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 .شود و صفحه مورد استفاده آورده ) op.cetانگلیسی 

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

 .هر گاه مقاله ارسالی ترجمه باشد، نام نویسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8
اش را، همراه با نشانی دسترسی به  نویسنده باید نام کامل، عنوان یا رتبه علمی .9
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  در قوانین افغانستان » نگهداري تحت نظر«
  المللی حقوق بشر و اسناد بین

  ذاکر حسین رضایی

  
  

  چکیده
دستگیري و نگهداري مظنونین تحت نظر پلیس عدلی در تمام جرایم، به 

پلیس . خصوص جرایم مشهود از مراحل مهم رسیدگی عدلی و قضایی است
ظارت و تعلیمات مقام قضایی باید به تحقیق جرم در باره جرم عدلی که تحت ن

اي  ه و دستگیري اشخاص اقدام کند، در جرایم مشهود از اختیارات گسترد
تواند به حد  از سوي دیگر در این گونه جرایم، پلیس عدلی می. برخوردار است

رد اقل ممکن فرد مظنون را تحت نظر قرار داده و پس از استنطاق پلیسی و گ
دستگیري و در نتیجه نگهداري که .  او را نزد دادسرا حاضر کند،آوري دالیل

هاي فردي در مغایرت  گردد با حقوق و آزادي نوعی سلب آزادي محسوب می
کند تا زمانی که جرم کسی در دادگاه ثابت  ت حکم میئاصل برا. قرار دارد

رد مظنون حق دارد بنابراین ف. هاي او محفوظ بماند نشده باشد حقوق و آزادي
براي . دهد از خود دفاع کند در برابر اتهاماتی که پلیس عدلی به او نسبت می

تدارك دفاع از خود حق دارد از مفهوم اتهام و دالیل آن مطلع شود و تا حضور 
در حقوق . وکیل مدافع در برابر سواالت مأمورین مذکور سکوت اختیار کند

مند بوده و   تحقیقات پلیسی ضابطهبختانه این مرحله از کشور ما خوش
اما آنچه که در . بینی کرده است هاي الزم را در قانون پیش قانونگذار تضمین

هاي گسترده پلیس  قوانین کشور جاي بحث دارد مساله اختیارات و صالحیت



 
 

 

»
ظر

ت ن
تح

ي 
دار

گه
ن

 «
ن و

ستا
غان

ن اف
وانی

ر ق
د

...  

5  
 

عدلی در زمینه گرفتاري فرد مظنون و مدت زمان نگهداري آن در نظارتخانه 
اساس نوشته حاضر اصالح قوانین شکلی جزایی را در این  بر. باشد پلیس می

این مورد و به منظور تضمین هرچه بهتر حقوق مظنونان در این مرحله از 
 را عنوان نموده و امید است ضروري خوانده و در آخر پیشنهادهاییتحقیقات 

که مورد توجه دست اندرکاران امور عدلی و قضایی و قانونگذاران مجلسین 
شور قرار گرفته و شهروندان افغان را با تطبیق عدالت هرچه شوراي ملی ک

  . بهتر مساعدت و همکاري نماید
مظنون، پلیس عدلی، دستگیري، وقت کافی، جرایم مشهود،  :ها کلید واژه

  . هاي فردي حقوق و آزادي

  مقدمه
در فرایند دادرسی کیفري مرحله کشف جرم و گردآوري ادله ازسوي پلیس، بی گمان یکی 

 مراحل دقیق و حساسی است که در اغلب کشورها به خصوص افغانستان این وظیفه به از
مهم بودن این مرحله به خاطر این است که در واقع سنگ .  سپرده شده است1پلیس عدلی

نخستین بناي دادرسی کیفري که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول 
بر این اساس، پلیس عدلی که همواره . شود اشته میمهندسی قضایی است، در این مرحله گذ

. کند شود در ساختن این بنا نقش مهمی ایفا می به عنوان دستیار عدالت کیفري از او یاد می
باشند   می2وظیفه او به موجب قانون عموما به دو دسته که عبارت از وظایف قانونی و قضایی

ه کشف جرم در نظام حقوقی کشور ما ترین وظایف پلیس در مرحل دسته بندي شده و مهم
  :عبارتند از

                                                 
ی در کشف جرم، تشخیص مرتکبین، دفع یمورین است که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضااعبارت از م پلیس عدلی -1

ل جرم و جلوگیري از فرار و اختفاي مظنون یا متهم به موجب مقررات قانون اقدام یجرایم، جمع آوري و حفظ آثار و دال    
پلیس عدلی همان پلیس قضائی است که در کشور فرانسه از  با در نظرداشت تعریف مذکور می توان گفت که         .می کنند 

الرگیه، ژان، آیین دادرسی کیفري فرانسه، ترجمه شده توسط اسمعیل تر، رج؛  براي معلومات بیش . آن تعریف شده است   
   .  64 الی 63، چاپ اول، صص1378زاده، حسن کاشفی، تهران، انتشارات گنج دانش، سال 

 1384رج؛ باقري، علی رضا، آیین دادرسی کیفري سه استاد، اراك، انتشارات نواي دانش، سال        براي معلومات بیشتر،     -2
  . 133چاپ اول، ص
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، اعالم حقوق مظنون به 3کشف جرم، جمع آوري شواهد و دالیل اثباتیه و تعقیب مظنونین
، گرفتار کردن شخص مظنون در 5، ثبت و ضبط اظهارات مظنونین4وي در وقت گرفتاري

، ارسال گزارش 7ونی، استنطاق و بازجویی از مظنون در مهلت قان6حاالت مذکور در قانون
. 9، اجراي دساتیر قانونی دادستان و قاضی8اجراأت و تسلیم مظنون به دادستان مطابق قانون

دهد مگر این که قانون طوري  این وظایف را تماما تحت ریاست و نظارت دادستان انجام می
  . 10دیگري حکم کرده باشد
 یا ورود  به منزل کسی  پلیس عدلی بدون این که حق دستگیري11در جرایم غیر مشهود

اطالع داده و بعد ) دادسرا(را داشته باشد، تحقیقات الزم را انجام داده و نتیجه را به سارنوالی
از اخذ دستور مناسب از دادستان، مکلف است در اسرع وقت و در مدتی که قانون تعیین 

 12ما در جرایم مشهودا. هاي اورا اجرا و پرونده را نزد دادستان تقدیم نماید کرده است دستور
قانونگذار افغان براي مأمورین پلیس صالحیت و اختیارات زیادي در نظر گرفته است به این 
معنا که در جرایم مشهود پلیس عدلی حق دستگیري و حتا ورود به منزل شخص را بدون 

از سوي . دستورات مقام قضایی داشته مگر این که قانون طوري دیگري حکم کرده باشد
مدت تحت نظر قرار گرفتن مظنون در نظارتخانه پلیس عدلی یا آمریت جنایی طبق دیگر 

هاي مذکور در  بنا با استناد به معیار. قوانین مختلف کشور اوقات گوناگونی را شاهد هستیم
المللی حقوق مدنی و  اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین(المللی حقوق بشر اسناد بین

                                                 
  .  قانون اجراأت جزائی موقت براي محاکم29 ماده -3
  . 5 ماده 7 همان فقره -4
  . 2 همان ماده -5
  . 30 همان ماده -5
  . 31 ماده 1 همان فقره -7
  . 31 ماده 2 همان فقره -8
 . 29 ماده 1 همان فقره -9
,  Basics of Afghan Law and Criminal Justice- 10com.Docuticker.www.   

یا جرمی کـه مـشهود نباشـد غیـر     . ل آن مسلم نباشدیدست آوردن دال ه   جرایم که مدتی از ارتکاب آن گذشته و ب         -11
، تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی،   2 از آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، جنقل. مشهود محسوب می شود 

  . 34چاپ دهم، ص1386سازمان چاپ و انتشارات، سال
 بلکه همـین . جرم مشهود فقط به زمانی اطالق نمی شود که در مرئی و منظر ضابطین دادگستري واقع شده باشد               -12

مدنی، سید جالالـدین، آیـین دادرسـی     نقل از .اشد، جرم مشهود دانسته می شود  که فاصله زیادي از وقوع آن نگذشته ب       
  .  141، چاپ چهارم، ص1385 از وقوع جرم تا اجراي حکم، تهران، انتشارات پایدار، سال 2 و 1کیفري 
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هاي اشخاص در این زمینه  کننده حقوق و آزادي هاي تضمین کاربه بعضی از راه) سیاسی
گیري صحیح را  اشاره کرده تا قانونگذاران ما در تفسیر و نیز وضع و اصالح قوانین جهت

در این جا بحث خود را در دو قسمت که از اهمیت و توجه خاص برخوردار . انتخاب نماید
به بررسی مراجع بازداشت و در قسمت دوم طوري که در قسمت اول . دهم باشد ادامه می می

 . از حقوق مظنون و مدت زمان نگهداري تحت نظر در نظارتخانه پلیس خواهم پرداخت

   گرفتاري فرد مظنون)الف
نگهداري تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاري است که به موجب قانون به ضابط 

یم مشهود یا در ضمن تحقیقات داده شده تا کسانی را که در جرا) پلیس قضایی(دادگستري
مقدماتی شواهدي علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوري ادله وشواهد جرم و با 

  .13اطالع مقام قضایی براي مدت محدود نگهداري کنند
از سوي دیگر، قرار مبنی بر گرفتاري شخص درتمام قضایایی جزایی قابل اعمال نبوده 

 14)مستنطق(یت تدابیر احتااطی آن را سارنوال موظف تحقیقاست مگر در قضایایی که الزام
تواند امر   قانون اجراأت جزایی موقت براي محاکم، پلیس عدلی می30مطابق ماده . الزم بداند

  : گرفتاري شخص را طور ذیل صادر نماید
 - 1تواند به صالحیت خود در حاالت ذیل شخص را گرفتار نماید؛  پلیس عدلی می) الف

 شخصی که به -2. هاي که جزاي آن حبس متوسط باشد اب جرم جنایت یا جناححین ارتک
  . حیث مرتکب جرم جنایت قلمداد شده و امکان غایب شدن او متصور باشد

در سایر حاالت، گرفتاري توسط پلیس عدلی به اساس دستور مقامات عدلی و قضایی ) ب
ر قرار دادن  فرد مظنون براین اساس دستگیري و تحت نظ. گیرد با صالحیت صورت می

توسط پلیس عالوه بر تحدید و سلب آزادي او حق دفاع وي را نیز مورد تهدید و تعرض قرار 
؛ جز در حالت استثنایی   ممنوع استها آنبدین لحاظ است که تحدید وسلب آزادي . دهد می

                                                 
وري،  مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمـد آشـ   - اردبیلی، محمد علی، نگهداري تحت نظر، علوم جنایی        -13

  . 207 چاپ اول، ص1383تهران، انتشارا سمت، سال
ـ   ه که مطابق به احکام قانون وظیفه تحقیق جرم را ب مستنطق عبارت از شخص موظفی    -14 ه شمول اسـتجواب مـتهم ب

  ). قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت ثارنوالی بر قانونیت تطبیق آن2 ماده 5بند (عهده دارد
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سلب ناگفته نماند این که مشروعیت این گونه . شود که از سوي مقنن مشروع اعالم می
  .15آزادي از شهروندان از جانب پلیس تحت ضوابط خاص جنبه قانونی به خود گرفته است

کند که هیچ شخص از لحاظ  ها، ایجاب می طور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات همین
دار قضایی و از لحاظ شکلی بدون ترتیبات  ماهوي، بدون حکم قانون و دستور مقام صالحیت

این اصل را ماده .  16ی کیفري، دستگیر و تحت نظر قرار داده نشودو تشریفات آیین دادرس
 قانون اجراأت 7 قانون اساسی کشور ما نیز به صراحت مورد حمایت قرار داده و ماده 27

جزایی موقت براي محاکم در مورد اصل قانونی بودن در مسایل شکلی حقوق کیفري 
آوري شده باشد، فاقد اعتبار  ون جمعگوید دالیل و شواهدي که بدون رعایت احکام قان می

  . 17تواند مستند به آن حکم نماید بوده، محکمه نمی
:  اعالمیه جهانی حقوق بشر، طوري ذیل تصریح شده است11 ماده 1این اصل در بند 

گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان  هرکس که به بزهکاري متهم شده باشد بی
هاي الزم براي دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او  یه تضمینیک دعواي عمومی که در آن کل

  . 18قانونا محرز گردد
: دارد المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می  میثاق بین9 ماده 1طور بند  همین

) بدون مجوز(توان خود سرانه هیچ کس را نمی. هرکس حق آزادي و امنیت شخصی دارد«
توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و  هیچ کس نمیاز . کرد) زندانی(دستگیر یا بازداشت

                                                 
  .115 چاپ هفتم، ص1385، تهران، انتشارات سمت، سال1ج  آشوري، محمد، پیشین، -15
 محمد، -  بهنام و اسماعیلی- یوسفیان- کیتی شیایزري، کریانگ ساك، حقوق بین الملل کیفري، ترجمه شده توسط-16

  . 97، چاپ اول، ص 1383تهران، انتشارات سمت، سال 
شور، در برخی مواد قانونی مطالبی به چشم مـی آیـد    اما به رغم این تأکیدات ذکر شده در قانون اساسی و عادي ک          -17

. که با این اصل مغایرت داشته و ناشی از دو امر چون بکار گیري مفاهیم فقهی و عدم رعایت اصل تفکیک قواء می باشد            
مبانی حقوق و عدالت جزائی در افغانستان، کابل، سـفارت کبـراي جمهـوري    ؛ غالمی، حسین،   كبراي معلومات بیشتر ر   

و عالمه غالم حیدر، نقدي بر قانون جزاي افغانستان از منظر اصـل   . 114ص چاپ اول،    1385ل آلمان درکابل، سال   فدرا
 ،7، شـماره  پژوهشی حقوقدانان افغـان در ایـران    -مطالعات حقوقی، نشریه علمی     ه  فصلنامقانونی بودن جرایم و جزاها،      

دي حقوق کیفري در قوانین اساسی ایـران و افغانـستان در      ، و عالمه غالم حیدر، اصول راهبر      1386قم خزان    سال دوم، 
پرتو اسناد بین المللی، رساله جهت اخذ درجه دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهـشتی، دانـشکده                 

  . 43، ص1387حقوق، سال
ـ    - امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر        -18 شگاه شـهید بهـشتی،    اسـناد جهـانی، انتـشارات دان

  . 73 چاپ دوم، ص1386سال
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: کند  آن بیان می9 ماده 3افزون بر آن  بند . »طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون
شود باید اورا به اسرع وقت در محضر  می) زندانی(هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت

 اختیارات قضایی باشد حاضر دادرس یا هرمقام دیگري که به موجب قانون مجاز به اعمال
اشخاص که در ) زندانی نمودن(بازداشت . نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود

انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادي موقت ممکن است موکول به اخذ 
یی و هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضا تضمین

  .19حسب المورد براي اجراي حکم تأمین نماید
المللی حقوق مدنی و سیاسی معموال در سیاق محرومیت از   میثاق بین9در نتیجه ماده 

هم چنین این ماده از حق امنیت افراد نیز حمایت کرده و از همه . شود آزادي به کار برده می
طور  همین. 20شود اعمال می) بازداشت(نتر این ماده در مورد افراد داخل و خارج از زندا مهم

سرانه توقیف،  تواند خود احدي نمی«: کند   اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح می9ماده 
هاي قانونی،  برطبق این ماده، هیچ فردي را جز به موجب رویه. »حبس یا تبعید بشود

اي قانونی نیز ه اگرچه رویه. توان توقیف یا حبس نمود هوس نمی تصادفی یا از روي هوي و
  . 21هایی بینجامد ممکن است به فردي خودسرانه باشد، یا به انواع سوء استفاده

جاي که هیچ مبناي قانونی براي (بنابراین تحت نظر قرار دادن غیر قانونی و خودسرانه 
افتد که قانون به گرفتاري  زمانی اتفاق می) هاي شان وجود ندارد محروم کردن فرد از آزادي

نظر قرار دادن آن حکم کرده باشد، مثال در برخی موارد براي کشف حقیقت و یا تحت 
هاي دیگران با در نظر داشت حقوق و  جلوگیري از بی نظمی و حمایه از حقوق و آزادي

در غیر صورت چنین اقدامی غیر قانونی و نقض . افتد آزادي شخص مورد نظر اتفاق می
در حالی که . للی و داخلی به شمار خواهد رفتالم هاي موجود در اسناد بین فاحش معیار

المللی حقوق مدنی و سیاسی برخالف مجهول بودن قانون اجراأت جزایی   میثاق بین9ماده 
موقت براي محاکم در دو مورد اعمال محدودیت بر حق افراد به آزادي را به رسمیت شناخته 

بنابراین . موازین قانونی استداند؛ اولین مورد مجاز محرومیت براساس جهات و  و مجاز می

                                                 
  . 98 الی 97 همان، صص-19

20 - Melisa, Castan, The international convenant On Civil and Political Rights, 
oxford, 2000, P206.  

اپ چهـارم،  ، چـ 1378 لوین، لیا، حقوق بشر، ترجمه شده توسط پوینده، محمد جعفر، تهران، انتشارات قطره، سال    -21
 .155 الی 154ص



 

 

10  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

دستگیري،گرفتاري و متعاقب آن توقیف یا بازداشت موقت باید به طوري خاص و مشخص 
ثانیا قانون به خودي خود و . در قانون لحاظ شده و حدود آن نیز دقیقا تعیین شده باشد

ه، هاي میثاق آمد چه در دیگر مقرره سرانه باشد، چنان اجراي آن نباید به صورت خود
. باشد ممنوعیت محرومیت خودسرانه از آزادي، فراتر از ممنوعیت محرومیت غیر قانونی می

  . 22چه خودسرانه بودن، اصلی است باالتر از در پرتو قانون بودن چنان
نظر دوخته شود، متوجه ) کلیپلی علیه سوید (Celipli V Swidenاگر در قضیه 

اي  ت آزادانه در کشور کانادا ممنوع شد به گونهخواهیم شد که در این قضیه کلیپلی از مسافر
دولت عضو در این ارتباط بحث . آمد وي در تعدادي شهر مشخص محدود شد که رفت و

کند و هرگونه بازداشت یا   میثاق از حق آزادي و امنیت افراد حمایت می9کند که ماده  می
هاي جابه جایی و  حدودیتکند، اما این مقرره برم دستگیري خودسرانه را ممنوع اعالم می

دولت عضو معتقد است که .  میثاق نقل شده است قابل اعمال نیست12حرکت که در ماده 
رحمانه نیست که وي بتواند به آن  هاي وارد برجابه جاي وي به آن حد شدید و بی محدودیت

الوه آن به ع.   میثاق بدهد9عنوان محرومیت از آزادي را به استناد مفهوم مندرج در ماد ه 
مدعی . بود را داشت که مدعی آزادي ترك کشور و رفتن به هرکشور دیگري که متمایل می

  :پاسخ داد که
هاي وارد بر  در ارتباط به استدالالت و اظهارات دولت عضو مبنی بر این که محدودیت

آزادي را به آن اطالق کرد، باید گفت که محدودیت اقامتگاه هنگامی که مدت معتنابهی را 
. تواند محدودیت از آزادي قلمداد شود در بر گیرد و نتایج جدي به همرا داشته باشد می

 سال تحت محدودیت اقامتگاه 7نامبرده مدعی است که شرایط وي یعنی این که نزدیک به 
 بار حضور خود را به پلیس اعالم نماید، 3 سالی آن را هم مکلف بود هفته 5بوده و به مدت 

کمیته در این مورد دریافت که شکایت بر .  میثاق شد9 مندرج در ماده با توجه به مفهوم
لذا آشکارا از دولت عضو حمایت نمود و اظهارات آن . باشد گیري نمی  قابل پی9اساس ماده 

هاي شدید از آزادي مانند   تنها در مورد محرومیت9رسد ماده  چرا که به نظر می. را پذیرفت
ان، بیمارستان روانی، مراکز بهداشتی یا مهاجرتی مثل زند(حبس در یک ساختمان مشخص

فرد براي حرکت آزادانه ) استطاعت(قابل اعمال است نه در مورد توانایی) هاي افغان اردوگاه

                                                 
 قاسمی، احمد، حقوق متهم در داد رسیهاي کیفري ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی، پایـان نامـه       -22

  . 55، ص1387جهت اخذ درجه دکتري در فقه و حقوق جزا، مدرسه عالی شهید مطهري، سال 
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 ماده  شرایط اخیر مربوط. تر هاي کوچک در مناطق مختلف کشور یا حتا در محدوده و مقیاس
  . 23 آن9باشد نه ماده   میثاق می12

 قانون اجراأت جزایی موقت براي محاکم با توجه به 30 ماده 1 باید گفت که بند در نتیجه
المللی حقوق بشر و رویه قضایی کمیته اروپایی حقوق بشر  هاي مذکور در اسناد بین معیار

توان به مشخص نکردن شرایط امکان غایب  داراي اشکاالت و نواقصی است که از جمله می
چون در همچو مواردي . قضایی در چنین جرایمی اشاره کردشدن فرد و عدم نظارت مقام 

هاي احتمالی را براي  این وظایف گسترده و بدون محدودیت و قیدي زمینه سوء استفاده
از سوي تفویض اختیار بازداشت مظنون مجلوب به تشخیص . پلیس مذکور فراهم میسازد

تواند با تمسک به بیم   میپلیس عدلی اهرم بسیار خطرناك است؛ زیرا بر این اساس پلیس
هاي شخص مذکور را هر وقت که خواسته باشد  تبانی وخوف فرار و امحاي آثار جرم، آزادي

لذاست تفویض چنین اختیاري به پلیس مذکور موجب سوء . تحدید و سلب کنند
هاي احتمالی آنان شده و فرد مذکور را از تدارك دفاع مناسب در مقابل اتهام  استفاده
  .کند  محروم میانتسابی

  تحت نظر قرار دادن فرد مظنون) ب
المللی حقوق مدنی وسیاسی در جهت حمایت از   میثاق بین9 ماده 3در عین حال بند 

 و عدم مشروعیت بازداشت Accused(25( و متهم24)Suspect(هاي مظنون حقوق و آزادي
نی است اگر قاعده غیر منطقی و عقال«: کند و گرفتاري او براي مدت زمان طوالنی تصریح می

کلی را این بدانیم که، شخص مظنون را براي اثبات اتهام یا برایت وي در مدت زمان 
  . »غیرمعقول و قانونی در نظارتخانه پلیس، تحت نظر قرار بدهیم

هاي شخص را مورد نظر قرار  نظام حقوقی افغانستان هم به نوبه خود تحدید و سلب آزادي
نصوص قانونی، دستگیري و جلب و تحت نظر قرار دادن مظنون را داده و به غیر از موارد م

بدون مجوز قضایی و رعایت تشریفات قانونی توسط پلیس عدلی قرار ذیل ممنوع اعالم نموده 
                                                 

23 - Melisa, Castan, IbId, P210.  
سوء ظن به نسبت ارتکاب جرم دستگیر شده یا اینکه قبـل از نـسبت دادن اتهـام بـه وي در             شخصی که به اساس      -24

 قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت ثارنوالی بر قانونیت تطبیق 2 ماده 7بند  (مورد او اقدامات وقایوي اتخاذ شده باشد      
  ). آن
یت اسباب کافی دال بر ارتکـاب جـرم    متهم شخصی است که قرار مبنی برجلب وي بحیث متهم در صورت موجود           -25

  ). 2 ماده 8همان، بند (مطابق به احکام قانون صادر گریده باشد
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این . آزادي حق طبعی انسان است«: گوید  قانون اساسی به صورت عموم می24ماده . است
آزادي . گردد، حدودي ندارد نون تنظیم میحق جز آزادي دیگران و مصالح عامه که توسط قا

و کرامت انسانی از تعرض مصیون است دولت به احترام و حمایت از آزادي و کرامت انسان 
در اصل مذکور از آزادي به حیث حق طبیعی انسان تعریف شده و . »باشد مکلف می

قوق دهنده آن است که حق آزادي از دستگیري و توقیف خودسرانه در زمینه ح نشان
 قانون مذکور به طور اخص در مورد 27اما ماده . افغانستان از چه جایگاه برخوردار است

هیچ شخص را «: کند آزادي افراد مظنون یا متهم در طول فرایند کیفري چنین اشاره می
یعنی تعقیب، گرفتاري . »توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون نمی

افزون بر آن تصریح . ن اشخاص فوق بدون حکم قانون ممنوع و غیر قانونی استو توقیف کرد
دارد؛ توقیف خودسرانه در مراحل قبل از محاکمه، در جریان محاکمه یا بعد از محاکمه  می

همین طور حمایت از اشخاص مظنون و متهم در طول فرایند کیفري و . باشد ممنوع می
 قانون اجراات جزایی موقت 4فتاري یا بازداشت را ماده اقدام خالف قانونی پلیس در امر گر

از «: فرماید براي محاکم با پیروي از اصول قانون اساسی به ترتیب تصریح  و منع قرار داده می
آغاز اقامه دعواي  جزایی  الی تثبیت مسوولیت جرمی که شخص به حکم نهایی محکمه  

اگر فیصله باعث سلب  و یا محدودیت  . شود یگیرد، بی گناه پنداشته  م محکوم علیه قرار می
گردد  باید استوار به دالیل قانونی بوده که محدود  به کشف   حقوق بشري  شخص می

  .»حقیقت باشد
منظور ه ت بئدر مورد اصل برا. باشد الذمه نیز در ارتباط می تئاز طرف دیگر این اصل با برا
الذمه حالت اصلی  تئبرا«: فرماید ساسی می قانون ا25تر ماده  وضاحت و تأکید هرچه تمام

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه باصالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه . است
گناه  دارد که شخص در طول فرایند کیفري بی این ماده تصریح می. »شود شناخته می
:  مستلزم آن است کهاما ویژگی اصل برایت الذمه در این مرحله از رسیدگی. شود پنداشته می

گیرد باید متناسب با ثقلت اتهامات علیه وي و هدف  اقداماتی که علیه فرد مظنون صورت می
یعنی هراقدام اجباري که علیه شخص در مرحله پیش از محاکمه اتخاذ . این اقدامات باشد

براین اساس توقیف یا . گردد بایست ضرورت آن احساس شود و متناسب با آن باشد می
فتاري وقایوي یک فرد پیش از محاکمه یک حالت استثنایی بوده و باید با ارایه دالیل گر

توان عمدا  چون آزادي شخص را که هنوز جرم وي تثبیت نشده است نمی. مقنع توجیه گردد
 مورخ 2999 الی 2930بختانه در این مورد رویه قضایی شماره  خوش. محدود ساخت
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ي افغانستان ها آنلی ستره محکمه، براي محابس یا زند داراالنشاي شوراي عا29/8/1387
تمام محابس از قبولی متهمینی که خالف قانون بازداشت شده اند امتناع «: دارد که اعالم می

  .26»ورزند
سرانجام باید افزود در صورتی که مأمورین موظف در این مرحله و یا به طور عموم در طول 

 قانون 414ي نکند مستوجب مجازات مذکور در ماده فرایند کیفري از اوامر قانونی پیرو
شخصی که در غیر از احوال مصرحه قانونی یا بدون امر مقامات «: جزاي کشور خواهد شد

دار شخص دیگري را گرفتار، توقیف یا از کار منع نماید حسب احوال به حبس  صالحیت
مظنون را مطابق ناگفته نماند باوجود این که پلیس شخص . 27»گردد متوسط محکوم می

اما . قانون و به دستور و هدایات مقام ذیصالح مورد تعقیب، توقیف و گرفتاري  قرار دهد
طوري که . مدت تحت نظر قرار دادن یا گرفتاري فرد مذکور در قوانین ما دچار اشکال است

در مورد مدت انتظار کشیدن مظنون در نظارت خانه پلیس جنایی براي استنطاق پلیسی به 
ي محاکم   قانون اجراأت جزایی موقت برا31 ماده 1طر اثبات ارتکاب بزه یا عدم آن  بند خا

 دالیل    پولیس عدلی بعد از گرفتاري شخص توسط  خودش و تثبیت وي، :کند بیان می
 24گرفتاري را به وي ابالغ و توضیح نماید، پولیس عدلی مکلف است حداکثر  در مدت 

حسب این ماده شخص .  طاق و بازجویی مظنون اقدام نمایدساعت در همان جرم به استن
 ساعت 24گرفتار شده بایست از دلیل گرفتاري خویش در قدم نخست مطلع و طی مدت 

 قانون پلیس در زمینه 25در حالی که ماده . مورد بازجویی و استنطاق پلیسی قرار گیرد
مجرم، مظنون گرفتار شده را تواند جهت کشف همه جانبه جرم و  پلیس می«: دارد اظهار می

آنچه که از مفاد این ماده برداشت . » ساعت تحت نظارت قرار دهد72براي مدت الی 
باشد؛  گردد این است که منظور از تحت نظر قرار دادن فرد مظنون، باز داشت وي نمی می

یعنی در . چون تحت نظر بودن با بازداشت و حبس از جهت کیفیت اجرایی اختالف دارد
شود در حالی که در تحت نظر، مأمورین  لت بازداشت آزادي متهم سلب و محدود میحا

از جانب دیگر بدیهی است .  پلیس باید از فرد مظنون مراقبت و از فرار وي جلوگیري نمایند

                                                 
 داراالنشاي شـوراي عـالی سـتره محکمـه، مجلـه قـضاء،       29/8/1387 مورخ 2999 الی 2930متحد المال شماره  -26

 .30 الی28، صص1387عقرب
ارنوالی، منتـشر شـده در   سـ هفتم قانون تشکیل و صـالحیت  ارنوال و مستنطق، فصل     سدیب  الیت جزائی و ت   وو مس -27

  . 10/1/1370 جریده رسمی کشور، مورخ 738شماره 
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همین . 28باشد  در مورد مظنون تحت نظر، قابل اعمال نمیها آنمقررات مربوط به زندان و زند
هرگاه «: فرماید  خویش قرار ذیل می9 و 8مبارزه با مواد مخدر در بند  قانون 37طور ماده 

 این قانون باشد، مراجع 34 ماده 4تر از مقادیر مندرج اجزاي فقره  مقدار مواد مخدر کم
اکثر در مدت استنطاق و بازجویی مظنونین را حداند   این ماده مکلف4مندرج اجزاي فقره 

حقییق و تعقیب عدلی طبق احکام قانون به  ساعت تکمیل و قضایا را غرض ت72
هرگاه مقدار مواد «: کند  آن، اضافه می9به ترتیب بند . »هاي مربوط احاله نمایند سارنوالی

 این قانون در خارج از ساحه والیت کابل 34 ماده 4تر از مقادیر مندج اجزاي فقره  مخدر کم
 این ماده 4مندرج اجزاي فقره کشف و مرتکبین آن دستگیر گردند، در این صورت مراجع 

 ساعت بعد از کشف و دستگیري، راپور را در مورد تهیه 72مکلف اند، حد اکثر الی مدت 
نموده و متهم را به سارنوالی ابتداییه محل وقوع جرم تسلیم نمایند و پلیس مبارزه به مواد 

مظنون را توام با  روز بعد از دستگیري دوام نماید، 15مخدر در مدتی که نباید بیشتر از 
معلومات ابتدایی، مدارك و شواهد، جهت اکمال استنطاق و بازجویی به اداره پلیس مبارزه با 

  . »مواد مخدر به کابل انتقال دهد
شود که آیا این مدت براي تمام جرایم در نظر  در مورد حکم این ماده، سوالی خلق می

اي بر این باور اند که ماده   باشد؟ عده میگرفته شده یا مختص به جرایم مربوط به مواد مخدر 
 قانون اجراأت جزایی موقت براي 31مذکور به عنوان قانون جدیدتر یا اخیر التصویب، ماده 

به این وسیله مدت توقیف . نماید  ساعت خوانده بود، نسخ می24محاکم که مدت گرفتاري را 
کنم  اما من فکر می. سازد ر میت  ساعت بیش72اش همان  مظنون را با مقایسه قانون ماقبل

 ساعت مذکور در قانون اجراأت جزایی موقت براي محاکم 24بر دالیل ذیل مدت  که بنا
  : موجه به نظر میرسد

قید اسرع : در نظرداشت اصل متابعت قوانین عادي از اصول قانون اساسی باید گفت  با- 1
مذکور در رویه قضایی دادگاه ) رسیدگی عاجل( وقت مذکور در قانون اساسی و ذکر اصطالح

                                                 
 مسعودي مقام، اسداله، مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی -28

امور کیفري، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسـی  و سیاسی و قانون آیین دادرسی و دادگاههایی عمومی و انقالب در            
  . 25، ص 1380ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق، سال 
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رساند که مدت تحت نظر قرار دادن افراد مظنون در نظارتخانه پلیس جنایی در   می29عالی
  . گیرد  ساعت است را در بر می24ترین مدت مذکور در قوانین که همان  کم
که از نام آن پیداست از جمله قانون خاص و   قانون مبارزه علیه مواد مخدر، طوري- 2

در . رود ه جرایم منوط به مواد مخدر بوده بناء از جمله قوانین خاص به شمار میمختص ب
 قانون مبارزه علیه مواد مخدر صرف در جرایم منوط به مواد 37نتیجه مدت مذکور در ماده 

  .مخدر عملی است نه در همه جرایم
ی حقوق الملل  اصل تأمین حقوق وآزادي شخص که در اصول قانون اساسی و اسناد بین- 3

 قانون 31همین طور ماده . کند  ساعت حمایت و پشتیبانی می24بشر مذکور است از مدت 
اجراأت جزایی موقت براي محاکم که قابل تطبیق در سایر جرایم است به طور وضوح بیان 

تر از آن   ساعت بوده و بیش24کرده است که مدت تحت نظر قرار دادن فرد مظنون 
اي از  ه داشت، همین طور به باور عد  در نظارتخانه منتظر نگهتواند شخص مذکور را نمی

 قانون پلیس به کار برده شده 25عبارت تحت نظر که در ماده : گویند حقوقدانان که می
رساند تا توقیف مذکور  تر معناي تحت مشاهده و مراقبت گرفتن فرد مظنون را می است، بیش

 .30را
دارد، مطابق احکام این قانون و قضایایی که در  قضایایی که در مرحله تحقیق قرار - 4

ي ستره محکمه و یا در حالت تجدید نظر تحت رسیدگی ها آنمحاکم ابتداییه، مرافعه و دیو
، تعدیالت مربوط آن و سایر قوانین نافذه 1344بوده، طبق احکام قانون اجراات جزایی سال 

که در صورت خالي قانونی در مورد مرحله کشف جرم باید گفت . 31گردد حل و فصل می
 .32باید مواد به نفع متهم تفسیر شود

                                                 
 داراالنـشاء شـوراي   21/12/1385 مـورخ  2429 الی 2429متحد المال شماره تر، نک؛   جهت کسب اطالعات بیش    -29

بـر تقـدیم دوسـیه هـاي     .  12، ص1386، سال15راتی ستره محکمه، شماره  ارگان نش -عالی ستره محکمه، مجله قضاء    
  .کید کرده استاجزائی به مقامات قضائی یا محاکم ت

 حقوقدانان افغـان   نشرعالمه، غالم حیدر، درآمدي براصول محاکمات جزائی افغانستان، فصلنامه مطالعات حقوقی،             -30
  . 18 ص،1386 سال دوم، بهار 5در ایران، شماره 

در باره انفاذ قانون ) حامد کرزي(یس دولت انتقالی اسالمی افغانستان ی، فرمان ر2، ماده 820 جریده رسمی، شماره -31
  .4/12/1382، مورخ 115اجراأت جزائی موقت براي محاکم، فرمان شماره 

 حـسین، پیـشین،   تـر، رج؛ غالمـی،    از تفسیر شک به نفع متهم می توان آن را استنباط کرد، براي معلومات بـیش               -32
  . 112ص
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تفسیر قانون به نفع متهم : توان به این نتیجه رسید که ها می در پایان از همه این تحلیل
هاي مظنون محفوظ  کند که هرقدر مدت مذکور کاهش یابد حقوق و آزادي این را تقاضا می

فساد اداري و (برد نهاد پلیس  دسري و دستتواند از خو  ساعت می24بناء مدت . 33است
 . 34جلوگیري و برقانونیت دعواي جزایی منتهی شود) جعل و تذویر

  نتیجه
المللی حقوق   میثاق بین9المللی به ویژه ماده  در پایان آنچه که از تقریرات مواد اسناد بین

هاي غیر  فتاريمدنی وسیاسی و قوانین داخلی در مورد آزادي از بازداشت خودسرانه یا گر
توان استنباط کرد این  مورد فرد مظنون به عنوان نتیجه می قانونی و تحت نظر قرار دادن بی

تضمین آن است که سلب آزادي که توسط قانون تجویز شده است صریحا غیر : خواهد بود
بینی نباشد و در شیوه اجراي آن هیچ تبعیض روا  متناسب، غیر عادالنه یا غیر قابل پیش

از طرف دیگر اصل . 35د، بلکه با در نظرداشت حاالت هرقضیه مناسب و متناسب باشدنشو
) اجرایی(قانونیت که بر این حق مضمر است بایست هم ازلحاظ ماهوي و هم از لحاظ شکلی

به این معنا که براي گرفتاري فرد مظنون باید دالیل قانونی وجود داشته . در نظر گرفته شود
یعنی باید تشریفات مذکور درقوانین . ي باید به نحوي قانونی انجام یابدباشد و این که گرفتار

  .شکلی کیفري در نظر گرفته شود
اما آنچه که در نظام حقوقی افغانستان در مورد دستگیري یا بازداشت خودسرانه و مدت 

 پلیس عدلی: کند این است که المللی جلب توجه می هاي بین گرفتاري آن در مقایسه با معیار
در مرحله کشف جرم در جرایم مشهود که در فوق ذکر شد صالحیت دارد که بدون مراجعه 
به مقامات قضایی شخص مرتکب را بازداشت و مورد بازجویی قرار دهد،  مگر آنچه را که 

                                                 
مجموعـه مقـاالت در تجلیـل از دکتـر     ( منصور آبادي، عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، علوم جنـائی  - 33

؛ اردبیلی، محمد علی، حقوق جـزاي عمـومی،   339، چاپ دوم، ص   1388، تهران، انتشارات سمت، سال      )محمد آشوري 
، 1 کلیـات حقـوق جـزا، ج   -سنی، مرتضی، دوره حقوق جزاي عمـومی     و مح . 169،ص17، چاپ   1386، تهران، سال    1ج

  . 376، چاپ سوم، ص 1382تهران، انتشارات گنج دانش، سال 
 شـوراي  ي دار االنـشا 23/11/1387 مورخ 3636 الی 3579 جهت کسب معلومات بیشتر نک؛ متحد المال شماره - 34

  .4، ص1387، سال64 میزان، شمارهجریدهعالی دادگاه عالی، 
گـوور،  و . 360، ص 2005م، نوواك، تبصره پیرامون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملـل متحـد، سـال         -35

انـستیتوت حقـوق    ، رهنمود انستیتوت ماکس پالنک پیرامون موازین محاکمه عادالنه، کابل،)1385(الکساندرا و دیگران 
  .  48 چاپ سوم، ص1385، سالمقایسوي عام و حقوق بین الملل ماکس پالنک، آلمان، هایدلبرگ
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اما در جرایم غیر مشهود هدایات و دستورات مقام دادستانی حتمی . قانون منع کرده باشد
به این معنا که صرف نظر از تشابهات .  طوري دیگري حکم کرده باشدبوده مگر این که قانون

موجود در پذیرش قاعده ممنوعیت توقیف و بازداشت خودسرانه وغیر قانونی میان قوانین 
ملل که در فوق تصریح شد، قوانین افغانستان در شناسایی این  داخلی مذکور و اسناد سازمان

د؛ چون با توجه به تفویض اختیارات نامحدود به مأمورین باش توان می بعد از حق دفاع متهم نا
کشف جرایم و افزایش مدت گرفتاري در قوانین پلیس و مبارزه علیه مواد مخدر حقوق و 

تر از همه تضییع کرده، در حالی که تفویض همچون  هاي شهروندان را بیش آزادي
د قانونی اما بی رویه است هاي مذکور در قوانین افغانستان براي پلیس عدلی هرچن صالحیت

هاي افراد جامعه، ناقص اصول و مفاهیم حقوق بشر در  چون عالوه بر تضییع حقوق و آزادي
  .شود زمینه حق آزادي و اصل مذکور نیز قلمداد می

اما در مورد زمان کافی که عبارت از مدت نگهداري تحت نظر یا انتظار کشیدن شخص 
مدت مذکور در قوانین مختلف طوري که : ست باید گفتمظنون در نظارتخانه پلیس جنایی ا

باشد،  المللی حقوق بشر خواهان آن می در فوق بیان شد متفاوت بوده ولی آنچه که اسناد بین
 قانون اجراات جزایی موقت براي 31 ساعت مذکور در ماده 24کاهش مدت زمان که همان 

دالیل مذکور در فوق، مدت گرفتاري توانیم که با درنظرداشت  پس گفته می. باشد محاکم می
ترین مدت در قوانین آمده است   ساعت که کم24فرد مظنون در نزد مأمورین جنایی همان 

و امید است که هیمن طور این نوشته با هدفمندي به حد اقل . رسد معقول به نظر می
 ذیدخل هاي دادرسی و قضایی و احراز حقیقت و هدایت درست دادرسی و افراد رساندن خطا

هاي  هاي غیر عادالنه و نامناسب پرهیز کرده تا حقوق و آزادي در آن، از به کار گیري روش
  .فردي طرفین دعوا به وجه بهتر آن تأمین گردد

  



  
  
  
  
  
  
  

  در جرم رشوت رشی برنگ
   افغانستان يقانون جزا

  المللی مبارزه با فساد و کنوانسیون بین
  احمد رضا صادقی

  

  

  مقدمه
 افغانستان به عنوان یکی از ،المللی ي بینها آنهاي منتشره از سوي سازم زارشگ بر اساس

باشد، در سطح دنیا شناخته شده است، که البته  هاي که داراي شاخص باالي فساد می کشور
این موضوع در سطح داخلی نیز مطرح بوده و هر از چند گاهی به موضوعی جنجالی در 

زارش گالمللی مطرح است،  ها  که در سطح بین زارش گاین زیکی ا. ها تبدیل شده است رسانه
 در رابطه با فساد در افغانستان چنین 2007باشد، که در سال  المللی شفافیت می سازمان بین

باره دامنه فساد  المللی شفافیت گزارش ساالنه خود در سازمان بین «:اظهار نظر نموده است
ا انتشار داده است، این گزارش براي گستردگی مالی و اداري در کشورهاي مختلف جهان ر

هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهاي مختلف از نظر وجود میزان  فساد شاخص
به گزارش ایسنا، در گزارش سال . بندي شده اند  ردهها آنفساد مالی و اداري در هر یک از 

 با شاخص عددي یک داراي  این سازمان، کشور دانمارك همراه با فنالند و سنگاپور2007
هاي  ترین میزان فساد دانسته شده اند در حالی که کشورهاي برمه و سومالی، با شاخص کم

 را 131این گزارش براي ایران شاخص عددي . ترین رده قرار دارند   در پایین179عددي 
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 هاي تعیین شده براي کشورهاي بروندي، هندوراس، لیبی، محاسبه کرده که معادل شاخص
 است که این کشور را 172شاخص نسبت داده شده به افغانستان . نپال، فیلیپین و یمن است

چنین در جاي دیگر به نقل از این گزارش آمده   هم.1»در کنار چاد و سودان قرار می دهد
 دالر عواید خود را ساالنه به عنوان رشوه 100در افغانستان هر خانواده حدود «: است که

 درصد از مردم افغانستان روزانه کمتر از یک دالر عاید 70 در حالی است که این. پردازد می
 250 تا 100گیري خود گفته است که هر ساله  چنان در آمار  هم،موسسه نگاه شفاف. دارند

   .2»شود میلیون دالر در افغانستان به عنوان رشوه پرداخته می
 که بر طبق این گزارش در سطح باشد، یکی از بارزترین مصادیق فساد اداري، رشوت می

هاي جلوگیري از گسترش این  وشوسیعی از جامعه وجود دارد، قطعاً یکی از موثرترین ر
آمد و ثانیاً اجراي درست آن در جامعه خصوصاً در  پدیده جنایی، اوالً وجود قانون کار

صحیح مفاهیم باشند و ثالثاً تبیین و گشترش  دار تطبیق قانون می هاي عدلی که عهده دستگا
پردازد و سعی  این نوشته نیز به برسی حقوقی این جرم می. باشد حقوقی در سطح جامعه می

هنگ با قواعد آ  مفاهیم با اصول حقوق کیفري و مقتضاي نیاز جامعه و هم،شده است
به همین جهت در کنار بررسی مواد قانون جزا در رابطه با . تفسیر گردد المللی تعبیر و بین

  . المللی مبارزه با فساد نیز پرداخته شده است به کنوانسیون بینرشوه، 
المللی، شناخت جایگاه حقوقی قواعد  هاي تطبیقی قوانین داخلی با قواعد بین الزمه بررسی

باشد، معموال رویه کشورها در راستاي تطبیق  المللی در ساختار حقوقی کشور نیز می بین
للی به دو طریق بوده است، یا کشور، مفهوم قواعد الم نظام حقوقی داخلی با قواعد بین

 را در قالب  المللی را که مثالً در غالب کنوانسیون بیان شده است را، اخذ نموده و آن بین
.  است بودهگونه نماید، که معموالً به طور مثال رویه کشور فرانسه این قانون داخلی ارایه می

المللی خودش که  در همان شکل ارایه شده بینالمللی  شکل دوم تطبیق، پذیرش قواعد بین
گردد  پس از تصویب در پارلمان آن کشور و امضاي آن قواعد، در سطح داخلی الزم الجرا می

کشور . یابد توان گفت که در حکم قانون و در کنار سایر قوانین داخلی بروز می و در واقع می
فساد، با تصویب آن توسط ولسی جرگه در المللی مبارزه با  افغانستان در قبال کنوانسیون بین

                                                 
   2007، گزارش ساالنه سازمان بین المللی شفافیت،  ایسنا زاري آژانس خبرگ-1
   2007 ، گزارش ساالنه سازمان بین المللی شفافیت ، اري افغان ایرکاز آژانس خبرگ-2
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و با توجه به ماده هفت قانون اساسی . ،  رویه دوم را عملی نموده است1386 اسد 25تاریخ 
  . 3باشد مکلف به رعایت آن می

  مفهوم رشوت 
از رشوت با توجه به اقتضآت زمان و نوع نگرش اندیشمندان هر دوره، مفاهیم و تعاریف 

باشد، که با  ها دادن رشوه به قضات می ت، از جمله نخستین برداشتمتفاوتی ارایه شده اس
توجه به شایع بودن این امر در بین قضات و برخی مستندات فقهی که صریحا از لفظ 

 تصور نمایند که به مالی را ت استفاده شده است، برخی را بر آن داشت که رشو»حاکم«
 در حالی که از 4» یعطی للحکم حقا او باطالما... و هی«شود از جمله  ناحق به قضات داده می

مال و یا ، اعم از وجه نقد هاي متفاوت دیگر  نه تنها مال است بلکه صورتتیک طرف، رشو
امتیاز نیز به خود گرفته است و از سوي دیگر با توجه به گستردگی روابط اداري و توسعه 

لذا با توجه به شیوع . نمود را منحصر به قضات تها، دیگر نمی توان رشو ساختاري حکومت
در  را این بارتهاي حقوقی دنیا، رشو هاي دولتی کشورها، بسیاري از نظام  در دستگاهترشو

عبارت است از یک تبادل غیر  ] ترشو[ این جرم  «. آوردند» کارمند دولت«انحصار لفظ 
اشخاص  این قید نیز با توجه به گستردگی روابط .5»قانونی بین یک فرد و یک کارمند

هاي خصوصی که تاثیرگذار بر روند  خصوصی به خصوص در غالب اشکال موسسات و نهاد
رسد که پاسخگوي نیاز امروز جوامع در  باشد، به نظر می تعامل صحیح و سالم افراد جامعه می

  . پیشگیري از این جرم نباشد
ن ملل براي توان در کنوانسیون سازما آخرین تالش و نگرش به این پدیده جنایی را می

 را شامل مقامات دولتی تالمللی نه تنها رشو مبارزه با فساد مشاهده نمود، این سند بین
اي شامل مقامات دولتی خارجی و   را به طور گسترده داند بلکه دامنه شمول آن داخلی می

 را شامل در  داند و حتا به طور اعجاب آوري آن المللی می ي عمومی بینها آنهاي سازم مقام
که البته این نوع توسعه نگرش نسبت به مرتکبین، قطعا مبتنی . داند بخش خصوصی هم می

                                                 
للی که افغانـستان بـه آن   دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق هاي بین الم    « قانون اساسی    7 ماده   -3

   »...ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند
   4 83بهار و تابستان ) 3 ( 75 ایزدي فرد، علی اکبر ، رشوه غیر مالی ، مجله فقه ، دفتر -
 ایتالیـا،   دکتر حسینی، سید حسین ، نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم هاي حقـوقی فرانـسه،                -2

   83 سال 6هاي حقوقی، شماره  مجله پژوهش سویس و چین،
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بر واقعیات فعلی جوامع و اقتضآت آن براي پیشگیري از این جرم در روابط اجتماعی افراد 
  .  باشد جامعه می

 معامله بین« را به یک نوع تتوان با استفاده از دکترین چینی که آنان رشو بنابراین می
 7بین قدرت و امتیازمعامله  را یک نوع تبا کمی تغییر رشو. نمودند  تعبیر می6»قدرت و پول

دانست، چرا که امتیاز ممکن است چهره مالی ویا غیر مالی داشته باشد و قدرت نیز تبعا 
کسی است که توانایی تغییر ناروا را دارد تا مستحق امتیاز گردد و این فرد ممکن است 

  . یا فردي دیگري باشدکارمند دولت 

  خاصیت یک جرمی یا چند جرم بودن رشوت 
 این جرم، بایستی به این سوال پرداخته شود که، آیا هدهند قبل از بررسی عناصر تشکیل

) ارتشاء(و رشوت گرفتن ) ء  رشا(  ما با دو نوع جرم متفاوت، رشوت دادن،در جرم رشوت
ا رشوت دادن و رشوت گرفتن، دو جرم عبارت دیگر آیه مواجه هستیم و یا یک جرم، ب

 در )رشوه گیرنده( و مرتشی)رشوه دهنده(دیگر هستند و یا این که راشی مستقل از هم
  . گردند ارتکاب یک جرم شریک محسوب می

توان   مواد میدر در این رابطه ندارد اما از قراین موجود یقانون جزا گرچه حکم صریح
اي الزم و   نه تنها در مادهچرا که اوالً.  استنباط نمودگر از یکدیمستقل بودن این دو جرم را

گیرنده را در تحقق جرم رشوت بیان نداشته بلکه در  دهنده و رشوت ملزوم بودن جرم رشوت
هاي جداگانه ماده دوصدو پنجاه پنج، سخن از مجازات هر کدام به طور جداگانه دارد  بند

   :وده استبینی نم گرچه مجازات همسان براي هر دو پیش
تر نباشد و به جزاي  تر و از ده سال بیش که از دوسال کم گیرنده به حبسی  رشوت-1« 

حیث رشوت طلب کرده یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده ه نقدي معادل آنچه که ب
  . گردد شده محکوم می

  ».گردد دهنده و واسطه رشوت به عین جزاي مندرج فقره فوق محکوم می  رشوت- 2
که مرتشی  ثانیاً در ماده دو صدو شصتم، سخن از تحقق کامل جرم راشی است  در صورتی

که این امر نیز خود دلیلی بر استقالل و عدم الزم و ملزوم . امتناع از پذیرش رشوت نماید
   :گیرنده از یکدیگر دارد دهنده و رشوت بودن دو جرم رشوت

                                                 
    همان-6
   .براي تبیین مفهوم رشوه استفاده نموده است)) امتیاز((  کنوانسون نیز از واژه -7
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ظف خدمات عامه قبول نگردد،  وهر گاه شخص رشوت را عرضه کند ولی از طرف م«
تر و از شصت هزار  حبس متوسط یا جزاي نقدي که از دوازده هزار افغانی کمه دهنده ب رشوت

  .»گردد تر نباشد محکوم می افغانی بیش
 رشوت که درقسمت عنصر مادي بحث خواهد شد، قانونگذار صرف طلب نمودن ، چناناًثالث

دهنده را، جرم دانسته؛ بدون این که  عده از سوي رشوتگیرنده و یا ارایه و  از سوي رشوترا
  . از سوي طرف مقابل پاسخی دریافت گردد و یا مورد امتناع واقع گردد

دهنده و   قایل به مستقل بودن دو جرم رشوتکنوانسیون مبارزه با فساد نیز صریحاً
بین سخن  مرتکي  وقتی  از ارتشا21و 15،16باشد، چرا که در مواد  گیرنده می رشوت

گیرنده و  ؛ براي هر دسته از مرتکبین به طور کامالً جداگانه دو فرض رشوت گوید می
  : نماید که  اشاره می15به طور نمونه در ماده . بینی نموده است دهنده را پیش رشوت

هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر «
  : صورت عمدي ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرایم کیفري به حساب آیندزمانی که به

  ...یه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتیا وعده، ار)الف
   .»... درخواست یا قبول امتیازي بی مورد از طرف یک مقام دولتی)ب

  عناصر متشکله
 جرم مستقل رشوت دادن در قسمت گذشته اشاره شد که در رابطه با رشوت در واقع با دو

قانونی، مادي و (و رشوت گرفتن روبرو هستیم، حال در این قسمت به بررسی عناصر متشکله 
المللی مبارزه با فساد،  این دو جرم مطابق با قانون جزاي افغانستان و کنوانسیون بین) معنوي

  . پردازیم می

  عنصر قانونی 
 را جرم انگاري نموده است، فصل ته رشوقانونگذار در دو قانون متفاوت جرایم مربوط ب

 و قانون مبارزه 1355/6/30سوم باب جنایات و جنح ضد منفعت عامه، قانون جزا مصوب 
، قانونگذار با قرار دادن جرم رشوت در ذیل 1383/7/6 و فساد اداري مصوب يعلیه ارتشا

ه امنیت داخلی  جرایم علی:س از دو جرم با اهمیتپ »جنایات و جنح ضد منفعت عامه«باب 
و جرایم علیه منفعت خارجی، گویاي نوع سیاست کیفري افغانستان در قبال جرم رشوت و 
حکایت از اهمیت ویژه نسبت به آن در قانون جزا دارد که خود بیانگر میزان اهمیت و توجه 

ه بنابراین با توج ،باشد هاي موجود جامعه می قانونگذار نسبت به این پدیده کیفري و واقعیت
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به طبقه بندي قانونگذار و قرار دادن جرم رشوت در ذیل عنوان جنایات و جنح ضد منفعت 
بندي جرایم، جرم رشوت جزء جرایم ضد منفعت عامه محسوب  عامه، از لحاظ دسته

گردد؛ عالرغم این که برخی معتقد به قرار دادن این جرم در دسته جرایم علیه اموال به  می
چنین  یا برخی دیگر معتقدند که این جرم جزء  ن هستند و هملحاظ جنبه مالی داشتن آ

 این کارمند دولت است که هاي اداري دولتی است به لحاظ این که غالباً جرایم علیه دستگا
گونه که در قسمت مفهوم رشوت بحث گردید و در بخش  دارد؛ اما همان رشوه دریافت می

هاي غیر مالی رشوت و توسعه  تردگی جنبهعنصر مادي نیز خواهیم دید، امروزه دیگر با گس
توان تنها به جنبه مالیت  ي اداري دولتی، دیگر نمیها آندامنه رشوت در بیرون از ساختم

  . داشتن و یا دولتی بودن آن، تکیه نمود
 ي، ارتشا)15ماده  ( مقامات دولتی ي به ارتشا،ترتیب  کنوانسیون نیز به طور خاص به

و ارتشا در ) 16ماده (المللی  ي عمومی بینها آنهاي سازم  مقامهاي دولتی خارجی و مقام
  . ردازدپ می) 21ماده (بخش خصوصی 

  عنصر مادي 
 تترتیب شامل، فعل مجرمانه، موضوع رشو   عنصر مادي بهين قسمت به بررسی اجزایدر ا

باشند پرداخته و  و خصوصیت مرتکب توام با اوضاع و احوالی که موثر در تحقق جرم می
  . پردازیم النهایه به مطلق یا مقید بودن این جرم می

   فعل مجرمانه )الف
   فعل مجرمانه در قانون جزا-1 

گرفتن ت  دادن و رشوتقانونگذار در دو ماده آنچه که مربوط به فعل مجرمانه دو جرم رشو
 است و آنچه که در حکم رشوت است را بیان نموده است که پس از ذکر متن این دو ماده به

 يمقصد اجراه هر موظف خدمات عامه که ب«254ماده . پردازیم بررسی عنصر مادي آن می
اسم خود یا شخص دیگري پول نقد، ه اي که به آن مکلف باشد ب یا امتناع و یا اخالل وظیفه

 را گیرد و یا بخششی را قبول کند  مال یا منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعده آن
   .»شود گیرنده شمرده می رشوت

هاي والیتی و محلی چیزي را براي خود و  هر گاه عضو پارلمان، شاروالی، جرگه« 259ماده 
 را قبول نماید و یا بخشش اخذ کند و به این منظور  یا شخص دیگر طلب نماید یا وعده آن

ترخیص،   اعمال نفوذ نموده از مقامات با صالحیت خدمات عامه احکام، قرار، اوامر، تعهد،
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قه، تورید، توظیف، قرارداد و یا هر نوع خدمت و امتیازي دیگري را حاصل نماید، در مواف
 .»گردد گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می حکم رشوت

که در این دو ماده اشاره شده است، قانونگذار براي تحقق فعل مجرمانه  چنان
ی و یا گرفتن وعده آن از شخص و یا طلب نمودن پول نقد، مال یا منفعت«گیرنده  رشوت

هاي کلیدي فعل مجرمانه در این مواد،   را شرط دانسته است، واژه» بخششنقبول نمود
باشد؛ که   می»نمودن اخذ «و» قبول نمودن «،»گرفتن وعده «،»طلب نمودن«شامل 

   :پردازیم ذیال به بررسی نکات مهم می
ن چنین استنباط نمود که براي اتو ن وعده، میهاي طلب نمودن یا گرفت هژ با توجه به وا- 1

وجه،  (به تنهایی نیازي به اخذ و دریافت عینی یکی از موضوعات رشوت  ، تحقق فعل مجرمانه
گیرنده یکی از موضوعات  عبارت دیگر به صرف این که رشوته ب. باشد نمی) مال یا منفعت

ت نماید؛ فعل مجرمانه تحقق یافته  را دریاف رشوت را به هر طریقی طلب نماید و یا وعده آن
  . دشو گیرنده شناخته می و منتفع شونده به عنوان رشوت

ي همانند طلب نمودن یا صرفاً گرفتن وعده، خود شروع به ها آن در واقع افعال مجرم- 2
جرم است که قانونگذار خواسته است با توسعه و گسترش دامنه فعل مجرمانه در تحقق 

گونه اقدام به سیاست پیشگیري و  وت دانستن شروع به جرم، اینکامل جرم و در حکم رش
  . 8کنترل از این جرم نماید

گیرنده   در رابطه با مرتکب، که اشاره به رشوت259 و 254 با توجه به تصریح آخر ماده - 3
گیرنده شده است، این سوال ممکن است مطرح گردد که، با توجه به این  و یا درحکم رشوت

دهنده  شدیم، افعال مجرمانه  گیرنده و رشوت ستقل بودن دو جرم رشوتکه قایل به م
  گیرنده در تحقق کامل جرم وي چه خواهد بود؟ رشوت

دهنده یا  اي که فعل مجرمانه را همانند رشوت گیرنده،  براي رشوت قانون صراحتاً ماده
 ،اد هستسري قراینی که در مو توان به یک تنها می. واسطه رشوت در نظرنگرفته است

دهنده و واسطه رشوت به عین جزاي   که در آن رشوت255 ماده 2مثالً بند . استناد نمود
توان این سوال را مطرح نمود که این دو شخص  گیرنده محکوم شده اند؛ بنابراین می رشوت

بر اساس کدام فعل مجرمانه محکوم به عین جزاي رشوت دهنده، شده اند؟ تبعاً تنها جوابی 
ان براي آن یافت، این است که قانونگذار افعال مجرمانه طرف مقابل را فرض گرفته تو که می

                                                 
  » جرم رشوت در حکم ارتکاب آن استشروع به« قانون جزا 260 ماده -8
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اي  نماید، قطعاً رشوت دهنده گیرنده قبول می است، چرا که در جایی که بخششی را رشوت
چنین است در مورد پذیرفتن وعده یا منفعت  هم. هست که این بخشش را ارایه نموده است

  .  استاي صورت گرفته وي ارایه دهندهاي از س یهاناً اریکه مطم
هر گاه شخص «نماید که   می»عرضه رشوت« نیز اشاره به 260چنین قانونگذار در ماده  هم

 عرضه رشوت با توجه »...رشوت را عرضه کند ولی از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد
 بر عرضه که ممکن است در قالب وجه، مال یا منفعت باشد، داللت به موضوعات رشوت

در . باشد رشوت در قالب همان اشکال ارایه اعم از لفظی یا فیزیکی و یا به صورت وعده می
دهنده اکتفاء به کلیت عرضه رشوت  غیر این صورت دلیلی ندارد که قانونگذار در مورد رشوت

گیرنده با آن تفاصیل بحث کند؛ مگر این که قانونگذار افعال  نماید و در رابطه با رشوت
  . دهنده را مفروض دانسته باشد رمانه رشوتمج
که در مقدمه اشاره شد، این  توان به کنوانسیون نیز استناد نمود، چنان النهایه می - 4

کنوانسیون در حکم قانون است و همان اثر قوانین داخلی را دارد، بنابراین در رابطه با افعال 
بینی شده است استناد  ر صریح پیشتوان به کنوانسیون که به طو مجرمانه رشوت دهنده، می

  . نمود
گیرنده افعال   که براي رشوتيطور البته شایسته بود که قانونگذار به طور جداگانه، همان

 دهنده نیز افعال مجرمانه اش را صریحاً بینی نموده بود، براي رشوت مجرمانه خاص پیش
و ارایه دهنده نیز ... «مود که ن  اضافه می254و یا حداقل در پایان ماده . نمود بیش بینی می

  . »شود باشد، واسطه رشوت ،شمرده می دهنده و کسی که واسطه بین این دو می رشوت
 ممکن است هریک از اشکال افعال مجرمانه، طلب نمودن یا ارایه، وعده دادن یا وعده - 5

ده  یا دهن گرفتن و یا ارایه بخشش و یا قبول بخشش، به طور مستقیم از سوي هر یک رشوه
واسطه «گیرنده صورت گیرد؛ و یا ممکن است همین امور توسط شخص ثالثی به نام  رشوه

 صریحاً 255 ماده 2که قانونگذار در بند   به طور غیر مستقیم صورت گیرد، چنان»رشوت
  :اشاره به واسطه رشوت نموده است

  . »ندگرد دهنده و واسطه رشوت به عین جزاي مندرج فقره فوق محکوم می رشوت«
آنچه که در رابطه با واسطه رشوت بایستی اضافه نمود این است که، اوالً واسطه رشوت 

ثانیاً اصطالح . گیرنده، نقش ایفا نماید و یا از سوي رشوتدهنده  رشوتممکن است از سوي 
 خانواده، دوستان و يواسطه رشوت کلی است بنابراین شامل هر فردي اعم از کارمندان، اعضا

  . شود هر دو طرف میآشنایان 
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دارد را به نام  چنین ممکن است آنچه که به عنوان رشوت دریافت می هم گیرنده،  رشوت- 6
ه هر موظف خدمات عامه که ب«254به نام دیگري دریافت دارد ماده  ، خود و یا به هر دلیلی

خص اسم خود یا شه  باي که به آن مکلف باشد  یا امتناع و یا اخالل وظیفهيمقصد اجرا
 در این صورت موظف خدمات عامه  یا ممکن است نقش واسطه رشوت »... پول نقددیگري

ممکن است . را داشته باشد، که البته تاثیري در میزان مسولیت کیفري وي نخواهد داشت
لیت کیفري به نام شخص دیگر، رشوت را دریافت دارد، که بازهم با وصرفاً براي فرار از مسو
البته بایستی . لیت کیفري وي نخواهد داشتونگذار تفاوتی در مسوتوجه به تصریح قانو

چه  متوجه بود که، دریافت به نام دیگري مختص شخص موظف خدمات عامه است؛ لذا چنان
اگر فردي غیر از موظف خدمات عامه به نام دیگري رشوتی را دریافت دارد تحت عنوان 

 به نام دیگري رشوتی را دریافت داشته واسطه رشوت قابل تعقیب است نه به عنوان فردي که
  . است
 ممکن است به طریق دیگري نیز صورت گیرد و آن در صورتی است که، ت دریافت رشو- 7

هر گاه عضو «259رشوت گیرنده، رشوت را یا براي خود و یابراي دیگري بخواهد، ماده 
را قبول نماید و یا   چیزي را براي خود و یا شخص دیگر طلب نماید یا وعده آن... پارلمان

گیرنده   در این صورت نیز مرتکبین خاص این ماده نیز در حکم رشوت»...بخشش اخذ کند
  . گردند محسوب می

   فعل مجرمانه در کنوانسیون     -2
مقامات (المللی مبارزه با فساد براي هر کدام از مرتکبین  افعال مجرمانه در کنوانسیون بین

المللی و بخش  ي عمومی بینها آنهاي سازم تی خارجی و مقامهاي دول دولتی داخلی، مقام
باشد، به  دهنده متفاوت می با توجه به این که گیرنده رشوت هستند یا رشوه)  خصوصی

درخواست و «دهنده و   را براي رشوت»وعده، ارایه یا دادن امتیاز«طوري که کنوانسیون 
کند   اشاره می15 به طور مثال ماده ،است را براي رشوت گیرنده، مالك دانسته »قبول امتیاز

