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 لهایآازمتحدالم

  ستره محکمه   
 ر٦ر١٢مورخ  ١٢٤٦الي  ١١٧٤متحد المال شماره 
 :داراالنشاي شوراي  عا لي  ١٣٨٩

يکعده محاکم نسبت تحت دوران بودن قضاياي قتل و عدم معلومات راجع به تعيين نرخ 
ديت استهداء نموده اند تا اندازه نرخ ديت به پول افغاني تعيين گردد باالثر مقام محتـرم  

بـر  ستره محکمه ، رياست تدقيق ومطالعات را موظف نمود تا جهت توحيد مرافق قضايي 
ستره محکمه  طرح هاي تصاميم مربوط درمورد ديـت را در   یاساس فتواي رياست افتا

بـاالثر  .  ادوارمختلف قضايي تحت مطالعه قرار داده نظر مشخص خويش را ابراز دارند 
 ١٣٨٩ر٤ر١اداره مذکور نظر خويش را ارائه نمودند که نظر ان اداره به اجالس مورخ 

هدايت ذيـل را صـادر    ٣٤٥ر زمينه ضمن مصوبه شماره شوراي عالي تقديم و انمقام د
  :نمود 

شوراي  عالي به مقصد  توحيد مرافق قضايي قيمت خريد في گـرام نقـره    یداراالنشا( 
خالص را طي ششماه اول و هم ششماه دوم سال از د افغانستان بانک مطالبه نموده و بعد 

گرام ميشود تثبيت نموده  ٣٢٢٠٠نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره را که معادل 
منعقـده سـال   ، حسب هدايت مصوبات کميسيون دوم سيمينارروساي محاکم واليـات 

نشريه سيمينار مذکور براي سال بعد درمحاکم مرعي اال جرا  ٤٥مندرج صفحه  ١٣٤٧
ل به جميع محاکم اخبار گردد  تا طي مراحل آمصوبه هذا طور متحد الم –قرار داده شود 

 . )کمافي السابق بارعايت تاريخ حدوث جرم قتل ا جرا شود جريان فوق 
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  ۱۳۸۹ر۸ر۲۶مورخ  ۱۹۱۲الي  ۱۸۴۰متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 
يت شده اند که ذيالً تلخيص و رياست محکمه استيناف واليت کندز مراتبي را طالب هدا

  :گرديده است  فيتصن
مه ابتدائيه مرکز مدعي بهاي مطـرح  دردوسيه هاي موجود درديوان مدني محک - ١

منجمله قباله شرعي  و ترکه خط  ،شده درتعداد محدود ان داراي  اسناد بنيادي مدارحکم
شرعي بوده و در باقي تمام دوسيه ها ، قرار معلومات امالک بدفتر ماليه دهي بدون ذکـر  

ماده  –ون مدني قان ٩٩قانون زمينداري ماده  ٥حدود  و بدون اسناد مدارحکم شامل ماده 
اداره امـالک  . ثبت ميباشـد   ١٣٨٢ر٨ر١٨مورخ  ٨٣فرمان شماره   ٧و ماده  ٢٨٧

بنام فالن ولد فالن در ... قرار دفتر احصائيه  ( درجواب استعالم محکمه معلومات ميدهد 
جريب زمين قيديت دارد و مالکين زمين تکت ماليه دهي نيز بدسـت   ٣٧موازي ... قريه 

مات فوق الذکر امالک بدون ذکر کيفيت وحدود و مبتني بودن ان به اساس ندارد اما معلو
   ؟اسناد شرعي اسناد مدار حکم بوده ميتواند ويانه 

قباله هاي شرعي اجرا شده  طي سالهاي گذشته  نسبت مرور سالهاي متمـادي    - ٢
 وتغييرات وارده  باالي مبيعه  و مدعي بها تطبيق نميشوند و زمانيکه وضا حـت بيشـتر  
ازطرفين دعوي  ويا توسط هيئات ازمحاسن سفيدان منطقه  در رابطه  علل عدم مطابقت 

نسبت مـرور زمـان    ،قباله با مدعي بها وتثبيت حدود قبلي ان معلومات خواسته ميشود
بـه   ،اشخاص مسني که درارتباط به حدودات قبلي مدعي بها که شامل قباله شرعي باشد

اگر به اساس همين سند شرعي که  موجود نميباشد بناًء هم ،هيئت معلومات ارائه بدارند
دراينده اشکال درتنفيذ را بارخواهـد   ،با مدعي بها تطبيق نميشود اجراات صورت گيرد

در زميه طالب هدايت هستيم در صورتيکه چنين سندي وجود داشـته باشـد و   . ورد آ
چون موروثي بودن  طرفين دعوي سند را تصديق کنند و دررابطه به اسباب کسب ملکيت 

ايا چنين سند مدارحکم . چه نوع اجراات  صورت گيرد  ،و غيره اختالفات نداشته باشند
   ؟پس چي بايد کرد  ،بوده ميتواند يانه ، و اگرچنين سند مدارحکم نباشد

ACKU



 ازمتحدالمالهای ستره محکمه   -------------------------------------- قضاء   

٥ 

دوسيه هاي حق العبدي درديوان مدني وجود دارد که قسمت جزايـي ان بعـد از    - ٣
به منظور حيازت ازحقوق  ،هدرتمييز معطل قرارداده شد تحتانيصدور فيصله هاي محاکم 

ولي  ،صغار جهت بررسي و صدور فيصله قسمت حق العبد ان باين ديوان محول گرديده
عالوه براينکه اوليا و هيج يک ار اقارب صغار بـه محکمـه    ،با وجود جلب هاي مکرر

عالنات را نشر نمي حاضر نگرديده و راديو تلويزيون محلي نيز بدون حق النشر همچو ا
هرگاه  درمورد  به تـرک  . کند و نگهداري چنين دوسيه ها بحکم مقررات جائز نيست 

موضوع حق صغار و التواي  قسمت جزايي قضايا درديـوان  ، خصومت قرار صادر شود
 . محترم ستره محکمه قابل مالحظه ميباشد 

يک مثقال نقره  به مقصد  رسيد ه گي دعاوي حق العبد قضيه قتل راجع به قيمت - ٤
به پول افغاني بانک ملي معلومات ارائه نکرده و ازعدم شناسايي مثقال متذکر شده چـي  

  ؟بايد کرد 
حينيکه نظر مرتبه رياست محترم تدقيق و مطالعا به ارتباط استهداي فوق به مقام محتـرم  

 ١٣٨٩ر٦ر٢مورخ ٥٨٤شوراي عالي تقديم گرديد ، پس از بحث در زمينه قرار مصوبه 
 :هدايت ذيل صادر فرمودند 

  :مبني براينکه  ٤و٢-١نظر رياست تدقيق و مطالعات مندرج شماره هاي ( 
قانون تنظيم امور زمينداري بـه   ٥اسناد مدار حکم به ارتباط اراضي زراعتي درماده  - ١

تصـريح گرديـده و    ،ن اسناد مدارحکم وقابل اعتبار اندآتفصيل باذکر شرايطي که طي 
مـورخ   ٣٢٠٩-٣١٤٠ل شـماره  ـآالي ستره محکمه طي متحد المهمچنان شوراي ع

تصويب نموده مبني براينکه محاکم دعاوي مدني و عقارات را بارويـت    ١٣٨٧ر٩ر١١
اسناد مدارحکم تحت بررسي قرار دهند و اگر شايبه  خلط حقوق عامه با مـدعي بهـا   

صميم اداره متذکره متصور باشد موضوع با قضاياي دولت درميان گذاشته شده و بعد از ت
اجراات گردد  و در صورتيکه متصرف  عقارات زراعتي  و زمين اسناد مدارحکم از زمين 

  . قانون تنظيم امور زمينداري درمورد اجراات صورت گيرد  ٨طبق ماده  ،نداشته باشد
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يماتنامه  تحرير وثايق تطبيق وثيقه يا فيصله با مندرجات آن واينکـه  تعل ٩طبق ماده  - ٢
  . باشد وظيفه محاکم مربوط مي  ،فوظ دارد يا ندارد ومدار حکم است يا نيستثبت مح

ـ  -٤ قال ـبه اساس معلومات و توضيح رياست محترم داراالنشاي شوراي عالي يک مث
گرام بوده وقيمت خريد مقدار هفت هزار مثقال نقره جيـد  کـه معـادل     ٤ر٦معادل 

ث معيار قانوني ديت قبـول شـده   گرام ميشود باعتبار زمان حدوث قتل به حي ٣٢٢٠٠
است ، تاييد است  درمورد نصب وصي ويا قيم بخاطر عدم اماده گي اشخاص بـدعوي  

بهر ترتيبي که ميشود به نصب وصي ويا قـيم   ،واليت عام دارد،قاضي  نحق العبدي چو
 . )موضوع متحد الماالً به جميع محاکم اخبارگردد  ،حتماً مبادرت نمايد

 ١٣٨٩ر٦ر١٨مورخ  ١٧٦٦الي ١٦٩٤ه ل شمارآمتحد الم
 :داراالنشاي شوراي عالي 

داراالنشـاي   ١٣٨٦ر١٢ر١٢مورخ  ٤٠٢١الي  ٣٩٦٤به تعقيب متحدالمال شماره 
  :شوراي عالي مينگاريم 

هـدايت   ٥٦٩قرار مصوبه   ١٣٨٩ر٦ر٢مقام محترم شوراي عالي طي اجالس مورخ 
  :ذيل را صادر فرمود

طريقـه و کيفيـت    ،قانون مدني ومـواد مابعـد آن   ٢١٨٢قبالً درمورد تطبيق ماده  ( 
مـورخ   ٨٣٥طي مصوبه شماره   ،استحقاق ا شخاصيکه مستحق وصيت وا جبه ميباشند

 ٢٩٦٤شورا ي عالي هدايت الزم صادر و ضمن متحد المال شماره   ١٣٨٦ر١١ر٣٠
ولي بعد هـم بـه    ،به جميع محاکم اخبار گرديده ١٣٨٦ر١٢ر١٢مورخ  ٤٠٢١الي 

ميرسد که محاکم حين ترتيب وثايق حصر وراثت  ووصايت مصوبه نمبر فوق را  مشاهده
بنابران الزم است محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق قبل از ترتيب . رعايت نمي نمايند 

در ضمن يک ماده را افزوده وسوאل  ،وثايق مذکوردرمورد وارثيني که عدالت ميخواهند
مستحق وصيت واجبه وجود دارد ياخير و در متن وثيقه   نمايند که در بازمانده گان متوفي

حصر وراثت ، وثيقه وصايت و حتي شاهدانيکه درجريان محاکم ر اجع به حصر وراثت 
در صورت موجوديت مستحق وصيت وا جبه ، آنرا معرفي  و درغير آن  ،شهادت ميدهند
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ـ   ه تصـريح  صراحتاً درمتن وثيقه و متن شهادت ازعدم موجويت مستحق وصـيت واجب
  .  )صورت گيرد 

  :شوراي عالي داراالنشاي ١٣٨٩ر٦ر٢١مورخ  ١٨٣٩الي  ١٧٦٧ل شماره آمتحد الم
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد انسجام بيشتر استفاده ازلباس قضات طي 

  :مراتب ذيل را تصويب نمود  ١٣٨٩ر٦ر٢جلسه مورخ 
  :شوراي عالي  ١٣٨٩ر٦ر٢مورخ  ٥٦٧مصوبه 

يکه به مشاهده ميرسد بعضي از قضات مقرره تنظيم امور لباس قضات راکه حسب طور( 
ـ  ١٣٨٩ر١٢ر١١مورخ  ١٠٣٧تصويب نمبر  אل ـشوراي عالي نافذ وضمن متحد الم

  ،شوراي عالي به جميع محاکم  اخبار گرديـده  ١٣٨٩ر١ر٥مورخ  ٥٢الي  ١شماره  
  . رعايت نکرده وبه تعميل آن مبادرت نمي نمايند 

آن به همه ديوانهاي ستره محکمه ومحاکم استيناف واليات اطالع داده ميشود تـا  بنابر
ند، صرف ده روز ديگـر  براي قضاتيکه تا الحال به يونيفورم تعيين شده  ملبس نمي باش

برعالوه کسر مبلغ پنجهزار افغـاني  در صورتيکه بعدهم تخلف ورزند،. وقت داده شود
محاکم استيناف اسماي شانرا نيز  غرض اجـراات  ازمعاش ماهوار هرکدام ، رياست هاي 

  . )مقتضي به مرکز اطالع دهند 
 ١٣٨٩ر٥ر١٨مورخ  ١٦٢٠الي  ١٥٤٨ل شماره متحد المآ

 :داراالنشاي شوراي عالي 
  :محکمه استيناف واليت کابل ضمن استهدائيه اي مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند 

ـ  ي ازهموطنان متقاعد وثيقهقبالً ورثه يک(  مـورخ   ٦٩٥-٢٥٥ر وراثـت  شرعي حص
راترتيب و تثبيت ورثه نموده بودند که در وثيقه شرعي نمبر فوق تحريـر   ١٣٨٣ر٩ر٣

گرديده که ورثه شرعي مستحق االرث ونفقه  خوار ازمرحومي باقي زوجـه مرحـومي و   
دونفر پسران که اکنون ميخواهند که جايداد موروثي شان راکه مندرج قبالـه  شـرعي   

طـي   ،به فروش قطعي برسـانند  ،محکمه چهاردهي ميباشد ١٣٣٦ر٢ر٨ -٢١٩-٥٥
عريضه اي خواهان ترتيب حصر وراثت مجدد گرديده و ادعا ميدارند که در وثيقه شرعي 
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صرف نظر گرديـده   ،نمبر فوق از ذکر تمام ورثه که کبير بوده و متکي به خود بوده اند
قبل از ابطال وثيقه شرعي نمبر  فوق که روي جريان فوق بازهم پيشنهاد مينمايم که  بناًء

 ،دران کتمان ورثه صورت گرفته و ثيقه شرعي حصر وراثت مجدد ترتيب  ميگردد ياخير
  . )واجب التعميل است  ،هرانچه مقام محترم هدايت ميفرمايند

مطلب مورد استهدا بعد از مطالعه تدقيقي رياست محترم تدقيق ومطالعات به مقام محترم 
چنـين هـدايت    ١٣٨٩ر٥ر٢مقام عالي بحکم مـورخ   –ه گزارش يافت ستره محکم

  :فرمودند 
  ١٣٨٩ر٥ر٢مالحظه شد ( 

ولي متوفـا در   ،طالق ميشود که انها وارث نبودهگان باالي کساني ااصطالح بازمانده 
مانند برادر وخواهر که متوفا باوجوديکه وارث  -زمان حيات خود متکفل انفاق انها بوده 

ولي متکفل نفقه انها بوده و تثبيت بازمانده گان درهمان وثيقـه  حصـر    ،دمانند پسردار
چنانچه که تثبيت بازمانده گـان مسـتحق   . نه در وثيقه عليحده ،وراثت صورت ميگيرد 

  . )معاش تقاعد به طور ساده وسهل  در وثيقه حصر وراثت صورت گرفته و ميگيرد 
 :نشاي شوراي عالي داراال ١٣٨٩ر٧ر٣مورخ  ١٩٢٢متحد المال شماره 

  :نگاشته ميشود  ١٣٨٩ر٤ر٢٣مورخ  ١٤٠٥الي  ١٣٢٠به تعقيب متحد المال شماره
مقام محترم شوراي عـالي   ١٣٨٩ر٤ر١٥مورخ  ٤٠١لطفاً در بخش اخير متن مصوبه 

محکمه مندرج متحد المال فوق که درمورد رسيد ه گي قضاياي ناشي از جـرايم   هستر
  :ب ذيل را که بازمانده  ، افزوده و تصحيح فرمايند فساد اداري صدور يافته ، مطل

قضاياي : (اين جمله را حسب ذيل ) هرات  درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت( پس ازجمله 
) مذکور واليت کندز ، بدخشان ، تخار و بغالن درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت کنـدز  

  .تصحيح نموده و به داراالنشاي شوراي عالي اطمينان دهند 
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  هناماساس
  مجمع قضات زن 

  درجمهوری اسالمی افغانستان
  
  

   ٣٠/٦/١٣٨٩مورخ ٦٦١مصوب 
  ستره محکمه  يعال شورای
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١٠ 

 

  
  

  ساسنامها
  مجمع قضات زن درجمهوری اسالمی افغانستان

  فصل اول
  احکام عمومی

  :ماده اول 
این اساسنامه ، امور مربوط به مجمع قضات زن را درجمهوري اسالمي افغانستان تنظـيم  

  .مي نمايد 
  :ماده دوم 

  .ياد مي گردد) مجمع ( ام مجمع قضات زن درجمهوري اسالمي افغانستان منبعد بن
  :ماده سوم 

مقصد اين اساسنامه قاضي به كسي اطالق ميگردد كه انسالك قضايي وي مطابق بـه  ه ب 
احكام قانون ، به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رئيس جمهورحاصل و در مربوطـات  

  . ستره محكمه ايفاي وظيفه نمايد 
  :ماده چهارم 

درصورت لزوم نمايندگي هاي آن درمراكـز زون هـاي    .مقر مجمع درشهركابل ميباشد 
  .ديگر نيزتاسيس شده ميتواند 

  فصل دوم
  اهداف

  :ماده پنجم  
  :مجمع به منظور تحقق اهداف ذيل تشكيل مي گردد  
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بسيج نمودن قضات زن بمنظور تامين بهتر وموثر حاكميت قانون و تطبيق عدالت  - ١
  .دركشور

 .جربوي قضات زن فراهم نمودن زمينه رشد مسلكي و ت  - ٢
استفاده بهتر ازبورس ها وتدوير كورس هاي قصيرالمدت بمنظورآموزش حقـوقي    - ٣

 .تقويه لسان هاي خارجي و ساير قابليت هاي مسلكي 
 .مساعد نمودن زمينه تبادل تجارب قضايي واشتراك فعال درتامين معارف قضايي - ٤
مجمـع ضـروري    ساير مسايليكه تامين آن از طرف ستره محكمه ويا به پيشنهاد - ٥

 .تشخيص گردد 
  :ماده ششم 

ستره محكمه به مقصد تحقق اهداف مندرج ماده پنجم اين اساسنامه لوايح ، طرزالعمل 
  .و رهنمود هاي الزم را وضع مي نمايد 

  :فصل سوم 
  تشكيل وتركيب

  :ماده هفتم 
  :مجمع مركب ازقضات ذيل مي باشد  
  .دارند  قضات زنيكه بالفعل درمحاكم به قضاوت اشتغال- ١
قضات زنيكه داري انسالك قضايي بوده و دريكي از ادارات مربوط ستره محكمـه  - ٢

 .مصروف خدمت باشند 
 .قضات زنيكه ازوظايف قضاء متقاعد و در وظيفه ديگري اشتغال نداشته باشند - ٣
هرگاه يكي ازقضات زن بحيث عضو شوراي عالي تعيين گردد ، عضويت خود را در - ٤

 .مجمع از دست ميدهد 
  :ماده هشتم 

عضويت درمجمع قضات مندرج فقره اول ماده هفتم اين اساسنامه حتمي وبراي قضـات   
  .مندرج فقره دوم و سوم آن اختياري ميباشد 
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  .و كميته ها ميباشد ) منشي ( مجمع مركب از رئيس ، سكرتر: ماده نهم  
  :ماده دهم 

آن بـراي مـدت    سال ومنشـي ) ٢(رئيس مجمع از طريق راي گيري سري براي مدت 
يكسال، انتخاب مي گردد ، انتخاب مجدد رئيس ومنشي صرف براي يكبار ديگر جـواز  

  .دارد 
  :ماده يازدهم 

  .مجمع داراي كميته فرهنگي ، كميته اداري وخدماتي وكميته نظارت ميباشد 
  .ساير كميته ها عندااليجاب ايجاد شده ميتواند 

صالحيت ها ووظـايف ، درطرزالعمـل هـاي    نوع كميته ها ، تعداد اعضاي هركميته و 
  .مربوط تنظيم ميگردد 

  :ماده دوازدهم 
  :مجمع داراي دو نوع جلسات ميباشد  
  جلسات عمومي - ١
 جلسات كميته ها- ٢

  :ماده سيزدهم 
  .جلسه عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري مجمع ميباشد 

ود جلسات فوق جلسه عمومي سال يك بار تحت نظريكي ازاعضاي شورايعالي داير ميش
  .العاده به پيشنهاد هيئت اداري مجمع دايرشده ميتواند 

درفاصله  بين دوجلسه عمومي رئيس ، منشي ومسئولين كميته ها مسئوليت اجراي امـور  
  .مجمع را بعهده دارند 

ومي راجهت ارزيـابي بـه جلسـه    مرئيس مجمع ، گزارش فعاليت هاي بين دوجلسه ع 
  .عمومي ارائه مي نمايد 

  :اده چهاردهم م 
  .ستره محكمه پاليسي عمومي مجمع را تصويب مينمايد  
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  :ماده پانزدهم 
  .ومي مجمع با حضور دوثلث اعضاي آن داير مي گردد مجلسات ع 

  .تصاميم جلسه عمومي به اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد 
  :ماده شانزدهم 

  .گردد تعداد جلسات كميته ها در طرزالعمل كاري تنظيم مي 
  فصل چهارم
  امورمالي

  :ماده هفدهم  
  :امورمالي مجمع از منابع ذيل تامين گرديده ميتواند  
  .از پرداخت حق العضويت اعضاي مجمع  - ١

  .اندازه حق العضويت درطرزالعمل كاري تعيين مي گردد 
  .از مدرك فروش انتشارات و آثار حقوقي كه از جانب مجمع تهيه وبه نشرميرسد  - ٢
 دجه ستره محكمه از داخل بو - ٣
 .از كمك هاي منابع بين المللي مطابق به احكام قانون   - ٤

  :ماده هژدهم 
مجمع به منظور حفظ دارايي هاي نقدي اش داراي حساب بانكي مي باشد كه ازطريـق    

  .ستره محكممه افتتاح مي گردد 
  :ماده نزدهم 

  .گردد دارايي نقدي وعوايد مجمع در حساب بانك به نام مجمع تحويل مي  
  :ماده بيستم 

مجمع بنابرضرورت از دارائي نقدي اش كه در بانك موجود است براي امـور مجمـع    
درصورتيكه دارائي  .تحت نظارت آمريت عمومي اداري قوه قضائيه مصرف كرده ميتواند

ضرورت مجمع از بودجه ستره محكمـه بـه تصـويب     ،دراكمال مصارف مكفي نباشد
  .شورايعالي تامين مي گردد 

 اساسنامه مجمع قضات زن   ---------------------------------------- قضاء   

١٤ 

  :فصل پنجم 
  احكام متفرقه

  :ماده بيست ويكم 
  .مجمع با رعايت احكام قانون اساسي وساير قوانين كشور فعاليت مينمايد  

ستره محكمه استقالل عمل مجمع را درحدود احكام مندرج اين اساسنامه تضـمين مـي   
  .نمايد 

  :ماده بيست ودوم 
  .ره محكمه تهيه ميگردد مجمع داراي نشان ومهر مخصوص مي باشد كه ازجانب ست 

  :ماده بيست و سوم 
درنخستين جلسه عمومي اعضاي مجمع ، رئيس ، منشي و مسئولين كميته ها طبق احكام  

ستره محكمه زمينه تدوير جلسات عمومي را فراهم مـي  . اين اساسنامه انتخاب ميگردند
  .نمايد 

  :ماده بيست و چهارم 
اده تدوين وبعد ازتصويب شوراي عالي سـتره  اين اساسنامه درپنج فصل وبيست وچهارم 

 . ا مرعي االجراء مي باشد و درمجله قضا نشر مي گردد .ا.محكمه ج 
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  دکتور شیرعلی ظریفی : تألیف 
  عبد الحق عتید: ترجمه 

  

 جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
  )حلقه سوم( 

  :که داللت برقصد قتل نماید  یتطبیقات افعال 
ونظر فقهاء را گرفته به بررسی  ،افعال را که مفضی به قتل می گردد  ذیل برخی انواعدر 

درین مورد ارزیابی می نمائیم تا ببینیم که فقهاء چگونه قصد قتل را ازاین افعال که سبب 
شـان    ازان خالصه نموده وبرای آسانی فهم موضوع ، اساس اختالف آراء ،قتل می شود

  . را بیان می داریم 
صورت های قتل عمد شهرت یافته است ، چون قتل کردن به تیزینه  یدر زبان فقهاء بعض

به چیزهای سنگین ، غرق ساختن ، آتش زدن وامثال آن ، واین هریک را علیحده بیان می 
  . داریم تا انواع دیگری قتل ها را بدان قیاس نمائیم 

  :قتل به تیزینه  -٥٢
اصیت قطع کردن را داشته باشد ودر بدن فـرو رود  تیزینه به چیزی گفته می شود که خ

چون قتل به کارد وشمشیر ونیزه وآنچه که نظیر عمل این چیز ها را انجام دهد وتیـزی  
داشته باشد وسبب جرح گردد ؛ چون فوالد وطال ونقره وشیشه وسنگ وبوریا وچوب ، 

روب از واگر ضرب بواسطه این همه صورت گیرد وسبب ایجاد جرح بزرگ گردد ومض
  . ا میان فقهاء اختالفی وجود نداردقتل عمد پنداشته می شود که درین چیزه ،اثر آن بمیرد
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١٦ 

اما اگر از اثر ضرب این چیزها زخمی اندکی پدید آمد ؛ چون تیغ زدن حجام ویا جرح به 
اثر سوزن ویا خار وامثال آن ها قتل آن نزد امام ابوحنیفه عمد پنداشته نمی شود ، چـون  

امثال آن از چیزهای است که عادتاً قتل عمد به آن قصد کرده نمی شود ، هرچند سوزن و
که آله جارحه است ، چون سوزن آله دوختن است نه آله قتل ، وشرط نزد امام ابوحنیفه 

جرای سـالح  این است که آله قتل سالح ویا در م ،که داللت برقصد قتل نماید یدر فعل
به کار نمی برند ؛ بناًء در عمدیت قتل شبه به وجود آمد ، را در قتل  ی، وعادتاً سوزنباشد

ابویوسف  لذا قتل به این گونه فعل را نمی توان قتل عمد گفت واین روایت است که امام 
   ]١[. از امام ابوحنیفه نموده است 

 ی رااگر جانی سـوزن : در روایت دیگری که ابویوسف از امام ابوحنیفه نموده آمده است 
بروی قصاص است ، واگر چنـین نبـود بـروی     ،در جای فرود برد که سبب قتل گردد

قصاص نیست ، چون وی سوزن را در جای فرو برده است که هدف وی قتل بوده است 
  . ]٢[ نه تادیب

قتل عمد پنداشته اند ،  ،از احناف مطلقاً استعمال آله جارحه را که سبب قتل گردد یبعض
. چون شمشیر وچاقو  ،باشد برابر است که آله جارحه خورد باشد چون سوزن ویا بزرگ

]٣[  
اصابت نمایـد   ،سبب قتل شودجائیکه در مذهب شافعی واحمد اگر زخم خورد در -٥٣

الباً قتل پنداشته می شود ، واگـر جـرح   چون چشم ، قلب ، خاصره وسینه چنین فعل غ
صغیر در غیر جاهای حساس اصابت نماید وسبب مریضی وی گردد تا آنکه فـی الحاـل   

  :درین مسأله دو نظر است  ،بمیرد
که  یچنین قتل عمد پنداشته نمی شود بلکه این قتل شبه عمد است ، چون فعل: اول اینکه 

ود ، وبرای قتل عمد شرط آن است که فعل غالباً انجام یافته است غالباً بدان کشته نمی ش
  . قاتل باشد 

صورت گرفته است ای این قتل ، قتل عمد پنداشته می شود ، چون به آله : نظر دوم اینکه 
که تیزینه است ، ودر تیزینه غلبه ظن در حصول قتل شرط نیست ، برعکس غیر محـدد  

  ]٤[. قاتل باشد  یعنی غیر تیزینه که دران شرط است که غالباً باید
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قتل عمد پنداشته مـی  ،ت که زخم کوچک وفرو بردن به سوزنامام مالک به این نظر اس 
یا در جای عادی وی وقتی که برابر است که در جای حساس آدمی صورت گیرد و ،شود

