اساسی. شدها مشکل بزرگی نخواهد که سوء استفاده از ایدهمجدد داده شود 
کس به طور کامل  جمعی است؛ هیچاست توسط ایشان تأیید شود که اثر فکري یک فرایند

همیشه بر همکاري قبلی دیگران بنا شده است ها ایده: هاي اولیه و اصلی نیست مالک ایده
ها را  که ایده(در هر صورت فرهنگ  ). صادق استاین مطلب به طور خاص در عصر ما(

همکاري فکري بنا نشده، بلکه بر همکاري عملی و مادي که شامل تنها بر ) سازد ممکن می
اوقات مالکیت فکري گاهی. شود نیز بنا شده است ها میها و احداث ساختمان خانوادهتربیت

با همکاري بیشتر اي در جامعه. ودش از افراد مبتکر و در کل همیشه از اجتماع سرقت می
هاي امروزه بحث. نیستاعتبار براي مالکیت فکري، موضوعی این چنین بحث برانگیز

اعتبار یک اکتشاف را کسب شدیدي میان دانشمندان وجود دارد در این که چه کسی باید
عتبار آن اعتبارشان وابسته به اتر از هاي دانشمندان و مهمبه این خاطر زندگی. کند
برابري بیشتر، ارضاي حس فطري و انگیزة درونی اي با طبقات کمتر و در جامعه. هاست ایده
این کامالً با آنچه در بارة . هاي فکري باشد براي توسعهتواند سود عمده از همکاري می

ها را سیستم مالکیت گروه.شده هماهنگ استطبیعت انسان دانسته
شریک شدن در . منافع خصوصی را باالتر از منافع عمومی قرار دهندکند که تشویق می

ها  ایدههرچه اعتباري که از. شک مؤثرترین شیوه براي توزیع منابع تولیدي است بیاطالعات
ها را شریک شوند تا  ایدهآید کمتر باشد، احتمال بیشتري وجود دارد که مردم به دست می

براي اکثر . آن است نگران باشندایستۀ کسب اعتبارکه بخواهند دربارة کسی که ش این
اگر کاري . کند فکري وضعیت را دشوارتر میناشران کتاب، چاپ یک بحث مخالف با مالکیت

رایت قرار گیرد، این با بحث در مخالفت به  کپیطور که معمول است تحت حمایت همان
رایت نباشد، در نتیجه  پیسوي دیگر اگر کاري تحت حمایت کاز. رایت منافات دارد کپی

گونه که  انعکاس این وضعیت دشوار، همان. برد میزان فروش را تحلیل میقید و بند تکثیر بی
این مهم است که به ذهن بسپاریم هر . مقاله به کار برده شده، ارزشمند خواهد بوددر این

-ها و شرکتحکومت. شود اطالعاتی بیشتر میتر شود فساد قدرت اندازه هدف چالش وسیع
آنها باید اهداف اولیه در توسعۀ . فسادها هستندهاي بزرگ به طور خاص مستعد براي این

یک ناشر فریدوم پرس.فکري باشنداستراتژي مخالفت با مالکیت
ها  ها، مجالت، جزوات و اعالمیهآنارشیست شامل کتابهاي این ناشر نوشته. معمولی نیست
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گفتنی است که نه به نویسندگان و نه به ویراستاران پولی . کرد می منتشر1886را از سال 
نه با فریدوم پرس با مسایل و تغییرات اجتماعی مرتبط است. شد کارشان پرداخت نمیبراي

یک ناشر چون فریدوم پرس. درآمدهاي مادي براي هرکسی که در کار درگیر بوده است
رایت را به  کپیش براياش، مطالباتا رغم خواستکوچک است برایش دشوار است که علی

اند بعضی از آثار  کنند و مایل میفکري آنها که با اهداف فریدوم پرس ابراز هم. اجرا بگذارد
به جاي مسایل حقوقی مسایل منطقی را مورد این ناشر را چاپ کنند، در هر صورت باید

 اندازه مؤثر باشد که میزان فروش محدود تواند تا این میآیا تکثیر کردن. توجه قرار دهند
دهد تا این که  تضعیف کند؟ آیا تکثیر کردن به فریدوم پرس اعتبار کافی میفریدوم پرس را

اقتصادي؟ آیا تکثیر کردن براي اهداف اقتصادي است یا غیر فروش بیشتر او کمک کند؟ به
تکثیر کاربرد دارد؛ شوددر پاسخ به چنین سواالتی منطقی است از فریدوم پرس سیوال 

کردن امکان نداشت یا تکثیر کردن اگر سوال. رایت باشد یا نباشد خواه اثر تحت حمایت کپی
به کار بردن یک (به نظر من . استفاده شودمحدود به حدي است، از داوري صحیح باید

ین در بنابرا. غیر انتفاعی به طور معمول خوب است مخصوصاً این فصل براي اهداف )فصل
هاي  مذاکره با حسن نیت و استفاده از داوري صحیح در پروندهمورد فریدوم پرس روش باید

کند،  اي که فراتر از مالکیت فکري حرکت می در هر جامعه. ضروري باشدکم اهمیت یا
  . و داوري صحیح از این نوع ضروري خواهد بودمذاکرات



 

 
 
  
  
 
 
 
 
  د اسالمی تشریع تاریخ 

  

  غیرتعبدالباری 
 
 
  
 
  
  

دا د اسالمی تشریع یو لن تاریخ دی چه د رانو لوستونکو لپاره یې واندی کوو او دا په ان 
او ه نا ه د شریعت په باب خلکو : باندی واجب م چه په پوره اخالص سره دغه خدمت وکم

وته د اسالم اوله خدایه غوام چه زما دغه ناچیز عمل په یر حساب کی او خلک. ته پوهه ورکم
و خلک پوه شی چه اسالمی تشرع ه پاوونه وهلی دی او بیا دی حد . په باب یو ه زیری وی

په دی لیکنه کې دغه . او زه په خپله لیکنه کې له لوی اهللا خه لیری او توفیق غوام. ته رسیدلې ده
  .عنوانونه او مواد رای چه بیا به پراخیز بحث پری باندې وشی

دری تعریف ته هی اتیا نشته ده او دا هغه وحی جلی ده چه به حضرت رسول اکرم چه : قرآن
  .باندی د جبرییل امین په واسېه د اهللا تعالی له خدا خه نازل شوی دی

 افعال او تقریرونه دی چه د قرآن شرحه کوونکی او د - دا د حضرت رسول اکرم اقوال: سنت
  .ه یادییاصلی معنا را ایستونکی دی او په سنت سر

خو به . دغه د فقها وو آراو که ه هم په کتاب او سنت بانې استناد ولری: د فقها وو آراؤ
مختلفو وختونو او مختلفو ایونو کې یی حکمونه بیل شوی او هر فقیه په دی باب انی 

ه نظر نو دلته لیکونکی مجبوریی و د دغو زمانو او ایونو او فقها وو اننی پ. استدالل لری
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خو هغه فقها چه په یوه عصر . کې ونیسی او په تیره د زمانی اختالف په دی باب زیات ارزت لری
او یوه زمانه کې اوسیدل د دوی اختالف داسی زور او حقیقت اختالف نه دی بلکی په فروعو او 

ریانونه به نو ایی چه د رسول اکرم له زمان خه تر اوسه بوری دغه ول ج. جزییاتو باندی بنا دی
او د هری برخز د مسلمانانو ولنیز حالت په . او په پنو برخو کی یی و ویشو. لنه توه راواخلو

د دوی اجتهادونه او فتواانی و یه او دا دی دغه شپ دورونه په الندی توه . نظر کې ونیسو
  .رانو لوستونکو ته و پیژنو

 اصل دی چه هر فقیه په خپلو احکامو کې دا هغه. تشریع د حضرت رسول اکرم په ژوند کې
  .استفاد پری کوی

  .دغه عصر د راشدو خلفاوو په له منه تللو کې پای ته رسیی: تشریع دلویو اصحابو په دور کې
دغه عصر د . په دی دور کې تابعین هم ورسره یوای کیی: تشریع د و اصحابو به دور کې

  .رسییلومی هجری پیی په تیریدو سره پای ته 
او د فقها وو نوابغ سرپورته کوی چه هر . په دې درو کې فقه او تشریع یو انی علم ری

دوی او د دوی شاردان خپلی فتواانی را باسی خو . یوی د دی عصر دینی امام ل کیی
  .انی فقهی استقالل نه لری او دا دور د دریمې پیی په پای ته رسیدو پای ته رسیی

  .و کې فقهی مسایل د فقهاوو ترمن د تحقیق او ینی وریدلی دیپه دی د
  .یر تایدونه شوی او یر مسایل رامن ته شوی او د حل الروته پیدا شوې ده

دا د ورد عباسیانو د دولت په پای ته رسیدو سره ختیی کوم چه هغو به اسالمی هیواد و باندې 
  .ابود کیوحشیانه یرغل وک او هر ه یی نیست او ن

او هر شخص د خپل . په دې دور کې یوای تقلید او پیروی ده او دغه لی تراوسه روانه ده
  نو اوس به په دی ولو د ورونو بانې را یی واچوو. مذهب د امام پیرو او مستقل ل کیی

  :تشریع د حضرت رسول اکرم به ژوند کې چه اصلی منابع یی کتاب او سنت دی: لومی دور
په حضرت رسول اکرم باندې . له کتاب خه مقصد قرآن دی او تعریف یی روانه دی: بکتا

د نزول .  د رمضان المبارک په اوولسمه او هغه مبارک یو لویت کل ؤ. وه وه نازل شوی
  :لومی آیت یې د حرا به غاز کې چه وه توب یی کاوه به دی ول ؤ

علم . الذی علم بالقلم. اقرأ و ربک االکرم. ن من علقخلق االنسا. اقرأ باسم ربک الذی خلق(
یز تعلیم . دهغه پروردار به نو دې ولوله چه پیدایت یی کی(:  ژباه).االنسان مالم یعلم

  ).انسان یی په هغه ه بوه کی چه بوه نه ؤ. ورکی
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  .د علق سورت له لومی آیت خه تر پنم
وری روانه  ی د حج اکبر په ور د هجرت تر لسم کال او دغه د نزول لری د ذوالحجمی تر نهی

نن ور می . (او د نزول هغه وروستی آیت یی دغهه ؤ.  کلونو ؤ۶۳وه چه د ده مبارک عمر د 
ستاسو دین تاسو ته بشپ ک او خپلی نعمت می په تاسو تمام ک او اسالمی تاسوته غوره دین 

  .وراوه
کوم . ه ویشته کاله دوه میاشتی او دوه ویست وری وهنو د نزول لومی او وروستی موده دو

چه په حضرت محمد باندی د قرآن لومی آیت نازل شو د قدر شپه چه په عامه اصطالح لیلة القدر 
او . بې شکه مو دغه قرآن د قدر په شپه باندی نازل ک(لکه چه په قرآن کریم کې راغلی . ته وایی

د هر کار د تدبیر . د قرد شپه له زرو شپو خه غوره ده. ه دهته ه شی پوه کی چه لیلة القدر 
د قدر . لپاره د اهللا په اجازه پریتې او روح االمین نازلیی او تر سبا پوری سالمتیا او رحمت دی

  .سورت له مومی خه تر پنم آیت
 وه چه دا هغه میاشت. او په دی کې هی اختالف نشته چه دغه شپه په رمضان المبارک کې وه

حضرت رسول اکرم به په هر کال کې یوه میاشت د حرا په غار کې اعتکاف کاوه جه اوی 
اهللا تعالی اراده وکه جه د همدز کال په . اعتکافونه به قریشو هم له اسالم خه د مخه کول

رمضان میاشت کې حضرت رسول اکرم مبعوث کی او د مسوولیت لوی پی ورباندی کیدی 
د علما وو زیات اتفاق په دز دی .  خلکو خه په پیغمبر او رسالت سره امتیاز ورکیاو له نورو

لکه چه قرآن کریم هم دې ته اشاره . چه د نزول لومی آیت د رمضان د میاشتی په اوولسمه نیه ؤ
او دغه ور یی د فرقان په نامه یاده کی چه دوز لی د مسلمانانو او کفارو د بدر په . کی ده

ای شوی اومسلمانان کامیاب او بریالی شول او دا د رمضان او ولسه وهجند .  کې سره یو
جمعی ور وه که ه هم د بدر ور او د قرآن د لومی نزول ور به کلونو کې اختالف سره 

خو د قرآن د نزول وروستی ور د عرفی ور وه چه د . لری خو په نیه کې سره براقبری دی
الیوم اکملت لکم (مهه یادیی او له دی وروسته بیا بل سورت نازل نه شو چه هغه حجة الوداع په نا

  )...دینکم
له ابن عباس خه روایت دی .  پی ژوندی ؤ۸۱له دی آیت خه وروسته حضرت رسول اکرم 

چه یوه یهودی وویل چه که چیری په مو دغه آیت نازل شوی وی نو مو به دا ور اختر نیولی 
ی وایی چه دغه آیت ددوه د عیدونو په ور نازل شوی دی چه یو د جمعی او بل د ابن عباس. ؤ

  .نو که حج اکبر ورته وایی. عرفی ور وه
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خو دری . دغه قرآن کریم چه وه وه نازل شوی دی دا د مشرکانو د اعتراض وریدلی دی
زل ک چه ستاپه زده کې ه واب په خپله قرآن کریم وایی چه مفهوم یی دی مو که وه وه نا

  .حای ونیسی
  .د قرآن دنزول دور بیا دوه وله دی

کوم وخت چه حضرت رسول اکرم په مکه کې اوسیده چه دا دوولس کاله پنه میاشتی : لومی
 کلن ؤ چه د ربیع االول تر ۴۱دی مبارک . او دیارلس ورې وی د رمضان المبارک اوولسم ؤ

 وخت کې چه کوم آیتونه او یا رستونه په ده باندې نازل شوی د په دی.  کلن ؤ۵۴لومی پوری 
  .دا مکی سوتونه یا آیتونه دی

چه دانهه کاله نهه میاشی او نه وری کیی د ربیع اول له : له هجرت خه وروسته: دوه یم
کوم . او د هجرت لسم کال ؤ.  کلن ؤ۶۳ کلن ؤ چه د ذوالحجی تر نهم پوری ۵۴لومی خه 

  .چه په مکه کې نازل شوی مکی او کوم سورتونه چه په مدینه کې نازل شوی مدنی یادییسورتونه 
.  سورتونه دی چه لومی یی الفاتحه او وروستی یی الناس دی۱۱۴د قرآن کریم په ولنیزه توه 

  .سورت لو دیوال یا بنلی ته ویل کیی کله چه عربی شاعر په دی باب ویلی دی
 یاهللا تا ته داسی لوزیی چه د جهان پاچایان تری لدا د شرف او عزت قصر دی. قصر درک .

ری نوم . او بل دا چه سورت فاصل حد دی د نورو سورتونو تر منان بیا دغه د قرآن سورتونه
  .لکه د انفال سورت. لری چه ینی نومونه یی د سورت د اول خه اخیستل شوی

  ... او داسې نورد اسراْ سورت د ېاها سورت د مؤمنون سورت
 سورتونه دی چه به داسی یزنو مول شوی چه د سورت په اول کې نه دی ۳۵په قرآن کریم 

  ...راغلی لکه د البقره سورت د آل عمران سورت د النساْ سورت د مایدی سورت او داسی نور
دغه ای . دغه د قرآن کریم سورتونه چه دا اوس مرتب شوی دی د نزول په ترتیب سره نه دی

ده به چه له پریشتا خه ه واوریدل هغه به یی یادولی . رسول امی ؤ قراْیت او کتابت یی یاو نه وو
لکه چه د قرآن کریم په یرو ایو کې راغلی په قرآن باندی عجله مه . او بیا به یی خلکوته رسول

نو بیا به یی کاتب ده مبارک به چه آیتونه یاد کی . مو به یی درته لولو او ته به یی یاد وی. کوه
دا به یی یاد خرما په پای اویا هم په ندی تیه . ته ویل چه دا ولیکه او هغه به د ده دواندی لیکل

ینی نور بما .  کسان وو۲۶ینی وایی چه دوی . او ده لره معروف او مشهور کاتبان وو. لیکل
کرم سره د تل لپاره مالزمت چه ینو بیا د حضرت رسول  ا.  توته رسیده۴۲وایی مو د دوی تیره 

د دی کاتبانو مشهور کسان لور خلیفه ان وو او عاصر بن فهیره به بیا دره مبارک . درلود
له دوی خه ابی بن کعب ؤ چه دا لومی انصاری ؤ . لیکونه او رسالی باچا یانو او نوروته لیکلی
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نوموی له هغو فقها وو . ته لیکلها و زیاتره به یی وحی ور. چه په مدینه کې یې لیکلنی ورته کولی
ثابت بن قیس د زید بن ثابت معاویه بن ابی . خه ؤ چه د رسول اهللا په دور کې یی لیکنی کولی

معویه بن ابی سفیان او زید بن ثابت بیا . سفیان او د ده وردریید هم د حضور  له لیکونکو خه وو
همداراز نور . زمت دلوده و بل کاریی نه ؤداسې کسان وو چه د رسول اکرم سرهیی د تل لپاره ما

 عبداهللا – عالؤ بن حضر می عمروبن عاص -   زبیر بن عوام خالدبن ولید- کاتبان یې مغیره بن شعبه
  . محمد بن مسلمه او عبداهللا بن ابی سلو وو–بن حضرصی 

دوی به دغه لیکن دحضرت رسول اکرم په کور کې ایودی او یو نقل به یی له ان سره 
او د علما وو ترمن به دی کې . او رسول اکرم به د آیتونو د اودو الروونه ورته کوله.  ستیاخ

  .او د رسول اهللا په الروونه ؤ. اختالف ؤ نشته چه د سورتونو د آیتونو ترتیب توقیف دی
په شوی عصر کې د قرآن کریم . دا دور تیر شو و قرآن کریم په یوه جه یی راغوننه شو

عبداهللا بن مسعود له لومنیو کسانو خه ؤ چه د عبداهللا بن مسعود غوندې . دغه کسان ووحافظان
او بل له حافظان خه ابوددر . په اسالمی کې یی واندوالی در لود او تل به له رسول اکرم سره ؤ

 - معاذ بن جبل. دا ؤ او شایی یاده کو چه له انصارو خه دغه الندنی کسان د قرآن حافظان وو
  . زید بن ثابت او ابو زید-ابی بن کعب

ریاتره تشریعی آیتونه چه د احکامو په آیتونو سره هم یادیی په حضرت : قرآن کریم نه نازلیده
رسول اکرم به په اسالمی ولنه کې د یوی پیی په واب کې نازلیدل او دغه سپین په اسباب نزول 

ورکی او په دی باب یی کتابونو تاْلیف کی سره یادیدې دغی موضوع ته مفسرینو زیات اهمیت 
کله به . چه بیا به په دی باب بحث وکو. او دغه احکام یی د قرآن د پوهیدو اساس بللی دی. دی

کله نا کله به همداسې د خلکو د ستونزو آوارولو لپاره . آیتونه د یوی پوتنې په واب کې نازلیدل
  .و باندی خبری وکوچه بیا به په دواو ولون. علم نازلیدل

حضرت رسول اکرم مرصدغنوی مکی مکرمی ته ولیه و له هغه ایه بی وزله او کمزوری 
کله چه نوموی مکی ته ورسید لوی ایسته او کلی ی له ده خه د یو . مسلمانان را وباسی

