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  ها مقاله
 

 ************* ******************** *****************************************   سرآغاز 

  ************************************************ * * * *   صادق باقري   ����  مباني و محتوي حق توسعه 

 *********************************************   زكي احساني   ����  حقوق بشر و تعهدات بين المللي افغانستان 
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  ها گزارش
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ت و نهادهـاي عـدلي و احـساس           داري حكومتيكي از عناصر مهم پايه  دالت ورزي و اجـراي آن از طـرف حكوـم هـا، ـع

ترين كار ويژه و رسـالت   توان از بنيادي تحقق عدالت را مي. كشورهاي كنوني است-عدالت به ويژه از طرف مردم در دولت 

  . قضايي به طور خاص بر شمرد- به طور عام و دستگاه عدلي حكومت

رين   هـا، اسـتبداد   اي نظـام   عدالت از چنان اهميتي برخوردار است كه در طول تاريخ و در همـه اصل تحقق و اجراي  ي ـت

داري خود  نظام حتا اذعان كرده كه گويا در امر اجراي عدالت تالش ورزيده و سازكارهاي عدالت را در انجام امور حكومت

ا دو كاربـست مهـم    تحقق عدالت در حيات اجتماعي از ديد آرماني، ب    . به كار بسته است    ژه و ـي  ؛ا به كار بستن دو جلوة وـي

  .يكي اجراي عدالت و دومي احساس عدالت ممكن و ميسر است

ة عـدالت را            ن مرحـل  اجراي عدالت در واقع همان چيزي است كـه گـاه گـداري آن را در تعريـف عـدالت آورده انـد، اـي

ه دادرس و دادخـواهي    سامانتوان در مرحلة قانون گذاري، ساختار نظام اجرايي و قضايي،    مي دهي و تنظيم امور مربوط ـب

  . اي و با نحوي مشاهده كرد و يا هم در هواي دستيابي به آن بود و به طور كل در تمام سطوح حكومتي به گونه

ر از جلـوة    احساس عدالت اما به عنوان دومين جلوه يا دومين مرحله از مراحل كاربست    هاي تحقق عدالت، اهميت كمـت

 عـدالت را بـه كـار گرفتـه و در اجـراي آن      ، ندارد، زيرا اگر فرض را براين بگذاريم كه حكومت و يا دستگاه قـضايي      پيشين

ا تمـام وجـود    نـ د و ببيننكوشيده است؛ از آن پس اين مردم هستند كه بايد اجراي عدالت را به چشم خود ديده باشـ   د و ـب

ر برمبنـاي اصـل يكـسان          راين ميبناب. احساس كنند كه عدالت در حق همه رعايت شده است  وان گفـت كـه ايجـاد تغيـي ـت

ي عدالت از جانـب  ش و احساس شهروندان نسبت به اجرارعايت و اجراي عدالت در تمام شئون زندگي مردم و سپس نگر  

ن اسـت كـه تمـام مـردم حتـا          حكومت، اصل تحقق عدالت را محقق مي    دالت اـي كند، يعني وضعيت مطلوب در اجـراي ـع

  . و مجرم و در نهايت دشمن دولت و حكومت نيز بپذيرد و قانع گردد كه ضوابط عدالت اجرا شده استمحكوم عليه 

ا دسـتگاه       انگاره فوق تنها وضع قوانين عادالنه از طرف نهاد قانون گذاري و يا هم صدور حكم عادالنه از طرف محكمه ـي

ت   خواهد بگوي قضايي را در نظر ندارد، بلكه انگاره مورد نظر ما مي   -د كه تلقي عمومي و باور كلي شـهروندان در يـك دوـل

ت در   ملت بايد بر آن باشد كه دستگاه اجرايي و زمام داران امور، در همه      اي نهادهاي عدلي چه سارنوالي يا قضا و در نهاـي

دالت ب  .  همه شئون زندگي اجتماعي آنان، عدالت را به بهترين وجه رعايت نموده اند       رجـستگي  اگر چند جنبه احـساس ـع

ه    اجراي عدالت را آن چنان كه بايد ندارد ولي با آن هم اين مساله را هم در ادبيات قانوني و هم در متون فقهي مي  تـوان ـب

  . اي باز شناخت وبر آن تاكيد كرد گونه

وقي و قـضايي           پرسشي كه در اينجا با توضيح اين مختصر مطرح مي    ت و نهادهـاي حـق ا حكوـم گـردد ايـن اسـت كـه آـي

 مثبـت  برفـرض  ستان در امر مهم اجراي عدالت در طي اين چند سال تالش ورزيده است؟ اگر پاسخ به اين پرسش را     افغان

بيانگاريم، آيا شهروندان افغانستان اجراي عدالت را در جامعه ما عمالً احساس كرده و يا به چشم سر ديده اند كـه عـدالت      

ة       اي كه در باال تذكر داده شد  در حق همه و به گونه   اجرا شده است؟ و آيـا تغييـري را كـه شـهروندان افغانـستان از ناحـي

؟  انـد  كردند تا حاال مثالً در دوره حكومت كنوني تجربـه كـرده   تطبيق قانون و اجراي عدالت بايد در زندگي شان تجربه مي  

ر جنجـالي اسـت؛ چـه     از اين دست در شرايط فعلي كار دشوار و پـ يهاي م كه پاسخ دادن صريح و روشن به پرسش  يبين  مي

ده در عمـل             اين كه در كشور ما هم حكومت و نهادهاي عدلي از اصل قاعده عادالنة رفتاري نظام عدلي و اجـراي آن قاـع

ت احـساس        كمي فاصله داشته است و هم شهروندان افغانستان از دسترسي به چگونگي اجراي عـدالت و اصـل لـزوم رعاـي

  . عدالت محروم بوده اند
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د      شهروندان افغا  ت ندارـن انون  . نستان تا اكنون تصور و آگاهي ابتدايي را حتا از نظـام قـضايي و سـاختار اجرايـي حكوـم ـق

سـازد كـه    ، دولت افغانستان را مكلف مي حقوق و امتيازاتي را كه براي افراد به عنوان شهروند در نظر گرفته است        ،اساسي

هاي قانوني و حقوق انساني شان آگاه نمايد و در  ها و مكلفيت ت شهروندان را از مسووليت  در كوتاه مد   يهاي  هبا طرح برنام  

ه كـار         ها و پالن  دراز مدت با ايجاد استراتيژي     وزش كـشور ـب ادين و اساسـي را در نظـام آـم هاي راهبردي، تجديد نظر بنـي

 قـضايي  -قوقيببندد و بخش مهمي از نظام آموزشي افغانستان به چگونگي كار ويژه و كار بست نظام اجرايي و سيستم ح      

ذيري را در قبـال قـوانين و نظـام            . افغانستان اختصاص داده شود    سووليت ـپ ال آن ـم ه دنـب تا شهروندان حداقل آگاهي و ـب

  . حقوقي كشور شان داشته باشند

ي مشكالتي كه دارد، سـعي   ت با همههاي جديد نشراتي خود قرار گرفته اس  دور از برنامه   چهارمينمجله عدالت كه در     

رد كه در سال جديد با پشتيباني هيات علمي مجله و همكاري حقوق دانان و استادان اين عرصه، در امر بـسط و       خواهد ك 

دالت    توسعه مسايل حقوقي به ويژه مسايل مربوط به افغانستان تالش نمايد و طرح واره      ها و راهكارهاي را براي اجـراي ـع

ـتن صـرف      البته عملي شد. وجود كند در حد توان و بضاعت خود جست  ن ادعاهاي كلي از اين دست بـا شـعار و سـخن گف

ا بـا بهـره گيـري از        ممكن و عملي نخواهد شد، مگر با الهام گرفتن از رهنمودها و استفاده از يافته    هاي علمـي بـشر و حـت

ز  تجربيات كشورهاي ديگر و نظام  ي  هاي حقوقي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، ما نـي ي و  نظـام حقـوق  تـوانيم  ـم

ـيم      ر كارگـذاران    . قواعد رفتاري نهادهاي حقوقي و قضايي خودمان را مورد باز بيني قرار داده و سـاماندهيش كن امـروزه ـب

ه راه        نهادهاي قانون  دون توسـل ـب ـيض وـب هـاي غيـر    گذاري و نظام قضايي افغانستان است كه به دور از هر نوع كينه و تبع

ا       -اختار اداري و نظام حقوقي ضوابط عدالت را در س   ،عقالني و غير منطقي     قضايي اين كـشور برقـرار سـازند، باشـد كـه ـب

هاي مطلوب و به دور از هر نوع عقده مندي و كينه توزي در آينده نزديك به يك جامعه سالم و قانونمنـد        سياست گذاري 

  . دست يابيم

ين         م كـه از آن ميـان مقالـه       نكته پاياني اين كه در شماره حاضر مطالبي در رابطه با حقوق بشر و حقـوق ـب الملـل دارـي

. مباني و محتواي حق توسعه كه به مسايل مربوط به توسعه و حق بر توسعه پرداخته از برازنـدگي ويـژه برخـوردار اسـت            

هاي در اين خصوص را بر اساس پارامترها و موازين جديـدي كـه در    ها و فرضيه نويسندة اين مقاله تالش نموده كه انگاره      

ها و مطالـب ديگـري هـم داريـم كـه هـر كـدام بـه          مقاله. الملل رخ داده، بررسي نمايد  در حوزه حقوق بينهاي اخير  سال

ه ملـت بـه       موضوعات خاص حقوقي پرداخته و همچنين متن گزارش ساالنه وزارت كه در هفته حـساب       دهـي حكومـت ـب

  .  است توسط وزير محترم عدليه ارائه گرديد نيز ضميمه اين شماره1387حمل 18تاريخ 

  
  مدير مسوول
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  مباني و محتواي حق توسعه
  دكتر صادق باقري

  

   مقدمه  - 1

  :قبل از ورود به اصل بحث چند نكته الزم است به طور فهرست وار در مقدمه ياد آوري شود

ه     هاي اخير بحث راجع به توسعه و حق بر توسعه در سال    ضرورت بررسي اين موضوع     -1-1 هاي زيـادي صـورت گرفـت

ق توسـعه در عرصـه               است، اما اكثر اين بحث     ي و راهكارهـاي عملـي تحـق د اقتـصادي ، سـاز و كارهـاي فـن ر بـع ها ناظر ـب

وقي آن چنـان    . المللي، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده است     بين از نظـر حـق

 از منظر حقوقي صـورت گرفتـه اسـت، پراكنـده، آشـفته و      هاي  مهم كه بحث. كه بايد به اين موضوع پرداخته نشده است        

هاي سياسي و اقتصادي بوده است،  جالب آن كـه اكثـر نويـسندگان مقـاالت حقـوقي در ايـن موضـوع              تحت تاثير ديدگاه  

ل و   ينكساني هستند كه تخصص اصلي  شان اقتصاد، روابط ب   ي .... المـل ـند  ـم براين هنـوز جـاي كارهـاي پژوهـشي     بنـا . باش

  . در زواياي مختلف اين موضوع خالي استحقوقي

هـا   الملل عمومي كه بر حق تعيين سرنوشت ملـت   حق توسعه هم يك حق بشري است و هم يك اصل حقوق بين    -1-2

  : حق توسعه در واقع تركيبي از دو قاعده حقوقي است. باشد استوار مي

ايج مـواد    حق بشري، به اين معنا كه مردم، يعني تمام  افراد و گروه هاي   -1  56 و 55اجتماعي جوامع حق دارند به نـت

  منشور ملل متحد دست يابند،

ق اسـتانداردهاي حقـوق      ها و دولت اين اصل متضمن همكاري ملت. الملل عمومي  اصل حقوق بين -2 ها در جهـت تحـق

محـور بحـث   . دباشد؛ يعني مكانيزمي  كه حق بر توسعه به عنوان يك حق بشري توسط آن اعمال و تطبيق شـو    بشري مي 

  .باشد در اين مقاله حق توسعه به عنوان يكي از موارد حقوق بشر مي

بنابراين، بررسي عنوان كلـي حـق   .  حق توسعه به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر نيز داراي ابعاد گسترده است -1-3

د     آشفته و بـي ركز شود، به پراكنده گويي و بحث متوسعه، بدون آن كه بر زاويه يا بعد خاصي از آن مت   ثمـر خواهـد انجامـي

  .شود فقط مباني و محتواي حق توسعه مورد بحث قرار گيرد پس در اين مقاله سعي مي

شود اين موضوع بر اساس پارامترها و موازين جديدي بررسي شـود كـه در نـيم قـرن اخيـر در حـوزه حقـوق           سعي مي 

توسعه بر اسـاس مـوازيني كـه در ديـدگاه سـنتي حقـوق       الملل به وجود آمده است زيرا بررسي مباني و محتواي حق      بين

  .باشد، راه به جايي نخواهد برد الملل مطرح مي بين

   تعريف حق توسعه -2

ف حـق توسـعه،     . شودرسد اين حق تعريف   الزم به نظر مي،قبل از تبيين مباني و محتواي حق توسعه      البته بر سـر تعرـي

ده اسـت   تر  شايد مناسب . توافق نظر وجود ندارد   چندان   بـر اسـاس    . ين تعريف، تعريفي باشد كه در اعالميه حق توسـعه آـم

هـاي    حق توسعه حقي است غير قابل سلب كه بر اساس آن تمام افراد و گـروه : استتعريفي كه در اين اعالميه ارايه شده      

للي شـركت جـسته   الم انساني جوامع مختلف بشري حق دارند در حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح ملي و بين   

  )1(.و از ثمرات اين مشاركت به طور برابر و غير تبعيض آميز برخوردار شوند

هاي انساني در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي و برخـورداري     مشاركت آزاد و عادالنه همه افراد و گروه  

ـناد    ه بدون تبعيض از ثمرات نتايج مشاركت، زمينه ساز تحقق كامل حقوق و آزادي    اي بنيادين بشر خواهد بـود كـه در اس
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ك پروسـه فراگيـر و جـامعي اسـت كـه         . بيني شده است المللي پيش  معتبر بين  بنابراين، منظور از خود توسـعه در اينجـا ـي

ي    شامل بهبود پايدار شرايط زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي افراد و گروه     شـود كـه هـدف آن تحقـق      هـاي انـساني ـم

  )2(.باشد هاي اساسي و كرامت همه افراد بشر مي  و آزادي– سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي – عملي تمام حقوق

  :توان فهرست كرد هاي اساسي حق توسعه را بر اساس آنچه در اعالميه حق توسعه آمده است به شرح زير مي ويژگي

  غير قابل انتقال و سلب ناپذير است؛) الف

ردي اسـت، حـق        . باشد ي است؛ داراي هر دو بعد ميعلم حق فردي و علم حق جمع ) ب ـين آن كـه حـق عينـي ـف در ع

  جمعي و اجتماعي نيز مي باشد؛

  كند؛  براي فرد حق مشاركت در نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي فراهم مي) ج

  باشد؛ هاي بشر مي زمينه ساز تحقق ساير حقوق و آزادي) د

  .كند المللي است؛ براي آنها ايجاد مسووليت مي بينها و جامعه  طرف خطاب آن دولت) ه

   مبناي حق توسعه -3

ات بـه طـور اجمـال نقـل       . در اين كه مبناي حق توسعه چيست، نظريات مختلفي مطرح شده است         ن نظرـي برخي از اـي

  :شود مي

   وابستگي متقابل -3-1-1

نظران بر اين باورنـد كـه    برخي از صاحب. ستپارچگي اقتصاد جهاني ا وابستگي متقابل كه حاصل به هم پيوستگي و يك    

شه در        حق توسعه و در مجموع حقوقي كه تحت عنوان حقوق همبستگي يا نسل سوم حقوق بـشر ظهـور يافتـه اسـت رـي

ك      . )3(ها دارد   وابستگي متقابل ملت   ل كـه خـود حاصـل ـي ارچگي اقتـصاد    از نظر اين دسته از نويسندگان وابستگي متقاـب ـپ

ها الزام كرده و مـسووليت حـل ايـن مـشكل      تمام عيار و همه جانبه توسعه اقتصاد جهاني را بر دولت    جهاني است، تكليف    

  )4(.جهاني را به دوش آنها گذاشته است

هـاي متقابـل  و ضـرورت همكـاري      اري گـذ       ترديدي نيست كه افزايش وابستگي متقابل كشورها، گـسترش حـوزه تـاثير     

اي مختلـف وجـودي آن داشـته        ثيرهاي مختلف تا    المللي در حوزه    بين افتن زواـي  شگرفي بر كشف حق توسعه و وضاحت ـي

ه عنـوان يكـي از           اما نمي . است ا از حـق توسـعه ـب توان آن را مبناي حق توسعه به حساب آورد؛ زيرا فرض اين است كه ـم

باشـد،   تمـاعي جهـان مـي    اج–نياز متقابل  كه زايده شرايط جديد اقتصادي  . گوييم  مصاديق حقوق بنيادين بشر سخن مي     

  .تواند مبناي آن قرار گيرد نمي

   محيط زيست و صلح جهاني-3-1-2

 استدالل كساني كه بـر ايـن   )5(.باشند نظريه ديگر اين است كه محيط زيست و صلح جهاني مباني اصلي حق توسعه مي        

ت جهـاني    باورند اين است كه در گذشته چون جامعه جهاني با معضل آلودگي محيط زيست و آسيب پ    ذيري صـلح و امنـي

ـيط زيـست در برابـر       با آشكا. مواجه نبود حق توسعه هم به عنوان يك موضوع مبرم مطرح نبود  ـيب پـذيري مح ر شدن آس

ين و در نتيجـه مواجـه شـدن صـلح و           هاي بي   فعاليت ساني در سـطح كـره زـم رويه، نازك شدن اليه ازن ، تهديد حيات اـن

د از اواخـر   . الوقوع، حق توسعه هم به طور روز افزوني مورد حمايت قرار گرفت المللي با خطرات قريب   امنيت بين  اين فرايـن

ه جهـاني در    آن چنان كه ادعا مي. رسد  تقريبا به اوج خود مي1990 ميالدي شروع و تا اواخر دهه     1960دهه   شود جامـع

 محـيط زيـست يكـي از مبـاني اصـلي      با قاطعيت و شفافيت از ارتباط توسعه و محيط زيست و اين كـه  » «ريو« كنفرانس  

شكيل مـي     . )6(»دهد، دفاع كرد  توسعه را تشكيل مي    دهـد، از   اين كه صلح و امنيت جهاني يكي از مبـاني حـق توسـعه را ـت

باشد، در اعالميه جهاني بر وجود ارتباط تنگاتنگ ميـان اسـتقرار    اعالميه جهاني حقوق بشر نيز به نحوي قابل استنباط مي      
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ن  )7(.المللي و شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل   انكار همه افراد، تاكيد شـده اسـت     ينصلح و امنيت ب     اـي

درست است كه برخورداري از محيط زيـست سـالم و برخـورداري از امنيـت و     . نظر نيز از مبناي منطقي برخوردار نيست  

يا برعكس حفظ محـيط  . باشد اي انساني ازحق توسعه ميه صلح پايدار جهاني مستلزم توسعه و يا برخورداري افراد و گروه 

وق اجتمـاعي، اقتـصادي،             ق عملـي حـق زيست و طراحي سيستم امنيت جمعي كارآمد از لوازم تامين حـق توسـعه و تحـق

اي حـق     باشد، اما وجود اين رابطه متقابل را نمي   فرهنگي و سياسي مي    توان دليل آن گرفت كه صلح و محيط زيـست مبـن

ي     توسعه است  ـيم، حـق برخـورداري از محـيط      ؛ زيرا وقتي به حق توسعه به عنوان يكي از حقوق  بنيادين بـشر نگـاه ـم كن

از اين نظر حق توسعه و حق بر محيط زيست و يـا حـق بـر صـلح     . باشند در عرض آن مطرح مي  ... زيست، صلح و امنيت و    

ه  كساني كه از نسل سوم حقوق بشر   يا حقوق     . باشند  ديگر مي  قسيم هم  وارد را جـزء       همبستگي سـخن گفـت انـد ايـن ـم

  .اند مصاديق نسل سوم برشمرده

   عدالت -3-1-3

ديدگاه عدالت بنيـاد يـا   . )8(باشد برخي ديگر از نويسندگان بر اين باورند كه مبناي حق توسعه عدالت يا همان انصاف مي   

ه       انصاف گرا از يك طرف به اصل وابستگي متقابل نظر دارد و از طرف ديگر ب   يض تكـي روف برابـري و عـدم تبـع ه اصـل مـع

ـناد      . باشد الملل و نظام جهاني حقوق بشر مي دارد كه اصل پذيرفته شده در حقوق بين         ري كـه در اس بر اسـاس اصـل براـب

هـاي   گـذاري  ها موظف هستند در اجراي قواعد حقـوقي و سياسـت   مختلف حقوقي مورد تاكيد قرار گرفته است همه دولت  

شـود، از   ها مربوط مي اي كه به روابط بين دولت اي  كه با حقوق افراد ارتباط دارد و هم در عرصه ر عرصهالمللي، هم د  بين

ه       در عرصه توسعه بحث. داري كنند   اعمال هر نوع تبعيض خود     يض ـب هاي مربوط به حق توسعه، حـق برابـري و عـدم تبـع

  .رها تفسير شده استبا نابراب) ترجيحي(ها و رفتار  نابرابر  رفتار برابر با برابر

كند كه جامعه جهـاني از برابـري صـوري     به عبارت ديگر در قلمرو توسعه و حوزه حق توسعه عدالت يا انصاف اقتضا مي    

صاف . فراتر رفته و به برابري ماهوي ملتزم شوند      نتيجـه ايـن تحليـل همـان     . برابري ماهوي يعني تنظيم روابط بر اساس اـن

  .المللي اقتصادي ثبت گرديد ان رفتار ترجيحي در روابط بينقاعده معروفي است كه تحت عنو

   حق حيات -3-1-4

ين    كساني هستند كه مبناي حق توسعه را حق حيات مي     ي   دانند و بر اين اساس حق توسعه را جزء قواعـد آمـره ـب الملـل

حـق توسـعه شناسـايي    «: دهد كه اي در مورد رابطه حق توسعه با حق حيات چنين شرح مي  نويسنده )8(كنند  محسوب مي 

ار دارد و شـامل            حق بهره  ه جهـاني در اختـي وي اسـت كـه جامـع ادي و معـن مندي عادالنه هر انسان از امكانات و منابع ـم

ات انـسان و             تغذيه، آموزش و بهداشت، مسكن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنيت و كليه لوازم و مقدماتي است كه تـداوم حـي

ن      از اين رو حق توسعه جزء ال. گردد رشد مادي و معنوي وي را موجب مي   يتجزاي  حق زندگي و حق زيـستن بـوده و اـي

ك قاعـده     . ديگرند دو حق الزم و ملزوم يك    از اين رو حق توسعه داراي مباني مستحكمي است كه اين حق را تـا سـطح ـي

  .)9(»دهد الشمول ارتقا مي عام

رسد؛ زيرا از زاويه حقوق بنيادين بشر بـه موضـوع حـق توسـعه      اين ديدگاه بيشتر از نظريات ديگر قابل قبول به نظر مي   

وق بنيـادين        نگرد، اما اشكالي كه در اين نظريه به نظر مي      مي رسد اين است كه حق حيات نيز بـه نوبـه خـود يكـي از حـق

اخته اگر بنا باشد موضوع در چـارچوب اصـول و ضـوابط شـن    .  وجودي معين خودش را دارد حق حيات دايره. باشد بشر مي 

سير كـرد كـه      شده حقوقي مورد بحث قرار گيرد، بعيد به نظر مي    رسد بتوان حق حيات را آن چنان موسع و گـسترده  تـف

  .حق توسعه با تمام آثار و لوازمش در دل آن جاي گيرد

فهـوم  ها و تعبيرات متفاوت  در مورد مبناي حق توسعه ناشي از فرايند تحولي است كه در بستر زمان نـسبت بـه م         نگاه

ورد         . اين حق جريان يافته است   شر ـم ه عنـوان يكـي از حقـوق بنيـادين ـب از زماني كه حق توسعه به صراحت و روشـني ـب
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گـذرد، واقعيـت آن اسـت كـه سـرآغاز بحـث  حـق توسـعه بـه           پذيرش جامعه جهاني قرار گرفت مدت زمان زيـادي نمـي     

ي و كشورهاي تازه اسـتقالل يافتـه و در حـال توسـعه     هاي سياسي ميان كشورهاي توسعه يافته غرب     زني  مشاجرات و چانه  

در آن مقطع تاريخي حق توسعه بر مبناي جبران روابط اقتـصادي  . گردد جهان سومي در مجمع عمومي ملل متحد بر مي    

ا اسـتثمار شـده در        غير عادالنه كشورهاي توسعه يافته استعمار      ستعمره و ـي ه ـم گر و استثمارگر با كشورهاي توسعه نيافـت

افتگي آنهـا نتيجـه رابطـه         . شته مطرح شد  گذ ر و توسـعه نـي كشورهاي در حال توسعه  و توسعه نيافته مدعي شدند كه فـق

ن      . باشـد  استعماري و استثماري كشورهاي صنعتي و توسعه يافته با آنها مي    د اـي دعي بودـن ن اسـاس ـم ر اـي  كـشورها بـه   ـب

  .آنها كمك كنند روابط غير عادالنه گذشته در توسعه منظور جبران آثار سوء

ق كمـك بـه توسـعه         حث جبران آثار سوء   ب  روابط غير عادالنه گذشته از طرف كشورهاي ثروتمند توسـعه يافتـه از طرـي

 بحث پر التهابي بود  كـه ميـان دو   1970 و اوايل دهه 1960كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته در اواخر دهه   

ا تـصويب قطعنامـه    الذكر در مجمع عم   دسته از كشورهاي فوق    ت ـب  1803هـاي   ومي سازمان ملل جريان داشت و در نهاـي

ابراين، در ايـن   . )10(تا حدود زيادي به نفع كشورهاي در حـال توسـعه خاتمـه يافـت     ) 1974 (3281 و   3201،  )1962( بـن

وز  . هاي گذشته بود  استفادهبناي حق توسعه جبران عملكرد و سوء مقطع تاريخي م    حـق توسـعه بـه    البته تا اين زمـان هـن

هـاي  عقـب نگـه     ها و حق كشورها و سـرزمين  حق توسعه بيشتر به عنوان حق ملت. عنوان حقوق بشري افراد مطرح نبود  

  .داشته شده و توسعه نيافته مطرح بود

ـتثماري گذشـته           در اين دوره روش    ط اسـتعماري و اس هاي معيني از طرف كشورهاي جهان سومي بـراي جبـران رواـب

  : در نهايت برخي  از آنها از طرف كشورهاي توسعه يافته پذيرفته شدپيشنهاد شد كه

هـاي در حـال رشـد و     هاي توسـعه يافتـه بـه دولـت     هاي بي بهره  يا  كم بهره يعني كمك مستقيم دولت  اعطاي وام -1

  .كمتر توسعه يافته

  . توليدي از آن انتقال تكنولوژي ارزان و با سهولت و ايجاد تناسب ميان مواد اوليه و كاالهاي-2

هـاي    پذيرش اصل برخورد ترجيحي با كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته در روابط اقتصادي ، تجاري و نظـام     -3

  .)11(المللي مالي بين

يالدي  1970 و 1960هـاي   شد، آنهـا در دهـه   هاي كشورهاي جهان سومي به موارد پيش گفته محدود نمي        خواسته  ـم

ا    . الملل به خصوص در بخش اقتصادي بودند حقوق بينخواهان ايجاد نظم جديد   ـته ـي ران گذش آنها عالوه بر اين كه بر جـب

  . هاي طبيعي نيز بودند تر دريافت غرامت  تاكيد داشتند، خواهان اعاده حاكميت كامل بر منابع و ثروت به عبارت دقيق

د سـرمايه       مـي هاي بعدي آنها كه از اصل حاكميت دايمي بر منابع طبيعي ناشي        خواسته  هـاي  شـد، ايـن بـود كـه بتوانـن

ا  شـركت     خارجي را بدون پرداخت غرامت كامالً    ـته ـب هـاي    ملي اعالن كنند، قراردادهاي اقتصادي و تجـاري كـه در گذش

هـاي خـارجي را    گـذاري  هاي چند مليتي و سرمايه خارجي  منعقد كرده بودند، بدون جبران خسارت، فسخ كنند و شركت     

  . آورندتحت كنترل خود در

ي  كشورهاي غني و توسعه يافته در آغاز تقريباً با همه خواسته   ا    هاي كشورهاي جهان سومي مخالفت نشان ـم د، اـم دادـن

صادي مـورد         به مرور، تحت تاثير شرايط جديد ناچار به بسياري از اين خواسته   د و در نهايـت نظـام جديـد اقـت ها تـن دادـن

ها و مناقشاتي كه بر محور ايجاد نظـام جديـد حقـوق     تمام بحث.  يافتعالقه كشورهاي جهان سومي در يك حدي تحقق      

ي جريـان داشـت، هـدف      الملل اقتصادي ميان دو دسته از كشورها در قالب مجمع عمومي و ساير نهادهـاي بـين       بين الملـل

وق بنيـاد  . كرد توسعه و حق بر توسعه را دنبال مي  شري مطـرح   و از آنجايي كه هنوز حق توسعه به عنوان يكي از حـق ين ـب

اي    هاي عقب نگه داشته شده از آن سخن مـي  ها و سرزمين نبود و صرفا در حد حق ملت       د، طبعـاً مبـن اي كـه مـورد    گفتـن

الملـل تجزيـه و    هاي سياسي و روابط بـين  استناد بود، حق جبران و دريافت نوعي غرامت بود و موضوع بيشتر در قالب نرم      

  .شد تحليل مي
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ـيدند،      سازمان ملل بر سر آن، به عنوان محتواي نظام نوين اقتصادي بين    اصولي كه اكثريت اعضاي    ق رس ه تواـف المللي ـب

ه بررسـي     از اين تاريخ به بعد، نهادهاي بين. در قالب سه قطعنامه پيش گفته در مجمع عمومي به تصويب رسيد    ي ـب الملـل

درج در       يكي از نهادهايي كه به طور  . زوايا و ابعاد حقوقي اين اصول پرداختند       وقي اصـول مـن ه ابعـاد حـق متمركز راجـع ـب

وقي       انجمن حقوق بين. الملل بود ها كنكاش نمود انجمن حقوق بين       قطعنامه ه ابعـاد حـق الملل بعـد از دوازده سـال مطالـع

ه      محتويات اين قطعنامه   ه انجمـن كـه در سـال      . اي منتـشر كـرد   ها را در قالـب اعالمـي  منتـشر شـد،   1986عنـوان اعالمـي

  .بود» المللي جديد اقتصادي الملل عمومي در نظم بين  مربوط به توسعه پايدار اصول حقوق بيناعالميه«

رار داده و    الملل اكثر اصول مندرج در قطعنامه   انجمن حقوق بين   د ـق هاي مجمع عمومي را با اندكي تعديالت مورد تايـي

ي كـرد، اصـل       بينمبناي حقوقي كه انجمن حقوق . سعي كرد مبناي حقوقي آنها را باز يابد      الملل براي حـق توسـعه معرـف

ه  1986اصل انصاف كه در بيانيه . )12(انصاف بود   2002 به عنوان مبناي حق توسعه مورد استناد قرار گرفته بـود، در اعالمـي

  .كه در مورد توسعه منتشر كرد، بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است)اعالميه دهلي نو(انجمن 

  مقتضيات اصل انصاف 

  :الملل از آن ارايه داده است، ابعاد مختلف دارد اي اصل انصاف بنابر تحليل و تفسيري كه انجمن حقوق بينمقتض

ط كـشورهاي   . يكي از ابعاد اصل انصاف اين است كه برابري تنها بين دو برابر واقعـي در نظـر گرفتـه شـود     ) الف در رواـب

ا     توسعه يافته و توسعه نيافته كه برابر نيستند، بايد از ق  ا كـشورهاي دسـته دوم برخـورد ـن برابـر   اعده برابري عدول شود و ـب

خالصه بحث قاعده انصاف در اين بعد آن است كه بين منافع گـروه اول و گـروه دوم از كـشورها      . صورت گيرد ) ترجيحي(

ـيعي از جامعـه جهـاني از حـق         اي جمع شود كه در روابط بين  به گونه  توسـعه  المللي بن بست ايجـاد نگـردد و بخـش وس

  .المللي هم بايد رعايت شود هاي قضايي بين المللي و رسيدگي اين قاعده در تفسير معاهدات بين. محروم نشود

هاي اقتـصادي خـود در برابـر     ها بايد مسوول آثار و پيامدهاي منفي سياست بعد دوم اصل انصاف اين است كه دولت   ) ب

ـتفاده از شـيوه  هاي پولي  ها بايد سياست    دولت. كشورهاي ديگر باشند   ه     و اقتصادي خود را با اس ه گوـن اي  هـاي مـشورتي ـب

ه        . تنظيم كنند كه به منافع ديگران ضربه وارد نيايد      د كـه توسـعه نيـافتگي ـب همه كشورها بايد ايـن حقيقـت را درك كنـن

  .رساند همه آنها آسيب مي

راي   بعد سوم قاعده انصاف اين است كه دولت     ) ج سووليت     هاي كشورهاي جهان سومي كه ـب توسـعه ملـي خودشـان ـم

  .اوليه را به عهده دارند، حق دارند جهت مبارزه با موانع ساختاري توسعه اقتصادي خود كمك بخواهند

د مـشتركاً اقـدامات الزم را در      ها و جامعه بين  منشور و قاعده انصاف همه دولت56با توجه به اصل    ه دارـن المللي وظيـف

  .اين زمينه انجام دهند

د           پردازي ها  و نظريه   تحليلدر آخرين    هايي كه در آستانه هزاره سـوم در مـورد حـق توسـعه صـورت گرفتـه اسـت، بـع

شري       جمعي آن تحت   ادين ـب صاديق حقـوق بنـي حـق  (الشعاع بعد فردي قرار گرفته و اصوالً حق توسعه به عنوان يكي از ـم

ار       با اين احوال در مبناي حق توسعه نيز باي. جلوه كرده است  ) عيني فرد  ـته در آـث د تجديد نظـر كـرد، زيـرا آنچـه در گذش

ه     مثل قطعنامه (المللي  نويسندگان و اسناد حقوقي بين     ف مجمـع عمـومي و اعالمـي هـاي نهادهـاي    هـا و تبـصره   هاي مختـل

مباني حق توسعه قلمداد شده است با بعد جمعـي حـق   ...) الملل، كميته حقوق بشر و المللي از قبيل انجمن حقوق بين   بين

مثالً وابستگي متقابل اقتصادي كشورها، اصل انصاف، حق تعيين سرنوشت و برخي موارد ديگـر كـه   . سعه همخواني دارد  تو

  .باشند داشته شده مي هاي عقب نگه ها، كشورها و سرزمين در آثار و منابع مختلف به عنوان حق جمعيت

از   اند حق حيات تناسبي با بعد ف از جمله مباني كه تاكنون مطرح كرده    ردي حق توسعه دارد، اما حق حيات نيز خـود نـي

ك حـق عينـي فـردي        به مبنا يا مباني توجيه كننده وارد به نظر مي  رسد اگر فرض بر اين باشد كه حق توسعه بـه مثابـه ـي

ـناخته مـي   ها و كتله پذيرفته شود، و يا عالوه بر اين كه حق جمعي و حق گروه       ك حـق       هاي انساني ش وان ـي شـود، بـه عـن

اي كـه توجيـه كننـده سـاير       فردي نيز در رديف ساير حقوق بنيادين بشري به رسميت شناخته شود، همـان مبنـاي        عيني
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  .باشد، توجيه كننده حق توسعه نيز خواهد بود حقوق بنيادين بشر مي

ي دي   توسعه، اعالميه كنفرانس جهاني حقوق بشر وين و چندين سند بين1986حق توسعه به صراحت اعالميه   گـر  الملـل

ه رسـميت         سان و همـه افـراد انـساني ـب به عنوان حق جهان شمول، غير قابل انتزاع و بخش ال ينفك  حقوق اساسي هر اـن

هـاي   بنابراين مثل همه حقوق بنياديني كه در اعالميه جهـاني و ميثـاق  . )13(شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است     

از طرف ديگر مبنا يـا مبـاني   . باشد گي عيني و سلب ناپذيري برخوردار ميبيني شده اند، از ويژ   المللي حقوق بشر پيش     بين

اي حقـوق و   . المللي حقوق بشري تبيين شده اسـت  هاي بنيادين بشر به روشني در اسناد  معتبر بين  حقوق   و آزادي     مبـن

  .هاي بنيادين بشر در خود اعالميه جهاني حقوق بشر به صراحت بيان شده است آزادي

وق و آزادي    از نظر اعال   هـاي اساسـي    ميه جهاني جوهره اصيل انساني كه در سرشت انسان نهفته است مبناي تمـام حـق

كند نـه جـزء خـواص عرضـي انـسان،       اين خصيصه كه مرز انسان بودن انسان را از ساير موجودات تعيين مي    . باشد  وي مي 

ام      در اعالميه از.  باشد خواص ذاتي، همزاد و همبود انسان مي   بلكه جزء     اين خصيصه يا جـوهره بـا اصـطالحاتي چـون مـق

)  14(شامخ انساني، ارزش واالي انساني، كرامت ذاتي انسان و يا حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري تعبير شـده اسـت          

سان اسـت    كه همگي ناظر بر يك حقيقت مي       سان از آن جهـت   . باشد و آن حقيقت همان خصيصه ذاتي انسان بـودن اـن اـن

حـال اگـر حـق    . باشد برخوردار مي...  و داراي كرامت ذاتي است از حق حيات، حق آزادي، حق امنيت شخصي و  كه انسان 

باشـد، بـديهي اسـت كـه مبنـاي آن همـان         مي)15(»ينفك حقوق اساسي هر انسان بخش ال «توسعه جزء حقوق بنيادين و      

  .باشد كرامت ذاتي انسان و  ارزش وجودي وي مي

مت ذاتي خود  از حق آزادي، امنيت و رشد آزادانه استعدادهاي جسمي وروحـي برخـوردار مـي       اگر انسان به دليل كرا    

ي،             ـتي و تربيـت باشد، بسيار طبيعي است كه به همان دليل از حق غذاي كافي، مسكن مناسـب، امكانـات و خـدمات بهداش

  .گونه حقوق ن و تحقق همينو حق توسعه در بعد فردي چيزي نيست مگر تامي. برخوردار باشد... اشتغال، آموزش و

   محتواي حق توسعه -4

  :در مورد حقوق بشر دو ديدگاه متفاوت وجود دارد

   ديدگاه سنتي -1 

   ديدگاه جديد-2  

ل كـرد      محتواي حق توسعه را مي     هـا و   بررسـي . توان بر اساس هر يك از اين دو ديدگاه به طور جداگانه تجزيه و تحلـي

حق توسعه صورت گرفته است به نحوي به يكي از اين دو ديدگاه متكي بـوده و يـا از هـر     تفسيرهايي كه تاكنون راجع به      

ورد حـق توسـعه وجـود دارد از         بخشي از تفاوت برداشت. باشند دو ديدگاه به طور امتزاجي متاثر مي     هـايي هـم كـه در ـم

  .شود هاي متفاوت به حقوق بشر ناشي مي همين نگاه

  گاه سنتي نسبت به حقوق بشر محتواي حق توسعه از منظر ن-4-1

  .روشن شود» نگاه سنتي به حقوق بشر«رسد الزم باشد پيش از ورود به اصل بحث  منظور از  به نظر مي

   ديدگاه سنتي حقوق بشر– 4-1-1

در نگـاه سـنتي، حقـوق     . باشد ديدگاه سنتي نسبت به حقوق بشر در واقع همان نگاه قبل از نظام منشور ملل متحد مي        

فرقي ميان نوع تعهـدات حقـوق بـشري و سـاير تعهـدات      . )16(گيرد ها قرار مي هاي انحصاري دولت    قلمرو صالحيت بشر در   

 كه در مورد ساير موضـوعات مربـوط   يها صالحيت دارند همان طور به عبارت ديگر دولت. ها وجود ندارد المللي دولت  بين

ـيم مـسايل و موضـوعات     . كننـد  گيـري مـي    تصميمالمللي خود، بر اساس آزادي اراده، به روابط بيروني و بين  در مـورد تنظ

ي برخـوردار    هاي بشري در حدي از اعتبار بـين  بر اساس اين ديدگاه حقوق و آزادي. حقوق بشري نيز تصميم بگيرند    الملـل

ار دهنـد    باشد كه دولت    مي و دايـره شـعاع وجـودي حقـوق     . ها بر اساس اداره مشترك و توافق جمعي خودشان بدان اعتـب

ACKU



١١ 

 

اً قالـب تعهـدات       . دهد ها بسط و قبض مي المللي اراده دولت هاي بشري را در سطح بين   آزادي دگاه طبـع بر اسـاس ايـن دـي

ين      . باشد الملل كالسيك مي بشري همان قالب رايج و شناخته شده نظام بين     ـنتي حقـوق ـب الملـل،   قالـب رايـج در نظـام س

وقي   . باشد دكترين ميالملل، اصول كلي و  المللي، عرف بين  معاهدات بين  بنابراين، حقوق بشر در صورتي به عنوان نـرم حـق

  .هاي رايج در آيند شود كه در قالب اين نرم و برخوردار از خصيصه الزام پذيرفته مي

   مالزمات ديدگاه سنتي حقوق بشر-4-1-2

ه، الـزام    دهد، حق توسعه به عنوان بر اساس معيارهايي كه پايه ديدگاه سنتي حقوق بشر را شكل مي    وام يافـت  يك حق ـق

المللي در مورد حـق توسـعه    مطلب كامالً روشن است؛ هيچ معاهده الزام آور بين. آور و قابل اقامه، قابل توجيه نخواهد بود 

المللي و محاكم ملي مطرح نشده تـا   هاي بين هيچگاه موضوعي تحت عنوان حق توسعه در ديوان  . به تصويب نرسيده است   

حق توسـعه بـر اسـاس ديـدگاه سـنتي حقـوق       . يري رويه قضايي و يا قاعده عرفي در اين زمينه باشد   نشان دهنده شكل گ   

  .گيرد بشر حتا در رديف اصول كلي حقوق نيز قرار نمي

 A.H.Robert)» رابرت سـان «. دانند بر اساس همين ديدگاه است كه افراد زيادي حق توسعه را جزء حقوق بشر نمي

son)  حقوق بشر در شوراي اروپا معتقد است حق توسعه و ساير مواردي كـه تحـت عنـوان حقـوق       يكي از فعاالن حوزه 

صاحب نظر ديگري از اين هـم فراتـر   . )17(باشد، نه بايد به عنوان حقوق بشر به رسميت شناخته شود      همبستگي مطرح مي  

توان حقوق بشر تلقي كرد   نميدارد، حقوق همبستگي را از نظر دكترين جهان شمولي حقوق بشر هم  رود و اظهار مي     مي

  .)18(زيرا حقوق همبستگي به لحاظ حقوقي يك مفهوم درد سر آفرين است

آورند و يا از آن بـه عنـوان حـق قـوام      دانان حق توسعه را يا اصوالً جزء حقوق بشر به حساب نمي   تعداد زيادي از حقوق   

ل سـاير  حقـوق و آزادي    البته كساني هم هستند. كنند نيافته و غير الزام آور تعبير مي   هـاي اساسـي     كه حق توسـعه را مـث

  )19(. دانند  مي(Opiniojuris)المللي محسوب نموده و آن را منطبق با  بشر جزء قواعد آمره بين

ه حـساب      شود برخي از حقوق ترين عاملي كه باعث مي     شايد مهم  وق بـشر ـب دانان تحت تاثير آن حق توسعه را جزء حـق

هاي جديدي است كه طي تحوالت چنـد دهـه    لزام را در مورد آن نفي كنند، عدم توجه كافي به ويژگينياورند و يا عنصر ا  

وق بـشر در     . اخير در حوزه حقوق بشر رخ داده است      وازين و معيارهـاي حـق نگاه اين نويسندگان نگاه كهنه و سنتي به ـم

ي و    .البته عامل ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد    . المللي است   نظام بين  ه بعـد جمـع  آن عامل ديگر اين است كه نوعاً ـب

رابرت سان به صراحت به اين دليل با طرح حق توسعه به عنـوان حقـوق   . گروهي حق توسعه توجه دارند، نه بعد فردي آن  

صاص دارد و آنچـه كـه تحـت عنـوان حقـوق همبـستگي شـناخته           بشر مخالفت مي   ورزد كه اوالً حقوق بشر به افـراد اخـت

امين نمـود،       ثانياً حقوق بشر را مي. شود قوق جنبي است و مستقيماً به افراد مربوط نميشود، ح   مي انون ـت توان بـا وضـع ـق

  .)20(ولي در حقوق همبستگي چنين چيزي ميسر نيست

   محتواي حق توسعه از منظر نگاه جديد به حقوق بشر-4-2

د باشـد  توان  به درستي درك و تعريف كر محتواي حق توسعه را در صورتي مي    ـيم  . د كه نگاه به موضوع نگاه جدـي در ن

ين    الملـل بـه وجـود آمـده      قرن گذشته، به خصوص چند دهه اخير تحوالت ژرفي در نحوه نگاه به حقوق بشر در حقـوق ـب

ده باعـث تحليـل ناصـواب، محافظـه كارانـه و            . است ه وجـود آـم ناديده گرفتن اين تحوالت كه تحت تاثير شرايط جديـد ـب

د    .  توسعه بوده است   دگماتيك از حق   براي درك درست از ماهيت و محتواي حق توسعه البته كه صرف داشتن نگـاه جدـي

ا احيانـاً       . عالوه بر داشتن نگاه نو بايد تصوير ما از حق توسعه هم تـصوير جـامع باشـد    . كافي نيست  صور يـك بعـدي ـي بـا ـت

ه     هـاي اساسـي آن، نمـي    ژگـي انحرافي از مفهوم توسعه و بدون در نظر گرفتن واقع بينانه تمـام وي        وان محتـواي آن را ـب ـت

شر داراي چـه      بنابراين، اوالً بايد توجه كرد كه  ديدگان جديد در حقوق بين   . درستي معرفي كرد   الملل راجع بـه حقـوق ـب

ر اسـاس ايـن دو فـاكتور مـي     . باشد هايي برخوردار مي خصوصياتي است و ثانياً، حق توسعه از چه ويژگي   ه     ـب وان راجـع ـب ـت
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  .حتواي حق توسعه احتماالً به درستي اظهار نظري كردم

   ديدگاه جديد حقوق بشر– 4-2-1

هـاي ذيـل    الملل راجع به حقوق بشر به وجود آمده اسـت، حقـوق بـشر از ويژگـي     در ديدگاه جديدي كه در حقوق بين 

  :باشد برخوردار مي

   حقوق بشر يك مجموعه به هم پيوسته است-4-2-1-1

درگذشـته  . )21(اجع به حقوق بشر ديدگاهي شكل گرفته كه به ديدگاه كل نگر معـروف شـده اسـت   در چند دهه اخير ر  

ه خـصوص    هاي مختلف  ها و طيف  نظريه تفكيك ميان دسته  1980حتا تا همين اوايل دهه        حقوق بشر نظريه رايج بـود، ـب

وق . نمود شه مي مدني و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غير قابل خد  –تفكيك ميان حقوق سياسي      ان بـراي    حـق داـن

قابل اقامه بودن، سياسي بودن يا حقوقي كـه  : شمردند هاي زير را برمي دسته اول كه به نسل اول نيز معروف است، ويژگي      

مطلـق  . توان تعبير كرد و دولت در برابر آنها فقط تعهد سـلبي و تعهـد عـدم مداخلـه دارد     از آنها به عنوان آزادي همه مي    

  :هاي زير معتقد بودند براي دسته دوم نيز به ويژگي. ليت اعمال فوري داردبودن كه قاب

باشد، نسبي بودن يا حقوقي كـه تطبيـق آن    قابل مطالبه بودن، ايجابي بودن با حقوقي كه مستلزم اقدام مثبت دولت مي    

  )22(.باشد مشروط به امكانات، برنامه ريزي و توانمندي دولت مي

ب     . دانـد  ا در مجموع يك مجموعه به هم پيوسته و تجزيه ناپذير مي   ديدگاه جديد، حقوق بشر ر     ن ديـدگاه اغـل طبـق اـي

تعهدات حقوق بشري از نوع تعهد به نتيجه است، نه صرف تعهد به عقل، اصل تعهد به نتيجه كه در پرتـو تحـوالت جديـد            

ديگـر آن  . رف عدم مداخله اكتفا كندتواند به ص از اسناد حقوق بشري استنباط شده است، به اين معنا است كه دولت نمي        

صور مـي             شر ـت ت  . شـد  وجـود نـدارد    ديوار فصلي كه ميان دو دسته پيش گفته حقـوق ـب هـا بـه فـراهم آوردن     تعهـد دوـل

باشد، صرف نظـر از   هاي اجرايي و استيفاي حقوق بشر مستلزم مداخله ايجابي و مثبت در اكثر موارد حقوق بشر مي   زمينه

ت را بـه          . ه باشد اين كه جزء كدام دست     سووليت دوـل شر ـم وري حقـوق ـب در حوزه اقتصادي و اجتماعي نيز عدم تـامين ـف

  .دنبال دارد

   قواعد حقوقي در نظام حقوق بشر نتيجه مستقيم قراردادها نيست-4-2-1-2

د نيـست   در حوزه مربوط به قواعد و اصول حقوق بشري كار دولت   درسـت اسـت كـه قواعـد     . ها  در حقيقت وضع قواـع

ست كـه         قوق بشري هم مثل ساير ابتكارات،  از جمله دست     ح ا نـي دان معـن ن ـب ا اـي آوردهاي جديد جامعه بشري اسـت اـم

  . پردازند الدولي راساً به وضع قواعد حقوق بشري مي جامعه بين

وق بـشر         هاي عمده معاهدات حقوق بشري با ساير معاهدات بين      يكي از تفاوت   د حـق ي در همـين اسـت كـه قواـع الملـل

ها نهفته است و برخوردار از جـذابيت   حقوق بشر در وجود انسان«. ها است المللي مبتني بر ارزش     درج در معاهدات بين   من

هاي موجود در جامعه و بـه فعليـت درآوردن    تنظيم كنندگان اين گونه معاهدات به تعيين ارزش. )23(»ذاتي و دروني است  

  . شناختن و اجراي عملي آنها را فراهم سازندپردازند تا زمينه به رسميت هاي بالقوه مي ارزش

  باشد  حقوق بشر مدام در حال تحول و توسعه مي-4-2-1-3

ا و       . ها به طور نسبي امور ثابتي هستند ها است و ارزش حقوق بشر مبتني بر ارزش   وق بـشر مفهـومي اسـت پوـي امـا حـق

  .المللي است والت مستمر خود جامعه بيناين ويژگي زايده پويايي و تح. باشد مدام در حال  تحول و توسعه مي

ـيش   ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر همواره بر اين نكته تاكيد داشته       بينـي شـده    اند كه حقوق مدني و سياسـي پ

ها با تحوالت فراواني همراه بوده و به تدريج ابعاد و شرايط جديد زندگي را كه در هنگام انعقـاد كنوانـسيون     در كنوانسيون 

  .بيني نبود، تحت پوشش قرار داده است ايي حقوق بشر قابل پيشاروپ
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  كند  تفسير معاهدات حقوق بشري از روش متفاوت پي روي مي-4-2-1-4

ل    . باشد هاي متعاهد مي الملل از هر جهت تابع اراده طرف المللي در نظام سنتي حقوق بين      معاهدات بين  ـين دلـي بـه هم
هـاي   شـود، اراده طـرف   ا در بخشي از قلمرو اجراي معاهده با عدم بيـان مواجـه مـي   آيد و ي   در مواردي كه ابهام پيش مي     

د      . باشد متعاهد محور تفسير و تبيين مي   به عبارت ديگر، از هر طريقي كه ممكن است بايد كـشف شـود كـه منظـور منعـق
ست اما در معاهدات حقوق بشري امروزه مالك تفسير ايـن  . كنندگان در زمان انعقاد چه بوده است       هـا و   آراي ديـوان .  نـي

وقي مربوطـه مـي          مراجع نظارتي بين   ان اسـناد حـق و نماـي سير موسـع در پرـت ـين تـف ابراين يكـي از   . باشـد  المللي كالً مب بـن
د و بـر اسـاس      ويژگي هاي معاهدات حقوق بشري  اين است كه با توجه به اهداف و غايات انعقاد آن، در پرتو تحوالت جدـي

  .شوند ديد تفسير ميشرايط و مقتضيات زماني ج

  المللي است  قواعد حقوق بشر جزء قواعد آمره بين-4-2-1-5

ي    قواعد آمره بين بر اساس ديدگاه جديد قواعد حقوق بشر نوعاً جزء          ـناخته ـم ي ش شـوند و تعهـدات ناشـي از آنهـا      الملـل

ع    ام دولتباشد و به همين دليل قابل تحميل بر كل جامعه جهاني است و تم     تعهدات عام الشمول مي    ها در قبـال آن ذينـف

  .شوند محسوب مي

المللي دادگستري در مقام صدور راي مشورتي يا ترافعي در چند مورد بر آمره بودن بسياري از قواعد حقوق       ديوان بين 

ت انـسان     «: المللي آمده است  موسسه حقوق بين 1989در اعالميه   . )25(بشري اذعان كرده است    حقوق بـشر تجلـي كراـم

ي   اين تعهـدات عـام  ... باشد ها در رعايت حقوق بشر ناشي از همين امر مي سووليت دولت است و م   باشـند و بـر    الـشمول  ـم

  .المللي برآمره بودن  قواعد حقوق بشر تاكيد شده است در بسياري از اسناد جديد بين. )26(»شود ها تحميل مي كليه دولت

  هاي خاص حق توسعه ويژگي-4-2-2

اد برخـوردار مـي      ژگيدو ويژگي در ميان وي     سيار زـي ت ـب بـه نظـر   . باشـد  هاي حق توسعه در تعيين محتواي آن از اهمـي

  .رسد بدون توجه به اين دو ويژگي سخن گفتن از محتواي حق توسعه قريب به صواب نخواهد شد مي

   حق توسعه به يك اعتبار حق جديدي نيست-4-2-2-1

اي  تعلق دارد، اگر نگوييم درونمايه اصلي آن، حد اقل بخش عمـده حق توسعه به عنوان حقوق بشر كه به تك تك افراد       

صادي، اجتمـاعي، سياسـي و          از محتواي آن ناظر بر تامين و تحقق عملي همان اموري است كـه تحـت عنـوان حقـوق اقـت

ر   تاكيد نهادها و مراجع  بين. فرهنگي از بدو نظام منشور مورد پذيرش جامعه جهاني قرار گرفته است      ي ـب ـتگي  الملـل  پيوس

اگر از اين منظر به موضوع نگـاه كنـيم متوجـه خـواهيم     . شود و تجزيه ناپذيري حقوق از همين آبشخور فكري سيراب مي      

ين  هاي دو، ها و تبصره ها و قطعنامه شد كه منابع و مستندات حق توسعه به اعالميه       الملـل،    سه دهه اخير انجمن حقـوق ـب

ين       هاي بين انسموسسه حقوق مجمع عمومي ملل متحد، كنفر      وق بـشر و سـاير نهادهـاي نظـارتي ـب ي و   المللي حـق الملـل

هـاي   هاي مكرر مجمع عمومي، كنفرانس حق توسعه عالوه بر آن كه در قطعنامه. شود اي  حقوق بشر، محدود نمي      منطقه

وقي و   تـرين  الملل مورد تاكيد قرار گرفته است، در مهم المللي حقوق بشري و نهادهاي تخصصي حقوق بين   بين  اسـناد حـق

  .المللي هم پيش بيني شده است الزام آور بين

تواند براي حق توسعه قابليت استناد داشته باشد، به طور فهرسـت وار   المللي كه مي در اينجا به برخي از مواد اسناد بين        

  .شود اشاره مي

  منشور ملل متحد) الف

  :عبارتند ازبيني شده اند  برخي از اهداف سازمان ملل كه در منشور پيش

  . باال بردن سطح زندگي و فراهم كردن كار براي همه، تامين شرايط رشد و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي-1
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ـين     -2 المللـي در امـور آموزشـي  و فرهنگـي       حل مسايل اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسايل مربوط بـه همكـاري ب

  )27(...و

هـاي تخصـصي الزم    اند به منظور تامين اهداف پيش گفته نهادها و سازمان هاي عضو متعهد شده بر اساس منشور دولت  

  )28(.را در قلمرو امور اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و بهداشتي تاسيس كنند

  اعالميه جهاني حقوق بشر) ب

ل ب       ازات ذـي وق و امتـي رخـوردار  بر اساس مقررات مندرج در اعالميه جهاني نام افراد بشر بدون هيچ گونه تبعيض از حـق

  .باشند مي

ه شخـصيت اسـت    -1  . امنيت اجتماعي، دست يابي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه الزمه مقام و رشد آزاداـن

)29(  

ت      -2 ي و خـدمات      حق برخورداري از سالمتي خود و خانواده و رفاه الزم از حيـث خـوراك، مـسكن و مراقـب هـاي طـب

ضو، بيـوگي، پيـري و دچـار        اجتماعي و حق برخورداري از شرايط آبروم       ص ـع ندانه زندگي در مواقع بيكاري، بيمـاري، نـق

  )30 (.شدن به امراض العالج

ـيش بينـي شـده     المللي تامين كننده حقوق و آزادي  حق خواستن برقراري نظمي كه به لحاظ اجتماعي و بين   -3 هاي پ

  .)31(در اعالميه جهاني باشد

  اعي و فرهنگيالمللي حقوق اقتصادي، اجتم ميثاق بين) ج

  .باشند ها و افراد از حقوق و امتيازات ذيل برخوردار مي بيني شده در اين ميثاق ملت به موجب برخي از مقررات پيش

ها در تبيين آزادانـه وضـع سياسـي و تـامين توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي خـود در پرتـو خـود              حق ملت -1

هـا در برخـورداري     هاي طبيعي خود، حق ملت ر از اخالل در منابع و ثروتها در تصرف آزادانه و به دو      مختاري، حق ملت  

  )32 (...از وسايل معاش خود و

هاي عضو وظيفه دارنـد ايـن حـق را      حق افراد در انتخاب يا قبول آزادانه كار و تامين معاش خود از اين طريق دولت -2

  .)33(ندبه رسميت شناخته و اقدامات الزم را براي حفظ آن به عمل آور

امين                -3 امين  شـرايط ايمنـي و بهداشـت كـار، ـت  حق افراد در برخورداري از شرايط عادالنه و مساعد كار، از جملـه ـت

  )34 (...امنيت اجتماعي از قبيل بيمه هاي اجتماعي و

ل پوشـاك و مـسكن كـافي و            -4  حق هر فرد در برخورداري از سطح زندگي مناسب براي خود و خانواده خـود، از قبـي

  )35 (...بهبود مداوم شرايط زندگي ، حق آزادي يا فارغ بودن از گرسنگي و

ل سالمت جسمي و روحي-5   .)36( حق برخـورداري از بهترين حالت قـابل تحصـي

  .)37( حق برخورداري از آموزش و پرورش-6

  .)38(هاي علمي و برخورداري از ثمرات ناشي از كاربرد آن  حق برخورداري از پيشرفت-7

   كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان–د 

  :بيني شده است در اين كنوانسيون نيز حقوق و امتيازات ذيل براي زنان پيش

ـتغال، فرصـت        -1 ه حرفـه،        حق زنان در رهايي از تبعيض و برخورداري مساويانه از اش ـتخدامي، انتخـاب آزاداـن هـاي اس

تار يكسان در برابـر كـار داراي ارزش و كيفيـت يكـسان، برخـورداري از      ارتقاي مقام، امنيت شغلي، دست مزد، مزايا و رف      

  .)39(... هاي اجتماعي، حق حفظ سالمتي و برخورداري از شرايط ايمني در محيط كار و بچه

  )40 (...هاي بانكي و ساير اعتبارات مالي و   برخورداري از حقوق يكسان در زمينه استفاده از مزاياي خانوادگي، وام-2
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هـاي   هاي عمراني روستايي، از جمله حق شركت در تدوين و اجراي برنامه حق مشاركت مساوي با مردان در برنامه     -3

ـيم               شاوره و خـدمات تنظ عمراني در كليه سطوح، حق دست رسي بـه تـسهيالت بهداشـتي كـافي، از جملـه اطالعـات، ـم

هاي آموزشـي رسـمي و    ها و برنامه فاده از انواع دورههاي تامين اجتماعي، حق است خانواده، حق استفاده مستقيم از برنامه   

ه    هاي اقتصادي، حق دست يابي به فرصت هاي خود ياري به منظور دست ها و تعاوني  غير رسمي، حق تشكيل گروه     رسـي ـب

دي از شـرايط زنـدگي مناسـب، بـه ويـژه        ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيالت بازاريابي، فناوري مناسـب، حـق بهـره        وام مـن

  )41(... كن، بهداشت، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل و مس

ي       اسناد معتبر بين   ه       المللي كه حاوي مقررات قابل استناد، به عنوان منبع حـق توسـعه، ـم ـيش گفـت باشـند، بـه مولـود پ

وق كـودك و            . شود  خالصه نمي  ژادي، كنوانـسيون حـق يض ـن ع تبـع .. ...بسياري از اسناد ديگر نيز از جملـه كنوانـسيون رـف

  .شود اما پرداختن به همه آنها باعث اطاله كالم مي. باشند حاوي مقررات مقابله مي

   بعد اصيل در حق توسعه بعد فردي است-4-2-2-2

باشد، قالبي اسـت كـه هـم حقـوق فـردي و هـم        حق توسعه، چنان كه توضيح داده شد، از ماهيت دوگانه  برخوردار مي 

ل    ميبه نظر. گيرد حقوق جمعي را در بر مي    رسد از دو بعد حق توسعه بعد فردي آن اصالت داشته باشد، چرا كه در تحلـي

ه       . باشـد  نهايي اين انسان است كه هم محور و هم غايت توسـعه مـي       ي حـق توسـعه در قطعناـم د جمـع ر بـع د ـب هـا و   تاكـي

ه قول آقـاي بيجـاوي تـا    هاي جهاني حقوق بشر شايد بيشتر به اين دليل باشد كه ب هاي مجمع عمومي و كنفرانس      اعالميه

ه عنـوان يـك      الملل تثبيت نشود، مـشكل مـي   ها در حقوق بين ها و ملت زماني كه حق توسعه به عنوان حق دولت       توانـد ـب

  .)42(حق فردي ضمانت اجرا يابد

ه دور از منطـ         بنابراين، اگر شاخص   رار گيـرد، قبـول ايـن ادعـا ـب ق ها و موازين پيش گفته در ارزيابي حق توسعه مبنا ـق

هاي بشري جزء حقوق اساسي، سلب ناپذير و الزام آور هـر انـسان    نخواهد بود كه حق توسعه نيز مثل ساير حقوق و آزادي 

تواند به عنوان يك نرم حقوقي قابل مطالبه و قابل استيفا مطرح شود، اگر چه كـه هنـوز زمينـه اجـراي       حقي كه مي  : باشد

ه    وين و ساير اعالميه1993، اعالميه  اعالميه حق توسعهكه درهايي  در واقع ويژگي. آن فراهم نگرديده است     هـا و قطعناـم

ذيرش          براي حق توسعه بر شمرده شده است ف    اخير   ه حـق توسـعه قابـل ـپ د ـب شر و نگـاه جدـي قط با نگاه جديد حقـوق ـب

  .باشد مي

اين ماده حـق توسـعه حـق    بر اساس . محتواي حق توسعه در ماده اول اعالميه حق توسعه مورد اشاره قرار گرفته است 

ف توسـعه    ها مستحق مشاركت و بهره اي است كه بر اساس آن هر انسان و همه انسان     غير قابل تجزيه   مندي از ابعاد مختـل

ق   باشند كه از اين طريق همه حقوق و آزادي همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي       هاي اساسي محـق

  .خواهدشد

  :كند ي سه اصل يا سه ويژگي اساسي را در مورد حق توسعه بيان مياين ماده به طور ضمن

ين   هاي اساسـي كـه در ميثـاق    مثل ساير حقوق و آزادي: حق توسعه حق سلب ناپذير است     ) الف ي و سـاير    هـاي ـب الملـل

  .توان كسي را از آن محروم كرد در حدي كه نمي. باشد بيني شده است  سلب ناپذير مي اسناد حقوقي پيش

ن   . حق توسعه يك پروسه جامع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اسـت : ق توسعه يك پروسه است  ح) ب هـدف اـي

ن پروسـه و       پروسه بهبود مستمر زندگي كل جمعيت جامعه بشري بر اساس آزادي فعال و مشاركت معنا دار تمـام  در اـي

هاي بنيادين بشر بـه طـور    نا است تمام حقوق و آزادياي كه ب پروسه. باشد سهم گيري عادالنه آنها از نتايج اين توسعه مي     

  .كامل از طريق آن تحقق يابد

ي  منتفعان حق توسعه هر فرد انسان و تمام گروه   ) ج ق      هاي انساني جامعه جهاني ـم ت و تطبـي ـند و مـسووليت رعاـي باش

ضي    نهاد و سازمانها و جامعه جهاني است كه بايد از طريق حفظ، ايجاد و توسعه  عملي اين حق به دوش دولت    هـاي مقـت

  .)43(به ايفاي آن مبادرت ورزند
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ن جابـه اسـتناد مجمـوع     . اعالميه حق توسعه وساير اسنادمربوطه بيشتر به تبيين مفهومي حق توسعه مي پـردازد        دراـي