 .مفضی به مرگ مجنی علیه شود چون قصد جانی تجاوز است نه بازی کردن وتأدیـب  
که برای فعل دאل برقتل وضع نموده انـد   ی، وهریکی ازین مذاهب فقهی به شروط ]٥[

صـورت گرفتـه   ای استدالل کرده اند ، وامام ابوحنیفه شرط گذاشته که فعل قتل به آله 
بنابر روایت مشـهور از امـام ، واحمـد     .غالباً برای قتل به کار برده می شودباشد که 

هرچند برخی از ایشان این شرط  ،وشافعی شرط گذاشته اند که فعل غالباً سبب قتل گردد
  . را در قتل حاصل به آله تیزینه الزم نمی دانند 

بوده باشد ، اگر  مالک شرطی ندارد جز اینکه فعل صادره باید بروجه عدوان مواما -٥٤
فعل چنین بوده باشد قتل حاصله ازان عمد پنداشته شده برابر است حصول آن به آله بوده 

  . پس چنین فعلی نزد وی هردو یکسان است  .باشد چون شمشیر ویا سوزن
  قتل به وسیله چیزی سنگین

چوب دست بزرگ ویا سنگ بزرگ  مانندچیزی سنگین چیزی است که تیغ نداشته باشد 
  .نظریات فقهاء در مورد این چیزها متفاوت است و

امام ابوحنیفه به این نظر است که قتل به چیزی مثقل عمد پنداشته نمی شود چـون   -٥٥
أال إن دية الخطاء شبه العمد ماکـان  : پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرموده است حضرت 

  ]٦[. بالسوط والعصا مائة من اإلبل
صد ،آگاه بوده باشد که دیت خطا شبه عمد آنست که به تازیانه وچوب دست بوده باشد 

  . شتر است 
ـ : پس ابوحنیفه رحمه اهللا به عموم این حدیث استدالل نموده وگفته است لی رسول اهللا ص

اهللا علیه وسلم این نوع قتل را عمد خطا خوانده ودیت را که کمتر از جزای قصاص است 
ل که به آلـه غیـر   دران الزم دانسته واین دیت در قتل شبه عمد است ، وهم چنان هر قت

  . جزای آن نیز چنین است ،جارحه حاصل گردد
 دلیل عدم قصد برای قتلکه برای قتل ساخته نشده باشد ای مطلب دیگر اینکه قتل به آله 

، چون تحصیل هرفعل وابسته به کار برد آله است که بدان جهت ساخته شده است  است
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، وقتل به چیزی مثقل ویا آنچـه   است ، وحصول قتل به غیر این آله دلیل برای عدم قصد
عادتاً برای قتل ساخته نشده است ، بناًء در وقوع قتل عمد شبهه عدم  ،که شبیه آن باشد

  . صد به وجود آمد بناًء قصاص الزم نمی گردد ق
مطلب دیگر اینکه مفهوم قصاص مساوات میان جریمه وعقوبت است ، ومثقل چیزی است 

ظـاهر    –که داخل جسد را خراب می سازد وقصاص  که به شمشیر صورت می گیرد 
قصـاص  پس  ،بناًء در میان این دو مساوات تحقق نپذیرفت .وباطن بدن را فاسد می سازد
  . به قتل مثقل الزم نمی گردد 

وقتیکه قتل به چیزی از آهن  .در روایتی دیگری از امام ابوحنیفه این امر مستثنی می گردد
باب صورت گیرد ، چون آهن باب هرچند تیزینه نباشد مگر قتل به آن عمد پنداشته مـی  

نص ثابت اسـت  شود ، چون جنس آهن برای قتل به کار برده می شود وثبوت این امر به 
وفرود  ]٧[) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس: ( چنانچه اهللا تعالی فرموده است 

  . برای مردم  ومنافع است  آوردیم آهن را دران کارزار سخت
پنداشته  قصدیقتل به چیزی مثقل : وابویوسف ومحمد رحمهما اهللا تعالی گفته اند  -٥٦

بنـاًء بـا    .شده وموجب قصاص گردد ، چون مثقل جز در قتل به کار برده نمی شـود  
استعمال آن قتل متحقق می گردد ، ودیگر اینکه قتل به آله مثقل قتل به آله ایسـت کـه   

ادی را به سر نمی برد وقتل به سرعت تحقق می پذیرد ومجنی علیـه  مضروب زندگی زی
فرصت آن نمی یابد که برای نجات خود از مؤمنان کمک بخواهد ونه کمـک بـرادران   
مؤمنش در کوتاه ترین فرصت به سر وقت او می رسد ، بناًء خطر این گونه قتـل زیـاد   

  ]٨[. پنداشته می شود  قصدیاست ازین رو این قتل ، قتل 
پنداشته نمی شـود ،   قصدیقتل به چوب دست کوچک ویا به سنگ کوچک نزد یاران 

ه کار برده هرچند که عملیه ضرب به تکرار صورت گیرد ، چون این دو عادتاً برای قتل ب
نمی شوند ، ودیگر اینکه قتل به این دو در مدت کوتاه صورت نمی گیرد وامکان کمک 
خواهی از مسلمانان برایش وجود دارد وخطر اینگونه قتل بسیار اندک است ازینرو قتـل  

   ]٩[. به این دو عمد پنداشته نمی شود 
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 .اسـت  قصدیاز یاران روایت شده که هرگاه مواالت در ضرب باعث قتل شود آن قتل 
می باشد که آن دو ، فعـل را  ) ابویوسف ومحمد (واین رأی بنا برروایت منقول ازین دو 

واین رأی مورد تایید امـام شـافعی   . ]١٠[پنداشته اند  قصدیکه غالباً سبب قتل گردد 
    .واحمد نیز می باشد 

چون برگمان غالـب   پنداشته اند ،  قصدیامام شافعی واحمد فعل قتل به مثقل را  -٥٧
وقتی به مثقل الحاق مـی    هنگام استعمال آن بوجود آید ، وچنین فعل نزد یاران بیهوشی

ویا اینکه به اثر . گردد که فعل تکرار یابد که به اثر آن هم چو فعل غالباً سبب قتل گردد 
آن در جای بیفتد که سبب مرگ وی گردد ویا در حالت ضعف مضروب به اثر مریضـی  

ویا سردی شدید بمیرد ، ولوکه اورا یک ضربه بزنـد ،  ویا خورد سالی ویا گرمی شدید 
آن را شرط گذاشته انـد از  ) ابویوسف ومحمد ( واین همه مبنی برآنست که این دو یار 
باشد که غالباً قتل به آن صورت می گرفته باشد ای قبیل توافر قصد قتل وقتی فعل از گونه 

ا هم به خاطر کیفیت حال مجنـی  چون آله ، آله قتل است ویا به ظروف وقوع فعل وی ، 
   ]١١[. علیه ویا به اثر گذاری فعل در وی 

ب وتجاوز به چیزی مثقل در پی غض امام مالک به این نظر است که اگر قتل صورت یافته 
صورت گرفته وبه هدف مذاق وشوخی وتأدیب ویا خطا صورت نگرفته باشد ، این قتل ، 

پنداشته می شود ، چون در هنگام زدن وفور قصد قتل شرط خوانده نشـده ؛   قصدیقتل 
بلکه شرط در قتل عمد این است که به قصد عدوان صورت گرفته باشد ، برابـر اسـت   

صد قتل بوده باشد ویا خیر ، وبه اینگونه حکم نیز ملحق می که صورت یافته بیانگر ق یفعل
اثر پرتاب از سر بلندی ویا فرو انداختن سقف ویا چپه کردن دیـوار   از  گردد ؛ قتل که 

برمجنی علیه صورت گرفته باشد ، چون اینگونه اعمال کار مثقل را انجام می دهد ، بناًء 
ر مورد قتل به مثقل ذکر شد درین چیز ها نیز این دو حکم باهم برابر اند ، واختالف که د

   ]١٢[.   جاری می شود
که  ی، واختالف نظرملحق می گردد هم چنان قتل به واسطه خفه کردن ، به قتل به مثقل 

   . در مورد قتل مثقل وجود دارد در قتل خفه کردن نیز موجود است 
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  قتل به سوزانیدن وغرق ساختن 
در مذهب احناف قتل به سوزانیدن به قتل به آله تیزینه ملحق می گـردد ، چـون    -٥٩

کار سالح را انجام می دهد ،   سوزانیدن هم به نوبه خویش در پارچه ساختن اجزای انسان
  .تل که توسط سوزانیدن انجام شود همیش حکم قتل عمد را دارد بناًء هرق

 ،گردد ، بناًء قتل به واسطه غرق سـاختن میوغرق ساختن نزد احناف به قتل مثقل ملحق 
نزد احناف قتل شبه عمد پنداشته شده است ، چون به واسطه غرق ساختن نمی توان قصد 

قتل خوانده نشده است ، ونه از آب به ، چون آب عادتاً همیش برای   ظاهر نمود  قاتل را
  . گونه سالح ویا جار مجرای آن کار گرفته می شود 

قتل به واسطه غرق ساختن قتل عمد پنداشته می شود ، چون غرق ساختن هم  ،ونزد یاران
   ]١٣[. کاری است که زندگی آدمی برای مدت زمانی ادامه پیدا کرده نمی تواند 

امام شافعی واحمد رحمة اهللا علیهما به این نظر اند که اگر کسی دیگری را در آب  -٦٠
ویا آتش بیفگند وآن انسان دران به سبب ناتوانی در امر خالصی از آب ویا آتش ویـا در  

ه مریضی ویا صغیر بودن  ویا بسته بودن به چیزی ، ویا هم در نتیجه مانع شـدن از  نتیج
خروج ازان  ویا اینکه وی در حفره ای بود ونتوانست ازان بدر آید  ویا امثال این حاالت 

  ]١٤[. بمیرد ، قتل وی عمد پنداشته می شود ، چون غالباً به چنین اعمالی کشته می شود
اگر وی را در آتشی افگند که به نحوی امکان خالصی ازان برایش میسر بود ، چون کم 

، که می توانست با اندک حرکت خـودرا   آنبودن آتش ویا قرار گرفتن وی در حاشیه 
ات دهد ، مگر وی هیچ حرکتی از خود نشان نداد که خودرا ازان بیـرون مـی   ازان نج

کشید تا آنکه جان داد ، در چنین حالتی مقتول را نمی توان قتل عمد پنداشت ، ودر مورد 
این امر هیچ اختالفی وجود ندارد که این قتل عمد پنداشته شود ، چون دریـن حـاالت   

  ]١٥[. غالباً کشته نمی شود 
برخـی از   .اختالف نظر دارند  ،که به جانی راجع می گردد یاما ایشان در مورد مسئولیت

خـودرا بـا   علماء به این نظر اند که هیچ مسئولیتی متوجه جانی نمی شود ، چـون او  
چنانچه اگر کسی اورا درمیان آبی که  .در میان آتش در هالکت افگنده استنگهداشتن 
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اما جانی به قدریکـه  . بیاندازد وخودرا دران نگهدارد تا آنکه بمیرد  ،عادتاً کشنده نیست
آتش مجنی علیه را متضرر ساخته است مورد سوאل قرار می گیرد ، به اعتبار اینکه آتـش  

  . نه به اعتبار آنکه اورا به قتل رسانده است  ،ساخته است اورا مجروح
برخی دیگری از علماء به این باور اند که درچنین حالتی جانی مسئول قتل پنداشته مـی  
شود وبروی دیت الزم می گردد ، چون این فعل وی سبب گردیده که مجنی علیه بمیرد ، 

ئولیت جانی را ساقط سـازد ،  واینکه ترک حرکت وی برای نجات خویش نمی تواند مس
اما حکم آتش باحکم غرق ساختن آب تفاوت دارد ، چون آب طبیعتاً کشـنده نیسـت ،   
وبه همین دلیل است که انسان از آب بخاطر غسل ، وآب بازی وشکار استفاده می نماید 
، برخالف آتش که سوزنده است وحرارت شدیدی تولید می کند ، وچه بسا که آدمی راه 

فراموش می کند ویا آنکه در اثر تماس به آتش تمرکز اعصابش را   ود از آتش رانجات خ
  ]١٦[. فرصت اندیشیدن برای نجات برایش میسر نمی گردد  ،از دست داده

گر کسی وی را در کناره بحری افگند ونهنگی آمد واورا بلعید ، درین مـورد دو نظـر   ا
فعل وی قتل عمد پنداشـته   ،وجود دارد ، یکی اینکه اگر کسی چنین کاری را انجام دهد

می شود ، چون اورا در پرتگاه مرگ افگند وهالکت به سراغش رسید ، پس حکـم وی  
  ]١٧[. ته باشد مشابه آنست که وی را در آب غرق ساخ

وی قاتل پنداشته نمی شود ، چون وی به سبب درآب افگندن نه مـرده  : نظر دوم اینکه 
باشد ونفر بعدی اورا در آب  اورا کشته است ، چون وی مشابه آنست که نخست کسی 

  ]١٨[. افگنده باشد 
اگر کسی اورا در آب اندک انداخت وبعد حیوانات درنده اورا خورد ویا ماهی وتمساحی 

قاتل دانست ، واگر اورا در آبی انداخت   ویش فرو برد ، نمی توان اورادر بطن خ  اورا
که آدمی را غرق می ساخت ونجات ازان جز به آب بازی امکان پذیر نبود واین شـخص  

عارضه ای بوجود آمد که مـانع    آب بازی را هم یاد داشت ، مگر بعد ازانداختن در آب
موج شدید ، قتل وی در چنین حـالتی   خروج وی از آب می شد ، چون طوفان شدید ویا

اگر عارضه ای بوجود نیامد وامکان برآمدنش از آب به وسیله . شبه عمد پنداشته می شود 
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آب بازی وجود داشت ، مگر با این وصف از آب بیرون نشد ، درین مورد دو نظر وجود 
  :دارد 
نمـی شـود ،     هاینکه برشخص که اورا در آب انداخته است هیچ مسئولیتی متوج: اول 

  .خودرا به دلیل عدم توسل به نجات در هالکت افگنده است ) مجنی علیه (چون او
مسئول پنداشته می شود ، چون گاهی می شود که ترس ودلهـره  ) قاتل( اینکه وی : دوم 

بناًء قتل وی شبه عمد بوده ، . از بکار برد فن آب بازی باز دارد   ویا عارضه دیگری اورا
  . به قدرت وتوانائی موجود برنجات مجنی علیه غالباً کشنده نبوده است  چون فعل نظر

اما نزد امام مالک سوزانیدن وغرق ساختن دائماً قتل عمد خوانده شده است ، برابر  -٦١
است که فعل غالباً مهلک بوده باشد ویا نبوده باشد ، تا زمانیکه فعل مفضی به قتل شـده  

  ]١٩[. جام نشده باشد باشد ، وبه قصد شوخی ومزاح ان
قتل عمد پنداشته شده ویـا   ،اختالف فقهاء در مورد اینکه ذات سوزانیدن وغرق ساختن

که برای قتل عمـد وضـع    یدر باره شروط خیر ، این امر بر می گردد به اختالف فقهاء
  . نموده اند 

  .قاتل مختار بوده باشد : چهارم اینکه 
اگر قاتل تحت اکراه مرتکب فعل قتل شده باشد ، فقهاء درحکم اینگونه قتل اختالف نظر 
دارند که چنین قتلی را می توان قتل عمد شمرد ویا خیر  وآیا چنین قتلی موجب قصـاص  

  !گردد ؟ می گردد ویا نمی
برای فهم این مطلب نخست باید اکراه را بفهمیم وبعد تأثیر این گونه قتل را درحکم قتل 

  .عمد پی گیری نمائیم
در لغت عبارت از اثبات زور ، وکره مفهومی است ثابـت  : نخست مفهوم اکراه  -٦٢

   ]٢٠[. ورغبت است   وضد آن محبت ورضا. مورد اجبار قرار می گیرد   برای کسی که
واکراه در اصطالح فقهاء عبارت از خواستن وطلب کردن فعلی به وعید وتهدید همراه با 

  ]٢١[. شرایط این دو 
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اکراه همانا فعل است که انسان برای دیگری انجام می دهـد  : هم چنان گفته شده است 
    .ودر نتیجه آن رضایش زایل گردیده واختیارش را از دست می دهد 

دمی را از بین برده واختیارش را فاسد مـی  آ ییک نوع آن رضا: إکراه دونوع می باشد 
سازد ، وآن عبارت از اکراه است که ترس از دست دادن جانش در میان باشد ، وچنـین  

  . نامند) پناه برنده ( ویا اکراه ملجیء   اکراه را اکراه تام
است که رضای آدمی را زایل سازد ، ولی عادتاً خوف از دست دادن  ینوع دیگر اکراه

ر قبال نداشته باشد ، چون حبس وقید برای کوتاه مدتی ، ویالت وکـوب کـه   جان را د
( خوف مرگ را در پی نداشته باشد ، وچنین اکراه را اکراه ناقص ویا اکراه غیرملجـیء  

  ]٢٢[. نامند ) پناهنده
توان انجام دهی کاری را که ) به کسر راء ( برای اکراه ملجیء شرط این است که مکرِه 

به آن مکلف شده است در خود داشته باشد ، وفعل که به انجام آن تهدید شده اسـت ،  
ر آورد ، یبتی را ببـا نفس را به قتل برساند ویا عضوی وی را از کار اندازد ، ویا غم ومص

اگر به خواستش پاسخ مثبت نگوید وعید خـودرا در    کهغالب مکَره این باشد  گمانه وب
   ]٢٣[. موردش به مرحله اجرا خواهد گذاشت 

ایـن   ،از اموریکه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد: کراه در حکم قتل عمد اثر ا: دوم 
است که اکراه ناقص در حکم قتل عمد تأثیر گذار نیست ، چون در این نوع اکراه رضا 

  فاسد نمی سازد ، ودرین نوع اکراه مکَره به مباشرت  را از دست می دهد ولی اختیار را
مکلف نمی گردد ، چون می تواند با پیشه ،شده است  عمل که به انجام آن مجبور ساخته

بدون خوف بر نفسش ویا تلف شدن عضوی از اعضایش ایستادگی نماید ،  ،نمودن صبر
  . ، قتل وی قتل عمد پنداشته می شوداگر وی باوجود اکراه ناقص مرتکب عمل قتل گردد 

وی اکراه تام بود ،  واما اگر شخصی ، دیگری را به قتل انسان مجبور ساخت واین اکراه
  :فقهاء در مورد وی چهار نظر دارند 

امام ابوحنیفه ومحمد رحمهما اهللا تعالی به این نظر اند که فعل به فاعـل   :رأی اول  -٦٣
نسبت داده نمی شود بلکه به دافع وانگیزنده فعل نسبت داده می شود ، پـس موجـب   
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بروی تطبیق می شود نه برکسـی  ، ازین رو قصاص در قتل عمد  جنائی بروی الزم گردد 
  . که فعل قتل را انجام داده است 

کسی که مباشرتاً فعل قتل را انجام داده است مورد بـاز   که مفهوم این سخن این نیست
پرس قرار نگیرد واز بازجوئی وتعقیب در امان بماند ، چون بر حاکم وزمامدار الزم است 

وی کاری را مرتکب شده که بـرای وی  که بروی عقوبت تعزیری را وضع نماید ، چون 
حالل نبود که چنین کاری را مرتکب می شد ، وهردوی آن گنهکاران اند ، چون قتـل  
نفس آدمی حرام است  واین حرمت به واسطه اکراه ساقط نمی شود ، ونـه رخصـت را   
دران راهی هست  چون دلیل رخصت خوف هالکت است وقاتل ومقتـول در هالکـت   

، ووقتی هردو برابر باشند ، برای قاتل قتل غیرش جایز نیست تا بخـاطر  هردو برابر اند 
  . نجات نفس خود به چنین کاری تن در دهد 

  :امام ابوحنیفه ویارش به دالیل چندی متوسل شده اند 
إن اهللا تجاوز ألمتي الخطاء والنسيان ( ماروي أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال   -١

  ]٢٤[). وما استکرهوا عليه 
اهللا تعـالی از    محققـاً : اهللا صلی اهللا علیه وسلم روایت شده است   در حدیثی از رسول

  . در گذر شده است .ته شده اندخطاء ونسیان امت من وآنچه که به انجام آن مجبور ساخ
ر شدن از موجبات آن است ، بنـاًء موجـب   ذر شدن از یک چیز در واقع در گذگ در

  .مستکَره علیه نظر به ظاهر این حدیث مورد عفو قرار گرفته است 
) برانگیزنـده  ( مطلب دیگر اینکه قاتل در حقیقت من حیث المعنی همان مکـرِه      -١

قتل را جستجو نموده است ،  ست که اراده قتل نموده واسباب است ، چون این مکرِه ا
صورت قتل است ، واین قتل بدان ماند که آله   وآنچه که از مباشر قتل موجود است همانا

 ،قتل در دست انگیزنده قتل قرار داشته باشد ، چون اگر مسأله اکراه در میان نمی بـود 
وقتل از جمله اموری است که می توان  دن نمی کرهرگز او دست به قتل نمی زد واراده آ

آن را توسط آله دیگران تحقق بخشید ، چون تلف ساختن پول ، که علت وانگیزه تلـف  
شخص مکرِه می باشد ، وبه همین سبب تاوان بر مکرِه است ، وقاتل نیز   سازی پول همانا
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حق   گیرد ،چنین است ، آیا نمی بینی که اگر وی به قطع دست خودش مورد اکراه قرار 
آن دارد که از مکرِه قصاص بگیرد ، هرچند قاطع انگشت خود را خود قطع نموده است 

 .[٢٥]  
ای زیدیه وامامیه وظاهریـه وجـوب   امام زفر از علمای احناف ، وعلم:  نظر دوم -٦٤

قصاص به فاعل فعل را می دانند ، نه برکسی که فعل قتل را مطالبه نموده است ، وایـن  
حقیقی   وجوب قصاص بر فاعل فعل ازان جهت است که فعل قتل از قاتل مباشر به گونه

س بیـانگر  یک عمل محسو  صادر گردیده است ، بناًء نادیده گرفتن محسوس ومشهود 
نشان دادن را می دهد ، پس قتل از طرف قاتل مباشر اعتبار مـی   رکشی وخود بزرگس

چون اصل اعتبـار دادن بـه   . یابد نه کسی که اورا به انجام آن کار مجبور ساخته است 
حقیقت است ونباید ازین اعتبار عدول نمود مگر به دلیل ، وهم چنان قاتل مکَره مـورد  

بایست که صبر پیشه کند ، ودرست نیست کـه    اورا ابتالء وآزمایش قرار گرفته است
به ظلم دیگری پاسخ گوید ، ونبایست که زنـدگی   ،ظلم را که برنفسش وارد شده است
   [٢٦]. خودرا برزندگی دیگران ترجیح دهد 

امام ابویوسف براین نظر است که برهیچ یک ازین دو قصاص الزم نمی :  نظر سوم -٦٥
آید ، چون قصاص به شبهات دفع می گردد ، وشبهه در حق هرکدام ازیـن دو وجـود   
وتحقق یافته است ، اما فاعل قتل محمول برقتل خوانده شده ، وانگیزنده برقتل چـون در  

کسیکه در سبب  یداشته اما سبب در قتل مقتول خوانده شده است ، وجزاقتل مباشرت ن
  [٢٧].بناًء بروی دیت الزم گردد .ده باشد درمذهب احناف دیت استبودن قتل دخیل بو

انگیزنده برقتل   (نزد مذهب مالکی وشافعی وحنبلی ، قصاص بر هردو:  نظر چهارم -٦٦
است برای فعل که عادتاً زنـدگی را از   میرسالزم گردد ، چون قتل ) وانجام دهنده قتل

آدمی بستاند ، وچنین فعلی از هردوی آن صادر گردیده است ، باتفاوت اینکه از فاعل به 
  [٢٨]. طریق مباشر صادر گردیده واز دافع به طریق سبب شدن 

ودرینجا یک نظر دیگری که مرجوح خوانده شده است از مذهب شافعی موجود اسـت   
  ]٢٩[. که این نظر با نظر امام ابوحنیفه ومحمد رحمهما اهللا تعالی موافقت دارد 
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 :مراجع ومنابع 
 . ٢٨٨ص  ٨المرجع السابق ج –البحر الرائق  -  ٢-]١[
  . ٢٨٨ص  ٨المرجع السابق ج –البحر الرائق  -  ٢-]٢[
  .٢٢٣ص  ٧البدائع المرجع السابق ج - ]٣[
ونهايـة   ٥ – ٤ص  ٤ومغني المحتـاج ج  ٣٢١ص ٩المغني والشرح الکبير ج - ]٤[

  . ٢٣٨ص ٣المحتاج ج
  . ٢١٥-٢١٤ص ٤الشرح الکبير للدردير ج  - ]٥[
وابن ماجه کتاب الـديات رقـم    ٣٣-٣٢رواه النسائي کتاب القسامة رقم الباب  - ]٦[

  . ٢/١١واحمد  ٥الباب 
  .٢٥/دسورة الحدي - ]٧[
  .٢٣٤ص ٧والبدائع ج ١٤٥ص  ٩الکفاية شرح الهداية المرجع السابق ج - ]٨[
  . ٢٣٤ص  ٧البدائع المرجع السابق ج - ]٩[
  . ١٤٤ص  ٩ج .القدير حاشية سعدي جلبي علي هامش فتح  - ]١٠[
  . ٤ص ٤ومابعدها ومغني المحتاج ج. ٣٢٢ص  ٩المغني والشرح الکبير ج - ]١١[
 ٤الشرح الکبير للـدردير ج  ٣٢٦ص  ٩المغني ج.  ٢٩٤ص ٨البحر الرائق ج - ]١٢[

  . ٢٢٠ص 
 -٢٣٣ص ٧انظر مذهب االمام وصاحبيه في التغريق والتحريق فـي البـدائع ج   - ]١٣[

  . ٢٨٩-٢٨٨ص ٨والبحر الرائق المرجع السابق ج. ٢٣٤
  . ٨ص  ٤ومغني المحتاج ج ٣٢٦ص ٩المغني ج - ]١٤[
  . ٨ص  ٤ومغني المحتاج ج ٣٢٦ص ٩المغني ج - ]١٥[
  . ٨ص  ٤ومغني المحتاج ج ٣٢٦ص ٩المغني ج - ]١٦[
  . ٣٢٦ص ٩المغني المرجع السابق ج -]١٧[
  .٨ص ٤مغني المحتاج ج - ]١٨[
  .٢١٦ -٢١٥ص ٤الشرح الکبير للدردير ج - ]١٩[
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  . ١٩٥ص ٧البدائع ج - ]٢٠[
  .نفس المرجع  - ]٢١[
  . ٨٠ص ٣الرائق ج البحر - ]٢٢[
 ٢٦٠ص  ٨والمغني ج ١٢٠-١١٢-١١٠- ١٠٩ص ٥حاشية ابن عابدين ج - ]٢٣[

  .٤٥ص ٤ومواهب الجليل ج
  .١٦رواه ابن ماجه کتاب الطالق رقم الباب  - ]٢٤[
  .١٨٠-٧/١٧٩البدائع  - ]٢٥[
  .نفس المرجع السابق  - ]٢٦[
  . ١٧٩ص ٧البدائع ج - ]٢٧[
  .١٠-٩ص ٤ومغني المحتاج ج.٢٣١- ٢٣٠ص ٩المغني والشرح الکبير ج - ]٢٨[
  ٩ص  ٤مغني المحتاج ج - ]٢٩[
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 :پـژوهـش ونگارش 
  »ژوبل « محمد عثمان

  
 ااراده انفرادیيقاع يا

-٢- 
  :قلمرو ایقاع و حکومت اراده

بشمار می آید وحایز اثر الزام آور می )  وجیبه(ایقاع در وا قع از اسباب ایجاد تعهد        
  :در مورد ارزش وا همیت آن چنین ابراز نظر شده است. باشد

اراده یک تن ممکن است سبب .  ایقاعات درزندگی اجتماعی سهم بسیار مؤثری دارد« 
را ازملکیت شـخص خـارج کنـد،     ، ومالی)  حیازت مباحات(تملک حقوق عینی شود

  ) ١. (»یاعقدغیر نا فذ را معتبر سازد وحق دینی راساقط نمایدومانند اینها) اعراض(
درینجا این پرسش مطرح است که آیا شخص می توا ند بدون توا فـق بـاداین ،           