یایی له ده خه ب. خو ده ه تری وکه او دا هم د اهللا تعالی دویرې له کبله. ای کلدو هیله وکه
کله چه . ده دغه کار د حضرت رسو الکرم په احاز یی پوری موقوف ک. د نکاح غوتنه وکه

: ژباه: نو دغه آیت نازل شو. نوموی مدینی ته ورسید او له رسول اکرم  خه یې اجازه غوتنه
 خه غورده تاسو مشکرانی ی به نکاح مه اخلی و چه مؤمنان شی او مؤمنه وینه له مشرکی(

او مشرکانو ته ی په نکاح مه ورکوی و چه . ده که ه هم مشرکه تاسو په تعجب کې واچوی
دوی دوزخ ته بلنه ورکوی او اهللا جنت ته . مسلمان شی او مسلمان غالم له مشرک خه غوره دی
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ورت کې لکه د بقری په س. دا ول آیتونه چه د پوتنی په واب کې وی یر راغلی). بلنه ورکوی
چه د شرابو او قمار په باب راغلی او واب دا ؤ چه دا لویه ناه ده او خلکوته ه هم خو ناه 

همدا راز د یتیمانو په باب راغلی چه د دوی په باب د توصثې او اصالح . یی له ی خه لویه ده
 وه د حیض په باب هم راغلی چه به دی وخت کې ایی له و خه ان. غوتنه شوی ده

د حرام د میاشتی په باب هم راغلی چه آیا وژل په کې شته واب دا ؤ چه لویه وژنه په کې . کی
له مسجد حرام خه یی منعه . که چه کفار د اهللا له الری خلک منعه کوی، کفر ته یی رابولی. ده

  .مسلمانان له دی ایه په زور سره وباسی چه دا د اهللا په نزد لویه ناه دی. کوی
او هم د کاللی په باب د یوی پوشتنی په واب کې راغلی چه کالله هغه چاته وایی چه مور پالر 

خو هغه د احکام آیتونه چه بی له پوتنی نازل . او زامن او لوی و نه لری او په اصطالح میراث وی
  .شوی وی یر کم دی

ې مودی دی چه یوه له مو د مخه وویل چه د قرآن د نزول لپاره دو: مکی او مدنی آیتونه
چه دا د واه بیابیل ممیزات او انیې . هجرت خه د مخه او بله له هحرت خه وروسته ده

چه . لری کله چه لوستونکی په دی اننو پوه شی نو د دې آیتونو بیلوالی او تمیز هم کولی شی
  :دا دی مو یی په الندی ول پیژنو

  .چه مدنی آیتونه ا ده دیمکی آیتونه لن دی په داسی حال کز 
) یا ایهاالذین آمنو(سره دی او په مدنی آیتون کې په ) یا ایها الناس(په مکی آیتونو کې خطاب په 

سره وی او په ) یا ایهاالناس(سره دی داسی نه دی لیدل شوی چه په مکلی آیتونو کې خطاب به 
  .راغلی دی) یا ایهاالناس(مدنی آیتونو کې اووه لی 

آیتون تفصیلی احکام نهدی راغلی بلکی د اهللا د دوحدانیت په باب بلنه ده چه دا لوی په مکی 
ا و چا چه د . د جزا د وری خه ویره ده، و اخالقو نه بلنه ده. اصل دی په دی باب دالیل دی

  .په عذاب اخته شوی دی. پخوانیو پیغمبرانو خه مخالفت کی دی
  :و برخو باندې ویشل شوی دی په دی توهایی یاده کو چه قرآن کریم په دری

  . او د آخرت په ور باندی ایمان راول دی-پیغمرانو-  کتابونو- هغه برخه ده چه په اهللا پرتو
  . مکارمو او نفسیانون پوری اه لری- هغه برخه ده چه په انسانی اخالقو

په فقها وو پوری زیاته  حرامو پوری اه لری او دا -  حاللو- نواهیو- هغه برخه ده چه په اوامرو
په نیکو کارونوی امرو ورته . دا هم د یادولو دهه چه قرآن کریم خالک اصالح ته رابللی. اینه ده

ه یزونه یی ورته رواکی او لر بدو  یزونو . کی او له بدد کارونو خه یی منعه کی دی
. ادز رعایت شوی دیپه دی توه ویل شو چه په شریعت کې دغه دری م. خه یز ژغورلی دی
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 په شریعت کې تدریج چه دا دی اوس به هره ماده په الندی توه -  د تکلیف کموالی- عدم حرج
  .شرحه کو

او شریعت د حرج په لیری کولو باندې بنا دی لکه . حرج په لغ کز توالی ته وایی: عدم حرج
ه لیری کل او هغه زنیرونه له خلکو خه یی درانه بارون. چه اهللا تعالی فرمایی چه مفهوم یی دی

ای زمو (یی تری وشلول چه د دوی په غاو کې وو، په بل ای په دی مفهوم سره راغلی چه 
ای زمو . پروردانه په مو باندې داسی پیی مه اده لکه چه نورو امتو نودی ایودی ؤ

ل ای کې راغلی چه اهللا  په ب).پرورداره داسې بار په مو باندې مه ایده چه توان یی و نه لرو
اهللا تاسوته . (په بل ای که فرمایی. انسان په داسی یزونو نه مکلفوی چه طاقت او توان یې نه لری

تاسو ته په دین کې سختی نه ده پیدا . ( په بل ای کې فرمایی).آسانی غوای سختی نه غوای
دا . ی او انسان کمزوری دیپه بل آی کی راغلی اهللا اراده لری چه ستاسو بار سپک ک. کی

. آسان د اسالمی تشریع د اصولو خه دی چه زیات آیتونه او احادیث په دې مور د کې راغلی دی
همدا آسانی ده . او یر احکامو په داسی توه راغلی چه آسانی په تفکر کی په کې نیول شوی ده

 ضرورت په دخت کې د حرامو او د. چه د مسافر لپراده د لمانه قصر او د روژی خول روا دی
  .یزونو خول حالل شوی دی

که د د تکلیفونو په زایتوالی . چه دا عنوان هم د عدم حرج سره ایکه لری: د تکلیفونو کموالی
او هغه وک چه د قرآن په تفسیر او معانی ؤ پوهیی وایی چه د اهللا تعالی . کې حرج او سختی ده

او همدا د اسالمی تشریع اصل . په کموالی باندی داللت کویاوامر او نواهی دا ول د تکلیف 
د تکلیف په کموالی کې هر وک کولی شی چه دا شرعی اصول په ای کی او علم پری . دی

  .راولی
قرآن کرم د همدغه آسانی او تکلیف د کموالی په اثر مفهوم سره اشاره کوی چه مؤمنانوته 

پخوانیو .  که یی وکی نو په سختی کې به واقع شیخطاب دی و بې مورده پوتنی و نکی او
یر یزونه دی چه د اهللا تعالی . امتونو چه دا ول پوتنی کولی نو په غذاب کې اخته شول

مسلمانانو ته د مباح په توه پریودی دی او که یی پوتنه کی وی ایی چه پری حرام شوی 
یا حج هر کال په مسلمانانو هر کال فرض کله چه د رسول اکرم خه پوتنه وشوه چه آ. وای
. نو حج به په مسلمانانو هر کال فرض شوی ؤ! نوده مباکر و فرمایل که می ویل یوی چه هو. دی

پخوانی امتونه په همدی هالک . نوله ما خه دا ول پوتنی مه کوی او په ان سختی مه روالی
او د پیغمبرانو له امرونو خه . یی سره کولشول چه بی ایه پوتنی به یې کولی او اختالفونه به 

  . یی سرغونه کول
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زیاتره مسلمانان په دی مجرمان دی چه د خپلو پوتنو له کبله یی حالل : حضرت رسول فرمایلی
  .یزونه په ان باندی حرام کی دی

 اهللا تعلی په تساو فرایض ایودی چجه مهیی صنایع: همدا راز د رسول اکر الروونه ده چه
ینی یزونه یې حرام کی چه مه یی ماتوی . کوی او حدودنه یی اکلی چه تیری مه تری کوی

او له ینو یزونو خه یی سکوت او چو پتیا اختیار کی چه دا د اهللا تعالی . او پرهیز تری وکی
دا د هیرې او نسیان له کبله نه دی شوی بلکی د بخی له . له خوا په بشر باندی رحمت دی

  .امله شوی دی
د خدای رسول په داسی وخت کې مبعوث شو چه د عربو ینی عادتونه : په تشریع کی تدریج

او ینی نو رعادتو نه بیا مضروو چه اهللا تعالی چه . نیک وو او بشری ولنوته یی کوم خبرونه درلود
خصلتونه چه د شریعت راوونکی او شارع دی هغه نیک عادتونه یې په خپل ای پریودل او هغه 

یویی امر وکه وه د هغو په له منل. بد او ناوه یو ونو هغه یی په تدریجی صورت سره له من .
د مثال په توه شراب او قمار په عربو کې یو اساسی رواج درلود نو قرآن کریم دا په ناا په توه 

یی په شاری سره دهغو د او هم . منعه نه کی بلکې د هغه زیات اضرار او کمی ی یی بیان کی
یر دی. حرمت حکم وک ه په وخت کز نشه او بی هو شه مه - لکه چه فرمایی ضرریلمان 

اوسیی چه بیایی په وروسته کې په قاطع ول حکم وک چه دغه شراب او قمار د شیېان عمل دی 
من د ینی شیطان غوای د دی په کولو سره ستاسو تر . انونه تری وساتی ایی چه کامیا شی

چه دغه په تدریج سره د شرابو حرامیدل یو تدریجی . او د اهللا تعالی له عبادته مو وباسی. پیدا کی
  .چه لومی یی په اجمال او بیا یی په تفصیل سره حرام کل. شرعی اصل دی

ه په مکی آیتونو کې تفصیلی احکام نشته او پ. نو که مکی آیتونه لن او مدنی آیتونه اوده دی
  .معاملی او راکه ورکه په مدنی احکامو کې دی. مدنی آیتونو کی بیا تفصیلی احکام موجود دی

  ...لکه د میراث په باب، د بیعی په باب دسود په باب او داسی نور
مکی آیتونو لنه دی چه د اهللا په وحدانیت، په نیکو اخالقوـ داهللا د وجود په استداللونو باندې 

  .ه وروسته پری وغییوبناء  دی چه بیا ب
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دعتیاا هاي ناشی از آسیب
 حمید زکی

  
  

  مقدمه
هاي دور، زندگی فردي و اجتماعی بشر را کم و بیش تحت مواد مخدر از دوران

تأثیر قرار داده است و با انقالب صنعتی و غلبۀ احساس شکست و نومیدي، اثرات 
ها انسان را به دام خود مروزه میلیوننامطلوبی را بر زندگی نهاده است، و تا به ا

ها گرفتار نموده و به عنوان پدیدة نامطلوب جهانی زندگی انسان به خصوص خانواده
  . را دچار بحران کرده است

جهانی است و بحران  یک پدیدة مواد مخدرامروزه بسیاري بر این باورند که 
آن از معضالت جدي جهانی  و جرایم مرتبط با اعتیاد، مصرف، ناشی از تولید، توزیع

، نظیر بحران تروریسم، بحران اتمی، بحران  جهانیهايدر کنار سایر بحراناست و 
معضل بشر امروزي است؛ ترین  مهممحیطی قرار گرفته و ازبحران زیست  وجمعیتی

از و شود و به راحتی از کشوري به کشوري  مواد مخدر در کشوري تولید میزیرا
ها انسان است  در دسترس مصرف کننده آن که بالغ بر میلیوناي به قارهايقاره
و قاچاق اسلحه ، در ردیف تجارت نفتتجارت او را واد افیونی مافیایی م .رسدمی

- می سود خالص آن بالغ بر صدها میلیارد دالر اي کهانسان رسانده است به گونه
هاي خطرناك  به مرضها، ابتالي جامعه ارمغان حاصل از آن نابودي خانواده.رسد

و معضالت بی شماري عوارض ها و دهسل ، هپاتیت،  ایدزهمانندواگیر عفونی و 
سیاسی و افزایش روز افزون جرایم نظیر سرقت، قتل، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و 

- و از بین رفتن سرمایهارتکاب اعمال ضد اخالقیگریزي، ، خانهکاله برداري، و گدایی
  . ذخایر کشورها استهاي کالن و 
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  تعریف مواد مخدر
وابستگی موجب اعتیاد و  که مصرف آن گرددمواد مخدر به آن دسته از موادي اطالق می

باشد و اي که ترك آن دشوار میشود، به گونهمواد مخدر میکننده به روانی و جسمی مصرف
 : عبارتند ازآوریادمواد اعتترین رایج. هاي جسمی و روحی فراوانی را در پی داردآسیب

تریاك، مرفین، هرویین، متادون، کدیین، پاپاورین، نارکورتین، بتایین، هیادرومرفین، 
کوکایین، آمفتامین، ال، اس، دي، سکانین، کراك، ، نارسیین، مپردین، نارسیین هرویین

  .  دخانیاتو انواعو نیز نظیر مشروبات الکلی ) حشیش، بنگ، ماري جوانا، چرس(چرس 

  هاي فردي و اجتماعی مواد مخدربآسی
جرایم و امروزه مواد مخدر باعث . هاي فردي و اجتماعی فراوان داردمواد مخدر آسیب

هاي جسمی، روانی و بهداشتی را بر جامعه مشکالت گوناگون فردي و اجتماعی شده وآسیب
  . تحمیل کرده است

ننده است و سالمتی کمصرفنخست متوجه فرد هاي ناشی از مصرف مواد مخدر زیان
  ناشی از مصرف مواد مخدرترین عارضۀمهم. دهدروحی و جسمی او را مورد تعرض قرار می

ایجاد  به فرد معتاد است و نیز هوشی بی  حالت اغماء و، به وجود آمدنسردردي شدید
ایجاد اختالل در اعمال  کردن، عرق،  زبان ولرزش در سمت شانه راست و چپ و صورت

تعامل  ایجاد اختالل در رفتار و،  ایجاد اختالل در اندیشه و ذهن؛ضاي بدنی انسانوظایف اع
  .  نیروي استقامت و اراده دادنل شدن و از دستعمنف، ایجاد بیماري، با دیگران

-و نیز شخص مصرفکیفیت مصرف   به نسبت نوع ماده مخدر و مقدار وشده عوارض یاد
 ۀ جامعفرد گرفتار در دام اعتیاد، عضوي از اعضايی که جای از آن. خواهد بودمتفاوت کننده، 
  . دگیر میبر و خانواده را نیز در جامعهۀهاي او دامن زیاناست؛  و یکی از افراد خانوادهانسانی

  هاي مواد مخدر بر کودکان و نوجوانانها و زیانآسیب
.  استر پذیرد اثو اطراف خواز محیط در روابط با دیگران   وانسان موجود اجتماعی است

کودکان و نوجوانان که به حیث عضو خانواده در کنار پدر، مادر، برادر و خواهر خود قرار 
شاید به دلیل تأثیر پذیري انسان از یکدیگر؛ معاشرت با . دارند، بیشتر از آنان اثرپذیرند

 فسق و معاشرت با اشرار و اهل. 1نیکوکاران و اهل ادب و هنر در اسالم ترغیب شده است
                                                 

، ص 7ج ,1419علی نمازي، سفینه البحار، قم، مؤسسه نشر اسالمی، (عاشر اهل الفضل تستعد و تنبل : فرموده است) ع(امام علی . 1
239( . 
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آلوده و شرور تعبیر به هاي ناشی از روابط با افرادها و زیاناز آسیب. 2نکوهش گردیده است
هاي خویش خاکستر آتش سوزان شده است؛ زیرا چنین رابطه، بنیاد زندگی را در کام شعله

 از دوستی )ص(اند و رسول خدازد کردهکند و پیشوایان دین چنین خطري را همواره گوشمی
ها همه دلیل بر تأثیر و این. 3قت با افراد شرور، آلوده و فرومایه بر حذر داشته استو رفا

ها حال اگر معاشرت ناسالم در سطح خانواده. قراري رابطه استپذیري در اثر معاشرت و بر
وجود داشته باشد به خصوص اگر یک طرف آن افراد ضعیف و اثر پذیري چون کودکان باشد 

  . کننده است نگرانفرجام آن خطرناك و
یا به عنوان فرزند را دارد جایی که فرد معتاد در خانواده چه بسا نقش پدر، یا مادر  ز آنا

و کند  گوناگون میيهاخانواده را دچار گرفتاري، مصرف مواد مخدربا باشد، ده میاخانو
 این گونه به طور اسفباريامروزه . سازدخانواده وارد میگرم کانون هاي زیادي بر زیان

  . مهم در خانواده و اجتماع گردیده استمعضل تبدیل به  مشکالت گسترش یافته و
است سایر اعضاء را نیز در معرض در دام اعتیاد گرفتار یکی از اعضاي آن هایی که خانواده

اعضاي خانواده به خصوص دهد و خطر سرایت اعتیاد به سایر تهدید و آسیب و زیان قرار می
  . کند را تشدید میکودکان فرزندان و

. دنافت مید و زودتر به دام اعتیاندکودکان نسبت به سایر اعضاي خانواده بیشتر آسیب پذیر
. دنشود متحمل میندار ها وجودکودکان بیشترین آسیب را از معتادانی که در خانواده

بحران روانی در هاي تحقیقات نشان داده که اعتیاد پدران به مواد مخدر عامل چنانکه یافته
که یک یا چند عضو آن معتاد باشد زمینۀ گرایش مستقیم اي زیرا خانواده ؛4شود کودکان می

روان شناسان اجتماعی معتقدند که در اثر روابط . کندکودك را به سوي اعتیاد فراهم می
ار ، محیط کخانواده، مدرسه، همساالن گروههاي اجتماعی مانند درنزدیک افراد با یکدیگر 

 اعتیاد غیر مستقیم فرد به سوي زمینه گرایش مستقیم و  در فراهم کردننقش مؤثري... و
 و خانواده عملکرد«: یکی از روانشناسان اجتماعی گفته است »کارسون«چنان که . دارد

یکی  اعتیاد چنینم ه. است اعتیاد به خانواده براي گرایش افراد آن، بستري روابط حاکم بر
زمانی . تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کنداي است که میده، عامل فشارآور بالقوهخانوا از اعضاي

                                                 
، خطب امام علی، تحقیق، امام شیخ عبـده،  3نهج البالغه ج (ایاك و مصاحبه الفساق فان الشر بالشر ملحق  : فرموده است ) ع(علی  . 2

 . )131بیروت، دارالمعرفه، ص 
محمد (» توقوا مصاحبه کل ضعیف الخیر، قوي الشر، خبیث النفس اذا خاف خنس، و اذا امن بطش«: فرموده است ) ص(رسول خدا. 3

 . )1586قم، دارالحدیث، چ اول، ج ص، ص , ري شهري، میزان الحکمه
 4. www. farsnews. com . 29/04/ 1382  
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آمیز کنند به عنوان الگو، تاثیر مستقیم بر فرزندان رفتار مخاطره که والدین، مبادرت به انجام
روي همدیگر دارند، لذا زمانی که  تاثیر زیادي بر همساالن نیز و دوستان. خواهند داشت
را تشویق  اعتیاد از جمله و آمیزانجام رفتارهاي مخاطره شوند کههایی میگروهفرزندان عضو 

اعتیاد پدر و مادر و یا . 5»ـتدر افراد افزایش خواهد یاف ، این رفتارها و شجاعت بداندکرده
سازد و این خطر در کشورهاي یکی از اعضاي خانواده آیندة کودکان را تاریک و خطرناك می

با خط در یکی از کشورهاي اسالمی در یک نمایشگاهی چنان که .  دارداسالمی نیز وجود
  . 6» تباه نکنیدرکودکان را با مواد مخدآینده «:درشت نوشته شده بود

هاي تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در افغانستان نیز بر پایۀ یافته
مادران نقش بیشتري در اعتیاد . اندکودکان بیشتر در اثر اعتیاد اعضاي خانواده معتاد شده

خورانند، تا آرام مادران کودکان کوچک شان را به اجبار تریاك می. کودکان شان دارند
و هم این مواد را براي . کنندبگیرند و کودکان بزرگتر هم خودشان مواد مخدر را مصرف می

  . کنندمادران معتادشان فراهم می
ن مستقل حقوق بشر در مصاحبه با کودکان معتاد به در افغانستان بر پایۀ تحقیق کمیسیو

 78، 9کنند، پدران دست آمده است که یک یا چند عضو خانواده مواد مخدر مصرف می
  . 7 درصد0، 7 درصد، و خواهران 28، 6 درصد، برادران 49، 7درصد، مادران 

والدین  خصوص بستر اعتیاد براي کودکان و نوجوانان یا در اثر اعتیاد اعضاي خانواده به
 و به دام گردندشود و یا در اثر مشاجره و جدایی زن و شوهر به حال خود رها میفراهم می

هاي آورند و یا به دام شبکهزنی و اخاذي رو میشوند، به سرقت، جیباعتیاد گرفتار می
-شوند و بدین سان خانوادهقاچاق و جنایت گرفتار شده و مرتکب انواع جرایم اجتماعی می

هاي معتاد با تحویل کودکان و نوجوانان معتاد و مجرم به جامعه، بستر جرایم گوناگون 
  . کنداجتماعی را فراهم می

  دسترسی آسان به مواد مخدر، تهدید آیندة فرزندان
به انواع دسترسی آسان کودکان و نوجوانان در کشورهاي مختلف شرقی و غربی امروزه 

خطرناك ساخته به مواد اعتیادآور، آیندة آنان را  فرزنداندسترسی آسان . مواد مخدر دارند
دهد که کودکان و نوجوانان هاي یک نشریه پزشکی انگلستان نشان میچنانکه بررسی، است

                                                 
5. http://www. gilanprisons. ir/farsi/news. php?news_id=23301 
6. www. farsnews. com . 13/07/82 .  