اسنادي كه به طور مستقيم ويا غيرمستقيم متضمن حق توسعه مي باشند، مصاديق تفصيلي اين حق را به شـرح زيـر مـي     

  :توان فهرست كرد

هـاي   حق توسعه پايدار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه نتيجه آن توزيع عادالنه منابع بين افراد و گـروه      -1

  شود، مي باشد؛ شري در آن فراهم ميهاي بنيادين ب اي كه زمينه تحقق حقوق و آزادي انساني از طريق جامعه

د در     حق توسعه وساير حقوق وآزاديحق بر برخورداري ازمحيط زيست بين المللي كه    -2 هاي بنيادين بـشري بتواـن

 آن تحقق يابد؛

هاي مربوط به توسعه و محيط زيست و تنظيم تمام  ها و تصميم گيري حق مشاركت كامل و برابر در برنامه ريزي       -3

 المللي؛ اي، ملي و بين هاي موثر بر جامعه و شرايط زندگي در سطح منطقه سياست

 هاي علمي؛ منافع پيشرفتحق سهم داشتن در  -4

 حق برخورداري از فرصت برابر و آزادي از تبعيض بر اساس جنسيت، نژاد، مذهب ويا هر وضعيت ديگر؛  -5

 حق برخورداري از معيارهاي كافي ومناسب زندگي، از جمله دست رسي به غذا، آب، و مسكن؛ -6

 كند؛حق داشتن كار و حق دريافت حقوقي كه معيار يك زندگي مناسب را كفاف  -7

 هاي ايمني براي زنان حامله؛ حق برخورداري از شرايط ايمني كار از جمله حق برخورداري از مراقبت -8

 حق دست يابي برابر به منابع مولد، ازجمله زمين، اعتبار مالي و تكنولوژي؛ -9

 حق برخورداري از محيط زيست سالم؛ -10

 حق بر خورداري از باالترين معيار بهداشتي ممكن؛ -11

 ي زندگي در شرايط مناسب با رشد فيزيكي و ذهني خود؛حق كودكان برا -12

 حق دست رسي برابر به آموزش و اطالعات، از جمله آموزش مولد؛ -13

ر در           -14 شاركت براـب د، و ـم وط بـه تولـي حق برابري بين زن و مرد، ازجمله حق برابري زن و مرد در تمـام امـور مرـب

 زندگي خانوادگي و اجتماعي؛

 حق بر صلح؛ -15

اي انساني در تعيين سرنوشت خود، از جمله حق تصميم گيري آزاد در  مورد وضعيت سياسـي      ه  حق افراد وگروه   -16
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  المللي افغانستان حقوق بشر و تعهدات بين
  محمد زكي احساني

  

  چكيده

دردنياي مدرن امروز، اهميت و نقش سازنده رعايت حقوق بشر در پيشرفت و ترقي يك جامعه و نيـز برقـراري        

هاي غالب و دغدغه  گفت كه موضوع حقوق بشر يكي از گفتمانتوان  به يقين مي. دموكراسي بر احدي پوشيده نيست

بنابراين  تبيين، ترويج و انكشاف حقوق . المللي در مسايل داخلي و روابط خارجي محسوب مي گردد اصلي جامعه بين

ها است كه روشنفكران، نويسندگان، پژوهشگران و حقوق دانـان هـر    المللي دولت  بشر نه تنها وظيفه خطير و بين      

امعه نيز موظف اند تا با طرح و تبيين مفاهيم ومسايل حقوق بشر، به تنوير افكار عمومي و ترويج حقوق بـشر در        ج

  . جامعه كمك نمايند

با درك اين ضرورت است كه پژوهش حاضر به تبيين يكي از موضوعات اساسي و بنيادي حقوق بشر تحت عنوان     

منشاي تعهـدات  : در طي چند گفتار موضوعاتي چون. رداخته استپ» المللي افغا نستان حقوق بشر و تعهدات بين «

حقوق بشر، ماهيت تعهدات حقوق بشر، تشابه و تفاوت تعهدات حقوق بشر با ديگر تعهدات حقوق بين الملل، تاثير              

ها و سر انجام تعهدات دولت افغانستان در قبـال اسـناد    المللي دولت   ماهيت تعهدات حقوق بشر در مسووليت بين      

  .المللي حقوق بشر را مورد كنكاش و بحث قرار داده است نبي

  واژگان كليدي

المللي حقوق  ها، معا هدات بين المللي دولت المللي، اصول كلي حقوق، مسووليت بين      المللي، عرف بين    تعهدات بين 

  .بشر، افغانستان

  مقدمه 

ضو كنوانـسيون    تيكي از موضوعات اساسي حقوق بشر، رعايت و تضمين قواعد آن از سوي دول    هـا ومعـا هـدات     هـاي ـع

ها را به طور عام وتعهدات دولت افغانـستان   تحقيق حاضر بر آن است تا مساله تعهد دولت . المللي حقوق بشر مي باشد      بين

  .المللي حقوق بشر به طور خاص مورد بحث وبررسي قرار دهد را در قبال اسناد بين

هـا هماننـد ديگـر     المللي هستند تا نقـض آن   تعهدات حقوق بشر، تعهدات بينشود كه آيا   له پرداخته مي  ابتدا به اين مسا   

ست؛ و    المللي هستند، ماهيـت آن  هاي خاصي شود؟ اگر اين تعهدات بين المللي موجب مسووليت دولت  تعهدات بين  هـا چـي

ـين       در چه درجه   رار     ال اي از الزام آوري قرار دارد؟ سپس تفاوت تعهدات حقوق بشر با ديگر تعهدات ب مللـي مـورد بحـث ـق

  .وضعيت افغانستان در قبال اسناد حقوق بشر از مباحث ديگر اين تحقيق است. گيرد مي

ACKU



١٩ 

 

  ـ منشأ تعهدات حقوق بشر1گفتار 

ها بـا   اند بنابراين منشأ و ماهيت اين حقوق و تفاوت آن ها قرار گرفته المللي دولت امروزه حقوق بشر موضوع تعهدات بين   

در اين گفتار از منشأ تعهدات حقـوق  .  حاضر از اهميت به سزايي برخوردار است ها در بحث  للي دولت الم  ديگر تعهدات بين  

ـين   بدين معنا كه روشن خواهد شد كه دولت   . بشر سخن خواهد رفت    المللـي بـه رعايـت     ها بر چه مبنايي تكليف و تعهـد ب

ـناد و معاهـ         . حقوق بشر دارند   ط در اس ين آيا منشأ تعهدات حقـوق بـشر را فـق ين دولـت     دات ـب د    المللـي منعقـده ـب هـا باـي

  .رسد المللي و اصول كلي حقوقي هم مي وجو كرد يا اين كه ريشه اين تعهدات به عرف بين جست

ـين    الملل بشر را بايد در اسناد بين  به طور كلي منشأ تعهدات حقوق بين       رف ب ي، ـع وقي      الملـل المللـي و اصـول كلـي حـق

  .وجو كرد جست

  لمللي ـ اسناد بين ا1بند ) 1

اعالميـه بـا آن كـه ابتـدا در حـد مبنـاي       . المللي، اعالميه جهاني حقوق بشر حايز اهميت بسيار اسـت    در بين اسناد بين   

اي حقوق بشر بوده اما با گذشت زمان به دليل اهميتي كه داشته خـود آرام،    فلسفي، الهام بخش مقررات جهاني و منطقه      

دا        نامه آنجا كه اعالميه در قالب قطعاز. آرام به صورت منبع حقوقي درآمده است       ه تـصويب رسـيده اسـت، ابـت اي سـاده ـب

ر نـدارد   نامهنمود كه اين نيز هم چون ساير قطع      چنان مي  ا گذشـت زمـان و     . هاي مجمع عمومي، الزام حقوقي در ـب ا ـب امـ

ـناد     المللي به وجود آمد، اين طرز تفكر از ميان رفت و معلوم شد كه م تحوالتي كه در جامعه بين     ار شـكلي تفكيـك اس عـي

شان از الزام برخوردار نيستند، در قبال اعالميه جهاني حقوق بشر اعتباري نـدارد و   الزام آور و اسنادي كه به سبب طبيعت   

i.استi»حقوق خام«تواند بر اين امر داللت داشته باشد كه محتواي آن  شكل اين اعالميه نمي i  

الميه جهاني حقوق بشر در موراد بسيار مورد استناد اركان سازمان ملل قرار برخي از صاحب نظران بر اين باورند كه اع    

خـصوصاً آن  . هاي عضو را به طور غيرمستقيم نسبت به اعالميه متعهـد و ملتـزم سـاخته اسـت     گرفته و از اين لحاظ دولت   

ه     منشور ملل متحد نيز به طور صريح از هر دولتي درخواست كرده است كه در قلمرو     56كه ماده    وق بـشر ـب  مسايل حـق

i.طور مستقل يا به اتفاق ديگر اعضا با سازمان ملل متحد همكاري نمايد i i  

ام پيـدا كـرده            رف مقبوليـت ـع گروهي ديگر معتقدند كه اعالميه جهاني ترجمان مجموعه قواعدي است كه در قالب ـع

ص     گروهي نيز بر اين عقيده پافشاري كرده      . است ده  اند كه اعالميه بـه بهتـرين وجـه عـن ره را نمايانـده    ر اساسـي قاـع ي آـم

i.است v  

به هر حال نظر غالب بر اين است كه اين اعالميه يكي از منابع مهم تعهدات حقوق بشري براي تمام كـشورهاي جهـان      

ه و چـه    ها و قطع نامه المللي بسياري اعم از معاهدات، اعالميه عالوه بر اين سند، اسناد بين. باشد  مي ها چه در سطح منطـق

  . سطح جهان در زمينه حقوق بشر وجود دارددر

 حقوق بشر اصـوالً در قالـب معاهـدات     المللي هاي صادره در اين زمينه  مقررات بين ها و قطع نامه صرف نظر از اعالميه

  . المللي تنظيم شده است بين

ه دو گـرو   الملل بشر به شمار مي اين معاهدات كه جملگي از منابع موضوعه حقوق بين      سيم مـي  آيند، ـب ــ  1: شـوند  ه تـق

ين  ميثاق. معاهدات گسترده كه متضمن تمام حقوق بشر يا بخش مهمي از آن است         حقـوق مـدني،    (1966المللـي   هاي ـب

  . است از جمله اين معاهدات) سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ي  ين دسته قرار دارنـد، مثـل معاهـده   اند نيز در ا اي از حقوق بشر پرداخته اي مهمي كه به بخش عمده معاهدات منطقه 

 و منـشور آفريقـايي حقـوق    1950ي اروپايي حقوق بشر و پنج پروتكل ضـميمه آن   ، معاهده)1969(آمريكايي حقوق بشر   

ه       ناگفته نماند كه شمار معيني از معاهدات محدود كه در كل مجموعـه . 1981بشر   وق بـشر ـب اي مـوزون و كامـل از حـق

ن دسـته قـرار       تبار كليتي كه داشته و  از لحاظ اجرايي تابع موازين معاهدات عام بـوده اند، به اع   وجود آورده  د نيـز در اـي اـن
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وط بـه    المللي كار كه در كل مجموعه المللي سازمان بين هاي بين نامه ها و توصيه  دارند، مثل مقاوله نامه    اي از مقررات مرـب

  v.آيند  عدالت اجتماعي نيز به شمار مي

.  اسـت  اند، اختصاص يافتـه  دود به حقوق آن دسته از افراد بشر كه به داليلي نيازمند حمايت خاص بوده ـ معاهدات مح  2

ن معاهـدات گـاه بـراي          مثل معاهدات مربوط به پناهندگان، آوارگان، كارگران مهاجر، زنان، كودكان و معلوالن و غيره، اـي

حق تـشكيل انجمـن و حـق    . اند ها تدوين يافته ضمين آنهاي دقيق براي ت تعريف مبسوط اين حقوق و نشان دادن راه حل     

  .آموزش و پرورش از جمله اين حقوق است

ـين           « ـنظم جامعـه ب المللـي و معاهـدات محـدود نتيجـة كـار و       معاهدات گسترده حقوق بشر حاصل فعاليت مستمر و م

رار داشـته اسـت     ن اسـي آ ها يا نهادهايي بوده است كه حمايت از اين حقوق، در حوزة اشـتغاالت اس   كوشش سازمان  . هـا ـق

  vi.»المللي خود موجب شده است كه معاهدات در اين قلمرو انعقاد يابد هاي اجتماعي بين البته در مواردي، ضرورت

  المللي ـ عرف بين2بند  )2

ـين      وق ب گ      در مورد منشأ عرفي و تعهدات حقوق بشر بايد گفت از آن جا كه بخش اعظـم حـق س از جـن شر، ـپ ل ـب المـل

ه اسـت، در حـال حاضـر، عـرف        هاي بين ها در سازمان  و بر اثر اهتمام جمعي دولت    جهاني دوم  المللي رشد و توسـعه يافـت

ها بوده و به صورت قاعده حقوقي پذيرفته شده استـ   با توجه به رويـه جمعـي     الملليـ  كه حاكي از رويه كلي دولت  بين

ت   با اين وصف، براي آن كه رويه. آيد   ميالملل بشر به شمار ها يكي از منابع حقوق بين  اين سازمان  ي دوـل هـا در   هاي جمـع

شان          المللي بتواند ماهيتي عرفي پيدا كند، اين رويه هاي بين   سازمان نعكس كننـده افكـار عمـومي گـسترده و ـن د ـم هـا باـي

  .ها درباره محتواي اصول بنيادين معين باشد دهنده وفاق كلي دولت

ژادي بـر      ت پنجاه سالهرويه سازمان ملل متحد در طول حيا       ف ـن اش مويد آن است كه هنجار عدم تبعيض و عـدم تكلـي

ه جهـاني حقـوق بـشر نيـز از       . المللي درآمده است ي عرفي بين اثر چنين پويشي به صورت قاعده     اصول منـدرج در اعالمـي

ـيع     ـته    همين طريق به صورت قواعد عرفي درآمده و مفهومي وس دا كـ  ) معاهـدات (ي  تـر از حقـوق نوش وارد  پـي رده و در ـم

vi.المللي و مجالس قانون گذاري ملّي قرار گرفته است بسياري مورد استناد مجامع سياسي بين i  

  ـ اصول كلي حقوق3بند  ) 3

باشد، در قلمرو حقوق خـصوصي، آن دسـته از اصـولي اسـت كـه       هاي متمدن مي اصول كلي حقوق كه مورد قبول ملت 

ق انحـصاري        با اين وصف در حال حاضر دليـل قـانع كننـده   .بند هستند ها به آن پاي  شماري معتنابه ملت   اي مبنـي بـر تعـل

تـر   المللي دادگستري در يكي از آراي خود به اين اصول، محتواي وسيع ديوان بين. اين اصول به حقوق داخلي وجود ندارد    

هـا را   هاي متمدن، دولـت  تي است، اصولي است كه به اعتقاد مل اصولي كه زيربناي هر معاهده  «: داده و اعالم كرده است    

ده باشـد     سازد، حتا اگر از اين لحاظ پيوندي قراردادي ميان آن    مكلف مي  vi».ها به وجـود نياـم i i    شر در  حقـوق اساسـي ـب

وق بـشر     . اي قرار دارد    چنين مقوله  با اين كه تفكيك ميان مفاهيم حقوق عرفي و اصول كلي حقوق در حوزة گستردة حـق

ين  رسد كه حقوق عرفي بشر از رويه مستمر سازمان چندان آسان نيست، به نظر مي      ي، و اصـول كلـي حقـوق      هاي ـب الملـل

ار مبنـا و اسـاس       بشر، از هنجارهاي اساسي يا هنجارهايي كه در مرتبه    اي باالتر از حقوق موضوعه قـرار دارد و بـدين اعتـب

i.گردد آيد، استنباط مي ي انساني در كل به شمار مي     جامعه x اصـولي كـه مـورد قبـول     «حاضـر عبـارت    از اين رو در حال

ها كـه در زمـان تاسـيس سـازمان ملـل و       ديگر به معناي اصول مورد قبول گروه خاصي از دولت    » هاي متمدن باشد    ملت

ان   . دانستند نيست المللي دادگستري خود را نماينده انساني مي      ديوان بين  بلكه اصول كلي حقوقي آن اصولي است كـه مـي

هـاي   ي دولـت  يابند كه همه هاي اساسي آن گاه استقرار مي شترك باشد، زيرا حقوق بشر، و آزاديهاي جهان م    همه دولت 

  x.جهان با هم برابر باشند و هيچ گروهي متولي تمدن جهاني نشود
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  ـ ماهيت تعهدات حقوق بشر2گفتار 

ين  بحث از ماهيت تعهدات حقوق بشر از لحاظ حقوق بين  هـا حـايز اهميـت     ي دولـت المللـ  الملل در موضوع مسووليت ـب

ـته باشـد        است و مي   اثير  داش ـين  . تواند در رژيم مسووليت ناشي از نقض تعهدات مذكور و يا آثـار آن ـت وق ب ل   در حـق المـل

هـا    كه آيـا دولـت  ها چقدر است؟ بدين معنا م آوري آناول اين كه درجه الزا. ماهيت تعهدات از دو جنبه قابل بررسي است 

د        ديگر مي  با توافق هم  ن تكـاليف و تعهـدات مـصداق قواـع ا اـي توانند رعايت هنجارهايي از حقوق بشر را ناديده انگارند؟ آـي

  شوند؟  المللي مربوط مي المللي را پيدا كرده و به نظم عمومي بين  بين xiآمرة

ي قواعـد عـام     ها در قبال كل جامعه بين دوم اين كه آيا اين تعهدات در محدودة تعهدات دولت     ي يعـن شمول  الملـل xiاـل i 

  .شوند ها ذي نفع محسوب مي ها مربوط بوده و همه دولت گيرند؟ يعني اين تعهدات به همه دولت قرار مي

شمول مـورد بررسـي قـرار      بنابراين در اين قسمت، تعهدات حقوق بشر از دو جنبه قواعد آمره بين   المللي و قواعد عام اـل

  .گيرد مي

  ـ تعهدات حقوق بشر و قواعد آمره1بند  ) 4

د،         ي بين سان يك نظام حقوقي، جامعهه الملل ب ي آن كه حقوق بين برا ه جايگـاه واقعـي خـود رهنمـون كـن ي را ـب الملـل

ه       ـيچ جامـع د بـدون    اي نمـي  حمايت از منافع اساسي و حياتي اين جامعه را بايد مركز توجه خود قرار دهد چـرا كـه ه تواـن

xi.قي دارد به زيست خود ادامه دهدوجود حداقل اصول بنياديني كه ارزش برتر در آن نظام حقو i i  

 بدون آن كه تعريفي معين براي تشخيص  قواعد آمره به دسـت بدهـد، توصـيف    1969كنوانسيون وين حقوق معاهدات   

ه اسـت كـه آن    معياري كه براي تشخيص قواعد آمره مي. گذارد آن را به نمايش مي     هـا   توان قايل شد در اين واقعيت نهفـت

دو ويژگي براي قاعـده آمـره از   . باشد كند، منفعتي كه تخطي از آن جايز نمي المللي را حفظ مي  ينمنافع برتر كل جامعه ب    

ك قاعـده   1: آيد  وين در مورد حقوق معاهدات به دست مي 1969 كنوانسيون   53ماده   زام  ـ قاعده آمـره ـي آور حقـوق   ي اـل

ـ تخطي از آن هم ممكن نيـست  2. رفته شده استها در كل پذي اي جهاني دولت باشد كه از سوي جامعه   الملل عام مي    بين

  .باشد) آمريت(الملل كه داراي همان ويژگي  ي جديد حقوق بين تواند تغيير كند مگر با قاعده و نمي

ن اسـتدالل كـه       به نظر بعضي از  حقوق دانان اكثر قواعد حقوق بشر به عنوان قواعد آمره شناخته شـده   اگـر  «انـد بـا اـي

وق اقتـصادي،   «و » حقوق مدني و سياسي«هاي   يا قواعد موجود در ميثاق1948ميه حقوق بشر   قواعد مندرج در اعال    حـق

xi كنوانسيون وين53را در نظر بگيريم و اگر منطق ماده   » اجتماعي و فرهنگي   v    را جاري بدانيم، ممكن اسـت بـه آسـاني 

  xv.»باشند به اين نتيجه برسيم كه اكثر قواعد مندرج در اين اسناد جزء قواعد آمره مي

وان   ) chen(و چن ) lassell(، الس ول )Macdougall(داناني نظير مك دوگال   حقوق نيز قواعد حقوق بشر را بـه عـن

اي جنـوب غربـي نظـر          . اند قواعدي كه ويژگي آمره دارند تلقي كرده   قاضـي تاناكـا در رأي جداگانـة خـود در قـضيه آفريـق

رانس     .  را در زمره قواعد آمره دانسته استمشابهي داشته و قواعد مرتبط با رعايت حقوق بشر   ن كـه در كنـف و بـاالخره اـي

ه    27 مقاوله نامه اروپايي حقوق بشر و ماده 12 و ماده   1984الملل    انجمن حقوق بين   وق بـشر ـب  كنوانسيون اروپايي حـق

  xvi.بخشي از حقوق بشر به عنوان حقوقي كه در وضعيت اضطراري نيز  قابل تخطي نيست، اشاره شده است

لكن اگر حتا نپذيريم كـه اكثـر   . شوند ترديدي نيست كه همه هنجارهاي حقوق بشر در كل از قواعد آمره محسوب نمي      

  .قواعد حقوق بشر ويژگي آمره دارند، حداقل آمره بودن برخي از اين قواعد امري مسلم است

xviجامعة جهاني، نسل كشي    i  و آپارتايد xvi i i     ره  لحـاظ نمـود ين   را به عنوان نقـض قواعـد آـم سووليت ـب ي   ه و ـم الملـل

ضو كنوانـسيون   ها را حتا زماني كه آن      دولت ه آن    ها ـع وط ـب راي مـرتكبين آن       هـاي مرـب ستند پذيرفتـه اسـت و ـب هـا   هـا نـي

  .مسووليت كيفري فردي قايل شده است
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شر را بــه عنــوان     1987انجمـن آمريكــايي حقـوق در ســال    دي از حقــوق ـب ط خــارجي قواـع ل و تبيــين رواـب  در تحلـي

رده،        ترين حقوق و نقض آن     يبنياد ها را، نقض قواعد آمره تلقي كرده است، اين قواعـد عبارتنـد از نـسل كـشي، تجـارت ـب

xi.قتل، ناپديدكردن، شكنجه، بازداشت غيرقانوني و تبعيض نژادي سازمان يافته x 

  را صرف نظـر از اراده ها  كه كليه دولت» اصول كلي حقوقي«اي از مبحث   المللي دادگستري در موارد عديده      ديوان بين 

ورد تاكيـد قـرار داده اسـت      ديوان وجود اصولي را در حقوق بين. كنند، استفاده كرده است   شان متعهد مي   الملل معاصر ـم

بنابراين مواردي وجود دارد كه ممكـن اسـت دولـت از لحـاظ     . هاي حاكم ندارد  كه الزامي بودنشان بستگي به اراده دولت     

  xx.گردد اش ملزم به اجراي تعهد  رغم اراده  خود يا حتا علياخالقي بدون اعالم رضايت

وگيري  1951  مي18المللي دادگستري در نظر مشورتي     ديوان بين   خود در مورد اعتبار برخي شروط بر كنوانسيون جـل

صويب       از سركوب و جنايت نسل كشي اعالم كرد كه اين كنوانسيون به طور دقيق براي يك هدف انـساني و تمـدن سـاز ـت

تـرين   هاي انساني را حفظ كند  و از سوي ديگر اساسـي  خواهد وجود حتا برخي از گروه چون كه از يك سو مي. شده است 

ي     سيون را       . گيـرد   اصول اخالقي را اعالم و براي آن ضمانت اجرا در نظر ـم چنـين هـدفي شـناخت گـستردة جهـاني كنواـن

ل متمـدن   «بنيادين اين كنوانسيون كه قبوالند كه اصول   كند و اين واقعيت را مي    الزامي مي  به عنوان اصول مورد قبول مـل

 xxi.»كند ها را حتا فارغ از هر گونه وابستگي قراردادي متعهد مي اند  كليه دولت شناخته شده

xxiديوان در قضيه پرسنل ديپلماتيك و كنسولي آمريكا i
ت كـرده اسـت كـه          ن مـساله حماـي محـروم  « در تهـران از اـي

اير بـا اصـول       شان و قراردادن آن  آزاديها از  كردن انسان  ها در شرايط نامناسب و توام با فشارهاي جسماني بـه وضـوح مـغ

xxi.»باشد المللي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر مي منشور ملل متحد و حقوق بنيادين بين i i 

سليحات اتمـي اعـالم    خود در مورد مشروعيت تهديـد بـه اسـتفاده از تـ    1996 ژوئيه 8ديوان همچين در نظر مشورتي   

ادين بـراي      بي«: كرد شك تعداد زيادي از قواعد حقوق بشر دوستانه الزم االجرا در مخاصمات مسلحانه كه جزء قواعـد بنـي

انـد كـه كنوانـسيون چهـارم الهـه و       هـستند باعـث شـده   » هـاي انـساني   ترين ضرورت ي ابتدايي احترام به انسان و از زمره 

هـا الزم االجـرا    به عالوه اين قواعد بنيادين براي همه دولت. ها قرار گيرند  بسياري از دولت   هاي ژنو مورد قبول     كنوانسيون

xxi.باشند الملل عرفي مي ي اصول غيرقابل نقض حقوق بين زيرا كه اين قواعد سازنده. هستند v  

 بايد درجـه بنـدي و   ها يا كمتر ترديدي نيست و به هر حال در آمره بودن برخي از قواعد حقوق  بشر، حال چه اكثر آن        

  .سازد ها را مشكل مي ها را پذيرفت، اما فقدان معياري كه مورد توافق همگان باشد طبقه بندي آن تفكيك آن

ت در متـون آن   . المللي راجع به درجه بندي مقررات حقوق بشر، سخني به ميان  نيامده است در اسناد بين  هـا   لكـن دـق

ررات حقـوق     ها از اهميت   از آن  يدهد كه بعض    نشان مي   بيشتري برخوردار است، به طور مثال بدون حق حيـات سـاير مـق

ثالً حفـظ     خوريم كه در اسناد ديگر مشاهده نمـي  در برخي از اسناد به الفاظي برمي  . معنا است   بشري بي  حقـوق  «شـود ـم

 xxviي و فرهنگـي المللي حقوق اقتصادي، اجتماع  ميثاق بين5 ماده 2 و بند   xxvدر مقدمه منشور ملل متحد    » اساسي بشر 

  .به كار رفته است هرچند معياري براي شناسايي حقوق  اساسي از غيراساسي به دست نداده است

سيون در    1969 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر  27در ماده    درج در كنواـن  بعد از ذكر امكان تعليق برخي از قواعـد مـن

د  شرايط جنگ، خطر عمومي، اضطرار كه استقالل و امنيت كشور عـضو        د كنـن د  . را تهدـي  حـق بـشري را   12و 2، 1در بـن

ار انـساني،           غيرقابل تعليق دانسته است، از جمله حق حيات، حق برخورداري از شخصيت حقوقي، حق برخـورداري از رفـت

ـتن خـانواده، حـق    ) عطف به سابق نشدن قوانين(آزادي از بردگي، آزادي از قوانين سابق          آزادي عقيده و مذهب، حق داش

هاي اجرايي نسبت به حقـوق   حق داشتن اوالد، حق بر تابعيت، حق شركت در دولت و حق برخورداري از ضمانت     بر اسم،   

 ماده مذكور شرط اعمال تعليق در ساير قواعد حقوق بشر مذكور در كنوانسيون 1ضمناً در بند . برد توان نام مذكور را مي

xxvi.اد، رنگ، جنس، زبان مذهب يا خواستگاه اجتماعي نشودرا اين امر قرار داده است كه منجر به تبعيض بر اساس نژ i  
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ي كـرد ولكـن حـداقل برخـي از آن      27هر چند شايد نتوان همه موارد احصا شده در ماده    ره تلـق هـا داراي    را قواعد آـم

  .باشد اهميت بسيار بوده و غيرقابل تخطي مي

ره         شر وجـود هنجارهـاي غيرقابـل تخطـي و آـم غيرقابـل انكـار اسـت و بـا نظـم عمـومي       به هر حال در قلمرو حقوق ـب

هـا جنايـت    ها هنجارها و قواعدي هستند كـه نقـض آن   شود، و قدر متقين آن المللي و صلح و امنيت جهاني مرتبط مي       بين

ه طـور كلـي جـرايم داخـل در                 المللي تلقي مي    بين ع و قمـع، نـسل كـشي و ـب شوند هم چون ممنوعيت بـرده گيـري، قـل

تمييز قواعد آمره حقوق بشر از قواعد غيرآمره، نياز بـه بررسـي تـك    . توان نام برد المللي را مي صالحيت ديوان كيفري بين   

  .باشد ها دارد كه از مجال بحث حاضر خارج مي تك آن

  ـ تعهدات حقوق بشر و قواعد عام الشمول2بند  )5

xxvi.»قواعد آمره و تعهدات عام الشمول دو روي يك سكه هستند« i i  ره   « در حقيقت منبـع اصـلي تعهـدات    قواعـد آـم

xxi.»باشند الملل مي حقوقي عام الشمول در حقوق بين x 

المللـي و سـاختار    به طور كلي دو اصل حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي، بايد به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين   

هـا   ر ارتباطات پيچيده دولـت دا المللي شكل دهد تا بتواند عهده المللي شكل گيرد و به ساختار جامعه بين    متحول نظام بين  

ـين  . شده و نظم تامين كننده ثبات و امنيت را جايگزين  هرج و مرج ناشي از سياست قدرت گرداند      لـي شـدن   المل اين بـا ب

ط افـراد      xxx»المللي نفع و مصلحت جامعه بين «ه مقوله   مستمر حيات اجتماعي و اراي      و گسترش حـد شـمول آن بـه رواـب

ت    انساني در حقوق بشر و در ن  ه تعهـدات و تكـاليف دوـل ين      تيجه قايل شدن ـب ال جامعـه ـب ه     هـا در قـب ي عينيـت يافـت الملـل

  xxxi.است

ين         مفهوم تعهدات در قبال جامعه بين      ا تعهـدات عـام الـشمول در راي ديـوان ـب ضيه     المللي ـي ي دادگـستري در ـق الملـل

وب      لكـن سـابقة ايـن مفهـوم را بايـد در رأي ا      . بارسلونا تراكش تجلي پيدا كرده اسـت       وان در قـضية آفريقـاي جـن يـن دـي

xxxiغربي i اي متـذكر  شـده اسـت    المللي را به طور حاشيه ديوان در اين قضيه منافع اساسي جامعه بين. وجو كرد  جست :

تواند حتا بـدون هـيچ نـوع     توان گفت كه يك حق يا نفع قانوني بالضروره نيازي به ارتباط مادي و ملموس ندارد و مي   مي«

شردوستانه     در اين رابطه، معاهدات خاص و اسناد بين. قض واقع شود لطمه مادي مورد ن    قابـل ذكـر   ... المللي بـا ويژگـي ـب

ها منافغ مـادي آن كـشورها را تحـت      اصول كلي را دارند كه نقض آنيبه عنوان مثال، كشورها حق حمايت از بعض    . است

الملـل داشـته باشـند حتـا      ر دفاع از يك اصل حقوق بينتوانند نفع حقوقي د  كه كشورها ميادهد، بدين معن     تاثير قرار نمي  

xxxi.اگر در آن مورد متحمل زيان مادي نشده باشند و تنها مطالبه غرامت اسمي مدنظر باشد i i 

شتري      المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن مفهوم تعهدات در قبال جامعه بين      ديوان بين  ا عمـق بـي المللـي را ـب

ه حمايـت سياسـي سـهام       ديوان در بي . كند  ذكر مي  داران بلژيكـي يـك شـركت     ان اين كه آيا دولت بلژيـك حـق توسـل ـب

هنگامي كه يك دولت سـرمايه يـا اتبـاع    : گويد المللي پرداخته و مي كانادايي را دارد يا نه، به تجزيه و تحليل مسووليت بين  

د و در رفتـار بـا     ها موظف است آنان را از حمايت. پذيرد كشورهاي خارجي را در سرزمين خود مي   ي قانوني برخـوردار كـن

ست          آن د و شـرط      . ها تعهداتي را  بر عهده بگيرد ولي چنين تعهداتي بدون قيـد و شـرط نـي وان در توضـيح مـراد از قـي دـي

  :ها قايل به تفكيك شد المللي دولت كند كه بايد در مورد تعهدات بين اضافه مي

  المللي، ها در مقابل جامعه بين ـ تعهدات دولت1

  .ديگر در چهارچوب حمايت سياسي ها در مقابل يك ـ تعهدات دولت2

توانند براي حفـظ   ها مي شوند، نظر به اهميت اين حقوق كليه دولت ها مي دسته اول، به لحاظ ماهيت، شامل همه دولت    

xxxiچنين تعهداتي را تعهدات عام الشمول. ها داراي سمت حقوقي باشند و حراست آن vگويند  مي.  

وان   ته دوم، يعني الزاماتي كه در قالب حمايت سياسي هستند از لحاظ ماهيت چنين ويژگي ندارند و نمـي     تعهدات دس  ـت

ه    . ها ذي نفع هستند  ها در رعايت آن     گفت همه دولت   هيچ دولتي حق ندارد به صرف اين كه عمل دولت ديگـري منجـر ـب
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ـين تقاضـايي ذي حـق    ثابـت شـود بـراي ارايـ    ند مگـر ايـن كـه    ايجاد خسارت شده، تقاضاي جبران و ترميم آن را بك    ه چن

ت ديگـر        : باشد، زيرا قواعد حمايت سياسي داراي دو شرط اسـت    مي ل دوـل ده تعهـدي را در مقاـب ت خواـن اول آن كـه دوـل

ي    . نسبت به اتباع آن دولت نقض كرده باشد     ين تعهـدي وجـود دارد ـم توانـد بـه    دوم آن كه فقط طرفي كه به نفع آن چـن

بـراي  «: كنـد  هايي را ذكر مي  سپس ديوان در مقام  ترسيم تعهدات عام الشمول مثال  xxxv.مه دعوا نمايد  دليل نقض آن اقا   

ادين بـشر،          وط بـه حقـوق بنـي د مرـب مثال اين تعهدات از غيرقانوني دانستن تجاوز، نسل كشي و هم چنين از اصول و قواـع

ه حقـوق       برخـي از ا . شوند شامل جلوگيري از برده كشي، تبعيض نژادي، ناشي مي  يـن حقـوق مـورد حمايـت، در مجموـع

xxxvi.اند اي ظهور پيدا كرده هاي جهاني يا منطقه المللي با ويژگي اند و مابقي در قالب اسناد بين الملل وارد شده بين
 

ـتل    مؤسـسه حقـوق بــين   ل در اجـالس ســن ژاك دو كمپوس xxxviالمـل i  اي تحـت عنــوان   نامــه قطع1989 در سـپتامبر

حقوق «: دارد  آن اعالم مي1تصويب نمودند كه ماده » ها م مداخله در امور داخلي دولتحمايت از حقوق بشر و اصل عد  «

ي اسـت كـه     ها به تضمين رعايت آن تكليف دولت. باشند بشر تجلي بارز كرامت انساني مي  ها ناشي از شناخت همين كرامـت

  .اند  در منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر آن را اعالم كرده قبال

شمول «المللي دادگستري به كار برده است  المللي طبق اصطالحي كه ديوان بين   ين تعهد بين  ا باشـد؛   مـي » تعهد عام اـل

حقـوقي  ) منفعـت (شود، هر دولتي در حفظ حقوق بشر سـمت   ي جهاني بار مي ها در مقابل جامعه اين تعهد بر كليه دولت 

وثر حقـوق     را براي تضمين سريعها به عالوه اين تعهد همبستگي ميان كليه دولت        . دارد ترين راه براي حمايت جهاني و ـم

xxxvi.»كند بشر را ايجاب مي i i  

شر را جـزء         در اين قطع نامه موسسه حقوق بين       وق ـب الملل نه فقط تعهدات جلوگيري كننـده از شـديدترين نقـض حـق

ه تفكيكـي    ر بر تضمين رعايت حقوق بشر ها داي اين كه تعهدات كلي دولت    . تقواعد آمره دانسته اس    ـيچ گوـن را نيز بدون ه

  .ها در زمره قواعد آمره قرار داده است ميان قواعد آن حقوق، و ميان ميزان نقض آن

ـتاي         كند كه مي نامه در قلمرو حقوق بشر ابعاد جديدي را مطرح مي      اين قطع  ـيش در راس ه عنـوان گـامي بـه پ د ـب تواـن

هـا يـا اعمـال متقابـل      ي را با توجه به تجـويز اعمـال مجـازات   هاي تشويق و حمايت حقوق بشر لحاظ شوند، هر چند نگراني   

  .كند ها هم ايجاد مي جهت حمايت از حقوق بشر از سوي دولت

ين   نويس مواد راجع به مسووليت دولت الملل در پيش   كميسيون حقوق بين   شروع ـب ي   ها در قبال اعمال ناـم  2001الملـل

ين    المللي را كه نقض آن ود تعهدات بين، وج48 ماده 1 و قسمت الف از بند 42، 33در مواد   ي را تحـت    هـا جامعـه ـب الملـل

با توجه به اين كه كميـسيون در بنـد   . دهد باشد، مورد تاييد قرار مي المللي مي ها جامعة بين  تأثير قرار داده و متعهد به آن      

 تعهدات عـام الـشمول ايـن    توان گفت كه چون در  وصف تقابل را از حقوق اساسي بشر نفي كرده است لذا مي    50 ماده   1

  .آيد وصف منتفي است بنابراين تعهدات حقوق بشر جزء تعهدات عام الشمول به حساب مي

شمول واجـد        الزم به ذكر است كه هر قاعده آمره   ده عـام اـل اي ضرورتاً خصيصه عام الشمول خواهد داشت امـا هـر قاـع

  .ره را داردوصف آمره نيست بلكه تنها استعداد رسيدن به مرتبة قواعد آم

ه بحـث جهـان شـمولي هنجارهـاي                نكته مهم در اين جا اين است كه بحث عام الشمول بودن تعهـدات حقـوق بـشر ـب

حقوق بشر مرتبط است و در اين وادي هنوز توافقي بر جهان شمولي  هنجارهاي حقوق بشر حاصل نشده است، هر چنـد        

هاي مختلف جوامع، مفهـوم جهـان شـمولي هنجارهـاي       فرهنگها را جهان شمول و بعضي نيز با توجه به     اي همة آن    عده

ره     لكن به طور كلي مي. مذكور را قبول ندارند    توان گفت كه در آن قسمت از هنجارهاي حقوق بشر كه به حـد قواعـد آـم

ت  اند، جهان شمولي آن     المللي رسيده   بين ف بـه رعايـت آن     ها قابل ترديد نيست و همه دوـل ف     هـا مكـل و هـا هـستند و تخـل

المللي دولت مزبـور  را كـه    ها، مسووليت بين ها عالوه بر مسووليت كيفري فردي براي مباشرين و عاملين آن     تخطي از آن  

دم پـذيرش جهـان شـمولي همـه       . عمل به آن منتسب است در پي دارد     اما در ساير هنجارها با توجه به اختالف نظـر و ـع

 حداقل قسمت اعظم اين تعهدات و هنجارها مـورد پـذيرش همـه    توان گفت در اين قسمت هم، هنجارهاي حقوق بشر مي   
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وان   بنابراين مـي . ها مورد ترديد نيست المللي بوده و عام الشمول بودن قدر متقين از آن ها و جوامع و جامعه بين         فرهنگ ـت

  .الشمول بوده و برخي نيز در حد قواعد آمره هستند اظهارنظر كرد كه اكثر قواعد حقوق بشر عام

  الملل ـ تاثير تعهدات حقوق بشر و تفاوت آن با ديگر تعهدات حقوق بين3ار گفت

  ـ تفاوت 1بند  )6

ين    المللي دولت   طبيعت و ماهيت تعهدات بين     ي آن  ها در عرصة حقوق بشر با طبيعت و ماهيت ساير تعهـدات ـب هـا   الملـل

ادل اسـت    ال يكها در قب المللي دولت مبناي تعهدات بين  . المللي تفاوت دارد    در جامعه بين   حـال  . ديگر اصول برابـري و تـب

ها را در قبال تمامي افراد اعم از تبعه و بيگانـه ملتـزم    اي است كه آن ها در قلمرو حقوق بشر به گونه  آن كه تعهدات دولت   

xxxi.ها بايد در قلمرو و نظام داخلي خود، زمينه اجراي اين تعهدات را فراهم سازند كند، از اين رو هر يك از آن مي x  

راي همـه    دولت«:  مويد اين امر است1966 ميثاق حقوق مدني، سياسي 2 ماده   1بند   هاي طرف ميثاق، اين حقوق را ـب

ژاد، رنـگ،          ها مقيم هستند و تابع حاكميتشان مـي    افرادي كه در سرزمين آن     ه تبعيـضي از لحـاظ ـن ـيچ گوـن ي ه ـند، ـب باش

ا سـاير وضـعيت       جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصالت ملـ       روت، نـسب ـي هـا رعايـت و    ي يـا اجتمـاعي، ـث

  xl.كنند تضمين مي

دم تقابـل    المللي متمايز مي اي كه تعهدات حقوق بشر را از ديگر تعهدات حقوق بين       مهمترين نكته  xlكند وصـف ـع i در 

ي      ل در ديگـر تعهـدات ـم شر، تعهـداتي        . باشـد  تعهدات نوع اول و وصف تقاـب وق ـب ه عبـارت ديگـر تعهـدات حـق ق و  ـب مطـل

شود كه ايجاد و پايان يا خاتمه يافتن آن بـراي يكـي از طـرفين،      تعهد مشروط به تعهدي اطالق مي    . باشند  غيرمشروط مي 

xl.متوقف بر انتظار وجود شرايطي كامالً مشابه در طرف ديگر باشد i i  

ها بـه طـور اصـولي     ايت آنها مبتني بر رض اي از قواعد حاكم بر روابط دولت  الملل عمومي به عنوان مجموعه      حقوق بين 

هـا آن اسـت كـه هـر يـك از       نتيجه منطقي اعتقاد به اصل برابري حاكميت دولت. متشكل از حقوق و تكاليف متقابل است    

با گسترش بخشي از قواعد حـاكم بـر   . داند كه سايرين در برابر او متعهدند ها خود را در صورتي، و به ميزاني متعهد مي      آن

ساني در عرصـه     . يج از اهميت شرط مزبور كاسته شدها به تدر  روابط دولت  علت اصلي اين تحول را بايد در حـضور فـرد اـن

ين      چنين حضوري موجب شـد كـه دولـت       . الملل دانست   حقوق بين  ورد برخـي از تعهـدات ـب ي كـه ارتبـاط     هـا در ـم الملـل

ه تعهـدات      بدين. مستقيمي با حمايت از منافع فرد انسان دارند از شرط تقابل چشم پوشي كنند         دي ـب اي بـن  عبارت كـه ـپ

هـا را در هـر شـرايطي     مربوط به حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را مشروط و متوقف بر هيچ  شرط نكرده و عمل بـه آن     

  .الزامي تلقي كند

تواند در مورد ايجاد يك تعهـد، اجـراي آن و در نهايـت پايـان بخـشيدن بـه آن        همان طور كه گفته شد شرط تقابل مي    

  :د بدين صورت كه مثالًتصور شو

ت     اي متعهد مي  خود را به اعمال قاعده    » الف«ـ دولت   1 نيـز بـه همـين شـكل خـود را      » ب«يابد به اين علـت كـه دوـل

  .متعهد دانسته است

  .كند نيز به تعهد خود عمل كرده و آن را اجرا مي» ب«كند به اين علت كه دولت  اي را اجرا مي قاعده» الف«ـ دولت 2

ت   زند يعني آن را پايان يافته تلقي مي اي سرباز مي  از اجراي  قاعده   » لفا«ـ دولت   3 يش از آن  » ب«كند زيرا كه دوـل ـپ

xl.به تعهد خود عمل نكرده و قاعده مزبور را اجرا نكرده است i i i  

هدف اصلي از نفي شرط تقابل در اجراي تعهدات حقوق بشري، اين است كه خاتمـه بخـشيدن يـا خـودداري كـردن از       

ه مثبـت و     به عبارت روشن. هاي متعهد ممنوع باشد آن تعهدات از سوي هر يك از دولت    اجراي   تر اگر تقابل را بـه دو گوـن

ن دو در مرحلـه اجـراي     الملل بشر بررسي كنيم به اين نتيجه مي منفي آن در ارتباط با حقوق بين   رسيم كه هيچ يك از اـي

ل كـه طـرف      است به تعهد خود عمل ميها تنها چون متعهد  هر يك از دولت   . تعهد وجود ندارد   ن دلـي هـاي   كند و نه به اـي
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ن اسـاس كـه طـرف ديگـر        ديگر نيز به تعهد مشابه خود عمل كرده است و هم چنين نمي    ر اـي تواند از اجراي تعهد خود ـب

  .متعهد، از اجراي آن خودداري كرده سرباز زند

هاي يك قرارداد در صورتي كه طـرف ديگـر در اجـراي     ي عرفي هر يك از طرف الملل عمومي بنابر قاعده   در حقوق بين  

ايـن قاعـده در واقـع از اصـل     . تواند تعهد خود را معلق ساخته و بـدان خاتمـه بخـشد      تعهدات مربوطه خود قصور كند مي     

در ايـن مـاده   . دهـد   وين راجع به حقوق معاهدات را تـشكيل مـي  1969ي   معاهده 60تقابل برآمده است كه مبناي ماده       

ضا بـراي          اين كه امكان تعليق يا خاتمه بخشيدن به يـك معاهـده     پس از  ي در اثـر نقـض اساسـي آن از سـوي يكـي از اـع

 ، به طـور صـريح اعـالم شـده    5در بند . بيني شده است سايرين در روابط ميان خود و دولت متخلف و يا به طور كلي پيش   

ررات مربـوط   مقرراتي كه در بندهاي پيش از آن در خصوص اين امكان وضع شده      است به هيچ وجه در مورد قواعد و مـق

ت       . به حمايت از بشر كه در معاهدات واجد خصوصيات بشردوستانه گنجانده شد  ه ممنوعـي ي مربـوط ـب ه ويـژه مقرراـت و ـب

xl.هرگونه مقابله به مثل عليه افراد مورد حمايت آن معاهدات، قابل اعمال نيست i v  

دت  1969لي در سـال  المل شود كه جامعه بين     بنابراين روشن مي   ه ژنـو،         يعنـي ـم د از تنظـيم معاهـدات چهارگاـن هـا بـع

ظ و       اهميت معاهدات مزبور را به خاطر داشته و در تنظيم معاهدات الحق به گونه       اي عمـل كـرده كـه آن اهميـت را حـف

شر منـدرج در معا         . بلكه به آن افزوده است     ت از حقـوق ـب ه حماـي هـدات داراي  در اين ماده به قواعد و مقررات مربـوط ـب

ن تاكيـد    . خصوصيت بشردوستانه اشاره شده و به ويژه به مقررات منع كننده اقدامات تنبيهي تاكيـد شـده اسـت          دليـل اـي

ي    اين است كه در صورت وجود شرط تقابل مقررات مزبور فلسفه         زيـرا اگـر اجـراي    . دهـد  ي وجودي خـود را از دسـت ـم

ند از عدم اجراي تعهدات بشردوستانه از سـوي يكـي از طـرفين درگيـر     مقررات منع كننده اقدامات تنبيهي كه خود عبارت     

ت از         در مقابل نقض و خودداري از عمل به آن       ها از سوي طرف ديگر، مشروط بـه شـرط تقابـل باشـد وجـود آن ممنوعـي

  .لحاظ منطقي لغو و بي اثر است

صريح كـرد   1969ي  ه تنها دو سال پس از تصويب معاهد1971المللي دادگستري در راي      ديوان بين   وين بر اين نكته ـت

سمتي از يـك معاهـده     . ي عرفي است ي قاعده ي در بردارنده  آن معاهده  60 از ماده    5كه بند    ودن ـق ي ـب ي  تصريح بر عرـف

شردوستانه   بنابراين روشن مي. المللي در رويه ديوان از موارد بسيار استثنايي است    بين شود كه نفي تقابل در متن حقوق ـب

  .ميزان از اهميت برخوردار استتا چه 

اده    به عنوان نمونه مي    و را در ـم ي سـوم راجـع بـه      معاهـده 118توان يكي از مصاديق نفي شرط تقابل در معاهدات ژـن

xl.اسراي جنگي يافت  v       بر اساس اين ماده پس از ختم مخاصمه فعال، طـرفين متعهدنـد اسـراي جنگـي را كـه در اختيـار 

ها به عنوان مستمـسكي بـراي    تواند از سوي ديگر دولت ها نمي  استرداد از سوي هر يك از آن تاخير در . دارند مسترد كنند  

ـترداد  85درجه اهميت اين امر موجب شده كه پروتكل  اول در ماده . خودداري اين تعهد مورد استناد واقع شود    ، عدم اس

xl.داسراي جنگي پس از ختم مخاصمه فعال را صريحاً به عنوان جنايت معرفي كن vi  

ف       دون توـق وده و ـب با توجه به مطالب مذكور، و مسلم بودن اين نكته كه مقررات و تعهدات حقوق بشردوستانه مطلق ـب

بر هيچ شرطي قابل اعمال است و توجه به اين نكته كه مقررات بشردوستانه ويژگي خاصي ندارد تا از قواعـد عـام حقـوق          

xl.باشد واعد عام حقوق بشر ميبشر متمايز شود و در حقيقت اين قواعد بخشي از ق       vi i   و به تعبيري اين شـاخه از حقـوق 

xl.توان ابزار حقوق بشر  در مخاصمات مسلحانه دانست الملل را مي بين vi i i
الك مـي        ا اسـتفاده از وحـدت ـم تـوان    لـذا ـب

  .نتيجه گرفت كه شرط عدم تقابل در قواعد حقوق بشر در كل ساري و جاري است

ت       الملل در پيش حقوق بينها گذشته، كميسيون  از همه اين ه مـسووليت دوـل ويس مـواد راجـع ـب 2001xlهـا،   ـن i x   در بنـد ب

ورزد همان طـور كـه در     بر نفي شرط تقابل در تعهدات مربوط به حمايت از حقوق اساسي بشر به طور صريح تاكيد مي     50ماده  

 خاص قواعد بشر را بايـد در آن جـست   مبناي اين ويژگي. بند ج بر نفي اين شرط در تعهدات حقوق بشر دوستانه اشاره دارد      

ت  . كه امروزه ديگر باور همگان است كه دولت براي فرد ساخته شده است و نه فرد براي دولت   يعني حفظ برابري حاكمـي
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ه        ها كه دليل اصلي وجود شرط تقابل در روابط ميان آن  دولت ه گوـن د در جهـت حمايـت از افـراد انـساني ـب اي  ها است باـي

ل     فرد انساني از آن جا كه انسان است مورد احترام قرار مي. ن اين هدف تفسير شود  سازگار با تأمي   ه دلـي ـثالً ـب گيرد و نه م

وق بـشر و حقـوق       . المللي خود عمل كرده است اين كه دولت متبوعش به تعهدات بين       م از حـق ـتانه اـع قواعد انـسان دوس

ار طـرف ديگـر متعهـد      ها نمي اند، بنابراين اجراي آن بشردوستانه از وجدان عمومي برخاسته    تواند مشروط به چگونگي رفـت

  .باشد

  ها المللي دولت ثير ماهيت تعهدات حقوق بشر در مسووليت بينـ تا2بند  ) 7

ه        همان وده و همـه كـشورهاي جامـع طور كه در مباحث گذشته مطرح شد، تعهدات حقوق بشر تعهداتي عام الشمول ـب

ه قاعـده آمـره      . شوند حق محسوب ميها ذي نفع و ذي  المللي در رعايت آن     بين ه مرحـل در برخي از موارد اين تعهـدات ـب

ن    . باشـند  المللي مي اين تعهدات فاقد وصف تقابل بوده و متمايز از ديگر تعهدات بين. اند المللي رسيده  بين ي كـه در اـي بحـث

هـا در قبـال    المللي دولت ت بينثيري بر رژيم مسوولياين ماهيت تعهدات حقوق بشر چه تاشود اين است كه   جا مطرح مي  

  .ها دارد نقض آن

سووليت ناشـي از            به نظر مي   ن   رسد كه اثر ماهيت عام الشمول بودن اين تعهدات ايـن اسـت كـه هـر چنـد ـم ض اـي نـق

دين معنـا   . شـود  المللي ايجاد مي لكن مسووليتي است كه در مقابل تمامي اعضاي جامعه بين  باشد و   تعهدات كيفري نمي   ـب

گـويي حـاكي    المللي باشد و اين نوع پاسخ گوي تك تك اعضاي جامعه بين قض تعهدات حقوق بشر بايد پاسخ     كه كشور نا  

ري          از سنگين بودن اين نوع مسووليت است و در جلوگيري از ارتكاب مجدد نقض حقوق بشر تاثير شـبيه مـسووليت كيـف

  .در فرض قابل پذيرش بودن اين مفهوم خواهد داشت

سبت بـه شـهروندان      به عبارت ديگر وقتي   ه و چـه ـن دولتي بداند كه در مقابل نقض حقوق بشر چه نسبت به اتباع بيگاـن

ه ارتكـاب        هاي عضو جامعه بين  گوي همه دولت   خود بايد پاسخ   وثري نـسبت ـب دگي ـم ت بازدارـن المللي باشد به نوعي حاـل

ين    هنگامي كه دولت مرتكب نسبت به عمل خود به طور مداوم م . شود  ها ايجاد مي    آن ه جلـب رضـايت ـب ي و   جبور ـب الملـل

ضمين عـدم تكـرار عمـل، بـه نـوعي حالـت                  وقي در ـت شيماني و دادن تعهـدات حـق حداقل به شكل عذرخواهي و اظهار ـپ

  .تقبيحي و ترذيلي داشته و موجب جلوگيري از ارتكاب مجدد خواهد شد

هـا،    هنجارهاي حقوق بـشر و حـق آن  المللي نسبت به رعايت به ديگر سخن ذي حق بودن هر يك از اعضاي جامعه بين    

ين           ي   در طرح دعواي مسووليت عليه كشور خاطي، راهكارهاي نوين در تـضمين حقـوق انـساني در سـطح جامعـه ـب الملـل

  .خواهد بود

دين معنـا   ها ظاهر مي  نقض آناما تاثير نفي وصف تقابل در تعهدات حقوق بشر در اجراي مسووليت ناشي از    كـه  شود ـب

باشد در تعهدات حقوق بشر چون وصف تقابل منتفي اسـت   المللي اقدام متقابل مي  اجراهاي مسووليت بين  يكي از ضمانت    

هـاي ديگـر    بشر از سـوي طـرف  لذا اقدام متقابل در جهت اجراي اين تعهدات به دليل اين كه متضمن نقض جديد حقوق         

ل     2001ها  مللي دولتال نويس مسووليت بين  مواد پيش50بند ب ماده   .  جايگاهي ندارد  باشد  مي  بـه صـراحت اقـدام متقاـب

  .در قبال نقض حقوق اساسي بشر را منتفي اعالم نموده است

ين      سووليت ـب ت   بنابراين اين نوع ضمانت اجرايـي بـراي ـم ي دوـل سووليت     . هـا جايگـاهي نـدارد    الملـل بـه ديگـر سـخن ـم

  .المللي است نقض ديگر تعهدات بينها در قبال نقض حقوق بشر متفاوت از مسووليت در قبال  المللي دولت بين

  المللي حقوق بشر ـ تعهدات دولت افغانستان طبق اسناد بين4گفتار

دولت افغانـستان كـه بـا نظـام جمهـوري      . گيرد در اين گفتار تعهدات قراردادي افغانستان مورد بحث و بررسي قرار مي        

ا   ينها و قراردادهاي ب شود عضو تعدادي از كنوانسيون   اسالمي اداره مي   ً از لحـاظ   المللي در زمينه حقوق بشر اسـت و طبـع

  .ها است تعهد قراردادي ملتزم به رعايت و اجراي مفاد آن
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صويب    برخي از اين قراردادها در دوره دولت انتقالي و موقت امضا شده و برخي ديگر در زمان حكومت    هاي پيشين به ـت

هاي قبلي اسـت،   ي دولت از لحاظ شخصيت حقوقي ادامه دهنده جمهوري اسالمي افغانستان      اما چون دولت  . رسيده است 

المللي  لذا نسبت به قراردادهاي مزبور متعهد و ملتزم است، مگر اين كه مطابق ضوابط مربوط به خروج از قراردادهاي بين      

  .از آن خارج شود

صل اول ذكـر شـد   دولت افغانستان منشور ملل متحد را كه برخي مواد آن به ش  وق بـشر     بـه مـسا  رحي كه در ـف له حـق

  l. رسماً به عضويت سازمان ملل متحد درآمده است1946پرداخته است، امضا و تصويب نموده است و در سال 

ستان حـضور داشـته و جـز     در جريان تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل نيز د    ولت افغاـن

l.ي دهندگان  مثبت بوده است     را i  سيون  در اين گفتار به هـا و قراردادهـاي     بيان وضعيت  دولت افغانستان نسبت به كنواـن

ستان تـصويب نمـوده و عـضو آن     المللي مربوط به حقوق بشر مي  بين هـا محـسوب     پردازيم و قراردادهاي را كه دولت افغاـن

  . شود و نحوه تعهد و التزام آن را بيان خواهيم كرد مي

  المللي حقوق بشري ـ معاهدات بين1بند  ) 8

ده ذكـر كـرده و        المللي حقوق بشري و اسامي آن     بتدا معاهدات بين  ا ها را كه در اسناد حقوق بـشري سـازمان ملـل آـم

  .نماييم ها بيان مي سپس وضعيت دولت افغانستان را نسبت به آن

ست معاهـده       يش از بـي ي  بر اساس اسناد حقوق بشري منتشره از سوي مركز حقوق بشر سازمان ملل، در حال حاضر ـب

lالمللي حقوق بشر وجود دارد ينب i i شوند شرح ذيل نام برده مي كه به:   

  .المللي حقوق مدني، سياسي ثاق بينـ مي1

  . حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيالمللي ـ ميثاق بين2

  .المللي حقوق مدني، سياسي ثاق بينـ پروتكل اختياري به مي3

  .امق مدني، سياسي در خصوص لغو مجازات اعدالمللي حقو ـ دومين پروتكل اختياري به ميثاق بين4

  .المللي محو هر نوع تبعيض نژادي نـ كنوانسيون بي5

  ).ژنوسايد(جازات كشتار دسته جمعي المللي منع و م ـ كنوانسيون بين6

  .للي منع و مجازات جنايت آپارتايدالم ـ كنوانسيون بين7

  .المللي ضد آپارتايد در ورزش  بينـ كنوانسيون8

  . در مورد جنايات جنگي عليه بشريتالمللي مربوط به قابل اجرا نبودن وضعيت مرور زمان انسيون بينـ كنو9

  .ـ كنوانسيون حقوق كودك10

  .سيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنانـ كنوان11

  .ـ كنوانسيون حقوق سياسي زنان12

  .وانسيون مربوط به تابعيت زنان متاهلـ كن13

  .ج و ثبت ازدواجايت براي ازدواج، حداقل سن براي ازدواـ كنوانسيون مربوط به رض14

  .رحمانه، غيرانساني و تحقير كننده هاي بي ـ كنوانسيون ضد شكنجه، و ديگر رفتارها و مجازات15

  .1926ـ كنوانسيون، بردگي سال 16

  .1926 اصالحي كنوانسيون سال 1953 ـ پروتكل  سال17

  .ه بردگي مربوط ب1926 اصالحي سال ـ كنوانسيون18

  .هاي مشابه بردگي و نهادها و رويهـ كنوانسيون تكميلي لغو بردگي، تجارت برده 19

  .نسيون مربوط به تقليل بي تابعيتيـ كنوا20

  .تابعيت  مربوط به وضعيت افراد بيـ كنوانسيون21
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  .برداري از فحشاي ديگران ه د و بهرـ كنوانسيون جلوگيري از خريد و فروش افرا23

  .ل مربوط به وضعيت پناهندگانروتكـ پ24

  .گران مهاجر و اعضاي خانواده آنانـ كنوانسيون مربوط به حقوق كار25

  .ون حقوق كودك در مخاصمات مسلحانهـ پروتكل اختياري كنوانسي26

  .ن حقوق كودك از لحاظ فروش و فحشاـ پروتكل اختياري كنوانسيو27

  .امله نسوان كبيرهه جلوگيري از معالمللي راجع ب ـ قرارداد بين28

اريخ      حقوق كودك بيشترين عضو را دارد؛ به گونـه   ها، كنوانسيون   از ميان اين كنوانسيون    ، 1997 اكتبـر  16اي كـه تـا ـت

ل كـه      هاي عضو كنوانسيون اند، يعني تعداد دولت  دولت آن را تصويب كرده   191 ضو سـازمان مـل  حقوق كودك از تعداد ـع

صويب نكـرده دولـت    ت. باشد  كشور است فراتر مي    185 نها دولت عضو سازمان ملل كه هنوز كنوانسيون حقوق كودك را ـت

l.آمريكاست و تنها دولتي كه هنوز نه امضا كرده و نه تصويب نموده دولت سومالي است i i i  

شترين عـضو را دارد كـه              ان بـي ه زـن ـيض علـي سيون رفـع تبع  كـشور آن را  181بعد از كنوانسيون حقوق كـودك، كنواـن

l. استتصويب كرده i v  

  هاي مورد تصويب دولت افغانستان ـ كنوانسيون2بند  )9

صويب نمـوده كـه طبعـاً           هاي بين   از ميان كنوانسيون   سيون را امـضا و ـت المللي حقوق بشر، دولت افغانستان يازده كنواـن

  :ها عبارتند از اين كنوانسيون. شود ها محسوب مي عضو آن

ل     1948 دسـامبر  9مـصوب  ) نوسايدژ(ـ كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي      1  مجمـع عمـومي سـازمان مـل

l. آن را امضا نموده است1956 مارچ 22دولت افغانستان در تاريخ . متحد v 

ن    1965 دسامبر 21المللي رفع تبعيض نژادي، مصوب  ـ كنوانسيون بين 2  مجمع عمومي سازمان ملل، سـند پـذيرش اـي

l. به سازمان ملل تحويل شد1983الي  جو6كنوانسيون توسط دولت افغانستان در تاريخ  vi  

ين  3 د، مـصوب        ـ كنوانسيون ـب ت آپارتاـي وامبر  30المللـي لغـو و مجـازات جناـي ل     1973 ـن  مجمـع عمـومي سـازمان مـل

  . به امضاي دولت افغانستان رسيد1983 جوالي 6كنوانسيون مزبور در تاريخ 

  .المللي حقوق مدني، سياسي اق بينـ ميث4

اق در     المللي  ـ  ميثاق بين 5 صويب مجمـع    1966 دسـامبر  16حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي؛ هـر دو ميـث ه ـت  ـب

اريخ        ل        1983 ژانويـه  24عمومي سازمان ملل متحد رسيد؛ و در ـت ه سـازمان مـل  سـند پـذيرش آن از سـوي افغانـستان ـب

  .تحويل شد

48l مادة 3و 1ناگفته نماند كه دولت افغانستان نسبت به اين دو ميثاق، راجع به بندهاي        vi i    ميثـاق مـدني، سياسـي و 

26l ماده3 و 1بندهاي  vi i iميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعالميه داده است ،.l i x  

ه بـه خـاطر             قابل ذكر است كه دولت افغانستان اين اعالميه را به تبعيت از كشورهاي سوسياليستي صادر نموده است ـن

  .هاي ديني و مذهبي  دغدغه

ور در تـاريخ     1989 نوامبر 20صوب ـ كنوانسيون حقوق كودك م 6 مجمع عمومي سازمان ملل متحـد كنوانـسيون مزـب

ل     1994 مارچ 28 به امضاء دولت افغانستان رسيد و سند پذيرش آن در تاريخ    1990 سپتامبر   27 ل تحوـي  بـه سـازمان مـل

  .شد

l 43 ماده 2افغانستان اصالحيه را نسبت به بند  xكنوانسيون پذيرفته است .  

 مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد، دولـت       1979 دسـامبر  18ن رفع هر نوع تبعيض عليه زنان، مصوب ـ كنوانسيو 7

اريخ  1980 آگست 14افغانستان اين كنوانسيون را در تاريخ      ه سـازمان     2003 مـارچ  5 امضاء و در ـت ولي آن را ـب  سـند قـب

  .ملل متحد تحويل داد
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l.اين كنوانسيون  نيز پذيرفته است 20 ماده 1دولت افغانستان اصالحيه را نسبت به بند  xi  

اريخ           8 ستان سـند پـذيرش آن را در ـت ت افغاـن ـ پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مخاصمات مسلحانه، دوـل

  . به سازمان ملل تحويل داد2003 سپتامبر 24

روش و فحـشا    ـ پروتكل اختياري كنوانسيو   9 ستان سـند پـذيرش پروتكـ    ن حقوق كودك از لحـاظ ـف وق را در  ، افغاـن ل ـف

  . به سازمان ملل متحد تحويل داد2003 سپتامبر 19تاريخ 

ات عليـه          المللي مربوط به قابل اجرا  ن بين ـ كنوانسيو 10 گ و جناـي ورد جنايـات جـن رور زمـان در ـم ودن وضـعيت ـم  نـب

ت  . الزم االجـرا شـد  1970 نـوامبر  11 كه در تاريخ 1968بشريت مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال         دوـل

  . و تصويب نمود امضا1988 جوالي 22ر تاريخ افغانستان اين كنوانسيون را د

 مجمـع  1984 دسامبر 10هاي غيرانساني و خوار كننده، مصوب  ـ كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات        11

ل  1 در تـاريخ   و امضا1985  فوريه 4 را در تاريخ عمومي سازمان ملل متحد، افغانستان اين كنوانسيون      سـند  1987 آورـي

  .قبول آن را به سازمان ملل تحويل داد

اصـالحيه  .  اين كنوانسيون حق شرط را اعمـال كـرده اسـت   30 و 20قابل ذكر است كه دولت افغانستان نسبت به ماده   

17l ماده 7نسبت به بند  xi i 18 ماده 5 و بندl xi i iنيز دولت افغانستان پذيرفته است .l xi v  

a(   ،ي      مطالعات اسناد مكتوب دهـد    سايت سازمان ملل متحد و سايت كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان ـم

ده     ده و به آنكه دولت افغانستان از ميان مجموعه اسناد حقوق بشري فقط به همين يازده سند ملحق ش  هـا متعهـد گردـي

  .است

b(  نتيجه  

يش از     برآيند پژوهش را مي توان اين طور بيان كرد كه افغانستان عالوه بر تعه    ذيرش ـب ه موجـب ـپ دات قراردادي كه ـب

المللي و اصول كلي حقـوق،   المللي حقوق بشر دارد، يك سري تعهدات غيرقراردادي ناشي از عرف  بين     ده كنوانسيون بين  

ستان جديـد بـراي     . قواعد آمره و تعهدات عام الشمول نيز نسبت به حقوق بشر در قبال جامعه جهـاني دارد       بنـابراين افغاـن

ن كـه     المللي خويش در قبال جامعه بين  بين   بتواند به تعهدات و مسووليت     اين كه  راي اـي الملل جامة عمل بپوشاند و نيز ـب

شر در  ت يابد ناچار است كه در جهت احيابه جايگاه واقعي و شايسته خود در سطح منطقه و جهان دس       و توسعه حقوق ـب

 تمدن و توسـعه  هاي مهم امروزه يكي  از شاخصه. ي را مبذول داردهاي جد هاي بلندي را برداشته و تالش       افغانستان، گام 

ردم سـاالر و      يافتگي يك كشور مسا   له حقوق بشر است و افغانستان براي اين كه به عنوان يك كـشور متمـدن، مترقـي، ـم

  . دهداسالمي در سطح جهان معرّفي شود،الزم است كه تالش مضاعف را در جهت احقاق حقوق پايمال شده ملت انجام
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11. 

. هاي كه در اين كنفرانسيون ذكر شده، خواهد بود الحيت در زمينه عالي از نظر اخالقي و با ص كميته شامل ده كارشناس با موقعيت: 43 ماده 2بند  .60

شوند و درست با مسؤوليت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد در اين  زمينه  اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي

بر و نيز سيستم   .هاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد به پراكندگي جغرافيايي برا

ه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكنند، تشكيل ن اراي اين كنوانسيو18كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده : 20 ماده 1بند  .61

  .دهد جلسه مي

  .هاي اعضاي كميته در زمان اجراي وظايف كميته توسط ايشان خواهد بود ول هزينههاي عضو مسو دولت: 17 ماده 7بند  .62

هاي مربوط به ملل  هاي دول عضو و كميته خواهد بود از جمله هزينه هاي مربوط به برگزاري اجالس ول هزينههاي عضو مسو دولت: 18 ماده 5ند ب .63

  .شود  از اين ماده بر ملل متحد وارد مي3هاي كارمندان و تسهيالت كه به موجب بند  متحد  از قبيل هزينه
64.  www. Unhchr. Ch/tbs/doe, nsf/ 
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  و 

  اسالمي حقوق بشر

  ها  و اختالفها اشتراك
   پاياني3

  قاسم قاموس

  

ه  . حق ازدواج و طالق، از مواردي است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر به آن تاكيد شده است       در حالي كه در اعالمـي

ه     . ستاسالمي حقوق بشر در پهلوي ازدواج، از طالق نامي برده نشده ا      شر و اعالمـي با نگاهي به اعالميه جهـاني حقـوق ـب

  :شويم هاي بيشتر آگاه مي ها و اشتراك اسالمي حقوق بشر در مورد حق ازدواج به تفاوت

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده شانزدهم

  حق ازدواج و طالق

يا مذهب با هم ديگر زناشـويي  هر زن و مرد بالغي حق دارد بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت،          .1

ه امـور مربـوط بـه ازدواج،        . كنند و تشكيل خانواده دهند     در تمام مدت زنا شويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در كلـي

 .باشند داراي حقوق مساوي مي

 .مند شود  هخانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهر .2

سان  . ها حق دارند كه ازدواج نمايند و تشكيل خانواده دهند      همه انسان ( ت ازدواج و يـا   » زن و مـرد «هـا   تمـام اـن در وـق

نبايد هيچ زن و مرد به ازدواج مجبور ساخته شود، جامعه و دولت بايد از خـانواده محافظـت   . طالق داراي حق مساوي اند 

    40.)و حمايت كنند

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده پنجم

  .زدواج و تشكيل خانواده بدون در نظر داشت رنگ، نژاد و قوميت حق هر انسان استا

ـيچ        خانواده پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي    : الف د، و ه ردان و زنـان حـق دارـن باشد، بنـابراين ـم

  . كندتواند از اين حق جلوگيري قيد و بندي كه بر پاية نژاد يا رنگ يا قوميت باشد، نمي

ه   . آيـد  از نظر دين مبين اسالم خانواده پايه ساختمان جامعه است و ازدواج اساس ايجاد خانواده به حـساب مـي   ( پـس ـب

  . خاطر ايجاد يك جامعه سالم ضرورت است كه خانواده بر اساس ازدواج و به صورت سالم تشكيل شود

د از ايـن حـق     ساس نژاد، رنگ و يا قوميت باشد، نمـي بنابراين مردان و زنان حق دارند ازدواج كنند و مانعي كه بر ا         تواـن

  .)مشروع آنها جلوگيري كند

  .هاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد جامعه و دولت موظف اند موانع را از سر راه ازدواج برداشته راه: ب

د كـه تمـام     دهد، بنابر آن جامعـ  روشن است كه خانواده اساس و بنياد جامعه را تشكيل مي      ( ت مـسووليت دارـن  ه و دوـل

ها  ها و شرايط ازدواج را آسانتر سازند و از خانواده دواج وجود دارد، از ميان بردارند و راهمشكالت و موانعي را كه بر سر از        

  41 .)حمايت كنند
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دون در نظر گـرفتن  توانند ب ها مي باشد كه تاكيد داشته انسان نژاد از مشتركات اعالميه جهاني و اسالمي حقوق بشر مي        

ر ازدواج نمـي     . آن با هم ازدواج نمايند  ت و مـذهب مـانعي در اـم در . باشـد  در اعالميه جهاني حقوق بشر نژاد، مليت، تابعـي

ر ازدواج                ه تفـاوت آن در اـم حالي كه در اعالميه اسالمي حقوق بشر، تنها به نژاد، رنـگ و قوميـت تاكيـد شـده اسـت و ـب

  .توجهي نشده است

ه جهـاني حقـوق    . تواند در اينجا به عنوان يك اختالف مطرح باشد، مساله طالق اسـت    ي كه مي  موضوع ديگر  در اعالمـي

ام          بشر در پهلوي ازدواج، طالق هم آمده  است اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر در ماده مربوط به ازدواج، چيـزي بـه ـن

اي نـشده اسـت در حـالي كـه در      به مساله طالق اشـاره حتا در تمام مواد اعالميه اسالمي حقوق بشر    . طالق وجود ندارد  

هاي سازش و آشتي بـسته شـده باشـد نـام بـرده       اسالم از طالق به عنوان آخرين راه حل در زندگي زناشويي كه همه راه     

ا  . اين چيزي است كه در اعالميه اسالمي حقوق بـشر آمـده اسـت   . از نگاه حقوقي، زن و مرد با هم برابر اند   . شده است  اـم

در حـالي  . تواند يك گريز تلقـي شـود   معلوم نيست چرا از حق طالق در اعالميه اسالمي حقوق بشر نيامده است و اين مي  

كه امروزه مساله طالق همانند كشورهاي غير اسالمي در جوامع اسالمي نيز مطرح است و گاه به عنوان يك مساله بزرگ   

  :ي زن و مرد، اعالميه اسالمي حقوق بشر چگونه وارد شده استه وجود داردو اما ببينم كه در مورد برابرعدر جام

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده ششم

  ظر حيثيت انساني با هم برابر اندزن و مرد از ن

وقي نيـز برخـوردار اسـت و              : الف در حيثيت انساني، زن با مرد برابر است و به همان اندازه كه زن وظـايفي دارد، از حـق

  . و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسب خويش را داردداراي شخصيت مدني

ان وظـايف و              ( از نظر دين اسالم زن و مرد از نگاه حيثيت يعني اعتبار و آبرو با يك ديگر برابراند، همـان طـوري كـه زـن

ت  هايي در خانواده و جامعه دارند، حقوقي هم دارند و داراي شخصيت مدني نيز هستند، يعني داراي حـق     مسووليت ملكـي

  .)حق دارند تا نام و نسب خود را حفظ نمايند. باشند و تجارت به صورت مستقل مي

  .باشد داري آن، از وظايف مرد مي بارنفقه خانواده و مسووليت نگه: ب

ا      ( رد وظيفـه دارد ـت از نظر دين مبين اسالم نفقه و مصارف خانواده، مسووليتي است كه به دوش مرد گذاشته شده و ـم

    42.)هاي خانواده را تهيه نمايد وان اقتصادي، تمام ضرورتدر حدود ت

در اعالميه اسالمي حقوق بشر با اين كه از حقوق مساوي زن و مرد نام برده به نفقه خانواده نيز تاكيد نموده است كـه      

ين   كه در اعالميه جهاني حقوق بشر چيزي به نام نفقه وجود ندا باشد در حالي   مسووليت مردان خانواده مي    ه چـن رد اما ـب

ه اسـالمي    اين مي. مسووليت مردان پرداخته شده است    تواند به عنوان يك اشتراك در اعالميه جهاني حقوق بشر و اعالمـي

ك اصـل اجتمـاعي و مـدني مطـرح        در محدوده زندگي خانواده. حقوق بشر مطرح باشد   وان ـي ها حقوق كودكان نيز به عـن

ك اشـتراك در اعالميـه جهـاني      اين مي. آن پرداخته شده استاست كه در هر دو اعالميه حقوق بشر به          تواند به عنوان ـي

ك        در محدوده زندگي خانواده. حقوق بشر و اعالميه اسالمي حقوق بشر مطرح باشد  وان ـي ز بـه عـن ها حقـوق كودكـان نـي

شترك  اما با. اصل اجتماعي و مدني مطرح است كه در هر دو اعالميه حقوق بشر به آن پرداخته شده است      يد ديد نقطه ـم

  :و اختالف در اين دو اعالميه حقوق بشر چيست و تا كجا اختالف وجود دارد

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده هفتم

  بايد حقوق اطفال را رعايت نمايندوالدين و جامعه 
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ت            : الف  و تربيـت  هر كودكي از زمان تولد، حقي برگردن والدين خويش و جامعـه و دولـت، در محافظـت دوران طفولـي

ه    داري شود و مراقبت در ضمن بايد از جنين و مادر نگه. نمودن و تامين مادي و بهداشتي و ادبي دارد       هاي ويژه نـسبت ـب

  .آنها مبذول شود

داري كنند، او را  هر كودك از وقت تولد بر پدر و مادر، جامعه و دولت حق دارد تا در دوره كودكي از او مواظبت و نگه   (

ه تربيت كنند، ت  اده سـازند     داوي نمايند و غذا، لباس و محل رهايشي او را فراهم كنند و زميـن الزم . هـاي آموزشـي او را آـم

  .)هاي خاص از آنها به عمل آيد داري صورت گيرد و مراقبت است كه از جنين و مادر نگه

ي را كـ                : ب وع تربيـت د، حـق انتخـاب ـن ه پدرانـن دان خـود    پدران و كساني كه از نظر قـانون شـرع بـه منزـل ه بـراي فرزـن

پدران حق دارند در مورد نـوع  . (هاي اخالقي و احكام شرعي دارند خواهند، با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزش    مي

  .)تربيت فرزندان شان تصميم بگيرند

ت      ( ورد چگـونگي و نوعـي د كـه در ـم  تربيـت و  پدران و كساني كه از نظر شريعت اسالمي منزلت پدر را دارند، حق دارـن

د در روشـني اصـول و             پرورش فرزندان شان با در نظرداشت آينده و منافع آنها تصميم بگيرند ولي اين تـصميم گيـري باـي

  .)هاي اخالقي و احكام شرعي صورت گيرد ارزش

د          : ج وقي برگـردن دارـن ا والـدين بـ  . (برطبق احكام شرع، فرزندان نسبت به والدين خود و اقوام نسبت به اقوام خـود حـق

  .)فرزندان و اقوام باالي اقوام حق دارند

وقي دارنـد           ( ابراين  . به اساس احكام شريعت اسالمي پدران و مادران باالي فرزندان شان و اقوام باالي اقوام شـان حـق بـن

ات نماينـد          ا حقـوق اقـوام را مراـع ه   در اعالم43.)فرزندان مسووليت دارند تا حقوق را ادا كنند و اقوام و اقارب موظفند ـت ـي

وق بـشر در     . اسالمي حقوق بشر به تفصيل از كودك و حقوق او ياد آوري شده است      همين مورد در اعالميـه جهـاني حـق

ز يـاد آوري شـده اسـت     .  آن آمده است   25ماده   . در اين اعالميه حتا از حقوق كودكاني كه بدون ازدواج تولد شده انـد نـي

در اعالميه جهاني همچنان از محافظـت كـودك، زن   . گرفته استحقوق اين كودكان نيز به صورت خاص مورد توجه قرار     

  .و مرد از طرف قانون تاكيد شده است

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده ششم

ه   . محافظت كودكان، زنان و مردان از طرف قانون صورت گيرد      هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جـا ـب

  .دعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شو

تمام كودكان، زنان و مردان بايد در هر جا كه هستند از طرف قانون محافظت گردند، كودكان، مردان و زنان بايد قـدر       (

  44.)و عزت شوند

  .اينجا از حقوق كودكان، زنان و مردان در برابر قانون تاكيد شده است

ه   . يدبايست از حقوق اقشار جامعه دفاع نما باشد كه مي    مخاطب، اينجا دولت مي    اده دوم اعالمـي اين ماده تقريباً شبيه ـم

سان اسـت    «باشد كه در آن آمده است   اسالمي حقوق بشر مي    ه اسـالمي    » .زندگي كردن حـق هـر اـن در اينجـا در اعالمـي

بينيم كه آيا در اعالميه جهـاني حقـوق بـشر     پردازيم و مي خوريم كه به آن مي بر مي» قيم«حقوق بشر به موضوعي به نام   

  :ن چيزي وجود داردهم چني

  اعالميه اسالمي حقوق بشر 

  ماده هشتم
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ا مخـدوش              ـين رفـت ـي ن شخـصيت از ب هر انسان از لحاظ الزام و التزام از يك شخصيت شرعي برخوردار است و اگر اـي

يم        . (گيرد  گرديد، قيم جاي او را مي      ـتن ايـن شخـصيت، ـق ـين رف هر انسان داراي شخصيت شرعي اسـت و در صـورت از ب

  .)گيرد جاي او را ميسرپرست 

سووليت         ( ك سلـسله        از نظر شريعت اسالمي هر انسان از نظر الزام و التزام يك سلسله ـم د ـي ر عهـده دارد و باـي هـايي ـب

. شود ها از يك شخصيت شرعي برخوردار مي ها را به عهده ديگران بگذارد و از نظر همين الزام و التزام      وظايف و مسووليت  

ـته شـده ادا    برود يا ضعيف شود و انسان نتواند وظايف و مسووليت هرگاه اين شخصيت از بين       هايي را كه به دوشش گذاش

هاي را كه ديگران نسبت به او دارند به آنها بسپارد، در آن صورت قيم يا سرپرسـت جـاي     كند و نتواند وجايب و مسووليت     

  45.)گيرد او را مي

ف   قيم يا سرپرست براي انسان زنده مي. رداي وجود ندا در اعالميه جهاني حقوق بشر چنين مساله       تواند از زواياي مختـل

يم يـا سرپرسـت تاكيـد شـده        . به بررسي گرفته شود    اما با تمام اينها در اعالميه اسالمي حقوق بشر با صراحت به مساله ـق

قانون واگذار شـده  در اعالميه جهاني حقوق بشر، بيشتر به قانون تاكيد شده و پاسداري از حقوق فردي و جمعي به     . است

ه اسـالمي              . است يم يـا سرپرسـت وجـود دارد كـه در اعالمـي اين موضوع شايد يكي از مواردي باشد كه در مورد مساله ـق

ي  . حقوق بشر آمده است اما در اعالميه جهاني حقوق بشر نيست   وقي ـم ردازيم كـه    اينجا به يك مورد ديگر از موارد حـق ـپ

  :تدر اعالميه جهاني حقوق بشر آمده اس

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده بيست و نهم

سر سـازد        هر كس در مقابل آن جامعه      -1 ل شخـصيت او را مـي سووليت . (اي وظيفه دارد كه رشـد آزاد و كاـم هـا و   ـم

  .)وظايف انسان در جامعه بر اساس حمايه از قانون

ه به وسيله قانون منحـصراً  هاي است ك هاي خود، فقط تابع محدوديت هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي    -2

هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخالقـي و نظـم عمـومي و رفـاه      به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي        

 .همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است

 .ا گرددتواند بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اجر ها، در هيچ موردي نمي اين حقوق و آزادي -3

راي انكـشاف شخـصيت انـسان ضـروري        اين مسووليت. ها و وظايفي دارد   هر انسان در جامعه مسووليت    ( ها و وظـايف ـب

قانون بايد حقوق بشري همه را حمايت و محافظت نمايد و آن را طوري تشويق و ارتقا بخشد كه در صـورت بـه        . باشد  مي

رام بـه         وجود آمدن يك محدوديت بر آزادي فردي، كه شايد به   ن محـدوديت طـوري تنظـيم گـردد كـه احـت  وجود آيد اـي

  46.)ها بايد با اهداف و اصول سازمان ملل متحد مطابقت نمايد همه حقوق و آزادي. حقوق همه را تضمين نمايد

د دارد    در اين ماده از اعالميه جهاني حقوق بشر به مسووليت انسان    سووليت و وظـايفي    . هـا در جامعـه تاكـي اينجـا از ـم

ان اعالميـه جهـاني و    . ها ضروي پنداشته شده است  فته كه براي انكشاف شخصيت انسان     گ از موارد اختالف و يا تفاوت مـي

ده      باشد كه در بعضي از ماده اعالميه اسالمي حقوق بشر احكام شريعت اسالمي مي    وق بـشر آـم هاي اعالميه اسـالمي حـق

 :باشد ماده ذيل يكي از اين موارد مي. است

 

  

   اسالمي حقوق بشراعالميه

  ماده بيست و چهارم
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ي   كليه حقوق و آزادي   تمـام حقـوق و   . (باشـد  هاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسـالمي ـم

  .)هاي ذكر شده مطابق با احكام شريعت اسالمي است آزادي

و مطابق با اصول و احكام شريعت اسـالمي  هايي كه در اين سند يا اعالميه ذكر شده بايد، مشروط  تمام حقوق و آزادي (

ي           باشد، يعني همه حقوق و آزادي     ـني اصـول و احكـام شـريعت عمـل ه، هميـشه در روش هاي مطرح شـده در ايـن اعالمـي

  47.)شود

اده بـا     . اين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر به مواردي تاكيد دارد كه در شريعت اسالمي آمده باشد   ـتالف ايـن ـم اخ

در اين ميان اعالميه جهاني حقوق بشر به مواردي اشـاره دارد كـه   . ميه جهاني حقوق بشر شايد در همين باشد  موارد اعال 

  :باشد ماده ذيل يكي از اين موارد مي. باشد جهان شمول مي

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده بيست و هشتم

ـين      وق و آزادي  ا هر كس حق دارد بر قراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و ب ن     لمللـي، حـق هـايي را كـه در اـي

حق زندگي در نظام اجتماعي مطابق اعالميه جهاني . (اعالميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد      

  )حقوق بشر

اي هنـر    . هاي كلتوري جامعه سهم گيرد  هر انسان حق دارد تا در فعاليت      ( ا از مزاـي ـيقي، شـ  «انسان حق دارد ـت عر، موس

   48.)استفاده نمايد» ...رينرياضي، اقتصاد، علوم ديني، تاريخ، حقوق، انجي«و علوم » ...نقاشي

ست و    در اعالميه اسالمي حقوق بشر، تقريباً معادل همين ماده آمده است كه مي  تواند به عنوان يك اشتراك با مـاده بـي

  :هشتم اعالميه جهاني حقوق بشر به شمار آيد

  قوق بشراعالميه اسالمي ح

  ماده شانزدهم

ي     هر انساني حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمي، ادبي، هنري يا تكنولوژيكي خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادـب

د    اسـتفاده از  (مغـاير بـا احكـام شـريعت نباشـد،      ) اثـر (و مالي حاصله از آن حمايت نمايد، مشروط  بر آن كه آن دست آـم

  .)نري، تكنولوژيكي حق هر انسان استدستاوردهاي علمي، ادبي، ه

ي           ( رد، يعـن هر انساني حق دارد از ثمره يا حاصل مطالعات و يا اكتشافات علمي، ادبي، هنري و تكنولوژيكي خود سود بـب

آيـد يـا    هر گاه كسي كشف و اختراعي كرده باشد، منافع حاصله از اين كشف و يا اختراع حـق مـشروع او بـه حـساب مـي       

ر خـويش    ها هزار نسخه از كتاب آن به فروش مي نويسد و ده كسي اثر ادبي مي   رسد، نويسنده حق دارد از منافع حاصله اـث

هاي متذكره حمايت كند، به شرطي كه آن دست آورد يـا اثـر    بناً هر كس حق دارد از منافع خود در زمينه   . استفاده نمايد 

  49 .)با احكام شريعت مغايرت نداشته باشد

اسالمي حقوق بشر با اين كه با ماده بيست و هشتم اعالميه جهاني حقوق بشر از نگاه ساختار و مفاد،     اين ماده اعالميه    

ه           ـتالف بـا اعالمـي اشتراكاتي دارد اما تاكيد شريعت در ماده شانزدهم اعالميه اسالمي حقوق بشر، آن را تا حـدودي در اخ

ل      مختلف، مادهدر زمينه حق آموزش در سطوح . جهاني حقوق بشر قرار داده است    هاي ديگري وجـود دارد كـه مـاده ذـي

  :باشد يكي از آنها مي

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده نهم
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ها و وسـايل   طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب است بر جامعه و دولت، بر دولت الزم است كه راه      : الف

سان فرصـت     ي كه مصلحت  آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه      ه اـن جامعه را بر آورده سازد، تامين نمايـد و ـب

ك    . (دهد كه نسبت به دين و حقايق هستي معرفت حاصل كند و آن را براي خير بـشريت بـه كـار گيـرد        م ـي آمـوختن عـل

  .)فريضه اسالمي است

واجـب اسـت كـه    بـر جامعـه و دولـت    . از نظر دين مبين اسالم طلب علم بر همه افراد جامعه بدون استثنا فرض اسـت   (

ه شـكلي تـدارك كنـد كـه          زمينه و شرايط مناسب آموزشي و راه       ها و وسايل آن را براي همه فراهم كنـد و انـواع آن را ـب

ي    هاي جامعه را در همه بخش مصلحت و نياز مندي    ش ـم آموزنـد فرصـت و    ها تكافو كرده بتواند و به افراد جامعه كـه داـن

ت        آ امكان دهد كه در روشني دانشي كه مي    ايق جهـان هـستي آشـنايي و معرـف موزند هر چه بيشتر به ديـن اسـالم و حـق

    50.)حاصل كنند و دانش و تجربه شان را به خاطر خير بشريت به كار گيرند

ادي روي آن          آموختن علم در اعالميه اسالمي حقوق بشر به عنوان يك فريضه اسـالمي مطـرح شـده اسـت و تاكيـد زـي

اده نهـم   . د شده است كه زمينه تحصيل آن را فراهم نمايدصورت گرفته و بر دولت گوش ز      همان طوري كه در بند الف ـم

اعالميه اسالمي حقوق بشر آمده تاكيد شده است كه به هر انساني فرصت دهد كه نسبت به دين اسالم و حقـايق هـستي         

  .ها به كار گيرد اش را در راستاي خير انسان هاي علمي معرفت حاصل كند و اندوخته

ي      م رسـاند   خاطب اين بند از ماده اسالمي حقوق بشر، انسان است نه مسلمان و اين ديد جامع اسالمي اين اعالميه را ـم

ك فريـضه         اينجا فراگيري علـم بـه انـسان   . ها انديشد نه به بخشي از انسان  كه به انسان مي    ه عنـوان ـي د شـده، و ـب هـا تاكـي

اما ديـد اعالميـه   . ميه اسالمي حقوق بشر عنوان اسالمي را با خود دارددر حالي كه اعال. اسالمي از آن نام برده شده است 

  .شود ها مي اسالمي حقوق بشر، كلي و شامل تمام انسان

ست و شـشم   . باشد مي» فريضه اسالمي«و » حق«موضوع مهم ديگر در اين ميان   در اعالميه جهاني حقوق بشر ماده بـي

اده نهـم آن، از       .آن از حق آموزش و پرورش نام برده شده است    وق بـشر بنـد الـف ـم  در حالي كه در اعالميه اسالمي حـق

ك     : جامع ترين تعريف حق. آموختن علم به عنوان يك فريضه اسالمي نام برده شده است         صيب، بهـره، مـل عدل، انـصاف، ـن

امـا حـق   . كرده اسـت واجب، الزم و آنچه كه خداوند انجام آن را بر انسان واجب : در حالي كه فريضه يعني. باشد  ومال مي 

  :در اعالميه اسالمي حقوق بشر در زمينه فراگيري علم به صورت ديگر مطرح شده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده نهم بند ب

ـتگاه            ا دس شگاه گرفتـه ـت ف از خـانواده و مدرسـه و داـن هـاي   حق هر انساني است كه موسسات تربيتي و توجيهي مختـل

نمايد، براي تربيت كامل و متوازن او تـالش كنـد و    جهت پرورش ديني و دينوي انسان ميتبليغاتي و غيره كه كوشش در     

  .اي كه ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و  وظايف آن فراهم شود  شخصيتش را پرورش دهد به گونه

د جرايـد، ر     ها و دستگاه ها، پوهنتون همه موسسات علمي و تربيتي، شامل مكتب     ( اتي مانـن هـا، راديـو،    وزنامـه هـاي تبليـغ

ش و آگـاهي و مـسايل دينـي و دينـوي              ردن داـن تلويزيون، خانواده و غيره موظفند تا در جهت آموزش و پرورش و بلند ـب

ت او           انسان سعي و كوشش كند و از طريق تعليم و تربيت متوازن شخصيت او را پرورش دهند و تكامـل بخـشند تـا معرـف

ه عهـده دارد           عميق تر و ايمانش به  جنسبت به خداوند   ه حقـوق و وظـايفي كـه ـب سبت ـب رامش ـن ستحكمتر و احـت  خدا ـم

    51 .)افزايش يابد

ده اسـت بـر ايـن نكتـه تاكيـد داشـته اسـت كـه تمـام                  آنچه در اعالميه اسالمي حقوق بشر در بند ب ماده نهـم آن آـم

ا در اعالميـه جهـاني    . نماينـد ها تالش  موسسات تعليمي و تربيتي موظف اند تا در قسمت بلند بردن سطح آگاهي انسان  اـم

  :هاي علمي و كلتوري تاكيد شده است حقوق بشر، به حق سهم گرفتن در فعاليت
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  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده بيست و هفتم

ع گـردد و بـه پيـشرفت    ت اجتماعي شركت كند، از فنون و هنرها متم-هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي     -1

  .اشدعلمي و فوايد آن سهيم ب

حـق سـهم   . (هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخـوردار شـود     - 2

 .)هاي علمي و كلتوري گرفتن در فعاليت

  .تعليم و تربيت حد اقل در دوره ابتدايي بايد رايگان و اجباري باشد.  هر انسان حق تعليم و تربيت را دارد

د آن باشد تا همه استعدادهاي شاگردان را انكشاف دهد، تعليم و تربيـت بايـد احتـرام بـه انـسان،       هدف تعليم و تربيه باي    

د كـه تمـام     (ها را به همه آموزش و پرورش دهد    قبول حقوق انساني همه انسان     تعليم و تربيت بايد به تمام مـردم بفهماـن

    52 .)دها داراي حقوق انساني هستند و بايد آن را قبول و احترام كر انسان

هـاي   هاي فرهنگي و اجتماعي به صورت آزادانه، در اين ماده اعالميه جهاني حقوق بشر از ويژگي حق شركت در فعاليت   

ي          شر ـم سـهم  . باشـد  مشترك ماده بيست و هفتم اعالميه جهاني حقوق بشر و بند ب ماده نهم اعالميه اسـالمي حقـوق ـب

ي   هاي علمي و فر گرفتن و تالش در راستاي فعاليت  ه حـساب ـم د   هنگي از ويژگي مشترك اين دو اعالميه حقوق بشر ـب آـي

شر،          اما آنچه مي   توان از آن  به عنوان يك تفاوت و تا حدودي اختالف نام برد، اين است كـه در اعالميـه جهـاني حقـوق ـب

ان به شمار آورده مخاطب آن فرد است اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر با اين كه فراگيري علم و فرهنگ را حق هر انس      

ي        ه     اما از موسسات تربيتي مانند مكتب و دانشگاه نيز به عنوان يك نهاد جمعي نام برده است كـه ـم بايـست در ايـن زميـن

  .هاي جامعه را در فراگيري هر چه بهتر و بيشتر علم و فرهنگ ياري نمايند كوشش نمايد تا انسان

سالمي حقوق بشر از آن به عنوان يك فريضه اسالمي نام برده شده در مورد فراگيري آموزش و پرورش كه در اعالميه ا     

  :ها مطرح شده است در اعالميه جهاني حقوق بشر به عنوان يك حق براي انسان

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  )حق آموزش و پرورش: (ماده بيست و ششم

ل تـ    . هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شـود       -1 وزش و پـرورش الاـق ه     آـم ا حـدودي كـه مربـوط ـب

د     آموزش حرفه. تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد، آموزش ابتدايي اجباري است       اي بايد عموميـت پيـدا كـن

  .و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل، به روي همه باز باشد، همه بنابه استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند

طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد كامل رشـد آن برسـاند و احتـرام      آموزش و پرورش بايد      -2

ف و       . هاي بشر را تقويت كند    به حقوق و آزادي    د مختـل رام بـه عقاـي آموزش و پرورش بايد با حسن تفـاهم، گذشـت و احـت

ظ صـلح   هـاي ملـل متحـد     هاي نژادي يا مذهبي و همچنـين توسـعه فعاليـت    دوستي بين تمام ملل، جمعيت   را در راه حـف

 .تسهيل نمايد

ه   . (پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند       -3 هر انسان حـق دارد ـب

ه       سطحي زندگي نمايد كه براي خانواده اش از لحاظ رفاه مناسب باشد، اين سطح زندگي شامل غذا، لبـاس، پوشـاك، خاـن

ريض،           كه نمي هايي    تمام انسان . است د بيكـاران، اشـخاص ـم توانند براي خود خوراك، پوشاك و خانـه فـراهم نماينـد مانـن

تمامي مادران اطفـال حـق مواظبـت    . باشند معيوب و ناتوان، بيوه زنان و مردان مسن و پير، مستحق خدمات اجتماعي مي 

   53.)باشند نيز مستحق مواظبت خاص اند» عنامشرو«اطفالي كه پدر و مادر شان ازدواج نكرده . داري را دارا اند و نگه
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ه آن    در ماده بيست و هفتم اعالميه جهاني حقوق بشر عالوه بر حق سهم گرفتن در فعاليت    هاي علمي و فرهنگي كـه ـب

ا        ها مـي  تاكيد شده، در مورد مايحتاج كودك نيز آمده است كه خانواده    د حـت ست نيازهـاي كودكـان را بـر آورده نمايـن باـي

ه ايـن       . باشند ه حاصل روابط بدون ازدواج مي     كودكان ك  وق بـشر ـب در حالي كه در بند ب ماده نهم اعالميـه اسـالمي حـق

را در     از نكات اختالف اين دو اعالميه حقوق بشر يكي همين مورد مي. موارد اشاره نشده است   باشد و اين واضـح اسـت زـي

  .رفته نشده استشريعت اسالمي به كودكان حاصل روابط نامشروع جايي در نظر گ

ساني كـه در اعالميـه جهـاني و              ع اـن ري علـم در جواـم موضوعي ديگري كه باز هم بي ارتباط با حق و نيز فريضه فراگـي

ه آن        اسالمي حقوق بشر به آن تاكيد شده است، حق آزادي فكر و آزادي بيان مي    باشـد كـه در هـر دو اعالميـه مـذكور ـب

  :پرداخته شده است

  بشراعالميه اسالمي حقوق 

  ماده بيست و دوم

ان دارد           : الف هـر انـساني   . (هر انساني حق دارد كه نظر خود را به هر شكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشـد، آزادانـه بـي

  .)حق دارد نظر خود را آزادانه بيان كند، به استثناي حاالتي كه مغاير با اصول شرعي باشد

قوق بشر تضمين شده است، هر كس حق دارد نظر خـود را بـه هـر    آزادي بيان در دين مبين اسالم به صفت يكي از ح (

ق آزادي       . شكلي كه با احكام و اصول شريعت مغايرت نداشته باشد، بيان كند   وق اساسـي بـشر از طرـي زيرا كـه تـامين حـق

    54 .)گردد بيان تضمين مي

ام و شريعت اسالمي مغايرتي نداشـته  حق آزادي بيان در اعالميه اسالمي حقوق بشر تا آنجا محدوديتي ندارد كه با احك     

در اعالميـه جهـاني   . اما اگر برخوردي با احكام و شريعت اسالمي نداشته باشد يكي از حقوق بشر شمرده شده است   . باشد

  :حقوق بشر از چنين حقي به عنوان حق آزادي انديشه نام برده شده است

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده نوزدهم

يم و اضـطرابي نداشـته         هر كس حق آزادي عقي     ده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايـد خـود ـب

هـر  . (باشد و در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون مالحظـات مـرزي، آزاد باشـد           

ور سـاخته     انسان حق دارد كه با ديگران به صورت صلح آميز مالقات نمايد هيچ انسان نب     رار گيـرد و مجـب ايد تحت فشار ـق

    55 .)شود تا در يك حزب يا اجتماع مشخص شركت نمايد

ا كجـا             در اعالميه جهاني حقوق بشر محدوديتي در آزادي بيان و عقيده وجود ندارد و روشن نيست اين آزادي عمـل ـت

. تواند آزاد باشـد كـه آزادي ديگـران را نقـض نكنـد      تواند ابراز شود در حالي كه حتا آزادي بيان و عقيده نيز تا آنجا مي    مي

راز        شايد اختالف اعالميه جهاني و اعالميه اسالمي حقوق بشر در اين زمينه در همين باشد كه در يكـي محـدوديتي در اـب

ايرت              ا شـريعت اسـالمي مـغ عقيده و آزادي بيان وجود ندارد و در ديگري محدوديتي روي آن وضع شده است، آنجا كه ـب

  :گيري شده است ه باشد، در بخش ديگري از اعالميه اسالمي حقوق بشر اين بحث پيداشت

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

   ماده بيست و دوم-بند ب

هر انسان حـق دارد ديگـران   . (هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسالمي دعوت كند        

  .)از اجراي كارهاي شر بازش داردرا در اجراي كارهاي خير دعوت كند و 
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ع         ( هر انساني حق دارد تا ديگران را به راه نيك و درست دعوت كند و از انجام كارهاي نادرست و اعمال ناپـسنديده مـن

نمايد ولي هر دو عمل يعني دعوت به عمل خير و ممانعت از عمل زشت بايـد مطـابق اصـول و ضـوابط شـريعت اسـالمي           

    56 .)صورت گيرد

بخش از ماده بيست و دوم اعالميه اسالمي حقوق بشر تاكيد است بر امر به معروف و نهي از منكر در جامعـه، كـه         اين  

  .تواند منظور آن جوامع اسالمي باشد اينجا به صورت مشخص مي

د،     . يمخـور   حقوق بشر با چنين موضـوعي برنمـي  در حالي كه در اعالميه جهاني  وق بـشر تاكـي ه اسـالمي حـق   در اعالمـي

بيشتر روي موازين و شريعت اسالمي است در حالي كه در اعالميه جهاني حقوق بشر مخاطب بـه صـورت كلـي در نظـر             

اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر بند ب ماده بيـست و دوم، آنجـا   . گرفته شده و به طبقه و گروه خاص اشاره نشده است    

ا ايـن كـه مخاطـب ايـن امـر تمـام        » نيك و درست دعوت كنـد هر انساني حق دارد تا ديگران را به راه «: كه آمده است   ـب

هر دو عمل يعني دعوت به عمل خير و ممانعت از عمل زشـت  «ها است اما بازهم در ادامه اين تاكيد آمده است كه     انسان

ارج كند كه در خـ  اين دعوت را محدود به موازين و شريعت اسالمي مي» بايد مطابق اصول و ضوابط شريعت اسالمي باشد 

  .از محدوده جوامع اسالمي كاربرد زيادي نخواهد داشت

بازهم در بخشي ديگري از ماده بيست و دوم اعالميه اسالمي حقوق بشر در باره اهانت به مقدسات و كرامت انبيا آمده       

  :است كه در اين اعالميه اين دو به شدت رد شده و عمل ناپسند به شمار آمده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

   ماده بيست و دوم-بند ج

ا يـا       تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و كرامـت انبـي

اد        به كار گيري هر چيزي كه منجر به ايجاد اختالل در ارزش       ا متالشـي شـدن اعتـق ها يا متشتت شدن جامعه يـا زيـان ـي

  ) بر ضد مقدسات و كرامت انبيا مجاز نيستتبليغ سوء. (شود، ممنوع است

توان مردم را آگاهي داده و سـطح دانـش و    باشد؛ زيرا با استفاده از تبليغ مي تبليغ در جامعه ضرورت مهم و حياتي مي     (

دا  . معرفت آنها را بلند برد    ت ولي استفاده نادرست و به كار بردن تبليغ به خاطر اهداف ناجايز و حمله به مقدسـات و معتـق

هـاي    بي نظمي ايجاد كند و در ارزش هايي كه در جامعه همچنان به كار بردن شيوه . مردم و كرامت پيامبران مجاز نيست     

اجتماعي اختالف به وجود آورد و جامعه را به طرف پراكندگي و متالشي شدن و تضعيف اعتقاد مردم سوق دهد، ممنـوع        

    57 .)باشد مي

رد      اينجا سوء استفاده از تبليغات    رار بگـي در . منع شده است به ويژه كه در تعارض و تقابل بـا مقدسـات وكرامـت انبيـا ـق

عين حال كه تبليغ در جامعه يك ضرورت مهم و حياتي شمرده شده است اما استفاده غلط از آن به شدت محكـوم شـده       

ه مـساله بـر       . است انگيختن احـساسات قـومي و   در بخش ديگر ماده بيست و دوم اعالميه اسالمي حقوق بشر نيز بـازهم ـب

  :مذهبي و نژادي پرداخته شده و افراد را از دامن زدن به آن دفع نموده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

   ماده بيست و دوم-بند د

ـيض گـردد، جـايز نيـست                     وع تبع ا چيـزي كـه منجـر بـه بـرانگيختن هـر ـن ذهبي و ـي ا ـم . برانگيختن احساسات قومي ـي

  )اي و تبعيض نژادي مجاز نيست ، مذهبي، لساني، منطقهبرانگيختن احساسات قومي(

ك و بـرانگيختن       تحريك و برانگيختن احساسات قومي، مذهبي، لساني، منطقه ( ـبب تحرـي اي و يا هر چيز ديگـري كـه س

ي اعتمـادي و                  ه نفـاق، ـب ـيض در جامـع ت تبع هر گونه تبعيض نژادي گردد، جايز نيست، زيرا رشـد احـساسات و موجودـي

    58.)حدت اجتماعي خواهد شد به تضعيف ودر پي خواهد داشت و منجرخشونت را 
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ر، ضـرورت تبليغـات و جلـوگيري از            وت بـه كارهـاي خـي اعالميه اسالمي حقوق بشر در مورد حق آزادي بيان، حق دـع

اده، چهاربنـد را بـراي آن        ك ـم اختـصاص  تبلغيات سو و نيز منع از برانگيخن احساسات قومي، مذهبي زباني و نژادي در ـي

  .تواند از اهميت موضوع حكايت كند داده است كه مي

خوريم كه به صورت مستقيم به منع برانگيختن احساسات قـومي،   در اعالميه جهاني حقوق بشر با چنين موردي بر نمي     

ده اسـت   تنها در ماده هفتم به داشتن حق مساوي در برابر قانون اشـاره شـده و آ  . زباني، نژادي و غيره اشاره شده باشد    ـم

ر آن برخـورد نماينـد       هر چيزي كه ضد اعالميه جهاني حقوق بشر باشد، انسان    «: كه ا در براـب د ـت و » .ها حق مـساوي دارـن

  ».تجاوز به حقوق اساسي انسان نبايد صورت گيرد«: همين طور در ماده هشتم آن آمده است كه

ه اسـالمي    اما در مورد حق آزادي فكر، بازهم در بخشي ديگري از اعالميه جها       ني حقوق بشر آمده است كـه در اعالمـي

ان   اما تفاوت. حقوق بشر نيز وجود دارد    هاي در اين زمينه نيز وجود دارد كه ساختار اين اعالميه حقوق بشر را بيشتر نماـي

  :سازد مي

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده هجدهم

ده و        ا. هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مـذهب بهـره منـد شـود       ن حـق متـضمن تغييـر مـذهب يـا عقـي ـي

ي اسـت، هـر        همچنين متضمني آزادي اظهار عقيده و ايمان مي         ذهبي و اجـراي مراسـم ديـن باشد و نيز شامل تعليمات ـم

هر انسان حق دارد كه بـه  . (تواند از اين حقوق منفردا يا جمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد   كس مي 

  59.)ديني را قبول كند و داراي حق و وجدان آزاد باشد. ر نمايدصورت آزادانه فك

ا اينجـا بـه موضـوع مهمـي ديگـري نيـز        . در اين ماده از اعالميه جهاني حقوق بشر روي آزادي فكر تاكيد شده است   اـم

سياري جهـا   به نظر مي. باشد اشاره شده است و آن تضمين حق تغيير مذهب و يا عقيده مي   ت بحـث  رسد اين موضوع از ـب

ه چـشم مـي     برانگيز بوده و تفاوتي زيادي با اعالميه اسالمي حقوق بشر و ماده  در . خـورد  اي كه در اين باره وجـود دارد ـب

ين            شر چـن اعالميه جهاني حقوق بشر از تغيير مذهب و يا عقيده دفاع شده است در حالي كه در اعالميه اسالمي حقوق ـب

  :بريم ه عمق اختالف ميان اين بخش از دو اعالميه پي ميبا بررسي بيشتر اين موضوع ب. چيزي نيست

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده دهم

اسالم دين فطرت است و به كار گرفتن هر گونه اكراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغييـر          

  .باشد اين دين به ديني ديگر يا به الحاد جايز نمي

  .)باشد ري است و فشار به خاطر تغيير دين نا جايز مياسالم يك دين فط(

ه كـار         ( اسالم يك دين فطري است يعني با نهاد و سرشت انسان به صورت طبيعي گره خورده است، هر نوع اكـراه يـا ـب

ه     ها و ناگزيري  بردن فشار يا استفاده از مجبوريت      ر ـب ديـن  هاي ديگر، از قبيل فقر، محروميت، جهل و غيره به خـاطر تغيـي

  60 .)ديگر و يا تشويش به بي ديني جايز نيست

وق بـشر           آنچه در اين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر درباره تغيير دين آمده كـامال بـر خـالف اعالميـه جهـاني حـق

ي ديگـر جـايز نيـست           . باشد  مي ه بـه    . اينجا با صراحت تاكيد شده است كه تغيير ديـن از اسـالم بـه هـر ديـن ن زميـن در اـي

اينجـا از ديـن اسـالم    . تواند به تغيير دين منجر شود دي مانند فشار، فقر، محروميت، جهل و غيره اشاره شده كه نمي        موار

ن رو برگـشت از   . ده استربه عنوان يك دين فطرت نام برده شده كه با آنها سرشت انسان به صورت طبيعي گره خو      از اـي
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ه     . باشـد  ا عقل و درك انسان سازگار نمـي اين دين يعني اسالم، به اديان ديگر جايز نيست و ب         اده از اعالمـي معنـاي ايـن ـم

  . باشد اسالمي حقوق بشر تقريباً همين مي

كه از دين اسالم به اديان ديگر به ويژه به مسيحيت گرويده اند دقيقاً همين مواردي كه در  با مروري به وضعيت آنهايي

ها مانند جنگ، خشونت، قبول  فقر و ناگزيري. خورد  به چشم مياعالميه اسالمي حقوق بشر در ماده دهم آن آمده است

هاي بد اجتماعي و اقتصادي و سياسي و رسيدن به  پناهندگي در يك كشور اروپايي و يا امكان خارج شدن از وضعيت

كه  در حالي. كشورهاي غربي از عوامل اصلي گرايش به دين مسيحيت در ميان تعدادي از مسلمانان بوده است

كه به بن  اما زماني. نيازي از نگاه اقتصادي بوده اند هاي كه به اسالم گرويده اند، بيشتر در رفاه و آسايش و بي حيمسي

اي در  بست رسيده اند و چيزي و يا حداكثر امكانات و رهايي آنها را ارضا نكرده است و هميشه به دنبال چيزي گمشده

  . درون شان بوده اند به اسالم رو آورده اند

در حقيقت، مسيحياني كه به اسالم رو آورده اند از وضعيت حاكم در جوامع شان كه غرق در رفاه و آرامش از نگاه 

درست عكس آن . اقتصادي بوده اند اما از نگاه روحي و رواني سرخوردگي بوده عامل مسلمان شدن شان بوده است

بيشتر . سلمان شده اند كم است، مسيحي شده اندمسلماناني كه هر چند توان شان در مقايسه با مسيحياني كه م

شان رو به غرب نهاده اند كه در بخشي از اعالميه  هاي مهاجران مسلمان در چند دهه اخير از جنگ و خشونت در كشور

  . اسالمي حقوق بشر در اين مورد اشاره شده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده دوازدهم

قال و انتخاب مكان براي اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت كه هر انسان بر طبق شريعت حق انت

و بر آن كشور پناهنده واجب است كه با او مدارا كند تا . توانند به كشور ديگري پناهنده شود تحت ظلم قرار گرفتند مي

هر . (اب جرم از طبق نظر شرع نباشدبا اين شرط كه علت پناهندگي به خاطر ارتك. گاهي برايش فراهم شود اين كه پناه

  .)انسان حق دارد محل اقامت خود را در داخل و يا خارج از كشور تغيير دهد و يا به كشوري پناهنده شود

ها مطابق شريعت اسالمي حق دارند محل زندگي و محل اقامت خود را مطابق ميل خود تعيين و انتخاب كنند،  انسان(

 خود از يك جا به جاي ديگر نقل مكان كند و اگر در كشور خود زير فشار و يا ظلم قرار هر انسان حق دارد مطابق ميل

شوند واجب است تا از  كه چنين افرادي پناهنده مي گيرد، حق دارد تا به كشورهاي ديگر پناهنده شود و بر كشورهايي مي

اما نبايد پناهندگي به علت ارتكاب . اه فراهم نمايندگ اين افراد حمايت كنند، با آنها با مدارا برخورد كنند و براي شان پناه

   )61(.)جرم و فرار از چنگ قانون باشد

در اين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر كه به حق پناهندگي تاكيد دارد موضوع مطابقت با شريعت اسالمي مطرح 

كه حد و حدود اين   است بدون ايناينجا به موضوع شريعت اسالمي به صورت سر بسته و كلي اشاره شده. شده است

كه جواز آن در اين اعالميه صادر شده است اما اين نكته روشن نشده است كه  پناهندگي با اين. شريعت روشن شده باشد

تواند به مهاجرت رو آورد و يا اصالً مهاجرت به صورت دسته جمعي در اسالم جايز است و يا  چه زماني يك مسلمان مي

آنچه در افغانستان دهه شصت . سازد باشد زيرا زمينه را براي قدرت و مانور دشمن فراهم مي مي ميخالف شريعت اسال

ها انسان افغاني به خارج از كشور گرديد و زمينه را براي تاراج هر چه بيشتر و  اتفاق افتاد و منجر به مهاجرت ميليون

مي در مورد پناهندگي برابر و جايز بوده است يا خير؟ تر يك كشور اسالمي فراهم نمود آيا با شريعت اسال اشغال بزرگ

  . توان، موارد اختالف و اشتراك آن دو را بررسي نمود در اعالميه جهاني حقوق بشر هم در اين زمينه آمده است كه مي

  اعالميه جهاني حقوق بشر
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  ماده چهاردهم

ند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار وجو ك هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهندگي جست -1

  . نمايد

ب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير  سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول مقاصد ملل متحد  در موردي كه تعقي -2

 . توان از اين حق استفاده نمود باشد، نمي

در . پناهندگي نمايدهر انسان حق دارد در صورت تعقيب، شكنجه، آزار و اذيت در كشورهاي ديگر درخواست (

كه با اصول و مقاصد ملل متحد مخالف باشد  كه شخص درخواست كننده پناهندگي به اعمال جنايي يا اعمالي صورتي

  ) 62(.)شود اقدام كند اين حق پناهندگي براي او فراهم نشده سلب حق پناهندگي مي

اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است اختالفي در اصل اين دو ماده كه در مورد حق پناهندگي در اعالميه اسالمي و 

تنها در اعالميه اسالمي حقوق بشر به شريعت اسالمي تاكيد شده اما در اعالميه جهاني حقوق بشر . زيادي وجود ندارد

گرايي و اشتراك جهاني در مورد  كه شاهد اختالف در دو اعالميه باشيم يك نوع هم در اينجا بيشتر از آن. به حق انسان

ه مورد ديگري برمي.  پناهندگي وجود داردحق خوريم كه حق تغيير محل و در داخل كشورها تاكيد  در اينجا باز هم ب

  :شده است

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده سيزدهم

  .هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب نمايد -1

 . از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گرددهر كس حق دارد هر كشوري و -2

  )حق تغيير محل و بودو باش(

هر انسان حق دارد و آزاد است كه محل بود و باش خود را تغيير بدهد، او حق دارد كه كشوري را كه بخواهد در آن «

  ) 63(».زندگي نمايد و يا آن را ترك كند

يحده در اين زمينه وجود ندارد و در همان ماده دوازدهم كه به حق پناهندگي در اعالميه اسالمي حقوق بشر ماده عل

تاكيد دارد، حق انتخاب محل بودوباش در داخل كشور نيز آمده است كه تقريباً با شرايطي كه در اين زمينه در اعالميه 

  . جهاني حقوق بشر آورده يكسان است

  . باشد با موضوع پناهندگي نميارتباط  موضوع تابعيت از ديگر مواردي است كه بي

  :در اين زمينه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است

  اعالميه جهاني حقوق بشر

   ماده پانزدهم

  .هر كس حق دارد داراي تابعيت باشد -1

 . توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تابعيت محروم كند احدي را نمي -2

  )حق تابعيت(

 دارد، هيچ انسان نبايد از حق تابعيت  محروم شود و نبايد از حق تغيير تابعيت وي هر انسان حق داشتن تابعيت را«

مثالً    )64(».خواهد تابعيت خود را تغيير دهد نبايد اين حق او را سلب كرد يك انسان مي: جلوگيري به عمل آيد 

ز حق مساوي با هم يابند و ا باشد كه مردم يك كشور به آن دست مي  اجتماعي مي-تابعيت يك موضوع سياسي

اما با . شود هاي يك جامعه نقض مي د حقوق انسانراسايه تابعيت نيز در بسياري از موهر چند در . شوند برخوردار مي

ACKU



٤٥ 

 

                                                                                                                                                            

يابند و از آن در مواقع مختلف پاسداري  ترين موهبتي است كه اتباع يك كشور به آن دست مي تمام اينها، تابعيت بزرگ

  . كنند مي

خوريم كه با صراحت از تابعيت در اسالم نام  ي حقوق بشر در مورد تابعيت به ماده مشخصي برنميدر اعالميه اسالم

ها و اشتراكاتي با  خوريم كه شايد كمتر شباهت اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر به مواردي برمي. برده شده باشد

  :ستاعالميه جهاني حقوق بشر داشته باشد، يكي از اين موارد در ذيل آمده ا

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  وسوم ماده بيست

  . سوء استفاده از واليت و گرايش به استبداد و سوء استفاده از قدرت مجاز نيست

د يا سوء استفاده از آن شديداً ممنوع مي) الف باشد، زيرا كه حقوق اساسي از اين راه  واليت امانتي است كه استبدا

  . شود تضمين مي

شود، او موظف است از  روايي بر مردم و جامعه يك امانت است كه براي والي يا فرمانروا سپرده ميواليت يعني فرمان «

شود، در راه خير و صالح جامعه استفاده كند، استفاده نادرست و يا به  هايي كه براي او داده مي اين امانت و صالحيت

منافع فردي، گروهي و غيره به هيچ  زيرا كه . باشد صورت جايز نيست و شديداً ممنوع ميكاربردن قدرت واليت به خاطر 

  ».گردد تامين حقوق اساسي مردم از اين راه تضمين مي

همچنين او . هر انسان حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد) ب

  .) سان حق دارد در اداره كشور شركت نمايدهر ان. (هاي عمومي را برطبق احكام شريعت متصدي شود تواند پست مي

ها در  ها حق دارند تا در اداره و تنظيم امور كشور خود، به صورت مستقيم يعني مقرر شدن در پست همه انسان(

ها، سهم  وظايف و مقامات گوناگون سهم بگيرند و يا از طريق راي دادن و مطرح كردن نظريات، پيشنهادات يا طرح پالن

هاي كوچك و يا بزرگ مطابق احكام شريعت در  هر انسان حق دارد در پست. ها شركت نمايد صميم گيريگرفتن در ت

  ) 65(.)كشور خود مقرر شود

. در بند الف اين ماده اعالميه اسالمي حقوق بشر به استفاده از قدرت اشاره شده و آن را يك عمل ناروا شمرده است

كه در اعالميه جهاني حقوق بشر به اين  در حالي. اد نيز تاكيد شده استدر همين زمينه در نكوهش گرايش به استبد

هاي ديگر اين اعالميه با اعالميه اسالمي حقوق بشر  تواند از تفاوت مورد به صورت مشخصي اشاره نشده است كه اين مي

  . به حساب آيد

تواند يك وجه  ق بشر آمده ا ست كه ميوسوم اعالميه اسالمي حقوق بشر در اعالميه جهاني حقو اما بند ب ماده بيست

ميان اين دو اعالميه به شمار آيد   :مشترك 

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ويكم ماده بيست

  حق شركت در اداره كشور

كه آزادانه   هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيم و خواه با وساطت نمايندگاني-1

  . جويدانتخاب شده باشند شركت 

  .  هر كس حق دارد كه با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد-2
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 اساس و منشاي قدرت حكومت اراده مردم است اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت -3

اراي مخفي و يا طريقه نظير آن انجام انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و ب. و به طور ادواري صورت پذيرد

  . گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد

ها بايد تمثيل كننده اراده مردم و انعكاس دهنده آن  دولت. هر انسان حق دارد تا در اداره مملكت خويش سهم بگيرد«

   )66(».باشند

. مي حقوق بشر نكات مشترك زيادي دارد وسوم اعالميه اسال اين ماده اعالميه جهاني حقوق بشر با بند ب ماده بيست

 بند آمده است اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر بند ب 3با اين تفاوت كه در اعالميه جهاني حقوق بشر اين ماده در 

  . باشد يك ماده مي

 با دستگيري افراد و تبعيد آنان بازهم از موضوعات ديگري است كه در اعالميه اسالمي حقوق بشر آمده است كه

  :بررسي كامل آن به محتويات اين ماده پي خواهيم برد

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده بيستم

توان در ايام دستگيري توهين و  دستگيري و تبعيد يك انسان بدون حكم محكمه مجاز نيست و هيچ انساني را نمي

  . دادكس را نبايد به زور تحت آزمايشات طبي و علمي قرار  و نيز هيچ. شكنجه كرد

دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هيچ انساني جايز نيست، مگر به مقتضاي شرع، و نبايد او را 

همچنين اجبار هر فردي . شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه حقارت آميز يا منافي حيثيت انساني، رفتار كرد

. با رضايت وي و مشروط بر اين كه سالمتي و زندگي او به مخاطره نيفتدبراي آزمايشات طبي يا علمي جايز نيست، مگر 

  . باشد  را بدهد، نيز جايز نمي همچنين تدوين قوانين استثنايي كه به قوه اجراييه چنين اجازه

از نظر دين مبين اسالم دستگيري انسان، يا تبعيد او از محل زندگي، شهر و يا مملكت اش به يك نقطه ديگر و (

شكنجه انسان از نظر جسمي و يا قرار دادن انسان زير شكنجه و . زات او بدون حكم و ضرورت شرعي اجازه نيستمجا

ميز به شكلي كه به حيثيت انساني او آسيب برساند، ممنوع است و هيچ كس حق ندارد به  فشار روحي برخورد تحقير آ

منظور تحقيقات و يا هر هدف ديگر قرار گيرد، مگر به زور كسي را وادار سازد تا مورد آزمايشات طبي و يا علمي به 

. گونه ضرر و آسيبي وارد نيايد رضايت و توافق خودش، آن هم در صورتي مجاز است كه به صحت و سالمتي او هيچ

  )67(.)هايي را بدهد مجاز نيست همچنين طرح و تدوين قوانين استثنايي كه به حكومت يا قوه اجراييه چنين صالحيت

توان بدون   را نمي اده اعالميه اسالمي حقوق بشر به مساله تبعيد و دستگيري افراد اشاره كرده است كه كسياين م

  . اجازه محكمه باز داشت و زنداني نمود

ها به نوعي به   آمده كه در هر كدام از اين ماده11 و 10، 9هاي  همين موضوع در اعالميه جهاني حقوق بشر در ماده

اين مورد نيز از اشتراكاتي . رد باز داشت افراد آن هم در صورت اثبات جرم آنها تاكيد شده استصورت مفصل در مو

  . باشد است كه در دو اعالميه حقوق بشر مي

اما در اعالميه اسالمي حقوق بشر در اين ماده آن به موردي خاصي نيز اشاره شده است كه در اعالميه جهاني حقوق 

د به زور ميبشر وجود ندارد و آن، مورد اين موضوع اما در اعالميه جهاني . باشد  آزمايشات طبي و علمي قرار دادن افرا

  . تواند به عنوان يك اختالف و يا تفاوت مطرح باشد حقوق بشر نيامده است كه مي

 كه باشد ارتباط با موضوع تبعيد و يا دستگيري افراد نيست، موضوع گروگان گيري مي باز هم موضوعي ديگري كه بي

  :در اعالميه اسالمي حقوق بشر به اين صورت آمده است
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  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ويكم ماده بيست

  . گروگان گيري به هيچ شكلي از نظر اسالم مجاز نيست

  . گروگانگيري به هر شكلي و به خاطر هر هدفي، ممنوع است

گيري به هيچ  ه انسان قايل شده، گروگاناز نظر دين مبين اسالم و يا درنظر داشت حقوقي كه شريعت اسالمي ب(

  )68()شكل و تحت هيچ عنوان و هدفي مجاز نيست

كه محتواي اين ماده از اهميت زيادي  در حالي. ماده مشابه به اين، در اعالميه جهاني حقوق بشر گنجانيده نشده است

حق امنيت اجتماعي از .  نپرداخته استاما با تمام اينها اعالميه جهاني حقوق بشر به اين موضوع مهم. برخوردار است

  : موضوعات ديگري است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است

  اعالميه جهاني حقوق بشر
  ودوم ماده بيست

  حق مصوونيت اجتماعي
المللي،  هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين

تصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كه الزم مقام و رشد آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيالت و منابع هر حقوق اق
  . كشور به دست آورد

هر انسان حق دارد كه تمامي حقوق اقتصادي، اجتماعي و كلتوري كه براي كرامت انسان ضروري است بايد برخوردار (
  )69(.)اردهر انسان حق مصوونيت اجتماعي را د. باشد

اين ماده از اعالميه جهاني حقوق بشر با اين متحوا در اعالميه اسالمي حقوق بشر نيامده است اين شايد طبيعي باشد 
كه بعضي از موضوعاتي كه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است در اعالميه اسالمي حقوق بشر نيامده است و همين 

  :پردازيم كه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است وعي حق كار مياينجا به موض. طور عكس آن نيز صادق است

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  وسوم ماده بيست

  حق كار و تشكيل اتحاديه

ه و رضايت بخش براي كار خواستار  -1 هركس حق دارد كاركند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفان

  . رار گيردو در مقابل بيكاري، مورد حمايت ق. باشد

 .  همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيض در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند -2

كند مستحق مزد منصفانه و رضايت بخشي است كه زندگي او و خانواده اش را موافق شوون  هر كس كه كار مي -3
 . يل نمايدانسان تامين كند و آن را در صورت لزوم هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تكم

 . ها نيز شركت نمايد هر كس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه -4

هر انسان حق آزادي انتخاب شغل و مسلك و استخدام شدن را دارد، در تحت شرايط . هر انسان حق كاركردن را دارد(
 انسان  هر انسان حق محافظت از بيكاري را دارد،. مزد مساوي اخذ نمايدمناسب و عادالنه و انساني در بدل كار مساوي 

   )70(.)اين حق او است. حق دارد تا اتحاديه صنفي تشكيل دهد و در آن شامل شود
اما در اين اعالميه به تشكيل اتحاديه اشاره نشده است و . حق كار در ماده سيزدهم اعالميه حقوق بشر هم آمده است

اردي كه ميان كارگر و كارفرما اختالفي در ر اعالميه اسالمي حقوق بشر در مواما د. ع كار تاكيد شده استتنها به موضو
هاي درماني و عمر پيش آمده  مورد مزد و ديگر امتيازات كارگري مانند حق رخصتي ساليانه، عيدي و غيره و نيز بيمه

نظر به اين ماده اعالميه اسالمي . انون كار را اجرا نمايددولت را مكلف به حق دخالت دانسته تا ميان آنها عدالت و ق
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. توانند از چنين حقي استفاده نموده تا حق كارگر ضايع نشود حقوق بشر در مورد كار، تمام كشورهاي اسالمي مي
دانسته همچنان در اين اعالميه در مورد امنيت و سالمت كارگر در جريان ساعات كار تاكيد نموده و كار فرما را موظف 

  . است تا در اين مورد مساعي الزم را به خرج دهد
هاي كارگري در ماده بيست و سوم اعالميه جهاني حقوق بشر نيز براي حمايت از حقوق كارگران  تاكيد ايجاد اتحاديه

مورد پس اصل هدف در هر دو اعالميه حقوق بشر در . باشد تا در چارچوب قانون كار از كارگران حمايت صورت گيرد مي
و بازهم در مورد كار و انتخاب شغل مناسب در اعالميه . قانون كار حق كارگر، تقريباً يكي است بانگاه از زواياي متفاوت

  :اسالمي حقوق بشر آمده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر 

  ماده چهاردهم

  . هر انسان حق دارد مطابق به ميلش شغل مشروع را انتخاب كند

شروع بكند، بدون احتكار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران و ربا شديداً ممنوع انسان حق دارد كسب م

  . باشد مي

اما احتكار، فريب مردم و ضرر رساندن . هر انسان حق دارد مطابق ميل خود به حرفه، وشغل كه مشروع باشد بپردازد(

  )71(.)داً ممنوع استربا يا خوراندن سود شدي. به مردم به خاطر فايده بيشتر جايز نيست

در ماده سيزدهم . وسوم اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است حق كار و انتخاب نوع شغل هر دو يكجا در ماده بيست

اما باز هم در ماده چهاردهم به صورت . اعالميه اسالمي حقوق بشر نيز حق كار و نوع آن براي انتخاب آمده است

و نيز از ربا، احتكار و فريب . در اين ماده به انتخاب كسب مشروع تاكيد شده استبا اين تفاوت كه . جداگانه آمده است

قوانين جنگ  از . اما در اعالميه جهاني حقوق بشر به عادالنه بودن و مزد منصفانه تاكيد شده است. منع شده است

  :ه استهاي اعالميه اسالمي حقوق بشر به آن اختصاص يافت موضوعات ديگري است كه يكي از ماده

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده سوم

غرض، پيرمردان، زنان، اطفال و معيوبين، از بين برده شود و نيز مثله كردن مقتولين،  در جريان جنگ نبايد افراد بي

  . باشد غير مجاز و غير انساني مي

كتي نداشته اند، همچون پير هاي مسلحانه نبايد آناني را كه در آن مشار در صورت به كارگيري زور يا كشمكش) الف

