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  احکام اهميت او دعدت ماهيت،
  ینوال سیف الرحمن ستانکزی

پيي لپاره انگي احکام لري اوهغوي ته يي دخپل حکمت اوپراخه اسالمي شريعت دهري 
معلوماتوله مخي په پوره عدالت سره داسي احکام ايي دي چي انسان يي دعملي کولو طاقت لري 
اوپه دغواحکامویی ولي پيي شوي ستونزي په هر ا خيزي ول   حل کي.سره له دي چي 

ل سره دانسانانو خپل مني ستونزي هواروي،ورسره هم اهللا(ج)ددغو تکليفي احکاموپه عملي کو
  ،ددغو احکامو په عملي کولو ثواب ورکوي.

ددنيا ول وضعي قوانين چي دحکيم شارع له خوا نه وي وضع شوي اودمقنن په فکر سره وضع 
شوی وی،يواي دانسانانو خپل مني ستونزي په نسبي ول هواروي، داسي احکام په کي نشته 

  ه عملي کولو سره داخرت ثواب الس ته راوي.چي دهغو پ
له پيو شوو ستونزو خه دطالق اوداسی نوراویاهم دمیه دمر په واسطه دي جداي  له ميه 
خه دي .اهللا (ج) دخپل حکمت له مخي اودهیواد مدنی قانون ددغي ستونزي دپوره هواري لپاره 

ي  پلي کولو سره دجداشوي دغو احکامو پهدعدت په نوم ه احکام ايودلي دي د
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  اودهغه ماشوم حقوق چي دي په گيي کي وي ، خوندي کيژي اورحم يي پاكيي.
دعدت په عملي کولو سره،د پخواني ميه دهغو منيو چي دجداشوي ي په رحم کي 

  وي،دهرول تيري او خلطولو مخه نيول كيی ،همدارنه دانسانانو دنسبونه دخلطولو مخه نیسی.
یه اومیرمنی په من کی دازدواج ایکی هغه ستری ایکی دی چی دانسانی ایکو به من کی د م

ساری نه لری.دغه ول ایکی او دوه اخیزحقوق ه اومیه د ولنیز واحد(کورنی) په چوکات 
کی سره یوای کوی ،دغه  ایکی هغه وخت په پوره ول ساتل کیی,چی د میه او میرمنی په 

فاهم،دوستی اوددوه اخیزو حقوق درناوی وشی او یودبل شرعی،قانونی اوعرفی حقوق من کی ت
وپینی اودهغو رعایت وکی.خوکله دناپوهی یا ددوه اخیزو حقوقو نه رعایت کولو یا ددواوخوا 
 ه اومیرمنی په منددوستانو دالس وهنی په اساس اویا دذهنی توافق دنشتوالی په صورت كي د مي

حاالت اوستونزی رامن ته شی،چی دغه ول ایکی سره شکوی اود کورنی هغه نظام کی داسی 
  چی په مینه اومحبت پیل شوی وی له من وی.

دمیه اومیرمنی ایکی کله یوای دمیه له خوا دطالق،لعان،ظهار اوایال په اساس ،کله  دمیرمنی له 
خلعی په صورت کی اوکله ددوی خوا لکه دتفریق په صورت کی  ،کله ددواو له خوا لکه د

دارادی خه پرته په نااپی ول دمیه او میرمنی دمر په صورت کی له من ی.له پورتنی لنی 
  سریزی وروسته داصلی موضوع په یلو پیل کوو.

عدت :عربي لفظ دعين په کسري سره دفعلة په وزن سره دثالثي مجرد مصدر دي.په لغت کي د 
ويا داکلي مودي لپاره نوم دي.په اصطالح کي  هغه موده ده چي شارع دميه شميرلو په معني دي ا

خه دجدايي په وخت کي په ي باندي الزمي کي دي،ه به دغه موده دازدواج خه پرته 
) يا هغه انتظار ده چي په ي اونارينه باندي دسبب په ۱تيروي،ترو يي عدت پاي ته ورسيژي.(

يا دهغی ی انتظار ده چی دمیه خه په مر اوژوند سره جدا شوی ) ۲وجود سره الزميژي.(
) یا هغه موده ده چی ه یی درحم دپاکولو یا تعبد اویاپه میه باندی دخفان لپاره ۳وی.(

) دپورتنيو تعريفونو خه کاري چي ميه هم په دي مکلف دي چي دخپلي ي ۴تیروی.(
خه پرته دشرعي موانع په موجوديت کي دبلي ي  دجدايي په ينو حاالتو کي دعدت  دنوم

دنکاح لپاره انتظار وباسي.په ميه باندي په هي صورت کي عدت نشته دي.کولي شي دي 
دجدايي په صورت کي اويادي په موجوديت کي بله ه په نکاح کي،خوکه چيري مانع 

خور يا ترور اوداسي نوري  شتون درلوده لکه چي نارينه اراده ولري چي دجدا کل شوي ي
ي چي په نکاح کي يي يو اي کول ورته جايز نه وي،په نکاح کي اويا يي لورمه ه جدا 
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کي وي اودبلي ي دنکاح کولو اراده ولري،په دي صورت کي درجعي اوبائن طالق په عدت 
دا شوي ) يا هغه وخت ته ويل کيژي چي ج۵کي الزم دي،چي دجدا شوي ي عدت تير شي.(

ه يي دبل نارينه سره دنکاح درواوالي په موخه تيروي،ترو درحم داستبراء اوپاکوالي  اودميه 
  )۶دميني دتعزيت لپاره صبر کوي. (

مدني قانون عدت داسي تعريف کي دي:عدت ديوي اکلي مودي خه عبارت دي چي دهغي په 
ی قانون عدت په حقیقی معنی سره تعریف ) مدن۷تيريدو سره دازدواج ول مرتب اثار د منه ي.(

  کی نه دی،یوای دعدت دینو احکامو یادونه یی کی ده.
  دعدت مشروعیت:عدت په قران کریم،نبوی احادیثو اواجماع باندی ثابت شوی دی.

قران کریم:اهللا(ج) دهغی ی دعدت په هکله چی حمل لرونکی وی،فرمایی:وأُولَات  -الف
)او دهغو و چی حمل لرونکی وی،عدت یی دحمل وضع ۸هن أَنْ يضعن حملَهن (الْأَحمالِ أَجلُ

  اوزیول دی.
اهللا(ج) دهغی ی دعدت په هکله چی میه یی وفات شوی وی، فرمایی:والذين يتوفون منكم، 

ژي )هغه کسان چی له تاسی خه وفات کي۹ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً (
  اوخپلي ي پريژدي،نوموي ي دلور مياشتي اولس وري انتظا روباسي.

اهللا(ج) دهغی ی دعدت په هکله چی حمل نه لری اودمیه له خوا طالق شوی 
)هغه ي چي طالق شوي وي دري ۱۰وی،فرمایی:والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروٍء(

  باسي.حيض دانتظار و
لَى احاديث:عن عايشه رضي اللَّه عنها أَنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَال : الَ تحد امرأَةٌ ع -ب

) له بي بي عايشه(رض) خه روایت ده ١١ميت فَوق ثَالَث إِالَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا .(
مبر(ص) وفرمایل :ه باید چی په می باندی ددریو وروخه زیات خفان ونه کی ،چی پیغ

اویا دزینت نه پریدی ،مر یوای په میه چی مشوی وی،لور میاشتی اولس وری دخفان 
وکی یادزینت پریدی.په پورتنی حدیث شریف کی دحداد خه موخه دزینت پریودل یا خفان 

  رخه نه وتل دی.کول اویا دمیه له کو
) پیغمبر(ص) فاطمی دقیس ١٢قَال رسول اهللا(ص)لفَاطمةَ بِنت قَيسٍ : اعتدي في بيت ابنِ أُم مكْتومٍ (

  لورته هغه وخت وویل چی :(میه یی طالق کی وه)عدت دابن ام مکتوم په کور کی تیر که.
ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نضٍ . بي بي عايشه(رض) فرمايي  َعيح بِثَالَث دتعةُ أَنْ ترِيرب ترأُم :

  )١٣:بريره ته الروونه او امر وشو چی په دری حیضونو سره عدت تیر که.(
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اجماع:اسالمی امت دانکارخه پرته درسول اهللا(ص) له وخت تر اوسه پوری دعدت په  -ج  
۱۴ی ده.(مشروعیت اووجوب باندی اجماع ک (  

  دعدت حکمت:عدت تيرول الندي حکمتونه لري:
دعدت تيرول درحم داستبراء اوپاکولو لپاره دي،ترودهغي ي په رحم کي چي په صحيح  -١

  نکاح سره نکاح شوي وي ددوتنومني يواي نشي اودنسبونو دخلط کيدو مخنيوي وشي.
) ي دجدايي په وخت په عدت دعدت تيرول دي لپاره تعبدي اخ لري،که چي اهللا (ج -٢

  تيرول باندي مکلفي کي دي اوداهللا (ج) دامر منل عبادت دي.
عدت په رجعي طالق کي دميه لپاره ه فرصت دي چي دپيمانه کيدوپه صورت ي ته -٣

رجوع وکي،همدارنگه ميه کولي شي دصغري باين طالق په صورت کي دي په خوه په نوي 
  وکي،دغه حکمت دميني په عدت کي نشته دي. عقد اومهر سره نکاح

ميه دکورني اوي لپاره مشر ،نفقه ورکونکي وي اوستر نعمت دي،ددغه ول نعمت له  -٤
  الس ورکولو په صورت کي،ه بايد چي غمجنه وي.

دعدت په پلی کولوسره دی مقام اوکرامت ساتل کیی،ترو په یوای جداوالی سره دمیه  -۵
  په وتلو سره دخلکو دخبرو ونه شی. له کورخه

  دعدت ولونه اودهغو اندازي:عدت په دري وله دي.
په حيض سره عدت:هغه اصلي ي چي د دخول وروسته يي  ميه  طالقی کي يا يي نکاح  -١

فسخ شي اومياشتني ناروغي (حيض) لرونکي وي،عدت يي دري حيض دي.اهللا (ج) په دي هکله 
قَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروٍء.هغه ي چي طالق شوي وي دري حيض دانتظار فرمايي: والْمطَلَّ

  وباسي همدارنگه هغه ي چي صحيح خلوت ورسره شوي وي ، دعدت په تيرولو مکلفي دي.
هغه اصلي ي چي ددخول ترمخه طالق شي اويا يي نکاح فسخ شي،په هغوي عدت تيرول نشته 

  ي هکله اهللا(ج) فرمايي:دي.په د
يا ايها الذين  امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 

  ) ۱۵تعتدونها(
ژباه.اي هغو کسانو چي ايمان مو راوي،که چيري تاسي مؤمني ي په نکاح کي اومخکي له 

  شته دي.دخول خه مو طالقي کي،په نوموو و باندي عدت ن
مدنی قانون دهغی ی دعدت په اه چی په حیض لرونکی وی لیکی:دطالق عدت اودفسخی 
دولو انواعو عدت دداسی ی چی پری حقیقی اویا حکمی توه دخول شوی وی اوحامله نه 
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وی،پوره دری حیضونه دی،که حایضه کیی اوهغه حیض چی طالق په کی واقع شوی وی،نه 
  )۱۶حسابیی.(

  میاشتو عدت:په میاشو عدت په دوه وله دی:په  -۲ 
لومی هغه ده چی دحیض خه بدل وی لکه دهغی ی دپاره چی صغیره وی یا یی حیض قطع 
شوی وی یا منکوحه چی دبلوغ عمرته رسیدلی وی ،خونه حایضه کیی،په طالق یا فسخ کی یی 

ودحیض خه بدل وی ) دهغه ی عدت چی په میاشتو وی ا۱۷عدت پوره دری میاشتی دی.(
  دوجوب شرطونه یی دوه دی:

  )۱۸دخول اویا صحیح خلوت.(-صغارت ،دعمر زیاتوالی اودحیض نشتوالی.ب-۱
دوم هغه عدت دی چی په خپله واجب شوی وی لکه چی دمر عدت لورمیاشتی اولس وری 

ه دی،مر داچی ه حامله وی ،په دی صورت کی دحاملی ی عدت دحمل دپوره زییدو سر
  )۱۹پوره کیی،په دی شرط چی دحمل داعضاؤ تشکیل پوره یا یی یوه حصه یی ظاهره شوی وی.(

په حمل وضع کول سره عدت: دحاملی ی عدت دحمل دپوره زییدو سره پوره کیی،په -۳
  دی شرط چی دحمل داعضاؤ تشکیل پوره یا یی یوه حصه یی ظاهره شوی وی.

ه ترمخه يآ دهغي خه وروسته مشي،پر ي عدت که ميه په صحيحي نکآح کي ددخول خ
  )۲۰آلزميژي.(

دفقهاؤ په آتفآق سره په هغي ي چي په صحيح نکآح سر نکآح شوي وي آوددخول دمخه يي  
ميه مشي، عدت تيرول وربآندي آلزم دي،که چي آهللا (ج) په مطلق ول(ددخول آونه دخول په 

ي،عدت تيرول آلزمي کي دي.اهللا (ج) په دي صورت کي) په هغي ي چي ميه يي وفآت ش
هکله فرمايي:والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً.هغه کسان 
چی له تاسی خه وفات کيژي اوخپلي ي پريژدي،نوموي ي دلور مياشتي اولس وري 

    انتظا روباسي.
  ی شپ دوله دی:هغه ی چی عدت باید تیر کی په الند

  هغه ه چی حمل لرونکی وی. -۱
  هغه ه چی میه یی م شوی وی.-۲
  هغه ه چی حیض لرونکی وی اودمیه په ژوند کی جداشوی وی.-۳
هغه ی چی دصغارت اودنا امیدی له امله یی حیض نه رای اودمیه په ژوند کی جدا شوی -۴

  وی.
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  اساس ورک شوی وی. هغه ه چی حیض یی دنا معلوم سبب په -۵
  )۲۱هغه ه چی میه یی مفقود وی. ( -۶

دعدت شرعی اسباب په الندی ول دی:طالق ،فسخ ،خلع ، لعان ،فاسد ازد واج ،په شبهی سره 
  دپردی ی وطی کول ،د میه مر،تفریق. دمسلمانی ی دمیه ارتداد. 

ورتونو کی په ی عدت مادی ددوهمی فقری دحکم په بنس په الندی ص۱۹۹دمدنی قانون 
  الزمیی:

په هغه حالت کی چی دزوجینو ترمن جدایی په صحیحی نکاح یا فاسدی نکاح کی  -الف
ددخول یا صحیح خلوت یا فاسد خلوت خه وروسته په صحیحی نکاح کی صورت موندلی 

  وی. وی،عام له دی چی جدایی درجعی،یا باین صغری یا باین کبری طالق په اساس صورت موندلی
په هغه حالت کی چی جدایی دلعان،عیب،دمهر دکموالی،دبلوغ دخیار،دنفقی دنه  -ب

  ورکولو،فسخ،په فاسدی نکاح دمتارکی یا په شبهی سره دوطی په سبب صورت موندلی وی.
  دطالق عدت:دطآلق عدت په دري وله دي: -۱

  دري حيضه دهغي ي لپآره چي حيض يي رآي. -الف
  دحمل وضع کول. دحمل لرونکي ي -ب
دري ميآشتي عدت دهغي ي لپآره دي چي دحيض خه نآآميد وي آويآ يي دصغآرت له  -ج

  )۲۲کبله حيض نه رآي. (
مدني قآنون دهغي ي لپآره چي صغيره وي يآ يي حيض قطع شوي وي يآمنکوحه دبلوغ عمر ته 

ميآشتي ودلي دي.  رسيدلي وي،خو نه  حآيضه کيژي،په طآلق يآ فسخ کي يي عدت پوره دري
)۲۳(  

په عدت کي عآمه قآعده دآدي چي هر طآلق آوفسخ چي په هغي کي ول مهر آلزميژي،په هغه کي 
عدت شته دي آوکله چي ول مهر سآقط شي آويآنيمآيي مهر سآقط شي ،په هغه کي عدت نشته 

  دي.
عدت دطالق اومرگ عدت دطالق اومرگ له وخت خه پيل کيژي اوپه فاسدي نکاح کي  

  )۲۴دتفريق اودوطي کيدو  له پريودو خه پيل کيژي.(
په شبهی سره دوطی کیدلوعدت:په شبهی سره  دوطید کیدلو په صورت کی عدت تیرول په  -۲

ی واجب دی،که چی په شبهی سره دی وطی کیدل، درحم په مشغولولو کی داسی دی 
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درحم دپاکوالی اودنسبونو دخلط  ،لکه چی په صحیح ازدواج سره یی وطی کی وی.له دی کبله
  کیدو دمخنیوی لپاره دعدت تیرول الزم اوضروری دی.

په شبهی سره دوطی کیدو مثال:یوه ه دمیه خه پرته پل چاته ان برابر کی اونوری ی 
نارینه ته ووایی :چی نوموی ه ستا میرمن ده،دو دشهادت په استناد نوموی سی دغی 

  ی اووروسته رنده شی ،چی وطی شوی ه یی منکوحه ه نه ده.ی سره جماع وک
د مسلمانی ی دمیه مرتد کیدل:فقهاء په دی اتفاق لری چی کله دمسلمانی ی میه  -۳

 ه په منی او میی  اوپه پای کی در تللو سبب ه ارتداد یی دنکاح دله منمرتد شی ،دمی
خه دمخه یی دخپلی منکوحی ی سره یی دخول اویا  کی تفریق رای.که چیری له ارتداد

صحیح خلوت کی وی،په نوموی ی باندی دطالق عدت تیرول الزم دی او که دمرتد میه 
  خه حمل ولری دحمل په وضع اوزیولو یی عدت پای ته رسیی.

من کی  که چیری کتابی اویا ذ می ه د مسلمان نارینه سره نکاح کی وی اووروسته ددوی په
په طالق یافسخی اومر سره جداوالی راشی، په نوموی ی باندی دمسلمانی ی په شان 

  )۲۵سره دمیه دحق په موخه عدت الزمیی.(
دحمل لرونکی ی عدت:حمل باید له صحیح اویا فاسد ازدواج خه وی،هغه حمل چی له -۴

هغه ه چی له زنا خه حمل  زنا خه من ته راغلی وی،په هغه کی عدت نشته دی.که چیری
لرونکی وی اوله زنا کوونکی خه پرته بل چا په نکاح که،نوموی میه ته یی ترهغه وخت وطی 

  کول جواز نه لری چی حمل یی زیولی نه وی.
دحمل عدت دمر اویا دطالق په سبب واجبیی اودعلماؤپه اتفاق سره دحمل په وضع کیدو سره 

دهغی حمل لرونکی ی عدت چی میه یی وفات شوی وی،عدت یی پای ته رسیی.همدارنه 
  دحمل په یولوسره دی.

په فاسد ازدواج کی عدت:فاسد ازدواج هغه ده چی یوتن داسی ه په نکاح کی چی -٥
دموجوده ی په شتون کی نکاح ورسره نه صحیح کیی لکه دخپلی ی خوریا ترور اوداسی 

ح کی وی،خوپنمه نکاح کی. داول نکاح فاسده ده اوددخول نوری اویالوری یی په نکا
  )۲۶وروسته په نوموی ی باندی عدت تیرول الزم دی.(

ماده کی داسالمی فقه په یر په فاسد ازدواج کی ددخول خه وروسته عدت ۱۹۹مدنی قانون په  
  په ی الزم کی دی.
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اتوالی له امل اویا یی بیخی حیض نه دهغی ی عدت چی دصغارت یا نا امیدی یا دعمر دزی-۶
دحکم په بنس اود فقهاؤ په اتفاق سره دپورتنی ی عدت پوره دری  ۲۰۲رای:دمدنی قانون د

  میاشتی ده.
دهغی ی عدت چی حیض لرونکی وی خودسبب دمعلومول پرته یی پاکوالی  اودشی اویا 

دی ول دی:دعادی ی عدت مستحاضه وی:دنوموی ی عدت دمدنی قانون له نظره په الن
چی دوام لرونکی پاکی ولری اونه حایضه کیی پوره یو کال دی،په دی شرط چی معتده ددی 
مودی په اودو کی حایضه نشی،په هغه صورت کی چی په لومنی کال کی حایضه شی،نوعدت 

کی یی ددوهم کال په پای کی چی معتده په کی حایضه نشی،پوره کیی.که په دوهم کال 
هم حایضه شی،نوعدت په دریم کال کی دوینو دلیدو سره سم اوکه په دریم کال کی یی وینه ونه 

  )۲۷لیده،دهغی کال په پای کی یی عدت پوره کیی.(
دمدنی قانون حکم دهغی عادی ی دعدت په هکله چی دوام لرونکی پاکی ولری اونه حایضه  

  .کیی دمالکی اوحنبلی فقهی خه اخیستل شوی دی
حنفی اوشافعی فقهاء دهغی ی عدت چی حیض یی په نامعلوم سبب له من تللی وی ،لیکی:أنها 
تبقى أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن من ال تحيض، ثم تعتد بثالثة أشهر؛ ألنها لما رأت الحيض، 
صارت من ذوات الحيض، فال تعتد بغيره...دغه ه به تر هغه وخت پاتی وی چی ترو یی حیض 

ی راغلی اویاهغه عمر ته نه وی رسیدلی چی په هغه عمر کی دو حیض نه رای،وروسته له نه و
هغه به دری میاشتی حیض تیروی.که چی کله ی یو ل حیض ولیدلو،نوموی ه دهغو 
و له جملی خه دی چی عدت یی باید په حیض سره وی،له دی کبله دحیض خه پرته به په 

  ) ٢٨بل ه  عدت نه تیروی.(
که خه په دوام لرونکی وینی تویدو داسی عادت پیداکی وی،چی خپل میاشتنی عادت یی هیر 

  ) ۲۹کی وی،نودداسی ی عدت دطالق یا فسخ کیدو وروسته،پوره اوه میاشتی دی.(
حنفی فقهاء په مفتی به قول کی دهغی ی په اه چی په دوم لرونکی وینی تویدو یی داسی عادت 

چی خپل میاشتنی عادت یی هیر کی وی،اوه میاشتی ودلی دی،یعنی دنوموی  پیدا کی وی
ی هرطهر(پاکوالی)دوه میاشتی دی،نودری طهر یی شپمیاشتی کیی اوداحتیاط له مخی یی 
دری حیض په یو میاشت حسابیی چی ولی اوه میاشتی کیی. په حنفی فقه کی کمزوری قول 

  )۳۰ره دری میاشتی دی.(داهم دی چی دنوموی ی عدت پو
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دمفقود دی عدت:دحنفی فقهاؤ په نزد دمفقود دی عدت تر هغه وخت نشته،چی په  -٧
  تحقیق اوریتیا سره یی دمیه مر معلوم شوی نه وی

  دمعتدی ی حقوق،واجبات اودعدت احکام:
لری ،چی  هغه ه چی دعدت په وخت کی وی، دپخوانی میه خه پرته یی پل چاته جواز نه -۱

په صراحت سره خطبه ورته وکی.برابره خبره ده چی ه دطالق په عدت کی وی اوکه دمیه 
دوفات په عدت کی وی،که چی دعدت په وخت کی دازدواج ینی اثارپاتی وی.همدارنه 
دطالق د عدت په وخت کی دخطبی لپاره تعریض جواز نه لری ،خو دمر دعدت په وخت کی 

  لری. دخطبی تعریض جواز
دهغه طالق په وخت کی چی دصحیح ازدواج خه وروسته واقع شوی  -۲

وی،دبالغی،عاقلی،ازادی اومسلمانی ی وتل دکورخه دشپی اودوری له مخی دضرورت خه 
پرته حرام دی،خو هغه ه چی دمیه دمر په عدت کی وی،کولی شی دوری له خوا له 

  )۳۱کورخه بهر ووی.(
ترهغه وخت نکاح کول حرام دی،چی عدت یی تیر شوی نه وی،خوپخوانی معتدی ی سره -۳

میه یی کولی شی چی دعدت په وخت کی نکاح ورسره وکی،که چی عدت دمیه دحق لپاره 
  )۳۲مشروع شوی دی.(

  دطالق اووفات معتدی داوسیدلو ای دعدت ترپای پوری په میه باندی دی.-۴
  په الندی ول په طالق کوونکی میه باندی واجب ده: دمعتدی ی نفقه دعدت ترپای پوری-۵

  چی معتده درجعی طالق په عدت کی وی.-الف
  چی معتده دباین طالق په عدت کی وی.-ب
هغه معتده چی دمیه دمر په عدت کی وی اویا دفاسد ازدواج په عدت کی وی،دنفقهی -۶

  مستحقه نه ده.
 دبوی لرونکو غوواستعمال، عطر وهلو، ،معتده ه باید دعدت په وخت کی دزینت کولو-۷

دنکریزو استعمال،رن شوو جامو اغوستلو اودضرورت خه پرته درنجو داستعمال خه ه 
  وکی.

کله چی معتده ه دعدت په وخت کی ددوواویا زیاتوکالونو په موده کی،ماشوم -۸
  وزیوی،نسب یی دپخوانی میه خه ثابت کیی.
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ق په عدت کی وی،میه دی خه اوه دمیه خه میراث کله چی ه درجعی طال-۹
  ولی شی،که چی ددوی په من کی دازدواج ینی اثار پاتی وی.

  )۳۳میه کولی شی چی درجعی طالق معتدی ته دویم اودریم طالق ورکی.(-۱۰
دعدت نفقه:هرنوع جدایی چی دمیه له خوا واقع شوی وی.عام له دی چی طالق وی یا فسخ 

دت دساقطیدو موجب نه ری،که ه هم میه په هغی کی قصور ونه لری،دالندینو معتدوو دع
  نفقه پر میه الزمه ده:

  درجعی،باین صغری،باین کبری معتده،عام له دی چی ه حامله وی اوکه نه وی.-۱
  دلعان،ایالاوخلع معتده،مر داچی دنفقی خه یی ابراء ورکی وی.-۲
  داسالم خه دهغی دمیه دژغورلو په صورت موندلی وی.دهغی معتدی چی جدای -۳
  هغه معتده چی میه یی دنکاح عقد دبلوغ دخیار او ادراک په سبب فسخ کی وی.-۴
هغه معتده چی دهغی جدایی دمیه دمرتد کیدو په اثر یا دداسی فعل دارتکاب په اثر صورت -۵

  )۳۴موندلی وی،چی دمصاهرت دحرمت موجب وری.(
دایی چی دی دقصور اوغوتنی په سبب واقع شوی وی،دعدت دنفقی دسقوط هرنوع ج 

  )۳۵موجب کیی.(
  )۳۶دمیه دوفات په صورت کی ه دنفقی حق نه لری،عام له دی چی حامله وی اوکه نه وی.(

کله چې میه د خپلې ی د رجعی طالق د عدت په وخت کې وفات شی د نومی ی عدت 
حیض او یا میاشتو خه د وفات عدت ته انتقالیی، یعنی لور میاشتی او  په اتفاق دعلماؤسره له

لس وری عدت به تیروی برابره خبره ده چې طالق د صحت په وخت کی وی او که د میه 
مرض الموت (دمینی ناروغی) کی وی، که د رجعی طالق د عدت په وخت نوموی ه د 

ی همدارنل کی ه زوجهی.طالق کوونکی میه نفقه یی هم ساقط کی  
که چیری میه د باین طالق د عدت په وخت کی وفات شی، عدت یی د وفات عدت ته نه 
انتقالی بلکه د باین طالق عدت به تیروی، که چی د باین طالق د عدت په وخت کی طالق 

میه شوی ه په طالق کوونکی میه پوری اه نه لری که چیری حمل لرونکی وی، نفقه یی په 
  شته دی.

کله چی صغیره یا هغه ه دنا امیدی عمر ته رسیدلی وی یعنی حیض یی نه رای  طالقی شی د 
نوموو و عدت په میاشتو دی، که چیری د عدت د ختمیدو د مخه یی حیض راغی د دغو و  

ه حیض د میاشتو خه حیض ته انتقالیی ،تیر شوی عدت یی باطل دی. له دغی مودی وروسته ب
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دری حیض عدت تیروی که د میاشتو عدت د حیض د عدت خه بدل دی او د اصل په شتون 
  کی په فرعی باند عمل نه کیی.

  ماخذونه:
  مخ.٥٨٩الفقه االسالمي واد لته،نهم وک، -۱
  مخ. ٣٦البحرالرايق،يولسم وک، -۲
  مخ.۳۴۳شرح البهجه،لورم وک، -۳
  مخ.۳۰۴تم،الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،نهه ویش -۴
  مخ.٣٠٦الموسوعة الفقهية الکويتية،نهه ويشتم وک،-۵
  مخ.٢٥٢توضيحي برقانون مدني افغانستان (حقوق فاميل) -۶
  ماده. ١٩٨مدني قانون، -۷  
  ایت. ۴طالق سورت،-۸
  ایت.۲۳۴بقری سورت،-۹

  ایت. ۲۲۸بقری سورت،-۱۰
  مخ  .  ١١٢٧وک / ٢الصحيح المسلم,-١١
  مخ.١١١٤وك,الصحيح المسلم دوم ـ-١٢
  مخ.۶۷۱السنن ابن ماجه ,لومی وک،-١٣
  مخ.۳۰۶وک،۲۹الموسوعه الفقهیه الکویتیه،-۱۴
  سورت.۴۹احزاب سورت،-۱۵
  ماده.۲۰۱مدنی قانون،-۱۶
  ماده.۲۰۲مدنی قانون،-۱۷
  مخ.۵۷۹وک،۹الفقه االسالمی وادلته،-۱۸
  مادی.۲۰۶او۲۰۷مدنی قانون،-۱۹
  مآده. ٢٠٠مدني قآنون، -۲۰
  مخ. ٥٩٥آآلسآلمي وآدلته،نهم وک، آلفقه -۲۱
  مخ. ٥٩٥آلفقه آآلسآلمي وآدلته،نهم وک، -۲۲
  ماده.٢٠٢مدني قانون، -۲۳
  مخ.١٢٣وک،٦العناية شرح الهداية،-۲۴
  مخ.۵۹۱-۹الفقه االسالمی وادلته،وک -۲۵
  مخ.۵۹۷وک،۹الفقه االسالمی وادلته،-۲۶
  ماده۲۰۴مدنی قانون،-۲۷
  مخ.۸۲۸الدر المختار ،دوم وک،-٢٨
  ماده.۲۰۵مدنی قانون،-۲۹
  مخ.۶۰۷وک،۹الفقه االسالمی وادلته،-۳۰
  مخ.۱۶۲مخونه.البحر الرایق،لورم وک،۲۲۰او۲۰۴البدایع والصنایع،دریم وک،-۳۱
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  مخ.۶۱۷الفقه االسالمی وادلته،نهم وک،-۳۲
  مخ۶۲۷الفقه االسالمی وادلته،نهم وک،-۳۳
  ماده.۲۱۲مدنی قانون،-۳۴
  ماده.۲۱۴مدنی قانون،-۳۵
.ماده۲۱۵مدنی قانون،-۳۶
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  حجیت قیاس در استنباط احکام شرعی
 

  قسمت اول
  مومن حلیمی

  مقدمه:
حجت به معنـاي دلیل  و برهان است، و معناي حجت بودن قیاس این است که دلیل و 
برهان معتبر از دالیل احکام می باشد و دلیل براي معرفت بعضـی احکام شده می تواند، پس 

از حجیت قیاس این است که آن یک اصل از اصول تشریع در احکام شرعـی و عملی مقصود 
به شمار می رود، که همین معنـاي تعبـد به قیاس است، که آیا شرعاً مطلوب است و یا 
خیـر؟ درین مورد امام غزالی و آمدي اصطالح دوم را یعنـی تعبد به قیاس را اختیار نموده 

  اند.
م شرعی بوده که بعد از اجماع قرار دارد، و در حجیت آن مصالح قیاس مصدر چهارم احکا

مردم در نظر گرفته می شود، زیرا نصوص محدود و واقعات غیر محدود است، روي این 
منظور قیاس مصدر تشریعی بوده که با وقائع و قضایاي جدید هم آهنگی ایجاد می کند. اگر 

آن انکار صورت گیرد، مصالح بیشتر قیاس مصدر احکام شرعی شناخته نشود و از حجیت 
مردم از بین میرود، و واقعات زیادي بدون حکم و معطل قرار میگیرند، و مردم در حرج و 
سختی واقع می گردند در حال که خداوند (ج) بر بندگان خویش اراده یسر و آسانی می 

  نماید و نمی خواهد که ایشان در حرج و مشکالت قرار گیرند.
  
  ات قیاس:دالئل اثب  

  موارد اتفاق علماي اصول: -الف
علماي اصول در باره حجت بودن قیاس در موارد  ذیل اتفاق نظر دارند:
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در امور دنیوي مانند اغذیه، مثالً: نان مخلوط از گندم و جواري به علت تغذي بر نان  - 1
آن حکم گندم قیاس گردد، زیرا به هر کدام آن بدن انسان تقویه می گردد، و مطلوب به 

  )1شرعی نبوده بلکه ثبوت نفع دنیوي میباشد.(
قیاس که از نبی صلی اهللا علیه وسلم صادر گردیده باشد، مانند این فرموده رسول اهللا  - 2

لما سألته الجاریۀ الخثعمیۀ و قالت: یا رسول اهللا إن فریضۀ اهللا علی "صلی اهللا علیه وسلم: 
 یستطیع أن یثبت علی الراحلۀ أفأحج عنه؟ قال عباده فی الحج ادرکت أبی شیخاً کبیراً ال

  ."نعم
أتی رجل إلی النبی صلی اهللا علیه وسلم، فقال: إن امی نذرت أن تحج، و "و فی روایۀ اخري: 

انها ماتت أفأحج عنها؟ فقال لوکان علیها دین أکنت قاضیه عنها؟ قال نعم، قال فاقض دین 
  )2. ("اهللا فهو احق بالقضاء

رضی اهللا عنه روایت است: یک زن که از قبیله خثعم نزد نبی صلـی اهللا علیه (از ابن عباس 
وسلم آمد در حالیکه فتوي را از او صلـی اهللا علیه وسلم میخواست و گفت: اي رسول خدا، بر 
پدرم حج بیت اهللا فـرض شده است. او بسیـار پیر است، نمـی تواند به امور حج بپردازد، آیا 

  ضه حج را ادا نمایم؟ نبی صلی اهللا علیه وسلم گفت: بلی).من از طرف او فری
در روایتی دیگري آمده است ( یکنفر به نبی صلی اهللا علیه و سلم آمد و گفت: به تحقیق 
مادرم برخود حج کردن را نذر کرده بود و قبل از ادا کردن حج وفات نمود، ایا من از طرف او 

و سلم فرمود : اگر بر مادرت دین کسی باشد آیا شما حج را ادا نمایم ؟ نبی صلی اهللا علیه 
آنرا ادا می نمائی ؟ گفت بلی نبی صلی اهللا علیه وسلم فرمود: ادا کن دین اهللا را و آن حق تر 

  و اولی تر است که ادا گردد)
در حدیث فوق الذکر نبی صلی اهللا علیه وسلم دین اهللا را به دیگر دیون در وجوب قضا و نفع، 

  ده است، و مردم را به آن تنبیه کرده است.قیاس نمو
قیاس که علت اصل آن منصوصی باشد، مانند این فرموده خداوند (ج): ما أَفَاء اللَّه علَى  - 3

لَا  یرسوله منْ أَهلِ الْقُرَى فَللَّه وللرَّسولِ ولذي الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ کَ
) .نکُماء مینَ الْأَغْنیولَۀً بکُونَ د3ی(  

(آنچه عاید گردانید اهللا بر پیغمبر خود از اموال اهل قري، پس خداي راست و پیغمبر را و مر 
خویشاوندان را و یتیمان را و محتاجان را و مسافران را این حکم بدان سبب است تا نشود آن 

  شما). فئ داد و گرفت میان توانگران از
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و لفظ (کی) براي تعلیل وضع گردیده است، و در غیر آن مستعمل نمی گردد، ازین جهت 
  غیر از تعلیل احتمال دیگر ندارد.

اجماع بر آن صورت گرفته باشد، مانند: اجماع مجتهدین بر اینکه علت در تقدیم برادر  - 4
ادر میباشد. بناء، برادر عینی بر برادر عالتی در اخذ میراث، اختالط دو نسب یعنی پدر و م

عینی در والیت نکاح بر برادر عینی در میراث قیاس می گردد، و براي او در والیت نکاح 
  تقدیم بر برادر عالتی ثابت می گردد.

قیاس مقطوع فیه به نفی فارق بین اصل و فرع، این قیاس در ردیف قیاس قرار دارد که  - 5
کنیز بر غالم در قیمت ماندن حصه خویش بر  علت آن منصوصی باشد. مانند قیاس نمودن

شریک که او را آزاد کرده است، یعنی اگر غالم مشترك، از طرف یک شریک آزاد گردد، 
شریک دیگر عتق را فسخ کرده نمی تواند، و به نصف قیمت آن بر شریک آزاد کننده رجوع 

ا فارق بین شان غیر از کرده می تواند، پس کنیز هم درین مورد بر غالم قیاس می گردد، زیر
ذکورت و انوثت در فرع، وجود ندارد و شارع به وصف ذکورت و انوثت خصوصاً در احکام عتق 

  التفات نکرده است.
قیاس جلی باشد، مانند قیاس نمودن تحریم زدن پدر و مادر بر تحریم تأفیف شان بنابر  - 6

ه داللۀ النص و علماي شافعی اصطالح کسانیکه آنرا قیاس می نامند، و فقهاي حنفی آنرا ب
  )4آنرا به مفهوم موافق یاد کرده اند. (

  موارد اختالف علماء: -ب
نزد جمهور صحابه، تابعین، تبع تابعین، فقهاء ائمه اربعه و متکلمین قیاس اصل از اصول  - 1

چهارگانه شریعت میباشد، عمل به آن شرعاً واجب است و یک مدرك از مدارك احکام شرع 
  مرتبه چهارم قرار دارد، لیکن ابتداء صالح براي اثبات حکم نمی باشد.و در 

قفال شاشی از علماي شافعی و ابوالحسین البصري از علماي معتزله چنین گفته اند:  - 2
عمل به قیاس شرعاً و عقالً واجب است، و بین قیاس منصوص العلۀ و غیر منصوص العلۀ نزد 

یاس جلی و خفی فرق قائل نشده اند، و ادله شان ضمن آنها وجود ندارد و همچنان بین ق
  بیان دالئل عقلی انصار قیاس بحث خواهد شد.

قاسانی، نهروانی و داود بن علی اصفهانی گفته اند: عمل به قیاس در دو صورت شرعاً  - 3
واجب است و در غیر آن دو صورت، عمل به آن حرام است، و عقل در ایجاب و تحریم 

  دخالت ندارد.
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صورت اول: وقتیکه حکم اصل صراحتاً و یا بطریق ایماء (اشاره) منصوص العلۀ باشد، مثال 
  صریح: اینکه شارع بگوید: شراب جهت اسکارش حرام است، پس نبیذ بر آن قیاس می گردد.

و همچنان قول رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم بعد از آنکه صحابه کرام را از ذخیره کردن 
  )5. ("إنما نهیتکم من أجل الدافۀ"ع کرد فرمود: گوشت قربانی من

(منع کردم شما را از ذخیره کردن گوشت قربانی از جهت دافه) یعنی به سبب آمدن قافله 
هاي عرب به مدینه منوره، دافه: جماعتی از مردم است که از یک شهر به شهر دیگر جهت 

در نهی از ذخیره کردن گوشت طلب کردن زاد و خوراکه میروند. که در این تنصیص بر علت 
  قربانی به قول آنجناب صلی اهللا علیه وسلم (ألجل) وجود دارد.

 کرام از پس خورده مثال ایماء: فرموده رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم است وقتیکه صحابه
إنها لیست بنجس، اي فال ینجس ماالمسته، إنماهی من "پشک پرسیدند چنین فرمود: 

  )6. ("والطوافاتالطوافین علیکم 
  (چیزیکه مس کرده باشد نجس نیست، زیرا آن از جمله طواف کنندگان بر شما میباشد).