 . ، سایت مستقل حقوق بشر افغانستان13وضعیت زنان معتاد در افغانستان، ص . 7



 
  
 

 

 155  
 

ب
سی

آ
ه

یاد
اعت

 از 
شی

ي نا
ا

  
 

بر اساس . توانند به مواد مخدر، مشروبات الکلی دسترسی پیدا کننداین کشور به آسانی می
توانند مشروبات الکلی تهیه و میبه راحتی  درصد نوجوانان انگلیسی 80این گزارش، حدود 

و اماکن فروش غیرقانونی مشروبات ، هافروشگاهها و دوستان و آشنایان، مغازه. مصرف نمایند
ها ترین منابعی هستند که نوجوانان انگلیسی براي تهیه مایحتاج الکلی خود به آنالکلی، مهم
  . کنندمراجعه می

که کودکان و نوجوان نابالغ انگلیسی بیشتر سیگار مورد  پایه همین گزارش، در حالی بر
هاي باالتري دارند، آزادانه از کنند، نوجوانانی که سننیاز خود را از دوستان خود تهیه می

 درصد 20این گزارش حاکی است، . نمایندها اقدام به خریداري سیگار میها و فروشگاهمغازه
 اند که تا ساله انگلیسی اعتراف کرده15 تا 12نان  ساله و دو سوم نوجوا12 تا 10کودکان 

 15چنین یک چهارم نوجوانان  هم. ها انواع مختلف مواد مخدر عرضه شده استکنون به آن
توانند در مدارس ماده شاهدانه تهیه گویند به راحتی می ساله انگلیسی نیز می15و زیر 
ها هرویین، کوکایین،  که تاکنون به آناند درصد نیز اعتراف کرده10عالوه حداقل ه کنند، ب

  . و کراك از سوي دوستان و آشنایان تعارف شده است
دهد، تقریبا همه نوع مواد مخدر و مشروبات الکلی در مدارس انگلیس ها نشان میبررسی

مین أشوند، مشکل چندانی براي تقابل تهیه است و نوجوانانی که به این مواد معتاد می
  .8ارندنیازهاي خود ند

مایه نگرانی اعالم به مواد مخدر و نوجوانان و دسترسی آسان کودکان در آمریکا نیز مصرف 
طی گزارشی میزان ) NIDA(سسه ملی تحقیقات مواد مخدر آمریکا ؤم، چنان که شده است

کننده  را نگران2002مصرف مواد مخدر در میان جوانان و نوجوانان این کشور در سال 
هایی در حال و چنین نگرانی. 9ده استاعالم کردر حد باالیی مار آن را  و آ نمودهتوصیف

چنین بیش از نصف جوانان آمریکایی  و هم. هاي گذشته استحاضر به مراتب بیشتر از سال
 ساله و 8خبرگزاري آسوشیتدپرس، کودکان طبق گزارش   و نیزکندمواد مخدر مصرف می

در ایران نیز کودکان براي دسترسی به مواد افیونی . کنند  ساله از مواد مخدر استفاده می10
اکثر کودکان : تربیت اظهار نموده است که رییس کانون اصالح و چنان، چندان مشکلی ندارد

  . 10اند اقل براي یک بار مصرف مواد مخدر را تجربه کرده کانون اصالح و تربیت حد

                                                 
  . 84/ 5 /23همان، . 8

9  .www. farsnews. com  27/03/82.  
10 . www. farsnews. com  10/02/84 .  
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کنند، زیرا نستان نیز تهدید میمتاسفانه همین خطر آیندة فرزندان و کودکان را در افغا
ها و دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به مواد مخدر در کشور رو به اعتیاد در خانواده

 رسیاسی جدید د تحوالت و از سقوط طالبان پسامروز همه اذعان دارند که . افزایش است
 گذشته ايهطی سال. انستان رو به گسترش استسطح جامعه افغ در کشور، تعداد معتادان

 زنگ خطر مسألهاین . دهندمیتشکیل و نوجوانان معتادان به موادمخدر را جوانان  قشر عمده
اساس گزارشی که سازمان  برو تنها . رودافغانستان به شمار می دولت و هاخانواده جدي براي

 در منتشر نموده بود، شمار معتادان موادمخدر  میالدي2005پایان سال  در متحدملل
برآورد شده است که درصورت انجام سرشماري دقیق، تعداد  یک میلیون نفر انستانافغ

 دسترس بودن انواع موادمخدر در این گزارش آمده است که در. معتادان بیشتر از این است
  . اخیر افزوده است هايسال در مواد افیونی افغانستان، بر آمار معتادان بازار در

 7 و زنان  درصد را13مردان،  و رصد معتادان را جوانان د80افزاید که این گزارش می
از جمله  12و هم چنان کارشناسان مسایل اجتماعی. 11دهندصد را کودکان تشکیل میدر

در گروه سیاسی شبکه رادیو  گرد در یک میز- یکی از اساتید دانشگاه کابل -سید مسعود 
معتادشدن تعداد زیادي از ست که آور شده ادري به معضل گسترش اعتیاد اشاره کرده و یاد

شدن جوانان جامعه ما  با معتاد. استشده شان هايهتباهی خانوادسبب  افغانستان جوانان
 و که فحشاء ، ضمن آنددهمادي خود را از دست می و هاي معنويسرمایه و نیروي کار
-برهم می تماع را امنیت روانی اجاحت و یابداجتماع افزایش می در هاي اخالقی نیزناهنجاري

  .ریزد
گرد مزبور گفته  در میزنستانافغا وزیر صحت عامهپیشین فهیم، مشاور ...  عبداهم چنین

. کشور است در افزایش معتادان و هاي ناهنجار گسترش موادمخدریکی از پدیدهاست که 
 گیر سوزاین دام خانمان اي از جوانان کشور، خواسته یا نخواسته درعده امروز متأسفانه

  .اندافتاده
استاد دانشگاه البیرونی، روزنامه نگار و آگاه به مسایل اجتماعی نیز عبدالقهار سروري،  آقاي

مضر  و پدیده زشتدر میزگرد مزبور سخن از گسترش اعتیاد گفته و یادآور شده است که 
تجارت آن  روز به روز و شودتولید می با پیمانه وسیع افغانستان در موادمخدر که متأسفانه

                                                 
11 .www. farsnews. com  13/10/1384 .  

مدیر مسئول هفته نامه پیام  و روزنامه نگار( سروري  عبدالقهار,  )افغانستان ارشد وزارت صحت عامه مشاور( فهیم ... دکتر عبدا. 12
  . )لکاب وا ستاد دانشگاه افغانستان اقتصاددان( آقاي سید مسعود  ) ملت
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 و میان مردم در گیرد، بدون شک پیامدهاي بسیار ناگوار اجتماعی راهم رونق بیشتري می
 افغانستان مناطق مختلف در روز شاهد افزایش معتادان سطح کشور دارد از جمله هر در

  .13هستیم
بنا بر این گسترش مواد مخدر و دسترسی آسان فرزندان و نوجوانان به مواد مخدر هم مایۀ 

  . کندو هم آیندة کودکان را تهدید می. باشدها و جامعه میگرانی خانوادهن

  کارهاي اجباري بر کودکان
هاي ها و پیامدهاي اعتیاد تقویت زمینۀ کار اجباري بر کودکان در خانوادهاز دیگر آسیب

دگی مد و باال رفتن هزینۀ مواد مخدر، فشار تأمین مصارف زنآفقیر است؛ زیرا پایین بودن در
کند، و سبب تحمیل کار از سوي والدین بر کودکان درآمد مضاعف میهاي کمرا در خانواده

مد آهاي معتاد کم درگردد، چنان که در موارد زیادي مشاهده شده است که خانوادهمی
کنند تا والدین را در تأمین ها میجامعه کودکان را به جاي حضور در مدارس، روانۀ کارگاه

زیرا افزون بر این که . آسیب جدي برکودکان استاین خود . ف خانواده کمک کنندهزینۀ مصار
گیري روحیۀ بزهکاري را در آنان زمینۀ شکلگردد، مانع تعلیم و رشد و بالندگی آنان می

- کند و نیز صدمات جسمانی و روحی ناشی از کار زودهنگام را بر آنان وارد میتقویت می
  . سازد

  هم زدن روابط خانوادهتضعیف اقتصاد و بر
هم زدن روابط اعضاي هاي اعتیاد، تحلیل و تضعیف بنیۀ اقتصادي و براز دیگر آسیب

دهد، تأمین شخص معتاد، توان کار و قوت تولید را به تدریج از دست می. خانواده است
-هزینۀ باالي مواد مخدر و تهیۀ مخارج خانواده روز به روز برایش سنگین و طاقت فرسا می

-هاي بزهکاري، تعادل روانی را از دست میشود، و در اثر فشار اقتصادي و باال رفتن زمینه
فشارد و روابط اعضاي خانواده به شدت بحرانی هاي فقر و ناداري حلقوم او را میپنجه. دهد
آمیز پدرانه، اش همواره در حسرت یک تبسم و در انتظار یک نگاه محبتفرزندان. گرددمی

کارشناسان مسایل . برندي یک وعده غذاي مناسب، و یا یک دست لباس نو به سر میدر آرزو
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادي نیز بر این مسأله اذعان دارند و از مواد مخدر به عنوان 

چنان که تعدادي از . اندها یاد کردهبزرگترین عامل تضعیف و برهم زدن روابط خانواده

                                                 
13. http://dari. irib. ir/index. php?option=com_content&task= view&id= 2292 &Itemid =93  
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هاي جنگ«: ر گروه سیاسی شبکه رادیو دري اظهار داشتندگرد د یک میز14کارشناسان
شیرازه  و هم دادند مافیاي موادمخدر دست به دست و طوالنی مدت، مداخالت خارجی

شد که یکی  افغانستان بدبختی مردم ها ورا برهم زدند که متأسفانه باعث گرفتاري اجتماعی
امروز . کشور است در معتادانافزایش  و هاي ناهنجار گسترش موادمخدرپدیده از این

 اند کهاي از جوانان کشور، خواسته یا نخواسته دراین دام خانمانسوز گیر افتادهعده متأسفانه
 هم از نظر اجتماعی باعث و سازنده کشور را فلج نموده و هم از نظر اقتصادي نیروي جوان

جامعه شرقی  در ها شده است، روابطی کهبرهم زدن روابط میان اعضاي برخی خانواده
  . 15»ها از ارزش واالیی برخوردار استافغان باالخص میان

رسند که مواد مخدر موجب معتادان به مواد مخدر بعد از مدتی نیز به این نتیجه می
یکی از معتادان افغان که حد اقل سیزده سال . تضعیف اقتصاد و نابودي خانواده است

من « :در گفت و گویی اظهار داشته که. ازگشته استهرویین دودکرده و تازه به افغانستان ب
تا . شروع کردم) هرویین(من نخست از پودر . سیزده سال است که با مواد مخدر آلوده هستم

خراب ) هرویین(این طور باید بگویم که زندگی مرا . )..کنمدود می(هم پودر ) هنوز(اکنون 
و زندگی، همه ) خودرو(ت، زن، فرزند، موتر کرد؛ هستی، مادر، پدر، برادر، خواهر، آبرو، حیثی

   16 ».را از من گرفت

  اعتیاد و کودك آزاري
خشونت درصد  40تا  30در ایران. هاي اعتیاد خشونت و کودك آزاري استاز دیگر آسیب

در افغانستان نیز، اعتیاد از جمله عوامل . 17معلول اعتیاد گزارش شده است علیه کودکان
  . 18 خانواده کم و بیش گزارش شده استخشونت و کودك آزاري در

-هاي معتاد هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تحت فشار قرار میکودکان در خانواده
-زیرا والدین معتاد به علت خماربودن نمی. ولی آزارهاي روحی به مراتب بیشتر است. گیرند

اعتیاد و مصرف مواد مخدر و در اثر . توانند به نیازهاي عاطفی کودکان و فرزندان پاسخ گویند

                                                 
. کابل ستاد دانشگاها و افغانستان   اقتصاددان،آقاي سید مسعود,  )افغانستان ارشد وزارت صحت عامه مشاور( فهیم ... دکتر عبدا. 14

 . )مدیر مسئول هفته نامه پیام ملت و گارروزنامه نعبدالقهار سروري استاد دانشگاه، 
15. http://dari. irib. ir/index. php?option=com_content&task= view&id= 2292 &Itemid =93  
16. http://www. bbc. co. uk/persian/afghanistan/story/2008/04/ 080425_ k –a - afghan - addiction-
refugees. shtml  2008 آوریل 25جمعه   اردیبهشت 06 - 
17.www. farsnews. com  .11/09/ 1382  
18. http://www. aihrc. org. af/rep_dari_wom_situation_2006. htm 
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-شوند که نیازها و دردهاي اطرافیان را هرگز حس نمیآن قدر گرفتار و مشغول به خود می
هم چنین فرد معتاد اگر پول کافی براي تهیه مواد مخدر نداشته باشد اگر بتواند . کنند

 روح او، فروشد، و نیز فرد معتاد به دلیل عوارض مواد مخدر در جسم ووسایل خانه را می
ها و نیز دیگر عوامل ناشی از اعتیاد، همان گردد و همۀ اینتبدیل به فرد بیمار و رنجور می

طوري براي تمام اعضاي خانواده آزاردهنده است، کودکان را نیز از نظر عاطفی و روانی به 
هاي ناشی از اعتیاد، کودکان در معرض دهد، چه بسا که در اثر درگیريشدت آزار می

هم چنین مادران به دلیل بی صبري و اختالل روحی . نت و آزار جسمی نیز قرار بگیرندخشو
اي از زنان معتادتیزه زمانی با پاره. کنندو روانی با کودکان خود به طور خشن رفتار می

-ها قرار نمیدهد که مواد مخدر به موقع در دسترس آنکودکان خود خشونت به خرج می
رسند اطفال وقتی که مواد به موقع به من نمی«:  این زنان گفته استگیرند چنان که یکی از

اي اي موارد مشاهده شده که مادران معتاد به اندازهدر پاره» کنمخود را لت و کوب می
ها به آسانی قابل دیدن دهد که کوفتگی و آثار آنفرزندان شان را مورد شتم و ضرب قرار می

  .19است

  ایش انحراف در فرزنداناعتیاد والدین عامل افز
والدین بیشتر از دوستان و همساالن و . هاي بارز کودکان استتقلید و الگوپذیري از ویژگی

والدین آلوده به مواد مخدر با اقدام به رفتارهاي . مدرسه و معلم بر فرزندان تأثیر گذارند
ینه انحراف را در آنان به اش بگذارند و زمتوانند اثرات نامطلوبی را بر فرزندانمخاطره آمیز می

کنند، هاي معتاد رشد و نمو میفرزندانی که در خانواده. وجود آورده و به تدریج تشدید کنند
افراد آشفته و ناتوان در برابر . از نظر روانی آشفته و از نظر روحی ضعیف و اثر پذیرند

افراد ضعیف فاقد . د ندارن اعتماد به نفسهامشکالت، کم تاقت هستند و در برابر گرفتاري
ی که جوانانبیشتر . زودگذر استهاي لذت جوییاهداف متعالی و انسانی است و بیشتر در پی 

هاي پایدار، از به جاي رسیدن به لذت انددوران کودکی را در خانوادهاي آلوده و معتاد گذرانده
با . کنند میادهاستف هاي آنیبراي رسیدن به خوشی برهاي میانراه و نامشروع ابزارهاي

نیرنگ، و سرقت،  و گویی، مکراز قبیل دروغ مجرمانه و ضد اخالقی هاي شیوهاستفاده از
شخصیت و . کنند حقوق دیگران را پایمال می را دنبال ونامشروع مقاصد... قاچاق، و قتل

محیطی شکل گرفته است، زیرا خانواده نخستین  خانوادهروحیات این گونه افراد بیشتر در 
                                                 

  . ، سایت مستقل حقوق بشر افغانستان21وضعیت زنان معتاد در افغانستان، ص . 19
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آنان به تدریج شخصیت  و کندي جامعه آشنا می و ناهنجارهاهنجارهابا فرزندان را  است که
-میبرداري  الگودر خانواده از کارهاي والدین فرزندان . دهداساس این عناصر شکل می بر را

ف و  فحاشی، کارهاي خال ولهجه، پرخاشگري ت وب طرز صح نظیر- آنان رفتارهايکنند و از 
هرچند ممکن است والدین بی توجه به این گونه رفتارها . دکننتقلید می -  غیر مشروع

ولی اعتیاد والدین و روآوري آنان به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانۀ ناشی از . باشند
هاي طاقت به خصوص نزاع. شودآنان میرفتار آسیبزاي الگوگیري فرزندان از موجب اعتیاد، 