و مثله . و هر مجروح و بيماري حق مداوا و اسرا حق خوراك و پناهنگاه و لباس دارند. مردان، زنان  و كودكان را كشت

كه اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است،  هايي مابين خانواده كردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله، و في

  .  آيدديدارهاي به عمل

كه در جنگ دخالت ندارند، همچنان  در وقت پيدا شدن اختالف و شروع جنگ و خشونت به هيچ صورت نبايد افرادي(

پير مردان، زنان، اطفال و معيوبين كشته شوند و يا مورد اذيت و آزار قرار گيرند، عالوه بر آن تمام مجروحين و مريضان 

شوند، حق دارندكه براي شان غذا، لباس،  هاي مسلحانه اسير مي  كشمكشكه در كساني. بدون استثنا حق تداوي دارند

مثله كردن يعني قطعه قطعه كردن جسد كشته شدگان از نظر دين مبين اسالم . پناهگاه و خدمات صحي رسانيده شود

 باعث جدايي آنها هاي كه جنگ جايز نيست و اسيران بايد مبادله شوند و شرايط مساعد بايد فراهم گردد تا ميان خانواده

  .)شده ديد و بازديدهايي صورت گيرد

ها و موسسات كشوري در اثر خصومت به وسيله  ها يا تخريب ساختمان قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دام) ب

  . باشد بمباران يا موشك باران و غيره جايز نمي
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  . لمنفعه ممنوع استها و موسسات عامه ا ها، ساختمان از بين بردن اشجار، مزارع، دام

يوانات به خاطر ضرر ن زراعت و تاسيسات آبياري، كشتن حهاي مسلحانه قطع درختان، ازبين برد در هنگام جنگ(

ها و موسسات دولتي در اثر دشمني به وسيله بمباران، راكت باران و غيره  رساندن به طرف مقابل، تخريب تعميرها، خانه

  )72(.)جايز نيست

ها و حيوانات و طبيعت  اعالميه اسالمي حقوق بشر كه دو بند دارد روي قوانين جنگ در مورد انساندر اين ماده از 

تواند از  از مواردي كه مي. در اعالميه جهاني حقوق بشر چيزي در مورد قوانين جنگ نيامده است. تاكيد شده است

ها در زمان حيات و حتا   احترام به انسان.اختالفات ميان اين دو اعالميه حقوق بشر باشد يكي هم همين مساله است

  :پس از وفات نيز در اعالميه اسالمي حقوق بشر به آن تاكيد شده است

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  ماده چهارم

  . حرمت يك انسان در دوران زندگي و پس از مرگ بايد حفظ شود

گ پاسداري نمايد، دولت و جامعه موظف اند تواند از شهرت خود در زندگي يا پس از مر هر انسان حرمتي دارد و مي

  . كه از پيكر و مدفن او پاسداري كنند

كه انسان در زندگي حق دارد تا مورد احترام قرار گيرد و از شخصيت و شهرت خود حفاظت و پاسداري  همان طوري(

جامعه و دولت موظف هستند تا احترامي صورت نگيرد،  كند، پس از مرگ نيز بايد به پيكر يا جسد يا قبر او هيچ گونه بي

  )73(.)از جسد و مقبره انسان حمايت و پاسداري كنند

باور و اعتقاد مذهبي به زندگي پس از مرگ در ميان مسلمانان و بعضي از اديان ديگر، در اينجا در اعالميه اسالمي 

كيد به احترام به انسان در زندگي و اين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر با تا. حقوق بشر به خوبي بازتاب يافته است

ها چه در زمان حيات و چه بعد از وفات او نيز احترام  قايل  پس از مرگ، نشاندهنده همين نكته است كه بايد به انسان

  . شد

آنچه در اعالميه جهاني . محتواي اين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر در اعالميه جهاني حقوق بشر نيامده است

شر آمده است حق انسان در زمان حيات او است و چيزي در مورد وضعيت بعد از وفات او نيامده است كه اين حقوق ب

آسايش و راحتي . تواند از اختالفات ديگري ميان اعالميه جهاني و اعالميه اسالمي حقوق بشر به شمار آيد موضوع مي

  :آمده استانسان بازهم از موضوعات ديگري است كه در اعالميه حقوق بشر 

  

  

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  و چهارم  ماده بست

  حق استراحت و تفريح

هاي ادواري، با اخذ  هركس حق استراحت و فراغت و تفريح را دارد و مستحق محدوديت معقول ساعات كار و رخصتي

  .باشد حقوق مي

  )74(.)هر انسان حق دارد تا استراحت و تفريح نمايد(

اين ماده از اعالميه جهاني حقوق بشر به . ها درنظر گرفته شده است ان يك حق براي انساناستراحت و تفريح به عنو

. باشد هاي اداواري با اخذ حقوق مي نكات ظريفي ديگري نيز اشاره دارد و آن، محدوديت معقول ساعات كار و رخصتي
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 در حال توسعه كمتر مورد توجه قرار چيزي كه در بسياري از موارد در جوامع به ويژه در جوامع توسعه نيافته و حتا

اما در ماده هفدهم آن . اين مورد با اين صراحت در اعالميه اسالمي حقوق بشر نيامده است. گيرد، همين مساله است مي

در  مورد ديگر به حق شركت در . ها به چنين زندگي اشاره داشته به صورت ضمني به زندگي بهتر و حق انسان

  :  اعالميه جهاني حقوق بشر تاكيد شده استهاي سياسي در فعاليت

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ماده بيستم

  هاي سياسي حق شركت در فعاليت

  . هاي مسالمت آميز تشكيل دهد هر كس حق دارد، آزادانه مجامع و جمعيت -1

 .  اجتماعي كردهاي  فعاليتتوان مجبور به شركت در هيچ كس را نمي -2

او حق دارد به صورت آزاد نظر و بيان مشخص خود را ابراز كند و . عقيده  آزاد استهر انسان داراي حق انديشه و (

  )75(.)نمايد با ديگران شريك سازد حق دارد تا آنچه را كه خودش فكر مي

هاي سياسي است، اما محتواي اصلي آن شامل هر  اين ماده اعالميه حقوق بشر با اين كه در نگاه نخست، حق فعاليت

كه اشاره كرديم در محتواي اين ماده از  همان طوري. شود و تنها محدود به سياست نشده است اي مي  دهانديشه و عقي

هاي مشابه كه به حق آزادي بيان و  در ماده. اعالميه جهاني حقوق بشر از سياست به صورت مشخص نام برده نشده است

هاي اعالميه اسالمي  در ماده.  نام برده نشده استآزادي فكر و انديشه پرداخته شده باز هم از سياست به صورت مشخص

حقوق بشر تقريباً همين گونه است و با اين كه از آزادي بيان و آزادي انديشه و فكر دفاع شده است، اما از سياست نام 

  . تواند از نكات مشترك اين دو اعالميه حقوق بشر به شمار آيد برده نشده است كه اين مي

  :تواند از موارد مهم اين عالميه به شمار آيد  مفردات اعالميه جهاني حقوق بشر ميعدم سوي استفاده از

  اعالميه جهاني حقوق بشر

  ام ماده سي

  .عدم سوء استفاده يا تفسير نادرست مفردات اين اعالميه

باشد كه هيچ يك از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي 

  . هاي مندرج در اين اعالميه را از بين ببرد و يا در آن راه، فعاليتي بنمايد به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزادي

دهد كه  حقوقي كه در اعالميه جهاني حقوق بشر ذكر گرديده است به هيچ شخص، هيچ گروه و دولت حق آن را نمي(

  )76(.)رج شده در اعالميه جهاني حقوق بشر را ضعيف يا متضرر سازدهاي د طوري عمل نمايد كه حقوق و آزادي

در آخرين ماده از اعالميه جهاني حقوق بشر به عدم سوء استفاده و يا تفسير نادرست از مواد و مفاد اين اعالميه تاكيد 

ليقه شخصي خود اينجا به صراحت اعالم شده است كه هيچ دولت و گروه و فرد حق ندارد مطابق ميل و س. شده است

  .باشد همان گونه عمل صورت بگيرد شان اين اعالميه را به كار ببندند بلكه آنچه در متن و محتواي آن مي

  اعالميه اسالمي حقوق بشر

  وپنجم ماده بيست

  . تعبير و تفسير مواد اين اعالميه صرف در روشني احكام شريعت اسالمي مجاز است

  . باشد ر يا توضيح هر ماده از مواد اين اعالميه ميشريعت اسالمي تنها مرجع براي تفسي

تعبير، تفسير و يا توضيح هر ماده اين اعالميه بايد در روشني احكام شريعت اسالمي صورت گيرد و شريعت اسالمي (

  )77(.)باشد يگانه مرجع به اين منظور مي
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كيد شده است كه تعبير و تفسير مواد اين در آخرين ماده از اعالميه اسالمي حقوق بشر، باز هم به شريعت اسالم تا

  . اعالميه را مطابق با احكام اين شريعت اعالم داشته است

هاي درج  آخرين ماده اعالميه جهاني حقوق بشر و آخرين ماده اعالميه اسالمي حقوق بشر، اولي به حقوق و آزادي

 نادرست تاكيد صورت گرفته است و دومي، به شده در اين اعالميه ارجاع داده شده و به عدم سوء استفاده يا تفسير

شريعت اسالمي و احكام آن ارجاع داده شده و تاكيد شده است كه تنها احكام شريعت اسالمي است كه حق تعبير و 

  .تفسير مواد اعالميه اسالمي حقوق بشر را دارد

وق بشر، در همين موضوع شريعت ترين نكات اختالف اعالميه جهاني حقوق بشر با اعالميه اسالمي حق شايد برجسته

هاي اعالميه اسالمي حقوق بشر به آن استناد شده و باالترين مرجع به حساب آمده  اسالمي باشد كه در بسياري از ماده

هايي درنظر گرفته شده براي انسان، مرجع و مبنا  كه در اعالميه جهاني حقوق بشر، احترام به آزادي در حالي. است

المي يعني در اعالميه جهاني حقوق بشر به شوون انساني و در اعالميه اس. الميه به شمار آمده استتفسير مواد اين اع

  . ه و تاكيد شده استيكحقوق بشر به شريعت اسالمي ت

هاي اعالميه  هاي عالميه جهاني حقوق بشر و ماده به هر صورت، هم نكات مشترك و هم نكات اختالف ميان ماده

اما نكات مشترك ميان .  دارد كه هر كدام در جاي خود مورد بررسي و كنكاش قرار گرفتاسالمي حقوق بشر وجود

هاي اين دو اعالميه حقوق بشر، بيشتر از موارد اختالف در اين زمينه در اين دو اعالميه  موضوعات و محتواي ماده

هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي  زمينهها در  گرايي جهاني ميان انسان تواند به عنوان هم اين نكات مشترك مي. باشد مي

ويژه مدني به شمار آيد كه مي   . تواند در راستاي تفاهم و دوستي بيشتر مورد استفاده قرار گيرد و حتا سياسي و به 

  پانويس
ل، ص ويژه اسناد بين - 40 ان، كاب افغانست حقوق بشر  ق بشر، كميسيون مستقل  ق بشر، اعالميه جهاني حقو   .51المللي حقو

ق بشر، ص  هم- 41 المي حقو   .56ان اعالميه اس

  .66 همان، ص- 42
  .67 - 66 همان، صص- 43

ق بشر، صص- 44 جهاني حقو   . 47- 46 همان، اعالميه 

ق بشر، ص - 45 حقو   .67 همان، اعالميه اسالمي 
ق بشر، ص - 46 حقو   .57  همان، اعالميه جهاني 

ق بشر، ص - 47 حقو   .80 همان، اعالميه اسالمي 

جه- 48 ق بشر، ص  همان، اعالميه    .57اني حقو
ق بشر، ص - 49 حقو   .73 همان، اعالميه اسالمي 

  .68 همان، ص - 50

  .69- 68 همان، صص- 51
ق بشر، ص - 52 جهاني حقو   .56 همان، اعالميه 

  . 56 - 55 همان، صص - 53

ق بشر، ص - 54 حقو   .78 همان، اعالميه اسالمي 
ق بشر، ص - 55 جهاني حقو   .52 همان، اعالميه 

ق بشر،  همان، اعالميه- 56 حقو   .78 اسالمي 

  . همان- 57

  .79- 78 همان، صص- 58

ق بشر، صص - 59 جهاني حقو   .52-51 همان، اعالميه 

ق بشر، - 60 حقو   .69 همان، اعالميه اسالمي 

  .70 همان، ص - 61

ق بشر، ص - 62 جهاني حقو   .50 همان، اعالميه 

  .50- 49 همان، صص - 63

  .50 همان، - 64

ق بش- 65 حقو   .79ر، ص  همان، اعالميه اسالمي 
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حقوق بشر، صص - 66 جهاني    .53-52 همان، اعالميه 
  .77 همان، اعالميه اسالمي حقوق بشر، ص - 67

  .77 همان، ص - 68

حقوق بشر، ص - 69 جهاني    .53 همان، اعالميه 
  .54- 53 همان، صص - 70

  .72 همان، اعالميه اسالمي حقوق بشر، ص - 71
  .65- 64 همان، صص - 72

  .65 همان، ص - 73

حقوق بشر، ص  همان،- 74 جهاني    .54 اعالميه 
  . 52 همان، ص - 75

  .58 همان، ص - 76

   .80 اعالميه اسالمي حقوق بشر، ص  همان،- 77

 هاي گوناگون از حقوق طبيعي قرائت

        

  نيا نقرباناصر 

  

  چكيده

. هاي مختلف در ميان متفكران جريـان داشـته اسـت    بحث از حقوق طبيعي از بيست و پنج قرن پيش به شكل           

  .نمايد انگيز مي هاي مبتني بر حقوق طبيعي در طي اين مدت دراز شگفت ار توجه اهل تفكر به نظريهاستمر

هـاي فكـري و درونـي و حتـي      ها همواره حل دغدغه ها بايد داراي بخشي از حقيقت باشند كه انسان  اين نظريه 

گر شده و  هاي مختلف جلوه گسنت حقوق طبيعي در فرهن. كنند وجو مي ها جست اجتماعي خود را در توسل به آن

هاي ديني و فضاي الهياتي و كالمـي، بلكـه در    اعتقاد به اين سنت نه تنها در سنت      . تحوالتي را به خود ديده است     

گرايان نيز به طور ضمني  اي از اثبات گرايان كه پاره مدار سكوالر نيز مطرح بوده است و نه تنها آرمان     چارچوب عقل 

در تفسيرهاي گوناگون حقوق طبيعي با مصاديق متعدد . اند  از قواعد حقوق طبيعي ابراز كردهاعتقاد خود را به برخي

هوادران حقوق طبيعـي در تمـامي   . جهاني بودن، ضرورت و ثبات: توان سه مشخصه را مشاهده نمود و متفاوت مي 

توان بر پايـه حقـوق    زا را نيز مياي حاكم بر حقوق ج اند اصول پايهها را داشته ها دغدغه دفاع از حقوق انسان    دوره

در .  ها نيز بر اساس اين نظريه قابل توجيه است طبيعي توجيه نمود؛ چنان كه ضرورت كيفر متجاوزان به حقوق انسان

اين مقاله تالش شده است نظريه حقوق طبيعي و سير تحول آن از دوران قبل از مسيح تا دوران مدرن با نگاهي به        

  .ي قرار گيردحقوق كيفري مورد بررس

  هاي طبيعي، جهاني بودن، ضرورت، ثبات حقوق طبيعي، حق :واژگان كليدي

  مقدمه

ـته اسـت       بحث حقوق طبيعي از بيست و پنج قرن پيش به شكل         ان متفكـران جريـان داش در برابـر  .  هاي مختلـف در مـي

د     ها يا طرفداران مكتب تحقّقي و ، پوزيتويست طرفداران حقوق طبيعي يا آرمان گرايان      رار دارـن ع گرايـان ـق عمـدة  .  يـا واـق

وقي اسـت   اختالف ميان هوادارن حقوق طبيعي و پوزيتويست      هـواداران  .  ها اختالف در مبناي حقوق و پاية الزام قواعد حـق

ي را   كرده و عادالنه بودن و پيروي از اصول و آموزه حقوق طبيعي حقوق را آرمان مشترك جوامع بشري تلقي      هاي طبيـع
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ـين          ، در حالي كه پوزيتويست دانند آن مي منشأ الزام    ه مع انوني وابـسته بـه يـك جامـع ها حقوق را چيزي جز يـك نظـام ـق

  .دانند نمي

ي   ها و مكان البته برداشت بشر از ارزش اخالقي، در زمان     رق ـم ن      .  كنـد  هاي مختلف ـف هـواداران حقـوق طبيعـي هـم اـي

هـا در   برقراري نظمي مقرون به عدالت است به رغم اين دگرگـوني گويند آرمان حقوقي كه  واقعيت را منكر نيستند اما مي    

  .ها معتبر و پا برجا است ها و مكان تمام زمان

الش مـي           يم مهـم   داليلي كه در توجيه و توضيح اين ديدگاه وجود دارد در جاي خود قابل بحث اسـت و مـا ـت رين   كـن ـت

 انگيز، توجـه اهـل تفكـر     اما نكته پر اهميت و شگفت.   نماييمگرا بيان مسائل مطرح در اين حوزه را از زبان متفكران آرمان   

نج قـرن اسـت        به نظريه  هـا بايـد پـر     ايـن نظريـه  . هاي مبتني بر حقوق طبيعي و استمرار آن در طي مدت دراز بيـست و ـپ

  .شود ها متوسل مي اهميت باشد كه انسان همواره در پاسخ به نيازي دروني به آن

ب حقـوق        و متجاوز به حريم حقوق انسان  مبارزه با حاكمان متجاسر      ها يكي از داليل اساسـي توجـه حكيمـان بـه مكـت

ت بـا مكتـب حقـوق طبيعـي راه را جهـت آزاد         طبيعي و فطري است  ي و مخالـف ، چنان كه دفاع و حمايت از مكتب تحقـق

  .گذارد ها باز مي ها در نقض حقوق انسان گذاشتن حاكميت

ه       رگه. گردد  يونان باستان باز ميسابقة نظريه حقوق طبيعي به دوران  هاي اوليه اين نظريـه در آثـار فيلـسوفان يونـاني ـب

. توان به دو گروه نظريات سنّتي و مـدرن تفكيـك كـرد    هاي حقوق طبيعي را مي نظريه. وجو است ويژه رواقيان قابل جست  

وان نماينـده بـ     پردازان قديم، هم عالوه بر نظريه  ي و     چون سيسرون فيلسوف رومي بـه عـن ارز سـنت باسـتاني حقـوق طبيـع

س از     چون گروسيوس پردازاني هم ، نظريه آكويناس متكلم معروف مسيحي در قرون وسطي       ، جـان الك و هـابز در دوره ـپ

ـ كه مي  ـنّتي در عـصر      رنسانس و باالخره الن فولر ونيز جان فينيز از فيلسوفان معاصر  ي س توان او را احياگر حقـوق طبيـع

  .اند ورد توجهـ م معاصر ناميد 

  حقوق طبيعي در دوره باستان و قرون وسطي: گفتار اول

  ) Ciceron(سيسرون) الف

ـيالد اسـت       ل از م ار افالطـون    . سيسرون نظريه پرداز و سخنران مشهور رومـي قـرن قـب ، ارسـطو و سـاير    گـر چـه در آـث

رين شـكل هـسته      هايي از گرايش آنان به حقوق طبيعي يافت توان رگه فيلسوفان يونان قديم نيز مي   ، ولي سيسرون بـه بهـت

  : كند وي حقوق طبيعي را چنين توصيف مي.  محوري ديدگاه حقوق طبيعي سنتي را تبيين كرده است

ذير   قانوني كه جهـان شـمول  . قانون حقيقي همانا مدرك عقل سليمي است كه مطابق با طبيعت و فطرت باشد   ، تغييرناـپ

انون .  اعتبار كردن آن مجاز نيست  است و تالش بر بيتغيير اين قانون گناه   . و جاويد است   گـذاري   اراده و تصويب مجلس ـق

داريم    . تواند ما را از تعهد نسبت به اين قانون رها سازد       نمي .  براي تفسير و تبيين آن نيازي به مراجعه بـه خـارج از خـود ـن

راي تمـام   ، ب ، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد   قوانين متفاوتي براي روم    لكه تنها يك قانون جاويد و غير قابل تغيير ـب

  ).72ـ  Lioyd , 1965: 71(راني بر تمام ما جز خداوند وجود ندرد؛  حكم.  ها معتبر است ها و تمام زمان ملت

  :توان براي حقوق طبيعي استنباط كرد هاي ذيل را مي از بيان سيسرون ويژگي

  ؛ حقوق فطري و طبيعي عقالني است. 1

ي .  تگاه اداركي انسان در تبيين و تفسير آن توانا است    دس وق اگـر    . يابـد  انسان با فراست خود اين قواعد را در ـم ن حـق اـي

  .كند ، تبيين و تفسير مي ها را مشخص ، عقل و سرشت آدمي است كه آن چه ريشه الهي دارد ولي در عمل

  ؛   و جهان شمول است اين حقوق فرازماني و فرامكاني. 2

  .  ن حقوق ثابت و اليتغير استاي. 3

  ، فاقد اعتبار است؛ اين حقوق ميزان و معيار است و هرگونه مقررات بشري كه با آن در تعارض باشد. 4
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ودن   اين حقوق با طبيعت انساني منطبق است و به دليل اخالقي    . 5 ي ـب ع آن نمـي    ـ عقالـن ه دسـت     ، وضـع و رـف توانـد ـب

  .يگر، منشأ فرا قراردادي و فرا وضعي داردبه عبارت د. گذار بشري باشد قانون

  توماس آكويناس) ب

ست       ترديد بايد مهم آكويناس متكلم و فيلسوف شهير مسيحي را بي     رون وسـطي داـن ي در ـق .  ترين احيـاگر حقـوق طبيـع

ه تفـ  . حقوق طبيعي آكويناس در فضايي كالمي و الهياتي مطرح شد       سير در واقع دغدغه اصلي او نه حقوق طبيعي كه اراـي

اي تمـام عيـار    او به ارايه نظريـه .  و چارچوبي نظري براي جايگاه وحي و قوانين الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است  

راي عقـل بـشري در حـوزه      پيامد اين طرح. انديشيد درباره نقش وحي و رابطه آن با عقل مي         ، ارايه جايگاه قابل توجهي ـب

  . عي استبسيار مهم هنجار سازي در روابط اجتما

  : كند آكويناس قانون را به سه گروه طبقه بندي مي

  ؛ »The eternai Law / divine law / Lex divina« قانون الهي . 1

. فرمايـد  اند و خداوند از طريق وحي آن را به رسوالن خود نازل مـي  قانوني است كه تنها خداوند و رسوالن او از آن آگاه      

  .اين قوانين در كتب مقدس منعكس است.  براي دريافت و فهم آن ندارندها با عقل ناقص خود راهي انسان

  ؛» /:Lex Naturalis The natural law« قانون طبيعي . 2

رد  هـا در بـر مـي    هـا و مكـان   ها را در همه زمان ، ابدي و جهان شمول كه همه انسان قانوني است جاويد  قـانوني كـه   . گـي

ها با عقل و سرشت و فطرت خود تـوان فهـم و درك آن    ها و مكان ر در همه زمانها است و بش    نتيجه شهود عقالني انسان   

ن قـانون منبـع حقـوق فطـري خداونـد       . تواند به آن آگاهي يابد را دارد و هر انساني به اندازه صالحيت و لياقت خود مي    اـي

شر سازگار است كه عقل هـر انـساني    و به دليل تغييرناپذيري و فرامكاني و فرا زماني چنان با طبيعت امور و فطرت ب       است

  .تواند آن را منكر شود كند و چنان درست و عادالنه است كه هيچ فردي نمي هيچ واسطه بر آن حكم مي بي

  ؛»Positive law«و يا قانون وضعي » Human Law / Lex humana« قانون بشري . 3

به حسب ضرورت، آن را براي ايجاد نظـم و اسـتقرار   گر انسان   و عقل عرفي و حساب قوانين بشري زاده فكر انسان است    

شـود در صـورتي اعتبـار دارد كـه      تر از حقوق فطري ناشي مي اين قوانين چون از منبعي پايين. كند آن در جامعه وضع مي 

.  منطبق با قواعد الهي و حقوق طبيعي باشد، حتي عادالنه بودن قواعد بشري، مبتني بر انطباق آن با قـوانين فطـري اسـت           

ا قـوانين طبيعـي    . اين قوانين بايستي عادالنه، مفيد، ضروري، روشن و خيرخواهانه باشد    تعارض ميان اين دسته از قوانين ـب

ا قـوانين الهـي نابخـشودني اسـت؛                    ي مخالفـت ـب ل تحمـل باشـد وـل در مقام ضرورت و براي حفظ نظم ممكـن اسـت قاـب

)Dawsoned' 1969: Ibid: 76 ـ  78.(  

ات  هـايي چـون جـاودانگي    ند سيسرون براي حقوق طبيعي ويژگي   آكويناس نيز همان    و  ، جهـان شـمولي    و اليتغيـري  ، ثـب

د؛   قابليت درك براي عقول و شهود انساني قايل است و آن را مالك اعتبار قوانين بـشري مـي    Gilbey: quoted in(داـن

Ibid. P. 289.(  

شو  «گزاره :  گويد به عنوان مثال، او مي.  اندد آكويناس همه چيز را از قوانين طبيعي قابل استخراج مي       ل ـن از » مرتكب قـت

د     «شود و نيز از قاعده طبيعي  قاعده طبيعي به هيچ انساني آسيب نرسان استنباط مي       ر ببيـن د كيـف بـه  » هـر متجـاوزي باـي

  .هاي خاصي را براي تجاوزهاي خاص منظور نمود آيد كه بايد مجازات دست مي

ي اسـناد معاصـر     چون حقوق غير  مفاهيمي هم   قابل سلب و جهان شمول كه در اسناد حقوق بشري قرن هجدهم و حـت

وق طبيعـي دارد      شود بي   ديده مي  ت سيـسرون فيلـسوف باسـتاني و آكوينـاس      .   ترديد ريشه در همين نظريه حـق در حقيـق

گويند كـه   هايي سخن ميحكيم و متألّه قرون وسطي با طرح مفهوم حقوقي جهان شمول و فرا زمان و فرا مكان، از هنجار  
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ه شناسـايي آن   به عنوان اصول و قواعد برتر  ايـن اصـول   .  هـا اسـت   ، عقل انساني فارغ از شرايط و مقتضيات اجتماعي قادر ـب

  ؛ گر و ميزان اعتبار هنجارهاي حقوقي است مدار هدايت جهان شمول و ثابت اخالقي و عقل

وق بنيـادين       ها قرار دارد به روشني مي آن وجود چنين هنجارهايي كه اصل عدالت در رأس       ايدة توانـد الهـام بخـش حـق

ي  . انساني باشد ي     » Natural Rights«به عبارت ديگر، حقوق طبيـع وق طبيـع  Natural law«ريـشه در نظريـات حـق

Theories «وق فطـري را اجـراي اراده         ، هر چند پيش از قرن هفدهم  دارد ، متألّهان و پيـروان مـذهب مـسيح هـدف حـق

  . ، اما تأثير آن بر حمايت از حقوق فردي غير قابل انكار است دانستند دگار و تأمين اطاعت از او ميپرور

  حقوق طبيعي در دوره پس از رنسانس: گفتار دوم

  »Grotius « گروسيوس) الف

ــت         ــا و جهــان اس ـي اروپ ــات معرفـت ــايز در حي ــد و متم ـصري جدي ــسانس ـع ـوق    .  رن ــي ســازي حـق معمــوالً عرف

ل فرهيختگـان رنـسانس    . زنند را با نام گروسيوس پيوند مي» Securalization of Natural law«طبيعي او نمونه كاـم

  .اند الملل خوانده وي را پدر حقوق بين.  بود مدار، متكلم و مورخ دان، سياست دان، حقوق و شخصي رياضي

د هـم وجـود       «رويكرد مدرن با اين بيان گروسيوس كه      ي حتـي اگـر خداوـن ود    نداشـت حقوق طبيـع » ، قابـل تحـصيل ـب

در حقيقت، نگاه غير ديني به حقوق طبيعـي نقطـه عطفـي اسـت كـه      ). Patterson : 227(پيوندي غير قابل انكار دارد؛ 

  .*كند اين ايده را از فضاي كالمي و ديني به قلمرو بشري وارد مي

ي اسـت     غير ديني كردن حقوق طبيعي نيست بلكه ارايه تبيين       دغدغه گروسيوس لزوماً   ستقل از حقـوق طبيـع كـالم  . ـم

، همان ثبات و قابـل اعتمـاد و مطمـئن بـودن      ، كه آدمي ملتزم به ديانت بود گروسيوس ظاهري ملحدانه دارد ولي مراد او      

ر در آن  :  گويد او مي .  قوانين آفرينش است   ود تغيـي هـا رخ   قواعد حقوق طبيعي چنان ثابت و پا برجا است كه اگر خدا هم نـب

  ).Lioyd: op. cit,: 59 (داد؛ نمي

د  چون قواعد علم حساب مـي   گروسيوس حقوق طبيعي را هم     م حـساب از ماهيـت اعـداد و روابـط آن     .  داـن هـا بحـث    عـل

كند و حتي اگر در همه دنيا كسي نباشد كه در مقام شمارش و حساب برآيد قواعد علم حساب در جاي خـود ثابـت و         مي

  .كنند ين قواعد كلي حقوق طبيعي كه داراي اعتبار مطلق است پيروي ميقوانين وضعي از هم. معتبر خواهد بود

طبق نظر گروسيوس حقوق طبيعي همان احكام عقل است كه عملي را بر حسب سازش با طبيعت عقاليي و اجتمـاعي        

وع يـا مجـا     كند و از همين رو خداوند نيز كه خالق طبيعت است آن انسان مستحسن يا قبيح تلقّي مي   سته  هـا را ممـن ز داـن

  . است

ه كـه فطـري انـسان        به اعتقاد گروسيوس  ديهيات اولـي ، حقوق از اين نظر نيز مانند رياضيات است كه اصول خـود را از ـب

  .گيرد است مي

ه عقـد   اسـت كـه    » pacta sunt servanda«) عهـد (او معتقد است باالترين قاعده حقوق طبيعي قاعده لزوم وفاي ـب

ودن عقود و قراردادها است و تمامي قواعد ديگر مانند قاعده احترام به حق مالكيت ديگران مستلزم حرمت و الزم األجرا ب     

  . ، برگرفته از اين قاعده بنيادين است و مسئوليت جبران خسارت حاصل از تقصير و كيفر مجرمان

ت شـخص اسـت كـه بـه او مـي       از نظر گروسيوس تضمين مالكيت در خود طبيعت است          دسـت  گويـد  ؛ يعني اين طبيـع

ز مظهـري ديگـر از مالكيـت         .  اندازي به مال غير جرم است      نكته عجيب ولي پر اهميت اين اسـت كـه وي حاكميـت را نـي

مطـابق تفكـر   . گويد او حتي از تسلّط فرمانروا بر اتباع خويش همانند تسلّط خواجه بر غالم و برده خود سخن مي     . داند  مي

ـين رو اسـت كـه او      همه جاي دنيا قابل اعمال باشدتوان نظام قانوني معقولي كه در       گروسيوس مي   را تصور كـرد و از هم

د         عقل حكم مي.  الملل لقب گرفته است پدر حقوق بين   . كند انسان چـه كـاري انجـام دهـد و از چـه كـاري خـودداري كـن
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ان   حكـم عقـل با  . مانـد  رود و در قلمرو قوم و نژاد و رنگ محـصور نمـي   احكام عقل از مرز كشورها فراتر مي    سويه در مـي ـل

  ).158: 1381موحد، (ها جاري است؛  تمامي انسان

ب   ، ترديد نمي با مطالب صريحي كه گروسيوس در دفاع از حقوق طبيعي بيان داشته است         توان كرد كه وي هوادار مكـت

صور            ا را مـت . دانـد  مـي حقوق طبيعي است و چنان كه گفته شد، با تكيه بر همين نظريه، نظام حقوقي حاكم بر تمامي دنـي

ست            د نـي وري خـويش پايبـن وازم تـئ وع     اما در اين مطلب نيز نبايد ترديد كرد كه اين انديشمند بـه تمـامي ـل ، بلكـه يـك ـن

  .شود هاي وي مشاهده مي اي ديدگاه تناقض بين مبناي فكري و پاره

اد مـي    گروسيوس تشكيل دولت را مسبوق به يك قرارداد اجتماعي مي     ه انعـق ه اول آن  :  يابـد  داند كه در دو مرحـل مرحـل

كنند و مرحله دوم، پيمان انقياد است كـه بـه    پيمان مشاركت است كه مردم براي ايجاد يك جامعه مدني با هم توافق مي     

، يعني حق حكومت بر خـود را   نهند گزينند و به اطاعت آنان گردن مي ، مردم صاحبان قدرت را به سروري برمي    موجب آن 

ي  تناقضي كه از آن نام برده شد در اين جا نمايان مي   . دهند  به حاكم انتقال مي    كنـد پـس از    شود كه گروسيوس تصريح ـم

ان كننـد    ، ديگر نمي انتقال حق حاكميت توسط مردم به حاكم  ، هـر چنـد بـه     توانند او را مسئول شمارند و يا عليـه او طغـي

ارات     او معتقد است . نادرستي رفتار كند و يا قوانين غير عادالنه وضع نمايد    همين كه مـردم حكـومتي را پذيرفتنـد و اختـي

بـه  . توانند در برابر قوانين او مقاومت كنند يا از او بازپرسي كنند بلكه بايد او را تحمل نماينـد  خود را به او دادند ديگر نمي     

د   گرفته و مشروعيت پيدا مـي  توان گفت به نظر گروسيوس حكومت به صورت عقدي شكل  تر مي بيان حقوقي  ولـي بـه   كـن

  . يابد صورت ايقاعي استمرار مي

كند با هـيچ قرائتـي از حقـوق طبيعـي      اين نگاه گروسيوس كه آزادي انسان در حذف و بركنار كردن حاكميت را رد مي   

يش  . باشد نگاه او به حاكميت و امنيت، بر محور مصلحت مي  .  سازگار نيست  تـر   قرباني كردن آزادي افراد در پاي امنيـت، ـب

  ).129: 1381قاري سيد فاطمي، ( سودمدار سازگار است تا رويكردهاي حقوق طبيعي؛ با نظريات

ه را مـستلزم پـذيرش دوام و اسـتمرار و اطـالق            اين يك تناقض آشكار است كه از يك سو حفظ ثبـات و آرامـش جامـع

د و متع   حاكميت و عدم مسئوليت آن بدانيم و از طرف ديگر بر مبناي حقوق طبيعي    هـد بـه قواعـد حقـوق     ، حـاكم را مقـي

ي  :  گروسيوس مرتكب اين پارادكس شده است     .  طبيعي بپنداريم  دانـد و از   او حاكميت را ملزم و مقيد به حقوق طبيعـي ـم

انون را                ت در برابـر حـاكم و ـق ه را انكـار نمـوده و مقاوـم ت از قـوانين ناعادالـن سوي ديگر حق آزادي مردم در عدم اطاـع

  .اري ندارندپذيرد و اين دو با هم سازگ نمي

رن بـا او فاصـله دارد      بر حقوق حاكم و پادشاه    تأكيد گروسيوس  ي   ، روسو را كه بيش از يـك ـق صباني ـم وي در .  كنـد  ، ـع

  :نويسد مي » social contract« كتاب قرارداد اجتماعي 

سه اهـدا   ،اين هلندي ناراضي از وطن كه به فرانسه پناهنده شده و كتاب خود را به لوئي سيزدهم پ    گروسيوس ادشاه فراـن

كرده بر آن شده است تا به هر ترفند كه ممكن است حقوق مردم را از آنان بگيرد و بـه پادشـاهان بدهـد و در ايـن راه از         

  ). 158: 18موحد، ج (نمايد؛  هيچ كوششي فروگزار نمي

گ و نيـز     مند گروسيوس در ارايه نظامي هنجاري در روابط بين الملـل و     با اين همه نبايد نقش ارزش      ژه حقـوق جـن وـي

  .  چنين عرفي كردن حقوق طبيعي را ناديده گرفت حقوق بشر دوستانه و هم

   »Thomas Hobbes«توماس هابز ) ب

ـتدالل فـراوان       ام لوياتـان     . هابز فيلسوفي است داراي وسعت نظر و قـدرت اس ه ـن ، در سـال    »Leviathan«كتـاب او ـب

ه زعـم او حاصـل        لوياتان اژدهاي شريري  .   انتشار يافت  1651  است كه نام او در تورات آمده اسـت و هـابز دولـت را كـه ـب

  . قرارداد اجتماعي است به اين نام خوانده است
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ـيانت    ترين و بلكه تنها اصل حقوق طبيعي هابز به لحاظ نظري، حقوق طبيعي را قبول دارد اما از ديدگاه او مهم   ، حـق ص

ق دارد كه قدرت خويش را براي حفظ جان خود به كار گيـرد و از هـر   هر كس ح.  است » self preservation « نفس

ين حـالتي انـسان   .  حق وصول به هدف متضّمن حق استفاده از وسيله نيز هست. وسيله در اين راه استفاده كند      هـا   در چـن

را هنـوز مفهـوم خطـا و      . بر همه چيز حق دارند حتي بر جان ديگران      ست، زـي دالت وجـود   هيچ چيز خطا و ناعادالنه نـي ـع

  . ندارد

س سـوق    انسان همواره خود را در خطر مي    ر آن مـي   بيند، پس خرد طبيعي او را به سمت صيانت نـف دارد كـه   داده و ـب

لزوم سازش در ميان همگـان  . نوعان خود بسازد يابد كه بايد با هم اي بينديشد و خود را از نا امني برهاند؛ پس در مي      چاره

رسي به صلح و سازش از طريق پيمان ميـسر اسـت و    ، اما دست كند  كه انسان آن را كشف مي يكي از قوانين طبيعت است    

ل       اين اصل يا قانون ديگر طبيعت است كه بشر آن را درمي       وقي كـه بـراي خـود قاـي يابد و به خاطر رسيدن به صلح از حـق

ر كس حق خود را داشـت، يعنـي حـق    ، چه پيش از پيمان، ه شود كند و آن گاه مفهوم عدالت پيدا مي است صرف نظر مي   

ي        ، اما پيمان كه بسته مي   بر همه چيز   ال آن ـم ه دنـب رام بـه پيمـان نيـز ـب د و آن قـانون ديگـر     شود لزوم پايبندي و احـت آـي

وق خـود را بـه حـاكم       به نظر هابز وقتي قرارداد اجتماعي بسته مي   ). 18فصل  : 1380هابز،  (طبيعت است؛    شود افـراد حـق

ي   پوشـد و آن را بـه شـخص حـاكم وا مـي      فرد از همه حقوق طبيعي خود چشم مي. كنند  تفويض مي  د   گـذارد و از او ـب قـي

كند تا او بتواند به زور و نيرو، امنيت را حفظ كند و از بروز جنايت و خشونت كه به نابودي نسل انـسان      وشرط اطاعت مي  

ت اسـت و قـوانين    پذيرد كه حاكم نيز خود  البته هابز مي. انجامد جلوگيري نمايد    مي رعيت خداوند و ملزم به قوانين طبيـع

  .كند ، اما در هر صورت نافرماني در برابر حكومت را تجويز نمي طبيعت مقتضي انصاف است

ي   » Natural right«   وي در چند مورد از كتاب لوياتان بر لزوم تفكيك حق طبيعي انون طبيـع  Natural law « از ـق

  .تأكيد دارد» 

به گفته او قوانين طبيعي احكام يا قوانين كلي است كه آدمـي را  .  قانون مهم طبيعي را شناسايي نموده است     هابز نوزده   

  . كند شود منع مي از عمل يا ترك عملي كه موجب فناي او مي

رد بـه خـاطر حفـظ       ـ  وجوب صرف   وجوب صلح:  اند از گانه قوانين طبيعي هابز عبارت احكام نوزده   نظر كـردن از حـق ـف

ـ وجوب شكر منعم   ـ وجوب عفو كـسي كـه بـد كـرده و از       ـ  وجوب تساهل و مدارا  صلحـ  وجوب احترام به عهد و پيمان   

ـ وجوب خودداري از اهانت به ديگران  كرده خود پشيمان است رور      ـ لزوم مجازات  ر و ـغ ـ وجوب    ـ وجوب اجتنـاب از كـب  

ه      ـ  وجوب رعايت مساوات با ديگران در مشتركات عامه   ـ  لزوم رعايت انصاف  احتراز از تجاوز به ديگران ـ وجـوب توسـل ـب

ــ   ـ وجوب رعايت حق تقدم و سبق تـصرفات   قرعه در مواردي كه استفاده مشترك از مال مشاع يا تقسيم آن متعذر باشد  

سان از      ـ  وجوب تسليم به تـصميم حكميـت    وجوب تضمين امنيت ميانجي گران صلح راز اـن داوري در بـاره  ـ  وجـوب احـت

 ـ وجوب اعتبار قايل شـدن بـه شـهادت شـهود       نفع است ـ  وجوب پرهيز انسان از قضاوت در امري كه خود در آن ذي  خود

  . براي فصل دعوا

ر ناپـذير،    .  يابد  اين قوانين فقط در يك جامعه مدني معنا مي   هابز معتقد است   وانين طبيعـي تغيـي  ثابـت و ابـدي اسـت؛     ـق

،  ، شـكر نعمـت   تـوان مـشروع پنداشـت و عـدالت     انصافي را در هيچ زمـان نمـي   ، تعدي و بي   ، تكبر   ، ناسپاسي  عدالتي  زيرا بي 

عـام بـودن   . كند ها را به ياري عقل كشف مي بشر اين قانون.  ، انصاف و ترحم در همه جا و در هر زمان مطلوب است   تواضع

س از تأسـيس        ). 160ـ   181همـان،   ( و سهل بودن دو صفت اصلي اين قوانين اسـت؛  وانين طبيعـي اسـت كـه ـپ همـين ـق

  .شود آيد و از ضمانت اجرايي برخوردار مي كرده و در كسوت قوانين موضوعه در مي دولت در جامعه مدني جامه عوض 
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  »John Loke«جان الك ) ج

ي     جان الك همانند هابز از وضعيتي طبيعي كه انسان   دني در آن زيـست ـم د سـخن    ردهكـ  ها قبل از تشكيل جامعـه ـم اـن

ت     . اند ها آزاد بوده الك انسان) state of nature(در وضعيت طبيعي . گويد مي صوير الك از طبيـع البته بـرخالف هـابز، ـت

ورد اعتقـاد       بينانه است؛ او سرشت انسان را پاك و متمايل به نيكي و عدل       انسان تصويري خوش   گ ـم ت جـن سته وحاـل داـن

د  ك قرارداد اجتماعي را حداقلي ميال. داند هابز را مخالف با واقع مي    ه   بيـن ه گوـن اي كـه مردمـان در قـرارداد اجتمـاعي      ، ـب

ي    ه عبـارت ديگـر، حـداكثر آزادي بـراي      . سـپارند  حداقل الزم از آزادي خود را براي تشكيل جامعه مدني به حاكمـان ـم ـب

د ايـن      الك با تأكيد بر اصل عدم واليت معتقد ا.  مردمان و اختيارات محدود براي حاكمان   سـت حاكمـان و شـهروندان باـي

  .اصل را پاس بدارند

ي    . به نظر الك هيچ كـس قـدرت مطلـق بـر ديگـري نـدارد       درت   state of natureآدميـان در وضـعيت طبيـع ز ـق  نـي

ت نيـز   .  انـد  ، مال و آزادي ديگران و عدم اضـرار بـه يكـديگر بـوده     محدودي داشته، مكلف به رعايت احترام به جان      حكوـم

از آن جا كـه تـوان و صـالحيت افـراد     .   تكليفي دارد و قدرتي باالتر از افراد در وضعيت طبيعي نخواهد داشت     اكنون چنين 

توانند به دولت، قدرت مطلق اعطا كننـد و آن چـه را خـود از     ، در قرارداد اجتماعي نيز نمي  محدود به حقوق طبيعي است    

   ).Lioyd, 1965: 80(آن بهره ندارند به ديگري ببخشند؛ 

،مال و آزادي افراد شـوند و تنهـا حـق داشـتند در      جهت متعرض جان چنان كه افراد در وضعيت طبيعي حق نداشتند بي   

د   مقام دفاع از جان   ر دهـن ر اسـاس      ، مال و آزادي خود در برابر ديگران اقدام كنند و ناقضان قواعد را كيـف ، حكومـت نيـز ـب

  . خواهد بودقرارداد اجتماعي در همين محدوده، نماينده مردم

ي    هـا اعـم از قـانون    اي ابدي براي تمام انـسان  الك قانون طبيعي را قانون و قاعده  ,Lioyd(دانـد؛   گـذاران و ديگـران ـم

Ibid: 81.(  

وان معيـاري    » Higher law«،  ؛ يعني وجـود قـوانيني برتـر    او به حقوق طبيعي نگاهي كالسيك و سنتي دارد       را بـه عـن

وانين موضـوعه مطـرح مـي    براي تشخيص درسـتي ونادرسـتي    بـه نظـر الك در وضـعيت    ). Lioyd, 1965: 80 ( كنـد؛  ـق

ود     ا در زنـدگي اجتمـاعي    طبيعي، آزادي نيز به عنوان قاعده پذيرفته شده ـب انون طبيعـت  «،  ، اـم ايـن آزادي را محـدود   » ـق

ي   به موجب قانون طبيعت شخص نه تنها بايد خويشتن را حفظ كند بلكه موظف اسـت تـا آن    . كند  مي د در    جـا كـه ـم تواـن

  ). 117 : 1336وكيو، (صيانت از ديگران بكوشد 

براي مثال، مجـرم و متجـاوز را   . به باور الك، در وضعيت طبيعي هر كس اين حق را دارد كه قانون طبيعت را اجرا كند    

ز و ارتكاب جرم بعـدي  كيفر شايسته دهد و جبران خسارت ناشي از اعمال وي را مطالبه كند و به اين ترتيب او را از تجاو    

ان    . باز دارد  اوي مـي اين حق طبيعي در عين ضرورت، با اين اصل مهم حقوقي تعارض دارد كه هيچ كس نبايـد دادرس دـع

دازه كـافي    ضمن اين كه در اين حالت بهره. خود و ديگران باشد    مند شدن از حقوق طبيعي و حمايت از حق مالكيت به اـن

اسـتقرار يافتـه و    اي در آن   بوده و در معرض خطر قرار دارد؛ زيرا نه قانون شناخته شدهشود و پيوسته متزلزل تضمين نمي 

هـاي   پس بر پاداشتن دولت سياسي ضروري است تا در پرتـو سـازمان  . طرفي وجود دارد كه قانون را اجرا كند   نه قاضي بي  

ي    دولتي كه بر پايـه  . طرف و منصف فراهم آيد رسي به دادگاه بي آن امكان دست  ف    قـرارداد اجتمـاعي شـكل ـم گيـرد مكـل

ه عنـوان حـق شـهروندان        است براساس قوانين مستقر طبيعي حكومت كند و در حوزه اقتصاد، حداقل    شتي را ـب هـاي معـي

  .گرايانه سود جويد براي آنان تأمين نمايد و در مواقع لزوم از حق مداخله حمايت
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  حقوق طبيعي در دوره معاصر: گفتار سوم

   »Lon Fuller « الن فولر) الف

وق از هنجارهـاي غيـر        اگر پيوند ناگسستني اخالق و حقوق و تالش در جهت تئوريزه كردن اين پيوند و نفي عنوان حـق

ردازان معاصـر       ، در اين صورت بي اخالقي را نكته محوري نظريات حقوق طبيعي بدانيم  ه ـپ ولر را بايـد از نظرـي ترديد الن ـف

  .حقوق طبيعي به شمار آورد

انون        فولر ي ـق ت دروـن دة اخالقـي  » internal morality of law«  در كتاب معروف اخالقي بودن قـانون، بـا طـرح اـي

  .كند پيوندي بين اخالق و قانون ايجاد نمايد تالش مي

  : ، اساساً شايستگي اطالق نام قانون بر آن را ندارد از نظر فولر قانوني كه داراي شرايط هشت گانه ذيل نباشد

  صراحت و شفافيت؛ . 4متعارض نبودن؛ . 3عطف بما سبق نشدن؛ . 2و عموم؛ كليت . 1

اممكن؛   . 6ثبات نسبي و احتراز از تغييرات مداوم؛         . 5 انتـشار رسـمي؛   . 7امكان امتثال و خالي بودن از تكاليف شـاق و ـن

  .اجراي صادقانه توسط كارگزاران و مجريان. 8

ـأمين    فولر معتقد است مصوبه فاقد شرايط مزبور از    ظ نظـم، را ت  آن رو كه نخواهد توانست هدف اصلي قوانين، يعني حـف

ه        .  نمايد حتي اگر به ظاهر شكل قانون را داشته باشد به واقع قانون نيست    سته ـب وقي ـب به نظر فـولر اعتبـار يـك نظـام حـق

  ).Fuller, 1969: 44(درجه انطباق آن با ضوابط و معيارهاي مذكور است؛ 

د  . قوقي بايد با اخالق منطبق باشـد امـا انحـراف در قـوانين خـاص ممكـن اسـت رخ دهـد          نظام ح : گويد  وي مي  او تأكـي

ا قـانون   . گردد كند دعاوي مشابه به احكام مشابه منتهي مي        مي قانون نبايد موردي تنظيم گردد بلكه مورد است كه بايد ـب

دالت و انـصاف اسـت كـه در هـر       هاي اخال ها ارزش اين. قانون بايد به اطالع عموم برسد  . تطبيق داده شود   ر ـع قي مبتني ـب

 جا است كه يك قاضي به نفع يك طرف دعوا و بـه زيـان    عدالتي آن شايد بارزترين نمونه بي . نظام حقوقي بايد رعايت شود    

ـيش  . طرف ديگر منحرف گردد و حكم او در دو مورد مشابه يكسان نباشد  تـر    پس شرط اعتبار نظام حقوقي آن است كـه ب

  ).315 ـ Friedman , 1960: 308( آن با مقتضايات اخالق دروني منطبق باشد؛ مقررات

تواند تصور كند كه يك نظام اهريمني بتواند قوانين داراي شرايط ذكر شده را تهيه كرده و ابزار حاكميـت غيـر    فولر نمي 

، داراي قوانيني بوده كه برخـي   تهدر حقيقت، تجربه نظام فاشيستي نازي كه پيش روي او قرار داش    . انساني خود قرار دهد   

وانيني اصـوالًُ بـه معنـاي واقعـي قـانون           .  كرده است از مقتضيات مورد اشاره را رعايت نمي     ـين ـق ولر چن د ـف ابراين از دـي بـن

ي         .  باشد  نمي ر اخالـق انون غـي ي         در اين مورد، يعني سلب عنوان قانون از ـق ، فـولر، بـا نظريـه پـردازان سـنتي حقـوق طبيـع

ه پـردازان   .  ونياس هم عقيده است  چون آك   هم تفاوت اصلي فولر با اين دسته از نظريه پردازان در اين است كه منظور نظرـي

سنتي از قانون غير اخالقي قانوني است كه فاقد محتواي اخالقي باشد، يعني با قانون برتر در تعارض باشـد و حـال آن كـه         

  .، انتشار و اجراي قاعده توجه دارد  گيريفولر به جاي تمركز بر محتواي قاعده، به شرايط شكل

وه دادن       هاي فاسد و اهريمنـي نـازي را از بهـره    فولر به دنبال آن است كه رژيم       گيـري از اهـرم قـانون بـراي موجـه جـل

هـاي   هاي اهريمني آلوده به نقـض گـسترده حقـوق و آزادي    گويد رژيم او مي.   اقدامات خود در لواي قانون خلع سالح كند    

ت كننـد؛      ين كم بنياد انون را رعاـي اطمي،    (تر حاضراند تمامي مقتضيات و شرايط شكلي يـك ـق ـيد ـف اري س ؛ 143: 1381ـق

  ).276ـ  277: 1381موحد، 

ورد اشـاره داده      با اين همه، تجربه بشري رژيم  ضيات ـم ه مقـت ن ـب ي   انـد  هايي را به خود ديده است كه به سادگي ـت ، يعـن

وده   رايط مذكور بوده ولي در عين حال محتواي قواعد حقوقي آن ها داراي ش    قوانين مورد اجراي آن    ها كامالً غير انساني ـب

ـتانه آن     .  گرا بـود  رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي در دوره آپارتايد رژيمي به ظاهر قانون    .  است وانين نـژاد پرس برخـي از ـق

، اما هـر چـه آن    دادند آن قوانين دقت به خرج ميهاي قضايي بويژه در اجراي درست  ، دستگاه گانه بود داراي شرايط هشت  
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در حقيقت، چنان كه پروفسور هارت به خوبي بيان داشـته  .  كرد تر عمل مي شد آن رژيم اهريمني   تر اجرا مي    قوانين درست 

د  .  كند نه قوانين اخالقي گانه، قوانين را به قوانين كارا تبديل مي    است، اصول هشت   اصـول كـارايي   بنابراين اين اصول را باـي

  ).همان(؛  ناميد نه اصول اخالقيت دروني قانون

  »J. Finnis«جان فيننيز ) ب

، فلـسفه سياسـت و بـويژه در بحـث رابطـه اخـالق و        ترديد يكي از فيلسوفان مؤثر در حوزه فلسفه حقوق جان فيننيز بي 

  .او را بايد احياگر معاصر نظريه سنتي حقوق طبيعي دانست.  حقوق است

ي و حـق  «مند فيينيز با نام  هاي اخير اثر ارزش رديد كرد كه در دههنبايد ت  Natural law«هـاي طبيعـي    حقوق طبيـع

and Natural rights «ه اسـت      مهم وق طبيعـي سـنتي پرداخـت تـوان   از ايـن رو نمـي  . ترين اثري است كه به تبيين حـق

: 1381قـاري سـيد فـاطمي،    (؛  را نديده گرفـت دستاوردها و تأمالت بديع وي و نقش او در تعميق گفتمان حقوق طبيعي         

چون ساير طرفداران و مؤلفان حقوق طبيعي، رابطه حقـوق و اخـالق و ماهيـت حقـوق       دغدغه اصلي فيننيز نيز هم    ). 135

  . است

ادي      وجود دارنـد كـه از آن  Basic goodsاي  هاي پايه او بر اين باور است كه ارزش وان بنـي تـرين ارزش در   هـا بـه عـن

ي  زندگي  وان ارزش      ). Finnis , 1980: 81 (  شـود؛  انسان يـاد ـم ت مـورد را بـه عـن اي  هـاي پايـه   وي فهرسـتي شـامل هـف

  .اي برابر ارزش هستند  ها به صورت مساوي گونه كند كه اوالً همه آن  پيشنهاد مي

راي      ثانياً هيچ يك از آن    ا ابـزاري ـب رسـيدن بـه ارزش ديگـر    ها به صورت تحليلي قابل فرو كاستن و تحويل به يكـديگر ـي

ت  »life«فهرست جان فيننيـز شـامل حيـات    . ترين تلقي شود تواند به عنوان مهم ها مي  نيستند و ثالثاً هر يك از آن       ، معرـف

»knowledge «   سرگرمي ، »play «      تجربيات زيبا شناسي ،»aestheticexperience«   اجتماعي بودن و يـا دوسـتي ،

» Sociability or friendship« عقالنيت علمي ،» practical reasonableness« و مذهب» religion « باشـد؛   مـي

  ).135ـ  139: همان(

  هاي ديگر از حقوق طبيعي قرائت: گفتار چهارم

  »حقوق طبيعي با محتواي متغير«استاملر و نظريه ) الف

ه پـردازان برجـسته و ا         وان نظرـي د،     گذشته از الن فولر و جان فيننيز كه از آنان به عـن اد گردـي ي ـي   حيـاگر حقـوق طبيـع

البته بازگشت خـط فكـر اول بـه    .  دانان پس از جنگ جهاني شناسايي كرده است فريدمن سه خط فكري را در ميان حقوق  

شه .  حقوق طبيعي و كوشش براي تقرير همان تئوري كاتوليكي به زبان امروزي است  هـاي   اما خط فكر دوم و سوم از اندـي

  . ها اعتقاد دارد الت عقل فاصله گرفته و به نسبي بودن ارزشطلبانه اصحاب اص مطلق

ي بـا محتـواي    «دان آلماني است كه از  حقوق » Stammler/استاملر«،   پيشواي يكي از اين دو خط فكري       حقوق طبيـع

ات     استاملر مي.  گويد سخن مي » natural law with changing content/متغير  ه اصـول اثـب گرايـي وفـادار    كوشـد ـب

ي مـشاركت دارد؛    بماند و تنها از اين جهت كه در جست      موحـد،  (وجوي يك آرمان حقوقي است با هواداران حقوق طبيـع

ي     ). 285: 1381 ر ـم اطني و اراده خـي دانـد و حقـوق را    استاملر پيرو فلسفه كانت است و مانند او اخالق را ناظر به امـور ـب

  .شمارد قواعد حاكم بر اعمال خارجي مي

د  طلوب استاملر دو گروه مهم از قواعد حقوق حكومت مـي   در جامعه م   رام بـه        . 1:  كـن ه لـزوم احـت اظر ـب دي كـه ـن قواـع

ان و مكـان و          بي  .قواعد الزم براي تأمين تعاون . 2؛    شخصيت ديگران است   ن هـدف بـر حـسب زـم ه اـي گمان راه رسيدن ـب

زوم انطبـاق قواعـد بـا آن         گهاي اجتماعي متغير است ولي آن چه خارج از همه اين رن  چگونگي ضرورت  هـا ثابـت اسـت ـل
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اي قواعد طبيعـي خـاص وجـود دارد كـه      ها و محيط هر اجتماع، دسته به بيان ديگر، به تناسب نيازمندي .  هدف عالي است  

  .شود ناميده مي» حقوق عادالنه«در اصطالح استاملر 

، زيرا ممكـن اسـت    ، جداگانه تعيين شود محيطبه نظر استاملر حقوق طبيعي ثابت و جاودانه نيست وبايد به اقتضاي هر         

ت مـي      شه ثاـب م و شـوق       قاعده عادالنه و درست ديروز فردا ستمي محض باشد ولي آن چه همـي مانـد مفهـوم عـدل و ظـل

ه حقـوق طبيعـي مخـصوصي را ايجـاب مـي             ان،  (كنـد؛   رسيدن به عدالت است كـه در هـر جامـع ؛ 98: 1، ج 1377كاتوزـي

Lioyd: 1985 .(دا     نظريه حقو ق طبيعي قابل تغيير با وجود اين كه پيروان زيادي در ميان حكيمـان و دانايـان حقـوق پـي

  ).271ـ  272: 13322دوپاكيه، (؛  ، توسط برخي به شدت مورد نكوهش قرار گرفت  كرد

ي و عـدالت   توان در اين نكته خالصه كرد كه او به ظاهر از حقوق طبي ها عليه استاملر را مي گيري همه ايرادها و خرده  ـع

د          سخن مي  ه بداـن هـدف حقـوق   .  راند و در پناه اين الفاظ فريبنده در پي آن است كه حقوق موجود را در هر حـال عادالـن

ي    ي او اجتمـاع را مظهـر تمـام       طبيعي اعتقاد به قواعد ثابت و آرماني است كه در همه حال بر حقوق حكومـت ـم كنـد وـل

  .  )101 ـ 102: 1377كاتوزيان، (داند؛  ع شخصي مي نهايي مناف هاي فردي و جايگاه تحقق هدف

ين حـال مبالغـه آميـز       ها از نظر دگرگون كردن مفهوم حقوق طبيعي و فطري صحيح اسـت    گيري  اين خرده  ي در ـع  وـل

ست   كند ولي با مكتب حقوق تحققي نيز هـم  استاملر مفهوم سنتي حقوق طبيعي را تأييد نمي     . نمايد  مي او مظهـر  .  سـاز نـي

برتر دانستن عدالت اجتماعي نسبت به اراده دولـت  . داند شمارد و آن را تابع اخالق عمومي مي عدالت را ثابت نمي خارجي  

ه            سان نكـات ارزشـمندي اسـت كـه در نظرـي و اخالق را معيار ارزش قوانين دانستن و ارزش قايل شدن براي شخصيت اـن

  .استاملر وجود دارد

  » اصل الهام بخش و راهنما«ژني و ) ب

، حقـوق   نظريه پردازان اين خط فكـري .  هاي حقوق طبيعي دانست داعيان خط فكر سوم را بايد احياگران راستين نظريه    

اصل الهـام بخـش   «طبيعي را به مثابه نيرويي كه راهبر تحول و تكامل حقوق موضوعه است تلقي نموده و آن را به عنوان     

وق طبيعـي را    توان به ژني و دل  جديد مياز ميان اين نظريه پردازان    . پذيرند  مي» و راهنما  وكيو اشاره نمود كه هر دو حـق

همه نظريه پردازاني كه از خصلت محافظه كارانه پوزيتويسم وحشت دارند و در برابر  . دانند  قائد و رائد حقوق موضوعه مي     

ـ  خواه اصطالح حقوق طبيعي را به كار مي  هاي حقوقي پاي مي آن بر ضرورت آرمان  ام آن     فشارند ا از آوردن ـن گيرنـد و ـي

ـ از زمره همين احيا خودداري مي ي     كنند  ي  ). Friedman , 1960 ,ch. 12(آينـد؛   گران حقوق طبيعـي بـه شـمار ـم حـت

مربوط به تغيير روابط واقعي موجود  هاي عمدة  ها را منعكس كننده ضرورت كاسسه پس از اشاره به قواعدي جديد كه آن      

  :افزايد ، مي خواند مي

وق  د دان هلنـدي آن   ر كنار اين حقوق جديد كه هنوز بسيار ضعيف است حقوق ديگري ظاهر شده است كه رولينگ حـق

  ).14: 1375كاسسه، (؛   را حقوق طبيعي در عصر اتم ناميده است

   »حقوق طبيعي تجربي«وردروس و ) ج

قرار گرفت و توانايي عقـل و طبيعـت   توجهي  در قرن بيستم كه عصر تجربه گرايي است با آن كه حقوق طبيعي مورد بي   

در .  ، اما حقوق طبيعي طرفداران خود را از دسـت نـداد   ، ثابت، جاودانه و راهنما انكار شد ، برتر   انسان در كشف قواعد عالي    
ي  نظريه حقوق طبيعي تجربي به جاي تكيه بر عقل    هـاي   شـود و نتيجـه گيـري    ، تجربه وسيله احراز حقوق طبيعي تلقي ـم

ادر اسـت   تري داشته و فرض  آن سهم فرعي و كم  عقلي در  ه نظريـه    .  هاي مذهبي در آن ـن هـاي تجربـي را    نمونـه ايـن گوـن

  ).36: 1377كاتوزيان، (مشاهده نمود؛  » Alfred verdross/آلفرد وردروس «توان در تحقيق  مي

  :اند از ، كه عبارت آن نيازها داردهايي ابتدايي براي رفع  بر مبناي نظراو هر انسان متعارفي نيازهايي اصلي و خواست
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ظ         هر چند پاره  .  خواهند زنده بمانند    همه مي . 1 ي حـف ه خودكـشي وادارد وـل اي شرايط ناگوار ممكن اسـت بعـضي را ـب

  ؛ حيات نيازي طبيعي است

  ند؛ك هر انسان متعارف به طور طبيعي از اين كه در معرض جرح و اهانت يا زيان اقتصادي قرار گيرد پرهيز مي. 2
  ؛ خواهد در اجراي اراده خود آزاد باشد هر انسان متعارفي مي. 3

  ).37: همان(مند گردند؛  اند در صورت نياز، از كمك ديگران بهره ها به طور طبيعي مايل همه انسان. 4

  : كند ميحقوق طبيعي اين قواعد چنين داللت . گر نيازهاي مزبور است آور به عنوان اخالق اجتماعي بيان قواعد الزام

ات اشـخاص،        . هر كس بايد از حمله به جان و حيات ديگري خودداري كند     . 1 بنـابراين آسـيب رسـاندن بـه جـان و حـي

  شود؛ ناهنجار و جرم محسوب مي

هـا داراي   هر كس بايد از حمله به سالمت و شهرت و مالكيت ديگران پرهيز كند؛ يعني حقوق مادي و معنوي انـسان   . 2

  گردد؛ جرم تلقي مياحترام است ونقض آن 

ها اسـت تجـاوز بـه     ترين حقوق طبيعي انسان چون آزادي از مهم. هر كس بايد از تجاوز به آزادي ديگران احتراز كند    . 3

  ؛ اين حق ممنوع است

اي اخالقـي اسـت امـا دسـت      اگر چه كمك به ديگران قاعده.  ها كمك كند هر كس بايد در صورت نياز ديگران، به آن   . 4

ز خـالف     ها و خودداري از كمك به آن دي خاص ناديده گرفتن حق و نياز طبيعي انسان كم در موار   ها از جهت حقـوقي نـي

  .گردد محسوب مي

شاهده نيازهـا و خواسـته        شود كه وردروس مدعي آن است كه مي  مالحظه مي  ه و ـم سان    توانـد بـه يـاري تجرـب هـاي اـن

  .دهد  و آن را معيار تعيين ارزش بلكه اعتبار قوانين قرار اي از قواعد جاودانه طبيعي دست يابد متعارف به مجموعه