وجیبـه   رد؟  یعنی اراده اوبه تنها ئی برای ایجادووجیبه ای رابه نفع  اوبرذمه خود وارد آ
  کافی است ویابرای ایجاد وجیبه توا فق اراده مدیون ودا ین از لوازم حتمی آنست؟

  :به پاسخ این سوا ل چنین گفته شده است       
لزوم قبول در انعقاد عقد، ازین جهت نیست که اراده ایجاب کننده به تنهائی نمی «        

ا یجاب به گونه انشا ء میشودکه ،  تواند برای اوایجاد دین کند، بلکه بخاطر اینست که
پس ، اگر اراده . بر حسب اراده اعالم کننده ، اثر آن موکول به قبول طرف دیگر است

                                                      
  )٧(ص . ایقاع -قرارداد: اذعمال حقوقی.  یانداکتر ناصر کات وز/ دوره مقدما تی حقوق مدنی - ١
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) دایـن (ا نشاء کند، اینکار  هیچ نیازی به قبول طلبکـار ) وجیبه( ای بطورمستقل تعهد 
  )٢. ( » ندارد
جر به اراده انفرادی مـی  اراده که من ،بمنظور  سهولت درمطالعه موضوع حکومت       

گی واحوאل شخصیه مـورد  دحقوق عینی ، حقوق دینی وحقوق خانوا: شود درسه مبحث
  .مطالعه قرارمی گیرد

  حقوق عینی - مبحث اول
  ):اخذ به شفعه (تملک قهری  - ١

قانون مدنی مسجل می باشد، شفع عبارت از حق تملک )  ٢٢١٣(طوریکه در ماده        
وخته شده است بر مشتری بمقابل ثمن ومصارفیکه صورت گر فته تمام یابعضی ازعقار فر

  .ولو بصورت اجباری باشد
ق م ، سبب شفع اتصال ملک شفیع است باعقار فروخته ) ٢٢١٥(وبموجب ماده        

بنابران ملکیت فروخته شده از .شده اعم ازاینکه اتصال از رهگذر شرکت باشد، یاجوا ر
ع اخذ اجبار ی ملکیت است که درملکیت مشفوعه بها به مشتری به وسیله َشفیع دروا ق

  .اراده شفیع صورت می گیرد ونوعی از اراده ا نفرادی یاایقاع راتشکیل میدهد
  :تملک مباحات - ٢

. هیچ پیوندی میان آن واشخا ص بوجودنیامده اسـت «ما ل مباح مالک ندارد یعنی        
  )٣. ( »دپس هرکس مال مباحی رابه چنگ آورد مالک آن می شو

بنا بران  اخذ اموا ل مباح مانند آب وگیاه وشکاری که به کسی تعلق نـدارد، بـه          
  .اراده گیرنده  مربوط بوده ونوعی از اعمال اراده انفرادی یاایقاع است

  حقوق دینی –مبحث دوم 
 در حقوق دینی ایقاع یا اراده انفرادی نقش متبارز دا ردکه عمده ترین آن اسقاط حـق دا 

  .ئن به وسیله ابراز اراده اوست که بنام ابراء یاد میشود وامثال آن
                                                      

الفردریک ، نقش اراده در اعمال حقوقی درحقوق فرانسه : همان منبع ، همانصفحه به استناد - ٢
  .وآلمان

  ).٨٤(همان منبع ، ص  - ٣
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  حقوق خانوا دگی  واحوا ل شخصیه –مبحث سوم 
 ایقاع یا اراده انفرادی درحقوق خانوا دگی واحوאل شخصیه نقش واضح وروشـن دارد 

که صدور طالق ، رجوع شوهر ازطالق ، رجوع زن   ودر موارد زیادی متبارز می گردد
  .فدیه ، لعان وامثال آن رادربر می گیردبه 

  اعتبار ونفوذ ایقاع یا اراده انفرادی
  اصل صحت در ایقاع: مبحث اول

ایقاع یااراده انفرادی راتابع تما م احکـام  )  ٧٥١(قانون مدنی افغا نستان درماده        
ی بارعایت حکم فوق شرایط صحت ایقاع یـااراده ا نفـراد  . مربوط به عقددانسته است

  .وجود وسالمت ا راده ، اهلیت واختیار ، موضوع وسبب مشروع: عبارتند از
  :وجود وسالمت اراده  –الف 

عبارت ازتصمیمی است که شخص ،ایقاع ازجمله اعمال ارادی وانشائی بوده               
بنا بـرا ن  . آن را آگا هانه انجام میدهد ورکن اصلی واساسی آن رااراده اوتشکیل میدهد

« زیـرا     .  زم است تا اراده ازجمیع عیوب مبراء بوده ودرمحیطی آزادصورت پذیردال
ایقاعی که بر پایه  اراده جدی وبمنظور دستیابی به اثر حقوقی آن انجا م نشود وهدف آن 

، ودریـن  »هزل ویاوه گوهی یاتخدیر وتشویق با شد، هیچ اثری درجهان حقوق نـدارد 
نیست ودر پنهـا ن    ،کننده قاصد آنچه وا نمودمی کندایقاع « حالت فرض این است که 

، همچنین است ایقاعی که » هدف دیگری دارد وبه حیله می اندیشد نه مدلول گفتار خود
بنابران ایقاع همینکه از شخص بـا اراده  )   ٤.(از مست ، بیهوش ودیوانه بدست می آید

  ). ٥.(ثرمرتبه می باشدحایز ا ،آزاد بدون جبرواکراه وعاری از اشتبا ه صادر شود
  :لزوم اعالم اراده –ب 

ایقـاع بـه   « حقوقدانان درمورد لزوم اعالم اراده انفرادی یاایقاع باین نظرا ند که        
حقوق دیگران ارتباط پیدا میکند، حقی به سود دیگری ایجاد می کندیاامتیازی رااز او می 

                                                      
ش ١٣٨٤نشرمیزان  چا پ سوم ، .  کاتوزیان / ایقاع معین –نظریه عمومی : ایقاع  –حقوق مدنی  - ٤

  .١٥٣و ١٥٢، صص 
  .درمورد اشتباه  وا کراه در بحث ارکن عقدتوضیحات الزم موجود است بدا ن جامراجعه شود - ٥
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ه محدود به شخصیت ودارایی ایقاع گیرد ورابطه ای رابرهم میزند، پس اثر ایقاع هیچگا
درمقام اجـرای  . همانند عقد باید دربرابردیگران اثبات واجراء گردد .کننده نمی شود 

  . عمل حقوقی دیگران باید از مفاد آن آگاه شوند تابتوا نند رعایت کنند
اعی درمقام اثبات نیز باید وجود ایقاع چهره خاص پیداکند و به عنوا ن پدیده اجتم        

احراز شود وگرنه بایدادعای ایقاع کننده رابدون دلیل پذیرفت یا او را درناتوانی محـض  
  .»باقی نهاد واین هردونتیجه مطلوب وعادال نه نیست

  :ایقاع درموارد ذیل باید اعال م شود:  طورمثال
  .اجازه مالک درموردنفا ذ معامله فضولی - ١
 .صورت می گیرد فسخ عقدکه بنا بر خیار ازجانب یکطرف معا مله - ٢
 .تصمیم شفیع مبنی براخذمال مشفوع بهادربرابر پرداخت قیمت آن ازمشتری - ٣
 .تصمیم شوهر مبنی برطالق زوجه - ٤
 .رجوع به زوجه در طالق رجعی - ٥

مگر بخاطر تطبیق وتنفیذ  ،وسایر موارد، گرچه به اراده شخص بطور آزادصورت می گیرد
  ) ٦.(، ایجاب اعال م رامی نما یدواینکه  به حقوق دیگران ارتباط دارد .ایقاع 

  :سالمت اراده -ج
کاریست ارادی ونفوذ آن « همانگونه که توضیح شد ایقاع یااراده انفرادی درواقع        

  ) ٧.(»آن تصمیم می گیرد یباره انشاون دراذن قانـ منوط به سالمت اراده ایست که به
کراه در ایقاع یااراده انفـرادی حکـم   قانون مدنی افغانستان در باره اثر اشتباه وا       

همین قانون تابع احکام ،شـرایط وقواعـد   ) ٧٥١(امابموجب حکم ماده  ،صریح ندارد
  .عمومی عقود می باشد ازینرو باید از اکراه وا شتبا ه مبرا ء باشد

  
                                                      

  ).١٦٣(اثر قبل الذکر ، ص : ایقاع –حقوق مدنی  - ٦
انتشارات مدرسی ، طبـع میهن ، . کاتــوزیان / ایقاع  -قرار داد: اعمال حقوقی -حقوق مدنی - ٧

  ).٤٨٨(، ص  ١٣٨٣چاپ نهم ، 
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  :ایقاع فضولی -د
کسی است که بـدون اذن شـریعت    مجلة االحکام فضول) ١١٢(جب ماده بمو       
بیع موقوف بیعی رااحتوا می نماید که به حق ) ١١١(مال غیر تصر ف نماید وطبق ماده در

  ).٨( غیرتعلق گیرد مانند بیع فضولی 
در ایقاع یا اراده انفرادی نیـز قابـل   ،طوریکه اثر فضولی درعقدبیع مطرح است        

قـانونی   رعایت می باشد مانند طالق فضولی که ازطرف غیرشوهر درحالیکه ازاونیابـت 
صورت گیرد وهرایقاعی که مطابق قانون  بایدبامباشرت شخص معین تحقق  ،نداشته باشد

بنا بران ایقاع یااراده انفـرا دی کـه   . مگر بوسیله شخص غیر ذیصالح بمیان آید ،پذیرد
  .یعنی غیر ذیصالح  بعمل آید ، اثر قانونی ندارد،توسط شخص غیر 

  اهلیت واختیار: مبحث دوم 
  :اهلیت - ١
بـه اراده آزاد شـخص        ،ایقاع یا اراده انفرادی مانند عقد یک عمل حقوقی بوده       

پس رعایت قواعد اهلیت در مـورد آن امـر   . واقع میشود ووسیله ایست برای تصرف 
 .طبیعی است
طورمثال طالق . ایقاع کننده بایدعاقل ، بالغ ونافذ تصرفات حقوقی خودبا شد              
دروقوع طالق عقـل  )  ١٣٧(قانون مدنی درماده  .ع  ایقاع راتشکیل می دهدیکی ازانوا

طالق مجنون،معتوه ، مکره ، ) ١٤١(وبلوغ طالق دهنده را شرط دا نسته است ودرماده 
نایم ،شخصی که عقلش به علت زیادت سن ویا مرض مختل گردیده وشخصی که قـوه  

فته وحواسش رادرک نکنـد،  ممیزه اش به علت ضعف غضب یاعوا مل دیگری ازدست ر
  .بنابران  اهلیت شرط مهم ایقاع یااراده انفرادی دا نسته میشود.غیرواقع می دا ند

  :اختیار - ٢
اختیار عبارت از تو ان وصالحیتی است که قانون برای اشخاص اعطاء می نمایـد         
دادن طالق مثالً شوهر توا ن وصالحیت  . تکای آن امور خویش راتنطیم واجراءنماینداتابا

                                                      
  ).١١٢و ١١١(موا د)  ١٠٩و١٠٨(درر الحکام ، شرح مجله االتحکام ، جلد اول ، ص ص  - ٨
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زن خود را دارد، یامالک اختیار رد ویا  امضای معامله فضولی رادر مور دملک خـویش  
  ). ٩.(دارا می باشد

  :نیابت - ٣
 طوریکه عقد به.  نیابت انواع وکالت  والیت ، وصایت وقیمومت  رادربرمی گیرد       

اسـت بـه نیابـت    ایقاع یااراده انفرادی نیز ممکن  ،ندنیابت ازدیگران اجراء شده میتوا
ازشخص دیگرانجام پذیرد، مانند اینکه شخصی ، به وکالت ازجا نب شوهر، زوجـه اورا  
طالق دهد یاولی ، وصی یاقیم به والیت یاوصایت از کودک مربوط ملکی راکه درشـفع  

  .به حکم شفع اخذ نماید ،جایداد اوقراردارد
باید ازجانب شـخص  ،ی می نمایدایقاع کننده که ازطریق نیابت ابراز اراده انفراد       

مـثالً   . درغیر آن عمل اواثر قانونی نـدارد ،دیگر بحکم قانون حایزصالحیت نیابت باشد
شخصی به نیابت قانونی محجور نمیتوا ند نکاح اورا باهمسرش فسخ نما یـد ویـاطالق   

زوجه قاصر، ازجا نب زوج یاپـدر  « قانون مدنی)  ١٤٠(دهد، زیرا بموجب حکم ماده 
طالق مجنون ، معتوه ، مکـره ، نـایم ،   ) ١٤١(وطبق ماده » طالق شده نمیتوا ندزوج 

. شخصی که عقلش به علت زیادت سن ویامرض مختل شده وشخص مدهوش اعتبار ندارد
درین موارد چون شخص اصیل یعنی زوج صالحیت اعطای طالق راندارد پس نائب اونیز 

  .فاقد صالحیت می باشد
  مشروع موضوع وسبب: مبحث سوم 

  :موضوع ایقاع -١
دربخش عقد توضیح گردید که موضوع عقد یکی از ارکان عقد و عنصر اساسی آن        

می باشدومنظورازان ، موضوع وجیبه ویاتعهد راتشکیل میدهدوعبارت ازدادن مال یااجراء 
موضوع عقد یاموضوع وجیبه ، وبرای اینکه عقدمنعقد شده بتواند. یاامتنا ع ازعمل است 

  .دموجودومشخص باشدبای
                                                      

  ).١٦٨(منبع قبل الذکر، ص . ایقاع  –حقوق مدنی  - ٩

 ایقاع یا اراده انفرادی  ------------------------------------------- قضاء   

٣٤ 

ابراء ازدینی که « عین فرضیه در ایقاع  یااراده انفرادی نیز مطرح می باشد بنابرین        
همچنین است فسخ عقدی که هنوز انعقاد نیافتـه   . هنوز محقق نشده است ، اثری ندارد

  .»یاامضاء معامله ای که فضولی بآن دست نزده یاقبول ترکه ورد آن پیش ازمرگ مؤرث
نیز منحصر به عقد نیست بلکـه در  ) موضوع( شرط معلوم ومعین بودن « همچنان        

پس  اگر مالک عقدی رااجازه دهدکه از چگونگی آن آگاهی . ایقاع نیز بایدرعایت شود
یااگر شوهر ی یکی از زوجـات خـودرا   . ندارد، رضای اومعامله فضولی راتنفیذ نمیکند

، بخصوص در طالق.  »موضوع باطل استمعین نبودن طالق دهد ، عمل حقوقی اوبدلیل 
بایددرنظرداشت که ازجمله امورتشریفاتی می باشد، بایددراعالم شوهر وصیغه طالق نیـز  

اثبات نمی ه موضوع آن معین باشدتادونفرشاهد عادل نیز آن رابشنوند، درغیر آن  طالق ب
  .رسد

ن است کـه موضـوع ایقـاع    ای ،هدف نهائی ایقاع وشرطی که بایدرعایت شود       
مثالً شفیع  زمانی میتوا ند ازحـق شـفع اسـتفاده    . مشخص ،معین ومقدورالتسلیم باشد

که توان پرداخت ثمن مبیعه رابرای مشتری داشته باشدواالایقاع اخذبه شـفع اثـر   ،نماید
  ) ١٠.(حقوقی ندارد

  :مشروعیت سبب ایقاع - ٢
ح به قصـد  بوسیله آن یک عمل مباسبب ایقاع زمانی غیرمشروع گفته می شودکه        

ماننداینکه شخصی . و بااخالق ، آداب ونظام عامه درتضادباشدغیرمشروع ، صورت گیرد
به شرطی که محل فحاشی ویاقمار ،اراده کندکه حویلی خودرابرای شخصی هبه می نماید

  .قرارگیرد 
  تفسیر ایقاع یا اراده انفرادی

واعدی تطبیق میشودکه در عقد قابل اجـراء مـی   درمور تفسیر اراده انفرادی ، ق       
، ایقاع به نفع وی  صورت گرفتـه اسـت   منبع ومحل آن خواست کسی است که. باشد

ویش تعهد قاعدتاً ایقاع کننده به چیزی مورد التزام قرار می گیرد که آن را با ابراز اراده خ
                                                      

  .١٧٣-١٧١ایقاع، همان منبع  ،  ص ص  -حقوق مدنی - ١٠
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ین است که در تفسیر وفرق میان تفسیر عقدوتفسیر اراده واحد ا.کرده است نه بیش ازان
ولی در ایقاع یا اراده انفرادی صرف اراده واحـد   ،عقد اراده دوجا نب  حاکم می باشد

  .حکومت دارد
  :عمدتاً موارد ذیل راتشکیل می دهد ،قواعد عمومی ایکه در تفسیر ایقاع بکار  می رود   

ـ  ) ٧٠٧(بارعایت حکم ماده  -الف            درج مـاده  قانون مدنی  وقاعده فقهـی من
نه اراده معنای مجازی،  ،مجلة االحکام،  اصل در کالم اراده معنای حقیقی آنست) ١٢٣(

درصورتیکه اراده معنی حقیقی امکان داشته باشد، تعمیل معنای مجازی جـواز نـدارد،   
  .مگراینکه امکان معنای حقیقی ازاراده ایکه ابراز گردیده ، متعذر باشد

گر فته شده ومعنا ی آن ثابت بـودن  ) حق(درلغت از کلمه  )حقیقت (حقیقی  یا         
است، یعنی درحالت اصلی بمعنی وضعی خود ثابت می باشد وازان تجـاوز نمـی کنـد    
ودراصطالح به لفظی اطالق می گرددکه به معنا ی وضعی خود بدون تمسک به قرینـه ،  

  .داللت نماید
مراد ازان درمرحله اول پسر  ،ایدشخصی برای پسر خود وصیت یا اعترافی نم:  طور مثال

صلبی می باشد ودرعدم موجودیت پسر صلبی به پسر پسر اوتعلق می گیرد زیرا پسر پسر 
  .حکم پسر مجازی ا و رادارد

قانون مـدنی آمـده   )  ٧٠٨(مجلة االحکام وماده ) ١٣(طوریکه در ماده  –ب         
هرگاه مفهوم هردومعارض هم واقع در برابر صریح به داللت اعتبارداده نمیشود، « است، 

  .»گردد، به صریح ترجیح داده میشود
مثالً بیعی که بطور فضولی صورت گر فته باشد، موقوف به اجازه مالک می باشد،         

درصورتیکه مالک صراحتاً بیع راردنمود بربیع مذکور اثر حقوقی مرتب نمی شودو هرگاه 
یعـه گردیـد، درحقیقـت اجـازه بـه             مالک باآگاهی از موضوع خواهـان بـدل مب  

حالـت اول اراده  . وبعداً حق رد آنراندارد زیرابیع  تمام شده اسـت . عقدموقوف است
  .صریح وحا لت اخیر اراده ضمنی یااجازه داللتی  رااحتوا می نماید

  .در امور باطنی دلیل شی قایم مقام آن می گردد -ج        
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  .قانون مدنی توضیح شده است)  ٧٠٩(االحکام وماده مجلة ) ٦٨(این موضوع درماده   
معلول بیک علـت  « هدف  این قاعده آن است که بسیاری ازاحکام شرعی وقانونی       

گاهی این طور میشودکه علـل آن پوشـیده    . است وجز به ثبوت علت خودثابت نمیشود
روجود علل مـی  لذاشریعت قرائن راکه داللت ب. است که اطالع یافتن بآن دشوار است 

: بطورمثال. »کند، قایم مقام آن ها ساخته ثبوت حکم رابه قرائن ظاهری نسبت داده است
حق شفع اوساقط می ،یداطالع حاصل کندوا زان اعراض نما هرگاه شفیع ازفروش ملکی

اعراض یک امر باطنی راتشکیل میدهد وبامور قلبی  تعلق می گیرد وسکوت « اما . شود 
  .»حق شفع ساقط می گردد،یابد، اگرخاموشی اوثابت شد بجای آن قرارمی

همچنین اگر شفیع از مشتری خواست تامشفوعه رابرایش بفروشد یابه اجاره دهـد         
همه این حاالت داللت برآن می کندکه مشتری را بحیث مالـک قبـول کـرده و بـا     

او قـرار مـی   اوسرمعامله گرفته است  درینحال گفتگوی شفیع بامشتری به جای رضای 
  .گیرد وحق شفع راباطل می سازد

مطلق تاوقتی که دلیل تغییر آن بطور صریح یاضمنی موجودنگردد، باطالق خود  -د        
  .باقی می ماند

قانون مدنی توضیح شـده  )  ٧١٣(مجلة االحکام وماده )  ٦٤(این مطلب درماده         
روش جایداد خودوکیل سـاخت،  ومثال آن این است که هرگاه شخصی دیگری رابرای ف

ولی اگـر  ،درصورتیکه قیمت فروش راتعیین نمود، وکیل به کمتر ازان فروخته نمیتوانـد 
قیمت راتعیین  نکرده بود وکیل درفروش جایدادبقیمت کم یازیاد بهریـک کـه امکـان    

وتعیین قیمت ملک مؤکل که ازجانب اوصورت گرفته  ، مختار استدسترسی داشته باشد
  .رامقیدبرعایت اطالق اومی سازداست وکیل 

  .اعمال کالم بهتراز اهمال آنست: هـ         
قانون مـدنی بصـراحت   )  ٧١١(مجلة االحکام وماده ) ٦٠(این مطلب درماده         

تاوقتی که اعمال کالم بریک معنی شده بتواند اهمال آن جواز « یعنی . توضیح شده است
زیرا کالمی که ازیک شخص عاقل صادر می . » رددندارد، مگراینکه اعمال آن متعذر گ

ACKU



 ایقاع یا اراده انفرادی  ------------------------------------------- قضاء   

٣٧ 

شود، آنرا نباید تاحد امکان لغو وعبث شمرد، بلکه باید آنرا بیکـی ازمعـانی حقیقـی    
مثالً شخصی مال خودرا برای اوالدش وقف کرد درحالیکه . یامجازی مورد عمل قرارداد

او یعنـی نـوه اش    داشت ، کالم اوبـه اوالد اوالد ) نوه(اوالد نداشت مگر اوالد اوالد
  .بطورمجازی حمل می گردد

مواردی که در باال تذکار یافت نمونه هایی ازتفسـیر ایقـاع یـا اراده انفـرادی             
چون موارد مختلف تفسیر در بحث عقدوجوددارد و اراده انفرادی نیز . راتشکیل میدهد

از ذکـر یـک   بنابران برای جلـوگیری   .درین مورد مطابق قواعد مذکور تفسیر میشود
)  ٧٢٨(الی)  ٧٠٤(لهذا مواد. موضوع دردومحل که باعث تکرار میشود خود داری شد

قانون مدنی وقواعدوضوابط کلی مجلة االحکام بخصوص مواد سوم الی یکصد وآنچه در 
  )١١.( بحث عقد وجود دارد قابل مالحظه می باشد

  :شروط  در ایقاع 
یکی شـروط  : بدو نوع   عرض وجود می نماید در ایقاع یا اراده انفرادی ، شروط       

  .تابع ودیگر التزام های اضافی
مانند شـرط مهلـت   . شروط تابع آنست که ماهیت شروط وابسته به ایقاع است        

بطور مثال مؤصی می توا ند حـدود اختیـار وچگـونگی    . برای اجرای ایقاع یاتعلیق آن
معین کند، یا اعطای نیابت رابه پایـا ن   ،اجرای وظایفی راکه به عهده وصی قرار میدهد

  .یافتن دوره تحصیل اودر پوهنتون ، موکول سا زدوامثال آن
آنست که ایقاع کننده بـرای   ،شروط دیگر که بنام التزام های اضافی یاد میشود        

برای خـود یـادیگران    ،خودیا دیگران ضمن شرطی که در اراده ا نفرادی ابراز می دارد
                                                      

  :درموضوع تفسیر ایقاع  یا اراده انفرادی ،ازمنابع ذیل استفاده شده است - ١١
  ).١٨١(ص . داکتر کات وزیان/ایقاع معین  –نظریه عمومی : ایقاع –دنی حقوق م -
  ).٤٨، و٤٥، ٢٥،٤٤، ٢٤(سلیم باز ، شرح مجلة االحکام ، صفحات  -
  ).٢٠٥و ١٦٨، ٤١، ٣٧(شرح قواعد کلیه وضوابط عمومیه مجلةاالحکام ، صفحات  -
  ).٧١٣و ٧١١، ٧٠٩، ٧٠٨،  ٧٠٧(قانون مدنی افغانستان مواد -

 ایقاع یا اراده انفرادی  ------------------------------------------- قضاء   

٣٨ 

تعهد کندکه مبلغـی   ،شوهر حین طالق همسر« مانند اینکه. افی رامطرح نما یدالتزام اض
رابرای زن می پردازد ویا  دا ئنی درحین ابراء ، شرط گذارد که مدیون ابراء شده بایـد  

  ) ١٢.(» کارمعینی راانجام دهد 
  :اصل لزوم در ایقاع

درآغاز یک تعهـد یـک    ،ایقاع که درواقع از اراده آزاد انفرادی منشاء می گیرد       
ولی درمرحله اجراء مانند عقد است وآثار . جانبه است که بحقوق دیگران ارتباط می یابد

ازینجاست که اگر ایقاع   .آن تنهاباالی ایقاع کننده نبوده بلکه به دوطرف تعلق می گیرد
د که ازجانب دیگر التزامی رااحتوا  می نمای ،از یکسو باعث ایجاد حق به دیگران میشود

  .برعهده ایجادکننده قرار می گیرد وگریزی از انجام آن وجود ندا رد
  :ایقاع رابه اعتبارزمان به دودسته تقسیم نموده ا ند          

 ماننـد طـالق وفسـخ عقـد    .الزام آورست ،اراده واقع میشود ایقاعی که بااعالن - ١
  .وردمعامله فضولی

خاطب است ، ما نند عزل وکیـل  مص ایقاعی که ا لتزام بآن مربوط به اعال م به شخ - ٢
که تنها پس از رسیدن خبرعزل به مخاطب مؤثر می باشد و تا آن زمان تما م  اجـراآت  

 ) ١٣.(وکیل صحت دارد
  :نسبی بودن  اثر ایقاع

منظورازنسبی بودن ایقاع یا اراده انفرادی آن است که اثرمسـتقیم آ ن از انشـاء          
بطو رمثال از ابراء تنها مدیون نفع می بـرد  . نمی رودکننده وطرف مقا بل ومخاطب فر ا

وحق داین ساقط می شود، طالق رابطهء همسری زوجین راقطع می کند واجازه ما لـک  
  ) ١٤.(عقدفضولی را میان اووطرف عقد نافذ می نما ید

  
                                                      

  ).١٨٧-١٨٥(صفحات . ایقاع معین  –نظریهعمومی ): ایقاع( قوق مدنی ح - ١٢
  ).٤٩٤(منبع قبل الذکر ، ص :  ایقاع -اعمال حقوقی ،  قرارداد: دوره مقدما تی حقوق مدنی - ١٣
  .٤٩٥هما ن منبع ، ص  - ١٤
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  :اجرای آثار ایقاع
اجبار داین مبنی بر هرگاه اراده شخص به تنها ئی توان  ایجاد تعهد راداشته با شد،         
خوا ه مفاد تعهد یاوجیبه انجا م یـا امتنـاع    ،تعهدش تابع قواعد عمومی عقود استوفابه 

  .ازعمل باشد یاتملیک مال
وقتی داین بدون جبر واکراه وباختیار ورضائیت تام ازحق خود بگذرد : برای مثال         

گر نیا زی دین رها می گردد ودی وبه مدیون ابرا ء بدهد، دین ساقط میشود و مدیون ازقید
ودرصورتیکه باین ارتباط دعوایی اقامه شود،مدیون می توا نـد بـه    به اجبار داین ندارد

موضوع سقوط دین استناد کندوآن گاه محکمه با ین موضوع رسیدگی می نما یدکه آیـا  
  ). ١٥.(دین باقی است یادراثر ابراء ساقط شده ا ست

  :ادیانحالل ایقاع یا اراده انفر
طوریکه درآغاز توضیح شد، ایقاع یا اراده انفرادی عبارت ازعمل حقـوقی یـک           

جانبه است که انشای آن نیازمند یک اراده باشدوشخصی که بدون جبر واکراه وبارضایت 
وهر ایقاعی که . کامل چنین انشائی راابراز می دارد درقید التزا م ناشی ازان قرار می گیرد

