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 نظم اجتماعي و حقوقي افراد است، كه  ترين عوامل برقرار كننده مجازات شايد از مهم
اي ممكن از آغاز  امعههر ج. اي به طول حيات اجتماعي انسان و حتا قبل از آن دارد سابقه

شكل گيري براي اعضا و افراد خود حقوق و امتيازاتي قايل بوده كه همگان ناگزير در رعايت 
حق زندگي و حق آزادي، حق برخور داري از امنيت و آسايش . اند آن حقوق و امتيازات بوده

واند به ت ترين آسيبي نمي و حق مالكيت از جمله حقوق و امتيازاتي است كه هيچ كسي كم
  . آنها وارد كند

ها را نگذاشته كه همواره حقوق و  حب جاه و مال و غريزه منفعت طلبي اما بسياري از انسان
. هاي ديگران را محترم بشمارند و به آنچه مربوط به حق خودشان است اكتفا كنند آزادي

اي ديگران ه افرادي از اين دست گاه گداري نظم و تعادل جامعه را مختل كرده، به آزادي
عكس العمل جامعه در برابر تعدي افراد . اند آسيب زده و به حقوق آنها نيز تجاوز كرده

متجاوز به حقوق ديگران در آغاز كيفر و جزايي بود كه با حس انتقام جويي از طرف متضرر 
ها در ابتدا نه تنها به دست خود افراد بود بلكه  شد البته اين واكنش بر مجرم اعمال مي

  . ان و چگونگي آن نيز بسته به ميزان خشم و غضب حاصل از ارتكاب جرم بوده استميز
در چنين فرايند و با چنين رويكرد ابتدايي بود كه هيچ گونه تناسبي بين جرم و مجازات 

ها در جوامع  گرفت، روي همين مبنا بود كه اساس و بنيان مجازات مورد توجه قرار نمي
  . داد ا حس انتقام جويي تشكيل ميابتدايي و حتا قبل از آن ر

هاي براي هدف مند  ها به وجود آمد و تالش ها، تدريجن، كيفيت مجازات با گذشت سده
كردن كيفر و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات صورت گرفت و در اين راستا مكاتب 
ز متعددي به وجود آمد كه هر كدام در خصوص نوع مجازات و چگونگي و اهداف مورد نظر ا

ترين مكاتبي كه در قالب آن نظريه پردازان و انديشمندان در  عمده. آن نظرياتي ارايه نمودند
خصوص توجيه مجازات و علت آن پرداختند، افزون بر رويكرد توجيه مجازات و جبران 
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هاي زير  ديدگاه. اند خسارت كه هر دو به  نحوي از انحا با روح انتقام جويي گره خورده
  :جه قرار داشته استبيشتر مورد تو

يكي از طرفداران اين نظريه ژان ژاك رسو است :  نظريه فايده اجتماعي يا دفاع اجتماعي- 1
كه در كتاب قرارداد اجتماعي به اين موضوع پرداخته و معتقد است كه افراد بشر آزاد به 

ادر به حفظ كه به تنهايي ق آيند و بايد به صورت آزاد در طبعيت زندگي كنند از اين دنيا مي
خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعي نيستند ناگزير براي حفاظت و رفع مخاطرات به دور 

اي هرگاه كسي  در چنين جامعه. كنند يكديگر گرد آمده و باهم قرارداد اجتماعي منعقد مي
.  بسته بود نقض كرده استمرتكب جرم شود، با ميل و اراده قراردادي را كه با جامعه

كنند و به عموم   مقصر و اعالم حكم مجازات، در واقع ثابت مي مر به محاكمه امتصديان
كنند كه اين شخص قرارداد اجتماعي را زير پا كرده است و بنابرين از اين پس  اعالم مي

كه تعهد خود را لغو نموده بايد به عنوان پيمان شكن  آيد و از اين عضو جامعه به حساب نمي
چنين فردي ديگر نبايد از طرف آن جامعه .  جامعه نابود گرددتبعيد و يا به اسم دشمن

  . اش نيز برسد مورد حمايت قرار گيرد بلكه بايد به سزاي اعمال
ها و   مجازات او در رساله. بنتام حقوق دان انگليسي نيز از طرفداران اين نظريه است

ان موجودي است ها اين هدف را مورد توجه قرار داده است و معتقد است كه انس پاداش
شود نيز  خود خواه كه هميشه در صدد جلب منفعت است، كسي كه مرتكب جرم مي

اش جلب منفعت است، در ارتكاب جرم اما براي او خطر دستگيري و تحمل مجازات  هدف
هم وجود دارد، و به اين لحاظ مجرم به هنگام ارتكاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار 

شود كه بايد مجازات را نيز تحمل نمايد و يا   منفعت مرتكب جرم ميدارد يا به خاطر جلب
كه از ارتكاب جرم صرف نظر نموده خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد، اگر  اين

گردد و  كيفر متناسب با وسعت خسارتي باشد كه بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مي
  . دارد  باز ميآنان را نيز از انجام جرم و يا تكرار آن

اي از انديشمندان و نظريه پردازان اخالقي و مذهبي، هدف  عده:  نظريه عدالت مطلق- 2
از ميان آنها . دانند مجازات را صرف نظر از نفع اجتماعي آن، اجراي عدالت مطلق مي

كانت نفع و يا دفاع اجتماعي را كه . توان ايمانويل كانت و ژوزف دومستر  را نام گرفت مي
تري  تر و گسترده داند و در اجراي مجازات از مفاهيم كلي معنا مي ستايد، بي ام ميبنت

كند كه مجرم بايد كيفر  كند و بر اين باور است كه عدالت و اخالق ايجاب مي استفاده مي
اجراي آن به لحاظ . امعه از نظر مجازات متصور نباشداي نيز براي ج ند و حتا اگر فايدهببي

به نظر وي هدف مجازات صرف نظر از سود . خالق و عدالت ضروري استتجاوز به جرم ا
  . جويي و رفع ضرر همان كيفر و سزايي عمل خالف اخالقي است كه اتفاق افتاده است
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اعتقاد صاحبان اين نظريه آن است كه مجازات با دو شيوه :  نظريه پيشگيري و ارعاب- 3
به عقيده آنان اگر براي مجرم طي . دده مهم پيشگيري و ارعاب ميزان جرم را كاهش مي

مدت خاصي موانعي وجود داشته باشد، كمترين آن اين است كه طي اين مدت مرتكب 
در باب مجازات با توجيه كاهش جرم، . سرقت، تجاوز به عنف يا هر جرم ديگري نخواهد شد

ت كه مجرم مراد آن اس. اي از انديشمندان است نظريه ارعاب نيز مورد پذيرش و تاييد پاره
ه اين باوراند  به خاطر ترس از جزا، از ارتكاب جرم منصرف گردد، طرف داران اين رويكرد ب
كه مجازات مجرمان، اصولن باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر مجرم كيفر داده 
نشود، ديگر افراد جامعه نيز ممكن است مرتكب جرم شوند، در اين توجيه تنها به فرد 

شود، بلكه كل افراد جامعه  كه قبلن به قوانين تجاوز كرده است توجه نميمظنون و مجرمي 
  .مورد توجه قرار دارند

شايد جالب ترين هدفي كه دانشمندان حقوق جزا، به ويژه طرف :  نظريه اصالح و تربيت- 4
 .ظريه يا رويكرد اصالح مجرمان استاند ن داران مكتب دفاع اجتماعي، براي مجازات قايل

ها  ن اين رويكرد براين باوراند كه يكي از وظايف اوليه دولت در اجراي مجازاتطرف دارا
اند كه كيفر ديدن مجرم ضربه روحي دردناكي براو  اصالح و تربيت مجرمان است و معتقد

ه اين ترتيب مجرم خواهد فهميد كه راهش خطا بوده است، ممكن كه  وارد مي كند و ب
  .صالح كندتصميم بگيرد در آينده، خودش را ا

به هر روي توجيه مجازات چيزي نيست كه بتوان آن را در قالب يك نظريه بيان كرد و در 
رويكردهاي . پي تبيين آن بر آمد در واقع تنها يك نظريه قادر به توجيه مجازات هم نيست

د دربر دارد، و طبعن خواهد بيان كن ا فلسفه مجازات ميمزبور درحقيقت بخشي از آنچه ر
  .ها انتقادهاي را نيز در پي داشته است گاهاين ديد

كه قوانين جزايي شايد از قديمي ترين مقرراتي روي هم رفته چنانچه در آغاز متذكر شديم 
است كه در جوامع بشري به وجود آمده و در حقيقت مجازات نيز يكي از قديمي ترين 

بتدايي به علت آيد كه از همان آغاز شكل گيري جوامع ا نهادهاي بشري به حساب مي
 وقوع جرم امر حتمي بوده، از اينكه وقوع جرم وجدان آدميان را جريحه دار ؛تعارض منافع

طبيعي است كه جامعه در برابر مجرم واكنش نشان داده، مجرمان را مجازات ، كند مي
در اديان الهي به ويژه دين اسالم نيز مجازات مجرمان و متخلفان از قانون و . كند مي

توان ادعا كرد كه مجازات  الزامي ديني مورد توجه خاص قرار دارد و همچنان ميمقررات 
 امروزي  مجرم با در نظرداشت اصول پذيرفته شده و به روز در جوامع آزاد و توسعه يافته

  .نشاني از حاكميت قانون و اجراي عدالت در آن جوامع است
  مدير مسئوول
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  2غالم حيدر عالمه

  

  چكيده
 از عصر ي، اكنون در ششمين سال1380   افغانستان، پس از سقوط طالبان در پاييز سال

 - رود  هرچند به كندي پيش مي-ها  بازسازي در تمامي عرصه. برد ين خويش به سر مينو

  .هاي بازسازي، احياي نظام حقوقي و قضايي در اين كشور است يكي از جنبه

   در طول پنج سال گذشته قوانين زيادي در اين زمينه به تصويب رسيده است قسمت 

اصول «در اين نوشتار قوانين مرتبط با   . د منتشر گردي  1384ي اين قوانين در سال        عمده

ابتدا اصول حاكم بر فرايند جزايـي آن     . افغانستان بررسي شده است   » محاكمات جزايي 

ي  توضيح داده شده و در گفتارهاي بعدي مراحل كشف جرم، تحقيق و تعقيب، محاكمه            

  .شامل ساختار محاكم و مراحل محاكمه و اجراي حكم، بحث گرديده است

 :ن گفتار اين نوشتار به بررسي سياست جنايي افتراقي افغانستان در دو زمينه        آخري

  .گيري ارايه شده است تخلفات اطفال و جرايم مواد مخدر پرداخته است و در پايان نتيجه

ي   اصول محاكمات جزايي، حقوق جزا، اصول اساسي حقوق جزا، محاكمه    :كليد واژگان 

  عادالنه، افغانستان

  

                                                 
ي      نگارنده بر خود الزم مي  -1 ـس ستاد عزيز جناب دكتر نجفي ابرندآبادي، كه بـا اختـصاص نشـست  ودوم  داند از ا

ـراهم   » نظام عدالت كيفري جمهوري اسالمي افغانستان«هاي علوم جنايي به بررسي     تازه زمينه نوشتن اين مقالـه را ف

 .شان در ترتيب مباحث اين نوشتار، صميمانه تشكر نمايد ي  هاي ارزنده  راهنماييآوردند و همچنين از

 شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران   دكتراي حقوق جزا و جرم-2
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  پيشگفتار

ه تازگي احيا شده است، يكي از تحوالت جديد در      نظام عدالت جزايي افغانستان كه ب
ـا آن بـراي جامعـه          ستان وكاركنـان     كشور ما است كه آشنايي بيشتر ب ي حقوقـدانان افغاـن

  .نهادهاي عدلي وقضايي كشور بسيار مفيد است
ن مقاله سعي در اي. مهم ترين مباحث درحقوق جزا، اصول محاكمات جزايي است يكي از

  .  از نظام حقوقي افغانستان بيشتر آشنا شونديشده است تاخوانندگان عزيز با اين قسمت
  :شود    در اين نوشتار مطالب ذيل، در قالب چهار گفتار، بررسي مي

ي محاكمه و  اصول حاكم بر محاكمات جزايي افغانستان، مراحل پيش از محاكمه، مرحله
ستان در دو زمينـه   پس از آن و سرانجام، سياست       ـال و   : جنايي افتراقـي افغاـن تخلفـات اطف

ه نتيجه   .گيري پرداخته شده است جرايم مواد مخدر و در پايان ب
ـاهي از اصـول محاكمـات جزايـي      ، و بتواند زمينـه    اميد كه اين مقاله در خور بوده      آگ

  .افغانستان را فراهم آورد

  ستاناصول حاكم بر محاكمات جزايي افغان: گفتار اول

به عبارت ديگر، حقوق .    از ديرباز، به طور سنتي، اصولي بر حقوق جزاحاكم بوده است
مند به اجرا درآيد تا از افراط و تفريط در برخورد با  مند يا ضابطه جزا بايد در چارچوبي قاعده

  .جرم جلوگيري شود
ر در حقوق المللي حقوق بش    برخي از اصول نيز در پي پيشرفت و گسترش اسناد بين     

داخلي كشورها بر حقوق جزا سايه افكنده است؛ به طوري كه امروزه مجموع اصول قديمي 
يا به تعبير اسـتاد محتـرم دكتـر نجفـي     » اصول اساسي حقوق جزا «و جديد را به عنوان      

  .نامند مي» اصول راهبردي حقوق كيفري«ابرندآبادي 
توان عملي  آيد، در اين صورت ميدر چارچوب اين اصول به اجرا در    هرگاه حقوق جزا

  .را نويد داد» حقوق جزاي انساني«شدن يك 
خبر نبوده است و در قانون اساسي و قوانين     قانونگزار افغانستان هم از اين تحوالت بي  

  .تاكيد كرده است» اصول اساسي حاكم بر قلمرو جزايي«عادي بارها بر اين 
بندي و توضيح داده شده  ار عنوان ذيل دسته   در اين نوشتار، اصول يادشده، تحت چه  

  :است
  اصول كلي ناظر بر حقوق جزا؛: الف
  اصول ناظر بر حقوق دفاعي متهم؛: ب
  اصول ناظر بر تحقيق و تعقيب؛: ج
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  .اصول ناظر بر محاكمه: د
  :شود  آنها در قوانين افغانستان بررسي مي در ذيل اين اصول ذكر و جايگاه

  حقوق جزااصول كلي ناظر بر : الف
  ها اصل قانوني بودن جرايم و مجازات - 1

شود مگر  هيچ عملي جرم شمرده نمي«: كند  قانون اساسي افغانستان تصريح مي27ماده 
  .به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد

  .توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون هيچ شخصي را نمي
ا      ا نميهيچ شخصي ر  ـابق ـب ـا صـالحيت و مط توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه ب

  ».احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد
  .كند    ماده دوم و سوم قانون جزا، نيز با همين عبارت، بر اصل فوق تاكيد مي

  اصل شخصي بودن مسووليت جزايي - 2
تعقيب، گرفتاري يا . جرم يك عمل شخصي است«: رددا  قانون اساسي مقرر مي26ماده 

  ».كند توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي
رابري افراد در پيشگاه قانون  -3   اصل ب

ستان       «: كند كيد مي قانون اساسي تا22ماده   ـاع افغاـن ـاز بـين اتب وع تبعـيض و امتي هر ـن
رابـر قـانون داراي حقـوق و وجايـب      اتباع افغانستان، اعـم از زن و        . ممنوع است  مـرد، در ب
  ».باشند مساوي مي

  اصول ناظر بر حقوق دفاعي متهم: ب
شود كه در ارتباط با حق دفاع متهم است و به عبارت     در اين دسته، اصولي بررسي مي

ا      ديگر رعايت آنها باعث مي     گردد كه شرايط و تسهيالت كافي براي متهم فراهم گـردد ـت
  .اهي خويش را اثبات كندگن بتواند بي

  :توان در اين دسته جاي داد اصول ذيل را مي
  اصل برائت - 1

م تا وقتي كه به حكم مته. برائت ذمه حالت اصلي است«: گويد  قانون اساسي مي25ماده 
  ».شود گناه شناخته مي  با صالحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي قطعي محكمه
كه در اين نوشتار براي (ت براي محاكم افغانستان،  قانون اجراات جزايي موق4   در ماده 

  از آغاز اقامه«:  چنين آمده استباره در اين) شود اختصار بعد از اين، قانون اجراات، گفته مي
دعواي جزايي الي تثبيت مسووليت جرمي كه شخص به حكم نهايي محكمه، محكوم عليه 

 باعث سلب و يا محدوديت حقوق بشري اگر فيصله. شود گناه پنداشته مي بي. گيرد قرار مي
  ».گردد بايد استوار به داليل قانوني بوده كه محدود به كشف حقيقت باشد شخص مي
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ت، خـالي از فايـده            توضيح چند نكته مثبت در مواد قانوني يادشده راجع بـه اصـل براـئ
  :نيست
  محكمـه م تا زمان صدور حكم قطعي طبق قوانين افغانستان فرض برائت براي مته      : الف

 ريح مواد فوق، حتا بعد از مرحلهين، طبق تصبنابر. ، همچنان باقي و پابرجاستبا صالحيت
ي  شـامل محاكمـه  (ي ابتدايي و قبل از به اتمام رسـيدن تمـامي مراحـل دادرسـي      محاكمه

متهم همچنان از فرض برائت برخوردار ) استينافي و مرحله اعتراض نزد ديوان عالي كشور     
  .است
ه داليـل قـانوني باشـد و          اعمال ه : ب رگونه محدوديت نسبت به مـتهم بايـد مـستند ـب

هاي مذكور تا جايي رواست كه براي كشف حقيقت، ضروري دانـسته       همچنين محدوديت 
  .اشاره دارد» اصل تناسب«به عبارت ديگر، اين قيد به . شود
  اصل تفهيم اتهام - 2

ـاري از اتهـام منـسوب    متهم حق دارد به مجرد گر «: گويد   قانون اساسي مي   31ماده   فت
  »اطالع يابد
ـاري     «: كنـد   يادآوري مي1 قانون اجراآت در بند 31   ماده   پـوليس عـدلي بعـد از گرفت

  ».شخص توسط خودش و تثبيت وي، داليل گرفتاري را به وي ابالغ و توضيح نمايد
  اصل برخورداري از حق سكوت - 3

ن و مـتهم حـق دارد سـكوت    مظنو«: دارد  ماده پنجم مقرر مي  6قانون اجراآت، در بند     
ه بيان، امتناع ورزد، گرچه توسط پوليس يا مقامات قـضايي      اختيار نموده و از اظهار هر گون

  ».تحت بازپرسي قرار گيرد
انـد   و محكمـه مكلـف  ) دادسـتان (پوليس، سـارنوال «: افزايد همين ماده در بند هفتم مي    

براي مظنون و ...  به حق سكوتمعلومات واضح را در وقت گرفتاري و قبل از استنطاق راجع
  ».متهم ارايه نمايد

  اصل كرامت انساني - 4
اي برخـوردار    ويژه ان، بسيار مهم بوده و از جايگاه كرامت انساني در نزد قانونگزار افغانست     

در :  است؛ به طوري كه چندين بار در قانون اساسي و قوانين عادي بر آن تاكيد كرده است
دوين     مقدمه قانون اساسي، حفظ كرا     مت و حقوق انساني در جامعه افغانستان، از اهداف ـت

اين قانون دانسته شده و در ماده ششم دولت به حفظ كرامت انساني، حمايت از حقوق بشر 
  .و تحقق دموكراسي مكلف گرديده است
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آزادي حـق طبيعـي انـسان    «:  قانون مذكور چنين آمده اسـت  24عالوه بر اين در ماده      
گردد، حدودي  ي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مياست، اين حق جز آزاد

  .ندارد
دولـت بـه احتـرام و حمايـت آزادي و     .    آزادي و كرامت انسان از تعرض مصوون اسـت  

  ».باشد كرامت انساني مكلف مي
   جالب توجه است كه در اين ماده قانوني بر لزوم تعريف دو محـدوديت آزادي، يعنـي     

ـا از محـدود كـردن       » مصالح عامه«و  » آزادي ديگران « توسط قانون تاكيـد شـده اسـت ت
  .هاي مردم به طور خودسرانه جلوگيري به عمل آيد آزادي

تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني «:  همين قانون تصريح شده است   29و در ماده    
  ». ممنوع است باشد،
   منع شكنجه-5

هـيچ شخـصي   . نـسان ممنـوع اسـت   تعـذيب ا «: كند  قانون اساسي تصريح مي    29ماده  
ا         نمي تواند حتا به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتـاري ـي

  ».توقيف يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد
» فرايند كيفري«همان طوري كه مالحظه گرديد در اين ماده شكنجه در تمامي مراحل 

  .منع شده است
نجم قـانون اجـراآت پيـشبيني كـرده اسـت كـه          4باره، بند   نين در اين     همچ :  مـاده ـپ

  ».توانند اشخاص مظنون و متهم تحت هيچ گونه فشار روحي و يا جسمي قرار گرفته نمي«
  مندي از وكيل مدافع منتخب اصل بهره - 5

تواند براي دفع اتهام به مجرد  هر شخصي مي«: كند  قانون اساسي پيشبيني مي31ماده 
  ...فتاري و يا براي اثبات حق خود، وكيل مدافع تعيين كندگر

محرميت . نمايد بضاعت وكيل مدافع تعيين مي    دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي    
  ».مكالمات، مراسالت و مخابرات بين متهم و وكيل آن، از هر نوع تعرض مصوون است

 ماده 1بند(ظنون حاضر باشد   وكيل مدافع حق دارد در تمام مراحل جريان استنطاق م
  ) قانون اجراآت38

ACKU



 

12 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

پـوليس، سـارنوال و   «: كند  قانون اجراآت تصريح مي5 ماده 7   براي تاكيد بيشتر، بند    
اند معلومات واضح را در وقت گرفتـاري و قبـل از اسـتنطاق راجـع بـه حـق            محكمه مكلف 

  3». ارايه نمايندبراي مظنون و متهم... سكوت، حق تعيين وكيل مدافع در تمام مراحل،
ه      از آنچه تا كنون راجع به حق بهره  مندي از وكيل براي متهم، ذكر شد اين نتيجه ـب

آيد كه در قوانين افغانستان اين حق به عنوان يك اصل در قانون اساسي و قوانين  دست مي
ـا انتهـاي        عادي شناسايي شده است و وكيل مدافع از ابتداي دسـتگيري توسـط پـوليس ت

  .تواند در تمامي مراحل حضور داشته باشد ، ميمحاكمه
   در مباحث بعدي خواهد آمد كه عدم حـضور وكيـل مـدافع در هـر يكـي از مراحـل         

خواهي يا اعاده دادرسي در ستره محكمه به شمار   تواند از موجبات فرجام     يادشده، حتا مي  
  .رود
  مندي از مترجم اصل بهره - 6

لزوم رعايت اين اصل هم در وانين افغانستان، بر راجع به حق برخورداري از مترجم، در ق
  . تحقيقات مه تاكيد شده است و هم در مرحله محاك مرحله

اگر طرف دعوا زباني «: دارد  قانون اساسي مقرر مي135 محاكمه ماده     راجع به مرحله
گيرد، نداند، حق اطالع به مواد و اسناد قضيه و صحبت  را كه محاكمه توسط آن صورت مي

  ».گردد در محكمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تامين مي
  :شود از اين ماده نكات ذيل استفاده مي

قانونگزار قانون اساسي هم ترجمه مطالب مطرح شده در جلسه دادگاه و هم اسناد  - 1
  ؛ربوط به دعوا را الزم دانسته استم

ه دو              - 2 ذا وجـود متـرجم مـسلط ـب ـان رسـمي   مترجم بايد به زبان مادري باشد ـل  زب
 . كند، مگر اينكه متهم به آن رضايت دهد كفايت نمي) پشتو و دري(افغانستان 

  : تحقيقات، قانون اجراآت در ماده بيستم ذكر نموده است در باره وجود مترجم در مرحله
در صورتي كه مظنون يا متهم به زبان مورد استفاده در تحقيقات و يا محاكمه آشنايي «

گردد تا آنها از جرم و ادعايي كه  ا گنگ باشد، برايشان ترجمان تعيين مينداشته يا كر و ي  
ه     باالي ه ـب شان صورت گرفته آگاهي حاصل نمايند و همچنان در جريان استنطاق و مقابـل

  ».آنها كمك نمايد
   اصول ناظر بر تحقيق و تعقيب-ج

                                                 

المللي و قوانين افغانستان، مجله  حق دفاع متهم در اسناد بين«حيدر،  عالمه، غالم:  براي توضيح بيشتر بنگريد به-1

 )در مرحله داوري(سياست، دانشگاه عالمه طباطبايي تهرانپژوهش حقوق و 
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   محاكمهحقيق از مرحله اصل تفكيك مرحله ت-1
 تحقيق و تعقيب از يكسو و محاكمه از سوي  افغانستان مرحلهام عدالت كيفري    در نظ

ـارنوالي مـسوول تحقيـق و    . طور مجزا پيشبيني شده اسـت     ديگر، در قوانين مربوطه، به     س
  .پردازند تعقيب است ومحاكم صرفاً به امر محاكمه مي

  .باره در مباحث آينده خواهد آمد توضيح بيشتر در اين
  خودسرانهاصل منع دستگيري و بازداشت  - 2

هيچ «: گويد باره مي  قانون اساسي، كه در گذشته از آن يادشده، در اين  27بنددوم ماده   
  ».توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون شخصي را نمي

  اصل تحصيل دليل اتهام به روش قانوني - 3
 رعايت احكام قانون داليل و شواهدي كه بدون«: دارد ماده هفتم قانون اجراآت مقرر مي

  ».تواند مستند به آن حكم نمايد آوري شده باشد، فاقد اعتبار بوده و محكمه نمي جمع
دارد و قاضي در صورتي كه »  آمره قاعده« كه عبارت اين ماده جنبه گردد    مالحظه مي

 تحقيق و تعقيب، به روش غيرقانوني به دست آمـده  تشخيص دهد داليل اتهام، در مرحله 
  4.تواند اينگونه داليل را مبناي حكم خويش قرار دهد  به هيچ وجه نمياست،
  اصل برابري سالحها - 4

از يكسو و بخش ) متهم و وكيل مدافع وي(مفهوم برابري سالحها آن است كه بخش دفاع
در سوي ديگر، در موقعيـت برابـر، از نظـر برخـورداري از      ) دادستان و مجني عليه   (تعقيب

  .اشندامكانات، قرار داشته ب
  :گردد    مفهوم برابري سالحها در سه مورد نمايان مي

  حضور متهم و وكيل مدافع وي در تمامي مراحل تحقيق و تعقيب؛ - 1
دسترسي مـتهم و وكيـل مـدافع وي بـه تمـامي اسـناد و مـداركي كـه دادسـتان               - 2

 آوري نموده است؛ جمع

مله در پرسش برابري موقعيت متهم و وكيل مدافع وي در دادگاه با دادستان، از ج    - 3
 .از شهود به نفع و به چالش كشيدن شهود مخالف

بـه خـوبي   ) 1382(اصل برابري سالحها در مواد مختلفي از قانون اجراآت جزايي موقت 
سـارنوال ابتداييـه مكلـف    : گويد باره مي  قانون يادشده در اين  37ماده  . پيشبيني شده است  

                                                 

اصل تحصيل دليل به روش قانوني در حقوق كيفري «حيدر،  عالمه، غالم:  براي توضيح بيشتر بنگريد به-1

 )در مرحله داوري(، مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، »افغانستان
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 كه به ضرر يا نفـع مظنـون باشـد،    است در جريان تحقيق، تمام داليل و شواهد موجه را      
  .آوري نمايد جمع

سازد كه داليل به ضرر     همان طوري كه مالحظه شد، اين ماده، سارنوال را موظف مي
آوري داليل بـر اتهـام نيـست بلكـه      ي او جمع تنها وظيفه. آوري كند و نفع مظنون را جمع 

ه را نيز بايد گرد آورد و در صورت لزوم  در صورت دعواي خويش، داليل داليل دال بر تبرئ
  .گناهي مظنون را نيز درج نمايد دال بر بي
 همان قانون بر لزوم حضور مظنون و وكيل مدافع وي در تمام مراحل تحقيق، 38   ماده 
نمايـد كـه    كند و ماده چهلم مامور ضبط قضايي و سارنوال ابتداييه را مكلـف مـي      تاكيد مي 

  .دهند آگاه كنند هايي كه انجام مي ليتمظنون و وكيل مدافع وي را از فعا
متهم و وكيل مدافع وي حق دارند كه : كند    ماده چهل و سوم همان قانون تصريح مي

  .را مالحظه و اطمينان حاصل نمايند... اسناد شامل دوسيه
ها و حضور فعال متهم و وكيل وي     در جهت تاكيد بيشتر بر اهميت اصل برابري سالح

اوراق شهود و معاينات تخصصي : كند  قانون يادشده تصريح مي55ق، ماده در جريان تحقي
تواند اساس تصميم را تشكيل  آوري گرديده است، مي اهل خبره كه در جريان تحقيق جمع

ـام   مشروط بر اينكه نتايج نشان دهد كه مـتهم و وكيـل مـدافع منتخـب      . دهد اش در هنگ
شتند كه بتوانند سوال و يا اعتراض خويش را جريان تحقيق حاضر بوده و در موقفي قرار دا

  .باشد ارايه بدارند، در غير آن اسناد فوق صرف جنبه قرينه را دارا مي
  اصول ناظر برمحاكمه: د
  طرف و قانوني  صالح، مستقل، بي اصل برخورداري از محكمه - 1

يه  قضاي صالحيت قوه«: دارد ساسي مقرر مي قانون ا121راجع به صالحيت محاكم، ماده 
ه شـمول      شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي و يا حكمي ـب

  ».دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود
  دگاهي خارج از چارچوب قوه   مفهوم مخالف ماده فوق اين است كه تاسيس هر نوع دا

  .يت رسيدگي به دعاوي را نخواهد داشتممنوع بوده و صالح قضاييه، 
 قضاييه را ركن   قانون اساسي، قوه116ماده . است   ويژگي ديگر محكمه، استقالل آن     

ستان مـي          د   مستقل دولت جمهـوري اسـالمي افغاـن ـانون تـشكيالت و     . داـن در مـاده دوم ق
  .صالحيت محاكم باز بر استقالل محاكم تاكيد شده است

 قانون اساسي، آمده اسـت كـه اعـضاي سـتره     119گاه در ماده طرفي داد    راجع به بي 
قبل از شروع به كار بايد سوگند ياد كنند كه حق و عدالت را بر طبق ) ديوان عالي(محكمه
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احكام دين مقدس اسالم، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تامين نموده،     
  . اجرا نمايدطرفي وظيفه قضا را با كمال امانت، صداقت و بي

صالحيت هاي   محكمه، قانون تشكيالت و» قانوني بودن«   همچنين براي تحقق وصف 
هاي افغانستان را مشخص كرده است، تا هر  هاي تمامي دادگاه محاكم اختيارات و صالحيت  

تواند خارج  شان، به دعاوي رسيدگي نمايند و هيچ دادگاهي نمي كدام در چارچوب وظايف   
  .انون مشخص كرده است به رسيدگي بپردازداز مواردي كه ق

   اصل صالحيت انحصاري مراجع قضايي - 1
طرف   صالح، مستقل، بي تنگي با اصل برخورداري از محكمهاصل مورد بحث، ارتباط تنگا

و قانوني دارد و بدين معنا است كه دادرسي در صالحيت انحصاري محـاكم قـبالً تاسـيس       
ين وجـود هرگونـه مرجـع    بنـابر .  قوه قضاييه اسـت زيرمجموعهشده به وسيله قانون و در  

زيـرا  .  قضاييه خالف اصـل و داراي اشـكال اسـت    سي قضايي در خارج از چارچوب قوه  دادر
 مجريه ايجاد شود، مغاير با استقالل  جعي، به خصوص اگر در چارچوب قوهوجود چنين مرا

  .امر قضا است
در اين بـاره  . بيني شده است ن پيش   اين مطلب به عنوان يك اصل در قوانين افغانستا        

ا      تو هيچ قانون نمي «: دارد   قانون اساسي مقرر مي    122ماده   انـد در هـيچ حالـت، قـضيه ـي
 را از دايره صالحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديـد شـده، خـارج        اي  ساحه

  »...سازد و به مقام ديگر تفويض كند
يت محاكم نيز، عين عبارت فوق قانون اساسي  چهار قانون تشكيالت و صالح    در ماده 

هـيچ  «:  قانون اساسي كه قبالً بيان شد آمـده بـود  27همچنين در ماده    . تكرار شده است  
  »... با صالحيتن مجازات نمود مگر به حكم محكمهتوا شخص را نمي

  اصل علني بودن محاكمه - 2
غانستان، محاكمه به در محاكم اف«: كند  قانون اساسي در اين باره تصريح مي      128ماده  

  .گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احكام قانون در آن حضور يابد صورت علني داير مي
ودن محاكمـه          محكمه مي  تواند در حاالتي كه در قانون تصريح گرديده، يـا سـري ـب

ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير كند ولي اعالم حكم بايد به هـر حـال علنـي         
  ».باشد

ه  (در ماده هشتم قانون تشكيالت و صالحيت محاكم    مين عبارت،      عين ه  كه از اين ـب
  .نيز ذكر شده است) نام برده خواهد شد» قانون محاكم«بعد تحت عنوان 

  اصل مستند و مستدل بودن راي دادگاه - 3
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ـانون باشـد و      » مستند بودن «منظور از    ه مـواد ق آن است كه راي دادگاه بايد مستند ـب
در .  اين معنا است كه در راي دادگاه بايد داليل و اسباب حكم ذكر شودبه » مستدل بودن«

  .قانون اساسي و قوانين عادي افغانستان، هر دو شرط فوق، شناسايي و پيشبيني شده است
ـاكم حـين   «: دارد  هفتم قانون محاكم مقـرر مـي    راجع به مستند بودن راي، ماده    مح

در . نماينـد  مـي ) اجـرا ( قوانين نافـذه را تطبيـق  رسيدگي قضايا، احكام قانون اساسي و ساير   
صورتي كه صراحت قانوني در قضيه موجود نباشد، رسيدگي و اصدار حكم مطابق به احكام 

  .گيرد قانون اساسي صورت مي) و سي و يكم ام و يكصد يكصدو سي(مندرج مواد
سـت و در  تاكيد شده ا» اصل قانوني بودن«نكته مثبت در اين ماده آن است كه باز بر         

  .قدم اول قاضي مكلف به اجراي قانون اساسي شده است
:  قانون اساسي، كه در ماده فوق به آن ارجاع داده شده بود، عبارت است از130   ماده 

ـانون اساسـي و سـاير قـوانين را تطبيـق               محاكم در قضاياي مورد رسيدگي، احكـام ايـن ق
ـاير قـوانين   اي از قضاياي مورد رس هر گاه براي قضيه. كنند  مي يدگي، در قانون اساسي و س

حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كـه ايـن    
نمايند كه عدالت را به بهترين  قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي

  .وجه تامين نمايد
فقه بـراي حـل موضـوع، در       در اين ماده تصريح شده است كه قاضي در مراجعه به         

  :برداشت فقهي خويش دو محدوديت را بايد رعايت كند
  قاضي مغاير با قانون اساسي نباشد؛برداشت فقهي  - 1
برداشت فقهي به نحوي باشد كه عدالت را به بهترين وجه تامين كند و به عبارت      - 2

 .ديگر مغاير با عدالت نباشد

قضاياي مربوط بـه احـوال شخـصيه،    محاكم براي اهل تشيع، در    «: گويد   مي 131ماده  
  .نمايند احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي

   در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمـي موجـود نباشـد،        
  ».نمايند محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي

محكمه مكلف اسـت  : دارد نون اساسي مقرر مي قا129راجع به مستدل بودن راي، ماده  
  .نمايد، در فيصله ذكر كند اسباب حكمي را كه صدور مي

يـل  فيـصله شـامل مطالـب ذ   :  قانون اجراآت جزايي موقت آمده است كـه   61و در ماده    
هاي مشمول و احكام قانون   داليل فيصله با اشاره به واقعيت از جمله بيان خالصه  : باشد  مي

  .مورد استناد
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ـاه تاكيـد شـده       در ماده   نهم قانون محاكم باز بر مستند بودن و مستدل بودن راي دادگ
اند داليل و اسباب حكمي را كه صـادر   محاكم مكلف«: تر تر و واضح    اما اين بار صريح   . است
  ».كنند با ذكر مواد قانوني مورد استناد، در فيصله خويش تصريح نمايند مي
   اصل تعدد قاضي - 4

 چهل و  ماده. گيرد وسط سه قاضي صورت ميانستان، رسيدگي به قضايا ت   در محاكم افغ  
مركب از ريـيس و دو  ) شهرستان(محكمه ابتداييه ولسوالي  «: گويد  هفتم قانون محاكم مي   

هايي كه اعضا موجود نباشد، رسيدگي به قضايا توسط كمتـر از   در ولسوالي . باشد  عضو مي 
  ».تواند سه نفر قاضي صورت گرفته مي

 راجع به قضات دادگاه استيناف و 32 و 31، 17به همين ترتيب، تعدد قاضي در مواد    
  .نيز پيشبيني گرديده است) ستره محكمه(ديوان عالي كشور

  اصل تعدد مراحل رسيدگي - 5
گـردد كـه در    از آنچه تا كنون اشاره شد و همچنين مباحث آينده به خوبي روشن مـي       

  .اي نيست  يك مرحلهافغانستان مراحل رسيدگي متعدد است و
خـواهي و اعـاده دادرسـي نـزد        رسيدگي استينافي و همچنين فرجام         بنابرين، مرحله 

  .ديوان عالي كشور نيز پيشبيني شده است
وط بـه       ه اين اصل را به قـسمت مرـب واگـذار  » مراحـل دادرسـي  «   بحث بيشتر راجع ب

  .كنيم مي

  مراحل پيش از محاكمه:  گفتار دوم

  ف جرم كش - 1
البته ظابطان . معمول، در همه كشورها ظابطان قضايي مسوول كشف جرم هستندطبق 

ـاص،   -2 ظابطـان عـام،   -1: شود قضايي به سه دسته تقسيم مي     ظابطـان  -3 ظابطـان خ
   5.نظامي

  .گردد    در اين نوشتار چون بنابر اختصار است فقط ظابطان عام در افغانستان بيان مي
شايان ذكر است كه . دهد ستان را پوليس عدلي تشكيل مي   ظابطان عام قضايي در افغان
  .پوليس امني و پوليس عدلي: شود پوليس، به دو دسته تقسيم مي

                                                 
 .136، جلد اول، ص1383، آيين دادرسي كيفري، نشر سمت، تهران آشوري، محمد: ك. براي توضيح بيشتر ر-1
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   پوليس امني، معادل همان پوليس اداري در كشور فرانسه اسـت كـه مـسوول حفـظ        
 آن حفظ نظم و امنيت و به عبارت ديگر پيـشگيري از وقـوع      ست و وظيفه  امنيت شهرها ا  

  . استجرم
ي سـروكار دارد،    ليس كه به طور مستقيم با دستگاه   ديگري از پو       دسته  عدالت جزاـي

  .پوليس عدلي است
 قانون اساسي كه كشف جرم را وظيفه پوليس دانسته است، همين 134   منظور از ماده 

  .ي دوم از پوليس است دسته
اما مسلماً . زارت داخله است و  زيرمجموعه انستان، به طور كلي،   تشكيالت پوليس در افغ

  .و قاضي عمل خواهد كرد)  دادستان(پوليس عدلي در امر كشف جرم، طبق دستور سارنوال
تواند افراد مظنون   ماده پانزدهم قانون پوليس، اين نيرو مي4 ديگر آنكه، طبق بند    نكته
فرد مظنون داري  دارد و بيشتر از آن مدت، حق نگه  ساعت تحت نظارت نگه72را تا مدت  

  .را ندارد و بايد وي را به دادستان تحويل دهد
   تحقيق و تعقيب - 2

 دعـوا عليـه مـتهم در    ي، تحقيق در مورد جرايم و اقامـه  قانون اساس 134بر طبق ماده    
والي مطابق به «دانسته شده و تاكيد شده است كه اين وظايف ) دادسرا(محكمه وظيفه سارن
  ».گيرد احكام قانون صورت مي

سارنوالي جز قوه اجراييه و در اجراآت خـود، مـستقل     : افزايد  ن ماده در ادامه مي       همي
  .باشد مي

 مجريه بوده و در عـين    به مانند فرانسه دادسرا جز قوه  ين در افغانستان نيز      پس بنابر 
  .باشد حال در انجام وظايف خويش مستقل مي

باره در  در اين. اخته شده استطرفي سارنوالي نيز به رسميت شن    عالوه بر استقالل بي   
سارنوال ابتداييه مكلف است كه در جريان تحقيـق  :  قانون اجراآت آمده است كه    37ماده  

  .آوري نمايد  جمع تمام داليل و شواهد موجه را كه به ضرر يا نفع مظنون باشد،
اند، اي را كه طي آن بايد سارنوال وظيفه تحقيق و تعقيب را به اتمام رسـ     مدت قانوني 

هر گاه گرفتاري توسط پوليس : گويد اين ماده مي.  قانون اجراآت تعيين كرده است36ماده 
عدلي صورت گرفته و از طرف سارنوال تاييد يا قرار توقيف توسط سارنوال صادر گرديده و    

 روز از تاريخ گرفتاري صورت 15اين قرار به قوت خود باقي مانده باشد و سارنوال در ظرف 
گردد مگر اينكه به اثر درخواست بـه موقـع    به محكمه تقديم ننمايد متهم رها ميدعوا را  

  . روز ديگر تمديد شده باشد15سارنوال مدت توقيف براي 
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   نكته مثبت ديگر در قوانين افغانستان از لحاظ رعايت اصل برائت، تفكيك بين مظنون 
  .و متهم است

شـود    پنداشته ميشخص زماني مظنون: دارد   ماده پنجم قانون فوق مقرر مي      2و1   بند
  . از تحقيق، ارتكاب جرم به وي نسبت داده شود كه در هر مرحله

عليه وي اقامه دعوا صورت ... شود كه از طرف سارنوال    شخص زماني متهم پنداشته مي
  .گرفته باشد

  محاكمه و پس از آن ي  مرحله: گفتار سوم

بحث قرار خواهـد  ن پيدا است دو مرحله مورد    در اين گفتار، همان طوري كه از عنوا     
  . بعد از محاكمه يا اجراي مجازات محاكمه و ديگري مرحله يكي مرحله: گرفت
   محاكمه  مرحله-الف

  :در مرحله محاكمه، دو موضوع بررسي خواهد شد
  ندي محاكم؛ب طبقه - 1
 .مراحل محاكمه - 2

  بندي محاكم افغانستان طبقه - 1
 قضاييه مركب است از يك ستره محكمه،  قوه: ته استانون اساسي مقرر داش ق116ماده 

  .محاكم استيناف و محاكم ابتداييه
  )ديوان عالي(ستره محكمه: الف

  :پردازيم    در اين قسمت به بررسي مطالب مربوط به ستره محكمه مي
   جايگاه-1) الف

در راس ترين ارگان قـضايي   ليستره محكمه به حيث عا  : افزايد     ماده فوق در ادامه مي    
  . قضاييه جمهوري اسالمي افغانستان قرار دارد قوه

   تركيب-2) الف
يس         ـا تاييـد و لـسي         ستره محكمه مركب است از نه عضو كـه از طـرف رـي جمهـور ب

  ). قانون اساسي117ماده (گردند تعيين مي)... نمايندگان مردم در پارلمان(جرگه
  ها  ديوان-3) الف

  :باشد هاي ذيل مي تره محكمه متشكل از ديوان قانون محاكم، س18   طبق ماده 
   ديوان جزاي عمومي، - 1
  ديوان امنيت عامه، - 2

  ديوان مدني و حقوق عامه، - 3
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 . ديوان تجاري - 4

   مستشاران قضايي-4) الف
 نفـر  36باشد كه تعـداد مجمـوعي آنهـا از        ستره محكمه داراي مستشاران قضايي مي  

  ). همان قانون20ماده (تواند  بيشتر بوده نمي
د كـه داراي اهليـت،        مستشاران قضايي ستره محكمه از ميان قضاتي تعيين مـي    گردـن

كفايت و درايت كامل بوده و حداقل ده سال طـور بالفعـل خـدمت قـضايي را انجـام داده              
  .باشند

مـاده  (باشد ها از صالحيت رييس ستره محكمه مي    توظيف مستشاران قضايي در ديوان  
  ). همان قانون21

  هاي قضايي ستره محكمه  وظايف و صالحيت-5) الف
 قانون يادشده، ستره محكمه در ساحه تفـسير قـوانين و امـور قـضايي      24   طبق ماده   

  :باشد هاي ذيل مي داراي وظايف و صالحيت
هــاي  الــدول و ميثـاق  بررسـي مطابقـت قــوانين، فـرامين تقنينــي و معاهـدات بـين      - 1
  بر اساس تقاضاي حكومت يا محاكم طبق قانون؛المللي با قانون اساسي و تفسير آنها  بين
 پيشنهاد طرح قانون در ساحه تنظيم امور قضايي به شوراي ملي از طريق حكومت؛ - 2

ر         بر فيصله )  دادرسي اعاده(تجديدنظر - 3 د ـب هاي محاكم به سبب ظهور داليـل جدـي
يا طرف دعوا، طبق احـوال پيـشبيني شـده در    ) دادستان كل(اساس اعتراض لوي سارنوال   

 انين مربوط؛قو

 ؛...حل تنازع صالحيت محاكم - 4

ه    يل و اتخاذ تصميم در مورد اعاده    بررسي دال  - 5  مجرمين به دولت خارجي مطـابق ـب
 احكام قانون؛

ه دولت خارجي با دهي تبعه كشور ب  بررسي داليل و اتخاذ تصميم در مورد تسليم      - 6
  بيست و هشتم قانون اساسي؛ رعايت حكم ماده

 ؛مين وحدت رويه قضاييتا - 7

 اتخاذ تصميم در مورد تخلفات جنايي و انتظامي قضات؛ - 8

 . جواب به آن آت محاكم در امور قضايي و ارايهبررسي استهدا - 9

  محاكم استيناف: ب
   جايگاه-1)ب

ـاد       ) استان(   محكمه استيناف در سطح هر واليت    ن قـانون ايج كـشور طبـق احكـام اـي
  ). همان قانون31ماده(گردد مي
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  ها  تركيب ديوان-2)ب
  :باشد هاي ذيل مي  قانون فوق، محاكم استيناف داراي ديوان32  طبق ماده  
  ديوان جزاي عمومي، - 1
 ديوان امنيت عامه، - 2

 ديوان مدني و احوال شخصيه، - 3

  ديوان حقوق عامه، - 4
 ي،ديوان تجارت - 5

 .ديوان اطفال - 6

د     الزم به ذكر است كه اين ماده مي      مربـوط بـه راهنمـايي و    (قـضاياي ترافيكـي  : افزاـي
  .نمايد را ديوان جزاي عمومي استيناف رسيدگي مي) گيرانند
   محاكم ابتداييه-ج
   جايگاه و انواع-1)ج

وط          داراي محـاكم ابتداييـه بـه ترتيـب آتـي      ،   محاكم استيناف در حـوزه قـضايي مرـب
  :باشند مي
  ،)استان(حكمه ابتداييه مركز واليتم - 1
 محكمه اطفال، - 2

 محكمه ابتداييه تجارتي، - 3

 ،)شهرستان(سواليمحكمه ابتداييه ول - 4

 ). همان قانون40ماده (محكمه ابتداييه احوال شخيصه - 5

  ها  تركيب ديوان-2)ج
ات داراي ديـوان      41   طبق ماده    ـاي ذيـل     قانون مذكور، محاكم ابتداييه مراكـز والـي ه

  :باشند مي
  ديوان جزاي عمومي، - 1
 ديوان مدني، - 2

) حقوقي( كمي حبراي رسيدگي به دعاوي بين اشخاص حقيقي و(ديوان حقوق عامه - 3
 ،)يا بين اشخاص حكمي

براي رسيدگي به قضاياي جزايي مربوط به امنيت و منفعت عامه، (ديوان امنيت عامه - 4
 ،)اير جرايم مطابق به احكام قانونقاچاق مواد مخدر و س

 .ديوان جرايم ترافيكي - 5
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هاي متعددي  همان طوري كه مالحظه گرديد، محاكم ابتداييه مراكز واليات داراي ديوان
باشد؛ در مقابل، محكمه ابتداييه ولسوالي  هاي خاصي از جرايم مي   براي رسيدگي به دسته   

  تمام قضاياي جزايي عادي، مدني و احوال شخصيه را كه با رعايت احكام قانون در پيشگاه      
  ). قانون يادشده48ماده (نمايد گردد، در مرحله ابتدايي رسيدگي مي آن اقامه مي

  افغانستانمراحل محاكمه در    -2
پذيرفته شده اسـت  ) دادرسي ابتدايي و استينافي(اي  در افغانستان نيز دادرسي دو درجه     

ــوارد فرجــام  ــدنظردر ســتره   همچنــين عــالوه بــر آن م خــواهي در امــور جزايــي و تجدي
  .پيشبيني گرديده است) ديوان عالي(محكمه

  خواهي استيناف -1-2
ـاكم      قانون اجراآت جزايي  66   طبق بند دوم ماده      ـادره از سـوي مح موقت، احكـام ص

  :ابتداييه در موارد زير قابل رسيدگي استينافي خواهد بود
  قانون و وصف جرمي؛) اجراي(خطا در تطبيق - 1
 گيري غيرواقعي از حاالت و حقايق قضيه؛ ارزيابي و نتيجه - 2

 .خطا در تعيين جزا و اندازه آن - 3

تواند   عليه يا سارنوال، مي  از سوي محكوم  ) رسيدگي استينافي (خواهي  درخواست مرافعه 
  ). همان قانون63ماده (ارايه گردد

  خواهي  فرجام-2-2
  :دارد ماده هفتادويكم قانون يادشده مقرر مي

) استيناف(توانند عليه فيصله محكمه مرافعه    محكوم عليه، متضرر يا سارنوال مرافعه مي
  :خواهي نمايند در حاالت ذيل به پيشگاه ستره محكمه فرجام

 ر صورتي كه حكم محكمه مرافعه بر خطا در تطبيق يا تاويل قانون بنا يافته باشد؛ د - 1

 . بنا يافته باشد7در صورتي كه حكم محكمه مرافعه به اساس مندرجات ماده  - 2

 قبالً ذكر شد و راجع به مواردي بود كه تحصيل دليل اتهام توسط مقامـات    7مفاد ماده 
  .صورت گرفته باشدكشف تحقيق و تعقيب، به روش غيرقانوني 

ين، هرگاه محكمه استيناف بر اساس داليلي كه به صورت غيرقانوني بـه دسـت          بنابر
  .خواهي نزد ستره محكمه خواهد بود شان قابل فرجام اند راي صادر كنند، راي آمده
   تجديدنظر-2-3

هاي  در احوال ذيل مطالبه تجديدنظر بر فيصله«   طبق ماده هشتاد و يكم قانون مذكور 
  :تواند جهت منفعت محكوم عليه صورت گرفته مي نهايي در قضاياي جنحه و جنايت، 
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اگر حقايقي كه به اساس آن حكم استوار باشد با حقايقي كه در فيصله نهايي ديگر  - 1
  وجود دارد، مطابقت نداشته باشد؛

در حالتي كه حكم جزايي بر يك حكم صادره از يك محكمه مدني بنا يافته باشد و  - 2
 م محكمه مدني ملغا شود؛حك

در حالتي كه بعد از حكم وقايعي حادث يا ظاهر شود يا اوراقي تقديم گردد كه در  - 3
وقت محاكمه معلوم نبوده و ممكن است اين واقعه يا اوراق، برائـت محكـوم عليـه را ثابـت         

 سازد؛

 ، تزوير مستند و يا بعضي اعمال غيرقانوني شهود يا)دروغ(در حالتي كه شهادت زور - 4
 ؛...اهل خبره ظاهر گردد

در حالتي كه متهم در جرم قتل محكوم عليه قرار گيرد، عناصر جديد داللت كننده  - 5
 رخ بدهد كه عدم وقوع قتل شخص را ثابت نمايد؛

ا اينكـه در جريـان             - 6 اگر حكم در ختم جريان بدون آگاهي رسـمي مـتهم صـادر ـي
ز حق انتخاب وكيل مـدافع  محاكمه حق حاضر شدن به وي داده نشده كه در نتيجه آن ا    

محروم گرديده و يا اينكه علت عدم حضور محكوم عليه به صورت روشن و واقعـي معلـوم      
 . به اين امر متوجه نگرديده باشدنبوده و يا اينكه محكمه

 83ماده (باشد ستره محكمه مي) اعاده دادرسي(مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر
  ).همان قانون

اي كه باعث  ها در افغانستان، اشاره به دو نكته بوط به مقررات دادگاه   در پايان بحث مر 
ـانون اجـراآت جزايـي    2در بند : نكته اول:  رسد نگراني است الزم به نظر مي     ماده ششم ق

تواند در جريان محاكمه مدت توقيف را براي دو  محكمه ابتداييه مي«: موقت آمده است كه
  .تمديد نمايد... ماه

  .تواند در جريان محاكمه اين مدت را براي دو ماه ديگر تمديد نمايد ه ميمحكمه مرافع
ستره محكمه در جريان محاكمه صالحيت دارد اين مدت را براي پنج ماه ديگر تمديـد    

  ».نمايد
 اين ماده در جريان محاكمه 2هر گاه ميعاد مندرج فقره «: افزايد  همين ماده مي3   بند 

  ».گردد  از حبس رها ميمنقضي شود، شخص توقيف شده
ل     كه براي پيشگيري از بازداشت3   گذشته از مفاد بند   ـاي موقـت طوـي المـدت، امـر    ه

 براي مجموع دوران بازداشت موقت متهم 2رسد، طول مدتي كه در بند  مثبتي به نظر مي  
ه    رسـد، ايـن     ماه مـي 9خالل رسيدگي پرونده نزد سه دادگاه پيشبيني شده است، جمعاً ب

  .الني بازداشت موقت، با اصل برائت متهم مغاير استمدت طو
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ه    ،   عالوه بر اين، در صورتي كه در نهايت      قضيه توسط آخرين دادگاه بـا راي بـر تبرـي
 مـاه را در  9گنـاه   گونه تدبيري براي جبران خسارت متهمي كه بي  متهم خاتمه يابد، هيچ   

  .بازداشت به سر برده است در قوانين پيشبيني نشده است
توان انكار نمود كه برخي از قضاياي پيچيده، ايـن مقـدار زمـان را بـراي         هر چند نمي  
 راه سو استفاده را براي قضات باز ، فوق د ولي ذكر مطلق اين مدت در مادهرسيدگي نياز دار

ي   مي ا    كند كه حتا براي قضاياي ساده نيز مدت مذكور را در نظر گيرند و افراد ـب گنـاه را ـت
  .دارند  بدون تعيين تكليف در بازداشت نگهچندين ماه،

نگراني ديگري كه از نظر رعايت حقوق متهم در تدارك دفـاع وجـود دارد   :    نكته دوم 
به ) صورت دعوا(اين ماده راجع به ابالغ كيفر خواست. ماده چهل و دوم همان قانون است     

  .متهم است
عوا بالفاصله ورق ابالغيه را  محكمه بعد از حصول صورت د   -1«: دارد  اين ماده مقرر مي   

  كند؛ باشد، صادر مي كه حاوي تاريخ و روز محاكمه مي
 همراه با شرايط حقيقي آن كه در ، ورق ابالغ شامل نام متهم، جرم نسبت داده شده-2

ه مـتهم، وكيـل مـدافع                  ـاريخ محاكمـه ـب اش،  قانون ذكر شده، حـداقل پـنج روز قبـل از ت
  ».ودش عليه و سارنوال داده مي مجني

 محاكمه، فرصـت كمـي    در فاصله پنج روز مانده به جلسهتحويل صورت دعوا به متهم،  
دارك      است و با استانداردهاي بين  راي ـت ـان كـافي ـب المللي راجع به در اختيار قرار دادن زم
  .دفاع به متهم سازگار نيست

هوم را و به طور ضمني اين مف» حداقل پنج روز«   هرچند در ماده فوق ذكر شده است 
تواند قبل از آن تاريخ كيفر خواست را به متهم تحويل دهد، ولي از  در بردارد كه قاضي مي

اند كه اگر الزام قانوني نداشته باشند، بـه همـان    ها معموالً آن قدر مشغول    آنجا كه دادگاه  
وق كنند، الزم بود قانونگزار افغانستان در اين زمينه با عبارت بهتري، حقـ      حداقل اكتفا مي  

  .كرد دفاعي متهم را تامين مي
  )اجراي مجازات(مرحله بعد از محاكمه: ب  

ـارنوال ابتداي    قانون اجراآت، مـ 8 ماده   4   طبق بند    ـام، س . يـه اسـت  سوول اجـراي احك
سارنوال صالحيت دارد، امر گرفتاري و حبس محكوم عليه را كه قبالً توقيف نشده باشد به 

  ).ان قانون هم85ماده (پليس محل صادر نمايد
عليه قبالً در توقيف باشد، سارنوال مكلف است وزارت عدليه را در مورد     هر گاه محكوم

  ). همان ماده3بند ...(حكم باخبر سازد) اجراي(تقاضاي تطبيق
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دان    ـا در      دليل لزوم اطالع موضوع از سوي سارنوال به وزارت عدليه اين است كه زـن ه
  . وزارت عدليه استافغانستان تحت سرپرستي و نظارت

ه    قانون حاكم بر آن، قانون محابس و توقيف    . اسـت ) 1384مصوب (هاي افغانستان خان
هرچند در افغانستان، به دليل كمبود امكانات و عدم وجود فضاي مناسـب و كـافي بـراي         

ـا و توقيـف   ها، وضعيت زندان ها و شهرستان  به ويژه در استان     زندانيان،   وب    خانـه  ه هـا مطـل
رود و به  ها در زمره بهترين قوانين فعلي اين كشور به شمار مي ، اما قانون حاكم بر آننيست

  .ها، تدوين شده است راجع به امور زندان المللي موجود،  متابعت از استانداردهاي بين
ـام     خانـه     در اين قانون رعايت حقوق بشري زندانيان، تعريف توقيـف   هـا و محـبس، نظ

عليه بودن و برخـورد   اساس جنسيت، مظنون يا متهم بودن و محكوم   بندي افراد بر      طبقه
هاي ورزشـي،   متفاوت با آنها، خصوصيات ساختمان، معيشت و تغذيه مناسب، وجود برنامه     

خدمات صحي، كار و تعليم و تربيه، ارتباط با خانواده، اداي مناسك ديني و مذهبي، اعطاي 
هـا، همچنـين    خانه  بر محابس و توقيفمرخصي، رسيدگي به شكايات محبوسين و نظارت     

راجع به مجازات اعدام، بايد اشاره نمود كه هرچند اين . آزادي مشروط، پيشبيني شده است
كه االن هم ) 1355(مجازات، به عنوان شديدترين واكنش كيفري به جرم در قانون جزاي

ـار  اما ب). 182 تا 173مواد (شود، مقرر گرديده است در افغانستان اجرا مي  عد از شروع به ك
ن حكومـت      ) حكومت آقاي كرزي  (نمودن حكومت جديد   در طول پنج سال كه از عمر اـي

  6.گذرد در موارد معدودي اين مجازات اجرا شده است مي
ـاده  .(   حكم به مجازات اعدام هم فقط با تاييد رييس جمهور، قابل اجـرا اسـت            129م

  ).قانون اساسي

  قيسياست جنايي افترا: گفتار چهارم

ستان كـه رويكـرد        در خاتمه اين نوشتار، اشاره به دو جنبه         ي از سياست جنايي افغاـن
اي از سياست جنايي يكـي در زمينـه تخلفـات     اين نحوه. افتراقي دارد خالي از فايده نيست    

  .اطفال و ديگري در زمينه جرايم مواد مخدر اتخاذ شده است
ين       در زمينه اول، رويكرد حمايتي است اما در    و تحـوالت ـب المللـي    زمينـه دوم در پرـت
  .گيرانه است مربوط به جرايم سازمان يافته، رويكرد سخت

                                                 
ون بخش نظارت كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، كابل، واهللا خان معا  بر اساس اظهارات آقاي شمس-1

1/8/84.   
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قانون رسيدگي «   راجع به تخلفات اطفال بايد خاطرنشان ساخت كه قانون حاكم بر آن، 
 در مجلس عالي وزرا به تصويب رسيده 26/11/1383است كه در تاريخ » به تخلفات اطفال

  .) زمان هنوز پارلمان وجود نداشتچون در آن(است
ه        نام اين قانون، خود بيانگر رويكرد افتراقي و حمايتي تدوين     كننـدگان آن، نـسبت ـب

  .اطفال است
   قانونگزار، در اين قانون از تخلفات اطفال نام برده است، به خاطر جلوگيري از برچسب 

  .طفال خودداري كرده استخوردن اطفال، از به كار بردن عبارت جرايم يا بزهكاري ا
  :كند    ماده دوم اين قانون، موارد زير را به عنوان اهداف آن ذكر مي

  اصالح و تربيت مجدد اطفال متخلف از قانون؛ - 1
محترم شمردن نقش اساسي اطفال در اعمار جامعه و حمايـت جـسمي، اخالقـي،          - 2

 معنوي و رفاه اجتماعي آنها؛

  يا وكيل قانوني اطفال؛ سرپرست مشخص نمودن مسووليت والدين، - 3

 رعايت كنوانسيون حقوق طفل در جريان تحقيق و بعد از محاكمه؛ - 4

 استماع بيانات و نظريات اطفال حين تحقيق و محاكمه توسط خود يا   قانوني آن؛ - 5

تشويق به نظارت موسسات اختـصاصي خـدمات اجتمـاعي غيردولتـي بـه منظـور              - 6
 جلوگيري از تخلفات اطفال؛

كه در معرض خطر قرار داشـته و نيازمنـد مراقبـت و محافظـت       حفاظت از اطفالي     - 7
 .باشند

در اين ماده چند موضوع راجع به تخلفات اطفال ذكر شده است و نشانگر آن است كه         
المللي راجع بـه حقـوق كـودك، ايـن      قانونگزار افغانستان به خوبي به پيروي از اسناد بين        

  :موضوعات را مورد توجه قرار داده است
  الح و تربيت اطفال، اص-الف
   رعايت كنوانسيون حقوق كودك،-ب
   توجه به نظرات اطفال،-ج
  توجه به پيشگيري از تخلفات اطفال، -د
  . حفاظت از اطفال در معرض خطر-  ه

هـاي      پس در اين قانون هم بر سياست پيشگيري تاكيد شده است و هم بـر واكـنش          
  .مناسب نسبت به تخلفات اطفال

سالگي را تكميل نكرده 18 اين قانون، طفل كسي است كه سن 4ماده  1   بر طبق بند
داري اطفال متخلـف در مراكـز اصـالح و تربيـت،       همين ماده، راجع به نگه     5در بند . باشد
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را به كار برده است و اين، خود نشانگر رويكـرد  » حجز«كلمه » حبس«قانونگزار به جاي    
در . كيفري صغار نسبت بـه بزرگـساالن اسـت   متفاوت قانونگزار افغانستان راجع به عدالت    

هاي نسبت به تخلفات اطفال   به عنوان يكي از واكنش، همين ماده، حجز در منزل هم6بند
  .بيني شده است پيش

ه منظـور اصـالح و    «   در مورد مجازات طفل، تاكيد شده است كه   مجازات طفل حتا ـب
  ).همان قانون 7ماده(»آميز جواز ندارد تربيت به طور شديد و حقارت

ـانون سـارنوالي اختـصاصي          و محكمـه  ) 9مـاده (   در راستاي رويكرد افتراقـي، در ايـن ق
  .پيشبيني شده است) 36 تا 26مواد(اختصاصي اطفال

   همچنين، مراكز اصالح و تربيت اطفال به عنوان محل سپري شدن مجازات، در نظر         
اند كه بر اجراي حكم  شدهگرفته شده است و موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي مكلف 

ـال را در ايـن      حجز و اصالح   پذيري طفل نظارت نموده و دستورات محكمه اختصاصي اطف
پذيري اطفال در حجز را به دادگاه گزارش  زمينه اجرا كنند همچنين ميزان پيشرفت اصالح

  ). همان قانون46 تا 43مواد(كنند
 ستره محكمه،  خواهي در پيشگاه امستيناف و فرجهاي ا  طلبي نزد دادگاه       حق استيناف 

  ). همان قانون42ماده(نيز براي طفل شناسايي گرديده است
كند و   قانون مورد بحث بر محرمانه بودن رسيدگي به تخلفات اطفال تاكيد مي        32ماده

  :دارد مقرر مي
   رسيدگي به تخلفات قانوني اطفال طورسري و ابالغ حكم در هر حالت به -1

  گيرد؛ صورت مي     صورت علني 
   نشر اسناد جريان جلسات محاكمه اطفال به شمول شهادت شهود و نظر اهل-2

  هاي جمعي جواز ندارد؛      خبره در رسانه
  افشاي معلومات در مورد شخصيت طفل و يا اطالعاتي كه منجر به كشف هويت-3

    طفل گردد، تحت هيچ عنوان جواز ندارد؛
 .شود داري مي بت و نگه محاكمه ث گزارش جريان جلسه-4 

اطفال تحت توقيف جدا از :    راجع به بازداشت موقت طفل متخلف مقرر شده است كه  
  ). همان قانون10 ماده4بند(شوند داري مي بزرگساالن نگه

، قانون مبارزه عليـه مـواد مخـدر    )جرايم مواد مخدر (اما قانون حاكم در مورد زمينه دوم      
  . است26/9/1384مصوب 

رده         قانون ماده     در اين  ام ـب  مخدره تعريف شده و در جداول منضم به آن، انـواع آن ـن
  .شده است
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   در راستاي سياست جنايي افتراقي در مبارزه با مواد مخـدر، در قـانون مـذكور پلـيس         
والي اختصاصي) وهفتم  ماده سي (مبارزه عليه مواد مخدر    هـاي   و ديوان) وششم ماده سي(سارن

  .پيشبيني شده است) وچهارم ماده سي(م مواد مخدركننده به جراي رسيدگي
مشمول (، تهيه، توليد، توزيع، تجارت و استعمال برخي از انواع مواد مخدر      )كشت(   زرع

در راستاي اهداف طبـي، علمـي و صـنعتي، از    )  ضميمه قانون مذكور  3 و   2،  1هاي    جدول
  ).ماده هفتم(سوي دولت افغانستان اجازه داده شده است

هاي فوق در راستاي سه هدف  ين واردات و صادرات مواد مخدر مشمول جدول        همچن
  ).ماده نهم(نامبرده شده نيز اجازه داده شده است

راجع به برخورد . كننده است    ويژگي ديگر اين قانون، برخورد متفاوت با معتاد و قاچاق
 موظف تصديق نمايد )پزشك(در صورتي كه داكتر«: دارد  مقرر مي27 ماده2با فرد معتاد بند

 اين قانون معتـاد اسـت،     منضمه4و3،2،1مخدر مندرج جداول كه شخص، به يكي از مواد    
سازد، در اين صورت محكمه شخص معتاد  محكمه، وي را از حبس يا جزاي نقدي معاف مي

  ».نمايد را جهت معالجه به يكي از مراكز صحت رواني اعزام مي
هـا حـبس و    مجـازات . اد مخدر مجازات تعيين شده است    اما در مقابل براي قاچاق مو     

ها با توجه به مقدار مواد و نوع آن و نقش متهم در ارتكاب  ميزان مجازات. جزاي نقدي است
و ) گرم مواد مخدر براي قاچاق كمتر از ده(ماه6حداقل مجازات حبس    . يابد  جرم، تفاوت مي  

 و حـداكثر آن، يـك ميليـون و    هـزار  حداكثر آن، بيست سال و حداقل جريمه نقدي سـي      
  ).ماده شانزدهم(پنجصد هزار افغاني مقرر گرديده است

   همچنين كشت، توليد و ذخيره مواد مخدر، وارد كردن يا استعمال وسايل و تجهيزات 
هايي در نظر گرفتـه شـده    به منظور قاچاق اين مواد، جرم دانسته شده و براي آن مجازات      

  ).ن قانون هما26و 25،20،19مواد (است
 قانون يادشده 48 و 47   به منظور تسهيل در امر تحقيق و تعقيب اين جرايم، در مواد 

  :تجويز شده است كه از جمله آن طرق ذيل است» استراق سمع«
  ات در محالت عمومي،ثبت مكالم) 1
 ها، مكانها يا محالت مسكوني شخصي، ثبت آشكار يا مخفي مكالمات در ملكيت) 2

 ،2گرافيكي در اماكن يادشده در بندكي يا فوتوتعمال تجهيزات الكتروننصب و اس) 3

 ،... اطالعات و مخابرات  اينترنتياستراق سمع مخابرات، به شمول) 4

 اسناد معامالت يا انتقاالت مالي،هاي بانكي و  بازرسي حساب) 5

 .باز نمودن و تفتيش مراسالت پستي) 6
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ـام       البته استراق سمع در موارد يادشده       بر اساس پيشنهاد سارنوال مربوطه و تاييد مق
والي   ).49 ماده3 بند6قسمت(صورت خواهد گرفت) دادستاني كل(ذيصالح لوي سارن
 خويش در امر استراق  ي كه در انجام وظيفه همان ماده براي ماموران1   همچنين در بند

  .بيني شده است سمع دچار تخلف و اعمال خودسرانه گردند مجازات پيش
   شايان ذكر است كه اين قانون يك قانون خاص بوده و در امر مبارزه عليه مواد مخدر       

به .  بيني شده در آن، قابل اعمال است در صورت مغايرت با ديگر قوانين فقط مقررات پيش
 اشخاص  تحقيق، تعقيب عدلي و محاكمه: ست مقرر شده ا   35دليل اينكه هرچند در ماده    
اد مخدر مطابق احكام قانون اجراآت جزايي و ساير اسناد تقنيني شامل در جرايم قاچاق مو

كـه   در مـواردي :  همين قانون تصريح شـده اسـت  56ولي در ماده    . گيرد  صورت مي ... نافذ
احكام ساير قوانين نافذه با اين قانون مغايرت داشته باشد، احكام اين قانون، مرجع دانسته   

  .شود مي
قررات اين قانون مغاير با حقوق شناسايي شـده بـراي      اين در حالي است كه برخي م      
  .رود اين امر از نكات ضعف قانون مذكور به شمار مي. متهم در ديگر قوانين افغانستان است

  :شود به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي
والي اختصاصي مـواد     ... «:  مقرر شده است   37در ماده ) 1 ميعاد تسليمي مظنون به سارن

ـالي اسـت    » ... روز تجاوز نمايد 15ريخ دستگيري نبايد از     مخدر از تا    همـان  –و ايـن در ح
بيني شده بود كـه مظنـون ظـرف مـدت       در قانون پوليس پيش  -طوري كه قبالً گذشت   

والي تسليم شود72   .ساعت بايد به سارن
دهد كه آنهـا    ماده پنجاهم قانون مورد بحث، به مراجع ضبط قضايي اجازه مي      1بند) 2

از همكاران مخفي استفاده ...  به منظور جلوگيري، كشف و تحقيق جرايم مواد مخدربتوانند
توانند در محكمه شهادت   همين ماده مقرر داشته است كه همكاران مخفي مي6بند. نمايند

در صورت موجوديت داليـل معقـول،    : بيني كرده است كه     مذكور پيش    ماده 5بند. هندد
كـه جريـان    گردد و يا اين ر مخفي موجب خطر به وي مي كه افشاي نام همكا     مبني بر اين  

سازد، هويت وي بر اساس حكم محكمه مربوطه،  تحقيقات قانوني را به مخاطره مواجه مي   
داشته شده و تا زمان ختم تحقيقات يا صدور حكم بعدي محكمه، براي شخص  مخفي نگه

 در تحقيقات نيـز سـري   شده هاي استعمال ها، وسايل و تخنيك ديگري افشا نگردد و شيوه  
  .ماند مي

  .تواند مخفي بماند نطوري كه مالحظه گرديد، بر طبق اين ماده، هويت شاهد ميا   هم
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 53   اين ماده، حق متهم و وكيل وي مبني بر سوال و اعتراض به شهود را كه در ماده     
ه  قانون اجراآت جزايي موقت افغانستان، تضمين شده است، ممكن است بـه مخـاطر     55و  

  .اندازد
 اعتراض و بررسي صحت و سـقم      زيرا هرگاه هويت شاهد، آشكار نگردد امكان سوال،   

  .گردد شهادت وي براي متهم و وكيل مدافعش با سختي مواجه مي
   هرچند بايد اذعان نمود كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر كه از جرايم سازمان يافته است 

المللي كه بسي خطرناكنـد مواجـه    بسا با باندهاي بين چهو مقامات قضايي در مبارزه با آن،     
اند كه بـه هـيچ وجـه      عادالنه آن قدر مهم اما حقوق متهم و برگزاري محاكمه   گردند؛    مي
  .شود از موازين آن عدول كرد نمي

ـاموران            با توجه به تجويز ماده پنجاهم قانون مورد بحث، مبني بر پذيرش شـهادت م
رابر مقامات تعقيب و محاكمه ايـن جـرايم در      مخفي در جرايم مواد      مخدر، اين سوال در ب

توانند، عليرغم مخفي ماندن هويت اين  افغانستان همواره مطرح خواهند بود كه چگونه مي
گيري شهادت آنها را بـراي   قبيل شهود تا پايان محاكمه، حق پرسش از شهود و به چالش  

  .مدافع وي فراهم كنند متهم و وكيل

  يريگ نتيجه

رومي (   چارچوب كلي اصول محاكمات جزايي افغانستان برگرفته از نظام حقوق نوشته  
ـاكم      مختصات اين نظام را در جز قوه     . است) ژرمني والي و سـاختار مح ودن سـارن  مجريه ـب

اما در شناسايي حقوق متهم، حـضور مـتهم و وكيـل آن در تمـامي مراحـل          . توان ديد   مي
و ترافعي بودن محاكمه، نظام ) در مرحله تحقيق و محاكمه(ها تحقيق، رعايت تساوي سالح

همچنين پرواضح است . نزديك شده است) ال كامن(عدالت جزايي افغانستان به نظام اتهامي 
بودن اين نظـام، فراينـد جزايـي آن در قـدم اول از حقـوق          » جمهوري اسالمي «به دليل   

  .اسالمي الهام گرفته است
ي كرد كه قانونگزار افغانستان تالش نموده است در اصول گير    پس شايد بتوان نتيجه  

محاكمات جزايي خويش از هر سه نظام عمده حقوقي دنيا و همچنـين آخـرين تحـوالت      
 .يافته، بهره گيرد مربوط به حقوق بشر و جرايم سازمان
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  دكتور فاروق بشر 

                                

      تابعيت
ه . باشد اي حقوق بين الدول خصوصي مي ه تابعيت يكي از مباحث عمد در اين مقال

شود، سپس با نظر تحليلي قانون  از موضوع تابعيت به صورت فشرده بحث مينخست 
  . كنيم تابعيت افغانستان را بررسي مي

  قسمت اول

  عموميات

دانيم كه در جهان كنوني افراد به نحوي از انحا يا به حكم اجبار و يا هم از طريق  مي
رين مشخصه در اين ت از اين جهت مهم. باشند اختياري متعلق به يك دولت مشخصي مي

، تقسيم افراد است در محالت مختلف جغرافيايي يا در ممالك مختلف جهان و  بخش
  . باشد تابعيت افراد از مسايل مهم اين تقسيم بندي مي

ه يك دولت معين، در حقيقت تابعيت عبارت است از رابطه سياسي و معنوي يك فرد ب
دولت، يك رابطه سياسي   ين يك شخص و حقوق عقيده دارند كه رابطه ب علماي اين رشته

شود از قدرت حاكمه دولت كه شخص را به حيث يك تبعه خود  باشد و ناشي مي مي
ها ديده شود، موضوع تابعيت به حيث يك اصل مهم آن  اگر در قوانين اساسي دولت. داند مي

خورشيدي، دولت جمهوري 1383 جدي سال 14گنجانيده شده، مثالً در قانون اساسي 
 و ساير مواد آن از حقوق يك تابع افغان تذكر به عمل 39، 28اسالمي افغانستان، مواد 

رابطه بين فرد و  الدول خصوصي عقيده دارند كه  اي از علماي حقوق بين عده. آورده است
باشد كه فرد در آنجا  باشد كه مربوط به يك محل مشخصي نمي  معنوي مي  دولت يك رابطه

