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ـاد قـانون    در حكومت  ق نه ـام     هاي مردم ساالر كاربست قدرت از طرـي گـذار و قـانون انج

توانـد در   گاه نمي شود و از رييس جمهور تا فرد عادي ملزم به رعايت قانون بوده و هيچ       مي

در دوران دراز از تاريخ زندگي بشر چـه بـسا حاكمـاني    .  باشداين نظام كسي باالتر از قانون 

ه     اند باالتر از قانون و يا الاقل داراي مقام و منزلت برابر با آن كه خواسته   بوده ن ـب ـا ـاي ش ه

انگاشته، پسنديده به  آمده و هر آنچه را آنان پسنديده مي  سادگي تمام قانون به حساب مي     

ي حاكميـت    جهت فاصله گرفتن از اين استبداد انگارهنخستين گام در. رفته است  شمار مي 

راي حاكميـت از      به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين       تر بودن حاكم از قـانون و الـزام او ـب

  . شد هاي قانوني را شامل مي راه

حاكميت توسط قانون بيانگر اين واقعيت بود كه افراد جامعه چه پادشاه يا رييس جمهور 

د در جهـت خواسـته   و چه افرادعادي ب    هـاي   ه هيچ روي از قانون باالتر نيستند، قوانين باـي

هاي شاهان و زورگويان، مقامات نظامي و رهبران مذهبي و يا احزاب خود  همگان و نه هوس

گردد كه بايد از آن اطاعت كنند  چرا وقتي كه قانون توسط مردمي وضع مي. گماشته، باشد

  . گردد ميعدالت به بهترين نحو ممكن برقرار 
آيـد كـه قـدرت موجـود و      هاي مردم ساالر حاكميت قانون وقتي به وجود مـي      در نظام 

گذاري و قانون تامين  مشروع جامعه به وسيله مردم چنانچه هست و از طريق دستگاه قانون
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شود، نكته مهمي كه در اينجا بايد دقت كرد اين است كه قانون وضع شده بايد مستقل از    

دوين      ي قانون     اراده گذار باشد يعني مقنين و مجري قانون بايد تحت نفوذ اجـراي قـانون ـت

  . شده از جانب خود باشد

ه     وقتي از حاكميت قانون سخن گفته مي      شود مسلمن كه نگاه ما به قـانون نگـاه تجزـي

د مفهـوم    ي قوانين وضـع شـده در يـك مملكـت مـي      ناپذير است اعمال و اجراي همه   تواـن

ل كند، اعمال و اجراي برخي از قوانين و عدم اجراي برخي ديگـر،  حاكميت قانون را تكمي   

 آيد، زيرا اراده مشروط بر اينكه قانون متروك تلقي نشود، عدم حاكميت قانون به حساب مي

ي  وجود اراده. ي مافوق قانون است  كه مانع اجراي حتا بخشي از قانون شده، بيانگر اراده ي

  .  متضاد با حاكميت قانون باشدتواند اي مي از اين دست در جامعه

ه  يهاي جامعه نظير اخالق و عادات و رسـوم از هنجارهـا     قانون در كنار ديگر هنجار     ي ـب

ه مـوازات   . شـود  گداري با واكنش قدرت مواجـه مـي   رود كه عدم رعايت آن گاه     شمار مي  ـب

ـاي ديگـر          ر دپيشرفت و توسعه جوامع، وزن و اهميت هنجار قانون در مقايـسه بـا هنجاره

تر و  شود، زيرا روابط اجتماعي سريع  چشمگيري بيشتر ميتنظيم رفتارهاي اجتماعي به نحو

شوند كه رسوم و سنت و يا عادات بتوانند قالـب مناسـب    بيشتر از آن متحول و پيچيده مي  

ن باورانـد كـه      به هر روي عـده . براي رفتارهاي اجتماعي در محيطي جديد باشند   ر اـي اي ـب

. ار از جامعه مياني به جامعه مدني، ظهور حقوق و نهادهاي قضايي استشاخص و معيار گذ  

ه         پيدايش حقوق به حضور همه جانبه فرهنگ كمك كرده و قواعد و هنجارهاي رفتار را ـب

ـادي    هـا و آرمـان   ها را مشخص وايده كند، كاربري عيني ارزش  طرز دقيق تعيين مي    ـا را نه ه

  .كند مي

انـد،   يت قانون را مدتي است كه به بحث و بررسـي گرفتـه     در افغانستان اما انگاره حاكم    

ي استراتيژي كه دو سال قبل به نام استراتيژي ملي ساخته شد، بـه موضـوع         بخش عمده 

حاكميت قانون اختصاص يافته است و اخيرن كنفرانسي نيز تحت عنوان حاكميت قانون در 

د، در كنفـرانس   افغانستان از طرف جامعه جهاني در روم پايتخت كشور ايتالي   ا برگزار گردـي

ـان دسـتگاه قـانون گـذاري در          مذكور تاكيد بر تقويه نهادهاي حقـوقي و قـضايي و همچن

 حقوقي تنها راهكار عملي بر -اصل حاكميت قانون و تقويه نهادهاي عدلي افغانستان شد و

  . هاي كنوني در اين سرزمين شمرده شد براي بيرون رفت از نابساماني

را  ي به وجود آمدن حاكميت قانون در افغانستان عالوه بر تامين امنيت و ايجاد   بنابراين ب

 و نيرومند باشد و اختيارات و نظم و آرامش عمومي، دستگاه قضايي آن چنانچه بايد مستقل
ت زير سوال بردن حتا مقامات حكومتي و سران عالي رتبـه دولتـي را در صـورت سـر      أجر

بايد پيش از همه آموزش ببينند و تعليم يافته، متبحر و  قضات  . پيچي از قانون داشته باشد    
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طرف باشند و براي انجام وظيفه ضروري شان در نظام قانوني و قـضايي بايـد بـه اصـول       بي

هاي شهروندي  مردم ساالري پابند باشند و در هنگام حل وفصل دعاوي اصل حقوق و آزادي

  . را در نظر بگيرند

هـاي اصـيل قـوانين، نظيـر قـانون       ا بر عالوه سرچـشمه گذار اين كشور ام   دستگاه قانون 

ي فرهنگـي، اصـل    اساسي، تعاليم ديني و اخالقي و آداب و رسوم نقد شده و پااليش يافته      

هاي مردم را در هنگام وضع قانون درنظر داشته باشـند و قـوانيني را      حفظ حقوق و آزادي   

ايت شده باشـد و از وضـع   وضع كنند كه حقوق عموم شهروندان به طور يكسان در آن رع 

 حقوق شهروندان و سوي استفاده گران، ضييعاي باشد براي ت قوانين تفسير پذير كه بهانه   

  . اجتناب كنند

ـانون را تقويـت        چنانچه وجود قوانين كش    دار و دو  پهلو نه تنها كـه اصـل حاكميـت ق

لذاست كه . زند  ميي دامن هاي جامعه به طور فزاينده نظمي كند بلكه بر ناهنجاري و بي نمي

 افغانستان در وضع قوانين بايد از درايت و دقت مسلكي شان كار بگيرند      گذار  دستگاه قانون 

و قوانيني را وضع كنند كه در جهت منافع شهروندان باشد و هيچ وقت با استفاده از قانون و 

 را ضـايع  در هيچ شرايطي كسي نتواند شهروندان افغانستان را تهديد كند و يا حقوق آنهـا     

  . كند

حكومت افغانستان همچنان ملزم بر تطبيق يكسان قوانين نافذه برخود و بر شـهروندان    

است، اصل يكساني تطبيق قوانين بر همگان، ثبات و دوام رويكرد حاكميت قانون را تضمين 

. كند از همين روي حكومت بر تعميل قوانين و يكساني تطبيق آن بايـد حـساس باشـد       مي

ا مـصادره امـوال            جلو بازداشت  حكومت بايد  ـازل و ـي ي دليـل من هاي خودسرانه، تفتيش ـب

شهروندان را بگيرد شهروندان متهم به جرم و جنايت را كه سزاوار محاكمه سريع و علنـي   

اين افـراد  . هستند بايد حق بدهد كه با شاكيان شان مخالفت كنند و يا از آنها سوال كنند      

هـاي   ي كشور بايـد بـا آنهـا برخـورد شـود و مجـازات       هاگر محكوم شوند طبق قوانين نافذ   

  . رحمانه و غير معمول نبايد كه براي آنها در نظر گرفته شود بي

 كه در اخير بر شمرده شد اكثـرن چيـزي اسـت كـه در قـوانين      يبه هر صورت موارد 

ر هاي ديگري نظي كه اين موارد و ارزش افغانستان بر رعايت آنها تاكيد شده است، در صورتي

ي گـردد،                سته اسـت اجـرا و عمـل آن را كه در قوانين كشورمان داريم، به نحوي كـه شاـي

 . افغانستان هم آهسته آهسته به طرف حاكميت قانون پيش خواهد رفت

  مدير مسوول
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 كشورهاي دوست و هاي عاليرتبه افغانستان و تا هي، وزرا و سفرا،جاللت مابان

 ! دوستان گرامي! المللي موسسات بين

جاي بسيار مسرت و افتخار است كه از طرف دولت افغانستان، اشتراك و حضور شـما را       

المللي عدالت و حاكميت قانون در افغانستان گرامي داشته و به همه  در كنفرانس مهم بين   

  . گويم شما خوش آمديد مي

  . ن خود را با ذكر يك مطلب حقوقي و تاريخي آغاز كنماجازه بدهيد در مقدمه، سخنا
 تاريخ پرشكوه ي ه خاطري هالمللي حاكميت قانون در روم احيا كنند  انعقاد كنفرانس بين  

روم يكي از با سابقه ترين مراكز علم وتمدن بشري و مهـد   . شهر كهن و باستاني روم است     

علما و حقوقدانان روم در قرون . تهاي حقوقي جهان اس پيدايش يكي از قديمي ترين نظام 

اين نظـام حقـوقي در   . اي را بنياد نهادند كه تا امروز زنده است      نظام حقوقي  ، ميالدي هاولي

ه  بيشتر يافت و امروز به توسع13 و 12شد و در قرون  نام نظام حقوقي رومي ياد ميه ابتدا ب

از دنيا مخصوصا در اروپا شود كه بر بخش وسيعي   جرمني ياد مي–نام نظام حقوقي رومي     

  . مريكاي جنوبي و ساير مناطق حاكميت دارداو 

هاي ديگر حقوقي است ماننـد    جرمني، نظام ها و خانواده  –در كنار نظام حقوقي رومي      

 كه در انگلستان و اياالت متحده امريكا رايج است و همچنين نظام »كامن ال«نظام حقوقي   
  .  كه در شرق مخصوصا در آسيا حاكم است»چينهند و «حقوقي اسالم و نظام حقوقي 
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 يعني برگزاري كنفـرانس حاكميـت قـانون در شـهر روم يعنـي در مهـد          ،ما اين رويداد  

ز حكومت ايتاليا گيريم و ا هاي بزرگ حقوقي معاصر را به فال نيك مي    پيدايش يكي از نظام   

ـا         مخصوصاً جاللتما  ر امـور خارجـه و مع ون صـدراعظم  ب صـدراعظم رومـانو پـرودي و وزـي

هاي بـسيار   خاطر همكاري و مساعدته خاطر ميزباني اين كنفرانس و ب  ه  مسيمودي اليما ب  

ي افغانستان داشته اسـت  ي سكتورها مخصوصا در سكتور عدلي و قضاي هثري كه در هم  وم

  .كنيم صميمانه تقدير و سپاسگذاري مي

  !خانم ها و آقايان! دوستان گرامي

 ما و شما تا حدودي معلـوم  هي افغانستان براي هميقضاوضعيت عمومي سكتور عدلي و   

امروز ما در افغانستان از يكطرف با مشكل فقر و عقبماندگي اقتصادي و از طرف ديگر . است

با مشكالت تروريزم و جنگ و ناامني و مواد مخدر مواجه هستيم و از سوي ديگـر در عـين      
ـار   ه فزايش است بزمان احتياجات مردم به خدمات عدلي هر روز رو به ا      طور مثال اگـر چه

 11000 امروز در حدود ، نفر محبوس داشتيم600سال پيش ما در سراسر افغانستان تنها   

ـار   200هزار نفر محبوس و توقيفي داريم و همچنين اگر چهار سال پيش    دوسيه تحـت ك

  . گردد ه مييمحكمه داشتيم امروز در هر سال هزاران قضيه به محكمه ارا

المللي براي سـكتور عـدلي     بينههاي جامع قابل اين نيازهاي روبه افزايش، كمك  اما در م  

  . كه الزم و ضروري بود ارتقا نيافته است ناچيز و ناكافي بوده و ظرفيت اين سكتور آنچنان

هايي هم داشته ايم كه برخي از  ها و موفقيت البته در طول پنج سال گذشته ما پيشرفت

  :آنها را يادآوري مي كنم

ـانون و       دولت سازي و اكمال پايه  - 1 ر ق هاي اصلي يك دولت مـدرن عـصري مبتنـي ـب
  ،يهي مجريه و مقننه و قضاهسيس هر سه قوادموكراسي مثل انتخابات رياست جمهوري و ت

د و بـيش از             - 2 تثبيت يك نظام حقوقي و تصويب و نافذ ساختن قانون اساسـي جدـي

 ، سند تقنيني ديگر200

ستان يعنـي سـتره    يد اصـلي عـدلي و قـضا   سيس و فعال شدن سه نها  ات - 3 ي در افغاـن

والي مطابق به احكام قانون اساسي جديد افغانستانسمحكمه، وزارت عدليه، و لوي    ،ارن

ـاي عـدلي و قـضا         ايجاد كورس  - 4 ي و يهاي مـسلكي آموزشـي بـراي منـسوبين نهاده

  ،سيس مركز ملي آموزش حقوقي كه يكماه پيش رسماً افتتاح گرديدات

 ، وبازسازي زيربناي فيزيكي براي نهادهاي عدلي در برخي از مناطق و والياتاعمار و   - 5

 حقوق ههاي اخير صدها نفر در رشت هاي حقوق و شرعيات كه در سال تقويت فاكولته  - 6
 . از اين مراكز فارغ التحصيل شده اند
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ا فـساد      ها و پيشرفت   و همچنين برخي از موفقيت     ـارزه ـب  هاي ديگر در اصـالح اداره و مب

  .يياداري و ساحات ديگر عدلي و قضا

  !عالي جنابان و دوستان گرامي

ها و مشكالت زيـادي نيـز    ها كه يادآوري شد ما امروز با چالش اي از پيشرفت در كنار پاره 

  : كنم مواجه هستيم كه فهرست وار برخي از آنها را ذكر مي

افي نيـست كـه   زيربناي فيزيكي و تجهيزات دفتري براي نهادهاي عدلي نه تنها ك    - 1

ارنوالي و سها  طور مثال در اكثر واليات و ولسواليه تواند ب حداقل نيازها را هم بر آورده نمي     

 در خيمـه هـا فعاليـت مـي كننـد و      اهاي تنگ و تاريك كرايـي و يـا حتـ     اقتمحاكم ما در ا   

ـال در خانـه      همچنين محبوسين و توقيفي   ان و اطف ـا در     ها بـه شـمول زـن ي و ي هـاي كراـي

   ،شوند داري مي نرها نگهكانتي
ي از نظر مسلكي و مـديريت و پاليـسي   ي ظرفيت قواي بشري نهادهاي عدلي و قضا  - 2

موضوع معاشات ناچيز منسوبين اين . سازي بسيار ضعيف بوده و احتياج به رشد بيشتر دارد

  ،نهادها نيز يكي از موانع اصلي بهبود اداره است

گاماري با اينكه نزگ  قانونهدر مورد پروس - 3 هاي بزرگي برداشته شده اما با توجه  سبتاً 

ه نياز جامعه و مقتضيات جهاني رشد و تقويت اين پروسه يكي از ضرورت  هـاي عاجـل مـا     ب

  ،است

در مورد سيستم وكالي مدافع و مساعدت حقوقي كه يكي از عناصر اصلي حاكميت  - 4

 صورت نگرفته است و قانون و محاكمه عادالنه و شفاف است هيچ اقدام عملي جدي تا حاال

هاي اصلي  هاي عاجل ما است كه در صورت فعال شدن آن يكي از چالش اين يكي از اولويت
  ، وحل خواهد شد

ين   در مورد آگاهي عامه حقوقي و خدمات عدلي در واليات و ولسوالي         - 5 ها و روابط ـب

ا   عدالت رسمي و غير رسمي و همچنين عدالت انتقالي و حقوق بشر و مـوارد ديگـر ن     يـز ـب

 . مشكالت فراوان مواجه هستيم

  !المللي افغانستان دوستان و همكاران بين

با توجه به آنچه گفته شد ما از طرف دولت افغانستان سه طرح و سند را به اين كنفرانس 

  : كنيم مهم پيش كش مي

ي افغانستان با ديدگاه ي نهادهاي عدلي و قضاي ههاي جامع پنج سال ه استراتژييارا - 1

  ،ها ها و پروژه اري مشخص برنامهز قانون و دسترسي همه به عدالت و با قيمت گحاكميت
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 ، و عاجل كوتاه مدتي ه پروژ15ه فهرستي از حداقل يارا - 2

هـاي ميـان مـدت و دراز     ها و پـالن   تنظيم برنامه ملي عدالت با تشخيص اولويت       - 3

 اين برنامه هسودم.  نظارت و كنترل بر تطبيق آنهاي همدت و جدول زمان بندي شده و نحو    

 . ه شده و مراحل تكميلي آن بعد از كنفرانس طي خواهد شديدر اين كنفرانس ارا

  :المللي چند چيز است  بينهاما در مقابل انتظارات ما از جامع

ي و در مورد يـك ديـدگاه   يتعهد بر همكاري با ما در تطبيق استراتژي عدلي و قضا    - 1

  ، وجامع اصالحات عدلي و حاكميت قانون

اه مـدت و دراز مـدت از طريـق بودجـه اصـلي دولـت           تع - 2 ت مـالي كوـت هد بر حماـي

 افغانستان 

ما در اين كنفرانس انتظار داريم كه با كمك و همكاري همديگر كاخ بلند و رفيع عدالت 

ـاد و          را در افغانستان، محكم و استوار بنا كنيم، آنچنان بلند و استوار كه ديگـر هـيچ تنـد ب

را نلرزاند    .طوفاني آن

زم،       ـا ترورـي ما به اين كنفرانس آمده ايم تا يكجا با شما تعهد بسپاريم كه بـراي مبـارزه ب

ـ      مين رفـاه و رشـد اقتـصادي    ابراي مبارزه با مواد مخدر، براي مبارزه با فساد اداري و بـراي ت

هاي دموكراسي و آزادي و در نهايت براي تحقق يك دولت مدرن و  مردم و براي تحكيم پايه

ي را در افغانستان، بنيان بگذاريم، نظامي يي سالم، يك نظام توانمند عدلي و قضا      حكومتدار

ها و از  مين كند، نظامي كه از حقوق اساسي و بشري انساناكه بتواند عدالت را براي همه ت  

خوبي و با قدرت و صالبت دفاع ه حقوق زنان و اطفال و اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه ب

  . كند

  

  

  روز به اميد آن

  و با تشكر از توجه شما

  سرور دانش

  وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان

  2007 جوالي 2
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 در المللـي روم  وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان پس از اشتراك در كنفرانس بين        

ستان         طـي يـك     را، دسـتاوردهاي ايـن كنفـرانس   مورد عدالت و حاكميـت قـانون در افغاـن

ـاراني از رسـانه   1386 سرطان 16س مطبوعاتي در روز شنبه  كنفران هـاي    با حـضور خبرنگ

  .  تشريح كردند،گروهي داخلي و خارجي

ها، و آنچـه در كنفـرانس روم مطـرح     آقاي سرور دانش وزير عدليه، در مورد پيش زمينه 
هاي سيستم عـدلي و   ها و نيازمندي شد، به صورت مفصل و جامع توضيح دادند و ضرورت        

  . ضايي افغانستان را براي جوابگويي بيشتر به ملت افغانستان بر شمردندق

   : است1386 سرطان 16خوانيد متن سخنان وزير عدليه در كنفرانس خبري  آنچه را مي

يژي انكشاف ملي افغانستان در كنفرانس لندن مورد تاييد قرار    استرات 1384اواخرسال  « 

در ايـن  . ستان و كشورهاي كمك كننده به امضا رسيداي بين دولت افغان    گرفت و توافقنامه  

 كـه  ، امنيت، انكشاف اقتـصادي و اجتمـاعي و حكومـت داري   اي  استراتيژي سه ركن عمده   

  . مطرح شد  هاي مختلف و يك سكتور آن بخش عدلي و قضايي است، شامل سكتور

فـت و  ژي صورت گريهايي براي تطبيق مواد اين استرات  تالش1385پس از آن در سال     

 تعقيب شد تهيه و تدوين استراتيژي سكتور عدلي 1385يكي از كارهاي عمده كه در سال 
ه از استراتيژي عمومي انكشاف ملي افغانستان بود   . و قضايي افغانستان به طور جداگان

وي    همان طوري كه مي دانيد         سه اداره يا نهاد رسمي وزارت عدليه، ستره محكمه و ـل

د  قـضايي را در كـشور پـيش مـي         وسارنوالي امور عدلي      از ايـن اداره هـا   ي در هـر يكـ  .برـن

ا اسـتراتيژي سـه اداره را تهيـه كننـد           گروپ  1385واخـر سـال   آ در ،هايي تاسيس شـد ـت

ت و ر در همين زمستان گذشته بود كه بورد مشترك نظا.استراتيژي وزارت عدليه تهيه شد
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ور ايتاليا پيشنهاد كرد كـه يـك   انسجام در برلين آلمان تشكيل شد و طي نشست آن، كش    

پيشنهاد . د عدلي و قضايي در شهر روم برگزار كناصالحاتكنفرانس خاصي را در ارتباط با   

ب افغانـستان هـم    ،حكومت ايتاليا در آن جلسه مورد تاييد قرار گرفت و موافقـه شـد            جاـن

ستان هـ         م بـراي  آمادگي خود را اعالم كرد و چندي بعد از جاللتمĤب رييس جمهور افغاـن

 كه رييس جمهوري نيز اين دعوت را قبول كرد و نمودند،اشتراك در اين كنفرانس دعوت 

  . هاي الزم گرفته شد از اول امسال براي تدوير اين كنفرانس آمادگي

ه         يكي از اهداف عمده در اين كنفرانس ايجاد هماهنگي بين كشورهاي كمك كننـده ـب

 ايجاد هماهنگي بين خـود ادارات مربوطـه در   سكتور عدلي و قضايي افغانستان و همچنين  

هاي نسبتا قابل تـوجهي از   هاي گذشته مي ديديم كه كمك    زيرا ما در سال   . افغانستان بود 

طرف كشورهاي مختلف به بخش عدلي و قضايي صورت مي گرفت اما دو ضعف عمده وجود 

  تااتان نبود و حتها از طريق بودجه رسمي دولت افغانس داشت؛ اول اينكه اكثريت اين كمك

هايي كه به بخش عدلي و قضايي   تا جايي كه ما در جريان هستيم تمام كمك    1386سال  

افغانستان صورت مي گرفت مستقيما در تمام بخش ها اعم از ستره محكمه، لوي سارنوالي  

ضعف دوم اين بود كه . شد  ميتطبيقو وزارت عدليه، از طرف خود كشورهاي كمك كننده 

ين خود دونرها هم وجود نداشت؛ در بسا موارد ما شاهد بوديم كه در يك مورد هماهنگي ب

ها  هاي ديگر كه ضرورت دادند در حالي كه در قسمت  همگي عالقه نشان مي،يا پروژه خاص

 ادارات مربوطه خود افغانستان  بايد درالبته. گرفت بيشتر هم بود هيچ توجهي صورت نمي   

ت    استراتيژي،ها وژه پر،ها در ارتباط با اين كمك   هـا همـاهنگي بـه وجـود      ها و تنظـيم اولوـي

  . آمد مي

به  و ANDSطور مشترك بين سه نهاد عدلي و قضايي، دفتر ه آجنداي اين كنفرانس، ب

ستان را تعقيـب مـي       ي داكتر صاحب نادري كه استرات     رياست كنـد و   ژي انكشاف ملـي افغاـن

كردند  ي كه در كنفرانس اشتراك ميهاي كشورهاي كشورهاي كمك كننده و سفارت خانه     

 و هموضوعات عمده در بخش عدلي و قضايي در آجندا مدنظر گرفتـه شـد      . ه بود تهيه شد 

موضوعات خاص به يك گروپ كاري با اشتراك افرادي كه مربوط به آن موضوع بود واگذار 

  از آنها بهيدر مجموع شايد حدود هفت موضوع يا بخش مشخص شده بود كه هر يك. شد

شد كه در طول كنفرانس روي اين موضوعات به صورت مفصل  ميمحول يك گروپ خاص 

  . بحث صورت گرفت

 و مشكالتي كه در كشور موجود است پروسه قانون گزاري در روز اول كنفرانس موضوع 
ه قـوانين،     داد  كه گروپ اول را تشكيل مـي     در اين گروپ  . مطرح شد  وط ـب  مـشكالت مرـب

ي كه در حكومت، بخش عدلي و قضايي و مخصوصا وزارت عدليه و تصويب قوانين و مشكالت
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 و پيشنهادهايي كه داشتيم . مطرح شد،شوراي ملي افغانستان كه قوه مقننه افغانستان است

   .نيز به دونرها ارايه گرديد

 چون يك مشكل ،گروپ كاري دوم تحت عنوان مكانيزم هماهنگي عدلي در واليات بود

در واليات خدمات .  وجود دارد در واليات است كشورلي و قضايياي كه در بخش عد    عمده

  . ها بسيار زياد است شود و نواقص و خال بسيار كم  ارايه مي

هـاي حقـوقي و      موضوع سوم تحت عنوان دسترسي به عدالت و مساعدت       :گروپ سوم 

نيم كه دا مي. له وكالي مدافع استامنظور از اين موضوع به طور عمده مس. حقوق بشر بود 

يكي از اركان اصلي براي محاكمه عادالنه اين اسـت كـه شـخص مـتهم يـا طـرفين دعـوا           

هاي  اين قسمت در سرتاسر افغانستان خال دسترسي به وكيل مدافع داشته باشد كه فعال در

  . بسياري وجود دارد

 يكي  مخصوصا سارنواليهاي عدلي و قضايي  هماهنگي بين پوليس و ارگان :گروپ چهارم

دانيم در قضاياي جنايي و جرمي شروع كار   كه مييهمان طور. گر از موضوعات مهم بوددي

 و توسـط   اسـت مطابق قانون اساسي افغانستان كشف جرم وظيفه پـوليس . از پوليس است 

پوليس است كه بايد شخص متهم و مظنون را گرفتار كند و  اسناد و . شود پوليس انجام مي

ـاعت وقـت   72 پوليس ،مطابق قانون. ه ابتدايي را تنظيم كند و دوسيتهيهداليل اوليه را     س

سارنوالي . دارد تا شخص متهم را تحت نظارت داشته باشد و سپس به سارنوالي تسليم نمايد

والي تحقيق جرم و اقامه دعـوا در محكمـه      . مرحله دوم كار است    مطابق قانون وظيفه سارن

سط پوليس تشكيل شده تحقيق خود را بايـد  اي كه تو سارنوالي با استفاده از دوسيه    . است

مطابق قانون اجراآت جزايي در خالل پانزده روز بايد دوسيه تحقيق سارنوالي       . تكميل كند 

شدن تحقيقـات         روز ديگـر نيـز   15 ،كامل شود و اگر تكميل نشد و در صورت  تكميـل ـن

ـارنوالي   يعني حد اكثر تا يكماه بايد دوسيه،تواند تحقيق خويش را ادامه دهد    مي  توسط س

قاضي بايـد فيـصله كنـد و    . محكمه مرحله سوم است. تكميل شده و به محكمه ارايه شود 

اي كـه از پـوليس آمـده فيـصله      محكمه مطابق تحقيق سـارنوالي و دوسـيه   . تصميم بگيرد 

 ،بعد از اينكه متهم محكوم به جزا شد. كند مي و يا محكوم به جزا دهد ميد يا برائت كن مي

وط وزارت     حبس است كه در نتيجه محبوس به محابس مي  ،عمدهيك جزاي    آيد كـه مرـب

وط وزارت      توقيف خانه،عدليه است و همچنين در ايامي كه تحت توقيف است  هـا نيـز مرـب

  . عدليه است

هاي به هم پيوسته   حلقه– سارنوالي ، محكمه و وزارت عدليه  و پوليس–اين چهار حلقه 
ه به صورت بسيار شفاف وخوب پيش برود بايد تمام اينهـا  هستند و اگر جريان يك محاكم  

  . در ارتباط با يكديگر وظايف شان را درست انجام دهند
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ژي هر سه نهاد عدلي و قضايي را مورد بحث و  ي استرات،گروپ پنجم كه گروپ مهمي بود

نس هاي وزارت عدليه، ستره محكمه و لوي سارنوالي به كنفـرا       ژيياسترات. بررسي قرار داد  

هـا و ايـن كـه كـشورهاي كمـك كننـده        ژيي و در ارتباط با تطبيـق اسـترات     .ارايه داده شد  

 كه بيان كرديم يكي يهمان طور. هاي خود را از چه طريق بايد ارايه كنند بحث شد كمك

ـاي داده شـده مـستقيما     هاي گذشته اين بود كه كمـك  از مشكالت عمده در طول سال      ه

  . شد ل متحد تطبيق ميتوسط خود دونرها و موسسات مل

در اين گروپ كه وزير صاحب ماليه نيز حضور داشتند تاكيد شد كه هر نوع كمكي كه 

ه نهادهاي عدلي و قضايي مي     ستان صـورت     ب شود بايد از طريق بودجه رسمي دولـت افغاـن

  .گيرد

هاي حقوقي   هاي مسلكي، تحصيالت عالي حقوقي و آموزش گروپ ششم موضوع آموزش

در اين اواخر اطالع داريد كه در ساحه پوهنتـون كابـل تعميـر مركـز ملـي        . درا مطرح كر  

ـام            آموزش حقوقي افغانستان ساخته شده اسـت و هـدف از ايـن مركـز ايـن اسـت كـه تم

 و رهبري يردهاي مربوط به بخش عدلي و قضايي افغانستان در يك مركز صورت گ   آموزش

 حقوق و شرعيات فارغ التحصيل هاي كولتهمخصوصا از فا ها و  و كساني كه از پوهنتون.شود

هـاي   شوند در صورت عالقه به خدمت در ادارات عدلي و قضايي در اين مركـز آمـوزش       مي

ـا از طريـق ايـن     ژ قضايي و در كل تمام آمـوزش  هاي استا همچنين دوره. ابتدايي را ببينند   ه

  . مركز رهبري شود

والي در ارتباط بين قضا و سار  شد به    گروپ هفتم مربوط مي    مبارزه با مـواد مخـدر كـه    ن

 با  آنله مبارزه با مواد مخدر از نگاه ارتباطامس. يكي از مشكالت عدلي در سطح كشور است 

  . بخش عدلي و قضايي توسط اين گروپ مطرح شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفت

ي كمك ي بود كه هم از طرف افغانستان و هم از طرف كشورهاا ها به گونه ترتيب گروپ

در هر گروپ دو نفر . شد كننده و هم از موسسات ملل متحد به صورت مشترك رهبري مي

  . كرد ها را تنظيم مي كردند و يك گزارشگر وجود داشت كه نتايج بحث آن را رهبري مي

ه   در روز آخر كنفرانس نتايج كار گروپ     ها توسط گزارشگران آنها در جلسه عمومي اراـي

  .  عمومي قرار گرفتشد و مورد تاييد جلسه

 صرفا يك افتتاحيه داشتيم كـه در آن از طـرف افغانـستان و وزارت خارجـه       ،در روز اول  

  . هايي ايراد شد ايتاليا بيانيه

  شخص رييس جمهور، سرمنشي ملل متحد،كه جلسه عمومي كنفرانس بود در روز دوم 
 و نقطه نظرات خويش را به صدر اعظم ايتاليا و منشي عمومي ناتو بيانيه شان را ايراد كرده  

ـاحب عظيمـي   قاضي القضات. ارتباط كنفرانس ارايه كردند   سه     پوهانـد ص ن جـل  نيـز در اـي
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ـارات             بيانيه اي داشت و مشكالت مربوط به قضا و سكتور عدلي و قـضايي افغانـستان و انتظ

  . خود را از كنفرانس بيان داشت

شـدند   المللـي مـي   موسسه بين كشور و 40ها كه جمعا در حدود   پس از آن تمام هيات    

  . نظريات خويش را ارايه كردند

هـاي حقـوق  و    از طرف افغانستان عالوه بر اين سه نهاد عدلي و قضايي، روساي فاكولته 

موسسات مدني اشتراك كرده بودند كه به شكل انجوها و شرعيات، وكالي مدافع و بعضي از 

  .  ساختندموثر و  مفيد مشكالت خود را مطرح

ستان ار     اسنا ـامل     ادي كه ما از طرف افغاـن ـا ش ه    200يـه كـرديم جمع  صـفحه راجـع ـب

  بود استراتيژي هر سه نهاد عدلي و قضايي،موضوعات  مختلف بود كه مهمترين اين سندها

  .  راجع به  موضوعات مختلف ديگر وجود داشت نيزو يازده سند

باره افغانستان تا به حال  ر اول اينكه د :جهت بود به نظر ما اهميت اين كنفرانس از چند  

ين بـار اسـت كـه يـك          چندين كنفرانس در سطح بين   المللي داير شـده اسـت و بـراي اوـل

المللي در مورد يك سكتور خاص  در چنين سطح بااليي برگزار شده است و       كنفرانس بين 

 زيرا زماني كه كنفرانس در مورد يك سكتور خاص باشـد بحـث     .اين يك نقطه مثبت دارد    

دگاه هـا و   ، مـشكالت ،در مورد همان سكتور صورت مي گيرد و از همـه جوانـب     كافي    دـي

مسلكي و تخصصي   ها به صورت فني، در اين كنفرانس نيز بحث  . پيشنهادات ارايه مي شود   

  . صورت گرفت

وط بـه موضـوعات    . نقطه دوم اهميت سياسي اين كنفرانس بود   هر چند كنفرانس مرـب

هور افغانستان، سرمنشي سازمان ملل متحد، صدر اعظم عدلي و قضايي بود ولي رييس جم      

و وزير خارجه ايتاليا، منشي عمومي ناتو در سطح رهبري كنفرانس اشـتراك داشـتند كـه            

المللي حمايت  همچنين يك بار ديگر جامعه بين. اهميت سياسي كنفرانس را نشان مي دهد

د دولـت افغانـستان اعـالم ك   هـاي   سياستخود را از افغانستان و    هـاي    اينكـه كمـك  و. ردـن

ه       بين ستان حمايـت ـب المللي همانند گذشته ادامه دارد و همين طور از رييس جمهور افغاـن

  . عمل آمد

نقطه سوم اين بود كه براي اولين بار براي سكتور عدلي و قضايي افغانـستان در سـطح        

  .المللي استراتژي و پاليسي واحد ارايه شد ملي و بين

 ما تعهدات ارايه شده از سوي كشورهاي كمك كننده و موسسات نقطه آخر و مهم براي

 360در مجمـوع حـدود   .  باالتر از انتظار ما بـود امختلف بود كه در حد خيلي خوب و حت        
ـال و       ميليون دالر از سوي كشورهاي مختلف تعهد شد كه قسمتي از اين مبلغ براي يك س

. نده در نظر گرفته شـده اسـت  بعضي ديگر براي سه سال و قسمتي هم براي پنج سال آي        
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شود و   ميليون دالر مي270قسمت عمده اين كمك ها از طرف اتحاديه اروپا كه در حدود       

 امريكا، هالند، فرانسه  ، انگلستان، ايتالياهايبقيه از طرف كشورهاي مختلف و خصوصا كشور

  . تعهد شده استو غيره 

ـارات متحـده      هم تركيه، پاكستان، عربستان يو از كشورهاي اسالم     سـعودي، ايـران، ام

  . كرده اندهمكاري عربي، سهم گرفته و اعالم 

در مجموع اين كمك ها يك مبلغ قابل توجه است كه اگر درست تثبيت شود مشكالت 

  .  كه اعالم كرديم حل خواهد شد،عدلي

هـا از طريـق بودجـه     نكته مهم اين است كه دولت افغانستان تاكيد دارد كه اين كمـك   

ـا اطمينـان مـي       رسمي ا  تـوانيم ادعـا كنـيم كـه      فغانستان مصرف شود كه در اين صورت ب

تاكيد كنم، هر چند از طرف وزير صاحب بايد يك نقطه را . مشكالت عمده حل خواهد شد

ماليه بارها مطرح شده است كه در بخش بودجه انكشافي افغانستان كه از طريـق بودجـه           

همچنـين از نظـر   . ت در سطح بسيار باال استشود، موثري رسمي دولت تنظيم و تطبيق مي 

تـوانيم ادعـا    نـا مـي  ياستفاده يا فساد در بخش بودجه انكشافي مطم    سوء  به ل مربوط يمسا

رود، اما اكثر شكايات از نحوه مصرف بودجه و از  كنيم كه كار به شكل بسيار خوبي پيش مي

رسـد بلكـه از    صرف نميبودجه انكشافي در بخشي است كه از طريق دولت افغانستان به م     

  . شود طريق انجوها و برخي كشورها تطبيق مي

هايي كه به بخـش عـدلي و قـضايي وعـده داده      انتظار ما اين است و اميدواريم كه كمك 

ستان    شده، يا حد اقل فيصدي بيشتري از اين كمك    ها از طريق بودجه رسمي دولـت افغاـن

هاي هر سه  افي كه در استراتژين هستيم كه به اهديمصرف شود كه در آن صورت مطم      

  . يابيم نهاد عدلي و قضايي اعالم شده دست مي

موثر و مفيد بود؛ هرچند كه عالقمند بوديم اين    اين كنفرانس بسيار خوب،،در مجموع

اما به خاطر برخي مالحظاتي كه وجود داشت  . كنفرانس در داخل افغانستان برگزار گردد     

  ».ر شداين كنفرانس در ايتاليا برگزا

  . به سواالت خبرنگاران پاسخ دادنددر اخير اظهاراتشان، سرور دانش وزير عدليه 

ر      اگفتني است كه از جانب وزارت عدليه يك هي   ـاي سـرور  دانـش وزـي ت به رياسـت آق

آقاي محمد قاسم هاشمزي معـين مـسلكي،   . ندعدليه در كنفرانس روم اشتراك نموده بود 

ـاون رياسـت تقنـين       وين اداريآقاي عبد القادر عدالتخواه  مع       عبد المجيـد  غنـي زاده مع

  . ت حضور داشتنداوزارت عدليه در تركيب اين هي
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  محمد تقي مناقبي  

  

  

  

  مقدمه
در ايـن  . كنندها همواره توان خود را صرف رسيدن به سعادت و رفاه اجتماعي مي   ها و دولت  ملت

ه كار گرفته شده تا نتيجه بهتر عايد شود؛ با اين وجود براينـد ايـن   هاي زيادي ب  ها و روش  راه وسيله 
روت و   اين گونه تالش. همه زحمات زياد قابل توجه نبوده است   ـابع ـث ها و رقابت براي دستيابي به من

هاي جهان از شتاب زيادتري برخوردار گرديده هاي اخير در ميان ملتقدرت بيشتر به ويژه در سده    
  .است

ه و وقـوع   ها، شكل گيري جريانان انساني، بيداري ملت   بيداري وجد  هاي آزادي خواهاـن

ه يـك تناسـب از خـواب غفلـت بيـدار          انقالب هاي پياپي در جاي جاي جهان، همگان را ـب

اگـر  . ات امن بماند، بايد چشم به خانه همسايه نداشـته باشـي  خواهي خانهاگر مي . ساخت

 هاي مخرب اجتماعي مبارزه نمايي، اگـر مـي   پديدهخواهي فرزندانت سالم بماند، بايد با      مي

  .خواهي برتو تبعيض و ستم روا داشته نشود، بايد دست از ستمگري و طغيان برداري
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هاي كالن را چه در سطح ملي هاي جهاني لزوم ايجاد وحدت و تشكيل هويتوقوع جنگ

ـاخت اي و بين و چه در سطح منطقه     ـ  . المللي به خوبي آشكار س ي بـسياري از  در سـطح مل

جوامع كثير المليت اين مهم را دريافتند كه توسعه و تكامل جز در سايه اتحاد و همدلي و     

در اين راستا كوشيدند از . ايجاد برابري و برادري و احترام گذاشتن به يكديگر ممكن نيست

ك سـطح متـوازن       يكسو نيازها و خواسته    وان در ـي هاي تمامي شهروندان خود را تا حـد ـت

هاي ملي رده نمايند؛ از سوي ديگر زير بناي وحدت ملي را با عزم ملي و در قالب دولت      برآو

جـا و مـانع يكـي شـدن ملـت        عوامل نفاق، انواع تبعيضات و تعصبات بيو ريشه كن سازي  

ها رنج و نفاق  بينيم كه پس از تجربه سالبدين سان كشورهاي زيادي را مي  . تاسيس كنند 

با اكسير وحدت و عزم بر وفاق ملي در جهت سعادت   ... ي، محلي و  اي، قوم و دشمني قبيله  

  . ملي توانستند معجزه خلق كنند

ه    اي و بين در سطح منطقه   ـانگي و ـب المللي نيز جهان به صورت فزاينده رو به سـوي يگ

ها بر جهان حاكم بود و روابط خشك و بي روح سياسي كه قرن. اصطالح جهاني شدن است

هاي پوسيده خود خواهانه و راسيستي گرفتار بودند و خود ا در بند انديشههبسياري از كشور

وار دو        را برتر و واالتر از ديگران مي   وار بـه دـي پنداشتند، امروز جـاي خـود را بـه رابطـه دـي

اند كه رفاه و امنيت جهاني تنهـا  همگان دريافته. همسايه در يك دهكده كوچك داده است  

را      ـاني، اقتـصاد جهـاني، امنيـت      . بر جهاني ميسر استدر سايه مراودات امن و ب تجـارت جه

جهاني، مراودات فرهنگي و اجتماعي جهاني و مقوالت بسياري ديگر امـروزه از فاكتورهـاي      

تواند به صورت بـسته و بـه تنهـاي    هيچ ملتي نمي. آيد درون مرزي به شمار مي-فرا مرزي 

هاي اي، واحداي، بين قارههاي منطقهحاديهگرايش به سوي ات. آورده سازدهاي خود را برنياز

ـا گـردن   هاي قدرتمند به راحتي بـه آن هاي مشترك، چيزي نبوده كه دولت  پولي و بازار   ه

نهاده باشند؛ بلكه تجربه بشري و نياز به همگرايي و مدارا همه را مجبور ساخته است تا اگر 

  .ارد نكندخواهد، بايد براي ديگري نيز زياني و سودي براي خود مي

 شايد رويكرد دوباره جامعه جهاني به وضعيت فرامـوش شـده افغانـستان پـس از سـال           

ه بارزي از اين واقعيت باشد   2001 شوند از آن سوي  هايي حاضر ميچرا ملت.  ميالدي نمون

هاي كشور ديگري به خطر اندازند؟ راز قضيه شـايد  ها فرزندان خود را جهت تامين نياز  آب

ه اگر امروز افغانستاني در آتش جهل و ترور و ترياك بسوزد، دود آن به چشم در اين باشد ك

  .تمام جهان خواهد رفت و بايد تاوان اين سهل انگاري را تمامي دنيا پس بدهد

ه           ر از دام ايـن گوـن ه اين قاعده پي بردند، خـود را زود ـت  هر كشور و ملتي كه زود تر ب
هـا و باورهـاي فـرد فـرد      بور از پل وفاق ملي به خواستهبا ع. ها رهانيدند   ها و ناروايي    جهالت
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ت در       جامعه خود به صورت متوازن احترام گذاشتند و با استفاده از نيـروي يكـي شـده مـل

  .مسير سعادت و توسعه از ديگران پيش افتادند

هاي ما نه تنها به فكر وفاق ملـي بـه معنـاي     سوگمندانه در طول تاريخ افغانستان دولت     

نبودند؛ بلكه در بسياري از مواقع خود آلت دست بيگانگان شده و بر طبل نفاق و واقعي آن 

. ها سي سال جنگ و جهاد ميداني شد براي آزمودن تمام انديشه. كوبيدند  دشمني ملي مي  

هاي واگرايانه را پاره كرد و از ميان خاكستر و خون  اين نبردهاي ويرانگر طبل تمامي گرايش

ـار تاكيـد     . ها تـشكيل يافـت  تاي حاكميت اراده افغان  دولت وفاق ملي در راس     ين ب بـراي اوـل

... گرديد كه افغانستاني، افغانستاني است و نه شمالي يا جنوبي، پشتون يا تاجيك يا هزاره و 

بايد به همه به چشم احترام و برابر نگاه شود تا وحدت ملي يعني سـنگ تهـداب سـاختار        

  .  جامعه مترقي افغاني گذاشته شود

  قانون مبتني برديدگاه فقهي و حقوقي شيعه در حوزه احـوال شخـصيه،     سميت يافتن ر

توسعه حقـوق شـهروندي   ، گام مهمي در جهت   براي جمعيتي زيادي از شهروندان كشور     

ها بود كه از اين مرزهـا عبـور كـرده    ها سال در ديگر نقاط اين كره خاكي ديگر ملت    .است

المللي حقوق  ميثاق بين1966بشر تصويب شد؛ در اعالميه جهاني حقوق 1947در . بودند

مدني و سياسي در راستاي احترام به تمامي بشر و فكر، انديشه ، مذهب و جهـان بينـي او         

هاي بسياري تالش كردند خود را با اين معيارهـا  در طي ساليان بعد از آن ملت   . تدوين شد 

  . تطبيق دهند

 و شيعه در افغانستان به عمري به درازاي سابقه همزيستي برادرانه ميان مسلمانان سني

ه      . ورود اسالم به اين سرزمين دارد     گرچه در تاريخ ما برخـي از زورمـداران كـه پايبنـدي ـب

ه متـاع سـخيف           شريعت نداشتند، مذهب را بازيچه اميال خود قرار داده و براي رسـيدن ـب

ه نفـاق    ها و ازجمله مذهب سو استفاددنيوي و قدرت نامشروع از تمامي حربه     ه نمـوده و ـب

ها در كشور ما مذهبي نبـوده بلكـه   گاه نزاعدانند كه هيچمردم ما مي. اندمذهبي دست زده 

  . ها و نفي ديگران داشته استها، زياده طلبيريشه در خود خواهي

از ديد برخي حقوقدانان نخستين بار » احوال عينيه«در مقابل » احوال شخصيه«اصطالح 

ي تعارض قوانين به كار  م و سيزدهم ميالدي در حقوق ايتاليا در مسالههاي دوازده   در قرن 

يكي نظام قانون رومي كه بـه حيـث   : در آن زمان در ايتاليا دو نظام وجود داشت   . برده شد 

قانون عام و فراگير در تمامي سرزمين ايتاليا حاكم بود؛ ديگري نظام قانون خاص محدود و  

  .گرديد اجرا ميمحلي كه در برخي مناطق و شهرها
از ايـن رو  . حقوق ايتاليا درصدد بر آمد تا اين دو سيستم قانوني را از هـم تفكيـك كنـد      

ر   » حـال «ناميدند و قانون محلي را     » قانون«قانون رومي را     جمـع بـسته   » احـوال «كـه ـب
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د  احوال نيز به دو بخش احوال اشخاص و احوال اموال تقسيم مـي       . شود  مي مـراد از  . گردـي

منظور از . گرديدخاص، احوالي بود كه غالبا و در هر وضعيت مربوط به شخص مياحوال اش

احوال اموال ياعيني قواعد حقوقي بود كه بر امور مالي در حيطه جغرافياي خاص اعمال مي 

ـا وام   بعد. شد ها اين نامگذاري و تقسيم گسترش يافت و حقوق معاصر آن را از حقوق ايتالي

   1.گرفت

ورند كه احوال شخصيه از اصطالحات وضع شده در حقوق فرانسه است و برخي بر اين با

آور شد كه كشور فرانسه  البته بايد ياد2.از طريق ترجمه وارد كشورهاي اسالمي شده است     

ـازي تمـامي مباحـث حقـوق مـدني خـود            پس از تصويب قوانين غير مذهبي به يكسان س

ي اخير عمدتا دليل مذهبي بوده است ها زيرا عامل تفكيك احوال شخصيه در سده. پرداخت

ره قـرار       و چون در اين كشور اكثر مباحث احوال شخصيه از جمله حقـوق خـانواده در داـي

دادهاي شهرداري قرار گرفته بود ونه كليسا؛ بدين سان ديگر نيازي به احوال شخصيه جدا 

  .از قانون مدني مفهومي نداشت

احوال شخصيه مجـزا از قـوانين مـدني در    مهمترين عامل براي تدوين و تصويب قوانين   
. كشورهاي اسالمي، مذهب و جنبه ديني آن براي پيروان اديان و مذاهب مختلف بوده است

كشورهاي اسالمي تحت سلطه و يا متاثر از غرب، قوانين جديد را نيز از آنهـا تقليـد كـرده      
سـنجيدند، بـراي    و چون در مباحث معامالت و تجارت خود سود و زيان خود را مي   . بودند

ه نام احوال شخصيه، يا حقوق خانواده تدوين  بخش احوال شخصيه قوانين مبتني بر شرع ب
هاي مذهبي و دينـي نيـز مجبـور     و يا محاكم شرع تاسيس كردند؛ همين طور براي اقليت        

ها به خاطر مذهبي كردن بعدها برخي كشور. بودند قانون احوال شخصيه مجزا داشته باشند
حث حقوق مدني و يا رويكرد تام به غير مذهبي كردن تمام قوانين، مباحث احوال تمام مبا 

ر. اندشخصيه را در قانون مدني ادغام كرده    ين قوانين احوال شخصيه در ايـن كـشورها   ابناب
  .هاي مذهبي وجود داردعمدتا براي خارجيان و يا اقليت

  ماهيت احوال شخصيه: فصل اول

  تعريف احوال شخصيه

چنان كه در .  ارايه شده براي احوال شخصيه دچار پراكنده گويي و اختالف استتعاريفي

ي ا هاي الزم انجام نشده و بـا مـصاديق آن نيـز سـليقه    مورد ماهيت احوال شخصيه بررسي   

                                                 
1
  .9مصر، بي تا، ص–باالسكندريه .  معوض عبد التواب، موسوعة االحوال الشخصية، نشر منشاة المعارف-  

2
واژه احوال شخصيه و توفيق حسن  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،ذيل -  

 .36فرج، االحكام االحوال الشخصيه لغير المسلمين من المصريين،بي تا ص
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برخي حقوقدانان آن را تعريف كرده و برخي تنها به ذكر برخي .  برخورد صورت گرفته است

احوال شخصيه عبارت است از مجموع صفات انسان كه به «: مصاديق آن بسنده نموده است

نمايد و به تعبير ديگر، ها يك شخص در جامعه داراي حقوق شده و آن را اجرا مياعتبار آن

  3».قانون مدني آن صفات را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است

 اموري است كه وضع احوال شخصي يا شخصيه«: نويسدحقوقدان ديگري در اين باره مي

دارد كه شخص احوال شخصيه معلوم مي. كندو حالت شخص را در خانواده و كشور بيان مي

در واقع احوال شخصي، تعيين وضع ... يا بيگانه، مرد يا زن، صغير يا كبير، مجرد يا متاهل و

  4».وضع شخصي، موضوع حقوقي او است. يك شخص در جامعه است

احوال شخصيه « .دگي خود تعريفي ندارد و خيلي جامع نيستاين تعريف با تمام گستر

ـاع و        ـاص او در اجتم اوصافي است كه مربوط به شخص است، صرف نظر از شغل و مقام خ

ب اسـت؛ ماننـد          ه با پول نبوده، از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مترـت قابل تقويم و مبادل

  .بلي اندكي بهتر بودهاي قاين تعريف نسبت به تعريف5».ازدواج، طالق و نسب

منظور از احوال شخصيه «: در ديوان تميز مصر احوال شخصيه چنين تعريف شده است

مجموعه صفات طبيعي يا خانوادگي است كه قانون در حيات اجتماعي بر آن اثر حقـوقي     

شود؛ مانند مرد يا زن بودن، مجرد يا مزدوج ترتيب داده و موجب تمايز انسان از ديگران مي

  »6...لقه بودن يا فرزند مشروع يا دارا بودن اهليت تام  يا اهليت ناقص ويا مط

احوال شخصيه هر وصف : شايد نزديكترين تعريف به ماهيت موضوع اين باشد كه بگوييم

ـالي        ـار م . و حالتي مربوط به شخص و شخصيت انسان است با هر نوع اثر و پيامدي حتـا آث

و الفاظ نيست، مهم اين است كه بتوانـد مفهـوم و   البته بايد توجه داشت بحث در تعاريف       

هـاي موجـود در   طبق اين تعريف دغدغه. ماهيت احوال شخصيه را تا حدودي تبيين كند      

تداخل معنايي ميان موضوعات مربوط به احوال شخصيه با مسايل مربوط به احوال عيني و 

  .شود امل مياز آن طرف گستره آن مالكيت معنوي را نيز ش. رود از ميان مي... 

از شناسـي احـوال     بر خالف برخي از محققين كه با پيش كشيدن اين سر درگمي  هـا ـب

شخصيه را بي فايده شمرده، حتا تفكيك ميان احوال شخصي و احوال عيني را كار درستي   

                                                 
  .36،ص1375 دفتر انتشارات اسالمي قم،1 دكتر حبيب اهللا طاهري، حقوق مدني،ج-  3
4
  .54- 52،ص1370 محمد حسين ساكت، شخصيت و اهليت درحقوق مدني،چ اول،بي نا، مشهد-  

 -
5
 حسين صفايي و دكتر قاسم زاده، حقوق مدني اشخاص و محجورين،چ ششم، نشر سمت، دكتر سيد 

  .9، ص1380تهران
 .211 السنة الرابعة،ص-، منتشره در مجلة القانون و االقتصاد21/6/1934) مصر- محكمة النقض(  نقض-  6
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ـاز شناسـي      7داند  نمي ه اين فرجام دست مي يابيم كه چنان كه مرقوم شـد، تفكيـك و ب ؛ ب

ار است و هر موضوع و وصفي كـه جنبـه احـوال شخـصي در آن     موضوع حايز اهميت بسي   

از اين رو مصاديق احصا شده در خارج . محوري و درجه اول باشد جز احوال شخصيه است        

هاي ديگري را در اين باب بيابيم تواند بخشي از موضوع باشد و ممكن است جستار     تنها مي 

هـاي شـناخته شـده     ين نمونـه ابنـابر . يدكه تاكنون از قلم افتاده باشد و يا در آينده پديد آ     

  .مصداقي در خارج صرفا تمثيلي است و نه حصري

  احوال شخصيه و قلمرو آن

گيرد؟ كـشورهاي مختلـف   ماهيت احوال شخصيه چيست و چه حوزه هاي را در بر مي      

يكي از علل آن جـوان  . انداي با آن برخورد كرده ازجمله كشورهاي اسالمي به طور سليقه     
ا قـرن   . مر كوتاه آن در ميان كشورهاي اسـالمي اسـت       بودن و ع   ـام   18ـت  مـسيحي در تم

هاي هاي گوناگون حاكم بود و بين شاخههاي اسالمي فقه اسالمي مبتني بر مشربسرزمين

پس از تدوين كد ناپليون در فرانسه، . حقوق از جمله كيفري و مدني تفكيكي وجود نداشت

امپراطـوري  . مسلمان به تقليد از فرانسه شروع شدگزاري در كشورهاي   عصر اقتباس قانون  

ها آن.  عثماني نخستين كشور مسلمان بود كه قوانين فرانسه را كامل ترجمه و تصويب كرد

 براي فروعات حقوق خانواده كه جنبه مذهبي داشت حقوق العائله 1917مجبور شدند در 

ن پس يعني طي حدود يك از اي. بر اساس فقه بنويسند كه در جاي خود بررسي خواهد شد

هاي  قرن كشورهاي مسلمان به تدوين قوانين در حوزه احوال شخصيه و در بسياري از بخش

اين برهه زماني گرچه في نفسه مدتي كمي نيست كه كشورها نتوانند به . ديگر پرداخته اند
ع وحدت نظر در حوزه ماهيت و قلمرو احوال شخصيه برسند؛ ولي از آن جايي كه اين موضو

پردازد و امتيازي مستقيم بـراي  ها ميعمدتا به حقوق افراد و شهروندان به خصوص اقليت        

ها تنها بر اساس ضرورت اغلب حقوق خانواده را تحت نام احوال ها نداشته است، آنحكومت

د شخصيه تدوين و حداكثر وصيت و ارث را به تقليد از فرانسه به آن ضـميمه كـرده     در . اـن

  .يابيم دايره احوال شخصيه بسيار فراتر از اين موارد استسي علمي در ميحالي كه با برر

يكي از عواملي كه عمدتا همه را در مورد تعيين چيستي احـوال شخـصيه و قلمـرو آن          

در نظر . است»  شخصيه«يا » شخص«و » احوال«دچار اشتباه نموده است، خود واژه هاي 

ه يعني اموري خصوصي و صرفا داراي جنبه اوليه همه گمان خواهند برد كه احوال شخصي

آنگاه در ادامه به فروعات شخصي با ماهيت مالي مانند وقف، ارث، هبه، مهر، نفقه و      . فردي

                                                 
7
  .283- 280،ص1985  سمير عبد اهللا، تناغو النظريه العامه للقانون، اسكندريه، بي نا،-  
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ـا ترديـد            غيره بر مي   ـار توقـف ي خورند و چون با ذهنيت خاص وارد قـضيه شـده انـد، دچ

ي قرار دهند، از سوي ها را در زمره حقوق عينتوانند اين سر فصلاز يك سو نمي   . شوند  مي

  . توانند بپذيرند كه موضوعات با محتواي مالي در قلمرو احوال شخصيه داخل باشدديگر نمي

به راستي چگونه با اين مساله برخورد شود كه هم از جنبه علمي قضيه مشكل نداشته    

  ؟تراند پايمال نگرددبقيه ضعيف ها كه عمدتا ازباشد و هم حقوق ملت ها به ويژه اقليت

يكي رجوع به ديدگاه كشورهاي پيشرو در حوزه : شايد دو فاكتور در اين جا راهگشا باشد

ها از تفكيك احوال بايد دانسته شود كه انگيزه آن  . تدوين حقوق يا قوانين احوال شخصيه     

ـاني قـانون     شخصيه از قوانين مدني چه بوده؟ در چه حوزه    ـاني و مك ها و در چه شرايط زم

اند؟ ديگري اين كه به دنبال فلسفه وجودي احوال شخـصيه در     وشتهن  احوال شخصيه مي  

بررسي كنيم كه مثال چه عامل و ضرورت باعث شد تا فالن . خود كشورهاي اسالمي بگرديم

كشور اسالمي احساس نياز به تفكيك حوزه حقوقي احوال شخصيه و تدوين قـانون در آن     

  ي و ديني كند؟هاي مذهبحيطه براي تمامي شهروندان و يا اقليت

شه ايتاليـاي و رومـي دارد؛ ولـي آن چـه                  در مورد نخست، گرچـه احـوال شخـصيه رـي

كشورهاي اسالمي را وادار به تفكيك احوال شخصيه از حوزه قوانين مدني كرده است عالوه 

در قـوانين فرانـسه زمـاني كـه     . بر احساس نياز داخلي، اقتباس از قوانين فرانسه بوده است      

دون ترديـد درحـوزه     در قانونمذهب و كليسا   گزاري دخيل بود، مسايل مالي چـون ارث ـب

  . احوال شخصيه قرار داشت

در مورد دوم بايد اذعان كرد، جنبه ديني موضوعات احـوال شخـصيه نقـش عمـده در        

ها درحوزه حقوق عمومي به خصوص دولت. تفكيك آن در كشورهاي اسالمي داشته است    

گاه صد در صد دنباله رو دين نبوده اند؛ بلكه اين مصلحت در مسايل امنيتي و كيفري هيچ 

در . شـده اسـت  ها بوده كه به صورت قانون يا به صورت اراده شاه اجرا مـي      و نيازهاي نظام  

تنها بخشي كه پيروان هـيچ  . گرفتهحوزه حقوق عيني نيز معموال دقت زيادي صورت نمي 

. باشـد است حيطه احوال شخصيه مـي دين و يا مذهبي حاضر به كوتاه آمدن در آن نبوده   

ف و در    حال اگر با اين ديد به قضيه نگاه كنيم در مي   ان مختـل يابيم مثال نهاد وقـف در ادـي

ي اوال شخـصيت          ـالي اسـت؛ وـل مذاهب اسالمي جنبه ديني و قربي دارد حال گرچه امور م

شرايط ويـژه  موقوف عليه محرك و انگيزه اصلي است ثانيا عامل قصد تقرب در ايجاد آن با   

كه مذهب تعيين كرده عامل صحت و تنفيذ آن است كه بدون آن گويا وقفي نيست و اين  

  .نهاد محقق نشده است؛ همين طور در ارث، در نكاح و در ديگر فروعات احوال شخصيه
تاكيد مزيد روي جنبه مذهبي اين بخش از حقوق و نقش تعيين كننده آن در تـشكيل     

مثال شخص و شخصيت نقش . طر اهميت انكار ناپذير آن استماهيت احوال شخصيه به خا
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ه صـورت   محوري در احوال شخصيه دارد، با اين وجود مي       بينيم برخي از موضوعات كه ـب

مسلم دخيل در شخصيت و شخص انسان است، از حيطه احوال شخـصيه خـارج سـاخته          

انـد ماننـد   اشـته ها و شهروندان ذينفع به راحتي از آن دسـت برد    شده؛ در حالي كه دولت    

  . تابعيت و اسناد سجلي و اموري از اين قبيل

مراكش، لبنان، سوريه، )  قانون اساسي12اصل ( كشورهاي اسالمي از جمله مصر، ايران 

تونس، عراق، اردن، فلسطين، موضوعات چون ارث و وصيت و غيره را كه جنبه مالي داشته، 

 اين هم فراتر رفته اند، عالوه بر اموري چون ها ازلبناني. در زمره احوال شخصيه آورده است

  8.هبه، وقف و مواريث، در مواردي اقرار و جعاله را نيز جز احوال شخصيه شمرده اند

و » شـخص «بنابر اين محور اصلي در ورود موضوعي در حيطه ماهيتي احوال شخصيه،       

ري و يا اوضاع و احوال مربوط به آن است؛ هر موضوعي كه شخص و شخصيت در آن محو  

جز آثار الينفك آن باشد، به طور طبيعي از احوال شخصيه خواهد بود؛ خواه جنبه شخصي 

هـر چنـد   ... داشته باشد يا مالي و يا سياسي مانند تابعيت احوال شخصيه افراد خـارجي و       

ها فروعات شخصي با درونمايه سياسي را از بقيه موضوعات احوال شخـصيه تفكيـك     دولت

  .اند حقوق عمومي و حقوق بين الملل قرار دادهنموده و در حيطه

  احوال شخصيه در فقه 

فروعات موجود در قلمرو احوال شخصيه همواره جزو مهمترين مباحث مطرح درشريعت 

ه دو بخـش   اما فقها اين اصطالح را به كار نمي . اسالم بوده است   برند؛ زيرا شريعت اسالم ـب

ـان بـه اهللا و ماليكـه و كتـب       بخشي مربوط به عقايد مي  : گرددتقسيم مي  شـود ماننـد ايم
اين گونه مباحث در علم . آسماني و پيامبران، كه داخل در حوزه اصول دين و توحيد است  

بخش ديگر به اعمال و كردار انسان مربوط است كه خود به عبادات و . شودكالم بررسي مي

  . معامالت تقسيم مي گردد

سازد مانند نمـاز، روزه،  انسان به اهللا را فراهم ميعبادات اعمالي است كه موجبات تقرب   

  . اندبرخي از دانشمندان امور مربوط به ازدواج را نيز در زمره عبادات جاي داده, ...و

                                                 
8
 1989، طبع اول، دار االضواء بيروت،)ع( الحجة الشيخ يوسف الفقيه، االحوال الشخصيه في مذهب اهل اللبيت- 

ره احـوال               ( ـرار رانيـز در زـم ابواب احصا شده اين كتاب كه اثر رييس المحكمـة الجعفريـة العليـا اسـت، جعالـه و اق

  .شخصيه آورده و خود آن را اجرا نموده است
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دار تنظيم روابط انسان با ديگران است، مانند عقود و تصرفات چه مربوط  معامالت عهده 

ه    به تنظيم خانواده و تشكيل آن باشد مانند خواستگا      وط ـب ـا مرـب ري و ازدواج و آثار آن و ي

  9.اموال و حقوق مالي مانند فروش و اجاره

ميالدي فقه و شريعت اسالم با مشرب هاي مختلف به صورت سنتي در 18تا اواسط قرن 

هاي مسلمان به ضعف بيشتري از آن زمان اندك اندك دولت. سراسر جهان اسالم حاكم بود

اين ضعف و فترت همزمان .  مسلمان رو به فروپاشي نهاد  هاي محلي گراييد و شيرازه قدرت   

بـدين سـان   . بود با شكوفايي قدرت ماشينيسم  و عطش بي پايان توسعه طلبـي در غـرب      

در اثر اين دگرگوني . گران درآمدهاي اسالمي يكي بعد از ديگري به اشغال استعمارسرزمين

تدار و اعمال حاكميت ارتباط داشت، ها در بسياري از حوزه ها از جمله در مواردي كه به اق     

ا سـنت و       . قوانين بيگانه جاي فقه اسالمي را اشغال كرد     بيگانگـان سـعي بـسيار كردنـد ـت

هاي حقوقي در ميان مسلمانان بومي كند؛ با اين فرهنگ خود را از جمله با تغيير در ساختار

 حقوق خانواده از . وجود فقه و شريعت همچنان در بعضي عرصه هاي زندگي مردم باقي ماند

  .  بود كه همواره درسيطره شريعت قرار داشتيجمله موارد

بر اثر نياز هاي جديد و تاثير پذيري از قوانين غربي، در اين بخش نيز آثـار و مجموعـه           

اصطالح احوال شخصيه با همين نام . هاي به شيوه جديد و كد بندي شده در فقه پديد آمد

وي . د قدري باشا فقيه مصري وارد فقه اسالمي گرديـد   در اواخر قرن نوزدهم توسط محم     

ر     . 10كتاب وزين االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه را نوشـت   اره امتيـازات ايـن اـث در ـب

االحكام الشرعيه به صورت قانون : بحث خواهد شد؛ اما آن چه اينجا قابل ذكر است اين كه

اين كتاب بـال  . ن جاي گرفته بودكد بندي شده بود و فروعات فقهي به صورت دقيق در آ 

هاي حقوق و در نزد قضات مصري كه تا آن زمـان قـانون   فاصله پس از انتشار، در دانشكده 

  .مدوني براي استناد احكام نداشتند جايگاه در خور توجهي باز نمود

احتماال در فقه شيعه اول بار شيخ يوسف فقيه رييس المحكمة الجعفرية العليا درلبنان         

 كتابي به نام االحوال 1951وي در .  احوال شخصيه را در فقه شيعه استفاده نموداصطالح

اين كتاب از لحاظ شكلي همانند كتاب قدري باشا . نوشت) ع(الشخصيه في فقه اهل اللبيت

حجر، ضمان، حواله، كفالة، جعاله، صلح، شركت، :  ماده بود1571و شامل باب هاي ذيل در 

  11. ايالء، ظهار، نكاح، طالق، ايمان و عهود، نذر، مواريث بودوقف، هبه، وصايا، اقرار،

                                                 
 -

9
    التواب، موسوعة االحوال الشخصية، نشر منشاة المعارف باالسكندرية، بي تا،معوض عبد 

10
  .21-13،ص1985، مطبعة الجديدة دمشق،1 عبدالرحمن الصابوني، شرح قانون االحوال الشخصيه السوري،ج- 

 -
11

  .1989،الحجة الشيخ يوسف الفقيه، االحوال الشخصيه في فقه اهل اللبيت،طبع االول، دار االضواء بيروت 

ACKU



 

 

25  

ين
ر ب
 بش
وق
حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

در دوران معاصر، بسياري از ملت هاي مسلمان با اعتقاد به اصل شريعت در صدد بر آمده 

اند تا مشكالت مستحدثه خود را با در نظر داشت مصالح عامه مسلمين ازطرق ديني حـل        

 تكلف يافتند، بدون تعصب و درنگ به دنبال موضوعي را در فقه خود با كنند؛ از اين رو اگر 

ه نتيجه معقول و بهتري دست يابند   .آن در فقه ديگر مذاهب اسالمي مي گردند تا ب

د كـه در   از باب نمونه مغربي ها در مقدمه قانون احوال شخصيه خود تـصريح كـرده     اـن

ون يافت نشود، تدوين آن از فقه مذاهب اربعه استفاده كرده اند ولي اگر حكمي در اين قان        

  . 12بايد از فقه مالكي استخراج گردد

  جايگاه احوال شخصيه در علم حقوق

دانش حقوق به صورت كلي به دو بخش حقوق عمـومي و حقـوق خـصوصي تقـسيم           
اسـاس  .13اين تقسيم به تقليد از حقوق روم از دير باز تا اين زمان باقي مانده اسـت   . شود  مي

ن صاحب سلطه و اقتدار بر افراد جامعه و بودن افراد يا اين تقسيم را وجود حاكميت به عنوا

هرگاه اموري مربوط به اعمـال سـلطه حاكميـت      . دهداتباع فرمانبردار و رعيت تشكيل مي     

باشد، حقوق عمومي عهده دار تنظيم آن است؛ هرگـاه امـوري مربـوط بـه اعمـال اقتـدار               

از حقوق عمومي و حقوق   يهريك.  حقوق خصوصي حاكم بر آن خواهد بود-حاكميت نباشد

گردد كه در المللي تقسيم مي خصوصي به تناسب محل اجراي خود به حقوق داخلي و بين

  :شود زير به صورت فهرست گونه و فشرده بيان مي

  حقوق عموي و شعبه هاي آن) الف

  :هاي زير است داراي شاخه) public law(حقوق عمومي

 اصلي اين رشته از حقوق مطالعه ، موضوعconstitutional lawحقوق اساسي يا  - 1

ت،    از پديده هاي سياسي است و بنابرشكل گيري حقوقي برخي   اين، سازمان عمـومي دوـل

رژيم سياسي، ساختار حكومت، و روابط قوا و حد و مـرز آن هـا انتخابـات، مجـالس قـانون           

  . 14گزاري و هم چنين حقوق فردي و آزادي هاي عمومي مورد توجه حقوق اساسي است
، موضوع اين رشته مطالعه سازمان، وظايف  administrative lawق اداري ياحقو - 2

ر    و فعاليت دستگاه اداري يعني مجموع سازمان       ها، ادارات، مقامات و ماموريني است كـه زـي

                                                 
 -

12
  .1957)مغرب مراكش(مدونة االسرة  

13
  .3 ص1962، مطبع الرابطه بغداد،)عراق( محسن ناجي، شرح قانو ن االحوال الشخصية -  

 -
14

  .35ص- 1381دكتر ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، چ نهم،نشر ميزان تهران، 