هاي پدران و کند؛ زیرا نزاع گریز فرزندان را از خانواده تشدید میفرساي والدین معتاد زمینۀ
و . گرددها موجب سلب آسایش فرزندان میمادران معتاد و به خصوص طالق و جدایی آن

تر اوقات خود را در خارج از منزل سپري بیشدهند تا ها ترجیح میفرزندان این گونه خانواده
موارد زیادي مشاهده شده است  در اذب بشوند، چنانکههاي کها و محبت جذب لذتوکنند 

 شهري کهو به هر کنندگروه دوستان خود سپري می شبها را باکه این گونه فرزندان 
از هر راهی که  و گزینندمی هر گروهی را براي دوستی خود بر و کنندبخواهند مسافرت می

 از این رو زمینه انحراف .کنندبخواهند خرج می طور هر و درآمد کسب کرده بخواهند
و یا والدین هاي پدر خانواده فرزندان. بیشتر است فرزندان داراي والدین معتاد به مراتب

خود، سازگاري  همساالن عادي شوند، باهاي اجتماعی را به درستی پذیرا نمیارزش معتاد
ارند، اوقات خود ترك تحصیل دافت و یا ندارند، معموال  لباس توجه کافی و ندارند، به نظافت

هاي تبهکار و در دام گروه. شوندمی معموال جذب همساالن بزهکار و دهندرا بیهوده هدر می
به امنیت و . کنندو عالوه بر اعتیاد تمایل به ارتکاب هر نوع اعمال مجرمانه پیدا می. افتندمی

 فرزندان در اغلب کند کههاي پژوهشی تأیید میچنانکه یافته. رسانندعفت عمومی آسیب می
 فرزندان به ویژه دختران، از منزلهاي معتاد در اثر خشونت و یا در اثرجدایی والدین، خانواده

به ارتکاب افتند و سرانجام در دام باندهاي منحرف و تبهکار می و کنندمدرسه فرار می و
ی از برخدر ایران طبق اظهار . 20دهندتن میو سرقت  اعتیاد جمله جرایم مختلف از
 معلول اعتیاد به  درصد بزهکاري کودکان65ایران، والن سازمان بهزیستی وکارشناسان و مس

  . 21مواد مخدر گزارش شده است
د، در والدین نیز دهاعتیاد همان گونه که زمینۀ ارتکاب جرایم را در فرزندان افزایش می

اچاق مواد مخدر، ها به جرایم چون قبه خصوص در زنان که اعتیاد آن. ددهافزایش می
                                                 

20. http://www. gilanprisons. ir/farsi/news. php?news_id=23301  
21.www. farsnews. Com  . /04/84 1382 /11/09 و  
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هاي پژوهش گردد، چنان چه بر پایۀ یافتهگري، و فروش کودکان نیز ختم میروسپی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعضی از زنان معتاد در افغانستان، براي تأمین این 

شوند از قاچاق مواد مخدر انواع جرمی که این زنان مرتکب می. مواد مرتکب جرم شده است
 در صد از زنان اظهار داشتند 17، 2. شود و به روسپیگري و فروش کودکان ختم میشروع

براي مثال، یک . اندکه قبال به خاطر ارتکاب جرایمی چون قاچاق مواد مخدر دستگیر شده
به خاطري که به او کمک ... کردشوهرم مواد مخدر را قاچاق می«: مصاحبه شونده گفته است

اما من در قاچاق مواد مخدر . شوهرم فوت کرده است... ر عادت دادکنم من را با مواد مخد
ام من از دو برادر زاده«: یک مصاحبه شونده در بارة فروش کودکان گفته است» دست دارم
-پاره» ها را بفروشم تا بتوانم مواد مخدر را به دست آورممجبور بودم تا آن. کردممراقبت می

 درصد از مصاحبه 7، 6. اند که مشغول تن فروشی هستنداي از زنان معتاد اظهار داشته
 تن فروشی و قاچاق اند که از آنها بارها خواسته شده تا درشوندگان زنان معتاد اظهار داشته

هاي تحقیقی کمیسیون حقوق بشر بر اساس یافته. راك داشته باشندمواد مخدر اشت
ه شمار این افراد بیشتر از این آمار و ها و مشاهدات حاکی از آن هستند کافغانستان، مصاحبه

  . 22ارقام است

  گریزي  خانه
پدر، مسوولیتی اعتیاد و بی. گریزي استخانهها و پیامدهاي اعتیاد اقدام به از دیگر آسیب

 تا شودضعف اقتصاد و تأمین نکردن هزینه زندگی، اختالفات و یا جدایی والدین، سبب می
گریزي فرزندان کنند، خانهمید زندگی بهتر اقدام به فرار میفرزندان به خصوص دختران به ا

اي که فرزندان به دلیل حاکمیت خشونت، خانواده. باشدیک نوع عصیان علیه خانواده می
کنند و در اثر هاي عاطفی، احساس ناسازگاري، تنهایی، و یا ناامنی میپرخاشگري، و تنش

گریزي متاسفانه از معضالت خانه. کنندرك میبی توجهی به نیازهاي عاطفی، خانواده را ت
 مورد فقدان دختران به 1224 تعداد 1378تنها در ایران در سال . بزرگ جوامع است

  . 23ها گزارش شده استکالنتري

                                                 
  . ، سایت مستقل حقوق بشر افغانستان23 صوضعیت زنان معتاد در افغانستان، . 22
، به نقـل از روزنامـه ایـران، شـماره     86ص ، چ چهارم، 1382محمد علی کریمی نیا، اعتیاد دختران و پسران، قم، جمال مهدي،     . 23

1589 . 
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شناسان و گریزي فرزندان ممکن است عوامل گوناگونی داشته باشد، اما به اعتقاد روان خانه
  . گریزي فرزندان از خانواده استهاي مهم خانهز علتصاحب نظران اجتماعی، اعتیاد ا

-بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، تعداد زیادي فراریان از خانواده در ایران، علت خانه
گریزي دختران در این نویسندة خانه. اندگریزي را اعتیاد پدر، مادر و یا هردو را ذکر کرده

  :باره نوشته است
راري، علت فرار خود را اعتیاد پدر، مادر و یا هر دو یا برادرها بیان تعداد زیادي از دختران ف

  :اندکرده
اي فرار کرده است که پدر و چهار برادرش معتاد ، دختري به نام نرگس از خانه...در شهر

  . هستند و مادرش نیز از دنیا رفته است
هم معتاد کنند که خواستند مرا مادر و پدرم هر دو معتاد هستند و می: گویدنسرین می
  . من فرار کردم

آخر وقتی من سه ساله . آید قیافه مادرم چه شکلی استمن اصالً یادم نمی: گویدنیره می
  . بودم، او به خاطر اعتیاد پدرم طالق گرفته است

 دختر فراري نگه داري شده در مراکز مداخله در بحران استان تهران به 43بر اساس پاسخ 
نتایج »  از بستگان درجه یک شما تا به حال کسی اعتیاد داشته است؟آیا«: این پرسش که

  :زیر به دست آمد
  

  خیر  بله  کل
43  30  13  

  
اند که دست کم، یکی از بستگان  درصد از دختران اعتراف کرده69با توجه به جدول 

دیده ترین مواردي هستند که در پاعتیاد و طالق جزء فراوان. درجه یک آنان معتاد بوده است
  .24آیداند و به عنوان دو عامل اصلی از هم پاشیدگی خانواده به حساب میفرار دیده شده

گریزي گزارش شده در مواردي نیز اعتیاد فرزندان و یا اقدام به تهیۀ مواد مخدر، علت خانه
ولی . اندها بودهاست؛ زیرا والدین با اعتیاد و تهیۀ مواد مخدر مخالف و خواستار ترك آن

  . اندزندان به دلیل که اعتیاد و یا اقدام به تهیۀ مواد مخدر را ترك نکنند، از خانه فرار کردهفر

                                                 
  . 141 – 142، ص 1381ي دختران، قم، مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما، چ اول، گریزرضا مهکام، خانه. 24



 
  
 

 

 163  
 

ب
سی

آ
ه

یاد
اعت

 از 
شی

ي نا
ا

  
 

یی اعتیاد براي اي از آنان معتاد نباشند، ولی بالقوه زمینهفراریان از خانواده هرچند که پاره
-عتاد شدهبعضی از دختران پس از فرار م«هاي پژوهشی، زیرا بر اساس یافته. آنان وجود دارد

ها و آثار سویی به دنبال دارد، از جمله اختالل روانی نظیر گریزي آسیبزیرا خانه. 25»اند
اضطراب، افسردگی، فشارهاي روحی، و هذیان و پرخاشگري، اختالل شخصیتی و شناختی 
نظیر احساس پوچی، بی هدفِی، و نومیدي، احساس گناه و حقارت اختالل رفتاري ناشی از 

گري، دزدي، پخش و فروش بري، روسپی و ابزارهاي بزهکاري، نظیر جیبشناخت روشها
کشی، چنان که بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران، بیش از زنی و خودمواد مخدر، خود

 درصد آن موفق به 99اند که حدود  در صد دختران اقدام به خود کشی کرده50 تا 40
  . 26انداجراي نقشه خود نشده

گریزي در مورد دختران و ان نیز در موارد زیادي در اثر اعتیاد و خشونت خانهدر افغانست
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال . زنان گزارش شده است

 مورد در اثر خشونت به اعتیاد 462 زنان، 1384 تا سنبله 1383 جدي 9 فاصله  به2006
  . اندروي آورده

ی معضلگریزي گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانههم چنین بر پایۀ 
 20 قندهار تنها در. شودهاي جنوب و جنوب شرق مشاهده میقسمت دربیشتر  که است

 1384 تا سال 1383در طی سال  مورد 12 مورد و شرق 17زون جنوب شرق و در مورد، 
  . گزارش شده است

در افغانستان . هاي اعتیاد بر خانواده است دیگر آسیبتبادل زنان در برابر مواد مخدر نیز از
 20از جمله در والیت هلمند . اي از موارد تبادل زنان گزارش شده استمتاسفانه در پاره

بنا به دالیل مختلف از جمله اعتیاد اقارب بررسی شده  مورد تبادله زنان در برابر مواد مخدر
له در بسیاري نقاط دیگر أ این مسافغانستانطبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر . است

  . 27افغانستان هم مشاهده شده است
گریزي، خودسوزي و دهد، که، مبادله، خشونت، خانهها به خوبی نشان میاین بررسی

چنان . خودزنی با هم رابطۀ نزدیک دارد و در بسیاري موارد مرتبط و یا ناشی از اعتیاد است
 ساله در سمنگان این مطلب را تأیید 14گریزي یک زن خانهسی در باره بیکه گزارش بی

                                                 
  . 142همان، ص . 25
 . 166همان، ص . 26

27. http://www. aihrc. org. af/rep_dari_wom_situation_2006. htm 
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شوهرش به علت : گویددختر سمنگانی می.. .«:بی بی سی در این باره گفته است. کندمی
کرده و بارها لت و داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر و اعتیاد به تریاك با او بدرفتاري می

  28»تش کرده تا که او مجبور به فرار شده اساکوب

  خودکشی و دیگر کشی
هاي او بر خانواده اعتیاد هرچند خود یک نوع مرگ تدریجی است؛ ولی یکی از آسیب

خودکشی و دیگر کشی است و دیگر کشی ممکن است یکی از اعضاي خانواده نظیر همسر و 
، و یا غیر اعضاي خانواده و فرد معتاد در اثر فشارهاي روانی ناشی از اعتیاد. فرزندان باشند

و یا در اثر مصرف مواد مخدر دچار توهم و اختالل در حواس . کنداقدام به چنین جنایتی می
چنان . دهداش را از دست میها جانو یا به هنگام تزریق مواد مخدر به داخل رگ. شودمی

، جان 30، به آتش کشیدن منزل29که در موارد زیادي خود کشی معتادان نظیر حلق آویز
و نیز کشتن خود و اعضاي خانواده و کشتن دیگران براي  31 مواد مخدردادن پس از مصرف

از جمله مرد معتادي در تایلند به نام . تهیه مواد مخدر در موارد زیادي گزارش شده است
و نیز در . 32 از جمله دختر دوساله اش را سر برید نفر از اعضاي خانواده9سیگارت چانگ 

و نیز . 33د، چون پسرش معتاد و نصیحت ناپذیر بوداش را خفه کرایران مردي پسر جوان
خواست  ساله دو دختر خود را در باغی نزدیک شیراز کشت زیرا همسرش می27جوان معتاد 

اي در  ساله30و نیز جوان . اش زیر دست ناپدري بیفتدخواست فرزندانطالق بگیرد و او نمی
 مواد مخدر بگیرد دست و پاي مادر را بابلسر براي این که نتوانست از مادرش پول براي تهیه

 و فردي به نام امید در اثر بیماري خشم و سوء ظن ناشی از 34بست و با آتش او را سوزاند
و ) سه ساله(فاطمه )  ساله5(افسانه )  ساله7(اش را به نام اعظم اعتیاد سه دختر خردسال

                                                 
28. http://www. bbc. co. uk/persian/afghanistan/story/2007/07/070708_k-ram-safe-house. shtml 

  . 1238، 1197، به نقل از روزنامه ایران، شماره 147محمد علی کریمی نیا، اعتیاد دختران و پسران، پیشین، ص . 29
 . 1426، به نقل از روزنامه ایران، شماره 152همان، ص . 30
، صـبح خـانواده،   1236، 987، ایران، 16886، کیهان، شماره 30/9/78، به نقل از روزنامه هاي انتخاب،   149 – 148همان، ص   . 31

 . 333 و 311شماره
 . 1/6/77، به نقل از مجله خانواده 151همان، ص . 32
 . 21/4/79، به نقل از روزنامه انتخاب، 151همان، . 33
 . 1342، به نقل از روزنامه ایران، شماره 153همان، . 34
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 8اي در روز  ساله26وان و ج .35نیز همسرش را با ضربه چاقو به طرز فجیعی به قتل رساند
  . 36 ساله اش با ضربه کارد به قتل رساند22، مادر و خواهر 77بهمن 

در افغانستان نیز اعتیاد پیامدهاي خشونت و خود کشی و خود سوزي را در پی داشته 
هم  شناسایی شده است و 1384 مورد خودسوزي طی سال150در زون غرب تنها . است

  .  دیده شده استورد م34زون جنوب شرق چنین در 
 درصد از 74، 15هاي تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس یافته

سطح نسبت باالي اقدام . اندمصاحبه شوندگان زنان معتاد یک بار اقدام به خود کشی کرده
اعتیاد . به خود کشی در میان زنان معتاد در مقایسه با دیگر افراد جامعه نگران کننده است

  . 37گرایش و رابطه نگران کننده مستقیم یا غیر مستقیم به خود کشی دارد
 69شناسایی شده است که  مورد اقدام به خودکشی 197در هرات  تنها 1384 در سال 

  .  گزارش شده است مورد35مورد آن منجر به مرگ شده است و در قندهار 
گریزي، خودسوزي و نان، خانهدهد، که، خشونت، تبادله زها به خوبی نشان میاین بررسی

  . خودزنی با هم رابطۀ نزدیک دارد و در بسیاري موارد مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر است

  اعتیاد و انتقال بیماري در خانواده 
اعتیاد عامل عمده انتقال بیماري خطرناك ایدز و هپاتیت در جامعه و خانواده است، 

-ها تزریقی هستند و از سرنگه هستند و بیشتر آنبسیاري از معتادان به ویروس ایدز آلود
  . کنندهاي مشترك نیز استفاده می

 نیمی از معتادان، 1382 هشدار رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در سال بر اساس
هاي مختلف به ویژه ایدز  تزریقی هستند که خود عامل مؤثر در گسترش بیماريایرانی

اعتیاد  ایران، والن سازمان بهزیستیورخی از کارشناسان و مسب و نیز طبق اظهار هستند
 64، حدود ي دیگربراساس برآوردها و 38به دیگران است درصد انتقال ویروس ایدز 67عامل

. است هاي آلودهاستفاده از سرنگ و به ایدز، تزریق مواد مخدر درصد علل ابتالي افراد آلوده
دهند، اغلب مردان معتاد به یان به ایدز را تشکیل میمطابق آمار، مردان معتاد اکثریت مبتال
ایدز مبتال  و جنسی به بیماریهاي افراد همجنس،  و دلیل داشتن رابطه جنسی با روسپیان

                                                 
 . 1334، به نقل از روزنامه ایران، شماره 153همان، . 35
 . 1354 نقل از روزنامه ایران، شماره ، به154همان، . 36
  . ، سایت مستقل حقوق بشر افغانستان22 صوضعیت زنان معتاد در افغانستان، . 37

38.www. farsnews. Com 11/9/1382  
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وجود چنین بیماري مهلک در فرد معتاد عامل انتقال آن از سوي همسر معتاد به . باشندمی
  . همسر و فرزندان نیز وجود دارد

اعتیاد زنان، .  معتاد نقش بیشتري در انتقال بیماري داردزنانهاي تحقیقاتی، بر پایۀ یافته
تغذیه، فشار خون بسیار باال و سرطان، آنان را در معرض   ء هاي سو بر بیماريافزون 
زنان معتاد در مقایسه با مردان، . دهد هاي خطرناکی مانند هپاتیت و ایدز قرار می بیماري

زنان . هاي ناشی از روابط جنسی شوند دچار ایدز و دیگر بیماريکه احتمال بیشتري دارد 
بیشتر از طریق همسر خویش به اعتیاد روي ،  روابط نزدیک و صمیمانهاغلباً در اثر

  . 40آورند می
هاي اخیر گزارش شده در افغانستان نیز نگرانی گسترش بیماري ایدز در اثر اعتیاد در سال

رکز خون در کابل نشان داد، بیماري ایدز در اثر اعتیاد با  گزارش بانک م2005در سال . است
ها را از چند سال به این طرف خانواده.  نفر به این بیماري رو به افزایش است36مبتال شدن 

یکی از کارمندان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به نام شیبا در کابل . تهدید کرده است
ار افراد معتاد به مواد مخدر، افرادي دیگري هم در کن«: ضمن اظهار نگرانی گفته است

از این رو باید در مورد چگونگی گسترش ویروس ... گري اشتغال دارندهستند که به روسپی
 نفر در 250 آمار مبتالیان به ایدز بیش از 2007 تاسال 2005از سال . 41»ایدز بیندیشیم

ت صحت افغانستان در قوس چنانکه فیض اهللا کاکر معاون وزار. کشور گزارش شده است
 نفر در اثر 7و تاکنون .  نفر دانسته است250 شمار مبتالیان به ایدز را بیش از رقم 1357

وزارت صحت افغانستان هشدار داده است اگر از گسترش اعتیاد . این بیماري جان داده است
ال خواهند  درصد جمعیت این کشور به ایدز مبت4 سال دیگر، 4در کشور جلوگیري نشود، تا 

 بیش 1386بیماران ایدز در افغانستان نسبت به سال ) 1387(متاسفانه در سال جاري . شد
بر  و 42. این بیماري در جهان نیز رو به گسترش است. دهد برابر افزایش را نشان می3از 

 میلیون نفر در جهان به بیماري ایدز مبتال 33اساس آمارهاي جهانی، در حال حاضر بیش از 
  .  هستند هزار آن کودکان40از  و بیش دهندد که تقریبا نیم آن را زنان تشکیل میهستن

                                                 
39. http://www. gilanprisons. ir/farsi/news. php?news_id=23301.  