ور مثال يك افغان در پاكستان اقامت دارد، ولي رابطه معنوي او با به ط. كند زندگي مي
افغانستان است و تابعيت در پاكستان با او به حيث يك افغان يا تبعه افغانستان معامله 

كه يك افغان تابعيت افغاني خود را قصداً و ارادتاً مطابق قوانين نافذه  پس تا زماني. شود مي
بناء بين .  هيچ دولتي حق ندارد او را به حيث تبعه خود بشناسدافغانستان ترك نكرده باشد،

  . باشد  معنوي موجود مي فرد و دولت، يك رابطه
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ه  هر شخصي كه تابعيت يك دولت معين را دارد، در خارج از مملكت متبوعش او را ب
 كه باشد شناسند و اين فرد از عين امتيازاتي در خارج برخوردار نمي حيث تابع آن دولت مي

طور مثال دادن يا   به. در آنجا اقامت دارد كه يك فرد تابع آن كشور از آن برخوردار است
. باشد گرفتن راي، حق انتخاب و يا در افغانستان خريدن عقار براي يك خارجي ميسر نمي

كه تابعيت يك كشور را دارد، او را در جامعه  توان گفت، شخصي بنابرين مختصر مي
اگر يك فرد تابعيت كدام . داند كه تابعيت آن را دارد ث تابع آن كشور ميالمللي به حي بين

  . نامند  ميstatelessالمللي او را بدون تابعيت يا  دولت را ندارد، در جامعه بين
چون .  تحقق تابعيت عبارت است از رابطه بين فرد و يك دولت مستقل شرط عمده

دول به رسميت شناخته رف ساير دولت يك شخصيت حكمي حقوق عامه است، كه از ط
كه يك شخص  يعني تا زماني. باشد  شرط اولي تابعيت وجود دولت مستقل ميشود، بناء مي

 شخصيت independent stateدولت مستقل يا   متعلق به يك دولت مستقل از طرف
حقوقي است كه در حقوق بين الدول عمومي او را به حيث نماينده رسمي گروهي از افرادي 

  . شناسند كه تابعيت آن دولت را دارند يم
براي روشن شدن چيستي دولت و اركان آن بهتر است از دولت تعريفي ارايه كرده و 

شود، ما   فهم مطلبي كه دارد توضيح مي  ، زيرا براي بدانيم كه دولت از چند ركن ساخته شده
  . راكمك خواهد كرد

 آب و هوا مرو مشخص كه شامل خاك،در يك قل) تابعين(دولت، متشكل است از افراد 
. شود باشد كه از طرف ساير دول به رسميت شناخته مي  حاكمه مي ه گردد و داراي قو مي

البته . باشد  آن ميsovereigntyركن اصلي دولت در جهان امروزي قدرت حاكمه يا 
با آرزو ساحه جغرافيايي و نفوس از اركان ديگري يك تعلقات نژادي، لساني، مذهبي، قومي 

و اميال مشترك، در يك ساحه معين جغرافيايي، تحت قدرت و حاكميت مستقل زندگي 
  . كنند مي

كنيم فوراً موضوع ملت آن دولت در يك ساحه معين  بناء وقتي ما از دولت صحبت مي
نامند،  نفوس در يك دولت كه آن را ملت نه مليت هم مي. يابد جغرافياي نزد ما تجسم مي

كه در يك دولت اقامت  نبايد اشتباه كرد كه تمام كساني. د از تابعين آن دولتان    عبارت
پس هر شخص حقيقي، بايد تابع يك دولتي باشد، مگر . باشند دارند، تابع آن دولت مي

امروز در جهان افرادي هم وجود دارد كه تابعيت هيچ دولت مشخصي را ندارند و ادعاي 
ره تا هنوز در حقوق بين الدول عمومي يا خصوصي كنند، كه اين مفكو تبعه جهاني مي

  . رسميت نيافته است
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بايد گفت كه هر شخص حقيقي، تبعه دولتي باشد، در حقيقت تابعيت براي اشخاص 
دهد نه اشيا،  ها را تشكيل مي حقيقي اختصاص داده شده زيرا افراد حقيقي است كه دولت

بناء رابطه . كنند ع يك دولت كسب مياشيا و اشخاص حكمي تابعيت خود را از اشخاص تاب
اشخاص حكمي جز . باشد بين تبعه و دولت يك رابطه قراردادي نبوده و رابطه سياسي مي

تواند براي افراد تحت شرايط  دولت است كه مي. دولت حق دادن تابعيت را به افراد ندارد
  . كند حقوقي، تابعيت بدهد يا تابعيت داده شده را از او سلب - خاص قانوني

علماي حقوق بين الدول عقيده دارند كه صرف دولت است كه براي اشخاص تابعيت 
كه تا ادعاي تابعيت جز احكام مندرج قانوني كه دولت وضع كرده،   دهد، افراد حق ندارند مي

تواند تا شخصي را به تابعيت خود  هيچ دولتي مجبور شده نمي. از يك دولت تابعيت بگيرند
تواند اتباع خارجي را تحت شرايط خاص جغرافيايي، اقتصادي و  ميدولت . قبول كند

سياسي آن هم مطابق احكام قانون آن دولت، به تابعيت خود بپذيرد يا ادعاي او را رد كند و 
  . يا هم تابعيت داده شده را از او سلب نمايد

يك رژيم اند كه تمام اتباع يك دولت بايد تحت  ها اين اصل را قبول كرده امروز دولت
شد و بين  اين اصل در سابق رعايت نمي. حقوقي داراي حقوق مساوي در برابر قانون باشند

هاي حقوق بشر و  ولي بنابر تحول در افكار جهاني و اعالميه. گذاشتند اتباع خود تفاوت مي
ها، اين اصل پذيرفته شد كه تمام مردم بدون در نظر  هاي منعقده بين دولت كنوانسيون
دولت، با هم حقوق و وجايب مساوي   گ، نژاد، قبيله و لسان دين و مذهب در يكداشت رن

  . دارند

  توطن يا اقامتگاه 

توانند با موافقه دولت خارجي،  اشخاص مي. موضوع اقامت با تابعيت كامالً متفاوت است
. مطابق احكام قانون آن مملكت طور دايمي يا موقتي، در دولت خارجي اقامت اختيار كند

قامت نمودن، تحت شرايط خاص يك مملكت با رعايت احكام قانون آن مملكت، براي يك ا
دهد تا از امتيازات يك خارجي در آن مملكت برخوردار شود  فرد در احوال خاص اجازه مي

  . توانند ولي از حقوق سياسي بهره برده نمي
ر سفر كرده اشخاص در شرايط امروزي بنابر عوامل مختلف از يك كشور به كشور ديگ

 Transit مثالً سياحت، تجارت، تحصيل، مهاجرت يا در حالت انتقال كه آن را. توانند  مي

تواند در مملكت ديگر تحت شرايط قانوني آن مملكت، موقتي يا  نامند، افراد خارجي مي مي
هدف ما در اين مورد اقامت دايمي تابع . دايمي زندگي كرده يا از آن مملكت باز ديد كند

دادن اقامت دايمي، تحت شرايط خاص و قانون مملكت . باشد  دولت در دولت ديگر مييك
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با به ميان . تواند گيرد، يعني فرد اين حق را مانند تابعيت كسب كرده نمي ديگر صورت مي
ها، تحت شرايط قانوني، براي اتباع  آمدن وسايل نقليه و ايجاد قوانين خاص مهاجرت، دولت

در بعضي موارد موقف سياسي يك شخص . دهد ه سفر يا اقامت را ميهاي ديگر اجاز كشور
ها، خوف جان خود يا فاميل خود، مجبور به ترك  بنابر عوامل جنگ داخلي، تبديل رژيم

 دول عضو ملل متحد كه در شهر جينوا داير شده 1951در سال . شود وطن متبوع خود مي
موفق شدند كه از آن تاريخ تا  the Geneva Refugee Conventionبود به ايجاد 

  كه از وطن شان بنابر عوامل جنگ داخلي، نژادي، زباني، مذهبي، رنگ، امروز براي كساني
شوند كميسيوني را تشكيل دادند تا  مجبور به ترك وطن شان مي... فعاليت سياسي و

ه هاي سياسي در تمام دول عضو، تشكيل شود و به حمايه همچو اشخاص دست ب نمايندگي
 به 1379از سال . سازد عمل شوند و زمينه مهاجرت را از يك كشور به كشور ديگر آماده مي

هاي داخلي مجبور به ترك وطن  ها افغان بنابر عوامل سياسي و جنگ اين طرف ميلون
شدند، اتباع افغان در ممالك همسايه و دورترين نقاط جهان مهاجر شده و از آن تاريخ تا 

  . نمايند ور امرار حيات ميكنون در خارج از كش
وناً در اروپا و ساير نقاط جهان تحت پروگرام عده هاي آوارگان  اي از اين مهاجرين قان

هاي مذهبي، توطن اختيار و كسب اقامت دايمي  هاي بشري سازمان ملل متحد و كمك
. اند    دهنده حتا تابعيت آن دول را نيز حاصل كرده نموده و مطابق قوانين كشورهاي پناه 

اند كسب تابعيت كنند، به حيث مقيم     اند يا بنابر مشكالت قانوني نتوانسته    كه خواسته اي عده
المللي خصوصي به  اين طبقه مردم را در حقوق بين. ورزند در آن كشورها امرار حيات مي

ه ياد مي   . كنند حيث مقيم دايمي كشور بيگان

  قاعده و مباني تابعيت

  . اند     جهان در مورد مباني تابعيت سه اصل كلي را مورد نظر گرفتهدر قوانين كشورهاي
 يد داراي تابعيت باشد،هر شخص با: قاعده اول

  ايد بيش از يك تابعيت داشته باشد،هيچ كس نب: قاعده دوم
  . باشد تابعيت يك اصل دايمي و غير قابل زوال مي: قاعده سوم

  قاعده اول

  هر شخص بايد صاحب تابعيت باشد

داشتن تابعيت براي يك فرد چه از نظر عقلي و چه از نظر منطقي يك اصل الزمي 
چون انسان يك مخلوق اجتماعي است، امكان زيست انفرادي برايش بعيد . شود پنداشته مي 
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قبول كرديم كه انسان مخلوق اجتماعي است زندگي بدون اجتماع . از عقل و منطق است
. سان نخواهد توانست خارج از اجتماع زندگي كنديك ان. بس مشكل و حتا ناممكن است

كند يا به عباره ديگر در يك دولت حيات به سر  اگر يك شخص در يك اجتماع زيست مي
برد، ولي نه مقيم آن كشور است و نه هم تابعيت آن را دارد، در اين حالت، بايد اين فرد  مي

ني در آن جامعه زيست نمايد، گرد باشد و يا هم به صورت غير عادي و غير قانو يا جهان
تصور شود اين فرد معامله تجارتي انجام . باشد هاي او روشن نمي بنابرين حقوق و مكلفيت

شود، اگر اين شخص تابعيت نداشته باشد، چطور خواهد  دهد يا با ازدواج متوصل مي مي
  . ت كندتوانست نگاح خط خود را ثبت و ساير احوال آن را در دفتر حكومتي آن مملكت ثب

شود تا  هاي داخلي يا تغييرات سياسي در يك كشور، موجب مي دانيم كه جنگ مي
 جان و اوالد خود، وطن متبوعش را ترك و به مملكت ديگر به حيث  رورت و حمايهبنابر ض

  . مهاجر پناه ببرد
ها و سپس در دوران مجاهدين و طالبان، كسي از  مردم افغانستان بعد از اشغال روس

ن و حيات خود و فاميلش، كسي از خوف جنگ مجبور شد ترك وطن كرده در ترس جا
. وطن شدند اين حالت خاص براي شان رخ داد و به اصطالح بي. خارج از كشور سفر نمايد

  . آيد وطني در مي بياييد ببينيم كه در كدام حاالت يك فرد به اين حالت بي
  

  در اثر مهاجرت) الف

مت خلق و پرچم از ترس جان و اوالد خود در مملكت شان افغانان بعد از پيروزي حكو
پذيرفت و حتا اجازه  توانستند و ممالك جهان آنها را به حيث تبعه خود نمي زندگي نمي

تواند مثالً بعد از انقالب  تر ديده شده مي اين حالت در روسيه خوب. داد اقامت قانوني نمي
ند و به خارج فرار كردند دولت جديد  مجبور به ترك روسيه شدهاي سفيد ، روسبلشويك

  . داد پذيرفت و دول اروپايي آنها را تابعيت نمي روسيه آنها را به حيث تبعه خود نمي

  در اثر مجازات) ب

بعد از استقرار نظام دموكراتيك خلق، تعدادي از اعضاي فاميل شاهي وقت را به حكم 
  . مجازات، سلب تابعيت افغاني كردند

  نون خاصبنابر وضع قا) ت
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شود، اتباع يك كشور بنابر تغيير نظام سياسي ترك وطن كرده و برگشته  بعضاً واقع مي
نتواند و قانون خاص در كشور وضع و مشخص كند، هر گاه اتباع آن كشور در ظرف مدت 

  . دهد فرضاً يك سال به وطن برنگردند، تابعيت خود را در مملكت متبوعش از دست مي

  ريترك تابعيت اختيا) پ

كه در آن اقامت دارد، بين دو تابعيتي  كند، فردي مثالً قانون در يك مملكت حكم مي
. گردد تابعيت مي كند و بناء بي شخص يكي را هم اختيار نمي. كه دارد يكي را اختيار كند

توان گفت  تواند، نتيجه گيري كنيم مي اگر اين قاعده را كه هيچ كس بدون تابعيت بوده نمي
  : كه

  ه مجرد تولد بايد تبعه يك دولت معين باشد؛فرد ب - 1
كه تابعيت كشور ديگري را حاصل  تواند ترك تابعيت كند، تا زماني هيچ فرد نمي - 2

 . نكرده باشد

  فرد به مجرد تولد بايد تبعه يك كشور را داشته باشد

آيد، بايد صاحب تابعيت آن  بنابرين اين حكم، در مملكتي كه يك طفل به دنيا مي
آيد بايد تابعيتي باالي او تحميل شود، و اين اصل از طرف  طفلي كه به دنيا مي. ددولت باش
با رعايت اين اصل، دول امروزي جهان تابعيتش را به يك . ها پذيرفته شده است اكثر دولت

طفل يا بنابر تولد او در يك كشور و يا بنابر عاليق خوني طفل با والدينش به رسميت 
و خون مبني دادن تابعيت يك نفر، به حيث يك اصل قبول پس اصل خاك . شناسد مي

ما اين دو حالت را يعني از نگاه . شده و در جهان امروزي قابل قبول شناخته شده است
  . دهيم خاك و خون مورد بررسي قرار مي

  دادن تابعيت بر اساس خون) الف

ز پدر و مادر به طور مثال طفلي ا. گيرد دادن اين نوع تابعيت به نسب طفل تعلق مي
 نهم قانون تابعيت جمهوري  شود، افغانستان مطابق حكم ماده افغان در پاكستان تولد مي
كه در قلمرو جمهوري افغانستان يا خارج از آن از  شخصي«: افغانستان كه مشعر است

 والديني كه تابعيت افغانستان را داشته باشد تولد گردد، تبعه جمهوري افغانستان محسوب
 قانون تابعيت، تعلق نسبي طفل با والدينش او را اجبار  بر اساس حكم اين ماده» .شود مي

  . سازد تبعه افغانستان مي

ACKU



 

38 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

هرگاه حين تولد «: كند  چنين حكم مي1قانون تابعيت افغانستان در ماده دهم فقره 
 يكي از والدين او تبعه جمهوري افغانستان و ديگري تبعه خارجي باشد، طفل تحت ،طفل
  : شود ط ذيل تبعه جمهوري افغانستان شناخته ميشراي

   در قلمرو جمهوري افغانستان تولد يافته باشد؛- 1
و يا يكي از آنها    در خارج از قلمرو جمهوري افغانستان تولد يافته باشد، مگر والدين- 2

  ا اقامت دايمي داشته باشد؛.در قلمرو ج
 زمان والدين وي اقامت دايمي در تولد گرديده و در عين. ا. طفل در خارج قلمرو ج- 3

را انتجاب . ا.خارج قلمرو افغانستان داشته باشد و به موافقه جانبين به طفل تابعيت ج
  نمايند؛
 ماه درخواست تحريري مبني بر قبول 6 تا 18 هرگاه فرزند بعد از تكميل سن - 4

وري درخواست تابعيت سابق والدين خود را تقديم نكند تابعيت افغاني وي از تاريخ منظ
  » .گردد سلب مي

  . قانون تابعيت افغانستان موضوع خون و خاك را بدون تفريق تاييد كرده است
يك طفل بر اساس نسب يا خون از نظر علم جامعه   بايد تذكر داد كه دادن تابعيت
مثالً يك افريقايي سياه پوست، تابعيت افغانستان را . دهد شناسي، معناي نژاد پرستي را نمي

اي فكر  عده. باشد فرزندان او افغان هستند ولي نژاد او سياه پوست مي. كند اصل ميح
كنند كه كسب تابعيت بر اساس خون، جنبه نژادي دارد، علماي حقوق اين نوع استدالل  مي

  . پذيرد را نمي
المللي خصوصي جلد دوم صفحه  پروفيسور محمد نصير در كتاب خود به نام حقوق بين

 اين دانشمند عقيده )1(».مبتني بر نيت احتمالي افراد استسيستم خون  «:نگارد  مي31
جنبه دفاعي را چنين . دارد كه سيستم نژاد هم جنبه دفاعي و هم جنبه تعرضي دارد

بعضاً دادن تابعيت به مردمان نژاد ديگر موجب ايجاد خطر براي يك دولت . كند توصيف مي
 pearlكه جاپان بر  ده امريكا بعد از ايندر جنگ عمومي دوام اياالت متح. شود مي

Harbor حمله كرد و چند كشتي امريكا را تخريب و صدها انسان را تلف كرد حكومت 
هايش خارج  وقت، تمام اتباع جاپاني نژاد خود را تحت مقررات خاص و شرايط ناگوار از خانه

ن و ختم جنگ جهاني گرچه بعد از جنگ و پيروزي امريكا بر جاپا. و تحت نظارت قرار داد
در اين اواخر . ها رفع شد ولي اثرات آن بر جاپاني االصل باقي ماند اين محدوديت بر جاپاني

حكومت امريكا حاضر شد تا براي بيجاشدگان جاپاني االصل جبران خساره بدهد ولي بايد 
ر كرد كه اگ به خاطر داشت كه اين عمل صرف جنبه دفاعي داشت و حكومت امريكا فكر مي

هاي امريكايي تحت كنترل گرفته نشوند ممكن آنها به نفع حكومت جاپان به  جاپاني
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در اياالت متحده امريكا، مطابق احكام قانون اساسي آن كشور تمام . جاسوسي متوصل شوند
گرچه . باشند اند، تابع امريكا مي    كه در خاك امريكا تولد شده يا كسب تابعيت كرده افرادي

شود، تا  ها در امريكا تولد مي وز كمي تغيير كرده و فرزنداني كه از خارجياين تيوري امر
بعد از سن هژده اگر خود . سن هژده سالگي حق استفاده از تابعيت امريكايي را ندارند

شخص به رضايت خود تابعيت امريكايي را مطالبه كند، به حيث تابع آن مملكت بر اساس 
  . تواند تولدش، شناخته شده مي

  يده تعرضيپد

هاي  اند كه موجب بروز جنگ    اي از كشورها موضوع نژادي را آن قدر اهميت داده عده
اين خاصيت توسط المان نازي به حد افراط پيش برده شد و حكومت . المللي شده است بين

  . داد تا از نژاد آريايي، در هر كجايي كه باشد، دفاع كند نازي به خود حق مي
ها در حقيقت كسب قطعه خاكي بود كه در طول تاريخ به اثر  نازيدر عقب پرده، هدف 

ها از خاك آلمان جدا شده و جز خاك كشور ديگري بعد از شكست آن مثالً در جنگ  جنگ
ته خود را به دست آورد لمان نازي خاك از دست رفكه آ براي اين. مي اول گرديده استعمو

ه بهانه ي چكوسلواكيا كه امروز به دولت چك و  دفاع نژاد آريايي دست به تعرض باال ب
جنبه تعرضي سيستم .  زد و در نهايت پولند و چكوسلواكيا را اشغال كرد،سلواك مبدل شده

انتها  ماشين خطرناك جنگ و تجزيه است كه دنيا را در جنگ بي«نژاد پرستي 
 ديده نفرت شود بلكه به كه حمايه نمي  در جهان كنوني، موضوع نژادي نه آن)2(».اندازد مي

كه در افغانستان به حيث تبعه افغاني زندگي  هاي اگر به اقوام و نژادي. شود هم نگريسته مي
  اد زيادي از نژادها به حيث تبعهشود كه در اين مملكت تعد دارند نظر افگنيم، مالحظه مي

ايد اگر موضوع نژادي زيربناي شناسايي افراد يك مملكت قبول شود، ب. كند افغان زيست مي
مردمان اصلي امريكا، قبل از كشف آن قاره، سرخ پوستان بومي . افغانستان تقسيم گردد

سرخ پوستان به تدريج در حال محو . بودند، كه بعداً سفيد پوستان، امريكا را اشغال كرد
  . شدن است و جاي آن را نژاد سفيد گرفته است

  دادن تابعيت بر اساس خاك)ب

بين الدول خصوصي تابعيت را تابع خاك، يا محل تولد اي از دانشمندان حقوق  عده
شناسند، به اين معنا، هر فرد در هر كجا تولد يافت، بايد تابعيت آن را داشته  يك فرد مي

  .د ولي تطبيق آن در عمل كاري است دشواررس گفتن اين موضوع ساده به نظر مي. باشد
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بايد گفت كه عنصر آب و . باشد ساحه جغرافيايي يك دولت شامل خاك، آب و هوا مي
 از فراز اي كه طيارهخوب قبول شود . هوا به حيث قلمرو يك دولت از خود حدودي دارد

ز والدين اين طفل كه ا. شود گذرد و طفلي در فضاي افغانستان تولد مي خاك افغانستان مي
تواند   مي تولد شده، آيا افغانستانگذرد  مي فضاي افغانستاناي كه از خارجي ولي در طياره

بر اساس خاك، براي او تابعيت افغاني بدهد؟ يا تصور شود كه دو نفر خارجي مقيم 
اند آيا افغانستان او را تابع خود قبول     افغانستان در خاك افغانستان طفلي به دنيا آورده

  كند؟ مي
اند تا سيستم خون،     دول امروزي براي دادن تابعيت، بيشتر به سيستم خاك متمايل

قدر مهم است كه از اهميت دادن تابعيت بر  لي نبايد فراموش كرد كه اصل خون نيز آنو
  . اساس خاك اهميت دارد

ه قانون تابعيت افغانستان بعداً توجه خاص خواهيم كرد و خواهيم ديد كه  البته ما ب
  كند؟ كشور ما از كدام نظام، خون يا خاك يا هر دو، در دادن تابعيت پيروي مي

ها در زمان صلح هر قدر نفوس بيشتر   سيستم خون عقيده دارند كه دولتطرفداران
اندازه قدرت سياسي و اقتصادي آن كشور بيشتر خواهد بود و در زمان     داشته باشد به همان 

  . شود جنگ، كثرت نفوس باعث تفوق نظامي آن كشور مي
زيستن در يك داليل اجتماعي و حقوقي نيز در اين حصه نبايد فراموش شود زيرا 

گذارد كه در نهايت با فرهنگ آن جامعه  مملكت به تدريج تاثيرات روحي بر باشنده مي
تاثير زيست در يك جامعه در بعضي موارد بر تاثير خون متبارزتر . كند تطابق حاصل مي

اطفال افغان كه در اين سه دهه در غرب زندگي كرده، تحصيل نموده و كار . باشد مي
كه در خارج   ولو آنداند  آنها خود را زيادتر به افغانستاني ميد زيست دايمي،كند، با وجو مي

  . از مملكت خود هم زيست نموده و بزرگ شده باشد
 ،كشورهاي كم جمعيت چون كانادا و اياالت متحده امريكا كه از نظر ساحه خاك

 كاري از خارج وارد  دادند تا مهاجرين يا قوه جيح مياند، تر    وسيع و از نظر جمعيت كم نفوس
  . شود  كمتر عملي مي2001كنند، ولي اين فرضيه نيز بعد از يازده سبتمبر سال 

  قاعده دوم

  شخص نبايد تابعيت خود را تا زماني از دست بدهد كه تابعيت ديگري نگرفته باشد

 يك مملكت مشخص فرضيه بر اين است كه نبايد هيچ فرد در جهان بدون تابعيت
 شخص  ا رابطه ديگر بايد هر فرد داراي تابعيت يك مملكت مشخص باشد زير رهبه عبا. بماند

  .  سياسي است با دولت يك رابطه
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تواند تا زماني به اين  اگر شخص بخواهد، ترك تابعيت دولت متبوعش را بكند، نمي
هدف خود نايل آيد كه برايش مملكت ديگر تابعيت داده باشد، ولي نبايد تصور كرد كه يك 

  . تواند  در كشور ديگر اقامت هم كرده نميفرد
ه ناچار بايستي تابعيت  هرگاه شخص بخواهد در دوران حياتش تابعيتي را رها كند ب
دولت ديگري را تحصيل نمايد و پيوسته به دولتي از لحاظ سياسي مرتبط باشد كه اين 

 هر كس بستگي و ارتباط در هيچ لحظه نبايد منقطع شود و گرنه خيلي آسان است كه
بستگي خود را با دولت متبوعش قطع كند و از هر گونه وظيفه و تكليفي بدون درد سر در 

  . مملكت ديگر حيات به سر برد
مثالً سلب تابعيت از طريق . بايد گفت كه اين اصل از خود استثناهايي هم دارد

ه اثر پناهندگي سياسي و مهاجرت   . ها مجازات، سلب تابعيت ب
 تابعيت بنابر پناهندگي سياسي، از خود شكليات خاص دارد كه هر البته ترك نمودن

، شرايط خاصي براي شخصي كه ادعاي پناهندگي به اش دولت بنابر احكام قوانين موضوعه
 خود با در نظرداشت معاهدات و  ع و از طريق ضوابط قانون موضوعهكند، وض آن دولت مي

ها بر   به طور مثال بعد از استيالي روس.كند المللي، آن را تنظيم مي قراردادهاي بين
 گذشته مجبور شدند از وطن  سه دههها افغان بنابر خوف سياسي در  افغانستان، ميلون

  .خارج شوند
اي هم تا هنوز بالتكليف در ممالك همسايه اقامت دارند كه با وجود تقاضاي شان  عده

بالتكليف امرار حيات حكومت دول همسايه براي شان تابعيت نداده و در آن مملكت 
اند بعد از آنكه پناهندگي شان پذيرفته شد،     اي ديگر كه به غرب پناه برده كنند ولي عده مي

و مطابق احكام قانون آن مملكت بعد از گرفتن    در نهايت به اثر در خواست خود پناهنده
دول عمومي كه  ال قاعده كلي حقوق بين. اقامت دايمي، تابعيت هم برايشان داده شده است

ها نبايد شخص را كه خوف  المللي حمايه شده، اين است كه دولت  بين توسط معاهدات
Persecution در مملكت متبوع خود دارند، به مملكت متبوع شان اجباراً باز گشتانده 

ها به دوش شخص درخواست دهنده و در برخي به  شوند ولي ثبوت اين در برخي از دولت
  . اشدب ها مي دوش دولت

  تابعيت دوگانه

كه نداشتن  الدول خصوصي را عقيده بر اين است، همان طوري علماي حقوق بين
شود، داشتن بيش از يك تابعيت هم از خود  تابعيت موجب بروز مشكالت، براي افراد مي

ها، خاصتاً  افغانستان، بعد از استقرار حكومت محترم كرزي، با برخي از دولت. دارد درد سر
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ه اين نتيجه رسيده است كه افغانان ميدول غرب توانند تا زماني از تابعيت افغاني استفاده  ي ب
به . كنند كه تابعيت اين نوع اشخاص رسماً مطابق قوانين افغانستان سلب نگرديده باشد

كه تابعيت امريكايي كسب كرده اگر بخواهد به افغانستان برگردد،  طور مثال يك افغاني
عه افغانستان در دواير دولتي، به استثناي پست رياست جمهوري، تواند به حيث تب مي

  . معاونين رييس جمهور يا وزير در حكومت اجراي وظيفه كند
ها، قسمتي از خاك يك كشور را كشور ديگري اشغال و  شود كه بنابر جنگ ديده مي

دو گيرد، در اين صورت مشكل عمده بين  سكنه آن جز آن خاك به دولت ديگري تعلق مي
  . آيد دولت در مورد تابعيت چنين اشخاص به ميان مي

شود، تابعيت زوج يا زوجه خود  بعضاً افراد به حكم قانون تابعيت، زن يا مرد مجبور مي
  . را قبول كند

 در استكهلم 1928كه در سال  در مورد از بين بردن اين معضله دو تابعيتي، كنفرانسي
به اين نتيجه رسيده بود كه بايد براي فرد صالحيت داير شده بود موسسه حقوق بين الدول 

. كند، برايش داده شود داده شود كه بعد از سن رشد، هر تابعيتي را كه او اختيار مي
حقوقدانان در ساحه حقوق بين الدول خصوصي ابراز نظر كرده و عقيده دارند كه بايد 

  . معضله داشتن دو تابعيت بر حسب اصول ذيل مرفوع شود
رفع نمودن مشكل دو تابعيت، تابعيتي كه فرد به حكم اجبار سياسي به دست براي 

آورده، بايد براي شخص صالحيت داده شود كه بين اين دو، يكي را خودش به رضاي خود 
  . اختيار و از ديگري صرف نظر كند

در مورد تابعيت كسب شده، بايد براي شخص اجازه داده شود كه خودش، تصميم 
دهد و او را وادار سازد تا از تابعيت  ولتي كه براي همچو شخص تابعيت مي د گيرد نه آن

  . اصلي خود اجباراً به نفع دولت ديگر انصراف كند و تابعيت مملكت ديگر را كسب نمايد
در اياالت متحده امريكا وقتي يك خارجي شرايط كسب تابعيت امريكايي را پيدا 

كند كه قانون  ند وفاداري ياد كرده، تعهد ميكند، او در هنگام گرفتن تابعيت، سوگ مي
باشد در صورتي كه  بند ميشمرده به آن پااساسي و ساير قوانين اياالت متحده را محترم 

مملكتي وارد جنگ عليه امريكا شود، كسي كه تابعيت امريكا را پذيرفته بايد عليه آن 
  . مملكت اسلحه بر دارد و بجنگد

دهد  يعني فرد ترجيح مي. نامند ا به نام ترجيح دادن مياين نوع قبول كردن تابعيت ر
الدول در سال  كه كدام تابعيت را قبول كند، و اين نظريه توسط مجمع حقوقدانان بين

  .  به اكثريت آرا پذيرفته شده استStockholm در استكلهم 1928
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الح اي از حقوقدانان عقيده دارند كه چون موضوع تابعيت يك فرد، از نظر مص عده
سياسي خيلي مهم است، دول صواب نخواهد ديد تا اين صالحيت را به فرد بدهد، زيرا فرد 

كنند  اين گروه فكر مي. منافع شخصي خود را بر منافع دولت متبوعش رجحان خواهد داد
. هاي بعدي موضوع خاك رجحان داده خواهد شد كه براي نسل اول موضوع خون و نسل

چرا . زنيم ل نيست، زيرا ما امروز از آزادي بيان و عقيده سخن مياين نظريه به فكر من معقو
كند  كند، منافع او را بهتر تامين مي فرد اين حق را نداشته باشد تا آن تابعيتي را كه فكر مي

  اختيا ركند؟
ها بايد چنان تنظيم شود كه  ها يا مهاجرت حصول تابعيت جديد، چه از طريق ازدواج

كه از تابعيت اولي خود صرف نظر نكرده،   مملكت ديگر، تا زمانيفرد درخواست دهنده از
  . نبايد برايش تابعيت جديد داده شود

تواند، قانون مملكت ديگر را به زعم  هيچ دولت نمي. اين فرضيه نيز مشكل قانوني دارد
هر مملكت مستقل حق دارد قوانين خود را مطابق منافع . خود و مفاد خود تعديل كند

به طور مثال در قانون انگلستان، داشتن دو تابعيت به حيث يك اصل . يم كندخودش تنظ
تواند  كه اتباعش، تابعيت مملكت ديگر را بپذيرد، مي كلي پذيرفته شده غير از انگليس 

كه براي تبعه انگليسي، تابعيت داده، از او  تابعيت انگليسي خود را حفظ كند ولو آنكه دولتي
ماند و حكومت  سي را حاصل كند، در نهايت او انگليس باقي ميتعهد سلب تابعيت انگلي

كند چنانچه حكومت موجوده افغانستان تا زماني تابعيت  انگلستان او را سلب تابعيت نمي
كرده و مطابق كند كه خود افغان تقاضاي ترك تابعيت خود را ن يك افغان را سلب نمي

  . ده باشد كشور او را سلب تابعيت نكر احكام قانون نافذه
 دول غربي يك امتياز خاص براي افغانان دادند و 2001بعد از كنفرانس بن در سال 

تواند به حيث يك تابع افغان، به افغانستان  قبول كردند، هرگاه يك افغان خواسته باشد مي
اين عمليه را دول غربي از جهتي پذيرفتند تا افغانان . شود سفر كند و تابعيت او سلب نمي

ها در اعمار افغانستان به حيث يك افغان، سهم بگيرند زيرا دولت به   بيروكرات  كردهتحصيل 
وجود طبقه تعليم يافته و تجربه كار، نياز مبرم دارد و اين يك عمليه كامالً مجزا از 

باشد، زيرا مبناي اين عمليه بر اساس ترحم كه جنبه سياسي  هاي فوق الذكر مي پرنسيب
  .دباش دارد، استوار مي

  تابعيت يك اصل دايمي است
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فرضيه اصلي در مورد دايمي بودن اين است كه فرد بايد فاقد تابعيت نباشد، وقتي فرد 
تابعيت كسب كرده، اين تابعيت بايد تا زمان حيات و حتا بعد از مرگ فرد نيز، منحصر به 

  . فرد بوده و محفوظ بماند
عيت صالً تابع بلجيم بود و بعداً تابدر اين اواخر حكومت آلمان دارد تا هتلر را كه ا

 آن مملكت درآمد كه در نهايت موجب جنگ جهاني دوم  آلمان را كسب و به حيث تبعه
بناء در اين بخش ما بايد در مسايل تغيير ارادي، تغيير . شد، او را سلب تابعيت آلماني كند

  . يمها، بحث خود را دوام ده غير ارادي و تغيير تابعيت بر اثر ازدواج

  تغيير ارادي تابعيت) الف

تواند، به  در بعضي موارد، ولو اراده دولت متبوع فرد شامل باشد يا خير، شخص مي
استوار » حاكميت مطلق اراده«اين تيوري بر فلسفه . اراده آزاد خود تابعيتش را تغيير دهد

رداد، تابع اراده چون عقد قرا. دانند است و تابعيت را به حيث يك مقاوله بين فرد و دولت مي
ه اراده خود سلب يا . باشد طرفين عقد مي بناء فرد يا دولت حق دارد، در شرايط خاص ب

كنند، زيرا فرد و دولت از حقوق  اين نظريه را علماي حقوق تاييد نمي. ترك تابعيت كند
 در. باشد  حاكمه برخوردار است و فرد فاقد آن مي دولت از قوه. ي برخوردار نيستندمساو

. باشند قراردادها، تيوري بر اين است كه عاقدين، از حقوق و امتيازات مساوي برخوردار مي
مي و چه هم به حيث كه دولت به هيچ صورت چه به حيث يك شخصيت حك در حالي

دهد فرد  كه تابعيت او را دارد سلب كند و يا برايش تابعيت مي ي  حاكمه، يا فرد ي قوه دارنده
صالً عقد نيست، تابعيت يك تابعيت، ا. باشد قوق عقد برخوردار نميو دولت از تساوي ح

 كامالً سياسي بوده و شخص حق از دست دادن يا گرفتن تابعيت را ندارد، دولت است  مساله
البته بايد گفت كه در سلب تابعيت فرد، دولت نيز تابع يك . دهد كه براي فرد تابعيت مي

كه  تواند يا نبايد يك تبعه خود را هر زماني   و نميباشد سلسله اصول حقوق بين الدول مي
  . اراده كنند، سلب تابعيت نمايد

فرد در شرايط كنوني قادر نيست تابعيت دولت ديگر را به اراده خود، آزادانه به دست 
اين دولت است كه براي فرد آن هم تحت . آورد يا تابعيت اصلي خود را از دست بدهد

  . كند دهد يا تابعيت او را سلب مي تابعيت ميشرايط خاص قانوني خود، 
كه  هرگاه فرد از طريق تقلب يا كتمان، حقيقت سابقه خود را پنهان كند، ولو آن

تابعيت يك مملكت ديگر را هم حاصل كرده باشد، در صورت ثبوت تقلب، تابعيت او گرفته 
  . شود مي

از دست داده و سوال اين است، چنين شخصي كه تابعيت مملكت متبوع خود را 
در مورد . ماند شود اين شخص در حالت فاقد تابعيت مي تابعيت دولت ديگر او نيز سلب مي
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ه اراده آزاد خود  تغيير تابعيت بايد دو حالت، مورد مطالبه قرار گيرد، يكي اين كه شخص ب
كه تابعيت دولت  كه شخص بدون آن تواند تابعيت خود را از دست بدهد و دوم اين مي

پس اگر از اراده آزاد فرد صحبت . دهد ي را كسب كند، تابعيت خود را از دست ميديگر
نماييم و در حدود امكان بايد از اراده آزاد فرد در تغيير يا كسب تابعيت بحث به عمل  مي

خواهد تابعيت خود را تغيير دهد، با دولت متبوعش  بايد از وضع شخصي كه مي. آوريم
  . صحبت به عمل آوريم

كه تابع آن  ها حاضر نبودند ولو اين هاي گذشته، دولت دهد كه در زمانه خ نشان ميتاري
كه، اين شخص تابعيت  كرد، برايش اين حق ميسر نبود، ولو اين اراده تغيير تابعيت هم مي

وقتي به مملكت متبوعش كه آن را ترك كرده بود بر . كرد كدام مملكت ديگر را حاصل مي
  . كرد عه خود معامله ميگشت با او مانند تب مي

ت فرد نسبت به دولت  تابعي در عهد عثمانيان و دولت روسيه تزاري يا قبل از آن، رابطه
توانست از قيد اين   و فرد نميPerpetual Allegianceشناختند   ابدي مي را يك رابطه

  فلسفهمه يافت كه در نتيجه، اين  ادا19اين مفكوره تا اواخر قرن . بند خود را رها كند
المللي و مداخله موسسات  نهايت به اثر معاهدات بين اطاعت ابدي از هم گسيخت و در

به زوال نهاد و دول به اين نتيجه رسيدند  جهاني، اين مفكوره انقياد ابدي، آهسته آهسته رو
كه نبايد انقياد دايمي را بر فرد تحميل كرد زيرا از يك طرف بنابر داليل مستدل، فرد 

 تغيير تابعيت كند و از طرف ديگر مصلحت نيست كه از طريق جبر و زور شخص خواهد مي
توان به حيث يك  ظهور اين مفكوره در جهان را مي. تا ترك تابعيت نكندكرد را وادار 

در شرايط عصر حاضر . يك فلسفه حقوقي قبول شده شناخت و نه» مصلحت اجتماعي«
  . كند  تغيير تابعيت يك فرد رعايت ميها سه اصل ذيل را در مورد اي از دولت پاره

   از نظر كميت- 1

خواهد ترك تابعيت  تصور شود بنابر عوامل خاص تعداد زيادي از اتباع يك كشور مي
اين مصلحت نخواهد بود تا يك دولت حاضر شود، براي اتباع خود اجازه دهد كه به . كند

  . صورت دسته جمعي ترك تابعيت كنند
  

   از نظر زماني- 2

بعضي موارد دولت حق دارد، ترك تابعيت يك تبعه خود را به قيد زماني موكول در 
تواند تا رسيدن به سن بلوغ ترك تابعيت دهد، زيرا از نظر حقوقي تا  مثالً صغير نمي. سازد
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تواند در مورد سر  كه شخص به سن كامل بلوغ نرسيده باشد، حق ندارد و يا نمي زماني
  . نوشت خود تصميم گيرد

تواند تابعيت خود را ترك كند كه به سن قانوني خود نرسيده   صغير تا زماني نميمثالً
  . باشد يا بعضاً هم معطوه و مجنون، حق ترك تابعيت را ندارد

اگر فرد بخواهد قبل از .  خدمت نظام را اجباري كرده است، قانوندر يك مملكت
در قبولي يا رد . دهد  نميخدمت نظام ترك تابعيت كند، دولت متبوع برايش اين حق را

مملكت ديگر . ايدنم كه درخواست قبولي تابعيت مملكت ديگر را مي تابعيت براي يك فردي
داند، مثالً يك  المللي مي  قبول تابعيت مملكت ديگر از نظر قواعد بين تابع اصول عمده

. ده باشدكه تابعيت مملكت ديگر را حاصل نكر تواند، ترك تابعيت كند تا زماني شخص نمي
باشد كه شرايط قبولي تابعيت توسط قانون  فرد تابع شرايط مختص قانوني آن مملكت مي

  . آن مملكت تنظيم شده است

  تغيير غير ارادي تابعيت) ب

دهد كه در اثر جنگ، دولت فاتح قسمتي از اراضي مملكت  اين حالت زماني رخ مي
اشغال فرانسه در جنگ عمومي دوم و كند، مثالً  مغلوب را اشغال و آن را جز خاك خود مي

  . مدغم ساختن برخي از خاك فرانسه به آلمان، در اين صورت فرد حق انتخاب را ندارد

  

  تغيير تابعيت به اثر ازدواج) ت

ه اثر ازدواج را مي هاي علماي سابق يا كالسيك   توان در مفكوره موضوع تغيير تابعيت ب
  . و بعد از قرن بيستم ارزيابي كنيم

  ماي كالسيكعل

علماي كالسيك حقوق بين الدول خصوصي عقيده دارند كه بايد زن داراي تابعيت 
واحد باشد يا به عباره ديگر، زن بايد تابعيت شوهرش را بعد از ازدواج بپذيرد و اين اصل در 

يعني وقتي يك افغان با . شد افغانستان در زمان حكومت شاهي به اين شكل تطبيق مي
كرد زن خارجي به صورت اتوماتيك تابعيت شوهرش را كسب  ازدواج ميكدام زن خارجي 

  . نمود مي
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هد  ها، به صورت اتوماتيك براي شوهر حق مي بايد به خاطر داشت كه بعضي از دولت
  . تابعيت زن خود را كسب كند

نظر ارادي تغيير تابعيت زن و : در تغيير تابعيت زن، سه مطلب تذكر داده شده است
يت شوهر، نظر غير ارادي و سلطه شوهر بر زن و تطبيق حكم قانون در تغيير قبولي تابع
رسد، زيرا زن قبول كرده با يك مرد  هر سه نظريه فوق درست به نظر نمي. تابعيت زن

كه تابعيت شوهرش را اجباراً بپذيرد، زيرا موضوع ازدواج يك  خارجي ازدواج كند، نه آن
در مورد تابعيت . باشد ت، تابع اصول حقوق بين الدول ميي حقوق فاميل بوده و تابعيا مساله
اي از علماي حقوق را  كند، عده  خارجي ازدواج مي كه با يك تبعه  حصول تابعيت زنيزن يا

عقيده بر اين است كه زن خود خواسته است تا با عقد ازدواج با يك مرد خارجي، تابعيت او 
عقيده دارند و معقتدند كه زن، بدون در علماي ديگر برعكس اين نظريه . را قبول كند
  . كه بر موضوع تابعيت شوهرش فكر كند، او را به حيث شوهر پذيرفته است نظرداشت اين

كوشند از طرق جعل با  غرض فرار از نتايج تطبيق احكام قانون، مي  بعضاً زن يا مرد به
چه در سابق نتايج ناگواري ها چه در شرايط قانوني امروز و  اين نوع ازدواج. كسي ازدواج كند

  . به جا گذاشته است
اي از زنان با مردان به غرض آوردن يك زن يا مرد خارجي به مملكت متبوع خود،  عده

چون مطابق . كند در مقابل پول با شخص خارجي در مقابل اخذ پول، مصحلتي ازدواج مي
زوج يا زوجه خود را قانون مهاجرت، زن يا مرد خارجي تحت عنوان اقارب نزديك حق دارد 

اين نوع زنان يا مردان با خارجي، زن يا مرد ازدواج كرده او را . به مملكت متبوع خود ببرد
  .برند به مملكت متبوع خود مي

وناً در مراجع عامه ازدواج كرده  مثالً، سابق در امريكا شرط اين بود كه زن و مرد قان
كه نكاح خط حاصل كردند، از هم جدا  نتوانستند بعد از اي نكاح خط به دست آورند و مي

كردند، ولي به اثر  شوند و به اين وسيله مرد يا زن حق ماندن دايمي را در امريكا كسب مي
 بر ندادن پول قرارداد شده، اين موسسه تحت قيودات خاصي آمده  ها و ادعاها مبني تعقيب
  . است

  قسمت دوم

  تابعيت، از ديد قانون تابعيت افغانستان

الدول خصوصي، منابع آن در  صول گذشته از عموميات، چون تعريف حقوق بيندر ف
حال بهتر است موضوعاتي را . فصل سوم از موضوع تابعيت و توطن يا اقامت صحبت كرديم

  . كه ما در فصل گذشته مطالعه كرديم در قانون تابعيت افغانستان نيز مورد نظر قرار دهيم
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ها يكي بعد از ديگر سقوط كرده و  در افغانستان نظام تا امروز، 1970هاي  در طول سال
 در   .اند    هر نظام در دوران حكمروايي خود بر موضوع تابعيت و ساير قوانين عطف توجه كرده
 با 1964زمان حكومت محمد ظاهر شاه، خاصتاً بعد از به ميان آمدن قانون اساسي سال 

شدند، ولي از آن  مجبور به استعفا ميهاي وقت يكي پي ديگر به سرعت  كه حكومت وجودي
، يك سلسله قوانين 1078 تا 1973دوره تا زمان رويكار آمدن جمهوري افغانستان در سال 

  . جديد وضع شد
با به ميان آمدن قوانين آن هم به شكل فرامين تقنيني در پنج دهه در افغانستان به 

ان وقت، قوانين را مطابق خط مشي زمامدار. سرعت خالهاي قانوني را در افغانستان پر نمود
ه تاريخ  اصول نامه. اند    ا توشيح كردهو خطوط اساسي شان تسويد ي  15 تذكره تابعيت ب

كه چطور توزيع   و اين ن اصولنامه صرف بر شكليات تذكره وضع شده و اي1357سنبله سال 
يه در اطراف شود، چيزي قابل مالحظه ندارد، وزارت داخله در مركز و شعبات احصاي مي

  .مكلف ساخته شده بودند تا براي اتباع كشور تذكره تابعيت توزيع كند
هاي افغاني مكلف به   اين اصولنامه براي اتباع افغانستان در خارج، سفارت6مطابق ماده 

صاحب تذكره از نظر پرنسيب بايد مادام العمر تذكره را نزد . توزيع تذكره تابعيت شده بودند
  .خود داشته باشد

حال . ما در مباحث گذشته از حصول تابعيت بر اساس خون و خاك صحبت كرديم
اندازيم كه مقنن، در مورد تابعيت افغاني چه حكم     بهتر است به قانون تابعيت افغانستان نظر

  كرده است؟
يابيم كه تحت كدام شرايط، تابعيت  كنيم، و در مي وار اين قانون را ارزيابي مي ماده

  .گردد نفر افغان سلب مي شود يا تابعيت يك ل ميافغاني حاص
سان پيش   و يك دوم قانون تابعيت، تابعيت را براي تمام اتباع افغانستان مساوي ماده

 دوم اين ماده هر آن شخصي را كه تابعيت افغانستان را حاصل كند، افغان  بيني كرده و فقره
  .شناسد مي

 سياسي موجود  شخص و دولت، رابطه، بين در اخذ يا سلب تابعيت  ما گفته بوديم كه
ت بين فرد و دولت روابط معنوي، حقوقي، يع ولي نبايد فراموش كرد كه در تاباست

 اصل باشد ولي عنصر سياسي در تابعيت يك اجتماعي، اقتصادي و نظامي هم موجود مي
ي و به سياس اول، اين رابطه را صرف   سوم اين قانون در فقره ماده. شود اساسي شناخته مي

 دوم همين ماده از خارجي تعريف داده، خارجي را عبارت  فقره. حقوقي خالصه كرده است
 سوم همين  فقره.  يا شخص بدون تابعيت باشدداند كه تبعه افغانستان نباشد از شخصي مي
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ماده بر موضوع حصول تابعيت عطف توجه كرده، بر اساس اين ماده يك شخص خارجي 
  .تابعيت افغاني را بدهدحق دارد درخواست 

 تعريف  دوم همين ماده از دست دادن تابعيت را عبارت از ترك يا سلب تابعيت فقره
شناسد كه، قبل از انفاذ قانون   افغانستان را شخصي مي  چهارم تبعه اين قانون در ماده. كرده

. اشد تابعيت افغاني را كسب كرده ب764 منتشره جريده رسمي شماره 29/12/1370مورخ 
شرط اصلي در كسب تابعيت افغاني عبارت است از حصول تابعيت افغانستان مطابق احكام 

شخص آنگاه به حيث تابع جمهوري اسالمي افغانستان شناخته . قانون تابعيت افغانستان
 و قانون تابعيت، تابعيت 1382 دلو 6شود كه، بر اساس احكام قانون اساسي مورخ  مي

  . باشدافغانستان را كسب كرده
 كشور به خارج سفر كند و  دارد، مطابق احكام قانون نافذهماگفتيم كه هر افغان حق

 پنجم قانون تابعيت، هرگاه از اين لحاظ بر اساس هدايت مادهدر آنجا قانوناً اقامت نمايد، 
كند يا اقامت دايمي دارد، او به حيث افغان و  كدام افغان در خارج از كشور امرار حيات مي

گيرد اگر اقامت  باشد و تحت پوشش و حمايه حكومت افغانستان قرار مي  افغانستان ميتابع
  .دايمي در افغانستان هم نداشته باشد

 ششم قانون تابعيت، اعاده يك تبعه افغان را به دول خارجي ممنوع قرار فقره دوم ماده
ر مورد اعاده مجرمين در اين فقره قانون اصل رويه متقابله و قراردادهاي منعقده را د. داده

  .به دول خارجي تذكر داده است
 چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان هر فردي از افراد ملت افغانستان ماده

را به كلمه افغان اطالق نموده و حكم كرده كه هيچ فردي از افراد ملت افغانستان سلب 
گردد و امور مربوط  انستان محروم نميتواند يا به عباره ديگر از تابعيت افغ تابعيت شده نمي

گانه ه تابعيت و پناهندگي را تابع قانون جدا تهيه اي كه به غرض تنظيم آن ضروري است،  ب
ولي تا هنوز اين قانون وضع نشده تا بتوان بر اساس آن دريافت كه تحت كدام كرده است 

 قانون تابعيتي كه فعالً. شرايط يك خارجي حق درخواست پناهندگي را در افغانستان دارد
  . باشد در دوره حكومت طالبان وضع شده، نافذ مي

كند و   قانون اساسي به موضوع اعاده مجرمين به دولت خارجي حكم مي28ماده 
هيچ يكي از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي «: دارد چنين ابراز مي

الدول كه افغانستان به آن  هاي بين  و پيمان بالمثل شود مگر بر اساس معامله سپرده نمي
هيچ افغان به سلب تابعيت يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم . پيوسته باشد

  ».شود نمي
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يكي آنكه هيچ : كند  قانون اساسي چند اصلي كلي ذيل جلب توجه مي در اين ماده
ه اثر اتهام به جرم به دولت خارجي اعاده نمي شود يعني حكومت حق ندارد يك  تبعه افغان ب

آن كه يك دولت خارجي بر او اتهام وارد كرده و تحت تعقيب عدلي يا قضايي  افغان را بنابر
باشد، افغان را به دولت اجنبي اعاده كند ولي رويه بالمثل و معاهدات  در آن مملكت مي

ا كدام دولت خارجي اگر حكومت افغانستان ب. المللي را از اين حكم مستثنا دانسته است بين
در اعاده مجرمين عقد معاهده كرده و يا دولت ديگر پذيرفته كه هرگاه يك تبعه افغان فرضاً 

 قانون شده، ولي در ايران مرتكب جرم شده يا يك ايراني در افغانستان مرتكب عمل خالف
  ين رويهواند بنابرت ها مي  خود پناه برده، چون رويه بالمثل است و دولت به دولت متبوعه

 خود را به دولت  بين دو دولت عقد شده باشد، تبعه مجرمين   تبادله بالمثل يا اگر معاهده
  .خارجي يا در اين صورت به افغانستان اعاده كند

مگر بعد از استقرار حكومت موقت، انتقالي و جمهوري اسالمي افغانستان، ديده 
هاي خارجي را بدون عقد  ان، اتباع دولتشود كه اياالت متحده امريكا و قسماً هم انگلست مي

رويه بالمثل در كشورهاي خود شان يا خارج از منشورهاي شان، بدون كدام مجوز قانوني يا 
تانامو در كيوبا، مخالف  هاي بگرام در افغانستان يا گوان  گرفتار و آنها را در زندان،اتهام

 بدون تعيين سرنوشت و حكم  امريكاه و افغانستان قوانين داخلي كشور اياالت متحده
المللي در آن رعايت نشده و  ها است محبوس كرده كه هيچ نورم بين محكمه ذيصالح سال

المللي سازگار   بين الت با هيچ نص قانوني يا معاهدهاين ح. اصالً رويه بالمثل مطرح نگرديده
ه نام . باشد نمي  يا به اصطالح »زور، قانون است«اينجا است كه در سياست جهاني آن را ب

ه نام    .خوانند  ميMight is Rigtانگليسي ب
قانون اساسي به صورت مطلق سلب تابعيت يك افغان را ممنوع قرار داده، مگر اينكه 

الدول، خود تبعه بنابر عوامل سياسي ترك وطن كرده و از تابعيت افغاني  مطابق قوانين بين
  .خود، بدون فشار خارجي صرف نظر نمايد

مطابق احكام اين . م قانون تابعيت بر موضوع داشتن دو تابعيت بحث دارد هفتماده
  .تواند ماده قانون، هيچ افغان داراي دو تابعيت بوده نمي

بعد از استقرار حكومت موقت و جمهوري اسالمي افغانستان، با وجودي كه قانون 
هوري اسالمي تابعيت در اين دوره وضع نشده ولي بنابر هدايت و فرمان مقام رياست جم

 به حكم اجبار و 1378 ثور سال 7افغانستان، آن عده از افغاناني كه بعد از استقرار كودتاي 
 آن وقت ترك گفته و  كشور را خالف مجوز قانون نافذهخوف جان خود يا فاميل خود،

 اند، در نتيجه اين مهاجرت او را مجبور ساخته تا تابعيت خود را ترك و تابعيت    مهاجر شده
  .اند    آن كشوري را به دست آورد كه در آن اقامت دايمي اختيار كرده
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ها  اند، افغان    به اساس توافق حكومت افغانستان و دولي كه افغانان از آنجا تابعيت گرفته
حيث تبعه ه  افغان به افغانستان آمده و بظ تابعيت آن مملكت، به حيث تبعهتوانند با حف مي

ت جمهوري، معاونين رياست جمهوري و عضو كابينه، شامل وظيفه به استثناي مقام رياس
در دولت شده و از محدوديت انتخاب شدن و انتخاب كردن و خريدن عقر نيز معاف 

  .باشد مي
غاني كه تابعيت كدام . توان چنين تفسير كرد بناء اين ماده را به حكم تعديل مي يك اف

يت افغاني در باز گشت به افغانستان استفاده تواند از تابع كشور ديگر را حاصل كرده، مي
تواند عضو پارلمان يا استره محكمه شود و فعالً هم هستند كساني كه  چنين افغان مي. كند

با وجود داشتن تابعيت مملكت ديگر بدون اخذ ويزه به افغانستان آمده و فعالً به حيث عضو 
  .نمايند شوراي ملي و ستره محكمه اجراي وظيفه مي

ه هشتم قانون تابعيت جمهوري اسالمي افغانستان، شخصي را كه تابعيت جمهوري ماد
افغانستان را نداشته و اسناد تابعيت كدام مملكت ديگر را هم به دست نياورده باشد، شخص 

پس شخصي كه در افغانستان، تابعيت افغاني را حاصل نكرده و . شناسد بدون تابعيت مي
  .شناسد ر را هم نداشته باشد، شخص را فاقد تابعيت مياسناد تابعيت كدام مملكت ديگ

 امارت انون تابعيت، قانون تابعيت دوره جمهوري افغانستان و دورهدر فصل دوم ق
اسالمي بر حصول تابعيت افغانستان با اختالف نام افغانستان بحث كرده، زيرا در دوره 

ه نام جمهور ،  ي افغانستان و در دورهجمهوري افغانستان بر حصول تابعيت افغانستان ب
طالبان به امارت اسالمي افغانستان ياد شده ولي احكام قانون خاصتاً قانون تابعيت در اين 

  .ها فرق كلي از نگاه متن ندارند دوره
 اول قانون تابعيت امارت اسالمي حصول، سلب و ترك تابعيت افغاني را نهم فقره  ماده 

 كه ماده نهم قانون دوره داند و در حالي المي ميول اسمشروط به موافق بودن به احكام و اص
كه در قلمرو جمهوري افغانستان يا خارج از آن از والديني  شخصي«: حاكميت داكتر نجيب

» .شود  جمهوري افغانستان محسوب مين را داشته باشد تولد شود، تبعهكه تابعيت افغانستا
. ه حيث يك اصل پذيرفته استغاني، باين ماده هر دو اصل، خاك و خون را در تابعيت اف

 امارت اسالمي، با تغيير قسمي عبارات عين فورمول فقره دوم ماده نهم قانون تابعيت دوره
  .خاك و خون را در تابعيت افغاني دارد

 امارت اسالمي بر موقف والدين   حاكميت داكتر نجيب و دوره  دهم، قانون دوره ماده
هرگاه «:  اول قيد كردهنون دوره حاكميت داكتر نجيب، در فقرهقا. اند    ف توجه كردهطفل عط

حين تولد طفل، يكي از والدين او تبعه جمهوري افغانستان و ديگر تبعه خارجي باشد، طفل 
  .شود شناخته مي. ا.تحت شرايط ذيل تبعه ج

ACKU



 

52 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

 تولد يافته باشد، اصل خاك؛. ا.در قلمرو ج .1

ين و يا يكي از آنها در قلمرو جمهوري تولد يافته، مگر والد. ا.در خارج قلمرو ج .2
 اصل خون، خاك و اقامت دايمي؛. افغانستان اقامت دايمي داشته باشند

تولد گرديده و در عين زمان والدين وي اقامت دايمي در . ا.طفل در خارج قلمرو ج .3
 ».را انتخاب نمايند. ا.خارج قلمرو افغانستان داشته و به موافقه جانبين به طفل تابعيت ج

اصل خون و اراده والدين، پس در انتخاب تابعيت طفل عالوه بر عاليق خاك يا خون در اين 
يدا حالت، اراده والدين طفل در دادن تابعيت به حيث يك اصل حصول تابعيت، مشروعيت پ

 . سالگي توجه نشده است18 طفل بعد از تكميل سن در اين ماده به اراده. كرده

 18 طفل را بعد از اكمال سن ي دهم اصل اراده ي مادهماده يعندر فقره دوم همين 
سالگي، آنهم در مدت شش ماه اگر طفل تقاضاي رد تابعيت افغاني را نكند، اين ماده چنين 

ه تحميل شد) خون(تواند كه، تابعيت بر طفل بر اساس تولد از والدين افغاني  تفسير شده مي
 در مدت شش 18ست كه طفل بعد از سن  دهم اين اشرط اصلي اين فقره ماده. تواند نمي

ماه كتباً تقاضاي قبولي تابعيت سابق والدين خود را تقديم كند، تابعيت افغاني از تاريخ 
 اين ماده بايد به عوض كلمه اين فقره. گردد ا كننده، سلب ميمنظوري درخواست تقاض

 دوم  و مفهوم فقره شود، غير آن معنابايد تعويض» تقديم نكند«به عبارت » خود را تقديم«
  .تواند فهميده شده نمي

 دهم قانون تابعيت امارت اسالمي تصحيح شده و عوض اين موضوع در فقره دوم ماده
  .اصالح شده است» تقديم نكند«به كلمه » تقديم كند«كلمه 

كند كه حين تولد طفل يكي از والدين طفل تبعه   ماده دهم بر حالتي حكم مي1فقره 
و ديگري تابعيت مملكت ديگري را داشته باشد، براي طفل در احوال ذيل افغانستان بوده 

  .شود تابعيت افغاني داده مي
 طفل در قلمرو افغانستان تولد يافته باشد؛ .1

طفل در خارج قلمرو افغانستان، از چنين والدين تولد شده، ولي يكي يا هر دوي  .2
 شان در قلمرو افغانستان اقامت دايمي اختيار كرده؛

رتي كه والدين طفل در خارج از قلمرو افغانستان اقامت دايمي داشته، ولي در صو .3
خواهند، طفل   يعني مادر و پدر ميافغانستان تولد يافته، مگر هر دوطفل شان در قلمرو 

شان تابعيت افغانستان را داشته باشند، در اين صورت طفل، تابعيت افغاني را كسب 
 كند؛ مي

 براي طفل حق داده، در صورتي كه در مدت 18از سن ي دوم اين ماده، بعد  فقره .4
ب اول   فقره 3خواست كتبي ندهد، طفل بر اساس جز ش ماه براي اخذ تابعيت افغاني درش
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 سالگي 18پس اصل اراده طفل بعد از سن . شود حيث تابع افغان شناخته نميه اين ماده ب
 .شرط اساسي قبول يا سلب تابعيت شناخته شده است

و امارت اسالمي، بر تابعيت طفلي . ا.دهم قانون تابعيت هر دو نظام يعني ج يازماده
در اين . كند كه يكي از والدين او تابع افغانستان و ديگرش، بدون تابعيت باشد حكم مي

در . دهد صورت، طفل را بر اساس تابعيت يكي از والدين او كه افغان است، تابعيت افغاني مي
 موضوع بلوغ طفل در نظر ،ابعيت ندارد و يا شخص طفل بودهاين حصه نقش والدين كه ت

اين يك اصل خوب است، زيرا اگر چنين عمل نشود طفل مانند يكي از . گرفته شده است
  .والدينش بدون تابعيت خواهد ماند

در .  دوازدهم بر حالت طفل يافته شده در قلمرو افغانستان حكم كرده استماده
 شده نتواند و يا اسناد معتبر تثبيت تابعيت آنها موجود صورتي كه والدين طفل تثبيت

 به DNAدر اين حصه از نقش . شود نباشد، براي طفل يافت شده تابعيت افغاني داده مي
 حداقل يكي از والدين طفل DNAدر جهان متمدن امروزي از طريق . كلي انكار شده است
  .تواند را تثبيت كرده مي

تواند، طفل بايد توسط والدين حمايه  ها مطرح شده نميدر اين موضوع تابعيت طفل تن
  .و اعاشه شود، هرگاه والدين طفل تثبيت نشود بايد تمام مصارف طفل را دولت بپردازد

 افغانستان كه در شرايط حاضر قانون ماده سيزدهم قانون تابعيت نافذهبر اساس احكام 
 قلمرو افغانستان از والدين خارجي تابعيت امارت اسالمي افغانستان است، براي طفلي كه در

 سالگي اراده 18دهد كه طفل بعد از تكميل سن  تولد شود، در صورتي تابعيت افغاني مي
 18اقامت دايمي را در افغانستان داشته و در ظرف مدت شش ماه بعد از تكميل سن 

ث تابع حيه سالگي رسماً تقاضاي حصول تابعيت افغاني را به دولت افغانستان بنمايد، ب
  .كند شود در غير آن طفل، تابعيت والدين خود را كسب مي افغان شناخته مي

هاي سياسي و  هاي نمايندگي ها و اعضاي هيات اين حكم در مورد فرزندان دپلومات
  .تواند المللي تطبيق شده نمي هاي بين هاي خارجي و سازمان كنسلي كشور

غانستان در حصول تابعيت يا دادن  چهاردهم قانون تابعيت افبر اساس هدايت ماده
  .شود تابعيت، مسايل نژادي، زباني، جنسي و درجه تحصيل شخص در نظر گرفته نمي

  :داند قانون تابعيت افغانستان، دادن تابعيت را به اتباع خارجي تابع شرايط ذيل مي
 سالگي را تكميل كرده باشد يعني بايد شخص به 18درخواست دهنده بايد سن  .1

 انوني خود رسيده باشد؛سن رشد ق

صول تابعيت افغاني را درخواست ح)  سالگي18(بعد از تكميل سن رشد قانوني  .2
 نموده باشد؛
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بيش از پنج سال در افغانستان اقامت نموده باشد، ولي اين را مشخص نكرده كه آيا  .3
 ؛اقامت غير قانوني در افغانستان در اين پنج سال هم شامل است يا خير؟

ت منع حصول تابعيت شده پس ارتكاب جرم جنحه يا قباح. ايتعدم ارتكاب جن .4
 تواند؛ نمي

  .باشد  قانون داراي خالهاي ذيل ميشود اين ماده فكر مي
 ان، قانوني بوده يا به شكل ديگري؛معلوم نيست كه اقامت در افغانست .1

وناً به  .2 اين ماده مشخص نكرده كه شرايط اقامت را چنين شخص در افغانستان قان
ز پنج كند كه بيش ا رده يا به شكل غير قانوني داخل افغانستان شده و ثابت ميدست آو

 سال را در مملكت سپري كرده؛

اين ماده مشخص نكرده كه شخص در افغانستان به صورت مشروع و قانوني كسب  .3
 در مدت پنج سال مطابق بايد اين ماده بر اصول زيست. معاش كرده يا از كدام طريق ديگر

شود و از مراجع  داگانه كه تمام شرايطي را كه متقاضي تابعيت در آن درج مي جيك اليحه
توانست، متقاضي تابعيت كدام مراحل را سپري كند، تا برايش  رسمي معلوم شده مي

 .تابعيت داده شود

حصول «:  شانزدهم قانون تابعيت مشعر است، ماده زوجيندر مورد اثرات تابعيت بر 
 را تكميل 18وجين بر تابعيت زوج ديگر و فرزندان آنها كه سن تابعيت از طرف يكي از ز

  ».تواند كرده باشد اثري وارد ساخته نمي
) زن يا شوهر(يكي اينكه تابعيت همسر . كند در اين ماده دو اصل عمده جلب توجه مي

پوره     را18گذارد و ديگري سرنوشت فرزندان شان كه سن  باالي همسر ديگر اثري نمي
دواج ردي كه زن خارجي با مرد افغان ازقوانين سابق تابعيت افغانستان به مج. ندكرده باش

شد ولي در قانون جديد  كرد، زن به صورت آني به حيث تابع افغانستان شناخته مي مي
 نيز به اراده 18اوالد آن كبير يا باالتر از سن . تابعيت، همسر را از اين قيد رها كرده است

  .شود يت افغاني بر آنها تحميل نميخود هستند يعني تابع
 هفدهم قانون   را فقره اول ماده18 فرزندان كمتر از سن اثرات كسب تابعيت والدين بر

والدين كه تابعيت افغانستان را قبول نمايند فرزندان «: تابعيت افغانستان چنين حكم كرده
تا » قبول نمايند«و كلمه » .گردد  آنها نيز تابع افغانستان محسوب مي18كمتر از سن 
تابعيت يك خارجي از طرف دولت . كلي با فن قانون نويسي مغايرت دارده حاصل نمايند ب

 مه قبول نمايند، در حقيقت ارادهشود، آنهم از طريق درخواست كتبي آنها، كل داده مي
بايد براي همچو اشخاص تابعيت داده شود يا . دهد شخص را در گرفتن تابعيت تبارز مي

  .شد، تابعيت را حاصل كرد يگفته م

ACKU



 

55  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

 ساله دارد بحث 18 دوم اين ماده برحالت يكي از والدين كه فرزندان كمتر از سن فقره
 ساله، 18به اساس حكم اين ماده اگر يكي از والدين فرزندان كمتر از سن . كرده است

باشد، تابعيت افغانستان را حاصل كند مشروط بر اينكه در قلمرو افغانستان اقامت داشته 
ولي اگر فرزندان . شود  ساله خود به خود تابع افغانستان شناخته مي18طفل كمتر از سن 

 ساله خارج از قلمرو افغانستان اقامت داشته و يكي از والدين شان تابعيت 18كمتر از سن 
افغاني را حاصل كند، در اين صورت هرگاه يكي از والدين شان درخواست تابعيت را براي 

  .تواند ود بنمايد، فرزندان، به حيث تابع افغانستان شناخته شده ميفرزندان خ
فرزنداني كه بر اساس احكام فقرات يك و دوم اين ماده، تابعيت افغاني را به دست 

 سالگي در ظرف مدت شش ماه از تابعيت افغاني 18توانند بعد از تكميل سن  اند مي    آورده
  .صرف نظر كنند

بعه افغان ازدواج كند با رعايت احكام ماده هفتم اين قانون در هرگاه تبعه خارجي با ت
نظرداشت موعد صورتي كه درخواست حصول تابعيت را به شكل تحريري تقديم و بدون در

يعني زوجه، تابع . شود  پنجم اين قانون، برايش تابعيت افغاني داده ميمندرج جز سوم ماده
تا بعد از انقضاي مدت پنج سال درخواست باشد  مدت پنج سال اقامت در افغانستان نمي

  .تابعيت بدهد
كند كه بدون داشتن اسناد مثبته   نزدهم قانون تابعيت بر حالت شخصي حكم ميماده

 بدون رعايت شكليات مندرجه مادهتابعيت، با يك تبعه افغان ازدواج كند در اين صورت 
  .شود حيث تبعه افغان شناخته ميه پانزده ب

  .زدواج را محك اصلي تكميل شرايط حصول تابعيت گردانيده استاين ماده صرف ا
 سالگي براي 18كنم ماده پانزده خاصتاً موضوع ارتكاب جنايت و تكميل سن  فكر مي

  .گرفت زوج و زوجه را بايد درنظر مي
 اين ماده، تبعه خارجي را كه همسرش فوت كرده و با تبعه افغان 1ماده بيستم، فقره 

 سالگي از ازدواج قبلي خود داشته 18در صورتي كه فرزندان كمتر از سن كند،  ازدواج مي
  .شناسد كند، تبعه افغاني مي باشند و با همسر او يكجا زندگي مي

 همين ماده، هرگاه تبعه خارجي از همسرش جدا شده و با تبعه 2بر اساس فقره 
كند، اگر فرزندان  ب ميدارد يا كس كند و تابعيت افغاني را حاصل مي افغانستان ازدواج مي

 سال از ازدواج قبلي خود داشته و در قلمرو افغانستان اقامت نمايند، تبعه 18كمتر از سن 
باشد، ولي اگر اين گونه اطفال در قلمرو افغانستان اقامت نداشته مگر يكي از  افغان مي

دهد و  والدين كه تابعيت افغاني دارد براي چنين فرزندان درخواست حصول تابعيت مي
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 سال، عمر دارند در صورتي كه همسر قبلي به اين درخواست، 18اطفال كمتر از سن 
  .شود موافقه كند، تبعه افغانستان شناخته مي

  :در اين فقره چند شرط گذشته شده است
   سال باشد؛18بايد سن اطفال كمتر از . 1
  يكي از والدين اطفال، تابعيت افغانستان را داشته باشد؛. 2
  ر قبلي به حصول تابعيت موافقه داشته باشد،همس. 3
  .نبايد در قلمرو افغانستان اقامت داشته باشد. 4

با وجودي كه فرزندان همسر قبلي در افغانستان اقامت ندارند ولي يكي از والدين، پدر 
 مادر يا پدر قبلي موافقه كرده تا د و اطفال همسر سابقه به موافقهيا مادر تابعيت افغاني دار

توانند تابعيت افغاني را   اطفال شان تابعيت افغاني داده شود، در اين صورت اطفال ميبه
  .حاصل كنند

 سالگي در 18دهد كه بعد از اكمال سن  فقره سوم اين ماده به همچو اطفال حق مي
ظرف شش ماه از طريق درخواست تحريري از تابعيت افغاني صرف نظر كنند، در اين 

خواست همچو اشخاص از طرف حكومت افغانستان منظور شود صورت از تاريخي كه در
اگر چه بر احكام ماده بيست و يكم قانون تابعيت توجه . دهد تابعيت افغاني را از دست مي

شود چند اصل كلي ذيل را در مورد تابعيت فرزندان كساني كه بنابر ازدواج، تابعيت افغاني 
  :اند، تاكيد ورزيده است    را حصول نموده

رگاه تبعه خارجي در نتيجه ازدواج با تبعه افغاني، تابعيت افغاني براي او داده شده و ه
همسر او فوت نموده يا او را طالق داده يا چنين شخص مطابق احكام مندرج ماده چهارم 

 در مورد فرزندان چنين شخص . خود را حاصل كندتواند، تابعيت سابقه عيت ميقانون تاب
 سال عمر دارند و از اثر چنين 18شعر است كه، فرزنداني كه كمتر از  دوم اين ماده مفقره

ازدواج تولد يافته باشند، در هنگام فوت يكي از والدين، تابعيت افغاني خود را حفظ 
 سال كمتر باشد و 18 كه عمر شان از يپس وقتي كه يكي از والدين چنين اطفال. كنند مي

ولي بر اساس . داشته باشند  تابعيت افغاني را مييكي از والدين شان بميرد، فرزندان شان
 اين ماده، در صورت طالق، اگر يكي از والدين كه تابعيت افغاني دارد، به تغيير 3حكم فقره 

 سالگي افغان 18تابعيت فرزندانش موافقه داشته باشد، فرزندان تا زمان تكميل سن 
فرزندان اراده كنند تابعيت  سالگي اگر 18البته بعد از تكميل سن . گردد محسوب مي

ه اثر ازدواج با همسر افغاني اش، كسب كرده بودند، بخواهند، تابعيت  شخص خارجي را كه ب
 بيستم قانون اصل كند با وي مطابق احكام فقره سوم مادهكه خارجي بود ح مادر و پدري

  .گيرد تابعيت معامله صورت مي
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. كند ر حصول تابعيت صحبت ميالمللي د ماده بيست و دوم از نقش معاهدات بين
المللي  تواند كه در معاهدات بين حصول تابعيت افغاني مطابق موازيني نيز صورت گرفته مي

اگر معاهده، احكام و اصول «: پيش بيني شده ولي اصل كلي در اين حصه چنين قيد شده
ده اسالمي رعايت نشده باشد، حكومت اسالمي افغانستان، مكلف به رعايت همچو معاه

بنابرين، اگر معاهده با احكام دين مبين اسالم مطابقت نداشته باشد، معاهده » .نخواهد بود
  .ارزش قانوني در افغانستان ندارد

  قسمت سوم

  اعطا، ترك، سلب و اعاده تابعيت افغاني

مطالب فوق را قانون تابعيت افغانستان، به صورت مشخص و عنوان وار، هر يكي از 
سوم بر اعطاي تابعيت بحث كرده و اين صالحيت را قانون تابعيت  ماده. تشريح نكرده

  .طالبان، به شخص امير المومنين واگذار كرده است
 اجراييه هاي قوه صالحيتبعد از استقرار نظام نوين، اعطاي تابعيت در افغانستان جز 

 24اعاده و قبولي درخواست ترك تابعيت افغاني را ماده . باشد نه شخص رييس دولت مي
هاي شوراي وزيران دانسته ولي بايد از طرف رييس دولت توشيح  قانون تابعيت از صالحيت

 قضاييه بوده، محكمه صالحيت دارد بعد از حكم  شود، مگر سلب تابعيت جزي وظايف قوه
ترك «: نگارد  مي25در مورد ترك تابعيت ماده . قطعي يك افغان را سلب تابعيت كند

  :تواند  ذيل قبول شده نميدر حاالتتابعيت افغاني 
رابر دولت وجايب و مكلفيت داشته باشد كه آنرا  .1 درخواست دهنده ترك تابعيت در ب

 انجام نداده است؛

هاي مختلف و اتباع،  در برابر ادارات افغاني و ساير موسسات خدماتي و شركت .2
اتباع هاي مالي داشته باشد و عدم ايفاي آنها به منافع مراجع فوق الذكر و  مكلفيت