  :که
 بی مورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر یه یا دادن امتیازا وعده، ار)الف«

مستقیم براي خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براي این که آن مقام در انجام وظایف 
  . دن اجتناب ورزآ انجام دهد یا از انجامرسمی خود عملی را 
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 بی مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا درخواست یا قبول امتیاز )ب
غیر مستقیم براي خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براي این که آن مقام در انجام 

  .»وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد
صرفاً تصرف عینی رشوت را براي تحقق  ون جزا،بنابراین، کنوانسیون نیز همانند قان - 1

لیت کیفري وکامل جرم، مالك ندانسته و ارایه وعده و یا درخواست را نیز موثر در مسو
 کنوانسیون مالحظه گردید، بر خالف قانون جزا، 16که در ماده  ضمن این که چنان. داند می

نده رشوت، افعال مجرمانه دهنده و گیر  براي هر کدام رشوتدر دو بند جداگانه صریحاً
دهنده و درخواست یا  وعده، ارایه یا دادن امتیاز براي رشوت. بینی نموده است خاصی را پیش

همین مالك براي تمامی مرتکبین مشمول در این . قبول امتیاز براي گیرنده رشوت
  . خورد کنوانسیون به چشم می

بینی  را در ارتکاب رشوت پیش کنوانسیون نیز همانند قانون جزا، وجود شخص ثالث - 2
حالت . کند جا که از فعل مجرمانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاد می نموده است، آن

نماید و غیر مستقیم نیز در صورتی  مستقیم جایی است که خود فرد اقدام به ارتکاب می
  . کند است که شخص ثالثی نیز نقش ایفا می

 براي خود مرتکب در نظر گرقته شود یا تظر در رشوچنین ممکن است امتیاز مد ن  هم- 3
شخص (این که براي شخص دیگري یا حتا ممکن است این امتیاز براي شخص حکمی

  . بینی شده است، مد نظر قرار گیرد  پیش»واحد«که در کنوانسیون با عبارت ) حقوقی

  تموضوع رشو) ب
   در قانون جزا ت موضوع رشو- 1

ترین مسایلی هستند که هم محل   خصوصیت مرتکب، مهم در کنارتمصادیق موضوع رشو
هاي حقوقی بوده و هستند و هم در طی زمان باعث تحول   و نظامياختالف در بین آرا

قانون جزاي افغانستان در دو ماده مصادیق موضوع . موضوع جرم رشوه در کشورها شده اند
و با »  مال، منفعت و بخششپول نقد،«، :254 را احصاء نموده است با توجه به ماده ترشو

  . گردند  جزء مصادیق موضوع رشوه محسوب می»چیز و بخشش« 259توجه به ماده 
شود بلکه شامل هر نوع  پول نقد نه تنها شامل پول رایج رسمی کشور یعنی پول افغانی می

گردد  میمال نیز به شیء  اطالق . شود ها نیز می پول رایج اعم از دالر، یورو، کلدار و سایر پول
و )  ...موتر، وسایل منزل و(که داراي ارزش وجهی بوده باشد، که البته اعم است از مال منقول 

 نیز الفاظی  هستند عام که ممکن است   بخششومنفعت )  ...زمین، ملک و (مال غیر منقول 
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 هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی داشته باشد؛ چرا که اگر قانونگذار صرفاً جنبه مالی
داشت، نیازي به تکرار منفعت وبخشش نبود، چرا که همان لفظ مال  منفعت را مد نظر می

به ) مالی ( هاي منفعت و بخشش با پسوند واژه  و یا این که واژه. نمود افاده مطلب را می
 259 به کار رفته در ماده »چیز«واژه . گردید صورت منفعت مالی و یا بخشش مالی قید می

چه که به صورت مادي یا غیر مادي ارایه  آن لق ذکر گردبده و شامل هرنیز به صورت مط
  . شود  می،گردد

   :بنابراین با توجه به دو ماده فوق نکات ذیل قابل ذکر است
هاي نقدي، مالی و یا غیر مالی  ها و جلوه  ممکن است به یکی از صورتت موضوع رشو- 1

 انجامدهنده  بال کاري که براي رشوتگیرنده در ق صورت یابد، به طور نمونه فرد رشوت
چنین ممکن است  خواست وجه معین و یا موتري را نماید و هم تواند در دهد، می می

درخواست پست یا وظیفه معینی را نماید یا ممکن است امتیاز قراردادي را براي وي در نظر 
 ممکن است گیرد و یا فرزندش را در مکتب خصوصی مشهوري وعده ثبت نام دهد و یا حتا

  . پیشنهاد برقراري روابط جنسی را بدهد
 با توجه به گستردگی روابط تجاري، اسنادي که مختص و الزمه روابط تجاري شناخته - 2
هاي مسافرتی، حجت و برات نیز هر گاه موضوع رشوت قرار گیرند، در  گردد، همانند چک می

  . شوند  مشمول مقررات جزایی رشوت می»منفعت«قالب مفهوم 
 نکته سومی که در رابطه مصادیق رشوت قابل ذکر است، میزان ارزش این مصادیق - 3
مند باشند تا مشمول  ین گونه که تا چه اندازه بایستی این مصادیق ارزشه اباشد، ب می

موضوع رشوت قرار گیرند؟ قانون جزا در ضوابط مربوط به رشوت به روشنی به این موضوع 
 خواسته حداقل ارزش مصادیق »قسمت ناچیزي«بردن اصطالح و با به کار . پرداخته است

تا از این طریق به حداکثر میکانیزم . موضوع رشوت را در قالب مقررات جزاي رشوه قرار دهد
  . جلو گیري از این جرم نایل گردد

هر گاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصیت جرمی عمل مطابق با « 261ماه 
این قانون قسمت ناچیزي از بخشش یا منفعتی را ) 259، 254،258(احکام مندرج مواد 

تر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه  بالواسطه قبول نماید، به حبسی که از یک سال بیش
   .»گردد  محکوم می،که اخذ یا قبول کرده
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بنابراین میزان ارزش اقتصادي مصداقی که به عنوان موضوع رشوت مد نظر قرار گرفته 
لیت کیفري مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات وي موثر واست تاثیري در مسوشده 
  .  است
 نقش عنصر زمان خصوصاً هنگام تحویل رشوت چگونه است؟ به طور مثال، اگر فردقبل - 4

از انجام کار، وعده یا مبلغی را دریافت نماید و بعد کار خواسته شده را انجام دهد که از 
گردد، اما اگر همین فرد بعد از انجام کار خواسته شده،  سوب میمصادیق بارز رشوت مح

هاي را دریافت دارد آیا تاثیري در موضوع دارد یا خیر؟ خصوصاً اگر  مبلغ یا وعد
گیرنده بدون توافق قبلی همان کار را انجام دهد و بعد از انجام کار، فردي به وي مبلغ  رشوت
   این عمل را رشوت محسوب نمود؟توان اي ارایه نماید، آیا می ه یا وعد

 با تصریح تانگاري رشو قانونگذار برخی از کشورها همانند کشور فرانسه در مقام جرم
 9»هر زمان کارمند دولت امتیازي دریافت کند عمل جرم رشوه محسوب خواهد شد«نمودن 

بطه ندارد اند، اما قانون جزاي افغانستان حکم صریحی دراین را هاي فوق باسخ داده به پرسش
و از سوي دیگر کنوانسیون نیز سخنی در این رابطه ندارد، تا بتوان از این طریق خالء موجود 

 در مواد »وعده«ن استناد نمود واژه به کار رفته آتوان به  اي که می تنها نکته. را رفع نمود
 ت،باشد، چرا که خصوصیت وعده، دو زمانه بودن آن اس  میتقانون کیفري مربوط به رشو

 بنابراین آن قسمت که مربوط به زمان ).زمان پیشنهاد وعده و زمان عملی نمودن وعده(
توان با استفاده از خصوصیت دو زمانه وعده، رفع  تحویل رشوت بعد از انجام کارباشد را می

چنان نکته دوم که مربوط به دریافت رشوت بعد از انجام عمل بدون توافق قبلی  اما هم. نمود
گیري از این جرم  لذا با توجه به سیاست کیفري و پیش.  برسر جاي خود باقی استباشد، می

  . به طرق مختلف، شایسته است که قانونگذار این خالء را نیز رفع نماید

  موضوع رشوت در کنوانسیون -2
 موضوع رشوت  را در سطح جهانی ،ساد با یک اصطالحفالمللی مبارزه با  کنوانسیون بین

، تک اصطالح در عین حال پاسخگوي نیاز »امتیاز بی مورد«، نموده استتعیین تکلیف 
  . زمانه

                                                 
 ایتالیـا،  انعکاس جرم رشوه در سیستم هاي حقـوقی فرانـسه،      دکتر حسینی، سید حسین ، نگرشی تطبیقی بر نحوه           -9

   83 سال 6هاي حقوقی، شماره  مجله پژوهش سویس و چین،
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 هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد -1« کنوانسیون16ماده 
مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان  یه یا دادن یک امتیاز بیانمود تا وعده، ار

  ... المللی عمومی بین
درخواست یا  هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا - 2

  .»...المللی قبول یک امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین
  . اي است عام که اعم است از منافع مالی و یا غیر مالی واژه امتیاز، واژه

   خصوصت مرتکب)ج
  کب در قانون جزا   خصوصیت مرت- 1

باشد موضوع خصوصیت مرتکب در   میيیکی از موضوعاتی که محل اختالف نظر میان آرا
شود اجماع کلی وجود   می»هر کس«دهنده شامل  در این که، رشوت. باشد جرم رشوت می

دهنده هیچ خصوصیتی ندارد و شامل هر فردي اعم  اند که شخص رشوت دارد و اکثراً پذیرفته
اما اختالف نظر در رابطه با . نماید شود که اقدام به رشوت دادن می  یا غیر دولتی میاز دولتی

گیرنده  برخی معتقدند که کارمند دولتی بودن، رشوت. گیرنده است خصوصیت رشوت
صوصیت خباشد و در تحقق جرم رشوت تام، این  گیرنده می خصوصیت انفکاك ناپذیر رشوت

هاي خصوصی در  هاي بخشش توجه به گستردگی فعالیتاي دیگر با  عده. باشد مالك می
خصوصاً با توجه به . باشند جامعه معتقد به شمولیت بخش خصوصی نیز در دایره رشوت می

 نیز ار باشد که آیا اشخاص حقوقی هاي حقوقی که بحثی دیگر می رشد بی رویه شخصیت
 برخی 10یا خیر؟توان مستوجب مسولیت کیفري و به تبع مشمول بحث رشوت دانست  می

 دانسته اند، و معتقدند که هر کس اعم از شخص »انجام خدمات عمومی«دیگر مالك را در
لیت کیفري فرد ودولتی یا غیر دولتی که خدمت عمومی انجام دهد را بایستی مالك در مسو

  . داد نمودمقل
ین قانون باشد، ا  می»خدمات عامه«گاه قانون جزاي افغانستان نیز مطابق همین مالك  دید

 جنبه خدمات عامه داشتن »هر موظف خدمات عامه« با به کار بردن عبارت254در ماده 
وظیفه موظف را به عنوان مالك در تحقق جرم رشوت دانسته  است ـ البته مالکی است که 

چنین با مقید نمودن مصادیق  تواند پاسخگوي شرایط فعلی جامعه باشد ـ قانون جزا هم می

                                                 
  ك همان . به طور نمونه کشور فرانسه مسولیت کیفري شخص حقوقی را پذیرفته است ، ر-10
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ترین نقد این قانون که   همین قانون، اقدام به رفع مهم12امه در ماده موظفین خدمات ع
  . باشد، نموده است مشخص نمودن مفهوم و مصادیق خدمات عامه می

به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب «:  قانون جزا12ماده 
   :گردند می
   ،هاي دولتی  مامورین و اجیران دولت و تصدي- 1
  ،مورین و اجیران موسسات عامه ما- 2
   ، وهاي والیتی و محلی  اعضاي ارکان دولت و جرگه- 3
شان معتبر شناخته  که تصادیق  وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و سایر اشخاصی- 4
  .»شود می

عبارات قانونی است به طوري که ) صریح(هاي قانون خوب بیان  ترین ویژگی یکی از مهم
اي که  نکته.  و اجرا گرددياي که مد نظر قانونگذار بوده است القا در عمل همان اراده

توان   این ماده آیا می2چرا که با توجه به بند . رعایت نگردیده است12متاسفانه در ماده مهم 
المللی را نیز مشمول این بند دانست یا خیر؟ به خصوص در  موسسات عامه خصوصی و بین

 فراوانی اعم از خصوصی، 11هاي  انجونار دولت، موسسات و  در ک کهشرایط کنونی افغانستان
توان گفت بخش عظیمی از این  ت میااپردازند که به جر المللی به فعالیت می خارجی و بین

که  اهل خبره و سایر اشخاصی«چنین است هم. باشد ها مربوط به خدمات عامه می فعالیت
ه کسانی را شامل میشوند؟ خبره در ، که چ4 در بند »شود شان معتبر شناخته می تصادیق

  ... دهد؟و اي؟ وچه مرجعی خبره  و معتبربودن این افراد را تشخیص می چه زمینه
رسد با توجه به دو دلیل بتوان عالرغم تصریح قانونگذار دامنه  با این وجود، به نظر می

ی، خارجی هاي خصوص شمول مصادیق این ماده را عالوه بر ماموران دولتی به ماموران بخش
  . المللی فعال در خاك افغانستان نیز قابل تسري دانست و بین
 این ماده، وقتی قانونگذار اشخاص حقیقی همانند، حکم، اهل خبره، 4 با توجه به بند )الف

توان افراد و  را جزء مصادیق موظفین خدمات عامه دانسته است، به طریق اولی می... شهود و

                                                 
NGO , Non Governmental Organization 11-                 ارگانهاي غیر دولتی                           
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المللی را که واقعاً در زمینه خدمات   خارجی و بینخصوصی،) حقوقی(اشخاص حکمی 
    .12عمومی فعالیت دارند را، جزء مصادیق موظفین خدمات عامه دانست

المللی مبارزه با فساد در افغانستان،   با توجه به قابل استناد بودن مفاد کنوانسیون بین)ب
   .13توان استناد نمود بنابراین در این رابطه به کنوانسیون نیز می

 259اي که در آن به طور خاص از خصوصیت مرتکب یاد شده است، ماده  دومین ماده
باشد، از این که گفته شده به طور خاص بدین جهت است که، این ماده بر  قانون جزا می

  . ، افراد خاصی را مصداق این ماده دانسته است254خالف ماده
در ..... والیتی و محلی چیزي را برايهاي  هر گاه عضو پارلمان، شاروالی، جرگه« 259ماده 

   .»گردد گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می حکم رشوت
که مشاهده شد، خصوصیت مرتکب در این ماده صرفاً شامل چند مقام خاص دولتی  چنان

به همین جهت سوالی . شوند  نیز می12مشمول موظفین ماده این مقامات  شود که البته می
اي جداگانه سخن از عمل  مطرح است این است که قانونگذار چرا درماده جا  در اینکه

  که یک بار همان عمل با همان مرتکبین را جرم انگاري آورد عمل میه  بمجرمانه مرتکبینی
نموده بود؟ آیا این ماده صرفاً جنبه تاکیدي دارد یا موضوعی است متفاوت؟و در صورت دوم 

   در چیست؟254تفاوت آن با ماده 
براي پاسخ به سواالت فوق بایستی یک بار دیگر دو ماده مد نظر را مرور نمود، بایستی 

. باشد توجه داشت که نوع فعل مجرمانه و خصوصیت مرتکب در هر دو ماده، همانند هم می
باشد؛که خود کامالً موثر   نوع قصد مرتکب میممیزه این دو ماده شده است، اما آنچه وجه

 آنچه که مرتکب به عنوان 254 که مطابق با ماده این معنه اب. باشد ق جرم رشوت میدر تحق
اي که به آن  به مقصد اجراء یا امتناع یا اخالل وظیفه«دارد در واقع  رشوت دریافت می

) هر موظف خدمات عامه(گیرنده  به عبارت دیگر، شخص رشوت. باشد  شده است، می»مکلف
حال جرم . باشد هاي خاصی است که مکلف به انجام آن می یتداراي یکسري وظایف و صالح
یابد که موظف خدمات عامه چیزي را که به عنوان رشوت  رشوت در صورتی تحقق می

اي است که مکلف به  دارد در واقع به منظور اجرا، امتناع یا اخالل در وظیفه دریافت می
افتی را براي امري که خارج از  دریتلذا اگر همین موظف خدمات عامه رشو. اجراي آن است

                                                 
   .لیت جزایی اشخاص حکمی را پیش بینی نموده استو مسو96 قانون جزا در ماده -12
   .ك به مقدمه و خصوصیت مرتکب در کنوانسیون. ر-13
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 نمی باشد؛ به طور تحدود صالحیت  تکلیفی وي باشد دریافت دارد، مشمول مقررات رشو
 ی در یافت دارد نمرانندگیمثال اگر کارمند وزارت خارجه مبلغی را جهت صدور لیسانس 

 صدور  چرا که،توان این کارمند را به عنوان دریافت رشوت مورد تعقیب کیفري قرار داد
اما مطابق با . هاي تکلیفی کارمند وزارت خارجه نمی باشد  جزء صالحیترانندگیلیسانس 

دارد نه براي اجرا، امتناع یا   مرتکب چیزي را که به عنوان رشوت دریافت می259ماده 
و استفاده از صالحیت سایر » منظور اعمال نفوذه ب «اخالل در وظیفه تکلیفی خود، بلکه

گیرنده مرتکب عمل مجرمانه مد نظر  بنابراین مطابق این ماده رشوت. باشد خدمات عامه می
گردد، بلکه با توجه به مقامی که دارد  هاي تکلیفی خود نمی این قانون در راستاي  صالحیت

عالرغم . نماید اقدام به اعمال نفوذ و استفاده از صالحیت سایر موظفین خدمات عامه  می
  . باشد ذیل نیزقابل توجه می نکات ،تفاوت این دو ماده

ی از سوي موظف  تهرگاه  وجه، مال یا منفعت دریاف ،254 مطابق با صراحت ماده - 1
خدمات عامه نه تنها اگر به منظور امتناع یا اخالل در وظیفه تکلیفی وي باشد بلکه حتا اگر 

ب کیفري گیرنده تحت تعقی وظیفه وي نیر باشد، فرد را به عنوان رشوت اجراي به منظور
  . قرار میدهد

گردد که در  ، جنبه حصري دارند و تنها شامل همان افرادي می259 مرتکبین ماده - 2
توان کرد این است  ماده ذکر گردیده است، اما سوالی که از قانونگذار در رابطه با این ماده می

 نیاز از که آیا به راستی سایر موظفین خدمات عامه همانند اعضاي قوه مجریه، مبري و بی
  !  باشند؟ اعمال نفوذ بر سایر موظفین خدمات عامه می

 قابل ذکر است، تحصیل خدمت یا امتیاز در 259 نکته سومی که در رابطه با ماده - 3
گیرنده از  بعبارت دیگر خدمت یا امتیازي را که رشوت. باشد نتیجه اعمال نفوذ مرتکبین می

دست آید تا  جرم تحقق ه ماید، بایستی بن سوي سایر موظفین خدمات عامه درخواست می
بنابراین اگر مرتکب رشوت را دریافت بدارد اما نتواند خدمت یا امتیاز خواسته . کامل یابد

 که شروع به جرم رشوت را در حکم رشوت دانسته،  266شده را بدست آورد، عالرغم ماده 
 دررابطه با جرم 266ماده چرا که حکم . نمی توان مرتکب را مورد پیگرد قانونی قرار داد
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 وضعیتی است 259در حالی که حکم ماده . رشوت است نه آنچه که در حکم رشوت است
  . 14استثنایی و در حکم رشوت نه جرم رشوت

   خصوصیت مرتکب در کنوانسیون-2
بندي  کنوانسیون به طور صریح و با مهارت خاص، خصوصیت مرتکب را در سه ماده طبقه

هاي  هاي دولتی خارجی و مقام مقام) 15ماده (دولتی داخلی نموده است، مقامات 
، بنابراین با توجه به )21ماده (و بخش خصوصی ) 16ماده (المللی  ي عمومی بینها آنسازم

آنچه که در مقدمه نیز ذکر گردید، مقررات این کنوانسیون در چارچوب نظام حقوقی کشور 
ان اثري را که مقررات قانون جزا در رابطه با لذا هم. باشد می) در حکم قانون(ما به منزله 

چه  بنابراین چنان.  داردت دارد، همان اثر را نیز مقررات کنوانسیون راجع به رشوترشو
 16ي دولتی اقدام به اخذ رشوه نماید، با توجه به ماده ها آنمشاورین خارجی مقامات و ارگ

  . باشد یگرد و مجازات میقابل پ) هاي دولتی خارجی مقام(المللی  کنوانسیون بین

  مطلق یا مقید بودن جرم رشوت
اي خاص، به نظر  باشد و یا مقید به تحقق نتیجه در این که آیا جرم رشوت مطلق می

 این قانون قایل به تفکیک شد، از 259 و 254رسد که بایستی در اینجا نیز بین ماده  می
 یا گرفتن وعده رشوت را جرم صرف طلب نمودن رشوت ،254جا که قانونگذار در ماده  آن

دانسته و از سوي دیگر نیز شروع به جرم رشوت را در حکم رشوت دانسته است، به طور قطع 
بنابراین چه دریافت کننده رشوت در  ، توان گفت که جرم رشوت در این ماده مطلق است می

کم موضوع ه که رشوت را بدان منظور دریافت داشته، موفق شود یا خیر، تاثیري در حچآن
چه که  چنان رسد که متفاوت باشد،   به نظر می259، ماده 254اما برخالف ماده . نمی کند

شود و ثانیاً قانونگذار صریحاً در  گذشت، اوالً این ماده مشمول بحث شروع به جرم نمی
نماید، بنابراین چنین نتیجه  ، یاد میحاصل نمودن خدمت یا امتیازهاي این ماده از  انت
ان گرفت که قانونگذار در این ماده، عالوه بر دریافت رشوت، تحصیل آنچه که بدان تو می

  . منظور رشوت دریافت گردیده است را مقید به تحقق کامل جرم رشوت دانسته است

                                                 
ه نمود، اوالً اسـتناد بـه دو    را می توان به دو دلیل دیگر نیز توجی   266 از حکم ماده     259  علت عدم شمولیت ماده       -14

ناظر در مواقعی است ) در حکم( اصل حقوقی ، اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا و اصل تفسیر به نفع متهم ، ثانیاً اصوال   
  .   که قانونگذار آثار  حکم اصلی را بر وضعیتی خاص بار می کند
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رسد که مقید دانستن این جرم باشد، چرا که صرف  دیدگاه کنوانسیون نیز، به نظر می
دهنده و درخواست یا قبول رشوت را از سوي گیرنده  وتوعده یا ارایه امتیاز را از سوي رش

نظر از این که فرد در تحقق عمل  رشوت، در تحقق کامل جرم کافی دانسته است، صرف
  .  موفق گردد یا خیر،خواسته شده

  عنصر معنوي 
براي تحقق کامل جرم رشوت براي هر کدام از طرفین این جرم، عمد و سوءنیت در ارایه یا 

 عکه به وي رشوت عرضه شده مراج اه شخصیگهر «بنابراین . باشد  الزم میقبول رشوت،
صالحیت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتیجه عرضه کننده بالفعل گرفتار شود، 

هر گاه شخصیکه از وي رشوت « و یا این که .15»گردد مطابق احکام این قانون مجازات می
گیرنده مطابق احکام این قانون  رشوت... مطلع سازدتقاضا شده مقامات صالحیت دار را 

  هر ،چنین است در رابطه با اکراه  هم.16»شود مجازات و اطالع دهنده بري الذمه شناخته می
 مادي یا معنوي به اداي کار ناحق يکه موظف خدمات عامه را از طریق اکرا شخصی«گاه 

د و یا باعث اخالل در آن شود، در هاي وظیفه او گرد مجبور سازد یا مانع یکی از مکلفیت
   .17»گردد گیرنده محسوب و به جزاي معینه آن محکوم می حکم رشوت

کنوانسیون نیز وجود عمد را در تحقق این جرم ضروري دانسته و از آن در هر سه ماده 
 که در رابطه با ارتشا در بخش 21به طور مثال در ماده. کند  صریحاً یاد میتمربوط به رشو

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد «: نویسد  است چنین میخصوصی
هاي  نظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدي در خالل فعالیت

  .»...اقتصادي، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفري تلقی شود

  نامه کتاب
    -13851رایم علیه امنیت و آسایش عموم، نشر میزان، چاپ هفتم،  میر محمد صادقی، حسین، ج- 1 
   -772 اصغري، سید محمد، بررسی حقوقی و فقهی رشوه و احتکار، انتشارات اطالعات، - 2 
هاي حقوقی  دکتر حسینی، سید حسین، نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم - 3 

  83 سال 6هاي حقوقی، شماره  شفرانسه،ایتالیا،سویس و چین،مجله پژوه

                                                 
   قانون جزا 265 ماده -15
    قانون جزا264 ماده -16
  انون جزا  ق257 ماده -17
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 دکتر حسینی، سید حسین، تقریرات درس حقوق جزاي تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداري - 4
  88دانشکاه فردوسی مشهد، سال 

  1379، زمستان 4، شماره 4 حبیب زاده، محمد جعفر، رشوه از دیدگاه حقوق کیفري ایران و فقه، مدرس، دوره - 5
    83، بهار و تابستان  )3(75ي فرد، علی اکبر، رشوه غیر مالی، فقه، دفتر  ایزد-6
  2007المللی شفافیت،  گزارش ساالنه سازمان بینآژانس خبرگذاري ایسنا،  -  7
  2007المللی شفافیت،  ، گزارش ساالنه سازمان بین آژانس خبرگذاري افغان ایرکا- 8
   قانون جزاي افغانستان- 9

  المللی مبارزه با فساد ن ـ کنوانسیون بی10



  
    

  
  
  
  
  
  

  1 _ شرح قانون جزاي افغانستان
  

  باب اول
  احکام مقدماتی

  فصل اول
 قواعد عمومی و تعریفات

  

  

  مقدمه
، بی جایی که مطابق قوانین اکثر کشورها و نیز کشور جمهوري اسالمی افغانستان از آن

ف دیگر تمام اتباع این کشور دانش شود، از طر خبري از احکام قانون عذر موجه پنداشته نمی
حقوقی نداشته و نیز مواردي در مواد قانون وجود دارد که شاید اکثریت اتباع نتوانند  موارد 

جا نخواهد بود اگر مواد قانون جزاي افغانستان کلمه  مذکور را تحلیل و تجزیه نمایند، بناء بی
 جامعه ما به ویژه دانشجویان رشته هاي اشد به کلمه شرح داده شود، که این یکی از ضرورت

باشد تا  با معنا و مطالب کلمات حقوق جزا و قانون جزاي افغانستان  حقوق و شرعیات می
آشنایی کامل حاصل نمایند تا در آینده بتوانند به آسانی مقصود قانونگذار را از مواد قانون 

  . درك نموده و در تطبیق عدالت به وجه احسن آن سهم بگیرند
 سعی نموده است در ابتدا، مباحث مربوط به حقوق جزاي عمومی را ،ارنده این مجموعهنگ

این توضیحات، شرح .  توضیح دهد که در قانون جزاي افغانستان مطرح گردیده است،
  .واري است از قانون جزاي افغانستان ماده

 خلیل اهللا حبیبی
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ي و وري و ذهنی حقوق جزا حالت کاربردیدر این نوشتار سعی شده است تا مطالب ت
عملی نیز به خود بگیرد و خواننده با تطبیق مطالب و متن مواد که در مقابل اوست خود نیز 

  .  به تفکر و تأمل در مباحث مطروحه بپردازد
در مجموعه حاضر، موادي از قانون جزاي افغانستان مورد بحث و شرح قرار گرفته است که 

  .شود یدر عرف حقوقدانان به نام حقوق جزاي عمومی شناخته م

  ماده اول
نماید، مرتکب جرایم حدود، قصاص و   این قانون جرایم و جزاهاي تعزیري را تنظیم می

  .گردد دیت مطابق احکام فقه حنفی، شریعت اسالم مجازات می

  شرح
  تعریف قانون - 1

شود که توسط   است و قانون به مقرراتی گفته می)Canon(ي  کلمه قانون معرب واژه
بنا . باشد ي قاعده میااین کلمه التین از نظر لغوي به معن. گردید مقامات کلیسا وضع می

قانون در معناي کلی خود شامل تمام مقرراتی است که به . 1ي عربی ندارد براین قانون ریشه
معناي خاص خود به مصوبات هردو مجلس  رسد، اما در دار می هاي صالحیت تصویب مقام

یا به عبارت دیگر، . گردد  اطالق می،یده باشدیس جمهور رسیشوراي ملی که به توشیح ر
ست از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و تأمین امنیت اقانون عبارت از مجموعه قواعدي 

  . باشند در جامعه وضع گردیده و افراد جامعه ملزم به پیروي از آن می
از مصوبه قانون عبارت است  «: قانون اساسی افغانستان به اساس صراحت ماده نود وچهارم

  .2»هردو مجلس شوراي ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد
  و به دکن کند، امري را نهی می  قانون حق و تکلیف را ایجاد می:توان گفت جه مییدر نت

 به عدالت را فراهم یابی دستي  دهد تا نطم دلخواه را برقرار سازد و زمینه کاري فرمان می
ي فنی تأمین  وسیله.  و اندرز و توصیه نیست، بلکه فرمان استي قانون ارشاد وظیفه. آورد

 ،ضمانت اجرایی قانون. بینی ضمانت اجرایی موثر است این فرمان و الزام در قانون، پیش
، گاه به الزام مادي یا اجراي  شود صورت مجازات متبلور میه گاه ب: هاي گوناگون دارد جلوه

                                                 
 .38، ص 1387 زراعت، دکتر عباس، شرح قانون مجازات اسالمی بخش کلیات، تهران، ققنوس، چاپ چهارم، -1
 .1382 جدي، 14 قانون اساسی افغانستان، مصوب، -2
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که گران  مانند این: ي وضعی دارد و زمانی هم چهرهگردد   منتهی می،تکلیف و مالی مرتکب
کمال قانون در این . آور را فسخ کند دهد که پیمان الزام فروشی به خریدار مغبون حق می

به همین . رعایت آن باشد ر د  ارذاست که ضمانت اجراي آن متناسب با اصل حکم و تأثیرگ
یا عرفی است یا در راه تبدیل جهت، حقوقی که از سوي قدرت عمومی تضمین نشده است، 

  .3به قانون کامل در تحول و حرکت است

   تعریف قانون جزا-2
  .نماید مجموعه قواعدي که جرایم را تعریف نموده و براي مجرمین مجازات تعیین می 

   تعریف جرم-3
 اجراي آن را امر نموده و ،فعلی که قانون آن را منع کرده است و یا ترك فعلی که قانون 
در یک تعریف کوتا . 4ي عامل فعل ممنوعه و تارك فعل آمره  مجازات در نظر گرفته استبرا

ي عام کلمه فعل یا ترك فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل او مختصر، جرم در معن
  .اخالل در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجراي جزایی منع کرده است

  :گردد از این تعریف چنین استنباط می
از بعد انسانی شناخت این واقعیت . ، جرم یک عمل انسانی و اجتماعی استنخست

 ادیبان و نویسندگان را برانگیخته و از اان و حتشناس روانکنجکاوي پزشکان، روان پزشکان، 
این دو جنبه . خود مشغول ساخته استه بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را ب

  .آورد ي جنایی را به وجود می اصالت همزمان پیچیدگی پدیده
ست حاکی از تعرض میان انسان و جامعه، واکنش اجتماعی را علیه اي ا  پدیده،دوم، جرم

  .مجرم بر انگیزد
سوم، رفتارهاي انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش 

 خود را ،ها  و هدفها ها، شیوه دیگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دیگرگونی
  .5است  انکار ناپذیرتي جنایی واقعی این، تحول واکنش جنایی علیه پدیده بر تطبیق دهد، بنا

                                                 
 .70ص ،1385 تهران، انتشار، چاپ سوم، ،2جلد » فلسفه حقوق«  کاتوزیان، دکتر ناصر، - 3
جـرم فعـل نظیـر    . ستلزم جنبش و حرکتی  از طرف فاعل است که آن را فعل می گوینـد ارتکاب جرم اغلب م   :  فعل - 4

ترك فعل به معناي امتناع از ایفاي تکلیفی : ترك فعل. که همواره با فرض کنش ایجابی متصور است... قتل، سرقت، زنا و
  . است که موضوع حکم قانونگذار بوده است

 .19ص . 1386مومی، جلد اول، تهران، نشرمیزان، چاپ هفدهم، بهار  اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزاي ع- 5
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   مفهوم و تعریف جزا-4
  :ي پاداش، مکافات و سزاي عمل است؛  به قول فردوسیاجزا در فارسی به معن

  زکاري که کردي بیابی جزا          چنان چون بود در خور ناسزا
  روز و فردا گرفتن شمارــ   در امگار      کی روزــونی دــي بزاـج 

ي مجازات و سزاي عملی است که قانون آن را جرم دانسته و نیز ا جزا به معن،در اصطالح
هاي علوم جزایی، عبارت  به عبارت دیگر؛ جزا یا مجازات از دیدگاه. متضمن اجراي آن است

  .6شود و تعبی که بر مجرم اعمال میالعمل اجتماعی به صورت رنج  است از عکس
 از شود تا مجازات ماهیتاً مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می

. تدابیر پیشگیري از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوي حقوقی متمایز شود
ینی به رغم وجه باشند؛ زیرا اقدامات تأم ها با اقدامات تأمینی نیز متفاوت می مجازات

هم چون با رنج و  ها دارند، با آن مشترکی که از حیث دفاع و حمایت از جامعه با مجازات
  .7تعب متهم آمیخته نیستند از مفهوم مجازات خارج هستند

   معنی تعزیر-5
ي لغوي آن منع کردن، سرزنش و تأدیب امعن. ي عربی و از ریشه عزر است تعزیر واژه

 مجازاتی ،کار رفته است و در اصطالح فقهه کلمه عقوبت نیز براي آن بدر روایات . باشد می
ست که میزان آن در شرع  مشخص نشده و اختیار تعیین آن به حاکم واگذار شده است، در 

  . ه گردیده استایي براي تعزیر اراحقوق و قانون نیز همین معن
زاي نقدي و اعدام هاي تعزیري شامل حبس، ج مطابق قانون جزاي افغانستان مجازات

  .گردد می

   مالك تعیین میزان مجازات تعزیري- 6
 است که قانونگذار چه قاعده و مالکی را ،یکی از ابهاماتی که در مورد تعزیرات وجود دارد

کار برده است و چرا براي برخی از جرایم حبس و براي برخی از ه براي تعیین میزان تعزیر ب
دام  وضع کرده است و علت میزان تفاوت هر یک در  جزاي نقدي و براي برخی اعها آن

                                                 
، ص 1386 گلدوزیان، دکترایرج، بایسته هاي حقوق جزاي عمومی، تهران، نشر میـزان، چـاپ چهـاردهم، تابـستان            - 6

283. 
سـالمی، بخـش   ك ، زراعت، دکتر عباس، شرح قانون مجازات ا.   براي مطالعه بیشتر در مورد تعریف و اقسام جرم، ر        -7

  . 51 -42، صص 1387کلیات، تهران، تشرققنوس، چاپ چهارم، 
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اند که تعیین  جرایم مختلف چیست؟ برخی فقها به خاطر همین ابهامات اعتقاد پیدا کرده
 امکان پذیر نیست؛ زیرا تعزیر مجازاتی است که مجرم را ،صورت قطعی و ثابته تعزیر ب

اید مجازات خاصی را در نظر بنابراین براي هر مجرم و هرجرم، ب. کند تأدیب و اصالح می
این گروه فقیهان . گرفت و این کار بر عهده قاضی است زیرا از نزدیک با مجرم سروکار دارد

ي قانونگذار آن است که براي جرایم مختلف  اند و در حال حاضر رویه در اقلیت قرار گرفته
ورها شالق هاي مختلفی همچون اعدام، حبس، جزاي نقدي و در قوانین برخی کش مجازات

که نظر اقلیت را هم تا حدودي تأمین کرده باشد، حد اقل و  گیرد اما براي این در نظر می... و
ها تعیین نموده است تا قاضی با توجه به نوع جرم و حاالت  تر مجازات حد اکثري براي بیش

  . اعمال کند،مجرم، مجازاتی را میان حد اقل و حد اکثر

   مفهوم وتعریف حد-7
 مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و هیچ ،حدمجازات 

باید یادآور شد که مجازات چهار . شخص حق ندارد در میزان، نوع و کیفت آن تغییر آورد
از  43 ،42 ،39 ،38آیه ( سرقت :  ازند در قرآن پیش بینی شده است، که عبارت،جرم خاص
، و جنگ با خدا و  10 )  از سوره نور5 و 4آیه  (، قذف 9)وره نور از س2آیه (  ، زنا8)سوره مائده

  .11 ) از سوره مائده 33آیه  (فساد در زمین 
بینی و مجازات آن تعیین  عالوه بر جرایم فوق سه جرم دیگر نیز از طرف شرع اسالم پیش

  .لواط، شرب مسکرات و دزدي با قهر و غلبه: شده است که عبارت اند از 
  
  

                                                 
فمن تاب من بعد ظلمه و اصـلح  *  والسارق و السارقۀ فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکاالَ من اهللا و اهللا عزیز حکیم      - 8

 .فان اهللا یتوب علیه ان اهللا غفورالرحیم
ا مئۀ جلده و ال تأخذکم بهما رأفۀ فی دین اهللا ان  کنتم تؤمنون بـاهللا و الیـوم    الزانیۀ والزانی فاجلدو کل واحد منهم     - 9

 االخر ولیشهد عذابهما طائفۀ من المؤمنین
 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعۀ شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده وال تقبلو لهم شهادة أبداا و أولئـک هـم             -10

 .ک و اصلحو فان اهللا غفورالرحیماال الذین تابو من بعد ذل* الفاسقون
 إنما جزاء الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسعون فی االرض فساداً أن یقتّلوا أو یصلّبوا او تقطّع ایـدیهم و الـرجلهم م               -11

اال الذین تـابوا مـن قبـل ان تقـدروا     * خالف أو ینفوا من االرض ذلک لهم خذي فی الدنیا و لهم فی االخرة عذاب عظیم       
 . فاعلمو أن اهللا غفور الرحیمعلیهم



 

 

42  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

  قصاصتعریف – 8
در دین اسالم همانند دین یهود و بعضی ادیان دیگر، در مورد کسانی که عمداً مرتکب قتل 

بینی  ي به مثل پیش را فراهم حکم مقابلهشوند؛  میشوند و یا موجبات نقض عضو دیگري  می
تر  ي آن معلوم و شرایط آن نیز در دین اسالم واضح بوده که شرح بیش شده است که نحوه

  .ندارد ارتباط نوشتاربه این آن 

  تعریف دیت-9
شود  و  ا دم پرداخت مییعلیه یا اول ي مالی است که از طرف مرتکب جرم به مجنی جریمه

طور غیر عمدي، یعنی خطاي محض، و خطاي ه این در مواردي است که قتل یا نقض اعضا ب
م رعایت شبه عمد و همین طور به اثر بی احتیاطی و بی مباالتی یا عدم مهارت یا عد

ه مقررات قانونی حاصل شده باشد و همین طور در مواردي که اجراي قصاص جایز نباشد، ب
در مواردي هم که حکم قصاص . شود هاي جسمانی دیه پرداخت می جاي اجراي مجازات

. جاي قصاص اعمال گردده تواند ب ، دیه می شود در صورت توافق ولی دم و مجرم صادر می
  . در شرع براي قتل و نقض عضو تعیین گردیده استمقدار و  اندازه دیه

  ماده دوم 
  .شود مگر به موجب قانون  هیچ عملی جرم شمرده نمی

  شرح
   اصل قانونی بودن جرایم- 1
ماده دوم قانون جزا بیانگر اصل قانونی بودن جرایم است اما قبل از این که به توضیح اصل  

که اصل قانونی بودن حقوق جزا  اییم که؛ براي آنقانونی بودن جرایم بپردازیم، باید اشاره نم
یک از آنان، اصل مزبور  بدون وجود هر. مصداق پیدا کند وجود چهار رکن ضروري است

قانونی بودن جرم، :   این چهار رکن عبارتند از.دست خواهد داد را از ارزش و اهمیت خود
  .نییه و لزوم محاکمه قانویقانونی بودن مجازات، دخالت قوه قضا

؛ اعمال مجرمانه  ست که ااولین رکن اساسی و مهم در اصل قانونی بودن حقوق جزا آن
  .وسیله مقنن تعریف شده باشده فقط و فقط ب

رساله جرایم و (ش ا  در کتاب معروفاو .داین امر یکی از پیشنهادات اولیه بکاریا بو
یندگی که از طرف جامعه متذکر گردید که فقط و فقط مقنن است که بنا به نما) ها مجازات
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 قضات اتواند به هیچ کس حت این حق نمی. تواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید دارد می
  .12واگذار گردد

هیچ عملی جرم نیست مگر  «:گوید این امر همان ضرب المثل معروف التین است که می
  .13»این که قانون آن عمل را جرم دانسته باشد

ل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و براي نظم اجتماعی زیان این فعل یا ترك فع بر بنا
بینی نشده باشد قابل  ش پیبخش باشد تا زمانی که حکمی برآن وارد نشده و یا در قانون

به سخن دیگر وقتی که قانونگذار فعل یا ترك فعلی را جرم نشناسد و جزاي . مجازات نیست
 بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات .براي آن تعیین نکند افعال انسان مباح است

شود بیهوده نیست که   بدون وجود قانون جرم محقق نمی؛منوط به نص صریح قانون است
ه  این نتیجه ب،با توجه به اصل قانونی بودن جرایم. 14گفته شود قانون رکن الزم جرم است

ملی که انجام داده توان بدون وجود متن قانونی به خاطر ع کس را نمی آید که هیچ دست می
هاي سارنواالن و   یکی از دل مشغولی، این نکته مهم و دقیق.است محکوم و مجازات کرد

 عملی که طبق ،قضات جزایی است؛ زیرا سارنوال و  قاضی جزایی اول باید مشخص سازد
  گزارش پولیس یا شکایت شاکی به دیگري نسبت داده شده جرم است یا خیر؟

ضرورت   تعیین جرم در اختیار انحصاري مقنن است لذا،ه ذکر گردیدبنابراین همان گونه ک
طور صریح و روشن ه نماید که مقنن به هنگام قانونگذاري اعمال مجرمانه را ب ایجاب می

ها مجریان قانون تحت عنوان تفسیر قانون و یا اموري از این قبیل  مشخص نماید که تا بعد
ي   هرگاه مقنن به هنگام تنظیم قانون با تهیه.ي سوء نمایند ن استفادهآنتوانند از 

هاي ناروا باز گذارد، مسلماً اجراي اصل قانونی  هاي مبهم و کشدار راه را براي تفسیر فورمول
 : که ژولیو دالموراندیر گفته استيطور بودن جرایم را به مخاطره انداخته است، چه همان

هاي مبهم و   مقنن با تصویب فورمولچه حاصل از اصل قانونی بودن جرایم، هنگامی که «
هاي موسع،   اجازه دهد که با تفسیرها آنکشدار راه را براي خودکامی قضات باز گذارد و به 

  . »  توسعه دهند،طور نامحدوده ي اعمال جزایی را تحت عنوان مقایسه و قیاس ب دامنه

                                                 
، مترجم ، دکتر محمد علـی اردبیلـی، تهـران، نـشر میـزان، چـاپ پـنجم،        )رساله جرایم و مجازاتها «  سزار بکاریا،   -12

  .34، ص 1385زمستان 
13-Nullum Crimen Sine Lege. 

  .126  اردبیلی، دکتر محمد علی، پیشین، ص -14
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ر کلیه اعمال مضر به هاي نظی  مقنن نباید در تعیین جرایم فورمول،بر آنچه گفته شد بنا
افتد که مقنن از  اما در عمل گاه اتفاق می. کار ببرده مصالح عمومی و امثال این کلماتی را ب

در . پردازد تعریف دقیق و منجز جرم به عللی خودداري نموده و فقط به ذکر مجازات آن می
  . ي قاضی است که تعریف صحیح و دقیق از جرم به عمل آورد این موارد وظیفه

طور صریح و منجز تعیین نماید بلکه ه گذشته از آن، نه تنها قانون باید تعریف جرایم را ب
این . شود نیز تعیین نماید ولیت بعضی از متهمین میوباید کیفیات را که موجب تشدید مس

تر داشته  ولیت بیشو مس،داند کدام اشخاص به  علت وضع اجتماعی خود مقنن است که می
تري داده شود و اعالم گردد که هرگاه از  ولیت باید به آنان هشدار بیشوسو به حکم همین م

همین موضوع در مورد . هست مجازات شدیدتري در انتظار آنان ،وظایف خود تخطی نمایند
  .سقط جنین پیش آمده است

 404ي  تر در نظر گرفته شده ولی در ماده مجازات سقط جنین براي مردم عادي خفیف
 طبیب، جراح، دواساز یا ،کننده انستان تصریح گردیده است که اگر اسقاطقانون جزاي افغ

  . گردد  محکوم می،بینی شده قابله باشد به حد اکثر جزاي پیش
تري  ولیت بیشو مس،ها به علت وضع خاص خود چون اطبا، جراحان، دواسازان، وقابله

 ،چنین در مورد زنا هم. دارند؛ لذا مقنن مجازات شدیدتري براي آنان در نظر گرفته است
  این قانون ذکر گردیده 427که در ماده  ي را براي مجرم در احوالیا مقنن حاالت مشدده
ها موارد دیگري وجود دارد که مبین این مطلب  و هم چنان ده. اند است در نظر گرفته

  .باشد می
ا به در مواردي، بن. با این همه، تعیین قانونی جرم شرط کافی براي مجازات نیست

 قابل فعلی که به وصف مجرمانه متصف شده و معموالً...) دفاع مشروع، حکم قانون و (دالیلی
ون از وکور را زدوده است، مصذ که وصف مجرمانه فعل م،مجازات است، به موجب خود قانون

  .تعقیب و مجازات خواهد بود

   مواد مرتبط به اصل قانونی بودن جرایم-2
 در سایر قوانین افغانستان در نظر ،دیگري نیز در رابطه به این اصل مواد ،عالوه بر این ماده

  .باشد گرفته شده که بیانگر اهمیت این اصل می
هیچ عملی جرم شمرده  «: دارد  مقرر می،ماده بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان

  .شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد نمی
  .»توان تعقیب، گرفتار، و یا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون نمیهیچ شخص را 
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عنصر قانونی جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی  «: دارد  قانون جزا مقرر می37ماده 
  .»و جزاهاي آن در قانون
ي این  ا شده بینی  قانون جزا، محکمه وقتی به تدابیر امنیتی پیش121مطابق حکم ماده 

 شخص محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که به ،نماید که ثابت گردد میقانون حکم 
  . »... حکم قانون جرم شمرده شده

   اسالم و اصل قانونی بودن جرایم-3
دو قرن  توان بر آن تأکید کرد این است که؛ اگر  حقوق موضوعه در اي را که می نکته

تر نموده   بیستم بر آن تأکید بیشگذشته به اصل قانونی بودن جرایم دست یافته و در قرن
و ماکنا معذبین حتی نبعث  « : ي کریمه  آیه.ها پیش، آن را شناخته است است، اسالم قرن

 ي  سوره7 ي  هم چنان آیه.کنیم  تاوقتی که رسولی را نفرستیم کسی را عذاب نمی15 »رسوالً 
کند مگر به آنچه که به  مکلف نمیخداوند هیچ کس را  »  ال یکلف اهللا نفساَ اال ما اتیها  «:طالق

و ما کان اهللا لیضل قوماَ بعد  «: فرماید  توبه میي  سوره115 ي چنان درآیه و هم او داده است
کند که  خداوند هنگامی که یک قوم را گمراه می » اذ هدایهم حتی یبین لهم ما یتقون

 قصص ي  سوره59 ي یه و نیز در آ. از قبل بیان کرده باشدها آنکارهاي حرام را براي 
» و ماکان ربک مهلک القري حتّی یبعث فی امها رسوالَ یتلوا علیهم آیاتنا «:  فرماید می

 فرستاده و ها آنکند که از قبل رسولی را به میان  را هالك می ها پروردگار تو هنگامی قریه
ی فراوانی وجود دارد چنان عالوه بر آیات فوق روایات و هم.   خوانده باشدها آنآیات مارا براي 

قانونی بودن جرم و  «گوید که امروزه آن را اصل   را باز میاي ترین شکل، قاعده که؛ به شیوا
رفع عن امتی تسعته اشیاء ماال یعلمون و ما ال  «: خوانند؛  مانند حدیث رفع می» مجازات

آن مجازات کاري که که در » ... یطیقون و ما استکر هوا علیه و ما اضطرو ا و الیه و الخطا و
ي که ا آیه. خداوند آن را حرام نکرده و اعالم نداشته است از مسلمانان برداشته شده است

، ارتباط  یکی از مستندات شرعی اصل برائت شرعی اصولی است که آن نیز با اصل مورد بحث
را است که آن » قبح عقاب بالبیان « ي مبناي عقلی برائت اصولی، قاعده. مستحکمی دارد

ست که تا  امفاد این قاعده آن. ها نیز دانست باید از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
وقتی حرمت فعلی از جانب شارع بیان نشده و براي آن فعل، عقوبتی منظور نگردیده باشد، 

توان به سبب ارتکاب آن فعل مجازات کرد، چه آنکه عقل، چنین عقوبتی را  هیچ کس را نمی
                                                 

  .15 سوره اسرا، آیه -15
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توان مستند این  را نیز می» آزادي تصرّف« گذشته از آن، اصل . داند  ظالمانه میقبیح و
 هرگونه بی تردید آنچه در مورد آن منعی نرسیده، مباح است و اساساً. قاعده به شمار آورد

توان به  رو هیچ کس را نمی گیرد؛ از این رفتار و سلوك اجتماعی بر همین پایه صورت می
  .آن وجود ندارد، مورد مواخذه قرار دادي   منعی در بارهسبب ارتکاب فعلی که

درمیان حقوقدانان معهود است که هنگام بحث پیرامون اصل قانونی بودن جرایم و 
پردازند مانند قاعده عدم رجعت  له مربوط به این اصل هم میاها، به بیان چند مس مجازات

حقیقت همان نتایج اصل قانونی بودن قانون به ماقبل و تفسیر قانون، و موارد تعارض که در 
  .شد  پرداخته خواهدها آنباشد، که در شرح مواد بعدي قانون به  ها می جرایم و مجازات

  ماده سوم
که قبل از ارتکاب فعل  توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونی کس را نمی هیچ

  .مورد اتهام نافذ گردیده باشد

  شرح
  ها ات اصل قانونی بودن مجاز- 1

است، چون )  ها اصل قانونی بودن مجازات (یکی از مواردي که این ماده بدان پرداخته است 
کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم  در اجراي اصل قانونی بودن حقوق جزا تنها

بپردازد؛ بلکه باید مجازات عمل ارتکابی را نیز تعیین نماید، تعیین مجازات نیز از وظایف 
 قاضی و به طریق ،نن است هرگاه مقنن براي عملی مجازات تعیین نکرده باشدانحصاري مق

ي مصلحت اجتماعی و یا حفظ نظم عمومی و رعایت  اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه
هاي  چنین قاضی محکمه حق ندارد به بهانه هم. به تعیین مجازات بپردازد... اخالق حسنه و

سس وبکاریا م. چه که مقنن تعیین کرده است باالتر ببردمختلف میزان مجازات را را از آن
تواند مجازات هر جرم را تعیین نماید،   فقط قانون است که می:گفت مکتب کالسیک می

قاضی که خود عضو جامعه است حق ندارد براي فرد دیگري از همین جامعه قانونگذاري 
نماید و یا  تیب مجازات تعیین می قاضی که بدین تر.بینی نماید نماید و براي او مجازات پیش

ي خود  عنوان مصلحت عمومی تجاوز نماید از وظیفهه از مجازات مقرره به هر عنوان ولو ب
  . 16خود تخطی کرده است

                                                 
 .34ا، پیشین، ص  بکاری- 16
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ال  هاي پیرو سیستم رومن ها در کشور این امر که تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات
در ماده سوم قانون جزاي  وجود دارد ) Nullum Poena Sine Lege(تحت عنوان 

توان مجازات نمود مگر مطابق  هیچکس را نمی« : افغانستان بدین ترتیب ذکر گردیده است
  .» که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد به احکام قانونی
 اصل قانونی بودن مجازات منحصر به  مجازات به :ذکراین نکته الزم استاین جا ذکر 

 گرچه دانشمندان مکتب :گردد کلمه نبوده و شامل  اقدامات تأمینی نیز میي خاص امعن
 ها آني عقوبت و مشقت نداشته بلکه هدف  تحققی معتقد بودند که اقدامات تأمینی جنبه

در جواب باید گفت درست است که برخی از اقدامات تأمینی . اصالح و تربیت مجرمین است
صالح و تربیت دارد ولی نباید فراموش کرد که بسیاري ي ا مانند ترك اعتیاد معتادین جنبه

ي سلب و یا  شده در قوانین بسیاري از کشورها جبنه بینی از اقدامات تأمینی پیش
ي آزادي داشته و گاهی هم محرومیت از برخی حقوق افراد را در پی دارد، به  تحدیدکننده

طور مثال قانون جزاي ه ب .ها گردد همین جهت هم باید تابع اصل قانونی بودن مجازات
دارد که؛ تدابیر   در مورد تدابیر امنیتی در فصل چهارم مقرر می1355افغانستان مصوب سال 

  :امنیتی عبارتند از
 کننده آزادي؛ تدابیر سلب  
 تدابیر تحدیدکننده آزادي؛ 
 وکننده حقوق؛ تدابیر سلب  
 تدابیر مالی. 

  . ایگاه خود شرح داده خواهد شد و ضرورت در جاتدابیر امنیتی نیز از لحاظ معن
 ،ها خارج سازیم  هرگاه بخواهیم اقدامات تأمینی را از شمول اصل قانونی بودن مجازاتءبنا

المللی حقوق  به همین دلیل، درکنگره بین. ایم هاي فردي را به خطر انداخته  آزاديمسلماً
ات بسیار، کنگره نظر پس از مباحث.  میالدي در پاریس تشکیل گردید1937جزا که در سال 

ها نه تنها در  هاي فردي، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات خاطر حفظ آزاديه ؛ ب داد که
المللی  هاي بین در کنگره. مورد مجازات، بلکه در مورد اقدامات تأمینی هم باید رعایت گردد

 به وقوع جرم بعدي هم همواره نظر بر این بوده است که اجراي اقدامات تأمینی باید موکول
  .ي قوانین موضوعه تعیین گردد وسیلهه بوده و حد اکثر زمان این اقدامات هم ب
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عالوه بر این در مورد تعلیق مجازات به محاکم اجازه داده شده است که در بعضی از موارد 
  .17ي بعضی از محکومین معلق نمایند هاي مقرر را در باره مجازات
 ثابت نموده که براي وصول ،خصوص جرم شناسیه نی و ب نتایج حاصل از علوم انسااصوالً

هرگاه قاضی . به  اهداف حقوق جزا، مجازات باید متناسب با شخصیت واقعی مجرمین باشد
بینی شده در قانون  محکمه دریافت که با توجه به شخصیت واقعی مرتکب، مجازات پیش

جازات در باره وي تعلیق کند که این م مناسب حال وي نیست و یا سایر دالیل اقتضا می
  .تواند با توسل به این ماده قانون جزا، مجازات را معلق نماید گردد، قاضی می

بینی شده است و  ختانه کلیه این امور در قوانین جزایی ما و اکثر کشورها پیش خوشب
توان به صراحت گفت که این اختیارات به هیچ وجه مخالف اصل قانونی بودن جرایم و  می

  .ها نیست تمجازا

  عدم رجعت قانون جزا به ماقبل-2
  مأخذ اصل عدم رجعت قوانین جزایی به ماقبلمبانی و -2- 1

ي عدم رجعت قوانین جزایی به  ها، قاعده یکی از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
چه قانون الحق، عملی را که سابق جرم نبوده، جرم  طبق قاعده مزبور چنان. ماقبل است

سد و براي مرتکب آن مجازات قایل شود، قانون مزبور شامل حال اشخاصی که قبل از بشنا
زیرا قبل از وضع قانون جدید . اند، نخواهد شد وضع و انتشار آن مرتکب عمل مزبور شده

این اصل در حقوق مدنی نیز . اند دانسته تمامی اشخاص خودرا آزاد در انجام آن عمل می
احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق . 1 «: دارد نون مدنی مقرر می قا10ماده . شود تطبیق می

که در خود قانون تصریح  کند، مگر درحاالتی احکام قانون به ماقبل رجعت نمی. 2. گردد می
طوري که این ماده صراحت دارد در  همان» شده و یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد

ي اصلی در حقوق جزا این است که  ی دارد، اما قاعدهحقوق مدنی تطبیق این اصل استثنائات
تر کنند قابل  جا که قانون جدید، شرایط ماهوي و شکلی اجراي عدالت را بر متهم تنگ تا آن

 .رجعت به گذشته نیستند

                                                 
) دوسـال ( هرگاه در جرایمی که جزاي حبس الی « :  مقرر می دارد161 قانون جزاي افغانستان، فصل هشتم، ماده    -17

افغانی باشد محکمه می تواند نظر به اخالق، سـوابق و سـن محکـوم یـا احـوال          ) بیست و چهار هزار   ( یا جزاي نقدي تا     
قن شود که وي دوباره مرتکب جرم نمی گردد، می توانـد بـه تعلیـق تنفیـذ     دیگري که موجب ارتکاب جرم گردیده متی      

 .حکم تصریح تماید و آنرا شامل جزاهاي تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی بسازد
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   فلسفه قاعده عدم رجعت قانون به ماقبل -2-2
کنند   رجعت نمیدر مورد این که چرا قوانین جزایی به آینده اثر دارند و به گذشته

ي فلسفی و ذهنی دارد که اشاره به   جنبهها آنتر  هاي مختلفی بیان شده است که بیش علت
  :ها خالی از فایده نخواهد بود برخی از این علت

 ها قاعده عدم رجعت قانون به  یکی از آثار و لوازم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
فته شد، لوازم آن نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود ماقبل است بنابراین، وقتی این اصل پذیر

ها یکی از اصول مسلم و غیر قابل  چنانچه گفته شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
 .انکار در حوق جزا است

 هاي مهم مجازات، ارعاب مجرمان و افراد دیگر است و این هدف با رجعت  یکی از هدف
شود چگونه   قانونی که پس از ارتکاب جرم وضع میشود؛ زیرا قانون به ماقبل تأمین نمی

تواند موجب ارعاب مجرمی شود که جرم را قبال مرتکب شده است و ارعاب در این جا  می
 .مفهومی نخواهد داشت

 بنابر این، اگر فعل یا ترك فعلی در گذشته جرم . کند قانون ایجاد حق و تکلیف می
اشته اند واین حق به صورت یک حق مکتسب نبوده است، همه ي مردم حق ارتکاب آن را د

براي مردم درآمده است بنا براین اگر قانون به گذشته رجعت داده شود،موجب تضییع این 
 .حقوق مکتسبه خواهد بود

  قبح عقاب ( به حکم عقل وشرع، تکلیفی که هنوز وضع و اعالم نشده است قبیح است
ه به خاطر قانون غیر موجودي که بعدا وضع  بنابراین، براي قانونگذار حکیم، ک18) بال بیان

 .شده است کسی را مجازات کند
  وظیفه دولت و قانونگذار این است که براي شهروندان خویش ایجاد امنیت کند و

ي قانونگذار تناقض دارد زیرا مردم دست به  رجعت دادن قانون به زمان گذشته با این وظیفه
که در آینده قانونی براي ممنوعیت آن وضع خواهد هر عملی بزنند بیم آن را خواهند داشت 

 .شد
 کند که قوانین جزایی به  ي وجودي تمام قوانین است اقتضا می اصل عدالت که فلسفه

گذشته رجعت داده نشوند زیرا عادالنه نیست که قانون آینده، عملی را جرم بداند که 
 .شته مجازات نداشته استدرگذشته جرم نبوده و براي عملی مجازات تعیین کند که در گذ
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 اند بنابراین نباید عادت را با تسري قانون  افراد در گذشته با قانون سابق خو گرفته
الحق به زمان گذشته از بین برد و قانون جدید تنها در مورد افرادي که پس از وضع قانون، 

  . کنند، نافذ خواهد بود تکلیف پیدا می

  ون به ماقبل قاعده عدم رجعت قان  استثناعات- 3-2
 قانون جزا تصریح 21ي عدم رجعت قانون به ماقبل، استثنائاتی دارد که در ماده  قاعده

 مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات -1 «:  قانون جزا صراحت دارد21ماده . گردیده است
شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر این که قبل از صدور حکم قطعی قانون  می

 اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد - 2. ه نفع متهم باشد نافذ گرددجدیدي که ب
که به موجب آن فعلی را که متهم به ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده است قابل مجازات 

  »رود نداند، تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب بر آن از بین می
 ماهوي در تعارض با قوانین حاکم در زمان به استناد این ماده، سه دسته از قوانین جزایی

  .شوند؛ قانون خفیف، قانون جرم زدا و قانون مساعد وقوع جرم به گذشته عطف می
بنابراین، اگر قانونی از میزان مجازات کاسته باشد، . اند خفت و شدت کیفیات مجازات

 یا اشد است تشخیص این که قانون الحق نسبت به قانون سابق اخف. رود خفیف به شمار می
توان در مورد جزاهاي که از یک نوع و با کمیت ثابت اند، میزان  ولی می. همیشه آسان نیست

هاي  اکثر میزان زمان محکومیت در مجازاتاقل و حدبراي نمونه، حد.  را مالك قرار دادها آن
وانین هاي مالی ضوابط قوانین اخف از ق ترین مبلغ در مجازات ترین و بیش سالب آزادي و کم
  .شوند اشد محسوب می

شود که با لغو مجازات مندرج در قانون سابق  زدا به قانون جدیدي گفته می قانون جرم
پس اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق . حکم مبنی برجرم بودن عمل را از اثر بیاندازد

  .لغو گردید معناي آن این است که جرایم گذشته دیگر فاقد وصف مجرمانه اند
ضی قوانین دیگر به دلیل این که متضمن کیفیات مخففی هستند عارض بر اوصاف جرم بع

و مجازات، قوانین مساعد شناخته شده اندکه همانند دو دسته دیگري از قوانین به گذشته 
  :گردد ند که به چند نمونه آن ذیال اشاره می این قوانین بی شمار. شوند رجعت داده می

  بینی کند؛ جدیدي پیش)  عوامل موجهه(قانونی که اسباب اباحه 
 یا کیفیات مخفف باشد؛دهنده کننده یا تخفیف هاي معاف رقانونی که متضمن جعل عذ  
 قانونی که کیفیات مشدد جرم را حذف کند یا از این کیفیات بکاهد؛ 
 قانونی که مجازات تکمیلی جرم را لغو کند یا آثار تبعی محکومیت را حذف کند؛ و 
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 تیار قاضی را در تعلیق یا تبدیل مجازات افزایش دهدقانونی که اخ. 
قوانی جزایی شکلی به : توان بر این قاعده ذکر کرد این است استثنایی دیگري را که می

قوانین جدیدي که تغییري در تعریف جرم، در میزان مسئولیت . شوند گذشته رجعت داده می
د و ناظر به تعقیب جرم، جریان داد آور ها به وجود نمی جزایی، مرتکب و در کمیت مجازات
هاي کیفري است فورا قابل اجرا است و قواعد آن حتا به  رسی وطرق اعتراض به احکام و قرار

  .گردد هایی که هنوز به صدور حکم قطعی نیانجامیده است، معطوف می دادرسی

  تفسیر مضیق قانون جزایی-3
منظور از تفسیر قوانین . ردن استتفسیر از کلمه فسر به معناي پدید کردن و هویدا ک

با آن . نماید آشکار کردن معناي الفاظ قانون و عباراتی است که در ظاهر مبهم و مجمل می
که قانونگذار به هنگام نگارش قانون و وضع قواعد جزایی سعی دارد، مقصود خود را با عبارت 

 که بر هر یک از موارد رسا و خالی از اجمال و ابهام بیان نماید و حکمی عام جعل نماید
گردد؛ گاه به دلیل  خاص صدق نماید، درك منظور او پس از چندي با دشواري روبه رو می

شود، عبارات اولی رفته رفته صراحت خود را از  تعبیرات جدیدي که در گفتار مردم پیدا می
مردم دهد وگاه به دلیل اختراع و اکتشاف جدیدي که نتایج آن در عرصه زندگانی  دست می

 براي قانونگذار نا ممکن بوده و مسایل جدیدي به وجود ها آني  بینی همه یابد و پیش راه می
در این گونه موارد قاضی ناگزیر از تفسیر . آید که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است می

شخصی که مال منقول و «: دارد  قانون جزا مقرر می454 ماده 2براي مثال، بند. آن است
کلمه خفیه در این ماده مجمل » شود  ملکیت غیر را طور خفیه بگیردسارق شمرده میمتقوم
معلوم نیست مراد قانونگذار از خفیه، خفیه بودن مال از چشم مردم است یا صاحب . است

  .مال و یا هردو
در چنین مواردي قاضی باید کوشش کند و مکلف است، مراد قانونگذار را دریابد تا بتواند 

ها اول باید موافق  براین، قاضی مکلف است در فصل خصومت ضیه را دریابد، بناحکم هر ق
 ناگزیر از 20 و یا احکام قانون متناقض بود19هرگاه حکم قانون صریح نبود. قانون حکم نماید