اشاره به تعلیل حکم  "إنما هی من الطوافین..."که در فرموده رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم: 
  است، اگرچه براي تعلیل وضع نگردیده است.

اولی باشد، مانند قیاس کردن زدن والدین بر صورت دوم: وقتیکه حکم فرع نسبت به اصل 
) 6. ("فال تقل لهما اف"تأفیف شان به علت ایذاء (ضرر رساندن) در این فرموده خداوند (ج): 

تا تحریم براي آن ثابت گردد، زیرا زدن به تحریم نسبت به تأفیف از جهت شدت ایذاء، اولی 
  است.میباشد، که به داللۀ النص یا فحواي خطاب یاد شده 

امام غزالی صورت دوم را به شکل دیگر انعکاس داده، که عبارت از احکامی میباشد که به 
اسباب تعلق دارد، مثالً: (زنی ماعز فرجم، و قطع سارق رداء صفوان) ماعز زنا کرد پس رجم 
شد و قطع کرده شد دست دزد چادر صفوان. و لیکن از نظر بنده چیزیکه امام غزالی (رح) 

است به صورت اول بر میگردد، که از نوع علت منصوصه به طریق ایماء میباشد، ذکر کرده 
مانند جواب رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم براي سائلی که گفت: (واقعت أهلی فی نهار 

) فکأنه قال: واقعت فأعتق. یکجا شدم (جماع کردم) با اهل خود 8رمضان، فقال اعتق رقبۀ) (
ی اهللا علیه وسلم فرمود: غالم را آزاد کن، پس گویا که چنین در روز رمضان، پس نبی صل

  فرموده اند: یکجا گردیدي پس غالم را آزاد کن.
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باید گفت که اصحاب مذهب سوم کسانی اند که از احتجاج به قیاس منکر میباشند، و 
میگویند: عقل در دو صورت قبل الذکر در ایجاب و تحریم دخالت ندارد و علت در آن بطور 

قینی ثابت است، پس در فرع بطور یقینی حکم کرده میشود و از خطاء محفوظ میماند، که ی
  این امر برخالف علت مستنبطه میباشد.

ابن حزم الظاهري و پیروان او چنین گفته اند: تعبد به قیاس عقالً جائز است، و لیکن در  - 4
  شرع چیزي وجود ندارد که بر وجوب عمل بر آن داللت نماید.

یعه امامیه و ابراهیم نظام از معتزله در یک قول خود گفته اند: تعبد به قیاس عقالً ش - 5
محال است، زیرا با اختالف اقیسه در نظر مجتهدین، اجتماع نقیضین به وجود می آید که 

) و 9ناروا میباشد، و ازین معلوم گردید که مذهب نظام مانند مذهب قاسانی میباشد. (
  دو مذهب بر میگردد: خالصه همین آراء به

جمهور علماء قایل بر این اند که قیاس مطلقاً حجت است. و مذهب شیعه، نظام، ظاهري و 
جماعتی از معتزله بغداد قایل بر این اند که قیاس براي احکام شرعی حجت نیست، و بر 
همین اشخاص نفی کنندگان قیاس اطالق شده اند. مگر بعضی از این اشخاص میگویند: 

قیاس از جهت عقل ممتنع است، و بعضی شان میگویند: امتناع حجیت آن شرعاً  حجیت
  )10میباشد، که در واقعیت اینها از قیاس منکر اند. (

  دالیل اثبات قیاس:
جمهور که بنام مثبتین قیاس یاد میگردند به کتاب اهللا، سنت، اجماع و معقول استدالل 

  نموده اند که قرار ذیل شرح می گردد:
) (پس عبرت گیرید اي 11. ("فاعتبروا یا اولی األبصار"اب اهللا: خداوند (ج) می فرماید: کت - 1

  صاحبان دیدها).
 است، خداوند (ج) بعد از ذکر یهود و بنونضیر که در  "فاعتبروا"محل استدالل از آیه، جمله

مقابل مسلمانان برخالف تصور خود شکست خوردند، فرمود: عبرت بگیرید اي صاحبان 
ینش یعنی خود را با آنها قیاس نمائید، اگر کاري مانند کار آنان انجام دادید به سرنوشت ب

  آنها مواجه خواهید شد. 
  وجه استدالل از آیه:

قیاس تعدي حکم از اصل به فرع میباشد، تعدي و مجاوزت به معناي اعتبار است، زیرا  -الف
میشود: بر نهر و معبر عبور نمودم،  اعتبار مشتق از عبور معناي مجاوزت است. طوریکه گفته
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معبر آن کشتی را گویند که در آن عبور صورت می گیرد. گویا آدات عبور میباشد، بنابر این، 
  معناي اعتبار عبور و انتقال از یک جا به جاي دیگر میباشد. در نتیجه قیاس اعتبار داده شد.

ل احتیاج ندارد، زیرا اعتبار قیاس اعتبار است. این یک قضیه مسلمه است که به دلی -ب
  )12نتیجه قیاس است، و اعتبار مامور به است، بنابراین، قیاس مامور به گردید. (

قیاس ماموربه است. این یک قضیه مسلمه است، امر براي وجوب است، زیرا قرینه صارفه  -ج
میباشد،  از وجوب وجود ندارد. بناء، در نتیجه عمل به قیاس واجب گردید که همین مدعی

یعنی قیاس یک حجت شرعی و دلیل معتبر است که عمل به مقتضاي آن الزمی است. اگر 
بطور اعتراض گفته شود: این استدالل غیر مقبول است، چون اعتبار معناي آن پند گرفتن 
است نه قیاس، زیرا معناي اول به ذهن سبقت می نماید نه دوم، و دیگر اینکه اعتبار بر این 

هو الَّذي أَخْرَج الَّذینَ کَفَرُوا منْ  "وند (ج) مرتب گردیده است که می فرماید: فرموده خدا
ونُهصح متُهعانم مظَنُّوا أَنَّهوا وخْرُجأَن ی ا ظَنَنتُمشْرِ ملِ الْحأَول مارِهین دتَابِ ملِ الْکنَ أَهم م

ینْ حم اللَّه مفَأَتَاه ي اللَّهدأَیو یهِمدم بِأَیوتَهیونَ بخْرِبی بالرُّع ی قُلُوبِهِمف قَذَفوا وبتَسحی ثُ لَم
بصارِ (   )13الْمؤْمنینَ فَاعتَبِرُوا یا أُولی الْأَ

(این اهللا آن ذاتی است که خارج گردانیده است کسانیکه کافر بودند از اهل کتاب از خانه 
ر اول جمع شدن آنها از مدینه در خیبر، دوم بار جمع شدن آنها از خیبر به هاي خود (ببا

شام در زمان خالفت عمر (رض) صورت گرفت. گمان نمیکردید شما اي مؤمنان که می 
برآیند آنان از مدینه و گمان نمیکردند آنان که بدون شک براي شان منع و حفاظت کننده 

س آمد براي شان عذاب اهللا از همانجاي که گمان قلعه هاي شان از عذاب اهللا میباشد، پ
نمیکردند ایشان، و انداخت اهللا در دلهاي شان رعب و ترس که ویران میکردند خانه هاي 
خود را بدست هاي خود تا مسلمانان و یا دیگر کس در آن زندگی ننمایند، و بدست هاي 

اي شان هموار گردد، پس عبرت مسلمانان که جاي پناه آنها را از بین ببرند و میدان جنگ بر
  گیرید اي صاحبان دیدها).

 مراد از جمله ،قیاس شرعی نمیباشد، زیرا قیاس شرعی با صدر و اول آیت  "فاعتبروا"بناء
  مناسبت ندارد.

چنین فرموده است: هیچ کس نمیداند که معناي  "فاعتبروا"ابن حزم در مورد این قول اهللا 
ي آن قیاس باشد پس براي ما امر شده که خانه هاي خود را آن قیاس باشد، زیرا اگر معنا

  )14ویران نمائیم مانندیکه آنان خانه هاي خود را ویران نمودند. (
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در کتاب اإلحکام چنین گفته است: هیچ کس قیاس را در لغت به معناي اعتبار نمیداند بلکه 
درت او در خلقت آسمانها و خداوند (ج) در آیه فوق الذکر براي ما امر نموده که در عظیم ق

  )15زمین و عذاب گنهگاران تفکر نمائیم. (
تنها پند گرفتن نمیباشد، بلکه مراد مطلق اعتبار بوده  "اعتبروا"جواب اعتراض: اینکه مراد از 

که قیاس شرعی یک جزء از اجزاي آن و یک فرد از افرادش میباشد قرار دارد، همین معنی 
ارد و در آن کدام رکاکت و پیچیدگی وجود ندارد، زیرا معناي با صدر و اول آیت مناسبت د

آیت چنین میباشد: ویران میکردند خانه هاي خود را بدست هاي خود و دست هاي 
  مسلمانان، پس امور را به اشباه و امثال آن قیاس نمائید اي صاحبان دیدها.

وقش میباشد که عبارت است بناء، مقصود از آیت ثابت گذاشتن طریقه عامه اهللا در باره مخل
  از اینکه هر چیزیکه بر نظیر جاري گردید بر مثل آن نیز جاري می گردد.

اما رکاکت تعبیـر که در توجیـه اعتراض مالحظـه گردید، منشأ آن ذکر کردن یک فـرد از 
افـراد اعتبـار میباشد که عبارت از قیاس است، پس وقتیکه در مورد یک مسئله از کسی 

دد، و او بچیزیکه شامل آن نباشد جواب دهد درینصورت جوابش باطل است، و اگر پرسان گر
  جوابش شامل مسئله و دیگـر چیـز باشد درینصورت جوابش حسن و مقبول است. 

آیات بیشتري در قرآن کریم وجود دارد که در آن حکم با علت یکجا ذکر گردیده است، که 
ی نماید، و این چیزي ثابت است که احکام داللت همین آیت را بر حجیت قیاس تائید م

شارع به مصالح بندگان و اسباب ارتباط دارند، مانند این فرموده اهللا تعالی که در بیان 
) (و براي شما در قصاص زندگی 16( "و لکم فی القصاص حیاة"حکمت قصاص می فرماید: 

  ) 17. ("لُواْ النِّساء فی الْمحیضِاست) و همچنان در مورد حیض می فرماید: قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِ
  (بگو اي محمد آن ضرر است پس اجتناب و خود داري نمائید از زنان در وقت حیض). 

  )18و در مورد اباحت تیمم می فرماید: ما یرِید اللّه لیجعلَ علَیکُم منْ حرَجٍ. (
  .(نمیخواهد اهللا که بگرداند بر شما حرج و سختی در دین)

و در مورد تحریم شراب و قمار می فرماید: إِنَّما یرِید الشَّیطَانُ أَن یوقع بینَکُم الْعداوةَ 
  )19والْبغْضَاء فی الْخَمرِ والْمیسرِ ویصدکُم عن ذکْرِ اللّه وعنِ الصالَةِ فَهلْ أَنتُم منتَهونَ (

اورد بین تان عداوت و کینه در شراب و قمار و باز دارد شما را (میخواهد شیطان که بوجود بی
از ذکر اهللا و از نماز پس آیا شما حاال منع کرده شدگان از آن میباشید؟). همه صحابه کرام 

  گفتند: (انتهینا انتهینا) مع شدیم منع شدیم.

ACKU



  
  
 

 

دي
ج

  »
13

91
 «  

ل  
لس

مس
ره 

شما
119  

22  
 

ید، و همین همه این احکام داللت می نماید برینکه حکم در وقت وجود سببش بمیان می آ
  معناي قیاس است در جائیکه نص نباشد، پس درینصورت واجب است که قیاس نمائیم.

بناء، حمل کردن معناي اعتبار بر الفاظ (پند گرفتن) منافی استدالل به آیت نیست، زیرا پند 
گرفتن و وعظ زمانی حاصل می شود که نظیر حکم نظیر را بگیرد، چنانچه اگر گفته شود 

ز وظیفه خویش جهت خیانت کاري منفک گردید، پس اي مؤظفین شما هم فالن شخص ا
عبرت بگیرید تا منفک نشوید، و یا آنکه فالن طالب جهت سستی و تنبلی ناکام شد، پس اي 
طلبه شما هم عبرت بگیرید، این کالم هیچ مفهومی ندارد بجز اینکه حمل آن بر این میشود 

ه انجام دهد برطرف خواهد شد و کسیکه کار که اگر کسی مانند شخص منفک شده وظیف
  )20طالب ناکام را انجام داد، ناکام خواهد شد. (

و دلیل دیگري بر حجیت قیاس فرموده خداوند (ج) است که می فرماید: ولَو ردوه إِلَى 
إِلَى أُولی األَمرِ منْهم لَعلمه الَّذینَ یستَنبِطُونَه منْ ولِ والرَّس م21ه (  

(و اگر راجع می گردانیدند آنرا بسوي پیمغمبر و بسوي حکام، البته تحقیق می کردند و 
  میدانستند آنرا کسانیکه استخراج می کنند آنرا از ایشان).

استنباط بمعناي استخراج معنی از منصوص به رأي میباشد، و مراد به اولی األمر امراء سرایا 
هر تر است، زیرا امراء و سرایا وقتی استنباط کرده می توانند که یا علماء میباشند و علماء ظا

علماء باشند. و در استنباط کردن معنی از منصوص به رأي، اگر تعدیت حکم در آن به نظائر 
و امثال مطلوب باشد، این عیناً قیاس است، و یا به آن اطمینان قلب حاصل می گردد، و 

خص به معناي آن حکم که در منصوص ثابت اطمینان قلب وقتی حاصل می گردد که ش
گردیده واقف گردد، زیرا خداوند (ج) این شریعت را نور و شرح براي سینه ها گردانیده است 

) هبن رلَى نُورٍ مع ولَامِ فَهلْإِسل هردص اللَّه ن شَرَح22و می فرماید: أَفَم(  
براي دین اسالم، پس او بر روشنی باشد از جانب آیا کسیکه فراخ کرده است خدا سینه او را 

پروردگار خود مانند سخت دالن است؟ نی. قلب به تأمل غائب را می بیند مانندیکه چشم به 
نظر حاضر را می بیند، و خداوند (ج) در مورد کسیکه تأمل را ترك نماید فرموده اند: فَإِنَّها لَا 

  ) 23لْقُلُوب الَّتی فی الصدورِ (تَعمى الْأَبصار ولَکن تَعمى ا
(پس هر آئینه بی نظر و کور نگردیده دیدها و لیکن بی نظر و دید اند دلهاي که در سینه 
هاي مردم میباشند). پس وقتیکه در معناي منصوص جهت آگاهی بر آن تأمل کرده شود 

  انشراح سینه و اطمینان دل به آن تحقق می یابد.
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 ،تأمل و امر به توقف نمودن به مواضع نص بدون طلب نمودن معناي آن یک منع ازین  بناء
نوع منع از تحقیق معناي انشراح صدر و اطمینان قلب که به آیه: لعلمه الذین یستنبطونه 

  ) ثابت است به وجود می آید.24منهم (
فَرُد ءی شَیف تُمعدیگري به این ارتباط می فرماید: فَإِن تَنَاز ولِ إِن در آیهالرَّسو إِلَى اللّه وه

  )25کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه والْیومِ اآلخرِ (
(اگر اختالف کردید در چیزي پس رد نمائید آنرا به دین اهللا و رسول (قرآن و سنت) اگر 

  ایمان دارید به اهللا و روز آخرت).
و مراد به رجعت دادن به کتاب  پس مراد از منازعه آنست که در مورد آن، نص موجود نباشد،

اهللا و سنت به طریق تأمل در چیزي صورت میگیرد که مثل و مانند منصوص باشد، که این 
  )26مماثلت به اعمال رأي و طلب نمودن معنی در آن صورت می گیرد. (

  )27در سوره یس نیز می فرماید:قل یهییها الذین انشأهآ اول مره.(
  که آفرید را اول بار).(بگو زنده کند آنها را آن

  )28در آیه جواب است براي شخص که گفت: من یحی العظم وهی رمیم (
  (که زنده می سازد استخوانهاي که بوسیده باشد؟).

وجه استدالل از آیت اینست: خداوند (ج) کسانی را که از باز زنده شدن منکر اند به پیدایش 
که در مرحله اول کسی که آنها را آفرید باز  اولی شان قیاس نمود، و به پیامبر خود گفت: بگو

زنده می سازد. دو باره زنده کردن امري آسانتر است، و همین آیات بر حجت بودن قیاس 
  داللت می نمایند.

سنت: از نبی صلی اهللا علیه وسلم احادیثی زیادي که بر ثبوت عمل به قیاس داللت می  - 2
نوي رسیده اند که از بعضی آن قرار ذیل یاد آوري نماید وارد شده تا اینکه به حد تواتر مع

  صورت می گیرد:
لما أرسله النبی صلی اهللا علیه وسلم، قاضیاً إلی الیمن،  –(فی حدیث معاذ رضی اهللا عنه  - 1

و سأله بم تقضی أجاب معاذ بالکتاب، ثم بالسنۀ، ثم باإلجتهاد، فأقره النبی صلی اهللا علیه 
  )29وفق رسول رسول اهللا لما یرضی اهللا و رسوله). ( وسلم، و قال الحمدهللا الذي

(زمانیکه رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم معاذ را من حیث قاضی به یمن می فرستاد و از وي 
پرسید که با چه چیز فیصله میکنی، حضرت معاذ رضی اهللا عنه جواب داد که اول به کتاب 

  بر صلی اهللا علیه وسلم این ترتیب را تائید نمود). اهللا باز به سنت رسول اهللا باز به اجتهاد. پیام
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پیامبر این ترتیب را بر قرار ساخت، و در مسائلی که نص در آن وارد نگردیده، نظر معاذ 
(رضی اهللا عنه) را در مورد اجتهاد تائید نمود و اجتهاد عبارت است از صرف مساعی در پیدا 

نیز شامل است، زیرا آن یک نوع از کردن راهی جهت دریافت حکم قضیه، که قیاس را 
  اجتهاد و استدالل است.

همچنان در حدیث دیگري آمده است: (عن ابن عباس أن إمراة من خثعم جاءت إلی  - 2
النبی صلی اهللا علیه وسلم تستغتیه، فقالت یا رسول اهللا: إن فریضۀ اهللا علی عباده فی الحج 

  ی الراحلۀ، أفأحج عنه؟ قال نعم). أدرکت ابی شیخاً کبیراً ال یتسطیع أن یثبت عل
در روایت دیگري چنین آمده است: (أتی رجل إلی النبی صلی اهللا علیه وسلم، فقال: إن  - 3

أمی نذرت أن تحج، و انها ماتت أفأحج عنها؟ فقال لوکان علیها دین أکنت قاضیه عنها؟ قال 
  )30نعم، قال فاقض دین اهللا فهو احق بالقضاء). (

رضی اهللا عنه روایت است: یک زن که از قبیله خثعم نزد نبی صلـی اهللا علیه (از ابن عباس 
وسلم آمد در حالیکه فتوي را از او صلـی اهللا علیه وسلم میخواست و گفت: اي رسول خـدا، 
بر پدرم حج بیت اهللا فرض شده است. او بسیـار پیر است، نمـی تواند به امور حج بپردازد، آیا 

  ضه حج را ادا نمایم؟ نبی صلی اهللا علیه وسلم گفت: بلی).من از طرف او فری
در حدیث قبل الذکر نبی صلی اهللا علیه وسلم دین اهللا را به دیگر دیون قیاس نمود و مردم 

  را به آن تنبیه نموده است.
در حدیث دیگري چنین آمده است: (أن عمر قال: صنعت الیوم یا رسول اهللا أمراً عظیماً،  - 4

ا صائم، فقال له رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم: أرأیت لو تمضمضت بماء، و أنت قبلت و أن
  )31صائم؟ فقال: ال بأس بذلک، فقال رسول اهللا، ففیم؟). (

حضرت عمر بن الخطاب رضی اهللا عنه نزد پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم آمد و گفت: اي 
، من بوسه گرفتم در حال که روز دار رسول خدا امروز من یک کار بزرگ را انجام داده ام

بودم، پیامبـر اکـرم صلـی اهللا علیه وسلم برایش گفت: مـرا خبـر دهید از آنکه وضوء به آب 
گیري یعنـی به آب مضمضه نمائـی در حالیکه روزه دار باشی؟ گفت باکـی ندارد، پس رسول 

فسوس شما چرا؟ درین اهللا صلـی اهللا علیه وسلـم فرمود: بر تو هیچ چیزي نیست پس ا
حدیث رسول اهللا صلـی اهللا علیه وسلم بوسه را که مقدمـه جمـاع است، بر مضمضه که 
مقدمه نوشیدن است، درینکه هر یک از آنهـا وسیـله براي مقصود کرده می تواند، قیـاس 
نموده است، پس بوسه بدون انزال، روزه را فاسد نمی گرداند همانطوریکه مضمضـه بدون 
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دن آب روزه را فاسد نمی گـرداند که علت مشترك در بین آن عـدم حصول مطلوب از بلعی
هر دو مقدمه میباشد. و همین حدیث داللت می نمـاید که مساوات بین دو چیـز، صالحیت 
دلیل را براي اثبات حکم اصل در فرع دارد که آمدي در إحکام در همچو موارد بحث طوالنی 

  )32کرده است. (
ث دیگـري چنین آمده است: (أن أعرابیاً أتی رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم، در حدی - 5

فقـال: إن إمرأتی ولدت غالماً اسود و إنی أنکـرته، فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم: هل 
لک من إبل، قـال: نعم، قـال: فمـا ألوانهـا؟ قال: حمـر، قال: هل فیهـا من اورق؟ قال: إن 

قال: فأنی تري ذلک جاءها؟ قال: یا رسول اهللا، لعل عرقاً نزعه. قال: لعل هذا ایضاً فیها أورقاً. 
  )33عرق نزعه). (

اعرابی نزد رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم آمده گفت: همسرم فرزند سیاهی را بدنیا آورده و 
: بلی، من او را انکار می کنم، رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرمود: آیا شتر داري؟ گفت

فرمود: چه رنگ دارند؟ گفت: سرخ، فرمود: آیا در میان آنها خاکستري رنگ هم وجود دارد؟ 
گفت: در میان آنها یک خاکستري رنگ است. فرمود: آن از کجا آمده؟ گفت: اي رسول خدا 

  شاید کدام رگ کشیده باشد. فرمود: شاید فرزند ترا نیز رگی کشیده باشد.
ی اهللا عنه طوري اعتراض صورت می گیرد که شاید تصویب نبی اعتراض: بر قصه معاذ رض

صلی اهللا علیه وسلم براي او قبل از نزول این آیه بوده باشد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت 
  )34علیکم نعمتی (

  (امروز تکمیل نمودم دین شما را و پوره کردم بر شما نعمت خود را).
رکه حجت بوده، زیرا در آنوقت نصوص براي همه پس قیاس در زمان قبل از نزول آیه مبا

احکام کفایت نمیکرد، اما بعد از إکمال دین و تنصیص بر احکام، قیاس حجت نمیباشد، زیرا 
به آن حاجت دیده نمی شود، بدلیل اینکه شرط قیاس فقدان نص است، و در آنوقت نصوص 

  براي احکام کافی نبوده اند.
تنها بر اکمال اصول دین داللت دارد نه به فروع آن، زیرا جواب از اعتراض: آیه ذکر شده 

واقعیت طوري است که نصوص به تمام فروع شریعت احتوا ننموده، زیرا فروع دین با جزئیات 
آن انتها و آخر ندارد، پس ضرورت شدید براي قیاس جهت اثبات احکام فروع میباشد. و 

ذ رضی اهللا عنه این آگاهی را میدهد که همچنان تصویب نبی صلی اهللا علیه وسلم براي معا
قیاس مطلقاً بدون تخصیص به زمان حجت است، بنابراین، ادعاي تخصیص قول بی دلیل 
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است، زیرا اصل عدم تخصیص است، و همچنان اکمال دین به واسطه صورت می گیرد که 
  ) 35همین قیاس میباشد.(

د می گردد و آن اینکه حدیث معاذ همچنان بر حدیث معاذ رضی اهللا عنه اعتراض دیگري وار
مرسل است، زیرا کسانیکه آن حدیث را از معاذ روایت نموده مجهول اند، و این اعتراض را 
ابن حزم در هرد وکتاب خود (اإلحکام و ابطال القیاس و اإلستحسان) ظاهر کرده است و 

ع صحت عمل به ازین اعتراض چنین جواب گفته می شود: جهالت راویان از معاذ به سبب مان
  آن نمی گردد:

این حدیث شهرت یافته و امت آنرا یکی پی دیگري پذیرفته اند، و حدیث که چنین  - 1
صفت داشته باشد مرسل بودنش عیبی ندارد. زیرا از قرائن معلوم می گردد که آنها اشخاص 

  عادل و مخلصان معاذ بوده اند، که شهرت آنان به هیچ کس مخفی نمانده است.
ن حدیث اگرچه از طریق شعبه مرسل است اما از طریق دیگر، مسند روایت شده که همی - 2

  )36تمام راویان آن معروف، ثقات و ضباط میباشند. (
و بر حدیث خثعمی چنین اعتراض صورت می گیرد: اینکه حکم ثابت بموجب آن از طریق 

است، که عبارت ازین قیاس نبوده، بلکه به نص که در مورد ادا کردن دین تذکر یافته ثابت 
  )37قول خداوند (ج) میباشد: من بعد وصیه یوصی بها او دین (

تقسیم سهام ورثه در میراث بعد از نفاذ وصیت که میت به آن وصیت نموده و بعد از ادا 
  کردن دین صورت می گیرد.

در جواب این اعتراض چنین نگاشته می شود: این یک اعتراض بعید است، پس اگر در 
ثبات حکم به طریق قیاس بر دین آدمی مطلوب نباشد، به ذکر آن کدام فایده مرتب حدیث ا

. (بلی "نعم أي حج عن ابیک"نمی گردد، و نبی صلی اهللا علیه وسلم در جواب خود به قول: 
  )38از پدرت حج بکن) اکتفاء می کرد و آنرا بر دین آدمی قیاس نمی کرد. (

ه که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم در بسیاري از خالصه اینکه در صحاح سته ثابت گردید
وقائع که نزد او صلی اهللا علیه وسلم صورت گرفته، به طریق قیاس بر حکم آن استدالل 
نموده است، و فعل رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم در امر عام که اختصاص به رسول اهللا 

  صلی اهللا علیه وسلم نداشته باشد، تشریع براي امت است.
اجماع: درین مورد اجماع قوي ترین دلیل است، زیرا صحابه کرام به استعمال قیاس در  - 3

وقایعی که نص در آن موجود نبود اتفاق نظر دارند. و از افعال و گفتار صحابه کرام معلوم می 
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گردد که قیاس حجت شرعی است و عمل بر آن واجب میباشد.بطور نمونه مثالً: موضوع 
رضی اهللا عنه را بر امامت وي در وقت حیات پیامبر صلی اهللا علیه وسلم قیاس خالفت ابوبکر 

نمودند، و به او بیعت خالفت کردند. و موصوف را به حیث خلیفه اول مسلمانها انتخاب 
نمودند و در موردش چنین گفتند: (رضیه رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم لدیننا أفال نرضاه 

  ) 39لدنیانا؟). (
صلی اهللا علیه وسلم او را در امور دینی، برگزید، آیا ما او را به اجراي امور دنیوي خود پیامبر 

  انتخاب ننمائیم.
همچنان ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه به ام األم میراث داد و ام األب را از میراث محروم کرد، 

د از آن بعضی انصار گفتند: شما از میت به زنی میراث داده اید، اگر آن زن فوت میکر
مستحق میراث نمی گردید، و زنی را محروم کرده اید که اگر او فوت میکرد آن مرد همه 
مال او را به میراث می گرفت، پس ابوبکر رضی اهللا عنه از قول خود رجوع نمود و هر دو زن 

  را در سدس حصۀ مال شریک نمود.      
او چند نفر شرکت نموده باشند  دیگر اینکه: عمر رضی اهللا عنه در قصاص مقتول که در قتل

متردد بود، پس علی رضی اهللا عنه برایش گفت: اي امیرالمؤمنین براي من بگوئید که اگر 
چند نفر در سرقت (دزدي) شرکت نمایند آیا دست هاي شان را قطع می نمائید؟ او فرمود: 

قت میباشد. و بلی، برایش گفت: همچنان باید قاتلین قصاص گردند، که این قیاس قتل بر سر
  به همین منوال بسیار واقعات صورت گرفته که احصائیه آن مشکل است.

ابن قیم جوزي (رح) در کتاب اعالم الموقعین چند فتاواي صحابه کرام را که به اجتهاد 
  )40خویش به طریق قیاس فتوا داده اند، نقل نموده است. (

یش را از اجتهاد منع نکرده است و رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم هیچ یکی از اصحاب خو
همچنان صحابه کرام از اجتهاد و قیاس بعضی دیگر انکار ننموده اند، پس انکار از حجیت 

  قیاس تخطی از اجتهاد، اقوال و افعال صحابه کرام میباشد.
در مورد کالله از ابوبکر رضی اهللا عنه پرسیده شد. فرمود: در مورد آن رأي و نظر خود را می 

یم، اگر حق باشد از طرف اهللا است، یعنی خداوند (ج) برایم توفیق داد که به حق اصابت گو
نمودم، و اگر خطا باشد، از طرف من و شیطان میباشد، کالله: کسی را گویند که والد و ولد 
نداشته باشد. و رأي قیاس است، زیرا کالله براي حاشیه و طرف راه گفته می شود، پس 

  نداشته باشد مانند همین حاشیه و طرف راه میباشد. کسیکه والد و ولد
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علی کرم اهللا وجهه فرموده است: در مورد امهات األوالد که فروخته نمی شوند رأي من و 
عمر رضی اهللا عنه باهم جمع گردیده، و ما فعالً فروختن آنها را می بینیم، و همچنان گفت: 

  نزد اشخاص عاقل حق به مقایسه شناخته می شود.
م ولد: وقتیکه کنیز از بادارش طفل بدنیا آرد و یا از او حمل بگیرد، درین صورت ام ولد ا

میگردد، فروختن او حرام است، برابر است که ولدش زنده بوده یا فوت نموده باشد، و این 
  )41رأي اکثریت فقهاء میباشد. (

هللا علیه وسلم از و همچنان ابن عباس رضی اهللا عنهما زمانیکه شنید پیامبر اکرم صلی ا
) 42فروختن طعام قبل از قبض منع نموده است، فرمود: (احسب کل شئٍ بمنزلۀ الطعام) (

  هر چیز را بمنزله طعام فکر می کنم. 
و صحابه کرام همچنان عول را در نصاب ورثه داخل کردند، زمانیکه سهام شان بیشتر از 

نقصان بر قرضداران، هنگامیکه دین شان سهام مسئله میراثی گردد، و آنرا بر داخل ساختن 
بیشتر از مال مدیون باشد، قیاس نموده اند. و ابن عباس رضی اهللا عنهما جد را در موضوع 
محروم کردن برادران، به ابن اإلبن قیاس نموده و درین مورد چنین فرموده است: (أال یتقی 

  )43ابا). ( اهللا زید بن ثابت یجعل ابن اإلبن ابناً و ال یجعل أب األب
(آیا زید بن ثابت رضی اهللا عنه از خداوند نمی ترسد که نواسه را در جاي فرزند قرار داده 

  است، اما پدر پدري را پدر قرار نداده است).
در نامه حضرت عمر بن الخطاب رضی اهللا عنه که به ابو موسی اشعري رضی اهللا عنه نگاشته 

تعین کرد، چنین آمده است: (اعرف األشباه والنظائر  اند وقتیکه او را به صفت والی در بصره
  )44وقس األمور برأیک). (

  چیزهاي مشابه و هم مانند با یکدیگر را بشناس و امور را به رأي خود قیاس کن.
 ازین وقائع معلوم می گردد، که قیاس حجت شرعی بوده و عمل به آن واجب است و افاده

  س دارند.تواتر معنوي را در صحت عمل به قیا
اعتراض: چیزیکه در این مورد قبالً ذکر گردید، تمسک به اجماع سکوتی میباشد، و اجماع 
سکوتی از حیث احتجاج، بین علماء محل نزاع است، پس نزد منکرین قیاس صالحیت حجت 

  را ندارد.
جواب: اختالف در اجماع سکوتی در صورتی وجود دارد، که داللت سکوت بر رضا قائم نباشد، 

در بحث قبلی این داللت وجود دارد، زیرا تکرار عمل به قیاس، در اوقات و اشخاص مختلف  و
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صورت گرفته، و هر وقتیکه عمل تکرار گردد این امر داللت می نماید براینکه سکوت بمعناي 
  رضا است.

اعتراض دیگري نیز وارد گـردیده است و آن اینکه این اجماع ثابت نیست، زیرا بعضـی 
کرام از عمل کردن به قیـاس انکار نمـوده اند، که در دالئل نفـی کنندگان قیـاس  صحـابه

در مورد آن بحث خواهـد شد، مثالً: ابوبکر رضی اهللا عنه فـرموده است: (أي سماء تظلنـی و 
  )45أي ارضٍ تقلنی إذا قلت فی کتاب اهللا برأیی). (

قرار می گیرد وقتیکه سخن بگویم در  کدام آسمان برایم سایه می نماید و کدام زمین برایم
کتاب اهللا به رأي خود. و ازین اعتراض چنین جواب صورت میگیـرد: از آنانکه انکار رأي نقل 
گـردید، آنها اشخـاصی اند که به رأي نیز قول نموده اند، باید در بین هـر دو نقل موافقت 

می شوند، و نقل معارض بر صورت گیـرد، بناء دالئل جمهـور به قیـاس صحیح حمل کرده 
  )46قیاس فاسد، جهت توفیق و جمع بین هر دو نقل حمل کرده می شود. (

  معقول: - 4
خداوند (ج) هیچ حکم را بدون مصلحت اراده نکرده است، و تأمین مصالح بندگان هدف  -الف

راي آن نهائی از تشریع احکام است، بنابراین، احکام شارع معلل و معقولۀ المعنی میباشند و ب
مقاصدي وجود دارند، این حکمت مقصوده که در تشریع نهفته است، در قیاس برآورده 
میشود، زیرا قیاس متعدي ساختن حکم وارد در یک واقعه معینه، به واقعات هم مثل و 
مشترك با آن در علت میباشد، این چیزي است که عدالت و حکمت خداوند (ج) آنرا تقاضا 

ت در تشریع احکام متفق میگردد، و معقول نیست که چیزي حرام نموده و با منهج شریع
  قرار گیرد و نظیر آن مباح باشد، یا چیزي مباح قرار گیرد و مثل آن حرام باشد.

بناء، وقتیکه بر گمان مجتهد این امر غالب گردد که حکم اصل به علتی معلل است و آن 
قق یابد، پس حکم اصل در فرع نیز علت و مقصد در غیـر موضع نص یعنـی در فـرع نیز تح

به وجود می آید، و عمل به گمـان واجب است، زیرا وقتیـکه واقعـات با یکدیگر در معنا 
  مساوي باشند، حکمت و عدالت شریعت تقاضاي آنرا دارد که در حکم نیز مساوي باشند.

، گندم، جو، خرما بناء، معقول نیست که ربا در چیزهاي شش گانه که عبارت اند از: طال، نقره
و نمک محصور گردد، که علت در آن نزد فقهاي شافعی طعم و ثمنیت است و نزد فقهاي 
حنفی قدر و جنس است، پس این علت در جوار، برنج و باقلی نیز متحقق می شود، بنابراین، 

  )47ربا در این چیزها نیز به وجود می آید. (
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قیاس ضوابط و قواعدي بیان نموده و چنین امام شافعی (رح) اولین کسی است که براي  -ب
گفته است: در اسالم براي هر واقعه جدید حکم وجود دارد، زیرا شریعت عام است تمام 
حوادث و واقعات را در بر گرفته خیر باشد یا شر، ممنوع باشد و یا مباح حکم آن در شریعت 

رتاً یا اشارتاً و یا داللتاً وجود دارد. پس درین وقت ضروري است که شارع به حکم حادثه عبا
اشاره نموده، و شناختن حکم به طریقه داللت، توسط اجتهاد، استنباط و الحاق اشباه و امثال 

  با یکدیگر، صورت می گیرد.
باید متذکر شد که شریعت اسالمی آخرین شرائع الهی میباشد، نصوص کتاب اهللا و سنت 

میباشند، بنابراین امکان ندارد که نصوص  قطعاً متناهی اند و واقعات مردم غیر متناهی
محدود، مصدر تشریع براي وقائع غیر محدود و بی انتها گردد، سپس مالحظه نمودن علت ها 
و مفاهیم که نصوص متضمن آن است، ضروري می باشد، در مسایلی که در مورد آن نص 

ریعت در هیچ وجود دارد یا امکان استنباط حکمی در آن موجود باشد و به این منهج ش
واقعه جدید یا حوادث که از قبل واقع نشده و حکمش در نص وارد نگردیده مضایقه و تنگی 
نمیکند. و به این طریق شریعت اسالمی صالح براي تطبیق در هر زمان و مکان بوده و به 
حاجات و مصالح مردم تا ابد کافی میباشد، پس انکار از قیاس در شریعت نسبت دادن آن به 

د و طعن به نه پوره کردن حاجات مردم است، که این کالم با جوهر و روح عام شریعت جمو
  )48منافات دارد و مناقض مقصود از بعثت رسوالن میباشد. (

  
فطرت سلیم تقاضا می نماید که عمل به قیاس صورت گیرد، مثالً: کسیکه از کاري منع  -ج

اطل، یا در آن ظلم و اعتدا برحق دیگران شده باشد، که در آن خوردن اموال مردم به طریقه ب
میباشد، هر کاریکه در آن ظلم و عدوان باشد می تواند بر آن قیاس گردد، و مردم در هر 
زمان می دانند حکمی که براي یکی از دو واقعه مشابه وارد شده باشد در صورتی که فارق 

الً: حکم اعدام باالي شخص وجود نداشته باشد، براي واقعه مشابه آن نیز داده می شود، مث
که امنیت دولت اسالمی را اخالل نموده باشد، تطبیق می گردد، پس بر هر شخص که 
مرتکب این جریمه گردد، همین حکم باالي او نیز تطبیق می شود، بناء قیاس مصدر 

  )49تشریعی بوده، که با وقائع و قضایاي جدید هم آهنگی دارد. (
  ادامه دارد...
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  قراردادها قی شرط وجه االلتزام در بررسی تطبی
  

  محمد تقی مناقبی                                بخش دوم  
  

  .نحوه تعیین خسارت در شرط وجه التزام5
طبق اصل حاکمیت اراده که مورد پذیرش حقوق بیشتر کشورها است، قراردادهاي منعقده 

، نسبت به خود ایشان نافذ است. میان اشخاص در صورت دارا بودن شرایط عمومی قراردادها
ي  تنها تابع اراده  که تا کنون بررسی شد، چنین نیست که اما مسأله شرط وجه التزام چنان

قراردادي طرفین باشد؛ بلکه در قوانین اغلب کشورها، براي ایجاد تعادل در تعهدات قراردادي 
ده و خسارت مورد تعهد در طرفین و یا براي از بین بردن شرایط ناعادالنه، نیز دخالت نمو

  نماید. در کل، شرط وجه التزام را به تناسب اصل تعهد با افزایش یا کاهش تعدیل می
  :1خسارات ناشی از عدم انجام تعهد به سه روش قابل تعیین است

یکی تعیین خسارت از به وسیله قانون. بدین معنا که اصوال اراده اشخاص در قراردادهاي 
خاصی   اما در مواردي قانون بنا به جهاتی مداخله نموده و میزانی  است؛ منعقده ایشان حاکم

قانون مدنی افغانستان که در فقره اول  735کند مانند ماده را به عنوان خسارت تعیین می
 نقد پول آن را موضوع که آرد عمل تأخیر به دینی تادیه از مدیون هرگاه ـ1«دارد:  مقرر می
 از ناشی خساره جبران تواند می دائن باشد، معلوم مطالبه ینح و مقدار آن داده تشکیل

  ..».نماید مطالبه باشد، مدنی در موضوعات فیصد) 3(معادل  ساالنه که را تأخیرتادیه
دومی، تعیین خسارت از سوي محکمه است. مانند مواردي که تعیین خسارت باید از سوي 

تواند تعیین  واردي که صرفا محکمه میمتعهدله با نظر کارشناس دادگاه اثبات شود و یا م
تواند  می محکمه«قانون مدنی افغانستان که مقرر داشته است:  734خسارت نماید مانند ماده

 خساره با در نظرداشت درقانون آن تصریح یاعدم ضمان اندازه به قبلی موافقه عدم در صورت
                                                 

..بر این باور است که شرط وجه 48، ص»بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد«ي  ر امیر حسین آبادي، در مقالهدکت - 1
رسد با توجه به دخالت محاکم و نیز قانون، بهتر  التزام تنها محصول تعیین خسارت از سوي طرفین است؛ اما به نظر می

 تر بررسی شود.  است وسیع
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قانون آیین دادرسی  515ل ماده ذی» .نماید آن را تعیین اندازه وي، و کسرعواید بردائن وارده
  مدنی ایران نیز به تعیین خسارت از سوي دادگاه صراحت دارد.