 افغانستان لطمه وارد سازد؛

 محكوم بودن به جنايت؛ .3

ترك تابعيت يكي از زوجين را . ترك تابعيت، امنيت دولت افغانستان را متضرر سازد .4
يعني اگر زن و يا . داند قانون تابعيت افغانستان باالي فرزندان و همسر ديگر او بي اثر مي

به همين ترتيب . گذارد ان تاثير نميشوهر ترك تابعيت كند، بر همسر ديگر و اوالد ش
گذارد ولي اگر يكي از  هرگاه والدين ترك تابعيت افغاني كنند، بر فرزندان شان اثر نمي

والدين ترك تابعيت افغاني كند، بازهم تا زماني فرزندان شان تابعيت افغاني خود را حفظ 
 .كنند كه قانون، كدام حالت ديگر را پيش بيني نكرده باشد مي
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ر تبعه افغاني با خارجي ازدواج كند، تا زماني تبعه افغاني تابعيت خود را از دست اگ
  .دهد كه قانون، حالت ديگر را پيش بيني نكرده باشد نمي

ها، منع قرار داده، بناء  چون قانون اساسي افغانستان اجازه داشتن عقر را براي خارجي
كسب تابعيت يك مملكت خارجي،   ازهر افغاني كه ترك تابعيت كند بايد تا يك سال بعد

هرگاه خود شخص كه تابعيت . اگر عقار در افغانستان داشته باشد بايد آنرا به فروش رساند
خارجي را كسب كرده، عقار خود را به فروش نرساند، دولت آنرا بفروش رسانيده پول قيمت 

  .پردازد آنرا براي خودش و يا وكيل قانوني او مي
شود اين ماده قانون تابعيت تا هنوز در افغانستان نه در زمان  طوري كه مشاهده مي

چون افغاناني . طالبان و نه هم در زمان حكومت جمهوري اسالمي افغانستان، تطبيق شده
كه ترك تابعيت كرده بودند، بعد از استقرار حكومت كرزي يا جمهوري اسالمي افغانستان از 

  .باشد د، لذا اين ماده ملغا ميان    مفاد دو تابعيتي برخوردار گرديده
 قانون 21، 20، 17كه مطابق احكام مواد   باالي اشخاصي29 ماده 1احكام فقره 

  .باشد اند نيز قابل تطبيق مي    تابعيت، تابعيت افغاني خود را از دست داده
شود كه به طور غير قانوني تابعيت   اين قانون باالي حالت شخصي تطبيق مي30ماده 
گردد ولي از  بر اساس احكام اين ماده، تابعيت افغاني او سلب نمي.  كسب كردهخارجي را

 ششم كه عبارت از حمايت حكومت افغانستان باشد، مستفيد شده امتياز فقره دوم ماده
تواند و اگر در قلمرو افغانستان مقر داشته باشد و مملكت ديگر اعاده او را مطالبه كند،  نمي

  .تواند ه حكومت خارجي مستفيد شده نمياز امتياز عدم اعاده ب
تواند در موارد آتي يك   فانون تابعيت مي31دولت افغانستان بر مبناي احكام ماده 

  :افغان را سلب تابعيت كند
 محكوميت به جرم خيانت به وطن و مردم؛ .1

 .خدمت در قواي مسلح دولتي كه با افغانستان در حال جنگ باشد .2

ك و به مردم افغانستان و انجام خدمت در قواي مسلح پس خيانت ملي و خيانت به خا
تواند تابعيت  دولت خارجي كه با دولت افغانستان در حال جنگ باشد، دولت افغانستان مي

  .افغاني او را سلب كند
كند كه بعد از حصول تابعيت   قانون تابعيت بر حالت آن خارجي حكم مي32ماده 

 قانون تابعيت 15 ماده 3 در مدت اقامت، مندرج جز اقامت در خارج و يا  افغاني در هنگام
 ذيصالح از تابعيت افغاني غانستان شود، بر اساس حكم محكمهمرتكب خيانت به مردم اف

  .شود محروم مي
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 شود، بايد  اين قانون، وقتي شخصي از تابعيت افغاني محروم مي33بر اساس حكم ماده 
چون شخص محروم شده از . صادر كند ذيصالح حكم در مورد سرنوشت اموال او محكمه

الجرم به وطن برگشته . دهد تابعيت، حق اقامت و زيست را در افغانستان از دست مي
  .تواند بايد محكمه سرنوشت اموال او را تعيين كند نمي

 قانون تابعيت در مورد تعيين سرنوشت اموال چنين شخص، طور ديگر هم 34ماده 
يت، پدر يا مادر بر تابعيت همسر و فرزندان شان تاثير رفع كرده، زيرا محروم شدن تابع

ندارد، پس فرزندان و همسري كه تابعيت او سلب نشده، حق دارند از اموال و جايداد 
  .شخصي كه سلب تابعيت شده نظارت و حفاظت نمايد

 قانون تابعيت، 35تواند شخصي را كه سلب تابعيت كرده، مطابق حكم ماده  دولت مي
شده او را ، بنابر درخواست خود شخص، تصويب شواري وزيران و توشيح تابعيت سلب 

رييس دولت، اعاده كند، اين ماده مشخص نكرده كه بنابر كدام دليل دولت افغانستان 
در . شود تابعيت او را سلب كرده بوده و تحت كدام شرايط چنين شخص، اعاده تابعيت مي

ن اكثراً شكليات كسب، حصول يا ترك تابعيت را اين قانو. قانون نبايد ابهامات موجود باشد
مشخص نكرده، صرف يكي دو حالت را براي حصول و ترك تابعيت مشخص نموده كه بر 

گردد، در فصل چهارم قانون تابعيت، تشريح گرديده   اساس آن، تابعيت شخص سلب مي
  .است

اگر . تدر فصل چهارم اين قانون طريق رسيدگي به مسايل تابعيت تشريح شده اس
شخص بخواهد تابعيت افغاني را حاصل كند، بايد درخواست خود را از طريق وزارت امور 

.  را تكميل كرده باشد18شخص درخواست دهنده بايد سن . خارجه به حكومت تقديم كند
 را تكميل نكرده باشد، ممثل قانوني او اين درخواست را بايد، به حكومت 18هرگاه سن 

 خاص را كه به اين منظور ترتيب شده تكميل دهنده بايد فورمهدرخواست .  كندتقديم
هاي سياسي  اين درخواست در مركز به وزارت خارجه و در خارج كشور به نمايندگي. نمايد

 تابعيت به يد بعد از حصول درخواست و اعاده مربوطه بااداره. شود قديم ميافغانستان ت
  .دهد رسيد تسليمي درخواست او را بهدرخواست دهند

ه اين منظور تشكيل شده يا مي شود، مورد رسيدگي  اين درخواست را كميسيوني كه ب
اين كميسيون يا اعضاي هيات بررسي عبارتند از نمايندگي ستره محكمه، . دهد قرار مي

  .وزارت عدليه، وزارت خارجه، وزارت داخله و رياست عمومي يا وزارت امنيت ملي
دماتي ارزيابي كرده، نتيجه آنرا به مقام رياست كميسيون درخواست را به صورت مق

هاي كه شامل ترك، اعاده و سلب تابعيت باشد به  درخواست. دارد جمهوري تقديم مي
  .شود شواري وزيران سپرده مي

ACKU



 

60 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

شود و اين تصميم را بايد رييس  تصميم رييس دولت از طريق صدور فرمان اعالم مي
  .دولت توشيح كند
اي كه  المللي  قانون، در مورد اين كه آيا قانون يا معاهدات بيناي را كه اين اصل عمده

افغانستان در آن عضويت دارد، بين قانون و معاهده، تعارضي موجود باشد، اين قانون به 
  .معاهده ترجيح داده است

  

  

  نتيجه

اگر آنچه را در فوق تذكر داده و ارزيابي كرديم به صورت نتيجه گيري خالصه كنيم،  
توانيم كه قانون تابعيت افغانستان هر دو اصل، دادن تابعيت بر اساس خاك و خون  گفته مي

 خون ا قاعده خاك و يواند بر اساس اصل رعيت از قاعدهت را به رسميت شناخته و دولت مي
براي يك فرد تابعيت جمهوري اسالمي را بدهد و قانون تابعيت افغانستان به معاهدات 

  .گذارد المللي را احترام مي حق اوليت داده و معاهدات بينالمللي در اين راستا  بين
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 جان كاتينگهام: نويسنده

  ابراهيم باطني: مترجمان
  محسن برهاني

  

  چكيده

 بارز اين نهاد، ناخوشايند  هخصيص. ترين نهادهاي بشري است مجازات يكي از قديمي

ويژگي فالسفه را برانگيخته اين . گيرد بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي

  . توجيهاتي براي آن برآيند است تا در صدد ارايه

كوشد نظريات  آمده است، مي تليج به نگارش در را» المعارف فلسفهي هداير«اين مقاله كه در 

ن مطلب را بررسي نمايد ع به اي دو رويكرد آينده. فلسفي مختلف راج ر در ابتدا  غايت نگ گرا و  يا 

مين هدفي آتي و نتايج ادر رويكرد نخست مجازات به دليل ت. شود گرا مطرح مي  واپسگرا يا گذشته

حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه  سودمند آن توجيه مي شود؛ در 

  .دارد

 نگر  ترين مظهر رويكرد گذشته معروف. هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد

 مظاهر رويكرد  هاز جمل.  اصلي آن به يك معنا تاوان جرم استهيانه است كه ايدجو  تالفي هنظري

  .گيرند  بررسي قرار مي مورد است كه پروري، اصالح و درمان   تقليل جرايم، باز هنگر، نظري آينده

در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه 

ا با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو كوشند مجازات ر مي

  . ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است هنظري

جويي، مكتب تقليل جرايم،  مجازات، مكتب اصالت سود، تالفي :واژگان كليدي

  .بازپروري، جبران  خسارت، اصالح و درمان، ارضاي خاطر
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اي را تصور كرد  جامعهمشكل بتوان . هاي بشري است تهترين ساخ مجازات يكي از قديمي
كه براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه 

. دارد ها كيفر جايگاهي ثابت و قديمي  تر مكتب به عالوه، در بيش. اين قوانين است متكي به 
شوند بايد منتظر مجازات  دايان مرتكب جرمي از بعد مذهبي كساني كه عليه خدا يا خ

  .جهان باال باشند، حال يا  در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيك شايد به ميزان 

 خاصي است با وجود اين، كيفر داراي ويژگي. سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد
 اين مشكل در پاداش وجود  كند، حال آن كه اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده مي كه 

ها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم  از آن جا كه به لحاظ منطقي همه مجازات. ندارد
كند، معموالً اثري  است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نمي

اما واقعيت آن است كه برخي مجرمين كم و بيش و . ايند بر مجازات شونده داردناخوش
  .كنند بسته به موارد مختلف، به مجازات خو مي

توضيح . گرايان است اين واقعيت اساسي مجازات،  به طور مشخص موجب نگراني منفعت
نگاه اول امر چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در : اين كه

) مثل كاهش ميزان جرم( از آن براي جامعه  نامطلوب است مگر اين كه نتايج به دست آمده
م . اي باشد كه رنج حاصل از اعمال آن را توجيه كند اندازه به  اين نگراني در بيان معروف بنتا

  ».زات في نفسه متضمن شر و بدي استهر مجازاتي بد است و مجا«: است كه آمده 
اي ثابت نيست تا ارباب قدرت به  غم نگراني بنتام، بديهي است كه مجازات گزارهبه ر
ه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و .  آن مرتكب ظلم بر زيردستان شوند واسطه اگر اين گون

تر، از  رود با حركت جامعه به سوي انصاف و مردم ساالري بيش  انتظار مي استبداد است كه
 دور مجازات چيزي بيش از  تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط  هاما از گذشت. بين برود

  .است اي تنگاتنگ داشته  است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه حاكمان بوده 
اصوالً افراد را . جهت اعمال گردد كم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست كه بي دست

معناي اين مطلب آن است كه تعيين مجازات . دهند اند كيفر مي  انجام داده به خاطر آن چه
اگر   است كه  گسترده نهفته به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهومي

. از قدرت نباشد حق مجرم است مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده 
شود كه براي  كيد مينكته تااي است اما غالباً بر اين  امر پيچيده» استحقاق«مفهوم دقيق 

مستحق بودن مجرم الزم است اوالً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به 
  .خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد
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 توصيف اين ناخوشايندي عادالنه شود بلكه در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انكار نمي
اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با . گردد مي

هاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد  در غالب تحليل عدالت، نقش مهمي
  .بود

   متفاوت هدو توجي

گي  كه در مورد مجازات ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرده چگون له مهميمسا
اين موضوع  توان به  كلي از دو منظر كامالً متفاوت ميدر ديد.  اخالقي آن است جيهتو

شناختي، توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافي در  نگر يا غايت  آينده در ديدگاه . پرداخت
صي، يا به طور كلي هر رود به واسطه تحميل نوع خا  انتظار مي است؛ اهدافي كه آينده 

چنين ) 1780(خود » اريگز اصول اخالق و قانون«بنتام در كتاب . ددمين گرمجازاتي، تا
وجو   اين ديدگاه را بايد در زمان افالطون جستكند، اما منشاي يدگاهي را توصيف ميد

افراد را نبايد به خاطر «: دارد اظهار مي» قوانين«افالطون در فصل ششم از كتاب . كرد
توان آن را به حالت اول  ي عملي انجام شد نميشان مجازات كرد، زيرا وقت اشتباه گذشته

آينده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و ديگران از جرم به  برگرداند بلكه با ديدي به
  .»گيرد واسطه مشاهده مجازات انجام مي

هاي  مولفه. گرا نسبت به مجازات است  واپسنگر يا نقطه مقابل اين نگرش، ديدگاه گذشته
در اين جا . از قبيل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است يد بر مفاهيمي كاين ديدگاه تا
ه نتا كيد بر خطايي است كه مجرم انجام يج بعدي مجازات مالك نيست بلكه تاتوجه ب

بر اساس اين، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضايي هدف اعمال مجازات ترميم . است داده
ي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت، اما مناسب است در ادامه به بررس. است خطاهاي گذشته 

، »ي مكافات نظريه« معروف آن، يعني  هنگر و به خصوص شاخص بحث را با ديدگاه گذشته
  .آغاز نماييم

   مكافات هنظري

.  است  به معناي بازگرداندن گرفته شدهRetribuereي التين  از كلمه» تالفي«ي  واژه
بازگرداندن داراي مفهومي . مجازات تاوان جرم استاساس نظريه مكافات اين است كه 

اي وارد   اگر كودكي به كودك ديگر ضربه  اين معنا كه مشابه در سطح انتقام ابتدايي است؛ به 
، و همين كه به »كنم كه تاوان آن را بدهي كاري مي«او بگويد   ممكن است به  كند، دومي

ه، متقابالً ضربه در مفهوم رسمي . است  تاوان خود را پرداخته او بزند اي به  خاطر آن ضرب
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شود   اغلب گفته مي رود؛ چنان كه وري مجازات مجرمين نيز همين استعاره به كار ميتي
  كند دين خود را ادا كرده مجرم به جامعه بدهكار است و همين كه مجازات را تحمل مي

  .است
خت به هيچ وجه روشن ي پردا با وجود رواج چنين اصطالحاتي معناي دقيق استعاره

به طور دقيق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معناي لغوي . نيست
به عنوان . ، آن گونه كه در دعاوي مدني معمول است، مطلب روشن است»پرداخت«ي  واژه

اموال كسي خسارتي وارد كنم و او عليه من اقامه دعوا نمايد چنان كه  مثال، اگر من به 
دگاه مرا به پرداخت مبلغي به خاطر خسارت محكوم نمايد به معناي دقيق كلمه، تاوان دا

  .ام ام پرداخت نموده  ايجاد كرده خسارتي را كه
هاي مدني به قلمرو مجازات كيفري وارد شويم روشن نيست  اما اگر از قلمرو خسارت

 به قرباني جرم مربوط تا آن جا كه.  اجراي مجازات زندان تاوان جرم ارتكابي است چگونه
اي كه وي  كند، زيرا زيان و صدمه شود زندان رفتن مجرم خسارتي را از وي جبران نمي مي

درست است كه عامل ايجاد صدمه به خاطر آن . است هم چنان باقي است متحمل شده 
 ديده  گزين خسارت بزه است اما آيا آسيب وارد شده به مجرم جاي متحمل خسارت شده 

  . است ؟ در مورد اين مطلب هيچ گونه توضيحي ارايه نشدهگردد مي
ه نام رخورد با اين مشكل گاهي اوقات قايدر ب » تعادل«لين به مكافات، استعاره ديگري ب

به طور سنتي عدالت حافظ تعادل دو كفه ترازو است؛ در يك كفه، جرم . برند را به كار مي
 ديگر مجازات به عنوان احياكننده توازن اي به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در كفه

 اين استعاره مشكل است؛ يعني چگونه مجازات مجرم  كننده با وجود اين، كاربرد اقناع. است
هاي او هم  ديده، خسارت  از نظر بزه عالوه بر اين كه. تواند موجب توازن حقوق گردد مي

از قبيل محروميت (جرم چنان باقي است و معلوم نيست چگونه تحميل صدمه مساوي به م
ه ) از آزادي   .امور است موجب سر و سامان دادن ب
يا » امحا «رود استعاره  لين به مكافات به كار ميتر توسط قاي اي كه بيش ين استعارهسوم

هگل در كتاب . »پاك كردن لوح است«شود مجازات مجرم  چنان كه گفته مي. است» الغا« 
ين  مجازات موجب زوال خطايي است كه در غير ادارد كه بيان مي) 1833(فلسفه حق 

ال در مورد چگونگي فرض امحاي آثار جرم از طريق مجازات سو اما . صورت باقي خواهد ماند
 پيش از تحقق  هتوان به مرحل است را نمي انجام شده   افالطون عملي كه  به گفته. است

  .بازگرداند
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كند اگر  دهد، اما اشاره مي ل توضيح نميامحا به طور كام   ههگل منظور خود را از واژ
 به Wurdegeltenدر زبان آلماني . (مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقي خواهد ماند

اي كه  اين امر حكايت از عقيده عميق حسي دارد؛ عقيده). معناي تداوم و اعتبار است
گاه شخصي كشته هر . اي از شدت دارند بسياري از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه

شود يا مورد ضرب و جرح يا سرقت قرار گيرد به طور قوي احساس ما اين است كه نبايد به 
سادگي از كنار آن گذشت و بايد تالش كرد مجرم دستگير شده و در قبال اعمالش ملزم به 

  .گويي گردد پاسخ
بار در غير اين صورت، در مقابل خطايي كه صورت گرفته تسليم شده و به آن اعت

كنيم احساس ما اين است كه به شكل  اما زماني كه با مجرم برخورد مي. ايم بخشيده
  .است مقتضي به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده 

اين عقايد اگر هيچ . مند است تأكيد بر چگونگي عمق و گسترش چنين عقايدي ارزش
از مردم سخت مخالف گر اين مطلب است كه بسياري  چيز ديگري در بر نداشته باشد بيان

لين مكافات، در نقطه مقابل، معتقدند قاي. ها شرّند ستند كه همه مجازاتاين ادعاي بنتام ه
  .ايم مجازات كردن شر نيست، زيرا در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده

اصرار بر . با وجود اين منطق، اين ادعا كه مجازات موجب امحاي جرم است مشكل است
عه نبايد به جرم اجازه بقا بدهد و اين كه بايد براي حفظ نظم اخالقي و حقوقي اين كه جام

كاري  بكند، حرف صحيحي است؛ اما في نفسه قادر به توضيح يا توجيه آن چه كه پس از 
رسد اين مطلب هم چنان قابل  به نظر مي. گيرد نيست دستگيري نسبت به مجرم صورت مي
تحميل مجازاتي از قبيل جريمه يا زندان موجب از بين شرح و بسط است كه واقعاً چگونه 

  .گردد رفتن خطاي ارتكابي مي
يعني مفهوم (كنون مورد بحث قرار گرفت   كه تا كدام از مفاهيمي با وجود اين، هيچ

در بهترين . گراها باشد اي براي مكافات كننده تواند توجيه قانع نمي) بازگرداندن، تعادل و امحا
اي است كه عقايد  كننده محدوده هاي مختلف بيان هايي به صورت تعارهوضعيت، چنين اس

تر  نظريه مكافات هر چه بيش. است  ما ريشه دوانده  هگرايانه در بيان و افكار روزمر مكافات
  اين معنا كه قادر به گردد؛ به  تر آشكار مي بررسي شود عدم شباهت آن به يك نظريه بيش

  .در توجيه مجازات نيست)  غيراستادانهيا حتا(ادانه چارچوبي منطقي و استارايه 
اند كه در اين معنا، فاقد  واقعيت اين است كه بسياري از پيروان اين نظريه خود پذيرفته

. اي بديهي است گراها بنا بر فرض، اصلي روشن يا قضيه در واقع اتكاي مكافات. اند يك نظريه
ه اين معنا كه تحميل مجازات بر مجرمين مق صر به طور ذاتي امري صحيح و پسنديده ب
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 اند كه  مند ساخته لين به مكافات، اين اصل را با اندك تفاوتي قاعدهاي ديگر از قاي عده. است
  .تر نيست؛ با اين بيان كه مجازات چيزي است كه مجرم مستحق آن است البته ساده 

 داراي حسن ذاتي يا اموري وجود دارد كه برخي از فيلسوفان اخالق اين موضوع را كه 
 توجيهات  هاي ديگر با اين استدالل كه كلي اند، اما عده ال بردهر سوحسن فطري است زي

توان  به عبارت ديگر، نمي. اند اخالقي بايد در جايي متوقف شود از اين مطلب دفاع كرده
مثل (شد  اهداف تلقي كرد بلكه بايستي اموري وجود داشته با امور را وسيله رسيدن به   ههم

  .كه داراي حسن ذاتي است) لذت آزادي و حقيقت
رسد، زيرا بر  در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطري به نظر قانع كننده نمي

ها جهاني يا تقريباً جهاني است، ارزش و  خالف اموري مثل لذت يا آزادي كه حسن آن
همراهي با .  است د مناقشهكم در مقام بيان، سخت مور حسن مجازات نمودن افراد دست

بحث توجيه مجازات از راه توسل به خوبي ذاتي آن تدبيري نيست كه بتوان با تكيه بر آن بر 
استحقاق مجازات مجرم اصلي بديهي است  اين ادعا كه . بسياري از عقايد مخالف غلبه نمود

هبا مش يچ چون و چرا ه لفين، اين مطلب را كه مجرم بيبرخي مو. رو است كالت مشابهي روب
اگر فرد معيني قاعده معيني را با علم به  اند كه  مستحق مجازات است اين گونه توضيح داده

اين كه داراي مجازات معيني است زير پا بگذارد، براي مجازات كردن او نياز به هيچ دليل  
  .همه مطلب اين است كه مجازات به دنبال جرم است. ديگري نيست

اي مشهور در مورد مجازات،   اكسفورد در مقاله  فلسفه دانشگاهاستاد» جي دي مابوت«
يس دانشكده و در مقام حافظ مقررات انضباطي اين گونه بيان يتجربياتش را به عنوان ر

كساني كه قانون را نقض كرده بودند عالماً اين كار را انجام داده و من نيز به اين «: دارد مي
اين مطلب به . »ها نبود يچ دليل ديگري براي مجازات آنين نياز به هبرامر واقف بودم، بنا

. كند در آن قرار دارد، توصيف مي) يس دانشكدهري(ر دقيق موقعيتي را كه يك قاضي طو
شده كه مجازاتش معلوم بوده   با علم و به طور عمد مرتكب جرمي  اگر مشخص شود مجرمي

ست، زيرا قاضي مبناي كامل و تري ني مستحق مجازات است و نياز به هيچ گونه بحث بيش
به رغم صحت تمام اين مطالب، اين امر تنها در محدوده . كافي براي تحميل مجازات دارد

  .نهاد مجازات قابل قبول است
ارتكاب عمومي جرم داراي مجازات معين به طور معمول  مبناي مجازات بر آن است كه 

تر  الي اساسيتواند به سو ها نمي ز اينچ كدام ااما هي. دليلي كافي براي تحميل مجازات است
نفسه  پاسخ دهد و آن اين كه آيا نهاد كلي مجازات يا عمل تحميل مجازات بر مجرمين في

چه براي تحقق شرايط مجازات در نظام كيفري مناسب  اين دست مطالب گر.  است موجه
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هيم تناسب و در نتيجه، استناد به مفا. كند است اما اصل چرايي مجازات را توجيه نمي
كنندگان سيستم كيفري است اما  افكار اداره بداهت استحقاق مجازات گرچه منعكس كننده 

توانايي اثبات اين مطلب را ندارد كه نهاد مجازات خود به خود موجه يا داراي حسن ذاتي 
  .است

  مجازات، حقوق و اجراي عدالت

كدام توجيه  گرفت هيچگرايي كه تاكنون مورد بررسي قرار  نظريات مختلف مكافات
گرايي خواهيم  تري از مكافات ناكنون به نظريه مطمي. اند ه ندادهمناسبي براي مجازات اراي

هاي مبتني بر مكافات يعني بازگرداندن، تعادل  با مدل  ارتباط مستقيمي  پرداخت كه اگر چه
ها به   كه نگاه آنگرا از اين جهت اشتراك دارد هاي كالسيك مكافات و امحا ندارد اما با مدل

اهداف آينده مجازات نيست بلكه خطاي ارتكابي  به عبارت ديگر، كانون توجيه . است گذشته 
  . است در گذشته

 از نام آن پيدا است، اين   كهيطور  اجراي عدالت از طريق مجازات، همان مبناي نظريه
يان خود كسب نموده و از همتا است كه مجرم با تجاوز به حقوق ديگران امتيازي ناعادالنه 

مند گرديده بدون اين كه در قبال آن،  از منافع نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي بهره 
رنج مشروع ديگران   از دست ليت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقي كهو از مسئو سهمي
 كه نقش خود را در نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي ايفا كند با برد و بدون اين نفع مي

ه، يعني نقض حقوق مالي ديگران، كسب درآمد مي ميان   .كند بري ناعادالن
ه  نوعان قانون ن براي همبنابرب است كه در صورت دستگيري، او را مجازات  مدارِ وي عادالن

با اين ديد، اوضاع شبيه فوتبال است كه اگر يك تيم با خطا امتيازي ناعادالنه كسب . كنند
وظيفه داور مسابقه در . شود كه آن تيم جريمه گردد اجرا ميكند عدالت تنها در صورتي 

  .تحميل اين جريمه بخشي از وظيفه كلي او در اجراي عدالت است
مند كرد، اما توسعه و  اجراي عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده شايد بتوان نظريه 

ي، مجازات به طور نوع. است له حقوق بوده وليت آن ناشي از همين توجه به مسامقب
باشد؛ براي مثال، مجازات زندان مستلزم  ها مي مجرمين متضمن سلب بخشي از حقوق آن

اجراي عدالت، سلب حقوق را اين گونه توصيف  نظريه . سلب آزادي رفت و آمد است
اجراي  چون مجرم با نقض حقوق سايرين امتيازي ناعادالنه تحصيل كرده تنها راه «: كند مي

  ».فعت محروم گرددمتقابالً با كاهش حقوقش از آن منعدالت آن است كه 
ها بحث شد  گرا كه قبالً از آن هاي مكافات ظاهراً چنين ديدگاهي نسبت به ساير مدل

زننده با  پيشرفتي آشكار دارد؛ زيرا در اين ديدگاه به جاي برخورد با استعارات مبهم و گول
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وب اخالقي مهم و جذاب عدالت پيوند رو هستيم كه مجازات را با مطل چارچوبي موجه روبه
رابر  جويانه صدمه  گرايي صرف كه متضمن وارد كردن كينه دهد و به جاي مكافات مي در ب

اين امر . رو هستيم هاي مبتني بر كاهش حقوق روبه صدمه است، در اين جا با نظام مجازات
ه ناقضين دهد تا با محدود كردن حقوق، امتياز  مدار حق مي به شهروندان قانون ناعادالن

  .ها بگيرند حقوق را از آن
كند نظام موجود حقوق و تكاليف متقابل  ويژگي مهم چنين مدلي اين است كه فرض مي

در مثال سابق اگر قواعد بازي فوتبال به . است يا بايد عادالنه باشد نفسه عادالنه  اجتماعي في
ر قطع توسل به مفهوم اجراي اي تغيير كند كه يك تيم همواره متضرر گردد به طو گونه

اين مطلب حكايت از آن دارد كه . عدالت براي توجيه مجازات قابل قبول نخواهد بود
توانند در توجيه مجازات، آن را موضوعي بديهي تلقي  اجراي عدالت نمي حاميان ديدگاه 

 باشند؛» فلسفه سياست«االت كلي در زمينه ورو شدن با س كنند بلكه بايد آماده روبه
  .است  آيا ساختار اجتماعي موجود عادالنه  االتي از اين دست كهوس

 اجراي عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بين جرم و  ي دومين شاخصه مهم نظريه
 كه مرتكب نقض حقوق ديگران شده بايد به همان نسبت از حقوقش  مجرمي. استمجازات 
مفاهيم . ب كرده متحمل زيان گرددشود؛ يعني معادل امتيازي كه ناعادالنه كسكاسته 

گراها دارد، چنان كه  مطابقت و تناسب بين جرم و مجازات قدمتي طوالني در افكار مكافات
از آن به عنوان موضوعي كامالً مطلوب ياد » ميكادو«بارها در كتاب » گيلبوت. اس. دبليو«

است، از قبيل   شده البته گاهي انتقادهاي شديدي به مفهوم تناسب جرم و مجازات. كند مي
رابر دندان «  اصل قديمي كه اين   رحمي توزي و بي ، از كينه»چشم در برابر چشم و دندان در ب

كه مشكالت عملي مشخصي نيز در اين رابطه وجود  عالوه بر اين. گرايي حكايت دارد مكافات
ه ديگران اگر فرض بر اين است كه مجرم به طور دقيق همان حقي را از دست بدهد ك. دارد

آزاران چگونه بايد  است در اين صورت با متجاوزين جنسي يا كودك را از آن محروم كرده 
  !برخورد نمود

در پاسخ به مشكل اخير بايد گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم 
توان جدولي از جرايم را بر حسب شدت  برابري دقيق ميان جرم و مجازات نيست بلكه مي

هاي متناسب را  ها و به همين ترتيب جدولي از مجازات  آن نقض شده به واسطهحقوق 
شك  بي. ترتيب داد و در نهايت، شديدترين سلب حقوق را با شديدترين تجاوز مطابقت داد

هاي خاص جاي بحث دارد، اما مفهوم چنين جدولي از تناسب،  تناسب بين جرايم و مجازات
  .ملي نيستمعنا و بدون فايده ع اصوالً بي
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مثل چشم (هاي خشن منتهي شود  در مورد اين اتهام كه تناسب ممكن است به مجازات
بندد و در صورتي كه  ها را در اين زمينه مي بايد گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه) در برابر چشم

اي ميان شدت جرم و مجازات نباشد راه براي اعمال هر نوع مجازات شديد و  رابطه
مثل اين كه مجازات زندان براي پارك غير مجاز وسيله نقليه تعيين ( است نامتناسب باز

  اين واقعيت كه. و در نتيجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هيچ گونه سنخيتي ندارد) شود
در جهت  گردد نكته مهمي  هاي شديدي مي اصل تناسب موجب حذف چنين مجازات

اعمال  گرايان آماده   خيلي شديد باشد تناسبالبته هر گاه جرم. تقويت و دفاع از آن است
باشند، اما اين صحيح نيست كه به طور خودكار قاتلين عمدي را به  هاي شديد مي مجازات

  .اعدام يا قطع كنندگان اعضا را به قطع عضو محكوم كنيم 
همان گونه كه مالحظه شد، تناسب متضمن چنين مطابقت دقيقي نيست و اين امكان 

مثل مجازات مرگ (گرايان بپذيرند در مواردي، انواع خاصي از مجازات  ه تناسبوجود دارد ك
يك دليل، غير قابل . (را بنا به داليل خاص خود از نظام كيفري حذف كنند) يا قطع عضو

احتمال محكوميت اشتباه وجود دارد و  هايي است؛ يعني هميشه  جبران بودن چنين مجازات
ر  هايي است كه پس از تشخيص اشتباه بودن آن جازاتقوي بر حذف مهمين امر دليلي  ها غي

جبران    ).باشد ميقابل 

  گرايي سلبي مكافات

گرايي اثباتي  توان مكافات گرايي كه تا كنون مورد بحث قرار گرفت را مي نظريات مكافات
 در. دانند ها وقوع جرم توسط مجرم را دليل استحقاق او براي مجازات مي ناميد؛ زيرا همه آن

گرايي  توان آن را مكافات نگرشي كامالً متفاوت از اين نظريات، ديدگاهي مطرح است كه مي
هتر، مكافات بر مبناي اين ديدگاه هيچ كس نبايد . گرايي سلبي ناميد اقلّي، يا به تعبيري ب

يا (شرط «به عبارت ديگر، .  مقصر باشد مجازات شود مگر اين كه به خاطر انجام جرمي
مطرح است؛ يعني » شرط الزم« براي توجيه مجازات مورد بحث نيست بلكه »كافي) شرايط

  .براي مجازات عادالنه كافي است فردي مرتكب جرم شود
ه  اين ديدگاه به مكافات گذاري  دليل نام اثباتي اين است كه در آن تالش  گرايي سلبي و ن

اصلي  بلكه ) قصد اثبات مجازات را ندارد(براي توجيهي مثبت از مجازات نيست 
اين معنا كه ما به هر حال نهاد مجازات را به كار  دارد؛ به محدودكننده يا اضافي را مقرر مي

ه  بريم و توجيه آن هر چيزي مي مي افرادي باشد  تواند باشد، فقط اعمال آن بايد محدود ب
  .كه واقعاً مقصرند
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حث و داراي مقبوليت گرايي اثباتي، نوع سلبي آن كامالً غير قابل ب بر خالف مكافات
اي  توان نظام اخالقي متمدني را تصور كرد كه به عنوان قاعده به سختي مي. جهاني است

اين كه حمايت . مبنايي براي عدالت، تقصير را پيش شرط ضروري براي اعمال مجازات نداند
لب گرايي اثباتي تفسير نگردد مط گرايي سلبي به هم فكري و قبول مكافات وسيع از مكافات

براي توصيف اين اصل » گرا مكافات«از عنوان  از اين رو بايد در استفاده .  است مهمي
براي اجتناب از . بسيار احتياط كرد» تنها مقصر قابل مجازات است«محدودكننده كه 

اول : كيد قرار گيرد مهم در مورد برداشت سلبي مورد تاالزم است دو نكته سردرگمي 
هاي  ال يادآوري شد، برداشت سلبي بر خالف ساير برداشت كه قبيطور كه، همان اين

اصل  گرايي متضمن ارايه دليلي مثبت براي توجيه مجازات نيست و دوم اين كه  مكافات
پردازان مختلف كيفري  گرايان و نظريه مورد اتكاي آن در حد وسيعي مورد پذيرش اخالق

  .است بوده 
ناهي را مجازات نكن و فقط مقصر را گ اين يك اصل اساسي عدالت است كه هرگز بي

پردازان حقوق طبيعي از يك طرف و  هاي مختلف نظريه مجازات كن؛ اصلي كه گروه
گروه نخست ممكن است بگويد همه (. اند گرايان از طرف ديگر از آن دفاع كرده منفعت

ر اين كه اند كه مورد مجازات قرار نگيرند مگ ها با اين حق طبيعي و ذاتي متولد شده انسان 
كه چون به حداكثر  اين به شكل مقتضي مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به 

). گناه مجاز نداند مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بي اي ارزش رساندن، منافع قاعده
 گرايي اثباتي از هر نوع آن كدام از اين دو دسته الزم نيست تمايل به حمايت از مكافات هيچ

  .داشته باشند
گرايي اثباتي و سلبي اين نگراني منطقي است  در پرتو اين اختالفات اساسي بين مكافات

بندي غالب  سفانه طبقهاما متا. كامالً جديد ابداع نكنيمكه چرا براي ديدگاه سلبي عنواني 
گرايي، هر تالشي را براي عنوان  هاي درسي به عنوان نوعي مكافات اين ديدگاه در كتاب

  .نمايد سازي مجدد آن محكوم به شكست مي
ارتباطي مبنايي با » تنها مقصر را مجازات كن « هبه هر حال، براي اين كه قاعد

از اساس با  » نگاه به گذشته«گرايي داشته باشد يك دليل منطقي وجود دارد، زيرا  مكافات
خالقي مجازات ناظر ا   هاين معنا كه كانون اصلي بحث در مورد جنب ها مشترك است؛ به  آن

اكنون . انجام شده و نه آن چه در آينده به دست خواهد آمد به عملي است كه در گذشته 
نگر  هاي آينده نگر مجازات خاتمه داده و به ديدگاه وقت آن است كه به بحث ديدگاه گذشته

  .كنند هايي كه مجازات را بر مبناي نتايج مفيد آن توجيه مي توجه كنيم؛ ديدگاه
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  يات كاهش جرمنظر

اي بسيار  كساني كه به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معموالً به نتيجه
اند نظام كيفري موجد آن است و اين نتيجه، كاهش  كنند كه مدعي ساده و صريح اشاره مي

دو راه . اين خالصه ديدگاه كاهش جرم در توجيه هدف مجازات است. ميزان جرم است
والً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب عمده كه معم

  .باشد مي
 اگر  اش به اين معنا است كه اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگي

كم در آن مدت امكان ارتكاب  هاي زندان باشد دست  در مدت معيني پشت ميله مجرمي
رم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عمالً از جريان اجتماع سرقت، تجاوز جنسي يا هر ج

چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، . اين سادگي هم نيست اما مطلب به . است خارج شده 
و اين همان (دهد  مجازات زندان عمالً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي

  ).كنند  جرم ياد ميچيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار
چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان  آن

اگر . بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد
 در كاهش جرايم وجود   اندازه كافي طوالني باشد ظاهراًَ ترديد كمي هاي حبس به مجازات

اگر هدف تنها . اي مطرح است له عمدهانه مساگير در مورد حبس پيشبه هر حال، . دارد
ها باشد  بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آن

 است و اين امر  شوند امري موجه كه براي جامعه تهديد محسوب مي ماداميها  داري آن نگه
اي كه مجازات بايد  ر مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دورهداري مجرمين د متضمن نگه

  .متناسب با جرم ارتكابي باشد
ين اگر مالحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي بنابر

ه بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده  مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه مالحظات مربوط ب
چه حبس  د كه گراين مطلب حكايت از آن دار. ا ضروري ندانديا بيست سال ديگر ر

آيد اما به معناي واقعي از نظريه  ثري در كنترل جرم به حساب ميبازدارنده سالح مو
گرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات  گويد، بلكه روشي است سركوب  مجازات سخن نمي

يا هر عمل ديگري به عنوان (رنده اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدا. مناسب ندارد
بر اعضاي )  جنسيهاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم ابزار بازدارنده، از قبيل درمان

 آيا جامعه  ال است كهاست ولي متفاوت با اين سو پيچيده الي مهم و خود هست يا نه سو
  .مجاز به كيفر دادن هست يا نه
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.  ارعاب است ن توجيه براي مجازات، نظريهتري نظريه صحيح كاهش جرم به عنوان عمده
ايده محوري ارعاب اين .  از نظر لغوي به معناي ترساندن استDeterenceكلمه التين 

است كه ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي كيفري، مجرمين را از ارتكاب جرم 
است كه  رو بوده  بهاي رو هاي اخير با انتقادات گسترده ارعاب در سال ايده . نمايد منصرف مي

 در ميان كساني كه ميزان باالي تكرار جرم حتا. است  ترين آن ناكارآمدي اين نظريه عمده
گر اين است كه تهديد به مجازات، كم اثر يا  اند بيان هاي طوالني محكوم شده به حبس

ن كامالً شناسا شناسان و جرم اين استدالل در عين رواج آن در ميان جامعه. است اثر بوده  بي
  .اعتبار است بي

شوند به طور قطع  اين حقيقت كه مجرمان محكوميت يافته غالباً مرتكب تكرار جرم مي
 كساني كه براي بار حتا اين وصف، همه مجرمان  لكه به اند ب ها نترسيده كند كه آن ثابت مي

. است اشته ها ند ثيري بر آنساني هستند كه تهديد به مجازات تااند ك اول مرتكب جرم شده
ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف كليه جرايم نيست بلكه مدعي است  نظريه 

مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتكاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني كه مجازات 
 ارتكاب جرم توسط او  كسي كه  ـ  ، فرد مجرم كانون اين توجيه. دهد وجود ندارد كاهش مي

ب   . است  ـ نيست بلكه كل جامعه ايد ضعف نظام محسوب شودضرورتاً 
شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار  آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي

آيا «پرسند  خيزند از خود نمي  است؛ با اين استدالل كه غالب مردم وقتي صبح برمي گرفته
ا ارزيابي كنند، بلكه غالب شهروندان تا خطرات مجازات ر» شوم  مي من امروز مرتكب جرمي

اي از جامعه تصور  به عبارت ديگر، براي بخش عمده. مدارند معمولي كم و بيش قانون
  .ارتكاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانك غير ممكن است
از يك طرف مجرميني وجود دارند  حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است كه 

كاري هستند كه هرگز  ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست ازات نمياز تهديد به مج كه 
در هيچ يك از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي . پرورانند فكر ارتكاب جرم را در سر نمي

رسد اما متضمن   اين انتقادها قابل قبول به نظر مي اگر چه. براي كاهش جرم ندارد
  . مداران است و گروه فرضي مجرمين و قانونانگاري افراطي در تفكيك جامعه به د ساده

واقعيت اين است كه در ميان اين دو گروه، يعني از يك طرف كساني كه تحت هر 
ها غير  شوند و از طرف ديگر، كساني كه رفتار مجرمانه در مورد آن شرايطي مرتكب جرم مي

 مجازات ممكن قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد كه در صورت فقدان
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ه  از جرمي  اين گروه واسطه  البته محدوده . ارتكاب جرم وسوسه شوداست براي   جرم ديگرب
  .متفاوت است

ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد   وسوسهها  انسانما تر  بيشخوشبختانه در 
از قبيل ي مرتبط با آن ها و زيان(  مالياتي، خطر مجازاتياه تقلب چون قاچاق و مييجرا
 احت .دارد  تماالً براي بسياري از افراد نقش مهميحا) ي حاصل از سابقه كيفرييرسوا
انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان  ن نمي آ كه معموالً مردم به  مييجرا

  اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و،براي مثال. شود انگيز مي وسوسه
ند احتماالً در طول چند نك و فرار مي هد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشتهما هر روز شا

ه افراد   هفته يا چند ماه همه اصول اخالقي  بهسخت ي از شهرونداني كه كمجز تعداد ب
  .آورده وسوسه خواهند شد ند براي كسب اين ثروت باد هستپايبند

تواند  ارعاب مي ثابت كند   كهاستپي آن احساس عمومي، مصرّانه در  ، به طور خالصه
  .چنين نيز هست داشته باشد و اين  نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي

 اخالقي ياه ارعاب، برخي انتقادريثاتمورد در ) نوعاً نادرست (ياهصرف نظر از اين انتقاد
دليل اگر ارعاب تنها . ست اها با آنرويارويي ارعاب ناگزير از   نيز وجود دارد كه نظريه

اران و قضات بايد در ايجاد و اعمال زگ  كه قانوناش آن است  الزمهمنطقي مجازات باشد
يا اين امر به معناي گشودن درها به روي ، آ در نتيجه.ندنن استناد ك آنظام كيفري به

هايي  هاي اخالقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات  از انواع مجازات  استفاده
هاي  يم؟ چرا مجازاتيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننمايبق دهشتناك از

 به را)  اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفرمماتاز قبيل مجازات (جمعي 
 اشغال شده موفق يي از اروپايها انجام آن در بخش  واسطهه  بها كاري كه نازي(؟ كار نگيريم

اصالً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر ).  شدنداي ارعاب قابل مالحظه  به
انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از  گناه را  ي بييبالها

اين   ها به اين  را همهزي ترتيب ندهيم؟ دگرد  اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه محاكمه
  .ات آن را به حد اعالي خود برسانيم اثر ارعاب و تبليغكهمنظور است 

 منجر به داردن امكاي يها ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه  هيمدافعان نظر
بحث اين اما . در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست ي قانون گردد ويرسوا

ران انجام توان براي ارعاب ديگ تواند براي اعمالي كه مي ميننفسه  است كه مفهوم ارعاب في
مجرم را وي اي است كه   به گونه»كانت«اين مطلب در عبارات  .داد محدوديتي ايجاد كند

اي است براي ايجاد   كه مجازات مجرم، وسيلها به اين معن؛ نگرد تنها به مثابه يك وسيله مي
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 ديگر مبتني بر مالحظات عدالت و رو از اين. منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است
  .است نخواهد بود   خاص عادالنهيكه چه مقدار مجازات در مورد يا اينانصاف 
   اين است كه ن آارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه   ه نظريدها بهانتقچه ممكن است اين ا اگر

خواهي ما اجتناب كند الزم است  دار كردن احساس عدالت هحخواهد از جري اگر نظريه مي
 ،ن آواسطهه اصولي است كه بنيازمند اين امر . ودعملكرد آن محدود به طرف خاصي ش

  .ها جرم را كاهش دهيم، محدود كند خواهيم با آن ي را كه مييها روش
كه مجازات  يكي اين: اي باشد رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه نظر مي به

  اثبات شدها بودن آنه مجرم،افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني  بايد منحصر به
كه قبالً  طور همان( .شدت جرم باشدنبايد بيش از  شدت مجازات ،كه است و ديگر اين 

ها مدعي دركي   آن؛لين به مكافات استيكيد قاا اين اصول غالباً مورد ت،مالحظه شد
يا ما به مكافات به  آ ي ما هستند با اين مطلب كهيحس عدالت جومورد مستقيم و قوي در 

هيثباتي توجيه مجازات قاعنوان هدف ا  در صورت پذيرش .)كه كامالً متفاوت است ليم يا ن
 يعني ؛ ناميد»تركيبي نظريه« را، به دست آمدهتوان نظريه  اين دو اصل محدود كننده، مي

كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت  ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي
  .كند  هدف ارعاب را تعيين مياصولي كه محدوده؛ گيرد شكل مي

مطرح هاي اخالقي نيز  هوزح پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير در دوشده موضوعات مطرح 
  .اجتماعي و مطالبات عدالت فردي   يعني تنش ميان هدف جمعي فايده؛دهد است نشان مي

رض  ف.آموز است هاي عبرت نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازات
 ناچيز پرداخته يا به طور مشروط  هكنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريم

 ماه بعد فرد ششچه   حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان؛آزاد گردد
اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش « قاضي با اين بيان كه ،ديگري به خاطر آن دستگير گردد

  .كند ميبراي او تعيين  ماه حبس را ششمجازات يعني  حداكثر »است  يافته
از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به 

جرم كه اگر  هدف ارعاب متضمن آن است ، از طرف ديگرا ام،طور يكسان مجازات شوند
 خاص به يبتوانند از مجرم يقانوناز نظر د محاكم يگرد اي   تبديل به تهديد فزايندهيخاص

ار زگ راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون.  ديگران استفاده كنند»درس عبرت«عنوان 
بيني كند؛ در   كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيشبا در نظر گرفتن ضرر 
يابد به   نميارعابي قانون كاهشتوانند در مواردي كه معتقدند اثر  اين صورت محاكم مي

اصل ارعاب ي موارد، بعضدر چه كه  اي است از آن اين نمونه(. حداكثر حكم كنندتر از  كم
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 تر جنبه هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم: شود ناميده مياقتصادي 
  .) را دارديارعابي كاف 

 حداكثر مجازات توانند گاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي الزم است، مي ين هربنابر
را او زي ،مند باشد تواند از اين برخورد ناعادالنه گله نمي   اما چنين محكومي؛دنرا تحميل كن
كه موجب مرتكب گرديده كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني  احساس مي

اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از   علت آن است كه. است شده   نگراني عمومي
 بيني شده  پيشثار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحزگ بل توسط قانونق
  .است 

  بازپروري، اصالح و درمان 

 مجرمين است تا با تحمل »بازپروري« ، تعيين شده براي زندانهاي هدفيكي از 
بديهي است اين هدف . دست آورنده جايگاه خويش را در جامعه بدوباره مجازاتشان 

 مجازات مناسب  هالزم) است  در بسياري موارد تحقق نيفتادهسفانه متاچه  گر(مند  ارزش
شود يكي از اثرات ناخواسته زنداني كردن طوالني مدت افراد، امكان  بيني مي  پيش.است

ها با زندگي عادي خارج از  ي انطباق آني كه تواناااين معن   به؛ها است  آن»نهادينه شدن«
  هساير آثار ناخواست هاي بازپروري براي مقابله با اين اثر و شرو. يابد زندان كاهش مي

 مجازات محسوب يها جز اين روش  اما بديهي است كه. ستا  مجازات طراحي شده
 چه با كاهش اثرات زيان گر( تواند بخشي از توجيه مجازات باشد ين نمي بنابر،شود نمي

 رفع  برخي از موانع توجيه مجازات تواند موجب افراد، مي  بخش مجازات بر زندگي آينده 
  ).باشد

 زيرا برخي آن را قسمتي از هدف مجازات يا شايد ، قدري متفاوت است»اصالح  «واژه
رنج بردن   با«: گويد يوناني مي  المثل قديمي يك ضرب. دانند ي از توجيه مجازات مييجز
  به،خوشايند از مجازات و اين اعتقاد وجود دارد كه مجرم با تجربه يك شوك نا»آموزيم مي

 كه در قالب طنزي تصوير اننچ ؛اين امر هميشه صادق نيست. اشتباه خود پي خواهد برد 
ناً از اين قضيه درس يمطم «:گويد شود كه پاي چوبه دار مي نمايش داده مي  محكومي

العمل طوالني نسبت به   در محكوميت به حبس كه فرصت براي عكسا حت.»!خواهم گرفت
تنها ممكن است مجرم را . م و قطعي نيست مسلّ، دارد باز هم تغيير رفتاردجومجرم و

  .ديده كرده يا مواظب باشد كه ديگر دستگير نشود آب
) كند نميفي نفسه كفايت ( ين روشن است كه مجازات شرط كافي براي اصالح مجرم نيستبنابر

شرط ضروري يا ( هد بودو به همين ترتيب بديهي است كه شرط الزم براي اصالح نيز نخوا
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نيز پشيمان )  دستگيريايا حت( را ممكن است مجرم بدون تجربه زندانزي ؛)واجب نيست
  .دگردشده و براي اصالح خود متقاعد 

، تنها به معناي تغيير الگوهاي  اين واژه  مفهوم اصالح اين است كه هبارنكته مهم در
ام كيفري بود ترديدي وجود نداشت زماني كه شالق، مجازات رايجي در نظ. رفتاري نيست

كرد كه  اي در مجرم ايجاد مي و خطر مجازات آينده، واهمه  كه تحمل اين عذاب جسمي
اصالح . اصالح   اما در چنين مواردي ارعاب مطرح است نه،شد مانع از ارتكاب مجدد جرم مي

دقان  در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده و تصميميمتضمن تغيير  ه براي اصالح صا
 اصالح مستلزم تغيير در نگرش اخالقي مجرم است و براي اين منظور نيبنابر .است  زندگي آينده

م مقتضي است به جاي تحم  مند به اگر عالقه اقدامات آموزشي   بهصرف، ل مجازات ياصالح هستي
  .متوسل شويم

 از ي ناش»زينهاي جايگ مجازات «هاي معروف به تجربه برخي محاكم در اتخاذ سياست
شوند در بخش   مثال رانندگان مست مجبور ميه عنواندر اين روش ب. همين طرز فكر است

 از پريشاني و عشوند براي اطال تصادفات بيمارستان كار كنند يا متجاوزين جنسي مجبور مي
  چهاگر. شوندرو  روبهها  اي با آن اند در شرايط كنترل شده اضطرابي كه در قرباني ايجاد كرده

گردد نقاط اشتراكي با  اين تدابير از اين جهت كه توسط محاكم بر مجرمين تحميل مي 
 زيرا برخالف ؛هاي مجازات تلقي كنيم ها را جايگزين نآمجازات دارد اما شايد بهتر باشد 

هاي اصالحي،  ثيري ندارد اعمال اين جايگزيناها ت اعمال آن اراده محكوم در  ها كه مجازات
  .شاركت ارادي و فعال مجرم استنيازمند م

مند براي محاكم و   هدفي مشروع و ارزشو اصالح، متفاوت از مجازات اصلي ه،نتيجدر 
ي از ترثروم نقش مي برخي جرايتواند برا ميكم  و دستديگر نهادهاي اجراي قانون است 

 نمايد  ايفاگزيني براي احكام حبس يا جزاي نقدي سنتي و يا مكمل نظام كيفري قبيل جاي
 را كه در روند يتوانند مجازات حبس مجرم  ميها بر اساس رويكرد تكميلي، دادگاه(. 

است، تخفيف   مين نمودهاين طريق هدف اصالحي آن را تادادرسي همكاري كرده و به 
  .)دهند

شود،  اصالحي مشتبه مي  به جرم كه گاهي با ديدگاهنسبت ديدگاه كامالً متفاوت ديگر 
ي در ياغلب با انتقاد مبنا را زي ،اين رويكرد با اهداف ما مرتبط است.  استديدگاه درماني

 »شروري«اين كه مجرمان افراد   انتقادي شبيه. است  بودهرو  روبهمورد مفهوم مجازات 
اي مشكالت شخصيتي يا ساير  گر پاره ها بيان  رفتار ضد اجتماعي آن ونيستند بلكه بيمارند
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گردد بايستي  تر شدن اوضاع مي جا كه مجازات تنها باعث وخيم آناز . اختالالت رواني است
  .هاي درماني سازمان يافته متوسل شد گزين به جايو از آن صرف نظر كرد 

ه به نظر مي  روشن،چه در بادي امر اين مطلب اگر  رسد اما واقعيت آن است كه فكران
  .است  ي آن را  احاطه كردهزياد فلسفي ياه ابهام 

از   رفتارهاي مجرمانه. رسد درك نادرستي از مفهوم جرم وجود دارد ه نظر مي ب:اوالً
 اين اعمال از رفتارهاي ترسناك و خشني مثل قتل .شود  تشكيل نميناي يكسا مجموعه

م ي جرا.چون قاچاق يا استعمال مواد مخدر در نوسان است  مييعمد و تجاوز جنسي تا جرا
 نبايد فراموش كرد كه در برخي از ،به عالوه. ضررند گران بياخير واقعاً در ارتباط با حقوق دي

م، به يبا توجه به طيف وسيع جرا. كشورها، انتقاد سياسي به مقامات حكومتي، جرم است
ه بيماري ي جرامهرسد اين ادعا كه ه نظر مي   .است  وجه ست، كامالً بيام نشان
بيماري يا مرض، متضمن نوعي معموالً . وجود دارد   نيز ابهام»بيمار « در مورد كلمه:ثانياً

 »درمان«مفهوم . رساند يا رواني بيمار آسيب مي   است كه به حيات جسميصعيب يا نق
 كامالً ااما در اين معن.  قابل اصالح يا كاهش استصاين دارد كه عيب يا نق  اشاره به

 نشانه نقص سرقت از بانك.  بدانيم»بيمار«نادرست است كه يك سارق معمولي بانك را  
و   اي بانك بايد از لحاظ شرايط جسمي  يك سارق حرفه،برعكس( يا روحي نيست  جسمي

به   عيب سارق، اختالل رواني او نيست بلكه تجاوز او.)اي باشد العاده روحي در وضعيت فوق
البته شكي نيست كه برخي (مشكل اخالقي است نه پزشكي يك اين و حقوق ديگران است 

 اما .اند گونه  كه برخي از غير مجرمين اينيطور  همان،اند ختالل روانيمجرمين دچار ا
 بيماري تنها به واسطه پديده مجرمانه تباثبحث ما اين است كه هيچ دليل منطقي جهت ا

  .)وجود ندارد
ها هدف  اين تحليل  صاحبان د كهن ممكن است ايراد بگير»درماني «مدافعان رويكرد

  راي و شخصي نبودن نظام كيفرييجو انتقام، ين كردن خشونتگز  يعني جاي،عمده مبارزه
 بيني شده  كه براي رفع نيازهاي فردي مجرمين پيشاي تدابير ماليم، انساني و سازندهبا 
توان استدالل كرد كه تجربه كشورهاي داراي نظام  اما در مقابل مي. اند  فراموش كردهاست 

و قساوت   رحمي  تواند همراه با بي ني مياستبدادي حكايت از آن دارد كه روان درما
  .هاي سنتي باشد تري نسبت به مجازات بيش

اگر چه بر اساس نظام سنتي . است  هاي فردي نكته مهمي جا آزادي  در اين،به هر حال
 يعني ؛با وجود اين ثابت و معين استاما  ،آور است كيفر، واكنش نسبت به مجرم مسلماً رنج

 سال به پنجمثالً ( هد  د به حقوق ديگران، حق مشخصي را از دست ميمجرم در ازاي تجاوز 
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 نامحدود و نامعين است و مقامات، داراي اين ، اما در مقابل، درمان.)شود ميمحكوم حبس 
ن مدت وي يا در قدرت هستند كه تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و

قرار ) شيميايي و الكتريكي و جراحي( هاي اصالحي اع روشمعرض انو تشخيص پزشكان در بنابررا 
  .دهند

كه با دادن  چرا بايد به نفع نظامي. هاي مدني است جا حفظ آزادي له مهم در اينامس
 نظام د با ر،گذارد چك سفيد امضا عمالً دست دولت را در انجام هر فعاليتي باز مي

ولو در (ن نيست كه زماني ي كس مطم در چنين شرايطي هيچ؟هاي ثابت موافق بود مجازات
اگر چه . در چنگال حكومت نيفتد)  مشكوك و جعلي هادل  اثر اشتباهي صادقانه يا ارايه

تحليل قواي فرد گردد اما و افسردگي   هاي ثابت ممكن است منجر به محكوميت به مجازات
واهد ن است كه قواي عقلي و شخصيتش بر خالف ميل او تغييير نخيمطمكم وي  دست
  .كرد

  مجازات و قربانيان جرم

 با مجرمين بالفعل يا هبطاها بحث شد در ر  مجازات از آن هباري كه تا كنون دريها ديدگاه
گرايي كه هدف مجازات را  نگر از قبيل مكافات هاي گذشته  چه در ديدگاه،است  بالقوه
اب كه در آن هدف نگر از قبيل ارع هاي آينده داند و چه در ديدگاه دهي به مجرم ميسزا

هاي بازپروري،  كانون توجه ديدگاه. است  مجازات، ترساندن مجرمين احتمالي در آينده
   اما جايگاه قربانيان جرم چيست؟.نيز است اصالح و درمان مجرم

پردازد كه در آن هدف   مجازات مي هبار تحقيق به بررسي دو نظريه درينبخش پاياني ا
تشفّي «نظريه توان  اول را مي  نظريه. گردد ان جرم توجيه ميمجازات با توجه به حق قرباني

در  از رضايت خاطري است كه ي اعتبار مجازات ناش،  لقب داد كه بر اساس آن»خاطر
در بادي  .كند ايجاد مي)  اطرافيان وي وو شايد خانواده، دوستان، همسايگان( قرباني جرم

 ، به قول معروف.پخته حس انتقام تنزل يابد نايارضا  رسد چنين ديدگاهي به امر به نظر مي
  گونه كه  همان؛انتقام باشد  انتقام شيرين است و پيشنهاد اين است كه مجازات، وسيله

را براي احساس طبيعي  ن آكه جامعهاست  يعني ابزاري ؛ شهوت استيارضا   هازدواج وسيل
 اي غير منصفانه به خام، وجهه ي اما قرار دادن موضوع در قالب انتقام.است  و قوي تأييد كرده

  .بخشد اين نظريه مي 
به لحاظ اخالقي مورد كم  دستانتقام در معناي عادي خود اگر مطلقاً غير منطقي نباشد 

 چيزي به ،به هر حال. كند  ميدرا ر هاي مسحيت نيز آن موزه آكه اين  ويژهه  ب،ترديد است
و خانواده، (مشروعي است كه بزه ديده  وجود دارد كه همان تألم خاطر »خشم به حق«نام 
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ش زماني رنجاين احساس   اند و ترديدي نيست كه احساس كرده) دوستان يا سايرين
ين معناي نظريه بنابر.  عدالت حاضر شودعامل ايجاد آن دستگير و در محضريابد كه  تسكين مي

ه طور طبيعي در شي است كه بنجاست كه مجازات به منظور اقناع احساس راين  »تشفي خاطر«
  .است  قرباني ايجاد شده

مشكل عملي عمده زماني . در اين رابطه برخي مشكالت عملي و اخالقي مطرح است
را با  شود كه بخواهيم ميزان رنجش را كه در قرباني احساس شده محاسبه و آن مطرح مي

. كنيمشود مقايسه  از مشاهده مجازات مجرم در وي ايجاد مي  مقدار رضايت خاطري كه
 مثالً ؛ مورد بحث از شخصي به شخص ديگر متفاوت استشكه ميزان رنج اينعالوه بر 

  در حالي،رنجند شان را لگد كند به شدت مي هاي باغچه كه كودكي گل برخي افراد از اين
توان  به طور كلي روشن نيست چگونه مي. گذرند تر نيز مي  از خطاهاي بزرگاحت كه ديگران

كه فقط مبتني بر اقناع حس رنجشي باشد كه انديشيد  اعمال مجازات تدبيري منسجم از
  .است  را متحمل شده قرباني آن
تري در زمينه چارچوب اخالقي نظريه تشفي   نگراني عميق،نظر از اين مشكالت صرف

شناختي، جرم در قرباني آن ايجاد  كه به عنوان يك واقعيت رواندر اين . خاطر وجود دارد
اما اين .  بحثي نيست،رم در مسير تسكين آن استجوده و مجازات شدن متألم خاطر نم
تواند دستگاه عريض و طويل دادگستري را توجيه  شناختي به خودي خود نمي واقعيت روان

موران تعليق مراقبتي، نگهبانان ا، مهاي منصفه، وكال تا قضات، هيزي كه اا  مجموعه؛كند
هاي سنگيني نيز كه نظام عدالت كيفري بر دوش  ينههز. استتشكيل يافته زندان و سايرين 

استدالل كه مجازات مجرمين گاهي موجب احساسي دهد با اين  دهندگان قرار مي  ماليات
در برخي از افراد مي هتر    .گردد ه نمييوجت ،شود ب

كه كامل شود الزم است   براي اين»اقناع قرباني  «اخير حكايت از آن دارد كه نظريه  نكته
توجيه معمولي اين است كه مجازات تنها . يگر نظريات توجيه مجازات تركيب گرددبا د

 نهوگ اين . خاطر قرباني نيست بلكه پاسخي عادالنه به خطاهاي مجرم استتياموجب رض
  .كشاند گرايي مي  ما را به مفهوم مكافات،استدالل

 مرتبط سازد اين است نگر اقناع را با ديدگاهي آينده  تواند نظريه راه حل ديگري كه مي
 اميدي به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند ،مياگر قربانيان جرا  كه
هاي نامنظم منجر  ها و ضد انتقام انتقام   و اين امر به»گيرند خودشان قانون را به دست مي«

هاي كنترل  ييجو رود كه انتقام در چنين وضعيتي انحطاط به حدي پيش مي. گردد مي
كند  ثباتي مي  نه تنها جامعه را دچار بي و اين امرگردد گزين قواعد حقوقي مي نشده جاي
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سخت را از دشمنانشان به  امكان انتقام  مندي است كه بلكه به نفع افراد گستاخ و قدرت
م ي و افرادي ناتوان قرار دارند كه به رغم تحمل جرانفاي ضع،در نقطه مقابل. اند دست آورده

براي نظام    محكمي هگرايان نظر توجيه فايدهماز اين . ماند تدارك مي ارتشان بيسنگين، خس
عدالتي و   كه نظام كيفري از جهات مختلف مانع بيان معنه اي ب؛شود كيفري ايجاد مي

  .است  يافته هاي سازمان  مجازاتنبودثباتي ناشي از  بي
نظريه « نظريه قبلي است دومين نظريه بزه ديده محور مجازات كه كامالً متمايز از

بازگرداندن و جبران خسارتي كه يك طرف متحمل طبق اين نظريه، .  است»تجبران خسار
هاي نظريه سنتي  يي در واقع انعكاس نارسا.است هدف توجيه كننده مجازات است  شده

 اين امر نه تنها ، زنداني شوديفرض كنيم سارق. مكافات، موجب نزديكي با اين مفهوم است
تري بر او  هاي بيش شود بلكه باعث تحميل هزينه خسارت از قرباني نميجبران جب مو
 اگر احت. ده، از نظام كيفري حمايت كنداو بايد به عنوان يك ماليات دهن را زي ،گردد مي

ا اضافه كنيم، از ديد قرباني در راقناع حاصل از تماشاي مجازات مجرم   مالحظات مربوط به
رابر ضرري كه متحم  البته در نظام فعلي .است، جبران خسارتي ناچيز و اندك است  ل شدهب

هاي مدني   دادگاه هاي متحمل شده، در كه بابت خسارت براي قرباني اين امكان وجود دارد
او جبران هاي  دعوا ممكن است خسارت عليه مجرم اقامه دعوا كند و در صورت موفقيت در

را زي ، مجرم معمولي غالباً دشوار استباز جان جبران خسارت ي،طبيعبه طور  اما ؛شود
را در محل امني مخفي  را تلف كرده يا آنكسب نموده  ممكن است سريعاً منافع نامشروعِ

  .نمايد
هاي وارده بر قربانيان   زيان،اصلي در نظريه جبران اين است كه نظام كيفري   هين ايدبنابر

به جاي وضعيت فعلي حقوق كيفري كه در . جبران نمايدتا جايي كه امكان دارد م را يجرا
ايجاد شود كه حقوق مدني به  شبيه ي بايد وضعيت،آن اطراف دعوا تنها دولت و مجرم است
قضات نيز مكلف . گردد) متهم(و خوانده ) شاكي(اطراف دادرسي شامل دولت، خواهان 

 از ،ت محكوميترا محاسبه كرده و متهم در صور) قرباني(گردند خسارات وارده بر خواهان 
براي حل مشكل هميشگي بازپرداخت خسارت توسط مجرم نيز بايد او را . دآيها بر ن آعهده

هاي مختلفي از نظريه جبران وجود   برداشتبارهدر اين . دنمودر زندان كردن مكلف به كار 
سسات وها تبديل به م رسد اين است كه زندان  اما طرحي كه منصفانه به نظر مي،دارد

 به جاي دريافت دمز  اما اين دست،پردازندبمحكوم مزد مناسب را به  ري شوند كه دستسودآو
هاي زندان، تا زماني كه بدهي تعيين شده  توسط محكوم، به صورت هفتگي و پس از كسر هزينه

  .به قرباني جرم داده شود، توسط دادگاه پرداخت گردد
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 اما بحث ، اين روش مطرح است چگونگي اعمال هباراالت عملي متعددي دروترديد س بي
شايد .  جبران است هاخالقي نظري  ويژهه ل فلسفي و بيجا محدود به مسا ما در اين

 به ،»عدم تساوي قانون نسبت به فقرا و اغنيا است«اين روش    اخالقي بهدآشكارترين انتقا
 اما مجرمين ندنشان پرداخت ك ييتوانند اين بدهي را از دارا اي كه مجرمين متمكن مي گونه

توان  تر مي براي ايجاد روش عادالنه. ند كردن هستناتوان براي پرداخت آن مجبور به كار
. ندنكار كخود شان براي پرداخت بدهي  يينظر از ميزان دارا مقرر كرد همه مجرمين صرف

جا كه كانون توجه نظريه جبران بر قرباني جرم است معلوم نيست اين روش تا چه  اما از آن
شوند براي دريافت   مير زيرا در بسياري موارد مجبو؛ براي قربانيان مطلوب باشدحد

  .تري را صبر كنند خسارتشان مدت زمان بيش
 اين امر اين است كه  ايراد نسبتاً متفاوت ديگري كه به ديدگاه جبران خسارت، وارد شده

چون   ميي قرباني در جراه بر شد آالم واردگذاري يمتم مالي مفيد است اما قياگر چه در جرا 
ي هاي پاسخ صحيح اين است كه خسارت. است  جراحات شديد و تجاوز جنسي امري وقيحانه

هاي  كند به معناي تدارك كامل رنج ين ميي تعيميكه دادگاه براي جبران چنين جرا
فرض كنيد بر اثر . هاي معمولي مدني است  بلكه شبيه پرونده،تحميل شده به قرباني نيست

را از دست  خود بيمارستان در جريان يك عمل جراحي، بيماري پايكاركنان محه مسا
 ، با وجود اين.گرداند او باز  تواند پاي از دست رفته را به  بديهي است هيچ چيز نمي،بدهد

بخشي از زياني كه متحمل كم  سترا به عنوان د شده به او بيمار بيچاره خسارت پرداخت
هاي  با وجود چنين مواردي در زمينه. است   مورد تصديق عموميپذيرد و اين است مي  شده

  .هاي كيفري وجود ندارد از آن در زمينه  مدني اصوالً دليلي بر عدم استفاده
گاه جبراني مطرح شود ناظر به نوع دكه الزم است در مورد دي  ال فلسفي مهميوس

 خسارتي كه بر ؛ان كند مجرم چه نوع خسارتي را بايد جبر، به عبارت ديگر.خسارت است
. شود  ناميده مي»معنوي«گردد و يا خسارتي كه  ين ميبر او معاساس رنج مادي وارد شده 

 . بسيار متفاوت است،ه به موارد آنبست ،م تجاوز جنسي يا سرقتي در جرايمقدار رنج ماد
 ياما اگر خسارت معنوي را بر حسب نقض حقوق قرباني تعريف كنيم، هرگاه حق مشخص

توجه محاكم بر اين نوع . رد تجاوز قرار گيرد ميزان خسارت معنوي معين خواهد بودمو
از اين . كند ن ميي تعيماي كه مجازات را متناسب با شدت اخالقي جر به گونه، خسارت است

گرا  ، ديدگاه جبران خسارت در كاركرد عملي آن تا حدود زيادي به ديدگاه مكافاتنظر
مستقيم داراي نفع مادي به طور  كه در روش جبراني، قرباني جرم  با اين تفاوت،است  شبيه
  .است
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نهايت در ابتدا ممكن است مزيتي براي ديدگاه جبراني به نظر آيد،   ويژگي اخير كه
ه  اگر قرباني در  : كه  توضيح اين.گردد ن مي آا نسبت بههشديدترين ايرادبروز منجر ب

 قوي براي شهادت  داشته باشد اين امر انگيزه  تحصيل محكوميت مجرم نفع مالي مستقيمي
چه منجر به جبران خسارت قرباني  ر نوع آن چنانهرا محكوميت از زي ،دروغ خواهد بود

به همين . انحراف مسير عدالت خواهد انجاميد  ست و اين امر به اگردد شديداً به نفع او
افراد الابالي   اين معنا كه  به ؛يابد  افزايش ميبسياردليل در رويكرد جبراني خطرات اخاذي 

ها   آن فتد بهبيكه موقعيتشان به خطر  قادرند عليه ديگران ادله جعلي ساخته و بدون اين
 ملزم به پرداخت تو رايا همين حاال پرداخت كن يا با ادعاي خسارت، دادگاه «: بگويند

  ».خواهد كرد
گزين ساير  زاماً جاي شود كه نظريه جبران خسارت اليبد نيست در خاتمه يادآور

ها نظريات مكافات يا ارعاب را به عنوان اهداف  ممكن است دادگاه. توجيهات مجازات نيست
م براي كاهش يا يدر برخي جراكم  دست اما نظريه جبران، ؛اصلي نظام كيفري تلقي نمايند

لي در رسد و اين در حالتي است كه مجرم براي انجام اعما تعليق مجازات مناسب به نظر مي
اين مطلب تا حدودي با مدل جبراني   البته. جهت جبران خسارت از قرباني خود آماده باشد

با وجود . هد شد نه داخل آنا زندان پرداخت خوز زيرا بدهي، خارج ا، متفاوت استذكر شده
به طور ها، ديدگاهي كه  داري آن هاي نگه  تورم جمعيت زندانيان و افزايش هزينهنظر از ،اين
اي براي جبران   زندان شود و هم وسيلهرساني زمان هم موجب كاهش فشار بر خدمات هم

م خرد، محكوميت يمورد جرابه ويژه در . ديده باشد، مقبوليت زيادي دارد خسارت زيان
خانگي يا باغباني براي جبران خسارت از  ها كار عتاانجام س  ي بهيهاي جز سرقتدر سارقين 

جا كه   اما از آن.كاركردهاي مورد انتظار از آن باشد  تماميتواند متضمن  قرباني، مي
رسد كه براي  هاي جبراني، مستلزم مشاركت ارادي مجرم است خيلي بعيد به نظر مي طرح

  .كنترل مجرمين شرور و خطرناك مفيد باشد
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  نتيجه 

يه اي نيست كه بتوان آن را در قالب نظر لهاون روشن است كه توجيه مجازات، مساكن
توان  در واقع بخشي از جذابيت فلسفه مجازات اين است كه مي. واحدي مورد بحث قرار داد

نگر يا  ينده آو ديدگاهدتوان موضوع را از   مي.كردزاويه كامالً مجزا  بررسي چند موضوع را از 
اجتماعي يا عدالت فردي باشد؛   تواند فايده اوليه ما مي   دغدغه.نگر بررسي كرد گذشته

  .توان كانون بحث را بر مجرم يا قرباني قرار داد مي
هات مطرح شده در مورد يعيب و ايراد بودن هر كدام از توج برخي فيلسوفان نسبت به بي

ها معتقدند مجازات، بخشي از يك نظام كنترلي  اي از آن  عدهادند و حتمجازات مرد
 چنين تفكري صرفاً. شتل وجود نخواهد داآ است كه در يك جامعه دادگر ايده گر سركوب

دهي جامعه  الگوي سازمان  اي را كه ل عادالنهآ هر نظام ايده. به يك مدينه فاضله تعلق دارد
م به يان جراز اگر ميا حت.ها غير قابل اجتناب است قرار دهيم باز توسل به برخي از مجازات

حقوقي ض راي نقچنان ب تم جامعه همحيابد به طور  اي قابل مالحظه و مداوم كاهش  گونه
آماده   ميي مجازات در نظر گرفته و در صورت وقوع چنين جرا،مهم مثل قتل يا سرقت

 است كه جامعه به ي روش،نظام ضمانت اجراي كيفري. هاي مناسب است تحميل مجازات
 يعني اعالم قوانين اساسي و حياتي كه تخطي از ؛كند ن خطوط قرمز را تعيين مي آ واسطه

  .جه قابل تحمل نخواهد بودها به هيچ و آن
تواند توجيه كننده نظام  نميبه خودي خود  مجازات »اخطاري«و  » اعالمي«اين كاركرد 

جا اما . اداز نظريات مورد بحث را مد نظر قرار د  ين بايد يك يا چند نظريه بنابر،كيفري باشد
امع استبدادي، در جو. كيد نماييماث بر اهميت نقش نمادين مجازات، ت در خاتمه بحدارد

زاد، مجازات نماد حكومت  آ  اما در يك جامعه،مجازات نمادي از ظلم و ستم حكومت است
 شود تصويري با چشم بسته تصويري كه به طور سنتي از عدالت ترسيم مي. قانون است

مشهور و معمولي اشخاص اين معنا كه مجازات براي همگان چه فقير و غني و چه    به؛است 
  .يا بايد يكسان باشديكسان است 

ار گز قانونطرفانه طراحي شده باشد مستلزم آن است كه  وجود يك نظام كيفري كه بي
 است كه جامعه ي آنمعناه  و اين به باشددرن كياز پيش مجازاتي تعي  براي هر جرمي

 از آن. كند وسيله هر كسي و نسبت به هر شخصي باشد، تحمل نميبه  به حقوق را جاوزت
 اما ، استهاز زور است، وجود آن نشانه نقصان در جامع  ام كيفري متضمن استفادهجا كه نظ
حقوق سخت هايش  يستگر آن است كه جامعه با تمام كا نشانديگر از طرف  به حمايت از 

  .شهروندان متعهد است
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  محمد اركون : نويسنده

  محمد هدايت : ترجمه

  

  

  

  اشاره 
حقوق االنسان في الفكر العربي  «فته شده از مجموعه مقاالتي با نام  حاضر برگر مقاله

جمع آوري شده و توسط » سلم الخضراء الحبويي«است كه توسط » دراسات في النصوص
اين مجموعه مقاالت گرچه .  به چا پ رسيده است» مركز درسات الوحده العربيه«انتشارات 