امادر حالیکه موضوع ایقـاع قبـل   . قابل تعمیل می با شد،قانونی بمیان آیدباتوافرشرایط 
ازتسلیم به جانب مربوط ازمیان برود، ایقاع دروا قع منحل گردیده والتزام آن نیز از بین 

مثال  شخصی  حاصل باغ خودرابه دیگری هبه می نمایـد، اماقبـل از تسـلیم    . می رود
چون موضوع اصالً ازبـین رفتـه    ،ی تلف می شوددرنتیجه آفات سماوی یا امراض زراعت

لهذا التزا م شخص ایقاع کننده نیزاز میان می رود وملزم به جبران معادل آن به جا نـب  
  .دیگر نمی باشد

  :منابع ، مآخذ ومنقول عنه 
دوره (انصاری ،  مسعود وطاهری ، دوکتور محمدعلی ، دانشنامه حقوق خصوصی  - ١

 .ش١٣٨٤انتشارات محراب فکر : تهران. ، جلد اول ودوم ) سه جلدی
 .دررالحکام ، شرح مجلة االحکام ،ج ا مکتبة النهضه، بغداد. افنـدی ،علی حیدر - ٢

                                                      
  .٤٩٦و ٤٩٥همان منبع ، صفحات  - ١٥
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، نشـر   ٤جلـد ) جلدی١١دوره (الفقه السالمی وادلته ، . الزحیلی  دوکتور وهبه - ٣
 .م ٢٠٠٦احسان،

شرح قواعد کلیه وضـوابط عمومیـه مجلـة     محمد عبدالعلی شاه ،. توخی هروی - ٤
انتشارات ستره محکمه  ، مطبعـه  ) ترجمه مطبوع ( تألیف محمدطاهر آتاسی ، الحکام، ا

 .ش ١٣٤٩دولتی ،
اعمـאل حقـوقی، قـرارداد،   :دوره مقدماتی حقوق مدنی.  کاتوزیان، دوکتورناصر - ٥

 .ش  ١٣٨٣انتشاربهمن، چاپ نهم ، : تهران.ایقاع

: تهران.ایقاع معین  –ی نظریات عموم. ایقاع: حقوق مدنی.  کاتوزیان، دوکتورناصر - ٦
 .ش  ١٣٨٣نشر میزان، چاپ سوم ، 

 .ع ١٩٢٣مطمبعه االدبیه ،: ، بیروت شرح مجلة االحکام. لبنانی ، سلیم رستم باز - ٧
مطبعه دولتی ، : کابل.  جریده رسمی.  ٢و ١ج»  قانــون مدنی« . وزارت عدلیه  - ٨

 .ش ١٣٥٥جدی  ١٥شماره فوق العاده ،
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  : يوت پال حضرت ل حسامقضا

  دجرمونو اومجازاتو 
  کتنه هدقانونیت اصل ته یو

)٤(  
  لورم پرکی

  د افغانستان په اساسی قوانینو او د جزا په قانون کی د جرمونو
  او مجازاتو دقانونیت داصل تسجیل

لکه رنه چی ددی ینی په یرو ایونوکی مو اشاره وکـه دجرایمـو  اومجـازاتو    
اصل له اجزا وو خه دادی چی یوازی په هغه صورت کی کوالی شویو چال دقانونیت د

چی له واندی خه په دی هکله قانون  ،چلند  جرم وبولو اودهغه  له پاره مجازات واکو
ول جرم  ایزموقعیتونه په دقیق  اوانی  قانون باید په صراحت سره . شتون ولری 

  .په پام کی نیولی وی یی  بللی وی اودهغوی له پاره مشخصه  جزا
دولو جرایمو دقانونیت داصل غوتنه داده چی هر یو جرم  په قانون کی جره ولـری ،  

  .وایی) قانونی عنصر( دیو  جرم دتحقق قانونی شرایطو ته دهغه  جرم 
دپورتنۍ  یادونی په رڼا کی په ران هیواد افغانستان کی دجرم دقانونی عنصر په هکله باید 

ی نوموی عنصر په ران هیواد کی دخپلواکۍ له بشییدو وروسته  داعلیحضرت ووایو چ

 ...دجرمونواومجازاتودقانونیت اصل   ---------------------------------- قضاء   

٤٢ 

) قـانون  (خطابو او دنوموی دعصر په اساسی نظامنامی  ،غازی امان اهللا خان په وینا وو
  .لیدالی شو اهدجزا په نظامنامی اونورو کی په 
و ینی اقتباسـات  او خطابرت  غازی امان اهللا خان دویناووپه الندی کرو کی داعلیحض

  :رااخلو
مـه نیـه    ۱۶هجری شمسی کال د کب په  ١٢٩٧اعلیحضرت  غازی امان اهللا خان د 

خلکوته وویل  اوخپل مرام یی بیان ک دخپلو چاپی  مفصلو اعالمیو په واسطه دافغانستان 
  :اودو اعالمیو لنیز په دی ول دی ددغو. 
  !ای معظم ملته(

وکـه بایـد    ژمنـه  سر کیـود ، ما  راچاهی تاج زما پکله چی زما ستر ملت د پ... 
اوبهر کی آزاداو   دننهدافغانستان دولت دنی دنورو خپلواکو قدرتونو په یر ،دهیواد په 

خپلواک وی ، دافغانستان  ملت دهیواد دننه بشپه خپلواکی  ولری له هـر ول تیـری   
  .اعت وکی او بساوظلم خه محفوظ اوخلک یوازی او یوازی باید دقانون اط

  : همدارنه  اعلیحضرت غازی امان اهللا خان په خپله یوه اعالمیه  کی اعالم وک چی 
  !باعزت ملته 

  !زورو سرتیرو
زه پـه اـه    ،په داسی حال کی چی زمون لوی ملت دسلطنت تاج زما پرسر کیود
 مرستهفکر سره اعالنوم چی یوازی په دی شرط تاج او تخت منم چی تاسو زماله عقیدی او

تاسو سره مجلس کیدی چی دلته یی په لنـیز سـره   له وکی چی ما په دی برخه کی 
  :یادونه کوم 

لومی داچی افغانستان باید په کورنیو او باندنیو چاروکی خپلواک او آزادوی یعنـی   -۱
  .افغانستان هم له هغو برخمن شی ،ول هغه حقوق چی آزاد هیوادونه یی لری

  پر بل ظلم ونه کی محکوم نه وی اویوچابل باید د وکیعنی  یو ،ید آزادویملت با  -۲
په سترو  ددرناویالبته  دمحمدی مقدس قانون اطاعت  اوملکی او نظامی قوانینوته  باید 

اودافغانستان لوی ملت دهغه غریزی  اوخصلت  له مخی دداسی قوانینـو پـه    وکتل شی
  .رعایتولو کی شهرت لری
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  .)ی له دغو شرایطو هیکله  ونه منم زه به تاج ب
  ۲۸دجوزا  په ) هـ ش  ١٣٠٠( اعلیحضرت غازی امان اهللا  خان دچهارشنبی  په ور 

مه نیه  دکوچنی بختور اختر د لومۍ  وری دمراسمو په تر کی په سلطنتی ماڼی کـی  
نسخی   یدو یددولت  داساسی تشکیالتو دنظامنامی اودوالیتونو  دتقسیم  دنظامنامی  دو

فکر  اونیکو هلو لو په مرسته دخپل شاهانه ذات درتینو رعایاوو له پاره  لوچی دخپل  
: ( کی او په دی هکله یی زیاته کهالۍوزیرانو او سفیرانو ته  ،جوی اوچاپ کی وی

کـی ؤ چـی    تراوسه می نظر اومقصد په همدی یـو  ،له هغه وخته چی عین الدوله وم
ددی مقصد  له پاره دیوی الری په مخ کی . آسوده  ،آرام اوسوکاله وی  دافغانستان ملت

تـه   وکالۍنیول الزم ؤ ، ،آیا دکومی الری  په مخ کی نیول ملت اودولت پرمخت  اوس
نو په دی اسـاس مـی   . ونه موندله  ه الرهدهمدی شریعت له الری خه می  ؟رسوی 

 غونی اوالهی احکامو ته اودک،دهمددشریعت لمداسالم دالروونکو مطابق امید الس د
 هجـو  کنالرهدووکلونو په تر  کی می دول ملت  دحکمرانانو له پاره یوه قاعده  او

یر ستونزمن دی چـی  هک  خه لیری کول ریوان که  چی دظالم  الس دمظلوم له ،
خـه  هی شی هغه نه شی لیری کوالی  اوله خپل خدای له یوی بشپی نظامنامی   پرته

 پلیهیله من یم چی داجوه شوی نظامنامه هم دحکومت  کسان اوهم ملت په همت سره 
خه تپوس  کیده چی ولی دی دارنـه   ماموردی واندی چی به دیو حاکم یا  تر. کی 

نه درلود تر الندی راتالی نه شو ، نوویل به یی  کنالرهوکل ، رنه چی یی یو مفصل 
 یده زما په خیال کی همداسیی می  دی  پلیرلـه  نو له دی کبله می دشـریعت  . ک

اوداختر  په شرافت په دی مبارکـه  ور کـی     هک هجوکنالره احکامو سره سم یو 
وکی  عملاعالنوم اوداجرا امر یی کوم ترو په دی نظامنامه  باندی ددولت کار داران 

زیان خوا کوم شخص ته یو  له ماموراو که دکوم . اودملت دسوکالتیا اوآرامۍ سبب شی 
نیمتیا به یی ددولت له خوا وپیژندل شی ، ترتحقیق الندی یی راوستالی ورسیی هماغه 

تر سپهساالر صاحب پوری چی الحمـدهللا  مامورهی یو .تر ی کوالی شی  پوتنهشی او 
 نههم یو شخص له یوی محاکمی پرته دنظامنامی په حکم یوه لته  .دیر اعتبار تن دی
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دیوی  هم باید له زه به پخپله  آن. شی وهالی اویو ساعت  حبس او بندی کوالی نه شی 
تاسـی ـول حریاسـت    . محاکمی پرته یوه لته ونه وهم اویو ساعت به حبس نه کم 

الهی  امر سره سم په آزادانه توه ژوند له وکی اوعمل ،آزادیاست  دشریعت  په قاعده 
  ).وکی 

رت  غازی امان اهللا خان دقندهار دسفر په تر  کی دجمعی  پـه  په همدی ول اعلیحض
ش  کال دلم په وارلسمه نیه دنوموی  ار دنبوی خرقی په جامع  ـه ١٣٠٤ور د 

زما دحکومت  په دوره کی چی کوم قوانین : په تر کی وویل  ویناجومات  کی دخپلی 
احکـام  دی  ) ص(اکـرم    وضعه او ترتیب شویدی ، ول هماغه د قرآن پاک اورسـول 

اوترتیب موجبه  داوه چـی   یدهغوی دوضع. اودحنفی شریف  مذهب سره سمون  لری 
حکام او مامورین لکه رنه  چی ایی دآیاتونو اواحادیثو پـه  یری عام اوسیدونکی او

مطالبو  اوموانعو او دشرعی مسایلو په رموز ونه پوهیی اوله هغوی خه هغه استفاده چی 
له مخی نورو ته هغـه    نوضوالی اودخپلو شخصی غوتنو اونفسی غرنه شی کو ،دهالزمه 

نه وریی ،له دی کبله می وغوتل ترو هغه  مسایل او شرعی احکام چی داوسیدونکو د 
په عام فهمه ژبه په دولتی بریده دامکان تر ،عمومی سوکالتیا  اویڼو  پوری اه لریپه او 

دی سربیره هغه شیان چـی داولـواالمر     رپ. ل او وژبال شی کی نق) نظامنامو(نظاماتو 
دی اوتن تعالی دهغه د اکنی واک ماعاجز تـه راکـی دی ،   ) واکونه (اختیارات  

ددولت دوزیرانو اوستاسو دملت دوکیالنو په اتفاق می هم  هغه دخپل عاجزانه فکر خه 
په اساس ستاسو دسوکالتیا    تیاادزمانی مالحظاتوته په کتنی او دملت دعادت اودوخت د

کـه   .کل  ایاو راتلونکو پرمختونو دپاره په دولتی  نظاماتو کی  واو آرامۍ  اواوسنی
نظامنامی یـوازی دکـوم خـان     اوسنۍتاسی په صحیح توه  غوروکی پوه به شی چی 

ی  اونورومعتبرینو د خاندان اوحکومت اومامورینو  اوشهزادانو انی اوملک اوکوم
پاره نه دی بلکی په هغو ولو کی زمون دملت دیری بیوزله اوعاجزی طبقی سـوکالی  له 

 سـتونزو فشارونو او  پام کی نیول شوی ده ، ترو هغوی دهغو،آبادی او آسوده حالی په 
پخوا په هغه بیچاره انو بانـدی   وختهخه په پوره توه خالص شی چی زما دسلطنت له 
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کوم ای ته نه رسیده ، تر سره کیدل اودهغه  چـادخونیو پنجـو    چی چغی  اوفریاد یی 
دالس  لنول چی دمظلومانو دوجود په غوو کی یی تل ننه ایستی  ، اودهغوی وینی یی 

  ...لی 
خبرتیـا  اوعمـومی ـیڼی    و حقوقو خه دعامه  ملت زما دفکر اساس  یوازی له خپل

نظامنامی وضعه   اوسنیسه کولو دپاره می اوآسوده  حالی ده  اویوازی ددی مطلوب دترال
دظالمانو اومتجاوزینو  الس لن شـوی وی ،   هکی ترودمظلومانو اوبیچاره انو له سر

که  له دی خه پخوا چی به حاکمانو  اومامورینو  هره غوتل په رعیت  به یی سرته 
په دارنه حکمی  هغه یی په مظلوم ملت باندی ،رسول اوهره چی یی فکرته غوره راتلل

!  ویلوتوان اوطاقت  نـه ؤ  ه  او قطعی  ول جاری کول چی هیچاته دهغی په هکله  د
)  دسـتاویز  ( اوباید چی ه یی نه ویالی که  دحکومت له خوا کوم قانون اوتمسـک  

یـو  موجود نه ؤ چی دهغه په واسطه ملت له خپلو حقوقو  خه خبر شی اودهغوی د تیر
خه یی انکار کوالی چی دکوم قانون  اوکومی حکمنا می له عملی کیدو اوظالمانه اوامرو

  .او فرمان په موجب  داکار په مون باندی ترسره کیی 
نظامنامی درسوخ اونفوذ دتنانود شرارت اوخیانت الس وتاه او هغـه شـیان چـی    
 دحکومت له لوری دحکامو اومامورینو  په واسطه په ملت بانـدی مقـرردی معلومـدار   

دی سربیره یی هی  یومامور  ته که هغه امیر وی یا وزیر ،نایب الحکومـه    پراوواکل او
یـا لـه    واچویرعیت باندی بار  داواک اواختیار نه دی ورکی چی پروی یا حکمران ،

هغوی خه اضافه  ستانی وکی ا وعامه ملت او درعیت هر فرد ته یی داحق ورکی دی 
خپل عـرض او شـکایت    ،مو بی قانونی او بیعدالتی ولید لهچی کله یی دمامورینو اوحکا

چی  ویدادی دنظامنامو خورالی یڼی  اومزایا. دمراتبو  په سلسله لومقام  ته وکی 
  .)تاسی ته بیان شوی 

وکه زمون هیواد داعلیحضرت غازی امان اهللا خان ترمشرۍ   نغوتهلکه چی پورته مو ورته 
اوپه هیوادکی دقانون جوونی غورن اودقانون حاکمیت  الندی خپل استقالل  بشپک

هجری  ١٣٠١نوپه .رامن ته شوچی دا افغانستان دتقنین په تاریخ کی د عطف کی دی 
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شمسی کال کی دهیواد لومنی اساسی قانون داساسی نظامنامی په نامه  چی دافغانسـتان  
ک سـند دی ، دلـویی     دملت دآزادۍ غوتنی اوموکراسۍ غوتنی دروحیی له ویاه

جری له خوا تصویب شو ، په دی اساسی قانون کی دافغانستان داتباعو حقـوق اوآزادۍ  
دنوموی اساسی قانون تر تصویب پوری په هی  کوم رسمی دولتی سـند  . تسجیل شوی 

اساسـی  (البته  دنوموی اساسی نظامنامی . کی داتباعو حقوق اوآزادۍ نه وی ثبت شوی 
رڼا کی دژوندانه په بیالبیلو اخونو کی دریفورم اوبدلون زیـری ورکشـو او    په) قانون 

  .بیالبیلی نظامنامی تدوین اودعمل رته راووتی 
  :لومی مبحث 

  دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل تسجیل ېقوانینو ک يواد په اساسېده
  :ېک)قانون ياساس(هـ ش کال په اساسی نظامنامه  ١٣٠١د -۱
خپلـواکی  ( ی قانون په لسمه ماده کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی  ددی اساس 

دشـرعی    هیـوک اوآزادی دهر سی له هر قسمه خلل اومداخلی نی ساتلی شوی ،
  ....)نه توقیف کیی اونه جزا ورکوله کیی   له حکم پرتهاوقانونی نظاماتو 

کنده ، نورقسمونه  دزجر  ،وهل  شکنجه  ،پانه ،: ( همدارنه  لیرویشتمه ماده وایی چی 
ددولت له نظامناموکه حکمونو پرته چی سم لـه  اودشرع شریف ،کول ول موقوف  دی 

  .شرعی سره تنظیم  اوجوی شویدی ،هیچاته مجازات نه ورکول کیی
کـی   په محکمو: ( او په یوویشتمه ماده کی دمحاکمی  انحصارته دارنه اشاره شویده 

دونه ،سم له شریعته اوقاعدو دمحکمو دحقوقیه اوجزاییه عرضونه دو دعدلیه  ،ول عمومی
  ))فیصله اوخالصیی 

  :  ياصولوک يکال په اساس سيشم يهجر ١٣١٠د  -۲
  :  ی اصولنامی  په لسمه ماده کی هم نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی غدد
هیوک لـه  .اومداخلی خه ساتلی ده  زیانخپلواکی اوآزادی دهر سی له هره قسمه (

  ...) بندی  کیی اونه جزا  ورکوله  کیی  ې پرته او مقرری اصولنام شرعی حکم
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نور رازونـه ، ـرده   اودشکنجی کولوکنده ،پانه : ( همدارنه  نولسمه  ماده وایی چی 
  .هیچاته جزا نه ورکوله کیی پرتهموقوف دی دشرع شریف او اصولنامی 

د  عدلیه محکمه: ( ارنه اشاره شویدهمی انحصارته داو په اووه اتیایمه ماده  کی دمحاک
  ).دی ایولو شرعی دعوو

  : ېقانون ک يهجری شمسی په  اساس ١٣٤٣د-۳
مـه   ۲۵په دی اساسی قانون کی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت  اصل په تفصیل سره پـه  

  : ماده کی دارنه تسجیل شویدی
و داسی قانون په موجب  جرم وبلل شی  هله چی  دی خوهی که جرم نه ڼل کیی (... 
  .کار له کولو مخکی نافذ شوید وی  ددغه چی

هله چی یوی واکمنی محکمـی پـری دـکاره     خوی اهیچاته  سزا نه شی ورکوله کید
  اوحضوری محاکمی نه پس حکم  صادر کی وی 

ر سره سم چی ددغه تهمتی کا له حکمدهغه قانون  خوهیچاته جزا نه شی ورکول کیدای 
تعقیب کیدلی یا نیـول    پرته هیوک د قانون له حکمه. له کولو  ومبی نافذ شوی وی 

دواکمنی محکمی دحکـم او دقـانون    خوهیوک توقیف کیدلی نه شی . کیدلی نه شی 
  ...) دحکمونو سره سم 

  :کال په اساسی قانون کی  ١٣٥٥د-۴
  :اساسی قانون کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی  په دغه

  :نهمه ویشتمه ماده 
هیچا ته جزا نه شـی ورکـول    .جرم نه ڼل کیی  پرتههی عمل  دقانون له حکمه (... 

  .کیدی مر دواکمنی محکمی دحکمه سره سم 
ره سم  چی دغه تهمتی دیو داسی قانون دحکمه  سخوهیچاته جزا نه شی ورکول کیدی  

  .ومبی نافذ شوی دی  کار له کولو
حکمونو سـره   لهدقانون  خو،نیول کیدلی یا توقیف کیدلی نه شی  هیوک تعقیب کیدلی

  ...)سم 
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  : ېاصولو ک يی  کال په اساسسهجری شم ١٣٥٩د-۵
  :اساسی اصولو کی نوموی اصل دارنه تسجیل شویدی  په دغو

  :دیرشمه ماده 
  .حکمونو سره سم  لهدقانون  خو هیوک دجرم په ارتکاب نه تورن کیی(

  .ای اوتوقیف کیدای نه شی مر دقانون له حکمونو سره سم هیوک  نیول کید
دمحکمی  په حکم اودهغه  قانون له حکمونو سـره   ،خوهیوک نه شی مجازات کیدای 

  ...)تورن ددفاع حق لری ،سم چی دتورو فعل دارتکاب په وخت کی  نافذ دی
  :ش کال په اساسی قانون کی  ـه ١٣٦٦د -۶

ول تسجیل شویدی په دی اساسی قانون کی نومو ی اصل په الندی:  
  :یولویتمه ماده 

هیوک دجـرم  . حکمونو سره سم له دقانون  خوهی عمل جرم نه شی بلل کیدای ،(...
  . دقانون دحکمونو سره سم خوپه کولو نه شی تورن کیدالی ،

هیـوک  . کمونو سره سـم  حله دقانون  خوهیوک نیول کیدای اوتوقیفیدای نه شی ،
حکمونو سره سـم ا ودهغـه   له دمحکمی  په حکم  ،دقانون  خونه شی ، کیدایمجازات 

کال په  ١٣٦٩په دی نه وی چی نوموی  ماده د ....)جرم په تناسب چی کی یی دی 
  .شوه  وساتلهتعدیل شوی اساسی قانون کی هم په همدی شکل 

  : ېکال په اساسی قانون ک ـ شه ١٣٨٢د  -۷
رمونو اومجازاتو دقانونیت اصل  پـه دی ول تسـجیل او   اساسی قانون کی دج غهپه د 

  :تثبیت شویدی 
  :اووه ویشتمه ماده 

خودهغه قانون له مخی چی دجرم تر ارتکـاب دمخـه    ،هی یو عمل جرم نه ڼل کیی(
  .نافذشوی وی 

  .حکمونو پرته تعقیبیدای ،نیول کیدای اویا توقیفیدای نه شیله هیوک  دقانون 
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،دباصالحیته  محکمی په  حکم اودهغه  قانون لـه   خوورکول کیدای  هیچاته سزا نه شی
  )احکامو سره سم چی داتهام و فعل تر ارتکابه مخکی  نافذشوی وی 

لکه چی ومولیدل دافغانستان په ولو پورتنیو اساسی قوانینو کی دعبارتونو اوالفـاظو پـه   
اومجازاتو دقانونیت  اصل  اختالف  اوپارارافونو په وروسته اومخکی کیدو کی دجرمونو

په رسمیت  پیژندل شوی اوله دی اصل  خه استفاده  دولو اتباعو له اساسی حقوقو خه 
  .ڼل شویده 

  :م محبث دوی
  :دجزاپه قانون کی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل تسجیل 

ـ  ئیس لکه  چی پوهیو دجزا قانون دافغانستان دلومی جمهور ر د خدای بخلی  محم
کال د تلی په  ـ شه  ۱۳۵۵داود خان دجمهوریت په دوره کی تدوین اوتصویب شو اود

نوموی قانون اومدنی .ڼه کی خپورشو  ٣٤٧مه نیه  درسمی جریدی  په پرله پسی  ۱۵
قانون  دقانون جوونی په برخه کی دخدای بخلی محمد داوددجمهوری ریاست  ترولو  

یاده چی دا دواه قونین په سیمه او نورو اسالمی هیوادوکی لویه الس ته راونه او ستره بر
  .ساری نه لری

دجزا دقانون  په دوهمه او دریمه ماده کی دجرمونو اومجازاتو  دقانونیت اصـل پـه دی   
  : عبارتونو تثبیت اوتسجیل شویدی 

  : دوهمه ماده 
  .دقانون په موجب  خوهی عمل جرم نه ڼل کیی 

حکمونو سره سم  چی له دهغه قانون  ،خوازات کیدی  نه شی هیوک مج: دریمه ماده 
  .نافذ شوی وی  واندیارتکاب خه له دتور دواردیدلو فعل 

ی ینی په تر کی دجرمونو او مجـازاتو دقانونیـت اصـل اودهغـه      غرنه چی دد
کـی  منپانه  په بشپه توه  ترکتنی الندی نیول شویده نو دافغانستان  دجزا په قانون  

یادونی سره خپلی لیکنی او ی غوشوه اوپه همد نغوتهددی اصل  تثبیت ته کوچنۍ غوندی 
او په دی هکله وانوحقوقپوهانو ته بلنه ورکوم چی دافغانستان پـه   ینی پای ته رسوم
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اصل په هکله خپلی ینی پرمخ بوی تروددارنه موضوعاتو دمینـه   غهقوانینو کی دد
  .کی والو حقوقی تنده ماته 

  :منابع او ماخذونه 
  .کابلی تفسیر  - ۱
شمسی ،تهیـه وترتیـب   ) ١٣٨٢-١٣٠١(مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان -۲

  .١٣٨٦ریاست نشرات  وزارت عدلیه ج،ا،ا چاپ مطبعه  بهیر ،چاپ اول ،خزان 
انتشارات سـعید  : تاریخ  قضا در افغانستان ،قضاوت پال حضرت ل حسامی ناشر -۳

  . ١٣٨٨صحافی افاق پریس ،چاپ اول ،چاپ و
حقوق بشر وآزادیهای اساسی ،دکتر سیدمحمد هاشمی ، چاپ اول ،نشـر میـزان    -۴
  ,١٣٨٤ئیز،پا
کلیات حقوق جزاء دکتر مرتضی محسـنی  ) جلد اول (دوره حقوق جزای عمومی  -٥

  ,١٣٨٢) گنج دانش  –چاپ دوم (،چاپ سوم  
زات ها ،دکتر علیرضا میالنی ،چـاپ اول  نگرشی براصل قانونی بودن جرایم ومجا -٦

  ,١٣٨٦،نشر میزان ،پائیز
) چاپ سوم (دکتر عبدالحسین علی آبادی :نگارش وتالیف) جلد اول (حقوق جنائی  -٧

  ,١٣٤٣انتشارات دانشگاه تهران ،
  ,١٣٨٣نشر احسان ،) چاپ اول(جلیالمیدی : مقدمه ای برتاریخ حقوق ،مولف  -٨
پوهاند دوکتور حفیظ اهللا دانـش  ) درسی کتاب) (ی وک لوم(عمومی حقوق جزا  -٩

  ,١٣٨٨،مستقبل خپرندویه ولنه ، کابل ،عقرب 
انتشـارات  ) چاپ سـوم  (دکتر عباس زراعت ) جلد اول (حقوق جزای عمومی  -١٠

  .١٣٨٦ققنوس ،
گرشی برحقوق جزای عمومی ،تقریرات دکتر محمد باهری ،میرزا علی اکبرخـان  ن -۱۱

  ,١٣٨٤رضا شکری،انتشارات مجد،چاپ دوم ،اسفند : بیق طوتداور ،مقارنه 
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دکتر هوشنگ شـامبیاتی ،انتشـارات   : ،تالیف ) جلد اول (حقوق جزای عمومی  -١٢
  ,١٣٨٤ژوبین باهمکاری انتشارات مجد ،چاپ دوازدهم ،آذر 

دکتر محمد علی اردبیلی ،نشر میزان ،چـاپ  ) جلد نخست (حقوق جزای عمومی  -١٣
  ,١٣٨٥تان پانزدهم ،زمس

محمد رضا گودرزی ،لیالمقدادی ،انتشـارات  : دانشنامه ی مشاهیر حقوق ،تالیف  -١٤
  ,١٣٨٦جاودانه جنگل ،چاپ اول ،

  ,١٣٨٢حقوق جزای عمومی ، پرویز صانعی ،تهران ،طرح نو ، -١٥
یوאل اسناد ،دافغانستان  دبشری حقوقـو او چاپیریاـل سـاتنی    دبشری حقوقو ن – ١٦

