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 ازمتحدالمالهای
  ستره محکمه   

  ۱۳۸۹ر۴ر۳مورخ  ۸۸۱الي  ۸۰۷ه متحد المال شمار
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  :رياست محکمه استيناف واليت کابل چنين استهدا نموده اند 
تعـدادي   ١٣٨٨و  ١٣٨٧-١٣٨٦زموکلين وکالتنامه هاي خارجي که در سالهاي عده اي ا( 

بيـع   ،با صالحيت هاي فـروش   ،ازاشخاص را به موجب وکالتنامه هاي خارجي به حيث وکيل
جايزي و قطعي تعيين و مقرر مينمايند ولي بعد ازگذشت دو يا سه سال دوباره به سفارت حاضر 

طبوع وکيل خويش راکه در کشور قبولي خط وکالت نامه را ميشوند  وطي تقديم عريضه  غير م
نيز ترتيب نموده و هم امکان دارد که نظر به صالحيت هايي که از طرف موکلش براي موصوف 
داده شده  اجراات هم کرده باشد  انرا عزل مينمايند  و کاپي ويا فکس عريضه شان از سلسـله  

  .وثايق توصل ميورزد  های بامريت وزارت امورخارجه و رياست عمومي محاکم کابل
با وصول چنين عرايض درحاليکه وکيل وموکل موجود نيستند تا به حضور شان وثيقه عزل ترتيب 
گردد و هم  هرگاه وکيل با استفاده از فرصت اجراات کرده باشد مسئوليت بعدي ان به عهـده  

  .)کدام شخص ويا محکمه خواهد بود 
از مطالعه وغور تدقيقي رياست محترم تدقيق و مطالعات توام بـا  حينيکه مطلب مورد استهدا پس 

نظر تدقيقي مرتبه به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تقديم و گزارش داده شد  مقام محترم 
  :هدايت ذيل صادر فرمود  ١٣٨٩ر٣ر٢٥مورخ  ٣٠٢در زمينه قرار مصوبه 

ت خارجه مواصلت کرده باشد بـه  در صورتيکه مکتوب عزل وکيل از طريق سفارت به وزار( 
موضوع طور . مراجع ذيربط درجريان قرار گيرد . مجرد وصول مکتوب اجراات متوقف گردد 

  .)متحد المال به جميع محاکم تعميم گردد
  ١٣٨٩ر٤ر٦مورخ  ٩٥٤الي  ٨٨٢متحد المال شماره 

  :داراالنشاي شوراي عالي 
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طريق آمريت عمومي اداري قوه قضائيه توصل  اداره مستقل کنترول و تفتيش ضمن نامه اي که از
ورزيده نگاشته اند که تفتيش و کنترول امورمالي محاکم استيناف واليات را شامل پـالن خـود   
نموده بعد از منظوري پالن ازمقام رياست جمهوري ، گروپهاي تفتيش به محاکم استيناف واليت 

ولي محاکم يا د شـده بـه تاسـي    کندز ولوگرجهت بررسي امورمالي محاکم متذکره مراجعه 
  . ازاستقالل قوه قضائيه اجراي اين امر را به هدايت مقام محترم ستره محکمه مربوط دانسته اند 

ورده تا هدايت الزم مبني بر ادامه و بدسترس گذاشتن اسناد آاداره کنترول و تفتيش تقاضا بعمل 
  . مالي وحسابي به هيئت  تفتيش به محاکم صدور يابد 

شوراي عالي تقـديم   ١٣٨٩ر٢ر٢٨يکه مطالبه فوق اداره کنترول و تفتيش به جلسه مورخ حين
  :مقام عالي هدايت ذيل صدور يافت  ٢١٥گرديد قر ار مصوبه

ازآنجا که اسناد مالي و حسابي رياست هاي محاکم استيناف واليات در مستوفيت هاي واليات ( 
ها مشکل رفع گرديده و بـه بازرسـي اسـناد    قرار دارد بنابران حين بازرسي اسناد مستوفيت 
باالثر مسئولين محترم رياسـت کنتـرول و    -دررياست هاي محاکم ضرورت احساس نميگردد

  . )تفتيش شوراي وزيران از بازرسي اسناد محاکم احتراز و خود داري نمايند 
  ١٣٨٩ر٤ر٨مورخ  ١٠٢٧الي  ٩٥٥متحد المال شماره 

  :داراالنشاي شوراي عالي 
محکمه استيناف واليت کابل باالثر استهدائيه  ديوان مدني و احوאل شخصيه  ان محکمه  رياست

  :مراتبي را متذکر  گرديد اند که خالصه آن قرار ذيل است 
مريت ثبت اسناد ووثايق محکمه حوزه اول شهرکابل طي صدور قرار قضايي بعد از  صـحت  آ( 

داشته شخصي تصميم اتخاذ نموده اسـت  ،   دست ١٣٣٦وقابل اعتبار نبودن قباله مرتبه  سال 
وقتي موضوع بنابر عدم قناعت طرف معترض مطرح غور ديوان مدني و احوאل شخصيه  محکمه 

قانون تشـکيل و    ٣٣ديوان مذکور که خود را مســتند به حکم ماده  ،استيناف قرار ميگيرد 
کم تحتاني حوزه صالحيـــت محاکم مکلـــف به رسيد ه گي فيصله ها وقرار هاي محا

هاي شهري وولسوالي هاي کابل ميدانند در ارتباط به رسيده گي درمورد قرار قضايي اداره ثبت 
  . )اسناد محکمه حوزه اول طالب هدايت شده اند 

موضوع جهت غور ومطالعه تدقيقي به رياست محترم تدقيق و مطالعات  محول واخيراً نظر اداره 
  :ت مذکور حسب ذيل توصل ورزيده اس

قانون  ٢٩٨ن حسب هدايت تعديل ماده آاسناد شرعي که طرف اشتباه قرار بگيرد حل وفصل ( 
تعليماتنامه وثايق از صالحيت محکمـه مربـوط ذوي    ٩اصول محاکمات مدني و هدايت ماده 

مريت هاي وثايق گرچه قاضي هستند امادر ارتباط رسيد ه گي به قضايا قاضـي  آالحکم ميباشد 
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ه نميشوند بلکه وظايف شان تنظيم و ترتيب اسناد وثايق شـرعي ميباشـد نـه    ذوي الحکم گفت
ديوان مدني رياست استيناف واليت کابل ميتوانـد   بناًء. يد ه گي به جعليت وثايق مذکور ـرس

تعديل قانون اصول محاکمات  ٢٩٨قرار متذکره را نقض نموده موضوع را حسب هدايت ماده 
وثايق به محکمه ذيصالح مربوط را جـع بدارنـد تـا منحيـث      تعليمات نامه) ٩(مدني و ماده 

  )صالحيت اجراات قانوني نمايند
حينيکه مطلب مورد استهدا و نظر تدقيقي مرتب بران به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمـه  

در زمينه هدايت  ذيل صـادر   ١٣٨٩ر٣ر٢٥مورخ  ٣١٧تقديم گرديد مقام عالي قرار مصوبه 
ت تدقيق و مطالعات تاييد است موضوع متحد الماالً به جميـع ادارات ثبـت   نظر رياس:فرمودند

  . )اسناد و محاکم اخبار گردد 
 ١٣٨٩ر ٤ر٢٧مورخ  ١٤٧٤الي  ١٤٠١متحد المال شماره 

  :داراالنشاي شوراي عالي 
هدايت  ٣٧٦قرار مصوبه  ١٣٨٩ر٤ر٨مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه طي جلسه مورخ 

  :ند ذيل صادر فرمود
به منظور جلوگيري از جعل و تزوير اسناد و توثيق به موقع عقود و التزامـات هرگـاه وثيقـه    (

ن دراخير سال قيد شدني ميباشد ، درآينده ثبت همچـو  آدرظرف سال به ثبت نرسد  چون کنده 
  .وثايق به امر و هدايت رئيس محکمه استيناف صورت گيرد 

ناد ووثايق و مراجع مربوطه طور متحد المال اخبـار  موضوع به جميع محاکم و ادارات ثبت اس
  . )گردد 
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 طرزالعمل
موزش آمی کورس ينصاب تعل

 نيمحرر
 

  ٢٩/١٠/١٣٨٨مورخ ٩٠٣به موجب مصوبه شماره 
  شورای عالی ستره محکمه 

به اساس مقرره آموزش محررین  مصوب شورایعالی  ستره محکمه  جمهوری اسالمی 
  :تعلیمی  کورس طبق  شرح ذیل تنظیم میشود  افغانستان  نصاب

کورس آموزش مطابق  احکام فصل سوم مقرره آموزش محررین ،برای محررین  -١
برحال چهار ماه وبرای کسانیکه سابقه محرری ندارند ششماه درنظر گرفته شده 

  .است 
 .دروس نظری هر دو بخش طی چهار ماه  طبق تقسیم اوقات معین اجراءمیشود -٢
ره چهار ماهه نظری واخذ امتحان ،محررین برحال دوباره به وظایف باختم  دو -٣

شان اعزام میگردند ودوره ستاژ عملی برای مشمولین کورس که دارای سابقه 
 .محرری نمی باشد  به محاکم مربوط صورت میگیرد 

جدول زمانی دوره ستاژ عملی از طرف ریاست عمومی تدقیق ومطالعات تنظیم  -٤
 .وتطبیق میشود 

 :گرام دروس نظری کورس شامل مضامین ذیل میباشدپرو -٥
  .رهنمای وثایق : الف 
قانون اصول محاکمات تجارتی وقانون اجراآت . قانون اصول محاکمات مدنی : ب 

  ).تاجائیکه به وظایف وفعالیت محررین تعلق می گیرد (جزای 
  .مسایل نشان انگشت : ج
  .امالء،انشاء وحسن خط: د 

  .عرفه های دولتی محصول وتقانون : هـ 
  .سلوک کار درمحاکم : و 
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  .)تاجائیکه به کار محررین رابطه میگیرد (مقررات لوایح ومتحدالمالها: ز
  .سایر مطالبیکه شورای عالی یاکمیته عالی تعلیمات قضائی الزم بیند : ح

  .مطالب قابل تدریس از طرف استادان کورس بشکل لکچر نوت تهیه میشود  -٦
ست تالکچرنوت ها را به تعداد مشمولین کورس تکثیر وباختیارشان اداره کورس مکلف ا

  .قرار دهد 
   .این طرزالعمل پس از تصویب شورای عالی ستره محکمه نافذ وعملی میگردد -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  دکتور محمود احمد غازي : نوشته  
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  عبد الحق عتيد عبد الرحمن: ترجمه 
  

 ادب القاضی
وم لغوی ف ادب قضاء ومفهيتعر

 آن
   
   برخورد ستوده واخالق نیکو را در امور ومعامالت مردم ادب گویند ، مراد از ادب القاضی 

عدل وانصاف را   همان امور محاکم است که آغاز کردن به آن کار پسندیده باشد ، یعنی
گسترش دادن ، جلو ظلم واستبداد را گرفتن ،از حد تجاوز نه کردن ،حدود شریعت را نگه 

تا آنجائیکه مسأله به مفهوم لغوی قضاء ارتباط می گیرد این . تن وبرطریق سنت راه رفتن داش
لفظ مبین آنست که کدام چیز را الزمی وضروری قرار دادن ، اطالع رسانی ، فیصله نمودن ، 

فیصله ( وبه معنای تعیین نمودن وخالی کردن نیز آمده است ، در اصطالح شریعت مراد از قضاء
مان لفظ است که گزینش عمومی توسط هیئت حاکمه را بیان دارد وعمل بدان الزمی ه)محاکم 
  . گردد 

  :قضاء   مفهوم لغوی لفظ
همان این همه ،از به چندین مفهوم استعمال می شود،مگر در جملهقضاء   در زبان عربی لفظ

یک چیز می  مفهوم مراد است که داللت مشترک دارد وبیانگر پایان دادن ویا خاتمه بخشیدن به
باشد ، چنانچه یک مفهوم قضاء صادر نمودن حکم است ، چنانچه اهللا تعالی درسوره اسراء 

مفهوم اداء نمودن نیز می  ، وبه  یعنی پروردگار تو حکم نمود) وقضی ربک : ( فرموده است 
یم اداء نمودم ، ویاهم در قرآن کر رامن قرض خود. قضیت الَدین : چنانچه گفته می شود آید ،

فإذاقُضیت الصالة ، وقتی نماز اداء کرده شود ، ومفهوم : آمده است   ١٠جمعه آیت در سوره 
قضی االمر الذی فیه : ( آمده است  ٤١فارغ شدن را نیز می رساند ، چنانچه درسوره یوسف آیه 

کار که شما در مورد آن طلب فتوا نموده بودید بسر رسید و .٤١سوره یوسف آیت ) تستفتیان 
ز آمده است چنانچه اهللا تعالی هم چنان قضا به مفهوم انجام دادن واراده کردن نی. جام یافت ان
انجام بده آنچه را که خواهی انجام دادن آن ) فاقض ما أنت قاض(:ستفرموده ا ٧٢/سوره طه در
إذا قضی : ( آمده است  ٦٨/چنانچه در سوره غافر : به معنای اراده کردن نیز آمده است . را 
  . وقتی اهللا تعالی کاری را اراده نماید ) مراً أ
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مراد از مفهوم قضاء در اصطالح شرع عبارت از اصدار فیصله محکمه ویا قاضی است در مورد 
  .تثبیت آن   قضیه ای بعد از

  :تعریف اصطالحی منصب قضاء 
  . فیصله نمودن نزاع ها وپایان دادن به کشمکش ها      -١
ک صفت اعتباری است که احکام نافذ العمل را در مورد موصوف قضاء عبارت از ی     -٢

خود الزمی گرداند ، برابراست که این حکم مبتنی بر عادل قراردادن شخصی بوده باشد ویا 
مسلمانان تعلق ) زمامداری (مجروح ساختن وی،همچنان نبایست این صفت به مصالح عمومی 

  .گیرد 
  . درمورد یک قضیه  حکم شرعی  ذ العمل بودنهدف از قضاء آگاهی دهی از ناف     -٣
مراد از قضا واسطه قرار گرفتن در میان خالق ومخلوق جهت تعمیل کتاب وسنت      -٤

  . درمیان مخلوق و پیاده کردن حکم واوامر خالق 
مراد از قضاء فیصله نمودن میان دو خصم در موضوع متنازع فیه مطابق به حکم اهللا      -٥

  . تعالی 
مراد از قضاء واضح ساختن حکم شرعی در مورد یک واقعه ، بطوریکه فیصله نمودن      -٦

  . آن قضیه مطابق حکم شریعت فرض خوانده شده باشد 
  : ضرورت برای وجود نظام قضاء 

سخن اساسی این است که قضاء یک فریضه ایمانی وچنان یک شیوه ایست که پیوسته بدان عمل 
عین خود چنین وظیفه را انجام می دادند ، وبعد از ایشان سلف صالح می شود ، صحابه کرام وتاب

نیز این کار را انجام می دادند ، مگر این وظیفه حیثیت فرض کفائی را دارد ، فرض کفائی به 
  : اعتبار اداء وعدم اداء دارای پنج حالت است 

درخود نداشته درحق کسی است که به غیر از وی شخص دیگری این اهلیت را : واجب  –الف 
  . باشد 

در حق کسی است که نسبت به دیگری به این کار اهلیت برتر وبیشتر داشته : مستحب  –ب 
  . باشد 

در حق کسی است که بادیگران در اهلیت اخذ چنین وظیفه همسان بوده باشد ، : اختیاری _ ج 
    .د بطوریکه در پذیرش چنین وظیفه اختیار دارد که آن را بپذیرد ویا نه پذیر
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در حق کسی است که شخص دیگری برای پیشبرد منصب قضاء اهلیت خوبتری : مکروه   _د 
  .داشته باشد 

 درحق کسی است که بداند از عهده چنین وظیفه ای بر نمی آید وتوانائی انجام: حرام _ هـ 
را چنین کاری را در خود نبیند ، به این ترتیب که چنین شخصی عدم توانمندی نفسی خود دادن

در ارتباط به دیگران خوب می داند ، بنابرین پذیرفتن منصب قضاء برای چنین شخصی حرام 
  . است 

  :اهمیت نظام قضاء 
برخوردار است که احترام آن برهر انسان فرض است ، بناًء   قضاء از چنان مقام عالی ومهم

که ازان اطالع هرکاریکه در دین از اهیمت وارزش بیشتر برخوردار بوده باشد الزمی است 
حاصل نمود ، بخاطر باید داشت انبیاء ورسل علیهم الصالة والسالم به این وظیفه مقدس مأمور 
بودند ، تازمانیکه نظام عدل وقضاء در زمین قائم باشد وجود آسمان وزمین نیز قائم خواهد بود ، 

پر ارزش تلقی نموده رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم وظیفه قضاء را یکی ازان وظایف با اهمیت و
که برسر حصول آن مردم بریکدیگر رشک برند ، عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه از رسول اهللا 

دو چیز طوری است که مردم برای : صلی اهللا علیه وسلم روایت نموده که وی فرموده است
خشیده یکی آن اینست که مردی را اهللا تعالی مال وثروت ب: حصول آن بر یکدیگر رشک برند 

باشد واورا به مصرف آن در وجوه خیر توفیق عطا نموده باشد ، ودیگری آنکه اهللا تعالی به وی 
علم وحکمت ارزانی نموده ووی مطابق آن در امور فیصله نموده وخود به مقتضای علم خویش 

حضرت عائشه رضی اهللا عنها از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم روایت نموده که . عمل نماید 
ای مردم آیا می دانید که در روز قیامت چه کسی در زیر سایه رحمت اهللا : وی فرموده است 

رسول اهللا صلی اهللا . اهللا ورسولش بهتر دانند : صحابه گفتند ! تعالی مقدم تر قرار می گیرد ؟
اینها کسانی اند که وقتی حق شان داده شود آن را بپذیرند ، ووقتی حق : علیه وسلم فرمود 

ران از ایشان مطالبه گردد بدون چون وچرا آن را به حق دار بپردازند ، ووقتی در میان مردم دیگ
  . به فیصله نشینند چنان فیصله نمایند که گوئی دارد در حق خود فیصله می نماید 

بنابرین پیاده کردن عدل وانصاف در میان مردم از بهترین وشایسته ترین کارهای است که آدمی 
وقتی در میان : باالترین ثواب واجر را دریافت می دارد ، اهللا تعالی فرموده است  در روز آخرت

ی انصاف کنندگان را دوست زیراکه اهللا تعالعدل وانصاف فیصله کنید، مردم فیصله می نمودید به
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وقتی آدمی مطابق این ارشاد ربانی محبت ودوستی اهللا را ازان خود نماید افتخار بزرگتر .دارد 
  ا در کجا می توان سراغ نمود ؟ازین ر

این مطلب را باید بخاطر داشت که وعیدهای که در یک سلسله احادیث در مورد بعهده گرفتن 
وظیفه قضاء آمده است شامل حال کسانی می شود که فیصله اش مبتنی برظلم واستبداد بوده 

وبه ناحق خودرا به  جهل وبیدانشی فیصله نمایند  باشد ، ویا از اشخاص عالم نمای که از روی
آنجا   این منصب نصب نموده باشند ، واین همه وعید ها شامل این دو گروه قضات می شوند تا

کسی را که منصب قضا برایش سپرده شود :صلی اهللا علیه وسلم فرموده است که رسول اهللا 
اند که نباید برخی ازین حدیث چنین انتباه گرفته . گویا که وی را بدون کارد ذبح نموده باشند 

منصب قضاء را پذیرفت ویا باید از پی آمد های آن خودرا آگاه ساخت وتنبیه نمود ، اما برخی 
دیگری از علماء ازین حدیث مقام بلند ورفعت منصب قضاء را برداشت نموده اند ، بطوریکه 

. ید اگر کسی به این منصب فایز گردد اورا بایست که برعلیه خواهشات و نفس خود جهاد نما
هم چنان این حدیث بیانگر فضیلت کسی است که مطابق به حق فیصله نماید بطوریکه چنین 
شخصی قربانی حق خوانده شده است ، این حقیقت بخاطر آنکه چنین شخصی از گزرگاه 

واحسان . ازین رو الزم می آید که ثواب زیادی را کسب نماید . شدیدی امتحان عبور می نماید 
باالخره قاضی که سر در آستان اهللا تعالی می نهد در برابر همه ناهنجاری . پذیرد این قربانی را ب

فیصله صادر   وبرخالف میل نفس می تواند. های که با آن روبرو می شود صبر پیشه می نماید 
بلکه تالش خواهد نمود   کند ودرین باره از مالمت هیچ مالمتگری اندیشه ای در خود راه ندهد

وایشان   به قبول فیصله حق وا دارد وسخن عدل وانصاف را برای شان بازگو نماید تادیگران را 
را از پیش گیری راه هوا وهوس وخواهشات نفسی وعناد وتکبر باز دارد ، واین تالش وی مفهوم 
آن را می رساند که گویا وی خودرا در راه حق قربان نموده باشد وبه این ترتیب او درجه شهداء 

مطلب دیگر اینکه شخص . د به ایشان بهشت را وعده داده است کسب می نماید را که خداون
رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم علی رضی اهللا عنه ومعاذ بن جبل ومعقل بن یسار وغیره را به 
وظیفه قضاء بگماشت ومقرر کرد ، واین خود می رساند که عهده دار شدن وظیفه قضاء بیانگر 

  . فضیلت آن است 
رد فضیلت واهمیت قضاء گفته اند که بعد از مرتبه نبوت قرار دارد ، به این مفهوم که در مو

وقتی اهللا تعالی بندگانش را آفرید آنها را به پابندی امور شرع وعمل بدان امر نمود وبرای این 
 مطلب انبیاء علیهم السالم را فرستاد تا در میان شان به حق فیصله نمایند ، اهللا تعالی فرموده
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إن هذه أمتکم أمة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق : ( است 
مردم همه یک امت بودند ، بعد  :ترجمه.١٥١سوره نساءآیت)لیحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون 

با آن به  اهللا تعالی برای ایشان پیامبران را فرستاد تا به ایشان مژده دهند وانذار نمایند وهمراه
مخاصمات واختالفات شان را فیصله   ایشان کتاب ارسال داشت تا که توسط آن در میان مردم

تو در میان مردم : اهللا تعالی به پیامبر خود محمد صلی اهللا علیه وسلم فرموده است . نمایند 
ن مردم درمیا: ونیز فرموده است . مطابق دستور خداوند که به تو نازل نموده است فیصله نما 

یاداود إنا جعلناک : ( وسپس فرمود . فیصله نما که اهللا تعالی نازل نموده است   مطابق آنچه
سوره ص آیت )خلیفة فی األرض فاحکم بینهم بالقسط والتتبع أهوائهم فیضلوک عن سبیله 

ای داود ماترا در زمین خلیفه گردانیدیم پس حکم نما در میان ایشان به عدل  :ترجمه.٢٦
اهللا تعالی مردمی را که از . ی مکن خواهشات ایشان را که ترا از راه خدا گمراه کنند وپیرو

  رفتن به پای محکمه جهت فیصله امور ذات البینی شان خودداری می ورزند وبه عدل وانصاف
ِه َوإِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِل(چنانچه ارشاد فرموده است . است وقعی نمی گذارند مذمت نموده 

وقتی ایشان بسوی اهللا وپیامبرش  ٤٨سوره نورآیت  ) ا فَرِيٌق مِّْنُهم مُّْعرُِضونِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم إِذَ
برعکس اهللا . فیصله نماید ناگهان برخی ایشان ازان روی تابند   دعوت داده شوند تا درمیان شان

به اصل عدل وانصاف تعالی آنهائی را که جهت فیصله امور در محکمه حضور بهم رسانند و
وقاضی آنها را جهت فیصله به محکمه بخواهد وآنها به ندای وی لبیک گفته . سرگزارند 

: چنانچه اهللا تعالی فرموده است . وگویند که شنیدیم واطاعت نمودیم ستایش نموده است 
وره نور س)إنماکان قول المومنین اذادعوا الی اهللا ورسوله یحکم بینهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا

  .  ٥١آیت 
در ارتباط به مسئله قضاء احادیث متعددی وارد است که برخی آن به فضیلت عهده گیری قضاء 
ترغیب می نماید درحالیکه برخی دیگری تنبیه وهوشدار می دهد که از پذیرش چنین وظیفه ای 

آنعده  باید اجتناب ورزید ، احادیث که به عهده گیری وظیفه قضاء ترغیب می دهد در مورد
است که اهلیت وظیفه قضاء را در خود دارند وبه همه نازکی های این وظیفه واقف وآگاه اند 
وتوانائی واستعداد چنین وظیفه ای را در خود می بینند وحق قضاء را بطور درست اداء می 
نمایند ، درحالیکه نوع دوم احادیث از عهده گیری قضاء هوشدار می دهد ، این نوع احادیث 

مورد آنعده اشخاص است که اهلیت قضاء را درخود نمی بینند ، بناًء هرگاه کسی از بزرگان در 
دین از عهده گیری آن سرپیچیده اند به دلیل آن بوده است که توانائی پیش برد چنین وظیفه 
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را درخود ندیده اند وازین رو خودرا ازان دور نگه داشته اند ، مطلب که بیانگر عهده  گبزر
یفه قضاء وپیش برد آنست عملکرد خود رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم وخلفای داری وظ

راشدین می باشد که آنها خود وظیفه قضاء را به عهده گرفتند وبه حق وانصاف در میان مردم 
بنابرین عملکرد بزرگمردان دین خود بیانگر قدر ومنزلت قضاء وثواب بیش از . فیصله نمودند 

وبعد از خلفای راشدین تابعین وتبع تابعین وسایر علماء دین این   .ی می باشد حد آن نزد اهللا تعال
به  گبزرگ را بعهده گرفتند ، ازینرو به نسل های بعدی الزم می آید که به این وظیفه بزروظیفه 

  . دیده قدر بنگرند وخودرا برای تحمل این مسئولیت آماده سازند 
  :فرضیت نظام قضاء 
ک فریضه است ، این فریضه بخاطر آن است که وی فرضی را به جا می مقرر نمودن قاضی ی

: آورد وآن عبارت از تحقق بخشیدن عدل وانصاف در میان مردم است ، اهللا تعالی فرموده است
ای  :ترجمه.٢٦سوره ص آیت)یاداود إناجعلناک خلیفة فی األرض فاحکم بین الناس بالحق  ( 

واهللا . ن مقرر نمودیم پس در میان مردم به حق حکم نما داود ما ترا خلیفه خود در روی زمی
فاحکم بینهم بما أنزل : ( تعالی به نبی کریم صلی اهللا علیه وسلم نیز امر نموده فرموده است

پس حکم نما در میان ایشان مطابق به آنچه که اهللا تعالی نازل  :ترجمه.٤٨سوره مائده آیت .)اهللا
می آید که مراد از قضاء همانا فیصله نمودن به حق مطابق قانون ازین آیات چنین بر. نموده است 

ازین رو چون تقرر قاضی به مقصد ادا نمودن یک فریضه است بناًء . الهی در میان مردم است 
ازین حرف مطلب دیگری نیز روشن می گردد که  .این تقرر نیز حیثیت فرض را احراز می نماید 

لت نیز فرض است ، ودر مورد انتخاب وی در میان اهل انتخاب رئیس جمهور یا فرد اول دو
حق کدام اختالفی وجود ندارد ، وبه اختالف مذهب قدریه درین مورد التفاتی صورت نمی گیرد 
، مطلب دیگر اینکه صحابه کرام به این امر اجماع نموده اند ، وهم چنان ضرورت مردم به این 

رر رئیس جمهور ویا فرد اول دولت فواید زیادی وجیبه نیز محسوس است ، به این مفهوم که تق
را همراه دارد ومصالح زیادی را تأمین می نماید ، بطور مثال مردم از احکام پیروی می نمایند ، 
وحق مظلوم از ظالم باز گرفته می شود ، وریشه های فساد وخانه چنگی برچیده می شود ، 

تعیین    باید این مطلب را افزود. گردد واهمیت تقرر زمامدار از اصول علم کالم روشن می 
زمامدار به هدف که تعین می گردد خود به تنهائی نمی تواند که همه آن را بسر رساند ، بلکه 
اورا بایست که برای خود چنان معاونین ویاوران برگزیند که بتوانند اورا در پیش برد این وظیفه 

ک کنند ، وازان جمله یکی هم قضات می مهم یاری رسانند ودر امور معامالت مردم باوی کم
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باشند که در موارد قضاوت از زمامدار نیابت می نمایند ، چنانچه رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم 
می گماشت ، چنانچه معاذ بن  از طرف خود قضاتی را در نواحی مختلف مناطق تحت نفوذ خود 

رستاد ، ازین معلوم می شود که تقرر جبل را بصفت قاضی به یمن ، عتاب ابن اسید را به مکه ف
قاضی از طرف زمامدار یک امر ضروری والزمی است ، همانطوریکه انتخاب رئیس جمهور 
وزمامدار دولت امر ضروری است انتخاب یاوران ونائبان وی نیز ضروری خوانده شده است ، 

کشور نیز فرض وهمانطوریکه انتخاب زمامدار فرض است انتخاب نائب آنها در نواحی مختلف 
والزمی است ، امام محمد انتخاب قاضی را چنان یک فریضه قرار داده است که هرگز منسوخ 

به خاطر آنست که برخی از احکام به گونه اند که به حکم   نخواهد شد ، واین فرضیت انتخاب
عقل فرضیت آن دانسته می شود ، وآن احکام که فرضیت آن برمبنای عقل تثبیت شود نسخ آن 

  . واهللا أعلم . از امکان بدور است 
تقرر قاضی فرض است ، چون تقرر قاضی در میان امور معامالتی : در کتاب البدائع آمده است 

مردم یکی از مهمترین فریضه محسوب گردیده است ، ازینرو هر آن شخص که نسبت به دیگران 
ات وتکالیف که از طرف مردم از علم وافر برخوردار باشد ، واز همه بیشتر خدا ترس ، وبر زحم

برایش می رسد و به نارسائیها ونا مالیمات مردم صبر می کند انتخاب چنین شخص به منصب 
برای حکومت الزم است تا با تدبر ودقت . قضاء نسبت به هرکس دیگر افضل تر وبهتر است 

ست اورا هرچه بیشتر اشخاص خوب وکار فهم را به این کار برگزیند وهرآنکه شایسته تر ا
هرگاه زمامدار کسی را به کاری : انتخاب نماید ، رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرموده است 

انتخاب نماید ودر میان ایشان کسی باشد که نسبت به وی از لیاقت واهلیت خوبتر برخوردار 
 فقهاء گفته. باشد چنین شخصی هم به اهللا ورسول وی وهم به مسلمانان خیانت ورزیده است 

اند برای زمام دار بهتر ومستحب آنست که کسی را به وظیفه برگمارد که هم غنای نفسی وهم 
این مطلب را امام سرخسی . غنای مادی داشته باشد تا چشم طمع به پول ودارائی مردم نکشاید 

  . نیز بیان داشته است 
  :فرض کفائی بودن منصب قضاء 

فی وجود ندارد که نظام قضاء یک فریضه درین مطلب میان امت اسالمی هیچ نوع اختال 
وبدوش گرفتن وظیفه قضا از وجایب ومکلفیت های الزمی کدام شخص وطایفه . مشترک است 

بلکه هر شخص که خصوصیت واهلیت چنین وظیفه را درخود احراز نمود می . معین نیست 
ن اهلیت را درخود تواند این وظیفه را بعهده گیرد ، اما یک مطلب باقی می ماند اگر شخص چنی
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داشت ودر مقابل خود هیچ کس را برای این وظیفه شایسته نیافت بناًء قبول چنین وظیفه به 
عهده وی فرض عین می گردد ، این مطلب از گفته های ذیل به خوبی آشکار می گردد ، در 

  :مثالبطور : ظار پنهان مانده است که از اندارد پیاده شدن نظام قضاء حکمت های زیادی وجود
  .با قائم شدن نظام قضاء انارشیزم وخود کامگی پایان می یابد      -١
  . مشکالت وپرابلم های مردم دور می شود وحل می گردد      -٢
  .ستم پیشگان وظلم کنندگان وحق کشندگان قلع وقمع می شوند      -٣
  .به ندای مظلومین رسیدگی صورت می گیرد      -٤
  .نجال ها خاتمه می یابد نزاع وکشمکش وج     -٥
  .وخوبی ها ونیکی توسط قضاء همه گیر می شود      -٦
  . جلو بدکاری وناروائی ها گرفته می شود      -٧
  :نگاه مذهب شافعی    از

از نگاه مذهب شافعی ، برقراری نظام قضاء فرض کفایه است ، ودلیل آن این اشاره های ارشاد 
) ود إنا جعلناک خلیفة فی األرض فاحکم بین الناس بالحق یادا: (ربانی است که فرموده است 

إن اهللا . ( ای داود ما ترا خلیفه ای در زمین گماشتیم ، پس در میان مردم به حق حکم نما 
اهللا تعالی به ) یأمرکم أن تؤدوا اآلمانات إلی أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل 

ا به اهل آن بسپارید وچون حکم می نمودید در میان مردم شما امر می نماید که امانت ها ر
واینکه  .٤٩سوره مائده آیت )وأن احکم بینهم بما أنزل اهللا . ( بایست که برعدل حکم نمائید 

  . حکم نمائی در میان ایشان مطابق به انچه اهللا تعالی نازل کرده است 
مردم قضاوت نموده است ، وی  عالوه براین رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم خود در میان

حضرت علی رضی اهللا عنه را به یمن فرستاد تا درمیان مردم قضایای شان را حل وفصل نماید ، 
وخلفای راشدین نیز در میان مردم فیصله های می نمودند ، عمر فاروق رضی اهللا عنه ابوموسی 

  . ستاد اشعری را به صفت قاضی به بصره وعبد اهللا بن مسعود را به کوفه فر
هم چنان در طبیعت وسرشت انسانی حق تلفی وبد رفتاری موجود است ، وگاه گاه پا از 
محدوده حق بیرون گذاشته حق دیگران را تلف می نماید ، ازینرو این ضرورت ایجاب آن می 

  . نماید که اولواالمر باشد که حق مظلوم از ظالم باز ستاند وعدل وانصاف را تحقق بخشد 
  : هب حنبلی از نگاه مذ

  ... ادب القاضی تعریف ادب قضاء  ----------------------------------- قضاء   

 ١٦

برقرار ساختن نظام قضاء از جمله فرایض کفائی محسوب می شود ، چون امور معامالتی مردم 
بدون برپا ساختن قضا ناممکن است ، وبه این وجه می توان این وظیفه را فرض خواند ، 
همانطوریکه به راه اندازی جهاد وبرپا سازی حکومت برمسلمانان فرض است ، برپا ساختن نظام 

ناگزیر باید مسلمانان زمامداری داشته : امام احمد بن حنبل گفته است . ضاء نیز فرض است ق
باشند تا حقوق مردم از ضیاع ودستبرد مصئون بماند ، بنابرین عهده دار شدن چنین وظیفه از 

منصب بیانگر فضل   طرف شخص که اهلیت ولیاقت آن را درخود ببیند عهده دار شدن چنین
است که اهللا تعالی قاضی را که در قضاوتش اشتباه نموده    ت ، وبه همین لحاظوبرتری او اس

باشد بازهم اورا مستحق اجر وثواب خوانده است وذمه اش را از این اشتباه وغلطی رها نموده 
است ، عالوه براین در وظیفه قضاء فواید زیاد وخوبی های متعددی جمع است ، بطور مثال امر 

ه درمانده ومظلوم ، حق را به حق دار دادن ، دست ظالم از ظلم گرفتن ، به معروف ، کمک ب
در میان مردم صلح نمودن ، دست مردم از تجاوز به یکدیگر گرفتن ، اینهمه نیکی های است که 
خود رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم آن را انجام داده است ، پیامبران گذشته نیز به این وظیفه 

میان مردم خویش به حق وعدل فیصله می نمودند ، خود شخص رسول اهللا اشتغال داشتند ودر 
صلی اهللا علیه وسلم کسانی را به صفت قاضی مقرر نموده واعزام داشته است ، چنانچه حضرت 

  . علی ومعاذ بن جبل را به صفت قاضی به یمن گسیل داشته است 
اگر من : یه وسلم فرموده است از عبد اهللا بن مسعود روایت است که رسول اهللا صلی اهللا عل

عبادت   باشد ازینکه هفتاد سال خداوند را  نشسته درمیان دو فرد متنازع فیصله نمایم برایم بهتر
  . نمایم 

  قبول منصب قضاء برکدام اشخاص فرض است ؟ 
  :مذهب مالکی    از نگاه

  :براشخاص ذیل قبول منصب قضاء فرض عین است 
به این مفهوم که ( یری برای قبول منصب قضاء نداشته باشد کسیکه در زمان خود نظ     -١

  ) .شرایط قضاء را تنها خود احراز نموده و کسی دیگری به این شرایط آراسته نباشد 
واوالده   شخصیکه ترجیح دهد که اگر وی وظیفه قضاء را عهده دار نگردد ، مال وجان     -٢

  .فت قرار خواهد گر  اش در معرض خطر جدی مردم عام
شخصیکه احساس نماید که اگر وی وظیفه قضاء را عهده دار نگردد ، در نتیجه آن      -٣

  . همه مردم ضایع خواهد شد   حقوق وی ویامردمان دیگر یا
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  پذیرش منصب قضاء چه وقت فرض عین وچه وقت فرض کفایه خواهد بود ؟
  :از نگاه مذهب شافعی 

به وی تفویض گردد فرض کفایی است ، واین  پذیرش منصب قضاء وقتیکه از طرف زمامدار
فرضیت برای آنعده کسانی است که در محدودهء منطقه زیست خود این صالحیت را در خود 

در مورد فرض عین بودن . دارا باشد یعنی اهلیت به دوش گرفتن منصب قضاء را داشته باشد 
 :ترجمه.١٣٥وره نساءآیتس)کونوا قّوامین بالقسط : ( منصب قضاء اهللا تعالی فرموده است 

واز طرفی طبیعت آدمی برظلم   .برقرار سازند   یعنی از جمله کسانی باشید که عدل وانصاف را
وزیر پا نمودن حقوق دیگران سرشت یافته است ، وتعداد آنهائیکه کارهای خودرا وفق عدل 

است که خیلی کم اند ، واین یک واقعیت واضح وروشن    وانصاف راه اندازی می نمایند
زمامدار خود بطور مستقیم نمی تواند هر منازعه را فیصله نماید ، بناًء ضرورت آن در میان می 

  . آید که وی کسی دیگری را به این وظیفه مقرر نماید 
اما ازانجائیکه مسأله فرض عین بودن منصب قضاء مطرح بحث است ، باید گفت که قضاء یک 

هی از منکر است ، واین دو یعنی امر به کار نیک وباز بخش از مکلفیت های امر به معروف ون
بنابراین هرآن کسیکه اهلیت وصالحیت امر به معروف ... ی است ئداشتن از کار بد فرض کفا

، وی را الزم است تا برای انجام چنین فریضه ای قدم به پیش  ونهی از منکر را در خود ببیند 
این وجیبه از عهده دیگران ساقط می گردد ، اگر  گذاشته آن را بپذیرد ، ودرین فرصت است که

همه آنهائیکه اهلیت به عهده گرفتن قضاء را در خود داشته باشند واز قبول آن ابا ورزند در 
گنهگار خواهند شد ، وبر زمامدار امور مسلمین  چنین صورتی همه امت به دلیل نه پذیرفتن آن 

وظیفه مقرر وانتخاب نماید ، واین نظر راجح  فرض است که به زور شخص با اهلیتی را به این
اگر شخص مناسب به این عهده یافت نشد ویا کسی دیگری که اهلیت آن را . وبرگزیده است 

فرض   داشت مگر ابا ورزید ، وظیفه انجام دهی چنین رسالتی به عوض زمامدار به ذمه آن قاضی
دار کشور به حساب می آید ، چون بصورت اساسی چنین وظیفه از مکلفیت های زمام. است 

چون تقرر قضات ازان جهت فرض عین خوانده شده است که امور چنین در دایره کاری آنها 
قرار دارد وتقرر اولواالمر در حقیقت مقتضی تقرر قضات است ، وقضات را به غیر از اولوا 

د که در تقرر برای اولوا االمر درست ومجاز نباش. االمر کسی دیگری مقرر کرده نمی تواند 
قضات تاخیر نماید ویا انتخاب آنهارا به رأی وانتخاب مردم تفویض نماید ، این بدان جهت که 

  . برابر سازد  را برپا ساختن محاکم از جمله آن حقوق است که باید حکومت سروسامان آن
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  :نظر مذهب حنبلی درین مورد 
ون معامالت مردم بدون آن فیصله کردن نزاع های مردم از جمله فروض کفائی است ، چ

سروسامان یافته نمی تواند ، مسئولیت زمامدار واولواالمر است که در هر واحد اداری دولت 
قاضی را مقرر سازد ، چون زمامدار واولوا االمر نمی تواند بصورت مستقیم خود به قضایای 

در هر واحد اداری  مردم در هر نقطه از قلمرو خویش رسیدگی نماید ، ازین رو لزوماً باید وی
نظامی را برقرار سازد که بتواند جوابگوی نیازمندیهای مردم بوده باشد تاحقوق مردم از ضیاع 

ازین رو برای اولواالمر ضروری است تا درمیان مردم شایسته ترین آنها . ودستبرد مصئون بماند 
ر حیثیت پاسدار واقعی در علم وتقوا را برای این منصب برگزیند ، این بخاطر آنکه اولوا اآلم

معامالت مسلمانان پنداشته می شود وبه این لحاظ برای وی فرض والزمی است که شخص 
  . مناسب وبا اهلیت را برای این منصب برگزیند 

  :مطالبه منصب قضاء از نگاه مذهب حنفی 
ان مناسب آن باشد که نباید منصب قضا را به زبان ویا دل طلب نمود ، هان اگر در می     

مسلمانان کسی دیگری نبود که این وظیفه را عهده دار گردد درانصورت برای حفاظت از 
حقوق مسلمانان مطالبه چنین وظیفه الزمی است ، یعنی شخصیکه خودرا برای این وظیفه مناسب 
داند می تواند منصب قضاء را مطالبه نماید ، همانطوریکه نماز جنازه ضروری پنداشته می شود 

حالتی مطالبه وظیفه قضاء نیز ضروری پنداشته می شود ، اگر در یک شهر یا منطقه در چنین 
تعدادی زیادی از علماء موجود باشند که هرکدام صالحیت عهده داری چنین وظیفه ای را در 
خود داشته باشند درچنین حالتی فردی ازان ها می تواند از عهده گیری این وظیفه ابا ورزند 

اگر همه ایشان از قبول این وظیفه ابا ورزند ودرنتیجه شخص .. نمی شود درانصورت گنهگار  
. . جاهل وبی اهلیتی چنین وظیفه را عهده دار گردد درانصورت همه درین گناه شریک شوند 

اگر اولواالمر کسی را بر منصب قضاء برگزیند که لیاقت واهلیت آن را در خود نداشته باشد 
فضل براین وظیفه موجود باشند درانصورت اولوا االمر  ودر کشور مردم فهمیده وصاحب

  . گنهگار خواهد شد 
مطالبه منصب قضاء ویا عدم مطالبه آن وهم چنان جایز بودن ونابودن آن : خالصه مطلب اینکه 

  :دارای پنج حاالت می باشد 
  . حرام  -٥. مکروه  -٤. مستحب  - ٣  .مباح  -٢. واجب وفرض      -١
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از صفت عدل وعلم برخوردار توانائی اجتهاد را درخود داشته باشد واگرکسی      -١
که وظیفه قضاء را به عهده گیرد ودران کشور ویا شهر به غیر از وی کسی دیگری نباشد باشد،

ویا .ت جایز وقانونی را نداشته باشد ویا اینکه قاضی موجود باشد مگر مواصفات تقرر وی حیثی.
که این وظیفه  لیت قاضی شدن را دارد دیگر کسی یافت نشدبه غیر ازهمین یک شخص که اه

ود آمد که اگر من این وظیفه را بدوش نگیرم جیا این احساس در وی بورا به عهده گیرد ،
ویا اینکه کسی فت که اهلیت آن را درخود ندارد ،شخص دیگری آن را به دوش خواهد گر

ست ،وبرای دور کردن آن چاره قضا دیگری این وظیفه را عمالً بدوش داشت که فاقد اهلیت
درهمه این دارد این وظیفه را متقبل گردد ، این نباشد که این شخص که توانائی واهلیت آن راجز

صورت ها برای این شخص فرض گردد که کمر همت ببندد وبرای دریافت این وظیفه سعی 
  . ریعت بوده باشد وتالش به خرچ دهد ، بشرط آنکه هدفش ازین کار خدمت به مردم وتطبیق ش

که برای  وتنگدست ومحتاج وصاحب عائله باشد برای وی جایز استاگر شخص فقیر     -٢
یهای زندگی از طریق بشرط آنکه هدفش از حصول آن رفع نیازمندحصول قضاء تالش نماید ،

هم چنان اگر هدفش از حصول منصب قضاء خود نگهداری خویش از خطرات مشروع باشد،
  . رات بوده باشد درین صورت ها این تالش وی درست وجایز است ممکنه ویاخسا

اگر کسی عالم بوده باشد وعلم وی از نظر مردم پنهان باشد ، وزمامدار بخواهد که اورا      -٣
به صفت قاضی مقرر نموده ووی را ازین طریق به مردم معرفی نماید تامردمان بی خبر از علم وی 

ازعلم وی در قانون استفاده کنند ، واگر کسی عالم گمنام باشد ،  استفاده برند ومردم نیازمند
بطوریکه نه مردم به علم وی واقف باشند ونه هم زمامدار ، ووی بخواهد که خودرا به مسند 
قضاء رسانده تامردم از علم ودانش وی آگاهی حاصل نموده وبهره اندوزند ، درچنین صورتی 

ب ونیکو خوانده شده است ، واگر نیت وقصدش تالش وی برای حصول منصب قضاء مستح
همین مطلب بوده باشد بناًء سعی وتالش وی در راستای حصول منصب قضا نیز مستحب خوانده 

  . شده است 
اگر سعی وتالش عالم برای حصول منصب قضاء بخاطر رسیدن به این مقام عالی وخود      -٤

این . این کوشش وی مکروه پنداشته شده است بلند جلوه دادن در برابر مردم بوده باشد بناًء 
ِتلَْك الدَّاُر اآلِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن الَ ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي : ( امر بخاطر آنکه در قرآن کریم آمده است 

آنهائیکه این دار آخرت را گردانیدیم برای   ٨٣/ القصص) اَألْرضِ َوالَ فََساًدا َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقيَن 
  . وعاقبت ازان پرهیزگاران است . وفساد را در زمین   نخواهند بزرگ منشی
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، معاش منصب قضاء اورا ضرورت نبود به این ترتیب اگر کسی پولدار وصاحب ثروت باشد وبه
وخود نیز در میان مردم از شهرت ونام آوری برخوردار بود واهلیت وی برای منصب قضاء نیز 

  . مکروه است  برای حصول منصب قضاء روشن بود ، تالش چنین شخصیبرای مردم هویدا و
اگر شخص جاهلی برای حصول منصب قضاء تالش نماید ، وبرای دستیابی این منصب      -٥

هیچ اهلیت وکار آمدی نداشته باشد ، ویا شخص عالم بوده مگر در وی خصوصیت های منفی 
ه هدفش از رسیدن به منصب قضاء انتقام جوئی چون فسق وبدکاری موجود بوده باشد ، ویا اینک

از مخالفین بوده ، ویا نیتش حصول رشوت از مراجعین بوده باشد ، درهمه این صورت ها تالش 
  . برای حصول منصب قضاء برای وی کار حرام وناجایز است 
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  عبدالقیوم حلیم 
  

  د مدنی محاکمو د اصولو
 نهه کتقانون ته لن

  
ة للمتقین والصلوة والسالم علی ختم المرسلین محمد و علی آله و الحمد هللا رب العلمین و العاقب

  اما بعد. اصحابه اجمعین 
  مقدمه

له هیچا خه په نده چی انسان یو ولنیز مخلوق دی او پرته له ولنی خه ژوند کول نه 
 تیاویکه د انسانی ژوند ا  وی او نه یی کوالی شییری او دیوه کس په وس کی دا نده خو

پوره چی د خپل ژوندانه ولی اتیاوی په یوازی توه پوره کی بلکه تل ا دی چی د نورو په 
مرسته او د متقابلی همکاری په بڼه د نورو له امکاناتو خه ه واخلی او هم خپل امکانات د 

له خپل پیل خه دا د تجربی په نورو په واک او خدمت کی ولوی خو د بشر د ژوندانه تاریخ 
توه ثابته کی ده چی ولنیز ژوند د خورا یرو یڼو سره یو ل ستونزی او مشکالت هم 

افعو پر سر او د مادی او نرامن ته کوی او دا ستونزی په لویه کچه د وو تر من د و او م
ان نفسانی خواهشات تل نسمعنوی شتمنیو د الس ته راونی په ل کی رامن ته کیی که د ا

دی غوتونکی وی چی په هره ممکنه بڼه خپلی اتیاوی د نورو وو له شتو امکاناتو خه د
پوره کی او طبیعی خبره ده چی هی وۍ بی له عادالنه بدل او عوض خه خپل امکانات د 

شخو زینده دنورو په واک کی نه ورکوې نو همدا د منافعو او و تضاد تل د النجو او حتی 
وی نو د دی لپاره چی انسان هم په ولنه کی ژوند وکی او هم یی ولی اتیاوی د وو له 