                                                 
 صریح نبودن قانون به معنی مجمل یا نارسا بودن عبارات قانون است و آن هنگامی است که از عبارات قانون چنـد    - 19

 .باط شودمعنی مختلف استن
 قوانین متناقض به قوانینی گویند که یک حکم، حکم دیگر قانونگذار را نقض کند و در اجـرا جمـع آن دو ممکـن          - 20

 .نباشد
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 باید بر طبق روح و مفاد قانون 21اگر قانونی در آن قضیه وجود نداشت. تفسیر قانون است
از سوي دیگر، . مسلم حکم را بیابد و دعوا را حل وفصل نمایدموضوعه حتا عرف و عادت 

تواند به بهانه اجمال وابهام و تناقض قانون یا نبودن نص صریح از فصل دعاوي  قاضی نمی
  .امتناع کند

تواند حکم خودرا به روح قانون و عرف و عادت مسلم  طوري که گفته شد، قاضی می همان
از . سلم در امور جزایی شأن و منزلت چندانی نداردلیکن، عرف و عادت م. مستند سازد

درست است . گذرد اندکی تفاوت دارد رو، در امور جزایی وضع با آنچه در امور مدنی می این
ي از ها آنکه قاضی در قضایاي جزایی ناگزیر به رسیدگی است و نمی تواند به هیچ عذر و به

مفاد قوانین موضوعه و عرف وعادت داري کند ولی هرگز بر طبق روح و  احقاق حق، خود
ها مانع از آن است که قاضی  زیرا اصل قانونی بودن جرایم ومجازات. دهد مسلم حکم نمی

. دایره شمول قوانین جزایی را بیش از حدي که قانونگذار ترسیم کرده است گسترش دهد
نگذار سکوت پس در مواردي که متن قوانین جزایی مبهم، مجمل و یا متناقض است و یا قانو

هایی قادر خواهد بود  اختیار کرده است باید دید، وظیفه قاضی چیست و توسل به چه روش
  .مقصود واراده قانونگذار را دریابد

تفسیر قانون . هاي دریافت مقصود قانونگذار و فهم دقیق متن قانون بسیار متنوع است روش
مکان یافتن حکم هر قضیه را هایی است که ا در یک معنا همان به کارگیري مجموعه روش

آقاي دکتر جعفر جعفري لنگرودي در مورد تفسیر قانون چنین . کند براي قاضی فراهم می
 _ب.  مفهوم قانون روشن نباشد_الف: کنند اساسا در دو مورد قانون را تفسیر می« : نظر دارد

از قواعد ادبی استفاده » مفهوم قانون روشن است ولی در سعه و ضیق مدلول آن تردید باشد
هاي گوناگون توضیح قانون است که  یا منطقی یا سوابق تاریخی قانون مورد تفسیر، روش

هاي  دانشمندان و علماي حقوق بر حسب عقاید واندیشه. درباره هریک سخن بسیار است
اي که به حفظ حقوق فردي دارند و یا اهمیتی که براي منافع دولت  اجتماعی و میزان عالقه

اصطالح . دانند  قایل اند، استفاده از هر روشی را در تفسیر قانون پسندیده نمیو جامعه
تفسیر مضیق یعنی پایبندي قاضی به قدر متیقن مدلول الفاظ قانون و خود داري از توسعه 

در برابر این روش تفسیر، بعض دیگر بنا به مصالحی . گیرد آن از طرز تفکر خاصی ریشه  می

                                                 
 نبودن قانون به معنی سکوت قانونگذا ر است  و آن هنگامی است که در باره موضوع خاصی حکمـی وضـع نـشده           - 21

 .گویند) ماال نص فیه ( درفقه اسالم آن را . باشد
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در واقع . کنند که در تفسیر متون حقوقی بسیار رایج است صیه میروش تفسیر موسع را تو
در زبان حقوقدانان از تفسیر . اصل تفسیر مضیق براي حفظ منافع متهم به وجود آمده است

اي است که باید  میان این دو نوع تفسیر رابطه. آید به نفع متهم نیز سخن فراوان به میان می
ضیقی همواره به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم هر تفسیر م. در این جا روشن گردد

اساساً، آنچه در تفسیر قوانین جزایی مهم است ملحوظ داشتن نفع . هم همیشه مضیق نیست
  .شود متهم است که گاه تفسیر مضیق تعبیر و گاه این دو نوع تفسیر یکی پنداشته می

ت شکی است که پس از یأس از اصوال، تفسیر به نفع متهم از اصول عملی و مجراي آن حال
به این معناي که قاضی وظیفه دارد که به هر طریقی . شود یافتن مقصود قانونگذار پیدا می

نویس لوایح و چه با  ي تاریخی حکم و صورت مذاکرات و پیش چه با استفاده از پیشنه
قانون را به تواند  استفاده از ملزمات عقلی در فهم مراد قانونگذار بکوشد وفقط هنگامی می

منشاي شک نیز ممکن است . وجوي خود مأیوس گردد نفع متهم تفسیر کند که از جست
ولی اگر متعلق این . نامند سکوت یا اجمال قانون باشد که اصطالحا آن را شبه حکمی می

  .شک امور خارجی باشد این شبه مصداقی است
فع متهم ریشه در اصل برائت دارد این نکته را نیز باید در این جا تذکر داد که؛ تفسیر به ن
  .که خود مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است

نتیجه این که تفسیرقانون فقط و فقط در نوع مضیق آن مجاز است نه موسع، زیرا اگر 
دار  رود که اجراي عدالت خدشه اجازه تفسیر موسع براي قاضی داده شود امکان آن می

  .قضات گرددگردیده و باعث خودکامگی 
بحث پیرامون مباحث مربوط به مواد دوم و سوم قانون جزا را به همین اندازه بسنده نموده 
و در قسمت بعدي این مجموعه به مباحثی دیگري پیرامون سایر مواد قانون جزاي افغانستان 

  .خواهیم پرداخت



  
  
  
  
  
  

   احساس گناه 
  و رابطه آن با جرم 

  سیشنا از منظر متون دینی و روان
 محمد علی ابراهیمی

  

  
  چکیده

احساس گناه و رابطه آن با جرم از منظر متون دینی و «عنوان انتخابی این نوشته که 
است، در صدد اثبات این ادعا است که از منظر متون دینی، بر خالف » شناسی روان
ممکن است احساس گناه . گردد شناسی صرف احساس گناه، گناه تلقی نمی روان

ان این شناس روان. مثبت یا منفی در پی داشته باشد، ولی بیماري نیستپیامدهاي 
دانند، اما در  پدیده را در وجود انسان، ناشی از هر عاملی که باشد نوع بیماري می

  . تعلیل آن مطالبی غیر علمی ذکر نموده اند
ن رسیم که از دیدگاه متو این نتیجه می در این پژوهش ضمن تبیین استدالل آنان به 

دین احساس گناه نه تنها یک پدیده منفی نیست حتا در بعض موارد موجب نوع 
باشد و با درك  مشکالت آن می ساز رسیدگی به وارستگی روحی و روانی بوده و زمینه

تر و جبران گذشته وجود دارد و فرد  درست از تحوالت روحی امکان سازندگی بیش
ده در پیکره وجودي و منویات پنهان ممکن است بتواند دگرگونی قابل توجه و سازن

  . خود به وجود آورد
احساس گناه، بیماري روانی، متون دینی، رابطه جرم با گناه و  :ها کلید واژه

  . ی جناییشناس روان
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  مقدمه 
مند، مستعد، متفکر و متحولی است که قدرت ایجاد دگرگونی و تغییر  انسان موجود توان

سوي کمال و افول را خود تعیین کرده و  ر حرکت به مسی. جهت در زندگی خود را دارد
افراد در اعمال و اداره خویش یکسان نیستند، حتا یک «. باشد داراي اختیار و حق انتخاب می

جهت  ها به دهد، این تفاوت هاي مختلف، رفتار یکسان از خود نشان نمی فرد در موقعیت
شجاعی، محمد (» ت و استعدادها است در تفکر، سلیقه، انتظارات، تمایالها آناختالف انس

  ).1385 / 338: صادق
إِنَّا هدیناه السبیلَ  «!.او نشان داد خالق متعال وقتی این موجود را آفرید راه هدایت را به 

اما وقتی خط . این مرحله ابتدایی خیزش بشري است. )3 /االنسان( »إِما شاکِراً و إِما کَفُوراً
 سوي کمال و   کرد و راه تداوم حیات خویش را تِک زد، اگر جهت بهسیر خود را مشخص

کسانی که ایمان آوردند و کارهاي  :گوید قرآن می. کند معرفت باشد خداوند او را کمک می
إِنَّ الَّذینَ « .کند شان هدایت می  را در پرتو ایمانها آنشایسته انجام دادند، پروردگارشان 

مِلُوا الصع نُوا وآمبِإیمانِهِم مهبر دیهِمهولی اگر سیر دنائت، پستی .)9 /یونس (» الِحاتِ ی 
آیات الهی ایمان  یقین، کسانی که به به. گردد حال خود رها می و نزولی داشته باشد به

إِنَّ الَّذینَ ال «.کند و براي آنان عذاب دردناکی است  را هدایت نمیها آنآورند، خدا  نمی
  .)104النحل  (» بِآیاتِ اللَّهِ ال یهدیهِم اللَّه و لَهم عذاب أَلیمیؤْمِنُونَ

کند و توان تغییر  هاي متضاد اتخاذ می تصمیم در عین حال انسان حالت یک نواخت ندارد، 
باشد، گاه  انسان گاهی در مسیر رشد قرار دارد، گاهی غافل می. باشد سرنوشت خود را دارا می

ممکن است زمانی در اوج عفت، پاکی و . گردد  گاهی نادیم و پشیمان میعصیانگر است و
اگر فرصت . ترین درجه انسانیت سقوط کند  معرفت قرار داشته باشد و در زمان دیگر در پایین

  . باقی باشد امید نجات است و اگر خیلی دیر شده باشد محکومیت آن حتمی خواهد بود
فهمد و  ها را می ها و بدي خوبی. درك و احساس او استیکی از استعدادهاي انسان توانایی 

تعبیر  به. شناسد هیچ کس انسان را بهتر از خودش نمی. بر اوضاع درونی خود آگاهی دارد
هرچند که رابطۀ هم نوعی برقرار . )14القیامه ( » نَفْسِهِ بصیرَةٌ بلِ اإلِنْسانُ علی«قرآن 
وجود دارد، در عین حال خود آگاهی و درك بهتر  نوع دوستی دارد، احساس متقابل  است،

  گونه که انسان احساس شادابی، حزن، بنابراین همان. هاي خویشتن جاي بحث ندارد ضرورت
. کند طور احساس ایمان، حق پرستی، گناه و معصیت می درد، خوشبختی و نکبت دارد، همان

. باشد  احساس گناه میبلکه موضوع. در این نوشته بحث روي مطلق احساس انسان نیست
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اي وجود دارد؟  پس سوال اصلی این است که بین احساس گناه و ارتکاب جرم چه رابطه
  ! گردد یاخیر؟ ارتکاب جرم می عبارت دیگر آیا احساس گناه در یک فردي منجر به به

شود که احساس گناه مفهوم شناسی گردد،  پاسخ این سوال تالش می یابی به جهت دست
ردي احساس گناه موشکافی شود؛ تا امکان تبیین رابطه آن با ارتکاب جرم فراهم تأثیرات ف 

آنگاه با روشن کردن انواع احساس گناه، جمع بندي صورت گرفته و بحث خاتمه . گردد
صورت تفصیلی در منابع  در این میان نکته قابل ذکر این است که این بحث به. خواهد یافت
باشد، لذا ممکن است  ه و ساختار آن بدون الگو میی مطرح نشدشناس روانمعرفتی و 

  . هاي وجود داشته باشد و من امیدوارم که از عهدة این موضوع برآمده باشم کاستی

  مفهوم احساس گناه
دوا . گردد شود، گرفتار بیماري روانی نیز می گونه که دچار بیماري جسمانی می انسان همان

ان امراض جسمانی از طریق دارو، پرهیز، استراحت درم. و روش عالج هر دو هم متفاوت است
هاي پیچیده و علمی دارد که  طور درمان روان انسان روش و همین. و موارد دیگر میسر است

 از  احساس بیمار گونه«ی مقصود از احساس گناه، شناس رواندر . باشد کار متخصصان می
شده یا در حالت ضعف قرار ارتکاب خطا و گناهی است که فرد با قصد و آگاهی مرتکب ن

این نوع . »گردد کند و بعد پشیمان گردیده و از نظر روحی ملول می گرفته و اختیاراً گناه می
ان بیماري روانی تلقی گردیده ولی از نظر اسالم و شناس رواناحساس گناه، هرچند از نظر 

یشه بدواند، اگر احساس گناه در اعماق وجود فرد ر«آید،   حساب نمی اجتماع گناه به
مؤاخذة خود کند و خود را بیش از حد سرزنش و بر حال خود بگرید   طوري که وي اقدام به به

شود و آثار و  خود احساس ترحم کند، چنین احساس گناهی، بیماري شمرده می و نسبت به
این حد نرسد  اما اگر به). 1387 / 256: بستانی، محمود. (»عوارض فراوانی برآن مترتب است

  . گردد رف احساس گناه بیماري برآورد نمیص
. اند دانند که آن را نوع رنج تلقی کرده این جهت احساس گناه را بیماري می ان بهشناس روان

این روح است که . رنج، بیماري جسمانی نیست، نفسانی است«: گوید کارل گوستاویونگ می
کند آن را  ه شخص جراأت نمیدارد ک اش چنین او را در رنج می در تجلیات متعالی و ظریف

شناس هم  هایی پزشک باید روان در برابر چنین اختالل. در حیطۀ کار پزشکی قلمداد کند
  ).1385/ 1: گوستاویونگ، کارل(» باشد، یعنی روح انسان را بشناسد

اگر احساس گناه نوع بیماري روحی و روانی باشد باید دالیل آن را پیدا کرد و فهمید که 
اختالل  شناسان بیماري روانی را به این بیماري مبتال گردیده است؟ روان  بهچرا انسان
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احساس، اختالل ادراك، هوش، تفکر و عواطف، اختالل انگیزش، اختالل رفتارهاي کالمی و 
حسی،  بی نمایند و در مورد اختالل احساس، پس از تحلیل آن به حرکتی تقسیم می

فقدان حس، وجود حسی که از شدت آن  « :ویندگ حسی، تند حسی و اختالل حسی، می کم
کاسته شده، شدت حس غیر عادي و حسی که دچار اختالل شده سرمنشاي اصلی 

همه این اختالالت ممکن است در هر کدام از حواس انسان پیش . هاي روانی است بیماري
اي ه شود یا از نابهنجاري هاي جسمی ناشی می آید، تمام اختالالت حسی یا از بیماري

بنابراین وقتی اختالل احساس نوع بیماري باشد، ). 1382 / 96: شاملو، سعید(» عاطفی
احساس گناه توأم با ارتکاب جرم از نوع شدت حس غیر عادي خواهد بود که شخص ممکن 

  . هاي متفاوت مرتکب آن بشود است با انگیزه
ان، اسالم شناسان شناس روانبر خالف اعتقاد . اما از نظر اسالم احساس گناه بیماري نیست

معتقدند که صرف احساس گناه نه تنها بیماري نیست که حتا قدمی باالتر در جهت رشد و 
ش کند و کار ا هر که کار نیکویش خوشحال:  فرمودع امام صادق. باشد سازندگی انسان می

 »ئَتُه فَهو مؤْمِنمنْ سرَّتْه حسنَتُه و ساءتْه سی«.  ش کند، او مؤمن استا بدش بد حال
إِنَّ النَّدم علَی الشَّرِّ « .شود پشیمانی بر کار بد باعث ترك آن می:  فرمود رضامیر المؤمنین

راستی مردي  به:  فرمود عامام صادقهمچنین ). 1306 / 62حرعاملی،  (» یدعو إِلَی تَرْکِه
 هدگردی و از آن شاد هدد میانجام  شود، و کار خیري پشیمان میاز ارتکاب آن کند و  گناه می

بهتر برایش د، نامافتد و اگر بر همان حالِ پشیمانی ب و از حالِ ندامت و پشیمانی دور می
إِنَّ الرَّجلَ « ).237ح  ،23   باب،100همان، ص . (است از این حالی که پیدا کرده است

لُ الْعمعی هِ ولَیع منْدفَی الذَّنْب ذْنِبفَلَأَنْ لَی الِهِ تِلْکنْ حتَرَاخَی عفَی ذَلِک رُّهسلَ فَیم
   .»یکُونَ علَی حالِهِ تِلْک خَیرٌ لَه مِما دخَلَ فِیهِ از

شود، یا از  اش دگرگون می گردد کسی که از ارتکاب کار بد، حال به این سان معلوم می
حال پشیمانی براي او بهتر  ماندن بهنماید، یا حتا باقی  انجام گناه احساس ندامت می

 چنین شخصی مریض نیست و پیدایش این وضعیت گامی در جهت  شود، تشخیص داده می
  . باشد تکامل روحی و روانی او می

 مورد امتنان الهی بوده و در سوره بلد ها آندر قرآن کریم نیز مسأله احساس خیر و شر انس
ن نوشته اند که خداوند آمفسران در تفسیر  )10/بلد  (»نِو هدیناه النَّجدی«: فرماید می

دهد و فطرت و  بشر موهبت فرموده که عمل خیر و شر را تمیز می نیروي تفکر و تعقل به
خیر و صالح از طریق الهام و القاء هر ه شناسد و هدایت ب خرد او کار نیک را از عمل قبیح می
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 احساس گناه ).1404/  148 :حسینی همدانی(د طور تجدد خواهد بو هقلب است و ب هلحظه ب
. باشد ن هم کشف روش خود سازي میآ ثمره .هم ماحصل تفکر و تعقل در خویشتن است

هاي فراوانی در اختیار بشر گذارده، ولی از میان  خداوند نعمت: نویسد صاحب تفسیر نمونه می
 و درك حسن و قبح تکیه »تقوي « و»فجور «جا روي مساله الهام ها در این تمام این نعمت

 / 47 :مکارم شیرازي (سازترین مسائل زندگی بشر است کرده، چرا که این مساله سرنوشت
خویشتن  تواند به هاي درونی خود در واقع می ها و پلیدي پس انسان با درك زشتی). 1374

باشد که  کمک کند و احساس گناه یکی از موارد وارسی روحی و طرح تطهیر نفسانی می
  . گردد بدین وسیله امکان بناي جدید اخالقی فراهم می

  انواع احساس گناه 
  واقعی : یک

این یک واقعیت است که غیر . احساس گناه ممکن است ناشی از ارتکاب واقعی گناه باشد
تر مرتکب معصیت نشده  شود که حداقل یک بار یا بیش از معصومین، در دنیا کسی پیدا نمی

گناهکاري گاهی عمدي و از روي قصد .  گناهان زیاد آمیخته استرفتار انسان با. باشد
افتد؛ در هر صورت آثار وتبعات خود را در  باشد، گاهی ناشی از خطا یا سهوي اتفاق می می

دهند و گناهکاري را با  بسیارند کسانی که خود را فریب می. زندگی انسان خواهد گذاشت
پس اصل . خود گیرد خسران خواهد کرد حیه را بهاگر انسان این رو. سازند توجیه، توأم می

 نیز مؤثر بوده و ها آنحضور گناه در زندگی انسان مسلم است ولی نحوه قضاوت و نگرش انس
  . در افزایش و کاستی آن نقش آفرین خواهد بود

هر «به . ا. م.  ق2براساس ماده . از نظر اسالم بین گناه و ارتکاب جرم تفاوت وجود دارد
شود چه  جرم گفته می» ترك فعلی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشدفعل یا 

گناه یعنی سرپیچی و تخلف از فرامین و تکالیف الهی «ولی . این که واقعاً گناه باشد یا نباشد
پس ). 1386 / 38: حسینی تاشی(» شود ما ابالغ می دست پیام آوران خداوند به که به

مناطق  شی از تخلفات مقررات حکومتی باشد یا ریشه در ورود بهاحساس گناه ممکن است نا
شناسان نوع  در هر صورت از نظر جرم. ممنوعه و حریم غیر مجاز شرعی داشته باشد

یک امر طبیعی ) دورکیم(اما در هردو شکل خود از نظر بعض آنان . گردد ناهنجاري تلقی می
واقع  ینی از منحرفان است و انحراف بهیک جامعه همواره داراي شمار مع: گفت او می. است

دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوي . شود اي طبیعی تلقی می پدیده
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بنابراین اگر چنین است پس . این نتیجه رسید که همه جوامع داراي جرم هستند جهان به
  ). 1383 / 202: ملک محمدي، حمیدرضا(باید جرم داراي کارکرد در جامعه باشد 

البته بین کارکرد جرم در جامعه از دید دورکیم با آنچه که ما از کارکرد گناه در زندگی 
یعنی هم . شود ولی در هرصورت هردو یک واقعیت است انسان داریم اختالف جزیی دیده می

جرم در اجتماع و هم گناه در جوامع انسانی حضور فعال دارد و با تمام تالشی که صورت 
توانند زندگی خود را از آن پاك و پیراسته   نمیها آننماید و انس ب ناپذیر میگیرد اجتنا می

  .سازند

  وهمی و خیالی: دو
 در بسیاري موارد ها آنگونه که انس همان. توهم و تخیل نیز جزیی از زندگی بشر است

مندانه بوده و عاري از اشتباه است در خیلی از  نمایند که تصمیمات شان هوش گمان می
. باشند د عکس آن را تصور دارند و برداشت آنان این است که دچار اشتباه و گمراهی میموار

 سرحد  ولی وقتی به. این وضعیت تا زمانی که از حالت عادي خارج نشده باشد، طبیعی است
چون که انسان خیال باف مثبت اندیش . اضطراب یا وسواس برسد مشکل آفرین خواهد بود

و این نگرش بر خالف سیره عقال . نماید ا دید شک یا تردید نظاره مینیستند و همه چیز را ب
احتمال این که احساس گناه . در مورد احساس گناه هم این حکم قابل تطبیق است. باشد می

کار  واقعی نباشد وجود دارد و ممکن است کسی دچار وهم شده و در عالم خیال خود را گناه
  . یا مجرم پندارد

ولی از نظر اسالم توبه . ان بیماري استشناس روانخیالی هم، باشد از نظر احساس گناه اگر 
تر  بیش«تا جاي که. گردد از گناهکاري احتمالی هم ارزش تربیتی دارد و عمل مثبت تلقی می

متکلّمان توبه از یک گناه را با ارتکاب گناه دیگر با دانستن قبح و زشتی آن صحیح و درست 
ز است کسی کار حرامی را انجام ندهد در حالی که ایطور که ج انگویند هم دانند و می می

چنین ممکن است کسی از یک   هم،داند که حرام است شود و می حرام دیگري را مرتکب می
 / 201 :الطبرسی (»آورد  اگر چه گناه دیگري را بجا می،گناه پشیمان شده و از آن توبه کند

 نیست بلکه یک عمل ارزشی در تمام حاالت براین اساس صرف توبه نشان بیماري) 1408
  . پیرایش نفس دارد گردد حتا اگر انسان خیال کند که گناهکار بوده و نیاز به انسان تلقی می
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  تاثیرات فردي احساس گناه
   تاثیر مثبت احساس گناه)الف

توان  این نتیجه رسیدیم که احساس گناه بیماري است نمی ی وقتی بهشناس رواناز دید 
گردد،  ولی از نظر اسالم صرف احساس گناه بیماري تلقی نمی. اي آن اثر مثبت پیدا کردبر

ها  این تشخیص نرسد که باید خویشتن را از پلیدي بلکه اگر انسان در روند تکاملی خود به
کارویژه گناه . ترین مانع در پیش روي خواهد داشت پیراسته کند بیمار خواهد بود و بزرگ

از نظر روایات توسعه فرایند ارتکاب گناه . شاندن نقطه روشنایی آن استتاریکی دل و پو
دل مردگی مسلم ارزیابی شده، لذا جهت احیاي مجدد و نشاط قلب راهکارهاي هم  منجر به

کند عالوه بر محاسبه  بنابراین اقداماتی که انسان بر علیه خویش می. معرفی گردیده است
این عمل هرچند . نماید که افراد برعلیه خود وضع مینفس، ممکن است شامل جرایمی گردد 

باشد، ولی براي مهار تمنیات نفس سرکش  گیري بر جسم و جان آدمی می موجب سخت
  ). گردد دالیل روایی این بحث تدریجاً ذکر می(ضرورت دارد 

اگر احساس گناه را سروش دل بدانیم، وقتی این احساس در نهاد انسان شراره افگند، 
و زِنْ « :اباذر می فرماید   در طی وصیتی به ص رسول اکرم.باید خودش را برانداز کند یتدمآ

از پیش را خودت و بسنج ) 1414 / 465 :حسن بن فضل، طبرسی (»نَفْسک قَبلَ أَنْ تُوزنَ
سازد و  خود متوجه می نتیجه این سنجش همان است که انسان را به. بسنجدتو را که  نآ

هاي مهم  خودآگاهی یکی از ویژگی«. نماید خود آگاهی تعبیر می  آن بهان ازشناس روان
اساساً رشد شخصیت در انسان بدون رشد خودآگاهی امکان پذیر . شخصیت انسان است

» باشد از این رو شناخت شخصیت بدون شناخت خودآگاهی امکان پذیر نمی. نیست
هی و درك خویشتن است که در خاطر اهمیت خودآگا به). 1381 / 126: اصغر احمدي، علی(

خودتان حساب خود را بکشید : فرماید منابع روایی تأکید زیاد روي محاسبه نفس شده و می
 و از »فَحاسِبوا أَنْفُسکُم قَبلَ أَنْ تُحاسبوا علَیها« تان را بکشند، که حساب پیش از آن

بیند، بنابراین از پشیمانی در  مؤمن سرانجام کار را می  :حضرت لقمان نقل شده که فرمود
چون که ). 230: ورام ابن ابی فراس (»إِنَّ الْمؤْمِنَ أَبصرَ الْعاقِبۀَ فَأَمِنَ النَّدامۀ« .امان است
و این عمل عالمت . محاکمه کشیده شدن، خود حساب کار خویش را نموده است قبل از به

   .باشد  باالي انسان می)(IQهوشیاري و آي کیویی 
هوشیار آن : کند که آن بزرگوار فرمود  نقل میصشداد بن اوس از پیامبرطور که  همان

کسی است که محاسبه نفس کند و براي پس از مرگ کار کند، و نادان کسی است که پیرو 
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 و الْکَیس منْ دانَ نَفْسه و عمِلَ لِما بعد الْموتِ« .هواي نفس بوده، و از خدا آرزومند باشد
و نیز در همین رابطه ). 231: همان(»  الْأَحمقُ منْ أَتْبع نَفْسه هواها و تَمنَّی علَی اللَّه

خویشتن را محاسبه کنید پیش از آن که محاسبه شوید، و بسنجید : گوید یکی از بزرگان می
] محاکمه قیامت [ که شما را بسنجند، و آماده شوید، براي آن صحنه بزرگ آن را قبل از این

  ). 232: همان(
در زندگی . نمایند اثبات می» خود«آیات و راوایات براي انسان دو  علماي اخالق با استناد به

خود حیوانی همواره سعی دارد که «. انسان درگیري مداوم بین این مرتبه وجودي ادامه دارد
رقی، تکامل و صعود الی اهللا ها و تمایالت سرگرم سازد و راه ت ارضاي خواسته خویشتن را به 

برعکس خود انسانی یا مرتبه . را بر نفس انسانی مسدود نماید؛ و او را مسخر خویش گرداند
عالی وجود انسان، همواره در تالش است که مراحل عالی کماالت انسانی را طی کند و 

ن تنازع درونی معلوم است که ای) 1373 / 22: امینی، ابراهیم(» مقام قرب الهی نایل گردد به
گردد، یا در اوج کمال برسد یا در ادنی مرتبه پستی سقوط  زمانی خاتمه یافته تلقی می

آن موجب سرعت  کننده دارد و در واقع توجه به احساس گناه در این میان نقش تعیین. نماید
این دلیل که احساس گناه نوع نداي وجدان است  به. یافتن حرکت تکاملی انسان خواهد شد

ارتکاب معاصی ادامه دهد در سراشیب  صداي وجدان خود توجه نکند و باز به  انسان اگر بهو 
و لَقَد «: فرماید سقوط قرار گرفته و راهی جهنم خواهد گردید چنان چه که قرآن کریم می

ونَ بِها وفْقَهال ی قُلُوب مالْإِنْسِ لَه کَثیراً مِنَ الْجِنِّ و نَّمهأْنا لِجصِرُونَ ذَربنٌ ال ییأَع ملَه 
 »بِها و لَهم آذانٌ ال یسمعونَ بِها أُولئِک کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئِک هم الْغافِلُونَ

 دلها ها آنبه یقین، گروه بسیاري از جن و انس را براي دوزخ آفریدیم  )179 /االعراف(
بینند  فهمند و چشمانی که با آن نمی نمی) کنند، و ه نمیاندیش(یی دارند که با آن ] ها عقل[

اینان همان ! تر  همچون چهارپایانند بلکه گمراهها آنشنوند  هایی که با آن نمی و گوش
صراحت  در این آیه به. )ندا گونه امکانات هدایت، باز هم گمراه چرا که با داشتن همه(غافالنند 

کند  کسانی که از رشادت پیامبر درونی استفاده نمیدل مردگی را نشانه نافهمی دانسته و 
. پس بیداري دل عالمت خود آگاهی است. باشد  میها آنتر از  بسان حیوانات بلکه گمراه

بینیم که  باشد و اگر ما این فرضیه را قبول کنیم می نشانه خود آگاهی انتقاد از خویشتن می
چون از این طریق انسان مسیر تکامل . باشد تري از خود آگاهی می احساس گناه حد عالی

  . یابد خود را می
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  هاي منفی احساس گناه  جنبه)ب
   بینش  :اول

کند ممکن است تدریجاً بینش منفی پیدا کرده و  کسی که در خود احساس گناه می
اگر این برداشت درست باشد باید اذعان کرد . اش بدبینانه گردد دیدگاهش در مورد شخصیت

از نظر اسالم و . یر آثار زیانبار گناه قرار گرفته و کامالً مأیوس گردیده استکه فرد تحت تأث
قرآن کریم در . کفر گردد باشد منجر به منابع آن ناامیدي بدترین گناهی است و ممکن می

الَّ الْقَوم ال تَیأَسوا مِنْ روحِ اللَّهِ إِنَّه ال ییأَس مِنْ روحِ اللَّهِ إِ« :فرماید نکوهش ناامیدي می
از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا ) 87یوسف  (»الْکافِرُونَ

تواند و نباید از روح خدا   هیچ صاحب ایمانی نمی: صاحب المیزان می نگارد.!شوند مأیوس می
قت ش در حقیا ش ناامید شود زیرا یاس از روح خدا و نومیدي از رحمتا مایوس و از رحمت

موسوي همدانی سید (» محدود کردن قدرت او، در معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست
و شخصی که پس از احساس گناه مضطرب، بد بین و ناامید ). 1374 / 320 :محمد باقر

گردد در حقیقت روحیه خود را باخته است و تسلط بر اداره روحی خود را از دست  می
  .دهد می

شکن باشد که  ناه پیامد زیانبار دارد ولی نباید تا این حد کمردرست است که سنگینی گ
در وسایل، سه روایت از امام باقر و امام . طور کلی ازهم بپاشد و کامال خود را ببازد شخص به

. گناه را نه تنها نکوهیده حتا مورد تشویق هم قرار داده است  نقل شده که اعتراف به عصادق
به ) نزد خدا(به خدا، کسی از گناه نجات پیدا نکند مگر اینکه سوگند :  فرمود عامام باقر

و اللَّهِ ما ینْجو مِنَ «. کند پشیمانی از توبه کفایت می: فرمود و می. ش اعتراف کندا گناه
: فرمودت و نیز همان حضر»  کَفَی بِالنَّدمِ تَوبۀعالذَّنْبِ إِلَّا منْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ و قَالَ أَبو جعفَرٍ

ها اقرار  که به نعمت آري به خدا سوگند، خداوند دو خصلت را از مردم خواستار است این
ال و «. شان آمرزیده شود کنند تا گناهان  شان زیاد شود، و به گناهان اعتراف کنند تا نعمت

قِرُّوا لَهنِ أَنْ یلَتَیمِنَ النَّاسِ إِلَّا خَص اللَّه ادا أَربِالذُّنُوبِ اللَّهِ م و مهزِیدمِ فَیبِالنِّع 
گناه بیرون نرود ) عقوبت(همانا به خدا سوگند، کسی از :  فرمودعامام صادقو »فَیغْفِرَها لَهم

 .گناه بیرون نرود مگر اعتراف به گناه بکند) کیفر(در صورتی که به گناه ادامه دهد و کسی از 
 »بع ا خَرَجاللَّهِ م و مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِإِقْرَارإِنَّه دبع ا خَرَجم رَارٍ ومِنْ ذَنْبٍ بِإِص حر عاملی،  (»د

با این وجود اگر کسی با حساس گناه اقدامات ضد خودي نماید و راه ). 59،ص 16ج : پیشین
خالصی از گناه را در اصرار برآن یا در رفتار متضاد با هدایت عقل تشخیص دهد سخت در 
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پس در صورت احساس گناه اصالح بینش . باشد  خواهد بود و اجتناب از آن ضرور میاشتباه
ضروري است و با تغییر نگرش امکان تربیت درست و رهایی از رنج ندامت و مالمت نفس 

  . فراهم خواهد شد

  رفتار : دوم
احتمال دارد که هر . احساس گناه ممکن است موجب رفتارهاي گوناگونی در انسان گردد

توان تصور کرد که شخصی بادرك گناه  می. هاي مختلفی را برگزیند د براي خود روشفر
. آن کنار آید و تدریجاً با آمیخته شدن عملکردهاي خوب با بد عادت نماید بودن عمل خود با

انتقاد از خویشتن برخاسته و علیه دستگاه وجودي خود مبارزه  طور امکان دارد فرد به و همین
ن که ممکن است کسی پیدا شود که فقط رفتار ناپسند دیگران را برجسته و کما ای. نماید

و در عین حال محتمل است که اشخاص رفتار . ملموس سازد و از عیوب خود غافل بماند
گاه منتقد از خویشتن و سخت گیر باشد و گاه رادیکال یا نرمال جلوه . متضاد را برگزیند

  . نماید
شخصیت هم عصاره . شخصیت افراد دارد س گناه بستگی بهتمام رفتارهاي ناشی از احسا

مایه شخصیت افراد چیست؟ از نظر  باید دید که بن.  استها آنعلم، تفکر و منش انس
هاي رفتاري و کیفیت سازگاري  شخصیت عبارت است از خصوصیات و شیوه«: انشناس روان

 و سبب ارتباط بین او و دیگران، سازد ، فرد را از دیگران متمایز می فرد که جنبۀ دائمی داشته
هاي بیان آن،  دیگران، عادات اندیشیدن و شیوه هاي فرد نسبت به نگرش. گردد در محیط می

طور کلی نگرش وي نسبت  هاي او در زندگی و به  برنامه ها، آرزوها و آمال فرد، طرح رغبت
نی داراي الگوي خاصی بنابراین هرفرد انسا. دهد زندگی، سازگاري کلی فرد را تشکیل می به

توان الگوي رفتاري تعریف  رو نمی از این) 1383 / 23: نوابی نژاد، شکوه (» در زندگی است
هرچند که با . شده براي شرایط خاص احساس گناه معین کرد و فرمول خاصی را ارایه داد

ی شود از آن کپ نتایجی هم رسید ولی نمی توان به دقت و کنجکاوي رفتارهاي افراد می
  . برداري کرده و در همه جا استفاده نمود

گردند در برابر  ولی امکان دارد که اذعان شود عمده کسانی که گرفتار گناهکاري می
ما نباید . هاي زندگی خواهد زد تغییر روش نکوهش وجدان و نفس لوامه تاب نیاورده دست به

اعتقاد  به. خود لحاظ ننماییماز قدرت ابتکار نفس لوامه غافل باشیم و نقش آن را در زندگی 
شناخت یقینی نرسیده و از سوي دیگر  انسان در این مرحله در مقابل جهان به«: کار شناسان
» حزن«هاي نفس نیز در امان نمانده، لذا ویژگی غالب عاطفی در این مرحله  از سرکشی
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 و در »رُورهم مأْمونَۀقُلُوبهم محزُونَۀٌ و شُ«: فرماید  در مورد مؤمن میعامام علی. »است
 و 303 :الصالح صبحی( 1»الْمؤْمِنُ بِشْرُه فِی وجهِهِ و حزْنُه فِی قَلْبِه«: گوید جاي دیگر می

هاي لذت بخش آنی شادمان  تواند در مقابل محرك انسان در این مرحله نمی). تا بی / 533
او از لحاظ «. و غمگین شودهاي زودگذر مأیوس  شده و از سوي دیگر در مقابل محرك

حزنی که در مقابل ضعف خود در . عاطفی در میان این دو حد، یعنی شادي و حزن قرار دارد
پس ). 1381 / 174: احمدي، علی اصغر پیشین. (»کند جهان پرعظمت آفرینش احساس می

  . ادخود آگاهی رسیده و رفتار اندوهگین از خود بروز خواهد د در محاکمه وجدان انسان به

  رابطه احساس گناه و جرم
هر  به. ممکن است رابطه بین احساس گناه و جرم را از جهات مختلف بتوان بحث کرد

جا دو  تر خواهد بود؛ ولی در این ها دقیق ها عمیق و علمی گردد کشف رابطه میزانی که نگاه
چون وقتی . عیهاي دفا اول، رابطه انگیزه ارتکاب جرم؛ دوم مکانیسم. گردد رابطه بررسی می

که بین احساس گناه و جرم رابطه وجود داشته باشد، سوال خواهد شد که با احساس گناه 
هاي را  اي براي ارتکاب جرم وجود دارد؟ یا در صورت احساس گناه افراد چه روش چه انگیزه

  نماید؟  براي دفاع از خود اتخاذ می

  انگیزه ارتکاب جرم : یکم
   احساس گناه و مؤاخذه

آنان علت . آید حساب می شناسان احساس گناه از مظاهر منفی تقدیر پذیري به ظر رواناز ن
) در مکتب فروید و نیوفروید(معناي جنسی آن،  عنصر سرکوبی به احساس گناه را مربوط به

اي است که در آن، دو عنصر احساس گناه و  دانند؛ و این معنا مبتنی بر شناختی اسطوره می
یعنی بین کشتن پدري که با . باشند هم مربوط می سان ماقبل تاریخ، بهتوارث تمدن، از ان

عالوه براین توارث، . محارم، بعد از این قتل آمیخت و بین سرکوبی میل به دختران در می
هاي دوران کودکی و نوع تربیت در ین دوره نیز در افزایش یا کاهش احساس گناه  تجربه

است که فعالیت و حیات خود ) برتر من(تگاه ارزشی مؤثر است و این احساس گناه همان دس
  . هاي دوران کودکی عاریت گرفته است را از همین توارث یا تجربه

                                                 
  . 333 و ح 193البالغه، خ  نهج.  1
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بدین ترتیب که فشار و «. داند پرورش کودك می نظر دیگر احساس گناه را مربوط به
گیري و زیاده روي در تقبیح رفتارهاي غلط کودك، دستگاه ارزشی کودك را دچار  سخت

شود،   مؤاخذة فرد از همۀ رفتارهایش می نوبۀ خود منجر به سازد و این به  شنج و بحران میت
البته این ادعاي ). 1387 / 258پیشین، : بستانی(» اش زیاد باشد و چه کم چه میزان اشتباه

و آقاي . شود یافت نمی) تا آنجا که من تحقیق کردم(ی شناس رواناست که در خود کتب 
ولی اگر . مدرك این ادعا را ذکر نکره است) یشناس رواناسالم و (اب خود بستانی در کت

 نقش توارث  یک، محور به. چنین نظریاتی وجود داشته باشد در سه محور قابل بحث است
گردد؛ محور دوم، تأثیر محیط و تجربه است که انسان در طول دوره حیات خود  مربوط می

گیرد؛ و محور سوم؛ دوره تربیت کودك است  ی فرا میهاي زندگ آورد و از آموزه دست می به
اگر معیار احساس گناه این سه عنصر باشد باید اذعان داشت که این . که جاي تأمل دارد

باشد، و یک برداشت عوامانه از احساس گناه در زندگی  قضیه می خیلی یک نگاه سطحی به
 مؤاخذ و  که اگر احساس گناه منجر بهها آن است  اما نتیجه کلی این دیدگاه. افراد خواهد بود

  . دانند ان جایز نمیشناس روانتنبیه خود یا دیگران گردد جرم محسوب شده و ارتکاب آن را 
احساس گناه از نظر . ها موافقت ندارند اما در حوزه تفکر اسالمی کسی با این برداشت

دلیل این . باشد یو در فرایند سازندگی انسان مفید م. اسالمی داراي ارزش خاصی است
تربیت و تهذب «: آنان معتقدند که. دارند مسأله آن است که کارشناسان حوزه تربیت ابراز می

که بعد  که طبیعت بشري از جهت این نخست این. رو است در انسان از دو راه با دشواري رو به
ن دست از و اقناع ای. قید و شرط تمایالت نفسانی خود دارد ارضاي بی مادي دارد میل به

کند و در این راستا   مزاحمت آن با حقوق دیگران دنبال می توجه به نیازهاي خویش را بی
دیگر این که اگر کسی مدتی از عمر خویش را با صفات . خواهد همه چیز را براي خود می

اش  هاي زشت براي او طبیعت ثانویه شده و در جا سر برده باشد و خوي ناشایسته و قبیح به
گذارد، تغییر این صفات گرچه براي او ناممکن نیست ولی مبارزة با آن و نهادینه ریشه ب

: موسوي کاشمري(» جاي آن در نهایت دشواري و صعوبت است هاي اخالقی به کردن فضیلت
رفت از  با وجود این دو مشکل اساسی برسر راه تربیت انسان باید راه بیرون). 1386 / 194

  . گاري فراهم گرددآن را کاوید تا امکان رست
در منابع دینی براي خالصی انسان از دام گناه، راهکارهاي زیادي ارایه گردیده و از جمله 

درگاه پروردگار، پرهیز از خود رضایی و غرور،  گناه، مقصر دانستن خویش به آن اعتراف به
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 بزرگان دین و علماي برجسته. 2باشد گیري بر خویشتن و تنبیه در حد مجاز می سخت
) 160: همان(هاي فوق را عالوه بر مجاز دانستن مؤاخذه خود در زندگی پیاده کرده اند  روش

در حالی : فرمود می عامیر المؤمنین:  فرمودعامام رضا. شود ذکر دو مورد اشاره می جا به در این
ی خنده آشکار مکن و زمان اي دندانت را به جاي آورده اي را به که اعمال ننگین و رسواکننده

ال تُبدِینَّ عنْ واضِحۀٍ و قَد «  اي از عذاب شبانگاهی ایمن مباش ها شده که مرتکب بدي
 ع موسی بن جعفر.»عمِلْت األَعمالَ الْفَاضِحۀَ و ال تَأْمنِ الْبیات و قَد عمِلْت السیئَاتِ

 خودت را در عبادت و پسر جانم؟ همواره کوشش کن، مبادا: ش فرمودا بیکی از فرزندان
یا « تقصیر دانی، زیرا خدا چنان که شایسته است، پرستش نشود، طاعت خداي عز و جل بی

 لَّ وج زَّ وةِ اللَّهِ عادالتَّقْصِیرِ فِی عِب دمِنْ ح کنَّ نَفْسال تُخْرِج بِالْجِد کلَیع نَیب
 ح ،300 ص ،15ج ، و 95 ص ،1ج حرعاملی، ( » عِبادتِهِطَاعتِهِ فَإِنَّ اللَّه ال یعبد حقَّ

شود ضمن این که احساس گناه جرم نیست حتا در مواردي  بدین سان روشن می). 20569
تواند راه  خود مؤاخذه و تنبیه خود می زیادي انسان در صورت مقصر دانستن خود و اقدام به

  . ت نجات دهدسعادت وکمال را پیدا کرده خود را از مهلکه قیام

  احساس گناه، حسد و انتقام جویی
چون بیماري . جویی فرد گردد  بیماري حسادت و انتقام احساس گناه ممکن است منجر به

قرآن کریم اصل بیماري . تر از آن هم نیست تر از جسمی نباشد کم روانی انسان اگر بیش
 قُلُوبِهِم مرَض  فی«: فرماید روانی و عیوب روحی انسان را تأیید کرده در مورد منافقان می

هاي آنان یک نوع بیماري است خداوند بر بیماري  در دل) 10 :البقره (»فَزادهم اللَّه مرَضا
ها  ی محرومیتشناس رواناز نظر «: فرماید استاد مطهري در یک فرمایشی می. آنان افزوده

هاي  هاي روانی و بیماري دهیعنی منشاي بسیاري از عق. شود هاي روانی می منشاي بیماري
کینه چیست که وقتی انسان احساس . ها است ها و محرومیت روانی انسان، احساس مغبونیت

خاك  خواهد از او انتقام بگیرد و تا او را به  اش می کسی حقد و کینه دارد دل کند نسبت به می
 103: مطهري(» ؟تواند آرام گیرد؟ این حس انتقام جویی در انسان چیست و خون نکشد نمی

 /1383 .(  

                                                 
 .  از ابواب مقدمات عبادات احادیث فراوانی در موضوعات فوق آورده شده است23 و 22، باب 1و سایل، ج  2
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کند که در تاریخ آمده و معروف  آنگاه استاد براي تبیین این موضوع، داستانی را نقل می 
مندي غالمی را خریده و آن را  خالصه آن این که در زمان یکی از خلفا مرد ثروت. است

ارباب با او خود غالم از این وضع تعجب کرده و در حیرت بود که چرا . داشت بسیار عزیز می
قصد رهایی تو را دارم : گوید غالم می مند به این برخورد غیر منتظره را دارد؟ روزي مرد ثروت

غالم با . دهم، اما قبل از آن باید براي من کاري انجام بدهی تو می و خیلی پول زیادي هم به
  . دهد که هر کاري که او بخواهد انجام خواهد داد گوش جان قول می

خواهد که در همان فرصت وي را روي پشت بام  ا تعیین کرده و از غالم میمرد وقتی ر
قبل از انجام کار غالم . قتل برساند و دست مزد خود را گرفته متواري گردد اش به  همسایه

. توانم ببینم من این همسایه را نمی: گوید  وي می. پرسد دلیل این عمل را از ارباب خود می
ما رقیب یکدیگر بودیم و او از من پیش افتاده و همه . بهتر استمردن براي من از زندگی 
خواهم  سوزم می من دارم در آتش حسد و حس انتقام جویی می. چیزش از من بهتر است

اگر این کار صورت . جرم قتل من اعدام نماید پاي او بیفتد و او را زندانی کرده و به قتلی به
ر این است که وقتی جنازه مرا در پشت بام او پیدا راحتی من د. گیرد من آرام خواهیم گرفت

جرم قتل اعدام خواهد شد  گویند حتماً کار او بوده است و بدین ترتیب وي به نمایند می
  ). 104: همان(

مند دچار یک نوع بیمار روحی شده و حسادت کرد، بعد مرتکب  در این داستان مرد ثروت
قصد این که انتقام  به). جرم استچون رضایت بر قتل خویش هم (گردد  جرم می

گردد که بین احساس گناه و  سان روشن می بدین. هاي خود را از رقیب خود بگیرد شکست
ي گناه پیشه را بیمار خوانده اند خیلی ها آنشناسانی که انس جرم رابطه وجود دارد و روان

 گناه سر هرچند که ممکن است ادعا شود که اصل احساس. ربطی هم نگفته اند حرف بی
تواند باشد، ولی تا گناهی در کار نباشد و انسان در وجود خود سنگینی را  منشاي جرم نمی

اي از کسی  بعض موارد تنفر پیدا نکند بیمار نخواهد شد و کینه احساس نکند و نسبت به
هیچ چیزي مانند گناه قلب را تباه : فرمود پدرم می: دایفرم می ع امام صادق.گیرد دل نمی به
دهد تا جایی که گناه بر قلب چیره و غالب  گناه تن در می کند زیرا قلب پیوسته به مین

ءٍ أَفْسد لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِیئَۀٍ إِنَّ الْقَلْب  ما مِنْ شَی«. سازد شود و قلب را دگرگون می می
  .3» أَعاله أَسفَلَهلَیواقِع الْخَطِیئَۀَ فَما تَزَالُ بِهِ حتا تَغْلِب علَیهِ فَیصیرَ

                                                 
 .20572، ح 301، ص 15الشیعۀ، ج  وسائل . 3



 

 

68  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

  احساس گناه و اصرار برآن 
در منابع روایی آمده که یکی از . از نظر معارف اسالمی اصرار برگناه، گناه بزرگ است

گردد گناه کبیره شکل گیرد اصرار بر انجام و ارتکاب گناهان صغیره  مواردي که باعث می
کند که ممکن است شخصی با انجام  یاحساس گناه از این جهت با جرم ارتباط پیدا م. است

اعتنا  انجام کبایر هم بی کند و تدریجاً نسبت به  پیاپی گناهان کوچک جراات پیدا می
  . گردد می

 زیرا به(شوند   آمرزیده نمیها آناز گناهان کوچک و اندك بپرهیزید که :  فرمودعامام صادق
دادي، و گناهان کوچک نجام شود که ترك گناه کوچک آسان بود چرا ان نسان گفته میا 

گناهان حقیر و :  زید شحام گوید عرض کردم.!)ده اندك بود چرا انجام دادي؟یداراي اثر و فا
دهد و سپس  گناهی است که شخص آن را انجام می :کوچک کدام است؟ حضرت فرمود

 کند که گناه کوچک و خیال می(حال من اگر غیر از این گناه نداشتم ه خوشا ب: گوید می
 و ما : قُلْت. ال تُغْفَرُها آناتَّقُوا الْمحقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَ« ).گیرد مورد بازخواست قرار نمی

قَّرَاتحقُولُ: قَالَ؟الْمفَی الذَّنْب ذْنِبلُ یالرَّج :رُ ذَلِککُنْ لِی غَیی ی لِی إِنْ لَمدر » طُوب 
اهان کوچک اختصاص یافته و روایات فراوان در ذیل آن گن وسایل و سایر کتب روایی بابی به

  . آمده و از خطرات آن تذکر رفته است
حال من اگر غیر از ه خوشا ب«که : باشد که انسان بعد از احساس گناه نگوید پس اگر بنا

 ارتکاب جرم  اش این است که در توبه را بروي خود بگشاید تا تدریجاً به راه» این گناه نداشتم
بشري که بتواند خودش را از انواع گناه نگهداري و «بر اساس نظر اهل فن . ه نگرددکشید

البته خطاي (پاکی فطرت نخستین را حفظ کند یافت نخواهد شد؛ حتا بسیاري از پیامبران 
بنابراین خدایی حکیم و رحیم توبه را دواي دردهاي ) پیغمبران غیز از خطاي دیگران است

ها قرار داده است تا انسان پس از   کنندة انواع آلودگی بی و پاكمعنوي و عالج امراض قل
). 1385 / 128: دست غیب(» برکت توبه پاك شود و اهل نجات گردد گناه به گرفتاري به
باشد و  همان میزانی که توبه ضرورت دارد، اصرار برگناه براي انسان خطرآفرین می بنابراین به

 گناه و معصیت پیش خواهد رفت تا جاي که سر از ارتکاب سوي کسی که از توبه باز بماند به
  . جرم در خواهد آورد

  گرایی  احساس گناه و لذت
تمام . هاي مادي و معنوي است هاي بارز انسان احساس لذایذ از نعمت یکی از ویژگی

کارشناسان . نمایند تر تحمل می هاي بیش لذت امید رسیدن به هاي زندگی را به  رنجها آنانس
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اهداف معنوي خود نیز  برد و از نیل به اهداف مادي خود لذت می انسان از نیل به«: تقدندمع
. هاي معنوي هاي مادي و لذت لذت. شود هاي انسان دو گونه می برد، و لهذا لذت لذت می

هاي مادي و معنوي یا از  هدف شود که از نرسیدن به هاي انسان هم دوگونه می متقابالً رنج
گرایی هم در  پس اصل لذت). 1384 / 667: مطهري(» شود  حاصل میها آنضد  رسیدن به

کرد خطا کاران محفوظ است و مبناي رفتاري هردو قشر خواهد  رفتار صالحان و عم در عمل
  . بود

نشینیم بین لذت مادي و معنوي این تفاوت را  ها می تحلیل یا تجزیه لذت منتها وقتی به
یعنی . باشد عضوي و مرتبط با عامل مادي خارجی میهاي مادي  خواهیم یافت که لذت

ها را احساس   با یکی از اعضاي بدن خود در اثر تماس با یک ماده خارجی لذتها آنانس
برندة یک   مثل لذت افتخاري که به  هاي معنوي این ویژگی را ندارد؛ اما لذت. خواهد کرد

آنان . باشد  حتما از نوع مادي میبا این وصف نوع التذاذ خطا کاران. دهد مسابقه دست می
براي لذت بردن از کار جرمزا و رهایی از رنج احساس گناه بر علیه خود یا دیگران اقدام 

گردند حتماً براي این  و هنگامی که پس از احساس گناه مرتکب جرایم می. خواهند کرد
ارتکاب  افته اند که بههاي قابل توجیه را ی هاي الزم را پیدا کرده و محرکه رفتار خود انگیزه

هاي زندگی   براي فرار از ناراحتی کند، حتا کسی که خود کشی می«. دهند جرایم رضایت می
دهد؛ پس او خواهان راحتی و آسایش موهومی  مرگ رضایت می و خالصی از مشکالت به

  /80: یزدي، مصباح(» برد رسد و از آن لذت می آن می خیال خود پس از مرگ به است که به
  . زند قتل خویشتن می گردد و دست به همین علت مرتکب جرم می و به). 1384

قصد  این در حالی است که حتا پیام آوران الهی، مؤمنان و صالحان روي زمین هم به
. دهند هر تعب معقول و مشروع می لذت اخروي تالش دارند و براي وصول تن به رسیدن به

من نمایاندي و من با رسیدن  دایا توخودت را بهخ:  در شب معراج فرمودصپیامبر اسالم
 اگر رضایت تو در این  عزت و جاللت سوگند، نیاز شدم، به معرفت تو از همه مخلوقاتت بی به

شود    وضعی که جان افراد گرفته می باشد که من قطعه قطعه شوم و هفتاد بار با شدیدترین
إِلَهِی عرَّفْتَنِی نَفْسک فَاستَغْنَیت بِها «. تر است کشته شوم همانا رضاي تو برایم پسندیده

عنْ جمِیعِ خَلْقِک و عِزَّتِک و جلَالِک لَو کَانَ رِضَاك فِی أَنْ أُقَطَّع إِرباً إِرباً و أُقْتَلَ 
 / 501: دث نوريمح( »سبعِینَ قَتْلَۀً بِأَشَد ما یقْتَلُ بِهِ النَّاس لَکَانَ رِضَاك أَحب إِلَی

1408 .(  
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نوعی او از رضایت   اما به  البته در این مورد نیز گرچه انسان دنبال لذت مشخص نیست،«
ها فقط این لذت اصالت دارد و اوج  برد و از بین همه لذت خداوند و شادمانی او لذت می
ذت رسیدن هاي غیر اصیل پشت پابزند و حتا براي ل همۀ لذت کمال انسان در این است که به

بهشت، اصالت قایل نشود و تنها دنبال لذتی باشد که در سایۀ رضایت و خشنودي خداوند  به 
لَقَد خَلَقْنَا اإلِنْسانَ «: فرماید قرآن کریم می). 1384 / 82پیشین، : یزدي(» گردد حاصل می

ولی این . )ست ااه و زندگی او پر از رنج(که ما انسان را در رنج آفریدیم  )4البلد  (» کَبدٍ فی
امتحانی است براي این که مشخص گردد چه کسانی مطیع فرمان الهی گشته مستحق 

و الَّذینَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیها «. شود بهشت می
اند، آنان اهل  ه که ایمان آورده، و کارهاي شایسته انجام دادها آنو  )82البقره ( »خالِدونَ

 و چه کسانی راهی جنهم گردیده و عذاب ابدي را .خواهد ماندندند و همیشه در آن ا بهشت
و الَّذینَ کَفَرُوا و کَذَّبوا بِآیاتِنا أُولئِک أَصحاب النَّارِ هم فیها «. خرند براي خود می

ند و ا وغ پنداشتند اهل دوزخو کسانی که کافر شدند، و آیات ما را در )39البقره  (»خالِدونَ
  .ندهمیشه در آن خواهد بود

  هاي دفاعی  مکانیسم: دوم
  ـ احساس گناه و پوچی 1

دهد، بر دو نوع عمده  عامل احساس بیهودگی و بی هدفی که به برخی از اشخاص رخ می
ي ها آنها و آرم  احساسات زودگذري که ناشی از شکست خواسته،)نوع یکم: گردد تقسیم می

آید که در گرایش و انجذاب  وجود می این عامل غالبا در اشخاصی به.  استمشخص
کنند که حیات و شخصیت خود  ي زندگی حیات و شخصیت خود، چنان افراط میها آنآرم به

ند، بدیهی است که در صورت محرومیت و از دست نمای  تلقی میها آنآن آرم هرا وابسته ب
 و پوچ و ا، بی معن) استها آن که وابسته به(ن نیز ، حیات و شخصیت آناها آندادن آن آرم

  . شود بیهوده تلقی می
 آن حالت روانی است که از بافتن مقداري خیاالت و پندارهاي کلی که صورت ،نوع دوم

 نتیجه ها آنآید و تعمیم بیهودگی و پوچی را در باره زندگی همه انس وجود می هقضایا دارد، ب
شوند که این خیاالت و پندارها را فلسفه پوچی  ی پیدا میو گاهی نویسندگان. گیرد می
دانند که  آورند و نمی ین میینامند و با این نامگذاري فلسفه را تا حد خیاالت و پندارها پا می

مقدار الزم و کافی اصول و قواعد  شوند که متکی به ل موقعی فلسفه نامیده میییک عده مسا
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طور کلی ه نماید، این قضیه را ب و پوچی در این دنیا میکسی که ادعاي بی هدفی . بوده باشد
شوم  جهان هستی و من که انسان نامیده می«: کند عنوان یک واقعیت صحیح مطرح می ه و ب

  . ی است که مطرح شده استیاین ادعا» باشند یک موجود پوچ و بیهوده می
و رؤیاهاي بی ش یا در خیاالت ا این موجود شکست خورده براي جبران ورشکسته شدن

ش را مات نموده، براي رهایی ا ور خواهد گشت و یا یأس و نومیدي رنگ حیات سرو ته غوطه
از شکنجه احساس پوچی، دست به عوامل گوناگون تخدیر خواهد زد، اگر چه این تخدیر با 

مدعی پوچی با  .ه باشدهمراهاي عالی ذهن مانند فلسفه پردازي و غیره  گري بازي توسل به
ی از یکند که جهان هستی پوچ است و من هم که جز ده و پذیرش واقعیات، ادعا میمشاه

  ). 1376 / 14 :محمد تقیجعفري،  ( باشم پوچ و بیهوده هستم این جهان هستی می
از طرف دیگر چون هر فردي عناصر و مختصات طبیعی و قانونی وجودي خود را حیات یا 

هر عاملی اعم از طبیعی و انسانی، اگر با آن عناصر و داند لذا  هایی از حیات خویشتن می جلوه
مختصات تضاد بورزد، در صورتی که از نیرومندي کافی برخوردار باشد، حالت مقاومت و 

ش ناتوان بوده باشد، ا گیرد و اگر از بهره برداري از همه ابعاد موجودیت می خود پیکار به
   .ش خواهد دادا احساس سر کوفتگی و وازدگی همواره رنج و شکنجه

شان جوشش خود را از دست نداده و عناصر  شوند که اگر نیروي حیات افرادي هم پیدا می
شان تباه نشده باشد، ممکن است با یک انفجار درونی یکی از دو  سطوح عمیق شخصیت

  : حالت زیر را در مقابل اجتماع پیدا کنند
  . انجامد ع میدگرگونی سودمند اجتما  مثبت و سازنده که به،حالت یکم
 اجتماع را قاتل ،اي گشته  منفی و ویرانگر که موجب بروز وضع روانی درنده،حالت دوم

   .)156: همان(شناسد  ش نمیا پندارد و تکاپویی جز از بین بردن قاتل خود می

  ـ احساس گناه و اضطراب 2
 و 1. دباش طبق دیدگاه روانکاوي فرض براین است که شخصیت انسان داراي سه عنصر می

اگر . باشد خود می اید یا نهاد و اساس روان است که به دنبال لذت جویی و خدمت به: 2
. رفتارهاي ضد اجتماعی شدیدي گردد چنانچه این تمایالت بروز نماید ممکن است منجر به

یا خود که اصوالً براساس واقعیت بنا نهاده » ایگو«هاي لذت جویانه نهاد به وسیله  خواسته
پس از آن خود به وسیله سوپر ایگو یا فراخود که ضوابط و قواعد . شود  داده میشده سوق

مورد هدایت قرار  باشد،  اخالقی فراگرفته شده دوران اجتماعی شدن در درون خانواده می
  . گیرد می
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اگر چنان چه خود مغایر با ضوابط اخالقی فراخود عمل نماید به وسیله احساس گناه و 
توانایی این را دارد » خود«تنها  در افرادي که به خوبی سازگارانه نه. گردد اضطراب تنبیه می

هاي نهاد را ارضاء نماید بلکه این ارضاء نیاز براي فراخود  که به طریقی عمل کند تا خواسته
  . باشد نیز از نظر ضوابط اخالق پسندیده می

ضد اجتماعی نتیجه اعمال  شود که تمایل به طبق دیدگاه روانکاوي چنین استنباط می
باشد که در نتیجه روابط نا بهنجار با والدین در دوران کودکی  فراخود ناشایسته یا مختل می

. تواند در نتیجه فراخود بسیار خشن، ضعیف یا منحرف باشد رفتارهاي بزهکارانه می. باشد می
 که کننده باشد ممکن است باعث گردد چه فراخود بیش از حد خشن و تنبیه اگر چنان
جا تمایالتی که  در این. اعمال بزهکارانه مانند دزدي بزند منظور تنبیه آن دست به شخص به

. باشد خواهد تنبیه گردد و مرتبط با احساس گناه در باره تمایالت کودکانه، ناخودآگاه می می
برعکس شخصی با فراخود ضعیف در برابر افکار یا اعمال ضد اجتماعی احساس گناه و 

  . تري از خود نشان خواهد داد ماضطراب ک
گردد زیرا نهاد  بنابراین این احساس گناه و اضطراب فرد است که باعث کنترل اعمال او می

در ادبیات روانکاوي از این حاالت . باشد ها می هاي کمی در مقابل تکانش ه داراي بازدارند
  . شود هاي ضد اجتماعی افراد استفاده می منظور توضیح ویژگی به

 عامل دیگر که ممکن است انحراف فراخود باشد و در قالب مثال قابل تبیین است - 3
این کودك در طول دوره . مانند رابطه خونی که پسر بچه جوان با پدر بزهکار خود دارد

 طور تصادفی یا غیر ارادي  بنابراین او به. کند هاي پدر خود را درونی می رشدش ارزش
در نتیجه فراخود این کودك در . سازد انه پدر خود را درونی میهاي بزهکار اسنادها یا نگرش

 / 66: واین و سامونز(هاي اعمال بزهکارانه واکنش منفی نشان نخواهد داد  مقابل وسوسه
آید که احساس گناه یا اضطراب در افراد داراي  از تحلیل روانکاوي این متن بر می) 1383

این علت است که گرفتار  شوند به مرتکب جرم نمیفراخود قوي نقش بازدارندگی دارد و اگر 
  . باشند نوع اضطراب می

  گري آوري و توجیهدـ احساس گناه، سو3
شناسان یکی از عوامل مهم ارتکاب جرم در افراد سودآور بودن عمل مجرمانه  از نظر جرم

ي کند که جنبه مالی یا ماد وقتی اصل سود دهی عمل مورد نظر باشد دیگر فرق نمی. است
کند و آن  سود حاصله از عمل فکر می داشته باشد یا جنبه معنایی و معنوي؛ زیرا بزهکار به

  . درآمد را سبک و سنگین خواهد کرد
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چربد، قطعاً حریص  اش این باشد که ارتکاب آن بر ضرر ناشی از عمل می وقتی تشخیص
ي که احساس گناه بنابراین فرد. گشته و از نظر روانی آمادگی فراوانی پیدا خواهد کرد

کند یا  گناهی را محال تلقی می بی کند خود را در وضعیتی خواهد دید که گاه برگشت به می
عمل بزهکارانه  دهد یا نسبت به  ارتکاب جرم را تنها راه رهایی از گناه تشخیص می

در این صورت تصمیم گرفتن . گردد، آنگاه از نظر روانی توجیه شده خواهد بود احساس می بی
سرزمین ممنوعه گذاشته و دست  تر قدم به تر است و با اطمنان بیش براي مرتکب راحت

  . کند سوي خالف دراز می به
نظریه پردازان کالسیک بر مفهوم آزادي عمل و اختیار در ارتکاب جرم «همین لحاظ  به

ن رفتار تواند بی آید فرد می تأکید دارند و براین باورند که وقتی فرصت ارتکاب جرم پیش می
گیرد که اگر سودبخشی رفتار  بزهکارانه و غیر بزهکارانه یکی را انتخاب کند و نتیجه می

» یابد دارد احتمال ارتکاب بزه افزایش می بزهکارانه براي فرد بیش از مجازاتی باشد که در پی
  ).  1385 / 14: دادستان، پریرخ(

تحلیل باشد، باید گفت که تعیین منتها اگر اساس و ریشه ارتکاب جرم در بزهکاران این 
مجازات شدید براي مجرمان باید حرف اول را بزند و مانع قوي یا سد محکم در برابر 
بزهکاران باشد و آنان را از ارتکاب جرم باز دارند، ولی مطالعات انجام شده و تجربیات حاصله 