 اسالم و حقوق بشر  آن در باره ل توجهجهان عرب است ولي بخش قابعمدتاً مربوط به 
 حقوق بشر و  قاالتي را كه مستقيماً به مسالهبه همين خاطر مترجم تصميم گرفت م. است

از جمله مقاالت  گزينش شده  .  آنها همت گمارد پردازد، گزينش كرده و به ترجمه اسالم مي
  :  زير استهاي كه بعضاً ترجمه شده و برخي ديگر در دست ترجمه است، مقاله
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  نصر حامد ابوزيد،/  حقوق زن در اسالم– 1
  رضوان السيد، /  حقوق بشر در انديشه اسالم معاصر– 2
  محمد اركون، /  مفهوم فرد درسنت اسالمي – 3
  شمس الدين الكيالني، /  حقوق بشر در نزد مذاهب اسالمي – 4
  محمد شحرور، /  جامعه، خانواده و حقوق بشر در اسالم – 5
  يوسف سالمه، /  اسالم معاصر  چالش آزادي وحقوق بشر در انديشه – 6
  وجيه كوثراني، /  حقوق بشر در نزد پيشگامان جنبش بيداري در جهان اسالم– 7
  محمد عابد الجابري، /  عربي -  مفاهيم حقوق و عدالت در متون اسالمي– 8
  . حسن حنفي /  اسالم و حقوق بشر   شش رويكرد در باب رابطه– 9

متون حقوق بشر در «آن است تا برخي از مقاالت فوق را با عنوان    تصميم نگارنده بر
حقوق بشر در انديشه  «كه در همين راستا تا هنوز مقالهرد يگدر مجله عدالت پي ب» اسالمي

هاي قبلي به چاپ رسيده است و اينك بخش  ، نوشته رضوان السيد، در شماره»اسالم معاصر
حمد اركون، اي روشنفكر مشهور مسلمان، م ، نوشته»فرد درسنت اسالميمفهوم «اول مقاله 

  .  بعدي مجله خواهد آمد رامي است و بخش دوم آن در شماره گ پيش روي شما خواننده

  مترجم 

  
هاي رفتاري و عناصر  هاي اخالقي،  خصلت  شناسي جديد، جنبهدر مباحث انسان«

و يا  »  سلوك«،  »روح« عنوان اصطالح ارزشي  و زيبايي شناسي يك فرهنگ معين، تحت
هاي معرفتي و بنيادهاي نظري  يك ملت، اما با  جنبه. شود ناميده مي» عظمت ملت«

 سخن گفتن،    نحوهروح ملت در اينجا چيزي جز. گردد مي تعبير » جهان بيني«اصطالح 
زها بيانگر تمام آن چي. هاي رفتاري و اخالقي يك ملت نيست هاي نوع زندگي، شيوه ويژگي

رابر خويش و جهان پيراموني خويش آنها را  هنجارهايي است كه اعضاي يك جامعه در ب
ها و كيفيت فهم نظام هستي  ها، ادراك  انديشه ولي جهان بيني در بردارنده. نندك رعايت مي

  » .و اشيا است

  كليفورد گيرتز

   چارچوب نظري بحث - اول 

ه اجتماعي و يا يك ملتي در مورد آن چيزي كه  هر گرو هاي ويژه ممكن است كه ديدگاه
ها و نقطه نظرات هر  زيرا ديد گاه. شود به سادگي به دست نيايد ناميده مي» فرد « امروزه 

ملتي يا به طور ضمني در البالي عقايد، رفتارهاي اجتماعي و عنعناتي به جا مانده از 
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ها، متون ديني و ادبيات رسمي  هها، حكايات، افسان گذشتگان و يا به طور آشكارا در مثل
نگ مكتوب و كند كه داراي فره هايي صدق مي اين گفته در مورد ملت. كند شان تجلي مي

پير «. اي كه داراي فرهنگ مكتوب نيست قضيه فرق مي كند  بشري مدون است ولي  جامعه
»  عمليحس«هاي خود از  اصطالح   ، انديشمند فرانسوي، در اين مورد، در پژوهش»بورديو

گويد؛ حس عملي داللت بر اخالق  و آداب و اهميت كاركردي و تجربي آنها  در  سخن مي
و نيز حس عملي اشاره به فرهنگ غير مكتوب و غير ارادي مثل . زندگي يك جمع  دارد

 هر فردي از اعضاي  دارد كه بيانگر جايگاه»  نمادينهاي سرمايه«و » قوانين«، »ها ارزش«
هاي ارتباطي  هاي مشترك آنان،  همبستگي مكانيكي ميان آنان و ابزار جامعه، مسووليت

به اين معنا فرصت » حس عملي«. اي ممكن است وجود داشته باشد است كه در هر جامعه
حتا در چنين . دهد بروز و ظهور يك شخصيت آزاد و مستقل را در ميان  اعضاي جامعه نمي

  . شود ندگي جدا از زندگي رايج داده نمياي براي فرد اجازه نقد هنجارها و ز جامعه
لذا بسيار ضروري است كه ما در اين پژوهش قبل از ورود به اصل مبحث به مسايلي 

ه بپرد . ، ضروري است» فرد در سنت و فرهنگ اسالمي جايگاه«ازيم كه براي طرح مسال
مي هاي تاريخي، سياسي، جغرافيايي و انسان شناسي در فرهنگ اسال بدون شك زمينه

بسيار وسيع و گسترده است لذا طرح مبحث مفهوم فرد در سنت اسالمي با در نظرداشت 
اگر بخواهيم با چنين . هاي فوق براي پژوهشگر، كاري است بس دشوار و پيچيده تمام جنبه

ها و جوامعي را در نظر بگيريم كه آنها از يكسو  رويكردي به مساله نگاه كنيم، بايد تمام ملت
هاي ويژه است كه  يعني از خود داراي فرهنگ و آرزش( مكتوبي نيستند داراي فرهنگ

و از سوي ديگر منسوب و مربوط به جهان ) ممكن است هيچ ربطي به اسالم نداشته باشد
هاي رفتاري، نهادهاي اجتماعي و  به عبارت ديگر آنها داراي انواع هنجار. اسالم است

هاي شفاهي  و فرهنگ» حس عملي « مرحلهژه است كه بيشتر ريشه  در هاي وي وابستگي
  . هاي  دولت ملي به مفهوم جديد دارد، يا  به آموزه

توانيم،  از كجا و با چه منبعي ما مي: بنابرين، به ناچار بايد اين پرسش را مطرح كرد كه
رشد تاريخي و تجليات قانوني، سياسي و فرهنگي شخصيت انساني را به دست بياوريم؟  و 

اهي كه براي شخص و فرد انساني، بعد از حدود پانزده قرن تجارب سياسي، ره اساساً جايگ
هاي عقيدتي و كالمي كه همگي تحت عنوان سنت اسالمي  هاي فقهي و ظهور  نحله آورد

  شود، چيست؟  شود، تلقي مي ياد مي
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  مفهوم سنت 

يان در اين پژوهش به پيروي از فرقي كه در زبان فرانسه م )  Tradition( سنت 
Tradition ) با حرف بزرگ التيني (وtradition  )  وجود دارد،  به ) با حرف كوچك

 است، Traditionبه عبارت ديگر مراد ما در اين پژوهش همان . شود مفهوم اول گرفته مي
 tradition  .7نه 

به طور ( به جاي كلمه اسالم) با حرف بزرگ= Tradition(چرا ما از سنت اسالمي 
هاي تاريخي و اجتماعي اسالم و تمام  توانيم تمام جلوه گوييم؟ و چطور مي ميسخن ) كلي

از آنجا كه در جهان : رويكردهاي آن را در يك تعريف كلي بگنجانيم؟ در پاسخ بايد گفت
كن  بزرگي از مسلمانان يا همان اهل سنت و جماعت  را داريم كه از  ون نحلهاسالم هم ا

  ه و اماميه را داريم كه از گونه شيع گويند ونحله مييا ارتودكسي سخن سنت مستقيم 
ها و  در چنين حالتي است كه تضاد عميق ميان اين نحله. گويند ديگري از سنت سخن مي

ياد ... هاي منحرف، ضاله، ساختگي و هاي ديگر اسالمي كه گاهي از آنها به عنوان فرقه نحله
ها عنوان عامي است كه بر تمام مكاتب در اين صورت اسالم تن. گردد مي شود، رونما  مي

هايي كه يكي از مكاتب يا مذاهب فوق را  كالمي، فقهي و تفسيري و بر تمام اقوام و مليت
به اين معنا تنها  يك اسالم  وجود نخواهد . شود براي خود اختيار كرده  است، تطبيق مي

ها و  اسالمي و فرهنگهاي متعددي خواهند بود، به تعداد  همه جوامع  داشت بلكه اسالم
توان از اسالم اندونزيايي،  بنابرين مي. گيرند هايي كه در قلمرو جهان اسالم قرار مي زبان

وقتي اين همه اسالم در سطح جهان . سخن گفت...هندي، تركي، ازبكي، سنگالي، ايراني، و
و اين . ازيمهاي متعدد بپرد يافتيم بايد به مفهوم فرد انساني در قياس به تمام اين اسالم

پس بايد ما در اين پژوهش براي سنت اسالمي يك . امري است كه تقريباً غير ممكن است
سري معيارهاي كلي و مشترك درست كنيم كه در نزد همه مسلمانان وجود دارد، تا 

 در  Traditionمراد ما از . بتوانيم از سنت اسالمي با مفهوم واضح و روشن سخن بگوييم
  .اين جا همين است

صلي در سنت اسالمي كه در نزد تمام مسلمانان مشترك است، يعني به حيث مرجع ا
شود، مشتمل برسه اصل كلي و اساسي است كه   شان قلمداد مي زبان، فرهنگ و تاريخ همه

پذيرش اين اصول بر هر مسلماني الزامي . شود به عنوان اصول دين يا اصول فقه ياد مي
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البته با اين توضيح كه .  است» حديث نبوي«ومين اصل و د» قرآن « اولين اصل . است
حديث نبوي نسبت به اهل سنت و شيعيان دوازده امامي و هفت امامي كمي تفاوت دارد؛ به 

هاي امامان دوازده گانه را نيز اضافه  اين معنا كه  شيعيان به احاديث نبوي، احاديث و آموزه
شريعت در اين جا . است» شريعت«يا » نيقانون دي «سومين اصل اسالمي همان . كنند مي

شود، قانوني كه به لطف  به مثابه قانون قضايي و فقهي براي اوامر و نواهي خداوند تلقي مي
ها نه علما و فقهاي مسلمان وكساني كه ادعاي اجتهاد در دين را داشته اند، در  عمل متفق

رمي شكل كه در مرتبه  اول اين اصول سه گانه به صورت ه. طول تاريخ به وجود آمده است
قرآن قرار دارد و در مرتبه دوم حديث و در مرتبه سوم شريعت،  در اولين روزهاي شكل 

به عبارت ديگر تمام .  ميالدي به وجود آمد950 تا سال 661گيري انديشه اسالمي از سال 
وين هاي اعتقادي كه به عنوان سنت مكتوب و مقدس اسالمي تد ها و بنياد متون، آموزه

  آن به عنوان قرون وسطا  يا دورهاي شكل گرفت كه در تاريخ عمومي  از  يافت، در دوره
  .  شود ميانه ياد مي

آل و مقدس خواهد بود،  به همين   بدون شك سنت به اين معنا يك مفهوم آرماني، ايده
ي  برا).  با حرف كوچك  ( traditionگيريم نه  ميTraditionخاطر ما آن را برابر با 

كه تنها در اين صورت است كه سنت اسالمي را به عنوان يك سنت يگانه و منحصر به  اين
اي شده  هاي محلي، قومي و قبيله توان يافت بدون اينكه آلوده به فرهنگ فرد در همه جا مي

هاي اسالمي شكل يافته  هاي قومي و محلي را كه قبل از تبلور آموزه زيرا قرآن سنت. باشد
واژه جاهلي در . كند هاي جاهلي به شدت رد و حتا با آنها مبارزه مي نوان سنتباشد، به ع

ه . اند اين جا به مفهوم وضعيتي است كه مردم هنوز به دين حق نرسيده ديني كه به مثاب
هاي  مفهوم سنت به اين معنا تمام سنت.  وحي شده است)ص(آخرين دين به حضرت محمد

ي را كه در پرتو دانش انسان شناسي جديد در قرن هاي ماقبل اسالمي  و هم چنين سنت
ي ميان سنت مكتوب و مقدس يها مسلماً برخورد. كند نوزدهم به وجود آمد، به كلي رد مي

هاي ماقبل اسالمي و  اسالمي كه به وسيله علما و فقهاي مسلمان به وجود آمد با سنت
ه اين معنا كه از سير . رده استجاهلي حتا امروز نيز جهان اسالم را با مشكالتي رو به رو ك ب

آيد كه در مجموع مراجعات   انتقادي به دين و علوم اجتماعي جديد بر مي تاريخي نگاه
هاي مسيحي و يهودي، در اروپا شكل  هاي ديني، در راس همه سنت اي به تمام سنت ريشه
كه اين بديهي است . زيرا در آن زمان اروپا شاهد مدرنيته و تحوالت جديد بود. گرفت

به همين خاطر مدرنيته به زودي مسير خود . خواند تحوالت دين را همواره به تحدي فرا مي
هاي ديني نقش  را از سنت مسيحي و يهودي جدا كرد ولي همواره در محدود ساختن آموزه

  ) Islamic Tradition(اما از آنجا كه سنت اسالمي. داشت
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قع نشده است به همين خاطر همواره ما آن را  انتقادي مدرنيته  وا هنوز در معرض نگاه 
 فعلي  به عبارت ديگر انديشه. كنيم  ميهاي ديگر مشخص با حرف بزرگ التين از ساير سنت

رابر آموزه ن حق، اين مقاومت به نام دي. هاي مدرنيته مقاومت كرده است اسالمي هماره در ب
بنابرين سنت . گيرد كند، صورت مي  تاريخي و انتقادي را رد مي يعني ديني كه هرگونه نگاه

اي كه اينك ما از يكسو  به گونه. اسالمي يك سنت بكر و دست نخورده باقي مانده است
 مومنان، صاحب رسالت در  ر نگاهيابيم كه د خود را در برابر سنت مقدس و شريفي مي

يم كه هايي قرار دار هاي ماقبل اسالم و فرهنگ و در عين حال با سنت. جهان هستي است
اما نه آن سنت اصيل اسالمي و نه آن . به نحوي وارد دين ارتودكسي ما شده است

نتقادي مدرنيته قرار نگرفته است كدام در معرض نگاه هاي دخيل در اسالم، هيچ سنت به .  ا
 آن گونه بر دو سنت مسيحي و –هاي علوم اجتماعي جديد  همين خاطر هيچ يكي از روش

اما در اين جا بايد فرق گذاشت . ت اسالمي تطبيق نشده است بر سن- يهودي تطبيق شد
هاي كه بعد از  گر و بيگانه گرا و انتقادي از يكسو و مدرنيته آشوب ميان مدرنيته عقل

هاي  بنابرين نظام. استقالل كشورهاي اسالمي از سلطه استعمار، وارد اين كشورها شده است
قرن بيستم، بر اكثر كشورهاي اسالمي حاكم سياسي كه بعد از دهه پنجاه و در نيمه دوم 

كدام  اند كه هيچ ها بوده ها و طبقات بازرگان اين كشور هاي تكنوكرات شدند، ره آورد كوشش
  تمام اين طبقات در سايه. اند دهاز كمترين مشروعيت سياسي و اقتصادي برخوردار نبو

داشته  جهاني حضور جهاني شدن و نيروهايي به وجود آمدند كه نيروي غالب در سطح
احاديث نبوي و قوانين   آن گونه كه در قرآن و– فرد انساني  به همين خاطر جايگاه. است

شود با مناقشات انتقادي كه اروپاي مسيحي در    همزمان مي–فقهي، تعريف شده است 
مناقشات اومانيستي كه ريشه در فرهنگ يونان و رم . قرن شانزدهم شاهد آن بوده است

در آنجا اين مناقشه به استقالل فلسفي عقل بشري از سيادت دگماتيسم ديني . استداشته 
انجامد و بدين ترتيب  مفاهيمي چون روشنگري، فلسفه حقوق بشر، دولت قانون،  مي

اينجا است كه مفهوم فرد انساني به عنوان . گيرد شكل مي...  مدني و سي، جامعهدموكرا
هاي فردي  گيرند و از آزادي مورد حمايت قانون قرار ميو شهروندان . گيرد شهروند شكل مي

  . برخوردار مي شوند
رابر مدرنيته،  مواضعي دارد و مدعي  گفتمان اسالمي، اما به لحاظ نظري و تيوريك در ب

هايي است كه قبل از اروپا در اسالم  هاي مدرنيته در واقع همان ارزش است كه ارزش
حساب وكتاب و   اين مدعا، معموالً به طور بي ل در بارهبراي استدال. بوده استشناخته شده 

در فرآيند اين گونه . جويند نا آگاهانه  به آياتي از قرآن كريم و احاديث نبوي تمسك مي
هاي تاريخي و فرهنگي خود كه مخصوص  ها، آيات قرآن و احاديث نبوي، از ساختار استدالل
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... درني چون دموكراسي، حقوق بشر وهاي م زماني خاص است، انتزاع شده و بر ارزش
اين گونه تفسير و توجيه در واقع يك عمل مغالطه آميز تاريخي بيش . گردد مي تطبيق 
تواند، دقيقاً همان راهي برود كه ديگران  طبيعي است كه كسي چون من نمي. نيست
 اروپايي هاي قانوني، فلسفي و سياسي كه در تمدن تواند مثل آنها ارزش اند و نمي پيموده

اگر كسي مرتكب چنين . شود، به قرآن و حديث نبوي نسبت دهد براي فرد انساني قايل مي
بديهي است كه در اين صورت چارچوب معرفتي حاكم بر . امري شود، نادرست خواهد بود

. هشدارهاي مرا دريابد تواند مالحظات و شود، نمي جوامعي كه اكنون  اسالمي خوانده مي
بلكه تنها آماده پذيرش تصورات .  انتقادي نيستند– پذيراي انديشه تاريخي زيرا اين جوامع

ي  ه از آبا و اجداد شان هستند كه به آنها به عنوان امت اسالمي، وعده خيالي به جا ماند
ب  مطلقا به دعوت من براي نقد مكات اين نگاه اين است كه نتيجه. اند جات در آخرت را دادهن

بي، جريان ترين مثال براي چنين مكات بزرگ. تگر توجه نخواهد شدهاي غار و ايديولوژي
 پنجاه بر كشورهاي عربي  و اسالمي، مستولي شد  است كه در دهه» ان ناسيوناليستيگفتم«

هردوي . هاي بنياد گرايي داد  شصت جاي خودرا به جريان ه اين جريان در دههوديديم ك
در خود بزرگ بيني مبالغه  كردند و  اعتماد ميهاي خود ها بيش از حد به داشته اين جريان

  . كردند مي
هاي  البته اگر حق و انصاف را در نظر داشته باشيم، اين مسلمانان نبودند كه تنها بر سنت

كردند ومعتقد بودند كه سنت اسالمي به تنهايي براي بشر امروز كافي است و  ديني تكيه مي
هاي  بلكه عين همين مساله از سوي جريان. تهاي مدرنيته غربي نيس نيازي به فرآورده

تواند بدون حضور  شد و آنها نيز مي گفتند كه انسان معاصر مي تجدد گرا نيز مطرح مي
 .خداوند، به زندگي خود ادامه دهد و هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد

درهمين راستا حتا سه دين بزرگ ابراهيمي نيز با همديگر توافق نداشتند، بلكه هركدام 
عقيده، تسامح و تساهل  آزادي وجدان، آزادي بيان و: هايي چون  مدعي پيشگامي در ارزش

ها و روابط اجتماعي بودند و هركدام پيروان خود را به استقالل   ديني، آزادي تشكيل انجمن
كردند تا هرگونه كه  كردند  و نيز آنهارا تشويق مي و بازگشت به خويشتن خويش دعوت مي

هاي پيش گفته، آن  دانيم كه ارزش ولي ما مي. اين كره خاكي زندگي كنندخواهند بر  مي
فهمد، مربوط به مدرنيته غربي است و با اين مفهوم در هيچ يكي از  گونه كه بشر امروز مي

اي ميان اديان سه گانه از يكسو و  البته چنين مناقشه.  اديان اسالمي و مسيحي سابقه ندارد
اي كه اسالم در دوره  مناقشه. از سوي ديگر وجود داشته استعقل فلسفي يونان باستان 

ولي تفاوت اسالم با مسيحيت و . فترت همزمان با قرون وسطا در اروپا شاهد آن بوده است
هم چنين تا حدودي با يهوديت اين است كه عقل فلسفي در دين اسالم بعد از قرن سيزده 
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د و در مقابل اين عقل سنجش گر در اروپا ميالدي به كلي محو شد و چيزي از آن باقي نمان
رفت تا با عقل علمي و  در آن زمان در حال شكل گيري و نضج يافتگي بود و همچنان مي

ولي اين همگامي و توافق گاهي با .  و قانون مداري همگام شوديسياسي و دولت جديد
هاي   و ايديولوژياي كه در مكاتب به گونه. هايي همراه بوده است ها و افراط كاري تندروي

هايي شكل گرفته است كه  اند، مفاهيم و فرايند جديد كه برايند علم  و عقل جديد بوده
هايي چون  زيرا مفاهيم و انديشه. كامالً برعكس كرامت ذاتي انسان و فرد بشري بوده است

رابري، پيشرفت اخالقي و روحي بشر، در اديان وگفتمان يز وجود هاي نبوي ن برادري، ب
هاي  به عبارت ديگر هسته و ريشه. هاي جديد نيست  ايديولوژي شته است و تنها ساختهدا

منظور ما از گفتمان نبوي . اند هاي ديني وجود داشته ها در متن آموزه اوليه اين انديشه
كدام را  شود و در اين راستا هيچ اسالم، مسيحيت و يهوديت مي: شامل هرسه دين

 فرد انساني در دو دين  هايي از مفهوم و جايگاه لبته كه جنبها. خواهيم استثنا كنيم نمي
كه در دين اسالم  مسيحي و يهودي به طور نسبي مورد پژوهش واقع شده است در حالي

اين بسيار طبيعي است زيرا كه دو دين غربي در معرض . كمتر بدان توجه شده است
  .  آنها نبوده استهاي مدرن واقع شدند ولي موقعيت اسالم هيچگاه مثل جريان

اينك اما وقت آن رسيده است كه چنين شكافي ميان دين اسالم از يكسو، دو دين 
هايي   تفاهميخي و سوهاي تار ابراهيمي مسيحيت و يهوديت از سوي ديگر، پرشود و تفاوت

دو مفهوم اسالم و غرب . شكل گرفته است، كاهش يابد» غرب«و » اسالم«كه در قالب  
تواند  شود نمي دو هويت و موجوديت خيالي تبديل شده است كه تصور مياكنون به شكل 

  . با همديگر سازش برقرار سازند
ما در اين پژوهش كوشش خواهيم كرد تا يك روند انتقادي را توضيح دهيم كه به زود 

چنين .  فرد انساني  شود  عام و نسبتاً روشن در مورد جايگاه ترين وقت منجر به يك نگاه
ه انسان  به وجود نخواهد آمد مگر اينكه ما يك نگاهنگاهي   گسترده و انعطاف پذير نسبت ب

ولي البته اين سخن بدان معنا . هاي قبلي متفاوت باشد نگاهي كه با نگاه. داشته باشيم
هاي فكري و فرهنگي ماقبل پروژه معرفتي جديد كه اكنون مطمح  نيست كه تمام سنت

بنابرين بجا است كه ما تمام . مرده شود و يا تحقير گرددنظر ما است،  به كلي مردود ش
هاي اسالم معاصر و جوامع اسالمي را مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم تعيين كنيم كه  ساختار

خواند و در چه جاهايي فرد انساني  اسالم در چه جاهايي به گذشته و تاخر فرهنگي فرا مي
انسان مستقل، خود آگاه و آزاد در انتخاب خود كند كه به عنوان يك  را تشويق و ترغيب مي

يعني اينكه . با افراد جامعه و در يك كالم با همنوعان و تحوالت جهاني، ارتباط برقرار كند
خانواده، قبيله، (هاي انطباق فرد با جامعه و وساختارهاي تعاملي بين شخص و جماعت  راه
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 معيني براي فرد در فرهنگ اسالمي  و درنهايت جايگاه) قريه، منطقه و از مومنان سنتي
هاي مقارن با جنگ دوم جهاني و در  ها در انقالب تمام اين انديشه. تعريف و تعيين گردد

  . هاي ملي و ميهني براي رهايي از استعمار، به وجود آمد آغاز جنگ
 آن در فرهنگ اسالمي داريم كه  لذا ما در اين جا دو نوع نگاه به فرد انساني و جايگاه

حتا به لحاظ معنوي، روحي، . مشهور است» بعد « وديگري به نگاه» قبل « يكي به نگاه
مفهومي كه مربوط .  تاريخي، اجتماعي و انسان شناسي، ما اين دو نوع نگاه را شاهد هستيم

شود كه از زمان وحي قرآن به پيامبر شروع و  به ماقبل است، مدت بسيار زيادي را شامل مي
 كه به شكل بسيار عميق و  .گيرد را دربر مي) نيمه قرن بيستم(دي  ميال1940تا سال 

كه زمان مابعد شامل مدت نسبتا  در حالي. بنيادي ومعرفتي ريشه در جان مسلمانان داشت
در اين مدت ..  گيرد بر مي بيستم شروع و تا زمان حال را در قرن شود كه از نيمه كمي مي

هاي  هاي شديد و شاهد فروپاشي ي خشونتبار، جداييها كم، اما جهان اسالم شاهد انقالب
.  هاي عرفي، ديني، معنوي و انسان شناسي سنتي بوده است ها و نماد تند در تمام سمبل

گونه تمهيداتي  ها، در طول پنجاه سال گذشته، بدون هيچ ها و فروپاشي ها، جدايي اين انقالب
هاي انتقالي و هضم آن همه  دورهاين همه بدون . جوامع اسالمي عارض گرديده است بر

تحوالت، بدون اينكه به طور شايسته حالجي شده باشد، و در يك زمان بسيار كوتاه و بسيار 
توانم آنچه را كه در نزد  به همين خاطر من اكنون مي.  شتابان صورت پذيرفته است

را آنها هر دو زي. مسلمانان محافظه كار و مستشرقان غربي از اسالم مشهور است، ارايه كنم
گروه، از اسالم يك صورت آرماني و تجريدي و اسالم اقنومي كه تغيير و تبدل در آن راه 

بديهي است . [ دهند كند، ارايه مي ندارد و اسالمي به شدت عليه تاريخي گري، مقاومت مي
. ] كه وقتي اسالم يك صورت داشته باشد، معرفي كردن آن كار چندان دشواري نخواهد بود

هاي ارتودكسي  ين صورتي از اسالم كه يك صورت بدون تاريخ است، در متن سنتچن
خورد و نه  اسالمي، شكل گرفته است و اين صورت از اسالم فقط به درد تامالت مومنانه مي

البته رازي كه در اين جا نهفته است اين است كه چنين صورتي از اسالم . به درد زندگي
غرب رفته و وارد زبان غربي شده و آنگاه به عالم اسالم به هما ابتدا به وسيله مستشرقان به 

  . ن  شكل و شمايل راه يافته است
در اين . اما ما در اين پژوهش راه ديگري را خواهيم پيمود كه با راه معمول متفاوت است

اما كار براي آن نيست كه ما . خواهد بود» قرآن«مسير و نگرش جديد نقطه عزيمت ما خود 
ايم و بخواهيم آنها را، همانند بسياري از تبجيليون، با  هاي جديد مواجه شده ا انديشهچون ب

 معرفتي گفتمان نبوي  هماهنگ سازيم و يا بخواهيم ميان جايگاه» گفتمان نبوي« 
هاي معياري كه بعد از وحي به صورت عقايد كالمي و فكري وارد حوزه تمدني  آموزه
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هاي جديد تفكيك  جهان اسالم وارد شده است با انديشههاي جغرافيايي  اسالمي و عرصه
ها  اسالمي خوانده  هايي كه بعد بدون شك ظهور و سپس گسترش دولت. قايل شويم

در مقابل آن چيزي شده كه » ظاهراسالمي«باعث تشكيل ) خالفت امويان و عباسيان(شدند
ايي روشني از تفاوت و تمايز ه توانيم نشانه بنابرين مي. خوانيم مي» ظاهر قرآن « ما آن را 

كدام بر ديگري منطبق نيست، به  اي كه هيچ ميان ظواهر اسالمي و ظواهر قرآني، به گونه
برند ميان اين دو سطحي از متون اسالمي  برخالف تصور رايج كه گمان مي. دست دهيم

ظواهر ظواهر اسالمي و(هدف ما از اختراع اين اصطالحات . تطابق كامل العيار وجود دارد
خواهيم بگوييم اغلب مفاهيم و تصوراتي كه از دو مرحله فكر و  اين است كه مي) قرآني

به جا مانده است، به كلي مبهم و ) اسكوالستيك(انديشه كالسيك اسالمي و فكر  مدرسي 
يكي از رازهاي اين تفسير ناپذيري، چنانكه قبالً نيز گفتيم، . امروزه غير قابل تفسير است

آنگاه   اين مفاهيم ابتدا به وسيله مستشرقان وارد ادبيات اروپايي گرديدند  واين است كه
مسلما مستشرقان هيچگونه عمل انتقادي روي اين  . دوباره  به جهان اسالم منتقل شدند

 چالشي به  پس الزم است كه ما يك نگاه. توانستند انجام دهند مفاهيم انجام ندادند و نمي
  . سالمي داشته باشيمبداهت و درستي مفاهيم ا

هاي اسالمي، و  د در ساختار فر  مورد بحث ما يعني جايگاه اما آنچه كه مربوط به مساله
شود، اين است   عالج اين مساله كه سخت مورد اهتمام ما در اين پژوهش است، مي نحوه
 ويژه آن به. ما مفاهيم اسالمي را مورد بازخواني قرار دهيم و از نو آنها را قرائت كنيم: كه

 ممنوعه قرار    منطقه شود و در عين حال جزي دايره ي ميمواردي را كه مربوط به فرد انسان
اي كه امكان تفكر و انديشه درآن وجود ندارد و به عبارتي  مستحيل  دارد، يعني منطقه
چيزي كه در اين جا بسيار غريب و در عين حال تناقضنما است اين . شود الفكر محسوب مي

اي كه  يعني دوره» بعد«ه اين مناطق ممنوعه و اين خطوط قرمز در دوره فترت است ك
گيرد، رو  هاي چون جهاني شدن و مدرنيته غربي قرار مي درست جهان اسالم در برابر ايده

كه انتظار اين بود كه با اين تحوالت بايد  در حالي! يابند گذارند و گسترش مي به تزايد مي
ها  دليل اين گستردگي در اين زمان. يافتند  ممنوعه كاهش ميهاي خطوط قرمز و منطقه

شود و اين  هاي اسالمي  تعميم داده مي اين است كه تروريسم فكري به  تمام ساختار
  . كوششي است براي توليد و ساختن يك تاريخ تصنعي و ساختگي

   ظاهر قرآني –دوم 

استفاده » ظاهرقرآني«طالح  ،  از اص»قرآن«ما در اين پژوهش، تعمدا، به جاي  واژه 
براي اينكه واژه قرآن به لحاظ بارهاي معنوي و مضامين ديني، بسيار سنگين و . كرديم 

ACKU



 

94 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

در نتيجه امكان ندارد كه ما اين واژه را استخدام كنيم و آن را نقطه عزيمت . عميق است
در تعيين هاي اكتشافي  اي در مورد سنت اسالمي و بازخواني روش مباحث انتقادي و ريشه

گوييم، مثل سخن گفتن  لذا وقتي ما از ظاهر قرآني سخن مي. مفاهيم ديني، قرار دهيم
هدف ما از اين گونه سخن گفتن اين . دانشمندان زيست شناسي، از ظاهر اين دانش است

هاي ديني، قانوني، ادبي، بالغي،  است كه تمام تركيبات عقيدتي اسالمي و تمام آموزه
پيش از اين معلوم بود كه اين . ر مسير يك جريان انتقادي قرار دهيمرا د... تفسيري و

گونه مناقشه و  هاي صددرصد خالص و پاك در معرض هيچ هاي ديني به شكل آموزه آموزه
يك فرآيند كامل و هاي ديني در طي  رفت كه تمام آموزه وگمان مي. شد بحث قرار داده نمي

) ل مصحف در نيامده بوداي كه هنوز قرآن به شك مرحله( نص قرآني مفتوح  تمام از مرحله
اي كه در آن قرآن به شكل امروزي خود در  مرحله( نص رسمي و به شكل مصحف به مرحله

اما واقعيت مطلب اين است كه براي چنين انتقالي . ، انتقال يافته است)دستان ما قرار گرفت
اين زمينه وجود دارد و ما تنها مداركي كه در . يك تاريخ دقيق و معيني وجود ندارد

البته كه تاثير قاطع و عميق اين آثار بر شكل . توانيم بدآنها اشاره كنيم، منابع زير است مي
برخي از مهم ترين منابع در اين زمينه . گيري سنت اسالمي، برهيچ كسي پوشيده نيست

  : بدين شرح است
 204م ( » اله شافعي رس«، ) ميالدي 870/  هجري 310م ( » تفسير طبري تاريخ و«

،  )875 / 261( » صحيح مسلم«،  )870 / 256( » حديث بخاري«)  ميالدي820/ هجري 
 1068 / 460(» ابي جعفرو طوسي« و ) 991 / 38( » ابن بابويه«، )940 / 329( » كليني«
.( 

هايي را از خود به جا گذاشتند، نقش بسيار  تمام مولفان و انديشمندان نامبرده، كتاب
هايي كه  هاي اسالمي بازي كردند، سنت ارزي در به وجود آمدن فرآيند كند تاريخي سنتب

     .هاي رقيب قد بر افراشتند هاي سياسي و ديني به عنوان سنت در تمام عرصه
آثار حديثي فوق كه به شكل متون رسمي و البته پيچيده تدوين يافته بودند، به سرعت 

در واقع .  عنوان يكي از اصول سه گانه سنت، اشغال كردند دوم را بعد از قرآن، به جايگاه
احاديث نبوي و نيز احاديث اماميه، از يك مصدر واحد صادر نشده است، بلكه نتيجه گفتار 

هاي زباني،  هاي تدريجي را در قالب ها و جريان اين احاديث برخي از بستر. جمعي است
ها  ها و جريان كنند كه همين بستر فرهنگي، روانشناختي و جامعه شناختي، منعكس مي

منجر به شكل گيري آن چيزي شده است كه امروزه ما آن را در انسان شناسي جديد و به  
نين اين هم چ. ناميم مي» عقل اسالمي«و يا » روح اسالمي«،  »كليفوردگيرتز«پيروي  از 

هاي قومي، نژادي و  ههاي نص قرآني  و داد  تعامالتي كه ميان آموزه احاديث براي ما در باره
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فرهنگي كه در سطح جهان اسالمي آن روز وجود داشتند، معلومات بسيار ارزشمندي 
خوانيم، تاثير يكساني بر تمام اقوام و  مي» روح اسالمي«ولي آن چيزي را كه ما . دهد مي

زيرا در آن . اند، نداشته است هايي كه در جهان وسيع اسالمي آن روز حضور داشته ملت
هاي افريقايي،  ايران قديم، سرزمين: هاي وسيعي چون  اسالم به سرعت در سرزمينزمان

نه تنها در آن زمان كه هنوز شريعت اسالمي . گسترش يافت... اسپانيا، مناطق ترك نشين و
به شكل منسجم و مكتوب در نيامده بود، به طور يكسان در همه جا وارد نشد، بلكه حتا بعد 

 ويا همان عقل اسالمي به صورت يك فرهنگ مكتوب درآمد، بازهم از اينكه روح اسالمي 
بنابرين فرهنگ اسالمي در ميان تمام . در همه با  يك شكل و به طور مساوي منتشر نشد

اين تفاوت در . اقوامي كه به اسالم گرايش پيدا كردند، به طور عميق و همه جانبه نفوذ نكرد
هان هم از حيث زماني بود و هم از حيث برداشت و رسيدن فرهنگ اسالمي در سطح ج

اينكه اسالم در همه جا مطابق با آن چيزي كه پيامبر مطرح كرده بود در قالب ادبيات 
 . روحاني، اخالقي و داستاني نرسيد

در اسالم، تعريفي نبوده است كه در آن » فرد انساني«با اين وصف، تعريف آرماني براي 
هاي  چنانكه اشكاالت و چالش. در نظر گرفته شده باشدملحوظات تاريخي و جامعه شناختي 

هنگامي كه ما به دقت . انسان شناختي كه امروزه مطرح است نيز در نظر گرفته نشده است
اي كه امروزه در ميان  و خوب  به اين موضوع نگاه كنيم در خواهيم يافت كه قرائت قرآني

شود، آن گونه  گي و داللي آن توجه نميمومنان رواج دارد، هيچ گاه به مفاهيم زباني، فرهن
كه در عصر پيامبر و آن زماني كه قرآن به صورت مصحف در نيامده بود و به صورت شفاهي 

كردند   معارف اسالمي را به آساني دريافت مي،شد و مردم آن زمان از آن دست به دست مي
شد،    دوم فهم مي حتا امروزه آن طوري كه در مرحله. آوردند و در طور فهم خود در مي

يعني زماني كه قرآن جمع آوري شد و به عنوان يك كتاب بين دفتين به مسلمانان عرضه 
رابر مراحل مختلف شكل گيري . شود شد، فهم نمي چنين است كه  اينك ما خود را در ب

اگر بنا باشد كه ما تمام قواعد روشي را در نظر . بينيم مي» عقل اسالمي«و » روح اسالمي«
صورت » فرد انساني«هايي را كه در طول تاريخ اسالم براي تعريف  ريم و تمام كوششبگي

چنين امري اگر ممكن هم باشد تنها . گرفته است، لحاظ كنيم، اصال امكان پذير نخواهد بود
هاي ناهمگن و مختلف منجر خواهد شد كه اصال قابل جمع نخواهد  اي از پديده به مجموعه

ه نگاه ا. بود اش خوار  لبته تا به امروز مرسوم بوده است، چيزي كه فقط و فقط نتيجهاين گون
هاي  زيرا در اين گونه نگاه قطعا پيش فهم. ساختن تصورات ايمان سنتي بوده است و بس

شود و در نتيجه آنچه  خود انسان با هويت سنتي كه برايش ساخته شده است تركيب مي
هاي جامعه  رائت مومنانه از قرآن، از اولويتاما اگر ق. شود، منظور اسالمي است گم مي
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مند باشد، سزاوار آن نخواهد بود كه بهايي گزافي را  در  شناختي و روانشناختي، بهره
هاي گزافي را كه تا كنون متحمل  ما قيمت. هاي فكري و اجتماعي متحمل شود عرصه
هنگي مدرسي را به ايم، به خاطر عوامل منفي بوده است كه همواره شرايط گسترده فر شده

تواند منجر به جهل انساني  شرايطي كه خود مي. ايم شكل تكراري و تقليدي در نظر داشته
هايي بعد از قرن پانزدهم ميالدي تا قرن نوزدهم همواره وجود داشته  چنين برداشت. شود
  .است

ها  اركنم كه همين نوع نگاه بوده است كه شرايط ترقي فرد انساني در ساخت من تاكيد مي
 اسالم به فرد بسيار مساعد   اوليه وگرنه نگاه.  كشانده استهاي اسالمي را به قهقرا و سرزمين

.  اسالم اوليه همواره از احترام خاص برخوردار بوده است و جذاب بوده و انسان در نگاه
توانيم كه در انسان اديب  عين مساله را مي. ها وارد اسالم شده است هاي منفي بعد نگاه

ببينيم كه در قرون نه تا يازده ميالدي، در جهان اسالم، جايگاه بس عظيم داشت ولي ازآن 
به خاطر اينكه شرايط اجتماعي و . پس از ساحت عالم اسالمي گم شد و ديگر جايي نداشت

سياسي و فرهنگي مساعدي كه در آن دوره به وجود آمده بود، به كلي از ميان رفت و به 
توانيم در مورد  انسان صوفي در نظر  مثل همين مثال را مي. ي رسيداضمحالل و زوال قطع

يكي تجربه : ديد اي خود را صحب دو چيز ارزشمند مي انسان صوفي كه در يك دوره. بگيريم
كرد و ديگري تسلط بسيار وسيع بر زبان شعر و  نياز مي شخصي كه او را از دين رسمي بي

انسان صوفي مسلمان . ساخت بي و فكري مستغني ميهاي اد انديشه كه او را از ديگر نحله
بين اين دو چيزي كه براي همه خوشايند بودند، تركيب معنا داري ايجاد كرده بود كه در 

ها در اين زمينه  يكي از بهترين مثال. جست هاي فكري و ادبي خود از آنها سود مي رفتار
بازگشت « با مقوله است كه اسم وي)  ميالدي857/  هجري243متوفي (» محاسبي«

ولي همين .  هم آميخته استدر» محاسبه نفس«و به عبارت ديگر با » انتقادي به خويش
كند و در اين  شان افول مي  تا نوزده ميالدي، ستاره  صوفيه كم كم در قرون سيزده  سلسله
 هاي شفاهي هاي اجتماعي را با فرهنگ شوند كه گروه ها به معلمان كوچكي تبديل مي دوره

كنند و  دهند و تنها پيروان و شاگردان محدودي در پيرامون خود جمع آوري مي تشكيل مي
چه بسا وقتي از عقب ماندگي و انحطاط و . ديگر از آن مكاتب بزرگ عرفاني خبري نيست

  شود، يكي اسباب آن همين گروه  فرد انساني  در جهان اسالم سخن گفته مي افول جايگاه
 . شود صوفيه دانسته مي

اما ما اگر بخواهيم يك مفهوم جديد از انسان و فرد انساني  در عالم اسالمي داشته ( 
هاي  ها و ابزار اينك وقت آن رسيده است كه ما راه.) باشيم، بايد به خود قرآن مراجعه كنيم

 مخالف انسان قديم  يا همان - عقلي را كه گفتمان قرآني براي ساختن يك انسان جديد
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اين اصطالح جاهلي يك اصطالح .  براي ما نشان داده است، متعرض شويم–انسان جاهلي 
رانگيز است واقعيت اين است كه تركيب مفهوم جاهليت، علم و اسالم . جدالي و مناقشه ب

گفتمان قرآني اصطالحات نفس، روح، انس . شبيه مفاهيم متضاد انسان شناسي  جديد است
چنانكه قرآن يك فرهنگ بسيار غني از . ه استهاي خود برگزيد و انسان براي بيان آموزه
هاي فكري را به استخدام خود درآورده است تا مفهوم يك انسان  مدركات حسي و فعاليت

ما به . ها منظور خاص خود را دارد البته قرآن از اين گونه گزينش. جديد را شكل بدهد
و سياسي براي هاي اخالقي  زودي خواهيم گفت كه رسالت روحي و هم چنين محدوديت

شبيه همين مسايل را البته در تورات و . انسان در قرآن آمده است كه بسيار با معنا است
گرچند كه ممكن است در اين سه كتاب آسماني مفاهيم، . توانيم بيابيم اناجيل اربعه  نيز مي

به همين خاطر ما اصطالح خطاب نبوي را برگزيديم . مثل هم نباشند ولي شبيه هم هستند
  . تا هر سه دين را دربر بگيرد

هاي قرآني آشنا كنيم كه پيروان قرائت  خواهيم شما را با برخي از نمونه اكنون مي
  . برند هاي مدرنيته به كار مي تبجيلي آنها را در جهت فرآيند اسقاط ورود ارزش

هاي عالم عرض امانت كرديم، همه از تحمل آن امتناع  ها و زمين وكوه ما برآسمان« 
بسيار ) در مقابل اين آزمايش(وانسان هم . پذيرفت) ناتوان(رزيده انديشه كردند تا انسان و

   )  72/احزاب(» ...ستمكار ونادان بود
ه ياد آر آنگاه كه پروردگار فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، « و ب

ها بريزند؟ و  د و خونآياكساني خواهي گماشت كه در زمين فساد كنن! پروردگارا: گفتند
من چيزي از اسرار خلقت : خداوند فرمود. كنيم حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مي

  ) 30/ سوره بقره ( »  .دانيد دانم كه شما نمي بشر مي

انگيخت، فساد روي زمين  و اگر خداوند برخي مردم را در مقابل بعضي ديگر بر نمي... « 
  )  251/ ره  بقره سو( » . گرفت را فرا مي

ايم و  به آن كتابي كه بر پيغمبر ما فرستادند  بگوييد كه ما مسلمين ايمان به خدا آورده«
و به آنچه بر پيغمبران گذشته چون ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او 

 منديم و موسا و عيسا فرستادند و به همه آنچه بر پيغمبران از جانب خداوند آوردند، عقيده
ميان هيچ يكي از پيغمبران فرق نگذاريم و به هرچه از جانب خدا است گرويده و تسليم 

  ) 136/ سوره بقره (»  . فرمان او هستيم 
مگر آناني كه به خدا ايمان آورده . قسم به عصر كه انسان همه در خسارت و زيان است«

»  . كديگر را سفارش كردندو نيكوكار شدند و به درستي و راستي و پايداري در دين ي
   ) 3 – 1/ سوره عصر (
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درگذشت آنگاه مشركان را ) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(هاي حرا  پس از آنكه ماه«
و هر سو در كمين آنها باشيد . هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره كنيد

ند و ذكات دادند، پس از آنها دست و چنانچه از شرك توبه كرده و نماز اسالم به پا داشت
  ) 5/ توبه(» .برداريد كه خدا آمرزنده و مهربان است

وگويي است ميان خدا و انسان و  از اين گونه آيات در قرآن بسيار است كه در واقع گفت
 تمام موضوعات  شود  و در باره ا هر دو مجسم ميكه در اين ج. به عبارتي ميان انسان و خدا

پس قرآن استعداد اين را دارد كه در . نشيند وگو مي ي و عملي با هم به گفتمعرفتي و نظر
گونه مقام و منزلتي و بدون هرگونه بيزاري و منت گذاري، انسان را از  همه جا و بدون هيچ

چون كه . كوري، درشتي، زندگي جاهلي  و قيودات اجتماعي، خالص بسازد و نجاتش دهد
  ) 39/ سوره اسراء . ( حكمت عطا كرده استبه قول قرآن خداوند به انسان 

توانيم  هايي روشني است كه ما نمي بدون شك آياتي كه ما به آنها استناد كرديم، نمونه
هايي قرار دهيم كه در  معناي حقيقي آنها را دريابيم، مگر آن كه آنها را در همان ساختار

تواند  عده را تنها يك مورخ ميولي اين قا.  حاكم بود– در هنگام نزول وحي - مكه و مدينه
رابر آن به تجاهل و فراموشي مي زنند، زيرا آنها تنها  بدان ملتزم باشد و مومنان خود را در ب

 شان در ارتباط  ر زنده با زندگي و رفتار روزمرهكنند كه به طو به احكام و وصايايي تكيه مي
كنند  استشهاد مي» توبه«سوره به همين خاطر آنها دايما به مواردي چون آيات پنجم . باشد

ليكن اين هم يك حقيقت است كه مومنان معموالً در شرايط . تا خود را آماده جهاد كنند
مثالً زماني كه نيازمند صلح و امنيت باشند، به . كنند مختلف به آيات مختلف استناد مي

ي شان براي ترقي هاي ايجاب كنند كه بيشتر ارتباط به صلح و جنبه آياتي از قرآن اسنتاد مي
توان گفت كه قرآن معيشت و زندگي غالبا در  در واقع مي. و پيشرفت بشر بيشتر است

كه  درحالي. شود گيرد، و حقايقش فهم مي اولويت است تا قرآني كه مورد پژوهش قرار مي
در اغلبيت و اولويت زندگي مومنان قرار داشته ) قرآن حقيقي(قرآن بايد اين صورت دوم 

هاي انحرافي و خيال  راي اين كه تنها در اين صورت است كه قرآن از فهمب. باشد
ها و   بازي ن به وسيلهماند و نيز از حجيم شدن آ هاي اجتماعي و ديني محفوظ مي پردازي

ها است كه در تمام  ها و تفاوت همين برخورد. ماند ها در امان مي اهداف صاحبان ايديولوژي
 معنا دهي از جمله در  گذارد و بدين سان در نتيجه ر مي تاثيمتون بنيادي و در قلب آنها

  . شود كند و موثر واقع مي كه مورد بحث ما است دخالت مي» فرد انساني«معناي  
هاي مختلفي از قرآن تفاوت  به همين خاطر در اين جا شايسته است كه ما ميان قرائت

ئت فقها از قرآن است كه تنها براي اولين قرائتي كه بايد سراغش را گرفت، قرا. قايل شويم
نام گرفت، صورت » شريعت«ها  استخراج قوانين و قواعد فقهي و احكام قضايي كه بعد
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اما . عمل به شريعت به صورت عام براي همه مسلمانان الزامي و قطعي است. گرفت مي
  و عامهئت و تفسير فقها بر تمام هايي ديگري نيز وجود دارد كه مثل قرا قرائت و تفسير

هاي فردي شان از قرآن، تاثيرچنداني   مسلمانان و عقايد مشترك شان و هم چنين بر تلقي
 از همين قبيل تفاسير است، تفاسير عالمان سطوح باالي علوم اسالمي كه تاثير ندارد. ندارد

هايي   نخبگان و فرهنگياني كه قدرت فهم چنين قرائت شود، مگر به وسيله و قرائت نمي
 زيرا قاطبه و اكثريت مومنان، عمدتاً با عواطف و احساسات و انفعاالت نفساني و .دارند

شود، درگير است تا شرح و  هاي كه ناشي از هويت و نفس در ميان جماعت مي مجبوريت
به همين خاطر مومنان وقتي به آياتي استشهاد و . شروح عالمان و تفاسير شان از قرآن

ورت خود جوش و زنده است، بدون آنكه آنها را در كنند، معموالً به ص استناد مي
در اين قرائت، . هاي اصلي، كه اولين بار تلفظ شدند در روزگار پيامبر، قرار دهند ساختار

تمام آياتي كه متناسب با زندگي و حال مومنان باشد، اخذ و با اين عنوان كه تمام آيات 
 خداوند آمده است، مورد قبول واقع  خداوند ابدي و هميشگي است، و همه آنها از پيشگاه

خوانند، همه را  به صورت   شان مي هاي يوميه  آياتي را كه در نمازمومنان   اكثر. شود مي
كنند، بدون آن كه كمترين تامل را در مورد آنها به خرج  اتوماتيكي و طوطي وار تكرار مي

ست كه متناسب با حال شان كنند ولي يا به خاطر اين ا آنها اين آيات را قرائت مي. دهند
دهند، يا به خاطر اين است كه آنها اين  است، يا به خاطر اين كه يك فعل خيري انجام مي

فرد انساني . كنند تكرار مي...  آيات را براي تعزيت نفس و صبر در برابر مشكالت و مصايب و
و نيز . شود جه ميهاي آن موا از آنجا كه بشر است، حتماً با تحوالت زندگي و مشكالت و غم

اي كه در فهم و  و او نيز خود را براساس درجه. گيرد هاي او را دربر مي آن مشكالت و غم
گويم خود را در نزديكي   اين كه مي. كند بيند، با آن همسازي مي نزديكي خطاب قرآني مي

 را بيند به اين خاطر است كه بسياري از باسوادان مسلمان، زبان عربي با آيات قرآن مي
توانند خود را در  پس نمي. فهمند ها نيز زبان قرآن را نمي دانند و بسياري از عرب زبان نمي

به همين خاطر ما اصطالح خطاب نبوي را مطرح كرديم تا نشان . متن قرآن قرار دهند
مانان نيستند كه چنين احساسي دارند بلكه تمام آن كساني كه در  دهيم كه تنها اين مسل

از زمان ابراهيم گرفته تا . اند، همين مشكل را دارند طوالني انبيا تربيت شدههاي  متن سنت
سلمانان بر تمام پيروان يهود، مسيحيان و م» خطاب نبوي« به عبارت ديگر . زمان پيامبر ما

 آنها در يك سنت توحيدي كه قايم به وحي  و نبوت بوده است،  زيرا همه. شود منطبق مي
ري. اند تربيت شده هاي بالغي  ن اين سنت و فرهنگ طوالني و كهن به لحاظ زباني، شيوهبناب

كه اين سنت  چنان. اي است و گفتماني را برگزيده است كه داراي زبان داستاني و استعاره
داستاني كه خداوند در آن . كند اولين ميثاق انسان با خدا را به شكل رمز و داستان بيان مي
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ه انسان  و موثر در تاريخ زميني به خاطر عالقهبه شكل يك موجود زنده، متكلم   اي كه ب
 . شود دارد، نشان داده مي

اي از   تواند به مرتبه شود، انسان مي به لطف بي نيازي كه از گفتمان نبوي ناشي مي
ه . تشخص و كرامت انساني ارتقا يابد كه اين تشخص و كرامت از در نهان داشتن خداوند و ب

ك، تامل در آيات خداوند و گشودن اسرار آيات الهي، حاصل پا داشتن نماز، عمل ني
چنان كه اين ارتقاي انسان، از راه نعمت خليفه الهي كه خداوند براي انسان عطا . گردد مي 

تمام اين مسايل يك نوع خود آگاهي را در قلب مومن ايجا د . شود كرده است، كامل مي
  . قادر مطلق استكند كه  اين خود آگاهي مرتبط با خداوند و مي

اما پرسش اساسي اينك اين است كه تجدد و مدرنيته غربي، چه تغييراتي را در اين 
بيداري و خود آگاهي، پديد آورده است؟ در پاسخ بايد گفت كه مدرنيته يك جا بجايي 

ه اين جا ب. عميق در سطح زندگي انسان معاصر ايجاد كرده است كه بسيار با اهميت است
است كه انسان مخلوق خداوند، كه عاشق اوامر و نواهي خداوند بوده است، به جايي در اين 

اي منتقل شده است كه به عنوان يك فرد شهروند و مرتبط با دولت جديد از طريق  مرحله
  . و اين تغيير، تغيير كمي نيست. شود قرارداد اجتماعي، محسوب مي

  
  ...ادا�� دارد 
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  اشراق حسيني

  

  

  

  

  

  

  

  

  اشكال

وحي به زنبور يكي است؟ چه تفاوتي معرفتي ميان  يا وحي به پيامبر وآ 

شاعر «ذوق شاعران وجود دارد به ويژه كه قرآن، همواره  وحي پيامبران و

  . شود با تاكيد شديد از انبيا نفي مي داند و  را توام با وسواس مي»بودن
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  پاسخ
همچنان شعر جاهلي مذموم  ت و نه؛ وحي به پيامبر و وحي به زنبور يكي نيس

د كه وحي در اصل به معناي مالحظه بفرمايي. است وشعر مبتني بر ايمان ممدوح
ه اعتبار سرعت گفته اشاره در .  يعني كار سريع»امرَ وحي«اند   سريع است و ب

مصباح آمده است كه وحي به معناي اشاره، رسالت و كتابت است هر آنچه به 
  .فهمد وحي استديگري القا كني تا ب

 اصلي را اشاره ايمعن غيره را از اسباب اشاره شمرده و  راغب كتاب و رمز و
نيز به   است به طور مخفي وامعني است كه ايحا، القا داند، طبرسي معتقد مي
  :  تفهيم وحي در قرآن در چهار معنا به كار رفته است)25(. الهام و اشاره استايمعن
   پنهاني  اشاره-1

كرَة وعشيافَخَرَج وه بلي قَومه منَ المحراب فَاليهم آن سبح او از ،13-مريم\ ع 
ه اشاره به   ، گفت، صبح و شامآنهامحراب عبادتش به سوي مردم بيرون آمد و ب

  .ح كنيديخدا را تسب
  هدايت غريزي-2

 احتا به يك معن يعني هدايتي كه هر نوع موجودي اعم از گياه، حيوان، انسان و
تداوم  به آن راه بقا و اند و  غريزي از آن برخوردار ان به طور طبيعي واجسام بي ج

  .پيمايند حيات خود را مي
 ر وممايعر شون ثُميوتا و من الشَجالَي النحل آن اتخذي من الجبال ب كباوحي رو

 پروردگارت به زنبور ،69و 68- نحل\كُلي من كُلَ الثمرات فاسلكي سبلَ ربك ذيال 
هايي  سازند خانه هايي كه مردم مي دار بست حي كرد كه از كوه و درخت وعسل و

 براي  را كه پروردگارتيهاي  بخور و راه)ها  گل شيره(برگزين سپس از تمام ثمرات 
  .  بپيمايتو تعيين كرده است به راحت

  )سروش غيبي( الهام -3
كنند، اين  يهاي را دريافت م نهاي وارسته در طول زندگي خود گاه پياما انس
ي از ا  پاره و پرده درخشند  نوري در دل مي  در لحظات استثنايي مانند بارقهها پيام

يند در قرآن آ ها كه از جهان غيب به ياري انسان مي اين زنند، مي مجهوالت را كنار
يناالي ام موسي آن ارضعيه فَاذاخفت علَيه فَالبقيه في : وحي خوانده شده است اوحو

و لين االتحزني اناليموه اليك وجاعلُو من الُمرسابه مادر موس ما، 7 –قصص \راد 
او بيمناك شدي وي را در  كه بر هنگامي ده و شير كرديم كه او را) الهام(وحي 
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و)نيل(دريا  و  بيفگن  ه تو نترس  باز گردانيده از رسوالن  غمگين مباش كه ما او را ب
  .قرار دهيم

: هاي شيطاني نيز به كار برده است ه معناي وسوسهالبته قرآن كريم وحي را ب
انعام \وان الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتُوهم انَكم لمشركون 

تا با ) كنند وسوسه مي(كنند  شياطين به دوستان خود مخفيانه القا مي و ،121 –
  .يد شد اطاعت كنيد، شما مشرك خواهآنهاشما به مجادله برخيزند اگر از 

  
   وحي رسالي-4

ست كه اختصاص به پيامبران دارد كه در قرآن كريم  ا اين معنا همان چيزي
وكذالك اوحينا اليك :  به كار رفته است مانندااين معن بيش از هفتاد بار وحي در

تو  اين گونه قرآن عربي را بر و، 7- شوري\قرآناعربيالتُنذرام القري و من حولَها
ب برخي از صاح. و مردم پيرامون آن را بيم دهي) مكه( القري وحي كرديم تا ام

اين موارد چهارگانه از باب اشتراك معنوي   وحي در نظران برانند كه استعمال كلمه
 را دربر   معناي واحد دارد كه طيف گسترده يعني وحي يك،است نه اشتراك لفظي

م به زنبور عسل و مان مي غاز آست اند آن گيرد از مصاديق ضعيف آن كه الها
رسد، استاد مطهري در  به اوج آن كه نوعي الهام خاص پيامبران است مي شود و مي

 وحي در قرآن كريم مكرر به كار رفته، شكل  كلمه :ين مورد توضيح داده است كها
دهدكه قرآن آن را  منحصر   اين كلمه و موارد مختلف آن را نشان مي،نآاستعمال 

داند،  ي اشيا و الاقل در موجودات زنده ساري و جاري مي مهداند، دره به انسان نمي
 چيزي كه هست درجات ،كند رو در مورد زنبور عسل به وحي تعبير مي ينااز 

ترين درجه همان عالي، حسب تكامل موجودات متفاوت است هدايت بر وحي و
   )26(.شود  پيامبران منتهي مي است كه به سلسله

ل اقبال الهوري خاصيتي از زندگي معرفي شده در واقع وحي در قرآن به قو
مراد از وحي : عبدالرزاق الهيجي نيز در گوهر مراد مطرح كرده است كه. است

منام خواه با رويت ملك وخواه با عدم  يقظه و خواه در سماع كالم است، خواه در
  )27(.نآ

بود، چون سخن خداوند تعالي بدون واسطه :  فخرالدين رازي برين باور است كه
  )28(.غير پيغمبر يغمر بود و خواه با پوحي باشد، خواه سخن با
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شود و  وحي انبيا همان تفهيم و كالم خفي است كه از جانب خداوند القا مي
  .دهد اقسام آن را مورد تاييد قرار مي خداوند
  : شورا چنين آمده است  سوره51يه آ در 

قا ب به طور وحي و براي هيچ بشري نيست كه خدا با او سخن گويد مگر ه دل ال
يا  و)  آن را از درخت شنيدافريد و موسآ كه خدا صدا امثل موس(او، يا از پس پرده 

خواهد به پيامبر وحي و تفهيم  اذن خدا آنچه را كه خدا مي فرستد و با رسولي مي
سه راه ديني به  هر اي پيامبران با حكمت كردار است، كند كه خدا واال مقام و مي

خواب ديدن  شود خواب انبيا را از قسم اول دانست چنانكه در حي كردم، ميشما و
 دخول به  خواب ديدن حضرت رسول در باره  در باره ذبح فرزندش و)ع(ابراهيم

  )29(.اند ها نيز از اقسام وحي و تفهيم خفي مسجد الحرام كه اين
 بيروني به وحي دريافت درونيست نه دانيم كه فهم مبتني بر قابل ياد آوري مي

شود و   كه وحي پرتوي به درون است كه روي جمالت و كلمات افگنده ميااين معن
 وحي كلمات و جمالت چيزي جز ، به تعبير صدرالمتالهين،سازد آنها را معنادار مي

يابد نيست، بنابرين اصل  تجسم كالمي آن حقايق كه نبي در درون خودش مي
 از سنخ كلمات و جمالت نيست بلكه در شود سخن خداوند كه بر انبيا نازل مي

 . شوند شهود باطني است كه در قالب كلمات و جمالت فهميده مي يافت معاني با
هايي متعدد تلقي واحد وجود  مكتب ها و وحي ميان مشرب  در رابطه باپديده

اصوات منظوم كه خداوند  معتزله سخن وحياني خداوند را حروف ونچه ا چن،ندارد
مخلوق ( كند مي داند فريده به معنايي داللت ميآفريند و آن آ لي ميآن را در مح

 كه از قديم با ياشاعره سخن خداوند را يك صفت ذات اما )بودن سخن خداوند
ابن كالب متكلم  ؛)قديم بودن سخن خداوند(پندارند  خداوند همراه است مي

خداوند   يميسخن قد كالم نفساني و:معروف قرن سوم هجري به اين باور است كه
انبيا نازل شده ولي عين آن سخن هيچگاهي به  هايي بر گرچه به صورت كتاب

بود كه رسم و  ابن كالب معتقد .مده استادر ني) كتاب مدون(صورت مصحف 
قرآن مجيد  تعبير عربي يا عبري كالم خداوند غير از عين كالم خداوند است و

 وي طي نزول وحي  ، به عقيدهنآير عربي كالم خداوند است نه عين رسم و تعب
 تعبير واقع شده كه  به وسيله پيامبر اسالم يك پديدهشنيده شدن آن  قرآني و

  . راي مشخصات زبان عربي استاد
هايي كه در زبان عربي به عنوان يك پديده وجود   وي معتقد است با محدوديت

 و به اين دارد كالم خداوند در طي نزول محدوديت پيدا كرده و بشري شده است
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توان گفت آنچه به صورت قرآن در دسترس ماست عين كالم خداوند  جهت نمي
اظهار مي نمايد كه  كند و ذات او تلقي مي ابن كالب سخن خداوند را مانند .است

  )30(.شود ذات خدا به هيچ صورت مجسم نمي
ه اين باورا عده د كه آنچه حقيقتا به خدا قابل استناد اس  ي از فالسفه ب ت سخن ان

 ديگر وحي  به عباره ست،ا آن  ي تفهيم است كه عقل فعال واسطه ا نيست بلكه گونه
 باب تمثل معقول در حقايق افاضه شده به نبي از  عقل فعال و خداوند همان افاضه

. شود  نبي است كه شنيده مي در سامعه) كالم(رت اصوات منظوم محسوس به صو
شود او براي اولين بار از   مي»عبارت«قايم مقام داند كه  ابن عربي وحي را اشاره مي

ورد همچنان ختم آغير تشريعي سخن به ميان  استمرار وحي و وحي تشريعي و
  .نبوت را از لحاظ زماني به نوع اول مرتبط ساخت

ابن عربي كالم الهي را از جهت عبارت بودن و داللت آن بر معناي مقصود متكلم 
و در داند كه اشاره اين جهت مي داند بلكه از نمي مخاطب اثر وصف   سريع است 

به «گذارد، به نظر وي سخن وحياني سخن خدا است كه مانند خود خدا  ناپذير مي
 است، از نظر ابن عربي فهم راستين قرآن نيز بسته به اين است كه »كلي ديگر
ديگر «صامت اين كتاب براي كسي ويژگي به كلي  جمالت ظاهري و كلمات و

  . بر سراسر وجود او مستولي شود ا پيدا كند و او را درنوردد و ر»بودن
پيامبر را دكتر سروش ابداع  زنبور عسل و دهد كه وحي بر لطايف باال نشان مي

كند كه شامل همه اشيا  نكرده است بلكه قرآن كريم موارد متعدد آن را معرفي مي
 يا ا مادر موسبروحي وحي بر زنبور عسل يا  شود، الاقل موجودات زنده مي و

حسب  سان نبوده بلكه بر گاهي يك موالناي بلخي و يا پيامبران محبوب الهي هيچ
درجات سطوح تكامل موجودات قطعا متفاوت است، امتياز فوق العاده وحي براي 

 براي دعوت به »گاهي باطنيآخود «پيامبران همانا وحي رسالي است كه اوج 
نچه مطرح گرديده است اشاعران چن با شعر واما در رابطه  و. باشد  مي»ايمان«

اسالم امر تعميم يافته نه بلكه موردي  كليت آن صحت ندارد مذمت شاعران در
  .شود ه ميياست كه اينك شرح آن آرا

هاي  مراد از شعر مذموم در اسالم شعر جاهلي است كه غالبا هنجارها و ارزش
كه بركالم  ان عالوه بريننمود، معاند جاهلي را در خود مضمر داشت و حمل مي

دريغ  نيز شعر بستند از تهمت تخيل و  سحر و رويا و دروغ را مييوحياني افترا
سحر و جادو،  طوري كه پيامبر اسالم با ورزيدند، در آن مقطع حساس همان نمي

 بي امان پرداخته بود با  لي به مبارزههاي جاه ها و رويكرد سنت ها، تابو ها و اسطوره
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  ن منزه نمود اما پس از رفع فتنهشان پيامبري را از آ در افتاد و  نيزشعر جاهلي
ست كه  ا واقعيت امر اين،شعر جاهلي عليه اسالم وضع به همان منوال باقي نماند

ارزه شاعري كه در برابر حق و باطل الاقتضا است به مب پيامبر اسالم با نفس شعر و
 از شعر و شاعري در ر افتاده بود كههاي جاهلي د نانه پرداخته بود بلكه با جري

 شعرا مطرح  كردند به همين جهت است كه سوره  اسالم استفاده سو مي برابر توسعه
داني كه  نمي) در دوران جاهليت( كنند گمراهان از شعرا پيروي مي:نموده كه

توسن خيال نشسته و به هر سو  بر(دارند  ي گام بر ميا شاعران در هر وادي
ورده و كار نيكو آكنند مگر شاعراني كه ايمان  گويند آنچه را نمي  ميو) تازند مي

  .اند كرده و خدا را بسيار ياد نموده
شود كه نفس شعر مورد مذمت قرار نگرفته  يات به وضوح مشاهده ميآاين  در

ين امر  امن ازواند اما شاعران م شاعران گمراه مالمت شده بلكه شعر جاهلي و
  .اند  و خود شان ممدوح واقع شدهآنهايجه شعر نت در  شده وامستثن

اشعار حكمت است  بعضي از :رسول خدا نقل كرده است كه فرموده ابن عباس از
   )31(.ي شوددحق يا ست كه در آن ازاو شعر پسنديده آن 

در مجمع البيان از زهري روايت كرده كه گفت عبدالرحمن پسر كعب بن مالك 
ي شعرا  در باره:  پرسيد)ص(بن مالك از رسول خدابرايم حديث كرد كه پدرش كعب 

مانند  زبان او نيز كند، من تنها با شمشير جهاد نميوم: فرمايي؟ فرمود چه مي
 بدانيد كه شما با ناًيكه جانم به دست اوست مطم شمشير است، به آن خداي

لود كرده آشان را خون  هاي كنيد كه گويا با تير بدن اشعار خود جهاد مي
  )32(.باشيد

 به حسان بن ثابت )ص(رسول خدا: كند كه  طبرسي در مجمع البيان اضافه مي
روح القدس معك،  هاجهم، و: و يا فرمود) اهجهم: (فرمود) شاعر مخصوص خود(

كند، اين روايت را  مي را مدد تو توست و كن كه روح القدس با كفار را هجو: يعني
  )33(.دان ورده آصحيح شان نيز دو مسلم در بخاري و

الخ، نازل شد، عبداهللا بن رواحه و كعب  )والشعرا: ( يهآوقتي  :منثور آمده است  در
 شده )ص(بن مالك و حسان بن ثابت با چشمان گريان به خدمت حضرت رسول

داند كه ما از  يا رسول اهللا خداي تعالي كه اين ايه را فرستاده مي: عرضه داشتند
اال : (ال اين جمله نازل شدو؟ به دنبال اين سشويم نيز هالك مي يا ماآشعراييم، 

 يه را آال كنندگان همينو براي س)ص(، رسول خدا)عملوا الصالحات منو وآالذين 
    )34(.خواند
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  معروف و كعب بن زهير وقتي قصيده: اد كردتوان ي  ديگري نيز مي از نمونه
ور پيامبر شود در حض غاز ميآ »ان الرسول لنور«شيواي خودش را كه با مطلع 

كه او را مورد لطف معنوي قرار داد  اين گرامي قرائت كرد، حضرت پيامبر عالوه بر
   )35(.خلعت نيز بخشيد

 ابداع كدام شخص نيست ،شود هم بحث وحي در زنبور عسل و پيامبران ديده مي
هاي كالمي و  حاال مكتب بلكه منبع اصلي آن قرآن كريم است كه پيرامون آن تا

هم  اند و داشته  آرا را گرم نگه ي متعدد به بحث پرداخته و معركهلسفهاي ف ناجري
جو كرد كه نوع حق و توان در كتاب و سنت جست شاعري را مي حقيقت شعر و

  .كند مدار آن را روح القدس نيز مدد مي رساند و حمايت مي

  اشكال

ي ترين نكه آن را در عالآكند با  اش درك مي  آن كه نور را در نازلترين مرتبه
اند و ما به االشتراك عين مابه  نمايد هر دو حقيقت نور را يافته مرتبه درك مي

شناسد  االمتياز است كسي كه نور را به عنوان حقيقتي كه عين روشنايي است مي
كند از خطر تشبيه  اي كه باشد نفي مي هر مرتبه داند در و ظلمت را مقابل نور مي

يرنده نور است، محدود بوده و مصداقي كه رهيده است گرچه ظرف وجودي او گ
 الهي كه راسخان در علم ياوليا  پيامبران و،شهود كرده از مصاديق عالي نور نبوده

اند هر چند  تعبير زباني اهل تنزيه روند همگي در مقام تصوير ذهني و به شمار مي
 كنند كه اما پلوراليست ها مطرح مي. نان از حقيقت مطلق محدود استآشهود 

نچنان كه هست با تجريد تام ذهن از همه عوارض آكسي نيست كه كُنه ذات او را 
  !.اين نظر هم غلط است هم متناقض بشناسد و دريابد،

  پاسخ

اشكال باال كه اقتباسي از سنت فلسفه وحدت الوجودي اشراق سهروردي   در
 نور، تقابل  هعاليترين مرتب  نور، از تشبيهات است؛ نازلترين مرتبهسرشار  باشد، مي

اند كه در رابطه با  ست همگي تشبيهاتي اظلمت، حقيقتي كه عين روشنايي نور با
واقع .  قلمداد شده است»رهيدن از خطر تشبيه«وجود خداوند به كار برده شده و 

دهد بلكه حكايت از كيفيت  نشدن تجريد تام در عالم امكان معناي تناقض را نمي
طيف وجود اعم از اخس و ملكوتي  ظهور حقيقت بر »طور«متفاوت بهره مندي از 
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  هحقيق« يا به قول مالصدرا »فيض مقدس«ن عين همان  آرا دارد كه تعبير از
   :بنابرين .باشد مي» الحقايق

هاي ديگر مورد بحث و   كه در حوزه نظاير آن قبل از اين  تشبيه به نور و-1
اهللا نور السموات :  آمده استنچهابررسي قرار گيرد، در قرآن مجيد وجود دارد چن

اين مورد تفسير الميزان  ، در)نها و زمين استاسم آخداوند نور (35-نور\واالرض 
ها  آن سمĤنها و زمين با اشراق او برآست كه  اخداي تعالي نوري: كند كه مطرح مي
اند، يعني خود آنها ظاهرند و  طور همچناني كه انوار حسي نيز اين اند و ظهور يافته

  ).174ص\29ج\الميزان (كند  ا تابانيدن به اجسام ظلماني و كدر آنها را روشن ميب
طلوع خورشيد در : ست كه گفتهاسخن ابوسليمان سجستاني نيز همانند آن 

  . باشد  هرمكان از آن متفاوت مي ها يكسان است اما بهره همه طلوع
مثال او چون  (35 - نور\»مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه«در رابطه با -2

آنچه : نيز در تفسير الميزان آمده است...) ي است كه در آن چراغي باشد وا محفظه
آن آمده تشبيه يه براي آ خصوصياتي كه از  همه  وه شده به مشكاهتشبيه به مشكا

 يعني فيها مصباح و المصباح في زجاجه، و بقيه ه مشكا شده نه تنها كلمه
  ).179ص\29ج \الميزان (دخالت دارند خصوصيات نيز در اين تشبيه 

غيره در قرآن كه در مورد خداوند   چراغ، روغن زيتون و چراغ، شيشه نور،-3
  اند تشبيه نيستند؟ آمده
تشبيه كردن براي همه يكسان نيست بلكه با كيفيت مواجهه ارتباط دارد كه -4

جربه شهود و ديگري با وحي آن را ت عقل، ديگري با حس، ديگري با يكي با
كند بدون شك رويارويي شبان مثنوي يا ابن سينا يا موالناي بلخي يا انبيا  مي

هاي  ريها و تعب هاي متفاوت برخوردارند حاكي از سنخيت كه از كيفيت ين اعالوه بر
  .متفاوت نيز هستند

يدن در تغل ست كه توقف در ظاهر و فروا آن ، خطر تشبيه در شبيه انگاري-5
به دنبال دارد، اما زماني كه مقصود تفهيم و عبور از ظاهر الفاظ هاي حسي را  تجربه

اس بن هالل از امام نچه عباكند، چن حقيقي باشد كيفيت فرق ميبه سوي معناي 
معناي آن هادي : ال كرد پاسخ يافت كهو س،اهللا نور السموات واالرض ، رضا در باره

  )36(.ها و هادي اهل زمين است ناسمآاهل 
 حسي دارد اما  نور است كه در عالم ممكنات جنبه ظاهر تشبيه شود ديده مي

  .معناي باطني آن همانا هادي بودن خداوند است كه فرامادي و فراحسي است
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 را »او«كنند كه كسي نيست كه كُنه ذات  ها مطرح مي  وقتي پلوراليست-6
م ذهن از عوارض بشناسد وآ ث دريابد با اين حدي نچنان كه هست با تجريد تا

خر را تنها خداوند آ دارد كه بطن اقرآن هفت بطن معن: مشهور نبوي همخواني دارد
 كه نه تنها غلط و متناقض نيست بلكه فراتر از )295ص / اكسيرالعارفين(داند  مي

  .هاي روايت گرايانه است برداشت
ذات  هاي متنوع پيرامون تشبيه و تنزيه كه رويارويي گوناگون انسان با بحث
را گرم   آرا ست كه معركه اهاي متمادي گيرد قرن مطلق را در بر مي فراگير

ست كه هر كس صورت دريافت خود را بر بي  ااما بحث اساسي اين داشته، نگه
وي مثال  ي از هر آنچه ديده«افگند بنابرين   او مي»ليس كمثله شي«صورتي 

  ».است
ست و  اان عربيراز رسيدن به حقيقت با مطلق كردن اينكه زبان خدا فقط زب

 آن هم به ،شناخت از يك صراط ساختار به وقوع پيوسته يا وحي با همين صوت و
طور كامل و انحصاري يا حقيقت حوران بهشتي همانا زنان سيه چشم هستند 