   حقوق طبيعي در انديشه اسالمي: گفتار پنجم

ه، رابطـه       .  شـود  هاي اعتقاد به حقوق فطري مشاهده مي در مذهب اماميه زمينه   ستقالت عقلـي مفهـوم شـناخته شـده ـم
،لـزوم   ه اموري مانند حسن عدالت وقبح و حرمـت ظلـم  مراد از مستقالت عقلي.  دهد حقوق فطري را با منابع فقه نشان مي    

ر آن حكـم       پرداخت دين و رد وديعه و مانند اين     ها است كه عقل انسان به طور مستقل و با قطع نظـر از احكـام شـرعي ـب

ـيا     .  ماند كند و چنان بديهي است كه جاي هيچ ترديد در درستي آن باقي نمي     مي بح ذاتـي و عقلـي اش اعتقاد به حسن و ـق

ي        ل توسـط حكيمـان      . دهـد  و مالزمه ميان حكم عقل و شرع نيز ارتباط آن را با حقوق طبيعي نشان ـم اعتبـار احكـام عـق

ل حكـم       وفقيهان كه به حسن و قبح عقلي اعتقاد دارند و احكام را بر مصالح و مفاسدي مبتني مـي        داننـد كـه هنگـام جـع

گذار و مشهورترين طرفدار شيوه تفكر عقلي در اسـتنباط احكـام    نيانمعتزله را بايد ب.  شود ، تأييد مي مورد توجه بوده است   

  ).1338جعفري لنگرودي، (؛  دانست
ن اسـت كـه بـه نظـر گـروه اول               ،  تفاوت تحليل فقيهان و حكيمان مسلمان با انديشه فيلسوفان طرفدار حقوق فطري اـي

؛  سبب داللتي است كه بر وجـود احكـام شـرع دارد   ها نيست بلكه به  اعتبار احكام عقلي به لحاظ بديهي يا فطري بودن آن      

ز همـان گونـه حكـم مـي        د  يعني بر اساس تحليل عالمان اصول حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نـي ؛ پـس اعتبـار    كـن
  .قواعد فطري نيز به مذهب متكي است

  :گويد  است مينيز در زمره احكام شرع و از منابع آن»  مستقالت عقليه«محقق قمي در اثبات اين امر كه 

، عقـل    كنـد  دهد و چنان چه پيامبر ظاهر او احكام و منهيات الهي را بيان مي پروردگار در اين گونه امور به ما فرمان مي    

ن را نيـز     كسي كه عقلش به وجود مبدأ و صانع حكيم و قادر و عالم حكم مـي .  اي از آن احكام است    نيز مبين پاره   د اـي كـن

ذاب          يابد كه او بنده   در مي  ت مـورد نيـاز او ـع اتوان ديگـر يـا خـودداري يـا رد اماـن زورمند خود را به سبب ظلم بر بنده ـن

  ).2:3محقق قمي، ج(دهد؛  مي ش نيك ، پادا كند كند و به بنده توانايي كه با بنده ناتوان و نيازمند او مهرباني مي مي

ي را تغييـر     حقوق را به طبيعي و موض» اخالق ناصري«خواجه نصير طوسي در كتاب      د طبيـع وعه تقسيم نمـوده و قواـع

  : ناپذير دانسته است
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وده در اصـل يـا         شان ـب بايد دانست كه مبادي مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امـور و احـوال اـي

دأ آن  اما در آن چه مبدأ آن طبع بوده آن اقسام حكمت عملي است كـه يـاد كـرده آمـد و آن چـه م       . طبع باشد يا وضع    ـب

،آن را آداب و رسوم خواننـد و اگـر سـبب آن اقتـضاي رأي بزرگـي       وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأي جماعتي بود بر آن      
  ).9: 1267طوسي، (بود به تأييد الهي مانند پيغامبر يا امام آن را نواميس الهي خوانند؛ 

ي   ، تصريح مي وق دانستهمرحوم استاد مطهري ضمن آن كه عالمان اسالمي را پايه گذار فلسفه حق    كند كه حقوق طبيـع

ين و توضـيح اصـل     «:  نيز نخستين بار به وسيله مسلمانان پايه ريزي شده است         پايـه فلـسفه   » عـدل «علماي اسالم بـا تبـي

وجـه  ت. هاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را كه باز كرده بودند ادامه دهند آمد گو اين كه در اثر پيش    .  حقوق را بنا نهادند   

سلمانان            به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قراردادي اولين بار به وسـيله ـم

س از      ، اما مقدر چنين بود كه آن ها بنا نهادند پايه حقوق طبيعي و عقلي را آن .  عنوان شد  ها كار خـود را ادامـه ندهنـد و ـپ

ه خـود اختـصاص     تقريباً هشت قرن دانشمندان و     د  فيلسوفان اروپايي آن را دنبال كنند واين افتخـار را ـب از يـك سـو   .   دهـن

ها را بـه ارزش حيـات و    هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و ملت  فلسفه

  ).124: 1381مطهري، (؛  ها آشنا سازند زندگي حقوق انساني آن

آميز است؛ زيـرا چنـان كـه بيـان شـد، مكتـب        ، مبالغه گذار حقوق طبيعي به شمار آوريم مان اسالمي را بنيان  اين كه عال  

يالد      هاي حقوقي به شمار مي ترين مكتب  حقوق طبيعي و فطري از كهن      ـين حكيمـان قبـل از ـم رود كه اعتقاد به آن در ب

،   اين سخن كامالً درست است كه دانشمندان مـسلمان ، اما ، افالطون و ارسطو وجود داشته است     چون سيسرون   مسيح هم 

ي و فطـري را      ، حسن و قبح عقلي      اصل عدالت  ، مالزمه بين حكم عقل و شرع و مستقالت عقليه و در نتيجه حقـوق طبيـع

  .اند مورد توجه قرار داده

   گيري نتيجه

هـاي گونـاگون در طـول      با بيـان سنت حقوق طبيعي. بحث از حقوق طبيعي و فطري قدمتي بيش از دو هزار سال دارد    

ـنت    . گر شده و تحوالتي را به خود ديده است هاي مختلف جلوه    تاريخ در فرهنگ   هـاي   اعتقاد به حقـوق طبيعـي هـم در س

  .ديني مطرح بوده و هم در چارچوب عقل مدار سكوالر

  .شود هده مياي از اثبات گرايان نيز اعتقاد به برخي از قواعد حقوق طبيعي مشا حتي در گفتار پاره

ان          هـا   بيست قرن پيش سيسرون از قانون برتري سخن گفت كه پيش از پيدايش دولت وجود داشته است و در همه زـم

ر مخـالف باشـد        بعدها گروسيوس نيز گفت هيچ قانون بشري نمـي  .  هم وجود خواهد داشت    انون برـت . توانـد بـا قواعـد آن ـق

ت اخـذ         اي ديگر از طرفداران اين مكتب حتي تأكيد        پاره انون طبيـع وذ خـود را از ـق وانين بـشري اعتبـار و نـف كردند كه ـق

انون الهـي       .  دهد كند و در صورتي كه با آن ناسازگار باشد اعتبار خود را از دست مي    مي ت يـا ـق چيزي را كـه قـانون طبيـع

  . توان به حكم قانون بشري مجاز دانست ممنوع كرده است نمي

صاديق متعـدد و    خصه سه مش  ، ضرورت و ثبات     جهاني بودن  اي است كه در همه تفسيرهاي گوناگون حقوق طبيعي با ـم

جهاني بودن اين حقوق به اين معنا است كـه اصـول آن در   . توان يافت متفاوتي كه به اجمال مورد بررسي قرار گرفت، مي      

ت   ها و مكان همه زمان  ي اسـت و    ها يكسان است و ضرورت آن از اين رو است كه مراعات آن مقتضاي طبيـع عقالنـي آدـم

ست بلكـه         .  ثبات آن نتيجه وابسته نبودن به هيچ مرجع بشري است    ي تجربـه نـي قواعـدي اسـت كـه محـصول درس و حـت

  .جويد ،مذهب و مانند آن مي اعتبار خود را در وراي بنيادهاي حاكم اعم از دولت

اً در سرتاسـر    وزدهم بـا ايـن اسـتدالل كـه حقـوق        با آن كه با رواج بازار پوزيتويسم بحث از حقوق طبيعي تقريـب  قـرن ـن

ه      تواند وجود عيني آن را نشان دهد، از رونق افتاد طبيعي قابل اثبات نيست و كسي نمي   ، اما همـواره طرفـداران ايـن نظرـي

آن چـه در  . انـد  ، متفكراني سعي در تبيين دوباره و احياي آن داشـته  گري اند و در عصر روشن   در جهت ترويج آن كوشيده    

ي       اي از انديشمندان اثبات نمايد اين است كه پاره   انگيز مي   ميان شگفت اين   گرا به نوعي گـرايش خـود را بـه حقـوق طبيـع
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، وردروس كه نظريه حقوق طبيعـي تجربـي    استاملر كه از حقوق طبيعي با محتواي متغير سخن گفته است    .  اند  نشان داده 

 the minimum content of»  طبيعـي  محتواي حداقلي حقوق«م را ارايه كرده است و نيز هارت كه از ديدگاهي به نا

natural law / ي    . كند، را بايد در اين دسته قرار داد دفاع مي ـين حـال از      هـارت خـود را پوزتيويـست ـم ي در ع دانـد وـل

شترك اسـت     احكام و ترتيبات و قواعدي سخن مي    گويد كه به ضرورت طبيعي يا بر حسب اتفاق ميان حقـوق و اخـالق ـم

پـذير و كـم    ، آسـيب  اين كه مـا موجـوداتي خودخـواه   .  دهد واين همان حداقلي است كه حقوق و اخالق را به هم پيوند مي 

بريم و به ناچار بايد مسايل زنـدگي خـود را بـه نـوعي حـل       توان هستيم كه در جهاني مخاصم با منابعي محدود به سر مي  

بينديشيم و يكديگر را تحمل كنيم و حتي با يكديگر همكـاري و معاضـدت   زيستي  هايي براي هم   ، اين كه ناچاريم راه      كنيم

  .دهد ، مالحظاتي است كه عقل در برابر ما قرار مي كنيم

گرا كه حقوق طبيعي را مفهومي مبهم و در عين حـال   در اين ميان شگفت انگيزتر است اگر ادعا كنيم حتي بنتام فايده        

د   ا آن را بر ضد دولتپندارد ت    سالحي در اختيار متعصبان مي     اره      ها به كـار گيرـن وعي بـه ـپ اي از قواعـد حقـوق    ، نيـز بـه ـن

اگر حاال درست باشد در هر زمـان و مكـان ديگـر هـم     «: چون اي به يك دسته از قواعد هم    وي در مقاله  . طبيعي باور دارد  

ـتمزد    «در » قاعده تناسب ميان جرم و مجازات   «و نيز   » درست خواهد بود   ان دس ي  » و كـار تعـادل مـي كنـد و از   اشـاره ـم

د    گفته و تأكيد مي سخن » ها ها بر پايه شدت و ضعف آن درجه بندي جرايم و مجازات   «  مـادام كـه مفهـوم     كنـد ايـن قواـع

،تا زماني كه تفاوت جنسيت مايه كشش زن و مرد به سوي همديگر است و تا وقتـي كـه همـسايه     رنج و سرور وجود دارد   

ان       بي). Friedman , op cit: 69(ت پا برجا خواهد بود؛ به كمك همسايه نيازمند اس ن جمـالت بـه معنـاي اذـع شك اـي

ر مشخـصات سـه گانـه جهـان شـمولي          به پاره  ، دوام و ثبـات و ضـرورت ايـن حقـوق      اي از قواعد حقوق طبيعي و تأكيد ـب

  .باشد مي

ي     اسـت ها ها، دفاع از حقوق انسان از دغدغه جدي هوادارن حقوق طبيعي در تمامي دوره         آمـد منطقـي    ؛ چـه آن كـه ـپ

تواند عدم التزام دولت به حقوق باشد؛ زيرا دولتي كه حقي را ايجـاد كـرده اسـت     گرايي مي تأكيد بر مكتب تحققي و اثبات    

وقتـي  . تواند آن را از ميان بردارد و در اين صورت منطقي نخواهد بود كه از تجاوز دولت به حقوق مردم سخن بگوييم        مي

ست      در طبيعت ا    و در وراي  شيا فرقي ميان صواب و خطا و عادالنه و ظالمانه نباشد، طبعاً حق چيزي جز مخلوق دولت نـي

رويج مـي    ولي حقوق طبيعي دفاع از حق انسان.  اراده دولت هيچ حقي وجود ندارد      ـتم را ـت . كنـد  ها و جنگ با استبداد و س

تواند بـه   وجود داشته و در زماني اين سخن كه دولت نميهاي جدي كه بر سر راه طرفداران حقوق طبيعي  به رغم چالش  

، اما امروزه پذيرفتـه شـده اسـت كـه       شد اندازي كند تنها شعار و فاقد نتيجه عملي محسوب مي   حقوق طبيعي مردم دست   

وق بـشر   ها نيست بلكه بايد اين دسته از ح اي از حقوق بنيادين بشر مديون خواست و اراده دولت موجوديت و اعتبار پاره  ـق

ا        .  تواند چيزي از آن را باطل كند  و دولت نمي   را روايتي از حقوق طبيعي دانست      ست كـه اگـر قـانون اساسـي ـي ين نـي چـن

حتـي اگـر دولتـي    . ها از ميان برود ، ممنوعيت آن داري را به رسميت بشناسد ، تبعيض نژادي و برده   عادي كشوري شكنجه  

انوني سـازد و قـانوني       ، اصل  در قانون خود با نقض اصل برائت  ـيش را ـق ر و تفت را بر مجرميت قرار دهد و خـشونت و تحقـي

، اگر چه با قدرتي كه دارد ممكن است بـا نقـض    ها و عطف بماسبق نشدن قوانين را محترم نشمارد بودن جرايم و مجازات   

روز همـين    تواند اين حقوق طبي ها دست اندازي كند اما هرگز نمي ، مدتي به حقوق انسان   اين قواعد  عي را تغيير دهـد و اـم

  . است المللي برخوردار شده حقوق طبيعي به طور قابل توجهي از ضمانت اجراي بين

گـذار را در وضـع قواعـد عادالنـه و اخالقـي يـاري و قاضـي را در تفـسير و          افزون بر اين، اعتقاد به حقوق طبيعي، قانون  

بيند و حـق را تنهـا    اي ميان قانون طبيعت و اخالق نمي ب هيچ مالزمهگرايي نا اگر چه اثبات . كند  اجراي عادالنه كمك مي   

توان و نبايد به تعدادي ماده قـانوني وضـع شـده     شمارد ولي ارزش مسلّم حقوق را هرگز نمي بر يك نص قانوني مبتني مي    

  .شود، كاهش داد هاي قوانين يافت مي كه در مجموعه
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ر ناپـذيري را منبـع تمـام حقـوق موضـوعه         اهتمام به حقوق طبيعي را در قوانين برخي ك  شورها كه حقـوق عـام و تغيـي

توان مشاهده نمـود؛ چنـان كـه     ، مي دهند دانند و يا در موارد سكوت قانون قاضي را به رعايت حقوق طبيعي ارجاع مي        مي

ي آن كـشور تمـام   ، نمايندگان مجلس ملـ  در نتيجه نفوذ اعتقاد به حقوق طبيعي در مقدمه اعالميه حقوق شهروند فرانسه 

، قاضـي   اگر چه در نظـام حقـوقي مـا   .   هاي اجتماعي را ناشي از تجاوز به حقوق طبيعي بشر دانستند    ها و گرفتاري    بدبختي

د    167در موارد سكوت قانون به حكم اصل       قانون اساسي مكلّف است به فتاواي معتبر و منابع معتبر اسـالمي مراجعـه كـن

د     دهد و قانون مقام تفسير قانون، اخالق و عدالت يعني اصول بنيادين را مورد توجه قرار  ترديد بايد در      اما بي  گـذار نيـز باـي

  .    اي به ديده احترام بنگرد در مقام وضع قانون به اين اصول به عنوان قواعدي پايه
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  رمسيرتاريخ تأمين عدالت اجتماعي د
  قضاوتپوه شاه علي اصغرشهرستاني 

  

  

  

  

  

ي لغوي و حقوقي عدالت ادانم تا در مورد معن قبل از اين كه پيرامون موضوع، كليات به عرض رسيده باشد، بهتر مي

ف، قانون، عدل، انصا( عربي عدالة بوده اسم مصدر الزم است به معناي داد adalatعدالت . اختصاراً مطالبي ارايه گردد

حكم كردن (بودن، انصاف داشتن و اسم مصدر بودن آن به معناي دادگري ) عادل(گركردن، داد) قابل ظلم وستم، فريادم

   )1(.است) به عدل وداد

مروت عبارت است از . از نگاه حقوق مدني و فقه به معناي ترك كباير و اصرار نورزيدن برصغاير و رعايت مروت است

  .ه است، به حسب زمان، امكان، نظامات صنفيانصاف به اموري كه پسنديد

  : و عدالت كسي به امور ذيل ثابت شود.  عكس عدالت فسق است

ر عدالت كسي-1   .  گواهي يا شهادت دو نفر شاهد عادل ب

در اسالم شرط عدالت مسلم ). فيض گرفتن(و استفاضة ) خبري كه همه جا رسيده و همه كس شنيده باشد( شياع -2

   )2 (.ه مروت شرط عدالت باشد اختالف استدر اين ك. است
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 فرهنگ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، عدل را به معناي وضع هر چيزي در 9342آقاي دكتر لنگرودي در شماره 

. درحديث آمده است كه تقوا همانا عدل و احسان است«: جاي مناسب و شايسته خود آن دانسته، و اظهار نموده اند

يا در تعيين خطوط مرزي كه . اوات در همه موارد نيست مثالً در نرخ عادله مفهوم برابري نيستالزمة عدل و انصاف، مس

مفهوم برابري و موازنه در . دهند را اساس قرار مي) درمورد جبال مرزي(و خط الراس ) دررودهاي سرحدي(خط القعر 

در تعديل بين زوجات مفهوم برابري . اشداي بساكه خط القعر به ساحل يكي از دو كشور مجاور نزديكتر ب بين نيست، 

الزمه مساوات و برابري ندارد ) در نماز جماعت(و اضعف مومنين ) درتدريس(رعايت حال اضعف شاگردان . ملحوظ است

  . ولي مصداق عدل است

 اظهر )استبداد دسته جمعي ()Totalitair) (Totalitarismeاستبداد راي (تفكيك قواي ثالثه والغاي توتاليتاريزم 

در قرآن كريم و فقه، عدل به معناي فديه آمده . مصاديق عدل است، حكومت دموكراسي بارزترين مصداق عدل است

   .است و نيز عدل به معناي قيمت است

، قواعد مساوات در برابر قانون وروياروي قوانين، موضوعه را به Equiteوي در مورد عدل، عدالت، بي طرفي و انصاف 

  .  و بيان نموده كه قواعد عدل حتا ممكن است مغايرت با قوانين موضوعه هم داشته باشد.كار برده است

 مبسوط، گروهي از مردم دانسته كه با اشتراك در فرهنگ، نژاد، منطقه جغرافيايي و 498وي اجتماع را در شماره 

  . باشدمحل زيست داراي قانون واحد باشد، كه قانون حاكم برزندگي سياسي و اقتصادي آنان 

اي كه از متوفا باقي مانده و در رهن  مگر اجتماع حقوق را فراهم آمدن دو يا چند حق بر مال معين دانسته مثل خانه

است و زوجه معتدة او در آن، حق زندگي را دارد زيرا كه حامل است و در عدة وفات است حق مرتهن وحق زوجه بر آن 

  . خانه اجتماع كرده اند

عين استاد مجرب پوهنتون تهران در فرهنگ فارسي، عدالت اجتماعي را عدالتي بيان كرده است آقاي داكتر محمد م

حكماي قبل از اسالم يعني سقراط، افالطون و ارسطو در مورد عدالت . كه همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند

 بلكه براي نيكوكاري مبناي علمي و حت نبوده استالقي سقراط تنها نصمطالبي را ارايه داشته اند، مگر تعليمات اخ

ها دانسته و اظهار نموده كه مردمان از روي علم و  ن اعمال زشت را از اشتباه وناداني انسا. وجو كرده است عقلي را جست

وي اظهار كرده است كه بايد . كنند اگر خيرونيكي را تشخيص نمايند، آن را اختيار مي. روند عمداً دنبال شر و فساد نمي

  . وي شجاعت، عدالت و پرهيز كاري را مورد سوال قرار داده است. تشخيص خير كوشيده شوددر

:  هـ ش آن را نشر نموده اظهار داشته است1317ي در كتاب سير حكمت در اروپا كه در سال غآقاي محمد علي فرو

 صحيح درحكمت Definitionيافتن تعريف . راي تشخيص اين امور آن است كه آنها را به درستي تعريف نماييم«

سقراط كمال اهميت دارد، همين امراست كه افالطون و مخصوصاً ارسطو دنبال آن را گرفته است، براي يافتن تعريف 

ذكر نظريات حكماي قرن چهارم قبل از ميالد و » .به تشخيص نوع و جنس و فصل يعني كليات پي برده است) حد(

مگر آنچه در طول عمر بشر روي زمين، به وقوع پيوسته است شامل . ستماقبل آن در اين نوشته مختصر كار مشكل ا

. ها و ساير حركات انساني بوده كه گاهي عدالت را پاي مال كرده اند و يا به احياي عدالت عمل نموده اند ها، قيام جنگ

ن مختلف به رشته تحرير مطالبي را در قرو. به خاطر تامين عدالت بوده كه علما و نويسندگان از خود گذري نموده اند

 نام بريم 1755 الي 1689 در charles deMontesquieuتوانيم از نويسندگان چون  كه ما در اينجا مي. در آورده اند

كه در طول عمر به تحقيق و تصنيف مصروف بوده است گاهي براي سير در آفاق و انفس به جهان گردي نيز پرداخته و 

 L esprit des Lois -the spirit(ر آورده كه از جمله آثار آن از كتاب روح القوانين كتب مختلف را به رشته تحرير د

of laws (توانيم كه فلسفه قوانين و شرايط قانون گذاري را تشريح كرده و اين تحقيقات بعد از افالطون و  نام برده مي

  گفته است كه چون انسان بايد با هم كتاب سير حكمت در اروپا285در صفحه . ارسطو نهايت معتبر و بكر بوده است

جنسان خود در اجتماع زندگي كند، چاره جز اين نيست كه روابط ميان مردم به حكم قانون مشخص شود، خواه قانون 
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نوشته و مدون باشد و خواه بر حسب آداب و عادات مقرر شود، اگر جماعتي بي قانون زندگي كنند، در ميان آنها آزادي 

و چون براي اين كه انسان به خوشي زندگي كند بايد . زيرا هركس بنده قوي تراز خود خواهد شد. بودو امنيت نخواهد 

پس مهمترين چيزي كه در زندگي منظور است قانون است كه به واسطه آن آزادي همه تامين . آزاد و آسوده خاطر باشد

ع نكرده است مختار عمل خود بوده و از هيچ از طرف ديگر معناي آزادي اين است كه شخص در آنچه قانون من. شود مي

اي كه مصلحت  مگر به حكم قانون، و از طرف ديگر بهترين قوانين آن است كه مردم را تا اندازه. چيزي ممنوع نباشد

  . عامه اقتضاء دارد به متنهاي درجه آزادي نايل سازد

و مبتني بر اين .  از شريف ترين علوم استها است و علم قانون گذاري يكي پس قانون گذاري يكي از مهمترين كار

باشد كه معلوم كنيم كه با احوال تاريخي، مادي و معنوي خاص كه يك قوم دارد چه قوانين ميان آنها بايد مقرر  مي

  .باشد، منتها درجه آزادي و امنيت يعني مساعدترين اوضاع براي خوشي آنها فراهم گردد

 اخالقي، آداب، رسوم، عقايد ديني و استعداد آنها متناسب باشد و مناسبات را قوانين هرقوم بايد با احوال اقليمي،

مونتيسكيو حكومات جهان را جمهوري، شاهي و . قانون گذار بايد دريابد در غير آن قوانين آن قابل تطبيق نخواهد بود

ماعتي كراسي بوده، اگر جكومت عامه و دمودر جمهوري اگر جميع مردم در آن دخيل باشند ح. استبدادي دانسته است

باشند اريستوكراسي يا حكومت خواصي ناميده شده است و شرط آن وطن پرستي، قانون خواهي، رعايت مساوات ميان 

اين كه حكومت كنندگان خير و صالحي عموم را بر منافع شخصي برتر دانند و بر . مردم، احترام حقوق هركس است

تا در اين .  هر نوعي كه باشد، بايد قواي مقننه، مجريه، قضاييه از هم مجزا باشندحكومت از. اداي وظيفه فداكاري نمايند

ر كتاب د (1712)  ژان ژاك دوسو.هيچ قوة در كار ديگري مداخله ننمايد. نوع حكومت آزادي و امنيت حاصل شود

قانون را . گردد انع حاكم ميها را تشريح نموده كه در برابر مو اتفاق و هم دستي انسانپيمان يا قرار داد اجتماعي، 

مگر روسو عالوه بر موجوديت قوانين، اجرا كننده . نماينده ادارة كل دانسته يعني، جميع افراد متضمن مصالح عموم باشد

شود، هيات اجتماعيه بايد اشخاص را  زيرا اجراي قانون عملي است كه نسبت به افراد مي. قانون را حتمي دانسته است

  . و حكومت در همه موارد قانون را تطبيق و عدالت اجتماعي را تامين نمايد. دهد حكومت را تشكيل ميبگمارد كه آنها 

اگر نظري به قوانين اسالمي انداخته شود، عدالت از نظر اسالم روح تشريع و قضاء ركن عظيمي از اركان تشريع 

گ قايم به ذات و واجد امتيازاتي است كه اين شريعت از بدو نزول خود پايه گذارتمدن مستقل و فرهن. اسالمي است

اعت از اين شريعت توسط وحي الهي پديد آمده، پيروان آن اط. رسد نظير آن در ساير قوانين ديگر به مالحظه نمي

دانند، در حالي كه قوانين وضعي قدسيت آن را  امر و نواهي، فريضة واجبي و ديني خود ميمقررات آن را در برابر او

  . ندارد

و مستوجب مجازات سنگين دنيوي و اخروي ميتخلف م شريعت را پيروان آن گناه عظيم  كه جزاي . دانند  از احكا

اخروي هميشه اعظم از جزاي دنيوي به حساب آمده به همين جهت اشخاص معتقد هميشه موجوديت پليس سري را 

دانند و اين مردم معتقد، فقد وجدان شريف  در نهاد خود احساس نموده و خود را از اطاعت اوامر و نواهي او ناگزير مي

كه به اساس حكم و هدايت شريعت هميشه امربه معروف و نهي از منكر را مالك عمل خويش قرار داده تالش . دارند

  . نمايند تا ازمنكر ات جلوگيري شود مي

بايد گفت كه . ه اندبراي اثبات برتري شريعت اسالم از نظر عدالت اجتماعي حقوق طبيعي را مورد بحث قرارداد

طبق ماده دوم قانون اساسي . كس حق ندارد تا آن را سلب نمايد نخستين حق طبيعي انسان، حق حيات است، هيچ

دين مقدس اسالم است درافغانستان هيچ قانون :  افغانستان كه دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان1382جدي 

الم باشد، متكي به آن در ماده بيست و سوم اين قانون زندگي موهبت تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اس نمي

  . تواند الهي و حق طبيعي انسان خوانده شده هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم شده نمي
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 اري از اين ديدگاه مردودحمالت انتح( ندارد، انتحار نمايد كس حق بناء حق دفاع از جان نيز شامل آن بوده و هيچ

 33س اسراء آيه 151اين مطالب در سوره انعام آيه . يا عضوي از اعضاي بدن خود را ناقص نمايد يا از كار بيندازد) است

 به صراحت آمده است، اسالم در برابر زنده به گور كردن )ص( و احاديث معتبر پيغمبر93، س نساء آيه 93س مائده آيه 

مبارزه كرد   . نوزادان به شدت 

مسكن وملكيت شخص از تعرض مصوون . ا. ق40 و38ستن بوده كه اجتماع ملزم به آن است وطبق مواد ثانياً حق زي

  . دانسته شده است

 اين را حق طبيعي دانسته كه توسط قانون بايد تنظيم گردد كرامت انسان از 24در ماده . ا.ثالثاً حق آزادي بوده ق

سته شده قانون اساسي و قانون جزاي كشور برائت الزمه را تعرض مصوون بوده دولت مكلف به حمايت از اين حق دان

انسان حق دارد، باداشتن عقل وتفكر و شعور . حالت اصلي، جرم را عمل شخصي و كار را حق هر افغان دانسته است

ن اسالم نخستين شريعتي است كه انسان را به عنوا. زيست كند و از استعداد طبيعي و حق آزادي عقيده برخوردار باشد

كه . موجود عاقل و متفكر شناخته و قرآن با او به مناقشه پرداخته و در اعمالش او را به عقل خودش فراخوانده است

  . ها خواهد بود  موييد اين حرف164 و 111، بقره آيه 24، انبيا آيه 64هاي نمل آيه    سوره

و در مقام اثبات اسالم پيروان ساير اديان وپيغمبران گذشته را در عقيده و اقامه مراس م و شعاير شان آزاد دانسته 

  . اديان و كتب گذشته را تصديق نموده است. حقانيت خود به نصوص و مضامين كتب آسماني اتكاء نموده است

و مامور، عالم و جاهل، غني و فقير، زن و مرد در برابر قانون و در مقام  رابعاً تساوي حقوق افراد است، يعني امير 

رفتار مسلمين با اقوام مغلوب هميشه بر پايه تساوي بوده و . باشند قوق قانوني و مشروع خود مساوي مياستفاده از ح

و ساير حقوق . حكومات اسالمي در طول تاريخ در مقام دفاع از حقوق و حيثيت ايشان مسووليت را به عهده داشته است

هاي جهان بسيار ظالمانه    ر حاضر زمامداران كشورمگر در عص. انسان كه از نگاه عدالت اجتماعي در خور اهميت است

هاي براي آنها تعيين نموده اند، كه اسالم اين اعمال را از نظر عدالت  مهاجرين را از كشور شان اخراج و يا محدوديت

  . اجتماعي مردود دانسته است

وديت سازمان ملل متحد در فرجام آنچه براي تامين عدالت اجتماعي در جهان رول مهم و به سزايي دارد موج

united nation organization(un- uno)هاي جهان در آن    المللي كه اكثر كشور اين سازمان بين. باشد  مي

  . در خاتمه جنگ جهاني دوم پايه گذاري و تشكيل شد) جامعه ملل(عضويت دارند پس از بي اعتبار شدن 

بعد منشور اتالنتيك در بر قراري .  كشور بود14 توسط 1941جون اولين گام ايجاد و صدور اعالميه بين المتحدين در 

) پيمان سه جانبه( كشور عليه قواي محور 26نمايندگان . المللي توسط آمريكا و انگلستان صادر شد روابط بين

 توسط  اعالميه1943در اكتوبر .  اعالميه ملل متحد را در واشنگتن امضا كردند1942جنگيدند، در اولين روز سال  مي

دامبارتن (در كنفرانس . كرد المللي عوض جامعه ملل تاكيد مي آمريكا، شوروي و چين امضا شد كه بر لزوم سازمان بين

 آمريكا، شوروي، انگليس، چين طرح اساسنامه سازمان ملل متحد را تنظيم و در فبروري 1944در )   آمريكا–دوكس

 نمايندگان 1945 اپريل 25 طرح ودر كنفرانس سانفرانسيسكو در  حق ويتوي كشورها- شوروي – كنفرانس يالتا 1945

 فصل تنظيم و بعد از مطالعات 19اي ملل متحد را در   ماده111هاي مختلف منشور     ملت در جلسات عمومي كميته51

يب را  بيست و هشت كشور سند تصو1945 اكتوبر 24 جون به تصويب نمايندگان رسيد كه بعد از امضا در 25نهايي در 

  . م در آمدند.م. كشور به عضويت س191 به تعداد 2002تسليم و منشور قدرت اجرايي يافت كه تا پايان 

كميته خاص مجمع عمومي . هاي عضو موظفند ساالنه بودجه آن را تامين نمايد   براي تامين مصارف سازمان، كشور

د نا خالص ملي و در آمد سرانه آنها تعيين سازمان موظف است تا در هرسه سال سهم هر كشور را نسبت به تولي

  :  طبق منشور اركان اصلي سازمان شامل)3(.نمايد
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شوراي اقتصادي و اجتماعي  Security council، شوراي امنيت General Assemblyمجمع عمومي 

Economic and social council، شوراي قيمومت trusteeship council المللي عدالت  ديوان بين

lnternational court of justice، دبيرخانه« سكرتريت «secretariat  موسسات تخصصيspecialiezed 

Agenciesالمللي انرژي اتمي   و ديگر موسسات وابسته به اين سازمان شامل آژانس بينlnternational Atomic 

Energy Agencyات، اتحاديه جهاني پست، المللي مخابر  آژانس چندجانبه ضمانت سرمايه گذاري، اتحاديه بين

  .  بانك جهاني–المللي ترميم و توسعه  المللي توسعه، بانك بين انجمن بين

international Bank for Reconstruction and Development (world Bank I B R D)( برنامه 

ي پناهندگان ، دفتر كميشنر عالي ملل متحد براUNDP، برنامه توسعه ملل متحد W F Pجهاني خوار و بار 

UNHCRالمللي كشتيراني  المللي كار، سازمان بين ، سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد، يونسكو، سازمان بين

(IMO)المللي هواپيمايي  ، سازمان بين(ICAO) سازمان تجارت جهاني WTO ،سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ،

سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني  WHO (World Health organization(سازمان جهاني صحت 

 ،International monetary fundالمللي پول  هواشناسي، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، صندوق بين

 unicef united nations childrens Fundالمللي توسعه كشاورزي، صندوق وجهي كودكان  صندوق بين

براي اروپا، افريقا، امريكاي التين، آسيا و منطقه اوقيانوس آرام، براي غرب آسيا و . م.هاي اقتصادي سازمان م   كميسيون

المللي انرژي، آژانس فضايي  هاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي مثل آژانس بين ها و مجامع به نام غيره و ساير سازمان

حاديه افريقا، اتحاديه عرب، انجمن ملل جنوب  اتحاديه اروپاي غربي، اتThe European unionاروپا، اتحاديه اروپا 

 بازار مشترك آمريكاي European common Marketشرق آسيا، انجمن وحدت امريكاي التين، بازار مشترك اروپا 

 Islamicبانك توسعه اسالمي  Asian Development Bankمركزي، بازار مشترك عربي، بانك توسعه آسيا 

Devolopment Bank،سازمان امنيت و )بازار مشترك اروپا(ه ملل آمريكايي، جامعه اقتصادي اروپا  بانك توسع ،

 International Criminal Police Organization(interpol)المللي همكاري اروپا، سازمان پليس جنايي بين

هاي    ر، سازمان كشوNorth Atlantic Treaty Organization (Nato) - ناتو–سازمان پيمان اتالنتيك شمالي 

 سازمان (ICO)هاي عربي صادر كننده نفت، سازمان كنفرانس اسالمي    ، سازمان كشور)OPEC(صادر كننده نفت 

 Group of Eightگروه هشت . ها و شوراها ، ساير سيستمECO، سازمان همگاني اقتصادي OAUوحدت افريقا 

ها  يتاليا، جاپان، فرانسه، كانادا، روسيه و غيره سازمانسران كشورهاي صنعتي جهان عبارت از آمريكا، آلمان، انگلستان، ا

  . است

 عضو، همه ساله يك سوم اعضاي آن براي يك دوره سه ساله 54شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد شامل 

ها،  كه زير نظر مجمع عمومي فعاليت نموده وظايف آن مطالعات، گزارش. شوند توسط مجمع عمومي انتخاب مي

هاي اساسي براي    هاي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، صحي، تربيتي، ترويج احترام به حقوق بشر و آزادي   هتوصي

و با انجوها . دهد ها انجام مي ها وكميته ها بوده كه كار خود را به وسيله كميسيون همگان و رعايت آنها، تشكيل كنفرانس

NGOنيز ارتباط دارند  .  

تماعي در عدالت اجها ايجاد شده، منجمله ساير اهداف، يكي هم تامين  به وجود آمده، سازماناين همه مسايل كه 

خاطر زير پا نمودن عدالت اجتماعي به ه ها نيز ب ها، سوء استفا ده جوامع بوده مگر با در نظر داشت يك سلسله آزادي

  .دانم بحث بيشتر را در مورد الزم نمي. مالحظه رسيده است

توانيم به صورت گوتاه نظر اندازي نماييم و تامين عدالت اجتماعي را در اهداف  گذرد مي در كشور ما مي مگر آ نچه 

كنيم كه طبق قانون اساسي و ساير قوانين متشكل از سه قوه  ابتدا دولت خويش را نگاه مي. مختلف مالحظه نماييم

ديا و  هاي مي ظري به اجراآت خود و تبصرهگر نباشد، ذوات قوه مقننه مدت زمان زيادي را سپري نموده اند، ا مي
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هاي اصلي و قانوني    نمايندكه تا چه حد وظايف وصالحيت اطالعات جهان نمايند، با رعايت قانون اساسي، خود درك مي

ل خود ها وجود داشته و نتوانسته اند در اعما هاي در كار   نمايند كه چه نواقص خال اند؟ آنگاه درك مي خود را عمل نموده

  . عدالت اجتماعي را تامين نمايند

هاي اشخاص و افراد ذيصالح در مجالس گزارش     كاركرد ها و ارايه گزارش در قوه اجراييه با استماع و مطالعه رسانه

هاي عملي است كه تا چه حد واقعاً قانون را تطبيق و عدالت    ها روي كاغذ ديده شده، ديگر حرف دهي، يكي حرف

المللي در آن مداخله  هاي بينااگر در كشوري امنيت نباشد و به خاطر تجارت مواد مخدر مافي.  تامين كردنداجتماعي را

. داشته، خود و تمام جهانيان باالي آن تبصره نمايد درك خواهد شد تا چه حد تامين عدالت اجتماعي رعايت شده است

تكارات آنها تحت عنوان اقتصاد بازار يا بازار آزاد مالحظه ها را در اعمال تجاران داخلي و خارجي كشور و اح باقي حرف

نماييم، در اين اعمال فقط تفاوت قيمت يك گيلن تيل، يك سير آرد، يك كيلو گاز، يك قرص نان خشك را از اول  مي

ه ل قانون كوتانماييم كه چگونه آنها دست حكومت را از كنترو  مالحظه مي1387 هـ ش تا پانزدهم حمل 1380جدي 

ها ملت را در زير پاشنه آهنين قرار داده است و چگونه عدالت اجتماعي را در اعمال خود  كامهساخته و چگونه خود

ها با  ها و بر آمدن اين پول المللي، آمدن كمك هاي ادارات، موسسات بين   در مورد ساير كار. نمايند وشو و زير پا مي شست

ه قوانين گذشته و آينده عدالت اجتماعي را تامين مياين ك. تفاوت معاش كاركنان كاري نداريم نمايد و بايد در  ه چگون

حرف در اينجا است كه قانون بايد در عمل پياده شود در . نظر گرفته شود و قوه قضاييه در تطبيق قانون همت گمارد

 اهل كار است كه عدالت غير آن قوانين بدون تطبيق عاري از اهميت خوانده شده و تطبيق قوانين و اجراي كار توسط

  . اجتماعي را تامين نمايد

  منابع و ماخذ
ان  -1 ر، تهر نتشارات امير كبي وسسه ا جلدي، م محمد معين، فرهنگ فارسي شش   . 1382 معين، داكتر 

چاپ دوم  -2 لدي  نج ج قوق پ وژي ح ول بسوط در ترمين ي، م جعفر جعفر مد  رودي داكتر مح تهران 1381لنگ تابخانه گنج دانش،  ات ك  .  ايران– از نشر

ين كشور -3 ناسي نو ندس عباس، گيتا ش مه 5ها ص   جعفري،  وگارافي گيتا شناسي 31 ت يايي و كار  .1384 چاپ موسسه جغراف

ته است - 4 تن تذكر رف نده و ساير مĤخذي كه درم يس   .سير تاريخي محاكم جزايي و مجموعه مقاالت نشرشده از نو

  اقسام حق در اسالم
  جمال الدين عطيه 

  

  لوكسا مبورك
  

  عزيزاهللا علي زاده: جمه و تلخيصتر

  

  

 عبارت از اصولي است  دانان، اما در عرف فقها و حقوق. رساند  عربي است و معناي چيزي پايدار و ثابت را مي حق، واژه

  . ي غيرش تعلق گرفته باشد ي انسان تعلق گرفته باشد، يا از انسان در ذمه كه در شريعت، از جانب خداوند در ذمه

  :هار ركن استحق داراي چ

ي  كسي كه عيني را فروخته است، قيمت آن به ذمه(حق مالي باشد از قبيل ثمن مبيع، :  چيزي ثابت و پايدار-1

اي كه آن را اجاره كرده است، يا عملي باشد مانند  من  در خانهيا منفعت باشد، مانند حق نشي) ستمشتري ثابت ا

متناع باشد، مانند حق امتناع همسر از داخل كردن تسليم كردن مبيع را به مشتري و انجام انواع  عبادات و عقوبات، يا ا

اي زوجش، مگر با اذن او، و مانند امتناع از ارتكاب جرايم، يا وصف ديگري باشد، مانند شوراي در  اي را در خانه بيگانه

  ).كه حق پدر، جد و وصي آنها است(و واليت بر صغار، ) كه حق عموم است(حكومت 
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  .چه انسان باشد يا خداوند تعالي: ب حق صاح-2

و آن يا شخص واحد معين است، مانند . شود  كسي كه حق در ذمه اش تعلق گرفته است كه مكلف نام نهاده مي-3

  يا جماعت است مانند حق حكومت باالي مردم، يا جمع مردم است مانند حق ملكيت) يا بالعكس(حق شوهر بر همسر 

  .  همه مردم واجب است اين حق را محترم بشمارندمالي و حق آزادي، كه بر

  .يعني اذن شارع و عدم ممانعت از آن:  قانوني بودن حق-4

  :كند و ممكن است به اعتبار مورد خود بدين گونه تقسيم شود  حقوق به اعتبار اين اركان، تنوع پيدا مي

  .  حق متقرر و حق مجرد-1

  ).بدون آن كه مقدار و نوع آن معلوم باشد( مطلق  حقي كه نوع و مقدار آن معلوم است و حق-2

  حق متقرر و حق مجرد) الف

و آن يا مالي است؛ حق مالي، محلش مال است . حق متقرر آن است كه قايم به محل باشد و حس آن را درك نمايد

حق پدر در مانند مالك شدن عين و منفعت و حبس كردن مال رهن، يا غير مالي است؛ مانند حق طالق، حق قصاص، 

  .واليت بر اوالدش، حق فرزند در انتسابش به پدر و حقوق فطري مانند حق حيات و حق مساوات

  فرق بين حق مالي و غير مالي

اما حق غير مالي، گاهي قبول معاوضه مالي را . ماند كند و به ارث هم مي اي به مال را مي حق مالي، قبول معاوضه

كه ولي خون با گرفتن خونبها و زوج با گرفتن پول از حل قصاص و طالق (كند، مانند حق قصاص و حق طالق  مي

  .كند، مانند حق انتساب به پدر و حق ولديت بر اوالد اي به مال را نمي و گاهي قبول معاوضه) گذرد مي

 به دكتور ابو سنه مثال آن را زده است.  حق مجرد آن است كه قايم به محل نيست و در ذاتي تقرر نيافته است-2

و حق وفاداري به پيمان و حق سياسي مانند حق شركت در شورا، و حق عمومي به ) كه قايم به محل نيست(حق شفعه 

  .ظايف عمومي و حقوق فكري مانند حق تاليف و ابتكارو

دم فقهاي پيشين، حقوق مجرده را از اموال نشمرده؛ زيرا آنها اموال را به چيزهاي كه احراز آن ممكن باشد و بين مر

  .داراي قيمت باشد، منحصر كرده اند؛ يعني اموال مادي

به نظر دكتور ابو سنه، حقوق مجرده نيز طبق تعارف مردم، ماليت دارد چنانچه متاخرين  از پيروان حنفي، اين را در 

  . حكم شانه خالي كردن از وظايف در برابر عوض تقرير داشته اند

لي و غير مالي تقسيم شود و غير مالي آن است كه نه قابل معاوضه است و بنابراين حقوق مجرده نيز ممكن است به ما

  .دكتور سهنوري، حقوق مجرده را در حقوق منافع منحصر كرده مانند حق آبه و حق مرور.  شود نه به ارث گذارده مي

  حقوق معلوم النوع و المقدار و حق مطلق

  حقوق معلوم النوع و المقدار و حق مطلق) ب

نوع و مقدار آن معلوم است، محتاج به اصلي نيست كه در تفسير آن به آن مراجعه شود، چون وضوح  حقي كه -1

  .ي ماه رمضان و ثمن مبيع دارد، مانند روزه

 حقي كه در نوع و مقدارش مطلق و غير معين است، محتاج است به اصلي كه در تعيين آن به آن اصل مراجعه -2

تعبير شده » وسط«و » معروف«، »عرف«راط و تفريط است كه از آن در قران به و آن همان مقدار وسط بين اف. شود

ي كفايت است  ي زوجه كه به اندازه شود و نفقه  و مانند ذكات فطر كه از قوت غالب مردم شهر و منطقه داده مي)1(.است

  . ي زن طالق داده شده، به حسب عرف به حساب عرف و نفقه

  حق اهللا و حق عبد
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  :شود  اعتبار صاحب حق، به حق اهللا و حق العبد تقسيم ميحقوق به) ج

و از ملحقات . هللا، حقوق مردم است و از باب تنظيم و تشريف، نسبت آن به خدا داده شده استمقصود از حقوق ا

حقوق اهللا، حقوق كسي است كه از حمايت حق خود ناتوان است، مثل قاصر و صغيري كه سرپرست ندارد، و حقوق از 

  :شود احيه به چهار قسم تقسيم مياين ن

  حق خالص خداوند؛ -1

  حق خالص عبد؛ -2

 ؛ و)تهمت به زنا ولواط( جاي كه هر دو حق جمع اند اما حق اهللا غالب است، مانند حدقذف  -3

 . جاي كه هر دو حق جمع اند حق عبد غالب است، مانند حق قصاص -4

شود، مانند صيانت انسان، حيات،  ك ناميده ميقسم سوم و چهارم كه حق خدا و انسان در آن جمع است، حق مشتر

و مانند صيانت حريت خود را از خواري و اهانت و صيانت مالش را از اتالف و حفظ . عقل و صحت بدن خود را از افساد

 اينها حق اهللا است، كه عبارت است از حفظ  اي مال خود را از تضييع كردن در راه اغراض غير مشروع؛ كه همه

ي انسان است  ه بناي حيات و آباداني دنيا است، و در آن حق انسان نيز هست، و آن عبارت از مصالح خاصههاي ك نعمت

  .در حيات و صحت و مالش، و از همين قبيل است حق بيت و شورا

گيرد، اگر غالب حق خداوند است، براي انسان جايز نيست  و در اين حق مشترك، حق غالب بيشتر مورد توجه قرار مي

در آن تصرف كند يا آن را اسقاط نمايد، از اين رو، براي انسان جايز نيست كه به حيات و صحت خود تجاوز كند و كه 

  . مالش را بدون فايده اتالف نمايد

بعض دانشمندان، حق خالص عبدي را بعيد دانسته اند، بر اين اساس كه حقوق كالًٌ از خداوند است، چون هر تكليفي 

  .الً براي عبد حقي قرار نداده استحق خداوند است و اص

بعض دانشمندان، حق خالص خداوندي را بعيد دانسته اند، بر اين اساس كه در هر حكم شرعي، يا به طور عاجل، 

مصلحتي است براي بندگان، مانند باز داشته شدن از فحشا و منكر در  مورد نماز، و منفعت نيازمندان در مورد ذكات، يا 

  .هاي اخروي  است براي بندگان، از قبيل پاداشبه طور اجل مصلحت

  حق اهللا

  :شود حق اهللا، شامل سه نوع حق مي

ي دين او است، مانند عبادات واجبه از قبيل نماز،  آنچه كه قصد اولي از آن، تقرب به خداوند و تعظيم او و اقامه -1

  ...روزه و

مومي بر آن مترتب باشد، بدون آن كه به شود؛ يعني مصالح ع ي آن از جامعه حمايت مي  چيزي كه به واسطه -2

 .شخص خاصي اختصاص داشته باشد

شود پيروان مذهب  رود از حمايت حق خود ناتوان است، قصد مي چيزي كه به آن، حمايت كسي كه گمان مي -3

 :حنفي، حقوق اهللا را در هشت قسم منحصر كرده اند

ه مبناي اين گونه عبادات است، زماني كه با اين عبادات خالصه از قبيل نماز و ذكات و نيز اسالم و ايمان ك -1

  . اي دين قصد شود، و اين براي نظام اجتماعي امر ضروري است عبادات اقامه

ها براي محافظت موجوديت  خور؛ كه اين عقوبت هاي خالصه، مانند كيفر زناكار و دزد راهزن مسلح و شراب عقوبت -2

 . اجتماع مقرر شده است

و اين محروميت يك عقوبت ناتمام است كه براي قاتل . د محروميت قاتل از ميراث بردنهاي ناقص، مانن عقوبت -3

 . گوشمالي است ولي براي مقتول كدام سودي ندارد
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ي خود را در رمضان  ي قتل خطا، يا كسي كه عمداً روزه ر است بين عبادت و عقوبت، مانند كفارهحقوقي كه داي -4

ها هم معناي عبادت است، از قبيل روزه، صدقه و آزاد  در اين كفاره. رده باشدافطار كرده است، يا كسي كه خلف قسم ك

كردن بنده، و در آن معناي عقوبت نيز هست؛ زيرا اينها براي كيفر معصيت واجب شده است، از اين  جهت كفاره نام 

 .ي گناه نهاده شده است؛ يعني پوشاننده

فطر كه از يك جهت عبادت است؛ زيرا قربه الي اهللا براي عباداتي كه در آن معناي مونه است، مانند ذكات  -5

 . و معناي مونه هم در آن هست. شود نيازمندان داده مي

اي كه در آن معناي عبادت است، مانند ذكات غالت كه از يك طرف مونه است؛ چون مالياتي است كه روي   مونه -6

شود و در   آن كه ذكاتي است كه از زمين اخراج ميشود، و معناي عبادت هم در آن هست؛ براي زمين عشري تعيين مي

 . شود مصرف مي) به قصد قريت(مصارف ذكات 

هاي  اي در آن شبه عقوبت است، مانند خراج كه در حقيقت مونه است، چون مالياتي است كه بر زمين  مونه -7

شود كه در دست غير  يين ميهاي زراعتي تع و در آن شبه عقوبت هم هست؛ زيرا خراج بر زمين. شود خراجي تعيين مي

 . مسلمانان باقي مانده است

اين حق از اين . حقي كه قايم بر نفس است، مانند خمس غنايم و خمس گنج و معادن كه در باطن زمين است -8

. ي عبدي تعلق بگيرد، تا آن را ادا نمايد جهت قايم به نفسه است كه به ذات خود ثابت است، بدون آن كه به ذمه

وند چهار پنجم خمس غنايم را براي جنگجويان غنيمت كننده قرار داده است، و خمس آن را براي مصالح چنانچه خدا

ها و معادن را براي واجدين آنها قرار داده و يك پنجم را براي مصالح  عامه قرار داده است، و همچنين چهار پنجم گنج

 . عامه

  حق عبد

ه، كار و ي فرد يا افراد  و آن چيزي است كه مصلحت ويژه بر آن مترتب است، مانند حق هر كسي نسبت به خان

تواند در آن تصرف و   مي- نه غير آن-از اين رو است كه فقط صاحب حق. نامند همسرش، كه اين را حق خاص مي

  .مطالبه نمايد و يا آن را اگر قابل اسقاط باشد اسقاط نمايد

  . شود واجب مي) بر جاني و قاتل(راضي شود، » جني عليهم« يا » ولي دم«هاي آن، ديه است كه اگر  و از امثال

هاي آن ضمان است؛ ضمان عقدي باشد، مثل آن كه در ضمن عقد معامله، كسي اين مسووليت را به عهده  و از مثال

تواند دين خود را از  پردازم، كه در اين فرض صاحب دين مي گيرد كه اگر مشتري، مثالً ثمن را نپرداخت، من مي مي

يا ضمانت فعلي باشد، و آن همان مسووليت تقصيريه است در خصوص مال؛ چنانچه اگر كسي مالي . من اخذ نمايدضا

كسي را غصب يا اتالف نمايد، بر غاصب، رد معضوب يا رد كردن مثل آن يا قيمت آن واجب است، و تلف كننده نيز، 

  .مثل مال تلف شده يا قيمت آن را ضامن است كه بپردازد

شوند، اما حق عبد غالب است، مانند حق قصاص  شود، آنجايي كه حق اهللا و حق عبد هر دو جمع مي الوه ميبر آن ع

سازد، چون سبب  شود؛ براي آن كه قصاص از يك جهت مصلحت عمومي را محقق مي كه به حق عبد ملحق مي

ن مصلحت خاصه و شخص است، و از يك جهت در آ. شود شود و حيات جامعه تامين مي جلوگيري از قتل و جنايت مي

ه قاتل است  چون در آن تشفي دل اوليا خون و فرونشاندن آتش غضب و كينه ليك جهت حق العبدي در . ي آنها نسبت ب

  . شود اين عقوبت غلبه دارد، از اين جهت ملحق به حقوق عبد مي

  فرق بين حقوق اهللا و حقوق عبد

ACKU



٧٥ 

 

                                                                                                                                                            

ديگر  هاي اختصاص دارند كه سبب امتياز هر دو از يك و ويژگيهر يك از حقوق اهللا و حقوق بندگان، به احكام 

  :ها را دارد شود و حق اهللا اين ويژگي مي

  اسقاط آن جايز نيست، نه با عفو و نه با صلح و ابرا؛ -1

حسبه كه همان امر به .  مطالبه و دفاع از آن، براي همه مسلمانان خصوصاً براي اولياي امور مسلمانان واجب است -2

كند، بر همه واجب  بنابراين هر كسي به حقوق عمومي ايجاد اخالل مي. نهي از منكر است، از همين قبيل استمعروف و 

 است در برابر او مقاومت نمايد، تا اين حقوق حفظ شود؛

 است؛) دولت اسالمي(ي امام  كيفر كسي كه به حقوق عامه تجاوز كرده، وظيفه -3

كند، و بر جاني بيش از يك  از يك جنس باشد، حدود آن تداخل مياگر جنايت و تجاوز به حقوق اهللا متعدد و  -4

و اگر جنايات متعدد باشد و از يك جنس نباشد، پس اگر كيفر يكي از اين جنايات قتل باشد، كيفر . حد واجب نيست

سي كه زن شود؛ مثالً ك و اگر پاي قتل در ميان نباشد، همه كيفرها اجرا مي. شود هاي پايين از قتل ساقط مي جنايت

ر او جاري مي. ندارد، زنا كرد شود، هشتاد تازيانه به خاطر  شرب خمر نمود و سرقت هم كرد، صد تازيانه به خاطر زنا ب

 شود؛ شرب خمر و دستش به خاطر دزدي بريده مي

 مرد، شود، و اگر مجني عليه ي او مجازات نمي شود، بنابراين اگر جاني مرد، ورثه حقوق عامه به ارث گذارده نمي -5

ي  است، نه مجني عليه و ورثه) دولت(ي امام  تواند؛ زيرا اجرا و استيفاي اين حق، وظيفه ي مجازات را نمي  او، مطالبه ورثه

 او؛ و

از هيمن جهت است كه اگر كسي كه اقرار . شود بناي حقوق اهللا به مسامحه است؛ زيرا به خداوند ضرري عايد نمي -6

گردد و در مورد حقوق مالي، مثالً  د برگشت، رجوع او قبول مي شود و حد از او ساقط ميبه زنا كرد و بعد، از اقرار خو

 . مند شود ي او نيست، هر چند بعد از آن ثروت ذكات فطر، اگر در وقت وجوب آن از ادايش عاجز باشد، ديگر در ذمه

  مميزات حقوق عبدي

  :حق عبد احكام زيرا را با خود دارد

كيفر مخصوص است، يا مجازاتي است كه امر آن داير است بين عقوبت و ضمانت، و يا  مجازات حق عبد، يا -1

  . ضمانت است

  .هاي مخصوصي از قبيل قصاص و تعزير است در حقوق عبد  كيفر-2

  .جزاي كه امرش داير است بين عقوبت و ضمانت، همان ديه است

شود، يا ضمان فعل است؛ يعني مسووليتي كه  ميتي كه از عقد پيدا ي ضمان، كه يا ضمان عقد است، يعني مسوول-3

  .شود از تقصير در خصوص مال پيدا مي

  :شود و برعكس حقوق عمومي، حقوق خصوصي با مميزات زير مشخص مي

  . در حقوق خصوصي، عفو، ابرا وصلح جايز است-1

. اهللا شمرده شده استاي وجود دارد كه اسقاط آن جايز نيست، از اين جهت از حقوق  و در عين حال حقوق خصوصي

) تهمت به زنا(مانند تحريم كردن خداوند، ربا و سرقت را به جهت حفظ مال انسان، و زنا را به خاطر حفظ نسب و قذف 

را به جهت حفظ آبرو، و قتل و جرح را براي حفظ جان و اعضاي انسان، هر چند عبد در اين موارد از حق خود بگذرد، 

  .اعتبار ندارد و نافذ نيست

اما حقوق مشترك، در آن مواردي كه حق اهللا رجحان دارد، اسقاط جايز نيست، مانند حد قذف، و آنجايي كه حق فرد 

  .رحجان دارد، اسقاط براي مكلف جايز است، مانند حق قصاص

  .ي مجني عليه يا ولي او بط است به مطالبهت ستاندن حقوق خصوصي، مر-2
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كند، بنابراين هرگاه جنايت متعدد شد، مجازات آنها متعدد   نميهاي آن تداخل  در حقوق خصوصي، عقوبت-3

  .شود مي

   متعلق به عين و متعلق به ذمهحق

  :شود حقوق به اعتبار ارتباط بارز آن به حقي كه متعلق به عين است و حقي كه در ذمه ثابت است، تقسيم مي) د

ابت در ذات يك چيز است، مانند حق ملكيت  حقي كه متعلق به عين است، اين است كه حق انسان، متعلق و ث-1

اش و حق حبس كردن مالي را كه نزد او به رهن گذاشته شده است، و حق آبياري كردن زراعت را از نهر معيني، و  خانه

  .حق خداوند در مال ذكات، و حق پدر در واليت داشتن براوالدش و حق مادر، در سرپرستي و تربيت طفلش

  

  حقوق عيني

  :رين حقوق عيني، حقوق ذيل استو از بارزت

 حق مالك شدن ذات يك شي را و آنچه كه متفرع براو است، از قبيل انتفاع، بهره برداري، استهالك و اتالف؛ .1

 حق مالك شده منفعت را بدون عين آن؛ .2

 حق وثيقه گذاردن عين را به عنوان رهن؛ .3

وگيرد، مانند ذكات، عشر و نذر حقوق خداوند كه به اعيان تعلق مي .4   معين؛ 

 .حق مالك در امانت گذاشتن عيني را نزد شخص امين .5

 

 حقوق ثابت در زمه

حق ثابت در ذمه، عبارت از ثابت بودن حق انساني است بر انسان ديگري، به قسمي كه يكي آنها مستحق و  -2

 .شود، و آن ديگري مكلف و مديون صاحب دين گفته مي

ت، يا عمل است مانند ساختن خانه و دوختن لباس، يا منفعت است، و حق ثابت در ذمه، يا دين مالي و غير مالي اس

  .ي خانه يا اجاره كردن اجير خاص را براي كاري مانند اجاره

يا امتناع از عملي است، مانند مكلف بودن زوجه به آن كه . يا معاشرت زنا شويي است، كه بين زن و شوي است

يا مثل آن كه در ضمن فروختن زميني شرط كرده است كه . ه ندهدي او را شخص بيگانه را بدون اذن شوي، در خانه

  .عمارت را از ارتفاع معيني باال نبرد

براي مكلف در حقوق متعلق به ذمه، واجب است اين حقوق را ادا كند، چه آن كه حق ايجابي باشد مانند، نماز، و يا 

  .اع معينيسلبي باشد مانند ممنوع بودن از باال بردن ساختمان خود از ارتف

ب او، مانند حقوق مالي كه به صبي و مجنون كه گردد، و گاهي به ناي مكلف تعلق ميو اين وجوب ادا، گاهي به نفس 

. ي شان مشغول است اما خود آن دو فقط ذمه. هر دو غني هستند تعلق گرفته است، كه وجوب ادا آن بر ولي آنها است

  )بدون آن كه بر آنها پرداخت واجب باشد(

كند، اما در وجوب ادا، اختالف  ذمه، محل وجوب حقوق است بر انسان، كه به حسب نفس وجوب اختالف پيدا نميو 

و نيز در مورد كساني كه قدرت بر ادا . كند، به حسب قدرت و عجز عقلي مكلف، يا به حسب قدرت مالي او پيدا مي

كند و به تاخير  كند و بعضي تعلل مي كامالً ادا ميكند؛ چون بعض حق را  دارند، به حسب طبعيت شان اختالف پيدا مي

ر ادا دارد، و بعض به طور ناقص ادا مي مي   .كند اندازد؛ با آن كه قدرت ب

  :كند ي خود تمايز پيدا مي  هر يك از دو حق، به احكام ويژه-3
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ن، مطالبه را اقتضا شود، و وساطت مديو شود؛ يعني از مديون مطالبه مي  استيفاي دين بدون وساطت مديون نمي-1

  .اما حقوقي كه تعلق به عين است، تعلق به ذات آن است، پس در آن نه نيازي به وساطت است و نه مطالبه. كند مي

پس اگر انساني، اسبي را . گيرد اما حق شخصي به ذمه تعلق مي.  حق عيني، تابع عين است در هر دستي كه باشد-2

ه فروش رساند، مالك اصلي، حق عيني خود را از كه مال كسي ديگري بوده به فروش برسا ند، سپس مشتري نيز آن را ب

است در هر دستي كه يابيده شود، چون اين حق به عين ) اسب(كند؛ زيرا حق مالك، تابع عين  مطالبه مي مشتري دومي 

 غصب كرده، اما مالك و مثل آن است كسي كه مالي را غصب كرده، و شخصي دومي آن مال را از او. او تعلق گرفته است

ليك اگر انساني، اسبي را تلف كرد، تلف كننده قيمت . كند، چون حق تابع عين است آن مال را از غاصب دوم مطالبه مي

ولي اگر تلف كننده بدون اذن مالك، قيمت اسب را به شخص ديگري داده . ي او او را ضامن است و آن حق است در ذمه

  .ي او تعلق گرفته است گيرد؛ زيرا حق در ذمه  كننده ميمالك اسب، قيمت آن را از تلف

جايز است اجل تعيين شود، تهاتر و حساب پايا پاي و ابرا صحيح است، اما در مورد عين، ) ثابت در ذمه( براي دين -3

  .و ابرا قابل تصور نيست) تهاتر(اجل و تقاص 

 كسي كه اسب خود را نزد صاحب دين به رهن مثالً.  اولويت در حق عيني است، نه حقي كه ثابت در ذمه است-4

رساند، مرتهن يعني كسي كه اسب در نزد او به رهن  و مديون به خاطر افالس، اسب خود را به فروش مي. گذاشته است

گذاشته شده است، از ساير صاحبان ديون، در اولويت است كه دين خود را از قيمت اين عين بگيرد، اگر چيزي باقيماند 

  .شود ر قرضدارها به تناسب ديني كه دارند، توزيع ميبه ساي

اما در حق ثابت در ذمه، امتياز بر صاحب آن نسبت به غيرش نيست، پس اگر براي سه نفر، باالي يك نفر ديني باشد، 

 دين به و چيزي از اموال او پيش يكي از آنها رهن نباشد، و مديون مرد و، يا به افالس او حكم شد، اموال او بين صاحبان

  .شود، بدون آن كه يكي از آنها اولويت داشته باشد حسب دين شان تقسيم مي

اما در حق . شود، و آن همان وفا دين است، كه عبارت اند از كفيل يا رهن  در مورد حق دين، وثيقه گذاشته مي-5

و  همچنين در . ال غصب شدهعين ضمانت است؛ يعني اگر تلف شود واجب است تا مثل يا قيمت آن را بپردازد، مانند م

  .مورد وديعه و امانات، اگر اتالف كند و يا در حفظ آن تعدي يا تقصير نمايد، نيز همان وجوب او مثل يا قيمت آن است

اما ماندن را پيروان مذهب حنفي در كتاب حواله .  هالك و تلف معلوم است-ماند شود اما دين مي  عين تلف مي-6

يكي آنجاي است كه محال عليه در : ابوحنيفه ماندن در دو مورد است كه شق دومي آن اين استدر نزد . بيان كرده اند

  .حال تفليس بيمرد، دومي آنجاي كه محال عليه، حواله را منكر شود و قسم بخورد و حواله دهنده بينه نداشته باشد

 محال عليه در حال حياتش مفلس ماند؛ يعني آنجاي كه ابويوسف و محمد گفته اند در يك مورد ديگر هم دين مي

شود، و در نزد  شود و قاضي حكم به افالس او نمايد، بنابراين در نزد آنها در حال حيات محال عليه، حكم افالس مي

  .شود ابوحنيفه حكم به افالس نمي

يع واجب چنانچه در عقد بيع، بر با. شود  حق عيني اگر ناشي از عقد باشد و محل حق تلف شود، عقد باطل مي-7

و اين به خالف . شود است كه مبيع را تسليم مشتري نمايد، اگر چنانچه مبيع پيش از تسليم آن تلف شد، عقد باطل مي

ومسلم «) كسي پول پيشگاهي داده كه يك ماه بعد برايش گندم بدهد(چنانچه در مورد سلم . حق ثابت في ذمه است

  .اجب است كه غير آن گندم تلف شده را پرداخت نمايدتلف شد، عقد باقي است و بر بايع و) گندم(» فيه

شود، مانند حق قصاص كه اگر قاتل  و همچنين اگر حق متعلق به عين باشد، با تلف شدن آن عين، حق ساقط مي

و مانند ذكات كه اگر مالي كه ذكات در آن واجب شده، تلف شده، در نزد ابوحنيفه، . شود بيمرد، حق قصاص ساقط مي

  .شود، هرچند پس از تمكن از اداي ذكات، مال تلف شده باشد  ميذكات ساقط

شود، چنانچه اگر كسي موتري را غصب كرد و سپس آن را تلف كرد،   گاهي حق عيني به حق شخصي منقلب مي-8

ل يا كرد، اما بعد از اتالف، حق در مث حق مالك موتر پيش از اتالف آن در عين آن بود؛ يعني موتر را بايد استرداد مي
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اگر كسي : پيروان مذهب شافعي گفته اند. ي غاصب ثابت است قيمت آن تعلق گرفته، و آن حق شخصي است كه در ذمه

ر اداي آن داشته، به تاخير بيندازد، به صورت حق ثابت در ذمه او منقلب  ذكات واجب را بدون عذر، بعد از آن كه قدرت ب

  .ودش شود، و به سبب تلف مال اين حق ساقط نمي مي

شود، مانند ديني كه بر انساني واجب بوده، بعد شخص مديون مرد  و از  گاهي حق شخصي به حق عيني منقلب مي

ي مديون، اما بعد از  اين دين پيش از وفات مديون، حق شخصي صاحب دين بود در ذمه. خود تركه به جاي گذاشت

گيرد،  حب دين پيش از ورثه، حق خود را از تركه ميي او تعلق گرفته است، و صا وفات او، حق عيني است كه در تركه

  .مگر آن كه ورثه دين را ادا كرده باشد

  

  شود به حقوق ديني و قضايي حقوق تقسيم مي

حق ديني آن است كه به حكم شرع ثابت است، مكان اثبات آن در محكمه ممكن نيست، و حق قضايي آن است كه 

  .محكمه ممكن استبه حكم شرع ثابت است، و اثبات آن هم در 

و . شود هاي حق ديني آن است كه در زبان زوج، طالق همسر او، از روي خطا و بدون قصد جاري مي از مثال -1

ي او است و همچنين در موردي حق  نمايد، در حالي كه در واقع آن زن زوجه قاضي به حسب ظاهر حكم به طالق مي

  .كند، در حالي كه آن حق در واقع حق غير او است ميكسي كه به سبب شهادت دروغ يا قسم كاذب، قاضي حكم 

اي   تواند؛ و آن حقوقي است كه مطالبه كننده حق ديني هر چيزي است كه حكم او را تحت واليت قضا داخل نمي

اين حقوق ديني است هر چند قاضي به تاديب كردن بر . ي يمين ندارد، از قبيل نماز، قرباني، حج، وفا به نذر و كفاره

  .و مانند حقوق كه مستحق معيني ندارد، مانند وقف براي فقرا.  آنها، واليت حكم داردترك

  .هاي حق قضايي آن است كه از اثبات آن در محكمه مانعي وجود نداشته باشد از مثال -2

و حكم حق ديني . شود و حكم حق قضايي اين است كه اگر با مطالبه استيفاء نشد، توسط حكم قاضي اخذ مي -3

تواند حق خود را استيفاء  يكه اگر جرايم و مشكالتي برآن مترتب نباشد، صاحب حقيقي آن، به هر شكلي ماين است 

 .نمايد

جرايم، مانند آن كه در اخذ حق خود به سرقت و انواع تجاوزات ديگر كشانده نشود و مشكالت، مانند آن كه قاضي 

پس براي او . ي او نيست ست، در حالي كه در واقع زوجهي فالني ا توسط شهادت دروغ، در مورد زني حكم كند كه زوجه

ي  ي كسي كه قاضي حكم كرده و ديگر زوجه ي دو نفر نشود؛ يكي زوجه ي ديگر انتخاب نمايد، تا زوجه روا نيست زوجه

  .كسي كه خود انتخاب كرده است

  پانويس
 .79مايده  -1

 .228/ بقره -2

 .232/ بقره -3

 .229/ بقره -4

 .199/اعراف -5
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   3	 3�� ��W�[ :���) :      �� �K/%�� ��%=�� �%�� ��+�n #�O���H�� ���      bUC!7� ��&+BE�F  �p/S�� J% #� qE� :����� 4�A� 
       ��
7�� bC+/$ r���  �  �p/S�� 
��� �%��  �h!YGs��?&�� � t;A�� # � �� �*u # b*
A/�� �K/%�� � �%=�� 1F s  bBU�� JHF 

 �HB+� (    �< 1S� 1G�, 3	 �v, �� ���* 1��$�� ���� �, �����
" �!w�$ 	 PJ@���%� P�)�" 4��� 1C=� �=> :;�� �� �* �$� �,
�� 1G�, �[�G �, o
/9 �� 2	� ��� 	 �	�M�� 1g�0 .�
" x�, �< �!* ��)y( 	 �+��� 	 
/�� L��� N�".� �� �)��� �	 3�		 

	 4��� 1� ���, 	 :�BB"� 	 L��� ���n �z�G 3		 �� 10�%C/� L%C� 	 2��V 1Z��
G �, �* ��l �, �G���h� �/+G��, ���� 3	
 ���/$ 	�      ��W�[� :��� 3
��$ �����%!K� �, ��� � .     	 ���UT� b��UhG 	 (
��$ JW 36��� �, �< ��l 3	 �, 2��V 1Z��
G �,

          �� ���� L�n �	 �[�G �, 
/H%G �� 1�
9�) !� rF�+� � �/&* bz� �%H/F J� �K/%�� ��%=�� # {��!dK�� � 8�+G� �%H%*   #U� �U&
�%H7Y� (�% 2��� �� ���� L�n �	 �< �!*)|�(3�* �� L��	 3
��$ b��hG �, �$��� 	 ��l L���V �, �" �	 �< J���  . ��

�6* ���g�� ���/� �* b��hG �, �$��� 	 �Gf�� �� �
" 3� .  
        �< �� ���� L�n �	 3
��$ JW b� ��	 �,);A�� ��$�9G�s3��C� bB�� �  (�< #*� ��A=� 	 L"� ��A=� �, 1� 4��� 

  ���* �	 �	 �,         	�g� ��C�� b@ 1� L! b��hG 	 �?@ 	 �� ��W�[� :��� |�0  .�% 2��� �< �!*)|�(   � LU�n 1+G��U, 
�< J�� 1� �
����:  

             	 3
��$ JW b��	 �, P1� JV�� 3
��$ 3�, �� L�+� �< �6*�� ��B�	 1��	 �* ���$ �, �$��� 	 �G f��)��H�� �� ��+�n #�O�
�%=�� �%�� (...�S� 1G�, LE�� ���* 1+Bg�, 	 �G�< �/$ �� ��� ��W�[� :��� �* L"� �@ �, �C, 4��� �< �� ���� L�n.  