  .١٣٨٣او فرهن دکمیی تر نظر الندی ،مرغومی  سازمان د تبلیغ
گ حقوق بشر ،دکتر بهمن آقایی ،چاپ اول ،کتابخانه گـنج دانـش ،پـائیز    فرهن -۱۷

١٣٧٦,  
اسناد جهانی ،زیر )قسمت اول  –جلد اول (مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر  – ١٨
  ,١٣٨١ر دکتر اردشیرامیر ارجمند ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ظن

  ,١٣٨٥ئی افغانستان ،حوت پروژه  امور عدلی وقضادجزا قانون ، – ١٩
  ,١٣٦٨شماره دوم ،سنبله سال ) مجله(حقوق وزندگی  -٢٠
  ,١٣٨٢سال دوم،شماره دوازدهم ،حوت ) مجله (عدالت  -٢١
  ,١٣٨٥حوت ، ٤٩سال هشتم ،شماره مسلسل  ) مجله(عدالت  -٢٢
  ,١٣٨٧جدی ، ٧١لسل سال دهم ،شماره مس) مجله (عدالت  -٢٣
ه واره راودلیکوאـل نـور خـوا   ...  org.vekalat.wwwویب سایت وکالت  -٢٤
  .تونه ددیا
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  یملکز نثاراحمدی قاض

   
 یاسالم فقه در طالق أحکام
 یمدن وقانون 

  بخش اول
  : واصطالح لغت در طالق: اول موضوع
  :  تلغ در طالق
ی وخـال   اسـت  وبند دیق وگشودن ساختن رهای بمعن اطالق ازی عرب درزبان طالق لفظ
 جـا  وهر ساختیم ورها آزاد خودرای شتری عنی) ی إبل أطلقُت: (ندیگوی می وقت ،  کردن
 واوی بگشائی و از بند کهی وقت ساختم رها را ریاس)  ریاألس وأطلقت( ، چردی م بخواهد

  . ی ساز وآزاد رها را
  : فیشر شرع اصطالح در طالق
ی شـوئ  زنا ورابطه عالقه به دادن انیوپای شوئ زنا وندیپ کردن وپاره گشودنی بمعن طالق

  .باشدی م
 المختار لیلتعل اریاإلخت ، ٥٣٥ صی شافع إمام مذهب در آسان فقه ،٣/١٥٠٧ السنه فقه 
  .٣/١٥١ی موصل از
 گشودن از ت عبار  درشرع طالق:(  است شده فیتعر نیچنی جرجان فاتیتعر کتاب در

  .١٤١ صفحهی جرجان از فاتیتعر) .  است نکاح ملک کردن ورها
ACKU
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 رابطه انحالل از عبارت طالق ـ١٣٥   ماده(  شده فیتعر نیچن طالقی مدن قانون ودر
 از صـراحتاً  طالق وقوع کهیلفاظه اب ، وزوجه زوج نیب ندهیآ ای حال در حهیصح تیزوج
  . )بتواند شده افاده آن

   طالق تیمشروع: دوم موضوع
  :است ثابت وإجماع وسنت کتاب  به طالق تیمشروع
 .١ تیآ طالق ره سو ) لعدتهن فطلقوهن) :( ج( خداوند قول:اهللا کتاب اول

 شـان  عـدت  تیدربدا باید طالقی عنی. شان عدت در را شانیا دیبده طالق پس:ترجمه
  .باشد
 مرتبه دو طالق: ترجمه. ٢٢٩ تیآ بقره سوره ... ). مرتان الطالق) : ( ج( خداوند وقول
  . است ودفعه
 ماجه ابن تیبروا). ی والصب المعتوه طالق إال جائز طالق کل)  (ص( اهللا رسول سنت دوم
  .طفل و هیسف طالق مگر  جواز دارد طالق همه: ترجمه. ١١٩١ ثیحد رقم
 ماجـه  وابـن  بـوداود ا تیبروا) الطالق اهللای إل الحالل أبغض) : ( ص( اهللا رسول وقول
) ج( اهللا نزد  حالل نیوناپسندتر نیترض مبغو:  ترجمه.  است دانسته حیصح آنرا وحاکم
  .است طالق
  .دارندنظر اتفاق برجوازطالق کرامی علما:  اجماع أما

 ای شود لیتبد مفاسد به نکاح مصالح چون ،است شده  مشروع مفاسد دفع بخاطر طالق
 شده مشروع مراد و غرض حصول عدم وبخاطر بدان شدن  انمندیوز ومتضرر سازش عدم
  .٣/١٥١ المختار لیلتعل اریاإلخت. است

  باشدی م مکروه عمل طالق:  سوم موضوع
 اسـت  صیحـر  برآن اسالم که استی هدفها جمله ازی شوئ زنای زندگی وبرپائ استقرار
 تـا  اسـت ی زنـدگ  انیپا تا و دوامی برا ازدواج وعقد.  دهدی می فراوان تیاهم وبدان
 هـر  آن گسترده هیسا ودر دنبسازی شگیهم گاه پناه خود مشترک خانه از بتوانند نیزوج
 راداشـته  امکان نیوا گردند دار خور بر سعادتمندی زندگ ولذت نعمت واز ندیسا ایب دو
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ـ  ورابطه وندیپ لذا.  اورندیب بار ودرستکار ستهیشا فرزندان تا باشند  از وشـوهر  زن نیب
ـ  وعهد مانیپ متعال خداوند که نستیای وبرا است ها وندیپ نیتر توارواس نیمقدستر  نیب

) ج(خداوند که است دهینام نیوسنگ استوار مانیوپ ظیغل ثاقیرام نکاح وعقد وشوهر زن
  . ٢٠ نساء سوره) ظاًیغل ثاقاًیم منکم ن وأخذ: ( دیفرمای م

  .اند گرفتهی نیوسنگ استوار وعهد مانیپ شما از نکاح عقد با  زنان:  ترجمه
 آن  در دینبا ،است ومؤکد ومحکم استوار نگونهیبد نیزوج نیب وندیوپ عالقه کهی وقت پس

 استوار وندیپ نیا کهی زیچ وهر  گرفت سبک را وآن کاست آن تیاهم واز کرد اخالل
 منـافع  چون ،است ومبغوض منفور اسالم نظر از ،کند فیوضع سست  را محکم  مانیوپ

  . سازدی م وتباه بردی م نیب از را نیزوج از  کی هر ومصالح
ـ  الحالـل  أبغض: (  است فرموده) ص( امبریپ که است تیروا) رض( عمر ازابن  اهللای إل

  . است دانسته حیصح را آن وحاکم ماجه وابن داود ابو تیبروا) الطالق) عزوجل(
  .  است طالق)  ج(خداوند نزد حالل نیتر وناپسند نیتر مبغوض:  ترجمه 
 به دیشد ازینکه  نیا مگر داندی م ناپسند را آن) ج( خداوندی ول، است وجائز حالل یعنی
 تیروا رهیهر ابو ازی گریدی جا در.  استی اضطراری دارو معروف قول وبه  باشد آن

 ، ولتـنکح  صحفتها لتستفرغ أختها طالق المرأة تسأل ال: ( فرمود) ص( امبریپ که است
 او تا گردد خودی نید خواهر طالق خواهان دینبای زن چیه:  جمهتر)   لها قّدر ما لها فإنما
 انتخاب رای شوهر تواندی م خود او گردد لینای و شوهر بوصلت خود واو ردیگ طالق
 تا دهد بیفر رای گرید زن شوهری زن دینبای عنی .است  بستهی و با او سرنوشت که کند
 شوهرش از  که دهد  بیرافری زن ای دهد راطالق زنش واو ردیگ قرار  او زنی بجا خود
  . کند وصلتی و با اوی بجا خود او وبعد ردیگ طالق
ی و بـر  بهشـت   ،باشدی  م شوهرش از طالق گرفتن خواهان وسبب عذر بدون کهی زن

:  فرمـوده ) ص( امبریپ که  است تیروا ثوبان از.  رودی نم بهشت بهی عنی ،است حرام
 صـاحبان  تیبروا)  الجنة رائحة هایعل فحرام بأس ریغ من طالقاً زوجها سألت امرأة مایأ(

  .٧/٢ی ازشوکان األوطار لین .است دانسته حسن  را آنی ترمذ ، سنن
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 طـالق  خواهـان  شوهرش ازی مشکل آمدن شیپ وبدون سبب بدون کهی زن هر: ترجمه
  .     رودی نم بهشت به واو است حرامی برو بهشتی بو ،باشد
  .٥٣٦ ص آسان فقه ،٣/١٥٠٧،١٥٠٨ السنه فقه

   آنی شرع فیوتوص طالق حکم:   چهارم موضوع
 است ممنوع طالق: ندیگوی  م وحنابله أحناف. دارند اختالف  طالق حکم باره در فقهاء
) ص( امبریپ که  اند کرده استدالل ثیحد نیبد وآنان.  دیآ شیپ مبرم ازین بدان نکهیا مگر
 کنـد  نیونفـر  لعنـت ) ج( خداوند:  ترجمه) .مطالق ذواق کل اهللا لعن: ( دیفرمای  م

ـ  طالق اریرابس  زنان شیخو قهیذا لذتی وبرا استی ران شهوتی پ در کهی هرکس ی  م
 نعمت کفران طالق رایز.  کندی  م راعقدی گریود داده طالق رای کی وستهیپی  عنی دهد
 بهم ار   وندیپ  نیا وطالق  است خدای ها نعمت ازی کی خود ازدواج چون.  است خدا
 مگـر  ستین وحالل  است حرام) ج( خداوند نعمت کفران  که استی  هیبد.  زندی م
 کـه  نسـت یا طالق به ازین ضرورتی راهها ازی کی.  دیآ شیپ واضطرار ضرورت نکهیا

 زنـش  بـا ی ا وعالقهی لیتما چگونهیه قلبا نکهیاای گردد مشکوک زنش رفتار  از شوهر
 بر رای وکس  است) ج( خداوند دست  در تنها  ها بقل در وتحول رییتغ چه،باشد نداشته

  . ستین دست آن
  کفـران  طالق  به اقدام آنوقت ،دیاین شیپ  آنی برای ومجوز نباشد طالق بهی ازین  اگر

  . است وممنوع مکروه کار نیوا شدهی ادبی ب مرتکب  نکاریبد وشوهر است خدا نعمت
  :  کنمی  م خالصه را آن ریز بشرح که  ادهد  سخن لیتفص کوین باره نیا در حنابلهی فقها
  . است ومندوب سنتی وگاه مباحی وگاه حرامی وگاه واجب طالقی گاه:  ندیگو آنان
  طالق:  وگفتند دادندی  را نیزوج سازش  بعدم نیطرف وداور نیحکم  کهی وقت
  .  گرددی م واجب طالق وقت آن  است آنها واختالف نزاع قطع لهیوس تنها

 بـاز  نکرد مراجعه نمودوبزنش توقف ماه وچهار کرد اقدام الءیا  بهی کس  اگر نیوهمچن
 تربص نسائهم من ؤلونی نیللذ( :دیفرمای م) ج( خداوند چون.گرددی م واجب طالق  هم
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 وإن.  میرح غفور  اهللا فإن الطالق عزموا وإن.  میرح غفور اهللا فإن فاءوا فإن أشهر أربعة
  .٢٢٦ بقره سوره).میعل عیسم اهللا فإن الطالق عزموا
 بـا   که کنندی م ادی سوگندی عنی هندینما من  الءیا را  شیخو  زنان  کهی کسان: ترجمه

 از خـدا  کـه  بدانند دیوبا بکشند انتظار ماه چهار دارند ،حق دیننمای جنس زشیآم شانیا
 همسـر  بـا  را  خود وضع دیبا ماه چهار  نیا ضمن ودر ستین خوشنودی سوگند نیچن
 وسوگند کردند بازگشت اگر فرصت نیا در.  سازند روشن وطالقی زندگ نظر از شیخو
ـ  را سوگند کفاره ، بهتر  چه، شدند  همبستر خود  گرفتندوبازنان  دهیناد را شیخو ی  م

ـ ) ج(  خداوند چه ،استی باق خود بحالت وازدواج پردازند  ومهربـان   آمرزنـده ی بس
ی کی آنی انقضا  از پس نگشتند باز  مدت نیا  ودر گرفتندی جائ بر میتصم  واگر.است
 اجبار به ای اریاخت  به طالق ای یعادی شوئ زنای زندگ  به برگشت است شیپ در راه دو از
) ج( خداوند چه ماندی نم  پنهان)  ج( خداوند دید از شان وکردار گفتار  که بدانند دیوبا
  . است  ودانا شنوا
 هر همسر به وهم شوهر به هم چون است حرام ،ردیگ صورت ازین  بدون کهی طالق  واما
 وحکم. بردی م انیازم را طرف دو هر وسود مصلحت ازین وبدون. ( رساندی  م انیز دو

  الضـرروال : (   که  است ه فرمود) ص( امبریپ رایز.  است  حرام پس دارد را مال اتالف
  .مالک امام از المؤطا ،٢/٧٨٤ ماجه ابن تیبروا)  ضرار
  .  رساند  انیوز ضرر  گرانیود بخود دینبا:  هترجم
ـ پ چون است مکروه طالق نگونهیا  که است  آمدهی گرید  تیروا در ـ ) ص( امبری ی م
  .١/٥٠٣ ابوداود تیبروا. الطالق من هیإل أبغض ئاًیش اهللا  أحل ما:  (   دیفرما

  .باشد ودخوشن نا آن از طالق اندازه به) ج(خداوند که ستین زحاللیچ چیه: ترجمه 
 نکـاح  عقد زننده وبهم گرفته صورت ازین بدون  که است   ومنفور مبغوض جهت نیبد.

 بـد   سـبب  که استی وقت مباح اماطالق، دهیپسند مصالح بر است مشتمل  که  است
  بـدان  او از ومراد غرض حصول وعدم  بدان بودن ومتضرر سازش  عدم ای  زنی اخالق

  .است مباح طالق  به اماقد نصورتیا ر د شود دایپ ازین
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 اهماـل  واجبـه  حقوقی وادا انجام در زن که استی وقت ومندوب دهیپسند طالق واما
 را آن وامثاـل  نماز نکهیا مثل سازد مجبور کار آن بر را او نتواند وشوهر کندی وکوتاه
 سـته یشا  شـوهر ی برا نصورتیا  در احمد  امام بقول .نباشد پاکدامن ای اوردینی بجا
 واحتماـل  است او نید نقصان کاهش موجب او چون دارد نگاه رای زن نیچن  هک ستین

 در .ستین او  از  که سازد ملحقی رابوی ا وبچه سازد آلوده زین  رای و بستر که دارد
 گـردد  طـالق  بـه  حاضر تا دهد قرار تنگنا در رای زن نیچن که ندارد اشکال حال نیا

ـ ) ج( خداونـد  چون.  دبگذر اش هیمهر واز خرد باز را شتنیوخو ـ فرمای ف  وال: (  دی
  .٢٣٢ بقره سوره) . نةیمب بفاحشة نیاتی أن إال تموهنیآت ما ببعض لتذهبوا  تعضلوهن
 از تـا  دیده شان قرار تنگنا ودر دیآور وارد فشار  آنان بر تا دیندار رانگاه زنان:  ترجمه
 آشـکار  یوفحشا زشت کار نکهیا مگر ،دیبگذر ،دیا داده بدانان کهی ا هیمهر ازی قسمت

  . شوند مرتکب
 گفتـه  او باشـد  واجب مورد دو نیدرا طالق که دارد احتمال  که است گفته  قدامه ابن

 ضـرر  دفع بخاطر زن ای باشدی وجدائ ونزاع اختالف وشوهر زن نیب در کهی وقت:  است
 ،فـتح ٣/١٥٠٨ السـنه  فقه. است دهیوپسند مندوب طالق،باشدی راض خلع به خود از
  .٢/٢٢١ هی،الهدا ٣/٤٩٥ الهمام ابن از ریلقدا

  طالق وفلسفه حکمت:  پنجم  موضوع
 آنهای جدائی برای راه هروشو زنی برا که است شائسته:"  دیگو شفاء کتاب در نایس ابن
ـ  بطوری جدائ راه بستن چون ، نباشد بسته هرطرف از راه نیوا باشد هم از  ضـرر ی کل
 سازگار باهم وجه صورت چیه به مزاجها ازی بعض مثالی راب.  آوردی م ببار رای انهائیوز
ی کیونزد الفت آنها نیب بخواهد انسان  اندازه هر .رندیگ الفت هم با توانندی ونم ستندین

 گرددی م تلخی وزندگ شودی م شتریب  آنان  انیم در وخالفی وجدائ شر ، آورد بوجود
 برابر نا باشوهر زن که دیآی  م شیپی  گاه .است طالق یگانه راه عالج صورت نیا در –
 رفتار کوین که استی ا بگونه شوهر ای ،گرددی م مبتالی وبو شودی م روبرو کفء ریوغ
 است زانیگری و از عتیطب کهی ا بگونه"  مزاجاً ای است سختی و با ومعاشرت ستین
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ـ  شهوت حال بهر چون، گرددی م گرانیبد ورغبت لیتما سببی و با وماندن  امـر  کی
 که دیآی م بسا وچه شودی م وفحشاء فساد موجب کار نیا بسا چه.استی وفطری عیبط
 زن ومـرد  شوهر وزن بخورد بهم ازدوج نیا اگر که شودی نم اوالد صاحب وشوهر زن
 طالق که ،باشدی جدائ را برای دیبا پس.  بشوند بچه صاحب بتوانند کند  اریاختی گرید

  .٣/١٥١١،١٥١٢ السنة فقه".باشد چاره نیخروآ بود ریگ سخت آن در دیبای ول است
  ی جاهل دوره در یاهعرب نزد طالق: ششم موضوع
 خواسـت ی م وقت هر مرد اسالم وآغازی جاهل دوره در:"  دیگو) رض( عائشه حضرت
 همچنان او کردی م مراجعهی و به  تعدی انقضا از  شیپ گاه وهر دادی م طالق را زنش
 کـه ی جائ تا ،توانستی م هکردی  م را کار نیا شتریب ای بار کصدی اگری حت بودی و زن
 جدا من ازی قطع بطور که دهمینم طالق ترا هرگز سوگند بخدا: "  گفت زنش بهی مرد
 شومی نم همبستر تو با ـ داد نخواهم پناه زین ترا گز وهر  ـ گردد بائنه تو طالقی شو
  ؟ی کنی م را کار نیا چگونه:  گفت زنش
  .  کنمی م مراجعه تو  به ،بود اتمام شرف در تو تعد نکهیهم و دهم طالق ترا:  گفت

 رفـت  عائشـه ی بی ب حضرت شیپ زن نیا...  طور نیوبهم دهمی م طالق ترا ومجدداً
 وچون کرد وسکوت نگفتی زیچ آمد) ص( امبریپ تا عائشه:  گفت باز شیبرا  را اوماجر

 نازل قرآن نکهیا تا زین) ص( امبریپ گفت شیبرا رای جر ما نیا آمد) . ص( امبریپحضرت 
 أو بمعـروف  فإمسـاک   مرتان الطالق: "  فرمود نیچن) ج( وخداوند کرد سکوت شد
  .٢٢٩ تیآ بقره سوره". بإحسان حیتسر
  اسـت  محفوظ آن در زن به مراجعت حق کهی طالق آنیعنی  است بار دو طالق: ریتفس
  زنی نگاهـدار :  کرد دیبا را کار دو هر ازی کی ، طالق مرتبه دو از بعد.   است دوبار
 از بعـد  وجـور  ازظلم وبدوری ستگی وبای کین با او کردن ارهای وعادالنه ستهیشا بگونه
ی گـر ید شـوهر  با نیراست ازدوج  از  مگربعد .شودی م سلب مراجعت حق سوم طالق
) رض( عائشه"  .دوم وشوهر او انیم طالق ووقوعی گرید وشوهر  او  انیم طالق ووقوع

 داده طالق را زن کهی کسان چه کردند نظر دیتجد طالق باره  در مردم ببعد آن از دیگو
  .٣/١٥١٤ السنة فقه.ی ترمذ تیبروا" .  بودند نداده طالق را زن کهی کسان وچه بودند
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   است مرد حق تنها طالق:  هفتم موضوع
 نهیهز وازدوجی اشوئزن وندیپی قرار بری برا او چون است داده مرد به تنها را حق اسالم
ی دلبستگ آن وادامه وندیپ  نیای ببقا زن از شتریب و است شده متحملی فراوانی مالی  ها

 رای گـر ید زن و دینما ازدواج  مجدداً وبخواهد کند اقدام طالق به اگر داندی وم دارد
 شیبـرا   ازدواجی  بقـا  لذا شود متحمل رای گرید نیسنگی ها نهیهز دیبا ،کند اریاخت
 نـه یوهز هیمهر ماندهیق با دیبا که است او بر داندی م آن بر عالوه.  داردی بسزائ تیهما
 ومزاج وخرد عقلی ومقتضا بپردازد زیران او تعد دوران ونفقه"  الطالق متعه" رابنامی ا

 طالق به شد نیخشمگ نکهیوهم کند راتحمل ماتیمال نا زن از شتریب او که نستیا سالم
 وتحمل گرددی م نیخشمگ زودتر زن.  ردینگ میتصم طالق باره در وبسرعت نکند اقدام
 داردی نم بر نهیهز شیوبرا ستین او ریگ بانیگر مرد باندازه طالق وعواقب داردی کمتر
.  کند پاره را شتهر نیوا بزند بهم رای شوئ زنا وندیپ دارد احتمال بهانه نیکوچکتری وبرا
 نیا صحت بر  گواه.  کندی م استفاده آن ازی  ا بهانه بهر باشد داشته طالق حق اگر او

ـ  طالق آمار دارند طالق دوحق هر ومرد زن چون اروپا در که نستیا ادعا   اسـت  اریبس
  .٣/١٥١٥ السنة فقه. کنندی م استفاده آن  از نیمسلم برابر وچند
  :است شمرده مرد حق را طالق زینی  مدن قانون دوم فقره  ١٣٥ درماده

  . طالق سوم فرع"
 زوجـه  بدرخواست تیصالح با محکمه ای زوج جانب از طالق)  : ٢( فقره ١٣٥ ماده
  .گرددیم صادر قانون نیا احکام به مطابق

 واقـع  بالغ عاقل زوج  هر طالق"  نموده حیتصر نیچنی مدن قانون ١٣٧ ماده وهمچنان 
  .باشد العقل مختل ریغ ضیمر ای هیسف زوج گرچه ، گرددیم

  شود؟ی م واقعی کس چه وطالق ؟ است معتبری کس چه قطال:  هشتم موضوع
 او طـالق  و دهـد  طالق را خود زن تواندی م شوهری وقت  نکهیا بر دارند اتفاق علماء
ـ   بچـه  ای یا وانهید اگر  نیا بنابر. باشد ومختار وبالغ عاقل که استی جدائ موجب  ای
ی تصرفات جمله از  طالق نچو،  است اعتباری وب وباطل لغو او طالق ،باشد ومکره مجبور
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ـ با دهنـده  طالق پس  استآشکار نیزوجی زندگ در  آن ونتائج آثار که است ی  دارا دی
ـ واهل.  باشد ومعتبر حیصح تصرفاتش تا  بوده کاملی ستگیوشا تیاهل ی سـتگ یوشا تی
 تیروا) رض(ی عل از سنن صاحبان باره نیا ودر باشد اریواخت وبلوغ عقل که استی  وقت

ی الصـب  وعـن  قظیستی حت النائم عن ثالثة عن القلم  رفع: "   است فرموده که اند کرده
  ".عقلی یحت المجنون وعن حتلمی یحت

 نکهیا تا،است درخواب کهی کس از:  است شده برداشته فیتکل قلم گروه سه از:  ترجمه
 عاقل کهنیا تا ،وانهید از.  گردد وبالغ شود احتالم نکهیا تا وکودک بچه  از .گردد داریب

  . ابدی باز را وخرد گردد
 المغلـوب  طالق إال جائز طالق کل:  " فرمود)  ص( امبریپ که است تیروا رهیهر ابو از
 از  را عقـل  کهی کس طالق  مگر، است روا و جائز طالق هرنوع:  ترجمه". عقلهی عل

  . است شده وانهیود داده دست
ـ  دزدان اگر:  است فتهگ عباس ابن.   موقوف بصورتی وبخاری ترمذ تیبروا  رای کس

  .ی بخار تیبروا.  ستین معتبر طالق نیا ،کنند طالق به مجبور
  . ٥٤٩،٥٥١صی شافع مذهب در آسان ،فقه٣/١٥١٦ السنة فقه

 را شیخو زن کهی شوهر که است مانده شرط زین   ١٣٧ ماده در افغانستانی مدن قانون
   زوج هر  ـ ١٣٧ ماده." باشند لیذ شروطی دارا دیبا ،دهدیم طالق
  " .باشد العقل مختل ریغ ضیمر ای هیسف گرچه گرددیم واقع وبالغ عاقل
 ذکر اجمال را آن که دارند اختالف ،بزند سر ریز اشخاص از که طالق مسائل در فقهاء

  :  میکنی م
  .دهدی م طالق را خود زن ،اجبار به کهی کس=  مکره طالق ـ١
  .دهدی م طالق را خود زن ،یمست حال در کهی کس=  سکران طالق ـ٢
 طـالق  را خود زن ومزاحی وشوخ هزلی رو واز جد ریبغ کهی کس=  هازل طالق ـ ٣
  .دهدی م
  .دهدی م طالق  را خود زن ،تیوعصبان خشم حال در کهی کس=  غضبان طالق  ـ ٤
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  .دهدی م طالق را خود زن،وسهو غفلتی رو  از کهی کس= ی وساه غافل طالق ـ ٥
  .آوردی م زبان رابر طالق لفظی هوشیب حال  در کهی کس=  شمدهو طالق ـ ٦

  مکره ق طال: اول
 استی هیبد ،ندارد خود ازی اریواخت اراده ، شودی م واقع واجبار اکراه مورد کهی کس
 نداشته اریواخت ارادهی کسی وقت پس ،باشندی م فیتکلی بنا ریوز اساس اریواخت اراده که

ی گرید ارادهی مجر واقع در او چه باشدی نم خود  تتصرفا ومسئول ستین مکلف باشد
 ،رانـد  زبان بر زیآم کفر کلمه اجبار بهی کس اگر نیا بنابر.  ندارد اراده خود واز است
"   مـان یباإل مطمـئن  وقلبه أکره من إال: " دیفرمای م) ج( خداوند چون ،شودی نم کافر

  .١٠٦ تیآ نحل سوره.
ی ول راندی م  زبان رابر وآن شودی م زیآم کفر ماتکل بگفتن مجبوری کس  مگر:  ترجمه

  .داردی جا او قلب در مانیا
 زن اکراه به کهی وکس ستین معتبر او آوردن اسالم ،شودی م مسلمان اکراه به کهی کس
  . نداردی اعتبار وشرعاً ستین حیصح او طالق دهدی م طالق  را خود
  : است شده  تیروا) ص( امبریپ از
ـ  خطا از فیتکل قلم:  ترجمه"  هیعل استکروه  وما انیالنس لخطاای أمت عن رفع"  انیونس

ـ  وخطـا  اشتباهی رو ازی کس اگری عنی است شده داشته بر  من امت از واکراه  انیونس
 داشـته  داشته بری و ازی شرع تیمسئول ،دهد انجام رای کار واجبار واکراهی وفراموش
  . ستین شیخو عمل ومسئول

 آنی ونوو نموده جیتخر را ثیحد  نیا وحاکمی  وطبرانی قطن ودار حبان وابن ماجه ابن
  . است دانسته حسن ثیحد را
   پسرش اهللاوعبد الخطاب بن وعمر است نیچن زین وداود واحمدی وشافع مالک امامی ورأ
  . اند گفته نیچن زین) رض( عباس وابنی وعل
ـ  واقـع  وطالقش است حیصح مکره طالق:  ندیگوی م ارانشیو) رح( فهیابوحن  امام ی م
  . شود
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 طالق سه مرا ای وگفت نشست شیخو  شوهر صدری باال) ص( امبریپ زمان دری زن چون
) ص( امبریپ نزد به بعد .داد طالق را خود زن مذکور شخص .رسانمیم بقتل را تو ایو بده
ـ پ ،پس دادم طالق اورا ومن کرد قتل به دیدهمرات زنم که وگفت آمد  گفـت ) ص( امبری
 السـنة  فقـه .نباشـد ی راض ولو بود کرده را طالق قصد وچون. است شده واقع قطال
 صی شـافع  امـام  مـذهب  در آسـان  فقه. ٣/١٥٥ المختار لیارلتعلیاإلخت ،٣/١٥١٧