 نبوده که ریشه حکایت از این دارد که سیاست تشدید کیفر عمالً توفیق نداشته و قادر
همین خاطر طرفداران مکتب اثباتی آمدند نقش عوامل  به. بزهکاري را در جامعه بخشکاند

را ) طور کلی یادگیري، تحول اخالقی و شخصیت به(ی شناس روانو ) ژنتیک(شناسی  زیست
 آید این است که اگر ما همه عوامل ارتکاب جرم در نظر می اشکالی که به. تر دیده اند برجسته

گردن محیط زیست و شخصیت افراد بزهکار بدانیم در واقع نوعی اجبار را  افراد بزهکار را به
کنیم و اگر فرد از روي اجبار مرتکب عمل ممنوعه گردد از نظر قانونی  براي آنان اثبات می

گري  اما اصل توجیه. شامل معاذیر موجهه جرم گردیده و مجازات آنان صحیح نخواهد بود
: فرماید قرآن کریم می. اي نیست و از نظر متون دینی نکوهش گردیده است ایستهگناه کار ش

»نا مِنْ شَیرَّمال ح ال آباؤُنا و ما أَشْرَکْنا و اللَّه شاء قُولُ الَّذینَ أَشْرَکُوا لَویس  ءٍ کَذلِک
اگر «: گویند می)  خویشبراي تبرئه(بزودي مشرکان  148االنعام   »کَذَّب الَّذینَ مِنْ قَبلِهِم

» !کردیم شدیم و نه پدران ما و نه چیزي را تحریم می خواست، نه ما مشرك می خدا می
  . گفتند  بودند نیز، همین گونه دروغ میها آنکسانی که پیش از 
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سنگینی توجیه گناه   قدر گناه سنگین باشد بههر: نگارند نویسندگان تفسیر نمونه، می
رود، اما مصیبت زمانی شروع  سراغ توبه می گناه غالبا به  معترف بههکارانیست، چرا که گن

بندد، بلکه  روي انسان می ها در میان آید که نه تنها راه توبه را به گري شود که پاي توجیه می
   .سازد تر می يداو را در گناه راسختر و ج

م است، اما از آن گري گاه براي حفظ آبرو و جلوگیري از رسوایی در برابر مرد این توجیه
اي نیست، و  گري مطلب تازه این توجیه .بدتر زمانی است که براي فریب وجدان صورت گیرد

توان یافت، که چگونه جنایتکاران بزرگ  هاي مختلف آن را در تمام طول تاریخ بشر می نمونه
غرق زدند که هر انسانی را   براي فریب خود یا دیگران دست به توجیهات مضحکی می،تاریخ

   .)53 :مکارم شیرازي (کند تعجب می

  تحلیل رابطه جرم و گناه 
ذکر است که اعتقاد من این نیست که احساس گناه حتماً جرم است یا  جا الزم به در این

همین خاطر ناچارم پیرامون رابطه جرم و گناه بحث کنم تا اگر ابهامی  به. ارتباط با جرم دارد
راساس نظریه کالمی شیعه بلکه اسالم، آنچه راجع ب. در اصل بحث باشد، روشن گردد

  . توان گفت موارد زیر است ماهیت گناه می به
  ). همه گناهان مجازات اخروي دارند(همه گناهان داراي آثار و عقوبت اخروي هستند  - 1
ارتکاب گناه علت براي مجازات (باشد  بین گناه و مجازات، رابطه علی و معلولی می - 2

 ). است
آن اشاره   مجازات اخروي گناه بر اساس پیام الهی است که در قرآن بهشناخت ما از - 3
 . دارد
 . باشد تأثیر می گذشت زمان و فاصله زمانی بین وقوع گناه و مجازات اخروي بی - 4
ارتباط با خدا با عدم ارتکاب گناه رابطه دارد و هر گاه این ارتباط قطع شود احتمال  - 5

 . رود عصیان گري می
در قرآن کریم تحت عناوین عصی و یعص بیان شده و آیات فراوانی تمام موارد فوق 

 است که خداوند چرا برخی از رفتارهاي مفسده آمیز  حال سوال این. پیرامون آن آمده است
را گناه اعالم کرده تا مجازاتی هم براي آن لحاظ نماید؟ در جواب باید گفت برخی از دالیل 

حی و پیشه سازي رویه اصالح یا تکامل فرد مجرم گیري از بیماري رو  آنگیزه پیش آن،
  ). 1386 / 73: حسینی تاشی، پیشین(باشد  می
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از نظر اسالم ارتکاب گناه نشانه شخصیت نامتعادل، نارس و نساخته است، نه این که علت 
دلیل روایی آن عبارت از فرمایشی است که امام . فرهیخته نبودن شخصیت افراد باشد

کند دزد در  زناکار در حالی که مؤمن باشد زنا نمی«:  فرمودصرسول اکرم: فرماید  میع صادق
ال یزْنِی الزَّانِی حِینَ یزْنِی و هو مؤْمِنٌ و ال یسرِقُ « .»کند حالی که مؤمن است دزدي نمی

هم چنین آنچه که باعث ). 1365 / 381: طوسی( »السارِقُ حِینَ یسرِقُ و هو مؤْمِنٌ
شود اراده خود شخص گناهکار است نه این که دالیل دیگري داشته  سوي گناه می ك بهتحر

بر عکس نظر جرم شناسان که عوامل مثل کنترل اجتماعی، برچسپ زنی و غیره را . باشد
دلیل ارتکاب جرایم گناهکاران قلمداد کرده اند، در روایات تحت عنوان خبث باطن مورد 

که قلب شخص پاکیزه باشد، جسد او هنگامی :  فرمودص اسالمپیامبر. اشاره واقع شده است
إِذَا طَاب « .شود شود و هنگامی که قلب انسان پلید باشد، جسد او نیز پلید می نیز پاکیزه می

دسثَ الْجخَب ثَ الْقَلْبإِذَا خَب و هدسج رْءِ طَابالْم 1362 / 32: شیخ صدوق (»قَلْب .(  
در یک ماده اجتماع . رابطه از نوع عموم و خصوص من وجه بر قرار استبین گناه و جرم 

. باشد موارد آن در شریعت و حاکمیت فراوان می. دارند و در دو ماده از هم متفرق هستند
طور مثال ماده اجتماع گناه و جرم قتل نفس محترمه است که از نظر شریعت حرام بوده،  به

فرد مجرم مستحق عقوبت دنیایی قصاص . یب استمجازات دنیایی و اخروي برآن مترت
ها هم این  از نظر حکومت. باشد و در آخرت هم باید پاسخ گوي عمل مجرمانه خود باشد می

گردد و قاتل مستحق اعدام  عمل جرم تلقی شده و موجب اختالل نظام اجتماعی می
  . باشد تشخیص داده شده و حکم در باره او قابل اجرا می

جاي که از نظر مقررات عمومی عمل مجرمانه دانسته شده و مجازات براي آن ماده افتراق 
عنوان اولی خود وقتی هیچ پیامد منفی  لحاظ شده مثل عبور از چراغ قرمز؛ ولی این عمل به

در صورتی که (حتا اگر تکرارهم شود . مفهوم رایج متعارف شرعی نیست نداشته باشد گناه به
عنوان گناهکار معرفی  گیرد و به  خود نمی ماهیت گناه به) آور نباشد خود عمل مفسده

  . گردد نمی
انگاري نکرده مثل دروغ گفتن اگر  اما جاي که از نظر شرعی گناه است اما قانون آن را جرم

هیچ نوع پیامد منفی در جامعه نداشته باشد ولو از باب عادت هم باشد قانون آن را جرم 
منزله خوردن  کند، ولی شریعت اسالم آن را به ازات نمیخاطر کذب مج ندانسته کسی را به

موارد برخورد در سیره نبوي . حرمت آن داللت دارد گوشت میته فرض کرده و قرآن کریم به
هم در بعض متون دینی ذکر شده که داستان سلمان و اسامه معروف است و دو نفر از یاران 
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همین علت دهان شان   بودند و به پشت سر این دو نفر مرتکب غیبت گردیدهصرسول خدا
 این بو را احساس کرده و خطاي آنان را براي شان تذکر  صداد که رسول خدا بوي گوشت می

  ).1408 / 203: طبرسی، پیشین(داد 

  ترتیب جرم بر ماهیت گناه
کنیم  تعریف جرم و گناه دقت می ما وقتی به. توان مترتیب کرد جرم را برماهیت گناه نمی

یم که جرم و گناه ماهیت متفاوت دارند، چون قبال نیز اشاره گردید که جرم عبارت یاب در می
از فعل یا ترك فعلی است که از سوي حکومت براي آن مجازات در نظر گرفته شده است، 

پس با . برخالف گناه که عبارت از ارتکاب اعمال ممنوعه یا مخالف با دستورات الهی است
رم و گناه از هم منفک بوده هرچند که در بعض موارد باهم قابل این تعریف مسیر ج توجه به 

این عدم . باشد ولی این طور نیست که مطلقا بتوان آثار هردو را بر یکدیگر بار کرد انطباق می
 از جهت تنافی و تضادي که بین جرم و گناه وجود دارد؛ یک،. انطباق از دو ناحیه خواهد بود

خود ) هاي مردم ساالر حکومت(ها  ظرفیت بعض حکومت از جهت چالشی است که در دو،
توانیم   یعنی نمی توان بین جرم و گناه آثار مترتیب کرد، یعنی دایما نمی. نمایی خواهد کرد
توان از  دست دهیم که هر کجا که گناه بود جرم هم حتماً است یا نمی یک قاعده کلی به

  ). 87: حسینی تالشی(هان سخن گفت قاعده کلی مبنی بر ترتب آثار جرم و بر تمام گنا
گردد یا خیر؟ از نظر اسالم احساس  جرم می توان پرسید که احساس گناه منجر به حال می

آثار وضعی گناه باشد فقط  توجهی به گناه اگر موجب اصرار بر گناه، کوچک دانستن آن یا بی
ولی چون . تردید داردارتکاب جرم گردد  گردد، اما این که منجر به  موجب افزایش گناه می

آمیز را حمل  شناسان بین گناه و جرم تفاوت قایل نیستند و هر نوع عمل معصیت روان
همین  به. نمایند پس ارتکاب جرایم براي این افراد دور از انتظار نیست بیماري روانی می به

گناه خاطر ما در بحث رابطه جرم و گناه کوتاه آمدیم و چهار نوع جرم را در اثر احساس 
اي ویرانگري دارد،  توان گفت که گناه جنبه محتمل دانستیم؛ هرچند که در مورد گناه می

العاده زیانبار است، در آیات و روایات  کند، آثار روانی آن فوق شخصیت انسان را تخریب می
صراحت  فراوان هم شاهدي بر این مدعا وجود دارد و کسانی که در باب گناه کار کرده اند به

سازد،  گیرد، قبح و زشتی معصیت را خنثا می  اند که گناه لذت مناجات را از انسان میگفته
دهد، ترس  ارتکاب عصیان گري را افزایش می کند، اشتیاق انسان به راه توبه را مسدود می

توان نظر  اما این که حتماً مساوي با ارتکاب جرم باشد نمی. دارد مرگ را از قلب انسان بر می
  . و از احساس گناه نتیجه ارتکاب جرم را گرفتقطعی داد 
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  نتیجه
گردد، و  ی احساس گناه یک نوع بیماري است که بر انسان عارض میشناس رواناز نظر 

از نظر اسالم صرف احساس گناه کدام . گردد موجب تبارز شخصیت بیمار گونه انسان می
 و عیوب شخصیتی بوده ندارد بلکه یک قدم مثبت براي تشخیص نواقص عارضه سوئی در پی

همین خاطر بعض اهل نظر  به. تکامل انسان کمک کند تواند به موقع آن می و درك به
دیدگاه روانشناسان اشکال گرفته اند و معتقدند که آنان مطالب غیر علمی در مورد  به

ی در تفسیر این پدیده زیاده روي شناس روانحق این است که «. احساس گناه ارایه کرده اند
. طور که در تفسیر آن مطالب غیر علمی بیان نموده است  مبالغۀ در واقع کرده است همانو

 و نتیجه آن  مخصوصاً که بین دو نوع احساس گناه منفی و مثبت تفاوتی قایل نشده است،
: بستامی. (»ارتکاب اشتباهاتی است که بدون شک در بهداشت روانی انسان مؤثر افتاده است

اطر در این بحث بین این دو نگرش تفصیل آمده و در مورد احساس  همین خ به). 257
  . مثبت گناه و ارزش آن مطالب مفصل بیان گردید

براي ارتباط احساس گناه و جرم چهار مورد بیان گردیده ولی اگر فرصت بهتر فراهم باشد 
نجام تبع آن بعض رفتارها ا و به. تر پژوهش مفیدتر انجام گیرد توان با تفصیل بیش می
نتیجه این پژوهش در واقع نقدي . باشد هاي دفاعی قابل تأمل می گیرد که تحت مکانیسم می

این در حالی است که . ی و روانکاوي و تثبیت نظر اسالمی موضوع استشناس روانبر دیدگاه 
باید بین قلمرو مجازات ارتکاب جرم و گناه تفکیک قایل گردید و عموم و خصوص بودن 

نگاهی حقوقی نیز  با این نگرش که در واقع به . و گناه را در نظر گرفتنسبت بین جرم 
باشد مشکل است از صرف احساس گناه نوع گناهکاري را برداشت کرد و  تر می نزدیک

  . احساس گناه را مساوي با ارتکاب جرم دانست

  نامه کتاب
  قرآن کریم  .1
 .1383 چاپ پنجم  ؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران،ی شخصیت از دیدگاه اسالمی، مشناس روان،  احمدي، علی اصغر .2
 بیروت لبنان، چاپ دوم -دار المعرفه، 1ج  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ،ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، .3

 .ـق ه1408
 .1373امینی، ابراهیم، خود سازي یا تزکیه و تهذیب نفس، انتشارات شفق، قم، چاپ ششم  .4
محمود هویشم، اسالم و روانشناسی، مؤسسه چاپ آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ سوم : هبستانی، محمود، ترجم .5

1387. 
 چاپ هفتم ،تهران ، اسالمی  فرهنگ نشر دفتر، 14 ص ،11البالغه، ج  نهج تفسیر و   ترجمه، محمد تقی،جعفري .6

1376 . 
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 .قـ ه1409چاپ  قم، )السالم علیهم(مؤسسه آل البیت ، 16ج وسائل الشیعۀ،   حر عاملی، .7
 .136 رابطه جرم و گناه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، چاپ اول   سید صادق، حسینی تاشی، .8
 1404 چاپ اول ، تهران، کتابفروشی لطفی،148، ص 18   انوار درخشان، ج، سید محمد حسین،حسینی همدانی .9

  .قـه
 .1385سوم ی جنایی، انتشارات سمت، تهران، چاپ شناس رواندادستان، پریرخ،  .10
 .1385، چاپ ششم 128، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، قم، ص 2غیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج  دست .11
 . 1382 شناسی روانی، انتشارات رشد، تهران، چاپ هفتم  شاملو، سعید، آسیب .12
آموزشی اهللا مصباح یزدي، مرکز انتشارات مؤسسه  هاي روانشناختی حضرت آیت  محمد صادق، دیدگاه شجاعی، .13

 .1385، قم، چاپ اول، )ره(وپژوهشی امام خمینی
 .شـ ه1365 تهران، چاپ ، دار الکتب اإلسالمیه،195 ح ،6 ج ،األحکام شیخ طوسی، تهذیب .14
  .قـ ه1390دار الکتب اإلسالمیه تهران،  شیخ طوسی، اإلستبصار،ــــــ ،   .15
 1362 چاپ اول ، قم،ت جامعه مدرسین انتشارا،110 ح ،32 ص ،1   ج، الخصال،قـ ه386وفات  ، شیخ صدوق .16

 .شـه
 .قـ ه1413انتشارات جامعه مدرسین قم،   من ال یحضره الفقیه،ــــــ ، .17
  . بی تا، قم،دارالهجرة ، موسسۀ333 و حکمت 193صبحی صالح، نهج البالغۀ، خ  .18
 . قـ ه1412  قم، چاپ، مکارم األخالق، انتشارات شریف رضی،طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل .19
هاي جرمشناسی، نشر میزان،  حمیدرضا ملک محمدي، نظریه: شین، ترجمه دي و مک پی، ویلیامز، ماري لین فرانک .20

 . 1383تهران، چاپ اول 
ی ضمیر ناخود آگاه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شناس روانمحمد علی امیري، : کارل گوستاویونگ، مترجم .21

 1385 چاپ چهارم  تهران،
 .شـ ه1365 چاپدار الکتب اإلسالمیۀ تهران، ، 2ج الکافی، ب، محمد یعقوکلینی،  .22
 . قـ ه1408 قم، چاپ مؤسسه آل البیت، 10 -8743   ح،501، ص 7  ج محدث نوري، مستدرك الوسائل، .23
 .1386موسوي کاشمري، سید مهدي، روشهاي تربیت، مؤسسه بوستان کتاب، قم، چاپ دوم  .24
ي  ، دفتر انتشارات اسالمی جامعه11  ، ج)عالمه طباطبایی (لمیزانترجمه ا،  سید محمد باقر،موسوي همدانی .25

  .1374، چاپ پنج مدرسین حوزه علمیه قم
  .1374، چاپ اول ، تهران، ، دارالکتب االسالمیه27ناصر مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج  .26
ها، انجمن  یري و درمان نابهنجاريهاي پیشگ نوابی نژاد، شکوه رفتارهاي بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راه .27

 .1383اولیا و مربیان، تهران، چاپ پنجم 
 .1383 نشر میزان، تهران، چاپ اول  ی و جرم،شناس روانداوود نجفی توانا، : واین دیوید پوت و سامونز آیدن، ترجمه .28
چاپ  ،  قم، مکتبه فقیه،لنفس باب محاسبۀ ا،1   ج،)تنبیه الخواطر(  مجموعۀ ورام، هق605وفات  ، ورام ابن ابی فراس .29

  . تا بیاول 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ēß ĢİĠüÓ ìİĤěĪĺ å ĦČħ å ĩÉ éÊė  
  ممنون ينه او ليكنه

  

  

  مقدمه
يومتل شوى حقيقت دى چې انسان ولنى د ژدندانه په بحير كې پرته له كار او د عمل خـه   دا

د كار په برخه كې ورتـه او        انسانان چې د هرى عقيدى او مفكورى پلويان وى بياهم           . چاره نلرى 
  .يوراز نظر لرى

كار او عمل داسى يوه اتيا ده چې هم ئى انسانى حكمت او هم نى آسمانى رسالت له پامه نشى                    
غور ولى او د خلقت بنا په همدى ده چې كار هم ضرورت او هم عبارت دى او د انسان قدر او                      

كه ـوك د دزى پـه     : لحيدكې فرمايي منزلت د كار له مخى اكل كيى، خداى پاك په فرمان ا           
كچه مينه وكى او يا د دزى په اندازه بد وكى د هغه مكافات او مجازات ورته وركول كيـى                    
اسالمى پيلى ثقافت هر هغه چاته چې د حقوقى او شرعى اهليـت خـه بـرخمن وى د اولـو                     

ـ                الم لـومى خليفـه     االمرخه تر عادى سى پورى ول د كارمند او عامل په نامه ياديى د اس
اوبوبكر صديق ان ئى د خالفت په دوره كې عامل يا له اوكوم كنان به يى چې مهـوم د ندوتـه                      

كوم كسان چې سينه كار كوى او ـوك چـې   . ليدول هغوى به ئى د عامينو په نامه ياد ك پدى   
 اجتهـاد   سينه فكرى كوى ول د عمال يا كار كو تكو په نامه ياد شويدى كه چا د خالفت، قـضا                   

تدريس او يا په نظامى چارو كې لويه او مهمه نده سرته رسوله ددى لپاره چې مغور نشى او دندى                    
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او خپلو خلكو ته زمن پاتى او هيچاته د عامل له نامه خه لولقب ته وركول كيده كه پـه هـر                      
ر سې  پوكې چې به ؤ دواك سره يو اى به ئى مسووليت هم درلود داكه چې په اسالم كې ه                  

د . په عمل مكلف دى دا مرا و نهى په سرته رسولو كيدلى شى د حتا اى او د خلكو رضا و ـى                      
اسالمى او انسانى ولنو او سنى ستونزى له دى خه واليى چې د او امر په امثاـل او د منـاهيو      

بللى وله له   خه د اجتناب او ان ژغورلو په برخه كې نيمتياشته، اسالم انانان خبر او مالح ته                 
يدمر غيو خه نجات و مومو اوس په هغه ه باندى چې ليثرعقال او نقال برى مكلف دى او عمـل           
او يا كار په نامه يا ديى د اسالمى شريعت او معاصرو حقوقو په وا مكلف دى او عمل او يا كـار   

 توـه يـو لـ    په نامه يا ديى د اسالمى شريعت او معاصر و حقوقو په وان كې د ينى پـه     
ضرورى او ور مطالب واندى ى د انسان د مجد او وتار امر په كار كې پروت دى هغه وك             

  .توان ولرى او كار ونكى دا معنى لرى چې د انسانى كرامت ورناوى فتو كوى

  كار او د هغه د تولنيز تضمين
  حق

ه نر په ولنه د خپلى وسى كار د انسان حق او دنده ده، دا په دى معنى چې هر انسان ه وى ك             
او پوهى په كچه د كار كولو حق لرى دولت مكلف دى چې خپلو اتياعوته د كار وسايل او زمينـه                    
برابره كى او اتباع مكلف دى چې خانوده په كاركولو مكلف او ژمن ويولى، دنده او سپارل شوى         

حقوقى بنس او صـيغه     كار په پشپامات تر سره كى رسمى او شخصى چارى په عام ول بايد               
ولرى په شفوى او كتبى تون او مقاولو كې ضرورى ده چې د كار نپه، يه او موخى رنـدى                    
وى كار د ژوند بنس او دشتمن او واكمن هيثن چينه ده او په ژوند كې اكونكى اغيزه لـرى           

ى او د خپل كـار لـه   بنيادم په فطرى بدل هه لرى چې كار وك. او د ولنى بقا ورپورى تلى ده 
مر ژوند او دژوندانه بهير     : ليارى خپل ژوند مخكې يوشى او مادى او معنوى اتياوى بشپى شى           

په پوحال نه وى انسان د تل لپاره روغ، واكمن نه دى زرت، معلوليت، معيوبيـت، زـت،                  
پيـداكرى د  ناروغى طبيعى سياسي ستونزى ير لى درى المل رى چې انسان مرستى ته اتيـا      

مثال په ول يو انسان يوى ادارى، فابريكى، كردندى، مينوونى پـوهنى، روغتـون، خينيـزو           
مركزونو دركشاپونو، كتاپتونونو، پوى او سياسى چارو كې بوخت وى فكـر اوس يـا زـت،         

له ناروغ، عالمت او معلوليت او يا د سياسى او تشكيالتى بدلون له مخى له نظره لويدلى له مخى                   
نظره لويدلى دى او اعاشى او اپتى ترتيا له دى دهغوى تضمين په خه ول كيدى شى په داسى حال          

  . كې چې كومه پانه او مادى منبع هم ندى
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اسالم يواى دانه چې كاركونكو او كارراتو په برخه كې خپلوپروانوته د مرستى امروك بلكـى       
ه چى هر دين او آئين كې وى دشتمنو مـسلمانانو او            اسالمى ولنه د هر نيوزى او ناتوان سره مرست        

دولت وجيبه لى ده كه دغه اصل رعايت شى د ن پر مخ په عـام ول او اسـالمى ولنـو او              
  .اسالمى داركې په انى توه به وك دته مومى چې بيوسه او فقيردى

مكى په خالفت د كار په بنسز ول د ادم له وات سره ايكه لرى كه هغه وخت چې آدم             
لوى بنى له خوا په خالفت سرلوى شواوله جنت خه د خداى په حكم وويشتل شو چې نه ئـى              

 خواه يناك او هستونى درلود د اهللا په فضل و فكر او عملى كار پـه مرسـته يـى     -پويناك
ند تـه   وكى شو چې پرستو نزد برى ومومى او د طبيعت زه وسپى او په رموزنى ان پوه او ژو                  

كال ولينى، سوكالى، ارامى او د ژدند اته وسايل رامن ته كوى د كار او زيارميوه او ثمره خـوه         
او دزه پورى ده علوم او فنونو كې نوتونه د كار په بحير كې د انسانيت په برخه شويدى خـداى      

رسـته بـشپى   انسان ئى پيدا كاوهغه ته عقل ورك چې خپلى اتيادى د فكرى او عملى كار په م     
  :كى د ول كاينات ساالرى ئى انسانه وركه وورخه ه ورخلى پتو مثل دى

خپله السه له السه، په دى معنى چې كار ژوند ته كاللبنى د بيكار ووو باغ اوب په شـاو                  
. بدليزى په كار او عمل بشرديدوى تورى تيارى خه د ندن او پرمخت وانو سره يواى كوى                

ه چې دهر انسان ندراومنزلت د هغه د كار او عمل په انول وى هغـه ـوك چـې يـر                 رياد
خداى پاك  . كار د شريعت او قانون له مخى فريقه او دنده ده          . زيادپاسى ديرى لماننى ورى   

انسان ئى د كار په كولو مكلف روى دى كارئى فضل بللى او د هغه دغوتلو په برخـه كـې                     
ژباه ) ۶۲/۱۰ذافضيت الصلوه فانشژافى االرض اويتفوا من فضل اهللا الجمعه          فا: داسى امر كپدى  

بياكله چې لمون تر سره شى نو په مكه كې خواره شى او د اهللا فضل و غواى او د اهللا ير ير                       
بادوونكى ودسى ايي چى تاسو برى په برخه شى، تغير سره لدى چې د جمعى ور د عبارت لـه                    

لويه مباركه ور ده مر د كار لپاره چې روزى ترالسه او هغه هم حالله روزى                لويور و خه يوه     
وك چز كار نه كوظّ ا سـبوال الس   ×كه هغه   ÷و خداى هنكر نمى او برى ستاسوپه بر خه كئظ           

  .دوظ او يا به غال او نور حرامو چارو آوى«نوروته او
لمانى داداكولو سـره يوـاى   تو كه خداى پاك په دغه مپاركه ور كې هم ئى دا جمعى د    

لكه چې مون مسلمان له مخشا، او منكر خه ژغورى كار هـم  . خپلو بند انو ته امر فرمايلى دى 
  .داسى مثبته پايله لرى چې د حرام خورى مخه نيسى

د كار مقدسه په مارك قرآن كې د انى ارزت او اهميت له كبله درى سوه او اته پنـوس        
خداى پاك  . د انسانانو او مسلمانانو لپاره د كار د مكلفيت بل ستر دليل دى            لى ذكر شويدى دا     
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) ۶/۱۳۲ولكل درجنت مماعملوا اال د مقام     : په بل اى پخپل معجز كتاب قرآن كې داسى فرمايي         
افضل لكتب بيع مبـرو؟، و  : د هر چاند راو درجه دهغه همداراز پيغمبر عليه سالم وهلى دى      : ژباه

  .عمل الرجل بيده
ترولو ه كسب روا رواكه وركه او دسى و الس كار دى دا مبارك حديث د فـتح                  : ژباه

ان اهللا بحب العبد المومن المحترف د حكـيم  :  راغلى همداراز خبر االبنيا فرمايي۱/۲۱۲الكبير په   
 كـې  ۱/۳۵۴ترمذى او طبرانى او بهيقى له خوا داهن عمر خه روايت شوى او د فتح الكبر بـه      

  .په تحقيق سره حفا اى پاك باندى مومن او د كسب خاوندا تبده ران دى: لى شى ژباهموند
ژباه د كار رمزدرى    : اعطرا اال جيرا جره قبل ان پجف عرقه       : په پوبل حديث كې داسى راغلى     

دا حديث د ابن عمـر لـه خـولى    . له هغه خه مخ كې وركى چې الئى خوله وچه شوى نه وى       
  .بن ماجه كې راغلى دىروايت او په سنى ا
  ۲/۸۱۷د ابن ماچه سنن 

پيغمبر صلي اهللا عليه وسلم د بيكارى او لى خخه ئى خلك منع كى او په خداى باندى د وكل                   
او اعتماد موضوع ئى او اكتاب سره اراد فرمايلى او د تواكل سره چې كار خوشى كى پـه دى                 

ائناتو كې نه چې يى اراده وى عمل كوى دليل چې خداى هغه ته ازق او روزى وركوى لكه په ك           
دايو عرابى په كسى كې چې حضرت رسول اكرم ته راغى او له هغه مبارك ذات خـه پوـتنه                    
وكه چې د خپل اويين زنون و تى او پايي پريزدى او په خداى توكل وكـى؟ پيغمبـر هغـه                     

ضرت عمـر خـه داسـى       اعضلها و توكل ژباه وى ته او په خداى توكل وكه د ح            : وفرمايل
  )المتوكل الذى بللى حبه فى الدرض ثم هتوكل على اهللا: اورپدل شوى

) متوكل هغه چاته وهل كيى چې تخم په مكه كې دشندى او بيا په خداى توكل وكى                : ژباه
بزران تخم د خاور النسان كوى او بيا د هغه خه وروسته په خداى توكل كوى حضرت عمر يو                   

 جمات كې ورار كنى او مولنخ توكل او له كار سره ايكه غوـه كـى او         سى وليد چې په   
وى غراى عمر فاروق هغه په درى و دهه او ورته ئى امر وك چې جمات خه ووزى او كار او         

ايا په دى نيهيزى چى له      ) اما علمت ان السما اللمظر ذهيا النفه      : كتب سرته ورسوى او ورته وويل     
الن ياخذ احدكم حيله فيحتطب     : او په بل اى كې رسول فرمايي      . ن زرنه ويى  اسمانه سره زراوپي  

خيرد، له من ان لسان الناس اعطوه او هغوه ى دا حديث مبارك په بخارى او مسلم شـريف كـى              
كه لتاسوخه يووك خپل پى واخلى او لرى پرى راوى له هغـه    : راغلى دى او دايي ژباه ده     

  .رسوال وكى او خلك ورته بوه وركىخه غوره دى چې خلكوته 
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من فتح على نفسه : اديانه، پيغمبر هغه كسان چې سوال ئى خپل عادت رولى وى داسى فرمايي          
بابا من المساله فتح اهللا عليه سبيغى باب من الفقرز ژباه چه ان لپاره د سوال پوه دروازه پرانـسته       

ز يعنى سوال ه عمل نه دى او مسايل نور هم           )نىخداى پاك دهغه پرمخ د فقر او پا دروازى پرانه         
  .د احتياج په لوموكې نلى او په ذلت كې رغى

مـامن  : پيغمبر فرمايلى او ان مثال راوى چه له بعثت خه ئى ترمخه ميى پورى دى او وايي                
 ژباه داسى پيغمبر نشته چې چيزى پودى نه وى او دجز يلدلو جزيحى په ماـل          . نبى دالرعى انفسم  

ئى سود ارى كبده او له بعثت خه وروسته ئى روزى خداى پاك په دى اعتبار چې په مـدينى                    
منورى كې د دولت مژى په غاه ده اكلى ده هغه مبارك د صحابه ؤ سره په كـارونويى د نـه                      
آخسته له هغوى سره ئى لرى ولول او متكى له پواى خه بل اى ته ول او د خندق په كنلو                     

هذ يك بهبهـا اهللا و  :  پيغمبر د كار ردالس ستاله ك پده او داسى فرمايلى دى    -ن درلود كې و 
او په بل اى كې فرمايلى      . ورسره مينه لرى  . ژباه دا هغه الس دى چې حف اى او رسول         ) رسوله

: پيغمبر فرمـايلى اى   . او خلك كرنى او زراعت ته هولى دى       . العمل عباره ژباه كار عبارت دى     
سلم يفرس عزسا او يرزع زرعا فيا كل منه طير او انسان او بهيه االكان له به يو اى له نظره                     مامن  

مه غوروى او كه كار ونكى نو يوااى توكل د كار لپاره بالده كه كه ـوك ووايـى چـى       
خداى پيدا كى يو او خداى ورته روزى رسوى هغه مشهوره كيسه چې يـو اعرابـى د حـضرت      

چى د خپل او زنون و تم او يا توكل وكم او خوشى ئى              : ه راغى او وپويل   رسول اكر حضورت  
وى ته او په خداى توكل وكه همداراز د حـضرت           : پريزدم پيغمبر د هغه په واب كې وفرمايل       

عمر خه روايت دى چې يوچا په مكه كې تخم وشيده او بيايي ورسته غير توكل وك او يـو                
ت او له كار سره يى بريكه وكه او خو اه ئى غوـتل حـضرت   بل سى په جمات كې كياس   

عمر هغه ئى په درو وواهه او ورته ئى امر وكه چې له مسجد خه ووه او كار وكه ايا پـه دى                
تيوهيى چې له آسمان سره اوسپهن ر نه وريزى هم اسالم له بيكارى سره مخـالف دى او هغـه                    

 شخص په توه دنورو په ولو ياردى او دوم اددعله سپارى  كسان چې كار نه كوى او ان دروحانى       
هغو وك چې پى بانـدى لرـى        : پيغمبر فرمايي . وى خورى دوافعى اسالم نه لرى كار دى       

راوى له هغه چا خه ؤير غوره دى چې د خلكو خه سوال وكى چې وك ورته ه وركى                   
حديث شته حضرت رسول اكر فرمايلى      په پل حديث شريف كې دوعيد په شكل داسى          . باور نكى 

چې په سوال انونه مه رودوى هغه وك چې د سوال يوه ووزه د ان پر مـخ خالصـوى      : دى
خداى پاك د هغه بر مخ د نفر او يا دروازى پر اتيزى دا مبارك حديث دترمذى په روايت د تحفته                    

  . راغلى دى۴/۲۳۱ و احمد د ۶/۶۶االحوزى 
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ثال په توگه د ان مبارك په برخه يي فرمايلى يي وهثت خـه ئـى      بيا حضرت رسول اكرم د م     
سرمخه ميى پووى او فرمايي داسى پيغمبر نشته چى ميى پووى نه وى او بيايي د حضرت خديجى         
په مال يي تجارت كپدى او اوس په مال بنى موزى د دولت مژى ورپه غاه ده او ددغه كـار لـه                

 له خوا روايت    ۲/۵۰ او احمد    ۳/۱۰۶۷د بخارى شريف په     لپارى روزى حوزم دا مبارك حديث       
و ضرب رسول اهللا المثل ينفف فكان برعى الفنم قبـل اليعثـۀ            . شويدى د حديث متن داسى راغلى     

ووله فى المدينه و شارك الصحابه فـى  : و جعل اهللا ازقى تحت ظل رمحى با تحباره رييس     : ويعقول
و اشخاص رسـول    : جار و شارك فى حفر الحندق     العمل مجمع فعهم الحطب و حمل معهبم االح       

هذه بد بحبها اهللا و رسوله او داسى فرمايلى چى هغه مسلمان چى حرفـه               : صلى على وصلم و قال    
لرى خو نبوى او همدارازى فرمايلى چې العمل عباده ژباه چې كار عبادت دى رسـول صـلى اهللا         

 طير او انسان ده او بهية االكان له به صعه  عليه وسلم مامن سلم يفرص غرسا اويزاع زرعا فياكل منه         
په پاسنى من كې په كار او دكار په تقدس لـه زراعـت او               . هذارنه خلك سودارى ته بللى دى     

  .كسب خه نيولى نو سودارى پورى تبار او تاكيد شويدى

  د كار انواع
و ـولنى تـه    اسالم هر ور زپاراهى ته دخت ر به ستره ورى چى دكاركودنكى او خلكوا             

  .او مشروع بلل شويدى. وروى دى ول كارته مطلوب كار ويل كيى
كار يرى يى لرى چى له شميره وتلى دى نو ولى هى د كار دعنوانالمـذى روئـى او ـول              
فعاليتونه د خپل پو دوندى نيسى، لكه سودارى، يزرى، مالدارى صفت او كـسب او هغـه    

و پاپه او فكرى او ادپى دى مترى پورى چى فقهى طبى او دولتـى               ول انسانى چارى چى په الس ا      
  .مشرى او خالفت او واليت هم عمل بلل شويدى

العمل للمـسلمين   : په مدى هكله لومى خليفه ابوبكر صديق پخپل دى قول كې چې ويلى دى             
ى او په اسالمى    زه مسلمانانو ته كار كوم له همدى اهللا ئى واليان ئى د عمال په نامه ياد شويد                : ژباه

ثقافت كې واليانو باندى د عمال نوم ايودل شوى او دا جمله په مكر ول راغلى چې په عربى كې           
و ارسـل   : داسى ويل شوى ارسال عامله ژباه خپل عامل ئى ليى دى اديا په دى عبارت راغلـى                

  .عامله على كذ
  .ژباره يعنى خپل عامل ئى ددغه لپاره ليى دى

 خلك په كار بوخت شى خلك ئى زراعت او كرنى ته بللى او په دغه برخـه                  د همدى لپاره چې   
سپى انى عقود او تونو نه وضع كى و له مكى خخه ه واختله شى او خلك پوله بـل                    
سره د مكى د خوبولو، فرارعى او سفارسى په برخه كى هوى دى مكى او كروندى حتـاره                  
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اوونى كيودل شى او ير انر ابـواب يـي د كـارونو د         پاتى نشى او په مكو باندى تپالى        
حكموتو په هكله تنظيم كى و د خلكو كرينزى اتياوى د پو الندى راولى لكه دمالى مرستى        
موضوع دكرنى په برخه كې اده اخستل سلم له لپارى چې يزكرپياوى كيدلو سـبب رـى       

و دغلو دانودنو ليـد     . يو ارزلو ته هوى دى    الرودنه كپده او خلك د مالدارى او ارو       . ى
سره او د ارويو دويو غر بنو اوشيد و او غويو خه د خوراكى موادداتيا بشپه او د فزيكـى                    
پيسو د پيداكيدلو بازارتو وسايل شى طبعى ده چې كرهنه د انسانى د ولنيز ژوند دلـومى تـاريخ            

رمخه په مالدارى او كرنى پيـل كيـدى او دلرغـون        سره لنده ايكه لرى انسانانو له ولو خه ت        
همداراز سوادارى ته ئى انسانان هولى چى له بوى سپمى خه يلـى             . اقتصاد بنس بلل كيى   

سيمى ته خلكومالونه يوبل ته ليول د مثال په ول زمو هيواد دورلمين الره ده چې له دې ليارى                 
ثه له يو بل سره تو پيرلى ينى شيان په يو هيـواد كـې   پسوارى بازار تودؤ هر هيواد دا قلم له حي 

وى چې بيابه بل هيواد كې نوى زمو د هيواد الجورد زمرد ير سرت درلود همداراز زمو هيواد           
له هبود او دا توك هيواد ددى غرانه ئى له نفو و اوپسو خه په طبعى ول ك دى په عـراق         

يده و هذا چين او اريانا اديونان مـدتيتوتو يـرى السـته         مصر او شام كې نادر صنايع ترسترو ك       
راونى درلودى كريمه احجار او قيمتي يرى خلقى ثمن چې دسرو زرو او پيسو ترد په نامه پاديدل                  
له يوى سمى خه بلى سمى ته ليدول كيدل زمو هيواد چې د قره قل قالنودـارويو د يوكـو                    

د ول پوانو او د سراو دولو دلونيو او پوزوالسى صـنايعو    ارلغدم لميو او پوسيتوتوبركو، او      
توليد درلود زمو له داخلى بازارونو خه بهر نيو سودار د پيرودل او زمو سودارانو لـه نـور           
بازارونو خه د خپلو اتيا و مواد جمتوكول چې د اسالمى شريعت په وانوكې دينى دراتلو                

 شو اسالمى ن دغنالوو پويو كې ام پورته ك پرته لـه عـذر               سره ولو برخو كې وده وليدل     
احتكار اوربوى خه هرچاته غذا دوا او د ژدندانه اتيا برابر يده ولى معاملى د طرفينو په خوـه                   
سرته رسيدلى چې اسالمى فقهى پرى اه لكه دبعى شرا او شركتونو په اوند زيات فقهـى احكـام          

  .من ته راغلى دى
و صفتونو دودى په برخه كې خپل پيروان هوى دى او اسالمى داتياؤ د تكميل لپـاره د        اسالم  

صنايعو زده كه كفايي فرض بللى دى په دى معنا چې علم فرض دى د شرعى علومو پـه يـردى    
برخى كې هم زده كه فرض ل شويدى كه كله كله وسپله دومره اهميت او ارزت پيدا كوى                  

    ه غوه كوى له همدى كبله د اسالم لوى شخصيت غر اين غير اسالم او قرا فى پـه                  چې د غايي ي
دى ياوردى چى هر هغه كه چې واجب له هغه پر ته بشپ مدنى نشى نو هغه عمل هم واجب دى د          
امرلو علماوائى چې د ژوندانه ير چارى د بيلوبيلو ضا يعو پورى تى دى نو كه يوه فقهى كليـه                 
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اجبه ده و مسلمانان نورته محتاج نه او د هغـوى د شـومواغيزو النـدى     ده چې د صنعت زده و     
رانشى السى كارونه او حرفى د شرعى له نظر مشروع دى او دين هر هغه و كسب يې خاوندته ئى          
ه رسوى نه دا چې يو مباح كار وبلل شى بلكى ير اجراو ثواب لرى د سـروفقهاتو او اسـالمى        

 يوه وجيبه ده وله دغى لپارى انسان د ان او د خپلوكورتو اوولنى              پوهانو له نظره كسب او كار     
اتيا وى بشپى كى او هغه وك چې د تورپه ه عمل كوى هغه عامل دى او خداى ورته لوى                    

الساعى على االرمله و المسكين كا المجاهد       : اجر وركوى د حضرت رسول اكرم مبارك قول دى        
او مسلم شريف قه    ) ۵/۲۰۴۷. و نهار دامپارك حديث د بخارى په ده        فى سبيل اهللا او انقائى بالليل     

هغه :  كې روايت شويدى دى ژبارۀ داده      ۲/۱۶۹ او ترمذى او نسايي له دفتح الكبير په          ۱۸/۱۱۲
وك د كونو او ميكنانو لپاره كاركوى هغه مجاهدته ورته دې چې د خداى په الره كـې جهـاد        

  . د خداى په ذكر بوخت دىكوى او يادشپى او ورى په تهجد او

  د كار ازادى
فرد حق لرى چې ته غواى كاروكى او يا كارونكى او پخپله خوـه چـې كـوم ول                   
خووى اادى كه دغه حق دراى د آزاد يوه برخه ده هر انسان حق لرى چې ه كـوى هغـه       

 چـې د    وكى او كوم كسب چې سرته رسوى له مشروعى ليارى سرته ورسوى همدارز حق لرى              
كار وخت او نه او نه واكى دا په هغه صورت  چې د بلل سره كاركوى او هغه عقد اويا تـون      
پربنس چې عامه او يا خامه له ولرى كه چې د دواو خواو  په خوـه د زمـان او مكـان او                 
 ساعتونو له مخى اجوره اكله كيى و ظلم صورت و ته نيسى چې د كار مالك او ته كارر پـه                    

  .ستونزو اوى
هيكله د كار ازادى تيدنه متى مر يواى د حل او حرمت او داچې دغه كارنورته ناوان وانـه                   

ال ضرر و ال اضرار، د ابن عبارس خه روايت شوى چې د             : وى كه زمو پيغمبر محمد فرمايلى     
امت خـه  احمد په مسند كې او د احمد دايي حرمى خه روايت كى او ابن ماجه د عباده بى ص     

او بى ماجه د عاده خه روايت كپدى او اين عباس عتهم په دى لفظ چـې دالضـررو االخـراج     
د عامل فطرى استعداد اووتيا او خپله خوه محترم شمرل كيى د كار په غوره           . روايت كى دى  

په هر صورت كې چې پوكار بودى د اسالمى امت ى تى دى اوينى له               . كولوكې  عامل ازادى   
غه كار خه سرغوى او لواالمرحق لرى چې هغه په هغه كار چې ورته حافرندى ومارى چې په                  ه

دغه صورت كې كارد فرض عين نه پيدا كوى او عامل حق نلرى چې ورخه  سرو غوى بلكـى                
پرى ملزم دى د مثال په ول په يوى سيمى كې له يو كس پرته بل وك د فقا لپاره ونـه وى او                        

 په قضا واكې د فقيها نو د صريح نظر پربنس په قاضى واجب  دى چې د قضا دنده و                 اولواالمرئى
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مخى ولس مژنه دا حق وركشوى چې د ولنى د بينى او مصلحت المله يو مثمر كـسان بيرتـه              
  :دهغوى له خونى دند ته واكى

  ه او كار
 غوه كولـو كـې د       د كار حق نه ئى تروته وركشويدى وته هم وركشوى ه هم به            

اسالمى او دايو درعايت پر بنس د آزاد خاونده ده هغه كاروته چې په كور كې د اوالد په روزنه                
او تدبير منزل كې سرته رسوى خاصه او هغه چې په ولنيز ژوند كې د اكترى، معلمى، او يا ادارى           

: روايت دى هغه فرمـايي د حضرت سيد نا عايشى له خولى   . او قضا كې سرته رسوى عامه به لرى       
  .المغزل فى بدالمره احسن من الرمح نى يد المجاهد

داوبدلو وسپله د ى په الس ترهغه غوه دى چې د خداى د ليارى د مجاهد په الس كې             : ژباه
توره دى د ې او نر په برخه كې په دينوى او اخروى مكلفيتونو كې نو پيرنشته كه چې خداى                    

عمل صايحا من ذكر او انثا و هو مومن فلخيه حيوه طيبه و لنجز يحتم اجرهم            من  : پاك فرمايلى دى  
 ژباه وك چې سينه وكى ه وى كه تر د هغو نيـو              ۶۷-۱۶واحسن ماكانو يعلمون النحل     

اعمالو مكافات ورته دهغه وك و خه السنه وركوم د كار د آزاد د تحقق لپاره له پواى خـه    
 چې د كى په وت وت كې د مناسب  كار دغوره كولولپاره چې               بل اى سفر د عامل حق دى      

و اجرت مسلمان ترالسه كى په پام كې نيول شويدى لكه چې په الندنيى مباركې ايې كې خداى                   
خقر اما يترمن القرله علم ان سكون منكم مرض و آخرون يـضربون فـى             : پاك داسى فرمايلى دى   

  .سبيل اهللا فاقد اما تير
اوس چې ومره قران په اساتى سره لوستلى شى لوله ئى هغه معلومه       : ژباه. ۷۳/۲۰ :منه المزمل 

ده چې په تاسو كې وك ناروغ دى نى نور خلك د اهللا د فعل په له كې مقركى او ينى نـور       
له ئى لمون ادا كى، زكوه وركى او اهللا غور پورى وركى كومه نيكې چې تاسـى وانـدى د          

  .ليى هغه د اهللا په واندى ومومى هماغه يره مينه ده او دهغى اجريرلوى دىخپل ان لپاره و
له اهللا خه به وغواى بينكه چې اهللا مينه ليونكى او خورا مهربان دى په پورتنى مباكو ايتونو                  
كې خداى پاك خپل پيغمبر ته چې هغه دشپى له خوا خداى پاك ته عادت كوى هغه نه او دهغه په                     

ل ولو بندانو ته چې د قران هغو سره لوستل چې ولوته اسان وى او هغه كسان په پـام              واسطه خپ 
كې ولرى چې يا ناروغ او ينى نور د ارزق د الس راولو لپاره په سفر بوخت دى او حبسى د اهللا                      
 لپاره كې د اعال كلمه اهللا الپه جهاد كوى نو د خپلى وسى الورى ومره قران چې په اسانى لوسنلى                 
شى ولوى لمون ادا كى زكوه وركى او حسنه قرض خداى ته وركى او كومه ـه چـې د    
خپل نفس پر برخه وكى هغه يه د خداى په واندى خبردى او تر تولـو لـوى د اجرلـرى د     
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خداى خه لنه دغواى چې خداى پاك بونكى او خورا مهربان دى ددى آيى مباركې خه دا                 
ن سره مينه او عالقه وساتو دى لولو مون ترك نكو زكوه او حسنه قرض له                اياطيى چې تل قرا   

پامه ونه غورو كه د زكواه په وركه دبيوزلو سره مرسته سرته رسيى او حسنه قرض هم بيوزلو               
  .سره مرسته ده چې ورسره يو اى مسافر مسلمان او مجاهدين ته زمو پام اوى

د كار بر بنـس كـار       . او معنوى ابعاد ول په كار لولى      دى مبارك آهين كې د انسان مادى        
ران حق لرى چې د خپلى مزدورى هو د ترسالسه كولو او د كار د ساعتونو د اكلو په برخه كې                     

  .فكر اكى چې نه ان ته ضرر واوى او د كار خاوند تاوان واوى

  كار ايوحق دى
نى وجيبه او دنده ده هيوك په هغو مر كار مخ كې موپا ده كه چې كا د هر انسان قانونى او دي           

  . له سه ئى وتل دى مكلف ندى
ير حلى انسان دومره كار كوى چى ان له پتو غوروى او يا په رنونو اخته كيى او يا لـه    

  .كمزورى او صفت سره مخامخ كيى چى دا ول كار او هه جواز او مشغوليت نلرى
نه غوره كوى چى لدى امله اقتصادى ظراوف كوچنى كيى          په ينو هيوم دونو بيكارى عمومي ب      

او دكاررانو په ژوند منفى اغيزه كوى او بيكارى زياتيى او كارر په بيكارى او بيوزلى آوى نو                  
دهمدى اتيا له مخى كار د يو مهم حق په توه پيژندل شوى او دولتونه مكلف دى چى خلكوتـه                    

ولنه په نيو كارونو كې مرستى او الس نيوني ته بلل شـويدى     كار پيدا كى له همدى كبله اسالمى        
 ژباه په ينو كارنو او تقوى كي يو         ۵/۲لقاونو اعلى البر و التقوى المائده       : خداى پاك فرمايلى دى   

له بل سره مرسته وكى كه چيرى د خداى دغه د لطف امر په اى كو هيكله به يي امن پوزى                    
ت ملكه نه چى د امنيت مسووليت په غاه لرى كاررانو تـه د              دول. او ذلت سره مخامخ نشو    

كار د شرايطو په برابرولو هم مكلف دى كله معاصر دولتونه د اقتصاد په برخه كې واكمن دى                  
كه له يوى خوا كارونه او اتياوى زياتى شويدى او له بلى خوا كارران او دولت كولى شى چى                   

ت، سوداى او د سركونو د جوولو او دكانونو په كيـذلو او د    لوى دولتى پروژى، د كرنى، صف     
كورونو د جوولو په برخه كې په لدره واچوى چى له يوى خوا كارران په كار و لويى او له بلى                    

 -خوا د ولنى د ژوند سطحه لويى او له يو وروسته پاتى دولت خه ير مخ تللى هيواد جويى                  
يل كى خو د هغوى په تولدي زياتوالى او ه راشي همدا راز             دولت كولى شى چى بزران تمو     

په ولو صفتى، او تجارتى او السي ضايعو او سودار په سكتوركې رغنده چارى سرته ورسـوى                 
كانونه، نگلونه، سيندونه لرو خو بيا هم الس تر زنى ناست او نوروته مو د سوالى السونه هغـوى                   



 
 

 

حق
ين 

ضم
يز ت

ولن
 د 

هغه
 د 

 او
كار

  
. 

89  
 

كاى لعل د بدخشان يا كميا ده چى ئى نه پيژنى ته ناه د              :  غره دى لوى هيواد يو د خوشال بابا        
  .چاه ده

هم شاى لرو او هم پند سندونه خو سيندونه نور هيوادونه خ ديوى او مكى مكـرى پرتـى         
په اسالمى فقهى نيغاربت او شركت په نامه يادى دولت بايد د كاررانو او شتمنو په ميـن                  . دى

 توه مثبت رول ولويوى شتمن غواى چى شتمنى ئى زياتـه شـى كـارر    كې د اغيزمن رابطه په  
غواى چى د كار له لپارى خبل ژوند تاهنى كى دا دواه تارخى دوره عناصر د دولت په مرسـته                
پخال كيدلى او ترى پوسنه واك جويدلى شى هغه نظامونو يى دغه الره نيوى په له زمانه كـى                   

هوسا او سوكاله شوى او هم دولت له نورو دولتونو په ير پخپلـو              بابى ليدلى دى چى هم وى       
پو دريدلى دى بايد شتمن خلك او بانكونه و هول شى چى د پروژه د جوولو لپاره حسنه قرض        
وركى د اسالم پيغمبر حسنه قرض د هر صدفى خه ير او لوى اجـر و بللـى دى همـدا راز         

ى او هر مسلمان و جيبه لرى چى متحقو زكواه وركـى او  دولت بايد له شتمنو خه زكواده واخل    
هغومره زكوة وركى چى هغوى يا برى سوداى وكى او يا د كار يو وسيله برابر كـى چـى           
ژوندئى جو او د شتمنو په كتار كې ودريى ير لى دولتونه د كار ى اتحاديو پلوى كـوى او    

 د ولنى اكثريت كارران لتنكيلوى خـو كـه          ان مجبور گنى چى كاررانو خو و ساتى كه        
چيرى لغدل په نظرونه نيسى شتمن خلك له هيواد خه وئى او له ان سره خپله تمنى هـم وى                     

ايكى ينى كـى    . چى دا يو ناوه كار دى هويار دولتونه دكارر او شتمن ترمن غواى يى             
منى را من ته نشى خداى پاك په عظـم          چى هم هيواد او يادشي او هم پانه قرار ونكى او يي ا            

يا ايها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط و ال يجر منكم شنان قوم على اال لعـد لـوا      : ّبنان قران كي  
اهللا يي تاسيى ته كوم نعمت در       : اعدلو هو اقرب للتقوى و اتقو اهللا ان ليسه جيزو، بما تعملون ژباه            

ر او تون مدهيوى چى له هغه سره تاسـى كيـدى يعنـى    كيدى هغه په يادوساتى او هغه پوخ لو   
ستاسى د اوتيا چى سوزوا در پدل او اطاعت مو و مانه له اهللا نه وويريى اهللا ان د زه په رازونـو                       

  :پوهي په ميثاقونو كي دكار حق
د كار حق په يرو هيوادونو كې ير لى د پو الندى شويدى مر دولت دولت لـه مخـى د              

تزام لرى چى هر هغه عمل خه  ه وكى چى د كاررانو د حقوقو سره منافات ولـرى                قانون ال 
سره د دى له پييو پيرپو كارران له خپلو حقوقو خه په ه توه برخمن شوى ندى او دهغوى په              
حقوقو لويي شويدى او په هغوى باندى په زور او جبر د ربا كارونو سرته رسيدلى دى مر له ولو                     

د فرانسى انقالب او په دوهم پ او كې صنعتى غورن او د ينو سازمانونو را مين تـه                   لومى  
كيدل او په دريم پاو كې د اررانو پا خون د خپلو حقوقو د غوتلو په الره تيوالـه ـواك                     
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او دولتونه مجبور شول چى په هغه كې مداخله وكى مر بيا پايله ئى دا شوه چى دغه حق                   : وموند
اه كيدى او وى منى او ورو ورو د كاررى د اتحاديو د غوتنو سره سم په انو شرايطو         ته غ 

كې د بيكار په ضد او د ژوندانه د كچى د لوولو او دا جوى د يوالى او په كاررانو باندى د                     
 د  سغو شرايطو متلو په منديو ل ريغور موته رامن ته شول او د بيكار او همدارنـه د اجرپـت                   

كمى اند ازى اكل او چى د كار په بهير كې كارر و ورى حق لرى او د كار ي عمـر ـو      
كاله و اكل شى ايا كمكيانو او وته د شپى له خوا حق وركـول او د كـاررانو او د كـار د            
خاوندانو ترمن د نفاهم حق او په اجورى كې د كاررانو تر من برابرى او توپير نه منل پـه كـار     

  .كېاو د ولنيز تضمينتشتوالى او دا چى كاررته په سمه ستره و نه كتل شى
 هـ كال كې د قـابرى پـه         ۱۹۶۵همداز د عربى كار سازمان را من ته شو چى مركې ئى په              

پوهنتون پرانستل شو چى عبارت دى د عمومى كنفرانس عمومى داراالنشا چى د عربى كار د دفتر                 
ون خه د هغه كارونه پالنوى او ارى دا سازمان دنده لرى چى خپلـى  په نامه ياديى او يو كمسي     

د كـاررى د قوانيـو      : هى د عربى هيوادونو لپاره پلى كى او هغه اهداف په الندى ول دى             
توجيد، د فنى مرستو الى كول او د حرفوى عملى برخى د پالن چمتو كول د پالن چمتو كول او                    

وس جوول او د كار د نيوال سازمان سره د همكـارى ميـن تـه        دكار لپاره د پالن د عربى قام      
هغه ، چى خيزوا او لو پذيزو دولتونو د كاررانو د كار حق ته په ارزت باندى قايل شول                   . راول

او په دى برخه كى مالت اعالن شو او دا غ پورته شو چى نوى موسى تونو نه او كنفرانسوته پـه                  
      ى جد لوم يواـل                دى هكله د تـل لپـاره د كـار ن ىشول او پـو ى وروسته رامن

 كې له مخى جو او اى په اى شو د نى د دوهمى جى خـه وروسـته د                    ۱۹۱۹سازمان
ملر ملتون د سازمان پورى و تل شو ا و د پخوانيو هيوادونو كورنى سره يو اى شول او مركز                    

 همغلته خپلى چارى مخ كې بيائى خو د لنى ئى د سويس په هيواد ژنو كې پرانستل شو چى تراوسه        
مودى لپاره د دوهمى حى په بهير كى مون پال ته چى په كانادا كې دى ليدول شـوى ؤ چـى     
وروسته بيرته ژينونه وليدول شو چى درى ادارى لرى چى عبارت له كنفرانـسونو ادارى ولـه او      

ين المللى دفتر پـه نـاميى دا سـازمان د           عمومى داراالنشا خه ده چى د كار دونتر په نامه د ب           
كاررانو د حقوقو د رعايت او دهغه په اوند  د تصميمونو نو دنيولو او د بين المللى تونونـو د                     

  .تحقق لپاره هه كوى

  :د كار حق په نيوالى اعالميې كې
 او هـر     مادى كې په انى توه ياونه شويده       ۲۳د انسان د حقوقو له نيوالى اعالمى كې په          

چاته ئى د كار كولو حق وركيدى او هغه ئى از او بللى او په عادالنه شرطونو حق لرى چى كـار                      



 
 

 

حق
ين 

ضم
يز ت

ولن
 د 

هغه
 د 

 او
كار

  
. 

91  
 

وكى و د بيكارى خه وژغول شى دوى مادى لومى فقره هر فرد ته جوه د هغهد كـار پـه                   
وره  فقره داسى حكم كوى چى كاررته هغومره اج    ۲اندازه له توپير خه پرته اجوره منله شويده د          

و منل شى چى د كارر او دهغه د كورن ژوند لپاره كانى دى او د ولنيزى مرستى وسايل دى هم                   
ورته برابر شى دريمه فقره كارر حق لرى چى د هغه كارى سازمان غى شى چى د ده له حقوق                    

هر كارر حق لرى چى په فارغ وخت كـى د  : په ليرويتمى مادى كې راغلى    . خه مالت كوى  
  .وكى او دكار ساعتونو واكى او د عمومى دورى په رسيختو كې د اجورى حق لرىمه 

 م چى د انسان د اقتصادى، فرهنگى او ولنيزو حقوقو په برخه كې بين المللى تولو فق                  ۱۹۶۶په  
ليك الس ليك شو حق لرى تو پدى اساس د كاررانو په سوادو كې زياتوالى راغى په دى معنـى                    

ژوندانه لپاره د كسب اكلو ورك لرى چى په ازاد ول ئى غـوره كـى                چى هر وك د خپل      
دولتونه مكلف دى چى مناسب پالنونه په پام كې ونيسى او داسى پرورامونه او سبا ستون عملـى                  

  .كى چى د اقتصادى، اجتماعى چارو دو دى سبب ورئى
ى شرط چى غوره او     هر فرد حق لرى چى له كار خه ه واخلى پد          : اولسمى مادى كې راغلى   

  .عادالنه كار سرته ورسوى د مكانات ورئى
او د كار په تاسبب اجرت ورته وركول كيى ى او نارينه په حقوقو كې برابر دى او بايـد د                     
كارر او دهغه د كورنى ژوند په پت كې خوندى وى او دولت دنده لرى چى هغوى تـه د كـار                      

 د استراحت او فراغت وختوته برابر كـى او د كـار د   مصوون شرايطو او د سويي  د لويدلو او  
  .ساعتونو اودور وى رپختو او تعطيل د ورو اجرت و اكلى

د اتمى مادى په لومى فقرى كې كاررانو ته حق ورك شويدى چى د كاردى ملى اتحـادى                  
 كاررى اتحاديى حق لرى چـى عمـل   -جوى كى او بين المللى اتحاديو غيتوب حاصل كى 

وكى او حق لرى په هغو ضرورى چارو كې چى تولنى ته ضرورى وى او د هيواد په امن او عـام                     
نظام كې او د نورو د حقوقو په مالت كې ونه واخلى په دريمه فقره كې داسى راغلى چى كارران             

  حق لرى په مظاهر تو كې د هغه هيواد د قانون په چوكا يعنى برخه واخلى
     لورمه فقره كې په                   رانو تـه دا زار  د تـهول د وسله والو او پولسو له خوا د كار ىان

  .رسولو كفالت كيدى او دكاررانو د حقوقو تضمين په غاه لرى

  :د كار د حق په هكله د اسالمى كنفرانس اعالن
دا چى د وندانو او سازمانو تشكيل او سندونه د زمانى او مكانى ضر ورتونو المله من راى د                   

په آنى توه تر سترو نـشو او د         . رى د اتحاديى په اوند كوم يز په اسالمى نظام كې          كار
اسالمى فقهى په كتابونو كى كوم بنس نه درلود او اسالمى هيوادونو كى د اولت كـوم شـكل                
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وجود نه درولد مر كوم وخت چى د اسنان دحقوقو خه په اسالمى كنفرانس او اعالن كې يادونه        
 دى اعالن ديارلسمه او سوارلسمه ماده د كار دحق پر برخه كې د معاصرو بدلونونو په پام                  وشوه د 

كې نيولو سره چى په گتى بنادى او اسالم سره د شرعى احكامو له نظره نه دا چى متعارض نـدى      
  .بلكى د جيبى او دندى ودلى شويدى

انـسان د  . نـه ئـى ضـامنه ده   لدى امله چى كار حق دى نو دولت او ول  : ديارلسمه ماده وائى  
خپلواك خاوند او آزاد دى د كارر حق بايد مصئون او خوندى وى او ولى وې برابر حقـوق                  
لرى وى او نرتر من توپير نشته كاررته بايد هغومره معاش وركى شى چى د هغه او دهغـه د            

ه ده چى د هغوى د كورنى ژوند پرى مخ كې الش كارر بايد په صداقت كار وكى د دولت دند              
شخو په لرى كولو كى ونه واخلى او د هغوى الپخه پرته لدى چى د چا پلوى وكى د ظلم پـه                

  .لرى كولو اود حق په عملى كولو او د عدله په راوستلو كې پرتهله نه عمل وكى
 د انسان په هغه حق باندى چى پو شروع كار وكى چى په كې احتكار،              : په وارلسمه ماده كې   

  .ورغلى اور باند دى
په داشى حال كې چى دغه تيود او شرايط د شرعى احكامو سره تعارض ونلرى او عقود په رضـا     
او ازادى او مصالحو پر بنس صورت نيولى وى او د محلى او عمومى عرف او د نافذو قوانيون او         

  .مكالمى هدف او التزاماتو سره سمون ولرى د تطبيق و دى

   ولينز تضمين حقوقد كار په برخه كې
ولنيز تضمين د كار په برخه كې د وجيبى او حق پر مينا راغلى لدى امله چى د تل لپاره روغتيـا                  

  .او سالمتيا مستحيله او په يو حالت كې پاتى كيدل محال دى
د دى لپاره چى كارر د كار په بهير كې او كله د بيكارى او بى سرنوشتى او مرض او يا دكـار             

كيى اود فقر سره مخامخ كيى او ياديو دادي تخلف المله د ييوسى سـره مخـامخ             خه گوۀ   
كيى په ولنى او دولت حق لرى چى وى لو او بى كوره پاتى نشى كرامت ئى خوندى وى خو                    
ده او كورنى ته ئي د ژوندانه اتيا وى برابرى شى د اسالم مقدس دين له مر خه وروسته هم د                     

  . مه ندى غورولى او اسالمى ولنه ئى د تجهيزات او تكفين نده په شماه لرىانسان كرامت له پا
د بيوزلو سره مرسته يو اسالمى دنده ده د ولنيز تضمين په برخه كې پنلس پيـ مـخ كـې                    
اسالمى فكر يواى د كاررانو او كاركوونكو ولنى ضمان باندى غورندى كى بلكى دائى يـوه                

 بيوزله نا روغ فقير، بيكار بيوس سپين بزيرى او هغه وك چى د كار توان               اسالم وجيبه بللى چى د    
نلرى او محاج وى ولنه، ملت او دولت او په عمومى ول بشري مكلفيت لرى چى هغه  لباس خو                   

اى درمله او كوم يزته چى اتيا لرى ده اود ده كورن ـو پـه ارام زه ژونـد         [اه د ستوگنى    
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 حقوق دى برخى ته يره پاملرنه كيدى او په اسالم كـې د اجتمـاعى                وكى اسالمى ف قهى او    
تكامل او ولنه په اسالم كې مهم مباحث دى چى لويو استاداتو پرى خبرى او ينى ك پدر په يـو        

  :حديث شريف داسى مراغلى دي
ى او  ول مخلوق د خـداى عياـل د       :  ژباه ١الحق كلهم عيال اهللا و رجهم الى اهللا الفهم لعيا له          

خداى ته هغه ير ران دى چى د ده عيال ته يره ه ورسوى همين اراز په يو قدسى حديث كـې   
مرصت هم تعدنى، و استطعماك فل تطعنى، و استيقمتك فلم نستقنى الحـدېث             : داس راغلى دى  
  ٢لذى رواه مسلم

ام رانك ما در مريض شوم تا زما عيادت و نك ما ور خه طعام و غوتل تارات تجرپه طع            : ژباه
خه او په وغوشتل او اويه رانك.  