  اساسي اين شود مساله ميوغيره با حق قلمداد كردن خود و تكفير ديگران ميسر ن
گوي بيرون ديني نيز و  قرار باشد در گفت درون ديني ست اگر عالوه بر مكالمها

ي كه اهاي درون فرقه روايت حرفي براي گفتن داشته باشيم امكان ندارد كه با
  .همسويي فرَق ديگر را نيز با خود به همراه ندارد به جايي برسيم

هايي دارد كه تجربه   متنوع باتجليات خداوندي حكايت از تجربه بحث مواجهه
كنند، تجربه در حقيقت همان نگرشي است كه  ر آن زندگي ميكنندگان با آن و د

زيد، تجربه كردن خاصيت  كند و با آن مي تجربه كننده نسبت به زندگي اتخاذ مي
 وجودي خود از آن  سعه ي، متناسب باا زندگي است كه هر موجودي در هر مرتبه

 پيامبر ا و موسن ياد شده در مثنوي موالنا شبا باشد، بنابرين تجربه رخوردار ميب
ناهم  ديگر،  پيامبران نيز با يك ده و به همين منوال كيفيت تجربهخدا يكسان نبو

 انسان   و كيفيت تجربه»وجود«گردد به مراتب ظهور  ارز هستند، اين موضوع بر مي
وجود « و»وجود في نفسه«: چيزي دو نوع وجود است ن، زيرا براي هرآدر برابر 
براي ما وابسته است به ساختمان قواي ما وشرايط ، وجود هرچيزي »براي ما

و ظهور ،رو ظهور ين اخاصي كه بايد باشد و از  نيز دو قسم است ظهور في نفسه 
  . براي ما

فقط قادر است موجودات مقيد و محدود  حواس ما به حكم محدوديتي كه دارد
ها  شكل ها و راي مثل و ضد را در خود منعكس كند حواس ما از آن جهت رنگاو د
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 در يك ،شوند كنند كه به مكان و زمان محدود مي غير اينها را درك مي وازها وآو 
همه جا به طور يك  در جاي ديگر نيستند مثال اگر روشني هميشه و جا هستند و

طور مداوم و يك نواخت شنيده ه واز بآنواخت مي بود قابل احساس نبود، اگر يك 
  .شود شود هرگز شنيده نمي

ه صرف الوجود و فعليت محض است و هيچ مكان و زمان او را محدود ذات حق ك
همان  عين ظهور است و كند نسبت به حواس ما باطن است اما او در ذات خود نمي

از حواس ما است، جهت  كمال ظهورش كه ناشي از كمال وجودش است خفاي او
 در نهايت جهت پنهان است كه ينااز  يكي است، او ظهور و جهت بطون در ذات او

   )37(.واز شدت ظهور در خفاستآپيدايي است، 
اند   عقل و تحريك به حد كمال رسيد ك حسي،ااما پيامبران كه در آنها قواي ادر

  نيز با همهتوان ادعا كرد حتا آنها  اند اما نمي هاي متعددي را عبور كرده محدوديت
نچه خود ا چنهاي گسترده براي قرب بر كل حقيقت آن ذات مطلق اين ظرفيت

كه  طوري رساند همان اين موضوع مي.  كامل پيدا كنند  احاطه،خداوند محيط است
 تنزيه نيز حايز درجات و مراتب است ،باشند راي درجات و مراتب مياتشبيه د

  .اند مقامات نيز متفاوت و متنوع نچه حاالت واچن

  اشكال

 است با امت خود  از انبيا حظي كه يافتهي صحيح نيست كه مطرح شود هر يك
در ميان نهاده است و اين بهره ها متفاوت بوده است، زيرا آنچه پيامبران به امت 

 شخصي آنها  داوندي بوده نه برداشت و مكاشفهاند عين وحي خ خويش ابالغ كرده
 خود برداشتي حاصل كرده و به امت  سليقه وق وتابگوييم هر كسي به مقتضاي ذ

  . خويش ابالغ نموده است

  پاسخ

شكار آكه پيام خداوند بركسي   برانگيختگي به سوي مردم است، مادامي، رسالت
اين جريان طوري  .شكار نگرداند و به آن شهادت ندهدآنرا آتواند  او نمي گردد

شود، اين سرازير شدن همانا  كند كه از وجود او لبريز مي وجود انسان را پر مي
دهد، شبيه به   كه در زندگي انبيا رخ ميشهادت دادن بي اختيار است، اين وضعيت

ر زيبايي فوق العاده قرا گيرد و بي اختيار به  ر ميحالتي است كه انسان در براب
اينگونه شهادت . شود دهد و ناقرار مي ي آن زيبايي شهادت مي  خيره كننده جاذبه
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 است،هاي متعارف و غير مسخرانه در برابر آن زيبايي  گري ها فراتر از حساب دادن
كنيم،  مسخريت نبي در برابر مركزي است كه ما آن را مركز الوهيت تعبير مي

گذارد تا روند پيام  پيامبر زماني كه اعتراف و شهادت خود را با ديگران در ميان مي
بودن پيامبر همين معنا را  رساني از جريان مستمر برخوردار باشد و شاهد

تكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول وكذلك جعلنا كنم امة وسطا ال(رساند  مي
ر امت خود و آن مردم شهيد هستند بر )عليكم شهيدا ، رسول خدا شهيد است ب

ابالغ كردن با بهره ها و حظوظ  بحث شهادت دادن، در ميان گذاشتن و. ديگران
هاي   آنها نيست بلكه رويه واسطهه گاهي نفي شنيدن پيام خدا ب  هيچ،متفاوت انبيا

ست كه از منبعي واحد  اهاي معنوي و مسيحانفسي آنها كيمياگريمتنوعي 
هاي ايمان وتصديق قلبي است  كه ساحت- هاي خاص  گيرند و ساحت سرچشمه مي

  . دهند  پوشش مي-را
  :با توجه به اين واقعيت است كه

شكار برخوردار آهايي  نشانه  پيامبران در برابر مركز الوهيت از انجذاب ويژه-1
  .گردند مي
 مخاطبان انبيا از شان و شخصيت برگزيدن و انتخاب كردن برخوردار -2
القا و تبليغ  وردن به ايمان شبيه دستورات نظامي نيست كه باآشوند زيرا روي  مي
 ست به انتظار انسان كه با امرانه تحقق پيدا كند بلكه پاسخيآهايي  هيبت و

  .گزيند نرا بر ميآعشق  معرفت و
 تعبير از وحي دستورات متصلب براي عمل است كه ،در اشكال مطرح شده

 از عرش دريافت وحي به فرش ،همچنان تنزل دادن انبيا با مخاطبان و انفصال انبيا
هاي  موجودات بي جان و بدون تجربه در جهاني نازيباي تحميل شده و فاقد عطش

  و صميمانه ميان خدا كه برعكس نوعي رابطه شود در صورتي عاشقانه تصوير مي
و  مهر و جذب و پيامبران و پيامبران با مخاطبان وجود دارد كه سرشار از لطف 

  .باشد انجذاب مي

  اشكال

تا به  كنند  معرفتي را به شكل چند ضلعي ترسيم مي  ما در برابر آنها كه هندسه
كنيم كه از تك  ت را به انبار گندم تشبيه ميا معلوم برسند، خزانهنظر  نتايج مورد
گيرند  اين واحدها كنارهم قرار مي  معرفتي پر شده است و اي واحده تك دانه

ها  ساير معرفت توان چيزي بر آن افزود ويا از آن كاست، بدون اينكه لزوما بر مي
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از  نچه اگر از ابتداي انبار پراتاثير همه جانبه بگذارد و آنها را دگرگون كند، چن
هاي گندمي را به ابتداي   يا كيسههايي از گندم پركنيد وخارج سازيد گندم، كيسه

هاي گندم در انتهاي  انبار گندم اضافه كنيد هيچ تغييري در وضعيت مكاني دانه
  .يدآ انبار پديد نمي

  پاسخ 

 معرفتي حكايت از اين دارد كه فضاي ذهن فضاي مادي   انتخاب مقوله هندسه
ا گدام  تفاوت شباهت فضاي هندسي ذهن ب،)38(نيست بلكه فضاي هندسي است

گندم اينست كه از يك طرف فضاي ذهن ما فضاي غير مادي و هندسي است و از 
گونه فعاليتي از خود نداشته  طرف ديگر ذهن فقط انبار معلومات نيست كه هيچ

هاي بشري را تشخيص  باشد بلكه از تاثير و تاثري برخوردار است كه معرفت
 مختلف هاي ر گرفتن شاخهدر نظ. تند كند و در هم مي دهد دسته بندي مي مي

هاي سنتي در  بناي الگو  مستقل و منفصل برييها معرفت بشري چونان پاره
فلسفي به دست آمده است كه از يك طرف ذهن را غير فعال  هاي علمي و حوزه
ي ها پندارد و از جانب ديگر از ساده انگاري در قبال فرايند شكل گيري معرفت مي

راي ا معرفت تلقي نظام معرفتي است كه د سهاما هند. كند بشري حكايت مي
ديگر و همچنان عالوه بر داشتن سلسله معلومات  جوانب اتصال و ارتباط يك

تحوالت . ديگر نيز برخوردار است از جهت گيري همگرايانه با يك كاشف واقعيت،
ها و  بوده، روش  وردهاي عظيميآكه واجد دست  فلسفي و فرهنگي عالوه برين

ه ل نوين فلسفي بيطرح شدن مسا ورده است،آنيز به ميان  جديدي راهاي  مقوله
 اولي  ل نوي را در برابر فلسفهيشود مسا ويژه آنچه مربوط به معرفت شناسي مي

هاي  هاي ديگري را براي سخن گفتن ها و مقوله قرار داده است و بايد روش
 صورت معمول، ثال در گذشته به م گونهه ب. جو كرد و برگزيدو متفلسفانه جست

 آنها بر مفاهيم و مقوله  شد كه همه وجود خداوند اقامه ميهايي براي اثبات  نابره
جوهر و «، »امكان وجوب و«: اند مانند ي اولي استوار بوده هايي مربوط به فلسفه

هاي جديد  نا اما اكنون در گفتم، وغيره»علت و معلول «،»قديم حادث و«، »عرض
مدل سازي در  «،»بين االذهاني بودن معرفت«، »ريتحقيق پذي«توان از  مي

 و مانند اينها سخن بگوييم و »جامعيت«، »انسجام «،»ها ربط با داده «،»معرفت
  .داليل مانرا بر آنها متكي نماييم
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 را »انفعال و كارپذيري«  معلومات مانند انبار گندم نظريه  تشبيه ذهن به خزانه
شود نه از راه شناخت  شرطي حاصل ميكند كه از طريق انعكاس  تداعي مي

ردن معلومات كدام تحولي به همين جهت است كه با اضافه كردن يا كم ك انتقادي،
شود و راه پرهيز از خطا هم يكسره منفعل و پذيرنده   معرفت حاصل نمي در حوزه

 ظرفي پنداشته شده است كه  دد و در اين نظريه ذهن به مثابهگر ماندن تلقي مي
مشتي پيشكش  دهد اما معرفت يا شناخت، در خود جاي مي ومات رافقط معل

ن ذخيره آها در ذهن  ما موزيم هم نيست كه اين هديه نيست كه دريافت شود و
 فعاليت ذهني خود ماست و ماييم كه اگر خواهان  ا نتيجهگردند، شناخت عمدت
مقايسه و   وجوو نهايت فعاليت دست به كار شويم و به جست كسب معرفتيم بايد با

ها در ذهن مبين اين  درهم تنيدگي معرفت )39(يكي كردن و تعميم امور بپردازيم
ديگر نيز  يك  تاثير گذاري متقابل آنها بر،ه برتحول پذيريوحقيقت است كه عال

 معرفت بيانگر اين واقعيت است كه   در حوزه»كُنايي«امكان پذير است؛ مدل 
 و بعدي برخوردارند كه  با توجه به آن فهم ما ربها از قُ  پديدار»محتواي صدقي«

  . تواند  حقيقت حاصل شده نمي زوايا ورت با الجمله و يك باره از همهبه ص
تشبيه كذايي   معرفت، كند كه مدل هندسه جالب است اشكال كننده ادعا مي

 ريزد اما تشبيه ذهن به انبار گندم كه بيشتر به درد گدام داري و است و فرو مي
  .!لسفه صحيح و مستدام قلمداد شودخورد تا  ف ربري ميبا

  اشكال

مورد هدايت  داند وكالم الهي در  قرآن مجيد هدايت كنندگان را در قلت مي
  .... و17-اعراف/والتجد اكثر هم شاكرين . يافتگان بسيار روشن است

  پاسخ

  آنها باهاي قرآني براي توجيه انحصار گرايي بدون اينكه سياق يهآ استفاده از 
   سوره17يه آگيرد مثال بخشي از  روح كلي قرآن در نظر گرفته شود صورت مي

 او ،ست ااعراف را كه ذكر گرديده در حقيقت جز داستان نا فرماني ابليس از خدا
از راستشان و از چپشان  انگاه از جلو رويشان و از پشت سرشان و«: گفته است كه

سوره آمده در همين  ،)40(»پاسگذار نخواهي يافترا س تازم و بيشتر شان نان ميآبه 
از  «:فرمايد مي دهد و را مورد عتاب قرار مي  ابليس خداوند او است كه در برابر گفته
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  آنها پيروي توكند جهنم را ازهمهاي مذموم و مطرود، هر كه از   سمان بيرون شوآ
   )41 (».كنم شما لبريز مي
واي اكثريت مورد عتاب خدا قرار گرفته اغ شود كه ادعاي شيطان بر ديده مي

گيرند يا در  ها مورد استفاده قرار مي هاي ديگري هم كه با همين انگيزه يهآاست، 
نچه ا چن،شوند  مشخص اشاره دارند كه تعميم داده مي هموارد خاص و يا به زمان

و  هود كه در ي از سورها عده   يا انعام كه در باره مورد داستان حضرت نوح است 
ي را در برابر پلوراليزم ديني كه هيچ يست وغيره تعميم ها اافترا كنندگان به خدا

ياتي زيادي وجود دارند آدر حاليكه . دهند ديگر ندارند تسري مي گونه ربطي با يك
ر آراده يةكه برحقجويي فطري انسĤنها و شكست توط   هدايت هاي ابليس در براب

بادي ليس لك عليهم سلطان االمن اتبعك من آن ع:  خداوند تاكيدكرده است گرانه
بندگان من تسلط نخواهي يافت  بر] شيطان[طور مسلم تو ه ب (42-حجر/ الغاوين 

  ).را پيروي كنند كه به ميل خود تو مگر گمراهاني
پيامبران را نويد دهنده و بيم رسان  داند و  مردم را امت واحد مي قرآن كريم همه

ه  مبعوث كرد كه باهم  ق كتاب فرستاد تا ميان مردم در موارديحه نان بآو ب
   ).213- بقره/ كان الناس امة واحدة(اختالف دارند حكم كنند 

هاي متفاوتي   انحصار گرايان و كثرت گرايان با روح دين مبنا در حقيقت مواجهه
شود كه  يند، مالحظه ميآ ب در ميآهايشان نيز ناسازگار از   استنباطدارند كه قهراً

 )42(»آنها را وادار كنيد به درون بيايند«: ل جدي انحصار گرايان برين است كهتماي
 به ،جوگر خيرو ها موجودات جست ايان اعتقاد برين دارند كه انساناما كثرت گر

تدليس ابليس  و همچنان كيد اند و   عقل مجهز لطف و فيض خدا اميدوار و با قوه
د بنابرين ميدان  ي ناچيز ميرا در برابر حكمت، عدالت و هدايت خداوند شمرن

كنند و هدايت را منحصر به  به وسعت رحمت خداوندي وسيع تلقي مي هدايت را
انداختن به   رحمت خداوندي مانند نظر تلقي از هدايت و. پندارند  خود نمي فرقه

كند در   آن كه خالي است نگاه مي  كه بينش انحصارگرايانه به نيمهگيالسي است
نرا مي آ پر  كند اما نيمه مان گيالس نگاه ميش غير انحصاري به هكه نگر حالي
 .بيند
   

  تنگ چشمان نظر به ميوه كنند
  ماتماشاكنان بستانيم
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  اشكال

شود چنين ادعايي  اين جهان يافت نمي گويند هيچ چيزي خالص در كه مي  اين
 يم ومذاهب هم حق خالص دار ست، بلكه در اديان واباطل  ناممكن، غير علمي و

ابدي  هم باطل خالص، حق خالص مانند وحدانيت ذات الهي، نبوت جهاني و
باطل خالص مانند اعتقاد به الوهيت مسيح و جهاني ندانستن   و)ص(حضرت محمد

  ....پيامبري حضرت محمد و

  پاسخ

يقيني بودن فهم انسان از حقيقت الهام گرفته از متافزيك   ادعاي خالص بودن و
توان ادعا  انداخته بود اماحاال نمي   قديم اسالمي هم اثر فلسفه رافالطوني است كه ب

كرد فهم ما از حقيقت به حد مطلق يقين ابدي و جاويداني رسيده است كه فراتر 
 امروزه موقعيت شك گرايي سالم به !چيزي براي گفتن باقي نمانده است آن از

د تو مراتب بهتر از جزم انايي كشف حقايق انديشي گذشتگان است كه مدعي بودن
نبوت كافي است  در رابطه با مباحث مربوط به توحيد و. ابدي و جاويداني را دارند

و زمينه  عالمي ،ها به ديدگاه هاي فرَق اسالمي نظر بياندازيم كه با تفاوت زمانه ها 
واقع هر كدام از آنها به حقيقت دين نه از  اند، در جا گذاشتهه از اختالف نظر را ب

انداخته و به ظن خود به قلمرو يقين   هايي گوناگون نظر  كه از روزنهيك روزن
يك به حقيقت دست يافته است  كدام  اسالمي ميان دهها فرقه اند، اينكه از رسيده

است، يك سر آن   دو بعدي اين است كه دينداري پديده داند، راز مساله در خدا مي
دارد، بنابرين جذب كماالت دين  رارديگر آن در عالم انسان ق در عالم الوهيت و سر

 فهم بشري ست، فهم دين نيز اهاي عالم انسان روبرو همواره با مشكل محدوديت
ست زيرا تجربه كنندگان دين بشرند و با معيار ها و امكانات بشري دعوت ا

رساند كه فهم حقيقت دين في  پيامبران و وحي را مي فهمند، اين مساله مي
معرفت ديني سخن توان از تحول   بنابرين مي،ه باالجملهدهد ن الجمله دست مي

. انسان ميسر است هاي علمي فلسفي و ذوقي  نوترين فراورده گفت كه به واسطه
نهم يكبار و براي آ ،نآاگر منظور از خالص بودن يكي بودن پيام دين با شكل 

از سپهر پيام دين چنان . هاي عادي است هميشه باشد، فروكاستن آن به پيام
 ها را  ه زمان  مشخص ظروف همه ردار است كه عالوه بر ظرف زمانهگستردگي برخو

  : درمي نوردد، به قول شيخ شبستري
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  اندرحرف نايد  معاني هرگز
د   كه بحر بيكران در ظرف ناي

  
نظر  در  را»وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل «، يهآ: باب مثال از

هاي دفاعي زمان پيامبر  ها و وسيله نا كه امك»اط الخيلرب«بگيريم كه شكل پيام 
ماده كردن آ يعني »واعدوالهم ما استطعتم من قوه« اما روح پيام همانا ،باشد بوده

بدون ترديد در زماني كه هواپيماهاي  .رزمي است با باالترين توان دفاعي و
توان به   نمي،ستوسايل توانايي ملل ا غيره از هاي اطالعاتي و ماهواره پيشرفته،

 براي »رباط الخيل«مسلمانان طبق دستور قرآن بايد  :يه چسپيد و گفتآشكل 
رساند كه در مسير رسيدن به مدارج فهم  ظرافت باال مي. ماده كنندآدفاع خود 
 در همه زمان ها و مكان ها »رباط الخيل«يا حقيقت خالص آهايي  تحت بهانه

 ان (23و 22قيامت / ئذ ناظرة الي ربها ناظرةدر وجوه يوم: يكسان است؟ مثال ديگر
، قرآن لفظ )افگنند هايي خرم وجود دارد كه به پروردگار خود نظر مي روز چهره

 را به كار برده در صورتي كه برخالف اهل تشبيه، خداوند قابل رويت »ديدن«
 سازد اما مراد از ديدن كه سلوك توحيدي و تنزيهي نمي نيست، پيام ظاهر ديدن با

تواند ما را از ساده   قلب است مي واسطهه تجربه كردن ب رويارويي باطني و
  . رهايي بخشد» در نزد من است كهحقيقت خالص«هاي  سازي

را با مشكل ا هاي نگرش به سوي حقيقت نهايي فهم م  باز نبودن مداوم روزنه
ك بودن مراد سال ي اين گفته نسبي گرايي يا شكاكيت نيست،اكند، معن رو مي هروب

كند و  انسان در برابر حقيقت است كه همواره از يقيني به يقين ديگرحركت مي
اين ويژگي  پندارد، و معلوماتي را كه در دست دارد كامل آن حقيقت نهايي نمي

 را تا »حيرت افزايي« و»افق گشايي«  يام الهي با انسان است كه سلسله پ مواجهه
  . دارد مي  جهان هست مستدام نگه

وترد زالل اسالم با جريان يافتن در بستر  يدي وجود ندارد كه واقعيت خالص 
هاي گوناگون را به خود  طعم و بوي عرف هاي مختلف رنگ و تاريخ و سرزمين

مكان عصر تنزيل بيشترين سهم را   زمان و است كه البته در اين ميانه رويهگرفته 
مبر گرامي اسالم تمامي شود پيا نچه مشاهده مياچن به خود اختصاص داده است،

ي را امضا ا عده هاي دوران پيش از بعثت را مورد ترديد قرار نداد، هنجارها و ارزش
نمود، بحث توحيد از جمله حقايقي ديني بود  ي را طردا كرد، برخي را اصالح و پاره

بحث باالي اين نيست كه توحيد يا نبوت يا اركان . نيز وجود داشته است كه قبال
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  حقيقت و خالص نيستند بحث بر سر اين است كه فهم ما از اين حقايق،ديگر دين
زيرا ما نه ابزار احاطه بر كل حقيقت را در اختيار داريم و نه  بشري و ناخالص است،

اديان، مذاهب ، ي پيامبران مجهزيم، به همين جهت بوده است كه عالوه بر با تجربه
كند  اند، تنها كفايت مي اق فهم شدهگوناگون در رابطه با حقايق خالص دچار افتر

 ذات وصفات خداوندي به قيل و قال اشاعره، معتزله و فرَق ديگر نظر در رابط با
ست كه هر كدام براي اثبات  اپا گرديده است، جالب اينه اندازيم كه چه محشري ب 

و ادعاي شان هم مدعي مده ادر اشكال مطرح شده سعي به عمل ني. هم داور اند 
نظر  تاريخي است در كه توام با بعد آن فهم از  و»حقيقت خالص«ا تفكيك است ت

وتي قايل نشده و نيز گزاره هاي  گرفته شود و همچنان ميان ايمان و اسالم تفا
  به مثابه  را-خالي از اختالفات عظيم نبوده- آنهاگاهي فهم از  اعتقادي را كه هيچ

 دين با فهم حقايق در حوزهكه   معرفي نموده است در صورتي»معرفت مقدس«
و رويكرد در . طلبد خود را ميه هاي مخصوص ب قلمرو فلسفه و علم يكسان نيست 

هاي خالص  ها نيستند كه با قبول آنها به چيز قرآن مجيد اساس دين تنها گزاره
هايي اعتقادي  دست يافت بلكه دينداري با ايمانداري مالزمه جدي دارد كه شناخت

   ابوذر برگزاره وار شده باشد همين است كه تجربه ايماني استهاي بربناي تجربه
و  بار از رجحان عظيم و وااليي برخوردار است وخكعب اال ابن سينا در ارتباط با اب

   ».هر چه را شنيده بودم او ديده بود«: كند كه سعيد ابوالخير اعتراف مي
  

  خرد هر چندنقد كاينات است
  چه سازد پيش عشق كيميا كار؟

  
هاي غني  هاي فكري پشتوانه كه، رويارويي موج دانم درعصري  قابل ياد آوري مي

 پيش از آن كه به نقد تكراري نمايد، هاي سنگين علمي را اقتضا مي پژوهش
 باشد مي اي الهيات مسيحي كه بيشتر شان مربوط به دوران قرون وسط وعوامانه
هاي حكمت و كالم  ت نوين حوزهرسد فهم مانرا در رابطه با تحوال به نظر مي  الزمي

كه متالهان و حكيمان متعدد مانند شالير   الهيات مدرني را،آن توسعه ببخشيم
ولتمان،كيركيگور،  هوبر و ماخر، تيرل، پاول تيلش،پانن برگ، كارل بارث، رودلف ب

ه با آنها مواجه شويم به جاي  ارزد كه با روحيه اند به اين مي غيره مطرح كرده  نقادان
رو گرديم بهتر  هينكه مانند كشيشان قرون وسطايي با سالح تشنيع با آنها روبا

هاي خردمندانه رهروان شانرا مجاب نماييم اما مشكل  گوو  گفتباخواهد بود 
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هاي عوام  ي با استفاده ازشيوها ست كه عده اشود اين كه احساس مي يا جدي
وند كه نه ش ن وارد صحنه ميي تحت نام نگاه ديا هاي درون فرقه روايت پسندانه و

هاي  ورد كه حتا زمينهآنخواهند به دست  بيرون ديني را  تنها شان بحث در حوزه
نيز تامين نخواهند توانست، راز منجمد شدن در درون  همگرايي درون ديني را

 »ظرف«ران نزول يافته در كل طبيعت اي همين است كه از بي دگماهاي فرقه
  .ار خود قلمداد كنند و به آن فخر بفروشندانحص ب را درآكوچكي از 

  اشكال

ند، يا ا نان يك كهكشان و ستارگان يك ايواگويند حقيقت ها ساكن  اينكه مي
غلط  ن ديگر باهم خويشاوندند،اكنند حقايق در دين من و ادي اينكه مطرح مي

وريم آن ااست حقيقت واحد است نه متكثر، نبايد از حقايق خويشاوند سخن به مي
االادري گري فروخواهيم   شكاكيت و غير آن در ورطه ايد حق و باطل بگوييم درب

  .يدتغل

  پاسخ

  :رسند ين اشكال دو چيز متفاوت از هم به مشاهد ه ميا ر د
هاي  آن ريشه نتقاد براحالي كه   فلسفي دربحثي استخويشاوندي حقايق -1

   ؛كالمي دارد
است در صورتي كه نقد آن ي  فلسف  طرح خويشاوندي حقايق، بحث پيچيده-2

ن آن همت نه براي بطالابا داوري ارزشگذار باشد و  برخوردار مي ايديولوژيك از مايه
  . گمارده شده است
نچه حقيقت را در قلمرو مباحث فلسفي، مفهوم داراي محتواي ابه هر تقدير، چن

ي ها مهارت هاي فاقد معرفت و كنند ذهن صدقي يا امر مطابق واقع معرفي مي
 دو سيب مساوي به چهار سيب  نند دو سيب برعالوهاي م ا  ساده فلسفي فورا قضيه

هم تسري و تعميم  حكم آنرا در رابطه با قضاياي ديگر نمايند و را تداعي مي
ي ها نابايستي احكام جداگ يك سنخ نيستند و  قضايا از كه همه حالي دهند در مي

  :  توجه بفرماييدبه مثال ذيل. شĤن در نظر گرفته شود براي
ني ديگري نيز در اشما كس غير از و ايد داخل اتاقي نشسته  فرض نماييد در-1

ست كه اي كاش  ان اينا ت شما مساله اق گرم است وتاين اتاق حضور دارند، هواي ا
 هم در اتاق (x)كلكين باز شود تا مقداري هواي سرد به داخل بيايد، شخص ديگر 
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 (x) است در حقيقت (y)ال و حركات شخص سوم اش چگونگي افع الهاست مس
و برخيزد  ) y(حال اگر در چنين شرايطي كند، ست كه چه كار مي امراقب اعمال او

داخل شدن كلكين براي   اصلي مورد نظر شما كه باز كلكين اتاق را باز كند، مساله
 بود متفاوت خواهد بود، (y) تكه حرك(x) اصلي  شدن هواي سرد بود با مساله

ر  ادر ند اما حادثه واحد است،ا شود كه مسايل متفاوت ديده مي ين صورت در براب
 ديگر ند كه خويشاوند يكا نوع صدق يا امر مطابق واقع رخ داده  دو» واحد پديده«
  .ندا

كه بگويد پنج  اي فرض كنيد حاال ساعت سه دقيقه به دوازده باشد، پس قضيه-2
تر از  ب است ولي در عين حال نزديكدقيقه به دوازده است، بدون شك كاذ

ي است كه بگويد حاال ده دقيقه به دوازده است يا ده دقيقه از دوازده  ا قضيه
 كاذبي كه بگويد حاال پنج دقيقه به دوازده است محتواي  گذشته، همين طور قضيه

 بين  بگويد ساعت حاالاش بيش از قضيه صادق ولي مبهمي است كه مثالً صدقي
 بزرگتري از قضاياي صادق از آن الزم   ديگر طبقه  است، به عبارهيازده و يك

  )43(.يدآ مي
حقيقت واحد، حقايق ديگري نيز  هاي واحد عالوه بر شود كه در پديده ديده مي

هاي   كند، با توجه به مثال وجود دارند كه از پيچيدگي قضاياي آن حكايت مي
هاي  فهمهم ا حقيقت دين  متفاوت ب ن مطرح كرد كه مواجههاتو متذكره مي

فقها  ن،امتكلم ورد، به همين جهت است كه فالسفه،آ وجود ميه متفاوت از آن را ب
ر ا ه كردهيهاي گوناگوني را ارا هاي متنوع تصوير ها و زمينه نهاو عرفا در زم ند، ب

 متناقض به نظر هاي ديني سخن گفت كه ظاهراً ن از تجربهاتو همين مبنا مي
 ست كه خويشاوندي حقايق درآنها اهاي صدقي متفاوت  ر واقع منظريند اما دآ مي
  .دهند ن ميا را نشآنها

مبناي نداشتن قرائت   فهم واحد از حقيقت بر ست كه ريشه ا قابل ذكر اين  نكته
كه فهم متكثر از حقيقت بر  باشد در حالي نتولوژيك متكي مياهاي  از متن و اموزه
هاي رمزي آن استوار  ها و نماد  و شناختن دستگاههاي متكثر از متن اساس قرائت

ن به ارو هستيم كه هر كدام از عالم خاص خود ش هن روبابنابرين ما با دو جري. است
كه  پندارد در حالي ي حقيقت را رام، و غير ملفوف ميينحصارگراانگرند،  له ميامس

و درجات تلقي مي  آن را براي همه كند و دسترسي به پلوراليزم آن را داراي مراتب 
رسيده را  ي از موزون كردن هندسه معرفت با حقايقي از نوا عده. نگاردا ن نميايكس

ند كه حقايق در ا كه توجه نفرموده نند در حالياد تناقص منتهي به الادري گري مي
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ن اتو ن در هم تنيده هستند كه ميابرند بلكه چن نگي با يكديگر به سر نميابيگ
ر آنها را اطالق نمود، هم بوداي مفهوم شبكه   حوزه كه حقايق ديني بر طوري نان ب

ند در جهت اتو ني نيز ميانساگذارد، حقايق مربوط به معرفت  ني اثر ميانسامعرفت 
  .نمايد مي  نقش ايفا ها و تعبيرات ما از حقايق ديني نيز موزون كردن فهم

قيقت مسلم تلقي ني حانظر بگيريم كه زم ي ژنتيك تكامل مندلي را در  نظريه
 جديد تري  هوارد مر حلكولي ي تيوري ژنتيك مول هواسطه شد، اما اينك ب مي

 ديگر آن يعني اهميت  ي حيات به مرتبهي حقيقت عوامل شيميا هگرديده و از مرتب
 كه اساس حيات را RNA و DNAهاي  اطالعاتي بر روي نوار) هاي دوك(رمزها 

اين تحول ما را به سوي حقيقت نوي سازند متحول شده است، بدون شك  مي
نرژي نيستند بلكه اكند، حيات فقط ماده و  سازد كه مشخص مي رهنمون مي

ن سلول قرار اترين تشكيل دهندگ هاي اطالعاتي هستند كه در كوچك رديف
كه ) تكامل تدريجي(اين گونه تحوالت ما را از حقيقت مسلم ديروز . ندا گرفته

ييرات كمي به تحول كيفي بود به سوي حقايق نوي تكامل تك خطي مبتني بر تغ
ز آن ندن و استقبال ااالك تحجر خود م كند كه استقبال نكردن آن در ي مييرهنما

رسيده معناي ديگري ندارد،   معرفت با حقايق نو به جز از موزون كردن هندسه
ها نه نه تناهاي ساده و عامي ها شكي نيست كه براي ذهن گونه پيچيدگي فهم اين

  . خالف دين نيز جلوه كندمتناقض كه احتماالً
ست كه تحول از تيوري نسبيت  ان مطرح كرد ايناتو مثالي ديگري را كه مي

نش سيبرنتيك اكه اينك به د) نرژيا ماده و  درك رابطه(نتا انشتين به فزيك كوا
 معرفت  هاي الزم را بر هندسه ثير گذاريان خود تارسيده است هر كدام در زم

ي از اعتقادات و ا  در مجموعه هاي عظيمي را ني از خود بجا گذاشته و دگرگونياسنا
م علم و دين مگر يپذيري و تال هم. ورده استآاستدالالت علمي و فلسفي به وجود 

و بر هغير از موزون كردن هندس طرف نمودن گام به گام   معرفت در مسير كشف 
   حقايق نيست؟ هلفاف از چهر

  اشكال

قُبح آن  نه مذموم بلكه حسن و و ندا تقليد به خودي خود، نه ممدوحتحقيق و 
ع شيوه و،دو   .موضوع تحقيق و تقليد است  تاب
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  پاسخ

تقليد به معناي قالده برگردن اويختن و تحقيق به حقيقت امري رسيدگي كردن 
نه دمساز است، در اباشد، كه يكي با اطاعت بدون تدبر و ديگري با تعقل مدبر مي

يكي حجت باطن و ديگري حجت : مده است كه خداوند دو حجت داردآي حديث
  )44(.ظاهر، حجت باطن عقل و حجت ظاهر پيامبر است

شود اما  نجام ميانا عقل است اشود كه تحقيق با حجت باطن كه هم  مالحظه مي
 حجت خدا تلقي شده باشد  ر نرسيده است كه تقليد به مثابهگاهي به نظ هيچ

باشد، به  مبرهن مي عادت و تقليد محرز و اتي تحقيق و تعقل بربنابرين فضل ذ
  :همين جهت بيدل گفته است كه

زين ورطه بدر جنون مي بيدل تو   زن كن 
  ني عادات و رسوم استاعالم همه زند

دبرعاقبه، به ما مي كه  اي هر شيوه عادت با ند كه تقليد وااموز اذا هممت بِامر فَتَ
 خير من هاجد فضيلت، به همين جهت،تفكر ساعت و نه وباشد نه حايز اصالت اس
منهاي [ يك ساعت تفكر بهتر از شصت سال عبادت(عبادة سبعين سنة 

،جالب است كه عبادت تنها حركت بدني نيست بلكه عبادت مالي و )باشد مي]تفكر
هاي اكيد  باشد كه به اهميت جدي آنها توصيه نواع ديگر آن ميا ،عبادت فكر

عبادت فكر كه شامل تفكر، تدبر، تعقل، تحقيق و تحري است .  استصورت گرفته
ت به اكه تقليد حتا نيكوترين آن نه جز عباد از افضل عبادات شمرده شده در حالي

   تمدن اسالمي در نتيجهانحطاطنه حجت تلقي گرديده است، مگر  مده وآحساب 
و غلبه  است؟ بدون شك يكي تقليد به وقوع نپيوسته  تعبد و تعطيل عقل و تحقيق 

نگي اهاي تعقلي بوده كه نه تنها بيگ نا تحريم فعاليتاهاي مهم انحطاط هم از عامل
ابن  با روح دين كه تحجر و خشكه مقدسي تحت نام شريعت را نيز دامن زده است،

بادي آمال امين استر تحريم منطق نوشته و آن را حرام پنداشته و تيميه كتابي در
آنها ظاهر گرايي ، ن كرده بودا اجتهاد را فساد در دين عنوحجت عقل را باطل و

 معرفت  نه در حوزهان را اصل دين معرفي و مجاهده محققاتحوالت زم نه باابيگ
منظر ديگري نيز  در رابطه با تقليد از. ندا ديني را همنشيني با كفر قلمداد كرده

باشد كه   مقلد مينداخت و آن غير اصيل و عاريتي بودن زندگيا  ن نگاهاتو مي
  .نات استاتلقينات و هيج اش القائات، مبناي تصميم گيري
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  :كه باشد اي نگيزهاتقليد كردن با هر 
  ؛عاريتي است غير اصيل و-1
  ؛نات استاهيج تحت تاثير عواطف و-2
  ؛ني استانسا » اختيار«علتي و نافي-3
  ؛تجربه است فاقد سنجه و-4
  ؛دليل خواه نيست بينه جو و-5
  ؛خر بين نيستآور بين است اخ-6
  ؛جبرگرا و تلقيني است-7
  ؛ سطح بدون عمق است-8
  ؛دابي استآنه، فزيكال و انديشا   معيشت-9

  . معرفتي است  فاقد بهره-10
نجام خامي توام با سختگيري است كه سالح آن تشنيع، تكفير و تعصب او سر

  :نا گفته استنچه موالاباشد چن مي
  تسختگيري و تعصب خامي اس

  شامي استآخون  در جنيني،كار

 ها و نه به مراتب افضل از جزمنه و عاقالان مطرح كرد كه شك عالماتو بنابرين مي
نچه در معارف ديني ما خواب عالم افضل از انه است، چنانه و مقلدهاي جاهال يقين

» مردن«بند رسوم و تقاليد قرار گرفتن  ده و در قيد وگرديعبادت جاهل تلقي 
  :شده است به قول بيد لپنداشته 

  وعادت مردن است زندگي در قيدوبند رسم
  دست دست تست، بشكن اين طلسم ننگ را
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ن، دارالكتب االسالميه، جلد پنجم چاپ نهم اتهر( ، قاموس قرآن،سيدعلي اكبر قرشي - 25
  189ص ) 1381

  159 ص )1369، 2نتشارات صدرا، ج اقم، (ثار،مرتضي مطهري آ   مجموعه- 26
  198ص )  ق1277ن، طبع سنگي، اتهر(  گوهر مراد،عبدالرزاق الهيجي - 27
 هـ ش، تصحيح وتقديم سيد باقر 1314ن اتهر(، البراهين في علم الكالم،فخرالدين رازي - 28

  200ص ) 1سبزواري،ج
  192ن، ص ا قاموس قرآن،هم- 29
  584ص ) 1980بيروت (  مقاالت االسالمين،ابوالحسن اشعري - 30
  240ص ) 1363، 30نتشارات محمدي،ج ان، اتهر( نان، هما تفسير الميز- 31
  231ص  ن،اهم - 32
  2 31ص ن،اهم:34
  849ص  ) 1384دفترتبليغات اسالمي، چاپ بيستم، قم،(ني اجعفر سبح  فروغ ابديت،- 35
  90 ص ،16ن ج اهم ن،ا تفسير الميز- 36
  66ص ) 1366رات صدرا، نتشاان، اتهر( مرتضي مطهري  نهج البالغه،  سيري در- 37
  80ن ص اهم اصول فلسفه وروش رياليزم،- 38

ن، شركت خوارزمي، اتهر( ي عزت اهللا فوالدوند  نش، كارل پوپر، ترجمهادشمن و باز    جامعه- 39
  1050ص ) 1377
 - اعراف/ثم ال تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن شما يلهم و تجداكثر هم شاكرون  - 40

17  
  18- اعراف /منها مذمومامدحورا لمن تبعك منهم ال مآلن جهنم منكم اجمعين قال اخرج  - 41
  اين گفته از سنت اگوست است، - 42
  1331ن، ص انش، همابازودشمن  جامعه - 43

  40ص ) 1358نتشارات صدرا، ان، اتهر(  بيست گفتار،مرتضي مطهري  - 44
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 �- � � ���.� ���/ O�,"�- ���! ���� ����p()��� I��B (�9�:  

;� ;]�. ��� �����"�	 �.�� ��,Q:  
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f� (� �' �2 R�V � � �2 �K�.� E�� �S�8 %��� � ��	 �9 �9 ����� N�9� �(���"h ���B�
 ��� � E��� ��. �C' ���: 8 � � >S� �]�B �' &�-���" � � �  E�P�S �>�S �' ��	 � � �(

;<,( N�' T_l .  
R ( ��� �- &�D ;.�C- �' =� ��� ����G>U" �>�S � `9�p( ����� N�9� �2 #5� � �

' Z_[F ��� � E;?(;<,( &]� .�( � .  

�( Z_[F �' ���������� � ����( Z_[F �' ���������� � ����( Z_[F �' ���������� � ����( Z_[F �' ���������� � ���::::        
��� E���� �� ��������� � )  �����1� =\" :8 �  �P � �2 ;<,( T_l N:��8 �"��. � � �'

;��� (.0� ��o� ���!�� #,8_,8 ��� ���>"�' �' �- �:5- � M���! � � � �( ����� ��� �' . �
�X��" � ���� �	�
� �' v�p( ���!���"�" =�Y- �( �-�5,>J-  . ��,��	 �' �>( �>( ���������

 w�S �� �2 ;� ���!�� �B�5� j,��	 �2 ;� j5���$ N� �' �  ;�( T_l ��� � =� N:��8
;� j5S�8 �34 ̀ ,5� .  

�"�" `,5�. �@8 �' �-.�
" �����	 � E�>X( ;� �� . �34 ���!�� �K�.� �� �2 ���( ��(
����	 � ;?( ��� ;��,'�/ �"�3" �8 ��� �-h�Y" � . �� E&�( ��� � #�� E#�	 E�$�- �' &�p" �

0� 0�/ ���5" �8�[" ��,��	 � �( ����� ;�o8 ��p( �' 0�,- ;.�XH E`��,S ��� ��,� .  
 ��� �( O�," �' �C>S  � E;� ;�/ L�" �@8 �����	 �' �2 E�:��	 �(�>� N��' ��,8��

" � � x�4 �( �2 0� ��/ :��	 �"�3" ��� ��$�XB `3� � �?$��"�� � E;?( �� %���
;<,( .;<,( T_l ��� � N:��8 �:��	 �+,-�" .�� �K�.� �' : �- �����X5� �X��" �C�

&:9���� ��8 �8 �( 0�Q �"�5� �9 �' � 0��C�� . �/ ;:,( �2 ;� ��' �" �- N� :9�8 E��X�
 �' �},' ��X8�� N�9� �( ��������� �' ���!�� �' �( ���6(�" �' ���]�H ����	 � �9 � �( ��-

�"�"� ���:8 �@8 ;:5� �' �9 � ��� I9�U- �����	 .  
 �- ��J" ��� � �2 ���� �.�/ �:�> Q ��9 �- �5,��+" � � �2 �� �X���" �( 0�Q ;� �'
 �8 � �,�>�,' � 0� � � �( %.�F �' 6,,5- � ���>,8 �� � 0� � � �/ ;:,( � ;� N�k�

�Q�$� #"1 R�- ��\+" .��( �.�/ �- ��?- 6,���� � �5,��+" �"��. � �8�V �  �>X( N� �� :  
aaaa - - - -���. � R�V ���. � R�V ���. � R�V ���. � R�V  : : : :) �
9�l �' ��?( �9�/ ���. � �9�/ ��� � �( ��� � �' ���� � N�9�

;<,( T_l N:��8 (. E���2 �_� �C� �"��. � �8�V ����� ;�o8 � �/ 01�( �$�- �' &�p" �
:S�?(� �.�/ �- �5��" = -�" � ��� � E�:J- ����S� � ��]�S �D�D � E���"�' 0 .  

eeee - - - -��?- �9 T�p," ��?- �9 T�p," ��?- �9 T�p," ��?- �9 T�p,"  : : : :�9� �>C� N� �' �8� g(�") : N�9 � �>( �2 ��� &�5�� N� �' ��?-
 ��:�B �"�5� �� ;<,( ��G�" � N.1 �8 �34 �-:\J- �9�/ ��"~ �� ���( ��,Q ��� � ��D

2 0<,( �"�3" ���;� ��9�$ � q1 ��� �6���� �>5� �� �8 �( �Y,�� �' � . Eq�� N� �'
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 T�p,")��?- (;� �C��]�. �6� E�-�' �����.� �� ��K��� ;�9� j,5�- ;�\	 � =� �8 . #8 �'
 �  ��D � &�(.� 6H E� E�" E0� #" ��� �-h�Y" �� =� 0�?B�� �34 ��?- �� E%.�X�

 ;<,( ��� �- �S �� ���$ ����" �5�. ;�9� ��)��\� (;.�� �� . �$�- �?�o8 �' x�m,� ��
 � E�( ��.�" ��,Q �' � ;� �� x�>�S �( ���-���" �� �9 � � �-���" �' �K���c�" � ��?- �9�

;<,( &�(.� 6H %:/ %�9h �' �34 x�Q �9�\	 �� �- ���-�" � � . � � �  �$�� �' &�p" �
. � �2 =9�G- ���5�H �:��	 ���
" �� ��?- � ;<,( &]� .�( �' �( �5��" �' �>( �� �5�

;� �34(.  
 6,S] �9 &�D �� �2 0� �K�.� :�>2 &�2 ����� � � �,�>�,' �C9] � �2 ���� ��' :9�8
 �' �K>,8 ���".V N�9� `,J	� ���� � �?(� �m� �2 �( %.�F � � �' �K" E;�( L�" �,�+-

��k,'� �$�- �P �' ���� .� � �<9?$ �34 �5,��+" �� ��������� � �2 `S� ��( �>X( N� �
 �9 �2 �CQ E;� j" 6 ���� � 9D �8 &:9�,- �  � ,'�- O�,"�- ���:�>2 &�2 �>,8_,8 � ���� � � ����
 �-.� ��� �	�
� �� ��� � %��� E��� ET�p," �C� �5,��+" �>,8 _,8 �/ 0:,( :�>2 &�2

 � #,�� N:5� �' ;��� ��� �	�
� �$�- ;.�UG� �' :�>2 &�2 �9 �2 ;� �>Co" ��9D �8
 �� ���>"1 .�� �2 �( �.�8 �' ���� � �,8 ��,- �' �?(.� `X�� �- �.�� � ��?- 6,���� �9 �:��	

;� x��6,B ���8 � � �' 0�
- ��9� �>5H � � .  

�( Z_[F �' ������	�
� � ����( Z_[F �' ������	�
� � ����( Z_[F �' ������	�
� � ����( Z_[F �' ������	�
� � ���::::        
 ����' T�
� �,5/ �9)��� (:��	 � � 0� �' E;� �>-�. �34 �},' �6,���� �� �2 ���8 

 �C���]�H ����	 �2 &�D)j�
" ( �@8 ;:��	 �	�
� N�9� � �����.� 0� �� `��S� �( � � �'
�� 0?( �>�S �9 .  

 �  �9�. �9��	 �>5H � � �� E;�>"�/ �C' =� L8��" .�� �	�
� � � 0� f9�J- ��� �9 �
%��� � ���. 69�$��� .N� �� L��" �.�,B � �2 ���� �( �7� �' f9�J- �K�.� � :9�8 �>X( 

;� . �8~ �C� .�� �,5/ �9(Geny) �K��� �},' � � �  ��� E���	�
� ;����! )���5Y" (
;� :�$�4 ��� ��/ g� �	�
� �9 � O�,"�- �C>S � �2 ���8 . �2 �4 � � E�( f9�J- N� �'

 ;�>,8 �34 �-��� � �"��. �.�� �� ���;� &:,( ;.�XH � � � . �/ 01�( �( ��5Y" �'
�?( f9�J- �K�.� ���� �� ������	�
� � ���:  

a- N�9� O�,"�- ��D N�9� � � � �9 �C>S ���� � ��>�3' � �.� E�.� �2 �� �:��	 ��9 
�� ;�/ ��� ���� �' N:��	 �C�����. �6�.  

e- �34 �"��. � �-��� ���5�H �� 0� %.�X� ���  ���"h ���� ��9 �' 0�/ �- O�,".
�"�" �,-?K��4 �	�
� � �"6� �.�E�.� �2 ��,Q .�C- �� #5� �>(�� �9 � �( ���" .  
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�?��� . O�," N:��	 � ��� � �34 �$ �-:,� �.�� �� �2 �� �"h1 q� . � =� �4 �(
 �(�>�S ����")�>
��" ( �\
! �  :9�8 �( � � �' �2 ;�� �] �- ��?,4 �� � � �  �- � �?,4 ���

�/� �.�/ ��� �� ��J" �	�
� � 6,�������� .  

�3" �� �$�-:,� �"_� � ����3" �� �$�-:,� �"_� � ����3" �� �$�-:,� �"_� � ����3" �� �$�-:,� �"_� � ���::::        
 � ��� �( �$�-:,� �"_� �' �-�' � ��,� �( ��� �' ��J" � ��� 6,�������� � �	�
� � ) � 9

 �' ���! � ����� � � .�5�� ��8 �>5� � �C>S � �( ���( �� �9 ���( �' .�( �9 � �( O�,"
0� ��9�H �"6� :�>2 &�2 �9 .��!. w�S .( � ����	 � E�>X( N� �� E0� 0�/ Z�[" ��J" �'

 N� �2 &�-���" :��	 ��� �( ��:��~ 6,���� #�S �' �C>S E�3' �34 `}9:,' �� ��5�.�'
 �' �2 ���( #5� ��� �:9?�o8 �' ���9� �\� � � �:9�,- �' ���"h � �-.�
" � �H ���� ��9

&�/ �C�����.� `��5d.  
 ���D ��� �' ��� �( Z_[F �>�S �' �� �\
!)��� w�S ( �)��� ��� ( 0_o9� N:��8

0� . 0�k� � ���C" E���"h �� �-�' ���,� �( ��' �' � `J9�/ �\� � N�,2 �( �2 ��J" 0� �'
?( :,' ��9�H �c�,"�- �C>S � �-�' `��S� � �� �,-?K��Q � � ;)��� ��� ( %�,� ��_	�� ��9

���8 . �/ %���" ��:� `J9�/ �\� � �( � � �' N�,2 �( �S)��� w�S (;<,"�� . � ��X�
 N� �� �2 0�� �� O�,"�- #� � ���/ �  � ����� �"_� �' �2 ;�� ��H� &�D #8�9 ���

 � � � �/ 01�( ����)%�,� ���o�" (�?( ��9 ���� �' .  
�Q � � �� .�\o" ���� �' �"�C� �9��" � �2 ;�� ��H� ��C� ��� �( �_� �2 �9

 � ;� ;?( :,9�- � � �_� � ���.� ��H� �9 �( O�," �' ���� �� �2 ��C� � � ��J9 E;�
 �( �
! �"_� �' �2 0� #,�� N�� ��� ��/ �"�C� �K�.� � �9V �2 ;<,( �- O�,". ���P�'

LX�" �\
! � ��� �9 �>�" �-�' �-�9h �5( �� &�D �>[" �' �9 ��C� �!�� �9D � �>@$ ���� �' 
;� .  

 ��" 0� � � �S �� �.�/ � � #�" �"�C� �!�� �,5/ �9 � �2 �9�� : 9�8 �( R�Q �'
0� �� #,�� .�X�� �  ��� � �$�- �
>[" �' &�( . ��5�� �' N:��8 ��.�" �.��� �' E�>X( N� ��

 �/ �� E��� �� � ��,5/� ���� �' LX�" �(�>�S ;�9� ��� �.�' �� �"�C� �\
! � 01�(
 � �4 � � ��� ����� �' LX�" �
>[" � �,'�2 . �  N:��8 ��.�" ���� �' ��� �  � � ;1�(�/
 ��/ ���!�� ��� �CQ W��,�� �( ��' �' E0� 0?( :,' �
G- �9 ����.� �34 �U� �� �.�/

 � �� �.�/ �2 0�0� ��:,4�' . �- `+��3" ��� � . E0�Q ;��' � �/ 01�( �$�- �' &�p" �
 Er Z�[" �@8 �' ��� �9� N:�]� �34 �_� � �2 �?(� �.�/ �- ���,� 0:��8 R��9�Q �'
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 �_� �S E���( :,' =C� :�h�! ��,�P. � � � � s>� ���,� R��9�Q �' 0?� �9 � �2 �K�.�
 ���3" ��� 0:��	 �!�� N�?(� ̀ +�.  

�9�� :9�8 �( ��5Y" �' : � �C>8 E0� �� j5S�8 �34 ���- �(�>�S � �
>[" �' ���
�� 0� %.�X� �2 0� �C�����.� ���,	�F�S:  

f�  : �� E�-�' �-�G>[U" �F�S �� ���/ � E�( n,3o- � j,,J- �' �-���d�" � �"�C� �
0<,( #��,S .�( �34 ���.  

R :( ��� �' �2 :��	 ��,Q � �_� � �/ 0:,( ��� �[9�/ �4 �' E;� &�5J" �
�/ #@�� LX�" � 9 �.�' �� �	�
�:  

�. 0� �>B. ���� �- ��� � .��� �' �.�/ �>m,�� � 0:��	 �!��. 

�.  `+��3" � �/ 01�(� E;� f��3" �:��	 �!�� � � � �.�/ �2 �( %.�F � � �'
;?(� ���:���4. 

�.  �!�� N]�"�� �.�/ �2 �( %.�F � � �' �� �9 �< � �- <� �9 � ;� ;?( ��" N:��	
0?( ;� �� `+��3" ��� � �. 

 �( �9]�' �' � 9?,'� E;� ;�/ &:�k,' `,5�. �' T�
� �_� �  �2 �( ����� �"_� �'
 �-��� 0� �� �- �\
! �,4 �' 6H �9� �6H � ��� E;�( :��~ 0:�1 t�5(� �- ��� � v����

 �"_� � ��� ��/ u,� �' ��� �� �S�8 ��9 �	�
�.  
 � �9�P �� E��  �� �S�8 ��9 � �6H � �\
! � ��� �2 ����4 ;� ��'�" �- N� : 9�8 ��X�

0� ��CG" ���� �� �	�
� �"_� � �2 �>S� �Y,�� . �B�5� 0:�]� �' ��� � T�
� �"_�
�� �9 N:�]� �' ��/ � `,5C� �  �9 T�
� �� ���,� �c9:9��� �2 ;�� ���," � -.�,�S � 

)���(� ( ��9_3' � N:�]� �')�h�� ( �.�' �� �d�	 � �( ��,"h �' ����� � 0:��8 ��U� �' �9
;]� .�( �' E;�/ &�,� �( ��' �' . �' ���," x�>�S N:5� �  &:9��S �_� � �( �?� �'

- O�," �� �34 ��� �� Nh�9 �� �_� ��J9 E��,�� �( �" �' �_� �2 r �[�� � �,>B. �
 ̀ ,���o" �' 0� � � ��� �9 �( ��.�" ��,Q �' �C>8 E�?C�� ;��,' �34 �.�2�.1 �� ��:��~
 ���( �9��- � �\" � �C� �- ���!�� ��9D �9 �( &�� 0:5� �' �S E?(� =C� 0:��8 �����.�  ��

������4 � �>��,S � �7$ �  �34 �8 � ���.� O�," �- �����}4 � �C5Q � È ,+,( � &�5,��- 
�?(.� �9 . ��Xp" �- ���!�� ���H�" O�,"�- �C>S � �( �.�2 � 69����� �' �9.  

�o9���D �c�' �' &�5� ���� � ET�
� �"_� : �  %����C" E%���X" E%�XG��" E%�XH�
%�"�G".  

 ��"�! E0� ���5" �( �	�
� �"_� �' �2 �- #5� � � ;1�( �/ �� ��� �>X( N� ��
;?(.�;?( L�" :�>2 &�2 IH� �9 �9 �  . � E����.� �>�" �� �_� � �( ����� �"_� �'
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 ����� ���.� �' ��� � �B. �- O�," ���9�k� �  �,+>- O�," �- � :��	 �	�
� � �_� � ���
 E��"6,B �C>( �_� � �( O�," �' �C>S � � #,�� �' `,��
� � � :��	 �	_S �"_� � �(
 :��	 � 	�
� �_� � �2 �4 � � � &�/�� E��� ���>"�' �' �- ���5���� �����! �34 �_� ��

&�/ ��>J" � >�"�� ���� �� ��� � Er �>@� ���5" � � �.  
 %�[! �� E&�
J" ;�.E]� ���" � �2 0� �>�" ��� � � E���� �� �_� � q�� N� �' ��

 E;� �C�����.� n� �\
!� � �!�" ��� Z�[" ;� �� #,�� �( `J9�/ �' �_S �' � �� �
0�/.  

�,'�- ��� 6,�� ������ � �	�
� ��,'�- ��� 6,�� ������ � �	�
� ��,'�- ��� 6,�� ������ � �	�
� ��,'�- ��� 6,�� ������ � �	�
� �::::        
 0� �C�����.� ���,-?���Q ���.� � �( ��J" �	�
� �' ��� E��/� �.�/ �2 ��B�5� �C�
 E��� �	�
� Eq�� N� �' E;�� �� ��H� 0��,-?���Q ���.� � 9 �( ��J" �6,�������� �' �2

:9�8 0?"�� �( ���� � �' ���- �59� � �"�5� �' � ;� .��S O�," �- �C>S� ���" ���� ��9D 
 �( �C>8 E;� ;�/ N� ��. ��� � � �� s>S &�� �2 ;� �� �h1 ��� ���.� E;� ;�/ �-�'

;<,( T_l ��� � � �' ;�� ��H� ���- �"�5� �' O�,"�- �C>S ��D N�9� 0�,2 . �' &�p" �
" � N�,2 �( E���- E��" �� � ���?B�� �2 ;��� ��H� %��� �9 ��� O�,"�- � ����� � ����

 �( ��� �' ����( � �� ��� �	�
� E=��� E;<,( T_l ��� �	�
� � N:��8 N:��	 � � �'
0� �C��]�. �6� �9 ;�-���" �2 . �( O�," �' �C>S � �2 ���-����9D E&�D �' &�p" �

- .�XH � �S E;�� �X�H �"�5� Z�[" �� ���� �' N:��	 �	�
� N�9 � ��:,�. ;� �� �:� �
�?(� �,XJ- ��� 6,�������� �' �34� :��	 � � ���/ 01�( �C>8 E0<,( . ������	�
� � E=9.�

 � � �� &�� E&�/ �"�3" ��� �>�" �"�( �� �>( �2 ;�� ��H� :��	 ��� �( O�," �'
W;�( ;��,' �34 �:��	 ��_
�  

 _p")P ���/ �-�' �3S ��XH �� �8.�d ��( �2 �9� ( �	�
� � N:��8 �:��	 ���.� �'
0<,( T_l ���.  

 ��� �	�
� �/ 01�( �9V �2 � ?,4� �>�"  � �2 �� ;.��d � q�)����	 ( � 
 ��� 6,��������)�.�� (��( �.�/ �- ����,'�- 0� � � 0?"�� �( R�Q �' W��"�� �:  

 �.�� � ����	 � �.�� � ����	 � �.�� � ����	 � �.�� � ����	 �(Norm)�,'�- �,'�- �,'�- �,'�- ::::        
)����	 ( �  ���( �- O�,".� =�� � �9 ����� ;�o8 � ������� �2 0<,( #9� �- ���F � �

 x� ��"�C�).:�	 ( �[�� �' x�Q ���
" � E�S�" �' ;�,�3" � �34 �D��( �� � �.�' ��
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0�X9�U- .��	 � � N?( N:�1�}'�- ����	 ��� &�D ��9 �' �2 ���! � � E�>" N� �� �' ��
;�( T_l ��H � N:��8 #J! �_S �' ����	 � � ��Y" � N:��8 N� � �' E;�( #5� �_S.  

 �.��(norm) �@8 �' �:��	 � �( ���� � �' �2 ;<,( #9� �-� :��	 �(�>� � ���F � �
 �8 &�( N:�1�}'�- � :��	 ���5�H � ���F N�� E;�� ��H� �c�," �- �C>S � � ;�/ #�"

G�" � �� � ��H ���?B�� �34 ����	 �� �2 ;��" ��' :9�8 E�/ #"1�>�. ���5�H � ��! ��
 ��! ��� &�D �9 �' E���?B�� �34 ���".�� � 6,���� ���" E;<,( Z�[" �( �C9] �' ��� �	�
�

 ��G�")N.1 �8 (;�.� �9 �( �C9] �' ��� ��������� � �.  
5� E�( ��������� �' ��� Eq�� N� �' �( ���:�>2 &�2 �>�S �' ��! �2 ;� ���".�� �B�

 �2 0<,( #@� �34 �J8��" �� �	�
� �  ���� �� ������	�
� � ����S E;�( 0��,' �34 � � ��
 � �34 ����	 �� ���?B�� �34 ��� �	�
� � �2 ��J" N� �' E;�� .�	 �( ��4 �' ����	 �

�
� �2 N� �� ���.� � �@� ��H �,4 �' ���?B�� =� �4 �( E;�"�� � ����	 �B�5� E��� �	
��,� �( ��' �' �9 �.�' �� ����	 � ;� #9�	 �.�' �� ��� � �2 ̀ Ph. �B�5� �����	�
�.  

 0� �}9 ;�' �- ��5�.�' �� ���( �Jd �� �:��	 �	�
� �9 ����	 � ����>" E�( ����� ��,Q �'
�� 0]�"�� EN.1 �� I9�U- � ��,��	 � =� ��5�.�' � `>" �9 N�,2 �( E�>X( ;� �� E;�.�( 

 � � ;�.�(� �:��	 ��9 �>�S ;1�( �/ ��� � .�� ;� 0?(.� �- �9h��� �>�S �� �9 ���.�
;?( g,��- �:��	 �	�
� EN.1 �� ��� . .�X�� � �( 0�Q � � �' ��� Eq�� N� �' ��

�� � ���.:5� E�@� 69�H ����� N:��8 � � �' ����	 �2 0� j�}4 �_�S ��C� � ����	 �  �
 �-.�'. �34 `>" �� ���(�Q &�� ����� N�9� �CQ E;�(.� R��9?"�� �- ����	 E�( %.�F �'

;<,( ����- ��. �' �9h��� � ;� �� �2 �@� ;�/.  
 �� ��� 6,�������� �( ��.�" ��,Q �' �/ 0:,( �2 �>S � �Y,�� �/ 01�( E�>X( N� ��

� ��� ����	 �	�
� ������ �2 E:��	 �+,-�".�� �����	�
� �/ ;:,( � ;?( :,' T:U" :�
 ��9.�� �9 E&�D �' ;.�� � E;?( #JH �@8 �' ����	 �  E;�5,��- :�>2  &�2 ���! � �( O�" �'
 E�� �C���� ����! � R�Y� �  �9?� �  �2 �( ����� � � �' ��� �:8 ��8�8 =,� �' �2

5� �+,-�".���,B�9 E�/:���4 ���� � �2 0� N?( ����- �9 #);?�� ( ���,� �( ��� �' ��,��	 �
 �( &�� N:5� �' �" E0��8�8 ��,"h ���. ���5�H � ��� � ;�( �.�S�8 ��� �� �� �-�'
 � 9 ���?B�� �34 � � �� �  �/ =,��- �@8 �' ����	 � ���� �	�
� �� j���B ���.� �/ 0:,(

;�,5/� ��H ���.  
�� &�� �� �'�9�� :9�8 �( �,'�- �' � � � ��������� � ��� ��� � 	�
� :  

;�� �,'�- ��� #8 �� �9 �@8 ;���� �' Nh�9 ���� �� �	�
� � ��������� � ��� . � �]�� �
 �' ��� 6,�������- �2 E�,'�- N� �' E;�( :,' �] N.�' � :��	 �(�>� �' ���! � �����
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��"�� ���5�H �� &�D =,
��" �� ���- �5,
��" �,B �' ��� �	�
� � ;<,( #��,S �34 �
 �����	�
� ;�,2 �( ���".�� 6,���� ��H�" �( ����� ��9 �' �CQ E�>S ��\� �34 N�. N6,����

�>S ���� ��� �	�
� � ����Q E���8��X�J" � � . #>8 ��H ���?B�� �34 � � �� E�>X( N� ��
 �- ����	 � N�,2 �( �S E;<,( � � �� � 0<,( T_l 6,�������- � ��� �' E;<,�. �� � �:9�8

;<,�.� �- ;�' N:��8 ���. �6,���� �' ��! ��G�" � Nh�9 �8 ���?B�� �34 . �" �- N� :9�8 ��X�
 T_l ��� �	�
� �  N:��8 � � �' 0<,�.� �- :9�8 ����	 � ;�,2 �( ��� 6,�������� 0� ��'

� � � �����	�
� � 0<,(�@� �34 �J8��" �	�
� � . �  ��� �	�
� �2 0� �� N� �' #,��
 �' �	�
� � �(���� �' ����	 � ��� � 	�
� �C>8 E0� �/ �9 0:�]� �' ������	�
� � ����	
 �34 ���� � �� ���- �5,
��" �' :��	 � �2 �9�Q � � �� E�����	�
� �S E0<9.� �( �J8��"

 �' �9 �34 � � �� ;� ;�/ #��,S ���
" � ����	 �2 ����4 � 0� 0?( �,XJ- ;:��8 ���
 �' �34 � � �� ;�( :,' �C9] ��� ����� �� &�D =,
��" �,B �' � 0<,5,��- �[�� �' x�Q

;�( �,XJ- N:��8 ����	.  

��XS t���.���XS t���.���XS t���.���XS t���.�::::        
���.� ���/ �3' �34 ����	 �� E���- �
>[" �' :��	 �!�� �( ����� �>,8_,8 �' .��9� � �' ����

��	 �(� �� �34 .�X�� ���.� �� =� ��� �����	 � 0� &�UG" ;. ��9h��� � ��5�.�' 
0� j5S�8 . �- �C>S �  �2 �� �:�<9h ���".�� �6,���� � ��� 6,�������� �2 �( &�� ��� �'

 ��� ����XB 6,���� �� 0�?B�� �34 � � �� �2 ���.� E0� ;�/ �-�' `8�� � �-�' #- O�,"
3"0�] �@8 �' ��G�" ���5�H � ��! � 0<,( �"� . �� ��"�4 �� �( �( �	�
� �' ���

�C� ����+F .���S E�>S ��,2 �� �34 ���".�� ���5�H : �  � ��� � ��� �-��>- ER�- �"6�
0<,( &�,5/ �34 �� �,-?���Q �.�� �� � �� E&���.� `��5d �9�H . .�~ �' =� �4 �(

���� � E������ ��J" �F�S �>�S �' �( =>� �� �' � ;�� �,'�- ��� ��J" �	�
� �� � �� ��� 6,���
 �' LX�" �	�
� � ����.� E:� �' ������	�
� � �2 ��� �	�
� E;.�CP ��� �S E0� ���
 �C>S � �2 :��	 � � ��J" N� �' E0� 0�/ #��,S �34 ��� 6,�������� �� E�/ Z�[" ����

����.� � O�," �- �:,( #@� ��G� ���5�H ��� �9 ���?B�� �34 � � �� � ;� �C�����.� 
 N� �.� E�.� �����	�
� �" E&?( Z�[" �@8 �' ���".�� � 6,���� � :��	 � ���������� �2
 :��	 E�� �,-] �- � � �.�' �� =�� � �( ����� �' �2 �-�' �>9��" �����	 �� �2 &:,�.� �- �Y,��

 �' �2 ;�]� ����.� � �( O�," �' �C>S	����� JH 0:� �@8 ���:" �' �( ���6(�"# � � "\א& � 
;�/ .� ��� �'.�X�� �' �- 0� � ����� �2 �( &� �!�� ���5�H � �2 #-�] 0�� �� �� #9�	 

 �' ������	�
� EN��' ��,8�� E���8� �S�8 ��9 �J8��" �	�
� � �( ����?' �,���.� �' :��	
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�������� � �( �)��� ( �)=�. ( ��4�- #8� �9 �]�� � �9 �>( � ���Q .�B� �"�' �� ��J"
 �,'�- �' O�,"�- � ]�� N�� � �������� �2 �( &�� ��� �' ;�.�( � 9 ����" # 8� �9 �  ���.�

;<,>9�	.  
 �� �/ 01�( ��� ��� ��� ��� �' �S E0� �C�����.� T:U" :��� ��� q�� N� �'��

34 � ����� �,XJ- ���� ��� � . �� � �- sG" I9�U- � 0. � j�
" � N:��	 �!�� N�,2 �(
 j�
" � :��	 �!�� � 0�,2 �( �S E;<,( �,XJ- N:��8 ��� 6,���,���� �' �34 � � �� E0<,�.

�/� �,XJ- ��� �	�
� �' �8 �34 � � �� E�Q���]� :,9�- �.  

����S�" � L8��"����S�" � L8��"����S�" � L8��"����S�" � L8��"        
�.  �"�� �~� E�X,>F #,5H j,-1 E���5�V  E��,>�� E����! E�8�� E��.�! ���5�H ��>� � �+�>!) �5H�-

��,� ��8 =��( � 0��Y� T��F( E0:,�� %.�o�� E����. 

�. & ��,>9� � :��� q�,��H . ���5�H ��>� ����! EI��()��.:�h�" 0:�h ��H :5G" �9�9�( E
 E.�9h�" %.�o������. 

�. " q��/ �J"�H E:���! j,��~ �8� g(�)�\$ s,� j,�G�:X� �5H�- ( E�69. %.�o������. 

�.  E�3'�2 %.�o�� E��9�' j�� �5H�- E����/ �J"�H M���! E��K9� � q_C,� �X"�(�8V����. 

�.  E��\- E�,X( �," %.�o�� E��.�! M���! Ej,J"����. 

�. ���� %.�o�� E��,>K� E��.�! T�
� M���! E�,( �5,5F �+�� ��J�" E��\- E����. 

�.  E�H �8E���  �$ ���38��( %.�o�� ET�
� 0~����,"�- E0���K�� 0�+JH �+JH :5G"���¡. 

�.  �.�J" � 0��U�	 E���,� E�	�
� %��_[F h 0 ���o! E¢��F �"�� M���! E¢��F E�/�' �>�
 E��\- ��Ko�� %.�o�� E i E��.�! �8 ��,>K� E�"_�����. 

£. V.� Ej��( q��8 ����/ �J"�H �8 0:")��_� j�G" �5H�-( E��\- E.�\8�� %.�o�� E����. 

��.  Eq.:" %.�o�� E��9 �F�US T�
� .� �J��[" � T�
� =>� �":
" E��9h�-�( �F�����¡. 

��.  E.�o�� �"�\� `(�/ E#>5� j,8 T�
� � �_� E��:K,8 �9�,d �d. :5G"����. 

��. .�C5� ��!� E�"_� T�
� �8 0:"V .� E=	 �"_� %.�o�� E��Ko�� � �h�� 0����. 