مورد سوم تعیین خسارت توسط طرفین قرارداد است. در واقع، جبران خسارت بر عهده  
کند.  کسی است که مسئول ایجاد آن بوده است؛ اما گاه تحت شرایطی این وضعیت تغییر می

ین خسارت در شروط وجه التزام آن است که طرفین خود آن را تعیین ترین نوع تعی شایع
چه خسارت ضمن قرارداد اصلی و یا بعد از آن و قبل از  نمایند و به آن ملتزم شوند. چنان

وقوع زیان تعیین شود، این مورد در صورت عدم منع قانونی باید در معرض بحث و بررسی 
ن تعیین و مشخص گردد؛ اما اگر چنین شرطی بعد از ي آ قرار بگیرد و نوع باطل یا ظالمانه

و چون توافق طرفین حاصل شده و  2وقوع خسارت واقع شود، از ماهیت صلح برخوردار است
ي آن  صلح نیز از ماهیت انعطاف پذیري برخوردار است، بنابر این جایی براي گفتگو در باره

  ماند.  باقی نمی
  .شرایط تحقق شرط وجه التزام6

ها  ط وجه التزام به صورت مطلق قابل اعمال است یا در صورت تحقق برخی وضعیتآیا شر
خاطر خسارت تأخیر تأدیه  قابل مطالبه نیست؟ گفته شد که شرط وجه التزام ممکن است به

یا دیرکرد باشد و یا به خاطر زیان ناشی از تخلف از انجام تعهد، باید دید در هر یک از این 
  ی خسارت قابل دریافت است. دو مورد طبق چه شرایط

  چهار عامل براي تحقق شرط وجه التزام الزم است:
نقض کامل تعهد و عدم انجام قرارداد از سوي متعهد: اولین شرط براي اجرایی شدن شرط 
وجه التزام آن است که قرارداد اصلی از سوي متعهد نقض گردیده و تعهد انجام نشده باشد. 

از تعهد نقض شده باشد چنین نیست که مفاد شرط  حتی اگر به صورت جزئی بخشی
کیفري حتما تحقق یافته باشد. بلکه قاضی باید به تناسب بخش انجام شده تعهد، از میزان 

                                                 
 .716ص  ،1اي خارج از قرارداد، جه ناصر کاتوزیان، الزام - 2
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به خصوص اگر مورد تعهد تجزیه پذیر باشد که عدم انجام تعهد در  3وجه التزام بکاهد.
  4د.هاي انجام شده نرسان قسمتی به صورت مستقل آسیبی به قسمت

متضرر شده باشد: ورود ضرر بر اثر عدم انجام   متعهدله به خاطر نقض قرارداد از سوي متعهد،
معنا که اگر در  باشد. بدین تعهد اصلی، یکی از علل اصلی اجرایی شدن شرط وجه التزام می

ي براي شرط وجه التزام باقی  اثر نقض قرارداد ضرري به متعهدله وارد نشده باشد، زمینه
قانون  181ماند. از این رو قانون گذار مصري بعد از تغییر و اصالح قانون مدنی، ماده  نمی

قانون مدنی فرانسه قبل از اصالحات  1152مدنی قدیم را که ترجمه تحت اللفظی ماده 
ورود ضرر به متعهدله شرط شد و  1تغییر جدي داد که در بند 224بود، با الحاق ماده 1975

قانون مدنی  732ماده 5ق تعدیل در شروط غیر عادالنه داده شد.به قاضی ح 2در بند 
افغانستان نیز بر لزوم ورود ضرر به متعهدله بر اثر نقض قرارداد در اجرایی شدن این شرط، 

  6صراحت دارد.
 ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ورود ضرر را در تحقق شرط کیفري شرط بدانیم،

کند؟ زیرا معموال قوانین کشورها، ضرر وارده را  فاوتی میوجود و عدم شرط کیفري چه ت
شود  دانند که دیگر نیازي به چنین شرطی نیست. در پاسخ می قابل تدارك و جبران می

عنوان کرد که ارزش شرط کیفري در آن است، همان ضرري را که متعهدله یا دائن باید 
و به صرف نقض تعهد از سوي شود  کرد، با وجود این شرط، مفروض گرفته می اثبات می

                                                 
مطالعـه تطبیقـی قابلیـت    «و نیز میرحسـین عابـدیان،   زیر نویس.  800، ص 2عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج - 3

  .22، ص»اجرایی شروط کیفري در قراردادها
 هـذا  یخفـض  ان للقاضـى  ویجـوز ) 2( «قانون مدنی مصر بر این امـر صـراحت دارد:    224بند دوم ماده  - 4

  »منه جزء فى نفذ قد األصلى األلتزام ان او کبیرة، درجۀ الى فیه مبالغا کان التقدیر ان المدین اثبت اذا التعویض
.  ضرر اى یلحقه لم الدائن ان المدین اثبت اذا مستحقا األتفاقى التعویض الیکون) 1(:« 224قانون المدنی المصري، ماده  - 5
 األصـلى  األلتزام ان او کبیرة، درجۀ الى فیه مبالغا کان التقدیر ان المدین اثبت اذا التعویض هذا یخفض ان للقاضى ویجوز) 2(

منظور از تعویض اتفـاقی، تبـدیل تعهـد     .»السابقتین الفقرتین احکام یخالف اتفاق کل باطال ویقع) 3.( منه جزء فى نفذ قد
 ل تعهد.مورد توافق قبلی طرفین است. جایگزین کردن مفاد شرط به جاي اص

ه بـوده و بـا       732ماده  قانون مدنی افغانستان، - 6 : هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیـین شـده غیـر عادالـن
 .تواند که از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی باشد، داین مستحق آن شده نمی ضرري
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متعهد، فرض بر ورود ضرر به متعهدله است و متعهد نقض کننده تعهد باید اثبات کند که 
  7متعهدله از این بابت متضرر نشده است.

رابطه سببیت بین ورود ضرر و نقض تعهد از سوي متعهد: بدین معنا که سبب ضرر وارده بر 
داد باشد. بنابر این اگر ضرر مزبور یا تخلف و نقض  متعهد همانا تخلف متعهدله و نقض قرار

تعهد ناشی از عامل دیگر یا عوامل خارج از قدرت متعهد باشد، وي مجبور به جبران خسارت 
 مطابق شرط کیفري نیست. 

اخطار یا ابالغ متعهدله به متعهد نسبت به نقض تعهد و ورود ضرر: بدین مفهوم که در جایی 
است، باید متعهدله به جانب مقابل اخطار داده باشد و صرف وجود  که اخطار الزم و مؤثر

شرط التزام نه به صراحت و نه به صورت ضمنی داللتی بر اخطار ندارد که نفس اشتراط 
اما اگر طرفین چنین توافق کرده باشند  8ي اخطار متعهدله فرض نماییم. کیفري را به منزله

معتبر   رض شود، توافق ایشان طبق برخی قوانین،که انقضاي زمان تعهد به منزله اخطار ف
ممکن است در برخی موارد اخطار الزم نباشد که یا به خاطر حکم قانون است یا بر  9است.

باشد. در  اساس توافق قبلی طرفین و یا طبیعت اشیاء طوري است که دیگر نیاز به اخطار نمی
عهد به صورت کلی یا توسط متعهد. موارد زیر اخطار الزم نیست: یکی ناممکن شدن انجام ت

که موضوع مورد  که موضوع مورد توافق در شرط کیفري غیر قانونی باشد. سوم این دوم این
تعهد استرداد چیزي باشد که متعهد بداند مال مسروقه یا تسلیم آن بال وجه است. مورد 

کند. در این  یکه متعهد، به صورت کتبی اعالم کند که به تعهداتش عمل نم چهارم هم این
  10موارد الزم نیست متعهدله به متعهد اخطار بدهد.

                                                 
  .800ص  ،2عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیط ، ج - 7
  .803و نیز ص 780ص  ،2ج  نهوري، الوسیط،عبدالرزاق احمد الس - 8
 طریـق  عـن  األعـذار  یکون ان ویجوز األنذار مقام یقوم بما او بأنذاره المدین اعذار یکون219قانون مدنی مصر، ماده -9

 بمجـرد  معـذرا  الکدین یکون بأن یقضى اتفاق على مترتبا یکون ان یجوز کما المرافعات قانون فى المبین الوجه على البرید
 .اخر اجراء اى الى الحاجۀ دون األجل لولح

 او ممکن غیر األلتزام تنفیذ اصبح اذا) أ(-: األتیه الحاالت فى المدین ألعذار الضرورة0220قانون مدنی مصر ماده  - 10

 .  مشروع غیر عمل على ترتب تعویض األلتزام محل کان اذا) ب. ( المدین بفعل مجد غیر
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در صورت وقوع تخلف از تعهد و وجود شرط وجه التزام ناشی از تأخیر تأدیه، اجراي اصل 
تعهد همراه با دریافت خسارت باهم منافاتی ندارد. زیرا در این جا در واقع دو تعهد جداگانه 

شرط کند که در صورت عدم تخلیه به موقع از جانب  است. مانند آن است که موجر منزل
مستأجر، به ازاي هر روز تأخیر مبلغ مشخصی از سوي مستأجر پرداخت شود که تعهد 
مستقل است. البته چنین نیست که هر موردي بتوان خسارت دیرکرد مطالبه شود. مثال اگر 

ي تلف مالک حق مثل  حظهثابت شود که مال مورد امانت بر اثر تفریط امین تلف شده، از ل
تواند در خواسته خود خسارت دیرکرد تا زمان  کند. صاحب مال نمی یا قیمت آن را پیدا می

  در این جا موضوع تعهد با تلف،  11انجام خسارت (دریافت مثل یا قیمت) را نیز مطالبه کند.
دریافت کرد. جهت تأخیر در اجراي آن نیز خسارت دیگري   توان به از بین رفته است و نمی

کند. زیرا در این صورت، متعهدله متضرر  اما در اصل تأخیر در انجام تعهد قضیه فرق می
شود. مثال اگر کسی تعهد داده باشد که مصالح ساختمانی را براي شخص دیگر در موعد  می

خاصی برساند، اما اگر مصالح مزبور با چند ماه یا چند روز تأخیر تهیه شود، ممکن است این 
یر کرد موجب زیان متعهدله شود مانند فرارسیدن فصل سرما و یا مشکل دیگر. به هر حال د

در صحت شرط وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد اختالفی وجود ندارد. انقضاي زمان 
انجام تعهد، منتسب بودن عدم انجام تعهد در مدت تعیین شده به تقصیر متعهد، از جمله 

  12ت در صورت شرط وجه التزام ناشی از تأخیر تأدیه است.شروط تحقق درخواس

                                                 
 صـرح  اذا) د. (بـذلک  عـالم  وهـو  حق وجه دون تسلمه شیئ او مسروق انه المدین یعلم شیئ رد األلتزام محل کان اذا) ج(

 .بألتزامه القیام یرید ال انه کتابۀ المدین

 آتی احوال در: «دارد می مقرر چنین مورد این در 829ماده به تبعیت از قانون مدنی مصر در افغانستان، مدنی قانون   -1
 در -2.باشد گردیده ممکن غیر متعهد شخص فعل  به تعهد عینی تنفیذ که حالی در -1: باشد نمی ضرور متعهد به ابالغ
 کـه  باشـد  چیـزي  رد تعهـد  موضوع که حالی در -3.باشد محاز غیر عمل از ناشی خساره جبران تعهد موضوع که حالی

 در-4. باشد شده تسلیم آن به علم داشتن وجود با حق غیر به را آن یا و باشد داشته علم آن به متعهد و گردیده سرقت
 .»باشد نموده اظهار کتبا را خود امتناع متعهد که حالی

  . 238الی 235ش، چ اول، 1368 ، تهران: بهنشر،4ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج - 11
 .244ش، ص1383، تهران: نشراسالمیۀ، چ بیست و چهارم، 1سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج - 12
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بحث اصلی در مورد مطالبه خسارت ناشی عدم انجام تعهد است. حقوقدانان بر این باورند که 
مطالبه خسارت در این صورت، با درخواست اجراي آن قابل جمع نیست. زیرا خسارت بدل از 

صت انجام تعهد پایان یافته باشد. منشأ انجام تعهد است و زمانی قابل مطالبه است که فر
شود؛ اما اگر اصل  حق، از دست رفتن عوض قراردادي است که موجب مسئولیت متعهد می

شود بین عوض و معوض جمع  عوض قابل اجرا باشد، نیاز به بدل یا خسارت نیست و نیز نمی
رد و آن در جایی پذی البته قانون مدنی آلمان تنها در یک صورت چنین چیزي را می 13کرد.

است که متعهدله در هنگام قبول، اجراي اصل تعهد، حق دریافت خسارت را براي خود 
این امر خیلی مورد پذیرش قرار نگرفته است به همان دلیلی که  14محفوظ نگهداشته باشد.

  15قبال بیان شد.
بل در جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد، طبیعی است که زیان وارده قا

بینی و بر اثر عمل مستقیم متعهد باشد و نه عوامل مانند فورس ماژور و غیره و گرنه  پیش
  17قانون مدنی فرانسه به این امر تصریح دارد. 1150ماده  16قابل مطالبه نیست.

  .قابلیت اجرایی شرط وجه التزام (شرط کیفري) 7

                                                 
 قانون مدنی آلمان:  340در برخی قوانین کشورها نیز تصریح شده است مانند بند اول از ماده این امر  - 13

» (١) If the obligor has promised the penalty in the event that he fails to perform 
his obligation, the obligee may demand the penalty that is payable in lieu of 
fulfilment. If the obligee declares to the obligor that he is demanding the penalty, 
the claim to performance is excluded.     

 If the obligee accepts performance, he may )3(  :3، بنـد  341قـانون مـدنی آلمـان، مـاده      - 14
demand the penalty only if he reserved the right to do so on acceptance. 

ش، 1381چ دوم،   ، تهران: نشـر گـنج دانـش،   5محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج - 15
 .3749و 3748ص

 حـوادث  ظهور صورت در ـ2«دارد:  فقره دوم مقرر می 696همان. و نیز قانون مدنی افغانستان، ماده  حسن امامی، - 16
 وي که گردد مشکلی بچنان مواجه آن بعلت مدیون و بوده ناممکن آن بینی پیش که واقعۀ یا و طبیعی آفات یا استثنائی

 مصـالح  ارزیابی از تواند پس می محکمه نباشد، مستحیل برعقد مبنی تعهد ایفاي گرچه نماید، تهدید فاحش بخسارة را
 ».میشود پنداشته باطل حکم این برخالف موافقه هرگونه. دهد تنزیل عادالنه بحد را مدیون تعهد طرفین،

١٧  - Art. ١١٥٠:A debtor is liable only for damages which were foreseen or 
which could have been foreseen at the time of the contract, where it is not 
through his own intentional breach that the obligation is not fulfilled.  
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گیرد که شرایط  ا قرار میدر مطالب باال بیان شد که شرط وجه التزام زمانی مورد بحث م
احکام کلی عقود و قراردادها را دارا باشد، مواردي را که قانون منع کرده است و یا استثنا 
شده است، نیز از محل بحث خارج است. با عنایت به مقدمه یاد شده، نتیجه بررسی ماهیت 

قالب ارایه  هاي حقوقی مختلف با اندك تسامح در سه شرط وجه التزام در در چارچوب نظام
شد: اولی، تعیین و اجراي شرط وجه التزام بدون هیچ قید و شرط و محدودیت خاص حتی 

اي باشد. دومی پذیرش صحت و  اگر شرط مزبور غیر عادالنه و یا با ماهیت کیفري و جریمه
قابلیت اعمال شرط وجه التزام همراه با پذیرش حق دخالت و تعدیل از سوي قاضی به 

ي که شرط یاد شده نا عادالنه و داراي تفاوت فاحش با اصل تعهد باشد. خصوص در موارد
سومی هم رد شرط وجه التزام با ماهیت کیفري و تنبیهی و پذیرش آن با ماهیت جبران 

  خسارت. 
حال در مورد قابلیت اجراي شرط وجه التزام نیاز است مرور دوباره به هریک از این سه 

جهت  باشیم، البته به ع با رویکرد قابلیت اجرایی داشتهنگرش نسبت به ماهیت این موضو
که در قسمت بررسی ماهیت حقوقی شرط وجه التزام به صورت تطبیقی و تفصیلی  این

  خواهد شد:  جا به اختصار پرداخته بررسی صورت گرفته است، در این
  

  الف) اجراي شرط وجه التزام بدون حق تغییر و تعدیل (اجراي مطلق)
هاي حقوقی شرط وجه التزام یا شرط کیفري را به صورت مطلق بدون تعدیل  نظامبرخی از  

م. چنین رویکردي 1975داند. قانون مدنی فرانسه قبل از اصالحات  و انعطاف قابل اجرا می
هرگاه در قراردادي مقرر «  قانون مزبور مقرر داشته است: 1152که در صدر ماده  داشت چنان

مبلغی   مبلغ معینّی را به عنوان خسارت پرداخت خواهد کرد،  آن،شود که متخلف از اجراي 
تغییر  1975اما بعد از سال ». بیشتر یا کمتر از آن به نفع طرف دیگر حکم نخواهد شد

اساسی در این حکم به وجود آمد و در ذیل همین ماده به قاضی اجازه داد که هرگاه مبلغ 
  د با تناسب به اصل تعهد آن را تعدیل نماید.وجه التزام به نحو آشکار زیاد یا کم باش

برخی از حقوقدانان بر این باورند که درست است در قوانین برخی کشورها نظیر بلژیک یا 
ایالت کبک در کانادا شرط وجه التزام به صورت مطلق پذیرفته شده؛ اما باید دید هدف از 

اصلی ارزیابی و جبران تعیین شرط کیفري چه بوده است؟ مسلّم در این کشورها هدف 
ي انتفاعی باشد،  خسارت ناشی از نقض تعهد است و نه این که خود داراي ماهیت جداگانه
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بنابراین، اگر مبلغ مندرج در شرط کیفري به صورت فاحشی بیش از خسارات وارده باشد، به 
  18نظر ایشان این نوع شروط کیفري قابل اجرا نیست.

لیت اجراي شروط کیفري با تعهدات نا متناسب شده این استدالل دیگري که براي عدم قاب
است که طرفین به ویژه متعهد در هنگام انعقاد قرارداد هرگز قصد اعمال شرط مزبور با 

تواند نفس تعهد را اجرا نماید. متعهدله  وصف یاد شده را ندارد؛ بلکه او متیقن است که می
شود گفت که  قرارداد است. از این رو، مینیز در آن زمان دنبال تضمینی براي اجراي مفاد 

اراده طرفین نیز بر شرط کیفري غیر عادالنه قرار نگرفته و تعدیل چنین شرطی با اصل 
  19گیرد. حاکمیت اراده در تقابل قرار نمی

هاي تنها جنبه توجیهی دارد و از اعتبار کافی براي قابل  رسد چنین استدالل اما به نظر می
به   کیفري مطلق برخوردار نیست. زیرا وقتی ماده قانونی مرعی االجراءتعدیل دانستن شروط 

کند که قاضی حق تعدیل ندارد، دیگر جایی براي توجیه باقی  صورت محکم حکم می
  ماند. نمی

باشند، تنها یک  در حقوق کشورهاي اسالمی که تابع این رویه در مورد شروط کیفري می
دیل شروط کیفري مطلق را موجه بسازد و آن حکم جا تع دلیل ممکن است بتواند در این

است. مفهوم این نهاد در فقه آن است که انتقال مال باید در برابر » اکل مال بباطل«فقهی 
عوض صورت بگیرد. حال اگر میزان خسارت ناشی از نقض تعهد مثال ده دالر باشد، و شرط 

ر از ده دالر در برابر عوض پرداخت کیفري ما بإزاي آن را صد دالر تعیین نموده باشد، بیشت
نشده و مصداق قطعی اکل مال به باطل است. که این نهاد باید به صورت مستقل مورد 

ماند مسأله رضایت متعهد به دادن زیادي. زیرا مال مؤمن  تحقیق و تنقیح قرار بگیرد. می
استدالل  محترم است مگر این که خود رضایت به استفاده دیگري داشته باشد. حال طبق

دوم که مطرح شد، مسلماً متعهد به پرداخت بیش از جبران کامل خسارت راضی نیست. تنها 
چیزي که او را مجبور به قبول شرط کیفري غیر عادالنه کرده، تعهد قبلی او نسبت به 

رسد نسبت به اصل  محتواي شرط است. حال آیا چنین شرطی صحیح است؟ به نظر می
دید کرد. زیرا محتوي شرط همانند هبه نیست که هر کسی حق صحت چنین شرطی باید تر

                                                 
 .18، ص»مطالعۀ تطبیقی قابلیت اجرایی شروط کیفري در قراردادها«حسین عابدیان، میر - 18
 .20همان، ص  میر حسین عابدیان، - 19
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دارد مال خویش را به دیگري به هر اندازه که بخواهد هبه یا اهدا نماید؛ بلکه در این جا 
ي که طرفین در آن به نحو معقولی منتفع شوند. حال  هدف اصلی است. معاوضه» معاوضه«

کند و وضعیت شبیه برد  ی کامالً تغییر میبا اجراي شرط کیفري غیر عادالنه، ماهیت معاوض
 کند و نه تعهد قراردادي. و باخت یا غبن فاحش پیدا می

  
 ب) اجراي شرط وجه التزام با حق تعدیل

هاي حقوقی تابع حقوق نوشته اجراي شرط وجه التزام با حق تعدیل از سوي  در بیشتر نظام
تواند به  دالنه بود، قاضی میقاضی همراه است. بدین صورت که اگر شرط مزبور غیر عا

درخواست متعهد، آن را کاهش دهد و یا به درخواست متعهدله آن را افزایش دهد. قوانین 
، قانون مدنی افغانستان، و قوانین کشورهاي چون 1975مدنی آلمان، فرانسه بعد از اصالحات 

جه التزام هاي اندك قایل به تعدیل شروط و بلژیک، آفریقاي جنوبی و غیره با تفاوت
قانون مدنی آلمان حق کاهش شرط وجه التزام را  343که قبال بیان شد، ماده باشند. چنان می

در  1152قانون مدنی فرانسه ذیل ماده  20به درخواست متعهد به قاضی داده است.
ي چنین شرطی را قابل تعدیل بر شمرده و به قاضی حق تعدیل با کاهش یا افزایش  الحاقیه

اصل صحت  731قانون مدنی افغانستان در ماده  21ه التزا را داده است.محتوي شرط وج
شرط وجه التزام را بیان نموده و در ماده بعدي به محتوي شرط غیر عادالنه پرداخته 

                                                 
٢٠  - Section ٣٤٣ Reduction of the penalty  
(١) If a payable penalty is disproportionately high, it may on the application of 
the obligor be reduced to a reasonable amount by judicial decision. In judging 
the appropriateness, every legitimate interest of the obligee, not merely his 
financial interest, must be taken into account. Once the penalty is paid, reduction 
is excluded.  
(٢) The same also applies, except in the cases of sections ٣٣٩ and ٣٤٢, if 
someone promises a penalty in the event that he undertakes or omits an action. 
٢١  - ) Act no ٥٩٧-٧٥ of ٩ July ١٩٧٥) Nevertheless, the judge may" even of his 
own motion" (Act no ١٠٩٧-٨٥ of ١١ Oct. ١٩٨٥ ( moderate or increase the agreed 
penalty, where it is obviously excessive or ridiculously low. Any stipulation to 
the contrary shall be deemed unwritten. 
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آن است که مقرر می دارد، که اگر متعهد غیر عادالنه  731نکته جالب در ماده 22است.
شود. یعنی بحث در  مستحق مازاد بر خسارت نمی شرط مزبور را ثابت کرد، متعهدله اصال

تعدیل نیست؛ بلکه اصوالً مالکیت متعهدله بر مازاد بر خسارت ثابت نیست. شاید نگاه این 
  باشد.» اکل مال بباطل«ماده به همان حکم فقهی 

م. نیز بر قابلیت تعدیل 1962قانون مربوط به شروط کیفري آفریقاي جنوبی مصوب 3ماده
  23دالنه اذعان دارد.شرط غیر عا

آید که شرط وجه التزام طبق این دسته از مقررات  چه که تا حال بیان شد به دست می از آن
که به صورت فاحش یا غیر عادالنه با  برده قابل اعمال است مگر آن و قوانین کشورهاي نام

ن غیر خسارت واقعی متعهدله فاصله داشته باشد، در این صورت قابل تعدیل است. در تعیی
شماري از قوانین مزبور ساکت است و شماري هم آن را به   عادالنه بودن این نوع شروط،

تشخیص قاضی واگذار کرده است. تنها قانون مدنی افغانستان، اثبات غیر عادالنه بودن شرط 
یاد شده را به عهده متعهد نهاده که پس از اثبات، اصل استحقاق متعهدله را زیر سوال برده 

  است.
خسارت متعهدله را مطابق با شرط وجه   که متعهد، نکته مهم دیگر آن است که آیا در صورتی

تواند دوباره درخواست تعدیل نماید؟  التزام غیر عادالنه پرداخت کرد، بعد از پرداخت می
اغلب قوانین یاد شده در این مورد ساکت است؛ اما قانون مدنی آلمان ذیل فقره نخست 

با این که قانون مدنی  24شمارد. صراحت این درخواست را مردود می به 343همان ماده
                                                 

: متعاقدین می توانند اندازة ضمانی را که در حال عدم اجراء یا تأخیر باید پرداخته شود، در 731ماده  - 22
  یین یا بعداً به آن موافقه نمایند.حین عقد تع

که از عدم تنفیذ  : هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیر عادالنه بوده و با ضرري732ماده 
 نشأت نموده متناسب نمی باشد، داین مستحق آن شده نمی تواند.

مطالعه تطبیقی قابلیت اجراي «ابدیان، قانون مربوط به شروط کیفري آفریقاي جنوبی، به نقل از میرحسین ع 3ماده  - 23
اگر در جریان دادرسی مربوط به ادعاي وجه موضوع شرط کیفري بـر دادگـاه   : «متن ماده» شروط کیفري در قراردادها

معلوم شود که وجه مذکور خارج از هرگونه تناسب با صدماتی است که به واسطه عمل یا ترك فعلی که در ارتباط بـا  
ي کـه در   ق، به طلبکار وارد شده است، دادگاه ممکن است وجه موضوع شرط کیفري ر ابه اندازهآن شرط کیفري تواف

 »یابد، کاهش دهد... شرایط موجود عادالنه می
٢٤ ... - Once the penalty is paid, reduction is excluded… 
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فرانسه به صورت خاص نسبت به این مورد ساکت است، اما برخی از حقوقدانان بر این باورند 
جا نیز باید نظر مشابه اتخاذ کرد زیرا اصوال حکم به استرداد وجهی که طبق شرط  که در آن

در مورد ماده  25انونی و خالف اصول حقوقی است.صحیح تأدیه شده است، فاقد محمل ق
قانون مدنی افغانستان ممکن است وضع کمی متفاوت باشد. در این ماده مقرر داشته  732

که از عدم  هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیر عادالنه بوده و با ضرري«است: 
در این ماده زمان » نمی تواند. تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی باشد، داین مستحق آن شده

اثبات غیر عادالنه بودن ضمان تعیین نشده که حتما قبل از پرداخت ضمان باشد. در بخش 
کند. وقتی دائن یا متعهدله از اصل  آخر ماده هم آمده است که دائن استحقاق به آن پیدا نمی

الک آن نخواهد مستحق چیزي نباشد، به صورت قطع با دریافت آن بدون محمل قانونی، م
شد. نهایت ممکن است حکم به بطالن کل شرط داده شود و اصل خسارت مطابق قواعد 

  اولیه مسئولیت مدنی قابل پرداخت باشد.
ماند قابلیت اجرایی شرط وجه التزام در تفسیري که حقوق انگلیس یا کالً نظام  در اخیر می

در نظام حقوقی مزبور شرط وجه   د،ال از شرط وجه التزام ارایه نمود. گفته ش حقوقی کامن
التزام با ماهیت کیفري باطل شمرده شده است. اما اگر ماهیت آن صرفا براي اثبات و جبران 
خسارت باشد، مورد پذیرش قراردارد. جداي از بحث دشواري تشخیص ماهیت این دو که تا 

خسارت منعقد و بر  ي قبال بررسی شد، بر فرض که شرط وجه التزامی با ماهیت جبران اندازه
آید که آیا مطلق شرط وجه التزام با  حال این سوال پیش می  اثر تخلف متعهد اجرایی شد،

این خصوصیت قابل مطالبه است یا باید برابر با میزان خسارت تعدیل شود؟ ظاهراً در صورت 
زان اثبات خصوصیت مزبور، چنین شرطی معتبر و مفاد آن قابل مطالبه است حتی اگر از می

  26خسارت واقعی بیشتر باشد.
که با عنایت به ماهیت جبران  جا قابل ذکر باشد و آن این البته یک نکته شاید در این

خسارتی شرط وجه التزام و نفی جنبه کیفري آن، ممکن است پذیرش مطلق آن کمی 
ال سازگار نیست. سبب نفی شرط  نادرست به نظر برسد. زیرا با روح حاکم بر حقوق کامن

                                                 
 .30میرحسین عابدیان، همان، ص - 25

٢٦  - Treitel G.H., Remedies for breach of contract (A comparative Account), 
oxford, clarendon press.١٩٨٨.( p٢٢٤),  ،32ص  به نقل از میرحسین عابدیان، همان  
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مزبور با محتوي کیفري، هم همین دوري از مطلق نگري به خصوص در صورت وجود 
هاي جدي میان خسارت واقعی و خسارت تعیین شده در شرط وجه التزام مطرح بود.  تفاوت

شاید دیدگاهی مایل به پذیرش مطلق مفاد شرط وجه التزام با جنبه خسارتی،   بنابر این،
هاي اندك و قابل چشم پوشی مد نظر  و تنها وجود تفاوتهاي فاحش نبوده  ناظر به تفاوت

  دارندگان این دیدگاه بوده است.
  .مزایاي شرط وجه التزام8

  به صورت خالصه، شرط وجه التزام در قراردادها حد اقل داراي مزایاي زیر است:
تضمینی است براي اجراي مفاد قرارداد اصلی که متعهد ملتزم را بیش از پیش نسبت به 

 سازد. جام تعهد مصمم میان
نیاز سازي طرفین قرارداد از مراجعه به محاکم و طی مراحل دشوار قضایی. البته در  بی

که میزان تعیین شده شرط وجه التزام از حد معقول و عادالنه بیشتر یا کمتر تعیین  صورتی
 نشده باشد.

ود. طرفین در صورت ش ها می تعیین شرط وجه التزام موجب صرفه جویی در وقت و در هزینه
توانند بدون گرفتن وکیل و طی  نقض قرارداد از سوي متعهد و ورود خسارت به متعهدله، می

 مراحل قضایی و صرف هزینه و زمان مطابق شرط مزبور عمل نمایند.
هاي احتمالی که بر اثر نقض قرارداد و میزان  پرهیز طرفین قرارداد از منازعات و جنجال

 افتد. آن و مسایل از این قبیل اتفاق می خسارت، نحوه تعیین
تسهیل در اثبات حقانیت متعهدله در صورت بروز دعوي. بدین صورت که طرف متضرر عالوه 

از شرط وجه التزام به عنوان بخشی از محتوي اصلی قرارداد   گیري از ادله دیگر، بر بهره
 تواند استفاده نماید. می
در صورت بروز دعوي. بدین معنا که با وجود شرط وجه  نیاز کردن متعهدله از اثبات ضرر بی

ACKUالتزام و تخلف متعهد از انجام تعهد خویش و ورود ضرر، دیگر الزم نیست متعهدله دنبال 
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اندازد و متعهد  اثبات ورود ضرر باشد، بلکه اصوال شرط وجه التزام توپ را به زمین متعهد می
 27د و یا شرط وجه التزام را عملی سازد.ملزم است که یا عدم ورود ضرر را اثبات نمای

درست بنا به دالیل یاد شده و نیز مزایاي دیگر این نهاد حقوقی است که امروزه گرایش به 
 سازد. سمت آن بیش از گذشته شده و ضرورت طرح و بررسی عمیق آن را آشکار می

  شمشیر دو لبه (ضرورت وجود نظام کنترلی)  .شرط وجه االلتزام:9
هاي حقوقی و نیز  گیري نظام ا چیستی شرط وجه التزام، شرایط تحقق آن، نوع بهرهج تا این

قوانین کشورهاي مختلف از آن به صورت اختصار مورد بررسی قرارگرفت. مشخص شد که 
هاي حقوقی مختلف اصوال  شرط وجه التزام و در واقع کلیه شروط محدود کننده در نظام

هاي قراردادي خود، وضع  و رسیدن طرفین به خواسته قرارداد  براي حمایت از طرف ضعیف
شوند. اما گاه شروط کیفري از این هدف اصلی جدا شده و بعضی اوقات حتی در جهت  می

گیرد؛ مانند قراردادهاي که طرفین از وضعیت برابري  عکس این انگیزه مورد استفاده قرار می
ا که عمدتا تنها منافع یک طرف تر شرایط دلخواه خویش ر برخوردار نیستند و جانب قوي

گنجاند. در قرارداد مصرف  کند، به عنوان شرط کیفري در قرارداد می قرارداد را تأمین می
هاي بزرگ اتومبیل سازي، یا در قراردادهاي وام بانکی و امثال آن از این  کنندگان با شرکت

  شود.  نوع شروط نا عادالنه بسیار دیده می
کیفري به عنوان تضمینی براي تحقق مفاد قرارداد و تحقق اصل ایجاد شرط   گرچه ایده

تعهد بر اساس تصمیمی ناشی از آراده آزاد قراردادي طرفین، در ذات خود امر پسندیده 
استفاده از این حق   چنینی موجب بروز نگرانی به خاطر سوء هاي این است؛ اما دغدغه

نبیه و مجازات مالی براي متعهد متخلف به شود. به ویژه اگر از این نوع شرط به عنوان ت می
استفاده شود. از این رو، قوانین   صورت نا عادالنه یعنی تضمین مالی چندین برابر اصل تعهد،

ق. م) که در ابتدا با همان هدف اولیه، شرط کیفري را 1152کشورهاي مانند فرانسه، (ماده
مطلق نگري تجدید نظر نموده و  به صورت مطلق قابل اعمال بر شمرده بود، بعداً در این

ق.م)، 343شروط غیر عادالنه را قابل تعدیل دانستند. و قوانین کشورهاي چون آلمان (ماده

                                                 
رسالۀ الماجیستیر فـی القضـاء الشـرعی،     جواد محمود احمد بحر، نظریۀ الشرط الجزایی بین الفقه و القانون، - 27

  .136ص م،21/4/2009فلسطین: جامعۀ الخلیل، نوقش فی
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ق.م) از ابتداي پذیرش مشروعیت شروط کیفري، 149ق.م) مصر (ماده732افغانستان (ماده
کنترلی در  نوعی نظام کنترلی براي تعدیل شروط غیر عادالنه را اعمال نمودند. این نظام

قوانین برخی کشورها مانند فرانسه و آلمان بنا به درخواست متعهد و از سوي قاضی قابل 
اعمال است و در قوانین کشورهاي نظیر افغانستان و مصر در خود مشروعیت شروط مزبور 
نهفته است. بدین معنا که قوانین این کشورها از ابتداء شروط کیفري را مشروط به عادالنه 

اند و هرگاه شرط کیفري چنین  و برابري با میزان خسارت ناشی از اصل قرارداد پذیرفتهبودن 
باشد. شاید نوع نگاه  وصفی را دارا نباشد، از اصل باطل بر شمرده شده و قابل مطالبه نمی

و باطل دانستن آن و باز آفرینی نهاد جدیدي به  28منفی حقوق انگلیس به شروط کیفري
با محتوي جبران خسارت ناشی از نقض تعهد، در ردیف گروه دوم قرار  نام شرط وجه التزام

  29گیرد.
  .نتیجه:10

یابیم که شرط وجه التزام نوعی التزام  از مجموع مباحث این نبشته به این فرجام دست می
تبعی متعهد به پرداخت مقدار مال از قبل تعیین شده در برابر ضرر ناشی از عدم انجام تعهد 

هاي  هاي حقوقی و قوانین کشورهاي مختلف نگرش ماهیت حقوقی آن نظام است. در مورد
متفاوتی دارند. برخی آن را نوعی کیفر و تنبیه مالی از پیش تعیین شده غیر قابل تعدیل بر 

شمارند و شماري دیگر آن را نوعی احتساب از پیش تعیین شده خسارت ناشی از نقض  می
ناسب ضرر وارده قابل کم و یا زیاد کردن است. شرط داند که با ت تعهد از سوي متعهد می

وجه التزام، تعهد مالی است که تنها پس از نقض تعهد از سوي متعهد و ورود ضرر به 
متعهدله و وجود رابطه سببیت میان فعل یا ترك فعل متعهد با ورود خسارت قابل مطالبه 

عهد که بدل از انجام تعهد به است و با نهادهاي حقوقی دیگر از قبیل وثیقه براي انجام ت
آید و نیز با تهدید به غرامت مالی از سوي محکمه تفاوت دارد. دوري از درگیر شدن  شمار می

نیاز ساختن متعهدله از  ها، کم شدن هزینه اثبات ضرر و غیره، بی در بروکراسی اداري دادگاه
باشد؛  رط وجه التزام میاثبات ضرر، ترغیب بیشتر متعهد به انجام تعهد از جمله مزایاي ش

ي  تواند شمشیر دولبه البته با تمام مزایا و اهمیتی که این نهاد حقوقی دارد، در عمل می

                                                 
٢٨  -  Penalty clause  

  ) تعبیر شده است.Liquidated damagesاز این نهاد به عنوان ( - 29
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باشد که در مواردي ممکن است علیه جانب ضعیف قرارداد به کار برده شود. از این رو 
قاضی  بسیاري از قوانین کشورها با مقید ساختن آن به شروطی از قبیل حق تعدیل از سوي

اند آن را به نفع قدرت برابر  و یا باطل دانستن تعهدات مالی نابرابر با میزان خسارت، کوشیده
معاملی طرفین و تنها براي تضمین دریافت خسارت ناشی از نقض تعهد و ایراد ضرر محدود 

رسد  بسازند. در کشورهاي که چنین شرایطی براي شرط وجه التزام وجود ندارد به نظر می
راي تأمین بهتر عدالت الزم است نسبت به نگرش مطلق به این شرط تجدید نظر صورت که ب

  بگیرد.
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 دفاع در روند چشم اندازي بر وکالت

 انون گذاري افغانستانق     
  عبدالقدیر قیومی 

 
  چند سخن: 

  بنام خدا (ج ) :
انچه باعث نفوذ کالم ، حیثیت وآبـروي وکـیل میـشود شـرافـت ، صـداقـت وامانـت داري 

  اوست . (ژرژکوهندي ) 
وکیل ووکالت در نظام تشریعی اسالم وقوانین وضعی جایگاه ونقش سترکی دارد که تاًمل بر 

ناگزیر پنداشته شده عدالت را به وجه بهتر آن ممکن ساخته آنجا که مسند قضا  آن امري
نصب شده وکیل مدافع هم منزلت اش را خواهی نخواهی می یابد ، زیرا مدافعین رجال 
قانون اند که قاضی را بسوي عدل کشانیده طالیه دار دفاع ازحق ، حریت ومساوات میان 

  ان میسازند.افراد اند ومصادیق عدالت را نمای
در جوامعی که باب دفاع ومدافع کشوده نگردد سیستم هاي قضایی و حقوقی آنها آگنده از 
تشتت ونقایص بوده ، متخاصمین درمنجالب سردرگمی وچالشها بسر می برند زیرا ازامکان 
بدوراست تا کلیه ارباب دعوي را بتوان از نعمت سوادوآشنائی با فرهنگ ودانش حقوقی بهره 

د ویا همه افراد واتباع بتوانند در پیشگاه محاکم حقوق شانرا با ارایه براهین وادله ورنمو
تثبیت نمایند واهداف خودرا به کرسی نشانند، ازآنست که ناگزیربمنظوراحقاق حق خود به 

  وکیل مدافع توصل می جویند .
ند وهمه این اصل را موازي با عمربشر کلیه مکتب هاي حقوقی رعایت کرده و پذیرفته ا

  کشورها دراسناد تقنینی شان منحیث یک پرنسیپ کلی به آن باوردارند .
قانونگذاري کشور ما وکالت دفاع ارج  در نظام تشریعی اسالم وکنوانسیون هاي بین المللی و

خاصی داشته ، به همه افراد در قضایاي حقوقی وجزایی صالحیت داده شده تا بخاطر دفاع از 
انونی خود ویا هنگام تجاوزبه حقوق شان و جلوگیري ازاتهامات وارده، هاي شرعی و ق خواسته

ازعناصرخبیروحایز دانش حقوقی و قانونی وکیل مدافع برگزیند وهمچنان مراجع حراست 
حقوق (محاکم وخارنوالی ) به حکم قانون مکلف گردانیده می شوند تا جهت سهولت به 
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شانرا درمحاکم جزائی تعقیب نمایند . آنانیکه نمی توانند درحال بی بضاعتی دعاوي 
  مساعدت هاي قضائی فراهم سازند وبراي اصحاب دعوي وکیل مدافع تعیین کنند .