اینه ده چی په انسانی ،امکاناتو خه پوره وی او هم د دوی تر من د و پر سر شخی نه وی 
ندانه تاریخ ولنه کی د النجو او منازعاتو د پریکی یو واکمن واک شتون ولری او د بشری ژو

تل دا وولی ده چی دا ول واک او اداره  په ولنو کی تل شتون درلود او د یوه ولنیزی اتیا 
  ، په توه هره ولنه هغی ته اه  ده 

دا اداره د قضا او قضاوت کولو سپیلی اداره ده چی په انسانی ولنه کی د وو تر من د 
  .ده لری النجو او منازعاتو د پریکی سپیلی دن

  ... قانوندمدنی محاکموداصولو  ------------------------------------- قضاء   

 ٢٢

قضا او قضاوت په حقیقی توه د اهللا پاک د فعلی سپیلو صفتونو خه یو صفت دی لکه     
   ٧٨النمل . ) ُهَو العزیز العلیم و َنُهم بـُحکِمِه یإنَّ َربَک َیقِضی َب: ( چی اهللا پاک په خپله فرمایی 

په توه په د الهی احکامو دا پاکه او مقدسه دنده د خالفت په مکه کی  اهللا پاک خو:ترجمه    
د تطبیق لپاره په لومی سر کی د خپلو پاکو استازو په مضبوطو او متینو اوو باندی ایی ده لکه 

ـَّبِعِ یا داود ( : چی فرمایی  إنا جعلناک خلیفة فی األرض فاحکم بین الناس بالحقِّ و ال  تتـ
ما کان ِلبشرٍ أن (  :ای کی فرمایی ه بل او پ. - ص  ٢٦) ....الهوی فُیضلَّک عن َسبیل اهللا 

ـَاسِ  کونوا عباداً لِّی ِمن دوِن اهللا  آل عمران ) یؤِتیه اُهللا الکتابَ  والحکم و النبوَّةَ ثمَّ یقول ِللن
٧٩-   

لیت او دا مقدسه دنده د یوه مبارک سئوسالم خه وروسته بیا دا دروند ماو له انبیاوو علیهم ال  
ه په اسالمی ولنو کی د الهی شریعت او له هغو خه د جوو شویو او سپیلی میراث په تو

نو که د دی مقدسی دندی سرچینی او اصیلو . وضعی قوانینو درنو پوهانو ته رسیدلی ده 
خاوندانو ته نظر واچوو دی کی ته به مو هرومرو پام شی چی دی داسی درنی او مقدسی دندی 

ازی په پوره علمی پوهی ، ی تقوی او پرهیزاری ، او په ه شان سره سرته رسول یوازی او یو
پوره واکمنتوب سره تر سره کیدای شی او بس ، که په ه شان سره قضاوت او پریکه د زور 
، قوت ، شته منی ، او داسی نورو هغو یزونو چی د نورو دندو لپاره ورته اتیا وی او ورسره 

ول ، ه پوهه ، ه تقوی ، ه نیت ، ه صداقت الزمی وی غوتنه نه کوی بلکه ه قضاوت ک
، ه سیرت ، او ه قاطعیت غوای او شاید دا وجه ده چی رسول اهللا مبارک د دی اوصافو نه 
درلودونکی قاضیان د دوزخ د اور و بللی او یوای هغه قاضی یی بریالی او له اور خه 

اوصاف په پوره کچه ولری او په ژغوریدونکی او د یر ثواب او جنت ونکی ڼلی چی دا 
رجلٌ : إثنان فی النار و واحٌد فی الجنة : القضاة ثالثة ( : عمل کی یی وکاروی لکه چی فرمایی 

عِلم الحق فقضی به فهو فی الجنة ، و رجلٌ قضی للناسِ علی جهلٍ فهو فی النار ، و رجلٌ عرف 
  ) رواه الحاکم . الحق فجار فی الحکم فهو فی النار 

پاک هم د قضاوت په دنده کی دعدل او انصاف پر کولو او دظلم او تیری خه د ه او اهللا    
یا أیها الذین آمنوا کونوا قّوامین هللا ُشهداء بالقسط و ال یجرمنَّکم (: کولو امر کوی او فرمایی 

: فرمایی  په بل ای کیاو  -٨المائده ) شنئان قومٍ علی أالَّ تعدلوا ، إعدلوا هو أقرُب للتقوی 
إن اهللا یأمرکم أن تؤدُّوا األمانات إلی أهِلها و إذا حکمُتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إنَّ اهللا (

   -٥٨النساء ) نِِعمَّا یعظکم به إنَّ اهللا کان سمیعاً بصیراً 
اهللا پاک د غوتنی او امر سره سم په عدل او انصاف سره حکم کول هغه وخت ممکن  نو د   

چی قاضی د حق او ناحق د پیژندنی او په عدل او حق سره حکم او پریکی کولو ته  کیدای شی
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د رسیدو په الره چاره پوه او پوره بلد وی او وروسته له پوهیدو په پوره امانت ، تقوی او 
  .صداقت سره په حق حکم وکی 

ه توه د قضایی نو جوته شوه چی د عادالنه قضاوت کولو لپاره هر قاضی ته په پوره او کامل   
  .بهیر د پوهی زده که ضروری ده 

دلته مو له قضایی پوهی خه نوم واخیست او که یر شو نو په قضایی تاریخ په انی توه    
لومی د قضایی بهیر او د : وهه ضروری ده پپه اسالمی قضایی تاریخ کی د قضا د پاره دوه ول 

لی د ئله کی د مسئاصولو او قواعد پوهه او بل په مسقضایی عادالنه مجلس د جوولو پر انو 
  . حکم د پیژندنی پوهه 

د دوهمی برخی پوهه په پخوانی قضایی سیستمونو کی د قاضی له خاصو انتیاوو خه نه   
شمیرل کیده که چی د قاضی برسیره به د قضا په مجلس کی د مفتیانو حضور هم شرط وو او 

تی خه تر السه کاوه ، چی دا کنالره زمون په قضایی سیستم کی لی حکم له مفئقاضی به د مس
کال د قضایی تشکیالتو او صالحیتونو  ١٣٤٣هم سابقه او لرغونتوب درلود او په همدی وجه د 

 ٥٦٦٢پر ١٥١٩ پهلمریز کال د کب د میاشتی په لسمه نیه  ١٣٤٤د قانون یوویشتمه ماده د 
محکمو کی بیرته احیاء شوه او دا ئیه تی کرسی په ابتدافرمان سره تعدیل او د مفشاهی ڼه 

نیی د قضایی صالحیتونو او تشکیالتو د قانون تر  ١٥لمریز کال د میزان د  ١٣٤٦کرسی د 
  کی خپور شوی وجود درلود ، ڼه  ٨٩ په نافذیدو پوری چی په رسمی جریده 

وری د اوندو اصولو او خو د لومی برخی پوهه چی د قضایی عادالنه مجلس جوولو پ    
وهه ده دا هم په پخوانیو او هم په پرنوالی او حکم ته د رسیدو د الری چاری د قواعدو 

اوسنی عصری قضایی سیستمونو کی یوازی او یوازی د قاضی سره الزمی ده او قاضی باید 
ی ضروری هرومرو پر هغه اصولو او قواعدو پوره خبر وی ، که یو قاضی نشی کوالی پرته له د

مومی او همدا وپوهی خه قضایی بهیر په ه شان سره په الره واچوی او عادالنه حکم ته الره 
ه قضایی تاریخ کی په هره ولنه او هر عصر او زمان کی پدی برخه کی انو پوجه ده چی 

که برخه جووی  ام وپقواعدو او اصولو شتون درلود او په اوسنی وضعی قوانینو کی هم دا د 
لکه رنه چی ولو ته کاره ده عادی قوانین په لومی سرکی په دوو مهمو برخو ویشل کیی 

دوهمی برخی ته متوجه دی او  یدی چی یو یی متنی او بل یی شکلی قوانین دی او زمون خبر
همدا شکلی قوانین دی چی د قضایی عادالنه مجلس د جوولو د قاعدو او اصلونو درلودونکی 

اآتو د اصولو قوانین هم ویل قوانینو ته د محاکمی د اصولو یا د محاکمی د اجر دی او دی
  .کیی

  د ماحکمی د اصولو لرغونتوب ته لنه کتنه
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وضعی قوانینو زینده نه بلکه یر زیات لرغونتوب لری په  ود محاکمی اصول او قواعد د اوسنی
ب په اسالمی شریعت کی په یر انی توه په اسالمی ولنوکی د دی اصولو بنس او تهدا

کلک او اساسی شکل سره ایودل شوی داسی چی دا اوسنی یره برخه شکلی اصول د هماغو 
  . شرعی اصولو له فروعاتو او وانو خه شمیرل کیی 

  او دا دی د بیلی په توه یو و په الندی ول راشمیرم  
  له پاک قرآن خه ۱

  شهادت د نصاب په هکله په زنا قذف او مالی برخو کی د 
  ٤النور . ) الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم و(  •
  ١٣النور ) لوال جاءوا علیه بأربعة شهداء (  •
 ٢٨٢البقره ) واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ( •

  لت په صورت کی د اعتراض کولو د حق په هکله د شاهدانو د اهلیت او پر دوی باندی د نه عدا
  ٢٨٢البقره ) ممن ترضون ِمن الشهداء (  •

 د فاسق د شهادت د نه قبلولو په هکله 
والذین یرمون المحصنت ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنین جلدة و ال تقبلوا ( •

 ٤النور ) لهم شهدة أبداً و أولئک هم الفسقون 
  ت او اهمیت په هکله د د ارزپه معاملو کی د سن

  ٢٨٢البقره ) یا أیُّها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجلٍ مسمًی فاکتبوه (   •
  :خه د استفادی کولو په هکله له قرینی 

و إن . و شهد شاهٌد من أهلها إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین (   •
فلما رأی قمیصه قدَّ من دبرٍ قال إنَّه من . من الصادقین  کان قمیصه قدَّ من دبرٍ فکذبت و هَو

  – ٢٨-٢٧-٢٦یوسف )   کیدکن إنَّ کیدکن عظیم 
  خهله مبارکو احادیثو  ٢

  د قضایی مجلس د ول او د خصمینو سره د قاضی د چلند په هکله
) سهی لحظه و إشارته و مقعده و مجلمن أبتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم ف(   •
 رواه دار قطنی  –
 ) ال یقضین َحکٌَم بین إثنین و هو غضبان (   •

  په قضایی بهیر کی د دعوی کوونکو وظایف 
لو یعطی الناس بدعواهم الدعی ناٌس دماء رجال و أموالهم ، و لکن البینة علی المدعی (   •

 )ن علی من أنکرالبینة علی المدعی و الیمی( او په بل روایت کی ) و الیمین علی المدعی علیه 
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استهما » ص«عن أبی هریرة أن رجلین اختصما فی دابة و لیس لهما بینة فقال النبی (   •
 )علی الیمین 
   ونکی ته د نا حق قسم کولو خه د ویرولو په هکله قسم خو

عن اشعث بن قیس أنَّ رجالً من کندة و رجالً من حضرموت اختصما الی رسول اهللا فی ( •
الحضرمی یا رسول اهللا إن ارضی اغتصبنیها ابو هذا و هی فی یده قال هل ارض من الیمن فقال 

لک بینة قال ال و لکن احلفه ، واهللا ما یعلم إنها ارضی اغتصبنیها ابوه ، فتهیأ الکندی للیمین فقال 
 )رسول اهللا ال یقطع احد ماالً بیمین إال لقی اهللا و هو اجذم فقال الکندی هی ارضه 

  :ت د شرطونو په هکله د شاهدانو د اهلی
الیجوز شهادة خائن ، و ال خائنة و ال » ص«قالت قال رسول اهللا » رض«عن عائشة (  •

 ) مجلود حداً و ال ذی غمر علی أخیه و ال ظنین فی والء و ال قرابة ، و ال قانع مع أهل البیت 
  :په صورت کی د متهم کس په حبس کی د ساتلو په هکله د اتهام 

رواه ابوداود ) حبَس رجالً فی تهمة » ص«یم عن أبیه عن جده إن النبی عن بهز بن حک(  •
 .و الترمذی و النسائی 

  په قضایی چارو کی د محل له عرف خه د استفادی په هکله 
ه د یوه چا کت ته چی وروایت دی چی د یوه صحابی چی نوم یی براء بن عازب وو  •

یی ورانه که نو د هغه مالک له براء بن عازب دیوאل نی چاپير وو ننوته او د کت یوه برخه 
ته واندی شوه رسول اهللا مبارک د منطقی د » ص«سره النجه وکه او دا قضیه رسول اهللا 

عرف خه پوتنه وکه او داسی پریکه  یی وکه چی د منطقی د عرف په اساس دی د وری 
دی د ارویو ساتنه د هغو د  لخوا د کروندو ساتنه د خپلو خاوندانو لخوا او د شپی لخوا

 .خاوندانو لخوا وکای شی 
دا یو و بیلی وی د محاکمی د اصولو او قواعدو په اه چی د شرعی نصوصو خه مو ذکر 
کی ، د دی اصولو نوری ال زیاتی نمونی د راشدینو خلفاوو او اصحابو کرامو په اقوالو او هم په 

  .نو په اقوالو کی موندلی شوعملی پریکو او همدا ول د فقهی اماما
  خو دلته د زیات تطویل خه د مخ نیوی لپاره د هغو له ذکر خه ه کوم  

وروسته له دی چی زمون به ران هیواد کی د قضایی چارو د اله سمون او قضایی بهیر د    
خو کی د توحید لپاره نور امونه واخیستل شول او په ولنیز ، سیاسی او باآلخره په قضایی بر

، امنامی ، اصولنامی ، تعلیماتنامیاسالمی سپیلی شریعت او حنفی فقهی خه په استفادی سره نظ
او قوانین وضع شول نو پدی ل کی د محاکمی اصول او قواعد هم له پامه ونه غوریدل او هغه 

ن اهللا هم په دی لی کی ای شول ، د دی اصولو تدوین په مستنده توه کوالی شو د غازی اما
خان د سلطنت له دوری خه ویو او دا هماغه وخت وو چی په هیواد کی د چاپ کارخانی 
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او توکی راول شول او د قوانینو خپراوی په چاپی بڼه عمومیت وموند ، پدی عصر کی قوانین د 
لمریز  ١٣٠٧لمریز کال خه تر  ١٢٩٩نظامنامو تر سرلیک الندی خپریدل او پدی لکی د 

تر اویا زیاتی نظامنامی په بیالبیلو برخو کی خپری شوی چی پدی نظامنامو کی د قضاء  کال پوری
او محکمو په اه هم صریح احکام او انی ابواب په پام کی نیول شوی وو د مثال په توه د 

 ١٥لمریز کال د سلواغی په  ١٣٠٢دولت د اساسی تشکیالتو د نظامنامی په ضمیمه کی چی د 
  .واک تشکیل او صالحیتونه رند او په وته شولائیه ی ده د قضنیه خپره شو

لمریز کال د کب په شلمه نیه په انی توه د مامورینو د جزایی  ١٣٠٢وروسته بیا د    
محاکمو د اصولو نظامنامه خپره شوه او پدی نظامنامه کی یوازی د دولتی مامورینو د جزایی 

ام ای شوی وو ، په همدی توه د تجارتی معاملو په برخه محاکمی لپاره خاص او انی احک
کی د شرعی محکمی نظامنامه او د جرایمو په برخه کی د شرعی محکمو نظامنامه یو په بل پسی 

  .لمریز کال کی وضع اوخپری شوی ١٣٠٦او  ١٣٠١په 
نامو خه د غازی امان اهللا خان د سلطنت خه وروسته د قواعدو او مقرراتو سرلیک د نظام   

کال پوری وغیده او پدی  ١٣٤٢لمریز کال خه تر  ١٣٠٩اصولنامو ته واوت او دالی د 
خه زیاتی اصولنامی وضع او خپری شوی چی پدی  ٣٠٠موده کی په بیالبیلو برخو کی تر 

دی برسیره په اصولنامو کی هم د محاکمو د اصولو انی ای او مقام ساتل شوی وو او 
د محاکمی د اصولو په برخه کی یو بل ام هم مخ په واندی واخیستل شو او پدی دوره کی 

هغه دا چی د جزایی او د مامورینو د محاکمو د اصولو خه عالوه د مرافعی او تمیز غوتنی د 
لمریز کال کی وضع شوه او د دی تر ن د  ١٣٢٥اوریدو د مودی د اکنی اصولنامه په 

لمریز کال کی د عدلی محکمو د صالحیت په دایره  ١٣٣٥په عدلی محکمو اداری اصولنامه 
کی د جزایی او حقوقی قضایاوو د اداری احکامو لپاره وضع شوه ، وروسته بیا د حقوقی اجراآتو 
د تنظیم لپاره یوه خورا بایه اصولنامه د عدلی حقوقی محاکمو د اجراآتو د اصولنامی تر نامه 

شوه چی دا د محاکمو د اصولو او قواعدو د باینی په لمریز کال کی وضع  ١٣٣٧الندی په 
برخه کی یر ارزتناک او ور امونه وو او د قضایی بهیر په ر کی یر بنیادی بدلونونه بلل 

شوو دریو اصولنامو کی یوازی د عدلی حقوقی محکمو  وکیدل خو باید هیره نکو چی په دی یاد
موضوعاتو پوری انی اصولنامه وه او دوه نوری لکه  د اجراآتو اصولنامه په حقوقی او مدنی

رنه چی له سرلیک خه یی جوتیی د حقوقی او جزایی قضایاوو کوم چی د عدلی محکمو د 
صالحیتونو خه شمیرل کیدل د دواو د اصولو درلودونکی وی ، نو پدی سره ویالی شو چی 

ه هم د محاکمی د اصولو په هکله غ ونی په برخه پدی دوره کی کهامونه د قانون جو تلی
کی واخیستل شول خو بیا هم الزیات پرمخت او بدلون ته اتیا لیدل کیده تر و چی په 

لمریز کال کی د عدلیی وزارت په د ننه کی د رسمی جریدی په جوولو سره په عمومی  ١٣٤٢
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ی اسنادو عنوان یا سرلیک توه د قانون جوونی په برخه کی لوی بدلون رامن ته شو او د تقنین
هم له اصولنامی خه په قانون بدل شو او د عادی قوانینو خه نور متفرع تقنینی سندونه لکه 
مقرری ، او الیحی هم رامن ته شوی او پدی ل کی د دولت نظام بدلون وموند او قضایی 

خورا لوی تشکیالت هم پراخ شول او د دی سره جوخت د محاکمو د اصولو په برخه کی هم 
کی وضع او په  ١٣٤٣بدلون رامن ته شو ، لومی د تجارتی محاکماتو د اصولو قانون په کال 

کی خپور شو وروسته د جزایی اجراآتو انی قانون په  ٤او  ٣-٢-١رسمی جریده ڼه 
کی خپور شو او په همدی  ٢٦کی وضع او په رسمی جریده ڼه  ١٣٤٤مادو کی په کال  ٥٠٠

ی محاکماتو د اجراآتو قانون ، او د جزایی اجراآتو موقت قانون وضع شول او د توه د عسکر
کی  ١٣٦٩مادو کی په کال  ٥٠٦مدنی محاکماتو په برخه کی هم یو جامع او پیاوی قانون په 

  . کی خپور شو  ڼه ٧٢٢وضع او په رسمی جریده 
  د مدنی محاکماتو د اصولو قانون 

لمریز د زمری د میاشتی د  ١٣٦٨نون د وزیرانو د شوری د د مدنی محاکمو د اصولو قا    
کال د لیندی  ١٣٦٨ڼه تصویب سره منظور او د وخت د جمهور رییس د  ١٨٠پنمی نیی په 

کال د  ١٣٦٩مادو کی توشیح او د  ٥٠٦ڼه فرمان سره په  ١٣٤١نیی په  ١٩د میاشتی د 
او د دی قانون د . ی خپور شوی دی کڼه  ٧٢٢نیه په رسمی جریده  ١٥وی د میاشتی په 

کال د مرافعی او تمیز د اوریدو د مودی د اکنی اصولنامه ، د  ١٣٢٥مادی په بنس د  ٥٠٦
کال د عدلی حقوقی محاکمو د  ١٣٣٧کال د عدلی محکمو اداری اصولنامه او د  ١٣٣٥

  .اجراآتو اصولنامه او دهغو ضمایم ملغی وڼل شول 
  :او د دی قانون په مطالبو او موضوعاتو باندی یو غلنده نظر آچوو په لومی سر کی راو   
  :د دی قانون ول مطالب په شپو بابونو کی په الندی ول تنظیم شوی دی    

  بی له کوم سرلیک خه په دوو فصلونو کی دی : لومی باب 
  لومی فصل په لورو مادو کی د عمومی احکامو په هکله 

  .هکله له پنمی مادی خه تر یوولسمی مادی پوری احکام لری دوهم فصل د دعوی په 
دوهم باب بیا هم بی له کوم سرلیک خه په پنلسو فصلونو کی په الندی توه تنظیم شوی   

  :دی 
  پوری  ١٧مادی خه تر  ١٢د استدعا تر سرلیک الندی له  لومی فصل
  .پوری مادی  ٣٩مادی خ تر  ١٨د دعوی د مبادیو په هکله له  دوهم فصل
 مادی ٦٤مادی خه تر  ٤٠په محکمو کی د مدنی قضیو د یلو د بهیر په هکله له  دریم فصل

   .پوری 
  .پوری مادی  ٧٨مادی خه تر  ٦٥د قاضی د ه کولو او ردولو په هکله له  لورم فصل
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   .وریپ مادی ١٠٠مادی خه تر  ٧٩په مدنی قضیو کی د ینی د واک په هکله له  پنم فصل
 ١٢٠مادی خه تر  ١٠١د کورنی په قضیو پوری د اونده اجراآتو په هکله له  شپم فصل

  مادی پوری 
  مادی پوری  ١٢٧مادی خه تر  ١١٢د عامه حقوقو د قضیو د یلو په هکله له  اووم فصل
  مادی  ١٥٢مادی خه تر  ١٢٧د خبرتیا ، جلب او احضار په هکله له  اتم فصل
  مادی  ١٧٤مادی خه تر  ١٥٣بی حکمونو په اه له د غیا نهم فصل
 ١٧٥په مدنی قضیو کی د اهل خبره او پوهو کسانو خه د ه اخیستنی په هکله له  لسم فصل

  مادی  ١٩٠مادی خه تر 
 ٢٠٣مادی خه تر  ١٩١په مدنی قضیو کی د لومنیو اجراآتو د تنظیم په اه له  یوولسم فصل

  مادی 
 ٢٠٤ی د بهیر او په قضیه کی د شاملو کسانو د حاضریدلو په اه له د محاکم دولسم فصل

   .پوری مادی ٢٤٥مادی خه تر 
لمریز کال د جدی  ١٣٨٦ماده ده د  ٢١٥د یادونی و ده چی د دی فصل یوه ماده چی 

  ڼه فرمان سره تعدیل شوی ده  ١٣٥یس په ئنیی د جمهور ر ٢٧میاشتی د 
   .پوری مادی ٢٦٦مادی خه تر  ٢٤٦ی او حکم په هکله له د محکمی د پریک دیارلسم فصل
   .پوری مادی ٢٧١مادی خه تر  ٢٦٧د محکمی د قرار په هکله له  وارلسم فصل

مادی خه تر  ٢٧٢د حکم د سببونو یا د ثبوت د وسیلو په هکله له  نلسم فصلپاو وروستنی 
  .مادی پوری اصول او قواعد بیان کی دی  ٣٥٧

 – ٢٩٨ادونی و ده چی د دی فصل له موادو خه پنه مادی چی عبارت دی له بیا هم د ی
نیی  ٢٧لمریز کال د جدی د میاشتی د  ١٣٨٦مادو خه د  ٣١٣ – ٣٠٢ – ٣٠٠ – ٢٩٩

ڼه فرمان سره تعدیل شوی او په همدی فرمان سره د دی فصل دوه  ١٣٥د جمهور رییس په 
  .حذف شوی دی ، خه  ٣١٢او  ٣١١مادی چی عبارت دی له 

  دریم باب
  :په پورتینیو محکموکی د اجراآتو تر سرلیک الندی اوه فصلونه لری 

د الندنیو محکمو پر پریکو باندی د شکایت او اعتراض په هکله له مادی خه تر  لومی فصل
   .مادی پوری ٣٦٥

 ٣٧٩ مادی خه تر ٣٦٦د شکایت او اعتراض د واندی کولو د ول په هکله له  دوهم فصل
  مادی پوری 
  .پوری مادی ٣٨٦خه تر  ٣٨٠د پورتنی محکمی د لومنیو اجراآتو په اه له  دریم فصل
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د شکایت او اعتراض د یلو په خاطر د قضایی غونی د دایریدلو په هکله له  لورم فصل
  .پوری مادی  ٤٠١مادی خه تر  ٣٨٧

ه د پورتنی محکمی د قرار صادرولو ض په هکلقد پریکی د نه سموالی او دهغی د ن پنم فصل
  .وریپمادی  ٤٠٦مادی خه تر  ٤٠٢په هکله له 
د الندنی محکمی پر قرار باندی د شکایت او اعتراض د واندی کولو په هکله له  شپم فصل

  .پوریمادی  ٤١٠مادی خه تر  ٤٠٧
یلو کی د  هپد الندنی محکمی د صادره حکمونو پر خالف د شکایتونو  اووم فصلاو وروستی 

   .مادی پوری اصول بیان کی دی ٤٢٩مادی خه تر  ٤١١ورتنیو محکمو د واکونو په اه له پ
  لورم باب 

د ستری محکمی د مدنی او عامه حقوقو د قضیو په دیوان کی د اجراآتو تر سرلیک الندی په یوه 
  .انی ماده او لورو فصلونو کی خاص احکام لری 

ماده د ستری محکمی د مدنی او عامه حقونو د دیوان  ٤٣٠روسته د دی باب تر سرلیک و
  صالحیتونه بیانوی 

د ستری محکمی په مدنی او د عامه حقونو په دیوان کی د قضیو د  لومی فصلد دی باب 
  .پوری دهمادی  ٤٣٥مادی خه تر  ٤٣١لومنی ینی په هکله له 

مادی  ٤٣٦ی د اونده اجراآتو په هکله له د فرجام غوتنی د شرایطو او په هغی پور دوهم فصل
  .پوری دهمادی  ٤٤٧خه تر 

د ستری محکمی په مدنی او د عامه حقونو په دیوان کی د قضیو په وروستی پاو کی  دریم فصل
  مادی  ٤٤٩مادی خه تر  ٤٤٨د ینی په هکله له 

ت له مخی د الندنیو د ستری محکمی د مدنی او عامه حقونو په دیوان کی د قانونی لورم فصل
وری اصول پمادی  ٤٧٩مادی خه تر  ٤٥٠محکمو د وروستیو حکمونو د یلو په هکله له 

   .او قواعد ذکر کوی
  پنم باب 

د مدنی او عامه حقونو پر وروستیو پریکو او قرارونو باندی د نوی کتنی یا تجدید نظر تر 
  .سرلیک الندی په دو فصلونو کی احکام لری 

   .مادی پوری ٤٨٢مادی خه تر  ٤٨٠د نوی کتنی په هکله د  للومی فص
مادی پوری  ٤٨٩مادی خه تر  ٤٨٣ه هکله له پد نوی کتنی اوند اجراآتو  دوهم فصلاو 

   .اصول او قواعد بیان کی دی
مادی  ٥٠٦مادی خه تر  ٤٩٠شپم او وروستی باب د متفرقه احکامو تر سرلیک الندی له 

  .روستی اصول او قواعد بیان کی دی پوری د دی قانون و
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  پوهنمل ثريا پيكان
  استاد فاكولته حقوق

  
  

 حقوق زن دراسالم 
 نهاي پيش ازاسالم و تمد

  مقدمه 
  .گاهي براي پي بردن به حق واقعي وتعيين حدود يك حق، الزم است كه به تاريخ مراجعه شود 

אل را وزن نمايد ـت حق درگذشته و حتاريخ تمدن بشريت ترازوي است كه مي تواند معياررعاي
هرگاه رعايت حق انسانها دربستر تاريخ مطالعه گردد، حقوق زن دربستر تـاريخ بشـريت از   . 

  .جايگاه نامتوازن برخوردار بوده است 
بسيار دردآور  زنان درطول قرون واعصار متمادي، رنج ها وستم هاي فراواني ديده اند كه حقيقتاً

  .وسنگين است 
ين ظلم كه به زنان وارد شده ، ناشي از اشتباه قانونگذاران بود، علت اشتباه دروضع قانون بيشتر

ظالمانه عليه نيمي  از پيكر جامعه آن بوده كه آنها خود را بي نياز از مكتب وحي مي دانسـتند و  
بر دانش ناقص بشري تكيه مي كردند و سعادت بشر را با تراو شات ذهني ناقص خود مهيا مـي  

البته در اين ميان سود جوياني نيز وجود داشته كه بااستفاده ازفرصت براي رسيدن بـه  . ختند سا
  .مقاصد ناپاك شان ، دست به تحريف دستورها و پيام هاي الهي نيز مي زدند 

ژاپن براي كيفر دادن زنان جنايتكارو داد گاه هاي (القوانين مي نويسد دركتاب روح ) منتسكيو(
برهنه درميدان هاي عمومي به معرض تماشاي مردم مي گذاشته ، وادارشان مـي  خاطي ، آنها را 

  ١)كرد كه مانند چهارپايان راه بروند 
تلفيق ازتحريفات حقيقت با تبعيضات جاهالنه قرون متمادي ، حقيقت تلخـي را عليـه زنـا ن    

حطاط بشر را دربستر تاريخ تمدن بشريت به ارث گذاشته است كه استفاده ازآن ماترك زمينه ان
ازمرزانسانيت به دنيا وحش كاهش مي دهد و استفاده نكردن از آن ماترك دليل بربيان نكـردن  

  .حقيقت و كاوش درتاريخ تمدن بشر نمي باشد 
كاوش درحقوق انسان ها با استفاده از تاريخ اعم از زن ومرد از شيريني چندان برخوردارنيست 

ي زنان وسو استفاده هاي براي تعدادي از مردان وقت ولي سرنوشت زنان با تلخ كامي هاي برا
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آنچه تاريخ شاهد تضييع حق زنان بوده است ، ما را واداربه آن مي كند كـه  . همرا بوده است 
اتفاقات گذشته هاي بشر را درزمينه حقوق زنان قبـل از ظهـور اسـالم بررسـي نمـاييم و      

ري برحقوق زن درتمدن هـاي پـيش از   مقاله حاضر گذ. درمختصرمقاله ي حاضر ارايه بداريم 
اسالم را شامل ميشود و درصدد مقايسه حقوق زن با تمدن اسالمي وحقوقي كه درعصر حاضـر  

 .زن ها برخوردار ازآن است ، مي باشد 
  حقوق ورفتاربا زن درايران باستان - ١

ايرانـي   دوره امپراطوري ساساني ازجمله دوره هاي از ايران باستان قبل از اسالم است كه تمدن
لذابه دليل همين شكوفايي تمدن ايراني در . درآن به حد بااليي از بالندگي و شكوفايي رسيده بود 

دوره ساسانيان ، مابراي بررسي حقوق زن وجايگاه او را درايران باستان به ايندوره بسنده مـي  
شخصيت حقوقي در امپراطوري ساسانيان ، بنابر عرف و رسمي كه ازقديم مانده بود، زن . كنيم 

  .نداشت، به اين معنا كه او به عنوان يك انسان داراي حق نبود 
زن درزمان امپراطوري ساساني به عنوان يك شي فرض مي شد كه ميتوانست مال كسي يا حـق  

  .كسي باشد وخود زن حقوق مالي نداشت 
ـ ( زن درسلسله مراتب خانوادگي تحت سرپرستي و قيموميت رئيس خـانواده بـه نـام     ك كت

پدر باشد يا شوهرودرصورت مرگ : بود، اين كد خدا ميتوانست هركسي باشد ) دخداک)(ختاي
آنهاجانشين ايشان رئيس خانواده داراي اختيارات وسیعي بود كه اين اختيارات به ندرت محدود 

به زن داده مي شد ، يا مالي را كه زن با كار وتالش خود به دست  مي شد وتمام هداياي كه گاه
  ٢ .ورد همه متعلق به رئيس خانواده بود وزن از اموאل خود نصيب نمي بردمي آ

درنظام خانوادگي دوره ساسانيان تعداد از دواج ها دراختيار زن نبود، بلكه ازاختيارات وحقـوق  
مردان در تعدد همسر، هيچ محدوديت نداشتند ، مردان اگر توان مالي . ثابت شده مردان بودند

مردان كه توان مالي واقتصاد باالي داشتند به اندازه ي يك . اد زن مي گرفتندداشتند به تعداد زي
  ٣.دوره تسبيح ، زن درحرمسر اي خود، مي توانستند داشته باشد 

دردوره ساساني مطابق به حقوق ثابت شده آن زمان ، انواع متعددي زنا شويي وجود داشت كه 
  :يم نموده اند تاريخ نگاران اين ازدواج ها را به سه دسته تقس

  پادشاه زن و چاكرزن  - ١
اين نوع ازدواج مختص طبقه اشراف بود، بدين معنا بود كه درخانواده اشراف دو طبقه از زنـان  

ـ ( شوهردار وجود داشت ، زني كه داراي مقام اول بود وزن كـه داراي مقـام دوم   ) ازنپادش
ب ومقام خانوادگي هم طبقـه  از لحاظ نس) با وجود كه پادشاه زن. ناميده مي شد ) چكرزن(بود

نقطه ) چكرزن ( ي همسر خود بود و كدبانوي منزل محسوب مي شد ولي حق به عهده مرد بود 
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بود و از خانواده پايين ترو فقيرتر بود كه بيشترخدمت كاري مي كرد وبـه  ) پادشاه زن( مقابل 
  .پادشاه زن ياري مي رساند 

ترقي كند ، درغيرآن تا آخر عمر خدمت ) پادشاه زن ( اوتمام تالش خود را مي كرد كه به مقام 
شوهر وظيفه نداشت كه مانند پادشاه زن ، چكرزن خود را تا آخرعمرش نگـه  . كاري مي كرد

  ٤ .داري كند وبا فرزندان دختر او را درخانه بپذيرد
  ازدواج استقراضي-٢

كه يك زن شوهر دار مدتي  بدين معنا بود. مي ناميدند ) عاريتي ( ازدواج استقراضي را ازدواج 
در ازدواج استقراضي ازلحاظ قانون آن زمان تنها رضايت شـوهر  . بامردديگري زندگي مي كرد

  .اول زن الزم بود كه همسر خود را براي مدتي به مرد ديگري قرض بدهد 
دراين معامله زن هيچ اختيار به رد چنين تعهدي نداشت ، فقط مانند كاالي بود كه ميتوانسـت ،  

جالب تراين كه کودكان كه حاصل ازدواج استقراضي بود، متعلق بـه  . در اختيارهركسي باشد 
شوهراول زن بود و شوهر دوم زن كه پدراصلي كودكان محسوب مي شد ، فقط تا زماني كـه  
مدت زمان ازدواج استقراضي تام نشده بود ، از كودكان سرپرستي مي كرد ، بعد ازختم مـدت  

  .ن حاصل از ازدواج استقراضي رابه منزل شوهر اول مي فرستاد زمان ، زن و كودكا
  ازدواج با محارم -٣

جامعه ايران باستان ، ازدواج با محارم  را به بهانه ي حفظ پاكي نسب و خون خانواده جايز مي 
آنها متعقد بودند كـه ازدواج بـا   . مي ناميد )  khved vaghdas)(خويزوگرس ( شمرد و

  .ه را از بين مي برد محارم گناهان كبير
عـدالت خاصـه   : ( يكي از ايرانيان عصر انوشيروان ، چنين نقل شده است ) بطريق ماربها( از

به نحوي جاري ميشود كه مرد مجازاست با مادر و دختر و خواهر خود ) اهورامزدا( پرستندگان 
ه اند ، متذكر اومثال هاي راكه زرتشتيان براي تقديس اين عمل روايت مي كرد) مزاوجت كند 

  ٥ .ميشود
  طالق زن در ايران باستان-٤

درايران باستان طالق به معناي امروزي وجود نداشته ، در واقع زن حق طالق گرفتن را نداشت 
وزماني كه شوهرش او را نمي خواست ، او را اختيار مي داد كه به طور مستقل خـود را اداره  

  .اختيار كند  در اين صورت زن مي توانست ، شوهر دوم. كند
درازدواج  ٦.اما زن مطلقه محسوب نمي شد ، فقط اجازه مي يافت كه ازدواج ديگـر نمايـد   

همسر تازه ي خود، فرزندان كـه در ازواج تـازه و درمـدت حيـات     ) خدمتگار( جديد زن
بنابراين زن همچنان تحت سرپرستي و . شوهراولش به دنيا مي آمد، متعلق به شوهر نخستين بود

  ٧.ت شوهر اول باقي مي ماند قيمومي
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   حقوق زن درزمان اعراب جاهليت - ٢
عرب قبل از اسالم زن راموجود بسيار حقير . درميان عرب قبل از اسالم زن مورد احترام نبود    

  ٨  .وسيله اي براي ازدياد نسل مي دانست
دهـا  عرب قبل از اسالم كه به دختر دار شدن عالقه مندنبود واين عـدم عالقمنـدي بـين مر   

زيادتروجودداشت آنها به حد جاهل بودند كه وقتي به آنها اطالع مي دادند كه صـاحب دختـر   
لشان نيز دراين زمينـه مـي   ن عظيم اآقر. شده ازشدت خشم رنگ چهره اي شان برمي گشت 

ژده مي دادند از شـدت غـم وحسـرت     چون يكي از آنان را به فرزند دختر م(:فرمايد ترجمه
عرب جاهليت دختران خويش را زنده بـه   ٩)وسخت دلتنگ مي گرديد  رخسارش سياه مي شد

آنها زنده به گور كردن دخترانش را مايـه  . گورمي كردند تا ازننگ دختر دار بودن بري شود 
افتخارو غرورخود مي پنداشتند و هيچ كسي آنها را از اين عمل بسيار زشت وپست مانع نمـي  

نبود ، زيرا درزمان جاهليت زمام و زعامت خانواه تنها به شد و حتا مادران قادر به منع شوهرش 
عـرب  . دست مردان جاهل عرب قرار داشت و مرگ و زندگي فرزندانش را در اختيار داشتند 

جاهل به بچه سگ ها بيشتر از دختر انش احترام قايل بودند ،  زيرا آنها بچه سگ هـا را درآب  
  ١٠ي كردند مي انداختند ولي دخترانش رازنده به گور م

ازاين مختصر پيشینه تاريخي عرب قبل ازاسالم كه بيان شد ، پر واضح است كـه زن درزمـان   
جاهليت شي بيش نبوده و هيچ حقي براي آنها درزمان جاهليت وجود نداشت كه بتواند سعادت 

اعراب زن ها را بيشتربراي فرزند دار شدن مفيد مي دانست وبين اعـراب  . آنها را تضمين كند 
  .نوع ازدواج وجود داشت ، كه دراين نوع ازدواج زن ها قرباني اصلي بودند ٩بيشتر از

  :حقوق زن درهند قديم  -٣
درهند قديم زنان از جايگاه اجتماعي خوبي برخوردارنبودند، به اعتقاد هندوان قديم ، زن موجود 

بد بختي زنان را افسانه هاي هندو، خود زمنيه ي . دوست داشتني ولي پست به شمار مي رفت 
رقم زده بودند وخرافاتي كه ريشه در اعتقاد ديني هندوها پيدا كرده بود، به حقارت زنـان مـي   

  .افزود
تـواش  ( درآغازهنگـامي كـه   ( افسانه اي درهندوستان  قديم وجود داشـت كـه ميگفـت    

 صنعت گر الهي ، به آفرينش زن پر داخت متوجه شد كه همه ي مـواد را ) Twash tri)(تري
صرف كرده وديگرازعناصر صلب در اختيارش نمانده است وچون به اين بن بست رسيد ، زن را 

  ١١ .از قطعات متفرقه وبازمانده هاي عالم خلق نمود
اين ديدگاه هند قديم درمورد زن مي باشد ، هندوها مطابق يك چنين انديشه ي با زن رفتار مـي  

  .يد درنظام خلقت بودند به نظرآنها زن يعني موجود اضافي و زا. كردند
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قانون نامـه بـه    دراين) مانو( قانون نامه نوشته به نام) manava(نياي افسانه اي قبيله ) مانو( 
  ١٢.ل از هرنوع لذت جنسي اجتناب كنندبرهمنان توصيه مي كرد كه براي رسيدن به كما

ودجامعه مـي  درآيين هندو، ازدواج يك امري اجباري ومردي راكه زن انتخاب نمي كرد، مطر
ر آنهـا  ــبكارت طوالني دختران نيز از نظ. دانست كه هيچ جايگاه ومنزلت اجتماعي نداشت 

بنابر اين والدين كوشش مي كردند كه قبل ازاين كه تب جنسي . ي سرافگندگي وننگ بود مايه
  ١٣ .فرزند شان طغيان كند ، مقدمات ازدواج آنها را فراهم كنند

)Gaand harva ( كه درقانون نامه  لفظي است )به كار رفته ، معناي اين لفـظ ازدواج  ) مانو
اين ازدواج ها . ته است و زاده هوس معرفي شده استهاي است كه با تمايل طرفين صورت گرف

درآن زمان پسندیده تـرين  . كه با تمايل طرفين صورت مي گرفت ، مجاز بود ولي پسنديده نبود
نـه  ازيرا ازدواج با رضايت طرفين كمي غير آبرومند. بود راه ازدواج ربودن عروس وخريدن او 

اگر ازطرف همسر آينده اش دزديده مي . د نتصور مي شد وزنان ترجيح مي دادند كه خريده شو
  ١٤ .شد كه فبها، جنبه تعريفش زيادتر مي شد

از  هشت نوع ازدواج مختلف را جايز مي دانست كه دربين آنها ازدواج) مانو( درقانون نامه ي 
خريدن ، بهترين شيوه شمرده ميشود  ازدواج از راه عشق در  -٣عشق   -٢ربودن ، -١طريق 

  .پايين ترين درجه ي اخالقي بود و بهترين روش ازدواج خريدن زن بود 
هندوان قديم فكر مي كردند كه ازدواج هاي كه بر مبناي اقتصادي شكل گرفته باشد ، از ساير  

  .ارباقي مي ماند ازدواج ها بهتراست وپايد
درباره ي زن را بيان كنيم كه ) مانو( دراينجا خالي از لطف نيست كه گوشه اي ديگري ازقانون 

رد، بيان  كـرده  بالحني كه الهيات مسيحيان نخستين را به ياد ميآو) مانو(:اظهار نظركرده است 
دگي  خاكي زن ، سرچشمه بي آبرويي است ، زن ، سرچشمه نزاع است ، سرچشمه زن(:است 

زن هـاي هنـدي   . اين انديشه وبرداشت هند قديم از زن بود  ١٥.)است ، لذا از زن حذركن 
ازهرگونه آموختن علم وفلسفه بي اطالع نگاه داشته مي شد ، زيرا هندقديم به اين باور بودند كه 

شود اگرزن ها تربيت شود وبا ديد فسلفي برلذت ورنج هاي زندگي ومرگ نظركنند يا فاسد مي 
  ١٦ .يا ديگردرانقياد مرد قرار نميگيرد

از اين نوع بر خورد هاي ناروا عليه زنان زياد ديده ميشود به نحوي كـه  ) مانو( درقانون نامه  
يـا  ) suttee(–ساتي ( از مراسم . درهند قديم زن هاازحقوق انساني خود بهره اي نمي بردند 

ناشي از ) مانو( ي اين آموزه هاي قانون  همه)  poIyandry(زنده سوزي گرفته تا تعدد شوهر
  .عدم  درك عميق دانش بشري است كه قادر به شناخت جايگاه زن نبوده است 
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بعد ازمرگ شوهر، زن مظلوم او راباجسد درگودالي از آتـش انداختـه مـي    ) ساتي(درمراسم 
، هندي ي كردندتران خود را زنده به گورمسوزاندند يا اينكه مانند اعراب دوران جاهليت كه دخ

دربررسي تاريخ هند به رسم هاي عجيبي بر مي . ها نيز زن  شوهر مرده را زنده دفن مي كردند 
  ١٧.خوريم كه قلم از قدرت بيانش عاجزاست 

بابررسي حقوق زن درتاريخ هند قديم ، متوجه مي شويم كه زن ها درآن زمان ازشان و حقـوق  
) سـرور (خود يا ) خداي(الهاي ناطق كه شوهر انسان را انساني برخوردار نبودند، آنها مانند كا

زن هاي قديم حق طالق گرفتن رانداشته و درمقايسه با . خود مي دانستند درخدمت مردها بودند 
زيـرا ايرانيـان زن   . زن هاي ايران باستان ، زن هاي هند ازسرنوشت غمبارتري برخورداربودند 

د ،ولی زن های هندی با این برخورد تلخ  مواجه بودند  های خود را زنده  به گور یا نمی سوزاندن
  .که خود به سوختن راضی باشد ،اورا به آتش انداخته به خاکستر تبدیل می کردند اینبدون 

  :حقوق زن درروم  -٤
درروم سرنوشت  وحقوق زنها با ملل ایران باستان ،هند قدیم وسرزمین  اعراب جاهلیت  اندک 

صورت می گرفت ،زن اختیـار  ) Sime Manu(ج های که به رسم در ازدوا. تفاوت داشت 
امـا  درازدواج  . داشت  که بدون رضایت شوهرش ،از او جدا شود ،یعنی خود را مطلقه نماید 

حق طالق  فقط وفقط منحصر با مرد بود ،درمورد جهیزیه زن ،تا زمانی که Cummanuازنوع 
اختیار شوهر قرار داشت ولی اگر طالق  واقع زن وشوهر با هم زنده گی  می کردند ،جهیزیه در

  ١٨.میشد دراین صورت جهیزیه به زن برگردانده میشد 
اما درروم ،مرد  حاکم مطلق  وبی چون وچرای زن  وخانواده خویش بود ،مرد اختیار مـرگ و  

بدین معنا که اگر زن مرتکب جنایتی میشد ،شوهرش  می . زنده گی زن خود را در دست داشت 
شوهر برزن خود حاکم است :  (یکی از رومیان قدیم میگوید)کاتن. (ت  او را اعدام کند توانس

اگر از زن خطای سربزند او را جزا می دهد . هرچه بخواهد  میتواند. واختیارش را حدی نیست 
  ١٩.،اگر شراب بیاشامد محکومش می کند ،واگر بی ناموسی کند اورا میکشد 

به اعتقـاد    ٢٠.کنیزی بود که هیچ قدر ومنزلتی دراجتماع  نداشت  بنا بر این زن درروم همانند
  .رومیان زن موجود نابالغ ورشد نیافته بود 

تشریفات  ازدواج در روم معموالً  برای فرزند دار شدن بود ودرکارهـا روی کشـت زارهـا    
وشش می اولیای  دختر و پسر ک. ،کودکان وزنان به عنوان مقوله ای  از اموאل محسوب میشدند

البته نامزدی درهنگام کودکی نیز در روم . کردند که مراسم ازدواج فرزندانش را برگزار نمایند 
درازدواج ها رضایت پدر پسر ودختر بسیار ضروری بودند وبدون رضایت  آنهـا   .وجود داشت

م  .ق  ٤٣درقوانین روم باستان ازدواج اجباری بود ،امـا در سـال   . ازدواج  شکل نمیگرفت 
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 ٣٦

محتسب روم ،مالیاتی  برای مردان مجرد  مقرر کرد ،ایـن  Camillus) کامیلوس( نگام که ه
  .حکم از اعتبار ساقط گشت 

زنا شویی  براثر خریداری زن ،از اوایل  تاریخ روم ،کم کم از رونق افتاد وشکل معکوس یافـت  
  .وسر انجام به آنجا رسید که جهیزیه زن درواقعیت امر ،مرد را می خرید 

رروم  قدیم  ،پدر  می توانست دخترش را وادار به جدایی از همسرش کند،حتا اگر خود دختر  د
امپراطوری مسیحی روم ، اگرزن وشـوهر  ) کروستین (به موجب قانون . تمایل به طالق نداشت 

می خواستند ازهم جدا شوند ، طبق قانون مجبوربودند که موافقت کنند بعد از طالق درصـومعه   
دوران عدة طالق به مدت یکسال وشش ماه بود ، بعـد ازایـن مـدت زن     ٢١ینند اقامت گز

  .میتوانست ازداوج مصور کند 
درروم قدیم مردان بیشتر زن می گرفتند ، هدف ازدواج های متعدد رسیدن به جهیزیه ی زیاد زن 

ـ . بود ازهدف دیگرازداوج های متعدد ، وصلت با اشراف زادگان و زنان ثروتمند بـود   ی یک
  ٢٢امپراطوری روم ، به بنگاه زنا شویی مبدل شده است : می گوید )کاتو( ازرومیان به نام

این نوع ازدواج ها، اغلب جنبه سیاسی به خود میگرفت ومردان به محض حاصل شدن مقصـود  
  .شان درپی زنی دیگر برمی آمدند تا یک پله دیگر به مقام برتری یا ثروت بیش تر نزدیک شوند 

راحتی زنان شان را طالق می دادند و ازآنها جدا میشدند، مجبورهم نبودند که بـرای   مردان به
این کارشان دلیل بیاورند ، بلکه فقط نامه ای برای زن می فرسـتادند وازادی او وخویشـتن را   

بعضی از مردان هم هرگزازدواج رسمی نمی کردند و بیزاری خود ازگستاخی . اعالم می کردند 
  .تصمیم خویش می شمردند زنان را دلیل 