ACKU



 

 

26 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

ـامين نيـاز هـا و             نظر هيات حاكمه و مقامات سياسي به حفظ نظم عمـومي در جامعـه و ت

 . 15خدمات همگاني مي پردازد

ها و عوارضي است ، قواعدي مربوط به وضع ماليات property lawيه ياحقوق مال - 3

توانند از افراد مطالبه كنند و هم چنين مقررات ناظر بر بودجه عمومي كه ماموران دولت مي

16.نامند مي» حقوق ماليه«و وظايف ديوان محاسبات را 
 

ازات ، مجموعه قواعدي است كه بر چگـونگي مجـ   criminal lawحقوق جزا يا  - 4

ـافع و نظـم     . كنداشخاص از طرف دولت حكومت مي  ر من كيفر در برابر اعمالي است كـه ـب

 17.رساندعمومي زيان مي

 . مجموع قواعدي حاكم بر روابط كارگر و كار فرماlabour lawحقوق كار يا - 5

اره قـوه   civil procedure codeآيين دادرسي يا اصول محاكمـات مـدني    - 6  درـب

آن و قواعدحاكم براي تميز حق و اقامه عدل و داد بحث مي كند قضاييه و چگونگي وظايف 

 18.كه يكي از وظايف حكومت است

  حقوق خصوصي و شعبه هاي آن) ب

، حقوق مدني تنظيم كننده روابط اشخاص به لحاظ civile codeحقوق مدني يا   -1

ق مدني قلمرو حقو. است... عضوي از جامعه با صرف نظر از خصوصيات و مشاغل گوناگون و

داخل پيـدا كـرده اسـت            . به خصوص در حيطه مالكيت اموال منقول با حقـوق عمـومي ـت

از جمله مهمترين مـسايل  ... اشخاص و خانواده، مالكيت، قراردادها و مسووليت مدني، ارث و 

  .حقوق مدني است
 مجموع قواعدي است كه بر روابط بازرگانان commercial lawحقوق تجارت يا   -2

ها با حقوق عمومي تداخل حقوق تجارت در برخي حوزه. كند ارتي حكومت ميو اعمال تج 

  .دارد

  

                                                 
  9-3،صص1378مت تهران، دكتر منوچهر طباطبائي موتمني، حقوق اداري، چ پنجم نشر س 15- 

-
16

  .94 ص1378 ،25دكتر ناصركاتوزيان، مقدمه علم حقوق،نشر شركت سهامي انتشارتهران،چ  .
17

  .95 همان،ص- 
سياري از حقوقـدانان           -18 ـروزه ـب د ولـي ام  درگذشته آيين دادرسي مدني را جزء حقوق خصوصي ذكر مي كردـن

   .98همان، ص. ومي آورده اندصاحب نام مانند دكتر كاتوزيان آن را در زمره حقوق عم
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  حقوق بين الملل) ج

يكي حقوق بين الملل :  داراي دو بخش است international lawحقوق بين الملل يا

ديگـري  . كنـد ها و وضع سازمان هاي بين المللي را تنظيم مـي  عمومي كه روابط بين دولت  

ين   حقوق بين الملل   المللـي    خصوصي است كه قواعد حاكم بر روابط اشخاص در زندگي ـب
  . باشد مي

  احوال شخصيه و حقوق مدني 

  باشد؟اكنون سوال اين است كه احوال شخصيه در كدام يكي از اين شعبه ها داخل مي

. حقوق مدني جزيي از حقوق خصوصي است و احوال شخصيه بخشي از حقوق مـدني         

ه امور مالي مي پردازد، روابط افراد دراحوال شخصيه را نيـز تنظـيم   چنان كه قانون مدني ب 

اهتمام اين قانون به تمام افراد به وصف فرد بودن است؛ از اين رو به صورت بديهي . كندمي

  .شود قواعد آن شامل احوال شخصيه همانند احوال عينيه آنها مي

هاي ديگر حقوقي در  ز مدخلالبته بايد عنايت داشت كه احوال شخصيه همانند بسياري ا
ه تابعيت عمال در . گيردمواردي در قلمرو ديگر بخش هاي علم حقوق نيز قرار مي مثال مسال

  .الملل خصوصي و حقوق عمومي داخلي نيز قابل بحث استحوزه حقوق بين

اين كه احوال شخصيه بخشي از حقوق مدني و زير مجموعه حقـوق خـصوصي اسـت،     

زيادي احوال شخصيه را در درون قانون مدني جاي دهند بدون موجب گرديده كشورهاي    

  .اين كه براي آن محل مجزاي شرعي و قانوني در نظر گرفته باشند

  :اند به صورت عموم قانون گزاران مسلمان به احوال شخصيه سه گونه برخورد داشته

ـات حقـوقي داخـل در احـوال          . 1 برخي كشور هاي اسالمي با عنايت به اين كـه فروع

نخواسته اند در حوزه احكام ديني كه ...  صيه اغلب جنبه ديني دارد مانند نكاح، وقف وشخ

مردم نيز نسبت به آن حساسيت دارند، دست به تقنين بزنند؛ بلكه اين بخش را به صورت 

اند از جمله، كشورهاي عربستان سعودي، جمهـوري  كامل به فقها و شريعت واگذار نموده      

ـاكم برخـي طوايـف    ) در گذشته( سودان، جمهوري تونس دموكراتيك يمن، جمهوري  مح

  . اند از اين روش پيروي كرده... لبنان، و

 اين است كه احكام شريعت به صورت دست نخورده در اين بخش هـا  ،حسن اين عمل 

زيرا امروزه همگان اذعان . رسد ضرر آن بيشتر از نفعش باشد شود؛ ولي به نظر مي جاري مي

قاضـي همـان گونـه كـه     . دادرسي امر كامال مسلكي و تخصـصي اسـت  دارند كه قضاوت و  

متخصص در دانش حقوق و فقه است بايد از ديگر علوم چون روانشناسي و غيره نيز بهـره     

اند و بدون اين گونه پيش داشته باشد؛ در حالي كه قضات محاكم شرع اغلب علماي سنتي
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شان داده است كه ممكن است قاضي ها تجربه بشري نآنگهي قرن. زمينه ها عمل مي كنند

از اين رو داوري را مرحله بندي نموده و نهايت دقت به عمل آمـده تـا ضـريب        . اشتباه كند 

اشتباه و احيانا فرار از اجراي عدالت به نقطه صفر برسد؛ در حالي كه در محاكم شرع اصوال 

 مستند به مواد قاضي محاكم شرع اصوال متعهد نيست راي. اين تمهيدات رعايت نمي شود 

تواند كامال بگويد آراي فقهي خودش را اعمال كرده و اين امر امكان  او مي. قانوني صادر كند

اگر در يك جمله آثار منفي اين روش را باز گو كنـيم  . رساند سو استفاده را به حد اكثر مي      

ـار  اين نوعي تبعيد محترمانه مردم از دستگاه مجري عدالت و روش ه: بايد گفته شود  اي ك

  .آمد دادرسي است

 برخي ديگر از كشورهاي مسلمان مسايل احوال شخـصيه را كامـل در درون قـانون        -2

برخـي  : اين عمل در كشورهاي مختلف، داليل متفاوت داشـته اسـت      . مدني جاي داده اند   

اند تا به احوال شخـصيه   كشورها اصوال در قانون گزاري اهميت چندان به امور ديني نداده     

برخي ديگر به خاطر نواقص و عيوب روش نخست، قانون وضعي را  . ژه داشته باشند  نگاه وي 

طيف سوم اصوال تمام قانون مدني . بهتر از دادن امور مردم به دست محاكم شرع دانسته اند

. شان مبتني بر شريعت تدوين شده است، كه نيازي به تفكيك احوال شخصيه نمي بيننـد   

ا    ال شخصيه تنها براي اقليت در اين گونه كشورها قانون احو      هاي دينـي و مـذهبي و احياـن

  .شودخارجيان تدوين مي

از يك سو مواد قانوني را از متن فقه . اند دسته سوم يا اغلب كشورها راه ميانه را رفته   -3

و شريعت اخذ كرده اند؛ از سوي ديگرقالب را از حقوق موضوعه گرفته و محتواي فقهي را به 

اند هـم از  بدين سان هم محتواي شريعت را حفظ كرده  . اندي نموده صورت مدرن كد بند   

ن شـيوه، مـسايل احـوال     . قواعد شكلي و اصول محاكمات جديد بهره كافي برده اند         در اـي

ماند بدون اين كه باقي مي» قانون احوال شخصيه«شخصيه با جوهره ديني خود در قالب      

ست كه مسايل مهمي چون نكاح، طـالق،  امتياز اين روش اين ا . در قانون مدني هضم شود    

ـاده خريـد و فـروش و    ... حضانت، واليت، قيمومت، وقف، مواريث و  در رديف قرار دادهاي س

  . گيردرهن و اجاره  و امثال آن قرار نمي

  احوال شخصيه در كشورهاي اسالمي  : فصل دوم

  احوال شخصيه در امپراطوري عثماني

پس از آن فرانسويان در صدد تدوين قوانين و . سيد انقالب فرانسه به پيروزي ر1789در

 به دستور ناپليون اول قانون 1804در . آمدندمقررات اجتماعي براي اجراي بهتر عدالت بر     

 قانون جزا تدوين نمودند كه هنوز به صورت تقديس گونه با آن 1808مدني نوشتند و در 
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. رت جديد در سراسر جهان شداين عمل سرآغاز قانون نويسي به صو. ها برخورد مي شود

تركـان  . در ميان مسلمانان، امپراطوري عثماني اولين كشوري بود كه قـانون تـدوين كـرد           

ـامي خاورميانـه و شـبه جزيـره              عثماني تركيه را مركز خالفت خود قرار داده، تقريبا بر تم

له  بيش از ده متن قانوني از جم1914-1840هاي در بين سال  . بالكان حكومت مي كردند   

، قـانون اصـول   )1858(، قـانون اراضـي  )1850(، قانون تجارت)1840(قانون جزاي عثماني  

ايي      )1861(محاكمات تجاري  ـانون تجـارت درـي صرف در امـوال غيـر        )1863(، ق ـانون ـت ، ق

  .19، نوشته شد)1915(منقول

ود     ـاكم    . اين قوانين تقريبا ترجمه مستقيم قوانين فرانسه به تركي ـب اجـراي آنهـا را مح

رابر محاكم شرعي(نظامي  توسعه قانون گزاري موجب شد عثماني . به عهده گرفته بود) در ب

 جمعيت المجله مركب 1876-1869در طي سالهاي. ها به فكر تدوين قوانين شرعي بيفتند

المجلة االحكام « ها قانوني به نام آن. از هفت نفر به رياست احمد جودت باشا تشكيل گرديد

ه          در مورد معامال  » العدليه ت طبق نظر راجح فقه حنفي و بعضا هماهنـگ بـا شـرايط زماـن

از مباحث احوال شخصيه تنها كتـاب هـاي هبـه و حجـر در      .  ماده تدوين كردند   1851در

  20.المجله آمده بود

حقوق العائله كه قسمت ناقص المجله بود شامل ابواب نكاح، طالق، نسب، و آثار 1917در

لعائله يا حقوق خانواده عثماني از جنبه شكلي هم از حقوق ا.  ماده تدوين شد347آن ها در

  :لحاظ موضوعي داراي اهميت بسيار بود

  از لحاظ شكلي) الف

نخستين قانون رسمي احوال شخصيه كشورهاي اسالمي بود كه حقوق خانواده را به  - 1

  كل قوانين جديد كد بندي كرده بود؛ش

ا   نخستين قانوني بود كه مواردي زيادي در آن از مذاهب     - 2 غير از مذهب حنفـي و ـي

ه   21.نظر غير راجح گرفته شده بود       اين عمل تالش ابتكاري در راستاي اجراي فقه مقارن ب

 آمد؛شمار مي

                                                 
19

  .61ص1381 ابراهيم شفيعي سروستاني، فقه و قانون گزاري، چ اول، نشرسپهر قم-  
20

  . فهرس1، بيروت، دار الكتب العلميه،ج5 المجلة االحكام العدليه،چ-  
21

ستانبولي و سعدي ابوحبيب، المرشد في االحوال الشخصيه،ملحق المجموعة-   ة ،مكتب3، طبع )3ج( اديب ا

  .8 ص1997القانونية دمشق،
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اين قانون تمام احكام خانواده را در بر نداشت؛ بلكه منحصر در مسايل نكاح و طالق  - 3

 .بود و احكام وصيت و ارث و غيره همچنان در حوزه فقه باقي مانده بود

  از لحاظ موضوعي) ب

از جمله . در مورد ازدواج مكره و طالق مست مخالف مذهب حنفي حكم نموده بود   -1

صرفات   اين كه اكراه و مستي زايل كننده اراده بوده و نكاح شخص مكـره غيـ     ر صـحيح و ـت

  اكراهي باطل است؛

، حكم ن اصالحتوانست به خاطر شقاق و ضرر و عدم امكاقاضي طبق اين قانون مي   -2

  به تفريق زوجين كند؛

توانست زوجه مفقود الخبري را كه از تاريخ بي خبري از مرگ يا حيات او قاضي مي   -3
   اين كه زوجه تقاضاي طالق نمايد؛ طالق دهد، مشروط بر-چهار سال گذشته باشد

طبق اين قانون ولي حق نداشت كودك نابالغ خود را به نكاح كسي و يا بالعكس در    -4

  22.اين حكم مخالف مذاهب اربعه و مطابق با فتواي ابن شبرمه و ابوبكر االصم است. ردآو

ه  فقه اسالمي ارايه مي كنـد؛ يعنـي از    ها تصويري ازمرحله جديدي از تحول دراين نمون

طلبيد كه به جاي  ها مينظر قانون گزار عثماني، مصالح عامه مسلمين و نيازهاي جديد آن        

  .آراي فقهي يك مذهب، از تمام ظرفيت فقه اسالمي استفاده شودسخت گيري و تعصب در 

  احوال شخصيه در جمهوري عربي مصر

ساني           مصر از دير باز به خاطر موقعيت استراتژيك و منـابع غنـي كـشاورزي و نيـروي اـن

ـاريخ دل جهانگـشايان را    . اي بود جايگاه شاهان افسانه  مدنيت، ثروت و غناي آن در طـول ت

 مصر و شمال آفريقا 23. هجري فتح شد20كشور در زمان خليفه دوم در سال اين . ربودمي

هـا،   در ادوار تاريخي بعد از اسالم، محل ظهور و افول فرق مختلف ازخوارج گرفته تـا امـوي    

يافتند و هاي با شمشير برشهرها سلطه ميسلسله. هاي مختلف بود عباسيان و طوايف و فرقه

ق، ابوعبداهللا شيعي زمينـه تـشكيل   297ميالدي 910در  شدند؛    پس از اندي سرنگون مي    
ـا 909-1171از. خالفت فاطمي را در مصر فراهم ساخت   ه ق، 297-567 ميالدي مطابق ب

هـا  فـاطمي . سلسله خلفاي فاطمي كه پيرو مذهب اسماعيلي بودند، بر مصر حـاكم شـدند   

                                                 
22

  .15 عبد الرحمن الصابوني همان، ص- 
ي اسـالم، ترجمـه     .267، ص1360 چاپ چهارم، نشر جاويدان تهران،-23 دكتر حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياـس

  ابوالقاسم پاينده،
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يي كردند طوري كه حكومت با دوام تجارت پررونق، شهرهاي آباد و مرفه براي مصريان كما

از جمله اقدامات آن هـا تاسـيس دانـشگاه معـروف     . 24عراق و بغداد را تحت الشعاع قرارداد     

  .االزهر در قاهره بود

ـاني دوره ثبـات         مصر پس از فاطمي ها به دست ايوبيان افتاد و تا استيالي حكومت عثم

  .ديگري را تجربه نكرد

در .  افتن فقه حنفي در آن كشور شدسيطره امپراطوري عثماني بر مصر موجب رسميت ي

ـا در  . آن زمان كتاب مدون قانوني كه مورد استناد قضات محاكم باشد، وجود نداشت   آن ه

هـاي مختلـف    صدور حكم در مورد دعاوي احوال شخصيه و غيره ملزم به مراجعه به كتاب 

وزدهم           ـا در اواخـر قـرن ـن  ،1890فقهي مذهب رسمي بودند؛ تا اين كه محمد قـدري باش

.  ماده تدوين كرد647حكام الشرعيه في االحوال الشخصيه را درهاي فقهي از جمله اال   كتاب

در اين كتاب احكام نكاح، و شرايط و آثار آن، مهر، انحالل نكاح، غايب مفقود الخبر، حجر،   

 وار بيان واليت، اوالد، نسب، رضاع، نفقات، هبه، وصيت، مواريث به صورت كد بندي و ماده     

  :برخي از امتيازات اين اثر از قرار ذيل بود. 25شده بود

اولين مجموعه بود كه يك فقيه مسلمان در آن احكام احوال شخصيه را گرد آورده  - 1

اين كتاب تمامي احكام حقوق خانواده و مواريث و وصايا و هبه و اهليت و غيره را بحث . بود

  نكاح و طالق پرداخت؛نها به احكام كرده بود؛ در حالي كه حقوق العائله عثماني ت

ه       - 2 با اين كه اين كتاب به عنوان قانون به رسميت شناخته نشده بود، قضات از آن ب

 كردند؛حيث تنها مرجع اساسي براي صدور حكم طبق نظر راجح فقه حنفي استفاده مي

ه اندرون فاكولته      - 3 هاي حقوق و شريعت اساتيد دانشگاه و شارحان، اين مجموعه را ب

 .رسي قرار دادندبردند و منبع د

مرحوم قدري باشا احكام وقف را به خاطر اهميت جايگاه آن در كشور مصر و همين طور 

گانه تحت عنوان ه اين جهت كه نيازمند ايجاد سازمان مستقل بود، در كتاب جدا العدل و «  ب

 .تدوين نمود» االنصاف في مشكالت االوقاف

از ديـد  : نويسد  محقق برجسته مصري مي، قاضي و زهرعبدالقادر عوده استاد دانشگاه اال   

 او تـرجيح مـي  . تاريخي، قوانين اروپايي در زمان زمامداري اسماعيل باشا به مصر آورده شـد  

                                                 
 -

24
ات و      تحقيقـات  كليفورد ادموند بو سورث، سلسله هاي اسالمي، ترجمه فريدون بـدره اي،نـشر موسـسه مطالـع

  .84-81، ص1371تهران،–فرهنگي 
25

ب اسـتانبولي و     ( ، 2و1 محمد قدري باشا، االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه،ج -  متن كامـل ضـميمه ادـي

  117-268سعدي ابوحبيب پيشين،صص
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بـه همـين منظـور از    . داد كه در مصر قوانين برگرفته از احكام فقهي اسالم را به كار بندد     

يعت مقرراتي را تهيه نمايند؛ دانشمندان دانشگاه االزهر در خواست نمود تا مطابق احكام شر

 26.ولي آنها پاسخي به اين درخواست ندادند

هاي با توجه به تدوين االحكام الشرعيه و حقوق العائله عثماني كه در تهيه آن از ديدگاه

مذاهب اربعه و حتا آراي شاذ استفاده شده بود، قضات و حقوقدانان مصري نياز شديد خود 

ا آراي مـذاهب اسـالمي اعـالم كردنـد       را به تدوين قانون احوال شخ     ـامع مطـابق ـب . صيه ج

دوين  1920در. هاي پيگير در اين زمينه آغاز شد      تالش  قانوني در خصوص نكاح و طالق ـت

در اين قانون طالق مست و مكره . 27 ماده نوشته شد25 قانون ديگري در 1929در . گرديد

 خاطر غيبت يا حبس زوج جايز باطل و تفريق ميان زوجين به خاطر شقاق و ضرر، تفريق به

يكي از نكات مورد توجه در اين مجموعه اين بود كه به تبعيت از فقه شيعه     . اعالم گرديد 

  .اماميه سه طالق در دفعه واحد در حكم يك طالق لحاظ گرديد

 48 در 77/1943در پي اين قانون، باب تدوين قوانين باز و قانون احكام مواريث شـماره      

 نوشته 119/1952 و قانون واليت بر مال شماره71/1946ام وصيت شمارهماده، قانون احك  

  .28طي دو سال بعد نيز قانون جامعي در باره حقوق خانواده تدوين گرديد. شد

  قوانين مصر احوال شخصيه در قلمرو

ار مصري دريافته بود كه عدم تبيين قلمرو احوال شخـصيه موجـب اضـطراب و         زقانونگ

اليحه تنظيم قضايي براي محاكم مختلط كه  از اين رو در. ده استپراكندگي آراي قضايي ش

ـاكم     49/1937تحت عنوان قانون شماره     صادر شد، و همين طور به مناسبت پايان كار مح
 مسايل داخل در 14 و13 مربوط به نظام قضايي در مواد147/1949مختلط در قانون شماره

  :قلمرو احوال شخصيه را بدين گونه مشخص نموده است

وط بـه حالـت       «  احوال شخصيه كه در ماده قبل ذكر شد، شامل دعاوي و مـسايل مرـب

اشخاص، اهليت، امور مربوط به حقوق خانواده مانند خواستگاري، ازدواج، حقوق و تكاليف         

زوجين، مهر، جهزيه، روابط مالي زوجين، طالق، تفريق، فسخ و انفساخ نكاح، نـسب، اقـرار،    

، التزام به نفقه زوجه )فرزندان و والدين( و پيوند ميان اصول و فروع ابوت، و انكار آن، روابط   

                                                 
26

المي -  ـس ه ، ترجمـ )االسـالم بـين جهـل ابنائـه و عجـز علمائـه      (  عبد القادر عوده، غفلت مسلمين و غربت حقوق ا

  .48، ص1377 تهران،چ دوم،-محمود عباسي، نشرحقوقي
27

  . عبد الرحمن الصابوني پيشين- 

 -
28

  .16، ص1997 مصر،-اسامة احمد شتات، قوانين الميراث، و الوصية والوالية علي المال، دارالكتب القانونية 
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د خوانـدگي، واليـت، وصـايت، قوامـه، حجـر،اذن بـه اداره و             و اقارب، تصحيح نـسب، فرزـن

سرپرستي، غايب، مرگ فرضي غايب، دعاوي و امور مربوط به مواريث، وصايا، و ديگـر امـور     

  .»29مربوط بعد از مرگ

 قانون در قلمرو احوال شخصيه شمرده، برابر با مواردي اسـت كـه در   مواردي را كه اين 

 اليحه محاكم مختلط آمده است؛ كه اين احصا نظر غالب در حقوق بوده و شـامل        28ماده

  .30شوداحوال شخصيه مصريان و خارجيان مي

به موجب آن محاكم شرع و غيره لغو .  نظام القضا تدوين شد462 قانون شماره1950در 

ه اين معنا كه دعاوي مربوط به احوال شخصيه براي .  و وحدت قانوني به وجود آمدگرديد ب

بعدا قـانون احـوال   (مصريان و خارجيان به صورت مساوي به محاكم مدني ارجاع داده شد     

محاكم مخـتلط در وضـعيت خـالي قـوانين اصـالح      ). شخصيه به صورت مستقل احيا شد    

ـاختن ايـن   .  بسيار قايل شده بودقضايي، براي قلمرو احوال شخصيه توسعه   براي متوقف س

صدد برآمد تا مسايل مربوط به احوال شخصيه  روند خالف قانون، محكمة النقض يا تميز در

منظـور از احـوال شخـصيه    «: از اين رو، طي حكمي مقرر داشت  . را از غير آن تفكيك كند     

 بر آن اثر حقـوقي  مجموعه صفات طبيعي يا خانوادگي است كه قانون در حيات اجتماعي   

شود؛ مانند مرد يا زن بودن، مجرد يا مزدوج يا  ترتيب داده و موجب تمايز فرد از ديگران مي

مطلقه بودن، يا فرزند مشروع، يا دارا بودن اهليت تام، يا اهليت ناقص به خاطر كـم سـن و     

سـببي از  سالي، يا زمين گير بودن يا جنون يا دارا بودن اهليت مطلق يا اهليـت مقيـد بـه          

  ».اسباب قانوني

باشد؛ البته قانون گزار مصري دريافتـه  اما امور مربوط به مسايل مالي از احوال عيني مي        

است اين كه وقف و هبه و وصيت كال از عقود بال عوض و مبتني بر انديشه استحبابي ديني 

مدني صرف ها را در عداد احوال شخصيه شمرده و از قلمرو عمل محاكم است؛ از اين رو آن

خارج ساخته است؛ زيرا محاكم مدني نمي توانند در اموري كه جنبـه دينـي دارد دخالـت      

 از عناصر احوال شخصيه و عقود خاصه آن مشروط به تبعيت يبديهي است هر بخش. نمايند

ه، و موصي بها مي باشد   .31از مقررات قانوني براي اموال موقوفه، موهوب

                                                 
29

 . معوض عبد التواب پيشين- 
30

  . به بعد7سلمين، بي تا،ص الدكتور جميل شرقاوي، االحوال الشخصيه، لغيرالم- 
31
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ايه تعريف از احوال شخصيه بوده و آن را مجموعه روشن است كه اين حكم در صدد ار      

اموري دانسته است كه به واسطه آن فرد از غير خود با صفات طبيعي و خانوادگي در حيطه 

  .كه قانون تعيين كرده، متمايز مي گردد

سوالي در ذهن انسان مي رسد كه چرا قانون گزار مصر در مسايلي چون وقف، وصيت و  

ها را در زمره مسايل آن بياورد؟  را جاري كرده به جاي اين كه آنغيره حكم احوال شخصيه

جواب روشن است، بدون ترديد قانون گزار مصري در اين تعريف متاثر از حقوق فرانسه بوده 

است كه مسايل احوال شخصيه را منحصر در حالت و اهليت دانسته؛ در حالي كه در احكام 

از اين رو  محكمـه  .  فراتر از حقوق فرانسه استاسالمي و كشور مصر دايره احوال شخصيه   

. النقض به ناچار وقف وهبه و وصيت را در عداد و شامل احكام احوال شخـصيه آورده اسـت   

در اين زمينه صالح حنفي رييس دايره احوال شخصيه محكمه دمنهور رويه قضايي معمول     

  32.در مصر را به نحو زيبا گرد آورده است

كمه النقض اين گونه تصور مي شود كه احوال شخصيه و حالت يا با مطالعه اين حكم مح

وضعيت، دو تا اصطالح مترادف است؛ در حالي كه حالت  يكي از مسايل مربوط به احـوال          

  .شخصيه شمرده مي شود

:  مصر انداخته شود1/2000در پايان، خوب است نگاهي به قانون احوال شخصيه شماره

ام اين قانون در احوال شخصيه و وقف و در مواردي كه  احك: ماده نخست آن آمده است     در

در . شود وجود نداشته باشد، اجرا مي... نص خاص در احكام قانون مرافعات مدني و تجاري   

احكام مطابق با قوانين احوال شخصيه و وقف صادر و در جاي  : ماده سوم مقرر داشته است    

  33.ذهب حنفي عمل مي گرددكه نص قانوني وجود نداشته باشد، به قول ارجح از م

اين قانون شامل مباحث وقف، واليت، خلع، تركه اموال غايب، اهليت، قـرارات و نقـض و      

ـايا         تنفيذ قرارات، نظام تامين خانواده و اجراييات مصرف نفقه، انحالل نفقـه، مواريـث و وص

 چون بنابر آن چه در حكم محكمة النقض گذشت و مقررات اين قانون، احكام مسايلي. است

  . وقف، هبه و وصايا، در مصر محكوم به احوال شخصيه است

  

  

                                                 
32

سلمين، ، مطـابع عابـدين         -  ـر ـم  - صالح حنفي، المرجع في قـضاء االحـوال الشخـصيه للمـصريين مـسلمين و غي

  .349-346،ص1956االسكندريه، طبع االولي
  .1/2000، رقم)مصر(قانون االحوال الشخصية - 33
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  احوال شخصيه در جمهوري عربي سوريه

جمهوري سوريه درگذشته همانند ديگر كشورهاي عربي قانون مدون در حقوق خانواده 

ود      ه  1917در. نداشت؛ بلكه مصدر راي قضات شريعت اسالم طبق نظر فقهـي حنفـي ـب  ـب

عثماني تدوين و بر تمامي قلمرو » حقوق العائله«د عثماني قانون دستور سلطان محمد رشا 
 دو تا 1915البته پيش از تدوين اين قانون، در. عثماني از جمله سوريه به اجرا گذاشته شد

فرمان صادر شده بود كه اولي تفريق بين زوجين را بنا به درخواست زوجه شـخص غايـب        

 اساس نياز و مصالح عامه مـسلمين بـه خـالف    اين حكم بر . بدون طلب نفقه اجازه مي داد     

فرمان دومي . مذهب فقهي حنفي كه مذهب رسمي بود از ديگر مذاهب برگرفته شده بود    

تواند درخواسـت حكـم   داشت كه اگر زوج مبتال به امراض خاصي باشد، زوجه مي    مقرر مي 

  .34تفريق نمايد

وامبر  دوين و تـصويب و در   رسـما تـ  59 قانون احوال شخصيه سوريه شماره       1953در ن

 تعديل و اصالح گرديد، كه تا زمان به قدرت رسيدن بشار االسد 34 به شماره1975دسامبر

 ماده و سرفصل 308داراي ) 1975(اين قانون. گرديدرييس جمهور كنوني سوريه اجرا مي 
ثار آن ، انحالل نكاح، والدت و آ...نكاح، شرايط و آثار آن از قبيل مهر و نفقه و: هاي زير است

ت، وصـايت،           از قبيل نسب، حضانت، رضاع، نفقه اقارب، اهليت و نيابـت شـرعي ماننـد والـي

برخـي از شـاخص هـاي    . وكالت قضايي، وصيت و شرايط و اركان آن، مواريث و فروعات آن  

  :اين قانون از قرار ذيل است

د تواند كسي را كه ثابت شو  پس از تعديل مقرر داشته است، قاضي مي 17در ماده    - 1

ـاوت      قادر بر انفاق نيست از ازدواج مجدد منع كند و مي     ـا تف توانـد مـانع ازدواج اشخاصـي ب

فاحش سني گردد؛ زيرا تفاوت زياد سني ميان زوجين موجب تشويش و اضطراب زندگي و   

  .گرددناسازگاري مي

 قبل از 14م( شرط داراي منع شرعي در ضمن عقد نكاح باطل و نكاح صحيح است - 2
 ).تعديل

كفو بودن زوجـين حـق خـاص زن و ولـي او     :  مقرر داشته است32 تا   26مواد در   - 3

ت سـاقط مـي        . شـود  اوست؛ ولي اگر زن حامله گرديده باشد حق فسخ ناشي از عدم كفوـئ

 .طرفين بايد هنگام عقد كفو باشند، كفو بودن در ادامه زندگي شرط نيست

 .ددر امور مربوط به جهيزيه به نظر راجح در فقه حنفي عمل شو - 4

 .شودجمع نكاح بين دو محرم باطل و در فرض دخول نسب محقق مي - 5
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ـا  زوج حق ندارد دوتا زوجه خود را بدون رضايت شـان در يـك منـزل       - 6 در . دهـد ج

د      اگـر همـراه   . صورت تعدد زوجات، زوج مكلف است در تهيه مسكن برابري را رعايت نماـي

از طفل غير مميز خود كسي بودن اقارب زوج موجب اذيت زوجه گردد، زوج حق ندارد غير 

 .ديگر را در مسكن زوجه خود جاي دهد

 مصر 1929/ 25احكام طالق و نسب سوريه با اندك تسامح همان قانون طالق شماره - 7

 .است

اگر زوجه ناشزه شود و اوالد باالي پنج سال باشند، قاضي با رعايت مصلحت طفـل      - 8

 .ندك حضانت او را به هريك از والدين كه بخواهد واگذار مي

قانون احوال شخصيه سوريه گرچه برخي ابواب مربوط به احوال شخصيه را به خـاطر        

مصالح خاص و شرايط موجود در آن كشور از قلم انداخته است؛ با اين وجود ابوابي را كـه          

شـود گفـت    در كل مي. مورد بررسي قرار داده بسيار دقيق و با فروعات كافي و منظم است   

  .باشد ين و شفاف و برتر در زمينه احوال شخصيه مياين قانون از جمله قوان

 احوال شخصيه در جمهوري عربي لبنان

لبنان كشور كثير المليت، محل تالقي فرهنـگ شـرق و غـرب و داراي مـدنيت كهـن و       

ـاعي        . فرهنگ استوار و بردبار است  ف و مـشرب هـا، در مـسايل اجتم به رغـم كثـرت طواـي

اي مـدرن در لبنـان در مـورد    نظام قبيله. اندردهوحقوقي مشكالت خود را به خوبي حل ك    

ـام و  هر. احوال شخصيه به صورت بسيار باز و وسيع برخورد كرده است  طايفه و مذهب، نظ

  .35ساختار قضايي و سازمان اوقاف و امور خيريه مستقل خود را دارد
ها  سالدهند، تاشيعيان لبنان با اين كه از لحاظ جمعيتي بزرگترين گروه را تشكيل مي    

ـانوني و قـضايي درحيطـه احـوال            بعد از جنگ جهاني دوم در قدرت سهيم نبوده و نظام ق

بعدها بر اثر مبارزات بزرگاني چون عالمه سيد عبد الحسين شرف الدين، . شخصيه نداشتند

دين و غيـره        سيد محسن االمين عاملي، امام موسي الصدر، عالمه محمد مهـدي شـمس اـل

معمـوال در راس  . نان و محاكم اختصاصي جعفري تاسيس گرديد مجلس اعالي شيعيان لب   

ـام    » المحكمة االختصاصية الجعفريه العلياء   « فقهاي نو انديش قرار داشـته و دارد كـه احك

  .نمايند فقهي مذهب شيعه امامي را به نحو احسن اجرا و تطبيق مي

 كتاب 1951در شيخ يوسف الفقيه، رييس المحكمه االختصاصيه الجعفريه العليا بيروت 

حجر، ضمان، حواله، : اين كتاب مباحث. را نوشت) ع(االحوال الشخصيه في فقه اهل البيت 

                                                 
 -
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  . مشهد1385مصاحبه حضوري با عبد االمير شمس الدين مفتي جبل عامل، تابستان  
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كفالة، جعاله، صلح، شركت، وقف و صدقات، هبه، وصايا، اقرار، لعان، نكـاح، طـالق، ظهـار،        

 ماده بيان كرده است كه از مصادر اصـلي  1571ايالء، ايمان و عهود و نذر و مواريث را طي      

 عالمه محمد جواد مغنيه كتاب ارزشمند الفقه علي 1960در 36.آيد آراي محاكم به شمار مي

جلـد  . مذاهب الخمسه را به صورت فقه مقارن تدوين و براي اول بار در بيروت منتشر كرد        

راي كمبـود منـابع      دوم اين اثر به احوال شخصيه اختصاص داشت و در واقع پاسخي بود ـب

. يافت وع آن هم در زماني كه شيعيان هويت صنفي خود را باز ميفقهي مستقل در اين موض

در كتاب مزبور، احكام نكاح و آثار و شـرايط آن، طـالق، وصـايا، ارث، وقـف و حجـر مـورد          

  .37بررسي تطبيقي و عالمانه قرار گرفت

 شيخ عبد اهللا نعمه رييس وقت المحكمه االختصاصيه الجعفريه كتـاب مهـم     1982در  

اين كتاب احكام نكاح، انحالل . را در مورد احوال شخصيه نگاشت» الجعفريدليل القضاء «

  .نكاح، اقرار، حجر، وقف، وصيت، ارث را بر اساس مذهب شيعه امامي بيان نموده است

براي اهل سنت لبنان در گذشته قانون حقوق العائله عثماني مرجع قضا و صدور حكـم     

  : مور قابل ذكر استدر قانون خانواده لبنان اين ا. 38بوده است

ـا شـده و از            - 1 در مورد حرمت نكاح اقارب، تنها به حرمت نكاح اقـارب نـسبي اكتف

  زوج يا زوجه نامي برده نشده است،اقارب رضاعي 

 مقرر داشته است اگر ضمن عقد نكاح زوجه شرط كند كـه زوج زن     38در ماده  - 2

 39.و شرط معتبر استديگر نگيرد و اال خود زوجه يا زوجه دوم مطلقه باشد، عقد صحيح 

  احوال شخصيه در كشور پادشاهي اردن

ه      قانون اساسي اردن به صراحت مقرر مي       دارد كه در مسايل احوال شخـصيه مـسلمانان ـب

اي ارجاع داده  محاكم عادي و مسايل احوال شخصيه غير مسلمانان به محاكم خاص طايفه     

 آن قانون در اردن مرجع صدور 1951از زمان تدوين حقوق العائله عثماني تا سال. 40شود مي

از آن زمان به بعد دو قانون در اين زمينه مـصدر حكـم   . راي محاكم در حقوق خانواده بود  

                                                 
  . الحجة الشيخ يوسف الفقيه،پيشين- 36
 به 293، دارالعلم للماليين بيروت، ص1977 محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، طبعة الخامسة،-  37

  .بعد
38

  .293 عبد الرحمن الصابوني،پيشين، ص-  
39

  . معوض عبد التواب پيشين، ص-  
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 و ديگري آيين دادرسي يا اصول 92/1951يكي قانون حقوق العائله شماره: حكم قرار گرفت

ق العائله قانون حقوق العائله اردني به تبعيت از حقو . 31/1959المحاكمات الشرعيه شماره

عثماني تنها به احكام نكاح و طالق پرداخته بود و ديگر احكام احوال شخصيه را متعـرض       

نگرديده بود؛ با اين وجود داراي قواعد و ابتكاراتي بود كه تا آن زمان در  قوانين عربي سابقه 

از جمله اين كه در صورت تفاوت سني باالي ده سال در طرفين عقد نكاح و نبود       . نداشت

ـاي ذكـر     . مصلحت نكاح ممنوع اعالم شده است      ميان عقد فاسد و عقد باطل نيز تفاوت ه

 عقد نكاح مسلمه با غير 33شده است كه نه چندان دقيق ولي ابتكاري است، مثال در ماده     

هي و يا با نبود شرط اهليت در يكـي از طـرفين   ا عقد نكاح اكر  34مسلمان باطل و در ماده    

 مورد تقليد 1953ن مورد در قانون احوال شخصيه سوري مصوباي. فاسد دانسته شده است

 اين قانون مقرر داشته است در مواردي كه حكمي در اين قانون 130ماده . قرار گرفته است

  .يافت نشود، به نظر راجح از مذهب حنفي بايد رجوع شود

ـاده اسـت كـه وظـايف و     160 فـصل و    23قانون اصول المحاكمـات الـشرعيه داراي          م

ها، شروع دعوا، وكالي دعوا، و ديگر امور مربوط به آيين دادرسي در آن ذكر شده  حيتصال

  41.است

 قانون احوال شخصيه اردني به صورت نسبتا كامل كه شامل ابواب ديگري از     1976در  

  42.احوال شخصيه نيز مي شد تدوين و تصويب گرديد

  احوال شخصيه در جمهوري عراق

تيكي و آب و خاك غني و مـساعد يكـي از مراكـز اوليـه        عراق به خاطر موقعيت ژيوپلو    
بين النهرين باستان، بابل، تيسفون، بغداد و سامرا، در . شكل گيري تمدن انساني بوده است

حمورابي نخستين قانون گزار . اند ادوار تاريخي كهن تا زمان معاصر حايز اهميت بسيار بوده    

نده است، سه هزار سال قبل از اسالم در عراق كه در تاريخ بشر قانون مدون او به يادگار ما      

همـين طـور   بابل خواستگاه شاهان ستمكار چون بخـت النـصر و      . 43منشور خود را نوشت   

دهنـد كـه وي    برخي مورخين احتمال مي . بود) گاو خدا ( گوده آ   فرمانروايان دادگر چون    

و اقـوام متجـا    44همان ذو القرنين باشد   وز از شـمال را   كه توانست با درايت صدها سـال جـل

                                                 
41

  .775 معوض عبد التواب پيشين، ص-  
42

  .1/12/1976جريده الرسميه،2668 قانون االحوال الشخصيه االردني، رقم-  
  .34 تهران، بي تا، ص - دكتر اسد اهللا مبشري، حقوق بشر،دفتر نشرفرهنگ اسالمي- 43

44
ستاد حاج كاظم يزداني جزوه درسي اسالم ش-    .ناسي، ا
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ا          . بگيرد پس از ظهور اسالم عراق به خاطر شهر تيـسفون پايتخـت ساسـانيان، نزديكـي ـب

عراق )  ع(حضرت علي . امپراطوري ايران و دارا بودن منابع سرشار غذايي اهميت بسيار يافت

را دارالخالفه قرار داد و در زمان خلفاي عباسي اين كشور رونق بسيار يافـت و بغـداد شـهر        

  .انه هزار ويك شب شدافس

تا دوره عثماني ها اصطالح احوال شخصيه در عراق شناخته شده نبود؛ زيرا در آن جا نيز 

ـام       مانند ديگر سرزمين هاي اسالمي شريعت اسالم حاكم بود و در شريعت فرق ميان احك

اوايل قرن بيستم عراق تحت سيطره استعمار . احوال شخصيه و غير آن گذاشته نشده بود      

كه خود .   فرامين در مورد محاكم صادر كرد1921 و 1917انگليسي ها در . ليس در آمدانگ

 قانون محاكم شرع عراق 1923در . سر آغازي بود براي تفكيك محاكم شرع از ديگر محاكم

  . 45تدوين شد

اكثريت جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي دهد؛ اما حكومت سني عراق يا عثماني تا         

با .  وي احوال شخصيه شيعيان محكمه يا قانون مجزا در نظر نگرفته بودندآن زمان براي دعا

. تدوين محاكم شرع، محاكم اختصاصي احوال شخصيه براي شيعيان در نظر گرفتـه شـد        

ـام        ه ن گرچه در اين محاكم قانو ن رسمي به اجرا گذاشته نشد؛ ولي مقررات غير رسمي ـب

  .46حكم بوداالحكام الجعفريه في االحوال الشخصيه مصدر 

نبود مقررات واحد براي تنظيم مسايل احوال شخصيه چه براي مـسلمانان و چـه غيـر            

ود      ه    . مسلمانان عامل اصلي صدور احكام متناقض به خاطر اخـتالف در مبـاني ـب ايـن امـر ـب

ـاعي           خصوص در حقوق خانواده كه عهده دار تنظيم مهمترين و حساس ترين روابط اجتم

  .خلق كردانسان است، مشكالت زيادي 

سقوط نظام شاهي و تشكيل حكومت جمهوري در اين كشور، باعـث تحـول در زمينـه       

ا  188 قانون احوال شخصيه به شماره  1959در  . قانون گزاري نيزگرديد    تدوين شد كه ـت

اي، عمدتا به مباحث   ماده74اين قانون . شودهاي غير شيعه اجرا ميزمان حال براي عراقي

وابي را مستقيم به فقه ارجاع داده اسـت بـدون    حقوق خانواده و وصيت     و ارث پرداخته و اب

از لحاظ مستندات، برخي ابواب آن . ي كندااين كه به ماهيت و قلمرو احوال شخصيه اشاره 

  . برگرفته از فقه و برخي ديگر از قوانين ديگر كشورها از جمله مصر است

ال شخصيه عراق ضمن بيان حقوقدان برجسته عراقي محسن ناجي در شرح قانون احو  

اين مطلب كه در تعريف و بيان قلمرو احوال شخصيه ميان دولت ها و حقوقدانان كشورهاي 

                                                 
45

  ،)عراق(  و عالء الدين خروفه، شرح االحوال الشخصيه23 محسن ناجي پيشين، ص-  
46

 .17 عبد الرحمن الصابوني، پيشين، ص-  
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. متعدد اختالف است مصاديق احوال شخصيه در حقوق و قوانين عراق را فهرست كرده است

وي با بررسي احكام صادره در محاكم شرع و محاكم احوال شخصيه جعفري و ديگر محاكم 

ه اين «:ربوطه، در اين رابطه چنين نوشته است  م با كنكاش در متون مختلف قوانين عراق، ب

  :نتيجه دست مي يابيم كه مصاديق احوال شخصيه در اين كشور از اين قرار است

احكام مربوط به وقف و شرايط آن، موقوف عليهم و اندازه حقوق شان، كيفيت اداره  - 1

  ولي، عزل و محاسبه وي، و شرايط متوقف، نظارت و توليت وقف

احكام مربوط به حالت مانند مذكر يا مونث، فرزند پدر بودن، معيل يا مجرد، ميت        - 2

 ا تحت واليت و قيمومت ديگري بودن،يا زنده بودن، مفقود، غايب، ولي ياقيم ي

صغير يا مميز، ماذون در برخي تصرفات يا :  مسايل مربوط به اهليت و آثار آن مانند - 3

 ، رفع حجر، رشد، كيفيت اثبات رشد،جنون يا رواني يا سفيه، غافل، حجرغير ماذون، م

احكام متعلق به خواستگاري و شرايط عقـد نكـاح، اركـان نكـاح، اهليـت زوجـين،            - 4

 و احكام خاص مربوط به اثبات نكاح،مقررات الزم در ثبت ازدواج 

فقـه  مسايل خاص حقوق خانواده مانند تكاليف زوجين نسبت به يكـديگر، مهـر، ن           - 5

 ،زوجه

ه           - 6 ه انحالل نكاح، احكام خاص طالق و اقسام و شرايط آن، تفريق ـب احكام مربوط ب

زوم      خاطر معلوليت يا عدم سازش يا عدم انفاق، احكام مربوط به خلع و آثار آنها از قبيـل ـل

 ده يا عدم آن و حقوق مترتب بر آن،ع

دري دي، اقرار به پمسايل مربوط به نسب و شرايط ضروري و ثبوت آن، اقرار به فرزن - 7

 يا مادري و ديگر درجات قرابت،

احكام متعلق بـه رضـاع و حـضانت و شـرايط ضـروري متـصدي و اجـرت و مـدت            - 8

 انت، و سقوط آن قبل از اتمام مدت، حض

ـام    - 9 احكام مربوط به واليت، وصايا، حقوق اوليا و وصي و عزل آنها، اجازه وصي و احك

قال تركه به وارث و شروط انتقال و تعيين حصه كيفيت انت. مربوط به تصرفات پس از مرگ

47.ها
 

  )مراكش( احوال شخصيه در پادشاهي مغرب

هاي ارتباطي يا نقطه تالقي فرهنگ كشور مغرب درشمال غرب قاره آفريقا همواره از پل    

در تنگه جبل الطارق تنها پانزده كيلو متر با كشور اسپانيا . اسالمي با جهان غرب بوده است
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  .28-27 محسن ناجي پيشين، ص-   
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ه كـشورهاي مهـم شـمال آفريقـا و         . وپا فاصله دارددر شاخ ار  بـه هـر روي، مغـرب از جمـل

بعد از اسالم اين كشور حـضور مـذاهب مختلـف از    . برخوردار از فرهنگ غني و پايدار است      

ـار      شيعه حسني گرفته تا سني حنفي را تجربه كرده است و اكنون بيـشتر مردمـان آن دي

  .باشند يدگاه فقهي مالك ابن انس ميهمانند اكثر مردمان شمال آفريقا پيرو د

مغرب به خاطر نزديكي با اروپا توانسته است در زمينه قانون گزاري از تجربيـات خـوب     

ـانواده مغـرب در    . اروپاييان نيز بهره كافي ببرد     1957نخستين قانون احوال شخـصيه و خ

وال شخصيه را به اين قانون غير از مباحث و احكام هبه و وقف بقيه احكام اح. تدوين گرديد

توان آن را از بهترين قوانين احوال شخصيه جهـان   نيكي ارايه كرده است كه به جراات مي  

در تذكر توضيحي مقدمه اين قانون آمده است كه تدوين كننـدگان آن از  . عرب ذكر كرد  

 مقـرر شـده اسـت    197اند؛ گرچه در مـاده  آراي فقهي مذاهب مختلف اسالمي بهره گرفته   

 در اين قانون در موضوعات مربوطه يافت نشود بايد از نظر راجح يا مشهور فقه هرگاه حكمي

  . مالكي پيروي شود

ه   7003به شماره   قانون احوال شخصيه جديد      1993در     تحت عنوان بـه مثابـه مدوـن

.  گرفته شده است1957االسرة در چهار صد ماده تدوين گرديد كه اكثر مواد آن از قانون        

 احكام نكاح، انحالل نكاح، والدت، اهليت و نيابت شرعي، وصيت، مواريث، اين قانون به بيان

هرجا نصي در اين :  مقرر داشته است400در ماده . احكام انتقالي و اختتامي پرداخته است   

قانون يافت نشود، در آن موضوع به فقه مالكي و اجتهادي رجوع شود كه اصول اسالم در      

طبق ماده دوم اين قانون احكام .  در آن لحاظ شده باشدعدل و برابري و معاشرت به معروف

ا        آن براي تمامي ساكنان مغرب اعم از داخلي و خارجي و كساني كه فاقد تابعيت باشـند ـي

البته اقليت يهودي مغرب قـانون  . گردديكي از طرفين مغربي يا مسلمان باشند، تطبيق مي  

  48.احوال شخصيه عبري مستقل دارد

  مهوري عربي تونساحوال شخصيه در ج

 تحت عنوان مجله االحوال الشخصيه 1958قانون احوال شخصيه كشور عربي تونس در

نكاح، طالق، مواريث، وصـيت،  : اين قانون شامل احكام.  تعديل گرديد1993 و در    49تدوين

اي، احكام و مقرراتي را بيان نموده كه مخالف  ماده213اين قانون . اهليت، هبه و غيره است

                                                 
 -

48
  ).مراكش-مغرب(  بمثابة مدونة االسرة 7003مشروع قانون رقم 

49
 ذكر كرده كه با مراجعه به اصل 1956ل تدوين قانون مجله االحوال الشخصيه را البته معوض عبد التواب سا-  

 .قانون معلوم شد احتماال اشتباه شده بوده
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هاي فقهي مذهب رسمي تونس يعني مذهب امام مالك بن انس و حتا مخالف يدگاهقطعي د

ظاهرا قانون گزار تونسي در خلسه خياالت مقررات و احكام . باشد تمامي مذاهب اسالمي مي

ه پيـشنه تـراث فقـه اسـالمي و        قوانين ليبرال ماوراي مديترانه تنفس مي      كرده و رغبتـي ـب

  :داشته استهاي مردم مسلمان تونس ندغدغه

 تعيين گرديده بود و 18 و پسران15در مجله االحوال الشخصيه سن ازدواج دختران - 1

در . ازدواج قبل از بلوغ به كلي ممنوع و پس از بلوغ طبيعـي منـوط بـه اجـازه قاضـي بـود            

 سالگي ارتقا داده شد كه بسياري ازحقوقـدانان  18اصالحات بعدي سن ازدواج دختران به  

  50ر جامعه و مخالف شرع عنوان كردند،گسترش فساد داين عمل را تسهيل 

 واليت ولي را در ازدواج دختر بالغ ساقط اعالم داشته است كه مخالف 6ضمن ماده  - 2

صريح مذهب مالكي و جمهور فقهاي مذاهب است، همين طور اين قانون ازدواج پسر كمتر 

 تعـدد  18در مـاده  .  سال را مطلقا ممنوع اعالم كرده اسـت 15 سال و دختر كمتر از   12از

ك و يـا يكـسا     ل زوجات را ممنوع و مرتكب آن را به جريمه نقدي چهار هزار و دو صد فراـن

 51حبس و يا هر دو محكوم مي نمايد،

محروم ساختن مادر از   قانون احوال شخصيه مبني بر105 ماده1999در اصالحات  - 3

ند پس از ازدواج مجدد نيز حق حضانت بعد از ازدواج مجدد، الغا گرديده است و مادر مي توا

حضانت طفل را به عهده بگيرد؛ همين طور اين حكم كه اگر مادر در جاي دور از پدر ساكن 

 ت محروم است، نيز لغو گرديده است،باشد از حضان

در صورت وقوع طالق تمام اموالي را كه زن در گردآوري آن سهيم بوده بايد با مرد  - 4

52،تقسيم كند
 

هرگاه قاضي مصلحت صغير را در دوام حضانت بداند، : ته است مقرر داش67در ماده  - 5

 .كندآن را به مدت نامعلوم تمديد مي

ه    در ديگر بخش . هاي عبور جمهوري تونس از تحت قيادت فقه بود موارد ياد شده نمون

  .شودها بسيار يافت مي هاي اين قانون نيز از اين نمونه

  

                                                 
 -

50
الدكتورخالد برجاوي،قانون الطالق بالمغرب بين مدونة االحوال الشخصية و الجدل حول التغيير، بي نا، رقم  

 . 9،ص586/1999ايداع القانوني
51

  .1999) /تونس( 27يد جريدة التجد-  
52

 .11ص. خالد برجاوي پيشين،-  
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  احوال شخصيه در جمهوري دموكراتيك سودان 

جمهوري سودان در شرق آفريقا يكي از كشورهاي بزرگ جهان و داراي سابقه تمـدني     

س مـي         . بيش از مصر باستان است     ـام مالـك بـن اـن مسلمانان سوداني پيرو مكتب فقهي ام

باشند؛ با اين وجود در مبحث احوال شخصيه محاكم شرع آن بر اساس نظر فقه حنفي حكم 
ـاكم شـرع، آراي فقهـي ديگـر     صادر مي كنند؛ البته در تدوين منش     ورات شرعيه قانون مح

ر     53.مذاهب نيز احيا نا لحاظ شده است  ـاثير قـوانين مـصري ـب  يكي از علل عمده اين امر، ت

  . نظام قضايي سودان است

ـام    : جمهوري دموكراتيك سودان داراي دو نظام قضايي است   نظام قـضايي شـرعي و نظ

ن احوال شخصيه ندارد؛ بلكه محـاكم شـرع   اين كشور قانون مدو  . قوانين موضوعه و مدني   

قانون محاكم شرع سـوداني بـر اسـاس    . موظف به اجراي احكام مربوط به اين بخش است 

ـاكم     .  تدوين گرديد  1902اليحة الترتيب در     بخش اعظم اين الئحه از الئحه الترتيـب مح

  .شرعي سابق مصر گرفته شده است

 قانون محاكم 6پردازد كه در ماده ميمحاكم شرع سوداني، تنها به حل و فصل دعاوي     
  :سودان احصا شده و آن عبارت است از

ه     - 1 مسايل مربوط به نكاح و طالق و وصيت و تمامي امور مربوط به خانواده مشروط ب

  قد و يا طرفين دعوا مسلمان باشند،اين كه عقد نكاح بر اساس شريعت اسالم منع

مومت، محجور و مفقود مشروط به مسايل مربوط  به وقف، هبه، مواريث، وصيت، قي - 2

 د مسلمان باشند،اين كه واقف، واهب، مورث، وصي، محجور عليه، و مفقو

ه       - 3 هر مساله غير از مسايل مذكور كه طرفين دعوا اعم از مسلمان و غير مـسلمان ـب

 54.صورت كتبي از محاكم شرع در خواست رسيدگي نمايند و به احكام شريعت گردن نهند

  مير نشين بحريناحوال شخصيه در ا

در امير نشين بحرين، از دير باز محاكم به صورت محاكم شرع و محاكم مـدني و غيـره      

 سال به اين سو همواره بر محاكم شرع و نحوه كاركرد آن اعتراضاتي 20از . تفكيك شده بود

ها قديمي و زمان فصل خصومات در آن طوالني شد؛ ازجمله اين كه روند دادرسي در آن مي

ـاي جديـد           و بسي  دگي معاصـر و نيازه اري از احكام آن در ابوابي چون نفقه با تغييـرات زـن

                                                 
53

  .19 عبد الرحمن الصابوني پيشين،ص-  
54

  .780 معوض عبد التواب پيشين،ص-  
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ن معـضالت        . تناسبي ندارد  اندك اندك ضرورت تدوين قانون احوال شخصيه براي حـل اـي

  . تر مطرح و مطالبه شدجدي

 امير بحرين فرماني مبني بر تشكيل لجنه مركب از شـماري از قـضات        2002اوايل سال 

بـدين  . ز دواير شيعي و سني براي تدوين قانون احوال شخصيه صـادر نمـود    محاكم شرع ا  

ترتيب كه هر يكي از دواير محاكم شرع شيعي و سني پيش نويس مجزا تهيه و ارايه كند؛      

ا تلفيـق دو پيـشنويس            ـا ـب سپس سه تا وكيل زن نيز بر اعضاي گروه تدوين افزوده شود ت

  55.قانون واحدي تدوين نمايند

ه اين جهت كه برخي از علم اي بحريني با تدوين قانون احوال شخصيه مخالفت كردند؛ ب

تدوين قانون موجب سد باب اجتهاد مي گردد و از سوي ديگر قوانين وضعي بشري با احكام 

اي از فقها در مورد مشروعيت تدوين قانون  شيعيان بحريني از عده. شرعي مختلط مي شود

 سيد محمد صادق شيرازي فتواي مبني بر مشروعيت آية اهللا. احوال شخصيه استفتا كردند

تدوين قانون مزبور صادر نمود؛ با اين وجود شيخ عيسي قاسم عالم برجسته شيعي بحريني 

ه بر اساس  بر تدوين قانون تركيبي از دو مذهب اعتراض و استدالل نمود كه قانون حاصله ن

 چنـين احكـامي خـالف بـارز     فقه شيعه و نه بر اساس فقه سني خواهد بود كه در نتيجـه  

شريعت است؛ اگر حكومت بخواهد چنين قانوني را اجرا كند، اين بد ترين نوع ديكتاتوري و 

  . دخالت در امور اعتقادي مردم خواهد بود

در فرجام قرار بر اين شد تا دو تا قانون احوال شخصيه تدوين شود؛ يكي مربوط به اهل 

  . تدوين و تصويب گرديد2004 اين دو قانون در كه. تسنن و ديگري مربوط به اهل تشيع

  احوال شخصيه در برخي از ديگر كشورهاي اسالمي

در آن كشور . باشند مسلمانان جمهوري عربي ليبي از لحاظ مذهب، پيرو فقه مالكي مي      

قانون احوال شخصيه مجزا تدوين نشده است و محاكم در دعاوي مربوط به احوال شخصيه 

.  قانون اجرآت محاكم شرعي تصويب گرديد1958در سال. ادر مي كندبر مبناي فقه راي ص

 محاكم ليبي اعم از محـاكم شـرع و   87/1973بعد ها با تصويب قانون توحيد القضا شماره   

غيره يكي گرديد؛ با اين وجود مصدر راي در مورد احكام چون نكاح، طالق، وقف، مواريث و 

 دادرسي و اداره تحقيقات قضايي شرعي و آيين. ديگر فروعات احوال شخصيه شريعت است

مدني يك جا شده است؛ ولي ليستي از وكالي كه سابق در دعاوي مربوط به محاكم شرع         

                                                 
-
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  2003احمد يعقوب العطاوي، وجهة نظر في تقنين االحوال الشخصيه، سايت بوابة المرأة 
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فعاليت داشتند، موجود است تا در موارد جديد نيـز در حيطـه فعاليـت هـاي قبلـي خـود         

  .56مصروف باشند

آخرين قـانون  . وده است به بعد داراي قانون حقوق خانواده ب 1917فلسطيني ها نيز از     

 ماده و شامل همان فروعات احوال شخصيه است كه 333احوال شخصيه فلسطيني داراي    

در قانون احوال شخصيه فلسطين همانند مصر سه 57.در ديگر كشورهاي عربي بررسي گرديد

  .طالق بالفصل در حكم يكي شمرده شده است

محاكم . شخصيه وجود ندارددر مملكت پادشاهي عربستان سعودي قانون مدون احوال  

دگاه راجـح فقـه حنبلـي راي صـادر             ا دـي شرع سعودي در احكام احوال شخصيه مطابق ـب

 البته اقليت شيعه ساكن در اين كشور داراي محاكم رسمي شرع مبتني بر فقه 58.نمايند مي

  .باشند مذهب خود مي

 همـين طـور   قانون مدني كويـت و . امير نشين كويت داراي قوانين متقن و محكم است    

ـاخر اسـت           . قانون احوال شخصيه آن از جمله قوانين داراي فروع زياد و ادبيـات حقـوقي ف

ت، وصـيت، مواريـث در قـانون احـوال          احكام نكاح، انحالل نكاح، نفقه، والدت، نسب، والـي

 مقرر داشته است احكام 346در ماده .  ماده تدوين شده است347در 1984شخصيه كويت 

رسد در تدوين آن از فقـه  وان مذهب مالكي اجرا مي شود؛ ولي به نظر مي اين قانون بر پير   

 قانون 109مذاهب ديگر از جمله مذهب شيعه امامي نيز استفاده شده باشد؛ مثال در ماده         

وقوع چندين طالق در يك زمان چه با لفظ و چه با اشاره : احوال شخصيه كويت آمده است

  .59كم از مسلمات فقه شيعه امامي است و ال غيراين ح. شوديا نوشته، يكي شمرده مي

قانون احوال شخصيه اين . مسلمانان در امير نشين قطر، اغلب پيرو فقه حنبلي مي باشند

نكاح، انحالل نكاح، نسب، :  ماده شامل احكام324كشور نيز برگرفته از فقه حنبلي و داراي   

: ماده دوم آن بند الف آمده استدر . واليت ، حضانت، هبه، وصيت، مواريث و غيره مي باشد

در نبود حكمي در اين قانون به راي قابل اعتماد از مذهب حنبلي مراجعه شود، مگر اين كه 

اگر چنانچه حكمي نه در اين : در بند ب مقرر گرديده. محكمه خالف آن را تشخيص دهد

ه راي  قانون و نه در نظر قابل اعتماد از فقه حنبلي يافت شد، قاضي مكلف اسـت مطـ     ابق ـب

                                                 
 .، قسمت مقدمه1976بي نا، ) ليبي(  الدكتور عبد العزيز عامر، شرح قانون المرافعات- 56

-
57

  .سايت وزات عدليه فلسطين.  قانون احوال الشخصيه فلسطين، 
58

  .1054، ص1970 الشيخ محمد ابو زهره، اصول المرافعات الشرعيه، بي نا،-  
   في شان االحوال الشخصيه1984، لسنة51قانون رقم( ). كويت-59
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انتخابي خود برگرفته از يكي از مذاهب اربعه حكم صادر نمايد؛ اگر حكم آن در آراي فقهي 

  60.مذاهب اربعه نيز يافت نشد، بايد مطابق با قواعد عامه فقهي راي صادر كند

ا  1974يمني ها تا      در احوال شخصيه قانون مدون نداشتند و محاكم شرع آن مطابق ـب

در تـاريخ يـاد شـده قـانون خـانواده      . نمود ي زيدي حكم صادر مي   آراي فقهي مذهب شيع   

جمهوري دموكراتيك سوسياليستي يمن تدوين شـد كـه هماننـد قـانون مجلـه االحـوال             

  .الشخصيه تونس بيشتر جنبه غير ديني دارد تا برگرفته از شريعت

  نتيجه

ر آن در فقه و در مباحث گذشته به پيشينه و سير تاريخي احوال شخصيه، جايگاه و اعتبا

مصاديق احوال . حقوق و تعيين مفاهيم و قلمرو آن در ميان كشورهاي اسالمي اشاره گرديد

شخصيه به صورت عمده در حقوق بين الملل خصوصي و حقوق خصوصي مورد بررسي قرار 

گيرد؛ زيرا احوال شخصيه اموري است كه وضع، حالت، حقوق، تكاليف و اهليت شخص  مي

سب،   . كند  كشور تعيين مي را در خانواده و    از اين رو مسايل مانند تابعيت، جنسيت، سـن، ـن

گيرد نام، اقامتگاه، و اهليت و مانند اينها در حقوق بين الملل خصوصي مورد بررسي قرار مي

در حقوق مدني يا حقوق خصوصي داخلي، احكام خانواده و امور . كه از مبحث ما خارج است

ه دو صـورت تنظـيم       . شوديمالي متاثر از آن نيز بحث م     قوانين احـوال شخـصيه اصـوال ـب

يكي قوانين موضوعه براي اكثريت يا تمام اتباع يك كشور و ديگري قوانين خاص    : شود  مي

  61.براي اقليت هاي درون ديني و برون ديني
البته (به طور كلي احوال شخصي يك فرد را كه با تولد او آغاز و با مرگ او پايان مي يابد 

توان به ايـن صـورت    با توجه به مباحث گذشته، مي) آن بعد از مرگ نيز باقي مي ماند   آثار  

  :خالصه كرد

احكام مربوط به وضعيت و اهليت، مانند رشـد، حجـر، واليـت بـر نفـس، وصـيت،            - 1

   ؛...حضانت، قيمومت و 

احكام مربوط به حقوق خانواده از قبيل نكاح، انحالل نكاح، احكام حقوقي زوجين          - 2

...) لعان، يـالء و (نفقه، جهيزيه، حقوق اوالد، نسب، رضاع، احكام قضايي در تفريق   در مهر،   

 وج، اقرار و انكار فرزندي و غيره؛عيب، غايب شدن ز

                                                 
60

د االبيـاني،ج    اشا،االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه محمدقدري ب) شرح (-   ،طبعـة  4و شرحه لمحمـد زـي

   .1961-1891، ص2006 القاهره و االسكندريه،-االولي، دارالسالم
61

  .193،ص1دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،ج 
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 احكام مربوط به داراي خانواده و شخص مانند مواريث، وصيت، اوقاف، هبـه، ديـه،       - 3

  ....اداره امور مالي فرد غايب و

، هبه، ارث، مهر، نفقه و غيره كه درونمايه مـالي نيـز    در مورد احكام چون وقف، وصيت     

دارند، كشورهاي مختلف با عنايت به وضعيت خاص مـردم و سـرزمين خـود برخوردهـاي         

اند؛ بر اساس مباني علمي باور ما اين است كه تمامي اين مباحث به همـان  گوناگوني داشته 

ليل اختالفات كشورها در ايـن  د. اندازه از احوال شخصيه مي باشد كه احكام نكاح و طالق        

دولتي صـرفا سـعي    زمينه، برخورد غير علمي و مصداقي به اين موضوع است و اين كه هر   

ا         داشته رفع مشكل از مورد خاص مبتال به خود نمايد، نه اين كـه دنبـال تاسـيس اصـل ـي

قدر متقن اين است كه كشورهاي اسالمي پيـشرو در قـانون   . رسيدن به حقيقت امر باشند 

زاري و قانون مداري مانند مصر تمامي مباحث ياد شده را در محاكم خاص احوال شخصيه گ

ك فرهنـگ      . دهند  و شرعيه ارجاع مي    ه عنـوان ـي ه اميد روزي كه قانون و قانون مداري ـب ب

  . عمومي جايگاه واقعي خود را در كشور ما باز كند

  

  منابع و ماخذ
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 ؛)ايران.( حمد جعفر جعفري لنگرودي، م2و1 مبسوط در ترمينولوژي حقوق،ج - 16

ACKU



 

 

48 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

 ،)ايران(  ،حبيب اهللا طاهري1دني،ج حقوق م - 17

 ،)ايران.(وق مدني، محمد حسين ساكتدر حق شخصيت و اهليت  - 18

 ،)ايران.( سيد مرتضي قاسم زاده حقوق مدني اشخاص و محجورين، سيد حسين صفايي و - 19

 لقانون و االقتصاد السنة الرابعة،مجلة ا)  مصر-محكمة النقض(  نقض - 20

 ،)مصر(لعامة للقانون، سميرعبداهللا النظرية ا - 21

 ،)ايران(قوق اساسي، ابوالفضل قاضي بايسته هاي ح - 22

 ،)ايران.( منوچهر طباطبايي موتمني حقوق اداري، - 23

 ،)ايران( ن مقدمه علم حقوق، ناصر كاتوزيا - 24

 ،)ايران( ن گزاري، شفيعي سروستاني فقه و قانو - 25

 ،)مصر(اسي اسالم، حسن ابراهيم حسن تاريخ سي - 26

 ،)انگلستان(هاي اسالمي، كليفورد ادموند بوسورث  سلسله - 27

 ،)لبنان(، محمد جواد مغنية2 جمسة، الفقه علي مذاهب الخ - 28

 ،)ايران(حقوق بشر،اسد اهللا مبشري   - 29

 ،)افغانستان( يزداني اسالم شناسي،جزوه درسي كاظم - 30

 ،)مصر(ز علمائه، عبد القادر عودة  االسالم بين جهل ابنائه و عج - 31

 ،)ليبي( مرافعات، عبد العزيز عامر شرح قانون ال - 32

 ،)سعودي(زهرهرعية، الشيخ محمد ابو اصول المرافعات الش - 33

 ،)1975و1953(حوال الشخصيه السوري قانون اال - 34

 ،) و غيره2000.(ري قانون االحوال الشخصيه المص - 35

 ،)مراكش(  مدونة االسرة مغرب - 36

 ،)1976.( االحوال الشخصيه االردني قانون االحوال الشخصيه - 37

 قانون االحوال الشخصيه الفلسطيني،  - 38

  قانون االحوال الشخصيه الكويتي، - 39

 قانون االحوال الشخصيه القطري،ع  مشرو - 40

 ،)1917عثماني( قانون حقوق العائلة  - 41

 ،)تونس( حوال الشخصيه قانون المجلة اال - 42

  قانون المدني المصري، - 43

 اسامة احمد شتات،) مصر(علي المال  قوانين الميراث و الوصية و الوالية  - 44

 ،)عثماني(1مجلة االحكام العدلية،ج ال - 45

 . قانون االحوال الشخصية لبنان - 46

 

  

ACKU



 

 

49  

ين
ر ب
 بش
وق
حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد عثمان ژوبل

  

استفاده از نظريات و معلومات اهل خبره در موضوعات مربوط حقوق فاميل پر ارزش بوده 

  . در توضيح جوانب مختلف مفيد و موثر است

 را دربر دارد و از آغاز تشكيل يمراجعه به اهل خبره در اين ساحه موارد كثير و متعدد        

االثر در رسـيدگي قـضايي و قـانوني        فاميل تا ظهور منازع    ات فاميلي و قطع روابط حسنه وـب

منازعه منجر به دعوا، در جريان محاكمات و مخاصمات قضايي و حل و فـصل قـانوني آن،         

اد آوري        قابل مالحظه مي   باشد كه از برخي موارد مربوط به آن به طور موجز و مختـصر ـي

  .شود مي

  اهل خبره و موضوع تعدد زوجات

فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و «عت اسالم زوجات به استناد آيت مباركه      در شري 

به دو، سه و چهار معدود گرديده است و در » االيه... ثلث ورباع فان خفتم االتعدلوا فواحده    

  . صورتي جواز دارد كه خوف تامين عدالت موجود نباشد

  :تباط موضوع ارايه شده استنظريه ذيل به ار» حقوق فاميل در فقه اسالمي«در كتاب 
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در صورت احتمال ظلم بر زنان گرفتن يك زن الزمي » در آيت فان خفتم االتعدلواحده«

. است زيرا اجتناب از ظلم الزم است و آنچه سبب ظلم گردد اجتناب از آن نيز الزمي است    

 را هـا  پس هرگاه گرفتن زايد از يك زن سبب عدم عدالت و ظلم شود مثالً شوهر نفقه زن        

داده نتواند در آن صورت تعدد زوجات حرام است حتا در صورت خوف ظلـم گرچـه يـك       

  .شخص يك زن هم بگيرد، گرفتن يك زن نيز حرام است

ازدواج با بيش از يـك  «:  در اين زمينه چنين مشعر است  86قانون مدني افغانستان ماده     