درین اثرسعی خواهد شد که پیرامون معانی و مفاهیم وکیل دفاع و ضرورت آن ، رویداد 
تاریخی وبررسی موضوع ازمجاري قوانین اساسی،اسنادتقنینی اختصاصی وسایرقوانین 

شورکه مشروعیت وکالت دفاع درآن تسجیل یافته،بحث صورت گیرد تا باشد که توجه ک
  خواننده عزیزرابا توضیحات نا چیزم درروشنا ئی مسائل مربوط به وکالت دفاع قراردهم.

  
  فصل اول
  عمومیات

  الف:معانی لغوي وشرعی :
  گویند. وکالت اجراي کاري ازجانب کسی ،ویا نیابت،خالفت ،جانشینی وواگذاري را

  وکالت عقدي که بموجب آن یکی ازطرفین ،طرف دیگررابراي انجام امري نائب خود مینماید.
اساسآ دروکالت تفویض حق نمی شود بلکه منسوب عنه درعوض نایب،حق دخل وتصرف 

  درمورد وکالت دارد .
وکالت انتخابی وان وکالتی است که ازطرف دادگاه درامور کیفري به او وازطرف کانون 

کالدرامورمدنی بوکالارجاع میگردد که این وکالت مجانی است وآنرادر اصطالح وکالت و
  مسخرووکالت تسخیري نیز می گویند.

  وکالت نامه :
  )1نامه اي مبنی برواگذاري کاري بدیگري ووکالت کسی از جانب امضاً کننده .(

  قانون مدنی افغانستان وکالت را اینطور تعریف نموده است : 
) وکالت عقدیست که بموجب آن موکل شخص دیگري را در تصرفات قانونی  1554ماده (

  )  2ومعلوم قایم مقام خود میسازد . (
وقتــی ازنگاه شریعــت اسالمـی کلمـه وکیل ووکالــت را بررسـی نمائیـم کلمه وکـیل 

  ) جلـب نظرمیکـند که 167درقـرآن مجـید سـورة آل عمـران آیـه مـبارکـه ( 
  وحسبنااهللا ونعم الوکیل ) .( قال 
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ونیزبهترین وکیل را بهترین مولی میدانند ( نعم المولی ونعم الوکیل ) ولی در لغت و فرهنگ 
معاصر عرب بجاي وکیل کلمه محامی که حمایت کننده معنی میدهد کــاربـرد دارد 

  وتاسـی جسـته اسـت ازفـرمـوده امـیرالمؤمینین علــی ( رض)
  )3اوللمظلوم عونا ).(( کوناللظالم خصم

که حمایت ازکاروحق مظلوم وجلوگیري ازظلم وغاصب وتعدیات متجاوزین ومتصدیان را 
  وظیفه مسلمین وانمود کرده اند .

  ب : وکالت دفاع در آئینه فرهنگها :
  وکالت از نظر فقه (قانون مدنی ) 

خص وکالت عقدي است که بموجب آن فردي با شخصیت حقیقی یا حقوقی ، وکیل ش
  حقیقی ویا حقوقی که وي را مؤکل می گویند قرار گیرد .

به عبارة دیگر یک فرد اعم ازحقیقی وحقوقی میتواند درعقدي وکیل یک شخص دیگر که 
اوهم میتواند حقیقی یا حقوقی باشد ، واقع گردد ، یعنی وکیل به نیابت مؤکل کارهائی را 

  رایافته است .انجام دهد که به اثرعقد وکالت اختیارانجام آنها
  .  5050ــ  5049صفحات  4) فرهنگ معین جلد 1( 
  ) قانون مدنی  490)صفحه (2(
  . 12) مدافع ودفاع تاًلیف محترم عبداالحد عشرتی صفحه 3(

بنابرین روشن شد که وکالت دهنده را مؤکل ووکالت گیرنده را وکیل گویند که با فوت 
  )1(هریک ازمتعاقدین عقد وکالت باطل می شود . 

وکالت عقدي است که بموجب آن شخص به دیگري اختیار انجام عملی را بنام وبه نفع خود 
  میدهد .

  )2) نامند.( Mandatatlve) ووکالت گیرنده را(Mandantوکالت دهنده رامؤکل (
 ADوکیل در زبان فرانسه کلمه (آوکا ) از دوکلمه التینی مشتق شده که آن نیزدوکلمه اد (

ودیگري وکاتوس بمعنی خوانده شده و هر دو کلمه بمعناي کمک ویاري ) بمعنی نزدیک 
ازمظلوم می باشد که هرمظلوم فردي را بنام وکیل بیاري خود می طلبد وبراي حفظ حق و 

  دفاع از حق وتعقیب حق خود وکیل را فرا می خواند وازاواستمداد می جوید . 
ا اصطالح عمومی آن کلمه الیر درزبان انگلیسی کلمه وکیل به لغات متعددي آمده ام

)Lawyer  است که حقوق دان وقانون دان را معنی دهد ومنطبق به مفاهیم وسعیی(
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میباشد وبه کسانی اطالق میشود که به حقوق آشنا ودیگران را از تجاوز به حدود وحقوق 
  شان مانع گردیده بتوانند .

. اما در کشورما فرهنگ متداول آلمانی ها وکیل را نمایندة حق می گویند( انتزانولست ) 
  براي وکیل، کلمه مدافع بوده مرادف با وکیل دعوي میباشد .

  ج : انواع وکالت :
گرچه موضوع تنوع وکالت از ساحه بحث این اثر برون است اما براي مزید معلومات چند 

  سطري نگاشته میشود که البته براي تتمیم اثربی مورد نخواهد بود .
  وق تالیف داکترلنگرودي ازبه انواع وکالت ذیالً یادآوري گردیده است:  درترمینولوژي حق

ـ وکالت انتخابی : وکالت وکیلی که بدون قرارداد با مؤکل ، از طرف دادگاه در امور کیفري 1
وازطرف کانون وکال درامورمدنی بوکیل ارجاع شده باشد ودر اصطالح به آن وکالت مسخر 

  مذکور را وکیل مسخر نامند .ووکالت تسخیري گویند ووکیل 
ـ وکالت انفرادي : هرگاه مؤکل در یک مورد ، دو یا چند وکیل داشته باشد که هروکیل به 2

تنهائی حق اقدام به وکالت را داشته باشد، این نوع وکالت را وکالت انفرادي وخود وکیل را 
  وکیل منفرد گویند .

  ي پارلمان میباشد .ـ وکالت تشریعی :  این نوع وکالت ،وکالت وکال3
  ـ وکالت جمعی : هرگاه یک مؤکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که4

  )3هریک داراي حق اقدام جداگانه نباشند نوع وکالت آنها را جمعی گویند .(
  ـ وکالت خاص : وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امرمعین بوده.5

  میشود . ودراصطالح دیگروکالت مقید گفته
  ـ وکالت دردادگاه :وکالتی است براي تعقیب امري درمراجع قضائی اعم ازجزائی یا مدنی .6

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تاًلیف محترم عبداالحد (عشرتی ).12) مدافع ووکیل دفاع صفحه 1( 
  هـ،ش .1377) سال طبع 737مس الدین () فرهنگ فریخته داکترش2(
  . 1381) سال طبح 752) ترمینولوژي حقوق داکتر محمد جعفرجعفري لنگرودي صفحه (3(
ـ وکیل درقبض : کسی که ازطرف مؤکل اختیارحصول مالی را دارا باشد به استناد عقدي از عقود یا به استناد دعوي 7

  که مختوم شده است .
  ه کتبی یا شفائی نبوده ولی به داللت ضمنی دانسته میشود .ـ وکالت ضمنی : وکالتی ک8
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ـ وکالت عام یا وکالت مطلق : وکالتی است که شامل همه امورمؤکل بوده در مقابل وکالت خاص یا وکالت مقید به 9
  کاررفته است .

  ـ وکیل ثابت الوکاله : وکیلی که وکالت او بموجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرز باشد .10
  ـ وکیل مدافع شفائی : وکیلی که بیان شفائی دفاع از مؤکل را بعهده دارد .11
ـ وکیل مدافع کتبی : وکیلی که در مرحله دفاع نوشتن مدافعات ،تبادل لوایح دریافت وتنظیم لوایح دعوي را عهده 12

   )1داراست . (
  ح : وکیل درفقه اسالمی : 

سته واستناد می کنند به این ارشاد خداوندي فقهاي اسالمی وکالت را از صفات الهی (ج) دان
  (ج) که ( حسبنا اهللا ونعم الوکیل ) .

این فقها در بارة اخذ اجرت در برابر اقامه وکالت چنین نظر دارند که درنفس وکالت تعاوض 
بوده،اخذ اجرت شرعاً جایزوچون دروکالت قضاي حوائج محتاجین درافعالی می باشد که آنها 

رند، بناً رجـحان وکـالت ازآن متصوراست :که آنحضرت (ص) دربسیاري قـدرت آنـرا ندا
موارد جهت تعلیم ، ازصحابه کرام وکیل تعیین نموده اند تا از اوشان وکالت کرده 

  باشند،چنانچه به خریداري قربانی نیز حکیم بن حزام را وکیل گرفته بودند .
گردانیده به چیزي ووکیل کسی  از نظر شرعی وکالت براي توکیل کسی است که ویرا مؤکل

است که براي وي تفویض امرگردیده وهم عبارت است ،ازاقامه انسان دیگري عوض نفس 
خود درتصرف معلوم ودلیل جوازآن این آیت مبارك است که: (بابعثوااحدکم بورقکم هذا الی 

  المدینه ) .
  کیل گرفتم فالن را.  رکن وکالت الفاظی است که وکالت به آن ثابت میگردد مثالً بگوید و

شرط وکالت آن است تا مؤکل ازکسانی باشد که مالک تصرف گفته شود وصفت وکالت آن 
است که وکالت عقد جایزي غیرالزم بوده وکیل ومؤکل حق عزل همدیگر را دارا میباشند 

).2(  
 

  د : ضرورت تعیین وکیل مدافع :
قضات محاکم ، مدعی العموم ها ضرورت داشتن حق دفاع ووکیل مدافع ازاین جهت است که 

ومستنطقین ازجمله حقوق دانان متجرب بوده وازجانبی چون طرفین دعوي در برابر قضا در 
یک سطح قراردارند، قانوناً به متهم حق داده می شود که درحال نداشتن قدرت دفاع شرعی 
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ه به و قانونی وعدم معلومات ازعلوم حقوقی غرض جلوگیري ازخطربی عدالتی شخص آگا
  امورحقوقی وقضائی را بصفت وکیل مدافع برگزیند وعلت جواز تعیین 

 1وکیل همانا عجز انسان در برخی مواردي است که ناگزیر باید وکیل انتخاب نماید .
  بیع وشرا، شفه ، هبه، ابرا، عاریت وازدواج جایزپنداشته شده است .  

د، تفویض ، سپردن یا اتکا کردن را براي تتمیم  بحث باید گفت : وکالت معانی حفظ  اعتما
نیزمـیدهـد ودراصـطالح فقهی تفویـض کاري به شخـص اسـت ، داراي قابلیت نیابت که 

  )2اولی را مؤکل ودومی را وکیل گویند . (
  

 
  فصل دوم

  وکالت دفاع در روند تاریخ    
  

  الف : جوامع قبل از اسالم 
ه غریزة حب بقا بلذات دفاع از خود موضوع دفاع موازي باخلقت آدم وآغاز آفرینش بود

 میباشد . از نظر تاریخی وظیفه مدافع و دفاع به ادوارمختلف تقسیم میشود .
 
 
  

                                                 
  ) . 755حقوق صفحه (  ینولوژيترم 1
  ٤١ ) صحفه ی) مدافع ودفاع ازمتهم اثرمحترم عبداالحد (عشرت2(

 یشهبودن وهم یرالزمیغ یرعقودوقبول . وفرق آن ازسا یجاباست محتاج به ا يتام باشند وازعقود یتاهل وهردوداراي2
  )1) مجلته االحکام .(1522) و(1521قابل فسخ بودن آن است . مواد (

وشرا،  یعباشد، شروط آن تصرف مالکانه ،عقل وبلوغ بوده  وکالت به اثبات حق ، ب یم یددونوع مطلقه ومق وکالت3
  شده است .   یزپنداشتهوازدواج جا یتشفه ، هبه، ابرا، عار

ودراصـطالح  یزمـیدهـداتکا کردن را ن یا، سپردن  یضحفظ  اعتماد، تفو یگفت : وکالت معان یدث بابح  یمتتم براي4
ضتفو یفقه   )2. ( یندگو یلرا وک یرا مؤکل ودوم یکه اول یابتن یتقابل يبه شخـص اسـت ، دارا يکار ـی
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  ـ مصر:1
ق.م ) که اهرامات جیزه در مصر اساس گذاشته شد، وظیفه محامات ودفاع از  2778سال (

ن یکی از امرا متهم نیز وجود داشته، براي حل وفصل منازعات توسط محاکمی که در راس آ
موظف بودند ،صورت می گرفت اما بعدها قضا استقالل خود را دریافت وتابع امرا نبوده، همه 

  اتباع حق داشتند برمسند قضا تکیه زنند .
  دفاع طورعلنی دایر می گردید وصورت دفع دعوي شفوي ارایه می شد .

معتقد بودند که   فراعنه غنی فرق نمی آورد زیراقضا در آن زمان میان بزرگ ،کوچک ،فقیر و
انسان پس از مرگ در برابرعدالت اهللا ازوریس(اهللا مرگ ) پیش کرده میشود .وازهمه اعمالی 
که مرتکب شده جواب میدهد، بناً قضات الزم میداستند تا وظیفه خود را طوراحسن انجام 

  دهند .
  ـ عهد اغریقی ها :2

رت موسی (ع)داراي مدنیت درخشان ق.م ) یعنی پنج قرن قبل از حض 1961اغریقی ها (
بوده ملک حمورابی اداره مملکت را طبق نظام ومقررات مدونه اداره می نمود،ازهمین جاست 

) ازجملۀ با اهمیت ترین قوانین جهان که 1که قانون حمورابی ششمین پادشاه بابل (
نظیم ماده بوده ودرآن نظام تجارت بین الدولی وقواعد مسوولیت مدنی ت282سطرو3600

یافته بود . در آن زمان هرفرد حق داشت تا خودش حاضرمحکمه شده واز خود دفاع نماید 
اما باآنهم مدعی ترجیح میداد تا بررائ صاحب حجت ( مانند کاتب عمومی ) بمنظور دفاع از 

  خود اعتماد نماید وبه انتخاب وکیل دفاع یا مدافع مبادرت ورزد .
ق بشردرافغانستان نویسنده قضاوت پوه محترم محمد ) اسالم وحقوق بشروپس نظرحقو1( 

  ) . 134اشرف (رسولی) صفحه (
  ) حقوق اسالم نوت درسی فاکولته حقوق پوهنتون کابل .2(
  ـ یونان وروم باستان :3

  مؤرخین دورة تقنینی روم را به سه قسمت : 
  میالدي . 14ـ عهد ملکیت بعدازجمهوریت تا سنه 1
  میالدي . 284یا عهدعلمی تا ـ عهد امپراطوري علیا و2
ـ عهد امپراطوري سفلی ویا بیزنطی که به دیو کلیسیان آغاز وبه وفات ژوستنین خاتمه می 3

  یابد تقسیم نموده اند .
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در عهد ملکیت انتقام فردي میان مردم مروج وبعداً بمنظور رفع منازعات نزد حکم مراجعه 
  بود .واما صرفاً حاالت دفاع شرعی ازین حکم مستثنی 

مصدر اولی قانون این دوره ،عرف بوده اوامرملکیه ازادارة اشراف نمایندگی می کرد واین 
حالت تا زمانی ادامه داشت که ملکیت به جمهوریت مبدل وعامه مردم تقاضا نمودند تا مانند 

  اشراف ازحقوق ووجایب برخوردار باشند .
ق، م  449رومانـی ها پنداشته میـشود درهمانـا الواح دوازده گـانـه که اولین قانــون براي 

  بوجود آمد.
این قانون مساوات رامیان اشراف وعامه مردم تامین نمود . ومطابق قانون متذکره عامه مردم 

  با اشراف حق مخاصمه را یافتند.
طرق معینه براي اثبات دعوي هرخصم وجود نداشته، هرشخص میتوانست تا با جمیع  

  کرسی صحت بنشاند .وسایل ، دعوي خودرا به 
در دورة امپراطوري سفلی ویا بیزنطینی دفاع وچگونگی آن عبارت ازیک نوع دفاع  بود که 
وفق توضیحات قانونی ازطرق مختلف صورت گرفته ودفاع ازحقوق ملت از وظایف مدافع 

  پنداشته میشد .
برابرمحاکم  در روم قدیم روش قضائی بدو دوره تقسیم میشد ، مدافع نزاع مؤکل خود را در

(بریتور) طرح مینمود قاضی بعداز تدقیق واجراآت شکلی ، آنرا به قاضی دیگري جهت اصدار 
  حکم می سپرد .

ق.م بریتور(محاکم ) قانون (ابوتیا) را وضع نمود که یکی ازعوامل آن اتصال رومانی  140در 
  ها با دول مجاور وروابط تجارتی شان با ممالک دیگر است .

   ز مدافعین استعانت بعمل می آمد وق افراد وروابط تجارتی شان باسایر ممالک ابراي حفظ حق
) ب ،م مدارس قانونی را درقلمروامپراطوري افتتاح کرد، در بیروت ، 565ـ 537ژوستنین (

قسطنطنیه ، آتن واسکندریه این مدارس آغازبه تدریس نموده ژوستین آنرا از ضروریات اعالم 
ه براي شئون دولت وتحقق دیموکراسی وتقدم اقتصادي، تفهیم داشت وخاطرنشان کرد ک

  وتعمیم قانون ضروري می باشد .
دریک مدت کوتائی استادان قانون در مدرسه بیروت ورجال مدافع درقسطنطنیه استفاده 
کرده،قوانین را دریک مجموعه واقوال فقها را درمجموعه دیگر،گرد آورده بنام دایجست 

  مسمی نمودند .
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  ین اتحادیه براي مدافعین وتحقق مصالح ومشاکل آنها تاسیس نمود .ژوستن
  ق،م میزیسته است.1704تا1962) حمورابی که بمعنی عموي بزرگ نیزآمده از1(

وظیفه دفاع در عهد ژوستنین اهمیت زیادي داشته مدافع قبل ازآغازبوظیفه دفاع به انجیل 
را با امانت بسرمی رساند، لذا امر دفاع  سوگند یاد می نمود که عدالت را رعایت ووظیفه خود

ومدافع درعهد ژوستین طوري بود که صرفاً عناصرداراي سرمایۀ علمی،قانونی، اجتماعی 
وسیاسی میتوانستند ازین عهده بدرشوند. درمدرسه حقوق بیروت بعداز پایان چهارسال 

دساتیر درس دررشته قوانین ، سال پنجم را بصورت تعلیمات خصوصی از تعلیمات و
  امپراوري ،داراي رجال فقه وقانون استفاده می نمودند.  

درین دوره اثبات دعوي بصورت کتابت وشهادت شهود وسوگند ، اعتراف وقرینه صورت می 
  گرفت ومشابه به اثبات موضوع در قوانین عصرحاضراست .

از مدافعین کود قوانین که موسوم به دایجست ژوستنین یاد می گردد د تدوین آن یازده تن 
در اطراف امپراطوري سهم گرفتند ، پس میتوان گفت که وظیفه مدافع در دوره ژوستنین 
خیلی بااهمیت وخطیربوده قواعد آن زمان که ازخطا مصؤن تلقی می گردید امروزمورد قبول 

  واستفاده کشورهاي جهان قراردارد .
سیاسی ودینی وجود دریونان باستان هرچند کانون حقوقدانان مجزا ازاولیاي امور

نداشته،اماهنگام بروزاختالفات مراجعی بنام مفسر،روي سنن وشعایرابرازنظرمی نمودند  
درمرافعات افرادي به نمایندگی ازمتداعیین سخن می گفتند یا به آنانیکه قادربه دفاع ازخود 

ل نبودند کمک می کردند که کارشان بی شباهت بوکالي دعاوي نبود،عدة هم درفن استدال
  ورزیده بودند ودفاعیه اصحاب دعوي را درازاي  مبلغی حق الزحمه می نوشتند .

درروم قوانین مشخص ومدونی براي داوري وجود داشت وگروهی بنام مشاورین  حقوقی 
ووکالي دعاوي ،طرف مراجعات مردم بوده اند زیرا تنوع قوانین ووسعت قلمروامپراطوري روم 

خصاً درمحاکم حضور یابند، وکالي مدافع راایجاب می که اصحاب دعوي نمی توانستند ش
  کرد .

افرادي بوکالت برگزیده می شدند که عالوه ازدانش قضائی ملکات فاضله اخالقی را دارا می 
  بودند .

) پیش ازمیالد گفته است دردادرسی، وکالي دعاوي مشاورحقوقی 106ــ 42سیسرون (
  وحامی مؤکل خود بوده اند .

ACKU



  
  
 

 

56  
 

دي
ج

  »
13

91
 «  

ل  
لس

مس
ره 

شما
119  

دعاوي را دراواخردوره جمهوري واوایل امپراطوري دانسته اند . گرچه این  عصرطالئی وکالي
شغل چندي به انحطاط گرائید ولی درقرون پنجم وششم میالدي به پیشرفت هاي بزرگی 
نایل آمده به گفته اسکوپاوند حقوقدانان نامی امریکا وکالت دعاوي تاحدودي به شیوه 

  امروزي درآمد .
دادگاه ها تعیین وسازمانی براي وکال ترتیب داده ، شرایط سختی  عده معینی ازوکال براي

ق  204جهت اشتغال به شغل وکالت قایل شدند وقانونی براي این پیشه وضع نموده تا سال 
) بعدازمیالد این 54تا 41، م که حق الوکاله رسماً مجازنبود ،درعهد کلودیوس امپراطور روم (

  حق رسمیت یافت . 
  ز اسالم : ب : جوامع بعدا

  ـ دوره اسالمی :1
در صدراسالم نظام قضائی از اداري مجزا ، شئون اداري وحربی مختص به والی وامورقضائی 

  به قاضی اختصاص یافت .
نظام اداري وقضائی دردورةخلیفه دوم حضرت عمر(رض) به اوج کمال رسید وعدالت 

می ورزید تا تعالیم قرآنی اجتماعی در آن زمان با دیموکراسی حقیقی منطبق وخلیفه سعی 
  واحادیث نبوي راعملی نماید .

درین دوره وظیفه مدافع ، دفاع ازحقوق مؤکل وشرح قواعد قانونی به اساس مفکوره وي بوده 
  است .

  ) 1518ـ 1250ـ دوره عثمانی ها ــ (2
درین دوره وظیفه دفاع در شرق وغرب وجود نداشته رشوت وفساد، مقام قضا ودفاع از حقوق 
را پامال گردانیده عدالت با معیارمال وحسب قوت سلطان سنجش میشد که این روش تا 

 ) ادامه داشت .1789انقالب کبیر فرانسه (
  ـ حمله فرانسه واثرات آن باالي مصر :3

برضد نظام فیودالی اوضاع سیاسی آنزمان اهمیت خود را داشته ،  1789انقالب کبیر فرانسه 
مدند که درتعمیم وگسترش آزادي سهم بارزي داشتند . اما وقتی قانون دانان بزرگی بار آ

ناپلیون زمام قدرت را بدست گرفته با اعتقاد به جمهوریت عسکري وسلطه جوي درسال 
مصري ها مهاجمین فرانسوي را  1801باالي مصرحمله وآنرا اشغال نمود تا آنکه در  1798

  ازکشورخود راندند .
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قیت بود، به دیموکراسی وعدالت اجتماعی اعتقادنداشته ناپلیون که شیفته قدرت ومطل
مجلس دولت رازیرنفوذ خودقرارداد وازایجاد اتحادیه مدافعین وسایراتحادیه هاجلوگیري 

  نمود.
به تشکیل اتحادیه مدافعین 1810ولی بعدآبه اهمیت قانون ومدافعین پی برده درسال

ین وبه گردآوري قوانین آغازکرد پرداخت وقانون جدیدي رابمقصدتنظیم سلطه قضائی تدو
که بموجب قانون متذکره اشخاصی به قضامنسلک میشدندکه عالوه برداشتن سند لیسانس 

  درقانون ، اقآلمدت دوسال بصفت مدافع ایفاي وظیفه مینمودند.
بنآ ناپلیون به اهمیت مدافع متوجه ومعتقدگردید که مدافع معنی دیموکراسی 

  ینماید.راتفسیرواهداف آنراتصریح م
همان است که نظام حقوقی مصرملهم ازفرانسه گردیده نظام دفاع راوضع ووظیفه دفاع چنان 

  تطورکردکه تکامل آن در مقاطع زمانی حالت موجوده را بخودگرفت. 
  وکا لت دفاع درهند:  -4

درترکیب گروپی  2003مطابق اپریل 1382ثور 5تا 2003فبروري  24مطابق 1381در 
مه واعضاي ریاست عمومی تقنین ، قضایاي حکومت ونشرات وزارت ازقضات ستره محک

عدلیه بدعوت اندین الوانستیتوت نوي دهلی ، سفري به کشورباستانی هند داشتم که مقصد 
ازآن فراگیري معلومات روي صالحیت هاي قضات ، دسپلین ونحوه اصدارحکم ،جمع آوري 

)، نشرراپورهاي قضائی وتسوید Barشهود واسناد،مجمع حقوقدانان ومجمع وکالي مدافع (
  قوانین بود .

گروپی که در آن من عضویت داشتم پیرامون مساعدت هاي حقوقی وقانونی ،اداره وکالي 
  مدافع (بارکنسلی یا ادوکیت ) ریسرج وتتبع می نمود.

  دفـترمرکزي وکالي مدافــع که درهـند به بارکنـسلی معـروف اسـت به بخشــهاي
) روي قانونیت 1950قانون اساسی ( 51وولسوالی انقسام یافته . در ماده  مرکزي ، ایالتی 

  وکیل مدافع درجمهوري هند آمده است .
شخص میتواند خودش یا توسط وکیل خود علـیه موسسه ویا شخصـیکه خساره وارد ساخته 

همین قانون اساسی به محبوس  21، در محکمه اقامه دعوي نماید واین حق به اساس ماده 
  یز داده شده که ازمساعدت هاي حقوقی هم برخوردارمی باشد .ن
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مشروعیت دفاع از حقوق که شخصاً یا توسط وکیل مدافع در قانون اساسی مسجل گردیده 
نخستین بارقانون وکالي مدافع تدوین وطی مراحل شد که سند  1961بموجب آن در 

ع (بارکنسلی ) واداره مربوط نقنینی موثري درین راستا محسوب وامورمربوط به وکالي مداف
  به مساعدت هاي حقوقی با نحوة تشکیالتی آن درین قانون تنظیم یافته است .

قانون ادارة خدمات قانونی که بموچب آن خدمات حقوقی را طور رایگان به 1987همچنان در
محتاجان ومستضعفان انجام میدهد وهربارکنسلی کمیته در چوکات خود ازین اداره دارد ، 

  ع گردید .وض
  شرایط شمول به وکالت دفاع چنین است :

  داشته باشد . 1947ـ تابعیت هندي قبل از
  را تکمیل نموده باشد .31ـ سن 

باشد چنانچه دارنده این سند فورمه شمولیت راخانه  LLMویا  LLBـ حایز سند علمی 
پذیرفته می پري وبمدت یکسال تحت اثروکیل مدافع سابقه دارکاروبعداًبحیث وکیل مدافع 
ماه حبس 6شود وهرگاه شخص بدون مجوز قانونی درمحاکم به شغل وکالت بپردازد به 

  محکوم میشود .
  ـ مرتکب جرایم نگردیده باشد .

هرگاه وکیل مدافع عملی مغایراحکام قانون اساسی را مرتکب شده باشد نام وي ازلست  
الت درمحاکم بپردازد بمدت وکالي مدافع حذف ودرصورتیکه بدون مجوزقانونی به شغل وک

  ماه حبس محکوم میشود .6
هربارکنسلی یک کمیته براي ثبت نام داشته،اشتغال به وکالت دفاع منوط به ثبت نام درین 
کمیته میباشد . در صورتیکه سند علمی شخص ازمرجع  رسمی نباشد ، یا جعلی تثبیت 

بارکنسلی مرکزي احاله ودر آنجا شود ، یا اداره با شخص موافقه نداشته باشد ، سند را به 
توسط هئیت سه نفري بررسی میگردد  ، در حال عدم تائید آنها در خواست شمول به وکالت 
مدافع مسترد ود سایرادارات بارکنسلی نیز پذیرفته نمیشود، مگردرحالتی که ادعاي جعلیت، 

  خالف واقعیت تثبیت گردد.
ش وکالي مدافع ویا نقل مکان آنها از یک ادارات بارکنسلی مرکزي وایالتی درمورد پذیر

  محل به محل دیگر، داراي صالحیت مساوي میباشند .
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وکیل مدافع با نام وآدرس مکمل آن در دفتر بارکنسلی ثبت وراجستر گردیده، وکیل یک 
ایالت زمانی درایالت دیگرفعالیت نموده میتواند که موافقه دفتر بارکنسلی را حاصل نموده 

  باشد .
بارکنسلی تنظیم وبهبوداموروکالي مدافع یا (ادوکیت) را بعهده داشته، حقوق ووجایب  ادارة

شان توسط قانون تعیین وحمایت گردیده ، بمنظور تنظیم وکالي مدافع تا آنجا که با قوانین 
مناقض نباشد ، حق وضع لوایح را دارا می باشند عالوتاً وکال ازطریق انتخابات کمیته هاي 

ورئیس بارکنسلی میتواند به مشوره پارلمان ،آنها را بانظرداشت مراتب شان  تنظیمی ایجاد
درسپریم کورت وهایکوت به تعقیب دعوي توظیف وتعیین نماید،کمیته هاي تنظیمی 
صالحیت دارند تا وکالي مدافع را درحال تخلف ازقوانین حسب احوال از پنج تا ده سال 

  در برابرتصامیم کمیته تنظیمی را دارد. محکوم نمایند اما وکیل حق مرافعه خواهی
الزم به تذکراست که ادارات وکالي مدافع درمرکز، ایاالت وبه سطح ولسوالی ها وجود  

داشته،انجمن وکالي مدافع ازطریق انتخابات عرض وجود وداراي شوراي مرکزي وایالتی 
تخابات حاصل نفرآن عضویت شورا را توسط ان 25میباشد،بطوریکه ازجمله ده هزاروکیل 

  ووکیلی درانجمن عضویت کسب می کنند که حایزسابقه ده ساله وکالت دفاع باشد . 
،جهت دفاع ازحقوق کسانیکه 1961اداره مساعدت هاي حقوقی متکی به قانون وکالي مدافع 

مشکالت اقتصادي دارند ،ایجاد ووظایف خود را درچارچوپ تشکیل بارکنسلی پیش برده 
محتاجان را درپیشگاه محاکم فراهم وحتی درمحابس ازاحوال محبوسین زمینه دفاع ازحقوق 

  بازجوئی میدارد .
اما این اداره ازوکالي مدافع جدا بوده درچوکات وزارت فالح وبهبود که جدیداً تاسیس 

  گردیده جا دارد .
 9تا5هربارکنسلی کمیتۀ درتشکیل خود بنام خدمات حقوقی دارد که اعضاي آن از

ادارة خدمات حقوقی مرکزي ، ایالتی وولسوالی بوده ازمحتاجانی که قادر به نفرمیباشند .
پیشبرد دعوي شان نیستند درسپریم کورت ، هایکورت ودستریت کورت دفاع می کنند واین 
ها عالوه از کاردفاع ،آگاهی بخشیدن مردم ازقوانین ومقرره ها هم جزء وظایف شان بوده ، در 

  سپریم کورت یا ستره محکمه حق الزحمه دریافت میدارند .برابرانجام خدمت متذکره از
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دررائس این کمیته در مرکز، قاضی القضات متقاعد ودرایاالت رئیس محکمه ایالتی یا 
هایکورت که متقاعد شده باشد، قرارداشته سایراعضاي آن نیزازقضات متقاعد تعیین می 

  میباشد .سال  5گردند ومدت کارشان در مرکز،ایاالت وولسوالی ها 
) ادارة بارکنسلی یاوکالي 18) ایالت بوده وبتعداد (28الزم به تذکراست که هند مشتمل بر(

) عضووازهرایالت یک عضو 25مدافع درآن وجود دارد، بارکنسلی مرکزي دردهلی داراي (
  ) 1درمرکزحضورمی یابد .  (

  ـ وکالت دفاع درالمان :4
سایرحقوق اتباع مورد حمایت قوانین قراردارد . وکالت دفاع درجمهوري فدرال المان مانند 

این وکالبه نامهاي مشاورین ووکالي مستقل یاد گردیده ازحقوق اتباع درقضایاي جزائی ، 
مدنی وتجارتی عندالضرورت در پشگاه محاکم ثالثه منحیث مدافع ، دفاع می نمایند وسهم 

  قابل مالحظه درتامین عدالت دارند .
ع وظایف حرفه اي مشخصی دارند، که انجمن هاي وکالومحاکم وکال درین کشوروکالي مداف

  بررعایت آن نظارت می نمایند .
در المان اکنون زاید ازیکصدهزاروکیل مدافع وجود داشته، این وکال باید از اهلیت قضاوت 

  برخوردارباشند.
  وازشرایط شمول به شغل وکالت اینست : 

  ـ دررشته حقوق تحصیل کرده باشد .
  ) 1وه ازدورة کارآموزي،امتحان دولتی راموفقانه سپري نموده باشد . (ـ عال

  ـ در ایاالت متحده امریکا :5
درامریکا تقریباً همه قضات ازمیان وکالي مدافع برگزیده می شوند ،درختم انسالك قضا ئی 

ه میتوانند به شغل وکالت خود برگردند ،عده اعضاي کانون مرکزي وکالي مدافع امریکا اضاف
)بوده ، وکالي دعاوي درامورمملکتی (مجریه ، قضایه وتقنینیه) نقش رهبري 100000از( 

دارند ونیزبراي حفظ حقوق افراد دربرابردولت وتطبیق اعالمیه حقوق مردم، وجود وکال 
  2ضروریست .

                                                 
  
 م 2003از کشور هند در سال  یدبازد ینح یسندهنو يها یادداشت) 1(
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  افغانستان فقه و حقوق نامزدي و انحالل آن در 
 سید احمد حسینی حنیف

  چکیده:
ه نامزدي و انحالل آن در فقه و حقوق افغانستان است. نامزدي توافق یا موضوع این نوشت

باشد که طرفین، حق انحالل و قرادادي جایز جهت تعهد براي انعقاد عقد نکاح در آینده می
هدف و غیر منطقی  باشند؛ چون شارع از تحمیل ازدواج بیفسخ آن را در هر شرایطی دارا می

گونه تعهد مستقل یا در ضمن عقدي دیگر را حتی با  هیچممانعت به عمل آورده است و 
االلتزام نیز قابل مطالبه نیست. اما  کند و وجهتعیین وجه االلتزام، ایجاد الزام به عقد نکاح نمی

انحالل نامزدي در فرضی که فاقد دلیلی منطقی باشد، براي انحالل کننده ایجاد مسئولیت 
، اشخاص ثالث نیز به استناد قرارداد میان نامزدان کند. همچنین در برخی شرایط مدنی می

توانند بابت برخی خسارات وارده به خود مطالبه خسارت نماید.  بعد از انحالل نامزدي، می
سوء «و یا » تقصیر«گرداند، مبناي مسئولیت مدنی یکی از طرفین که نامزدي را منحل می

  وم را قبول کرده است. عنوان گردیده که نویسنده، مبناي د» استفاده از حق
  ها: کلید واژه

  نحالل نامزدي، حقوق افغانستان.خواستگاري، نامزدي، انحالل نامزدي، خسارات ناشی از ا
  مقدمه:

هاي زندگی اجتماعی و شخصی عقد نکاح یا ازدواج، از مهمترین اقدامات و تصمیم
هاي حقوقی نیز ع و نظامپذیرد. عرف جوامانسانهاست که انعقاد آن با دقت فراوانی صورت می

و » خواستگاري«است که بینی نموده براي بهتر انجام شدن آن، اقدامات و تشریفاتی را پیش
  ها است.  از جمله آن» نامزدي«

این دو مقدمه، واجد ماهیت حقوقی مستقل، شرایط و موانع صحت، آثار و احکام اختصاصی 
دهد. خواستگاري مقدمه  ار را تشکیل میهاي اصلی این نوشت باشد که عنوانو مشترکی می

نامزدي و نامزدي مقدمه انعقاد عقد نکاح است. بحث اصلی ما مقررات حاکم بر نامزدي و 
انحالل آن است، اما به خاطر اینکه خواستگاري مقدمه الینفک نامزدي است و از طرفی در 

د بحث قرار گرفته فقه و حقوقِ بیشتر کشورهاي اسالمی، هر دو مورد تحت یک عنوان مور
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گیرد. بررسی نامزدي بدون شناخت مقدمه آن  است، اینجا نیز با هم مورد بررسی قرار می
شان با یکدیگر مرتبط است. در  بسیار دشوار است، به خصوص اینکه برخی احکام و مقررات

هاي حقوقی هر یک را در حد ممکن مورد  این نوشتار تالش خواهیم کرد تشابه و تفاوت
  ه قرار دهیم.مطالع

  بخش نخست: 
  ماهیت حقوقی نامزدي و خواستگاري در فقه و حقوق افغانستان 

قانون مدنی افغانستان تعریف مستقلی از  فصل اول: ماهیت و آثار حقوقی خواستگاري
« توان تعریف قانونگذار را دریافت:خواستگاري ارائه نکرده است، اما ضمن بیان شرایط آن می

ري زن در عدت طالق رجعی یا بائن به عبارت صریح و کنایه و در عدت : خواستگا63ماده 
  ».وفات به عبارت صریح جواز ندارد.