گرفته از سایت ستاد مبارزه بامواد  بر1383تیر ماه / ارزه با مواد مخدر اول دبیرخانه ستاد مب :مترجم اعتیاد و زنان ؛ فاطمه صفري. 40
  . /http://www. irna. ir/faمخدر 

41  .  http://www. bbc. co. uk/persian/afghanistan/story/2005/05/050501_v-ai ds- afghanistan. 
Shtml. 
42. http://www. bbc. co. uk/persian/afghanistan/story/2007/12/071201 _k-a-afghan -hiv -aids. 
Shtml 1386   آذر10 - 2007 دسامبر 01شنبه   . 
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  نقش معتاد در اعتیاد خانواده
نتایج بررسی دهند، مردان متاهل به طور معمول رقم بیشتر معتادان را تشکیل می

-77هاي بین سالایران، ملل و سازمان بهزیستی ل مواد مخدر سازمانومشترك دفتر کنتر
 سال 44 تا 23 درصد از معتادان ایرانی را مردان متأهل بین  4/93 کهنیز نشان داده است 78

توانند به نوعی بر روي سایر اعضاي خانواده تأثیر منفی این افراد میو دهند سن تشکیل می
توانند نقش عمده در اعتیاد اعضاي خانواده به مردان معتاد به دالیل مختلفی می. ندبگذار

شان کنند تا همسرانتالش می معتاد، انشوهراغلب . مسران شان بازي کنندخصوص ه
دهند و آنان مردان معتاد مواد مخدر را در اختیار همسران قرار می. همانند آنان آلوده شوند

مردان معتاد دالیلی . کشانندشان میرا بر سر دوراهی اعتماد و عدم اعتماد به شریک زندگی
مواد مخدر، براي تهیه و فروش استفاده از همسر   سوء:دارند از جملهزیادي براي این کار 
  ازگیريپیشهمسر،  از انتقام جویی، غیر قابل قبول خودضد اخالقی و پوشاندن خصوصیات 

و همکار و اي همسر، داشتن شریک هسرزنش و  همسر، جلوگیري از نزاعجدایی و طالق
   . 43غیره و گیهحاالت نیش و ستعمالدر هنگام اهمدم 

هاي تحقیقی، زنان در اثر اعتیاد یکی از اعضاي خانواده معتاد در افغانستان بر اساس یافته
 در صد 3، 60چنان که بر اساس پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، . اندشده

. که حد اقل یکی از اعضاي خانوادة آنها معتاد است: انداز مصاحبه شوندگان زنان معتاد گفته
حضور یک عضو معتاد در خانواده به خصوص که آن عضو شوهر باشد احتمال اعتیاد دیگر 

اند که  درصد زنان معتاد اظهار داشته2، 52دهد، چنان که اعضاي خانواده را افزایش می
و . اولین باري که ماده مخدر را مصرف کردند توسط یکی از اعضاي خانواده تهیه شده بود

   .44ها معتاد هستنداند که شوهران آناحبه شوندگان گفته در صد از مص9، 37
بر اساس تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در افغانستان نیز در بسیاري از 

هاي این تحقیق بر پایۀ یافته. موارد شوهران معتاد، سبب اعتیاد زن وکودکان خود هستند
امۀ ازدواج ناراضی نشوند، یا زنان خود را ها از ادمردان معتاد از ترس این که همسران آن

زنان نیز براي . اندبه مصرف مواد مخدر کرده) 7، 23(یا تشویق )  در صد8، 9(مجبور 
یک مصاحبه . اندجلوگیري از خشونت و بدرفتاري همسران شان مواد مخدر را مصرف کرده

کند تا از مواد مخدر من را تشویق می... شوهرم معتاد است... «: شونده اظهار داشته است
                                                 

43. http://www. gilanprisons. ir/farsi/news. php?news_id=23301.  
  . ، سایت مستقل حقوق بشر افغانستان10وضعیت زنان معتاد در افغانستان، ص . 44
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. »شودهایم زیباتر میاگر مواد مخدر را مصرف کنم، چشم: گویدشوهرم می... استفاده کنم
چنان . کندمردان معتاد براي استثمار و ایجاد وابستگی زن به شوهر اقدام به چنین کاري می

ا من براي او من را معتاد کرده است ت... «: که یک زن مصاحبه شونده اظهار داشته است
هایش گوش نکنم و قالین نبافم، مواد مخدر را از و اگر به حرف. تهیه مواد به او وابسته شوم

... شوهرم به هرویین معتاد است... «:  ساله دیگر نیز گفته است16و زن » کندسرم قطع می
 براي. به خاطر اینکه از ضرب و شتم بیشتر جلوگیري کنم مصرف مواد مخدر را شروع کردم

» کشدها را به دیگران بگویم من را میاگر این گپ... من زندگی به انتهاي خود رسیده است
-خبر دارم که همین رقم می... من معتاد هستم«: شوهر این زن در مصاحبه اش گفته است

از همین خاطر از او خواستم . خواهم بعد از مرگ من ازدواج کندنمی. زن من زیباست. میرم
  . »تا معتاد شود

افزون بر آنچه گفته شد، وجود یک عضو معتاد در خانواده نیز زمینه را براي اعتیاد دیگر 
اقتصاد ما «: چنان که یکی از زنان معتاد در مصاحبه اش گفته است. کنداعضاء فراهم می

در . مجبور بودم مواد مخدر را نفس بکشم. کندشوهرم مواد مخدر را در خانه دود می. خوب است
  .45»کنممن هم معتاد شدم و حاال خودم مواد مخدر را دود مینهایت 

بنا بر این تأثیر منفی عضو معتاد خانواده به خصوص همسران، بر سایر اعضاء روشن و 
اعضاي خانواده گاهی از راه تهدید و تشویق، و گاهی به دلیل الگو و تأثیر پذیري . آشکار است

عرض قرار گرفتن دود و تنفس ناخواسته مواد از محیط و اطرافیان، و گاهی به جهت در م
  . شوندمخدر، معتاد می

  اعتیاد و فروپاشی خانواده
که علت  اعتیاد در خانواده افزون بر این. ترین آسیب در نظام خانواده استاعتیاد بزرگ

گردد هاي جسمی و روانی میمشکالت فراوان اقتصادي، رفتاري و سبب بروز انواع بیماري
دهد، موجب تحلیل عاطفه میشوهر را تحت تأثیر قرار  و روانی زن و فی، جسمیعاط روابط

وضعیت تأثیر  این. شوداز خانواده و همسر و منجر به نزاع و خشونت ممتد می و انزواي مرد
گریزي، طالق و فروپاشی و به خشونت، خانه. گذاردمنفی بر شخصیت فرزندان و همسر می

اي که مرد و یا زن معتاد از نظر جسمی بیمار، ؛ زیرا در خانوادهشودکامل خانواده منتهی می
بر ۀ دارایی خانواده را در راه اعتیاد و از نظر روحی و عاطفی نامتعادل و از نظر اقتصادي هم

                                                 
  . انستان، سایت مستقل حقوق بشر افغ11-12همان، ص. 45
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در چنین وضعیتی اگر زندگی ادامه . ۀ زندگی با چنین فردي طاقت فرسا استباد داده؛ ادام
گردد و اعضاي دار روز به روز سنگین و غیر قابل تحمل میولیت زنان خانهویابد بار مس

روند، به همین دلیل اغلب زنان جدایی را بر خانواده در رنج و عذاب تحمل ناپذیر فرور می
زیرا  دارد؛ خانواده طور اگر زن معتاد باشد تاثیر منفی بر همین. دهندادامه زندگی ترجیح می

 همیشه خواسته و نیاز و کندنمی ولیتواحساس مس هخانواد زن معتاد نیز نسبت به اعضاي
ها زودگذري با آن و ارتباط عاطفی سطحی. داردها مقدم میخود را برخواسته و نیاز آن

هاي خود را در خانواده نقش و وظایف.  و در مشکالت و آالم همدردي ندارندکندبرقرار می
-مرد می سوي ر به درخواست طالق ازچنین رفتار بیمارگونه در نهایت منج. دهدانجام نمی

قربانی شدن  و خانواده فروپاشی در، مادر اعتیاد ثیرأهاي تحقیقاتی تو بر پایه یافته. شود
خانواده،  رکن اصلی مادر به عنوان اعتیاد زیرا. پدر به مراتب بیشتر است اعتیاد زاکودکان 

معتاد، معموال همسر وي  دن زندر صورت زندانی ش زند وخانواده را برهم می انضباط و نظم
هم چنین مادر معتاد در . گردد زندگی خانوادگی نابسامان میاصوالً. نمایدازدواج مجدد می

سالم  با دست خود، از داشتن فرزند و کندناقص می و دوران بارداري، فرزندش را معتاد
ي تحقیقاتی حاکی از هایافته. دهدتحویل جامعه می بیمار و فرزندان معتاد و شودمحروم می

دچار  و زنان معتاد از نظر فیزیکی غیرعادي بوده آن است که به احتمال زیاد، نوزاد
. دهنددر چنین شرایطی مردان جدایی را بر ادامه زندگی ترجیح میو . 46باشندمحرومیت می

چنانچه در . ها، اعتیاد و فسادهاي ناشی از اعتیاد استبه همین دلیل علت بیشتر طالق
 60و بر اساس آماري . 47 استگزارش شدهها اعتیاد  درصد طالق50؛ علت1382ایران، سال 
عوامل . باشدعدم دریافت نفقه می و همسر درخواست طالق از سوي زنان، اعتیاد درصد علل

اقتصادي ممکن است بر فروپاشی خانواده تأثیر داشته باشد از  و مختلف فرهنگی، اجتماعی
بودن تفاهم، باال بودن سن زن، عدم شناخت زوجین از یکدیگر، ولی در جمله مهریه زیاد، ن

، اي از کشورها نظیر ایران به شمار رفته استاعتیاد علت اصلی طالق در پاره، هااکثر گزارش
به طور  اعتیاد استانداري اردبیل گفته است که چنان که معاون مدیر کل امور اجتماعی

هاي ثبت شده در سطح کشور علت اصلی است، و  طالق  درصد90غیرمستقیم در و مستقیم
مصرف مواد مخدر  و اعتیاد میزان طالق در جامعه افزایش در حال حاضرعمده دلیل افزایش

سزایی ه در این رشد، نقش ب نیز اعتیاد اخالقی ناشی از ، مفاسدألهدر کنار این مس و است
                                                 

46. http://www. gilanprisons. ir/farsi/news. php?news_id=23301.  
47. www. farsnews. com . 11/09/1382    
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وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا،  گفت در  شهرستان اردبیل  دادگاه خانواده11 ۀیس شعبیر. دارد
هاي ثبت شده علت اصلی  طالق  درصد90غیرمستقیم در و را به طور مستقیم اعتیاد نیز

عامل افزایش طالق   اعتیاد رادرییس اداره تبلیغات اسالمی فسا: طور و همین. 48دانسته است
  . 49خوانده است هاخانواده فروپاشی و

کاري ولی اعتیاد، بی. ت آن در ایران متفاوت گزارش شده استبا آن که آمار طالق و نیز عل
 1386 در سال دیدگان اجتماعی بهزیستیمدیر کل آسیبچنانکه . باشدعلت عمدة آن می
هاي خانگی، فرار از منزل، اقدام به  در حال حاضر اعتیاد، طالق، خشونت: اظهار داشته است

هاي اجتماعی ایران  ت جنسی بیشترین آسیبخودکشی، زنان خیابانی و افراد داراي اختالال
کاري گویند، اختالف فرهنگی، اعتیاد، بیارشناسان امور اجتماعی میک. دهند را تشکیل می

مرد، عدم تمکین زن، خشونت و دخالت دیگران از جمله عوامل موثر بر طالق در ایران 
  . 50شوندمحسوب می

                                                 
48. http://www. dchq. ir/html/modules. php?op=modload&name News&file = article&sid 
=2824&mode= thread&order= 0&thold=0 1384 اسفند 10چهارشنبه،   .  
49. http://www. farsnama. com/index. php?DISP=show&newsid=34416.  
 .http://www. bbc. co 251گــاردنر، ویلیــام، جنــگ علیــه خــانواده، انتــشارات دفتــر مطالعــات و تحقیقــات زنــان، ص  .50
uk/persian/iran/story/2008/03/080302_bd-divorce. shtml 2007 ژوئیه 23دوشنبه   1386مرداد  .  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   از دیدگاه قدرت
  جامعه شناختی

  ید محمد احسانیس
  
  

  مقدمه
ه برخالف مرسوم فیلسوفان و جامعه شناسان سیاسی مباحث حوزه سیاست را ب

کنند و  تقسیم می» هاي جامعه شناختی بررسی«و » هاي عقالنی بررسی«دو حوزه 
بخش اول را به فیلسوفان سیاسی و بخش دوم را به جامعه شناسان سیاسی 

  .دهند ارجاع می
یکرد پدیدار شناسانه به مباحث جاري و عملی سیاست جامعه شناسان با رو

ارتباط مداوم و محکمی » عمل«و » نظریه«در عرصه اجتماع و سیاست . نگرند می
چه رویکرد عقالنی محور و اساس رو اگر از این. با یکدیگر دارند و جدا ناپذیرند

مسایل  اما ؛دهد هاي مطرح شده در این مقاله را تشکیل می روشمندي تمامی بحث
هاي عینی و واقعی در  االمکان مورد پدیدار شناسی و تحلیل نمونه مورد بحث حتا

با این که پدیده قدرت، یک . گیرد عرصه سیاست معاصر و گذشته نیز قرار می
رسد، ولی عامل تمام نزاعهاي جهانی  اي گاهی بد و گاهی خوب به نظر می پدیده

به قدرت ممکن است تمام وسایل را ها جهت رسیدن  زیرا که انسان. خواهد بود
درست نخواهد بود که هر انسانی براي رسیدن به قدرت حقوق . مباح بدانند

دیگران را نادیده بگیرد و بجا نیست که اراده شخصی خود را بر جامعه تحمیل 
  .نماید

  .قدرت، انواع قدرت، اقتدار، نخبگان، منابع قدرت :هاکلید واژه
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  تعاریف
  »قدرت پدید آوردن آثار مطلوب«: راسل اند برتر

در طرح بحث قدرت به عنوان مقوله مستقل، در فلسفه سیاسی قرن بیستم دست راسل 
گردد و از  ان میهاي متفاوتی نمای باالیی دارد، از نظر او، قدرت سیاسی، در اجتماع به صورت

یت زیرا قدرت هم از حیث کیفیت و هم از حیث کم. گیرد چشمه میمنابع متعددي سر
 بسیاري از  شماري دارد و بدون در دست داشتن تفسیر جامع، بخشمصادیق بسیار و بی

ها با مشکل مواجه  هاي قدرت با یکدیگر و تعیین افزونی یا کاستی قدرت در آن صورت
  .1شود می

توان به معناي پدید آوردن آثار مطلوب تعریف  اي قدرت، قدرت را می در راسل از پدیده
هاي  مثالً اگر دو فرد را که داراي خواست. رتیب قدرت مفهومی است کمیبه این ت. کرد
ها بر تمام خواست آن دیگري دست یابد به  گاه یکی از آنه باشند در نظر بگیریم، هرمشاب

ولی هرگاه دو . تر دارد هاي دیگري این شخص از آن شخص دیگر قدرت بیش اضافه خواست
هایش دست یابد و تواند بر یک دسته از خواسته ا مینفر آدمی داشته باشیم که یکی از آنه

راسل . گیري قدرت آن دو فرد وجود ندارددیگر بر دسته دیگر، هیچ راه دقیقی براي اندازه
بررسی و تحلیل خود در باره قدرت را، به عنوان پژوهش در هسته و ریشه علوم اجتماعی 

  .داند ظر با انرژي در علوم فزیکی میکند و مقوله قدرت در علوم اجتماعی را متنا مطرح می

  »قدرت امکان تحمیل اراده خود بر رفتار افراد دیگر« : ماکس وبر
کند بلکه مقوله قدرت را از دیگاه جامعه  وبر این پدیده را از دیدگاه فلسفی بررسی نمی

وبر توجه خود را مستقیماً به . دهد شناسی و ساخت اجتماعی مورد بررسی و توجه قرار می
در میان » شبه محسوس«کند و قدرت را به مثابه مقوله  عینیت جامعه معطوف می

در این نگرش، قدرت انسان در . دهد هاي اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار می واقعیت
هاي خاصی فردي و نیز قدرت طبیعت و موجودات غیر انسانی مورد نظر نیست، بلکه  عرصه

تحلیل وبر از قدرت، . گیرد ها مورد بررسی قرار می  انسانقدرت تنها در عرصه رفتار اجتماعی
 بنابر این تعریف او از قدرت را. دهد تنها قدرت سیاسی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار می

  .توان ماهیت شناسی قدرت از دیدگاه جامعه شناسی به حساب آورد می
تر  ر رفتار اجتماعی روشن ماکس وبر براي این که بتواند جایگاه تعریف خود را در ساختا

تري در باره تعریف خود پرداخته و نکات مهمی را که در  نشان دهد، به شرخ و تفسیر بیش
تر، قدرت را این طور  در یک نگاه دقیق. سازد تعریف مذکور مورد نظر اوست، آشکار می
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د که احتمال این که در یک رابطه اجتماعی، فردي در موقعیتی قرار گیر«: کند معرفی می
بتواند اراده خود را به رغم مقاومت اعمال کند، صرف نظر از این که چنین احتمالی بر چه 

  .بنیانی متکی، است، قدرت نام دارد
مجال یک فرد یا تعدادي از افراد براي اعمال اراده خود حتا در «: در نگاهی دیگر قدرت را

  .داند یم» برابر مقاومت عناصر دیگري که در صحنه عمل شرکت دارند
مقاومت «و » تحمیل اراده«ید که قدرت بر دو رکن عمده یعنی آاز گفته وبر چنین بر می

شود قدرت را مصداقاً  استوار است و همین ویژگی قدرت است که موجب می» شخص دیگر
ه به گستره عوامل و منابع قدرت و جوبر علیرغم تو. معادل سلطه قلمداد کند در عموم موارد

 نهایی که  انگارد و از بنیاد از وکار تحقق قدرت، عمداً این جنبه را نادیه میپچیده بودن س
کند، با وجود این، تعریف و تحلیل وبر از قدرت، به  شود صرف نظر می قدرت بر آن متکی می

اوالً ماکس وبر مستقماً به تحلیل قدرت . مقدار زیادي بر تعریف راسل برتري و ترجیح دارد
داخته و توجه خود را به تحلیل کلی و عام که همه انواع قدرت را در بر  اجتماعی پر-سیاسی

ننموده بلکه حکم احتمال را » امکان تحمیل اراده«دوماً تاکید بر . گیرد معطوف ننموده است
  .آورده است

تحلیل ماکس وبر از قدرت کامالً یک تحلیل انسانی و اجتماعی است توجه وي به ویژگی 
. اي مورد اتفاق نظر آغاز کرده است  نکته است که او تبیین خود را از نقطهنشانگر این» اراده«

اي » اراده«ها  رسد که هر جا و در هر عرصه رفتار اجتماعی انسان زیرا بدیهی به نظر می
 به ۀاي بخشیده، مقول ها جهت و رفتار ویژه اي از انسان محقق شده و عینیت یافته و به دسته