از مـردان   ١٣١محتسـب سـال  ) meteIIus macedonicus )(متلوس ماسرودنیوس ( 
ند که زن مایه عذاب ــت بشمرند ، هرچـخواست که زن گرفتن را وظیفه ای درقبال حکوم

 )MoIestia (٢٣ .، تعداد مردان مجرد افزایش یافت، اما بعد از مطرح شدن خواهش او باشد  
یم ، در دوران نخستین جمهوری ، پدرتنها کسی بود که دربرابر قانون ازبعضی حقوق درروم قد

پدر میتوانست مال بخرد و بفروشد او ازمال نگهداری می کـرد ودرمعـامالت   . بر خورداربود
همان طوری که گفتیم ، مرد با زن های که جهیزیه زیاد داشت ازدواج . وعقود شرکت می کرد 
  .اج صاحب جهیزیه همسر خود می شد می کرد وبعد از ازدو

زن حتابه عنوان شـاهد درمحکمـه    . زنها در روم قدیم حق حضور درمحاکم قضایی را نداشت 
وאل شـوهرش را  ـهیچ گونه ادعابر دارایی وام. وقتی زن بیوه میشد. حاضر شده نمی توانست 

پرستی یک مرد قرار بدتر از اینکه زن درهرسن وسالی که قرار داشت ، باید تحت سر. نداشت 
زن تحت سرپرستی پسر، بـرادرو پـدرخود قـرار    . اگر شوهر زن فوت می کرد. می داشت 
  ٢٤ .میگرفت
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درحقوق روم قدیم ، زنها با حوادث گوناگونی مواجه بودند به نحوی که اگرزن متهم به جـرم  
شـوهرش  . میشد شوهرش حق دادرسی و مجازات او را داشت ونیازبه مراجعه به محکمه نبود 

. این امر درعرف وقانون آن زمان وجود داشـت  . میتوانست زن خود را به مرگ محکوم کند
شوهراختیار تمام امور همسرو فرزندان خود را داشت ، او میتوانست فرزندان خودرا بفروشد یا 

ازدواج  . به قتل برساند ، هیچ مرجع قانونی اینکار پدر را ممنوع و خالف قانون نمی دانسـت  
مرد، نسبت به غالمان خود اختیار بی حدی داشت . زندان بدون رضایت پدرش امکان نداشت فر

نقدرزیر دست او باقی می ماند که آیعنی . وی بود ) دمانچی پیا( و غالمان با فرزندانش به عنوان 
  ٢٥ .مرگ دامن گیر شان می شد

  :حقوق زن در یونان قدیم  -٥
یونان سهم زیادی درپیشرفت جامعه بشری وعلـم و  . ت یونان دارای کهن ترین تمدن بشری اس

تکنولوژی داشته است وجامعه امروزغربی به تمدن یونان قدیم افتخـار مـی کنـد و خـود را     
زمامدارآن می دانند به همین جهت در این مبحث به بررسی وضعیت زن درجامعه یونان باسـتان  

  .می پردازیم 
م حکمروایی یونان را بـه دسـت   .ق  ١٢٥٠که درحدود  اخاییان قبیله ای ازقبایل یونان بودند

  .گرفتند 
  :جامعه آخایی -١
زادانـه درجمـع مـردان    آزاد بود و آدربین اخاییان زن درحماسه ها نقش بارزی داشت ، زن  

رهبـران  . حضورپیدا می کرد و گاهگاهی هم درگفت وگوهای جدی آنان شرکت می جسـت  
ی نبرد با دشمن آماده می کردند به نکات سیاسی متوسل نمی اخاییان وقتی افکار قوم خود را برا

خاییان بدون زن انسان های خشـن  آشدند ، بلکه با زیبایی زنان ، آنها را به هیجان می آوردند ، 
  . وناتراشیده ای بیش نبودند که برای زیستن یا مردن انگیزه ای نداشتند 

استوار بود و پدرسلطه غیرقابل )  Patriarchg(بنیاد خانواده جامعه اخاییان برپایه پدر ساالری 
وصف بر اعضای خانواده خود داشت وبه هرتعدادی که خوش داشت ، زن می گرفت،زن خود 

پدرمیتوانست فرزندان خـود را درقربانگـاه   . را می توانست به اختیار مهمان خود قرار بدهد 
  .ردخدایان قربانی کند یا درقله های کوه ها به دست هالکت بسپا
 گرفت وقیمت دختر را بامعادل گاو ازدواج درجامعه اخاییان براساس خریداری دختر صورت می

زن بعـداز  .می دادامثال آن می سنجیدند ، پدر عروس جهیزیه زیادی را همرای عروس به داماد 
  ٢٦.وفراوانی فرزندان او مربوط میشدازدواج احترام ومنزلش به کثرت 

  جامعه اسپارت -٢
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دولـت ازدختـران مـی    . اسپارت ، دختران اسیر خواسته های عجیب دولت بودند  درجامعه 
آنها را واداربه کشتی گیـری و پرتـاب   . خواست که دربرخی بازی های خشن شرکت کنند 

به بهانه حفظ بهداشت . دسیک وتیر اندازی می کردند تا صاحب بدن تندرست ونیرومند شوند 
ی کردند که دربرابر دیدگان جوانان برهنه شوند ، توجیه این وسالمتی بدن ،  دختران را تشویق م

عمل آن بود که  بعد ازبرهنه شدن ، نقص بدن شان آشکار می شود واصالح آن ضرورت پیـدا  
برهنه شدن دختران چیزی : ( می گوید ) پلوتارخوس( یکی از نویسندگان یونان به نام . می کند 

دراینجـا   ٢٧ .ان بود و ازبد کاری سخت به دور بودندشرم آورنبود ، زیراپرهیزگاری شعار آن
خوب است که این سوאل مطرح شود که ایا پرهیزگاری سبب می شود که پرده حجب وحیـا را  
بردارد وبرهنه شود؟ به نظرمی رسد که بهانه بهداشت می توانست دلیل خوبی برای برهنه ساختن 

  .عه یونان برای دختران قایل شده بود این ارزش بود که جام. وهتک حرمت وشخصیت زن باشد 
اسپارتیان ، همواره به دختران و پسران خود توصیه می کردند که هنگام انتخاب همسر، سالمت 
وشخصیت او را درنظر بگیرند ، اگر جوان با زن الغرازدواج می کرد ، او به پرداخت غرامـت   

  ٢٨ .محکوم می شد
اد نسل بود ، چون اگر زنی ، صاحب فرزندی نیرومند درجامعه اسپارتیان ، هدف ازازدواج ازدی

از طرف دیگر شوهران را تشویق وترغیب می کردند  ٢٩ .وشایسته نمی شد ، او را می کشتند
از . که زنان شان را به مردان فوق العاده نیرومند قرض بدهند تا ازآنان هم صاحب فرزند شوند 

ود شان جوانان را دعوت کنندو برای به وجـود  شوهران فرسوده وبیمار هم انتظار داشتند که خ
.( وردن خانواده هایی نیرومند ازآنان یاری بگیرند وزنان خویش را در اختیار شان قراربدهنـد  آ

حسادت شوهران را به سخره می گرفـت و مـی   ) لوکروگوس( متذکر میشود که ) پلوتارخوس
د ، برای پدید آوردن نژادهایی خرافی ترین چیزها این است که درمورد سگ واسب خو: ( گفت 

بهتر مال وکوشش فراوان بذل می کنند ، اما همسران خود را محبوس می سازند وخـود کـه   
  ٣٠) .ممکن است ابله یا علیل یا بیمار باشند ، منحصراً کار تولید فرزند را بر عهده میگیرند

  حقوق زن درجامعه آتن  -٣
پدرحق داشت که فرزندان ضعیف خود را  ٣١ .ق بوددرجامعه آتن پدر خانواده اختیار دار مطل 

بکشد و دراین بین دختران را بیش ازپسران می کشتند ، زیرا آنها نیاز به جهیزیه داشت و بعد از 
ازدواج از خدمتگاری خانه پدرآزاد  می شد و درخانه شوهرش خدمت می کرد درآن زمان ایـن  

زدیک معبد یا درسرراه که مردم زیاد عبـور  نوع از اطفال را درظرف سفالین می گذاشت و درن
می کردند ، رها می کرد، بدین منظور هرکسی که مـی خواسـت ، میتوانسـت آن طفـل را     

  ٣٢ .ببردودرغیرآن ، طفل از گرسنگی می مرد یا خوراک حیوانات درنده می شد

ACKU



  ... حقوق زن دراسالم و  ----------------------------------------- قضاء   

 ٣٩

اه پـدر  درجامعه آتن دختری که جهیزنداشت ، احتمال ازدواجش بسیارکم بود ، بنابراین هرگ 
ایـن  . زبه او کمک می کردند زنبود، خویشاوندانش برای تهیه جهیدخترقادربه فراهم کردن جهی
زقادربود مردی را به همسری خود بخـرد،  دختران با داشتن جهی رسم تا به آنجا رسیده بود که

  .درحالی که در دوره های قبل دریونان مردها دختران را می خریدند 
ازدواج کنند وزن را بارسنگین خطاب می کرد ، این عمل ناشـی از   مردان دوست نداشتند که

ازادی جنسی بود که به صورت گسترده بین مردم آتن شایع بود ، افسار گسـیختگی اخالقـی   
  ٣٣ .باعث شده بود که جوانان به پایه واساس خانواده از راه ازدواج اهمیت ندهند

ثال ـان همچون سقراط ، افالطون ، ارسطوو امیونان که ازسایر ملل متمدن تر ودارای دانشمند 
ایشان بود، ولی زن دراین جامعه نیزبسیار مظلوم بود ، زن حق قرارداد درمعامالت وحق اقامـه  

در یونان قدیم . دعوا درمحکمه رانداشت وبعد ازاینکه شوهرش فوت می شد از او ارث نمی برد 
داری ازآن مرد است وزن جزحمل وتولد طفل و اعتقاد بر این بود که نیروی برتر، یعنی قدرت بار

دو برابری زن سن  ازطرف دیگرسن شوهرزن آتنی بسیار باال بود و تقریباً. پرستاری وظیفه ندارد 
 .داشت واین مطلب هم باعث شده بود که زن تحت تاثیر عمیق مردان باشد 

  حقوق زن درتمدن اسالمی  -٦
فراگرفته بود واخالق ومعنویت درپائین ترین پله هستی قبل از ظهوراسالم جهل وتاریکی،جهان را 

خود تنزل یافته بود ، خدایان چوبین درهرگوشه خانه وعبادتگاه جای داشتند اما در حقیقت هوی 
بـی ارزش     دراین مرحله زن ها همچون کاالی. و هوس بود که دردل انسان ها خدایی می کرد
ت مظلومیت ،فریاد دادخواهی سر داده بود دراین برای رفع هوی وهوس تبدیل شده بود ودر غای

آوان که اسالم  از جزیره عرب سر برافراشت به این  ندای مظلومیت که نه تنها  ندای زن بلکه 
درحقیقت کالم ،این اسالم بود که به زن کمال انسانیتش را بـه  .ندای انسانیت بود لبیک گفت 

  .ی داد وبرقله رفیع عزت قرار دادرسمیت شناساند واورا از ورطه خواری وذلت رها
از دیدگاه اسالم ،زن ومرد هر دوانسانند ،هر دو را خدا خلق نموده است ،هر دو برای  دسـت  

زن ومرد هر . یابی به کمال ومعنویت  انسانی ،درتعبد الهی  ورسیدن  به کرامت انسانی برابرند 
  .دو دربنیادخانواده وبقای نسل به یک اندازه سهیم اند 

ای مردم  شما را از مرد وزنی آفریدیم  وآن گاه شعبه های بسیار وقبیله (:میفرماید ) ج(داوند خ
او خدایی است ک همه شـما  ( :ترجمه می فرماید )  ج(ند خداو  ٣٤. های مختلف گردانیدیم 

  ٣٥. را از یک فرد آفرید،و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا درکنار او بیاساید 
وند متعال ،زن ومرد هر دو  دارای مقام یک سان است وهیچ یک به خـودی خـود    درنزد خدا

هیچ زن را بر مـرد  . بردیگر برتری ندارد  ،چون هر دو از یک منشاء واز یک جوهر می باشند 

  ... حقوق زن دراسالم و  ----------------------------------------- قضاء   

 ٤٠

هیچ مرد را برزن برتری نیست ،مگر که برتری انسان ها با پرهیزگاری  وتقوایش سنجیده میشود 
  . سوره حجرات ١٣آیه . 
  :ارزش وجایگاه  زن  -١
اسالم خط بطالنی برتمام اندیشه های باطل کسانی کشید که زن را موجودپست وفرومایه مـی   

کسانی که دختر دار شدن را ننگ می  پنداشت  وزن را موجود  زاید در نظام  خلقت . دانستند 
ی وسعادت دوجهـان  اسالم زن را به پارسایی فرا خواند و او را نشان خوشبخت. تصور می کرد 

دختـران را  : ( ی که دختران را ناپسندمی دانستند ،فرمـود  یآنها.  ٣٦. یک مرد معرفی نمود
اسالم زیاد طول نکشید که دختر دار شدن را از ننگ  ٣٧. ) مکروه  مدارید که آن ها مایه آنند 

انه او هسـتند  هر مسلمانی که دودختر وی به بلوغ رسند وتا درخ: ( به گنج مبدل کرد وفرمود 
  ٣٨. ) به آن ها نیکی  کند ،بهشتی میشود 

اسالم به دختران اختیار داد که با میل خود ازدواج کند وعدم رضایت  دختر درازدواج را سبب 
اسالم ازدواج بامحارم را ممنوع اعالم  کرد ،وبه زن شخصـیت  . عدم صحت ازدواج می داند 

ای اهل ایمان ، برای شماحالل نیست که زنان را (  :ترجمهمیفرماید ) ج(توام باحق داد وخداوند
درتمدن های  قبل از اسالم که زن مرد را می خرید ،اینک   ٣٩. به اکراه و جبر به میراث گیرید

. اختصاص داد که بدون تعیین مهریه ، ازدواج را جایز نمـی دانـد   ) مهریه ( اسالم  برای زنها 
عهده مرد گذاشته وزن را از رنج تحمل تامین معاش خانواده عالوه بر مهریه ، پرداخت نفقه را به 

اسالم برخالف تمدن قبل از اسالم ، به زن حق ارث بردن ازاقوام و شوهرش را داد . بری نمود 
درجامعه قبل از اسالم که طالق بد دیده می شد . وزن همچون مرد میتواند از اقوامش ارث ببرد

  .ی ازاین عمل نکوهش نمود که آن رامنفورمی داند ، اسالم طالق را حالل قرار داد ول
  نقش زن درجامعه اسالمی  -٢
ساخته نیست ، نقش زن بی همتا وبی نظیر مـی    زن درجامعه وظیفه ای  دارد که از مرد اصالً 

زن نیم . به صراحت میتوانیم بگوییم که بقای زندگی ونسل بشر محتاج وجود زن است . باشد 
  .ش او را اسالم نادیده نگرفته است پیکر جامعه است ونق

زن مربی است ونخستین کالس درس دامان زن است در دامان او است که کودک مهرومحبت 
زن مادراست و انسان پـروری بـه   . می آموزد وانسان های بزرگ پا به عرصه هستی میگذارد 

  .دوش او است 
چه راکه نظام خلقت بـردوش زن  کدام مرد می تواند انسان پروری را به دوش خود بگیرد ، آن 

  .گذاشته است ؟ چه وظیفه باالتر وارجمندتر ازاین که زن به عهده گیرد 
اسالم با حضور زن درکاروتالش مخالف نیست ولی وظیفه اصلی زن را مادری می داند، در کنار 
وظیفه اصلی به زن اجازه داده است که با حفظ  شان ومنزلت خود دراجتماع حضـور یابـد و   
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 ٤١

خدیجه کبری اولین زن مسلمان است که تمام زندگی خود . رنوشت خویش را به دست گیردس
ـ . سمیه اولین شهید بود که در راه خدا به شهادت رسید  ٤٠.را وقف اسالم نمود  ه نـام  دزبی

صد هـا زن   ٤١.درخشانی دیگری اززن است که هر دوچشم خود را در راه اسالم ازدست داد
دوری جستند، نشان دهنده یک حقیقت روشن  اوردند و ازکفروشرک به اسالم رویدیگری که 

است که زن دراوایل ظهوراسالم ، درک کرد که در پناه اسالم میتواند به شخصیت و کرامـت  
بعد ازظهور اسالم تا هنوزهزاران زن اندیشمند به صراحت بیان کردند که . اصلی خود نایل شود 

  .نمود و بهشت را زیرپای او قرار داده اند اسالم به زن حقوق واقعی اش را عطا 
  :نتیجه 

چنان که تاریخ بیان می کند، انسانها با گذشت زمان بانوعی ازپدیده حقوقی نو مواجه شدند که 
درایام قدیم به عنوان یک حق محسوب نمی شد به خصوص پدیده های نو حقوقی باظهور اسالم 

دیشه ای حقوقی قبل و بعد از ظهور اسالم دیده وسعت بیشتر یافت به نحوی که تفاوت که در ان
از . می شود ، قابل انکار نیست که ظهور اسالم با ایجاد انواعی ازحـق تـوام بـوده اسـت     

دیگربانیان ایجاد حق توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی می باشد کـه توسـعه اقتصـادی    
  .وپیشرفت تکنولوژی عامالن خوبی برای ایجاد حق است 

ان تغییر وتحول در انفساخ و ایجاد حق شاید به صراحت گفته بتوانیم که زنان قـرن  درطول زم
  .معاصر در بلند ترین جایگاه حقوقی خود قرار دارد که درایام  گذشته این جایگاه را نداشتند 

هرچند که تعدادی به این باورند که زنان معاصر به خصوص زنان مسلمان از بعضی حقوق خـود  
شاید یکی از راهایی متفاوت اندیشی درزمینه حقوق . این ایراد قابل تامل است  محروم است ولی

زن باور های متفاوت است که افراد جامعه مختلف از فرهنگ وعرف گذشته خود به ارث برده 
  .این تفاوت اندیشی زمینه جدאل برنقض حقوق زن شده است . است 

یم ، باید مطالعه عمیقتری درتاریخ فرهنگی و اینکه جدאل برنقض حقوق زنان را چگونه خاتمه بده
اندیشه تاریخی جامعه مختلف صورت گیرد وازاین طریق  میتوانیم به حقوق واقعی مختلف افراد 

  .جامعه پی ببریم 
  :أخذمنابع م
  ٣٥٠ص  ١٣٣٩منتسکیو، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر، تهر؛ انتشارات اقبال سال  -١
ساسانی ، ترجمعه ناصرالدین الزمـانی ، چـاپ اول، تهـران،    کریستیابارتله ، زن درحقوق  -٢

 ٤٠ص  ١٣٣٧انتشارات عطایی 
 ٥١همان منبع ص  -٣
ارتورکریستین ، ایران درزمان ساسانیان ؛ ترجمعه رشید یاسمی ، چاپنهم ، انتشارات دنیـای   -٤

 ١٣٣ص ١٣٧٤کتاب ، 
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 ٤٢

 ٤٣٣-٤٣٥همان منبع   -٥
 ٦٠زن درحقوق ساسانی ص  -٦
 ایران درزمان ساسانیان  -٧
 ٥٠٣تمدن اسالم وعرب ، ص -٨
 ٥٨سوره نحل آیه  -٩
 ٥٢٨ص ٥المفصل فی تاریخ العرب قبل ازاسالم ج واد علی ، چاپاول، بیروت ج- ١٠
 ٧٠٥ص  ٢اتاریخ تمدن ، ویل دورانت ، ترجمه مهرداد مهرین ، انتشارات اقبال ج- ١١
 ٦٩٨ص ٢همان منبع ج- ١٢
 ٧٠١همان منبع ص- ١٣
 ٥٨٨همان منبع ص - ١٤
 ٧٠٦همان منبع ص - ١٥
 ٧٠٧همان منبع - ١٦
 ٧٠٤همان منبع ص - ١٧
ص  ١٣٤١صـال  ٧ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ترجمه حمید عنایت ، تهران ، نشر اقبال ج- ١٨

١٠٩-١١٠ 
البرماله وژول ایزاک ، تاریخ روم ، ترجمه غالم حسین زیرک زاده چاپ دوم ،نشر کتـاب  - ١٩

 ١٠٣ص١٣٣٢فروشی سینا 
 ١٠٤همان منبع ص - ٢٠
 ٧١٨-٧٢٨منتسکیو ، روح القوانین ص - ٢١
 ٢١٦ص ٧مدن جتاریخ ت- ٢٢
 ٢١٦-٢١٧همان منبع ص- ٢٣
 ٩٢-٩١همان منبع ص- ٢٤
 ٩١همان منبع ص - ٢٥
 ٩٠ص١٣٤٩، ٤ویل دونت تاریخ تمدن ترجمه آریانپور، نشراقبال ج - ٢٦
 ١٤٨-١٤٩همان منبع ص- ٢٧
 ١٤٦همان منبع ص- ٢٨
 ٥٠٧تمدن اسالم وعرب ، ص- ٢٩
٣٠ ->-- it !supportF ootnotes)-->(١)<!—endit١٤٦ص٤تاریخ تمدن ج 
تاریخ ملل شرق ویونان ، ترجمه عبدالحسین خـان هژیـر انتشـارات    اکبرماله وژول ایزاک - ٣١

 ٢٤٥ص ١٣٠٩کمیسیون معارف چاپ اول سال 
 . ٦٠ص ٥ج ١٣٤٩ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ترجمه فتح اهللا مجتبایی ، نشر اقبال، سال- ٣٢
 ٢٠٦-٨٧-٨٦ص  ٤همان منبع ج- ٣٣
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 ١٣سوره حجرات آیه - ٣٤
 ١٨٩سوره اعراف آیه - ٣٥
 ٥٠لفصاحه چاپ دهم انتشارات جاویدان ، صابوالقاسم پانیده لهج ا- ٣٦
 ٥٢٠همان منبع ص - ٣٧
 ٥٨٠همان منبع ص - ٣٨
 ١٩سوره نساء آیه - ٣٩
 ٤٣٤ص  ٥ابن اثیر،اسد الغایه می معرفه الصحابه ، نشر اسماعلیان ، تهران ج- ٤٠
  ٣١٢-٣١١،  ٤االصابهو ج- ٤١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ... واحکام )ازدواج(نکاح   ---------------------------------------- قضاء   

 ٤٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قاضی نثار احمد ملکزی
  

  م آن واحکام مه) ازدواج(نکاح 
  درفقه اسالمی وقانون مدنی

 -٣-  
  :شروط صحت ازدواج - ١٩

شروط صحت ودرستی ازدواج چیزهای است که اگر آنها وجود نداشته باشند وتحقق نیابند 
شرعی بدان تعلق نمی گیرد وبر آن مترتب نمی  اج صورت نمی گیرد واحکام وحقوقشرعا ازدو

  : این شرایط بشرح زیر است . شوند 
پس نباید . می خواهد با آن ازدواج کند شرعا ازدواج با او حالل باشد  زنی که مرد -١

 –زن برابر مقررات شریعت اسالم بصورت موقت یا ابدی بر او حرام باشد که در جای خود 
  . به تفصیل از آن سخن خواهم گفت  –زنانی که ازدواج با آنها حرام است 

 :بدان درسه چیز بیان میشود حضور گواهان بهنگام عقد ازدواج که مباحث مربوط -٢
  حکم حضور گواهان درهنگام عقدنکاح  –الف 
  شروط شهود در عقد نکاح –ب 
 .گواه گرفتن زنان  –ج 

  : حکم حضور گواهان در هنگام عقد نکاح  -الف  

ACKU



  ... واحکام )ازدواج(نکاح   ---------------------------------------- قضاء   

 ٤٥

عقد ازدواج وقتی در ست است ومنعقد می شود که برهان ودلیل :گویند میجمهورعلماء 
وقتی است که در حال اجرای صیغه عقد نکاح گواهان حضور داشته  آشکاری در بین باشد واین

باشند وبدون حضور آنها عقد منعقد نمی شود ، حتی اگر بوسیله دیگری نیز اعالم شود باز هم 
  . بدون حضور گواهان صحیح نیست 

هر گاه گواهان بهنگام عقد حاضر بودند وبنا به سفارش طرفین عقد آن را کتمان کنند ومیان 
وبه دالیل زیر استناد کرده اند . ردم از آن سخن بگویند در این صورت عقد نکاح صحیح است م
زنان فاحشه و " ( البغایا الالتی ینکحن أنفسهن بغیر بینة : " گفت ) ص(پیامبر : ابن عباس گوید : 

) بد کاره آنها هستند که بدون حضور شاهد وگواه وبینة خود را بعقد نکاح در می آورند 
  .روایت ترمذی ب
هیچ نکاحی (ال نکاح إال بولی وشاهدی عدل : " فرمود ) ص(پیامبر : گوید ) رض( عایشه  -١

بروایت دار قطنی ) . بدون حضور ولی وسرپرست زن وحضور گواهان عادل صحیح نیست 
اگر بدون گواهان صحیح . مفهوم نفی در این حدیث متوجه صحت است یعنی  صحیح نیست .

گواهان شرط است چون عدم حضور گواهان موجب عدم صحت نکاح است  نباشد پس حضور
 . وهر چیزی که بدینگونه باشد شرط است 

پیش عمر بن خطاب از نکاح سخن بمیان آمد که گواهان آن یک مرد : ابو زبیر مکی گوید-٢
ام این نکاح پنهانی است ومن آن را جایز نمی دانم واگر من بدان اقد: ویک زن بودند ، او گفت 

 " . می کردم رجم می شدم 
این احادیث اگر چه ضعیف هستند ولی همدیگر را تقویت می کنند : بروایت امام مالک در موطا 

واز تابعین ودیگران بر اینست ) ص( عمل اهل علم از اصحاب پیامبر : امام ترمذی گفت . 
باره اختالفی پیش نکاح بدون حضور گواهان درست نیست ودر میان آنان در این : وگفته اند 

  . ند ان از اهل علم در آن اختالف کرده نیامده ولی بعضی از متأخری
برای حفظ نسب فرزند حضور گواهان شرط است تا پدر منکر نسب وی نشود ونسب -٣

 : بعضی از اهل علم گویند بدون حضور گواهان عقد نکاح صحیح است . فرزند ضایع نگردد 
ان بن مهدی ویزید بن هارون وابن المنذر وداود هستند وابن عمر از جمله اینان شیعه وعبد الرحم

( روایت شده است که حسن فرزند علی بن ابی طالب. وابن الزبیر نیز بدان عمل کرده اند 
  . بدون حضور گواهان ازدواج کرد سپس اعالم نمود که نکاح کرده است)رض

خبری وحدیثی به ثبوت نرسیده در باره حضور دو شاهد وگواه در نکاح : ابن المنذر گفت 
به حضور گواهان در معامالت وبیع امر کرده است ) ج(خداوند : یزید بن هارون گفت . است 

صاحبان رای برای نکاح حضور گواهان را شرط دانسته اند نه برای بیع ومعامالت . نه در نکاح 
کردند وبکتمان آن هر گاه عقد نکاح بصورت کامل صورت گرفته وطرفین عقد آن را پنهان . 
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توصیه نمودند ، عقد صحیح است ولی چون امر به اعالن آن شده است این کتمان کراهت دارد 
مذهب شافعی وابو حنیفه وابن المنذرچنین است و از جمله کسانی که آن را مکروه دانسته اند . 

نند نکاح فسخ امام مالک گوید اگر آن را پنهان ک. وعروه وشعبی ونافع می باشند ) رض(، عمر 
ا زنی ازدواج کرد با حضور دو می شود ابن وهب از مالک روایت کرده است که اگر مردی ب

ن کنند ، باید از هم جدا شوند ومرد زن را طالق دهد مردسپس ازآنان خواست که آن را کتما
ن ونکاح درست نیست واگر مرد با زن همبستر شده باشد باید مهریه اش را نیز بپردازد وگواها

، بدایع الصنایع ١٢٦٩،١٢٧٠/ ٣فقه السنه . مورد بازخواست وتعقیب قرار نمی گیرند 
  .ومابعد آن ٢/٥٢٢
قانون مدنی افغانستان حضور شاهد درعقد  ٨٩الی ٦١مین شرط صحت ازدواج در مواد سو

  .نکاح است 
  :"قانون مدنی  

  : شروط شهود در عقد نکاح  –ب 
وسخن طرفین عقد را بشنوند وبدانند که مقصود طرفین عقد از شاهدان بایستی عاقل وبالغ باشند 
اگر گواهان کور باشند بایستی بیقین  صدای طرفین عقد را از (آن سخنان ، عقد ازدواج است 
اگر گواهان نا بالغ یا دیوانه یا کریا مست باشند عقد نکاح ) . هم تشخیص بدهند وبشناسند

، / ٣فقه السنه . یا عدم وجودشان یکسان است صحیح نیست چون وجود اینها از نظر شرع
  .٢/٥٢٤، بدایع الصنایع ١٢٧١

  : شرط حریت وآزادگی گواهان - ١
آن ) رح(حریت وآزاد بودن گواهان را شرط می دانند وامام احمد)رح(امام ابوحنیفه وشافعی 

نه که در راشرط نمی داند وعقدازدواج با حضور دو گواه عبد وبنده را صحیح می داند ، همانگو
از کتاب خدا وسنت رسول خدا نصی در دست :دیگرحقوقات پذیرفته می شود ومی گوید 

نیست که گواهی بنده را نپذیرد وآن را رد کند ، مادامیکه درست کار وامین وراستگو باشد 
  .٢/٥٢٤، بدایع الصنایع ١٢٧٢/ ٣فقه السنه . گواهی بنده اشکالی ندارد 

  : شرط مسلمان بودن گواهان  - ٢
اگر ازدواج بین مرد وزن مسلمان باشد وهردو مسلمان باشند فقهاء بدون اختالف مسلمان بودن 

ولی اگر تنها مرد مسلمان باشد وبا زن غیر مسلمان ازدواج کند ، در . گواهان راشرط می دانند 
احمد وشافعی ومحمد بن الحسن گویند باحضور گواه غیر . گواهی غیر مسلمان اختالف دارند  

مسلمان عقد ازدواج صحیح نیست ؛ چون ازدواج مسلمان است وگواهی غیرمسلمان بر آن 
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امام ابو حنیفه وابو یوسف میگویند اگر زن اهل کتاب باشد گواهی دو نفر اهل . قبول نیست 
 .٢/٥٢٤، بدایع الصنایع ٣/١٢٧٣فقه السنه . کتاب را جایز  می دانند 

  :گواهی دادن زنان  - ج
در گواهان نکاح مرد بودن وذکوریت را شرط می دانند ، بنابر این اگر عقد  شوافع وحنابله

زیرا ابو عبیده از زهر ی نقل کرده . ازدواج با حضور یک مرد وزن صورت گیرد صحیح نیست 
" و" حدود " بر آن بوده است که گواهی زنان در  باره ) ص(سنت پیامبر : " که گفته است 

چون عقد ازدواج عقد مالی نیست ومقصود از آن مال نمی " . ست جایز نی" طالق " و " نکاح 
نمی رسد ،  باشد ومعموال بیشتر مردان در آن وقت حضور دارند پس با شهادت دو زن بثبوت

  . شرعی "  حدود" مانند 
ولی احناف این شرط  را قبول ندارند ومی گویند شهادت وگواهی دو مرد یا یک مرد ودو زن 

واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم : " بمفهوم عام این آیه توجه دارند چون . کافی است 
  .٢٨٤بقرة آیه " یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

دو نفراز مردانتان را گواه بگیرید ، اگر دو مرد حضور نداشتند پس یک مرد ودو زن را از ( 
عقدازدواج هم مانند عقد : وگویند ) . د کسانی که بگواهی آنان راضی هستید گواه بگیری

  . مفاوضه است پس با شهادت دو زن همراه مردان صحیح است
  .٢/٥٢٧،    بدایع الصنایع ١٢٧٣/ ٣فقه السنه 

شروط ." شروط صحت ازدواج را چنین بیان نموده است  ٨٩الی  ٦٠در قانون مدنی مواد 
   :صحت ازدواج 

ه بعضی آن بین فقهاءاتفاقی وبعضی آن اختالفی است بخاطر صحت عقد ازدواج ده شرط است ک
  : که قرار شرح ذیل توضیح میگردد

ویا خالف بین فقهاءمثل تی که در آن شبه خانم ازجمله محرمات موقتی ویا از جمله محرما .١
تزویج معتده طالق باین ، تزویج خواهرمطلقه ایکه در عدت قرار دارد ، جمع بین دو زن که در 

یکی از آنها نکاح میان شان حرام است ، نباشد پس اگر این محلیت فرعی  صورت مرد بودن
  .فاسد است ) رح(متحقق نگردد عقد نزد علمای احناف 

بدی باشد مثل ، خواهر ، دختر ، عمه ، خاله،  این ؤاما اگر منکوحه از جمله محرمات اصلی وم
لی عقد به اتفاق فقهای از جمله شروط انعقاد عقد بوده که در صورت عدم تحقق محلیت اص

  .کرام باطل است که هیچ آثار بر آن مرتب نمی گردد 
  : صیغه ایجاب وقبول موبدی باشد نه موقتی  - ٢

اگر عقد ازدواج موقت به وقت گردد ، نکاح باطل است ، طور مثال نکاح به الفاظ تمتع 
وخانم در ) نمودم  تا فالن ماه با تو متعه( تمتعت بک الی شهر کذا : صورت گیرد مثال بگوید 
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: قبول دارم ویا اینکه نکاح موقت به وقت معلوم ویا مجهول گردد مثل اینکه : جواب گفت
تا این ماه ، سال ویا مدتی . ( تزوجتک الی شهرکذا او سنة کذا او مدة اقامتی فی هذا البلد 

رد ، نوع در کل صورت های فوق نکاح صحت ندا) . اقامتم در این شهر با تو ازدواج نمودم 
اول آن به نکاح متعه معروف است ونوع دوم آن به نکاح موقت که انشاء اهللا در مباحث بعدی 

  " .  روی آن بحث خواهم نمود 
  : حضور شاهد در عقد نکاح  -٣

مذاهب چهار گانه اتفاق دارند بر اینکه شهادت در عقد نکاح از جمله شروط صحت آن 
  .و نفر شاهد به غیر از ولی صحت ندارد محسوب میشود ، پس نکاح بدون حضور د

) . ال نکاح إال بولی وشاهدی عدل : ( فرمودند ) رض( نبی علیه السالم به روایت عایشه 
  . یعنی نکاح بدون ولی ودو شاهد عادل صحت ندارد . رواه الدارقطنی وابن حبان 

ج منکر نشود زیرا در شهادت حفظ حقوق زوجه وولد صورت میگیرد تا اینکه در آینده زو
  " .همچنان در شهادت دفع تهمت از زوجین بوده وداللت میکند بر اهمیت عقد ازدواج 

  : شروط شهود در عقد نکاح 
برای اینکه در آینده به آن حکمی مرتب شود باید شاهدان عقد نکاح از شرایط ذیل برخوردار 

  : باشند 
اج صحت ندارد بخاطریکه هدف عقد ازدودرشاهد باید عاقل باشد ، پس شهادت دیوانه  -١

ازشهادت اعالن واثبات عقد ازدواج در آینده در حین انکار است وشخص دیوانه در این مورد 
  . فاقد اهلیت است

شهادت صبی ولوکه ممیز هم باشد صحت ندارد ، بخاطریکه به حضور صبیان اعالن : بلوغ  -٢
  .وتکریم عقد صورت نمی گیرد

د همه فقهاء الزم است پس نکاح نزد شاهد واحد منعقد نمی این شرط نز: تکمیل نصاب -٣
یعنی نکاح ) ال نکاح إال بولی وشاهدی عدل : ( چنانچه در حدیثی که قبال ذکر شد . گردد 

پدر کسی را : ذکر نمودند) رح( علمای احناف . بدون ولی ودو شاهد عادل صحت ندارد 
ص مطابق امر پدر دختروی را به نکاح داد مامور نمود که دختر خورد او را به نکاح بدهد شخ

پدر دختر ویک شاهد حاضربود ، نکاح جایز است زیرا خود پدر بخاطر اتحاد مجلس مباشر عقد 
اگر پدر غایب باشد . است ووکیل سفیر ومعبر میباشد پس شخص مزوج شاهد باقی میماند 
 . تواند نکاح مزوج صحت ندارد بخاطر اختالف مجلس پدر مباشر عقد شده نمی

اگر پدر ، دختر بالغه خود را وکالتا در حضور یک نفر شاهد به نکاح داد اگر دختر حاضر باشد 
  . نکاح جایز است واگر غایب باشد نکاح جایز نیست 
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شرط است که هر دو نفر شاهد عقد ) رح(نزد جمهور علماء غیر از احناف : ذکوریت  -٤
ت زنان ویا در حضور یک مرد ودو زن جایز نکاح مرد باشد پس عقد نکاح در حضور شهاد

مضت السنة أال تجوز شهادة النساء فی  الحدود وال فی :( نیست چنانکه زهری فرموده است 
یعنی شهادت زنان در حدود ،نکاح . رواه ابو عبید فی األموאل ) . النکا ح وال فی الطالق 

در مجالس نکاح زنان حضورنمی دیگراینکه عقد نکاح مال نیست ، غالبا . وطالق جایز نیست 
شهادت یک مرد ودو خانم درعقد ازدواج : میگویند ) رح(یابند ، اما علمای مذهب احناف 
بدلیل اینکه زنان اهلیت تحمل قابل قبول وادای شهادت را . مانند موضوعات مالی جایز است

لت وعدم تثبت دارند، اینکه در حدود قابل قبول نیست بخاطرشبه به سبب احتمال نسیان وغف
  .اقط میشود سمیباشد وحدود است که به شبهات 

حریت وآزادی نزد جمهور علماء غیر از حنابله شاهدان باید آزاد باشند ،  پس عقد ازدواج  -٥
بخاطر عظمت ومهم بودن آن در حضور دو نفر غالم صحت ندارد ، دلیل دیگر اینکه غالم 

پس والیت باالی دیگران .طر عدم والیت ندارد والیت نفس خود را ندارد وحق شهادت را بخا
  . نیز ندارد وشهادت از باب والیات است 

شاهد باید از استقامت وپیروی تعالیم دین بهره مند باشد ، اگر این عدالت ظاهر : عدالت  -٦
هم باشد درست است ، مانند اینکه شخص مستور الحال باشد ، مجاهر به فسق وانحراف نباشد 

که شهادت از باب تکریم عقد ازدواج واظهار شان آن است در حالیکه فاسق از اهل دیگر این. 
  .اهانت است پس عقد توسط وی مکرم نمی شود 

به اتفاق فقهای کرام شرط است که شاهد مسلمان باشد این در صورتی است که : اسالم  -٧
  . زوجین مسلمان باشند

پس اگر . در صورتیکه زوجه مسلمان باشد  به این شرط اکتفا نموده است) رح(علمای احناف 
اگرهر دو زوج . یک مسلمان با یک ذمیه در حضور دو نفر شهود ذمی ازدواج نمود جایز است 

  . جایز است ) رح( وزوجه غیر مسلمان بودن ، پس شهادت دو نفر کتابی نزد علمای احناف
  : شاهد باید بینا باشد  -٨

  .د عقد نکاح باید اعمی وکور نباشد نزد علمای شافعی در روایت اصح شاه
زیرا اقوאل ثابت نمیشود مگر به معاینت شخص کور قادر به تمییز بین مدعی ومدعی علیه نمی 

  . باشد
اما نزد جمهور علماء شهادت کور در صورتیکه کالم طرفین عقد را بشنود جایز است ، شهادت 

در نکاح وسایر معامالت ) نیدن ش( در باب نکاح شهادت به قول است پس شهادت به تسامع 
که شهادت به تسامع جایز بوده در نکاح هم جایز است ، زیرا شهادت به تسامع در موضوعات 

  .نکاح ، موت ،نسب ووالیت قاضی جایز است : مثل 
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  : شهود کالم عاقدین را بشنود  -٩
نکاح به  نزد اکثر علماء شرط است که شهود کالم عاقدین وهدف ایشان را درک نماید پس

شهادت دو شخص که در حین خواب باشند منعقد نمیشود همچنان نکاح در حضور شخص 
  .سکران ومست که کالم طرفین را درک نکند منعقد نمیگردد 

نان به شهادت اعجمی که زبان عربی را نداند ویا به زبان عاقدین که بلد نباشد نکاح منعقد چهم
واختالف الزم است وکسیکه زبان عاقدین را ادای شهادت هم در وقت ضرورت . نمیشود 

  .است) رح(ب راجح نزد علماء احناف همین قول مذه.ند مقصود از شهادت حاصل نمیشود ندا
  
  : رضا واختیار طرفین عقد-٤

شرط است که عقد نکاح در حال رضا ورغبت تام صورت ) رح(نزد جمهور علماء غیر احناف 
ان (  صورت گیرد این عقد فاسد است لقوله علیه السالم گرفته باشد، اگر نکاح به اساس اکراه

ان ) رض(واخرج النسائی عن عایشه ) النسیان وما استکرهوا علیه وأ طاهللا تجاوز لی عن امتی الخ
دخلت علیها ، فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخیه یرفع  –فتاة هی الخنساء ابنة خدام  االنصاریه 

فجاء رسول اهللا فقالت قد ) ص( سی حتی یاتی رسول اهللا بی خسیسته وانا کارهة قالت اجل
سبل السالم ج ) با من االمرشی اجزت ما صنع ابی ولکن اردت ان اعلم النساء ان لیس لآل

١٢٢(٣ . (  
خنساء دختر خدام انصاری آمد گفت پدرم مرا به پسر ) رض(بروایت حضرت عایشه صدیقه 

بنشین تاکه رسول اهللا : برایش گفت ) رض(یقه حضرت عایشه صد. برادرش به نکاح داده است 
آنچه پدرم انجام داده من قبول دارم لکن : مبارک بیاید زمانیکه نبی علیه السالم آمد دختر گفت 

  . نم که پدران حق اجبار دختران خود را به نکاح ندارند فهماخواستم که برای زنان ب
باشد پس نکاح وطالق همرای  حقیقت رضا شرط صحت نکاح نمی) رح(نزد علمای احناف 

لکن به  حکمی که . بخاطریکه شخص مکره قاصد عقد است . جایز است ) مزاح( اکراه وهزل 
است وهزل مانع صحت ) مزاح کننده ( مرتب شده به آن راضی نبوده است پس او مثل هازل 

کاح والطالق ثالث جدهن جد وهزلهن جد الن: ( عقد نکاح نمی باشد ، لقول النبی علیه السالم 
نکاح ،طالق ورجوع به خانم  : سه چیز است که درآن تصمیم ومزاح هردو جدی اند) والرجعه 

  .مطلقه در ایام عدت طالق رجعی 
عقد صحت ندارد مگر باالی : میگویند ) رح(علمای شافعیه وحنابله : مشخص بودن زوجین  -٥

ن تعیین زوجین نکاح صحت زوجین مشخص زیرا مقصود در نکاح تعیین زوجین است پس بدو
برایت دختر خود را به نکاح دادم این عقد صحت ندارد تا اینکه : ندارد پس اگر ولی گفت 
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خالصه اینکه در صورتیکه نکاح توسط . دختر خود را به اسم ، صفت ویا اشاره تعیین ننماید 
شافعیه شرط مذکور را علمای . اولیای طرفین عقد صورت گیرد باید زوجین مشخص باشد 

  .وحنابله ذکر نمودند که شرط معتبر به غرض صحت نکاح میباشد
  : زوجین ویا ولی آنها در حال احرام حج نباشند -٦

نزد جمهور غیر علمای احناف در صورتیکه یکی از عاقدین در حال احرام حج باشد نکاح  
در ) رض( عثمان  رواه مسلم عن) الینکح المحرم والینکح : ( صحت ندارد لقوله علیه السالم 

این شرط صحت ازدواج نمی باشد : میگویند ) رح(علمای احناف. حین احرام حج نکاح نشود 
بدلیل اینکه نبی . پس نکاح محرم ومحرمه ویا ولی در صورتیکه در حال احرام باشند جایز است 

در  ازدواج نمود) رض(همرای میمونه بنت حارث ) رض(علیه السالم بنابر روایت ابن عباس 
  . حالیکه محرم بودند 

اما راجح قول اول است بخاطریکه به اساس روایت دیگر که نقل شده است نبی علیه السالم 
ازدواج نمودند در حالیکه حالل بودند ، در صورتیکه دو خبر تعارض نماید ) رض(همرای میمونه 

ل بودن نبی علیه به کثرت روایت راجع میشود ، زیرا از طرف روات زیاد روایت مبنی بر حال
  .السالم نقل شده است 

  :  نکاح در مقابل مهر باید باشد -٧
ذکر نمودند ، باید نکاح در مقابل مهر ) رض(این شرط ودو شرط بعدی را علمای مالیکه 

صورت گیرد اگر در حین عقد ذکر نکرد پس ضرور است که وقت دخول ذکر نماید شرط نزد 
پس ازدواج بدون آن صحت ندارد لکن ذکر آن در وقت  علمای مالیکه وجود صداق ومهر است
  .عقد شرط نیست بلکه مستحب است 

اما جمهور علما به این نظر اند که عقد نکاح در وقت عدم مهر فاسد نمی شود ویا به اشتراط 
عدم مهر ویا ذکر چیزیکه شرعا مهر نباشد فاسد نمیشود زیرا مهر در عقد نه رکن است ونه 

پس خلل در مهر کدام تاثیری باالی عقد ندارد این قول . ز احکام عقداست شرط بلکه حکم ا
  .راجح است زیرا مهر چیزی است که از طرف شارع مقدر است

  : عدم توافق زوجین به کتمان عقدنکاح نزد مردم  -٨
زمانیکه موافقت بین زوجین وشهود بر کتمان عقد . میباشد ) رح(این شرط نزد علمای مالکی 

  .نظر مردم صورت گیرد عقد ازدواج صحت ندارد نکاح از
اگر اتفاق زوجین همرای شهود به کتمان ازدواج از نظر مردم صورت : اما جمهور علما میگویند 

  . گیرد عقد فاسد نمیشود ، زیرا اعالم ازدواج به مجرد حضور دو نفر شاهد متحقق میشود 
  :اشد هر دو ویا یکی از زوجین در حال مریضی خطرناک نب -٩
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صحت ) رح(پس نکاح مریض ومریضه ای که خوف هال ک وی متصور باشد ، ازنظر مالکی 
  .ندارد 
  :موجودیت ولی  -١٠

وجود ولی در عقد نکاح نزد جمهور علما غیر از احناف شرط است، بدلیل حدیثی که از 
اطل، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل ، ب: ( ذکر است ) رض(حضرت عایشه 

. رواه احمد واالربعه اال النسایی ) باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها الحدیث 
هر خانمیکه بدون اجازه ولی نکاح نماید نکاح وی باطل است واگر .١١٧ص ٣سبل السالم ج 

  .دخول صورت گیرد مهرالزم میگردد 
. خانم عاقله: میگویند ) رح(یوسف  وابیدر ظاهر الروایت از امام ابو حنیفه ) رح(علمای احناف 

حره ورشیده نکاح وی منعقد گردید صحت دارد ، والیت نزد ایشان مستحب است اما نزد امام 
نکاح منعقد میشود ، موقوف در صورت اول هم نزد امام ابو حنیفه وامام ابو یوسف ) رح(محمد 

  .ض برای ولی باقی است اگر عاقله غیر کفورابه ازدواج اختیار نمود حق اعترا) رح(
میباشد که در آیات مذکور  ٢٣٣سوره بقره و٢٣٠دلیل علمای مذهب احناف به استناد آیه 

  .نسبت نکاح به خود عاقله شده است 
. )ا والبکر تستأمر واذنها سکوتهاالثیب احق بنفسها من ولیه: ( دلیل شان از حدیث این است که 

رفته میشود واجازه وی سکوت او دختر باکره اجازه گزاخانم بیوه اختیار نفس خود را دارد و
  . ست

این بود شروط صحت ".ودیگر احادیث زیاد وجود دارد که حق نکاح رابه خود عاقله داده است
 .ازدواج درقانون مدنی که بشما ذکر نمودیم 

  :شرایط اجرای عقد وروا بودن آن -٢٢
نافذ وروا باشد ومحتاج به اذن واجازه  هر گاه عقدبصورت کامل وصحیح واقع شد ، برای اینکه

  : کسی نباشد تحقق شرایط زیر ضروری است 
باید طرفین عقد که آن را اجرا کرده اند ، هر دو دارای اهلیت وشایستگی کامل یعنی عاقل -١

اگر شایستگی یکی از آنها کامل نباشد بدین معنی که ناقص العقل یا نابالغ اهل . بالغ حر باشند 
نده باشد در این صورت اگر کسی اجرای عقد کرده است که خود شخصا برای تمییز یا ب

، یا اربا ب او اجازه اش بدهد خویش عقد می بندد ، و اجرای عقدش وقتی صحیح است که ولی
پس اگرولی یا ارباب عقد جاری شده را قبول داشت واجازه  داد آثار واحکام شرعی بر آن 

زه نداد آن عقد باطل می شود وآثار شرعی بر آن مترتب مترتب می شود وروا است واگر اجا
  .نمی گردد 
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باید هر دو طرف عقد دارای صفتی باشند که حق انجام مستقیم عقد را بر ایشان ایجاد کند -٢
پس اگر اجرا کننده عقد فضولی وکسی باشد که بدون داشتن وکالت یا والیت عقد را اجرا . 