با  مرد از زنقانون احوال شخصیه افغانستان نیز، خواستگاري را تقاضاي ازدواج  7ماده 
 این تعریف ناشی از عرف غالب است و اال تقاضاي ازدواج زن از مرد 1داند.شرایطی خاص می

گردد که در تاریخ انبیاء هم واقع شده است؛ مانند تقاضاي نیز خواستگاري محسوب می
ّ ازدواج حضرت یعقوب از حضرت موسی براي دخترش و همچنین تقاضاي ازدواج حضرت ام

  المومنین خدیجه از وجود مطهر رسول گرامی اسالم(ص).
دي که فقها آن را به معناي به معناي خواستگاري است و در موار» فقه«در » خطبه«کلمه  

-را به آن ضمیمه کرده» توافق طرفین«یا » قبول طرف مقابل«اند، قید نامزدي به کار برده
   2اند.

                                                 
خواستگاري عبارت از تقاضاي ازدواج مرد از زن است که با رعایت شرایط ذیل  : «74ماده  احوال شخصیه، قانون - 1

که از طرف مرد خواستگاري و یا از  ـ زن و مرد یا شخصی2 ـ زن عاري از موانع نکاح و عده باشد.1 گیرد:صورت می
ولی اگر اقدام  شود که نامزد شخص دیگري نباشد،از زنی خواستگاري ـ 3 اهلیت داشته باشند. کند، طرف زن قبول می

از زنی که  و جواز نداردخواستگاري از زنی که در عده رجعیه است،  کند و نکاح صورت گیرد، عقد صحیح است.
  ».مانعی ندارد )نه صراحت( معتده به عده باین باشد، به کنایه

ق، 1410قم: انتشارات داوري،،5ج شرح اللمعۀ الدمشقیۀ،ق)، الروضۀ البهیۀ فی 965-911الدین الجبعی العاملی( زین - 2
 امرأة رجل خطب إذا النکاح فی وکذا:«233 – 232 ، ص5 الصنائع، ج بدائع الکاشانی، أبوبکر؛ همچنین، نک: 241ص 

 رد حاشیۀ عابدین، ؛ همچنین، نک: ابن»به بأس فال یرکن لم و ان روینا لما یخطبها أن لغیره یکره إلیه قلبها و رکن
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بینی کرده است؛ البته مقررات حقوق فامیل افغانستان شرایطی را براي خواستگاري پیش
ها اشاره  که به آنهایی میان شرایط قانون مدنی و قانون احوال شخصیه وجود دارد  تفاوت

و داراي ضمانت اجرایی است و برخی دیگر » حقوقی«خواهد شد. برخی از این شرایط، 
  و ضمانت اجراي آن عرف و اخالق است.» اخالقی«

خالی از عده وفات  -2عاري از عده رجعی باشد.  -1تقاضاي ازدواج از شخصی جواز دارد که: 
  شد. باشد، مگر اینکه تقاضاي نکاح با کنایه با

زن عاري از موانع  - 3قانون احوال شخصیه شرایط دیگري نیز به موارد مذکور افزوده است: 
باشد؛ مراد از موانع نکاح، مواردي از قبیل قرابت نسبی، سببی، رضاعی، زوجیت و... نکاح 

است که در موانع نکاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قانون مدنی این شرط را مفروض 
که از طرف مرد خواستگاري و از  شخصیطرفین خواستگاري یا اهلیت  -4گرفته است. 

کند. خواستگاري از طفلی که شرایط قانونی و اهلیت نکاح را ندارد مادامی  طرف زن قبول می
که شرایط و اهلیت ازدواج را کسب نکرده باشد ، فاقد اثر حقوقی و هرگونه تعهد به ازدواج از 

و » اراده«اثر حقوقی است؛ تنها پس از احراز اهلیت است که او فاقد » ولی«سوي شخص یا 
شخص شرط صحت هر گونه اقدام تعهدآور است. البته میان فقها و حقوقدانان » رضایت«

هایی بر سر انعقاد عقد نکاح طفل و نفاذ آن بعد از احراز اهلیت وجود دارد که در  اختالف
-زنی که خواستگاري می - 5گرفت. بخش شرایط صحت عقد نکاح مورد بحث قرار خواهد 

شود، از سوي دیگري خواستگاري و یا نامزد نشده باشد. اگر زنی که خواستگاري شده است 
براي پاسخ به خواستگار طوري تعلل کند که آن زمان در عرف رایج و مرسوم نباشد و به 

-یم 4برخی علماي حقوق امامیه 3خواستگار پاسخی ندهد، خواستگاري او جایز است.
                                                 

 أن ذلک من والمراد الغیرة خطبۀ على الخطبۀ عن نهى الغیر سوم على االستیام عن نهى کما: «...586، ص3 المحتار، ج
  ».األول خاطبها إلى المرأة قلب یرکن

- اگر زنی براي پاسخ دادن به خواستگارش تعلل نماید، آیا خواستگار دیگر می«نویسند:برخی حقودانان عربی می - 3

او خواستگاري کند یا خیر؟ فقها در اینجا اختالف نظر دارند، برخی معتقدنند، تا وقتی پاسخی قطعی نداده  تواند، از
توان از او خواستگاري کرد؛ ولی اکثر فقها معتقدنند، خواستگاري او جایز است. نظر دوم، به مقتضاي احکام است، نمی

ازدواج بهتر از  انحصار او در یک گزینه است، و در فرض اسالمی نزدیکتر است، چون افزایش قدرت انتخاب زن براي 
؛ همچنین، نک: عالء الدین »گردد.عدم توافق با خواستگار اول و عدم جوار اقدام دوم، هر دو خواستگار محروم می

   .102، ص1962بغداد: مطبعۀ العانی،  ،1شرح قانون االحوال الشخصیۀ، ج خروفه، 
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توان از زنى که مورد خواستگارى مردى دیگر قرار گرفته است ولى هنوز خود  آیا مى  نویسند،
  توان گفت هیچ اش آن را رد یا قبول ننموده، خواستگارى کرد یا خیر؟ مى مقام قانونی یا قائم

گوید: هر چند  یک از فقهاي امامیه در این خصوص قائل به حرمت نیستند. شهید ثانى مى
رساند که این مورد نیز مانند صورت قبل ممنوع و حرام باشد، با این وجود  احادیث مى ظاهر

قائل به حرمت در میان فقها یافت نشده است. علّامه حلّى معتقد است که خواستگارى قبل 
از اعالم قبول یا رد بال مانع است. بعضى از علماى شافعى نیز این عقیده را دارند. به دلیل 

بنت قیس را شوهرش طالق داد و بعد از انقضاى عده به حضور رسول خدا رسید  آنکه فاطمه
اند و از حضرت کسب  جهم هر دو از او خواستگارى کردهو اظهار داشت که معاویه و ابى

مالک   5تکلیف کرد؛ رسول خدا (ص) با انتقاد از هر دو نفر او را براى اسامه خواستگارى کرد.
   6نیز همین عقیده را دارد. بن انس رئیس مذهب مالکى

اي نشده است، ولی عرف و فقه حنفی آنها را قبول در قانون مدنی به دو شرط اخیر اشاره
دارد. ضمانت اجراي شرایط چهارگانه اول، بطالن خواستگاري و فقدان اثر آن است و ضمانت 

  شرط پنجم، عرف و اخالق است.
نظر » معتده به عده بائن«استگاري از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه در مورد خو

  مختلفی دارند.
خواستگاري زن در عدت طالق رجعی یا بائن به عبارت « گوید:قانون مدنی می 63ماده  

-قانون احوال شخصیه می 74اما بند دوم ماده » صریح و کنایه ... جواز ندارد.
مانعی  )نه صراحت( یهاز زنی که معتده به عده باین باشد، به کنا خواستگاري«...گوید:
آنچه قانون مدنی گفته است مورد اتفاق فقه حنفیه و امامیه است؛ قانون احوال .». ندارد

  شخصیه در این حکم خالف مذهب شیعه نظر داده است. 

                                                 
، 1389موسسه نشر اسالمی،  نکاح و انحالل آن، قم: -رسى فقهى حقوق خانواده سید مصطفى محقق داماد، بر - 4

  .29ص
، قم: موسسۀ آل البیت علیهم السالم، 2تذکرة الفقهاء، ج ق)، 726الحسن بن یوسف بن مطهر الحلی االسدي(م - 5

  .570ق، ص1414
  .523م، ص 1985احیاءالتراث العربی، ، بیروت: دار 2الموطأ، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، ج مالک بن انس،  - 6
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اي به جواز و عدم جواز خواستگاري از زن معتده به مقررات حقوق فامیل افغانستان اشاره
اح نکرده است. بر اساس دو فقه امامیه و حنفیه، در عمده عده ناشی از فسخ و انفساخ نک

نکاح امکان عقد مجدد از سوي زوجین ممکن نیست، این مورد در  8و انفساخ 7موارد فسخ
  باشد.حکم عده وفات می

-برخی علماي حقوق عرب، در مورد عدم جواز خواستگاري از زن معتده چنین می
جاد شده در زمان زوجین، تا مدتی بعد از انحالل هاي ایروابط عاطفی و وابستگی«نویسند:

رود، به خصوص اینکه در مواردي طالق بدون فکر و توجه به عواقب آن و نکاح از بین نمی
گردند، لذا آید و پس از مدتی هر دو پشیمان میناشی از احساسات موقتی به وجود می

مجدد نکاح براي زوجین  شریعت اسالم، خواستگاري دیگري را ممنوع کرده است تا فرصت
    9»سابق محفوظ بماند.

خواستگاري، مادامی که تبدیل به نامزدي نشده باشد اثر حقوقی قابل اعتنایی ندارد، چون 
پیشنهادي یک طرفه است. از جمله آثار حقوقی، اخالقی آن عدم جواز یا حرمت خواستگاري 

ب اوست و یا نامزد دارد. از زنی است که دیگري از او خواستگاري کرده و منتظر جوا
همچنین یکی از آثار خواستگاري مسئولیت مدنی یا کیفري است، چون خواستگاري از زنی 

باشد، ممکن است ضرري را متوجه او کند. مثالً  که فاقد شرایط حقوقی و شرعی می
خواستگاري از زن شوهردار، ممکن است میان زوجین ایجاد اختالف کند. یا خواستگاري از 

اي که با خواستگاري همسر قبلی قصد ازدواج با او را داشته باشد، امکان دارد  معتدهزن 
فرصت را به خاطر سوء نظر ایجاده شده از بین ببرد، یا خواستگاري از دختري که اهلیت و 

شود. آیا ضرر ناشی از عدم شرایط جسمانی ازدواج را ندارد، موجب فساد اخالقی او می

                                                 
ـ تخلف از 2. ـ عیب1 موجبات فسخ عقد نکاح عبارتند از::« 127قانون احوال شخصیه افغانستان، بند دوم ماده  - 7

  ».ـ تدلیس3 .شرط
 انفساخ انحالل عقد نکاح بدون اراده زوجین بوده که به سبب وقوع  یکی از اسباب ذیل واقع: «133همان، ماده  - 8

ایجاد قرابت رضاعی بعد از عقد  -4 ـ لعان3 ـ ارتداد یکی از زوجین2 ـ تغییر جنسیت یکی از زوجین1شود: می
  ».نکاح

، القاهره: 1ق)، االحکام الشرعیۀ فی االحوال الشخصیۀ، شرحه لمحمد زید االبیانی، ج1306محمد قدري باشا( - 9
  . 30م، ص2006دارالسالم، 
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گردد قابل جبران است یا خیر؟  ري که متوجه خواستگاري شونده میرعایت شرایط خواستگا
ضررهاي فوق تابع مقررات مسئولیت مدنی و ضمان است، به خصوص اینکه اکثر موارد فاقد 

  شرایط، در شریعت حرام اعالم شده است. 
  فصل دوم: ماهیت حقوقی نامزدي و آثار حقوقی آن

  . ماهیت حقوقی نامزدي 1.2
نامزدي عبارت از وعده به «کند:مدنی افغانستان نامزدي را چنین تعریف می قانون 64ماده 

  »تواند از آن منصرف شود.ازدواج است و هریک از طرفین می
خواستگاري و نامزدي در متون حقوقی کشورهاي اسالمی،عربی مانند حقوق افغانستان از 

گیرد. و بررسی قرار می مورد بحث» خطبه«یکدیگر تفکیک نشده است و هر دو تحت عنوان 
   10است.» نامزدي«مانند تعریف ما از » خطبه«تعریف آنها از 

که ناشی از توافق دو اراده بر انشاء  11داند را قراردادي می» نامزدي«قانون احوال شخصیه 
کنند که در آینده با یکدیگر ازدواج کنند؛ این میزان توافق، چیزي است. نامزدان، توافق می

تواند که هر یک با اطالع دیگري می» قرارداد جایز«قی شده است، ولی از نوع قرارداد تل
باشد، که نوعی تعهد می» وعده به ازدواج«انحالل آن را اعالم نماید. قانون مدنی از اصطالح 

                                                 
؛ همچنین، »الخطبۀ طلب التزوج والوعد به (1) المادة« :ربـی الموحـد لألحـوال الشخصیـۀالنموذجی الع القانون - 10

): الخطبۀ طلب التزوج والوعد به، وال ینعقد الزواج بها أو بقراءة 1مادة (« ه فلسطین:قانون األحوال الشخصی نک: مشروع
الوعد فی  ): 4مادة :«األحوال الشخصیۀ العثمانیون قان ؛ و نک:»الفاتحۀ أو بقبول الهدایا أو بقبض شیء على حساب المهر

النکاح فی المستقبل ومجرد قراءة الفاتحۀ دون إجراء عقد شرعی بإیجاب وقبول ال یکون کلُ منها نکاحاً وللخاطب 
رة العدول عمن خطبها وللمخطوبۀ أیضاً رد الخاطب الموعود بتزویجها منه ولو بعد قبولها أو قبول ولیها وإن کانت قاص

الخطبۀ  :5المادة «المغرب:بمثابۀ مدونۀ األسرة 70.03مشروع قانون رقم  ؛ و نک:»هدیۀ الخاطب ودفعه المهر کله أو بعض
تتحقق الخطبۀ بتعبیر طرفیها بأي وسیلۀ متعارف علیها تفید التواعد على الزواج، ویدخل  امرأة على الزواج. تواعد رجل و

قانون  دولۀ االمارات العربیۀ المتحدة؛ و نک: »العادة والعرف من تبادل الهدایا. فی حکمها قراءة الفاتحۀ وما جرت به
تمنع خطبۀ المرأة المحرّمۀ  - 2الخطبۀ طلب التزوج والوعد به وال یعد ذلک نکاحا. -1: 17المادة رقم :«األحوال الشخصیۀ

:الخطبۀ طلب 1مادة «عمان:األحوال الشخصیۀ قانون ؛ نک: »ولو کان التحریم مؤقتا، ویجوز التعریض بخطبۀ معتدة الوفاة.
  »..تمنع خطبۀ المرأة المحرمۀ ولو کـان التحریم مؤقـتاً ویجوز التعریض بخطبۀ معتدة الوفاة :2مادة  .التزوج والوعـد بـه

افق واج، قرارداد جایز است که به موجب آن زن و مردي تودنامزدي یا وعده به از:« 75قانون احوال شخصیه، ماده  - 11
  .».کنند تا با هم ازدواج نمایند می
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استفاده کرده است. تفاوت مهمی میان تعریف قانون مدنی و قانون احوال شخصیه در مورد 
آن عبارت است از اینکه در قانون احوال شخصیه دو اراده که توافق  وجود دارد و» نامزدي«

میان خودشان باشد. » نامزدي«شان بر  کنند، باید واجد اهلیت باشند و توافقبر نامزدي می
یا خود » ولی«ولی تعریف قانون مدنی عام است، یعنی ممکن است وعده به ازدواج از سوي 

ند که توافق غیر زن و مرد براي نامزدي فاقد اعتبار نامزدان باشد. قانون باید تصریح ک
کنند دختر و پسرشان در آینده ازدواج کنند و در این ها توافق میاینکه خانواده 12است.

مورد نظر قانون نیست و آثار » نامزدي«شود، کنند و هدایایی مبادله میهایی میراستا هزینه
ناشی از چنین اقدامی تابع قواعد عمومی  هاي حقوقی آن را ندارد. همچنین جبران زیان

                                                 
اي ندارد. جامعه سنتی نامزدي و مسئولیت حقوقی آن، در قانون افغانستان مقررات روشن و تعیین کننده - 12

 دوستانمادر؛  حاملگی درهنگام نامزدي -1هاي بسیار متنوع و عموماً نادرستی براي انعقاد نامزدي دارد، از جمله: شیوه

 -2 .کنند یکدیگر ازدواج شود، با  متولد شانخانه در دختري یا پسر و اگر که دهندمی وعده متقابالً خویشاوندان و
 از خویش نیازمندي زمان شخص در یک که مساعدتی جبران به منظور گاهیمساعدت؛  دریافت مقابل در نامزدي

 شخص موافقت آن خانواده از مرد یک اسگذاري باسپ عنوان به خود نامزدي دختر به است نموده حاصل شخص دیگر

 اطرافیان و اقارب حد از بیش عالقه مورد برسد میراث او به که دختري میراث؛ تصاحب امید به نامزدي -3 .نمایدمی

 خانواده یکآور؛  منفعت نامزدي - 4 .دهد تن وقت از قبل نامزدي به تا سازند مجبور می را و او گیرد می قرار

 بنابر نامزدي - 5 .کند برداري بهره سودمند، ارتباط این از تا نماید نامزد نفوذ با فامیل یک در را خود دختر تا خواهد می

 دو بین نامزدي خود مرگ از قبل خانواده رئیس ها، خانواده بین خوب روابط ادامه از اطمینان حصول به منظوروصیت؛ 

 دختر یک والدین به رشوه یا و فریب زور، به نفوذ با مرد یک وقاتا بعضیاجباري؛  نامزدي - 6 .کند می را اعالم نفر

 بنابر نامزدي -7.موافقت کنند اش خانواده از دیگري مرد با یا و خودش با نامزدي دخترشان با تا سازد می وادار را ها آن

 آن عضو یک به را خویش دختر نماید، ابراز مذهبی خانواده یک به را خود شخص وفاداري یک آنکه برايوفاداري؛ 

 تصمیم به و اعتراض نموده خانواده رئیس برابر در کسانی که تنبیه منظور بهتنبیهی؛  نامزدي - 8 .کند می فامیل نامزد

 یک با را خود فامیل عضو یک نامزدي ناگهان و کرده عملی را خود ارادة رئیس خانواده ، ورزند می اصرار خود شخصی

 خواستگاران میان از نتواند است ممکن خانواده یکسرنوشت؛  به توکل با نامزدي -9 .داردمی اعالم شخص دیگر

دهد؛ نک:  تبارز شایسته رفتار یک با را خود وي کند کهمی انتخاب را شخصی بنابراین کند، انتخاب را یکی دخترشان
اصالحات،  با دوم چاپل، فامی حقوق براي پالنک ماکس انستیتوت یساري، رهنمود نجما دکتر و تهرانی راستین کعبه
 المللبین حقوق و خارجی خصوصی حقوق انستیتوت و بینالدول حقوق و عامه مقایسوي حقوق انستیتوت کابل:

  .34- 33صص پالنک،  ماکس خصوصی
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به خاطر عدم طرح آن در » ولی«اطفال از سوي » نامزدي«مسئولیت مدنی است. اما بحث 
توان حکم به بطالن آن کرد. فقه متعرض قانون، مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و می

اختالفی است،  شده است و صحت انعقاد چنین نکاحی از مسائل» ولی«نکاح اطفال از سوي 
است. همچنین نفاذ و رد زوجین پس از ها نکرده  اي به نامزدي و خواستگاري آن ولی اشاره

بلوغ نیز مورد گفتگوي فقه است که در شرایط صحت عقد نکاح مورد بررسی قرار خواهد 
  گرفت.
وان الزام تدر فقه و قانون افغانستان و قوانین اسالمی الزام آور نیست و نمی» نامزدي«تعهد 

در » شرط ضمن عقد«تحت عنوان » نامزدي«براي تعهد به ازدواج را به آن افزود، حتی اگر 
به » تعهد«به عقد نکاح و نه » وعده«قرارداد دیگري، گنجانده شود. برخی معتقدند، نامزدي 

 اما این با صریح 13گردد.آور می آن است؛ اگر نامزدان تعهد به ازدواج کنند، نامزدي الزام
تعهد به ازدواج چه به صورت شرط قانون احوال شخصیه تعارض دارد که  76حکم ماده 

داند. این مین آور الزام، وجه االلتزامرا حتی با تعیین ضمن عقد یا به شکل قرارداد مستقل 
  اقدام قانونگذار به خاطر حمایت از حاکمیت اراده در عقد نکاح است.

ایجاد التزام به » شرط ضمن عقد«در قالب » نامزدي« و یا در» نامزدي«وجه االلتزام در 
 «گوید:می 76االلتزام قابل مطالبه نیست. قانون احوال شخصیه در ماده  کند و وجهنکاح نمی

متعهد به ازدواج چه به صورت شرط در ضمن عقد یا به شکل قرارداد مستقل باشد، حتی 
نیست و وجه االلتزام نیز قابل مطالبه  راگر وجه االلتزام در آن تعیین شده باشد، الزام آو

به عقد  ملزم را او تواند صورت انصراف یکی از نامزدان از ازدواج، طرف دیگر نمی در باشد.نمی
  ».نکاح نموده یا به محض امتناع از او خسارت مطالبه نماید.

باشد. اما مهمترین اثر حقوقی عقود جایز، جواز انحالل آن از سوي یکی از طرفین عقد می 
پس اگر موجب  14باشد.حق جواز انحالل، رافع مسئولیت مدنی و مانع جبران خسارت نمی

   15خسارت به دیگران شود، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است.

                                                 
  .329، ص4سید حسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج - 13
ل عقد نامزدي نه رافع مسئولیت مدنی و نه گویند، یعنی حق انحالمی» البشرط«علماي اصول این قسم رابطه را  - 14

  موجب آن است.
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  شرایط نامزدي  -2- 2
اوت از شرایط خواستگاري است. وجود برخی موانع نکاح، مانع شرایط نامزدي قدري متف
شود، به صورت غیر کنایی خواستگاري می» معتده به عده وفات«خواستگاري نیست، مثالً 

-باشد. مرد و زنی که نامزد یکدیگر میولی تا اتمام عده، واجد شرایط نامزدي یا عقد نمی
نامزدي با زنی جواز «گوید: قانون مدنی می 62شوند باید خالی از موانع نکاح باشند، ماده 
یکی از شرایط فقهی نامزدي، عدم جواز ». دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد

 17و مشهور فقهاي امامیه 16خواستگاري از شخصی است که نامزد دارد؛ اکثر فقهاي حنفی

                                                 
الخطبۀ لیست  - 1والذي یمکن تقریره فی هذا الشان، ما استقر علیه هو ما یاتی: «نویسد: عبدالرزاق سنهوري می - 15

اخري اذا اقترن بالعدول عن الخطبۀ افعال  -3مجرد العدول عن الخطبۀ ال یکون سببا موجبا للتعویض  -2بعقد ملزم 
، نک: الوسیط فی شرح قانون »الحقت ضررا باحد الخطیبین، جاز الحکم بالتعویض علی اساس المسئولیۀ التقصیریۀ.

  .830،بیروت: داراالحیاء التراث العربی، بی تا، ص1الرزاق السنهوري،جالمدنی الجدید، عبد
 ، بیروت: دار9مسلم، ج ی النووي، شرحمحی الدین ابوزکریا یحیی ابن شرف بن مري الحزامی الحورابی الشافع - 16

  198-197م، ص 1987العربی،  الکتاب
قم: انتشارات داوري،  ،5ج ق)، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ،965-911الدین الجبعی العاملی( زین - 17

ۀ بعد اجابۀ الغیر الصالۀ (تحرم الخطبۀ بعد اجابۀ الغیر منها او من وکیلها او ولیها) قیل یکره الخطب: « 241ص ق، 1410
؛ »االباحۀ و عدم صیرورتها باالجابۀ زوجۀ و لعدم ثبوت الحدیث کحدیث النهی عن الدخول فی سومه و هذا اقوي

، قم: موسسۀ آل البیت علیهم السالم الحیاء 12)، جامع المقاصد،ج940همچنین، نک: الشیخ علی بن الحسین الکرکی(م
بت خطبۀ زید، ففی تحریم خطبۀ غیره نظر] و منشأ النظر: من ان االصل االباحه، و : [لو اجا52-51ق، ص1411التراث،

فان » الیخطب احدکم علی خطبۀ اخیه«باالجابۀ التصیر زوجۀ و انما أمرها بیدها او بید ولیها فیجوز، و من ظاهر قوله(ع):
رة الشحناء و البغضاء... و لو لم یصرح النهی ظاهر فی التحریم و لما فی ذالک من ایذاء المؤمن و کسر خاطره و اثا

باالجابۀ بل اتی بها یشعر بالرضا مثل: ال رغبۀ عنک فوجهان: احدهما و هو متعرّب التذکره ـ عدم التحریم الن خطبۀ 
الثانی لم تبطل شیئاً. و الثانی التحریم لظاهر الحدیث... و عدم التحریم فی الموضعین قوي تمسکاً باالصل اذ المعارض 

المختصر النافع فی فقه االمامیۀ، قم: الدراسات ق)، 676ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی (م عتد به؛ و نک:ی
 الحلی، العالمۀ ؛ و نک:»اذا خطب فاجابت کَُرِه لغیره خطبتها و التحرم.:«181ق، ص1410االسالمیۀ فی موسسۀ البعثۀ، 

: عشر : السابع432 ق، ص 1420، )ع( الصادق اإلمام ، قم: مؤسسۀ3 ادري، جالبه إبراهیم األحکام، تحقیق الشیخ تحریر
 و تزوج خطب فإن یترکها، أو له یأذن أن إال علیها الخطبۀ غیره على حرم): ا... رحمه( الشیخ قال فأجابت، امرأة خطب إذا

 أن مثل باإلجابۀ، تصرح و لم به، رضیت أو سکتت، أو فامتنعت، خطب لو أما صحیحا، النکاح کان أخیه خطبۀ على
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دیگري از او دانند. برخی فقهاي حنفی، حکم خواستگاري از زنی را که  آن را حرام می
اگر آن زن جواب مثبت داده است، حرام است، «اند: خواستگاري کرده است چنین بیان داشته

اگر جواب منفی داده است، جایز، و اگر اعالن موضع ننموده، فقها برخی معتقد به حرمت و 
   18»باشند. برخی معتقد به جواز آن می

-می» مکروه«که نامزد دیگري شده،  اقلیتی از فقهاي هر دو مذهب، خواستگاري از زنی را 
   20 است.» أخیه خطبۀ على أحدکم یخطب ال«ها حدیث شریف نبوي  استناد آن 19دانند.

نکاح با زنی که با دیگري نامزد بوده است، صحیح  22و امامی 21بر اساس هر دو فقه حنفی
ن آن اي میان حرمت عمل و بطال اند؛ فقه مالزمهباشد ولی هر دو مرتکب معصیت شدهمی

                                                 
 کان یشاء، ممن تزویجها فی لولیها المرأة أذنت و إذا خطبتها، غیره على یحرم لم عیب، فیک ما أو رضا إال أنت ما: تقول
  .خطبتها أحد لکل
شرح کنز الدقائق فی فروع فقه  الرائق )، البحر970زین الدین بن ابراهیم بن محمد ابن نجیم المصري الحنفی(م - 18

  .256 – 255 م، ص 1997العلمیۀ،  الکتب دار ، بیروت:4 عمیرات، ج زکریا حنفیۀ،تحقیق الشیخال
تحرم؛  وال  خطبتها لغیره کره فأجابت خطب إذا: الخامسۀ: «311 ص ،3 البارع، ج الحلی، المهذب فهد ابن - 19

 و رکن امرأة رجل خطب إذا نکاحال فی وکذا: «233 – 232 ، ص5 الصنائع، ج بدائع الکاشانی، همچنین، نک: أبوبکر
  ». به بأس فال یرکن لم وان روینا لما یخطبها أن لغیره یکره إلیه قلبها

؛ و نک: 586 ، ص3 المحتار، ج رد حاشیۀ عابدین، ؛ همچنین، نک: ابن218، ص4الشیخ الطوسی، المبسوط، ج - 20
  .57، ص2العالمۀ الحلی، تذکرة الفقهاء، ج

وثر التحریم هنا فی صحۀ عقد الزواج علی راي الجمهور و انما یعلق به االثم الدیانی فقط خالفا الی«اند:برخی نوشته - 21
؛ نک: ابوالزهره، 3،ص2ج لراي داوود الظاهري الذي قال بوجوب فسخ العقد، نک: بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد،

  .33االحوال الشخصیۀ، ص
لو اقدم الغیر علی الخطبه فی موضع التحریم : «51-52، صص 12ج  )، پیشین،940الشیخ علی بن الحسین الکرکی(م -22

 ، 7 األفهام، ج مسالک الثانی، الشهید؛ همچنین، نک: »و عقد صح النکاح، اذ ال منافات بین التحریم الخطبه و صحۀ العقد.
؛ و نک: ».صحیحا دالعق کان الغیر ذلک تزوج و لو. خطبتها غیره على حرم قیل فأجابت خطب إذا: الرابعۀ: «417 ص

، قم: موسسۀ النشر 7ق)،  کشف اللثام عن قواعد االحکام،ج1137-1062الشیخ بهاءالدین محمد بن الحسن االصبهانی(
. و ان حرمنا خطبته کما هو نص الشیخ لالصل: «33ق، ص1420االسالمی،  ؛ نک: محمد »لو عقد الخاطب الثانی، صح

، تهران: المکتبۀ االسالمیۀ، 30ح شرایع االسالم، تحقیق محمود قوچانی، ج)، جواهر الکالم فی شر1266حسن النجفی(م
و القائل » قیل«و لو بالسکوت الدال علی ذلک او من ولیها الشرعی فاجاب » فاجابت « منها » اذا خطب :«124تا، صبی
  

ACKU



  
 

  

 

ي 
زد

نام
ه...

 فق
در

آن 
الل 

انح
و 

71  
 

اگر از این ناحیه زیانی به هر یک از نامزدان سابق وارد شود، باید جبران  23قرار نداده است.
 یخطب وال أخیه بیع على الرجل یبع ال«گردد. برخی شارحان صحیح مسلم، ذیل حدیث

و چنین  24کنند،، احادیث دیگري به همین مضمون نقل می»بعض خطبه على بعضکم
این احادیث حکم به حرمت خواستگاري از زنی را که نامزد « کنند که:نتیجه گیري می

خواستگاري از زنی که دیگري از او «کند. فقها اجماع دارند بر اینکه دیگري است، می
خواستگاري کرده و او جواب مثبت داده و نامزدش اجازه خواستگاري به شخص دوم نداده 

د نکاح کردند، به مذهب ما (شافعیه) و اگر اقدام به خواستگاري کرد و بع». است، حرام است
  25».اند جمهور فقهاي دیگر مذاهب عقد صحیح است، ولی مرتکب عمل حرام شده

از دیگر آثار فقهی نامزدي، حرمت انحالل نامزدي در موارد عدم دلیل قانونی و عذر موجه 
با نامزدي ماهیتی عهدي دارد و انصراف از آن بدون دلیل شرعی، مخالف  26شرعی است.

     27».اوفوا بالعهد انَ العهد کان مسئوالً«فرماید:باشد، در حالی که خداوند میعهد می
  . حدود ارتباط نامزدان 2.3

نامزدان در دوره نامزدي، با دیدار و صحبت با یکدیگر از وضعیت شخصی، زندگی و اخالق 
کنند. بیشتر اقدام می یابند و براي انعقاد و عدم انعقاد نکاح با آگاهیطرف مقابل اطالع می

قانون  77است. ماده » عرف«حد این دیدارها و ارتباطات و میزان معلومات از طرف مقابل 

                                                 
تزویج ذلک الغیر کان العقد «اثم و خطب و » لو«علی تقدیر الحرمۀ » و»... «حرم علی غیره خطبتها«الشیخ فی بعض کتبه:

  ». قطعاً، لالصل و العمومات و عدم اقتضاء االثم فی ذلک الفساد فی العقد الذي لم یتعلق به نهی و هو واضح.» صحیحاً
لو خالف و : «241، ص5ج ق)، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ،965-911زین الدین الجبعی العاملی( - 23

السرخسی، المبسوط، ؛ همچنین، نک: »فعل محرّماً اذ المنافاة بین تحریم الخطبۀ و صحۀ العقد.خطب و عقد، صح و ان 
 فال المروءة من لنوع النهی هذا الن جاز فعل ولو غیره خطبۀ على یخطب أن عن بالنهی الشرع ورد کما: «13، ص5 ج

  ».عنه المنهی جواز یمنع
 أن للمؤمن یحل فال المؤمن أخو المؤمن«، »له یأذن أن اال أخیه خطبۀ على یخطب وال أخیه بیع على الرجل یبع ال« - 24

، نک: محی الدین ابوزکریا یحیی ابن شرف بن مري الحزامی »یذر حتى أخیه خطبۀ على یخطب وال أخیه بیع على یبتاع
  .197م، ص1987العربی،  الکتاب ، بیروت: دار9مسلم، ج الحورابی الشافعی النووي، شرح

  .197، ص9مسلم، ج ین ابوزکریا یحیی ابن شرف بن مري الحزامی الحورابی الشافعی النووي، شرحمحی الد - 25
  .  103ص  محمد فهر شقفه، پیشین، - 26
  .34: اسراء - 27
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(صحبت کردن) نامزدان براي اطالع از وضع  دیدار و ارتباط مشروع« گوید:احوال شخصیه می
   28».شخصی، زندگی و اخالق یکدیگر در حد متعارف جایز است

  دي و آثار حقوقی آن بخش دوم: انحالل نامز
هایی را به امید انعقاد عقد نکاح در دوره نامزدي گاهی  یکی از طرفین یا هر دو طرف هزینه

گردد. ها مبادله می هایی میان آنشوند. گاهی هدایایی از طرفین یا عکس و نامهمتقبل می
ت؟ مسئولیت را منحل کند. چه آثاري حقوقی متوجه اوس» نامزدي«ها،  حال اگر یکی از آن

                                                 
ق، 1426، قم: موسسۀ االمام الخویی،32ق)، موسوعۀ االمام الخویی، ج 1413الخویی(م السید ابوالقاسم الموسوي - 28
 المحقق الکرکی، ؛ همچنین، نک:»د تزویج امرأة ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها.یجوز لمن یری: «11ص

ال خالف بین العلماء االسالم فی من اراد نکاح امرأة : «28و  27، باب اول، ص 12جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 
یجوز النظر مع ارادة النکاح اذا کانت محلّلۀ خلیۀ من  یجوز له النظر الیها فی الجمله و قد رواه العامۀ و الخاصه و انما

بعل و من موانع النکاح کالعده المتناع النکاح حینئذ و ان تکون االجابۀ ممکنۀ عادةً و وقت النظر عند اجتماع هذه 
مرأة تتأملها و الشروط ال عند االذن فی عقد النکاح و ال عند رکون  کلّ منهما الی صاحبه و لو تعذّر علیه النظر بعث ا

تصفها له اذا عرفت ذالک، فالذي یجوز النظر الیه هو الوجه و الکفان من مفصل الزند ظهراً و بطناً الن المقصود من 
: 26مفی مستحبات النکاح  العروة الوثقی ؛ و نک:»الرؤیۀ یحصل بذلک فیبقی النظر الی ماسوي ذالک علی عموم التحریم.