 که به تطه روشن بینی رفتار جهت یافته اس نقندقیقاً از هیم. استنام قدرت تحقق یافته 
توان بررسی و تحلیل قدرت را آغاز کرد  منزله پذیرش یک اثبر قطعی از آثار قدرت است می

هاي در جامعه را  هاي زیادي از رفتار جهت یافته انسان وبر نمونه. و ماهیت قدرت را کاوید
را تبیین » اراده جهت دهنده« یاسی و اجتماعی دهد و اشکال اقتصادي، س نشان می

و در » امریت«یا » سلطه«و در نهایت در جانب اراده تحمیل کننده به مفهوم . نماید می
  .رسد جانب جهت گیرنده به مفهوم اطاعت و تسلیم می

مستخدم به این قدرت وابسته است چون که در صورت عدم متابعت، شغل خود را از دست 
قدرت در این معنا قابلیت . تیجه ناگزیر از اجراي فرامین رییس خود استدر ن. دهد می

قدرت را باید از . هاي منفی است مجبور ساختن دیگران به انجام وظایف با تکیه بر ضمانت
تواند  قهر فزیکی مستقیم جدا کرد، زیرا در قدرت عنصري از آزادي نهفته است یعنی فرد می

به طور ذاتی نا متقارن «دردناك آن را بپذیرد و باالخره قدرت فرمان را اجرا نکند و نتایج 
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قدرت ناشی از . تواند پاداش ندهد و یا مجازات کند  زیرا هر فرد قدرتمندي می؛است
ها به معناي فقدان قدرت  وابستگی یکی بر دیگري است وابستگی دو جانبه و تقابل نیرو

  .است
 بودن وابستگی یک جانبه در روابط مبادله  برخالف هومنز بر عدم تعادل، نامتقارنبال

اي جامع ارایه کند که بتواند هم روابط خود و هم روابط  بالو تالش دارد نظریه. کند تاکید می
ها  قدرت عاشق بر معشوق ناشی از تمایل نابرابر آن. کالن اجتماعی را مد نظر داشته باشد

در هر دو . قوقی ابزار تولید استاست، هم چنین قدرت رییس بر مستخدم ناشی از کنترل ح
  .مورد یک طرف بر دیگري تفوق دارد

  :مشروعیت قدرت
یابند  آیند تا هدف واحدي را تحقق بخشند، به زودي در می اي گردهم می وقتی که عده 

هاي خود را سرو سامان  که براي رسیدن به نتیجه باید دست به تقسیم کار بزنند و فعالیت
قدرت منبعی است که جهتگیري «: نویسد بالو می. کیل سازمان بزنندد، و یا دست به تشنده

 سلطه جاکاما از سوي دیگر قدرت متضمن سلطه است و هر . »سازد و تعاون را میسر می
بنابراین سلطه باعث مقاومت، مخالفت و . آید وجود دارد برخورد و تعارض نیز به وجود می

زمان حتا اگر به طور دقیق وظایف خود را به هیچ سا. حتا گاه باعث عصیان و انقالب است
اند ها که بر مصدر قدرت نشسته آن. انجام برساند، قادر به امحاي مقاومت و مخالفت نیست

کنند وضیعتی به  کنند تا تعارض برخوردها را به حداقل برسانند و کوشش می تالش می
ه عباره دیگر به قدرت ب. کار خود ادامه دهنده وجود آورند که فرو دستان با رضایت ب

  .توان اقتدار نامید قدرت مشروع را می. مشروعیت ببخشند
انقیاد ارادي نتیجه .  ماکس وبر تاکید دارد که اقتدار متضمن حد اقل انقیاد ارادي است

توان به ترس از نتایج عدم اطاعت و همچنین جلب  اي است که از جمله  می علل پچیده
کنند تا عنصر ترس را از   بعضی از جامعه شناسان تالش می.رضایت قدرتمندان اشاره کرد

قضیه تاکید ء اقتدار بزدایند و بر جنبه رضایت تاکید نمایند و اما در تحلیل بالو بر هر سو
  .شده است

  قدرت از نظر رابرت دال
 که رفتار یکهاي اجتماعی است به طوري اي از روابط میان واحد زیر مجموعه« قدرت  

 و دیگر هاي واحد  رفتار به خاص شرایطی در  Aهاي واکنش  تر دو واحد شواحد یا بی
 قرن نیمه آغاز و دوم جهانی جنگ پایان زمان از. »باشد وابسته B کننده کنترل هاي واحد

 طرف به تر بیش هرچه سیاسی فلسفه مباحث 19 قرن برخالف سوء بدین میالدي بیستم
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 آن فلسفی و نطري غلظت از و شده داده قسو تجربی اجتماعی هاي بررسی و ها نگرش
 تحلیل در تجربی نگرش غلطت بر افزودن پروسه پیشگامان از دال رابرت. استشده کاسته
 و نیست قایل» اقتدار «و» نفوذ «،»قدرت «مفاهیم میان تمایزي که اي گونه به است، قدرت
 نفوذ تجربی ايه گونه ههم یا و نفوذ را قدرت تجربی هايگونه همه توان می که است معتقد

 قدرت تجربی واقعیت در چندانی فرق تعاریف و الفاظ تفاوت تعابیر، این در و نامید قدرت را
  .است جامعه افراد میان روابط درون در قدرت درك است، مهم آنچه بلکه. ندارد

 این شان منظور گویند، می سخن فرد یک قدرت از اجتماعی علوم دانشمندان که هنگامی
 این. کند تحمیل اشخاص از گروهی یا دیگر شخص بر را اش اراده تواند می فرد آن که است
 را قدرتی چنین تواند می نیز ها سازمان. کند کنترول را دیگران رفتار تواند می اقدام این با فرد

 قدرت از دولتی و تجاري اقتصادي، اجتماعی، روابط انواع همه در معموالً. کنند اعمال
 برابر در یا کند می سرکوب را داخلی نارضایتی حکومت یک که وقتی. شود یم استفاده
  .کند می استفاده قدرت از شود، می متوسل نظامی هاي نیرو به خارجی دشمنان

 خواهد می که طور آن باشد داشته توانایی کسی که است این قدرت از منظور کل طور به
 ارتباط تر کم. است داشته وجود همیشه اعیاجتم  پدیده این و کند تعیین را دیگران رفتار

 است این توجه قابل بسیار نکته نباشد آن در قدرت عنصر که افت یتوان می را اي اجتماعی
 19 قرن در فقط. ندارد اي دیرینه چندان ریشه قدرت باره در شناختی جامعه هاي نگرش که
  .اند پرداخته موضوع این به شناسان جامعه 20 و

  آن اتتمایز و قدرت
 این احتمال یعنی «قدرت وبر نظر به. دارد تبعیت وبر ماکس از قدرت تعریف در که بالو 
 به دیگران مقاومت علیرغم را خود اراده دارد قرار اجتماعی رابطه درون در که فرد یک که

 دیگران که ببخشد تحقق را خود اراده تواند می سبب این به قدرتمند فرد. »براند پیش
. شوند می زیان و ضرر دچار آن اعمال عدم از که آن یا و اویند اراده تحقق پاداش نیانیازمندا

 خود، مستخدم روي بر رییس یک که شود می دیده ها سازمان و ادارات در آن بارز نمونه
  .کند می اعمال

 یا و باشد نداشته یا و باشد داشته مشروعیت است ممکن که است قدرت از شکلی رهبري
 که است گروه حفظ در او هاي تالش بر مبتنی رهبر، قدرت. باشد مشروع اي هدرج تا آنکه
 آنها از است الزم که را خدماتی و سازد مشخص را اعضا وظایف حدود سازد می قادر را وي
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 قضاوت به مطیعات این بنابر دارد، بر در ها آن براي هاي هزینه اعضا تسلیم و انقیاد. کند طلب
  .سنجد می وي از را خود اطاعت هاي هزینه و رهبري سهم ارزش و نشینند می

 فرامین دستان فرو اگر. شود می گیري اندازه» عدالت اجتماعی هاي هنجار «با روسا فرامین
 ینا غیر در کنند می ابراز را خود رضایت بدانند، عادالنه و موجه را فرادستان هاي تقاضا و

 فرو از قهراً تواند می باشد، کافی قدرت ارايد فرادستی، اگر. کند می بروز رضایتی نا صورت
 پر قدرت که اندازه هر اما. دهند انجام احسن صورت به را محوله وظایف که بخواهد دستان

 به بایستی قدرت به بخشیدن مشروعیت براي بلکه شود، رضایت موجب تواند نمی باشد مایه
 پیروي رهبر از احترام، ببس به فقط دستان فرو که کرد توجه رهبري رضایت از اي درجه
 را رهبر شناسی وظیفه این. شمارند می وظیفه از نوعی را او فرامین اجراي بلکه کنند، نمی
 به دست تا نماید تشویق را ها آن و سازد هماهنگ را گروه اعضاي فعالیت تا سازد می قادر

  .باشد داشته بر در فوري نفع ها آن براي که بزنند ییها کار انجام
 وظایف از یکی پاداش این توزیع و شود می پاداش موجب ها فعالیت موثر کردن نگهماه

 مهم مساله اینجا در. باشد مادي یا و معنوي ها پاداش این که این از اعم. است رهبري مهم
 به را مقدار چه و دهد می اختصاص بخود را ها پاداش این از مقدار چه رهبر که است این

 و است بوده کافی حاصله سود که دهند تشخیص پیروان اگر. گذارد می وا گروه اعضاي سایر
  .پندارند می مشروع را رهبري کند، می اند، پرداخته ها آن که را هاي هزینه
 و انقیاد به را گرانید باید تنها نه رهبر که است معنا بدین قدرت مشروعیت این بنابر
 انقیاد عدم یا و مقاومت به تمایل که راداف تالش کردن خنثا به باید بلکه کند، وادار تسلیم
 از قدرت مشروعیت قبول هم و دیگران بر قدرت اعمال هم بنابراین. کند اقدام نیز دارند،
 نانعه هم با اغلب عنصر دو این که گوید می بالو اما رهبري کلیدي عناصر دیگران، جانب
  .اند الجمع

  قدرت انواع
  شخصی قدرت) الف

 داراي بگیرد، خارج از اندکی تاثیر و کند تعیین را خود زندگی سیرم تواند می که فردي 
 ها خانواده از برخی که است اي گونه به اقتصادي و اجتماعی اوضاع وقتی است یشخص قدرت

 عمل جامعه خود اهداف به مستقلی نسبتاً روال به و گونه این یابند، می دست کالن ثروت به
 قرار راهشان سر بر موانعی خانوادگی نفوذ و ثروت داشتن خاطر به ها خانواده این. بپوشاند

  .گیرد نمی
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  اجتماعی قدرت) ب
 کنترول تحت موثري نحو به را اطرافیاناش رفتار و اعمال توانند می که یاشخاص و افراد 

 است اجتماعی قدرت داراي زندان آمر مثالً .است برخوردار اجتماعی قدرت از آورده در خود
 و داشته نظارت زندان ماموران بر نیز و زندانیان بر تواند می که دارد قرار سمتی در که چون

  .دکن محدود را ها آن

  قدرت منابع
 از باید جر، ها باشد مشروع، غیر قدرت چه و مشروع قدرت چه قدرت، کسب و تولید براي 

 و هم رابرب در هاقدرت فرسایش مساله ها قدرت تزاحم و تقابل بحث در. نمود استفاده منابع
 ها قدرت فرسایش و تزاحم. است مطرح اجتماعی-سیاسی عرصه در ها قدرت حذف و تضعیف

 قدرتی پشتیبانی منابع از که قدرت هر. است ها قدرت منابع فرسایش و محتزا همان واقع در
 که فرسایش و حماتز این. یابد می تنزیل قدرت آن واقعی ارزش میزان همان به شود کاسته

 دو از یک هر که داشت خواهد ادامه زمانی تا. شود می یاد» قدرت هاي هزینه «عنوانه ب آن از
. باشد متکی چنان هم قدرت نگهدارنده زنده و استفاده قابل منابع بر نوعی به معارض، قدرت

. شد خواهد شکسته هم در مزبور قدرت طرف، دو از یکی استفاده قابل منابع حذف محض به
  .نمود شناسایی اصلی نوع سه در را قدرت نابعم توان می کل طور به

  طبیعی
 اشیاي کند، می پیدا آن به فوري توجه قدرت کسب براي انسانی هر که منبعی اولین 

 تملک آمار عقالنی، غیر و ارادي غیر  ویژگی با جاندار، و جانبی از اعم طبیعت،. است طبیعت
  .است انسان وسیله به شدن

 انسانی، جامعه یا و فرد هر شناختی انسان و شناختی هستی هاي فرض پیش از نظر صرف
 سیطره ضرورت و موجودات دیگر از انسان ماهوي تمایز به نسبت کس هیچ کنون تا عمل در

 ها، انسان در قدرت کسب براي کوشش نمود اولین. است نکرده تردید طبیعت بر انسانی اراده
: که مارکسیسم آموزه این. هست و بوده توان درحد طبیعت تملک براي کوشش همانا

 امکان فرض پیش بر مبتنی» باشد همگانی و عمومی باید بلکه شود خصوصی نباید مالکیت«
 هاي دولت تجربه. است بشري زندگی عرصه از اجتماعی هاي قدرت طبیعی منابع حذف

 در پیشاپیش اي آموزه چنین که این بر عالوه داد، نشان را آموزه این بطالن مارکسیستی
 اگر. بود شده شناخته مردود الهی ادیان وحیانی هاي آموزیه با ناسازگاري و عقالنی بررسی
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 واقعی بازتاب ترینفردي شود، تلقی مفروض و بنیادي امر قدرت کسب براي ها انسان تالش
 گام، اولین در بلکه نباشد عمومی تملک صرفاً که اي گونه به. است طبیعت تملک تالش، این

  .گردد پذیر امکان کالن و خرد جمعی مالکیت انواع سپس و خصوصی و يفرد تملک
 همواره تجربی و عقالنی بداهت بر عالوه قدرت، تولید روند در طبیعی منابع به بشري اتکا
 وکاو کند نوع هر از قبل اسالم، ویژه به و الهی ادیان. است بوده نیز الهی ادیان توجه مورد
 عنوانه ب طبیعی منابع که اند نموده زد گوش ها انسان به را مهم موضع این بشري، دقت

 شکرانه، به باید ها انسان و شده داده قرار ها انسان اختیار در قدرت کسب براي الهی موهبتی
 در الهی فرامین اساس بر را قدرت تولید طبیعی منابع از استفاده سالم مسیر موهبت، این

  :شمرد بر نیچن را قدرت طبیعی منابع از مهم اي نمونه چند توانیم. گیرند پیش
 زمان از مشخص برهه در. است» زمان «قدرت طبیعی منبع ترین مهم و اولین: زمان) الف
 فرد. کند می پیدا معنا قدرت تولید سپس و یکدیگر با قدرت گوناگون منابع ترکیب که است

 یا فرد و داراست را قدرت منبع ترین مهم دارد، اختیار در کافی فرصت که جامعه یا و
 را خود نیاز مورد قدرت تولید امکان ندارد، اختیار در کافی زمانی و فرصت که اي جامعه

  .داشت نخواهد
 طبیعی هاي ماده از بخشی گرفتن اختیار در): تملک وسیله به (طبیعت هاي ماده) ب

 تولید گرچه. آورد می فراهم را قدرت فزیکی منابع براي اولیه موارد جامعه، یا افراد توسط
 بدون طبیعی، موارد ولی هست نیز انسانی منابع از استفاده بر متوقف قدرت، فزیکی منابع
 که توانمندي است، دلیل همین به دارند قدرت منابع در ویژه و مهم بسیار جایگاهی شک
 محسوب قدرت تولید در جامعه آن دار ریشه ظرفیت طبیعی، مواد تملک حیث از جامعه یک
  .شود می

 در که است برخوردار اي درجه به ظرفیت این از است،ی طبیع منابع از سرشار که کشوري
 قدرت تولید امکان تر بیش مراتب به است، منابع از بسیاري کننده وارد که کشوري با مقایسه

 ولی اند، منابع سایر بر مقدم رتبه لحاظ از اگرچه طبیعت موارد قدرت، تولید در. دارد را
 به قدرت تولید براي اولیه پتانسیل و قوه، حد در صرفاً خود، خودي به وادم این تملک

 مثالً. آورد در بالفعل و نفوذ درتق صورت به را مزبور موارد تواند می که آنچه و آید می حساب
 در اششکوفایی که امروز جهان در. است انسانی منابع بسازد، موثري فزیکی قدرت ها آن از

 خام مواد داشتن اختیار در رغم به هاي کشور نیستند کم است انسانی منابع مدیریت پرتو
 امکان اساس همین به و اند انسانی منابع در ناپذیر جبران هاي کاستی دچار فراوان، طبیعی
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 توسعه به رو هاي کشور یا و یافته توسعه جهان در. ندارند مواد این از را باالفعل قدرت تولید
 زاانرژي شان یزیکیف خواص لحاظ به که  بخش آن طبیعی، مواد راوانف انواع میان زا کنونی،
 از بخشی. است قدرت تولید از نوعی خود ها آن تملک و اند العاده فوق اهمیت داراي هستند
  .دهد می تشکیل انرژي خام منابع به یافتن دست همان را سیاسی نزاع اي عمده
 اجتماعی سیاسی قدرت تولید منابع از یکی نعنوا به باید را طبیعی مواد نیز جا،این در
 ها ملت و هادولت روابط و بشر سیاسی تاریخ که نیست تاکید به نیازي. دهیم قرار توجه مورد

 -سیاسی قدرت ساخت زیر منابع از یکی عنوان به طبیعی مواد سر بر منازعه از آکنده
 ها ده و  المللی بین جنگ دو و رسید خود اوج به م 20 قرن در که نزاعی. است اجتماعی

 منازعات تمام توان نمی را این .گذاشت برجاي که نیقربانیا ها لیونیم با اي منطقه جنگ
 که است نکته همین گویاي خییتار واقعیت ولی دانست، طبیعی موارد سر بر نزاع را سیاسی
 در که است روشن اکنون هم از. است شده ورشعله طبیعت تملک براي ها جنگ از بسیاري
 کره جمعیت افزایش و طبیعی خام مواد شدن کم و طبیعت محدودیت به توجه با آینده،
 طبیعی دیگر مواد از بسیاري و گاز و نفت نظیر محدودي منابع سر بر نزاع تدریح به زمین،

  .کرد خواهد سرایت نیز
 معهجا یک یا فرد یک وسیله به شده تملک عتیطب مکان موقعیت: جغرافیایی موقعیت) ج

 شمار به اجتماعی -سیاسی قدرت تولید طبیعی منابع از یکی خود آن، جغرافیاي وضعیت و
 جغرافیاي و داخلی جغرافیاي  بخش دو در همواره کشور یک طبیعی جغرافیاي. آید می

 مثل موارد کشور یک داخلی جغرافیاي  بخش در. است دیگر هاي قدرت توجه مورد خارجی
 شهر داخل مواصالتی هاي راه کشور، آن داخل دریاهاي و ستاهارو ها، شهر سال،ي هافصل
 میان در کشور یک گرفتن قرار موقعیت خارجی، جغرافیاي بخش در اما. است هجتو مورد
 جغرافیاي از حاصل توان برآیند دریاي، هاي راه به کشور آن دسترسی نحوه ها، کشور دیگر