  .١٠/٣٥٠ قدامه ازابنی المغن.٥٥١
  .است  علماءنموده جمهور مذهب ازی رویپ افغانستانی مدن قانون  مکره  طالق در

  : ندارد اعتبار لیذ اشخاص طالق: " است آمده نیچنی مدن قانون ١٤١ درماده
 درحال وشرط ساخته معلقی شرط به ازجنون راقبل طالق کهیصورت در مگر ،مجنون ـ ١

  .شود موجود جنون
  . معتوه ـ ٢
  . مکره ـ ٣
  .مکره طالق مورد دری مدن قانون نص نیا........."  ـ ٤
 )مست( سکران طالق:   دوم

 طالق،آوردی م زبان بر را طالق الفاظ ،یمست حال در  کهی کس:  ندیوگی فقهاءم جمهور
ی وتبـاه  فساد سبب وخود کرده اقدامی مست به خود باراده چون، است حیوصح افتدی م

  . است آورده رافراهم شیخو عقل
  .٣/١٥١٨ السنة فقه ،١٠/٣٤٧،٣٤٨ قدامه ابنی المغن ،٢/٢٢٤ هیالهدا
 ندارد واعتبار  است  هودهیوب لغو مست وطالق کسانندی وانهیود مست:  اند گفتهی گروه
ـ : "  دیفرمای م)  ج( وخداوند است فیتکل ومنشأ مناط وعقل است عقل فاقد او چون  ای

ـ آ نساء سوره". تقولون ما تعلموای حتی سکار أنتمو الصالة التقربوا آمنوا نیالذ هایأ  تی
٤٣.  
 داندی نم مست چون ،دینباشی مست دنبالب واصالً دیمخوان نمازی مست حال در مؤمنانی ا

  . دیگوئی م چه نماز در دیبدان تا دینکنی مست پس .دیگوی  م چه
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 چه داندی نم او چون، است دهیگردان معتبر ریغ را مست وگفتار سخن) ج( خداوند پس
ـ  معتبر  را مست طالق عفان بن عثمان که است شده وثابت.  دیگوی م .  دانسـت ی نم

 عثمـان  بای رأ  نیدرا) ص( امبریپ ارانی  از کی چیه:  که اند گفته لمع اهل ازی گروه
 عهیورب الرحمان عبد بن دیوحمی األنصار دیسع بنیی حی ومذهب.  است نکرده مخالفت

  دو ازی کیب بناءی وشافع  ثور وابو هیراهو  بن واسحاق الحسن بن وعبداهللا سعد ابن ثیول
 امـام  ازی تیوروا.  است نیچن  زین ،کرده اریاخت ار آنی شافع  علماء ازی مزن که قولش
 وابـو ی طحـاو  جعفر وابو ظاهر اهل همه ومذهب گرفته قرار آن بر مذهبش  که احمد
  . است نیچن زین احناف ازی کرخ  الحسن
 که یعقل او چون ،ستین معتبر او طالق شده لیزا عقلش  کهی مست است  گفتهی شوکان
 ما  .است کرده نیمع را او وتاوان عقوبت مقدس وشارع دندار ،است فیتکل ومناط مدار
ـ تنب بجهـت  میوبگوئ میکن نییتع اوی برا شتریبی اله عقوبت آن از خودی  برا  دینبا  هی

  . شودی م حکم مذهب نیبد محاکم در راًیاخ. افتدی م زین طالقش وعقوبت
ی شـافع  مـذهب  در آسان ،فقه.٣/١٥٦ المختار لیلتعل اریاإلخت ،١٥١٨/ ٣ السنه فقه
  .١٠/٢٤٧،٢٤٨ قدامه ابنی المغن.٢/٢٢٤ ةیالهدا.٥٤٩،٥٥٠ص

 حالت به طالق  ـ١٣٨ ماده:"  است آمده نیچن زین ١٣٨ درماده افغانستانی مدن قانون
  ".گرددینم واقع سکر
  )  نیخشمگ(  غضبان طالق ـ ٣
 هبـار  ودر زندی م سر او ازی زیچ وچه دیگوی م چه داندی نم است نیخشمگ کهی کس
 ومعتبـر  شودی نم واقع او طالق است شده سلب اش اراده چون.  شدیاندی نم اش گفته

 را آن وحـاکم  کـرده  تیروا عائشه از وحاکم ماجه وابن داود وابو احمد امام.  ستین
ـ  عتاق  وال طالق ال"  است فرموده) ص( امبریپ که است دانسته حیصح " .  إغـالق ی ف

 جنـون  وبه اکراه وبه خشم به اغالق وکلمه.  ستین معتبر طالق اغالق حال در:  ترجمه
  . است شدهی ومعن ریتفسی وانگیود
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ـ  قتیحق:  است گفته هیمیت  ابن، است آمده المعاد زاد  در که همانگونه  اغـالق ی معن
 آگـاه  خود سخن از ای دیگو سخن قصد بدون ،باشد بستهی و بر انسان قلب که آنست
" مجنون"و" مکره" طالقی معن نیوا است بستهی و بر  اراده و قصد در نکهیا گو .نباشد
 وشامل ردیگیم بر در را  ،همه نفهمد را خود سخنی ومعن نداشته واراده قصد کهی وکس

  .  دارد مشابهت مجنون وبه شودی م
  : است نوع سه بر وغضب خشم

 ندانـد  را خود سخنی معنی نیخشمگ وشخص کند لیزا را عقل کهی وغضب شمخ ـ ١ 
ـ  واقع خالف بدونی شخص نیچن طالق.  باشد نداشته وشعوری آگاه آن واز  شـود ی نم

 جنون حالت وبه داده دست از حالت نیا در را اریواخت وقصد اراده چون ست،ین ومعتبر
 باشـد  داده دست از را  اریواخت وقصد اراده کهیکس  علماء اتفاق به پس .است دهیرس

  . شودی نم واقعی و طالق
 ندشدیب شیخو گفته باره در تواندی وم است وغضب خشم آغاز در هنوز کهی کس ـ ٢

  .است ومعتبر شودی م واقع اتفاق به شخص نیچن ،طالق است نداده دست از را واراده
 وغضـب  وخشم نرفته انیازمی بکلی شخص عقلی ول ،گرفته شدت وغضب خشم ـ ٣

 از ،نشست وفر خشم وچون میشودی وحساب درست تیون قصد مانع که استی ا بگونه
 اختالفی حالت نیچن در شخص طالق باره در .شودی م مانیپش شیخوی رو ادهیوز افراط
 طـالق  احناف نزد اما شودی نم واقعی و طالق که است نیا علماءبر جمهور قول است
  .٧/٢١ی شوکان از ر األطا لین. ٣/١٥١٩١،١٥٢٠ السنة فقه.  شودی م واقعی و

ـ  غضب علت به را اش زهیمم قوه که مدهوش طالق ١٤١ ماده ٣ فقره دری مدن قانون  ای
 فقره در.است نداده قرار اعتبار مدار ،نکند درک را وقولش داده دست ازی گرید عوامل

 که کسی است مدهوش شخص.... ١٤١ فقره دری مدن قانون"  آمده نیچن ١٤١ ماده ٣
  . نکند درکرا وقولش داده دست ازی گرید عوامل ای غضب علت رابه اش زهیمم قوه
 را خود عقل مختلف عوامل به شخص که نموده حیتصر رای حاالتی مدن قانون فقره نیدرا
 ، نباشد ادشی به نموده استعمال قبال کهیکلمات دیایب سرحال  نکهیا از بعد.  دهد دست از
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 واقـع  غضب بدون طالق چیه ورنه ، ندارد صحت .شود واقع طالق اگر حالت نیچن در
ی و عقل اگر.   دهد دست را خود عقل که استی غضب همان غضب نجایا در.  شودینم
  .شودی م واقعی و طالق، دینما درک را خود وقول باشدی باق
   هازل طالق ـ ٤

 زبان بر را طالق الفاظ قتیحق قصد وبدون ولعب هزلی رو ازی کس اگر: ندیگو جمهور
 چـون .  است حیصح زین اش نکاح که همانگونه،است شودومعتبری م واقع ،طالق آورد
 حیصـح  را  آن که وحاکم دانسته حسن  را آن کهی  وترمذ ماجه وابن داود وابو احمد
 جـد  جدهن ثالث: " گفت) ص( امبریپ که اند کرده تیروا رهیهر ابو ازی ،همگ دانسته
 وهـزل  جـد  آنها  در که است زیچ سه:  ترجمه"  والرجعه والطالق النکاح:جد وهزلهن

 آورده زبـان  بری وشوخ هزل بصورت ای یوراستی جد بصورت وچه ودشی می تلقی جد
 از بعـد  بـزن  ومراجعت وطالق نکاح:  است حیصح آنهای ومعن باشندی م معتبر ،شوند
 األوطار لین ،١٥٦/ ٣ المختار لیلتعل اریاإلخت ،٣/١٥٢٠ السنه  فقه.  ودوم اول طالق
  .٢٠/ ٧ی شوکان از

ـ  وواقـع  ستین معتبر واقع طالقی وخوش هزل حال در که اند گفتهی بعض  .شـود ی نم
  . مالک وامام احمد امام از تیروا کیدر آنها ازجمله

ـ  شیخـو  بگفته طق نا که است شرط طالق واعتبار وقوعی برا  ندیگو گروه نیا ی راض
 آن همـراه  وقصد تین اگر نیا بنابر.  کند اراده را آنی ومقتضا بداند را آنی ومعن باشد
 خداوند چون ،است قصد بدونی ها سوگند ومانند شودی م محسوب ودههیوب لغو،نباشد

 اگـر :  ترجمه. ٢٧ تیآ بقره" میعل عیسم اهللا فإن الطالق عزموا وإن":  دیفرمای م) ج(
  . است آگاه آنان وقصد تین وبر شنودی م را آنان سخن داوند ،کردند طالق واراده قصد
 ترک ای فعل وجزمی قطع بصورت کننده هدوارا عازم که استی وقت عزم که استی هیبد
  . باشد آگاه آن واز کند اراده را شیخو فعل
 دوم مـذهب  امـا .  حیوصـح ی قو  جمهور لیدل چون ،است علماء جمهورراجح  قول

   اند نموده) ص( امبریپ حیصر ثیحد با مخالفت
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 شـود یم واقعی و طالق  مزاح.. .  بطالق کهیکس که است  تیروا درداءی أب از چون
:  ترجمـه  ٢٣١ تیآ بقره"  هزوا اهللا اتیآ تتخذوا وال"  کرد تالوت را مبارکه تیآ بعدا
  ,٣/١٥٦ اریاإلخت.١٥٢٠،١٥٢١ السنه  فقه.  دیرینگ مزاح به را)  ج( اهللا اتیآ
  ی وساه مخطئ طالق ـ ٥
ی مخط حکم،آوردی م زبان بر را طالق الفاظ سهو وبهی خبری وب غفلتی رو از کهی کس
 وقضا نیود شرع بنظر کننده هزل طالق که نستیا کننده وخطا کننده هزل فرق .دارد را
  . شودی م واقع دو هر
 اسـت  معتبر قضا نظر از ، کرده اقدام طالق به اشتباه به کهی وکس کننده خطا طالق اما
 قرار ولعبی شوخ ومحل چهیباز توانی نم را طالق چون،ستین معتبر نیود شرع نظر واز
  .٣/١٥٦المختار لیلتعل اریاإلخت. ١٥٢٢/ ٣السنه فقه.    داد
   هوشیب طالق ـ ٦
 داده دسـت  از را خـود  وفکر عقلی تصادف ای یا صدمه بسبب که  استی کس هوشیب

 هوش واز وانهیود مجنون طالق که همانگونه  شودی نم واقعی سخص نیچن طالق ، است
 است داده دست از را خود قلعی تیومصب فاجعه ای یماریب ایوی ریپ بعلت کهی وکس رفته
ی  سمرقند ثیلی ألب الفقه ،خزانة٣/١٥٥ اریخت اإل ،٣/١٥٢٢ السنه فقه. شودی نم واقع
  . ق هــ ٣٧٣سالی متوف
.  اسـت  دانسته طالق وقوع شروط ازی کی را عقل ١٣٧ ماده در افغانستانی  مدن قانون
  عاقـل  زوج هـر  قطال:  ١٣٧ ماده:  طالق شروط"  است     آمده نیچن آن نص ودر
  ."باشد العقل مختل ریغ ضیمر هیسف زوج چه گر گرددیم واقع وبالغ
  .شودی نم واقعی و طالق فلهذا باشدی م عقل فاقد هوشیب  چون

  ... دارد ادامه                                                                   
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  "سرور"یفتح احمد دکتر:سندهینو
  "یاحمد خیش"ریعبدالبص:جممتر

 
ی اساس قانون بری مبتن تيمشروع

 بشر حقوق و
  یجنائ اجراآت در 

 ١٤ قسمت
  :عدالتۀ اقام در مردم ساختن سهيم    
 در ، جزائيۀ محاكم و گستري عدالتۀ اقام روند در مردم ساختن سهيم نظام    

 اساسي قانون نظام و قضائي هاي رويه به مربوط زياد حدود تا جنائي، مختلف نظامهاي
 شريك قضيه اينجا در. اند شناخته برسميت را نظام اين كه است كشورهاي بر حاكم
 و مردمي قضات و) Jury( منصفه هيأت نظام طريق از قضا در دانان حقوق غير ساختن
 ١٦مردمي قضات و منصفه هيأت نسبت به و.آيد مي بميان فني علوم در متخصص قضات
 اينست آن سياسي استدالل مهمترينو است نهفته سياسي مسايل نآ سر پشت در،نظام اين
 و قوت استدالل اين. باشند داشته سهم قضا در تا كند مي خواهش مردم حاكميت كه

                                                      
 شود مي تشكيل -مردمۀ عام از هاي نماينده – منصفه هيأت و مسلكي قضات از محكمه منصفه، هيأت قضايي نظام مطابق ١٦

 نظر هيأت كه آنچه مطابق را برائت يا و مجازات تنها مسلكي قضات و اند متهم محكوميت اثبات مخصوص منصفه هيأت
 بدون مردم توسط كه عادي افراد  مسلكي قضات كنار در تا كند مي خواهش مردمي قضات نظام اما. كنند مي بيان ميدهد
 امور تمام مشتركاً و ميدهند تشكيل را مشترك هيأت مسلكي قضات با گردند مي انتخاب قاضي بنام قانوني تشريفات رعايت
 رشتهاي در كه اند قضاتي فني علوم در متخصص قضات و. (ميدهند انجام ماهوي و اجرائي از اعم را جزائي دعواي به مربوط
 فعاليت نيز قاضي بعنوان خود مربوط هاي رشته در كه آن مانند و طبيب انجينر دمانن دارند تخصص تجربي و علمي مختلف

 .).   مترجم. كنند مي
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 معين اجتماعيۀ طبق يك به محدود قضا زيرا است؛ داده دست از را خود روشنائي
 و كفايت اساس به جز كه باشند مي ملت افرادۀ جمل از خود مسلكي قضات و نيست،
 حاكميت آن، بر عالوه و. طبقاتي تعلقات اساس بر نه .اند نشده انتخاب دارند كه درايتي
 اسباب از ١٧كند مي تضمين ملت بنام حكم اصدار و مختلف قوانين وجود را مردم
 عدالت به  خواه آزادي متوسطۀ طبق كه اينست  نزدهم قرن در منصفه هيأت نظامۀ مطالب
 اين زيرا نداشت؛ اعتماد بردندی م پيش به آنرا مسلكي قضات كه جزائي تقضا و جنائي
 و. - بودند آن موظفين اينكه صفت به - بودند حكومت سياسي تأثرات تابع قضات
 از متشكل محاكم  سياسي، قضاياي در زمان از  برهه اين در آزاديخواه مداران سياست
 و آزاد افراد محاكم اين در اينكه تا نمودند، مي مطالبه را مسلكي قضات و منصفه هيأت
 است شده گفته  برعكس و. ١٨نمياند قضاوت و داشته وجود مردم ميان از  وابسته غير
 آورد وجود به ديگري مقاصد و اهداف بخاطر را منصفه هيأت نظام فرانسه انقالب كه
 قدرت خدمت درۀ وسيل بعنوان آن گرداندن و قضا بناي انهدام از بود عبارت كه

  .١٩سياسي
 بخاطر اوقات گاهي قضاۀ وظيف در ملت افراد ساختن سهيم كه بينيم مي لحاظ بدين 

 حاليكه در است، رفته بكار استقالل اين نفي بخاطر اوقات گاهي و قضا استقالل تثبيت
ۀ قو تأثير تحيت قضات كه آيد مي الزم قضا استقالل تثبيت براي زماني منصفه هيأت
 اجرائيهۀ قو درمقابل قضا استقالل زمانيكه ميدهد را معني اين كه موضوعي باشد اجرائيه
  .نيست منصفه هيأت توسط تثبيت اين به نيازي ،است فراهم

                                                      
١٧ RQYMOND CHARLES, Rapport présenté aux travaux de la troisième journée 
d'études juridiques, Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de 
Louvain, No. ٤(le jury face au droit pénal moderne), Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, ١٩٦٧, p.٤٧.    . 
١٨     The German Code of Criminal procedure introduction by EBERHARD SHMIDT, 
London, ١٩٦٥, p. ٤.  
١٩        GEORGES BURDEAU, op. cit. p. ١٣٧. 
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 واقعي مفهوم و كند  مي تثبيت را قضا استقالل قضات مسلكيۀ تربي تقويت كه بدرستي 
 اداي بر ونقان احكام مطابق حكم اصدار طريق از را قضات زيرا بخشد، مي تقويت آنرا

  .گرداند مي توانمند و قادر پيش از بيشتر شان وظايف
 توانمند بخاطر بلكه ٢٠نيست قضات شخصي تمايالت ارضاي بخاطر قضا استقالل پس 

 براي كه مسلكيۀ تربي قضات براي كه مادامي. است قانون مطابق قضاوت بر آنان ساختن
 ببار آن درست توجيه و آن از تفادهاس و استقالل اين تحكيم  بخاطر را قضائي بينش آنان
 قضائي استقالل مسلكي،ۀ تربي ،اين بدون و ندارد معني قضا استقالل ،نگردد فراهم ،آورد
 بر كه معياري و صالحيتها و وظايف حدود كه قاضي زيرا يابد؛ نمي تحقق درست بطور
 قضائي مورا درۀ مداخل هر مقابل در نتواند است ممكن ،نداند، نمايد قضاوت آن اساس
 سيمينار جهت همين از .نتواند كرده درك نيز را مداخله بروز شايد حتي و نمايد مقابله

 صالحيت دادن كه نمود مقرر،گرديد برگزار ١٩٦٢ سال در الگوس در كه حقوقدانان
 حاكميت اصلۀ الزم كه را تضمينهاي  حقوقي مسلك و تربيه فاقد اشخاص به قضائي
  . ٢١ندك نمي فراهم  است قانون

 قضات مسلكيۀ تربي به مونترאل شهر در ١٩٨٣ سال مصوب قضا استقالل اعالميه   
 اشخاص بين از بايد قضائي وظايف كانديدان كه است نموده تصريح است، نموده توجه

 فرصت قضات براي و شوند، انتخاب  آن تطبيق و قانون در شده تربيه و باكفايت
 همچنان. شود  داده  خود كفايت سطح بردن ندبل بخاطر آموزشي كورسهاي در اشتراك
 است گردانيده الزم ١٩٨٥ سال مصوب قضائيهۀ قو استقالل اساسي اصول از دهم اصل
 و كفايت داراي اشخاص بين از، گردد مي انتخاب قضائي وظايف انجام براي كه كسي تا

  .گردند انتخاب  قانون در مناسب آگاهي و تجربه
                                                      

٢٠ Syndicat de la magistrature; Au nom du peuple Français, Editions Stock, Paris ١٩٧٤, 
p. ١٨.   
٢١   - Commission internationale des juristes; primauté du droit et droits de L'homme, 
١٩٦٦, op. cit., p. ٣٨.   
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 آن محدود بمعني محض قانونيۀ تربي بر قضات مسلكيۀ تربي كه گردد مي مالحظه و   
 فهم براي آنها شناخت كه كند مي پيدا ادامه نيز مربوطه علوم ديگر به بلكه نيست،
 قانون معني درك پس. است واجب آن تطبيق حسن بر يافتن قدرت و قانون درست
ۀ اراد آسان استخراج به قانون تطبيق و نيست، آن اصطالحات و الفاظ تفسير به محدود
 داشتن خواهش آن جوانب تمام تشخيص و واقعه فهم زيرا شود؛ نمي محدود گذار قانون
 و گيرد، مي ارتباط زندگي مختلف جوانب و مختلف بعلوم كه كند مي را  فراوان دانش
ۀ دوبار بازگشت و ادغام از عبارت مجازات از هدف آنجائيكه از جزايي قضاي نسبت به

 مي موضوع اين و. گردد مي دار برخور بيشتر دقت از موضوع ،است معهجا در مجرم
 شخصيت فيزيكي و اجتماعي روحي ابعاد تمام بر تفحص و تحقيق قدرت قاضي تا طلبد
 قانونگذار .باشد داشته،دارد رو پيش كهۀ قضي در را خبره اهل گزارشات ارزيابي و مجرم
 هدف به را قضائي مطالعات ملي مركز ١٩٥٨ سال در و برد پي حقيقت اين به فرانسه
. ٢٢نمود ايجاد قضات معلومات سويه بردن بلند و آينده قضات براي مسلكيۀ تربي تضمين
 مسمي قضا ملي مكتب نام به و گرديد تعديل ١٩٧٠ سال در مطالعاتي مركز اين نظام

. است عدليه وزارت تابع و شود مي شناخته عموميۀ مؤسس يك مكتب اين ٢٣ گرديد
 ياران دست بنام شاگردان اين و گيرد مي صورت رقابت اساس بر مؤسسه اين به ودور
 محروم و متضاد وظايف بين جمع جواز عدم به مربوط كه آنچه در و گردند، مي ياد قضا
 كار از و آورند مي بجا سوگند اداي و هستند قضات حكم در شود مي اعتصاب از بودن

  .٢٤باشند مي مسئول شان كردهاي
  كرده حركت حقوق هاي يپوهن با همراه مصر قضايي انستيتوت كه گفتيم دائم ما     
 داشته را خصوصيت اين مركز اين در درس و بگيرند بدوش را قضات مسلكيۀ تربي بار و

 هاي يپوهن تدريسي نظامهاي كه بپردازد قانوني مطالعات تكميلي بجوانب تا باشد
                                                      

٢٢  -  Centre national D'Etudes judicaires(C.N.E.J.)   
٢٣-L'Ecole National de la magistrature (E.N.M.)    
٢٤  JEAN VINCENT, op. cit, p. ١٧٧.  -  
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 خود در هم را قضات عمليۀ تربي اينكه بر عالوه .باشد نكرده بيني پيش را آنها حقوق
 در  قضات براي علمي هاي انجمن و كورسها ايجاد به اينكهۀ اضاف به باشد، داشته
 بر قاضي ساختن قادر و مستمرۀ تربي اصل اساس بر شان علمي زندگي مختلف مراحل
 از كه نتايج بيارزيا بر وي ساختن قادر و شود مي عرضه وي بر كه یمعلومات از استفاده
 همچو نمودن دنبال كه  نمايد اقدام آيد مي بدست جزايي مجازاتهاي مختلف اشكال
 بر كهۀ وظيف اهميت قضات كه ميدهد انعكاس را موضوع اين قضات طرف از كورسها
 اند، مواجه آن با مناسب مجازات تطبيق راستاي در كه مشكالتي حل بخاطر آنان دوش
    .٢٥نمايند مي درك بخوبي

                                                      
   ٢٥ John Hogarthm, Sentencing as a human process, Toronto, University of Toronto 
Press, ١٩٧١, p. ٣٩٠.  

 شده تعيين ارنواالن بين از كه ضاتيق براي آموزشي كورسهاي دوره سه١٩٨١ سال تا ١٩٧٩ سال از مصر عدليه وزات   
 مطالعات ملي مركز ايجاد بر مبني ١٩٨١ سال جون٢٤ مورخ ٣٤٧ شماره جمهور رئيس فرمان بعداً نمود، دائر بودند
 وزير از مركز اين و شد صادر قضائيۀ وظيف اجراي راستاي در قضائي هاي گروه اعضاي تربيه و سازي آماده هدف به قضائي
 ٢٧٨٢ شماره عدليه وزير امر اساس به كه مركز تنفيذيۀ الئح) ٥(ۀماد احكام مطابق را آنۀ ادار و كند مي متابعت عدليه
 از نفر چهارۀ اضاف به قضائي ارگانهاي هاي رئيس از متشكل هيأت اين كه دارد عهده بر اداري هيأت، شد تنظيم١٩٨١ سال
 مدت اين يكسال ختم از بعد كه شود مي اداره ،گردند مي بانتخا سال يك مدت براي عدليه وزير توسط كه خبره افراد

 ارگانهاي اعضاي را مركز اين در آموزش و تدريس  قضائي مطالعات مركز) ١٨(ۀماد احكام مطابق و گردد، تمديد ميتواند
 خبره افراد و هاپوهنتون سابق و فعلي تدريسي هيأت اعضاي كردند، مي كار قبالً كه كساني و كنند مي كار بالفعل كه قضائي

 كنار در و داشتند، عهده بر ،آورند مي بعمل ديدن مصر از كه خارجيۀ برجست قضات و آموزشي و تدريسي موضوعات در
 علم عصبي، عقلي امراض و روانشناسي و جرم مادي داليل آن، فروع تمام با عدلي طب همچنان مركز اين در قوانين تدريس
 اصطالحات و گفتن سخن و دعوي به رسيدگي آداب و قضائي سلوك و قضائي هاي رويه ارزش و شناسي جزا و زندانۀ ادار

 شامل كه است علمي هاي نامه برۀ برگيرند در مركز اين در آموزش منهج چنانچه گردد، مي تدريس نيز اي فرانسه حقوقي
 مي بر در را وقت ها ماه كه است مختلف عملي كارهاي شامل و شود مي ،اند گرفته قرار حكم مورد كه عيني قضاياي تعداد
  محاكم وصالحيت تشكيل قانون احكام مطابق ،شوند مي شامل جديداآ مركز اين به ارنوالي از كه افراد براي و گيرد،

 صورتيكه در كه است گرفته نظر در مجازات قضائي ارگانهاي بر تفتيشي لوائح و. گردد مي تدريس اختصاصي موضوعات
. گردد مي مرتب آن بر مجازات اين نگردد كامياب مركز اين عملي كار يا و تدريسي سمستر يك از مركز اين شاملين از يكي
 ساختن مسلكي و آموزشۀ برنام اساس بر اند ديده آموزش مركز اين در كه ارنوالي جديد اعضاي مركز اين ايجاد زمان از و

 جواز مركز براي« : كه كند مي تصريح مركز اين تنفيذيۀ الئح) ١٥(ۀماد اند، گرديده تر فعال و تر نشاط با  قضات دائمي
  .نمايد اجاد را جديد قضاي و حقوقي پيشرفتهاي با شدن همراه راستاي در كورسهاي قضائي ارگانهاي اعضاي براي كه دارد
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 مجلدات و قوانين از بزرگ حجم اين برابر در  صحيح قضائي مسلكيۀ تربي اما    
 باشد داشته احاطه و اشراف آنها بر تا است الزم قاضي بر كه  قانوني و حقوقي كتابهاي
 جلسات در يافتن حضور و قضائي متعدد هاي دوسيهۀ مطالع حاليكه در! كافيست؟
 منابع و قوانين از تا دهد نمي برايش فرصتي هيچ و گرفته اورا زياد وقت  محاكماتي

 مقننهۀ قو كه باشد خشك مواد مجرد قانون زمانيكه. نمايد تحقيق و بحث حقوقي متعدد
 به و بزرگتر كار قضاء نسبت به ولي كند، توشيح آنرا جمهور رئيس و تصويب آنرا