محاسنها بل ال یبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما  شعرها و کفّیها و أن ینظر إلى وجهها ویجوز لمن یرید تزویج امرأة 
 نعم یشترط أن الیکون بقصد التلذّذ و.. رضاها. الیشترط أن یکون ذلک بإذنها و إن کان األحوط خالفه، و عدا عورتها و

 و ،هو االطّالع على حالها بالنظر األول صل الغرض ویجوز تکرار النظر إذا لم یح و.. إن علم أنّه یحصر بنظرها مثیراً.
الفرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها  إلّا فالیجوز و إن یحتمل اختیارها و یشترط أیضاً أن الیکون مسبوقاً بحالها و

، على األولإن کان األحوط االقتصار  بالخصوص أو کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجۀ بهذا االختیار و
إن کان األحوط االقتصار  تخبره أوالً و أیضاً الفرق بین أن یمکن المعرفۀ بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها و و

کذا  لکن الیترك االحتیاط بالترك، و ال یبعد جواز النظر المرأه أیضاً إلى الرجل الذي یرید تزویجها و على الثانی، و
الظاهر اختصاص ذلک بالمشتري لنفسه فال یشمل  إن کان بغیر إذن سیدها، و یۀ یرید شراءها ویجوز النظر إلى جار

: ال خالف بین 63،ص29؛ نک: جواهر الکالم، جأما فی الزوجۀ فالمقطوع هو االختصاص الفضول، و الولی و الوکیل و
و کفیها، بل االجماع بقسمیه علیه، بل » ذنهایجوز ان ینظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و ان لم یستأ«المسلمین فی أنه 

نک:الشیخ االعظم االنصاري، کتاب النکاح، المقصد االول، القسم االول، المطلب  المحکی منهما مستفیض او متواتر ... ؛
ة : یجوز للرجل ان ینظر الی وجه من یرید تزویجها و الی کفیها اتفاقاً ... و الیقتصر فی النظر علی مر38االول، ص 

واحدة، بل یجوز تکراره بشرط ان یحتمل ان یفیده الثانی ما لم یفده االول... ثم انه هل یجوز للمرأة أن تنظر الی من یرید 
التزویج ام ال، قوالن، أقواهما االول... لما یستفاد من التعلیل فی أخبار المسألۀ، فإن الرجل اذا جاز له النظر لئلّا یضیع ماله 

  ۀ الصداق و غیره، فألن یجوز النظر للمرأة لئلّا یضیع بضعها أولی. الذي یعطیها علی جه
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هایی که میان طرفین  ها و عکسها و مصارف انجام شده بر عهده کیست؟ تکلیف نامههزینه
  مبادله شده است، چیست؟ 

تواند به صرف امتناع از انحالل نامزدي هیچ گونه مسئولیتی در پی ندارد و طرف مقابل نمی
-انونی ضمان را نفی میجواز ق«گوید: ازدواج، واجد حقی شود. ماده هشتم قانون مدنی می

کند، مسئول خسارات ناشی از آن کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می
این انحالل ممکن است به دالیل قانونی، عرفی و محکمه پسند انجام گرفته باشد ». باشدنمی

ه از سوء استفاد«و یا بدون هیچ استناد و ذکر دلیلی منحل شده باشد و یا شخص متهم به 
باشد. قانون مدنی، بدون اینکه وارد وضعیت حقوقی این دو موقعیت متفاوت می  گردد.» حق

: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده 65ماده «گوید:تفصیل دو موقعیت فوق گردد، می
تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت هدیه دهنده می  باشد،

ن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هالك روز خرید آ
  ». تواندرد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی  و یا استهالك گردیده باشد،

براساس حکم فوق، قاضی بدون اینکه علت انحالل را جویا شود حکم به استرداد عین یا 
نماید. اما شخص  هم زننده نامزدي داده است، میقیمت روز خرید هدایایی که به شخص بر

بایست میان برهم زننده، در هیچ صورت حق مطالبه هدایاي خود را ندارد. قانون مدنی می
شد و در فرضی که انحالل موجه باشد، طرفین حق انحالل موجه و غیر موجه تفاوت قائل می

  رجوع به هدایا و اموال موجود خود را داشته باشند. 
ون احوال شخصیه، عالوه بر استرداد هدایا، اموالی را که براي مقدمات نکاح هزینه گردیده قان

داند، اما نحوه استرداد این دو دسته اموال را با دو موضع متفاوت، بیان است، قابل مطالبه می
-داشته است. در مورد استرداد هدایا مانند قانون مدنی، میان دو موقعیت تفاوت قایل نمی

اما با این تفاوت که اموال را به مصرفی و غیر مصرفی تقسیم نموده است و استرداد هر  شود؛
داند؛ همچنین به طرفین نامزدان، به هر میزان تقصیر در انحالل نامزدي یک را متفاوت می

دهد، عین هدایاي مصرفی یا غیر مصرفی و همچنین هدایاي غیر مصرفی تلف شده حق می
  شده است، مطالبه نمایند.رف نگهداري میبا تقصیر را که در ع

عین، مثل یا قیمت هدایا، در صورت فسخ قرارداد ) 1«(گوید: این قانون می 79ماده  
هدایاي مصرفی قبل از در صورتی که ـ 1باشد:نامزدي، تحت شرایط ذیل قابل مطالبه می

ی که عرفا ً هدایاي غیر مصرفدر صورتی که ـ 2فسخ قرارداد نامزدي مصرف نشده باشد.
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)در 2( .؛ ولی در صورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه استتلف نشده باشد شود، نگهداري می
  ». باشد. هدایاي مصرفی که به مصرف رسیده، قابل مطالبه نمی صورت  فوت یکی از نامزدان،

قانون احوال شخصیه جبران خسارات مخارج ضروري انجام گرفته از سوي نامزدان به امید 
داند که انحالل، بدون دلیل قانونی و یا عذر اد عقد نکاح را در صورتی قابل استرداد میانعق

  موجه باشد.
هرگاه یکی از نامزدان، قرارداد نامزدي را بدون دلیل قانونی و «گوید:این قانون می 78ماده  

واج یا عذر موجه بعد از قبولی فسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضروري براي مقدمات ازد
همچنین این قانون ». است شده مصرف ازدواج وقوع اعتبار به مقابل جانب از که باشد می

مبادله شده را تحت هر شرایطی قابل مطالبه  هاينامهو  ها  عکسبرخی اقالم اهدایی از جمله 
داند و استفاده از آنها را در صورتی که موجب ضرر و ایذاء دیگري گردد، قابل پیگرد می

  داند.یکیفري م
هاي که بین نامزدان مبادله نامهو  ها  عکس )1(«گوید: قانون احوال شخصیه می 80ماده 

صورت مطالبه در  و شود نوعاً نگهداري می گردیده است، در حکم اموال غیر مصرفی بوده،
 ءمکالمات ثبت شده غرض ضرر و ایذا ها و عکس ها، استفاده از نامه )2( گردد.مسترد می
  ».باشدجایز نمی طرف دیگر

کند به ازدواج، ممکن انحالل نامزدي همراه با ضرر است و الزام کسی که نامزدي را فسخ می
است ضرر بزرگتري را متوجه او نماید. نمایاندن راه وسط به اشخاص براي داشتن حق فسخ 

هاي ارائه شده از سوي فقها و  نامزدي و جبران ضررهاي ناشی از آن، موجب تفاوت راه
فقهاي «حقودانان و اختالف مقررات حقوقی شده است. برخی حقوقدانان عرب معتقدند: 

مسلمان آثار حقوقی انحالل نامزدي، جز استرداد هدایا را به دلیل جواز امکان جبران 
    29».اندخسارات مورد بررسی قرار نداده

، جبران بررسی فقهی مسئولیت مدنی خسارات مادي و معنوي ناشی از انحالل نامزدي
هاي مبادله شده میان نامزدان و سایر مباحث راجع به این  ها، استرداد هدایا و عکسهزینه

  بندي است:موضوع در چند عنوان قابل دسته
  موجبات انحالل نامزدي: انحالل قرارداد نامزدي به دالیل ذیل قابل تصور است:  -الف

                                                 
  . 50م، ص1985عبدالرحمن الصابونی، شرح قانون االحوال الشخصیۀ السوري، دمشق: جامعۀ دمشق،  - 29
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  . توافق طرفین نامزدان1
 ها  مزدان مثل مرگ حداقل یکی از آن. عوامل خارج از اراده نا2

 اقدام یک جانبه که ممکن است دلیل انحالل موجه باشد یا غیر موجه. علل موجه عبارتند از: 
علل قانونی؛ قانونگذار باید مواردي از جمله: فقدان اوصاف توافق شده براي طرف مقابل مثل 

محکوم شدن به مجازات  سطح تحصیالت، وضعیت مالی و یا اثبات رابطه جنسی نامشروع،
 ها را ندارند، تعیین نماید.  جرایم اخالقی و جرایمی که عرف تمایل به نکاح با مرتکبین آن

تواند تمامی علل موجه را احصاء کند یا میزان اهمیت آنها را براي علل عرفی؛ قانونگذار نمی
را به عرف جوامع تمامی شهرها و پیروان مذاهب و اقوام یکسان بداند، لذا باید مواردي 

  واگذارد.     
ها: خسارات وارده ناشی از انحالل نامزدي  خسارات وارده و میزان قابل مطالبه بودن آن -ب

  به دو دسته کلی قابل تقسیم است: 
خسارت معنوي؛ مقررات افغانستان، خسارات معنوي را مسکوت گذاشته است. در اکثر 

نامزدان بدون توجه به احکام شرعی یا اخالقی  گردد ومواردي که دوره نامزدي طوالنی می
 –ها، آثار مخرب روحی  روابطی فراتر از حد الزم را دارند، انحالل نامزدي از سوي یکی از آن

گرداند، حال اگر انصراف شخص بدون دلیل قانونی یا عذر روانی را متوجه طرف دیگر می
   30ه جبران گردد.موجه عرفی یا شرعی باشد، باید خسارات معنوي پیش آمد

 خسارت مادي؛ خسارت مادي عبارت است از: 
هایی را هاي ناشی از انعقاد نکاح، مثل مهر؛ فقهاي امامیه و حنفیه تمامی هزینه. هزینه2.1

که به قصد پرداخت آثار مالی عقد نکاح در دوره نامزدي انجام گرفته است، مثل پرداخت 
                                                 

یل انصراف از نامزدي، حق طبیعی نامزدان است، الزام به نکاح با وجود عدم تما«نویسند:برخی حقوقدانان عرب می - 30
گردد و اکراه در عقد نکاح موجب ابطال آن است. از طرفی استعمال حق حداقل یکی از نامزدان موجب عقد اکراهی می

باید در محدوده عدم اضرار به دیگران باشد، اگر یکی از نامزدان عقد نامزدي را فسخ کند و انصراف او موجب اضرار 
باشد، چون » معنوي«یا » مادي«ناشی انحالل نامزدي ممکن است  باشد. ضرربه طرف مقابل گردد مسئول جبران آن می

شود ممکن است متضرر معنوي نیز گردد، نک: عبد الرحمن الصابونی، اشخاص به همان سویه که متضرر مادي می
تهران: شرکت سهامی انتشار،   ،14، چاپ چ 1؛ همچنین، نک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج51پیشین، ص

هاي مادي نیست، در این زمینه خسارات واقعی در  خسارات قابل مطالبه محدود به زیان: «42خورشیدي، ص 1382
  ». تواند از آنها چشم بپوشد.هاي عاطفی است که عدالت نمیشکست روحی و صدمه
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فرض مصرف، مثل یا کمترین قیمت روز خرید مهریه، در فرض وجود عین، عین آن و در 
» جهاز«دانند. اگر تمام یا بخشی از مهر پرداخت شده باشد و زوجه با آن قابل استرداد می

تهیه کرده باشد، در استرداد آن بین وسایل خریده شده یا مثل چیزي که به عنوان مهر 
که ایجاد نشده است. اگر  گرفته است، مخیر است. چون آن آثار متعلق به چیزي است( نکاح)

میان نامزدان در ماهیت اموال مصرف شده در اینکه متعلق به دوره نامزدي  یا آثار عقد نکاح 
گیرد. برخی معتقدنند ادعاي مرد  است اختالف باشد، در فقدان دلیل، عرف مد نظر قرار می

اي به ن هیچ اشارهمقررات فامیل افغانستا 31شود.با قسم در فقدان دلیل و عرف پذیرفته می
این موارد نکرده و همچنین، تکلیف هدایاي دوره نامزدي را در فرض انحالل آن ناشی از 

  ها ساکت گذاشته است. اراده طرفین یا چیزي خارج از اراده آن
هایی در دوره نامزدي انجام هاي ناشی از نامزدي؛ طرفین قرارداد نامزدي هزینه. هزینه2.2 

ممکن است متعارف و یا غیر متعارف و ناشی از هوس نامزدان یا   آندهند که میزان  می
ها را در فرض فسخ نامزدي مسکوت ها باشد. قانون مدنی، تکلیف این هزینه هاي آنخانواده

کسی که نامزدي را بدون دلیل قانونی   قانون احوال شخصیه 78 مادهگذاشته است، اما ماده 
ضروري براي مقدمات ازدواج هاي موارد  جبران خسارت کند، مکلف بهیا عذر موجه فسخ می

اگر انحالل نامزدي توافقی  - 1کند از جمله: هایی را بدون پاسخ رها میداند، ولی پرسشمی
تکلیف خسارات  -2یا ناشی از عواملی خارج از اراده طرفین باشد، تکلیف خسارات چیست؟ 

  مالی عقد نکاح در نامزدي چیست؟
گویند جبران خسارت ناشی از انحالل نامزدي مورد اختالف ر حنفی میبرخی فقهاي معاص

در فقه و حقوق موجب ضمان نیست. فردي که به » استفاده از حق«است. برخی معتقدند 
خاطر فسخ نامزدي متضرر گشته است با علم به جواز انصراف از قرارداد نامزدي اقدام به 

و کسی موجبات فریب (تغریر) او را فراهم مصارفی کرده و یا متحمل ضررهایی شده است 
توانست با قطع ادامه نامزدي یا نکرده است تا مسئولیت جبران ضرر داشته باشد. او می

                                                 
م، 1997 محمد فهرشقفه، شرح احکام االحوال الشخصیۀ للمسلمین و النصاري و الیهود،دمشق: موسسۀ النوري، - 31
دلیل این قاعده این است که مرد تالش دارد ذمه خود را براي تادیه حقوق مالی زوجیت بري نماید و او به : «112ص

گردد و الّا باشد، حال اگر زن دلیلی قابل اثبات بر خالف ادعاي او آورد، موداي دلیل قبول میتر می قصد خود واقف
  گردد.   قبول می براي رفع خصومت ادعاي مرد همراه با قسم
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هاي وارده به خود گردد ولی بدون بررسی موقعیت حقوقی خود در  امضاي نکاح مانع زیان
» الضرر و الضرار«قاعده نامزدي، اقدام به مصارفی (اغترار) کرده است. برخی دیگر معتقدند 

کند که جبران در فقه، امر به جبران ضررهاي ناشی از انصراف یکی از نامزدها به دیگري می
باشد ولی استفاده از حق آن تعویض است. حق انحالل نامزدي موجب مسئولیت مدنی نمی

تحت هر شرایطی رافع مسئولیت مدنی نیست، بلکه ظرف استفاده از حق به حکم عقل و 
انصاف محدود است. در این مورد نامزد در جایی از این حق استفاده کرده است که موجب 
ضرر (تغریر) به نامزد دیگر را فراهم کرده است. نظریه صحیح حد وسط میان این دو دیدگاه 
است.  انصراف از نامزدي حق طرفین و موجب جبران خسارت نیست، اما در برخی موارد 

گردد مثل اینکه مرد از زن، نوع خاصی از جهاز را مطالبه د ضرر میها سبب ایجا یکی از آن
کند و او آن را تهیه کرده باشد و یا مسکنی را به خواهش او آماده کرده باشد. این نوع 
ضررهاي باید جبران گردد ولی ضررهایی که به خاطر انصراف یکی از نامزدها به دیگري وارد 

  32گردد قابل مطالبه نیست.می
هدایاي مبادله شده میان نامزدان؛ در دوره نامزدي هدایایی به منظور اظهار محبت و  - ج 

گردد. امید به انعقاد نکاح، میان طرفین و گاهی از سوي اقارب یکی از طرفین مبادله می
ها تابع مقررات هبه  هدایاي دوره نامزدي نزد فقهاي حنفیه در حکم هبه است و استرداد آن

ها به  از انحالل نامزدي، طرفین نامزدها و اشخاصی که به امید ازدواج آن باشد. یعنی پسمی
اند، در فرضی که مانعی براي عدم رجوع به هبه وجود نداشته یکی از طرفین هدیه داده

توانند رجوع کنند. اگر هبه مصرف شده و یا از ملک موهوب له خارج شده باشد و باشد، می
 33باشد که چیزي بر آن افزوده باشد، قابل استرداد نیست.یا وضعیت آن طوري تغییر کرده 

فقهاي امامیه نیز تقدیم هدایا از سوى نامزدها یا نزدیکان آنان را به طرف دیگر از مصادیق 
دانند در غیر مورد ذوى االرحام مال موهوبه را مسترد دانند و واهب را مجاز میهبه می

                                                 
  .  37-36محمد ابوزهره، االحوال الشخصیۀ، بیروت: دارالفکرالعربی، بی تا، ص - 32
مرگ واهب یا موهوب  - 2افزایش موهوبه  - 1بر اساس فقه حنفی در هفت مورد، استرداد هدایا قابل مطالبه است:  - 33
قه زوجین میان واهب و موهوب له در حین عل - 5خروج موهوبه از ملک موهوب له  - 4معوض بودن عقد هبه  -3له 

تلف شدن موهوبه در دست موهوب له، نک: شرح فتح  -7قرابت محرمیت میان واهب و موهوب له  -6عقد هبه 
  .  129، ص7القدیر علی الهدایۀ، ج
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اینکه واهب یا متهب فوت کند که در این موارد  نماید، مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا
مال موهوبه قابل استرداد نیست. اما قانون احوال شخصیه موضع متفاوتی دارد و معتقد است 

ها در آینده  گردد به امید این است که آنشان مبادله می هدایایی که میان نامزدها یا نزدیکان
وصلت صرف نظر نخواهند کرد؛ بدین ترتیب همسر یکدیگر خواهند شد و بدون عذر موجه از 

دادن هدیه به این صورت از ابتدا به نحو معلّق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعى 
صورت نگرفته است. این مورد مشابه موردى است که شخصى به تصور آنکه دیگرى برادر 

حالت حقّ رجوع از اى بدهد و بعد معلوم شود که برادر او نیست؛ در این  اوست به او هدیه
هبه و استرداد مال موهوبه براى واهب موجود و محفوظ است. چون مطلوب میسر نیست، 

و موجود  -غذا-پس از انحالل نامزدي، هدایایی که از اموال غیر مصرفی یا اموال مصرفی 
کنند، باشد، عین آن و هدایایی که از اموال غیر مصرفی باشد و در عرف آنها را نگهداري می

اگر با تقصیر تلف شده باشد، قیمت یا مثل آن قابل مطالبه است. اما در مورد مواد خوراکى و 
اشیاء مصرفى چون اصل بر مصرف و عدم نگهدارى آنها است، از همان ابتدا تملیک به نحو 

  گیرد و چنین اشیائى قابل استرداد نیست. منجز صورت مى
ها باشد،  اده نامزده مثل مرگ حداقل یکی از آناگر علت انحالل نامزدي، عوامل خارج از ار

چیزي از هدایا قابل مطالبه نیست. اگر یکی از نامزدها نامزدي را فسخ کرده و سپس بمیرد، 
گردد یا فرض بر آن است که وي نمرده است؟ آیا مقررات عوامل قهري بر آن جاري می

اشند یا ثابت کنند که متوفی مالی از اگر ورثه ترکه را رد کرده ب:«اند برخی حقوقدانان نوشته
خود به جاي نگذاشته تا به توان از آن جبران خسارت کرد یا ترکه تلف شده است، 

اما استرداد هدایاي اشخاص ثالث، به دلیل عدم  34».مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.
  ذکر آن در قانون، تابع مقررات هبه است.

اسالمی، مواضع متفاوتی در مورد استرداد هدایا  -بیشخصیه کشورهاي عر مقررات احوال
هدایاي موجود از فردي که نامزدي «دارند، برخی مانند قانون مدنی افغانستان معتقد است: 

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان   103ماده  35».باشدرا فسخ کرده قابل مطالبه می

                                                 
  .32، ص1382، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1سید حسین صفایی و اسد اهللا امامی، حقوق خانواده، ج - 34
والمخطوبۀ أن یسترد لکل من الخاطب  :8المادة  «المغرب: بمثابۀ مدونۀ األسرة 70.03مشروع قانون رقم   ماده هشتم- 35

  »..ما قدمه من هدایا، ما لم یکن العدول عن الخطبۀ من قبله
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-قانون صرف از نامزدان مطالبه شده می استرداد هدایا مطابق به احکام«کند: نیز تاکید می
طرف مقصر باید عین هدایاي موجود و قیمت یا مثل هدایاي «برخی دیگر معتقدند:». تواند

اما هدایا را در انحالل نامزدي ناشی از مرگ یکی از نامزدان یا  36».تلف شده را باز گرداند
اوت نگاه قوانین احوال شخصیه علت تف 37داند.ها، قابل مطالبه نمی عاملی خارج از اراده آن

تفاوت  -2عدم بحث تفصیلی این مورد از سوي فقها  -1کشورهاي عربی در دو چیز است: 
  38منبع قانونگذاري آنها.

                                                 
لخطبۀ دون عن اب. یرد من عدل« القانون النموذجی العربـی الموحـد لألحـوال الشخصیـۀ: بند ب ماده سوم - 36

القبض ما لم یقض العرف بغیر ذلک أو کانت مما مقتض الهدایا یعینها، إن کانت قائمۀ، وإال فمثلها أو قیمتها یوم
اذا عدل احد الطرفین عن الخطبۀ، ولیس : 5المادة رقم «؛ نک: ماده پنجم قانون احوال شخصیه کویت:»تستهلک بطبیعتها

وان کان العدول  -ب .بغیر مقتض، لم یسترد شیئا مما اهداه الى اآلخر فان کان عدوله -الف ثمۀ شروط او عرف:
؛ نک: ماده چهارم قانون احوال بمقتض، استرد ما اهداه ان کان قائما او قیمته یوم القبض ان کان هالکا او مستهلکا

شرعی بإیجاب وقبول ال الوعد فی النکاح فی المستقبل ومجرد قراءة الفاتحۀ دون إجراء عقد  :4مادة  «شخصیه عثمانی:
یکون کلُ منها نکاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبۀ أیضاً رد الخاطب الموعود بتزویجها منه ولو بعد قبولها 

؛ نک: بند ششم قانون احوال شخصیه امارات أو قبول ولیها وإن کانت قاصرة هدیۀ الخاطب ودفعه المهر کله أو بعض
عدول بمقتض فله أن یسترد ما أهداه إن کان قائما أو قیمته یوم القبض إن کان هالکا أو إن کان ال - 6 «متحده عربی:

ب ـ یرد من عدل عن الخطبۀ «عمان: قانون االحوال الشخصیهسوم مادة بند دوم  ؛ نک:»مستهلکا ولیس لآلخر أن یسترد.
ما لم یقض العرف بغیر ذلک أو کانت مما  دون مقتض الهدایا بعینها، إن کانت قائمۀ وإال فمثلها أو قیمتها یوم القبض

  .».تستهلک بطبیعتها
المادة:« القانون النموذجی العربـی الموحـد لألحـوال الشخصیـۀ  - 37  إذا کان العدول عن الخطبۀ بغیر مقتض

واذا ..، . - : ...، ا6المادة رقم « کویت:  قانون األحوال الشخصیۀ ؛ نک:»ضرر تحمل المتسبب التعویضوترتب علیه
ه قانون األحوال الشخصی مشروع ؛ نک:».انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج، لم یسترد شئ من الهدایا

): إذا انتهت الخطبۀ بالوفاة، أو بسبب ال ید ألحد الطرفین فیه، أو بعارض حال دون الزواج، فال یسترد 4مادة («فلسطین:
إذا انتهت  -8...،   -  18المادة رقم :«دولۀ االمارات العربیۀ المتحدةخصیۀ قانون األحوال الش ؛ نک:»شیء من الهدایا.

  »الخطبۀ بالوفاة، أو بسبب ال ید ألحد الطرفین فیه، أو بعارض حال دون الزواج، فال یسترد شیء من الهدایا.
تابع مقررات آن هدایا در مذهب حنفی در حکم هبه است و موارد رجوع آن «نویسند: برخی حقودانان عرب می  - 38
باشد. فقهاي مالکی معتقدند، هدیه مشروط به انعقاد عقد نکاح داده شده است، در فرض انحالل از سوي هر یک، می

عین هدیه در فرض وجود عین و الّا قیمت آن قابل مطالبه است. فقهاي مالکی معتقدند، اگر انحالل نامزدي از سوي 
مطالبه نماید، ولی اگر از سوي زن باشد، باید تمامی هدایا را باز گرداند، عین و یا  تواندمرد باشد، چیزي از هدایا را نمی

در فرض تلف قیمت آنها را. فقهاي حنبلی معتقدند: هدیه در حکم هبه است؛ هبه فقط در صورتی قابل استرداد است 
  

ACKU



  
  
 

 

80  
 

دي
ج

  »
13

91
 «  

ل  
لس

مس
ره 

شما
119  

ها یا  اولیاي آن -2نامزدان  -1مطالبه کنندگان خسارت؛ خسارت دیدگان ممکن است:  -د
مکان یا نحوه خسارات اولیاي نامزدان اي به ااشخاص ثالث باشند. مقررات افغانستان اشاره - 3

  ها تابع مقررات عام ضمان است.   کند. جبران خسارت آنیا اشخاص ثالث نمی
حقوقی جبران خسارت ناشی از خواستگاري غیر قانونی و انحالل  –مبناي فقهی  -هـ

ابل قوانین افغانستان به میزان دقیق خسارات قابل مطالبه، نوع خسارات، شرایط ق  نامزدي؛
اي نکرده است. قانون مدنی بدون بیان مبناي روشنی  مطالبه بودن، مبانی آنها و... اشاره

قانون  39داند.صرف امتناع از نامزدي را موجب استرداد هدایاي موجود طرف مقابل می
مبناي جبران  40احوال شخصیه افغانستان و برخی قوانین احوال شخصیه اسالمی،

دانسته است و استیفاي حق را » سوء استفاده از حق«ز قاعده هاي مالی را ناشی ا خسارت
قانون احوال شخصیه بر این نکته تصریح دارد که  78داند. ماده موجب عدم مسئولیت نمی

وجود دالیل قانونی یا عذر موجه رافع مسئولیت مدنی است و فقدان آن، شخص را ملزم به 
باشد. همچنین این زدي در عرف ضروري نماید که براي نامجبران میزانی از خسارات می

که قبالً اشاره شد. برخی علماي  41داندقانون وضعیت هدایا را متفاوت از جبران خسارتی می
طرفى که به او وعده نامزدى داده شده خود یا کسانش با این وعده «نویسند: حقوق می

                                                 
ت، نک: عبدالرحمن الصابونی، قابل استرداد نیس» باي وجه کان«که موهوب له قبض نکرده باشد، پس هدایاي نامزدي 

تر دانسته و قانونگذاران  ؛ برخی حقوقدانان عرب نظریه فقهاي مالکی را به عدالت و انصاف نزدیک46- 44پیشین، صص
  .45و عبد الرحمن الصابونی، پیشین، ص109کنند، نک: محمد فهر شقفه، پیشین، ص را توصیه به اقتباس از آن می

هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف   هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، : «65قانون مدنی، ماده  - 39
جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت 

  »تواند.ده نمیرد آن را به هیچ صورت مطالبه کر  بگیرد یا هدیه هالك و یا استهالك گردیده باشد،
القانون النموذجی العربـی الموحـد لألحـوال الشخصیـۀ؛ ماده پنجم قانون احوال شخصیه کویت؛  بند ب ماده سوم - 40

عمان؛ بند ششم قامون احوال  قانون االحوال الشخصیهسوم مادة بند دوم ماده چهارم قانون احوال شخصیه عثمانی؛ 
  شخصیه امارات متحده عربی.

عین، مثل یا قیمت هدایا، در صورت فسخ قرارداد نامزدي، تحت شرایط ذیل ) 1: « (79احوال شخصیه، ماده  قانون - 41
در صورتی ـ 2هدایاي مصرفی قبل از فسخ قرارداد نامزدي مصرف نشده باشد.در صورتی که ـ 1 باشد:قابل مطالبه می

 .صورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه است، ولی در تلف نشده باشد ،شود هدایاي غیر مصرفی که عرفا ً نگهداري میکه 
  ».هدایاي مصرفی که به مصرف رسیده، قابل مطالبه نمی باشد ) در صورت  فوت یکی از نامزدان،2(
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از این رهگذر متضرّر شوند و با به هم خوردن نامزدى  مغرور شده و مخارجى را متحمل مى
گونه خسارات شرعاً و به موجب قاعده غرور قابل مطالبه  رسد، ... این گردند. به نظر مى مى

  42».است
  نتیجه گیري:

نامزدي توافق یا تعهدي از سوي زن و مرد براي ازدواج است و فقه و حقوق اسالمی آن را 
تواند مستقل یا در ضمن عقد نمیهاي قراردادي جایز دانسته است و به خاطر مصالحی، الزام

نامزدي را در قلمرو خود قرار دهد. همچنین، هیچ مکانیسمی اراده و رضایت طرفین این 
  گرداند.قرارداد را محدود نمی

نامزدي ممکن است به اراده یا عواملی خارج از اراده طرفین نامزدي منحل گردد و هر یک از 
ل آن به استناد اراده یکی از طرفین بدون دلیل و این موارد آثار حقوق خاصی دارد. انحال

کند. مبناي حقوقی و فقهی جبران عذر موجه قانونی، ایجاد مسئولیت جبران خسارت می
خسارت، سوء استفاده از حق است. فقه در این مورد استیفاي حق را موجب عدم مسئولیت 

 داند. دنی نمیندانسته و وجود دالیل قانونی یا عذر موجه را رافع مسئولیت م
استرداد هدایایی نامزدي از دیگر آثار حقوقی انحالل نامزدي است که وضعیت حقوقی آن 

باشد. هدایاي دوره نامزدي نزد فقهاي حنفیه در حکم هبه متفاوت از جبران خسارت می
 باشد. فقهاي امامیه نیز تقدیم هدایا از سوى نامزدهااست و استرداد آنها تابع مقررات هبه می

دانند در غیر مورد یا اقارب آنان به طرف دیگر را از مصادیق هبه دانسته و واهب را مجاز می
ذوى االرحام مال موهوبه را مسترد نماید، مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا اینکه واهب یا 
متهب فوت کند. اما قانون احوال شخصیه موضع متفاوتی دارد و معتقد است هدایایی که 

ها در آینده همسر  گردد به این امید است که آنشان مبادله می مزدها یا نزدیکانمیان نا
یکدیگر خواهند شد و بدون عذر موجه از وصلت صرفن ظر نخواهند کرد. به این ترتیب دادن 
هدیه به این صورت از ابتدا به نحو معلّق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعى صورت 

 نگرفته است.
    
  

                                                 
  .36نکاح و انحالل آن، پیشین، ص - سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده  - 42

ACKU



 بر موضوع تابعیت مکثی
  "صمدي"احمد بصیر

 مقدمه:
دنیاي امروز به سرزمینهاي کوچک و بزرگ تقسیم گردیده که هر کدام  این قطعات 
جفرافیاوي کشور نام دارد و با داشتن مرز هاي خود را مستقل می داند به همین ترتیب 

اند، تابعیت اولین  جهانیان بنابر شرایط و ایجابات بین این سرزمینها مستقل تقسیم گردیده
عامل تقسیم جفرافیاوي اشخاص می باشد دولت از طریق تابعیت افرادي را متعلق به خود 
می شناسد. و به این عنوان از افراد دیگر کشور ها جدا و متمایز می سازد به این ترتیب دیده 

همدیگر می شود که تابعیت منحیث عامل ارتباط افراد با دولت و تشخیص اتباه کشورها از 
کند. تابعیت و اصول مربوط به آن یکی از موضوعات عمده حقوق بین  نقش خاص را ایفا می

 الملل خصوصی به شمار می رود.
روي این ملحوظ تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی مطالعه قاعده هاي است که چگونه 

  یک شخصیت حقیقی و یا حکمی از تابعیت کشوري بر خور دار می شود. 
یکی از جمله مباحث مربوط حقوق بین الملل خصوصی بوده که شناخت از قواعد  تابعیت

تابعیت در عمل توانسته مشکالت اشخاص را در رابطه به تابعیت حل نماید، اگر حقوق 
ها یکسان می بود و هیچ اختالف نمی داشت و جمعیت هر کشور فقط در  داخلی همه کشور

اعد تابعیت نبود اما در واقع قوانین کشورها کم و قلمرو آن زندگی می کردند نیازي به قو
بیش با هم متفاوت است، وهم به مجرد اینکه شخص به کشور دیگر مسافرت کند با قوانین 
جدید مواجه می شود با پیشرفت و ترقی روز افزون در جهان زوایاي ارتباطات زیادتر و 

وع تابعیت طوري برخورد نماید متنوع تر گردیده هر کشور عالقه مند است در رابطه به موض
ند که منافع اش را برآورده سازد. تدابیري را که مراجع قانونگذاري هر کشور بکار می گیر

                                             روي همین اصل استوار می باشد.
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. معموال اعطاي تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قواعد متفاوت و خاص در بین کشور ها است 
علماي حقوق نظریات مختلف در رابطه به تابعیت و ابعاد تابعیت ارائه کرده اند که هر کشور 

  نظر به مقتضیات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی خود از آن در وضع قوانین متاثر اند. 
  

  مکثی بر موضوع تابعیت
  :تعریف تابعیت
 معین کشوري با شخص یک يمعنو و حقوقی سیاسی، رابطه دهنده نشان در واقع تابعیت

 دولت یک دهنده تشکیل جمعیت در فرد یک عضویت معناي به حقوقی اصطالح در و .است
  شود. می گفته

در رابطه به تابعیت قانون اساسی افغانستان احکامی را در ماده چهارم پیشبینی، که چنین 
غانستان را دارا ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعیت اف« صراحت دارد 

باشند. . . هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. طوریکه قانون اساسی 
  1»به قانون خاص تابعیت تاکید کرده

تابعیت افغانی توسط « ) چنین صراحت دارد 55همچنان قانون مدنی  افغانستان در ماده ( 
  2»قانون خاص تنظیم می گردد

 و تصویب بازنگريمجددآ در زمان حاکمیت طالبان  1421فغانستان درسال قانون تابعیت ا
ارتباط «) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : 3نافذ می باشد. ماده ( م اکنونشد که ه

، چنانکه مالحظه می شود، 3»دولت اسالمی افغانستان می داند سیاسی وحقوقی شخص با
ا با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت حقوقی شخص ر قانونگذار واسطۀ سیاسی و

که دکتر محمد نصیري از تابعیت  استوار نموده است ، ولی تعریف را یمبن همین دو را بر
تابعیت عبارت از رابطه « بیان می دارد که:  را مهم می داند و» رابطه معنوي«نموده است 

  4»ی سازد.به دولت معین مرتبط م معنوي است که شخص را سیاسی و
                                                 

  هـ . ش 8/11/1382) مورخ 818می شماره(قانون اساسی افغانستان، منتشره جریده رس - 1
  هـ . ش 15/10/1355) مورخ 353قانون مدنی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره ( - 2
  1هـ.ق، ص. 1421) سال 792قانون تابعیت افغانستان، منتشره جریده رسمی ( - 3
  )26ص ( 1378، حقوق بین المللی خصوصی، جلد اول ودوم، چاپ ششم، محمد ، دکترنصیري - 4
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 حقیقی شخص هر معنوي و حقوقی ، سیاسی دهنده رابطه نشان طوري که گفتیم تابعیت 
 از مقصود. شود می قلمداد شخص تکالیف و حقوق منشأ و است معین دولتی با حقوقی یا

 و حکومت ، سرزمین ، جمعیت عنصر چهار از که است مستقلی حقوقی شخصیت ، دولت
 رسمیت به را آن دیگر دولتهاي المللی بین لحاظ از و ستا شده تشکیل مستقل حاکمیت
 وضع و شود می ناشی دولت حاکمیت از زیرا ، است سیاسی اي رابطه تابعیت.  اند شناخته
 به التزام این و کند می معین دولت قوانین از اطاعت و وفاداري به التزام با را فرد سیاسی

 داخلی و المللی بین نظام در زیرا است، وقیحق اي رابطه است؛ فرد از دولت حمایت ازاي
 یک به مشترك هدفهاي نظر از را کشور اتباع زیرا ، است معنوي اي رابطه دارد؛ حقوقی آثار

   ندارد. مشخص زمان و مکان به ارتباطی و دهد می پیوند دولت
 تحول همراه.  دولتهاست ظهور و تعدد ، تابعیت پیدایش منشأ  :تاریخچه تابعیت - 2

 تابعیت دولتها، در مردم جایگاه و حاکمیت نوع تناسب به و تاریخ طول در آن مفهوم و دولت
 داشته خود اتباع تعیین براي متفاوتی معیارهاي است ممکن نیز دولتها.  است یافته تغیر نیز

 آیین از پیروي ، بودن بومی:  است بوده مختلف مکانهاي و زمانها در تابعیت معیار. باشند
 .  حاکم از اطاعت و قومیت ، اقامتگاه ، رسمی

 تبیین و دولت مفهوم تحول با ، و نوزدهم سیزدهم قرن در خاص طور به و جدید قرون در
 جانشین دولت دهنده تشکیل جمعیت در عضویت معیار اروپا، در مردم و رابطه دولت

  شد. سابق معیارهاي
 کار به آن لغوي معناي به فقط ازدهمدو قرن تا آن مشتقات و تابعیت واژة فارسی، در زبان

 رایج سیاست و حقوق در )nationality( واژه فارسی معادلِ عنوان به همچنین و رفت می
 با تابعیت لغوي معناي تناسبی بی.  نیست دقیقی و مناسب معادل البته که است شده

 عناصر از ، فرمانبرداري و تبعیت که شود گمان این موجب است ممکن آن اصطالحی معناي
 ، آن ماهیت از جزئی نه است تابعیت لوازم و آثار از تبعیت که حالی در ، است تابعیت ذاتی
 دارند؛ فرمانبرداري وظیفه نیز بیگانگان بلکه نیست، اتباع وظیفه فقط فرمانبرداري زیرا

 سبب هب برخی.  نافرمانان نه دارد قرار»  بیگانگان« اصطالح ، اتباع واژه برابر در همچنانکه
 ممکن نیز این که برند، می کار به تابعیت جاي به را» ملیت« اصطالح تناسبی، بی همین
  . است افراد قومیت براساس صرفاً تابعیت که شود توهم این موجب است
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  شرایط تحقق تابعیت:  تحقق تابعیت تابع دو عنصر به شرح ذیل است.
دین نکته مهم و مرتبط بهم باید : در مقوله شرط وجود دولت به چنوجود دولت -الف  

توجه داشت . نخست، دولت درعرصه بین المللی شخصیت حقوقی است که در حقوق بین 
الملل آن را به عنوان نماینده رسمی گروهی از اشخاص به رسمیت می شناسند . دوم، بر 

ه اساس مقوله شناسائی ، در ارتباط با نکته اول به نظر می رسد که عناصر تشکیل دهند
دولت وجود دارند و شناسائی دولت به عنوان یک واقعیت موجود یا قانونی نیز تاثیري بر 
وجود عناصر تشکیل دهنده آن ندارد و آن را دچار کاستی یا فزونی نمی کند . سوم، دولت 
در تمایز از ملت قرار دارد اگر چه در خصوص تقدم و تاخر این دو پدیده ، چه در جهان غرب 

ب، اختالف نظر وجود دارد، ولی، به هر صورت آنها دو پدیده متمایز و مشخص و چه غیر غر
هستند . و سرانجام اینکه، در قبال دولت هاي فدرال باید گفت که تابعیت همه افراد یک 
ایالت مربوط به دولت مرکزي است که روابط خارجی را تنظیم می کند و از مجموع ایالت 

بر این، در قبال دولت هاي تحت الحمایه می توان گفت  هاي عضو تشکیل شده است . عالوه
از آنجا که رابطه تابعیت در قلمرو دولت حامی قرار نمی گیرد، در اختیار دولت تحت الحمایه 
قرار می گیرد، ولی دولت حامی مکلف است که از عهده حمایت سیاسی تبعه در خارج از 

  ابعیت باید به سراغ طرف دیگر آن رفت .قلمرو خود بر آید . با روشن شدن یک طرف رابطه ت
هر شخص طبیعی در چوکات قواعدي می تواند تبعه باشد، و در واقع  وجود تبعه: -ب  

تابعیت براي اشخاص حقیقی وضع می شود زیرا آنها هستند که از جمله عناصر تشکیل 
  و در ثانی عامل تحقق تابعیت دانسته می شوند. 5دهنده دولت بشمار  میروند

اگر رابطه بین دولت و فرد را رابطه سیاسی بدانیم تنها عامل مشخص تابعیت دولت است  
واین دولت است که تشخیص می دهد چه اشخاص تابعیت او را دارند و دراین تشخیص 
اوضاع جفرافیاوي، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و سوابق همبستگی فکري و آمال و آرزوهاي 

  جمیع را در نظر می گیرد. 
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 (اصل خون یا اصل خاك) یا مبدا:تابعیت اصلی   -4
تابعیت اصلی یا مبدا تابعیتی است که از بدو تولد به طریقی بر طفل تحمیل شده باشد . این 

بنابراین  نوع تابعیت مبتنی بر دو سیستم خون یا نسبی ؛ و سیستم خاك یا محل تولد است .
یا خون و محل تولد، ممکن است طفل را اند یکی از دو امر نسب   علماي حقوق فرض کرده
  به سرزمینی مربوط سازد.

نسبی نیز  اصلخون که آن را  اصل یا نسبی و دالیل طرفداران آن: اصل خونالف 
به موجب آن تابعیت از طریق نَسب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وي   نامند، می

هیچ تاثیري در تابعیت طفل ندارد  و محل تولد طفل و یا اقامتگاه والدینشود  تحمیل می
اگر چه در گردد. می افغانیشود، داراي تابعیت  متولد می افغانیمثالً طفلی که از پدر و مادر 

یک کشور خارجی اقامت داشته باشد . ماده نهم قانون تابعیت دولت اسالمی افغانستان در 
تان یا خارج از آن، از شخصیکه در قلمرو امارت اسالمی افغانس« مورد چنین صراحت دارد

والدینکه تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسالمی افغانستان محسوب 
  6»می شود

  طرفداران اصل خون دالیل ذیل را براي توجیه اعمال این اصل بیان داشته اند:
معاش و کسب  اقتصادي و نظامی : اتباع کشور هاي با جمعیت زیاد و وسعت کم ، براي امرار

در آمد به کشور هاي دیگر مهاجرت می کنند . اینان از یک طرف با بر گرداندن سرمایه به 
کشور متبوع خود موجب تقویت اقتصادي کشور می شوند ، و از طرفی دیگر، با باز گشت به 

 کشور خود در زمان وقوع جنگ و خدمت در اردو، موجب تقویت نظامی آن می گردند.
ي: اتباع کشور هاي مذکور با مهاجرت به سر زمینهاي دیگر موجب افزایش سیاسی و معنو

نفوذ سیاسی و اعتبار دولت خود در خارج از کشور می شوند . اصوآل تابعیت عاملی ارتباطی 
است که سبب می شود تا مهاجران رابطه سیاسی و عالقه معنوي خود را با کشور متبوع 

ز و ضرورت از کمک به سر زمین مادري خویش دریغ خویش قطع نکرده ، حتی به هنگام نیا
 نورزند.
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حفظ نژاد و تمامیت ملی : اعمال سیستم خون باعث حفظ نژاد و تمامیت فرهنگی و ملی 
اتباع کشور می شود. ممکن تعدادي به دالیل متعددي به کشور هاي دیگر مهاجرت کنند، و  

  این عالقه به نژاد، فرهنگ، تاریخ و 
  7ور، از طریق سیستم خون به فرزندان آنها منتقل می شود.تمامیت ملی کش

  : و دالیل طرفداران آناصل خاك  -ب 
شود.  زمین، به طفل تحمیل می در سیستم خاك تابعیت از محل تولد و به سبب تعلق به سر

گردد. و  در این سیستم هر کس در هر کجا که متولد شده است، تابعیت همان جا را دارا می
گردد افراد  شود، اعمال این سیستم باعث می باالخره در قلمرو دولتی متولد می دچون هر فر

  بدون تابعیت باقی نمانند.
البته در مواردي که کسی در هواپیما و یا کشتی متولد شود چون بنابر عرف و حقوق 

صاحب پرچم (کشوري که کشتی یا  ستند و کشوراالمللی کشتی و هواپیما داراي تابعیت  بین
  کشور متبوعه دانسته می شود.کند)  اپیما پرچم آن را حمل میهو
اطفال متولد شده در کشتی یا هواپیما نیز به تابعیت همان کشور صاحب پرچم در خواهند  و

  آمد.
چنانچه این سیستم را همه کشورها پذیرفته و اعمال نمایند، در عمل بی تابعیتی (آپاتریدي) 

پذیر و بزرگ مانند امریکا و کانادا معموآل از این سیستم  پیش نخواهد آمد. کشور هاي مهاجر
استفاده می کنند مزیت این سیستم از جمله تامین نیاز هاي شغلی و نیروي انسانی کار آمد 
و متخصص، و حفظ موازنه رشد جمعیت است. یکی دیگر از مزایاي این سیستم آن است که 

ن آنها سکونت دارند بهتر می توانند تحت معموآل دولتها اشخاصی را که در قلمرو و سرزمی
  نفوذ خود قرار دهند.