ه در آن بو ی وکالت داده شده عمل کند یا اجرا کننده کند یا وکیل باشد ولی بخالف آنچه ک
عقد ولی باشد  ولی نزدیکتر از او ومقدم بر او وجود داشته با شد در همه این احوאل اگر عقد 
شرایط انعقاد وصحت را داشته باشد صحیح است لیکن بشرط اجازه طرف ذی نفع ومسوول ، 

 .١٢٧٤/ ٣ فقه السنه. آثار واحکام بر آن مترتب می گردد 
  : شرایطی که با وجود آنها عقد ازدواج الزامی می گردد  -٢٣

ذ راداشته با شد ، الزام پیدا هر گاه عقد ازدواج بطور کامل ارکان وشرایط صحت وشرایط تنفی
کند وهیچیک از زوجین ودیگران حق نقض وفسخ آن را ندارند واین پیوند جز با طالق یا می

چون مقاصد . ع نمی گردد ودر عقد ازدواج اصل بر اینستته وقطسمرگ یکی از آنها گس
واهداف شرعی ازدواج از قبیل ادامه معاشرت وآمیزش زنا شوئی وتربیت فرزندان وپرورش 

. جز از راه الزامی بودن و ثبوت این پیوند امکان ندارد وبدون آن تحقق نمی پذیرد . واداره آنها 
زدواج در یک شرط خالصه می شوند که بعد از انعقاد شرایط لزوم عقد ا: لذا علماء گفته اند 

وصحت وتنفیذ آن هیچ یک از طرفین ازدواج حق فسخ آن را نداشته باشند ، چون اگر یکی از 
فقه .آنها حق فسخ داشته باشد دیگر این لزومیت نخواهد داشت وعقد الزم بحساب نمی آید 

  .١٢٧٤،١٢٧٥/ ٣السنه 
شروط : " چنین بیان شده است  ٨٩الی ٦٠افغانستان در مواد شروط لزوم عقد در قانون مدنی 

معنای لزوم عقد این است که حق فسخ عقد برای یکی از عاقدین ویا غیر ایشان بعد : لزوم عقد 
  :برای لزوم عقد ازدواج چهار شرط ذیل ضرور است. از انعقاد عقد باقی نمی ماند 

ومعتوه ویا ناقص اهلیت مثل صغیر  مجنون: ولی مزوج برای شخص فاقد اهلیت مثل  -١
  . وصغیره ،پدروپدر کالن باشد 

واگر غیر از پدر ویا پدر کالن این کار . میباشد ) رح(شرط مذکور نزد امام  ابو حنیفه ومحمد 
را انجام دادند ، برای هریک از طر فین عقد بعد از زوאل جنون وعته تکمیل اهلیت خیار فسخ 

  .باقی است
حضرت قدامه بن مظعون دختر برادر : حدیثی است روایت شده ) رح(نیفه ومحمد دلیل امام ابوح

به نکاح داد ، پس نبی علیه السالم ) رض(خود را عثمان بن مظعون را برای عبداهللا بن عمر 
  .برایش بعد از بلوغ اختیار داد بعدا عقد مذکور را فسخ نمود 

پدر وپدر کالن ازجمله اولیا الزم است  این شرط نیست ، نکاح غیر) رح(نزد امام ابو یوسف 
پس برای مولی علیه خیار ثابت نیست ، زیرا نکاح توسط ولی صورت گرفته پس الزم است 
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طوریکه این عقد توسط پدر ویا پدر کالن انجام شود الزم است بدلیل اینکه والیت تزویج والیت 
  .ی اقدام نموده است نظر وشفقت است وولی در تحقیق مصلحت جد وجهد نموده به خیر و

برایش ) رح( اگر حاکم شخص فاقد اهلیت ویا ناقص اهلیت را به نکاح داد نزد امام ابو حنیفه 
زیرا حاکم حق تصرف را در . خیار نیست زیرا والیت حاکم از والیت برادر وکاکا عامتر است 

در وپدر کالن نفس ومال دارد ، پس والیت حاکم شبیه والیت پدر وپدر کالن است ، والیت پ
  .ملزم است ، پس والیت حاکم نیز ملزم است 

وقتیکه خانم حره ،بالغه وعاقله نفس خود را بدون :باید زوج کفو ومماثل زوجه باشد  -٢
رضایت اولیادر مقابل مهر مثل به غیر کفو به نکاح داد ، وولی او به این عقد رضا نبود ، برای 

) رح(در ظاهر الروایت این شرط نزد علمای احناف .  ولی حق مطالبه فسخ نزد قاضی باقی است
کفائت در جانب زوج شرط صحت ازدواج نبوده : همچنان بقیه ائمه مذاهب گفتند . میباشد 

بلکه شرط لزوم ازدواج میباشد ، پس نکاح در صورت فقدان آن صحیح میباشد واین حق برای 
و ازدواج نمود واز جمله اولیا کسیکه پس اگر خانمی با غیر کف. خانم وعموم اولیا ثابت است

  .به این عقد راضی نبود حق مطالبه فسخ عقد مذکور را دارد 
  .مهر ، بالغ به اندازه مهر مثل باشد  -٣

وقتیکه خانم حره ،عاقله وبالغه نفس خود را با غیر کفو بدون رضایت اولیا به نکاح دهد ، از 
این شرط نزد امام ابو حنیفه . ازدواج نماید مهر مثل کمتر نباشد در صورتیکه با شخص کفو 

شرط نبوده ) رح(نزد ابویوسف ومحمد . میباشد ، پس اولیا حق اعتراض وطلب فسخ رادارند 
  . ونکاح بدون آن الزم میگردد 

  ".مقطوع الذکر ونامردی در وقت عدم رضایت ، خالی باشد:زوج از عیب های مثل  -٤
  والیت در ازدواج -٢٤

والیت یک حق شرعی است که بمقتضای  آن کاری برای دیگری بصورت : معنی والیت 
والیت . والیت عامه ووالیت خاصه :والیت دو نوع است . اجباری وبجای او انجام می گیرد 

مقصود ما در اینجا والیت بر نفس در . والیت بر نفس ووالیت برمال : خاصه نیز دو نوع است 
  .ازدواج می باشد 
زن نمی تواند خود وزن دیگری را تزویج ) امام مالک امام شافعی امام احمد (ءنزد جمهور علما

  .کند وازدواج با ایجاب او منعقد نمی گردد 
طی که ولی باید یبر این شرابناچون والیت شرط صحت عقد است وعقد کننده ولی می باشد 

  :دارا باشد نزد جمهور علماء عبارت است از
  .قل بودن وآزاد بودن ومرد بودنمسلمان بودن وبالغ بودن وعا
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" والمومنات بعضهم أولیاء بعض  والمومنون: " گفته است ) ج(اما مسلمان بودن چون خداوند 
  .٧١توبه آیت ) . مردان وزنان مومن بعضی ولی بعضی دیگرند (

پس کافر . وکافر نمی تواند معیین ویاور زن مسلمان باشد چون با هم اختالف دین دارند 
ومرد مسلمان هم نمی تواند ولی زن کافر باشد چون . والیت بر زن مسلمان را ندارد  شایستگی
یا أیها الذین آمنوا التتخذوا الیهود والنصاری أولیاء بعضهم اولیاء : " می فرماید ) ج( خداوند 

د آنان خود برخی یای کسانی که ایمان آورده اید یهود ونصاری را به سرپرستی مگیر" ( بعض 
  .٥١مائدةآیت ) . رخی دیگرند ولی ب

ته است واین دلیل است سوالیت بین کافران و مومنان را قطع کرده وآن را گس) ج( پس خداوند
واما شرط بلوغ وعقل به آن جهت است که کودک . بر این که مرد کافر ولی زن کافر می شود 

وند دور تر منتقل می ودیوانه جایز نیست ولی غیر خود قرار گیرد بنابر این والیت به خویشا
  .گردد نه به قاضی 

وباید دانست که اختالل ونقص عقل به سبب پیری یا جنون  یا عارضه ای باز مانع والیت می 
شود ووالیت را به خویشاوند دور تر منتقل می کند وحجر بر کسی نهادن به سبب سفاهت 

ختل است پس در باره وسبک خردی باز هم منع والیت می کند چون او نظرش در باره خود م
  . غیر خود به طریق اولی مختل ونارسا است 

وکثرت بیماریها ورنجها مشغول کننده از شناخت مواضع نظر ومصلحت نیز موجب انتقال 
امام شافعی آنرا گفته است ویا را ن وی نیز . والیت از آن شخص به خویشاوند دور تر میگردد 

  . او را بر آن تبعیت کرده اند 
چون کسی که ولی . ط حریت وآزاد بودن برای آن است که عبد وبرده حق والیت ندارد اما شر

نفس خود نباشد چگونه ولی دیگری می شود واو را به ازدواج در می آورد واما شرط مرد بودن 
به آن  جهت است که زن در نکاح ولی نفس خود نمی شود پس به طریق اولی ولی غیر خود هم 

بلی گذشت که از والیت زن در نکاح نهی شده بود ومخنث نیز حکم زن نمی شود ودر حدیث ق
  . را دارد ونمی تواند ولی نکاح بشود 

  : کسانیکه والیت زن را برنفس خویش در ازدواج معتبر نمی دانند چنین استدالل کرده اند 
وره س"وانکحوا األیامی منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم : " می فرماید ) ج( خداوند 
وبشوهر دهید زنان بیوه خویش را وجفت اختیار کنید برای غالمان در ستکار (  ٣٢نورآیت 

  ) . وپارسا وکنیزان خود تان 
نکاح بدون ولی جایز " .( ال نکاح إال بولی : " روایت کرده که فرمود ) ص(ابو موسی از پیامبر 

این دو نفر اخیر آن را صحیح بروایت احمد وابو داود وترمذی و ابن حبان وحاکم که ) نیست 
  . دانسته اند 
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ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها  : " گفت ) ص(روایت شده است که پیامبر ) رض( از عایشه 
هر زنی که بدون اجازه ولی خود خود را ........" ( فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل 

بروایت .........) . اح او باطل است نکاح کرد نکاح او باطل است نکاح او باطل است نک
  . احمد وابو داود وابن ماجه وترمذی که آن را حسن دانسته وقرطبی آن را صحیح دانسته است 

زن عاقل بالغ بیوه باشد یا دو شیزه حق اجرای صیغه عقد : امام ابو حنیفه وابو یوسف  گویند
خود وا گذارد تا خویشتن را از دید خود را دارد وبرای او مستحب است که این کار را به ولی 

مردان بیگانه مصون دارد چون اگر خود در محضرمردان صیغه عقد را جاری کند اورا خواهند 
  . افکندگی برایش بار می آورد ک نوع سردید وی

ولی وارث او حق اعتراض ندارد مگر اینکه خود را بعقد نکاح شخصی هم شأن وکفاء خود در 
پس اگر خود را از غیر کفء نکاح کرد وولی . از مهر المثل کمتر باشد نیاورد یا مهریه او 

حنیفه وابو یوسف روایت شده وبموجب فتوای ابو  وارث او راضی نبود ، بر مبنای آنچه که از
مذهب امام ابوحنیفه این ازدواج صحیح نیست چون هر ولی بخوبی از عهده داوری بر نمی آید 

صحت این ازدواح فتوی داده اند تا هیچگونه خصومت  وهر قاضی عادل نیست لذا بعدم
  . وداوری پیش نیاید 

  : جمهور علمای حنفی بدینگونه استدال ل نموده اند 
بقره آیت " فإن طلقها فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره : " می فرماید ) ج(خداوند
الل نیست مگر اینکه اگر شوهر برای بار سوم زنش را طالق داد دیگرآن برای او ح( ٢٢٣

خودرا از شوهردیگری نکاح کند که بعد از طالق دادن شوهر دوم برای شوهر اول حالل می 
  ) . شود 

در این آیه ازدواج به خود زن نسبت داده شده واصل در اسناد آنست که به فاعل حقیقی نسبت 
  .....داده شود 

کح األیم حتی تستامر وال البکر حتی ال تن: " فرمود ) ص(از ابوهریره روایت است که پیامبر 
زن بیوه را عقد نمی بندند تا " ( ؟ قال أن تسکت ....یا رسول اهللا کیف إذنها : تستأذن قالو 

اینکه از او اجازه گرفته شود و دوشیزه را نیز پیش از کسب اجازه وی عقد نمی بندند سوאل شد 
  ) . ایت است سکوت او بمنزله اجازه ورض: اجازه او چگونه است گفت 

که پدرش او را بعقد کسی در : آمد وگفت ) ص( کنیز دوشیزه ای پیش پیامبر : ابن عباس گوید 
بروایت ) به وی اختیار داد که آن را بپذیرد یا ردکند ) ص( آورد واو نا خشنود است پیامبر 

  . احمد وابو داود وابن ماجه ودارقطنی 
ل می باشد پس شایسته است که درعقد ازدواج خود زن در عقد بیع ومعامله وعقود دیگر مستق

اما اگر زن خود به غیر کفء خویش . نیز مستقل با شد چون همه عقود با هم یکسان می باشند 
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نکاح کند حق والیت اولیاء باقی است ونکاح در این حالت صحیح نمی شود اگر اولیاء زن 
  .راضی نباشند  

زدواج در باره زنانی است که اهلیت وشایستگی کامل گفته اند احادیث مربوط به والیت در ا
باشند در علم اصول آمده که تخصیص عام .... ندارند مانند اینکه کوچک یا مجنون ودیوانه 

  .پذیرفته اند راوحصر معنی آن بر بعضی از افراد آن قیاس جایز است و بیشتر اهل اصول آن 
ومابعد آن ٢/٥١٤، بدایع الصنایع ٥٠١،٥٠٢وما بعد آن ،فقه آسان ص  ١٣٥٩/ ٣فقه السنه 

  .١/١٩١الهدایه .
معنای :" والیت درنکاح را چنین بیان نموده است  ٨٩الی ٦٠قانون مدنی افغانستان در مواد 

ولی درلغت به معنای محبت ونصرت میباشد ویا به معنای سلطه وقدرت است ودر : والیت 
  .بر تصرف بدون توقف به اجازه غیر قدرت مباشرت : اصطالح فقهای کرام عبارت است از 

سبب والیت تزویج باالی اشخاص فاقد وقاصر اهلیت ،رعایت مصالح وحفظ حقوق آنها است ، 
  .بخاطریکه به علت عجز وضعف شان حقوق آنها ضایع نگردد 

  :اقسام والیت 
  : والیت را به سه قسم ذیل تقسیم نموده اند) رح(علمای احناف 

تصرفات در امور کسانی که شخصیت : بر نفس عبارت است از والیت : والیت برنفس -١
تزویج ،تعلیم ، مداوا وکاریابی ،  واین والیت برای پدر ، پدر کالن وسایر : شان قاصر بوده مثل 

  .اولیا ثابت است 
تصرفات در امورمالی کسانی که خود شان : والیت برمال عبارت است از: والیت برمال -٢

ارد واین والیت برای پدر ، پدر کالن ، وصی آنها ووصی قاضی ثابت اهلیت ادا وتصرف را ند
 .است 

این والیت شامل تصرفات در شوون شخصی ومالی میباشد واین نوع : والیت برنفس ومال -٣
 .والیت تنها برای پدر وپدر کالن ثابت است وبس 
ت اجبار والی: والیت بر نفس دو نوع است .محل بحث ما در ازدواج والیت برنفس است 

  .ووالیت اختیار ویا والیت حتم وایجاب ووالیت ندب واستحباب 
تنفیذ قول بر غیر بر سبیل الزام که برچهار : والیت اجبار عبارت است از : والیت اجبار  -١

  .قرابت ، ملک ، والء وامامت ثابت میشود : سبب 
قرابت بعید  به سبب قرابت شخص به مولی علیه ثابت میشود که این نوع:والیت قرابت  -

  .پسر ماما وپسر کاکا: یت ابعد مثلپدر کالن وابن ووالپدر ،: ویا قریب والیت اقرب مثل است 
عبارت از والیتی است که موال باالی غالم خود دارد واین نوع والیت تمام : والیت ملک  -

 .تصرفات غالم را موقوف به اجازه مولی میداند
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والی عتاقت ، حق شرعی است که . ی مواالت والی عتاقت ووال: والء بر دو قسم است  -
 .ثابت است ) آزاد کننده ( برای معتق 

عقد پیمان در میان دو شخص مبنی بر اینکه از یکدیگرحمایت : ووالی مواالت عبارت است از 
  . نمایند وحتی اگر وارثی دیگر نداشته باشند ، احکام ارث در میان شان جاری میشود 

ثابت است ، که هر ) قاضی ( ع والیت برای امام عادل ویا نائب او این نو: والیت امامت  -
) السلطان ولی من ال ولی له . ( کدام آنها در وقت نبودن اولیا حق تصرف را در امور آنها دارند 

  ).حاکم ولی کسی است که ولی نداشته باشد (حدیث 
  : والیت اختیار  -٢

تیار ورضایت وی طبق عرف وعادات معمول والیت اختیار آن نوع والیتی است که به اساس اخ
وپسندیده وآدابی که اسالم مراعات آنرا ضرور میداند وبرای ولی حق میدهد که در امور پسر 

خانم جوان )رح(باوجودیکه نزد علمای احناف   . ودختر خود ویا اقارب شان تصرف نمایند 
ت که این امر را به ولی خود وعاقله رشیده حق اختیار نفس خود را خود دارد ، اما مستحب اس

) رح(خالصه اینکه نزد علمای احناف . جهت تحقق مصلحت های خانواده گی تفویض نماید 
  .والیت اجبار صرف برای ولی مجبر ثابت است 

  : شروط ولی 
  : برای ولی یک سلسله شروط به اتفاق فقهای کرام وضع شده که ذیال بیان میشود 

ضعیف ( بی ، دیوانه ومعتوه پس برای ص: قل وحریت کمال اهلیت به سبب بلوغ ، ع -١
سکران وشخص مختل العقل به سبب کبر سن که عواقب امور ومصلحت مولی علیه را ) العقل

  .تشخیص ندهند جواز ندارد 
به اساس این شخص کافر باالی مسلمان حق والیت راندارد  : اتفاق دین ولی با مولی علیه  -٢
وضع این شرط بخاطر اتحاد نظر . سوره نساء صراحت دارد  ١٤١چنانکه این موضوع در آیه . 

 .در تحقق مصلحت مولی علیه میباشد 
واجبات وامور دینی داشته باشد واز منهیات ر ادای باید شخص ولی استقامت دینی د: عدالت 

 .وکبایر اجتناب نموده بر گناه های صغایر اصرار نورزد
واند به اساس رشد خود مصالح نکاح را درک تا اینکه بت: شخص ولی باید رشید باشد  -٣

نموده بادر نظر داشت تمام جوانب مثبت ومنفی عقد ازدواج مدبرانه گام بر داشته در قسمت 
تصمیم عاقالنه گرفته وسبب سعادت ) ه از وی والیت مینماید ککسی( خوش بختی مولی علیه 

 .ونیک بختی وی در آینده گردد 
  ندارد دصحیح التصرف نبوده حق والیت رانیزمواصفات فوق باشدبنابرآنچه ذکرشد شخصیکه فاق
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در مورد کسیکه صاحب والیت است وترتیب آن چطور است چنین ) رح(علمای احناف 
قسمیکه از . والیت فقط والیت اجبارست که برای اقارب به ترتیب عصبات ثابت است:میگویند 

، ابوت ، اخوت ،عمومت، معتق ،  بنوت: روایت شده بر ترتیب ذیل است ) رض( حضرت علی 
  : امام وحاکم قرار ترتیب ذیل 

  .ابن وابن ابن اگر چه درجه آن پایین رود  -١
 . پدر وجد صحیح گرچه باال رود -٢
 .وفرزندان آنها گرچه پایین روند ) از پدر ( برادر عینی وبرادر عالتی  -٣
 .پایین روند  وپسران آنها گرچه درجه قرابت) ازپدر ( کاکای عینی وکاکای عالتی  -٤

) قاضی( اخیرا سلطان ویا نایب او .بعدا عصبه نسبی ) آزاد کننده ( بعد نوبت می رسد به معتق 
  . این بود معنی والیت وشرایط واقسام آن درقانون مدنی ".است 

 
  
  
  
  
  

  پال حضرت ل حسامی قضاوت 
  

  دجرمونو اومجازاتو
  دقانونیت اصل ته یوه کتنه 

-٢- 
  :پاراراف  دوهم                                     

  :داسالم په سپیلی  دین کی             
مر دقانون  په موجب ) نه جرم نه مجازات(دجزا په حقوقو کی عمومی روهه داده چی د
Nullacrimen,Nullum poenaSine lege( ل له پاره یدرسمی  قاعدی  منل د لوم

خو  . میالدی کال کی  صورت موندلی  دی  ١٧٨٩کی په دفرانسی دبشر دحقوقو په اعالمیه  
عقاب  و دمخکینی بیان نه پرتهاباید پوه شو  چی ددی قاعدی مفهوم  یعنی دمواخذی  منعه 

دقرآن  مجید ینی  . اسالمی حقوقو کی له معتبرو او معمولو  مفاهیمو  خه ؤ) عذاب ورکول (
چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل داسالم   آیاتونه په دی هکله صراحت  لری  نوویالی شو 
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دبنی ) (وماکنا معذبین حتی نبعث رسوال( په حقوقو کی هم وارلس پیۍ پخوا منل شویدی لکه 
  .)اسراییل  دسورت پنلسم آیت 

ترهغی پوری چی ولیو کوم رسول  )هی طایفی ته ( اونه یومون عذاب  ورکوونکی : ژباه 
وماکان ربک مهلک القری حتی یبعث فی ( او ) ریعت ورته بیان کی چی الره دتوحید اوش(

  .)آیت  ۵۹دقصص دسورت ) (امهارسوالًیتلوا علیهم آیاتنا
ریو تر هغه پوری چی ولیی به ق)داهل ددی (هالک کوونکی )عادتاً( اونه دی رب ستا:ژباه
دپاره دقطع کولو (زمون   یورسول چی لولی  پردوی آیتونه)  قریوارکی(دهغو) لویه قریه،ار(مو

دالنساء دسورت ) (ل  کون للناس علی اهللا حجة بعد الرسالیئرسالً مبشرین ومنذرین  ل( او) دعذر
) مومنانو ته په جنت( ورکوونکی دی رسوالن چی زیری  ) اولیلی مودی : (ژباه .) آیت  ١٦٥

باندی ) ج(خلکو ته پر اهللا له پاره  ددی چی پاتی نه شی )کفارو په جحیم ( اوویرونکی دی د 
  ) .درسوالنو ) لیلو(دلیل ،عذر ،بهانه ،وروسته له ( هی  حجت 

اوهغه : ژباه ) آیت  ٤٥ئده دسورت دما) (ک هم الظالمون ئومن لم یحکم بما انزل اهللا فاول(او 
 اهللا نودغه  کسان هم  دوی دی)  لیلی دی ( چا چی  ونه ک حکم  پرهغه شی چی نازل کی  

نه ورکوی تکلیف  اهللا : ژباه ) دطالق دسورت اووم آیت ) الیکلف اهللا ما اتیها (او . ظالمان 
وما اهلکنا من قریة االلها ( او . هی نفس لره مر خو په هغه  قدر چی ورکی وی هغه لره 

او نه دی : ژباه ) آیتونه ٢٠٩ -٢٠٨دالشعراء دسورت ) (منذرون ذکری وماکنا ظالمین 
له عذاب داهللا ( ته ویروونکی  مر چی ؤ هغه کلی  او ار) ار( کی مون هی کلی هالک 

  ).په هالک ددوی کی  (دپاره دذکر پند ورکولو  دوی لره  اونه وو مون ظالمان  ) نه
یعنی دکوم یو قوم : په کابلی تفسیر کی ددی مبارکوآیاتونو په هکله  دارنه تفسیر  راغلی دی 

هم داسی نه دی ول  کی شوی بلکی پخوا دعذاب  له نزوله کافی مهلت ورته دژوندون  ادر 
ورکی شویدی اوویوونکی او ویروونکی هویار کوونکی نبی  ورلیلی شوی دی و خلک 

وو خبروته  غونه دی  ادای) طریقه ( کله چی هغوی  په هی ول . په غفلت  کی پاتی نه شی 
  .سره تباه او برباد کی شویدیسته له هغه ول  ونیولی نوور

ت کیدی  چی په لنه  توه ورته په أله پورتنیو ذکر شویو مبارکو آیاتونو خه ینی اصولونش
  .الندی ول اشاره کیی 

قاضی اوداسالم  دشرعی حاکم نه شی کوالی دهغه عمل مرتکب  ، چی له واندی خه -١
  .ورته مجازات نه دی اکل شوی په جزا ورسوی 

ی اوداسالم  دشرعی حاکم  مجاز ندی پرته له هغه مجازاتو چی قانون اکلی دی ، قاض-٢
 .دمجرم په  هکله ترسره کی 
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) دنه بیان شوی مجازاتو قبحه ( یا ) دنه بیان شویو مجازاتو منعه ( همدارنه په اسالمی فقهه کی 
دیو عمل له پاره قاعده هم موجوده ده له دی شرعی اصل خه موخه داده  ترهغه  مهاله چی 

  . دشارع له لوری مجازات مقرر شوی نه وی ، نه شو کوالی  چی یووک مجازات کو 
اسالمی مقنن داقاعده تل په پام کی درلودلی ده او په دی معنا ده چی دیو چا مجازات  کول ، 

تن  دجرم دواندینی بیان پرته دده له پاره  قبیح  اوناوه  دی او رنه  چی نه شو کوالی 
پرته  له دی چی له قانون سره یو ) ج(ته دناوه کار نسبت ورکو ، نوتن تعالی )ج(تعالی 

  .جرم تصریح کی اوخلکو ته یی ابالغ کی ،چاته  به جزا ونه کی
اصل وایی چی ول شیان اوولی  چاری ، واندی له دی  چی )  اباحت(په همدی ترتیب سره  د

. ه شی اودهغوی دوجوب اوحرمت حکم مشخص کی ،مباح دی دهغوی په هکله قانون  وضع
په دی اساس  ترهغه  مهاله چی یو قانون  ،یو عمل جرم نه دی ڼلی  اودهغه  له پاره یی دحرمت  
حکم پیش  بینی کی نه دی اومجازات یی نه دی مشخص کی ، نوموی عمل جایز او مباح 

وضوع له قانونی نظره مشخص شوی  نه وی  نو ترهغه  وخته چی په ولنه  کی یوه م. دی 
نودجرم  او مجازاتو دقانونیت  داصل له مخی ، نه ایی چی دهغه  مرتکب تر قانونی تعقیب او 

  .ارنی الندی ونیسو
  :دوهم مبحث 

  :دروشنرۍ له دوران راوروسته 
  :لومی پاراراف  

  دروشنرۍ ددوران مفکرین او آثاریی
نیو پیی په اروپاکی  دمنیرک نه ل  کی دجرمونو او مجازاتو د قانونیت داصل یو  په تر

دمستنطق په امر نیول شوی او .بلکی داروپا دمنینو پییو تحقیقاتو یر ناورینونه رامن ته کل
اقرار  په  شکنجه  کیده ترو اقرار وکی، د ترتوقیف  الندی شخص دمر ترپولی پوری 

دکشیش  په حضور کی پروتوکول کیدل او ) ظهارات ا(صورت کی ، دده دارندونی 
دحاضرینو په السلیک  رسیدل ، ددی اقرارونوپر بنس  ،دمحبوس له پاره  یو سخت اوشدید 
حکم اکل کیده ، معموالً وک له دی تورو اه انو خه سالم نه راووت ، دنه اقرار په 

ی مهאل کی اصل  په مجرمیت په د.صورت کی  ، دی شکنجی  تر مره پوری  دوام مونده 
خلک به په . و چی باید ترشکنجی  الندی به یی خپله بیناهی ثبوتوله ) متهم ( باندی  و داتورن 

ویالی .ومنی  ) اتهامات ( تشو ادعاانو باندی نیول کیدل اوشکنجه کیدل به ترو ستر تورونه 
و دمننیو پییو په حقوقو کی او شو چی  دلرغونو دولتونو  په حقوقو کی ، دروم په حقوقو کی ا

حتی درنسانس ددوران  په حقوقو کی دجرم اومجازاتو دقانونیت  داصل په هکله  کوم سوابق 
جزاانی دهر چا په خپل  زه  او :  (وجود نه لری ، یو پخوانی فرانسوی متل وایی چی 
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له خاص قانون خه رولوپرمهאل دصاد أیدر داچاره په  دی مانا ده چی قاضیان )  پخپلسردی 
له همدی امله . پیروۍ ته مجبور نه دی او په رسیده یوکې له زته زیاتو واکونو ه برخمن ؤ 

په تیرو وختونو اوحتی داتلسمی پیۍ  تر پایه پوری  ، دنۍ په ولو هیوادونو کی ، واکمنان او 
او قاعدی تابع نه ؤ  قاضیان دعمومی نظم دمخالفینو اومجرمینو دتعقیب له پاره  دهی اصل 

تر عنوان الندی )  دنظم دساتنی (هغوی خپل ان ته دااجازه ورکوله چی دعدالت داجراء یا 
مقصرین په هر شان سره چی مایل دی تعقیب کی او په هره جزا چی مناسب  یی بولی محکوم 

تکابی عمل داسی به یر پییدل چی په اصطالح  ددی عدالت اجرا کول ، پخپله له ار. یی کی 
افسوس چی ومره بیناه انسانانو په دی الره کی  . خه  و و له ظالمانه  او تریخ ؤ 

آنونه له السه ورکل او ومره سرونه چی دکوچنیو جرمونو لکه د لو او کم اهمیته 
ددی بی رحمیواووینو  تویولو چی دعدالت په نامه  ترسره . په خاطر  ورغیدل ) سرقتونو(غالوو

پوهان او علما په تیره ) هیومانیست ( انسان  پالونکی . یدلی ، دمخالفت  پې راپورته  کی ک
له دی بی رحمیو اوتاوتریخوالی سره مخالفت ته  نبیا داتلسمی  پیۍ فیلسوفان اولیکواال

داتصور باید ونه کو چی داپوهان دی ته مایل و چی رتینی مجرمین  او له عمومی . راپایدل 
هرپوه انسان  چی په ولنه  .خه سرغوونکی  له تعقیب اومجازاتو خه  مصون پاتی شی نظم 

کی اوسیی  په دی پوهیی چی دنظم ساتنه  دولنی  د بقاء له پاره  ضروری  ده او له عمومی 
دا پوهان پخپله  په دی واقعیت  . حقوقو ه سرغوونکی هم باید تر تعقیب الندی  ونیول شی 

برو په وروستی تحلیل  کی یی واندیز کاوه چی نه ایی دعدالت  داجراء او یا د نظم  باندی خ
دساتنی له پاره افراط ته مخه کو اویو شمیر ته دضرورت له حد خه زیات اویا له هغی ناه  

دارنه زجر اوشکنجه  دعدالت له . خه زیات  چی مرتکب  شویدی  زجر او شکنجه  ورکو
لیکن نسبتاً دیری اودوی زمانی په تیریدو  سره ورو ورو په دی اوند .ده مفهوم خه بهر 

تحوالت رامن ته کیی چی لومۍ بیلی یی دامریکا دمتحده ایا لتونو په خپلواکۍ او دفرانسی  
دستر انقالب  په رامن ته کیدوکی  وینو داول تحوالت دروشنرۍ د دوران  دمفکرینو دآثارو  

  .ده دی اوافکارو زین
اصلی مستعمرو استازیو  دامریکا  ) ١٣( ع کال دجوالی  په لورمه  دامریکا  ١٧٧٦د

دااعالمیه داساسی قانون اساس  او بنس دی چی . دخپلواکۍ اعالمیه  په تصویب ورسوله 
لومنی اساسی قانون  . ایا لتونو اووروسته بیا په نورو ایالتونو کی تصویب شوه ) ١٢( لومی په

مدی کال کی د ویرجینیا  په ایا لت  کی چی دمتحده ممالکو لومنی  خپلواک  ایالت  ؤ په ه
 دحقوقو  داعالمیی  یا دویرجینیا داساسی قانون . تنظیم شو اودحقوقو  دالیحی نوم یی خپل ک

سریزه  ، دبشر دحقوقو  اوبرابرۍ  اوآزادۍ  په اوند ده اولو یر دامطلب  دمتحدوایا لتونو په 
 ولواساسی قوانینو کی راغلی دی او په تیره بیا دااصل تایید شویدی چی مشروع حکومت  له
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زادیو په هکله  ،دمتحده ایا لتونو په لومنیو اساسی آدفردی  . ملت  خه سرچینه  اخیستی ده 
قوانینو  کی بیالبیل  مطالب یاد شویدی  چی دهغوی له جملی د مالکیت دحق ،دبیان  آزادی، 

زادی ،دمحکمو دصالحیت  او په یوه ول سره دجرمونو اومجازاتو  د قانونیت آعاتو ددمطبو
زاد فرد بندی شی یا آدساری په توه نه ایی  چی هی کوم . داصل په رسمیت پیژندل دی 

دخپلواموالو  له استفادی خه محروم یا تبعید یا دژوندانه له نعمت خه بی برخی یا یی آزادی 
قانون  په حکم  او دواکمنی  محکمی دحکم په موجب  اوهمدارنه  راغلی سلب  شی مر د

دی چی  په هغه مواردوکی چی شدید مجازات اکل شوی وی ماقبل ته دجزایی قوانینو رجعت 
  .ممنوع دی

دفرانسی  دستر انقالب  په هکله  چی ایی ددی اصل د ترویج  په اوندیی  یره اغیزه درلودلی 
په هغو  ورو کی . ب خه واندی فکری ریو اوزمینو ته پام وکو  وی باید له انقال

دمونتسکیو ، ولتر ، روسو،بکاریا، بنتهام  اونورو فیلسوفانو دافکارو له ظهور اورندیداسره  
ثار او افکاردجرم اومجازاتو دقانونیت آمخامخ کیو چی په الندی کروکی ددی فیلسوفانو  

  .ینی الندی نیسوداصل په باب تر کتنی او 
مونتسکیو دفرانسی  دنامتور روشنرانو ) Montesquie) ( ١٧٥٥- ١٦٨٩(مونتسکیو  -۱

. له لی خه و اود بوردو په ارکی دیوه  شتمن اشراف په کورکی نۍ ته راغلی دی 
مونتسکیو یو ه موده دقضایی محکمی رییس اوبیا وروسته یی دبوردو د پارلمان درییس  په حیث 

مونتسکیو  په خپلوسیاسی او فلسفی  آثاروکی چی دایرانی لیکونه ،او دروح . ر کیدی کا
په نامه  یادیی  دیو جدی او ثابت قدمه منتقد  په یر   The spiritoflawsالقوانین ـ 

  .داستبداد او دمستبد  پاچا دخپلسری حکومت  په هکله خبری کوی 
م  ١٧٤٨اثر دشلوکلونو په موده کی لیکلی او په مونتسکیو دروح القوانین  علمی او سیاسی 

مونتسکیو دلومنیو فیلسوفانو  له لی  خه و چی په اتلسمی پیۍ . کال کی چاپ شویدی  
چی دقاضی )تفکیک(کی یی دجرم اومجازاتو  د قانونیت پرلزوم اوددری ونو قواوو په بیلتون 

 ار وکدخپلواکۍ ضامن و تین.  
که چیری : (په کتاب کی دی کی  ته دارنه اشاره کوی  چی ) وانینروح الق(مونتسکیو د 

قضاییه واک له قانون جوونکی او اجراییه واک  خه جال نه وی بیا هم آزادی وجودنه لری 
که داچی دافرادو  دژوندانه او آزادۍ په نسبت واک به په خپل سروی اوکله چی قاضی  . 

  .انون اجرا ک دده واکونه به جابرانه ویپخپله  مقنن  وی اوخپله  یی هم ق
نوموی په خپل دی کتاب کی دجزایی قوانینو دنسبی  ارزت په نسبت قلم وچالوه اوپه دی 
روهه و چی داقوانین داقلیم  اودهر ملک  دولنیزو تشکیالتو اوسیاسی  موسسو پوری حتمی 

په همدی ول یی . رسولی دی تناسب لری اوپه دی  توه یی دجزا دحقوقو  نسبیت په ثبوت  

  ... دجرمونواومجازاتو  ------------------------------------------- قضاء   

 ٦٤

دمطلقه عقایدو داصولو په نسبت چی له ولنیزانتقام خه یی الهام اخیسته  سخت غبرون 
  .ودلی دی 

یره ه توه د نرمت اواغماض درس ورکی دی  مونتسکیو خپلومعاصرینو  ته په 
یوکی الندی اورسواکوونکی اوشرم راوونکی مجازات یی چی پخوایې مهم  رول درلود تر ن

  .ونیول 
  :مونتسکیو  دروح القوانین دکتاب په دولسم فصل کی دارنه لیکلی و 

نه ایی چی انسان  په افراطی  طریقو سره سمی الری ته راولو  که چیری دولو سستیو (
اوانحرافاتو علت ته یر شو رنده به شی چی دهغه  المل نه تنبیه کول او مجازات کول دی 

  .)خفت اوکموالی نه دمجازاتو 
لکه رنه چی واندی  مووویل  مونتسکیو له هغه لیکوالو خه و چی دقواوو دتفکیک  او 

داسپارت دجمهوریت  له عیبونو خه یو : نوموی وایی . انفصال  خه په ننه کی مخک شو 
ترمن   داو چی قاضیانو په خپله خوه  او پرته  له دی چی قانون  په خپل الس کی ولری دخلکو

په روم کی قونسالنو دیونانی قاضیانو په یر په خپله  خوه بی له دی چی په . یی قضاوت کاوه 
کوم قانون استناد وکی د قضاپه چارو بوخت و خوددی وضعی په عیب پوه شول اودصریحو 
 قوانینو تدوین او تنظیم ته یی می را ونغتلی،په استبدادی  رژیمونوکی قانون وجود نه لری
،قاضی  پخپله  دخصوماتو دحل او فصل اومرافعاتو میزان دی ، په مشروطه حکومتونوکی که 
چیری کوم قانون  چی وجود لری صریح  وی قاضی  له هغه خه  کار اخلی و که چیری قانون 

په جمهوری  . صریح نه وی قاضی دهغه دمضمون دمعنا او روحیی په پلنه پسی راوی 
عت  ددی غوتونکی دی چی قاضی دهغه متن  وکاروی یانون طبحکومتونوکی داساسی  ق

: مونتسکیو په بل ای  کی لیکی .اوقانون دافرادو دمال،ان اوحیثیت پرضد تفسیر نه شی 
دهمدی اتیا له مخی و چی ) ی یی وقاضی  دقانون جووونکو ژبه ده چی قانون بیانوی اوکار (

سته  په رسمی  ول تایید ک اوزیاته یی که چی دفرانسی انقالب  دقواوو دتفکیک داصل ورو
  .پیژنی اوویی اکی ویوازی قانون جوونکی کوالی شی ولنیز ضد اعمال دجرم  په عنوان 

  :١٧٧٨ -١٦٩٤) Voltaire( ولتر  -۲
یی فرانسوا ماری اروه او ولتریی  ادبی تخلص   ولتر  په پاریس  کی نۍ  ته راغلی دی اصلی نوم

نوאل اویو با معرفته سی و له دی کبله ولتر ه  وروزل شو اودستر لودویک په و پالریی پا
اشرافی وونی کی یی زده که وکه اما  ورورسته  یی و و لی ددی وونی  غندنه 

دی دزده کی په بهیر کی دآزادفکره وانو اشرافو له لی سره ملری  شو اودفرانسی  . کیده 
یی طنزونه ولیکل اوله همدی امله یوولس میاشتی  دباستیل زندان ته یل وهل دواکدارانو په هکله 

  .شو 
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کله چی ولتر په زندان کی ؤ نوموی  ته یی کاغذ اومشواڼۍ  نه ورکوله نوموی خپل شعرونه 
په یوول سرب باندی  چی اوسنیو پنسلونو ته ورته دی د کتابونو دکرو په من  کی لیکل ، 

ڼی  و چی خورا مشهور شو په واقعیت  کی لس کلن و چی لیاقت  اوذاتی نبوغ ولتر  الزلمی  ژ
ندکر ان یی.  

پیاوی  طنز  لیکونکی ولتر و تراژیدی  اومنظومی ،تاریخی  کتاب ،فلسفی داستانونه ،طنزی  
ولتر  په عملی ول په هغو فعالیتونو کی چی . شعرونه ، سیاسی مقالی او رسالی لیکلی دی 

ی قوانینو او مقرراتو داصالح  په موخه پیل شویدی ون کوی اونورهم دخپل  عصر دجزای
  .داصالح غوتونکی فکر له پراختیا سره مرسته کوی 

  :١٧٧٨ -١٧١٢   Jean  Jacques Rousseauروسو -۳
ده نه یوازی اشراف تر . روسو و په فرانسه کی دروشنری غورن له سرغندویانوخه یوهم 

دی نیول ، بلکی لومنی روشنر هم و چی دوانی پانوالی  ولنی دنیمتیاوو په نتقاد النا
. رسوا کولو یی پیل وک اوپه زه ورتیا سره یی دزیارایستونکو  پرنو له و خه دفاع وکه 
. دروسو ژوند په سرردانۍ  کی تیر شویدی او تل له کاوونو اوستونزو سره الس اوریوان و 

په نامه  مشهور ) The social contract (وسو خپل سیاسی افکار د ولنیز  تون ژان  ژاک ا
  .کتاب کی ای کیدی

ژان ژاک روسو دخپلو معاصرینو په راپارولو اودحساسیت داور په بلولوکی ستره اغیزه درلوده  
اوپه هغه رسالوکی چی ده خپری کیدی خپل افکاریی د بشر دفطری یڼو او په ولنه کی 

  .دژوندانه  فاسدوونکی اغیزه چی دده په نظر یره نفیسه اوارزتناکه ڼل کیده ، روزلی 
کی په یوه فصل کی داعدام دمجازاتو په باره کی هه  کیده او ) ولنیزتون(نوموی په 

  .دمجازاتو  فلسفی  او قضایی بنس  یی بیان  اوتشریح کیدی 
ذات کی ه دی او که چیری بد اخالقی یی لمنه    دافیلسوف  روهمن  و چی انسان  په خپل

ت زینده ده ، ژان ژاک  روسوپه خپل کتاب کی فرض کیده چی دیوی أونیسی د ولنیز  هی
قبیلی یا هیوادخلکو په لومی سرکی دحق دترالسه  کولو په هکله خپل حقوق ولنیز واک  ته 

سره ) تون ( ن ومومی ، ددی قرار داد سپارلی دی ،په دی معنا که چیری دیوه  فرد حقوق زیا
سم ،مجنی علیه نه شی کوالی شخصاًپخپله دحق دترالسه کولو له پاره راپورته شی ، بلکی دولت  

له دی ولنیز . چی داحق  هغه ته سپارل  شویدی ، باید ظلم او تعدی له ده خه لیری کی 
ده ) مجموعه(هغه حقوقو  وله تون خه دانتیجه اخیستل کیی چی ددولت  دمجازاتو حق د

چی ا فراد و له تون خه ترمخه درلودل اودهغو په وسیله  یی کوالی شول له خپل ان خه 
  .ظلم اوتعدی لیری کی 

  :  ١٧٩٤-١٧٣٨  cesare-Beccariaبکاریا -۴
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افی میالدی کال دمیالن په یوه اشر ١٧٣٨چزاره بکاریا ایالوی جرم پیژندونکی  اواقتصادپوه په 
سره  له دی چی دزده کی پرمهאل یی له انه  هومره استعداد نه و . کورنۍ کی نۍ  ته راغی  

وولی  ، له تحصیل خه دفارغیدونه وروسته دمونتسکیو دآثارو په مطالعی یی عالقه اوذاتی 
 ون وک ونو کی یینمیالدی  ١٧٦٤په . نبوغ را وپاریده اودخپل عصر  په فکری غور

کالو په من و اوسره له دی چی مخکی یی په حقوقی مسایلو  ٢٦یعنی هغه وخت چی د کال  
 Dei Delittie )ونه اومجازات ــــجرم(کی پراخ مطالعات نه ؤکی خپل مشهور کتاب 

Dellepene ته راو ۍ  کی یی ستر انقالب  مناوپه خپلی شاوخوانی دخپل . خپور کنومو
لکه تر انتقاد الندی  ونیوه او خبره یی دومره مستدله اونافذه ده عصر دجزایی حقوقو نظام په ک

ژبو وژبال شو اوپه فرانسه  کی ولتر ) ۲۲( دده کتاب په. چی داغیزی لمنی یی وله اروپاونیوله 
په يراصالح غوتونکو   Romilyورباندی تفسیر ولیکه اوپه انلستان کی دبنتام او رومیلی 

  .دهغه  ستاینه وکه 
. اریا په دی نظر و چی  دجرم له ارتکاب  خه مخنیوی دهغه له مجازاتولو خه یر مهم دی بک

په واقعیت کی مجازات یوازی په دی  اعتبارسره چی نور دجرم له ارتکاب خه منعه کوی ، 
دجرم له ارتکاب  خه  دمخنیوی له پاره  الزمه  ده چی جزایی قوانین  . کوالی شو توجیه کو 

خه خبرتیا ومومی اوله هغو  ) منپانی (و خپاره شی ترو دولنی افراد دهغو له محتوا اصالح ا
باید د پرهیز ارۍ  اوه چال چلند له پاره هم انعام  واکو اودافرادو وونه . خه ننه وکی 

  .اوروزنه دقوانینو اوولنیز  ژوندانه دشرایطو په ر کی بشپه کو 
زاتو موخه دجرم له ارتکاب  خه دافرادو مخنیوی دی نه غچ اخیستل نوموی  زیاتوی د مجا

رسیدلو له پاره  قاطعیت اودمجازاتو داجراء کولو سرعت الزم دی نه دهغو (اودی موخی ته 
  .شدت 

  :بکاریا خپلی  روهی  په لنیز او پوره روانتیا سره دارنه رالنوی 
ک عمل نه وی چی دیوه شخص  یا ) خشونت ( ی ددی له پاره  چی مجازات  یوله تاوتریخوال( 

یوشمیر کسانو له خواد یوبل  فرد پرضد صورت مومی ، باید له هر ه زیات یوه عمومی چکه 
او ضروری چاره وی په هرمورد کی په حد اقل ممکنه اندازه له ارتکابیه جرم سره متناسب او 

ی په انقالبیونو باندی  ستره اغیزه دبکاریا روهو دفرانس) دقوانینو له خوا اکل شوی وی 
  .درلوده 

  : ١٨٣٢-١٧٤٨   Jermy Benthamبنتام  -۵
میالدی  کال د فبرورۍ  په پنلسمه نیه نۍ  ته ستری روڼی کی په  ١٧٤٨جرمی بنتام د 

 رامر زده ک لورکلنۍ کی یی  دالتینی ژبی . ی  اوداکسفورد پهوون دویست مینستر په

ACKU
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په حقوقو اودجزا په قانون اودخپلی زمانی په سیاسی نهادونو  . زده کی وکی  پوهنتون کی یی
  .کی یی دفکر له پاره یر ه وموندل 

دبکاریا دکتاب له خپریدو خه ل وروسته دانلیسی  بنتام آثارخپاره شول نوموی یر آثار لری 
میالدی کال  ١٨١٨نامه په  په)  مجازاتو اودخسارو دجبران  علمی فرضیه ( اومهم  کتاب یی د 

کی خپور شو ، خودفرانسی  دانقالب  میونو دده ینی پخوانی آثارمطالعه کی ونوله همدی 
  .امله  یی دهغوی  په افکارو باندی غو نفوذ درلود

 نو چورلیمحور( بنتام په خپل  کتاب کی یوه شرحه  لیکلی ده ، په دی بنا چی دانسان دک (
خو دهغه عالی مفهوم یعنی معنوی ه دده دبحث موضوع ده ، دارنه چی  هماغه  دده ه ده

دمجازاتو  له نظره بنتام دی پایلی ته . دبنتام په روهه دفرد ترولو ه دده سپیلی  وجدان  دی 
  . رسیدلی دی 

مجازات  باید هله بهرنۍ بڼه پیداکی چی ه ولری اودهغه دشدت په هکله روهمن  دی چی 
مجازات باید په دی درجه  وی چی دجرم قصدکوونکی دجرم له ارتکاب  خه  دترالسه شوی 

  . زیان اووترمن  ،زیان یر لیدلی وی اودهغه له ارتکاب خه الس پریمینی 
بنتام په دی روهه وه چی حبس . ام حبس ته یر اهمیت ورکیدی دمجازاتو  په منی کی بنت

دبنتام د . باید کاره بڼه ولری ترواشخاص وکوالی شی دمحبوسینو سره لیده کاته وکی 
فلسفی له مخی مجرمین دمجرمانه فعل له ارتکاب  خه واندی هغه سنجوی ، فکر پکی کوی 

  .اوه یی براورد کوی 
  :دوهم پاراراف 

  :نوکی دروشنرۍ ددوران دمفکرینو دآثارو اغیزه متوه حقوقی  پ
په لومی پاراراف کی دیادوشویو  پوهانو اوفیلسوفانو دافکارو له لنیز خه دی پایلی ته 
رسیو چی نوموی پوهان  په دی روهه وه  چی لومی باید ارتکابیه  اعمالو  اودهغوی 

دهغوی مجازات باید م ولنیز ضد اعمال  اوهمدارنه دوه. دمجازاتو ترمن تناسب موجود  وی 
دریم دعدالت اجرا دی دصحیح  نظم . ووپه خبرتیا رسول شوی وی مخکی له مخکی دعامه  

  .اوقاعدی الندی راشی 
میالدی کال کی په انلستان   ١٢١٦دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل  دلومی ل له پاره په 

مه ماده کی واکلیده اووروسته بیا په امریکاکی  په  ۳۹په   Magnachartaکی دستر منشور
میالدی کال  ۱۷۸۷دااصل په . میالدی کال کی د بشر دحقوقو په اعالمیه  کی ولیده  ۱۷۷۴

  .کی تصویب داتریش دجزا په قانون کی ومنل شو 
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هغی همدارنه  دروشنرۍددوران  دمفکرینو  دآثارو اوافکارو پربنس  و چی دفرانسی د
وری حرکت ته آماده ولنه دیو داسی انقالب طرح رامن  ته کوی چی وروسته دفرانسی  
دستر انقالب  په نامه شهرت مومی اودلومی ل له پاره  دفرانسی داتباعو اودبشر دحقوقو 

میالدی  کال داست په  ١٧٨٩نوموی اعالمیه  د . داعالمیی په نامه یوه اعالمیه  تدوینوی 
 ۱۷دی اعالمیی یوه سریزه ا و . ه  دفرانسی دموسسانو دمجلس له خوا تصویب  شوه مه نی ۲۶

مادی  درلودی چی دلومی ل له پاره یی  په مدون ول ، دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل 
ومانه او دفرانسی په اساسی  قوانینو کی چی له هغی وروسته  په تصویب ورسیدل دااصل منعکس 

کوالی  شو ووایو چی دبشر دحقوقو  دنیوالی اعالمیی په تصویب  کی یی هم شوی دی اوایی 
  .په غیر مستقیم  ول نقش  درلودلی دی 

قانون : (پنمه  ماده : م یی عبارت له په دی اعالمیه کی بیالبیل مطالب شتون لری چی ترولو مه
له هغه ه  . وان رسوی حق نه لری چی ممنوعیت رامن ته کی مر هغه اعمال چی ولنی ته تا

خه چی دقانون په وسیله  منع شوی نه دی ، نه شی کیدای چی  مخنیوی یی وشی اونه شی 
  .)کای شی چی قانون پری حکم نه کویکیدای چی وک دهغه ه په کولو باندی مجبور 

په نه شی کیدای  چی کوم فرد تورن  شی یا توقیف  کای شی او بندی شی مر : ( اوومه ماده 
هغه . هغه مواردوکی چی قانون اکلی دی اودهغه اشکالو په اساس چی قانون مقرر کیدی 

کسان چی پخپلسر او امر صادروی اویاددارنه امرونو دصادریدلو لمسونه کوی اویا دهغوی 
اجرا کوونکی دی باید تنبیه کای  شی ، اما دولنی هر فرد چی دقانون  له مخی رابلل کیی اویا 

  ).دارنه شخص  که مقاومت وکی ، مجرم دی . یی باید سمالسی اطاعت  وکی جلب ک
نه ایی چی قانون مجازات واکی ، مر داچی په بشبه اوصریحه توه ضروری : ( اتمه ماده 

وی او نه شی کیدای چی وک  مجازات شی مر دهغه قانون له مخی چی  وضع شوی دی 
) مطابقت(تصویب شویدی اوقانوناً دهغه جرم سره سمون  اومخکی  دهغه مخصوص جرم له پاره

  .)ورکی شوی دی 
رنه  چی یو شخص  ترو چی یی مجرمیت  اعالم شوی نه وی دی بی ناه :  (نهمه ماده 

شمیرل کیی ،نوهر کله که دهغه د توقیف  کولو خه  پرته بله چاره نه وی له هر ول بدچال 
و له پاره ضروری  نه وی باید  جداً یی دقانون په وسیله  چلند خه چی  دهغه  د پیداکول

  .)مخنیوی وشی
میالدی کال  په اساسی  قانون  ١٧٩١دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل لومی  دفرانسی د 

میالدی کال په اساسی  قانون کی  له لو اصالحاتو سره  ١٧٩٣کی دمننی و ورید اوبیا د 
میالدی کال دفرانسی  دانقالبی  جزا دقانون  په لورمه   ١٨١٠ ای  کل شو او باالخره  د

  .ماده کی انعکاس وموند 
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دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل  پراختیا  اوانتشار دفرانسی له پولو خه بهر هم صورت 
وموند اودا فارمول کله په اساسی  قوانینو  اوکله په جزایی قوانینو اوکله هم په دواو قوانینو  

  .کی په بیالبیلو هیوادونو کی انعکاس وموند 
فویر باخ دعمومی جزا په . نوموی اصل  دفویرباخ په وسیله دجرمن  حقوقو ته الره وموندله 

میالدی کال کی تنظیم  شو دی اصل ته ای ورک  ١٨١٣سره چی په ) وبر( قانون کی له 
 Nullum crimenد اوداسی بریی چی همدی سی دجرم اومجازاتو دقانونیت اصل 

poena Nulla slue lege په مشهورفرمول کی بیان ک.  
میالدی  کال کی  ١٨١٧دجرم  دقانونیت اصل  دآلمان  دعمومی جزا په قانون کی چی په 

  .اساسی قانون هغه  تضمین کWoimar  (( داجراء وورید ومنل شو اودویمار 
ل شوه اوپه نورو هیوادونوکی هم دمننی و ورو،ورو داقاعده  دموکراسۍ  یو حتمی بنس وڼ

میالدی کال کی دامریکا  په اساسی  قانون کی په ضمنی  ول ومنل شوه  ١٧٨٩په . وریده 
  .ددانزیک نیوالی محکمی  هم دتیری پیۍ په پیل کی هغه  تایید که . 