��.  E��\- ���Ko�� �o� 6(�" E��K9� � �9�+F j,�� �5H�- E�F�J" �	�
� �.68 0�� ���� E:9�� ��.
����.  
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  هاي جامعه باورداشت

  المللي و قوانين بين
  قاسم قاموس

  

  

  

  پيش نويس

ختار قدرت سياسي و اجتماعي يكي از مواردي بود كه  آنها در سا موضوع زنان و جايگاه

كه اين دولت وارث امارت اسالمي طالبان بود و زن در  از آنجايي. دولت موقت به آن پرداخت

هاي زيادي  اين امارت كامالً وجودش انكار شده بود، پرداختن دولت موقت به زن، اميدواري

  .جامعه ايجاد نمودرا در ميان اين قشر و نيز در ميان ساير افراد 
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تر از دوره اماني و ظاهر شاهي عمل كرد، و آن كشف  دولت موقت در مورد زنان پخته

ه  كه اين دولت توان و امكانات بيشتري در مقايسه با دولت حجاب بود در حالي هاي قبل ب

ز ياد برد و آن تغيير. كشف حجاب داشت   پوشش در اين ميان البته يك نكته اساسي را نبايد ا
در دوره اماني و ظاهر شاهي جامعه در برابر كشف حجاب واكنش نشان داده و . زنان با قبل بود

اي كه  پديده.  نوي براي جامعه بود  ها طبيعي بود زيرا پديده گيري عآن موض. موضع گرفتند
هاي غربي  شد ارمغان غرب است و يا در كل غير اسالمي ، كه هم شامل كشور پنداشته مي

اما دولت موقت در زماني رويكار آمد كه بيش از دو .  و هم شامل كشورهاي شرقيگرديد مي

 پايين جامعه نوعي از كشف حجاب را در چند  هاي متوسط و طبقه ري از خانوادهدهه بسيا

ز نگاهكشور اسالمي تجربه كرد هاي سنتي افغانستاني   خانواده ه بودند و اين كشف حجاب ا

ده در حالي. ري بودهمان برداشت برقع  يا چاد ها تا قبل از مهاجرت كمتر  كه مردان همين خانوا

اما دولت موقت كه در بن، . شدند تا به برداشتن چادري از سر زنان شان تن در دهند راضي مي
گرفت، هم توجه به  پايه ريزي شده بود همزمان دو پاليسي را در مورد زنان بايد در پيش مي

هاي جامعه، و اين   با حقوق زنان و هم سرپيچي نكردن از باورداشتالمللي در رابطه قوانين بين

  . گرفتند دو، در مواردي سخت در برابر هم قرار مي

  زن در قانون اساسي جديد

هر نوع تبعيض و امتياز بين «: در ماده بيست و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است

ن. اتباع افغانستان ممنوع است ر قانون داراي حقوق و اتباع افغانستا  اعم از زن و مرد در براب

  ».باشند وجايب مساوي مي

 حكومت انتقالي ساخته شد و اين زماني بود كه  ن اساسي جديد افغانستان در دورهقانو

ده بود بعد از تشكيل دولت انتقالي در لويه . حكومت موقت جايش را به حكومت انتقالي دا
 قانون اساسي، دومين  نون اساسي جديد در لويه جرگه قاجرگه اضطراري، تدوين و تصويب

  . بخش گنجانيده شده در كنفرانس بن بود

ز مواد  بيست و دوم آن در بعضي جاها   قانون اساسي جديد از جمله مادهاما بعضي ا

رسد كه قانون اساسي جديد  و چنين به نظر مي. گيرد هاي جامعه در تقابل قرار مي باورداشت

هاي  كه باورداشت دي با يك نوع شتاب به تصويب رسيده است بدون اينحداقل در موار
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ه طور مشخص ماده بيست و دوم  چنين مي. جامعه را در نظر گرفته باشد توان نتيجه گرفت كه ب

  . ساخته شده باشد»  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«قانون اساسي جديد همسو با 

  تبعيض عليه زنانكنوانسيون رفع تمام اشكال 

  در چالش با وضعيت زنان افغانستان

 چند هفته قبل از آنكه مردم افغانستان در تصويب و تدوين مسوده 2003سوم ماه مارچ 

 قانون اساسي  هاي آنها در لويه جرگه  نمايندهكشور شان كه از سوي(قانون اساسي جديد 

كه (را »  زنان  اشكال تبعيض عليهسيون رفع تمامكنوان«سهيم شوند، افغانستان ) صورت گرفت
  )1(».تصويب نمود) گوييم مي» كنوانسيون زنان«در اين نوشته اختصاراً 

يك، : شود اما اينجا دو پرسش مطرح مي. گذرد از آن زمان تا كنون حدود چهار سال مي

ما گرديده  آيا در اين مدت سپري شده تغييراتي در وضعيت حقوق زنان در خانه و جامعه رون

را بر آورده كرده و تضمين كند؟  ست؟ و دو، آيا اين كنوانسيون و قانون ميا تواند حقوق زنان 

سيون رفع تمام اشكال تبعيض كنوان«با اين پيش درآمد كه مجمع عمومي ملل متحد در آغاز 

 امضا 1980افغانستان اين كنوانسيون را در سال .  تصويب نمود1979 اكتبر 18را در »  زنان عليه

روشن نيست كه افغانستان تصويب اين كنوانسيون را . ، ولي در آن زمان، تصويب ننمودكرد

ز امضا، مورد مالحظه قرار داده يا نه و يا اين كه كوشيده ضمن الحاق، براي خود حق  پس ا
نيز قايل شود؟ بسياري از كشورهاي اسالمي كه كنوانسيون مزبور را تصويب  )2(تحفظ

رسد افغانستان  اما به نظر مي. اند ق، شروطي خاصي نيز گذشتهاند، پيش از الحا نموده

بنابرين، افغانستان اكنون . را بدون گذاشتن حق تحفظ، تصويب نموده است» كنوانسيون زنان«

  )3 (.باشد به تمام مواد كنوانسيون زنان متعهد مي

انستان كه وضعيت حقوق زنان در جهان و به ويژه در افغ براي روشن شدن موضوع و اين

ه پاسخ پرسش دوم چگونه است قبل از ارايه پاسخ به پرسش اول، مي  سال 28حدود . پردازيم ب

 سال از امضا 27توسط مجمع عمومي ملل متحد و حدود » كنوانسيون زنان«از تصويب 

اما وضعيت حقوق زنان، امروزه با سپري شدن . گذرد توسط افغانستان مي» كنوانسيون زنان«

 دهه از تصويب آن در مجمع ملل متحد حتا در بسياري از كشورهاي پيشرفته بيش از دوونيم
و حتا كشورهايي كه تا به حال مواد اين كنوانسيون را امضا و . صنعتي رضايت بخش نيست
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را ناديده گرفته و نقض نمايند اند اين دليل نمي تصويب نكرده زيرا . شود كه حقوق زنان شان 

  . دهند ده و نصفي از جمعيت كشورها را تشكيل ميزنان جزي از پيكر جامعه بو

از اين رو هر نوع نقض حقوق زنان از سويي هر كشوري كه صورت بگيرد به هيچ عنواني 
نسيون و نه هيچ قانوني تا گردد كه نه كنوا اما در اينجا اين واقعيت روشن مي. پذيرفته نيست

هاي مردم مورد پذيرش قرار نگيرد، كارايي   اجرايي عملي نداشته باشد و نيز از سوي توده زمينه
  . الزم و رضايت بخشي نخواهد داشت

را ثابت مي نقض حقوق زنان از سوي دولت » كنوانسيون زنان«سازد كه  ها و مردم، اين نكته 

ع قرن از تصويب  در حالي. نتوانسته است كار زيادي در اين زمينه انجام دهد كه بيش از يك رب

پاسخ پرسش دوم، تا حدود زيادي پاسخ پرسش اول را . گذرد تحد ميآن توسط مجمع ملل م

نتوانسته است بعد از گذشت » كنوانسيون زنان«رسيم كه وقتي  پس به اين نتيجه مي. دهد نيز مي

ا در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تضمين كند و  بيش از دو دهه ، حقوق زنان را حت
سلماً تغييري محسوسي در بهبود وضعيت حقوق زنان رونما تعريف درستي از آن ارايه بدارد، م

  . نخواهد گرديد

مام اشكال كنوانسيون رفع ت«همچنين اين نكته روش نيست كه افغانستان پروتكل اختياري 

را تصويب نموده است يا خير؟ زيرا، اين سند به زناني كه كشورهاي شان »  زنان تبعيض عليه

هاي خود در مورد تبعيض عليه زنان  دهد عريضه اند، اجازه مي هكنوانسيون مزبور را امضا نمود

اين كنوانسيون به زنان و . را به كميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشكال تبعيض تقديم نمايند

دهد كه شكايات خود در زمينه  كنند، اجازه مي هايي كه از جانب زنان اقامه دعوا مي يا سازمان

طي تمام محاكم ملي، به كميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشكال تعبيض جنسيتي را پس از 

پروتكل اختياري همچنين به كميته كنوانسيون مزبور حق . تبعيض عليه زنان تقديم نمايند

ز تخلفات شديد و يا سيستماتيك نسبت به حقوق زنان را مي   )4 (.دهد تفتيش ا

را تصويب »  زنان  تمام اشكال تبعيض عليهسيون رفعكنوان«كه افغانستان پروتكل اختياري  اين
گردد به دولت افغانستان و نهادهاي   است كه بيشتر بر مي نموده است يا خير، يك طرف قضيه

دهد نا   را تشكيل مي حقوقي و قانون مدني اين كشور، اما موضوع مهمي كه ديگر طرف قضيه

زنان افغانستان اكثراً . باشد  شان ميآگاهي افراد جامعه به ويژه زنان افغانستان از حق و حقوق

دانند كه در داخل كشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوي مردان  هنوز هم نمي

مايند تا به  ده و جامعه به كدام مرجعي مراجعه نمايند، و مراحل قانوني را كه بايد طي ن خانوا
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را   حقوق از دست رفته حقوق شان برسند و در واقع اعاده كرده باشند از چه طريقي وارد  شان 

مايند كسي كه ! توان از زنان افغاني داشت در چنين وضعيتي چه انتظاري مي. شده و عمل ن

نتواند و نداند كه كشور خودش چگونه حقش را كه بنابه هر داليلي چه از سوي افراد فاميل و 
د جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه ده و چه از سوي افرا تواند اين حق   ميخانوا

  !را از كميته ملل متحد مطالبه نمايد
را » ي زنان كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه«حتا اگر افغانستان پروتكل اختياري 

مللي، تصويب  كه در آن صورت بر اساس حقوق بين. تصويب نموده باشد سيون رفع كنوان«ال

ز» زنان تمام اشكال تبعيض عليه سازد كه مقررات   نظر حقوقي متعهد مي، افغانستان را ا

پيوستن به كنوانسيون مذكور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان . كنوانسيون را رعايت نمايد

ده و جدي گرفته است اما    افغانستان مسالهدهد كه دولت مي  حقوق زنان را مورد توجه قرار دا

اير كشورها، باعث پيدايش تر الزامات كنوانسيون زنان و تطبيق آن در س ارزيابي دقيق
هاي جدي در مورد تاثيرات احتماالً جدي و خطرناك اجراي كنوانسيون زنان در  نگراني

  )5 (.گردد افغانستان مي

گيري  اما دولت افغانستان نظر به بافت سنتي كه فرهنگ مسلط بر جامعه است هر نوع موضع

ايد نتواند به اين سادگي و آساني قادر داند و ش  عجوالنه را در اين زمينه حساسيت بر انگيز مي

 مذكور افغانستان را ملزم  زيرا اين ماده.  افغانستان باشدبه  پذيرش و تصويب آن در جامعه

كند كه نه تنها در قانون اساسي جديد زباني را به كار ببرد كه برابري زن و مرد را بيان   مي

مايد، بلكه در قانون كميته كنوانسيون . رد و زن را تضمين نمايدگزاري ملي نيز برابري بين م ن

زنان، چند كشور را مشخص ساخته كه بايد قانون اساسي يا قوانين ملي خود را در انطباق با 

ر بدهند   . كنوانسيون زنان، به خصوص با درج زبان و بيان كنوانسيون زنان در آن قوانين، تغيي

ز تدوين قانون اساسي جديدش خود در بنابرين، افغانستان با تصويب كنوانسيون زنان پيش  ا

الملل، به درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي  ، خود را بر اساس حقوق بين1382سال 
كند كه اصل برابري زن و  به عالوه، كنوانسيون زنان، افغانستان را ملزم مي. متعهد كرده است

  )6 (.مرد را در قوانين و مقررات افغانستان تضمين نمايد

، كنوانسيون زنان را تصويب نموده  كه افغانستان حداقل دو سال قبل از اين ماده حال با اين

بايست  باشد و از سويي نيز مي است و ملزم به اجراي اصل برابري زن و مرد در جامعه مي
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اي كه در اكثر واليات افغانستان حاكم  فرهنگ به شدت سنتي و در بعضي از موارد قبيلوي

  . كند رو مي هاي جدي روبه ين امر را عمالً با چالشاست، تحقق ا

  الزامات كنوانسيون زنان و جامعه افغانستان 

ه نظر   زنان را از بين مي ه اول، كنوانسيوني كه تبعيض علي در نگاه ه نفع مردم ب برد، معقول و ب

ز فعاالن حقوق زنان، افغان. رسد مي ه همين جهت، بسياري ا دون درك ها، ب ها و غير افغان ب

ز ماه مارچ » كنوانسيون زنان«هاي حقوق كار خود، از افغانستان خواستند كه  كامل جنبه را قبل ا

مايد، بدون اين2003   )7(.كه مفاد آنرا كامالً درك كرده باشد ، تصويب ن

اين كنوانسيون شايد براي افغانستان به نوعي تحميل شده باشد زيرا در يك فشار زماني 

، افغانستان اين 1382 قانون اساسي جديد در سال  ز تصويب و تدوين مسودهعني قبل اشديد ي
ز .  سال از امضاي آن تصويب نمود24كنوانسيون را بعد از   سال افغانستان 25وضعيتي كه بعد ا

رو بود و غرب در كنفرانس بن كه خود را حالل مشكالت افغانستان به حساب  با آن روبه

هاي متخاصم را دور ميز مذاكره جمع نموده و  وانسته است افغانآورد و با اين ادعا كه ت مي

ده بود تا كنوانسيون مذكور را به تصويب دولت  را براي خودش دا آشتي داده است اين حق 

  . انتقالي افغانستان برساند

بايست مفاد  شود، بلكه اين ملت است كه مي اما افغانستان تنها در دولت آن خالصه نمي

هاي  باالي آنها اجرا و تطبيق شود لذا زمينه»  زنان ع تمام اشكال تبعيض عليهسيون رفكنوان«

اجرايي مفاد اين كنوانسيون نياز به بهتر سازي فرهنگي و فكري در جامعه دارد و اين ممكن 

كنوانسيون «حال دولتي كه . هاي مردم جامعه نخواهد بود مگر با رشد فكري و فرهنگي توده

اي به تغيير در وضعيت  ه است دولت مردان آن چقدر دل بستگي و عالقهرا تصويب نمود» زنان

ه اجراي چنين كنوانسيوني در جامعه اميدوار بود آيا مردم ! اجتماعي مردم دارند تا حداقل ب
در نظام اجتماعي و خانوادگي شان » كنوانسيون زنان«افغانستان در حال حاضر آمادگي اجراي 

را فراهم نموده استدولت در اين ميان! را دارند   ! چقدر اين زمينه 

 Westminster foundation forخانم فرانسيس دو سوزا، عضو هيات رهبري موسسه 

Democracy  ا مراجع «، در پاسخ به اين پرسش كه شما در سفر خويش به افغانستان ب

ز مقامات افغاني، چه در ادارات دولتي و چه بيرو  تماس ن از اين ادارات، داخلگوناگوني ا

 افغاني را  ها و اقشار مختلف جامعه از اتني  ايد، همچنان شما رهبران و سياستمداراني بوده
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هايي كه به هر  صيتايد، نظر تان در مجموع در رابطه با اين جريانات و اين شخ مالقات كرده

آن  افغاني را از  جامعه: گويد ، چه خواهد بود؟ مي سياست در اين كشور اند حال گرداننده

اس و بقيه حدود صد نفر يا بيشر در ر: كنم ام، به دو بخش تقسيم بندي مي ديدي كه من ديده
. آيد، اكثراً گرفته و نوميد كننده است  تصويري كه از افراد راس به نظر مي  مردم در قاعده عامه

ر د  است كه بتوانم در رابطه با عدهبراي من دشوا اشته  زيادي از اين راس نشينان خوش بيني 
مور توجه كه به آباداني و اصالح ا تر از آنبينيم، اين اشخاص بيش زيرا هنوز هم وقتي مي. باشم

اين جمع به شكلي از . دهند داشته باشند، به خرابي و آشفته ساختن وضعيت عالقمندي نشان مي

تعهد دموكراتيك در عمل و رفتار اين . اشكال گرايش به تصاحب هرچه بيشتر قدرت دارند

دادن تعداد بيشتر مردم در اينها به تقسيم قدرت و مشاركت . رسد مع به ندرت به مالحظه ميج

رند پروسه   )8 (. سياسي عالقمندي ندا

اند و نيز خود  كه از افغانستان ديدن كرده  سوزا نيست، بلكه اكثر كسانياين تنها نظر دو
دارند كه دولت  عيت اذعان مياند به اين واق كه وضعيت جامعه را بررسي نموده هايي افغاني

مردان افغاني دل بستگي زيادي به اصالح امور مردم و جامعه ندارند بلكه به تصاحب قدرت 

. اين وضعيت و تداوم آن واقعاً نوميد كننده است. انديشند مي... بيشتر سياسي و اقتصادي و

  . يت است اين واقع هاي مختلف، خود نشان دهنده عرصهعقب ماندگي افغانستان در 

از سوي »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«حال در چنين وضعيتي، تصويب 

دولت افغانستان چقدر منطقي و آگاهانه بوده و تا چه اندازه تحت فشار فعاالن حقوق زنان در 

  . داخل و خارج افغانستان صورت گرفته است

واهد بود تا مواد اين كنوانسيون را در بحث بر سر اين است كه آيا دولت افغانستان قادر خ

ز قوانين ديگر بر روي كاغذ خواهد ماند؟   جامعه افغانستان عملي و اجرا كند، يا مانند بسياري ا

ز مواد كنوانسيون زنان، عمالً با فرهنگ و سنت ر جامعه افغانستان  مسلماً بعضي ا هاي مسلط ب

سيون رفع تمام اشكال  بند الف، كنوان2ماده : در مغايرتي كامل قرار خواهد داشت، مانند
را ملز ه  زنان، كه گرو تبعيض عليه  زنان را در تمام  كند، تا هر نوع تبعيض عليه م ميهاي دولتي 

اشكال آن محكوم نموده و براي تحقق اين هدف، اصل برابري زن و مرد را در قوانين ملي 

را از مجراي مربوط خود، كه اگر تاكنون نگنجانيده با) ساير قوانين( شد، بگنجانند و اين اصل 

  )9(.قانون و يا ساير ابزارهاي مناسب عمالً تحقق بخشند
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 بند الف، روي آن بيشتر از همه تاكيد شده است و دولت و 2موضوعي كه در ماده 

را ملزم به  اجراي آن در جامعه كرده است، اصل برابري زن و مرد در  گروه هاي وابسته به آن 

كه در افغانستان هيچ تعريفي درستي از  در حالي. باشد ا ساير قوانين كشور ميقوانين ملي ي
تواند  كه اين امر مي. برابري زن و مرد در قانون ملي و يا در ساير قوانين كشور وجود ندارد

هاي اخير  زيرا در طول دهه. هاي وابسته به آن به وجود آورد مشكالتي را براي دولت و گروه
كنوانسيون «كار درخور توجهي انجام نشده است، تا حداقل در مورد اجراي مفاد  هيچ  در زمينه

ز مانند بسيار. در جامعه اميدوار بود» زنان ز قوانين، در يهر چند تا به حال اين كنوانسيون ني  ا

ا تصويب آن، بر روي كاغذ مانده است و با تمام خوش بيني كه در اين زمينه  هايي افغانستان ب

  . ها دولت بتواند اين كنوانسيون را عملي سازد رود حداقل به اين زودي انتظار نميوجود دارد 

ز اينها كه بگذريم، شما وقتي به اكثريت مردم افغانستان نگاه مي كنيد، به وضاحت  اما ا

بينيد كه در بين شان احترام تحسين انگيزي به نهادهاي دموكراتيك و حقوق اساسي و  مي
بور خواهند شد كه به كنم كه روزي راس نشينان نيز مج تصور مي. اردبنيادي افراد وجود د

 خود به  م افغانستان از تجارب گذشته مردم تن دهند، من خيلي اميدوارم كه مرد خواست عامه

گويد كه دموكراسي يك نظام جامد و  كسي نمي. اي استفاده كنند شكل درست و مسووالنه

  راه. بيند شود و ديگر هيچ مانعي را در راه خود نمي ق ميانعطاف ناپذير است و به يكبارگي خل

ز و فرودهاي بي شما بايد كاري . شماري دارد دموكراسي هميشه صعب و دشوار است و فرا

كنيد كه مردم با ايجاد شوراهايي در سطح محالت و نواحي زيست خويش، سوال كردن از 

دا را بياموزند و نظريات شان را به طور آزا   )10(.نه بيان كنندمسووالن 

كنوانسيون «توانند پيش درآمدي باشد براي تحقق دموكراسي و اجراي مفاد و مواد  اينها مي

و عملي نگرديده . در افغانستان» زنان اما در شرايطي كه چنين پيش درآمدهايي ايجاد نشده 

يان و در اين م! است چگونه ممكن خواهد بود كه كنوانسيون مذكور به اجرا گذاشته شود

موضوعي حساسيت بر انگيزي مانند برابري زن و مرد كه از آن به عنوان يك اصل نام برده 
را ملزم به ا جراي اين كنوانسيون نموده و با صراحت  شده و دولت و گروه هاي وابسته به آن 

در قوانين ملي و در ساير قوانين مربوط خود، » اصل برابري زن و مرد را «تاكيد نموده است كه 

كه دولت چند سالي است كه كنوانسيون زنان،  در حالي. ه تاكنون نگنجانيده است بگنجانندك

را تصويب نموده است و از سويي نيز بسياري از مردم در حال حاضر حتا از تصويب و نيز از 

ماهيت اين كنوانسيون اطالع و يا حداقل اطالعي دقيقي ندارند تا در مورد آن موضع گرفته و 
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دستوري است بسياري از كشورها » كنوانسيون زنان«كه لحن  اما از آن جايي.  نماينداظهار نظر

دامه به آن خواهم پرداخت   . را به واكنش وا داشته است كه در ا

  تصويب كنوانسيون زنان و تاثير آن بر قانون اساسي افغانستان

     زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهتصويب كنوان

يب نمايندگان  قانون اساسي جديد افغانستان به تصو كه مسوده بل از آن، ق2003 مارچ ماه

ه تصويب  قانون اساسي برسد، كنوانسيون مذكور از سوي دولت افغانستان  مردم در لويه جرگه ب

ا توجه به ماده. رسيد هاي  كه گروه»  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان« بند الف، 2  ب
» اصل برابري زن و مرد«كند و براي تحقق اهداف آن كه  رعايت كامل آن ميدولتي را ملزم به 

  . نمايد، اين امر تحقق گرديد را در قوانين ملي و يا ساير قوانين مربوط خود، رعايت مي

پس از گنجاندن اصل برابري مرد و زن در قانون اساسي، احزاب دولتي، اكثر اقدامات را 

  :از جمله. ه زنان در تمام  اشكال آن، بايد انجام بدهندبراي پايان دادن به تبعيض علي

 گنجاندن اصل برابري زن و مرد در سيستم حقوقي، لغو قوانين تبعيض آميز و تصويب - 

  قوانين مناسب كه تبعيض عليه زنان را منع كند؛

ز زنان در برابر تبعيض، حمايت موثر به عمل آورد؛  ايجاد محاكم يا ساير نهادهايي-    كه ا

د، سازمان اي تمام قوانين تبعيض آميز عليه تضمين الغ-    )11(.ها ها و شركت  زنان توسط افرا

از دولت »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«اينها از جمله مواردي هستند كه 

خواهد با درج آن در قانون ملي يا در ساير قوانين مربوط كشور، خود را ملزم به  افغانستان مي

مايدا و تطبيق آن دراجر  و دوم قانون اساسي جديد   بيست در فصل دوم، ماده.  جامعه ن

اتباع افغانستان . هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است« : افغانستان آمده است

  )12(.باشد اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي

 بند الف، كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض 2  ست كه در ماده درست همان چيزي ااين

 قانون اساسي  نوانسيون قبل از تصويب مسودهكه اين ك و از آنجايي. عليه زنان، درج شده است

ه سال  ، به تصويب دولت افغانستان رسيده بود، دولت و فعاالن حقوق 1382جديد افغانستان ب

مل انجام شده قرار داده بود تا حداقل در يكي از زن، حقوق زن را در برابر يك نوع ع
  . هاي قانون اساسي جديد كشور آن را درج كند ه ماد
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تواند زمينه اجرايي و عملي شدن داشته باشد همچنان به عنوان يك  كه چقدر مي اما اين

اما آنچه در حال حاضر وجود دارد تاثير پذيري است كه قانون اساسي . پرسش باقي مانده است

ز    .داشته است»  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«جديد افغانستان ا
د  اما موضوعي كه مي ا »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«تواند مفاد و موا را ب

ا يك د قانون اساسي جديد افغانستان در تعارض ب و اسالمي بودن  بين: ديگر قرار دهد موا المللي 
 زيرا در بعضي از موارد، اسالم در مورد اعالميه حقوق بشر و نيز در مورد .اين دو است

دا دانيم كه  هر چند مي. ردكنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، مالحظات خود را 

 جهاني حقوق بشر طرف قبول تمام كشورهاي جهان قرار گرفته و به عنوان يك سند اعالميه

يعني » المسلمون علي شروطهم«ر حديث شريف است كه معياري پذيرفته شده است و د

المللي  بنابرين، كشورهاي مسلمان به عرف بين. مسلمانان به شروط و تعهدات خود پابنداند

توانند از آن  روابط متقابل متعهداند و بر اين اساس وجايبي دارند كه بر اساس شريعت نمي
  )13(.تخلف كنند

 آوري است، يكي كنوانسيون حقوق بشر است كه در سال در اينجا دو نكته ديگر قابل ياد

و نيز . المللي تثبيت كرد  به وجود آمد و حقوق ذاتي انسان را در سطح يك سند مهم بين1948

ه امض هايي كنوانسيون  تطبيقي به اعالميه  ا و تصويب رسيده، در حقيقت جنبهكه بعد از آن ب

ده است؛ يعني بيش ه اين حقوق مورد تجاوز و تخطي قرار كند ك ر كوشش ميتمذكور دا

  .نگيرند

ه  كه افغانستان در عين حالي ديگر اين را امضا كرده است و ب كه اعالميه جهاني حقوق بشر 

گذارد، در مورد موادي از اين اعالميه كه با شريعت اسالم سازگار نيست از حق  آن احترام مي

ه اساسات چو. اي جز اين ندارد كند و چاره تحفظ، استفاده مي ن يك كشور اسالمي است كه ب

منشا و منبع سيستم حقوقي آن شريعت اسالمي . اسالم و شريعت اسالمي احترام قايل است

اما معذالك . هر چند كه ممكن است مانند جمهوري اسالمي ايران در دنيا منزوي گردد. است
اسالم نباشد موظف است اعالميه جهاني حقوق بشر را در حدودي كه مناقض با اساسات 

مللي به دور خواهد ماند هاي بين رعايت نمايد و اگر نه از كاروان همكاري   )14(.ال

تواند و حق دارد كه از حق تحفظ،  افغانستان تا چه اندازه مي: صحبت اصلي اين است كه

استفاده كند، و آيا اين حق را دارد و اگر دارد تا كجا و در چه مواردي؟ با اين تفاوت كه 

كه قيد جنسيتي »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«تر است تا  بشر جامعحقوق 

ACKU



 

145  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

ر امضا، كنوانسيون زنان را تصويب نيز نموده است و  اما از آنجايي. دارد كه افغانستان عالوه ب

د كامل آن نيز مي باشند، از  طبق شرايط تصويب آن از سوي كشورها ملزم به رعايت مفاد و موا

  . دست دولت افغانستان براي سر پيچي از آن كامالً بسته استاين رو 
اند مقررات آن را به  اند، قانوناً ملزم زيرا كشورهايي كه كنوانسيون زنان را تصويب نموده

هاي ملي  ر گزارشاند كه حداقل هر چهار سال يكبا همچنين ملزم شده. مورد اجرا بگذارند
اند،  راي تعهدات شان راجع به كنوانسيون اتخاذ نموده اقداماتي كه براي اج خود را در باره

را به طور »  زنان نوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليهك«) و از آنجايي كه افغانستان. (تحويل دهند

اين كميسيون در ختم هر چهار سال يكبار، از . عام قبول كرده و امضا و تصويب كرده است

  .خواهد امضا و تصويب كنندگان گزارش مي

امكان دارد، در افغانستان طي اين چهارسال ... از جمله در مساله طالق، واليت در نكاح و

اساسا همان گونه . در قانون مدني تعديالتي به وجود آيد حق تحفظ در اين مورد كمتر گردد
ز اين تذكر دادم تحقط نبايد به حدي باشد كه اصل و محتواي حقوق بشر تخريب  كه پيش ا

خن موافقم كه اگر استفاده از حق تحقط زياد شد، واقعاً موقف ما را در انظار در اين س. گردد

چون افغانستان جز جامعه جهاني است، اعالميه حقوق بشر و . آورد جهانيان پايين مي

ها فقط چيزي روي كاغد باشد، اعتبار حقوقي و  اگر اين امضا. ها را امضا كرده است كنوانسيون

ز د بين لذا بايد افغانستان در امضا و تصويب اين گونه . دهد ست ميالمللي خود را ا

را نمايد» كنوانسيون زنان«ها به ويژه  كنوانسيون  هرچند در تصويب كنوانسيون )15 (.نهايت دقت 

اثير  مذكور از سوي دولت افغانستان پافشاري فعاالن حقوق زن، هم افغاني و هم غير افغاني بي ت

تواند به عنوان يك اصل مطرح باشد اين است كه مهم تر از  بين مينبوده است اما آنچه در اين 

زيرا قوانين ملي كشورها مانند قوانين اساسي يا ساير قوانين مربوط، . تصويب، اجراي آن است

ه ملل  يك موضوع داخلي است و اجرا يا عدم اجراي آن به صورت دقيق، شايد ربطي زيادي ب

ز متحد و جامع جهاني ديگر نداشته با شد اما كنوانسيون مذكور موضوعي است كه بعد ا
تصويب از سوي كشورها بايد اجرا شود و اين خواست مجمع ملل متحد و ديگر مجامع معتبر 

  .باشد المللي مي بين

مايندگان منتخب ملت23در اين ميان كميته  نسيو رفع تمام كنوا«هاي عضو   نفره، متشكل از ن

. كند راي اين كنوانسيون در كشورهاي عضو، نظارت مياج ، بر» زنان اشكال تبعيض عليه

تواند افغانستان را ملزم كند كه قانون  هرچند در اين هيات هيچ عضو افغاني نيست، اما مي
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. اساسي خود را به صورتي تدوين نمايند كه با مقررات كنوانسيون زنان سازگاري داشته باشد

ميسيون قانون اساسي افغانستان در مسايل حقوق تواند به ايجاد مرجعي مافوق ك اين ساختار مي

    )16 (.زنان منجر گردد
سيون رفع تمام اشكال كنوان«قانون اساسي جديد افغانستان كه چند هفته بعد از تصويب 

در افغانستان «:  سوم آن آمده است ي افغانستان، ساخته شد، در مادهاز سو»  زنان تبعيض عليه
   )17(». معتقدات و احكام دين مبين اسالم باشدتواند مخالف هيچ قانوني نمي

ه بافت سنتي جامعه افغانستان و صراحت قانون اساسي در اين زمينه مي توان  حال با توجه ب

ساختار اجتماعي را در جامعه پياده نموده كه مافوق مواد قانون اساسي افغانستان باشد و آيا 

ا احكام و متعقدات دين اسالم دارد و »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان« مغايرتي ب

  يا خير؟

اما اكثر مراجع مذهبي كه . هاي مختلفي از دين وجود دارد در جوامع اسالمي هر چند قرائت
به نوعي قدرت مذهبي و قضا را در اين جوامع به عهده دارد اصل برابري زن و مرد را آن 

هاي  و اين كه قرائت. عتقادي به آن ندارندشود ا طوري كه در جوامع غربي از آن تعريف مي

 است كه نياز به يمختلفي از دين چقدر با اصل دين همخواني و مطابقت دارد بحشي ديگر

  .شكافتن دارد

است كه »  زنان كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه«در حال حاضر افغانستان يكي از اعضاي 

د اين كنوانسيون در كشور مي ا  اما به نظر مي. باشد ملزم به رعايت موا رسد زمينه اجرايي آن ب

  .رو خواهد بود مشكالت زيادي روبه

  هاي اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان چالش

ز استحكام الزم برخودار نيست و  اي مانند افغانستان كه زيرساخت در جامعه هاي اجتماعي ا
ه  هاي كهنه حاكم است و در چنين جامعه بيشتر سنت عنوان جنس درجه دوم برخورد اي با زن ب

 بند الف آن 2به ويژه ماده »  زن كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه«شود اجراي مفاد  مي

  .رسد تاكيد دارد تا حدودي زيادي غير عملي به نظر مي» اصل برابري زن و مرد«كه براجراي 

 مربوط كه براي  كميتههاي   و اقدامات و قطعنامهبا تحليل دقيق الزامات كنوانسيون زنان

گردد كه تصويب  ارزيابي تطبيق كنوانسيون در كشورهاي عضو تشكيل شده است، روشن مي

كنوانسيون «گرچه، خود . كنوانسيون زنان نه به نفع زنان افغاني است و نه به نفع مردم افغانستان
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ز نقطه نظر حقوقي، به رفع تبعيض دعوت مي» زنان  اين است كه كند، اما مشكل اجراي آن، ا

اين ابهام، كنوانسيون را در معرض تفسير . زبان و بيان كنوانسيون بسيار وسيع و مهم است

 هر زمان، دهد و تفسير كميته، نظر به اعضاي انتصابي آن در  قرار ميكنوانسيون زنان:  كميته
   )18(.تواند متفاوت باشد مي

اثرات مثبت داشته باشد كه هم تواند در يك جامعه  هر قانون و كنوانسيوني زماني مي
هاي اجرايي   آن جامعه نداشته باشد و هم زمينه هاي پسنديده با روح فرهنگ و سنتمغايرتي 

  .الزم براي تحقق آن وجود داشته باشد

 اخير، آنچه وجود داشته است عدم استفاده از  ن اما متاسفانه حداقل در يك سدهدر افغانستا

ه فقدان قانون،  اخير، از نظر محتوايي با  انين اساسي افغانستان در يك سده قوقانون بوده ن

كرده اما كمترين بازدهي و كارايي را  بسياري از قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته برابري مي

  .شود چرا؟ پرسش اساسي از همينجا مطرح مي. در جامعه داشته است

  المللي و جامعه افغانستان قانون بين

 1382كه افغانستان آنرا در سال  المللي با اين  عنوان يك قانون بينبه» كنوانسيون زنان«

وقتي قانون اساسي . هاي زيادي بر سر اجراي آن در جامعه وجود دارد تصويب نموده چالش

هاي اجرايي الزم را در جامعه  گردد زمينه كه از سوي نمايندگان مردم ساخته و تصويب مي

مللي از نداشته باشد قوانين بين   چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟» كنوانسيون زنان« جمله ال

ه عنوان يك قانون بين»  زنان كال تبعيض عليهكنوانسيون رفع تمام اش« المللي كه افغانستان  ب

تواند به نفع زنان و مردم افغانستان باشد كه زمينه اجرايي  نيز به عضويت آن درآمده زماني مي

  .غايرتي با قانون اساسي افغانستان نداشته باشدآن هم در صورتي كه م. داشته باشد

تواند حق سازش و تصميم  كنوانسيون زنان، مثل يك معاهده الزام آور كشوري اساساً مي
مايد را به كميته واگذار ن كشورهايي كه كنوانسيون زنان را . گيري در مورد مسايل شخصي 

مايند كه از كميته كنوانسيون م كنند توافق مي تصويب مي اين كميته . تابعت نمايندن

هاي غير دولتي  هاي عضو و سازمان هايي را در مورد اجراي كنوانسيون از دولت گزارش

مايد و سپس مالحظات نهايي خود را كه بيانگر نظراتش بوده و بر آنچه كه هر  دريافت مي ن

   )19( .نمايد كشور براي سازگاري با كنوانسيون بايد انجام بدهد، حاكم است، منتشر مي
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شرايطي را كه كنوانسيون زنان وضع كرده و كشورهاي عضو را به رعايت آن ملزم نموده 

است هرنوع تخطي از اجراي مواد كنوانسيون مذكور را كه توسط اعضاي آن صورت بگيرد 

اين كميته وظيفه دارد كه بر اجراي دقيق مواد .  نفر عضو دارد23اي محول نموده كه  به كميته
اما در كشوري مانند افغانستان كه بيشتر مردم در . ر كشورهاي عضو، نظارت كندكنوانسيون د

كنند آشنايي زيادي با مفاهيم  كنند و آنهايي هم كه در شهرها زندگي مي  روستاها زندگي مي
واستار برابر  بند الف آن كه خ2ه دكنوانسيون زنان، به ويژه ما«جامعه مدني ندارد، اجراي مواد 

  .رو خواهد بود  است با مشكالت زيادي روبه  جامعهزن و مرد در

مشكل ديگري كه در مورد كنوانسيون زنان وجود دارد اين است كه اين كنوانسيون به 

كند  ها را ملزم مي  آن، گروه2به عنوان مثال، ماده . پردازد هاي خصوصي مي روابط بين گروه

ها  لتي باشد و چه از سوي اشخاص، سازمان عامالن دو  زنان چه از ناحيه  تبعيض عليهكه هرگونه

اما از آنجا كه تعريف تبعيض بسيار وسيع است، مالحظات بيجا . ها، بايد از بين ببرند يا شركت
    )20(.كند در روابط خصوصي، بسيار ميدان پيدا مي

د كنوانسيون زنان را با چالش در . كند رو مي هاي جدي روبه همين موارد است كه اجراي موا

يك نكته قابل ياد آوري است و »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«رد تصويب مو

 ذكر نموده اما در كتاب 1979 اكتوبر 18نوابي، تاريخ تصويب آن را . آن اينكه مريم الف

كه از سوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چاپ شده » المللي حقوق بشر ويژه اسناد بين«

را، تاريخ تصوي   . ذكر كرده است1979 دسامبر 18ب آن 

ها را  باشد كه گروه  آن مي5يكي از مقررات احتماالً نهايت خطرناك كنوانسيون زنان، ماده 

 به رفع الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان را بايد دستيابي«:  نمايد كه ملزم مي

مقدمه » .دان جنسي است، تغيير دهندهاي موجود زنان و مر  نقش تمام اعمالي كه بر پايه

تغيير نقش سنتي مردان و «: كند كنوانسيون زنان يكي از اهداف كنوانسيون را اين گونه بيان مي

ارزيابي احكام » باشد زنان در جامعه براي رسيدن به برابري كامل مردان و زنان ضروري مي
ر مورد زنان به عنوانه يك مشكل اي كه د كند كه تنها مساله كميته كنوانسيون زنان روشن مي

ها و عقايد اكثريت  اما اين مساله برخالف ارزش. است» مادري و خانه داري«به حساب آمده 

   )21(.مردم افغانستان است كه براي نقش مادري ارزش و اهميت قايل اند
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ا اينكه در يك اجماع جهاني و در معتبرترين نهاد آن يعني در مجمع   كنوانسيون زنان، ب

ز مواد آن با فرهنگ عمومي و  عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، اما بعضي ا

  .هاي جوامع اسالمي و حتا غير اسالمي سازگاري كامل ندارد ارزش

   مدني فراگير كنوانسيون زنان، قانون جامعه

، از  مدني فراگير به عنوان يك قانون جامعه»  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان«

د كنوانسيون مذكور چنين . باشد سوي تمام اعضاي آن قابل اجرا مي لحن دستوري اجراي موا

كه كشوري، هنگام تصويب آن براي  مگر اين. است كه بدون كم و كاست بايد عملي شود

خود حق تحفظ قايل شده باشد، آنچه را كه بسياري از كشورهاي اسالمي هنگام تصويب اين 

  .اند گرفتهكنوانسيون در نظر 
اش   استثنائات ساحهل،حق تحفظ، يك حق محدود است يعني استثنايي است كه از يك اص

اين چيزي است كه عقالً آدم احساس . نبايد آنقدر وسعت داشته باشد كه اصل را تخريب كند

الً رد كند كه اگر از حق تحفظ كار گرفته شود، در موارد مشخص و محدودي باشد؛ مث مي

   )22 (. حقوق بشر و شريعت اسالمي در موضوع سهم زن در ارث  بين اعالميهمورد اختالف

موضوع سهم زن و بسياري از موضوعات ديگري كه در شريعت اسالمي آمده تفاوت ميان 

هرچند ميان فقهاي مسلمان روي اين موضوعات اختالف . زن و مرد را با تاكيد بيان نموده

د كنوانسيون زنان و شريعت نظرهايي وجود دارد اما با آن هم، با  اختالف ميان بعضي از موا

  .اسالمي توافق نظر دارند

هاي ناپسند اجتماعي و  در اينجا اين نكته نيز قابل ياد آوري است كه بعضي از سنت

آمده  هاي تاريخي مردم دارند به عنوان يك اصل پذيرفته شده در فرهنگي كه ريشه در گذشته

  .ي ندارددر حالي كه هيچ ارزش اسالم

  )حق شرط(حق تحفظ 

د كنوانسيون ز موا   در كشورهاي اسالمي كه افغانستان جز آنها است فقط در مورد آن دسته ا

دهند  كند و آنها هم اجازه مي كه مخالف با احكام شريعت است از اين حق تحفظ استفاده مي

. مخالف باشدو همچنين در مواردي كه با عرف و عنعنات يك جامعه .  كه حق تحفظ داريم
در حالي كه ممكن است اين عرف و عادات نه اساس شرعي داشته باشد و نه اساس علمي، 
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در . اي از خرافاتي باشند كه شكل الزام قانوني را در جامعه به خود گرفته باشند بلكه مجموعه

در اين مورد، به هيچ . اين مورد، استفاده كردن از حق تحفظ بر اساس شريعت حتمي نيست

گونه موارد با ما هست و حمايت  المللي نيز در اين  بين  حق تحفظ استفاده نكنيم و جامعهه ازوج
 .گونه عنعنات ناپسند و ضد انساني كمك كند تواند حكومت ملي را در مبارزه با اين آنها مي

)23(   
هاي  هاي خرافي كه هيچ ربطي به دين و سنت در بسياري موارد ديده شده كه رسم و سنت

نديده و قابل قبول مردم ندارد به عنوان شعاير ديني مطرح شده و به مرور زمان از آن پيروي پس

هاي ضد  اندركاران فرهنگي، مقابله با پديده كه وظيفه علماي ديني و دست در حالي. شده است

  .ديني و ضد فرهنگي بوده و تفكيك سره از ناسره است

ز ناسره  در زمينه موضوعات ديني و فرهنگي است كه با توجه به همين اصل تفكيك سره ا

 كنوانسيون 5  ماده. شود گي در جامعه احساس ميهاي فرهن اهميت عالمان ديني و شخصيت
را ملزم به اجراي الگو ، گروه زنان ا  هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان مي ها  كند تا ب

وجود زنان و مردان مبتني است، تغيير هاي م ديد دستيابي به رفع تمام اعمال كه بر پايه نقش

          )24 (.دهد

گذارد كه الگوهاي اجتماعي و   را ميراين ماده همچنين روي دوش دولت افغانستان اين با

اين . باشد، تغيير دهد اي زنان و مردان مي هاي كليشه فرهنگي را كه از نظر كميته مبتني بر نقش

  :مساله سواالت ذيل را در پي دارد

مايد؟كد .1  ام فرهنگ تغيير ن

 كند كه الگوهاي رفتاري بايد تغيير داده شود؟ چه كسي تعيين مي .2

تواند الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مردم خود را تغيير  يك كشور عضو، چگونه مي .3

 دهد؟

  . بند ج است10ماده ديگري كه ممكن است براي افغانستان مشكل آور باشد، ماده 
هاي مكاتب، و  هاي درسي و برنامه تجديد نظر در كتابماده مذكور به آموزش مختلط، 

اي نقش زنان و مردان را  هاي تعليمي براي از بين بردن هرگونه مفاهيم كليشه پذيرش روش

ز قبل بار زياد و بودجهاين مداخالت در سيتسم تعليمي افغانس. نمايد تشويق مي  كم  تان كه ا

   )25 (. خواهد بودكه راه حل باشد، مشكل ساز داشت، به جاي اين
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اين نوع دستورات اجرايي باالي كشورهاي عضو، مداخله مستقيم در باورهاي فرهنگي آنها 

  .تواند جلوي  اين موارد را بگيرد اما حق تحفظ مي. است

، موقع   زنان ، رفع تمام اشكال تبعيض عليه ونآن هم به شرطي كه كشورهاي عضو كنوانسي
اما افغانستان كه ظاهراً .  براي خود حق تحفظ قايل شده باشدامضا و تصويب اين كنوانسيون،

براي خودش چنين حقي قايل نشده است و يا در موقع تصويب آن به اين مساله توجه نكرده 
  .تواند برايش مشكل آور شود  بعدها مي

ل الزام دولت به تغيير رفتارهاي سياسي و اجتماعي در افغانستان بر پايه ايديولوژي كميته مل

زيرا تصميم براي تغيير . اي احتماالً بسيار مشكل آور خواهد بود هاي كليشه متحد در زمينه نقش

  .رفتارها نه از داخل، بلكه از خارج خواهد بود

  .بخشد  كنوانسيون اعتبار مي به احكام كميته» كنوانسيون زنان«به عالوه، تصويب  

  :باشد برخي از احكام آن كميته به قرار ذيل مي
ز بان �  الروس به خاطر تجليل از روز مادر،تقاد ا

  دسترسي ساده و سريع به سقط جنين،انتقاد از مكزيك به دليل عدم �

 انوني ساختن مساحقه از قرقيزستان،درخواست ق �

 ،»كنوانسيون زنان«د قرآن در پرتو تذكر به ليبي براي تفسير مجد �

ن ملي آن كشور به منظور تقاضا از دانمارك براي ايجاد تغييرات بنيادين در قواني �

  )26(.انطباق بيشتر با كنوانسيون زنان

  هاي جامعه باورداشت

ز اين   كنوانسيون زنان در مي  اجمالي به برخي از احكام كميته با يك نگاه يابيم كه بعضي ا

ا فرهنگ و باورداشت هاي جوامع اسالمي و غير اسالمي در تضاد قرار  احكام تا چه اندازه ب
  .دارد

را نشان مياين  در . دهد تضاد، در كشورهاي اسالمي بيشتر از هر كشور ديگري خودش 

دهد كه سقط جنين در  احكام اسالمي هيچگاه اين اجازه و حق را به قوانين و احكام ديگر نمي

  .جامعه اسالمي صورت بگيرد چه رسد به قانوني ساختن و اجراي ساده و سريع آن

تواند در  ژه خود را دارند كه هيچ احكام و قانوني نميجوامع اسالمي احكام و قوانين وي

ر داشته و يا برتر و باالتر از آن باشد  سوم   در قانون اساسي افغانستان مادهچنانچه. تضاد با آن قرا
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تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس  افغانستان هيچ قانوني نمي در«آن تاكيد دارد كه 

   )27(».اسالم باشد

 رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، كه از سوي افغانستان امضا و بعد تصويب كنوانسيون
ز موارد در تضاد با احكام  د آن در بعضي ا شده با اينكه يك قانون مدني است اما احكام و موا

د قانون اساسي افغانستان قرار دارد   .و موا
و احكام آن كنوانسيون مذكور هرچند كشورهاي عضو را ملزم به اجراي دقيق مواد 

ز مواد و احكام آن، احكام و مواد قانون اساسي كشورهاي عضو  مي نمايد اما آنجا كه بعضي ا

  .رود هاي اجرايي آن از ميان مي كند زمينه را نقض مي

 كنوانسيون زنان نه تنها غير عاقالنه است، بلكه به حدي  در چنين مواردي، انتقادات كميته

اند،  است كه تعدادي از كشورهاي عضو خود را عقب كشيدهنامربوط و مداخله جويانه نيز 

استراليا اولين كشوري بود كه كنوانسيون زنان را تصويب كرد و قوانين خاص تبعيض جنسيتي 
را اعمال نمود    )28 (.خود 

شود كه  افغانستان به عنوان يك كشور اسالمي با اينكه در حال حاضر حدود چهارسال مي

 زنان را امضا نموده اما با شرايطي كه در كشور وجود  شكال تبعيض عليهسيون رفع تمام اكنوان

ا چالش رو كرده اجراي دقيق و كامل  هايي روبه دارد و اجراي هر نوع قانوني را در جامعه ب

  .كنوانسيون زنان نيز ممكن و عملي نيست

هاي  ميتهمداخالت ك«:  كنوانسيون زنان بود اليا كه اولين كشور تصويب كنندهاما استر

هاي غير دولتي متحد شان در قوانين و پاليسي داخلي استراليا تا  نظارتي ملل متحد و سازمان

د را محدود كرد، خواستار متح ، به جايي رسيد كه استراليا ديدارهاي مفتشان ملل2002سال 

كنوانسيون زنان كه متحد شد و از تصويب پروتكل اختياري  هاي ملل  كامل كميته معاينه

افغانستان نيز بايد براي نظارت و ديدار مفتشان . باشد، امتناع ورزيد تر مي داخله جويانهم

دنبال آن، براي گزارش ملل هاي كميته كنوانسيون زنان كه براي وضعيت افغانستان  متحد و به 
ر بود، آماده شود    )29(».ناگوا

تامل و بررسي است دو موضوع قابل » كنوانسيون زنان«در مورد موفقيت و عدم موفقيت 

د و احكامي كه با باورداشت هاي پذيرفته شده و قابل قبول مردم در تضاد قرار  يك اينكه موا

داشته و سعي در كم ارزش نمودن و مسخ آنها را داشته باشد، و دو، مواد و احكامي كه به 

 رفتار نموده و ها كه با زنان به عنوان يك برده و ابزار نه انسان، هاي بازمانده از گذشته سنت
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تفكيك اين . ها باشد از يكديگر تفكيك شوند هدف آن از بين بردن و مبارزه با اينگونه سنت

ز بدگماني ز بين برده و حساسيت دو از يكديگر بسياري ا هاي  هاي در مورد كنوانسيون زنان را ا

ز بين مي ا كنوانسيون افغانستان نيز راهي ندارد جز برخورد عاقالنه و . برد گاه كاذب را ا انساني ب
دارد كه به هر نوع  زنان، زيرا از سوي آن تصويب نموده و از سويي نيز به سويي گام بر مي

ا انسان زن افغانستاني پايان مي   .دهد برخورد غير انساني با انسان به ويژه ب
اند، به نتايج مهمي در  دهبه طور كلي، كنوانسيون زنان در كشورهايي كه آن را تصويب كر

ا عادالنه عليهبسياري از كشورهايي كه در. انجامد  حقوق زنان نمي زمينه  زنان   آنها تبعيض ن

از طرف ديگر، كميته . اند اند كه كنوانسيون زنان را تصويب كرده وجود دارد، جز كشورهايي

كنوانسيون زنان، كشورهاي ديگري را كه در آنها تبعيض عليه زنان چندان مشكل ساز نيست، 

ده اندنيز م    )30 (.ورد انتقاد قرار دا

ز  كنوانسيون زنان براي اين را بيشتر ا كه دستاورد عملي در جهان داشته و كشورهاي عضو 
د و احكام آن نمايند بهتر است مالحظات فرهنگ ها را در نظر گرفته و  پيش ملزم به اجراي موا

مايد كه واقعاً حق انساني زن گيرد، چنين   را ناديده ميبه اجراي مواد و احكامي پافشاري ن

  .تواند اسالمي و يا غير اسالمي باشد كشوري مي

را امضا نموده اند و »  زنان سيون رفع تمام اشكال تبعيض عليهكنوان« كشور 166هر چند 

متحده امريكا آن را امضا نكرده  باشند، ولي اياالت قانوناً به اجراي مقررات كنوانسيون ملزم مي

را به خاطر انتقاداتي در بسياري از  ثل اياالتاست، وقتي كشوري م متحده، كنوانسيون زنان 

مقررات آن امضا نكند، پس بسيار غير واقع بينانه خواهد بود كه اجراي موفقيت آميز آن را در 

   )31(.افغانستان، انتظار داشت باشيم

در افغانستان شود كه چون امريكا چنين كنوانسيوني را تصويب نكرده،  البته اين مالك نمي

  .هاي بزرگتري دارند كشورهاي بزرگ اشتباه. تواند موفقيت آميز باشد نمي

هايي  باورداشت. برد هدف بايد رفع مشكالتي باشد كه، انسان زن افغانستان از آن رنج مي
را به عنوان ابزار و كاال مي نگرد به شكل حكم و قانون در آمده بايد اصالح گردد به  كه زن 

  .ين احكام و قانوني، قانون ديني اسالمي تلقي شودويژه كه چن

  

  

ACKU



 

154 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

  ها پانويس
مريم الف نوابي، اسماعيل حكيمي، نگاه معاصر؛ سياست، فرهنگ، تاريخ و انديشه، سال اول، شماره  .1

 .105، ص 1382دوم، كابل، چابخانه احمد، تابستان 

شوند  براي خود قايل ميحق شرطي است كه كشورها هنگام الحاق به يك كنوانسيون (، 106همان، ص .2
كه به موجب آن، درك و برداشت خود را از معاهده اعالم كرده و مستثنا بودن خود را از مقررات بعضي از مواد 

 .)نمايد آن بيان مي

 ،106، 105همان، صص  .3

 ،106همان، ص  .4

  ،106همان، ص  .5
  ،107همان، ص  .6
  ،107همان، ص  .7
 ،89، ص 1382خانه بهير، اسد فرانس دوسوزا، دموكراسي، شماره سوم، كابل، چاپ .8

 ،106، ص 1شماره  .9

 ،90، 89، صص 8شماره  .10

  ،107، ص 1شماره  .11
  ،6، دولت انتقالي افغانستان، كابل، ص1382قانون اساسي افغانستان، مصوب  .12
  ،19، محمد هاشم كمال ص 1شماره  .13
 ،20همان، محمد هاشم، ص  .14

 ،21، 20، 107همان، صص  .15

 ،108همان، ص  .16

 ،1، ص12شماره  .17

 ،108، ص 1شماره  .18

 همان، .19

  همان، .20
  ،109، 108همان، صص  .21
  ،20همان، ص  .22
 ،21همان، ص  .23

  ،108همان، ص  .24
  ،109همان، ص  .25
  ،110، 109همان، صص  .26
 ،1، ص 12شماره  .27

 ،110، ص 1شماره  .28

 همان، .29

 همان، .30

  .همان .٣١

ACKU



 

155  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
%�,B ;.�X�:X� ����  

  
 �  &�G- ��� �:9�,- � `S�� ��5�H � ����� ��� �2 �?( �:���4 �9�P � E�"�" ���:8

 .�~ �( �����3"�' �C,�3- � ���9���.�� � �._�?( �' :��~ � �C>S  � E�( �.�C! �' �C>S
�Q. �, - .0<,�:8 ���- 0��,�8 �' �34 `S� #8 �  �4 �� �2 0� #"1:5�.  

 �2 �9�P�S �>8 �� � 0� :��/ � �C�����. �-1�G- &�D ;� � 0?�� �?� � �2 �>( ��
,� �' 0��0?(.� �"� �- :��~ #�S ��� %��J� � �,S tB�5C.  

 �P �' 0�� �2 �9�P � ��,� `�:� O�"�- �?��� ���� � � �2 0<,( �( %.�F � � �' � �
0?( �:��~ �( 0�>��.� � `,5,5F =��+-.  

 �( 0:��\�1 � �".V�� �' #- 0?�� ����� � � `>" � � 0� �� �̀:� �2 �( 0�Q ��( �'
 � ��/0��,- �Q.�.  

 �, - `S� �' `S� =� j,��	 � T�
� ��B �' j,"�- � `�:� �  � �,, - �  ����� � ��
 �2 0<9]�H �.�'� ���"�H �+>�3" � =� �5CG" � 0<,( L	� �����D �+>�3" �' ���"�H E0�(

�9� ��oC� � �� � ����� � �( �>9�' �' � ��,��	 � �	�
�� �- 0�.  
 � ��1��� �' �  s,C+- ���"�H � #��,� �' �5CG" �F�S � �( ���"��� 0.�\5H ���P.

 ���- �P �' `�:� �4 �- 0<,( �.�'� 0�� &�� � ¢,/�- �  I9�U- ��,��	 � ?���Q� E�9�
�/ j,"�- .�� �(���Ph. � �5\" ��9D �:�� �5CG" � ¤��	 � q�� 0:5� �' ��.  

 �( ������ ! �' �2 0� �9�Q 0:5� �� `,�_F ����	 � �5CG" � � #,Co- � �5CG" �
 0� �9 ��� �2 �>-�. ����	 0�� 0�� R�8 �' x� �) �,���	 �  ̀ 9.�\5H �"_� � ������ !�

����	 x� � �-_,Co- � �5CG" � 0�	 ( � � ��>U!� � �' ����	 ��� � �2 �>-�. �( ���" 

ACKU



 

156 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

���� ���B� &�( &).�� ( �� ��/�," ��� �9  0.�\5H �' ����.� �34 �7,��� ��"�! �@� �"
0� 0�/ �!�� ��� . �9 �( ���" �?"�� �' �2 0� ��C� �"�5� �( #U! 0?"�� �' ����	 0��

0� �>B. ��� :  
) �' ���5C� � 0��" �5�o9�.� � #� �9 � �5�]��/� #��9� ����	 ����� ����	 �B�

�,���	 � `9.�\5H �"_� ������ ! � ¥��8 �  ���,�� � � �5CG" 0��� � E#,Co- � 0�	 
 0�/ �Jd� .���" �' =,��- � �.�2� ���,d�	 �:��] � � �� ����(� � �:�� � �5CG" �,�:�8

0�) (. ��2 ���" �?"�� �" 0?"�� ����	 0������&�( &(.  
� �� �]�"�� � � 0��,' �' ����	 ����� ������ ! � �2 0� :���4� ����	 ����" - 

)���- ��� ( �C' ���- �' j(. #
��" ��9 � ��	 �,���	 � 0� 0�/]�H q�� �' `,J8�- �
�� 0�/ �.�CP.  

 0�/ &�,� �-�� �- x� � I,(�- E#,Co- �5CG" 0��� � �( #U! =9 ��� �' ����	 0��
�� . � ��,d�	 ���� � � E0� 0�/ &��P ���.� ���� ��,�� �5CG" ���� �( #U! 0� �'

��,5/ - £ #(�� �S �� g,�. .�\5H� ��� :,9�- �' ���H ����� �2 E0� 0�/ &��P ��- 
 0<,() ����	 0����- ���" ���" .  
 �'��0� 0�/ ��,8 �����9� �5CG" 0��� � �,8 �( ���" �"  . � �5CG" 0���� #U!�

��� � 0�� #,U+- R�8 �' ��.�o��" ����	 � h.:5� � � ���,�. � �����9� ���P�. �9 0:�� 0
0� 0?(.  

 R�8 �' �,	:- � �,�+- E#,5J- � �"�C� � � �_[8 E¦
� � �>U,! � #U! �B� h.:5�
 g,�. � �5CG" 0���� �9 =� � 0�� §G8)%��
� �d�	 (0� ����P ���(� � ����,�_F.  

 0�/ &��P x� � I,(�- #,Co- �5CG" � ���,�� � �( #U! =9.� �' ����	 0��0� .
0� �>B. ��� �( ��
! 0?"�� �' 0��" �5/�9��9� ����	 0��:  

)�-0<9]�H �8�[" ���5C� � ����	 0� � �G[� �' `91� ��� ��,�� �5CG" ���,�� � (.  
0� 0�/ §G8 N:��8 ���.�	 � �>U,! �' �,8 � I,(�- �����9� � �5CG" � ���,�� � �,8 .

��,�. � �5CG" � ���,�� � =� �0� 0�/ 0�- 0�XS 0:��8 �:�� �' ��.  
 ��?,4 �'� � ��� �  � I,(�- #,Co- �' �5CG" �,�:�8 �  �( #U! �.�>4 �' ����	 0� �

�� 0�/ &�2 �¨. `,�_F �' �5CG" 0�� =� � 0� 0�/ §G8.  
 �5CG" � �2 � � N� 0�/ &��P �C' &:,�. N:��8 ���"�H �' � E��:�k,' �d�	 `	�" �

 �4 =C�0� 0?( �-�� �' 0.� � ���� `X� � �9 =� � 0<,( �J[	 `S�.  
 0.�2 0:��] 0.�' �C���(.�( � ���,d�	 �' 0�	 �,���	 � �( #U! =c�' �' ����	 0� �

0� 0�/ ���P�..  

ACKU



 

157  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

�/ s>��" �[��/ �"�( �' �9�P �( ¤��	 �' �2 0<9<B �[9�/ �' ����( � � � #U! � .
8 �' ~��� ����	 � =� � E0<,( &.�"�� �:�� �' �d�	 �2 �>( �( ����.� �' �  0�� §G8 R�

0��. �-�� ��� ̀ 	:F � `��" �' �8 �+,�� �>�S �2 0�( ¤� �8 :���� ��.  
) ����	 0���£ -���" �" - ���" .  

0�2 �¨. 0:��8 �>9:X- � L,!�- E:��
- �' ���,d�	 � #U!� . � �( #U! �<�/ �' ����	 0��
�' ���,d�	0� 0�/ §G8 ����,��©�" �X9��- � ��6H .  

�/ �� ���( f,	�- �9 .��!�� x�4 �- �' =C� �� g,�. .�\5H � �d�	 �2 0�/ #9�� .
) ����	 0����-��
! �?"�� ���"  ( �( ��� �' �.�
" 0?���Q ��9 �.�'� I9��- � 6H 0��� �,8

�� 0�/ &�,�.  
) ����	 0������
! �59.� ���" �" (  

�	 0�� �2 0� �>B. ���5C� �	�+�" �( #U! ��� �' ���) 0.�
" �-�,8 � �+J�� �  �d�	
 q�X� 0��� `S� �' %���	 �  E0�/ &��P �C' ª��/)q�X� ����	 ( E0� 0�/ &��P �C'

 w�S �5CG" �,�:�8 E���,�� �5CG" 0���� =� � 0<,( &�(.� %.�( 0?���Q �' =��
0� 0�/ 6 9�Y- �C' ����\" .� �' 0�� � �S �� %.h� �>S� � �9�P �2 �>B. �( ����	 0

 �9�o� �F�S �5CG" 0��� � =� � �/ �-.�' ���"�� x��6,B �.�'� `X	�" ��-���)�����S (
 � � �-_,Co- � `,�_F ����	 � ��� ��+� �' ����	 0� � �� 0�/ &��P �( ��� �' �C'

 �' �2 ����	�����' 0:9�H �5�. � �( &�( & ��£ �' #5� � �( �@� �"�� 0�/.��S �"
 0<,( #@� � �) ����	 0�������" �" - ���" (  

 0�/]�H �S �� ����(����" � ���'� =� ��� ���P�B � `S� � ����	 � �2 �9� � �9�P
0� 0�/ #� 0� 0��H�" �( ����	 � ��3' �' R�8 0� �' �2 06���� � � �.  

� � �  ��"h �S] ��� �� ����	 � 06���� ����	 � � � 0��� «] ��� �[��/ �,��� � ���
0� 0� �H�" �( ��,��	 �,��3' �' �-_,Co- � `,�_F ����	 � �2 �"�( 0� 0?( #� �9.  

 ���:8 �  &�G- � ������� �  0<¬�:8 ª��/ �( ����� �� 9 �' `S� �' `S� �2 �� ��XS �J,Xl
 �� ��� ��XS �2 �>( �� 0� �( &�� �'j,��	- =� ��� ���:8 � ����� �  =� �G91 � 0.�
" 

0.�S 0:��8 �.� �' ����� ���H�" � �2 �Q. �- O�" �( ��,��	 �' �4 � � � �"�" �, -.  
  
  

  

ACKU



 

158 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسين خاوري

  
  
  

 بيرون مرزي و  الل سياسي باشد، هميشه از ناحيههر كشوري كه داراي نظام و استق
هاي اجتماعي مواجه است كه به نوعي، امنيت و استقالل كشور را  آسيبدرون مرزي خود با 

افغانستان كشوري است كه بعد از تاسيس هميشه از ناحيه بيرون . سازد خدشه دار مي
اين . هاي دهشت آور مواجه بوده است مرزي و درون مرزي خود با مسايل نا امني و جنگ

 چه بايد كرد كه وضعيت امنيتي كشور در برد، پس كشور هنوز از گرداب نا امني رنج مي
  حالت عادي برگردد؟

براي اين كه ما بتوانيم وضعيت امنيتي كشور را به حالت عادي برگردانيم، نخست الزم 
كه  به عبارت بهتر اين. است كه انواع بد امني اجتماعي را بشناسيم و آنها را تشخيص بدهيم

باشند،   ملي و آسايش عمومي در ارتباط ميجرايمي كه به طور مستقيم با مفاهيم امنيت
جرايم مثل جاسوسي، شورش يا تحريك مردم به شورش، جمع آوري . شناخته شود

اطالعات محرمانه، سوي قصد به جان مقامات سياسي، تشويق بيگانگان به اشغال كشور، 
هاي علمي و هنري و روشنفكران  كمك به دشمن اشغالگر، سوي قصد به جان شخصيت

  .سازد  از جمله جرايمي است كه وضعيت امنيتي كشور را مختل ميكشور
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مرحله ديگر براي مبارزه با بد امني، قوانيني تنظيم گردد كه با شرايط جرمي زمان 
 كه نوآوري در مبارزه با ياز طرف قانون جزا با وجود. تطبيق، هماهنگي داشته و موثر باشد

ني تطبيق قانون بدون چون و  چرا است كه يع. جرم داشته بايد به طور قطعي اجرا شود
كه ترحم مجازي براي اشخاصي كه امنيت كشور را مختل  اين. گردد باعث كاهش جرايم مي

  . كند، وجود نداشته باشد مي
قانون جزايي افغانستان با وجودي كه از سابقه تاريخي برخوردار است ولي سابقه 

و هميشه با مشكالت تطبيق، مواجه بوده ، كه درخشان در مبارزه با جرايم به دست نياورده 
باشد به تحليل گرفته  هاي از اين قانون كه با امنيت خارجي كشور در ارتباط مي اينك بخش

  .شود مي

   اعدام مجرم- 1

 تنبه يك شخص بزهكار است كه در حقوق اكثر كشورها  اعدام مجرم آخرين شيوه
ن تاسيس حقوقي نيست بلكه تشريح تاسيس شده است، در بحث فعلي، هدف دفاع از اي

 هستند كه با به وجود آمدن يكي از آن حاالت، بزهكار به اعدام محكوم يموضوعات و حاالت
  خص مرتكب عملي گردد كه در نتيجههرگاه ش«: دارد ج مقرر مي. ق173ماده . خواهد شد

يرد و يا به  تحت حاكميت دولت خارجي قرار گآن اراضي دولت افغانستان تماماً يا قسماً
استقالل يا تماميت ارضي آن صدمه وارد گردد و يا قسمتي از اراضي تحت حاكميت دولت 

ه اعدام محكوم مي   )1(».گردد از اداره آن مجزا شود، ب
كند؛  در اين ماده به طور واضح نوع عملي كه مرتكب يا بزهكار به آن عمل مبادرت مي

كه  يعني اين» خص، مرتكب عملي گرددش«: تعريف نشده است، بلكه به طور كلي گفته
  :شخص مرتكب هر عملي گردد كه

   تحت حاكميت دولت خارجي قرار گيرد؛اً يا قسماً اراضي دولت افغانستان تمام- 1
   به استقالل و تماميت ارضي صدمه وارد شود؛- 2
  .  قسمتي از اراضي تحت حاكميت دولت از اداره آن مجزا شود- 3

شود كه بزهكار به  ق كه ناشي از عملي بزهكار باشد، موجب ميوقوع هر يكي از موارد فو
  . اعدام محكوم شود

   كه در نتيجهباشد جرم همكاري با دولت متخاصم از نوع جرايم خطر ناك و زيان آور مي
كثر قوانين از اين جهت است كه در ا. گيرد ميآن تماميت ارضي كشور در معرض خطر قرار 

ده است كه جرم همكاري با كشورهاي خارجي را به طور جزايي كشورهاي دنيا سعي ش
وجو كرد؛ زيرا وقتي كه  توان در اجراات محاكم جست  دليل اين امر را مي. واضح تعريف نكند
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شود كه ارتباط با امنيت ملي و منافع   ذيصالح با يك چنين موردي مواجه مي محكمه
رتكابي را در قالب اين نوع جرايم جامعه دارد، بتواند با توجه به متقضيات زمان، عمل ا

  . بگنجاند كه نسبت به مجازات مجرم با مشكل مواجه نشود
  

   اعدام بر اثر ايجاد تسهيالت به دشمن- 2

گردد كه دولت افغانستان با  همكاري و ايجاد تسهيالت به دشمن بيشتر به زماني بر مي
من تسهيالت ايجاد كند در اين حالت اگر هر فردي كه براي دش. دولت خارجي جنگ دارد

شود كه قابل اصالح نيست و ارتكاب جرم او نيز قابل  در حكم بزهكار خطر ناك محسوب مي
فراهم كردن تسهيالتي ورود دشمن به كشور با هر نحوي كه باشد، سبب . باشد بخشش نمي

هرگاه شخص «: دارد ج مقرر مي. ق173ماده . گردد كه مرتكب به اعدام محكوم گردد مي
ي ورود دشمن به كشور، تسهيالت فراهم نمايد يا شهر، قعله، تاسيسات، مركز و ديپوي برا

اسلحه و مهمات حربي، ذخيره مواد ارتزاقي، وسيله مواصالتي، فابريكه و مركز توليدي و 
ديگر اشيايي را كه به منظور دفاع از كشور آماده گرديده و يا در راه دفاع از كشور به كار 

تفاوت كه اين ماده با ) 2(».گردد  دشمن تسليم نمايد، به اعدام محكوم ميشود به برده مي
 فردي كه با انجام عملي  .  پيشين دارد،  در عمل مستقيم و غير مستقيم بزهكار است ماده

باعث شود كه قسمتي از خاك افغانستان، تحت حاكميت كشور خارجي قرار گيرد، در اين 
شود، يعني كه، نتيجه عمل مرتكب قرار  ه محسوب ميصورت عمل او مستقيم و بدون واسط

  . دادن و تحويل دادن است
نتيجه عمل مرتكب آسيب رساندن به استقالل كشور است، اين حاالت ناشي از عمل 

  . باشد مستقيم بزهكار مي
 خواهد بود كه در  مرتكبين اين نوع بزه، بدون شك افراد معمولي نيستند، كساني

اند، اين اراكين  كند، يا واضح تر بايد گفت كه از اراكين دولت  كار ميهاي بلند دولتي پست
رسد كه مسوولين نظامي  اما به نظر مي. تواند مسوولين ملكي يا نظامي باشد دولتي مي

بيشتر در نظر است، اين نوع جرايم، زماني به تحقق خواهد رسيد كه افغانستان با كشوري 
اشته باشد، در اين صورت مسوولين امور نظامي ارتباط ديگر در حالت تخاصم و جنگ قرار د

كه يك شخصي نظامي دست به چنين اعمال بزند، به  اين. كند مستقيم با مناقشات پيدا مي
  . شود دور از احتمال نخواهد بود، اما اين ماده به طوركلي و نوعي، شامل تمام اشخاص مي

  : دو مطلب است ج بيان كننده. ق174اما ماده 
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هيالت را فراهم كند كه، شخصي با دشمن همكاري كند، براي دشمن تس خست اين ن- 1
مثالً دولت افغانستان .  فراهم كردن تسهيالت، دشمن پيروزي به دست آورد كه در نتيجه

هاي  ترجيع بدهد كه به خاطر جلوگيري از ورود ناگهاني دشمن در خاك كشور، قسمت
 محل ماين فرش شده را به  ، نقشه، ولي شخصيگزاري كند) ماين(معيني از خط مرزي را 

اختيار دشمن قرار بدهد تا دشمن از آن نقشه استفاده كرده وارد خاك كشور شود، اين نوع 
شود ولي زمينه ورود دشمن را  عمل مرتكب جرم هر چند مستقيم سبب ورود دشمن نمي

  كند؛ تر فراهم مي به صورت سهل
بيان شده، تسليم دهي مراكزي است كه براي ج . ق174 حكم ديگري كه در ماده - 2

سيار مهم نباشد و سر دفاع از كشور ساخته شده، هر چند تسليم دهي اين نوع مراكز ب
 جنگ را تغيير ندهد ولي خسارات مادي و معنوي جدي است كه به كشور  نوشت نتيجه

  .شود  به اعدام محكوم مي،شود، به هر حال، در هر دو حالت مرتكب وارد مي

   قيام مسلحانه عليه دولت افغانستان - 3

كند، غير حالت جنگ است، اعم از  شرايطي كه قيام مسلحانه در آن تحقق پيدا مي
كه قيام به نتيجه برسد يا نرسد، اما اين شرط وجود دارد كه قيام عليه دولت باشد نه  اين

  . عليه كشور
كه به نفع آن   اشخاصيبنابرين، هرگاه شخص به اشتراك اشخاص يا دولتي خارجي يا

ه اعدام محكوم مي دولت كار مي . گردد كنند، عليه دولت افغانستان قيام مسلحانه نمايد، ب
هاي اسالمي  اصطالح محارب در كشور(گويد  نيز مي» محارب«اين حالت از قيام مسلحانه را 

» اربمح«كه بعد از سقوط حاكميت آخرين خلفاي اسالمي، ديگر  اما اين) باشد رايج مي
وارد قانون جزاي كشورهاي اسالمي گرديده است يا نه؟ دقيقاً به نگارنده معلوم نيست، اما 

راندازي حكومت «:  قانون مجازات اسالمي ايران براي187ماده  هر فرد يا گروهي كه طرح ب
اسالمي ايران را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با 

اهي و اختيار وسايل و اسباب كار و سالح در اختيار آنها بگذارد، محارب و مفسد في آگ
  )  3(».باشند االرض مي

  :باشد حد محارب يكي از چهار چيز ذيل مي
  قتل؛ - 1
 آويختن به دار؛ - 2

 قطع دست راست و پاي چپ؛  - 3

 .تبعيد - 4
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از تواند يكي  انتخاب هر يكي از امور چارگانه به اختيار قاضي است، قاضي مي
  )4(.هاي را انتخاب كند كه اجراي آن سبب مفسده نگردد مجازات

گردد، كيفر جرم كسي كه در مقابل حكومت  حد محارب با عفو صاحب حق ساقط نمي
  . شود نمايد، شامل حد محارب مي اسالمي قيام مسلحانه مي

   جاسوس- 4

 جزاي وجو كننده براي بدي است، جاسوس در قانون جاسوس در لغت به معناي جست
شود كه تحت  جاسوس به شخصي گفته مي: توان گفت افغانستان تعريف نشده ولي مي

عناوين غير واقعي و به طور مخفيانه به جمع آوري اطالعات محرمانه اقدام نمايد و بعداً  آن 
  . اطالعات را به اختيار دشمن قرار بدهد

ه از طرف يك شخص كند، يعني اعمالي ك تعدادي جرم جاسوسي را خيانت قلمداد مي
. گردد گيرد، به نوبه خود، خيانت به كشور تلقي مي افغانستاني به نفع دشمن صورت مي

اصوالً هر از گاهي كه محرك قصد واقعي بزهكار افغاني كه ضديت با امنيت كشور داشته 
ولي در مورد جاسوسي قضيه كمي فرق دارد، در . باشد باشد، جرم خيانت مطرح مي

دهد،   تحت ماموريت خاص به جمع آوري اطالعات در مقابل مزد انجام ميجاسوسي بزهكار
  .گويد كه اين عمل را جاسوسي مي

جاسوسي در معناي وسيع كلمه دو دسته «: نويسد پروفيسور گارو در اين زمنه مي
  : شود اقدامات را شامل مي

  باشد؛ اقدامات مقدماتي كه عبارت از تفحص و تحصيل اطالعات مخفي مي - 1
كه  ليات اجرايي كه عبارت از ايجاد ارتباط و رساندن اطالعات مذبور به كساني عم - 2

  )5(.شود اين دو دسته اقدامات، زمينه جاسوسي تلقي مي.  كننديبايد از آن بهره بردار
دسته اول نوعي از عملياتي است كه اين احتمال وجود دارد كه تفحص و تحصيل 

مثالً ممكن است كه يك خبرنگار . ن نباشداطالعات به قصد جاسوسي يا خيانت به وط
   در باره وسايط جنگي بپردازد كه تا مقالهافغاني وارد پايگاه نظامي شده باشد و به تماشاي 

 از يا صرفاً.  افغانستان به نشر رساندهاي توان دفاعي وزارت دفاع بنويسد و به يكي از روزنامه
احتياطي اين عمل را انجام   حسب غفلت و بيكه بر لحاظ كنجكاوي يا ميل به دانستن يا اين

 با يك عمل توانيم يك شهروند افغان را صرفاً يدر اين حاالت است كه ما نم. داده باشد
 جرم  وز قسمت دوم عمليات تكميل كنندهظاهري متهم به جاسوسي كنيم؛ زيرا هن

ك چنين اگر ي. جاسوسي كه همان تحويل اطالعات به دشمن است، تكميل نگرديده است
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عملي از يك تبعه افغاني ظاهر شد، بهتر اين خواهد بود كه او را به جرم خيانت تحت 
  . تعقيب قرار بدهد، هر چند كه خيانت بعد از تجسس، خود نوعي جاسوسي است

باشد،  دسته دوم از عملياتي كه عبارت از ايجاد ارتباط و رساندن اطالعات به دشمن مي
ده خاص بر آگاه كردن يك كشور خارجي از اسرار كشور ديگر اين عمل كاشفي از وجود ارا

نمايد تا كشور  جاسوسي عمل افراد خارجي است كه اطالعات مخفي را جمع آوري مي. است
  . متبوع خود را مستفيد كند

در قانون جزاي افغانستان براي جاسوس مجازات شديد در نظر گرفته شده است كه ماده 
كه به نفع آن دولت در  گاه شخصي با دولت خارجي يا اشخاصيهر«: دارد ج مقرر مي.ق176

كند، جاسوسي نمايد، به   دولت افغانستان كار مي مسلح به اعمال تجاوزكارانه عليهحال قيام 
نفع دولت خارجي كار  با توجه به اين ماده هر شخصي كه به )6(».گردد اعدام محكوم مي

 دولت افغانستان در حال جنگ يا  هايي كه عليه  جنگ دارد يا گروه افغانستان كند كه عليه
قيام مسلحانه است همكاري كند و همكاري يك شخص جاسوسي باشد، اين شخص اعدام 
خواهد شد و در اعدام كردن يك جاسوس فرق بين تبعه افغانستان و تبعه دولت خارجي 

  . وجود ندارد

 پناه دادن جاسوس -5

ت پناه دادن فردي كه به نفع دولت خارجي در بحث كنوني، مطرح اين است كه، در صور
باشد يا خير؟ گاهي اين امر به  كند، مطابق قانون، پناه دهنده نيز جاسوس مي جاسوسي مي

كند  كند يا با او همكاري لوژستگي مي وقوع خواهد پيوست كه جاسوسي را كسي مخفي مي
ر او را از گرفتاري فراهم كه او را براي رسيدن به هدفش راهنمايي كرده و زمينه فرا يا اين

! كند، در اين صورت قانون كدام نوع حكم را به اعمال چنين اشخاص صادر خواهد كرد مي
كه  يعني اين. متاسفانه در قانون جزاي افغانستان در اين زمينه كدام موردي وجود ندارد

ه او نباشد، جرم محس وب همكاري با جاسوس در صورتي كه مستلزم دادن اطالعات سري ب
هرگاه شخص در زمان جنگ به نحوي «: دارد كه  مقرر مي178 ماده 1زيرا فقره . شود نمي

كه به نفع آن دولت كار  از انحا سري از اسرار دفاعي كشور را به دولت خارجي يا اشخاصي
بنابرين مفهوم مخالف اين ماده، )  7(».گردد كنند تسليم يا افشا نمايد، به اعدام محكوم مي مي

كند، جرم  كه به نفع دولت خصم يا خارجي كار مي ت كه هر نوع همكاري با اشخاصياين اس
كه سري از اسرار دفاعي كشور را، به اختيار جاسوس گذاشته  شود، مگر اين محسوب نمي

  . باشد
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ه اين نكته توجه نكرده است كه پناه  قانون گزاران افغانستان در زمان تصويب اين قانون ب
تر كند  تواند كارهاي جاسوسي يك جاسوس را سهل كمال كردن او ميدادن به جاسوس و ا

گزاران ايراني  گزاران كشورهاي ديگر از جمله قانون ولي قانون. و او را به هدف نزديك بسازد
هر كس كه جاسوسان يا افراد دشمن «: دارد از اين امر غافل نبوده، در مورد چنين مقرر مي

 آنها گردد ي باشند عمالً مخفي نموده يا سبب اختفارا كه براي اكتشافات مامور شده
البته ناگفته نبايد گذاشت كه قانون جزاي افغانستان از اين ) 8(».شود جاسوس شناخته مي

  . ها فراوان دارد كه هنوز بازنگري نشده است نوع كاستي

   جاسوسي به نفع يك كشور به ضرر كشور ديگر -6

 وجود دارد، فراتر از اعمال جاسوسي است كه با بحث ديگري كه در زمينه جرم جاسوسي
 دخيل باشد، بلكه از قلمرو افغانستان به ضرر كشور ديگري  افغانستان مستقيماًمسايل