 تحلیلگران هجتو مورد یجغرافیای هاي مزیت دیگر نیز و مرزي یجغرافیای کیفیت داخلی،
 را اي ویژه خصوصیات خارجی، و داخلی یجغرافیای لحاظ به کشوري اگر. دارد قرار قدرت
 اجتماعی - سیاسی قدرت تولید در نیمطم و مهم منبعی عنوان به موقعیت این. باشد داشته

  .شود می یاد) پلیتک ژیو (سیاسی ویژه موقعیت به آن از که گردد، می محسوب

  انسانی منابع -2
 فرد بالفعل وجود و هستی از که منبعی اند، انسانی منابع قدرت، تولید منابع از دوم بخش 
 و انسان از اجتماعی علوم که آن دلیل به است، هییبد. گیرد می سرچشمه انسانی  جامعه یا
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 به جدي وجهت باید همواره کند، می کاوش انسانی مقوالت در و گوید می سخن انسانی جامعه
 علوم شعب از یک هر رو این از. بگوید او ناشناخته ابعاد کشف در و باشد داشته انسان ابعاد

 در پیگر و جدي وجوي جست که است راهگشا و استفاده قابل زمانی اجتماعی و انسانی
 منابع بحث در. باشد داشته خود پژوهش موضوع حیطه در انسان کمی و کیفی ابعاد تمامی
ی انسان قدرت منابع عنوان به انسان مختلف ابعاد به ترعمیق توجهی است شایسته ز،نی قدرت
 از منابعی گر،ید منبع هر از نظر صرف اش،یانسان تیهو و وجود لحاظ بهی انسان هر. بشود
 دیگر سوي از. اند بالفعل کاربرد و استفاده قابل از درون وجهی به که دارد اختیار در را قدرت
 روز اقبال سال صد سه. دننیست دارا را اي ویژگی چنین طبیعت، يماورا منابع و یطبیع منابع
 هیمن از استفاده با قدرت تولید در کوشش و آن، منابع و طبیعت به غرب دنیاي افزون
 و» کردن کمی «ماندن ناکام تلخ تجربه و نینجامیده شده بینی پیش هاي دستاورد به منابع،

 میالدي، ویکم بیست قرن آغازین هاي سال در اینک. ماند جاي بر انسان» ساختن فزیکی«
 از اي پاره به گرانبها، نتیجه در و پرهزینه و بسیار تجربه این از استفاده جهان دانشمندان

 دنیاي به ورود حال در مدرنی طبیعتگرای از گذار با و اندآورده روي انسان کیفی ابعاد
  .اند مدرن پست تر انسانی

. است تقسیم قابل  بخش چهار به قدرت انسانی منابع کلی، و ساده بندي متقسی یک در
 منابع از بخش آن واقع در جمعیت یعنی اول، بخش در. باور و فرهنگ دانش، جمعیت،

 بخش دارد، قدرت طبیعی منابع به بسیاری نزدیک و قرابت که دهد می نشان را قدرت انسانی
 سوم بخش دارد، دو هر انسانی کیفی منابع و طبیعی منابع با همپاي نسبتاً اي رابطه دوم

 کامالً چهارم بخش آخر در و است دورتر طبیعی منابع از و تر خالص اشانسانی هاي جنبه
 منابع استمرار اگر. ندارد آن منابع و طبیعت با اي رابطه چندان و است انسانی و کیفی

 نبزرگتری تواند می قدرت، انسانی چهارگانه منابع حد باالترین بگیریم، مفروض را طبیعی
 را انسانی قدرت ترین ضعیف چهارگانه، منابع این حد ترینپایین و بزند رقم را انسان قدرت
 در راسخ و دانشمند فرهیخته، هاي انسان شامل اي جامعه اول، حالت در. آورد خواهد پدید

 و همواره اي جامعه نچنی است بدیهی. آمد خواهد وجود به فراوان جمعیت با عمل و عقیده
 شامل اي جامعه دوم، حالت در و. شد خواهد پیروز انسانی مصاف هاي عرصه همه در

 خواهد بوجود اندك جمعیت با عمل سست و عقیده سست آگاه، نا رفتار، آشفته هاي انسان
 یک هر اکنون. است شکستي منشا ها عرصه همه در و همواره عواملی چنین ترکیب که آمد

  :گیریم می بررسی به را چهارگانه عوامل از
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 یا اي قبیله بافت یک در ها انسان از اي مجموعه مدرن، ماقبل دنیاي در: جمعیت) الف
 به شان اجتماعی قدرت براي جدي و مهم منبعی که دادند می تشکیل را جمعیتی روستایی

 داشتند، همگون جمعیتی بافت که بزرگتري مناطق حتا و روستاها قبایل،. آمد می حساب
 امر این به نیز آنان دشمنان و نموده محسوب خود قدرت منابع از را جمعیتی عامل همواره

 عاملی هر از قبل طرف، هر توان و قدرت ارزیابی ها، جنگ در. نمودند می مبذول جدي توجه
 غیر منابع مدرن، ماقبل دنیاي در که جا آن از. بود جمعیتی وضعیت شمارش به معطوف
 با کدام هر کهی های سالح و داشته قدرت تولید در محدود بسیار نقشی تقدر انسانی
 و عادلی محاسبه جنگجو، هري ازا به لذا نبود، رس دست در کند مقابله انسان ها ملیون

 وجود هم دیگري منابع البته. گرفت می شکل تر جمعیت پر قدرت نفع به قدرت طبیعی
  .بنماید را جمعیتی نقصان جبران که دارد و داشته
 میزان محاسبه در مستقیماً خود جمعیت، کاهش یا افزایش منابع، این از نظر صرف ولی
  .شد می واقع موثر قدرت
 به علم و دانش پرداخته، هستی حقایق کشف وجو جست به بشر که زمانی از: دانش) ب

 اینرو از. است بوده توجه مورد قدرت تولید در جدي منبعی عنوان به هستی حقایق
 داشته اختیار در را اجتماعی قدرت از بخشی بشري، حیات خیتار طول در همواره انشمنداند

 این وسیله به نیاز مورد قدرت تولید و طبیعی منابع از لفعلبا استفاده دیگر، سوي از. اند
 به توجه. نماید پذیر امکان را تولیدي چنین که است دانشی داشتن اختیار در مرهون منابع،

 تر مهم دیگر منابع بسیاري از قدرت، منابع میان در دانش حایگاه این دهنده نشان نکته این
 اداره در که مهمی  نقش و زمان آن فلسفه یعنی علم به یونان فالسفه نگرش مثالً. است

  .گردید افالطون توسط شاه فیلسوف نظریه هیارا به منجر بودند، لیقا علم براي جامعه
 روي هیچ به الزم علمی تسلط و دانش بدون) شاه (جامعه نای حکومت افالطون نظر از 

 جامعه حاکم رو، این از. باشد باید همه از تر عالم حکومت رییس بلکه. نیست پذیرش قابل
 حدي در را دانش و علم هم و باشد داشته کردن حکومت براي را الزم توانمندي باید

 از یکی عنوان به علم کنونی، دنیاي در. دباش نیز) فیلسوف (وي تعبیر به و دیگران از تر وسیع
 که است دچار آنانی به دارد، ویژه و مهم بسیار جایگاهی قدرت، تولید منابع ترین مهم

 خواهد و بوده قدرت منبع و منشاء همواره علم. دهد می کاهش قدرت تولید در را اش قابلیت
 به پرداختن از و داشته فلسفی و عقلی جنبه عموماً بشر توجه مورد علم قدیم، دنیاي در. بود
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 در الزم هاي دستاورد هیارا توان طبعاً و بوده دور انسانی حیات یئجز و يفرد وجوه
  .نداشت را انسانی حیات یئجز هاي عرصه
 هاي عرصه و رسد تکامل به علوم که ندارد اجازه افراطی گراییتجربه نیز، جدید دنیاي در

  وسیله به را خود قدرت ارزش تجربی، دانش. کند تکمیل یقبل هاي یافته کنار در را نایافته
 و شهرنشینی ها، طیاره ها، موشک ارتباطی، وسایل کمپیوتر، تسلیحات مثل هايفراورده

 منطقی قدرتی به انسان تبدیل و انسانسازي چگونگی اما. دهد می نشان بزرگ هاي ساختمان
  .است نیافته ابجو تجربی روش در هنوز که است سوالی جانبه، همه و

 در که. است جامعه هر در شده نهادینه رسوم و آداب ها، رفتار از اي مجموعه: فرهنگ) ج
 و تاریخ گذار اقلیمی، شرایط دین، تجربی، غیر و تجربی علم مثل، عوامل آن گیري شکل
 هاي روش جامعه هر فرهنگ حقیقت در و هستند رگذاریتاث بینی پیش قابل غیر عوامل دیگر
 تعریف این، بنابر و کنند می بازگو را جامعه آن هاي انسان حیات جانبه همه و بالفعل و زنده
 و قوي فرهنگ داراي که اي جامعه شود؟ می محسوب قدرت منابع از جز چطور فرهنگ اینکه
 درونی بازخورد با و خودجوش صورت به همواره را افراد میان اجتماعی روابط ،است غنی
 اي هزینه است، شده نهادینه فرهنگ بر مبتنی روابط این تولید چون و کند می تولید

 با رفتار کار، به نسبت که اي جامعه. نیست بر انرژي و نموده تحمیل جامعه بر بسیارکم
 و امور این تبلیغ براي دارد، پا دیر و معقول نگرش دین  ارزش زندگی، به امید علم، دیگران،
 در تذکري اندك واقع در. است نیازمند تبلیغات ینکمتر به آن سوي به ها انسان ترغیب

. رساند می فعالیت به را جامعه توان و کند می فعال را جامعه اتیح گردونه مورد هر خصوص
 این. آورد حساب به اجتماعی قدرت تولید در مهم بسیار منبعی باید را فرهنگ رو این از

 فرهنگ با متناسب (شده تعیین اهداف سوي به را ها انسان سهولت به تواند می یانسان منبع
 کاربرد و تجهیز حتا و بخشد شدت و وسعت را اجتماعی قدرت روند و نماید بسیج) موجود
 جامعه، یک در مناسب و قوي فرهنگ فقدان صورت در. نماید تسهیل را قدرت طبیعی منابع

 تالش که این از قبل جامعه هر در. داشت نخواهد را قدرت تولید و پیشرفت توان جامعه آن
 تولید در فرهنگ اهمیت. شود مبدل سازي فرهنگ جهت در تالش باشد، قدرت تولید براي

 افراد توسط فرهنگی مثبت تحقیقات فراموشی و رکود صورت در که است حدي به قدرت
 از استفاده جوانب، برخی در فرهنگ انحراف شدن پدیدار حتا یا و خاص، برهه یک در جامعه
 و نماید جبران را بزرگ نقص این  تواند نمی دانش و طبیعی منابع مثل قدرت، منابع دیگر
 یک در قوي فرهنگ فقدان صورت هر به. شود انجام آن درست صورت به قدرت تولید
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 در ارزش کم منابع صورت به را انسان علوم و طبیعی منابع که است منبعی فقدان جامعه،
 بنابر. کرد خواهد ضعیف و سطحی بسیار را منابع نای از حاصل قدرت نتیجه در. آورد خواهد

 و بازگرداند آیی کار و پویایی به را فرهنگ باید ابتدا فرهنگی انحراف یا و رکود حالت در این،
  .کرد استفاده آن از قدرت تولید منبع عنوان به سپس و نمود اصالح را انحرافاش نقاط
 کمال هاي خواست و انسانی هاي خصلت دادتع به توان می را قدرت انسانی منابع: باور) د

 را اعتقاد پس. است ایمان و باور ها خصلت از یکی که. کرد بررسی و شمرده بر اش جویانه
 منبع ترین مهم توان می رو آن از را عقاید کرد؟ قدرت تولید براي منبعی توان می چگونه
 ویژه استحکامی و حركت و فعلیت را قدرت یانسان منابع دیگر که شمرد بر قدرت تولید

 کنند، می تبدیل عمل و عقیده در مستحکم هاي انسان به را ها جمعیت و افراد. بخشد می
 و زنده را فرهنگ دهند، می قرار انسانی حیاتي جد راهنماي حایگاه در و ارجمند را دانشها

 قابل زمانی نیز قدرت طبیعی منابع این بر افزون. سازد می پرتحرك و فراگیر نشاط، با
 تحلیلگران از اي عده. باشند خوردار بر باورها پشتوانه از که هستند جدي کاربرد و استفاده

 دیگر اي عده ولی دندان می ناچیز انسانی منابع و تسلیحات دانش، چون، منابع برابر در را باور
 همه و است مطلق قدرت داراي باور که کرد مطرح را ادعا این توان می آسانی به« : دنگوی می

 به سربازان که آن مگر اند، فایدهبی ها ارتش. شوند می ناشی آن از قدرت دیگر هاي صورت
 مردم عموم که آن مگر است اثر بی قانون ،باشند داشته باور جنگند می برایش که مرلی

 نظر در مثالً هستند متکی قانون حرمت بر اقتصادي هاي سازمان .دارند نگاه را آن حرمت
 پیدا سرنوشتی چه ها بانک باشند نداشته اعتراض پول جعل به عادي مردم اگر که بگیرید
  ارزش فراینده در ها باور. »است آمده در آب از دولت از تر قوي اغلب دینی باور. کرد خواهند
 هم و گیرند می قرار قدرت منابع از منبعی مستقماً هم که کنند می تولید ییها ارزش آفرینی،

 درازمدت، پایداري. دارد را قدرت منابع دیگر به نسبت بخش تعادل و کننده تجهیز نقش
 نسبت جمعی و فردي توجه و جمعی اقناع اهداف، راه در وقفه بی تالش و استقامت و صبر

 خود ارزشی هاي الیه اولین در باورمند هاي مجموعه که اند هاي ارزش معموالً اهداف، به
 خود جایگاه اولیه هاي ارزش و بنیادین هاي باور این بر هتکی با دیگر باورهاي. کنند می ایجاد

 کننده تجهیز نقش هم و اند قدرت تولید در جدي منبعی هم ها ارزش این کنند می محکم را
 اصالت به باور حاصل امروز مدرن جهان. دارند عهده بر را قدرت منابع دیگر دهنده انسجام و

 به نسبت داوري در آن مطلق ارزش و علم بودن راهگشا گرایی، فن تجربی، علم انسان، فرد
  .است انسانی زندگی جوانب
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  .کند می خالصه چنین را قدرت منابع اش شناسی جامعه مبانی کتاب در کوئن بروس
  مالی منابع کنترل و نگهداري توانایی

  .حکومت در پایه بلند سمت یک رازحای توانای
  .درآمد پر شغل حفظ و ایجاد توانایی
  . سیاسی قدرت آوردن دست به توانایی

  اقتدار
 الزم اقتدار از دارند، دست در را قدرت که افرادي که یابد می مشروعیت هنگامی قدرت
 مدارك در باید قاعدتاً و باشند کرده واگذار مردم باید را قدرت اعمال اقتدار. باشند برخوردار
  .باشد شده قید کشور ذارقانونگ هیات مصوبات در یا اساسی، قانون قبیل از خاص، مکتوب

   اقتدار انواع
 و دارد اختیار در خود که است مقامی از ناشی اقتدار نوع این. عقالنی و قانونی اقتدار) الف

  .است برخوردار اقتدار این از است، باقی مقام این در که زمانی تا
 قدرت عویضت سنتی هاي شیوه که است مبتنی باور این بر اقتدار نوع این. سنتی اقتدار) ب

 را سمت آن که شخص آن به هم و سمت به هم است ممکن سنتی  اقتدار. ندامقدس
  .شود واگذار است کرده اشتغال

 و ها ویژگی قبیل از شخصی، هاي کیفیت بر اقتدار نوع این: فرهمندانه اقتدار) ج
 به را شماريی ب پیروان که فردي به منحصر افراد. است مبتنی افراد شخصیتی هاي خصلت

  .است فرهمندانه اقتدار داراي کنند می جلب خود

  وبر ماکس نظر از اقتدار انواع
 توان می را غیرسیاسی و سیاسی مذهبی، غیر و مذهبی از اعم حاکم هاي قدرت همه
 بر مبتنی قدرت انواع این. دانست قدرت از محض انواع احتماالً یا متفاوت هاي شکل

  .است آن مدعی حاکمه قدرت که است مشروعیتی
 قانونی اقتدار از نوعی کدام هر آن سیاسی هاي شکل همه راس در و امروزي هاي مجمع
 طور به که است قواعدي پایه بر قدرت صاحب فرماندهی مشروعیت که معنا این به. هستند
 تثبیت مشروعیت چنین هم. است شده تثبیت تحمیل، با توافق با قانون، طریق از عقالنی
 یا و وضع عقالنی طور به که است اساسی قانون بر مبتنی خود نوبه به قواعد، این کردن
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 غیر هنجار یک صورت به تر بیش و شخصی اقتدار نام به تر کم دستورها. شود می تفسیر
  .شود می صادر شخصی

  تیحیث و اقتدار
 بنابراین. دارد اجتماعی زندگی در مهمی نقش فرمانبرداري، و فرمایی فرمان مناسبات 

 زین و برفرمان شخص متقابل عمل ریتاث و انگیختگی خود توضیح براي آن تحلیل و هتجزی
 متداول سطحی هاي پندار با که ها آن شمردن کوچک باره در رایج هاي اندیشه اصالح براي
 آزادي متضمن شود، می نامیده اقتدار آنچه مثال طور به. دارد بسیاري اهمیت است، شده

 رسد می نظر به که هنگامی حتا است، اقتدار تابع شخصی براي رفمتعا حد از بیش معموالً
 به که ستیني اجبار و فشار اعمال اساس بر فقط امر این است شکسته هم در را فرد اقتدار
 مختلف هاي جنبه از اجتماعی زندگی براي اقتدار ویژه ساختار. شود می داده نسبت اقتدار

. یابد می ادامه افزایش با آخر تا و ساخته نمایان اطارتب آغاز از را خود وجود دارد، اهمیت
 اجتماعی محیط در دارد، قدرتی یا اهمیت که شخصی گاهی آید، می بوجود راه دو از اقتدار

 آوردمی دست به بسیاري اعتباري اطمینان، یا اعتقاد باورها به توجه با خود، نزدیک ا یدور
 اعتمادي و ویژه امتیازي هایشگیري تصمیم در او ترتیب این به. دارد عینی ویژهگی که

 البته. برد می باال جامعه افراد از بخشی ذهن در اقل حد را او شخصیت ارزش که دارد قطعی
 رو اهمیت کردن، عمل مقتدارانه با است انتقاد معرض در و متغیر نسبی، وضعیت، این

 پیدا عینی واقعیت اصطالح به یا واقعی حالتی محیط در یعنی یابد می جدیدي کیفیت
 فرا قدرت یک گاهی آید، دست به متقاوت کامالً اي شیوه به اقتدار است ممکن یا و کند می

 تصمیم قدرت و ارزش اعتبار، نظامی، سازمان یا و خانواده مدرسه، کلیسا، دولت، مانند فردي
 و یتحیث بین یئجز تفاوت برتري، مقوله در دیگر نکته. دهد می شخص به را نهایی گیري
 ندارد، چندان تییاهم ذهنی فرا عنصر حیثیت، در. شود متمایز هم از باید که است اقتدار