سره آشنا کیی  لکه چی ومولیدل په دی مقطع  کی ده چی اروپا اوامریکا  دنویو جزایی اصولو
اوهغه  په خپلو جزایی سیستمونو کی ایوی  اوداچاره په تدریج سره  په نورو  جزایی سیستمونو 

  .کی هم خپله اغیزه ندی 
  دوهم پرکی

  دجرمونو اومجازاتو د قانونیت داصل توجیه  اومنپانه
  تعریف او ماهیت: لومی مبحث 

  تعریف: لومی پاراراف 
معنا دی چی مجرمانه اعمال اودهغوی  شرایط  و  دقانونیت اصل په دیدجرمونو  اومجازات

  .اومجازات باید په قانون کی مشخص شی
  ماهیت: دوهم پاراراف 

قاضیان حق نه لری هغه عمل چی په قانون کی جرم  نه وی جرم وبولی یا هغه  شرایط  چی 
جازاتو  پرته ، مجازات عملی دجرایمو له پاره اکل شویدی ،مراعات  نه کی  یا له قانونی م

قاضی یوازی دقانون اجرا .کی اودقواوو دتفکیک اصل په دی ای کی ان رندوی 
  .کوونکی دی دهغه هستوونکی نه دی 

دجرمونو اومجازاتو دقانونیت  اصل دذاتی او طبیعی  ارزت  درلودونکی  دی که  دافرادو 
نامشروعو اعمالو  په پیژندنی سره ، یو مناسب دحقوقو له پاره یو تضمین دی اوخلک دمشروعواو

چال چلند په مخ کی نیسی اودهغه اعمالو په خاطر چی جرم  نه دی نه مواخذه کیی اوحتی 
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ولنه  . مجرمان هم له هغه مجازاتو خه  چی په قانون  کی دی سخت  مجازات نه زغمی 
یسی ، بلکی دقانون  په اجراء اوحکومت  هم په خپل زه ،خپل مخالفان تر تعقیب  الندی نه 

  .باندی پابند اومقید کیی 
له ولو مهمه داچی ، دااصل  دخلکو دآزادۍ  ضامن دی ، که خلک آزاددی چی هرمشروع 
عمل تر سره کی  اواصل هم داعمالو په مشروعیت  کی دی ، مر استثنایی موارد چی ممنوع 

  .شوی وی 
  :دوهم مبحث 
  نیت داصل توجیهدجرمونو اومجازاتو دقانو

دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل ددووو لیدتوو له مخی توجیه کیدای شی چی یوه یی سیاسی 
  .ده ) معنوی ( لید توه او بله یی روحی 

  :دسیاسی لیدتوی له مخی : لومی  پاراراف  
ی  ونیت اصلی شرط دی که که چیرئدجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دآزادۍ اوفردی  مص

مقنن کوالی شوای مخکنیو تر سره شویواعمالو ته جرمی وصف  ورکی اوقاضی دااصل  ماقبل 
له . ونیت اودخپلسرۍ پرضد به هی کوم  تضمین  شتون نه درلود ئته راجع کی نوشخصی مص

  .دی ) سپر( دی امله قانونیت ددولت په مقابل کی دافرادو له پاره یو אل  
ونیت داصل  په هکله دادتفکر طرزدقواوو د تفکیک  له مفکوری سره له ینو اخونو خه دقان

مقنن دادنده لری چی جرمی اعمال توصیف . چی دمونتسکیوپه وسیله  بیان شویده  ایکه نیسی
قاضی . کی اوجزاانی واکی اویوازی مقنن دی چی د افرادو حقوقو ته حدود او پولی اکی 

  .سره په ایکه کی تطبیقوی ) یو پ( داعام احکام له  مشخصوقضایاوو 
ددی موضوع  تایید چی قانونیت  په جزایی چاروکی دفردی آزادۍ  تضمینوونکی دی په حقیقت  

په موکراسۍ باندی . کی ددی چاری پیژندنه ده چی قانون ته په یو فوق العاده ارزت قایل شو 
ی قانون دپارلمان  له خوا په یو والرژیم کی قانون دعمومی ارادی بیانوونکی  دی که چ

تصویبیی او له هغه ایه چی قانون عمومی او ا نتزاعی وی او له هغه عمل خه چی قضاوت 
پری کیی له هغه خه واندی من ته رای ، له دی امله دجزا قانون دعمومی رضایت له مخی 

ه صورت سره کوالی شی دهیوادوالو اطاعت  حاصل ک ی اوپهته کی   ی له دی کبله رامن
دجرمونو  اومجازاتو د قانونیت اصل نظم راوونکی رول لری که پخپله ددی اصل موجودیت 

خلک په هغه . اوپه عمل کی یی اغیزناک تطبیق دهیوادوالو له پراخی  ننی خه  برخمن دی 
طرح نه م) انتقام ( قانون باندی چی دهغه ننه کوی ، اعتماد  کوی نورنو خصوصی غچ اخیستنه 

دیو جزایی نورم  شتون اودهغه اغیزناک تطبیق دهغه ار اوتشویش پرابلم چی دجرم . کیی  
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ارتکاب یی من ته راوی ، حل کوی اودخلکو له لوری تاوتریخوالی ته د الس  اچونی دمخنیوی 
  .المل ری

دولت دقواوو دتفکیک  اصل دجرمونو اومجازاتو له قانونیت سره اوندول په حقیقت کی له 
په جزایی  چاروکی  په دی کی  باندی ینار کیی چی .سره دفرد دایکی مطرح کول دی

ت داصل  انی  لوری دی چی یو دجرمونو اومجازاتو  دقانونیت  اصل په عام ول دقانونی
کی ول اداری او ) قانونی دولت ( خه توپیر کوی په)  پولیسی دولت ( له ) قانونی دولت (

له . نون  په وسیله بیانیی مراعاتویانونه په دقیقه توه دهغه قواعدو مجموعه چی دقاقضایی اور
خلک یی پیژنی بدلون  یدی ایه دی چی ویالی شو جزایی قوانین دثابتو قوانینو په بڼه چی ول

نه دهغه قوانینو په یر چی دهغوی شتون اومنپانه داداره کوونکو اوقاضیانو ) اوی (مومی 
  .وتو او متضادو غوتنو اوبوالهوسیو تابع وی دمتفا

دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل دهیوادوالودروحی سکون اودهغه اضطراب  اوتشویش 
  .دمخنیوی المل ری چی دقوانینو د غیر یقینی  کیدو په صورت کی من ته رای 

  :دروحی  لیدتوی په نسبت : دوهم پارراف  
. ه کویمجازاتو دقانونیت اصل دروحی دالیلوپه نسبت هم توجیینی  مولفین  دجرمونو او

دادالیل دهغه علمی ینو په بنس چی دولنیزوپوهنو اوجرم پیژندنی دیونکو له لوری سرته 
  .رسیدلی  دی واندی شویدی

رول له دی خه سرچینه  اخلی چی دجزا قانون ) روزنیز( دجرمونو اومجازاتو دقانونیت  تربیوی 
ددی اعمالو  اوبیال ) سلسله مراتب( اتو و چال چلند یاکنی اکی اویو ول دمراتبو لۍ دمجاز

دجزا قانون په دی وسیلی سره دولنیزو  ارزتونو . بیلو جزاانو داکل  ترمن رامن ته کوی 
  .دیو کود اننی  هم رارندوی 

  .لوبوی په دی مفهوم سره دجزا قانون دیو عمومی مخنیوونکی رول هم 
جزایی قوانین  یو شمیر اخالقی لو ارزتونه بیانوی لکه  دبل چاژوندانه اوجسمی تمامیت ته 

جزایی قوانین ددی بیانوونکی هم . درناوی ،وفا درلودنه اوپه معامالتو کی صداقت  اوداسی نور 
ه شی دی چی دهغوی اکل شوی جزاانی په دی موخه دی چی له منه تللی نظم بیا لی  اعاد

  .اویا دشوی ارزتونه یو لی بیا دتایید و وری 
دقانونیت  داصل  دروزنیز ارزت ترن ، دیوبل روحی المل په نسبت هم دااصل خوندی  

دجزا په . خه عبارت  دی دادوهم روحی المل دجزا دقانون له تهدیدی رول . وشی اوننه یی 
شتون سره دیواحتمالی مجرم په جرمی  اراده قانون کی دیو عمل له پاره داکل شوی جزا په 

دیو جرمی عمل  له . باندی تهدیدی رول  لوبوی  چی دهغه  دجرمی تمایالتو مخه نیسی 
اننی  اوپه هغه پوری اوندو مجازاتو له خبریدو خه احتمالی مجرم  له هغه خطر  خه  
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ت  اصل مخنیوونکی رول چی ده ته متوجه کیی ،اطالع  حاصلوی اوپه حقیقت کی دقانونی
وپیر کوی، که  دلیونیو البته  دافردی مخنیوونکی رول دمجرمینو دیپونو له مخی ت.لوبوی 
په حرفوی  زا هی مخنیوونکی  رول نه لری خواوغیر نورمالو اشخاصو په هکله جمجرمینو

مجرمین ه خبره ده چی داول دا رندخنیو ونکی رول دکتنی و دی،د جزا م مجرمینو باندی
 دقیقیتناسب چی له هغه سره مخامخ  دی،اعمالو  داجرا کولو  په اوند دهغه خطر په دخپلو

کوالی شوپه غوره اواغیزناکه توه داتفاقی مجرمینو په هکله مون.محاسبی  سرته رسوی
            . دمجازاتو مخنیوونکی رول ووینو 

  پاتی لری                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الدین عبداهللا: تتبع و نگارش
 

 قواعد عمومی عقود در قانون 
 مدنی افغانستان و فقه

 فصـل سوم
  ارکان عقد و شروط هر رکن

  سومقسمت 
  شرایط ایجاب وقبول)گفتار سوم

م برای اینکه ایجاب و قبول به صورت صحیح صادر گردد،  رعایت شرایط . طبق فقه و ق
  :ذیل ضروری است
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  ماضی بودن صیغه ایجاب و قبول ) جزء اول
زیرا، این صیغه از هر لفظ . در بارۀ صحت انعقاد عقد با فعل ماضی اتفاق نظر دارند ءقهاف

 هبه دادم، رهن به خریدم، فروختم،: مانند دیگری با صراحت بیشتری بر مراد داللت می کند، 
د در زمان حال است که این نیز از زیرا، مراد از آن انشای عق. امثال اینها و نمودم قبول نمودم،

نیت و : عقد با صیغۀ ماضی بدون توقف بر چیزی همچون  همچنین،. اهداف اصلی عقد است
  .قرینه منعقد می شود و در عرف نیز این صیغه برای خرید و فروش به کار می رود

 ) حالزمان ( عمضار صیغه به عقد انعقاد برصحت دارند نظر اتفاق ءفقهاهمچنین، 
نیت حال از آن معلوم باشد ویا قرینه ای دאل بر انشای عقد در زمان  حال وجود  براینکه شروطم

داشته باشد، زیرا صیغۀ مضارع در لغت برای داللت برای حال و آینده است و تنها به آینده 
  .روی همین دلیل است که تعیین ارادۀ حال را در آن شرط می دانند. اختصاص ندارد

اتفاق نظر دارند که عقد با جملۀ اسمیه نیز منعقد می شود، مانند اینکه  همچنین، فقهاء
  .من بایع این از شما هستم و جانب مقابل بگوید من قابل است: مشتری به بایع بگوید

: فقهای حنفیه بر این نظر اند که: اما، فقهاء در انعقاد عقد به صیغۀ امر اختالف نظر دارند
بنابراین، اگر مردی به زنی . گر به صیغۀ امر منعقد شده نمی تواندغیر از عقد ازدواج عقود دی

برعکس، جمهور . گرفتم، عقد منعقد می شود: مرا به نکاح خود بگیر و مرد بگوید: بگوید
  . هر عقدی با صیغۀ امر منعقد می شود: فقهاء بر این نظراندکه

زیرا، . اتفاق نظر دارند) دهآین( اما، همۀ فقهاء در بارۀ عدم انعقاد عقد به صیغۀ مستقبل
خواهم خرید، داللت بر انعقاد عقد در آینده می نماید و : صیغۀ آینده، مانند اینکه مشتری بگوید
  ١ .وعده به عقد، نه عقد پنداشته می شود

م در انعقاد عقد به صیغۀ ماضی و مضارع از فقه و در انعقاد عقد به صیغۀ امر از نظر . ق
 ایجاب «:در این باره تصریح می نمایدکه م. ق ٥٠٧ ةماد. وده استجمهور فقهاء پیروی نم

 حال زمان براینکه مشروط باشد، می جایز نیز امر یا مضارع صیغه وبه بوده ماضی صیغه به وقبول
   .»باشد شده اراده ازآن

م عقد به صیغۀ زمان آینده در صورت قصد انشای متعاقدین مبنی بر انشای . اما، طبق ق
 صیغۀ د به عق«:م در این باره تصریح می نمایدکه. ق ٥٠٨مادۀ . قد شده می تواندعقد، منع

  ».باشند نموده صیغهد را با این عق انشاء قصد عاقدین که گردد می منعقد وقتی لااستقب
                                                      

؛ مسعود انصـاری و  ٢٩٣٧ -٢٩٣٥ص ، ص٤الفقه االسالمی وادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، .  ١
وزارة األوقـاف و الشـئون   ؛ و ٥١١، ص ١داکتر محمد علی طاهری،دانشنامۀ حقوق خصوصـی، ج  

 .٢٠٣و  ٢٠٢، صص ٣٠یة الکویتیة، ج الموسوعة الفقهاالسالمیة، 
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  وقبول ایجاب داللت وضوح) جزء دوم
 مبنی طرف دو برمقصود داللت واضحاً وقبول ایجاب که است شرط عقد تحقق جهت

 ولغتاً عرفاً باید گردد می صادر عقد طرفین از که وقبولی ایجاب یعنی؛: نماید معین عقد رانعقادب
 امرپنهانی طرف، دو باطنی ارادۀ زیرا،. نماید معین عقد برانعقاد مبنی طرف دو برمقصود داللت
 تابع وموضوع نوع برحسب هرکدام که گردد می منقسم متعدد واقسام انواع به وعقود است

 را عقدی نوع چه عقد، دوطرف که نشود معلوم واضحاً که درصورتی ،بنابراين. اند ویژه حکاما
  ٢ .گردد می ناممکن عقد مفاد اجرای به آنها نمودن بند پای نمایند، منعقد خواهند می

  وایجاب قبول بین مطابقت) جزء سوم
. ید با ایجاب موافق باشدبرای انعقاد عقد قبول با: فقهاء به اتفاق آراء بر این نظراند که 

مراد از تطابق میان ایجاب وقبول آنست که فروشنده و خریدار هر دو خرید وفروش یک چیز را 
  .با شرایط واحد در نظر داشته باشند

این خانۀ : بایع به مشتری بگوید: بنابراین، هرگاه قبول با ایجاب موافق نباشد، مانند اینکه 
آن را سه ملیون خریدم، عقد منعقد : شما فروختم و خریدار بگوید خود مبلغ پنج ملیون افغانی به

 دذاکره را به نکاح شما دادم و داما: همچنین، هرگاه ولی دختر به داماد بگوید. نمی گردد
  ٣ .زیرا، قبول با ایجاب موافق نیست. ساجده را قبول نمودم، عقد نکاح منعقد نمی گردد: بگوید

 که سازد، می محقق را عقد درصورتی وقبول، ایجاب وستنپی :حقوقدانان نیز می گویند
 دیگر طرف که بخواهد را چیزی همان طرفین از هریک یعنی؛: باشد منطبق باهم دو آن ادـمف

 که پندار دیگربدین طرف و بکند، را آن فروش پیشنهاد دکانی اگرمالک پس،. است کرده اراده
 نمی بسته واجاره بیع عقد دو از یک هیچ ند،ک قبول را پیشنهاد دهد، می جارها به را دکان
 چند ای فروشنده اگر همچنین،.  است نکرده پیدا توافق آنان ارادۀ امری هیچ بارۀ در زیرا شود،
 ایجاب اینکه گمان به او خطاب وطرف بکند، را آن معین نوع پیشنهاد و باشد، داشته تکه نوع
. است نشده بسته آنان بین عقدی هیچ کند، بولق را معامله درآنجاست موجود دیگر نوع بر ناظر

                                                      
؛ پوهندوی دادمحمد نذیر،اساسات ٢٩٤٣، ص ٤الفقه االسالمی وادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، .  ٢

 .٢٢٧حقوق اسالم، ص 
و  ٢١١، صـص  ٣٠الموسـوعة الفقهیـة الکویتیـة، ج    وزارة األوقاف و الشـئون االسـالمیة،   .  ٣

؛ مصطفی الزرقاء، ٢٩٤٤و  ٢٩٤٣، صص ٤االسالمی وادلته، ج الفقه ؛الدوکتور وهبة الزحیلی، ٢١٢
 .٣٢٢و  ٣٢١، صص ١المدخل الفقهی العام، ج 
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 نشده واقع خریدار قبول مورد است نموده پیشنهاد فروشنده که را ای تکه نوع فروش زیرا،
   ٤.است

می  م. ق ٥٢١  مادۀ اما، اینکه مطابقت بین ایجاب و قبول چه وقت حاصل می گردد، 
 اساسی مسایل برجمیع طرفین وافقۀم که شود می حاصل وقتی وقبول ایجاب بین مطابقت« :گوید
  .»باشد نمی کافی طرفین الزام برای مسایل ازاین بربعضی موافقه. باشد آمده عمله ب عقد

 درعقود وثمن مبیع مانند معامله اساسی ارکان دربارۀ توافق از پیش که است مسلم نکته این
 بیان معاوضی عقد در را اعده ق این نیزم . ق ٥٢١ مادۀ ومفاد شود نمی واقع عقد معاوضات،

برخی  بارۀ در طرف دو که افتد می اتفاق یگاه مقدماتی، گفتگوهای جریان در منتها،. کند می
 به موکول یا گذارند می مسکوت را هایی ونکته رسند می توافق به عقد ارکاناز شرایط و 
 لیمسا تمام ارۀدرب توافق با عقد آیا که دید باید ،حالتی درچنین. کنند می دیگری گفتگوهای

 را فرعی وامور است کافی عقد اساسی ارکان دربارۀ تراضی یا شود می بسته وفرعی اصلی
 دوم، ودرمرحلۀ سازد؟ کامل وعرف قوانین کردن وجانشین آنان ارادۀ تفسیر با تواند می محکمه

 را اآنه توان می چگونه باشد، کافی اصول بارۀ در تراضی هرگاه که، شود می مطرح پرسش این
  شناخت؟ باز فروع از

 تعهدات قانون ٢ درمادۀ چنانکه اند؛ کرده بینی پیش جدید قوانین از ای پاره را مشکل این
 تواند می وقاضی است کافی اساسی های نکته تمام دربارۀ طرفین توافق که است آمده سویس
 ٦١ مادۀ ٢ بند. بسازد کامل را وعقد کند وفصل حل معامله مورد طبیعت برمبنای را فرعی امور
 عقدی هم آلمان مدنی قانون ١٥٥ و ١٥٤ مواد. است سیاق برهمین نیز لهستان تعهدات قانون
 میداند، ونافذ کند می تلقی شده منعقد اند، نموده توافق آن اساسی مسایل بر طرف دو که را

 وقحق وعلمای قضایی رویۀ. باشد نشده توافق آن به بتنس خاصی مسألۀ دربارۀ که هرچند
  ٥.اند رفته ها راه همین به وبیش کم نیز فرانسه

 ودوم اول های فقره ٥٢٢ ومادۀ نموده پیروی مزبور قوانین از موارد چنین در نیز، .ق  
 نموده موافقه عقد اساسی مسایل برجمیع طرفین هرگاه) ١« :داردکه می اشعار باره این در آن

 عقد اتمام مگراینکه شود، می پنداشته تمام عقد چنین نمایند، موکول آینده به را لیمسا وتفصیل
 موافقه قبالً که مسایلی درمورد طرفین اگر) ٢و باشد؛ گردیده مشروط مسایل برتفصیل موافقه به

                                                      
 .٧٣و  ٧٢اعمال حقوقی، صص : دوره مقدماتی حقوق مدنی داکتر ناصر کاتوزیان،.   ٤
داکتـر ناصـر   ؛ و ٣٤١و  ٣٤٠، صـص  ١قواعد عمومی قرار داد ها، ج داکتر ناصر کاتوزیان، .  ٥

 .٧٣و  ٧٢اعمال حقوقی، ص : دوره مقدماتی حقوق مدنی ان،کاتوزی
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 بادرنظرداشت حالت درچنین محکمه نمایند، دعوی واقامه داشته اختالف نگردیده حاصل برآن
   ؛»نماید می ُحکم توعدال عرف قانون، احکام به مطابق معامله طبیعت

  ایجاب با قبول اتصال )جزء چهارم
 درمجلس عقد طرف دو که درصورتی قبول و ایجاب که است شرط عقد  تحقق جهت 
 که شود می متحقق زمانی قبول و ایجاب اتصال. پذیرد صورت باشند، داشته حضور واحد
 انصراف بیانگر آنچه نهاازآ و وبفهمد نموده استماع را مقابل جانب کالم عقد طرفین از هریک
 قبول از ویا باشد کننده ایجاب ازجانب اینکه از اعم نگردد صادر باشد، عقد انعقاد از آنان
 مجلس در عقد طرفین اوالً: اینکه است شرط وقبول ایجاب اتصال تحقق بنابراین،جهت. کننده
 صادر باشد، عقد نعقادا برعدم مبنی طرفین بیانگراعراض آنچه ثانیاً  باشند؛ داشته حضور واحد

  .ننماید رجوع خویش ایجاب از مقابل جانب قبول از قبل کننده ایجاب اینکه   وثالثاً نگردد؛
منظور از مجلس عقد در فقه عبارت ازمکانی است که متعاقدین در آنجا مشغول تعاقد 

تعاقد مجلس عقد از وقت صدور ایجاب آغاز گردیده و تا زمانی که متعاقدین مصروف . هستند
اما، اگر متعاقدین غایب باشند، مجلس عقد زمان اطالع حاصل کردن . هستند، ادامه می یابد

: بنابراین، برای تحقق اتصال ایجاب با قبول سه شرط وجود دارد. طرف مقابل از ایجاب است
اتحاد مجلس، عدم صدور آنچه که بیانگر اعراض یکی از متعاقدین مبنی بر عدم انعقاد عقد و 

رجوع موجب از ایجاب قبل از قبول جانب مقابل که هریک را به صورت جداگانه مورد  عدم
  :مطالعه قرار می دهیم

  اتحاد مجلس و فوریت و عدم فوریت قبول) فرع اول
بنابراین، جایز . برای تحقق اتصال قبول با ایجاب شرط است که مجلس عقد واحد باشد

زیرا، ایجاب جزء عقد . یگر صورت پذیردنیست که ایجاب در مجلسی و قبول در مجلس د
: پس، در صورتی که بایع به مشتری بگوید. پنداشته نمی شود، مگر اینکه قبول به آن ملحق شود

خانۀ خود را در برابر این مقدار پول به شما فروختم و سپس به محل یا خانۀ دیگری برود مجلس 
را قبول نماید، عقد منعقد نمی گردد  در چنین حالتی، اگر مشتری ایجاب. عقد منتهی می گردد

   .و انعقاد عقد به ایجاب جدید ضرورت دارد
مجلس عقد از زمان ایجاب شروع و با اتفاق طرفین مبنی بر انعقاد عقد، افتراق و جدا 

  .شدن طرفین از همدیگر ویا اعراض یکی از آنها از انعقاد عقد، منتهی می شود
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در . ز زمان قرائت نامه به غایب شروع می شودمجلس عقد در انعقاد عقد به غایب ا
  ٦.صورتی که غایب عقد را قبول نماید، و در صورت عدم قبول مجلس منتهی می گردد

در چنین حالتی، اینکه موجب می تواند از ایجاب خویش رجوع نماید و فوریت قبول شرط 
،  سؤاالت مهمی است یا خیر و اینکه اتحاد مجلس در تمام عقود شرط است یا خیر و غیره

  :هستند که در ذیل آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم
  آیا اتحاد مجلس در تمام عقود شرط است؟)الف

طبق فقه اتحاد مجلس، چنانچه در مبحث شرایط عمومی عقد بدان اشاره شد، در تمام 
  :و وکالت نظر به اقتضای طبیعت آنها شرط است) وصایت( عقود به استثنای وصیت، ایصاء

وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند است وبه اعتبار اتصال تصرفات زمان : وصیت) ١
 ٢١٠٣و درا صطالح طبق مادۀ  ٧حیات موصی، به زمان پس از فوت ، آن را وصیت نامیده اند

وصیت عبارت از تصرف در ترکه به نحویکه اثر آن به مدت بعد ازوفات وصیت « :ا. م. ق
این تعریف وصیت تملیک مضاف به مرگ موصی است که ایجاب طبق . »کننده منسوب باشد

اما، صدور قبول از طرف موصی له معتبر تلقی نمی . در حال حیات موصی صادر می گردد
بنابراین، در صورتی که موصی له وصیت را در زمان حیات . گردد، مگر بعد از فوت موصی

  .موصی قبول نماید، عقد وصیت  منعقد نمی گردد
 پند، معنــای به لغــت دراز اوصی گرفته شده است که  وصایت): ایصاء(وصایت)٢
شخصی را که برای بعد از مرگش . ٨است كردن تعیین وصی و كردن صایت و نصیحت اندرز،

وصی  معین می نماید، موصی، شخصی را که برای او وصی معین می شود، موصی علیه، عملی 
در اصطالح فقهی، . می گویند ه ویا موصی فیه را که برای آن وصی معین شده است، موصی ب

 طرف از نیابت طریق از سفیه واشخاص مجانین اطفال، مالی امور ۀادار به قیاموصایت عبارت از 
وصی برای : وصایت عبارت است از این که شخصی؛ یعنی: به عبارت عامتر .است قاضی یا ولی

                                                      
وزارة األوقـاف و الشـئون   ؛ ٢٩٤٥، ص ٤الفقه االسالمی وادلتـه، ج   الدوکتور وهبة الزحیلی،.  ٦

، ١؛ مصطفی الزرقاء، المدخل الفقهی العام، ج ٢١٢، صص٣٠الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج االسالمیة، 
 .٢٢٨و  ٢٢٧حمد نذیر،اساسات حقوق اسالم، صص ؛ پوهندوی داد م٣٢٢و  ٣٢١ص 
 و؛ الدوکتور وهبة الزحیلی، الفقه االسـالمی  ٦٣ ص ،٣  ج ، مدنی حقوقداکتر سید حسن امامی، .   ٧

  .٧٤٤٠ -٧٤٣٩صص ،١٠ ج ادلته،
؛ و مسعود انصاری و داکتر ١٧، ص ٤٣الموسوعة الفقهیة، ج وزارة األوقاف و الشئون االسالمیة،  . ٨

 .٢١٧٢ ص ،٣ ج خصوصی، حقوق دانشنامهلی طاهری، محمد ع
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پرداخت و گرفتن : ت های او از قبیلموصی تعهد کند که بعد از فوت او، وصی: دیگری؛ یعنی
  ٩ .دیون، سر پرستی و تأمین مخارج اطفال وی را انجام دهد

قبول وصایت توسط وصی در زمان حیات موصی الزم نیست و می تواند بعد از وفات 
زیرا، شخص قابل وصی . در وصایت، اتحاد مجلس ممکن نیست.  موصی صورت پذیرد

  .ت موصیمحسوب نمی شود، مگر بعد از وفا
در وکالت نیز که تفویض تصرف به وکیل در زمان حیات مؤکل است، بخاطر : وکالت) ٣

  ١٠ .سهولت و آسانی اتحاد مجلس شرط نیست
  رجوع موجب از ایجاب  )ب

اینکه موجب می تواند از . رجوع از ایجاب آنست که کسی ایجاب خود را بازپس گیرد
فقهای حنفیه، حنابله و شافعیه بر : ظریه وجود داردایجاب خویش رجوع نماید یا خیر در فقه دو ن

ایجاب غیر ملزم است و موجب می تواند قبل از قبول جانب مقابل از ایجاب : این نظر اندکه
بیع، اجاره و امثال اینها باشد ویا : خویش رجوع نماید، خواه  رجوع در عقود معاوضات، مانند

در صورت رجوع موجب از ایجاب، ایجاب . ل اینهاهبه، عاریت و امثا: در عقود تبرعات، مانند
اما، فقهای مالکیه بر این نظر . باطل می گردد وقبول جانب مقابل موجب انعقاد عقد نمی گردد

موجب حق رجوع از ایجاب را ندارد و باید به ایجاب خود ملتزم و پایبند باشد تا طرف : اندکه
م نظر جمهور فقهاء را اختیار . ق١١ .ان برسدمقابل از آن اعراض نماید ویا مجلس عقد به پای

م موجب می تواند قبل از قبول جانب مقابل از ایجاب خویش . بنابراین، طبق ق. نموده است
 ختم ات ازایجاب بعد عاقدین «:در این باره تصریح می نمایدکه م. ق ٥١٧ مادۀ . رجوع نماید

 قبول از قبل ایجاب صدور از بعد دهکنن ایجاب اگر. دارند اختیار رد یا قبول هب عقد مجلس
 داللت که شود صادر عاقدین از یکی از عملی چنان یا نمودهانصراف  ازایجاب مقابل، طرف

  .»گردد می ساقط اعتبار از نیز آن از بعد وقبول بوده باطل ایجاب  نماید، قبول از برانصراف
                                                      

  .٢٢٣احوאل شخصیه، ترجمۀ داکتر مصطفی جباری و حمید مسجد سرایی، ص محمد جواد مغنیه، .  ٩
؛ الدوکتور وهبة الزحیلی، الفقـه  ٣٥٠و  ٣٤٩، صص ١المدخل الفقه العام، ج مصطفی الزرقاء، .  ١٠

الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ألوقاف و الشئون االسالمیة، وزارة ا؛ و ٢٩٥٧، ص ٤االسالمی و ادلته، ج 
 .٢١٩و  ٢١٨، صص ٣٠ج 
؛ وزارة األوقـاف  ٢٩٥٦و  ٢٩٥٥، صص ٤قه االسالمی و ادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، الف . ١١

؛ و مسعود انصاری و داکتر محمد علی  ٢١٣، ص ٣٠الشئون االسالمیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج 
 .٥١٣، ص ١، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج طاهری
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 هرشخص« :م می گوید. ق ٥١٤ مادۀاما، اینکه ایجاب بر موجب الزام آور است یا خیر؟ 
 قراین از یا نموده تصریح خود الزام عدم هب اینکه مگر گیرد، می قرار خودملزم ایجاب سبب به

علت  .»است نداشته وجود الزام قصد درایجاب که گردد، معلوم چنان معامله طبیعت ویا ظاهری
 به ایجاب قبول، شدن ضمیمه از پیش بنابراین،. است اراده دو توافق عقد این امر این است که 

 ایجاب بین فاصلۀ در ولی،. کند بند پای عقد مضمون اجرای به را آن گویندۀ تواند نمی تنهایی
 پیشنهاد آزادانه تواند می ایجاب گویندۀ آیا که، است ذهن به متبادر پرسش این همیشه وقبول
  نه؟ یا کند عدول خود پیشین ارادۀ واز بگیرد پس را خود

 که دارند عقیده نویسندگان از وبسیاری است، مثبت پرسش این عمولیوم قدیمی پاسخ 
 حفظ دربارۀ تعهدی نوع هیچ کند، نمی ملتزم عقد نمضمو اجراء به را آن گویندۀ تنها نه ایجاب

  .کرد نخواهد ایجاد نیز آن
 هم با وتکلیف حق ودـوج دراجتماع که است این ایجاب از عدول امکان دلیل ترین مهم
 به حقی آن دربرابر و آید وجوده ب تعهدی شخصی برای که پذیرفت توان ونمی د،نارد مالزمه
 بدون توان نمی را حقی هیچ اراده، آزادی اصل بنابر دیگر، سوی از. نشود ایجاد دیگری سود
 هیچ قبول، از وپیش کننده پیشنهاد ارادۀ صرف به پس،. کرد ایجاد او نفع به دیگری رضای
 او طرف برای حق ایجاد با تعهد این زیرا آید، نمی وجوده ب ایجاب ظدرحف او برای تعهدی
  .دارد مالزمه
 حاکم ه کنند ایجاب ارادۀ تنها نشده، اعالم آن مخاطب به ایجاب که زمانی تا برعالوه،   
 را خود مخلوق تواند می است آورده وجوده ب را ایجاب که اراده همان نظرمنطقی، از و، است
 وپنهانی خصوصی وچهرۀ نشده ابالغ آن مخاطب به ایجاب که زمانی تا استدالل ینا .ببرد بین از

 گویندۀ آزادی: است روبرو فراوان عملی های دشواری با پس ازآن ولی،. است قوی دارد
 ونقل حمل وسایل پیشرفت. سازگارنیست امروز واقتصادی اجتماعی های ضرورت با ایجاب

 که شود واقع کسانی بین مهم معامالت غالب که است شده موجب بشر تازۀ های ونیازمندی
 شود می انجام ونوشته پست وسیلۀه ب معمول طوره ب وقبول ایجاب. ندارند سکونت محل دریک
 دربارۀ گرفتن تصمیم برای دیگر، سوی از. افتد می فاصله ها مدت اراده، دو اعالم بین وبناچار

 ایجاب که احتمالی منافع به توجه با مخاطب، نمیا دراین. است الزم مطالعه مدتی هرپیشنهاد
 کند رد را دیگر های پیشنهاد است ممکن. کند می منظم را خویش تجارتی وضع دارد، او برای
 ومقدماتی بدهد هایی سفارش شود می تحمیل براو پیشنهاد قبول از که تعهدهایی انجام وبرای
 دیگربرسد طرف به ایجاب که همین پس،. است زیاد های هزینه صرف مستلزم که سازد فراهم

 هیچ وبدون حال درهمه بتواند ایجاب اگرگویندۀ. شود می دگرگون وضع سازد، آگاه را او و
 می جبران چیز چه است شده ایجاد او طرف تجارتی درکار که را اختاللی زند، برهم را آن مانعی
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 گونه بدین تجار بین اعتماد حرو و تجارتی نظم دهد اجازه که است اجتماع صالح به وآیا کند
  برود؟ بین از

 الزام ایجاب وآلمان سویس: مانند جدید درقوانین که است شده موجب ها گرفتاری این
 ندارد، وجود باب دراین نصی که فرانسه: مانند کشورهایی ودرحقوق شود، شناخته آور

   ١٢.ندبیاب ضرورت این به پاسخگویی برای راهی تا کنند کوشش حقوق اندیشمندان
  وفات و زایل شدن اهلیت یکی از عاقدین در بین ایجاب و قبول  )ج
جمهور فقهاء بر این : ین قبل از قبول در فقه دو نظریه وجود دارددر بارۀ وفات یکی طرف 

. وفات یکی از طرفین بعد از ایجاب وقبل از قبول موجب ِابطال ایجاب می گردد: نظر اندکه
ایجاب توسط  جانب مقابل ویا ورثۀ وی موجب انعقاد عقد نمی  بنابراین، بعد از وفات قبول

زیرا، مجلس عقد با وفات یکی از طرفین منتهی می گردد و بعد از آن به قبول اثری داده . گردد
  .نمی شود

ایجاب با موت مخاطب باطل نمی گردد و حق : برعکس، فقهای مالکیه بر این نظر اندکه
هنگامی که به زید : ارث برده می شود، چنانچه قرافی می گوید قبول بعد از وفات طرفین عقد به

اغماء و : برخی فقهاء نیز  می گویند.  ایجاب شود، ورثۀ وی می تواند آن را قبول ویا رد نماید
  ١٣ .جنون نیز مانند وفات موجب ِابطال ایجاب می گردد

فین نظر جمهور م در بارۀ ابطال ایجاب با وفات و از دست دادن اهلیت یکی از طر. ق
 شخصی هرگاه« :نمایدکه می ُحکم باره این در ا. م. ق ٥١٥ مادۀ . فقهاء را اختیار نموده است

 اثر وی قبول یا برایجاب ازآنکه قبل یا نماید وفات گردیده صادر قبول یا ایجاب وی از که
 علم قبول یا ایجاب همچو از مقابل طرف که حینی گردد، اهلیت فاقد باشد، شده مرتب مطلوب
 اظهار براینکه مشروط گردد، می مرتب برآن واثرمطلوب شده پنداشته صحیح عقد نماید، حاصل
  . »ننماید داللت امر این الفـخ هب معامله طبیعت یا اراده

  قبول از مکررقبل یجابا) د
 به نماید، پیشنهاد مقابل جانب قبول از قبل را ایجاب چندین کننده ایجاب که درموردی 
 مبيع قيمت اول بار فروشنده :اينكه مانند ،شود می داده اعتبار است شده پیشنهاد آخر که یایجاب
 آخر ايجاب به حاالت، چنين در. نمايد تعيين افغاني صد هفت دوم بار و افغاني هزار يك را

 قبل ایجاب هرگاه« :که دارد می مقرر باره دراین ا. م. ق ٥١٨ مادۀ. شود مي داده اعتبار
  . »شود می داده اعتبار آخرین ایجاب به شود، صادر مکرر طور ازقبول

                                                      
 . ٦٧و  ٦٦، صص ١قواعد عمومی قرار داد ها، ج داکتر ناصر کاتوزیان، .  ١٢
 .٢١٥و  ٢١٤، صص ٣٠الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج وزارة األوقاف والشئون االسالمیة،  . ١٣
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  فوریت درقبول    )ھ
: اما اینکه فوریت قبول برای انعقاد عقد شرط است یا خیر در فقه دو نظریه وجود دارد

فوریت در قبول شرط نیست و همین : بر این نظر اندکه) حنفیه، مالکیه وحنابله( جمهور فقهاء
زیرا، جانب مقابل به مدت . جاب و قبول در یک مجلس صورت پذیردقدر کافی است که ای

بنابراین، اگر فوریت در قبول شرط باشد، امکان تأمل و . شیدن ضرورت داردیزمانی برای اند
فوریت در : برعکس، فقهای شافعیه بر این نظر اندکه. دن از جانب مقابل سلب می شودیاندیش

   ١٤ .قبول شرط است
 مادۀ . قهاء را اختیار نموده و فوریت را در مجلس عقد شرط نمی داندم نظر جمهور ف. ق
 یا قبول هب عقد مجلس ختم ات ازایجاب بعد عاقدین «:در این باره تصریح می نمایدکه م. ق ٥١٧
 ازایجاب مقابل، طرف قبول از قبل ایجاب صدور از بعد کننده ایجاب اگر. دارند اختیار رد

  نماید، قبول از برانصراف داللت که شود صادر عاقدین از یکی از یعمل چنان یا نموده انصراف
  .»گردد می ساقط اعتبار از نیز آن از بعد وقبول بوده باطل ایجاب
  تعیین مدت برای قبول) و 

 «:م سوریه است. ق ٩٤که ترجمۀ مادۀ  م. ق ه های اول و دوم فقر ٥١٦ مادۀطبق 
 از معینه میعاد ختم تا تواند نمی کننده ایجاب باشد، شده تعیین میعاد ، قبول برای هرگاه)١(

ورت عدم تصریح میعاد، قبول احیاناً از قراین ظاهری ویا ص در )٢(؛ وگردد منصرف خود ایجاب
زیرا، فقهای . حکم این ماده از فقه مالکیه گرفته شده است» .طبیعت معامله معلوم شده می تواند

ب مدتی برای قبول جانب مقابل معین نموده باشد، به آن هرگاه موج: مالکیه بر این نظر اندکه
موجب نمی تواند قبل از قبول جانب : زیرا، چنانچه  فقهای مالکیه می گویند. ملتزم می باشد

بنابراین، در صورتی برای قبول میعادی معین نموده باشد، به . مقابل ازایجاب خویش رجوع نماید
مدت ایجاب من برای مثالً دو : ید، مانند اینکه بگویدصورت اولی نمی تواند از آن رجوع نما

روز است که در این صورت ملزم به رعایت این  مدت است هرچند مجلس عقد نیز منتهی 
  ١٥ .گردد

 آورد می وجوده ب کننده پیشنهاد ارادۀ را ایجاب: حقوقدانان نیز در این باره می گویند
 با که است کننده پیشنهاد :دیگر بیان به. است هاراد همین تابع نیز آن ایـوبق اعتبار ودوران
 ودوران قبول شکل تواند می او هم پس،. دهد می را قبول وتوان اختیار خود مخاطب به ایجاب

                                                      
وزارة األوقـاف  ؛ ٢٩٤٧و  ٢٩٤٦، صص ٤قه االسالمی و ادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، الف . ١٤

 .٢١٧و  ٢١٦، صص ٣٠الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج والشئون االسالمیة، 
 . ٢٩٥٦، ص ٤قه االسالمی و ادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، الف . ١٥

  ... قواعدعمومی عقود  ------------------------------------------- قضاء   

 ٨٢

.  است مایل او که شود انشاء زمانی باید وقبول کند معین را قبول طرف واختیار ایجاب اعتبار
  :داد قرار مطالعه مورد ضفر درچند را قضیه باید ایجاب مدت تعیین برای

 اعتبارصورت  دراین :است کرده تعیین آن قبول برای معینی مدت ایجاب گویندۀ )١ 
  ١٦ ؛گردد نمی عقد انعقاد سبب آن قبول ودیگر شود می سپری مدت آن گذشتن با ایجاب
 را» فوری« واژۀ ،صورت دراین: شود اعالم فوری باید قبول که است آمده ایجاب در )٢ 
 دلخواه درموعد ایجاب هیچگاه باشد، چنین اگر زیرا،. گرفت آن وریاضی علمی مفهوم به نباید
. دهد مي رخ تأخيري بازهم شود، تسریع قبول دراعالم هراندازه و، گیرد نمی قرار قبول مورد
 اوضاع مورد، تناسب وبه است ممکن فُرصت درنخستین اقدام معنی هب عرف درزبان فوری

 ها وگفتگو نباشند حاضر عقد درمجلس طرف دو اگر مثال، عنوان به .ندک می تفاوت واحوאل
 انسانی برای پست با نامه فرستادن که فُرصتی درنخستین باید قبول نامۀ شود، انجام نامه وسیلۀه ب

 باز انتظار باشد، تعطیل روز با مصادف ایجاب نامۀ اگروصول و شود، ارسال دارد امکان متعارف
  . ندارد منافات قبول اعالم بودن فوری با پست ادارۀ شدن

 وقوع زمان تعیین به مربوط تصمیم به بستگی پست رسیدن دیر مسؤولیتصورت  دراین 
 گویندۀ که هراقدامی شود، می واقع قبول نامۀ ارسال با عقد که کنیم قبول اگر پس،. دارد عقد

 شد نخواهد عقد انحالل عثبا دهد، انجام آن ساختن اثر بی برای نداسته، یا دانسته ایجاب،
  . آورد نمی بوجود او برای حقی نیز نامه رسیدن ودیر

 ایجاب که کرد ادعا توان نمی هم فرض دراین: است نشده معین مهلتی قبول برای )٣ 
 تا که است آزاد طرف پس دارد، ادامه است نشده رجوع آن از که زمانی وتا است همیشه برای

 هیچ بدون را خود شخصی که نیست معقول زیرا،. اندازد تأخیر به را قبول خواهد می هرزمان
 شده انشاء مطلق طور هب ایجاب که درحالتی. دهد قرار گذشته پیشنهاد قبول درخطر مرزی
 برای عرف هک را معقولی مهلت است خواسته که شود می استنباط کننده پیشنهاد ازاقدام است،

 را عقد توان می درصورتی بنابراین،. بدهد خود طرف هب داند می الزم پیشنهاد دربارۀ اندیشیدن
 دید وخواهیم شود، اعالم متعارف مهلت این ظرف که دانسته شده واقع وقبول ایجاب برمبنای

  .است نکته همین نیز وقبول ایجاب بین توافق لزوم مبنای که
 که است یاحوال و اوضاع وتابع  ندارد وجود ثابتی قاعدۀ هیچ» معقول مهلت«تعیین برای

 نوشته در وکمتر است تأمل قابل که پرسشی ولی،. گیرد قرار قاضی توجه مورد باید هردعوی در
                                                      

داکتـر ناصـر   و  ٦٣اعمال حقوقی، صـص : دوره مقدماتی حقوق مدنیداکتر ناصر کاتوزیان، .   ١٦
 .   ٢٩٢، ص ١داد ها، ج قواعد عمومی قرار کاتوزیان، 
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 شود می انجام منظور چه به احوאل و اوضاع بررسی که، است این شود می مطرح مؤلفان های
 یا داد قرار مبنا را کننده ایجاب ارادۀ باید» معقول هلتم«درتعیین آیا چیست؟ قاضی وهدف
  را؟ عرف داوری نوعی طور هب یا را، مخاطب وضع