 نمي نظر محض و خشك بصورت قانوني مواد اين به قاضي. است تر پيچيده مراتب
 نظر قوانينۀ هم به بايد بلكه باشد، نداشته ديگر قوانين مواد به توجه هيچ كه اندازد
 قضا احكام و فقه و فقها آراي و ديگر قوانين و مواد و آنها بر و  انداخته كلي و عمومي
 آن استقالل تا گردد فراهم قاضي براي بايدۀ زمني چنين. باشد داشه احاطه و اشراف
 قانون مطابق و صحيح حكم اصدار براي بيشتر و بهتر هرچه تا گردد تأمين ربيشت هرچه

 محكمه هر در فني واحد يك ايجاد به و ميگوييم ما لحاظ بدين. باشد داشته آمادگي
 قضات مقابل در و كند، ارايه و آماده را قانوني مواد دعوي هر در تا كنيم مي دعوت

                                                                                                                                
 شامل حارنوالي اونينمع بعنوان ابتدا در كه حارنواالن تمام آموزش و تربيه قضائي مطالعات ملي مركز كه گردد مي ذكر و  

 از بعد البته شان اجراآت اين و است، گرفته بدوش كنون تا ١٩٨١ سال در فعاليتش شروع زمان از گردند مي حارنوالي
 اواخر اين در مگر باشد، مي شان وظايف به شروع از قبل و شان كدام هر تعيين مورد در جمهوري رياست فرمان صدور
 مستشار( گيرد صورت قضائي مطالعات مركز فارغان از بايد حارنوالي جديد اعضاي تعيين ينكها بر مبني آمد وجود به تغيرات
 انجمن توسط كه عدالت موضوع اول سيمينار در شده تقديم بحث -حارنوالي جديد اعضاي انتخاب – صيام محمود يسري
 در موضوع اين) آن بعد و ١٥٦ ص سابق مرجع القضا، استقالل -عبيد كامل محمد گرديد، داير ١٩٨٩ سال در قضات
 در كه بود شده بيني پيش بود نموده تهيه را آن قضات انجمن اداري مجلس كه محاكم صالحيت و تشكيل قانون تسويد طرح
 تطبيق براي تا بگيرد بدوش را حارنواالن و قضاتۀ تربي و ساختن آماده قضائي مطالعات مركز كه نمود تصريح) ٧٧( ماده

ۀ وظيف گرفتن بدوش شروط به مسوده اين چنانچه باشند، داشته عملي و علمي گي آماده شان فني ظرفيت ايارتق و صالحيتها
 مركز قضائي ژ ستا كورسۀ موفقان گذراندن اند شده تصريح  محاكم صالحيت و تشكيل قانون) ٣٨( ۀماد در كه قضائي

 قضا شوراي به قضائي مطالعات مركز الحاق بر قانونگذار كه گردد مي ذكر و. است كرده شرط نيز را قضائي مطالعات
 .١٩٩١ سال جنوري شماره – قضاتۀ مجل. است نموده تصريح
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 را آنها و بوده آنان دسترس به آساني به تا ودهنم هموار را قضائي احكام و قانون مواد
  .٢٦نمايند استفاده آنها از دعوي فصل و حل در و نموده همطالع

 معين جايگاه قضا خدمت در علمي تكنالوجي استخدام گرديد، بيان كه آنچه بر اضافه   
 شاهد امروز جهان كه است گسترده و وسيع اثرات داراي امروز كه یپيشرفت زيرا دارد،
 كارتهاي از كه است حركت در الكترونيكي بانكهاي نمودن استخدام سمت به ،آنست
 از استفاده كه نموده ذخيره خود در را معلومات از انبوهي كه كند مي استفاده دار حافظه
 هاي فكر اين استخدام موضوع اين كه گيرد مي صورت ودقت زياد بسرعت آنها

 به را كشور اين كه گرداند مي حتمي مصر در را گستري عدالتۀ ساح در كمپيوتري
 ايتاليا و) حقوقي معلومات مركز(  فرانسه مانند،ميسازد مبدل زمينه اين در كشورهاۀ نمون

 محكمه احكام و منطقه قوانين تمام با اخير مركز اين ،) اسناد ثبت كمپيوتري مركز(
 بررسي و مقاالت و كورسها و حقوقي نشريات و منابع و تميز محكمه و اساسي قانون
 مصر تميزۀ محكم در كمپوتري فكر استخدام. ٢٧است گرديده مجهز قضائي احكام هاي
  .شود مي تغذيه تميزۀ محكم احكام از حاضر حال در و شد وارد

 تضمين قضات براي را فعالي مسلكيۀ تربي توانيم مي حقيقت در سازي زمينه اين با   
  .بخشيم تحقق را قضا لاستقال پويايي و مثبت معني و نماييم،

 مي مربوط قانوني خطاهاي ارزيابي به كه آنچه در تميزۀ محكم كه گفت بايد آخر در و
 مبادي كردن توحيد به مربوط كه آنچه و سازد مي مشبوه را محاكم احكام كه ،شود
 زبان وحدت قضا استقالل زيرا دارد، سهم قضا استقالل معيار تحكيم در ميشود، قانوني
 آزاد قضايي وجدان اينكه بدليل دارد، الزم ،كند مي صحبت بدان قاضي كه را  قانون
  . كند نمي حكم كلمه اين بدون

                                                      
 كه گردند انتخاب كساني بين از يا و عدليه وزارت انيستيتوت هاي شاخه از يكي فارغين از ميشود فني واحد اين اعضاي ٢٦

 بتوانند پست اين در معين مدت نمودن سپري از بعد افراد اين بعد و باشند، نگرديده كامياب حارنوالي يا و قضا به ورود براي
 . گردند مؤظف قاضي بعنوان

 نوامبر -العددالثالث -القومية الجنائيه المجلة - العلم خدمة تجديد في العلم منجزات استخدام صيام محمود يسري ٢٧
 .٨٦ ص- ١٩٨٥
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  :یارنوال استقاللۀ ساح
 انجام را وظيفه اين تمام اما ميدهد، انجام را قضاييۀ وظيف عمومي و عادي قضاي    

. اداري قضاي و نظامي محاكم قضاي مانند( ديگر قضائي هاي گروه لذا نميدهد،
 را ارنوالي آنجمله از. اند شريك معيين حدود در وظيفه اين انجام در قضا با ،)مترجم
 قضا استقالل از قضائي هيأت يك بعنوان ارنوالي گيري بهره لذا نامبرد، توان مي

 مي بيان را جزائي اجراآت بر ارنوالي قضائي نظارت مشروعيت ميزان اينجا در چيست؟
  . كنيم

  قضات تعيين در  قضا استقالل عناصر مهمترين كه گردد مي واضح گرديد بيان آنچه از  
 و. ميابند تبلور قضائي مسلكيۀ تربي در و قاضي عزل قابليت وعدم اداري و مالي نظام و
 از مگر ميرود، بشمار قضائيهۀ قو جزء ارنوالي حقوقي نظامهاي بعضي در اينكه رغم به

  .برد نمي بهره عزل قابليت عدم تضمين از بخصوص قضا استقالل عناصر اين تمام
 تضمين از ارنوالي مندي بهره ١٩١١ سال در يونان قانون كه مالحظه اين كنار در   

  .نمود تصويب را برند مي بهره آن از قضات كه عزل عدم اصل
 اسوه با قضائيهۀ قو پيرامون ١٩٧٢ سال٤٦ شماره فرمان كه يابيم مي در مصر در   
 تعيين شروط بين و. است نموده حل را ارنوالي اعضاي امور قضات امور از فتنگر

 آنان كاري سابقه بررسيۀ طريق و آنان جات در و) ارنواالن و قضات(  گروه هردو
 كه مجلس همان محضر در ارنوالي اعضاي تأديب بر و است نموده توحيد آنان وحقوق

 و) ١٢٧و٩٨ مواد( است نموده ريحتص ميكند رسيدگي قضات تأديبي قضاياي بر
/ م( شوند مي تأديب گردند مي محكوم قضات آنها با كه تأديبي مجازات همان برايشان
 مورد در گردند مي عملي قضات مورد در كه مقرره اجراآت و قواعد همان و) ١٠٨
  ).١١٥ - ٩٣مواد( گردد مي اجرا ارنوالي اعضاي

 دو آن و ميكاهد ارنوالي قضائي استقالل از كه دارد وجود موضوع دو آنهم با   
  .ارنوالي اعضاي بين در اداري مراتب سلسله از تبعيت و عزل، قابليت از اند عبارت
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ۀ وظيف به آن تبديل يا و ارنوالي اعضاي از عضو كردن بركنار عزل، قابليت نسبت به    
 ارگانهاي عالي شوراي مجلس موافقت از بعد تأديبي غير بطريق و ديگري قضائي غير
 شوراي مجلس موافقت كه كه بود اين ما نظر و). ١٢٩/٤ ماده( بود مجاز وقضائي علي
 اين موافقت زيرا نيست، كافي تضمين ارنوאل عزل بر وقضائي عدلي ارگانهاي عالي
 ،ميزند سر ارنوאل از كه عمل وخامت ميزان از كه نيست معين حاالت به مشروط شورا
 بسبب است ممكن نباشد تأديب بخاطر كه عزل بلكه. گردد عزل تحقمس و  بردارد پرده
 باشند، تأديبي عزل براي توجيه تا باشند نداشته ارزش تنهائي به كه باشد ديگري داليل

 تشكيل آن، بر عالوه. رود مي بشمار ارنوالي اعضاي استقالل نقض كه موضوعي
 و عدلي ارگانهاي از شورا اين ياعضا خود بين در قضائي و عدلي ارگانهاي عالي شوراي
 اشخاص چنين براي كه اند موجود یارنوال و عادي  محاكم قضات بغير ديگر قضائي
 ،گردد مي مربوط ارنوالي و قضا استقالل اصل به كه مسايلي مورد در تا ندارد جواز
   ٢٨.نمايند نظر ابراز استقالل اين تضمين بخاطر

 بناًء .است نموده مقابله ،دارد وجود ارنوالي در كهۀ نقيص اين با مصر گذار قانون    
 ضمانت آن اعضاي براي بطوريكه است، داده قرار تأكيد مورد قضائيهۀ قو به آنرا ابانت

 تشكيل قانون مواد از یبعض ١٩٨٤ سال ٣٥ شماره قانون در را عزل قابليت عدم
 شامل ازجمله كه است نموده بيني پيش ،داد قرار تعديل مورد را محاكم وصالحيت

 به ارنواالن و قضات« :  كه بود نموده تصريح چنين كه شد مي) ٦٧( ۀماد تعديل
 - گردند مي تعيين ارنوאل معاون بعنوان اولۀ مرحل در كه – ارنوאل معاونين استثناي

  عزل قابليت عدم تضمين كه شود مي فهميده ماده متن اين از» ...باشند مي عزل قابل غير
 ارنوالي لوي شامل و ٢٩شود مي را ارنوالي معاونين استثناي به ارنوالي اياعض شامل

                                                      
 .آن بعد و١٨٤ ص - ١٩٧٧ سال چاپ كتاب اين اول چاپ به بنگريد ٢٨
 توجيه در بود نموده تهيه را ١٩٨٤ سال ٣٥ شمارهۀ مسود كه شورا مجلس در قانونگذاري و اساسي قانون امورۀ كميت ٢٩

 خود اوليه قدمهاي هم هنوز تا چون خارنوאل معاون كه است نموده بيان باشند نمي عزل معافيت شمال حارنوالي معاونين اينكه
 آن شد معلوم مهمۀ وظيف اين گرفتن بردوش براي شان شايستگي و اهليت اينكه از دبع و گذارند، مي قضائي اجراآت در را

 . شوند مي عزل از معافيت شامل وقت
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 داده قرار ممنوع را او عزل و شده قائل قضائي صفت وي مقام براي و شود مي هم را
 قانون با كه محاكم صالحيت و تشكيل قانون) ١١٩(ۀماد دومۀ فقر بموجب و است،
 آورد روي قضائي عمل به تا است داده حق او براي، شد تعديل ١٩٨٤ سال ٣٥ شماره

 اينۀ تبصر گردد، حفظ انفرادي بطور وي معاش و نرسد زيان او كاري سابقه به اينكه تا
          است گفته ارنواالن براي عزل قابليت عدم تضمين نمودن اضافه توجيه راستاي در قانون

 »را قضائي مسئوليت جزايي يدعواۀ زمين در است، قضائيهۀ قو از اصليۀ شعب ارنوالي 
 براي است ضروري بناًء .گيرد مي سهم عدالت استحكام و ثبات در و دارد بدوش
  . شود گرفته نظر در قضائي صيانت آن اعضاي

 تصريح محاكم وصالحيت تشكيل قانون ارنوالي، در اداري مراتب سلسله نسبت به   
 تمام و كنند، مي متابعت ارنوאل ولوي خود رؤساي از ارنوالي اعضاي كه است نموده

لوي بشمول ارنواالن دارد حق عدليه وزير و. نمايند مي متابعت عدليه وزير از ارنوאل 
 و نظارت حق ارنوאل لوي و باشد، داشته كنترول و نظارت آن اعضاي و ارنوالي بر تا

 بر رولكنت و نظارت حق ارنوالي رؤساي و دارد، ارنوالي اعضاي تمام بر كنترول
 تشكيل( قضائيهۀ قو قانون) ١٢٥ ماده( دارند خود صالحيت حوزه تحت اعضاي

 اعضاي براي ارنوאل لوي كنار در است داده اجازه عدليه وزير براي) محاكم وصالحيت
شنيدن از بعد ،شوند مي مرتكب بسيط اخالل و تعلل خود وظايف در كه ها ارنوالي 

 .ياكتبي و باشد شفاهي تواند مي خطار اين و كند متوجه توصيه و اخطار آن، اظهارات
 يك بعنوان ارنوالي مفهوم با ارنوאل لوي از ارنوالي اعضاي متابعت و). ١٢٦ ماده(

 نمي متعدد ارنوالي اعضاي تعدد و تفاوت با مفهوم اين و دارد مطابقت قانوني نهاد
 ارنوאل لوي نمايندگان نارنواال تمام پس. شود مي ياد تجزيه عدم اصل بنام كه گردد
 اجراي ،گردد مي محول آن به كه یوظايف در ديگر بعض بجاي بعضي توانند مي و هستند
 به مختص كه استثنائي موارد بجز نمايند، تكميل را ديگر يك وظايف يا و نمايند وظيفه
 یالارنو رئيس به احوאل حسب بر يا و واليت استيناف ارنوالي رئيس يا و ارنوאل لوي
 است نهفته ارنوאل لوي بردوش كه اتهاميۀ وظيف با فقط متابعت اين و باشند، مي
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 اعضاي از يكي توسط يا و زند مي دست آن اجراي به خودش يا كه بس، و دارد مناسبت،
تا است الزم پس. یارنوال لوي كه معين سياست با مطابق در را وظيفه اين ارنوالي 
متابعت اين و.  ٣٠سازد عملي گذارد مي اجرا به آن ندگاننماي و كند مي وضع ارنوאل 
 قرار اصدار و ابتدائي تحقيق از عبارت كه مصري قانون در ارنوالي وظايف ساير در
 اتهام صحت ميزان در مهم مراحل از عمل دو اين زيرا ندارد، جود ،باشند مي ئيجزا

 سبب كه اقداماتي از عضيب اتخاذ و اتهام جستجوي دومرحله اين در و آيند مي بحساب
 مي كه اند اموري موضوع، دو اين و گردد مي تكميل ،ميشود فرد شخصي آزادي سلب
 پس. باشد برخوردار كامل استقالل از ،گذارد مي اجرا بمورد آنهارا كه كسي تا طلبد

 رياست زيرا دارد، الزم شان وظايف ايفاي در آنرا اعضاي استقالل ارنوالي استقالل
 برايش و سازد محدود اداري لحاظ از را ارنوאل صالحيت حوزه اگر ارنوالي اداري
 متابعت پس است، ساخته فاسد را ارنوאل عمل مفهوم صورت اين در نمايد تكليف تعيين
 فكر و راي استقالل قدرت از و است، نامحدودي رواني اثرات داراي  رياست از اداري
 به رفتن از،ميدهند انجام را قضائي اجراآت كه يزمان در را آنان و كاهد مي دستان زير

 داراي اداري قدرت كه زماني. دارد نمي باز شان روساي هاي ورهنمود تلقين تأثير تحت
 شانه باالتر مقام نظريات پذيرفتن از توانند مي دستان زير چگونه باشد گري سلطه و قهر
! نگهدارند؟ پاك را خود نامطلوب اثر اين از چگونه و! بگيرند؟ ناديده آنرا و كرده خالي

 ديگر دست به دست يك از ابتدائي تحقيق كشيدن بيرون رياست قدرت همين چنانچه
 یارنوال ارگان در كه قضائي تفتيش لحاظ بدين و. است مالك را خود خواهش مطابق
 ارنوالي اعضاي طرفي بي حفظ بخشيدن تحقق راستاي در عمدهۀ وظيف، دارد وجود
 گاهي ارنوالي اعضاي بر عدليه وزير صالحيت و قدرت كه اند نظر اين به يبعض و دارد
 به ويۀ وسلط قدرت استعمال اين حالتيكه در ،اندازد مي مخاطره به را آنان آينده اوقات

                                                      
٣٠       REOL SUAREZ GARCILOPEZ: Le ministère public en Espagne, Rev. Inter. 
De droit pénal ١٩٦٣. P. ٩١ et ٩٢.  
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 ماهيت و مفهوم وزير قدرت كه گردد مي مالحظه آنهم با و .٣١شود كشيده انحراف
 و ارنوالي اجراآت نمودن ادا بر فقط و د،نميده قرار تاثير تحت را قضائي اجراآت
 و تصرف اجراآت اين ماهيت در انيكه بدون است محدود قضايا در آن كاري سرعت
 آنچه به قضا عالي شوراي اعضاي موافقت تضمين گرفتن نظر در چنانچه. نمايد مداخله

 مي را روزي راي استبداد اين جلوي شود مي ارنوالي اعضاي نقل و تبديل به مربوط كه
  .گيرد

  ادامه دارد            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 سال جون ٢٦ مورخ فرانسه دولت مجلس حكم به بنگريد و.) ١٤ ص ،١٩٣٤ طبع الشخصية، الحرية شمس، رياض( ٣١

 الزم مقررات اينكه بدليل نمود وضع اداري مجازات حارنواالن از يكي بر فرانسه عدليه وزير. Dorly قضيه مورد در ١٩٥٣
 را الزم اجراآت انهمچن بود نكرده رعايت بودند شده گرفتار مشهود جرم حالت در افراديكه قضاياي از بعضي مورد در را
 اين بر اعتراض صالحيت كه نمود حكم فرانسه دولت مجلس. بود ننموده عملي كند رها حبس از را گان شده گرفتار اين كه
 قضائي صالحيت چوكات در حارنوאل اين كه اجراآت از تا كند مي خواهش موردي چنين در تصميم زيرا ندارد، را وزير قرار
 اعمال بررسي صالحيت اجرائيهۀ قو بعنوان دولت كه گيرد صورت تحقيقات است داده انجام بود حارنوאل لوي زمانيكه خود

  .١٧٨ -١٧٣ .p,١٩٤٥ ,Revue de droit public.ندارد را قضائي
 و اسباب كه كرد تصويب دولت مجلس كه مادامي بود نموده تجاوز خود صالحيت از وزير قضيه اين در كه بينيم مي و   

 وزير قدرت زيرا است، داده قرار تأثير تحت را وقضائي عدلي اجراآت روند است نموده اعمال وزير كه اداري جزاي داليل
 .باشد نداشته قضائي اجراآت به ربط هيچ و باشد اداري صرفاً كه بود الزم
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 فروزان ایثار قاسمی 
     

  حدود حجاب از نظر اسالم
  

سخن از حجاب چیز است که اسالم از جنبه فلسفه شرعی مبتنی بر دالیل سخن ناگفته ای 
را از آن به جای ننهاده است و لیکن ما عالوه برفلسفه شرعی ودالیل آن ،از زاویه 

رورت آن در اجتماع و میزان آثار منفی و اختالط زن و مرد باهم وبی حجابی،نیز بدان ض
  .خواهیم پرداخت

  معنی و فلسفه حجاب در اسالم
مت  اینی پیش از اسالم آمده است که دلیل بر قدنصوصی در باره حجاب در کتابهای د

  -:حجاب در تاریخ است
فقه دیده برداشت و اسحاق رادید،از ر(ازجمله در تورات از رفقه نقل شده است  - ۱

شترش پیاده شد و ازغالمش پرسید ، کیست این مرد که درمزرعه راه میرود و به مالقات 
من می آید ؟ و غالم گفت او ارباب من است ،رفقه روبند و برقع خود را برداشت 

  ) ۶۵- ۶۴فقره  ۲۴سفرتکوین اصحاح(».وخودرا پوشاند
جامه ... ه پدرش نشست وچون زمان طول کشید آن زن رفت ودر خان«ازتورات- ۲

فقره  ۳۸سفر تکوین (».بیوگی خودرا کند و خود را باروبندی پوشاند و به دور خود پیچید
۱۵ -۱ (  
قاب خداترساند وآزار داد و گفت لشعیا دختران صعیون به خاطر بی حجابی از ع- ۳
دها و روسری را از آنان زینت خلخال و گیسوان و هالل ها و حلقه ها و النگوها و روبن«

  )سفراشعیا اصحاح(»دور میکند
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باید گفت که اسالم پدید آورنده این تفکر و اجراکننده آن نیست وقتی که اسالم آمد 
حجاب وجود داشت و با آن کاری کرد که محتوای اصلی خودرا بازیابد، و از طرف 

نیکو و مستحب  مرد هردوزن وبردیگر حجاب رابه صورت یک ادب اخالقی درآورد که 
است و تفاوت بین آن دو را به زینت و زیور و تکالیف زندگی و شغل هر یک منوط 

  ) ۶۴المرأَّة فی القرآن،ص .(کرد
قل للمومنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک أزکی (- :میفرماید )ج(خداوند 

  ) ۳۰نور)(لهم
عورت  های خویشتن را چشمان خود را فروگیرند و:من بگو ؤبه مردان م -:ترجمه
  .ون دارند،این برای ایشان زیبنده تر و محترمانه تراستئمص

این آیه حفظ چشم را بر حفظ عورت از ارتکاب بدی و فحشاءمقدم دانسته است و هم 
  :است چنان در آیه دیگر به زنان نیز خطاب نموده

 ما ظهر وقل للمومنین یغضض من أبصارهن و یحفظن فروجهن والیبدین زینتهن اال(
   ۳۱نور)منهاولیضربن بخمرهن علی جیوبهن

به زنان مومنه بگویید چشمان خودرا فروگیرندو عورت های خویشتن را مصون -:ترجمه
 ظاهردارند،وزینت خویش را نمایان نسازند،مگر آن مقدار و آن چیز های که طبیعتا 

  .وروسری های خودرا بریقه وگریبان هایشان آویزان کنند.میگردد
  ی حجابمعن

با چشم فروبستن از نگاه نامحرم و  حجاب عبارت است از حفظ شرم و حیای زن اوالً 
ثانیا پوشانیدن اندامش با چادریا جامه وسیع برروی لباس عادی تا نشانه ها و برجستگی 

  .های اندام ظاهر نشود وکسی وی را نیازارد و از شک وگمان و بدگویی به دور باشد
این نیست که زن مسلمان را از بیرون رفتن برای کسب دانش هدف اسالم از حجاب ،

،رفتن به اماکن عبادت ،به منظور ادای شعایر دیینی ،رفتن به میدان جنگ برای درمان 
زخمیان ،دیدار خویشاوندان ،رفتن به بازاربرای خریدن مایحتاج خود و مراجعه به 

دین و آداب و عرف دادگستری برای داوری و ادای شهادت و کارهای که مطابق 
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عمومی است ،منع کند ولیکن بیرون رفتن از خانه برای این اهداف باید برابر شرایط و 
  .ضوابط معروف ومحدود و متناسب با آنها صورت  گیرد

  حدودحجاب
آیا حجاب شامل تمام اندام میشود؟ یا این که اندام های مستثنی هستند؟ که دو رأی 

  -:مشهوروجود دارد 
 ها و بعضی از شافعی ها ،جمیع اندام زن را از جمله صورت و دست را حنبلی) الف

  )۳/۱۲۸ومغتی محتاج  ۱/۲۳۷مغتی ابن قدامه.(بپوشانندعورت میدانند وباید تمام بدن را
جمهور علما و فقهای امت براین باورند که تمام اندام زن بجز صورت و دست ها ) ب

  )الهدایه.(نه آشکار نشودعورت  هستندکه پوشانده شودو به مردان بیگا
  :دالیل گروه اول

  )  ۵۳احزاب .    (واذاسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب - ۱
این آیه .هرگاه وسیله ای رااز زنان پیامبر خواستید،از پس پرده ازایشان بخواهید-:ترجمه

  .نه تنها بر زنان پیامبر بل به زنان مومن نیز شامل میشود
المرأة عورة فاذاخرجت «:گفت) ص(هللا آمده که پیامبربه روایت از عبدا- ۲

  ».استشرفهاالشیطان
که دالیل .زن عورت است،پس هرگاه بیرون رفت،شیطان به وی چشم میدوزد-:ترجمه

  .زیاد دارند ما به این دو اکتفا میکنیم
  :دالیل گروه دوم

  ».منها ظهر ما اال زینتهن والیبدین« :میکند روایت عباس ابن از بیهقی- ۱
  .پیداست که آنچه مگر کنند نمایان خودرا زیور و زینت نباید زنان-:ترجمه

 را احرام در زن: فرمودند) ص(خدا رسول که است آمده صحاح کتاب در آنچه- ۲
 ذکر آنرا یتادو که دارند زیادی دالیل نیز اینها. کرد نهی روبند و دستکش پوشیدن از

 مذهب که گفت توان می ،باشیم داشته مدنظر را ترجیح و مناقشه اگر ولی.  کردیم
 واجب درنماز سترعورت که دارند اجماع براین همگی دارند،زیرا ترجیح علما جمهور
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 زینتهن والیبدین( آیه وسیله به نیست عورت دستان کف و صورت میشودکه معلوم.است
 اقتضا مسلمان زن دنیای و دین مصلحت همین و است شده استثناء)منها ظهر ما اال
 که است حرام روبند حج در و پیدا نماز در باشد،غالبا ظاهر صورت و دست که یکنندم

  »القفازین والتلبس المحرمة المرأة التنتقب«اند فرموده) ص(خدا رسول
  ) ۱۹۸/ ۱ عمدالقاری.(بپوشد دستکش و روبند نباید محرم زن-:ترجمه
 کاملاطمینان  با مسلمان زن که است آن حجاب از اسالم هدف گفت میتوان باالخره

 به ،پرداختن انسان نسل حفظ که دهد انجام را خویش اساسی رسالت و وظایف بتواند
 دیگر تعبیر به و است آن به دادن اهمیت و کودک تربیت و داری خانه و خانه ونئش

 اسالم مغرض دشمنان که گونه آن به و است زن سنگینی و رزانت متانت وقار رمز حجاب
 خودنمایی و گمراهی مانع حجاب عقاد قول به میدانند،و او وبردگی ریخوا نشانه را آن
  )القرآن فی المرأة.(است آزرم و حیا و عفت وآداب حرمت حافظ و فضولیت و

 میگوییم ما. ندارد اخالق و ادب به ای عالقه و پیوند جحاب که بگویند بعضی شاید
 وی مانع که  ندارد فضیلتی و دارد باز را او ،تا ندارد عفتی که زنی میگویید راست
 به طمع در را اخالق فاسد مردان حجاب ولیکن. ندارد ای فایده او برای حجاب.شود
 حجابی بی میکند،چون دور مردان با آمیزش نیز را زن که گونه میکند،همان دور وی

 برای و بیابند جنسی تمایل پاکدامن مردان که میشود سبب اختالط و است اختالط انگیزه
 میکند محدود را شروفساد اختالط عدم و حجاب و است شروفساد موجب اخالق سدفام
  ) ۲۵۵ المدینه،ص روح االسالم.(میدهد تخفیف را فساد تأثیر و

 اساس به که دارد را ستون آن حیثیت اسالم اجتماعی نظام در که حجاب این بنابرآن
 جدا اجتماعی زنظام،ا شده دانسته الزم معین مناسبت و مفاد حکمت  به ضرورت یک
 دو بین چرا که نمیتواند فهمیده آنرا مفاد و مصالح کس شود،هیچ مطالعه منفصل وطور
 را ستون آن منفعت شخص یک اینکه برای شود،لذا انداخته پرده و حایل همنوع انسان
 در ستون که بگیرد مطالعه زیر را تعمیر آن تمام که است الزم ،بداند کامل وطور خوب
  .میکند حفاظت افتیدن از آنرا و ، ردیدهگ نصب آن