  :تواند زن بعد از تحقق حاالت آتي صورت گرفته مي

  كه خوف عدالت بين زوجات موجود نباشد؛  در حالتي-1

 در حالتي كه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن -2

  و تداوي مناسب را داشته باشد؛

كه مصلحت مشروعه مانند عقيم بودن زوجه يا مصاب بودن وي به امراض   در حالتي -3

  ».صعب العالج، موجود باشد

ازدواج با بيش از يك زن از جمله موضوعاتي است   : الب باال بايد گفت   با درنظرداشت مط  

شود، زيرا ازدواج بـا زن اول بعـد از تكميـل     كه تابع تحقق يك سلسله شرايط پنداشته مي      

صـورت  ) از قبيل رضايت، تكميل سن قانوني، عدم وجود موانع شرعي و غيره (شرايط عقد   

  . شود گيرد و مانعي بر آن ديده نمي مي

ما ازدواج با بيش از يك زن تحقق شرايط تكميلي را غرض حمايـت از حقـوق خـانواده          ا

الزم دارد كه از آن جمله نبودن خوف عدم عدالت بين زوجات، كفايت مالي زوج براي تامين 

  . توان نام برد نفقه و مصلحت مشروع در ازدواج را مي

وناً مق      رر است محاكم را بر آن داشته شرايطي كه براي عقد ازدواج با بيش از يك زن قان

ت از كـانون      86است تا در اقتضاي حكم ماده     قانون مدني و مـواد مابعـد آن غـرض حماـي

س از           خانواده و تشييد هرچه بيشتر و بهتر روابط فاميلي هنگام برخورد با چنين مسايلي ـپ

ربوط تحقق شرايط قانوني از اهل خبره معلومات موثق و مستند در قسمت توضيح جوانب م

ه امر ازدواج مخصوصا  ه امراض صعب العالج«ب و »  عقيم بودن زوجه اول يا مصاب بودن وي ب

حاصل نمايند و به اساس آن اقدام الزم و متقضي را به عمل آرند، زيرا     » كفايت مالي زوج  «

قضات و مسوولين تنظيم امور توثيق صالحيت دارند تا در صورت عدم تحقق شرايط قانوني 

كـه موضـوع منحيـث دعـوا در      تواننـد حينـي   يقه ازدواج امتناع بياورند و نيز مياز اجراي وث 

شود مصلحت قانوني را درنظر گيرند و با رعايت معلومات و حقايقي كه  محضر شان داير مي
ه انفصال موضوع بپردازند  از طريق اهل خبره به دست مي    آيد با درنظرداشت جواز قانوني ب

  )1(.گردد ده موجب تامين عدالت قضايي ميكه اين خود حمايت از حق بو
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  تامين نفقه

تامين نفقه يكي از آثار حقوقي ازدواج است كه با عقد نكاح صحيح و نافـذ بـر زوج الزم     

طعام، لباس، مسكن و تداوي « قانون مدني مشتمل است بر 118گردد و به اساس ماده   مي

وان  « قانون مدني 115كه زوج با رعايت حكم ماده » مناسب به توان مالي زوج  ه ـت مطابق ب

  .باشد مكلف مي» براي زوجه اش«به تهيه آن » مالي خود
  : قانون مدني در زمينه چنين حكم نموده است117ماده 

گـردد، گرچـه زوجـه در مـسكن       با عقد نكاح صحيح و نافذ، نفقه بر زوج الزم مي   -1«

د، نفقـه  ون حق امتناع ورزاگر زوجه از رفتن به مسكن زوج بد   . اقاربش رهايش داشته باشد   

  ؛گردد وي بر زوج الزم نمي

 زوجه وقتي حق دارد از رفتن به مسكن زوج امتناع ورزد كه مسكن مناسب مطابق به -2

ه    116 و ماده    115ماده    اين قانون از طرف زوج تهيه نشده باشد و يا مهر معجـل وي تادـي

  ».نگرديده باشد

ـالي زوج تـامين مـي    « قانون، نفقه زوجه 23به موجب حكم ماده     گـردد   مطابق تـوان م

ـاده  » .كه نفقه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد مشروط بر اين  قـانون  ) 124(و بر طبق م
ـابع تحـول تـوان مـالي زوج و تغييـر قيمـت اشـيا در محـل         «مزبور   زيادت وتنفيض نفقه ت

 تاريخ تعيين باشد، ادعاي زيادت و يا تنقيض نفقه معينه قبل از سپري شدن شش ماه از مي

  ».شود آن پذيرفته مي

آيد با عقد نكاح صحيح و نافذ، نفقه زوجه كه  كه از مالحظه مواد ياد شده بر مي        طوري

وان مـالي زوج     » طعـام، لبـاس، مـسكن و تـداوي    «شرعا و قانونا مشتمل بر    ه ـت متناسـب ـب

ه . گردد باشد، باالي زوج الزم مي مي حداقل « ه و از بود» كفايت مالي«زيادت بر آن مربوط ب

رساند  يك نظر اجمالي بر اجراات محاكم اين نكته را مي. تواند كمتر بوده نمي» كفاف زوجه

كه در بعضي موارد بين زوجين در امر نفقه و مساله زيادت و تنقيض بر آن اخـتالف رونمـا     

  . گرديده و منجر به دعوا شده است
يه حاالت مخالفت و اشكال رسيدگي قضايي به دعواي نفقه، نظر به خصوصيت هر قض        

گوناگون را دربر دارد كه مستلزم استحصال معلومات مستند و محقق از منابع خبير اسـت،    

  . كه عين ضرورت در موضوع تامين نفقه صغار در دوران حضانت نيز مطرح است

محكمه پس از استفسار از اهل خبره و مراجع ذيربط نفقه زوجـه و يـا صـغير را تعيـين      

  . نمايد ر خالل هر شش ماه معلومات را تجديد ميكند و د مي

ه ميـان             از همين جا ضرورت استفاده از اهل خبره به خاطر توضيح حقايق مورد نيـاز ـب

شود،  توان گفت كه معلومات و نظرياتي كه از منابع خبير حاصل مي آيد و بدون شك مي مي
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 قضايا نقـش مفيـد و مـوثر    رساند و در انفصال محكمه را در راه رسيدن به حقايق ياري مي        

  . دارد

  اهل خبره و ارتباط آن به موضوع طالق

انحالل رابطه زوجيت « قانون مدني افغانستان طالق عبارت است از 135با مالحظه ماده 

ه الفاظي كه وقوع طالق صـراحتا از آن افـاده      صحيحه در حال يا آينده، بين زوج و زوجه، ب

مطابق به احكام » كمه با صالحيت به درخواست زوجهزوج يا مح  «و از جانب    » شده بتواند 

  . گردد قانون صادر مي

التطلقـوا  «: دانشمندان در وجه مشروعيت طالق به حديث شريف ذيل استناد كرده اند 

كـه   زنان را طالق نكنيد مگر اين: يعني» النسا االمن ريبه فان اهللا اليحب الذوقين و الزواقات 

  . بر آنها مشكوك شويد
  . دارد  مردان و زنان متلون پسند را دوست نميخداوند

گرچه طالق بنابر ضرورت زوجين جايز دانسته شده ولي نزد خداوند ابغـض   : گويد  و مي 

   ) 2(.دون مجبوريت به طالق اقدام نكندها گفته شده است تا شخص ب حالل

 با خـود دارد  پاشد و اثرات ناگوار حقوقي را كه طالق شيرازه فاميل را از هم مي از آنجايي 

 در حالت ضرورت در ساير موارد واقع نگردد، از ريعت و قانون متوجه آن است كه جزلذا ش

و » گـردد  طالق به حالت سكر واقـع نمـي  « قانون مدني 138همين جاست كه طبق ماده  

  . شود  طالق اشخاص ذيل فاقد اعتبار حقوقي پنداشته مي141مطابق احكام ماده 

كه طالق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در  رتي مجنون، مگر در صو-1«

  . حال جنون موجود شود
   معتوه،-2

  مكره،-3

   نايم،-4

  كه عقلش به علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد،  شخصي-5

 اش را به علت غضب و يا عوامل ديگري از دست داده   شخص مدهوش كه قوه مميزه-6

  )3(».و قولش را درك نكند

ن        بر اين  كـه   كه طالق نافذ پنداشته شود و آثار حقوقي بر آن مرتب گردد، بر عـالوه اـي

 141 و 138مستجمع جميع شرايط شرعي و قانوني باشد، الزم است تا حاالت مندرج ماده 

ه    قانون مدني نيز تحقق يابد به اين معنا كه در حالت سكر واقع نگردد زيرا سكر باعث ازاـل
ص صادر كننده طالق معتوه، نايم و مختل العقل نبوده قوه مميزه اش را گردد، شخ عقل مي
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به علت غضب يا عوامل ديگري از دست نداده باشد و در نهايت اين شخص زير تاثير اكـراه   

كه تثبيت هر يكي از حاالت و شرايط فوق به كار اهل فن و خبره بستگي . قرار نگرفته باشد

اند اين حاالت را به صورت علمي توضيبح دهد و حقايق را تو كامل دارد زيرا تنها طبيب مي 

  . روشن سازد

  تفريق و اهل خبره

ازدواج، عقدي است كه معاشرت زن و مرد را بـه مقـصد     «به مقتضاي شريعت و قانون      

از همين جا » .آورد تشكيل فاميل مشروع گردانيده، حقوق و واجبات طرفين را به وجود مي 

ساس و هدف اصلي ازدواج تشكيل فاميل است و زماني كه تشكيل توان تاكيد نمود كه ا   مي

را استحكام بخشيد نه اين       روي همين دليل است كه طالق از . كه از هم پاشيد  يافت بايد آن

هم به  ها پنداشته شده است و جز در حاالت ضرورت غير قابل رفع و آن جمله ابغض حالل  
  .باشد حيث آخرين چاره، قابل تجويز نمي

ه صـورت عمـومي          روح م  ت اسـتثنايي ـب طلب در اين است كه تجويز طالق جز در حاـل

ن صـالحيت را بـه وثيقـه شـرعي از زوج       مفوض به مرد است، و زن به جز در حالتي  كه اـي

ا  . نگرفته باشد، فاقد صالحيت تجويز طالق است    هر گاه زوجه در ساير موارد از معاشرت ـب

مكن باشد در اين صـورت وي حـق مطالبـه    زوج طوري متضرر گردد كه دوام معاشرت نام    

  . تفريق را از محكمه دارد

   تفريق به سبب عيب،-1

   تفريق به سبب ضرر،-2

   تفريق به سبب عدم انفاق،-3
   تفريق به سبب غيابت،-4

  . تفريق به سبب محبوسيت-5

   تفريق و اهل خبره-اول

كـه زوج    در حـاالتي  قانون مـدني 179و 177، 176با استبناط از احكام مندرج در مواد   

كه تداوي آن مدت طوالني را  متبال به مرضي باشد كه اعاده صحت آن ناممكن باشد و يا اين
تواند  كه معاشرت زوجين باهم بدون ضرر كلي متعذر باشد، زوجه مي ايجاب نمايد، به طوري

مني ابراز كه قبل از ازدواج از عيب واقف نبوده و يا بعد از آن به صورت صريح يا ض    در حالي 

كه در رسيدگي . رضايت نكرده باشد، دعواي تفريق به سبب ضرر را از محكمه مطالبه نمايد
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قضايي مربوط به اين موضوع و براي اصدار حكم تفريق به سبب ضرر تحقق حـاالت آتـي        

  :شود ضروري پنداشته مي

  باشد؛ زوج مبتال به مرضي باشد كه مستلزم تداوي طوالني بوده و يا قابل عالج ن-1

ـار           -2  زوجه قبل از ازدواج از آن واقف نبوده و يا بعدا به صـورت صـريح يـا ضـمني اظه

  رضايت نكرده باشد؛

كـه مـانع    اي  موجوديت معلومات و نظر فني اهل خبره در مورد تثبيت عيوب صحي      -3

  . دوام معاشرت گرديده و موجب تفريق پنداشته شود

ـانون و مقـررات فقهـي در     براي تثبيت و توضيح موارد فوق، محكمه با         ـام ق  رعايت احك

كند و راجع به تشخيص مرض و اين كه قابل عالج است يا خير، و چه مدتي  زمينه اقدام مي

   )4(.نمايد را براي تداوي وي الزم دارد از نظريات اهل خبره استفاده مي

ره در تثبيت عيـوب متـذك  «: كند  قانون مدني با اين ارتباط چنين تصريح مي      178ماده  

  ».آيد  اين قانون از نظريات اهل خبره استفاده به عمل مي176ماده 

  قانون اصول محاكمات مدني در زمينه احكام ذيل را پيش بيني كرده است

ه امـراض صـعب      «: 180ماده   محكمه در مورد عقيم بودن زوجه و يا مصاب بودن وي ب

ه و    از متخصص نسايي و والدي و در حال عدم موجوديت متخـصص      جالعال  از طبيـب، قابـل

  ».نمايد دايه محلي معلومات مي

ا        «: 181ماده   ه تثبيـت عيـب و ـي محكمه در دعاوي تفريق به سبب عيب زوج راجـع ـب

مصاب بودن وي با امراض غير قابل عالج يا عالج طويل المدت از متخصص مربوط يا هيات 

  ».نمايد طبي كسب معلومات مي

ـاحه كـامالً   چون رسيدگي به دعواي تفريق به سبب ض     رر ناشي از عيوب صحي يك س

باشـد،   دهد و نيازمند كسب معلومات فني و تخصصي مي مسلكي و اختصاصي را تشكيل مي  

بناء كمك و معاونت اهل خبره از طريق ارايه نظريات فني و معلومات ثقه علمـي در تـامين        

  .عدالت نقش موثر دارد و ممد اجراات قضايي است

   تفريق به سبب ضرر-دوم

تواند به اساس آن از محكمه با صالحيت تفريق نمايد، تفريق  حالتي ديگري كه زوجه مي

:  چنين حكم نموده است183قانون مدني در مورد جواز آن ضمن ماده . به سبب ضرر است

هرگاه زوجه از معاشرت يا زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين «

  ».تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد  گرداند، ميامثال زوجين غير ممكن
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هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجـه بـر ادعـاي    « قانون مدني 185مطابق ماده  

 دو شخص را به حيث حكم جهـت اصـالح بـين زوجـين     ،خود اصرار داشته باشد، محكمه 

  ».نمايد تعيين مي

حكم بايد «: مين چنين مشعر است قانون مدني در مورد تركيب حك186فقره اول ماده 

اگـر اقـارب زوجـين    . شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقـارب زوجـه باشـد      

گرددكه از احوال زوجين معلومات كافي داشته  موجود نباشند حكم از اشخاصي تعيين مي    

  ».به اصالح بين زوجين قادر باشد

 كه نسبت ضرر دوام معاشرت متعـذر  آيد زوجه در حاالتي طوري كه از مواد فوق بر مي     

تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد، در صورتي كه ضرر شرعاً ثابت باشد محكمه     باشد مي 

  :كند و در غير آن موارد ذيل قابل توجه است به تفريق حكم مي

تواند مطالبه تفريق نمايد و دو ديگر  نخست اينكه زوجه صرف در صورت تحقق ضرر مي

هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردد و زوجه به ادعاي خود اصرار . بايد ثابت باشداين كه  ضرر 

كه طبق حكم مـاده  ) حكمين(داشته باشد در اين صورت محكمه موضوع را به اهل خبره    

علل اختالف و طرق اصالح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين «:  قانون مدني بايد187

  .دكن ، محول مي»اصالح كوشش نمايند

بناء نقش اهل خبره در تشخيص و تثبيت نوع ضرر و در امكان آشتي و اصالح از طريـق    

توان آن را ناديـده گرفـت و از آن    حكميت ميان دو جانب، امر واضح و روشن است كه نمي   

  .انكار كرد

   تفريق به سبق عدم انفاق-سوم

اي نفقه امتناع ورزد، تواند صورت گيرد كه زوج از اد تفريق به سبب عدم انفاق زماني مي

 قانون مدني زوجـه وقتـي   191مطابق حكم ماده . و زوجه با اين سبب مطالبه تفريق نمايد     

ـاهراً مالـك   «: تواند مطالبه تفريق نمايد كه     مي زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حالي كه ظ

 قانون 196ده و بر طبق حكم ما» .دارايي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند

هرگاه زوج عذر خود را از اداي نفقه ثابت نمايد محكمه مدت مناسبي را كه از سه     «: مدني

در صورتي كه بازهم به اداي نفقه قادر نشود، محكمه . دهد ماه تجاوز نكند، به وي مهلت مي

ه سـبب عـدم    » .نمايد به تفريق بين زوجين حكم مي   آنچه اهل خبره را با مطالبه تفريق ـب

توانـد تحقـق    دهد اين است كه اين مطالبه تنها با ادعاي مجرد نمي نفاق پيوند منطقي مي ا

ـافي داشـته باشـد بنـابران         يابد بلكه الزم است تا محكمه در مورد حقيقت امر، معلومات ك
  :حاالت ذيل در چنين قضايا متصور است
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 ورزد؛ مرد دارايي دارد ولي از اداي نفقه امتناع مي . 1

 ايي ندارد؛مرد اصالً دار . 2

كند، ولي ادعاي تفريق به سبب عدم انفـاق   مرد دارايي دارد، نفقه را هم تامين مي      . 3

 يك بهانه است؛

 .تواند صورت گيرد توضيح هريكي از حاالت فوق از جانب اهل خبره مي . 4

   تفريق به سبب غياب-چهارم

دون عذر هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن ب«:  قانون مدني194مطابق حكم ماده 

توانـد از محكمـه    معقول غايب گردد، در صورتي كه زوجه از غياب وي متـضرر شـود، مـي    

مطالبه تفريق نمايد، گرچه زوج مالك دارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تـامين كـرده    

  ».بتواند
  : قانون مدني در زمينه چنين تصريح نموده است195ماده 

تماع مطالبه تفريق از جانب زوجه موضوع را به زوج  در غياب زوج، محكمه بعد از اس-1«

ه مـسكن      غايب كتباً اعالم نموده و مدتي را تعيين مي     نمايد تا در خـالل آن زوج مـذكور ـب

  د را به اقامتگاه خويش طلب نمايد؛فاميل عودت نموده يا زوجه خو

خـود   در صورتي كه زوج غايب با وجود اعالم محكمه، بدون عذر معقول به غيابـت     -2

ادامه بدهد يا اصالً وصول به اعالم زوج غير ممكن باشد، در چنين احوال، محكمه به تفريق 

  ».نمايد بين زوجين حكم مي

تواند  آيد كه زوجه در صورت غياب شوهر مي از تذكر مطالب فوق اين نتيجه به دست مي

ع را بـه زوج  از محكمه مطالبه تفريق نمايد و محكمه بعد از استماع مطالبـه تفريـق موضـو    
ه او       . نمايد غايب كتباً اعالم مي   ا اصـالً وصـول اعـالم ـب هرگاه زوج غايب حاضر نگرديـد و ـي

  .كند ناممكن بود در اين صورت محكمه به تفريق حكم مي

ا مفقـود، آدرس معـين       در اينجا تثبيت و تشخيص اين موضوع كه آيا زوج غايب است ـي

تواند يا خيـر، از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه       يدارد يا ندارد، مكاتبه باوي صورت گرفته م 

هاي رسـمي محـل سـكونت و     محكمه آنرا از اهل خبره متشكل از اقارب، همجواران، ارگان  

ه بـه موضـوع         محل غيابت زوج استفسار مي    ـل ـات حاص ـات و نظري ـاس معلوم نمايد و بـر اس

  .كند رسيدگي مي
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   سهم اهل خبره در تحقق عوامل فسخ ازدواج-پنجم

توان در حل و فصل آن از نظر و معلومات اهل خبره استفاده كرد   مواردي كه مييكي از

موضوع فسخ در ازدواج است كه بنابر وقوع خلـل در عقـد موجـب نقـض و مـانع دوام آن            

  .گردد مي

فسخ عبارت است از نقض عقد در ازدواج به سبب «:  قانون مدني132طبق تصريح ماده 
  ». از آن به نحوي كه مانع دوام ازدواج گرددوقوع خلل در حين عقد و يا بعد

  : شود، قرار ذيل است  قانون مدني حاالتي كه موجب فسخ شناخته مي133مطابق ماده 

  :باشد  خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل مي-1«

   در فقدان يكي از شروط صحت عقد؛-فال

  وعته؛) زوال جنون( خيار اقافه -ب

  . مثل زوجه نقصان مهر از اندازه مهر-ج

  :باشد گردد، ناشي از اسباب ذيل مي  خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج مي-2

   حرمت مصاهره؛-الف

   لعان؛-ب
  ». امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن در صورتي كه زوج او مسلمان شده باشد-ج

وع حاالت رساند كه فسخ در ازدواج در اثر وق مالحظه احكام فوق قانون مدني چنين مي   

متذكره صورت گرفته و تحقق اين گونه موارد از طريق منابع خبيره و اهل خبره به عمـل       

نقصان « ، » وعته) زوال جنون(خيار افاقه «، »فقدان يكي از شرايط صحت عقد«: آيد، زيرا مي

و امثال آن از جمله مواردي اسـت  » حرمت مصاره، لعان«، همچنان »مهر از اندازه مهر مثل  

ظريات علمي و فني و گذشته از آن به معلومات مستند و موثق اهل خبره بـستگي      كه به ن  

  .تام دارد

   نقش اهل خبره در رسيدگي به موضوع غايب و مفقود-ششم

موضوع غايب و مفقود از موضوعاتي است كه در روشني نظر اهل خبره قابل رسـيدگي        

  .است

ك جانـب آن را شـخص غايـب     قانون مدني در مورد معامله يا موضوعي كه ي   323ماده  

هرگاه شخص واجد اهليت قانوني مدت يك «: دهد چنين پيش بيني كرده است تشكيل مي

سال و يا بيشتر از آن غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد، محكمه در حاالت ذيل 

  :نمايد از طرف او وكيل تعيين مي

 وم نباشد؛در صورتي كه مفقود االثر بوده حيات و وفات وي معل . 1
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وم نبـوده و اداره        . 2 در صورتي محل سكونت يا اقامتگاه وي در خارج از افغانستان معـل

 ».امور مربوط يا نظارت بر اجراات قايم مقام از جانب شخص غايب ناممكن باشد

  :  قانون مزبور چنين تصريح نموده است326همچنان ماده 

لباً هالك وي متصور باشد،  هرگاه شخصي كه بيش از چهار سال مفقود گرديده غا   -1«

شود و در ساير موارد تشخيص  چنين شخص به حكم محكمه با صالحيت متوفا شناخته مي

  باشد؛ شود مفوض براي محكمه مي  ميمدتي كه بعد از آن شخص مفقود و متوفا شناخته

 محكمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقـود از وسـايل ممكنـه اسـتفاده           -2

  ».نمايد مي

بيق حكم مواد فوق تثبيت يك سلسله حاالت ديگر را از فبيل تشخيص مدتي كه بعد تط

شود و همچنان معلوم نمودن حيات و وفات شخص  از آن شخص مفقود، متوفا شناخته مي

ا    باشد و ايجاب مي مفقود و غيره در بردارد، لذا مستلزم تجسس و تفحص مزيد مي  نمايـد ـت

 قانون مدني با توصل به وسـايل ممكنـه از منـابع    326مطابق تصريح حكم فقره دوم ماده      

  .خبير كسب معلومات صورت گيرد

  نتيجه
مطالبي كه در باال تذكر يافت مستلزم استنباط مفاهيمي است كه خالصه آن در اين جا 

  :يابد اجماالً تذكر مي
ر     . 1 استفاده از نظريات و معلومات اهل خبره در موضوعات مربوط به حقوق فاميل، ـپ

  بوده در توضيح جوانب مختلفه آن مفيد و موثر است؛ارزش

مراجعه به نظريات و معلومات اهل خبره در اين ساحه موارد كثير و مختلف را احتوا  . 2

تعدد زوجات، تامين نفقه، طالق، تفريق، فسخ ( وي از قبيل  كند كه ذكر چند مثال نمونه مي

 شود؛ ميبه روشني مطلب كافي پنداشته ) ازدواج، غايب و مفقود

موضوع ازدواج بابيش از يك زن تابع تحقق يك سلسله شرايط تكميلي مانند نبودن  . 3

 باشد؛ خوف ازدواج است و مستلزم مراجعه به نظريات و معلومات اهل خبره مي

محاكم و ادارات وثايق صالحيت دارند در صورت عدم تحقق شرايط قانوني از اجراي  . 4

ـا در        مـي وثيقه ازدواج امتناع آورند و محـاكم      تواننـد در حـل و فـصل موضـوعات مـذكور ب
 نظرداشت جواز قانوني از اهل خبره معلومات كنند و رسيدگي مقتضي را به عمل آرند؛

وناً مشتمل بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان  . 5 تامين نفقه زوجه كه قان

ه اين ساحه مالي، مي تنقيض يا زيادت به  (باشد بر زوج الزم است در حل اختالفات مربوط ب
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معلومات موثق اهل خبره ممد اجراات قضايي پنداشته ) اساس توان مالي و حد كفاف زوجه  

 شود؛ مي

موضوع فسخ در ازدواج كه بنابر وقوع خلل هر عقد موجب نقـض و مـانع دوام آن          . 6

ر     . گردد به معلومات و نظريات فني اهل خبره ارتباط مـستقيم دارد      مي ه اـث حـاالتي كـه ـب

 گردد؛ آورد از طريق اهل فن تثبيت مي وديت خلل فسخ را بار ميموج

 ضرر ناشي از عيوب صحي كه  در رسيدگي به دعواي تفريق به سببنظر اهل خبره . 7

دهد، نقش موثر دارد و تثبيت عيوبي كه  يك ساحه كامالً مسلكي و اختصاصي را تشكيل مي

 يرد؛گ شود از طريق اهل فن صورت مي موجب تفريق پنداشته مي

اصدار حكم قضايي مبني بر متوفا شناخته شدن شخصي كه بيش از چار سال غايب  . 8

گيرد و تحقيق اهل فن و خبره را در مورد تثبيت حقايق    باشد از طريق محكمه صورت مي     

 الزم دارد؛

مراجعه به معلومات، نظريات و عقايد اهل خبره در ساحه مربوط به حقوق فاميـل      . 9

نيست بلكه در هر موردي كه محاكم استفاده از چنين نظريات و منحصر به موارد ياد شده  

مراجعه به آن را براي روشن شدن پهلوهاي تاريك قـضيه الزم پندارنـد مـورد عمـل قـرار           

 .گيرد مي

   پي نوشت
زس        : منابع . 1 ي، تـي ـر علـم قرآن كريم، جز چهارم، سوره النسا آيت دوم و كتاب حقوق فاميل در اسـالم، اث

 .73، ص1351هاند، غير مطبوع، ريفرنس كتابخانه پوهنتون، ترفيع به رتبه پو

 .170حقوق فاميل در اسالم، اثر قبل الذكر ص  . 2

 :توضيح اصطالحات مندرج اين فقره ذيل است . 3

ات حجـر مـي       :  جنون -الف باشـد،   حالت ديوانگي كه عبارت از تحركات و اقوال غير معمـول اسـت از موجـب

باشـد، در روايتـي حـداقل يـك مـاه و بـه روايـت          حالت جنون دوامدار مييكي آن كه: جنون را دو قسم گفته اند   

شود و تا وقتي كه شخص مبتال به آن شفا يابد  ديگر مدت يك سال دوام كند، با اين حالت جنون مطبق گفته مي   

  .موجب حجر است

ت جنـون  باشد، وقتي كه حال جنون موقت يعني حالتي كه در آن يك شخص گاه هوشيار و گاهي ديوانه مي     

وم و   . شود نه حالت هوشيا بالفعل موجود باشد سبب حجر مي      در كنز ذكر شده كه اگر حالت ديوانگي وقـت معـل

در حاشيه التبيين ذكر است كه اگر وقت جنون معلوم نباشـد  . شود معين داشته باشد حجر در همان وقت تطبيق مي   

حقوق فاميل در فقه اسـالمي، اثـر قبـل    (تبار ندارد شود، اقوال و تصرفات مجنون معتوا اع آن شخص معتوه گفته مي  

  ).31 و 30الذكر صفحات 
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ت كـه    لياضعف عق :  عته -ب  از ادراك صحيح امور در نظر اكثر فقها مثل جنون است در هدايه ذكر شده اـس

امـا اگـر   . شود اگر شخصي كه عقلش ضعيف است، در امور خود مغلوب باشد و چيزي را نداند، مجنون گفته مي     

فتاوي عـالمگيري گفتـه اسـت    . شود ي مثل عقال سخن گويد و گاهي مثل ديوانه تصرف نمايد معتوا گفته مي     گاه

د     كه اگر معتوه فاقد تميز باشد مثل مجنون است، اگر قوا تميز داشـته باشـد نـاقص االهليـت گفتـه مـي         شـود نـه فاـق

  )30حقوق فاميل ص (اهليت، 

ل نبـوده قـوه مميـزه      مكره بروزن حجره كسي كه بروي اكراه وا   -ج ه علـت    رد شده باشد و مختـل العـق اش را ـب

كه تثبيت هـر  . غضب يا عوامل ديگري از دست نداده باشد و در نهايت اين شخص زير تاثير اكراه قرار گرفته باشد   

تواند اين حـاالت را بـه    يك از حاالت و شرايط فوق به كار اهل فن و خبره بستگي كامل دارد زيرا تنها طبيب مي   

 .صورت علمي توضيح دهد و حقايق را روشن سازد

 :قانون مدني افغانستان به ارتباط مطلب ياد شده احكام آتي را در بر دارد . 4

اده صـحت وي    زوجه وقتي مي«: 176 ماده   -الف تواند مطالبه تفريق نمايد كه زوج مبتال به مرضي باشد كه اـع

اشد به نحوي كه معاشرت با زوج بدون ضـرر كلـي متعـذر    غير ممكن باشد يا مدت طوالني براي معالجه او الزم ب  

  ».باشد

وده يـا در    176هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن به عيوب متذكره ماده «: 177 ماده   -ب  اين قانون واقـف ـب

  .تواند مطالبه تفريق نمايد صورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني با آن رضايت نشان داده باشد نمي

ه بـدون تعويـق    «: 179اده  م -ج هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي غير ممكن باشد محكـم

راي معالجـه الزم باشـد،           . نمايد به تفريق زوجين حكم مي  والني ـب در صـورتي عيـب قابـل عـالج بـوده و مـدت ـط

  .اندازد محكمه مطالبه تفريق را تامدتي كه متجاوز از يك سال نباشد به تعويق مي

، اثر علمي غير مطبوع براي ترفيع بـه رتبـه پوهانـدي،    »حقوق فاميل در اسالم«  دريز، پوهاند غلم محي الدين  .5

  .ش1351ريفرنس كتابخانه پوهنتون كابل، 

  .1355جلد اول رسمي جريده » قانون مدني افغانستان«وزارت عدليه، .  6

ACKU  .ش1369 كابل مطبعه دولتي 722شماره ، رسمي جريده »قانون اصول محاكمات مدني«وزارت عدليه، .  7
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  62محمد طاهر طاهري

  

  

  

  

بدون شك پيشرفت و سعادت يك جامعه از جهتي نيازمند توجه و رسيدگي به امور           

مربوط به اطفال است، چرا كه آنان جوانان، مردان و مديران فرداي يك جامعه را تشكيل   

گهداري و تربيت اطفال از مسايل مهم مربوط به در اين ميان توجه به مسايل ن     . مي دهند 

هاي خويش از قانون مدني افغانستان در  در اين نوشتار صرف به بيان برداشت. اطفال است

هاي اصالحي براي  مورد مواد مربوط به حضانت اطفال مي پردازم، نقد و ارزيابي ضرورت        

اي كشورمان محسوب هاي قانون مدني را كه بي شك شاهكاري حقوقي بر برخي از بخش

پر واضح است كه هر گونه اصالح در . مي شود به ساير اهل قلم و حقوقدانان وا مي گذارم

مواد قانون مدني و ساير قوانين نيازمند مطالعه، تحقيق و بررسي تمام جوانب يك موضوع 

  . مي باشد

                                                 
62
 ماستر حقوق خصوصي 
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ي جهان ر كشورهال مهم حقوق خانواده است كه در اكثنگهداري و تربيت اطفال از مساي

مقررات كشورهاي . اران، صاحبنظران و مصلحان علوم اجتماعي قرار داردمورد توجه قانونگز

مختلف در جهت حمايت و جلوگيري از آسيب پذيري اين قشر نوپاي جامعـه وضـع شـده      

اين مساله .  از اهميت اين موضوع در جايگاه اجتماعي و حقوقي كشورهاستياست كه نشان

اران گذشته ما بوده است، چنانچه در فصل دوم قانون زد توجه قانونگدر افغانستان هم مور   

، فرع سوم مبحث دهم، در قسمت مربوط بـه اشـخاص   ) شمسي 1355مصوب ( مدني ما   

ه  ل و مـوارد حـضانت در قـانون مـدني      مـساي .  حضانت اختصاص داده شده است     حقيقي، ب

  . شده است بيان 255 الي 236افغانستان طي نوزده ماده يعني از ماده 

  تعريف حضانت . 1

  :  قانون مدني حضانت چنين تعريف شده است236در ماده 
كه طفل بـه حفاظـت و     حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتي -1« 

  .پرورش زن محتاج باشد

  i». ست كه به اساس اين قانون تنظيم گرديده است ا حضانت حق اشخاصي-2

دن كـودك      ي در كاحضانت در لغت به معن     نار گـرفتن كـودك، پـرورش دادن و پرورـي

i.است i  ه حضانت در لغت ب:  در ترمينولوژي حقوق در مورد حضانت چنين بيان شده است

ي پروردن است، در اصطالح عبارت است از نگهـداري مـادي و معنـوي طفـل توسـط        امعن

i.كه قانون مقرر داشته است كساني i i   

ه نگ   ا در قـوانين   متنوع بودن امور و تكاليف مربوط ب هداري و تربيت اطفال سبب شده ـت

ه نشود، اما يبعضي از كشورهاي اسالمي از جمله سوريه، عراق و ايران تعريفي از حضانت ارا 
از جمله در ماده . برخي كشورها از جمله مراكش حضانت را در قوانين خود تعريف كرده اند

از نگهداري و حفاظت طفل حضانت عبارت « :  قانون احوال شخصيه مراكش آمده است97

ي و استطاعت و همچنين اقدام به تربيـت طفـل و   ه قدر توانايدر مقابل خطر و ضرر است ب  

i». حفظ منافع و مراعات مصلحت وي v  

د       حـضانت عبارتـست از واليـت و    « : برخي فقها هم در تعريف حضانت بيـان داشـته اـن

، گذراندن او در بستر، سرمه سلطنت بر تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك

  v». كشيدن، پاكيزه كردن، شستن جامه هاي او و مانند آن

قانون مدني ما حضانت را تعريف نموده و از اين جهت نقطه مثبتي است ولي اين تعريف 

ه قانون مدني حضانت را ب. صورت كلي است و براي مصاديق آن بايد به عرف مراجعه كرده ب
طفل آورده است كه اين شامل نگهداري و پروراندن طفل از لحاظ معناي حفاظت و پرورش 
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ـامل حمايـت     . جسمي و هم از لحاظ معنوي و اخالقي است   حفاظت و نگهـداري بيـشتر ش

فزيكي و جسمي از كودك، نگهداشتن، مراقبت، مواظبت و تنظيم امورات ديگـر كـودك از     

ل اخالقي رورش توجه به مسايو است، همچنين پجمله ديد و بازديد هاي اقوام و خويشان ا

ار ما كه مر نيز مورد توجه اسالم و قانونگزو روحي و رواني كودك را هم در بر دارد كه اين ا

  .  بوده است،قانون مدني را بر اساس موازين اسالمي تدوين نموده است

  

 در مدتي... « :  قانون مدني كه در فوق آمده بيان شده است 236در اخير بند اول ماده      

اين قيد خاطر نشان سـاخته اسـت كـه    » . كه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد    

اينجا منظور، حضانت طفل توسط زن است، و حضانت پدر و اقوام مرد طفل مثل جد،كاكا و 

طور عام بيان شده ه كه در قوانين برخي كشورها حضانت ب در حالي. ماما را در بر نمي گيرد

  .كه حضانت طفل به آنها واگذار گرديده مي شود  ساير كسانييعني شامل پدر يا مادر و

  حضانت حق است. 2

ست كه به اساس اين قانون  احضانت حق اشخاصي« :  بيان مي دارد236بند دوم ماده   

اينجا حضانت را حق اشخاصي دانسته كه طبق اين قـانون ذيحـق      » . تنظيم گرديده است  

ـاهم     اما اينكه . نگهداري طفل شمرده مي شوند   ا هـر دو ب حضانت حق است يا تكليـف و ـي

ه    ه ب. يعني هم حق و تكليف، در فقه اختالف نظر است  ن مـسال طور كلي سه نظريـه در اـي

  vi:مطرح شده است

ـال و           - 1 بعضي فقها حضانت را يك حق فردي محض و ساده مي دانند كه قابل انتق

 اينكه حضانت طفل اسقاط است و نمي توان دارنده اين حق را به حضانت ملزم كرد، مگر      
د در ازاي        . توسط شخص ديگري ممكن نباشد     بر طبق ايـن نظريـه مـادر طفـل مـي تواـن

حضانت اجرت مطالبه كند، زيرا اين كار براي او صرف يك حق است و تكليفـي بـه شـمار      

نظر اين فقها دليل كافي بر اينكه بتوان حضانت را بر صاحب آن تحميل كرد ه  ب. نمي آيد 

  .وجود ندارد

بنابراين دارنده حق . خي فقها معتقدند كه حضانت هم حق است و هم تكليف     بر - 2

حضانت نمي تواند آن را اسقاط، يا منتقل كند، و مادري كه عهده دار حضانت طفل است،   

 . نمي تواند در ازاي اين كار مطالبه اجرت نمايد، چون وظيفه خود را انجام مي دهد

در و مادر در مورد حـضانت طفـل بايـد    دسته ديگري از فقها معتقدند كه بين پ         - 3

مطابق نظر اين دسته از فقيهان، اگر مادر طفل از حـضانت امتنـاع نمايـد،       . تفاوت گذاشت 
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. حضانت به پدر واگذار مي شود و اگر او هم امتناع كند، پدر مجبور به حضانت مي گـردد       

 .پس حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تكليف است

ار ما نظريه دسته اول را پذيرفته است، يعنـي حـضانت را حقـي    ظر مي رسد قانونگزه ن ب

دانسته كه قابل انتقال و اسقاط است و شخص مي تواند براي حضانت اجرت دريافت نمايد، 

  . مويد اين مطلب است244مواد قانون مدني در اين باب از جمله ماده 

ـابق ايـن قـانون     قانون مدني حضانت را حق اش236بند دوم ماده   خاصي دانسته كه مط

  .براي آنان صالحيت استفاده از اين حق داده شده است

  حق اولويت مادر نسبي براي حضانت طفل . 3

 قانون مدني در مورد حق اولويت مادر براي حضانت نسبت به ساير اشـخاص       237ماده  

 و پـرورش طفـل   مادر نسبي در خالل زوجيت و بعد از تفريق، به حفاظت   « : بيان مي دارد  
  ». مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد. حق اولويت دارد

 طبق اين ماده قانون مدني حضانت طفل، در درجه اول حق طبيعي و قانوني مادري كه 

ه    .  دانسته شده است  ،طفل را به دنيا آورده     ت را در دو دوران ـب قانون مدني اين حـق اولوـي

واگذاري حضانت . كي در خالل زوجيت و ديگري بعد از تفريقمادر نسبي طفل داده است، ي

به مادر، مخصوصا در دوران نخستين زندگي طفل، امري طبيعي و منطقي است، چـرا كـه     

مادر نسبت به هر شخص ديگري در مهرباني و مراقبت و مواظبت طفـل خـود، كوشـاتر و        

 ديگري نيازمند مهر و و از طرف ديگر طفل نيز بيش از هر شخص. مسووليت پذير تر است 

البته بايد نقش پدر نيز ناديده گرفته نشود چرا كه پدر ولي قهري طفل   . محبت مادر است  

محسوب مي شود و مخارج خانواده و از جمله هزينه نگهداري طفل بر عهده اوست، و بايد     
  . در خالل زوجيت در امر حضانت با مادر همكاري نمايد

 بيان شده و حضانت مادر را مشروط بر آن نمـوده  237ه نكته ديگري كه در انتهاي ماد 

يعني مادر بايد واجد شرايطي باشد كـه  . اينست كه مادر بايد اهليت حضانت را داشته باشد  

حق اولويت حضانت طفل را داشته باشد و اال طفل به شخص ديگري كه بعد از  او استحقاق 

ـاده بعـدي يعنـي    ار شرايط اهقانونگز.  ت را دارد سپرده مي شود حضان ليت حضانت را در م

 كه حضانت را بر عهده مي گيرد اين  قانون مدني بيان نموده، كه از شرايط زني     238ماده  

ـايي در          ا رود و توان ست كه عاقله، بالغه و امينه باشـد و احتمـال ضـياع طفـل از ناحيـه او ـن

  .نگهداري و تربيت طفل داشته باشد

مادر بر پدر و سايرين، براي حضانت طفل پيـروي  پس قانون مدني از ديدگاه حق تقدم     
  .مي كند
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  كه بعد از مادر مستحق حضانت هستند كساني. 4

سبي داده      يهمانطور ـادر ـن  كه بيان شد قانون مدني در درجه اول حق حضانت را بـه م

اما در صورتي كه مادر نسبي فاقد اهليت گردد يا به جهاتي نتواند عهده دار حضانت         . است

 بيـان  239حق حضانت به ساير اشخاص به ترتيبي كه قانون مـدني در مـاده      طفل شود،   

كه حق حضانت طفل را دارند  زناني« : در اين ماده آمده است. نموده است واگذار مي گردد
  :ترتيب درجه استحقاق عبارت اند ازه ب

 و يا باالتر از آن،] جده مادري [ مادر، مادر مادر  - 1

 ،]جدة پدري [ مادر پدر  - 2

 ني،هر اعياخوا - 3

 ،خواهر اخيافي - 4

 خواهر عالتي، - 5

 دختر خواهر اعياني، - 6

 دختر خواهر اخيافي، - 7

 ،دختر خواهر عالتي - 8

 ،خاله اعياني - 9

 ،خاله اخيافي - 10

 ،خاله عالتي - 11

 ،خاله اعياني پدر - 12

 ،خاله اخيافي پدر - 13

 ،خاله عالتي پدر - 14

 ، وعمه مادر - 15

 ».  عمه پدر - 16

ه   اين اشخاص، حق حضكدامبعد از فوت و يا عدم اهليت هر    انت به ترتيب ذكر شده ـب
  .شخص بعدي انتقال مي يابد

  شرايط حضانت . 5

ا       شخصي كه نگهداري و تربيت طفل را بر عهده مي گيرد بايد داراي شـرايطي باشـد ـت

بدون شك شخصي مستحق حضانت طفل است كه توانايي . حضانت طفل به او واگذار شود

 ورد شرايط خاص حـضانت ن مدني در م قانو238ماده . و شايستگي اين كار را داشته باشد     

عهده مي گيرد بايد عاقله، بالغه و امينه بوده كه ه كه حضانت طفل را ب زني« : بيان مي دارد
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خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظـت و پـرورش طفـل را     

  ». داشته باشد

حي و عقلي سالم نباشد كه از لحاظ رو بديهي است تربيت و نگهداري طفل را به شخصي

. يا شخص ديوانه و يا به فردي كه از لحاظ جسمي و فكري بالغ نباشد نمـي تـوان سـپرد         

همچنين نكته مهم ديگر در اين ماده تكيه بر امين بودن زني است كه متـصدي حـضانت        

كه فاقد شرايط يك شخص امين باشد نمي توان حفاظت و پرورش  طفل شده است، كسي 

  .ر لحاظ در معرض خطرات روحي و جسمي قرار دارد به او سپردطفل را كه از ه

در انتهاي ماده فوق بيان شده كه شخص توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد؛ به 

البته .  موجب اين ماده توانايي عملي بر مواظبت و نگهداري طفل هم از شروط حضانت است

ايي     بعضي عقيده دارند الزم نيست شخصي كه مستحق حضانت     طفـل اسـت شخـصا تواـن

نگهداري را داشته باشد، همين كه بتواند وسيله تربيت و نگهداري طفل را پيدا كند كافي         

  .  است، براي مثال طفل را به كودكستان و يا يك موسسه مناسب بفرستد

كه حضانت طفل را بر عهده گرفته اگر فاقد اين شرايط باشـد محكمـه مـي توانـد       زني

  .  بسپارد،شخص ديگري كه اولويت با او استحضانت طفل را به 

پس شخصي كه حضانت طفل را بر عهده مي گيرد بايد عاقل، امين و توانا در نگهداري     

ر حال قانون مدني با تكيه بر همين موارد خواسته است تا از ضياع شـدن   ه به. طفل باشد 

  .   طفل و خلل در نگهداري و تربيت جسمي و روحي او جلوگيري نمايد

  ...ادامه دارد

ACKU



 

 

67  

ين
ر ب
 بش
وق
حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��
���� ���� �� !��  
  
  

�"�# $ � %�� � �� �� $"&'( �) ����� ��� � �� ����� 	
� �  �* ���+� �� �) ,��� . � 	
�
 .��/ .�012 .��3�/ .��� * .�� � .���(� .45� .4�6� �
� �� �78 9:; � !�
�

2�� ���� �� %<�.)>(  
���1 �) @�� ��� �) 	
� .��A�B C�2 �� �( .�D# ��E; �3 2�* � ���* F�� .���G� �H�I �* 

�,�* 93� �� � ��*2� 	
��� ���* 	
� .���*2� ��� ; ���*��.)J (  

�� �"* !3 :� ���� 	
� ������I �:K� : $ � �M�7�� ���� �) �� �� N��HI �K�I �
"*� O3 	
� �G .�,32��8 ...� ...O3 	
� 9&1 �� O3 P��� Q�K�� �) �) �R( �/A� � 

ACKU



 

 

68 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

 �� �� ���/ �/A� �* �R( �/A� �) �G "*� 	
� �� �3 �� ��* �*� �) ������E� �3 �� ���� �E�
�,�* 	
����.)S(  

 �� �K�I 4�0�� � �G .�� �"* ���( O3 P�
�� ��� � �� !3 :� 	
� ��� OB��3 ������I �:K�
) O�&1 � �:3 T ��U�� �1 .����� N2�8 �* �V�) $� 3 �) ��1W� � �D� �� ���1� )X( � � 	
� 

 ���( O3 P�
�� ��� �  �� !3 :� 	
� �K�I � �Y�2�A�� �� $��1Z�  � �) O3 � �3�E� A��Z� ����
�� �"*.  

�� �"* !3 :� ���� 	
� [���/ \]�� � : 9( .�� ��* ��
�  � ��3� $ � %�� �3 4�^3� �)
�� ��)_(�� �"* !3 :� ���� 	
� [���/ 2�R�6 ���8� �  : ��:;�( \�:���� ���:� W� 4�]1 ��

FK��� ��  �D��� �� `�H�Ia�( b�7�
��� .$Z�(c :W� � 	
�)X ( �) ���7�
� � �G .�� 4�]1 ��� 
� � $Z� �� �) FK� ��  ��D� .�H�I� � �2�) �"*.)d(  � � A3�( ����2� �D# !3 :� � 	
� � 
�2 �e P�R7� �� Q�K�� �# � �"* ���e�2 ��:� A�I�T ���e.  

4�]14�]14�]14�]1 : : : :�� ��* f��D� PU* � $2�&� �����) � %g�D� � . �/ T ���� ��<� �� 	3 * �h I �
�� �
���* �3�
� �� !T�* 	
� � �B��3 i�0� �Z���� �
�( .�� �� 	
� b�/ ���(�]1 .

 �"* !3 :� .� � $Z� �2�) � ��:;� �) ���7�
� � �G .���(�]1 �/ T ��� �) 	
� [���/ ����A+��
��. .���A� .!T�* �B��3 4�]1 93�� �G �� �V
D� �
� �
B .�� �2���* $ <1�� �1 

�� �� 	
� b�/ .�� 4�]1 � ���j� �� ��:� . kU�1� [ �R+; � � �����8� �  �* $ <1 �� �)
 l� � 	
� �3 �� ����� N2�8 �3��1 �� Q2�T � �G .�� 4�]1 ��� �B��3 	
� �G .��

�� ���j�.  
O 3�� ���/ ���8� � :�� 	
� �/ T i�0� �/ T ��&D) ��:3 .�� 4�]1 Q2�T � 	
� �G .  

O 3�� �R+; : �/ T ��:3 �� ���j� �8�0� �/ T � �� ���j� 4�]1 � Q2�T � 	
� �/ T �G
�� b�H�� 4�]1 � Q2�T � �G .�� ��� 	
� .W� �� �) ��m� �)X(O3�� ;  :����� ��( +�a .

�� 4�]1 �/ T !3 T �3� �Z���� .+�� � 4�]1 �/ T �Z���� ��&D) $ n� �� �����8� ����A
�� 	
� Q2�T � . �D# 	
� �� �� �� � ��o � ��� �G .4�]1 �Z���� � ��� �) [ �R+;  Y�

�� N2�</ . �  ���(�]1 �Z���� �
�( .�� �� 	
� �/ T ���(�]1 �Z���� Q2�T � �G �� 	���
�� �
���* �3�
� �� �
���A�C # 	
� .� ��� Q2�T� 	
� p7� �) �G .�� PU* �E7

�� �6��� �� ���7�
� �� ) �D# ���o��� � � �2�� � �� �� 	3�I O3 �2�).  
 �� PU*  T�<� Q2�T � �1�� �D# 4�]1 � �
�( �� �� 	3 * �h I �B��3 �1�� �D# 4�]1 �
 �/ ; �/ T 2�� �� @��I .Q���6� .��� �
� �� PU*  T�<�  �j ��� O3 �3 	3 * �h I �
�

2��0� �(�q8� �� ����:3 T ����D) .r��0� ��� � .F3�25 ��A� k / .4�q0��� .��Eq��� �
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W� $2��0� �/ T ��s �* �+�+� �) �
B .$ <1)X(W� � $2��0� �:T2 ��s ��  �� F6�2 ��  )X( 
�� �� �<m� ���
�� � �� �
��A�t�) 4�]1 �.  

3� 9:; ��� �* k / �) �G .�� 9:; ��� �1�� �D# 9:; � � �G .$� $ <1 $ (� ( .�,�* 9
 � �
� �� �D# 9:; � �(c �3 �"j � �A( � �* �� ��� � � $A�+/ �
� �� �D# 9:; � ���Zo

N�; 0� ���I 2�� ���� �� 93� ��3 q���  �<
� .$"*2� N�*o . 	� F�� �* 9:; �) �Y�2�A��
( .9I�/ ��� �� � �D# !�
� � .2�� ���� �� ��* �� ��o � �
� �� 9��T �/ T � �G .�� u��

O3�� `���/ ���B 	� �D# �* �� �� F�� �D# ���* � 6� �  �7���
� : �) 	� P�T��  ��8 �G
 P�T��  ��8 4�]1 �/ T �G �
B .$� �2���* $ <1 �� �1 .�� !�
� �A��( 4�]1 �/ T

�� �6��� �� ���  ��8 � �* ������� ���B �) �
�( .�� �� �6��� ��.  
��� �B��3 	
� �/ T ��� � � � �� $Z� �2�) �"* �� �� �"* �) ���7�
� � �G .�� 	
� 

W� ��&D) �G .4�]1 �/ T)X(W� � �
� �� �6��� �� N�v )X(��I ��  :W�a� ���a� ��� W�ART . �3
W� � �
� �� �6��� �� ������6)X (��I��  : �G 4�]1 �/ T ��� �Y�2�A�� �� ��<^��  �E� P�3

v ���7�
� �W� � �
� �� 9��T �� N�)X(��I ��  :	* ��+�1 �R��� . �/ T �� ���(�]1 �Z����
�,�* 93� �� 	
� . �/ T 	� �� �� $ � �1 .�� 4�]1 Q2�T � i�0� ���2�) 	� �# �*

� � �� $Z� �2�) �"* �� �� �"* �) !�
� � i�0� �Z���� ��* .�� �� 	
�.  
D� .�H�I� ���A�I �2� �* !3 :� �) 	
� � � 	
� � �G $2�&� ��� .�� ��6�� FK� ��  ��

�T ���e�2 � �:� !3 :� .��* ���e�2 ��:� A �I $�3  � �.  
w�H�I�w�H�I�w�H�I�w�H�I� : : : :O3�� �� ���e�j �� %�g �* ��� �) .�� ��� $�� �) ���e�j : ���* � 9:; � �� �"���

$� ���e�j ���* �� 9:; � O3 �� 	�� � �� $� ���e�j .3 �) 9�e�j 9:; � � �G �* �� ���+
�� $ � . � �* �Y�2�A�� �� 45� ��� �� �� $ � �� ���+3 �) � �G �* �� �� 4�^3� ���

�� $ � �� ���+3 �) ���e�j ���* �� � 9:; . �� �� $ � �� ���+3 �) � �G �* �� 	3 q� ���
�� ��� * ��� . �D# 	
� ��� � �G .�� �� �1�� �D# A�I � ��2�) � �* !3 :� �) 	
� �

���� � �� � $Z� �2�) 9 :; �)  !�
��   �G P�* .�T� o� .  
 ��D� ��D� ��D� ��D� : : : :�,�* 93� �� � (� ( ���* �� �� ���* � 9:; � ���(� �� �� ���(� �1�� �D#  ��D� � .

 � 	� ��( �1 .��'� �+'� �� !��
� �* ���(� �) �
B .�B�2 �� �* ���
�� �7��
� �) ���(�
�� �7��
� �) ���(� [���/ �� �) �<�j�� �"* 91�� �* ���
.  

FK� :W� �)X( �3 F��� �3 x T �3 %<� �T �3 �G .� �� $Z� �2�) �� �) �G .�� 4�]1 ��� 
�� $2�&� �T 9(� �012 �� ��3�/ �3 A��; �3 r�q8.  

 FK� � �� �� ��yC �2� K ���A�I w�H�I� ��  ��D� � �B��3 �* !3 :� �) 	
� � [���/ ���B
�"*  n� k 8 O 3 �D# A�I��  . ���
�� �/ T � P�
�� �:K� �G .��* �aA��� ���� ���
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� � �
��A�t�) �� �V� P�
�� �:K� �G �
B $� �2���* $ <1 �� �1 .�� �� �D# �� �
��.  

O 3�� ���/ ���8� � : ��1 �� Q2�T �  �G 4�]1 P�* �� $� �V� 4�]1 p7� � Q2�T � 	
� �G
 `�R+; � � �� 	
� 4�]1 �Z���� .�� ��j�2O3�� : �� Q2�T � �� �78 �/ T 	
� �G

��  z� 4�]1 .W�)X(O3�� ;  :{U0�� ����I� . <����) ����� ��(�+�a)i(O3�� ;  :|��T 9��+�� } 3a . �
 � 4�6� �~���� � ��� �) [  �R+; �  �� �� P�
�� ���(�]1 �Z���� Q2�T � ��� �) [���/ � ���8�

� �) 9�I � }2�� � �G �� �� �� � ��o P�
�� �Z���� .�,��� q� �D# }� �� � }2�� %<
 ���j� ��� 	
� ��� �) [�R+; � �� �� 	
� p7� i�0� �/ T ��� �) [���/ ���8�� ��:3 ��

��* ���e�j ��� � i�0� �/ T �G .��  z� ��.  
 [���/ ���3o 	���( �1 .�� �� �<� � $A3�; �A��( kU�1� �) [���/ ���8� � �� [�R+; � 	� �# �*

$� �"*2� r�6 � �� !3 :� [ �R+; � . �A��(  �)�� �) ��� � 9��� �� 	
� �/ T � `�R+; �
B
 .�� 	3AI 	
� �/ T ��� �) [���/ 2�R�6 � �G �2�
e ���� �D# ��"�# ���2�) � �� 93�I

W� � 	
� �/ T �Z���� �
B)X(�� �� �3 PU* �E7� �  . 	
� �/ T ��� �) [���/ �7�� �
B .�� }����� ���j� 4�]1 � 	
� �/ T ��� �) ��� � �
.  

����� 	
� ������ 	
� ������ 	
� ������ 	
� �        
�� ��'3� ��� $�� �) 	
� �"��� [ ���/ :!�� (4 .	
� �7��
� (	
� �:K� . � �G �
B

 �( �3 � � ���(� � �( �3 �� �)  ���e�j � �( �3 � � $Z� �2�) 9:; �) !�
� � �G PU* ��� Q2�T
� ��� � �G �* �� $ � �� �) FK� � �3 ���e�j � � �� $Z� �2�) 9:; �) !�
� � �G 	


 �� �) FK� � O3 �2�) 9:; �) !�
� � � �G �* �� 	
� �7��
� ��� �� $ � �� �) ���(�
�� 	
� �:K� ��� $���2� $Z�.  

!��!��!��!�� ( ( ( (	
� �7��
�	
� �7��
�	
� �7��
�	
� �7��
� : : : : � O3�3 ����V3 )� O3 �3 ���* � 9:; � �D# !�
� � �G .�� 	
� ���
 ���(�)�* �� �� ���* ��� (��* ���e�j . ���� p7��� ����+�a � ��m� ���e�j �  ���* �� � 9:; �

 3�q�� 	q� � PA��� ������ 	
��/ �� � \q��(a� W� P � .��m� ���*� 9:; � : {��8� ����I�
P��0�� 	
��/ ��*� . ���* �� � � ���* � 9:; �)���(� ( � �( NA�;� ���; ��R��/ ���6U; ��m�

� �; 	�( K �v�{��0�� b��� 07� �� ���6 	
��/ p��; �2a.)�( ���� ��7�
� 	
� [���/ ���B 
�� �"* !3 :� : ��E�� � �� 	�+�E� �) �G .�� 	
� �/ T ��� 	
� �7��
�)!�
� ( �)

 .��2�* .��2�</ .�0DT �
� �* ���1Z� �7��D� �) A��c � $"* ��E�� � �� � � $Z� �2�) �"*
� ����� .���0�I� .�����s .�� � ��Z�1 �(� T � �
� ��* �6�� �� �� Z�6 �* �2�� ���� �

2�� ���� �� ��� �(� �
�B �"� � .P��� �+7� � .��K ; �~���� �.)�(  
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4444 ( ( ( (	
� �:K�	
� �:K�	
� �:K�	
� �:K� : : : :W� �)X( F��� �3 x T �3 %<� O 3 �T �3 �G .�� 4�]1 ��T �2�� ��� 
�� ���B C $2�&� �T 9( � �012 �3 �� ��3�/ �3 A��; �3 r�q8 . %<� � ��I �� Q2�T �

�� ��m� :�� %<� $2�&� 4�6� � �c�2 � �A�� ��T��� � ��0��;  R'�� 	
�� ART b�; . �
�� ��m� x T � ��I �� Q2�T : ���� �� ��A( U�<� ���� Q�]��� b� ��<�� �� @���� ��/ W�

�� ��m� F��� �  ��I �� Q2�T � �� x T $2�&� 4�6� � �� � � ��� :�� 9 ��+� p�� }2�� � }� 
�� F��� $2�&� ��Z� }� �� � }2�� �  �c�.)�(  

�� �"* !3 :� ���� 	
� �:K� [���/  ���B . �) �G .�� 	
� �/ T ��� 	
� �:K�
 �����I FK� ���:� � � �"Y��B �
�( .� � ��� $Z� �2�) ��3� �3 �� �"* �) ��E�� � �� 	�+�E�

 ����/� �) ��E�� � �� 	�+�E�  �j �) �G .��*��* ���j� �A��( ����I� ��)�( �� 	
� �:K� 
 2��� ���� �G .��* ���e�j ��� P�
�� �:K� �Z���� �G .�,�* 93� 	
� �:K� �
B
 �� $2�&� ���g� '� � x� T �� ����<<E� � 4�<�� �
� � �� $Z� �2�) �2�� �) �G �"* FK�

2�� ����.  

 �)�� ���
�� �:K� �� �7��
� � �)�� ���
�� �:K� �� �7��
� � �)�� ���
�� �:K� �� �7��
� � �)�� ���
�� �:K� �� �7��
� �        

�� �7��
� �� �:K� � �A�a �* ��� �) ��� � �G .�,����:� ���� �D# ���73 :� � ���

�� ��6�� ��� �)��.  
>- 9:; �  O 3 �3 �� ���* �� 9:; �  �3 � ��* � 9:; � �D# !�
� � kA� �� �1�� 	
� �7��
 � � 

 � �
�( �� ��  ��D� � � !��
 � ��0+� �D# 	
� �:K� � $� ���e�j ��� �) � ��* �� �� � ��* �
# 	
� �:K�$ �  �� 9( � �� ���V�  �� �3 � �E�( �) ��g T �� �<�<� � �1�� �D.  

J- �� P�R7� �D# 2���1� � ���* �� �� ���* � �3 �� ���* �� �3 ���* � 9:; � �* 	
� �7��
� �) 
 	
� �:K� � p
/ ( ��� �� �* ���� �) !�
� � ��* �� O 3 �3 ��* 9:; �Z���� �G .��

!�
� � ��* ��* �� �3 ��* �C�� �) ��m� �  �� �� �* ���� �) !�
� ��* �� �� �* � ��� �) 
 �) !�
� � ���:��� �7�8 �A+/ �  �
� �� �* ���� �) !�
� � ��* �A�) �� � �^3� %<� �   ��*

�� %<� $2�&� 	
� � �7�8 A+/ � �� �� �* ���� . �G .�� %<� $2�&� ��� ��* Uj �
� �3
�� ��* Uj � �� �T F]I @a ��j � %<� � !�
� ��* �� �� �* 2���1� �) !�
� � ��* �� 

 � }� �� � � �� %<� $2�&� }� �� �  �G .���&1 �� �(� I �
� � � �� ��� � �A��( �����^3� �)
�� �� �* ���� �) !�
� � ��^3� %<� �Z���� � �� %<� ��
��.  

� ��
� �  ��A��T $�� �G �
� �� �* ���� �) !�
� �  �G ��m� x T ��� � �* �1� �) A+/ 
 �) !�
� � �G ��m� x T ��� � �� �� x T $2�&� �q8 � �~���� � @��� �3 �"*  K�� �2
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 �A��( p7� �) $�� �G .�� x T $2�&� ��� �� �,��2� �� ���(  ��8 �G �
� �� �� �* ����
�,��2 �� ��) �3a�.  

�� �� �* ���� �) !�
� � ��^3� ���g T �Z���� � .m� F��� ��� � �* � ��� �) !�
� � �G ��
 �c� �� }2�� 9&1 � �� �� F��� ���E�1� � }� �� � ��1 �� }2�� � 9�I }2�� � �G �
� ��

�� �* @a �) }2�� � . 9&1 2U) �G �
� �� �� �* � ��� �) !�
� � �G ��m� F��� ���� ��
 �,�* i�0I �� �A��( ��o 9&D) �]��� �) 4��2U) �  2U) �Z���� ��c� ��o ��8� �G�� �3

 � �����# �Z���� �� F��� ���* ��2� ��8� � �A�* }2�� ��:3 � � �� o��6 �� }2�� ��*
�� �� �* � ��� �) !�
�.  

S- � � $Z� �2�) ��E�� �) P�
�� �:K� �1 .� � $Z� �2�) !�
� �) �B��3 P�
�� �7��
� 
P�T�� �
� �� !�
�  �j �* �� �� !�
� ��E�� �G .$� $ <1 $ (� (����� . . ���
�� �7��
� �

 �� �(�z �* \� �) ���� P�
�� �:K� �1 .�� �� !�
� i�DT� !�
�  �j �A��( � 6� �)
 ��� �G 9( � lDT !�
�  �j �* �Y�2�A�� .�� r�q8 $o�6� �) ���� �2��)  ��8 ���� � �
�

*2� �) 2�) �Z���� � �T �(�z �* ��v �) O32�) �* ��*2� O3 �( ����� �"* !�� �A��( � ��
O3�� [���/ ���B �
� �� !�
� : ��� ��* ���e�j 	
� � �G 4�]1 �7��
� ��� Q2�T �  �G

� � $Z� �2�) ���:;� �) � ��CA�( � 4�]1 �:K� �� � � $Z� �2�) ���:;� �) !�
� �.  
_-O3�� ����/ �:;�T N�3o �� �7��  : 	
� �:K� �) 	
� �7��
� �* N2�8 �) �2�:� � �G

A��Z� �A��( �7��
� �G �� 9( � � � � 4��z N�3o ��* � 6� 	
� �7��
� �
B �� PA+� �� �
�� ��0+� �� �1�� Q2�T � 	
� .O3�� �
B ���/ 2�� ���B : � �� �:K� �G 	
� l� ��� �

�� PA+� �� �A��Z� �� �7��
� �G �A��( 	
� �) l� ���.  
�� �� k�I�� �2�) �# ��� �) 	
� �:K� �G �
B .��
� �G P�* �2�) ��� �) 	
� �7

93�� �G �� �
D� �
� �� k�I�� : � � �� k�I�� �2�) !�
� � ����� �) 	
� �7��
�
�� �� k�I�� �2�) !�
� �  ����� �) 	
� �:K�.  

����� 	
� �7��
� ������ 	
� �7��
� ������ 	
� �7��
� ������ 	
� �7��
� �        
 �� ��o�6 �) �( �3 �� $ � �� ��o�6 �) �3 �( ���e�j 9 :; �  �
B .�� ��� �~�) 	
� �7��
�

 �* �� �� $ � � � �G �* 4�6� �3 4�^3� ��� �� $ � �� ��o�6 �) ���e�j 9:; � � �G
�� 45� ��� �� �� $ � �� ��o�6 �) ���e�j 9:; . �) ���e�j ���* �� �  9:; �  �* �Y�2�A��

 ��� �� �� $ � �� ��o�6 �) ���e�j ���* �� �  � �G �* �� �� � ��� �� $ � �� ��o�6
1 Q2�T � � �G �* �� ��� *  ��D� � �2�) 9:; �) 4�])���* �� �� ���* ( $Z� �2�) �� �)

$���2� .�� ���(� ���.  
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>>>> - - - -%6�� %6�� %6�� %6��  : : : : � ��:3 �Z��j �� �2� K �) �D# !�
� � ��* O3 Q2�T �G .�� �T ���
 �) �3 �� $ � �� ��oa �) ���e�j 9:;� �G .�� ��B �3 $ � �T ���� � ���e�j Q2�T

 �) Q2�T �  ��* 9:; � N2�</ � ���e�j �G .$� $ <1 $ (� ( $� ���e�j $ � �� ���� �� ��oa
�� ��j�2 �� @a �D# ��3 I �� R(2 �3 �� �� $ � �7�8 �) ���e�j.  

O3�� ��� �� �� 9 3�I �A��(  �)� � �) �* ��� �) %6�� �� � ; �  `���/ 2�R�6 : �� � ; �G
/ �7�� �1 .� � ��  �)�� $ � 9( �3 �� �T �3Z�� � %6�� �* ��� �) %6�� �� � ; � `���

O3�� �� ��*  �)�� : �* ��� �G .�� �(�z 9��� ���� �) �G .�� 	
� �/ T ��� � ; �G
 �3  ����� �) �3 � � �� ��T �(�z �A��( 	3 * �h I �) �G � �*2� �~�) PU�� �  �
� �� �� �R<T

�� �(�z �A��( �3A� 2�R'�.  
� �* �~���� �) 9���� 	3 * �h I � �
� 9��� ��M ���� �) �G .�� 	
� �/ T ��� %6�� �

 ��� �1� �Z��� �  .�����  ��� . ]7�� �IA8 �
� �� �R<T �* ��� �) �G �� �(�z �A��(
�� A���  <1 ��� �G .�� �(�z �A��( 9��� ��M �) P�
�� �Z���� ���~����.  
���/ 2�R�6 �� [���/ �7�� � �G .�� $A�+/ �� �) `���/ N�3o �����2� �� �n7� kU�1� [

$� �2���* $ <1 �� �1 .� � �� ���j� �� R( �# �� . ���j� ���3o �A��( kU�1� �) ��� �  �
B
�� �<� � . �� �A��( 2�
�� �) %6�� � �� �,�*  ;�* ��E�� 2�
�� �) � ; �  n� �) [���/  �7�� �

O3�� ̀ ���/ �7�� �3 �,�*  ;�* :; �* �~���� �) 9���� ��� I \�]� �G \�]� � �G �* �� � 
 �~���� �) N2�� �q��; � �B��3 � �G �* �,�* 9g�( O3 ����� �T ���) �* �~���� �) ��� I
 �� %6�� �* �~���� �) 9���� �q��; �  �B��3 �
B �,�* 9g�( �A��(2� ����� .�T ���) �*

�� �(�z �A��( A���  <1 �) �~���� �) 9���� �q��; � ��.  
 �) [���/ � 2�R�6 ��� �� 	
� %6�� � ��� : O3 �� 9/�; .�� �2� K ��* %6�� � �G

 �) %6�� � �G �* �� �,�* ��*2� ��6 �� ��� ��,3 ) �G ��# ��� �� �,�* ��*2� 4��z
�,�*  ;�* O3 
�� �� �(�z �A��( 9��� �:]I.  

W� � �
� �B�2 �� ��� �D# �7�8  �� � ��* 4�6� �3 ��K ;)X(��I ��  :{U8� ����I� 
W� � �B�2 �� ��� .�� %��� 9:; 9&1 � �G �D# 2A0� ��� � ��*  .{�*�������)X( �G ��I �� 

O3�� ; : $ � Pa �) �G $ � 9:; ��� � Q2�H� �  ��* .4�I �� 4 H� �� 7* b35�� 	 ��+��v�;
O3�� ; W� �G �
� �B�2 �� ��� �� ��T A�*�� : � 9:; � 4�6� ��* ��:� b� �:��v \7���

 ��&1�3�� ; W� �G �
� �B�2 �� ��� �D# ���� : ��� �2�� ���� �� P��0�� 	
��/  %�*
W� �G �
� ��* ��a� �A��( ���e�j �Y��s �) � � �,����:��� �* �(c �( / �) �G ���(����)X(  

O3�� ; :2�� ���� �� ��<�� �� @���� ��/ W� �.  
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����� %6�� �3 � ;� : ��� 2��# �) %6�� [���/�� ��'3� :> -.�D� �� �1� � ��� � J- 
 .�D� �� �o�A�� �S- .�� P��� !�
� �A��( ���* �) %6�� � �G _ - 4��]� %6�� � �G 

�� b�:� O3 ���e�j ��.  
>-�� ��� $�� �) %6�� �D� �� �1� � ��� �  :!�� (4 .%6�� \�]� ( �I�� �3 A�+�

%6�� .  
!��!��!��!�� ( ( ( (%6��%6��%6��%6��:::: K ��* O 3 Q2�T �G �� %6�� ���  P��:� �1� O3 $2�&� ��� � �� �� ��yC �2�

 ��*2� �( $2�7* �<6�� ��� � �� �T ���� �A��( A�C�� A+:�� �) ��# �G �
� �� �� �"*
��T b�:� �� �� �* �1� b�:� �) ��*2� �2�7* �Z����.  