و اعلن رسول اهللا ص حق التكاقل الجتماعى لعمال الدولة خاصـة           : په يو بل اى كې راغلى دى      
اى من بيت   ( در من ولى لنا عمالً و ليس له منزالً فليتخذ له متزالً اى من بين المال او ليس له منزالً                   

د دولت كار كوونكو لپـاره      :  ژباه ٣او ليس له دابة فليتخذ آية     ) جاو ليس له زوجة د فليز       ) المال
رسول ص په انى ول د ولنيز تضمين اعالن كيدى هغه فرمايلى دى هغو وك چى زمو په                  
ليكوكې كار كوى كه چيرى كور د نلرى ورته دى كورو اخيستل ئى او كه چيرى واده و نلـرى                     

  .چى اروى دى هم ورته اخيستل شىورته واده وشي او تر دى نژدى پورى 
 د خالفت په دوه كې مسلمانان خو پرده تر دى چى د نورو مذاهبو له            رضد حضرت عمر قاروق     

پيروانو سره يرى مرستى شو پدى اسالم د مرستى او نيى دين دى و بنياوم د دنيوى او اخـروى             
 كار او شروع عمل نه الـسان  نيكمرغى او سوكالى تضمين اسالم پخپلوولو اختى دش كه يوى خوا       

بلى او له بلى خو اهغه كسان هم له پامه نه غوروى چى د ناروغ زت او دا چى د ينو پيو                       
المله وزار پاتى دى د هغوى د ولنيز تضمين التزام په غاه لرى ولى انسانان يو له بل سره برابـر             

او تى له لپارى فضيلت خه بـرخمن  حقوق او وجايب لرى او پو په بل باندى يو اجى د تقوٰى        
كيدلى شى اسالم تيوال او انسانى دين دى په دى شرط چى د قرآن په الروونه لكه چى خـداى                    

يعنى شرط دى چى په بشپ ول اسالم و منى كه كامل مـسلمان           : و ادخلو فى السلم كانة    : فرمائى
ل ه و اوسو كه مسلمانانو د اسالم شو او داسى و نه اوسو چى په قول كې سلمان او په عمل كې ب          

                                                 
  .ى راغلى د۲/۱۰۵ دا حديث ابولعلى او بزاز وانس خه روايت كيدى او د فتح لكبير په - 1
  . ذكر شويدل۱۶/۱۲۵ دا حديث د ابو سعيد خداى خه روايت شوى او د مسلم په - 2
  . ثبت دى۴/۲۲۹ دا حديث امام احمد او ابو داود اخراج كى او د احمد د سندو- 3
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د صدر د دورى په ير يو له بل سره سلوك درلودى په پوره باور حكم كوم چى په لومى سر كې          
په اسالمى ! په يو سلمان او په دوهم نظر ويلى شم چى د نى پر مخ به دفقر نو چا نوى اختى راى                 

ه ير پدينو اعمالو د اسالمى پيلى ثقافـت  او انسانى روحيى لكه د اسالم د لوميو روانو دورو پ    
په را كې پرستو نزد غلبه حاصله كو او پرى نيزدو چى مسلمان الس چاته اودشى اسالم يواى د         
كارر په برخه كې دولت او ولنه ئى مكلف كى تعالى بلكى هر وك چى په اسالمى ولنى كې                   

ند تضمين په غاه واخلى د اسالمى دين د لمـر  ژوند كوى اسالمى ولنه وجيبه لرى چه د هغه د ژو      
وختو سره دا فكر او عمل تحقق موندلى وى چى اوس اوس د نى حقوقى سقولو كـې خونـدى                    

  :شويدى
 د تعاون د تطبيق په مال ولنيز حالت په نظر كې نيوه مجرد سپرى ته ئى يو سـهم           صرسول اكرم   

 نظى كې نيول كيده دغه موضوع دايو داود او          او متاهل ته لى دوسهمه وركولكه د هغوى اتيا په         
 و اشعرينو خه    ص كې دولپ ليكل شويدى بعد اې پيغمبر       ۲۵،۲۹،  ۶ او   ۲/۱۲۳احليد له خوا په     

د تقتامن او تكانل په مخى د ولنيز عدالت المله په نظر كې نيولى ؤ د اشعرينو برخه كـې پـه دى               
م عيالهم بالمدينة، جمعو اما كان عندهم فى ثوب         اذا ارملو فى الفزد او قل طعا      . عبارت ويل شويدى  

هغه مهال چى په غزا يـو شـمير         :  ژباه ٤واحد، ثم اقسموا بينهم فى اناْ واحٍد فهم منى و انا منهم             
كونى شوى او دهغو د مائلى خواه ئى په مدينى كې ل شوى ؤ هغوى چى ه درلود په يو آدر                     

 ظرف كي واچول او د ولو په من كې برابر وويشل نـو              وله يزكې واچول وروسته ئى بيا په يو       
 يعنى تر له هغوى د هغوى دك د كبله خو يم او هغوى د ان                -هغوى تر مادى اوزه د هغوى يم      

  .خپل كنم

  :په اسالم كې د تكامل او تضامن وسايل
تهچى د د ولنيز عدالت په برخه كې په ناوه شرايطو كې د تكامل او تضامن يرى الرى چارى ش       

  .هغو خه له ينو خه ئى يا دوونه كيى
پوله هغو خه زكٰوة دى چى د اسالم له اركانو خه دى او هغه يو معلوم حق دى او دينـى                     -۱

فريضة ده چى د اغنيا ؤ له مال خه تر السه كيى او فقيرو مسلمانانوته وركول كيى چى هغـه                    
و بوته چى د هغوى ده كمزوري ايما پياوى شى او           عبارت له مسكنانوته پورو و او هغو مولفة القل        

 خـو د    -هغوته چى د خداى په الره كې جهاد كوى چى دعوت او جهاد دواه يه سعس شامليى                

                                                 
  . روايت او په پورتنو پته مطالعه كيدلى شى۱۶/۱۶ او پيلم له خوا په ۸۸۰ دغه حديث شريف د يزارى - 4
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 زكٰوة ير لى د     ٥  فرمايلى دى كا د الفقر ان يكون كفراً         صدى لو ستونزى له مينه الى پيغمبر      
ان اهللا فرض علـى  :  فرمايلى دىرض علي  - شويدى بيوزلو د ستونو په لرى كولو كې اغترمن واقع        

الغنيا فى اموالهم بقدر ما يكفى فقرا هم فان جاعو ا او عرعروا او اجهد فبمنع من العنيا و حق علـي       
 فرمايلى چى د شتمنو په مال كـى د          كحضرت علي   : اهللا اال بحا سيهم يو القيامه و يعذ بهم  ژباه          

ض كى چى د بيوزلو لپاره خداى هغو مره ه فرض كى چى د          بيوزلو لپاره خداى هغو مره ه فر      
بيوزلو لپاره كفايت كوى كه چيرى فقيران رزى او پالو پاتى اوشتمن زكوة پرى نكى نو خـداى         

  .حق دى چى د قيامت په ور له هغوى سره حساب وكى او هغوى ته جزا وركى
  .د تكافل او تضامن اتيا بشپولهاسالمى ولنو تر دى ورويتو د زكٰوة د ولو له لپارى 

 بله الره ئى د سوتونه مكو او شتمنو له لپارى تكفل تر سره كيى وقف عبـارت لـه دى                     -۲
  خه دى چى عين جسيى او ه اخيستل د دى حديث لهمخى ثابت شودى

 ژباه اصل ئى د خپلى      ٦ان شئت حسبت اصلها و تصدقت بها      : رض يقول النبى لعمر بن الخطاب      
  كى الندى راوله او حاصله ئى د صدتى په ول بيوزلوته وركهول

 په اسالم كې د خيرات او صدقو ير ولونه شته چى له هغو خه بيوزلو مـسلمان او غيـر             -۳
مسلمان سره مرسته تر سره كيى د دى مرستو ساخه پراخه ده يى د خپر په ولتو د هلو لـو لـه      

  . د تضمين له لپارى او نورو داسيلپارى او همدارنه د كاررى سازمانو
 د بيت المال له پاره چى د دولت خزانه ده هغه هم په دغه الره كې مرسته تر سـره كـوى                       -۴

  .٧اونورى اوياوى د پوش الندى شى
اسالم د ولنيز تضمين په برخه كې پنلس پى تر مخه د دى نوويت بنس امينى دى همداراز                 

  : دويمه مادو داسى راغلى دىد اسالمى كنفرانس د اعالن په
دولت د هر انسان پر برخه كې متكفل دى چى هغه ته شه يا برابر كى او د هغـه او د هغـه د                    
عائلى د غو اتيا بشپى كى چى عبارت له خوا وو جامو د مينوى اى زده كه درمله او نور                  

  .اسسي اتيا په پام كې وينى كار واك نغوي او ناه ده
  

                                                 
  . راغلى چى د ابو اقيمه خه زداي شويدى۲/۳۰۹-د فتح تكپير دا حديث - 5
  . دا روايت نيولى دى۲/۹۸۲ تجارى شريف - 6
 پاه ولوله او د اين خرم د شوده رودونكى  ماشوم په برخه كي چى پـه بـين   ۲۲۷ د محمصانى د حقوق االسالم د كتاب - 7

  . دريمه كره كې دا خبره موندلى شى پاتى په۳۴۲المال باندى او په اويو دى د هغه د كتاب د 
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  : منابعماخذ او
  .م كې په عربى ژبه د مالئنى په چاپخانى چاپ شويدى۱۹۷۹ كتاب اركان حقوق االسالم دوكتور محمود المحمصانى چى  -۱
 چاپ ۱۹۷۰ داس لحضارة االسالميه كتاب چى مؤلف ئى شيخ عبدالرحمن حنبكه المدانى دى د دار لعرپي په مطبعى كي            -۲

 .شويدى
 . كې چاپ شويدى۱۹۹۱تور وهيه زحيلى تاليف دى د ليبى په طرالليل كې د دين او شورا او ديموكراسي كتاب د دك -۳
م ۱۹۸۴كتاب االسالم، د حقوق النسان دى چى مؤلف ئى  دكتور محمد قطب دى او د مهرد دارتفكر په مطبعى كې په                        -۴

 .چاپ شويدى
 . خانى له چاپه وتلى دىكتاب االنسان فى القران د عباس محمود العقاد اثر دى چى د بيروت د مكتب لعصريه په چاپ -۵
 .م په قاهره كې له چاپ خه وتلى دى۱۹۷۴د تكافل االجتماعى فى االسالم كتاب دى چى ايوزهره ليكلى او په  -۶
 د حقوق االنسان فى شريفۀ االسالميه كتاب دى چى مولف ئى عبدالسالم تر ما نتهى او د بيرت د دارلكتب پجديـد پـه                  -۷

 . كال كې چاپ شويدى۱۹۶۸مطبعى كې 
حقوق االنسان فى تعكر السياسى و مشرع االنسانى كتاب دى چى مؤلف ئى محمد احمد المعفي او د بيروت د دارالنعمة                      -۸

  . كال كي طبع شويدى۱۹۹۲االمى په مطبعى كې په 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المللی حکمیت در منازعات و تجارت بین
  عزیزاهللا علیزاده مالستانی

  
  فصل سوم

   بطالن حکمیت
   در عقودنبطال - 1

آید، اگر مستند به ارکان آن باشد کـه مـا آن را عرضـه داشـتیم،           هر عقدي که به وجود می     
الکن اگر یکی ارکان آن مفقود باشد، یـا   . باشد  شود و منتج آثار خودش می       صحیح شمرده می  

به رضایت  یکی از دو طرف، عیب قانونی را پیدا نماید؛ از قبیل غلط، تـدلیس، اکـراه و نقـص      
و بطالن گـاهی بـه صـورت مطلـق اسـت کـه وجـود و        . شود  ر اهلیت، عقد باطل شمرده می     د

و گـاهی  . کند و گاهی نسبی است؛ یعنی عقد قابلیت ابطـال را دارد         ماهیت عقد را منعدم می    
کنـد،   عقد صحیح است ولی یکی دو طرف عقد از اقدام و قیام به التزامات آن عقد تخلف مـی           

تواند عقد را فسخ نماید؛ عقدي که اثر آن در گذشته ریشه           د می در این صورت طرف دیگر عق     
و گاهی عقد به پایان رسیده و اثر آن فقـط بـه مـستقبل     . دارد و به آینده کشانیده شده است      

  .امتداد دارد
بطالن عقد، عبارت از عدم اثري است که مترتب است بر عدم استجماع آن عقد ارکان خود         

در بطـالن عقـد،    . و بطالن، غیر از فسخ و عدم نفاذ است        . واجد بودن شرایط خود را    را و عدم    
شـود؛ قـدرتی کـه از زمـان      همان قدرتی که مالزم با عقد و نهفتـه در آن اسـت، منعـدم مـی       
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و بطالن عقد مطابق نظریۀ سنتی، به مراتب سـه گانـه تقـسیم       . آید  پیدایش عقد به وجود می    
  .ام، بطالن مطلق و بطالن نسبیشود که عبارتند از انعد می

و بطالن مطلق، در حالـت اخـتالل        . انعدام در حالت نقض رکنی از ارکان اساسی عقد است         
و این تمییز بین انعدام و بطالن مطلق قابـل نقـد اسـت؛      . شرطی از شروط صحت ارکان است     

 و اجـازه  زیرا احکام عقد باطل مطلق، عین احکام عقد معدوم است و هر دو داراي اثـر نیـست     
  .شود ها نمی  تاثیر ندارد و گذشت زمان نیز وارد بر اینها آندر 

شود که واجد سایر ارکان خود باشد و         اما عقد باطل نسبی، در مال خود عقدي شمرده نمی         
و تا زمـانی کـه کـسی    . ولی در حقیقت به وجود قانونی است. باشد شروط صحت را واجد نمی    

. دهد گیرد، طلب بطالن را نکرده باشد، آثار خود را نتیجه می      که بطالن از ناحیه او صورت می      
و خالصـه  . شـود  دهند، عقد زایل و کان لم یکن می وقتی دو طرف عقد به عدم آن رضایت می 

  .آن که عقدي که باطل نسبی است بیش از دو حالت را ندارد؛ صحت و یا بطالن
  :شود د، نتایج ذیل مترتب میشود که بر احکام عمومی عق بنابراین به اختصار گفته می

گونـه اثـري نیـست؛ امـا        عقد معدوم یا عقدي که به طور مطلق باطل است، منتج هـیچ             -1
  .عقدي که باطل نسبی است، اگر بطالن عارض وي نشود، منتج همۀ آثار خود است

 را نه اجـازه زایـل   ها  آن نیست، چنان چه     ها  آن عقد باطل مطلق یا معدوم وجودي براي         -2
امـا عقـدي کـه قابـل     . واند و نه گذشت زمان، چنان چه که تصحیح آن نیز ممکن نیست        ت  می

  .ابطال است، اجازه آن و تصحیح آن ممکن است
 عقد معدوم یا باطل، محتاج به حکمی نیست که بطالن آن را اعالم کند، هرگاه امـر آن             -3

توانند به بطـالن آن   ، میها آنبه قضا کشانده شد، هر یک از دو طرف عقد یا طلبکاران و ورثه        
تواند به صالحیت خود حکم بـه بطـالن نمایـد، در           عقد تمسک نمایند، چنان چه محکمه می      

  .حالی که عقدي که قابل ابطال است، این چنین نیست
   بطالن در حکمیت-1
   بطالن توافق حکمیت-2

تمییز داده  - سایر عقود  -توافق بر حکمیت آن چنان که گفته شد، در امور عدیده از غیرش            
شـرط  (و آن امور عبارت است از محـل، سـبب، مربـوط بـودن آن بـه امـر مـستقبل        . شود  می

طلبد که در فقرات آتی متعـرض آن   از این رو، بحث بطالن حکمیت، تفصیلی را می        ) حکمیت
و ناگزیریم قبالً اشارة بکنیم به آن که نتایج بطالن به اخـتالف اسـباب آن اخـتالف        . شویم  می

کند؛ زیرا این نتایج یا نتیجه اسبابی است که متعلق به عقد حکمیت است، یا متعلـق           پیدا می 
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اند، یا متعلـق بـه اشـخاص     به موضوع نزاعی است که طرفین در مورد آن تن به حکمیت داده         
  .کنند و یا متعلق به مصوبه حکمین است حکم کننده و یا کسانی است که انتخاب حکم می

چنان چه واجب است هر یکـی  . اسباب، آثار مخصوصی مترتب است  و براي هر نوعی از این       
از این جهت ما اوالً بطالنـی را کـه مربـوط بـه       . در موضوعی که متعلق به آن است بحث شود        

کننـده   هاي را که متعلـق بـه اشـخاص داور و حکـم             شویم؛ یعنی چیز    توافق است متعرض می   
  .کنیم اضع مخصوص آن بحث میي است، در موها آنهاي   است و یا متعلق به مصوبه

  .شود بطالنی که از اسبابی که به اشخاص حکم گیرندگان تعلق دارد، حاصل می
کردیم؛ اهلیتی کـه نـص احکـام     آن گاه که از ارکان عقد و صحت تراضی و اهلیت بحث می       

 از قانون اصول محاکمات مدنی در بار ه آن آمده است، که واجـب کـرده اسـت آن                  507ماده  
و آن جـا  . ق بر حکمیت از کسی که اهلیت تصرف به امـوال خـود دارد، منعقـد باشـد              که تواف 

و نتیجه آن، این اسـت  . حاالت انعدام اهلیت و نقصان آن و اثر آن را در حکمیت بیان داشتیم      
حکمیت از جانب شخص فاقد اهلیت، مطلقا باطل  است و براي محکمـه جـایز   : که گفته شود 

  . نماید، زیرا این به نظام عمومی تعلق دارداست که بطالن آن را اعالم
و نیز امر، چنین است نسبت به کسی که ناقص اهلیت است؛ یعنی کسی که مالـک تـصرف        
نیست؛ زیرا این نیز تعلق به نظام عمومی دارد؛ چه آن که توافق بر حکمیت به شرط در عقـد            

و بـر  ) این بحث بیـان شـد  شرط درعقد و مشارطه در اوایل  ( .باشد یا به صورت مشارطه باشد    
محکمه واجب است که به صالحیت خود حکم به بطـالن نمایـد، و ایـن بـه منظـور اجتنـاب              

  .کردن از اتخاذ اجرااتی است که معیر آن به سوي زوال و بطالن است
کننـده   کند و حکم داور و حکـم  لکن گاهی ناقض اهلیت عقد، قصد توافق بر حکمیت را می        

شود، یا اگر فاقد اهلیت قاصر اسـت،       یت ناقص اهلیت دوباره اعاده می     شود، و اهل    هم صادر می  
پـس آیـا ایـن    . رسد و هیچ یکی در اثناي نزاع تمسک بـه بطـالن نکـرده اسـت               به اهلیت می  

دهد، یا دوباره به  شخص که توافق بر حکمیت کرده است، صراحتاً یا ضمناً اجازه تصرف را می         
 را افاده کند و بعد از ایـن مـانع از تمـسک بـه بطـالن       گرداند تا اعتبار صحیح     حکمیت بر می  

  شود، کدام صحیح است؟
بینیم که چاره نیست از تمییز بین اوضاع عدیـدة کـه تعلـق بـه حالـت                 ین زمینه می   ا و در 

  .ناقص االهلیت دارد یا کسی که اهلیت او دوباره عودت کرده است
  
  



 

 

100  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

   در حالت نقصان اهلیت به سبب سن-1
نی است بین هفده و هجده سالگی از عمر انسان، که در خالل ایـن مـدت،      و این زمان طوال   

 قـانون  112شود، چنان چه در سابق اشاره کردیم که نـص مـادة      شخص قاصر ممیز گفته می    
و اگـر ایـن    . کنـد   مدنی، تصرفات این قاصر را اگر برایش نافع محض باشد، صحیح اعتبار مـی             

و این تصرفاتی کـه دایـر بـین نفـع و ضـرر           . ستتصرفات به حال او ضرر محض باشد، باطل ا        
ولی اگر قاصر بعـد از بلـوغ ایـن    . است، در صورتی که براي مصلحت او باشد، قایل ابطال است  

  .شود تصرفات اجازه داد، یا اجازه از طرف ولی او صادر شد، تمسک به ابطال زایل می
و، حکمیت، هر چنـد از  طلبد، از این ر و از آن جاي که صحت حکمیت، اهلیت تصرف را می       

باشـد، از ایـن جهـت نـاقص اهلیـت بـه شخـصه             تصرفاتی که دایر بین نفع و ضرر است، مـی         
 از اصـول  507تواند اجراي حکمیـت کنـد، بـراي آن کـه نـص خـاص کـه همـان مـاده                      نمی

و اگر حکمیت صورت بگیرد و ناقص اهلیت در مورد نزاعـی  . شود محاکمات است، مانع آن می    
رود، عقد حکمیت را بنندد، همـین نقـصان اهلیـت کـافی          و یا احتمال آن می     که برقرار است  

است که هر صاحب مصلحتی، حکمیت را بطالن نماید؛ چنان چه محکمه بـا صـالحیت خـود      
ولی اگر قاصر بـالغ شـود و بـه سـن رشـد برسـد و بـه        . تواند حکمیت را باطل اعالم نماید  می

  پوشاند؟ به بطالن مطلق را مییآیا این اجازه، شاصراحت و یا ضمنی، حکمیت را اجازه دهد، 
راي فقهی و اجتهادات تـا حـدودي در   آظاهراً . به نظر ما، اجازه در بطالن مطلق تاثیر ندارد       

 آن جاي که حکم صادر شده باشد یا صـادر نـشده    و واجب است بین  . این زمینه متباین است   
قص اهلیت که به حد رشـد رسـیده یـا    و بعض آراي صدور حکم بر نا  . باشد، فرق گذارده شود   

حالت طبیعی او اعاده شده و تمسک به بطالن نکرده است؛ یعنی به صراحت و یا ضمناً اجازه             
تواند تمسک به بطـالن نمایـد، و بـراي     در این صورت نه او و نه خصم مقابل او می     . داده است 

  .محکمه نیز جایز نیست به صالحیت خود حکم به بطالن نماید
و او در هنگام بلوغ . بطالن در این حالت، نسبی است و مربوط به مصلحت قاصر است          و این   

کنـد ورنـه آن را باطـل اعـالم      و رشد عقلی، حکمیت را به مصلحت خود دید آن را امـضا مـی    
توانـد بـه    و براي حصم جایز نیست به این بطـالن تمـسک نمایـد و قاضـی هـم نمـی                 . ند: می

  .یدصالحیتی خود حکم به بطالن نما

   ناقص اهلیت بدون سبب سنی-2
قبالً به عوارض اهلیت به غیر از سبب سنی اشاره شد و ما برخی از حاالت را کـه اهلیـت را        

جا بر شمردیم و به نتایج آن ها در حکمیت اشـاره کـردیم، از ایـن رو                 کند، آن   دچار نقص می  
  .جا  مراجعه شود اعادة آن الزم نیست و بدان
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گیرندگان مربوط است؛ یعنی آنانی کـه وکیلـی    ی که به اشخاص حکم   از جمله حاالت بطالن   
شود، ولی این توافق باطل اسـت امـا      عمومی در مورد توافق بر حکمیت براي شان انتخاب می         

کنـد؛ و از آن جملـه    بطالن نسبی، چون اجازة اصیل به صراحت و یا ضمنی آن را تصحیح می      
بـدون مراقبـت و   ) مـورد حکمیـت  (ر موضـوع   وگـو د  است حضور او در جلسۀ داوران و گفـت     

مواظبت، یا حضور او با وکیل و غیر آن از تصرفات که مشعر است به اجازه صـریح یـا ضـمنی            
 از قانون مدنی که در حکمیـت وکالـت   668و در مورد بحث نیابت به ماده        . در مورد حکمیت  

اکمـات مـدنی    از اصـول مح 501/2لکن نـص مـادة   . مخصوص را شرط کرده است، اشاره شد     
دارد، به مثابه این است کـه   آنچه را وکیل در حضور موکل خود مقرر می: دارد، آن که مقرر می 

شخص مؤکل آن را مقرر داشته است، مگر آن که آن را نفی کند یا در اثنـاي تحقیـق قـضیه                
. و از این جهت اجتهاد به اصل اجازه در توکیل عمومی کرده است         . در جلسه، شانه خالی کند    

  .آن چنان که در سابق عرض شد

  بطالنی که ناشی از قرارداد حکمیت است
 از اصول محکامات بر وجوب اثبات عقد حکمیت با کتابـت تـصریح کـرده اسـت،      507مادة  

داد حکمیت یا در اثناي واجب کـرده اسـت؛     تعیین موضوع نزاع را در قرار      510چنان چه مادة  
 و ما بحث این موضـوع را در جـاي مناسـب آن در    .هر چند داوران به صلح واگذار شده باشند   

  .این رساله خواهیم کرد

   که ناشی از موضوع نزاع استیبطالن
هاي که از لوازم عقد حکمیت بود، لزوم فراهم بودن محل و سبب آن بـود کـه مـا از             از چیز 

و بطالن، معلول هر عقدي است کـه  . آن در اثناي بحث عقد حکمیت و ارکان آن بحث کردیم 
هایی که تحـت مفهـوم    ر بر دارندة چیزي باشد که حکمیت در مورد آن جایز نیست؛ از چیز           د

  . را مشروحاً بیان داشتیمها آنو ما . مخالفت نظام عامه و اداب عمومی مندرج است
کنندگان حکمیت است، و نیز بطالن ناشـی از قـرار    ي که ناشی از اشخاص انتخاب     ها  نبطآل

 بطالنی که ناشی از حکمین است و شرایطی که فراهم بـودن آن  داد حکمیت و موضوع نزاع و   
 در جاي مناسب آن خواهـد  ها  آنهاي که بحث      مطلوب است، از جهت اشخاص و عدد از چیز        

  .آمد
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  فصل چهارم
  آثار عقد حکمیت

  نسبی بودن آثار عقد از نظر اشخاص و موضوع
آیـد و   آور به وجود می  الزامهر گاه عقد حکمیت به صورت صحیح انشاء شود، براي آن قوتی   

حـال عقـد   . شود که آنچه را که به آن ملتزم شده انـد، تنفیـذ نماینـد           بر متعاقدین واجب می   
جا، همان شان سایر عقود است از آن نظر که متعاقدین، کـسانی هـستند کـه     حکمیت در این 

اثر عقـد حکمیـت   از باب توضیح بیشتر براي   . ها  آنمضمون عقد را به عهده گرفته اند نه غیر          
  :شود از نظر اشخاص و موضوع، این بحث را نسبتاً به تفصیل در طی مطالب آتی بیان می

  اثر عقد نسبت به متعاقدین و تخلف عمومی و خصوصی از آن؛) الف
  اثر عقد نسبت به غیر متعاقدین؛) ب
  تعیین موضوع مورد عقد؛) ج
  .دین و قاضی قانون عقدشود و احترام متعاق مسوولیتی که از عقد ناشی می) د

   اثر عقد نسبت به متعاقدین-الف
. شـود    فقط به شخص متعاقدین منصرف نمی      - هر عقدي که باشد    -کلمۀ متعاقدین در عقد   

شود و شامل کسانی کـه در      بلکه در فهم، این کلمه از باب توسع، شامل شخص متعاقدین می           
ه عقد را منعقد نمایند، اثر عقد به هر     پس هر گا  . شود  کند نیز می     نمایندگی می  ها  آنتعاقد از   

  .کند کند، چنان چه به جانشین  عمومی و خصوصی هم انصراف پیدا می دو انصراف پیدا می
جانشین عام کسی است که ذمۀ شخص پشین را به تمام آنچه کـه مـورد دعـوا اسـت و یـا        

 براي او وصـیت  نصیب آن را پذیرفته باشد، مانند وارث و موصی له؛ یعنی کسی که همۀ ترکه      
  ...شده باشد یا جزء آن به صورت عموم و اشتراك مانند نصف، ثلث، ربع و

لذات است، دریافت کرده اسـت،        جانشین خاص کسی است که ملکیت عینی را که معین با          
شود مانند  یا حق عینی را دریافت کرده باشد؛ مانند مشتري که در مال بیع، جانشین بایع می   

لـه کـه در حقـوق     شود و نیـز موصـی   د حقوق معینی، جانشین واهب می    له که در مور     موهوب
در ) کسی که حقی به او حوالـه شـده اسـت   (شود و مانند محال له  معینی، جانشی موصی می   

  .شود می) حواله دهنده(مورد حقی، جانشین محیل 
عقـد بـه   شود، بنابراین اثـر   و جانشین چه عام باشد یا خاص، درعقد از افراد غیر اعتبار نمی  

: گوید  قانون مدنی به آن تصریح کرده و می      146شود؛ چنان چه مادة       سوي او هم منصرف می    
شود، بدون  شود و هم چنین به جانشین عام نیز منصرف می           اثر عقدبه متعاقدین  منصرف می     
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و این در صورتی است که از عقد یا طبیعـت  . آن که به قواعد متعلق به میراث خللی وارد شود 
  .کند ، یا نص قانونی اشکار نشود که این اثر به جانشین عام انصراف پیدا نمیمعامله

حکمیت با مردن یکی از متخاصـمین  :  اصول محاکمات مدنی آمده است که517و در مادة    
و . شود شود، بلکه میعاد معین آن از زمان حکم حکمین تا مدت سی روز تمدید می            نقض نمی 

ر عقد به واسطۀ حکمیت، قطعاً بـه جانـشین عـام منـصرف       مقصود از این نص این است که اث       
شود، با اقدامات و اجرااتی که از خصوصیت حکمیت استمداد شده و آنچـه را نـصوص بـه                   می

  .آن پرداخته است
و آنچه که با نص قانون از عدم جریان بعض توافقات در عقود نسبت به جانشین عام استثنا           

  .کند پیدا میشده است، در عقد حکمیت نیز انصراف 
، مخالف نص قانون مـصري اسـت کـه مـادة     517اما موقف قانونگذار در سوریه در این ماده    

 آن براي جریان حکمیت بر ورثه، شرط کرده است که ایـن ورثـه بـه حـد رشـد رسـیده        830
  .و این استثنایی است از جریان اثر عقود بر جانشین عام. باشد

و اضـرار نیـست بـه طلبکـاران قـصد شـود، بـراي            و اگر از حکمیت، تقلـب و کالهبـرداري          
بندنـد، جـایز اسـت تمـسک بـه عـدم نفـاذ           طلبکاران در برابر کسانی که عقد حکمیت را می        

حکمیت نمایند؛ چنان چه براي طلبکاران جایز است که در همۀ احوال در برابر حکَم دخالـت       
امـا طلبکـاران،    . ه باشـند  در دعوا نمایند؛ براي آن که دعوا و تصرف مدیون را زیر نظـر داشـت               

توافق بر حکمیت را در دعاویی که مخصوص بـه مـدیون او نیـست بـه غیـر او اسـت، مالـک                    
و . و این از باب عملی به قواعد عمومی است که قانون مدنی بر آن تصریح کرده است          . نیستند

  .نیز طلبکاران، خصومت در حکمیت را که مدیون او منعقد کرده است، مالک هستند

  عقد نسبت به حانشین خاصاثر 
هر :  قانون مدنی به آن پرداخته و گفته است     147اثر عقد نسبت به جانشین خاص را، مادة         

گاه عقد التزامات و حقوق شخصی را که متصل به چیـزي اسـت ایجـاد کـرد، بعـد از آن بـه                      
شود؛ زیرا ایـن التزامـات و حقـوق در همـان وقتـی کـه آن شـی         جانشین خاص او منتقل می 

شود؛ البتـه در صـورتی کـه التزامـات و حقـوق از       شود، به جانشین ویژه منتقل می     تقل می من
و . لوازم آن شی باشد و جانشین خاص در وقت انتقال آن شی، علم به آن لوازم داشـته باشـد             

شود که قاعده در حقوق تبادلیه، انتقال التزامات آن اسـت بـراي    از این نص  چنین آشکار می     
هـا جانـشین خـاص      ین التزامات در مقابل حقوقی است که موجـب ایـن عقـد            جانشین؛ زیرا ا  

  .شود منتقل می
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لکن همۀ آنچه که گفته شد مقید است به وجوب آن که التزامـات و حقـوق، از مـستلزمات            
و آن که تصرف شخص قبلی، به شی یـا         . چیزي باشد که به جانشین خاص منتقل شده است        

و بنابراین، هر گاه شخصی از کـسی  .  باشد، مرتبط باشدحقی که جانشین آن را دریافت کرده      
و همـان   . دیگري مالی را خرید که آن مال بین فروشندة آن و شخص دیگري مورد نزاع است              

فروشنده و آن شخص، توافق کرده که از طریق حکمیت دعـواي شـان حـل و فـصل گـردد و           
در ایـن  . ول کـرده اسـت  خریدار به آن وضعیت علم دارد وبا همـین وضـعیت، خریـدن را قبـ              

صورت همین جانشین خاص، سیر قانونی اجراات حکمیت را به عهده گرفته اسـت و حکمـی             
شود، چنـان چـه همـان حکـم بـراي حجـت نیـز            شود براي او فرض می      که از حکم صادر می    

واجب اسـت  ) شخص اول(وقتی که ضمان شخص پشین براي جانشین ثابت شد، بر او  . هست
و این در صورتی است کـه جانـشین، مداخلـۀ او را      .  هر دو دفاع نماید    که از مصلحت مشترك   

  .در دعوا، رو به روي حاکم مطالبه نماید

  اثر عقد نسبت به غیر
آوري کـه در اصـل بـراي متعاقـدین ثابـت        اشاره کردیم که اثر، عبارت است از قدرت الـزام         

شود؛ جـز آن   ند منصرف می ا است؛ هر چند واژة متعاقدین به اشخاصی که عقد را منعقد کرده        
کننـد، نیـز    که این کلمه به معناي وسیع خود، شامل کسی کـه از متقاقـدین نمانیـدگی مـی          

از این جهت است که کلمۀ متعاقدین، شـامل جانـشین عـام و جانـشین خـاص هـم       . شود  می
ها اثـر عقـد کـشش داده        براي همۀ این  . شود  شود؛ آن چنان که طلبکاران را نیز شامل می          می

ولـی بـا ایـن همـه، در ایـن مـوارد       . شود، منتها از نظري درجۀ قوت و ضعف اختالف دارد       یم
و بحـث ایـن امـور، بـه     . کنـد  ها را از جمله غیـر حـساب مـی    تصرفا معین است که قانون، این 

. شود، نه در بحث حکمیت مگر بـه نـدرت   تفصیلی در شروح قانون مدنی و احکام آن ایراد می    
  .به این امور بعض فواید را در بر داردو در عین حال اشاره 

  طلبکاران شخصی
به نظر برخی، طلبکاران شخصی از کسانی هستند که ممکـن اسـت صـفت جانـشین عـام                    

بنـابراین حکمیتـی را کـه مـدیون         . لکن به نظر صحیح، چنین نیـست      . مدیون، شامل او شود   
کنـد، مگـر آن کـه از     مـی گذارد، گاهی اثر آن به طلبکـاران نیـز انـصراف پیـدا                مورد اجرا می  

در این صورت بـراي طلبکـاران جـایز    . حکمیت، تقلب و اضرار به طلبکاران را قصد کرده باشد   
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و . کنـد  است به عدم نفاذ حکمیت تمسک نماید؛ زیرا تقلب و اضررا، همۀ تصرفات را باطل می    
  .شود صورت طلبکاران از جملۀ غیر حساب می در این

کـسی کـه   ( یـا کفیـل   ) گیرد  غرامت کسی را به عهده میکسی که پرداخت دین یا(ضامن  
کـسی کـه کـسی دیگـر را     (هـر گـاه مـضمون    ) گیـرد  حضور مدیون را در دادگاه به عهده می   

اي کـه مـسوولیت ضـامن و     یا طلبکار، عقد حکمیت را منعقد نمایـد، قاعـده  ) ضمانت او کرده  
 در عقد کفالـت و ضـمان مقـرر    دارد، به چیزي که در قانون       کفیل را پیش از طلبکار مقرر می      

و بنابراین حکمیتی را که مضمون یا طلبکار، پیش از ضـامن و کفیـل              . کند  است، سرایت نمی  
و اگـر  . منعقد کرده باشد نافذ نیست، مگر آن که ضامن و کفیل آن را قبول، کند و اجازه دهد  

 هـا  آن در مـورد  حکم از ناحیۀ حکم صادر شود، بدون آن که ضامن و کفیل آن را قبول کنند،      
امـا مداخلـۀ ضـامن در دفـاع از مـضمون، در      . نافذ نیست مگر در حدودي که قبالً بیـان شـد    

محکمه، در مورد دعواي که بین مضمون و غیر صورت گرفته اسـت، رضـایت او بـه حکمیـت             
  .شود اعتبار می

ر تعهد از جانب غیر و اشتراط براي مصلحت غیر، نیز از عقـودي اسـت کـه قـانون مـدنی د           
تعهد از غیر هر چنـد در بعـض عقـود مـدنی جـایز            .  خود به آن تصریح کرده است      154ماده  

  .است، ولی در حکمیت مورد ندارد
ماند موضوع قراردادهاي دسته جمعی، و آن عقودي است کـه بـین کارفرمـا و کـارگران             می

 ایـن دو  شود و قواعد منظمی براي شروط عملی دارد و در حق کسانی که از افـراد                 منعقد می 
آیا اجراات حکمیـت در ایـن   .  ندارند، نیز قابل اجرا است   ها  آنطائفه نیستند و یا نمایندگی از       

منارعات قابل سرایت است؟ آیا این حکمیت براي غیر کارگران و کار فرمایان، بر خالف قاعده              
 در یـی  کند؟ این بحـث را در حکمیـت اسـتثنا    امتداد اثر عقد براي غیر متعاقدین، سرایت می     

  .جاي مناسب این کتاب بحث خواهم کرد

  اثر عقد از نظر مضمون
نـسبی  ) کننـد  که عقد حکمیت را منعقد می (آن چنان که عقد حکمیت نسبت به اشخاص         

مقـصود  . بدین سان از نظر مضمون و محتوا نیز نسبی خواهد بود       . بود، آن چنان که گفته شد     
هـایی کـه در    آور نیست مگر بـه چیـز     لزومما از نسبی بودن از نظر مضمون این است که عقد            

عقد ذکر شده است و از این رو، هر گاه مضمون و محتواي عقد تحدید شود، بـه معنـاي ایـن            
لکن ممکـن اسـت قـبالً ایـن     . است که گستره و تفسیر و کیفیت تنفیذ آن محدود شده است   

آن کامـل   حرف گفته شود که عقد حکمیت مانند هر عقد دیگري، هر گـاه تحدیـد مـضمون                  
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شود نسبت به متعاقدین، و نتایج مهـم بـرآن مترتـب          شد، از نظر قانون براي او قوتی پیدا می        
تواند آن را نقض یـا تعـدیل کنـد، مگـر بـه توافـق دو         تر از همه، کسی نمی      شود، که مقدم    می

پـس بـراي هـیچ یـک از دو طـرف      . طرف یا توسط اسباب دیگري که قانون مقرر داشته است 
. ا تعدیل آن روا نیست؛ چنان چه براي قاضی نیز نقض و تعدیل آن جـایز نیـست     عقد، نقض ی  

  .کنیم و این اجمال را در آتی به تفصیل بحث می
  :کند برآن که  از قانون اصول محاکمات مدنی تصریح می506در تعیین مضمون عقد، مادة 

ر تنفیـذ   براي متعاقدین جایز است به صورت عموم شرط نماید که هر گاه بین شـان د                - 1
  .تر واگذار نمایند عقد معینی منازعه شود، آن را به یک حکم و یا بیش

 چنـین  510توافق بر حکمیت در نزاع معین و به شروط مخصوصی، جایز است و مـادة          - 2
 :کند که تصریح می

واجب است موضوع نزاع در قرارداد حکمیت یا در اثناي مرافعه تعیین شود، هر چنـد داور       «
  .» هم داشته باشند، ورنه حکمیت باطل استآن اجازه صلح را

و ما در فصل اول از باب دوم این کتاب به تفصیل شـرط حکمیـت و مـشارطۀ آن را بحـث                
هـایی کـه آن جـا      و در این مورد به بحث تعیین مضمون عقد و اثر این تحدید از چیز              . کردیم

 و کیفیت تنفیـذ آن  پس این جا در تفسیر عقد و تحدید گسترة عقد       . پردازیم  بحث نشده، می  
  :کنیم به صورت آتی بحث می

  تفسیر عقد
 151و این احکام در مـادة     . قانون مدنی احکام عمومی را براي تفسیر عقد وضع کرده است          

  :آن آمده براي تقریري آن که
عبارت عقد هر گاه واضـح باشـد، انحـراف از آن از طریـق تفـسیر آن بـراي نمایانـدن ارادة               

 اما اگر براي تفسیر عقد محل و زمینۀ باشـد، بحـث از نیـت مـشترك               .متعاقدین جایز نیست  
و ایـن در   . بین متعاقدین واجب است، بدون آن که نزد معنـاي حرفـی الفـاظ توقـف نماینـد                 

و شایسته است امانت    . صورتی است که از طبیعت معامله وضوع معناي حرف عقد روش باشد           
  .ت، فراهم باشدو شوق بین متعاقدین مطابق عرف جاري در معامال

و در عقد حکمیت فرض این است که عبارت عقد واضح است، پس محتاج به تفسیر نیست             
جز آن که گاهی عقد حکمیت عبارت مغلق و پچیده دارد به قسمی که در آن، عقد حکمیـت         

هـا، تحدیـد حقیقـت مقـصود، بـه        شود، و گاهی در برخـی صـورت         به عقد دیگري مشتبه می    
شود که وظیفۀ مهمی به دوش شخصی از اشـخاص            ته شود، دیده می   صورت دقیق اگر نگریس   
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افتاده است، که آن مهم، حکمیت است یا خبره است؟ این جا باید حقیقت مقصود از آن مهم              
بنابراین اگر متحاصمین موافقت خود را بر اخـذ بـه راي اشـخاص معینـی مقـرر               . روشن شود 

 عرضه بدارند، آنان در مورد آن منازعه مشورت  اه  آنبدارند، که هر گاه نزاعی براي مرافعه نزد         
  شود، نه خُبره  دهند، این امر حکمیت حساب می

و نیز کسانی را که متخاصمین براي قطع نزاعی که بین شان است مکلف بدارند، هـر چنـد            
شـوند، چنـان چـه اگـر       را به خبیر بودن یا مستشار بودن توصیف کنند، حکم اعتبار می   ها  آن

 طرح نزاع را براي شخصی توافق کنندکه او آن نزاع را حل و فـصل نمایـد، هـر      متخاصمین بر 
  .اید چند شرط نمایند که حکم آن را به صورت توافق بنویسند، حکمیت به حساب می

کند که ظاهر و مشترك است بین متعاقـدین،   اي را می و تفسیر عقد، اقتضاي کشف از اراده    
کند، مگر آن کـه دلیلـی    اهر، تعبیر از ارادة باطن می  شود که همین اراده ظ      و چنین گمان می   

پس در این حالت اعتبـار بـه      . کند  اقامه شود که اراده ظاهر، با امانت از ارادة باطن تعبیر نمی           
بنـابراین ارادة   . ولی این فرض نادر الوجود است خصوصاً در عقـد حکمیـت           . ارادة باطنی است  

. شـود   با استناد به طبیعت معامله رهنمایی می ظاهري محل تفسیر است که در فهم آن عادتاً        
و نیز چیزي که سزاوار است فراهم باشد از قبیل امانت و اعتماد بین متعاقدین، مطابق عـرف                 

  .کند جاري در معامالت، در فهم ارادة ظاهري کمک می
هر گاه در شناخت ارادة مشترك ایجاد شک شود، و معرفت بر اراده ممکن نباشـد، مجـالی           

و در همۀ این احوال، کیفیت عقد مـساله قـانونی اسـت کـه               . طالن براي این عقد نیست    جز ب 
تابع نظر محکمۀ تمییز است پس قاضی بعد از آن کـه آراي مـشترك را بـه دسـت آورد، بـه                       

و این کیفیت عقد است تـا آثـار آن بـر آن مرتـب          . دهد  توافق نامه وصف قانونی صحیح را می      
، حکم او تابع نظر محکمۀ تمییـز خواهـد بـود؛ زیـرا محکمـۀ          پس اگر قاضی خطا نماید    . شود

  .تمییز در صدد مساله قانونی است که همان تطبیق حکم قانون است بر وقایع
و عقد حکمیت به خصوص، واجب است که تفسیر محدود شود، با احاطه و دقت کامل و بـا         

مطابق با معناهاي باشد؛ زیرا آور و غیر قابل تاویل، مگر آن که در صورت تاویل هم              الفاظ الزام 
حکمیت از قاعدة عمومی مستثنا است و آن قاعـده، اختـصاص یـافتن قـضاء اسـت در فـصل         

اش که درعقد حکمیت مقـرر   و بنابراین، حکم ملزم است که از حدود مسوولیت مهم . منازعات
  .شده، و با تفسیر محدود آن تجاوز نکند
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  تحدید گستره توافق بر حکمیت
 آن چنـان  ،عقد فقط به الـزام متعاقـدین  : گوید قانون مدنی در فقرة دوم خود می   149مادة  

شود بلکه مطابق قانون و عـرف و عـدالت و بـه حـسب       منحصر نمی،که در آن وارد شده است  
  .شود طبیعت التزام، شامل مستلزمات عقد نیز می

کنـد، گـستره    آن هـا را فـرض مـی    هایی که طبیعت عقد،  پس طبیعت التزام، به سبب چیز     
و این تجاوز تفسیر و استنباط نیست که بین متعاقدین مشترك اسـت   . کند  عقده را معین می   

کند، به شـرطی کـه موافـق قـانون و           را، به سوي آنچه که از مستلزمات عقد است استدعا می          
عواملی که بـه سـوي تحدیـد گـسترة عقـد و      .  عرف و عدالت و به حسب طبیعت التزام باشد     

کند، عبارتند از طبیعت التزام و نـصوص قـانونی و تکمیـل و        زمات آن هدایت می   تعیین مستل 
  .تفسیري وعرف و شروط مالؤف و عدالت

وقتی این بحث اجماالً وارد عقود شده و از جانـب دیگـر طبیعـت هـر التـزام بـراي قاضـی                 
، دهد که محدودة عقد را به مقتضاي طبیعت آن و مطابق قانون وعرف و عـدالت       صالحیت می 

تکمیل نماید؛ زیرا طبیعت عقد حکمیت همانند غیرش از سایر عقود، گاهی رجوع به قـوانین             
در حالیکه از دیرباز، قانون حصر نـزاع موضـوع حکمیـت  را بـه     . طلبد  تکمیله و مفسره را نمی    

شـرط   (ت مدنی، در مشارطه واجب کرده اسـت  خود از اصول محاکما507حسب احکام مادة    
  ).این سلسله گذشتحکمیت در بخش اول 

اي نیست از اعتماد به احکام تکمیلی و تفسیري که غیر از ارادة              اما در شرط حکمیت، چاره    
در مـورد  . متعاقدین است؛ یعنی چیزي را که قانون آن را فرض کرده و یا کشف کـرده اسـت               

دیل توانند به صراحت و یا به صورت ضمنی، بر استعبادان یـا تعـ   احکام تکمیلی، متعاقدان می  
احکـام  . و تقیید آن، مطابق نظریۀ شان توافق نمایند؛ زیرا احکام تکمیلی از نظام عامه نیـست    

تکمیلی اگر از ارادة متعاقدین اعتبار شود، در صورتی که دلیلی بر عکس آن قـایم شـود ایـن              
  .شود اعتبار زایل می

ب جـاري،  عرف و شروط، مالوف در مسایل تجاري و معامالت بحري و عقـود بیمـه و حـسا           
ها از عوامـل تحدیـد گـستره     و از این رو، این. نقش مشابه قانون را دارد چنان چه معلوم است     

ها در عقود حکمیت اگر نگوییم محال است، کم اسـت چنـان چـه قواعـد            لکن این . عقد است 
مثالً بـایع، تنهـا    . عدالت در استکمال شروط عقد براي تحدید محدودة آن، نقش خود را دارد            

نیست که فقط براي نقل بیع براي مشتري اقدام کند، بلکه بر او واجب است کـه از هـر    ملتزم  
  .عملی که از شان آن این است که نقل حق را محال یا دشوار سازد، خود را باز دارد
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با توجه به آن که تعیین کردن چارچوبۀ عقد، تابع رقابت قضایی است؛ یعنی مـساله قـانون            
دیم که عبارت بود از تحدیـد گـسترة عقـد بـه صـورت عمـوم، از           است و آنچه را ما عرضه کر      

 آن چنـان کـه گفتـه    -و از آن جایی که عقـد حکمیـت  . هاي احکام قانون مدنی است   خواسته
کنـد؛ زیـرا عقـد        مرکز وسطی را بین قانون اصول محاکمات و قانون مـدنی اشـغال مـی               -شد

کنـد، پـس از ایـن زوایـه نیـز قـانون        حکمیت از آثار و تنفیذ خود، قواعد اصولی را پیروي می  
  .مدنی را پیروي کرده است

اما در مشارطه حکمیت، قانون ملزم کردن متخاصمین را بـه تعیـین موضـوع نـزاع واجـب                    
کرده است، تا مشکالتی را که از سلوك این شیوة استثنایی مخصوص در حل منازعات ناشـی         

  .شود، تالفی کرده باشد می
 اکتفا کـرده  -به صفت قاعده عمومی)  بلجیم( فرانسه و بلژیک     جایی که محکمه در    و از آن  

است که متخاصمین به صورت عموم موضوع نزاع را آشکارا توضیح دهد، بـدون آن کـه همـه              
اشکال نزاع را به تفصیل بگویند؟ مثالً اکتفاء کرده اند که متخاصـمین توافـق بـر حکمیـت را         

ایند و یا براي قطـع اختالفـاتی کـه ناشـی از     براي تصفیه حسابی که بین شان است، تقریر نم  
 آن را مالک است، یا براي قطع اختالفاتی کـه ناشـی         ها  آنتنفیذ عقد از جارة منزلی که یکی        

بین زوجین است از نظام اشتراك اموالی که ازدواج بر اساس آن صورت گرفته است، توافق بر              
  .حکمیت را تقریر نمایند

انـد، متمرکـز بـر ایـن اسـت کـه            مورد عمـل قـرار گرفتـه      اما نصوصی که در سوریه و مصر        
تـرین حـدود بـه آن عمـل      حکمیت، شیوة استثنایی براي فصل منازعات است که در محـدده        

شود؛ تحدید واضحی کـه   شود، از منحیث موجب تحدید منازعات در مشارطه حکمیت می        می
رط حکمیت باشد که  هر گونه جهالت و تاویل را نفی کند، ولکن این نصوص اگر در معرض ش              

شود، مثل اینگونه تحدید در آن شرط نیـست؛ زیـرا عقـد بـا      به صورت بندي در عقد وارد می      
کند و اجتهاد بر آن استقرار دارد چنـان چـه شـرط     احکام خود از آن گونه تحدید بی نیاز می        

  .داد حکمیت است اثبات حکمیت با کتابت، مستلزم تحدید موضوع نزاع در قرار

  اشی از عقد، احترام متعاقدین و حکم قانون عقدمسوولیت ن
پس تا زمانی که   . احترام متعاقدین حکم عقد، نتیجه منطقی اصل قدرت وسلطه اراده است          

انـد تحدیـد نماینـد،     قـرار کـرده   متعاقدین با ارادة مشترك خود چیزي را که روي آن عقد بـر     
ض و تعدیل آن بـا توافـق طـرفین    مقتضاي آن این است که آن اراده، قدرت قانونی دارد، و نق       

مگر آن که قانون اذن دهد، و از طرف واحد کـه بـه هـیچ وجـه جـایز نیـست         . باشد  جایز نمی 
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و نیز قاضی ملزم است قـانون عقـد را محتـرم بـشمارد و از حکـم خـود             . نقض یا تعدیل شود   
رد، هرچنـد  رو، قاضی اختیار ندارد در مضمون عقد تعدیل به وجود آو  صرف نظر کند، و از این     

  .یابد تحت پوشش آن که عدالت با این تعدیل تحقق می
و . از این جهت است که تنفیذ عقد مطابق آنچه که عقد مشتمل بر آن اسـت واجـب اسـت            

و کیفیت تنفیذ واجب اسـت بـه   . آن که کیفیت تنفیذ عقد در تحدید مضمون آن سهیم است 
شود متقق باشد؛ زیرا ایـن اصـل    یاي باشد که با چیزي که مبد حسن نیت موجب آن م            شیوه

و ایـن مبـدء در قـانون جدیـد،     . از اصولی اساسی است که قانون عقـد روي آن اسـتوار اسـت       
و قانون مـدنی در سـوریه در مـاده      . اي است که نسبت به سایر عقود الزم المرعی است           قاعده
قـد مطـابق   تنفیـذ ع :  خود مراعات این مبدا را واجب دانسته است و نص آن چنین است   149

شـود   آنچه که عقد بر آن مشتمل است، واجب است که با آنچه حسن نیت آن را موجـب مـی            
  .حسن نیت در تطبیق هر عقدي به تبع موضوع آن عقد باید تطبیق شود. متفق باشد

و در حکمیت، تطبیق مبد حسن نیت، رها و بریده از اندیـشۀ تعـاون بـین متعاقـدین اخـذ       
اد از احترام متعاقدین براي تنفیذ چیزي که براي آن انعقاد عقـد         و نیز حسن نیت آز    . شود  می

  .شود کنند، اتخاذ می اند و وسایل ممکن را براي کامیابی حکمیت بذل می کرده
و از التزام به تنفیذ عقد حکمیت و احترام متعاقـدین و قـضاوت قـانون عقـد، دو اثـر مهـم               

  .شود؛ یکی آن سبلی و دیگر آن ایجابی مترتب می
اي کـه توافـق بـر     ا اثر سلبی، همان محجوب شدن والیت قـضا اسـت، در زمینـۀ منازعـه         ام

  .اند حکمیت در مورد آن صورت گرفته و متعاقدین از مراجعه به قضا انصراف کرده
این موضوع اشکاالت است قضایی را موجب گشته که ارا در مورد آن اختالف دارد، خصوصاً             

ر این مورد چنین است که حکمیـت هـر چنـد قـضا را از     راي بعضی د. در مورد منازعۀ ضامن 
. کند، هرگونه دعواي کـه باشـد   نظر دعاویی که مستقیماً بین طرفین آن بر قرار است منع می      

اال آن که این حکمیت، قضا را از نظر دعاوي ضمان و دعـاویی کـه ناشـی از مداخلـه غیـر در          
  .کند  است، منع نمیها آنروابط 

ج ظاهراً، وجوب احترام توافق بر حکمیت است در خـصومتی کـه بـراي    اما راي حاکم و راح    
  .حل آن توافق بر حکمیت کرده است

و موقف غیر از این منازعه هرگونه که باشد، و حتـا اگـر غیـر مطالبـاتی را کـه ارتبـاط بـه                      
 اما اگر ایـن روابـط  . منازعه دارد مطرح نماید، البته در صورتی که این روابط قابل تجزیه باشد       

  .قابل تجزیه نباشد، حکمیت جایز نیست
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  حوزه اثر سلبی حکمیت
چـه   دارد، چنـان  آن گونه که توضیح داده شد که حکمیت والیت محکمه و قـضا را بـر مـی   

. متخاصمین تا زمانی که راضی به عقد حکمیت هستند، حق ندارند به محکمه مراجعه نمایند       
ین نزاع اگر به امور فرعی که متعلق بـه نـزاع   آید و آن، این که ا     لکن اینجا سوالی به وجود می     

طلبـد،   اصلی است کشانده شود، خصوصاً اگر به امور مستعجلۀ که اتخاذ اجراات عاجـل را مـی   
  کشانده شود، چه خواهد شد؟

بـه نظـر برخـی، قـضاي        . هاي گوناگون محل خالف اسـت       الظاهر از دیدگاه    این موضوع علی  
اختصاص دارد که اصل نزاع به حکمیت عرضـه داده  مستعجل در صورتی به مسایل مستعجله    

  .شده باشد
و نظر دیگر این است که نظر دادن در امور مستعجله، کار مخصوص قاضی امـور مـستعجله            

) داوران(است، در صورتی که در اصل شرط حکمیت و یا مشارط حکمیـت، بـراي محکمـین                   
رسد که به رغم وجود چنـین   و در عین حال چنین به نظر می   . این صالحیت داده نشده باشد    

توافق، قضاي مستعجل در مصر بر تثبیت اختـصاص خـود بـه امـور مـستعجله اسـتمرار داده           
و براي آن که امـور مـستعجله،       . هاي عملی را تالفی کرده باشد       است، از جهت آن که ضرورت     

تـه  اي که با فوت وقت براي هیئـت حکمی  طلبد براي خوف از فوات وقت به گونه      سرعت را می  
و تنها امـور مـستعجله از صـالحیت محکمـین خـارج نیـست، بلکـه            . اجراي آن ممکن نباشد   

اموري که داخل در وظیفۀ قضاء است نیز از صالحیت محکمین خارج است، کـه از آن جملـه          
گیرد، و او امـر و احکـام عـرایض و اقـدامات      است ایجاد موانعی که در اتاق مذاکره صورت می       

  .ه از حوزة مشارطه حکمیت خارج استاجرایی و همۀ اموري ک
الظاهر بر اعتبار بطالن حکم محکم است، در صـورتی     و نظر غالب در فرانسه و بلجیک، علی       

که یکی از متخاصمین به بطالن عقدي که متضمن شرط حکمیت است تمـسک نمایـد؛ چـه         
 سوي صورت گرفته باشد و یا در صورت مخاصمتی که به         » حکم«آن که این تمسک در برابر       

  .قضا و محکمه کشانده شده باشد

  اثر ایجابی عقد حکمیت
در آغاز این فصل، آثار عقد حکمیت را توضیح دادیم و گفتیم کـه هرگـاه عقـد بـه صـورت            

آیـد کـه بـر متعاقـدین تنفیـذ       آور به وجود مـی  صحیح تحقق بگیرد، براي آن یک قدرت الزام 
ا و اعتقاد به حکم که در مـورد آن صـادر   اند واجب است و نیز اعتن  چیزي که بدان ملتزم شده    

و در فقرات سابقه به اثر عقد نـسبت بـه متعاقـدین و جانـشین عـام و              . شده است، الزم است   
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جانشین خاص و نسبت به غیر متعاقدین و مسوولیت عقد و احترام متعاقدین و قاضی قـانون             
  . عقد حکمیت استعقد در ضمن چوکات آن اشاره کردیم، که همه از متعلقات اثر ایجابی

کند این جا به اختصار اشاره کنم که التزام متخاصمین به حکمیت، فیصلۀ دادن               کفایت می 
شـود،   کند، حکمی که از ناحیۀ حکمیت صـادر مـی          واجب می  ها  آننزاع را به همین طریق بر       

و از همین جـا اسـت کـه    . گویی که صادر شده است از محکمۀ که مختص است به مورد نزاع        
قواعد و اجراات مقرره، نسبت به احکامی کـه صـادر شـده از محکمـه اسـت تـابع آورده              سایر  

شود؛ چه از ناحیۀ جواز طعن و جرح در احکام محکمه باشد و چه عدم جـواز آن باشـد، و                    می
  .آید چه از ناحیۀ اجراات این طعن یا از ناحیۀ تنفیذ این طعن باشد، که بحث آن می

 سـلطه و صـالحیت حکمیـت را در منازعـات و اختالفـات        و توافق متخاصمین بر حکمیت،    
کند؛ در صورتی که این توافـق، شـرط در عقـد و یـا شـرط در       ناشی از تنفیذ عقد محدود می    

و هرگاه نزاعی بین طرفین حکمیت بر     . اختالفات و منازعات معینه در مشارطه حکمیت باشد       
 داخل نیست، واجـب اسـت آن را   علیها امري به وجود بیاید که داخل در چوکات مسایل متفق 

به محکمه مطرح نمایند و حکمین در صورتی که به صراحت و یا به صورت ضـمنی حکمیـت       
  .خود را در مورد آن قبول نکرده باشند، اختیار فیصله آن را ندارند

و محکمه در اجتهادات خود استقرار دارد بر آن که حکمیت، شیوه استثنایی بـراي فیـصله                  
هـاي اسـت    ی است که شکل آن خروج از طریق دادخواهی مالوف و ضمانت         های  دادن خصومت 

رو، حکمیت منحـصر اسـت بـه چیـزي کـه بـه ارادة تعیـین          از این . شوند  که آن را متکفل می    
و در  . کنـد   کند؛ یعنی چیزهاي را که براي داوران عرضـه مـی            کنندگان حکم انصراف پیدا می    

  . قاضی اصل و قاضی فرع اعمال شوداین جا این قول مطلقا صحیح نیست که قاعده
و بدین سان اگر متخاصمین در مورد نزاعی معینی به حکمیـت تـن دهنـد و بـدان راضـی             
شوند، براي داوران جایز نیست که نزاع دیگري را که مربوط به این نـزاع اسـت، حـل و فـصل       

بـاطی وجـود   و اگر بین دو دعـوا ارت   . نمایند هر چند آن نزاع نیز بین همین متخاصمین باشد         
اي که قابل تجزیه نباشد، و توافق بر حکمیت بر یکی از آن دعاوي باشـد،         داشته باشد به گونه   

اما حـسن  . گیرد شود، براي آن که در احکام تناقض صورت می   این موجب منع از حکمیت می     
کند که این نزاع با تمامی شقوق آن در محاکمۀ عادي عرضـه شـود تـا     سیر عدالت ایجاب می  

 فصل شود؛ مثالً در حادثۀ معینی که اطراف دعوا متعدد است و هر یکی قبل از دیگري           حل و 
انـد و نـه     کند، و از این میان فقط دو طرف دعوا بر حکمیت توافـق کـرده                مطالبۀ خسارت می  

  .دیگران
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  فصل چهارم
   انقضاي حکمیت

ن باشد، هر  که صحیح و خالی از اسباب بطال       - هرگونه عقدي باشد   -هرگاه عقد منعقد شود   
پس هرگاه بـه حـسب     . شود که به الزامات این عقد گردن نهند         هریکی از متعاقدین معین می    

شـود، و انقـضاي عقـد بـه          داد، مقتضاي آن عقد اجرا و پیاده شود، عقد منقضی اعالم می             قرار
لکن در این مورد حاالت دیگري نیز هست که در       . سبب تنفیذ همان مسیر طبیعی عقد است      

  .شود ت، عقد پیش از تنفیذ یا پیش از شروع به تنفیذ، منقضی و منحل میآن حاال
شود؛ در صورتی که التزامات عقـد در   چنان چه گاهی با موت یکی از متعاقدین منقضی می        

  .شود و گاهی با انقضاي مدت منقضی می. مورد شخص متعاقد اعتبار شده باشد
د، و حاالت دیگري نیز براي انحالل عقد شو و گاهی متقاضاي عقد به واسطۀ ابطال زایل می       

و مهمتـرین اسـباب   . هست؛ عقدي که به صورت صحیح انشاء شده و سپس زایل گشته است          
و ما انقضاي عقد حکمیت را به صورتی که به   . انحالل عقد، فسخ است و پایان یافتن مدت آن        

  :کنیم آن اشاره شده به شکل آتی بحث می

  آن انقضاي عقد به سبب تنفیذ -1
عقد حکمیت، چه به صیغه شرط در عقد و یا به صیغه مشارطه در عقد باشد، همانند عقود               
دیگر، به سبب تنفیذ و پیاده شدن آن که نتیجـه طبیعـی و مفـروض توافـق بـر عقـد اسـت،           

  .شود منقضی می
کند یا آن که اعتراض در مورد  کنند، یا قبول اعتراض را می  و حکمی را که داوران صادر می      

اي کـه از   وارد نیست، و موافق قواعد مقرره، هر زمانی حکم صادر شـود، گـویی از محکمـه    آن  
و اگر شرط عـدم اعتـراض و تردیـد در    . نظر متنازعین، اصل و مختص است، صادر شده است        
گیرد؛ مگر آن کـه   اي درجۀ دوم قرار می حکم داوران موجود نبود، در معرض استیناف محکمه  

و در ایـن  . که استیناف بایـد در برابـر هیـات حکمیـت دیگـري باشـد      توافق شده باشد بر آن    
  .حالت، توافق واجب التنفیذ است

غیـر قابـل اعتـراض اسـت،     ) داور(و نیز اگر توافق بر حکمیت، حکم بکند که حکـم محکـم    
اعمال این توافق واجب است، و حکمیتی که بـا اسـتناد ایـن توافـق صـادر شـده، غیـر قابـل             

  .کنیم  ما هر یک از این مسایل را در موردش بحث میو. باشد اعتراض می
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   توسط انحالل عقد، انقضا-2
در عقودي کـه  :  به بعد، در مورد انحالل عقد چنین آمده است158در قانون مدنی، از مادة      

آور است، اگر یکی از متعاقدین به تعهد خود وفا نکند، بـراي متعاقـد                براي دو طرف عقد الزام    
ه بعد از عذر خواهی طرف دیگر، تنفیذ عقد یا فسخ آن را با غرامت مطالبـه  دیگر جایز است ک 

  .نماید، در صورتی که عقد اقتضاي آن را داشته باشد
 بر جواز توافق بر اعتبار آن که اگر به التزامات ناشی از عقد وفـا شـود،                159چنان چه مادة    

  .عقد، خود به خود و بدون حکم قضایی منفسخ شود
و اندیشۀ فسخ، روي اندیشۀ . شود این حالت انحالل، به حالت فسخ عقد تعبیر می     و عادتاً از    