}��7G �$��� 	 : �� ���
���" 	 ���&@O� 	 �< �)��0 8�� ���  �/$ ��l 1��F� �, R��� 
$ �� ���D� ��)�" 4��� 	 �< �!*
   �6*� }��7G �?@ 	 ��" : 	
%�� :��� 17F�� :���)~�({��� :��� �� )~�(3	 4��� JM> ra�� 1C��)��� �S� �@ 	 3
��$ ��� �,  .

     3� 3�U� RU/*�G �=> �	��� ���� �� �� �� 3��g�W �� ��/� �%+0 �� �./%� P���" P���\�� 	 �* 1C��)��� �S� �	 . �	 ��
         ��$ �Q� �� 1� �* 3��� L/V�" ��)��� 1S� 	 �< ���./> 1+G��,3	 :��� 3
��$ ���l �, 1��� �� 3Q/* �
/, �S� (
 .  1+G��U,

             �% 2��� 1< �	 �?@ �� �� 3�� J��	 6� �� 1��� 4��� �G�C� �<  �����)|�(:�*� ���� 	 )�(  �U, 1&p" 	 (
��$ �&+� �, 
  J��� �* ��G) :         �� �S$�� P�%+0 P���" P���\�� �� �$ �?@ �< ��� ��W�[� :��� 4��� �* L"� 1��	 �,   �U=> �G�U� 

    36* �, J9 �< 3	 �?@ 4��� �� �
�)�E (  �U� �=> ���\�� �� 1W��� 4��� �< 3Q�
+[�> ��� L���V �, �=> 3	 ��
           3Q/* i;w� �$��� 	 3)��� �S� �< �> �?@ �, 1C!$ 3Q�)�E . �Y/+��$� :���)~�(       �U%" 	 �< 1��� �G./> �?@ 4��� �< 1��� 

��� ��l �� 3� Q� 1� �* 1�� 3�, i;w�3	 : .3Q/* }��7G ��l 3
�� �, (
��$ 1��� �, �		 �%" ��:  
�-      3	 4��� 3)��� jW �� 1� 1\+/� �� 3��"� ��W �< �$ �� ���\�� 	  .}��� �$� :��� b@ �> �*)~�(  �)��� jUW 

1��$ �� ��� �����.  
�-1C��)��� �S� �� 1� 3)�� 1� �$ �� 3Q� �=> �"�$ ��	 �� 1� 1=, �< �$ �� ���\�� 	 3� �� .  
�-       ��/� �./%� �� ���" 	 )�g�W (          
%h� :��� �< 3)��� {W�/$ �� 1� �\+/� �� 3��"� ��W �<)~�(}����$� :��� �� )~�( 

1��$ �� ��� ����� �)��� jW.  
     �Y/+��$� :��� �� ������� ���[ 3�	 	 �< �!*)~�(< �!&* 3	 �� ����� 1��g 8�� ��� 
+[�> 2����� 4�$ �, }��7G �$��� 	  �

 �, �=> �	��� �Y!B=� �� �* ����� 1+��� �, b@ �� 3	 J� �C� �� 1!/� 	 b@ {!" �� 1�
/W�[ �\��� ���	�KF 1�;"� 	 36�
     �Y/+��$� :��� 	 �* �< 3Q�)�E 4��� ����� �Y!B=�)~�(  �U$ 1M> �� 3�	 �� ������ �Y!B=� �, 4��� �$ {!" 1� 
/��G ����� 
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      �� b@ 3Q/*
� �$ �/$ �� 1� .��      :�U*� ���� �< �C� 3	 ��C�� 1� L! �� �/W �G 1YK!F b��hG 	 �$��� 	 �< f�� b@ )�( 
   3	 1!����F)  :��� �CK� J* (             3�UG 1U� �7+� �� �� �	�M��, ��" �� � �$�hV 	 ����� ��� ��� b��hG 4��� �< �!* ��

      ��  �
���" L?� 	 3�	 �< �	 ��� �)��� .��� 4��� ���" �� ���\�� 	 3���� �* ��� �	 �$ 3�	 �� 3� :� 1C!$ �	�M��, �
1� �$ �)�" .�Y/+��$� :��� �/$)~�(�C� 	 3Q/* 3�, �� i;w� ��%" 	 �< 4��� ��� �	 �  �� 1��W�[ :��� �* 2��V �, ��)��

      3Q/9�&pG b@ 
� �� 3
��$ 4��� �, .        �� �� 3	�� N
@ �� ����� ������� ���!> 	 �< �� 1!�� f�� ��� 8��� 3	 �, �� 3.E 
  3�� ��� N;B"� .           �=� �� L?� 	 �?@ �< 1��g 8�� 3��� 3�&" (
��$ }��7G �, �%" 	 ���� �� ~;pV� 1�� 	 �< �!*

�6/>� :             :�*� ���� �\���
%@ �� 3�� JBK"� �=> 3	�� 3
%@ �� b@ ��%" �< �C� 3�*�� b@ �+7� �B� 	 �%")�( 1!����F 
3	) .  bCB+�n ���%" � (     � 	 1g�� JT" 36* �,��" �� 1T . �U% 2��� �< �C� 3�*�� b@ �+7� ��!/, �� 1pYG 	 �%")|�( 

3	 1!�� :  
)  J97���� �"�� �%=�� (               �< �CW 3�� ��&G�� b/9BK� ��� �+7� 1�;pV�	 3��+7� 3�	 �	�� 1�/, J9 �< 3	 �?@ �%" 1+7�

    1�/, J9 �� 3�v, J9 4��� .F �=> }��7G �� 1YK!F �� b��hG 	 �$��� 	 �< �!*   ���UC�� �U, 4�$ 3	 �, �$ 8�� �� ���
�6*� J/, (
��$:  

: �C�� 1�� 4�$ �, ��)�" 4��� 	: �C�� 1�� 4�$ �, ��)�" 4��� 	: �C�� 1�� 4�$ �, ��)�" 4��� 	: �C�� 1�� 4�$ �, ��)�" 4��� 	 : : : : 	 �� �� 3� ����� b@ 3�$ �$��� 	 �< �* ��� 1��	 �, 3��"� 4��� �< 36� ��
            �=$��� 36� 3)���� 36* �	� 2	�H� 3
��$ ��)�" 4��� �, �		  �
@�� �/$ 1� �)��� �G 1D�� �� 3� �* ��� �, �S� �

3Q/9/&pG 3�, 
� 1�� �� 3Q/* Jc[.  
   
� �, 36*� ����� 3
��$ ��)�" �, �$��� 	 �� 3� 3�\!� ����� 3�$ �$��� 	 �< �* ��� 1��	 �, 36� �� �* �\���
%@
 �< 3�� ��/G �	 �� �	�� 1!*�� b@ �� 3	 J/�	 ���Cg (
��$ ��)�" 4��� �, ����� �		 �� 3�$ �$��� 	 �< �CW 3Q/�� 3
��$
              :��� 	 ����� � �� 3�$ �$��� 	 �< 6* ������ ��)�" �, �$��� 	 �* L"� 1��	 �, 1� �* �� 1W�[� RE�� ��9�	 
� 	

�Y/+��$�)~�(   }����$� :��� �� )~�(      3Q/* 
� �� 3
��$ 	.� �,  .        �$��� 	 ����" 4��� 	 �< �?@ �� �B���� ���
@�� �* �\���
%@
3
@�� ��)�" 4��� �, � 3�� Ja�� 3�$�Y/+��$� :��� 	 �6*�� )~�(}��� �$� :��� �� )~�( �� (
��$ 
� �, 36� �	 (
��$ 	.� �, 

3Q/�� .
%h� :���)~�( �* ���G��V �)�� 	 �, 2	�H� �� ����� 	 (
��$ 	.� �, �		 �� 1c[ �� ��� 3�$ �$��� 	 ��� 4��� 	 
     3Q/* 3��E 
� 3
��$ 4��� �, ., :	�9G 	 �< ��� ���Cg �=> 3	 ���Y/+��$� :��� 	 �* 2��V �)~�( �� ����� �	 	 �?@ 	 �� 

�Y/+��$� :��� 	 �	�� :	�9G 	�" 3Q/* J+� �� 2	�H� 	.� �, ����)~�(}����$� :��
3 	 ���$� 	 3�$ 	 ��א� ,� )�~( �� ���$ 	.� �, 
      
%h� :��� 	 �� 3Q/B$�z �* L"�)~�(      �	�� :	�9G 	 �* �	�
� ���� �, �C� (
��$ 	.� �,    3)�U��� �U< �CW �	 L��/� ���

�, �< 3	 ���./> �;� ��l �< ���� �� 1��$ �� ��� 3�$ �$��� 	 ��� 4���	g 1��� �G�� ��� �$��� �� �* 3�$ �/  . � 1a�g
     �� ��z�� �* �+��� �, L"� �?@ �.E �� L$�9 �%a��E 	 �< 1� �$ ���Cg �� 1� JB*� �-�B� �, ��0	 �� L�	 �, �* �< ����

 C!" 	                  	 �U* `+� �, �.E �� :�E 	 b@ �� 3� �9$�p� �* L��KE �/0 �� �� L��KE �, ��� :�E 	 �< 1W�-)� 2�& 	 �
             �U?@ �� 3�U� ��U��/, �G��l 3� 3�� )�� �< :�E �?@ �� 3� 3�� �< :�E �?@ �CW 3� �� �	�E�� �!V�F ���h� 3	��

  �� �, 3Q/9/&pG 3
��$ :�Z� �, (
��$ :�E �)�� �, �< ���-�.E  :�UE 3�� �, �< �C� 3� �� 1*�� �./0� �� 3�z�� ��� �	 �* �+�
 b@ ���.E �� 3Q��/@ �C!" 	 :�E)�� �� 3� 1���� 3�G� 3�&" P3�A&G �C!" 	 4�$ �, :�Z� 	 :�E 3�� 	 �< �CW 3� �*

�Y/+��$� :��� 	 �* 3�W 3	 �, �� 3Q/* r��� �� ��z�� ����	)~�(}����$� :��� �� )~�(�hE�� ����� 3��Cg .  
         �� LU����� �=> 3�W 3�/� �� �G 1D�� � �* ��� �, �S� 	 �� �� � ����� 3�$ �$��� 	 �< 36� �� ���
@�� 3�/< �*
      	 �U< �CW 3Q/* 
� 36��	 ��� i�YG� �, ������� ���� 	 �� Ja�� 3�G 3�$ �$��� 	 �� �� �S� ������ �G 1%Ch� 1� �< �!*

         J$ �� 3Q/* Jc[ �O 1��� 3�/� 3�W  �< 3	 �	 J/�	 1!9� : �%X 2��� 	 1���� ���)|�( �, 	.� �, )�&9 ( 	 �$��� 	 3
��$
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 3
��$ RE�� �, 2	�H� 	 :�� 	 1� 36��	 �� �� �� ����� �S� �� 3�$ �$��� 	 L����� 1� �< �!* �� �6*�� 3
@�� ��)�"
6*
�.  

            �		 x�> �� 36* 1� 4��� �� �� 3� ����� 3�$ �$��� 	 �< x�> �?@ 3	 �, 1��� �� � 3
@�� (
��$ ��)�" 4��� �,
  �, (
��$ ��/B"� �, ��* 1� 4��� �� �� 3�$ �$��� 	 �� 3�� L$�z 3	 �� �)�" 4��� �		 �< �CW 3	 �BS� 
� (
��$ 36�
3Q/* rF	 ��� 1H&� �, 	�
� �� 3� 1�)�" 3�, 4��� (
��$ ��� �, �< 3�� ��%B�� �< �CW 3�* �� L��	 ��)�" 4���.  

            �9hG �� 2�&z :�E �		 �< �B���� �?@ �� �� 1�6/> ���")� ��� �����K�� 	 #�	 x��&� :;�� 	 �< ��� ���Cg �=> 3	 ��
 1*�� �G���.E �� 3Q/��� �G . 1� �* 2��V �, {� �� ���*� ��&E 	 36* :�Ch� �* 2��V �, ���ZG �� ��/B"� 	 ��  �K��

36* :�Ch� 3	 ��.  
     � �, 1S�	 �< x�> �?@  J$ �� �* �� 3�� �S� �=> �$��� �� �< �
+-�> �	 �� �< �CW 3Q/�� �� 3
��$ 
� �, 3� �* ��

    /� �C� �=> 1� ~�&�
               �U, �	 4��� �< ���!7� �	 �� b@ �� 1W�- �� RE�� 
� 	 1��� �S� �=> 1� ~�&� �� �< ��� �� 3
        �� �* �� 1�)�" ��� 3	��� 1!��* �� ��/B"� .      �* L��� �, �S�	 b@ �� 	�	 �< �CW 1W�- ��)� 2�& ����	 ���,	 �	 	
�

3���K�� �� b����.  
   ���
��
� 	 �$��� 	 :         3	 1�
/W�- 	��� N;B"� 	 �� �%! 	 1!*�� 3	 �� 
� �$��� 	 b��*  ��� �< �!&* 3	 �� . :��� 	

{���)~�(   �Y/+��$� :��� �� )~�(         ���� 17F�� :��� �� 3	 3�	�/G� 
� �$��� 	 3
��$ 	.� �,   LMU��!> ���g 1C��)�" 4��� �< 
          
%h� :��� �� 3Q/* Jc- ��.7G 1���G��� 3
��$��	 �BM��!> �, �� 1� J@�� 3�	)~�(   JU$ �U, �� �BM��!> ��� L���� ��� �, 

3	 1�	�g 3�	�/G�
� �$��� 	 ��� L����.  
�Y/+��$� :�� � 	�Y/+��$� :�� � 	�Y/+��$� :�� � 	�Y/+��$� :�� � 	)~�({��� :��� �� {��� :��� �� {��� :��� �� {��� :��� �� )~�(����� ����� ����� �����  : : : :�Y/+��$� :���)~�({��� :��� �� )~�( �% 2��� 	 �!* �< 3�� ����� )|� ( LF;" 	 

           �$�hV 	 �?@ �� ��� y��� JM> �$���	 ��" �� �C!" �
/97�� }/7D 	 �* ���	 �,�   �U* �U!/, �, �< �6*� ���S� ��� P
     J��� �G�� N� #$  �%����
& 2��� :    �U?@ �U< 3� �CT� 1��.E �< ��W�-� �* �!%E �, � 	�
� �?@ 	 �.E �$��� 	

 3	 3�	�/G�   �% 2��� �� 3	 36* 8�/� 1� (
��$ NO� �, �< �CW )|�(
��" 2��� 1� �?@ �� �B���� �6*� 1��
%@ )|�( 
       1@� 3�	�/G� 1C��)�" 4��� �B���� 3	 �� 3	 3�	 �< �6*�	�V �� �����F �G �
/&�� 2��� �� .   2��U� �U����
%@

1!)|�(3	 �� 1!�� �� 36* 8�/� 3
��$ NO� �, 
�� 	 :  
)  �� �< x�>    3�U&" �U��W 1$ �< x�> �� P3�* 3�&" ���W 1$ 1� ���@ 1$ �< x�> �� 3Q/* ���@ 1$ 3��"� 4�

      3Q/* J@� 3�	 �/G� 1��� NO� �< x�> �� 1��� NO� (
��$ �C!" �, 3�* (   3
U��$ ��	 �U/G� �, b@ ��%E� � �$�hV 	 �<
�	 1!0�� .�	 �=>��	�A� ���-��!> �� L7��� 1�;�� 	 ��%E� L�� 	 ��.  

				17F��  :�� � 17F��  :�� � 17F��  :�� � 17F��  :�� � )~�(� ���� � ���� � ���� � ����  : : : : 3�	 LM��!> ���g 1C��)�" 4��� �< 3�* ���Cg ����� �* 
� �, ��)�" 4��� 	 17F�� :���
   :�*� ���� 2��� 	 3	 �� 1� J@��)�(�C$�$� 2��� �� )|�( ��* 3	 	 3�?@ �< 3�* ��
B�� �� {K%G 3
��$ J7F �, 

        �% 2��� �< �	 �" J@� 3�	 LM��!> #/&CG��)|�(  �� 	         3��� LM��!> �	 1���� �G ��	 �/G� �=> �BM��!> �� 
� �$�
            ���* 4�Z�� ��* 3	 	 L"� �0�%@ �< 3�� �/&pG 3
��$ :�Z� �, ����.7G .� :��� 	�$�Y/+�)~�(17F�� :��� �� )~�(  �� �G�U���� 	 

   3�� ��� �Bg��� �$ �* b/�+G �, �+��� 	 
� �$��� 	 �<�6* �
+-�> 1��g �* ��� �, �!a�	  1��U7G 3�
" 	 �!&* 3
%@ �� ��
              t�
B� (
��$ 	�F �, �< �	 ��� 3	 1C��
/* �Y �� �� ���� �G�� i�9� 	  3Q/* JM=$ ��" �� �/! 1+Z�  . �< b���E �?@ ��

                �� 3Q/��� �G 1E�	 L��X*� �� L/��% 	 �< �!* 3�* �B"n 1� ���	�KF 1�;"� �, �� 3�* m��=� ��� �p" 2��� 	 �+���
  1�;��           �U, �U+��� �< �=> �%a��E �?@ �� �� �� 1*�� �G�� �.E ���	 �* � 	���� 1��	 �, N;" �, �+/���� 17D �	 L7���
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  جرم رشوت ستاني ورشوه دهي در اسناد تقنيني افغانستان 
        

        علي پيامعلي پيامعلي پيامعلي پيام                               

  

  مهمقد

ست كه  امشكل كار اينجا.  فرهنگ جامعه افغانستان شده استبخشي از ستاني و رشوه دهي در افغانستان ترشو

عمل مجرمانه و وقيحانه رشوت ستاني و رشوه دهي قباحت و زشتي خود را از دست داده است و اين، يعني تباهي 

ن اندازه كه آو قابل قبولي تبديل شده است تا  ستاني به يك فرهنگ مقدسي ترشو. روحي، اخالقي و ذهني اين مردم

  .كند كه كارش بدون رشوت حل شود ارباب رجوع هيچ فكر نمي

ه بررسي و تحليل قضايي رشوت خواين نوشته  افغانستان خواهد پرداخت و سعي خواهد شد كه اسناد تقنينيري در  ب

شايد، اين كار به شناسايي موضوع جرم بودن . رددتبيين گو متون ديني مسلمانان مجازات عمل ارتشا از منظر قانوني 

 منابع تقنيني افغانستان كه در اين نوشته به آن اتكا .رشوت و فهم عامه مردم به جرم انگاري رشوت كمك خواهد كرد

و همچنين قانون مجازات رشوت است كه در  ماده 14در فصل سوم، جلد دوم، طي است كه قانون جزاي افغانستان دارد 

  . ماده به ابعاد حقوقي و  جزايي رشوت پرداخته است15طي 
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منظور اين است كه . واقعيت اين است كه رشوت به عنوان يك پديده اجتماعي فعال دامنگير جامعه افغانستان است

؟ هايي براي مهار كردن رشوت اتخاذ شده است هايي اتخاذ شده است تا از اين دام رهايي يابيم؟ آيا چه مكانيزم چه شيوه

  .هاي مبارزه با عمل مذموم رشوت برسيم پيدا كردن جواب اين سوال ما را راهنمايي خواهد كرد تا به راه

هدف از اين نوشته نگاه كيفري است به ابعاد جرمي رشوت، خصوصا بررسي رشوت در اسناد تقنيني جمهوري اسالمي 

ر حاضر بدين صورت است كه ابتدا به تعريف روش كا. شوند افغانستان و مجازات مجرميني كه مرتكب عمل رشوت مي

و . رشوت بپردازد و سپس جايگاه آن را در متون ديني و اسناد تقنيني جمهوري اسالمي افغانستان به بحث بگيرد

 .سرانجام، ممنوعيت رشوت را در رژيم حقوقي افغانستان مشخص و معين كند

  رشوت تعريف

  تعريف حقوقي و فقهي

مور رسمي يا بلدي براي صورت دادن فعل يا ترك فعل اعبارت است از دادن مالي به مدر اصطالح حقوقي ت رشو

 )1(.كند مرتشي، تعهد فعل يا ترك فعل مي. شود به رشوت دهنده راشي و به رشوت گيرنده مرتشي گفته مي. معين

اصحاب دعوا اخذ رشوت در اصطالح فقهي عبارت است از چيزي كه قاضي براي صدور حكم يا كمك فكري به يكي از 

  )2(.كند مي

  در اسناد تقنيني افغانستانرشوت تعريف 

منفعتي را در بدل اجرا و يا «: قانون مجازات رشوت، رشوت را چنين تعريف كرده است هر موظف عامه كه مال يا 

 )3(».امتناع از عملي كه وظيفتا به آن مكلف باشد مستقيم و يا بالواسطه قبول يا مطالبه كند، رشوت است

 

  

   در اسنادحرمت و منع رشوت

  اسناد ديني: اول

  قرآن

 و نيز به عنوان يكي از منابع رژيم حقوقي عنوان سند و منبع وحياني و مرجع ديني مردم افغانستانه قرآن ب

شويم بدين دليل است كه  البته اگر ما به حرمت رشوت به قرآن متمسك مي. ، رشوت را تحريم كرده استمسلمانان

به اين معنا كه اگر مبناي استدالل را عقل، سنت، اجماع، قياس . از منابع اصلي رژيم حقوقي مسلمانان استقرآن يكي 

وال «: گويد قرآن مي .شود ن نام برده ميآن قرآن است كه در ادبيات حقوقي تحت عنوان كتاب از آبدانيم، شاه بيت 

يعني اموال  )4(».كلوا فريقا من اموال الناس باالثم و انتم تعملونتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلول بها الي الحكام لتا

دهيد تا بخشي از اموال مردم را به   ين را به قضات مآعنوان رشوه قسمتي از ه و ب. خود را ميان خودتان به ناروا مخوريد

  .دانيد گناه بخوريد، در حالي كه خود شما خوب مي

بعضي .  از باطل در اينجا چيست؟ مفسرين تفسيرهاي مختلفي را ذكر كرده انديه يا منظورآكه منظور از اين  در اين

 بعضي اشاره به اموالي دارد كه از طريق  .يد دانسته اندآ  مي دستصب و ظلم بهغن را به معناي اموالي كه از روي آ

همه اين مسايل و غير اينها يه عموميت دارد و آولي ظاهر اين است كه مفهوم . يدآ ن به دست ميآسوگند دروغ و انواع 

  )5(.گيرد  زيرا باطل كه به معناي زايل و از بين رونده است همه را دربر مي،شود را شامل مي

اعتمادا علي العطف و ] ال[تدلوا اي التدلو حذف «: برخي از اساتيد گفته اند» تدلوا بها«: اما اين كه قرآن گفته است

 )5(.و هو مستعار من قولهم ادلي دلوه اذا ارسلها والرشوت ترسل الي الحكام. ا لكممعناه التعطوا الحكام اموالكم ليحكمو
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به اين معنا كه تدلوا استعاره است به معناي . يعني اين كه تدلوا بها كه در آيه شريف آمده است، در اصل التدلوا بها است

  .رشوه ستاني و رشوه دهي

  سنت

از جمله در سنن ابي داوود .  آمده است- نابع رژيم حقوقي مسلمانان بعنوان يكي ديگر از م-حرمت رشوه در سنت 

انما انا بشر مثلكم فلعل بعضكم : روي ان النبي قال لخصمين اختصماه عنده«: روايت كرده است)ص(روايتي از نبي اكرم

 قطعت من الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشيئ من حق اخيه فانما اقضي له

  )7(».النار

  اسناد تقنيني جمهوري اسالمي افغانستان: دوم

  شود؟ تعريف رشوت شامل چه كساني مي: اول

با توجه به اين تعريف، رشوت عملي است كه در قدم نخست سه كس . تعريف رشوت را در قانون مجازات مرور كرديم

. دهد دوم، راشي، يعني كسي كه رشوت را مي. گيرد اول، مرتشي، يعني كسي كه رشوت مي. دهد را تحت پوشش قرار مي

باالي رشوت دهنده و شخصي كه به اين منظور وساطت «طبق قانون حكم رشوت . و واسطه يعني واسطه رشوت ستاني

 رشوت اخذ كند، نيزنموده و همچنان باالي شخصي كه اجرا يا امتناع عمل مذكور را داخل صالحيت خود وانمود كرده 

  )8(».دشو تطبيق مي

 

  

  

  كيست؟مرتشي 

هر موظف خدمات عامه كه به مقصد اجرا يا «:  مرتشي را چنين تعريف كرده است254 هقانون جزاي افغانستان در ماد

مال يا منفعتي را طلب نمايد  ن مكلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، آاي كه به  امتناع و يا اخالل وظيفه

  )9(».شود رشوت گيرنده شمرده مي گيرد و يا بخششي را قبول كند، ن را آ اي هعد يا از شخص و

   قانون جزا253تحليل ماده 

  : قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشكيل دهنده رشوت عبارتند از253مطابق ماده 

  .مرتشي، يعني كسي كه موظف خدمات عامه باشد -1

 .دن بگيردمرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخالل وظيفه اي را به گر -2

 .ن را  بگيرد و يا بخششي را قبول كندآمرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب كند يا وعده  -3

 .رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت -4

و تحف از طرف ارباب رجوع رشوت محسوب   قانون جزاي افغانستان تصريح مي253ماده  كند كه بخشش و هدايا 

اب رجوعي به موظف خدمات عامه بخششي بدهد و مامور مذكور بخشش را قبول كند، همان موظف پس اگر ارب. شود مي

  .نان مجازات معينه خود را بايد ببيندآشود و هر دوي  خدمات عامه مرتشي و ارباب رجوع راشي محسوب مي

ت و يا قبول بخشش و  رشواي ههمچنين وعد. گذار افغانستاني، صرف طلب رشوت را نيز رشوت تلقي كرده است قانون

ره رشوت را وسيع گرفته است و به تفكيك، شامل موارد زير ي نيز رشوت محسوب كرده است، پس داشيريني و تحفه را

  :شود مي
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  ،طلب رشوت �

 ،وعده رشوت �

 ،قبول بخشش و هديه �

  :كند كه شكل رشوه ستاني كدام يك از موارد زير باشد فرق نمي

  .دبه اسم مامور موظف خدمات عامه باش �

  دوم، مجازات

  مجازات مرتشي

. شود به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم مي) رشوت گيرنده(بيني قانون مجازات افغانستان، مرتشي  طبق پيش

رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و «: كند قانون جزاي افغانستان چنين تصريح مي

ن وعده داده شده محكوم آحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به ه  بنچه كهآبه جزاي نقدي معادل 

 500ول و يا مامور توزيع پاسپورت وزارت امور داخله از شخص الف ساكن كابل مبلغ واگر مسمثال   )10(».گردد مي

 افغانيگي را به 500افغانيگي رشوت طلب كند و يا از سوي الف برايش رشوت داده شود و يا فرد الف وعده پرداخت 

 هعالوه به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد ب) رشوت گيرنده(مامور توزيع پاسپورت بدهد، مرتشي 

  .شود  افغانيگي محكوم مي500همان ميزان رشوت يعني مبلغ 

  مجازات رشوت دهنده

طور مثال، اگر ه تكب شده است ياخير؟ باي را مر يا رشوت دهنده هم عمل مجرمانهآيد كه آ ال پيش ميواين س

عنوان رشوه و يا بخشش بدهد و يا وعده همين مبلغ را به ه  افغانيگي ب500شخص الف به مامور توزيع پاسپورت مبلغ 

يا آعبارت ديگر ه بيني كرده است؟ ب گذار افغانستاني چه حكمي را پيش مامور مذكور تقبل كند، در اين مورد قانون

 255است و يا خير؟ در اين مورد قانون مجازات افغانستان در ماده ) رشوت گيرنده(صرفا متوجه مرتشي مجازات رشوت 

  )11 (.گردند محكوم مي) 254ماده (رشوت دهنده به عين جزاي مندرج فقره فوق : ين گفته استنچ

 همان مبلغي كه رشوت داده هعالوه قاي الف به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد بآكه  يعني اين

شده و يا وعده رشوت شده و يا رشوت طلب شده است و يا بخشش داده شده است و يا وعده بخشش داده شده باشد، 

كند كه رشوت طلب شده باشد و يا وعده داده شده باشد و يا بخشش صورت  پس در اينجا فرق نمي. گردد محكوم مي

شود كه عبارت است از مجازات  ؛ رشوت دهنده به مجازات مذكور محكوم ميباشد و يا وعده به بخشش شده باشدگرفته 

  . همان مبلغ رشوتهعالوه حبس كه از دو سال كمتر نباشد و از ده سال بيشتر ب

  مجازات واسطه رشوت

افرادي دانيد كه در ادارات افغانستان  شايد براي هر شهروند افغانستاني واضح باشد كه واسطه رشوت كيست؟ قطعا مي

يعني از . زنند اينها با شگرد شيادانه و شيطانيي كه دارند، دو طرف را پاكي مي.  دارند»كارچاق كن«هستند كه عنوان 

مترصد است كه . اندازد شناست و از طرف ديگر سر جناب ارباب رجوع را به ديكچه ميآيك طرف با موظف خدمات عامه 

شود و عمل مجرمانه  مد، واسطه دست به كار ميآكه ارباب رجوع   اينمحضه ب. ارباب رجوع بدبخت در اداره بيايد

يابد  ور شوم كه در اينجا نيز رشوه با طلب، وعده، گرفتن و يا بخشش تحقق ميآالبته بايد ياد . سازد رشوت را محقق مي

گذار افغانستاني  ونيا مجازات واسطه چيست؟ قانآ دال مطرح شوودر اين مورد نيز ممكن است س. كند و هيچ فرقي نمي

واسطه رشوت به عين جزاي «: بيني كرده است شود چنين پيش مجازات عمل كسي را كه مرتكب واسطه رشوت مي
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 بر واسطه رشوت نيز حمل 254 و يا 255و همان حكم ماده ) 12(».گردند محكوم مي) 254ماده (مندرج فقره فوق 

  .شود مي

  حكم ارتكاب فعل جرمي
يا اين، به چه معناست؟ به آي افغانستان به موضوع جزاي ارتكاب فعل جرمي اشاره كرده است،  قانون جزا256ماده 

 B به شخص Aمثال شخص . له را با مثالي روشن كنيماعبارت ديگر ارتكاب فعل جرمي چيست؟ بد نيست تا اين مس
 را به قتل Cكند و متعاقبا  قبول مي Bو .   را به قتل برسانCدهم تو برو   افغانيگي مي1000من به تو مبلغ : گويد مي

شود كه   محكوم مي3 قانون جزاي افغانستان، ج395 و 394 به جزاي قتل عمد مندرج در مواد Bرساند، در اين مورد  مي
هرگاه غرض از «:  را ذكر كنيم256حاال كه اين مثال را مرور كرديم بد نيست متن ماده . عبارت است از اعدام و حبس

رشوت  ن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، آفعل جرمي باشد كه جزاي معينه رشوت ارتكاب 
 گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت عالوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم

  )13(».گردند مي
  .شود دي معينه رشوت جزا داده ميعالوه جزاي نقه پس مرتشي، راشي و واسطه به جزاي ارتكاب فعل جرمي ب

  رشوت گيرنده حكمي

  رشوت گيرنده حكمي چيست؟

شخصي كه موظف :  قانون جزاي افغانستان اشاره كرده است257در توضيح و تبيين رشوت گيرنده حكمي، ماده 

 ههاي وظيف مكلفيتخدمات عامه را از طريق اكراه مادي يا معنوي به اداي كار ناحق مجبور سازد يا مانع اجراي يكي از 

 .باشد رشوت گيرنده حكمي مي )14(ن شود،آاو گردد و يا باعث اخالل در 

  

   قانون جزا257 ماده تحليل

البته توضيح اين نكته الزم . بهتر است كه در قالب مثال توضيح داده شود. كند اين ماده موارد اجبار و اكراه را بيان مي

  .هاي زير به دو قسمت ماده خواهد پرداخت است كه اين ماده دو قسمتي است و مثال

اگر : گويد به موظف شهرداري مي. خواهد ورقه ساخت يك باب منزل مسكوني را از شهرداري كابل بگيرد ، الف ميمثالً

  . كنم كنم و يا موترت را خراب مي تو براي من ورقه ساخت منزل مسكوني ندهي، من بچه ات را از مدرسه اخراج مي

هاي راسته خيابان كوته سنگي و پل سوخته توسط حكم شهرداري كابل، تخريب  ها و منزل لف، دكانا: مثال ديگر

حاال يكي از دكانداران راسته خيابان كوته سنگي و پل سوخته به موظف . دانند اين را همه شهريان كابل مي. گرديد

. سمان به حالت گريه كندآرغان زمين و اگر تو دكان مرا تخريب كني، بالي در حقت بيارم كه م: گويد شهرداري مي

  .هاي شهرداري كابل گردد بدين طريق مانع اجراي پالن

  مجازات رشوت گيرنده حكمي

 رشوت گيرنده حكمي، : كرده استبيني  قانون مجازات پيش257در مورد مجازات قانوني رشوت گيرنده حكمي ماده 

   )15 (.گردد م مين محكوآدر حكم رشوت گيرنده محسوب و به جزاي معينه  

   قانون جزا258تحليل ماده 

هرگاه موظف خدمات عامه در برابر انجام وظيفه به اسم خود يا به اسم شخص «:  قانون جزاي افغانستان258ماده 

ديگر چيزي را طلب نمايد يا از شخصي كه از لحاظ وظيفه كاري را به وي انجام داده بخشش اخذ يا قبول نمايد و يا به 
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هاي وظيفوي خود بعد از انجام كار خللي وارد نمايد و يا بدون موافقه قبلي به  رفتن بخشش در يكي از مكلفيتمنظور گ

   )16 (»...ن وارد نمايدآن امتناع ورزد و يا خللي در آقصد گرفتن مكافات از 

  .پردازيم ن ميآ قانون جزاي افغانستان، چند قسمتي است كه در قالب مثال، به توضيح و تشريح 258ماده 

 را تنظيف Bطبق دستورالعمل و يا مقرره بايد ناحيه .  شاروالي شهر كابل استAول موظف ناحيه والف، مس: 1مثال

  .كند  به اسم خودش يا به اسم مافوق خود پول يا يك پاكت سيكرت طلب ميBاما از  باشندگان ناحيه . كند

كابل است، از باشنده ناحيه مذكور يك پاكت سيكرت  شهر Bفرد الف مثال فوق كه موظف تنظيف ناحيه : 2مثال

  .كه پاكت سيكرت بخششي همان باشنده را قبول كند بخششي بگيرد و يا اين

كه يك پاكت سيكرت از باشنده ناحيه مذكور بگيرد، بعد از تنظيف ناحيه، دوباره  همان فرد الف به منظور اين: 3مثال

  .كثافات را تيت كند

  .، به قصد گرفتن مكافات از وظيفه  اش امتناع ورزدهمان فرد الف: 4مثال

  .همان فرد الف، در وظيفه اش اخالل وارد كند: 5مثال

در . له پنج صورت داردابه عبارت ديگر مس. هاي فوق ديديم اين ماده به پنج مورد اشاره دارد طوري كه در مثال همان

بيني همين ماده مجرم شناخته شده و   پيشول موظف خاطي و مجرم است و طبقوهاي فوق مس هريك از صورت

  .شود مجازات مي

  :ول موظف به تفكيك به قرار زير استوعملكرد مس

  ، افغانيگي100وليتش پول طلب كند، مانند طلب كردن مبلغ وموظف خدمات عامه در برابر مس -1

 ،كندوليتش مال و جنس، مانند طلب كردن يك پاكت سيكرت طلب وموظف خدمات عامه در برابر مس -2

 ،موظف خدمات عامه بخششي بگيرد -3

 ،موظف خدمات عامه بخششي قبول كند -4

كه پولي يا مالي در قبال انجام وظيفوي گيرش بيايد، بعد از  موظف خدمات عامه با هدف شوم و به منظور اين -5

  ،انجام عمل وظيفوي كاري كند كه همان چيز به حالت اولش باز گردد

  ، وش امتناع ورزدبه قصد گرفتن مكافات از وظيفه  ا -6

  . به قصد گرفتن مكافات در وظيفه اش اخالل وارد كند -7

در . له پنج صورت داردابه عبارت ديگر مس. هاي فوق ديديم اين ماده به پنج مورد اشاره دارد طوري كه در مثال همان

 شده و بيني همين ماده مجرم شناخته ول موظف خاطي و مجرم است و طبق پيشوهاي فوق مس هريك از صورت

  .شود مجازات مي

مندانه كار و   و پيشرفت صحيح و صداقتتطبيق قانونطوري كه مالحظه شد، قانون گذار افغانستاني، براي  همان

هاي پست اجتماع كه چشم شان به مال و جيب و كف دست  وظايف و كوتاه كردن دست خطا كاران و مجرمان و انسان

ب هر نوع رشوه و بخششي را جرم اعالم كرده است و در صورت تحقق هريك از مردم مانده است، اخذ و يا قبول و يا طل

  .موارد ذكر شده در ماده فوق، فرد موظف خدمات عامه كه خاطي و ناقض است، قابل مجازات است

  مجازات تعيين شده

... « و مجرم ول موظف خدمات عامه خاطيوبيني كرده است كه مس قانون مجازات افغانستان در ذيل ماده مذكور پيش

 اگر بخششي يك مثالً )17 (».گردد نچه كه طلب بخشش و يا وعده شده محكوم ميآبه حبس متوسط و جزاي نقدي معادل  

ساعت بند دست يا بايسكل و يا يك پاكت سيكرت و يا موتر كروال باشد، فرد خاطي به جزاي نقدي همان جنس محكوم 

  .شود به پرداخت مي
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  تعريف حبس متوسط

  توسط چيست؟حبس م

، حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در 101بيني قانون جزاي افغانستان در ماده  طبق پيش

ن متوسط از يكسال كمتر و از پنج سال آين منظور تخصيص يافته است و مدت  ايكي از محابسي كه از طرف دولت با

باشد كه در قانون مربوط به محابس  انجام كارهاي اصالحي ميمحكوم عليه به حبس متوسط مكلف به . باشد بيشتر نمي

  )18(.پيش بيني شده است

  جزاي رشوت دهنده

   قانون جزا260تحليل ماده 

هرگاه شخص رشوت را عرضه كند ولي از طرف موظف خدمات عامه قبول « :بيني كرده است كه اين ماده پيش

  )19 (»...نگردد

، فردي براي اخذ جواز بارنامه مثالً. شود بق مندرجات همين ماده مجازات ميرشوت دهنده مجرم شناخته شده و ط

كند، خواه به منظور سرعت عمل باشد و يا از روي عادت و  ه ميي افغانيگي ارا500اش به موظف خدمات عامه مبلغ 

ول نكند، قانون فرهنگ رشوه ستاني و يا هر امر ديگر، موظف خدمات عامه از سر پاكي و انساني و سرشت نيكش قب

  .بر او اجرا شودبيني كرده است كه رشوت دهنده مجرم است و بايد جزاي معينه  جزاي افغانستان پيش

  نوع مجازات

به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار « :ون ماده فوق الذكر راظنگذار افغانستاني رشوت  دهنده م قانون

 قانون جزاي 101 طبق ماده ، دانستيمچنان كه )20(».گردد تر نباشد، محكوم ميافغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيش

افغانستان، حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت به اين 

ه اين حبس، باشد و محكوم عليه ب ن از يك سال كمتر و از پنج سال بيشتر نميآمنظور تخصيص يافته است و مدت 

2 (.بيني شده است باشد كه در قانون مربوط به محابس پيش مكلف به انجام كارهاي اصالحي مي 1(  

 

  حكم شروع به جرم رشوت

  شروع به جرم چيست؟

  :، شروع به جرم را چنين تعريف كرده است1ندب، 29، ماده 1قانون جزاي افغانستان، ج 

اي فعل به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه به نحوي كه نظر به اسباب خارج غاز به اجر آـ شروع به جرم عبارت است از 1 

  ، شده باشدان متوقف يا خنثآثار آاز اراده فاعل 

  ، وشود مجرد تصميم به ارتكاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نميبه ـ 2 

 رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل ن ازآاي كه ارتكاب  ـ هر عملي كه به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه3 

كه عقيده مرتكب در احداث نتيجه جرمي ناشي از  شود مشروط بر اين استعمال مستحيل باشد شروع به جرم شمرده مي

2(.اشتباه يا جهالت مطلق نباشد پس، هرگاه موظف خدمات عامه و همچنين رشوت دهنده و نيز واسطه رشوت، به  )2

 قانون 266غاز كند، شروع جرم رشوت ستاني تحقق يافته است و طبق ماده آبه قصد ارتكاب رشوت اجراي فعل رشوه 

:  چنين تصريح كرده است266ماده . شد ن بايد محكوم ميآجزاي افغانستان محكوم به همان جرمي است كه پس از 

   )23(».ن استآشروع به جرم رشوت در حكم ارتكاب «

ACKU



٩١ 

 

                                                                                                                                                            

  حكم مجازات شاهد مرتشي

بيني كرده   قانون جزا پيش384دهد در ماده  گذار افغانستاني مجازات شاهد مرتشي را كه به دروغ شهادت مي قانون

ن را گيرد و يا آ  هشخصي كه به منظور شهادت دروغ چيزي را طلب نمايد يا بخشش يا وعد«: كند چنين تصريح مي

بيني شده جرم رشوت يا  ساطت نموده به جزاي پيشن وآاو و شخصي كه بخشش يا وعده را داده و يا در  قبول نمايد، 

  )24(».گردد شهادت دروغ هر يك كه شديدتر باشد محكوم مي

كه به همين   افغانيگي طلب كند يا اين100ساكن كابل به منظور شهادت دروغ، از شخص ب مبلغ يعني شخص الف 

 100كه شخص ب يك ساعت و يا مبلغ   اينمنظور يك ساعت بند دست بگيرد و يا وعده ساعت را از شخص بگيرد و يا

افغانيگي به شخص الف به منظور شهادت دروغ بخشش بدهد و الف اين بخشش و يا وعده بخشش را بپذيرد، هر دو 

اگر بخواهيم رشوه ستاني . شوند طرف قضيه مرتكب جرم شده است و طبق قانون مجرم محسوب گرديده، مجازات مي

  :كند كه بدين قرار است  تجزيه كنيم و عناصرش را بشكافيم، چند شكل پيدا مي قانون جزا را384مفاد ماده 

  ؛شاهد در برابر شهادت دروغش از ب پول و يا مال طلب كند -1

 ؛يا شاهد در برابر شهادت دروغش بخشش بگيرد -2

 ؛ ويا شاهد در برابر شهادت دروغش وعده بخشش را قبول و يا بگيرد -3

 .ن را محقق سازدآو يا پول و يا بخشش و يا وعده  به عنوان واسطه مال »ج«يا شخص  -4

ر شود بين  يبه اين معنا كه اگر امر دا. شود به شديدترين جزا محكوم مي) واسطه(ر صورت، هريك از الف و ب و ج  هبه

، اگر مثالً. شود كه جرم رشوت سنگين باشد يا شهادت دروغ، هر كدام كه شديدتر است، مجرم همان را متحمل مي اين

 افغانيگي 1000جزاي شهادت دروغ دو سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي باشد و جزاي رشوت يك سال زندان و 

  .شود جزاي نقدي، مجرم شهادت دروغ به جزاي شديدتر يعني چهار سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي محكوم مي

  شهادت دروغ چيست؟

  تعريف شهادت دروغ

هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند «:  شهادت دروغ را چنين تعريف كرده است382ه قانون جزاي افغانستان در ماد

پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي كه   انكار حق،  ي عمدا به اظهار باطل،يقانوني در پيشگاه محكمه يا نزد مامورين ضبط قضا

)25(».شود نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي ن شهادت ادا ميآدر مورد 
 

البته شهادت . شود س اظهار باطل، انكار حق، پوشيدن صورت واقعي وقايع، از مصاديق شهادت دروغ محسوب ميپ 

  .ي صورت بگيرديدروغ مشروط به اين شرط است كه شهادت در محضر دادگاه و يا نزد مامورين ظبط قضا

  ي كيست؟يمامورين ظبط قضا

مال شده است، شايد براي خوانندگان ارجمند فهمش كمي  استع»ظبط قضايي« قانون جزا كلمه 382در متن ماده 

قانون اجراات جزايي افغانستان، مامورين ظبط قضايي را . سنگين باشد، بد نيست تا ظابطين قضايي را تعريف كنيم

ـ 2 ،ارنواليسـ اعضاي 1هاي صالحيت شان عبارتند از  مامورين ضبط قضايي در حوزه«: گويد كند و مي تعريف مي

ي را ي حيثيت مامور ضبط قضا،تواند  به يك عده از مامورين به اساس موافق امر مربوط  وزير عدليه مي. پوليسضابطان

   )26(».نها بدهدآه ماموريت شان و متعلق به وظايف در مورد جرايم واقع در حوز

ظيفه شان تابع اوامر ن دسته از ماموريني هستند كه  در اجراي امور مربوط به اين وآبط قضايي ضهمچنين مامورين 

تواند يك مقام با صالحيت را براي غور و رسيدگي  به موضوع  تخلف و اهمال در  سارنوال مي. باشند ارنوال ميسلوي 

 اي دعوهتواند اقام و همچنان مي. دهد موظف نمايد ي رخ ميياجراي وظيفه كه از طرف يكي از مامورين ضبط قضا
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وظيفه ظابطين قضايي عبارت از )27(.شود ي نميي جزاايه اين  اجراات مانع اقامه دعوهم. تاديبي را عليه او مطالبه كند

ي الزم است، ي جزاايوري داليلي كه براي تحقيق جرم و اقامه  دعوآن و گرد آاين است كه به كشف جرايم و مرتكبين 

 جرايم را پذيرفته و هر چه زودتر به ي و استغاثه هاي وارده  مربوط بهيهاي جزا نان مكلفند اطالعيهآ )28(.پردازند مي

ورده و آنها مكلفند تمام توضيحات الزمه را به دست آهمچنان مامورين ضبط قضايي و مادونان  .سارنوالي بفرستد

ه  نها ميآكه به اطالع  معايناتي را كه به غرض تسهيل تحقيق واقعاتي همچنان . شود اجرا كنند  ابالغ ميايشانرسد و يا ب

  )29(.ثار جرم اتخاذ نمايندآ اند ترتيبات الزمه را به غرض حفظ هر گونه نها مكلفآ

  مجازات شهادت دروغ

شخصي كه در يك جرم به نفع يا ضرر متهم « :كند قانون جزاي افغانستان در مورد مجازات شهادت دروغ تصريح مي

نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني  به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد و جزاي  به دروغ شهادت ادا نمايد،

بيني  گردد و اگر در اثر شهادت دروغ متهم محكوم عليه قرار گرفته باشد، شاهد به جزاي پيش تجاوز نكند محكوم مي

ي و يا نزد ي غير جزاايشخصي كه در دعو و .گردد كه باالي محكوم عليه صادر گرديده است شده جرمي محكوم مي

به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از ده هزار  هادت دروغ ادا نمايد، مامورين ضبط قضايي ش

)30(».گردد افغاني تجاوز نكند محكوم مي
 

  حكم رشوت گيرنده

   قانون جزا259 ماده تحليل

ان از قانون نآن حيث كه نهاد كليدي و مهم هستند و تخطي آ قانون جزاي افغانستان چهار دسته زير را از 259ماده 

  :اين چهار دسته عبارتند از. گذارند، در حكم رشوت گيرنده محسوب كرده است خطرات سنگيني را بر دوش ملت مي

  ،عضو شوراي ملي افغانستان -1

 ، موظفين شهرداري -2

 ، و اعضاي شوراي واليتي -3

  . اعضاي شوراي محلي -4

هاي واليتي و محلي چيزي را براي  جرگه شاروالي،   هرگاه عضو پارلمان،«: گويد  قانون جزاي افغانستان، مي259ماده 

ن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ كند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از آخود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده 

ر نوع خدمت و قرارداد و يا ه توظيف،  موافقه، توريد،  ترخيص،   تعهد،  اوامر، قرار،  مقامات با صالحيت خدمات عامه احكام، 

  )31(».گردد در حكم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احكام اين قانون مجازات مي امتياز ديگري را حاصل نمايد، 

  تعريف شوراي ملي

 افغانستان و نيز  مظهر اراده شوراي ملي به تعبير ماده هشتاد و يك قانون اساسي افغانستان، عالي ترين ارگان تقنيني

همچنين به تعبير ماده هشتاد و دوم قانون اساسي شوراي ملي متشكل از . كند طبه ملت نمايندگي مياز قا مردم است و

)32(.باشد دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي
 

ولسي (و مجلس عوام ) مشرانو جرگه(بنابراين، عضو شوراي ملي افغانستان يعني هريك از اعضاي مجلس خواص 

هاي خون رسان به  رگ  شوراي ملي شاه. گردد مده و مجازات ميآد، مجرم به حساب كه اگر مرتكب رشوت گرد) جرگه

  .سيب رشوه ستاني قرار بگيرد، حيات جامعه افغانستان فلج خواهد شدآرگ در معرض  مغز جامعه است و اگر اين شاه

  تعريف شاروالي 
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 شاروال و اعضاي مجلس شاروالي، از طريق .شود براي اداره امور شهري، شاروالي تشكيل مي«طبق مفاد قانون اساسي، 

   )33(».گردند امور مربوط به شاروالي ها توسط قانون تنظيم مي. شوند زاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب ميآانتخابات 

ن دسته از موظفين خدمات هستند كه در اداره امور شهري در شهرهاي افغانستان خدمت آپس اعضاي شاروالي 

  .كنند مي

  شوراي واليتيتعريف 

اعضاي شوراي واليتي، طبق قانون، به . شود برابر مندرجات قانون اساسي، در هر واليت يك شوراي واليتي تشكيل مي

زاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين واليت براي مدت چهار سال انتخاب آتناسب نفوس، از طريق انتخابات 

   )34(.نمايد يس انتخاب مييد را به حيث رشوراي واليتي يك نفر از اعضاي خو. گردد مي

كند كه شوراي واليتي در تامين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور واليت به نحوي كه در  قانون اساسي تصريح مي

شوراي واليتي وظايف خود را با . دهد گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به واليت مشوره مي قوانين تصريح مي

3(.نمايد حلي اجرا ميهمكاري اداره م  اين شورا در بهبود امور و تامين اهداف انكشافي دولت نقش سازنده و اساسي )5

قطعا با ويروسي شدن اين نهاد به ويروس رشوه اين قسمت عضو فعال اداري كشور كاركرد هدفمند . بازي خواهد كرد

 .خودش را از دست خواهد داد

 تعريف شوراي محلي

ها، مطابق به احكام  ها و قريه اداره محلي، در ولسوالي ظيم امور و تامين اشتراك فعال مردم درشوراهاي محلي براي تن

زاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين آاعضاي اين شوراها از طريق انتخابات . گردد قانون، شوراها تشكيل مي

3(.شوند محل براي مدت سه سال انتخاب مي ورده   آردمي را در ذات اين شوراها گردشوراهاي محلي كاركردهاي م )6

اين است كه اين شوراها ارزش حياتي دارد و اگر دچار . ن را در حيات جامعه تمثيل كرده  استآاست و نقش اساسي 

 .گيرد سيب رشوه ستاني گردد، قطعا حيات جامعه در مخاطره قرار ميآ

   قانون جزا259 ماده تحليل

  حكم رشوت گيرنده

  :يدآ  قانون جزاي افغانستان نكات زير به دست مي259 ماده با تجزيه عناصر

هاي محلي از ارباب رجوع چيزي را  عضو پارلمان و يا عضو شاروالي و يا عضو جرگه هاي واليتي و يا عضو جرگه -1

  .طلب كند

 . كندهاي واليتي و محلي از ارباب رجوع وعده چيزي را قبول كه عضو پارلمان و يا شاروالي ويا جرگه يا اين -2

 .هاي واليتي و محلي از ارباب رجوع تحفه و يا بخشش اخذ كند كه عضو پارلمان يا شاروالي يا جرگه يا اين -3

هدف از طلب و يا بخشش و يا قبول رشوت و بخشش از سوي مرتشي، اعمال نفوذ به مقامات با صالحيت  -4

 .خدمات عامه باشد

دار امتيازاتي از   منظور باشد كه از مراجع صالحيتطلب رشوه و يا بخشش و يا  قبول رشوت و بخشش به اين -5

 .قرارداد انتظار بكشد توظيف،  موافقه، توريد،  ترخيص،   تعهد،  اوامر، قبيل قرار، 

 طلب كند و يا اي ياي واليتي و محلي مال و يا شپس هرگاه هريك  از اعضاي پارلمان و يا شاروالي و يا شوراه

 را ينها را قبول كند مرتكب عمل مجرمانه شده است و قانون مجازات معينآعده بخشش و هدايا قبول كند و يا و

  .بيني كرده است پيش
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  مفاهيم و اصطالحات

موافقه، توريد،  ترخيص،   تعهد،  مده است كه رشوه ستاني در قبال امتيازاتي از قبيل قرار، اوامر،آ 259در متن ماده 

كه هريك از اين واژگان را تعريف كنيم تا در درك حكم رشوت به ما كمك الزم است . قرارداد صورت بگيرد توظيف و  

  :كند

  تعريف قرار

اين كلمه عبارت است از راي محكمه .  و قضايي است كه در متون حقوقي كاربرد وسيع دارديقرار، يك اصطالح حقوق

 و يا دستور اد يكي از اصحاب دعو نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سواكه قاطع دعو

 )37(.تحقيق در موضوعي صادر گردد

  تعريف اوامر

اين كلمه از لحاظ لغوي به معناي طلب فعل است از ديگري به شيوه . كلمه امر در علوم مختلف كاربرد زيادي دارد

 امر قانوني ،امر«بيني كرده است،  پيشگذار افغانستاني در اينجا  رسد كه منظور از اوامر كه قانون البته به نظر مي. استعال

اگر صاحب صالحيت رسمي بر خالف قانون . ن را داشته باشدآبايد باشد كه صاحب مقام رسمي صالحيت صدور 

3(».وليت خود را به صورت كتبي بپذيرد مامور بايد اطاعت كندودستوري بدهد و مس 8(   

  تعريف تعهد

اما در حقوق مدني عبارت است از رابطه حقوقي دو . الزام و التزام استتعهد در فقه به معناي شرط، تكليف، واجب، 

تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا اقباض و يا انتقال چيزي و يا فعل متعهدبه   ن متعهدله ميآشخص كه به موجب 

ند دوختن لباس از  موضوع تعهد عبارت است از انتقال مال، صورت دادن فعل معين مان)39(.و يا ترك متعهدبه كند

   )40.(اسقاط حقوق موجود مانند ابرا و اعراض و تغيير كيفيت حقوق مال سوي خياط، ترك فعل،

  تعريف ترخيص

با اين توضيح كه ترخيص . مده استآترخيص در كتب اصطالحات حقوقي به معناي رخصت و اجازه كاال از گمرك 

بيع ترخيص از نوع بيع خارجي است كه مبيع در انبار . صشود به بيع ترخي يك اصطالح اقتصادي است و مربوط مي

موقع ترخيص از انبار، حقوق . شود قرار داده شده است و موقتا از دادن حقوق گمركي معاف مي) معنوي يا واقعي(

 به اين 259 ترخيص در ماده )41(.ولي مشتري حق دارد مبيع را همچنان در انبار نگه دارد. دهد گمركي را بايع مي

عناست كه كسي از عضو شوراي ملي يا موظف شاروالي، يا عضو شوراي واليتي و يا محلي بخواهد تا در قبال پول و يا م

  .مال كاال را غير قانوني از انبار و يا گمرك ترخيص كند

  )42(موافقت عبارت  است از تمكين، اذن، اجازه و تنفيذ

رداد اداري، گوني مانند قرارداد اجتماعي، قراهاي گونا ام كه به نامو قرارداد در اصطالح مدني عبارت است از عقود بي ن

تجاري و ه قرارداد ارفاقي، قرارداد استخدامي، قرارداد استرداد، قرارداد اقامت، قرارداد باز، قرارداد بازرگاني، قرارداد ب

  . دوش كسي و وارد كردن كاالتوظيف و توريد عبارت است از وظيفه نهادن بهو  )43(شود المللي و غيره ياد مي بين

  گاهي از خاصيت جرمي رشوتآ
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 به اين معنا كه اگر )44(».شود بي خبري از احكام قانون عذر پنداشته نمي« :كند كه قانون جزاي افغانستان تصريح مي

دانستم كه رشوت عمل  كسي مرتكب عمل جرمي رشوه ستاني شود و در محكمه استدالل كند كه به خداوند نمي

با اين توضيح كه . شود شود و باالتفاق، راشي و مرتشي و واسطه مجازات مي انه است، سخن مجرم شنيده نميمجرم

دانستم، ندانستن،  اگر كسي بگويد من از حكم قانون و يا عمل جرمي عمل خاص نمي: قانون جزاي افغانستان گفته است

زا در اين مورد كه اگر مرتشي و راشي و واسطه از قانون ج. كند شود و قانون عذرش را قبول نمي عذر قلمداد نمي

خبر باشد، محكمه چه مجازاتي براي اينان بار خواهد كرد؟ در اين مورد در صورتي كه راشي،  خاصيت جرمي رشوت بي

بيني كرده  مرتشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت اطالع داشته باشد، قانون گذار افغانستاني مجازات معيني را پيش

هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم «: گويد  قانون جزا مي261ماده . ه عبارت است از حبس و جزاي نقدياست ك

 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را 259، 258، 254به خاصيت جرمي عمل مطابق احكام مندرج مواد 

نچه كه اخذ يا قبول كرده محكوم آجزاي نقدي معادل به حبسي كه از يكسال بيشتر نباشد و به  بالواسطه قبول نمايد، 

  . گذشت قبال259ً و 258، 254 شرح مواد )45(».گردد مي

  مصادره رشوه

گيريم كه الف به عنوان مرتشي، ب به عنوان راشي و ج به عنوان واسطه مرتكب عمل مجرمانه  فرض را بر اين مي

دند و محكوم به جزا شدند، سرنوشت پول و يا مالي كه به رشوت گرديدند و مجرمين در پاي ميز محاكمه كشانده ش

گردد و يا كدام راهي را قانون گذار افغانستاني  يا به صاحبش بر ميآشود؟  عنوان رشوت داده شده است، چه مي

 نچه كهآدر تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره «: گويد  قانون جزاي افغانستان مي263بيني كرده است؟ ماده  پيش

پس رشوت از سوي مرجع قضايي مصادره  )46(».شود رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حكم كرده مي

گذار افغانستاني چه  اما اگر در صورتي كه رشوت و يا بخشش صرفا وعده داده شده باشد، در اينجا قانون. شود مي

  .پيشنهادي كرده است؟ در اين باره ساكت است

  

  

  اتالف دارايي عامه

 دارايي عامه عبارت است از اموال عمومي و يا سرمايه ملي )47(.ارايي در لغت عبارت است از كاال، سرمايه و ثروتد

هاي عمومي  گذار افغانستان در مورد اموال و دارايي قانون. هاي مردم افغانستان باشد نچه كه مربوط به داراييآيعني 

اتالف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا كتمان حق يا احقاق هرگاه رشوت منجر به «: بيني كرده است چنين پيش

قانون  254ماده  )48(».گردد  اين قانون محكوم مي254  بيني شده ماده مرتكب به حداكثر جزاي پيش باطل شده باشد، 

مه كه به هر موظف خدمات عا«: گردد افغانستان را قبال بيان شده است در اينجا صرفا ماده مذكور تحرير مي جزاي

مال يا منفعتي را  ن مكلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، آاي كه به  مقصد اجرا يا امتناع و يا اخالل وظيفه

  ».شود رشوت گيرنده شمرده مي ن را گيرد و يا بخششي را قبول كند، آ اي هطلب نمايد يا از شخص وعد

  برائت الذمه گي

يك از راشي و يا مرتشي اگر پاك  حاال هر. رد كه عبارتند از راشي و مرتشيرشوه ستاني و رشوه دهي دو طرف دا

غشته نكند در صورت طلب رشوت و يا پيشنهاد رشوت، آوليت پذير باشد و نان حاللش را با حرام ونهادي كند و مس

ا تبيين كرده است؟ اطالع گذار افغانستاني در اين مورد چه سياستي ر يا قانونآدار را در جريان بگذارد،  مقامات صالحيت

  :دهي رشوت دو صورت دارد كه به قرار زير است
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  شخص اطالع دهنده ارباب رجوع باشد

ه اثر  هر گاه شخصي كه از وي رشوت تقاضا شده مقامات صالحيت«:  يك صورت اين است كه-1 دار را مطلع سازد و ب

 رشوت گيرنده مطابق احكام  اين عمل دست زده است،اتخاذ تدابير مقامات مذكور ثابت گردد كه موظف خدمات عامه به 

اين بدين معناست كه از باب مثال، هرگاه الف به  )49(».شود اين قانون مجازات و اطالع دهنده بري الذمه شناخته مي

اي ولي مامور موظف، از الف تقاض. عنوان ارباب رجوع نزد مامور شاروالي مراجعه كرد و درخواست انجام كار اداري كرد

له اين است كه نهاد قضايي افغانستان در جريان ادار خبرداد، مس رشوت كرد، اما الف تقاضاي رشوت را به مقام صالحيت

  كند؟ رسيدگي چه سياست قضايي را در خصوص الف و مامور موظف خدمات عامه اتخاذ مي

  شخص اطالع دهنده موظف خدمات عامه باشد

دار را قبل از اخذ رشوت  ي كه به وي رشوت عرضه شده مراجع صالحيتهرگاه شخص« : صورت دوم اين است كه-2

به اين معنا  )50(».گردد مطابق احكام اين قانون مجازات مي مطلع سازد و در نتيجه، عرضه كننده بالفعل گرفتار شود، 

نهاد كننده و يا در اين صورت پيش. دار خبر بدهد كه مامور موظف پيشنهاد رشوت ارباب رجوع را به مقامات صالحيت

  منتها قانون جزا مشخص نكرده است كه جزاي عرضه كننده رشوت چيست؟. شود عرضه كننده رشوت مجازات مي

  نشر حكم قطعي جزاي رشوت

بيني كرده   گذار چنين پيش نمرحله پاياني مبحث مجازات رشوت موضوع نشر حكم قطعي جزاي رشوت است، قانو

كم قطعي محكمه مبني بر محكوميت شخص به جزاي رشوت نشر ححكم قطعي حكم جزاي رشوت «: است

5(».شود مي 1(   

  منابع و ماخذ
  3مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، ج داكتر جعفر جعفري لنگرودي، -1

 8لغتنامه دهخدا، ج  -2

 1351، 231، جريده رسمي، شماره 1قانون مجازات رشوت، ماده -3

 188قرآن، سوره البقره، ايه  -4

 CDنرم افزار سليم،  -5

المي، مقطع ماستري، نيمسال تحصيلي داك -6  1387- 1386تر امامي، جزوه درسي آيات االحكام، مركز جهاني علوم اس

 171، ص2سنن ابي داوود، ج -7

 1351، 231، جريده رسمي، شماره 1قانون مجازات رشوت، ماده -8

 254، ماده 2قانون جزاي افغانستان، ج -9

 255، ماده 2، ج1همان، بند  - 10

 255، ماده 2، ج2همان، بند  - 11

 255، ماده 2همان، ج  - 12

 256، ماده 2همان، ج  - 13

 257، ماده 2قانون جزاي افغانستان، ج  - 14

 257همان، ماده   - 15

 258همان، ماده   - 16

 258همان، ماده   - 17

 101، ماده 1قانون جزاي افغانستان، ج  - 18

 260، ماده 2قانون جزاي افغانستان، ج  - 19
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 260همان، ماده   - 20

 101، ماده 1قانون جزاي افغانستان، ج  - 21

 29ن، مادههما  - 22

 266، ماده 2قانون جزاي افغانستان، ج  - 23

 384، ماده 3قانون جزاي افغانستان، ج   - 24

 382همان، ماده   - 25

 15، ماده 1قانون اجراات جزايي افغانستان، ج  - 26

 16همان، ماده   - 27

 17همان، ماده   - 28

 18همان، ماده   - 29

 383، ماده 3قانون جزاي افغانستان، ج  - 30

 259، ماده 2همان، ج  - 31

 82 و 81 ماده قانون اساسي،  - 32

 141همان، ماده   - 33

 138همان، ماده   - 34

 139همان، ماده   - 35

 141همان، ماده   - 36

لنگرودي،   - 37 كتر جعفر   4، جپيشيندا

 1همان، ج  - 38

 2همان، ج  - 39

 همان  - 40

 همان  - 41

 5 ، ج همان - 42

 همان  - 43

 5، ماده 1قانون جزاي افغانستان، ج  - 44

 261، ماده 2همان، ج  - 45

 262همان، ماده   - 46

 فرهنگ عميد  - 47

 263، ماده 2نستان، جقانون جزاي افغا  - 48

 264همان، ماده   - 49

 265همان، ماده   - 50

  267همان، ماده   - 51

        

                �� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� 	))))))))��������((((((((��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	 ��� ����� ����� 	   

�*�� R/&� 
/� �9h�  
        

  �� ���� �	))))����((((  �> �	 �* �Z/B� �, 1�6/> 	 �A 	 - 36* ��� �G 1!A/F ����� Q� 3��l b!�� �/! �� 1!V �?@ �< 3Q�
+
     �� 1��	 �, �	 �� Po	    �� ���� �< �* �))))����((((      � b*�� L��	 1!BM0 ��� 	  G��� �G L/!@�E ����� �?@	   3	 	 �� bU@ 3	Q� �

  � 2��� ��%B��1� 1M/, 36=� `+� �G �C!"	 �<  . ���)� �, �C!" 	 :;�� 1���� �?@	 �< 3	 �	 L! 1!V� 3�&" 3	 	
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  �/�� 3�W 1*�           �, 36* 3�/@ 1� 1+%g	 �� �����Z+E 1���=, ��� JT" �<    1��U7G �� ��U� J"�	 ��l J��* �, �* :;�� 
�����F) :����"� �B%7+$ bBh&V�F bC$�!� #/$ }��F �
� bB+*u� bC/! �� �%7� ���*u� � ����YG � � �7/%E �� J&h$ ��%AB�()�(     

       3	 36* 1� 3
��$�	 �< L%7� �� 	 P3�* �� 1��YG �� ��� P3���� 1���+� 1�� �, 1��7G �� 	 �� �< L"� �?@ P36* 	�� 
�� �/$ 3�  �+%g	 ��� J$ �� ���� LY�� �* ���)� �, ���B� 1��7G 3�� ����� ��� 3
��$ L%7� 3
, �/$ P���<�.  