4444 ( ( ( (%6�� �I�� �3 A�+�%6�� �I�� �3 A�+�%6�� �I�� �3 A�+�%6�� �I�� �3 A�+� : : : : ���C �2� K �* �1� b�:� �) ��* O3 Q2�T �G .�� %6�� ���
~�) �
� ��  � ��� �c�2 ��T��� � ��H�2 � Q2�T $c�2 ��T��� � ��H�2 � .����� �1� �

�� �"* b�:� �1� b�:� $2�&� �~���� . $c�2 ��T��� � ��H�2 � �� ����� ��1� �~�) ��<* �� ��
 ��� ����� ��1� �~�) � �Y�2�A�� � � �� o��6 O3 ��* �� �� �� %6�� �1� �� ��
q�

/ � �c�2 ��T��� � � �H�2� � �� o��6 	� �������2� �� ) �D# 25.  
�� ��'3� ��� �2� �) %6�� A�+� [���/ �7�� :> - .%6�� F��� J - .%6�� \��:� S- � 

%6�� FI�� �* ��� �) F��� �� !��0�.  
>>>> - - - -%6�� F��� %6�� F��� %6�� F��� %6�� F���  : : : : �"* b�:� ��2� Q2�T �G.�� �1� ��� O3 �1� ��� � �G .$� %6�� ���

�� .� 2�� �� %6�� �Z���� ��&D) �~���� � b�'&��� � � �
� �,3�B �* �1� �j� �) %6�
�,3�B 	� �* �) ���~���� 2�� �� ) �D# �~���� � b�'&��� � �� �� �1� )  3 �G �1�.  

JJJJ - - - -%6�� \��:� %6�� \��:� %6�� \��:� %6�� \��:�  : : : : � � �,3�B �* �) %6�� �Z���� �B��3 ��Aq� O3 �1�� �G .�� %6�� ���
1� �Z���� �� �,3�B �� �* �) %6�� 9 ( �D# p�6 9&1 � �
� O 3�� 	� 2��:� ���/ ���8� �� �

 �� �* �) $c�2 ��( �D# �c�2 � ��T��� � ��H�2 � �G .�1� �c�2 � ��T��� � � �H�2 �
�,3�B.  

SSSS - - - -%6�� �* ��� �) F��� �� \��:� � %6�� �* ��� �) F��� �� \��:� � %6�� �* ��� �) F��� �� \��:� � %6�� �* ��� �) F��� �� \��:� �  : : : :  � �* �1� �j� �) �2�� $�3 �� �G .�� %6�� ���
%6�� 9&1 � �2�� 9( �� �� �,3�B �� �# 9( �� ) �D# %6�� 9&1 �
� �,3�B �# 2�� �� ) �D# 

 9( �� �� �T ���* �� �3 �B��3 !�
� �* ��T��� �) �� �  �D# �2�� $�3 �� �T��� �� �
�E�� �� $ � �� $2�) �) �T��� ���s ���� � �� � �D# �2��.  

J-�� ��� $�� �) �� �"* ����:� $o�A�� O3 Q2�T �G %6�� ���  :!�� (4 .%6�� ��Aq� (
%6�� �Aq�  �j:  
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!��!��!��!�� ( ( ( (%6�� �Aq�%6�� �Aq�%6�� �Aq�%6�� �Aq�::::  � �G .�� �"* ����:� $o�A�� �� ���� �) O3 Q2�T �G .�� %6�� ��� 
 b�:� Q2�T �G .�"* ��� O3 �� ��� �) �G .�,�8U1 �� �D#2� ��v !�
� � �1� ���

2�� ���� �� ��*2� ���2�) �  .����� �1� �~�) �
� �� �"*.  
4444 ( ( ( (%6�� �Aq�  �j%6�� �Aq�  �j%6�� �Aq�  �j%6�� �Aq�  �j : : : :� O3 Q2�T �G .�� %6�� ��� �o�A�� � �
�( �"* ����:� �� �� $o�A�

��* ���e�j  ���* ��� � �D# !�
� � O3 �� ) �D#.  
S-�� P��� �A��( ���* �) O3 !�
� �G %6�� ���  .�� ��� $�� �) :!�� (4 .%6�� ���/ (

%6�� O3�7*:  
!��!��!��!�� ( ( ( (%6�� ���/%6�� ���/%6�� ���/%6�� ���/ : : : :�� ��* ���e�j ��� � �D# ���7�
� � � ;  � � Q2�T �G .�� %6�� ��� �) 

N�*o .����� �
� �"* ��� !�
� 9( O3 ��1 �� !�
� �3 � �G .�,�* ��� �� $ � �� . �
 ��� �) ���7�
� ���B �� �� 2���� �A��( ���* �) O3 !�
�  � �G .�� �� 	
� �<6�� �Z����

�,�8U1 �� �D# 2� ��v�2�� � $ � ���*.  
4444 ( ( ( (%6�� O3�7*%6�� O3�7*%6�� O3�7*%6�� O3�7* : : : :# �G .�� �� �� ) Q2�T �G .�� %6�� ��� �Z���� � ��* ��� O 3 ��

����� �o��6 � .���; .�HI �
� ��* ���e�j ��� � %6�� . ��� O3 ���B �G .�� �� O 3 	
�
 ��s .$���V3 ) %6�� �Z�������7�
� ���s � �G �* 	� ��( �1 �,�8U1 ��v �2�� � �"*

�,�* ���� �A��(2�.  
_-�� ��� $�� �) %6�� 2�<�/� �) b�:� �  4��]� �  :!�� (4 .%6�� b�:� (%6��  ��D�.  

!��!��!��!�� ( ( ( (%6��� b�:�%6��� b�:�%6��� b�:�%6��� b�:� : : : : 2���1� !�
� �G .�� �� �� ) %6�� b�/ �  Q2�T �G .�� %6�� ���
 .����� �
� ��* ���e�j ���* ��� �  .�"* ��� %6�� 9( �3 �"* ��� %6�� �Z���� �G � ��

2�� ���� �� ���2 �T ��T %0j � .$c�2 .
� � �G .�� N�<6�� ��� N�<6�� ���2�) !�
 � O3 ��v �
�( �,�8U1 �� �A��( �T 9( �) �"* ��� %6�� �Z���� �G .�� �� �� ) ��v

�,�8U1 $ � ���* ��� �) %6�� �Z����.  
4444 ( ( ( (%6�� 	R<� ��  �D�%6�� 	R<� ��  �D�%6�� 	R<� ��  �D�%6�� 	R<� ��  �D� : : : : b�:� � b�K �) �� 	R<� �) �D# !�
� � Q2�T �G .�� %6�� ���

��* ���e�j ��� � �*�2��� ��T .2�T �G .��*2� � �2�7* � �
� �����# �2�  �) !�
� Q
 �A��( $�3 �) ���*2� � ��* �� ��� �+; p� �3 �� ��*2� �� �� � �� �+; p� �3 ����o� PUj � ��:3

�� �"* !�
�.  
JJJJ - - - -��� �3 4�A�� ��� �3 4�A�� ��� �3 4�A�� ��� �3 4�A��  : : : : �G .�� N2�</ �* �U]8� �) � � �,�* 93� �� ���(�2 �� 9:; �* ��� �)

 �� ��oa �) ���e�j ���* � 9:; � �D# !�
�� Q2�T �
���* �G .�� ��� �3 �"
�� $ �
�T �"
�� A( �� P��5� O3 �
����V3 ) �3 �2�� �� �T 93���� �A��(2� O3 . � �G .�� ��� �3

�� �� $ � �� ������ �) O3 ���e�j ���* � 9:;.  
 ��� �* �� �� 9�/ �( 2���� ��1 �� Q2�T �  4�A�� �G .�� kU�1� �* �� �) [���/ �  

ACKU



 

 

76 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

;�T N�3o .���
���O3�� ����<�� �� ���: : .�� 9�/ �(2�� �� ��1 �� Q2�T � 9�/ 4�A�� �G
 ���/ �) 9:; 4�A�� � �G �2 9( �,�* 93� �/�g �� 9:; 4�5� .$ � ��7�� �) [���/ � �
B
 93� �/�g �� ���* ���/  �� � Q2�T � �� �B�2 �� ��� ��* ���/  �� � Q2�T � $ ����*

�,�*.  
����:;�T �  �� ���/ �7���
<� b(� �D# �)�2(O3��  : �o�^� �) ��1 �� Q2�T � 9:; 4�5� �G

 �* N2�8 �� �) �T �( 2���� $ � ��:� �+�+� �) 9:; 4�5� � �G �* �� �( 2���� $ � ��
�� �� $��� ���V3 ) 9:; 4�5� � �G .$� ����:� �1 �� �� �,�* � ��T $��� ���V3 ).  

����� 4�5������� 4�5������� 4�5������� 4�5�� : : : :��� �2� �) 4�A�� [���/�� ��'3�  :!��:- A����� �� ��* �G 4�A�� ��� 
�� $ � �� �) .4:-X �� Q� '� �� 9:; �G 4�A�� ��� :-4�A�� A3�o .  

!�� -�� $ � �� �) A�*�� � �� ��* �G 4�A�� ���  : �� �
����V3 ) �G .�� 9:; ���
<6�� � �G .��:;� ��� �
� �� �� \q�E� $��� � �� �� \q�E� ����U� � �B��3 �
���* $2�) ���

W� ���2 �G ��:;� 2�� ���� �3 .���I� .��v� .��* ����� $ � �/��6 �) �
� ��)i( �'��� 
�'� %6�� �A��( ��� �) �G .�� ����V3 ) $2�&� ��� �� ��* ��* �1 .�� �"* . �) �
�

 � � ��� A*�� �� 4�A�� �� �j� .9~�3� � ��) �  �� �� �( � � �A��( ���1 �) �* @��� ���
�,�* 93� �AR�� . �� �
���* �� � � �� \q�E� 4��z � �� �
���* �G .�� �� �� 	
�

�� \q�E� ����U� � �B��3.  
4 -�� Q� '� �� 9:; �G 4�A�� ���  : ��*2� 4��z �� �� �
���* �G .�� 4�A�� ���

 � <� N H� �G 2��� ��� �
� �� �� \q�E� ����U� �� $��� � �� �
����V3 ) �� �,�*	3 *)i( 
 �~����� b�E1�� � �
� .�� ����V3 ) �� ��* �� �� �"* �� ��* �
�( .�"* �� �� �'���
���� $c�2 �* �B2� �) �<�'^�) �� ��<T�� �  �
� �3 ��* ����� ���:*2 2��# � �D�� �D# .

�,�* 93� 	� %q�E� �� 4�A�� �� �j� . \q�E� 4��z � �� �
���* �G .���� �� 	
�
�V3 ) �� ���� �� \q�E� ����U� �� $��� � �� �
���.  

X-4�5� A3�o  : 2��� ����/ ��� �
� .�,�* 9y� �D# �������* �� !�
� � �G �� 9:; ���
W� ���2 �G)i(�� �"* $ � �� �) N��/ �  .W� ���2 � �� �) ��m� �)i( �� �) ��Z�1 � 

2 � �* �����j� �) ���6 � �� �� .4�1 �) �Z�1 �� �W� ���)i(���� �2a �  . �� �j�
�,�* 93� 	� ���H; �� 4�� .%q�E� .��� A3��o �� 4�A�� . �
���* �G .�� �� �� 	
�

 �) kA� �� �1�� � � $ � ���* �) 9:; �j� �  �G .�� \q�E� 4��z � �* N2�8 ��� �) ��
W� ���2)i(� \q�E� $��� �� ����U� � �� �
����V3 ) � � �� �A�I� OE) �� �.  
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���� - - - -P� � P� � P� � P� �  : : : : .�� 9:; ��� �3 ��* ���e�j ���* ��� $ � �� ��oa �) �� Q2�T �G .�� 9:; ���
��A( �� P��5� �* �:3 T �) �� �
���* �G . 	�2�� ���� �� r�<I .$��� .��0:� �� P� �

�,�* 93�.  
�� ��� $�� �) P� � :P� � �D� �� 9( � �� P� � �D� �� N�v �.  

���� - - - - �D� �� N�v �  �D� �� N�v �  �D� �� N�v �  �D� �� N�v � P� �P� �P� �P� � : : : : �"* 	
� �� � � �* � �"��� �) �� Q2�T �G .�� P� � ���
 � .��* ����� �� ) �D# @��� � .Uj .��o �
� �� F6�2 �� N�v �� ��E; �G �# ��� �
� ��
 ��2�� �) .�c� ��E�� � .�Z�1 �e�j �  3��1 � .�Z�1 4� T � .��
���2�q� � .�Z�1 �2�� �

 �G ���� �� �Z�1 ��� �
�1  � $ ��� �
�� � 2 K �� A��; . � �A��( �����# �Z���� �)
 �� �D� �� �T 9( � �� 8 �� �� ��j�2 	
� �� � � 9:; � �*  � �"��� �) ��1 �� Q2�T

�� . 	���( � �G �* �� ��2�� �� Q� '�  �j �* 98� �) ��:;� �Z���� �G .�� �� �� 	
�
 ��T ��3��� �A��(2� �T %
� � ���:;� �Z���� � !�
� �<� � �� �A��(2� �����0+� �� ���j�

�T %<� N�<z �  %E� � �� ��q��� � }� �� �G .� � �����Z� ���  9�/ ��o � �
� �,�* . Uj
 �'� %<� N�<z � %E� � �� }� �� �  ��
� ��2�q�� �T %<� ��� � �G .� � �� ���Z� ���

�( �2��) �2�� � �  .�� 9g�( ��* ����� �� ) �D# @��� � .��A�* �T 9g�( �) �� �� 9g
�,�* %� � �� ���j� � � 	
� ��� �A��(.  

���� - - - -P� � �D� �� 9( �  P� � �D� �� 9( �  P� � �D� �� 9( �  P� � �D� �� 9( �   : : : : 9�a ���� �1 .����2 �� Q� '� �* 98� �) �G .�� P� � ���
 ��� .��* ����� �* ���6 ��T %0j �) �
� ��* �� ���e�j �� � � �G .��V�� �2�)2�

 $c�2 �2� �)  �1� � .�� �* �� �* ��� �) �G �:�( �D� �� 9( �  �� � �G 2�� ���� �� ����
�� ��j�2 �A��(2�.  

 ��V� �2�)2� �����a �� R( ����  �� .�� ��<� �3 4�A�� �3 %6�� �* 98� �) ��:;� ���2�)
�� �"* P� � �� ���/� �Z���� �G .�� .���� $c�2 �2� �)  �1� �  �
� : �* � �� ���� �)

U� �� ��2 �* N�v 9&D) ���� �c�2 � �G��� �* � .W� � �� %<� �� � �)X( ���E���� �  
�� �A��� q� �D#.  

���� 	
�� ��� � � �D� �� 9( � : �2 �� Q� '� �D� �� 98� �� N�v � P� � �Z���� �G
 9( � ��� �) [���/ �7�� � ��<* �� �� .�� ��A�B * Q� '�  �j �D� �� !8� 9&1� �1 .��

j� �� �T ��A�* %<� �/ T P� � �D� �� N2�8 �� �) �
B .�,�* �<� � �A��(2� 	� ���
 �� r�q8 ��* ����� �*���6 ��T %0j �) �
� �� �K2�/ �
�( .�� �� ��8� �� � �*

�� v�6�� �A��(2� �
���* ����� �B��3�1 .�,�* �I�� �A��(2� 	� � ; ��.  
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�- $� 
�$� 
�$� 
�$� 
�:::: ) � �� �) A�*�� �� P���� � �D# !�
� � �� Q2�T �G .�� 	
� ���  ����V3
 �� �
���* �� ��T 93��� �� �
����V3 ) �G .�� �� �� 	
� �� ���j� �"* �� �� ���e�j

�� ��T 9y�A( �� P��5� .�� \q�E� ����U� � �B��3 .�� �� \q�E� 4�5/ � �� 9/�; ��.  
�� ��� $�� �) $� 
� :$� 
� ����� �� $� 
� �q3 q�.  

!�� - $� 
� ��3 q�$� 
� ��3 q�$� 
� ��3 q�$� 
� ��3 q� : : : :�T �G .�� $� 
� ��� � �� ) �D# P���� � @��� �) 9��� ��M� �� Q2
 �
�2��) � F�( $�� �G .�� �� ��
D� ��1� F�( �) �# � 3 b��3 �G �
� ��* ���e�j ����V3 )
 ��
� �) �~e b� �3 �3 �"*� ���e�j ��� � �) � �T �Z���� � ��# 9( �,��2� �� ��) $ �

�) Q�K�� ��
� � ��� � �G .�� �� ���
D� �Z��j $ � �Z���� � �"� 9( �,��2� �� �
�"*� ���e�j ��
� � �~e.  

 �) ���e�j ����V3 ) � 9 :; � Q2�T �* ��� � �) �G .�� ��  �)�� ��� � �� O�3 q� $� 
� �
 �) .�����3� ��h I �
� �A��( �8�0� �:]I �) P� � �G �
B .��* $ � �� ������ � � ����

�� �(�z  �A��( �m3���� ��RT �3  �����. � ���2�A�� 2�� ���� �� �Z�1 �(� T � .��o .Uj �
� 
 ��M �) .� 
� O�3 q� �
B .�,�*  ;�* �� 
�� $� 
� O�3 q� � �� �,�*  ;�*  
����� �
 $ � �* ����U� �� 4�5/ � ��+q��� �) P� � �� $� 
� O�3 q� 	� ��(�1 �� �(�z �A��( 9���

�� ��,� ����� � $� 
� O�3 q� �� �� ��.  
4444 - - - -$� 
� ����� $� 
� ����� $� 
� ����� $� 
� �����  : : : : �� $ � �� ���� �) ���e�j ����V3 ) � 9:; � �� Q2�T �G �� $� 
� ���

 �) �') .�Z�1 �e�j � ����� � �
� �� 9�/ kU1 ���H;� �  	� �� �� $ � �1 .�"* ��
�� ����� $� 
�.���V3 ) ���� A*�� � �* Q��^� �) �� ��* @� �� �A��( $�o�1 p).  

�- ��<���<���<���<� - - - -    6� �* ��� �) Q2�T �G .�� 	
� ��� �* �U]8� �) �� O3�� �� ��T �"* $o�
 93��� �� �* ���* �G .�� �# ��� �3 �� �"* b�e�1 ��� �) �"* �� � � �"* � 9:; � !�
�
 ���* �� �) �� 4�5/ � � �* ���* �) �G .�� �� �� 	
� �� �� 9s � � �* ����* �� �) � � �� ��

�� �� 4�5/ �� �*.  
� �� P�
�� �:K�� �� P�
�� �:K�� �� P�
�� �:K�� �� P�
�� �:K������ �������� �������� �������� ��� : : : : ��j�2 �A��(2� 4�]1 Q2�T � �G .�� 	
� ��� 	
� �:K�

��B �� �012 �� ��3 q� .A��; .r�q8 .F��� .x T .��/ .%<� �T�3 �� �� . � �
�
 }2�� 9&1� .�� x T $2�&� �q8 � �~����� @��� .�� %<� $2�&� N�*o � ��
�� 4�0�

2�� ���� �� �� F��� }� �� � ��+q��� �  �c�.  
�-  A�� # ��� �* �U]8� �) .�,��2 �A��(2� �� �T 9( �G .�� ��2 ��� �* ��� �) %<�

 	
� �/ T � !8� �Z���� �G .��* ��a� �� �) 9��� �:�� �G .�� !8� �<H��
 �� 	
� $� �) �1 .�,3��6�� 	
� $ � $� �� �G .�� 	
� �78� ��� %<� �3 �� �
��A�t�)

�,3��6�� . �  �G .$� $ <1 $ (� (  � A0I �) �
� �� �� %���� �* �� �� %���� $ � 	
�
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 %<� $2�&� ����� � ��3�� �� ���E7� � i�0I �
B �� %<� $2�&� 4�6� � i�0I � ��* 9�I
��.)� (    

�� �"* !3 :� ���� %<� ����I ��A� : A+/ �G .�� N2�</ �D# A0+� ��8� ���� %<�
�� ��T ����� Q� '� $2�)� �A��2 � �� ���.)��(   

����� %<� � :� � ����� �A�a %<�.  
�- � �~����� �1� �G �
� �� ���B � %<� $2�&� 	
� �7��
� � Q2�T �G %<� ��� 

�� ��A�B � %<� $2�&� 4�6�.  
�-�� 2��I �A��( ���* �) �� !�
� �G %<� ���  . 4�6� � i�0I � �G 9�I �A0I �
�

0I �G .� � 2���1� ��� !�
� �� �� %<� $2�&��"*� $ �D#2� �3 �� �"*� 9�I �A.  
�- ���:;� � !�
� � �� �� �� �* 2���1� �� N2AI �) !�
� � �� PA/ �� ��6� �G %<� ��� 

�� �� 	� �D# .�� %<� $2�&� 4�6 �� �~���� � �A��1� � �1� � �~����� �
�.  
�� �� 	
� %<� � :� � %<� �Z���� �G .$� $ <1 $ (� ( �T �A�) %<� �G ��* 9:; � !�


 F���� �� �T ��6�� � � x� T .��T �A�) �� �� �D# 9:; � !�
� � �* �� �� ��T �A�) �D#
 �7��
� O3 %<� �G .$� $ <1 $ (� ( �B�2 �� ��� %<� �� �2� K �) �T �Za �~�� �� ��
 ��/ �� �� �� 	
� �7�� %<� �G .�� ��  �)�� ��/ �� %<� � �� N�<z� ��� � �3 �� 	
�


� ��� �<m� 	.  
���� - - - -x T x T x T x T  : : : : A�� # ��� �* �U]8� �) � � �,�* 93� �� ��U/ �3 P���� � � P���� �T � �* ��� �)

 .�� 	
� ��� �3 �� ��"� �2�)2� ��6� 	
� �  �� ) �D# ���Z� � �G .�� !8� �<H�� ��
 .�� x T $2�&� �~���� � @��� �G �
� �B�2 �� ��� PA/ %<� � �3 	
� � �� �D# PA/ � �G
 �T� ����� �) �G .�� 	
� ��� x T �3 �� x T $2�&� 4�6 �� N�*o � �A3 �� ��* $2�)�

�� k�I�� �2�) $� �) ��6� �T� �� �� �� 91�� �*.  
 �)�� x T�� b*2 � �)�� x T�� b*2 � �)�� x T�� b*2 � �)�� x T�� b*2 � : : : : .�� ��"� �2�) ��� �) �T� ��6� �G .�� �# ��� $Z��� x T �� b*2

� �+�+� �� ����� �) b*2 �G .�� �* �� �) �� �)�� �1 �* �~���� �) �
� �� 91�� �* �T
 �) A+/ � ��<I �� 4�^3� �� �~���� � Q�*2 �� �� b*2 ��<I �� 4�^3� �* A+/ �) � � Q�*2
 	���(�1 .�� k�I�� �2�) x T �) ��6� �T� 	� �# �* �� �� ��6� �� �� 91�� �* �����

�) �� �� x T �* ��
� �) 2�H� ���A��T � �
� �� R( �D# �+�+� � �T� ��
� � �+�+� 
�� �� 91�� �*.  
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����� x T������ x T������ x T������ x T�        
�- x T $2�&� 4�6 �� N�*o � �A3 �� ��* $�3 �  �
� �� x T $2�&� 	
� � �G x T ��� 

�� �� � ; N�*o �A��( !�
� �) �D� � �D# ��A�* $2�) ��* $�3� ��<* �� �� ��.  
�- %<� �<E� �G .9�I �A0I �
� .�� x T $2�&� %<� � �G .x T ���  9�I ��� �G ��

�B � %6�� i�0I � ��.  
�- �) Q2�T �G ���g T ��� �
� �� ���B � x T �E�( �) 9&1 � Q2�T �G x T ��� 

�� �"* x T �* �2�� ���� �� ���* ��) �) ��A� � .���2�</ .���; 0� ���A+/.  
�-x T ��:6  : �1 .�� �"* x T �* ���; 0� ��&1 �) !�
� ��&D) �G .�� x T ���

x T x T ��  � !�
� �G .�� �� ���� �� �* ¡�*�G �) �:3 T � �G .�� �� �� 
�T ����V�* x T ��� �Z��j.  

 $�3 �3 ��*�3 $o �G ��* x T �� �A��( � �'� �) �1 .�2��) 2�* 9&1 b� �3 �� �) ��m� �
$ � ���8� �  �:3 T � �
B .� � o��6 x T ��:6 �� �� P,�� �� �*2�* �Z���� �) �T��� 

�� ��� �2�  �) x T ��:6 �� �� !��D� :x T k�H� �� x T A�+� .x T \�:�.  
�-x T \�:� : - .�"* \�:� �A��( ���3 � ��8�� �) N�; 0� 9&1 ��E�� �G .�� x T ��� 

 ��6�� x T �T .�T �� ��� �1� ��� ���j� A+/ � �G .��* ���e�j ��� x T �Z����
�T.  
�-x T A�+�  :�B �G .�� x T ��� �* ���A+/ �� ���; 0� ��&D) �A��( �2�� �) �� ��1 ��

 2U)� �~e� $ � �~e ��&1� �G .�"*� ��
� �A��( x T �� �) b��3 �G �
� .�"* x T
�,���� �*2�* �).  

�-x T k�H�   : .�"�� �2�) ����o �
�����2 �) ������2 � 	
� A+/ �  �G .�� x T ���
*� ��"� A+/ � �o�6� �  ����� �G �
� x T $ � �* �1� �
�����2 �) 9�) �o�6� � �1 .�"

�"*.  
�- F���F���F���F���:::: - - - -     F��� �3 �,��oa  �U]( %<� � �� �����'� 	
� �  � � �D# ��6� �� �G .�� ���

 �� ���5� PA/ �� ��6� O� �D# �����'� �� �� �,��oa �����'� $ � ��6� �� ��� �G .�� ���
�,��oa .�� ��� $�� �) F��� :��� 	
� �F��� %<� � �� F.  

�- F��� 	
� �F��� 	
� �F��� 	
� �F��� 	
� �:::: - - - -     2� %<� � $ � �����'� 	
� � $ � ��6� �) $�� �G .�� �� ���
 � �G 4��2U) �
� .�� �A�* ���) �  ���A� � F��� �G �R<T �
� �B�2 �� ��� .�3��6��

�� F��� i�0I . 	� ��(�1 .�� ��j�2 �� ��� �� 9�I ��� �G %6�� i�0I � �G �� �� $ �
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��2U) ���A�B �� F��� i�0I � �
3Z� 4 . �� $ � �B � F��� �~���� � �G @�7� �� ¢�� �
�
�� ��j�2 �� ��� .�� �1� ��� �G %<� 4�6 �� �~���� � ��.  

�-F��� %<�� F��� %<�� F��� %<�� F��� %<��  : : : : � �G 2�) �
� .�,��oa �����'� %<� � �D# ��6� �� $� � �G .�� �� ���
4�6� � N�*o � 2�) �G �
B .�� F��� 4�6� � N�*o � ��
�� ��� �G �A�* �A�)� %<� � 
�� 9��� ��3��( � ��
�� 4�0� � �� .�� F ��� .�� 4�0�.  

�- �q8�q8�q8�q8:::: - - - - �  \;���  �� � Q2�T � �* �U]8� �) � � O3�� �� AK �j�2�� � �* ��� �) 
�� �A�* FI�� 9:; �
�� � �2����� . �+;��� �� ���� $ �  �� Q2�T � �G .�� ��� �2���3

2�� 9( �� � ��� � �� � �+;��� �� ���� $ �  �� � Q2�T � �G .�� ��� �.  
�- 9g�(9g�(9g�(9g�( : : : : � �,3A+:�� �� OD�( A+/ 9g�( .�� Q� '� �� �m�� �� !8� �� 98� � �G .�� ���

� � �� ���j� �����I �� ��� $o�6� �
���* A+/ � �A��( A+/ 9g�( �) �� ��* �� $��;� 	
�.  
££££ - - - -A��; A��; A��; A��;  : : : :�m�� �� 98� � �G .�� ��� ���� ���� �) �� Q� '� �� �m�� �� !8� �� Q� '� 

 ���B�  �� � � �� � ��6� 9�1 �* Q�K�� �� b*2 �) ��� � ��:3 �� r�q8 �� 98� �G
 �� ��T � ) A+/ �G ��
�� �T ��R�� � A+/ A��; .�T 9yC� A��; @��� �) ���<<� �� R(

�A��� N2�8 �K2 �) ���� � ��� � ¢<I �G ��  �� ��* $��;��� �.  

  ماخذونه
�.  .���Eq���� .��T�� ���f� . 

�.  .��s P�� .�A1 $� ���� ��� .b�q� A�q� . 7:6 A�� .�A�RT¤��¥f� . 

�. $��� ��2��# .$A+; ���� .����I ���8� � ����*�q� ��A� �. 

�.  .��s P�� .�A1 $� ���� ���¤��¥f� . 

�.  .��s �"��� .r�K���� ��/ r3�������f� . 

£. � .���1��� �<�� 2��*��  .��s 	3�� .��U�a� �+7�� ��8��f�  
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¦.  .��s 	3�� .��U�a� �+7�� ��8�¤�f� . 

¤. ���f� . 

� .   

��.  .���I ��A��¤�$��� . 

��.   

��.  .����I ��A�£��  � £�¥�2�) $��� . 

  
 

  

ACKU



 

 

82 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حميده برمكي

  

  

  

  

  

م دهنـده  ربا در لغت به معناي فايده و زيادي در مال بوده و در اصطالح به سودي كه وا  

بابت طلب خود بگيرد يا مبادله دو كاالي همجنس، كه مقدار يكي از ديگري بيشتر باشـد    

ه    (به  عباره ديگر بيع جنس به همجـنس  . گردد  اطالق  مي  ) معامله ربوي ( ماننـد گنـدم ـب

در مكيل و موزون به شرط اضافه گرفتن و يا قرض دادن به شرط اضافه ستدن است، ) گندم

  .  بيع ربوي و قرض مذكور را قرض ربوي گويندكه بيع مذكور را

ا اصـطالح         ـا مـساوي ـب ربا به معناي لغوي آن در قرآن نيز آمده است اما معناي لغوي رب

كه به هر زيادي  شود، در حالي شرعي آن نيست، زيرا در لغت ربا به مطلق زيادي اطالق مي

ـايد بتـوان گفـت   اي حرام شود و هر اضافه  در معامالت و مبادالت ربا گفته نمي       :  نيست، ش

تر از معناي شرعي آن است، ربا در اصل زيادي بر اصل مال است ولي از  معناي لغوي ربا عام

  . شود اي اطالق مي نظر شرعي به زيادي ويژه

حرمت ربا . ربا به موجب دستور دين اسالم و ساير اديان الهي، مطلقاً حرام و منفور است

. وايات معصومين و اجماع فقهاي دين، محرز و مسلم اسـت به تصريح قرآن كريم و تاكيد ر    

  :فرمايد رسول اكرم در سخني مي
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ر         ش جهـنم ـپ هر كس كه ربا بخورد، خداوند درون او را به قدري كه ربـا خـورده از آـت

كند و مادامي كه  كند، و اگر از آن مالي كسب كند، خداوند هيچ عملي را از او قبول نمي مي

ربا نزد او است، به طـور دايـم   )  وزن معادل يك پنجم گرام است واحد سنجش (يك قيراط   

  . گردد ت خدا و ماليكه شامل حال او ميلعن

  فلسفه حرمت ربا

. هاي مربوط به ربا، تجزيه و تحليل فلسفه و علت حرمت آن اسـت  از اساسي ترين بحث 

 علت حرمت در قرآن كريم و روايات از عواملي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به عنوان    

ربا ياد شده است چنانچه ظلم ستيزي و عدالت خواهي در اسالم، اصلي اساسي و خدشـته   

برقراري عدل مهـم تـرين   . عدالت خواهي، جزء رسالت تمام انبياي الهي است   . ناپذير است 
هدف اقتصادي اسالم است، هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد با اسـالم نيـز ناسـازگار اسـت      

ا    . هاي اقتصادي عياري است براي ارزيابي اسالمي بودن فعاليت يعني عدالت م   ا خـواري ـب رـب

قرض ربوي، استثمار . اين اصل در تضاد است؛ به همين جهت اسالم آن را حرام كرده است

وانگران اسـت    . انسان از انسان و تضييع حقوق افراد فقير و بينوا به دست سرمايه داران و ـت

  .  را با صراحت بيان كرده استقرآن در سوره بقره اين مساله

ه بينوايان آغاز مي280 تا 273آيات  شود؛ بعد از   سوره بقره با تشويق به انفاق و كمك ب

بيان حرمت ربا و خصوصيات روحي ربا خواران، ذكر آثار ربا در مقايسه به صدقات، مومنان       

ري كـه اعـالن جنـگ و    دارد و آنها را از عواقب پيامدهاي ربا خـوا     را از رباخواري برحذر مي    

ـا را كـه همـان       است، خبر مي)ص(و پيغمبر) ج(مبارزه با خدا  دهد و در نهايت علت حرمـت رب
  . كند باشد، بيان مي ظلم و استثمار مي

 كارهاي نيك است؛ اسالم به برخي اصول در روابط اجتماعي و فردي عامل ديگر، ترويج 

يـاري،   م، تعـاطف، همكـاري، هـم   دهد و به مقـوالتي چـون تـراح      اهميت قابل توجهي مي   

توجه زيادي دارد؛ از جمله دستگيري از نيازمندان و   ... نيازمندان، همدردي، روابط انساني و    

مكتب حيات بخش اسالمي براي ترويج اين اصول . ترين تعاليم اسالم است  بينوايان، از مهم  

حـسنه و اهميـت   ترويج قـرض ال . و گسترش كارهاي نيك و انساني، ربا را حرام كرده است      

به طور كلي، انفاق، صدقه و قرض الحسنه، نقطه مقابل ربا . دادن به آن در همين راستا است

اي است كه رواج ربا خواري مانع رشد و گـسترش    اينها كارهاي نيك خواهانه   . خواري است 

  . شود شان مي
لند و در بنابراين، گرفتن ربا آن هم از كساني كه براي تامين حداقل معيشت دچار مشك     

ساني ضـربه مـي      د و پيامـدهاي    تنگناي شديد اقتصادي قرار دارند، به عواطف و روابط اـن زـن
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در مقابل، قرض الحسنه و انفـاق در  . ناخوشايند رواني و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت   

ـار را     تحكيم روابط انساني و توسعه همياري و همكاري كمك مي     كنـد  و روح بـرادري و ايث

عالوتا الزم به تذكر است كه اسالم قرض الحسنه را واجب نكرده است ولـي      . دهد رشد مي 

ـام         زمينه گسترش و رشد آن را فراهم كـرده اسـت و در حقيقـت، سـاز و كـاري را در احك

اقتصادي تعبيه كرده است كه جامعه اسالمي ناخودآگاه به سوي هدف مورد نظر هـدايت        

هاي عظـيم   پرداخت قرض الحسنه و اعالن پاداشاسالم در كنار تشويق و ترغيب به     . شود

هاي  و خمس بر پس اندازمعنوي براي آن، قرض ربوي را حرام كرده است و با وجوت ذكات 

راي گـسترش        غير فعال پ  ستري ـب وگيري نمـوده اسـت و ايـن، ـب ولي، از ذخيره سازي جـل

ات، از ج . هاي نيك و انساني و همبتسگي بيشتر جامعه اسـت     فعاليت ملـه عوامـل و   در رواـي

هاي تجاري و ايجاد ركـود اقتـصادي،    علل حرمت ربا، فساد و نابودي اموال، كاهش فعاليت        

. دهد ش ميشمرده شده است و اين كه رواج ربا خواري معامالت و مبادالت اقتصادي را كاه

االيي   شود،    ربا خواري باعث مي    بدون اين كه فعاليت اقتصادي مفيد انجام دهد از درآمـد ـب

شود براي تن  اين كار از نظر اقتصادي به ضرر جامعه است و ربا بستري مي   . ردار شود برخو

اي از افراد جامعه بدون اين كه استعداد و نيروي خود را به  پروري، تنبلي و مفتخواري و عده

ا بـه دسـت           ولي كـه از راه رـب كار اندازند و احساس نياز به كار كردن داشـته باشـند، بـه ـپ

شـود بـراي    اي مـي  كنند، يعني ربا وسيله مكانات و توليدات جامعه استفاده مي  آورند، از ا    مي

بر عالوه، در اقتصاد ربوي به موازات . رشد بيكاري، كندي تجارت و پديداري ركود اقتصادي

افزايش درآمد رباخواران و تمركز ثروت سرمايه داران، وضع اقتصادي موديونين هر روز بدتر 

دگي و حتـا حفـظ وضـع     هاي شبا   شود و تالش    مي نه روزي آنها در جهت بهبود شرايط زـن

يابد در يك جامعـه معيـشتي    هش مياماند و روز به روز درآمد شان ك     نتيجه مي   موجود، بي 

توانند براي افراد تحـت تكفـل خـود     بضاعت و فقير، تنها حداقل معيشت را مي كه افراد بي 

ـار    )سـود (ن بهـره  فراهم كنند، پرداخت بخشي از درآمد آنها به عنوا    ، زنـدگي شـان را دچ

اختالل خواهد كرد و مصرف شان را به پايين ترين حد ممكن خواهد رساند و كمبود قدرت 

پس ربا بيكاري را ميان طبقـات مرفـه و   . خريد در جامعه باعث ركود اقتصادي خواهد شد      

دهد كه  ميهاي پايين جامعه كاهش  سرمايه دار گسترش داده تقاضا و مصرف را ميان گروه

  . پيامد طبيعي اين وضعيت ركود اقتصادي است

ربا در آمدي است كه بدون زحمت به دست آمده و هيچ گونه كار روي آن انجام نشده         

از آن جـا  . است و كسب درآمد بدون انجام دادن كار، از نظر اخالقي مذموم و ناپسند است        
د و راهي سـاده و بـدون زحمـت را    كن كه ربا روح تنبلي و تن آسايي را در جامعه ترويج مي     

نبار، ربـا خـواري باعـث    دهد، خطر ناك است و براي جامعه زيا  براي كسب درآمد نشان مي    
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 اقتصادي بشر اسـت، ارزش خـود را از   -كه پايه و اساس تداوم حيات اجتماعيشود كار     مي

  . دست بدهد

ن شـكاف   شود  برخي بدين باورند كه ربا خواري موجب گسترش فاصله طبقاتي مي  و اـي

ا خـواران، بـدون انجـام دادن       . گردد تر مي همواره بزرگ و بزرگ   دگاه، رـب بر اساس ايـن دـي

ه . آورند گونه كار مفيدي، سود تضمين شده دريافت به دست مي هيچ در مقابل ، مديونين ب

هـاي توليـدي و    كنند، حتا در وام دليل پرداخت بهره سنگين، هر روز وضع بدتري پيدا مي    

شود كه سرمايه گزار نه تنها  ها باعث مي هاي اقتصادي، هزينه وام گزاري در فعاليتسرمايه 

ها روند  طبق اين نظر، بانك. سودي نبرد بلكه سرمايه خود را نيز در طي زمان از دست بدهد

كنند و درآمد را از افراد فقير و قشرهاي كـم درآمـد      گسترش شكاف طبقاتي را تسريع مي     

وگيري از       اران و پولداران منتقل ميجامعه، به سرمايه د  ـابراين،  اسـالم بـراي جـل ـازند بن س

ابودي و       فاصله طبقاتي و برخورد فقرا و اغنيا در نتيجه به منظور حفظ وصيانت جامعه از ـن

  . جلوگيري از نابودي اموال، رباخواري را تحريم كرده است

اد جامعه شده و روح برخي ديگر معتقد است كه رباخواري موجب ايجاد دشمني بين افر

كه همه اديان به ويژه اسالم، مردم را به تعاون و  برد در حالي تعاون و همكاري را از بين مي   

كند و از خود خواهي، خود پسندي، سود  جويي، بهـره كـشي از زحمـات        ايثار دعوت مي  

  .  دارد ديگران و استثمار افراد جامعه بر حذر مي

گردد كه افراد ربا خوار به هيچكاري   و خوشگذاران ميرباخواري موجب ايجاد طبقه مرفه

شـود   دهند و سبب تراكم و جمع شدن سرمايه و اموال در دست يك طبقه مي  تن در نمي  

ـان هـرزه و طفيلـي را    . كه زحمتي و رنجي را متحمل شده باشند   بدون اين  آنان حكم گياه

  . كنند كنند كه از رنج ديگران تغذيه و رشد مي پيدا مي

كنـد و بـراي كـارگران احتـرام قايـل اسـت؛ بهتـرين و         م كار و عمل را تمجيد مـي    اسال

داند چون كار مهارت و روح معنوي را در هـر فـردي بـاال     عاليترين وسيله كسب را، كار مي  

  . برد مي

اي از آيات ذكر گرديده است، از جمله در سوره روم  حرمت ربا از نظر قران در هشت آيه

  : رمايدف  خداوند مي39آيه 

وا عنداهللا و ما اتيتم من زكوه تريدون وجـه      وا في اموال الناس فال يرب وماآتيتم من ربا ليرب

دهيد تا در اموال مردم افزون شود، نزد خـدا    اهللا فاولئك هم المضعفون؛ مالي كه به ربا مي   

د دو پردازي شود و مالي را كه براي خشنود خدا براي زكات مي هيچ فزوني بر آن ايجاد نمي  
رابر مي   . شود ب

  : فرموده است161در سوره نسا آيه 
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وا و قد نهوا عنه و اكهلم اموال الناس بالباطل و اعتدنا الكافرين منهم عـذابا       و اخذهم الرب

  الميا؛

د و   گرفتند، درحالي از عادات زشت يهوديان اين بود كه ربا مي       كه از آن نهي شده بودـن

  . ايم  ما براي كافران عذابي دردناك فراهم كرده.خوردند اموال مردم را به ناحق مي

  : سوره آل عمران چنين فرموده است132 -130هاي   در آيه

ياايها الذين امنوا ال تاكلو الربوا اضعافاً مضاعفه و اتقوا اهللا لعلكم تفلحون، و اتقوا النار التي 

ربـاي بـه هـم فزاينـده     ! اعدت للكافرين، و اطيعو اهللا و الرسول لعلكم ترحمون؛ اي مومنان  

از خداوند بترسيد تا رستگار شويد و از آتشي كه براي كافران آمـاده شـده اسـت     . رانخوريد

  . بپرهيزيد و خدا و فرستاده او را پيروي كنيد تا مشمول رحمت پروردگار قرار گيريد

آن توان دريافت كه ربا حرام است و قرآن مـسلمانان را از   از برسي و تفسير اين آيات مي 

تر و در قالب مقايسه آن با  با بيان ماليم) 39سوره روم، آيه  (برحذر داشته، ولي در آيه اول       

موضوع ديگري كه . زكات و اشاره به پاداش معنوي ذكات، با ربا خوري به مخالفت برخاسته

به : فرمايد قرآن مي. توان استنباط كرد، نيازمندي و فقر قرض گيرندگان است  از اين آيه مي

بدين ترتيب، شـما مـسووليت   .  ربوي، بهتر است به نيازمندان زكات بدهيد   يها  اي قرض ج

ـاري از     ايد و خشنودي پروردگار را نيز فراهم كـرده  اجتماعي خود را انجام داده   د و هـم ب اـي

ري و عـدالت اجتمـاعي و           مشكالت آنها را بر داشته ايد و اين، كـاري اسـت در جهـت براـب

  . رضايت پروردگار

   ربااقسام

  :شود در فقه اسالم ربا به دو دسته تقسيم مي

  )اي رباي معامله(و ربا الفصل ) رباي قرضي(ربا النسيه 

   ربا النسيه يا رباي قرضي-1

كلمه نسيه به معناي تاجيل و تاخير است يعني زيادت و سود و ربايي كه قرض دهنده از 
به عباره ديگر ربا در قـرض  . دگير قرض گيرنده به سبب مهلت و تاخير در باز پرداخت، مي    

آن است كه شخص مالي را به ديگري به عنوان قرض بدهد، به شرط آنكه قرض گيرنـده     

بيشتر از آنچه گرفته است بر گرداند، اين شرط چه صريحا و چه ضمنا مورد نظر قرار گيرد 

ان در رباي قرضـي ميـ  . و قرض بر اساس آن واقع شود، ربا قرضي بوده، حرام و باطل است        

ـا اگـر مـال           پرداخت اضافي از همان جنس مال قرض شده يا از غير آن تفاوتي نيـست، حت

ا شـرط        ـال او ـي اضافي در قالب انجام كاري براي قرض دهنده يا بردن انتفاع و استفاده از م
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در رباي قرضي . پرداخت قرض و يا هر عمل ديگري باشد در همه موارد حرام و باطل است

. ددي يا وزني و يا غير آنها هم باشد تفاوتي در حكم نخواهد داشـت اگر مال مورد قرض، ع  

شود كه  قرار بر اين مي. دهد چنانچه شخصي به كارگري مبلغ پنجاه هزار افغاني قرض مي        

اين عمل نيز . كارگر ضمن باز پرداخت قرض خود ديوار خانه قرض دهنده را نيز تعمير كند

  . حسوب شده و حرام استهر  چند به صورت انجام كار است، ربا م

پس، قرض گيرنده بايد قرض خود را عينا مانند بازكردن در خانه ا ش را از قرض گيرنده 

  . به عنوان شرط پرداخت قرض بخواهد ربا و حرام است

اي جنس خود را به خريدار بفروشد و در ضمن معامله شـرط   ه كه فروشند اما در صورتي 

را به فروشنده قرض بدهد، اين قرض صحيح و خالي كند خريدار موظف است مبلغ معيني    

  . از اشكال است

اضافه پرداخت قرض گيرنده، در صورتي كه شرط شده باشد حرام است، اما بدون آنكه   

شرط شود نه تنها خالي از اشكال است بلكه مستحب و نيكوست و از آداب پـسنديده اداي   

ـا ميـل و     زيرا به اين وسيله، به خا  . قرض در شرع اسالم است     دون اجبـار و ب طر پرداخت ـب

رغبت قرض گيرنده بر او فشاري نبوده و سبب تشويق قرض دهندگان به قرض دادن نيـز       

  . خواهد گشت

كنند، از نظر انگيزه و نياز مـصرفي   هايي كه اشخاص دريافت مي قرض: شايان تذكر است 

  .ضروري و غير ضروري: شود به دو نوع تقسيم مي

قرضي است كه براي مصرف كردن و براي رفع احتياجـات     : كيقرض ضروري يا استهال   

گاهي افراد براي تامين نيازهاي ضروري زندگي قـرض     . ضروري زندگي قرض گيرنده باشد    

اين .  گيرند، مثل قرض گيري براي سير كردن شكم خانواده، تهيه لباس و معالجه فرزند مي

اهي جز دريافت ندارد، در نتيجه هر نوع قرض براي دريافت كننده، جنبه حياتي دارد و او ر 

  .شرطي كه از جانب قرض دهنده پيشنهاد شود، او مجبور به پذيرش آن است

هـاي    هايي كه براي توسعه و گسترش فعاليـت  به قرض: قرض غير ضروري يا استنتاجي   

ــت مــي   ــرض اقتــصادي و يــا خريــد كاالهــاي مــصرفي لــوكس درياف ــر  شــود، ق هــاي غي

ـاري و اجبـار،     اين گونه قرض. شود يدي گفته ميضروري،استنتاجي يا تول  ها نـه از روي ناچ

  .شود بلكه به دليل پايين بودن هزينه دريافت در مقايسه بابازدهي سرمايه گزاري گرفته مي

وان دريافـت   از مقايسه اين دو نوع قرض مي      ، گـرفتن زيـادي،   )ضـروري (در نـوع اول  : ـت

ـازاد دريـافتي      المي ايجاب مـي مصداق عيني ظلم و بي عدالتي است؛ عدالت اس     كنـد كـه م
ه         توسط قرض دهنده ربا و حرام باشد، ولي در قرض غير ضروري وام گيرنده از قدرت چاـن

ا هزينـه وام را افـزايش       . زني زيادي برخوردار است    اگر وام دهنده شرط سختي بگذارد و ـي
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ا   اين گروه، از مقاي. تواند از خير وام بگذرد دهد، متقاضي به راحتي مي   ـازار ـب سه  نرخ بهره ب

  گيرند كه آيا وام بگيرند يا نه؟  نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه گذاري، تصميم مي

ا، حـرام    توجه به آيات مربوط به حرمت ربا مي      توان دريافت آنچه در قرآن به عنوان رـب

  از سوره بقره كه ثقل بحث281 تا 270از بررسي آيات . هاي ضروري است شده ربا در قرض

رسيم كه رباي مورد نظـر اسـالم و متـداول در     ربا در اين آيات آمده است به اين نتيجه مي    

  :هاي ضروري بوده است صدر اسالم، در قرض

  وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان اهللا يعلمه و ما للظالمين من انصار؛

گر در حق فقيـران و  ولي ا(داند  هر چه انفاق كنيد و يا نذر و صدقه دهيد همانا خدا مي 

  .ستمكاران را يار و معيني نخواهد بود) مسكينان ستم كنيد

  ...!ان تبدوا و الصدقات فنعماهي و ان تخفوها و توتوها الفقرا فهو خير لكم

  .اگر به مستحقان آشكارا صدقه دهيد نيكوست، ليكن اگر پنهاني باشد، بهتر است

وف  و ما تتفقوا من خير فال نفسكم و ما تنفقون       اال ابتغاء وجه اهللا و ما تنفقوا من خير ـي

ـايت     اليكم و انتم التظلمون؛ هر انفاق و احساني كنيد براي خود كرده ايد و جـز در راه رض

خداوند پاداش نيكي شما را خواهد داد و هركز به كسي ستم     ) زيرا(پروردگار انفاق نكنيد،    

  .نخواهد كرد

ه       شود و بيان مي يآيات سوره بقره با انفاق و صدقه شروع م   كنـد كـه اعطـاي صـدقه ـب

بعـد از  . نيازمندان اگر  پنهاني باشد، نزد پروردگار از اجر و پاداش بيشتري بر خوردار اسـت  

ها و مشخصات نيازمنـدان،   مشخص كردن چگونگي اعطاي صدقات و انفاقات و بيان ويژگي  

وا و يربي ال«پردازد    به مقايسه ربا با صدقه مي      ابود و  » صدقاتيمحق اهللا الرب خداوند ربا را ـن

  .دهد صدقات را افزايش مي

اي   شود، بيـان  قرا داده ميآوردن ربا در كنار صدقه و زكات و انفاق كه به ف  گر حرمـت رـب

ه نيازمندان نه تنها وام ربوي ندهيد و قرض الحسنه عطا كنيـد، بلكـه       مصرفي است يعني ب

ـان بازپرداخـت قـرض را     اگر در پايان مهلت توان باز پرداخت را نداشت، م       هلت دهيـد و زم

تمديد كنيد، حتا اگر به چنين افرادي قرض خود را به عنوان صدقه در راه خدا ببخـشيد،     

  .شايسته تر خواهد بود

  اي  رباي باالفصل يا معامله-2

رباي باالفصل يعني رباي اضافي آن است كه پول به پول و نقد به نقد و مواد خوراكي به 
اي  . ويض شود مشروط بر اينكه توام با افزايش يكي باشد مواد خوراكي تع   به عباره ديگر رـب

 حـالي كـه يكـي از آن دو    اي از ربا است كه دو مال ماننـدهم، در  اي گونه باالفصل يا معامله 

ACKU



 

 

89  

ين
ر ب
 بش
وق
حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

مانند فروش يك كيلوگرام گندم به يك و . شود گري است، مورد معامله واقع ميبيشتر از دي

پنجاه كيلو گرام گندم به پنجاه كيلو گرام گندم به همـراه هـزار   نيم كيلو گندم، يا معامله    

افغاني پول نقد يا پنجصد كيلو گرام گندم به صورت نقد در مقابل پنجصد كيلوگرام گندم 

  .به صورت مدت دار و ساير موارد

  شرايط تحقق ربا

ـ  . آيد ربا مختص به بيع نيست و در تمامي معامالت ديگر نيز به وجود مي    ه  تحقـق رب ا ـب

  .ظهور دو شرط در معامله وابسته است

لذا هر چه كه در نظر عرف، بر آن .  عرفاً اموال مورد معامله از نظر جنس يكي باشند-1

گندم، جو، برنج و غيره اطالق شود و به يكي بودن جنس آن حكم كنند، معامله هر كدام از 
الف در نوع، صفات و خواص اخت. آنها به مشابه خود، با وجود بيشتري در يكي، جايز نيست

ا گنـدم    . شود  اموال همجنس سبب صحت معامله نمي      پس مبادله گندم نامرغوب سـرخ ـب

شود،  و تمام چيزهايي كه عرفا يك نام به آن اطالق مي) با اضافه بودن يكي(مرغوب سفيد 

با )  مانند گندم و عدس(شود  اما معامله آنچه كه عرفا از يك جنس حساب نمي. ستيجايز ن

راه معامله دو همجنس همنام، آن است كه هـر  . بيشتر بودن وزن يكي از آنها، مانعي ندارد    

ه اينكـه همـان دو        كدام، دو مال را به صورت جداگانه ارزش گذاري و سپس مبادله كنند ن

  .جنس را به صورت دو عوض، معامله نمايند

از اجناس )  معوضعوض و (شود   شرط ديگر آن است كه آنچه با يك ديگر مبادله مي-2

ا      . اي باشند وزني يا پيمانه   در معامالتي كه مورد معامله از اجناسي باشـد كـه بـا شـمارش ـي
  .شود شود ربا پيدا نمي اي، معامله مي مشاهده يا هر نوع ديگر جز وزني و پيمانه

  مساله ربا و بانك

يز بر مبناي همان طوري كه اختراع پول برخواسته از نيازهاي اقتصادي بشر است، بانك ن

اقتصاد معاصر، بدون . هاي تجارتي شكل گرفته است احتياجات رو به رشد و توسعه فعاليت   
ها به عنوان عامل جذب منابع پول اشخاص و  امروز نقش بانك. نظام بانكي قابل دوام نيست  

بخش . هاي زير بنايي اساسي است هاي اقتصادي و تامين منابع پروژه ها به فعاليت هدايت آن

اگر نظام . شود ها و مشكالت مالي به عدم كارايي سيستم بانكي مربوط مي     زرگي از بحران  ب

بانكي كشوري بتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، رشد و توسعه اقتـصادي دور از        

  .دسترس نخواهد بود
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ها مطمين ترين جا براي سپردن و پس انداز پول است، طبعا اگر اين  گذشته از آن، بانك

ها در آمد داشته باشند و در نقش سرمايه فعال عمل كنند، انگيزه سپردن افـزايش         سپرده

هـاي   قابل ذكر است كه پرداخت اعتبار و تسهيالت بانكي و كمك به فعاليت      . خواهد يافت 

هـا و موسـسات    ها به شـركت  شود؛ بانك  تجاري، به بخش خصوصي محدود نمي      -توليدي

ـار       هنـد و بـسياري از پـروژه    د ها وام مـي  دولتي و وزارت خانه    امين اعتب ـايي را ـت ـاي زيـر بن ه

ه سـرمايه                . كنند  مي راي ايجـاد انگيـزه در بخـش خـصوصي، نيـاز ـب عالوتا هر كـشوري ـب

ها براي پيشرفت  اين دسته از سرمايه گزاري.  اقتصادي دارد-هايي زير بنايي اجتماعي گزاري

. يي رو به رو اند، نقش اساسي دارندو توسعه كشورهاي جهان سوم كه با محدوديت زيربنا        

اما سوال در اين جا است كه آيا بهره يا سود بانكي ربا است؟ آيا جبران تورم و گرفتن بهره   

  شود؟ از سرمايه داران، ظلم و استثمار تلقي مي

ات،       همان طوري كه در فلسفه حرمت ربا بيان شد، بر اساس تعابير صريح قـرآن و رواـي

شود؛ ربا استثمار انسان از انسان  است كه بر وام گيرنده روا داشته ميعلت حرمت ربا ظلمي 

  .است

كند، در مسير كارهاي نيك و  ها را تشديد مي دهد و نابرابري فاصله طبقاتي را افزايش مي

بنـابراين  . كند كند و از ترويج همكاري و تراحم جلوگيري مي خير خواهانه اخالل ايجاد مي  

ـا و آيـات و         برخي صاحبنظران بدين ب    اورند كه مشكالت ياد شده در بـاره علـت تحـريم رب

ه اين موضوع، بيشتر متوجه وام         هـاي   هـا و سـرمايه   هاي شخصي است نه وام روايات راجع ب

هاي دريافتي و پرداختي جنبه شخصي داشت و   وام)ص(عمومي زيرا در زمان حضرت پيغمبر

اي به  گرفتند و در صدر اسالم پديده  وام ميافراد بينوا و كم درآمد از پولداران و ثروتمندان      

در .  ها و معامالت شخصي نام بانك و بهره بانكي وجود نداشت لذا ادله ربا مربوط است به وام

ارد امـا در صـورت ملـي    ها خصوصي باشند، احتمال افتادن به ربا وجـود د  صورتي كه بانك  

ون حرمت ربا مربوط به معامالت ، دريافت و پرداخت بهره حرام نخواهد بود، چها شدن بانك

ها آثار و مفاسدي كه باعث حرمت ربا  با ملي شدن بانك . هاي خصوصي است    شخصي و وام  

ـا باشـد، ولـي دريافـت      شده بود از بين خواهد رفت؛ يعني در وام  هاي دولتي ممكن است رب

 شـود و از  بهره توسط دولت ظلم و استثمار نيست و موجب گسترش اختالف طبقاتي نمـي    

هاي بانكي، دولـت   كند، حتا در صورت افزايش سپرده كارهاي نيك انديشانه جلوگيري نمي 

را با هزين     مي قـرار دهـد و مكـانيزمي را در    ه كمتر در اختيار افراد نيازمنـد  تواند بخشي از آن

نظام بانكي تعبيه كند كه در عصر حاضر، افزايش بهره بانكي به نفع طبقات كم درآمد و در 
ا    . باشد  و برابري مي  جهت عدالت  ـازاد و ـي عالوتاً در اين گونه موارد، معامله هم جنس بـه م

ه          قرض به شرط پرداخت اضافي، ربا است ولي ظلم نيست، آثار اجتماعي و اقتصادي ربا را ب
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شود؛ و روايات وارد شـده   دنبال ندارد، موجب از بين رفتن كارهاي نيك و خيرخواهانه نمي        

  .نظر داردهمين بعد مساله را در 

هاي  هاي بانكي تفاوت اي ديگر را عقيده بر اين است كه ميان رباي حقيقي و فعاليت  عده

ه    )ص(پول زمان پيغمبر . غير قابل انكار وجود دارد      طال و نقره بود و ارزش ذاتـي داشـت و ـب

همچنين موقعيت . شد ولي پول كاغذي مطلوبيت ذاتي ندارد عنوان كاال مستقيماً مصرف مي

ك . يگاه وام گيرندگان و وام دهنـدگان تغييـر كـرده اسـت          و جا  هـا مركـز جمـع آوري     باـن

ها بـراي   وجود بانك. هاي اقتصادي است ها به فعاليت  هاي اضافي مردم و هدايت آن       درآمده

هاي  ها باعث رونق و گسترش فعاليت هاي توسعه امري حياتي است يعني بانك اجراي برنامه

كه رباخوار به دليل دريافت درآمدها غيـر مـشروع و اسـتثمار      شوند، در حالي      اقتصادي مي 

به عالوه قرض در . آورد كشد و به هرزگي و تن پروري روي مي گرانه ربوي، دست از كار مي

ر نيازمنـدي             اسالم كوتاه مدت و براي تامين نيازهاي اوليه و ضروري بـوده و روايـات نيـز ـب

ي معموالً بلند مدت و براي تاسيس يا گسترش هاي امروز ولي وام. قرض گيرنده تاكيد دارد  

  .شود  توليدي و يا تجاري پرداخت مي فعاليت

اي به ربا، رهـايي از    در صورت شباهت معامله: رسند كه اي به اين نتيجه مي     باالخره عده 

راي گـسترش      . هاي شرعي، معقول و درست است   ربا و استفاده از شيوه     بـر ايـن اسـاس، ـب

ا اسـتفاده از عقـود         هاي بانكي و    فعاليت ـافع عمـومي و خالصـي از رـب امين من  منابع آن و ـت

زار. اسالمي مطلوب و پسنديده است     شود براي فريب شرعي كه از آن ياما اگر آن عقود اب

  . هاي ناپسند الزم است طريق حرام را حالل جلوه دهد، جايز نيست و مبارزه با اين شيوه

  مجازات ربا

   اسالم مجازات ربا از نظر شرع-1

ا نهـي شـده و         چنان كه ذكر شد، در روايات بسياري كه از پيغمبر نقل شـده اسـت، رـب

هر كـس  : اند، از جمله در سخني از رسول خدا آمده است مجازات بسياري براي آن شمرده 

كند و اگر از آن  ربا بخورد، خداوند درون او را به قدري كه ربا خورده، از آتش جهنم پر مي     

ا     ند، خداوند هيچ عملي را از او قبول نميربا مالي كسب ك  ك قيـراط رـب كند و مادامي كه ـي

  .شود نزد او هست به طور دايم لعنت خدا و ماليكه  شامل او مي
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   مجازات ربا در قوانين افغانستان -2

ه    478بنا به صراحت ماده       قانون جزاي افغانستان، هرگاه شخصي طور علني يا خفي ـب

 غير مجاز بدهد به حبس قصيري كه از سه مـاه كمتـر نباشـد و    شخص ديگر قرض يا ربح 

  . گردد جزاي نقدي كه از پنج هزار افغاني تجاوز نكند يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي
ده در  : دارد كه  قانون مدني افغانستان در اين مورد چنين بيان مي 1295عالوتا ماده    فاـي

همچنان بـه اسـاس مـواد    . يگري تصريح نمايد مگر اين كه قانون طور د   ،قرض جواز ندارد  

ه:  قانون مدني افغانستان1394 و 1293 ني يا مسكوكات زويا اي  هرگاه قرض بر اشياي پيمان

باشد، گرچه نرخ نزول  يا بانكنوت صورت گرفته باشد، قرض گيرنده به رد مثل آن مكلف مي

  . يا صعود كرده باشد

پس از استهالك آن از طرف قرض گيرنده در كه به قرض گرفته شده  اي هرگاه مثل شي

ـا قيمـت    بازار ناياب گردد، قرض دهند مي   تواند تا پيدا شدن مثل آن در بازار انتظار بكشد ي

  .روز قبض را مطالبه نمايد

بدين ترتيب، هر قرضي كه موجب سودي و نفعي شود ربا است زيرا، مقصود قرض كمك 
ه    . ي،به ديگران است نه وسيله كسب و بهره گير  لذا جايز نيست كه قرض گيرنـده جـز ـب

ميزان و مقداري كه وام گرفته است چيزي اضافه بر آن به وام دهنده باز پرداخت كند بلكه 

ه سـودي و   ،بايد عين آن را بپردازد زيرا، يك قاعده مسلم فقهي است      هر وامي كه منجر ـب

  . نفعي گردد، ربا است

  منابع و ماخذ
ـز، چـاپ اول،           سابق، سيد، فقه السنه  -1 ـران، انتـشارات چهـر تبري ي، جلـد چهـارم، ته ، ترجمه محمـود ابراهيـم

1371،  

ـران، انتـشارات دفتـر            -2 ـر، ته ي ربـا و جايگـاه آن در اقتـصاد معاص  كرماني، محمد امير نوري، موضـوع شناـس

  ،1381تبليغات اسالمي، 

  ،1381نج دانش، چاپ دوازدهم، ، انتشارات گ  لنگرودي، محمد جعفر جعفري، ترمينولوژي حقوق، تهران-3

  ،1381 مطهري، مرتضي، مساله ربا و بانك، تهران، انتشارات صدرا، -4

  ،1379 مومني، مهدي، آيين معامالت در اسالم، جلد اول، تهران، انتشارات مكيال، -5

  ،1355 مطبعه دولتي،   وزارت عدليه، قانون مدني، جلد سوم عقود معينه، رسمي جريده، كابل،-6

  .1355 وزارت عدليه، قانون جزا، رسمي جريده، كابل، مطبعه دولتي، -7
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  محمد اركون: نويسنده                                                                           

  محمد هدايت: ترجمه                                                                           

  

  

  و  ظاهر اسالمي  تا هويت مدرن  از  ظاهر قرآني

بين سه مفهوم ظاهر قرآني و ظاهر اسالمي و هويت جديد كه هركدام داراي يك فرآيند 
به ويژه . وتوالي به حسب زماني وجود ندارد گونه ترتيب تاريخي و فرهنگي ويژه است، هيچ

مدرنيته در . ته غربي به آن دامن زده استاين كه مفهوم سوم، از مفاهيمي است كه مدرني

تاريخ انديشه چيزي جز يك موضع روشن و معين عقل بشري در برابر اين پرسش نيست 
توانيم واقعيت را، آنگونه كه هست، بشناسيم؟ و هنگامي كه ما واقعيت را  چگونه ما مي: كه

ها،  آگاه انسان خود اكراه درشناختيم، چگونه ممكن است كه اين معرفت را بدون اجبار و
نهادينه كنيم؟ اكنون ما نمي خواهيم كه بيش از اين به مدرنيته بپردازيم وآن را از لحاظ 

vi» نقد عقل اسالمي« اين موضوع را ما در ويرايش دوم كتاب . تاريخي تحليل كنيم i  به

  . ايم خوبي روشن كرده

ACKU



 

 

94 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

هايي هستند كه  پديدهدر واقع ظاهر قرآني و ظاهر اسالمي و ظهور معناي جديد عقل، 

هاي فرهنگي،  آنها از طريق تعامالت، توالي. اند در تمام مراحل تاريخي باهم در تعامل بوده

هاي جغرافيايي و  برخوردها و جدال هاي منفي و مثبت، هم در ساختار ها و هم در محيط

 پيوندهاي  تمام ايناگر ما بخواهيم. اند هم در زمان هاي مختلف، بر همديگر تاثير گذاشته
ير را كه همواره تابعيت از زمان در حال تغيير و تحول بوده است، مورد پيچيده و متغ

هاي  ساختارها، محيط(بررسي قرار دهيم، بايد مقايسه تاريخي ميان سه قطب پيشين 
بر اساس . انجام دهيم و تمام فرايندهاي عملي  آنها را تشريح كنيم) ها جغرافيايي و زمان

درمنابع اسالمي، مسيحيت، يهوديت، بوديزم، هندوييزم » فرد انساني«فرآيند، اين سه سطح 

كه بررسي همه آنها اكنون از عهده ما . هاي گوناگوني را گذرانده است و سكوالريسم، دوره
ب ديگر به لحاظ پيشرفت اروپاي مدرن، از همه مكاتبه ويژه اينكه آهنگ . خارج است

. كند هاي ديگر تحميل مي همين خاطر خود را بر تمام تمدنزماني، متاخرتر بوده است و به 
چنانكه تعاريف، موضوعات و تقسيمات آن از واقعيت، نيز براي ديگران اجتناب ناپذير شده 

است و تمام آنچه گفته شد، اينك مدرنيته غربي را به مثابه يك نمونه آرماني از معرفت 

 .  تا تنها از اين مثال آرماني تقليد و پيروي كندسازد همه را ناگزير مي دهد و بشري، ارتقا مي

بينيم كه منطق ظاهر قرآني و ظاهر اسالمي، همواره  آنچه كه مربوط به اسالم است، مي

محتاج كسي است كه در اين باره متخصص باشد و آنها را به شكل تاريخي و دقيق تدريس 

ر قرآني در پشت توسعه و گيرد كه ظاه اين كار البته با اين پيش فرض صورت مي. كند
به عبارت . هاي ديني، قانوني، صوفيانه، ادبي و تاريخي، خوابيده است گسترش تمام آموزه

هاي ظاهر اسالمي است كه خود برخاسته از  هاي فوق، اساسا از زير مجموعه ديگر تمام رشته
ن و اين اما ظاهر اسالمي خود چيزي جز يك فرآيند تصاحب و تملك قرآ. ظاهر قرآني است

شود و بر جزييات  قرآني كه همواره قرائت و تالوت مي. مصحف بين دفتين نبوده است

هاي قرآني  از مصاديق اين گونه تصاحب و تملك آموزه. گردد زندگي مسلمانان تطبيق مي

ه نام دولت اسالمي از آن ياد كرد كه در برخي از  مي ه بيرون كشيدن چيزي ب توان ب
توان به اين آموزه عام اشاره كرد كه  يا مي.  استفاده قرار گرفته استهاي تاريخي مورد دوره

دانند كه در زمين خوشبخت، و در آخرت از  مسلمانان همواره خود را امت سعادتمندي مي

نجات يافتگان هستند و البته كه معتقدند اين كار در سايه كالم خداوند، وحي و يا قرآن 

  . ممكن است

  ظاهر قرآني 

دارد ولي  اي است كه خداوند در آن خود را گرچه بر انسان مقدم مي ني مرحلهظاهر قرآ
خداوند خود را . دهد گويد و او را مخاطب خود قرار مي در قالب زبان عربي با او سخن مي
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خواهد مورد درك و فهم انسان قرار گيرد و نيز به اين خاطر كه  دارد، چون مي مقدم مي

گويا خداوند خود را در اين مرحله در جايگاه فردي . رار گيردمورد پذيرش و الگوي انسان ق

خداوند در اين مرحله براي . دهد كه هم بزرگ و هم داراي امتيازات ويژه است قرار مي

كند كه كسب آن صفات براي انسان  هاي اساسي معرفي مي انسان خود را با صفات و ويژگي
ه متصوفه و عرفا آن صفات را از راه تواند به گفت عادي غير ممكن است ولي انسان مي

البته . يعني زماني كه انسان رنگ خدايي بگيرد. به دست بياورد»  تقليد خداوند–محاكات «
هاي بسيار است و تا انسان  اي از كمال، نيازمند جهد و كوشش كه رسيدن به چنين مرحله

حالت شيفتگي و و عشق يك . رسد به قول صوفيان عاشق نشده باشد، به اين مرحله نمي

رسد و انساني كه در  شيدايي است كه انسان به لحاظ روحي، اخالقي و فكري بدان مي
خطاب نبوي يك . شود اي رسيده است، در سنت بدان انسان كامل گفته مي چنين مرحله

چشمه پايان ناپذيري است كه قديسان، صالحان، اولياي خداوند، بندگان خدا و بزرگان 
خطاب . جويند كنند و بدان تمسك مي آيند تجربه ديني شان استفاده ميدين، از آن در فر

كند ولي همواره  هاي گوناگون عبور مي نبوي از كوچه هاي تاريخ جوامع بشري و فرهنگ

. دارد نيستند، بر حذر مي» دين حق«هاي سياسي كه مبتني بر  پيروانش را از ورود به حوزه
كند كه بر اساس آن انسان به شيدايي و  تكيه ميهم چنين خطاب نبوي اساسا بر مباحثي 