هاي اطالعاتي كشور، براي تحت پوشش قرار دادن جاسوسان  بيشتر سازمان. استفاده شود
تواند  كند، اين امر مي مي آن استفاده  د نظر، از قلمرو كشورهاي همسايهخود دركشور مور

 جاسوسي كردن نفع رساندن به   اين شيوه. ط و افرادش فراهم كندآساني براي سازمان مربو
سازد، بدون كه كشور ميزبان را شامل  كشوري و ضرر رساندن به كشور ديگري را آسان مي

ند تا مثالً اگر يك سازمان اطالعاتي بخواهد كه از قلمرو افغانستان استفاده ك. شود
جاسوسان خود را در يكي از كشورهاي همسايه افغانستان حمايت كند و يا اطالعاتي را در 

 افغانستان باشد، در اين صورت   ضرر كشورهاي همسايهافغانستان جمع آوري كند كه به
ه را به هرگاه مامورين امنيتي افغانستان موفق به كشف اين دسيسه گردد و عاملين قضي

   افغانستان مطابق به كدام قانون، عاملين قضيه را محاكمه كند؟ ، محكمهمحكمه معرفي كند
گيرد و هر  بحث حقوقي اين نوع عملكرد يك كشور پيامدهاي سياسي را نيز دربر مي

در صورتي كه افغانستان مركز فعاليت . شود پيامد سياسي، سبب خسارات اقتصادي نيز مي
 به تبع افغانستان از اين ناحيه دچار ضرر يك كشور براي ضرر رساندن كشور ديگر شود،

  .از طرف ديگر امنيت داخلي افغانستان نيز دچار مشكل خواهد شد. گردد مي
و زمينه فعاليت بنابرين قانون جزاي افغانستان در اين زمينه بايد توجه كامل داشته باشد 

نون جزاي افغانستان در اما متاسفانه قا.  كشورها را در افغانستان محدود كند خرابكارانه عليه
هاي  اين نكته نيز يكي از ضعف.  سكوت نموده استن زمينه هيچ صراحتي ندارد و كامالًاي

اما قانون جزاي كشورهاي ديگر . اين قانون است كه شايد در آينده به اين نكته توجه گردد
ه اين نكته توجه نموده اند و اين عمل را جرم دانسته است كه مجازاتش خفيف ر از جرم ت ب
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 ديگر  لت بيگانه و به نفع دولت بيگانهبنابرين جاسوسي به ضرر دو. جاسوسي مستقيم است
  )9(.شود در ساير كشورها جرم تلقي مي

   افشاي اسرار دفاعي كشور- 7

كشورهاي كه از توان خوب دفاعي برخوردارند، در معادالت سياسي نيز برگ برنده را در 
داري  ها از  جمله مواردي هستند كه هميشه محرمانه نگهاختيار دارد، امور دفاعي كشور

هاي بيشتري نسبت به وسايط و تجهيزات  به خصوص در زمان جنگ حساسيت. شود مي
ن توان دفاعي كشور داشت هدف از اين حساسيت، پوشيده و محرمانه نگه. دفاعي وجود دارد

تواند استقالل و  اي آن مي مستقيم با امنيت و استقالل كشور دارد كه افش است كه رابطه
 تمام كشورهاي جهان در بنابه اين محلوظ قوانين جزايي. ازدامنيت كشور را به مخاطره اند

هاي شديد را براي مرتكبين افشاي اسرار دفاعي   نبوده و مجازات اين زمينه بي توجه
  .كشورها پيش بيني شده است

ر اين زمينه اختصاص داده است و  مستقل را د  جزاي افغانستان نيز چندين مادهقانون
هرگاه شخصي در زمان جنگ به نحوي از انحا به ) 1(«: دارد  اين قانون مقرر مي179ماده 

كسب اطالع به سري از اسرار دفاعي كشور به قصد تسليم با افشاي آن به دولت خارجي يا 
ه اعدام محكوم م كه به نفع آن دولت كار مي اشخاصي اگر جرم ) 2. (دگرد يكنند بپردازد، ب

 فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد، مرتكب به حبس دوام محكوم  مندرج فقره
   )10(».گردد مي

   تلف اشياي سري- 8

افتد، اشيايي تلف شود كه بسيار مهم و جز اسرار دفاعي  در زمان جنگ گاهي اتفاق مي
اطالع از اين امر محسوب شود، مثالً نقشه تهاجمي دشمن به دست آمده باشد و شخص با 

در اين . مهم آن را آتش بزند يا به نحوي ديگري تلف كند كه غير قابل استفاده گردد
صورت مرتكب چنين عملي بايد به شديدترين وجه ممكن محاكمه گردد، زيرا او باعث شده 

از اين لحاظ ماده . است كه وجود هزاران عسكر به خطر افتد و استقالل كشور تزلزل يابد
هرگاه شخص در زمان جنگ از اشياي را ) 1(«: دارد انون جزاي افغانستان مقرر مي ق180

شود به نفع دولت خارجي تلف يا غير قابل  كه سري از اسرار دفاعي كشور شمرده مي
 فوق در غير از زمان  اگر جرم مندرج فقره) 2. (گردد ياستفاده گرداند، به اعدام محكوم م

   )11(».گردد حبس دوام محكوم ميجنگ ارتكاب گردد، مرتكب به 
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ه اين معنا كه اين ماده .ق180اما ايرادي كه بر ماده  ج وارد است نيز قابل توجه است، ب
شود از اين ماده، سوي استفاده نمود زيرا  بسيار كلي گوي نموده است كه به نحوي مي

چيز وجود چه . گردد، ارايه نشده است اشياي سري كه مستوجب اعدام مي) نمونه(مصداق 
گردد؟ فرض كنيد كه در يك پوسته دفاعي  دارد كه مجازات تلف آن مستوجب اعدام مي

مصروف خدمت است، صاحب منصب بنابر هر ) صاحب منصب(چهار سرباز و يا درجه دار 
باشد كه سرباز  دليلي با يكي از سربازان خود اختالف پيدا كرده است و در كمين فرصت مي

در اين زمان تفنگ پيشرفته با دوربين قدرت ديد در . ي مواجه سازدخود را با مشكل قانون
 از طرف كندك مربوطه  رمانهرسد و مكتوب مح شب، كه در آن نصب شده به پوسته مي

مبني بر اينكه اين تفنگ بسيار محرمانه و سري است، افشا و يا تلف آن مستوجب مجازات 
دهد كه   را به سرباز مورد نظر ميصاحب منصب در شفت نگهباني شب تفنگ. خواهد بود

شود كه سرباز خواب رفته و تفنگ را  استفاده كند و بعد از مدت صاحب منصب متوجه مي
كند و تفنگ با  برداشته از كوهي كه در آن موقعيت بلندي وجود دارد به پايين پرتاب مي

ود اين افتد و دشمن از وج  آن به دست دشمن مي هاي شكسته شكند، تكه وجود كه مي
  .كند تفنگ، قدرت دفاعي كشور را درك مي

تفنگ : كند حال صاحب منصب سرباز مورد نظر را با يك مكتوب به كندك معرفي مي
شد، توسط اين سرباز تلف و همچنين اسرار دفاعي  كه جز اشياي سري دفاعي محسوب مي

ه اعدام محكوم180محكمه مطابق ماده . فاش گرديده است   .كند  ميق جزا، سرباز را ب
 قانوني آن به حق سرباز مورد نظر صورت گرفته  ل اينجاست كه آيا عدالت به گونهسوا
  است؟

تواند جز اشياي باشد كه  و سوال ديگر اينكه آيا يك تفنگ با مشخصات ذكر شده مي
شويم كه ماده   اين دو سوال، متوجه مي هاي مشابه  اعدام باشد؟ با سوالتلف آن مستوجب

ما در . باشد برگرفته كه توام با ابهامات بسيار مي زا، ساحه بسيار وسيع را در قانون ج180
  .توانيم مطرح كنيم اين زمينه دو ديدگاه را مي

 اول اين كه اين ماده به نحوي بسيار ظالمانه تنظيم شده و حالت ديكتاتوري دارد كه - 1
  ست و ايجاد كنندهت ارزش قايل نيهاي كه با وسايل دفاعي مواجه اس به وجود انسان

وحشتي است كه هر شخص از نزديك شدن به وسايط و اشياي دفاعي خودداري كند و در 
  ساحه. شود اسرار دفاعي محسوب ميضمن دقيق هم مشخص نيست كه چه اشياي سري از 

توانيم ادعا كنيم كه  شودكه مي اين ماده بسيار وسيع و شامل هر اشياي خرد و ريزي مي
  . استجزي اشياي سري
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 ديدگاه دوم اين كه تشخيص اشياي سري كه مستوجب اعدام گردد به اختيار قاضي - 2
قاضي . باشد، بايد عدالت را در نظر بگيرد است، قاضي كه مواجه با اين نوع دوسيه مي

تشخيص بدهد كه چه اشياي آنقدر مهم است كه شامل اسرار دفاعي كشور محسوب 
 چنين اشيايي، چقدر خسارات به استقالل و امنيت ايجاد شود و افشا يا از بين بردن يك مي
قاضي به اين نكته نيز توجه كند كه اشياي تلف شده به صورت اتفاقي بوده يا يك . كند مي

در نهايت اين كه تلف كننده چه . تصميم از قبل طرح شده، باعث تلف اشيا گرديده است
  .ارتباط با دولت خارجي دارد

  تي در حال جنگ با افغانستان  همكاري شخص با دول- 9

همكاري با دولتي در حال جنگ با افغانستان توسط هر شخصي كه صورت بگيرد، 
تاريخ تحوالت نظامي در افغانستان هميشه شاهد اين مدعا بوده . باشد مستوجب اعدام مي

 هاي خارجي كه با كمك دولت انحالل دولت قانوني را  شخاصي از داخل افغانستان زمينهكه ا
احيه خسارات جبران  با افغانستان در حال جنگ بوده، سبب شده است و از اين نمستقيماً

 چنين اشخاصي كه در  تهميدات قانوني عليه. ن شده استگير مردم افغانستا ناپذير گريبان
زند، نه تنها با عدالت اجتماعي سازگار  زمان جنگ از پشت به دولت افغانستان خنجر مي

رگ است براي مردم افغانستان كه در راه دفاع از استقالل و عزت كشور است بلكه خدمت بز
ج مقرر .ق171به همين دليل بوده كه قانونگزار در ماده . فرزندان خود را قرباني نمايد

اي كه با  هرگاه شخصي، عساكر را به داخل شدن خدمت زير بيرق دولت خارجي«: دارد مي
 آن را آماده سازد و يا به  د تحريك نمايد و يا زمينهار داردولت افغانستان در حالت جنگ قر

نحوي از انحا به جمع آوري عساكر، اشخاص، اموال، تجهيزات يا وسايل، يا به اتخاذ تدابير 
ه اعدام محكوم مي  اين ماده )12(».شود به نفع دولتي در حال جنگ با افغانستان بپردازد، ب

 ذكر شده، در آن واقع شده باشد، مرتكب به شود كه هريكي از موارد شامل چندين حكم مي
  .گردد جزاي پيش بيني شده محكوم مي

   تبليغات به نفع دشمن- 10

  دشمن، سالح كاربردي است كه وزنهتبليغات سو و ايجاد وحشت بين مردم به نفع 
  ظامي هر چند كه عوامل بازگيرندهداشتن تجهزات پيشرفته ن. دهد قدرت نظامي را تغيير مي

 جنگيدن با دشمن عامل   قوي دفاعي و انگيزه ليه دشمن است ولي داشتن روحيه عخوب
 مردم،  تضعيف كردن روحيه.  تضعيف نمايدكند، آن را ديگري است كه دشمن كوشش مي

 معوالًهاي تبليغ است كه  راديوها يكي از شيوه. گيرد هاي مختلف صورت مي  امروزه با طريقه
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 ولي در داخل كشور نيز كساني وجود دارد كه تبليغات سو .گيرد خارج از مرزها صورت مي
كند كه  ها و ساير ارتباط جمعي استفاده مي ها روزنامه ها، تلويزيون اين افراد از راديو. كند مي

براي مقابله با چنين اشخاص بايد راه قانوني وجود داشته باشد . باشد در كشور موجود مي
  .اشته باشدكه دولت، قدرت متوقف كردن آن را د

  .ج افغانستان در اين زمنيه قابل تصريح است.ق184 و 182از اين لحاظ ماده 
 ملي قواي مسلح  هرگاه شخص در زمان جنگ روحيه) 1(«: كند ج بيان مي.ق182ماده 

ي كه باشد، متزلزل سازد يا معنويات و يا  ا دولت يا مردم را به نفع دشمن به هر وسيله
  .گردد گرداند، به اعدام محكوم ميقدرت دفاعي آن را ضعيف 

 فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد، مرتكب به حبس  اگر جرايم مندرج فقره) 2
   )13 (».گردد طويل محكوم مي

با اين توضيح كه تبليغات سو اگر صورت . نكته قابل توجه در اين ماده حكم اعدام است
كاب  باشد، به اين معنا است كه ارتگرفته باشد كه هنوز اثر آن به هر فرد مشخص نشده

 حاصل از جرم وجود ندارد، در اين صورت تبليغ كننده را ما  جرم عقيم مانده است و نتيجه
توانيم به جرم ارتكاب عمل مجازات كنيم بنابرين اگر صرف انجام عمل مجرمانه  فقط مي

  .نداردبدون نتيجه سبب اعدام گردد، اين نوع مجازات با عدالت قضايي تطابق 
سازد از  همچين اگر اين حكم را به حبس طويل تصريح بدهيم، نيز بي عدالتي را مي

 كامالً مشابه است، اين دو 184 و 182 حاصل از جرم ارتكابي در ماده  جهطرف ديگر نتي
 همان موضوع است كه 182موضوع تبليغات ماده . ماده را در يك حالت موضوعي قرار داد

 حكم اعدام و 182ولي جالب اينجا است كه در ماده . بيان شده است تكراري 184در ماده 
 حبس طويل پيش بيني شده است 184حبس طويل پيش بيني شده است ولي در ماده 

  .كه مدت آن از ده سال كمتر نباشد
و بعيد به نظر .  ارتباط مستقيم با جاسوسي دارد84 ماده 2 ديگر اين كه فقره  نكته

اگر هم قابل كشف باشد؛ صرف . نوني اين عمل قابل كشف باشدرسد كه در زمان ك مي
دهد كه مرتكب اعدام  اي را به دست دولت خصم نمي تماس مخابراتي با دولت خصم نتيجه

  .يا به حبس دوام محكوم گردد
هدف از توضيحات فوق، بيان موضوعيت مشابهي دو ماده است كه الزم بود در قالب يك 

  ايه شده است، بايد به قصد اوليها اين كه به دو ماده تقسيم و ارشد، ام ماده گنجانيده مي
يت  از جامع184قانونگزاران مراجعه شود كه هدفش از اين شيوه چه بوده است؟ چون ماده 

) 1(«: دارد اين ماده چنين مقرر مي. تر برخوردار است بيشتر و از سلسله مطالب منطقي
 يا مغرضانه را نشر نمايد يا ها، اظهارات دروغ ميه اخبار، اعالمداًشخصي كه در زمان جنگ ع
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اي كه باشد دست   به پروپاگند تحريك آميز يا تبليغ شفاهي يا تحريري به هر وسيلهعمداً
كه به قدرت دفاعي كشور يا عمليات نظامي قواي مسلح ضرر رساند و يا اينكه  زند به نحوي

ردم را ضعيف سازد، به حبس طويل كه از بين مردم هرج و مرج توليد نمايد و يا معنويات م
  .گردد ده سال كمتر نباشد محكوم مي

  تماس مخابراتي با دولت خارجي باشد،  فوق، نتيجه رج فقره اگر ارتكاب جرايم مند- 2
 تماس مخابراتي با دولت خارجي طرف خصومت دولت  مرتكب به حبس دوام و اگر نتيجه
ه اعدام محكوم مي   .ددگر افغانستان باشد ب

 اين ماده در غير از زمان جنگ واقع گردد، مرتكب به حبس 1 اگر جرايم مندرج فقره - 3
  .گردد متوسط محكوم مي

مرتكب حبس .  اين ماده در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد2 اگر جرايم مندرج فقره - 4
 182 توضيح داده شد كه اين ماده و ماده )14 (».گردد احوال به حبس طويل محكوم مي

  .شباهت مفهومي دارد

   مجازات مامور و اجير خدمت عامه- 7

هدف از اين عنوان بيان مجازات مامورين و اجيران خدمات عامه است كه سبب تسليم يا 
البته مجازات آنها با توجه به وضعيت امنيتي . شود افشاي سري از اسرار دفاعي كشور مي

افته باشد، مرتكب به مجازات كشور فرق خواهد كرد اگر جرم در زمان جنگ ارتكاب ي
تري محكوم خواهد شد و اگر جرم در زمان غير از جنگ واقع شده باشد،  مجازات  سنگين

هرگاه اجير يا ساير موظفين خدمات )1(«: دارد ج مقرر مي.ق183ماده . سبكتر خواهد بود
 به عامه سري از اسرار دفاعي كشور را در زمان جنگ بدون قصد تسليم يا افشاي آن را

كنند، افشا نمايد، به نحوي كه موقف  دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي
دفاعي، سياسي يا اقتصادي كشور را متضرر سازد، مرتكب به حبس دوام محكوم 

 فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد، مرتكب به  اگر جرم مندرج فقره) 2.(گردد مي
    »   .گردد حبس طويل محكوم مي
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  پي نوشت
 ،1355 سال 347 رسمي   جريده جمهوري اسالمي افغانستان، شمارهقانون جزاي  .1

 همان منبع، .2

 ؛350 ص 1374دكتر ايرج، گلدزيان، حقوق جزاي اختصاصي، جلد اول، نشر مارجد سال  .3

 روايت شده است كه جزاي) ع(در تفسير مجمع البيان از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق  .4

اگر قاتل باشد قصاص شود و اگر عالوه به قتل مال را هم برده باشد به عالوه . محارب برابر با استحقاق او است

كه مال را ردكند، به قتل برسد يا به دار آويخته شود و اگر بدون قتل مالي برده باشد، جزايش بريدن دست و 

هاي اسالمي آشنا شويم، تهيه و  با مجازات. (تپاست و گناهش تنها بر هم زدن امنيت باشد، جزايش تبعيد اس

 ،)32ي  نگارش فروع تنكابني صفحه

 ،373منبع پشين ص  .5

 قانون جزاي افغانستان، .6

 همان منبع، .7

 ،375 ص 1374ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي اختصاصي، جلد اول، نشر ماجد سال  .8

 ،378همان منبع ص  .9

 قانون جزاي افغانستان، .10

 همان منبع، .11

 همان منبع، .12

 ن منبع،هما .13

 .همان منبع .14
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  قضاوت پوه شاه علي اصغر شهرستاني

  
  
  
  
  

 دانم تا بخشي از قانون كه پيرامون عنوان مطروحه مطلبي ارايه گردد بهتر مي قبل از اين
 جدي تصويب و در ششم دلو 14 قوس الي 22 تاريخي  اساسي كشور را كه در لويه جرگه

جمهور توشيح و منظور گرديد، بنگارم كه مطابق اين قانون ش توسط رييس . هـ1382
مسلمان بوده و هيچ قانون در مخالفت با معتقدات . ا.ا.همه مردم كشور واحد و مستقل ج

تواند، حاكميت ملي به ملتي تعلق  مردم و احكام دين مقدس اسالم در اين كشور تبارز نمي
وع تبعيض بين اتباع كشور ممنوع بوده زن و هر ن. دارد كه تابعيت افغانستان را دارا باشد

  . مرد در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي دارند
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 اين قانون، آزادي حق طبيعي انسان بوده اين حق جز آزادي ديگران و 24مطابق ماده 
گردد حدودي نداشته اين آزادي و كرامت انسان از  مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي

   .تعرض مصوون است
ه  جرم يك عمل شخصي بوده، تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او، ب

 با صالحيت محكوم عليه  م تا وقتي كه به حكم قطعي محكمهمته. كند ديگران سرايت نمي
  . شود قرار نگيرد بيگناه شناخته مي

افذ كه قبل ازارتكاب آن ن شود  مگر به حكم قانوني پس هيچ عملي جرم شمرده نمي
انسان سلب گرديده باشد كه نظارت، توقيف، تطبيق مجازات حبس كه مطابق قانون آزادي 

  . گيرد  با صالحيت صورت مي گردد به حكم محكمه مي
 در حالت صحت عقل در حضور اقرار به جرم عبارت از اعتراف متهم به رضايت كامل

دولت در . ف به جرم خواندتوان اعترا  باصالحيت صورت گرفته و چنين اقرار را مي محكمه
بضاعت، وكيل مدافع تعيين نموده، مديون بودن موجب سلب  قضاياي جنايي براي متهم بي

آزادي بيان از تعرض مصوون و توسط قانون تنظيم . شود يا محدود شدن آزادي انسان نمي
 ها و احزاب، اجتماع و مظاهرات در قانون تضمين گرديده كه حق تاسيس جمعيت. گردد مي

  . است
 را كه جرم دانسته مجازات  نمايم كه، شريعت و قانون اعمالي اين واقعيت را درك مي

ها و  آقاي حسن عباس زاده اهري در كتاب جرم. مشخصي براي آنها تعيين نموده است
ها از نگاه شريعت، جرايم را به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات توضيح نموده و  مجازات

كلمه عربي است كه در لغت به معناي مانع، انتهاي يك چيز، ) حد(حدود جمع حد بوده و 
جامع، مرز و يا مانع بين دو چيز مشابه تذكر رفته در اصطالح شرعي عبارت است از 

هاي معيني كه از طرف شارع بيان گرديده است و شامل  هاي معيني در مقابل جرم مجازات
، )عمل جنسي مرد با مرد(، لواط )اشداش نب عمل جنسي مرد با زني كه خانم قانوني(زنا 

، )تهمت به زنا(، سرقت، قذف )خمر مسكرات، مست كننده(شرب ) عمل زن با زن(سحق 
  . ، بغي، است)راهزني، قطاع الطريقي(ارتداد، حرابت 

قصاص در مقابل تجاوز بر نفس و اعضا بوده، در قتل عمد، قاتل بايد عاقل و بالغ باشد و 
  . شدقصد قتل را داشته با

تعزير به معناي تعظيم و نصرت آمده، در اسالم به منظور تاديب گنهكاران اخالل گران 
  . نظم جامعه تشريع شده است
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توسط سيد سابق در كتاب حدود و تعزيرات در مورد مطالبي ارايه فرموده و اين كتاب 
  در كابل طبع گرديده1374 نهمت ترجمه و در سال مرحوم الحاج استاد محمد موسا

  . است
همچنان محقق حلي، شهيد ثاني در كتاب حقوق كيفري اسالم كه داكتر ابوالحسين 

 در تهران به چاپ رسانيده و نيز در مورد حقوق 1374محمدي آن را ترجمه و در سال 
 و دكتر 1382جزاي اختصاصي اسالمي دكتر عابدين مومني استاد دانشگاه تهران در 

 و ساير دانشمندان در مورد 1374ختصاصي در هوشنگ شامبياني در حقوق كيفري ا
اند كه نظريات شان در  تقسيم جرايم از نگاه شرعي كتب مختلف را به رشته تحرير در آورده

ي در تنظيم به مشاهده الهام گرفته مگر اختالفات جزي) مشريعت اسال(واقع از يك منبع 
شر رسيده در ماده اول آن به  نافذ و به ن1355قانون جزاي افغانستان كه در سال . رسد مي

نمايد، مرتكب جرايم  صراحت ذكر شده كه اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي
گردد و قانون  حدود، قصاص و ديت مطابق فقه حنفي احكام شريعت اسالم مجازات مي

  . را در رسيدگي قضايا تسجيل نموده است) شيعه(اساسي جديد دو مذهب حنفي و جعفري 
 تطبيق قانون از حيث مكان، اشخاص، زمان در قانون جزا تنظيم شده جرايم را از   ساحه

حيث شدت و خفت تصنيف نموده، مسووليت جزايي و موانع آن را تشريح كرده و جزاهاي 
تبعي، ) اعدام، حبس دوام، حبس طويل، حبس متوسط، حبس قصير، جزاي نقدي(اصلي 

 قضايي و احوال مشدده عمومي، تعددجرايم و تاثير  مخففه، معاذير، قانوني و احوال تكميلي
سقوط جرايم و جزاها را تشريح و انواع مختلف . آن در جزا، تعليق تنفيذ را مشخص كرده

جرايم را فصل بندي و جرايم ضد منفعت عامه و افراد را در ابواب عليحده تنظيم نموده 
  . است

دكتر محمد . طبيعي انسان دانسته استكه شريعت و قانون، آزادي را حق  از آنجايي
 تهران در مورد 1380جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق چاپ سال 

  :هاي دارد آزادي حرف
تواند،  آزادي از نگاه حقوق عمومي، حالتي است در انسان كه، به موجب آن شخص مي

  .  كه اراده كند رفتار نمايديآن طور
وي آزادي را سه . وجود نداشته باشد) امر ونهي(قوانين الزامي و اين در مواردي است كه 

  :قسم دانسته است
توانند حق  و آن قسمتي از حقوق افراد است كه به موجب آن مي: آزادي سياسي) الف

  خواه به طور مستقيم و خواه از راه انتخاب نمايندگان، . حاكميت را داشته باشد
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كه براي فرد شناخته شده است به اين منظور كه هايي  عبارت از قدرت: آزادي فردي) ب
ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نيروهاي كه طبيعت  فرد با استفاده از آن قدرت

ها را قانون و دستگاه قضايي و دولت تنظيم و  در وي نهاده است ظاهر سازد اين آزادي
  ت، صنعت و غيره،ها، تجار ت، انجمننمايد مانند آزادي مطبوعا تضمين مي

  .هاي اجتماعي شناخته شده باشد كه براي دسته: هاي عمومي آزادي) ج
  : از دو قسم ذيل اعتبار دادهيوي در مسايل جزايي و حقوق جزا به هر يك

  آزادي موقت،)الف
  .آزادي تحت مراقبت) ب

  :المللي عمومي آن را شامل و از نگاه حقوق بين
  آزادي درياها،) الف
اي دانسته كه  المللي عمومي آن را آزادي قول شرف دانسته، و از نگاه بينآزادي به ) ب

كند كه  دهد و اسير مزبور تعهد اخالقي مي يك دولت وارد در جنگ به اسير جنگي خود مي
شرايطي را كه در دولت  مزبور پذيرفته است رعايت نمايد، به خصوص عليه دولت مزبور 

  . اقدام مسلحانه نكند
هاي فردي كه به موجب  ادي اجتماعات را طوري دانسته است كه از آزاديهمين قسم آز

و اجتماعات . آن افراد حق دارند كه به منظور شور و بحث در موضوعي گرد هم جمع آيند
به موجب آزادي . عمومي را اجتماعاتي دانسته كه هر فرد حق شركت در آنها را داشته باشد

 باشد و منظور از ها فعاليت مشترك و دايمي داشته فردي، اشخاص حق دارند كه در انجمن
آزادي تجارت و صنعت، آزادي تحت مراقبت در مورد صغار . مالي  نباشدآن فعاليت صرفاً 
هاي  آزادي تعليم و تربيه، آزادي تملك و مال و آزادي درياها در اقيانوس. مميز و غير مميز

  . بزرگ

  آزادي سياسي از نگاه حقوق

توانند حق حاكميت را  تي از حقوق افراد است كه به موجب آن ميحقوق عمومي قسم
داشته باشند خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان، آزادي سياسي از 

  . شرايط رژيم دموكراسي است و چنين حكومتي را حكومت دموكراتيك نامند
عناي خاص يعني مرادف آزادي فردي به م) liberte indiviuelle(آزادي شخصي 
تواند از  آزادي شغل و پيشه و كار، آزادي غرض و تظلم هر كس مي. اختيار نفس است

  . تجاوز به حقوق او شده به مرجع قانوني عرض مطلب و داد خواهي نمايد

ACKU



 

175  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

. هاي خود را دارند افراد حق آزادي ابراز انديشه و اعتقادات و نظريه: آزادي عقيده
كه بتواند از  د به طوريآزادي بدني هر فر) اختيار نفس( خاص به معناي: هاي فردي آزادي

  ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج   كشور به نقطه هر نقطه
نتيجه اين . شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصوون باشد

منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص آزادي لغو بردگي و شبه بردگي و لغو بيكاري و 
آزادي . آزادي كار، آزادي مذهب، آزادي مسكن، آزادي مسكوك، دارندگان سكه بزنند. است

  . آزادي مطبوعات مطابق قانون مطبوعات، آزادي موقت و غيره. ا.مشروط مطابق ق
است گردد كه اين حق آزادي اخالل و يا سلب نشود بهتر  بنابرين سوال اينجا مطرح مي

مصالح عامه و آزادي ديگران را خود اخالل و يا سلب ننمايد در غير آن قوانين جزايي 
كشورها همه مطالبي را در خود گنجانيده و ما در قانون جزاي كشور خود انواع مختلف 

كه منجلمه اين جزاها يكي هم سلب آزادي است كه در جمله . نماييم جزاها را مطالعه مي
  . توانيم بر عالوه آنها از حجز نيز نام ببريم ندي شده و ميجزاهاي اصلي دسته ب

هاي مختلف ياد شده در كتاب قاموس  در كتب مختلف كشورهاي جهان آزادي به نام
آزادي، (، خپلواكتوب، خپلواكتيا، خپلواكي)مستقل، خود مختار(پشتو كلمات خپلواك 
ه و تاليف، داكتر بهمن ، و در كتاب فرهنگ حقوقي بهمن ترجم)استقالل، خود مختاري

 به معناي آزادي libertyآقايي و فرهنگ نشر نو تاليف و ترجمه محمد رضا جعفري كلمه 
حريت، اختيار، مجاز، مختار، رهنما اثر داكتر ابراهيم كاظمي اسفه و ) فردي، سياسي(

داكتر محمد معين در فرهنگ فارسي .  آزادي، اختيار معنا شدهliberteسايرين كلمه 
  : را به به معنايazad-iدي آزا

 رهايي، خالصي، - 3 آزادي فردي، - 2 حريت، آزادگي، مقابل بندگي، رقيت، عبوديت، - 1
 شكر، سپاس، حق شناسي - 7 ، دوري،  جدايي- 6آرامش،   استراحت،- 5 شادي، خرمي، - 4

  . بيان كرده است
 بسيار مهم هاي كه سيستم قانونگزاري و به خصوص در اسالم يكي از جنبه از آنجايي

ه اين عمل كه بيانگر . تلقي شده است رسالت اسالم بدان انتظام بخشيده شده است اقدام ب
باشد، قانونگزاري و تشريع در احكام ديني از طريق  هاي علمي رسالت اسالمي مي جنبه

صورت گرفته كه براي ساير بندگان تبليغ و تفهيم گرديده و ) ص(وحي الهي براي پيغمبر
به پيامبر دستور داده شد، كه در ) قضايي، سياسي، نظامي و غيره(ور دنيوي نسبت به ام

باره با مردم به مشورت بپردازد و راي مردم را حاصل نمايد، و مردم با داشتن اراده سالم و 
آزادي كامل براي بهبود و خير جامعه بايد هميشه اين رويه را دنبال نمايند و در ساختار 

  . قوانين سهم گيرند
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سالم هميشه به آزادي فردي وقع گذاشته و هيچ كسي را مجبور نكرده تا كدام مذهب و ا
سازد كه زندگي خود را  يا فسلفه شخصي را بپذيرد چنانچه اسالم هيچ فرد را ملزم نمي

مطابق به يك نظر عيار سازند بلكه براي هر فرد در دولت حق آزادي كامل را در انتخاب 
ه . جازه داده است تا هر كسي نظر خود را تعبير نماينداسلوب حيات داده است و ا و آزادان

  8كه تعدي و تجاوز باالي آزادي ديگران صورت نگيرد آن را بيان كند به شرطي
بشر هميشه در دفاع از حقوق، آزادي، جان و مال خود، : در نهايت بايد گفت كه

هاي  ه و جوامع در طول دورههاي گوناگون مجازات نمود همنوعان متخلف و متجاوز را به نام
تاريخي براي حفظ نظم آرامش و امنيت به خاطر ارعاب تنبه و اصالح مجرم با انواع 

العمل نشان داده و تا حال شديد ترين و بي رحمانه ترين مجازات  مجازات در مقابل عكس
فاذ در مورد مجرمين تطبيق گرديده است مگر از اعمال مجرمانه جلوگيري نشده با وجود ان

  .قوانين مختلف بازهم در جوامع جرايم وجود داشته است
مجازات حبس جز مجازات اصلي بعد از اعدام تخفيف در مجازات تلقي شده مگر به 

هاي اسالمي و تربيتي در محالت سلب آزادي اضرار و مفاسد آن  نسبت عدم اجراي روش
س مثل جريمه نقدي، نمايان شده و سعي شده با تعليق مجازات و مجازات جايگزين حب
ها و مصارف گزاف سلب  كار در احيا و آزادي محالت عام المنفعه و غيره از مفاسد زندان

  .گيرد جلوگيري به عمل آيد آزادي كه توسط دولت صورت مي
ها و اقدامات تاميني، طرز اجرا و تطبيق دادن  ها، انواع مجازات ، علم زندان19بعد از قرن 

ها، اصولي را كه رعايت آنها در بهبود وضع  نيان، تشكيالت زندانآنها را با شخصيت زندا
زندانيان و آماده نمودن آنان براي بازگشت به محيط عادي اجتماعي موثر است مورد بحث 
قرار داده تكاليف، وظايف زندانيان و حدود حقوق آنان را از موقع اجراي جزاهاي سلب 

  .كند آزادي، اقدامات تاميني معين مي
ها  المللي حقوق جزا و زندان  در سومين كنگره بين1933 زندانيان به سال حقوق

ه نام علم محبس، علم اجراي آراي  پذيرفته شده مگر در تحوالت، حقوق اجراي مجازات ها ب
  .، علم درمان بزهكاران ناميد شده است كيفري، علم مجازات

ان تشكيل شده  بعد از  در شهر فرانكفورت آلم1948ها در  اولين كنگره علمي زندان
تاسيس سازمان ملل براي جلوگيري از وقوع جرايم، اصالح و تربيت مجرمين اين مطلب 

  .همواره مورد توجه مجمع عمومي سازمان ملل بوده است

                                                 
١

سخنراني جناب پوهاند از عبدالسالم عظيمي قاضي القضات و رييس ستره محكمه افغانستان در نزدهمين   -

  . 22ص 1386كنفرانس شوراي عالي امور اسالمي در قاره، مجله قضا ارگان نشراتي محكمه ثور 
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المللي را تحت عنوان جلوگيري از  هاي بين  محكمه عمومي تشكيل كنگره1950در 
نج سال تصويب كرد و نهمين كنگره در وقوع جرايم، تربيت و درمان مجرمين در هر پ

.  به قاهره اين شعار را ايجاد كرد كه جرايم كمتر، عدالت بيشتر، امنيت براي همه بود1995
 انسان را خلق نموده و پيامبران را بالنوبه و يكي را بعد ديگر مبعوث )ج(به هر صورت خداوند

هاي شيطاني  عه را منزه از آاليشگردانيده تا با كتب الهي كه براي شان نازل گرديده، جام
گردانند و عدل را بين بشريت براي رسيدن به حيات جاوداني مستقر نمايند، كه تحقيق 

بود كه  چنين امر كار آسان نبوده است، مگر جريان امور و احكام در دست اشخاصي بايد مي
ي و خود پاسدار حق و حقيقت بوده و حافظ منافع همگاني باشند و در برابر تعد

ها به حقوق ديگران ثابت و استوار باشند، با سير زمان جامعه گسترش يافته،  ستمگاري
هاي عدلي و قضايي و  براي انسجام امور و تنظيم نظم و نسق جامعه، موجوديت ارگان

هاي متخلف در طول تاريخ و جوامع بشريت امر ضروري دانسته شده  اجراي مجازات انسان
ها به  ن ريخ اندازيم، در كشورهاي جهان در طول زندگي، انسااگر ما نظري به تا. است
هاي حاكم و محكوم تقسيم بندي شده، كه مردم حاكم هميشه در مقابل محكومين  درجه

ده، اند، هر قدر جوامع به طرف تمدن پيش رفت نمو از هيچ نوع جور و مجازات دريغ نداشته
تاريخ همه انواع . اند هاي نافهم پرداخته فهم به اصالح انسانهاي با به همان اندازه انسان

مجازات را مثل زنده به گور كردن دختران در دوره جاهليت عرب و غيره مظالم را با خود 
ها  اند به جور زمان برده داران هر آنچه خواسته داشته، يا در نظام برده داري، برده

 متهم و مجرم انواع مجازاتي اگر به گذشته وطن خود نظر اندازيم براي مظنون،. اند پرداخته
مگر در هر . دارند وجود داشته كه بشر امروزي از چنان اعمال تاريخي به خود عار روا مي

جامعه بايد قوانين آسماني و قوانين انساني رعايت گردد، متخلفين از قانون بايد تنبيه 
ه اين طرف در زن تا جايي كه مالحظه شده، متخلفين را از مدت. گردند دان يا محابس ها ب

يا انوع مجازاتي كه اجراات زمان عبدالرحمان . اند ها انداخته اند يا در سياه چاه مجازات كرده
در كشور ما از بدو ايجاد سيستم . خان مبين آن است و تاريخ غبار آن را بيان كرده

قانونگزاري تا جايي نظام مجلس رو به اصالح رفته، مگر اضافه از دو دهه جنگ در 
نستان نظام را برهم ريخته جاي آن را به محابس فردي تعويض كرده كه وقوع آن را افغا

به هر صورت، بعد از توافقات بن، تدوير لويه جرگه اضطراري و قانون . توانيم انكار نمي
اساسي، انفاذ قانون اساسي، استقرار نظام دموكراسي و استحكام قانونيت روز تا روز در 

 با سعادت، رعايت حقوق   بعد از تنبيه و اصالح در جامعهد مجرمكشور به خاطر عودت مجد
  .ها و محابس اصالحات آمده است بشر در نظام زندان
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 محبس بايد محلي باشد كه محكومين جرايم عمدي بعد از حكم نهايي و قطعي محاكم 
با صراحت قانوني براي مدت معين به منظور . ثالثه كه راه جايگزيني آن موجود نباشد

در سيستم و نظام سلب . داري شوند اصالح و تربيت مجدد و تحمل گناه آن در آن نگه
آزادي، محابس، به زندان باز، نيمه باز و بسته صراحت يافته، زندان بسته آن است كه 

هاي داخلي و خارجي باشد، نيمه باز محصور در  ها پيره داري در پوشش محصور با برج
سب بوده و محبوسين به طور گروهي با تعداد مراقين پوشش خارجي داراي محافظت منا

پردازند كه عموما شامل محكومين جرايم غير عمدي  بدون سالح به آموزش حرفه و كار مي
در زندان باز محكومين بدون حفاظت مامور، مدت محكوميت را در اشتغال به كار . است

اناث و ذكور داراي در كشور ما محالت سلب آزادي از نگاه جنس . نمايند سپري مي
باشد مردم به  ، توقيف، محبس معروف مي هاي مجزا از هم بوده به نظارت خانه ساختمان

و اطفال خورد سن كه محكوم گردند در مراكز پرورش و آموزش . ها آشنايي دارند اين نام
طبق قانون، هدف و منظور از ايجاد زندان در يك كشور . شوند داري مي در هر واليت نگه

مين امنيت، اصالح و تربيت مجدد محبوس و آماده ساختن آن به كار مفيد اجتماعي، و تا
رعايت احكام شريعت، قانون، عنعنات پسنديده و ساير معيارهاي انساني و زندگي اجتماعي 

كار اصالحي را بايد انجام . و اخالقي و عدم عودت به ارتكاب مجدد جرم توسط مجرم است
تي فراگيرند، نظافت  ا به همكاري موسسات تعليمي، حقوقي و عقيدهدهند، تعليم و تربيه ر
  .و فرهنگ را بياموزند

قانون جزاي افغانستان جرايم را از حيث شدت و خفت به جنايت، جنحه و قباحت 
تقسيم كرده كه مرتكب جنايت به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل، از جنحه به حبس 

 24 قباحت به حبس - زاي نقدي بيش از سه هزار افغاني ج- بيش از سه ماه الي پنج سال
ج، .ق26 - 24مواد . گردند ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم مي

، ) سال15- 5(، طويل ) سال20- 16(جزاي اصلي در اين قانون شامل اعدام، حبس دوام 
  . و جزاي نقدي)  يك سال-  ساعت24(قصير )  سال5- 1(متوسط 

طبيق حكم نهايي و قطعي كليه محاكم افغانستان در مورد حبس مورد تعميل قرار ت
  .دارد

قبال متصدي ادارات كليه محابس در افغانستان وزارت امور داخله بوده اخيرا در دولت 
داري به وزارت عدليه تفويض گرديده  انتقالي بعدا در جمهوري اسالمي افغانستان اين عهده

دون در نظرداشت معيار حكم محكمه، مدت حبس محكوم بها را در محكوميت اناث ب. است
و مدت حبس تماما در يك محبس تطبيق شده، . نمايند محابس مراكز واليات سپري مي

سارنوالي مكلف است تا از مراجع و محالت . باشد حبس مخالف كرامت انساني مجاز نمي
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هاي سارنوال را مبني بر  ستسلب آزادي نظارت نمايد، اداره محبس مكلف است تمام خوا
مطابق قانون، طرز پذيرش، رويه . رعايت احكام قوانين مربوط به تنفيذ مجازات اجرا نمايد

محبوسين، مالقات ايشان با اقارب، اخذ مراسالت و ضروريات، مكاتبه، خريد و فروش مواد 
يني شده خوراكه و ضرورت اوليه محبوسين و ساير مسايل در اليحه داخلي محابس پيش ب

داري مظنونين و  نگه. شود كه همه مسايل در روز اول به اطالع شخص محبوس رسانيده مي
رژيم حبس و نحوه . ها توسط مقرره تنظيم شده متهمين در نظارت خانه و توقيف خانه

تنفيذ، به نوع جرم مرتكبه، سن، جنس، حالت صحي و رويه محبوسين در محبس قانون 
 جريده رسمي به نشر رسيده و مقرره داخلي 852كه در شماره ها  محابس و توقيف خانه
مراقبت، نظارت و جلوگيري از تكرار جرم و يا : شود ها تثبيت مي محابس و نظارت خانه

مجازات حبس از روز . شود آيد مطابق قانون رسيدگي مي جرم جديدي كه به وجود مي
مومي با رژيم خاص سياسي ع) رژيم(شود و توقيفي در نظام  نظارت محكوم محاسبه مي

داشت  در مدت حبس حفظ و نگه. فرق دارد و نظر به مدت حكم و نوع جرم تعلق دارد
تواند طبق قانون  بانان مي محبوسين به طرز برخورد خود آنها تعلق داشته در غير آن زندان

از ولچك، استفاده از سالح، اتاق انفرادي، كوته قفلي به منظور اداره مطلوب محبوس 
حق شكايت به مراجع ذيصالح، مالقات با وكيل مدافع و اقارب نيز در قانون . استفاده نمايد

كار در محبس به شكل تشويقي مطابق استعداد و حرفه طبق نظر داكتر .تصريح شده است
در پروژه توليدي داخل و خارج محبس تا هشت ساعت در روز در بدل مزد با مراقبت، طبق 

. باشد محبوسين در روزهاي رخصتي عمومي، از كار رخصت مي. مقررات تنظيم شده است
توانند  توانند و همچنان محبوسين مي از كتابخانه محبس تمام محبوسين استفاده كرده مي

در روزنامه و جرايد اشتراك نمايند راديو و تلويزيون را استماع و مشاهده نمايند، مكافات و 
مينات مادي و خدمات صحي محبوسين به دوش تا. مجازات در قانون تصريح گرديده است

براي زنان حامله و شيرده، خوردساالن، مريضان به خصوص امراض . اداره محبس است
مصارف تداوي به دوش دولت . شود ساري مطابق نظر داكتر غذا و جاي در نظر گرفته مي

ت حبس در ختم مجازا. است، محبوس مكلف است تا ضرر وارده به دولت را جبيره نمايد
شود و  عفو عمومي و خصوصي، لغو حكم نهايي، رهايي مشروط، محبوس از حبس رها مي

دوار هستيم كه در قوانين و مقرررات بعدي  سند رهايي از حبس برايش داده مي شود ما امي
  .كه روي دست است شرايط بهتر براي زندانيان در نظر باشد

ده مجازات سلب آزادي را نيز در مگر آنچه مهم است بايد مشكالت مراجع تطبيق كنن
  .نظر گرفت
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اخيراً وزارت محترم عدليه مراتب ذيل را به خاطر حل مسايل مربوط به محبوسين جهت 
با وصف ساير : اند غور و اتخاذ تجويز قانوني به مقام شوراي عالي ستره محكمه ارايه كرده

ين و محبوسين مشكالت محبوسين يكي هم موضوع بي سرنوشتي حقوقي و قضايي متهم
  .است

پيوندد عامل عمده آن همين  هايي كه در محابس به وقوع مي در اكثر اوقات شورش
اضافه توقيفي محبوسين و يا اين كه محبوسين در ميعاد قانوني تعيين . باشد معضله مي
گردند ولي سارنوال رهايي آنها را مشروط  شوند  و يا اينكه از محاكمه تبريه مي تكليف نمي

فرستد و يا هم آمريت محبس  سازد و يا نامه رهايي را به موقع به محبس نمي رط ميبه ش
دهند و در نتيجه محبوسين در حال بالتكليفي  را مبني بر ختم ميعاد توقيفي جواب نمي

گيرند و يا خود محبوسين به ميعاد حبسي كه محكمه مطابق مطالبه سارنوال  قرار مي
هاي  نمايند و دوسيه ستيناف طلبي و يا فرجام خواهي مينمايد قناعت نكرده ا تجويز مي

شان به محكمه استيناف و يا غرض فرجام خواهي به مقام محترم ستره محكمه محول 
بها كه محبوسين  ها و عوامل ديگر مدت حبس محكوم گردد ولي بنابر تراكم دوسيه مي

 به نسبت اينكه دوسيه گردد ولي باالي آن در محاكم تحتاني قناعت نكرده نيز متقضي مي
مانند و يا اينكه در متن  از محاكم فوقاني فيصله نگرديده، محبوسين در محبس باقي مي

گردند و يا سارنوالي رهايي متهم را  حكم محكمه، محبوسين به دادن تضمين مكلف مي
گويند كه  توانند و مي نمايد و محبوسين تضمين داده نمي مشروط به ارايه تضمين مي

 به دادن ضامن مكلف شوند چاره ديگر جز اينكه در محبس باقي بمانند ندارند و هرگاه
قومانداني محبس نيز معلومات اضافي از قريه، ولسوالي، و واليت ندارند و با آساني 

ها  توانند به دريافت تضمين همچو محبوسين فايق آيند بنابرين اين مشكالت از مدت نمي
لذا . وسين از محبس باقي مانده و حل نگرديده استبه اين طرف در قسمت رهايي محب

موضوع وسيله هذا احتراما خدمت شما ارقام يافت آرزومنديم در زمينه تصميم مقتضي 
  .اتخاذ فرموده و هدايت الزم به تمام راجع مسوول مربوط داده شود

يه فوق نظر رياست تدقيق و مطالعات ستره محكمه چنين ابراز در رابطه به استعالم
توقيف موقت و : قرار صراحت قوانين مربوط توقيف در محبس دو حالت دارد: گرديده است

ه ارتباط توقيف موقت ماده    قانون اجراات 6توقيف بعد از حكم قطعي و نهايي محكمه ب
مدت توقيف بعد از گرفتاري در جريان تحقيق طبق حكم : جزايي موقت چنين مشعر است

تواند در جريان محاكمه مدت توقيف را براي دو  داييه ميمحكمه ابت. گردد  تعيين مي36
تواند در جريان محاكمه اين مدت را براي دو ماه  محكمه مرافعه مي. ماه اضافي تمديد نمايد

ديگر تمديد نمايد و ستره محكمه در جريان محاكمه صالحيت دارد اين مدت را براي پنج 
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 اين ماده در جريان محاكمه 2درج فقره هرگاه ميعاد تمديد من. ماه ديگر تمديد نمايد
 قانون 50 ماده 3گردد و مفاد فقره  منقضي شود شخص توقيف شده از حبس رها مي

  :محابس چنين است
. داري نمايد بها در حبس نگه اداره محبس حق ندارد محبوس را اضافه از مدت محكوم

يعاد حبس موقت و طبق هدايت هر دو مواد فوق، متهم و محبوس بعد از سپري نمودن م
اضافي را از ميعاد شوند و اداره محبس حق توقيف  بها از حبس رها مي حبس محكوم
  .متذكره ندارد

حين كه تفصيل فوق الذكر شامل استهدا و نظريه تدقيقي به مقام شوراي عالي پيشنهاد 
نظر تدقيقي عينا تاييد :  چنين هدايت صادر گرديد16/1/1386 - 37شد قرار مصوبه 

 شوراي عالي در قبال پيشنهاد وزارت 28/10/1385 - 725يد، مزيد بر آن قبال مصوبه گرد
  :محترم عدليه حاوي هدايات ذيل بود

محاكم فوقاني در قسمت بررسي و رسيدگي قضاياي متهميني كه محاكم تحتاني  .1
ار نمايد اولويت داده و از همه اولتر همچو قضايا را مورد رسيدگي قر به برائت شان حكم مي

 دهند،

در صورتي كه رهايي بعد از تطبيق حكم و يا برائت، اخذ تضمين را نمايد در فيصله  .2
 هاي خارج حكم محكمه گرفته شود، محكمه گنجانيده شود تا جلو تقاضا

در مورد اينكه تمام محابس از قبولي متهميني كه خالف قانون بازداشت شده اند  .3
ماند  ها و يا محابس باقي مي انون به توقيف خانهامتناع ورزند و متهميني كه خارج ميعاد ق

والي راجع گردد، قانون صراحت دارد  .دوباره به سارن

 قانون اجراات 36ها تطبيق ماده  در مورد اينكه تمام مديران محابس و توقيف خانه .4
جزايي موقت را به عهده گرفته و از عملي نمودن آن نزد وزارت عدليه مسووليت پيدا كنند 

 صراحت دارد،قانون 

والي قرار دارند در صورتي كه سارنوالي  .5 آن عده متهميني كه تحت نظارت سارن
هاي نسبتي شان را در ميعاد معينه قانوني تكميل نمايد و تمديد توقيفي را  نتواند دوسيه

نيز از محكمه گرفته نتواند وزارت عدليه مطابق به احكام قانون صالحيت رهايي ايشان را 
 شوراي عالي ستره محكمه مشتمل 10/12/1385 مورخ 995ياداشت شماره دارد همچنان 

 .بر هدايت آتي بود

توان تعقيب،  هيچ شخص را نمي«:  قانون اساسي مشعر است27 ماده 2از آنجا كه فقره 
بنابر آن محبوسيني كه مدت حبس محكوم بهاي خويش » .گرفتار نمود مگر بر طبق قانون

ه اثر فرمان عفو و تخفيف مجازات از طرف مقام محترم رياست اند و يا ب را تكميل نموده
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جمهوري قابل رهايي باشند، صرف به خاطر ندادن تضمين تحت حبس قرار گرفته 
توانند الزم است بالفاصله رها شوند البته در مورد محبوسيني كه عالوه بر محكوميت  نمي

ا را به خزينه دولت تحويل  بهحبس به مجازات نقدي نيز محكوم گرديده اند و مبلغ محكوم
داراالنشاي شوراي عالي ستره محكمه اين . باشند اند به دادن تضمين مكلف مي ننموده

مصوبه را به جميع محاكم، لوي سارنوالي و وزارت عدليه جهت توحيد مرافق قضايي عاجال 
  .اخبار نمايد

النشاي شوراي  دارا30/1/1386مورخ ) 421 - 361(اين مطلب طي متحد المال شماره 
 مجله قضا ارگان 1386عالي ستره محكمه به تمام مراجع ذيربط پخش و در شماره ماه ثور 

  .نشراتي ستره محكمه به نشر رسيده است
هاي قانوني خود را داشته، مگر بايد  بنابرين آنچه بر شمرديم مراجع سلب آزادي مكلفيت

اص و افراد بوده تا آنها را به دانست كه علت سلب آزادي در يك كشور، اصالح حال اشخ
زندگي دوباره اجتماعي برگردانند كه بعد از اصالح و سپري موعد معينه به حكم نهايي 

گردند و بر عالوه از عفو، تخفيف مجازات، محجوزين، محبوسين اناث و  محكمه رها مي
است هاي تجليل از اعياد و روزهاي رخصتي كه در قوانين كشور درج   ذكور به مناسبت

  .نمايند استفاده مي
ما اميد وار هستيم تا مراجع عدلي و قضايي حاالت بي سرنوشتي متهمين، محكومين 

و اضافه توقيفي شان را از نگاه حقوقي و قضايي مرفوع داشته تا ) محجوزين و محبوسين(
  .قانون به وجه احسن تطبيق شده باشد
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  پروفيسور اندرو كويل: مولف

  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: برگردان

  

  
  

  

  همه افراد محروم از آزادي بايست 

  به خاطر حيثيت و كرامت ذاتي شان 
  .مورد احترام و برخورد انساني قرار گيرند

  )الملل حقوق مدني و سياسي ، ميثاق بين10ماده (

  

  اشاره
ست كه در ها ا آيد يادداشتهاي رهنمودي در مورد اصالح زندان آنچه در زير مي

اين . ها در دانشگاه كينگ لندن تهيه شده است المللي مطالعات زندان مركز بين
ها با سرويراستاري پروفيسور اندروكويل در چند بخش تنظيم گرديده و  يادداشت

 دري برگردانده شده  اخيراً از طرف كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به فارسي
بنابرين به چاپ اين . باشد ها مي بي در خصوص زندانكه در بردارنده نكات اصالحي نا

دخل در امور  هاي ذي مجموعه در مجله عدالت اقدام كرديم تا پرسنل ارگان
ها به آن دست رسي داشته باشند بخش اول از اين مجموعه را در شماره دست  زندان

نشر هاي  پسين عدالت  هاي ديگر آن نيز به تدريج در شماره داشته آورديم، بخش

  .خواهد شد
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  پيشگفتار

ها،  هاي نزديك، بسياري از كشورها به منظور بهبود و رعايت حقوق بشر در زندان در سال
شماري از اين كارها موفقيت آميز بوده ولي بسيار از آنها . اند كارهايي را روي دست گرفته

  .ناموفق و حتا پيامد معكوس داشته اند
هاي بسياري از  اك از حقوق بشر كه در زندانهاي وحشتن به منظور برخورد با تخطي
هاي مناسب و  گردد تا پروژه گيرد، نياز مبرم احساس مي كشورهاي جهان صورت مي

اگر چه، زماني كه فراهم آوري مساعدت در اين زمينه . متمركز روي دست گرفته شود
ها و محيط آن  بسياري از همياران بالقوه كه تجربه مستقيم كار با زندان. گردد تقاضا مي

نمايند تا از چه راهي وارد اين دنياي  ندارند، خودشان را در يك فضاي سردرگم احساس مي
دانيم راه حل آن را از كجا  رسد كه نمي اين مشكل چنان مستولي به نظر مي. پيچيده گردند

هاي بالقوه يك اساس درست موجود  به همين صورت، در نزد تمويل كننده. آغاز نماييم
 كه مبني بر آن تخمين گردد كه آيا يك پروژه پيشنهادي واقعاً تاثيري بر مشكالت نيست

هاي رهنمودي به منظور پر نمودن  اين يادداشت. نمايد يا خير اساسي مورد نظر وارد مي
اندركاران،  ها، دست ه همين خال مطرح گرديده است تا كمكي باشد براي همه تمويل كنند

  .هايند هايي كه عالقه مند روند اصالح زندانها و همه آن بررسي كننده

  :اند از ها عبارت المللي مطالعات زندان دو هدف عمده مركز بين

زار بين  انكشاف دانش كافي بر اساس ميثاق-  المللي، در مورد اصول استفاده از  ها و اب
 ها در ارتباط به مسايل زندان، كه بتواند به حيث يك اساس مناسب جهت اتخاذ سياست

 زندان مورد استفاده قرار گيرد؛

ها   ايجاد شبكه ماخذي به منظور گسترش بهترين عملكردها در ارتباط به تنظيم زندان- 
هاي عملي تا چگونه  ها به حيث مشوره در سراسر جهان و براي استفاده آمرين زندان

 .يها را تنظيم نمايند كه هم عادالنه باشد، هم انساني و هم اقتصاد سيستم زندان

المللي وسيع را كه استوار  هاي بين جهت بر آورده شدن اين اهداف، ما يك سلسله پروژه
از اثر . ايم ها روي دست گرفته باشد، به منظور اصالح زندان بر معيارهاي حقوق بشر مي

هايي كه در اين راستا كار  هاي سراسر جهان و مذاكره با ساير ارگان تجربه كاري ما با زندان
ه اين نتيجه رسيدهنماين مي ايم كه شماري مشكالت روشن و قابل درك به صورت  د، ب

در . در همه كشورها حداقل يكي از اين مشكالت موجود است. اند ها موجود پيوسته در زندان
باشد و تعدادي از كشورها با شمار  بسياري از كشورها شماري از اين مشكالت موجود مي

  .زيادي از اين مشكالت روبه رواند
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رابر  هاي رهنمودي، ما عمده در اين سلسله يادداشت ترين مشكالت احتمالي را كه در ب
هاي  ها در زير عنوان اين يادداشت. نماييم ها قرار دارند، تشريح مي هاي اصالح زندان پروژه

ها را  مختلف جا داده شده كه هر كدام يك موضوع مشخص را دربر گرفته و بهترين راه حل
الدول  از منابع گوناگوني استفاده صورت گرفته، به شمول كارهاي بين. سازد مطرح مي

هاي اصالح  هاي حقوق بشر، چندين كشوري، انفرادي و موسسات غير دولتي كه پروژه ارگان
ها و ساير نهادها انجام  هايي كه توسط دانشگاه ها را روي دست دارند، به شمول ارزيابي زندان

ها كه اعضاي آن از تجارب چندين ساله در  للي مطالعات زندانالم شده و كارهاي مركز بين
، نه تنها در مورد  ها برخوردار اند، تا جاي ممكن ما مثال ها و اصالح زندان امور زندان هايي را

مشكالتي كه با آن مواجه هستيم، بلكه در مورد بهترين عملكردهاي آموزنده فراهم 
  .ايم نموده

گانه مورد استفاده قرار داد هم يادداشت رهنمودي را مي به اين دليل . توان به صورت جدا
اين به آن معنا است كه در ميان . داشته شده است مراجعه به ماخذ ديگر به حد اقل نگه

ها تكرار معلومات وجود دارد اين صرف به منظور آساني دسترسي به  برخي از يادداشت
  .شود معلومات، منطقي پنداشته مي

  داشت رهنمودي به صورت ذيل دسته بندي شده انداين پانزده ياد

   شامل جوانب طرح و اندازه گيري پروژه،3 - 1
ها يعني ازدحام بيش از  هاي پيشنهادي در مورد سه مشكل عمده در زندان  راه حل6 - 4

  ها، و آوردن محابس تحت حاكميت قانون، حد وضعيت توقيف شده
ه حيث يك محل ملكي نه يك ساختار  نگاهي به ارزش موضوع ساختاري زندان ب7 - 8

  نظامي،
  هاي بهبود آن،  شامل جوانب مختلف نظم و اداره زندان و پيشنهاد راه10 - 9

 تمركز روي موضوعات بيروني زندان، به شمول تفتيش، ارزيابي و دخالت جامعه 12 - 11
  مدني،
ون زنان و هاي مشخص زندانيان چ هاي در ارتباط به گروي  در نظر گرفتن پروژه14 - 13
  اطفال،
  .هاي ديگري به جز از حبس زندانيان  نگاهي به انكشاف بديل و راه15

تواند در هر  ها كوشيده تا يك ميزان را ميان اصول عمده و مشخصي كه مي اين يادداشت
هاي عملي را ارايه نموده كه  اي قابل تطبيق باشند، برقرار نمايد و نيز همزمان مثال محدوده
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اميدواريم كه اين رهنمودها ماخذ مفيد .  محيط و شرايط متفاوت تطبيق گردندتوانند در مي
  .ها فعاليت دارند، فراهم سازند را براي آنهايي كه در عرصه اصالح زندان

از وزارت امور خارجه و كشورهاي مشترك المنافع دولت بريتانيا براي تامين هزينه اين 
ها براي تهيه اين اثر و ساير  لي مطالعات زندانالمل كار، از كاركنان و همكاران مركز بين

ها و حقوق بشر، سپاگزاري  اندركاران از سراسر جهان براي آگاهي دهي در باره زندان دست
  .نمايم مي

  پروفيسور اندرو كويل

  

  1يادداشت شماره 

  هاي اصالح جزايي و تغييرات پايدار پروژه

  خالصه

  ها نهاي رهنمودي در مورد اصالح زندا يادداشت
ها مطابق به اصول حقوق بشر جز التنفك يك سيستم عادالنه بوده و  تنظيم زندان �

 نمايد؛ حكومت قانون را تامين مي

هاي اصالح زندان نيازمند اراده سياسي، يك  به منظور موفقيت و پايداري، پروژه �
 باشند؛ اداره توانمند و پشتيبانان قوي مي

رك چون شيوع بيماري، افتضاح و رسوايي، ها به يك انگيزه و يا مح اصالح زندان �
اي با ايحابات حقوق بشر و يا يك حكومت جديد متعهد  امكان پيوستن به يك نهاد منطقه

 به حقوق بشر نياز دارد؛

هاي اصالح زندان بايد استراتيژيك بوده و عدالت جنايي و شرايط اجتماعي و  پروژه �
 سياسي را مد نظر گيرد؛

 باشد؛ مدت قابل تشويق ميمثمربودن آن در كوتاه  �

المللي حقوق بشر باشد، نه بر  شكل و نحوه حبس بايد استوار بر معيارهاي بين �
 اساس كدام فرهنگ ويژه؛

 دهند بايد باال باشد؛ ها را مي اعتبار و حيثيت آنهايي كه پيام اصالح زندان �

ني انگيزه تداوم اصالحات بايد در يك جو سياسي از طريق جلب حمايت جامعه مد �
 و پارلمان فراهم گردد؛

 .تواند بيشتر موثر باشد هاي اصالحي مي هماهنگي با ساير ارگان �
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  تذكر

هاي  اي است كه به منظور تسهيل طرح و تطبيق پروژه اين اولين راهنما از مجموعه
  :اين رهنما. مربوط به اصالحات در زندان، تهيه شده است

 ت؛بر اساس نظام جهاني حقوق بشر تنظيم شده اس �

 باشد؛ در شرايط متفاوت فرهنگي و سياسي قابل استفاده مي �

كند كه در شرايط متفاوت اجتماعي و اقتصادي پايدار  هايي را پيشنهاد مي راه حل �
ه افزايش قابل توجه منابع ندارد؛   بوده و اجراي آن نياز ب

 .هاي اداره زندان را در نظر گرفته است واقعيت �

ر خارجه و كشورهاي مشترك المنافع دولت بريتانيا تهيه اين راهنما به كمك وزارت امو
  .شده است

  دانشگاه كينگ لند
  ها المللي مطالعات زندان مركز بين

  

  هاي اصالح جزايي و حاكميت قانون پروژه

هاي مرتب و مصوون كه در آنها حقوق بشري زندانيان احترام گردد و با آنهايي كه  زندان
رد احترام آميز صورت گيرد، جز الينفك تداوم حكومت قانون نمايند، برخو در آن جا كار مي

هاي دنيا، زندان يك محل بي قانوني  شود در بسا از بخش ولي تاجايي كه ديده مي. باشد مي
دهند كه حتا باعث مرگ آنها  و مملو از فساد بوده و محبوسين را در شرايط هولناك قرار مي

باشد و حقوق بشري زندانيان  ا يك موضوع عام ميه از دحام بيش از حد در زندان. گردد مي
ها و احترام به  در حالي كه اداره و نظم بهتر زندان. گردد در كشورهاي غني و فقير نقض مي
  .باشد  اقتصادي ممكن مي- حقوق بشر در همه شرايط اجتماعي

يح توانند محالت نقض صر ها مي باشد، زيرا كه زندان ها داراي اهميت مي اصالح زندان
سپري . توانند خطر جدي را متوجه صحت عامه سازند همچنان آنها مي. حقوق بشر باشند

تواند صدمه اجتماعي را به بار آورد و در نتيجه به تعداد افراد  نمودن يك دوره زندان مي
افزون بر آن، شواهد نشان داده كه . منزوي و در حاشيه قرار گرفته جامعه افزوده شود

در . شود حيث يك وسيله عمده جلوگيري از جنايات ناموجه پنداشته ميزنداني ساختن به 
نمايند، مردمان فقير و در حاشيه  بسياري از كشورها، آنهايي كه دوره زندان را سپري مي

نقش سيستم جزايي در تامين . باشد  اند كه معموالً جرايم شان چندان جدي نمي قرار گرفته
به منظور پايين آوردن سطح .  بوده ولي محدود استجامعه مصوون تر به صورت كل حياتي
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جنايات، سرمايه گذاري در تدابير اجتماعي و تسريع انسجام اجتماعي ممكن است بهتر و 
  .اقتصادي تر تمام شود

اين زماني مطرح شد كه در . باشد افزايش تعداد زندانيان، نتيجه افزايش جنايات نمي
همچنان ... مي جنايات به طور چشمگيري پايان آمدزيالند نو، سطح جنايات و ريكارد عمو

اصدار جزاي شديدتر گران قيمت ... تغيير كوچكي در ميزان جرايم جدي موجود بوده است
هاي بهداشت و آموزش به  شود كه اين هزينه در بخش ترجيح داده مي... شود تمام مي

دست  تدابيري رويدر دراز مدت، به منظور پايين آوردن سطح جنايات، ... مصرف برسد
  .گرفته خواهد شد تا اسباب جنايات عنوان گردد نه اينكه صرف زنداني نمودن

    )1()2004هون فل گوف، وزير عدليه زيالند نو، (

  تصميم بر اجراي يك پروژه  

ها الزمي پنداشته  هاي اصالح زندان سه شرط اساسي ذيل در تطبيق موفقيت آميز پروژه
  .شود مي
پشتيباني از سوي مقامات ارشد وزارتي كه مسوول سيستم جزايي اراده سياسي و  �
باشد و يا حمايت از سوي يك بخش نيرومند دولتي، چون دفتر اداري رياست جمهوري  مي

 .و يا يك كارمند عالي رتبه دولتي

دهند و برابر به  ها را در اولويت كار شان قرار نمي ها اصالح زندان بسياري از دولت �
باشند زيرا كه در كوتاه مدت  تي و تعليم و تربيه به آن ارجحيت قايل نمياصالحات بهداش

هاي دولتي  در صورتي كه هيچ بخشي از ميكانيزم. به ندرت حايز سودمندي سياسي است
. تواند موثر ثابت شود ها نباشد، اين پروژه به مشكل مي متعهد به يك پروژه اصالح زندان

نمايد، نياز دارد كه در چوكات كار   فعاليت آغاز مياگر يك پروژه تحت چنين شرايطي به
هايي را به منظور باال بردن سطح درك عامه مبني بر ضرورت يك تغيير، راه  خود فعاليت
 .اندازي نمايد

. يك اداره با كفايت و منظم كه بتواند تغييرات را ارايه نموده و آن را به پيش ببرد �
 هم موجود باشد، ممكن حكومت ظرفيت آوردن حتا اگر تعهد صادقانه به منظور تغيير

ها  به گونه مثال، اگر فساد در همه سطوح سيستم زندان ريشه. اصالحات را نداشته باشد
عميق داشته باشد، در آن صورت نياز است تا در سطح وسيع حكومت اصالحات آورده 

 .شود

 .وجود حاميان نيرومند در داخل سيستم �
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 عالي رتبه در داخل حكومت دارد تا به كمك آنها اهداف پروژه نياز به حمايت افرادي
آنها آماده باشند كه به صورت آشكار حمايت شان را از تغييرات . پروژه بر آورده شود

  .پيشنهادي ابراز نمايند و در مقام خود پايدار باشند تا از پروژه مراقبت نمايند
اما در . نمايند ولتي تمجيد ميهاي د ها از وجود اراده اصالح در ميان نهاد كمك دهنده

توانند اين اراده را ايجاد نمايند و يا  اي وجود نداشته باشد، آنها مي صورتي كه چنين اراده
نمايند كه مقاومت برخي از نهادهاي دولتي  آنها همچنان درك مي. خودشان را كنار بكشند

رابر اصالح، شكل يك قاعده را داشته و تصادفي نمي ا آن بايست برخورد باشد كه ب در ب
  .صورت گيرد

     )2()1999توماس كاروترز، مساعدت به دموكراسي در خارج (

  

  ها و محرك اصالح زندان انگيزه

براي . باشد، ولي كمتر مورد توجه قرار داشته است ها يك نياز مبرم مي اصالح زندان
نياز است، يك ها به صورت عملي ممكن گردد، يك انگيزه و يا محرك  اينكه اصالح زندان

هاي  انگيزه. نقطه فشار الزمست تا اين راهي را كه پاداش سياسي ندارد به انجام رساند
  :ممكن عبارتند از

به قدرت رسيدن يك حزب سياسي متعهد به حقوق بشر و يا اينكه رهبرانش دوره  �
 زندان را سپري نموده باشند؛

رابر صحت عامه اعالم هاي ساري چون توبركلوز در زندان كه در ب شيوع بيماري �
 خطر نمايد؛

هاي ناشي از زندان چون مرگ ومير و  آشكار شدن برخي از افتضاحات و بدنامي �
  .برخورد وحشيانه در زندان

سه زندان قبلي از زندان نگويا و خانواده يك زنداني متوفا به صورت مشترك اقامه دعوا 
 ميليون ين را از 233.5ود تقاضاي نمودند، و به خاطر تجاوزي كه باالي آنها صورت گرفته ب

  .  نفر محافظ زندان نمودند12دولت و 
ها گفته، اين نخستين بار است كه زندانيان قبلي به  وكيل مدافع اين شكايت كننده

  . كشند عدالتي در داخل زندان به محاكمه مي صورت دسته جمعي حكومت را به خاطر بي
 توكيو صورت گرفته است، محافظين به بر اساس اقامه دعواي كه در محكمه واليتي

ه اين سه زنداني را از اكتوبر  گان  چندين بار مورد تجاوز قرار 2002 تا 2001صورت جدا
هاي جنجال بر  نمايند كه اين تجاوزات با استفاده از آله ها ادعا مي شكايت كننده. اند داده
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ني سومي بجا گذاشته هاي زندا هاي شديدي را در روده انگيز جرمي صورت گرفته و زخم
  . هاي جسمي و ضربه رواني به وي شده است نظمي است و سبب بي

 روزي كه زندان شيزوكا به زندان نگويا منتقل 2002سال  زنداني چهارمي در ماه مي
  گرديد پس از قرار گرفتن روي آله شكنجه جان خود را از دست داد؛ 

  نگراني در مورد مصاف حفظ سيستم در زندان �
ها و بديل آنها، يك سياست رها سازي در مورد زندانيان باالتر  به مركز ملي باشگاهمطابق 

باشند و حداقل يك سوم دوره حبس   ساله كه محكوم به جرايم خشونت بار نمي55از سن 
  .  ميليون دالر را صرفه جويي نمايد900تواند ساالنه  شان را سپري نموده باشند، مي

ين، كاهش مصارف زندان در زمان بحران مالي ترغيب وينسنت شيرالدي و جوديش گر
  ؛)4(200باشد،  آميز مي

المللي حقوق بشر به منظور بلند  درك اين موضوع كه پابندي به معيارهاي بين �
  بردن موقف يك كشور حايز اهميت است؛ 

انگيزه سياسي به منظور پيوستن به يك جامعه منطقوي چون شوراي اروپا و  �
  . اتحاديه اروپا

نمايد كه كشور  هاي كوپنهاگن جهت شمول در اتحاديه اروپا ايجاب مي يش شرطپ
ها در تضمين دموكراسي، حكومت قانون، حقوق بشر و  دواطلب بايست به ثبات باشگاه

  . ها نايل آمده باشد احترام و حمايت از اقليت
  )5(2004باالتر از يك وعده؟ گزارش كميسيون مستقل در مورد تركيه : تركيه در اروپا

  روش انجام يك پروژه 

  . باشد ها در چانس موفقيت آنها موثر مي  شيوه تطبيق پروژه
هاي ارزيابي به يادداشت رهنمودي  جهت تدابير پيشنهادي به منظور موفقيت و روش(

  .) مراجعه شود3شماره 

  يك روش استراتيژيك و گسترده

  . باشد متكي بر يكديگر ميعناصر و اجزاي مختلف روند عدالت جنايي باهم مرتبط و 
كار در مورد جهات انفرادي سيستم به صورت مجزا ممكن است نتايج معكوس به بار 

تواند موثريت و ظرفيت آنها را در كشف  آورد؛ به گونه مثال، اصالحات در صفوف پوليس مي
هاي  ولي بدون اصالح ساير بخش. هاي بيشتري گرفتار گردند جرايم باال ببرد و مظنون

هاي پيش از محاكمه در شرايط غير  يستم، در نتيجه شمار زيادي از مردم در توقيف خانهس
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م  از اين رو الزم است تا اصالح زندان. گردند داري مي انساني نگه ها با درك كلي از تما
  . سيستم عدالت جنايي روي دست گرفته شود

انكشاف در .  بود سطح جرايم در كشور هايتي روبه افزايش1990هاي  در پايان سال
هاي فزاينده شد، مگر محاكم هايتي به صورت پيوسته  هاي پوليسي سبب دستگيري مهارت

اين موضوع بيشتر در مناطق پورت او . گي را نداشت مواجه به پسماني بوده و توان رسيد
. كشيدند  نفر آنها انتظار محاكمه را مي9 زنداني 10نمود، جايي كه از جمله  برنس صدق مي

گرفتند و در برخي از   دزدها و متهمين ناحق در پهلوي جنايت كاران عمده قرار ميخس
گرفت و سه بر چهار زندانيان حتا  ها مورد رسيدگي قرار نمي موارد دوسيه شان براي سال
  )6 ()2003ان فولر ات ال، طرح موضوع ازدحام در زندان هايتي (.           بستر براي خوابيدن نداشتند

يك پروژه مثمر بايست . گيرد ها احتماال چندين سال را در بر مي واقعي زنداناصالح 
هاي عادي بايست در چوكات كوتاه مدت،  حتا پروژه. حداقل سه تا پنج سال را دربر گيرد

  . متوسط و دراز مدت درنظر گرفته شوند
به گونه . گاهي ممكن زيانبار تمام شود مداخالت كوتاه مدت و بدون يك استراتيژي گاه

رسد كه يك كورس آموزشي كوتاه مدت تاثير چندان  مثال، اين غير محتمل به نظر مي
نمايند  كه آنها فكر مي تواند تاثير منفي آن بيشتر باشد؛ زيرا زماني مثبت وارد ننمايد ولي مي

گردد و آنها در شرايط كمبود  تر مي ارتباط كه بودجه زندان صرف مسايل كم اهميت و بي
  . برد اين موضوع سطح نارضايتي را در ميان آنها باالتر مي. نمايند ار ميمالي ك

  پيامدهاي فوري

. رسد در چوكات يك برنامه درازمدت، شماري از پيامدهاي فوري نيز مطلوب به نظر مي
به گونه مثال، اگر در كوتاه مدت از اين پيامدها سودمندي قابل مالحظه به سود كارمندان و 

در كشورهايي كه كمبود منابع وجود . شود شاهده رسد، مفيد پنداشته ميزندانيان به م
تواند اين  ها به منظور بهبود وضعيت غذايي كارمندان و زندانيان مي دارد، يك سلسله فعاليت

توان  مثالً با اعمار يك باغچه تركاري در حويلي زندان مي. نيازمندي را بر آورده سازد
سازد كه اين  ندان و زندانيان مسلكي شدن در ساحه زراعت ميهاي تازه را براي كارم سبزي

ه بار مي انتشار اوراق معلوماتي براي زندانيان و نصب . آورد در ذات خود يك تغيير را ب
اند كه  پوسترها در مورد منابع مساعدت و برخورد احترام آميز با زندانيان از جمله تغييراتي

  . باشند هم ارزان و هم ساده مي
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  ام آورانپي

آنها بايست . آورند بايد پيام آوران قابل اعتبار باشند آنهايي كه پيام اصالح جزايي را مي
نزد مقامات زندان در . در زندان كار نموده باشند و يا در اين مورد تجربه كافي داشته باشند