ها را متمم و  توان در مقابل یکدیگر قرار داد بلکه باید آن طبیعی است این دو سیستم را نمی
مکمل یکدیگر دانست، زیرا فلسفه وجودي هر کدام باعث شده است که هر یک از این دو 

یبی باشند. بنابراین هر کشور بنابر اوضاع و احوال نوبه خود داراي مزایا و معا سیستم به 
جغرافیایی و مصالح اقتصادي و سیاسی خود، یکی از این دو سیستم یا تلفیقی از آن دو را 

  کند. اتخاذ می
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  دالیل طرفداران اصل خاك براي اعمال این اصل عبارت است از:
بزرگ، غالبآ به دنبال  اقتصادي، علمی، اجتماعی: کشورهاي کم جمعیت ولی بسیار وسیع و

جذب سرمایه گذاران، متخصصان و نیروي انسانی الیق و کار آمد از کشور هاي دیگر هستند، 
تا از این طریق به پیشرفتهاي اقتصادي، علمی و اجتماعی دست یابند و با توسعه همه جانبه 

 به کشور بزرگ و قدرتمند تبدیل شوند.
که شخص به دنیا آمده و در آنجا زندگی و رشد می سازگاري و انطباق با محیط :  در محل 

کند، به اخالقیات، روحیات و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی آن کامآل آشناست، چه رسد 
به کشوري که  آن را ندیده و در آنجا زندگی نکرده. بنابر این می توان گفت (تابعیت همچو 

 ل تولدش باشد).اشخاص به اقتضاي یک اختالط معنوي بایستی تابعیت مح
اعمال حاکمیت سر زمینی : حاکمیت دولتها نسبت به افرادي که در قلمر و سر زمینی آنها 
به دنیا آمده و در آنجا سکونت دارند، بسیار بیشتر از کسانی است که به دالیلی در خارج از 

مزبور  قلمرو آن کشور به دنیا آمده و سکونت می کنند . از طرف دیگر، در حالی که دولتهاي
نسبت به افرادي که از قلمرو آنان خارج شده اند حاکمیت بالفعل ندارند، چگونه می توانند 
حاکمیت خود را به فرزندان و نسلهاي بعدي آنان که در سر زمین بیگانه به دنیا آمده و 

 سکونت می نمایند تحمیل کنند.
طور یکسان میان احاد آن  عدم تبعیض در اعمال حاکمیت: قواعد و مقررات هر دولتی باید به

جامعه حاکم باشد، بنابراین، هر کس که در محلی متولد می شود بایستی تابع همان قوانین 
 و مقررات بوده، از اتباع همان کشور محسوب شود.

جلوگیري از بی تابعیتی (آپاترید): هر کسی به ناچار در محلی به دنیا می آید که آن محل در 
دارد، و چون دولت مقام صالح براي اعطاي تابعیت است، در نتیجه  قلمرو دولت معینی قرار

فرد مزبور بدون تابعیت یا آپاترید نمی ماند . البته این دلیل می تواند اعمال سیستم خون را 
  8نیز توجیه کند، زیرا همیشه محل تولد در حوزه حاکمیت یک دولت نخواهد بود.

 تابعیت اکتسابی: -5
بر اثر أعمال در هنگام تولد آنرا کسب نکرده بلکه عیتی است که شخص تابعیت اکتسابی، تاب

ویا اینکه بعضی دولتها در قوانین، آنرا پیشبینی می کنند که به  .آورد  می بدستخود آن را 
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ماده چهاردهم قانون تابعیت دولت اسالمی افغانستان در مورد چنین صراحت  همین اساس
تعلقات نژادي، زبانی، جنس و تحصیل به تابعیت اشخاص خارجی بدون نظرداشت « دارد

واقع بر دو نوع میتواند گونه تابعیت   و این 9»دولت اسالمی افغانستان پذیرفته شده می تواند
  از طرق ذیل ممکن خواهد بود.تابعیت اکتسابی کسب بنابراین  شود . ارادي و غیر ارادي

 :تابعیت تحصیلی
جه ي اراده و درخواست فرد متقاضی صادر می شود. به تابعیتی گفته می شود که در نتی

اغلب خارجیانی که در کشورهاي غربی زندگی می کنند داراي این نوع از تابعیت می باشند. 
متفاوتی را براي صدور این تابعیت براي افراد خارجی دارند که از  شرایطکشورهاي مختلف 

ت فرد و همینطور مدت زمان اقامت مهمترین آن می توان اجازه اقامت دائم و بدون محدودی
 .وي در کشور میزبان را نام برد

 :تابعیت تبعی
بر اثر جدا شدن  و یا .است داده تابعیت تغییر که شخصی صغیر اوالد اکتسابی تابعیت

  .و الحق آن به کشور دیگر کشوریک قسمتی از اراضی 
 :تابعیت تحققی

 .ج کسب می کندبه تابعیتی گفته می شود که شخص در نتیجه ازدوا
 :تابعیت اجباري

به تابعیتی گفته می شود که فرد بر اثر اشغال و فتح کشورش توسط کشوري دیگري و یا 
فروپاشی اتحاد  .تقسیم شدن کشوري به کشورهاي کوچکتر دیگر به اجبار کسب می کند

 گر کشورهاي بلوك شرق از قبیل چکسلواکی و یا یوگوسالوي سابق رایجماهیر شوروي و د
 .می توان از این نوع تابعیت نام برد

 :تابعیت افتخاري
به تابعیتی گفته می شود که دولت ها به صورت استثنائی به بعضی از اشخاص بسیار مهم به 
پاس تقدیر از خدماتی که ارائه داده اند و یا فعالیتی که داشته اند اهدا می کند. مثالً ایاالت 

ترزا تابعیت امریکایی اهدا کرد و یا کانادا در سال به مادر  1996متحده امریکا در سال 
به مربی  2002به نلسون ماندال تابعیت کانادایی اعطا کرد. کره جنوبی در سال  2001

                                                 
  6بعیت افغانستان، همان اثر،ص قانون تا - 9
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هلندي تیم ملی فوتبال خود تابعیت کره اي داد. و یا دولت ایسلند به شطرنج باز معروف 
ر زندان بود تابعیت ایسلندي در حالیکه در ژاپن د 2005امریکایی بابی فیشر در سال 

 .بخشید
 :تابعیت تجاري

به تابعیتی گفته می شود که بعضی از دولت ها به منظور جلب سرمایه براي توسعه اقتصادي 
 کشورشان در مقابل پرداخت مبلغ قابل توجه اي تابعیت آن کشور را اهدا می کنند. 

 :تابعیت مذهبی
علق داشتن به مذهبی خاصی، بالفاصله پس از به تابعیتی گفته میشود که فرد به دلیل ت

ورودش به کشوري، تابعیت آن کشور را کسب می کند که می توان از آن کسب تابعیت 
  .اسرائیلی پس از پا گذاشتن هر مهاجر یهودي به خاك اسرائیل نام برد

  :تابعیت اشخاص حقوقی - 6
خاص حقوقی وجود واقعی تا به حال به تابعیت اشخاص حقیقی پرداختیم و با این که اش

  ندارند ولی شرایط ایجاد و کسب شخصیت حکمی، در قوانین پیش بینی می گردد. 
اشخاص حقوقی دو دسته اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق 

  خصوصی.
الف : اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله اشخاص حقوقی  هستند که بر اساس قانون 

نبه عمومی دارند و دولت درتاسیس آن ها بطور مستقیم یا غیر تشکیل می شوند و ج
مستقیم دخیل است. از جمله اشخاص حقوقی در حقوق عمومی، دولت و سازمانهاي وابسته 
به دولت، شهرداري ها، سازمان ها و شرکت هاي دولتی، و سازمان ها و موسسات بین المللی 

ي شخصیت حقوقی می شوند و مقام صالح اند. این گونه اشخاص به محض تصویب قانون دارا
  تصمیم گیر این نوع شخص حقوقی، همان مرجعی است که قانون مشخص کرده است. 

ب : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت هاي تجاري، حسب معمول به وسیله 
اشخاص حقیقی براي اهداف تجاري یا غیر تجاري تشکیل می شوند. اشخاص حقوقی در 

هداف تجاري و بر طبق مقررات قانون تجارت تشکیل شوند، داراي صورتی که براي ا
شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت موسسان و سهامداران خواهند بود و اگر براي مقاصد 
غیر تجاري تاسیس شوند، از زمان ثبت در دفتر مربوط براي آنها شخصیت حقوقی ایجاد می 

  شود.
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انه و کدام داخلی است، مسله تابعیت شان براي این که معلوم کنیم کدام شخص حقوقی بیگ
به میان می آید و در  مورد مثل تابعیت اشخاص حقیقی باید به قوانین داخلی کشورها 

 10مراجعه کرد.
) اصولنامه تجارت افغانستان چنین صراحت 28در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی ماده (

کلف اند، قرار ذیل است: مطالبی که تجار و شرکت هاي تجارتی به ثبت آن م« دارد:    
اسم(شخص یا شرکت )،ولدیت، محل تولد و تاریخ آن، محل تولد و تاریخ آن، تابعیت شخص 
یا شرکت، عنوان تجارت، موضوع تجارت و نوع شرکت و تاریخ تاسیس آن و همچنین مرکز 

  11.»اصلی شرکت. . . 
  افغانستان: دراصول تابعیت چگونگی  -7

، وضع قوانین جامع راي اصول اساسی می باشد که بدون آنتابعیت در اکثر کشورها دا
می توان مشاهده کرد که قانون تابعیت  بر  ، درحقوق افغانستان نیز اصولی رانخواهد بود
  . ل بر شمردقرار ذی را میتوان . این اصول تدوین شده استاساس آن 

  تابعیت باشد :دارنده الف: هر شخص 
از اجتماعات  یفرد در اجتماع زندگی کند ولی به  یک حاضر منطق نمی پذیرد که حالدر 

وضع حقوقی وتکالیف او  وباشد . براي چنین فرد، وضع غیرعادي به وجود می آید؛ ن  هوابست
درجامعه واضح نمی باشد؛ مثالً براي برخی از اعمال او مثل ازدواج، تنظیم سند معامله 

  د داشت .ومراجعه به محاکم وغیره قوانین حاکم وجود نخواه
یک اصل پذیرفته جهان به حیث اکثر ممالک  ، درباید حامل تابعیت باشداینکه هرشخص 

) تصریح می 9) ماده (2قانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره ( و است .شده 
شخصیکه درقلمرو دولت اسالمی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت « دارد که : 

  .»  نستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسالمی افغانستان محسوب می شود افغا
  یک تابعیت باشد .حامل  هر شخص فقط  ب : اصل دوم :

می باشد،  حاضراجتماعی عصر  وابطیک تابعیت باشد، اصل مهم در ر دارنده اینکه هر فرد
ت وهر کسی می تواند به سادگی از زیرا سهولت در استفاده از مزایاي چند تابعیتی فراهم اس

                                                 
   87 - 86، ص. 1384مدنی، سید جالالدین، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر انتشارات جنگل، سال  - 10
  .7، ص 1336اصولنامه تجارت، منتشره سال - 11
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مزایاي چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که داراي دو تابعیت می باشد در یک 
وضع غیر عادي قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوي که استفاده 

ز طرف دیگر، ظالمانه می باشد وا شخص از مزایاي یک دولت براي شخص دیگر بی رحمانه و
براي شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد، مانند 
عسکري وهمچنین تابعیت دوگانه می تواند تسلط اقتصادي وسیاسی به کشور ایجاد کند 

« ) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : 7ومسئلۀ ارضی را باخطر مواجه سازد . ماده (
که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسالمی افغانستان باشد، درموقف تابعیت شخصی

) قانون اساسی در 72) قانون تابعیت با ماده (7) . اما ماده (6» (دوگانه قرار گرفته نمی تواند
قانون اساسی از کاندید به پست  72تناقص قرار گرفته، بدین مفهوم که مفهوم که ماده 

یاد نموده است که می تواند با تأئید ولسی جرگه به حیث » بعیت دوگانهشخص با تا« وزارت 
وزیر منصوب شود. مفهوم مخالف این ماده بیان کننده اي این مطلب است که اتباع 

در افغانستان هم اکنون افراد دو تابعیته افغانستان می توانند داراي دوتابعیت باشد، البته 
  وجود دارند.

  : بعیتترك تاج : اصل سوم : 
پذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان  تابعیت یک کشور و تركدر ارتباط به 

حقوق مختلف است، عدة معتقد اند که ترك تابعیت یک امر ارادي مطلق می باشد وعدة 
 دست دادن تابعیت فعلی و این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدیگر 

تغییر تابعیت » درخواست«اراده را فقط در  د را داشته باشد وبدست آوردن تابعیت جدی
دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی 

طن خود نداشته باشد، آزاد است که محل  دلبستگی به و فردي که عالقه و شخص است و
که یدولت تدابیر اتخاذ نماید، کسانزندگی اختیار کند اما  دیگري را براي اقامت دایمی و

شروع را از م، زمینه سؤ استفاده ناندیا بدست می آور ند ونترك می ک تابعیت افغانستان را
قانون تابعیت افغانستان نیز ترك تابعیت افغانستان را اجازه داده است  25بین ببرد . ماده 

 اند . ولی شرایط را درنظر گرفته است که با امنیت ملی کشور مرتبط
  تابعیت مضاعف:  -8

هر گاه شخص حقیقی و یا حقوقی با حفظ تابعیت قدیم تابعیت جدیدي کسب نماید، و یا 
آنکه دو یا چند دولت تابعیت خود را به شخص مذبور اعطا نمایند و در نتیجه حقوق و 
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تکالیفی بر طرفین ایجاد شود به نحوي که شخص مکلف به انجام تکالیفی در قبال تکلیف 
دولت در حمایت سیاسی از وي باشد وضعیت تابعیت مضاعف رخ می دهد. تابعیت مضاعف 
همچنان که ممکن است براي فرد مشکالت متعددي را از قبیل پرداخت مضاعف مالیات، 
انجام خدمت نظام براي دو دولت به وجود آورد، ممکن است مسولیتهایی را نیز متوجه 

  12از وي را با مشکل مواجه سازد.دولتهاي متبوع کرده، حمایت سیاسی 
تابعیت مضاعف به دلیل اعمال اصل خاك و یا خون که دولتها با مالحظه منافع و مصالح 
خود یکی از این دو اصل را و یا هردو را براي اعطاي تابعیت پذیرفته اند بوجود می آورد در 

) 2راي مثال فقره (نتیجه، این امر منجر به تابعیت مظاعف غیر ارادي براي شخص می شود ب
شخصیکه در قلمرو دولت اسالمی «ماده نهم قانون تابعیت افغانستان چنین صراحت دارد:

افغانستان یا خارج از آن، از والدینکه تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت 
گردد که  حال اگر طفلی در کشوري مانند کانادا متولد» اسالمی افغانستان محسوب می شود

سیستم خاك را پذیرفته است، تعارض تابعیت پیش می آید، زیرا دولتین افغانستان و کانادا 
  هر کدام طفل مذکور را تبعه خود می دانند.

به چه روش میتوان متوسل شد تا از پدیده  طرق جلوگیري از تابعیت مضاعف: -9
ار برد تا افراد بیش از یک تابعیت مضاعف جلوگیري کرد یعنی چه تدابیر را در قوانین بک

تابعیت نداشته باشند. دراین خصوص علماي حقوق بین الملل خصوصی راه حل هاي ذیل را 
  پیشنهاد کرده اند.

  اختیار تبعه در ترجیع یک از دو تابعیت یکی از راه هاي حل دانسته می شود.
ین زمان خودي شخص وقتی داراي تابعیت اصلی می شود که از مادر متولد می گردد و در ا

او هیچگونه تصمیم در مورد تابعیت نمی تواند بگیرد در واقع قوانین کشور ها تابعیت اصلی 
را به افراد تحمیل می کنند و این قوانین استند که وضع نا مساعد را بوجود میاورد مثآل 

باشند بدون فرزندان افغانی که در امریکا اقامت دارند دارنده دو تابعیت افغانی و امریکائی می 
اینکه خود آنها صاحب نظر باشند و بعد فرزندان آنها هم به همین دلیل داراي تابعیت 
مضاعف می گردند و به طور روز افزون بر اشخاص داراي تابعیت مضاعف افزوده می گردد اما 
پیشنهاد این است که به چنین اشخاص هنگام تکمیل سن اهلیت قانونی اختیار داد شود که 

                                                 
  ٩٨ابراھیمی، ھمان اثر، ص. - ١٢
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تابعیت تمایل دارد. و انتخاب تابعیت، معضل تابعیت مضاعف را از بین می برد. در  به کدام
) این موضوع در کنگره استهکلم مورد بحث قرار گرفت و اکثریت اعضاي 1928سال (

موسسه حقوق بین الملل همین نظر را ابراز داشتند اما بعضی از صاحب نظران حقوق بر این 
رفته اند و می گویند تابعیت امریست مهم و متضمن مصالح راه حل اعتراض کرد و ایراد گ

سیاسی دولتها و نباید آنرا در اختیار انتخاب یک نفر گذاشت که در این مورد تبعه حتمآ 
  بیش از هر چیز منافع فردي خویش را در نظر خواهد گرفت.

به به تناسب و مقتضاي یکی از دو اصل خاك و یا خون عمل گردد. اگر بر حسب مورد 
مقتضاي یکی از دو اصل عمل شود نتیجه مطلوب حاصل میگردد کسانیکه از وطن خارج می 
شوند و در کشور دیگر اقامت دارند رابطه خون چنان است که فرزندان شان هنوز هم عالقه 
به وطن والدین دارند بناء در نسل اول اصل خون را رعایت کرد ولی اگر این نسل ه در خارج 

وامدار کرد  دیگر باید به اصل خاك باید رفت زیرا دو نسل اقامت در یک از وطن اقامت د
کشور عالقه غالب بر سر زمین محل اقامت به وجود می آورد بعضی عمل به اقتضاي یکی از 
دو اصل را به این شکل قابل اجرا میدانند که در نسل اول اصل خون و در نسل دوم براي 

  سل سوم به بعد سیستم خاك به طور مطلق اجراء شود.تبعه حق انتخاب قائل شوند. و از ن
  کشور متبوع اولیه ترك تابعیت شخص را بسیار ساده و بدون قید وشرط بپذیرد.

راه حل دیگر که تقریبآ معقول و منطقی به نظر می رسد و به راحتی قابل اعمال است 
نماید یکی از  بدینصورت است کشور ثانوي را که شخص در نظر دارد تابعیت آنرا تحصیل

شرایط تحصیل تابعیت خود را ترك تابعیت قبلی بداند چنانچه کشورهاي اتریش و رومانیا 
این راه حل را براي جلوگیري از مضاعف شدن تابعیت اتریش و رومانیا می دانند بدین وسیله 
به سادگی مانع بروز تابعیت مضاعف در اثر تقاضا تحصیل تابعیت جدید بوسیله خود شخص 

  گردد. می
معضله تعارض دو تابعیت بیگانه: هنگامی که تابعیت شخص بیگانه در گرفتن تصمیم در  -10

باره ي او موثر و او داراي دو یا چند تابعیت بیگانه باشد، براي قاضی چاره اي نیست مگر 
آنکه یکی از آن تابعیت ها را برگزیند و از تابعیت و تابعیت ها دیگر او چشم پوشی کند و 

) 12) معاهده ي (5یم خود را بر یک تابعیت مبتنی سازد. این ضرورت در ماده ي (تصم
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رفتار با دارنده ي «)  الهه در زمینه ي تعارض قوانین، چنین تسجیل یافته 1930اپریل (
  13».چند تابعیت در دولت ثالث باید مانند کسی باشد که داراي یک تابعیت است

مطرح میشود و یکی از چند تابعیت شخص تابعیت  Aمثال اگر قضیه اي در محکمه کشور 
A  باشد وقاضیA  فقط و فقط بر پایه مالك تابعیتA  وي عمل خواهد کرد. قانون کشورA 

است و یکی از  Aو محکمه در کشور  Aاز آن جهت بال تردید اعمال می شود که قاضی تبعه 
محکم پذیرفته شده؛ است این راه حل به صورت یک اصل  Aتابعیت هاي طرف هم تابعیت 

زیرا اصل قانونگذاري داخلی، حاکمیت خود را بر قوانین کشور هاي بیگانه مقدم می شمارد. 
) الهه 1930) معاهده (3از لحاظ بین المللی هم این قاعده در حدي وجود دارد و در ماده (

داراي  با حفظ مقررات این معاهده، هر شخص که« در باره تعارض به این عبارت آمده است: 
تابعیت دو یا چند کشور باشد از سوي هریک از کشورها، می تواند تبعه همان کشور به شمار 
آید. در واقع وقتی که یکی از تابعیت هاي شخص تابعیت کشور متبوع قاضی نباشد نمی 
توان مورد را از مقوله تعارض شناخت. تعارض وقتی است که قاضی آزاد باشد و بتواند از 

چند قانون، قانون صالح را برگزیند و در این مورد، قانون متبوع خودش را اعمال میان دو یا 
می کند. از جهت حقوق بین الملل عمومی هم در این شکل شاید نتوان تعارض را مالحظه 
کرد؛ زیرا هیچ یک از دو یا چند کشور متبوع شخص نمی تواند از او نزد کشور یا کشور هاي 

هیچ « ) الهه می گوید: 1930) معاهده (4سی کند. ماده (دیگر متبوع وي حمایت سیا
دولتی نمی تواند از تبعه خود در برابر دولتی دیگر که تبعه مذبور تابعیت آن را هم دارا می 

بنابراین نمایندگان سیاسی مامور در یک کشور بیگانه نمی ». باشد حمایت سیاسی کند
دارند و هم تابعیت کشور متبوع آن ها را توانند از افرادي که هم تابعیت کشور مقیم را 

  حمایت کنند.
در شکل دوم، یعنی وقتی که تابعیت یک یا چند کشور دیگر غیر از کشور متبوع قاضی 
مطرح باشد قاضی ابتدا باید تابعیت طرف دعوي را مشخص کند که در این موارد، قاضی از 

وثر تلقی و قانون کشور متبوع او بین چند تابعیتی که شخص دارد یکی را به عنوان تابعیت م
را اعمال می کند. در این شکل تعارض بین قوانین دو یا چند کشور تحقق یافته است و 
قاضی باید براي اتخاذ تصمیم به هر حال یکی از چند تابعیت را براي فرد قائل شود و بعد به 
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ر در این خصوص ابراز دنبال قانون کشور متبوع او باشد. البته عقاید مختلفی هم به شرح زی
  شده تا قاضی را هدایت کنند.

 قاضی تابعیت را انتخاب کند که شخص ذینفع انتخاب می کند.
قاضی باید تابعیت دولتی را انتخاب کند که قانون تابعیت آن دولت شبیه قانون کشور متبوع 

 خود او است.
 قاضی باید تابعیت اولیه شخص را در نظر گیرد و مالك قرار دهد.

 اضی باید آخرین تابعیتی را که شخص دارا شده مالك قرارا دهد.ق
  14قاضی باید بین چند تابعیت، تابعیتی را ترجیع بدهد که واقعی و موثر باشد.

 نتیجه:
از مجموع مقاله میتوان چنین نتیجه گرفت که تابعیت از اهم مباحث حقوق بین الملل 

بعیت والدین خود و یا محل که در آنجا خصوصی می باشد انسانها از بدوي تولد دارنده تا
متولد می گردند می باشند که این نوع تابعیت را تابعیت مبدا یا اصلی می نامند و به دو 

  طریق تحقق میابد سیستم خون و سیستم خاك.
در پهلوي تابعیت اصلی یا مبدا نوع تابعیت دیگر که عبارت از تابعیت اکتسابی است بحث  

به اساس ارادي و غیر ارادي تابعیت را بدست میاورند مثآل زمانیکه  دیگر بوده که اشخاص
شخص تقاضاي بدست آوردن تابعیت از یک کشور را می نماید این عمل ارادي است، ولی 
زمانیکه یک بخش اراضی کشور مجزا و به خاك یک کشور دیگر ملحق می شود اشخاص 

بدست میاورند که این عمل غیر مسکون درمحل بطور غیر ارادي تابعیت کشور دیگر را 
  ارادي است.

در بحث تابعیت اشخاص حقوقی محلیکه همچو اشخاص در آنجا به ثبت رسیده اند یا مرکز 
اصلی بوده تابع همان محل اند و هر مسله که در مورد مطرح گردد رجوع به قانون محل 

حکمی اعتبار  ثبت شخصیت حکمی می گردد. یا به عباره دیگر به قانون محل ثبت شخصیت
  داده می شود. 

هر گاه بحث در مورد تابعیت اشخاص حقیقی باشد باید تشخیص گردد که شخص مذکور 
  دارنده چه تابعیت است و قانون کشور متبوع در مورد چه حکمی دارد .
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در صورت که شخص  بیشتر از یک تابعیت داشته باشد موضوع تابعیت مضاعف مطرح می 
تابعیت احکام متفاوت را  ظام حقوقی کشور ها در خصوص موضوعگردد و طبیعی است که ن

در قوانین خویش پیشبینی کردند.  و حامل تابعیت در حالت تعارض تابعیت قرار می گیرد. 
که این امر وي را به چند کشور مرتبط می سازد در چنین یک وضعی به کدام یک از این 

ط را بر آن اعمال کرد علماي حقوق نظریات و تابعیت ها اعتبار قانونی داد و قانون خاص مربو
طرق مختلف را در قسمت انتخاب تابعیت واحد براي شخص ارائه کرده اند. ولی به طور 
عموم قانون تابعیت کشور را که قضیه یا مسله تابعیت در آنجا نشعت کرده قانون عملی می 

ز دارا می باشد و کشور دانند زیرا شخص مورد نظر در عین زمان تابعیت همین کشور را نی
متبوع اش است روي این امر قاضی محکمه به اساس قانون حاکم در کشور موضوع را 

  رسیدگی می کند. 
از بحث مختصر که صورت گرفت به این نتیجه میرسیم که بر عالوه بحث هاي که نمودیم  

 تابعیت مزایاي را نیز براي حامل خود دارد.
 .است اشخاص ملی هویت براي عاملی -
 .شود می شهروندي حقوق از تمتع موجب -
 . شود می سیاسی مناصب و اشتغال حق سیاسی، حقوق از برخورداري موجب -
 . شود می اتباع مصالح از ها دولت سیاسی و حقوقی حمایت باعث -
 وظیفه، نظام خدمت با رابطه در خود متبوع هاي دولت برابر در افراد تعهدات بر مبتنی -

  .است کشور از فاعد و مالیات
  :منابع

  هـ . ش 8/11/1382) مورخ 818قانون اساسی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره( -1
  هـ . ش 15/10/1355) مورخ 353قانون مدنی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره ( -2

  هـ.ق،  1421) سال 792قانون تابعیت افغانستان، منتشره جریده رسمی (3-
 مطبعه دولتی 1336تجارت، منتشره سال اصولنامه 4-

 ).1388،ج. یک (تهران: انتشارات میزان، سال»حقوق بین الملل خصوصی«محمود سلجوقی، 5-

  1385ن: انتشارات گنج دانش، سال(تهرا» حقوق بین الملل خصوص« دکتر محمد سهرابی 6-
 ).1387صحافی مهرقم، سال  (تهران: چاپ و» حقوق بین الملل خصوص« دکتر سید نصراهللا ابراهیمی 7-
 )1384(تهران: انتشارات جنگل، سال» حقوق بین الملل خصوصی«دکتر سید جالل الدین مدنی 8-

  سال)1378 ششم، چاپ ودوم، اول جلد خصوصی، المللی بین حقوق نصیري، دکتر محمد،9-
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  د افغانستان د قاضیانو لپاره
  د الرود کتاب خه ژباه

  ابو التقی -ح
  رخهدوهمه ب

  جزایی اجراات
  لومی باب

  له جزایی محاکمی خه ترمخه اجراات
  لومی خبری :
  جزایی دعوی :

دجرم ارتکاب ، په ولنه کی داندینی درامن ته کیداسبب ری دهغه شخص پرضد چی 
پراتکاب یی تورن دی دقضایی دعوی دایجاد المل ری . او دا دعوی د جزایی دعوی ) په نامه 

خه یی په قضایی حکم باندی السرسی دی ، هغه حکم چی دجرم موضوع فیصله او هغه یادیی ، مو
  مسوول مشخصوی .

جزایی دعوی د ولنی ملکیت دی ،  دهغی په استازیتوب ، دارنواالنو به ذریعه دقضایی مراجعو په 
واندی چی له جزایی محکمو خه عبارت دی ، پرمخ ول کیی . نوموی دعوی د ولنی مال 
 ولود تنازل ، حق نه لری . نو پردی بنسوپخه دالس اخیستلواوستر فرد له هغی دی هی
ویالی شو چی جزایی دعوی له یو ل قانونی اجرااتو خه عبارت دی چی د جزایی قاضیانو به 
واندی  صورت مومی ، دیو جرم له ارتکاب بوری اونده وی او به پای کی د تورن په محکومیت 

خاتمه مومی . خو هغه اجراات چی پولیس د تحقیق پاو ته دقضیی یله رسیدوخه واندی یا برایت 
ترسره کوی دجزایی دعوی له جملی خه نه ل کیی بلکی دجزایی قضیی دجرااتو له جملی 

  خه بلل کیی .
 دافغانستان د اساسی قانون اووه ویشتمی مادی د دارنه یوی قاعدی بنس ایی دی چی په اصل 

کی د جزایی اجرااتو دقانون اساس ل کیی ، په نوموی مادی کی دارنه تصریح شوی ده :( 
  جرم ترارتکاب دمخه نافذ شوی وی  هی یوعمل جرم نه ل کیی خو دهغه قانون له مخی چی د

  هیوک دقانون له حکمونه پرته تعقیدای ، نیول کیدای او یا توقیفیدای نه شی .
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ورکول کیدای مر، د با صالحیته محکمی په حکم او دهغه قانون له احکامو هیچا ته سزا نشی 
  سره سم چی د اتهام وفعل ترارتکابه مخکی نافذ شوی وی )

  له جرم خه را واله شوی دحق العبد دعوی :
یری وختونه یو جرم چی په ولنه کی دنا امنی المل ری په عین وخت کی دمجنی علیکه له پاره 

جرم لومنی قربانی ل کیی ، د مادی او معنوی خساری باعث هم کیی او د مجنی چی د دی 
علیه دمینی په حالت کی، دنوموی ورثه دا خساره زغمی . پردی بنس دجرم دارتکاب په اثر په 
جزایی دعوی سربیره چی موخه یی دجزا اقامه او پریودرول دی ، یوه بله دعوی هم راوالیی 

له هغه ضرر خه دخساری جبران دی چی له جرم  خه زیانمن شوی شخص هغه چی موخه یی ی
زغملی دی ،  دحق العبد دعوی په نامه یادیی . متضرر( زیانمن شوی ) کوالی شی دا دعوی 
دجزایی محکمی په واندی چی دجرم دمحاکمی او جزا دتطبیق پوری اونده ده ( دجزایی دجرااتو 

  مو مادو) سره سم اقامه کی . ٢٦١می خه تر -٢٤٦ می ، شپیتمی اوله٢٣قانون د
جزایی محکمه په دارنه حالت کی دحق العبد دعوی دجزایی دعوی دیوی فرعی قضیی په حیث 
چی اصلی دعوی ده تررسیده ی الندی نیسی . همدارنه زیانمن کوالی شی دا دعوی په عادی 

  به دمدنی محکمی په واندی اقامه کی .
  اوحق العبد دعوی ترمن بیلتون : دجزایی دعوی

جزایی دعوی اوحق العبد دعوی دواه له یوی منبع خه چی جرم دی ، من ته رای خو په بیال 
بیلوبو، که د دواوو ترمن اختالف په سبب ، لوریو( اطرافو) او موضوع کی رندیی . 

  دعوی عمومی
کی دجزا له قانون خه دمخالفت اوسرغونی سبب له هغه نا امنیتی خه عبارت دی چی به ولنه  

په اثر پیه شوی ده ، په داسی حال کی چی له دی مخالفت خه رامن ته شوی خساره ، د حق 
العبد دعوی سبب ل کیی پردی بنس دجزایی دعوی اقامه ( سورول) دجرم دپییدو سره سم 

ضرر له من ته رات اوله هغه صورت مومی ، خو دحق العبد دعوی دجرم په پیید و سربیره د
خه د راوالی شوی خساری په ته ، اقامه کیدالی نه شی . له دی کبلکه په هغه جرمونو کی چی 
هی کوم فرد تری زیانمن کیی نه ، حق العبدی دعوی هم شتون نه لری ، په داسی حال کی چی 

ونه اوله جوازپرته دوسلی عمومی دعوی وجود لری ، لکه سیاسی جرمونه، دتابعیت د سلبیدو جرم
 دحمل کولو جرمونه .
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  د تورن مفهوم :
تورن هغه شخص دی چی په جزایی دعوی او له جرم خه په راوالشوی حق العبدی دعوی کی یو 

  لوری قرار نیسی . پردی بنس تعریف یی په الندی ول دی :
ی نیول شوی دی که (تورن هغه شخص دی چی په واندی یی دجزایی قضیی اجراات ترالس الند

دجزایی دعوی به دوو پاوونو چی دمقدماتی اولومنیو تحقیقاتو براواو دمحاکمی پاو دی ، پوری 
اوند وی او یا دشواهد واو مدارکو دراولونی په مهال پوری اوندوی دجرم نسبت ورته صورت 

که په جرم کیک  موندلی ، دجرم په ارتکاب کی د ده پرضد د الزام کافی دالیل راغونیی ،
  داصلی فاعل په حیث وپیژندل شی یا په جرم کیک داصلی فاعل مرستیال اویا ونوال ).

نوتورن د لومنی تحقیق په پاوکی هغه شخص دی چی د نوموی پرضد شواهد ، قراین او مدارک 
د  راغونشوی وی ، او دارنه فرض کیی چی په جرم کی یی ونه اخیستی وی ، پرته له دی چی

واکمنومقامونو له خوا پری کوم تور پوری شوی وی . ینی د نظرخاوندان نوموی په دی پا وکی 
دتوروشخص یادوی . خو مظنون هغه شخص دی چی دجرم مادی عناصرونه په پام سره ، د 
نوموی په حق کی شک او تردید صورت موندلی او ومان کیی دجرم مرتکب به وی . خوهغه 

ی یوازی رپو ورکل شوی دی ، مظنون نه ل کیی . نو د تورن اومظنون شخص چی پرضد ی
  ترمن دبیلتون بنس د ده پرضد په راغونو شویو قراینوشواهد واو مدارکو کی صورت مومی .

نوله دی امله هغه شخص چی دجرم دارتکاب نسبت ورته نه دی ورکل شوی ، تورن نه ل 
ی له جرم خه راوالشوی ضرر دی ، هم په غاه ولری . کیی ، که ه هم مدنی مسوولیت چ

دی مسالی دجزایی محاکماتو له قواعد و او اصولو خه سرچینه اخیستی ده ، بنس یی دجرایی 
دعوی شخص والی ، دجزایی مسوولیت شخصی والی او دجزا شخصی والی تشکیلوی ترو چی 

تراستنطاق الندی رای او نه  یوشخص پخپله دجرم مرتکب شوی نه وی نه د جزایی دعوی
ترمجازاتو الندی پردی بنس هغه جرم چی قاصریی مرتکب کیی پالرهیکله په هغه کی تورن نه 

  ل کیی او همدارنه ورثه په هغه جرم کی چی وارث یی مرتکب شوی دی ، نه تورنیی .
ی تورن دجزایی دعوی اجراات یوازی دژوندی شخص پرضد صورت موندالی شی . که چیر

محکمی ته د دعوی له اقامی خه دواندنیو اجرااتو په بهیر ، وفات وکی ،په دی حالت کی 
ارنوالی باید دجزایی دعوی دنه اقامه کولو امرصادرکی ، که  دا دعوی دتورن په مینه 

  ساقطیی .
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چی :( د  دافغانستان داساسی قانون پنه ویشتمی مادی پریوی یری مهمی قاعدی تصریح کی ده
ذمی دبرایت اصل دی ) ترهغی چی د باصالحیته محکمی په قطعی حکم متهم محکوم علیه ثابت نه 

  شی ، بی ناه ل کیی .
داساسی قانون شپویشتمی مادی دجرم دشخصی وایی په اوند دارنه تصریح کیده :(جرم 

دجراتطبیق بل هیچاته  یوشخصی عمل دی .د متهم تعقیبول، نیول یا توقیفول او پرهغه باندی 
  سرایت نه کوی ).

اجراات په اصل کی یوازی د یوه اکلی اوانی فرد پرضد صورت مومی ، خو دا مساله د دی 
خدنه ری که چیری دقضیی اجراات په لومی سرکی دیو مجهول شخص پرضد صورت ومومی 

اقامی خه واندی سرته ترو چی دهغه تعیین اوتشخیص ، دمحکمی په واندی دجزایی دعوی له 
ورسیی ، نو که چیری دالیل او تحقیقات دجرم دمرتکب شخص په تعیین او تشخیص منجرنه 
شول ، محکمی ته دقضیی احاله هم جوازنه لری . که د تورن تشخیص صورت وموند ، دنوموی 
حضور شرطونه دی ،که دشخص په غیاب کی هم محاکمه جوازلری . خو د تورن په نوم کی 
اشتباه په دی معنانه ده چی دتورن تشخیص  صورت نه دی نیولی . که چیری دعوی په نومونو کی 
ورته وایی ته په پام سره له اصلی تورن پرته دبل شخص پرضد اقامه شی نومحکمه باید د تورن 
شخصیت ثابت کی ، په هغه صورت کی چی رنده شوه چی نوموی اصلی تورن نه دی ، خپل 

. تورن له تشخیص خه پرته د دعوی اقامه کول داقامه شویو ١ه په برایت صادرکیحکم دی دهغ
اجرااتو دبطالن ، باعث ری. همدارنه تورن چی په جزایی اجرااتوکی دخیل  وی ( الس ولری 
) باید له خپل ان خه د دفاع اهلیت اووتیاولری او دقضیی له ولو عناصروخه چی توریی ده 

دی ، خبروی همدارنه باید د درک دواک او پوره پوهی درلودونکی وی  ته نسبت ورکی
  ترو دقضیی عناصر درک کی او وکوالی شی له خپل ان خه دفاع وکی .

  دجزایی اجرااتو دری سوه شپمه ماده په دی موضوع باندی دارنه صراحت لری :
رم دپییدونه پس ورته پیه (که چیری ثابته شی چی تورن دهغه عقلی وی له کبله چی د ج

شوی ده دخپل ان خه د دفاع قدرت نلری په محکمه کی د ده خالف د دعوی سورونه د ده 
تربه سد کیدو پوری نیی . که چیری پیه داسی جنایت یا جنحه وی چی جزایی حبس وی نو 
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ی ده کولی شی دتحقیق قاضی یا ابتداییه قاضی اویا دوالیت هغه محکمه چی دعوی یی دغور الند
  چی د عقلی ناروغیو دعالج به یوه مرجع کی ترپه سدکیدو پوری د ده دی نظربندی امروکاندی ).