  �� ���� 	))))����((((   � 3�� �����%�� �* ����� �,  	 ����> �?@	 �� ���� �=> 1��7G �� P� 1��/� 3�W �* �)� �,  �%!K� �@  1U��	 P
   1G��� 1M/,              �� ���� �� 1� �$ ���T� �/&pG 	 bC� 1�� 	 �� ���* ����� :�E JT" �, �!T" �, :�Z� �< 3	 3��))))����((((  �U=> 

3Q/* �
/, 8�� �< ����> �
/* �
��� �� �/G)� ����	 �G ���* ��	 �=� J$ 	 P���* �+Bg�0.  
�Z� #$� �
/* �
/� b* 3�/G ���9� �, �C!" ���� 	 3� 1%* 36=� �< �� �E��
%@ 36* L���� �=> .�.7��
& #$ �% �� 

  J�� �?@ �<) :       ��ZY�� #� �
h��� �
9$ �/���� #� 8�+!� �
h�()�(    ���
�� ���* �, 3Q/M/, ���
�� �?@ �, 1M/, ����� �G�C!" 
3Q/G��� ��ZF �� �KF �<.  

      �� ���� �$ ���T� 1!A/F 	 ��� �M/, �6=� �$ �< `+� �G ����* �$�hV 	))))����((((?@ J!0�� �G  ��&" P�6* �!A/F �6=� 3�?@	 �$ �
       �* 36=� �$ �� �� ��� �%B" �$      � �$�hV �� �� ���� 	 �C��  �U$ 1* ��� �, 3�BF 1?@ 	 �Bg �0� 3�BF �!C@ �, 1M/,	 �=> 

                 1U� 8�� �< �6* 3�W�, 3�W 4�	n �� i;"� x�+Bg��� 1��	 �* ���KY� �, �C!" 	 :;�� 1����&%� 3��< 1!T" 3�?@
  
/� �� 3���    �����F 1��7G �� P3Q/* �)     .U�. �U�� bH+U/$ }U�� �� #C�� PbH$ �!� #/$ LY�� �� �7/%E |��� 1F �� L9Y����

b/C�()�(    3�	 	 1��7G �� �" P1��<� 3�� �� LY�� 3	 �$ 1* ���)� �, 3�	 	  ���� 36* 2��/" 3	  �/� ��� 1C%W 	 �* 
/C� �� .�. 1��7G �?@ P�6* 3�W �� ��� ���)�3	 2�u b.  

3Q�
+-�W�� ���B/7��� 3
�� �!C@ �, ��� 	 �=> ��&" �/+G��, ��:  
�-         �g �, �� 3��< �� 1M/, �+W�� �< ��.� b��*  n�� 	G  ��U�� 1� ���B/7��� ���Cg �� �, ��� �� 1��* �!A/F �-�
��)�(       �$�p� ��V� �?@ 	 �6*�� �6*�� J��7G �C!" ���� 	 �� ��* ���g�� L"� JT" �, �G   �� ��U�� �, �< �
/* ��� �G

       �� 	 �����Y� �� ������ �, 1*�� �)� �, 3�?@	 �< �
���l �=> 3
� {!" ��l P�
/���� b!�� �/! �� 1!Vn �p��� �, b��C�
�	 �9��� �� �� �� 1��/� b@ 3�&" 3
%@ �=� �
/* �
/, 	 �6=� ���l 	 �� P1� 3�
/* ���g���l �� �=> Pl���* �.  

�-   �� ���� 	                 �!AU/F �� �$ �$�p� ��� bC� �� �� 4�B* 	 �< 	�E� L/A=� ����� 1� ���%� b!�� �/! �� 1!V 
                    �U?@ �, �	 �� ���* 	�HBE� JT" �� �$ �� �� J% o
��$ L+� �� �� �/&pG �� �H��	 �� �$ P��� b!�� �/! �� �!V �?@	 ���*

�	���	 �� 	�E� �� �$ �* �!dK� �, �< �* L"�. 

  .�� �� �/&pG o
��$�� bC� ��� �< �>�G ���* ���+/� ��
��$ ����� JT" �, �� 6* ������ ��� �!T" �, �!T" �< �+ �� �D�
    p� �� �?@	 �!A/F �0	       � o�� L$�z ��� L+� �, �< �� �$�A/F ���* o�, 8�	 �!0 �?@	 �� P ;0 �� �	�>  ��YV 	 �< �!

� o6*)�( �� ��n�� 	 )���K�� � i��K���F ���H� 
�� ��7p()�(� �!0 �+���� 	 o6* o�, ����� �!0 �kg ��� o�� .  
            �� ���� �� �	���	 �6=� ��� �6/� JT" �� �< q/� L+$ �%w�F)�(   �6*� �!A/F ̀ +��G o�?@ 	 )�(�� ���� 	 )�(� 	�HBE�  P

 �� ���� �C> o	 RE�� o
��$�� J% �< �� )�E r��SG �!T" 	�HBE� �0	 �")�(?@ �� �� o	 �M��, o�W JT" �, 	�HBE� �
o�� ��K+� o	.  

�-   �� ���� 	 )�(          ��%� 	 ���T� ��� ��;�� 	 �!A/F ����� 1���� 	 �  �?@ 	 �< 3	 ��* �, �G L�� ��;�� ��� 3�� L/X/� 
  J���  ��H� #$  �%/� �< 3	 1!�� �* ��9�� 4�B* �, 
/&�$� 1��� b/� #$� 36*� J% �$�p� :V �C$�$� 	  �U$ �< ���T� ��


      �UF��� �U?@	 6* �
/, �� �$ bC� �< �6* J/, �
��� bC� 	 ���T� �?@	 �� �$ �* 4�B* �, 1��7G �� 	 �� �M/, �7��� ���*
         �� ���� 	 �� �S� �
/, J� �!dK� 	 �$ �* 4�B* �, 1��7G �� 	 �* P6*� �� �$ 2����)�( �* �6* J/, �+v!, �� �$ �* �B+� �, 

  �, �$ bC�         �+BUg�, 1U� �$ �=> �C!" �� �� �� 36B� �$ �< �* ��* o
, P�6*� �!A/F �� �$ �$�p� �?@ 	 �� �
/, 1* �B+� 
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�6*� :        �� ���� �< �B� 2���!7� 3	 	 �G�� �G ���)�(   1U+/W �U=> �C!" �$ L"� ��l ]o� 36* 2���� :�* �!C@ 3
, 
�� �$ J�� ��� �G��, :�� ���� �!C@ 3
,)�(�	 �� 1��	  �S� �
/, bC� �> �$ �* �B+� �, �� ���� 	 �* P�	 36* �!A/F 1�

             �0�%@ 	 ���� �9F��� ��� ����, 3�?@	 �$ �< �!* �@ �6*� ���S� �� �$ ��� 3�?@ �� �6* ��� �� �� �$  �K/a� �C!" 	 ��
              < �!* �� P�BK/"� ��* �=> 	�B/� 3
%@ �� b@ �+ �� 1D� �% P�6*� �!A/F �� �$ �$�p��� ���� 	 �� 4�B* �� 	 �$ �)�( 

          �6*� �+Bg�, �� �$ �/$ ��S� �
/, �> �* �B+� �, : �C$�$� ���)|�(    1?@ 	 �� 36* �!A/F �?@ �* �	 36* �!A/F ���* 
��)� 3
, 
     @ �� �� �6* r%E�� �%! �� �$ �/$ �S� �
/, bC� �$ �* �!A/F �, �C$�$� 	 �* �� P���* 2���� �� �$ �$�p� 1!A/F �$ ��� 3�?

���* 2���� �� �$ �F��� �?@ 	 �!0�� �9F��� 3�?@ 	 �$ �< ��� :�* �, P�6*� ���S� ��()�(     
              �� ���� 	 �< ���	 ��� �� {!K� ����* �$�hV ���� 	 �< ��� �
+-�> �=> �z� 1+G��, ��)�(  JU% �� �$ 3
��$ ��� �, 

           � 1�� �-�G �, r��SG 	 �� �$ �!A/F �?@	 �� ���*     �!AU/F 3�U�	 ���T� �M/, �� ���< �!T" 	 �� �!A/F �9F��� �?@	 ���$ bC
JB* �-�G �, 1!K� 3��.  

�- ��� � �g�� 3��l �* �B+� �!T" �, �!C@ �, ���* ��� 	 b!�� �/! �� 1!V �� � 	 ���T� 1D��  �%!K� �@ 	 �< 3�� 1�
�g�� �0	 3	 ��� 3���D �� �6* �	� �?@��")� �Y!B=� �G 1� ��l ̂ +� �, �G�� �-�G 3
�� �, �< 3�� ��&G�� 3��, ��� 	 ��

��* �����:  
}�� :           ��9�� }/* 4�$ �/���� �$ 4�B* 	 �* #+� JT" �, 	��	 �$�t 3)��� _�
� �%H+ �� �D� u�7� �� 1! 2��� 	 �* 
  3	)        �%* �"�� #� r%� �� #//�9G ;F  �%A=�� {�
� #/$ q!E�u�F���F ���� #� L7%� ��  	��U9�� {� #�&B�  n  �K() ( 

        �* ��	 ��	 3
��)� �, �B� �< �!* �@�     �UC� 3���� ��&" b@ �=> b@�	 �� �< �> �G ��* �� �!A/F �?@ �G JB� �+/* 1C�
3Q/��%G ��v- ���T� �/B��g��	 ��� 	 ��* �	 �CW P�	 1�
���� �=> 36��� �� 	 �< ��+>.  

4 :     	�HBE� 4�$ �/���� 4�B* �, 	��	��  3	 36* L���� _�
� 3
�� �+ �� 1D� u�7� 	 �* t��9�� 1F 3¡��� )  �u� }U/*
   ��� ]��� {� |� :    ��� ]�� 4�B* 1F 
ZG b�  �F ��� �� 4�BC$ 1�� :��� Pb!�� �/! �� 1!V �� ���� �+KF :   bU�  �UF

       ��� ]�� 4�B* 1F� � �� ���� �+� 1F 
ZG :�� ���� 4��F P���� 
HBEא��U� � P��
UV b!�� �/! �� 1!V  : � 
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 �� ���� ���� �F � 3O��)�(�� ���� 1D�� �%� ()¢( ��	 ���* �< 3�* �!A/F �$ ��+> � JU��� �?@ ]1��� 1C=� �G� : 	

       �� ���� P:�* �!A/F �$ 4�B* �, ��)�( J���  :         J��� �?@ ]6C� �
/, bC� 	 1* �� 4�B* �, �* :� 	 �$ �/$�� ���)�( �B+� �, 
   �� ���� P:�* �!A/F)�( J���  :J��� �?@ ]6C� �
/, bC� 3	 �* �B+� �, �* :  ��U�� P:���* �$ ��� JT" �� :�* 	�HBE� �/$

��)�(      J�� 3� �� ���T�� �+/� �?@	  : �� ���� JT"	 �< 3	 �C� ���T� 1��7G #BM/> �?@	)�( �< 6*��  ��G �	 1� �G 3��B�� 
�� ����)�(�G��� 1D�� .(  

y :         /&�� � 3�
�� 4�B* �, ��� 
+� 1hV �, 19H/$+  �� ���� 	 �* 2�)�( 3	 3)��� _�
� 1�
�� ) b@��
$ 8�+�� 1p7���
       �C�� #� 1! #/%/�� � 1
%�� 1! �+/&�� #C�� b@��	 � :����א� � ��E� 1	 �()�£( �> �@ �$�p� ��	 	 3�?@ 	 �G�C!" �* 

   l �� 1� �6*��       �* �	 �,  �@��- #C/� �" P36*� ��	 �+�� �������, �C!" 	 �$ {!" ��� �< �< �?@ �, bK� �� 3	 1C�
�	 3�� 3
��$�� ��	.  

	 :              �� 1!UV �� ���� �< 3	 36* J9� L���� �=> �H+ �� 1D� �%!� :� �� �* :�C� �� � �/�� �� 4�B* �, 1+p�� �	
  3	 1!����F b!�� �/!) :!B$� #���9��$ 1t�
79� � �G���� � ��h� 1F bH+/$ �
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              �$ ̀ +� �G �/! 1
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� 	 1+7� P�* �B� �� �� ����� �+B* �, P3�* L��
 �$ `+� �G 3�?@ 	 �� �� 3)�0 �� �� ��� `+�
1K/� �* :�, �, L��
 �� N�A�� ���, �* �> �@.  
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U@ :�,      3	 1!����F b!�� �/! �� 1!V �� ���� �< 36* J9� �* L���� J$ ��� �, 1+p���	 �-�G 3
%@ ) :��9��$ 1!B$� #�t 
  �"�� 1! rF����� 
�� 1! �G�V #7F��;F 8�+�� #/$()��(  3	���n JUT" �� �� 1!B&� ���* P��� �, `+��G �C!" 	 �< x�> 

�� 1��	 �, 3�* �G��, �� o
��$ ��� �,36* �G��, 3� �� �� J$�, �< �* �.  
� :         �U/! 1U&� �< 3	 36* L���� b*�� 1* x�
BK� 	 :�C��� 4�B* �, 3�* r+� �=> ���ZG ��  �/D�� :;K�� �/! 1&�

 1!����F :;�) :        ¤��&G �E �u�F �Z� b��� 1D�9�� r� ��  �  �+� JE�. ()��(   �< �> �G 3	 ��� 1D�� �� �B"� �?@ �G 1��7G ��  �?@
3	 ��./$ �=>�� 1��7G �� �/$ 36*� 3�/G �< �!* �@ 3�C� ���ZG.  

    3	 36* L���� 2��& 3
, 3O� �G _�
� �?@	) �p/S�� ��.� � �+ 1!=G ��E �u�F �Z� b��� 1D�9�� r� ��  � (  �U?@ �G ��
            � �� 36*� 3�/G �?@ �< �!* �@ 3�C� 1G��� �?@ �< ���* �G 3	 ��� 1D�� �� 3��, �����  �p/� �� 3Q/* �g�- �=>� 

3Q/* 3��!�.)��(   
� :  �� ���� �!C@ �, �p" �� 1��� 3��	 RA+� 	 ��� 	)�(�����F ) :��/� #/%!K%�� ��� #� 1�� #� ��
U�� bH/! ���F  �U$�h� �s 

      ��F�V �+� �� J&9�� P�� �+7� �/!7F   ��
 � �    b+HE �!"
� �B� ()��(    x�� �����%!K� 	 �< x�>     �U/$ �� 1U!"�� �U* 8� �, 
       �� 	 �� 36* ��9� ��n �+$ �, 1B��	 1!T"	 x�> �� 3�?@�,)y(  ��l ¥/U@ �=> �	 �� 1��7G �� P1� #%*�� 1��	�, 	 L+7� 

3�!&� �� 36* J"�	 �� �* ���	 �< �?@ �G L��
 �� N�AG.  
~ :       �� ���� �< 3	 36* L���� �=> �;, JT" �� ��C$ 1$� #$ #%����
&1!����F b!�� �/! �� 1!V ) : #/$ bC� #/�9��

 �&�0 �@ � #/+z�()��(	 1D���Hא�  �, �H� �� R�0 	 �$ �!* ¥/@ ��	3�C� �!A/F ̀ +��G .  
� :3	 1!����F b!�� �/! �� 1!V �� ���� �< 3	 36* L���� �+ �� 1D� 3�
" 
/7��$�:  
) ���  �7&� �@��� 1D�9�� 1�9��()��(C¦/@ 3�C� �!A/F �* L��� 3
+G �� 3f��	 1D�� �$ �!.  
o : 3	 1!����F b!�� �/! �� 1!V �� ���� �< 3	 L���� �=> �+ �� 1D� ����@ 1$� ��) :    � 1U����� �� ��U�� #U7�

bCh�� 1F 1SG�%��()� (�� ���� )�(�*�� �� 1C��BK/"� 2��� �* ���* �!A/F �, �3	 1!�� L+7� 3
��$ 1C�.  
��      :�U, �UG ���")� ���� P��� 	 �* �A JT" �, :;K�� �/! ���� �< ��� �
+-�> �-�G �g �, �=> �� �X�
� ���� �/+G��, 

 +$ �� ��V� xl �=> N�A�� �� �� 3	 36*KL��  �%!K� �!C@ 3
, �� ���v�G    �U< 3	��U* �, �G  �%!K� �@ P3	 1M��, 
    �� ���� 	 �)� 3
,)�(      	 Q/* J, (
��$ :
� �@ �� ���� �< �����/7� �0�%@	 RA+� JT" �� 3)�(  �U, �$�p� 3	 36*  �/$ 

36* ����G ��� �;"�.  
� :        �* ���C�� 1�� ���� �, �� ��l ��" �, ���T� ���/D�� 	 3�W JT" �,  ���� ���* 	�HBE� 	 b!�� �/! �� 1!V �� ����

 �� �!C@ 3
, �< 3	 1M��, �-�G �, JV� ��� 	 ��l :� �,    ��l §��UV �U, �UC, 	�HBE� �< _�
� �+ �� 1D� u�7� 	 
    �� ���� �� 3	 3��	��)�(  �, �< 36*�� b@ 1��$�� �� �G �?@ �� 1!+� �*���< �, 2���� ��&" ���* 	�HBE� 	 ��� �?@ �� 

(
��$ 	�HBE� �, �* �&G�� �%��	 �, �� �� ���� 	 L+� b@�	 �� 4�B* 36��� �* ���< ����� �!T"1��* 1!A/F �� .  
 ��� �� �* ���w�� �, 1D�� 	 �!&* 3
%@ �� �H9F 1+/W P3� �$��$ ��� ~�� �� L7��� 1�;�� 	 �$ 	�HBE� �0	 ���/D�� 	 �"

     ��� 	 �?@ �< 3���/$ �	�             1�U� �U, �� 3Q/* �
/, 3�� �< ���T� �	��� 	 �CW P3� b@ 
HBZ� 
��$ ��� ���� �� �p���� 
  ���T� �?@ 	 �* �V�A�  �� 3� �U* �&G�� �, 
HBZ� 	 1D�� �< 3	 ��* #C%� L"� �?@ ��* �
/, bC� 3Q/* �
/, �� bC� 

1� 3��* ���C�� 	 ��&+B��.  
�-  ���� 	  �� )�(             �=> 1�l 1?@ �� �< �	 3�� ���T� �
� 	 ��� 	 �G����* �$�hV �+/W �* ����� �,  :  P4�Up=�� #$ �%

        $ u�7� PL$�z #$ 
�� PR��w 1$� #$ 1! J&E #)�¢(    �U��! 1�U� 	 
/�� #$ 4�B �� ��Y�� #$ � �% P3�7��� 1��� �$� P
       �� ���� �< �$�hV �0	 Po	 36*�*u ���@�,)�(   �-�G �g �, �=>�� 2�YV��� 1D�� 	 3	 36* ���0 ���T� RA+� 	��� 	 

            �� ���� �CW 3	 1C�����G�YV �� ��!/$ ���* 	 �< :��* �$�hV �0	 �CW 3Q/��!7�)�( �H9F P3	 36* ��/B"� ���T� ��� 	 
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 ��� J$ �� ��� �� �� �)� �, ���w�� 	 1D�� 	 �� 3	 36* ���w�&+B�� }!B=� �=> 4�=B�� 3
%@ �� ���T� ���w�� 	 1D�� 	 �
3	 36* �*u 2�YV 36���W.  

�-  �� ���� 	 )�(�� 1!A/F �?@ �� o	 36* 1!A/F 1��* �* ���� � 
��)��!T" �, �< ���/D��   1�
/U�� �G :;� �/! ��
               �U0�%@ �U� �H9F ��  �/D�� ��� �< 3Q/* J!$ L+� 3���9G �� ����, ���� ���T� L�� ��;�� 	 36* 3� �� 	� �� �?@ �� 3�

1+� �-�G �, �
A� 1�� ���	 �� ���T� y��=B�� �� ��&+B�� 	 ���C�� 	 �� o�* �G��, �v- �=> �!A/F.  
 -        �< ��&" �	 :;� �/! ����        �
+-�> �* ������ �� ��6* �!T" �, 3	 #�	 1���n 	 �� 3�� �+/� �"��, ���l #�	 :;�� 	

                   �, �	 �� 36*� �!A/F `+� �G �$�B* J@� �����%!K� �/0 	 1D��  �%!K� �< �BS� L7��%� 3�&" 3	 	 �* #�	 3
, P�	 36*
  !K� Q��� ��/B"� ���* �!A/F 	 `+� JT" �G �!T" 3�?@ �< �* 2��V �?@�� ���� 	 P36* �� �G �����%)�(  �U< �* ����� �, 

         ���	� �� �	 36* �!A/F 3�?@	 3
+G #��� �, �?@ 3	 36* 3
��)� �G b!�� �/! �� 1!V �?@ 36=� 1!T" �$�B* J@����*
     �	 P3	 1���%- �
�	 �, ���* �!A/F 	 ̀ +��G 3�?@	 b@ �� :��* �$�hV ��� �-�G 3
%@ �, P3	 36* �� 2����   �U?@ ��U*

           �� J!0�� �G :;� � s;A�� �/! �� ���� 3��A�  ��Z� 	 �<�� ��� �G L"��� �> �G �6*� �+Bg�0 �� �=> �?@  x�U> 
       �U� 3�U?@	 P36U* JAF �� J� 3Q/* �Bk+��� 1*���< 1��� �� 3�+�	 �, �< ���F;B"� �� 36=� �?@ 3�?@ 	 �< �*���

 s
/& �� :;� �/! �?@ 3�W�� ��� 1+Bg�0   ��U� �UG �
�	 ��� 	 �* ���< 1��� �� 3�+�	 �, 3�?@	 �>�G �*��� y��h�� #$ 
36*.)�£(    

          s
/&�$� �� 36* J9� 3��=$ �< �=> }��� _�
� �0	 ��     � 3��A� 	  ��Z� 	 �+ �� 1D�  �-�G �, bC� �� 1D�� 	 ���T� 
        �%!K� �/0 	 1� 1��* 1D��  �%!K� �< 3Q/* y��=B�� ��&" �	 3�� J*��   �!AU/F �U* ���< 3�+�	 �, 3�?@ 	 `+� �G

             �� 3��� �� �< 1*�6=� �?@ �, �> �G 1� 1��* 1D��  �%!K� �< 3Q/w�&+B�� �=>�� b@ ��&" �	 �-�G 3
%@ �, P36*�
36*� �!A/F �� 2���� 3�  �%!K� �/0 �� 3��� J$ ��  �%!K�.  

¢-        ��< �����	 ����* �$�hV 	 3
��$ �
�	 ��� 	 :;� �/! ����   36U* }!C� �� :��* �$�hV 1+/W 3	 36* ��� �G 3
�* 36=� 	 �* ���� �, �?@	 �>�G� �
�	 ��� 	 �� 1� #��%G :��* �$�hV �< �w�" �, 3		 �	 �� 36*� �!A/F `+��G �C�

 36* �	� .       P3	 3�� ���� �-�G 3
%@ �, �+ �� 1D� ��7�� #$ ��%)��( ���T� �
�	 ��l �
%@ b@ �G��K� #$ J97�   3��
              JU�� �U�� :6*� 2���� �< 6*���� b!�� �/! �� 1!V �� ���� �G�� ���� �?@ P��) :     rU� 1��U7G � x��U&G ��  �UF

1D�9��(...)��( &9 �       J����F � :;� �/! ���� b@ �G �+ �� 1D� ��� #$ )�H+/$ ¨��()��(    2���U� `+��UG �)��	 3�U?@	 
 �G �&9 �< �* L"� �?@ �, �	 �� P�6*��!Bg�0 �� �!A/F �� � 1!0�� ��Y� ��	.  

             1��* 1!A/F �� ̀ +� �G �C!"	 �� �
/� �� �* ���+� �+�
� �,  �/D�� ��HS� �* ����� �, :;� �/! ���� 	.)��(  3
U%@ �, 
��B�	 :;�� 	 P��� ���g�� ��V� 1�� �)� 3
, �� ��� �hD�� �� �
+-�> �G �����%!K� ���� ��� 4�A�� �� �
	 �-�G �� 

       �> �G P�6* ����@ ��� �� ���T� ���!K� �/B� ���	 �� 36* �/&pG ��  �/$ ��� JC� 1+G��, �, :;K�� �/! ���� 
��� ��� 	
        3^+UU� 1UU� ��+����UU/G �� bUU!� 	 1UU� 3�UUT" 1UU���)� L��
UU 	 �UU* �UU+��� 1�;UU�� �UU,.  

      �	 �=> bBK/� ����� �� �A 3�&� 	> �)� 3
, L7��� 1�;�� �< 3Q�
+-�   :�UE �� �.UE	 P�	 36* ���0 ��� ©��B�
            3	 1M��, �;" ����� ���/D�� 	 �� �-�G 3
%@ �, �� 36* rD� �����/7� �� �����*�< �� ���T� 3��
��	������ 	 �>�G �, 

     �� 36*� ��6/> �)�   ��) �, L7��� 	T" �, �< 3�� �6*�� 3
� ��/B"� ����	 �G ���/D�� ���%!K� P36* 3�	�V 1!A/F �*  J
36* 3
�� �M,�G ��V� N�A�� 	 �-�G 3	 �, �� �*��� 1��- �.E ��.  

      1C/� �!C@ 3
, b/� #$�) #� �H&� �+��� 1! �$�9 J* R/G�G � {�u �F�7� 1F bH��9 1�� ��!* � �� 8�+��  � :�!7%�� #�  �*�
   ��YV� � ��K+E ���+Z��       R@O� J* 	���� bH$ L&@O�� �
� �  ... %����� b��� b@�YCF{�u ���� #/%*�h�� bC�� � P#/ ... 1��G �

         ��C+�� #� �H$ �/!� � �$�97�� #� �H&� �+��� ���+E J* 1! RG�� ���
� � ���� P���
9G �B%�� � �%! � �B%Ch$ (  �
U+-�> �" �	
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              �
�� �� 1YV� 1K+E L&��+� 	 L$�9 	 �� �B��+E 	 �� 3�� 3�� �	�M��, �G ���!9 �!T" �)� 3
, {!" �* �	  3�U/- ��
    3�� 36* �Bk+� �� ���&@O� }!B=� �$ �G����� �� 3�� 3�� ���T� �G 3�?@ ...  �U0
� 2�u #/%*�h�� bC�� �� #/%����� b���

   36* �;" {!" �=> L/���K� ...   ��U� :�UE �@ �� �� L/�� ���
�� ���T� ����	 ���+$ �, L%�� �� L%C� Pb! JT" 	
 ��l R��+� �� �g �, L&��+� �� R��+G3	 36*  �/$ ��l 
+-�W �, ª�h� �@ �� �.E �� :�E.)��(   

.�^+�.�^+�.�^+�.�^+�        
�� ���� 	)�( �=> m���G ����� �� 1���� 	 �> ��� ���C�� �!* ���� �� 
��� �� ���vK+$ ��� 	 �* �A 3
%@ �< 3Q�
+-

  3	 3�� rD� .  �� ���� 	)�(    ��$ ��� �?@ 	 1D�� �@ �< 3	 L/A=� ����� �� ���%� �� L/A=�   :�U* P36* R/97G 

           �U�;w 3
, P3Q/* J!$ ��B�	 ����� �� �
A� 1�� ���T� ��� 	 �?@ 3�� �	�V �=> :;K�� �/! 1&� �< ���%C� �����

          �* �6=� 	 3
��)� �=> 1!A/F �� 36=�	 P3�� 2�&z� 	 �* �A� 	 `+� �G �+/%A" 	 P��
���� |� 3�?@ 	 �=> �C�
      ��* �ll �=> b!� 	 P���* 2���K�   1!A/F 1* L"� �, 3
+G �� 3f�� R�0 	 �$ 1D�� �< �	 �� P1��� x���p" P��� 	 P�

�g�� ���g�� �!C@ �, ���V� ��� 1��	 �� 3�C��3	 3�� 1�.  
          �	 �=> ���V� ����� �� :;K�� �/!�Hא�      <	 �&1  �, ��* JT" 	 �$ 1D�� �< 3Q�
+-�� �!* ¥/@ �� 1!"� ��* �=> 	�HBE� �

   �< ���$ 3
, �$       !A/F 1$ �!dK� �/F ���+B� ���* �!A/F ��  �
$ 3�� J9� �� 3
� bC� �!C@ 3
, 1�� ��� �	 P3	Q� �, �� )�( 
     �=> �A ����� ��>       	 �UG �����Ug ���� �� 3	 3�� ���%- �
�	 �, ��� 	 �* �A 3
, b@ :��* �$�hV �< 3Q�
+*�

           * ���� �, :;K�� �/! ���� 	 P3�� �Q/� ���T� 1"�� 3
%@      2���U� �U> �G 3�� }!C� ��" �� �?@ 	 :��* �$�hV �
36* JAF �� J� 36=� �� 36*�.  

    �/+G��, 3	 ���    �=> �� �X�
>          �A�� �� �
 	 �A+ 1���� �� 1!V� �* ��� �, �< 3Q�
+-�N   �
U 	 P3	 ��G�U��� 
     � L7��� 1�;�� 	 �� 3Q/* �G `+��� �* �A 3
, �< 3��< 3�� �?@ 1��� ���T� 2����  3�U!���C� ��� ���g�� 17p� �

3	 ��* ���0.  
    �U/0 	 1UD��  �%!K� �< �BS� L7��%� �> �* 3
, P36*� �!A/F `+� �G �C��* ��.� ��l �@ 	 1� 1��* 1D��  �%!K�

36* J� 36=��+$ �, N�A�� �� �
 	 `+� �G ���%!K�.  
  

� ��O"��� ��O"��� ��O"��� ��O"��::::        
�.  2���  ��% �n 	�£� nL�. 

�.  y 3��&�� §BF�� � ���. 

�. ��Y��	 2��� ��L�n . 

�.  y 3	 36* L���� �* 	�
h�� 4�B* �, 	��	�$�� � «¬. 

�.  2��� 3
a�� 	� L�n . 

�.  y ��� 1��� �� 3��� 	 b!K%�� §/hV 3	 36* L���� 1*�H� �9Y��� #a�&�� �9!p%�� 4�$ i;p�� 4�B* �, b!K��£ � ¢�-¢�. 

�.  y #/7��%�� :;�� � ��-��. 

 .  y 	��	�$� #+�� � ��£. 

¢. �	�$� #+� y 	�� � ���. 

�£ .  y 19H/$ :����£ � ��� y :�C��� 4�B* 3O��G #+� � � ���-���. 

�� .  y 1+p� ��	� ��£� y 19H/$ #+� P�£ � ���. 

�� .  y �/���� 4�B* 1+p���	 #+�� � �£� y 3�&C�� #+K�� 19H/$ �£ � ���. 

�� .  y b*�h!� x�
BK%��� � ¢�. 

�� .  y 3O��B�� #+�� � �� �� 1F �E�� 4�$ :�C��� 4�B* �	�7�� :��. 

�� .  y x�
BK%��� � ¢�. 
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�� .     y 3��&�� §BF��   � ���    �	 �� 19H/$ P	��	�$� P3��=$ _�
� 3)���� �< 3	 1!C/� �* p�� y 	��	�$� P3	 36* L���� 1+� � ��� y 3�&C�� #+� 
�£ � �£� y 1+p���	 � � �£�-�£�. 

�� .  y 3�&C�� #+��£ � �£�. 

�  .   y 36* L���� 3O��G� � ���� #$� �� 	��	�$� 3	 36* L���� �=> �+ �� 1D� �%!� 1$� �� �E� : y 	��	 1$� #+�� � ��£   �U, �UE�� #$� #+� P
����3	 36* L���� _�
� ��/%� . 

�¢ .  y �&��
& #$ �� 4�7B���� � ���. 

�£ .  y 3��&�� §BF 3)��� �* 3��=$ §/hV JT" �, 3��=$ 36* L���� �+ �� 1D� �Y�
" _�
�� � ¢�. 

�� . �� 4�B* x�
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  آثار بلوغ .1

زال، احـبال    .و يارسيدن به سن هـجده سال كامل) حامله ساختن(آثار بلوغ در پسر عبارت است از احتالم، اـن

الم وحبل  احبال، احتالم و : رك. ( سال17حامله شدن ويا اكمال سن (عالمت بلوغ زن عبارت است از حيض، احـت

  )حيض

  )پدر(اب  .2

گردد، اين واژه از زبان عربي گرفته شده است كه جمع آن در عربي  اطالق مي» پدر«ر زبان دري به د) اب(كلمه 

است و گاهي بر جد و نياكان پيشين نيزداللت » والد«گردد كه او  و به كسي اطالق مي» پدران«و در زبان دري » آباء«

  .نمايد مي

به » قانوني«پدر شرعي :  او به دنيا آيد و به دو نوع استشود كه فرزندي از نطفه گفته مي» اب«در اصطالح به كسي 

عبارت از پدري است كه : و پدر طبيعي. گرددكه به موجب عقد ازدواج قانوني صاحب فرزندي شده باشد پدري اطالق مي

 .معترف به داشتن فرزندي از زني باشد كه همسر او نيست

  ابراء .3

ــن است از طلبي كه ب ــه غير ساقط چشم پوشــي اختياري داي رمديون دارد كه در نتيجه آن حقي را از ذم

  .گرداند خواه اين ذمه مالي باشد، مانند مال معين و مشخص يا غير مالي باشد مانند حق قصاص مي

  . گيرد صورت مي) ابراء استيفاء(و ) ابراء اسقاط(ابراء حق به شكل 

  اجاره انسان .4

   .گـيرد دهد وعوض مي  به اجاره ميعقدي است كه به موجب آن شخصي نيروي كارش را

  اجاره منجزه .5

  .شود اي است كه از وقت عقد معتبر شناخته مي اجاره

  اعتبار معقود عليهه اجاره ب .6

در : اجازه .به اصطالحات مذكور مراجعه شود) عقد اجاره وارد برمحل(و ) عقد اجاره وارد برمنافع اعيان(عبارت است از 

  .به معناي اذن، ترخيص، دستور، رخصت، بار و فرمان است» جوز «مصدر باب افعال از ريشه: لغت

گر : در اصطالح فقه ــولي در معامالت فضولي و دـي اجازه وصفي است براي عمل اصيل در تاييد وتنفيذ تصرف فض

غير كه نياز اي از تصرفات ص تصرفاتي كـه انجام دهندگانش ازصالحيت الزم براي انجام آن برخوردار نبوده اند، مانند پاره

  .مند اجازه ولي است

  . اذن: رك. نيز به همين معنا مورد استعمال دارد» اذن«اصطالح 

  اجازه فعلي .7

درمبيعه تصرف مالكانه به مانند اين كه مشتري درحال داشتن خيار . عبارت از هر فعلي است كه داللت به رضاء نمايد

  .عمل آرد

  اجنبي .8
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به معناي بيگانه و دور است و در اصطالح براي افاده مفاهيم ذيل » اجنب «اسم و منسوب به اجنب از ريشه: در لغت

  :مورد استعمال قراردارد

عبارت ازكسي است كه طرف اصلي يك عـقد به شمار نيايد و ) االجنبي عن العقد(به مفهوم :  در حقوق خصوصي)الف

  .شود نيز ياد مي) شخص ثالث(به نام 

  .شودكه با زن محرم نباشد و همسر او نيز به شمار نيايد عبير مياجنبي به كسي ت:  درحقوق فاميل)ب

ـته          :  در حقوق بين الملل خصوصي  )ج ك دولـت را نداش ي نباشـد و بـه بيـان ديگـر تابعيـت ـي هر آن كسي كه تابع دولـت

ـين   نيـ ) خـارجي (كلــمه  . شـود  ياد مي) بيگانه(باشد، يعني دولت تابعيت او را به رسميت نشناسد، از او به اجنبي          ز بـه هم

  .معنا استعمال شده است

  احبال .9

 . آيد و عبارت است از حامله ساختن زن از طريق مقاربت جنسي از عاليم بلوغ شرعي مرد به حساب مي

  اخ .10

  . وجمع آن اخوه، اخاء و اخوان است) برادر(به معناي : در لغت

  :اشدكه بر چهار نوع استشودكه با فرد از صلب يا بطن اشتراك داشته ب به كسي گفته مي: در اصطالح

  برادراني است كه پدر و مادر شان بافرد يكي باشد،:  اعيان–الف 

  برادراني است كه پدر شان بافرد يكي باشد،:  عالت–ب 

  برادراني است كه مادر شان بافرد يكي باشد، و:  اخياف-ج

  .بـرادري است كه باكسي ازيك پستان شير خورده باشد:  رضاعي-د

  اخت .11

گرددكه با مردي يا مونث ديگري از يك صلب يا يك  ه معناي خواهر است و در اصطالح به مونثي اطالق ميدر لغت ب
  :توضيح گرديد، اخت نيز بر چهار نوع ذيل است) اخ(بطن باشد و طوري كه در اصطالح 

   پدري و مادري،–الف 
   پدري،–ب 
   مادري،-ج
 ،)اخ: (رك.عيب  رضا-د

  ادله اثبات .12

. رود بات و به معناي قواعد ومقرراتي است كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار ميمرادف و سايل اث
  :و عبارتند از

   اقرار،)الف
 ).اسناد، شهود، قراين قاطعه و مستنبطه( بينه )ب

 ، و)سوگند( يمين )ج

  .  نكول)د

  اذن خاص .13

ج : و مبسوط در ت ح) 772-771(به ارتباط مواد . دو آن موردي است كه ماذون يك يا چند نفر معين و مشخص باش

  ).861( ش 238ا، ص 
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  اذن صريح .14

  . يعني از داللت مطابق به الفاظ او. اذني است كه از صراحت كالم اذن دهنده مستفاد گردد

  اذن عام .15

ون مدني سن  قان39مثالً طبق ماده . شود اذني كه به مأذون مشخص داده نشود، مانند اذني كه توسط قانون داده مي

از اين اذن قانوني تمام كساني كه سن اهليت حقوقي را تكميل كرده باشند، .  سال تمام است18اهليت حقوقي اكمال 

ه مأذون و اين كه چه كسي باشد ندارد) قانون(نمايند و اذن دهنده  بدون استثنا استفاده مي   . توجهي ب

  اراضي اميريه .16

  .هاي اراضي سلطاني و اراضي شاهي نيز ياد شده است ت باشد، به نامگردد كه ملكيت دول به اراضي اطالق مي

  ارث .17

به معناي بازنهاده، برجاي گذاشته شده، برجاي مانده از ميت، ميراث يافتن، ميراث ) ورث(مصدر از ريشهء : در لغت
  .بردن، مرده ريگ، تركه، متروكات، ماترك و وامانده است

گيردكه وارث  گرددكه از ميت بر جاي مانده و حقوقي را در بر مي الق ميبه اموالي اط: در مباحث فقهي وحقوقي
  . گردد شرعي به موجب مرگ مورث مستحق آن مي

  ارض .18

  . واژه عربي بوده در لغت به مفهوم زمين و خاك وجمع آن اراضي است
  :گويند، كه بر دو نوع است) ارض(در اصطالح به بخش خشكي زمين 

 قطعه زميني است كه به موجب يكي از اسباب ملكيت شرعي در تملك و در اختيار مالك عبارت از:  ارض عامره–اول 
واعد كلي شرعي و . قرار گرفته باشد و بدون اذن وي تصرف در آن مجاز نباشد چنين زميني ازحيث مالكيت تابع ـق

  .قانوني مقرر در حقوق اسالم و قانون مدني است
 به دليل معطل ماندن و يا عدم امكان دسترسي به آن از بهره برداري عبارت از زميني است كه:  ارض موات- دوم

  .افتاده باشد و اطالق موات بر آن به همين دليل است

  ارش .19

هر گاه . ون النفس الزم آيد، مقدار ديت در اعضاي مختلف بدن از هم متفاوت استمالي است كه عوض جنايت بر مأذ
د ديت مقرره همان عضو به طوركامل، و در غير آن با اساس حكومت منفعت مقصوده عضوبدن فوت يا زايل شده باش

  .گردد عدل خساره معين مي
حكومت عدل آن است كه مدعي بها را بدون عيبي كه به او رسيده مملوك فرض كرده قيمت نمايند و باز او را با 

مثال اگر عشر قيمت نقصان طور . حالت موجود قيمت كنند، آنچه از قيمت اول نقصان آيد، همان حكومت عدل است
 . گردد ديت و اگر نقصان وارده ربع قيمت را فرا گيرد، ربع ديت حكم مي آيد، عشر

  ازدواج .20
عقدي است كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را به وجود 

  .آورد مي
 . گيرد ستمرار را افاده كند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت ميعقد ازدواج به ايجاب و قبول صريح كه فوريت و ا

  استحقاق .21
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به معناي خواستار حق شدن، حق خواهي، طلب حق و مستوجب شده » حق«مصدر باب استفعال از ريشه : در لغت
  .است

ديگري اجاره دهد اي را به  اگر شخصي خانه: به طور مثال. ظهور حق غير را در مدعي بها استحقاق گويند: در اصطالح
و پس از آن معلوم شودكه آن خانه مستحق للغير است، در اين صورت عقدي كه به ميان آمده، عقد فضولي بوده نفوذ 

  .باشد مي) مستحق(عقد منوط به اجـازه صاحـب حق 

   استهالك مبيع .22
منافع به وسيله مشتري كه در نتيجه آن جنس مبيعه قدرت بازده ي خود را ازدست عبارت است از زايل كردن 

  . گردد دهد و موجب سقوط خيار، و مانع انواع فسخ به سبب غبن، تغرير يا حدوث عيب مي مي

   اشجار .23
بوده و به معناي درخت و عبارت از نباتي است كه در زمين مدت يك سال يا بيشتر از آن ثابت و باقي » شجر«جمع 

  . بماند

   اشجار قايم .24
  . بوده از نموي طبيعي برخوردار باشد) تادهايس(اشجاري است كه بر زمين قايم 

   اشجار مقطوع .25
گرددكه از شاخ ياتنه آن قطع گرديده و از نموي طبيعي برخوردار نباشد و آنچه قطع گرديده از  به اشجاري اطالق مي

 . تغيير نام و تغيير موقعيت نموده است) چوب(به ماحصل آن يعني ) درخت(نام شجر 

   اقارب .26

  .به معناي خويشاوندان، نزديكان و فاميل است» قرب«از ريشه » بقري«در لغت جمع 

 .شود به خويشاوندان نسبي و سببي اقارب گفته مي: در اصطالح فقه وحقوق

  افاقه .27

ه معناي بيدار شدن از خواب، بيدار شدن از غفلت، به هوش آمدن از »فوق«ريشه  مصدر باب افعال از: در لغت ، ب

 مجلة االحكام، 1597در ماده . و به خود آمدن استي، باز يافتن عقل پس از جنون مستي، به دست آوردن تندرست

 . مندي از مرض موت نيز به حالت افاقه تعبير شده است صحت

  )گنگ(اقرار اخرس  .28
يعني اشارات . گيرد اين اقرار به اشاره معهوده صورت مي. شود صادر مي) گنگ(اقراري است كه از جانب شخص اخرس 

  . گردد اص كه معروف و مشهور است قايم مقام نطق وي ميو عاليم خ

 اقرار كودك .29

اين اقرار در حالي صحت دارد كه از جانب ولي مأذون به .  سالگي رسيده باشد16اقرار صغيري است كه به سن 

  .تجارت باشد

 اقرار مريض .30

  .اقرار بيماري است كه در بستر مرگ قرار داشته باشد
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. اين اقرار به دليل فقدان اهليت عقل صحت ندارد. كه در حال مستي صورت گيرد اقرار شخصي است :اقرارمست

) بنگ، مورفين، هيرويين و امثال آن(يا مواد مخدر مانند » الكل«ثير  و مراكز دماغي شخص مست در زير تازيرا اعصاب
  .گردد مختل گرديده و باعث زوال عقل مي

  اقرار مفلس .31

  . محجور عليه قرار گرفته است نه از روي فقدان اهليت عقلاقرار شخصي است كه به دليل افالس

دني افغانستان و ماده 1003اقرار مفلس محجور عليه مطابق حكم ماده   مجلة االحكام در زمان 1002 قانـون ـم

  .محجوريت و در حالي كه تحت حكم حجر قرار گرفته باشد صحت ندارد

  اقرار مكره .32

 مجلة االحكام و شرح آن به 1006اين اقرار مطابق حكم ماده . اخته شده باشداقرار كسي است كه به اخبار مجبور س

  . دليل فقدان رضايت، فاقد اعتبار است

  اقرار ناطق .33

مثالً اگر كسي . عبارت از اقراري است كه بالفظ صريح از مقر صادر شود و اشارات و عاليم در اين مورد بي اعتبار است

  . ي شما اين قدر پول دارد؟ اگر او سرخود را پايين انداخت حكم اقرار را نداردآيا فالن شخص باال: براي ناطق گفت

  اقرار نايم ياخفته .34

اين اقرار شرعاً صحت ندارد زيرا خواب مانند جنون و اغما . اقرار شخصي است كه در حال خواب به چيزي اخبار نمايد

  .گردد از جمله عوارض اهليت بوده و موجب زوال كامل مي

  )رماد(ام  .35
به معناي اصل، عماد هـر چيز، مادر، والده، مام و جمع آن امهات براي ذوي : در لغت) به ضم الف و سكون ميم(

  .العقول و امات براي غير ذوي العقول است
  . گويند در اصطالح به كسي كه فرزندي را از بطن خويش به دنيا آورده باشد، ام مي

   امتناع .36
متناع مديون آزاداي دين با وجود . امتناع گويند) وظيفه( به حق ياتكليـف به عدم پرداختن: در مباحث حقوقي مانند ا

 .اين كه قدرت اداي دين را داشته باشد، و يد غير قانوني

  انواع شرط .37
شرط صحيح، : باشد و اهم آن عبارت اند از باشد كه هريك در موضع خود قابل بحث مي شرط داراي انواع مختلف مي

  . هاي متذكره به هريك از شرط: رك. د، شرط مناسب وغيرهشرط باطل، شرط فاس

  انفاق .38

 .عبارت از خرج و مصرف مال است

  انواع ضرر .39

  ). ضرر غيرقانوني–ضررقانوني : رك. (ضرر قانوني و ضرر غير قانوني: است ضرر به دو نوع

  اوالد .40
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مگر به قرينه عبارت معروف . كند نمي) ولد ولد(اعم از ذكور و اناث است و تعدي به . به معناي ولد صلبي) جمع ولد(

شامل ولد صلبي و ولد ولد نيز ) اوالد(گيرد، واژه  كه در مباحث مربوط به اوقاف مورد استعمال قرار مي) نسالً بعد نسل(

  .گردد مي

  اولواالمر .41

  . اولواالمر يعني صاحبان حق حاكميت. امر به معناي قدرت عمومي است. معناي اهل الواليه

 حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق 1382 قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان مصوب 4ماده مطابق حكم 

  .كند داردكه به طور مستقيم ياتوسط نمايندگان خود آن را اعمال مي

  . باشد ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا مي

حيث جبران خساره عرض اندام نمايد و جاي گزين مال متلوف باشد عبارت از بدل  هر مالي كه به حكم قانون به 

  .قانوني است

  ت ذمهبرائ .42
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    2رابطه فقه و حقوق
  علي اكبر فياض

  

  

  منابع مشترك در فقه و حقوق

ده   اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يـا گروهـي از آنـ     قاعده«: عرف ه عنـوان قاـع زام آور،   ان ـب اي اـل

هـاي   اصوالً همـه نظـام  «.  حقوق دانان عرف را جوهر و شالوده همه قوانين دنيا به حساب آورده اند 46».مرسوم شده است  

زه          هـاي   حقوقي دنيا يك زادگاه و خاستگاه عرفي و عامي و هيجاني دارند و كم تر در آنها عقل و علـم بـدون دخالـت انگـي
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ام،        در بخش  «47».ردديگر ريشه دا   رف ـع هاي متعدد فقه به تناسب مقام مطالبي گفته شـده اسـت و تقـسيماتي چـون ـع

  48». وجود دارد…عرف خاص، عرف مقارن، عرف مسلم، عرف مطرد، عرف متأخر و

اي عرف در نظـام حقـوقي    عرف براي تشخيص و تبيين موضوعات احكام در مواردي نقش دارد اما اين كه تا چه اندازه 

در اطالق الفاظ معامالت، اگر شارع در مقام بيان باشد، لفظ بر آن چه عـرف آن را  «. سالم معتبر است، جاي تحقيق دارد    ا

س اطـالق   . كـرد  شود؛ زيرا اگر موثر در نزد شارع چيزي جز موثر در عرف بود بايد آن را بيان مي داند حمل مي   موثر مي  ـپ

  49». كه در نزد عرف موثر استمقامي اقتضاي تمسك و رجوع به چيزي را دارد

ل ايـن      توان تمسك به اطالق كرد؛ زيرا معاني معامالت مستحدثه نمـي  در الفاظ معامالت مي « باشـد، و شـارع در مقاـب

زد عـرف     . الفاظ و معاني مثل يك نفر از اهل عرف است   پس اگر شارع اين الفاظ را استعمال كند؛ حمل بر ظـاهر معـاني ـن

  50».اي بر خالف نصب نمايد نهشود، مگر آن كه قري مي

راض و  : در بعضي موارد ما آن چه را كه در آيات و روايات آمده است مثل   « اوفوا بالعقود و احل اهللا البيع و تجاره عن ـت

ستقر بـوده اسـت، حمـل     ): ص(يا قول پيامبر اكرم    النكاح سنتي و الصلح جايز و امثال آن را بر مفاهيمي كه در نزد عرف ـم

صرف لفظـي و       ) ص(همان چيزي كه عادت ايشان بر آن مبتني بوده و پيامبر اكرم   نماييم،    مي ـيچ گونـه ـت اظ ه ن الـف در اـي

  51».معنوي نكرده است

ه و بـه          : عقل يكي ديگر از منابع فقه و حقوق كه في الجمله به صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد استفاده قـرار گرفـت

ي كـه       شود، عقل است و  كمك آن قواعد حقوقي وضع مي     ه الزامـات عقـل ه اسـت ـن آن چه مورد نظر است مستقالت عقلـي

  .كند لوازم عقلي يك قانون را بيان مي

يس كـه از    رويه قضايي و يا آرايي كه از طرف قضات صادر مي:  رويه قضايي  شود و الزم االجرا است، حقوق كشور انگـل

شو و نمـاي آن اسـت، حقـوق دانـان بـه      است، و محـل نـ  ) Common Law  (مهمترين اعضاي نظام حقوقي كامن ال 

ست و     «. كنند هنگام شمارش منابع حقوقي، رويه قضايي را در صدر منابع ذكر مي      ـيس يـك حقـوق عرضـي نـي  حقوق انگل

Common Law52». يعني تصميمات قضايي  

 آراي خود بـه  ها در تصميم قضايي يا رويه قضايي در حقوق فرانسه به معناي تفسير و تفقه در حقوق آمده كه دادگاه   «

  53»هاي قانون از قبيل اجمال و ابهام و نقص آورند كه وسيله عملي است براي رفع كاستي عمل مي

باشـد، وي   يكي از كساني كه معتقد است در اسالم و فقه اسالمي رويه قضايي وجود دارد دكتر جعفري لنگرودي مـي         

  :نويسد مي» هاي حقوقي در حقوق اسالم مكتب«در كتاب 

د،      : نويسد كه عبداهللا بن مسعود به مردم گفت      م مي ابن حز « ه كنـي ه قـرآن مراجـع د ـب هر گاه خواستيد به قضا بپردازـي

مراجعه كنيد و اگر مورد نياز قـضايي را در آن هـم نديـدي بـه     ) ص(اگر مورد قضا را در آيات قرآن نيافتيد به قضاي پيامبر    

بن قيم حنبلي همان مطلب را كه ابن حزم ذكـر كـرده اسـت در    صالحين و شايستگان مراجعه كنيد و ا) آراي قضايي (قضا  

ي    : به قضات خود گفت)  ك(علي: نويسد كند و در جاي ديگر مي كتاب خود تاييد مي    بالً راي ـم داديـد راي   آن طـور كـه ـق

ضايي رويـه قـ   «54».بدهيد و خوش ندارم كه بين شما اختالف نظر و تغيير رويه هايي كه به وجود آمده اسـت پديـد آورم        

سلمانان خـوب         . در اسالم و استفاده از آن سابقه طـوالني داشـته اسـت     صر را ـم ضايي بـا مشخـصات خـاص آن ـع ه ـق روـي

هـا   دادند، لكن بعداً به علت گسترش فراوان قلمرو اسالمي و بروز جنگ شناختند و آن را طرف توجه و استفاده قرار مي      مي

ط رويه قضايي ميسر نگرديده و اين پديده حقوقي نوخاسـته در حقـوق   ها و نبودن سازمان اداري منظم ضب    و تجزيه طلبي  

ثابت شده باشـد، از قبيـل حجيـت سـنت در     ) ع(رويه قضايي كه از طرف ائمه معصوم«55».اسالمي مجال رشد و بقا نيافت 

 و قانون مورد شود و براي رفع ابهام و اجمال ديگر موارد سنت منبع مستقلي شمرده مي. باشد نزد اماميه مطلقا حجت مي    

  56».شود اين شبيه به همان عملي است كه در نظام حقوقي روميـ  ژرمني با رويه قضايي مي. استفاده قرار گيرد
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  تقسيم ابواب حقوق و فقه

ه      تقسيم ابواب حقوق در درجه اول ناشي از تنوع و تعدد روابطي است كه در زمينه         ف زنـدگي اجتمـاعي ـب هاي مختـل

  .طه فرد با خدا كاري نداردآيد و به راب وجود مي

ن   باشد، به تقسيمات اين دو مكتب اشاره مي از آن جايي كه دو مكتب حقوقي معروف مي      كنيم تقسيمات حقوق در اـي

 room - German(» نظام روميـ  ژرمني«باشد، اين دو نظام حقوقي كه  دو نظام بزرگ حقوقي معاصر متفاوت مي

سيم حقـوق     . شندبا مي) Common Law(» كا من ال«و )  يكي از تقسيمات عمده حقوقي مكتب رومي ـ ژرمنـي تـق

انون . است) Political Law(و عمومي ) Private Law (به حقوق خصوصي  گـذار در  در حقوق خصوصي، هدف ـق

انون گـذار اسـت تـامين            نظر گرفتن منافع فردي جامعه در مقابل يك ديگر است ولي در حقوق عمومي آن چه مد نظر ـق

  .باشد ملي و عمومي جامعه ميمنافع 

ه      درت در جامـع همان طوري كه بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي تفاوت است، بين حقوقي كه ساختار سياسي ـق

سيم . كند تفاوت هايي وجود دارد و حقوقي كه روابط افراد را تنظيم مي   هـاي ديگـري نيـز در علـم حقـوق وجـود دارد        تـق

ورد اتفـاق       مللي و هر كدام از اين تقسيممانند تقسيم حقوق به داخلي و بين ال   ها زير مجموعه هايي دارنـد كـه چنـدان ـم

  .باشد حقوق دانان نمي

  :ها در حقوق عبارتند از عمده تقسيم

  )Constitutional Law(ـ حقوق اساسي 1

  )Administrative Law(ـ حقوق اداري 2

  )Law of nations(ـ حقوق بين الملل عمومي 3

  )Law of comfiest( خصوصي ـ حقوق بين الملل4

  )Civil Law(ـ حقوق مدني 5

  )Criminal Law(ـ حقوق جزا 6

  )Commercial Law(ـ حقوق تجارت 7

  )Labor Law(ـ حقوق كار 8

  )civil procedure(ـ آيين دادرسي مدني 9

  )Criminal procedure(ـ آيين دادرسي كيفري 10

  رابطه فقه و حقوق در تقسيم ابواب

ورد توجـه         ميكي از تقسي   هاي مهم حقوق دانان تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي است، ايـن نكتـه ـم

ام         واب صـراحتاً از آن ـن فقها نيز بوده است، فقها معناي اين دو اصطالح را به خوبي تمييز داده اند گرچـه در جداسـازي اـب

يعنـي قـانون   » حـق شـارع  «برده اند و گـاهي هـم   را به كار » حقوق عامه«نبرده اند، آنها به جاي اصطالح حقوق عمومي   

ه و سـكني طـالق    : ابوحنيفه كه چنين گفته است: گذار را به كار برده اند، مانند  هر گاه مرد، زن خود را به شرط عدم نفـق

گـردد،   شود، اما زوجه حق سكني دارد و اين حق ساقط نمي خلع دهد، شرط عدم نفقه صحيح است و طالق خلع واقع مي   

الوه بـر   . باشـد  و قابل اسـقاط نمـي  ) حق عمومي(لكن سكني حق شارع است ) حق خصوصي(فقه حق زوجه است زيرا ن  ـع

اي تبيين كننده حـق خـصوصي و حقـوق     برمي خوريم كه تا اندازه» حق الناس«و » حق اهللا«اين مورد در متون فقهي به   

ادي     . يم كـرديم در مباحث قبل، ما حقوق را در اسالم و متون اسالمي تقس   . عمومي است  ي فقـه از گـستردگي زـي از طرـف