و خطاب نبوي هم چنين به گواهي روحي و . شيفتگي و ذوب شدن در امر مطلق برسد

اين همان . هاي جاودانه رشد كرده است كند كه مبتني بر ارزش رواني انساني تكيه مي
رابر ناميم كه هنوز انسان خود را  اي مي اي است كه ما آن را مرحله مرحله بالواسطه در ب

 . هاي ديگر ميان آنها پرده نيفكنده است بيند و هنوز حجاب ظاهر قرآني و خطاب نبوي مي

 ظاهر اسالمي 

كند تا بتواند آن را به  هاي قدسي ظاهر قرآني توجه مي ظاهر اسالمي تنها به جنبه

 حتا به هاي عقيدتي، قوانين ديني، اخالقي، فرهنگي و خدمت گرفته و به تمام آموزه

) بشر(هاي اجتماعي  هاي اجتماعي كه به نحوي مشروعيت خود را مديون سوژه سازمان

. اي و ايديولوژيك بخشد بزرگي، ويژگي اسطوره و هستند، ردايي از تقدس، روحانيت، علو
اين مسايل مخصوص ظاهر اسالمي نيست، بلكه چنين امري در ادياني مثل مسيحيت، 

اما ويژگي مشترك همگي در اين است كه . خورد به چشم مينيز ... يهوديت، بوديسم و

اي از ظاهر متون مقدس، همواره در ارتباط تنگاتنگ با قدرت سياسي بوده و  چنين استفاده

ها در  به ويژه در تاريخ اسالم كه دولت. خورده است هاي قدرت سياسي آب مي از سرچشمه

عاد روحي و رواني ظاهر قرآني را در تمام اشكال خود در طول تاريخ، كوشيده است تا اب
بينيم كه  هايي ما مي رغم چنين تالش اما علي. راستاي مصالح خود تفسير و قرائت كنند
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اي  به گونه) به ويژه قوانين اخالقي و ديني(هاي حضور ظاهر قرآني در ظاهر اسالمي  سبك

رابر يك درهم آميزي كامل و ب رگشت ناپذير با ظاهر بوده است كه ظاهر قرآني  همواره در ب

هاي اوج بحران و كشاكش استفاده جويان  همچنين در لحظه. اسالمي، مقاومت كرده است

هاي شان در برابر ظلم،  اند تا با مقاومت هاي بزرگي ظهور كرده از ظاهر قرآن، شخصيت
 اند، گواه تاريخ باشند و هايي كه از خط مستقيم رسالت قرآني، عدول كرده انحراف و قدرت

  . در برابر اين انحرافات ايستادگي كنند
ه نام  vi» چالرزتايلور« آن گونه كه - » هويت جديد«اما با به وجود آمدن چيزي ب i i آن 

هايي در باره آموزه هاي قرآني، امور   و در گيرودار چنين كشمكش-  تعريف كرده است را

  . تر شده است مربوط به اين مساله بيش از پيش پيچيده
قرار » ظاهر اسالمي«در محدوده ) فقه( قانون اسالمي به ويژه قانون وضعي ظهور و اعمال

اما در اين جا جايگاه كمتري دارد و تنها براي قدسيت بخشي بر » ظاهر قرآني«. گيرد مي
دانيم كه  ما اكنون به خوبي مي. شده است احكام ديني و قانون شريعت به كار گرفته مي

اي يك فرآيند تاريخي بوده است كه از قرن چهارم تشكيل مذاهب و مكاتب فقهي، دار

اما تقدس بخشيدن به اين فرآيند تاريخي محض، . دهم ميالدي، شروع شده است/ هجري 
البته اين فرآيند به مثابه يك ضرورت ديني، به . سوم هجري، آغاز شد/ از قرن نهم ميالدي

هاي غير اسالمي، حفظ  و رسمها  اين دليل شروع شد كه قانون و احكام الهي از نفوذ عرف

هايي را براي آزادي فرد انساني، به  يك سري آموزه) وحي آغازين(و خطاب نبوي . شود
هاي آزادي بخش به طور  ولي اين آموزه. كم گرفت توان آنهارا دست وجود آورد كه نمي

ها  هاي اسالمي تطبيق نشد، بلكه به شكل جزيي در برخي از زمان وسيع و در تمام سرزمين
. اي و خويشاوندي گردد به تعصبات قبيله دليل اين مساله نيز بر مي. ها تطبيق گرديد و مكان

در . گذارد همان چيزي كه حتا امروزه نيز بر ساختارها و روابط اجتماعي جديد ما اثر مي

واقع تاريخ ما همواره بدون تشكيل جامعه مدني، بدون يك دولت قانونمند و مشروع و بدون 

تن فرد انساني به مثابه شهروند، به سوي دنياي جديد و مدرنيته فكري، روحي و پاگرف
ما قبال مثال روشني آورديم و نشان داديم كه چگونه خطاب نبوي . رواني، تحول يافته است

اند تا با اين  مورد بازيچه فقها قرار گرفت و گفتيم كه فقهاي مسلمان همواره كوشيده

در اين راستا فقها به . هاي قرآني بار كنند ش از ضرورت بر آموزههاي زباني احكامي بي بازي

هاي ماقبل اسالمي  ها و سنت ويژه در دو دستگاه اموي و عباسي، بر حفظ بسياري از عرف

شد، تالش كردند و بدين ترتيب به بسياري از  كه تنها به درد مصالح قدرتمندان تمام مي
اي داشتند، رنگ اسالمي و ديني   و قبيلههايي كه تنها مبناهاي نژادي، قومي سنت

  . بخشيدند
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درآمد، ) به شكل مصحف(از آن زماني كه متن مقدس به عنوان يك متن رسمي بسته 

هايي اطالق  هاي فقهي، ديني و كتاب ديگر مفهوم سنت اسالمي تغيير يافت و تنها بر كتاب

 همين خاطر ما امروزه خود را به. گرفتند شد كه مورد تفسير و تاويل ارتود كسي قرار مي مي

بينيم كه به صورت مفتوح و باز  مورد فهم و قرائت  عاجز از بازگشت به قرآن و متني مي
همچنانكه ما امروزه قادر . شد واقع شود، آن گونه كه در زمان  پيامبر قرائت و فهم مي

حوال شخصيه آزاد نيستيم تا به آساني فرد انسان مسلمان را از قيد و بندهاي چيزي به نام ا
به عبارت ديگر آن عمل مسلمانان اوليه كه قرآن را در بين جلدي به نام مصحف . بسازيم

قرار دادند، يك عمل برگشت ناپذير و غير قابل چون و چرا است و هيچ راهي براي بازگشت 

 مگر آنكه بگوييم يك قرآن واقعي غير از آن چيزي. به قرآن مفتوح و باز باقي نمانده است
توانيم بدان مراجعه كنيم، البته اين  كه امروزه در دستان ما قرار دارد، وجود دارد، كه ما مي

اما برخالف . كند سخن نيز غير ممكن و غير قابل قبول است و شواهد تاريخي آن را رد مي
گيرد و مسلمانان همواره از  تر صورت مي هاي فقهي بسيار آسان قرآن، فهم و تفسير كتاب

كنند وتلقي عام اين است كه آنها از متن قرآن مشتق شده و آيات قرآني در  تفاده ميآنها اس

  . آنها به شكل كامال صحيح مورد بهره برداري قرار گرفته است
دهد تا به صورت بهتر ضرورت بازگشت به  چنين مالحظاتي به خواننده اين امكان را مي

در واقع مسووليت معنوي مثالي از . ندناميم، درك ك مي» مسووليت معنوي«آنچه را كه ما 

رابر فرآيندهايي كه عقل خود بنياد بدانها امر مي بنابراين . كند مقاومت روح بشري است در ب
كند به همين خاطر او در  عقل هيچ گاه در خال و به شكل آزاد و آسان حكم به كاري نمي

هاي اجتماعي و  كم بر عرصهمحاالت عقلي حا ها و تمام مراحل خود همواره با نا انديشيدگي
  . رو بوده است هفرهنگي در طول تاريخ روب

شوم ولي به خوبي آگاهم كه  گرچه من مساله مسووليت معنوي انسان را ياد آور مي

به خاطر اينكه انديشه علمي . سخن گفتن از معنويت در دنياي غرب كار دشواري است

كند و هيچ تفسيري را، جز  اكيد ميحاكم در آن جا، همواره بر كاركردهاي منفي دين ت
كه به نظر ما اينك ضرورت انكار ناپذيري  در حالي. تابد تفسير مادي محض از انسان، بر نمي

هاي تاريخي، جامعه شناختي، انسان شناختي و فلسفي در زمينه  در بازگشت به ارزش

را » عنويمسووليت م«به همين خاطر ما مفهوم . معنويت براي فرد انساني وجود دارد

دانيم و به نظر ما  كنيم و آن را مجالي بسيار گسترده براي بحث و كنكاش مي پيشنهاد مي

  . گاه شايسته نيست كه حتا در عصر علم و تكنولوژي اين مساله ناديده انگاشته شود هيچ
دانم اينك نگراني و  ام كه مي من به اين دليل به موضوع مسووليت معنوي توجه كرده

جهان شمول معرفتي هم از ساحت انديشه اسالمي و هم از ساحت انديشه هاي  دغدغه
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به عبارت ديگر اينك كسي در انديشه اخالقي شدن شخصيت . مدرن، رخت بربسته است

  . انسان معاصر نيست

بدون ترديد پذيرش «: توان گفت  اما مسووليت معنوي چيست؟ در تعريف آن مي

سازد تا در   را به لحاظ روحي و رواني آماده ميها، آنها مسووليت معنوي از سوي انسان
شرايط سخت و دشوار در مقابل فرآيندهايي كه او را به بردگي، زير سلطه، نابودي و يا به 

كشاند، مقاومت كند و به آساني تسليم  هاي انساني وي، مي سوي انحراف يكي از ويژگي
رابر بنابراين جوهره اصلي و انسانيت انسان، همان روح . نشود انساني است كه در ب

 » .كند فرايندهاي انحرافي، مقاومت مي

اينك وقت آن رسيده است كه ما اين تعريف را بر فرد، آن گونه كه فقها آن را معرفي 
كرده است، تطبيق دهيم تا روشن شود كه فرد انساني مورد توجه فقهاي مسلمان، چقدر با 

هاي جايگاه فرد انساني را كه در  محدوديتاين تعريف منطبق است؟ و نيز به خاطر اينكه 
. تمام فضاي عقلي قرون وسطا تا هجوم مدرنيته ، شايع بوده، كشف كنيم و به دست آوريم

دانيم كه مدرنيته ممكن نشد، مگر بعد از اينكه انديشه هاي علمي و فلسفي، در  البته مي

بينيم كه قانون اسالمي يا  در مقابل مي. هاي بزرگ نايل آمد به پيشرفت» انسان«مورد ذات 
فرد . همان شريعت، به هيچ وجه جايگاهي كامل و مناسب براي فرد انساني قايل نشد

فرد بايد : انساني در قانون اسالمي به اين اوصاف مورد توجه و احيانا تكريم قرار گرفت كه

ه باشند، ين اين كساني كه اين اوصاف را نداشتابنابر. مسلمان، مذكر، آزاد و مكلف باشد
مانند كودكان، زنان، بردگان و كافران از احترام كافي برخوردارنيستند و تنها زماني از 

تنها در مورد زنان . طفل، بالغ، برده، آزاد وكافر، مسلمان شود: شوند كه احترام برخوردار مي
گرچه گفته شده كه آنها به لحاظ كرامت معنوي، با مردان مساوي هستند ولي عمال 

اما چرا زنان در حالتي . اند نيم كه زنان همچنان، در قيد و بندهاي سنتي، زنداني ماندهبي مي

توانست كه تمام  ماندند كه از قيد و بندهاي سنتي رهايي نيافتند؟ به نظر ما قرآن خود نمي

. محرمات و قيودي را كه در زمان جاهليت در مورد زن وجود داشت، به يكباره از بين ببرد
در اينجا يك . گرفت كه چنين نشد  اين كار به تدريج توسط مسلمانان صورت ميبلكه بايد

حقيقت اين . توان در وجود آن شك و ترديد روا داشت حقيقت تاريخي وجود دارد كه نمي

ها در مورد جايگاه معنوي و قانوني  است كه تمام اديان به نحوي داراي يك سري از آموزه

حتا به اين هم اكتفا نشده بلكه . آنها جاودانه شده استفرد انساني هستند كه در درون 

هايي را فرا گرفته است كه آنها را به سرحد خطوط  اي از تقدس گرداگرد چنين آموزه هاله
چنين احكامي حتا . توان در باره آن سخن گفت قرمز رسانده است، به حدي كه ديگر نمي

شوند، به شدت  ايي كه زنده خوانده ميه ها و فرهنگ در واقع سنت. امروزه نيز وجود دارد
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هاي اجتماعي شان را با احكام خداوند،  هاي سياسي و الزام پيوندهاي مكانيكي، استراتيژي

لذا سزاوار است كه ما اعتراف كنيم كه مدرنيته . فشارند مربوط ساخته و به آن پاي مي

هاي شهروندي را بر  ه پايهتوانست، نظام بردگي انسان را ملغا كند و نيز اين مدرنيته بود ك

اما اين را نيز بايد گفت . هاي نژادي و قومي، بنيان گذاشت هاي نو و به دور از تبعيض قاعده
كه مدرنيته نتوانست، اين پروژه را، به ويژه در زمينه حقوق زن و حقوق كودك، نهايي كرده 

  . ل كردن استو به سرانجام مطلوب برساند، به همين خاطر نواقص آن، نيازمند تكمي
بدون شك دين حق يك مفهوم قرآني است، اما پيش از قرآن، در تورات و اناجيل اربعه 

اسالم، مسيحيت و (در سازمان ديني اديان سه گانه توحيدي . نيز وجود داشته است

بر همين اساس بعدها . اي برخوردار بوده است از جايگاه ويژه» دين حق«مفهوم ) يهوديت
در واقع نظام ديني كه مبتني بر اين . جوي جايگاه فلسفي آن، برآمدو در جست» هيگل«

كند كه  كوشد و همواره سعي مي هاي خود مي باشد، همواره در نشر آموزه) دين حق(مفهوم 
اما فكر فلسفي و . تعيين كند و برآن تاثير بگذارد» فرد انساني«خطوط قرمزي را در مورد 

 عقايد ديني كه به منظور خاص به وجود آمده است، علمي به درهم آميختگي فكر كالمي و

دهد تا  فكر فلسفي عقايد را، آن گونه كه هست، مورد توجه قرار نمي. اهتمام قايل نيست
ورزد و در پي  فكر فلسفي فقط به خود اهتمام مي. كاركردهاي آن را به شكل دقيق بشناسد

ه همين خاطر فكر فلسفي مدعي ب. هاي خويش است ها و انتخاب مشروع جلوه دادن موقعيت

  . تواند حل كند و به سرانجا م مطلوب برساند است كه مسايل ديني را مي
، »انسان خود بنياد«و » انسان خدا باور«بينيم كه رقابت و مناقشه بر سر مفهوم  اما ما مي

ه كنيم ك و اينك مالحظه مي. در جوامع سكوالر و عمدتا پيشرفته، همواره وجود داشته است
مفهوم دوم از مفهوم كالسيك خود فاصله گرفته است، زيرا هم اكنون جاي عقل خودبنياد 

را، عقل ابزاري و علمي و تكنيكي گرفته است و اين عقل ابزاري، هم بر عقل ديني و هم بر 

در . عقل فلسفي، نه تنها سيطره پيدا كرده، بلكه آنها را از صحنه به كلي حذف كرده است

دهد  هاي اساسي فرايند جهاني شدن را تشكيل مي  ابزاري و تكنيكي، بنيادواقع اينك عقل
ين نزاع بر سر جايگاه فرد انساني در تمام ابنابر. كند تا بر جهان مسلط شود وكوشش مي

  . متون سنتي و جديد وجود داشته است، بدون اينكه به يك نتيجه معيني دست يافته باشد

بينيم كه بحران جايگاه فرد در اين  شود، مي اسالمي مياما آنچه مربوط به جوامع معاصر 

بديهي است كه . تر از بحراني است كه در جهان غرب پديد آمده است جوامع، بسيار وخيم

اند كه  هايي پديده... هايي چون برادري، همبستگي، حرمت حق حيات افراد و مباني و آموزه
ن مسلمانان، بارها از آنها سخن قرآن و احاديث اسالمي و سنت زنده و جاري در ميا

ولي سخن در اين است كه اينك اين مباني متاسفانه در جوامع اسالمي به شكل . اند گفته
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بسيار وحشتناك و غم انگيزي و در فضايي از ترس و دهشت افكني در سطح ملي و 

م و هاي مهم، اينك با نام تروريس به عبارت ديگر اين آموزه. شود المللي، تطبيق مي بين

دهشت افكني، در آميخته است و تروريسم هم بر اين اعتقاد است كه تنها در سايه اين 

تواند هويت به تاراج رفته  ها دارند، مي مباني و با همان برداشتي كه آنها از اين آموزه
در واقع نوعي تفتيش عقايدي كه در اروپاي قرون وسطا حاكم بود، . مسلمانان را باز گرداند

اين دو پديده تاريخي هر دو از . شود المللي، اعمال مي هان از سوي تروريسم بيناينك در ج
هاي جالبي با هم دارند، از جمله اينكه هم در سازمان تفتيش عقايد  جهاتي مختلف، شباهت

و هم در متن تروريسم امروز، يك تناقض و پارادكس عظيم نهفته است كه هر دو از يكسو 

اين . گيرند ين حقوق انساني ديگران را به راحتي از آنها ميبه هواي حقيقت، بديهي تر
گونه حقوقي براي  كند كه آنها هيچ مساله يك بار ديگر اين نكته را در اذهان متبادر مي

انديشند، قايل نيستند و تا زماني كه اين گونه تفكر  هايي كه مانند خود شان نمي انسان
در واقع . توانيم از رعايت حقوق بشر دم بزنيم نميمجالي براي بروز و ظهور داشته باشد، ما 

حقوق بشر بر اين پيش فرض اساسي استوار است كه بايد حرمت جنس انسان، به ماهو 

اگرچنين . انسان و بدون در نظر داشت هر گونه وصف عارضي بر آن، مد نظر قرار گيرد
بايد همواره از راه جنگ ذهنيتي به وجود نيايد، بايد شاهد اين مساله باشيم كه حقوق بشر 

ايي از فرد انساني در جوامع اسالمي، ه چنين برداشت. حل شود، چيزي كه غير ممكن است

اين پروژه . اند همواره موجود بوده است و همگان نيز مدعي عمل بر اساس ظاهر قرآني بوده
، بنياد )هاي اسالمي هاي جنبش براساس گفته(هايي چون اسالم، قانون و شريعت  با نام

ليلگران سياسي، به هاي تح بر اساس گفته(گرايي، افراط گرايي اسالمي و اسالم سياسي، 
در واقع تمايزي كه ما ميان مفهوم ظاهر قرآني و ظاهر . همچنان مطرح است) ويژه در غرب

گيرد كه در دنياي سنتي كسي  اسالمي قايل شديم، در دايره خطوط قرمزي قرار مي

  . تواند چنين تفكيكي را قايل شود و يا در باره آن فكر كند نمي

 دو مفهوم اسالم و قانون اسالمي بيانگر عقالنيت ديني  تنها اين موضوع نيست، بلكه
هايي وا قع شده است كه يك نوع مردم گرايي عوام فريبانه  است كه مورد استخدام حكومت

هم چنين اين دو مفهوم، ابزاري شده در دستان كساني كه اسالم را . اند را پيشه خود ساخته

ين اينك ابنابر. خواهند سياسي شان ميفقط براي بستر سازي حاكميت اجتماعي و عملكرد 

هاي  اسالمي مي بينيم كه به مثابه يك سيستم كامل و فعال در عرصه ما خود را در برابر

. اجتماعي و سياسي، هم به لحاظ جامعه شناختي و هم به لحاظ روان شناختي، آماده است
ندارند كه حامل پ اي  اسالم خود را يك اسالم حقيقي و اصيلي مي صاحبان چنين انديشه

ها از آن پيروي  رسالت پيامبر و قرآن است و به همين خاطر شايسته آن است تا همه انسان
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هم چنين تنها اين اسالم است كه به لحاظ تاريخي خود را . كنند و بدينسان نجات يابند

رابر قدرت آنچه . داند هاي شيطاني سكوالريستي و مدرن غربي مي مسوول ايستادگي در ب

هاي عقالنيت ديني است كه اينك به استخدام مردم   آمد در واقع برخي از ويژگيگفته

هاي پوپوليستي در جهان اسالم ، در آمده  گرايي عوام فريبانه و به عبارتي به استخدام نظام
 فرهنگي و عقل فلسفي و عقل - در اين جا شامل عقل ديني» عقالنيت ديني«واژه . است

النيت ديني كه سياست زده شده، هيچ بها و ارزشي به وجوه در واقع عق. شود علمي نمي
  . ديگري عقالنيت، از قبيل عقل فلسفي و عقل علمي قايل نيست

اينك وقت آن رسيده است تا ماپديده عقالنيت ديني را كه داراي خصوصيات پيش گفته 

معه وقتي اين موضوع روشن شود، خواننده بهتر با مفهوم جا. است، بيشتر توضيح دهيم
 آشنا -  همان چيزي كه ما در پي روشن ساختن آن هستيم–شناختي فرهنگ مردمي 

اي از شبكه الجزيره قطر  براي اين منظور بد نيست كه نگاهي به يك برنامه. خواهد شد
هاي شبانه آن،  شود و در يكي از برنامه پخش مي» شريعت و زندگي«بيندازيم كه با عنوان 

هايي بسيار در زمينه انديشه فكر اسالمي  ن بود، كسي كه كتابمهما» عدنان زرزور«استاد 

استاد عدنان در اين برنامه يك تعريف كامال سنتي . به شكل اكادميك و علمي نگاشته است
آيات قرآن تنها براي تعميق : او گفت. هاي تفسير آن ارايه كرد از جايگاه ديني قرآن و شيوه

شه و رفتار مسلمانان نازل نشده است، بلكه آيات قرآن و ريشه دار ساختن كالم الهي در اندي

. هاي فكري و  معرفتي در طول تاريخ برابري كنند صالحيت اين را دارند تا با تمام نظام
قرآن به مثابه آخرين تجلي وحي الهي، تاريخ نجات بشر را به دو قسم كامال متمايز تقسيم 

در .  دوره نجات بشر در مابعد ظهور اسالمكند، يكي دوران نجات پيش از اسالم و ديگري مي
اين راستا قرآن خود از دو بخش از آيات الهي تشكيل شده است، بخشي از آيات قرآن كه به 

شود و بخشي ديگر از آيات  عنوان آيات تشريعي و مربوط به زندگي و معيشت مردم مي

 هستي است كه دهد، مربوط به خلقت عالم و جهان قران كه بيشتر قرآن را تشكيل مي

هاي او در روي زمين  مومنان را به تامل و انديشه در هستي، ذات خداوند، افعال وي و نشانه
  .خواند فرا مي

دراين جا واژه سنت، در مفهوم كالسيك خود، به گفته متكلمان مسيحي، شامل بخش 

آن و  اعم از قر–اي از متون مقدس  توانيم، مجموعه شود كه در اسالم مي زنده سنت مي

ها و تفسيرهاي فقها نيز جزيي  اسالم بعدها قرائت البته در.  را معادل آن قرار دهيم–حديث 

دهد و مسلمانان  از سنت قرار گرفت كه در مجموع يك مرجعيت ديني و عالي را تشكيل مي
. اند كه تمام زندگي بشر امروز بايد مطابق اين سنت طراحي شود و از آن پيروي كند مدعي

واجب، حرام، (زند، خارج از دايره يكي از احكام خمسه  ها سر مي  عملي كه از انسانزيرا هر
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به عبارت ديگر سنت اسالمي به مثابه يك دادگاه عالي . نيست) مستحب، مكروه و مباح

ها  گرچه قضات اين دادگاه عالي انسان. كند كه تا پايان تاريخ ادامه دارد الهي عمل مي

شيعيان، امامان دوازده گانه و بر اساس ديگاه اهل سنت، فقهاي اساس عقيده  هستند و بر

همه، اين دادگاه آخرين دادگاه  اند ولي با آن چهارگانه مذاهب اربعه در اين دادگاه دخيل
  .خداوند در پيشگاه تاريخ است

بيان كرده است، موجبات هماهنگي و » عدنان«  بيان امور به اين شكل كه استاد 
شود كه  كند و باعث پيدايش سبكي از عقل جمعي مي لي را فراهم ميهاي داخ همبستگي

عقل در اين معناي . شود در علم انسان شناسي به آن وجدان و ذهنيت همگاني گفته مي

تواند تمام برآيندهاي عقلي را كه  آيد، اما نمي خود در طول آهنگ تاريخي دين پديد مي
بلكه . گويد، با خود حمل كند آنها سخن ميعلوم انساني و علوم اجتماعي روزگار ما از 

آيد كه تمام فرآيندهاي  برعكس از عقل ديني موجود در ميان مسلمانان امروزي، بر مي
منطقي خود را در اجماع نخبگان گذشته و متون رسمي كه به شكل نهايي و مصحف 

ديد هاي ج به عبارت ديگر براي تمام پرسش. (وجو مي كند آخرين در آمده است، جست

گويا در اين برداشت ) خواهند هاي از پيش تعيين شده در متون مقدس مي خويش، پاسخ
هاي مقرر موجود است  مشهور از عقل ديني، در پس پرده دگماتيسم ديني، انباري از پاسخ

هاي ارزشي،  به اين معنا كه براي تمام پديده. كند كه به مثابه ابزارهاي معين عمل مي

هاي گزينش و  ترهاي استداللي، ساختارهاي بالغي، استراتژيعملكردهاي روشي، بس
د نهايي تمام وقايع تاريخي ماقبل ساختار دگماتيستي و يا مابعد آن، وانتخاب، حذف ور

در واقع آنچه كه عقل دگماتيستي، . وجود دارد) عقل دگماتيستي(همه و همه در اين انبار 
 تصورات محض و ذهنيات ايده آليستي به عنوان عقالنيت ديني مطرح مي كند، چيزي جز

  .تواند باشد  نمي– كه خود بدان واقف نيست - 

هاي فوق اين است كه ميان عقل ديني موجود و عقل كه در علوم  ين نتيجه گفتهابنابر

زيرا عقل ديني موجود از آنجاكه همه چيز . اجتماعي مطرح است، فاصله عميق وجود دارد
دهد  ند، يك سري چيزها را در دايره خطوط قرمز قرار ميك وجو مي را درمتون مقدس جست

كه انديشيدن در مورد آنها جايز نيست و يك سري از چيزها را نيز نا انديشيده فروگذار 

ه از هم در متن  بدين ترتيب مي. گذرد كند و از آنها مي مي توان از دو عقل مختلف و بيگان

هاي نظري كامال  اظ معرفتي، چارچوبدين و علوم اجتماعي سخن گفت كه هركدام به لح

  . از هم جدا دارد
دانم كه اين تحليل من چقدر موافق آن چيزي است كه استاد عدنان در شبكه  من نمي

كنم تا اين دو عقل متضاد و متناقض را، در محل شك و  من كوشش مي. الجزيره مطرح كرد
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ديگري غالب  ي، يكي را برخواهم كه حتا به شكل ضمن من هيچ گاه نمي. ترديد قرار دهم

گويم، به  من كه همواره از واژه علوم اجتماعي و واژه عقل ديني دگماتيستي سخن مي. سازم

خواهم آن دو تا را در سطح كامال مساوي به لحاظ معرفتي قرار دهم  اين دليل است كه مي

. د را ندارددانم كه عقل ديني دگماتيستي، توانايي تساوي با رقيب خو ولي اين را نيز مي
حتا كسي چون دكتر عدنان از . هاي رقيب در نظر بگيرد تواند مجالي براي گفتمان چون نمي

خلي و مذهبي موجود در گويد كه تمام اختالفات دا سنت و عقل ديني به نحوي سخن مي
در حالي كه ما . گويد انگارد و از عقل يك جانبه ديني سخن مي  را ناديده ميدرون اسالم

م كه عقل ديني فرآيندهاي بسيار طوالني را پشت سر گذاشته تا به اين مرحله داني مي

رسيده است و بسياري از وجوه عقل ديني ممكن است در اين فرآيند ناديده گرفته شده و 
  . يا فراموش شده باشد

رابر  در هرحال من به عنوان يك مخاطب سخنان استاد عدنان نتوانستم خود را در ب
لذا همواره اين سوال در ذهنم مطرح بوده . ر ذهنم مطرح شد، مجاب كنمهايي كه د پرسش

است كه كسي چون من كه خود مدعي نقد عقل ديني است، در برابر سخنان استاد عدنان 

چه عكس العملي خواهد داشت و از آن چه برداشتي خواهد كرد؟ برداشت من از سخنان 
يان عقل ديني و عقل علوم اجتماعي استاد عدنان اين است كه او و كساني چون او، م

نگرد  جديد، هيچ نسبتي نمي بيند و آن دو را به لحاظ معرفتي كامال جدا و بيگانه از هم مي

كه هركدام داراي سازمان و سيستم خاص خود است و به همين خاطر نتايج خاص و جدا 
ه نيز خواهند داشت  امكان رابطه من برخالف استاد عدنان معتقدم كه در نهايت اگر. گان

ميان اين دو عقل وجود داشته باشد، و ما بتوانيم ميان آنها ارتباط برقرار كنيم، قادر خواهيم 
بود كه تمام آن چيزهايي را كه تاكنون در دايره خطوط قرمز قرار داشته است، بيرون 

  . بكشيم و در باره آنها دو باره بينديشيم

ه ويژه و جديد خود را پيدا خواهد كرد و هم لذا تنها در اين صورت است كه عقل، جايگا

چنين ذهنيت و وجدان جمعي ما در يك ساختار رواني مثبت قرار خواهد گرفت و بدين 
من معتقدم كه چنين مناظرات و . ترتيب حقيقت، رنگي ديگر به خود خواهد گرفت

چيزي . م كندهاي ارتباط عقل ديني و عقل علوم اجتماعي را فراه تواند راه هايي مي برنامه

  . ندارددهاي جهان اسالم، وجو هاي غربي و نه در رسانه كه متاسفانه در رسانه

رسد كه برسر راه تحقق چنين امري تنها يك مانع عمده و اساسي وجود  اما به نظر مي

تواند، هزاران انسان را در راستاي  گفتماني كه مي. دارد كه همان گفتمان بنياد گرايي است
پيش از هر چيز در . ود به حركت درآورد و آنها را حتا به كام مرگ بفرستدهاي خ خواسته
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شود  اين جا دانستن عوامل استمرار چنين حركتي مهم است و اينكه چه چيزهايي سبب مي

  هاي ديگر غلبه يابند و مستولي شوند؟  تا گفتمان آنها بتوانند، بر تمام گفتمان

سري عوامل داخلي نقش دارد كه ما به در اين مورد يك سري عوامل خارجي و يك 

. اما مناسب است كه ابتدا از عوامل داخلي سخن بگوييم. پردازيم ترين عوامل مي مهم
نخستين چيزي كه موجب تزايد و پا گرفتن پايگاه اجتماعي و مردمي بنياد گرايي گرديد، 

اروپايي در هاي ناسيوناليستي و آزادي بخشي بوده است كه در برابر استعمار  گفتمان
ها كه در ابتدا براي مقابله با استعمار به وجود  اين گفتمان. كشورهاي اسالمي به وجود آمد

هاي اساسي  آمده بود و باعث آزادي و استقالل كشورها از استعمار شد، اينك زيرساخت

مبناي آنها  هاي بنياد گرا اكنون بر دهد و جريان فكري اصول گرايي را تشكيل مي
هاي ناسيوناليستي زماني  البته اين تغيير جهت در گفتمان. جديدي ساخته اند هاي  هويت

هاي ملي  پديد آمد كه احساس شد، نخبگان سكوالر بعد از استقالل از استعمار به جريان
بدين ترتيب نيروهاي . اند خيانت كرده اند و اين كشورها را دوباره در دامن غرب افكنده

هنگ دموكراسي نه چيزي از فرهنگ اصيل اسالمي، مي بنيادگرا كه نه چيزي از فر

دانستند، در شهرها ريختند و بدون ترديد رسوم و آدابي را بر زندگي شهري تحميل كردند 
در . گاه با معيارهاي اصيل اسالمي و هم چنين با معيارهاي دموكراسي سازگار نبود كه هيچ

رابر اين نيروها بايد از روشنفكران جديد، استادان ها، تحليل گران، نويسندگان،   دانشگاهب

اند تا فرهنگ مدرن را وارد  روزنامه نگاران، و هنرمندان سخن گفت كه همواره كوشش كرده
اند تا يك راه جديد در درك و شعور  آنها همچنان در تالش بوده. جهان اسالم كنند

مل مثبت ، برقرار مسلمانان ايجاد كنند و ميان سنت اسالمي و مدرنيته غربي، آشتي و تعا
  . سازند

ولي با تاسف بايد گفت كه جريان روشنفكري مدرن كه در عين تالش براي نوسازي در 

اند، پايگاه مردمي مناسب كسب  جهان اسالم، به سنت نيز احترام قايل هستند، نتوانسته

ن ها، تحليلگرا واقعيت اين است كه صاحبان چنين تفكري متشكل از اساتيد دانشگاه. كنند
اما در . اند و از كشورهاي اصلي شان دوراند و روشنفكراني است كه در سطح جهان پراكنده

ها در متن اجتماع حضور دارند و با تمام مشكالت مردم  مقابل ايديولوژي گرايان و سنتي

هاي روشنفكري،  شان آشنايند، به همين خاطر جريان بنياد گرايي همواره غالب و جريان

  .اند مغلوب بوده

در همين راستا، يك سري عوامل خارجي نيز وجود دارند كه يا به صورت مستقيم و يا 
از . فزاينده آنها، نقش دارند هاي اصول گرايي و قدرت يابي  غير مستقيم در ماندگاري جريان

. هاي نامتوازن در برخي از كشورهاي اسالمي، اشاره كرد توان به رشد نوسازي جمله مي
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هاي اسالمي از استعمار، استقالل شان را به دست گرفتند، همواره چون وقتي كه كشور

اي در اين كشورها تالش كردند كه از نوسازي اقتصادي و تكنولوژيكي غرب تقليد كرده  عده

مخصوصا نخبگان نظامي كه قدرت را در اين . و مظاهر آن را وارد كشورهاي اسالمي كنند

هاي نظامي،  عت و تكنولوژي غربي را در بخشكشورها به دست گرفتند، سعي كردند تا صن
اين در حالي بود كه در عرصه هاي فكري . مخابراتي و ابزارهاي پيشرفته نظامي، وارد كنند

در نتيجه يك شكاف و اختالل و عدم توازن در . و فرهنگي هيچ كاري صورت نگرفته بود
ها، راه را بر هاي مادي و فكري به وجود آمد كه همين شكاف و اختال ل بعد بخش

هاي صنعتي و تكنولوژيكي،  هم چنين به موازات اين پيشرفت. بنيادگرايي هموار ساخت

هاي منفي مدرنيته غربي، عليه آن به كار گرفته شد و برضد نوسازي، مورد  برخي از جنبه
بدين ترتيب گرچه اين عوامل مستقيما در قدرت يابي اصول گرايي . استدالل واقع گرديد

هاي رد و شكست مدرنيته در جهان  ته است ولي به صورت غير مستقيم زمينهنقش نداش
البته بايد توجه داشت . گرايي را فراهم كرد هاي افزايش اقتدار اصول اسالم و در مقابل زمينه

گاه جداي از  كه عوامل داخلي و خارجي افزايش مقبوليت بنيادگرايي در جهان اسالم، هيچ

  . ود بلكه بايد آنها را همواره در يك فرآيند واحد در نظر گرفتهم نبايد در نظر گرفته ش
هاي برخورد،  وگوي طوالني، نقطه ايم بعد از اين گفت اينك بايد پرسيد كه آيا توانسته

جدال و جدايي سه مفهوم اساسي ظاهر قرآني، ظاهر اسالمي و هويت مدرن را، روشن 

هاي اجتماعي را كه ميان اصحاب  افي تفاوتايم به حد ك كنيم؟ به عبارت ديگر آيا توانسته
اردوگاه بنيادگرايي و اردوگاه مدرنيته غربي، وجود دارد، برمال سازيم؟ اهميت اين مساله 

شود كه ما بدانيم كه اصحاب هر دو اردوگاه اينك در آستانه قرن بيست  زماني روشن مي
هاي  ند و براي فتح سرزمينا ويكم، بيش از هر زمان ديگر، رو در روي يكديگر قرار گرفته

  .كنند بيشتر مبارزه مي

  هويت مدرن 

رسد اينك وقت آن رسيده است تا در اين مورد نيز  اما هويت مدرن چيست؟ به نظر مي

به نظر ما اين هويت جديد و مدرن . به شكل اساسي و وافي بپردازيم و آن را روشن كنيم
ها قرار دهد و  خ مبتني بر همبستگي انسانتواند انسان را در مسير جديد و تاري است كه مي

تنها در سايه هويت جديد است كه . نجات دهد... او را از مسير جنگ، دشمني، برخورد و

ها  توانيم نهادهاي فرهنگي و فكري را كه موجبات كينه ، تنافر، جدايي و دشمني انسان مي

توانيم  هويت جديد است كه ميو تنها در پرتو . كنند، از زندگي خود دور سازيم را فراهم مي

، آن ...هاي طبقاتي و هاي دوام دار، تفاوت هاي داخلي، خشونت هايي را كه براي جنگ سازه
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بخشند، از سرنوشت خويش  هاي جهاني شدن، لباسي از مشروعيت مي هم با نام ضرورت

  . پاك كنيم

ن كمتر از هاي تاريخ بشري است كه اهميت آ ترين فراورده هويت مدرن يكي از مهم

تا براي نجات حقيقي انسان و به همين خاطر اينك اين دو.  نيستاهميت هويت ديني
اين مقابله و برخورد يك برخورد تاريخي است كه . كنند راهنمايي او، با هم ديگر مقابله مي

به نظر ما نتايج تمام . در اروپا شكل گرفته و در آن جا به سود مدرنيته انجام يافته است
ها و برخوردهاي تاريخي ميان هويت مدرن و هويت ديني، در اروپا در سه واژه  انقالب

نقض حرمت «: ها وجود دارد شود كه در همه جا و در وجود همه ما انسان خالصه مي

بايد گفت كه اين همه تنها محصول دين . »تجاوز« و» تزلزل مفاهيم انساني « ، »انساني
ورد ميان دين مسيحي و هويت مدرن صورت وسنت مسيحي نبوده است، بلكه در برخ

البته اين برخورد موجبات خير بسيار و تعامل پرباري را فراهم كرده است كه . گرفته است
ما نبايد فراموش كنيم كه عقل روشنگر به قول . توان از آنها صرف نظر كرد به هيچ وجه نمي

عقل كالمي دگماتيستي و يعني » يك موجود درنده، وحشي و مضر«ما را از چنگال » ولتر«

متحجري كه كليسا به مثابه قدرت ديكتاتوري، آن را در جهت سيطره بر روح و عقل بشر، 
اما اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه همين عقل روشنگر و به . استخدام كرده بود، رهانيد

 كه عقل بربريتي. عبارتي همين عقل مدرن خود نيز در پناه خشونت، اين كار را انجام داد

خشونت «مدرن در قرون نوزده و بيست، مرتكب آن شد، همان چيزي است كه من آن را 
هاي  هاي سياسي جديد به جاي سمبل ها و نماد در واقع برقراري سمبل. نامم مي» مدرن

ها  ها و خشونت همين انقالب. هاي خشونتبار ميسر گشته است ديني قديم، تنها از راه انقالب
هاي متعدد انسان  هاي قرون وسطا و فضاهاي جهالت آميز آن، پرسش كيبود كه در تاري

به همين . ها را در نورديد  شده شناختي و فلسفي را برانگيخت و خطوط قرمز و مرز تعيين

خاطر اينك ما بعد از اينكه فالسفه اروپايي در عصر مدرن، مرگ خدا را با تكبر و غرور 

ولي . هاي زندگي بشر هستيم اهد بازگشت خدا به عرصهانسان مدارانه اعالم كرده بودند، ش
ه براي ارزش هاي حاكم بر انسان و نه تنها براي حرمت گزاري براي انسان  اين بار خداوند ن

هاي روزگار آزاد گرداند و  كامل، بلكه خداوند بازگشته است تا تمام بشر را از قيد و بند

  . فضاهاي عقالنيت و علم  را فتح كند

 دارم تا اين پژوهش انتقادي را با سخن گفتن از را ه هايي به پايان ببرم كه نه من دوست

. انديشه ديني ونه انديشه مدرن، آن ها را به شكل درست وكامل، كشف كرده است
هاي جديد، رابطه بنيادين و دايمي است كه ميان سه نيروي خشونت،  منظورمن از اين راه

ها، اندرزها و  ها، تحليل دانم كه كتاب  من به خوبي ميالبته. تقديس و حقيقت، وجود دارد
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هاي فكري، نوشته شده و  تامالت بسياري حول محور سه مفهوم نام برده، در تمام سنت

هم چنين نيك مي دانم كه انديشه هاي علم انسان شناسي و روان شناسي . گفته شده است

ه . توان از آنها چشم پوشيد هاي خوبي برداشته است كه نمي اين عرصه گام معاصر، در اما ب

نظر من چيزهاي بسياري نيز باقي مانده است كه هيچكس متعرض آنها نشده است و ما 
iمن قبال در يك پژوهش ديگر . ها بپردازيم بايد به آن xام كه    از يك موضوعي سخن گفته

» جهاد«خوانده است و در قرآن از آن به عنوان » جنگ عادالنه«آن را » قديس آگوستين«
همين مفهوم را برخي از هم پيمانان غربي در جنگ اول خليج فارس، عليه . ياد شده است

اين مفهوم البته در طول تاريخ وجود داشته و هر كسي در تاريخ خود از . صدام به كار بردند

مفاهيمي چون جنگ عادالنه يا جهاد مقدس، براي حفظ مصالح عالي ويا با عنوان حمايت 
به عنوان مثال مسيحيت آن را براي حفظ . استفاده كرده است» مطلقحقيقت «از 

ها مورد استفاده قرار دادند و هم  هاي مسيحي و حتا براي توسعه آن سرزمين سرزمين
هاي اسالمي،  هاي اسالمي و نيز براي توسعه سرزمين چنين مسلمانان براي دفاع از سرزمين

هاي ملي سرمايه داري جديد براي   دولتهم چنين. از مفهوم جهاد مقدس، كار گرفتند

در پرتو چنين مفهومي . توجيه استعمار وسيطره بر ديگران، از چنين مفهومي كمك گرفتند
ما . هاي بزرگ به وجود آمدند بود كه مناطق ژيوپليتيكي جديد در حيطه حاكميت قدرت

با عنوان » جمحمد عبد السالم فرا«قبال در اين مورد به تفصيل در ضمن نقد متني از 

ايم كه چگونه مولف آن متن  ايم و روشن كرده سخن گفته) جهاد با كفار(» الفريضه الغايبه «
كوشيده است تا فريضه جهاد را از نو در كشورهايي مانند مصر دوره انور سادات و در مرحله 

 »الفريضه الغايبه«ولي كساني مانند مولف . بعدي به تمام كشورهاي اسالمي سرايت دهد
 و روشن براي كرامت انساني انگارند كه به شكل واضح ديده ميهاي اسالمي را نا ديگر آموزه

هايي  آنها البته به اين دليل دست به چنين تحليل. هو انسان، حرمت ويژه قايل استبه ما

دهشت افكني جهاد را بر ديگر جنبه هايش برجسته  زنند كه جنبه هاي جنگ طلبانه و مي

رغم اينكه چنين  علي. ن ترتيب، تجاوز گران را در حال استيصال قرار دهندتر كنند تا بدي
شود ولي هيچ انعكاسي در نزد روشنفكران مسلمان و در  پژوهش هايي به و فور يافت مي

اما برعكس نگاه عام در دنياي غرب به . نگاه روشن بينانه آموزه هاي اسالمي نداشته است

گيرد كه كساني مانند صاحب  اي صورت مي ن دريچهاسالم و جهاد و مسلمانان از همي

شود و  بديهي است در اين ميان چيزي كه فراموش مي. ترسيم كرده است» الفريضه الغايبه«

  . گردد، فرد انساني است در ميان برخوردهاي تند ميان اسالم و غرب، پنهان مي
شمارد و هر  ل ميكند و مسوو بدين ترتيب هريكي از طرفين ديگري را مقصر قلمداد مي

هاي  كند تا در كاوش كند تا تنها خود را در آيينه ببيند و نيز سعي مي كدام تالش مي
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ه، تنها به دنبال موجوديت خويش برآيد و دايما تقصيرات را به گردن ديگران  باستان شناسان

  . ها مبرا كند بيندازد و خود را از تمام بدي

اين دو منطق به فرآيندهايي . واهي بشر دارددر واقع منطق جنگ ريشه در منطق خود خ

ها  فرهنگ و هويت جديد گرچه انسان. شود گردد كه منجر به تشكيل روح بشري مي بر مي
خواند ولي خود نتوانسته است خود را از آنها به  را به سوي خروج از اين دو منطق فرا مي

راكز جديد كه مبتني بر هويت ها و م توانيم در دانشگاه نمونه كامل آن را مي. كلي دوركند
 . اند، بيابيم جديد شكل گرفته

كنم كه ما براي كشف درك و شعور اسالمي به يك  من امروز به طور جدي احساس مي

زيرا اين درك و فهم از يكسو در قيد و . كاوش ديرينه شناسانه و باستان شناسانه نياز داريم
هاي مثبت مدرنيته هم اثر  يگر از جنبههاي ساختگي همچنان گرفتار است و از سوي د بند

ها مشغول تهيه يك برنامه پژوهشي با  به همين خاطر من در طول اين سال. نپذيرفته است
من در اين طرح . ام بوده» خشونت، تقديس و حقيقت بر اساس سوره توبه«عنوان 

راي ما خواهم با پرحرفي و پرچانگي تمام فضايل اخالقي، كه متون ديني و فلسفي ب نمي

بيان كرده است، سخن بگويم، چه اينكه اين مفاهيم انتزاعي و تجريدي هيچ مشكلي را در 
خواهيم بگوييم كه  مورد حرمت نهادن به كرامت انساني حل نخواهد كرد و هم چنين نمي

خواهيم بگوييم  خشونت فقط مربوط به موارد استثنايي و اضطراري در تاريخ است، بلكه مي

ين ديگر ابنابر. ترين ابعاد تشكيل دهنده شخصيت انساني است از مهمكه خشونت يكي 
توان گفت كه خشونت مخصوص جوامع سنتي و عتيق و يا مربوط به جوامع حاشيه  نمي

بلكه خشونت در وجود هر انساني وجود دارد و . نشين در شهرهاي صنعتي و پيشرفته است
ني كم يا زياد ، غريزه خشونت و نيز ميل پس در درون هر انساني به ميزا. نهادينه شده است

اي كه قبال نيز ما بدان تمسك  آيه. شود به دوست داشتن خير، زيبايي و حقيقت يافت مي

  :فرمايد كرديم، بيانگرهمين امر است؛ آنجا كه مي

انگيخت، فساد روي زمين را  و اگر خداوند برخي مردم را در مقابل بعضي ديگر بر نمي «
  x» .گرفت فرا مي

لذا انسان براي اينكه از وحشت خشونت در امان باشد و بر خشونت غلبه كند، دايما به 

ناميم يعني نيرويي كه همواره از  برد كه ما آن را تقدس و يا امور مقدس مي نيرويي پناه مي

در واقع قدسيت بخشي بيشتر به شعاير مذهبي مربوط است . قدرت مافوق بهره مند است

بينيم كه  ين ميابنابر. شود ها پاك مي رخي از اشخاص و اماكن از آلودگيكه به وسيله آن ب
بافت و ساختار بسيار خاص به لحاظ كاركردي و مفهومي ميان سه موضوع، خشونت، 
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اي در قرآن وجود دارد كه به خوبي از اين  به عنوان مثال آيه. تقديس و حقيقت، وجود دارد

  : دارد ارتباط پرده بر مي

در گذشت آنگاه مشركان را ) رجب ذيقعده، ذيحجه، محرم و(هاي حرا  ه ماهپس از آنك«

هر سو در كمين آنها باشيد  و. محاصره كنيد آنها را دستگير و هر جا يابيد به قتل برسانيد و
زكات دادند، پس از آنها دست  نماز اسالم به پا داشتند و چنانچه از شرك توبه كرده و و

  xi» .مهربان است وبرداريد كه خدا آمرزنده 
بر اساس دانش انسان شناسي جديد، اين نيروهاي سه گانه به مثابه ابزارهاي پنهاني 

كنند كه در ادراك و شعور تمام جوامع بشري، اعم از قديم و جديد، وجود دارد و  عمل مي

به همين . گيرند ها براي تثبيت و تعيين هويت خويش از اين نيروها كار مي همه انسان
 يك واقعيت و – اعم از مرد، زن و كودك –اينك حرمت نهادن به حقوق بشر خاطر 

شود و اين حرمت نهادن  حقيقت انكار ناپذيري است كه در تمام جوامع اسالمي احساس مي
مهم . هاي قانونمند، دست نيافتني است هاي دموكراتيك و دولت بدون به وجود آوردن نظام

خورداري حكومت ها از مولفه هاي اساسي شكل حكومت نيست بلكه مهم ميزان بر

تواند براساس  اي مي چون دموكراسي يك شكل واحد ندارد و هر جامعه. دموكراسي است
ترين  بدون شك مهم. فرهنگ و تاريخ خويش دست به تاسيس حكومت دموكراسي بزند

شاخصه دموكراسي اعتراف به نقش جامعه مدني در برابر حكومت و نقش داشتن آن در 

ه اقتصادي حاصل  اما چنانكه گفتيم دموكراسي با نوسازي. كميت استحا هاي عجوالن
شود، بلكه در ابتدا بايد فرهنگ دموكراسي در ميان تمامي شهروندان، رواج پيدا كند و  نمي

آيد كه در جامعه مناقشات فكري، به صورت بنيادي،  فرهنگ دموكراسي زماني به وجود مي
فرد «توانيم براي  تنها از اين طريق است كه مي. يان داشته باشدفلسفي، آزاد و انتقادي جر

در جوامع اسالمي، شرايط فكري و فرهنگي جديد خلق كنيم و براي آن جايگاه » انساني
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  اشراق حسيني

  

  

  اشكال

در معرفت است اين را چگونه توجيه نيت پلورالي همزاد با نسبيت مطلق ا حق
  مي نماييد؟

   پاسخ

حقايق مربوط به آنها با كدام مدل  ها و  در نظر داشته باشيم كه براي فهم پديدار

ن را به دست اهاي متفاوت نتايج يك س شويم، مواجهه با پارادايم رو مي همعرفتي روب
 سنتي دين شناسي هاي غالب در حوزه هاي معرفتي رايج و دهد، يكي از مدل نمي

نا مدل ارسطو است گرچه حاال از آن اعتبار ديروزي برخوردار نيست اما اهم

شوند، به همين جهت  ي با همين پارادايم با حقايق ديني نزديك ميا هنوزهم عده

توآنند، كه گاهي از  هاي پارادوكسيكال حقايق را فهم كرده نمي است كه پيچيدگي

گاهي كفر ياد  گاهي باطل، و گاهي نسبيت مطلق،آنها به عنوآن تضاد و تناقض 

  .كنند مي
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 با قضاياي »پيشيني«كه قضاياي  طوري ناست، هم اله ايناواقعيت مس

فهم حقايق مربوط به وحي و متافزيك نيز احكام  آند، هم متفاوت  از»پسيني«

يق ست كه با حقا اين نظر گاه پلوراليزم ديني ايناطلبند بنابر مالزم با خود را مي

 ه شود، طبعاًتي ديني نگريس هاي ديني، از نظر مدل معرفت تجربه مربوط به حوزه

اين منظر به وحي و حقايق مربوط به آن با فهم مبتني بر مدل ارسطويي  فهم از

 ي هي،تفاوت جدي با تجربيتوجه داشته باشيم كه نسبي گرا. تفاوت اساسي دارد

  : دارد كهين اديني دارد، پلوراليزم ديني اعتقاد بر

  ؛امر مطلق باشد گرو خواهد در دم ديندار ميآ: اوالً

ياًاث ها  ن احساس كند از سطحانساكند كه  دينداري در صورتي تحقق پيدا مي: ن

  ؛ها رسيده است گذشته و به وراي سطح

ثاً ي ياموري كه براي وي نسبي هستند عبور نموده و به نوعي واقعيت نها از: ثال

  ؛ رسيده و در برابر آن خود را از دست داده استكه براي وي مطلق است

كند در چنگ دارد، حقيقت بالجمله نيست  آن مقدار حقيقتي كه او فكر مي: رابعا

آن نماد ظرفيت رويا  ن هم بااي است كه ديگرينمادي از حقيقت نها بلكه پرده و

  .ي را دارنديرو

جوهرش تجربه ديني   و»امر مطلق«شود كه معناي دينداري باور به  مشاهده مي

 ،ها هاي قرار گرفته در محدوديت نانساي براي ياست كه تجليات آن واقعيت نها

ي با مدل معرفتي تجربه ين است، تفاوت مدل معرفتي ارسطوامتفاوت و نايكس

 »مطلق«نتزاعي است و در دومي ااين است كه در يكي مطلق تصور  ديني در

ف نمايد و اين در شرايط تاريخي و عيني صراانند از او اتو  نمي»من«چيزيست كه 

  .ممكن است

هاي ذيل  داراي مشخصه نسيال وابه همين جهت است كه حقيقت ديني اگزست

  :باشد مي

حيات ديگر و معناي عميق و مطلق   را»من«كه : پويندگي و دگرگون سازي  -1

گون تغيير و دگر« با حقيقت ديني را رهيافت »من« هبخشد، اين فرايند مواجه مي

   ؛ذهني نتزاعي واتابد نه رهيافت منطقي با وضعيت   بر مي»شدن

رويارويي شخص با واقعيت نهايي يا وجود مطلق در  :شخصي ديالوگي -2

ي و خطابي است، يگوو نوع گفت  از»او« و »من«ن ان ميانساي ديني براي  تجربه
 است »صشخ«باشد بلكه رابطه دو   نمي» شي«ي دو  در حقيقت اين تماس رابطه

  .گو قرار دارندو كه باهم در گفت
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در عين باطن  او در عين ظاهر بودن باطن است و: مكنون بودن حقيقت  -3

هاي رياضي  نند حسابا؛ اين حقيقت م)هواالول واالخروالظاهر والباطن(بودن ظاهر 

نيست كه همه وقت در دسترس و رام ما باشد بلكه بيداري و رياضت مستمر براي 

طلبد تا تماس با واقعيت نهايي معناي   را مي»من« از محدوديت هايبيرون شدن

نه  نه تناقض است و( اين قضيه پارادوكسيكال است . نداخود را پيدا كرده بتو

دهي  تا خود را حفظ كني، خود را از دست مي«ست كه  او معناي آن اين) نسبيت

هاي  كه محدوديت مي مادا»يابي ني كه خود را از دست بدهي خود را باز مياو زم

هاي  كه از محدوديت دهي ولي هنگامي تاريخي را حفظ كني، خود را از دست مي

يابي، اين  هستي خود را مي ها كه در آن محدوديت تاريخي فراتر بروي در حالي

ورده آ ديني را به وجود ي هتركيب درون حسي و فراحسي است كه شرايط تجرب

ارد، زيرا ديدن قضيه از اين زاويه براي مطرح ين خطر نسبيت وجود ندا بنابر.است

له در اين است كه تفاوت شرايط و ابودن مطلق است والغير، پيچيدگي مس

ي ديني  ن به مدل معرفتي تجربهاشناي آن، از نظر نااها براي تجربه كنندگ وضعيت

  :ت و به قول جامييسكه چنين ن  جلوه كند، در حالي»تناقض« يا »نسبيت مطلق«

  هاي گوناگون بود  همه شيشهنااعي

  كافتاد درآن پرتو خورشيد وجود
  ي كه سرخ بود يا زرد بود يا كبودا  شيشه

  خورشيد در او به آنچه او بود نمود

دم بگويد اين حقيقتي كه براي آست كه  ا ديگري دارد و آن ايناينسبيت معن

 ي همشخصن زايل شدني است، اين معنا با ازم من وجود دارد نامطلق، و درگذر

شود كه مساله دينداري  كيد ميات. ني نداردانسيال از حقيقت ديني همخواستياگز
ها در  نانساست كه  ال رياضي نيست، خصوصيت دين ورزي اينيبه سادگي مسا

بي قراري هميشگي براي وصال با امر مطلق قرار داشته  نياز و م و راز ويخروش دا

  .باشد

  اشكال

 ها نانسانا متحول كردن شخصيت اهر دين همن هيك بر آن است كه گوا ج

هاي  دهد كه اموزه هاي ديني حكم صدف دين را دارد و هشدار مي ست و گزارها

هاي  نست، اين اموزهاهاي علمي صادق يا كاذب د ديني را نبايد همچون نظريه
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 هاي ما را براي زيستن ها و الگو نند ديدگاهاكه بتو ن فقط هنگاميا متناقض اديظاهراً

 ن داشتن كافي است وااصل ايم: گويند مي ها پلوراليست. ندا متحول سازند صادق

ي  ها ونحوه ن داشته باشيم، نوع عقايد و ارزشامهم نيست كه به چه چيزي ايم

 فقهي دگماتيك بيش - هاي كالمي موزهآن دخالتي ندارد، زيرا اين اعمل چند

سعادت  ا اهل نجات وهاي دگماتيك رضايت دادن و خود ر موزهآنيست و به 

فهمي صورت گرفته در  گونه اظهار نظرها بد در اين. نه استاشمردن كار كاسبكار

 دهند و ن ميارا سام ن بوده و مضمون آنا ايماي منش»اعتقادات نظري«حالي كه 

ن اباشند و بد  مي»ناايم«ند كه مقتضيات و ملزومات حياتي ا همين الزامات عملي

 ين بلكه جزابخشند، شريعت نه متصلب و نه منافي ايم تحقق و تبلور عيني مي

  .ماهيت دين است

  پاسخ 

بخشيدن به  كه گوهر دين غايت قصوا اش متحول كردن و ژرفا ين ادر  -1

هاي علمي و  ن باشد شكي وجود ندارد، دين براي القاي گزارهانسارضايت باطن 

و فالسفه هم ،فلسفي نيامده است نند ولي آنچه را اتو اده مينجام دا اين كار را علما 

آن متحول كردن  و  دارد»كيفيت واالتر« و »ساحت ديگر«دهد  نجام ميادين 

 باطني به دست ي هسلوك اخالقي و تصفي  است كه با»زر«ن به انسا وجود »مس«

تحول  نداتو  است كه مي»اكسير معنوي«نا اشود؛ در واقع گوهر دين هم ورده ميآ

  ؛وجود بياورده رضايت باطن بجمعي را به سوي  فردي و
نبه با اها بايستي نسبت و سنخيت همه ج موزهآاين هم درست است كه   -2

 ن است داشته باشد، راستي بهترين محك براي صدق واگوهر دين كه حقيقت ايم

ن سنجيده شود و تحول ان با حقيقت ايماها همين است كه سنخيت ش موزهآكذب 

و طريق فريني،آ ي خود را به اثبات ين نيز واالانگري معنوي شادرم ي هافق گشايي 

ندن حكام جاير در اظل اهللا خو هاي بهشت در غرب و يا قباله دادنآند، انيده بتوارس

كردند؟ بدون شك  هاي ديني توجيه نمي موزه آ استفاده ازءبا سو ن اسالم رااجه

مطرح  ر ران معنوي دين اكتفا به ظاهاچنين بوده است كه با مغفول گذاشتن عرف

  ؛ندا  فروكاسته»هويت« آن را به »حقيقت«نموده و 

 »...ن داشته باشيم واگويند مهم نيست به چه چيزي ايم ها مي پلوراليست«  -3
اين ادعا از وثاقت و اعتبار علمي برخوردار نيست ولي اين را خود اشكال كننده 

  .ساخته است
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ي منثور  نم بخشي از مقدمهاد در رابطه با ارتباط قشر و گوهر دين شايسته مي

نيم كه مراد انا جالل الدين بلخي را ذكر نمايم تا بددفتر پنجم مثنوي موال

  : هاي دينداري چيست هاي ديني از اليه پلوراليست

ه ميآن ا در بياب شمع به دست انمايد و بي  نك شريعت همچو شمعست ر نك

چون رسيدي به  ست وتطريقمدي آن رفتن تو آچون در ره  و .وري راه رفته نشودآ

موختن است از استاد آ شريعت همچون علم كيميا همقصود آن حقيقت، حاصل آنك

يا از كتاب و طريقت استعمال كردن داروها و مس را در كيميا ماليدن است و 

ن به علم كيميا شادند كه ما اين علم را اآنر كيميا د. حقيقت زر شدن مس

 كيميا شادند كه چنين كارها كنيم و حقيقت ن به علماعمل كنندگ نيم واد مي

زاد شديم، يا آعمل كيميا  ن به حقيقت شادند كه ما زر شديم و از علم وايافتگ

موختن است و طريقت پرهيز كردن به موجب آمثال شريعت همچو علم طب و 

علم طب و داروها خوردن و حقيقت صحت يافتن ابدي و از آن دو فارغ شدن 

  ].است[

ن خداوند باز كردند براي توليد محصوالتي بود، اي كه پيامبريها مكتب مدارس و 

جهت و براي سرگرم كردن مردم يا براي رياست چند روزه دست به تعليم  ن بياآن

گفتند غرض  گذاشتند و مي  مي»حقيقت«نزدند، عرفاي ما نام آن محصول نهايي را 

د، لذا دو چيز از مردم ي را ايجاد كننيها نبيا اين بوده است كه حقيقتاهمه 

نستن چيزها و دوم عمل كردن به آن چيزها، پس از آن حقيقت ا يكي د،خواستند

شود، حقيقت چيزي نيست كه از جنس تعليمات و معلومات  مي ن ما ايجاداج در

  .باشد

 نام »شريعت«نجام بدهيد اين كار ان عمل را گويد فال وقتي دين به شما مي

 نام دارد و آنگاه شما در اثر آن علم و آن »طريقت«نيد ك دارد، وقتي شما عمل مي

شود و  ي در روح و در شخصيت شما حاصل مييها يرسيد و تازگ ي مييعمل به جا

  )45(.گويند  مي»حقيقت«آن را 

هاي بدني اگر به سلوك اخالقي اتكا نداشته و تحول در شخصيت  در واقع عمل

ند ام نبار كردن گندم ميانا به ه قول موالن به سوي وااليي را به وجود نياورد بانسا

  . موشي دزديده شده استي هواسطه كه پس از چهل سال ب

ها، در خدمت نبودن اعمال ظاهري به نتايج  نديشيا  جالب است خطر غايت نه
  :ناي بلخي بشنويمن موالاها به حقايق ديني را از زب باطني و متكي نكردن اموزه
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  نيمك نبار گندم مياين  اما در

  كنيم مده گم ميآگندم جمع 

  خر ما به هوشآنينديشيم  مي

  كاين خلل درگندم است ازفكر موش

  نبار ما حفره زدهاموش تا 

نَش  وز   ن شدهانبار ما ويرافَ

  ن دفع شرموش كنااول اي ج

  ن درجمع گندم جوش كنانگهاو

  اخبارآن صدرالصدور از بشنو

  الصلوةَ ثَُم اال بالحضور

  ماست نبارادر گرنه موشي دزد

  گندم اعمال چل ساله كجاست؟

گويد چهل سال  سازد، وي مي ور متوجه ميآي تنبه  ي ما را به نكتهينا به زيباموال

گونه تحولي در تو ايجاد  ي اما هيچا راستهآاست كه ظاهرت را با ظاهر شريعت 

 ورزي، ي، حسادت مييگو نشده است؛ با وجود ادعاي دينداري به راحتي دروغ مي

غيره، كسي كه چهل سال به  ورزي، تقواي روحي نداري و كني، تكبر مي بت ميغي
ثار بندگي و فربهي معنوي در روحش ظاهر نشده و آظاهر بندگي كرده است ولي 

نفصال از گوهر دين معنايي ااعمال ظاهري معناي باطني خود را نيافته است جز 

  .ديگري ندارد

نداختن آن نيست  ا ف دين معناي دورصد نم كه تعبير قشر واد قابل تذكر مي

ن حفاظ هويت ديني مبتني بر حقيقت دين يا ال شدن به نقش آن به عنويبلكه قا

ي واحد  ين واژهابنابر. وردآن ان از حذف آن سخن به مياتو ست كه نمي امغز آن

  :دهد  سه حوزه را پوشش ميدين كه حقايق متعددي را در خود مضمر دارد عمدتاً

  ،هاي شرعي  اموزه)الف

  ،اخالق ديني و سلوك معنوي) ب
  .ني و حقيقت دينداريا ايمي هتجرب) ج

هاي ياد شده ظرفيت اين را دارد كه تحول فردي و  وفاق حوزه هماهنگي و

وفاق اين منظومه عالوه بره ورد اما بآجمعي را به وجود   تحولي كه  اينهم زدن 

  .وردآ  وارد مي مهلكي نيز به ديني هند ضرباتو ايجاد كرده نمي

ACKU



 

 

116 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

ن ابراهيمي اعتراف به خداوند و متكي ان ديني در اديا اولي ايمي هين قصابنابر

ن فرق ان اسالم و ايمادر قرآن مجيد نيز مي. ساختن ظاهر به باطن دين است

نده ان خوان پيامبر مسلمان زماگذاشته شده، به همين جهت بسياري از مردم

  .من گفته شوندوند بدون آن كه ما شده

نوني پنداشته شده كه دينداري اكثريت مردم ا ك،دراحياالعلوم غزالي نيز اين نكته

 ،»ناايم«چيزي بيشتر از تقليد نيست، هويت آنها را تقليد ساخته است نه 

قراري  بي جوي هميشگي،و  كه جست»عشق«نند ا اكسير كميابي است م»ناايم«

  .طلبد را مي) شريعت(نه از راه اعبور حكيم مي ويدا

كند كه در فقه نبايد  كيد ميات   تفكر اسالميي هي برجست ن چهرها غزالي به عنو

ن براي ي مطمي هنانه را اساس قرار داد كه پشتوان مجذوباتوقف كرد بايد ايم

هاي  هم جنبه ي وا هاي گزاره ها و شعاير ديني باشد، در غير آن هم جنبه اموزه

ني باشد ناقص و دور از ا ايمي هي تجربكه فاقد مبنا فزيكالي دينداري در صورتي

  .غايت قصواي دين است

و هم در سطح است كه هر تجربه ايم اوريآ قابل ياد  ني هم در سطح شناخت 

ها و  اعمال و شعاير، گزاره(آنها ي  هن هماشعاير ظهور و بروزي دارد اما در مي

) وحي(ها  نهانش ها و معيار اصلي كدام يك هست ؟ اشاره) ها ها و تجربه اموزه

  ؛ها گويد تجربه مي

نكار اها و نظريه ها قابل  موزهآني و انساهاي  ن مجموعهاحضور دگماها در مي -4

تمايز گذاري و حريم  باشد زيرا مرز كشي،  نميستثنانيست، فقه نيز از اين امر م

ن از ترسب برخوردار ا خارجي آنها چني هجنب هم با ي داخلي و سازي هم با جنبه

هنجاري خصلت ساختاري به خود  هاي ارزشي و د كه در خيلي از مقولهنا شده

هاي معرفتي متفاوت محصور  در واقع حقيقت در چارچوب رژيم گرفته است،

  .شود مي

هاي پژوهشي حكايت  راي الكاتوش در برنامهآها يا  ي پارادايم راي كوهن در بارهآ

هاي معرفتي  ض و رژيمي علم ومعرفت مح هاي هويت ساز در حوزه از وجود مرز

  .كند مي

 سخت ي هي پژوهشي داراي يك هست هر برنامه: الكاتوش مطرح كرده است

ها وجزميات وجود دارد كه   سخت بعضي از اكسيومي هاست، در درون اين هست
ي  ني كه آن برنامهاكس. شوند شود و آنها مفروض گرفته مي روي آنها بحث نمي

چرا   سخت چون وي هنسبت به مضمون هستند، تعبدا  اپژوهشي را پذيرفته
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 سخت، يك كمربند ي هدهند، دور هر هست نتقاد قرار نمياآن را مورد  كنند و نمي

ين كمربند حفاظتي  است، خارج ازاي يگوو محافظي وجود دارد، اگر بحث و گفت

 سخت شود اين كمربند حفاظتي از ي هاگر كسي متعرض هست گيرد و صورت مي

هاي  ست كه با تيوري ادهد، اين واكنش به جهت اين ن مياخودش واكنش نش

هر چه بحث حول و حوش  شود،  مركزي ميي هصدمه ديدن هست نع ازاكمكي م

كمربند محافظتي در واقع خطوط قرمز  گيرد، كمربند محافظتي صورت مي

ي  نع ورود به منطقهاشود تا م ي سخت كشيده مي مستديري است كه حول هسته

  ) 46(. معرفت بشود ايني هممنوع

ي دگماها متفاوت  مناطق ممنوعه نم كه دشواري عبور ازاد وري ميآقابل ياد 

ن و گوناگون است، ان نايكساهاي ش ها به تناسب موقعيت رقت جزم است، غلظت و

 سخت، ي تهي فقه نيز به مقتضاي موقعيت خودش بدون ترديد فاقد هس حوزه

  .ها نيست كمربند واكنشي و جزم

دو فرقه هستي؟ او پاسخ  و  از هفتادينا پرسيد كه پيرو كدام يكي از موال فقيه

 ، مرادش از)47(دو فرقه اعتقاد دارم و ي هفتاد نتظار داد و گفت كه به همهاخالف 

 پيروآن مرز ي ه حقيقتي هست و تنها به وسيلاي ين گفته اين بود كه در هر فرقها

تحريف شده است اما فقيه او را كافر  وگذار و شيداي مقبوالت خودي دچار مبالغه 

 نديش فراتر از چند وا  ن معرفتاخوآند و مالمت كرد، بدون شك نگاه ديندار

نه، انديش سوداگرايا  كه دينداري معيشت ي است در حاليا هاي دگماهاي فرقه چون

  .ن استاها براي ديگر ضيق و سرشار از حرام و تحريم

ثابت و «ي مدل  هين اسالم اراانم كه در جهاد ميوري آنيز قابل ياد ا اين نكته ر

، رويكرد »فقه المصلحة«فقه، مدل   در»منطقة الفراغ«ابتكار اصطالح  ،»ريمتغ

ست كه سير تحول در اي بوده و ا هاي برجسته  قدم»اسالم معنوي وغايت مدار«

دهد، اما  ن ميا دين با مقتضيات عصر جديد را نشي همالت براي مواجهاحوزه ت

عمق واحدي برخوردار نيستند كه اين واقعيت،  ن واها از اتق  اين كوششي همه

ن اهاي دنياي جديد را نش ي فقاهت در قبال پرسشي پاسخگو،پلورالي بودن

  .دهد مي

گونه عنايتي به  ها هيچ شود كه گزاره تصلب شريعت در شرايطي مطرح مي

واي دين كه تحول هاي ديني نداشته باشند و بدون توجه به غايت قص تجربه
فريني، معنا بخشي و دگرگون سازي براي رضايت باطن است به تمايز گذاري آ