  مدافع وکیل:
دجزایی اجرااتو بنسیزه موخه یوازی د تورن محکومول نه دی ، بلکی د ده په حق کی دعدالت 

هم دا حقوق په اصل کی تامین دی ، له همدی کبله تورن دجزایی حقوقو درلودونکی دی . که ه 
دتورن دمصلحت درتیاینی او تحقق له پاره دی ، خوپه عین حال کی د ولنی مصلحت هم ترسره 

 ٢کوی ، که د دعوی دصحیح اجراکیدوالمل کیی ترو په هغی کی صحیح حکم ته ورسیی 
زمه ده ترو له تورن یری دختونه خپل دا قانونی حقوق نه پیژنی نو د ده دمدافع وکیل له پاره ال

نوموی سره به دی لوری کی مرسته وکی : هغه په خپلو حقوقو باندی خبر او آاه کی . مدافع 
وکیل هم لکه قاضی او هم له ارنوال سره مرسته کوی ترو په دعوی کی په صحیح حکم بری 

ی شک نه شته ومومی ، که د دعوی دقایعوله نقطه نظره وی یا دقانون له نقطه نظره . په دی که ه
چی د مدافع وکیل رول دارنوال له رول خه بیل دی ، که مدافع وکیل، په قضیه کی د قاضی 
له پاره هغه کی روانه کوی چی د تورن به مصلحت وی ، په همدی چوکا پوری مقیدوی او له 

ی چی هغه خه بهیرکیی نه ، له دی پرته دخپلی دفاع د دندی حق اخاللوی . په داسی حال ک
ارنوال هغه ه می دتور په مصلحت دی اوهغه ه می د تورن په مصلحت دی ، دواه واضح 
کوی . له همدی کبله د مصر دعربی جمهوریت هیواد ستری محکمی حکم صادرکی دی چی 
ارنوالی دانی قانونی مقام تنه ده چی هغی ته پرحکم باندی داعتراض صالحیت ورکوی . 

حیث چی د تور دصالحیت درلودونکی ده په دی اعتراض کی ورته کوم  که ه هم دی .په
  .٣مصلحت نه لیدل کیی ، خو دمحکوم علیه دمصلحت په خاصر ، دا اعتراض سرته رسوی 

دتورن او مدافع وکیل ترمن دایکی اولواستیا بنس  اعتمادتشکیلوی ، په همدی اساس قانون له 
حق په سری او پولی به تضمین کی دی او دهغه سندونو مدافع وکیل سره دتورن دتماس نیولو 

او مکتوبونو ( لیکونو) ضبطولو ته یی چی دتورن او مدافع وکیل ترمن رد اوبدل ( استول 
اورااستول) کیی ، جواز نه دی ورکی . همدارنه یی مدافع وکیل ته حق ورکی دی ترو یوه 
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، د تحقیقاتو به اوند اطالع ترالسه کی . قانون ور له استجواب یا مخامخ کیدو خه واندی 
اجازه نده وکری ترو تورن له مدافع وکیل خه چی په تحقیق کی حاضردی ، جال کای شی . 
همدارنه تورن او مدافع وکیل حق لری ترودتحقیق پای دهغه له بشپندوخه واندی کاپی 

بللی دی په هغه صورت کی چی تورن مدافع  کی . قانون له تورن سره د مدافع وکیل حضورالزم
  وکیل ونه نیسی ، محکمه باید یله خپله اخه یو وکیل د ده د دفاع له پاره واکی .

که چیری محاکمی په جرایمو کی ، د مدافع وکیل له حضور درلودلو پرته د تورن له پاره صورت 
له پاره عام اوتامه (بشبه )آزادی وموند ، حکم باطل ل کیی . تورن د خپل مدافع وکیل دنیولو 

لری ، د ده حق د وکیل به اکلوکی اصلی حق ل کیی د ده له پاره د مدافع وکیل په اکنه کی 
دقاضی برحق باندی وومبی دی . دا ول اصول اومبادی دجزایی اجرااتو دموقت قانون په 

ستان داساسی قانون یو مو) مادوکی تصریح شوی دی . همدارنه دافغان٣٠مواو٢٠مو١٩مو١٨
یدیرشمی مادی دجزایی اجرااتو په سیستمونو کی د دی حقدارزتنتیا په موخه دارنه تصریح 

  کیده :
(هروک کوالی شی چی له نیول کیدو سره سم له انه د اتهام دلیری کولواو یا دحق دثابتولو 

  لباره مدافع وکیل واکی .
سوب اتهامه ان خبرکی اودهغی مودی دننه چی قانون متهم حق لری چی له نیولو سره سم له من

  یی اکی ، محکمه کی حاضرشی .
  دولت په جنایی پیو کی د بیوزلی متهم لپاره مدافع وکیل اکی .

  له هرول تعرض خه خوندی دی  دمتهم او دهغه دوکیل ترمن مکالمات ، مراسالت او مخابرات
  هالری تنظیمیی ))دمدافع وکیالنووظایف اوواکونه دقانون ل

  ارنوالی به جزایی دعوی کیک دیواخ په حیث :
 خ ( لوری) تمثیلوی پردی بنساندی دمدعی اارنوالی دمحکمو په و په جزایی دعوا ووکی
جزایی دعوی دارنوالی ملکیت نه بلکی د ولنی ملکیت وی رانوالی یوازی د ولنی وکیل او یا 

 -١٣٤په استازیتوب پرمخ وی . د افغانستان داساسی قانون  استازی دی جزایی دعوی د ولنی
می مادی په دی اوند دارنه تصریح کی ده :( دجرمونو کشف دپولیس په وسیله او دجرمونو 
تحقیق او په محکمه کی پرمتهم باندی د دعوا اقامه د ارنوالی له خوا،( قانون له احکاموسره سم 

  رخه ده او به خپلو اجرااتو کی استقالل لری . کیی ).ارنوالی داجراییه قوی ب
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دارنوالی تشکیل ،صالحیت او داجرااتورنوالی دقانون له الری تنظیمیی  دوسله 
والوواکونو، پولیس اودملی امنیت کارکوونکیو دوظیفوی جرمونو کشف او تحقیق دخاص قانون 

  له الری تنظیمیی ).
پرهغه اطالع ترالسه کوی ، خپل رپو برابر وی ، په هرکله که جرم پی( واقع) شی ، پولیس 

اکلی موده کی چی قانون یی اکثرحد اکلی دی ابتداییه ارنوال ته یی استوی . همدارنه 
هرعادی شخص حق لری له هرول جرم خه دخبرتیا به صورت کی ارنوال ته مراجعه وکی ( 

ییه ارنوال مکلف دی چی د خپل واک دجزایی اجرااتودموقت قانون یوویشتمه ماده ) ابتدا
ترحوزی الندی د جرمونو له پیید وخه دخبریدو په صورت کی ولو جرمونو دتعقیب په 
خاطردجزایی دعوی په تحریک کولو پیل وکی . مردا چی قانون صراحتا بل ول حکم کی 

ق خه بنسیزه موخه وی.( دجزایی اجرااتو دموقت قانون دوه ویشتمه ماده ). له هغه جنایی تحقی
چی ارنوال په واسطه صورت مومی دحقایقوکشفول، د اثبات د موارکو راغونول، او دجرمونو د 
مرتکب کشفول دی ، په دی پاوکی د ارنوال رول یوازی ارنه ( نظارت) دی که چیری 

کی  ارنوال دهغه دندو له سرته رسولو خه چی قانون نوموی دجرمونو دکشف په موخه مکلف
دی  ه وکی پورتنی ارنوالی ته د شکایت واندی کول جوازلری ( د جزایی اجرااتو دموقت 

  قانون دلیریشتمی مادی دریمه فقره ) .
  دجزایی دعوی پاوونه :

چی دجزایی محاکمی له پاوخه عبارت ٤جزایی دعوی په دوه پاوونوویشل کیی : اساسی پاو
چی د محکمی په واندی صورت مومی او بل دابتدایی تحقیق پاو دی یا پبل عبارت هغه اجراات 

دی چی له هغه اجرااتو خه عبارت دی چی ارنوالی یی دمحاکمی دپاودتیارولو په موخه ترسره 
  کوی .

سربیره پردی ، نورجزایی اجراات هم شتون لری چی د نوموو د ووپاوولو خه وومبی صورت 
ی چی د جرامونو او دهغودمرتکبینو دکشف به موخه به الره اچول مومی اوهغه دارنه اجراات د

کیی او دمدارکودراغونولو دپاوپه نامه هم یادیی . دا پاو دصالحیت لرونکو افرادو 
  دیوروپ به واسطه صورت مومی چی دقضایی ضبط دمامورینو په نامه یادیی .
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دمدارکو  -١و پاوونو شاملیی پردی بنس دجزایی محاکمی خه واندینی اجراات په دو
دابتدایی تحقیق اجراات دیادونی وده چی جزایی دعوی کیدای شی پرته  -٢دراغونولو اجراات 

له دی چی نوموی دوه پاوونه ووهی نیغ به نیغه دمحاکمی په پاوکی دقاضی په واندی پیل 
بد مدعی له اخه په مستقیمه ومومی ، دا حالت هغه مهال پییی چی دجزایی دعوی اقامی دحق الع

دجزایی اجرااتودقانون نهمه ماده) توه په جنحواوقباحتونو کی صورت موندلی وی (
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 گزارشی از سفر بررسی وضعیت
 فنلندمهاجرت در کشور  

 "قیومی "نوشته قانونپال عبدالقدیر 
  

ه اشتراك را ب ی(سازمان بین المللی مهاجرت) ورکشاپ I.O.M چند ماهی پیش دفتر       
اعضاي ولسی جر گه، کمیسیون مستقل حقوق بشر وبرخی ، جمعی از نماینده گان وزارت ها

نهاد هاي جامعه مدنی راه اندازي نمود تا بر مسایل مهاجرت و معضالتی که درین عرصه فرا 
بحث هاي صورت گیردو تصامیمی راه گشاه در سطوح ملی وجهانی اتخاذ شود،  ،استآن راه 

به بررسی  را از تقریباً یک قرن به این سومهاجرت شاپ سخن رانان موضوع در این ورک
المللی و  گرفتند و بر ابعاد دینی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و انعکاس آن در اسناد بین

به هدف  I.O.Mبعداً تعدادي از اعضاي ورکشاپ به دعوت ، قوانین ملی روشنی انداخته
ل تجا رب در این مورد سفري ورت و گفتگو در خصوص حصدیدار از ادارات وابسته به مهاج

 یترکیب شامل  قوس ادامه یافت 30 – 22ین باز دید که از ابه کشور فنلند داشتند 
بود که این جانب از  I.O.Mخارجه، عدلیه، امور زنان وموسسۀ روزارت هاي امونمایندگان از

  قدیم می گردد.ن تآ از گزارشیاینک عدلیه عضویت آن را داشتم و ت وزار
قوس  22برنامه سفر آموزشی  و دیدار از ادارات مرتبط به مهاجرت روز چهار شنبه          
  میالدي)آغاز گردید.2012دسامبر 12مطابق (

برنامه شامل جلسه با مشاور قانونگذاري دفتر مهاجرت وزارت داخله، مدیریت مهاجرت      
داخله، کنترول مهاجرت از دیدگاه پولیس، در فنلند، مشاور ارشد شعبه مهاجرت وزارت 

امنیت سرحدات در فنلند  جلسه با گروه دوستی افغانستان در پارلمان فنلند، معلومات در 
باره کارپارلمان، استماع جلسه مجمع عمومی پارلمان، جلسه در شهر داري ( شار والی) 

نه شهر ومرکز رفایی، خانه ناحیه التی با مسوول واحد مهاجرت، بازدید از کودکستان، کتابخا
سالمندان، استماع پرزنتشن در مورد تأسیس مسکن در شهر، مالقات با جامعه افغانها در 
منطقه ( گیته یه مه کی)، مرور کلی برشیوه خدمات مهاجرت در فنلند توسط خدمات 
 مهاجرت آنکشور، معلومات در باره امور پناهندگی، مسایل مهاجرت وتابعیت که توسط واحد

هاي پناهندگی، تابعیت و خدمات مهاجرت کشور فنلند ارایه شد، بازدید از مرکز پذیرش در 
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) C.M.iکمپ میتساال، نشست با مسوول مدیریت بحران و مسوول پروژه  استقرار مجدد (
در افغانستان، جلسه با مسوول بخش ارتباطات در وزارت دفاع آنکشور و آخرین دقایق 

قوس پایان یافت جلسه با مسوولین دفتر( سازمان  28روز سه شنبه پروگرام که بعد از ظهر 
این جلسات توضیح گردید که فنلند جزء اتحادیه اروپا که  بین المللی مهاجرت) داشتیم. در

در حال حاضر قوانین مربوط به مهاجرت، بر گرفته از آن اتحادیه است و بر می گردد به سال 
هاجرین را وزارت امور داخله آن کشور به عهده دارد میالدي، تنظیم مسایل مربوط م 2004

و وزارت کار، امور مربوط به شمولیت مهاجربه کار راتنظیم می کند. و مشتمل از بخش هاي 
واحد مهاجرین، واحد حفاظت بین المللی و واحد پشتیبانی و حمایت می باشد که منجمله 

یان قاچاق انسان که ضرورت به مسئولیت تقاضاي پناهندگی، ترك تابعیت ، مسئله قربان
حمایت دارند، ارتباط با اتحادیه اروپا را واحد بین المللی  هماهنگی نموده و اما مسئولیت 

  صدور ویزه را وزارت خارجه بدوش دارد. 
بیشترین مهاجرین درفنلند از کشورهاي سویدن، استونیا، چین، سومالیا، عراق، الجزیره،     

در  2012ناراضیان چیچینی از روسیه می باشند  تعداد آنها را در سال نایجریا،  افغانستان و 
  هزار نفر  تخمین زده اند. 83حدود 

فنلند قبل از شمولیت در اتحادیه اروپا نیز دارا ي قانون مهاجرت بوده اما پس از ادغام با     
  است. سال اخیر درقانون مذکور پا رة از تعدیالت رونما گردیده  8آن اتحادیه  طی 

دایرکتر بخش امور مهاجرت، افغانستان را براي فنلند، کشور دوست و قابل اهمیت وانمود    
و عالقمندي خود را درقسمت تأمین امنیت مهاجرین ابراز کرد، نامبرده دلیل پذیرش 
مهاجرین در آن کشور را عالوه بر اداي وجیبه انسانی وبین المللی جلب آنها به کار دانست و 

اشت که در این کشور جمعیت به پیري وکهولت می رود و در میان فامیلها چندان اظهار د
عالقه مندي به داشتن فرزندان، زیاد نبوده، از اینکه نسل جوان به پیمانه قابل مالحظه وجود 
ندارد، نیاز ما به کارگر خارجی بیشتر می باشد ازآنرو مهاجر را می پذیریم وتشویق میکنیم 

تا مهاجر مزید بر حفظ فرهنگ خودش، فرهنگ فنلندي را نیز بپذیرد، وسعی می نمائیم 
جهت تحقق این هدف آرزو داریم با یک عده کشورها بخاطر جذب کارگر موافقت نامه هاي 
را نیز به امضاء برسانیم. همکاري با مهاجر از حیث شمولیت به کار و تعقب پالیسی بهیابی  

کمپ مهاجر وجود دارد که  20باشد. در فنلند به تعداد والحاق آنها به خانواده هاي شان می 
  از جمله دو کمپ آن تحت نظر مرکز و متباقی را شهرداري ها وارسی می کنند.
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ن شامل بود به اثر بروز نفر افغان نیز درآ 44پناهنده که  850در سه سال اخیر حدود      
رح قانونی را درین باره تسوید طور داوطلبانه تقاضاي بازگشت را نمودند چنانچه ط  مشکالت

سال اخراج نمی گردد  18وآماده ارایه به پارلمان نمودیم اما باید متذکر شد مهاجر کمتراز
  صرفا کسانی که طور غیر فانونی به فنلند می آیند با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

دارد، تابعیت مستلزم پدر قانون تابعیت در فنلند در مقایسه با قانون مهاجرت سابقه زیادتري 
سال، تولد در فنلند، داشتن تابعیت قبلی درآنجا،  5ومادر بودن فنلندي، اقامت حداقل

نداشتن سابقه جرمی درکشور متبوع  و یا اثناي اقامت در فنلند، تحویلی به موقع مالیات 
ذمت وي، معلوم بودن شغل مناسب و فرزند خواندگی دلیل پذیرش اقامت می گردد که 

  بخشی از این شرایط تا اندازة با قانون تابعیت کشور ما همخوانی دارد.
پولیس که در چوکات وزارت داخله فعالیت می نماید، بخش خدماتی آن نقش اساسی    

خودرا پیرامون وضعیت مهاجرت ایفا می کند ودر عمده ترین مسایل آن سهم دارد. از جمله 
ردد و نیز در باره نظارت، بازگشت ،ممنوعیت درخواست پناهندگی به پولیس ارایه می گ
  صدور ویزه  واخراج مهاجر تصمیم می گیرد.

  اخراج مهاجر بنابر عدم ارایه دلیل معقول مهاجرت و ارتکاب جرایم مربوط  صورت می گیرد.
گروپ دوستی افغان فنلند، توقعات و انتظارات ما را در قسمت مها جرین  جو یا شدند که      

از او شان تقاضا بعمل آمد تا عودت مهاجرین باید به شکل دواطلبانه بوده کشور هاي متقابالً 
و پروتوکول الحاقی آن از اخراج اجباري مهاجرین، خاصتاً اخراج  1951متعهد به کنوانسیون 
و بی سرپرست خودداري ورزند زیرا شرایط فعلی بازگشت اطفال،  18اطفال کمتر از سن 
  اي آنها دارد. پیامد هاي ناگواري بر

 1930قوس از کودکستان شهر داري لختی دیدن کردیم، عمارت آن در  25روز جمعه    
سال به این طرف کودکستان در آن جابجا شده و کودکان  14میالدي اعمار  گردیده واز 

سال در این کودکستان تحت تربیه قرارمیگیرند. پروگرام هاي آموزنده  6تا3میان سنین 
شان تطبیق می شود، اطفال قبل ازشمول به مکتب نیر در این جا آموزش می ومفید باالي 

قانون کودکستان در این کشور وضع شده است.  1973بینند وآماده شمول میگردند. در سال 
این کودکستان مجهز با وسایل سپورتی، کتابخانه ،هرنوع امکانات اعاشه و اباته بوده در 

  سهم می گیرند. پرداخت مصارف آن، فامیل ها نیز 
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اطفال مهاجر را پس از سه سالگی در کو دکستان ها می پذیرند، نخستین کار آمو زش از     
فراگیري لسان شروع می شود، در توزیع غذا درکودکستان مسایل دینی و مذهبی رعایت می 

  گردد به این تعبیر که براي اطفال مهاجر کشورهاي اسالمی غذاهاي حالل تهیه می شود. 
مسوول مرکز خدمات اجتماعی در بخش مهاجرین. در رابطه به تامین آسایش مهاجرین       

گفت، ابتدا به فامیل هاي مهاجرین منزل رهایشی آماده میگردد، اطفال آنها در کودکستان 
ها و مکاتب شامل می شوند، بدفتر مربوط ثبت وحساب بانکی به اوشان افتتاح می شود، 

جر تا سه سال که لسان فنلندي را فراگیرند و زمینه کار براي شان اطفال وکالن ساالن مها
) یورو و خورد ساالن 461مهیا شود، مورد حمایت قرار میداشته باشند، بزرگ ساالن ماهانه (

  ) یورو دریافت می کنند.300(
درمحله (گیته یه مه کی) با تعدادي از برادران مهاجر مالقات نمودیم، دراین ناحیه      
خانوار از برادران اهل تسنن و تشیع زندگی می کنند. این ها اساس یک محراب  700یباً تقر

مسجدي را به نام محمدیه گذاشته اند و هر خانوار با پرداخت مبلغ سی یوروبه آبادي آن 
  سهم مادي گرفته اند. 

می عالوه از اداي نماز هاي پنجگانه مسایل اجتماعی شان را در این مسجد به بحث      
گیرند و از روزهاي خاص مذهبی یاد بود و بزرگداشت می نمایند به گفته یکی ازآنها برخی 
از پیروان ادیان دیگر نیز که به دین اسالم مشرف شده اند در تمویل کارمسجد سهم مادي 

  گرفته اند.
واحد هاي مهاجرت وپناهندگی در کشور فنلند مسایل مربوط به پناهندگی را بررسی        

موده، موضوعات پاسپورت مهاجرین وپناهندگان، و بازگشت شان را این اداره ساز ماندهی و ن
رسیدگی به درخواست تابعیت و انکشاف سیستم سطح زندگی مهاجرین از وظایف آن است. 
مهاجر متقاضی اقامت در خواست خود را به پولیس ارایه می نماید، پولیس هویت وهدف 

وبا او مصاحبه میداشته باشد، و دالیل تقاضا کننده را بررسی می مسافرت ویرا جویا می شود 
  کند و اداره مهاجرت تصمیم می گیرد.

اگراجازه اقامت نیابد جواب منفی دریافت میدارد واگر خودش بازگشت نه نمود ذریعه  
پولیس اخراج میگردد. اما بیشتر سعی می شود تا مهاجر چانس اجازه اقامت نوع دوم را 

وآن البته به علت نا امن بودن منطقه است که در آن زندگی می کرده یا در وضعیت دریابد 
ناگوار در کشورش قرار داشته واین تجویزي است که از جانب اتحادیه اروپا اتخاذ گردیده تا 
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از مهاجر حمایت گردد.  ومحکمۀ نیز بخاطر بررسی ممنوعیت برگرداندن آنها تشکیل شده 
  است.  

در صد شان زنان  29درصد مهاجران در فنلند مردها و  71ماریکه  داده شد قرار یک ا    
می باشند، ادارات مهاجرت سعی می کنند از هر نوع بیروکراسی ومشکل آفرینی در امور 

  پذیرش مهاجران خود داري و فرهنگی کار برد یابد تا کیفیت کاري در این عرصه باال رود.
ید پس از سه ماه و اگر طور قاچاقی می آید پس ازطی مهاجریکه به شکل قانونی می آ    

  مراحل الزمه بعد از شش ماه اجازه کار حاصل می کند.
اما کسانیکه از طریق اتحادیه اروپا می آیند ضرورت به حصول اجازه کار را ندارند و     

یت همچنان آنانیکه در این جاه تشکیل خانواده میدهند بر گردانده نشده اطفال شان تابع
فنلندي حاصل می نمایند مگر آنکه اقامت شخص موجب بروز مشکل امنیتی براي کشور 

  گردد. 
باال رفته و حال زیادتر گردیده در حال  20011تا  2007گراف تقاضاي تابعیت فنلند از     

  حاضر بزرگترین متقاضیان از کشور روسیه ، سومالی وافغانستان می باشند.
میالدي ایجاد  2005این کمپ در سال  دیدن کردیم، متساال طور نمونه اي ازکمپ     

گردیده مهاجرینیکه اخراج یا باز داشت می شوند مدتی در این جاه بسر می برند  براي آنها 
خدمات صحی عرضه وسهولت هاي حقوقی وترجمانی فراهم می شود چنانچه به منظور 

نون محافظت بین المللی از و قا 2002تحقق این هدف قانون خدمات پناهندگی از سال 
به این سو به مرحله اجراء در آمده و سعی به عمل می آید تا زمینه خدمات انسانی  2011

موافق با نیازمندي ها مهیا گردد، انجام خدمات با بی طرفی صورت می گیرد مدد گاران با 
ه باشد،    مهاجرین جداگانه دیدار می نمایند و شهر داري ( شاروالی) در آن نقش میداشت

کارمندانی که در امورمربوط به خدمات مصروف اند مشتمل بر زن ومرد بوده تحصیالت شان 
در رشته سوسیال وامور اجتماعی می باشد. آنها معموالً به زبانهاي مختلفه تکلم می نمایند و 

  سابقه مهاجرت دارند. بودجه این نهاد خدماتی در سال، به پنج ملیون یورو می رسد. 
C.M.I       میالدي ایجاد گردیده دفترمرکزي آن درهلسنکی می باشد 2000درسال 

ویکی از ابتکارات رییس جمهورسابق است که جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. این 
کشور نمایندگی دارد، بودجه این نهاد ساالنه هفت ملیون  20پروژه و در  15سازمان داراي 

و سایر منابع خیریۀ شخصی تمویل می شود. هدف ایجاد آن حل یورو و توسط اتحادیه اروپا 
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درگیري ها و جلوگیري از آن می باشد یکی ازکار مندان آن متذکره شد که گرچه حل در 
گیري باید طور سنتی و از طریق دولت ها عملی گردد. اما ما میخواهیم طریقه هاي دیگري 

م که ارتقاي ظرفیت، دیالوگ وگفتگو از را نیز جهت پایان دادن به درگیري ها داشته باشی
جمله این شیوه ها می باشد، فعالیت هاي ما بیشتر در مراکش، لبنان و غرب آفریقا متمرکز 

به کار آغاز کرده ایم در  2011بوده پروژه هاي در آسیاي مرکزي داریم در افغانستان نیز از 
یدن به صلح وابتکار عمل وابسته کابل، مزار شریف و فاریاب مسافرت هاي داشته ایم. ولی رس

بخود طرف هاي منازعه بوده و بر آوردن این مامول به زمان بیشتر نیاز دارد و براي ما مهم 
این است که خود مردم چطور میتوانند پروسه صلح را دنبال واز خود عمل مثبت و سازنده 

  نشان دهند.
یدار با او جزء برنامه بود، با مسوول بخش ارتباطات در وزارت دفاع کشور فنلند که د    

عالقه مندي خاصی صحبت می کرد. نامبرده کتابی درباره افغانستان زیر عنوان ( نامه هاي از 
افغانستان، واقعیت دیگري از افغانستان ) به زبان فنلندي نگاشته، وي از افغانستان دیدن 

ستان رد و بدل نموده، نامه که با سفیرغیرمقیم آن کشور در افغان 36کرده و بقول خودش 
واقعیت هاي در باره کشور ما درآن انعکاس یافته که محوراساسی مطالب آن در این کتاب 

  می باشد.
او کمک انکشافی به افغانستان خاصتاً ساختار هاي زیر بنائی درین کشور را خیلی مهم و 

ود و آنرا در حیاتی خواند وآمدن جو صلح در کشور ما را براي فنلند با اهمیت توصیف نم
بقاي آرامش سراسر جهان خاصتاً آرامش کشورش را در آرامش افغانستان دانست و به ادامه 
همکاري در عرصه هاي مختلف انکشافی و آموزش کارمندان دولتی ابراز عالقه مندي نمود 
وبر آن تاکید ورزید. او در ادامه سخنانش گفت که فنلند از نیم قرن به این طرف در آوردن 

    ح در کشور ها با سازمان ملل متحد همکاري دارد.                                           صل
به 1994را که مقر آن درهلسنکی میباشد دیدن نمودیم، این دفتر که از سال  i.o.mدفتر  

مختلفی داشته وموافقتنامه همکاري را با تعدادي از کشور ها  پروژهاي کار آغاز نموده است.
ه امضاء رسانیده.         تاجائیکه مربوط به افغانستان بوده بخش بازگشت داوطلبانه ب

مهاجرین است، پرو گرام هاي در را بطه به امور زنان مهاجر، کمک به قربانیان قاچاق انسان 
و آنانیکه با فامیل هاي خود میخواهند بپیوندند شامل کار این نهاد است مطابق توضیحات 

در صد کمک ها براي افغانستان اختصاص یافته، براي  30ربوط دادند از جمله که مسئولین م
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باز گشت کنندگان مساعدت هاي نقدي می گردد. وقتی از مسوولین در باره اخراج مهاجرین 
سوال شد، گفتند این طور نبوده بلکه بازگشت وابسته به تصمیم خود مهاجرین ویا کشور 

ل موجه  مسئولین  این تقاضا را نمایند، نامبرده برگشت هاي متبوع آنها که آنهم به دالی
سال را رد نمود و درین عرصه وعده رسیدگی موثر براي  18جبري اشخاص کمتر از سن 

  مهاجرین افغان را داد.
ناگفته نباید گذاشت  که پارلمان کشور فنلند نیز به موضوع مهاجرین کمک هاي که از      

گیرد بی تفاوت نمانده در یکی از جلساتی که مباحثات شان  بودجه کشور با آنها صورت می
را استماع نمودیم وکالي ملت ازحکومت تقاضا نمودند تا توزیع این مساعدت ها به شکل 

  درست تنظیم یابد و از اتالف آن جلوگیري شود.
ات آنچه در باال به توجه خواننده عزیز رسانیدم نتایج ودست آوردهاي باز دید از ادار     

مربوط  به مهاجرت وگفتگو با عدة مسوولین وابسته به آن بوده و در حد ممکن به زوایاي آن 
روشنی انداخته شد و مسلم گردید که عده کشور ها بخاطر اداي رسالت انسانی و مامور یت 
بین المللی شان و منحیث عضو خانوادة بشري اداي دین می کنند  وبا ابراز عالیق بشر دو 

  د را شریک آالم ما میدانند.ستانه، خو
کشور دوست فنلند با دلچسپی خاصی برنامه هاي را در مورد مهاجرین افغانی تعقیب      

  می نماید که مایه امید واري و درخور قدر شناسی می باشد. 
بجــا اســت در پایــان ایــن گــزارش مراتــب امتنــانم را در برابــر آن همــه احساســات          

در کشــور فنلنــد بـه رفــا، آســایش و دلجــوئی از مهــاجرین   بشردوسـتانۀ کــه ادارات میزبــان 
افغــان مبــذول و عالقــه منــدي بــی شــاهبه از خــود نشــان دادنــد ابــراز بــدارم وبــی مــورد   

)خاصــتاً بــرادر محتــرم  I.O.Mنمیــدانم ازنماینــده گــی ســازمان مهــاجرت بــین المللــی ( 
مــه را زمینــه کــه منحیــث نماینــده ایــن بخــش در آنکشــور برنا  "وهــاب زاده"عبــدالرقیب 

ــد و توانســتیم تجــاربی را درایــن راســتا حاصــل نمــائیم تشــکر نمــایم.   ACKU   ســازي کردن



  
 

  

 

 تجلیل از نهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان
 

  
 

از نهمین سالروز  20/10/1391وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان روز چهارشنبه 
  س هاي آن وزارت تجلیل به عمل آورد. تصویب قانون اساسی افغانستان در تاالر کنفران

ارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه څدر محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود، 
جمهوري اسالمی افغانستان، پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت 

نان داخلی و خارجی بر تطبیق قانون اساسی، روسا و کارمندان وزارت عدلیه و جمعی از مهما
  اشتراك نموده بودند. 

حبیب اهللا غالب وزیر  عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان در رابطه به قانون  ارنپوهابتدا 
اساسی و اهمیت آن در جامعه صحبت نموده فرمود: قانون اساسی یکی از موضوعات است که 

جامعه آباد، مرفه و مترقی، تمام خواسته هاي مردم افغانستان که عبارت است از ایجاد یک 
جامعه که در آن تبعیض و امتیازات نباشد و اصول کلی عدالت، مساوات، برادري و برابري در 
آن رعایت شود و حقوق بشر، وحدت ملی، حاکمیت و ارزش هاي ملی جامعه ما در آن حفظ 

دگی شود را دربر داشته و به همین منظور در لوي جرگه به تصویب رسیده و سرمشق زن
  مردم افغانستان قرار گرفته است.
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وي همچنان فرمود: ما قبل از تصویب قانون اساسی قانون باالتر از آن و یک دستور کلی را 
داشتیم و داریم که عبارت از کتاب خداوند (ج) و سنت پیامبر گرامی اسالم است که خیر و 

ختانه به آن تاکید نموده سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است و قانون اساسی ما هم خوشب
که هیچ قانون و هیچ دستوري بر خالف قانون اسالمی صادر شده نمی تواند و قانون اساسی 
هم در همان راستا و روشنی همان ارشادات قرآن و حدیث تنظیم شده و خارج از آن نیست. 

اطر چون ما مسلمان هستیم پس نتنها به خاطر اینکه این یک وثیقه ملی است بلکه به خ
اینکه تفسیر، توضیح و نمود از جنبه هاي عملی و تطبیقی شریعت اسالمی است به آن 
احترام گذاشته وآنرا باالي خود و دیگران تطبیق نموده سلوك و رفتار خود را به آن عیار 

  سازیم.
بعداً پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 

ان پیرامون دستاورد ها و چالش هاي موجود در تطبیق قانون اساسی در نه سال افغانست
  گذشته صحبت نموده و از برگزار کنندگان این مراسم اظهار سپاس و قدردانی نمود.    

  
 

منبع: امریت مطبوعات
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تدویر ورکشاپ آگاهی دهی از ارتباطات راهبردي در اداره عامه و 
 CBRFمعرفی برنامه 

 

  
 

ورکشاپی را  26/10/1391ون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی روز سه شنبه کمیسی
تحت عنوان ( ورکشاپ آگاهی دهی از ارتباطات راهبردي در اداره عامه و معرفی برنامه 

  )) در تاالرکنفرانس هاي وزارت عدلیه دایر نمود.  CBRFارتقاي ظرفیت بر اساس نتایج ( 
معیین اداري وزارت عدلیه، عزیزاهللا آریافر رئیس درین ورکشاپ سید محمد هاشمی 

اطالعات و ارتباط عامه کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی، انصاراهللا 
فوشنجی رئیس طرح برنامه ها و سرپرست ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه آن 

   کمیسیون، روسا و کارمندان عالی رتبه وزارت عدلیه اشتراك نموده بودند.
ابتدا سید محمد هاشمی معیین اداري وزارت عدلیه از تالش ها و خدمات کمیسیون مستقل 
اصالحات اداري و خدمات ملکی در راستاي اصالح اداره عامه و همکاري آنها با وزارت عدلیه 

و ارتباطات ستراتیژیک در اداره CBRF اظهار سپاس و قدردانی نموده و راجع به برنامه
  خته و براي گردانندگان این برنامه آرزوي موفقیت نمودند. عامه روشنی اندا
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درین ورکشاپ آقاي عزیزاهللا آریافر و انصاراهللا فوشنجی بالترتیب روي موضوع ارتباطات 
بحث نموده و به اشتراك کنندگان این ورکشاپ  CBRFاستراتیژیک در اداره عامه و برنامه 

واالت اشتراك کنندگان پاسخ قناعت بخش و در اخیر به س  معلومات مفصل ارائه نمودند
  ارائه گردید.    

 
 منبع: امریت مطبوعات
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تدویر جلسۀ کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق 
 انسان
 

  
 

جدي  27جلسۀ کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان روز چهار شنبه مورخ 
زیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان و حبیب اهللا غالب و ارنپوهتحت ریاست  1391سال 

به اشتراك نمایندگان ادارات عضو این کمیسیون در تاالر کنفرانس هاي آن وزارت دایر 
  گردید.

ابتدا وزیر عدلیه طرح پالن عمل ملی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان را بابت سال 
  حات ارائه نمودند.به جلسه ارائه نموده وپیرامون مندرجات واهداف آن توضی 1392

متعاقباً نمایندگان ادارات عضو کمیسیون مالحظات شان را در زمینه مطرح و بعد از بحث همه 
  جانبه پالن متذکره به اتفاق آراي اعضاي کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

منبع: امریت مطبوعات
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 مالقات وزیر عدلیه با معاون قاضی القضات کشور ایتالیا
 

  
 
 

 ارنپوهبا  30/10/1391ی القضات کشور ایتالیا و هیئت معیتی شان روز شنبه معاون قاض
حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان در دفتر کارش دیدار و مالقات 

  نمودند. 
طرفین ضمن مالقات تعارفی در مورد چگونگی اصالحات در سکتور عدلی و قضایی 

  ند. افغانستان بحث و تبادل نظر نمود
ابتدا وزیر عدلیه از کمک هاي کشور ایتالیا به افغانستان خصوصاً در بخش عدلی و قضایی 
اظهار سپاس و قدردانی نموده و کمک هاي کشور ایتالیا را با کمیسیون عدلی و قضایی، 
تسوید و اصالح قوانین، تاسیس مجموعه نهاد هاي قضایی در پنج والیت به طور نمونه قابل 

د و از نقش ارزنده قانون گذاران ایتالیایی در تسوید قانون اجراآت جزایی موقت مالحظه خوان
  که تا اکنون نافذ میباشد ابراز قدردانی نمود. 
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وي همچنان فرمود که افغانستان خوشبختانه این فرصت را یافته است که از تجارب و دانش 
  حقوقی ایتالیا در پروسه اصالح قوانین خویش استفاده نماید. 

سپس وزیر عدلیه معلومات مختصري در مورد قانون جامع اطفال، قانون طرز رسیدگی به 
تخلفات اطفال و موادي از این قانون که در مورد حمایت از اطفال است و جزئیاتی را در 

  مورد مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی که در پوهنتون کابل موقعیت دارد ارائه نمود. 
ات ایتالیا با سپاس از حسن نیت وزیر عدلیه نسبت به کمک هاي متعاقباً معاون قاضی القض

کشور ایتالیا افزود: قدردانی و رضایت شما از کمک ها و کارکرد هاي کشور ایتالیا در 
افغانستان ما را امید و روحیه میبخشد تا بیشتر از گذشته تالش نموده و به کمک هاي خود 

  ادامه بدهیم. 
بنیادي عدالت در روند صلح، ثبات و رفاه یک کشور اشاره  وي همچنان به نقش اساسی و

نموده و خواهان همکاري بیشتر به خاطر مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، جرایم مافیایی و 
  جرایم سنگین با در نظرداشت حقوق دفاع و حقوق بشري مجنی گردیدند. 

اد عدلی و قضایی کشورش به در اخیر معاون قاضی القضات کشور ایتالیا با اهداي سمبول نه
وزیر عدلیه یک باردیگر به کمک هاي دراز مدت کشورش به افغانستان و خصوصاً در بخش 

  عدلی و قضایی تاکید نمود.   
  

منبع:امریت مطبوعات
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 وزارت عدلیه ج.ا.ا از محمد اهللا کتوازي برنده مدال طالي 
 مسابقات پاورلفتینگ تقدیر به عمل آورد

 

 
 
  

با اهداي تحایف از  12/10/1391یه جمهوري اسالمی افغانستان روز سه شنبه وزارت عدل
  محمد اهللا کتوازي برنده مدال طالي مسابقات پاورلفتینگ آسیایی تقدیر به عمل آورد.

در محفلی که به همین مناسبت در وزارت عدلیه دایر گردیده بود، قانونوال سید یوسف حلیم 
عین اداري و جمعی از روسا و کارمندان وزارت عدلیه معین مسلکی، سید محمد هاشمی م

  اشتراك نموده بودند. 
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معینان وزارت عدلیه با اهداي تحایف از پیروزي محمد اهللا کتوازي در برابر حریفانش تقدیر 
به عمل آورده و این پیروزي را به وي و مردم افغانستان تبریک گفتند و این پیروزي را مایه 

دم افغانستان دانسته و پیروزي هاي مزید ایشانرا از بارگاه ایزد منان افتخار به ملت و مر
  استدعا نمودند. 

محمد اهللا کتوازي مسکونه اصلی والیت پکتیکا بوده و فعالً یکی از کارمندان وزارت عدلیه 
  سال سابقه ورزشی در رشته زیبایی اندام و وزنه برداري دارد.  22میباشد که مدت 

اینطرف نظر به تشویق خواجه فرید احمد صدیق رئیس فدراسیون وي از شش ماه به 
پاورلفتینگ افغانستان به این ورزش رو آورده و نظر به استعدات و توانمندي هاي که از خود 

در  1391قوس  18نشان داد، جهت اشتراك در مسابقات پاورلفتینگ آسیایی که به تاریخ 
  برگزدیده شد.  شهر گوامباتور هندوستان برگزار گردیده بود

مسابقه  17کشور اشتراك نموده بودند که محمد اهللا کتوازي با انجام  37درین مسابقات 
توانیست چهار مدال که یک طال، دو برنز و یک مدال توتل را براي کشورش به ارمغان آورده 

 و بیرق پرافتخار افغانستان را به اهتزاز درآورد.  
  

  منبع: امریت مطبوعات
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