 ندارد، ارتباطی باشد داشته عینی قدرت یا موقعیت که شخصیتی با حیثیت چنین هم
 نیروي این یابد، می تحقق شخصی قدرت طریق از کامل طور به حیثیت، وسیله به رهبري
 از اي آمیزه همیشه رهبري متداول الگوي چون عالوه به. دارد هیآگا خود از همیشه فردي
 حیثیتی یا اعتباري رهبري رو این از دارد، خود با را العاده فوق عینی عوامل و شخصی عوامل

. است نیروها و هنجارها عینیت مبناي بر اقتدار چند هر شود می ناشی فرد شخصیت از
 طوري به. ها توده و افراد دادن قرار فشار تحت اناییتو از است عبارت حیثیت، طریق از برتري

  .ندارد توانایی چنین اقتدار بسازد، فرمان به گوشی پیروان ها آن از که
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  : نخبگان
 و استثنایی خصوصیاتی داراي که هستند کسانی تمام بر مشتمل برگزیدگان پارتو نظر در

 بعضی در یا و خود کار زمینه در لیعا هاي قابلیت و استعداد داراي یا و بوده فرد به منحصر
 نقش به هجتو با که شود می اطالق کسانی به گزیده بر لفظ دیگر عبارت به. باشند ها فعالیت

 دارند که طبیعی هاي استعداد و دهند می انجام که هاي کار و دارند عهده به جامعه در که
 اعضاي از را نخبگان پارتو بنابراین. دارند جامعه افراد متوسط به نسبت برتر هاي موقعیت

 قدرت صاحب شان ممتاز خصوصیات اثر بر که افرادي یعنی دارد، می محسوب جامعه ممتاز
  .گردند می شخصیت یا و

  موسکا تعریف
 این نظر در: است هددا قرار مطالعه مورد را نخبگان که ایتالیایی شناس جامعه موسکا 

 به اي جامعه در را قدرت که است صااشخ زا اقلیتی از متشکل برگزید، گروه شناس جامعه
 قابل مسلط یا حاکم طبقه یک یا واقعی، اجتماعی طبقه یک با اقلیت این. گیرند می دست

 قدرت به رسیدن امکان آن به و بخشد می قدرت اقلیت این به که چه آن زیرا. است مقایسه
 را مسلط اقلیت این ياعضا مختلفی روابط حقیقت در. است آن ساخت و سازمان دهد، می را
 این. وغیره فرهنگی روابط انتفاعی، روابط خویشاوند، روابط قبیل از دهد می پیوند هم به

 و مشخصات که گردد میی های گروه همبستگی و فکري وحدت آمدن ودجوه ب باعث روابط
 و اقتصادي قدرت دلیل به نخبه اقلیت دیگر طرف از و دارند بر در را طبقه یک خصوصیات

 بر را خود فرهنگی ریتاث و گشته سیاسی قدرت از برخوردار دارند، که وحدتی به هجتو اب
 را نخبگان خییتار نقش که استي زیچ همان این و سازند می استوار نیافته سازمان اکثریت
 بر مبتنی خود حقیقت در و نیست متجانس کامالً نخبگان  گروه حال این با. نماید می توجیه
 نمود مشاهده رهبري هسته یک همیشه آن در توان می که آن خالصه ست،ا مراتب سلسله

 دیگران از بیش قدرت از که است هاي خانواده یا اشخاص از معدودي از متشکل که
  .برخورداراند

 و دارد عهده بر را نخبگان هدایت و رهبري نقش نخبگان گروه بین در رهبري ۀهست این
 داشت محسوب نخبگان درون در برتر نخبه نوعی را مرکزي هسته این توان می حقیقت در
 نتیجه این به نهایت در موسکا و دهد می موثرتري و تر بیش نیروي بازهم نخبگان به که
 به و داد بیرون تاریخ از کاملی تفسیر توان می نخبگان تحلیل و تجزیه بر بنا که رسد می
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 قدرت سریر بر نخبگان گروه ايه ایده و منافع ریتاث تحت اساساً تاریخ حرکت وي عقیده
  .گیرد می انجام

  ملیز رایت نظر از قدرت نخبگان
 کند می صحبت نخبگان گروه از نماید، توجه طبقه مفهوم به موسکا مثل که آن بدون ملیز

 این که روابطی و پیوندند می هم به جامعه، بر مسلط قدرت واحد یک تشکیل براي که
  :که نیا قبیل از دارد، متفاوتی مبناي و اساس دهد یم پیوند یکدیگر به را برگزیدگان

 بین یا بزرگ هاي گروه از بعضی بین مشترکی منافع اساس بر است ممکن روابط این
 حفظ براي مشترکی منافع مسلط، نخبگان بین همیشه ترتیب بدین باشد بزرگ موسسات
  .دارد وجود حاضر وضعیت
 که باشند مالی مشترك منافع دارايی لیستکاپیتا بزرگ هاي اتحادیه و دولت است ممکن

 سرمایهداري موسسات از استعمارگر هاي کشور کلیه نظامی و سیاسی حمایت آن  نمونه
  .است مانده عقب هاي کشور و مستعمرات در مستقر
 از که داري سرمایه هاي اتحادیه و نظامیان بین مشترك منافع مورد این در نیز توان می
 در دولتمردان تصمیمات دادن قرار ریتاث تحت آنها هدف که برد امن گیرند می بهره جنگ

 شخصی یا و روانی و ذاتاً اشتراك نوعی نخبگان بین دیگر طرف از است، المللی بین سیاست
  :دارد وجود هم

  :مشترك آموزش و مشترك اجتماعیي منشا دلیل به ها ایده و افکار شباهت
  .دوستی روابط
  .خویشاوندي روابط
  .شویی زنا روابط
  .خدمات متقابل مبادله

. بخشد می قدرت آن به و نموده تشدید را خبگانن بین منافع مشارکت شخص روابط این
  .پردازد می جامعه نخبگان  مطالعه به که است تحلیلی چنین انجام منظور به میلز

 مفهوم با ارتباط در که پردازیم می مهمی ابهام ذکر به اینجا در :قدرت اقتدار، نخبگان،
 طبقه مفهوم از را نخبگان مفهوم ما اگر که معنا بدین دارد، وجود مطالعات این در نخبگان

 میسر آسانی به قدرت و اقتدار مفهوم از مفهوم این تفکیک امکان ایم، نموده تفکیک اجتماعی
 اطالق کسانی به منحصراً نخبگان موسکا، نزد در هم و پورتر و ملیز رایت نظر از هم. نیست

 دولتی غیر نخبگان و دولتی نخبگان بین پارتو، باشند، قدرتی یا اقتدار داراي که شود می
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 فاقد گرچه نهد، می نام دولتی غیر نخبگان وي که را اي دسته ولی است شده لیقا تفکیک
. اند  قدرت صاحب اقتصادي لحاظ از خصوصاً دیگر هاي بخش در اما. هستند سیاسی اقتدار
 دهند می تشکیل را نخبگان از مهمی هسته قدرت صاحب هاي گروه و اشخاص شک بدون
 نوعی اعمال اند، قدرت یا اقتدار داراي که کسانی عنوان تحت تنها نخبگان تعریف ولی

 شناخته قدرت یا اقتدار داراي که آن بدون که است دیگري اشخاص به نسبت مسامحه
  .شوند می وبمحس نخبگان از یئجز شان نفوذ دلیل به باشند، اي شده

  نخبگان تعریف
  :کرد تعریف زیر صورت به را نخبگان توان می. شد گفته هنوز تا چه آن اساس بر  

 تاثیري و آورند می دست به که قدرتی نتیجه در که هستند هاي گروه و اشخاص نخبگان
 ها، ایده وسیله به یا و نمایند می اتخاذ که تصمیماتی  وسیله به یا گذارند، می جاي بر که

. شوند می واقع موثر اي جامعه تاریخی کنش در آورند، می وجود به کهی هیجانات و احساسات
  .نماید می مطابقت معاصر شناسی جامعه در مصطلح نخبگان مفهوم با نسبتاً تعریف این و

  خالصه
 اندراسل برتر (مطلوب آثار آوردن پدیده قدرت.(  

  ).وبر ماکس (دیگر افراد رفتار بر خود اراده تحمیل امکان قدر
 و دیگر شخص مقاومت و اراده تحمیل: است استوار اساسی رکن دو بر قدرت وبر دیدگاه از

  .داند می سلطه معادل مصداقاً را قدرت وي که است ویژگی همین خاطر به
 رضایت با دستان فرو و برسند اقل حد به تعارضات که کند می پیدا مشروعیت زمانی قدرت

  .دهند هادام خود به کامل
 یک رفتار که طوري به است اجتماعی هاي واحد میان روابط از هايهمجموع زیر قدرت

 B هاي واحد دیگر هاي واحد رفتار به خاص شرایط در  A واکنش واحدهاي (تر بیش واحد
  ).دال رابرت (باشد وابسته کننده کنترول
 از اندکی ریتاث و کند تعیین را خود شخصی زندگی مسیر بتواند که فردي شخصی، قدرت

  .است قدرت داراي بگیرد، خارج
 نحو به را ناشاطرافیان رفتار و اعمال توانند می کهی اشخاص و افراد اجتماعی، قدرت
  .برخوردارند اجتماعی قدرت از ه،آورد در خود کنترول تحت موثري
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 شامل یانسان منابع... و جغرافیا، زمان، شامل طبیعی منابع از اند عبارت قدرت منابع
 نگهداري توانایی از عبارتند کوئن بروس تعبیر به یا و اعتقاد و باور و فرهنگ دانش جمعیت،

 و پردرآمد شغل حفظ و ایجاد توانایی حکومت، در پایه بلند سمت احراز توانایی منابع،
 تولید در دانشمندان دیدگاه از تواند می موارد این سیاسی، قدرت  آوردن بدست توانایی
  باشد داشته اي العاده فوق سهم قدرت

 الزم اقتدار از دارند، دست در را قدرت که افرادي ،که یابد می مشروعیت هنگامی قدرت
  .باشند برخوردار
 اقتدار فرهمند، اقتدار ی،یعقال قانونی، اقتدار مثل باشد، داشته انواعی تواند می اقتدار

  .سنتی
 و استثنایی خصوصیات داراي که تندهس کسانی تمام بر مشتمل نخبگان پارتو نظر از

 بعضی در یا و خود کار زمینه در عالی هاي قابلیت استعداد داراي ویا بوده، فرد به منحصر
  .باشند فعالیتها

  کتابنامه
  .1379 ،)سمت (دانشگاهی انسانی علوم کتب تدوین و مطالعات سازمان تهران، قدرت، فلسفه عباسی، سید نبوي،
  .1378 نی، نشر تهران، فرهنگ، و ارشاد ترجمه، شناختی، جامعه بنیادي اية نظریه کفرد، کوزر،

  .1379 مرکز، نشر تهران، میردامادي، دار مهر ترجمه شناسی، جامعه بزگر متفکران راب، استونز
  .1368 نی، نشر تهران، وثوقی، منصور ترجمه اجتماعی، تغییرات گی، روشه
  .1376 نی، نشر تهران، صبوري، هرمنوچ ترجمه شناسی، جامعه آنتونی، گیدنز
  .1377 فرهنگی، علمی انتشارات شرکت تهران، پرهام، باقر شناسی، جامعه در اندیشه سیر اساسی مراحل ریمون، آرون

  .1380 سمت، تهران، شناسی، جامعه هاي نظریه عباس، غالم توسلی،
  .1372 سمت، تهران، فاصل، رضا و توسلی عباس غالم ترجمه شناسی، جامعه مبانی بروس، کوئن

  .1378 نی، نشر تهران، صبوري، منوچهر ترجمه شناسی، جامعه در بنیادي هاي اندیشه پیرت، کیویستو
  .1384 میوند، انتشارات کابل، عمومی، شناسی جامعه بر اي مقدمه عابدین، بازر 



 

 
 
 
 

 برگزاري محفل افتتاحیه واحد حمایت 
 ازحقوق بشر درتاالر وزارت عدلیه

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محفلی جهت افتتاح واحد حمایت از حقوق بشر که جدیداً در چوکات وزارت  
  .  در تاالر این وزارت برگزار گردید7/7/1389عدلیه ایجاد گردیده، روز چهار شنبه 

واحد حمایت از حقوق بشر به حمایت کشور هاي دنمارك، کانادا، ناروي، جرمنی، 
 به طور رسمی جزء تشکیل 1390 سال انگلستان و سویس ایجاد گردیده و در

  . وزارت عدلیه خواهد شد
این واحد مسئولیت تقویت ظرفیت حکومت به منظور اجراي مکلفیت هاي بین 
المللی حقوق بشري اش در مطابقت با قانون اساسی و میثاق هاي بین المللی حقوق 

 واحد در وزارت این. بشر، که افغانستان به آنها ملحق گردیده است، را به عهده دارد
عدلیه منحیث یک میکانیزم بین الوزارتی به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت هاي 

  .    اجرایوي از دیدگاه حقوق بشر عمل می نماید
ارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی څ: در این محفل آقایان

یر کانادا، ولیام ، ولیام کروسبی سفUNDPافغانستان، منوج بسنیات رییس عمومی 
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گی کشور هاي ناروي، آلمان، دانمارك پیتان سفیر انگلستان، تور هاتریم به نماینده
و سویس، احمد فهیم حکیم معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 

  . جمعی از مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند
ارنپوه حبیب څترم  این محفل با تالوت آیات از قرآن کریم آغاز یافت، سپس مح

اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستا ن سخنان خویش را در رابطه به 
گرد همایی امروز جهت افتتاح واحد حمایت : ایجاد این واحد ابراز نموده گفتند

  .ازحقوق بشر است که جدیداً در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردیده است
 چیز نو و تازه نمی باشد، بلکه تاریخ حقوق حقوق بشر یک: ندایشان عالوه نمود

بشر ازاولین خلقت انسان تا امروز موجود بوده که تا حال براي زنده گی انسان قابل 
پیش بینی است و ارزش انسان را مورد بررسی قرار می دهد، و این از جمله حقوقی 

  .است، که انسان ها تا هنوز به آن دسترسی کامل پیدا نکرده اند
نظر اسالم مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم،  اگر حقوق بشر را از: فه نمودوي اضا

هیچ تفاوتی از لحاظ خلقت و کرامت انسانی و موقف زن و مرد در برابر قانون وجود 
ندارد، زیرا خداوند زن و مرد را از یک خمیره آفریده و نسل آنرا از یک پدر و مادر 

  . به وجود آورده است
 زنده گی،حق آزادي ها، برابري و مساوات، عدالت، حق مراجعه به هر انسان از حق

داد خواهی،دفع ظلم و دفاع از مظلوم، منع تعذیب و خشونت، حق دفاع از جان، مال 
و ناموس، حق تامین امنیت و پناه بردن به جاي امن، حق مشارکت در امور عامه، 

 عقیده، حق سفر، حق حق دفاع از منافع و حقوق عامه، حق بیان و ارائه فکر و
تحصیل، حق مالکیت و فعالیت هاي اقتصادي، حق فعالیت هاي اجتماعی، حق 
دست رسی به ضروریات حیاتی، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق کار و کسب 

میباشد که هیچ فردي نمی تواند اعمال نادرست و نا ... حالل، حق داشتن اسرار
الف آنچه ذکر شد انجام دهد یا توجیهه پسند خود را تحت عنوان این حقوق به خ

افغانستان هم یک کشور اسالمی است و به حقوق پذیرفته اسالمی و انسانی . کند
قانون اساسی کشور حمایت از حقوق بشر ) 7(احترام دارد، به همین منظور درماده 

 شش میثاق بین المللی را امضا تا حال به پیروي از آن  و افغانستانتصریح شده
 می باشد، اما متاسفانه در طول تاریخ بنا به امیال و آز و ه و متعهد به اجراي آننمود

حرص انسانی این خواسته ها توسط احزاب و گروه هاي مختلف زیر پا شده و این 
  .حقوق تامین نشده است

در اخیر آقاي غالب  ابراز امیدواري نمود که با ایجاد این واحد، عدالت در کشور 
  . دبهتر تامین شو

   آمریت مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع
  



 

تفاهمنامه همکاري میان وزارت عدلیه و موسسه 
(DPK/ARD)به امضأ رسید  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

   تفاهمنامه همکاري میان وزارت عدلیه و مؤسسه 11/7/1389روز یکشنبه 
)DPK/ARD(در مورد پروژه استقرار حاکمیت قانون به امضا رسید  .  

 همین مناسبت دایر گردیده بود، قانونوال سید یوسف حلیم معین در محفلی که به
اداري وزارت عدلیه، آقاي وحدت رئیس مساعدت هاي حقوقی وزارت عدلیه، آقاي 
محمدي مدیر ارتباط خارجه و نورعلم معاون ریاست نشرات وزارت عدلیه، مایک شیپارد 

 ایشواریا چیکارال، رئیس عمومی پروژه استقرار حاکمیت قانون، مارك هوگ، خانم
  .اوستین برادلی و شکیال فقیري مشاور ارشد پروژه اشتراك نموده بودند

 تفاهمنامه مذکور را به نماینده گی وزارت عدلیه، قانونوال سید یوسف حلیم معین 
  . اداري و مایک شیپارد رئیس عمومی پروژه استقرار حاکمیت قانون به امضا رسانیدند

 قدردانی از کمک هاي این مؤسسه با مراجع عدلی و قضایی و معین وزارت عدلیه ضمن
وظایف و مکلفیت هاییکه درین تفاهمنامه درج شده : مخصوصاً وزارت عدلیه، فرمودند

است، اولین و مهمترین قدمی است که ما را در جهت عملی نمودن استراتیژي سکتور 
  . ت، یاري میرساندعدلی و قضایی که در کنفرانس کابل نیز به آن تاکید شده اس

مقصد اساسی این پروژه ارتقاي سطح آگاهی مردم راجع به حاکمیت قانون در 
افغانستان و افزایش میزان اعتماد مردم باالي نهاد هاي عدلی و قضایی می باشد، قابل 

 الی 2010/10/3ذکر است که مدت پروژه مذکور در وزارت عدلیه هشت ماه بوده و از تاریخ 
  .ام می یابد دو2011/5/16

   آمریت مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جلسه شوراي عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال 
 در مقر وزارت عدلیه برگزار گردید

 
 
 
 
 

 به اشتراك رئیس عمومی مراکز 11/7/1389 مورخ روز یکشنبهاین جلسه 
  :بیت اطفال شاملاصالح و تربیت اطفال و اعضاي شوراي مراکز اصالح و تر

 نماینده گان وزارت هاي معارف، امور زنان، داخله، کار وامور اجتماعی، ارشاد 
حج و اوقاف، نماینده ستره محکمه، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
نماینده جامعه مدنی به ریاست قانونوال سید یوسف حلیم معین اداري وزارت 

یحه تعلیم و تربیه و آموزش هاي حرفوي تصویب ال: عدلیه برگزار گردید و روي
در مراکز اصالح و تربیت اطفال و تصویب الیحه مالقات در مراکز اصالح و تربیت 
اطفال و سایر موضوعات بحث صورت گرفته ضمن تصویب لوایح متذکره، در اخیر 

  . توسط معین اداري وزارت عدلیه به مراجع ذیربط هدایات الزم داده شد

 بوعاتی و سخنگوي وزیر آمریت مط:منبع