سبب تاسیس شده است؛ بدین معنا که تا زمانی کـه یکـی از متعاقـدین بـه تعهـد خـود بـه                     
مقتضاي عقد عمل نکند، موجب شده که متعاقد دیگر، وفا به عقد را از دست بدهد، پـس وي    

  .کرده است منحل نمایدحق دارد آنچه را که به آن تعهد 
  :طلبد و فسخ عقد در این حالت، فراهم بودن سه شرط را می

 آن که عقد براي جانبین الزامی باشد؛ - 1
 آن که یکی از جانبین از تعهد خود تخلف کرده باشد؛ و - 2
فسخ کننده به اجراي عقد پرداخته باشد، و یا آمادگی خود را براي تنفیذ چیزي که به                   - 3

 .عالم کرده باشدآن ملتزم شده است، ا
آور است، هرگـاه در آن   و به عبارت دیگر، فسخ کردن عقد که در عقودي که از جانبین الزام   

 بخورد، و بین هر دو پیوند و ارتباطی به وجود آید، بدان گونه کـه               عقد التزامات دو طرف گره    
نی کـه  تنفیذ التزامات که به عهده دیگر است؛ یعنی هر عقد الزمی بر فرض وجود شرط ضـم      

  .ملزم براي جانبین است، بر قرار است
براي متقاعدي که بـه تعهـد خـود وفـا         : گوید   قانون مدنی فرانسه می    1184چنان چه مادة    

زنـد، از او فـسخ    کرده است، جایز است اگر طرف دیگر عقد از تنفیذ ملتزمات عقد سر باز مـی     
 بـه تنفیـذ التزامـات او بـه        تواند طـرف دیگـر عقـد را         عقد را مطالبه نماید؛ چنان چه وي می       

و اصل در فسخ این است که به حکم قضا باشد، لکـن جـایز اسـت               . متقضاي عقد، وادار نماید   
پیش از وقوع فسخ و بدون حکم محکمه، توافق بر فسخ صورت گرفته باشد، پـس متعاقـدان،                 

 دو گیرند کـه اگـر یکـی از      کنند؛ بدین معنا که به عهده می        شرطی را در ضمن عقد وضع می      
اي  شـود، لکـن چـاره    طرف عقد، به تنفیذ تعهد خود اقدام نکرد، عقد، خود به خود فـسخ مـی    

نیست از آن که هشدار و اخطاري در مورد باشد؛ چنان چه ممکن است توافق کنند بر آن که               
کنـد و اثـري بـراي آن در      و حکم به فسخ، عقد را ساقط مـی        . عقد بدون هشدار منفسخ است    
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و بـدین  . شـود  د؛ چنان چه اثر این عقد نسبت بـه گذشـته نیـز زایـل مـی     مستقبل وجود ندار  
  .آید سبب، اثري که مرتب بر بطالن نسبی است به وجود می

شـود، البتـه در    بنابراین، فسخ عقد حکمیت چنان چه گفته شد به صورت دایمـی الزم مـی   
ز اقدام امتناع ورزد صورتی که یکی از متعاقدین به تنفیذ التزامات خود اقدام کنند و دیگري ا       

و از این رو، براي متعاقد اول این حق وجود دارد که در مقابل امتنـاع متعاقـد دیگـر مطالبـۀ                 
اما اگر از طرف هر دو متعاقد، تنفیذ واقع نشود، و التزامـات هـر دو، واجـب االداء         . فسخ نماید 

رف دیگر به تنفیذ اقـدام  توانند از تنفیذ عقد امتناع ورزند، تا ط       باشد، هر یک از متعاقدین می     
  .نماید

و هرگاه امري که در مورد آن تعاقد طرفینی صورت گرفته، به قضا موکول شود، هر یـک از               
و در هـر مـوردي کـه دو    . تواند الزام طرف دیگر را به تنفیذ مطالبـه نمایـد            دو طرف عقد، می   

جـب االداء باشـد، بـه    التزام مرتبط به یکدیگر وجود داشته باشد و هر یک از دو طرف فعـالً وا  
  .شود این اصل عمل می

در این مورد نوع دیگري از سقوط عقد وجود دارد، که به پایان یافتن مدت عقد نام گـذاري   
گیرد، که تنفیـذ آن بـه صـورت دفعـات پـشت       اي صورت می و این در عقود مستمره   . شود  می

 چنـین عقـود، مرتـب    شود، مانند عقد اجاره و وکالت، و در سقوط مثل ایـن   سرهم حاصل می  
اما نسبت به آثار گذشته و آنچه که تنفیـذ آن محقـق   . شود مگر فقط الغاي آثار آیندة آن    نمی

  .کند شده است، اسقاط عقد آن آثار را محو نمی
و این اسقاطی که در این عقود بـه معنـاي توقـف شـدن اثـر آن اسـت، هرچنـد در برخـی               

کن این در حقیقت خود، نوع از فسخی است که اثر   و ل . شود  ها فسخ نیز نامیده می      قانونگذاري
 158و قبالً اشاره شد که قانون مـدنی سـوریه در مـاده           . شود  آن تنها در مستقبل کشیده می     

را براي آن تعیین کرده اسـت؛  ) انحالل عقد (خود به بعد، در زمینۀ فسخ عقد است که عنوان           
اعادة حالت را اسـت بـه سـوي آن        آن مقرر داشته است که نتیجه فسخ،         160چنان چه ماده    

و اگر چنین چیزي تحقق یافتنی نبود، جـایز اسـت کـه      . حالتی که پیش از عقد وجود داشت      
  .حکم به پرداخت خسارت شود

   فسخ نمودن توافق بر حکمیت-3
در فقرات گذشته از فسخ عقود به صورت عموم سخن گفتـه شـد، و اینـک اشـاره بـه ایـن              

بر حکمیت همانند غیر آن از عقود دیگري کـه بـراي جـانبین           شود که فسخ توافق       مطلب می 
الزامی است و الزامات طرفین به صورت متقابل است؛ چون براي متعاقدي که بـه تعهـد خـود     

تواند طرف دیگر عقد را به تنفیـذ چیـزي کـه     وفا کرده و از ناحیۀ او، عقد لزوم پیدا کرده، می   
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ر آن طرف تعاقد نکول نماید؛ یعنی نه به تنفیذ و اگ. در عقد حکمیت ملتزم شده دعوت نماید      
کند، بـراي طـرف اول جـایز اسـت کـه الـزام او را بـه تنفیـذ          نماید و نه آن را رد می اقدام می 

و از ایـن جهـت کـه    . تعهدات او مطالبه نماید، یا از طرف خود عقد حکمیـت را فـسخ نمایـد             
شـود،   ود دیگر مشخص مـی حکمیت داراي خصوصیاتی است و یا بعض خصوصیات خود از عق   

  :شویم شود، به صورت آتی معترض می حاالت فسخی را که بر عقد حکمیت عارض می
   :فسخ صریح توافق بر حکمیت) الف

تمامیت فسخ صریح، مطابق تمامیت اصل عقد است؛ چنان چه طرفین عقد بر فسخ عقـد و          
فـق کـرده اسـت،    مراجعه به قضا در حل کردن نزاعی که در حل آن بـه صـورت حکمیـت توا          

طلبـد، فـسخ آن نیـز     و همان طوري که توافق بر حکمیت، صیغۀ معینه را نمـی     . توافق نمایند 
کند توسط وثیقۀ خطی و عـدول از ایـن حکمیـت     خواهد، بلکه کفایت می صیغۀ معینه را نمی   

  .اشاره شود
   :فسخ ضمنی توافق بر حکمیت) ب

اقـد اسـت از شـیوة رفتـار طریـق      یکی از دو طـرف تع    ) سکوت(وفسخ ضمنی، نتیجه نکول     
کند و با او در محکمـۀ قـضا بـه     اي او را امضا می    حکمیت و اجراات آن، وطرف دیگر نیز شیوه       

  .پردازد منازعه می
 هـا  آنو قضا، احکام کثیره را که این فسخ ضمنی در موارد متعدده دارد و دو طرف منازغـه        

شدن طرف دعـوا در موضـوع دعـوا در برابـر      مثالً، وارد   . کند، استنتاج کرده است     را دنبال می  
و ایـن همـان     . محکمه عدول از شرط حکمیت و قبول به مراجعۀ قضا براي فیصلۀ نزاع اسـت              

راي پیروي شده در فرانسه و بلجیک است؛ زیرا قاعده در آن جا نیز چنـین اسـت کـه اگـر از         
انـصراف از  علیه در برابـر محکمـه در موضـوعی سـخن گفتـه شـود، بـه معنـاي               جانب مدعی 

حکمیت است؛ چنان چه در فرانسه، هرگاه یکی از متخاصمین، محکمـه را کـه تعیـین آن از                    
  .شود طرف او الزم بود، رد کند و دعوا را به قضا بکشاند، مفاد عقد حکمیت منقضی می

ولـی  . و لکن در سوریه، امتناع طرف نزاع از تعیین محکمه، از قبیـل فـسخ ضـمنی نیـست              
اي  ضور طرف دیگر نزاع را اجابت نماید و یا بعد از آن کـه او را در جلـسه     محکمه باید طلب ح   

  .که در اتاق مذاکره منعقد شده است دعوت نماید، در غیبت او حکم نماید
اي که مقصود است به رجوع به سوي آن و اقامۀ دعوا را در برابر آن، همان قـضاي        و محکمه 

مـستعجله را در برابـر قاضـی آن، مـسقط      موضوع است، نه قضاي مستعجل؛ زیرا بحـث امـور           
و ما قبالً نظر دادیم که توافق بر حکمیت، مـانع از اختـصاص   . شود شرط حکمیت شمرده نمی 

  .شود، مگر آن که در عقد حکمیت شرط شده باشد قضاي مستعجل نمی
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 از جانب یکی از طرفین عقد، علیه دیگري در نزاعی      و نیز اقامه کردن دعوا را به حضور قضا        
که مربوط است به چیزي که درمورد آن توافق بر حکمیت کرده اسـت، فـسخ عقـد حکمیـت          

  .شود شمرده نمی
، گاهی پیش از انجـام عمـل   - آن چنان که عرضه شد -وفسخ عقد حکمیت را از روي توافق      

حکمیت است، چنان چه گاهی بعد از تنفیذ جزایی آن و یا بعد از صـدور حکـم حکَـم اسـت؛      
که سطلۀ حکمیت که از توافق طرفین ناشی شده است، به مجرد توافـق دو          زیرا طبیعی است    

  .شود طرف بر پایان یافتن حکمیت و یا توافق بر استیدال آن منقضی می
گـاهی عملیـه   . باشـد  و صوري که حصول آن در اجراي عملیه فسخ ممکن است، متنوع می            

نی، افـادة عـدول از شـرط        فسخ انحالل عقد و تنظیم وثیقۀ خطی، بدون ارتباط به شکل معی           
کند؛ چنان چه ممکن است کار فسخ حکمیت، در وقت طلب یکی            حکمیت یا مشارطه آن می    

از دو طرف حکمیت، الزام دیگري را به تنفیذ توافق بـر حکمیـت و مطالبـۀ فـسخ کـردن آن                   
کنـد کـه توافـق بـر      یا آن که شخصی ادعا مـی . شود دیگري و موافقت مدعی با او، حاصل می       

علیـه از موضـوع حکمیـت اظهـار بـی اطالعـی         درسابق صورت گرفته است، و مدعی      حکمیت
گیـرد و غیـر از ایـن     شود، نیز عملیۀ فسخ صورت می       کند، و این دعوا به بحث کشانده می         می

  .هاي که در فسخ عقود مقرر است موارد از صورت
ر عقـد  و چنان چه فسخ کردن عقد حکمیت با صور مذکور جایز است، ممکـن اسـت کـه د           

حکمیت تصریح شود که شخص معینی باید حکم قرار داده شود، و اگر او آن را قبـول نکنـد،              
و نیز چنین است که اگر مدت معینۀ اجـرا        . شود  عقد حکمیت خود به خود منفسح اعتبار می       

و انجام حکمیت بـه پایـان رسـد، و دو طـرف حکمیـت در مهلـت آن رغبـت نداشـته باشـد،            
  .شود حکمیت فسخ می

کند و متعاقدان با فسخ آن به حالتی کـه   در همۀ این احوال، فسخ عقد، اثر آن را زایل می و  
گردند؛ یعنی در مورد حل نزاع بـه والیـت قـضایی کـه      پیش از عقد بر آن حالت بودند، بر می    

  .گردند مختص است براي نظر دادن به این نزاع بر می
شود،   در عقود دیگر به اقامه تعبیر میو در محدودة آنچه در فسخ عقد عرضه داشتیم، آنچه        

اقاله، فسخ کردن عقد است با توافق طـرفین بـدون آن کـه مجـوز فـسخ                 . (شود  نیز داخل می  
و نیز پایان یافتن مدت عقد داخل است، در صورتی که عقد یا قانون براي           ) وجود داشته باشد  

و نیـز اگـر   .  نماینـد یکی از متعاقدین رخصت دهد که مستقالً حد معینی بـراي عقـد تعیـین     
توافق بر حکمیت در نزاع معینی و با شرایط مخصوصی باشـد، و ایـن شـروط فـراهم نباشـد،                

  .براي متخاصمین جایز است که به قضا مراجعه نمایند
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  فصل پنجم
   حکمیتي آثار انقضا

و در هر حال مناط بحث این آثـار  . شود آثار انقضاي حکمیت به تبع سبب انقضاي بحث می   
  :سه صورت خارج نیسترا از 
 بین اطراف نزاع ارتباط باشد؛ - ١
 اجرااتی که در حضور داوران صورت گرفته باشد؛ و - ٢
 .هاي جزیی که در مورد نزاع صادر شده باشد احکام و فیصله - ٣

  نسبت به ارتباط اطراف نزاع
هرگاه انقضاي عقد، نتیجۀ این باشد که داوران به وظیفه خود عمل کـرده و حکـم خـود را                 

و بـراي  . اند، بر این حکم متربت شود پایان یافتن نزاع به شـکلی کـه تقریـر یافـت     ردهصادر ک 
ماند که راه مباح و قانونی را در مورد اعتـراض خـود بپیماینـد؛      طرفین دعوا این حق باقی می     

چه در مرحله و تحت پوشش صیغه تنفیذ باشد و یا در امـور خـارجی دیگـري کـه عنقریـب                       
و اما اگر انقضا، نتیجۀ فسخ از روي توافـق وقـضا باشـد و یـا بـر      . است در محل آن بحث شود     

هاي دیگري باشد که قبالً گفته شد، این نیز اعادة متخاصمین را به حالتی کـه           یکی از صورت  
و نسبت به اجرااتی نـزد داورد  . پیش از توافق بر حکمیت بر آن حالت بود، به دنبال خود دارد       

  .صورت گرفته است
 به وسـایل اثبـات تعلـق دارد و    ها آنر نوع و مضمون خود متعدد است؛ برخی        این اجراات د  

نـد یـا بـه وقـایعی      ا  را اتخـاذ کـرده  هـا  آنبرخی به تصمیمات و اجرااتی تعلق دارد که داوران،     
و در این زمینـه سـوالی بـه    . ارتباط دارد که در اثناي نظر در مورد حکمیت حاصل شده است  

رسـد و    آیا اقراري که در ضبط جلسه در حضور داوران به ثبت مـی :آید و آن این که     وجود می 
گیرد، در قوت خود با اقرارات و اجـراات قـضایی          پیش از انقضاي حکمیت توثیق آن انجام می       

  برابر است؟
پـردازد، ممکـن اسـت بـدین اقـرار اعتمـاد        و آیا براي قضاي که در مورد نزاع به تحقیق می   

. ها تعلق به نوع اثبات و نوع اجرایی کـه اتخـاذ شـده، دارد     ایننماید؟ و تصمیم نهایی در همۀ  
پس اگر موضوع به اجراات اثبات تعلق داشته باشد، و از متخاصمین در حین اجراي آن، اقـرار       

  .و اعترافی صادر شده باشد و یا واگذاري از حق صورت گرفته باشد
 شود، براي قضاي جـایز اسـت   در مجموع این صورت اگر این اقرار توسط دو نفر داور توثیق        

  .اعتماد به این اقرار نماید
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اند، بـه ایـن اجـراات     اما اگر موضوع به اجرااتی تعلق داشته باشد که داوران بدان حکم کرده      
شود مگر بر سبیل انـس   در میدان مخاصمه در مقابل قضا یا در حضور داور دیگر، اعتماد نمی           

  .و الفت
طلی که مطلقا حکم به بطـالن آن شـده باشـد، ایـن ارتبـاط      و اما اگر این اجراات در عقد با    

کند به نوع بطالن و مناط تطبیق قاعده آن، این است که چیزي که مبتنی بـر باطـل         پیدا می 
  .است، باطل است

  هاي مقدماتی و احکام جزیی در موضوع نزاع تصمیم
اي  داور، فیـصله هرگاه حکمیت به سبب امري منقضی شود که به بطالن آن ارتباط ندارد، و   

اي از موضوع صـادر کـرده باشـد، ایـن فیـصله برقـرار اسـت و مـورد اعتمـاد                را در یک شاخه   
کنـد، و روش واحـدي را در فیـصلۀ اجـزاي آن              باشد، لکن اگر موضوع قبول تجزیه را نمی         می
  .شود طلبد، در این صورت مطلقا به این حکم اعتنا نمی می

اي  ، و بعد از آن که حکم، حکَم خود را در یک شـاخه     و نیز اگر حکمیت در مورد صلح باشد       
  .شود شود و به این حکم اعتنا نمی از آن موضوع صادر کرده باشد، این تحکم کالً منقضی می

  باب دوم
   و کیفیت وظیفۀ او- حکَم-در مورد محِکم

  فصل اول
   مطلوب استها آن و شرایط عمومی که فراهم بودن - حکَم-تعریف محِکم

  - حکَم- محِکمتعریف
 برقرار است و  ها  آناند به شخصی که متنازعین، در خصومتی که بین            محِکٌم را تعریف کرده   

و ممکـن در  . کنند تا در مورد این خصومت و نزاع حکـم نمایـد   شود، انتخاب می   یا بر قرار می   
کـه  قالب دیگر تعریف شود، و آن، این که محِکٌم، شخصی است که براي فیـصله دادن نزاعـی          

  .تر از دو طرف است، انتخاب شده است بین دو طرف و یا بیش
جـز  . گـردد  و تعریف اول نیز بر محکمی که از دو طرف نزاع انتخاب شده است، تطبیق مـی         

گیرد، در جهتی که قـانون آن را   آن که حاالتی وجود دارد که تعیین حکم از پیش صورت می        
  . بدان اشاره خواهد شدمعین کرده است و یا عقد تحکم، چنان چه بعداً
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شرعي نصوص محدود اوپه شمير دي ،پيي اوواقعات شمير اوحصر نه لري اودژوند نوي وسايل        
 قران اوسنتو کي هري پيي لپاره  صريح منصوصي حکم په . دوخت په تيريدو سره هم بدلون مومي      

مجتهدينو په شرعي اجتهاد سره دشارع دمقصود اوموخو سره سم دخلکـو ددينـي          شتون نه لري،  
  .اتياوو دپوره کولو اودخپل مکلفيت دادا کولوپه منظور دشرعي نصوصو خه احکام راويستلي

وخـت  مجتهدينو په خپل وخت کي هغو پيو ته په اجتهاد باندي احکام راويستلي،چي ددوي په         
دوخت په تيريدو سره نوي داسي پيي واقع کيژي ،چي دفقهي پـه پخوانيـو               .کي واقع شوى وو   

  .کتابونو کي يي حکم بيخي شتون نه لري
مونژ په دغي مقاله کي دشرعي نصوصو او دپخوانيو مجتهدينو داجتهاد او اقوالوپـه نظـر کـي               

رينا ليک اوداسـي نوروبانـدي      نيولوسره دليک،اشاري اونوو وسايلو لکه تيلفون،فکس،مخابره،ب     
دعقد کولو شرعي حکـم اوهمدارنگـه دموضـوع دوضـاحت اوروـانه کولولپـاره دعقـد                 

  .ماهيت،ارکان،شرايط اوولونه يو ترو گرانو لوستونکوته موضوع روانه شي
 قـوت،  توثيق، ايکي، تلو، په لغت کي دغوه کولو،    .عقد عربي لفظ اودثالثي مجرد مصدر ده      

   . عقود يي جمع ده.1عهد اودخالصولو دضد په معني ده ددويزونوديواي کولو، کلکولو،
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  .په فقهي اصطالح کي دعقد لپاره دوه معناوي، يوه يي خاصه او بله يي عامه شتون لري
برابره ده،چـي پـه   .يعقدهر هغه التزام ده،چي انسان دهغه په نسبت تعهد وک  :دعقد عامه معني  

م منلي وي اوکه يي منلي نه وي اوالتزام ديني وي لکه نذر اوداسي نـور                مقابل کي يي دبل چا التزا     
    .2اوکه التزام دنيوي وي لکه بيع اوداسي نور

دالتزام په انشا اوايجادولو،دالتزام په تعديلولو،دالتزام په پاي اويا نقلولو بانـدي  :دعقد خاصه معني  
  .3و يا زياتو دوجودخه من ته  رايددوتنويا زياتو دارادي يوالي اوتوافق ده اوداکار ددوتن

دالتزام انشا لکه بيع اواجاره،دالتزام نقلول لکه حواله،دالتزام تعديلول لکه دپور مؤجـل کـول       
  .4اودالتزام پاي لکه له پورخه ابرا کول يا داجاري فسخ کول

ايجـاب  ديوه مـتکلم د :ي دهابن الهمام په فتح القدير کي عقد په اصطالح کي داسي تعريف ک            
  .5يواي کول دي دبل متکلم دقبلولوسره يا ديومتکلم کالم ده،چي ددوو متکلمينو قايم مقام وي

ول دايجاب تل دي دقبـول       په مشروع    :يعقد په اصطالح کي داسي تعريف ک      يني علماؤ  
  .6سره،په داسي ول چي اثر اواغيزي يي په محل کي کاره شي

دعقد کونکي ددواو خواوو خه ديوه      : تعريف کي دي   مدني قانون عقد په اصطالح کي داسي      
 .7دايجاب ارتباط دي،دبلي خوا دقبلولوسره،خو دقانون دحکمونو په حدود کي

چي عقد کونکي دوه  يا ددوو خه زيات وي،که عقـد پـه              :عام اصل په عقدونو کي دادي       
،خو کله عقد ديـوه  ترويوتن ايجاب وکي اوبل تن يي قبول کي     .ايجاب اوقبول سره تل کيژي    
 .عقد کونکي له خوا تل کيژي

  :په الندي صورتونو کي يو تن کولي شي،چي دازدواج عقد وتي:جمهور حنفيان وايي چي
لکه چي نيکه خپله صغيره لمسي خپـل صـغير          .داچي يو تن له دواو خواوو خه ولي وي         -١

 .لمسي ته په نکاح کي
خپل ) بي بي ميمونه  (لکه چي يوتن خپله مؤکله      .يداچي يو تن له دواو خواووخه وکيل و        -٢

  .ته په نکاح کي)احمد (مؤکل 
لکه چي يوتن خپله دتره هغه      .داچي يوتن له يوي خوا خه ولي اوله  بلي خواخه اصيل وي             -٣

  .صغيره لور چي دده دواليت الندي وي ان ته په نکاح کي
 چي يوتن خپله لور خپل مؤکل تـه پـه   لکه.داچي له يوي خوا ولي او له بلي خوا وکيل وي        -٤

  .نکاح کي
لکه چي يوتن ديوي ي وکيل .داچي يو تن له يوي خوا اصيل وي او له بلي خوا وکيل وي            -٥
  .8تروان ته يي نکاح کي شي،
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پالر کولي شي دخپل صغير زوي ماـل        : خه پرته نور حنفي علما وايي چي       رحهمدارنگه امام زفر  
يعني دزوي له خوا ولي اودان له خوااصيل شي اودبيعي عقد           .اره واخلي پخپل قيمت سره دان لپ    

 .وکي
رکن په لغت کي دشي قوي اخ ته وايي اوپه اصطالح کي هغه ده،چي وجوددشـي                :دعقد رکن 

دعقد رکن يواي ايجـاب     :حنفي علما وايي  .ورپوري موقوف وي اودشي په ماهيت کي داخل وي        
  :دري ارکان لريعقد :جمهور علما وايي. 9اوقبول دي

  . عاقد لکه په بيع کي بايع او مشتري-١
  . معقود عليه لکه په بيع کي ثمن اومبيعه-٢
 .10ايجاب اوقبول-٣

هغه عبارتونه دي،چـي پـه   :فقهاؤ ايجاب اوقبول داسي تعريف کي دي      :دايجاب اوقبول تعريف  
  .11اتفاق ددواوعقد کونکو باندي داللت کوي

ايجاب اوقبول دهغو الفاظو خـه عبـارت        :اسي تعريف کي دي   مدني قانون ايجاب اوقبول د    
  .12دي،چي په عرف کي دعقد دپيدا کيدو لپاره استعماليژي

هغه اول کالم ده،چي يو دعقد کونکو خه دانشا دتصرف لپاره صادر شوي وي اوپـه                : ايجاب
  .دي سره تصرف ته اي پيدا کيژي

تصرف دانشا لپاره صادر شوي وي اوپه دي        هغه دوم کالم ده،چي يو دعقد کونکو خه د        :قبول
  .13سره عقد پوره کيژي

 دعقد  -٤. دعقد اي  -٣.عقد کونکي -٢.دعقد صيغه -١:عقد لور عناصر لري   : دعقد عناصر 
  .موضوع

هغه ده،چي دباطني ارادي دکاره کولو اودعقد دايجادولو اوکلکولو لپاره دعقد           :دعقد صيغه -١
اده په لفظ يا قول اويا هغه ه چي دقول قايم مقام وي لکه              دانسان باطني ار  .کونکو خه صادرشي  

  .14فعل ،اشاره اوليکنه،کاره کيژي
ول اسماني شريعتونه اووضعي قوانين په دي اتفاق لري،چي دعقد دوجود مدارهغه ده،چي دعقد              

دغـه  .کونکو خه داسي شي صادر شي،چي دالتزام په ايجاد اوددوي په رضا باندي داللت وکي              
  .ته فقها دعقد صيغه اودوضعي قانون پوهان ورته دعقد داراده تعبير واييعمل 

دعقد خه دارادي تعبير،چي په هر ول صيغه چي په عرف اولغت کي دعقد په انـشا اوايجـاد        
باندي داللت وکي،صحيح ده،برابره خبره ده،چي دعقد اراده په قول يا فعل يا اشاره اويا ليکنـه                 

  .باندي وشي
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لفظ يا قول دپي ارادي خـه پـه تعبيـر کـي طبيعـي اواصـلي وسـيله                   )ولق( لفظ -الف
  .دي،داسانتيا،دداللت دقوت اووضاحت له مخي يي خلک په عقدونو کي زيات استعمالوي

عقد کونکي چي په هره ژبـه  .په لفظ باندي دعقد کول په انگي لغت اوژبي پوري خاص نه ده        
  . تون وکياولغت پوهيژي،کولي شي په هغي باندي عقد او

دعقد په تلو کي خاص عبارتونه شرط نه دي،بلکي هر هغه عبارت چي دعقد کونکو درضا  پـه                   
 جاهللا.کاره کولو باندي داللت وکي،عقد ورباندي صحيح ده،که اصل په عقدونو کي رضـا ده      

کي مگر هغه چي دطرفينو دخوي په را کي درا        .ژباه.اال ان تکون تجارة عن تراض منکم      :فرمايي
بيشکه دبيعي عقد په رضا سـره  .ژباه.انما البيع عن تراض : فرمايي صپيغامبر. 15ورکي له لياري وي   

  .واقع کيژي
دبيعي ،اجاري،رهن،هبي اوداسي نورو عقدونو کي دمعين لفظ استعمالول اوکارول ضروري نـه             

  .هدي،بلکي په هر لفظ باندي چي دبايع اومشتري  رضا کاره شي،په هغه عقد صحيح د
  .دازدواج په عقد کي دسپيلتيا اواحتياط له مخي ينو فقهاؤ انگي عبارت ضروري گلي دي

ول فقها په ماضي صيغه باندي دعقدپه صحت اتفاق لري،که دماضي صيغه په مقصود اومـراد                
باندي ه داللت کوي اودمقصود حصول ته ير نژدي ده،که په ماضي صيغه عقد سمدالسه واقع                

  .ه راي،دبل ه احتمال نه لرياو من ت
په ولـو   صرسول اهللا.داسالم خه دمخه خلکودعقد تون لپاره ماضي الفاظ استعمالول اوکارول

  .عقدونو کي دماضي لفظ استعمال کي دي
همدارنگه فقها په دي اتفاق لري،چي دمضارع په صيغه باندي عقد په هغه صورت کي صـحيح                 

دمضارع صيغه په حال باندي داللت کوي اويا داسي قرينه پيدا           کيژي،چي داسي قرينه پيداشي،چي     
  . 16شي ،چي دمضارع خه موخه په اوس وخت کي دعقد انشا ده

مدني قانون په مضارع صيغه باندي عقد کول هغه وخت جايز گي ،چي دحاـل اراده ورخـه                  
  .17شوي وي

دازدواج :ما وايـي چـي    حنفي عل .دامر په لفظ باندي عقد صحيح کيژي      : جمهور علما وايي چي   
  .١٨دعقد خه پرته نور عقدونه دامر په صيغه باندي صحيح کيژي

کـه  :مدني قانون دجمهور علماؤدنظرسره سم دامر په لفظ باندي دعقد دصحت په هکله ليکـي              
  .١٩چيري دامر صيغي خه مراد حال وي،عقد ورباندي صحيح ده

عقديژي،چي دعقد دواه خواوو پـه دي       عقد دراتلونکي په صيغه هغه وخت من      :مدني قانون ليکي  
  .20صيغه باندي دعقد دپيداکيدو قصد کي وي



 

 

124  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

کله عقد دلفظ اوقول داستعمال خه پرته هم صحيح کيژي          ]:دمعاطاة عقد [دعقد تل په افعالو     
دمعاطاة په عقد کي پلورنکي اوپيرودونکي په داسي فعل باندي          .داول عقدونه ته دمعاطاة عقد وايي     

 لکه چي پيرودونکي پنه     21.چي دايجاب اوقبول خه پرته په رضا باندي داللت کوي         مبادله کوي، 
افغاني دووي پخونکي ياپلورنکي مخي ته کيژدي اودهغه په بدل کي دايجاب اوقبـول يااشـاري     

  .اوياخبرو خه پرته يوه دووي واخلي
 چي ديوه عقـد پـه       دورکي راکي دارادي ظاهرول   :مدني قانون دمعاطاة دبيعي په هکله ليکي      

  .22حقيقت باندي په صراحت سره داللت وکي،صورت نيولي شي
دتعاطي عقد دنکاح دعقد خه پرته په هغه ه کي تل کيژي،چي            :حنفي اوحنبلي علما وايي چي    

دخلکو په من کي متعارف وي،برابره خبره ده،چي دمبيعي قيمت لو وي او که يـ وي،کـه              
دمعاطاة په عقد کي داضروري نه ده،چي دبايع اومشتري         .داللت کوي دخلکو تعارف په رضا باندي      

که چيري له يوي خوا خه مالي مبادله پـه  .دواو له خواخه مبادله په فعل سره صورت نيولي وي    
  .فعل سره وي او له بلي خوا خه په قول سره وي دا هم دتعاطي عقد دي

يري دمبيعي قيمت معلوم نـه وي پـه دي          که چ .دتعاطي په بيع کي بايد دمبيعي قيمت معلوم وي        
  23.صورت کي عقد فاسديژي

  :ليکنه په دري وله ده:عقد په ليک سره
دليکلو خه وروسته وجود ولري اودشخص په عنوان ليکـل          .هغه ليکنه چي کاره کيژي    -الف

  24.داول ليکنه لکه قول داسي ده.لکه چي په کاغذيا تخته  باندي وليکل شي .شوي وي
ليکنه لکـه   . ژباه 25.الکتاب کالخطاب :يکني په هکله فقهي قاعده داسي صراحت لري       دداول ل 

  .داول ليکني باندي عقد صحيح دي.قول اوخطاب داسي دي
لکه چي دونو په پـاو يـا   . هغه ليکنه چي کاره کيژي،خودچا په عنوان ليکل شوي نه وي          -ب

 په عنـوان اويـانوم بانـدي نـه     يا په کاغذ ليکل شوي وي،خو دچا     .ديوال باندي ليکل شوي وي    
داول ليکنه لغوه ده اودکنايي حکم لري،خوکله چي بل شي لکه نيت يا شاهدورسره يوـاي                .وي

   26.دحنفي اومالکي علماؤ په نزد عقد ور باندي صحيح دي.شي 
دارادي رگندول په ويلو،ليکلواويا پـه داسـي     :مدني قانون دليکلو په هکله په مطلق ول ليکي        

  27.ي په عرف کي متداولي وي،صورت نيولي شياشارو چ
 هغه ليکنه چي نه کاره کيژي يا يي لوستل ممکن نه وي اويا دليکلو خه وروسته هي اثر                   -ج

دجمهورو علماؤ په نزد داول ليکنـه  .لکه چي په اوبو يا هوا کي ليکل شوي وي.يي موجود نه وي   
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 په حکم کي ده،که هغه ليکنه چي تـوري        هي اعتبار نه لري اودعدم    .باندي عقد نه صحيح کيژي    
  28.يي کاره نشي،هغي ته ليکنه نه ويل کيژي

اشاره عربي لفظ ده او په پتو ژبـه کـي پخپلـه حقيقـي معنـا بانـدي                   :په اشاري سره عقد   
په اصطالح کي دانسان دبدن دغو لکه الس ياسر يا سترگي اوداسي نـورو ـورول                .استعماليژي

  .رضا اويا يي په فسخ کولو باندي داللت وکيدي،ترو په عقد باندي د
بايـد  .هغه عقد کونکي،چي په خبروباندي قادروي،دهغه عقد کول په اشاره سره صحيح نـه دي        

  .خپله اراده په لفظ يا ليک باندي کاره کي
  .په اشاره سره ،دهغه دعقد کولو په هکله دعلماؤ اختالف ده.هغه وک چي گنگي وي

  :يگنگيتوب دوه حالت لر
 هغه گنگيتوب چي اصلي وي يعني دمورخه گنگي پيداشوي وي اودخبروکولو توان ونه               -الف

برابره خبره ده،چي په ليکنه بانـدي    .داصلي گنگي عقد په اشاره سره په مطلق ول صحيح ده          .لري
االشارة : په دي هکله فقهي قاعده داسي صراحت لري        29.قادر وي او که په ليکنه باندي قادر نه وي         

  30.دگنگي معهوده اشاره لکه په ژبه بيان داسي دي.ژباه.معهودة لالخرس کالبيان باللسانال
دضمان دعقد خه پرته داصلي گنگي ول عقدونه په اشاره سره صحيح دي           :يني فقها وايي چي   

  31.اودنکاح عقد يي دولي په اجازه صحيح ده
 خه وروسته پيداشـي اوپـه       هغه گنگيتوب ده،چي انسان ته دزيژدني     :  عا رضي گنگيتوب   -ب

  :عارضي گنگيتوب دوه حالت لري.اصل خلقت کي گنگي نه وي
دنوموي گنگيتوب حکم لکه داصلي     . هغه عارضي گنگيتوب چي دلري کيدو اميد يي نه وي          -١

  32.گونگيتوب داسي دي
ددغه ول گنگي عقد ته تر هغه وخـت         . هغه عارضي گنگيتوب چي دلري کيدواميد يي وي        -٢

  33.وويستل شي ،چي حال يي معلوم شيانتظار 
دارادي رگندول په ويلو،ليکلواويا په داسـي       : مدني قانون داشاري په هکله په مطلق ول ليکي        

  34.اشارو چي په عرف کي متداولي وي،صورت نيولي شي
  :فقهاؤ دگنگي داشاري دقبولولو لپاره الندي شرطونه ضروري گلي دي

وهيدلو ووي اوهغه اشاره چي دپوهيدلو و نه وي،لغـوه ده  اشاره په داسي ول وي ،چي دپ      -١
  35.،هي اعتبار نه لري اووجود اوعدم يي يوشانته ده 

  . اشاري دصراحت اونه صراحت له مخي په دوه وله دي
  .هغه صريحه اشاره چي دنيت خه مستغني وي اوهر انسان يي په مفهوم پوهيژي-الف
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يا ولري اويـواي ذکـي اوهوـيار انـسانان وربانـدي       هغه کنايي اشاره چي نيت ته ات -ب
  36.پوهيژي

اشاره بايدداواز سره يواي وي،که دگنگي عادات داسي وي،چي کله ديو شي خه تعبير              -٢.
  37.کوي،اشاره يي داواز سره يواي وي

بلکي په مطلق .مدني قانون په اشاري باندي عقد کول يواي دگنگي په حق کي جايز نه دي گلي          
صحيح .ل يي په اشاره باندي عقد کول که هغه دگنگي له خوا وي اوکه دروغ انسان له خوا وي            و

  .بللي دي
کله چي دواه عقد کونکي په تيلفون کي .په تيلفون باندي عقد کول صحيح دي:عقد په تيلفون

دعقد په اه خبري کوي،نوموي خبري دعقد دمجلس خه عبارت دي،که چيري دواو عقد 
په دي صورت کي دعقد مجلس ختم .قد خه پرته نوري خبري پيل کيکونکو دع

دحاضرو عقد کونکو دعقد مجلس دايجاب اوقبول يو ايوالي دي اودغايبو عقد .کيژي
  38.کونکودعقد مجلس ترهغه وخت پاي نه مومي،چي دواه عقد کونکي دعقد په اه خبري کوي

عقد دتيلفون يا داسي نورو وسـيلو سـر ه          :يکيمدني قانون په تيلفون باندي دعقد کولو په اه ل         
دزماني له حيثه لکه ددوه حاضرو خواوو ترمن عقد اوداي لـه حيثـه لکـه ددوه غـايبوخواوو          

  39.ترمن،عقد گل کيژي
. ما په تاباندي مور يـا کـور وپلـوره         : کله چي يوتيلفون کو نکي بل تيلفون کونکي ته ووايي         

  ل شو      په دي صورت کي     .اومشتري قبول که هم بـايع پـه   . په  مجرد قبول باندي عقد وت که
  40.قبول باندي پوه نشي

لوتناديا وهما :پخپل کتاب المجموع کي دتيلفون دعقد په هکله په مشابه ول ليکي رحامام نووي
که چيري بايع اومشتري په داسي حال کي يوبل ته غـژ         .ژباه.متباعدان وتبايعا صح البيع بال خالف     

  41.د بل خه لري وي اودواه دبيعي عقد وکي،بيع يي صحيح دهکي،چي يو

کلـه چـي   : دحرکت په حال په بيي ياالوتکه يامور يا اورگاي کي دسپريدلو په حال کي عقد      
عقد کونکو په بيي ياالوتکه يا اورگاي اويا مور کي په داسي وخت کي عقد وک،چي نومـوي             

برابره خبره ده،چي نوموي وسـايل وال وي        .حيح ده وسايل دحرکت په حال کي وو،عقد يي ص       
  . که دنوموووسايلودرول دعقد کونکوپه واک کي نه دي42.اوکه دحرکت په حال کي وي

که چيري عقد کونکي په خريا اس يا او اوداسي نورو باندي سپاره وي اويا په پو باندي دتللو          
عقـد يـي    .ي دايجاب سره متصل وي    په حال کي وي،په داسي حالت کي عقد وکي،چي قبول ي          

صحيح دي،که ه هم يو يا دوه قدمونه والشي اوکه چيري ايجاب له يوه لوري وشي اوددري يـا           
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په دي صورت کـي عقـد صـحيح نـه     .زياتو قدمونو دوهلو خه وروسته يي مشتري قبول کي  
له چي عقـد  دوهم داچي ک.ده،که دنوموو يزونو درول دعقد کونکو په واک اواختيار کي دي      

کونکي دعقد دقبلولو خه دمخه و قدمونه حرکت وکي دا په دي داللت کوي،چي پـه عقـد                
 دعقد دمجلس يوالي دوصيت،وصي تعينول اووکالت دعقدونو خه پرته پـه       43.کولو خو نه دي   

  .نورو عقدونو کي شرط دي
ون اونورو نوووسـايلو  په خالصه ول دالندي ضوابطو په نظر کي نيولو سره په ليکنه،اشاري،تيلف  

  :باندي عقد کول صحيح دي
په اسالمي شريعت کي هرهغه قول يا فعل يا ليکنه اويا اشاري،چي ددواو عقد کونکـو لـه                  -١

خواوو اوکه ديوه عقد کونکي له خوا صادرشوي وي اودعقد په انعقاد باندي داللت وکي،عقـد                
  .ورباندي تل کيژي

  .قد کول دياد شووضوابطوپه نظر کي نيولوسره جايزدهپه روانه اومرسومه ليکني سره ع-٢
درسول اواستازي له لوري عقد تل صحيح دي اودرسول له لوري دنکاح پـه تلـو کـي                  -٣

  .وکالت شتون ضروري دي
اسالمي شريعت دولومسايلو حل کونکي دي اودهر اي اووخت لپاره وتيـا اوصـالحيت           -٤
  .لري
  . په نوووسايلو صحيح ديدنکاح دعقد خه پرته نور عقدونه-٥
٦-       لو کي،دعقد کونکو رضا دعقـد دانعقـاد بنـساسالمي شريعت اومدني قانون دعقد په ت

اواساس گرولي دي اودرضا په کاره کولو اورگندولو کي يي دمعين لفظ اسـتعمال اومعـين                
  .شکل ضروري کي نه دي

عقد کونکو په اراده بانـدي  په ايجاب اوقبول کي داضروري ده،چي روانه اوواضح وي اود     -٧
قبول دايجاب سره يو اي ،متصل اوموافق وي اودا شرطونه په هغـو        .په رگندول داللت وکي   

عقدونوکي هم ضروري دي،چي انترنت اونورونوو وسايلو په واسطه صورت مومي،ترو نومـوي             
  . عقدونه چي په نوووسايلو صورت نيولي وي،صحيح اوداعتبار و وگل شي

  .مخ٥١٠وک،٢صحاح،للجوهري،ال -١
  .مخ٧٨ ,والخمسين الثانية القاعدة, رجب البن القواعد -٢
  .مخ٤٤ البعلي الحميد عبد ،العقود وضوابط مخ٢٤ التركماني خالد ،اإلسالمي العقد في العقد ضوابط-٣
  .مخ٤٣٥-٤وکالفقه االسالمي وادلته،-٤
  .مخ۳/۱۸۷ همام ابن للكمال القدير فتح-٥
  .مخ٣٥٥-٢ البن عابدين، ردالمختار-٦
  .ماده٤٩٧ لومي فقره،-٧
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  .مخ٤٤٢-٤ الفقه االسالمي وادلته،-٨
  .مخ١٣٣وک،٥ البدايع الصنايع،-٩

 .مخ٤٤٥وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-١٠
  .مخ٤٤٦وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-١١
  .ماده٥٠٦ مدني قانون،دوهمه فقره،-١٢
  .ديما١٠٢او١٠١ مجلة االحکام العدلية،-١٣
  .مخ٤٤٧وک،٧ الفقه االسالمي وادلته،-١٤
  . ايت٢٩ دالنسا سورت،-١٥
  .مخ٤٤٩وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-١٦
  .ماده٥٠٧ مدني قانون،-١٧
  . مخ٤٤٩توک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-١٨
  .ماده٥٠٧ مدني قانون،-١٩
  .ماده٥٠٨ مدني قانون،-٢٠
  .مخ١٧٥ مجلة االحکام،-٢١
  .ماده٥٠٩ مدني قانون،-٢٢
  .مخ٧٧وک،٥ فتح القدير،-٢٣
  .مخ١٩٠ شرح مجلة االحکام االتاسي،لومي وک،-٢٤
  .ماده٦٩ مجلة االحکام،-٢٥
  .مخ١٠٩وک،٣ البدايع الصنايع،-٢٦
  .ماده٥٠٩ مدني قانون،-٢٧
  .مخ١٠٩وک،٣ البدايع الصنايع،-٢٨
  .مخ١٣٥وک،٥ البدايع الصنايع،-٢٩
  .ماده٧٠ مجلة االحکام،-٣٠
  .مخ٤٠٨باه والنظاير،االش-٣١
  .مخ١٣٥وک،٥ البدايع الصنايع،-٣٢
  .مخ٥٢٤وک،١٠ شرح العناية علي الهداية،-٣٣
  . ماده٥٠٩مدني قانون،-٣٤
  .مخ١٤٤وک،٦المبسوط،-٣٥
  مخ١٩٠ االشباه والنظاير،للسيوطي،-٣٦
  .مخ٢٤٩وک،٣ البحر الرايق،-٣٧
   .مخ٤٦٤وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-٣٨
  .ماده٥٢٤ن، مدني قانو-٣٩
  .مخ٤٦٤وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-٤٠
  .مخ١٦٩وک،٩ المجموع،-٤١
  .مخ٤٦٦وک،٤ الفقه االسالمي وادلته،-٤٢
  .مخونه٨٠او٧٨ وک،٥ فتح القدير،-٤٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دکترین حق تعیین سرنوشت
  قسمت سوم و پایانی
  قاسم قاموس

  
  
  
  
   راهکار درون جامعه اي_3

یگري از ساختار سیاسی و اجتماعی است که خواسته و یا ناخواسته خودمختاري وضعیت د
. این وضعیت البته ناشی از ساختار جمعیتی قومی جامعه بوده است. به وجود آمده است

. آورد جامعه زمانی که از حق برابر برخوردار نیست به خودمختاري به عنوان یک گزینه رو می
. د که گزینه خودمختاري در عمل نتیجه نداده باشدگرد اما ادعاي استقالل، زمامی مطرح می

در هر دو صورت . شود به این صورت استقالل طلبی به عنوان یک گزینه در پیش گرفته می
  .  اي عمل شوند هاي درون جامعه توانند به شکل راهکار ها می این گزینه

 که توسعه  تصدیق کرد1971المللی دادگستري در رأي مشورتی نامیبیا در  دیوان بین
هاي غیر خود مختار اصل حق تعیین سرنوشت  الملل در خصوص سرزمین متعاقب حقوق بین

  . 1 قابل اعمال ساخته استها آنرا در مورد همه 
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  سیاسیحق تعیین سرنوشت 
. المللی در واقع رسیدگی به موارد عمده جرم و جنایت است هاي حقوقی بین کار اصلی نهاد

ي  ت در سطح کوچکتري صورت گرفته باشد این مسوولیت وظیفهاما زمانی که جرم و جنای
اصل حق تعیین سرنوشت موضوعی است که نمی . است که بدون رسیدگی باقی مانده است

هاي اقلیت قومی از اهمیت   این مساله به ویژه در جامعه. توان از کنار آن به سادگی گذشت
  .  زیادي برخوردار است

 دیوان حق جمعیت صحراي غربی را براي تعیین ، غربی در قضیه صحراي1975در سال 
شود   مشخص میها آن خواست خود ي سرنوشت سیاسی شان که به وسیله بیان آزادانه

  .2تصدیق کرد

  الملل کمیسیون حقوق بین
ها همواره در  چرا که این جامعه. هاي اقلیت قومی است  اصل در این زمینه اعاده حق جامعه

به این گونه مادامی که این وضعیت تغییر نکرده . اند رد تبعیض واقع شدههاي تاریخی مو  دوره
الملل در  کمیسیون حقوق بین. و این معادله برهم نخورد وضع در این زمینه بهتر نخواهد شد

از سویی .  براي پرداختن به این موضوع حقوقی به عنوان یک گزینه مطرح است،این میان
هاي اقلیت قومی و صاحبان یا غاصبان قدرت و   انند میان جامعهتو المللی می هاي بین هم نهاد

در این . گري نموده و به نهادینه شدن قانون در جامعه کمک نمایند ناقضان قانون میانجی
هاي   بایست از ضمانت  می،المللی وضع گردیده المللی که به شکل اسناد بین میان قوانین بین

  . اجرایی باال برخوردار باشد
کنند،  المللی متعدد که به این اصل استناد و اشاره می تر عالوه بر اسناد بین همه مهماز «

 وین راجع به حقوق 1969 کنوانسیون 53الملل نیز در تفسیر ماده  کمیسیون حقوق بین
  .3»المللی تلقی نموده است  قواعد آمره بینءمعاهدات اصل حق تعیین سرنوشت را جز

  هاي غیر خودمختار سرزمین
اما زمانی که . کند اصل حق تعیین سرنوشت چیزي است که ثبات در جامعه را تضمین می

بحث . رود هاي مختلف هم از بین می  شود، ثبات در زمینه این اصل نادیده گرفته می
هاي مختلف که حق   هاي داراي ثبات در زمینه  هاي غیر خودمختار در جامعه سرزمین

اما زمانی که این معادله بر هم خورده است کار . تفی است من،هاي قومی تامین شده  جامعه
  . هایی رو به رو بوده است  در این زمینه یعنی حقوق بشر با چالش
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سازمان ملل متحد در وضعیتی که حقوق بشر در جامعه نقض شده است حق وارد شدن 
مورد اي نقض حقوق بشر  بی شک در صورتی که هر قضیه. براي رسیدگی به قضیه را دارد

. المللی قرار گیرد وضع در این زمینه به سوي بهتر شدن خواهد رفت هاي بین رسیدگی نهاد
المللی به  هاي حقوقی بین شوند مداخله نهاد ها خود، ناقض حقوق بشر می زمانی که دولت

تواند براي  هاي اقلیت قومی می  وضعیت بد جامعه. عنوان یک گزینه مطرح خواهد بود
المللی  یت قومی یک هشدار جدي باشد در صورتی که از سوي جامعه بینهاي اقل  جامعه

  . جدي گرفته نشده و رسیدگی صورت نگیرد
هاي ملل متحد درخصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج رسید و در   فعالیت1970در سال 

پروفسور آنتونی . ید قرار دادایاعالمیه روابط دوستانه اصل حق تعیین سرنوشت را مورد ت
الملل عرفی دو سند مهم نقش حیاتی و مهمی را ایفا   حقوق بینهدر حوز: گوید سه میکاس

.  در مجمع عمومی به تصویب رسید1970 اعالمیه اعطاي استقالل که در سال -1: نموده اند
هاي غیر خودمختار و مستعمرات و دومی در بسط و تکامل ابعاد  اولی در خصوص سرزمین

تصویب این قطعنامه باعث تدقیق . ثیرگذار بوده استااصل تعیین سرنوشت بسیار ت
 و در نتیجه تدقیق معنا و محتواي اصل ها آنهاي اعضاي ملل متحد و اعالم مواضع  دیدگاه

  . 4شدحق تعیین سرنوشت 

  المللی ها در مجامع بین نمایندگان دولت
رو به رو است هایی  هایی با چالش  المللی در وضعیتی که حقوق بشر در جامعه مجامع بین

اي بوده است که  اما در بسیاري از موارد وضع در این زمینه به گونه. حق اعمال نظر دارند
هاي  جوي راه حلو گونه وضعیت جست در این. سکوت این مجامع را به همراه داشته است

اما با . ها به سادگی به دست نیامده است اما این راه حل. درونی توانسته است جواب دهد
ها توانسته است در دراز مدت نتایج خوبی را به همراه داشته  ها این گونه راه حل م اینتما

 براي تغییر به وجود ،باید به این نکته هم اشاره کرد  که هرگاه اجماع نظر در درون. است
اما اگر این زمنیه براي تغییر به . توان در این زمینه انتظار نتایج خوبی را کشید آمده باشد می

توانند  ها به هیچ روي نمی نمایندگان دولت. توان انتظار زیادي داشت  نمی،ود نیامده باشدوج
به این صورت در مجامع . هاي اقلیت قومی دفاع نمایند  المللی از حق جامعه جامع بینمدر 
  .   بایست حق حضور داشته باشند هاي اقلیت قومی می  المللی نمایندگان جامعه بین

اعالمیه روابط دوستانه نیز توانست به طور جدي جایگاه خود را در حقوق اصول مندرج در 
المللی دادگستري در قضیه بارسلونا   دیوان بین1970در سال . الملل عرفی به دست آورد بین
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» si omens« اشاره کرد که در مقابل تعهدات   Erg omensتراکشن به موضوع تعهدات 
المللی  بندي قواعد بین کن در ردهیقواعد آمره نبود، لاهمیت این تعهدات همپاي . مطرح بود

له رفته رفته در رفتار ااین مس. نسبت به قواعد دیگر از جایگاه باالتري برخوردار بود
المللی و در اسناد مختلف و نیز آراء و نظرات حقوقدانان  ها در مجامع بین نمایندگان دولت

  .5انعکاس کامل یافت

  المللی اعضاي جامعه بین
 مسوولیت این جامعه حکم ،گیرد المللی مورد تعرض قرار می زمانی که عضوي از جامعه بین

 واکنش نشان داده و براي اعاده نقض حق در این ،شده کند که در برابر این کنش واقع می
المللی در صورت نقض حقوق شان  چرا که اعضاي جامعه بین. زمینه به موقع عمل کند

این البته بخشی از دکترین حق تعیین .  جامعه برخوردار باشندبایست از حمایت این می
به این خاطر . اي است اما در این قسمت مقاله تاکید روي راهکار درون جامعه. سرنوشت است

راهکار درون . جا به عنوان گزینه سوم مطرح است نیهاي درونی در ا جوي راه حلو جست
آمیز در   که به عنوان یک راه حل مسالمتاي البته یک گزینه منتخب دوطرفه است جامعه

  . شود پیش گرفته می
» Erg omens«ها حق تعیین سرنوشت را داراي خصلتی  ها و دولت برخی از دکترین

بندي   قواعد آمره طبقهءها نیز آن را جز ها و دولت دانستند، در حالی که برخی دکترین می
معتقد است در حال حاضر همه اعضاي  ،سور کاسسهیاین در حالی است که پروف. کردند می

 هدست رسد که نظرات به نظر می. کنند  قواعد آمره تلقی میءالمللی این اصل را جز جامعه بین
  .6ید کامل دیوان نیستاید تراخیر مو

  الملل مواضع کمیسیون حقوق بین
هایی از درون اگر به عنوان یک گزینه مطرح باشد، این گزینه   راه حلوجوي جست

ایست این صالحیت و کارآیی را داشته باشد که در موقع الزم مورد استفاده قرار گرفته و ب می
جا به صورت مشخص، مانع نقض حقوق جامعه  مانع هرگونه نقض احتمالی حقوق و در این

توان به این گزینه به عنوان یک بازدارنده  به این صورت می. هاي اقلیت قومی گردد  یا جامعه
توان به  ها در این راستا متمرکز باشد که چگونه می الزم است همه  تالش. قوي نگاه کرد

  .  دست یافت،موفقیت در این زمینه
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هاي اقلیت قومی مستلزم   گیري از نقض حقوق جامعه بی شک موفقیت در راستاي پیش
مادامی که در سطح کالن ملی برقراري این وضعیت به . تعهد و صداقت در این زمینه است

بین  توان به تحقق چنین وضعیتی در جامعه خوش  نمی،یک ضرورت احساس نگرددعنوان 
هاي تفرقه باشد کار در راستاي تحقق جامعه عاري از   وقتی سیاست در خدمت ایده. بود

توان این وضعیت را با  استفاده  اما می. رو است ها و نقض حقوق بشر با مشکالتی روبه نابرابري
 در این زمینه این است ،اصل. هاي مدنی و قانونی، اصالح کرد  اعتراضاز راه اندازي و برپایی

  .   ها دست یافت ها و حق کشی توان به جامعه عاري از نابرابري که چگونه می
کید ا ت1971ل دیوان با یادآوري رأي یي مشورتی مربوط به دیوار حاا در ر2004در سال 

هد که حق مردم براي تعیین سرنوشت د اش در قضایاي مذکور نشان می کند که رویه می
رسد که دیوان مجموعه قواعد مندرج در ماده  به نظر می. است» Erg omens«امروز حقی 

 را به عنوان اصل تعیین سرنوشت و 1970 مشترك در میثاقین و اعالمیه روابط دوستانه 1
مواضع این موضع دیوان در راستاي . شناسایی کرده است» Erg omens«داراي کارکتر 

ین مواضع اتخاذ خود نخستاگر چه کمیسیون در . باشد الملل نیز می کمیسیون حقوق بین
کن رفته رفته مواضع خود را یل.  شناسایی کرده است،حق تعیین سرنوشت را جزء قواعد آمره

اما در جریان مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون حقوق معاهدات . تعدیل نموده است
تعیین سرنوشت را از جمله مواردي ذکر کرده که در دامنه قواعد آمره کمیسیون رعایت حق 

ها در سال  ولیت دولتونویسی پیشنهادي کنوانسیون مربوط به مس در پیش. گیرد جاي می
 کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جرم جنایت اشاره 1976

  .7کرده است

  ممنوعیت جنگ
مادامی . مند شدن جامعه را به همراه دارد  به نام قانونگرایی و قانونممنوعیت جنگ الزامی

تواند برایند  این می. که این وضعیت در جامعه حاکم گردد جنگ در کلیت آن منتفی است
هاي قومی باشد که همواره از  هاي داراي اقلیت  اي در جامعه هاي درون جامعه کار راه

که به جنگ و خشونت کشیده  به این صورت کار بدون این. اند ها در جامعه رنج برده نابرابري
دولت مرکزي در این زمینه مسوولیت سنگینی به . شود آمیز حل می شود به شکل مسالمت

چرا که در غیر آن، فروپاشی این . عهده دارد تا به تطبیق برابر قانون در جامعه اهتمام ورزد
هاي اقلیت قومی هم روي کار آمده است   هدولتی که به نمایندگی از جامع. دولت حتمی است

  .  هاي اقلیت قومی را هم دارد  به این خاطر که راي جامعه. در این زمینه مسوولیت دارد
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در تفسیر این کنوانسیون، کمیسیون معتقد است که لزومی ندارد در این زمینه به دنبال 
المللی و  هاي بین ستانداردگیري استنتاجی طبیعی از ا رویه دولتی بگردیم زیرا این نتیجه

  .8رویه دولتی در زمینه حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و به خصوص ممنوعیت جنگ است

  المللی معاصر اصول اساسی بین
این . المللی است شده بین المللی پیروي از قوانین وضع اصل در برقراري صلح و امنیت بین

 از هر جغرافیاي دیگري با اهمیت و هاي داراي اقلیت قومی بیش مساله به ویژه در کشور
تواند بازدارنده جنگ و خشونت در این وضعیت جغرافیایی  چرا که می. کننده است تعیین
کننده قانون اساسی  هاي داراي اقلیت قومی مسوولیت دارند تا تطبیق ها در کشور دولت. باشد

. المللی باشند ن بینو دیگر قوانین ملی در جامعه بوده و نیز متعهد به پیروي از قوانی
کار این . المللی با هدف رسیدگی به جرم و جنایت تاسیس شده است هاي بین دادگاه
ها و  چرا که موجودیت این دادگاه. گیري از جرم و جنایت هم است ها در واقع پیش دادگاه

تواند عامل بازدارنده خوبی براي کاهش نقض   در برابر عوامل جرم و جنایت میها آنجدیت 
  . المللی باشد قانون در جامعه بین

هاي اقلیت قومی است که در بیشتر موارد از   ي جامعهاهاي دار افغانستان یکی از کشور
این وضعیت در زمانی وجود داشته است که . هاي مختلف رنج برده است  ها در زمینه نابرابري
موده و حامی دولت هاي اقلیت قومی از قانون اساسی ودیگر قوانین ملی تبعیت ن  جامعه

سو وجود داشته و نابرابري در  این وضعیت حداقل از دو سه سده به این. اند مرکزي بوده
هاي اقلیت قومی به عنوان یک سیاست دنبال شده   هاي مختلف و نقض حقوق جامعه  زمینه
چرا . گردد المللی برجسته می هاي بین در چنین وضعتی است که اهمیت وجود دادگاه. است

هاي مرکزي باالي   براي پایان بخشیدن به هرگونه ظلم و اعمال خشونت از سوي دولتکه
.  الزامی است،هایی با این وضعیت اجتماعی، فشار از برون هاي اقلیت قومی در کشور  جامعه

هاي مرکزي در این   است که دولتاگوییم به این معن هاي درون جامعه می کار اما وقتی از راه
المللی را محترم  ه تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین ملی بوده و قوانین بینزمینه متعهد ب

اي براي حل مسایل و  هاي درون جامعه کار توان از راه در چنین وضعیتی است که می. اند شده
  .    مشکالت داخلی بهره برد

هه بعد از ثیر کامل دیوان الاها، کمیسیون تحت ت المللی دولت ولیت بینونهایتاً در طرح مس
که خود تفکیکی بین قواعد  نماید و پس از آن ي آمره معرفی می  را قاعدهها آنذکر مواردي 

شود، براي حق تعیین سرنوشت خصلتی را ذکر  ل مییقا» Erg omens«آمره و قواعد 



 
 

 

شت
رنو

 س
ین

تعی
ق 

ن ح
تری

دک
  

135  
 

کمیسیون نهایتاً درخصوص این . معرفی کرده بود» Erg omens«کند که براي قواعد  می
المللی در قضیه تیمور شرقی یادآوري کرده است،   که دیوان بینيطور مانه: گوید اصل می

المللی معاصر است که منجر به ایجاد تعهدي  اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول اساسی بین
اصل اساسی و کلی حق . شود ید آن میایالمللی براي رعایت و ت در برابر کل جامعه بین

بیان آزادانه واقعی «اعمال حق تعیین سرنوشت کند که روش   مشخص می،تعیین سرنوشت
 چه در تعیین سرنوشت خارجی و چه در وجه ،خواست و تمایالت مردم هر سرزمین است

این اصل استانداردي کلی براي تفسیر است و در جایی که قواعد عرفی مبهم یا . داخلی آن
در زمان ابهام و که  کما این. کند نامشخص است به فهم و روشن شدن دامنه آن کمک می

توان به این  الملل موجود مثل انتقال سرزمین می متناقض بودن قواعد موجود در حقوق بین
  9.»اصل متوسل شد

   مستعمراتاقدام قهرآمیز علیه مردم
گیري از خشونت به عنوان  هاي داراي اقلیت قومی همه ابتکارها در راستاي پیش  در جامعه

شود، جنگ و در نهایت   زمانی این مهم نادیده گرفته میاما. یک عامل قوي جنگ بوده است
چرا که بی توجهی به .  غیر قابل انکار،هاي خودمختاري و استقالل خواهی موضوعی است ادعا

ها را   اي دولت، این جامعه هاي اقلیت قومی از حکومت و مجموعه  هاي قانونی جامعه  خواسته
. عکس این قضیه هم صادق است. کشاند ی میناگزیر به سوي خودمختاري و استقالل خواه

هاي اقلیت قومی توجه   هاي قانونی جامعه  این زمانی است که صاحبان قدرت به خواسته
هاي   ها و امکانات رفاهی و کاري را میان همه جامعه نموده و سیاست و اقتصاد و دیگر زمینه

  .  قومی برابرانه تقسیم کنند
 ها بر اعالمیه اصول روابط دوستانه و همکاري میان ملت شوراي امنیت و 2625قطعنامه 

سازد که اوالً این وظیفه   ما را به این نتیجه رهنمون می1970اساس منشور در سال 
هاي  هاست که از هر اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم سرزمین دولت

.  خودداري کنند،شتشان از اعمال حق تعیین سرنو غیرخودمختار در راستاي محروم کردن
هاي مزبور یک تعهد و وظیفه نیست بلکه یک  ثانیاً اعمال این حق از سوي مردم سرزمین
اي در این خصوص  هاي غیرخودمختار وظیفه امکان است و مردم مستعمرات و سرزمین

  .10ندارند
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  هاي ملل متحد فعالیت
اما زمانی که . ه استالملل آمد  تعریف روشنی دارد که در حقوق سیاسی بین،مستعمره

گردد،  هاي قومی در یک کشور نادیده گرفته شده و نقض می  هاي اقلیت  حق اساسی جامعه
هاي اقلیت    این جامعه یا جامعه،رو از این. این خود نوعی از مستعره بودن در یک کشور است

هاي قانونی  هشان از را شده قومی از نگاه قانونی این حق را دارند تا براي اعاده حقوق نقض
اما زمانی که این . کشاند هایی باریک نمی توجه دولت به این مساله کار را به جا. اقدام کنند

. گردد هایی به سوي خشونت و جنگ هموار می  گیرد راه خواسته مورد توجه قرار نمی
اي  هاي درون جامعه کار بایست به این نکته توجه داشت که اگر در پی استفاده از راه می

در غیر آن کار به خشونت و جنگ خواهد . هستیم ملل متحد در این زمینه وارد عمل شود
  .  کشید

هاي  هاي ملل متحد درخصوص مستعمرات نواقص زیادي داشته است که در سال فعالیت
هاي  ها به ویژه پس از پایان جنگ سرد منجر به بروز درگیري بعد از آن استقالل این سرزمین

 سنت ههایی که از پیشین تر از همه این است که در سرزمین مهم. مینه شدخونینی در این ز
دموکراسی و حکومت مردم ساالر برخوردار نبودند اولویت بخشیدن به اصل تمامیت ارضی 

  .11ها از حق تعیین سرنوشت شد منجر به محروم شدن بسیاري از مردم و ملت

  درخواست استقالل
هاي ناقض حقوق شهروندي در   شتر در جامعهاستقالل خواهی موضوعی است که بی

هرگاه به . گردد هاي روستایی و سنتی مطرح می  هاي شهري و مدرن و تبعه در جامعه  جامعه
موضوع حق تعیین سرنوشت فرد در جامعه توجه صورت نگرفته استقالل همواره به عنوان 

 است که در غایت  موضوعی،طرح استقالل خواهی. یک گزینه مناسب قابل طرح بوده است
هاي اقلیت قومی زمانی که حقوق   جامعه. هر کارنامه حکومت توتالیتر وجود داشته است

اساسی شان از سوي حکومت توتالیتر نادیده گرفته شده و نقض گردیده است استقالل، 
هاي اقلیت قومی   در خواست استقالل از سوي جامعه. ها را رقم زده است سرنوشت این جامعه