 اعتبار درصورتی اراده این چون ولی،. است حاکم کننده پیشنهاد ارادۀ مهلت تعیین در
 آن از بتواند متعارف هرانسان که شود اعالم ای گونه به یا برسد، دیگر طرف آگاهی به که دارد
 عرف، وداوری اماره برمبنای باید رناچا است، نشده معین مهلتی که فرض دراین. شود آگاه
 گرفته قرار ایجاب مخاطب يدرشرایط که متعارفی انسان دید باید. داد تمیز را معقول مهلت
 هیچگاه مهلت، این. بیند می کننده وخوشنود متناسب ایجاب گویندۀ نظر در را مهلتی چه است
 به دارد امکان ولی است، بوده ایجاب گویندۀ مقصود که باشد مدتی از تر کوتاه تواند نمی

 این شیوۀ توان می بهتر گوناگون، موارد از های مثال آوردن با. آید حساب هترب طوالنی دالیلی
  :نمود باز را تحلیل

 بهای که است االییـک لهـمعام وردـوم شود گفته تیلفون وسیلۀه ب ایجاب کنیم فرض  
 خود معامله طرف دو که درجایی ویژه به سریع، لۀيوس این انتخاب. است درتغییر سرعت به آن
 بارزی های نشانه قیمت، تعیین در زمان واهمیت معامله طبیعت وهمچنین پردازند می گفتگو به

 هب. پذیرد پایان رابطه قطع از پس ایجاب مهلت و شود اعالم گفتگو پایان تا باید قبول که است
 ایجاب پردازند، می گفتگو به یکدیگر درحضور معامله طرف دو که موردی در ترتیب، همین
. کند قبول را آن دهد می که پاسخی درنخستین باید خطاب طرف که شود می تعبیر گونه بدین
 یا کند عدول آن از یا دهد، ادامه را گفتگو که است کننده ایجاب با نپذیرفت، را آن اگر پس،

 حالت، دراین. شود ملهمعا به دیگری تشویق باعث کهنمايد وارد های تغییر پیشنهاد درمفاد
 تعبیر چنین آن، ومخاطب بحث موضوع دادن تغییر یا عقد مجلس از شدن خارج و او سکوت

  .است شده قطع توافق رکن دو عرفی وارتباط پذیرفته پایان قبول مهلت که شود می
 همراه هب مدتی هیچ وایجاب شود می معین ای جایزه فراری متهم یافتن برای: دیگر مثال  

 امکان متهم تعقیب ودیگر شود می زمان مرور مشمول مدتی از پس جرم که دانیم می ولی د،ندار
 هدف زیرا پذیرد، می پایان زمان مرور مدت گذشتن با قبول مهلت وضعی، درچنین. ندارد
 آگاه برای خریدار که شود می کاالیی فروش پیشنهاد برعکس، .شود می منتفی ایجاب گویندۀ
 مهلت ظاهر هب مدت این. دارد مطالعه مدتی به نیاز آن ومرغوبیت کاال فمتعار بهای از شدن
  ١٧.نکند آن به ای اشاره ایجاب گویندۀ که هرچند هست، نیز گفتن قبول

                                                      
؛ و داکتـر ناصـر   ٢٩٦ -٢٩٢، صـص ١قواعد عمومی قرار داد ها، ج  داکتر ناصر کاتوزیان، . ١٧

 .٦٩ -٦٣اَعمال حقوقی، صص: کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی
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  عدم صدور آنچه که بیان رجوع یکی از عاقدین از انعقاد عقد باشد) فرع دوم
. از انعقاد عقد باشد شرط دوم اتحاد مجلس عدم صدور آنچه بیانگر اعراض یکی از طرفین

بنابراین، هرگاه موجب مجلس عقد را قبل از قبول جانب مقابل ترک نماید، ویا جانب مقابل بعد 
از صدور ایجاب مجلس را ترک نماید، ویا طرفین عقد مشغول امری دیگری شوند که با عقد 

  .ارتباطی نداشته باشد، ایجاب باطل می شود
  بعدم رجوع موجب از ایجا) فرع سوم

بنابراین، در صورت . شرط سوم اتصال ایجاب با قبول عدم رجوع موجب از ایجاب است
 .رجوع موجب از ایجاب، ایجاب و قبول باهم متصل نمی گردد و درنتیجه عقد منعقد نمی شود

١٨  
  قبول شکلیات رعایت )فرع چهارم

 مکالمه صورت هب تواند ومی ندارد خاصی شکل هیچ قبول تشریفاتی، عقود مورد در جز 
 برآن سکوت گاه یا پذیرد صورت ضمنی طور هب قبول است ممکن همچنین،. شود اعالم نامه یا

 این تواند می آورد، می وجوده ب کننده ایجاب را قبول اختیار چون این، باوجود.  کند داللت
این شکلیات در عقود مزایده به وضوح قابل  کند خاص طیشرا به مقید یا محدود را اختیار
 اگرقانون«:نمایدکه می ُحکم باره دراین ا. م. ق دوم فقرۀ ٥٣٠ مادۀ رو، همین از.ه استاهدمش
 دراتفاق شکلیات همچو وجود باشد، گردانیده مشروط را معینی شکلیات رعایت عقد اتمام برای

  .»شود می پنداشته ضروری نیز باشد، می عقد این ابرام به وعده متضمن که ابتدایی
  بیهوش و مجنون بودن موجب و قابلعدم ) فرع پنجم
در ایجاب و قبول باید رعایت گردد،  عدم مدهوش بودن،  که م شرط دیگری . طبق ق

 ای صدمه سبب به که گردد می اطالق برشخصی هوش بی ویا مدهوش. موجب و قابل است
 درک غضب و ُحزن خوف، فرط از را خود وقول عمل ماهیت و داده دست از را خود عقل
 يشةر از جنون .م شرط است که موجب و قابل مجنون نباشند. همچنین، طبق ق . نتواند کرده

 از عبارت دراصطالح و است ِخرد وتباهى عقل زوאل وانگى،يد معناى به كه شده گرفته» جن«
 جنون: بردونوع جنون . است رفتار در وآشفتگى اضطراب آن حاصل كه است عقل اختالل
 استمرار كه است جنونى از عبارت اطباقى، جنون: اطباقى جنون :است منقطع جنون و اطباقى
 راطباقى،يغ ونــجن: راطباقىيغ ونجن. كنند مى ادي زين» مستمر« جنون به آن واز داشته
 گردد مى باز عادى حالت به گاه آن به مبتال شخص عنى؛ي: است مستمر ريغ جنونى از عبارت
 جنون ولى،. است اشخاص تياهل هبرند نيب از مستمر جنون. شود مى جنون دچار وگاه

                                                      
 .٢٩٥٧ -٢٩٤٥، صص ٤الدوکتور وهبة الزحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، ج .  ١٨
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به هر حال، مجنون اعم از اینکه  ١٩.برد مى نيب از را تياهل جنون زمان در صرف رمستمريغ
دایمی و یا دوره ای باشد، ایجاب و قبولش صحیح نیست، همانطوری که ایجاب وقبول مدهوش 

اظهار اراده در «:ایدکهم در این باره حکم می نم. ق ٥١٢مادۀ . و مختل العقل صحیح نیست
کـه موجب فقدان قوۀ ممیزه گردد، گرچه این اختالل ی حالت بیهوشی ویا اختالل عقـلی ا
  ».شود مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می

  اطالع طرفین مبنی بر ایجاب و قبول ) فرع ششم 
 آن هب لبمقا طرف که دردگ می مرتب آثار اراده اظهار بر وقتی« :م. ق ٥١١ مادۀبراساس 

 شود، می پنداشته آن به علم حصول قرینه مقابل رف طه ب اراده اظهار وصول. نماید حاصل علم
زیرا، . حکم این ماده از فقه گرفته شده است» .باشد داشته وجود آن برخالف دلیلی اینکه مگر

شرط دیگری که به موجب فقه رعایت آن در ایجاب و قبول ضروری است این است که هر یک 
پس، در . عاقدین به ایجاب و قبولی که از جانب مقابل صادر می گردد، علم داشته باشنداز مت

صورتی که عاقدین از ایجاب وقبولی که از جانب مقابل صادر می گردد، علم نداشته باشند، عقد 
  ٢٠ .منعقد نمی گردد
  قبول بودن مطلق) فرع هفتم

 خطاب طرف اگر زیرا،. اشدب وشرط قید وبدون مطلق باید قبول شد، گفته چنانکه  
 کرده ای تازه ایجاب درواقع کند، پیشنهاد را دیگری شرط وخود نپذیرد است چنانکه را ایجاب
 به مالی فروش به راجع ایجاب اگر مثال، برای. شود نمی محسوب قبول او ارادۀ وبیان است
 بپذیرد، ماهه پنج اقساط وبه افغانی هزار هشتاد رابه آن وخریدار باشد، نقد وبه افغانی هزار صد
 ودو نیامده وجوده ب نهایی توافق حالت، دراین. است گردیده منعقد عقد، که کرد ادعا توان نمی
 که است ای تازه پیشنهاد خود خریدار عبارت زیرا،. هستند مقدماتی وشنود درگفت هنوز طرف
 قبول، هرگاه« :ردکهدا می مقرر باره دراین ا. م. ق ٥٢٠ مادۀ .گیرد قرار قبول مورد باید

 حیث هوب شده پنداشته ایجاب رد قبول، چنین نماید، وارد درایجاب را تعدیلی ویا تقیید زیادت،
  . »شود می شناخته جدید ایجاب

  ُمبِطالت ایجاب و قبول) گفتار چهارم
  :آتی باطل می گردند دم ایجاب و قبول در موار. طبق فقه و ق

                                                      
؛ و مسعود انصـاری و داکتـر   ٢٩٧٢، ص ٤الفقه االسالمی وادلته، ج یلی، الدوکتور وهبة الزح .  ١٩

 .٧٩٢، ص ٢محمد علی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج 
؛ و مسعود انصـاری و داکتـر   ٢٩٧٢، ص ٤الفقه االسالمی وادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی،  .  ٢٠

 .٧٩٢، ص ٢محمد علی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج 
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  بول به نظر جمهور فقهاء؛رجوع موجب از ایجاب قبل از ق  )١
 آن مخاطب سوی از ایجاب رد شود، می تراضی مانع ایجاب از عدول که گونه همان) ٢

 ارادۀ به آن وفنای بقا که شده آفریده چنان ایجاب. برد می ازبین را اعتباری موجود این نیز
. رود می بین از شود رد وهرگاه است، کارگزار  شود پذیرفته اگر. دارد بستگی مخاطب
رد ایجاب : از همین رو، فقهاء می گویند٢١.ندارد عقد وقوع در اثری رد از بعد قبول بنابراین،

توسط جانب مقابل موجب سقوط ایجاب می گردد که می تواند  صریح باشد، مانند اینکه جانب 
از مجلس بر خیزد ویا مصروف : قبول ندارم، یا ضمنی، مانند اینکه: مقابل به موجب بگوید

  .خوردن، شنیدن سخن شخص دیگر و امثال اینها: ی دیگری شود از قبیلکار
. نماید رد ویا بپیذیرد را آن تواند می است، شده او متوجه ایجاب که شخصی م. طبق ق   

 است، گردیده وی متوجه ایجاب که شخصی« :داردکه می اعالم باره دراین ا. م. ق ٥١٩ مادۀ
 رد را آن تواند نمی باشد، شده صادر او خود اثرمطالبه به باگرایجا. نماید رد را آن تواند می

  .»باشد داشته آن رد به معقولی دلیلی مگراینکه نماید،
 به توجه با ایجاب، گویندۀ: برخی استادان و فقهاء بر این نظر اندکه :بقای محل عقد) ٣
 هب ایجاب که فتپذیر باید پس،. کند می را آن انجام پیشنهاد معامله، مورد اوصاف و شرایط
 که نشود دگرگون وچنان بماند حال همان به عقد موضوع که است براین مقید ضمنی طور
 به یا برود بین از معامله مورد وقبول ایجاب اگردرخالل ترتیب، بدین. زند برهم را تراضی جوهر
 تواند نمی مخاطب قبول باشد، مخالف آن گویندۀ ارادۀ و ایجاب مبنای با که کند تغییر نحوي
 معین مقداري خرید به ناظر ایجاب کنیم فرض مثال، عنوان به. سازد واقع مورد درآن را عقد
 دراین. آید بی در آرد صورت هب یا شود، فاسد یا برود بین از ها گندم قبول از وپیش باشد گندم
  ٢٢.سازد نمی محقق موجود آرد یا گندم بارۀ در را عقد فروشنده قبول وضع،
ز یکی از موارد اسقاط ایجاب هالک محل عقد قبل از قبول جانب مقابل است، طبق فقه نی 

همچنین،   تغییر محل عقد به نحوی که به شی دیگر تبدیل شود نیز موجب . مانند مردن حیوان
  .تغییر عصارۀ انگور به شراب و امثال اینها: اسقاط ایجاب می گردد، مانند

زیرا، . ز طریق موت، جنون، اغماء و امثال اینهازایل شدن اهلیت موجب قبل از قبول ا) ٥
پس، در صورتی که عاقدین فاقد اهلیت . انعقاد عقد مالزمه با وجود اهلیت متعاقدین دارد

                                                      
 .٣٣٠، ص ١، ج تر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادهاداک.  ٢١
 .٣٣٠، ص١همان، ج .  ٢٢
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گردند، عقد به سبب احتمال رجوع از ایجاب، عدم فهم قبول و عدم صدور قبول به صورت 
  ٢٣. صحیح منعقد نمی گردد

  
 ادامه در شمارۀ بعدی

  پاورقی ها تذکر یافته است منابع در 
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                      
؛ و مسعود انصـاری و داکتـر   ٢٩٥٨، ص ٤الفقه االسالمی وادلته، ج الدوکتور وهبة الزحیلی، .  ٢٣

؛ پوهندی داد محمد نـذیر،  ٥١٤و  ٥١٣، صص ١محمد علی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج 
 .٢٢٩و  ٢٢٨صص  اساسات حقوق اسالم،

  
  
  
  

  تاليف دوكتور عبدالكريم زيدان
  ترجمه  عبدالرحيم عيني 

  
 نظام قضا در شريعت اسالم

   نظام قضاءدرشریعت اسالم  ---------------------------------------- قضاء   

 ٨٨

)٩(  
  باب دوم
  فصل سوم
  وسائل اثبات

  :تمهيد 
هرگاه مدعي دعوايش را بقاضي تقديم كند قاضي درينصورت بعد از آنكه از مدعي بخواهد كـه  

از آنچه كه مدعي ادعا ميكند از مدعي عليه ميپرسد اگر بـه آن اقراركنـد   دعوايش را بيان كند 
  .بموجب اقرارش حقيكه  مدعي آنرا ادعا ميكند وحكم به آن صادر شده است ثابت  ميگردد 

اگر مدعي عليه آنچه را كه مدعي  ادعا دارد انكار نمايد قاضي ازمدعي ميخواهد بينه ای راكـه   
با ثبات ميرساند تقديم نمايد مثال چون شهود داراي وصف عدالت پس بموجب  آن ما ادعايش را 

اگر بينه را تقديم نمايد دعوي را ثابت و انموده به آن حكم صادر ميكند واگر مـدعي ازتقـديم    
بينه عاجزآيد قاضي حق تحليف خصمش راكه قسم است به آن عرضه ميكند پس اگر تحليـف  

ياد نمود قاضي دعوي را رد ميكند واگرمدعي عليه از قسم ويرا مطالبه كرد و مدعي عليه سوگند 
نكول نمايد قاضي آنرا اقرار ننده ضنمي اعتبار داده حقي را كه مدعي ادعاي آنـرا دارد بـروي   
ثابت دانسته حكم خود را به آن بمجرد نكول وي ويا بعد از رد قسم برعـدعي وسـوگند آن   

  .ميكند چنانچه درآينده آنرا بيان خواهيم كرد صادر 
بنا وسيله اثبات حقيكه مدعي آنرا ادعا ميكند احيانا اقرار مدعي عليه يا بينه مدعي چون شـهود  

  .عدول يا نكول مدعي عليه از حلف يمین ميباشد 
درينجا وسائل یا دالیل دیگری اگر چه برخی از اختالف میان فقهاء درزمان دلیل بودن دراثبات 

باشد واین وسایل مختلف فيها عبارت از علم قاضي  قوائن  وجود دارد جهت اثبات حق مدعی می
قسامه قيافه وفرعه ميباشد بنابرآن اين فصل را بچند بحث تقسيم نموده براي هـرو سـيله ي از   

سپس  اين فصل با سخني از تعارض بنيه ها ئيكه . وسائل اثبات مبحث جداگانه تخصيص ميدهيم 
  .اتمه يافته كه آن درمبحث اخير قرار ذيل ميباشد مدعي ومدعي عليه آنرا تقديم ميكنيند خ

  اقرار: مبحث اول
  شهادت : مبحث دوم 
  قسم ونكول از ان: مبحث سوم 
  علم قاضي : مبحث چهارم
  قرائن : مبحث پنجم 
  قسامه : مبحث ششم 
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  قيافه : مبحث هفتم 
  قرعه : مبحث هشتم 

  تعارض: مبحث نهم 
  مبحث اول
  اقرار

  .هيت آن تعريف اقرار وبيان ما
اقرار يعني اعتراف است و نزد فقها عبارت از اخبار به ثبوت حق براي غير برنفس مقر اگر چـه  
در آينده هم باشد ،ولي اقرار اخبار محض نبوده بلكه در حقيقت اخبار از وجهي وانشاءاز وجهي 

اگـر زنـي در   است احيانا اين وجه برآن وجه غلبه يافته آثار معينه براين اساس مرتب ميشود بنا 
رابطه زوجيت بامردي اقراركند اين اقرار صحيح بوده زوجيت ميان اندوثابت واحكام آن مرتب 
ميشود اگر چه در وقت اقرار شهود موجود نشود ، زيرا اقرار چنانیكه گفته شد از وجهيسـت  

البتـه  واين وجه عبارت ازغالب و منظور اليه درين مثال ما ميباشد واگرآنرا انشاء اعتبـاردهيم  
درست نخواهد بود زيرا نكاح بدون شهود صحيح نميشود ، اگر بوارث خود به دين اقرار  نمايد 
درحاليكه او مريض موض موت باشد نسبت تبرع بودن آن در مرض ، این امر صحیح نبوده حکم 
وصیت را میگیرد وبرای وارث وصیت نیست واین امر جز از جهت اعتبار اقرار درینجـا کـه   

  ٢٤.ت اگر چه اخبار هم باشد مانند اين اقرار البته صحيح خواهد بود انشاء اس
  :ركن اقرار

ركن اقرارعبارت از لفظيست كه برثبوت حق راي غير برنفس مقرداللت كند مانند اينكه بگويد  
از فالن برمن هزاردينار است اشاره گنگ قائم مقام لفظ بوده به آن حكم ميشود چنانچـه اگـر   

آيا تو اقرارميكني كه تو از فالن شخص اين مقدار مبلغ مديون ميباشـي ؟  : ودبراي گنگ گفته ش
همچنان نوشتن نيز قائم . بعدا وي چنان سرش را حركت دهد كه داللت براقرار واعتراف نمايد 

مقام لفظ  ميباشد مثل اينكه بدست خود بحضور داشت جماعه اي بنويسد سپس بانها بگويد بـه  
گواه باشيد پس اين امر بروي الزمي است اگرچه  برآنها بآن نكرده باشد آنچه كه درآنست برمن 

وهمچنانست اگر به شخص غائبي نامه بنويسد كه از تو برمن چنين مبلغي است ، اين امر بـروي  
الزم ميگردد پس اگر ازان انكار كند و بينه اقامه شود براينكه وي براو نوشته است اين موضوع 

  ٢٥.است از وي اقرار دانسته ميشود به انچه كه ذكرنموده 
  :حجت بودن اقرار

                                                      
 ٦٥-٦٢االصول القضائيه في المرافعات الشرعيه از شيخ علي قراعه ص   ٥٨٨ص  ٥رد محتار  ج-  ٢٤
 ٤٠ص  ٢تبصرة الحكام  ج -  ٢٥
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براينكه اقرار حجت است خالفي وجود ندارد حجت بودن آن بكتاب اهللا و سـنت رسـول اهللا    
  .ثابت است 
يايهاالذين امنوا كونوا قوامين بالقسط  شهداء هللا و لو علي انفسكم او ( فرموده است ) خداوند ج

اي مومنان باشيد استوار برانصاف گواهي دهندگان بـراي خـدا    –يعني )  الوالدين واالقربين 
  ).سوره نساء) ١٤٥(اگرچه برضرر شما باشد يا به ضرر مادروپدرو نزديكان شما باشد آيه 

  .و شهادت انسان برنفس خودش عبارت از اقرار آن بحقيست كه بروي ميباشد 
رار ما عزوغامدیـه را بعمـل   ودرسنت نبوي شريف آنست كه آنحضرت  صلي اهللا عليه وسلم اق

زناي شان پذيرفت و بموجب آن در اقامه حد برآمد وعمل نمود بناء اهل علم به اين امر اتفـاق  
دارند كه اقرارحجت است بخصوص كه شخص عاقل برنفس خود بچيزي اقرار نميكنـد مگـر   
 اينكه وي صادق باشد ازينجاست كه جانب صدق در اقرارنسبت بجانب كذب راجح تراسـت 

  .بناًءمقرصادق پنداشته ميشود 
از آنجا كه اقرار حجت قاصده برمقراست وبه ديگري انتقال نميكند بنا تنها مقر به آن مواخـذه   

  ٢٦گرديده بديگري ارتباط ندارد زيرا مقر صرف برنفس خود واليت دارد 
  :حكم اقرار

گر شخصي به زیداقرار كند حكم اقرارظهور ثبوت مقربه بوده نه اثبات آن ابتداء بواسطه آن بنا ا 
كه نزدوي هزاردينار دارد پس معني آن اينست كه اين اقرار ما واضح ميسازد كه اين دين در زمه 
مقر اززيد درزمان گذشته بسببي از اسباب شرعي غير از اقرار مثالً چون قرض ثابت بوده اسـت  

نيز ميباشد كه مقربه بـراي   واقرارآن نیست كه اين دين را با ثبات رسانيده است ومعني آن چنين
مقرله بدون نياز بقول مقرونه تصديق ثابت ميشود زيرا اقرار اخبار بوده واو درثبوت خـود بـه   

اعتبـار  ) اغازو پايـدارآوردن  ( تصديق و قبول ضرورت ندارد مگر اينكه اقرار درحق رد انشاء 
  ٢٧.داده ميشود لذا بموجب رد باز گرديده و بسبب آن باطل  ميشود 

گر درمقرشروط مطلوب موجود گردد هرآنچه ازمال يا قصاص به آن اقرار نموده باشد بـروي  ا
الزم گرديده رجوع به آن نفع نميكند مگربه آن حدي اقرار كند كه حق رجوع را داشته باشـد  

  ٢٨چنانچه  اگر به زنايا سرقت اقرار نماید ولي مال سرقت بروي الزم ميشود نه حد 
  ٢٩شروط صحت اقرار

                                                      
 ٦٧-٦٦االصول القضائيه  از علي قراعه ص  ١٣٨- ١٣٧ص  ٥المغني ج-  ٢٦
 ٦٩االصول القضائيه از شيخ علي قراعد ص  -  ٢٧
 ٤١ص  ٢تبصرة الحكام ج -  ٢٨
 و مابعد آن،تبصرة الحكام  ٨٥االصول القضائيه از شيخ علي قراعه ص ١٤١ص  ٥المغني ج -  ٢٩
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مله شروطيكه براي صحت اقراريكه حكم آن بروي مترتب ميشود آنست كه بعضا به مقـر  از ج
  .علق ميگيرد ذيال تذكر داده ميشودتعلق دارد و بعضاً به مقربه واز آنجمله كه بمقرله ت

  :شروط مقر –اول 
براي مقر شرط استكه عاقل بالغ و مختار باشد بنابرآن اقرار مجنون صـحیح نيسـت و    –الف 
مان است كودك  مميز مگر اينكه با مورتجارت برايش اجازه داده شده باشد در آنصورت همچن

درسـت  )اقرار آن بهر آنچه كه راه وي تجارت باشد صحيح است و همچنان اقرار مكره ناپسند 
  .نيست

يعني از  –رفع عن امتي الخطاء و النسيان وماستكرهوا عليه :  پيغمبر عليه السالم فرموده است 
ان من سهو و اشتباه فراموشی و آنچه به ناپسندي بروي تحميل شده باشد برداشته شده است پيرو

  .زيرا اكراه دليل بركذب مقر مكره ميباشد 
( باشد نه سـکر ) برطرف شدن سکر –هوشياري ( براي مقر شرط است كه درحالت سهو: ب 

ميباشد ، خواه سـکر  بنا اقرارشخصي درحالت سكوان نزد جمهورعلماء مطلقا صحيح ن) مستي 
وي بطريق مباح باشد چنانچه دارويي را بنوشد و ويرا بیهوش سازد و يا شخص بزور مجبوربـه  

باشد چنانچه اگر شـخص  ) ممنوع ناروا،حرام ( نوشيدن گردد و يا سكوران آن ازطريق محظور
  .مسكر درحالت داشتن اختيار و عالم به اينكه اومسكر است بنوشد 

( كه بااوشان موافق اند كسيكه مسکر را بطريق محظوربنوشد بمنزلـه صـاحي   نزدحنيفه و آناني
اعتبار داده ميشود بناًء با قرارخود مواخذه ميگردد مگر در اقرارش به ردت يا بارتكاب )هوشيار

آن حدود يكه آن ازحق خالصه خدا باشد و همچنانست وكيل بطالق كه درحالت سكر آن طالق 
  .باينكه طالق داده است اقراروي قابل اعتبارنيست دهد ويا اينكه اقراركند 

آنست كه مقر در اقرارش متهم نباشد كه بر رحجان جانب صدق برجانب كذب دراقـرارش  : ج
اخالل وارد نكند چنانچه اگر مريض مرض موت براي وارث خود به دين اقرار كند ايـن اقـرار   

اينكه بعضي از ورثه نسبت بـه   درست نبوده دين واجب نميشود زيرا وي در آن ازجهت جواز
  .بعض ديگرآن بقرينه  مرض آن كه مرض موت است متاثرميشود 

  :شروط مقربه  –دوم 
درمقربه شرط آنست كه محال عقلي يا شرعي نباشد محال عقلي چنين است كه اگر شخصـي   

ن اقراركند باينكه فالن شخص ويرا درفالن روز صد دينارقرض داده است وبيان نمايد كـه فـال  
مذكورقبل ازان روز وفات كرده است ويا اقرارنمايد باينكه وي پسرفالن مدعيست باينكه سـن  

  .وي ازان كالن است 
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ومحال شرعي چنين است كه شخصي بميرد و يك پسرويك دختر ازوي بماند وپسـراقرارنمايد  
ه نميشود كه ميراث ميان شان مساويانه است بناًء اين اقرار باطل است وبموجب آن پسر مواخذ

  .زيرا خداوند حكم نموده است كه سهم مذكور درميراث دوچند سهم موءنث است 
  :شروط مقرله  –سوم 

براي مقرله شرط است كه وي ازكسي باشد كه حقي برايش ثابت ميشود اگر چنين نباشد اقرار  
رسـت  بآن درست نميشود مثال اگرشخصي به چارپاي يابه منزلي به چيزي اقراركند اقـرار آن د 

نيست وباطل ميباشد زيرا منزل با چارپاي مطلقا مالك نميباشد وهمچنان شرط است كه مقرلـه  
اهل براي استحقاق باشد كه مقر دراقرارش تكذيب نكند  ادعا مقر به آنچه كه اقرارش را باطـل  

  .ميكند 
كـه  وزائل العقل درست نيست ، پس  هرزماني) ناراض( قبال گفته شد كه اقرار ازشخص مكره 

بحقي اقراركند سپس ادعا نمايد كه درحالت اكراه اقرار نموده است قول آن جزبه بينـه قبـول   
نميشود زيرا اصل عدم اكراه است مگر اينكه قرينه در آنجا چون قيد وحبس باشد درينصـورت  
قول وي با سوگندش قابل قبول ميباشد و اگرادعا نمايد كه وي درحال اقرارش زائل العقل بوده 

قول آن بابينه پذيرفته ميشود زيرا اصل سالمت است تاغير خود را ثابت سازد يعني حتـي  است 
  ٣٠باثبات رساند كه وي زائل العقل بوده است 

  
  
  

  مبحث دوم
  شهادت

  :تمهيد و روش بحث 
شهادت يكي از وسائل اثبات مدعي به است بلكه بعضي از فقها گفته اند كه آن موكد ترين دالئل 

يرا دروجوب عمل به آن درحدود و قصاص اموאل وشرمگاه اختالقـي وجـود   وشيوه ها است ز
شـهادت  ) بینـه  (را اطالق كنند هدف آنها ازين نام ) بینه ( بنا اگر بسياري از فقها نام  ٣١ندارد

  .ميباشد باعتباراينكه بينه دراظهارحق واثبات آن نسبت به غيرش اشكاراتراست 
                                                      

 ١٣٩ص  ٥المغني ج-  ٣٠
 ١٩٦ص  ١روضته القضا ة وطريق التجاة ج -  ٣١
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راي شعبات زياد است كه ازجهت سهولت ووضوح غرض از آنجا كه مواضيع شهادت بسيار ودا
  احاط به معالم بارزآن مناسب ديدم تا اين بحث را قرار آتي درچند مطلب دنبال كنم 

  تعريف شهادت تحمل واداء آن –مطلب اول 
  شروط شاهد  –مطلب دوم 
  نصاب شهادت  –مطلب سوم 

  مسووليت شاهد –مطلب چهارم 
  مطلب اول

  واداء آنتعريف شهادت  تحمل 
  :تعريف شهادت 

شهادت دراصطالح فقها اخبار صادق درمجلس حكم بلفظ  شـهادت جهـت اثبـات حـق      
  .برغيرميباشد 

بخاطري بنيه ناميده ميشود كه آن انچه راكه درنفس است بيان وحق را درآنچه كه درآن اختالف 
   ٣٢.است كشف ميكند 

  :حكم تحمل شهادت و ادا آن 
. فرموده اسـت  ) ج(زمره فرض هاي كفائي ميباشد چنانچه خداوند  تحمل شهادت واداي آن از
سـوره   ٢٨٢يعني وانكار نكنند گواهان وقتيكه  خواسته شوند از ايه  -واليابي الشهدا اذامادعوا

  .بقره 
يعني وپنهـان نكنيـد شـهادت را     –ونيزگفته است والتكتمواالشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه 

  )سورة بقره  ٢٨٢از آيه ( وراپس هرآئينه دل او گنهگار است وكسيكه پنهان ميكند ا
  .زيرا شهادت امانت است بنا اداء آن مانند سائرامانات الزم ميشود 

پس اگر به تحمل شهادت و اداء آن دو نفر بپردازند فرض ازهمه ساقط ميشود واگرهمـه ازآن  
ند كـه بـوي ضـررنبوده و    امتناع ورزند گهنكارميشوند متمنع ازشهادت وقتي گنهگار ميشو

شهادتش نفع برساند پس اگر ازاثر تحمل با ادا بوي ضرر عائد شو و يا اززمره كساني باشد که 
واليضاركاتب والشهيد يعني نويسنده يا شاهد ) ج(شهادت  آن قبول نميشود نظر بفرموده خداوند

  .اين امر بروي الزم نميباشد ) سوره بقره  ٢٨٢آيه (ضرر رسانيده نشود 
زيـرا بـراي مسـلمان     -فرموده است الضرر والضـرار ) ص(وهمچنين درينمورد پيغمبر اكرم

اگربخاطر نفع غير بخودش ضرر متوجه شود الزامي نیست و اگر اززمره كسي باشد كه شهادت 
                                                      

 ١٤٥-١٤٤االصول القضائيه از شيخ علي قراعه ص  ١٤٧ص  ٩المغني ج -  ٣٢
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آن پذيرفته  نميشود تحمل شهادت بروي واجب نيست زيرا هدف شهادت ازآن بدست نمي آيد 
بروي عائد نگرديده شهادت آن پذيرفته شـده و بـه تحمـل آن     واگر درتحمل شهادت ضرري

دعوت شود وامتناع ورزد آيا بسبب امتناع اذان اگر سواي وي كه امكان تحمل شهادت را دارا 
باشد موجود شود گنهكار ميشود ؟نزد حنابله دوتوجهی وجود دارد یکی اینکه گنهکار میشـود   

آن بروي تعيين گرديده است  چـه وي نظـر   زيرا تحمل شهادت بموجب دعوت وي به تحمل 
  .از امتناع ممنوع ميباشد  -واليابي الشهداء اذامادعوا)  ج(بفرموده خداوند 

توجيه دوم نسبت وجود غيرش گنهكار نميشود چه درحق وي تعيين نشده است چنانچـه اگـر   
  ٣٣دعوت نكنند

اشد دعوت شود کتمـان  هرگاه شاهد جهت ادای شهادت از جانب کسیکه ارتباط به آن داشته ب
شهادت جایز نیست زیرا جواب نگفتن جهت ادای شهادت هرگاه از وی دعوت بعمل آید معنی 
امتناع وی از ادای شهادت میباشد که این امتناع به منزله کتمان شهادت است وکتمان شهادت 

ابن حجـر   بدون عذر از زمره گناهان کبیره میباشد که باید مسلمان دران واقع نشود چنانچه از
برایش گفته است ) ص(هیتمی درزواجر آن حدیث روایت شده از آن گفته است که پیغمبر اکرم 

من کتم شهادة اذا ادعا الیها کـان  : وطبرانی از وی روایت نموده است که آن حدیث این است 
یعنی هرگاه کسی شهادتی را که از وی دعوت شده باشد کتمان کند به منزله .کمن شهد بالزور

  ٣٤.نست که شهادت بدورغ گفته باشد آ
  ٣٥شروط شهادت و كيفيت  اداء آن 

  :تمامي شروطيكه براي قبول شهادت شرط ميباشد قرار ذيل است 
  .توافر شروط معينه درشاهد كه بعدا تذكرداده خواهد شد  -اول
  .تقدم دعوي به حق مشهود به  –دوم 
  .تقاضاي اداي شهادت مدعي از شاهد  –سوم 

  اداء شهادت آن  –جاره قاضي براي شاهد ا -چهارم 
نقط شاهد بكلمه  اشهد درآغازشهادت آن كه ديگري قائم مقام آن قرارنگيرد مانند اين  –پنجم 
  .اعلم يا يااتحقق يعني ميدانم متحقق هستم: قول

                                                      
 ٤٢٩ص  ٩المحلي ازابن خبرم  ج ١٤٧- ١٤٦ص  ٩المغني ج -  ٣٣
،تکمیلة المجموع  ١٠ص  ٧،بدایع الصنایع ج  ١٢٥،الطرق الحکمیه از ابن قیم ص  ٨٨ – ٨٧ص  ٩المغنی ج  -  ٣٤

،تبصرة  ٣٥٤ – ٣٥٢،ادب القضاء ازابن ابی الدم ص ٣٣٤ص  ٩،المحلی از ابن حزم ج  ١٣٧ص  ٨شرح المهذب جلد 
  ٥٠ -٤٩ص  ١الحکام ج 

 ١٦١ص  ٢يمي ج الزواجرعن افتراق ادكبائر از ابن حجر خصت -  ٣٥
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فقيه ابن خرم گفته است كه گفتن كلمه اشهد شرط نميباشد چنانچه اگرشاهدي بـراي قاضـي    
من برايت اخبار ميكنم يا من برايت ميگويم و يا ( انا اعلم  –يا انا اقول لك  –خبرک گويد انا ا
  .واشهد نگفت تمامي اين الفاظ برابر بوده كه همه آن شهادت ميباشد ) من ميدانم 

  .آنرا ادعا ميكند اختصار نمايدكه مدعي ست كه شاهد درشهادت خود برانچه آن –ششم 
ه شهادت ميدهد بالفاظ صريح ادا كند بناًء از شاهد اين قـول كـه   بايد شاهد آنچه راك: هفتم 

مانند انچه كه شاهد به آن شهادت داده است شهادت ميدهم ، قبول ميشود بلكه تصريح : بگويد 
  .آن به انچه كه دروقت اداء شهادت آن ايجاب ميكندضروراست 

ع يا اتـالف و يـا قـبض يـا     شاهد بايد انچه راكه شنيده ويا ديده است چون اقرار بي: هشتم 
چيزديگري نزد قاضي نقل كند نه انچه راكه ديده است استنتاج كند و شهادت دهد مثال برسبيل 
استنتاج معتقدم يا ترجيح ميدهم بنابر انچه كه ديدم يا شنيدم مدعي عليه چنين مبلغي از مـدعي  

نچه اثار واحكاميكه بـه آن  مديون ميباشد زيرا چگونگي وقايع وانچه كه اذان استنتاج ميشود و ا
و ظـايف  ) اصل(مرتب ميشود تمامي انها منوط به تقديرو اجتهاد قاضي ميباشد زيرا آن از صميم 

قضائي آن است نه از وجائب شاهد زيرا وجيبه شاهد تنها نقل آن چيست كه در رابط به وقـايع  
  .ابر مطالبه مدعي نزد قاضي ميباشدديده و يا شنيده بن

  
   :ق شهود و تحليف آنهاتفري:  نهم 

چنانچه فقها گفته اند اگر قاضي بشهود شك نمايد وي حق دارد آنها را از هـم جـدا سـاخته    
وازهركدام آنها بصورت جداگانه درمورد شهادت شان سوאل كند ۀ اگر اظهارات مخالف بـود  

لت را بود قاضي به آن حكم ميكند بشرطيكه عدا) متفق (شهادت شان ساقط است و اگر موافق 
بشناسد و درغيرآن قبل از حكم بشهادت آنها در رابطه بعدالت  شان تحقيق ميكند چنانچـه از  
حضرت علي رضی اهللا عنه روايت شده است كه وي ميان شهود تفريق نمـوده و از هرشـاهد   

  .عليحده  استماع نمود 
احتياط نزد يكتراست از نظر ما دايما راجح آنست كه استماع از شهود متفرق باشد زيرا اين امر ب

وقاضي ملزم به احتياط ميباشد اما تحليف شهودچنانست كه فقيه ابن حزم اندلسي در رابط بـه  
تحليف شهود از ابن وضاح و قاضي جماعه در قرطبه جنایت كرده است و نيز ابن خرم از محمد 

را از جهت فساد مردم نظرمن آنست كه قاضـي شـهود   : بن وضاح روايت نموده گفته است 
  .سوگند دهد 

ابن قيم گفته است هرگاه قاضي باالي شهود شك نمايد آنها را ازهم جدا سازد بهتر آنست كـه  
درصورت داشتن شك آنها را سوگند دهد نزد من هميشه راحج تحليف شاهد است زيرا تحليف 
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ابت شاهد را بر قول صدق واداشته  از كتمان  حقيقت و يرا برحذر ميگرداند و تحليف قاعده ث
  .بوده كه بر قضات الزم است خواه باالي شهود شك كنند يا شك نكنند 

اينست كه قاضي شهادت شهود را استماع مينمايد خواه خصم حاضر شود يانـه ولـي اگـر     
درجلسه بعدي جهت مراجعه حاضر شود قاضي شهادت شهود رابه آن قرائت ميكند و اگـر وي  

ده باشد آنرا بيان نمايد وقاضي درآن بررسي ميكند و سخني داشته و يا درشهادت آنها طعن اورن
اگر خصم شنيدن شهادت را بمحضرخويش بارديگر مطالبه نمايد قاضي بمطالبه وي پاسخ ندهـد  
زيرا وجيبه آن بود كه حاضرمي شد از آنجا كه وي حاضر نگرديده است دراعاده شهادت شهود 

  .جهت شنیدن ازآنها باردیگر حق ندارد 
شهادت شانرا بجا ارند قاضي آنرا بنوسد ويا بنوشتن آن امرميكند لذا شهادت تمامي  هرگاه شهود

شاهد را با نوشتن نام لقب ، قبيله ، مسكن و مسجد يكه درآن ناز ميگذارد و تاريخ شهادت آنرا 
  .مينوسد بعدا آنرا باخود ميگرد و دردو سيه دعوي حفظ ميكند 

اگر صحيح بوده و بعدالت شان معرفت داشته باشد  اينست كه قاضي در ينجا شهادت شهود را
مالحظه ميكنند سپس به مشهود عليه متوجه گرديده برايش ميگويد درباره تو چنين وچنان شهود 
شهادت داده اند ، اگرآنچه راكه درشهادت شان ادا كرده اند نزد توباشد كه آنرا رد كند برايم 

روزيا دو روز وياسه روز مهلت ميدهد هرگـاه  بيان كن پس اگر مهلت بخواهد قاضي برايش يك
بعد ازسپري شدن مهلت چيزيرا كه شهادت را جرح نماید بیاورد وقاضی به تحقیق ازین جـرح  
مبادرت میورزد واگر آنچه را که شهادت یا عدالت شان ختشه دار میسازد  نياورد قاضي بر آن 

ح ومنكشف گرديده است بنـا  حكم ميكند زيرا حق خود به نحويكه اشكال در آن نيست واض
  .اصدارحكم وعدم تاخير آن الزم ميشود

  :شهادت حسبه  
قبال گفته شد كه شاهد شهادت خود را بعد ازتقديم شهود به واستدعاي مدعي به اداي شـهادت  
از شاهد ادا ميكند ولي درآنجا حاالتي واقع ميشود كه شاهد در ابتداء و از نزدخود بدون تقدم 

دون خواست از جانب احدي جهت اداي اين شهادت آنـرا تقـديم ميكنـد و    يا سبق دعوي وب
اينگونه از شهادت جايزه بنام شهادت حسبه ناميده ميشود كه درعين وقت شاهد هـم مـدعي   
ميباشد وهم شاهد فقها شهادت حسبه را چنين تعریف کرده اند که آن عبـارت از ادای شـاهد   

ده نه مطالبه کننده ای دارد ونه تقدیم کننـده دعـوی   شهادتی را که درابتداء آنرا متحمل گردی
   ٣٦مدعی ومعنی حسبه حساب كردن خاص براي خدا ميباشد 

  :اموريكه درآن شهادت حسبه پذيرفته ميشود 
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شهادت حسبه درحقوق اهللا چون حد زنا، شرب، سرقت وقطع طريق پذيرفته ميشود همچنانست  
برمصالح عامه وهمچنان شهادت حسبه درطالق  درزكات،عتاق وصيت براي فقرا وقف بر آنها و

   ٣٧، عدت ، حرمت مصاهره رضاع وخلع قابل قبول ميباشد 
  ٣٨شهادت برشهادت 

مراد از شهادت باالي شهادت آنست كه شاهدي شهادت دهد كه سواي وي بحق فالني شهادت 
رحـدود  ميدهد واين شهادت با جماع عليا دراموאل وآنچه هدف ازان مال باشد جائزاسـت و د 

) رح(پذيرفته نميشود كه اين قول نخعي و شعبي وحنابله و حنفيه ميباشد ودريك قول امام شافعي 
نيز گفته است وابوثور درحدود ودرتمامي حقوق مي پذيرد زيرا اين امر بموجب شهادت اصـل  

  .ثابت ميشود لذا بموجب شهادت باالي شهادت درمال وغيره ثابت ميگردد 
ه حدود بيان كننده تفكرو انديشه ودفع برشهادت و اسقاط بررجوع از اقرار مانعين رد ميكنند ك

است و شهادت باالي شهادت درآن شبهه وجود دارد زيرا درآن احتمال غلط  و سهوو كـذب  
درشهود فرع با احتمال آن در شهود اصل ميرود و اين احتمال زايد بوده درشهادت اصل كـه  

با قدرت برشهود اصل قبول نميشود بنا واجب است در انچه كه قابل اعتبار است بدليل اينكه آن 
  .بشهادت دفع ميشود پذيرفته نيشود 

اما در قصاص بنابرظاهركالم امام احمد كه نزد حنابله است پذيرفته نميشود زيرا آن عقوبت بدني 
است كه بموجب شهادت دفع ميشود واين قول امام ابوحنيفه رح ميباشد ، امام مالـك شـافعي   
وابوثورگفته است كه پذيرفته ميشود زيرا قصاص حق براي آدمي است كه بسبب رجوع ازاقرار 
به آن ساقط نميشود كه به اموאل مانند است اما به سواي حدود و قصاص واموאل چون نكـاح و  

  .طالق درآن پذيرفته ميشود
  :شروط شهدت باالي شهادت  

  :تمامي شروط شهادت باالي شهادت قرار ذيل است 
آنست كه شهادت اصل نسبت موت يا غيابت ، مرض يا حبس ويا خوف سـلطان و  : شرط اول 

مانند آن متعذرگردد  كه باين نظر حنابله و مالك ، ابوحنيفه و شافعي همنوا ميباشند امام محمـد  
يار امام ابوحنيفه بجواز آن بشرط قدرت برشهادت اصل قياس بر روايت واخبار ويا نات ابرازنظر 

  .د ميكن
باحتيـاط  (گروه اول چنين استدالل ميكنند كه سماع  شهادت اصل بـراي شـهادت احـوط    

است زيرا مسماع آن از اصل معلوم ميباشد وصدق شاهدان فرع مظنـون  ) نزديكتروپسنديده تر
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ميباشد وعمل به یقین با امكان آن اولي تر ازپيروي گمان است چنانچه درشهادت فرع ضـعفي  
احتمال غلط شاهدان : هادت اصل نيست چه به آن دواحتمال وارد ميشود وجود دارد  كه در ش

اصل واحتمال غلط شاهدان فرع لذا مناسب است كه جزهنگام عـدم شـاهدان اصـل چـون     
  سائرابدאل پذيرفته نشود چنانچه شهادت اصل نفس حق را ثابت مي سازد واين شهادت برآنرا

الت وغيره درهريكي از اصل وفرع تحقق آنست كه شروط قبول شهادت  چون عد :شرط دوم 
يابد زيرا حكم درهمه جامبنی بردوشهادت است لذا شروط درهريكي ا زاندو قابل اعتبار اسـت  
اينست كه هر دو شاهد فرع معادل شاهدان اصل باشد مجازاست وقاضي به تحقيق از عـدالت  

  .شاهدان فرع اقدام ميكند اگر انها را نشناسد 
بر شهادت هر اصل دو مردويا يكمرد ودوزن شهادت دهند زيرا شهادت  آنست كه :شرط سوم 

براصل حقيست كه اثبات آن نزد قاضي مراد است وحق نزد آن بدون نصاب شهادت كامل ثابت 
  .نميشود ، مجاز است كه شاهدان فرع شاهدان برشهادت  هر اصل باشد 

ميدهم زيرا وي نائـب از   آنست كه اصل براي فرع گويد بشهادت خود شهادت :شرط چهارم 
  .آنست بنا بازگشت وامر بشهادت بر شهادت آن ضروراست 

بايد شاهدان فرع دو شاهد اصل را تعيين و آنها را نام گزاري مي كند و فايده اين  :شرط پنجم 
شرط ازجهت امكان بحث ازعدالت آندو ميباشد تا مشهود عليه از طعنيكه درآندوميباشد اگر نزد 

  .ه درعدالت آندوباشد قادرشودآن طعن كنند
شهادت از مشاهده مرتب برآن كه علم به مشهود به ميباشد بناميگردد واين امر جـز بـه نفـي    
بدست نمي آيد از همينجا اصل برآنست كه شهادت برنفي قبول نميشود ولي اگر نفـي شـرط   

رث فالن متوفي براي اثبات مشروط باشد شهادت برآن جائزاست چنانچه اگر ادعا نمايدكه او وا
است شهود بگويند كه وي وارث آنست وسواي آن وارثي ندارد اين شهادت قابل قبول اسـت  
اگرچه برنفي كه عبارت از عدم وجود و ارث براي ميت غيرمدعي است استوار است زيـرا آن  
درحقيقت براي اثبات است چه اعتباربرمقاصد است نه براي الفاظ وهمچنانست اگرنفـي بـه   

شهادت برآن جائزاست چنانچه  اگر شهادت دهد باينكـه فـالن شـخص در فـالن      تواتررسد
روزدربصره بود ودربغداد نبودو اين به تواتر ثابت شود شهادت برآن قابل قبول است زيرا هـر  
آنچه كه بتواتر ثابت باشد به ضرورت ثابت ميباشد و انچه كه ثابت باشد شك بـه آن داخـل   

  ٣٩اشد شهادت برآن قبول نميشود نميشود اگر نفي به تواتر نب
  :برشهادت ) مزد(جعل
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اگرشاهدنيازي برآن نداشته باشد كه برشهادت خود عوض مالي بگيرد بروي : حنابله گفته است  
در بدل شهادت گرفتن آن جائزنيست زيرا اين امر فرض است  واگر وي داراي كفايت نبوده و 

واگـر  . ادا شهادتش بروي حالل اسـت  بروي اداي شهادت معين نشده باشد گرفتن عوض بر
احتماـل دارد  ) اجرت یا عوض مالی (شهادت بروی معین شده ومحتاج باشد جواز گرفتن جعل 

وهمچنان احتمال عدم جواز نیز وجود دارد تا درادای فرض عين عوض نگيرد باين احتمال امـام  
    )مكرر(٤٠ابراز نظر نموده است ) رح(شافعي 

  ادامه دارد                                                 
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  محمد عظیم فاریابی 
  