يق شود مبني بر انگيزه آنهايي كه پروژه را تطب كشور، محلي كه پروژه در آن تطبيق مي
  . نمايند بايد داليلي موجود باشند مي

  كدام معيارها؟

كدام نمونه . هاي حبس در هر كشور ارتباط نزديك به فرهنگ و تاريخ كشور دارد شيوه
توانند در بسياري از  هاي عملكرد خوب مي نمونه. باشند مشخص سيستم زندان موجود نمي

يگانه . باشند كات ضعيف و قوت ميها داراي ن ها دريافت شوند و بسياري از سيستم سيستم
اند كه بر اساس اسناد  باشند، همان معيارهايي معيارهايي كه در سطح جهاني قابل اجرا مي

در بسياري . اند و تاثيرات آن آزمايش گرديده است المللي و منطقوي استوار حقوق بشر بين
نايي و جزايي آنها از كشورها كه اصالحات صورت گرفته است در قانون اساسي و قوانين ج

اين . نمايد با زندانيان برخورد انساني صورت گيرد تدابيري موجود است كه ايجاب مي
تغييرات در .  قانوني بدهد هاي اصالحي جنبه تواند به برنامه ايجابات ملي و حقوقي مي

  . المللي مد نظر گرفته شوند نمايد تا معيارهاي بين قوانين جنايي و جزايي ايجاب مي
هاي پيش از محاكمه در  هاي ايرلند شمالي و زندان ر تطبيق پروژه همشكل در زنداند(

ايجاد فضاي اعتماد، هم از نظر شخصي و هم از نظر مسلكي به منظور روند تغيير ) ماسكو
آنچه كه به هر دو گروپ همكار بايد خاطر . در كردار حتمي و ضروري پنداشته شده است

. اند اران جديد شان افراد با دانش، عالقه مند و مسلكي بودهشد اين است كه همك نشان مي
گردد، زيرا  در تحت اين مرحله اعتماد، مذاكره روي مسايل دشوار و حساس نيز سهل مي

تشابه مشكالت و فرهنگ . باشد شود كه هدف جانب مقابل همكاري مي اعتماد حاصل مي
ها نبايد به اين طرز  نظيم چنين پروژهدر اداره و ت. نمايد مسلكي نيز در اين مورد كمك مي

رابر مي باشد يگانه عملكرد درست پنداشته  تفكر اتكا نمود هر آنچه كه به سيستم غربي ب
  ICPS 2003()7گزارش پروژه (                                                                 . شود

  ها اعمار روي توانمندي

هاي موجوده زندان  شود كه در زمان طرح يك پروژه توانمندي اين شايسته پنداشته مي
به گونه مثال، بعضي از كشورها، به ويژه كشورهاي . را مد نظر گرفت تا روي آن كار شود

توانند مناسبات نسبتا خوب را ميان زندانيان و كارمندان زندان ايجاد نمايد كه  كوچك، مي
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اي دارند  ها كارمندان ماهر و ورزيده  از زندانبسياري. رفع تشنج در زندان مفيد ثابت شود
هاي  توانند احراز مقام نمايند كه آنها نظر به داليل سياسي نمي كه در سطوح متوسط كار مي

برخي از كشورها داراي جامعه . توانند در امر تغييرات پيشگام باشند بلند را نمايند ولي مي
ها و وضعيت زندانيان  قه به اصالح زندانهاي آن عال اند كه بسياري از گروپ مدني فعال

  . دارند
هاي سكتور قضايي، دنبال   در مورد برنامه(UNDP)روش موسسه انكشافي ملل متحد 

ها، ايجاب توسعه  يك روش انكشاف ظرفيت... باشد ها مي نمودن انكشاف ظرفيت
  . نمايد، نه تعديل آن را هاي موجوده را مي توانمندي

  )8()2003، حكومت قانون و دسترسي به عدالت راماسوامي سودارشان(

  ديدارهاي مطالعاتي

هاي  ديدار از كشورهاي مختلف معموال به حيث يك تكنيك گسترش آگاهي از شيوه
تواند  اين ديدارهاي مطالعاتي زماني مي. شود ها پنداشته مي گوناگون نظم و اداره در زندان

ورت درست پالن شوند و جهات مشخص بسيار مفيد و موثر تمام شود كه ديدارها به ص
اين ديدارها همچنان . هاي فرا گرفته شده تاكيد شود مورد مطالعه معين شده و روي درس

ها از يك فرهنگ كامالً  توانند كه نامثمر تمام شوند، به ويژه زماني كه ديدار كننده مي
بدون يك . باشد  ميمتفاوت از يك زنداني ديدار نمايند كه سيستم آن مغاير پندارهاي آنها

ها با عالقه مندان و هوا خواهان  پالن مناسب آن خطر واقعي موجود است كه ديدار كننده
نمايند، مثالً محاكمه از طريق ارتباط ويديويي و يا انجام ارزيابي خطر  يك روش ديدار مي

و آن را در برند  ها از طريق كمپيوتر و آنها اين مفكوره را با خودشان به كشور مي در زندان
ها از يك كشور  زماني كه بازديد كننده. نمايند يك محيط نامناسب و كامالً متفاوت پياده مي

هاي رسمي و دولتي  نمايند، بهتر خواهد بود كه آنها نه تنها با نماينده خارجي ديدن مي
ر هايي كه در مورد سيستم نظريات انتقادي دارند نيز ديدا ديدار نمايند بلكه با سازمان

  . نمايند
 اقتصادي دارند، مثمر - هاي اجتماعي ديدارهاي مطالعاتي ميان كشورهايي كه مشابهت

يك هيات مشترك كارمندان خدمات زندان از كشورهاي مالوي و كنيا در اكتبر . باشد مي
 سال 40هاي بازداشت بدون ديوار را از   از ايالت راجستان هند ديدار نمودند تا كمپ2002

  )9()20020المللي  اصالح جزايي بين(                        . شده مورد مطالعه قرار دهندبدينسو باز 
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  هاي دو قلو زندان

ايجاد روابط ميان زندان كشورهاي مختلف، معموال بين زندان يك كشور ثروتمند و 
كه بر اساس تساوي احترام متقابل، همبستگي ميان  زندان يك كشور نادار در صورتي

هاي هر دو كشور و تاكيد روي تبادل تجارب و دانش استوار باشد، موثر  مندان زندانكار
اگر اين پروسه يك طرفه باشد و انتقال تجارب و دانش از كشور غني به . شود پنداشته مي

  . رسد كشور فقير صورت گيرد، موثريت آن محتمل به نظر نمي

  يك روش منطقوي 

ند اصالحات باشند ولي نظر به كوچكي و يا سطح برخي از كشورها ممكن است عالقه م
اين هم ممكن است . هاي اصالحي را نداشته باشند بلند فقر توان روي دست گرفتن برنامه

ها و با  كه كشور در يك موقعيتي باشد كه در آن يك رهبر داراي تجارب اصالح زندان
ات و آموزش ميسر ظرفيت فراهم آوري توسعه، اعتماد و حمايت فرهنگ مناسب و اطالع

  . باشد

  تامين پايداري و تداوم 

هاي جزايي با  سيستم. شود پايداري و تداوم اصالح زندان هميشه كار دشوار پنداشته مي
يك جنايت فجيع و يا يك فرار . بيند تغييرات در جو سياسي و روحيه عامه شديداً ضربه مي

  . اي را از مسيرش خارج سازد تواند هر پروژه جدي مي
در . ز اين رو انگيزه تداوم اصالح بايد به نحوي در يك فضا و محيط سياسي ايجاد گرددا

هاي منتخب مخاطره آميز بوده و چندان  ها براي حكومت كوتاه مدت، پيشنهاد اصالح زندان
توان به صفت  اصالح زندان را مي. باشد، اين مساله معموال خيلي دو قطبي است گوارا نمي

آورد تا حكومت  نمود و اين زمينه انتقاد مخالفين سياسي را به وجود ميآزادي بخشي تلقي 
را متهم به نرمش در برابر جنايتكاران نمايد و آن را سبب تلف شدن حقوق قربانيان 

اند مواجه به خطر  پس سياستمداران و مشاورين شان كه متعهد به اصالح جزايي. بپندارند
قويه سياستمداران متعهد و كارمندان ارشد از بنابرين تشخيص، حمايت و ت. گردند مي

ها  هايي كه ساير حكومت طريق فراهم آوري ابزار مورد نياز آنها چون اطالعات، داليل و مثال
اند و برقراري تماس با آنها جز يك برنامه اصالح جزايي شمرده  در اين مورد چه كرده

  . شود مي
. باشد  در اين راستا خيلي مهم ميدر كشورهاي دموكراتيك، حمايت از سوي پارلمان

گونه مسايل را به  ها داراي يك كميته قضايي و يا مشابه آن اند كه اين بسياري از پارلمان
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برند و در آژانداي سياسي خود يك اساس پارلماني را به منظور پشتيباني از  پيش مي
هاي جامعه   سازماناين نيز حايز اهميت است كه همزمان كار با. نمايند اصالحات ايجاد مي

يادداشت رهنمودي . (اند، آغاز گردد مدني كه عالقه مند حقوق بشر و يا رفاه اجتماعي
  .) مالحظه شود12شماره 

  ها در كشورهاي با منابع ضعيف پروژه

  .اصالح زندان در كشورهاي داراي منابع ضعيف از اولويت پايين برخوردار است
    )10()راماسوامي سودارشان، حكومت قانون و دسترسي به عدالت(                                          

  
هاي اصالح جزايي توسط نهادهاي خارجي روي  در بسياري از كشورهاي نادار كه پروژه

هايي بايست  از اين رو راه حل. گردند شود، معموالً با كمبود منابع مواجه مي دست گرفته مي
  . ر واقعي منابع را نكرده و در درازمدت پايدار باشدوجو گردد كه ايجاب تزريق غي جست

هاي وزارت  اجراي فعاليت) يك تمويل كننده برنامه اصالح قضايي(در ايالت ايكيتي 
كه برق نباشد تا  عدليه را به شكل كمپيوتري روي دست گرفت، اما اين روشن نيست زماني

  . كمپيوترها را فعال سازد چه اتفاق رونما خواهد شد
  )11()2003دسترسي به عدالت در نايجريا DFLDدي انسلم اودنكالو، مشكل با چي(

. هاي جديد و آموزش كارمندان ورزيده، ممكن است چندان اقتصادي نباشد اعمار زندان
المللي بودجه قابل مالحظه را به  در يكي از اياالت امريكاي التين يك تمويل كننده بين

 سال از 18نوجوانان فراهم نمود تا نوجوانان زير سن منظور ساختن يك زندان جديد براي 
داري گردند گرچه فراهم نمودن يك ساختمان قيمت بها با تسهيالت  سالمندان جدا نگه

سيستم هر نظم و اداره در زندان به . كافي آموزشي جز برنامه اصالحي استراتيژيك نبود
رابر . اش ادامه داشت شكل قبلي بدرفتاري، جوانان دست به در جريان يك احتجاج در ب

به منظور سرزنش آنها دوباره . مظاهره زدند و خسارات شديدي را به ساختمان وارد ساختند
  . ساختمان اين زندان پر قيمت تقريباً خالي باقيمانده. به زندان سالمندان انتقال گرديدند

ي موارد ذيل ها معموال رو هاي اصالح زندان در كشورهاي با منابع ضعيف تاكيد برنامه
  : باشد مي
تغيير رويه و برخوردها به منظور ايجاد روابط بهتر و انساني ميان كارمندان و  �

  زندانيان؛ 
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تغيير نظم و اداره به منظور كاهش بيروكراسي و عدم مركزيت قدرت و كنترل، تا  �
وجو منابع شده و از آنچه در دست  هاي محلي صالحيت يابند كه در جست روساي زندان

  ند بهترين استفاده را نمايد؛ دار
هاي زندانيان به منظور استفاده سازنده از زندانيان در توليد اشيا،  افزايش فعاليت �

هاي پر  ايجاد سرمايه، بهبود و ترميم زير بناي زندان و افزايش وقت كه در بيرون از سلول
  شود؛ جمعيت سپري مي

ختلف كار به منظور هاي جامعه مدني در جهات م گيري و مداخله گروپ سهم �
  . مساعدت با زندانيان در توليد منابع

. باشند ها مي ها خيلي مهمتر از ساختمان اند كه رويه و برخورد اصالح گران معموال گفته
كه آنها در اطراف زندان  زيرا زماني. باشد مگر اين گفته مورد پسند كارمندان زندان نمي

شود و يا غذاي مملو از حشرات را به  ده مينمايند پاي شان به آبريزها آلو نظارت مي
تشنج ميان بهبود وضعيت فزيكي زندان و . نمايند دهند، اين گفته را رد مي زندانيان مي

وضعيت زندان كه خطري را متوجه صحت . ها بايست كه درك گردد بهبود عملكرد زندانبان
 چنين وضعيتي يك رويه زندگي در ذات خود در يك. شود زندانيان سازد، ناديده گرفته نمي

تواند  بهبود وضعيت و شرايط فزيكي نمي. شود غير انساني و بي حرمتي و جزا پنداشته مي
هاي موازي به منظور دادن يك ديدگان جديد به كارمندان تضمين كننده بهبود  بدون تالش

محيط بدون ترديد، اداره زندان در مورد شرايط زندگي و . برخورد و كردار در زندان گردد
اي كه  يك پروژه. نمايد ها و نيز بهداشت و مصوونيت همه توجه مي كار زندانبان

هاي كوتاه مدت، چون حفر يك چاه آب به منظور فراهم آوري آب آشاميدني و يا  نيازمندي
نصب تسهيالت پخت وپز را با اهداف دراز مدت، مانند بهبود عملكرد كارمندان و يا تالش 

  . شود ان، آميزش دهد يك روش معقول پنداشته ميدر كاهش شمار زنداني

  تواند اصالح شمرده شود هر تغييري نمي

گاهي ممكن ثمره  مداخالت گاه. توان اصالح يك سيستم شمرد تغيير يك سيستم را نمي
فراهم آوري هزينه ساختمان يك زندان جديد و كانكريتي و مستحكم به . منفي به بار آورد

هاي آن در چهار طرف حويلي ساخته شده است ممكن از  اتاقجاي يك زندان محقر كه 
نظر طراحان يك اصالح شمرده شود ولي كارمندان و زندانياني كه قرار است در آن منتقل 

  . شوند آن را يك اصالح نخواهند پنداشت
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  هماهنگي با ساير نهادهاي اصالحي

 و در  ممكن در يك پروژههاي امداد  ها، موسسات بين الحكومتي و يا سازمان ساير دولت
از . باشد هاي اصالح جزايي معموال ضعيف مي هماهنگي در فعاليت. عين كشور كار نمايند

ها عين پروژه و يا مشابه آن را روي دست  اين رو بهتر است تا بررسي گردد كه ساير سازمان
  . نگيرند
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 نفر 249بر اثر نظارتي كه از محبس واليت كندز  به عمل آمد، به صورت مجموعي 
 تن آنان 197 تن آنان زنداني بودند و 52زنداني و تحت توقيف قرار داشتند كه از آن جمله 

  . بردند قيف به سر مياعم از ذكور و اناث منتظر سپري نمودن ميعاد حبس، در تو
هاي رسيده، محبوسين به تعليم و تربيت، دوا، داكتر و كلينيك صحي  بر اساس گزارش

آنها داراي محل بود و باش مناسب هستند و از نظر . در داخل محبس دسترسي دارند
نجاري، خياطي، قالين بافي، آهنگري و : اي از قبيل به مشاغل حرفه. معيشتي مشكلي ندارند

ي محبوسين محبس واليت كندز، تاخير در ا از مشكالت عمده. سازي مشغول هستندحلبي 
. فيصله نهايي محاكم ثالثه است كه اين موضوع يادداشت گرديده و تحت بررسي قرار دارد

مشكل ديگر آنان، عدم تعيين سرنوشت به موقع متهمين از طريق سارنوالي است كه در 
اند كه اين  فعه، مالقات صورت گرفته و آنها وعده دادهارتباط با موضوع، با سارنوالي مرا

  . مشكالت را به زودترين فرصت برطرف خواهند ساخت
 تن زنداني 247بر اثر نظارتي كه از محبس واليت بغالن به عمل آمده است، مجموعا 

وباش در وضعيت  و مردان زنداني، از نظر محل بودزنان. هستند كه مشكالت زيادي دارند
اين . ب قرار دارند؛ بدين معنا كه در هر اتاق بيش از ظرفيت آن، زنداني وجود داردنامناس

موضوع به مسوولين ارايه شده تا در زمينه تدابير . باشد امر خالف معيار معينه محابس مي
  . اصالحي الزم را اتخاذ نمايند

وكوب، قتل،  مظنون به اتهام لت تن 6 قومانداني امنيه ولسوالي بغالن،  در نظارتخانه
 تن آنان بيش از ميعاد تعيين 4از آن جمله . اختطاف و سرقت تحت نظارت قرار داشتند

                                                 
9

 1385بر گرفته از ماهنامه حقوق بشر شماره دوازدهم حوت  
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بردند و همچنان از برخورد نامناسب مسوولين آن نظارتخانه  شده، در زندان به سر مي
  . شكايت داشتند كه به مشكالت شان رسيدگي گرديد

 زندانيان دسترسي به  عمل آمده، همهزي واليت تخار به بر اثر نظارتي كه از محبس مرك
  . اعاشه و اباته داشتند اما جاي بود و باش آنان نامناسب گزارش شده است

 سال خالف قانون و بدون 18 تن زير سنين 4 قومانداني امنيه واليت تخار  در نظارتخانه
ه صحبت در اين مورد با مدير جنايي قومانداني امني. داليل كافي تحت نظارت قرار داشتند
 تن 3 آن واليت،  خانه همچنين در توقيف.  گرديدندگرديد و آنها بالفاصله از نظارتخانه رها

وضعيت حقوقي و معيشتي شان . كه متهم به بم گذاري بودند، تحت توقيف قرار داشتند
  . خوب بوده و كدام شكايتي نداشتند

داري زندانيان و توقيف   مركزي واليت سمنگان، محلي براي نگه در محبس و توقيف خانه
شدگان اناث وجود ندارد و اين سلب آزادي شدگان با تفاهم مسوولين و مراجع ذيربط، در 

مركز تربيت اطفال صرف يك اتاق . شوند داري مي آمريت مركز اصالح و تربيت اطفال نگه
ز داري زنان تحت حجز دارد كه اين امر مغاير اصل تربيت اطفال در چنين مراك براي نگه

داري بزرگساالن از خورد ساالن جز ضوابط  زيرا تفكيك و جدا ساختن محل نگه. است
  . باشد تعيين شده براي اين گونه مراكز مي

 ولسوالي فيروز نخچير، نيز محلي به عنوان توقيف خانه و نظارت خانه وجود  در نظارتخانه
قرار اظهارات آنها، توقيف . ندمسوولين ولسوالي، دليل اين امر را نبود جاي عنوان كرد. ندارد

شدگان و آنهايي كه تحت نظارت قرار دارند بايد به شهر ايبك مركز واليت سمنگان منتقل 
در ولسوالي شور تپه نيز به خاطر نبود جاي و تعمير، محل مشخصي به عنوان . گردند

والي اكثر بر اساس اظهارات مسوولين ذيربط، در اين ولس. توقيف خانه، و نظارت خانه نيست
  . باشند ادارات به مشكل كمبود جاي مواجه مي

در محبس و توقيف خانه واليت پكتيا، اعاشه محبوسين از نظر كميت و كيفيت خوب 
بنابر استدالل مديريت محبس، صعود قيم و ناچيز بودن پول اعاشه محبوسين، . نيست

 در سيده، وضعيت معيشتي،هاي ر بر مبناي گزارش. تواند چيزي بيشتر از اين تهيه شده نمي
 واليت خوست، نسبت به نظارت خانه قومانداني امنيه واليات  نظارت خانه قومانداني امنيه

هاي شان در  پكتيا و پكتيكا بهتر است و اكثر اوقات، افراد تحت توقيف نيز تا اكمال دوسيه
واليت خوست،    زنانه ه و توقيف خانهدر نظارت خان. نظارت خانه پوليس به سر مي برند

اند كه به دليل  مسوولين قومانداني امنيه گفته. كسي تحت نظارت و توقيف قرار نداشت
ه آنها معرفي نشده است در . رسوم و عنعنات سنتي قبيلوي تا حال هيچ متهم اناثيه ب

محبس و توقيف خانه واليت خوست، محبوسين و متهمين دسترسي به ورزش آزاد و در 
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فته سه روز، درس سواد آموزي و مضامين ديني نيز براي آنها صحن محبس دارند و ه
همچنان هفته دو مرتبه وقت مالقات براي محبوسين در نظر گرفته شده . گردد تدريس مي

محبوسين و توقيف . هاي محبوسين وجود ندارد اما جاي جداگانه براي مالقات فاميل. است
   . شان شكايت دارند ت اعاشهشدگان از كميت و كيفي

 ولسوالي كرخ واليت هرات، بعضي از زندانيان از نظر كميت و كيفيت غذا  در نظارت خانه
هاي  اما در نظارت خانه. شكايت داشتند كه در اين زمينه به مسوولين تذكر داده شد

ه، ادرسكن، زنده جان، كشك كهنه، رباط سنگي و  غوريان در اين زمينه  ولسوالي اوب
 تن به سر 960ين در محبس عمومي واليت هرات كه مجموع همچن. شكايتي وجود نداشت

در محبس . برند، از نظر غذا، آب آشاميدني، مالقاتي و خدمات صحي شكايت ندارند مي
عمومي واليت ننگرهار، از نظر وضعيت حقوق بشري زندانيان، مشكل خاصي وجود ندارد 

  . فته استحتا در مورد نظافت محيط زيست آنان، توجه بيشتر هم صورت گر
در .  قومانداني امنيه واليت ننگرهار نيز كدام تخطي به نظر نرسيده است در نظارت خانه

ولسوالي شيوه هم، به اثر سعي و تالش هيات نظارت، وضعيت نظارت خانه و طرق برخورد 
   قومانداني امنيه خانهدر نظارت . مسوولين پوليس با متهمين و مظنونين بهبود يافته است

لي وايگل واليت نورستان وضعيت معيشتي سلب آزادي شدگان مناسب نبوده و آنها ولسوا
در اتاق نمناك، فاقد كلكين و نور آفتاب قرار داشتند كه در اين مورد، با قوماندان امنيه 

در محبس مركزي واليت باميان، به علت نبودن جاي مناسب، در . صحبت و مشوره شد
مشكل ديگر اين است .  نفر در آن زنداني هستند11ا دارد  نفر ر5اتاقي كه حداكثر ظرفيت 

كه براي همه زندانيان و كارمندان محبس يك باب تشناب وجود دارد كه براي رفع 
اين وضعيت براي محبوسين سبب .  دقيقه در صف بايستد20ضرورت، بايد يك نفر حد اقل 

اين در حالي .  دارد نفر وجود66همچنين يك باب حمام براي . هايي شده است دشواري
است كه داكتر و دوا براي درمان محبوسين نيست و بيشتر محبوسين پول كافي براي 

  . مداواي خويش ندارند
هاي آن نمناك و بدون نور و  اتاق. در محبس واليت فارياب امكانات به حد كافي نيست

زمينه آموزش اما به صورت كل، . اند و خطر حشرات گزنده نيز بالفعل وجود دارد قديمي
  . توانند روزانه در هواي آزاد گردش كنند حرفه و سواد در زندان وجود دارد و زندانيان مي

 مركز واليت دايكندي چهار نفر به جرايم مختلف تحت   قومانداني امنيه در نظارت خانه
نظارت قرار داشتند كه دو نفر آنها، در مورد شكنجه شدن شان توسط شخصي، گفته بودند 

همان روز اول كه به نظارت خانه آورده شدند توسط شخصي مورد شكنجه قرار  «:كه
در نتيجه بالفاصله تمام » .توانند شناسايي كنند اگر آن شخص را ببينند مي. اند گرفته
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اما . مامورين و آمر نظارت خانه حاضر شدند تا متهمين، مامور مورد نظر را شناسايي نمايند
لذا آمر نظارت خانه قول داد هر چه زودتر . ص مذكور نشدندآنها موفق به شناسايي شخ

  . موضوع را پيگيري نمايد
از محبس و توقيف خانه مركز واليت دايكندي بازديد و نظارت به عمل آمد كه بعضي از 

هايشان شكايت  سرپرست ماندن خانواده ها از مشكالت مالي و بي محبوسين و توقيفي
 بخش نظارت و بررسي دفتر واليتي، مشكل محبوسين را با در اين رابطه، مسوول. داشتند

نماينده حقوق بشر يونيما در ميان گذاشت و ايشان نيز خواستار ليستي از محبوسين و افراد 
 مزبور،   نماينده بر مبناي گفته. ون سرپرست هستندتحت توقيف شدند كه خانواده آنها بد

كنند، به  سسات كه در اين زمينه فعاليت ميآنها سعي خواهند كرد تا از طريق بعضي از مو
همچنين مشكل ديگر محبس، نبود چاه آب آشاميدني است و قرار است . آنها كمك نمايند

   قومانداني امنيه ر نظارت خانهد. هاي خارجي اين مشكل رفع شود كه از طريق موسسه
هده نگرديده واليت دايكندي كدام مورد خاصي كه حاكي از نقض حقوق بشري باشد، مشا

  . است
در واليت بدخشان، از محبس مردانه و زنانه مركز شهر فيض آباد بازديد مشترك توسط 

ها، رييس ديوان جزاي رياست محاكم و سارنوال  مسوول بخش نظارت و بررسي از تخطي
در اين  بازديد از وضعيت معيشتي و مشكالت . جزاي عمومي واليت بدخشان صورت گرفت

 آن واليت، هيچ كس تحت بازداشت قرار  در محبس زنانه.  به عمل آمدظارتمحبوسين ن
تمام .  تن تحت حبس قرار داشتند39 تن تحت توقيف و 26نداشت و در محبس مردانه 

ها تحت غور و بررسي قرار گرفت؛ در نتيجه ثابت شد يك نفر به اتهام  اوراق اسناد بازداشتي
همچنان . از توقيف خانه رها شدسپس ار دارد كه انفجار به طور غير قانوني تحت توقيف قر

 صحبت با هر يكي از محبوسين و توقيف شدگان به طور جداگانه در مورد حل مشكل شان
شي شكايت  مسوولين و از دسترسي به خدمات صحي و آموز آنها از رويه. و تفاهم شد

در ارتباط با مشكالت . د كمبود اعاشه، محروقات و البسه شكايت نمودن اما از ناحيه. نداشتند
هاي  بر مبناي گزارش فوق، اتاق. آنها با مسوولين ذيربط صحبت و تفاهم صورت گرفت

. محبس مردانه به صورت كلي به مخروبه تبديل شده و ضرورت به ترميم مجدد دارد
هاي محبس گنجايش  كه اتاق برند در حالي  تن به سر مي15همچنان در اتاق بيشتر از 

  .  نفر را ندارند10باالتر از 
بازداشت .  تن تحت نظارت قرار داشتند4 واليت بدخشان   قومانداني امنيه ت خانهدر نظار

دوشك و ( كمبود اعاشه و البسه  ين شكايتي نداشتند اما از ناحيهي مسوول شدگان از رويه
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شكايت نمودند كه براي حل اين مشكل، با مسوولين، صحبت و تفاهم صورت ) كمپل
   .گرفت

 نفر بر اساس حكم محكمه تحت حجز قرار 2در مركز اصالح و تربيت واليت بدخشان 
هاي اين مركز، محل  اتاق. محجوزين به خدمات صحي و آموزشي دسترسي داشتند. داشتند

  . رسيد داري بازداشت شدگان به نظر مي مناسب براي نگه
 1صورت گرفته است، فقط  رياست امنيت ملي آن واليت   در بازديدي كه از نظارت خانه

ه اتهام حمل غير قانوني سالح، تحت بازداشت قرار داشته و وضعيت وي از هر نظر  نفر ب
  . خوب بوده است

ر  نفر تحت توقيف قرا6 ولسوالي ارگو   قومانداني امنيه در توقيف خانه و نظارت خانه
، آموزشي و اعاشه  مسوولين و از دسترسي به خدمات صحي ها از رويه توقيف شده. داشتند

داري بازداشت  هاي توقيف خانه و نظارت خانه براي نگه همچنين اتاق. رضايت داشتند
 ولسوالي   قومانداني امنيه در توقيف خانه و نظارت خانه. يدرس شدگان مناسب به نظر مي

واخان صرف يك نفر به اتهام كشتن دو نفر تحت توقيف قرار داشت كه از اثر اهمال و غفلت 
در ارتباط با موضوع فوق، با مسوولين . سوولين، شب هنگام از توقيف خانه فرار نموده بودم

  . ذيربط واليت بدخشان صحبت و تفاهم به عمل آمد
 ولسوالي اشكاشم، هيچ كس تحت   و توقيف خانه  قومانداني امنيه در نظارت خانه

داري بازداشت شدگان   نگههاي نظارت خانه هم براي بازداشت قانوني قرار نداشت، و اتاق
 ولسوالي زيباك، دو   قومانداني امنيه و توقيف خانه در نظارت خانه. رسيد  به نظر مينامناسب

تن به اتهام قتل و ضرب و جرح، تحت بازداشت قرار داشتند كه به دليل نبود محل معين و 
و . ده بودندداري آنها به صورت غير قانوني بر اساس ضمانت رها گردي مشخص براي نگه

 ولسوالي وردوج نيز دو نفر متهم   قومانداني امنيه و توقيف خانه همچنان در نظارت خانه
دو نفر ديگر نيز كه در نزد پوليس به صورت غير قانوني تحت . فوق الذكر رها گرديده بودند

  ه قومانداني امني ر نظارت خانهد. نظارت قرار داشتند از نظارت خانه رها گرديده بودند
 آن ولسوالي، فقط يك نفر به اتهام قتل تحت توقيف قرار  ي بهارك و توقيف خانهولسوال

 آن ولسوالي شكايت   ابتداييه اش در محكمه ه نسبتيداشت و متهم پيرامون اجراات دوسي
هاي توقيف  اتاق. داشت كه با رييس محاكم واليت بدخشان صحبت و تفاهم صورت گرفت

 حل اين مشكل نيز با  در حصه. ورت به ترميم مجدد داردشده و ضرخانه به مخروبه تبديل 
  . مراجع مربوط صحبت و تفاهم صورت گرفت
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ز مراكز سلب آزادي سراسر كشور به عمل آمد تعداد زيادي از  .در ماه گذشته بازديدهايي ا

ز منزل متهم  كاري، شرا زنان به جرايم مختلف چون زنا، قتل، سرقت، فريب ر ا ب نوشي و فرا

ده و خشونت. بردند بودند و در زندان به سر مي هاي  علل جرايم آنها سطح پايين اقتصادي خانوا

  . خانوادگي گفته شده است

                                                 
10
 1385هنامه حقوق بشر شماره دوازدهم حوت از ما 
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باز ديد از محابس به منظور بررسي وضعيت حقوقي و معيشتي زنان نيز صورت گرفت كه 

 خوب بود اما كمبود اتاق در محبس در برخي واليات از جمله بلخ، وضعيت معيشتي شان

  . مذكور وجود داشت

وضعيت زنان محبوس در مركز اصالح واليت سمنگان كه در آنجا سه زن محبوس و يك 

تن تحت عجز قرار داشت، نظر به اظهارات خودشان امكانات معيشتي شان خوب و منظم بوده 

  . است

 و از عدم بررسي و تعيين  زن محبوس بودند2 زن توقيف و 8در محبس واليت بغالن 

  . سرنوشت شان شكايت داشتند

ر دارند كه دوسيه2 نفر محبوس و 7در محبس واليت تخار  هاي نسبتي   نفر تحت توقيف قرا

همچنان مشخص شد كه اطفال خورد سن با مادران . شان مراحل قانوني را طي نكرده است

ز ناحيه ، به سر ميشان يكجا . نبود وسايل گرم كننده شكايت داشتند سردي هوا و  برند و نيز ا

در اين خصوص با مسوولين محبس صحبت به عمل آمد و آنان وعده سپردند در رفع مشكل 

  . نمايند آنها اقدام مي

ر از خانه،  در بازديد از محبس اناثيه واليت قندهار كه اتهامات وارده بر آنها را قتل، فرا

طاف اطفال معرفي كردند، مشكالت معيشتي روابط نامشروع زنا، سوختاندن عروس و اخت

  . مشاهده نشده است

زنا توقيف شده 9در واليت ننگرهار  ز آنان كه به جرم   زن تحت توقيف قرار داشت؛ يكي ا

  . در نتيجه براي موصوفه وكيل مدافع گرفته شد. بود خواهان وكيل مدافع شد

رت قرار نداشت و در باميان هاي واليات ننگرهار و بدخشان، كسي تحت نظا در نظارتخانه

   . يگانه زن محبوس در محبس آن واليت، از وضعيت و امكانات خوبي برخوردار بوده است
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، پروفيسور  وزير عدليه، سرور دانشاستاد  محترم آموزش حقوقي با حضور مليمركز
 ستره صبغت اهللا مجددي، رييس مشرانو جرگه، محمد عمر ببرك زي، عضو شوراي عالي

محكمه، محمد عثمان بابري، معين تدريسي وزارت تحصيالت عالي، تيمور شاه استانكزي 
والي، ويليام ب وود سفير، اياالت متحده امريكا و ايتور سيكوي سفير ايتاليا  معاون لوي سارن

  .افتتاح شد... در افغانستان و
 اين مركز با ابراز پروفيسور صبغت اهللا مجددي رييس مشرانو جرگه در مراسم افتتاحيه

امتنان از تمامي دست اندركاران داخلي و خارجي براي ساخت مركز ملي آموزش حقوقي 
دانستن حقوق و رعايت آن از نيازمنديهاي اساسي بشر امروزي و خصوصا مردم ما : افزود
  .است

:  ارزيابي كرده و گفتوي نقش تعليمات ديني و الهي را در رعايت حقوق بشر بسيار مهم
 را در همه كارها و امور زندگي خود حاضر بدانيم و مراقبت دروني داشته )ج(گر خداوند ا

  .باشيم، آنگاه حقوق را مراعات خواهيم كرد
وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان گفت كه موضوع ارتقاي ظرفيت براي دولت 

عنصر مادي و افغانستان و همكاران بين المللي ما مهم است و ارتقاي ظرفيت شامل دو 
  .معنوي است كه مركز آموزش حقوقي از هر دو عنصر برخوردار است

هاي حقوقي و مسلكي براي قضات، سارنواالن،  استاد دانش با تاكيد بر ضرورت آموزش
هاي عدلي و قضايي موظف هستند، افزود كه همه  وكالي مدافع و همه كساني كه در ارگان
ديگر قانون را داشته باشند و فهم و درك قانون آنان بايد در يك دست قلم و در دست 

  .احتياج به آموزش دارد
وزير عدليه، استقالل مركز ملي آموزش حقوقي از ادارات دولتي و غير دولتي و اينكه در 

شود را از خصوصيات و امتيازات اين مركز  اين مركز فقط آموزش حقوقي و مسلكي داده مي
ركز آموزش حقوقي براي هميشه استقالل خود را حفظ دانست و اظهار اميدواري كرد كه م

  .كند و به وظيفه آموزش حقوقي و مسلكي بپردازد

ACKU



 

206 

��
��

� 
ر�

�	



�٠/
 �

	
١٣

٨�
  

انتظارات ما از : وي با ابراز امتنان از سفراي كشورهاي امريكا و ايتاليا در افغانستان، گفت
هاي مادي،  اين كشورها و موسسات همكار، همچنان دوام دارد و اميدواريم همكاري و كمك

  .معنوي و تخنيكي شان ادامه داشته باشد
محمد عمر ببرك زي، عضو شوراي عالي ستره محكمه نيز در اين مراسم طي سخناني 

والي، وكالي مدافع و مراكز عدلي و اگفت كه اين مركز براي تربيه ك درهاي قضايي، سارن
  .حقوقي و در نهايت به خاطر تحكيم حاكميت قانون  در جامعه تاسيس شده است

هاي كشف جرايم، دفاع از  درهايي كه در زمينهاوي افزود، اين مركز براي رشد ظرفيت ك
حقوق متهمين و در نهايت در سر ميز قضاوت براي تحقق عدالت فعاليت دارند يك مركز 

  .ارزشمند است
ين تدريسي وزارت تحصيالت عالي از ديگر اشتراك كنندگان در يمحمد عثمان بابري، مع

وي در سخنانش بيان داشت ثبات سياسي، .  مركز ملي آموزش حقوقي بودمحفل افتتاحيه
هاي مهم آن تقويت نظام  هايي است و يكي از زمينه اجتماعي و اقتصادي نيازمند زمينه

  . عدلي و قضايي در جامعه است
آقاي بابري تاسيس مركز ملي آموزش حقوق را يك گام ارزشمند جهت استقرار ثبات و 

  .ر كشور دانستحاكميت قانون د
آقاي تيمور شاه استانكزي معاون لوي سارنوالي نيز طي سخنانش گفت كه حدود سي 

هاي مادي و معنوي را به يغما برد، همچنين اكثريت  سال جنگ در افغانستان تمام سرمايه
برند كه اين  استادان و دانشمندان كشور يا از بين رفتند و يا در خارج از كشور به سر مي

ربه بزرگي براي دانش و فرهنگ كشور است، و اكنون ضرورت مبرمي به مساله ض
  .هاي مسلكي وجود دارد آموزش

هايش را  ويليام ب وود سفير اياالت متحده امريكا نيز در سخنانش تعهد نمود كه كمك
به مركز ملي آموزش حقوقي ادامه دهد و خاطر نشان ساخت  كه اين مركز محصول 

  .هاست للي و افغانالم هماهنگي جامعه بين
حقوق، قانون و قانونمندي سبب دوام ثبات براي افغانستان است و حكومت : وي گفت

تواند مشاجرات را بر اساس موازين مساوات و بدون خشونت و فساد حل و فصل  قانون مي
هاي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را فراهم كند و از اقشار ضعيف در مقابل  كند، زمينه
  . محافظت كندزورمندان

آقاي ايتور سيكوي، سفير ايتاليا نيز طي سخناني مركز ملي آموزش حقوق را دستاوردي 
المللي براي باز سازي اين كشور  هاي مشترك ملي و بين بزرگ دانست كه نتيجه تالش

  .است
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كشور ما به اين باور است كه ايجاد مركز آموزش حقوق يك نقطه عطف براي : وي گفت
اين مركز تنها يك مركز : سفير ايتاليا افزود. و قضايي در افغانستان استپرسونل عدلي 

آموزشي نيست بلكه يك بنياد حقوقي و علمي است، تا يك معيار درست براي آموزش 
  .حقوقي در افغانستان ايجاد كند

آقاي ايتور سيكوي در پايان سخنانش تاكيد كرد كه حكومت ايتاليا با مردم افغانستان 
  .توانند به  دوستي و همكاري دولت و مردم ايتاليا اتكا كنند ها مي د و افغانخواهد بو

محمد قاسم هاشمزي معين مسلكي وزارت عدليه ، كه به عنوان رييس بورد موقت شش 
 در زماني كه كميسيون عدلي و  :ماهه اين مركز انتخاب شده است در ختم مراسم گفت

شد، اين كميسيون وظيفه داشت در قسمت قضايي بر اساس فرمان رييس دولت تشكيل 
هايي صورت گرفته، به اين نتيجه  اصالحات عدلي و قضايي اقداماتي انجام دهد و در بررسي

هاي عدلي و قضايي  رسيده شد كه بسياري از كساني كه با فراغت از تحصيل در ارگان
لذا . ي مشكل دارندشوند، از نقطه نظر فهم قانون و هم از نظر دانش حقوق مشغول به كار مي

تصميم گرفته شد كه همانند ديگر كشورهاي همجوار و كشورهاي اسالمي و همچنين 
هاي حقوقي را زير نظر داشته باشد و  كشورهاي غربي، كانوني به وجود بيايد تا  آموزش

لذا بين . هاي تكميلي آموزشي را براي آنان ارايه كند همچنين بعد از فراغت محصلين دوره
هاي عدلي و قضايي يك وحدت نسبي به وجود آمد تا تعليم و تربيه از طرف تمام  ارگان
اما با انحالل كميسيون عدلي و . ها زير نظر كميسيون عدلي و قضايي انجام شود ارگان

  . ها هر كدام خودشان به آموزش براي افرادشان پرداختند قضايي، اين ارگان
ه اين   پيشتر از اين كميسيون عدلي و :وي افزود  قضايي با كشورهاي كمك كننده ب

توانيم كانون حقوق دانان  را به صورت كل به وجود بياوريم  موافقه رسيده بود كه اگر نمي
توانيم يك بخش از آن را كه عبارت از مركز آموزش حقوقي باشد ايجاد كنيم كه  حداقل مي

هاي  همچنين ارگان. دندايتاليا و شماري ديگر از كشورهاي كمك كننده با آن موافقت كر
ها از طريق يك مركز آموزش حقوقي  عدلي و قضايي نيز به توافق رسيدند كه تمام آموزش

با تمويل اين طرح توسط ايتاليا و امريكا مركز ملي آموزش حقوقي ساخته شده و . ارايه شود
  . هاي عدلي و قضايي كشور قرار گرفت در اختيار ارگان

 محصلين بر اساس رقابت،  :يط پذيرش اين مركز گفتآقاي هاشمزي در مورد شرا
شود و در نهايت  شوند و مدت يك سال به آنها آموزش داده مي امتحان و مصاحبه قبول مي

ه آنها جواز نامه داده مي هاي  توانند در پروسه شود كه بر اساس آن مي در صورت قبولي ب
  . رقابتي براي اشتغال شركت جويند
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موسسه بين «ر آموزشي مددكاري اجتماعي كه از طرف وزارت عدليه، توسط سمينا
با همكاري سفارت جمهوري اسالمي ايران براي » المللي علمي فناوري و كار آفريني آسيا

 پايان 1386 جوزاي 17دو هفته در محل وزارت عدليه برگزار گرديده بود روز پنج شنبه 
  . يافت

 همين روز با حضور آقاي محمد قاسم هاشمزي، معين مراسم اختتاميه اين سمينار در
مسلكي وزارت عدليه ، و آقاي محمد صديق صديقي، رييس مراكز اصالح و تربيت اطفال و 

برگزار » موسسه بين المللي علمي  فناوري و كار آفريني آسيا«آقاي سلطاني كيا مدير عامل 
  . گرديد

 الشان آغاز گرديد و پس از آن آقاي مراسم اختتاميه با تالوت آياتي از قران عظيم
 مددكاري اجتماعي در اكثر كشورها وجود دارد اما متاسفانه، ما  :هاشمزي در سخنانش گفت

ايم و سيستم عدلي و قضايي ما لطمه خورده  هاي مصيبت و جنگ را پشت سر گذاشته سال
ملي كنيم و اكنون است و نتوانستيم پيشرفتي را كه شروع كرده بوديم به نتيجه رسانده و ع

  . مجبوريم كه اين روند را از نو شروع كنيم
مددكاران اجتماعي خدمت بزرگي براي اطفال انجام  : معين مسلكي وزارت عدليه افزود

دهند، مددكاران اجتماعي مسوول تامين ارتباط طفل با جامعه و فاميلش هستند و  مي
  . كنند  را براي كودك فراهم ميهاي رشد و اصالح و قانون پذيري عالوه بر آن زمينه

آقاي هاشمزي عالوه كرد كه در كشورهاي ديگر شاهد هستيم كه چگونه يك طفل 
رسد كه حيثيت اجتماعي خود را پيدا كرده و  ي ميتوسط مددكاران اجتماعي به مرحله ا

  . تواند به عنوان يك فرد مفيد جايگاه خود را در جامعه بيابد مي
موسسه بين المللي علمي فناوري رشد كارآفريني «يا مدير عامل آقاي انجينر سلطاني ك

 مددكار اجتماعي بدون  :كه مسووليت آموزش اين دوره را به عهده داشت نيز گفت» آسيا
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توجه به ساير مسايلي كه فرد با آن درگير هست، با هدف كمك و رفع مشكل آنها فعاليت 
  . كند مي

افتد بيشتر از  از اعضاي خانواده شان به زندان مي كساني كه خودشان يا يكي  :وي افزود
ديگران به مددكاري اجتماعي نياز دارند و يكي از وظايف مددكاران اجتماعي كمك به اين 
افراد در رفتارهاي اجتماعي آنان است تا زندگي خوبي داشته باشند و مشكالت شان حل 

  . شود
ست مشكالت مالي يا رواني آقاي سلطان عالوه كرد كه مشكالت مددجويان ممكن ا

باشد كه مشكالت رواني بايد تحت نظر و آموزش مددكار اجتماعي قرار بگيرد و مشكالت 
ل كمك به چنين افرادي هستند، وهايي كه مسئو مالي نيز بايد با كمك و همكاري سازمان

  . حل شود
را باالي در ادامه مراسم مددكاران اجتماعي در حالي كه ايستاده بودند دست هايشان 

ه نام خداي متعال سوگند ياد كردند تا به وظايفشان به نحو احسن  قلب شان گذاشتند و ب
  . عمل كنند

كنم كه در   من تعهد مي :ي كه مددكاران آن را قرائت كردند آمده استا در سوگند نامه
كنم كه در حفظ   من تعهد مي–پنهان داشتن اسرار مردم از گزند نامحرمان كوشا باشم 

هايي كه در  امعه و حمايت از افراد آن و در جلوگيري از انحرافات اخالقي افراد و سازمانج
 من آمادگي خويش را براي تقديم خدمت –. هاي بهزيستي شركت دارند كوشا باشم فعاليت
يي   من مسووليت حرفه–. يي در هنگام رويدادها و حوادث غير منتظره اعالم مي دارم حرفه

كوشم تا آنجا كه ممكن است منافع  دهم و مي ق شخصي ترجيح ميخويش را به عالي
 من از دخالت احساسات، –. شخصي و خودخواهانه خويش را فداي مصالح عمومي كنم

  . كنم  ي تا سر حد امكان جلوگيري ميا هاي شخصي در كار حرفه  باورداشتها و پيشداوري
 گفت و گويي كه فال نيز درآقاي محمد صديق صديقي، رييس مراكز اصالح و تربيت اط

 تن از كارمندان رياست مراكز اصالح و 22 در اين سمينار آموزشي كه :با او داشتيم، گفت
تربيت اطفال وزارت عدليه از واليات كابل، هرات، پروان، كاپيسا، بغالن، سمنگان و بلخ 

واع شركت داشتند، موضوعات مددكاري اجتماعي از جمله اصول مددكاري اجتماعي، ان
ي در مددكاري و نقش ا اي مددكار و مددجو، ارتباط حرفه  رابطه حرفه رتباط و كاربرد آن،ا

هاي  هاي ايجاد ارتباط، فنون و روش آن در توانمند سازي مددجويان، فنون و روش
  . آموزش داده شد... مددكاري و

ه فارغين اين ها ب مراسم افتتاحيه دوره آموزشي مددكاري اجتماعي با اعطاي تصديق نامه
  . دوره پايان يافت
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ن كه از طرف وزارت عدليه ، توسط دوره آموزشي تعليم و تربيه اطفال متخلف از قانو

 با همكاري سفارت جمهوري اسالمي »ي علمي فناوري و كار آفريني آسياموسسه بين الملل«در

 جوزاي 24گرديده بود روز پنج شنبه ايران براي يك هفته در محل وزارت عدليه برگزار 

  .  پايان يافت1386

مراسم اختتاميه اين دوره آموزشي با حضور استاد سرور دانش وزير عدليه، آقاي محمد صديق 

موسسه بين «ال و آقاي سلطاني كيا مدير عامل صديقي، رييس مراكز اصالح و تربيت اطف

  . گرديد برگزار » علمي  فناوري و كار آفريني آسياالمللي
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 يكي از مشكالت اجتماعي در همه  :وزير عدليه طي سخناني بيان داشتمحترم در اين مراسم 

كشورها موضوع اطفال متخلف از قانون است، ما بايد به اين موضوع از دو ديدگاه بنگريم  

يكي اينكه اينان كساني اند كه متخلف و مرتكب جرم شده اند و بايد مجازات و اصالح شوند، 

وزارت عدليه از ديدگاه .  اينكه از ديدگاه اجتماعي به چه نحو مشكل آنها را حل كنيمدوم

مايد از اين طريق وظيفه اش را در اين مورد به پيش ببرد ما . دوم بيشتر كار مي كند و سعي مي ن

فعال در كل كشور يازده هزار نفر محبوس داريم كه در محابس و توقيف خانه ها و مراكز 

داري مي شوند؛ كه از اين تعداد چند صد نفر ايشان اطفال و حدود  بيت اطفال نگهاصالح و تر

ه ساير كشورها تقريبا . سيصد نفر ايشان زنان و بقيه از مردان هستند تعداد محبوسين ما نسبت ب

د نيز براي ما زياد است   .كمتر است اما به نسبت امكانات محدودي كه ما داريم اين تعدا

تربيت و اصالح نيازمند امكانات و افراد متخصصي است كه  : دامه افزودندوزير عدليه در ا

ه اين موضوع داشته  آشنا به اصول اصالح و تربيت باشند، در يكي دو سال اخير توجه بيشتري ب

اميدواريم ماموريني كه در اين . اين دو دوره آموزشي اخير در همين راستا برگزار شد. ايم

  .  بهره كافي برده باشند و آموخته هاي خويش را در عمل پياده نماينددوره ها آموزش ديده اند

در ادامه وزير عدليه از مسولين و اساتيد موسسه مذكور تشكر نموده و اظهار اميدواري كردند 

  .كه اين دوره ها براي مامورين اين وزارت ادامه يابد

مللي«اي انجينر سلطاني كيا مدير عامل آق  »فناوري رشد كارآفريني آسيا علمي موسسه بين ال

را به عهده داشت نيز گفتوكه مسئو كه ما در  اين دو كورس آموزشي  :ليت آموزش اين دوره 

ايم باعث خوشحالي ما است چرا كه اكثر اين افراد از تحصيل  اين وزارت برگزار نموده

ريم اين اند و ما اميدوا وفقيت اين دوره ها را سپري نمودهكردگان بوده و همگي با م

ماييم همكاري ر ن دامه يابد و بتوانيم دورهاي بيشتر و بهتري را در اين وزارت برگزا   . ها ا

 22مراسم افتتاحيه دوره آموزشي تعليم و تربيه اطفال متخلف از قانون با اعطاي تصديق نامه به 

  .  يافتنفر فارغين اين دوره كه همگي از مامورين مراكز اصالح و تربيت اطفال بودند پايان
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هاي  هشتمين دوره پروگرام آموزش حقوقي و مسلكي مامورين واليتي و ولسوالي رياست
 28 نفر از مامورين اين دو رياست از 36حقوق و قضاياي دولت وزارت عدليه كه با حضور 

ه پايان رسيد1386 جوزا 30ثور الي  ان مراسم اختتاميه در پاي.  برگزار شده بود با موفقيت ب
  برگزار شده بود به IDLO جوزا در محل دفتر موسسه 30اين دوره كه در روز چهارشنبه 

الزم به ذكر است كه تمامي اين هشت دوره . شاملين اين دوره تصديق نامه فراغت داده شد
 در محل دفتر موسسه مذكور در كابل برگزار گرديده است و IDLOبا همكاري موسسه 

 نفر از مامورين وزارت عدليه در اين موسسه آموزش ديده و سند فراغت 281كنون جمعا تا
   .اند ها دريافت نموده از اين دوره
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  محمد عثمان ژوبل 

  
  
  
  
  
  

گيري اهل خبره در امر تثبيت حيازت و تفكيك ذواليد از خارج خيلي موثر است و  سهم
رفع (د زيرا به استثناي دعواي دفع تعرض در رسيدگي با اين چنين قضايا رابطه مستقيم دار

كه مشتمل بر حالت خاص است در ساير موارد طبق احكام فقه و قانون دعواي بر ) مزاحمت
  . اقامه دعوا جواز ندارد) خارج(گردد و بر شخص غير ذواليد  اقامه مي) متصرف(عليه ذواليد 

  . گيرد قرار مي پهلوهاي مختلف موضوع مورد بررسي بنابرين در نگارش كنوني،

  تعريف ذواليد و خارج: مبحث اول

 كه از سلطه  اي است حيازت حالت واقعي«:  قانون مدني2256با در نظرداشت حكم ماده 
شخص بر شي يا بر حقي از حقوق بر شي به صفت مالك شي يا صاحب حق بر شي نشات 

  ».كند مي
ذواليد : ن تعريف شده استدر كتاب دارالحكام يكي از شروح مجلة االحكام، ذواليد چني

در لغت به معناي صاحب تصرف است و در اصطالح شرع عبارت از تصرف شخصي بر مالي 
و اين تصرف، تصرف مالكانه و كسب . است كه در حال محاكمه و قبل از آن، داشته باشد

  . گيرد بر مي انتفاع از عين مورد بحث را در
ذواليد «: واليد را چنين تعريف نموده است ذ1579در ماه ) االتاسي(شرح مجله االحكام 

را در حال به دست دارد، و يا تصرف ) عين(، كسي است كه يك مال مشخص )تصرف(
  . كند مالكانه خويش را بر آن اثبات مي
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مطلب از تصرف «: در ماده فوق عالوه بر تعريف ذواليد، مطلب ذيل نيز ارايه شده است
 غير به طور آزادانه ي در عقار بدون دخالت اراده شخصمانند تصرف مالكانه اين است كه

تصرفات نمايد و هيچ كس مانع استقالل اراده و تصرفات او نشود و روي عرف و عادت مردم 
آيد و از طرف شخص ديگر چنين تصرفات به  همچو تصرفاتي از طرف مالك به عمل مي

 تخريب حويلي مملوكه يا اعمار و مثل اجاره دادن زمين. گيرد طور آزادانه صورت نمي
بناء ذواليد كسي است كه در قسمت او يكي . گيرد شخص خاص از جانب مالك صورت مي

  ».از اين دو تعريف مورد تطبيقي حاصل كند و يا صدق نمايد
در كتاب منير القاضي شرح مجله عراقي در ضمن بيان اصطالحات فقهي كتاب بينات و 

مطلب از وضع يد «: ذواليد چنين آمده است به ارتباط تحقق تعريف 72تحليف در ص 
نمايد و  فعلي اين است كه شخص با تصرف و حيازت فعلي در شي ذواليدي را كسب مي

ست شخص و يا مانند اشياي مانند بودن كتاب يا ساعت در د. شود ذواليد ناميده مي
ه اين ترتيب ذواليدي در اموال منقول به مشاهده ثا.  ديگر در دست اومتصرفه . گردد بت ميب

 دعوا نيست بلكه تصرف ص وضع يد و تصرف در هنگام اقامهمنظور از وضع يد در عقار، خا و
 عليه، حادث و و ذواليدي سابقه هم مدار اعتبار است، مثالً اگر تصرف و ذواليدي مدعي

 دعوا در عقار ذواليد و متصرف باشد، بعد از اثبات، همين جديد باشد و مدعي قبل از اقامه
گردد و صاحب تصرف حادث خارج و مدعي قرار  عي به حيث ذواليد تشخيص ميمد
  ».گيرد مي

از اين رو متصرف در اموال منقول كسي است كه مال به دستش باشد و متصرف در عقار 
كه زمين به دست  كسي است كه بر آن به طور مالكانه تصرف داشته باشد و معناي اين

ه )  1(.تواند تصرف شده نمي) ن تصرف مالكانه داردكه بر آ(كسي است جز به همين قسم  ب
زمين در مثال (ارتباط تعريف باال بايد از نظر دور نداشت كه تنها به دست داشتن مدعابها 

چنانچه با مالحظه . دليل تصرف مالكانه نيست بلكه شرايط ديگري را هم الزم دارد) فوق
صورت حيثيت در حيازت با اسم هر گاه شخص ديگر به «:  قانون مدني2260حكم ماده 

 مانده شخص مذكور حيثيت تابع را داشته به  حايز مبادرت نمايد، حيازت به حال خود باقي
  )2(».باشند متابعت او امر حايز در امور متعلق به شي يا حقوق تحت حيازت مكلف مي

چنين ) تاسي( شرح مجله االحكام 1680در ماده » خارج«به همين ترتيب اصطالح 
لذا . خارج كسي است كه نه مال به دست او است و نه هم به تصرف او: ريف شده استتع

هاي حويلي به  متصرف حويلي كسي است كه در آن نشيمن دارد نه آنكه كليد يكي از خانه
، خارج كسي است كه عين مدعابها )مجله االحكام( به تعبير دارالحكام )3(.دست او باشد

فرق اول از : هاي ذيل وجود دارد د و بين ذواليد و خارج تفاوتباش حايز تصرف مالكانه نمي
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در . گيرد كه ذواليد مدعابها را در اختيار دارد و از آن منفعت مي لحاظ ماهيت است و آن اين
فرق ديگر، از حيث حكم است به . باشد كه خارج فاقد تصرف رقبه و منفعت آن مي حالي
ه اثبات مدعابها مكلف دانسته  ر ميعليه قرا كه ذواليد در موقف مدعي طوري گيرد و ب
ادعاي خود را به اثبات رسانده نتوانست، در اين صورت ) خارج(كه مدعي  شود و زماني نمي

گيرد و از  عليه با حلف مورد اعتبار قرار مي گردد و قول مدعي عليه راجح مي حلف به مدعي
  )4(.يابد دعواي مدعي رهايي مي

و خارج و جوانب مختلف آن هر چه بگوييم باز هم كم است از در مورد مفاهيم ذواليد 
اي خاص آن   كه هدف ما توضيح مطالب فوق نيست بلكه تنها روشني بر يك زوايه آنجايي

  . باشد، لذا به تعريفات فوق اكتفا گرديد اعني تثبيت ذواليدي به وسيله اهل خبره مي

  نقش ذواليدي در دعوا: مبحث دوم

كه قبالً گفته شد  و چنان. ازعات و دعاوي مدني نقش بس ارزنده داردذواليدي در حل من
به همين لحاظ . دعوا بايد عليه كسي اقامه گردد كه مدعابها در يد و تصرف او قرار دارد

اصولنامه اجراات حقوقي محاكم عدلي اثبات ذواليدي را از جمله شرايط صحت قضا بر 
كند چنانچه وفق حكم ماده  بيني مي مي را پيش احكا91 و 90داند و ضمن مواد  ملكيت مي

به مطالبه شود و مدعي بيان  عواي زمين و غيره براي صحت قضا ملكيت بايد مدعيد در 90
  . عليه به غير حق است به، در دست مدعي كند كه مدعي

، در دعواي اشياي منقول بايد مدعي بيان كند كه 91همچنان مطابق به هدايت ماده 
ضروري ) شهود ذواليدي( شهود بر آنعليه است و اقامه ت و تصرف مدعيدسبه، در  مدعي
  . است

برائت الذمه حالت اصلي « متكي به نظام قبول شده، حقوقي و با در نظر داشت قاعده 
مجاز نيست و تا ) مدعي عليه(، تنها با ادعاي مدعي، اخراج مدعابها از تصرف ذواليد »است

چنانچه . شود محاكم ذواليدي به حال اوليه آن گذاشته ميزمان صدور حكم قطعي يا نهايي 
 اصولنامه تعيين ميعاد دعاوي ابتدايي و استماع مرافعه و تميز در 10اين مطلب را ماده 

و اسناد تقنيني بعدي نيز . دعاوي حقوقي و جزايي نيز تصريح، تاييد و تاكيد نموده است
  )5(.نمايد عين مطلب و موضوع را تاكيد مي

 مجله االحكام تصريح شده است، در منازعات حقوقي دعوا باالي 1635كه در ماده  طوري
گيرد كه در مدعابها  گردد و يا به عباره ديگر كسي خصم مدعي قرار مي كسي داير مي

ه اين امر مي الزام مدعي«زيرا . ذواليد باشد عليه مدعابها را به مدعي  انجامد كه مدعي عليه ب
اي نداشته و مفهوم  كم الزامي عليه غير ذواليد صادر گردد، اصالً ثمرهمسترد نمايد و اگر ح
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 محكمه كامالً بيهوده  جهات تطبيقي احكام صادرهشود و استرداد اصل شي متصور نمي
  » .گردد مي

در «: در كتاب جامع الفصولين نظر قاضي سماوه به اين ارتباط چنين تسجيل يافته است
باشد كه  تواند، خصم كسي مي الً خصم قرار گرفته نميدعاوي عقار كسي بدون تصرف اص

تواند  كه تصرف شخص در عقار ثابت نگردد قاضي نمي بها باشد تا زماني متصرف عقار مدعي
عليه در عقار متنازع فيه  و قاضي در مورد تصرف مدعي. او را به حيث خصم قرار دهد

عليه تذكر دهد  رف فعل مدعليمعرفت كامل حاصل نمايد و مدعي نيز در ادعاي خود از تص
باشد و اگر مدعي  و اظهار نمايد كه عقار مورد نزاع به غير حق فعالً به تصرف مدعي عليه مي

عليه به عقار مورد نزاع تصرف نداشته باشد اصدار حكم و استماع بينه اصالً مفيد واقع 
  . شود نمي

ذواليدي خويش متذكر و البته ادعاي دفع تعرض از اين امر مستثنا بوده و مدعي از 
  )6(».نمايد عليه را مطالبه مي خاص عدم مزاحمت مدعي

نظر فوق در نظام حقوقي افغانستان نيز مورد تطبيق قرار دارد و به همين سبب است كه 
 ر منقول بعد از صحت دعواي اقامه در دعاوي غي215قانون اصول محاكمات مدني در ماده 

  . ستشهود ذواليدي را حتمي پنداشته ا

  شرايط وضع يد: مبحث سوم

باشد و دعوا باالي ذواليد بعد از مرور  كه حيازت و ذواليدي از مظاهر ملكيت مي از آنجايي
 سال تعيين شده است صحت نداشته و قابل سمع 15زمان قانوني كه در موضوعات عقار 

رايط ذيل را  قانوناً معتبر شناخته شود بايد ش،كه ذواليدي شخص اما براي اين. باشد نمي
  :اكمال نموده باشد

نمايد  اين مفهوم كنايتاً افاده مي«.  توالي و تداوم حيازت در مدت قانوني مرور زمان- 1
كه واضع يد از تاريخ تصرف تا اكمال مدت قانوني، يد خود را به صورت اجباري و اختياري 

كانه از منافع عقار از آنچه در تصرف دارد، اعمال نمايد و از رهگذر استعمال و تصرف مال
متصرفه بهره برداري كند و استفاده او منقطع نگردد و هم توقف ننمايد و واضع يد خود را 
در عقار به حيث مالك حقيقي دانسته در حصه استحصال منافع عامالنه سعي و تالش 

  ».كند
 شرط دوم اعتبار ذواليد اين است كه ذواليدي شخص در مدت مورد بحث در معرض - 2
 سال 15ذواليد بدون تحقق نزاع و مخاصمه در مدت قانوني «عه قرار نگرفته باشد و مناز
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حيازت خود را حفظ نموده باشد و در خالل اين مدت هيچ كسي در برابر او از رهگذر منافع 
  ».مخاصمه نكرده و از اين رهگذر واضع يد متوجه تشويش نشده باشد

 كه تصرف و ذواليدي شخص در تمام  سومين شرط اعتبار ذواليدي حايز اين است- 3
  :مدت پانزده سال علني و آشكار باشد و معناي علني بودن ذواليدي در عقار چنين است

بين مردم شهرت داشته و ذواليدي شخص را همه مردم به طور عمومي و خصوصي «كه 
 و مشاهده و استماع نموده باشند و هركس بتواند ذواليدي شخص را در عقار مشاهده نمايد

  ».علم آوري كند
اگر عقار از ذواليد نباشد مالك «لزوم شرط علني و آشكار بودن ذواليدي اين است كه  

آن به اثر مشاهده و استماع به مخاصمه و منازعه در باره ملكيت خويش مبادرت نمايد و با 
 سال 15نمايد و مدت  اين همه مظاهر ذواليدي اگر مالك از مطالبه حق خود اهمال مي

نمايد، در آن صورت هيچ گونه معاذير او قابل استماع نبوده،  گردد و مخاصمه نمي ري ميسپ
زيرا مالك حقيقي نزد مردم شخصي » .نمايد اش اكتساب ملكيت مي ذواليد در عقار متصرفه

است كه مردم تصرف و استفاده او را در عقار مشاهده نمايند و بدين عقيده متيقن شوند كه 
كه به طور علني و ظاهر و مشهود بدون  كسي«حقيقي است زيرا شخص موصوف مالك 

  ».شود خوف و هراس و تاديه اجرا در عقاري تصرف ارادي نمايد مالك شمرده مي
 شرط چهارم در تحقق اعتبار ذواليدي حايز اين است كه ذواليد، عقار تحت تسلط - 4

رگاه متصرف يك مالك از خود را در مدت قانوني به حيث مالك در اختيار داشته باشد و ه
ملكيت تحت حيازت براي خود نه بلكه براي ديگري حيازت نمايد و يا با اذن مالك در آن 

ذواليد به حيث «زيرا . دهد متصرف گردد، اين نوع تصرف، تصرف مالكانه را تشكيل نمي
 مثالً در جوار زمين احمد قنات ملكيت. مالك يا اراده ملكيت در عقار تصرف نكرده است

محمود وجود دارد، و صاحب قنات از نظر دوستي و كرامت براي احمد، اجازه استفاده از آب 
در چنين . نمايد دهد و احمد ذريعه كشت و زراعت از آب قنات استفاده مي قنات را مي

دهد زيرا ذواليدي  حالت مالك قنات صالحيت ممانعت و انقطاع آن قنات را به احمد نمي
لذا در » .صفت مالك نبوده و به حيث مالك از آب استفاده نكرده استاحمد در مورد آب به 

اجاره «مواردي كه ذواليدي از رهگذر مالكيت نباشد بلكه روي اسباب و عوامل ديگري مثل 
در جمله ذواليدي حقيقي محسوب «و امثال آن باشد، چنين وضع يد » عاريت، غصب

 كه تصرف جايز به خاطر شخص ديگري گردد بلكه در موقف حيازات موقتي قرار دارد نمي
     )7(».صورت گرفته است
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  طريقه اثبات ذواليدي: مبحث چهارم

شود كه اصحاب دعوا در قسمت ذواليدي با هم اختالف نظر  گاهي هم  چنين واقع مي
گيرد و  گردند كه البته اين منازعه از چندنگاه منبع مي كنند و داخل منازعه مي پيدا مي

خواهد خود را ذواليد  به نحوي از انحا مي) خارج(ين است كه در چنين حالت ترين آن ا مهم
نشان بدهد و يا اينكه طرفين دعوا در مورد ذواليد بودن شان هيچ يك داراي اسناد نيستند 

باشد، از همين جا است كه منازعه ذواليدي در پهلوي دعواي  و يا اسناد آنها باهم معادل مي
  .آيد ميان مي گذارد و مشكل جديدي به مياصلي پا به عرصه وجود 

كه عاري  در حالي) قانوني(يا ) شرعي(قاعدتاً با در نظرداشت احكام قانون، اسناد رسمي 
 آن راجع به يوان قضا باشد در حق مقر و ورثهاز تحريف و تزوير بوده و داراي ثبت محفوظ د

 در مورد ذواليدي قابل ذواليدي و ملكيت هر دو مدار حكم است و در حق سايرين تنها
 سند شرعي ولو كه سند وي از اقرار شخص ديگري باشد كه با اين حساب دارنده ر مياعتبا

   )8 (.شود هم باشد ذواليد پنداشته مي

   آثار حيازت در قانون مدني- فرع اول

كه هيچ يك از اصحاب دعوا داراي سند قانوني نباشند و يا اينكه اسناد شان  در مواردي
ترجيح حيازت « قانون مدني 2270يك ديگر باشد طبق حكم مندرج فقره اول ماده معادل 

  ».شود كه سند او تاريخ مقدم داشته باشد به شخصي داده مي
هرگاه اشخاص «:  قانون مدني چنين تصريح نموده است2274همين ترتيب ماده  به

ي اعتبار داده صورت موقت به حيازت كس متعدد در حيازت حق واحدي تنازع نمايند، به
شود كه حيازت مادي بر حق مذكور داشته باشد مگر اينكه حيازت او معيوب ظاهر  مي

  ».شود
با در نظرداشت احكام فوق و مراجعه به قواعد مربوط به اصول محاكمات مدني الزم 

افتد، تذكر داده شود كه محكمه قبل از دوران دعوا در پهلوي شناخت مدعي و  مي
نمايد و تدابير الزم را جهت ابقاي ذواليدي به  تفريق مي) خارج(را از ) ذوليد(عليه  مدعي

 خويش دارد تا ذواليدي به حال اوليه يحالت اصلي آن الي زمان صدور فيصله نهايي اتخاذ م
 اشكال در تنقيذ را به ميان حدود مدعابها تغييري كه در آتيهباقي ماند و باالثر در شكل و 

  .آرد، رونما نشود
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  1350 تجويز سيمينار سال -رع دومف

 در مورد ذواليدي به ارتباط قواعد 1350سيمينار روساي محاكم واليات منعقده سال 
مربوط به اصول محاكمات و اعتبار آن در برابر اسناد شرعي قواعدي را ترتيب و تصويب 

  .نمود كه در موارد شكلي براي تثبيت ذواليدي تسهيالتي را فراهم كرده است
كه داراي   تصويب مذكور حايزين اسناد شرعي ذواليد بوده و در خصوص كسانيطبق

 محكمه  پذيردكه اهل خبره در پيشگاه باشند اثبات ذواليدي آنها وقتي تحقق مي اسناد نمي
 قواعد مورد نظر به خوبي در 3طور ثقه ارايه نمايد، اين مطلب را ماده  چنين معلومات را به

 از اهل خبره در تشخيص ذواليد و خارج در آن هرچه بهتر منعكس بردارد، و نقش استفاده
  .باشد مي

: ماده سوم قواعد مربوط به ارزش اسناد شرعي به تناسب ذواليدي متن ذيل را در بردارد
هرگاه ذواليد بدون سند شرعي ادعاي تصرفات مالكانه را داشته باشد به اخبار شرعي «

اضي ذواليدي خود را بيش از سه سال قبل از حدوث همجوار و اشخاص معتمد و ثقه عندالق
كه به  زيرا وقتي.  قابل تطبيق نيست2داخل وثيقه شرعي ثابت نمايد حكم ماده  دعوا به

موجب مساله فقهي همچنان شخصي كه تصرف شخصي را در يك عقار بيش از سه سال 
اً ذواليدي شخص شود پس طبع گردد شنيده نمي بيند و او را از چنين تعرض مانع نمي مي

  .گردد بدون سند شرعي با درنظر گرفتن شرايط متذكره، خود به خود ثابت مي
ذواليدي بايد از دست چنين شخص الي زمان صدور فيصله قطعي محكمه كشيده نشود 

  ».و در وقت دوران دعوا اقامه شهود ذواليدي مطابق با احكام قانون حتمي است

  در مباحث فقهي موارد اثبات يد و تصرف - فرع سوم

، ضمن بيان آثار حيازت و ذواليدي و اثرات آن بر ملكيت »حيازت و ذواليدي«در كتاب 
نمايد كه  چنين تذكر داده شده است كه موضوع يد وتصرف به چهار صورت عرض اندام مي

  :گردد آن اشاره مي طور موجز و مختصر به در اين جا به
شناخت و در مورد مدعابها و  نسب و چهره مينام و  هرگاه شخصي مالك عقار را به) الف

 ذواليد را بدون كدام منازعه مشاهده كرد ات كامل داشت و تصرفات مالكانهحدود آن معلوم
و متيقن بود كه ملك متصرف از ذواليد است بعداً اين ملك به تصرف شخص ديگري درآيد، 

بر اساس همان مشاهده و تواند   متصرف اول و ثاني، شاهد مي در صورت ظهور منازعه بين
زيرا تصرف و . بها به نفع متصرف اول اداي شهادت نمايد يقين فوق در مورد عقار مدعي

  .آيد شمار مي استفاده از عقار از جمله آثار و مظاهر ملك به
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 مشخصي را به چشم مشاهده و ملكيت هم به اگر كسي عقار معين و محدوده) ب
شناخت، بعداً  ، مالك عقار را به رويت و نسب نميگرديد اما شاهد شخص معين منسوب مي

همان مالك ادعاي ملكيت همان محدوده را عليه شخص ديگري نمود در چنين صورت بر 
حكم قياس  اما به.  ملكيت همان شخص اول جواز داردساس استحسان اداي شهادت در بارها

  .بنابر مجهول بودن مشهودله مانع شهادت است
طور استحسان اين است كه ملك مشهود به معلوم است و  ، بهاستدالل جواز شهادت

چون مالك  و. تواند و ضرورت به مشاهده ندارد وسيله استماع از مردم ثابت شده مي نسب به
كه مشهود به مشهودله معين و مشخص گرديد  گردد، در صورتي به ذريعه استماع معلوم مي

  .شهادت جواز دارد
ستوره باشد كه مردان او را نديده باشند، در چنين حالت و اگر مالك همچو عقار، زن م

به در بين مردم مشهور باشد شهادت جواز دارد و  هم اگر مالكيت همان زن در زمين مدعي
  .شهرت نام شخص مانند مشاهده است

  .آيد شمار مي و از همين جا است كه مشاهده تصرف از جمله آثار و عاليم ذواليدي به
ف مالك را در عقار مشاهده نكرده باشد اما از ديگران استماع نموده هرگاه شاهد تصر) ج

. باشد كه فالن شخص فرزند فالن كس در قريه معين بدين اندازه و حدود صاحب عقار است
تواند بر اساس همچو معلومات اداي شهادت نمايد چه شاهد در موضوع  چنين شخص نمي

و به . يم تصرف و يد مالك را نديده استشهادت خود معلومات ندارد و اصالً آثار و عال
  .پذيرد  تصرف تحقق نميست كه مفهوم ذواليد بدون مشاهدههمين دليل ا

يگران شنيده بود كه شخص در اگر كسي با مالك عقار معرفت كامل داشت اما از د) د
 معين مالك زمين بوده اما زمين را مستقيماً مشاهده نكرده است، اين شخص محله
به اصالً معلومات   مدعيه محدوده در ملكيت عقار اداي شهادت نمايد، زيرا در بارتواند نمي

   )9(.چشم نديده استه ندارد و تصرف او را ب
آيد كه جميع مواردي كه مدعابها اموال منقول و يا  از وراي مطالبي كه تذكار يافت بر مي

ه وظيفه دارد تاقبل از شود و محكم دهد، دعوا بر ذواليد اقامه مي غير آن را تشكيل مي
عليه را از هم تفكيك نمايد و ذواليد را از خارج بشناسد تا  ن دعوا، مدعي و مدعيادور

و حادثه كه بر حق مورد ادعا حيازت مادي را دارا باشد، حيازت آن دستخوش تصرف  طرفي
  .حال خود باقي ماند ايي و قطعيت حكم بهجديد نگردد و تا فيصله نه

ايز و ذواليد در اثبات حيازت و ذواليدي اسناد قانوني مدار حكم ارايه كه ح در حاالتي
عليه و ذواليد از خارج در  صورت اصالً مشكلي در تشخيص مدعي و مدعي كرده بتواند در اين

ميان نيست، ولي اگر چنين اسنادي در ميان نباشد و هر يكي از طرفين دعوا، ادعاي 
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حال محكمه، دعوا ذواليدي را در پهلوي دعواي اصلي ذواليدي و حيازت را بنمايد در اين 
  .نمايد رسيدگي نموده و فيصله مي

رساند  آنچه محكمه را در راه رسيدگي به حقيقت و تفكيك خارج از ذواليد ياري مي
  .كمك اهل خبره است

همين ارتباط بايد متذكر شد كه چنانچه در متن ماده سوم قواعد مربوط به ارزش  به
همجوار، اشخاص معتمد و (به تناسب ذواليدي تصريح يافته است اهل خبره اسناد شرعي 

اند كه تصرفات مالكانه و حقيقي ذواليد و  در امر اثبات ذواليدي نقش مهم دارد و ايشان) ثقه
دارند و شك،  بيند و عندالقضا حقايق را اظهار مي متصرف را گاه و ناگاه به چشم و سر مي

سازند كه با اين وسيله با توسل بر حقيقت، منازعه  نه زايل ميابهام و ترديد را در زمي
  .يابد ذواليدي و حيازت انفصال مي

  منابع و ماخذ
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) يد شرايط وضع(اثر قبل الذكر، فصل دوازدهم، قسمت پنجم، :  فقه و قانونحيازت و ذواليدي از نگاه - 7
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د مربوط به ارزش اسناد شرعي به قواع«، 1350دومين سيمينار روساي محاكم واليات منعقده سال  - 8
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