این . برد هاي مختلف رنج می  گردد که جامعه از فقدان برابري در زمینه  مطرح میزمانی
هاي بیگانه و یا حتا به ظاهر  تواند در حاکمیت دولت دست نشانده مطیع قدرت مساله می

هاي به ظاهر منتخب هم در تقسیم عادالنه  چرا که در مواردي دولت. منتخب مطرح گردد
  .   دقدرت و ثروت ناکام بوده ان
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 امري حتمی و یقینی بود و که هیچ ،در واقع خواست مردم مستعمرات براي استقالل
رفراندومی برگزار نشد که به تشخیص خواست هر گروه ملی و نژادي عمده براي آینده 

هاي  در فصل یازدهم و دوازدهم منشور نیز که مربوط به سرزمین. اش کمک کند سیاسی
ها   مستقیمی به اصل تعیین سرنوشت سکنه این سرزمینهشد هیچ اشار غیرخودمختار می

کننده از جهت  هاي اداره دولت» موریت مقدسام «73و تنها درباره ي . اشاره نشده بود
  .12ها اشاره شده بود پیشبرد رفاه سکته ي این سرزمین

  هاي اساسی فردي حقوق و آزادي
 فردي از اهمیت زیادي هاي اساسی هاي قومی حقوق و آزادي در جامعه داراي اقلیت

رو بوده  به ها بیش از هر جامعه دیگري با نقض حقوق رو چرا که این جامعه. برخوردار است
هاي  توان گفت که براي بهتر شدن وضع در این زمینه توجه به حقوق و آزادي می. است

رین  ساده ت،اي هاي درون جامعه کار  راهوجوي جستدر این زمینه . اساسی فرد الزامی است
اما این راه اگر در این میان گم شود براي . راه براي رسیدن به یک جامعه دموکراتیک است

این هزینه سنگین ناشی از نایده . رسیدن به دموکراسی هزینه سنگینی را باید پرداخت کرد
هاي اقلیت قومی را در   هایی است که جامعه هاي اساسی فرد در جامعه گرفتن حقوق و آزادي

هاي توتالیتر  هاي سبزي که منجر به اعاده استقالل از دولت خیزش. یش دارددرون خو
ترین راه براي اعاده  به این صورت ساده. گردد از یک چنین فضایی به وجود آمده است می

ها و ملل متحد به صورت  هاي اقلیت قومی همان است که این حق از سوي دولت  حق جامعه
  .    کامل شناسایی گردد

اساس آنچه که در ملل متحد مورد قبول است، حق تعیین سرنوشت   حاضر بردر حال
هاي اساسی فردي نیست بلکه این حق به   اعمال سایر حقوق و آزاديهداخلی تنها الزم

معناي آن است که مردم یک کشور مستقل، که آزادانه قانونگذاران و رهبران سیاسی شان را 
ذ مقامات داخلی انتخاب کنند، بر این مبنا حق تعیین فارغ و آزاد از هر گونه دخالت و نفو

المللی حقوق مدنی   میثاق بین2سرنوشت خارجی پیش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در 
المللی حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی است و در عین حال  و سیاسی و میثاق بین

  .13بهترین تجلی کل حقوقی است که در این دو میثاق آمده است
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  ها  امور دولتهکراتیک اداروفرایند دم
هاي زیادي در  هاي داراي اقلیت قومی را از چالش  اي است که جامعه دموکراسی پدیده

به این صورت فرایند . دهد سراشیبی سقوط که ناشی از رویکرد به دیکتاتوري است نجات می
سی شان نادیده هاي اقلیت  قومی مادامی که حقوق اسا  جامعه. دموکراسی، عملی است

هاي جامعه اقلیت  چرا که در آن صورت اعتراض. گرفته شود در کل بی ثبات خواهد بود
قومی که حقوق اساسی شان نقض گردیده است از هر راه ممکن براي اعاده این حق شان 

هاي اقلیت قومی وجود   در این میان دو راه براي رسیدن به حقوق جامعه. ادامه خواهد داشت
  .هاي مسالمت آمیز   راه_2 ؛ و رویکرد به خشونت_1: دارد

دولت اگر به بلوغ . نقش دولت مرکزي در این زمینه از اهمیت زیادي برخوردار است
ثبات جامعه با تحقق . کوشد سیاسی رسیده باشد از هر راه ممکن به تحقق دمکراسی می

ه جامعه به ثبات برسد ک توان گفت براي این می. دموکراسی در جامعه رابطه تنگاتنگی دارد
مادامی که رویکرد به خشونت از سوي . بایست به تحقق قانون در جامعه کوشید می

توان   می، به حقوق اساسی به پیش گرفته نشده استیابی دستهاي اقلیت قومی براي   جامعه
دولت اما زمانی که . کار در پیش گرفت آمیز در این زمینه را به عنوان یک راه هاي مسالمت راه

مرکزي در این زمینه بی اعتنا بوده و در شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت این جامعه 
  .     آمیز عملی نیست هاي مسالمت  راهوجوي جستصادق و متعهد نباشد 

ها به این صورت  در سند هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت ملت
 حق تعیین سرنوشت مردم این است که همه منظور از اصل حقوق برابر و :تعریف شده است

مردم همیشه حق دارند در آزادي کامل هر وقت و به هر نحوي که مایل باشند وضعیت 
سیاسی داخلی و خارجی شان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوي که مایلند 

 سرنوشت در واقع حق تعیین. توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند
 امور هسازد که در یک فرایند دمکراتیک ادار ها را مکلف می داخلی مردم و همه دولت

بنابراین نهایتاً . شان مشارکت آزاد و منصفانه و برابر و علنی و آشکار داشته باشند هاي دولت
که حق سرنوشت داخلی بر مبناي دو عنصر هویت و دموکراسی استوار است و پس از  این

هاي مردم   تعیین سرنوشت خارجی و کسب استقالل همه مردم و همۀ بخشاعمال حق
شان در دولت آزاد باشند و  شان شناسایی شود و در بیان خواست سیاسی ند که هویتا محق

  .14اند ها نیز بر آن صحه گذاشته این موضع پایدار کمیسیون حقوق بشر بوده و دولت
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  ها  هاي متعارض دولت دیدگاهشفاف سازي 
بایست سیاست روشنی در مورد مردمی که با راي آن روي کار آمده است داشته  ولت مید

هاي اقلیتی را گرفته است    راي جامعه،هاي قومی دولتی که در یک جامعه داراي اقلیت. باشد
هاي اقلیت قومی هم توجه داشته و وفادار به   هاي قانونی جامعه  بایست به خواسته می

تر  هاي اقلیت قومی که در بیش  وضعیت در زمینه جامعه.  باشد،استهایی که داده  شعار
به . گردد  بوده است شامل افغانستان هم میرو ها رو به موارد با نقض حقوق اساسی این جامعه

ها در  هایی از تاریخ از نابراري  هایی است که همواره در دوره این صورت افغانستان ازکشور
هاي اقلیت قومی از رویکرد به   ها جامعه اما با تمام این.  استهاي مختلف رنج برده  زمینه

اند و منفعت  هاي اقلیت قومی به بلوغ سیاسی رسیده  بی شک جامعه. اند خشونت پرهیز کرده
هاي رویکرد به هر ابزار   اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند راه. همگانی را در نظر گرفته اند

  . فشار باالي دولت باز است
 ها بر هاي بومی، زبانی، مذهبی، در اعالمیه روابط دوستانه دولت اما برخالف مورد اقلیت

شوند، حق  هاي نژادي که در یک دولت مورد تبعیض واقع می  براي گروه1970اساس منشور 
ها را شفاف  هاي متعارض دولت این اعالمیه دیدگاه. تعیین سرنوشت در نظر گرفته شد

هاي نژادي و ملی که  گروه. اي عرفی در این زمینه شکل بگیرد اعدهساخت و کمک کرد تا ق
کنند که به طور سیستماتیک دسترسی به تصمیم سیاسی و  اي زندگی می در دولت حاکمه
 ممنوع اعالم شده است از حق دسترسی به تصمیم گیري سیاسی و ها آنپروسه آن براي 

  .15واهند بودي آن در قالب حق تعیین سرنوشت برخوردار خ پروسه

  المللی و بینملی برقراري امنیت در سطح حق 
. المللی دارد تحقق دموکراسی نقش اساسی در برقراري امنیت در سطح کالن ملی و بین

 ،اما بیش از همه. هاي انسانی در این میان از اهمیت زیادي برخوردار است  وضعیت جامعه
مادامی که . نگ در جامعه نقش دارندها هستند که به قراري صلح و یا آغاز ج این دولت

نهادینه شدن صلح به عنوان یک ضرورت از سوي دولت وجود نداشته باشد هرگونه 
رو  المللی رو به خواهی در عمل با مشکلی به نام عدم حامی در سطح کالن ملی و بین صلح

  . بوده و در تحقق، در موضع ضعیف قرار خواهد داشت
براي رسیدن به اصل حق تعیین سرنوشت بستگی به اهمیت اي  هاي درون جامعه کار راه

هاي اقلیت قومی همواره براي رسیدن به   جامعه. قایل شدن دولت به این اصل داشته است
اما زمانی که دولت و یا حلقه . آمیز، کوشیداند هاي مسالمت اصل حق تعیین سرنوشت از راه
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 صلح در سطح کالن ملی ،باور هستندهایی در درون دولت به این موضوع بی اعتنا و بی  
حال که . چرا که تحقق صلح در یک جامعه به اجماع ملی ضرورت دارد. ضربه خورده است

این اجماع ملی با نادیده گرفته شدن اصل حق تعیین سرنوشت از میان رفته است تحقق 
  . رو شده است صلح هم به خودي خود با شکست رو به

 به اصل حق تعیین سرنوشت و اهداف تروریستی اشتباه ابیی دستگاه شاید مبارزه براي 
اما آنچه دراین میان این . به ظاهر شاید در هردو مورد عنوان جنگ به کار رود. گرفته شود

هاي   خواسته.  اهدافی است که در پشت آن قرار دارد،سازد دو جنگ را از هم متمایز می
اي  دو جنگ یا مبارزه از کجا و از چه اندیشهسازد که این  طرفداران این دو مبارزه روشن می

هاي این دو جنگ و مبارزه و   جا روشن است انگیزه اما چیزي که در این. ناشی شده است
هاي قومی اصل حق تعیین  زمانی که در یک جامعه داراي اقلیت. عامل یا عوامل آن است

شود، حق  ه گرفته میهاي قومی از سوي دولت مرکزي نادید سرنوشت این اقلیت یا اقلیت
هاي   و این حق جامعه. شود آمیز و یا قهرآمیز در پیش گرفته می خواهی به شکل مسالمت

اما زمانی که یک گروه با اهداف تروریستی . اقلیت قومی است و یک مبارزه مشروع و قانونی
به جنگ و خشونت به عنوان یک ابزار فشار براي اهدافی کامال سیاسی و اقتصادي و 

هاي ملی و   عمل غیرقانونی را مرتکب شده و از سوي دادگاه،زنند ولوژي دست مییدای
  . المللی قابل پیگیري است بین

   به حق تعیین سرنوشتیابی دستتفاوت تروریسم و مبارزه براي 
  .» جنگ مفاهیم استها آنسرآغاز جنگ بین انس«

مللی دست به اقداماتی زده ال ها همواره براي برقراري امنیت در سطح داخلی و بین دولت
اند تا شرایطی توأم با امنیت و آسایش ایجاد شود و افراد بتوانند در چنین شرایطی 

.  در جهت رشد و تعالی جامعه استفاده کنندها آناستعدادها و عالیق خود را بروز دهند و از 
د اقدامات کن رو می هب از جمله اقدامات فاجعه باري که امنیت جوامع را با مخاطره رو

المللی براي ریشه کن کردن آن توفیق چندانی  سفانه هنوز جامعه بیناتروریستی است که مت
 عدم تمایز و ها آنباشدکه یکی از  این عدم موفقیت ناشی از عوامل متعددي می. نیافته است

 به حق تعیین سرنوشت یابی دستتفکیک واقعی اقدامات تروریستی از تالش و مبارزه براي 
 به معناي Terseاز ریشه التین ) terror(واژه ترور . بخش است هایی ت رضط نهتوس

براي مقابله با ترریسم ابتدا باید تعریفی جامع و مانع از آن . ترساندن و ترس و وحشت است
ه یسفانه تاکنون تعریفی که مورد توافق و اجماع کلیه کشورها باشد ارااه نمود، اما متیارا
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شده بر اساس مقتضیات و مصالح و منافع  اریف و اقدامات پیشنهادبرخی تع. نشده است
در حقیقت همانند بسیاري از . کند باشد و اهداف خاصی را دنبال می سیاسی خاص می

  .16باشد می) double standard(نگري  المللی تعریف تروریسم نیز دچار دوگونه ل بینیمسا

   تروریسمهدهند عناصر تشکیل
ها و کشورها براي  هاي سیاسی است که بعضی از قدرت ي ناشی از بازيتروریسم در موارد

تواند در آغاز  تروریسم می. اند  به وجود آورده،رسیدن به اهدافی که در منطقه و جهان دارند
اما در دراز مدت از . گیري کنترل شده و با هدفی خاصی زمینه پیدایش یافته باشد شکل

ي استقالل کامل ااین استقالل البته به معن. اند کردهکنترل خارج شده و مستقالنه عمل 
گاه استقالل نداشته و  چرا که تروریسم هیچ. تر ادعاي استقالل عمل است نیست و بیش

در حالی که . هایی در نقاط جهان برخوردار بوده است همزمان از حمایت چند کشور و گروه
به این صورت این دو . کنند ش میهایی بخش، به خاطر یک هدف بزرگ تال مدعیان مبارزه ر

در حال حاضر هم میان آنچه به نام اعمال تروریستی انجام . رو با هم یکی نیستند به هیچ
هایی بخش که براي اعاده  المللی را به وحشت انداخته است با مبارزه ر شود و جامعه بین می

  .   تفاوت فاحشی وجود دارد،ورزند حقوق تالش می
مختلف کشورها در تعریف تروریسم ظاهراً درخصوص برخی عناصر هاي   با وجود دیدگاه

یافته و   تروریسم این اتفاق نظر وجود دارد که تروریسم اقدامی سازمانهدهند تشکیل
ها اعمال  ها و ملت بینی علیه افراد گروه هاي غیر قابل پیش  بار است که با حمله خشونت

توانند به تعریف واحدي  تقدند که کشورها نمیبا این حال صاحب نظران سیاسی مع. شود می
ه تعریف به خودي خود آمیخته با اختالف و تعارض یاز تروریسم دست یابند، زیرا روند ارا

  .17ها یا اهداف سیاسی وجود دارد ولوژيیتري است که بین اید وسیع

  حفظ امنیت ملی
میان آنچه همواره مورد اما در این . امنیت یک جامعه بستگی به عوامل زیادي داشته است

اهمیت اصل حق تعیین .  برقراري عدالت اجتماعی در جامعه بوده است،توجه بوده است
هاي اقلیت قومی   این مساله التبه در مورد جامعه. جا ناشی شده است سرنوشت نیز از همین

 توان از امنیت ملی و حفظ آن گفت در حالی نمی. بیش از هر موردي دیگر قابل ذکر است
امنیت واقعی زمانی در جامعه به . برد ها رنج می هاي مختلف از نابرابري  که جامعه در زمینه

چرا که در غیر آن امنیت جامعه . آید که قانون به صورت برابر پیاده شده باشد وجود می
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این شکنندگی ناشی از وضعیت بد اجتماعی است که عامل آن نابرابري در . شکننده است
    .   جامعه است

ه تعریف صحیح و واحد از تروریسم یوجود چنین تشتت و اختالفی میان کشورها در ارا
 برخی اقدامات که خود عین ،المللی شده بین سبب شده است که در نبود تعریف پذیرفته

تروریسم بوده درقالب اقداماتی همچون حفظ امنیت ملی توجیه شده و اقداماتی نیز که ضد 
 ءجویانه جز گیرانه یا اقدامات تالفی ین دفاع مشروع، یا دفاع پیشتروریستی بوده با عناو

  .18اقدامات تروریستی طبقه بندي شود

  عناصر تروریسم دولتی
اما این . ها داده شده است  دولتآمیز خشونتتروریسم دولتی عنوانی است که به عملکرد 

آمیز دولت در  خشونتجا البته عملکرد  این.  تعریف روشنی نشده است،آمیز عملکرد خشونت
آمیز دولت  در حالی که همین عملکرد خشونت. خارج از کشور عنوان تروریسم گرفته است

به هر روي، تروریسم دولتی شامل عملکرد . در درون کشور عنوان تروریسم نگرفته است
 آمیز خشونتاما در این میان عملکرد . گردد آمیز دولت در داخل و خارج از کشور می خشونت

  . لت در داخل همواره نادیده گرفته شده استدو
هاي اصل حق تعیین   تر موارد پاسخ به خواسته تروریسم دولتی در داخل کشور در بیش

تر موارد واکنش  بازهم در بیش. هاي اقلیت قومی بوده است  سرنوشت از سوي جامعه
این گونه رویکرد به به . هاي اقلیت قومی در برابر دولت توتالیتر، خشونت بوده است  جامعه

این . خشونت در جامعه به وجود آمده است که عامل اصلی آن دولت توتالیتر بوده است
هاي اقلیت قومی، جامعه را به سوي   هاي قانونی جامعه  دولت در صورت بی توجهی به خواسته

  .   دهد تري تا لبه پرتگاه سقوط سوق می هاي بزرگ چالش
در اولین .  آغاز کردند1972د را در مورد تروریسم از سال المللی فعالیت خو مجامع بین

ل یاي ویژه درخصوص مسا متحد کمیته  مجمع عمومی سازمان ملل1972اقدام در سال 
 را در یایه هاین کمیته در راستاي وظایف محوله جلس. مربوط به تروریسم تشکیل داد

تعریف و ماهیت تروریسم هایی پیرامون   تشکیل داد و بحث1979، 1977، 1973هاي  سال
که   به علت آن1974اما در سال . هاي فاعالن آن و تعریف اهداف ممنوع انجام داد  انگیزه

رفت که مجمع عمومی در  این امید می. شد  مفهوم تجاوز میزتروریسم به عنوان بخشی ا
ز هیچ گونه اما در قطعنامه تعریف تجاو. قطعنامه تعریف تجاوز به تعریف تروریسم نیز بپردازد

 آن به برخی از عناصر تروریسم دولتی از جمله 3 هاي به تروریسم نکرده و صرفاً در ماد اشاره
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مسلح توسط یک کشور به کشور دیگر یا اجازه یک دولت براي استفاده از هاي   اعزام گروه
   .19 علیه کشور دیگر اشاره شده استآمیز خشونتش جهت اقدامات ا سرزمین

 علیه تمامیت ارضی افغانستان از سوي آمیز خشونتورشیدي اقدامات  خ1357از سال 
ها شامل   خارجیآمیز خشونتاین اقدامات . هاي خارجی وجود داشته است کشورها و قدرت

در این میان . شده است که تا حاال هم ادامه دارد هاي همسایه، منطقه و فرامنطقه می کشور
. کستان و ایران با خشونت وارد افغانستان شده است تروریسم از دو کشور پا،اي در هر دوره

  . متحد و شوراي امنیت مورد بازخواست قرار گرفته است تر از سوي ملل اما این کار کم

   جهت اجراي حق تعیین سرنوشتیهای فعالیت
جا منظور  این هرگونه فعالیتی جهت تحقق اجراي اصل حق تعیین سرنوشت که در

هاي   جامعه. ست نیاز به تعهد و جسارت و صداقت در این زمینه داردهاي اقلیت قومی ا  جامعه
بایست براي حصول این حق اساسی تالش زیادي به خرج داده و در این  اقلیت قومی می

بایست روشن، واضح و مشخص  ها در این زمینه می رو خواسته از این. راستا ثابت قدم باشند
گیرند  در این وضعیت در برابر دولت مرکزي قرار میهاي اقلیت قومی زمانی که   جامعه. باشد

زمانی که خواسته  جامعه اقلیت قومی . تر از اصل حق تعیین سرنوشت نمی اندیشند به کم
  .   گردد موفقیت از آن این جامعه است گونه با صراحت مطرح می این

یات کلیه اقدامات و نظر: که اي که در این خصوص شایان ذکر است این لهااما مس
هاي ویژه سازمان ملل درخصوص تروریسم مکرراً و اکیداً اقدامات تروریستی را محکوم   کمیته

هاي خاصی را که در جهت اجراي حق تعیین سرنوشت اجرا   نموده اند اما همزمان فعالیت
هایی  اند و این را از اصول منشور که به ملت شوند از اعمال تروریستی متمایز اعالم نموده می
هاي استعماري و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه قرار دارند اجازه   زیر یوغ رژیمکه 
هاي مصوب سازمان ملل به مبارزه بپردازند   دهد براساس اصول و اهداف منشور و قطعنامه می

  .20مورد شناسایی قرار داده است

   هاي استعماري هایی از سلطه حکومت اقدامات تروریستی و تالشی براي ر
توسل به خشونت از نوع عملکرد تروریستی براي رسیدن به اصل حق تعیین سرنوشت کار 

هاي قانونی و با   چرا که در آن صورت دولت مرکزي از راه. سازد را در این زمینه مشکل می
المللی حق تعقیب رهبران  هاي بین متحد و دیگر نهاد استفاده از حق عضویت در سازمان ملل
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هاي اقلیتی مغایرتی با   هاي حقوقی جامعه  در حالی که خواسته. ی را دارندهاي قوم  جامعه
  . الملل نداشته و به عنوان یک قابل پیگیري نیست حقوق بین

هاي شان را به صورت مسالمت   هاي اقلیت قومی خواسته  این در صوتی است که جامعه
این روند . لملل در پیش گیرندا خواهانه در سطح بین هاي حق کار آمیز و با استفاده از راه

به . سازد اند نزدیک می هاي اقلیت قومی را به هدفی که در پیش گرفته  خواهی، جامعه حق
چرا که این نوع از . خواهی مهم است خاطري که براي موفقیت در این زمینه چگونگی حق

  .   شدهخواهی است که براي موفقیت تعیین کننده است نه میزان خشونت به کار برده حق
هاي جهان سوم از آن بیم داشتند که در تعاریفی که از تروریسم و عامالن  بسیاري از کشور

هایی از سلطه  شود تفاوت میان اقدامات تروریستی و تالشی براي ر غیر دولتی آن داده می
به دلیل . هاي استعماري و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه، نادیده گرفته شود حکومت

ملل خواستند تا گزارشی درخصوص   از دبیرکل سازمان1987ل کشورها در سال ین مساهمی
هاي مردم  المللی در مورد تعریف تروریسم و تفاوت آن با تالش امکان تشکیل کنفرانسی بین

دبیرکل گزارش خود را در سال . ه کندیبخش به مجمع عمومی ارا هایی هاي ر  در نهضت
ر این گزارش به عدم امکان توافق کشورها در تشکیل چنین د. ه کردی به مجمع ارا1989

کنفرانسی اشاره و گفته شده گرچه تعدادي از کشورها موافق چنین کنفرانسی هستند ولی 
ی بر ممنوعیت تروریسم یبخش استثنا برخی دیگر به این علت که با این روند مبارزات آزادي

  .21ددانسته خواهد شد با تشکیل کنفرانس مخالفت کردن

  هاي استعماري  استقالل مردمانی تحت سلطه رژیم
مادامی که هرگونه . هاي گسترده در جامعه است طرح موضوع استقالل ناشی از نابرابري

به این . نابرابري در جامعه وجود دارد رویکرد به استقالل به عنوان یک گزینه مطرح است
هاي گسترده در جامعه ناشی  ابريصورت تفاوتی در اصل موضوع استقالل خواهی که از نابر

کند که این جامعه تحت سلطه رژیم استعماري باشد  پس توفیري نمی. کند  نمی،شده است
هاي اقلیت قومی براي رسیدن به اصل حق   جامعه. یا یک جامعه مستقل توتالیتر و نژادپرست

 است که دیگر این در وضعیتی. اند تعیین سرنوشت در مواردي به استقالل خواهی رو آورده
  . ها نتیجه نداده و شکست خورده است راه

اي صادر و نظر خود را در این خصوص  عنامهط ق1989سرانجام مجمع عمومی در سال 
در این قطعنامه حق سلب ناشدنی تعیین سرنوشت و استقالل براي همه مردمانی . اعالم کرد

ل سلطه بیگانه و اشغال خارجی هاي استعماري و نژادپرست و سایر اشکا  که تحت سلطه رژیم
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هایی بخش که  هاي ر   به ویژه نهضتها آنکید قرار گرفت و تالش ا مورد ت،برند به سر می
 مجمع عمومی 1970مطابق با اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعالمیه روابط دوستانه 

  .22 مشروع و قانونی دانسته شد،فعالیت کنند

  لیالمل محو تمام علل ترورسیم بین
اما . تواند پایانی به این پدیده باشد المللی می برخورد قاطع با عوامل تروریسم در جامعه بین

اي خواهد کشید که اصالح آن هزینه  هایی غیر منتظره اگر این کار صورت نگیرد کار به جا
انگاریی از سوي جامعه  وضعیت امروز جهان برایند یک چنین سهل. طلبد سنگینی می

اما . القاعده در حال حاضر به عنوان یک گروه تروریستی مطرح است. بوده استالمللی  بین
جنگید به عنوان تروریسم مطرح  همین گروه زمانی که در برابر شوروي در افغانستان می

این برخورد دوگانه . در حالی که عملکرد این گروه در آن زمان هم به همین شکل بود. نبود
تر فکر   است؟ اگر در آن زمان به وضعیت آینده این گروه بیشبا تروریسم از کجا ناشی شده

در آن زمان این . آمد المللی پیش نمی شد در حال حاضر این مشکل براي جامعه بین می
حاال باید براي مهار . گرفت گیري تروریسم را جدي می وظیفه جامعه جهانی بود تا خطر شکل

  .  جو کردو تروریسم راه حل جست
جانبه   عمومی براي کشورها این بود که براي مقابله با تروریسم به طور یکراه حل مجمع

متحد باید در محو تمام عللی که  ملل ي وابسته به سازمانها آنو در ارتباط با یکدیگر و ارگ
چنین مجمع عمومی از  هم. المللی را به وجود آورده است شرکت نمایند ترورسیم بین

هایی که متضمن استعمار، نژادپرستی نقض  ت به وضعیت ها درخواست نمود تا نسب دولت
هاي اساسی، تسلط بیگانگان و اشغال خارجی باشد و کلیه  وسیع و همه جانبه حقوق و آزادي

شرایطی که ممکن است و مستعد امکان تروریسم است و خطري براي صلح و امنیت 
  .23ها بکوشند عیتالمللی باشد توجه خاص مبذول دارند و در محو کلیه این وض بین

  الملل معاصر حقوق بین
الملل موضوعی است که در هر زمانی اهمیت ویژه خودش را داشته است و به  حقوق بین

شود  الملل معاصر گفته می جا وقتی از حقوق بین اما در این. همین روي، قابل پیگیري است
آید در وضعیت  یبه نظر م. سازد اهمیت این موضوع را در وضعیت کنونی جهان روشن می

چرا که در وضعیت . تري دارد الملل معاصر نیاز به بررسی بیش کنونی جهان، حقوق بین
  . هاي مختلفی مورد تهدید قرار گرفته است  کنونی این حق از جنبه
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هاي دیگر   الملل معاصر در جامعه داراي اقلیت قومی بیش از جامعه وضعیت حقوق بین
هاي اقلیت   هدید ناشی از عملکرد دولت مرکزي در برابر جامعهاین ت. مورد تهدید قرار دارد

تر بوده به  ها بیش هر اندازه میزان نقض حقوق بشر در این گونه جامعه. قومی بوده است
جا تالش در این است که براي  در این. الملل معاصر نقض شده است همان میزان حقوق بین

جو و آمیز جست هاي مسالمت  لیت قومی راههاي اق  اعاده حق تعیین سرنوشت براي جامعه
  .  گردد

هاي اجرایی قوانین المللی وضع شده   به این صورت آنچه در این زمینه اهمیت دارد ضمانت
تر موارد، مشکل در اجراي قانون بوده است در حالی که قانون وجود  چرا که در بیش. است

اما بازدارندگی و . کوم  شده استتر موارد مح  دولت در بیشآمیز خشونتعمل . داشته است
در چنین وضعیتی است که کار در زمینه . هاي اجرایی قوانین وجود نداشته است  ضمانت

  .  گردد رو می ها با مشکل رو به حقوق اساسی اقلیت
هاي مجمع    مدعی بودند که چون قطعنامه1960هاي حقوقی در دهه   برخی دکترین

 اجراي حق تعیین سرنوشت ه هیچ چیز دربار،ور نیستندآ متحد الزام عمومی سازمان ملل
 منشور سازمان ملل 2 ماده 7تغییر نکرده و این حق در حد یک اصل باقی مانده است و بند 

باشد اما با تصویب دو میثاق  ثري علیه اجراي اصل تعیین سرنوشت میومتحد دفاع م
ي و حقوق سیاسی و  درخصوص حقوق فرهنگی اجتماعی اقتصاد1966المللی سال  بین

المللی قرار گرفت و  له حق تعیین سرنوشت به تدریج مورد شناسایی جامعه بینامدنی مس
 مجمع عمومی درخصوص اعطاي استقالل به 1960 دسامبر 14پیش از آن قطعنامه 

هاي تحت استعمار حق تعیین سرنوشت را قسمتی از تعهدات ناشی از منشور   سرزمین
متحد قلمداد نمود که با این اقدام  ه عنوان تفسیري از منشور مللشناخته بود و آن را ب

   .24مبارزه براي حق تعیین سرنوشت را از اقدامات تروریستی متمایز ساخته است
بخش است  هایی اگر تعهدي در این که کدام یک عمل تروریستی و کدام یک مبارزه ر

آید این تفکیک ناپذیري  ه نظر میاما ب. وجود داشته باشد تفکیک این به آسانی ممکن است
گیرد تا به این صورت جهان در یک وضعیت ناروشن و عدم تشخیص  از روي عمد صورت می

و به این صورت آنچه در پس این کار به عنوان یک هدف دنبال . صحیح از غلط قرار گیرد
دیشه بی شک این برخورد و پالیسی به نفع صاحبان این ایده و ان. گردد محقق گردد می

  . است
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الملل ناظر بر  متحد در اعالمیه اصول حقوق بین عالوه بر این مجمع عمومی سازمان ملل
تصریح کرده است که اصل حق تعیین ) 1970(ها  روابط دوستانه و همکاري میان ملت
ه ثر این اصول اهمیت بوالملل معاصر دارد و اجراي م سرنوشت سهم مهمی در حقوق بین

روابط دوستانه میان کشورها براساس احترام به اصل حاکمیت برابر سزایی براي توسعه 
  .25دارد

  بخش هاي آزادي  جنگ
هاي اقلیت قومی براي موفقیت در راستاي حصول حق تعیین سرنوشت به   جامعه
اي در تحقق  المللی نقش ارزنده به این صورت جامعه بین. المللی نیاز دارند هاي بین حمایت

هاي مدنی جایی براي رویکرد به خشونت و   در مبارزه.  جامعه داردحقوق اساسی شان در
آمیز  اما زمانی که طرف مناقشه یعنی دولت مرکزي اعتقادي به حل مسالمت. جنگ نیست

که خواسته  این ناگزیري با این. شود این مساله ندارد، رویکرد به جنگ و خشونت ناگزیر می
د دو طرف مناقشه یعنی جامعه اقلیت قومی و شو نیست اما زمانی که در پیش گرفته می

  .  سازد دولت مرکزي را در شکل کلی آن متضرر می
هاي   ها مورد بحث میان کشورها بود این است که آیا جنگ موضوع دیگري که سال

هاي در حال توسعه  المللی؟ کشور بخش را باید امري داخلی قلمداد کرد یا امري بین آزادي
الملل حق  حت سلطه استعمار دولت و بیگانه به موجب حقوق بینمعتقد بودند مردم ت

هاي غربی حق تعیین  اما کشور. هاي دیگر دارند دریافت کمک و پشتیبانی را از کشور
الملل جایگاهی براي آن در نظر گرفته  دانستند که در حقوق بین سرنوشت را امري داخلی می

  .26نشده است

  ستهاي نژادپر  اشغال خارجی و رژیم
یرفته ذالمللی پ هاي اقلیت قومی از سوي جامعه بین  اصل حق تعیین سرنوشت براي جامعه

در این زمینه بازهم جامعه . آید مهم است حال این حق چگونه به دست می. شده است
. هاي اقلیت قومی را براي رسیدن به این حق، کمک نماید  المللی مسوولیت دارد تا جامعه بین

. قیت در این زمینه، حمایت جامعه جهانی از اهمیت زیادي برخوردار استچرا که براي موف
هاي اقلیت قومی مورد حمایت جامعه جهانی باشند موفقیت شان در راستاي   زمانی که جامعه

هاي   المللی در حمایت از جامعه در این زمینه وضع قوانین بین. تر است رسیدن به هدف بیش
 ااین آسان سازي البته به معن. سازد  این راستا آسان میاقلیت قومی کار مبارزه را در
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اما به طور قطع تاثیر زیادي روي روند . هاي اقلیت قومی نیست  برداشتن مسوولیت از جامعه
به این صورت مادامی که .  به اصل حق تعیین سرنوشت داردیابی دستو فرایند مبارزه براي 

اشد، موفقیت آن با تمام مشکالتی که وجود دارد این مبارزه از یک چنین حمایتی برخوردار ب
  .  حتمی خواهد بود

الملل  هاي صورت گرفته در کنفرانس دیپلماتیک درخصوص حقوق بین  سرانجام با بحث
 1949 منتهی به تصویب دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1977بشردوستانه که در سال 

در حالی . بخش ملی به رسمیت شناخته شد هاي آزادي  المللی بودن جنگ له بینا مس،ژنو شد
 مردم علیه سلطه ها آن ناظر بر مخاصمات نظامی که در 1977که پروتکل اول سال 

هاي نژادپرست و براي اجراي حق تعیین سرنوشت خود   استعماري، اشغال خارجی و رژیم
جمله  آمده است از 1970متحد و اعالمیه  چنان که در منشور ملل کنند آن مبارزه می

بخش ملی به  هایی هاي ر  به این ترتیب جنگ. شوند المللی محسوب می مخاصمات نظامی بین
   .27 ژنو شدند1949المللی مشمول کنوانسیون  عنوان تعارضات بین

  گیري یک قاعده عرفی تحکیم و شکل
هاي اقلیت قومی همواره به عنوان   پذیرفته شدن اصل حق تعیین سرنوشت براي جامعه

در همین زمینه است که . المللی مطرح بوده است وع حقوقی در جامعه بینیک موض
گردد که در راستاي تحقق اصل حق تعیین سرنوشت براي  هایی بخش مطرح می هاي ر جنگ
بخش از  هایی آید این جنگ یعنی ر هاي اقلیت قومی است یا خالف آن؟ به نظر می  جامعه

المللی پذیرفته است که   این صورت جامعه بینبه. هاي تروریستی تفکیک شده است عملکرد
هایی بخش از  هاي ر تفکیک جنگ. هاي اقلیت قومی از یک چنین حقی برخوردار است  جامعه

  . جا ناشی شده است هاي تروریستی از همین عملکرد
بخش از زمره سه نوع  هایی هاي ر   در این باره که جنگ1977توان گفت در سال  می

شوند، نوعی  المللی محسوب می  نظامی بینه مناقشه به منزل1 ه ماد4 بند مناقشه مذکور در
کنسانسوس ضمنی حاصل شد که باعث تحکیم و شکل گیري یک قاعده عرفی در حال 

  .28متحد به تصویب رسید پیدایش شد که در سازمان ملل

  رویکرد مشروع و قانونی
چرا که هر . هاي تروریستی اند ردهاي اقلیت قومی ناگزیر از عدم رویکرد به عملک  جامعه

ها را از رسیدن به اصل حق تعیین سرنوشت که حق  گونه عملکرد تروریستی این جامعه



 
 

 

شت
رنو

 س
ین

تعی
ق 

ن ح
تری

دک
  

149  
 

المللی در برابر  چرا که در آن صورت جامعه بین. دارد  است باز میها آناساسی و طبیعی 
. رفتهرگونه عملکرد تروریستی واکنش جدي نشان داده و در برابر آن موضع خواهد گ

یابی به حق تعیین سرنوشت با  هاي اقلیت قومی براي دست  جا است که کار مبارزه جامعه این
موفقیت . گردد  میرو المللی رو به چالش و مشکل جدي به نام عدم حمایت جامعه بین

هاي مورد حمایت جامعه   هاي اقلیت قومی براي رسدن به حق تعیین سرنوشت، گزینه  جامعه
  .  ت که رویکرد مشروع و قانونی هم استالمللی اس بین

اما درخصوص این مهم باید عنوان کرد که اقدامات تروریستی و تالش و مبارزه براي 
اجراي حق تعیین سرنوشت تفاوت اصولی و ماهوي با هم دارند که عدم توجه به این 

ر تروریسم و محو المللی را از مقابله جدي با خط ي بینها آنها و سازم ها نه تنها دولت تفاوت
 مختلف تحت تشود که به صور هایی می  دارد بلکه مانع تالش و مبارزه ملت کامل آن باز می

   .29کنند باشند و براي حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می سلطه یا اشغال بیگانه می
ه ها را ب هاي اقلیت قومی این جامعه   دولت در برابر جامعهآمیز خشونتاز سویی هم عملکرد 

در آن صورت مبارزه از روند عادي خارج گردیده و راه . هاي مشابه سوق خواهد داد  واکنش
در چنین . دیگري غیر از آنچه براي آن در نظر گرقته شده است در پیش خواهد گرفت

هاي اقلیت قومی، دولت مرکزي و یا هر قدرت دیگري با شدت   وضعیتی طرف مقابل جامعه
آنچه در این زمینه پیش خواهد آمد به ضرر . ا برخورد خواهد کرده تري با این جامعه بیش

در غایت، اصل حق تعیین . هاي اقلیت قومی و به نفع طرف مقابل تمام خواهد شد  جامعه
هاي اقلیت قومی موضوعی نیست که نادیده گرفته شده و به فراموشی   سرنوشت براي جامعه

عواملی که در برابر اصل حق . ل اعاده استدر هر شکل و وضعیتی این حق قاب. سپرده شود
المللی را به  کنند، جامعه بین هاي اقلیت قومی ایستادگی می  تعیین سرنوشت براي جامعه

  . دهند اي سوق می سوي ناآرامی و جنگ و خشونت در سطح گسترده
بار سیاسی است ولی در  هایی یک اقدام خشونت  توان گفت تروریسم اگر چه از جنبه می

مجمع عمومی و ارکان . توان تروریسم نامید بار سیاسی را نمی یقت هر اقدام خشونتحق
هاي خود مکرراً حق تعیین سرنوشت را از تروریسم تفکیک   وابسته به سازمان در قطعنامه

هایی که به لحاظ اشغال یا سلطه بیگانه یا تجاوز از حق تعیین سرنوشت   اند ملت نموده
در . شود المللی مبارزاتشان مشروع و قانونی شناخته می  اسناد بیناند به موجب محروم شده

اند که اشخاصی که عضو  هاي آن شرایطی را فراهم نموده  این میان کنوانسیون ژنو و پروتکل
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جوي قانونی محسوب شوند و مبارزات  باشند به عنوان جنگ ارتش رسمی کشوري خاص نمی
   .30المللی باشد اع بینو تالش آنان داراي آثار و تبعات یک نز

  ثرو اقدامات مازتفکیک اقدامات تروریستی 
شود و یا ابتدا  آمیز در پیش گرفته می تر به شکل مسالمت بخش که بیش هایی مبارزه ر

شود در  گونه است و در ادامه به اثر تحریکات مخالف این مبارزه به خشونت کشیده می این
هاي اقلیت قومی در این   اي که جامعه اما هزینه.  استبخش هایی غایت پیروزي از آن مبارزه ر

این اهمیت البته از مواردي زیادي ناشی . کنند از اهمیت زیادي برخوردار است زمینه می
هاي اقلیت قومی از حقوق اساسی شان از موارد عمده آن به   شده است که آگاهی جامعه

هاي اقلیت قومی در روند و فرایند   گردد تا جامعه این آگاهی باعث می. شمار آمده است
مبارزه به اقدامات تروریستی رو نیاورده و آرمان بزرگ شان قربانی این اقدامات موقت و 

  .   زودگذر تروریستی نگردد
ثر براي حق والمللی نیز باید ضمن تفکیک اقدامات تروریستی از اقدامات م جامعه بین

لمللی حرکت نماید که این هم از اصول ا تعیین سرنوشت در راستاي صلح و امنیت بین
جامعه جهانی با شناسایی و تفکیک . باشد متحد نیز می منشور بوده و جزء اهداف اساسی ملل

تواند تدابیر الزم را  صحیح دو مقوله تروریسم و تالشی براي اجراي حق تعیین سرنوشت می
  .31 به کار نبردها آندر خصوص هر یک از 

  نتیجه
پاسخ - 1.  تعیین سرنوشت با سه رویکرد یا گزینه بنا گذاشته شده استاساس دکترین حق

  .  راهکار درون جامعه اي-3 ؛ و حق تعیین سرنوشت از سوي دیگران-2 ؛با خشونت
جا مورد مراه باشد که در زمان مناسب و بتواند با موفقیت ه کار زمانی می این سه راه

  . استفاده قرار گیرند
هاي  ق تعیین سرنوشت، به این سه رویکرد یا گزینه از زاویهاز همین روي، دکترین ح

بی شک هر گونه موفقیتی در این زمینه به چگونگی به کارگیري این . مختلف پرداخته است
هاي اقلیت قومی به شکل   بخش در جامعه هایی مادامی که روند مبارزه ر. کار بستگی دارد راه

اما کار در این زمینه . نیه پیش نخواهد آمد مشکل جدي در این زم،رود خوب آن پیش می
هدف در این . شود که این روند از مسیر اصلی آن منحرف گردد زمانی به چالش کشیده می

ها همواره به عنوان برترین حق همه جانبه انسان در  دکترین که حق تعیین سرنوشت ملت
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ا از روند خوبی تبعیت بایست در اجر قالب یک اجتماع اقلیتی انسانی مطرح بوده است، می
. چرا موفقیت این دکترین در چگونگی اجراي آن است نه در چگونه تنظیم آن. کند

تر به شکل واقعی به اعاده حقوق  هاي زیادي در این زمینه طرح و نوشته است اما کم  دکترین
طرف دلیل اصلی در این زمینه شاید این باشد که دو . این گونه جوامع انسانی انجامیده است

هایی تبعیت   هاي اقلیت قومی و صاحبان قدرت از یک چنین دکترین  دعوا یعنی جامعه
ها هزینه شده است باز  اي که روي طرح این دکترین چرا که با تمام وقت و هزینه. اند نکرده

تر مسیر درست و منطقی خویش را براي نیل به برقراري نظم و حق در جوامع انسانی  هم کم
یعنی . شاید مشکل دراین زمینه مسایلی خارج از این محدوده جغرافیایی باشد. پیموده است

بی شک مداخله جامعه . تواند نقش آن در این زمینه برجسته باشد المللی که می جامعه بین
هاي اقلیت قومی در   المللی در راستاي تحقق اصل حق تعیین سرنوشت براي جامعه بین

.  یک ضرورت است،قدرت به هیچ گرفته شودصورتی که این حق از سوي صاحبان 
شان به  بایست زمینه براي جامعه اقلیت قومی براي تحقق اصل حق تعیین سرنوشت می

به این صورت هر گونه طرح اعاده حق از سوي انسان جوامع اقلیت قومی، بیشتر با . وجود آید
 با توجه به اهمیت دکترین حق تعیین سرنوشت،. پاسخ داده شده است) 1(رویکرد یا گزینه 

حال این موضوع مطرح . این موضوع این بحث را در سه رویکرد یا گزینه پی گرفته است
هاي داراي اقلیت قومی قابل اجرا است؟ در   گردد که این دکترین تا چه اندازه در جامعه می

روند گیري از هرگونه انحراف از  بایست به این نکته توجه داشت که براي پیش این زمینه می
هاي اقلیت قومی، از رویکرد به خشونتی که به اقدامات   بخش در جامعه هایی و فرایند مبارزه ر

  .   دوري کرد،گردد تروریستی منتهی می
، مسوولیت احترام به اصل حقوق برابر، اصل حق تعیین سرنوشتدر همین زمینه است که 

 دکترین هاي حقوقی و اصل حق ،المللی در حل و فصل قضایا گري بین میانجیجامعه مدنی، 
، گذاري اساسیاقدامات قانونهاي بین المللی و حق تعیین سرنوشت،  تعیین سرنوشت، میثاق

هاي داراي اقلیت قومی   تواند به عنوان اساس دکترین حق تعیین سرنوشت در جامعه می
در بی شک موفقیت دکترین حق تعیین سرنوشت به تبعیت و به کارگیري آن . مطرح باشد
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  عبدالبارى غيرت

  
  
  

  :د ختم نبوت دليلونه
كه ه هم په دى باب په مخكينيو مضمونو كې چى يو ه واندى كل او ومو ويل چـه نـور                      

ره يـو   پيغمبران نه راى او نه دې ته ارتيا شته چه نور پيغمبران راشى او بيا د هر ملت او قام لپـا                     
پيغمبر وى كه چه د حضرت رسول اكرم ژوند او كه وه  دا په اه كوى چه د ده وونې او                      
تعليمات به د تل لپاره ژوندى وى او و چه دره هدايتونه ژوندى وى په واقعيت كې دى ژونـدى                    

د پخوانى پيغمبران چه وو د دوى الروونې او تعليمات د دوى پيروانو  او جعل كـى او       . دى
  .هغو په اى يې نور ه واندې كل

د  هغوى پيروانو د هغوى اخالق او كـه وه           . د هغهوى كتابونه په اصلى به نه دى پاتى شوى         
او د هغوى د ژوند او حاالتو سم انورنشته دى داسې چه پيېاواي يې دليل پـرى                 . هير كى دى  
دلي چيرته مه شوى، ه يې ويلـى او         وك نه پوهيى جه دا پيغمبران چيرته زيي       . باندى و نيسي  

اوامر او نواهى يې ه وو او د مرگ نيه يې كومه وه؟ نو لـه دى         . خه كارونه يې سرته رسولى دى     
كبله ويلى شو چه حضرت محمد وروستى پيغمبر ژوندى دى كه چه د ده تعليمات او الرـوونې   

ل امين په وسيله په ده باندى نازل ك  د          هغه قرآن كريم چه اهللا تعالى د جبرئي       . تلپاتى او ژوند دي   
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يو تورى او يوه نفطه پكې كته پورته شوى نه          . هماغو كلماتو او الفاظو سره زمو په الس كې دى         
د ده د ژوند ولې پېى او واقعات په سمه توگه او په هماغه شكل په قرآن او حديث كې مـو   . ده

افغالي له كلونو كلونو په سمه توگه ته رسـيدلى او           د ده ول حركتونه اقوال او       . ته بيان شوى دى   
چه وجيان باقى وى په همغاغه شكل به ثابت پاتې وى كه چه دا ول په حديث كې ثبت شـوى                    

. دى لكه دا چه همدا نن ور خپل پيغمبر په خپلو ستوگو وينئ او د هغه مبارك خپـرى اورئـى                     
شاها نو خه له فيلسوفانو خه چه خبري يـې    هيوك به داسى پيدا نه كى له پيغمبرانو خه له           

نو په كار ده چه . داسې پاتې او ثبت وى لكه د حضرت رسول اكرم چه كې په كي ثبت شوې دي         
په ولو يزونو او په ولـو  . په ولو وختونو  . د داسې سپلى پيغمر د هرې الروونې متابعت وشى        
دا په دى معنا دى چه نيوال دى ته         . ول شي اقوالو او افعالو كې دى مبارك ايې سر مشق و ر          

  خخه وروسته بل پيغمبر راشـي كـه چـه    )ص(ه ضرورت او اتيا نه لرى چه له حضرت محمد  
  .پيغمبرى په ده سمامه شوى او ده مبارك هر ه را ته پريودى دى

هيچا پالنـه   محمد له تاسو نارينه ، خه د        : (ژباه: د ده د ختم نبوت په باب قرآن كريم فرمايي         
  .)د انبياو د ختم كوونكى دى او اهللا په هر ه باندې پوهه لرى. دى الكن د اهللا پيغمظ دى

د تفسير حديث او لغت د عالمانو په اتفاق سره د خاتم النبيين معنا              )  آيت ۴۵د احزاب سورت    (
حـى او كـه     له ده ورسته بل پيغمبر نه را      . داده چه حضرت محمد د اهللا تعالى وروستى پيغمبر دى         

خاتم د مهر په معنا شى نو معناي دا ده چه د حضرت محمد داسى مهر شوي ده لكه په پاكت چـه               
مهر ولگيى او هي شى نه ورته دا خليى او نه ترى راوزى بلكي ثابت پاتې وىز د ده پـه خـتم        

غه كـسان   او رتينى م،منان ه   : ژباه: نبوت باندى بل د ليل د قرآن كريم دغه آيت دى چه فرمايي            
دى چه په هغه ه ايمان راوى چه په تاباندې نازل شوى او په هغه ه ايمان راوى چه له تا خه                      

هغه چه له رسوال اكرم خه د مخه نازل شوى هغه تورات، انجيل او زبـور  . د مخه نازل شوى دى  
 راى او   دى جه له دى خه په كاره توگه كاري چه له رسول اكرم خه وروسته بل پيغمبر نه                 

نو محضرت محمد وروستى پيغمبر دى او لـه  . دا په ايزه توگه په ختم نبوت باندې داللت كوى         
كه چه كه له قرآن خه وروسته بل كتاب         . ده وروسته نه بل پيغمبر راى او نه به وحى نازله شى           

 هغه ه چه له تـا  راتلى نو ويلى به يې وو چه ايمان يې راوى په  هغه خه چه له تا د مخه وو او په                   
  .وروسته راى

او په دې بانې به يې زيات تاكيد كى ، داسي لكه چه په پخوانيو كتابونو او صحيفو يې سپارتنه                
كه له پيغمبر حضرت محمد . او د تورات انجيل او زبري په رگنده توه نوم راوى دى          . كى ده 

ه يې رواغوى ، لكه چه د حضرت محمد         د خه بل پيغمبر راتلى نو د هغه او د هغه د كتاب نوم پ              
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قرآن كريم په هر اى يې چه له ايمان خه خبره كوى            . نوم يې په پخوانيو كتاپونو كې راوى دى       
خو دا هم د يـادولو وه ده    . نو پخونيو پيغمرانو او دهغو كتاپونو او وحى په باب ه نه دى راغلى             

و او كتابونو يا د راغلى دى، په داسى حال كې چه چه په قرآن كريم كې ير هل د پيهونيو پيغمبران        
هغه جه پخوانيو پيغمبرانو ته اشاره شوى پـه       . د راتلونكى پيغمبر او د هغه د كتاپ ياونه دى راغلى          

  . آيت۷۸د م،من سورت ) او مو له تا خه د مخه پيغمظانو ليلى: ( دى ول يې يو
  . آيت۳د شروار سورت .) ه تا د مخه كسانوتههمدا راز تا ته وحى شوى او ل: (بل اى فرمايي

نو په دغو پورتنيو او نورو ورته آيتونو كې چه پخوانيو پيغمبرانو او د دوى كتابونو ته اشاره شوى                   
نو د پخوانيو  پيغمبرانو او كتابونو قيد ورسره دى او په هي آيت كې راتلونكى پيغمبـر او دهغـه                     

اوس په مو هغه احاديـث  . خبره د ختم نبوت لپاره كافى دهاو همدغه . كتاپ ته اشاره نه ده شوى     
بيان كو چه د ختم نبوت په باب راغلى دى او دخاتم النبيين معنا مو د مخه د لغت سياق او سباق            

او دا په النـدى توگـه د        . له ارخه وودله چه احاديثور هم په همدى معنا باندى ينگار كى دى            
  :ل داسى فرمايلى دي ژبارهدا شه رسو: نمونى په ول يو

كله په چه يو پيغمبـر   . د بنى اسرائيلو د چارو سمبالول د هغوى د پيغمبرانو په السي كې وو              - ۱
وفات شو نو بل پيغمبر به يې اى ونيو او له ما خه وروسته پيغمبر نشته بلكي زما به خليف گـان        

  ۱۳۷، ص ۱ القرآن ج ترمذى، كتاب المناقب، كتاب الرؤيا، معارف–صحيح البخارى . وى
په رتيا چه نپوت او رسالت پاى ته رسيدلى او له ما وروسته په نه پيغمبر وى او نـه                  :  ژباه - ۲

 .نسبى
رتاي ده چه له ما وروسته به يري كسان درواغجن پيدا شى چه هـر يـو بـه د                    :  ژباه - ۳

معنا دا چـه د     . ته دى او زه وروستى پيغمبر يمه او له ما روسته بل پيغمبر نش           . پيغمبرى د عوا كوى   
 .اهللا له ارخه له ما وروسته بل پيغمبر نه راى

له ما وروسته بل پيغمبر نه راحى او نه به هم بل امت وى طبرانى و رويا كتاب نـو د              :  ژباه - ۴
غه وو پورتنى احاديث چه د ختم نبوت په باب راغلى وو او معتبرو اصحابو رويا كى و واو معتبرو           

نو د دى احاديثو او نورو ورته احاديثو خه په پوره تو رگنديى چـه               .  دى محديثيونو نقل كى  
حضرت محمد وروستى پيغمبظ دى او له هغه وروسته نه بل پيغمبر راى او نه هم بل كتـاب او د                

او د پيغمرانو لى او سلسله په همده باندې پـاى تـه             . ده پيغمبر بهه د قيامت ترورى پورى وى       
او نور .  چه له ده ورسته د پيغمبرى دعوا وكى هغه كاذب او درواغجن دى      هر وك . رسيدلې ده 

 .كسان هم د گمراهى په لور بايي او اغوا كوي
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له معتبرو تاريخى پيو او رواياتو خخه ثابته شوى ده چـه د رسـول اكـرم                 : د اصحابو اجماع  
 د پيغمبرى دعـوا  اصحاپو دوه له وفات خه وروسته له هغو كسانو سره جگه كى ده چه هغوى        

او همه يـې د  . او هم يې د هغوك نو سره جگه كى ده چجه هغوى د پيغمبرى دعوا كوله    . كوله
او همه يې د هغو كـسانو سـره    . هغوك نو سره جگه كى د ه چه هغوى د پيغمبرى دعوا كوله            

غوى يې  جگه كى ده چه د د غو دروغجنو پيغمبرانو رسالت او پيغمبري يي تصديق كى او په ه                 
او د دوى په دغه دعوا كې يې مرسته ورسره كى ده، كه چه د غـه رنگـه                   . ايمان راوى دى  

ه يو هـم خـتم نبـوت دى    \حلك له اسالم خه او تى او د دغه سپيلى دين له اصولو خه              
  .نو د دوى سره جه په كار وه او د دوى له منه ول ضروري وو. انكاغريې كى دى

هغه هم د حضرت رسول اكـرم لـه         . غمبرانو خه يو هم مسليمة الكذاب ؤ      د دى دروغجنو پي   
له دى سره چه    . بلكى د ده سره يې په رسالت او نبوت كې آل شريكا و            . پيغمبرى خه منكرنه ؤ   

هغه د حضرت محمد رسالت تصديق ،ه بيا هم اصحاپو كرامو داه په كفر باندې اجماع وكـه او                   
  .او د ده په ختري چهاد اعالن ك.  بيران  وبالهدى يي د اسالم له دا شري خه

د اصحاپو د غه اجماع د ختم نپوت په باب او هم د هغه پايه باب وه چه په دروغو سره پيغمبرى                      
نو په دى اساس     . دعوا كوى او هم د هغه جاپه باب وه چه د درواغجنو پيغمبرانو رسالت تصديقوى              

ونكى كافر گل كيى او له اسالم خه وتلـى كـشان   هم د دروغو پيغمبران او هم يي تصديق كو   
  .دى

د اصحاپو له عصر خه وروسته د علماوو اجماع په دينى چارو كـى  : د امت د عالمانو اجماع   
حجت گل كيمى او په لومه درجه كې راحى جه هغه درى درجى له قرآن كريم سنت ثبوى او د                    

په نطر وگوره راته رگنده به شـى چـه د   كه مو د حقيقت   . اصحابو له اجماع خه عبارت وى     
اسالمى امت عالمانو په هرى زمانه او هر اى كې له لومى پيى وروسته تر اوسه پورى ولوپـه                   
كلكه عقيده او سپلي ايمان سره اجماع كى ده او په دى ييي اتفاق شوى چه له حضرت محمـد   

و پيغمبرى دعوا وكى او نور وك       او هر وك چه د رسالت ا      . خه وروسته بل پيغمبر نه راى     
هم دعوا كوونكى او هم تصديق كوونك كافر گل كيـى او دوى ـول د         . باي دا تصديق كى   

كه چيرې داسې وى چه د نپـوت دروازه  . اسالم له دائرې وتلى او د مسلمانونه په له كې نه راحى    
و اهللا به حامى مو ته خبـر        پرانستى وى او په حضرت رسول اكرم خه وروسته بل پيغمبر راتلى ن            

خو له دى كبله چه هي خبرنه دى را ك    . او يا په يي  د دى خبرى رگندونه كى وى          . راكى ؤ 
شوى او دا والس پيى مو په دې عقيده يو چه له حضرت محمد خه وروسته بل پيغمبـر نـه                     

لسله په حضرت نبى اكرم     راى، نه به اوس راى او نه به په راتلونكى كې راى او دغه د نپوت س                
او هيوك نه شى كولى چه د پيغمبرى دعوا وكى او كه يي كولى نـو        . باندى پاى ته رسيدلى ده    

ده ته ـايي    . او دا لوى كفر او گناه دى      . دا به دروغجن وى او د رسالت شان ته سپكاوى كوى          
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 او له دى دروغجنو خه      له اهللا خه ويره په كار ده      . لويه سزا وركه شى او دعوايي و نه منل شى         
  .ايي و نه ويريو، او په زغرده مقابله ورسره وكو

 كه چيرې مو قرآن كريم ته وگورو او هغه المليون و يو چه د               :د ه لپاره بل پيغمبر راى     
  .وينو به چه په ولو ملتونو كې دغه الملونه لور دى. پيغمبرى راتگ او دعوت ايجابوى

او د رسالت تعليمونه كـه چـه        . خه هي پيغمبر نه دى ورته ليل شوى        هغه ملتونه چه د م     -۱
  .نوروته ورغلى دوى ته نه دى ورغلي او په داسې ه و ده فضا كې روند كوى

 هغه ملتونه چه د مخه پيغمبر ورغلى خو د هغه تعليمونه او زده كى محوه او ناپودې شـوى       -۲
 راغلى دى حو له خلكو خه يې سمه او روـانه  او په دى سربيره تحريف او جعل هم په كې   . دى

  .الرور كه كى ده
هغه ملت چه پيغمبر ورغلى ؤ خو تعليمات يې پوره نه وو او نه يي هم عموميت او جامعيـت         - ۳

نو زپانې د دى غوتنه كوله چه دوې تشې او خاليگاه د پوره كولو د پاره پيغمبر واسـتوى                   . درلود
  .چه دوى ته سمه الروونه وكى

 هغه ملت ته چه د مخه پيغمبر ورغلى ؤ خو دري غوتنه يې كوله چه د ده د تـصديق پـه                    - ۴
نو په لنه توگه ويلى شو چه هي پيغمبر په بل پشى نه استول كيـى                . غرض بل پيغمبر ورواستوى   
 :مگر په الندى لور الملونو

ل پيغمبـر ورتـه     دا چه د مخكيني پيغمبر تعليمات له منه تللى وى او درى اتيا وى چه ب                - ۱
  .وليل شى و دا تعليمات ژوندى او تازه كى

په هغه صورت كې د هغه د بـشپولو لپـاره   .  دا چه د مخكيني پيغمبر تعليمات بشپنه وى        - ۲
 .اتيا وليده شى چه بل پيغمبر واستوى و دا الروونى كاملى كى

 امتونه د نوى پيغمبـر  دا چه د مخكيني پيغمبر تعليمات خاص او انگى ملت ته وى او نور        - ۳
 .راتلوته استاي احساس كى

 .دا چه د پخوانى پيغمبر د پاره يو بل تصديق نوونكى پيغمبرو ليلى شى - ۴
نو اوس گورو چه د دغو لور والملونو خه يو هم نه ليدل كيى چه له حضرت رسول اكـرم                 

  :كه چه په الندى الملونو. خه وروسته بل پيغمبر استول شى
ول اكرم تعليمات ژوندى دى و چه دا دين وى په هر وخت او زمانه كې لـه                  د حضتر رس   - ۱

او د ده له الروو نو خه د ژوند په ولو چارو كې اسـتفاده               . دى تعليمونم خه گه اخستى شو     
نو كله چه دهغه صلهم   . او له نادره الرو خه خپل الرمو پا كه او سپلى ده بيلولى شو             . كولى شو 

دى تبل پيغمبرته احتياج واه نشته ده چه مو ته نوى هدايتونه او الروونى راوى          هدايتونه ژوندى   
  .او موم سمې الرش ته و بولى
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 حضرت رسول اكرم د اسالم بشپه دين خلكوته راوى دى چه د دوى هـر مـشكل تـه             - ۲
اهللا تعالى په قرآن كريم كې په وضاحت سره و دين چه خپل ديـن يـې د حـضرت      . واب و دين  

نن ور مي ستاشو دين تاسوته بـشپه كـ او خپـل    : (ژباه. د په ليلو سره بشپه كى دى محم
د مائـدى   .) نعمت مى په تاسو باندې تمام ك او دا مى خوه كه چه اسالم تاسوته غوره كمـه                 

نو كه باي اتيا نشته چه په دغه دين باندى يو ه نور زياتوالى راشى او يا هم ه                  .  آيت ۳سورت  
 .په دغه دين كې نيمگتيا نشته چه باي وروسته جبير ماشى او يا هم بل پيغمبر راشى. ى كم شىتر

دى او  .  د حضرت رسول اكرم رسالت تريوي خاصى قبيلى پورى نه دى تلى بلكى هغه عام               - ۳
: قرآن كريم فرمايي  . په كومه زمانه يا كوم اى پورى دا خاص نه دى گريدلى           . ولو نيوالوته دى  

ولو د پاره د اهللا پيغمبر يم         ! ووايه اى خلكو  : (هژبا او .  آيت ۱۵۸د اعراف سورت    .) زه ستاسو د
د انبايؤ سـورت  . او ته مو ته يې ليلى مگر د خلكو دپاره صحت: ( ژباه: په بل اى كې فرمايي    

 . آيت۱۰۷
 ۸وى پيغمـر تـه  نو په دى اساس هي قورم او هي ملت د پروتتنيو د الؤلو او الملونو په اماس ن      

نو ويلى شو چه حضرت محمـد د ولـو          . اتيا نه لرى چه د اهللا تعالى له لورى ورته واستول شى           
نيوالو يو جامع او وروستى پيغمبر دى چه دين په ده باندى ختم شوى او رسالت پرى بشپه شوى                   

. ل پيغمبرنه راحى سره ياد شوى دى او له ده وروسته ب        ) خاتم االنبيا (همدا المل دى چه دى په       . دى
بلكى هغه كسانوته دا او سنى عصر ايـن دى چـه د             . او دغه ننشى نى بل پيغمبرته اتيا نه لرى        

. حضرت رسول اكرم په پلهاو ام باندى روان شى او خلكوته په همدى سره ې الروونې وكي                
او عقـل خـه   خلك ايي د حضرت رسول اكرم په هداياتو او پير وى باندى پوه شى او له تدبر        

كارواخلى لكه چه په قرآن كريم كى په يرو ايو په شعور د عقل تدبر او هغه ه باندې ياد و نـه                 
  .شوى چه د عقل مرادف وى

كه چه . مسلمان ايي نيك وعظ او تبليغ وكى او د ى توصيې او تبليغ سلسله جارى وساتى           
كيو او ه وعظ له اوسنى او په ولكي         په حديث شريف كې راغلى وي ير كه مبلغ او واعظ په ني            

او باي د اهللا تعالى په دغه زمكه كـې اسـالمي     . خه غوره دى او خپل دنده په ه توگه ادا كى          
داسى چه د دى اسالمى ولنې وگى په امن او استقرار كې ژونـد              . حكومت او دولت حو كى    

انتقـامجويي نـه وى     .  نه وى  ترور. وكى د جرمونو مخه ونيول شى وزنه نه وى اختطاف نه وى           
او بيـايي نوروگاونـ   . محكچكي او انمرگى بريده نه وي، زنا، اختالس او رشوت خول نه وى    

داسى حكومت جو كى لكه     . هيوادوته هم خير او نيكي ورسيى او له گتو خه يي برخمن شى            
ه لومى د وركـې     چه د اسالم په ضرر كې ؤ او داسى خلكو بسيا او اه شى مر چه د اسالم پ                  

  .وو
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قانون نامه حمورابی 
  ترین قانون جهان کهن

  
  قاضی نورالحق نور

  
  
  
  

ها و  ها، آشوري ها، آکدي ها در برابر اقوام نیرومندي چون سومري دولت و تمدن عیالمی
 -Kudur( ها دوام آورد، اما عاقبت حمورابی پادشاه بزرگ بابل، کدورما بوك  بابلی

Mabuk :(شکست به زوال کامل دولت عیالم منتهی نشدالبتهادشاه عیالم را شکست داد پ  .
که ) م. ق2018- 2123(قوانین ونظام حقوقی بابل و مخصوصاً قوانین معروف حمورابی 

 ههاي آن در موز  در حفریات شوش به دست آمده بود و اکنون سنگ نبشتهها آنبخشی از 
شود و قطعاتی نیز از مجمع  موزة ایران باستان نگهداري می آن در  اوور پاریس و نمونۀ گچی