  .بپردازد
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داب و رسوم حقوقي آرسد اينست كه شريعت از مفهوم  اما آنچه مهم به نظر مي

نب اهاي رفتاري كه جو ن معياراني به عنواي ايم و اجتماعي به تجلي عملي تجربه

سيماي   ديني دري هكه تجرب ول گردد به جهت اينزندگي را پوشش بدهد متح

هاي عيني خود را در قالب عمل  ها و جايگاه ها جنبه موزهآها متجلي شود و  موزهآ

  . پيدا نمايند

  اشكال

  .شود  اساسي ترين منبع الهام براي پلوراليسم ديني شمرده مي، سكوالريسم

  پاسخ

پلوراليزم ديني اساس كارش ارزش علمي ندارد زيرا   اين ادعاي كلي وثاقت و

 ي همعاد است اما ريش مبدا و ن بريده ازادميدن روح معنوي دين در كالبد جه

  .باشد ون و امور زندگي ميوش سكوالريزم غير ديني كردن تمامي

ين رابطه  ا پلوراليزم ديني است دري ههاي برجست چهره دكتر سروش كه از

  :كند چنين اظهار نظر مي

اين نشدني است و  هم داور دعوا، و ست و ال هم طرف دعوادر سكوالريسم عق

كه عقل تا بال گشودست  كند، اين كه حل كند بيشتر مي مشكل را به جاي اين

له اي اقتصاد مس فلسفه در. نگيز استاگرفتارتر است يعني همين عقل اختالف 

free riderاگر . طلبند، به همين اشاره دارد ني مياني كه سواري مجا يعني كس
نيت محض مطرح باشد چه بسا عقل اسير محور كار قرار گيرد كه فقط عقال

است كه خود  نيت است اما باطنش يك رشته اغراض و مطامع ديگرظاهرش عقال

نيت محض يك نوع خود از عقال. كند اعمال مي ورد وآ ن ميارا از طريق عقل به ميد

وناليزم كه در حقيقت گوهر  بي جهت نبود كه در مقابل راسي،يدآ خواهي بيرون مي

ن اين نگرش خواستند داد عناصر اطرفدار. نتيسم قدعلم كردارم سكوالريسم است،

فربه شدن عقل  بگويند كه با نند وادمي را بستآ وجود ي همغفول و مظلوم واقع شد

 اول ي هدر درج(ي الغر و رنجور و مظلوم واقع شده است ينبهااهاي بسيار گر چيز

  )48().ن اخالقيات گذشت و كرمااز مي اخالق و

 موضع ديويد »زمام تاريخ به دست سكوالريسم است«ن در نقد اين ادعا كه اايش
نمايد كه گفته  يد ميايي تا  هاي سنت و سكوالريسم به گونه مارتين را در بحث

نش جامعه شناسي حذف كرد چون اي سكوالريسم را بايد از د اساسا واژه: است
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كند و بيش از  ير علمي و سياسي شده را با خود حمل ميغ مفهوم ناسنجيده،

  )49(.شود روشنگري موجب تيرگي در داوري مي

كه فاقد مبنا  ين اين اشكال ادعاي مطرح شده عالوه بر اشود كه در  ديده مي

  .نه استاپژوهش نيز بيگ  ي علمي است با شيوه

  اشكال

 را باور به عدم وجود باطل )دهاي جدي ليبرال( اين دسته ي  هنديشا اي  هدرون ماي

ي كثرت  ندكي تفاوت در نظريها ن چيزي است كه باااين هم سازد و و گناه مي

  .ن به كار بسته شده استاگراي

  پاسخ

ها  دارد و به قول منطقي  را»هر گرد گردوست«اشكال باال شباهت به قياس 

برد كه   رنج ميهاي ديگر نيز ن از كاستياباشد، همچن  مي»نعكاساايهام «دچار 

  :را مخدوش كرده است اعتبار علمي آن

ز پلوراليزم ديني است اما شرح مشرح از ليبراليزم صورت گرفته يجو عيب -1 ي ا

  ؛است

  ؛ندك تفاوتي كه مطرح شده معلوم نيست كه كدام است؟ا  -2

) پلوراليزم(وط به چيز ديگر شود مرب كه از بحث ليبراليزم گرفته مي اي نتيجه  -3

   ؛تاس

كند كه وجوه اشتراك ليبراليزم و پلوراليزم   روح پژوهش علمي اقتضا مي-4

ب آگرديد تا ادعا مستند و معقول از  ديني به صورت تطبيقي و دقيق مشخص مي

  ؛مد كه چنين نشده استآ در مي

شود با نام گرفتن پلوراليزم  هاي منفي ليبراليزم نمي با مشخص كردن جنبه  -5

  . پژوهش نموداند شديني نقد را واج

  اشكال

ي از يگرا نانساي، سكوالريسم و يزاد، دموكراسي ليبرال، فردگراآنيت، بازار عقال

 كثرت ي ههاي سرشناس عرص دكتر سروش كه از چهره ند،ا هاي مدرنيسم لفهوم

ند، مقالتي اد ي ديني ميينيت پيچيده را خاستگاه كثرت گراي ديني است، عقاليگرا
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اين . هاي مستقيم دارد  در كتاب صراط»نيت، هدايتنيت،عقالاحق«ن اهم زير عنو

  كنيد؟ را چگونه توجيه مي

  پاسخ

سرمايه داري،  زاد اقتصادآكنند مدرنيته كه فرد باوري، نظام  اي فكر مي عده

ن است به عنو اهاي آن نيزم ليبرال و سكوالريزم از ويژه گيانيت ابزاري، اومعقال

 را در نورديده و به »غرب«به صورت كامل و پيروز مند نع و منتقد ا بدون مي هپروژ

  .كه چنين نيست پيش تاخته است، در حالي

زاد سرمايه داري را كه بر بنياد آنه اقتصاد بازار اهاي فرد باور  ماركس جنبه -1

نتقاد جدي قرار داده و اباشد مورد  نگاري متكي مياخود پرستي و خودمدار 
  ،بته اين نقد از درون بوده استال نه تلقي نموده،اخردستيز

نيت باوري و شالوده  نيچه بر عناصر اساسي مدرنيته كه عقالشييدرفر  -2

ن ناكافي اي جدي گرفته و توفيق آنها را براي شناخت جه باشد خرده گرايي مي

  ،پنداشته، نقد نيچه از مدرنيته از بيرون بوده است

نند ان بزرگي ماته است اما متفكرهاي مهم مدرني  گرچه از ويژگي،پوزيتويزم  -3

  ،ندا نت و هگل غير پوزيتويست بودهاك

ذيرد چن نكفورت تجربه مدرنيته را در بست نميامكتب فر -4 نچه يورگن اپ

نيت عقال« به »نيت ذاتيعقال«و فروكاسته شدن » ي ناتمام پروژه«هابرماس آن را 

ها و  نانسا كردن »احتاتك س«را خطر  ند و هربرت ماركوزه روند آناد  مي»ابزاري
  ،كند جوامع تلقي مي

  ،پندارد  مي»ي خرد كننده گردونه«ي  نتوني گيدنز خطر مدرنيته را به مثابها  -5

 وغيره، نسواليوتار، ژاك دريداانند ميشل فوكو، فران پست مدرن ما متفكر-6

 نيت مدرنيته را به عقالي هنانگاران اي يكسيگرا ن گستري، فراگيري و مطلقاجه

  .دهند نتقاد قرار ميا مورد يتجد

  :منظور از اين مقدمه تصريح اين واقعيت است كه

  ؛ي مدرنيته وجود ندارد ن از تجربهاتعبير يكس: اوالً

) نيت ابزاريعقال( هاي متعدد مدرنيته مخصوصا عنصر اساسي آن  ويژگي: نياًاث

  ؛ستا ور هنتقاد روباغرب نيز با  در
  ؛نيت ابزاري تفاوت اساسي داردقالنيت ذاتي از ععقال: اًثالث
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ابزاري  نيت گرفتارنيت پيچيده،عقالهاي ديني از عقال مراد پلوراليست: رابعا

  .عينيت يافته در مدرنيته نيست

هاي مهم شناخت نه   يكي از ابزاري هعنصر عقل به مثاب كيد برات د واييين تابنابر

هاي ديني است  اليست غرب و نه بدعت پلوري هخصوصيت منحصر به فرد مدرنيت

شود، به همين جهت   عقل يكي از منابع شناخت تلقي مي، ديني هبلكه به توصي

نيت ن پلوراليزم ديني به معناي عقالانيت در متن گفتم عقالي هاست كه مقول

  . باشد  داراي حجيت معرفت شناختي مي،گر ابزاري نيست بلكه نيروي استدالل

ما به : كند  چنين مطرح مي»و سكوالريسمسنت «ين مورد در  ادكتر سروش در

است و  بند عقل اعتماد داريم اما نبايد فراموش كنيم كه عقل خودش گاهي در

ترين تعاليم و تنبيهات  اين از مهم شود و عقل هم گاهي اسير مي است، زادآگاهي 

  :ناست به قول موال انبياا

ه    زادي نبوت هادي استآچون ب

  استزادي آنبيا  ان را زامنوم

باشد،  مي» زاديآ«ن اترين پيام پيامبر نا اصليشود كه به نظر موال ديده مي

ند تا بگويند ا مدهآن اگفت كه پيغمبر او مي زادي عقل است، آزادي،آمنظور او از 

هاي در بند، حتا وقتي در كنار هم قرار  هاي اسير، عقل عقل .زاد كنيدآن را اعقلت
آن بند عبارت است از بند .خطرناكي استن ضعيف يا محصول ابگيرند محصول ش

 ي هن دو شاخانسادمي فقط عقل نيست،  آ،...ترس غرض و طمع و هوي وهوس و

 ها و يكي عقل او ديگري مادون عقل او، يعني عواطف و خواسته: شخصيتي دارد

عقل را  ند وا تر از عقل اغراضش، اينها هم قوي هستند و بلكه گاهي قوي اميال و

ما به نگاهي نياز داريم كه هم به عقل ما احترام بگذارد و . دهند ار ميتحت شعاع قر

هاي گرفتار كه كنار هم بنشينند  زاد كردن عقل ما كوشش كند، عقلآهم براي 

ن چيزي است ااين خيلي مهم است و هم. كنند گاهي گرفتاري بيشتري ايجاد مي

ه نظر من در د. را فراموش كرده است ن امروز آنانساكه  ترين  ن جديد مهماورب

  :گفت اقبال الهوري مي .غفلتي كه رخ داده همين است

  ناي فرنگاگوي به د من اي بادصبا از

  عقل تابال گشودست گرفتارتر است

  عجب اين نيست كه اعجاز مسيحاداري

  ست كه بيمار تو بيمارتر است اعجب اين
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ايد كرد، اين زاد هم بآحرمت نهادن به عقل چيزي بدي نيست اما عقل را ضمنا 

اتفاقا . آن چيزي است كه در تمدن نوين مغرب مورد غفلت قرار گرفته است

ن همين بوده انگ مهم آنها در جهارسند ب  همين جا به داد ما مين دقيقاًاپيغمبر

زاد كردن عقل آاين  .ناجمعي از اسارت عقل ستيز زاد كردن عقل فردي وآ: است

ست، بازهم به  اند و سكوالريسم فاقد آنا هموختآن ادميآنبيا به اكاري است كه 

  :ناقول موال

  نا زني استاي دنيا قوي د ساحره

  او به پاي عامه نيست حل سحر

  ها عقل ورگشادي عقد او را

  )50(نبيا را كي فرستادي خدا؟ا

 ديني همنشين شده ييكه با كثرت گرا اي نيت پيچيدهيد كه عقاليفرما توجه مي

زاد و نقاد الهام گرفته از پيام آ شده نيست بلكه عقل است، عقل گرفتار و ابزار

  .تر است  بسا واالتر و پيچيده»عامه«ن است كه از سطح درك اپيغمبر

  اشكال

نب اپيمايند و ج ي ديني در به كارگيري عقل ره افراط ميين كثرت گرااهوادار
 نند، چنين امر جسارت بسياراخو مقابل خويش را از باب استخفاف نص گرا مي

نند، آنهايي اد نياز نمي ها و فرق در به كاري نص خود را بي طلبد زيرا همه گروه مي

زنند روشن نيست چه مطاعي دارند تا به بازار عرضه  گونه به نص طعنه مي كه اين

  نمايند و چه حرفي دارند تا بگويند؟

  پاسخ

 درهم ي هي فرق بسيار دارد، نص معناي مجموعينص گراا  نص بي ه مقول

فراتر رفته و ) ادبي( نحوي ي هدهد كه از سطح جمل ني را ميا از روابط زبي هيدتن

ي نوعي متدولوژي تك يداراي يك معناي مركزي وحدت يافته باشد، اما نص گرا

 ديگر معرفت را مردود ي همحور و يك خطي است كه به جز از حجت نص ادل

  .شمارد مي

ني  عقالي ههر گونه مواجه كند و مينكار انش ديني را اي ابعاد تاريخي دينص گرا

  .كند پندارد و رد و طرد مي مفاهيم ديني را بدعت مي با
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ورده و آ را به وجود »الاجتهاد فيمافيه نص«نش سنتي مبناي امفهوم نص در د

سلفي به آن بخشيده است اما امروزه فرايند فهم نص  نه واخصلت گذشته نگر

استنباط ي  همنابع ديگر معرفت مقدم اك با دارد كه احتك»يينظام معنا«داللت بر 

  .كند را به مقدمات آن متحول مي

 متعدد جلب توجه ي هادل كه در حوزه تعارض حجت واحد نص و بحث مهمي

 خارجيه است ي هيي جزي هيا صدور احكام شارع به نحو قضيآست كه   اكند، اين مي

ز باب القا اصول است كه ا  كليه صورت گرفته وي ه حقيقيي هكه به نحو قضي يا اين

  ن واگذاشته است؟اعقل آن ن وامنو مي هتفريع و تطبيق آن را بر عهد

ن اكه اجتهادگراي كنند در حالي  خارجيه تلقي ميي هيين قضيه را جزانص گراي

ر از يد كه داللت بر استنباط احكام متغپندارن  كليه ميي هعكس قضيه را حقيق بر

 از اصول متناهي دارد، اين فرايند در قالب ل نامتناهيياحكام مسا ثابت و

 روح نص و مذاق شريعت، متدولوژي خاص كه منجر به اكتشاف مناط، قصد شارع،

ين نقد روش شناسي تك محور معناي اگردد بنابر مالكات احكام باشد طي مي

  .كند طعنه زدن به نص را ايفاد نمي

اي ستبري را در ه نديشياكه جمود ين امعرفت شناسي تك محور عالوه بر

هاي رفتاري را نيز دچار ضيق و قبض كرده  ورده، حوزهآوجود ه هاي نظري ب حوزه

ها به طرد حجت عقل و جسم  ، اخباري»الحكم اال اهللا«است، تمسك خوارج به 

 خطوط قرمز »هل من مستغفر«بناي  واسطه ابن تيميه بره نگاري خدا با

هاي حقيقي يا مجازي  هاي داللت بتند كه تشخيص نسا ترسيم كرده  راي هبرجست

ن را اهاي مفهومي و منطوقي آن هاي داللت تاخر نصوص را جدي نپندارند و تقدم و

ها بدون شك نه تنها وفاداري به نص را احتوا  گونه رويكرد نيز در نظر نگيرند، اين

 ذهن به سوي تبار قدرت ينتقال وعاان نص از طريق اكند كه تحت نام رحج نمي

  .ورندآ مي وجوده ب هاي خاصي را گيپيچيد

  اشكال 

نيسم انوع پروري نيست بلكه اوم ن دوستي وانسا برابر »ييگرا نانسا«نيسم ااوم

ن محوري فرار از تكليف انس ادر. دارد) ن محوريانسا(ادعاي  غير ديني آن، ديني و

 و لحاظ دنيوي از همين نگاه است كه به ساخت از سازد و  ديني آن را ميي هجنب
ن ا پيامبري هنه گردن نهادن به آنچه كه به وسيل پردازند، ساز نظام اعتقادي مي
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ي كثرت گرايي ديني  نيسم درتغذيهاالهي براي بشر رسيده است بدين ترتيب اوم

  .(!)نقش ايفا نموده است

  پاسخ

ورده شده است كلي و نامستند و استدالل آن نيز غير آاين اشكال   روايتي كه در

  :ست، در اشكال ازدو مقدمهروشمند ا

  ؛ن محوري استانسان دوستي نيست بلكه انس انيزم،ااوم-1

  .نهد ن الهي براي بشر رسيده گردن نميانيزم به آنچه از پيامبرااوم-2

 را به دست - نقش ايفاء نموده است- كثرت گرايي،نيزم در تغذيهاي اوم  نتيجه

  .ورده كه گزاره را به ادعا فروكاسته استآ
ني انساهاي  وش نكنيم كه براي نقد و بررسي علمي مفاهيم شامل در حوزهفرام

نتايج مورد نظر   مورد بحث قرار دهيم وي هستيم كه متن را خارج از زمينيمجاز ن

ريخي گراي عرضه نما»ربط«ين  اما را بيرون از ي از همين يي وايدلوژي سراييم، تا

نيزم و اني وسيع اوما معي هنست كه دام اله ايناواقعيت مس. شود جا ناشي مي

و بررسي  گرايشات مبتني بر آن بسيار گسترده است،به همين جهت است كه نقد 

 نكاراهاي متنوع آن با دقت لحاظ گردد، قابل  ي و گرايشيي تفكيك معنا در باره

ي مدرن و همنشين با پديدار اصالح ديني در آن  غرب پديده نيزم درانيست كه اوم

ده است اما از سبك و سياق و محتواي واحد برخوردار نبوده و  تمدني بوي هحوز

نيزم سكوالر و دين ا اومن داده است، مخصوصاًاهاي متفاوتي را از خود نش رويكرد
ن ان در برابرشاند كه داوري يكسا ني و رفتاري جدا از هم بودها دو قلمرو گفتم،گرا

دهد، عالوه بر آن محتواي  نه تنزل مياله را به نگاه عاميانه به مسانگاه محقق

هاي ديني و  ست نه تنها با اموزه اهاي اخالقي و معنوي نيزم كه حاوي پيامااوم

 هاي فرهنگ ديني نيز سرچشمه ني، تقابل ندارد كه ازاهاي فرهنگي و عرف ناگفتم

  .نمايد تغذيه مي

نيزم تغليظ شده درغرب در حقيقت واكنش تاريخي در برابر فضاي منحط ااوم

كند،  ي ديني فرق مييگرا نانساهاي شرقي   بوده است كه قصه اش با زمينهكليسا

نيست بلكه  ن با خداانسانيم تقابل اد ي را كه ما مييگرا نانسابه هر ترتيب معناي 

لود شده آقدرت غبار ، نشاهاي د  شكل گيري الگوي هواسطه  كه بييتلطيف فضا
  .است
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 و محتاج و ق معشوي هن رابطاسناي خدا با  ست كه رابطه امعناي سخن اين

اينكه   استوار شده است،»حق و تكليف«ن برمبناي موازنه انس ان باانسا ي هرابط

ند نه ا  زادي برخوردار آ الهي، اختيار وهها از كرامت ذاتي، شايستگي خليف نانسا

كنند كه در حقيقت دست يافتن به اين  نبياي الهي سركشي نمياتنها از تعاليم 

  . زرگ را نيز مديون آنهايندهداياي ب

) دم را به صورت خويش ساختآخداوند  ()51»دم علي صورتهآآن اهللا خلق «ايا، 

   است؟ »ن محوريانسا«نيز 

 است شايستگي اين »گاهآتكليف «كه   اين برن عالوهانساي ديني يگرا نانسادر 

  : نيز باشد زيرا»گاهآحق «را دارد كه 

  خلق را بر صورت خود كرد حق

  )52(ف ما از وصف اوگيرد سبق وص

 هاي متني آن قبل از ي پلوراليزم ديني با توجه به زمينهيگرا نانساين ا بنابر
تعاليم  ن ديني واكه منابع ديگر را مورد الهام خويش قرار دهد، سرچشمه عرف ينا

م جدي با ينه در تالانديشا هاي ديني معرفت ند زيرا تجربها نبيا را اساس قرار دادها

 خداوندي قرار دارد، در ي هاسع گري و ن و هدايتانسازادي و سازندگي آهاي  ولهمق

محكوم يا برده با اقا نيست كه   حاكم وي هن رابطانسا خدا با ي هحقيقت رابط

نگاه لطف ا ست و ب ااو مشتاق ما ست،ا» ديگر« ي هكنند بلكه رابط بعضي تصور مي

و حاجت  ميز ما را ميآ ه او عشق منوازد و ما كه به ا ورزيم و به فربه سازي  يداريم ب

  :پردازيم، به قول حافظ ن مياي م نينهاطما

  ي معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باك سايه

  ما به او به محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

  اشكال

ني اآن هم عرف ن است واي ديني، عرفيهاي كثرت گرا از سرچشمهي  يكي ديگر

نته ايسم يعني ا پ»وحدت وجود« دارد، برابر فرنگي  باور»وحدت وجود«كه به 

ن اجه نستن خدا وادر فرهنگ لغات وحدت وجود يكي د  است،»ييهمه خدا«

ن اند كه هر چيزي خداوند است در ميا ن كردهاگم ن اين فكرانده شده و پيرواخو

از اين رو   مغرب زمين اسپنوزوا به پابندي به اين نظريه شهرت دارد،ي هفالسف

  .ندا نستهايسم را معادل اسپنوزوايسم دانته ان غربي پاخي از محققبر
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  پاسخ

ن ا فلسفي وحدت الوجودي عرفي هكه به جنب ين اي ديني قبل ازيكثرت گرا-1

 -ي قدرتمند ديني است يكه معنويت گرا -را   آني هنماياچشم دوخته باشد ج

  .كند منبع الهام خويش تلقي مي
ني را كه مورد اعتماد فالسفه هين و استدالالت عقالعرفا در نظريات خود برا -2

ن را مكاشفه و انه راهنماي قابل اطمينادهند و يگ است راهنماي خود قرار نمي

 عقل است و ي ه كشف فوق مرحلي هنند، آنها معتقدند كه مرحلاد شهود مي

 وحدت ي هنظري در آنها.ن تصحيح كرداتو  كشف ميي ههاي عقل را درمرحل خطا

ملتزم نيستند كه با اصول عقلي يا حسي  كنند و ن اصول تكيه ميا نيز به هموجود

  )53(.يدآسازگار در 

مل اي وحدت الوجود با مناط براهين فلسفي قابل ت شكي وجود ندارد كه نظريه

  :است اما غفلت نبايد كرد كه

  ؛ن نيستانه و يكسان عرفا يگا تعبير و تجربه از وحدت الوجود مي)الف
  ؛كه مراد عرفابوده شناخته نشده است اي ي وحدت الوجود به گونه  نظريه)ب

ن و فلسفه وارد اهاي عرف طي مراحلي از حوزه ي وحدت الوجود با  نظريه)ج

 در »تشكيك وجود«دو گرديده است كه  آن قلمرو مشترك و مبتني بر وفاق

  ؛ست اي آن ي برجسته ي صدرالمتالهين نمونه ي متعاليه فلسفه

ني و فلسفي مراجعه به اهاي مباحث عرف هم غموص و پيچيدگي براي ف)د

كه كافي نيست  ين اي فرنگي به دري عالوه بر ي واژه فرهنگ لغات يا ترجمه

   ؛ستابكي نيز آسطحي و 

ي  غرب در باره  درست است كه بر اساس معلومات فرهنگ لغات اسپنوزوا در)ـه

 هاي فلسفي و بع دست اول حوزهي را مطرح كرده است اما مناتمالاوحدت الوجود ت
ن اسكات اريژن اني در كل غرب ژانگذارتفكر عرفادهد كه بني ن مياني نشاعرف

ه عارف برجسته در قرن نهم ميالدي است كه افكارش ب ايرلندي فيلسوف و

هاي  هاي عصر جديد خاصه موضع نند اسپنوزوا وارد فلسفهاني ما فليسوفي هواسط

دانم كه اسپنوزوا در قلمرو   قا بل تذكر مي)54( شده استنتااز ك  بعد»ااصالت معن«

   ؛»پلوراليست«است نه » مونيست «تامالت فلسفي

 ن فهم مباحث فلسفي واش ن غربي كه متد كاران دارد بعضي از محققا امك)و

ها بوده باشد وحدت الوجود را همه  هاي لغات و واژه نامه ني از طريق فرهنگاعرف

ن ا تلقي كرده باشند ولي متون اصلي عرفاسپنوزاايزم را معادل مسنته اياي يا پيخدا
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اين حوزه مفاهيم دقيق تر از آن را به ما معرفي  دراي  ن حرفهامحقق و فلسفه و

  ؛كنند مي

 ندارد در صورتي كه ي هناهاي نامستند مي  تحقيق با برداشتي ه روحي)ز

ثقي به اثبات آن وام دليل مپلوراليزم ديني از اسپنوزوايزم تغذيه كرده باشد با كد

)55(»خداوند يا طبعيت«كه  خواهيد پرداخت؟ در حالي
(Deus sive nature) 

ن ابا اعتقاد به خداوند ادي دهد مالتش را تشكيل ميااو كه در حقيقت جوهر ت

  .ندا نهانيگاه پلوراليزم ديني است از اساس باهم بيگاكه گر ابراهيمي

  اشكال

نام ه ن ابن عربي بايكي از شاگرد: نويسد وديه مي ابن تيميه در كتاب العب

گذاشت و براي او نكاح محارم و غير محارم  ب و شراب فرقي نميآن اني مياتلمس

  (!).يكي بود 

  پاسخ

  :كنند ي مييهاي جالبي خودنما اين اشكال چيز  در

ابن عربي اتهام بستن به  هاي فكري با نه در حوزهاي منتقديبه جاي رويارو -1

م تلمسا شاگرداز يكي ه نا ها با  ني مطرح شده است كه به قول منطقيان او ب

  ؛باشد م ميا بيروني مغالطه توي هجنب

گونه هماهنگي ندارد  تفكير هيچ ن تحقيق واهاي فاقد استناد با ش  اتهام بستن-2

ر  كه در مورد شخصيت ين ااين شيوه عالوه بر هاي علمي به كار رفته حتا در براب

ر  را در ناني شاكه ناتو ن ما دامياندايز بكار برده شده است، معن ناپيامبر براب

كردند اتهامات ساحر و شاعر و مجنون را بر او  عظمت پيامبر گرامي حس مي

ن را اگونه اتهامات كمبود نيروي استدالل ش بستند، در حقيقت آنها با طرح اين مي

  ؛كردند ن مياپنه

حدود  «برجسته تفكر بشري است و ي ههاي ابن عربي كه چهر نديشها -3

ورده و صدو سي شرح توسط آهشتصد و پنجاه و شش اثر به رشته تحرير در

نوشته شده ) فصوص الحكم(سني فقط بر يك كتاب او  ن شيعي وانشمنداد

رو  هي نيست كه فقط با اتهام بستن به شاگرد او با تهافت روبا   كار ساده)56(است
  ؛شود
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ني دارد، سنت ابي چه ربطي به شراب نوشي تلمسهاي ابن عر نديشها  -4

ي يپژوهشگري اقتضاي اين را دارد به جاي اتهام بستن به شاگرد ابن عربي رويارو

  ؛نظريات و تفكرات او صورت پذيرد را،آنه با امحقق

زيرا ايش-5 ن كه پيشكسوت مذاهب وهابي و ا سخن ابن تيميه حجت نيست 

 كرد، حرام تلقي مي لسفه را بدعت و فساد ون، كالم، منطق و فاعرف سنوسي است،

ن و فلسفه را به نظر خود فاسد و اهاي عرف ن عرصهااو ابن سينا، ابن عربي و نامدار

تكفير در  هاي تشنيع و تفسيق و ي وسيله ين از استفادهاپنداشت، بنابر منحرف مي

  .ورزيد برابر آنها دريغ نمي

ابن  ن رفته است،ابه زند) ي خدانگاراجسم (اين تيميه خود به خاطر تشبيه 

 ي هابن تيميه خطب: ورده استآاش چنين  سفرنامه بطوطه چشم ديد خود را در

زير را گفتاايراد كرد و سخن) دمشق (جمعه را بر فراز منبر مسجد شهر در «: ن 

يد، به همين طريق كه من هم اكنون از آ ن و باالي سرما فرود مياسمآواقع خدا به 

مد، اين سخن به شدت مورد آ و آنگاه يك پله از منبر فرود »يمآ  ميجاي خود فرود

ن را به سمع سيف ان حنبلي و شافعي اعتراض شااعتراض فقيهي قرار گرفت، فقيه

ن موضوع اايش نيدند وان دمشق بود رسان و بزرگاالدين تنكيز كه يكي از پارساي

ه الملك الناصر مطرح نحرافات ديگر او را باو ) جسم آنگاري خدا(قول به تشبيه

  )57(.كرد كه منجر به حبس او گرديد

مدن خداوند به آكه ابن تيميه به احاديثي كه بر فرود : كند مي يدي الوسي نيز تا

گويد خدا از عرش به  دارد و مي كند تصديق مي داللت مي) ن اولاسمآ(ن دنيا اسمآ

ي ا ستغفار كننده يعني ا»هل من مستغفر«گويد  مي و يدآ ن دنيا فرود مياسمآ

   )58(.مرزش كندآنش طلب است كه از گناها

گونه ربطي به ابن عربي ندارد  كه هيچ ني با وجود ايناجالب است اتهامات تلمس

ي ديني بحث يي ديني شده است؟ كثرت گرايگرا ي نقد كثرت چگونه وارد حوزه

دين محتمل نيست كه ثقالت آن گاه منتق سنگين دين پژوهي و فلسفي است غير

هاي آن پيش كشيدن   هنمون كند كه يكي از هاي ديگر نيز پرتات مي را در حوزه

  (!).ي ابن تيميه واسطهه ني است بااتهام شراب نوشي تلمس

  اشكال

زنند، ليكن از نظر  ن پلوراليزم ديني از توحيد سخن ميا همه نظريه پرداز

باز نشسته  قاعد وچند حالت فرضي نيست يا خداي مت منطقي خداي آنها بيرون از
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نموده است  يداين كه هر يكي ديني را تجويز و تااست يا مرده و يا در شمار ادي

  .باشند مي

  پاسخ

و سه ) سخن توحيدي(كند يك مقدمه اين اشكال چيزي كه جلب توجه مي  در

است كه غير منطقي بودن آن را ) خداي متقاعد يا مرده يا متعدد( فرضي ي هنتيج

 شده است، عالوه بر آن »سو تاليف«ها دچار  ا به قول منطقيدهد زير ن ميانش

نوعي فضاي تفتيش عقايد نيز بر آن مستولي است، كه با وجود سخن گفتن از 

، (!)ندا مدهآن دين به حساب اندان پلوراليزم ديني در سلك معاتوحيد، نظريه پرداز

ن اه خداي ادي پلوراليزم ديني را باور بگرانيگاهست كه  امطلب قابل ذكر اين
دهد كه با  نديش حقيقت ساز تشكيل ميا  ابراهيمي و اتكا به دين ورزي معرفت

 رو هنش روبا منتقدي هنانديش ا ي دينداري معيشتيچالش هويت سازي و شكل گرا

هاي ديني در عالم قال به خالق هستي كه  ست كه پلوراليست اواقعيت اين. ستا

نجام و سرمدي، مستجمع جميع اغاز و آ دمي، بيآن و وهم و عقل ابرتر از گم

مخلوقات   خير بري هصفات كمال كه تمام افعال او از روي حكمت و برمبناي افاض

ن دارند و در عالم حال نيز حقيقت ا ايم)59(رهانيدن آنها از نقص وكاستي است،  و

  :كنند او را چنين نظاره مي

  ندرينا  غرق عشقي ام كه غرق است

  خرينآهاي اولين و  عشق

  نان بيامجملش گفتم نكردم ز

  ناورنه هم افهام سوزد هم زب

  لب گويم لب دريا بود من چو

   بود»اال« گويم مراد »ال«من چو 

ست كه مراقبه و  ادلربا ين رويكرد دين ورزي، خدا، خداي دلبر وا راستي، در 

طلبد كه در حقيقت گذشتن از سطح به  ن را ميانسامل و به خود باز گشتن ات

  .گيرد ق را جدي ميعم
ن رسمي هدايت و اموراي م كنند و به مثابه ت ميا جالب است كه برخي جرا

واي هن حقيقت سخن توحيدي عدامالك نامحرم بودن آنها با  حكم بر  را نپذيرند 

نا و مالصدرا در شود، ابن سينا، موال دين را صادر نمايند، گويا تاريخ تكرار مي
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گيرند و به همين  نديش قرار ميا  ن معيشتا ديندارهاي مختلف مورد تكفير نادور

  :جهت بوده است كه ابن سينا مطرح كرده است

  ن نبوداسآمني گزاف و  كفري چو

  ن نبودان من ايماتر از ايم محكم

  در دهر چومن يكي و آن هم كافر

  !ن نبوداي دهر يك مسلم همه پس در

رود، معناي  به شمار مين دين يي مطم ديني پايه ي در پلوراليزم ديني تجربه

ست كه نبايد در سطح اعمال ظاهري توقف صورت گيرد بلكه به لطيفه  اسخن اين

نه با مطلق واحد فراگير است اصالت داده اي مجذوبيو گوهر دين ورزي كه رويارو

  :كه حافظ تجربه كرده بود اي شود به گونه

  ندرونم اجوشد ن ميافتاب خوبآاي 

  ي هدايت ن در سايهايك ساعتم بگنج

  در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود

   اي كوكب هدايت،يآي برون  گوشه از

  هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيافزود از

  ن وين راه بي نهايتاين بياب ازنهار از

  ن حافظاعشقت رسد به فرياد ور خود به س

  ني با چارده روايتابر بخو قرآن ز

 بلكه خداي ،مرده و نه متعدد استن نه متقاعد، نه اهاي مسلم خداي پلوراليست

ن است، ان و الوهيت او در حال لمعاواحدي است كه هر دم رحمت او در حال فيض

  :شود گونه وصف مي ي نيچه نيست بلكه خداي بيدل است كه اين او خداي مرده

  ن چون بوي گل بيرنگي از پيراهنتااي پرفش

  عنقا شوم تاگرد من يابد سراغ دامنت

  فرينآين صد طور موسي در وادي شوق يق

  اي محوچراغ ايمنت نهاخاكستر پرو
  بهار لم يزل جوشيده از باغ ازل در نو

  نه اسمĤن گل در بغل يك برگ سبزگلشنت

  عقل زد برق جنون به حيرت كرد خون بر دل را
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  وردنتآنون يك لب به حرف  شور دو عالم كاف و

  اي ي،خود رابه خودپوشيدها هرجابرون جوشيده

  پيراهنت نوسياعت مضمحل فدر نور شم

  ها جوش محيط كبريا بر قطره بست آيينه

   ماومنتي هشنا هنگامآما را به ما كرد 

  نم نه هوس، شوق توام سرمايه بسانه عشق د

  )60(ي دل مسكنت نديشها!اي صبح يك عالم نفس 

 با پلوراليزم ديني دركشور هگاهي در رابط هايي كه گه شود بعضي از نقد  ديده مي

تحقيق، فهم همه  هاي نقد، روش علمي كه معيار گيرد قبل از اين صورت ميما 

ه واهايي مرتبط با مس نشااطالعات قابل اعتماد در رابطه با د  موضوع نقد،ي هنباج  ل

 ي هنه با شيوانه در نظر گرفته شوند متاسفاطرف پژوهشگر ن داشتن روح بياهمچن

  .دازندپر به چندوچون مي شوند و ه مييي ارايپسافو

را نقل  خرين مراحل اين مقال آنآي حكايت جالبي دارد كه در ينقد پسافو

پسافو در :  پسافو را اراسموس حكيم هالندي روايت كرده استي هقص: نمايم مي

ي يافت، يك عده طوطي را گرفت تربيت كرد، به آنها ياد داد يي خدا افريقا داعيه

آنها را رها كرد بروند تا به همه جا پرواز بعد (!) » ست اپسافو خدا«م بگويند يكه دا
 را ديدند كه يك بند زمزمه يهاي كنند، چندي بعد مردم در همه جا طوطي

 غيبي يتي بهتر از يك چنين شاهدآخوب چه (!) » ست اپسافو خدا«كردند،  مي

در كشور ما سرنوشت رويكرد  ن نقد پلوراليزم ديني مخصوصاًاامروزه داست )61(...؟

مرده يا  ن متقاعد،ا خداي كثرت گرايي هخود گرفته است كه زمزمه ب اپسافو ر

  .... طنين مي افگند  را-متعدد است

ه ايراد گرفتن عد پلوراليزم ديني شباهت(!)ي نهنقدهاي فاضال از كار اي  ههاي نيز ب

 يكي از ،گويند پس از اتمام كار مي دارد،) دوي عظيم دا مجسمه(نژاعظيم ميكل 

ي كامل با هنر مجسمه سازي بود هنگام بازديد از شاهكار  نها كه بيگمتنفذين شهر

شنا با ظرايف آاستاد براي آنكه منتقد نا  داد، نتقاد قرارانژ، كار او را مورد اميكل 
بعد از  ن كرد،امجسمه سازي خود را ساكت نمايد، قدري خاك در دست پنه

تراشد، آنگاه  ي مجسمه ميبين نمود كرد كه چيزي ازان وارفت و چن ن باالانردب

گير با  ايراد مرد ريخت و قدري خاك را كه در دست داشت پيش روي منتقد فرو

   )62(.رضايت خاطرگفت حاال بهتر شد
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ن ان هيك،دوكتور سروش و نظريه پردازان جاقايآ منتقدين، ي براي راحت

ز بيني را تكرار نمايند و چيزي ا نژآي ميكل  نند تجربهاتو پلوراليزم ديني مي

ن حاصل گردد تا ان بتراشند كه رضايت خاطر منتقدا پلوراليزم ديني شي همجسم

  (!).بفرمايند كه حاال بهتر شد 

  پايان

  خذامنابع و م
) 1381ي فرهنگي صراط،  ن، موسسهاتهر( ن اديگر سكوالريسم، عبدالكريم سروش و ، سنت و  -45

  ،115ص 

ح از  -46   ،128ص ) 1380نتشارات طرح نو، ان اتهر( ن اجاريشاهدقدسي تا شاهد بازاري، سعيد 

مي -47        ،4ص) 1365نشگاه، ج دوم،امركز نشر د ن،اتهر(ن محمد شريف اتاريخ فلسفه در اسالم، 

  ،96ن ص اسكوالريسم، هم سنت و  -48

  ،104ن، ص اهم  -49

  ،208 و 207ن، صص اهم  -50

  ، 585 ص 5السنن ترمذي،ذج   -51

داحمد، ج    ،66ص  4  مسن

چهارم، موال  -52   ،1193نا جالل الدين بلخي، بيت مثنوي معنوي، دفتر 

  ،388ن، ص اروش رياليسم، هم  اصول فلسفه و -34

مير كبير اتهر( ، دكتر كريم مجتهدي، افلسفه در قرون وسط  -54   ،151ص ) 1379ن، نشر ا

نتشارات ج ان، اتهر(ي ناي غالم رضااعو  ازدكارت تااليب نيتس، فردريك كاپلستون، ترجمه-55

  ،271ص)1383

  ،419ن، ص ان محمد شريف، هما تاريخ فلسفه اسالمي، مي -56

طوطه به نقل از رحله( ن، اهم  -57   ،290ص) ي ابن ب

سبحآ -58 شود به تاريخ نجدالوسي ص (ني ايين وهابيت، جعفر  جعه   و رساله العقيده 91، 90مرا

ميه المحمويه دا  ن، بنياداتهر) ي ابن تي شه اسالمي ن   ،12 ص1364ي

  ،140ص ) 1379نتشارات طرح نو، ان، اتهر( زادي، محمد مجتهد شبستري آن و اايم  -59

سلجوقي  -60 ر(  نقد بيدل، عالمه صالح الدين    ،200ص ) 1380ن ان، نشر عرفاته

  ،23ص ) 1371نتشارات علمي،  ان،اتهر( بي نقاب، عبدالحسين زرين كوب   شعر بي دروغ و شعر -61
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 @a �) ��� �U� �G ���§� �� �� O3 ��� �) 9&1 .��T "*2� ����� �� ��� �* PU�� �)
�"* $2�) �A��(2� �� ���Z� � �&1 �� ��2�) ��� �* �2�G ��2 �) �D# ��� �� � � �Z��2 .  

�)�����( ����� ����� � ��� � �� ��Z��2 ���a �� ��^3� � ��� � �* ���+� ��  . ��� �) ���
O3�� �� ��2�� �� N� z �*)>(�� ���� �� A���1 O3 ��# �G �T ���  � �3 )J( �U]8� �) 

�* : .� � o��6 9�E1� �D# ��� �� |�/ T �� ��* �U�� �� ��� �:�<g ��E�� �  �G �T ���
<1 $ (� (��+��  �j �* �� �� ��+�� �G .$� $  .  

O3�� ; ���:� W� A��Z� �� �) �G .�� ���:� W� ���� �T  � � �* �+�+� �� 98� �) : W �
.�2a� �;�� �� N���E�� �; ��)S($Z�(c ) : � � ������ �) �G �T ��� �� $ � ���:� W� i�1

�� �* �
�o�� (1 �� �
���* �A�) ��� � ���:� W� ��
��� �o�^� �* ��� �) O3 ���A�( 9&
 � �:3 T ��U�� �  �G �� !�
� �� �) ��� �� �� ��<3�� �* k 0� �) ��� �  �� ���B �

����� ��� 	� $ � ����e2a .  
 $�� O3 $2�&� ����� � �� �� A0+� �3 �D# �A8�+� �2� K �� �:3 T ��U�� � ����� ��� �

 ��� �"��� .�"* Q� '� P�
�� ��� ��� � �G P�
�� ��� 	��� ��* ��^3� ��� � �G P�
��
�Z� �~��� �� ��� ]1 �� �����1 �* f� �) .  
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��* ��^3� ��� � �G P�
�� ��� �"���.  
>-���<E* Q� '�  : � �G ��* 	
� �� � ��� �) ��&1 �:3 T ��U�� $2�&� � �^3� � ��� �

��:� W� A��Z� �� �) �Z��2 @a �) ��� �D# �2a ��2O3�� ; � :.� �m* W�)_($Z�(c  : �G ��*
 ��3 ��3o ���:� W� �� �D# ���:� W� �  �o�2 �� �"* %�g �* �
�o �) �TZa �T ��� �����

�B�2 �* �3� 9( �) .�"*) : b� ��* � �R<* ��� O; ��'��; ¨��v �2a� 	
� 9:6 �5����
�Io2()d($Z�(c  : $2�&� ���� �G �� N�v ��� ���:� W� �TZa ���� p) .�"* $ DE� ��
�o O3

 �*� �) �D# �����3� ��T  *v �� .�D# �o�� �� ���:� W� �  �2�1�� �* �
�o � �;� g� �)
 � � �o2 �T ��� �* �
�o �) ���:� W� �� $"* ��� �H3 ; � ��:� W� �  �� ��* �G .�,����:�

�Z��2 @a �) �o�2.  
 �G .�� ��6�� �3���� N�3o o�2 �j� ��&1 �) �# � ���§� �� %E* �U� O3 ������E�

�Z��2 �* ��B �� �) �3���� �# �G .�"*� $��7��� �D# ��� �� � � ��� � ��� $ � ����a.  
O3�� ; 	��� ���/ W� ��8 ���:� ���2) : 96 ��A��� �� � �<E* b� 96 �� 9* �� %�g� ��

�<E* b�()�( �G $� ��� �o�2 $2�j �� �*�) �G �
'�(  � � �2�1 �D# %E* 9&1 �� �"�
�� �1 %E* �� ��� � .�a�� �"� � �G �
'�( .�B�2 �* !3 T �3A� 9( �)) : �E7� �5���

�:�� �� $�]/� ���©E�; |U62 ���3 �� b� ��  �1 $ RM ��/ %]�q�; ��<� 	*A�� 51�3 �a $A�(()�( 
$Z�(c :�3 �G .�� �* N2AI �) ��� � ��2 ��o �G N�v  ���  ) 	EI��1�� ��2 �����  . �)

 $� ��� �G �"*� א��� �D# �G 9( �� �G �D# �� �� �� ��� $� $ �R( �Z��2 �� �� ��&1 $�T
�"* ��2� O3 �3 �� �"*2� �# $ � .��j�2 �* !3 T �3A� 9( �) : �o�� $2�j �� ��3 �R( �G

W� � �G PU�� ���/ ���� �G ��* �2�1� �� ��� � O3 @a 9&1 �) �G $� ���  <���) � ��:� 
�� .$� ��Z�1 �o� � ��a 9&1 �� . A 3�( ��E�� �G .�,3A�� # �D# �m3���� ��T  *v ��

"*� 2�* �� %E* . �� �a�� 9&D) �D# ��� �� �� �Z��2 @a �) �o�2 �1�2 �� �*�) ��U� �# �
����� �* $2a �) ���:� W� �.  

� �D# ���* א��� � ��� �) 9&1 b3� @A+� PU�� � ��* ��� PU�� �G �
B .�� �"* F�
 �) ��� � �� ��G�� 2a �) ���<E* �U� �G ��* 	
� PU�� �
�( .O�� �� ��E� �� � �<��

��� � ��� ����� . �) ��� � �# � ��T ��2 �(2�H� �� �/2��� .�:�( $2�&� ��^3� ��� � o�2 �j�
��T �q( $2�) �* ���(��* �) �+; � �G .�T ��6�� ��� �������  .  

 �) �Z� �~��� �� �����1 �* f� �) ���� �� ����� � ��� �  �G ����� �� P�
�� ��� 	���
�,����( ���� �A�a.  

>-�� F�� ���� �� k� �� ����� �"��� ����� � ��� �   
 ���� �3�B � ( ��� �  �'� f� $ �  +; � � ��E�� �� ��E�� �� �T� ����� ��� � �G $2�&� ���

.�� �"* F�� O3�� � ��3o ����e2a ��� �� 	3 * �h I � A��Z� �� �) .  
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O3�� ; ���:� W� .�A3�T �A�j 9�/  35<��� k� �� � �* 	3 * �h I �)) : �� |� 35<�  35<�a�
b�]�'�� ���1� b3�5<���()�($Z�(c  : ��� ���� �3�B �( ��� �G ��# �
'�( $��� �� ��� �3�B �(
�� �«�2� �����]�T � .3� 9( �)�B�2 �* !3 T �) : |����� A:+�; �E<�� 9* �R]E<� a�

�2�qE�()�($Z�(c  : X��q� �� b3Z� ��&1 �( �� �G �
B $�8U1 �� @a  3 �* ����� �) ��� �
�T . ��j�2 ���� �* �3� 9 ( �)) ��v b�( ��*� �� �+3 	�� ��; E3 	 � ��+7� �v� b35���
|����I()>¬($Z�(c  :( ����e2 ���:� W� � ���� �� k� �� .9&1 ��� ���� �G .�� ��# ��� ���A�

�"* �2�j 2a ��A�:� �* ���� �� k� �� � ��� �) �� ��* �� . ����e �* ���3� ��T  *v �)
 �&#  +; � �# � ��1� ��� � 2�* �D#  35<� �� k� �� � �* ��� 9&1 �) ��# �G .$� ��T

�'� $ &1 �2 �A��(2�.  
�m3���� ��<� �) o�2 �j� �� �) ����e2a ����� � ��� � �� ��T ��A�j k� �� � 	� �* 

O3�� ; 	��� ���/ W� ��8 W� ���2 �"* ����) :A0�I� b� ��/�� ( �) �G ��# ��� �'� �+;
�Aא� /� O3 �* ��� 9&1)��2 ����� ($"*� .  

��j�2 �* �3A� 9( �)) :����� �/�K� 	
��/ P � W� ��()>>($Z�(c  :W� �
'�( � ���� ) ���:� 
�� �"* P� � ���* F3�K �� ���� �3�B �( ��� .��j�2 �* �3A� 9( �) : ��IA0� �� ��*

k� ��  �j �; ��E<���()>J(O3�� 	��� ���/ W� ��8 ���2 ���:� W� �  : � � ��* N� �1 �2�1
�D# k� �� �� �� ) �A��j� . �� r��0� 9&1 �G .��T "*2� ��� $2�&� ��� �� ��E�� A8�+�

�"* $2�) �A��(2� .  
J-�(�+/ $2�&� �
���� 2a� �� �8Uj � �
� �� N�(�+/ ����� ����� ����� � ��� � .  

 �� $2�&� �
���* � �� � �"* ��� � �� ���  )�G � ��# .�T� ����� ��� � �G $2�&� ���
�� ��T ��*�s ������6 O3.  

�I � : �) � � 9�E1� ��� � ���� ��) �) �* ��� �)�* �:3 T : �7q� o q� �G � ���� ��) �)
�� N2�</ �D# �I � � �D# \� �� �� ) 9�E1� ���.)>S( A� OI � � $ � ��� �� �h I �) 

O3�� ; ��
� �� �) ���:� W� .�� �(�z) :��R3A3� ��:]I�; �I2�E�� � �2�E���()>_($Z�(c  : � � ��j�
�"* � ) ����a ��j .v 	�
� �� ���/ ���:� W� ����e �� �q��0�  ) ����A�( ��&1 � .�� N�

�,���) �e . �2�)2� �j �
�� N 1� �� ���� �  �����E�� � �G ��,���2 �� ,��� O3 P�
�� ���� ��
 ��� N� 6 ��� ��§�� �# � .�� A� Uj � 	� �3 �D# ���6 �� ���
�� �j�� �G .$� ��"�

�G � 	� ��* �* ��1�� Uj �) ��� ��G 9( � �G .�"* �) $2�&� ��� � �� .�T� � �� ���  )
�"* � ) �* A��"� �) @a ��� � �G ��T 9*�s ��6 �� �* �:3 T ��U��.  

$� �"* �3Uj �G �~e ��3 � ���<I � P��D� � .	��� ���/ ��8 W� ���2 o�2 �j� . @a
�� �"* � ).  

S-$� ��6 $2�&� ������2a � ����� ��32� ����� � ��� �   
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G ��# ��� �� ��6 	� $2�&� ��� � ��1 � ������ $2�o �) �D# �
�1 � �� ���� �A�( �2a �
�B�2 �* 	3 * �h I �) A��Z� �� �) �
� ��T ��*�s �(�+/) : W� ��(2�03 b35�� � ��6 ����

 �7�3 � � kU1 b� 	R�62� � 	R3A3� F]+� �� ��<�03�� ���+�3 �� |���E; �2a� �; ��:E3� ����2�
�2a� b�($Z�(c  : �) �� ��* ��6 $ � ���2 ��� �  �� ���:� W� �G �G ��� �  ��6 �
'�(

 �3 �7��D� �V) �� ��a �T  ) �3 �T"* 2�� �) �3 �T �c�� �G �� �� ��* ��E; �* �
�B
�� �
�o � �T �"T� . $ � %�� � ��T  *v ��2�) �) ��6 �
����2a � �G �3�� �R+; 2�R�6

v �* �3� �) �G P�* .$���T  * : 2�� �) � � .�� ���E�1� 	� ��� �� �� �"* O3 9�I �*
�,�* . �V) �� @a .�� ��E�1� ��� O3 �B��3 �* .�T �� i�0I �� �� �"* 9�I �B��3 �*

 �3� O3 ��1 �B��3 .�� ��E�1� ��� O3 �� �� �� �"* 9�I O3 �� �* .�T"* � ) !��D� ��
g �:]I �T �"T� �� �D# �
�o �� �� .�� ����,�* 93� 	� Uj �3�� �� \3  . �) �G �
B

 ���� A��2 � �� ��D� 	� �* �(�+/  �) O3 �
B �� ��1� ��� �D# �
�1 � $ �  RI ��  <6
 ��� �D# ���� �� �� ��"�� �2a f�  ) �
�1 � �G .�"* �� �A�) N� 6 ��� ��# �# � ��

�"* Uj.  
_-� �3 �� ���� A��T ����� ��2��# ����� � ��� � �� 9
�� A�.  

 �* ��U��:� ���� �) �G �"* ����e ������A�( ��&1 ���:� W� �T� ����� ��� � $2�&� ���
O 3�� ; ���� A��Z� �) A��T � ���:� W� �
� �� ����2� A�� ��T 9
�� �3 �� �E��� A��T) : �

	
��62 b� b3ART� �AR'���()>d($Z�(c  : � ��32�� �� �E��� �� ��A��T $�� p)�D# . � ��
O3�� ; ���:� W� ��
� �) ��
�� �� �(��*) : ��E� 96� ��� b3A( 	��3�A� �v� ���� b35�� �R3�3

$�<�*�;()>�($Z�(c  : ��� � $ � � I �) �) ���� �G ��* �Z��2 ���3� ���� �G ���E* ��� ��
�
��� A�� �* ����:� ��� O��� � � �"*� ����q� �2�) ���� ( ����A��T �G �
B �y( ��
�� �) � �

 �) O'� ��A3  
�� ��# .�2�jc O3 �D# ���<��� � �� O��* ��I 2�) �� ����:� 9�E1� A��
 b3� 9&1 �A��Z � �A�* $2�) �� ���� � ��� �� �2�&� ��� �� b3� � $ � ���� �� �1� 9&1

��*���.  
�-�� 9�E�1� � � ����� ��~�) ����� � ��� � .  

 �y��� ��� � �G $2�&� ��� �G �
B �� ��T ��2 9�E�1� �� � $2�&� �M�7� �  ��� � .�T�
O3�� ; ���:� W� �
� � � �:3�K ��� :�K�(�+� b� ; �&��*��A^� 	� �  7� ��/ 	��* � � �()�¥(  

$2�(c :��1�� ���A� O��� p) "
� �A�)�� �
���
�� � � �� �*  7� �) ���� � �G �* ( ��*
� � �� �"* ��� b3� 9&1 ��3A� �G�2�&� �� �) ��� ��A� � 9&1 �� ��3A� �( b3.  

 ��j�2 �* �3A� �))�<��� �h)i(�/2� ���2 � 96� ���2�� �:g ���R3 b� � �T� ()�¦($Z�(c  :
 <���))i( ���R3 O3 2��# 9&1 �� ��E�1�� ���� ��3 � �* �� �* �2�1 P�:g �D# ���R3 �3 �� 

"*2� �A� �� (�:� � �G ���� %���� �� %q�E� �� � � $2�&� \�z�� � b3� 9&1 � א�R� ) ��U�
�'� F3�K ��� ���� �# .��V3� 9
T �) b��H� �� ������ �) $ � b3�� �� �� .�T 9�E�1� �.  
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£- 2� g ����� ��,&T ����� � ��� � ) ( �E�* (�,�* ��*2� ��6 ��.  
2� g :� �* %�5� �7�� �) .��1� ��� �D# %�6 ���2�� � �G O3�� �� ��j ��� $��� ��6 ���

 �2�� �  �� .��* Uj ��� �D# �2�� �� �* ���A�( �) 2� g �G �
B .OT � ) @a ���� �G
$� ���3o �* �) ���� Uj � �� � ��  3 	� �D#.  

A��� P��� �� �:;�T P��� �)�2( � ) @a 2� g � �G ��T 9+� �* �3��2 �3 �) 	� �D# 
.�,�*  
¥- %0j ����� ��� �� ����� �  ��� �   9(� %0j ��T 9*�s ��6 $2�&� 4®�j � �� �� P� �

O3�� %0j �� ���E1� $ � � �� �� 	�M �) ��� �G.)�¤(   
O3�� ; O��� �̄ �h I �) O��:� W� �
� .�� �(�z $ � ��� �� �h I �) �� � %®j �) : a�

bg�<��( 	
��( 	
����h ��*��()� ($Z�(c  :2�1 �� ������ 9(� �3 �  �A��( �+��� �)O� ( 	� %0j ��
�,�* �Z�1 ������ �
�1 � �A��( 2�o �� 	�M �) �G .�� �D# O��6 ��� �.  

��j�2 �* !3 T �3A� �) o�2 �j� :b�K2� F<� b� �I�g �©�T �2a� b� 	�M b�() ��( 
$2�(c : �
�o $Z�� $� �� ����I � �2� �) �� OE��� $ � 	�M �) �G� �
�o �'3�� $�3 �G ��#

 �* $2�j �) ���OT ��G�� 9
T �) ��g � (�B�2 �* !3 T �3A� 9( �) o�2 �j� : � � 	�M �)
��1� �� ��� �G � $ � � ��()��(   

 ��E6 .�T ���* �A�( ��� .�T ���*2� ��6 � 3�:� $2�&� %8�j ���
� PU�� o�2 �j�
�"*� %0/ �� �2�DR�� �+��� �) ����G � ��# �# � .�T ���*2� ��6 . �� �* ��3�) �)

�^��� � � �� �  �� � ���� � ��� � .��T "*2� �eo2� �� ��� �* F3 T ��U�� �) �G � ,��2 �� 
 A� \3 g �:]I �� Uj � O3 $2�&� � ���� � ��� � �� .�Z��2 �� � ��� �) ��&1 ����� �� P�
�� ��^3�
 ��� ) �� $�)�� � 3 ����:��� �) ��� � �� �A�* F3�K � ��� � �G ��# ��� ��� .�"* Q� '�

( �G �2�) �# �,�* ��*2� �� ��� �� ��� �( ���  � �G �� ����� �3A�( �:3 T ��U�� �A��
��T $�) �� �� ���:��� �� �eo2� �) ��� � ���.  

 �) �� %0jUj ����G � ��# .�"*� ����� ������ � ��� � �G �Z��j ���
� � �G �*
�<]� �� P�
�� �:3 T ��U�� � �� ��D��� $ � � �� � � 	�M�"* \.  

 $2�&� ���<8�q� �� .�"*2� ��6 \(�]� ����� � $2�&� �
����2a � .�T �:]I A3�( @a ��jv
�T� ����� ��� ��� � �# �"*2� ��6 � 3�:�.  

 .�"* �o�� $2�&� �q��0� �� ��� � ����A�( � O3 ��� .��,���2 P�
�� �/ T P�* �G � ��:� W�
�,���) �e ����8� �) ����A�( ��&1 � ����� �
���* � �) ���
�� �j� � ���
� ��U�� ..  

 .Uj � �* ����s ��� �) .�� � �) ����I ���( �+/ � �:3 T ��U�� �  �G �* ���� s ���* �)
 �
�1� .�� b�� �� ����U� �* ����s �) �� ��s  �s ���� 6 �2�� ���� �� °�c� .�(� T .��o

�� ��T 9��� b3� �� 9E� .9+/ .p7� .���.  
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G @ �� k� � ���� 6 � �2� �) �2� �� .�,�* ��) �� ��A� ��U�� �* ����s ����;� �) �
�,�s�� ���2�* �
�1 � .�,�* ��c� ��1 .��1� ������ �D# �
�1 � �2� �«2 �) .�,3Z��.  

 �) ���
� .�E��� �D� ���� ^� �� ���� 6 ��� �G .$��� ���e�j ��� � �D# ���
� �
� .�"*� �§� �A6 �* $2a ���T� ����� ��� � �
�1 �  �� $2�) ���e�j ��� � �#  .  

 �� ^� �) ������6 �� ��A� ��U�� �/ T � �G .	3�� $ � �����g� �� $Zo $�  3 �) $o
 �G �
B .�,3o�1� 2�� �) ����� �� ���*�� � ����s �) � �� � �� .�T \�<]� �� ��) ±A��(

@a �� P 6 ,��� �* �G �,���) �� �) ��� ^� ,���  ) ������6 �:3 T ��U�� � �� [�j� 
��* �e ����Zo �� P 6 ��* ��� ����� .�,�* �2�6 �A��(.  

���51�����51�����51�����51��        
�.  ��s 	��� .�� R�  �<*  ��� .���<�<g A��� ��6 � .O�2�; �( �( / @�2a ²�� ; .9��1�¦ ¦f� . 

�.  N� �( ���� �� �E��� .��q��� @���+�� .���(h o� 7�� 4�+:3 A�q��� ¥*  .����£¦f� . 

�.  N2�� � . �¤�3 �א� /� �

�.  N2�� �:�� �� �3� . 

�.  N2�� ��� ����3� . 

£.  .��s 	��� �G� * ���1 %�* O�3AI .����E�� b�� .���E��� %�:T b( A��� b�� ��A</�(�� £f� . 

¥.  .�G� * ���1 %�* O�3AI .�2�D<�� r�q8 .�2�D<�� 9�/���� b( A�q���¦� ��s 	��� ��* ³�¦¦� 
f�. 

¦.  �� � N2�� ��£�3� . 

¤.  N2�� � �� ��¤�3� . 

� .  N2�� ��I ; �£¥�3� . 

��.  .��s 	��� .�2�D(� $��2¦¦�f� . 

��.  � O����� �; �6�� 4�( .���:��� <�� 4��* .2��') ����+� �<�
� .�5� ��� b�� .OE�/ A�q� b( �E�/ �(�
��0��. 

��. �* ���E*�) .�3AT2 �<�
� .���2� � ��U�a� �+7�� .������� �<�� 2��*� .��s P��� �s��� f� . 

��.  .N2�� �A3�� ����3� . 

��.  .N2�� � +( ��¦��3� . 

�£.  .N2�� � +( ��¦��3� . 

�¥.  .N2�� � +( ��¦��3� . 

�¦.  .��s 	��� .�2�D<�� $��2¦¦¥f� . 

�¤.  .� m��m�� �:<]�� .N� �( .�; :���2�� .x�E<��� .b3A�� p�T��¤¦ ��s 	E��3 .��* ³��¤. 

� .  .N2�� � +( ��¦¦�3� .. 

��. �D<�� $��� ��s 	��� .�2¦££f� . 