  نقش جرم زایی،ا ضرار  اجتماعی
  مشروبات الکهولی 

  
  :استعمال مشروبات الکهولی در جوامع باستان توآم با خطرات آن  

 ...  نقش جزم زایی ،اضرار  ---------------------------------------- قضاء   
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به های درطی قرون متمادی تنها نوشا. مشروبات الکهولی در زندگی بشر تاریخ بسا کهن دارد 
الکهولی بوده  که در انسان های پنج هزار سال قبل مصر و همچنین در افسانه های  باستانی ملل 
مختلف از ان یاد شده و شعرا راجع به  پیاله ، می ، ساغر و مینا ومعشوق و با سروده اشعار ناب 

ز جرایم ن جلب نموده اند و همین می و معشوق در تاریخ بشر باعث بروآتوجه همگان را به 
  .وحشتناک گردیده و خاطرات تلخ فراموش ناشدنی را بجا گذاشته است 

  : ازجمله به گونه مثال  
تش زد آاسکندر مقدونی در مجلس می گساری بدست معشوقه خود طا ئیس  تخت جمشید را  

  .و مظاهر تمدنی را به تل خاکستر مبدل ساخت 
  .ن  درحال مستی صادر نمود آبرای تماشای نرن پادشاه بی رحم روم،فرمان حریق شهر روم را 

  :استعمال مشروبات الکهولی از دیدگاه دین مقدس اسالم  
در دین مبین اسالم تمام انواع مشروبات الکهولی تحریم گشته و در قران کریم  چنین تذکار به 

ان  زالم  رجس من عمل الشیطنصاب واألنما الخمروالمیسرواألإمنوآیها الذین أیا(عمل آمده 
الخمر و المیسر  ء  فیو البغضا ةیوقع  بینکم  العداوإنما یرید الشیطان  ل.لعلکم  تفلحون هفاجتنبو

  )   ٩١-  ٩٠ایه (ده  سوره مائ) أنتم منتهون فهل  و یصدکم عن ذکر اهللا و عن الصلوة
م که رس) تیراندازی (ای اهل ایمان،شراب،قمار، بت پرستی، تیر های گروه بندی شده :ترجمه 

از انها دوری نمایید  . همه انها پلید  بوده  و از عمل شیطان  است . رواج دوره جاهلیت بوده 
شیطان قصد دارد بوسیله شراب ،قمار  بین شما عداوت و کینه برانگیزد و شما .تا رستگار شوید

و شیطان   تا به فتنه. ن دست برمی دارید  آیا شما از آو نماز باز دارد ، پس .را از ذکر خداوند 
  .مبتال نشوید 

  :مده ا ست آهمچنان در احاد یث نبوی در مورد شرا ب 
است یعنی مادر تمام اشیآ ) ام الخبائث  (از نوشیدن شراب اجتناب کنید  زیرا شراب  •

  ) بروایت حاکم( .خبیث
 )ترمذی(  .هر چیز نشه اور شراب است و هر شراب حرام است •
 ) طبرانی(.شراب باشد خداوند نماز اورا قبول نمی کندتا وقتیکه در بدن شراب نوش قطره   •
 ) بخاری(  .ب بنوشد در اخرت برایش زهر اژدها داده می شودکسی که در دنیا شرا •

  :ت الکهولی باالی اعضای مختلف بدن اتآ ثیرات منفی مشروب
 یر مشروبات الکهولی بعد از مصرف  سریعاً جذب خون شده به مرکز عالی مغز منتقل و با تخد

  .قسمت های مختلف مغز را تحت تآثیر قرار می دهد   سبب کندی اعمال ان گشته و تدریجاً
ACKU
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الکهول در خون گرچه میزان آن هر قدر  کم باشد درجه دقت ، قدرت ، فهم و ادراک را 
داب رسوم  انسانی ،معتقدات  دینی ، آتضعیف نموده وبه علت اختالل عاطفی فردمست  ازکلیه  

  .ود اخالقی  ازاد گشته و خطر ناک ترین جرایم را مرتکب میشود مذهبی، و قی
شخصیت و قدرت بدنی ،سن و سال ، . ـ اثرات مشروبات الکهولی  در هرفرد متفاوت است 

مقدار غذای داخل معده ،مدت نوشیدن الکهول،سابقه اعتیاد،موقعیت ومحل صرف مشروب، 
  .ار در بروز حالت مستی موثر اند مقدار ونوع مشروب و با الخره طرز تفکرشخص میگس

به علت مسمومیت بدن  ناشی از مصرف مشروب الکهولی به بیماری های جگر ، قلبی و عروق، 
اختالل غده تایراید ، سو هاضمه  ، بی اشتها یی ، تهوع ، لرزش ، انقبا ض و گرفتگی عضالت 

شان  ا ز افراد عادی کمتر نها در مقابل بیماری ها ضعیق و طول عمر آوغیره مبتال و مقاومت 
مستی مبین شخصیت هر فرد میباشد ، بعضی از میخواران در حالت مستی  غمگین و .می شود 

و برخی دیگر رخوت یا کاهلی . افسرده بوده و مایلند راجع به مشکالت خود صحبت نمایند 
پرخاشگری و  داشته و به خواب میروند اما عده یی دیگر با اندک ناراحتی براشفته شده  حالت

در هرحا ل برخالف عقیده عمومی محرک نبوده بلکه تضعیف کننده . ستیزه جویی پیدا می کنند 
  .وجود یا بدن می باشد 

  :علل معتا د شدن به مشروبات الکهولی   - ٤
نها باید  محرکهای شخصی ، آعلل ا ستعمال مشروبا ت  الکهولی متعدد بوده  و در بررسی  

تعداد جوامع غیر اسالمی که نوشابه های الکهولی هیچ نوع مما نعت  در یک( سنن فرهنگی 
اداب رسوم  و اوضاع و احوאل اجتماعی ، پروسه تدریجی تمدن ، معاشرت های  نایاب  )  ندارد 

  .مد نظر قرار گیرد 
عده یی در موقع )  روانکاوی ( از ناراحتی های  پنهان شخصیت است   نوشیدن الکهول اکثراً

رای فراموش کردن  حوادث ناراحت کننده  و یا برای کشش درونی و تشویش ناشی از خطر و ب
 جنون و همچنان  افرادمبتالیان به پسیکوپاتی،صرع،.  فشار درونی به الکهول پناه می برند
 معموالً. عتاد به الکهول می گردند ثیر دیگران  به سرعت مسست اراده و تلقین پزیر ، تحت تأ

به الکهول و میگسا ران تعداد افراد مجرد و کسانیکه زن خود را طالق داده باشد دربین معتادین 
  بیش تراست 

اشخاصیکه  مستقل بار نیامده یعنی همواره  متکی به دیگران بوده  ویا والدین مستبد و میگسار و 
در بررسی عوامل خارجی ، عدم . سانی به الکهول معتا د می شوند آبی رحم داشته اند به 

اظبت  و رول خانواده ها ، سیاست دولت ، در قسمت خرید فروش و تبلیغ نوشابه های مو
الکهولی و عدم مبارزه با الکهولیزم ، معاشرت  با اشخاص نامطلوب و دوستان معتاد ، فقدان 

  .سرگرمی و نبود تفریحا ت سالم  در معتاد شدن افراد به الکهول حایز اهمیت است 
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گرانی که به کارهای طا قت فرسا و خسته کننده اشتغال دارند و یا  بعضی مشاغل از جمله کار
دست اندر کار  تولید نوشابه های الکهولی اند  مدیران ، خدمه ها ی رستورانت ها در ممالک 

  . که نوشابه الکهولی ممنوعیت ندارد به الکهولیزم کشانیده می شوند 
کارخانه های نوشابه سازی الکهول ، سهل  ازادی فروش نوشابه های الکهولی ارزان قیمت،رقابت

موزش و اگاهی مردم آانگاری دول در راه مبارزه با الکهول و قاچاق نوشابه های الکهولی و عدم 
از عواقب وخیم مضرا ت بدنی و روانی و اجتماعی الکهول یکی از علل بسیار مهم ترویج 

  .نوشابه های الکهولی و اعتیاد به الکهول است 
عواید دولت از این )  ١٣٦٨(که یکی از کشور های مولد الکهول است در سال  در فرانسه

مدرک دوملیار فرانک بود ولی مصارف شفاخانه های تداوی معتادین الکهول و حمایت و زندان 
  .میرسدسه ملیارد فرانک به ها ی معتادین الکهول 

  . به معتادین به الکهول است  در اکثر شفاخانه ها از هر سه نفر مریض داخل بستر دوی آن متعلق
نفر آن معتاد به ) ٦٣٠٠(وفیات )  ٢٢٠٧٨(در فرانسه ازجمله  ١٩٧٣در احصائیه سال 

  . الکهول بود
چگونگی وضع تولید و اعتیادافراد به مشروبات الکهولی در کشور های اسالمی منجمله در   

  :افغانستان 
. تمام کشور های اسالمی یک سان نیستتولید ، توزیع و خرید وفروش مشروبات الکهولی در 

در بعضی از کشورهای اسالمی در اصول دین مبین اسالم ،تولید ،خرید وفروش و صرف نوشابه 
ولی نمی توان از موجودیت . های الکهولی حرام بوده و هم چنان مستوجب مجازات می باشد 

این مسئله ارتباط به  البته. ومصرف نوشابه های الکهولی درکشور های اسالمی انکار نمود 
که تاچه اندازه پابند به اوامر و دستورات .خانواده های مسلمان و افراد  واشخاص مسلمان دارد 

  .ن متعدد و مختلف بوده می تواند آو علل . دینی ومذهبی خود می باشد 
  

لی اهللا علیه ص عزیز ماافغانستان تحت دستوروهدایات قرآن و احادیث حضرت محمددر کشور
تمام انواع مشروبات الکهولی حرام می باشد و استعمال کننده گان ان مجرم و محکوم به  لموس

ولی در طول سالهای متمادی جنگ ، نبود قانونیت ، عدم ترس از قوانین ، عدم . جزا است 
دسترسی به تعلیم و تربیه و کاهش پروسه تعلیم و تربیه در سرتا سرکشور به عوامل متعد د  و 

توالی در کشور تعداد زیادی خانواده  ها از تربیت دینی و سنن مذهبی نیز باز مانده جنگ های م
اند ، جریان مهاجرت مردم افغانستان درممالک همسایه و سایر ممالک ازجمله اروپا و امریکا به 
صورت انفرادی و فامیلی پراگنده شده و تا حدود زیادی اکثریت کودکان ونوجوانان مهاجر به 

ممالک غیر اسالمی  از پروسه تعلیم و تربیه دینی و فرهنگی خویش باز مانده و از خصوص در 
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ورده اند آفرهنگ و عنعنات کشور های میزبان  متآثر شده و عده یی رو به نوشابه های الکهولی 
  .و باالخره معتاد شده اند 

ا جرین  از تمام بعد از انقراض حاکمیت طالبان و استقرار دولت اسالمی  در کشور باز گشت مه
غاز شده و دیده می شود که عده یی آممالک دنیا به صورت دایمی ، سیاحت ، تجارت و غیره 

و طوریکه دیده می شود تعدادی . از این افراد فرهنگ نوشابه های الکهولی را با خود اورده اند 
عدد بنیه تشکل از نوجوانان و جوانان غیر مهاجر کشور ما به خصوص نوجوانان بنا بر عوامل مت

ورده و آشخصیت خام و سستی که دارند هرچه بیشتر به سرعت رو به نوشابه های الکهولی 
  .معتاد شده اند 

علل دیگر اعتیاد نوجوانان ما به الکهول مشاهده محافل میگساری از طریق فلم های مبتذل 
  سینمایی ، ویدو یی ، تلویزیونی ، دیش انتن ها، می باشد 

   .نمایدجاب مبارزه همه گانی وملی را میما ایری از این فاجعه غیرانسانی درکشورپس برای جلوگی
درقدم نخست مسولیت دولت منتخب قانونی با پارلمان انتخابی می باشد که اعضای کابینه با 

  .، و  دور از هرنوع تبعیض و تعصب باشند ننه وقضائیه  افراد متخصص ، ملی قوای اجرایه ، مق
، فرهنگی و موسسات تحصیالت عالی مسولیت همه نهاد های اجتماعی عدیگامهای بدر

ومسلکی و مکاتب و همچنان از طریق امامان مساجد و غیره برعلیه این پدیده نامطلوب مبارزه 
  .صورت گیرد 

  .برنامه های منظم از طریق نشرات روز نامه ها، مجالت ، راد یو  ،تلویزیون تدوین گردد
از طریق  بیانات ، نوشته جات دانشمندان ومتخصصین  و عمالً هنجار را  علماًاین پدیده ناتا افراد
و باعث جلو گیری و .ن بدانند آتا انها از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی .گاهی نمایند آکسب 

  .خود داری اگاهانه هریک از مبتالیان این پدیده مضر و مهلک گردد 
نها  نیز نباید آموزش و پرورش و کنترول آربیت سالم و دراین راستا نقش موثر خانواده هارا در ت

   .فراموش کرد
  ) جرم شناسی (معتادین مشروبات الکهولی از دیدگاه 

  .نوشابه های الکهولی در جرم شناسی از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است 
مصرف نوشابه های در بسیاری از کشور های اسالمی در پرتو دین مقدس اسالم خرید فروش و 

از بسیاری از مخاطرات و مصا  ، بناًء.الکهولی جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشند 
اما خطر مهم دراین ممالک تهیه الکهول از طریق تقلب و . ئب ناشی از الکهول در امان هستند 

بیشمار  مخفی و بدون کنترول  بوده  که بسا منجر به مسمومیت ها ، کوری و حتی مرگ تعداد
می گردد به طور کل در بعضی از کشور ها  فروش و مصرف الکهول تا حدود سن معین مجاز 
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بوده و به افرادیکه بیش از حد متعادل الکهول نوشیده و مست شوند ممنوع و برای متخلفین در 
  .استقانون  مجازات خاص پیشبینی شده 

زیرا اعتیاد . قت عمیق قرار گرفته است مستی و اعتیاد به الکهول در جرم شناسی مورد توجه و د
به الکهول نه تنها از لحاظ بدنی، روانی و اجتماعی خطرات بیشماری دارد  ، بلکه اثرات  ارثی 

ن الکهول نها در موقع القا جنیآاطفا لیکه والدین ..ن در نسلهای بعدی ظاهر می گرددآوخیم 
ه  به متولد شد)  لی دارای انوما( قه لیل و ناقص الخلضعیف و ع مصرف نموده باشند  اکثراً

  .عقب ماندگی ذهنی ، جنون و غیره  مبتال می باشند  انواع اختالالت روانی خصوصاً
ن والدین می گسار و یا یکی از اعضای خانواده که معتاد به الکهول آگذشته از  اثرات  ارثی 

ورده اطفال بیگناه آری رو  باشند فضا پرفروغ خانواده را مکدر ساخته و به فحاشی و پرخا شگ
که تآثیرات این اعمال ناگوار در . ذار می دهند آ را بدون هیچ دلیل و منطق توبیخ نموده زجر و

  .رشد و تکامل شخصیت کودک نقش منفی خواهد داشت 
اعتیاد . عواید پولی جهت تهیه نوشابه الکهولی  از موارد اسفناک محیط خانواده بشمار می رود 

یکی از عوامل مهم بروز اختالفات و ازهم پاشیدگی و نفاق در خانواده ها بوده  به الکهول 
  .اطفال وجوانان را به ارتکاب جرایم مختلف سوق می نماید 

یل به ارتکاب جرایم خطرناک در مرحله مستی و نشه حالت تهیج و از خود بیخبری  ، م
البته نوع .( رم تشدید می گردد انحرافات جنسی  از جمله هتک ناموس و زنا با محا مخصوصاً

جرایم  معتادین و حین مستی در تمام ممالک  یک نواخت نبوده بلکه ارتباط به شراتط دینی 
  ) می باشد ........و .،مذهبی و تاریخی 

جرایم % ٦٥ورده  آبه عمل ) الف کین برگ دانشمند جرم شناس سویدنی ( قیقات کهحطبق ت
شخصیت فرد مست و نوع نوشابه های . ب می شوند هتک ناموس را  افراد مست مرتک

، پرخاشگری ، برپا  حالکهولی در نوع جرایم ارتکابی  موثر بوده  و بطور کل ضرب و جر
معتادین الکهول .د ناز جمله جرایم ارتکابی متداول افراد مست می باشنمودن بلواو اشوب و قتل 

ن آدست داده و برای تهیه الکهول که به شغل خود را از  به علت عدم ثبات و بیقراری اکثراً
در .  معتاد شده و رفع حوایج زندگی خویش مرتکب  سرقت و سایر جرایم اقتصادی می گردند 

عتاد  به الکهول دیده نها من  بین زندا نیان و تعداد بیشترآجها هایزندان ها ی بسیاری از کشور
ناشی ارغفلت و بی احتیاطی  را افراد و جرایم ) دریوری ( تخـــلفات ترافیکی غالباً. شده 

  .معتاد به الکهول مرتکب میشوند 
هرگاه میزان الکهول در هر  ١٩٧٠در فرانسه طبق قانون ترافیک راجع به دریوری مصوب سال 

الی نیم گرام باشد ولو که حالت مستی نداشته باشد مجرم و مجازات او از % ٨لیتر خون از 
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زان الکهول در هرلیتر خون بیش از دو گرام باشد  جرم از درجه درجه قباحت می باشد و اگر می
  .جنحه محسوب می گردد 
، ایجاد حریق عمدی ، بلوا، م ترافیکی و رانندگی ،هتک ناموسدرصورت وقوع جرای

  :صورت می گیرد ) کریمنالستیک ( شوب،اغتشا ش ،قتل و غیره سه نوع اجرات پولیس علمی آ
   .طرف پولیس طبق اصول کشف ارزیابی می گرددطرز رفتار مظنون از : الف 
   .مقدار الکهول در خون به وسیله  البرتوار  کیمیا  تعین می شود:   ب   
ات سوم به وسیله طب عدلی با ازمایشات مختلف صورت می گیرد و هر سه مورد ااجر:  ج   

  .ال میگرددفوق درج محضر گردیده و ضمیمه دوسیه گردیده و به مراجع عدلی وقضایی ارس
 :میتود درمان معتادین مشروبات الکهولی 

تداوی معتادین نوشابه های الکهولی امر ساده نیست و شخص معتاد  در حال عادی با عزم راسخ 
رت  دیگران ویا سایر نامالیمات ا هنگا میکه با تشویش،مورد حقاتصمیم به ترک اعتیاد نماید ، ام

  .پناه  می برند زندگی قرار گیرد دوباره به ا لکهول 
است ولی در تداوی معتادین قسماً موثراز نوشیدن الکهول ر متخصصین معتقد اند که ممانعت اکث

زندگی اجتماعی و فشار های موقع مواجه شدن با عوامل ناگوار احتمال  بازگشت به الکهول در 
های طبی تجویز در عکس العمل حاد و درمان. روانی  در بعضی موارد غیر قابل اجتناب می باشد 

دوا های مسکن ، حمام گرم،  وشستشوی معده ، رژیم  ویتامین ها  در بهبود حال بیمار  بی تآ 
معتاد باید از لحاظ پسیکولوژیک یا روانی نیز تحت تداوی قرار گیرد و قبل از .. ثیر نیست 

مطبوع محیط شروع پسیکو تراپی استعمال نوشابه های الکهولی بکلی قطع و بیمار از شرایط  نا
  .خود دور نگهداشته شود 

  تا بهبود کامل ادامه یابد )تداوی روانی (پسیکو تراپی 
بستگان نزدیک او را از خطرات استعمال مشروبات نواع درمان و تداوی باید بیمار وادرضمن ا
  .گاه ساخت آالکهولی 

 
  
  

  
  

  عبدالباری غیرت 
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مه يسنت د فقهی اوقانون دوه 
 مرجع

 -٢٩ -  
نه بلکی دحدیثونو مجموعی ،په وخت کی یوحدیث نه دوه حدیثونه) ص(سول اکرم ضرت ردح

لکه دصدقاتو اوزکات په باب مجموعی  موجودی وی چه یری . او ولی لیکل  شویدی 
بابونو وویشل شول،نودامجموعی و ا ضخیمی وی او کله چه احادیث منظم شول او په کتابونو

. اونوردی )  کتاب الصدقه (او ) الصحیفه الصادقه( ی خه چه دهغو  له نمون. هم  پکی راغلی 
  .اومجموعی خو بیا یری مشهوری دی یلیکن )رض(حضرت انساو) رض(ه دحضرت علی او هغ

قضایی  فیصلی هم دیادودی چی په لیکلی شکل  لی اهللا علیه وسلمص دحضرت رسول اکرم
یهودو حضرت رسول اکرم . و شدایهودو په من کی یو مقتول  پیدراغلی دی لکه چی د خیبر

دغه  مقتول ستاسو په من کی پیداشوی دی تاسو نه ( هغه ورته ولیکل  . ته فریادوک) ص(
دوی ورته  ولیکل چه دحضرت  موسی علیه السالم  په وخت کی  .)  ان خالصولی شی

مداسی وکه که همداسی پیه  وشوه خوموسی علیه السالم  ته اهللا تعالی حکم  راولیه ته هم ه
کسان دی په اهللا   تعالی ) ۷۰(ده په واب  کی وویل چه ستاسو اویا . ریتنی پیغمبر یاست 

سوند وخوری چه دامقتول نه مو وژلی اونه پری خبریو بیا له هغه وروسته ددی مقتول  دیت 
تحریری  همداراز. دغه پیه امام مسلم اوابوداود هم په لنه  توه راوی ده .)  اداکی 
نو قبالی هم په لیکلی ول موجودی دی چه ومعاهدی  هم موجودی دی  اودجایدادی لاولیک

  .خلکوته ورکی دی  لی اهللا علیه وسلمص حضرت رسول اکرم
  .دبیعی  اوشرا،وقف نامی ،تبلیغی لیکونه داول موجود دی  ،همدارنه امن نامی 

له حضرت  . ران پاچا کسرا اونورو پاچایانوته لکه دحبش پاچا نجاشی ته دروم پاچا قیصر ته دای
خه  وروسته دلوروخلیفه  انو هم همداالره وه چه په هره  لی اهللا علیه وسلمص رسول اکرم

او حضرت ابوبکر هم خلک داحادیثو له لیکلو خه . موضوع  کی ددوی لیکنی موجودی دی 
  .نه دی منعه کی 

  .ه یادی شوی چه خورا زیاتی دی دغه لیکنی دمصحفونو اومسندونو په نام
  

کاره  خبره ده چی دمسلمان په ژوند کی احادیث یر اهمیت او ارزت لری خودبدمرغی 
  .خبره داده چه ینی  داسالم مخالفان  هلی لی کوی چه احادیث بی ا عتباره ویی 

ندونه چه دغه ناوه پروپا... اووایی چه احادیث  ثابت نه دی  شوی دی اوداسی نور 
یه ئچه دسبا.هودی له خوا په کار واچول شوه  انو په وخت کی دعبداهللا  بن سبا یشدوخلیفه ادر
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دایوه خطرناکه دسیسه  وه چه داحادیثو  په خالف  اودهغو  دناکاره  . فتنی  په نامه یاده شوه 
ه اوهغه ددی فتنی مقابله وک )رض(چه په نتیجه کی حضرت علی.کولو لپاره  راواله شوی وه 

  .یی په نطفه  کی خنثی وروله 
خوپه اوسنی وخت کی هم ینی  ختی پوهانو بی وهلی اوداحادیثو په باب یی پروپاندونه 

هدفوته  مووحی  یوه مه کی اودورخپلو شواوجعلیات پیل کی دی اوغوای چه دغه دخفی 
له دی کبله چه ختی پوهان   ورسیی اوهمداحدیث  دی چه قرآن کریم بیانوی او تفسیریی کوی

په اسالمی ولنو کی اعتبار او باورنه لری نودوی ینی سست عنصره کسان را پیداکل او د هغو 
چه داله یاله اسالم خه ناخبره ده اویاهم . په وسیله  یی احادیث  دتخت اوتازمورد ورول 

دعبادت دین وروی  ددوی په خدمت  کی ومارل شوی دی دوی غوای  چه اسالم  یوازی
له همدی امله دی چه دوی په لومی مرحله کی حدیث بی . اوله سیاست  خه یی وه  کی 

دوی وایی چه حدیث په . باوره روی تروله هغه وروسته خپلو شومواهدافوته  ورسیی  
  .ینو مواردوکی دقرآن کریم په خالف  واقع  کیی حال داچه داسی نه ده 

ه حدیث خه  که منکر دی چه احادیث  ددوی نفسی خواهشات  اوغرایز له دغه  کسان ل
چه په خپله ه  یی ه پریدی چه له اسالم خه داسی ه جوکی منه وی اودوی ن

  :ورخوی دغه غرض لرونکی  ختی پوهان په الندی دلیلونو  دحدیث خه  انکار کوی
خوا ددوی په سیاسی  اونظامی واکدارانو دوی داسالم  سره یوول  تعصب لری چه له پ -۱

جن کی  داروپا مشر بیت المقدس ته داخل  شو ویی ویل چه اوس کله چه په لومی .  وحاکم 
صلیبی  جنونه له منه تللی کو دی وشی چه دعلم اوفرهن او نورو نیرنونو له الری 

  .ودمسلمانانوذهنونه و کواوپه دی باب ایی کتابونه ولیکو ا. مسلمانان له پو وغوروو
میالدی پیی  کی اروپایانو په علم او تخنیک کی بری الس ته  وروو  ١٩ -١٨کله چه په  -۲

نوله یر غروره په دی فکر کی شول چه اسالمی  اساسات  اومبانی هسی  وی ویی  اووایی  
ه دی دسیسه کی زیاتره اوپ. چه دا دپخوانی زمانی کیسی دی چه دنن عصرسره تطابق  نه لری  

چه ولو الس سره یو کی تر . ختی پوهان ، دکلیسالویان اوالروونکی او یهودیان شامل وو 
دولتی  اونادولتی موسسو ولو داکو کاوه چه اسالم بی ارزته ویی دوی یا په ا صطالح  

ه همغه آیه لاو ددوی اصلی مرجع هم کلیساوه چه .نوی فرهن  اویا هم مسیحیت ته واوی 
ددوی پوهانو خلکوته  داسی ودله چه مو یری ینی کی او یر . یی خپل افکار خپرول

حقایق  مورا برسیره کی دی چه په دی توه  یی دمسلمانانو  خه په اصطالح  منوره له 
تراغیزی الندی راوستی  وه او خپل  افکار یی دوی ته علمی ودل اوددوی په مغزوکی  یی 

  .چکاری کول پی
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نوخبره چه  داسی ده احادیث دنفس تزکیه او تصفیه کوی اوانسان له بی ایه عیاشیو اوهوس 
اوال شوی اویر بد تبلغیات  همداالمل دی چه دوی یی په ضد ر.رانیو خه منع کوی 

دوی ته دغه ددنیا ما دی . داسی پروپاندونه چه انسان له اسالم او یی الری خه اوی .کوی
اسالم دوی له سود خوری خه منعه  کوی .وند هره دی او معنا ورته هی ارزت نه لری ژ

اوحال داچه یهود او اروپا ولی معاملی یی په سود باندی بناء دی اسالم دوی له قمار خه منع 
دی الرکی  پهاو آغیشته دیقمار باندی  پهنورمراکزکوی حال داچه ددوی تلویزیونی  چینلونه او

اسالم  خلک . ال دی ه سود باندی وپاوبنیادیی  هم  اودبانکونو  بنس .بلیغات  کوی سخت ت
له زنا خه  منعه کوی  حال داچه ددوی په کلچر کی مچی  آخستل  اوپه غیو ستی مشی اوپه 

نواحادیث دوی له دی کارونو خه منعه کوی په . پایله  کی دانور کارونه نغتل شوی دی 
که چیری  دوی په .چه  دوی په دی هنرونو اومصروفیتونو زیات لل شوی دی داسی  حال  کی 

دی کار  کی خدای مه که بریالی  شی اواحدادیث له منه  یوسی اویا هم په دی باب  خلکوته 
شبهی را پیداکی نوددوی اصلی مقصد  حاصل  شو اوهغه داچه بیا به وروورو له قرآن کریم 

وایی چه داخومجمل دی اوه  توضیحات  یی نه دی ورکی  خه هم خلک وروی او وبه
نونه کیدای  شی چه په دی باندی عمل وشی او داسی به شی چه داسالم اسم به پاتی وی 

  .اورسوم به ول له منه تللی وی 
په قران کریم کی چه ه راغلی  داجمالی دی چه تفصیل  یی احادیثو بیان کی وی لکه دلمانه 

نوکه له حدیث  خه انکار وشی بیا به نو دعباداتو .ات  نصاب دحج فرایض اوشروطترتیب دزک
بل داچه  همدغه  انسانان  دی چه داهللا  تعالی له . او معامالتو  موضوعانی  نه حل کیی 

خوا خلکو ته استول شوی دی ،پرتی نه رای داکه چه دغه دنیا دامتحان سرای دی وابه 
تعالی  بنده ان ه کوی نه ایمان راوی اونه عبادتونه  په ای کوی  زمویل شی چه داهللا 

داهم دیادولووده چه اهللا تعالی دهماغه  زمانی درنوالی  اوکیفیتونو  سره سم خلکوته .
پیغمبران  استولی دی ترو دوی خلک  سمی اواصالحی  الری ته وبولی او بیا داهللا وروستی 

. ین راغی  چه هغه  به تر آخره  پوری وی او باطل  به په کی نه رای  پیغمبر  په داسی جامع د
  .اودی به  دولو خلکو دپاره رحمت وی 

ده مبارک  چه دقرآن له الری خلک  پوهول خوپه حدیث  سره یی دهغو وضاحت  کاوه او کله 
 وی په وخت کی حدیث  داعتبارووو ترآخره پوری  ایی  حدیث داعتبار و وچه دصحابه و

که چیری دامنکران  نن له احادیثو  منکریی سبا له قرآن  خه . اوعمل پری باندی وشی 
یوازی قرآن  لفظاً اومعناً نازل شوی  . منکریی  که چه دواه په هماغه یوه  الره راغلی دی 

همدادلیل دی چه قرآن داعجاز په مرتبه کی دی . اواحادیث په مفهوم سره راغلی   دی 
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یث  بیا داسی نه دی او داچه په همدی  خدایی کالم کی راغلی چه مو دقرآن حفاظت اواحاد
  .اوساتنه کوو داخو بیا داحادیثوپه تشریح  سره کیی 

داچه په قرآن کریم کی راغلی چه مو قرآن آسانه کی دی داهغو آیاتوته اشاره  ده چه په وعداو 
دخلکو په معامالتو کی قرآن کریم ویلی دهغو  وعیدقصو عباداتو اونورو کی راغلی دی اوهغه چه

. اوکه  داتشریح  احادیثونه  وی کی نو خبره به بیا ونه  وه .تشریح بیا احادیثو کی ده 
نوقرآن کریم  دپند آخستو دپاره آسان دی اوداحکام استخراج بیا احادیثو ته اتیا لری اواحادیث 

دتوحید لپاره راغلی  کی اوکوم بیان چه په قرآن کریم. تشریح  کول ) ص(به بیا په خپله پیغمبر 
داهم دمعقولوکسانو لپاره یرواضح  دی اوخلک  کولی شی چه داهللا وجود په خپلو نفسونو 

نوزمو  خبره اوبحث  هم داحادیثو  په باب دی کوم چه . کایناتو او کهکشانونو کی ووری 
ارو پوری اه لری کوم چه په حدیث  اووحی په اخروی چارو پوری تعلق لری  اوهم  ددنیا په چ

  .سره ثابت شوی وی نه ددنیا په مشورو اوغیروحی  یزونوکی 
وروستی پیغمبر دی  اوول جهان ته ) ص(په پایله  کی ایی ووایو چه حضرت محمد رسول اهللا 

قرآن کریم یی وحی جلی لفظاً .استول شوی و دوی له مراهی  خه سمی الری ته وبولی  
اومعناً  نازل شوی اواحادیث  دمفهوم په  لحاظ راغلی  دی چه وحی  خفی بلل کیی هدایات  

  .یی هم تر وری دقیامت  پوری دی اونبوت اورسالت په ده باندی ختم شوی دی 
 پیغمبرانو ددی تصدیق کی  چهولو . په دی باندی اعتراف  کوی چه واقعبین انسانان ول 

هم فرمایلی  ) ص(حضرت رسول اکرم . اونوم  به یی احمد یا محمد وی  به رایوروستی پیغمبر 
همدادلیل دی چه دده رسالت ) زه ولوخلکوته د پیغمبر په توه استول شوی یم :( دی چه 

که ه هم نور پیغمبران  په عامه  توه نه وواستول  شوی اوخپلو سیمه والوته به یی .پایداردی 
ووایو چه سعودی عربستان داسالم دخپرولو لپاره  مناسب مرکز و داهم ایی .الروونه کوله 

اوعربی ژبه هم داسی ژبه ده چه په . چه دنوری نی سره یی په آسانی سره ایکه نیولی شوی 
اوکله . ی نیسی اجز کالم دی هم په حافظه  کی سم آسانی  سره یادیی  اوبیا قرآن  چه مع
ول ختی پوهان  په دی عقیده دی چه اسالم یوجامع  .یی چی یادشی بیا په آسانی سره نه هیر

دوی وایی قرآن داسی یو آسمانی کتاب دی چه . دین دی اودهری زمانی دافکاروسره  تطابق لری
قرآن . سی په یوه شکل راغلی اوهیوک نشی کولی چه السوهنه پکی  وکی یله پییو  راه

ارو خه یی وپیی  دمخه خلک خبر کی چه دخلکو دروح  سره برابر دی اوله هغه پو اسر
  .دادی نن هغه کشف او واقع کیی 

قرآن خلک سره نژدی  اومسلمانان  سره وروڼه ڼی چه دیوه کتاب دستور به منی اودیوه اهللا 
عبادت به کوی کله چه داوشول بیا دتوراوسپین عرب اوعجم اونوروترمن توپیرنشته دی اوول 

خه وروسته بل  لی اهللا علیه وسلمصلنه داشوه چه له حضرت محمد  دیواهللا بنده ان دی 
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پیغمبر نه رای  اونه هم بله وحی نازلیی بلکی همدی آخری پیغمبر اووحی یی وروستۍ  وحی 
ڼل کیی اودغه آسمانی قانون به ترآخره پوری  نافذوی لکه  چه یر آیتونه اودعلماوو آراء 

لت کوی اوددی دین کمال هم په دی کی دی چه دابه دقیامت  اونظر یی هم په دی باندی دال
ته اتیا نشته ه  که  چه بل نوی دین.ین ڼل کیی تروری پوری باقی وی او  یو کامل د

لومی به دا په . ستونزی اومشکالت  چه په بشری ولنو کی پیداکی دابه  نه  حل کیی 
په اجمال سره نازل شوی دی او قواعدیی کلی دی قرآن کریم سره حل کیی له دی کبله چه دا 

بیا به درسول اکرم په حدیث سره  حل کیی اوله دی کبله چه بشر عاجز دی که یی هلته حل 
نشوای کی بیا به په اجماع  دامت محمدی سره حل کیی اوکه په دی کی هم چاه ونه 

حل کیی چه له دی نه پرته بل هی  موندل بیا داسالم دمجتهدینو په اجتهاد اویا هم په قیاس سره
  .شی ته جوازنه ورکول کیی او له دی چوکا خه  به وک بیرون نه وزی 

  .اوداداهللا  تعالی لوی فضل دی چه  په دغه وسط اوآخری امت  باندی یی کی دی 
تاسو ووری دنورو پیغمبرانو دتولد اووفات  تاریخ نشته دخیدوای یی نه دی رند هغه 

)  ص(مر اونواهی یی په سمه توه مو ته نه دی رارسیدلی اوددی په خالف درسول اکرم اوا
هره کاره  دی قرآن  یی په سمه توه اوبی له تحریفه راته رسیدلی دحدیثونو مجموعی 

دده مبارک  دژوند  . اومسندونه یی له مو  سره شته دی چه هر وخت ورته مراجعه کولی  شو 
له دی خه .ند دی  ،داسی چه هی شک اوشبه پکی نه لیدل کیی ول حاالت  ته ر

وروسته غواو چه  په لنه توه  دقرآن کریم  ،سنت نبوی، اجماع امت اوقیاس لنه پیژندنه  
خلکوته درسول په باب وکو ترو دوی پوه شی چه اسالم ومره باعدالته اوجامع  دین دی 

  .لی دیاودخلکو ولو مشکالتوته یی واب وی
دولو علماوو مفسرینو ، محدثینو  اواهل لغت په نزد په دی اتفاق  دی چه : قرآن کریم  -۱

. وروستی  پیغمبردی اوله ده وروسته بل پیغمبر نه رای   لی اهللا علیه وسلمصحضرت محمد 
اوکه  راتلی نودغه قرآن کریم به ورته اشاره کی وه لکه چه نورو پیغمبرانو دحضرت محمد 

خو قرآن پخوانیو پیغبمرانو  ته اشاره کوی قرآن . د رات اشاره کی ده  ی اهللا علیه وسلملص
 لی اهللا علیه وسلمکریم داهللا تعالی وروستی  کتاب دی جلی وحی ده  چه په حضرت محمد ص

  .رت جبرییل په وسیله نازل شوی دیدحض
حضرت رسول  اکرم . په احادیثو کی هم راغلی چه حضرت محمد وروستی  پیغمبر دی  -۲

کله چه له پخوانیو پیغمبرانو کوم یو وفات شو بل پیغمبر به راغی خو له رسول : ( فرمایلی دی 
اکرم  خه وروسته بل پیغمبر نشته  بلکی خلیفه ان دی  بل حدیث شریف دی چه رسول اکرم 

پیغمبری دعواکوی فرمایی  زما په امت کی به دیرش پیغمبران  پیداشی دابه ول په دروغو سره د
  .که چه زه آخری پیغمبر یم 
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ه رندیی چه کرامو اصحابو په اجماع له هغو کسانو خله معتبرو روایتونو :  اجماع  -۳
سره جه کی ده چه دحضرت  رسول اکرم له رحلت وروسته یی د پیغمبرۍ  دعواکی ده  

ان یی منلی وو اوکومک یی اوهم یی له هغوکسانو سره جن کی چه  دغه  ددروغو پیغمبر
چه له  دغو .ورسره کی و که چه دوی له دین خه وتلی او له ختم نبوت خه منکر وو 

دامت اجماع له قرآن اوسنت وروسته دعلماوو  په . جعلی پیغمبرانو خه مسیلمه کذاب هم  و 
  .اتفاق  قبوله ریدلی ده 

ددی  غوتنه  کوی کله چه پیغمبرمبعوث او ادله  اربعه لورم  دلیل دی داهم  دا:  قیاس -۴
را وو چه دهر ه لپاره واب  ویونکی دی نو بیا ه حاجت  دی چه بل یی کامل دین 

  .که  دادین دول جهان لپاره راغلی دی او بشپ دین دی .پیغمبرراشی اوبل دین راته راوی 
دی ، چه مختلف مراحل  یی  ایی په پای کی ووایم چه دغه  بشری ولنی  لکه ماشوم  داسی

نوولنو چه داسی مختلف  مراحل طی کی .طی کی وی لکه ماشومتوب وانی او بیا زت 
خوکله . چه دهری ولنی  لپاره پیغمبراستول شوی خو دوی ته ددوی دسطحی سره تبلیغ وکی 

په توه چه بشری ولنی دپخوالی درجی ته ورسیدی نوحضرت رسول اکرم یی دوروستی پیغمبر 
وددنیا ورته ولیه په داسی حال کی چه دین هم د ولنی دغوتنوسره سم او بشپ دین وی ا

  .ث کویــبح ایلوـــوآخرت په مس
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   یقاسم ثاریا فروزان:  نگارش و تتبع

          

 است شده زيجا طالق چرا
 ؟
  

 طالق منجمله ما یعوشر یفقه وقواعد براصول ومسيحيت غرب ریاخ قرن کی طول در
 دهند جلوه وارونه را اصول نیا تا اند کرده وتالش آورده یفرهنگ هجوم زوجات وتعدد
 از را موضوع هردو میدار خود نید از که یشناخت به توجه با ما حال نیع در اما

 تأسف با که اند مسلمانان از یبرخ گرید یسو از.میآور یم شمار به اسالم  افتخارات
 اما.کنند یم تصور جامعه و خانواده یبرا نیآفر مشکل دهیدوپد عنوان به ار هردوموضوع

 و یخانوادگ یزندگ در مختلف مشکالت فصل و حل یراستا در اسالم که آنست قتیحق
 نظر در موضوع رامونیپ.است نموده مقرر و مشروع را موضوع دو آن است،که یاجتماع
 یط یاسالم مسله نیا ساختن وشنر و یریگیپ تداوم جهت در االمکان یحت تا است

 از یبرخ بلکه داند ینم دهیپسند و بجا را طالق گونه هر اسالم.گردد دنبال متعدد مباحث
 است مطلوب اریبس آن یوماندگار بنا که خانواده رازهیش دنیفروپاش خاطر به آنرا انواع
 که است دهد،آمینما یم تیروا داوود ابو که را یثیحد.شمارد یم حرام یگاه و مکروه

 طالق) ج(خداوند نزد حالل نیناپسندتر -:ترجمه» .حالل عنداهللا الطالقال أبغض«
 دیکن ازدواج«  است،که کرده نقل) ص( خدا رسول از االخالق مکارم در یطبرس.است
 مطرح سوאل جا نیدر».دیآ یم در لرزه به طالق از یاله عرش رایز دینده طالق یول
 دشمن را کاره نیا مرد خداوند که است مبغوض اندازه نیا به دهنده طالق اگر که شودیم
 را طالق اسالم که داشت یمانع است؟چه نکرده میتحر را طالق اسالم چرا پس.دارد یم

 بجاست اریبس پرسش نیبشمارد؟ا مجاز آنرا ینیمع و خاص موارد در فقط و کند میتحر
 یزندگان و تیزوج که است نیا مطلب یاصل راز است نهفته نکته نیهم در ها راز ،همه
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 شده وضع او یبرا عتیطب در خاص نیقوان ،و یقرارداد نه است یعیطب عاطفه کی
 رهیوغ ،وکالت ،صلح،رهن واجاره عیب لیازقب یاجتماع گرید یها مانیپ با مانیپ نیا.است

 و عتیطب هستند، یاجتماع یقراردادها سلسله کی صرفا همه آنها داردکه را تفاوت نیا
 نشده وضع آنها یبرا زهیوغر عتیطب نظر از هم یقانون و ندارد دخالت آنها در زهیغر

 اصطالح که نیطرف از یعیطب خواهش کی اساس بر که ازدواج مانیپ است،برخالف
 و ییجدا طالق و است اتصال و وحدت ازدواج.شود میتنظ دیبا دارد خاص زمیمکان

 از که است کرده وضع صورت نیا به ار مرد و زن اتصال قانون عتیطب که یوقت. انفصال
 و یدلبر یبرا ینینش عقب گرید نفر طرف از و است تصاحب یبرا اقدام نفر کی طرف
 چرا است داده قرار او قلب گرفتن اریاخت در اساس بر را طرف کی ،احساسات یبندگیفر
 یهمکار بر نه است داده قرار یهمدل و وحدت ، برمحبت را ازدواج هیپا عتیطب که

 همه و گردد دار شهیر قیعم ونفرت کدورت شوهر و  زن انیم که یزمان.ورفاقت
 نداشته وجود یآشت امکان و بماند جهینت یب  آنان ودوستان نیطرف یا خانواده یتالشها

 یا چاره بجزفراق نبود سریم وفاق که یزمان:  که اند گفته و.است ییوجدا باشد،طالق
 النساء» تهسع من کال اهللا غنی تفرقای وان« :دیمافر یم) ج(خداوند ستین رو شیگرپید

 بهره خود احسان و بخشش از را کی هر خداوند شدند جدا هم از چنانچه: ترجمه ۱۳۰
 شتریب طـالق شیافزا عصر نیدر سو کیاز. دیگردان خواهد ازین یوب نمود خواهد مند
 یها رزشا و اصول گرید یازسو و هاست حالل نیبدتر جمله از و است ـدهیگرد
 که آمد خواهد نییپا طالق آمار یحدود تا ردیگ قرار توجه مورد مردم طرف از اگر اسالم
  : از عبارتند

 به:دیفرما یم) ص( خدا رسول همسر،چنانچه انتخاب هنگام به یکاف یبررس و دقت-۱
 خانواده، مال،جمال،نسب(  ردیگ یم انجام زنان با ازدواج که است زیچ چهار خاطر
  هیعل متفق) است برکت و ریخ اسباب رایز دیکن انتخاب را نید اهل دیکن الشت ، نیود
گر اراده ونیت ازدواج را داشته ا نندیبب را گریکدی است الزم پسر و دختر عقد از شیپ-۲

  . شوند آشنا ستهیشا و مشروع بطور گریکدی ظاهر و ییبایز زانیم با و باشند
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 تیشخص با و دهیفهم و نیمتد یهمسر نتخابا یبرا را خود تالش همه دختر بستگان-۳
 یخواستگار به اخالق وبا نیمتد یانسان هرگاه:دیفرما یم خدا رسول.رندیگ بکار او یبرا

  .دینگذار او نهیس بر رد آمد،دست شما دختر
  .شود داده العاده فوق یتیاهم ازدواج عقد موضوع در دختر تیرضا به-۴
  .است یضرور و همم یموضوع نیطرف یول تیرضا و اطالع-۵
  .شود مشورت و صحبت او ازدواج مورد در دختر مادر با-۶
  .کنند قلمداد یاساس و واجب یتیمسول را خوب معاشرت و رفتار-۷
 همسر مورد در یالیخ و یآرمان باشد،وچندان نگر واقع که کرد هیتوج دیبا را مرد-۸

  .نکند فکر خود
 و حیصح شمارد،وطالق ینم مجاز یطیشرا گونه هر در و زمان هر در را طالق اسالم
 زمان و وقت در که است یطالق خداست رسول سنت و قران دییتا مورد که یمشروع
 و مرد که یا ماهانه عادت انیماهانه،ودرپا عادت امیا در مثال رد،بطوریگ انجام یمناسب
 رسول سنت خالف و حرام زمان دو آن در راطالقیباشند،ز شده همبستر زن

 یعیطب تیوضع و یاریهوش حال در دیبا مرد طالق میتصم زمان در چنان خداست،وهم
 هنگام در ومرد ردیبگ را طالق میتصم خود اریاخت و اراده یرو از و.باشد داشته قرار
 طالق تیمحدود رهیدا نکهیا.باشد داشته عمال را همسرش با طالق و ییجدا قصد طالق
 بدهد؟وامثال طالق نوع چه است؟ یچ طالق از بدهد؟پس طالق وقت چه و یک ست؟یچ
  .                                                              داد میخواه ادامه ندهیآ مباحث در را آن

 را طالق خود که بود خواهدخوب  میداشت طالق باره در مقدمه گذشته مبحث در چنانچه
 انحصار ادله طالق، دار اریاخت د،مر طالق تیمحدود رهی،دا آن یواصطالح یلغو نگاه از

  . میده قرار مان بحث تحت را زن به طالق ضی،تفو مرد به طالق
 ه ندیوآ حال در نکاح دیق رفع شرع ودر است وبرداشتن رفع یمعن به لغت در طالق کلمه
 تیزوج رابطه انحالل از است عبارت ایو)  یقدور شرح(  است مخصوص لفظ به

 شده افاده آن از صراحتا طالق وقوع که الفاظ با وزوجه زوج نیب ندهیوآ حال در حهیصح
  )  یمدن قانون. (  بتواند
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 بشر خیتار در  دیایم انیم به ها خانواده از یدربعض اجتماع در که است دهیپد کی طالق
 سوאل.  است بوده رشیوپذ قبول مورد یحقوق یها نظام و انیاد اکثر یسو از امر نیا
.  یحقوق دستگاه ایو زن،مرد ست؟یک دست به طالق اریاخت که شودیم مطرحی گرید
 طالق به نسبت یحقوق ونظام مکتب هر هیما جان سوאل نیا به سخ پا که شودیم دهید

 طالق لهئمس یکالم یحقوق لیتحل سوאل نیا به ییگو سخ پا و لیتحل.  سازدیم روشن
 اسالم لیتحل و داده رارق قیتحق مورد یاسالم گاه دید از مسله نیا بحث نیدر یول است
 خاص موارد ودر است مباح یامر الجمله یف طالق شد روشن که حال.  مینیگز یم را

 گاه گرچه بوده طالق امر دار عهده مرد شتریب بشر یگ زنده خیتار در ستین یزیگر ازآن
 محاکم به اریاخت نیا ریاخ یها دوره در است شده سپرده زنان دست به امر نیا گاه
  . ندینما طالق یتقاضا دادگاه از توانندیم هردو ومرد زن است شده ضیتفو ییقضا
 یریتداب یاسالم عتیشر در کنیل است مرد آن از طالق که باوراند نیبر یاسالم یفقها
 احقاق زین زن حق این وثا کند استفاده سو نیاز نتواند مرد اوال که است شده دهیشیاند
 یدار اریاخت یبرا مشهود است ممکن که را ادله ءبنا کند حیتقب آنرا نتواند مرد و شود
 طالق احکام مورد در ثیواحاد اتیآ از یاریبس میکنیم انیب کند اقامه طالق امر در مرد