 626- 669(پادشاه آشور ) بانی پال آشور(القوانین حمورابی به صورت استنتاج در کتابخانۀ 
  .معمول شد) براي تکمیل قوانین بومی(در عیالم هم حد اقل . در نینوا پیدا شده است) م.ق
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نین که اقتباس از قوانین مصوب دونگی القوا قانون نامه حمورابی معروف به مجمع
)Dungi ( پادشاه اور ) شود، بسیار دقیق و منقح بود و در  محسوب می) م. ق2200در حدود

رانی، خرید و فروش غالم و کنیز،  هاي گوناگون حقوقی همچون زراعت، آبیاري، کشتی زمینه
ی، بی عدالتی قضات، اش، ازدواج، میراث، دروغ، رشوه دادن به قاض روابط برده با صاحب

مالکیت، روابط ارباب و رعیت، تجارت، خانواده، مسوولیت مدنی، تجاوز به حقوق دیگران، 
ی سازي، اجاره کشی و کرایه چارپایان، احکام تو معمار، کش) پزشک(الزحمه طبیب  حق

مفصل و پیشرفته داشت به همین دلیل قوانین حمورابی را یکی از صد واقعه بزرگ تاریخی 
 135 ص 11دایره المعارف بریتانیا جلد . آید است حساب می  جهان را تغییر داده،  دادهکه

به معناي عمو و کاکاي ) عمورابی( که حمورابی را بنابر بزرگداشت خدمات جلیله او 1نگاشته
گفتند و این لقب عظمت شعار براي همین پادشاه ششمین بابل بود که تاریخ به  بزرگ می

  .داري حفظ کرده است قدردانی و امانت
شده که در باالي هر   لوحۀ گل پخته، نوشته می21حمورابی روي ) کود(مجمع القوانین 

  .کند  حمورابی، قوانین را از خداي آفتاب دریافت میها آنیک از 
من اقوام پراگنده سومري و آکدي را بر اثر نظم و «: گوید حمورابی در یکی از الواح می

لذا مسلم » گرد هم جمع کردم. سیم آب و آبیاري به وجود آوردمترتیب خاصی که در تق
. است که عالوه بر قوانین سومري، قوانین اکدي هم در قوانین حمورابی موثر بوده اند

ترین مجموعه  کند که قدیم که پروفیسور دراي وي، استاد دانشگاه آکسفورد، تاکید می چنان
) Code of Eshnunna ( دارد، قوانین اشنونا که پیش از مجمع القوانین حمورابی وجود اي

به زبان اکدي در ناحیه بین اکد و عیالم در حدود دو قرن پیش از حمورابی تدوین شده 
  ).مباحثی از تاریخ حقوق: (نقل از صالح، مرحع(است 

                                                 
فـالت ایـرا،   (هاي حوزه تمدنی شان ایران  هاي متنوع سر زمین  پروفیسور سید حسن امین که از تاریخ حقوق و نظام          -1

 Theو بـه اختـصاص ایـران، تاجکـستان و افغانـستان اسـت در کتـاب        ) فرارود(ماوراءالنهر ) میان رودان(النهرین  بین
History of Law in Iranالقـوانی حمـورابی مبتنـی بـر      اما در واقع مجمـع : (ند که :  در این زمینه اظهار عقدیه می

 است و از جمله سه ماده ازین قوانین در مـسایل  Ana Ittishu) انا اتیشو(مجموعه قوانین هفتگانه سومریان موسوم به 
مباحثی از تاریخ حقوق طبع : پاشا، سرگذشت قانوند راین راي پروفیسور مذکور از صالح علی ) خانوادگی عینا مشابه اند 

  . استفاده نموده است و همسویی نشان داده است93 صفحه 1348دانشگاه تهران 
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از جمله . قانون است) 282( قوانین حمورابی در مجموع شامل دویست و هشتاد و دو 
هایش را  اش را روي پدر بلند کرد و او را زد، باید دست اگر پسري، دست: انونققانونی از این 

تر آن  مهم. اگر کسی چشم دیگري را کور کرد باید به قصاص چشم او را کور کرد. قطع کرد
که در حقوق مدنی، اگر کسی بر اثر تنبلی، یا غفلت، سد و بند ملک خود را تعمیر نکند و در 

تنها .  ملک مجاور همسایۀ او خراب شود، باید از عهده غرامت بر آیدانگاري نتیجه این سهل
و در این صورت هم باید تمام . اش را طالق دهد که زن نازا و عقیم باشد تواند زن مردي می

تعدد زوجات فقط در صورتی جایز بود که زن او بیمارباشد و در . جهیزیه زن را به او برگرداند
سرپرستی و نگهداري د یمار خود را مادام الحیات در خانه خواین صورت، شوهر باید زن ب

 این مسایل را 1992 در التشریعات البابلیه، دمشق دارعالوالدین ،الذنون عبدالحکیم(. کند
  .)ذکر کرده است

  :هاي از قوانین حمورابی عبارت است از مجازات قتل براي نمونه
د، ولی محکم نبوده، بنابراین بر سر ي ساخته باشها آناي که خ بناء وانجنیر ساختمانی - 1

  .صاحب خانه فرو بریزد و صاحب خانه بمیرد
 .که اموال معابد یا قصرهاي شاه را بدوزد کسی - 2
 .کسی که به معامله فضولی مال دیگر را بدون حضور شاهد یا تنظیم سند بفروشد - 3
 .کسی که مرتکب کم فروشی یا گران فروشی شود - 4
 .اي زنا کند کسی که با عنف با دختر باکره - 5
 .زن شوهر داري که مرتکب زنا شود - 6
 .مردي که با زن شوهر دار زنا کند - 7
 .کسی که بنده فراري متعلق به دیگران راتصاحب کند و او را به بیگاري بگیرد - 8

به عنوان . م. ق1100 حمورابی که در حوالی 2هاي حاوي قوانین بخشی از سنگ نبشته
اگر چه حمورابی را در حال گرفتن قوانین . ه استغنمیت جنگی از بابل به عیالم منتقل شد

  . دهد اما جنبه کامالً عرفی دارد نشان می) خداي خورشید یا شمس(از ناهوته 

                                                 
- 260ش جزء اول ص . هـ1365ویل دورانت در تاریخ تمدن ترجمه احمد آرام و دیگران سازمان انتشاران و آموزش،  -2

، به این موضوعات و گرایش تذکر اشاره کرده است و پروفیسور سید 60 و 57 و 48 -60- 60-49-60 و الذنون ص 262
  . تاریخ حقوق، ابراز نظر خود را ذکر کرده است52حسن امین متکی به گرایش دورانت ویل در ص 
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ي که حمورابی آن شاه حکیم ها ندر قوانین عادآل: شود قوانین حمورابی با این عبارت می
و بیوه زن برسد پس هر کس که تا توانا بر ناتوان ستم نکند، و دادگري به یتیم ... مقرر داشته

باشدکه  این اثر من رهنمایی وي . ام، بیاید دعوا دارد باید در برابر تصویر من که شاه عدالت
  ). دورانت262ص (در مدافعه باشد 

اگر چه الواح این قوانین حمورابی به مثابه غنایم جنگی از بابل به شوش منتقل شده است، 
 دست کم در حد مکمل قوانین - پیشرفته حمورابی درعیالمتوان کرد که قوانین تردیدي نمی

چنان که یک مجسمه عیالمی از بازالت .  قابل اجرا بوده است- عرفی و مذهبی بومی عیالم
تر  دهد بیش که یک نایب الحکومه عیالمی را در برابر تخت خداي خورشید ناهوتنه نشان می

 مهمی به خصوص در بخش حقوق جزا تقلید از مجسمه حمورابی است، با این همه قوانین
دهنده عدم مطابقت قوانین عیالم با قوانین حمورابی است، از جمله کیفر  وجود دارد که نشان

بسیار سنگین قطع کردن دست وزبان شاهدي که به دروغ در دادگاه در اعیالم امري عادي 
ته قوانین جزایی الب. شود در حالی که چنین مجازاتی در قوانین حمورابی دیده نمی. بود

اي که براي حفظ نظم عمومی قایل است، با قاطعیت  العاده حمورابی هم از نظر اهمیت فوق
اما مجازات قطع دست و . هاي شدید براي قانون شکنان و مجرمین تعیین کرده است مجازات

در بلکه قانون حمورابی تنها . زبان براي هر نوع شهادت کذب در قوانین حمورابی وجود ندارد
اش موجب  اي که مربوط به مرگ و زندگی یک نفر باشد، گواه دروغگو را که گواهی پرونده

چنان که در ماده سوم قانون حمورابی بر آن . کند مرگ دیگري تواند شد به اعدام محکوم می
 مرجعی که به آن 48تصریح به عمل آمده و عبدالحکیم الذنون در التشریعات البابلیه ص 

  .ضوع را آورده استاستناد شد، مو
اي زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند  در قوانین حمورابی و عیالمی تا حدود قابل مالحظه

بلکه در برخی از موارد زنان بر مردان مقدم اند براي مثال در یکی از الواح عیالمی پدري با 
کند، ولی  یاي تمام ماترك خود را به تساوي بین فرزندان خود قسمت م نوشتن وصیت نامه

و در لوحۀ دیگري مردي تمام ما ترك خود . دارد نام دختران خود را بر پسران خود مقدم می
گوید که این اموال بعد از  و سپس می. شود اش به همسرش واگذار می را به رسم وصیت نام

مرگ همسرش باید تنها به پسرانی برسد که با مادر خود به خوبی و مهربانی رفتار کرده 
  .دباشن

قوانین حمورابی و عیالمی، رسم  وعادات برده داري را به طور کامل تایید و تصویب 
. داند کند و هر کس را که بنده فراري را به ماك آن بر گرداند مستحق جایزه و پاداش می می



 
 

 

هن
ی ک

وراب
حم

مه 
ن نا

انو
ق

 
ان

جه
ون 

 قان
ین

تر
  

163  
 

اما در مقابل کسی که بنده فراري را به مالک آن نرساند و او را تصاحب کند و به بیگاري 
افتد تا به  ها نام بردیم الزم می از این که به تکرار از عیالمی. داند ب اعدام میبگیرد مستوج

ها و پیروان قوانین حمورابی را دریابیم، لذا به  منظور روشی موضوع ارتباط  بین عیالمی
  :پردازیم که چه نوع سیستم حقوقی را ترویج دادند ها می معرفی عیالمی

  ها عیالمی
ها نخستین قومی بودند که  الصفا را عقیده بران است که عیالمی  امیر خواند مولف روضته

هزار سال پیش از میالد به تاسیس یک نظام حقوقی تمام ر در خاك ایران امرزوي قریب چها
 حوزه - داده، رواج دادند رعیار دست زندند و آن را در دسترس سرتاسر قلمرو خود قرا

شتمل بررسی و دوشهر مختلف بود و نه تنها ها م مرجعیت قضایی و قلمروي حقوق عیالمی
خوزستان و سواحل خلیج فارس بلکه لرستان و پشتکوه و بختیاري و عیالم امروزي را نیز در 

ها نه تنها بناهاي همگانی وسیع مثل معابد بزرگ و ارگ دولتی بلکه   عیالمی-گرفت بر می
یک مجموعه . به ساخته بودندي مشاها آنمدرسه، تجارتخانه، مرکز بایگانی اسناد و ساختم

 عیالمی به نام تمتی و اراش شامل پنجاه اتاق ارد تجاري متعلق به یک دولت/ وسیع مسکونی
و ده حیاط بود، چنین ساخت وسازي، آیینه نظام بالنسبه مستمر حقوق تمدن 

  .ها منهدم شد  پیش از میالد به دست آشوري646هاست که در  عیالمی

  نظام حقوقی عیالم
و نا مدون بود اما پس از اختراع » شفاهی«ها در آغاز منحصرا  م حقوقی و اداري عیالمینظا

.  پیش از میالد، قوانین عیالمی به قید کتابت و تدوین در آمد3200خط در عیالم در حدود 
هاي دینی پیوندي نزدیک داشت، براي نمونه،  این احکام و قواعد حقوقی با اصول عقاید و باور

در راس حکومت عیالمی » سوکل مخ«اوال شاه با عنوان :  سه گانه این حکومتدر ساختار
گرفت و راسا به کار  جایگاه خداگونه داشت که برا ي معبد عیالم از مردم جیره و مواجب می

یعنی شهردار عیالم و سیمشکی  و ثالثا » سوکل« کاري نداشت؛ ثانیا برادر شاه با عنوان ها آن
گفتنی . پرداختند شوش به رتق و فتق امور می» شهردار» «سوکل «پسر پادشاه به عنوان

ها در ایل بختیاري ادامه داشت و  است که این ساختار پیش آریایی دولت عیالم تا قرن
کرد و کارهاي  شخص ایل خان فقط در روابط ایل با دولت مرکزي یا ایالت دیگر مداخله می

  .شد جاري به دست برادر و پسر او اداره می
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هاي دریافتی حکومت عیالم از قانون  ها به شهادت اسناد باز یافته مربوط به جریمه عیالمی
هاي مستوجب پرداخت باج و خراج  شکنان و بزهکاران و نیز اسناد مربوط به جریمه مربوط

هاي نیرومند همجوار داراي یک نظام حقوق بالنسبه پیشرفته  منظم از سوي عیالم به دولت
  :اي بودند زیرا

ها،  ها آشوري ها، اکدي ها در برابر اقوام نیرومندي همچون سومري دولت عیالم که مدت - 1
ها بود و لذا دولت  ها و بابلی  بلکه مستعمرة سومري-اکثر وقت باجگزار. ها دوام کرد و بابلی

عیالم در موارد بسیاز باید این باج و خراج کالن را در میان ساکنان قلمرو خود سر شکن 
  .بود  همین امر  مستلزم داشتن یک نظام حقوقی و دیوانی توسعه یافته، میکرد و می
پادشاه سومر که بر عیالم مسلط ) Urnammu( قبل از میالد، اُر نامو 2100در حدود  - 2

نماید  به نظر مسلم می.  جهان را تدوین کرد)کود حقوقی(القوانین  شده بود، نخستین مجمع
شد حاکم بوده  اش که شامل شوش و انشان نیز می ريکه کود حقوقی او بر تمام امپراطو

هاي نقدي بود و مسلم  به ویژه که کیفر تعدا زیادي از جرایم برابر این کود، مجازات. باشد
است که اجراي چنین احکامی منبع درآمد مهمی از عیالم به سود خزانه مرکزي سومر 

 .توانست باشد می
شده در شوش  اکثر الواح کشف) Hinz(س مؤید این حدس این است که به گزارش هین

شود که برابر  براي نمونه در یکی  از این الواح، قانونی دیده می. به قضایاي مال مرتبط است
آن هر کس که نزد قاضی به دروغ شهادت دهد باید میزان نیم من نقره به دولت، جزاي 

  .نقدي بدهد
هاي  طنت رسید، با پیروزيدر عیالم  به سل. م. ق1174شیلهاك انشوشیناك که در  - 3

ها و  جنگی و عواید فراوان امپراطوري وسیع خود، مبالغی هنگفت براي ساختمان کاخ
هاي شوش هزینه کرد و مسلم است که چنین بناهاي همگانی مستلزم داشتن  معبد

  .تشکیالت اداري، دیوانی و مالی منظمی است
ه یافته در عیالم نیست اما این اي در وجود یک نظام حقوق بالنسبه توسع پس شک و شبه

تر گفتیم با دیانت و باورهاي مذهبی پیوند داشت به طوري که  نظام همان گونه که پیش
نامیدند و  می» سر زمین خدایان«ها سرزمین خود را هلتمی یا هلتموبه معناي  خود عیالمی
که باز . د کرده اندیا» المتو«ها در اسناد قدیمی خود از سرزمین عیالمبه نام  بین النهرینی

امپراطور سومر نیز پس از »  نامو-آر«گرفته از همان نام مقدس سرزمین عیالم است، حتا 
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 پیش از میالد، معابدي به نام خدایان عیالمی در شوش بنا 2100تسلط بر عیالم در حدود 
  .بود) مدنی(با این همه اقتصاد عیالمیان، اقتصاد معبدي نبود بلکه اقتصاد خانوادگی . کرد

براي بایگانی سوابق رسمی به ) ها همزمان با سومري(ها  عیالمی. م. ق3200در حدود
در ارتقاي نظام حقوق مؤثر بود و نظام ) یا اقتباس خط(اختراع . اختراع خط موفق شدند

 .3ها با قوانین مکتوبی که از بابل به شوش وارد شد تقویت شد ها بعد حقوق عیالمی
 سال پیش از میالد که در شوش 1700 تا 2300 سنگی متعلق به متجاوز از سیصد لوحه

دهد که احکام قضات و اجراي قراردادها با سوگند به اسم خداي  کشف شده است، نشان می
آسمانی عیالم  و واضع قوانین) پادشاه خدایان(که )  nshushinak(شوش، اینشوشیناك 

یعنی نمانیدة خدا در » ب اینشوشیناكبنده محبو«شد و یا پادشاه وقت که خود را  تلقی می
 .4گردید کرد، تضمین می زمین قلمداد می

دأد، عالوه بر مجازات دنیوي به  به عالوه هر کس که در جریان دادرسی، بدروغ شهادت می
  .شد نفرین و خشم خدایان مبتال می

شود و   یاد می 5هاي سنگی از قوانین قدیمی عیالم با عنوان شرایع عدالت در این لوحه
  .شود معرفی می) خداي شوش(شارع اصلی این قوانین نیز همان اینشوشیناك 

» معبد اینشوشیناك«اگر چه به قول هینس در نظر مردم عادي مقصود از شارع، همان 
که » conon law«یا » قوانین مشروع« توام با این  .6بوده است) کاهنان آن معبد ( یعنی

» قوانین عرف« مختلف عبادي و جزایی و مدنی بوده است هاي شامل احکام الهوتی در زمینه
تر به  شده است که بیش دیگري از سوي فرمانروایان عیالمی صادر می) secular law(یا 

وجه قوانین شرع  مخصوصاً قواعد مالکیت، مرتبط بوده است اما به هیچ: مسایل دنیوي و عرفی
است، زیرا عیالمیان حتا براي  جدا نبودهو عرف در آن عصر به طور کامل از یکدیگر منفک و 

ند به  قوانین عرفی و مدنی نیز که مستند به اوامر پادشاه و حاکم بود، ریشه الهی قایل بوده
نهانی  عبارت دیگر ویژگی نظام حقوقی و قضایی عیالم، ارتباط نزدیک قانون قضایی با اسرار

  .7 استها آن  هاي ماورا طبیعی و وحدت کامل بین و قدرت

                                                 
3. Hinz, at p. 101 
4 - hinz op city, p 104-106. 
5 - pathis of justice. 
6 - hinz, op city, p. 103. 
7 - Hinz, the lost world of Elam, PP 103-110 and p. 102 



 

 

166  
 

ن   
رطا

س
  

138
9

  


ل  
لس

مس
ره 

شما
  

  
89  

هاي بسیار سختی را براي اثبات دعوي براي  در حوزة دادرسی، قوانین عیالم شیوه و آیین
نمونۀ آن اختالف بین مرد و زنی است که در آن زنی به . داشت شاکیان و متهمان مقرر می

که حق او ) البدچیزي شبیه مهریه(اي   براي گرفتن هدیه(Ayinlanga)نام آیین لونگو 
کند و دادگاه پس از استماع گواهی ده زن دیگر حکم  گاه مراجعه میبوده است، به داد

کند، یعنی خود را در رودخانه کارون » آزمایش ایزدي«کند که زن شاکی خود را تسلیم  می
نخواهد داشت، چون معلوم خواهد ) مرد(علیه  افگند اگر در رودخانه غرق شد، حقی بر مدعی

اگر از رودخانه سالم . اند  را به قهر خود از بین بردهشد که زن دروغ گفته است و خدایان او
شود که حق با او است و هدیه خود را از مرد نگرفته است و لذا مرد  معلوم می. بیرون آمد

شود، کیفري  باید آن هدیه را به او بدهد، هر چند براي مرد که بدین گونه دروغ او ثابت می
  ).پروفیسور سید حسن امین تاریخ حقوق ایران 48ص (تعیین نشده است 

هاي پایانی  در سال. م. ق1570اي است که در  اي از محاکمات مدنی عیالم، مرافعه  نمونه
 thechancellor)تپیر:  در مرحله تجدید نظر در محضر وزیر اعضم(aparty)دوران اپارتی 

teppir) حضور  وزیر پادشاه شوش، احتماال وزیر تمثت آگون دوم و یک قاضی بزرگ و با
در این . فرمانده و رییس پولیس شهر و تعدادي زیادي از ساکنان شوش برگزار شده است

بر ضد شخصی به نام بلی ) مدعی(محکمه جدي و منظم دو برادر به عنوان دادخواه 
(Belli) بلی«، پسر عمو خوانده خود اقامه دعوي کرده اند و از قاضی خواسته اند که به «

بوده است به این » بلی«نی را که متعلق به پدرشان و در تصرف پدر دستور دهد تا قطعه زمی
پدر مرا به عنوان » دامقیا«پدر مدعیان : گوید بلی در مقام دفاع می. دو برادر برگرداند

که به وسیله خدا اینشو شیناك و الهه » شرایع عدالت«خودش پذیرفته بود » پدرخوانده«
» برادر«باید مثل » برادر خوانده«کند که   حکم میایشمکاراب یا ایشنیکاراب وضع شده است

دریافت » دامقیا«تلقی شود پس من زمینی را که پدرم از » فرزند«مثل » پسرخوانده«و 
اي از  علیه، سیاهه ام پس از استماع اظهارات مدعیان و دفاعیه مدعی کرده است به ارث برده

اند و از آنچه این دو برادر   به ارث بردهاش از پدرشان و برادرخونی) پدرمدعیان(آنچه دامقیا 
نایب الحکومه «و » ثایب الحکومه کبیر«میان خود مشترك داشتند به قید سوگند به 

بررسی » بسیاري از ساکنین شوش«تهیه و نزد وزیراعظم و قاضی بلکه هم چنین » شوش
به » دامقیا «قطعه زمینی را که پدرش از» بلی«کردند و در محاکمه چنین قضاوت کردند که 
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به این . عنوان برادرخوانده به ارث برده بود، حفظ کند و بذوالیدي مالکانه خود ادامه بدهد
  . رد شد8ترتیب دعوا مدعیان

متن حکم قضایی به همراه فهرستی از هیات داوران و شهودي که بر روي هم بیست و سه 
 و (Atkalsha)تکالوشونفرند ثبت و ضبط شده است فهرست شهود با نام فرماندار شهر آ

شود و با نام خدا اینشوشیناك و االهه  سپس رییس پولیس، اینشو شیناك کاشید شروع می
شود که  یابد و در خاتمه به دو مدعی پرونده ابالغ می ایشمکاراب و منشی دادگاه پایان می

  .9جویانه به خانه والدین خود مراجعت کنند مسالمت
شود  ضر در باب طبیعت نظام حقوقی عیالم استثباط میترین موضوع که از لوحه حا مهم

  :چند نکته ذیل است
 به صراحت به ایزد ها آناست که تشریع » شرایع عدالت«اشاره به :  نکته نخست

 نسبت (ishnikarab)وایزد بانو ایشمکاراب وبعد ایشنیکاراب ) خداي شوش(ایشنوشیناك 
تنها قانون حاکم بر عیالم نبوده » یع عدالتشرا«اما به گزارش هینس، اوال . داده شده است

شده  هاي اعالن می است و قوانین عرفی نیز به جاي خود به وسیله پادشاهان و نایب الحکومه
ثانیا، مرزبندي دقیقی بین شرع و عرف در آن زمان وجود نداشته است، ثالثا قوانین . است

، بیع، مزارعه و مسافات، وام شرعی شامل مسایل دینوي مهمی همچون فرزند خواندگی، ارث
رابعا بخش . شده است  نیز میها آنهاي توافقی و امثال  اجراي مجازات) دین و استدانه(

  .اعظیم این قواعد به صورت کودهاي منظم تدوین و مکتوب شده است
دادرسی است به این معنا ) غیر دینی و غیر نظامی(» مدنی«مربوط به طبیعت : نکته دوم
  .اند گیري بوده م و قاضی استینافی مرجع تصمیمکه وزیر اعظ
اهمیت شهادت شهود و تعداد زیاد شاهدان است که این زیادت نسبی شاهدان : نکته سوم

دهد دادرسی به صورت جمعی به صورت هیات منصفه و با مشارکت وسیع  است که نشان می
  .شده است اعضاي جامعه انجام می

  ماهیت و کارکرد مجموعه قوانین
ها در طی قرن بیستم از زمان کشف استل قوانین حمورابی که  نامه رکرد حقوقی قانونکا

چاپ شد موضوع بحث و بررسی فراوان بوده است و مطابق انتظار . م1902نخستین بابه سال

                                                 
8 - Hinz, ibid, pp, 110-102 

  121 -120 هینس همانجا ترجمه بزبان فارسی صص -9
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هیچ یک از . ها متمرکز بود ترین آن مجموعه این بحث و بررسی برگرد مشهورترین و بزرگ
آشکار است که هیچ کدام در پی ارایه مجموعه کامل قوانین : نیستها کامل یا جامع  مجموعه

آید، مسلما فقدان  اي بر می اما معلوم نیست از این سخن چه نتیجه. کشور نبوده است
جامعیت به خودي خود یک مجموعۀ قانون را از اهمیت حقوقی یا قابلیت اجراي جدا 

ن رویه عملی موجود به منظور تامین ها را تدوی محققانی هستند که این مجموعه. کند نمی
  .آورند رویه قضایی براي محاکم و دستگاه دادگستري به حساب می

ها را  تر محققان به این نظریه مایل شده که این مجموعه هاي اخیر دیدگاه بیش در دهه
هاي علمی را  محصول مدارس نویسندگی و تجلی آن روند فکري تلقی کند که دیگر رساله

هاي موضوعاً گوناگون چون فهرست خدایان، فهرست   آثاري از جمله رساله.گسترش داد
هاي مربوط به  ریاضی، فهرست ستاگان، فهرست هاي ها، فهرست درختان، فهرست حرفه

  . پیشگویی، رهنمایی دارویی و غیره
ها با حامیان سلطنتی شان بسیار مهم است و  برخی دیگر عقیده دارند که پیوند قانون نامه

 و ها آنهمچون فرم( قوانین را باید همراه دیگر آثار دستگاه دادگستري سلطنتی این
به عنوان دفاعیه سلطنتی و رهبري مطالعه کرد، زیرا در مقام دفاع از شاه و ) بخشودگی دیون

باشد، که راه را  عطف بر آن رییس جمهور و رهبر نخست داراي اشارات سیاسی و تاریخی می
النهرین،  کند در سراسر تاریخ بین یت تمام مقامات بلند پایه باز میبراي فعالیت و مسوول

هاي سلطنتی القاب سلطنتی، تصویرهاي تمثالی  عالقه شاه به عدالت و روند حقوقی در کتیبه
خواه پادشاه شخصا مشارکت فعالی . هاي ادبی مورد تاکید قرار گرفته است و اشارات و کنایه

زیرا اجراي عدالت عالی . خوره نداشت، همیشه نگهبان آن بوددر اداره نظام حقوقی داشت و 
این نکته در . سپرد ترین امانتی بود که خدایان مسوولیت آن را به هر پادشاه مشروع می

. م مطرح شده است.اي از ماري، شهري بر ساحل علیاي فرات متعلق به هیجده قرن ق نامه
رسانده »  لیم-زمري«داوند آلیو به حاکم ماري خ) ادو(نامه مذکور پیامی را که یک پیامبر از 

  :کند بود، گزارش می
مرا رها کرده و بنابرین من ... دادم)  لیم-بخدون) (پدر تو(تمام کشور را به ) ادو(من «

من تو را به ) سپس... (دادم) اهل آسور( ادو -کشوري را که به و داده بودم در عوض به سسی
هنگامی که کسی براي !  اکنون این یگانه مطلب را بشنوه...تخت منزل پدرت باز گردانیدم

با ! حاضر باش و براي او داوري کن! بر من ستم رفته: گوید شود و می داوري به تو متوسل می
  ).Durand- 1993: 43-45! (خواهم تنها همین را از تو می! راستی او را پاسخ گوي
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یغام دیگري از جانب خدا به همان این پیام مهم در چندین موقع ابالغ شد و مجدد در پ
  :پادشاه تکرار گردید

 نیستم که تو را در آغوشم پروراندم و به تخت منزل پدرت باز - پروردگار الپو- آیا من ادو«
دیده به تو متوسل شود،  خواهم جز این که هرگاه مرد با زنی ستم گردانیدم؟ از تو هیچ نمی

آغاز قانونگذاري تالیف  . (»خواهم  همین را از تو میتنها!  داوري کنیها آنحاضر باشی و براي 
هر حاکمی مسلماً چنین اندرزهاي را ). 21ص... ریموند وستبروك، مارناراث، سوفی الفون و

هاي  هاي مندرج در کتاب زیر نظر آغاز قانون گذاري نمونه کرد و قانون نامه جدي تلقی می
ها وروند قضایی و پیشواي   امور روزانه دادگاهدهد که شاه مرجع نهایی در فراوانی را نشان می
آید، که از سوي خداوند الهام و مقرر گردیده  ي عدالت به شمار میها آناخالقی، حافظ ارم

  ).هم در مقدمه و موخره ادبی و هم در متن مقررات حقوقی(بود 
 هاي مندرجه کود حمورابی یگانه مددرك حقوقی از خاور نزدیک باستانی نامه قانون
  .نیستند

ها و  نامه ها و توافق ها هزار لوحه باقی مانده به خط میخی دعاوي حقوقی، احکام دادگاه ده
ها،  ها، وثایق، ازدواج ها و قرضه راجع به فروش و اجاره اموال غیر منقول، وام(معامالت حقوقی 

و هر . کند را ثبت می...) فرزندخواندگی یعنی تبنی، مقررات راجع به ارث، انتقال بردگان و
مطالعه کاملی راجع به موضوعات حقوقی در زمان و مکانی خاص در محدوده سه هزار سالۀ 
اسناد خط میخی باید بر این اسناد حقوقی عملی و کارآمد تکیه کند و نه صرفا بر قانون 

 ها و نامه حال باید پرسید بنابراین رابطه و درجۀ هماهنگی حقوقی میان مقررات قانون. ها نامه
رویۀ عملی آن زمان پیدا شده است، در مطالعات فراوان در باره اوضاع و احوال حقوقی، 

رسد، عالوه بر این هیچ سند دادگاه یا قراردادي، اشاره و  شباهت اندکی به مالحظه می
به خاطر نبودن چنین مدارك . کند هاي رسمی نمی نامه ارجاعی مستقیم به هیچ از قانون

ها بر اجراي روزانه امور حقوقی  اند که قانون نامه  محققان نتیجه گرفتهاي برخی پیوند دهنده
اثر بوده است با این حال، نامه متعلق بدوران بابلی قدیم است  اثري اندك داشته یا کال بی 

 274 و 273د و بندهاي که در آن به استلی اشاره شده که نرخ دستمزدها آن حک شده بو
آورد که نرخ دستمزد روزانه را براي چندین گروه کارگر  ا میابی را به خاطر مقانون حمور

  .مشخص کرده بود
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این نامه را حاکمی به یکی از نمایندگایش در پاسخ به عرض حالی که در بارة 
متن نامه را به طور . هاي غیر معقول برخی بافندگان دریافت کرده بود، نوشت درخواست
  : آوریم کامل می

  :گوید چنین می»  نصیر-الموش«خن بگو س»  شمش- نبی«با ) 1-3(
  ! خدایان شمش و مردوك تو را سالمت بدارند

استخدام کردي و به تو چنین ) براي کار(راجع به کارگران بافندگی که تو ایشان را ) 4-6(
  . دانه جو نقره است15در دستمز روزانه هر نفر ) 10-6: (اند گفته

) 20(به عوض نقره ) همگی(کنی، آن وقت ما  پانزده دانه جو نقره  تسلیم ن15اگر تو 
  .خواهیم گرفت) جیره( سیال نان روزانه 4سیالغه آب جو و 

  :ایشان به تو چنین گفتند و تو نیز به من چنین نوشتی) 10-11(
  .ثبت شده است» استل«نرخ دستمزد هر کارگر اجیر بر ) 12-13(
غله یا نقره، از پرداخت دستمز ایشان اند، خواه  مطابق با آنچه ایشان به تو گفتنه) 14-16(

  ).20-17پشت نامه، ! (امتناع مکن
و هنگامی که من آنجا بیایم شخصا راجع به مساله تحقیق خواهم کرد و دستمزد اضافی را 

  .هاي بعدي کسر خواهم کرد از پرداخت
نیاز ) مواد نخی( اشکل 3600عالوه بر این آن فرشی که باید تولید شود به ) 24 -21(

 اشکل براي یک 2400 اشکل براي تار، مجموعا 600 اشکل براي پود، 1800تقریبا ! ندارد
هر کابیت تقریباً نیم متر یعنی ( کابیت 12باید فرش را در اندازة ) 27- 25(فرش کافی است 

  . کابیت عرض کنند7طول و )  سانتی متر است50
  !نظارت ایشان بگمارعالوه بر این، شخص مورد اعتماد را برگزین و به ) 28-29(

اند سه برابر نرخ دستمزد روازنه مقرر در  دستمزدهایی که کارگران در این نامه مطالبه کرده
هاي  توان نتیجه گرفت که شاخص از این مطلب نمی.  است274قانون حمورابی ماده 

 مقرر شد که نرخ اغلب گمان می. نامه با واقعیت بازار بی ارتباط است اقتصادي مطرح در قانون
  .توان تصور کرد که در صدد بیان حد اقل نرخ باشد در قانون نامه بیان حد اکثر است اما می

 به استل، به راستی اشاره 13-12مقررات مندرج در قانون حمورابی براي نمونه در سطر 
به استل حمورابی که به روي آن قوانین وي حک شده باشد یا نه، لحن تمام نامه خشمگین 

ه خاطر جسارت کارگران در مطالبه دستمزد باال و هم به خاطر تالش آنان براي هم ب. است
تر از مقدار الزم براي انجام کارشان پشم   درصد بیش50فریب دادن مدیر به این نحو که 
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دهد و نه پذیرش  پاسخ او نه تسلیم در برابر مطالبات کارگران را نشان می. کردند استفاده می
دهد که جریان کار را به  بلکه به نماینده خود در محل دستور می.  راغیر منطقی بودن استل
اید و سو  کند که خود شخصا براي ارزیابی موقعیت می و وعده می. هر قیمتی ادامه بدهد

یا به (کند بنابراین کامال ممکن که نویسنده به قانون حمورابی  ها را اصالح می استفاده
اشاره کرده و مقررات آن را هنگام ) حک و ارایه شدهمجموعه قوانین دیگري که بر استل 

دستمز و اجیر بر «گفته او . حل و فصل نهایی مساله با کار گزارش مدنظر خواهد داشت
ارزش قائل شده براي انتشار و تبلیغ مجموعه قوانین را در اوضاع و » استل ثبت شده است

ه همان دوران اما خارج از بین مدارك دیگري نیز متعلق ب. کند احوال آن زمان تایید می
این . هاي دستمزدها را اعالم کرده بود ها و نرخ کند که قیمت النهرین، به استلی اشاره می

م .  ق19مدارك آجري کلی و داراي کتیبه، متعلق به شهر شوش، پاي تخت ایالم از قرن 
  . است

  ):scheil 1939:5NO 3(در قسمت از متن آمده است 
خداوند شوشی نک پسر خواهر شیلخخ، استلی را بر پا کرد که ادخوشو، چوپان «

خداوند شمش آن کس را ) و بدین ترتیب(، )کند فهرست می(صحیح در بازار را ) هاي  قیمت(
  .»که از قیمت صحیح آگاهی ندارد، آموزش خواهد داد

استل مورد اشارة این کتیبه آجري کشف ناشده است، و امکان دارد که روي آن استل 
هاي حقوقی، شبیه آنچه در  ها و نرخ دستمزدها برخی قوانین و پرونده الوه به قیمتع

هاي سومري و بابلی ارایه شده در این کتاب، مندرج بوده است، سرانجام این گونه  مجموعه
هاي رسمی و قراردادهاي اجرایی وجود داشته  آهنگی میان قانون نامه ها که آیا هم پرسش

هاي رسمی بوده  ات حقوقی روزمره محدود به قواعد و مقررات قانون نامهاست؟ آیا اداره عملی
است؟ به راستی قابل پاسخ گفتن نیست و عالوه بر این پیوندهاي نزدیک میان حقوق و 

ها،   از جمله قانون نامه-نمودهاي فراوان و متنوع حقوق. انگارد اجتماع را نادیده می
ي عضو سلطنتی، قرار دادها ها آنکم، دستورها و فرمهاي محا هاي اهل مدرسه، پرونده تمرین

دهد که حقوق محصول زندگی اجتماعی   همگی گواهی می-هاي معامالت روزمره نامه و توافق
 که از تدوین عالمانه و آگاهانه مقررات حقوقی، - هاي بین النهرین مجموعه قانون. است

حقیقی یا تمرین سادة اهل مدرسه اقدامات اداري و اصالحات قضایی، تا کتاب دستی صرفاً ت
هاي فرهنگی نویسندگان و نسخه برداران   تا همگی نتایج تصورات و ارزش-گسترش دارد

نباید فراموش کرد .  و انعکاس آشکار عالقه مردم خاور نزدیک باستانی به عدالت استها آن
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ذاري که در ترکیب هایی که در کتاب به نام آغاز قانونگ که به گفته مراتاراث، مجموعه قانون
هاي کتاب  هیات تالیف آن، مرتاراث به حیث نویسنده و مولف اشتراك دارد به گفته او قانون

و توسط کاتبان در مدارس و . مذکور از نظر درجه پیشرفت حقوقی و ادبی متفاوت هستند
اول مراکز سلطنتی بین النهرین و آسیاي صغیر در فاصلۀ او اخر هزاره سوم تا اواسط هزارة 

ها مانند قانون نامه مشهور حمورابی براي  برخی از این مجموعه. اند قبل از میالد نوشته شده
اي به دست آورده است، برخی دیگر شبیه  النهرین مخاطبان گسترده ها در سراسر بین قرن

هاي محلی  قوانین راجع به گاوهاي اجاره شده، تمرین دانش آموزي در محدوده آموزشگاه
  .بود

 بر رویه حقوقی عصر خویش در ثبت و ضبط کاتبان از قراردادها، ها آنین حال تمامی با ا
هاي محاکم تاثیر گذاشته، انعکاس داشتند، و نیز براي مورخ مروزي  اسناد اداري و پرونده

  .ها است هاي حقوقی از پروند مدارك وجود توانایی انتزاع قاعده

  خالصه
  :شوند  سه دسته ذیل تقسیم میمتون بر جامانده از بین النهرین به

هاي  رویه قضایی و قرارداد(هاي حقوقی   پرونده-3 قانون نامه، -2 فرامین سلطنتی، - 1
  ).خصوصی
آموزان مدارس که بعضا رونویس منابع فوق است و براي  هاي بسیاري از تمرین دانش نسخه

ه طور ناقص و غیر پذیر حوادث شده یا ب شده که آسیبن یادباز سازي و خواندن بهتر متو
 کشف 902قانون حمورابی در .  مفید و سودمند بوده است،گران رسیده کامل به دست کاوش

 مگر ،ترین قانون دنیا همین قانون است شد که قدیم و تا اواخر دهه پنجاه میالدي تصور می
صاحب نظرانی گرایشی را به نمایش گذاشت که نسبت به قانون حمورابی سه قانون دیگر، 

  :اند تر و پیشینه دارتر هنک
  ، نمو-قانون اور - 1
 ، وقانون لیپیت اشترو - 2
 .قانون اشنونا - 3



  
  
  
  
  

   اروپا هت اتحادیاول بخش آپریشن هیودیدار مس
  وزیر عدلیه در افغانستان با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت ا در افغانـستان و هیـ  ،ول بخش آپریشن هیـأت اتحادیـه اروپـا      و مس ،آقاي میشا راماکرس  
 وزیر عدلیه جمهوري اسـالمی  ،رنپوه حبیب اهللا غالباس با 27/4/1389به همراهش روز یکشن 

  .گو نمودندو  در مقر آن وزارت دیدار و گفت،افغانستان
 این دیدار به ادامه دیدار قبلی وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان که روز پـنج شـنبه                

ه خاص اتحادیـه اروپـا    سفیر و نمایند ،  با آقاي ویگادس اوشخکس     24/4/1389گذشته مورخ   
  .براي افغانستان داشتند، برگزار شد

هاي بانک جهانی، درك متقابـل و انتظـار از همـدیگر، تـصمیم      در این دیدار پیرامون برنامه 
گو صـورت گرفـت تـا در بهبـود     و ها بحث و گفت   مشترك ستراتیژیک و هدف از تطبیق پروژه      

  . واقع گرددامیدوضع سکتور عدلی و قضایی 
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موضوعات مادي وسیله است اما غایۀ اصلی ما عرضه خـدمات،           : اً آقاي غالب فرمودند   متعاقب
  . بهبود وضع جامعه، و تحوالت مثبت در جامعه است

شوند عبارت از عدم امنیت، فساد در  عواملی که ما را در عدم رسیدن به اهداف ما باعث می        
  . ادارات دولتی و عدم اعتماد مردم نسبت به دولت است

که به رفع مشکالت مردم در قسمت مادیات ماننـد پـل و پلچـک، اعمـار            طوري  همان بناء
شود به همین ترتیب کوشش صورت گیرد تا که در زمینـه   پرداخته می ... ها، مکاتب و   شفاخانه

شـناخت حقـوق و      فهم و درك سالم احکـام قـوانین،        شان در مسایل اجتماعی،    رفع مشکالت 
ر نیز پرداخته شود و ما زمانی به حل این گونـه مـشکالت مـردم           واجبات افراد در برابر یکدیگ    

شـان اعتمـاد و      هـاي سـنتی     شویم که از طریـق ارج گذاشـتن بـه معتقـدات و ارزش               قادر می 
هـا نفـوذ نمـوده و احتـرام      یم و از این طریـق در ذهـن آن  یها را به خود جلب نما   اطمینان آن 

زیرا تـا قـانون براسـاس اراده و اختیـار و     . یمیماقانون و حاکمیت قانون را در بین آنها ایجاد ن        
 و دور از دید مـردم بـاالي خـود     ارا در خف   رضامندي مردم به دل و ذهن مردم نفوذ نکند آن         

  .کنند تطبیق تعمیل نمی
ین مشکالت در نظر داریم تا پاي وزارت معارف و  وزارت حج و اوقـاف      ما به خاطر حل بهتر    

ین طریق امامان مساجد و معلمین و متنفذین محلی بـه      ا ا از ین مسأله کشانده شود ت     ا هم در 
  . مردم از دولت یک تصویر خوب را به نمایش بگذارند و اطمینان مردم حاصل گردد

ولین آن بلکـه مربـوط بـه    وهاي حقوقی نه تنها منحصر به مس      آگاهی: چنان فرمودند  وي هم 
  . گردد افراد و ادارات متذکره نیز می

شـوراي   ها از قبیل شـوراهاي همبـستگی،       هاي که در والیات و ولسوالی       چنان ساختمان  هم
هـا مردمـان    علما و شوراهاي دیگر مردمی تاسیس شده وکوشش صورت گیرد که از طریق آن      

شـان فـراهم گـردد تـا       ین مراکز  استخدام گردند و همزمان زمینه آمـوزش بـراي            ا محلی در 
  . و اقتصادي هم بهتر استزودتر به مقصد برسیم و این از لحاظ امنیتی 

گان واقع شده و مجلـس بـا وعـده     در اخیر ایرادات آقاي غالب مورد استقبال شرکت کننده        
  . هاي متقابل به پایان رسید همکاري



  
  
  
  
  
  
  

  المللی بحران با وزیر عدلیه  دیدار گروه بین
  
  
  
  
  

 ،سـالمی افغانـستان   با وزیر عدلیه جمهوري ا19/4/1389 روز شنبه ،المللی بحران  گروه بین 
  .وگو نمودند در مقر آن وزارت دیدار و گفت

المللی بحـران در جنـوب آسـیا، مـارك      در این دیدار دوکتور سمینه احمد رییس گروه بین      
 وزیر عدلیـه  ،نپوه حبیب اهللا غالبار با س، رییس اجرایی گروه،اشنایدر معاون ارشد و لویز آرور 

 رییس پالیسی و پالن     ،اشت شوونوال شاه ولی عطایی     با حضور د   ،جمهوري اسالمی افغانستان  
  . گو نمودندو  دیدار و گفت،وزارت عدلیه
هـا در   المللی است که جهت جلـوگیري و حـل بحـران          المللی بحران یک نهاد بین      گروه بین 

  . نمایند هاي بحران زده کار وفعالیت می کشور
غیـر رسـمی و تغیـرات کـه در      و عدالت رسـمی و       تقو م يین دیدار در باره قانون جزا      ا در

گـو صـورت   و  افغانستان بـه وجـود آمـده بحـث و گفـت      يطول چند دهه اخیر در قوانین جزا      
  .گرفت

هاي گذشته و تغیرات که در نظام عدلی و قضایی افغانستان بـه وجـود        آقاي غالب از بحران   
 که در نتیجه هاي بزرگی را پشت سر گذاشته       افغانستان بحران :  افزودند ،آمده یاد آوري نموده   

تحوالت سیاسی که در سه دهه اخیر . هاي حقوقی و قضایی آن ضربه دیده است         آن تمام نهاد  
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در افغانستان به وجود آمد، باالي نظام عدلی و قضایی افغانستان تـاثیر گذاشـته و در قـوانین        
  . جزاي افغانستان نیز تغیرات زیادي به وجود آمد

یـک سلـسله   . هاي متضادي را پـشت سـر گذاشـته اسـت        افغانستان نظام : چنان افزودند  هم
شوند اما بعضی موضـوعاتی   ها جرم شمرده می موضوعات ومسایلی استند که نظر به تمام نظام 

بعـد  . هاي دیگر جرم نیست استند که نظر به یک نظام خاص جرم شمرده شده و نظر به نظام   
 نظام فعلی بـه وجـود آمدنـد       هاي کمونیستی، مجاهدین، طالبان و      از حکومت داود خان نظام    

  . ر کردی سیستم  حقوقی و قضایی نیز تغی،که در دوره هر نظام
 18به وجود آمد، شدند اما در قانون که بعداً        ساله به پایین اعدام نمی     22در قانون سابق از     

در زمان طالبان نیز در قوانین تغیرات زیاد به وجود آمـد کـه از         .  اعدام شود  تواند  ساله هم می  
ار در بیـرون از  ذهاي براي زنان بود که زنان حق کار، تحـصیل و گـشت و گـ        جمله محدودیت 
  . خانه را نداشتند

هاي کمک کننده بعضی موضوعات را بدون در نظـر       بعد از به میان آمدن نظام جدید کشور       
قابل داشت اصول قوانین اصلی ما در قانون اضافه نمودند که از نظر ما و قواعد  قانونگذاري ما       

  .باشند اجرا نمی
 سـاخته شـده و یـک نـسخه آن بـه      تقـ ومتن دیگري از قانون جـزاي م   : وي اضافه نمودند  

کـه کـار   . گروپ اصالح قوانین فرستاده شده است تا با در نظر داشت قانون اصلی اصالح شود         
ام نمایم که یک مجموعه از قانون جزا را بسازیم و تمـ        فعالً روي آن جریان دارد و ما سعی می        

را ضمیمه کـد جزایـی بـسازیم کـه مراجعـه بـه آن بـراي مـردم و مراجعـه                    اصول جزایی آن  
 ماه به این طرف کار روي آن جریـان دارد کـه در آینـده نزدیـک          6از  . تر شود  کنندگان آسان 

  . تکمیل شده و براي پارلمان آینده فرستاده خواهد شد
اده ساختیم و در آن سعی شده کـه از    هاي صلحیه را آم     ما قانون جرگه  : وي در ادامه گفتند   

هـاي   هاي قبلی در مورد مصالحه بین افراد داشتند بر طرف شـده و فیـصله        هاي که جرگه    خال
ها تقریباً شکل رسمی را به خود بگیرد تا از یک طرف مردم به عدالت دسـت یافتـه     این جرگه 

  .ه شودها گرفت ها، بی عدالتی و حق تلفی و از طرف دیگر جلو سوء استفاده



  
  
  
  
  
  

  تعدادي از زندانیان عنقریب آزاد خواهند شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 از 19/4/1389برند، روز شـنبه   ها به سر می   هاي متهمین که در زندان      ت بررسی دوسیه  اهی

 نفـري از سـارنواالن ریاسـت امنیـت ملـی کـه مـسوول بررسـی             10چگونگی کارکرد گـروپ     
  . رسی نمودند تن از زندانیان بودند، بر433هاي  دوسیه

 وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان،      ،ت که متشکل از سارنپوه حبیب اهللا غالب       ااین هی 
 رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهـوري، سـارنپوه             ،نصراهللا ستانکزي 

 نماینده لوي سارنوالی و شیخ محمد عارف غوریـانی نماینـده کمیـسیون         ،فضل احمد فقیریار  
شـد بـی     تـن از زنـدانیان را کـه گفتـه مـی     433هـاي     باشد، دوسـیه    ل تحکیم صلح می   مستق

  . سرنوشت استند مورد بررسی قرار دادند
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هـاي شـان    در نتیجه معلوم شد که همۀ این زندانیان بی سرنوشت نبوده، بلکه اکثراً دوسیه           
هـا در   ي از آنات مراحل قضایی ابتداییه و استیناف قرار دارنـد و تعـدادي محـدود     اتحت اجرا 

  . باشد جریان تحقیق و جمع آوري دالیل نزد مامورین ضبط قضایی و سارنواالن می
  .  ها تعدادي از اتباع پاکستانی نیز شامل اند گفتنی است که در بین آن

ت مذکور همراه با سارنواالن در باره مریضان صعب العالج و مریضان عقلی و عصبی کـه          اهی
برند، نیز مذاکره نموده و تصمیم گرفتند، کـه بـا تفـاهم وزارت صـحت                ها به سر می       در زندان 

هاي طبی رها گردیده و مریضان صـعب العـالج در             عامه، مریضان عقلی و عصبی نظر به راپور       
  . ها بستري شده و تحت تداوي قرار گیرند  یکی از شفاخانه

ـ                  هم دارد و در والیـات     چنان در باره زندانیان که دالیل الـزام بـر محکومیـت شـان وجـود ن
جـا رهـا    هـاي شـان تکمیـل و از همـان     اند، تصمیم گرفته شد که هر چه عاجل دوسیه     زندانی
  .شوند
ت بررسی به مـامورین ضـبط قـضایی و سـارنواالن مؤظـف قـبالً هـدایت داده بـود، تـا                 اهی

هاي مربوط را به همکاري گروپ کاري از سـارنواالن و مـامورین ضـبط قـضایی کـه از               دوسیه
گیـري نماینـد، تـا    تر پی  قبالً توظیف گردیده بودند، با سرعت هرچه بیش        ،ت بررسی ا هی طرف

  . آوري شده در مورد متهمین تصمیم اتخاذ نمایند  دالیل جمعهت بتواند به مالحظاهی
از زندانیان  ( ... ) هاي تعدادي     اند که دوسیه   ت ضبط قضایی تا حال توانسته     اسارنواالن و هی  
متهمین را که دالیل الزام علیه آنها کافی تشخیص نگردیـده اسـت   ( ... ) ي  را بررسی و تعداد   

  . هاي رهایی سازند باشند درج فورمه ومربوط مرکز و والیات می
از متهمین را   ( ... ) ت بر اساس حکم جداگانه مقام ریاست جمهوري موضوع          ا هی :باید گفت 
ند و بنابر اعتـراض سـارنوالی بـه حکـم     ا یه یا استیناف برائت حاصل نموده   ی ابتدا هکه از محکم  

از محکـومینی را کـه مـدت حـبس      ( ... ) چنان موضوع    اند و هم   صادره از توقیف رها نگردیده    
اند و بنابر الزامیت مالی هنوز در محـبس بـه     خویش را اکمال نموده و یا مورد عفو قرار گرفته         

 نمـوده اسـت، کـه عنقریـب رهـا      ها را ترتیـب  برند نیز بررسی نموده و فورم رهایی آن         سر می 
هـا   خواهند گردید که بنابر تکمیل نبودن لیست از جزئیات در مورد تعداد و زمـان رهـایی آن       

  .جلوگیري شده است
  . این پروسه الی بررسی عموم متهمین مربوط از مرکز و عموم والیات ادامه خواهد یافت



  
  
  
  

  طرح قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص 
  شوراي وزیران قرار گرفتمورد تصویب 

  
  
  
  
  

 ریـیس   ، تحت ریاسـت حامـد کـرزي       21/4/1389جلسه نوبتی شوراي وزیران روز دوشنبه       
  .  در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوري دایر گردید،جمهوري اسالمی افغانستان

: به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و داراالنشاي شوراي وزیران به آژانـس بـاختر                
 طـرح قـانون   ، وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانـستان      ،رنپوه حبیب اهللا غالب   ا س ،داطبق اجن 

  . تشکیل و صالحیت محاکم خاص را به جلسه مطرح نمود
 4 قانون اساسـی افغانـستان بـه داخـل     127 و   122 ،   87این قانون به تاسی از احکام مواد        

  :ز ماده تسوید گردیده که اهداف عمده آن عبارت اند ا22فصل و 
عـضو  ( و رسیدگی بـه جـرایم وزیـر         اتنظیم امور مربوط به کشف، تحقیق، اقامه دعو        - 1

  . و رییس و عضو ستره محکمه) حکومت
هــاي مراجــع کــشف و تحقیــق و تــشکیل محکمــه و   تنظــیم وظــایف و صــالحیت - 2

 . این ماده1طرزالعمل محاکمه اشخاص مندرج جزء 
  .رعایت اصل حاکمیت قانون و تامین محاکمه عادالنه - 3

شوراي وزیران بعد از بحث همه جانبه، طرح قانون تـشکیل و صـالحیت محـاکم خـاص را                    
  .مورد تایید دادند

  
   22/4/1389روزنامه ملی انیس سه شنبه مورخ : منبع



  
  

  ها  طرح مقرره واکسین
  و محصوالت معافیتی 
  مورد تصویب شوراي وزیران قرار گرفت

  
  
  

 ریـیس  ، تحـت ریاسـت حامـد کـرزي    7/4/1389جلسه نوبتی شوراي وزیران روز دوشـنبه        
  .  در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوري دایر گردید،جمهوري اسالمی افغانستان

 شوراي وزیران بـه آژانـس بـاختر     يبه اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و داراالنشا        
قـرره  قاي حبیب اهللا غالب وزیر عدلیـه جمهـوري اسـالمی افغانـستان، طـرح م               آطبق اجندا،   

ـ . ها و محصوالت معافیتی را به جلسه مطرح نمود      واکسین تاسـی از حکـم فقـره    ه این مقرره ب
 به منظـور تنظـیم بهتـر امـور مربـوط بـه تولیـد،        ،ماده بیست و پنجم قانون صحت عامه    ) 1(

ها و محصوالت معافیتی در سیـستم         تورید، نگهداري، تذخیر، توزیع، عرضه و تطبیق واکسین       
  .  وقایوي و ضد وبایی وضع گردیده استعرضه خدمات طب

هـا و محـصوالت معـافیتی را مـورد تـصویب قـرار داده،          شوراي وزیران طرح مقرره واکسین    
  .وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد

  :هاي کمیته قوانین توسط وزیر عدلیه ذیالً به جلسه مطرح شد سپس فیصله
 شوراي وزیـران بـا      16/1/1389رد ملی مطابق فیصله جلسه مورخ       انداستاحیح در قانون    تص

  . حذف ماده نزدهم و تصحیح ماده بیست و دوم اصالح گردیده است
شوراي وزیران بعد از بحث همه جانبه باالي تصحیحات وارده با تایید حذف ماده نـزده، در              

فیصله به عمـل اورد تـا       ) اموال مغایر ستندرد  اتخاذ تصمیم در مورد     (مورد ماده بیست و دوم      
رد، انداسـت ارد با ایزاد جریمه دو چند اصل قیمت اموال مغایر انداستاوزارت عدلیه و اداره ملی   

هـا طـرح ایـن مـاده را مجـدداً       بینی حبس تنفیذي براي متخلفین ومـصادره امـوال آن    پیش
  . تصحیح وبه جلسه بعدي شوراي وزیران ارایه نمایند

  1389 سرطان 8روز نامه اصالح روز سه شنبه : عمنب



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه آموزشی  اشتراك در   گزارش
  منجمنت ولیدرشپ
  رعنا سعید

  
  
  
  
  

هاي رهبري مدیریت استراتژیک براي کارکنان خدمات ملکی، از  برنامه ریزي آموزش
راي زمینه اهداف موثري است که کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی آن را ب

کند تا  گذار به وطن فراهم می ارتقاي ظرفیت کاري جهت ایجاد ادارات سالم و خدمت
شوند که هر گونه عوامل رکود و فساد در اداره را با حصول تجارب مؤثر و  کارکنان آماده

ها در داخل و خارج تدارك دیده شده است کارکنان ذکور و اناث تا در  ریزي آموزه کاري، پی
  .هاي تاثیر گذار بهره بگیرند ها اشتراك کنند و از آموزش ها، ورکشاپ سیمینار

براي ارتقاي ظرفیت تیم واحد جندر، پروگرام آموزشی رهبري مدیریت استراتژیک را 
هاي مختلفۀ خدمات   نفر از کارکنان اناث از بخش14عنوان نمود و زمینه سازي کرد تا 

جوزاي 15 مطابق 2010 جون 5الی 1389  جوزاي8 مطابق 2010  می29ملکی از تاریخ 
 به ایالت حیدر آباد کشور دوست هندوستان سفري داشته و مهمان سرزمین باستانی 1389

  .هند باشند
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در این سفر، خوشبختانه به نمایندگی از وزارت عدلیه، افتخار عضویت در آن را من داشتم 
  ، امور ، انرژي و آب، صحت عامه امههاي مالیه، فواید ع اي خواهران از وزارت در این سفر عده

، امور سرحدات، اقوام و قبایل، ریاست عمومی داراالنشاي شوراي وزیران، کمیسیون  مهاجرین
مستقل اصالحات اداري وخدمات ملکی، اداره کنترول و تفتیش و ریاست فواید عامه والیت 

  .بادغیس حضور بهم رسانیده بودند
که تمویل آن از جانب  Management and Leader ship    پروگرام آموزشی

USAID در انستیتوت 8/3/1389 صورت گرفت به تاریخAdministrative Staff 
College of India  )ASCI  ( واقع حیدر آباد کشور باستانی هندوستان به کمک واحد

  .جندر کمیسیون اصالحات اداري آغاز گردید
گرفت که توسط استادان  بر می شپ در  و لیدرپروگرام آموزشی را موضوعات اداره، منجمنت

 VS Rama Deviپروگرام آموزشی با بیانیه خانم . متجرب و مسلکی تدریس گردید
آمدید گفته،  گورنرسابق کارناتاکا افتتاح گردیده ایشان، نخست اشتراك کنندگان را خوش

همیت این پروگرام هاي افغانستان وهند دربارة ا ضمن یادآوري از دوستی دیرینه میان کشور
هاي  وي در مورد حکومت. واري کرد گیري آن ابراز امید روشنی انداخته به تعقیب و پی

توانند در  دموکراتیک و دیکتاتوري صحبت همه جانبه نموده، نقش مردم را که چطور می
تغییر اسناد تقنینی کشورشان به نفع خود عمل نمایند، برجسته خواند سپس محترمه خانم 

B Kinnera Murthy در مورد )Leader Ship&Management ( رهبري و مدیریت
ها و دریافت  این چالش چنان در رابطه به نحوه مبارزه با  ها و هم هاي فرا راه آن زنان و چالش

ها در اداره هم تماس  هاي موثر، توضیحات مفیدي داده و روي رابطه مدیریت خانم راه حل
توانند ارتباط قایم نمایند معلومات ارایه  ها می که چطور خانمگرفت ونیز درمورد شبکه سازي 

نامبرده قابلیت و توانایی زنان را که سعی شان مانند مردان، جامعه را رشد و انکشاف . کرد
  .دهند، ستوده و آن را مؤثرخواند می

یک تعداد تصاویر  کنندگان  جهت مزید معلومات اشتراك B Kinnera Murthyخانم 
هاي چشمگیري نایل   نامور وفرهیخته جهان، که در مراحل مختلف به پیشرفتهاي خانم
هاي زنان مسلمان در پهنۀ تاریخ  ها و قهرمانی اند، به نمایش گذاشت و از پیشرفت شده
  .آوري نمود یاد

هاي لیدر شپ که چطور باید قدم   در مورد مهارت KV Srilta Sundari  متعاقبا خانم
هاي همه جانبه داشت و روابط اجتماعی زنان را که   پیاده نمود صحبتبه قدم آن را در عمل
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گردند، توضیح  هاي مختلف مدیریتی می چطور در آینده باعث رشد و پیشرفت در عرصه
  .نمود

از موزیم ساالر جنگ دیدار به عمل آمد که در آن   می، 31در روز دوم ورکشاپ به تاریخ 
  . شد  ادوار دیده میها و اشیاي مختلفی از آن آثار، عکس

 در رابطه به تغییر    B Kinnera Murthy  روز سوم ورکشاپ به تاریخ اول جون، خانم 
استراتیژي نباید باعث عقب مانی در روند پیشرفت زنان : ها صحبت نموده گفت استراتیژي

هاي  ها را معتقد به تغییر استراتیژي توان دولت هاي می گردد و معلومات داد که از چه راه
: نامبرده در این زمینه گفت. هاي فرا راه پیشرفت زنان را از میان بردارند گردانید که چالش

گیري در باره سرنوشت خود وکشور شان گردیده  که امروزه جوامع قادر به بازنگري و تصمیم
و اطالعات آموزشی در رابطه به ارزش موجودیت دیدگاه، ماموریت، استراتیژي و . اند

گیري که چگونه  هاي تصمیم در رابطه به مهارت. یک دولت دیموکراتیک ارایه کردهاي  ارزش
هاي  ها و یا شیوه باید انجام پذیرد، و این که در بارة قضایاي مختلف از کدام نوع تیپ

کنندگان بشکل  هاي صورت گرفت و اشتراك گیري استفاده به عمل آید، جر و بحث تصمیم
  .داشتندگروپی باالي قضایا مباحثاتی 

 Dr. Yamini Atmavilas  روز چهارم ورکشاپ به تاریخ دوم جون ورکشاپ، خانم 
  .چنان ارزیابی و شبکه سازي، صحبت کرد زیر عنوان حمایه طفل و مادر و هم

، روند پالیسی سازي براي زنان و سهم زنان در ساختار   Kousar Azamخانم پروفیسور
وپیرامون آن معلومات داده گفت که با اشتراك زنان هاي یک دولت را به بحث گرفته  پالیسی

چه در این بخش نیز اشتراك  گردد چنان ها زمینه پیشرفت مساعد می در این پالیسی
  .ي آزاد به شیوة گروپی داشتند ها کنندگان صحبت

 باالي اهمیت کار گروپی تذکرات  Ali A Firdausiقابل تذکر است که آقاي پروفیسور 
 در باره منازعات وشیوه حل آن و مفیدیت این گونه مباحث با توجه به مفیدي داشتند و

  . تجارب جهانی معلومات ارزشمندي را ارایه کردند
هاي بیسواد نحوة مدیریت  روز پنجم ورکشاپ، سوم جون، از قریۀ توگر پلی، محلی که خانم

  .نمودن و رهبري را، به نمایش گذاشته بودند، بازدید نمودیم
قصر ) گلگنده(چنان باالحصار هاي عاجل و هم ند در جریان سفر از شفاخانه کمکناگفته نما
  .وسپاهیان وي در حیدر آباد دیدار نمودیم)  کتب شاه(شاهان قدیم
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 Bدر روز ششم، چهارم جون، در رابطه به مهارت ارتباطات لکچري از طرف خانم 
Kinnera   Murthy ارایه گردید   ، توضیحات مفید ومؤثري.  

هاي عملی صورت گرفت وبا توزیع   اخیر برنامه، در رابطه به ساختار پالن عملی، کاردر
ي ورکشاپ براي اشتراك کنندگان، طی مراسم خاصی پروگرام ورکشاپ به  ها تصدیق نامه
به ساعت پنج عصر شهر حیدر آباد را به قصد دهلی ترك و بعد از سپري نمودن . پایان رسید

  . دو باره به وطن عودت نمودیم2010ن  جو5شب در دهلی بتاریخ 

  آوردها دست 
چنان مشارکت  هاي سفر متذکره آموزش در بخش مدیریت و رهبري زنان و هم آورد دست

داري بوده، حصول این معلومات باعث  هاي حکومت گیري زنان در تمامی عرصه و تصمیم
یابی دولت توسط شبکه سازي و ارز. ارتقاي سطح فکري و ذهنی اشتراك کنندگان گردید

مردم و مشارکت نظریات جانبین و استفاده اعظمی از تجارب حاصله در رابطه به انکشاف 
ها در امرگسترش دیموکراسی،  فکري تعقیب کنندگان این پروگرام و نیز مقایسه دولت

ها درمناسبات  در ضمن این برنامه ریزي. تجارتی ارزشمند را به اشتراك کنندگان انتقال داد
کشورهاي دوست، هند و افغانستان و استقرار دیموکراسی میان هر دو کشور  انه میان دوست

  .باشد موثرمی

     پیشنهادات
ها گردیده و  گان خواهان ازدیاد مبادالت فکري باتعقیب همچو پروگرام اشتراك کنند

ور که ها براي سایر کارمندان طبقه اناث وذک یادآوري گردید که هرگاه در آینده همچو برنامه
باشند تدویر یابد، بهتر خواهد بود و باور ما  مصروف انجام امور در خدمات ملکی افغانستان می

بازسازي و پیشرفت کشور آماده  ایشان با کسب تجارب سودمند علمی در روند  این است که 
  .توانند و به عمران و اعتالي کشور شان با ایجاد یک ادارة سالم سهم فعال گرفته می

 
  
  