  .باشد برخوردار است، صرفاً مباحثي كه در فقه سياسي مطرح است به صورت زير مي
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ي امـر، سـقوط واليـت،            « چگونگي انعقاد امامت و خالفت، تولي و تبري، اختيارات ولي فقه يا خليفه، نحوه انتخـاب وـل

ي،     سانشورا و اهميت آن، بيعت و ماهيت آن، حقوق ان      ها و رعيت، آداب جنگ و تقسيمات آن، تعريف محـارب و فـرق ذـم

  57»…تقسيم غنايم و اموال عمومي، امور حسبه، ماهيت خالفت و امامت و

  موضوع فقه

ردي و عمـومي در         هرچند به صورت مختصر از فقه صحبت كرديم ولي بايد دانست كه در فقه رفتار، گفتار و رابطـه ـف

ت و از     (باشد، در علم فقـه از احكـام خمـسه     ا مورد بحث ميه  كل امور زندگي انسان    وجـوب، نـدب،كراهت، اباحـه وحرـم

ي       بحث مي ) صحت و بطالن   ارض ـم گـردد، لـذا    گردد، چرا كه اين عناوين بر فعل كسي كه از طرف خداوند مكلف است ـع

  58.است» افعال مكلفين«موضوع علم فقه 

  

  

  قلمرو فقه

وان يـك علـم در طـول      فقه كه همان حقوق اسالمي است و      يا شريعت كه تكليف مكلفين را معين كرده است، بـه عـن

توان به عنوان يك نظام حقـوقي   اي شده است كه مي زمان با كوشش اصوليين و فقها، داراي آن چنان قدرت و توان بالقوه     

 ظـاهر شـود و معـضالت    زنده و فعال، و مكتب حقوقي داراي مباني خاص و يا مشترك با ديگر مكاتب، در صحنه اجتمـاع       

هـاي حقـوقي چيـزي كـم و      توانيم به علم فقه به عنوان علمي كه در مقايسه با ديگـر نظـام   مي. حقوقي جامعه را حل كند  

  .كاست ندارد و چه بسا از جهاتي برتري نيز داشته باشد نگاه كنيم

ردم رواج داشـته    آن چه در بخش معامالت فقه مطرح است عمدتاً تقرير و امضاي همان امـوري اسـت كـه      در بـين ـم

ب   فقها در برخورد با موضوعات و پديده  . است هاي جديد حقوقي در زمان خود از گذشته مانند هر حقوق داني در هر مكـت

ده       ك داري، سـرقفلي، بيمـه و        حقوقي، شروع به استنباط كرده اند، مثالً وقتي در جامعه پدـي اي حقـوقي جديـد ماننـد باـن

ي     نياز مردم به مبادالت اقتصادي در اين زمينه شيوهآيد و  غيره به وجود مي  داع ـم كنـد، فقيـه مثـل هـر      هـاي جديـد را اـب

 كند  حقوق داني آن را با قواعد و معيارهاي نزد خود تطبيق مي

 

  

  تاريخ تكوين و تدوين فقه

ارد كه نخـست  مكتب حقوقي اماميه عقيده دارد كه فقه آنها پس از تدوين حديث مدون گرديده و اهل سنت عقيده د      

ا    . اختالف اين دو مكتب حقـوقي ريـشه ي تـاريخي دارد   . فقه مدون گرديده و سپس احاديث تدوين شد     از طـرف ديگـر ـب

ستقل و مـستقل      سقوط خالفت اموي و سر كار آمدن خلفاي عباسي در بغداد، همزمان با پاگرفتن حكومت         هـاي نيمـه ـم

  .نهادينه شدن فقه اهل سنت آغاز گرديد) ن و تاجيكستانايران، افغانستا(هاي شرقي  ترك و فارس در سرزمين

ه اهـل سـنت   (ها سبب متوقـف شـدن نظـام شـرع      سقوط خالفت عباسي به دست مغول     و تحميـل نظـام اداري و   ) فـق

توام با عرض انـدام رسـمي   » تزوكات تيموري«از يك سو و » ياساي غازاني«و » ياساي چنگيز«ها موسوم به     ديواني مغول 

ر برابر فقه اهل سنت و توسعه تدريجي فقه شيعي از سوي ديگر انجاميد و در نهايت تاسـيس سلـسله صـفوي    فقه شيعي د 

كه با اعالن مذهب رسمي تشيع به عنوان مذهب رسمي ايران، فقه شيعه را براي اولين بار به طور كامل در سراسـر ايـران    

هـاي شـرعي از عرفـي     تمركزي بر اساس تفكيك صـالحيت با ضمانت اجراي قانون به مرحله اجرا در آورد و نظام قضايي م  

  59ايجاد كرد كه با تغييرهاي اندك تا اواسط قاجاريه ادامه يافت
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  فقه و عدالت در نظام حقوقي اسالم

اره . ها به دين اسالم، به دليل رعايت قسط و عدل و فرمان آيات الهـي بـه آن بـوده اسـت      گرايش خيلي از ملت    اي از  ـپ

  .كنيم ا در اين زمينه ذكر ميروايات و آيات ر

 »انا جعلناك خليفه في االرض فاحكم بين الناس بالحق! يا داود«ـ 1
اي داوود ما در روي زمين تـو را خليفـه قـرار     60

  .داديم، پس ميان مردم بر اساس حق داوري كن

ان آنهـا      اگـر دو گـروه از مومنـان    61»فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان اهللا يحب المقسطين «ـ  2 ر شـدند، مـي درگـي

  .دارد آشتي برقرار كنيد، ميان آنان به عدل آشتي كنيد، دادگري كنيد كه خداوند دادگران را دوست مي

 اگـر  62» و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اهللا يحـب المقـسطين  …فان جائوك فاحكم بينهم اوا عرض عنهم    «ـ  3

 اگر داوري كردي به …ي ميان آنان داوري بكن و اگر خواهي داوري نكنغير مسلمانان نزد تو به داوري آمدند، اگر خواه  

  .داد داوري كن، خداوند دادگران را دوست دارد

ا ادلـه روشـن    63»لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط «ـ  4  پيامبران خود را ـب

  .راه ايشان نازل كرديم تا مردم به دادگري برخيزندفرستاديم و كتاب و ابزار اندازه گيري هم

  .دهد  خداوند به دادگري و نيكوكاري فرمان مي64»ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان«ـ 5

د شـده           سيار تاكـي ردم ـب وق ـم . در احاديث و اخبار كه دومين منبع ادله فقه است بر عدالت و دادگستري و احقاق حـق

  65» مع الظلمالملك يبقي مع الكفر و اليبقي«

  .پيامبر گرامي اسالم مكرر به تساوي حقوق و برابري مردم در پيشگاه قانون و در محضر قاضي حكم فرموده اند

ل       « ا ذـي در اسالم مبناي حقوق و نظام قضايي، شريعت الهي و احكام ديني است كه نه تنها همه افراد جامعه از صدر ـت

وق فطـري  «و معتقد بـه  » عدليه«ه، شيعيان از نظر اعتقادي، بلكه حكومت هم از آن اطاعت مي كند، به ويژ   در . انـد » حـق

  66».رود به شمار مي) توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد(آيين تشيع، عدل از اصول پنجگانه دين 

  
 

 

  

  تقسيم ابواب فقه

ي از فقهـاي اهـل سـنت،    غزالـ «. تقسيم از قديم در ميان فقها رايج بوده، تقسيم ابواب فقه به عبادات و معامالت اسـت       

ــ آن  1. كنـد  داند يا دنيوي، قسم اول را عبادات و قسم دوم را در سه بخش معرفي مي فقه را يا مربوط به امور اخروي مي    

ه     3 ؛ وـ آن چه مربوط به تنظيم روابط بشر با يـك ديگـر اسـت   2چه مربوط به حفظ نسل بشر است؛      ــ آن چـه مربـوط ـب

  67».بقاي فرد در جامعه است

ل تقـسيم         بر ين المـل صادي و ـب ايي، مـالي، اقـت خي از حقوق دانان معاصر فقه را به حقوق مدني، خانواده و اساسي، جـن

  .كنند مي

  :كند شهيد مطهري در تقسيم بندي خود از فقه چنين بيان مي

ا يـك ديگـ        » عبادات«كند كه  احكام شرع يا رابطه مردم با خدا را بيان مي  « ردم ـب ا رابطـه ـم ام دارنـد، ـي ر را سـامان  ـن

صادي       ناميده مـي » احكام اقتصادي«دهند كه اگر امور اقتصادي و قراردادهاي مالي باشند،   مي شـوند و اگـر امـور غيـر اقـت

ه آن     يا روابط مردم با يك ديگر را در حال عادي بيان مـي : باشند دو گونه اند    ا  » احكـام شخـصيه  «كننـد كـه ـب احكـام  «ـي

» احكـام قـضايي  «كننـد كـه آن را    ر حال نزاع و كشمكش و رويداد و جنايتي بيان مـي اي را د    گويند و يا وظيفه   » خانواده
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د » احكام سياسي«كنند كه  ها را با يك ديگر بيان مي    گويند يا روابط دولت     مي ت و     68».نام دارـن  در ايـن تقـسيم بـه ماهـي

س            يم، زمينـه پـذيرش مـسايل    طبيعت هر يك از ابواب فقه توجه شده، و ضمن جاي دادن تمـام كتـب رايـج فقهـي در تـق

ـتفاده شـده   . آيند را نيز دارد جديد كه به مرور زمان بر اثر تحوالت اجتماعي و صنعتي پديد مي       از اصطالحات رايج روز اس

آن چه تا كنون از فقه و حقوق مورد بحـث  . كه براي گسترش فقه و امكان بهره وري افراد، امري الزم و گريز ناپذير است     

ـين فقهـي روشـن         كند، الزم مي رفت، ارتباط عميق با قضا و قضاوت پيدا مي و ارزيابي قرار گ    ضا و قاضـي در آي م كـه ـق داـن

  .قبل از تبيين مطلب بهتر است اصول حقوق دادرسي را در مكتب اسالم ذكر كنيم. گردد

  اصول حقوق دادرسي در مكتب اسالم

ودن دادرسـي،    اصل عدالت قضايي، اصل برتري نظام شرع، اصل بي طرفي قاضي و ت    « ي ـب ساوي طرفين دعوا، اصل علـن

  69».اصل لزوم اثبات دعوا از سوي مدعي و كفايت سوگند براي منكر

دل اسـت  . قضاوت، داوري بين مردم است  : قضاوت در اسالم   ه  . كه قبالً گفتيم اساس آن بر قسط و ـع در صـورتي  «البـت

كـسي را  . گردد، مي باشد از طرف امام معصوم تعيين ميو يا كسي كه ) ع(كه امام، حاضر باشد حق قضاوت با امام معصوم 

  70».اي تعيين كند بر او الزم است كه اين وظيفه را قبول كند كه امام در منطقه

ي     ) ع(قضاوت در عصرغيبت امام معصوم    « د از    مربوط به فقيه جامع الشرايط فتـوا ـم بلـوغ،  : گـردد و شـرايط آن عبارتـن

 نظر والدت طهارت داشته باشد و بنابر قول مشهور قدرت نوشتن داشـته باشـد و بـرده    عقل، مذكر بودن، ايمان، عدالت، از 

  71».نباشد و نابينا نباشد

  :اين شرايط عبارت است از: شرايط قاضي در اسالم
ـ ذكوريت  1  دارد  :   ال «. قاضي بايد مرد باشد، هيچ زني ولو مجتهدترين فقيهان عصر خود شود، حق تصدي شغل قـضا را ـن

د   » وم و لتهم امرأه   يصلح ق  سوب بـه     . گروهي كه سرپرستي آن را زن داشته باشد روي صالح نخواهنـد دـي ن حـديث مـن اـي
ليس علي النساء جمعـه و ال جماعـه   ! يا علي«: خطاب به امام علي) ص(است و نيز حديثي از پيامبر اكرم     ) ص(رسول اكرم 

  .توانند شغل قضايي داشته باشند و نميتوانند امام جماعت و جمعه شوند  زنان نمي» و ال تولي القضاء
وغ    -يعني به سن تكليف شرعي رسيده باشد؛ بنابراين اگر طفل غير بالغ   : ـ بلوغ 2 ه سـن بـل  هرچند مراهق كه نزديك ـب
  . از جهت استنباط احكام به درجه اجتهاد هم رسيده باشد، حق قضاوت ندارد-است 
  .انه اطباقي و ادواري حق قضاوت ندارد؛ بنابراين مجنون اعم از ديوسالمت فكر: ـ عقل3
ه تنهـا   » االسالم يعلـو و ال يعلـي عليـه   «، بنابراين به قاعده )ص(باور داشتن نبوت و خاتميت پيامبر اسالم       : ـ اسالم 4 ـن

ه   (تواند در ميان مسلمانان قضاوت كند، بلكه به قـول اكثـر ائمـه فقـه           هيچ نامسلماني نمي   شـخص  ) بـه اسـتثناي ابوحنيـف
  .ن حتا حق قضاوت در ميان نامسلمانان را نيز نداردنامسلما
ادي   ) صـغاير (مطلقا و عدم اصرار بر گناهان كوچك ) گناهان كبيره(عدم ارتكاب گناهان بزرگ    : ـ عدالت 5 ه طـور ـع . ـب

  .تواند متصدي امر قضاوت شود شخص فاسق نمي
  .حالل زاده باشد، زنازاده حق تصدي شغل قضا را ندارد: ـ طهارت مولد6
  .آزاد باشد، بنده و برده حق قضاوت ندارد: ـ حرّيت7
  .سالمت جسمي و رواني داشته باشد: ـ سالمت اعضا8
ضايي بـه    : ـ تخصص در احكام قضا   9 مجتهد باشد، يعني آگاه بودن به قوانين اسالم به طور عام و دانا بودن به احكـام ـق

ل    (تناد ادله اربعه فقهي طور خاص به طوري كه شخصا قدرت استنباط احكام فرعي را به اس         اب، سـنت، اجمـاع و عـق ) كـت
  72.داشته باشد

  حقوق اساسي در فقه و حقوق
ت بـوده           ل ارتبـاط آنهـا بـا حكوـم مباحث حقوق اساسي در ميان اهل سنت بيشتر مطرح شده است و اين امـر بـه دلـي

م در كتب خويش مباحث حقـوق اساسـي   كه از قديم االيا. نياز حكام وقت به فقها، علماي عامه را بر آن داشته است  . است
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فقهاي اماميه نيـز  .  طرح نمايند...و» نظام الحكم في االسالم«،  »فقه الخالفه «،  »االحكام السلطانيه «: را تحت عناوين مانند   
  .به صورت پراكنده و در البالي مباحث فقهي نيز مطالب فراوان گفته اند

  منشاي قدرت سياسي در فقه و حقوق

ادي و تبليغـات بـر     شاي قدرت را يا اجبار ميحقوق دانان من  دانند يا اعتقاد، و منشاي اجبار را فشار اجتماعي و الزام ـم
ذهب، گذشـت          . مي شمارند  در مورد اعتقاد كه گاه با اجبار نيز همراه است سرچـشمه آن را آداب و رسـوم و خلقيـات، ـم

وده اسـت   در ميان حقوق دانان مسلمان از قديمي تري   . دانند  مي …زمان و    ن موضوعات، بحث از منشاي قدرت سياسي ـب
د             سلمان، خداوـن وق دانـان ـم درت را حـق كه به صورت دو ديدگاه متفاوت خالفت و امامت عرضـه شـده اسـت منـشاي ـق

  73».دانند مي
ه              سفي اسـالم اسـت ـب در كشورهاي اسالمي امروز منبع قانون اساسي آنها اكثراً متخـذ از مبـاني فقهـي، كالمـي و فـل

  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانخصوص
ابير متنـوع، معيارهـا و ضـوابط اسـالمي را يـادآوري          قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول مختلف خود با تـع

ت مـوازين بـا    105 و 27 و 20و در اصـول  . ، حقوق و اخالق اسالمي را پايه قرار داده اسـت   10در اصل . كرده است  ، رعاـي
د كـرده    99 و72روري دانسته است، و در اصول    مباني اسالمي را ض     بر عدم مغايرت قوانين با اصول و احكام مـذهب تاكـي

  . است
وق اسـت        هـر  . قوانين اساسي محل تالقي فقه و حقوق و نقطه مركزي پيوند استوار و ارتباط مستحكم ميان فقه و حـق

هم در تدوين و تصويب قـوانين ديگـر، بـا صـراحت،     چند قانون اساسي با تمام فصول و اصولش بر فقه استوار است ولي باز   
دوين قـانون      . لزوم رعايت موازين و مباني اسالمي را تذكر داده است  با توجه به اين اهميت، فقها هـستند كـه در عرصـه ـت

توانـد در   فقه از منابع مهم حقوق در جمهوري اسالمي ايـران اسـت كـه مـي    . شوند اعم از قانون اساسي و عادي ظاهر مي      
  74.يايي قوانين، مقررات و حقوق قضايي نقش موثري داشته باشدپو

  هاي حقوقي در اسالم مكتب
وقي در اسـالم                د مكتـب، تمـام مكاتـب حـق ن چـن د اـي در اين مجال مكاتب حقوقي اسالم نام برده مي شـود، هـر چـن

ن             . باشد  نمي ب حقـوقي ذكـر شـده كـه در اـي  مختـصر جـاي آن   توضيح و تحليل پيرامون هـر يـك از ايـن مكاتـب در كـت
  .باشد نمي
ه، مكتـب         « ب امامـي مكتب شكاكان، مكتب تخطئه و تصويب، مكتب جبر و اختيار، مكتب قياس و مخـالف قيـاس، مكـت

  75».اهل سنت، مكتب حديث، و مكتب استحسان

س،  ، ابوحنيفه النعمان، مالυυυυزيد بن زين العابدين، االمام جعفر الصادق « رهبران اين مكاتب فقهي عبارتند از        ك ابن اـن
  76»الليث بن سعد، االمام الشافعي، احمد بن حنبل، االمام بن حزم، عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم

آن چه مشخص گرديد اين بود كه علم فقه و حقوق هر دو براي نظم اجتماعي وضع شده اند و قوانين و احكـام آن در    
د و   اما فقه في نفسه از گستردگي و كما    . باشد  اين راستا مي   ا قواـع ل بيشتري برخوردار است و رابطه انسان با خدا را نيز ـب

توانـد نيازهـاي    لذا حقوق به تنهايي نمي. قوانين حقوقي به رابطه انسان با امور دنيا كار دارد. سازد احكام خويش برقرار مي  
ع  انساني را مرتفع سازد و فقه در صورت بيرون آمدن از حالت تيوري، در محل اجرا نيازهاي      دنيوي و اخروي انسان را رـف

  .كند مي
 

  ها نوشت پي
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(./0� ()��� �� �* �+��� �, �� ���
-(./0� ()��� �� �* �+��� �, �� ���
-(./0� ()��� �� �* �+��� �, �� ���
-(./0� ()��� �� �* �+��� �, �� ���
-        
  عبدالكريم فضلى

  
  

 �, Po	 �B"�  ���K�� �� o6-� 2��� ��l o
��$ J% �)��� �0	 �, P3�� y��� �* ���	��/@ �Y!B=� �, ��* ���
��א� �� -
6���W  �*�	 P�>�* Px�� �, �� o�� �B"��� (
��$��  ������ ��  ���� P�+/kg �� �+���� �< א��	��/@  ��- Q���� �-�G o

3)��0 ������ �=> �C!" 	 �� o�<� 8� �G o��< �)��� �0	 �����l �!/$;/$ �, �< 1+�� �$ �*����� ��.  
 	 
��)� �, ���
- 	 PLg��� RK* �� ��* 	 �* ���9� 3	 �,o	 ��� ��* א��� �G�< P.��	 :;�� א��� ���
�� ����> �, P

L��	 ��*א�� �� ���
- 	 (
��$ �+��� �, P3�� L/��S� ��* ���
(� �0/.) �� <� $��
  P	 ���T� �< ��א� �� -��� ���* �
�o	 o�� ��/� o
�� ��6/>�G �� ��/�� �=� ���
- 	 �< ��.  

 	 P�	 ��
+0 ���
- #�	 �!¦/T� :;�� JE� �� �G�, ��  ��W PL��
+G P)�E �� �< Po�*�� �� ���E� �G �����/, �!T"
 �� �CW �� 1S� �B"� �!&+G �,  �%!K� �< �BHE 3	 �� Po�g�" �� 1BK� �� �!&+G #�	 �!¦/T� :;�� 	 P36*� א��� �G���D

o	 �!c- ����� �� :��� ��* א���.  
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@ �G��� 2��ZG �� RK* ��*	  ���/, JT" :;���W�� �* }��� _�
� �, �C� Po�¦) :b!�� �/! �� 1!V 1&+��  � ( Jd�
��� PR/w� RKC�� o�) :���&� r/$ J*� �
/$ JE��� J%()�(�)�$®  :�� ���� 	)�( ���&K* 	 �� :�* �< ���� �+Bg�, �=> 

�� ���� P3	 x�, �� �;�)�(	�� �*�, ��@ �� ��* 8� JT" 	 36� 	 �< J����F� �G��  ���� �* _�
� J$ �, Po�-�
��)�(�����F 1��	 ) :���/9�� :�� �
HS�� r� b!K%�� ��
A�� #/��� �E�B��()�(�)�$®  : 	 �$ �-�	�� ��* L���� �� i	�V P �%!K�

�W�� �* }��� _�
� J$ �, Po� �* ���� �, ���
/H� 	 ·�� �, L��/� : 8� JT" 	 �< �	 �	 3��� ���0 �� �+��BH$ �<
 �=> 	��	 �< �CW Po��"� ��):;K�� �/! ( oQ/��!7� �=> �X�	��� ��� �*u �G��, o	 �� P�!v- o��� �!T" 8� JT" �,

 36* m� �G ���&K* ��;� ���� 	 �� o�-�	�� o)��� 8� �, �9��w �*�, �� ��;� �, 3��� �!T" �+/kg �� �+����  �%!K� �<
�S� y�Bh� �� )� �G�< �>.  

�@ !T� :;�� 	3	 1�
+0 �� �C���* א��� �� ���
- Pא��� #�	 �!¦/.  
�!0�� �* _�
� �, �C� o	 36* 3
��)� ���
/�  �� ���T� �?@ 	 ��) : q/� ���/9�� :�� 1G�� 1B� 8�+�� ��K� JE��� א�.���

bh�� �.� �HE� �F()�(�)�$®  :� �$ ·�� �, L��/� 	 Po�* א��� �=> �C!" 	 ���T� �S/%@ �� JG x�> �* �, �?@ 	 �� ���
o� �g�0 �$ m� . ����> �< �	 R!p� �� Po� �� �g�0 �$ m� �, �?@ 	 �� �� �
�»/,��� �G�C!" �C���* א��� �< ���T� 3		

 �	� �G �E� �, ���
- 	 ���/� m� 	 �� P�� 36* J/�u o
��)� �, �C!" ���� 	 ��  �W JT" �� ���* ���
� 	�/� *� ��א� �� -
� Po� o6* ���, �1����� ��T� �
- 	 b@ �* 2�"� 3	 L��u ��  .1!0�� �* _�
� J$ �, ��� �0	) :�¤�� # bH����� 8�+�� �

���%E ��K� �%��F ���XCG()«(�)�$®  : ���	 	 3	 �CS/$ 1� 2��� �� ��� �< P3�* א��� �w�" 3	 �, �=> �C!" 	 �< x�>
3�* �+Bg�0 ����C� 	 .Q/* JBK"� 1+7 *�: �1 >� ,� ��א�� 	 �* �X�	��� 3	 �, P1W�- J�� 4�O 	 ���T� �		 �?@ P3

o�<�� 8� �G ���
- �=> �B��� �6���W �� �G�, �< 3�*�� �� ���E� �G��/@ :;�� Po��  �/$ L�O� ���
- �� �
-.  
1!0�� 36* L���� 	�7K� #$ ��
& �< �* _�
� J$ �, ��� �0	) :� #� Pb!�� �/! �� 1!V �� ���� ��� ��� 8�+�� ��

¤�K� � ���/9�� :�� �E P�/+?����/+?� ��� �� ���� �� J/� PÀ�%" �HE� 1F �B� .R@O�� #� �HB%/� �� ��%@�	  �K%" ���()¬(�)�$®  :
�� ����)�( Po� �+0 �� ���, �$ �� �=> א��� �� �< o��� ��� ����	 3	 �� o6*� א��� �=> �C!" �� �< x�> J����F� 

� �, L��/� 	�� ���� �� �< o� m� �, �?@ 	 o	 ���%"� �< �� �$ (./0� ���
- 	 �< ���� L��� 1��	 �, �$ ·�)�( �=> 
�� ���� P3Q/* J!$ �+0 ��� ����> �< �6*� �+Bg�,)� (��� ��� �	�7� L%/� 	 �?@ 	 �� �� �%@�	 8�k+, �< J��� �G�� . �,

��	 L"� ��X*� x�> �* �< o�� 
/*�G �* _�
� 3	 :��� P3Q/* J�� �+0 �B�	 3��"� ����/$ �� �&V �< o��� �� ��
�Y/+��$�)~�(����  : o�!� ���E �G �?@ JBK"� 2�*� �� 3Q/* ��*�� �� ��� 2�*� 	 �G �?@ �� o��� �%@�	 ��� ��	 �< x�>

  .�� *� <� x	 ���G �?@ �� 3��� 3l�l �� x���" �W�� o ��א� *�� ���: 	3
� ���� 1��7G �� 	�)�(�����F �* _�
� J$ �, ) : �� �� {� �� ��$ �H�.�� #� � �B��F 
KG b� 8�+��$ �H�.��F ���F �B$�V� #�

1+?��$()¹(�)�$®  : �!T" �< �* �� 1S� bB" �$ �f�� �?@ 	 �� P36*� �G�C!" L��C� 1?@ 	 �� 3Q/��� �9F �� �f�� �< �G�<
�	�® �� �� 6* 3
��)� �G 1��7G �� �f��36* 1+0 J�F JT" �, �?@ �$ 1��7G �� �<  . 	 x�> �< 3	 �	 R!p� _�
� 3		

 �=> �9F �� �$ �?@ �� P3�* 36 �� �� @?�3 <=� ��א�*�� �> �G �	 3�?@ �> 3)��0 �=> �C!" �� rF	 �9F �� �/G)� �!T"
	 �� J� �/G)� �� LE�� JT" 	 �* �� o	 36*�/@ �� 1��7G �� �< �CW P1� �� �;" �� �� 3)��0 � �=> 1��7G �� �� �7F

o6* ��� ���
- �=> �< J$ �� P36*� א��� �=> ���" JT" �� 
��$ �
+$ �� P3�* 3�� 3�G �� 1��7G.  
�� ���� �< 3�� L���� �=> :�� #$ �/$� �� ��� �0	)�(1!/����F ) :¤��  �¤�/F �!&� b*
�� O" ��H� 1! Rp� ��.h$ 1G

�� }C/F P�H7/&/F¤�K�  � #� ����/" P�HE� �H$ ��7+� �� ��p� 8�+�� �()°(�)�$®  :� �!T" 1��B� �� �< ���T� 3		 36, �� 1�
�$ �� �!T" �, �� 1!"�� �=> א��� �� m� �		 �E� �, ^+, 	 �/-�� 	 �$ 1��7G �� q, P3��!,� �?@ �� 3)��� ^+, �/-��	 o
�


�_ ���{ *� . �  ��* ���0	  �� 1G���36C��� �> �* �� 36*�� �> �G �?@ �* P3	� 	���T� �?@ �� ��א� *��� <=� 3	 �,
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 2�/0 P2.  �K�� 	 �< �CW P36* �� y�Bh� �� ) � �G �<  �W P36*� ��* �� RK* 
��$  �%!K� �< P3	 1BM?� R!p� �	
/0 ��  �%��  �K�� 	 P3	 ��* N;" L/7&w P2�pF 1��K�� 	 ��* א��� P3�* ��h� L��/� �� ��  �%!K� P�+� �� �� 2�

 P�K� �� �g �C!" 	 �� ��Y+� �* �+��� �, 3�* ���
��א� *��� <=� ��G P3�* 2�Y	�G����D �� �G�, �< (��, 3 ��א� �� -
3Q/* JB* �G�� �-�B� �v/� �, �* �+��� �, 3�* �� 3�!T" ��� �?@ �� {!".  

  �/$ LYV �� ��
� ���K* �?@ 	 �* b��*  n�� �, ��� �0	 1��7G �� 3�* �� 3 �� �� >� <=� ��א�	9/��  F �< 3��
�����F) : b@�%/K$ bHF�7G }Y7B�� #� t�/+0� J@�Z�� bH&Kh� |��� 1F ��$�D  �7/pBK� � �� J/&� 1F���A�� #�O�� ��9Y!�

�F�h�� 8�+��  �!dK��()¶(�)�$®  : �*�� �, 1��7G �� 	 �< P3	 �G ����/9F �?@ ��*�� 2��/" �* �C%W �, �� 3� 3�� 6* 
+$
 o�!�  ��G �Y� 	)36*� 2��ZG �< ( ���/+0 	 ��,�� �� ��&" �$ (
��$ 3�?@ �, P��� Âg�* �, ���* א��� �� 	 R&� �,

 ��»/, ��� �%�; �� �M� �, 3�	 �G P3�* ��  �%-)o	  ��/9F �< ( �� א��� ��� Âg�* �� 1B=� �, 3�	 �=> �C!" ��
o�* . 	n�HY� L� 	 �� �*�� �, 1��7G �� 	 �< 3�� 4��z ��l ��*�� 2��/" �� ��
V �G �C!" �?@ �< 3	 �	 �/KYG �� :

 �� LE�� JT" �G��/@ �� 3� �G�, �=> �!v- �� ���� �� 8�&� P�)�" 	 �� ³G�� �� ³G 	 �� o� ��?S� �* ���< �, #�		 �?@
�BHE o	 �� {!" 	 �� �< o��, 3	�G P3� ��Cg �� �/G)� 3�	 �< o�*  �%- �	 P3�* �� א��� P3)��0 �� �> 3�?@ �< 

o�* �&V 3�	 �< �CW P3	  �/+0.  
 �< 3�� L���� �=> P�+ 1��7G �� 1D� 1! 2���)¤�K� �;E� �F� :�� r%� ��� �O@ 1F � :�/�� �O@ 1F� ��9F P8�+�� �

¤�KG  �C%��s�
��$ �9Y=F �� �/0 #� �()±(�)�$®  ::�* 1! 2��� �C!" 	 36� �� �< �
����� ·�� �, �F� 	 P�HE� �� 
 �C� �� ·�� �F� 	 �< �* 3�W 3	 �, �� ·�� o	 �, �< J��� �G�� P�+ 1��7G �� 1D� 1! 2��� �� P3�* א��� �=>

�@��� ��� 3�	 �, �� �?@ �� Po�* א��� �=> �< J$ �� �	 ���C� .�* ��6* o	 �, P�HE� �� :�* 1! 2��� 	 ��l 
 P3�� Jc- 
$ ��l ��* א��� �* �W�� �, ¸� 	 �� ���C� �C� �, �< �	 �?@ P�!"�� �v- �=> �� Q��� �< o	 �G��, �����	
 �	 J$ Po�* ���, ���BE�� 3�?@ 	 Po�!&� ������� �� �$�G ���-
+$ �A!=� �!T" 	 1��7G �� �< 3	 �W�� �?@ �	 �< �CW

 
��$ �G�, �=> 1��7G �� �� �< �=> �C!" �� �G���D �� �G�, �< x�> �?@ ��� �0	 Po6* ��� א��� �=> �< J$ �� x�>
 	 �< �G ���K* �?@ �-�G o6���W �, P36*�� �.E 3��.7G �G �?@ �< 1� ���* b*�� �� �D�� P�/�� �����%!K� 	 o�* א���

o� ��* א��� �� ���
- RK* 3�?@ .  
�� ��� L7	 ���T� �< �?@ 	 ��א�! @�;��  �/$ �� �* �X�	��� (
�� �, �< 3� y�Bh� �� #�)� 2��� ��l �< 36*�� ���E� 

o	 1!0�� :���� �A/&�) :�� ���� q, P� |�� ��l (
��$ �� �, �<)�( 1��7G �� 	 �� P:)��0� �=> �?@ �� �> b!0�� �G 
����)�(:6*�	 1� �$ �G �G 1��� ��� 1�
V 	 �G�� �< �6*� �&V �< J��� �G��  	 �/$ Po6* �;" (
��$�� |�� JT" �> 

�A/&� 3� �< J��� Pb!�� �/! �� 1!V ���� 1��7G ��) :¤�K%��  � ���K%�� �� L!hF ���%� J%hG JE� P�z;z 
���� JhG� ��
¤�K%�� �� L!hF ���� L��BE� �h� �E �B$�V� JE� � {K%� bz �H&/A� 1B�$�V� JE� � ´/ #� ������ R/A� 1B� �� 1B� ���F �B
¤�K%�� �� L!hF ���F ���;F L$�V� 
9� P���� #� 1Zh�� 3�u #� �z;z :�9�¤�K%�� #� #@��� �%F P1S/ #� ������ R/A� 1B� �� ��

��Bh� �H&��V �H!* �� Lh� �A/&� ��()�(�)�$®  :  ���G �< x�> �?@ �� Po	 �� ��� ��* א��� �G �< J$ �G�, ���K* 3�	 ��
!0�� o
�G �?@ o� 1 ��א� *�� ��� 	�  ���G JT" �!* �< Po	�  �/$ �� o6*	o �� ��א� *��� <=� �G���  �W ��א� ��$��

 �G �?@ �� P1� x;@ �� 	�$�� �� ��� ��� �< oQ/��� LF� 1��	 �G ��� �		 �< o	 ��� א��� �G�< �?@ J$ Po	 :��� �G��
 36* ���,  �/� 3���D JT" �< 3	 ��� ��* א��� ����	)�*�G �*���" �� 8�&� �C� ( ��� �� �;� א��� �G �< �?@ J$ ��

 o6*�� �@��-  �K* ��/g�@ �� ��, o�	 �=> 1!/&� �� �?@ 	 o
��$ �9F �, �?@ 	 P�� m� ��� (f�� �G��� 3��l �� �< o	
" �< o	 ��� �G�� ��* א��� �?@ �G P3	 m� ��� of�� �� �� 3	 #/CK� �� �/9F 2��� ��l ��;F �< 3���D 1�6��� JT

 :��� �� x���" 1v- �� �7��u �, א��� 	 �< �> �?@ �� Po	 :��� ��* ���
- �=> �B��� o�	 �0	 �� �G�, Po6* ���,  �/�
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3	 . ��� :��� 	 �� ��Ah�
�_ *� 	�  �� �G�, �< oQ/* �B$�z	����G��V o <=� ��א� *�� ��� �� 	o �� 	 ��א� � o	 �,
)�" �� 3Q/* Jc-  �� �, 6*�� ���E� ���* א��� 	 �G �/9F �?@ �* }��� _�
� �, Po	 3�� �*u 
/� L=� �G �C��

�z 1��� 1$ �?@ 	 �G �C!" �� o6*�� o
@�� x�> ��� o
��$ �9F �, �?@ 	 �< o�� ����� {!" �> P�� ���Cg �� �B$
*�!0�� 1��	 }��� _�
� J$ �, ��� �0	 P�S� J/�u �� �* �+��� �, �� o6*� {% :)¤�K%��  � s�� 3O� �� 1+?� JhG� ��

r�Y� :�0 �� r�
� �9F 3O��� 3��()��(�)�$®  : �?@ ��� o	 �� ��� ��* א��� o� b��� �� o��� 2�� �< �G�< �?@ �� 1+0
 �?@ �� o� o
��$�� |�� �� #�	 2��� �< �G�< �?@ J$ �� o� �/9F �� #/CK� 2��� ��l �?@ �< o	 ������� ��* א��� �G�<

3�!�� |� �G . �� א��� o	 36*  �/$ �� L��&� �� L�O� ���
	�� ��l ��� 1���� 2��	� �B� _	Po >� 	 ��א� �� -
oQ/* o
��)� ��l  o
�� �, �< Po�� �!��, ()��� 3��l ���
- :  

�-�W�- J�� 1!&+G 	  :� �!&+G �* �+��� �, ��� �0	 Po�� ������� o	�F ��* ���
�/+` <���� >� ��א� �� -�� ����BK� �
 �� �C��$�F �$ x�> P�!"� 8� �=> (�-�	�� �� 2��ZG �$ {!" Po�* ����* �� RK* �$ x�> �< �CW Po�* �G

�
- 	 �� 3�)�E� �+��� 	 �C!$ 3Q/* m� ��� �!&+G �� �C���* א��� �< �	 �W��� �� Po� #/��G  
��® JT" �$ o�� �� 1
 	 �� oQ/��  ���G 2��� b@ �� �G�603�M/, ���-�B� �G :��� 3	�AB�� �+��� .  

 �=> 3��.%* �� #��� #%*��W �� 3�� �< �W�� �* }��� _�
� �, Po�g�" �� 1BK� �� 1!&+G #�	 1!¦/T� :;�� 	
�	 ���0�� ��BH$.  

�-1W�- J�� 	�KF 	 �* �+��� �,  : �< �	 Po6C��� �> x�> �� 1� 2	� ���* ���
*!� >� �� <�x ,� ��א� �� -
 �G Po�* �=� �G ;0 �* �+��� �, �?@ �� P3�* �g �� �)� �G ���* ��* �� Po	 o�� �B"� (
��$ 1v- �B%�� �$ �� LY� �, �?@
 Po�* �� �F�V (
��$ ����, �C!" 	 b@ �* ����� �� �>�* P��� �, �� �!"� ��� �=> ���&/E �� �C!" 	 �< o��, o	

�, �* 4�B* )� �, �<  ���
- �?@ ��V�A" א��� 	 �< P3Q/* �
/� �C���* א��� ��G��� P1� 3	f�� 3
��$ J% �)��� 3	 
o�* ;0 ������ �=> �����*�	 �� �����* �� �C!" 	 ���H$ �,.  

�-�W�- J�� ��;"� �)��� 	  : �� LY JT" �C!$ Po�* ;0 �< �W��� �� Po� �B"� RK* �, ���
- 	 �<  �K* �?@
 �CW Po�*�� ��� �� b@ 2. �C�)� 1K+E 	 �=> �C���* א��� �� �< Po��  �B� �* �+��� �, {!" ���	 1+W �<

 P�� (��/G �G �ShF �� 1BY �$ �* �
$ �, �/,�� �> 	 �� o	 �B"� |�� �)��� o	 �, 1kg (������ 1+W Po�* �+Bg�0
1� 2	� ���
- �, �* 1���/+<�* �, �< 1+/E �� {!@ 1+<�* �?@ ��V�A".  

«- 1���g �� �/$ 	 �=>�W�- J�� 4�G 1"�$  : �� �E� �� ���
- 	  ������� 1�
/�� �G ��!$ 3	»� ��  ����W ��G���
$ �< P3� �� �* �CF �, ����� �� ����g 	 P3�* m� �G��� �K/, 	 3�?@ �CW PoQ/* 1G�, 1"�$ 1$ �=> �$�G �� b/!7G� ��"�

 �� �C��!G�� JT"-* �+��� �, �� Po6* o
��)� ��� ���3Q�)�� ��* o	��� 1$ 	 �. 

¬-o�* �./0� �)��� (
��$ 	��� �,  : ���
- �, b@ ���	��� 3�?@ 	 Po� �B"� (
��$ �S/, �, ���
- 	 �;, �� ��� �< 	 �*
 �� ��� JT" 	 �� o�* 3^+!� �� o�=K� o��, �+�
��� �!T" �, ���	��� 1+W �<  (��, o	�G oQ/$��" �� i;"� PoQ/* �B"�

� �;,$�G 1$ �� 	��� Po�* o��CT�/oQ��� .  
¹-�W�- J�� 1���G��� 	 ���* �S/� 	  : �=� �� �G��� ���* �S/� 	 �< �+���-�B� �, �� 	 Q���  ���
- ��  ������� ��l

 �, �* �!��, �, ��"��$ �� Po�* �)�� �B��� ��� �< �@ �� �F�w J$ �� �� o	 1,�� �BY� �F�w �� �� �< �CW P�	 36* �B"� �S/�
 (�l�, �=> �?@ �� 3Q/�� �G 1���W �?@ �< �> P1� 2	� ���
- �, �=> 1���+/<�* �� �<  ������� �?@ ��V�A" P1�

o� 3�� )�E.  
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 	 �* 	��/@ �, Q���� �< ����>- �� )�E P ����W �� 3��f #/T� P�+/kg �� �+���� Po�� �)�� �G��� ��* ������� �� �����

E ��  �C!@ P)�E�� �> �G �6-� Po�*� �> L��	 P��� 
��$ �> Po	 1��� ��+> 3�/+=� o		 Po	 �B"� J% 
$ �0	 �, 1+/

o��0®� �=> ���-�B� �� 
��® J/�u o	 �� �+��� �> Po	 ��C,.  
	 �¯K� �* �E�	 36��� �, L��	 �� ��/�� �=� ������� �� ���
- 	 �< ���T� o		3 o	 �, �*����< �B��	 �< �CW P

	 }!C� ���T� �"�� 3
%@ 	 L/� Po6* �&"  �W �=> L/� ���� 1$ �!T" 	 Po6* �
�K� �+/�� ��* 	 �G L/� �< o
� ���� �G 3�?@�T� 3�		 �< o6*	�AB�� L/� 	 P����� ���*�� ���o�W�" ���� �, ���G 	 �+��� �� 36* 3)��/, .  

 �� 1!V 
%h� 2��� 	 �g�� JT" 	 
��$ �*����< 1B��	 �@�� ���� P��)� ��� �, b!�� �/!)�( 1��	 �G �/9F �� 
o�* �+/g :�� ���� �< ���� q�� 2���)�(�� ���� P6*� �=> �� �� 3 ��10 �� ��א���A�� �� �G )�( �< J����F� �G�� 

:�� �M> �* �, �$�� �< 1g�� �-�� 	 �� JW ��� �	 �*  ��* �, �< J��� �G�� �?@ Po�!� �> �* ��* �,�� ���� P)� (

 �?@ ��)� �< J����F� �G��	�� ���� P�)��� �� �?@ P�)��)�( #G �� 3�/,  �/� �)��	 �	 x�> �< J��� 1��	 �� JBK"�� 
�� ���� �/$ :�/, b@ �	 �� �, �� �� �< J���)�( �G��� �, �=> 3	 �� �� x�> �< J����F�      
�	 ��	 �, �� �� �< J��� #G �� P�!"� �K/,�� ���� Pb!"� �%@)�( o��A�� �� �%@�	 ��	 �� �6*�� �G �?@  �/� �)��	  �G

����F� �G�� �� 1��	 �� �6*�� �&G 3��A�� P�)��� �� �G�� �� �!"�� �&G b@�	 J$ �, �� �!"�� 3l�l �G J@� JT" b@�	 �� �, J
�� ���� �� LK"��)�(�� ���� P6* �D�� �� �G )�(�* �&G �, �!T" �, J����F� 1� �G 3��A�� �� ��<�� 1B��  : ��)� �<

�� ���� �< P���!, �� �?@ �� �)��� �� �-�� )� �=� �?@ Pb+�� ��� �G �W�� q!k+, P�� ��>�" �� �)��� �-��)�( �, �G 
�� ���� �/$ �!BK"�� �!0 �� 1��E �� ��� �?@ �, �< P� 1!v- �� �%@�	 q� �< 10�� �* ��� 1��	)�(?@  �< J����F� �G �

��� �< 3�g �G Q	 ���� ��RK* �� ��*.)��( �� ��א� *��� <=� ���0 	��� )�( RK* �� ��* �< �!"�� 8�	 �=> 1+/g �� 
 o��� �*�, �� 1�;� 	 �� �� L"�$ �* �, ��* �&K* �� {!" �< 3�<�� ��* �, o®��, ���	 
��$ L��	 P�6* �=� �G

1$ 	 �* �+��� �, P��  �
���" �* 	��/@ �, �< o�¦@� �� ���SG �B�	 א�����, �� �-�	�� P�� ��/�� �=� 3��* 1$ �� 1��� 
�� ���%-� ��* �, ���-��� �$ �� ���� 1$ �< 36* )�E ���B*�� �� �C��$�F Po6*� o��O- ������ .  

�% 2��� �< P�	 L&z ��&" �	 �* m���G ��
��� �� *����H� 3��f #/T� �� P	o ,� ��א� *���) �|(,� ��;- �< P
/�� 
�% 2���)|�(��W �G�� �?@ PL��� 1!BK��)� �G ���
- �� �> �< �6*� �+Bg�, �� �=> �?@ �� 4 �$ �� �/G)� �< 6*�� 

�% 2��� �� Pb� 1!BK��)� �G ���
- 4�G�l)|�( 36*�� 1,�� �� �G �?@ P)�� ���  �W 	 �� �G��* JT" �� �/�� 8� �?@ 	 
/$ 	 �� �/$ �� P�� �E�B� �G ���K*  �� �, 3		 �� q* �0	 �< � �!C/� �* 4�BC� �, P6*�� {/� �G �?@  ��+ �, ��%�� L

 	 2�*� P�6* J/�u �� ���" �?@ �� �l�$ �!* �< �� �!"�� �v- �=> 1���W �� �C!" 	 �< �	 3�� �B��
 �� �	 �< �CW
J@� ���� 1$ 	 b@ �=� �	 q, P3	 �� ���� 1$ �� ����/9F3	 �=> �$�B* .)��( �, �� Po6* ����� ������ ��� 
��$ L��	 

 �� �S/, �< ������ �?@ �� o6* o�$��$ o� �/B���� ��* 	 ���T� o�?@ 	 o�!� ��* �< x�> �?@ Po��%-� o	 �����*
 ������ �=> �C!" �� �� R��F �� J< �, �� o�� �B"��� J&+G 3�?@ �< �CW Po6*�� �.E o��.7G Po� ���
- 	 �� o� 1BK"�

 �� �G�, ������ ��G��� �< �CW P�� �6*�� �.E �G 3�?@ 3	 �w�" �, R�	�G 	 �� o6* r��D �� �� ����/9F �� ���� 1$ 1!V�
 �, J% �	 Q��� ·�� #� �< �C� o� o�� 2	� �/,�� �BY� �, Po�v/� ��;� �G RK* �� ��* Po�* ���
- P�G���D

�����l �!/$;/$ �, P�+���-�B� ��* �, P3	 2��, �*  �B0�� �, ����%/$ P:�� �̈�� �< ���� �!* �!"� �,�� �=> �C!" �� 
 Po� 1�6G �M, �� 8� �0���	 �, �� �!* P:�!� �> b� �F�K� P:�!� ¥/@ 6* ¼�� �!0 ��� ��� P:�!� �,�� #Y* 	 :�� 36� �*

�> 3�<� ��� �, ���!< ��� 1��	 �� 3��* bS� ��* b� 4�/7� �� �<1!"�� �> �=> �C!" 	 .  
 �G�, ���C/$ �� J&+G Po6C� �=� �G א��� �� 	��� �> Po6* ���SG �G��� ���&K* ��;� � � �C/� 	 	��� JT" 
��$ #�
���

1S� ��$ �f�� 	 1+��� 	 �� 1S�.  
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 �< J��� 3�?@ PL��� x�> ���G �< �6*� �=> �� �� �+Bg�, P�
/�� ��l ���-�� ��� i���F �% 2��� �� �, Q���
�% 2��� �� �C���* J*�G 1��7G)|�( �< P3	 x�> �?@ �C���* J*�G 1��7G �� �, PL����� ���	 1��G �< J��� �G�� 

 3��� �G�� 1��7G �� 3� �< ���� �/$ �� 3� �� ���C/$ x�¦/@ 
��$ P36*� J*�G 1��7G ���, �/$ �� 3�*� b=G �* � v, �,
 ���%�� �� �< �CW P36*���% 2��� ��� �0	 P3��� �� �� ��9� �� ;w)|�( �� ���G��/" ���� 	 �� o��C/$ �� �!&+G ��  ��/9F 

�G 3�?@ �� ��* r+� �=> �%G�$ 3Q/* �� ��$ �f��	 �+��� ��;�� 	 ���G �< J��� �� .  
�� �� b���Z+� 2���� 	 �� �< P(��  �B� ��=�� 1��	 �* �+��� �, Q���� �< ���B=$
$ 1��. .. �� ���G��/" �C!" 	 b�

 3	 �� �c$ �g �, #�	 8
9� :;�� 	 3�	 �< �	 P1!"� ���  ��+ �, ���	� 	 #�		 1+W 1B� Po� ���/� �-�B� �� �G�G��
V
o�* �YE�� L��/" �B� ��� #�	 �� �� P3	 �� ��, 3
��$ L9/9� �, #�		 P1�
�»/,.  

rE��� �� ���O"��rE��� �� ���O"��rE��� �� ���O"��rE��� �� ���O"��        
�-�%�� #$ 
%h� P:;K�� J&�  x�� :��!> P1&!h�� 1$�&�� 1YpA� �&BC� P1�;hC�� J/«.  
�- 1+��.9�� �E�� #$� 
�.� #$ 
%h� ��
& P�E�� #$� #+� ���m� .  
�- Px�� 36��� PJ/�%�� #$ 
%h� ��
& �$� P3��=&�� §/hV �±±m� .  
«- �E�� #$� #+� ���m� .  
¬- �E�� #$� #+� ���m� .  
¹-#$  �%/!� P	��	 �$� #+�  x�G 36��� P �	��  �BK*�, P1��BKZK�� _7�� ���.  
°- �E�� #$� #+� ���m� .  
¶- ��9&�� �°�L�n .  
±- P§G�Y%�� 2���� �� #$ 1! m/S�! x�� :��!> P���S, P�H��9� �&BC� P3��9�� 
%h�  �p��¬m� .  

� - x�� 36��� P	��	 �$� #+� ���m� .  
�� -, P1K/ #$ 
%h� 1K/ �$� P3O��B�� #+�  x�� 36��� P½�<  �BK*��«�m� .  
�� - x�� 36��� P	��	 �$� #+� ���m� .  
�� - ��� P:�	 ½�< P3�D� 8
�  �B�� 2���SB�� P1H!��
�� 
%h� 
/� �B*	 bE�B� P1&!� 
%�� �B*	 P:;�� ��[
�	 �� 1�%BE� 1[
�� �� £ P�� m� .  
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ال يافتـه از بگـرام و گوانتانـامو  و بـه منظـور             متكي به گزارش ثمر بخش هيات موظف بررسي شكايات محبوسـين انتـق

سيون موظـف حكـم      الحيترسيدگي به شكايات ساير محبوسين و استفاده از تجارب گذشته، تفويض ص      هاي آتي بـه كمـي

  : منظور است9/12/1386 مورخ 7051شماره 
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ا    هاي محبوسين را كه فيصله كميسيون موظف است شكايات، مشكالت، اسناد و دوسيه      .1 هاي شان نهايي گرديـده و ـي

 واجد شرايط رهـايي  در مرحله كشف قرار دارد، به صورت دقيق بررسي نموده و با محبوسين آن از نزديك مالقات و افراد        

  . را تشخيص و به مقام رياست جمهوري گزارش ارايه نمايند

ف        به رييس كميسيون صالحيت تفويض مي      .2 گردد تا تركيب كميسيون را عند االقتضا و بر حـسب ضـرورت بـا توظـي

 . افراد متخصص و اهل خبره اصالح و منظوري آن را به مقام رياست جمهوري پيشنهاد نمايد

هاي عدليه، امور داخله و ساير مراجع عدلي و قضايي كشور تسهيالت الزم را در  ط لوي سارنوالي، وزارت  ادارات ذيرب  .3

 . فعاليت هيات فراهم نمايند

تامينات مادي و تخنيكي كميسيون در مركز و واليات به عهده رياسـت عمـومي اداره امـور و دار االنـشاي شـوراي          .4

 . باشد ارت امور داخله ميوزيران و تامينات امنيتي آن به عهده وز

  

  حامد كرزي

 رييس جمهوري اسالمي افغانستان

  
  

  كتابخانه تخصصي رياست تقنين وزارت عدليه افتتاح شد

  

  
  

ـنبه          ـنج ش ين وزارت عدليـه را روز پ آقاي دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، كتابخانه تخصصي رياسـت تقـن

  . افتتاح كرد1386 حمل 22

گ               وزير عدليه    ت كـه در فرهـن ـين وزارت عدليـه طـي سـخناني گـف ه تخصـصي رياسـت تقن در محفل افتتاحيه كتابخاـن

  .است اسالمي كتاب، كتابخانه و قلم از 

 . چيزهايي است كه عالوه بر ارزش علمي از يك قداست خاصي برخوردار است

ين يكـي از   . گند يـاد كـرده اسـت    به كتاب و قلم سـو )ج(در قرآن شريف آياتي داريم كه خداوند: آقاي دانش افزود  همچـن
ا    آيات شريفه قرآن كه از نظر تاريخي اولين آيه    اي است كه از طرف خداوند به پيامبر اسالم نازل شده ، آيه اي است كـه ـب
ي بخـوان  » اقراء«شود و آن عبارت است از كلمه  يك كلمه بسيار زيبا، مهم و با ارزش شروع مي    ي  . يعـن فهمـيم   بنـابراين ـم

  . نظر ديني خواندن، نوشتن، كتاب و قلم چقدر با ارزش استكه از 
راي هـر انـسان در هـر         گذشته از موضوع كتاب   : وزير عدليه گفت   ها از نظر مسلكي، تخصصي و محتويات آنهـا، كتـاب ـب

ذا، صـحت و         كشور و جامعه   ه آب، ـغ ه همـان    …اي، يك ضرورت حياتي است، به همان اندازه كه انسان ـب  احتيـاج دارد ـب
  .دازه به كتاب و منابع علمي نيز احتياج دارد ان
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وقي    يكي از احتياجات وزارت عدليه به صورت عام و مخصوصاً بخش قانون   : وزير عدليه عالوه كرد    گذاري آن، منـابع حـق
دم بـ            ـين ـق ا و تقنيني بوده كه همچنان اين نيازمندي باقي است و ما بسيار خوشحال هستيم كه با افتتاح اين كتابخانه، اول

  .  برداشته شده و اميدواريم كه روز به روز وسعت بيشتري پيدا كندIDLOهمكاري دوستان مان  در موسسه 
ه    (IDLO)المللي انكشاف حقوق  خانم جرالين بوسناردو رييس سازمان بين  اب وكتابخاـن  نيز در سخنانش گفت كـه كـت

ه اسـت و   يك بخشي از فرهنگ مردم ما است و همچنين بخشي از فرهنگ مردم افغا         نستان نيز كتابخواني و ايجاد كتابخاـن
  . بسيار خورسند هستم كه امروز اين دو بخش از فرهنگ ما و شما يكجا شده است

  . وي افزود كه اميدوارم كه افتتاح اين كتابخانه يك نمونه بسيار خوب براي ديگر شعبات و ادارات باشد
المللي انكشاف حقوق گفت كه ايـن كتابخانـه نتيجـه     مان بينهمچنين آقاي داكتر ديويد گوين مسوول بخش عدلي ساز  
ن   المللي انكشاف حقوق است و مجموعه كتاب تالش و همكاري همكاران ما در وزارت عدليه و سازمان بين   هايي كه در اـي

  . كند كتابخانه جمع آوري شده است از سيستم عدلي و قضايي در افغانستان و جهان نمايندگي مي
ب كـه وزارت عدليـه در             سپس آقاي سيد  ان ايـن مطـل ا بـي ين وزارت عدليـه، طـي سـخناني ـب يس تقـن يم رـي  يوسف حـل

هاي آن از بين رفته است، گفـت كـه    اي بسيار غني داشته ولي در زمان جنگ تمام كتاب هاي پيش از جنگ، كتابخانه    سال
  . ت زيادي مواجه بوده اندطي يك و نيم دهه اخير تقنين و اعضاي مسلكي آن از لحاظ منابع حقوقي با مشكال

ه و معيينـان و         : رييس تقنين وزارت عدليه افزود     ستان، وزيـر عدلـي از آغاز اداره موقت و حضور جامعـه جهـاني در افغاـن
ـته، از آنـان درخواسـت كـرده      رياست تقنين هميشه در جلساتي كه با موسسات بين       المللي و كشورهاي كمك كننده داش

ر وعـده   اند تا در قسمت كتابخانه و      هـاي داده شـده     تهيه منابع علمي حقوقي وزارت عدليه را ياري كنند اما متاسفانه اكـث
ه   130و تنها دو سال قبل موسسه چكي . مانده و جامه عمل نپوشيد فقط در روي كاغذ باقي     جلد كتاب را بـه وزارت عدلـي

  . كمك كرد
ه   با آغاز كار سازمان بين المللي انكشاف حقـوق در اف : وي افزود  ق ناـم ستان و تواـف ن        غاـن ين اـي ل ـب اي كـه سـه سـال قـب

ه            ـين وزارت عدلـي سازمان و وزارت عدليه صورت گرفت يك بخش از اين توافق نامه ايجاد يك كتابخانه بـراي رياسـت تقن
 كتاب و لوازم كتابخانه را به صورت كامل به طور رايگان در اختيار وزارت عدليه قـرار  IDLOبود كه خوشبختانه موسسه    

 . داده است و اكنون رياست تقنين وزارت عدليه داراي يك كتابخانه چند صد جلد كتاب است

  

  

  

  

  

رييس جديد رياست محابس و توقيف خانه، قوماندان محبس مركزي          

ها   وقيف خانه ـس و ت  ـاست محاب ـو مدير عمومي كادر و پرسونل ري      

 ي شدندـمعرف

  

دير عمـومي كـادر و پرسـونل رياسـت محـابس و        ها، قوماندان م  رييس جديد محابس و توقيف خانه      حبس مركـزي و ـم

ـنبه            توقيف خانه  ستان، طـي محفلـي، روز ش ان آن   1386 حمـل  24هاي وزارت عدليه جمهوري اسـالمي افغاـن ه كاركـن  ـب

  . رياست معرفي شد
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ر محمـد   بر اساس پيشنهاد وزارت عدليه و وزارت دفاع ملي و منظوري مقام محترم رياست جمهوري ، دگر جنرال ا       مـي

ه حيـث مـدير عمـومي كـادر و            جمشيد  به حيث رييس عمومي محابس و توقيف خانه         ار ـب د المخـت هـا، بريـد جنـرال عـب

دان محـبس           پرسونل رياست عمومي محابس و توقيف خانه   ث قوماـن ه حـي د بابـه جـان ـب دالباقي فرزـن ها و بريد جنـرال عـب

  . مركزي معرفي شدند

ـين مـسلكي   در محفل معرفي كه در محل رياست عم  ومي محابس برگزار گرديد، آقاي داكتر محمد قاسم هاشمزي معي

وزارت عدليه، مشاورين وزرات عدليه، آقاي جمال ناصري رييس دفتر مقام وزارت، و شماري از كاركنان رياسـت عمـومي      

  . ها اشتراك داشتند محابس و توقيف خانه

ها و كاركردهاي رييس سابق  ي با ابراز تشكر از فعاليتدر ابتداي محفل آقاي داكتر محمد قاسم هاشمزي طي سخنان

محابس و توقيف خانه و قوماندان سابق محبس مركزي، گفت كه وزارت عدليه به اين فكر است كه بايد يك تغيير در 

مديريت به وجود بيايد و لذا كوشش كرده است كه مسووليت اين وظيفه بر دوش كسي گذاشته شود كه توانايي، 

ديگر برطرف كنيم و براي  مديريت داشته باشد تا بتوانيم بعضي مشكالت موجود را به كمك و همكاري يكصداقت و 

هم به تعهداتي كه در مقابل ملت هاي معقول و منطقي پيدا كنيم تا هم نظم مطلوب به وجود بيايد و  آنها راه حل

. المللي داريم عمل كنيم جامعه بينو  

اي مسوولين جديد محابس و ديگر همكاران شان آرزوي توفيق در پيشبرد وظايف شـان   معيين مسلكي وزارت عدليه بر    

  . را كرد

ستان، حكـم شـماره              ه جمهـوري اسـالمي افغاـن يس دفتـر وزارت عدلـي  ريـيس  406پس از آن آقاي جمـال ناصـري رـي

اع ملـي در مـو    جمهوري اسالمي افغانستان را كه باالثر پيشنهاد مشترك وزارت   د در    هاي عدليه و دـف رر افـراد جدـي رد تـق

  . ها و محبس مركزي صادر شده است را قرات كرد رياست عمومي محابس و توقيف خانه

ت   سپس دگرجنرال امير محمد جمشيد رييس عمومي محابس و با توقيف خانه    ال   : ها طي سـخناني گـف د متـع از خداوـن

  . افذه كشور خدمت نمايمخواهم كه ما را توفيق عنايت نمايد تا بتوانيم مطابق به قوانين ن مي

ن كـه              : وي افزود  ود مگـر اـي طبعا در انجام اين وظايف هيچ كس ولو هر قدر آدم وارد و تجربـه باشـد موفـق نخواهـد ـب

  . همكاري و مشوره مقامات ذيصالح و همكارانش با او باشد

ا بـا همكـا        ه گفـت ـم ري رهبـري وزارت و  در پايان محفل جنرال عبد السالم عصمت رييس سابق محابس و توقيف خاـن

ـبانه روزي وظـايف بزرگـي را در         تمام دوستاني كه در محابس قرار داشتند با امكانات بسيار محدود اما با سعي و تالش ش

 .  انجام داديم1386سال 

 

  رياست مساعدت هاي حقوقي به وزارت عدليه پيوست 
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حكمه جمهوري اسالمي جدا شـده و در  هاي حقوقي از تشكيل ستره م  رياست مساعدت 1387 حمل   13روز سه شنبه    

  . چوكات وزارت عدليه قرار گرفت

در محفلي كه به همين منظور در وزارت عدليه داير شده بود، آقاي دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغاسنتان طـي   

ت خـود را انجـام داده و اداره مـ      31سخناني گفت كه طبق ماده   دافع، وزارت عدليـه مكلفـي هـاي   ساعدت قانون وكالي ـم

دلي قـضايي     ) كرد قبال در تشكيل ستره محكمه ايفاي وظيفه مي( حقوقي را    ا سيـستم ـع در تشكيل وزارت عدليه آورده ـت

  . در كشور تقويت گردد

انون و قـضا نيـز            سيار مهـم اسـت و هـدف اصـلي از ـق وزير عدليه افزود كه تالش براي ايجاد يك سيستم عدلي شفاف ـب

 . امين عدالت عالوه بر نقش قاضي عناصر مهم ديگري هم وجود داردو در ت. تامين عدالت است

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

  شوراي وزيران قانون آب را تاييد كرد 
ستان، روز دوشـنبه          حمـل  26جلسه نوبتي شوراي وزيران به رياست آقاي حامد كرزي رييس جمهوري اسـالمي افغاـن

  . ديددر قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري برگزار گر1387

ه         مطابق آژنداي جلسه طرح قانون آب توسط آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان به مجلـس اراـي

ع     طرح قانون آب، با در نظرداشت ارزش   . گرديد ابع آب، توزـي هاي مندرج ماده نهم قانون اساسي، به منظور حفاظـت از مـن

ـيم شـده    40 فصل و 7ي و تامين حقوق استفاده كنندگان آب، در عادالنه و موثر و دوامدار آن، تقويه اقتصاد مل     مـاده تنظ

  . است

  .باشد بر اساس اين قانون، آب ملكيت عامه بوده، دولت مسوول حفاظت و اداره آن مي

ابع آب بـه منظـور        ـيم و انكـشاف مـن مواد چهارم و پنجم قانون آب بيان مي دارد كه، برنامه ريزي همه جانبه اداره، تنظ

ه احكـام ايـن قـانون          تامي ن پايدار و حفاظت منابع آب و حفظ محيط زيست با نظر داشـت روش حـوزه دريـايي مطـابق ـب

و توسعه، ذخيره، استفاده، كنترول و حفاظت از منابع آبي كشور مطابق به ستراتيژي ملي آب، حفاظـت       . صورت مي گيرد  

  . گيرد محيط زيست و رعايت احكام اين قانون صورت مي
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ت عـرف و    : ر ماده ديگري از قانون آب تذكر داده شده است كه     همچنين د  از منابع آب مطابق احكام اين قـانون و رعاـي

ه، توليـد انـرژي،          ت، صـنعت، خـدمات عاـم عنعنات پسنديده مردم به منظور رفع احتياجات آب آشاميدني، معيـشتي، زراـع

را    در اسـتفاده از منـابع آب حـق    . توانـد  ر گرفتـه مـي  ترانسپورت، كشتيراني، ماهي پروري و محيط زيست مورد استفاده ـق

  . اوليت به آب آشاميدني و معيشتي مردم داده مي شود

گيرد، عرضه كننده خدمات آب مي توانـد   آب طور مجاني مورد استفاده قرار مي: و همچنين قانون آب بيان مي دارد كه    

لياتي و حفظ و مراقبت سيـستم هـاي آبرسـاني، آبيـاري و     به منظور تهيه، انتقال، ذخيره، تغيير مسير، تصفيه آب، امور عم     

  . ساير خدمات مربوط از استفاده كنندگان آب طبق مقررات جداگانه اجرت اخذ نمايد

ده           ران گردـي طرح قانون آب توسط وزارت عدليه و كميته قوانين تسويد و براي دومين بـار شـامل آژنـداي شـوراي وزـي

  . است

انون          اين قانون بعد از بحث و غور       د از ايـزاد تعـديالت، ـق  الزم مورد تاييد قرار گرفت وزارت عدليـه موظـف شـد تـا  بـع

  . مذكور را غرض تصويب، از طريق دفتر وزير دولت در امور پارلماني به شوراي ملي ارسال دارد
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