  . است داده قرار یونه امر مورد و  مخاطب را مردان
 ترجمه) ۲۸ میتحر  سوره(  ... کن من رایخ ازواجا بدلهی ان طلقکن ان ربه یعس  ـ۱
  . دهد شیشما از بهتر زنان شما یجا به دگارشرپرو دیگو طالق شمارا اگر دیشا:
 یا:  ترجمه)  ۲۸ طالق سوره(  لعدتهن هن طلقوف النساء طلقتم  اذا یهاالنبیا ای ـ۲
  . دیده ن شا طالق عده وقت به دیدهیم طالق را ن زنا اگر غمبریپ
 زنش که هر فرمود امام.   منه بانت فقد ةللسن ثالثه ته امرآ طلق من : الحسن ابو قال ـ۳
  .  شود یم جدا او از دهد طالق سنت طبق ر  با سه را
 کهیمرد فرمود ع صادق امام.  راجعی ان له امرآته طلقی الرجل یف : عبداهللا ابو قال ـ۴

 ای مطلقه عنوان به زن از ثیواحاد ت ای آ در.  کند رجوع تواندیم دهدیم طالق را زنش
 ضمن در. است شده خطاب است مرد دهنده طالق که دهدیم نشان که مفعول اسم غهیص
 یم) ص( خدا ؛رسول است نموده واضح اسالم عتیشر زین را طالق تیمحدود رهیدا
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 افراد  آنچه اما. دیبرسان ضرر گرانید و خود به دینبا:ترجمه )ضرار ال و الضرر(:دیفرما
 به رسولش نه و خدا نه که ستیکار دهندیم طالق را زنها و دهند انجام هوسباز و اشیع
 من الذواقات و لاالرج من نیالذواق الاحب:دیفرما یم) ص(غمبری،پهستند یراض آن

  . را هوسباز زنان و مردان ندارم دوست:ترجمه) یدارقطن و یطبران(النساء
 است داده مرد دست به یزناشو یزندگ و خانواده در را یپرست سر و قوامت اسالم-۱
 من أنفقوا بما و بعض یعل بعضهم اهللا فضل بما النساء یعل قوامون الرجال: دیفرما یم که

 خداوند که خاطر بان پرستند؛ سر زنان بر مردان:  ترجمه)  ۳۴ النساء سوره.(  أموالهم
 یم رنج( مردان که خاطر بدان زین و داده لتیفض یبعض بر را یبعض) اجتماع نظام یبرا(

  .ندنک یم خرج خود اموאل از)و کشند
 یها نهیهز تمام و هیمهر مرد کند،آن ازدواج ینیمع مرد با که کند یم توافق یوقت زن-۲

 به خود اراده به ازدواج به تیرضا نیا با زن که ایدارد،گو یم میتقد یو به را ازدواج
  . گذشت خود یسرپرست حق از مرد نفع
 و فیلط طبع و نازک احساس و عاطفه ها نسل و اطفال هیترب خاطر به )ج(دنخداو-۳
 یم پاسخ یدرون خشم یندا به تر عی،سر گردد یم منفعل و متأثر است داده زنان به یقیدق

 و تر رهیچ شیخو اعصاب بر زن خالف بر شود،مرد یم نفس یهوا تابع زودتر و دهد
  . است مسلط یبرو عقل
 رگا که یالح شود،درینم وارد زن به یمال غرامت نیکوچکتر طالق در همه از تر مهم-۴
 حال در زن طالق. گردد یم رشیگ بانیگر یفراوان یها غرامت کند طالق به اقدام مرد
 ضیح حالت درنه  باشد یپاک حال در زن که شودیم داده یزمان ،طالق است حرام ضیح
 حامله زن باشد،مگر نگرفته صورت آن در یکینزد و مجامعه که باشد یطهر ،در نفاس و

 ؛در است حرام طالق ضیح حالت در که حال نیع در.  باشد هشد ظاهر حملش و باشد
 حرامبعضی از علماءنزددر زین باشد گرفته صورت یکینزد و مجامعه که یپاک حالت
 قبل ةطاهر یوه طلقها شاء ان ثم هاعجاریفل مره:دیفرما یم) ص( اهللا رسول چنانچه.است
 ،سپس برگرداند نکاهش هب را زنش ده دستور او به:ترجمه.العدة طالق فذلک مسی ان
 عده یبرا طالق نیا ،و دهد طالق مجامعت از قبل و طهر حالت در را ،او خواست اگر
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 طالق سوره.( هنةلعد فطلقوهن النساء اذاطلقتم یالنب هایا ای:دیفرما یم) ج( خداوند.است
 شان عده فورا که باشد ی،طور دیداد طالق را زنانتان اکر خدا رسول یا: ترجمه) ۱
 میداد تذکر قبال که ردیگ صورت تمرکز آن یباال شتریب که گرید موضوع.شود وعشر
  :ردیگ یم صورت حالت سه در که.است زن یبرا طالق ضیتفو
 دهد قرار نکاح شرط را خود به طالق یواگذار حق آن ضمن و عقد نیح در زن-۱

  )ردالمختار.( دهد تیرضا آن به زین ومرد
 طالق را خود خواست دلت وقت هر:دیبگو زنش به وهرش ازدواج از بعد که نیا ای-۲

 را یزن مشکل طالق نوع نیا.یاست تو طالق اریاخت صاحب و توست دست به تو بده،کار
  )االسالم یف االسرة نظام فلسفة.( کند حل ترسد یم امورطالق در شوهر استبداد از که
 یگرید انواع و دهد القط را خود سازدتا خود لیوک طالق امر در را زن مرد نکهیا ای-۳
 مدت به شوهر بودن یزندان خاطر به رد؛طالقیگ یم صورت دادگاه طرف از که قیتفر از

 خاطر به قی،تفر یطوالن مدت در بودن یمفقود ای،یدیمد مدت به یو بتایغ ای یطوالن
 ،انواع طالق طیشرا مورد در ندهیآ یها بحث در. العالج صعب یماریب ای اختالف
.                                             کرد میخواه دنبال آن رگید یها بحث الق،وط از آن،پس

                      سوم بخش 
 آن انواع باره در کان کما میخواه یم ؛حال طالق مورد در گذشته یها بحث ادامه به

  .نمود میخواه بحث است شده میتقس بخش چند به که آن طیشرا و طالق ،وقوع
  :است شده میتقس قسم سه به عموم صورت به طالق
 اعمج بااو طهر آن در و داده طالق کی طهر امیا در را یزن که است آن:احسن طالق-۱

  .باشد نکرده جماع بااو زین عدتش افتنی انیپا تا آن از وپس باشد نکرده
 طهر امیا ،در بدهد طهر سه در طالق ؛سه باشد کرده جماع او با را یزن: حسن طالق-۲
 در سنت یکی؛ است سنت طالق وجه دو از نیا.نکند نکرده جماع او با زین) یپاک(
 آنها با که یزنان مورد در عدد در سنت. است) عدد( در سنت یگرید و است) وقت(

 ثبوت یزنان  خصوص در تنها وقت در سنت و است برابر نشده جماع ای و شده جماع
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 آن در بدهد،که طالق ار او طهر همان امیا در کهیقسم.است شده جماع آنها با که شودیم
  .باشد نکرده جماع او با طهر
 طالق سه طهر کی در ای بدهد،و طالق سه کلمه کی رد بار کی در:بدعت طالق-۳

 یم ریالقد فتح در الهمام ابن.است بدعت زین طهر کی در طالق دو وقوع ضمن در.بدهد
 یبرا که ستیطور آن و باشد سنت قسم دو هر مخالف که آنست بدعت طالق:  دیگو
 آن در د؛کهیگوب طهر دو در ایو طهر کی در متفرق کالم با ای کلمه کی در طالق سه زن
 اگر.کند جماع او با دیایم آن دنبال که ضیح امیا در ایو باشد کرده جماع او با طهر
 را زنش است،اگر گنهکار و یعاص کننده طالق و شده واقع طالق داد انجام یکار نیچن
 شودیم واقع طالق گفت طالق کی بود کرده طالق و شده جماع او با قبال کهیحال در
 او به خواست شوهرش اگر شودیجدانم شوهرش نزد از عدتش شدن یسپر هنگام تا ی،ول

 طالق کی گفتن با نکرده جماع زن با ،اگر است زیجا شیبرا عدت امیا در کند مراجعه
 به عدت از بعد ای یو عدت در که ستین زیجا شوهرش یبرا و شودیجدام شوهرش از
 دیبا سنت مطابق بدهد القط است حايضه که زن خواهد یم یکس هرگاه.کند مراجعه یو
 ،به بدهد طالق کی طهر هر در و نکرده  جماع او با که بدهد طالق را او یطهر در
 که باشد یزن اگر باشد،و کرده جماع قبال که یزن با البته شود یم طالق سه بیترت
 بدهد طالق کی ماه درهر اورا بدهد،پس طالق سه که خواهد یم مرد و شودینم ضهیحا
 طفل ؛طالق شودیم واقع بالغ و عاقل شخص طالق که گفت دیبا و شودیم ماه سه که
 کهیکس و هوشیب و مست طالق حکم.شودینم واقع باشد خواب در که یشخص و وانهی،د
 نشه یایاش که یزمان در.شودیم واقع یو ؛طالق شود دادن طالق به وادار اجبار و زور به
 طالق وقوع نوع میخواه یم جا نیباشد،در کرده لیزا را او عقل که باشد دهینوش را آور
  :شودیم یبند دسته بخش سه به زین هم آن که میده قرار یبررس مورد را
 عدت انیجر در کننده طالق اگر شودینم رفع کامال نکاح دیق که: یرجع طالق-۱

  .است زیجا شود کینزد خانمش به و کند رجوع
 شوهر ست؛اگرین زیجا خانم به رجوع و سگلد یم کامالً نکاح دیق: نیبا طالق-۲
  .شود کینزد خود زن با دیجد نکاح و دیجد بامهر که تواندیشود،م مانیپش
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 شوهرش به زن طالق نوع نیدر که است نیبا طالق گرید نوع کی نیا:مغلظ طالق-۳
 کند ازدواج گرید باکس مطلقه زن آنکه تا ستین زیجا زنش با نکاح گرید و است حرام
 عدت گذشت از وبعد بدهد طالق را او خود تیرضا به  و کند جماع او  با شخص آن و

 آن وقوع نگاه از طالق نکهیوا.دینما نکاح عقد خود یاول باشوهر دوباره که تواندیم خود
  :میانداز یم یاست؛نگاه نوع دو به الفاظ ثیح از
 شده طالق ،تو یاست طالق تو که دیبگو زنش یبرا مرد که آنست:  یحصر طالق-۱
 نداشته را طالق اراده که ولو دیراگو الفاظ نیچن مرد کردم؛اگر ،تراطالق یتاس

 کی داشت را طالق دو تین واگر شودیم واقع یرجع طالق و شودیم واقع باشد،طالق
 واقع دوطالق ، یاست طالق تو که گفت دوبار  مکررا اگر شود؛یم واقع طالق

 یعنی..... باحسان حیتسر او بمعروف فامساک مرتان الطالق:دیفرمایم) ج(خداوند.شودیم
 به ییرها ایو است ییکوین و معروف به نگهداشن آن از پس است بار دو یرجع طالق

  .ییکوین
 الفاظ با آنکه درآن الفاظ صریح طالق ذکر نشده باشد از است عبارت:  هیکنا طالق-۲
 سه با است نهگو دو به هیکنا الفاظ.شودینم واقع حال وداللت طالق تین بدون و هیکنا
 و یکی کن،تو پاک را خود بگذران،رحم عدت:،مثل شودیم واقع یرجع طالق آن لفظ
 واقع طالق سه داشت را طالق سه تین اگر.شودیم واقع نیبا طالق کی.  یاست تنها
 یاست نیبا تو دیبگو که شود،مثلیم واقع طالق کی داشت را طالق دو تین اگر.شودیم

 تین اگر. یاست آزاد شو،تو دم،دوریبخش اهلت به را ،تویستا دهیبر ،تویاست یخال ،تو
 کدام یدارا طالق و.باشد طالق مجلس در نکهیا مگر.شودینم نداشت،واقع را طالق
  میکنیم ؟بازگو است طیشرا
 وباهمسرش باشد پاک ماهانه ازعادت زن که اجراشود یزمان طالق غهیص نکهیا-۱
 .)هنة لعد النساءفطلقوهن اذاطلقتم یهاالنبیاای(:دیفرمایم) ج(خداوند.باشد نکرده یکینزد

 زمان در را آنها دیده طالق را زنان دیخواست که یهنگام امبریپ یا: ترجمه ۲۸ طالق
 را همسرش یکس هرگاه که شده نقل) ص(امبریپ از متعدد اتیروا ودر. دیده طالق عدت
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 طالق خواست اگر ،بازشود پاک زن تا گردد نکندوباز اعتنا دهد طالق ماهانه عادت در
  .دهد
 را عده حساب:(خدا رسول فرموده که است عده حساب نگهداشتن لهئمس نکهیا-۲

 ای ماه سه تا ندیبب را ماهانه عادت و برساند انیپا به را خود یپاک امیبارا سه که) دینگهدار
 یو که است زن به ضرر هم رای؛ز ردیگ صورت دقت دیبا نگهداشت حساب در.طهر سه
 و نفقه که چرا است ضرر هم مرد یوبرا دارد یم باز گرید باکس مجدد ازدواج زا را

 مخاطب و. دارد زین را رجوع حق و باشد عدت به که تا  اوست دوش به زن مسکن
  .کند دقت دیبا زین زن است،و مردان عدت نگهداشت حساب

وند اند؛خدا داده طالق که نیح در کنند رونیب خانه از را شیخو زنان دینبا مردان-۳
  .دینکن خارج شانیها خانه از را آنها شما...... .وتهنیب من والتخرجوهن:دیفرما یم)ج(
 و شود رونیب خانه از دی،نبا بود عدت نمودن یسپر زمان در و شد طالق زن کهیزمان-۴
  .کند ترک را شوهرش خانه یآزاد بنام دینبا
 زشت یها کار زناگر که است شده ذکر استثناء صورت به آن شرط نیا-۵

 اال:دیفرما یم یاوتعال گردد؛چنانچه ظاهر اش خانواده افراد و باشوهرش ی،بدزبانی،بدخلق
 مباحث متذکره؛در مباحث مورد در چند ینکات بود نیا. ۲۸ طالق.نةیمب بفاحشة نیت آی ان
 اقسام و عدت امیا در خانه از شدن ن،خارجز نفقه طالق، زهیانگ چون یموضوعات ندهیآ

  .نمود میخواه انیب را تعد
                                                                   چهارم بخش  
 از زن شدن طالق،نفقه،خارج زهیانگ مورد در میخواهیم حال گذشته یها بحث ادامه به

 زهیتاانگ خوبست.میدار انیب مختصرا را طالق آثار و آن ،اقسام عدت،عدت امیا در خانه
  .میده شرح وار شماره طور به جامعه در آنرا شهیر و القط

 کدام هر اگر و است ییجدا عوامل نیتر مهم از یکی امردی زن نامحدود توقعات)الف
 را شیخو گریکدیو ندیآ رونیب الیخ و ایرو عالم از و سازند محدود را شیخو توقع دامنه
  .گرفت خواهند را جلوطالق کنند درک
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 حالت در را زنان مخصوصا که ها خانواده بر اسراف و یپرست ملتج روح شدن حاکم)ب
  .کندیم صاف را طالق راه ها یریگ بهانه داردویم نگه یتینارضا
 دوهمسر،مخصوصا یخصوص یدرزندگ انیآشنا و وبستگان اقوام یجا یب یها دخالت)ج
 است بهتر.زنند یم اختالفات آتش به دامن آن از ایو نیاز یدار جانب آنها اختالفات در
  .بگذارند خود حال به را آنها
 ای باشد یجنس لیمسا در چه ، بودن اعتنا یب خود گریکدی یها خواست به)د

  نیچن زین زن و باشد جذاب و زهیپاک همسرش که دارد دوست یمرد هر:مثال.یعاطف
  .باشند داشته حفظ را یپاک و ییبایز ، نتیز شیخو دروضع دیبا هرکدام.دارند را توقع

 قبل که است مسله گریکدیبا مرد و زن اتیروح و یگ خانواده فرهنگ تناسب عدم)هـ 
 هم)یکفوفرع(بودن مسلمان یعنی)یکفوشرع( برعالوه شوند، متوجه قایدق همسر اریاخت از
 لیمسا سلسله کی ونددیپ یم وقوع به طالق که یزمان نیا از گذشته.باشد مدنظر دیبا

 امیا در که میکن انیب میخواهیم آنرا فلسفه که دتع:داردمثل وجود زین گرید یضرور
 اشاره یاسالم اخبار و دیمج قرآن در عدت فلسفه.شود مراعات دیبا نیقوان کدام عدت
 گری،د یو یباردار عدم ای و آن حمل وضع شدن مشخص و نسل  حفظ است،اول شده
 میکر رآنق در که ییجدا عوامل بردن نیوازب او یاول یزندگ به زن بازگشت نکهیا
  . ۲۸ طالق) واحصوالعدة لعدتهن فطلقوهن النساء طلقتم اذا یهاالنبیا ای: (دیفرمایم

. است نکاح موانع از شوهر از ریغ یبرا عدت نکهیا شودیم مرتب عدت از کهیاحکام
 ندارد ی،فرق است واجب عدت ردیگیم صورت دخول از بعد شوهر و زن نیب که ییجدا
 فرقت بلوغ اریخ ایمهر ،نقصان بودن نیعن سبب به ای و باشد ثهثال ای نیبا یرجع طالق که

 ۴ به توانیم را عدت.است دواجبینما فوت شوهرش کهیزن یبرا عدت ضمن در.باشد
  :نمود میتقس نوع
 ضیح در اگر. است کامل ضیح سه قیتفر از شودوبعدیم ضهیحا آزاد زن که عدت-۱

 مالک زن بعد و کند یسپر را ضیح سه شده طالق که اول ضیح بدون باشد شده طالق
  .شودیم خود
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 سه گذشتن او شودعدتینم ضهیحا یسال کالن ای یسال خورد سبب به که است عدت-۲
  .                                 است کامل ماه
 سبب به که ندارد یفرق باشدیم یو عدت آن حمل است،وضع حامله کهیزن عدت-۳

  .باشد ،طالق باشد فوت
 باشد سال خورد زن که ولو است، روز ۱۰ و ماه۴باشد، مرده شوهرش یکهزن عدت-۴
  )نمونه ریتفس.(نه ای باشد کرده سن،دخول کالن ای

 دینبا شوهرخود خانه باشند،از خود عدت کردن یسپر مدت در که یزنان نیا بر عالوه
 درباشد داشته تیرضا شوهرش که خانه در ایو. باشند که یعدت نوع هر در شوند خارج
 مساعد  معقول عذر کدام اساس به شوهرش خانه نکهیا باشد،مگر خانه همان

 شوهر یباال عدتنفقه  دوران نیا در. شدن رانیبودن،و هیآن،کرا دادن هیکرا:نباشد،مثل
  :لیذ قرار به است واجب

  .حامله ریغ ای باشد صغراوکبرا،حامله نیبا ای باشد یرجع که طالق معتده یبرا-۱
 .باشد کرده را بلوغ فسخ اریاخت شخص آن که شخص  زوجه یبرا-۲
  .باشد شده مرتد شوهرش کهیزن یبرا-۳
 از ،اگر نباشد زن جانب از ها ییجدا نینباشدوا آن در زن تیمعص دیبا حالت سه هر در

 باشد ناشزه زن نکهیا گرید استثناء کی و.ستین واجب زوج یباال باشدنفقه زن جانب
 سه ای باشد شده یرجع طالق که نز آن یپهلو در.ستین واجب نفقه شوهرش یباال

 و است عدت دوران در  کهیزمان ،تا شود خارج خانه از روز ای شب که ستین زیجا طالق
 یسپر شوهرش خانه از خارج را ازشب وقسمت تواندیم باشد شده فوت شوهرش که یزن

  )یقدور شرح.(شود کامل عدتش باشدباکه شوهرش خانه در دیبا یول کند
 قرارداده مان بحث ماندموردیم جا به طالق از که یآثار و جینتا میخواهیم وبالخره
 که است یزناشو رابطه وقطع نکاح ،انحالل حالل نیبدتر طالق.میدهیم راخاتمه موضوع

 فرصت مظلوم یبرا که است طالق نیا.بود شده بسته یباهم یوزندگ ازدواج عقد اثر از
 زن نکهیا مثل مرد ای باشد زن که است ابد،برابری ییرها ستم و ظلم چنگال از تا دهدیم

 طالق که است مجبور مرد ندارد وجود یباهم یزندگ یبرا یجا گرید و باشد ناشزه
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 زنش یباال نکرده یپوش چشم ستم و ظلم چگونهیه از که است یشخص مرد ای بدهد،و
 از یبعض در را طالق موضوع تینها در.جداشود که شودیم مجبور زن کندویم ییناروا
  :میانداز ینظرم ثیاحاد
 من اال طالقها ینبغیال انه ظننت یةحت بالمرا)ع(لییجبر یاوصان:دیفرمایم)ص( اهللا رسول-۱

 در مگر طالق کردم گمان من که کرد را زن سفارش آنقدر لییجبر یعنی.نةیمب فاحشة
  .ستین زیجا یآشکار و بزرگ گناه موارد
 تیب من عزوجل اهللا یال احب یش من ما) ص( اهللا سولر قال)رض( عبداهللا یاب عن-۲
 یعنی بالفرقة االسالم یف خربی تیب من عزوجل اهللا یال ابغض یش من ما و نکاحلباا عمری

 خدامحبوب نزد یزیچ چیفرمود،ه که کندیم نقل خدا رسول از صادق امام:ترجمه.طالق
 تر مبغوض خدا نزد در هم یزیچ چیه و ستین باشد شده آباد ازدواج با که یا خانه از تر
  .ستین باشد شده خراب طالق لهیوس که یا خانه از
 نکهیا دیام به ام نموده یآور جمع مختلف منابع از که یموضوعات سلسله کی بود نیا

 باشد یکاست آن یآور جمع در واگر باشم نموده حاصل را گان خواننده شما قناعت
  .دیبدار معذورم

  :مأخذ ومراجع 
  .سرة فی االسالم ظام االفلسفه ن .١
  تار رد المخ .٢
  مام هفتح القدیر از ابن ال .٣
  تفسیر نمونه  .٤
  شرح قدوری  .٥
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  پیوست به گذشته                          قاضی شیر آقا منیب                             : نوشته 
  

 م فساد اداریيجرا
 قسمت دوم اختالس 

  : تعریف 
ربودن،دزدیدن،پولی را پنهانی وبدون حق از صندوق بنگاه یا  عبارت از ربودن ،زود اختالس لغتاً

ویا عبارت از ربودن ،دزدیدن ،سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول  ٤١اداره ای برداشتن
  ٤٢.است 

ودراصطالح حقوق جزاء اختالس بمعنای تصاحب همراه  باسوء نیت اموאل دولت یا اشخاص  
یف رکه بحکم  وظیفه دراختیار وی قرار داشته به نفع خودیا دیگری تعتوسط مستخدم دولت 

  ٤٣.گردیده است 
تا ٢٦٨مسایل مربوط به اختالس درقانون جزای افغانستان  تحت عنوان اختالس وغدر از ماده 

پیش بینی گردیده است ،که درداخل این عنوان نام گذاری های دیگری نیز امکان پذیر  ٢٧٤
                                                      

  .٩٤اول ،صفحه حسن عمید ،همان اثر،جلد  ٤١
  .١١٤فرهنگ معین ،جلد اول صفحه  - ٤٢
  .٤١٦دکترایرج گلدوزیان ،همان اثر ص  - ٤٣
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ابدان توجه نکرده است ،ازینرو می کوشیم محتویات این بخش را تحت د ،که مقنن ماشمیب
عناوین جداگانه بررسی ومطالعه  نماییم البته این بررسی،شامل توضیح عناصر متشکله ومجازات  

  .هریک ازین عنوان ها که از مصادیق جرم اختالس اند ،خواهد بود 
  :عامه  اختالس یا ربودن اشیاء توسط معتمدین خدمات: بنداول 

  
  :الف عنصر قانونی

هرموظف خدمات عامه که اموאل دولت یا  -١: ( قانون جزاء که چنین مقرر میدارد  ٢٦٨ماده 
اموאل  افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختالس یا پنهان نماید به حبس طویلیکه  از 

  .ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد 
را خزانه دار ،تحویلدار،مامور تحصیلی ،صراف ،مامور پطرول اگر جرم مندرج فقره فوق  -٢

،مامور شکر،گدامدار ،معتمدین نقدی وجنسی  وموظیفین ارزاق یا سایر  اشخاصیکه من حیث 
وظیفه به حفاظت اشیای  اختالس شده ویا پنهان شده مکلف باشند مرتکب گردند ،به حبس 

س یا ربودن اشیاء توسط معتمدین خدمات عنصر قانونی جرم اختال...) طویل محکوم میگردند
  .عامه را تشکیل میدهد 

  :عنصر مادی : ب 
درباره عنصر مادی جرم اختالس توسط معتمدین خدمات عامه  ،میبائیست به مطالب ذیل توجه 

  :نمود 
  :سمت مرتکب جرم  -١

،آن عده از قانون جزای افغانستان  ،مرتکب  ازخود ساختن اشیاء درین جرم  ٢٦٨برمبنای ماده 
موظفین  خدمات عامه ا ست ،که باساس وظیفه ،مکلفیت دادوگرفت اموאل ،دارائی های دولتی 
را دارا میباشند ،مانند تحصیلداران ،خزانه داران ،محاسبین وسایر معتمدین عامه  بدین ترتیب 
 مستخدمین اداره پست  ،موظفین  ثبت اسناد ووثایق ومامورین قضایی که از جانب محکمه

ی  شده لقاموالی برایشان سپرده میشود تاآنرا بین وارثین تقسیم نمایند  ،مرتکب این جرم ت
  .میتوانند 

  :شیئ موضوع جرم -٢
هرجرمی  الزاماً  باید دارای  یک موضوع  باشد ،موضوع  جرم اختالس آن چیزی است که جرم  

عام  از اموאل واشیاء نام  قانون جزاء  بصورت ٢٦٨درآن واقع میشود،درفقرات اول ودوم ماده 
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قانون  مذکور از پول ،اوراق  بهادار ،امتعه  یا سایر اموאل  ملکیت  ٢٦٩برده شده ،هکذا ماده 
  .دولت من حیث موضوع این جرم یادآوری کرده است 

  :تسلیمی اشیاء -٣
  .مال موضوع جرم باید قبالً  به مرتکب تسلیم  ،یا سپرده شده باشد 

  
  :سلیم  گیرنده دراخذ مال موضوع جرم وظیفه  وشغل ت -٤

یکی از مهم ترین  شرایط  تحقق این جرم اینست  که مال موضوع  جرم برحسب وظیفه 
دراختیار موظف  خدمات عامه قرار گرفته  باشد ،بدین معنی که بین تسلیم مال از یکطرف وشغل 

  .ت وجود داشته باشد اشتغال دارد ،رابطه  سببی نووظیفه ای که کارمند خدمات عامه  به آ
مال باید متعلق بدولت،یاازاموאل اشخاص که نزد دولت است ،باشد،که هریک ازین اموאل را -٥

  :بطور فشرده تعریف می نمائیم 
عبارت از اموالی است که تحت تصرف مالکانه اشخاص :الف اموאل خصوصی وشخصی 

  .خصوصی قرار داشده باشد 
  ٤٤ .ه تحت تصرف مالکانه دولت باشداموالی است ک:  اموאل دولتی : ب 
  :عمل مادی جرم اختالس  توسط معتمدین خدمات عامه -٦

عمل مادی این جرم عبارت از ربودن یا از خود ساختن اموאل  دولتی یا اموאل اشخاص درنزد 
  .دولت ،توسط موظف خدمات عامه  که این اموאل حسب وظیفه قبالً برای وی سپرده شده باشد 

  :عنصر معنوی 
رکن معنوی جرم ربودن اموאل دولتی توسط معتمدین خدمات عامه عبارت از علم به عدم 
استحقاق خود وقصد او نسبت به عمل ارتکابی است ،درین جرم ،مرتکب هم باید عام به این 

،اختالس نکه قصد خاص تصاحب را داشته باشدنکته باشد که مال به خود  او تعلق  ندارد وهم ای
ست ،لذا از بین  رفتن پول یا مال متعلق بدولت یا اشخاص که دردست کارمند یک جرم عمدی ا

وغیره  غسپرده شده اگر معلول  بی احتیاطی ،یا بی مباالتی یا غفلت یا اشتباه او درمحاسبه وتوزی
                                                      

  ٨٢محمد جعفر جعفری لنگرودی ،همان اثر صفحه - ٤٤
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باشد ،آنرا نمی توان اختالس گفت ،زیرا آن قبیل کسریها به موجب مسئولیت اداری یا انتظامی 
  ٤٥.امه گردد موظف خدمات ع

از خود ساختن اشیاء ومبالغ ،صورت گرفته  درک این قصد جرمی از شرایط واوضاع مربوط به
  .میتواند ،چه تصرف مالکانه باالی اشیاء ومبالغ قصد اختالس را وانمود میسازد 

  
  
  

  :مجازات جرم اختالس توسط معتمدین خدمات عامه 
جزای تقریباً متفاوت را پیش بینی کرده است قانون جزای افغانستان  طی دوفقره دو ٢٦٨ماده 

،بگونه ایکه در فقره اول کیفر موظف خدمات عامه که اموאل دولت یا افراد من حیث وظیفه به 
  .او سپرده شده اختالس یا پنهان نماید ،حبس طویلی است که ازده سال بیشتر نباشد 

یاد آوری وجزای شانرا حبس  فقره دوم ماده متذکره اشخاص خاص از موظفین  خدمات عامه را
  : طویل تصریح کرده است ،بدین توضیح که 

نباشد واموאل  ٢٦٨اوالً هرگاه  موظف خدمات عامه  از زمره اشخاص مندرج فقره دوم ماده 
دولتی  یا افراد من حیث وظیفه به وی سپرده شده باشد  اختالس نماید ،جزای وی از ده سال 

خدمین اداره پست،موظفین ثبت واسناد ووثایق ومامورین  قضائی که بیشتربوده نمی تواند مثالًمست
از جانب محکمه اموالی برایشان سپرده میشود تاآنرا بین وارثین تقسیم نمایند مرتکب جرم 
اختالس گردند ،جزای شان از ده سال بیشتر نیست ،چه مال بمنظور حفاظت که در فقره دوم 

بلکه جهت تقسیم بین وارثین برای شان سپرده شده قید گردیده بدسترس شان گذاشته نشده 
  .است 
اگر موظف خدمات عامه  از جمله اشخاص مندرج فقره دوم باشد ،که منحیث وظیفه به  –ثانیاً 

پانزده  ١٥حفاظت اشیای اختالس شده ویا پنهان شده مکلف باشد جزای وی حبس طویل الی 
خدمات عامه مندرج فقره اول شدید تر به  سال است که کیفر این اشخاص نظر به جزای موظفین

  .نظر میرسد 
  ادامه دارد 

                                                      
  .٤٣٠دکتر ایرج گلدوزیان همان اثر ،صفحه - ٤٥
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  گزارش مختصر

  پروگرام آموزش داخل خدمت قضات
  ن نستادیوانهای مدنی محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه افغا 

  هـ ش١٣٨٩- در جمهوری عربی مصر
          
ا درزمینه تربیه مسلکی وارتقای ظرفیت .ا.بتأسی از اهداف ستراتیژیک  ستره محکمه ج        

ا ووزارت عدلیه .ا.کاری کادرهای قضائی پروتوکول همکاری دوجانبه میان ستره محکمه ج 
آموزش  امضاء وتوافق شد تاوزارت موصوف زمینه ١٣٨٨جمهویت عربی مصردر اواخرسال 

  .قضات افغانستان رادرمرکز ملی تعلیما ت قضائی قاهره فرا هم سازد
ا تجویز کرد تاچهار گروپ قضات محاکم به مقصد .ا.بدینترتیب ستره محکمه ج        

مدنی، احوאل شخصیه ، تجارتی وجزائی بطور متناوب : فراگیری آموزش های الزم در ساحات
  .عازم آنکشور گردند

قاضـی القضات » عظیمی« ند عبدالسالم بموجب توافقی که فضیلتمآب محترم پوها        
ا وجاللتمآب مستشار مرعی ممدوح وزیر عدلیه کشور مصــر .ا.ستره محکمه ج ورئیس 

نب قضات برای اعزام به کشورمصر ازجاضمن امضاء پروتوکول بعمل آوردند، موضوع  تعیین 
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ر عزیز ند عبدالعزیپوها« محترمین:محکمه که مرکب بودند  از کمیته منتخب شورای عالی ستره
آمر اعضــای شورای عالی  ودوکتور عبدالملک کاموی  زیوقضاوت پوه محمد عمر ببرک

رگرفت  ک مورد غور قراری هریبق تحصیل وسوابق کا،بمالحظه سوا»ی اداری قوه قضائیهعموم
  .وموضوع به شورا ی عالی ستره محکمه تقدیم گردید

)  ٢٠٥(طی مصوبه شماره   ٢٨/٢/١٣٨٩ه محکمه درجلسه مورخ شورای عالی ستر        
  :ایت صادرکردچنین هد

وبل رئیس عمـــومی تدقیق سفرذوات محترم مندرج لست منضمه تحت ریاست محترم ژ«   
  .»ت تائید وتصویب گردیدومطالعا

ستره محکمه طی حکم   ١/٣/١٣٨٩مورخ ) ٢٠٩٦(تصویب فوق به اساس پیشنهاد شماره 
  .منظورگردیده است ٥/٣/١٣٨٩مورخ )  ١٣٦٧(شماره 
وق اعضاء گروپ  اول قضات  دیو ان های مدنی محاکم استینا ف طبق مندرجات ف        

  :ومحاکم  ابتدا ئیه  به ترکیب  ذیل عازم قا هره مرکز جمهوری عربی مصر گردید
  :ترکیب گروپ درمجموع عبارت بود از

ی حقوق پوهنتون کابل رئیس عمومی تدقیق ومطالعات لیسانس پوهنمحمد عثمان ژوبل  -١
  .ستره محکمه 

ن مدنی وحقوق عامه استیناف ی شرعیات کابل  عضودیوارشیدی لیسانس پوهنجا وید  -٢
 .کابل

 .ی شرعیات کابل  عضودیوا ن مدنی حوزه اول کابلاحمد فهیم قویم لیسانس  پوهن -٣
 عضو دیوا ن مدنی حوزه دوم کابل ی شرعیاتمحمد عارف آصف لیسانس پوهن -٤
 .مدنی حوزه سوم کابل  ی شرعیات عضودیوا نلیسانس پوهن  فروتن محمد ولی -٥
 .ی شرعیات  عضودیوا ن مدنی حوزه چهارم کابلعبداهللا  امیری لیسانس پوهن  -٦
 .فضل هادی  رئیس دیوان مدنی وحقوق عامه  استیناف والیت ننگرهار -٧
 .محمداجمل  رئیس دیوا ن مدنی حوزه اول ننگر هار -٨
 .زه اول هراتی شرعیات کابل عضو دیوا ن مدنی حولیسانس پوهن نصر عبداهللا  -٩

 .ی شرعیات عضو دیوان مدنی حوزه اول هراتسید عبدالناصر بادشاه لیسانس  پوهن-١٠
ن مدنی وحقوق عامه محکمه  ی شرعیات کابل ، رئیس دیوامیرویس لیسانس پوهن-١١
 .ف والیت بلخ استینا
 .ی شرعیات کابل ،عضو دیوا ن مدنی حوزه اول بلخ نصیر احمد غوثی لیسانس پوهن-١٢
ی شرعیات کابل رئیس دیوا ن مدنی وحقوق عامه استینا ف والیت  لیسانس پوهنعباد اهللا-١٣

 .بغال ن
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س دیوا ن مدنی وحقوق عامه محمد اقبال لیسا نس پوهنتون دعوت الجهاد پاکستان، رئی-١٤
 .ف والیت تخاراستینا

  :نصاب درسی
دقیقه ای ) ٦٠(ساعت درسی ) ١٩٨(روز رسمی،) ٣٣(شامل  روزکه) ٤٧(درجریان 

مضمون  درزمینه های حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، احوאل شخصی وامورفامیلی  و ) ٦٠(عاًجم
  به ارتباط وسایل اثبات وسا یر مسایل قضائی طور مقایسوی تنظیم وتدریس شده است

  شیوه درس  به شکل محاضره دوجا نبه  بوده ودرآغاز، موضوع به اساس احکــام فقه اسالمی،
همکاری  انین برخی کشورهاتدریس شده وبهودر اخیر بامقارنه به قونین مصر بموجب قوا سپس 

  .نستان تطبیق داده شده استقضات اشتراک کننده  باقوانین افغا
  :مضامین تدریس شده موضوعات ذیل را دربر داشت        

  :مسایل عام قضائی –الف 
  .نظام قضا ئی اسالمی در مقایسه بانظام های قضا ئی وضعی-١
 .مصرینظام قضائی -٢
 .صالحیت محاکم مدنی ازحیث نوعیت ، ازلحاظ مکان وازحیث قیمت مدعابها-٣
 .خصومت قضائی-٤

  :مسایل مربوط به احوאل شخصیه ومحاکم فامیلی  -ب 
 :تشکیل وصالحیت محاکم فامیلی-١
 .تشکیل -
 .صالحیت حوزوی -
 .صالحیت موضوعی -
 .قوانین  احوאل شخصیه -٢
 .محاکم فامیلیقواعد اساسی قانون -٣
 .ل شخصیهوی احوאیابت در دعان -٤
 .ل قاصرنیابت حسبی در حمایت اموא -٥
 :ازدواج  -٦

 .عقد ازدواج -
 ).حقوق وواجبات( آثارعقد ازدواج-
 ).فسخ ، طالق  خلع وتفریق(انحالل عقد ازدواج-
 .ل عقد ازدواجآثار انحال-
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 .ئیوصایت ومساعدت قضا -٧
 .نفقه اقارب وشروط آن -٨
 .نت صغیر حضا -٩

 .ات فامیلیدفاتر صلح در منازع -١٠
 .دفاتر مساعدت قانونی برای محاکم فا میلی -١١

  :مسایل مربوط به  حقوق مدنی  - ج
 .احکام هبه ، وصیت ووقف  -١
 .مصادر التزام -٢
 .مسؤولیت تعاقدی وارکان عقد -٣
 .قواعد میراث  -٤
 .احکام عقد -٥
 .اراده منفرده -٦
 .مسؤولیت تقصیری -٧
 .اسباب کسب ملکیت  -٨
 .حقوق متفرع ازحق ملکیت -٩

 .ملکیت مشاع  -١٠
 .شفع  -١١
 ) کفالت ، رهن ،  حقوق امتیاز( تأمینات شخصیه وعینیه  -١٢
 .عقد بیع ومقایضه  -١٣
 ).هبه ، شرکت ، قرض ، صلح( حقوق وا رد به حق ملکیت  -١٤
 .حقوق وارد بر منفعت -١٥
 .قوا نین ملکیت فکری -١٦
 .عقود الکترونی  -١٧
 .ا نقضا ء التزام -١٨
 .اهلیت تعاقد -١٩
  .عیوب رضاء درعقد -٢٠

  :مسایل مربوط به اصول محاکمات -د
 .اثبات درشریعت اسال می -١
 .دعوی ، عناصر وتقسیمات آن -٢
 .اسنا د، شهود ، یمین وقراین: وسایل اثبات  -٣
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 .نقش اهل خبره در قضایای مدنی -٤
 .دفع دعوی واقسام آ ن -٥
 .انقضاء دعوی وترک خصومت -٦
 .حجیت اسناد الکترونی در اثبات دعوی -٧
 .توقف خصومت  انقضاء مدت وسقوط آن -٨
 .ستینا ف خوا هیصدور حکم ، حجیت وطرق ا -٩

 .تحکیم  ووسا یل انفصال منازعات -١٠
  .تنفید احکام مدنی -١١

  :مسایل مربوط به حقوق تجارت وامور اقتصادی: هـ 
 .شرکت های تجارتی -١
 .افالس   -٢
 .مسایل بورصیه  واوراق بها دار -٣
 .تشکیل محاکم اقتصادی -٤

  :مسایل مربوط به حقوق کار -و
 .عقد کار، مسا یل مربوط وآثارآ ن -١
 .و تعاریف  قانون کارمصطلحات  -٢
 .مصادر قانون کار -٣

  :بازدید ازمحاکم ونهاد های قضائی -ز
به اساس پروگرام اداره مرکز ملی تعلیمات قضائی قاهره ، قضات افغانستان درپهلوی مطالعه 
مضامین فوق ودروس نظری ، از محاکم ونهادهای قضائی کشور مصر دیدن نمودند که در هر 

  .ار توضیحات الزم داده شده استبخش از طرف یک نفر مستش
  :بازدیدها بطورذیل صورت  گرفته است

 .دفتر میکروفیلم مرکزملی تعلیما ت قضائی .١
 .محکمه اقتصادی قاهره .٢
 .محکمه عالی قانون اساسی  .٣
 .محکمه ابتدائیه شما ل قاهره  .٤
 ).وایلی( دفتر صلح فا میلی محکمه ابتدائیه  مرکز .٥
  :مالقات ها -ح 

اری اداره مرکز ملی تعلیمات قضا ئی قاهره قضات افغانستان بامقاما ت درمدت فوق به همک
  :ذیل مال قات نموده اند
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  . مالقات باجناب محترم مفتی دیار مصر -١
درآغاز این مالقات مفتی مصر درمورد سوابق تاریخی داراالفتاء مصر معلومات داد وا ز 

سپس ازجا نب . ال گرم نمودگروپ اول قضات که بمنظور آموزش وا رد مصر شده اند استقب
ه ارتباط سوا بق ا که در رأس هیأت قرارداشت ب.ا.رئیس تدقیق ومطالعات ستر ه محکمه ج

درافغا نستان معلومات ارائه شد و دراخیر مفتی مصر وعده سپردکه در مورد ) ءافتا(تاریخی 
ب پوها ند اپیوست به مالقاتی که با فضیلتم تقویـه ادار ه دار االفتاء ستره محکمه در

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه داشتند ازهیچگونه  همکاری » عظیمی«عبدالسالم 
 .ومساعدت دریغ نمی ورزند

 .مالقات باجناب فضیلتمآب محترم امام اکبر دوکتور احمدطیب شیخ ازهر شریف-٢
که  شتندرداستقبال گرم بعمل آورده  اظهان اجناب شیخ از قضات کشور افغانستا درین مالقات 

گروپ فعلی قضات وقضاتی که در دوره های بعدی برای آموزش به کشور مصر می آیند مهمان 
ونیز افزودند که ما برای . جامع االزهر بوده ودر مدینة  البعوث االسالمیه اعاشه واباته می گردند

 .مردم غیر عرب بخصوص به افغانها نسبت به اعراب امتیاز بیشتر قایل می باشیم 
امشرف عام مدینة البعوث االسالمیه و مشاور قانونی فضیلتمآب شیخ االزهر مالقات ب-٣

درین منالقات قضات  بااستقبال گرم . گرفت  لس واحد دردفترکار مشرف عام صورتدرمج
درین مالقات مشاور حــقوقی به تائیدبیانات مشرف عام ، فرمودکه قضات . هردوقرارگرفتند

نه خودشا ن خابحیث عضوفامیل قراردارند واینجا نی  بلکه مان افغانستان درکشورمصر بحیث مه
می باشد وماازتمام قضاتی که به دوره های بعدی برای آموزش می آیند بمثابه خانه شخصی شان 

 . استقبال نموده اعاشه واباته می داریم
  :بازدید از جاهای تاریخی  وفرهنگی -ط
ه قضات درزمان اقامت لیمات قضائی قاهری  مرکز ملی تعمکاره به اساس پروگرام مرتبه به 

نه مرکزی سکندریه که شامل مسایل فرهنگی می ش درمصر از شهر سکندریه ، کتابخاخوی
ی مصر ، موزیم حربی ، موزیم پانوراما ویکتعداد مساجد که نمونه هاباشد، موزیم  ملی 

  .ازتمدن اسالمی رادربرمی گیرد بازدیدنمود
البعوث االسالمیه ازطور سینا که یک محل حصلین مدینة به همکاری اتحادیه مهمچنان 

  .تاریخی می باشددیدن بعمل آورد
  :نتایج -ی  

  :دوره آموزش گروپ اول قضات محاکم افغا نستا ن نتایج ذیل را باخود داشته است
درنتیجه  مطالعه مقایسوی د رمدت مذکور  این نتیجه بدست آمدکه قانون مدنی افغانستا ن  -١

 .ارد باقانون مدنی وقا نون احوאل شخصیه مــصر توا فق دارددراکثر مو
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قانون احوאل شخصیه مصر در مطابقت کامل باشریعت اسالم تنظیم شده که بامسایل احوאل -٢
 .فق داردانون مدنی افغانستان حد اکثر تواشخصیه مندرج ق

ارد، مرکز معلومات قضائی که درچوکات مرکزتعلیمات قضائی قاهره تنظیم وفعالیت د-٣
. قضائی ممد کار محاکم قرار گرفته استمات قضائی وتنظیم دائرة المعارف بافراهم  ساختن خد

زیرا از یکسومعلومات های قضائی رامنسجم ساخته وازجانب دیگر درمورد هر قضیه دارای 
 .معلومات می باشدومتن فیصله  یاوثیقه صادر ازمحاکم رابطور کمپیوتری در اختیار دارد

پیوتر ی تنظیم شده موجب سهولت بطور کمتحریرات هرمحکمه توسط همین مرکز ورهمچنان ام
  .کارمحاکم ومراجعین گردیده استدر

ا به اساس توافق قبلی روی .ا.چون تشکیل این مرکز در چوکات تشکیالت ستره محکمه ج
 .دست می باشد  استفاده ازتجارب مرکز مذکور  در راه نیل به هدف  فوق مفید ومطلوب است

درمرکز ملی تعلیمات قضا ئی قاهره اداره آرشیف کمپیوتر ی فعال است این مرکزجدا از -٤
مرکز معلومات قضائی ، دوسیه ها وسوابق قضایای فیصله شده قبلی را به سیستم میکروفیلم 

جا می سازد که بتنظیم می کند مثالً یک دوسیه چند هزار  صفحه ای را دریک میکروفیلم جا
اگر ایجاد این سیستم .  ه  آن نسبت به اصل دوسیه بمراتب آسانتر استمحافظت واستفاد

 . رفرصت مساعد  مورد مطالعه  قرار گیرد مفید استر عزیز ما   افغا نستان   ددرکشو
دفاتر صلح (توجه وزارت عدلیه مصر در زمینه تشکیل محاکم فامیلی د رحالیکه دونهاد دیگر -٥

 .همکار وممد آن می باشدقابل توجه است) نیدفاتر مساعدت های قانو(و) فامیلی 
این تشکیالت از یکسو برای استحکام نظام فامیلی کمک می کند تاجلو ازهم پاشیدن نظام 
خانواده راکه به سرنوشت اطفال تأثیر دارد بگیرند، ودرنهایت اگر مسایل صلح ومساعدت های 

دالیل ، بدون عقده ودشمنی بعدی قانونی گارگرنیفتاد حد اقل هردوجا نب می توا نند درصورت 
 .ا زهم جداشوند

 : تشکیل محکمه اقتصادی-٦
این محکمه در پهلوی محاکم مدنی وتجارتی بطورخاص فعالیت داشته مسایل مربوط به پول ، 

 .بانکداری ، افالس  ومسایل مهم تجارتی را رسیدگی مینماید
برقرار بوده ومسایل اختالفی  یهدف این محکمه آنست تا روابط میان بانک هاومعامالت بانک

 .هابسر عت الزم حل وفصل گرددآن
موجود است که قبل ازحکم تمام ) قاضی تحضیر(درین محکمه برخالف سایرمحاکم تشکیل 

د رافراهم وطرفین رابه مجلــس قضا ئی حاضر راتکمیل واوراق را منسجم ، اسنا مراحل آن
 .مینماید

  .قاضی تحضیر درحکم سهم نمی گیرد
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  :ارزریابی قضات اشتراک کننده  -ک 
تاجائیکه بمالحظه رسیده است ، قضات اشتراک کننده در تریننک فوق باکمال عالقمندی         

ای مستشار دوکتور حسن ن رئیس مرکز آقادان وگذشته ازاوآمادگی الزم سهم گر فته واست
و ازاستعداد آنها  بارهااز عال قمندی قضات افغانستان واز سهم گیری درمحاضره» بسیونی«

توصیف نموده اند لذا این نتیجه بدست می آیدکه قضات مذکور ازطرف کمیته منتخب شورا ی 
کورس ستاژ  قضائی ) ٢٤(عالی ستره محکمه درست انتخاب شده اند وچون این قضات ازدوره 

 ائیاندوخته های کورس ستاژ  قضب شده اند نتیجه دوم این است که ودوره های بعدی آن انتخا
  .آنان رادرفهم مسایل حقوقی و قانونی بسطح باال ومنا سب کمک کرده است

  :پیشنهاد -ل 
ازانجائیکه تدویرپروگرام آموزشی فوق درمدت متذکره به همکاری های بی شایبه مرکز         

وهمچنان به » بسیونی«ملی تعلیمات قضائی قاهره بخصوص جناب محترم مستشار دوکتور حسن 
 اظبت جامع  االزهرشریف بخصوص جناب فضیلتمآب امام اکبر دوکتور احمد طیبهمکاری ومو

احتراماً پیشنهاد می شود تا درصورتیکه مقام عالی ستره محکمه شیخ االزهر، صورت گرفته است 
موا فق باشند ازدومقام فوق رسماً امتنان بعمل آید، یقین دارم که برای دوره های بعدی نتیجه 

  .ر قبال خواهد داشت مطلوب ومفید را د
  .این بودگزارش مختصر که قرارفوق ارائه شد

  
  

 
 

  
 

ACKU