��.  ��s 	��� 4a� 4��* .2��') ��� *� �<�
� .�����(� b�� .����EqE�� �:T� ������£¦�f� .  
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  علي پيام

  

  اشاره

 التـري را از نظـر   يها اين نوشته بدين خاطر به رشته تحرير آمده است تا موضوع تكت  

يشتر، اين نوشته در پي بررسـي فقهـي و   هاي فقهي و حقوقي تحليل كند و ب مباني و معيار 

هـاي    التري است و نيم نگاهي هم خواهد داشت به قرعه كشي حـساب   يها  حقوقي تكت 

ه به قرعه كشي حساب بانك   ك  بانكي افغانستان، به طور نمون . هاي بانك عزيزي و كابل باـن

  !گيرد ي شما ارتباط مي حتما اين موضوع، موضوع دلچسپي است زيرا به همه

  

  ها و عناوين منا

ام          يها  تكت ـات كـشورهاي مختلـف، ـن ري در ادبي اگون دارد     الـت در . هـا و عنـاوين گوـن

هاي بخت آزمايي گفتـه   شود و در ايران، بليط  التري شناخته مييها افغانستان به نام تكت 

ي اوراق       شود و در كـشور      مي ده مـي   يهـاي عرـب صيب خواـن ـات انگليـسي     اـن شـود و در ادبي

)lottery (  ـات ملـل مختلـف     ها و نشان در عين حالي كه اين نام    . شود  ميگفته ها در ادبي

ك چيز است و از يك منبع يباشد، ولي، از لحاظ ماهيت و هويت حقوقي      جهان متفاوت مي  

  خورد و اين، آيا چيست؟ حقوقي آب مي
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   التري چيست؟يها تكت

ـاريخي    التري يك موضوع بي ريـشه د يها در ابتدا بايد گفته شود اينكه تكت   ر بـستر ت

 موضوع نو، تازه و حادثي اسـت كـه در اصـطالح    اين.  حقوقي و فقهي مسلمانان است    رژيم

ه       برآمد و جديد و تازه، در  اين موضوع نو. شود تعبير مي » مستحدثه«فقهي، از آن به مسال

اي، مانند تعهدات و قراردادها و  بدنه نظام حقوقي و فقهي، از قواعد و مقررات شناخته شده   
اي است كه اينك با  كند بلكه موضوع تازه و جديد و تازه به بازار آمده بيع و شراء تبعيت نمي

اش به روي دست ما مانده است، تا با آن چه كنيم؟ در حالي كـه      كالبد عريان و تن برهنه    

هـاي ماننـد    هاي مختلف از جمله كشور اين نوع كاسبي، در سطح بسيار وسيعش در كشور        

پس بايد هويت و ماهيت حقـوقي  . گيرد وز مورد معامله و داد و ستد قرار ميافغانستان هر ر 

و فقهي اين موضوع را در رژيم حقوقي و فقهي مسلمانان بررسي كنيم و بايد چيستي ايـن       

ه   كالبد عريان را در گستره فرهنگ اسالمي پيدا كنيم، وگرنه گناه آن عده      اي كه نا آشنا ـب

زنند، دامن كساني را كه   معامله و داد و ستد اين پديده ميقضيه هستند و هر روزه دست به

در عين حال، اين نوع معامله، چه . توانند بعد حقوقي و فقهي آن را بدانند، خواهد گرفت مي

ه       التري و يا در قالب قرعه كشي حسابيها در قالب تكت   ستان رو ـب انكي در افغاـن ـاي ـب ه
 و دقيق و فني داشت؟ و آيا نبايد از منظر فقه گسترش است و آيا نبايد با آن برخورد جدي

  و حقوق بررسي كرد؟

  يالملل نمونه تكت التري در سطح بين

 التري را مشاهد يها وقتي كه به شبكه جهاني انترنت مراجعه كنيم موارد زيادي از تكت

  :ميكن م كه يك نمونه آن را در اينجا مرور مييكن مي

  01/12/2005: تاريخ 

  15483: مرجع 

  54842: شماره گروه 

  تبريك!! آقا / خانم 

 يالملل  از برنامه بين2005 دسامبر 28خوشبختيم كه به اطالع تان برسانيم كه در روز «

ا اسـتفاده از      . اي برده ايد    التري استراليا جايزه   اين انتخاب بر اساس انتخـاب الكترونيكـي ـب

 ضميمه 8506902657اره آدرس ايميل شما به بليط شم. آدرس ايميل صورت گرفته است

بدين وسيله شـما  . شماره اين بليط بر اساس انتخاب رندوم به دست آمده است     . شده است 

 از جايزه نقدي كل را 44128-50236 به شماره مرجع بايگاني يي آمريكا$200,000مبلغ 

 900همه شركت كنندگان از طريق سيستم قرعه كشي كامپيوتري كه از . برنده شده ايد  
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درس ايميل كانادا، استراليا، آمريكا، آسـيا، اروپـا، خاورميانـه و آفريقـا بيـرون كـشيده       هزار آ 

 ما اسـت كـه هـر    يالملل و اين به عنوان بخشي از برنامه تبليغ بين  . اند  اند انتخاب شده    شده

هاي چند مليتـي    اين التري توسط يك شركت بزرگ متشكل از شركت. شود سال اجرا مي  

ات آدرس ايميل شما به نمايندگي آسيايي ما واقـع  يجزي. ت شده استتوسعه يافته و حماي   

ـا $200,000شود و جايزه شما به مبلـغ    در ايران و تركيه فرستاده مي       از شـعبه  يي آمريك

ا    : نحوه دريافت جـايزه . اي دفتر ما در آسيا به شما پرداخت خواهد شد  منطقه شـما بايـد ـب

 تماس XXXXXXXXXX@yahoo.com: ايميلبه آدرس . م.نماينده ما در ايران آقاي ا

لطفا تاريخ قرعه كشي، شماره مرجع، شماره گروه و شماره مرجع بايگاني تان را كه . بگيريد

 امكـان،  تدر ضمن در صور. ارد نيز ذكر كنيددر گوشه سمت راست باالي اين پيام قرار د    

م كه يكن شما توصيه ميبراي داليل امنيتي به . شماره تلفن خود را نيز در ايميل بگنجانيد   

اين اطالعات را تا هنگامي كه درخواست تان ثبت شود و جايزه تان به شما پرداخت شـود    

اين بخشي از پروتكل امنيتي ما به منظور جلوگيري از سودجويي افراد   . محرمانه نگه داريد  

ـاريخ      . باشد غير رسمي در التري مي  ه  06توجه داشـته باشـيد كـه تـا ت  بايـد  2006 فورـي

درخواست خود را از طريق ايميل به نماينده ما ارسال كنيد در غير اين صـورت همـه ايـن     

مبلغ به عنوان مبلغ درخواست نشده باز پس گرفته خواهد شد و در نتيجه به امور خيريه         

  .اهدا خواهدشد

moslem.b  
02-03-2006 ,09:44 PM  

ل يك فرم براي شـما  به همراه اين ايمي!  خوش شانس با عرض سالم خدمت شما برنده    

 خـود را  ي ارسال شده است، لطفا مراحل زير را مرحله به مرحله اجرا كنيدتا بتوانيد جايزه    

  :دريافت نماييد

هاي آن    پس از دانلود كردن فرمي كه به اين ايميل الصاق شده است تمامي قسمت  –1

  .را بدون خط خوردگي و به زبان انگليسي پر كنيد

ايـن  .  واريز نماييـد 0102272076002ه شماره حساب سيبا   ريال ب  50000 مبلغ   –2

  .مبلغ صرف انجام امور حمل و نقل بانكي خواهد شد

ر     –3  فرم كامل شده و شماره فيش واريزي را توسط ايميل براي ما به آدرس ايميـل زـي

  :ارسال كنيد

 XXXXXXXX@yahoo.comبنويسيد  .Completed  

Form   ايميل Subject    ـاريخ     لطفا در قسمت م ا ت  18 (2006 / 2 / 07هلت شـما ـت

  1احسان مقدسي. باشد مي) 384بهمن 

ACKU



 

 

142 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

   التري در افغانستانيها تكت

شوند و به  هاي چاپي و مخصوص و با آرم و نشان مخصوص چاپ مي   در افغانستان، برگه  

خصوصاًٌ اينكه احتمال دارد تا اين نوع معامله يك . رسند بهاي مشخص و معين به فروش مي

رود كه اين الگـوي بـي     معياري داد و ستد و يا بيع و شرا قرار بگيرد و خوف اين مي   الگوي

ريشه و بي بنياد تمامي ابعاد زندگي حقوقي مردم آن سامان را بگيرد و مشكل آفرين شود و 
 التري كه بگذريم، قرعه كـشي  يها از تكت. جامعه را به سمت و سوي بي بنيادي بكشاند    

ها از لحاظ  يز مورد شك و شبه است، خصوصاً اينكه قرعه كشي بانك   هاي افغانستان ن    بانك

ـانكي بـه هـر     قرعه كشي حساب.  التري را بر تن كرده است   يها  ماهوي لباس تكت   هاي ب

و ايـن  . دهـد  يكسي كه پول در حساب خودش بگذارد، به قيد قرعه جوايز بسيار پربها مـ      

بارت است از داد و ستدي كه به برنده هاي بانكي مانند كابل بانك و عزيزي بانك، ع حساب

در ضمن فرد شركت كننده در قرعه كشي . گيرد خوش شانس، به قيد قرعه جايزه تعلق مي

ه      با نيت و قصد شركت در قرعه كشي و برنده شدن از راه شانس و بخت و اقبال مبادرت ـب

 كه آيا اين نيز جاي بحث و بررسي است. كند پرداخت وجوهي به حساب بانكي خودش مي

  اين داد وستد چه بار حقوقي و فقهي در فرهنگ ما دارد؟

   التري در رژيم حقوقي افغانستانيها جايگاه تكت

 چيزي نيامده اسـت، صـرف در   هاي التري در قوانين موضوعه افغانستان  در مورد تكت

 رهاست، اشاره شده كـه ايـن ادا  ) هالل احمر افغاني(اي كه مربوط اداره سره مياشت  مقرره

قطعاً همين مقرره تنها پشتيبان و منطق حقوقي و قانوني . هاي التري بفروشد تواند تكت مي

ـاي تعهـدات و يـا قواعـد بيـع و شـرا        اما اگر به معيار.  التري در افغانستان استيها  تكت ه

 التري در قالب هيچ يكي از قواعد مذكور جاي ندارد و بي سـرپناه  يها مراجعه كنيم، تكت 

از طرفي اگر به متون فقهي اعم از شـيعه و سـني    .  موضوع بي بنيادي است    محض است و  

مراجعه كنيم، باز هم عالوه بر اينكه اين نوع داد و ستد جايگاه فقهي در متون فقهي ندارد  

ا قرعـه  يـ ها و  ولي واقعيت و حقيقت اين است كه اين تكت . بلكه عملي است حرام و فاسد     

ان با صبغه و رنگ قرعه كشي به وفور مورد معامله قـرار  هاي بانكي در افغانست كشي حساب 

  .گيرد مي

   الترييها تعريف تكت

 نمانده است و هريك شان يفقهاي معاصر اعم از شيعه و سني در اين مورد بي نظر و را

ن موضـوع در تاليفـات حقـوقي     . حكم خريد و فروش را خاطر نشان كرده اند     همچنين اـي
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ها نيز به نحو مختصري تعريف شده  ها و دايرت المعارف و فرهنگحقوقدانان و در لغتنامه ها 

اين واقعيت . است و عناصر و عوامل تشكيل دهنده و وضعيت حقوقي آن بررسي شده است

 التري از مسايل مستحدثه است و تحت هيچ يكـي از قواعـد حقـوقي و    يها است كه تكت  

 از عقود نيست، بلكه گاه از قبيل گيرد و مشمول هيچ يكي فقهي تعهدات و يا بيع قرار نمي  

 مسايل مستحدثه، هر موضوع جديدي است كه 2».شود ازالم مذموم در قرآن محسوب مي«

حكم شرعي آن منصوص نيست اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته و يا وجود 

لـوه  ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعي جديد ج داشه ولي برخي از ويژگي  

  3 .داده است

قطعات كاغذ با «عبارت است از ) انصيبيهاي بخت آزمايي، اوراق     طبلي( التري   يها  تكت

ها و عاليم و بهاي خاص كه نمودار شركت خريداري كننده آن در قرعه كشي و بخت  نشان

 و يك نوع بخت آزمايي چانس و اقبال و قرعه كشي  4».آزمايي عمومي دستگاه معيني است    

هايي را بين حضار  هاي گوناگون كه در آن شماره اشكال مختلف و با ادوات و اسباباست به 

ا      كنند و سپس شماره    تقسيم مي  اي را بر حسب اتفاق و تصادف بيـرون مـي كـشند و آن ـب

شود و جايزه   از نمرات توزيع شده قبلي كه موافق افتد، دارنده آن شماره، برنده مي      يهريك

ه او داده       به نظر برخي از حقوقدانان، بليط بخت آزمايي يك نوع 5.شود  ميمقرر و مقصود ب

اي از اشخاص روي احتمال كسب مالي از طريق بخت و  قراردادي است كه در نتيجه آن عده

ـاق و تـصادف بـر    تصادف و اتفاق هريك مال معيني مي    اثـر قرعـه كـشي     پردازند، صرفاً اتف

  :  انگليسي به قرار زير است التري در ادبياتيها  تعريف تكت6.دخالت دارد

Lottery:  Game  of chance in which a large number of 

tickets are sold and the winner is determined by randomly 

choosing one of the tickets, raffle; something whose 
outcome is determined by chance

7
  

   الترييها عناصر تكت

ن عمـل تحقـق     التري يها  تكت  داراي عناصري است كه در صورت تحقق كامل آن اـي

  :ابد و آن عناصر به قرار زير استي مي

شود به قيد   التري، مبتني است بر قرعه كشي، و مالي كه به برنده داده مييها  تكت-1

  گردد؛ قرعه انتخاب مي

   التري، تصادف حاكم است؛يها  در تكت-2

  كم است؛ التري اتفاق حايها  در تكت-3
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   التري، احتمال كسب مالي مد نظر است؛يها  در تكت-4

   التري، بخت و اقبال حاكم است؛يها  در تكت-5

  .گيرد  التري در قالب عقود و تعهدات قرار نمييها  تكت-6

صادف، اتفـاق، احتمـاالت       يها  بنابراين در تكت    التري عوامل و عناصري مانند بخـت، ـت

وع       ارند و اين سوال مطرح ميكشي دخالت د   هكسب مالي و قرع    ا ايـن، چـه ـن شود كـه آـي

 يهـا  شود كه آيا كسب تكـت  تواند باشد؟ و نيز اين سوال مطرح مي  مكاسب و متاجري مي   

ها توسط بنگاه  گيرد؟ كه معموالً اين تكت التري تحت كدام قواعد حقوقي و فقهي قرار مي

بر بخت آزمايي عمومي يعنـي  سازماني است كه «گيرد و اين بنگاه   بخت آزمايي صورت مي   

كند و آن را تحت اداره خود دارد و به قيد قرعه،  بر آزمون گروه شركت كنندگان نظارت مي

  8».دهد با انجام دادن تشريفات خاص به برندگان جوايز مي

   الترييها بررسي فقهي و حقوقي تكت

ـار يها در قدم اول بايد يادآور شد اينكه تكت          را دارا باشـد، از  هـاي فـوق    التري اگر معي

مكاسب ممنوعه و مذمومه و حرام و باطلي است كه همواره از سوي فقهاي معاصر نهي شده 

  :پردازيم هاي فقهاي شيعه و سني مي است كه در اينجا به برخي از ديدگاه

  نظريات فقهاي معاصر شيعه

 فـروش  نظر به فتواي صريح آيت اهللا العظمي سيستاني از فقهاي معاصر شيعه، خريد و      

ايشان در كتاب منهاج الصالحين به طور اجمال چنين نظر   .  التري صحيح نيست   يها  تكت

ولي را كـه در   «:  همچنين ايشان معتقد است9»...اليجوز بيع اوراق اليانصيب «: داده است  ـپ

ها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه كشي و به دست آوردن جايزه، در ايـن     قبال برگه 

ر     10». شك حرام و باطل است   صورت معامله بي   ـاب تحرـي  مرحوم امام خمينـي نيـز در كت

هاي بخت آزمايي و دريافت پول در صورت  خريد و فروش بليط«: اش گفته است كه الوسيله

ـانعلي محقـق، در مـورد بيـع          11»...اصابت قرعه حرام است     همچنين آيت اهللا العظمـي قرب

ه مبلـغ    هاي بخت   كه بليط«:  التري معتقد استيها  تكت آزمايي كه متعارف شده اسـت ـب

 كه قرعه به نام آنان بيرون بيايد يفروشند و پس از آن با قرعه كشي به اشحاص     معيني مي 
دهند خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولي را كـه در مقابـل         مبلغ معين مي  

بـه دسـت   و مبلغي كه از قرعـه كـشي    گيرند حرام و شخص گيرنده ضامن است بليط مي

 مرحوم سيد طباطبايي قمي، 12».آيد حرام و شخص گيرنده ضامن واقعي آن مبلغ است    مي

ـأة      «:نيز معتقد است كه  اليجوز بيع اوراق اليانصيب، فاذاكان االعطا بقـصد البدليـة مـن الم
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و اما اذا كان االعطا مجاناً و بقصد االشتراك فـي مـشروع خيـري       . باطلةملةالمحتملة، فالمعا 

 آيت اهللا سيد يوسف مـدني  . التري جايز نيستيها عني معامله و فروش تكتي 13».فالبأس

در كشورها شايع شده است كه بعـضي از  «: نيز در جواب استفتايي كه پرسيده شده است     

ـام بخـت         هايي چاپ مي      موسسات بليط  ه نام بليط يانصيب و يـا قـسمت و يـا بـه ن كنند و ب

شود كه  فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مي ني مي را به مبلغ معي  يآزمايي و هر بليط   

ه نام هركسي اصابت كرد مبلغ معيني   در بين بليط هاي فروخته شده قرعه بيندازند و قرعه ب

ه او بپردازند، آيا اين عمل در شرع مقدس اسالم صحيح است يانه؟ نظر داده است كه » را ب

ولي را كـه در    ط به نحو مذكور در سوال جايز نيخريد و فروش بل « يست و باطل اسـت و ـپ

   14».گيرند حرام است ازاي بليط مي

  نظريه فقهاي اهل سنت

:  كه پرسيده شده استيشيخ احمدبن محمد عساف الكردي مفتي حلب، در جواب سوال

جواب داده است اينكه » . التيام ام ال؟ افيدومنفةهل يجوز ان يفرق اوراق اليانصيب الجل «

عني اينكه ي 15». من باب الربايةكما في الخير. يالنه ربح بالوجه شرع. ماليجوز لك، و يحر«

  .باشد معامله اوراق يانصيب جايز نيست و حرام مي

   الترييها فلسفه حرمت معامله تكت

ـايز نيـست و در   يها بنابراين، نظر به فتاواي فقهاي شيعه و سني، معامله تكت     التري ج

ه       . تصورت وقوع معامله، معامله باطل اس   دانيم چـرا معامـل اما اين سـوال بجاسـت اينكـه ـب

ك  هاي مـشابه آن ماننـد قرعـه كـشي حـساب        التري و همچنين برنامه يها  تكت هـاي    باـن

ا          افغانستان حرام است و چرا در صورت وقوع خريد و فـروش، آن معاملـه باطـل اسـت؟ آـي

ري  يها  تكت حرمت و بطالن آنها چيست؟ آيا علت حرمت بيعيفلسفه و دليل و مبنا      الـت

ا به عبارت يكند و  بدين خاطر است كه اين نوع معامله از قواعد حقوقي و فقهي پيروي نمي

ه از اينجـا      ديگر تحت هيچ قاعده و مقررات تعهدات و عقود قرار نمي  ا منـع معامـل گيرد، آـي

بنگريم شود؟ بنابراين الزم است تا در اينجا قواعد و اسلوب عقود را بررسي كنيم و  ناشي مي

   يانه؟،هاي فاخر و گران قيمت در تن اين كالبد عريان و برهنه جور درمي آيد آيا اين لباس

  كسب در قرآن

و لقد مكناكم في «: قرآن كريم، منبع وحياني عقود و تعهدات، در مورد كسب مي فرمايد

ـا در زمـين شـما را مـتمكن سـاختيم و در آن       ي16».االرض و جعلناكم فيها معيش      عني، و م
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د و      . هاي تامين زندگي را قرار داديم   راه امين زنـدگي از راه خرـي و همچنـين در خـصوص ـت

عني خداوند بيع و يا خريد و فروش را ي17؛»احل اهللا البيع«: فروش يا معامالت، فرموده است 

اين . حالل كرده است، البته، با اين قيد و شرط كه در بيع، اكل مال به باطل صورت نگيرد

ا ايهاالذين آمنـوا التـأكلوا   ي« در باره تجارت و بازرگاني تصريح كرده است كه كتاب آسماني 

عني اينكه اكـل بـه باطـل    ي 18».اموالكم بينكم باالباطل اال ان تكون تجارتاً عن تراض منكم   

ـارت        ه عب نكنيد و در حقيقت اكل به باطل، اخذ مال از كسي است بدون عوض واقعـي و ـب

هاي فقهي   ديدگاه19.ف در مال ديگري است بدون مجوز شرعيديگر اكل مال به باطل، تصر

توانيم به ديدگاه شافعي اشاره كنيم كه گفتـه   نيز مبين همين مطلب است كه از جمله مي 

  20».ها مباح اذا كانت برضا المتبايعين الجايزي االمر فيما تبايعا فاصل البيوع، كل«: است

  تعريف بيع

رگ شيعه در كتاب المكاسب خود در تعريف بيع گفته شيخ االعظم انصاري از علماي بز

ه مـال بمـال و الظـاهر    ل مبـاد - كمـا عـن المـصباح المنيـر      –البيع و هو في االصل      «: است

مولـف كتـاب الفقـه علـي     (همچنين عبـدالرحمان الجزيـري   21».اختصاص المعوض بالعين  

ة شـيء    تعريفه هو في «: نيز در مورد تعريف بيع گفته است ) المذاهب االربعة  اللغـة، مقابـل

ـابلين مب        ع و يـ بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمي بيعاً كمقابلة بالنقد و يقـال الحـد المتق

 مـال بمـال و الظـاهر    لةمباد«: ا تعريف ديگري كه در فقه شيعه آمده استي22».اآلخر ثمن 

بيـع  و الحنفيـه، قـالوا ال  «:  و همچنين طبق فقه حنفي كه گفته است    23»اختصاص باالعين 

ذهب        ا النقـدين اـل يطلق في اصصالح الفقها علي معنيين، احدهما خاص و هو بيع العـين ـب

 24» .الفضه، ثانيهما عام و هو اثنا عشر قسما المال بالمال به اعتبار مبيـع و بـه اعتبـار ثمـن       

  . كند كه مال در مقابل مال معامله شود عني وقتي بيع تحقق پيدا ميي

ه اينكه بيع عبار     س از      باتوجه ب ت است از قرار گرفتن مال معين در مقابل مال معـين، ـپ

هاي   التري و يا اخذ جوايزي كه از طريق قرعه كشي بانكيها اين نظر، خريد و فروش تكت

 التري آنگونه كه مال يها زيرا در تكت. باشد گيرد مواجه با اشكال مي افغانستان صورت مي

  .گيرد رد، قرار نمييدر مقابل مال قرار بگ

در مجموع، بيع دو بعد دارد كه عبارت است از  تبادل مال به مال و ديگر اجراي صيغه و 

صيغه ايجاب از طرف «شود كه  به عبارت ديگر زماني عقد بيع محقق مي. يا ايجاب و قبول  

خصوصاً طبق احكام فقه حنفي كه 25».فروشنده و صيغه قبول توسط خريدار صورت بگيرد

ع و الشراء بكل لفظين يدالن علي معنا التملك و التمليك كبعـت و  نعقد البي ي«: گفته است 

ـان  ميةالكاللصيغةالينعقد البيع اال باا«، )فقه حنفي(» اشتريت و اعطيت   »  او ما يقـوم مقامه
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، كل )فقه مالكي(» نعقد البيع بكل قول يدل علي الرضا كبعت و اشتريتن  ي«،  )فقه شافعي (

   26)فقه حنبلي(» قد بهلفظ يؤدي معني البيع و الشراء ينع

   الترييها علت حرمت معامله تكت

   مهجول المالك بودن جايزه:اول

بنا به فتواي .  التري را جهل مالك دانسته انديها فقهاي شيعه، علت حرمت معامله تكت
اگر قرعه به كسي اصابت كند و مبلغي را كه برنده شـده دريافـت دارد چنانچـه      «: خميني

ه آنها برگرداند و گرنه جزي اموال مهجول المالك است و بايد صاحبان آن را بشناسن د بايد ب

 يي آيت اهللا العظمي سيستاني نيز در جـواب اسـتفتا  27».از طرف مالك واقعي آن صدقه داد 

اگر كسي در قرعه كشي برنده شود، در صورتي كه شركت قرعه كـشي    «: گفته است كه  

گيرد، مجهول المالك است و جواز تصرف   ميزهيولتي باشد، مبلغي كه به عنوان جاكننده د

 آيت اهللا العظمي قربانعلي محقق نيز معتقد 28» .در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است

هـاي   در بخت آزمايي پول بليط«:  التري، جهل مالك است يها  است كه علت حرمت تكت    

يـد مجهـول   آ ها كه به دست اشخاص مي ها مي آيد و پول قرعه كشي كه به دست شركت  

ـاي شـيعه       29» .المالك اسـت   ـاني منهـاج    ( مرحـوم سـيد طباطبـاي قمـي از علم مولـف مب

 التري سه يها در پاورقي كتاب مذكور نوشته است كه دليل حرمت معامله تكت) الصالحين

للغرر، و الجهل و احتمال عدم ماقصد كونه مبيعاً و لعـدم مـا يقتـضي المنـع و     «: چيز است 

عني علت حرمت بيع تكت بخت آزمايي عبارتند از ضرر، جهل و ي30» .مالشركة جائزة بال كال

 .فقدان مبيع مورد نظر

   التري بيع غرري استيها تكت: دوم

  تعريف بيع غرري

 التري از آن جهت حرام است كه يها به نظر برخي از فقها و علماي شيعه معامله تكت   

ـايي،  كما آنكه گفته شد كه بنا ب. شود منجر به بيع غرري مي  ه ديدگاه مرحوم سيد طباطب

همچنين همين فقيه، غرر را چنين تعريف كرده . است» للغرر« التري يها علت حرمت تكت

عن الرضا به عند تحققه، فيكون من باب مظنةاي المغرور و هو الخداع الذي هو  الغرر«: است

اً او  بيع الغرر هو كل بيع احتوي جهالتاً «ا ي 31».اكل اموال الناس باالباطل    او تضمن مخاطرـت

  32».قماراً و قد نهي عنه الشارع و منع منه
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  تحقق عمل قمار : سوم

ـا  به نظر آيت اهللا العظمي سيد محمد صـادق الحـسيني الروحـاني، تكـت        ري از  يه  الـت

: ايشان در كتاب المسايل المستحدثه اظهار نظر كرده است كـه      . مصاديق عمل قمار است   

ـال الكثيـر، ال    عة القـر بة الجل احتمال اصاقةذ البطاان يكون اعطاء المال و اخ    «  و اخـذ الم

 سـحت، النـه مـن    عة القـر بةاشكال في حرمت ذلك و ما يأخذه من العوض علي تقدير اصا  
ـار حـرام    عةان القر«و نيز همين فقيه گفته است كه    » مصاديق القمار  ـار و القم  بنفسها قم

 نقل قـولي كـه از خمينـي كـرده اسـت،       همچنين مولف رساله نوين، 33».لسنةباالكتاب و ا  

 بنا به فتواي آيت اهللا العظمي 34 التري را از مصاديق قمار دانسته است،يها خميني نيز تكت

ا  « :شيخ قربانعلي محقق فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بين آنكه بليط را بخرند و ـي

ول  بليط بگيرند و پولي بدهند به اميد آنكه قرعه به اسم آنان بيرو    ن بيايد در هر صورت ـپ

د حرام و موجب ضمان است و اين عمل يـك نحـو   يآ بليط و پولي كه از قرعه به دست مي 

  35» .قمار است

  وضعيت، سوابق و حكم قمار

از جملـه در  . هاي گوناگون تحريم شده اسـت  قمار عمر طوالني دارد و همواره در آيين        

الم حرام اعالم شده است به عـالوه از  ها و همچنين در دين مسيحيت و دين اس   ن رومي يآي

ـازات        هجمل  اعمال مجرمانه قلمداد شده و كسي كه مرتكب اين عمـل مجرمانـه شـود، مج

ـارزه تـاريخي كـرده انـد كـه        دولت. شود تطبيق مي  هاي مختلف نيز با اين عمل همـواره مب

ه تاري1853توانيم به تحريم دولت انگلستان در سال        مي  و 1855خ ، تحريم دولت امريكا ب

دين اسالم در آيات چندي ايـن عمـل را   .  اشاره كنيم 1854تحريم دولت پروس در تاريخ      

 آمده 90عمل حرام و قابل اجتناب قلمداد اعالم كرده است كه از جمله در سوره مايده آيه 

شيطان        ي«: است ا ايهاالذين آمنوا انما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل اـل

اي اشخاصي كه ايمان داريد در حقيقت، شراب و قمار و  عني، ي36».بوه لعلكم تفلحونفاجتن

انصاب و فالگيري همه اينها حرام است و از اعمال شيطان است و آنها را تـرك كـرده و در           

 91همچنين در همين سوره در آيه . ترك اين چيزها براي شما از عذاب آخرت نجات است

 والبغـضاء فـي الخمـر و الميـسر و     ة الشيطان ان يوقع بينكم العداو    انما يريد «: دارد  بيان مي 

خواهد بين شـما   عني شيطان ميي 37». فهل انتم منتهونةيصدكم عن ذكر اهللا و عن الصلو  

ا ايـن       ـاز آـي دشمني و كينه ايجاد كند در شراب و قمار و باز دارد شما را از ذكر خدا و از نم

سئلونك عن الخمر و الميسر قـل فيهمـا اثـم    ي«؟ و ديكن  صفات قبيحه را باز هم ترك نمي      

از تو راجع بـه شـراب و   !) اي پيامبر: ( يعني38».كبير و منافع للناس و اثهما اكبر من نفعهما   
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پرسند، بگو در آن دو گناهي بزرگ و سودهايي براي مردم است و گناه آنها بزرگتر  قمار مي

ا قرعـه كـشي     يها ر تكتدقيقاً همين سود كالن يك شبه د     . از سود آنهاست    التـري و ـي

و وقتـي كـه   . هاي بانكي افغانستان با قيد قرعه كشي و بخت آزمايي موجـود اسـت         حساب

بزرگ و )  گناه(هاي كالن تحت قواعد و مقررات و ظوابط قرار نگيرد ممكن است كه اثم  سود

رسام آور ي آيه فوق اين منفعت خيلي كالن و سود س عظيم  تحقق يابد و متكي به فرموده

هاي كالن و منافع يك شبه و منافع بي  بنابراين بايد اين سود. گناهش بيشتر از نفعش است

زحمت تحت قواعد و مقررات قرار بگيرد تا از اين لجام گسيختگي و بي هويتي نجات پيـدا   

  .كرده و تا در قالب اشكال معين و شرعي و قانوني به سوي معامله قاعده مند صورت بگيرد

   قمارتعريف

زي باختن و نبرد كردن با هم به گرو و هر ي به گرو چ،قمار كلمه عربي است به معناي     
بازي كه در آن به طور غالب شرط شود كه برنده چيزي از بازنده بگيرد خواه ورق باشد و يا 

 اگر ما كلمه قمار را به معناي شرط 39.غير آن و هر بازي كه در آن شرط و گروبندي باشد  

ه و     يها  يم، تكت بندي بدان  ود و از اعمـال مجرماـن  التري از مصاديق قمار و ميسر خواهـد ـب

 التري يها آيد كه تكت حرام قلمداد خواهد شد كه از فتاواي فقهاي معاصر نيز چنين بر مي

ه برنده داده مـي       ه اينكه يك عمل شرط بندي است و جايزه با قيد قرعه ب شـود،   با توجه ب

اي است و   التري، جزي معامالت مغابنهيها خي حقوقدانان تكتاز نظر بر.  عمل قمار است

 از نظر ترمينولوژي حقوق، بخت آزمايي و قمـار يـك   40.گذارد ام بين آن و قمار فرق نمي عو

ـازي   «آيد، منتها   چيز به شمار مي    در قمار مهارت و تبحر و اقدامات شخص، نقش مـوثر را ب

فعال است و با مهارت خودش چانس آفـرين اسـت   عني اينكه در قمار، قمار باز ي41».كند  مي
هاي بانكي با قيد چانس و شرط بندي،   التري و قرعه كشييها ولي در بخت آزمايي و تكت

اين برنده غير فعال است و فقط اين چانس و طالع و بخت وي است تا يك شبه پولدار شود 

  .و قرعه به نام وي زده شود

  دغدعه ها و مشكالت

اً قرعـه   يها  اگر تكتخطر اينجاست كه   التري و يا بخت آزمايي در افغانستان و يا احياـن
ه    كشي بانكي در افغانستان طوري باشد كه افراد مرتكب عمل قمار و يا عمل حرام و معامـل

باطل و فاسد شود، بايد براي مردم متشرع راهي پيدا شود تا از طريق حالل و مباح دست به 

ا از     نه كسبكسب و يا بيع و معامله اين گو   هايي بزنند، آيا چه بايد كرد؟ آيا راهـي اسـت ـت

ا بـه بهـشت و        متن و بطن حرمت و بطالن و جهنم و منع قانوني، كور راهي تدارك شود ـت
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  !شريعت مداري و دينداري راه باز شود؟ دغدغه در همين جاست

  راه فرار و يا كاله شرعي درست كردن

چطـور؟ يعنـي   . باران برآيد و زير ناودان بنشينداما ممكن است كه متشرع افغاني از زير     

اينكه بخواهد براي خودش كاله شرعي و يا قانوني پيدا كند و به عبارت ديگر، ظاهر سازي 

 التري را تغيير بدهد و با اين شگرد بخواهد راه فرار بيابد؟ آيا يها ا نام و عنوان تكتيكند و 

البتـه ذكـر ايـن    . قي راه فرار پيدا شود؟ يا خيرامكان دارد تا با كاله شرعي و قانوني و حقو    

عني عمل داد و ستد تابع و پيرو نيت و ي 42». للقصودبعةالعقود تا«قاعده ضروري است كه     

  .قصد فاعل و يا كننده عمل است

ا عمـل    بنا به فتواي مراجع و مجتهدين شيعه تغيير نام و عنوان شركت       هاي التري و ـي

شود كه از جمله   التري نمييها مله و يا درستي بيع تكت التري موجب صحت معايها تكت
تبديل نام شركت بخت آزمايي به اعانه ملي بدون «: توان به فتواي خميني اشاره كرد كه مي

 و همچنـين براسـاس فتـواي آيـت اهللا     43».شود تغيير جوهري و اساس موجب حليت نمي     

: ايـشان فرمـوده اسـت   . ودشـ  العظمي قربانعلي محقق نيز تعويض اسم موجب حليت نمـي     

چون . ممكن است اسم بليط بخت آزمايي را عوض كنند و اسم ديگري باالي آن بگذارند    «

 و چنين است كه اگر كسي بخواهد تا از 44».شود عمل، همان عمل است، موجب حليت نمي

اگـر از قرعـه   «: اين طريق كاله شرعي برتن اين تن عريان و برهنه بدهد بدين صورت كه   

ال زيادي به دست آورد و با فقيري قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري كشي م

ـايز نيـست و حـالل           ه حـالل كنـد، ج بردارد و باقي را به او رد كند و بخواهد به ايـن حيـل

ه فقير داد و فقير مقداري كه مناسب شأن و حالش       . شود  نمي ولي اگر بدون قيد و شرط ب
  45».ردد اشكال نداهست با رضايت به او رد كن

  چه بايد كرد؟

  الترييها ز بودن تكتيهاي حالل و جا راه حل راه

 التري يها شود كه راه فقهي و قانوني و حقوقي بر تن تكت حاال چه بايد كرد؟ و آيا مي

ا هـيچ فكـر     افغاني و قرعه كشي حساب    هاي بانكي افغانستان بدهيم؟ آيا چه بايد كرد؟ آـي

به سوي قانونمندي و شريعت مداري هدايت كنيم تا اعمال و كردار و كرده ايم كه مردم را 

شـود راهـي را    هاي شرعي و قانوني قرار بگيرد؟ آيا مـي  رفتار مردم بر اساس معيارها و قالب    

ـا  وجو كنيم تا هم عمل موجود و فعلي تكـت     جست  التـري سـمت و سـوي درسـت و     يه

 بانكي، راه معياري و درست خودش هاي هدفمند و مفيد پيدا كند و هم قرعه كشي حساب
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را بيابد و هم موجب حليت معامله شود؟ آيا راهي است؟ آيا در فقه و قانون و اصول حقوقي 

  !راهي موجود است؟ دغدغه، اين است

وقتي كه در متون قانوني و حقوقي افغانستان نگاه كنيم در اين زمينه ساكت است، جز         

ـاپ و انتـشار تكـت   ) فغانيهالل احمر ا(اينكه مقرره سره مياشت       يهـا  به طور اجمال به چ

ولي در ساير متون حقوقي و قواعد و مقررات . التري از سوي سره مياشت اشاره كرده است

اي به ابعـاد قـانوني    وجو كرده است، اشاره تعهدات و بيع و معامله تا آنجا كه اين قلم جست  

قهي اهل سنت تا جايي كه مقدور از طرفي الزم است اشاره كنم كه در متون ف. نشده است 

وجو كردم ولي راه حليت عمل مذكور پيدا نتوانستم، بجاست ذكر شود كه اگر        بود جست 

به هرحال در اينجا به فتاوا و . شود كسي بتواند در غناي اين موضوع كمك كند، قدرداني مي

ـاي شـيعه،   قابل تذكر است كه علما و فق. شود هاي فقهاي معاصر شيعه اشاره مي      ديدگاه ه

اي كرده است كه  هاي عالمانه  مستحدثه تالشههاي حليت اين مسال وجوي راه جهت جست

  :به قرار زير است

 هاي خيريه و اعانت در راه خير   مشاركت در برنامه-1

ول كمـك مـالي و     «: بنا به فتواي آيت اهللا العظمي سيستاني كه       اگر مقـصود از دادن ـپ

مانند ساختن مدرسه يا پل باشد نه به دست آوردن سـود و  هاي خيريه   مشاركت در برنامه  

چنانچه شركتي حقيقتاً بـراي  «: به نظر خميني، نيز46».جايزه، در اين صورت اشكال ندارد  

راي ايـن  هايي چاپ و منتشر كند و مردم ب  كمك به موسسات خيريه تاسيس گردد و بليط   

هاي جمـع شـده را در امـور     ت پولها را خريداري كنند و شرك طكار خير و مشروع اين بلي    

ه نامش اصابت          خيريه صرف كند و قسمتي از آن را براي تشويق مردم به كسي كه قرعه ب
 نظر فقهي آيت اهللا العظمي قربانعلي محقق نيز مبين ايـن      47».كند، بپردازد، اشكالي ندارد   

ات خيريه از اي پيدا شود و براي اعانت به موسس اگر فرضاً يك شركت يا موسسه«: است كه

هايي منتشر كند و مردم هم بـراي اعانـت بـه ايـن       قبيل بيمارستان يا مدارس اسالمي بليط 

موسسات مبلغي بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهي كه از انتشار بليط به دسـت     

آيـد   مي آيد با اجازه تمام پول دهندگان مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون مي    

دارد  بدهد ما  ـاني منهـاج     ( همچنـين مرحـوم سـيد طباطبـايي        48».نعي ـن ـاب مب مولـف كت

اً و بقـصد االشـتراك فـي مـشروع          «: نيز فرموده است  ) الصالحين و اما اذا كان االعطـا مجاـن

 49».خيري، فالبأس
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  هبه-2

هـاي بـانكي     التري و نيز قرعه كـشي حـساب  يها راه ديگر براي قاعده مند سازي تكت  

اگر پول را ثمن بليط قرار ندهند «: ست كما اينكه بنا به فتواي فقهاي دينيافغانستان هبه ا

بلكه هبه كنند و بليط را مجاناً بگيرند در اين صورت قرعه انداختن و پولي كه به قرعه قبض 

م يكن شود حالل است و بايد صاحب شركت اعالن كند كه ما فقط پول هبه را قبض مي مي

  50».نه غير آن را

  به از نظر عقود اسالميجايگاه ه

هبه يكي از عقود معينه اسالمي است كه در شرع از آن نام برده شده است و در تعريف 

هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً «: آن مولف كتاب شرايع گفته است
  همچنين در متون حقوقي و قانوني از آن بـه عنـوان يكـي از   51».منجزاً مجرداً عن القربت   

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل «: در مورد هبه قرآن فرموده است. عقود نام برده شده است

المشرق و المغرب ولكن البر من آمن بااهللا و اليوم اآلخر و المآلئكت و الكتاب و البنين و آتي 

» .المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فـي الرقـاب        
عني مالش را با آنكـه دوسـت دارد بـه خويـشان خـود و يتيمـان و مـسكينان و در راه             ي 52

ماندگان و تهيدستان و در راه آزاد كردن بردگان ببخشد كه اين آيـه در مـورد بخـشش و        

لن «: و همچنين همين كتاب آسماني خاطر نشان كرده است. عطيه و هبه بيان شده است

وا البر حتي تنفقوا مما ت عني شما هرگز ي 53».حبون و ما تنفقوا من شيء فان اهللا به عليمتنال

رسيد مگر آنكه از آن چيزهايي كه دوست مي داريد، در راه خدا انفاق كنيد و  به نيكي نمي 

  .د، محققاً خدا به آن آگاه استيكن آنچه انفاق مي

   التري شده انديها وضعيت كساني كه مرتكب معامله تكت

 يها اي كه از سر بي اطالعي دست به معامله تكت اند اينكه آن عدهاين سوال باقي مي م

ت اهللا سـيد      التري زده اند، وضعيت معامله و عمل آنان از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آـي

گيرنده ضامن است و مبلغي را كه از قرعـه  «: يوسف مدني از فقهاي شيعه معتقد است كه   
ك واقعـيش      كشي به دست مي آيد حرام است و موجب ضمان ا    د آن را بـه ماـل سـت و باـي

گيرنده در برابر مالك واقعي ضامن است و اگر «:  و فتواي خميني نيزي مطابق را54».برساند

ـاحب آن را        قرعه به كسي اصابت كند و مبلغي را كه برنده شده، دريافت دارد، چنانچـه ص

ه آنها برگرداند وگرنه جزي اموال مجهول المالك است و    بايد از طرف مالـك  بشناسد بايد ب

اگـر  «: و همچنين برابر فتواي آيت اهللا العظمـي سيـستاني   55».واقعي آن صدقه داده شود
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كسي اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعه كشي برنده گردد، در صورتي كه شـركت   

گيرد، مجهول المالك است و  قرعه كشي كننده دولتي باشد، مبلغي كه به عنوان جايزه مي

و اگر آن شركت خصوصي باشد، .  در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع استجواز تصرف

در صورت تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبش راضي به تصرف او هستند حتـا        

پولي را كه « و به نظر آيت اهللا العظمي شيخ قربانعلي محقق، 56».اگر بدانند او مالك نيست  

ه و مبلغي كه از قرعه كشي بـ . يرنده ضامن استگيرند حرام و شخص گ در مقابل بليط مي 

ه 57».آيد حرام و شخص گيرنده ضامن واقعي آن مبلغ است       دست مي   و ضامن بايد مال را ب

  . صاحبش برگرداند

  پيشنهاد

 يهـا  بد نيست اينكه به دولت افغانستان پيشنهاد گردد تا با طرح مقرره حكومتي، تكت   
 افغانستان را تحت قاعده و قانون دربياورند و آنان يهاي بانك التري و نيز قرعه كشي حساب

تا كنون . ها و بي قوارگي حقوقي و قانوني نجات دهند را قاعده مند سازند و از اين بي نظمي

هاي افغاني در صورتي كه قرعه كشي و شرط   التري و قرعه كشي بانكيها ديديم كه تكت

اطلي   بندي در بين باشد و موضوع از مصاديق قمار محسو         ب شود كسب حرام و فاسـد و ـب

هايي نيز متصور است تا مردم با يك سازماندهي و نظم دهي دقيق  و نيز ديديم كه راه. است

هاي حساب شده و دقيق متشرعانه و حقوقمندانه و قانونمندانه مشاركت كننـد و       در برنامه 

 به دنبـال نداشـته   ها طوري باشد كه خطر ارتكاب فعل حرام و فاسد و مجرمانه       اين برنامه 

هاي افغـاني    التري و قرعه كشي بانكيها پس با طرح پيشنهاد قانونمند سازي تكت   . باشد

ه پايان مي  ستان و هيـات حاكمـه بـه كمـك       سخن را ب بريم تا باشد كه دولت محترم افغاـن
 التري و قرعه يها حقوقدانان و فقيهان و عالمان ديني و اقتصاددانان وضعيت موجود تكت   

  .هاي بانكي را به سمت و سوي قاعده مندي رهنمون سازند حسابكشي 
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  ها، پيش از تطبيق پروژه  انجام يك ارزيابي نيازمندي-آغاز كار

  خالصه

ـافي محلـي را    ها مي  ارزيابي نيازمندي • تواند مناسب بودن و دوام پروژه و نيز پشتيباني ك

 معين سازد،

ت      • ي ر    به منظور تامين منطقي بودن يك مداخله، ارزيابي بايـست اولوـي ه  هـاي محـل ا ـب

 حيث نقطه آغاز  در نظر داشته و بر اساس آن فعاليت نمايد،

گيرند بايست در ابتدا، خودشان را در مورد  ها را به عهده مي  آناني كه ارزيابي نيازمندي•

ها آشنا كرده و اطالعات اساسي را در مـورد   وضعيت حقوق بشر در كشور و وضعيت زندان      

 سيستم عدالت جنايي حاصل نمايند،

طالعات در مورد چوكات حقوقي، جمعيت زندان، چوكات استخدام خـدمات عامـه،         ا •

بودجه، سطح پشتيباني جوامع سياسي و مدني و در صورت امكان عوامل خطـر در كـشور      

 بايد جمع آوري گردد،
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ابي        ديدار از زندان  • ان آن ارزـي د انجـام شـود كـه در جرـي هـايي در مـورد روابـط     ها باـي

ودن اداره   ه زندان، بين كارمندان و زندانيان، توانمند كارمندان و ادار    بين هاي كارمندان، باز ـب

 ها صورت گيرد،  زندان در برابر نفوذ بيروني و ظرفيت ساختمان

 .هاي تامين تداوم پروژه ارزيابي گردد  پيش از دادن تعهد، بايد راه•

  ها پروسه ارزيابي نيازمندي

ابي امكانـات و مناسـب    هاي اصالح زندان با د بسياري از پروژه  يدار از زندان به منظور ارزـي

. شود تا سفارشاتي به حكومت ميزبان و منابع تمويل كننده ارايه گردد بودن مداخله آغاز مي

  :باشند اين ديدارها نظر به داليل ذيل مفيد مي

 باشد، تشخيص اين كه آيا جو سياسي براي برنامه اصالح زندان به شكل مناسب مي •

 ان واقعي حمايت از اصالح،تعيين ميز •

 ارزيابي منابع بالقوه به منظور فراهم سازي و تداوم حمايت دراز مدت، •

روژه     تشخيص افرادي كـه مـي    • ـا در     تواننـد نقـش كليـدي را در ـپ هـاي اصـالحي و ي

 هايي ايفا نمايند كه فضا را براي اصالحات مهيا سازد، فعاليت

ل كننـده  هاي كشور تشخيص اين كه تا چه اندازه اولويت      • ا هـم      ميزبان و تموـي ـا ـب ه
 توانند به يك پروژه واقعي بيانجامد،  مطابقت دارند و مي

 .هاي اصالحي زندان تهيه پيشنهاد به منظور فعاليت •

  اعتبار

ـا را هـدايت مـي    هاي تمويل كننده بعضي اوقات ارزيابي نيازمندي        سازمان دهنـد، ولـي    ه

ـادرت نمـي  زماني كه اين ارزيابي انجام شد، به اداره آ   ابي       ن مب ـاهي يـك ارزـي د، گـاه گ ورزـن

ها از نظر  رود مگر اين فعاليت ها به پيش مي ها تا مرحله پيشنهاد براي آغاز فعاليت   نيازمندي

كشور ميزبان به مقايسه مشكالت و بحران جاري در كشور كم اهميت جلـوه نمـوده و در           

ها با پيشنهاد انجام  ابي نيازمنديحتا زماني كه يك ارزي. داشته باشد حاشيه كارشان قرار مي   

اي و يا دعوت نامه مطالعاتي بـراي   هايي چون تدوير يك سمينار آموزشي يك هفته        فعاليت
كارمندان عالي رتبه دنبال گردد و يا كمپيوتري سازي اسناد زندان روي دست گرفته شود، 

ه آنها چون كمبود زيرا كه مشكالت جدي و روزمر. مورد پسند اداره زندان واقع نخواهد شد

دان ناديـده          آب، تسيهالت بهداشتي و دارو، فساد اداري و فرهنگ مستولي خـشونت در زـن

  .گرفته شده است
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و از روساي    رييس عمومي زندان    زندان سراسر كشور دعوت نمود تا در 80هاي سوا پاول

شـد و  با اين كشور به مساحت اسپانيا مي. يك جلسه در شهر مركزي كشور اشتراك نمايند   

ـاه  .  ساعت به مركز آمده بودند8بسياري از اين روسا از مناطق مرزي با پيمودن بيشتر از          م

 27000 فبروري اغتشاش گران ميگا شامل 18گذشته يك ماه پر آشوب بوده، زيرا به تاريخ 

 زندان در سراسر كشور دست به اغتشاش زده بودند كه منجر به كشته شدن، 25زنداني از 

 نفر ملكي كه به ديدار دوستان 2250 نفر ديگر به شمول 7000وگان گيري  نفر و گر19

كماندوي شماره يك مركز متهم به آغاز اين آشوب . ها آمده بودند، شد شان در داخل زندان

مگر تسهيالتي كه سبب تنظيم و هماهنگي اين آشوب شده بود خود بيانگر فساد در . گرديد

هاي مبايل اسـتفاده   زندانيان اجازه داده بودند تا از تليفونميان كارمندان زندان بوده كه به  

هـا در شـرايط كمبـود منـابع و      ها كه با چالش همه روزه اداره زنـدان       روساي زندان . نمايند

هاي  ها روبه رو بودند، اكنون خودشان را در برابر يك نبرد گروه ازدحام بيش از حد در زندان

  .ها در دست داشتند در داخل زندانديدند كه كنترول را  تنظيم شده مي

   )1(2001از انتشارات قصر خلق، راه اندازي حقوق بشر 

رسيدن به منظور بازديد و تجهيز با اطالعات در مورد كشور و سيستم زندان و نيز تمايل 

هاي پيشنهادي آنها  هاي كارمندان زندان در مورد مشكالت شان و راه حل به شنيدن تحليل

  .برد ار را باال مينيز ميزان اعتب

گردند به ندرت  ها طرح، تمويل، اداره و ارزيابي مي هاي تعاوني كه از سوي خارجي      پروژه

  .باشد از پشتيباني و تعهد واقعي مردم كشورهاي ميزبان برخودار مي

         )2(1999نوماس كاروترز، مساعدت به دموكراسي در خارج 

  وري گرددا د اطالعاتي كه بايد پيش از بازديد گر

هاي جهان به طور آسان و عام ميسر  يك سلسله وسيع اطالعات در مورد سيستم زندان    

  .است و يك معلومات كوتاه در مورد پيشينه كشور مورد نظر بايد قبل از ديدار آماده گردد

  ها وضعيت حقوق بشر در زندان

شر     و عفـو  gov.state.wwwگزارشات ساالنه وزارت خارجه امريكا در مورد حقوق ـب
 در اين مورد همه كشورها را در بر گرفته و تا حد امكان org.amnesty.wwwالملل  بين

الملل  فدراسيون بين. دارد ها به سويه ناظران حقوق بشر ارايه مي معلوماتي را در مورد زندان

 نيز گاه گاهي  org.hrw.wwwبان حقوق بشر   و ديدهorg.hr-ihf.wwwي هلسينك

شر مـي   گزارشاتي را در مورد وضعيت زندان      ـانند  هاي برخي از كشورهاي مشخص به ـن . رس
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. باشـد  المللي حقوق بشر استوار مـي  ي بينبان حقوق بشر معموال بر معيارها گزارشات ديده 

شر را تهيـه      وزارت امور خارجه و مشترك المنافع انگلستان نيز يك گزارش ساالنه حقوق ـب

ـازات   uk.gov.fco.wwwنمايد   مي ا مج  گزارشات كميته جلوگيري از شكنجه و رفتار ـب

 كشور 46 اطالعات بسيار مفصل را براي info.coe.cpt.wwwغير انساني و تحقير آميز 

د شـان را    . نمايد  شوراي اروپا ارايه مي    آنها ساختمان اساسي سيستم كشورهاي مـورد بازدـي

هاي مشخص را كه  هاي زندان ها و موفقيت مطالعه نموده و معلومات مفصل در مورد ناكامي   

ا      هاي شان از آنها ديدن نموده    هنمايند اند و نيز اطالعات مفيد در مـورد برخـورد پـوليس ـب

  .دهند متهمين را ارايه مي

 كشور عضويت 28كه ) اروپا(ها مربوط به سازمان صحي جهان   پروژه بهداشت در زندان   

ــدان    ــحي در زن ــدمات ص ــورد خ ــاتي را در م ــز اطالع ــد، ني ــي  آن را دارن ــه م ــا اراي   .دارد ه
 org.europe-hipp.www  

  هاي عمده و اساسي در مورد سيستم و استفاده از حبس واقعيت

  نمايند هاي جهان را تهيه مي يك لست جمعيت زندان) انگلستان و لز(وزارت داخله 

rds/uk.gov.hemeoffice.www كه حاوي اطالعات مقايسوي در مورد جمعيت  

هـا    المللـي مطالعـات زنـدان    باشد، مركز بين هاي جهان با يك تحليل منطقوي آن مي  زندان

org.personstudies.wwwها در سراسر  ها و سيستم زندان  معلوماتي را در مورد زندان

هـا، تفـصيالت در    باشد در مورد جمعيت زندان نمايد كه شامل معلوماتي مي  ارايه مي جهان  
هـاي   بسياري از وزارت. ها و اطالعات مقايسوي در مورد استفاده از حبس    باره سيستم زندان  

هاي  اند كه سيستم زندان ها داراي ذخيره اطالعات كمپيوتري خودشان ملي و ادارات زندان  

ق توضـيح زنـدان     بسياري از آنها را مي. دهد  ح مي شان را به تفصيل شر     هـاي   تـوان از طرـي

  . دريافت نمودWorld prison Briefجهاني 

 يك بنياد خيريه انگلستان uk.org.prisonersabroad.wwwزندانيان بيرون مرزي 

هاي حمايت را براي اتباع انگليسي كه در بيـرون از   ها و زمينه    باشد كه اطالعات، مشوره     مي

سازد و ارتباط آنها را با فاميل و دوستان شان قايم كرده و به  اند فراهم مي مرز بازداشت شده

  .نمايد خاطر رهايي و اسكان مجدد شان در انگلستان كوشش مي

  معلومات در مورد ميزان فساد

باشـد، مگـر    ها به آساني ميـسر نمـي   انمعلومات مشخص در مورد فساد در سيستم زند        

 يك تصوير عمومي از فساد احتمالي در   org.transparency.wwwالملل    شفافيت بين 

ACKU



 

 

160 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

ـاي آن   نمايد كه براساس آن ميزان فساد در سيستم زندان يك كشور مشخص را ارايه مي     ه

ـاني  . تواند به صورت اجمالي سنجيده شده مي  Global Corruptionگزارش فساد جه

Report و فهرست آگاهي از فساد Corruption Perception Index منابع سودمندي 

  .شوند در ارتباط به اطالعات در مورد فساد شمرده مي

  مسايل جاري

تواند يك مفكوره خوبي از انكـشافات   ها مي ها در مورد مسايل جاري زندان   گزارش رسانه 

هايي به زبان انگليسي چون جاپان تايمز  برخي از كشورها داراي روزنامه. ي را ارايه نمايدجار

ي  سايت بي. و مسكو تايمز هستند  ك منبـع خـوب    news/uk.co.bbc.wwwسـي   ـب  ـي

  .شود معلومات در باره مسايل روز شمرده مي

  المللي اندركاران بينساير مداخالت از سوي دست 

ل نباشـند كـه در      مقامات مسوول و دست اندركاران، تعيين ضرورت   ها ممكن اسـت ماـي

هـا   هاي آنها مبني بر اصالح زنـدان  المللي و تمويل كننده و پالن هاي بين مورد ساير سازمان 

در عين زمان ممكن است تصوير كـاملي از آنهـا هـم نداشـته     . معلومات مفصل ارايه نمايند   

. وجـو گـردد   به منظور اجتناب از تضاد و تكرار، ايـن چنـين اطالعـات بايـد جـست           . باشند

  :هاي احتماالً ذيدخل اينهايند سازمان

ل متحـد                     : متحد  ملل • شر سـازمان مـل ـالي حقـوق ـب بـه شـمول دفتـر كمـشنري ع

UNHCR      پروگرام انكشافي ملل متحد ،UNDP  متحـد   ، صندوق اطفال مللUNICEF 

ــستيتوت امريكــاي ــا مــرتكبين  و ان رايم و برخــورد ب ــورد جلــوگيري از جــ    التــين در م
ILANUD، 

 شوراي اروپا، سازمان امنيت و همكاري اروپا، اتحاديه اروپا: هاي اروپايي سازمان •

المللـي صـليب سـرخ، انـستيتوت روال و       كميته بين : الملل  هاي بين   ساير سازمان  •
 ،)سويدن(النبرگ 

االمريكايي  ، كميسيون بين OASهاي امريكا  كشور سازمان: هاي امريكايي   سازمان •

 حقوق بشر،

 كميسيون افريقايي در مورد حقوق بشر و مردم، و: هاي افريقايي سازمان •

هـاي   ها داراي ديپارتمنت  بسياري از دولت :المللي دولتي   هاي تعاون بين    ديپارتمنت •
هاي تمويل شده از   پروژههايي اند كه در مورد  آنها معموالً داراي سايت   . اند  المللي تعاون   بين
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، gov.usaid.www  ،uk.gov.dfid.wwwمثـل  . دهنـد  سوي شـان معلومـات مـي   

au.gov.ausaid.www  ،ca.gc.cida-acdi.www 

se.sida.www ،dk.danida.www   

  ها در كشور بررسي ضرورت

  گردآوري اطالعات در مورد چوكات حقوقي

 به چوكات حقـوقي  تعداد جمعيت زندان، موقف آنها و شيوه اداره زندان، ارتباط نزديك   

باشد و تا چه حد  دارد، در مورد نوعيت سيستم حقوقي و اينكه قوانين تا چه حد مشرح مي

  .باشد به مقامات مختلف صالحيت داده شده نياز به اطالعات مي

  قانون اجراات جزايي

  :نمايد كه ها اهميت دارد؛ اين قانون تعيين مي قانون اجراات جزايي براي زندان

 بازداشت قبل از محكمه را دارد؛كي صالحيت  •

 تواند؛ بازداشت قبل از محاكمه تا چه مدتي دوام كرده مي •

هاي قبل  آيا مقامات زندان صالحيت دارند تا از محكمه درخواست رهايي توقيف شده •

 از محاكمه را نمايند؛

 .داري گردند زندانيان قبل از محاكمه بايد در تحت چه شرايطي نگه •

تواند تاثير مهم بر تعداد جمعيت زندان و طرز برخورد با زندانيان  ي ميقانون اجراات جزاي

  .منتظر محاكمه داشته باشد

شوند، به گونه مثال، يعني زندانيان منتظر محاكمه بايـد   اصالحاتي كه آشكارا معلوم مي  
هاي مـزدحم شـان بـه دهليزهـاي فـراخ بيـرون آينـد و در          اجازه داشته باشند تا از سلول     

ن كـه اجـازه داشـته باشـند تـا همـراي               ه  فعاليت ـا اـي اي اجتماعي سهم داشته باشـند و ي

هاي شان صحبت نمايند ممكن است اين باالتر از قـدرت مقامـات زنـدان باشـد در          خانواده

ا چـه كـساني         صورتي كه سارنوال   دانيان ـب ها اين حق را داشته باشند تا حكم كنند كه زـن
  .توانند مالقات نمايند مي

   مورد اصدار حكممعلومات در

بدون يك درك درسـت از خـصوصيات و پيـشينه جمعيـت زنـدان، پيـشنهادات سـالم            

ا   شرايط و راه اصالحات در زندان. توان جهت اصالح زندان ارايه نمود  محدودي را مي   هاي ـب

شمار زياد مرتكبين جرايم خفيف كه توان پرداخت جريمه را ندارند و نيز كدام خطر امنيتي 
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هايي است كه تعداد زياد مرتكبين جرايم جدي،  شوند، متفاوت از شرايط زندان را سبب نمي

  .نمايند داري مي خشونتبار و جنايات تنظيم شده را نگه

اطالعات اساسي در مورد چوكات محكوميت الزم است تا بر اساس آن تعيين گردد كه     

 محكومين اصدار حكم اند و آيا در مورد هاي اصدار حكم آيا محاكم داراي يك سلسله گزينه 

اند توان پرداخت  گيرد و يا جريمه و چه تعدادي آنهايي كه جريمه شده      حبس صورت مي  

اين اطالعات الزمي خاطر . جريمه را ندارند و مجبور اند كه مدتي را در زندان سپري نمايند

  :نمايد كه نشان مي

 اند، چه تناسب زندانيان منتظر به محاكمه •

 كوم به جرايم جدي و يا جنايات خشونت آميز اند،چه تناسب زندانيان مح •

 چه تعداد به خاطر عدم پرداخت جريمه زنداني شده اند، و •

 .تا چه مدت دوره حبس سپري شده است •

توان يك نظر در مورد امنيت الزمه و ميزان و شكل كارمندان    بر اساس اين اطالعات مي    

  .ايجاد نمود

  قوانين و مقررات زندان

ه زمـان        ها بسيار قديمي مـي    و مقررات زندان   معموالً قوانين  ـاهي هـم ـب ـاه گ باشـند و گ

ه آن       استعمار تكيه دارند كه ندرتاً در عمل پياده مي       سياري از كارمنـدان حتـا ـب شـوند و ـب

د و كامنـدان در       . آشنايي ندارند  ـانون اـن ه ق در ساير كشورهاي اين سيستم كامال محدود ـب

در تحـت چنـين شـرايطي    . نمايند رهنما استفاده ميتصاميم روزمره شان از قانون به حيث    

ـاب يـك    حتا اصالحات جزيي و ساده نيز ايجاب تغيير در قانون را مي    نمايد و يا حداقل ايج

  .كند فرمان را مي

  .توان طرح و پياده نمود اي را نمي بدون در جايگاه قانون در امور اداره زندان، هيچ پروژه

  ه و چارچوب ماليگرد آوري اطالعات در مورد ادار

  توظيف و استخدام در خدمات عامه 

سويه و ظرفيت پرسونل زندان و شرايط استخدام آنها زير نفوذ سـاختار خـدمات عامـه      

به منظور درك امكانات و موانع در سر راه اصالحات، كسب معلومات در مـورد        . خواهد بود 

ـاي الزمـه و دسـتورالعمل         اي اسـتخدام و ترفيـع   هـ  مقررات حاكم بر خدمات عامه، معياره

ارزيابي و سنجش اين كه رسوم و عادات خدمات عامه    . شود  كارمندان ضروري پنداشته مي   
در برخي از كشورهاي كم در آمد و متوسط، . باشد تا چه حد قوي است نيز حايز اهميت مي
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باشد كه يك اساس خوب را جهت انكشاف  هاي خدمات عامه مي خدمات زندان داراي سنت

هاي زندان جز خدمات عامه ملكي  در برخي از كشورهاي ديگر سيستم. سازد يا ميمثبت مه

  .باشد هاي نظامي و پوليس مي شود بلكه جزيي از فعاليت شمرده نمي

  .) مراجعه شود7به يادداشت رهنمودي شماره (

  معلومات در مورد بودجه و امور مالي

بودجه كافي موجـود  . به رواندهاي زندان در اكثريت كشورها به مشكل منابع رو   سيستم

معموالً بودجـه آن در  . كند باشد و يا دولت مركزي آن را به صورت دست تمويل نمي      نمي

اين حايز اهميت است و در عين زمان خيلي مشكل . باشد بودجه يك وزارت بزرگ ادغام مي

راي ا  . باشد كه تعيين نماييم مصارف زندان چقدر خواهد بود     مي صـالح  آيا بودجه كـافي ـب

 .موجود است و كي بايد تصميم مصارف را بگيرد

  گردآوري اطالعات در زمينه جامعه سياسي و مدني

ابي     زماني كه يك درخواست كمك به منظور اصالح زندان دريافت مـي     د ارزـي گـردد باـي

آيا يك انگيزه اجتناب از انتقاد . گردد كه انگيزه اين درخواست از كجا سرچشمه گرفته است

ا       ي بوده و يا به ترغيب يك ارگان بين  الملل  بين ـا اتحاديـه اروـپ المللي چون شـوراي اروپـا و ي

صورت گرفته است؟ آيا يك حكومت و يا وزارت جديد به وجود آمده كه مسووليت اصـالح   
  زندان را به دوش گرفته است؟

ه پارلمان و جامعه مدني مي     ه آيا حكومت پاسخگو ب ارد؟ ها قرار د باشد و يا زير فشار رسان

آيا كدام رسوايي چون ميزان بلند فرار، آغتشاش و يا شيوع كدام بيماري ساري در زندان به 

  وجود آمده است؟

باشد و حمايت به منظور برنامه اصالح زندان از كجا  اين درخواست تا چه اندازه واقعي مي

حتمـاالً  بايد تمويل گردد؟ آيا كدام حزب سياسي و يا گروپ در پارلمان موجود است كه ا     

  اصالح زندان را به ديده مثبت بنگرد؟

شويم، به ويژه  باالخره، زماني كه با پيامدهاي مايوس كننده صحي و آموزشي روبه رو مي 

رسد كه راه حل تخنيكي را سفارش نماييم  در ارتباط به مردم فقير، اين فريبنده به نظر مي
د      ـاي   . كه اسباب احتمالي مـشكل را عنـوان نماـي ع نكنـيم،   Aويتـامين  چـرا داروه  را توزـي

ات  . داروهاي ضد كرم را به اطفال ندهيم و معلمين ورزيده را تربيه نكنيم   چرا حداقل امكاـن

ه   صحي را براي همه مهيا نسازيم؟ اگر چه هر يكي از مداخالت با ارزش      اند، سفارش آنها ـب

د كـه در       ابتـدا از آنهـا   تنهايي نخواهد توانست كه مشكالت اساسي و نهادي را عنوان نماـي
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عدم دانش در مورد راه حل درست تخنيكي ممكن اسـت محـدوديت   . صرف نظر شده بود  

باشد  شود يك سلسله ترتيبات اساسي و نهادي مي  آنچه ضروري پنداشته مي   . الزامي نباشد 

هايي را اتخاذ نمايند و  ها و شهروندان را تشويق نمايد كه راه تا سياست گزاران تمويل كننده

  .با شرايط محلي منطبق سازندآن را 

  )3()2004گزارش انكشاف جهاني، بانك جهاني (

  

هاي جامعه مدني طرفداران عمده تغير اند و نيز منبع مهم  در بسياري از كشورها گروپ    

  .باشد اطالعات در مورد سيستم زندان و پيشبرد واقعي امور آن مي

تواننـد    داشته كه در درازمدت مـي ها و زندانيان ها معموال دسترسي به زندان    اين گروپ 

توانند  ها مي اين گروپ. گذرد باشند منبع خوب اطالعات در مورد آنچه كه واقعا در زندان مي

هـا   در برابر تصوير نادرستي كه مقامات زندان بخواهند در مورد امور زندان به بازديد كننده  

سيار معلومـات    هـاي زنـ   ارايه نمايند، ايستادگي كنند، صحبت با اعضاي فاميـل   دانيان نيـز ـب

  .باشد دهنده مي

هاي خودكامه و شبه مستبد، حمايت از حقوق بشر و دموكراسي صرف زماني  در سيستم

  .ها و يا مجراي نفوذ وجود داشته باشد ممكن است كه چينل

OECD4 (1997هاي تقويت انكشاف و رشد اشتراكي و حسن اداره  ، ارزيابي برنامه(   

ست كه وجود نيروهاي مخالف اصالحات تشخيص گردد، داليل مخالف اين حايز اهميت ا

ه  . وجو گردد هاي تغيير موقف آنها جست   آنها درك شود و راه     ابي از رسـان ـا بايـد    يك ارزـي ه

  .اند و يا وسعت نظر دارند دست گرفته شود تا درك گردد كه آنها تا چه حد خصمانه روي

ـال     تيم ، ممكـن تـشخيص داده بتواننـد كـه كـدام      هاي ارزيابي كوتاه مدت، به گونـه مث

نهادهاي عمده دولتي در آن راستا نقش بارز داشته و به چه اصـالحاتي نيـازمبرم احـساس      

معموال آنها قادر نخواهد بودند تا بدانند كه افراد كليدي در آن نهادها تا چه حد . گردد مي

روژه مـي         ه ـپ ا     ند، كـي باشـ  انعطاف پذيراند و واقعا تا چه حد طرفدار كمك ـب هـا احتمـاالً ـب

هاي  اصالحات مخالفت خواهند نمود و از چه طريق آنها ابراز مخالفت خواهند كرد و تالش

  .قبلي به منظور اصالحات به كجا رسيده است

   )5(1999توماس كاروترز، كمك به دموكراسي در خارج 

  ها ارزيابي سيستم زندان

ا ايـن   . باشد هاي آن حايز اهميت مي ها و ريشه  معلومات در مورد تاريخ سيستم زندان      آـي
ـاي قـدرت اسـتعماري     شود كـه اساسـا بـر سيـستم     يك ميراث زمان استعمار شمرده مي   ه
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ها منحيث  هاي نظامي دارد و زندان انگليس، پرتگال، فرانسه و اسپانيا استوار بوده؟ آيا ريشه        

وط  ها شود؟ و يا آيا زندان جزيي از كنترول ديكتاتوري نظامي شمرده مي       از نظر سنتي مرـب

  به پوليس و مقامات سارنوالي بوده؟ تا چه حد به روي مراجعين باز بوده؟

ا     ها، به شمول زندان  ديدار بايد از يك سلسله زندان      هاي قبل از محاكمـه، محكـومين، ـب

اين حايز اهميت است كه ديدارها . هاي زنان و جوانان صورت گيرد امنيت خاص و نيز زندان

ياحت را داشته باشد، يا ديدار صرف از آن نقاطي صورت گيرد كه مـسوولين  نبايد شكل س  

هـايي   تـالش . ها با سطوح مختلف مقامات زندان انجام شود  صحبت. دهند  زندان هدايت مي  

هـا از ايـن    شـاخص . مسوولين و زندانيان ارزيابي گردد صورت گيرد كه كيفيت و رابطه بين      

  :قراراند

 زندانيان اجازه داده شده؟هاي خصوصي با  آيا به صحبت •

 در جريان مذاكره، زندانيان تا چه حد از آزادي بيان برخوردار اند؟ •

آيا آنها قادر به صحبت اند و يا قبالً يك سخنگو براي آنهـا تعيـين شـده كـه همـه               •

 سواالت را جواب بگويد؟

ام مـي           • ا زنـدانيان بـه ا     كارمندان زندان كدام يك از زندانيان را به ـن راده شناسـد و آـي
 خودشان با آنها داخل صحبت شده اند؟

ژادي، فرهنگـي و يـا گـروپ      سعي گردد تا از تناسب زندانيان از نظر اقليت    ـاي ـن هـاي   ه

ذيري   مذهبي و نيز تعداد مبتاليان به بيماري      هاي رواني و يا ساير خصوصياتي كه آسيب ـپ

  .سازد، ارزيابي صورت گيرد آنها را آشكار مي

دسـت   هـاي اصـالحي روي   ها و پروژه ها، برنامه ها، پاليسي، پالن  نبسياري از سيستم زندا   

هايي كه قبال انجام شده  ممكن است سفارشات ارزيابي نيازمند  . اند  دارند كه به ثمر نرسيده    

الن . صرف ثبت دوسيه شده باشند  ـاي كنـوني    هـا و برنامـه   بهتر خواهد بود تا در مورد ـپ ه

ـا ممكـن    مقامات سيستم زندان. ا فهميده شودپرسش به عمل آيد و مشكالت تطبيق آنه  ه

ها است قادر به انجـام آن   هاي مشخص اصالحي را روي دست داشته باشند كه سال       برنامه

ر   ها و در صورتي كه عملي باشند و ايجاد برنامه   درك اين برنامه  . باشند  نمي هاي اصالحي ـب

  .نمايدهاي محلي جديد صرفه جويي  مبناي آنها، ممكن از طرح برنامه

ـار    هيچ برنامه ساخت خارج و تحميلي نمي    ه ب تواند ريشه دار باشد و تغييرات مثبت را ـب

از اين رو الزمست تا هدايات و . آرود و پس از ترك موسسه كمك كننده پا بر جا باقي بماند    

ه   اين يك نكته عمده مي. ها در نظر گرفته شود هاي مستفيد شوند    ديدگاه باشد كه در اراـي

ـات نظـر     به همين دليل ديدگاه. ي موفقانه حقوق بشر حايز اهميت است     ها  كمك ـا و نك ه

  .ها قرار داشته باشد ها بايد در محور توجه هر تحليلي از اين گونه برنامه مستفيد شونده
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  هاي حقوق بشر، المللي در مورد پاليسي شوراي بين

   )6(2000هاي خارجي در سكتور عدالت  مساعدت: هاي محلي نامينده

  تنظيم و اداره حوادث

ناكامي ممكن اسـت  . ها خطر ناكامي را به همرا دارد  هاي اصالحاتي در زندان     همه پروژه 

هاي نادرست مـشكالت باشـد، از تغييـرات در دولـت و يـا تغييـر و تبـديلي         ناشي از ارزيابي 

 حقـوق  هـاي رعايـت   كارمندان عاليرتبه در اداره زندان باشد و يا تغيير نظر در مورد اولويت  

ـار چـون     اصالحات در زندان زماني خيلي دشوار مي . بشر باشد  گردد كه يك حادثـه ناهنج

شر بـراي              اغتشاش و يا قتل يك زندانبان به قوع بپيوندد و آن را به يك جنـبش حقـوق ـب

گيرد  اگر چه، يك پروژه خوب پالن شده اين موضوعات را در نظر مي. زندانيان ارتباط دهند

هاي خود را  باشد تا بر اين گونه مشكالت فايق آمده و پالن  عطاف پذير مي  و به قدر كافي ان    
ه نيازمندي   .ها شكل بندي نمايد نظر ب

  هاي اقتصادي تر وجوي راه حل در جست

هـاي   راه حـل . باشـد  در بسياري از موارد مهيا بودن هزينه مالي كافي غير محتمـل مـي          

  :باشد دين راه ميسر مياين امر از چن. وجو گردد اقتصادي تري بايد جست

سنجش منابع موجوده در ساختمان كنوني، مثال ساحه زراعتي دسـت داشـته كـه             •
 توان به منظور كشت تركاري براي مصرف زندانيان و كارمندان از آن استفاده نمود؛ مي

هاي دولتي كـه آمـاده فـراهم آوري     هاي جامعه مدني و ساير ارگان  تشخيص سازمان  •

 باشند؛مساعدت به زندانيان 

هاي بالقوه كارمندان كه آنها نبايد صرف به حيث محافظين ايفـاي       توجه به ظرفيت   •

ـان ممكـن مهـارت     وظيفه نمايند؛ بلكه در فعاليت  هـاي   هاي متنوع سهيم شده و در هـر زم

  .زندانيان را به كار اندازد

  تالش به منظور تداوم

  :هاي تدام اينها اند ستون

 به خاطر رعايت حقوق بشر؛يك تعهد دوامدار از سوي دولت  •

ها در قانون، پارلمان و جامعه مدني به منظور نظارت و گزارش دهي از  وجود ميكانيزم •

 .رعايت حقوق بشر
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ن سـتون        يك ارزيابي ضرورت   د و نيـز       ها بايد توانمندي اـي داوم را سـنجش نماـي ـاي ـت ه

ه درازمـدت پـي   هاي بعدي را به منظور تقويه و انكشاف اين دسـتگا   هاي جديد، پروژه    طرح

  .ريزي نمايد

  سنجش و ارزيابي پروژه

  خالصه

ـاالتر از      هاي اصالح زندان هاي حقوق بشر پروژه     ارزيابي پيامده  • هـا ايجـاب چيزهـاي ب

  . نمايد گزارش دهي تدابير اتخاذ شده را مي

هـم يـك    بـا آن . باشـد  تعيين علت و معلول مبني بر موفقيت يك مداخله مشكل مي      •

  . المللي حقوق بشر ايجاد نمود توان بر اساس ايجابات عمده بين يچوكات ارزيابي را م

ارزيابي تغييرات در قانون، مقررات و نهادها بايد دوشادوش، گزارش از وضعيت واقعي     •

  .ها و برخورد با زندانيان صورت گيرد و عملي در زندان

ـام در زنـدان           • ،  در صورت اصالح همه سيستم جزايي، تـدابيري چـون كـاهش ازدح

ورمول بندي مجدد عادات و رسوم در سيستم زندان، گشودن درهاي زندان به روي جامعه ف
هاي پيشرفت شمرده  تواند همه از جمله شاخص مدني و ايجاد يك واحد نظارت مستقل مي

  . شوند

دانيان و رويـه و كـردار      ها مي   سروي • توانند تغييرات در وضعيت زندان، برخورد بـا زـن

  . يابي نمايندمسوولين را سنجش و ارز

ه كمـك وزارت امـور      . هاي اداره زندان را در نظر گرفته اسـت         واقعيت • ـا ـب ايـن راهنم

ـا تنظـيم دانـشگاه كينـگ لنـدن مركـز                خارجه و كشورهاي مشترك المنافع دولت بريتاني

  . ها شده است المللي مطالعات زندان بين

  گيري نتايج اصالح زندان مشكل است سنجش و اندازه

ها كاري است  گيري ميزان تغييرات رعايت حقوق بشر در سيستم زندان هسنجش و انداز
ه بهتـر شـدن           . مشكل يك تغيير كه منحيث اصالح تلقي شده است ممكـن در واقعيـت ـب

وضعيت زندان، چون كاهش مرگ و مير، كاهش بدرفتاري، كاهش شمار نوجوانان در توقيف 

  .  جنسي نيانجامدو يا حمايت بيشر از زندانيان اناث در برابر تجاوز

  . ارزيابي اجراي عدالت دشوار است
  )8(2003راماسوامي سدراشان، حكومت قانون و دسترسي به عدالت 
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هاي افزايش ميزان حاصالت زراعتي  هاي عيني و ساده موفقيت در برنامه دريافت شاخص

ر   انهاي تقويت جامعه مدني و حكومت قانون آسـ  و يا واكسيناسيون اطفال نظر به برنامه   ـت

  . باشد مي

  )9(توماس كاروترز، مساعدت دموكراسي بيرون مرزي

ـا شـده و مـورد       اين گاهي از گزارش درباره    ارزيابي يك برنامه گاه    كه ساختمان جديـد بن

استفاده قرار گرفته است، شماري از كارمندان زندان در يك كورس حقـوق بـشر اشـتراك        

ا فر  نموده و تصديق نامه دريافت كرده     ه       اتـر نمـي  اند، ـپ ا در گـزارش ديگـري ـب گـذارد و ـي

گردد و در زمينه يك سلـسله   هاي يك سيستم مشخص اشاره مي ها و نا به ساماني  كمبودي

 رتبه چند هفته را در كـشور   شود و يا يك گروپ از كارمندان عالي   پيشنهادات نيز ارايه مي   

ـا را مـشاهده نماي    ها و سيـستم  ديگري سپري نموده تا شيوه     ن چنـين     هـاي آنه نـد كـه اـي

دان و     مداخالت  و ارزيابي    ها به صورت الزمي كدام تغييري را در رفتار و كردار مسوولين زـن

  . آورد يا برخورد با زندانيان به بار نمي

هاي جديد ممكن در برخي از حاالت وضعيت را در زندان بهبود بخـشد    اعمار ساختمان 

هاي قفل شده به سر  ان تمام روز را در سلولاگر قرار باشد كه زنداني   . ولي نه در هر حالتي    

هاي از هم جدا و نظيـف بـراي زنـدانيان     گرانبها و داراي سلول برند، زندگي در يك زندان،      

تر است نظر به زندگي در يك ليليه قديمي كه در چهار سمت حويلي اعمار شـده و    مشكل

  .باشد داراي كلكين مي

در :  به گونه مثال. هاي غير مترقبه داشته باشدآموزش براي كارمندان زندان ممكن پيامد

صورتي كه تعليمات حقوق بشر براي كارمندان زندان به درستي صورت نگيرد، ممكن سطح 

آگاهي در مورد محدويت حقوق خود شان را باال ببرد و در عين حال نفرت و بد بيني شان 

  . را در برابر زندانيان افزايش بدهد

ما كساني كه در ماه گذشته اسيران را سر بريدند، برخوردار از آيا به نظر ش : پرسش اول 

اند در مورد تطبيق عدالت و از زبان يك رييس زندان كه  باشند؟ اين كلماتي   حقوق بشر مي  

  . از آن سوي اتاق به من خطاب گرديد

  )10(200هاي قصر خلق، راه اندازي حقوق بشر  فرآورده

 نوشته شده باشد، ممكن خوانده شود ولي از يك گزارش كه توسط يكي از كارشناسان      

. شود كه در دوسيه قيـد گـردد   رسد، احتمال برده مي كه تطبيق آن مشكل به نظر مي   اين

هاي كشور ديگر، ممكن اسباب سو تفاهم را به وجـود    بازديد كارمندان يك زندان از زندان     
دگي   آورد، به ويژه كه ديدار از يك كشور ثروتمند صورت گيرد و ديده      شود كه سـطح زـن

  . زندانيان كشور ميزبان بهتر و باالتر از زندگي مردمان كشور مهمان باشد
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  . اند هاي بحيره سياه ها در انگلستان مشابه به تفريح گاه زندان

  ICPS1999يك كارمند زندان از يوكراين، هيات 

يمينارها و هاي جديد، نگارش قوانين، س هايي چون ساختمان گيري پيامد سنجش و اندازه

تواند كه كارهاي خوب و مثبـت در   ديدارهاي مطالعاتي به صورت اتوماتيك نشان داده نمي   

  . ارتباط به رعايت حقوق بشر در سيستم زندان انجام شده باشد

شود، زيرا كه يك جهت سيستم  گاهي خطرناك هم تمام مي تغييرات به خاطر بهبود گاه

 ظرفيت كاري پوليس ممكن منجر به باال رفتن ميزان به گونه مثال، بهبود. خورد  تغيير مي 

ـاي قبـل از    شـمار بازداشـت  . كشف جرايم گردد و تعداد زيادي از متهمين گرفتار شـوند      ه

محاكم پر . گاه مملو از متهمين شده و خطرهاي صحي را به بار آورد توقيف. محاكمه باال رود

ه اين ق ها شده و مدت از دوسيه ضايا رسيدگي شود و دوران بازداشت قبل ها را دربر گيرد تا ب

ـاالي سـاير       از اين رو، ارزيابي. تر شده برود از محاكمه طوالني  اثيرات تغييـرات را ب ها بايـد ـت

  . هاي سيستم مدنظر داشته و نيز متوجه متوقعه پروژه باشد بخش

  هاي ارزيابي به خاطر اصالحات غير مستقيم پروژه

در تحت چنين شرايطي است . عالقه باشد ح زندان بييك دولت ممكن در ارتباط به اصال

به گونه . هايي به منظور طرح يك آژنداي غير مستقيم، اصالحات تمويل شوند ممكن پروژه

ها تغيير رويه و كردار عامه در ارتباط  مثال زير نفوذ قرار دادن مباحثات عامه در مورد زندان

طالعات و ريسرچ و يـا كـار در راسـتاي تغييـر     ها و زندانيان از طريق فراهم آوري ا    به زندان 

هاي  هاي حقوقدانان و گروه ها به وسيله موسسات غير دولتي، گروپ      گونه پروژه   اين. قوانين

  .توانند مختلف جامعه مدني اجرا شده مي
به طور مثال يك . باشد ها دشوار مي گونه فعاليت گيري و سنجش نتايج بعضي از اين اندازه

ها ممكن است در راه حمايت از حقوق زندانيان سخت   اييتالفي از گروپگروپ مشخص و يا

  . مبارزه نمايند

كه پس از ده سال مبارزه در اين راه، يك قانون جديد به منظور حمايت از حقـوق          زماني

ه نام خودشان . زندانيان به تصويب رسد ممكن است شماري از احزاب ذيعالقه امتياز آن را ب

  . باشد كه زمينه اصالح را كي فراهم نموده ممكن نمي اثبات اينادعا نمايند ولي 

كوشند كه ارتباطات بين يك پروژه مشخص و تغييرات كلـي   ها معموال مي  ارزيابي كننده 

ها اين  به خاطر موجوديت ساير گوناگوني. در وضعيت حقوق بشر را مورد تحليل قرار دهند

  . وظيفه خيلي دشوار است
OECDرنا   )11(1997هاي توسعه مشاركتي و حسن اداره  مه ارزيابي ب
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  تواند گيري شده مي تغييرات مثبت، اندازه

از زمـان  . باشـد  گيـري مـي   ها قابل انـدازه  يابد و اين بهبودي هاي زندان بهبود مي  سيستم

 ميليـون زنـداني در كـشورهاي    1،3فروپاشي اتحاد شوروي اسبق بدين سو وضعيت حدود        

بسياري از كشورهاي شوروي اسبق، . گيري بهبود يافته استبالك شوروي به صورت چشم 

د و   هاي زندان را در چوكات قانوني آورده، حقوق اجتماعي براي آنها قايـل شـده       سيستم اـن
هـاي ظالمانـه چـون حـبس در      برخي از مقررات تحقير آميز چون تراشيدن سر و مجازات  

  . اند هاي تاريك را از ميان برداشته سلول

اند كه تصميم به  هايي به ميان آمده  كشورهاي مناطق مختلفه جهان، دولتدر شماري از

وده  اند و در اين راستا تا اندازه  ها داشته   اصالح زندان  بـه گونـه مثـال در    . انـد  اي موفق هم ـب

. ها را نيز در برداشته است كشورچيلي اصالحات از ريشه تا سيستم عدلي، اصالحات زندان      

  :ها عبارتند از از برنامه اصالح زندانهاي تغييرات ناشي  مثال

ها، تـدابير   هاي معلوماتي براي تازه وارد شده مقررات انساني بيشر ورود به زندان با نشريه  

ـا خـانواده    هـاي شـان در    و تسهيالت ارتباطي براي محبوسين كه از طريق تيلفون بتوانند ب

  تماس شوند و نيز خدمات بهتر صحي

  تر و وسايل شستشو، هاي پاك حفظ الصحه بهتر با روجايي •

  هاي صحي بهتر، مراقبت •

افزايش كار براي زندانيان با مزد بهتر، كار آمـوزي بيـشتر و فـراهم آوري كـار بـراي         •

  محبوسين آسيب پذير و زنان،

  هاي محل، افزايش صنوف درسي و تحكيم روابط با كتابخانه •

  مور اجتماعي،تدابير بيشتر به منظور آميزش مجدد زندانيان با جامعه و ا •

  اند، اجازه ديدار اطفال با والدين شان كه در حبس •

دانيان و حقـوق        • مقررات بهتر به منظور سمع شكايات و معلومات در مـورد خـود زـن

  قانوني آنها،

  بخش ويژه براي زنان باردار و مادران شير دهند، و •

  .جدا سازي اطفال از سالمندان •

  ودگيري و سنجش نم چه چيزها را بايد اندازه

ين    چوكاتي كه بر اساس آن بايست اندازه   ـارچوب ـب ـا چ المللـي   گيري صورت گيرد همان

نمايد كه پيامدهاي آن قابل  استفاده و كاربرد اين چارچوب تضمين مي. باشد حقوق بشر مي

ا اصـول و زمينـه      گيري  مي    اندازه باشد و بايد جزيي از سيستم زندان را تشكيل دهد كـه ـب

ACKU



 

 

171  

ين
ر ب
 بش
وق
حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

اين اصول و زمينه، برخورد مناسب با زندانيان را در عطف توجه خود . دباش اخالقي برابر مي

  . اند ولي در مقام دوم قرار دارند پيامدهاي انتظامي مهم. دهد قرار مي

تواند يك چوكـات سـودمند در    المللي ذيل مي  يك لست بررسي مبني بر معيارهاي بين      

هـا    بـشر در سيـستم زنـدان   ها باشد كه بر اساس آن تغييرات رعايت حقوق       ايجاد شاخص 

  . سنجش و اندازه گيري گردد

  حق زندگي

مرگ و مير در تحت نظارت، تعداد، ميزان و ترتيبات موجوده به منظور ثبت دقيق آنها و 

تحقيق مستقالنه، ترتيبات موجوده به منظور تامين درسي كه از آن آموخته شود و برخورد 

، ميزان C و Bون توبركلوز، ايدز و مرض هپاتيت هاي ساري چ ها، شيوع بيماري قانوني با بي 

  .مرگ و مير، تداوي و عالج بيماران رواني و زندانيان انتحاري

  جلوگيري از شكنجه و برخورد يا مجازات غير انساني و تحقير آميز

هاي محلي و  ارايه گزارشات شكنجه و يا برخورد غير انساني و تحقير آميز به وسيله ارگان

گرچه افزايش گزارشات بدرفتاري ممكن نمايانگر (ها  هاي زندانيان، رسانه خانوادهالمللي،  بين

ه بيـرون از زنـدان             اين باشد كه سيستم زندان در برابر شـكايات بـازتر شـده و شـكايات ـب

  .)رسد مي

  حق برخورداري از روابط فاميلي

ـان در زنـدان   آنهايي كه از هموطنان (اطالعات از منابع دولتي، غير دولتي و مشاورين    ش

گيـرد، تعـداد دفعـات      در مورد شمار ديدارها كه از زندانيان صورت مي  )12()نمايند  ديدار مي 

ه تيلفون،     از شـده و       آيا نامـه  ديدار كه به زندانيان اجازه داده شده، دسترسي ب ـا ـب هـاي آنه

 . توانند شود و آيا زندانيان نامه ارسال كرده مي خوانده مي

  رام آميز به خاطر كرامت ذاتي بشربرخورد انساني و احت

موجوديت اسنادي كه مقررات سيستم زندان را تصريح نمايد و به همه كارمندان تفهيم 

المللي و  هاي بين گردد، سطح و مقدار آموزش حقوق بشر براي كارمندان، گزارشات از ارگان

  )13(.ها ها و خانواده داخلي، بازديدهاي مشورتي، رسانه
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  در زندان بايد روحيه بازسازي داشته باشدرويه و رفتار 

ها در مـورد ميـسر بـودن تعلـيم و      معلومات دولت، موسسات غير دولتي و بازديد كننده    

  . تربيه، كار و ارتباط با جهان بيرون از زندان

  اصالح تمام سيستم جزايي

  :دهاي موفقيت انساني شدن اينها ان گردد، شاخص در جاهايي كه تمام سيستم اصالح مي

  كاهش پايدار در تعداد زندانيان؛ •

  كاهش استفاده از بازداشت قبل از محاكمه؛ •

تر و  يك چوكات جديد اصدار حكم با در نظرداشت اصدار حكم حبس به مدت كوتاه •

  كمتر؛

معرفي جاگزين براي تدابيري كه در محاكم مورد استفاده قرار دارند، مورد قبول عامه  •

  كه تعداد محبوسين را افزايش بدهد؛ نباشد و جاگزين حبس شود و نه اي

  كاهش تعداد نوجوانان در توقيف؛ •

  برند؛ رهايي زندانيان كه از بيمارهاي شديد رواني رنج مي •

ه           عدم آزمايش  • دز و عـدم جداسـازي فـوري زنـدانياني كـه ـب هاي اجباري بيماري اـي

  بيماري ايدز گرفتاراند؛

  دخالت بيشتر قضايي مبني بر تصميم سلب آزادي؛ •

  هاي جامعه مدني؛ دن دروازه زندان به روي گروپبو •

  هاي نظارتي مستقل؛ معرفي ميكانيزم •

  هاي سمع شكايات چون ايجاد دفتر سمع شكايات؛ معرفي ميكانيزم •

  گيري و سنجش تغييرات در وضعيت زندان اندازه

راي زنـدانيان مـي         شان دهنـده برخـورد انـساني و       بهبود شرايط اوليه زندگي ـب توانـد ـن

يك پروژه با اهداف بهبود شرايط زندگي ممكن يك مجموعـه از  . دانه در زندان باشد   آبرومن

فاكتورها را با هم يكجا سازد تا يك تصوير كلي را ارايه نمايد كه نشان دهنده واقعي بـودن     

  . بهبودها باشد

  :اند بر هاي منطقي مشتمل يك دسته از شاخص

  ها، ها و يا ليليه اندازه سلول •

  نداني بر اساس متر مربع،جاي براي هر ز •
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فضاي كوچك ممكـن قابـل   (نمايند  مدت زماني را كه در سلول و يا ليليه سپري مي      •

  ،)پذيرش باشد در صورتي كه زندانيان صرف شب را در آنجا سپري نمايند

ه      شيوه انتخاب هم اتاقي(تعداد زندانيان در يك سلول و يا ليليه    • ذل توجـه ـب ـا و ـب ه

  ،)ها را تشكيل بدهد  زندانيان ممكن جزيي از ارزيابيسازش، توافق و مصوونيت

  تعداد بسترها به تناسب تعداد زندانيان، •

ا         • ـلول و ـي آيا دسترسي به تسهيالت نظافتي وجود دارد و آيا تسهيالت نظافتي در س

 گيرد، ليليه وجود دارد و اگر وجود دارد، آيا از آنها مراقبت صورت مي

   ويژه زنان،دسترسي زنان به تسهيالت نظافتي •

ـا در  (اند   تا چه اندازه از نور طبيعي مستفيد       • بازهم مهم اين است كه چه مدتي را آنه
  آيا روشني كافي موجود است كه چيزي خوانده شود؟،) برند سلول به سر مي

  مهيا بودن ضروريات اوليه، چون چپركت، فرش و بستر، •

  منظم بودن، اندازه و كيفيت غذا، •

  ،دسترسي به آب آشاميدني •

  )آيا در زمستان بسيار سرد و در تابستان نهايت گرم است؟(درجه حرارت  •

  گيري و سنجش دسترسي زندانيان به حقوق قانوني شان اندازه

ه   در تطابق به حقوق بشر، سيستم    هاي زندان بايد زمينه دسترسي مناسب زندانيان را ـب

  :ز اين قرار اندهاي ا شاخص. هاي صريح ميسر سازد هاي حقوقي و عالج تخطي مشوره

  دسترسي فوري زندانيان منتظر محاكمه به وكيل مدافع، •

ه   فراهم آوري اطالعات به زنان زنداني در مورد اين    • كه چه گونه شكايات خود را اراـي

  وجوي مدافعه باشد، نمايد و در جست

ه شـكايت و        • نمايش پوسترها در داخل زندان كه حاوي اطالعات در مـورد طـرز اراـي

  ها به مشاور باشد، يدسترسي خارج

در كشورهايي كه كمبود منابع وجود دارد، ايجاد خدمات شبه حقوقي به منظور ارايه  •

  .هاي حقوقي به زندانيان ه مشور

  پيمايش منع شكنجه و بدرفتاري

خلصت درهاي بسته و عدم توازن قدرت بين زندانيان و كارمندان در زندان بيـانگر ايـن      

ك عنـصر   . باشد هاي زندان در هر جا مي ايمي در سيستماست كه بدرفتاري يك امكان د    ـي

هـاي   ها به منظـور كـاهش بـدرفتاري    هاي اصالح زندان همانا جاسازي ميكانيزم  عمده پروژه 
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دار        ها مشتمل اين ميكانيزم . باشد  احتمالي مي  اند بـر تفتـيش مـستقل، سـمع شـكايات، دـي

هاي مراقبت در صـورتي   ن ميكانيزمهاي حقوق بشر از زندان و مراقبت از سوي پارلما     ارگان

  : باشد كه احتماالً موفقيت آميز مي

  مستقل از مقامات زندان باشد؛ •

دسترسي بدون قيد وشرط به تمام محالت سلب آزادي داشته و دسترسي محرمانه با  •

  هاي شان و كارمندان زندان داشته باشد؛ زندانيان و فاميل

  ؛)به استثناي بعضي از اطالعات (داراي قدرت نشر اطالعات دريافت شده باشد •

  . داراي قدرت تغييرات الزمه در عملكردها باشد •

  پيمايش تغييرات در رويه و كردار كارمندان زندان

رفتار و كردار كارمندان زندان نقطه كليدي در برخورد مناسب با زندانيان بوده و تمركز      

دان روي تغييـر د     هاي بسياري از پروژه     فعاليت ـار و كـردار كارمنـدان از    هاي اصالح زـن ر رفت

ـا در   طريق آموزش، آگاهي از ساير سيستم      ها و عملكردها در اين مورد و شامل ساختن آنه

  . باشد روند تغييرات مي

كه در اين مـورد   هايي شيوه. باشد ها مغلق و پيچيده مي پيمايش تاثيرات تمام اين فعاليت   

  : شوند به كار گرفته مي

  ان،ارزيابي و سروي كارمند •

رابـر آنهـا تغييـر            • ارزيابي و سروي زندانيان كه تا چه حد رويه و رفتار كارمنـدان در ب

  يافته است،

ا              • دان بـه منظـور درك اينكـه آـي ـا در زـن ارزيابي و تخمين برخي از جهات عملكرده

  دهند، هاي متفاوت و تصاميم متفاوت را مورد استفاده قرار مي كارمندان شيوه

  . هاي زندانيان ات خانوادهوجوي نظري دريافت و جست •

ه اين  يك برنامه مختلط به منظور جلوگيري از بيماري ايدز و برخورد با زندانيان مصاب ب
 (Nizhnii Novgorod) در نيزني نوگـورود  2000 تا سپتامبر 1999بيماري از ماه مي 

صيب  اي را در ساحات مورد نظر ذيل  اين پروژه دستاوردهاي عمده. مورد اجرا قرار گرفت   ـن

  :شد

ه      به صورت چشم  نخست، اين پروژه   گير رويه و رفتار اداره را در برابر زنـدانيان مـصاب ـب

اداره زندان واكنش خود را در برابر اين بيماري ساري از شيوه كنتـرل غيـر      . ايدز تغيير داد  

  . فعال به يك شيوه فعال فراهم آوري اطالعات و مراقبت بهتر تغيير داد
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. ه صورت واضح شرايط زندگي زندانيان مصاب به ايدز را بهبود بخـشيد دوم، اين پروژه ب   

ـار   3يك بخش جديد براي زندانيان مصاب به ايدز در نزديكي بخش شـماره   ، توبركلـوز اعم

گرديد و انتقال زندانيان مصاب را به آن آغاز نمود كه تسهيالت زندگي در اين بخش كامالً  

دز و خطـرات      بالخره پروژه بر درك . قناعت بخش بود   ه اـي و دانش كارمنـدان در ارتبـاط ـب

  . سرايت آن به كساني كه با مبتاليان سروكار دارند اعمال نفوذ نمود

  هرمن ريزو پوال بوليني، ارزيابي تطبيق پروژه جلوگيري

  )14(2000 از ايدز در سيستم زندان نيژني نوفگوردو 

  هاي جامعه مدني پيمايش كار گروپ

هاي مختلط باشد به  متذكره ممكن است همه از نتيجه فاكتوريهاي  تغييرات در شاخص

ـاي جامعـه مـدني مغلـق و      ارزيابي تاثير كار سازمان . هاي جامعه مدني    شمول كار سازمان   ه
وده و پيامـد فـوري ندارنـد       پيچيده است، زيرا كه بسياري از فعاليت      . هاي آنهـا درازمـدت ـب

  :هاي ممكنه مشتمل اند بر شاخص

  اند؟  آنها در رسانيدن پيام اصالح جزايي موفق بوده آيا-قابل ديد •

ر      -استراتيژي •  آيا آنها داراي يك پالن منظم به منظور اعمال نفوذ بر مباحث مبني ـب
  كه كدام اقدامات از نفوذ بيشتر برخورداراند، خواهند بود؟ ارزيابي اين

ها انعكاس يابد و  نهنمايند كه معتبر باشد، در رسا  آيا آنها اسنادي را فراهم مي -اعتبار •

  از سوي دولت و پارلمان جدي گرفته شوند؟

شر و عـدالت جنـايي      آيا اقدامات شان فراتر از فعاليت     -هاي وسيع   پايه • هاي حقوق ـب
هـاي   هاي اجتماعي و گـروپ  هاي زنان، گروپ تر عامه، چون گروپ  رفته و ساحات و سيعي    

  گيرد؟ دخيل در خدمات صحي و آموزشي را دربر مي

  ير جهت عدم مجرميت دوباره پس از رهاييتداب

گردند   رها مي گردد كه ميزان محكوميت مجدد آنهايي كه از زندان   معموال پيشنهاد مي  

ر از  . بايد سنجيده شود تا يك ارزيابي از موفقيت دوره زندان صورت گيرد    اين يك وظيفه ـپ

يري مناسب از آنها يـك  گ مقايسه ميزان ارتكاب دوباره آنها و نتيجه. شود مشقت شمرده مي 

  . باشد پروسه دشوار مي

تواند  گردند، فهميده شده نمي  رها مي آمار واقعي ارتكاب جرايم جديد آنهايي كه از زندان

ه . شود داشته مي زيرا كه به صورت عموم پنهان نگه      از اين رو ميزان ارتكاب مجدد جرايم ب

ها و ارتكاب مجدد زندانيان رها  اريتعداد گرفت. تواند صورت قناعت بخش پيمايش شده نمي
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گر ( توان كشف نمود كه يك اساس آماري كافي و خوب موجود باشد  شده را در صورتي مي

ـاري         چه اين به ندرت موجـود مـي    باشـد، حتـا در كـشورهايي كـه داراي يـك ظرفيـت آم

  .)اند پيشرفته

اني صورت گرفته هاي مجدد قضايي به آس افزون بر آن، مقايسه با ميزان ساير محكوميت

اگون و در    تواند زيرا كه اطالعات در مورد ميزان محكوميت مجدد به شـيوه      نمي هـاي گوـن

هاي قضايي يك تخطي تخنيكي  برخي از صالحيت. شوند مدت زمان مختلف جمع آوري مي

كه شـمار ديگـر آنهـا چنـين قـضاوت       شمارند، در حالي از قول شرف را مجرميت مجدد مي  

سي جدي بودن مجرميت مجـدد را در ارتبـاط بـه جـرم قبلـي پيمـايش          ك    هيچ. كنند  نمي

ـاني مقايـسه و تفـسير نمـود       از اين رو اين آمار را نمي   . نمايد  نمي ه آس اگـر ميـزان   . تـوان ـب

مجرميت مجدد در سيستم يك زندان تغيير نمايد، نخستين سوالي را كـه جـرم شناسـان        

دهنـد كـه بهتـرين      را كه آنها آنجام ميپرسان خواهند نمود اين نخواهد بود كه آيا آنچه     

گردد همانا ريكارد جنايي  ها در مورد اين كه يك مجرم دوباره به جرم محكوم مي بيني پيش

  !گيرد اش به زندان و سابقه اجتماعي وي را دربر مي هاي قبلي اش، تعداد محكوميت قبلي

اد            50ا در مـورد  يك تحليلي كه از سوي پژوهشگران ديپارتمنت خدمات اصـالحي كاـن

گردد نشان   مجرم مي336052 بدين سو صورت گرفته و شامل 1958مطالعاتي كه از سال 

  :دهد كه مي

  اند، ها حبس را سبب كاهش مجرميت مجدد ندانسته هيچ يكي از تحليل •

ه   ميزان مجرميت مجدد در مورد آنهايي كه به زندان محكوم شده    • اند و آنهايي كه ـب

  اند مشابه بوده، هخدمات اجتماعي محكوم شد

  . دوره طوالني حبس هيچ ربطي به كاهش مجرميت مجدد نداشته است •

  )15(1998خدمات اصالحي كانادا، اجالس تحقيقات اصالحي 

پس كاهش در سطوح محكوميت مجدد زندانيان، فرض نماييم كه اطالع دقيق هم باشد، 

جرايم خفيف را مرتكـب  ممكن از عوامل زيادي چون تغيير در ميزان تعداد محبوسين كه   

و ) ممكن است يك تغيير در فـضاي اقتـصادي  (اند، يك تغيير در اوضاع بيرون محبس      شده

كه بيشتر زندانيان قبلي را هدف تحقيقات و بررسـي   (يا يك تغيير در عملكردهاي پوليس       

  . ناشي گردد) شان قرار ندهد

حكوميت مجدد پس از مقايسه ميزان محكوميت مجدد پس از حكم به زندان با ميزان م  

باشد زيرا كه وضـعيت و سـابقه افـراد محكـوم قابـل       حكم به زندان نيز يك امر دشوار مي      

  . باشد مقايسه نمي
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در اين جلسه آقـاي  .  برگزار گرديد1386 سرطان   4جلسه شوراي وزيران روز دوشنبه      

انون احوال شخصيه اهل تشيع سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، طرح ق

  . را ارايه كرد كه بعد از بحث و بررسي از سوي شوراي وزيران مورد تاييد قرار گرفت

در جلسه شوراي وزيران فيصله شد كه، چون اين طرح از طرف شوراي علماي اهل تشيع 

 ها و ادارت مربوطه مورد تاييـد قـرار گرفتـه، و از سـوي     و تسنن و همچنين از سوي ارگان      

باشد به  شوراي وزيران نيز به تصويب رسيده است در حالي كه شوراي ملي در تعطيلي مي     

خاطر ضرورت و نياز عاجل محاكم به اين قانون، با فرمان تقنيني ريـيس جمهـور توشـيح          

  . گردد
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 3 قانون اساسـي افغانـستان در   131طرح قانون احوال شخصيه اهل تشيع مطابق ماده   

ه در امور اهليت و شخصيت، خانواده، احكام وصيت و امور ارث،  ماد253 فصل و 18بخش،  

  . وقف و هبه تهيه شده است

 مقام محتـرم رياسـت جمهـوري    4/4/1385 مورخ 1310وزارت عدليه بر اساس حكم      

اسالمي افغانستان به منظور تطبيق احكام مذهب تشيع در قضاياي مربوط احوال شخصيه،     

  .حوال شخصيه اهل تشيع را تسويد و طي مراحل نمايدموظف گرديده بود تا طرح قانون ا

وزارت عدليه به منظور طرح مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع، موضوع را با برخي 

از علماي مذهب تشيع در ميان گذاشته و از آنان دعوت نمود تا در تهيه طرح مسوده قانون 

ور قانون گزاري و تحقيقات علمي مذكور با در نظر داشت احكام فقه جعفري، با انستيتوت ام

در نتيجه طرح قانون مذكور از طرف جمعي از علماي . حقوقي وزارت عدليه همكاري نمايد

مذهب تشيع تحت نظر آيت اهللا شيخ محمد آصف محسني تـسويد و در ماهنامـه معرفـت       

رت وزا.  ديني به نشر رسيد و غرض تدقيق و طي مراحل قانوني به وزارت عدليه فرستاده شد

عدليه مسوده قانون احوال شخصيه  اهل تشيع را غرض مطالعه و ابراز نظر به مقام سـتره        

وهنحي          ستان، ـپ محكمه، وزارت ارشاد، حج و اوقـاف، رياسـت عمـومي اكـادمي علـوم افغاـن

  . شرعيات پوهنتون كابل و رياست شوراي علماي افغانستان ارسال نمود

 خويش بـه طـي   18/9/1385 مورخ 43ره شوراي علماي افغانستان ذريعه مكتوب شما   

ستان نيـز      وم افغاـن مراحل آن ابراز موافقت نموده و مقام محترم ستره محكمه و اكادمي عـل

  . نظريات خويش را ابراز داشتند كه عمدتا حين تدقيق در نظر گرفته شد

 در انستيتوت 1386بايد گفت طرح قانون مذكور مطابق پالن كار تقنيني ربع اول سال    

 حقوقي مورد غور و تدقيق همه جانبه قرار گرفت و –ر قانون گزاري و تحقيقات علمي     امو

 كميته قوانين شـوراي  3مسوده نهايي آن در جلسه شوراي وزيران به اساس فيصله شماره    

  . وزيران مورد تاييد قرار گرفت
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 5/4/1386 مورخ 1917به اساس حكم شماره محترم پوهنوي عبدالقادر عدالتخواه 
به همين مناسبت طي . رياست جمهوري، به عنوان معين اداري وزارت عدليه منظور گرديد

آقاي عدالتخواه به عنوان معين اداري در وزارت عدليه  7/4/1386روز پنجشنبه محفلي به 
  . وزارت عدليه معرفي گرديد

  .  شدتالوت آياتي از قرآن كريم آغاز جلسه معرفي معين اداري وزارت عدليه با
سپس آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان طي سخنانش، احراز 
پست معينيت اداري را به آقاي عبدالقادر عدالتخواه تبريك گفته و براي ايشان در راه 

  .  موفقيت كردخدمت و پيشبرد بهتر امور اداري آرزوي
رت عدليه است و عملكرد بخش اداري، يك بخش مهم و وسيع در وزا: وزير عدليه گفت

تواند با كار و  هاي اين وزارت بسيار مهم و موثر است و اين بخش مي اين بخش براي فعاليت
تالش پيگير در راه هدف وزارت عدليه كه تحقق عدالت و دسترسي تمام مردم افغانستان به 

  . عدالت است، بسيار مفيد و موثر واقع شود
واه استاد پوهنتون و داراي تجربه هاي كاري زيادي در كه آقاي عدالتخ: آقاي دانش افزود

هاي اين وزارت بوده و از نظر مسلكي هم يك شخص متخصص هستند، لذا از ايشان  رياست
خواهيم تا با تحرك و سخت گيري بيشتر وظايف شان را به پيش ببرند و كارهاي اداري  مي

  . وزارت را بهتر و منسجم تر سازند
ين اداري نيز در سخنانش از مقامات و هيات رهبري وزارت عدليه آقاي عدالتخواه، مع

اظهار سپاس و تشكر نمود و عالوه كرد كه براي پيشبرد هر چه بهتر امور اداري همكاري 
  . تمامي دوستان و همكاران خصوصا روسا، بسيار مهم و ارزشمند است

فاف، و موثر انجام كه تمام تالشش را براي انجام امور به صورت ش: معين اداري گفت
  . خواهد داد

گفتني است كه پيش از آقاي عدالتخواه آقاي مير حيات اهللا پاچا الهاشمي به عنوان 
  . نمود معين اداري وزارت عدليه ايفاي وظيفه مي
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اين كتاب در بر .  كتاب فهرست تاريخوار جريده رسمي از سوي وزارت عدليه منتشر شد

 حوت 16 الي 1342 حوت 16 از نده فهرست كامل چهل و سه ساله اسناد تقنينيگير

متن كتاب فهرست تاريخوار . هاي مختلف به چاپ رسيده است  است كه در دوره1385

 صفحه به دو زبان دري و پشتو نوشته شده و در بهار 547جريده رسمي در شش بخش و 

  .ت با تيراژ پنج هزار جلد به چاپ رسيده اس1386
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بخش اول اين كتاب كه فهرست اسناد تقنيني دوره سلطنت محمد ظاهر شاه را بيان 

 سرطان 25 الي 1342 حوت 16 يعني از 244 تا 1هاي  كند، جرايد رسمي شماره مي

  .گيرد  را دربر مي1352

در بخش دوم، فهرست اسناد تقنيني دوره محمد داود خان ذكر شده كه جرايد رسمي 

 را بيان 1357 ثور 6 الي 1352 سرطان 26 يعني از مورخ 395ي  ال245هاي  شماره

  .دارد مي

در بخش سوم اين كتاب، فهرست اسناد تقنيني دوره حاكميت حزب دموكراتيك خلق 

 1357 ثور 7 را كه از مورخ 765 الي 396هاي  افغانستان آمده است كه جرايد رسمي شماره

  .يردگ  به نشر رسيده را در بر مي1371 ثور 7الي 

شود كه  بخش چهارم، فهرست اسناد تقنيني دوره دولت اسالمي افغانستان را شامل مي

 1375 ميزان 27 الي 1371 ثور 8 يعني از 782 الي 766هاي  در آن جرايد رسمي شماره

  .ذكر شده است

در بخش پنجم اين كتاب فهرست اسناد تقنيني دوره حكومت طالبان بيان شده كه 

 عقرب 19 الي 1375 ميزان 28 يعني از مورخ 799 الي 783هاي  جرايد رسمي شماره

 .گيرد  را در بر مي1380

در بخش ششم كه بخش پاياني فهرست جريده رسمي است اسناد تقنيني دوره اداره 

 جرايد رسمي را از 917 الي 800هاي  موقت حكومت انتقالي و انتخابي آمده است كه شماره

  . بيان نموده است1385 حوت 16 الي 1380 عقرب 20

مقدمه اين كتاب به قلم دانشمند محترم آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي 

قانون به مفهوم احكام الزم «: هايي از آن چنين آمده است افغانستان نوشته شده و در بخش

االجرايي كه به منظور تنظيم حيات اجتماعي انسان از طرف مقامات صالحيت دار وضع و 

  :ب مي گردد، داراي سه مرحله بسيار مهم استتصوي

  مرحله تسويد و تصويب؛ .1

 مرحله نشر؛ .2

 .مرحله تطبيق .3

در مورد مرحله دوم يعني نشر قانون بايد بگوييم كه اصوال نافذ شدن قانون و فعليت ... 

 94گرچه از نظر مراتب رسمي و مطابق آنچه در ماده . يافتن آن بستگي به نشر آن دارد

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به «:  ذكر شدهقانون اساسي

اما بايد گفت كه توشيح رييس جمهور بدين معنا است » توشيح رييس جمهور رسيده باشد

كه قانون بعد از تصويب شوراي ملي براي اينكه حالت اجرايي پيدا كند بايد به امضاي 
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قانون زماني قابل تطبيق . گردد بل تطبيق نميرييس جمهور برسد ولي تنها به صرف امضا قا

شود كه مكلفين و مخاطبين، از مفاد و مفهوم آن آگاهي پيدا كنند و اين آگاهي زماني  مي

هاي درست به نشر رسيده و در اختيار مردم  شود كه قانون به طور كامل و از راه حاصل مي

احكام قانون بعد از نشر «: يح شده قانون مدني چنين تصر10قرار گرفته باشد و لذا در ماده 

  ».گردد قابل تطبيق مي

اين جانب وقتي كه از دو سال پيش از طرف رييس جمهور به حيث وزير عدليه ... 

توظيف شدم، به خاطر عالقه زيادي كه به مجموعه قوانين گذشته افغانستان داشتم با خود 

باشد، حتما  ده رسمي ميكردم كه در اين وزارت كه مركز نشر قوانين و جري فكر مي

توان از اين طريق به  كلكسيون كاملي از قوانين افغانستان وجود دارد و به راحتي مي

مجموعه اسناد تقنيني افغانستان دسترسي پيدا كرد اما از نخستين روزها متوجه شدم كه 

هاي جنگ و خشونت و بي  اي وجود ندارد و سال حتا در مركز وزارت عدليه چنين مجموعه

نظمي باعث شده كه اين گنجينه قانوني نيز از گزند غارت و چپاول در امان نماند و بسياري 

عالوه بر عوامل ياد شده، سپري شدن . هاي اين جريده به طور كلي مفقود گردد از شماره

  .گردد  ساله، خود به خود باعث ناياب شدن يك كتاب يا جريده مي43يك مدت طوالني 

هاي كاري خود را در اين تشخيص دادم  ترين و عاجل ترين اولويتبنابراين يكي از مهم

كه به هر ترتيب ممكن بايد مجموعه قوانين افغانستان حداقل از دوره تاسيس جريده 

رسمي به بعد را گردآوري و تجديد چاپ نماييم، چون از يك طرف براي ما بسيار حسرت 

هاي قوانين خود را به  نه مجموعهديديم ديگر كشورها چه گو آور و درد ناك بود كه مي

بهترين و زيباترين صورت و با استفاده از پيشرفته ترين تكنالوژي چاپي و الكترونيكي به 

رسانند اما ما حتا يك كلكسيون عادي و معمولي از قوانين خود را در دسترس  نشر مي

تقنيني كشور نداريم و از طرف ديگر به خاطر حفظ تسلسل و تداوم تاريخي نظام حقوقي و 

ها و مطالعات محققين و حقوق دانان و براي تامين نيازهاي  و براي استفاده در پژوهش

قانون گزاري و قانون گزاران دولت، نشر مجدد مجموعه كامل جريده رسمي يك ضرورت 

  . شود مبرم و حياتي شمرده مي

 را به حيث هاي ياد شده تصميم گرفتيم كه نشر مجدد جريده رسمي با توجه به ضرورت

در اين پروژه كه با كمك بي شايبه اداره . يك پروژه اساسي و با يك برنامه منظم آغاز كنيم

هاي همه جانبه همكاران ما در رياست عمومي تقنين  انكشافي اياالت متحده امريكا و تالش

و رياست نشرات وزارت عدليه آغاز شد، چهار طرح ذيل به طور همزمان تهيه و به اجرا 

  :شته شدگذا
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وب سايت يا صفحه الكترونيكي وزارت عدليه تاسيس شد، گرچه در اين وب سايت  - 1

گردد اما موضوع مهم و هدف اصلي ما نشر قوانين افغانستان  موضوعات مختلف مطرح مي

 بود براي كساني كه دسترسي به انترنت داشته باشند،

) DVD.ROM(نسخه الكترونيكي جريده رسمي در يك لوح فشرده به صورت  - 2

 را با فهرست 1385 الي 1343هاي جريده رسمي از سال  تهيه و تنظيم شد كه تمام شماره

باشد و تاكنون بيش از دو هزار نسخه آن براي ادارات دولتي در مركز و  تاريخوار شامل مي

البته اين نسخه از نظر فني و تخنيكي هنوز . واليات به صورت رايگان توزيع گرديده است

هاي بعدي اين نواقص رفع گردد ولي به عنوان يك  ارد و اميدواريم كه در نسخههم نواقص د

 شود، نسخه ابتدايي گام بزرگي در الكترونيكي ساختن قوانين افغانستان شمرده مي

 جلد بزرگ به 86 ساله جريده رسمي با صحافت زيبا و در 43كلكسيون كامل  - 3

ها، مجلسين  ر تعدادي از وزارت خانهعنوان چاپ دوم نشر گرديد و يك ماه پيش در اختيا

 ها قرار داده شد، و شوراي ملي، ادارت دولتي و كتابخانه

فهرست كامل دوره چهل و سه ساله جريده رسمي به هر دو زبان فارسي و پشتو در  - 4

 .گيرد يك جلد تهيه و تنظيم گرديد كه به صورت كتاب، حاضر در اختيار شما قرار مي

اي كه وجود  وق دانان و قانون گزاران ما، به همان اندازهامروز براي محققين و حق

مجموعه قوانين و كلكسيون جريده رسمي يك ضرورت است، وجود يك فهرست كامل و 

ها هزار صفحه و هزاران  جامع نيز يك ضرورت است، چون مجموعه جريده رسمي شامل ده

باشد و كسي  وچك ميسند تقنيني كوچك و بزرگ است كه خود به اندازه يك كتابخانه ك

كه بخواهد از اين مجموعه استفاده كند بايد يك فهرست كامل و منظم در اختيار داشته 

  ».باشد تا به حيث يك راهنماي جريده رسمي از آن بهره بگيرد

ضمنا متن كامل كتاب فهرست جريده رسمي به زودي در اين وب سايت به دسترس 

  .عالقمندان قرار خواهد گرفت
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جلسه شوراي عالي مراكز اصالح و تربيت به رياست معين اداري وزارت عدليه  آقاي 

ساير .  در وزارت عدليه تشكيل گرديد23/4/1386عبدالقادر عدالتخواه در تاريخ شنبه 

اشتراك كنندگان در  اين جلسه خانم نادره حيات معين وزارت صحت عامه، آقاي واصلنور 

وزارت كار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين و نمايندگان رياست تقنين وزارت مهمند معين 

والي اطفال و كميسيون مستقل  عدليه، وزارت امور داخله، محكمه اختصاصي اطفال، سارن

  .حقوق بشر بودند

 كه مستحضريد در يهمان طور:  در ابتداي اين جلسه معين اداري وزارت عدليه گفت

المللي روم در ارتباط با حاكميت قانون در  اري كنفرانس بين سرطان سال ج12 و 11

هاي كاري تشكيل گرديد و روي موضوعات  افغانستان داير گرديد و در آن كنفرانس گروپ
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هاي  از مشكالتي كه در يكي از گروپ. مختلف عدلي و قضايي افغانستان بحث صورت گرفت

. كز اصالح و تربيت اطفال بودها و مرا كاري مطرح شد موضوع محابس و توقيف خانه

. مخصوصا عدم وجود دفاتر محابس و مراكز اصالح و تربيت اطفال در واليات افغانستان

هايي كه براي اصالح سيستم عدلي و قضايي افغانستان وعده داده  اميدواريم كه از كمك

فع شده به دولت افغانستان پرداخت گردد تا بتوانيم برخي مشكالت را در اين قسمت ر

  . كنيم

دانيد در مراكز اصالح و تربيت اطفال كل   كه مييهمان طور: آقاي عدالتخواه افزود

 نفر در مركز اصالح 125شوند و از اين تعداد  داري مي  طفل تحت حجز نگه430افغانستان 

ما . باشد  دختر مي14 پسر و 111شوند كه از اين جمع  داري مي و تربيت اطفال كابل نگه

صالح و تربيت اطفال مشكالت زيادي داريم از جمله نداشتن تعمير مناسب در مراكز ا

هداري ادي از واليات در منازل رهايشي نگدانيد در تعد  كه مييدولتي و همان طور

از مشكالت ديگر ما . شوند و منازل رهايشي معموال معيارهاي مناسب و الزم را ندارد مي

  افغاني در نظر گرفته شده 50 براي هر روز كمبود اعاشه براي اطفال است كه مبلغ آن

همين طور مشكلي نيز در قسمت تعليم و . است و با توجه به وضعيت فعلي بسيار كم است

تربيت اطفال داريم كه انتظار داريم وزارت معارف در قسمت تدريس اطفال همكاري 

  .بيشتري نمايد، و اميدواريم مشكالت موجود هر چه زودتر رفع گردد

  : در اين جلسه روي موضوعات ذيل بحث صورت گرفتسپس 

  )فرستادن اطفال به مركز باز  (  مجازات بديل- 1

پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع فيصله به عمل آمد تا شرايط استفاده از مراكز 

  باز و مجازات بديل فراهم گردد، 

 ضامن در سارنوالي داري اطفال در مركز اصالح و تربيت اطفال نسبت نداشتن  نگه- 2

هاي اختصاصي اطفال بعد از اتمام مدت معينه حجز و يا تطبيق فرامين عفو و تخفيف 

 .مجازات مقام عالي رياست جمهوري

در اين مورد نيز فيصله به عمل آمد كه موضوع به سارنوالي پيشنهاد شده و در رابطه 

  تصميم مقتضي گرفته شود،

 .راكز اصالح و تربيت اطفال در كابل و واليات مشكالت تامين امنيت و محافظت م- 3

در اين مورد اعضاي شورا پيشنهاد كردند تا نشست مشتركي بين وزارت عدليه با وزارت 

 .و تدابير امنيتي الزم اتخاذ گرددامور داخله صورت گيرد 

 جلب همكاري رياست هاي معارف واليات با مراكز اصالح و تربيت اطفال در اعزام - 4

 .و مواد درسيمعلمين 
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در اين جلسه قرار شد كه از وزارت معارف خواسته شود تا در اين قسمت همكاري بيشتر 

 و توجه كافي مبذول دارد،

 مشكالت در قسمت تداوي اطفال و خريداري ادويه توسط خود طفل مريض از بازار - 5

 .هاي صحت عامه در مركز و واليات به اساس نسخه دوكتوران شفاخانه

ورد معين وزارت صحت عامه بيان داشتند كه مطابق قانون اساسي وزارت در اين م

اي  صحت عامه مكلف به تامين امكانات صحي رايگان براي مردم است، ولي نظر به بودجه

و اظهار داشتند . توان همه اين امكانات را فراهم نمود كه در دسترس اين وزارت است نمي

نماييم  ح و تربيت اطفال را بررسي و تالش ميكه ليست دواهاي مورد نياز مراكز اصال

هاي گذشته  كنيم امسال نسبت به سال مقداري از مشكالت موجود را حل نماييم، سعي مي

  هاي بيشتري را براي فراهم نمودن دواها در نظر بگيريم، هزينه

هاي كار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين در قسمت اعزام   جلب همكاري رياست- 6

ان اجتماعي و پذيرش اطفال بي سرپرست بعد از رهايي از مراكز اصالح و تربيت كارمند

 اطفال،

معين وزارت كار و امور اجتماعي در مورد اعزام كارمندان اجتماعي به مراكز اصالح و 

تربيت اطفال بيان داشتند كه ما تا حال روزانه به طور مداوم دو پرسونل مسلكي را به مركز 

فرستاديم، ولي با توجه به مشكالت و كمبود پرسونل  فال واليت كابل مياصالح و تربيت اط

مسلكي در مراكز اصالح و تربيت اطفال، دو نفر ديگر را هم بدين منظور وظيفه خواهيم داد 

و . تا جمعا چهار نفر از طرف اين وزارت در مركز اصالح و تربيت كابل مشغول خدمت شوند

سرپرست بعد از رهايي از مراكز اصالح و تربيت اظهار ايشان در قسمت پذيرش اطفال بي 

 . آمادگي و ابراز همكاري نمودند و تصميمات ايشان مورد تاييد ساير اعضاي شورا قرار گرفت

 24 افغاني براي غذاي اطفال در 50 پايين بودن كيفيت و كميت غذا و اجراي مبلغ - 7

 .ساعت

سته و نر مراكز اصالح و تربيت كافي ندااعضاي شورا اين مبلغ را براي اعاشه اطفال د

 . افغاني افزايش يابد72فيصله نمودند كه اين مبلغ به حداقل 

از موضوعات ديگري كه در اين جلسه شورا مورد بحث قرار گرفت، يكي مساله پرسونل 

موظف مراكز اصالح و تربيت اطفال بود كه در اين مورد فيصله شد كه وزارت عدليه در 

 افراد شايسته براي مراكز اصالح توجه بيشتري نمايد و ديگر اينكه با توجه قسمت انتخاب

هايي براي ساخت زير  هاي وعده داده شده در كنفرانس روم، وزارت عدليه طرح به مساعدت
 ترتيب نمايد تا در قسمت جذب كمك در اين بخش آمادگي ،بناهاي مراكز اصالح و تربيت

  .الزم را داشته باشند
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ها  تحت رياست تورنجنرال عبدالسالم عصمت، رييس عمومي محابس و توقيف خانه

 تن مديران و آمرين شعبات قرارگاه رياست عمومي محابس 12گروپ هيات متشكل از 

هاي واليات  جهت بررسي امور و ارايه كمك عملي به مسوولين محابس و توقيف خانه

عازم واليات متذكره گرديده ) ن، سرپل و فارياببغالن، سمنگان، بلخ، جوزجا(شمالي كشور

  . و در جريان سفر شان ذيال اجراات را به عمل آورده اند

  11/4/1386كار در محبس واليت جوزجان 

  . با رسيدن هيات به واليت جوزجان مالقات تعارفي با مسوولين واليت صورت گرفت

لومات داده يكجا با رييس عمومي محابس هدف سفر هيات را به واليت جوزجان مع

پس از وقفه كوتاه، گزارش مدير محبس را در رابطه . مسوولين واليت راهي محبس گرديدند
كه به عمل آورده اند استماع نموده، به اعضاي هيات  به وضعيت عمومي محبس و اجرااتي

مركز وظيفه سپردندتا هر يك در بخش مربوط شان، امور محبس را به بررسي قرار داده 

واق ها كمك و  ات را يادداشت نموده به مسوولين بخش، مشكالت و كمبودصات كارن

  . رهنمايي نمايند

ها در مراسمي كه به مناسبت اعالن ترفيعات فوق  قيف خانهرييس عمومي محابس و تو

 تن ساتنمنان در محبس برگزار گرديده بود اشتراك ورزيده 27 تن افسران و 3العاده تعداد 

  . شان را توزيع نمودندو اسناد ترفيعات 

 عصر با زندانيان موجود در محبس 4ها ساعت  رييس عمومي محابس و توقيف خانه

كه از وضعيت اعاشه، اباطه، صحت آنها و برخورد  واليت جوزجان مالقات نموده، ضمن اين
هاي مسوولين ادارات محابس و  مسوولين زندان سواالتي را مطرح نمودند در باره مكلفيت
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رابر اداره محبس مفصل صحبت نموده ور پيرامون مكلفيتهمين ط . هاي زندانيان، در ب

مسوولين اداره محابس را متوجه وظايف شان گردانيده و از آنها خواست تا هرچه بيشتر در 

  .جهت بهبود وضعيت زندگي و تعيين سرنوشت به موقع زندانيان سعي به عمل آورند

  . بس را رعايت نموده با اداره محبس همكار باشندهمچنان از زندانيان خواست تا نظم مح

  . زندانيان از برخورد مسوولين و شرايط زندگي در محبس هيچ نوع شكايت نداشتند

اما يك سلسله مشكالت در رابطه تعيين به موقع سرنوشت حقوق شان داشتند كه از 

  . جانب هيات مشكالت شان يادداشت شد

تورنجنرال عبدالسالم عصمت رييس  :ا اشتراك عصر جلسه مشترك كاري ب6:30ساعت 

ها و هيات همراه شان محترم، فقير محمد معاون واليت  عمومي محابس و توقيف خانه

جوزجان، رييس اداري، رييس محكمه، رييس سارنوالي، رييس معارف و رييس صحت عامه 

  .واليت داير گرديد

در محبس واليت جوزجان در آغاز جلسه رييس عمومي محابس راجع به اجراات هيات 

ها در رابطه تعيين سرنوشت  كه متهمين از ناحيه محاكم سارنوالي معلومات داده مشكالتي

والي واليت پيشكش نموده، از مسوولين  به موقع شان داشتند به مسوولين محاكم و سارن

هاي  معارف و صحت عامه واليت تقاضا به عمل آوردند تا هر كدام به سهم خويش مكلفيت

كه پس از بحث و تبادل نظر ميان . انوني شان را در قبال محبس و متهمين ايفا كنندق

  . هاي كاري شان ابراز داشتند حاضرين جلسه هر كدام وعده همكاري را در استقامت

  12/4/1386كار در محبس واليت فارياب  

ي و پس از رسيدن به واليت فارياب، رييس عمومي محابس با هيات همراه شان با وال
هيات رهبري واليت مالقات تعارفي را انجام داده برنامه كاري هيات را براي والي تقديم 

  .نمودند

سپس راهي محبس گرديده و در دفتر كار مديريت محبس گزارش كار مدير محبس را 

  . در رابطه به وضعيت عمومي محبس استماع نمودند

 مناسبت افتتاح محبس رييس عمومي محبس و هيات همراه شان در مراسمي كه به

 دالر امريكايي جديدا 175000 ناروي به مصرف PRTزنانه و دفاتر اداري كه به همكاري 

قابل ذكر است كه در مراسم مذكور محترم عبدالطيف . اعمار گرديده بود، اشتراك ورزيدند

 محل نيز PRT و مسوول ISAFابراهيمي والي واليت فارياب، هيات رهبري و قوماندان 

وار از جانب والي واليت و . ت ورزيده بودندشرك محبس زنانه وتعمير اداري محبس با قطع ن
  .  افتتاح گرديدISAFرييس عمومي محابس و قوماندان  
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 عصر همان روز رييس عمومي محابس با جمعيت متهمين و محبوسين 4:30به ساعت 

يان ديدند در جرموجود در محبس واليت فارياب مالقات نموده؛ جوياي احوال آنها گر

هاي مسوولين اداره محبس در قبال زندانيان و   مكلفيتمالقات رييس هيات در رابطه با

همچنان رعايت قواعد و مقررات زندان از جانب محبوسين و متهمين بيان داشته به 

مسوولين زندان وظيفه دادند كه در جهت تامين حقوق و سرنوشت قضايي، اعاشه و اباطه 

ور دايمي كوشا بوده و از زندانيان خواستند كه نظم و مقررات زندان را رعايت زندانيان به ط

  . بدارند

پس از صحبت رييس عمومي محابس زندانيان از رويه نيك و رسيدن حقوق قانوني شان 

والي از جانب اداره محابس ابراز رضايت نموده مشكالتي ها در  كه از ناحيه محاكم و سارن

ي شان در مواقع معين داشتند به رييس عمومي محابس ابراز جهت تعيين سرنوشت حقوق

  . نمودند

اي كه به اشتراك  ها در جلسه  عصر، رييس عمومي محابس و توقيف خانه6:30ساعت 

والي واليت فارياب، روساي محاكم، سارنوالي، معارف و صحت عامه واليت تدوير گرديده بود 

واليت فارياب به اشتراك كنندگان جلسه شركت ورزيده در باره كاركرد هيات در محبس 

متهمين از ناحيه عدم تعيين سرنوشت  معلومات ارايه نموده و همچنان راجع به مشكالتي

حقوقي شان داشتند و روي همين علت اكثراً باعث درد سر و بروز مشكالت براي اداره 

رفت تا در هاي واليت پيشنهاد صورت گ گردند به مسوولين محاكم و سارنوالي محبس مي

رييس عمومي محابس با اظهار . رفع مشكالت ذكر شده، اداره محبس را همكاري نمايند

هاي عقد  تشكر از رياست محترم صحت عامه و معارف واليت در مواقع معينه مطابق پروتكل

شده ميان وزارت عدليه، صحت عامه و معارف در جهت تداوي و آموزش زندانيان توجهات 

ل بدارند كه پس از بحث و تبادل نظر ميان اشتراك كنندگان جلسه، مزيد شان را مبذو

تعهد سپرده شد كه هر كدام به سهم خويش، اداره محبس را در رفع مشكالت ياري 

  . رسانند

 كه مسووليت صفحات ISAFقابل ذكر است كه در جريان محفل از طرف قوماندان 

هاي نزديك ديوار احاطه محبس  يندهشمال كشور را به عهده دارد، وعده سپرده شد كه در آ

  . محل اعمار خواهند نمودPRTرا از طريق 

رييس عمومي محابس و هيات همراه شان در بازگشت از واليت فارياب به استقامت 

سرپل در مسير راه از توقيف خانه ولسوالي اندخوي نيز بازديد به عمل آورده، جوياي احوال 
  .بهبود وضعيت معيشتي متهمين هدايات الزم دادندمتهمين گرديده به مسوولين در جهت 
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  كار در محبس واليت سرپل

هاي مختلف محبس بازديد به عمل آورده بعدا رييس عمومي محابس  هيات از بخش

  .گزارش مدير محبس را در باره وضعيت عمومي محبس استماع نمودند

ررسي قرار دادند اعضاي هيات هر كدام در استقامت مربوطه شان امور محبس را مورد ب

هاي الزم در  در جريان بررسي يك سلسله نواقصات بر مال گرديده، رهنمايي و همكاري
  .جهت ترتيب و تنظيم اسناد صورت گرفت كه جهت رفع نواقصات هدايات الزم داده شد

اي كه با اشتراك شخص محترم والي، روساي سارنوالي،  رييس عمومي محابس در جلسه

ظامي، رييس معارف و صحت عامه در مقر واليت سرپل تدوير گرديده محاكم، سارنوالي ن

بود اشتراك نموده راجع به مشكالت محبوسين و متهمين در رابطه به مشكالت تعيين 

سرنوشت قضايي حقوقي شان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنان از مسوولين 

 بيشتر توجه شان را در محترم رياست صحت عامه و معارف تقاضا به عمل آمد تا هر چه

زمينه مشكالت صحي و آموزشي براي زندانيان مبذول داشته با اداره محبس همكاري 

  .نمايند

  كار در محبس واليت بلخ

با رسيدن هيات به محبس واليت بلخ، رييس عمومي محابس گزارش اجراات مدير 

مربوط شان را هاي  محبس را استماع نموده به هيات همراه شان وظيفه سپردند كه بخش

  .مورد بررسي قرار دهند

ه جانبه قرار اعضاي هيات هر كدام در بخش مربوط شان امور محبس را مورد بررسي هم

مال ساخته به مسوولين در جهت ترتيب و تنظيم اسناد و دفاتر مربوط داده نواقصات را بر

  . عملي نمودنديشان رهنمايي و همكار

نيان و زندانبانان به مسووليت هر كدام رييس عمومي محابس در هنگام ديدار  از زندا

  . اشاره كرده و تاكيد ورزيد تا مقررات رعايت شود

رييس عمومي محابس و هيات همراه شان با محترم استاد عطا محمد نور والي واليت 

بلخ و روساي محاكم، سارنوالي، صحت عامه و معارف واليت مالقات نموده راجع به هدف 

همچنان در رابطه مشكالت محبوسين و . م والي بلخ معلومات دادسفر شان به محتر

متهمين از ناحيه محاكم پيشنهادات مشخص را به مسوولين محاكم و سارنوالي واليت 

تقديم داشتند كه پس از جروبحث مسوولين تعهد سپردند در جهت رفع نواقصات ذكر شده 

است محترم صحت و معارف واليت هاي كه ري همكاري. اداره محبس بلخ را همكاري نمايند

با محبس بلخ نموده بودند از جانب رييس عمومي محابس ابراز تشكر و قدرداني به عمل 
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نها تقاضا به عمل آمد در عرصه كاري شان، اداره محبس را هر چه بيشتر ياري آمد و از آ

  .رسانند

 از جريان قابل ذكر است كه رييس عمومي محابس در روز اول سفر شان در مسير راه

كار چهار ديواري محبس بلخ بازديد نموده به مسوولين شركت ساختماني در رابطه به 

  .موضوعات مورد نظر بحث نمودند

  كار در محبس واليت سمنگان

هاي مختلف  پس از مواصلت هيات به واليت سمنگان رييس عمومي محابس از بخش

  .محبس بازديد به عمل آورد

جمعيت زندانيان حضور يافته با آنها احوال پرسي نموده سپس رييس عمومي محابس در 

هاي آنها را در رابطه رعايت  هاي مسوولين اداره محبس را در قبال آنها و مكلفيت مكلفيت
قوانين مقررات و نظم محبس بيان داشته به مسوولين محبس توصيه كردند كه در جهت 

عمل آورده و نيز از زندانيان هرچه بهتر وضع معيشتي و سرنوشت حقوقي زندان سعي به 

خواستند تا در جهت نظم و دسپلين و جلوگيري از بروز حوادث و اداره محبس را همكاري 

هاي پرسونل محبس رضايت  ناگفته نماند كه زندانيان از طرز برخورد و مكلفيت. نمايند

د هاي مربوط را مور داشتند، همچنان به هدايت رييس عمومي محابس اعضاي هيات بخش

مال ساخته و در جهت مكاري عملي نموده، نواقصات را بربررسي قرار داده به مسوولين ه

  .رفع نواقصات هدايت الزم داده شد

  كار در محبس واليت بغالن

رييس عمومي محابس در رابطه به وضعيت محبس گزارشات مسوولين محبس را 

سوولين زندان را در قبال هاي م استماع نموده و بعدا با زندانيان صحبت نموده، مكلفيت

هاي زندانيان را در رابطه رعايت نظم و دسپلين محبس بيان داشته از  زندانيان و مكلفيت

  .آنها خواست با اداره محبس در جهت نظم و دسپلين همكاري نمايند

همچنان به مسوولين محبس هدايات الزم در جهت بهبود وضعيت معيشتي، صحي، 

  .حقوقي آنها داده شد
 محبس، مانند ساير محابس شامل پالن مورد بررسي قرار گرفت و به مسوولين امور

  .هدايت داده شد تا در جهت رفع نواقصات بر مال شده اقدام همه جانبه نمايند
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در مراسم اختتاميه هشتمين دوره كورس آموزشي پرسونل محابس و توقيف خانه ها كه 

د، آقـاي عبـد القـادر      1386رطان  س24روز يكشنبه    در محل اين آموزشگاه برگـزار گردـي

يس عمومي محابس و توقيف خانه يعدالتخواه معين وزارت عدليه، آقاي عبدالسالم عصمت ر

يس مراكز اصالح و تربيت اطفال وزارت عدليه، آقاي ولـوالجي نماينـده   يها، آقاي صديقي ر   
ه هـا     كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و جمع     ي از مسوالن محـابس و توقيـف خاـن

  .حضور داشتند

ACKU



 

 

194 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

: يس عمومي محابس و توقيف خانه هـا گفـت  ين مراسم آقاي عبد السالم عصمت ريدر ا 

ه اين مطلب داشته باشند كه محبس داري  منسوبين محابس و توقيف خانه ها بايد عقيده ب

بس را به بهترين نحـو و  يك مكتب است و بايد با اساسات اين مكتب آشنا بود تا بتوان محا    

اگر به اساسات محبس داري آشنا نباشيم در اين صورت يكي از سخت  . به آساني اداره نمود

. ترين كارها محبس داري خواهد بود و هميشه در مشكل اداره نمـودن آن خـواهيم مانـد        

همچنين يك محبس دار بايد هدف از نگهداري اشخاص را در محابس بداند تا هدف قانون       

هدف از حبس جرم زدايي اسـت، اگـر در محـبس روي      . حاكميت قانون را برآورده سازد    و  

بايد با محبوس . زنداني كار اصولي صورت نگيرد ممكن است فرد از گذشته متخلف تر گردد

ا              طوري برخورد صورت گيرد تا او زندانبان را به مثابه پـدر و مـادر خـويش پنـدارد و مـا ـب

ه قانون بسازيم تا مفكوره جرم از ذهن او خارج گرددبرخوردمان او را متوجه احت   . رام ب

د          مـن در  : سپس آقاي ولوالجي نماينده كميسيون حقوق بشر طي سخناني بيان نمودـن

سته       اي از سـوي   گذشته ها سه بار زنداني اين محـبس بـوده ام و متاسـفانه برخـورد ناشاـي

يم كه توسط  محبوسين بعد از در گذشته زندانباناني داشت. پرسونل محابس آن زمان ديدم

ود        . ختم دوره حبسشان به قتل رسيدند، اينها همـه نتيجـه برخـورد زنـدانبانان آن دوره ـب

محابس جاي عقده هاي شخصي نيست، محابس بايد با تاثير از نظـام دموكراسـي فعاليـت        

 خاطر انجام كار خويش در ساحه محابس،ه كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ب. نمايد

هايي نيز داير كـرده  حابس فرستاده است و همچنين وركشاپهمكاراني را به مركز تعليمي م  

  .هدف ما اينست كسي كه از زندان خالص مي شود تربيت شده باشد. ايم

 كه در برگـزاري ايـن دوره آموزشـي نقـش     CSSPدر ادامه جلسه پيام رييس موسسه      

  . شدموثري داشته است، توسط نماينده اين موسسه قرائت

ـ : سپس آقاي عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه طي سخناني اظهار داشتند     منظـور  ه ب

ايجاد و فعاليت كارآ و سالم هر اداره به موجوديت يك سلسله عناصر ضرورت مبرم احساس 

  :عمده ترين اين عناصر عبارتند از. مي گردد

ابس و توقيـف  يكي از عناصر فعال شدن هر اداره منجمله محـ   : موجوديت قوانين  - 1

يقينا هر اداره . خانه ها موجوديت قوانين و مقرراتي است كه بايد بر مبني آن فعاليت نمايد   

ه . از خود قوانين و مقرراتي نداشته باشد فعاليت همان اداره غير قانوني مي باشد خوشبختان

نام ه كه بدر ارتباط با محابس و توقيف خانه ها يك سلسله مقررات و قواعد در اختيار داريم 

ـانون در  . قانون محابس و توقيف خانه ها ياد مي گردد    ه   54 فـصل و  8البته اين ق  مـاده ـب
تصويب رسيده است كه تمام امور مربوط به محابس و توقيف خانه ها را به شكل بهتر آن         

  .تنظيم نموده است
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يـق  براي اينكه احكام مربوط به قانون محابس و توقيف خانه ها به شـكل مـوثر آن تطب    

نظر مي رسد كه پرسونل محابس و توقيف خانه ها در مورد محتويات آن ه گردد ضروري ب

خوبي درك كنند كه حقوق انساني و بشري محبوسين ه آگاهي كافي داشته باشد تا ايشان ب

  .و توقيف شدگان را چگونه رعايت كنند

عنصر ديگري كه جهت فعاليت هـر  : موجوديت پرسونل مسلكي و آموزش ديده      - 2

داره الزم به نظر مي رسد، اين است كه در هر اداره پرسـونل مـسلكي، ورزيـده، مجـرب و         ا

ي پرسـونل         تعليم ديده وجود داشته باشد زيرا اگر هر قدر قانون خوب داشـته باشـيم، وـل

وط    مسلكي و آموزش ديده نداشته و يا از ظرفيت الزم برخودار نباشند و نتوانند قوانين مرـب

  . ند، به اهداف خود دست نخواهيم يافترا تجزيه و تحليل كن

بناء قانون خوب به تنهايي نمي تواند باالي اشخاصي كه در سايه آن زندگي مي نمايـد،     

بنا  بر همين ضرورت اساسي و بنيادي است كه وزارت عدليه . تاثيرات مطلوبي داشته باشد  

تعـددي از كـورس   به همكاري دوستان بين المللي خود تا كنون توانسته است دوره هاي م 

  . هاي آموزش مسلكي را براي پرسونل محابس و توقيف خانه ها داير كند

 هنوز تعدادي زيادي از پرسونل محابس و توقيف خانه ها خاصتا در واليات و ولسوالي ها 

بناء ايجاب مي نمايد كـه  . و جود دارد كه كورس هاي آموزش مسلكي را تعقيب نكرده اند      

ـا كـه در     اين گونه كورس ها در      رادران و خـواهران م آينده نيز ادامه داشته باشد و همه ـب

ه را به پيش مي برند، تحت پوشش اين برنامه هـاي     محابس و توقيف خانه ها وظايف محول

ين    . تعليمي و تربيتي قرار گيرند     البته اين مامول زماني تحقق خواهد يافت كـه دوسـتان ـب

كه دركنفـرانس    معنوي خود را همان طوريالمللي ما بيشتر از گذشته كمك هاي مالي و    

  .ه كنندلبه شده است، ارايروم مطا

عنصر ديگري كه براي فعاليت بهتر : موجوديت تاسيسات زيربنايي و لوازم دفتري - 3

و موثر محابس و توقيف خانه ها ضروري مي باشد عبارت از موجوديت تاسيسات زيربنايي و 

  . لوازم دفتري است

يم، تاسيسات زيربنايي محابس و توقيف خانه ها در طول ساليان  كه مي دانيهمان طور 

 زندان آن 10 محبس 34ازجمله . جنگ به كلي از بين رفته و يا قسما تخريب گرديده است

وضـعيت  . درخانه هاي كرايي موقيعت دارد و فاقد حد اقل معيارهاي بين المللي مـي باشـد   

ه . استتوقيف خانه ها به مراتب بدتر از وضعيت محابس      يك تعداد محدودي از توقيف خان

هاي اخير ساخته شده، ولي فاقد هر گونه امكانات و لوازم دفتري و  ها وجود دارد كه در سال
  . وسايط نقليه مي باشد
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با درك اين مطلب وزارت عدليه به همكاري متخصصين داخلي و خارجي استراتژي پنج       

آن برنامه هاي اعمار تاسيـسات زيربنـايي   ساله خوش را ترتيب و تدوين نمود كه بر اساس   

ادارات مربوط وزارت عدليه خاصتا اعمار محابس و توقيف خانه ها در اولويت هاي كاري اين 

  . وزارت قرار دارد

 محابس واليات باميـان، بغـالن، لـوگر،    1386بر اساس اين استراتژي قرار است در سال   

 محبس را احتوا مي 10و زابل كه مجموعا دايكندي، غور، ارزگان، سرپل، كاپيسا، سمنگان  

 در واليـات پكتيكـا، نورسـتان،    1387بـه همـين ترتيـب درسـال      . نمايد اعمار خواهد شد   

  . بدخشان، غزني، و پروان محابس اعمار ميگردد

همچنين مطابق استراتژي وزارت عدليه اعمار محابس واليات كنرها، پنجـشير، نيمـروز،         

و پروژه هـاي بازسـازي و توسـعه    . در نظر گرفته شده است 1388فراه و بادغيس در سال     

 و پروژه هاي بازسازي 1387محابس واليات هرات، كابل، كندهار، كندز، و ننگرهار در سال 

  .  خواهد شده روي دست گرفت1388واليات لغمان، فارياب، جوزجان و تخار در سال 

  

وره كورس آموزشي محابس سپس امريه وزير صاحب عدليه راجع به اختتاميه هشتمين د

  .و توقيف خانه ها قرائت گرديد

و همچنـين  .   در پايان مراسم تصديق نامه هاي فارغين اين دوره آموزشي توزيع گرديد      

  . فارغان اين دوره آموزشي مراسم تحليف را به جا آوردند

 2261قابل تذكر است كه تا كنون از مجموع پرسونل محابس و توقيف خانه ها به تعداد 

 CSSP و UNODCافسر و ساتنمن در مراكز تعليمي رياست عمومي محابس با همكاري 

  . آموزش مسلكي ديده اند
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 المللي جنسيت و حقوق بشر بين

ACKU



 

 

198 

�
�
��
� 
ر�
�	



�
٠

/
 �
	

١
٣
٨
�

  

  
                                                 

، كابل، مطبعه دولتي،15/10/1355ي ستان، جريده رسم قانون مدني افغان-  i 
ii ،9121، ص 6، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1377 علي اكبر دهخدا، لغت نامه، -  ii  

iii ،216 دكتر محمدجعفر لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش ،تهران، چاپ چهارم، ص -  iii  
iv ،123، ص 2، ج 1381ت دانشگاه تهران، چاپ سوم،  دكتر سيد حسن صفايي، حقوق خانواده، انتشارا-  iv  

،371 ايران، ص - ب النكاح،چاپ مشهد ميزرا محمود آشتياني، كتا-  v  

.122 دكتر سيد حسن صفايي، پيشين، ص -  vi  

  ها نوشت پي

  .يكي از مهم ترين آثار محمد اركون است كه تاكنون به فارسي ترجمه نشده است» نقد عقل اسالمي  « _1
2- Charls Taylor,  Sources  of  the  Self: The Making of  the Modernity Identit( 

Cambidge  
MA: Harvard  Univercity Press, 1996 )  

3-  Mohammad Arkoun   Ouvertures  sur I Is lam  3   ed    ( Paris ,  1998 )  

) كيف يتجسدمفهوم الشخص في الفكر االسالمي(       
   .251/ قره سوره  ب_  4
   . 5/ توبه سوره _  5
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