ACKU



 ضاءدرشریعت اسالمنظام ق  ---------------------------------------- قضاء   

٨٣ 

 

  
  

 
  تاليف دوكتور عبدالكريم زيدان

  ترجمه  عبدالرحيم عيني 

  نظام قضا در شريعت اسالم
)١١(  

  باب دوم 
 فصل سوم
  مبحث دوم

  مطلب سوم 
  نصاب شهادت 

  :تمهید
نصاب شهادت مقبوله از حیث تعداد شهودوجنس شان بموجب چیزیکه درآن شهادت 

شد، میان  فقهاء اتفاق  اگر این اختالف ازحیث اصل  با.مختلف  است  ،ردتعلق میگی
مگر آنها دربعضی فروع وتطبیقات آن اختالف  دارند بناًء بیان نصاب های  وجود دارد،

  .ضرور است  ،شهادت تاجائیکه درآن اقوאل را باینگونه نصاب تعلق  میگیرد
  ٣٢:اول نصاب شهادت برزنا 
تنها شهادت چهار مردعادل  مسلمان  که عدالت شان بموجب   ،درمورد شهادت برزنا

) رح(حتی در ین باره از امام ابوحنیفه،قبول میشود ،اثبات رسده کنجکاوی وحقیقت یابی ب
                                                      

ص  ١١وجلد ٣٩٥ص  ٩المحلی  ج  ٢٨٦- ٢٨٢ص  ٨الطرق الحکمیه از ابن قیم  ج  ١٥٧-  ١٤٧ ٩المغنی ج  -  ٣٢
 .٣٩٥- ٣٩٣،ابن ابی الدم ص  ٢١٠-  ٢٠٨روضة القضاة ص  ٣٨٩-١٤٣
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تزکیه شهود درآن ) رح(نزد امام ابوحنیفه  ،قولی آمده است زیرا زنا از زمره حدود بوده
  .واجب میباشد 

هر شاهدی از شهود زنا دونفر زن دارای وصف عدالت  نزد ظاهریه مجازاست که بجای
  .باشد 
  :نصاب شهادت دربقیه حدود وقصاص  –دوم 

،ردت  نوشیباشر) راه گیری( اما در بقیه حدود که عبارت از قذف  ،سرقت ، حرا به 
ب آن شهادت پذیرفته شود مقبولیکه بموجنصاب شهادت  ،وهمچنان قصاص میباشد

وحقیقت جویی یعنی از ت که عدالت بموجب کنجکاوی شهادت دومرد اسعبارت از
  نیز تائید است ) رح(باشد واین مسئله حتی بقول امام ابوحنیفه اثبات رسیده ه بطریق تزکیه 

نزد ظاهریه  درچنین موارد شهادت دومرد یایکمرد ودوزن با چهار زن پذیرفته  میشود  
حدود وقصاص شهادت یکمرد درهمچو  نداشده وآندو گفته   ،از عطاء وحماد روایت

ولی این را رد  میکند که  ،ودو زن قیاس واداء شهادت داده شده گمان  پذیرفته  میشود
اینگونه جرائم از زمره جرائمیست که در اثبات آن احتیاط بکار است که بسبب شهادت 

  .دفع میشود بناًء درشهادت اموאل تشبیه نمیشود 
  :اموאل سوم نصاب شهادت درغیر حدود وقصاص و

چون نکاح ،طالق ،رجعت ،عتاق بله در ماسوای حدود وقصاص واموאل،درمذهب حنا
،ایالء ،ظهار،نسب  توکیل وامثال آنها مستند چنانست  که حتماً باید شهادت  دومرد 

  . باشد وشهادت زنان درهمچو مسائل قبول نمیشود که مذهب شافعی  نیز میباشد 
مسائل دومرد یا یکمردو دوزن است که این  نصاب شهادت درین:حنفیه  گفته است

ولی آنها همچنان بجواز شهادت چهار نفر زنان بجای  ،مسئله  مذهب ظاهریه نیز میباشد
  .دومرد یا یک مرد ودوزن برآنها گفته اند 

  :نصاب شهادت دراموאل : چهارم 
ع دیت ها ،بیو) دیت وتاوان (ات روش فدرقسمت  اموאل وحقوق آن چون قروض ،اتال

،اجاره ها ،عقود مالی ،قتل خطاء ،تمام جراحتیکه  مال  را ایجاب کند وامثال آن ،نصاب 
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،حنفیه دوزن است که مذهب حنابله،شافعیهوشهادت درینگونه مسائل همان دومردیا یکمرد
  .مالکیه  ودیگران میباشد 

فاکتبوه  تم بدین إلی اجل مسمینیایهاالذین آمنوا اذا تدای: فرموده است )  ج(خداوند 
،ولیکتب بینکم کاتب بالعدل وال یأب  کاتب ان یکتب کما علمه اهللا ، فلیکتب ولیملل 

فان کان  الذی علیه الحق سفیهاً  –الذی علیه الحق ،ولیتق اهللا  ربه وال یبخس منه شیئا 
اوضعیفاً اوالیستطیع ان یمل هو،فلیملل  ولیه بالعدل ،واستشهدوا  شهیدین من رجالکم  

م یکونا رجلین  فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احد یهما فتذکر ،فان ل
یعنی ای مومنان  وقتیکه  به قرض دادن بیکدیگر معامله کنید تا میعاد   – احدیهما  االخری

مقرر ،پس آنرا بنوسید وباید که بنوسید میان  شما نویسنده بعدل بانصاف ونویسنده  از 
ند چنانچه  خدا اورا آموخته است،پس باید که وی بنویسد  وامال آنکه نویسد  انکار نک

کند  کسیکه بروی قرض است وباید از خدا که پروردگار اوست بترسد ونقصان نکند از 
آن قرض چیزی،پس اگر باشد برذمه اوست قرض بی عقل یا ناتوان  یا نمیتواند که امال 

د دوشاهد از مردان تان پس یوگواه گیرکند او پس باید که امال کند کارگزار او بانصاف 
اگر  نباشد دومرد ،پس یکمرد ودوزن گواه شوند از کسیکه رضامند باشید  از گواهان تا 

  سوره بقره ٢٨٢آیه . اگر فراموش یکی از دوزن شودیا د دهد یکی از آن دوزن دیگرش را 
  :شاهد  واحد ویمین مدعی  –پنجم 

ی آن بواسطه  یکی شاهد وسوگند  مدعی ابراز رأی اکثر علماء ثبوت مال را برای  مدع
 شریح، ،لعزیزنموده اند  ،این موضوع از خلفای راشیدین  چهار گانه که قول عمر بن عبدا

  .روایت شده است،مد بن حنبل میباشد،ابی الزناد ،شافعی واح،ابن ابی لیلیمالک
درباره مال بیک شاهد  برای قاضی جائز نیست : شعبی ،نخعی،اوزاعی  وحنفیه گفته اند  

دوا شهیدین من هویمین مدعی حکم نماید ،دلیل این گروه  این آیه کریمه است که واستش
حکم بشهادت شاهدواحد ویمین مدعی . رجالکم ،فان  لم یکونا  رجلین فرجل وامرأتان 

قرآن باخبار احاد جائز ص نسخ میباشد ونسخ ن،زیادت برنص آیت بوده وزیادت بر
البینة علی المدعی والیمین : را پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم  فرموده اند زینمیباشد،
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چنانیکه بینه را  ،،لذا یمین را بجانب  مدعی  علیه حصر نموده است علی من انکر
  . درجانب مدعی 

آنانیکه  بجواز حکم بموجب  یک شاهد ویمین  مدعی را درمسائل اموאل ابراز رأی 
  : ی را آورده اند  ازجمله ددالئل  متعد ،میکنند
احادیث شریفیکه درینمورد  وارد شده آنست که رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  : الف 

به شاهد واحد ویمین مدعی حکم نمود،از جمله  آن احادیث اینست که از حضرت ابن 
روایت است  که رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  بسبب سوگند وشاهد ) رض(عباس  
  . د که این حدیث را امام مسلم ، ابوداوود وابن ماجه  روایت نموده اند حکم نمو

روایت است که رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  بموجب )  رض(ازحضرت علی 
به استدالل همین  ) رض(شهادت یکنفر ویمین صاحب حق حکم نمود وحضرت علی 

روایت نموده  حدیث شریف درعراق حکم نمود  که این حدیث را احمد ودارقطنی
درینمورد  احادیث دیگری  بهمین معنی آمده است که امام ، ،ترمذی آنرا ذکر کرده است

  . شوکانی درکتاب نیل االوطار خود ذکر نموده است 
اآلیه  ،حجت بودن  ...واستشهدوا شهیدین من رجالکم :  تعلق شان به آیه کریمه :  ب 

دومرد  ویکمرد ودوزن را جهت بیان حکم ذکر به آنها را صالح نمیداند ،زیرا قرآن کریم 
ننموده ،بلکه این دونوع  شهود را جهت بیان آنچه که بسبب آن حقوق  حفظ شود 

  . بروجه نصیحت وارشاد ذکر نمود 
چیزی  وآنچه  قاضی بموجب  آن  ،وواضح است آنچه  که حقوق  بسبب آن حفظ میشود

ه طرف حکم  نسبت بجانب حفظ این امر بخاطریست ک .چیز دیگریست ،حکم میکند
حقوق بسبب دو شاهد با یک مرد ودوزن ودوزن شاهد وسیع تر است ،آیا دیده نمیشود 

درحالیکه  آنها نه دو مرد شاهد اند  ،که حاکم  بسبب نکول وبه یمین مردود حکم میکند
ونه یکمرد ودو زن شاهدواگر گفته شود که حکم بسبب یک مرد شاهد وقسم مدعی 

پس همچنان گفته میشود که  ،در قرآن  از آنها ذکری بعمل نیامده است ،ودهموجود نب
درحالیکه ،حکم بسبب نکول وبه یمین مردود نیز درقرآن کریم تذکر داده نشده است 

  .احدی نگفته است که حکم به آندو مخالف قرآن کریم یا زیادت برنصوص آن میباشد 
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عی درحقیقت حکم بکتاب اهللا است حکم بسبب شهادت یکمرد شاهد وسوگند  مد: ج 
به آن امر نموده ) ج(زیرا مثل این حکم حق است  وحکم بحق ازآن چیزیست که خداوند 

وخلفای نیک سیرت شان ) ص(اما از اینکه اوحق است  اینست که رسول اکرم . است 
بآن حکم نموده اند وبه باطن  حکم نکرده اند واما اینکه آن حکم ) ص(بعد از آنحضرت 
وان احکم (: است  هواضح میگردد که فرمود)ج(ازین قول خداوند ،بکتاب اهللا میباشد

ن قول خداوند وهمچنا که خدا نازل نموده است حکم نما بینهم بما انزل اهللا یعنی به آنچه
یعنی  راک اهللاأانا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما :)واضح میگردد که) ج(

بتو نشان داده ) ج(کتاب  را بحق نازل کردیم تامیان مردم به آنچه خداوند  هر آئینه ما بتو
  .است حکم نمائی

قطعاً  آنرا بخود ) ج(لذا حکم بیکنفر شاهد مرد ویمین مدعی از آن چیزیست  که خداوند 
  .دیده است 

قرآن  کریم دومرد  شاهد ویکمرد ودوزن شاهد را درمعرض بیان طریق  حفظ حقوق : د 
موده است نه درمعرض بیان طرق حکم طوریکه  قبالً گفته  آمد وحتی اگر پذیرفته  ذکر ن

شود که حکم فوق جهت بیان طریق  حکم واردشده  است که قرآن کریم بذکر این 
دونوع از بینات که حکم  فقط به آندو واجب  نگردیده  وبدون آندو  بینات دیگری منع 

  . پرداخته  است  ،نشده
رد شاهد  که قبول  بجواز حکم بسبب شاهد واحد ویمین مدعی  بدون  میگویند:  هـ 

جائز ویکمرد شاهد ودوزن زائد است وزیادت برنص  نسخ میباشد ونسخ به اخبارآحاد 
زیرا نسخ عبارت از رفع وازاله  بوده ،زیادت برشی تقریر نمیباشد ،این قول درست نیست،

حکم بدومرد شاهد ویا یکمرد ودوزن  آن است که رفع نیست وحکم بیکنفر شاهد ویمین
  . را منع  نمیکند 

استدالل  – البینة علی المدعی والیمین علی من انکر: استدالل  شان بحدیث شریف : و 
ضعیف است ، چه احادیث حکم بیک شاهد مرد ویمین مدعی نسبت بحدیث فوق اصح 

انست که سپس باید د .واشهر است ازجهت خصوصیت وعمومیت آن برآن مقدم است
یمین وقتی جانب مدعی علیه میباشد که مدعی  به چیزی مرجح  نسازد ونزد وی جز 
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صل برائت ذمه الذا جانب مدعی علیه نسبت قوت آن با .مجرد دعوی چیزی نمیباشد
پس اگر جانب مدعی بسبب شاهد مرجح شود آن نسبت قوت جانب  .بیمین اولی میباشد

بنابرآن  .یمین درجانب قویترین متداعیان مشروع میباشدآن به آن اولی به یمین میباشد لذا 
بمدعی ،نسبت قوت آن باین نکول از مدعی علیه بیمین ،اگر مدعی علیه ازیمین نکول کند

  .علیه  رد میشود 
البینة علی المدعی  ازآنچه  که همچنان نیز داللت میکند اینست  که حدیث شریف

یمین درحق  مودع اگر ادعای رد ودیعه تا ،برای حصر نیست که والیمین علی من انکر 
مشروع میگردد ودرحق بایع ومشتری اگر درثمن وسلعه موجود اختالف  ،تلف آنرا نماید

  .مشروع میباشد ،کنند 
  :یکنفر شاهد : ششم 

گروهی از قضات سلف باین نظر اند که حکم شهادت  یکنفر شاهد اگر صدق آن بدون 
ازجمله این گروه قضات شریح  وزراره بن ابی اوفی رواست ، ،یمین مدعی دانسته  شود

میباشد ،اگر قاضی صدق یکنفر شاهد را بداند برایش جائز است که به شهادت آن حکم 
شهادت یکنفر را ) ص(کند ،باین مذهب فقیه ابن قیم  باستناد اینکه حضرت پیغمبراکرم

من قتل قتیاللیس :  درحدیث شریف آمده است. درقضیه  سلب اجازه داده اند رفته است 
وی حق سلب آنرا  ،له علیه بینة فله سلبه ،یعنی کسیکه مقتولی را بکشد واورا بینه  نباشد

  .دارد 
که ) رض(پیغمبر صلی اهللا علیه وسلم  به تحقیق  شهادت یکنفر شاهدرا برای ابی قتاده  
لب آنرا وی یکنفر از مشرکین را بقتل رسانیده بودمجاز دانستند که بعداً وی حق س

) ص(است به اینکه پیغمبر اکرم  داشت چنانچه ابن قیم رحمه اهللا  تعالی  استدالل نموده
شهادت یکنفر زن را درموضوع  رضاع باوجودیکه  وی بفعل نفس خود شهادت را 

  ٣٣.پذیرفت قبول نمود 
  

                                                      
 ٨٨- ٧٧الطرق الحکمیة ص  ٣٣
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  : قبول قول مدعی به تنهائی : هفتم 
باآنهم  نیست،معهوداز قبیل شهادت  قول مدعی به تنهائی عبارت از  ادعا میباشد واو

حکم بقول مدعی به تنهائی ازصدق  وی به عوائد وقرائن  احوאل ویا : مالکیه  گفته اند 
آن به آن ویا وجوه ترجیح  دیگر صدق آن مرجح  باشد  راتصاف  آن به امانت واشتها

آن میباشد  جائز میشود وقبول  قول آن به تنهائی نزدمالکیه دربعضی مواضع  بدون یمین
ودربرخی موارد دیگر با سوگند آن ،ازجمله این قول شان پذیرفته  میشود که زوج بگوید 

از جهت شهادت  ،نفقه پرداخته است ،که وی زوجه اش را که باوی یکجا اقامت  داشته
قول زن  ) ازجمله(عرف به آن اگر زوجه ادعا نماید که شوهرش اورا نفقه نداده است و

که عدت وی منفضی گردیده است ،اگر زمان ممکن به انقضای عدت  قابل قبول  است
قول زن قابل قبول است که عدت وی منقضی ) ازجمله(باشد بروی یمین نمیباشد و

) ازجمله(بروی یمین نمیباشد و ،گردیده است ،اگر زمان  ممکن به انقضای عدت باشد
دعیست  با سوگندش قابل قول وی باوصفیکه اوم ،هرگاه مودع ردودیعه  را ادعا نماید

پذیرش است ،بخاطری که وی  آنرا تحت ریاست خود گرفته وامین مصدق  میباشد 
اگربایع  ادعا کند که وی دربدل دراهم بفروش رسانیده است ومشتری گوید ) اززمره(و

که بلکه به بیع مقایضه دربدل سلعه است ،درینصورت نسبت قرینه صدق وی قول ،قول 
  ٣٤. دراهم  عبارت ازاثمان است وبسبب  آن بیع واقع میشود  زیرا ،بایع  است

  :شهادت  زنان  بصورت تنهائی  –هشتم 
اختالفی  وجود ندارد  که شهادت زنان  بشکل انفرادی بی آنکه  با آنها شهادت  مردان  

ان به تنهائی  پذیرفته  قبول میگردد واز جمله موضوعاتیکه نزد حنابله درآن شهادت زن،باشد
رضاع، عیوب زیر جامه چون )گریستن طفل هنگام  والدت ( ل والدت ،استهال.شودمی

  .عدت میباشد  یگی ،برص وانقضاه کند بودن ،بکارت ،بیو) بستن ودوختن( رتق 
شهادت زنان بررضاع  پذیرفته  نمیشود ،زیرا مجاز است که )  رح(نزد  امام ابوحنیفه 

بناًء بواسطه  زنان به تنهائی  چون نکاح ثابت  ،برآن امر محارم زن از مردان اطالع یابد
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)  ص(نمیشود ولی برقول امام ابوحنیفه رحمته اهللا علیه  رد میگردد  که پیغمبر اکرم 
شهادت یکزن را بررضاع  طوریکه می آید اجازه  داده است  چنانچه از امام ابوحنیفه  

ل  مولود هنگام  والدت روایت شده است که شهادت  زنان به تنهائی  دراستهال)  رح(
بدلیل اینکه آن بعد از والدت میباشد پذیرفته  نمیشود ،ودرین مسائله یاران وی امام ابو 
یوسف ومحمد  واکثر اهل علم مخالفت  کرده اند چه این امر درحال والدت  میباشد 

  :وحضور  مرد متعذر میشود لذا بعین والدت شباهت دارد 
تذکر رفت حنابله  درآن شهادت زنانرا  بصورت انفرادی    تمامی موضوعاتی  را که قبالً

میشود دلیل بقبول اجازه داده اند زیرا  آنها گفته اند که درآن بشهادت یکزن  پذیرفته 
اام یحیی بنت  ابی اهاب ب: فته است گشان اینست  که عقبه بن حارث روایت  نموده 

نزد پیغمبر اکرم  ا شیرداده ام بعداًآمد وگفت من شمار اءدبعداً ما درسو،واج کردم داز
از من رو گردانید ،سپس باز آنرا ) ص(آنحضرت . یانرا عرض کردم مراجعه وجر) ص(

 چگونه این امر را گمان کردی ،این حدیث را بخاری:بعداً  برایم گفت . متذکر شدم 
  .ومسلم روایت نموده است 

یجزی فی الرضاع شهادة  :  فرمود )  ص(حذیفه روایت نموده است که پیغمبر اکرم 
زیرا مشهود به معناً بقبول  تنها .دررضاع شهادت یکزن کفایت میکند امرأة واحدة ، یعنی

  .زنان ثابت میشود بناًء درآن عدد مانند روایت  اواخبار دیانات شرط نمیباشد 
بله مرد به آن شهادت دهد ،تنها حنا ا زنان مجاز باشد،اگر درمواضعیکه  درآن شهادت تنه

قول  ،قبول شهادت یکمرد ابراز نظر کرده اند ،زیرا در آنچه  که قول یکزن پذیرفته شود
   ٣٥.یکمرد چون روایت  درآن پذیرفته  میشود 
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  مطلب چهارم
  وولیت شهودئرجوع از شهادت ومس

  : تمهید 
باز  ،احیاناً  شهود از شهادت  شان نسبت به شهادتیکه  اداکرده اند اگر دروغ گفته باشند

درچنین حالت  آثاریکه برجوع .نند که درآن غلطی وجودداشته استمیگردند ویا ادعا میک
چی میباشد ؟ بعداً گاهی  ،آنها از شهادت شان نسبت به آنها واطراف دعوی مرتب میشود

شاهد قصداً شهادت  دروغ ادا میکند وبعداً کار آن به افتضاح میکشد  درینحالت  
  :درذیل همین مطلب بیان می کنیم غین چیست؟ مسئوولیت این شاهد درو

  ٣٦:حاالت رجوع از شهادت وآنچه  برآن مرتب میشود 
از ادای خویش رجوع نمایند  ادت دهند،  سپس از شهادت شان  بعدهرگاه  شهود  شه

  : درینصورت حکم  قرار آتی میباشد 
رجوع  ،مایدآنست که از شهادت شان قبل از آنکه قاضی حکم  خود را صادر ن:  اول 

بنا بر قول عامه اهل علم  ،کند ،درینحالت  حکم بشهادت شان که از آن رجوع نموده اند
  .جائز نمیشود 

حق محکوم  به رجوع  یآنست که شهود  بعد از صدور حکم وقبل از استیفا:  دوم 
 یچون  حدود وقصاص ،استیفا ،اگر محکوم بعقوبت باشد: ،درینحالت  دیده میشود کند

زیرا حدود بسبب شبهات رفع میشود ورجوع  شهود از بزرگترین  ،ز نیستآن جائ
آن جائز  یشبهات است که استحقاق آن بیان نشده  وراهی به جبران آن نیست بناًء استیفا

این شهادت از شهادت مالی اختالف   ،نیست ،اگر شهود قبل از حکم رجوع نموده باشد
درحالیکه حدود یا قصاص بایجاب   ،ن میباشددارد زیرا جبیره  آن بالزام دوشاهدعوض آ

شقی مشروع  گردیده است نه  تزیرا  جزا برای زجر  و ،مثل آن با دوشاهد جبیره  نمیشود
  .چه حکم آن نقض نشده است  ،پوره  داده میشود،برای جبر واگر  مشهود به مال  باشد 
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میشود اگر  کم نقضاز سعید بن مسیب  واوزاعی حکایت  شده است که آندو گفته اند ح
زیرا حق بشهادت  آندو باثبات رسیده است ،پس اگر رجوع  چه حق پوره  داده شود،

حکم نقض میشود بناًء . نمایند آنچه که بسبب آن حکم ثابت شده است زائل میگردد
  :چنانچه اگر واضح شود  که آندو کافران بودند 

ود له بروی  واجب شده است طرفداران عدم نقض چنین  استدالل  میکنند که  حق مشه
بناًء بسبب رجوع آندو ساقط نمیشود زیرا  ابن رجوع نه شهادت  است ونه اقرار از 
صاحب  حق وبا عقوبات  وقتی فرق می یابد که اگر مشهود رجوع کند پوره داده 

  .زیرا آنها باشبهات دفع میشود ،نمیشود
ع کند ،درینحالت  حکم باطل حق  محکوم به رجو یآنست که شهود  بعداز استیفا:سوم 

زیرا واه مشهود به مال باشد یا عقوبت،خ ،نگردیده ومشهود له به چیزی ملزم  نمیشود
  . محکوم به وصول حق به مستحق آن یقیناً تمام شده است  یحکم باستیفا

  :مسئولیت  شهود از رجوع شان از شهادت 
 ،دارای  تفصیل میباشداما مسئوولیت شهوداز رجوع شان از شهادت چگونه است که 

  :قرار ذیل به اجمال آن پرداخته  میشود 
چون قتل وجرح  ،قصاص  درآن جاری شود،اگر مشهود  به از زمره اتالف  بوده :  الف 

اگر شهود بگویند که شهادت برآن را قصداً  بدروغ  ادا نموده ایم تاکشته : ،می نگریم 
دیم که درینصورت وت خویش رجوع نمشود ،بعد از آنکه  قتل آن بسر رسید از شهاد

باین رجوع کنندگان از شهادت شان نزد حنابله قصاص میباشد که ابن شبرمه ابن ابی لیلی  
  . اوزاعی وشافعی آنرا تائید نموده اند 

لذا شبیه به  ،حنفیه گویند  که برشهود قصاص نیست زیرا آنها مباشر به اتالف نبوده اند
دلیل طرفداران قصاص شاهدان باز گردنده از  .زی تلف شودچاه کن میباشد که درآن  چی

میباشد که در آن ) رض(شهادت شان اینست که قول شان همان  قول حضرت علی 
زیرا  شهود سبب بقتل ان ویا قطع  قسمتی  از از اصحاب کرام مخالفت نکرده اند، احدی

ن فرق میکند که چاه ده اند که به آن قصاص  الزم میباشد و با چاه  کیاعضای  وی گرد
  .غالباً  منجر بقتل نمیشود

ACKU
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بناًء از آن رجوع نمودیم  که ما یقیناً درشهادت خطا کردیم، اما اگر شهود  گویند
زیرا اقارب  دیت  ،،درینحالت  به آنها قصاص نبوده بلکه دیت براموאل شان الزم است

  .مقر معترف را متحمل نمیشود 
محکوم  له آنرا  استیفاءنموده  باشد پس محکوم علیه واگر مشهود  به مال بوده و:  ب 

خواه مال قائم باشد ویا  تلف کننده بلکه بدان بر شهودیکه از  .به آن رجوع نمیکند
بنا بر قول اکثر اهل علم  ازجمله امام مالک ،حنابله که قول  دشهادت  رجوع نموده ان

ه درجدید برشهود بچیزی رجوع  میکند  وگفته است  ک ،امام شافعی درقدیم میباشد
دلیل آن اینست که وی از آنها اتالف برای مال و دشمنی از ایشان  بروی ،رجوع نمیکند 

چنانچه  اگر شهادت شان رد شود  ،موجود  نشده است بناًء آندو ضمانت آنرا نمیدهند
وحجت طرفداران برجوع محکوم علیه به آنچه که آنرا بمحکوم  علیه غرامت  داده است 

ست  که مشهود بسبب شهات شان مال آنرا از نزدش بدون حق اخراج نموده اند بناًء  این
زیرا  بموجب شهادت شان سبب با تالف مال وی  بروی گردیده  ،ضمان برآنها  میباشد

  .اند بناًء برآن ضمان آنچه که بسبب آنها تلف شده است الزم میشود 
  :شاهد دروغ 

دوری ونهی از بتان منع  آنرا ضمن) ج(بودو خداوند  ت  دروغ از بزرگترین گناهان شهاد
فاجتنبوا الرجس من االوثان واجتنبوا قول : فرموده است ) ج(کرده است،چنانچه  خداوند 

سوره  ٣٠آیه (یعنی پس بپرهیزید از پلیدی  بتان و بپرهیزند از سخن دروغ  -  الزور
  ) .الحج

جرم آن   بزرگیدت  دروغ و بیان  ودرسنت نبوی شریف احادیث زیادی در نهی از شها
از جمله  اینگونه احادیث   .آمده است،وجزای بزرگیکه  صاحب آن مستحق  میگردد
پیغمبر : روایت است که گفت )  رض(شریف آنست که  از حضرت  ابوبکر  صدیق 

: بلی یا رسول اهللا ،قال : قالوا )اال انبئکم باکبر الکبائر ثالثاً(: فرمود ) رض(اکرم 
االوقول الزور فما زאل : وجلس وکان متکئاً فقال . شراک باهللا وعقوق  الوالدین اال
سه بار (یعنی آیا شما را به بزرگترین گناهان  آگاه  نسازم ؟ .  رها حتی  قلنا لبته سکتریک
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فرمود شریک وانباز آوردن بخدا ونا فرمانی کردن )  ص(بلی یا رسول اهللا : گفتند ) گفت 
آگاه باشید که :  فرموداً نشست درحالیکه بچیزی تکیه کرده بود سپس از والدین بعد

  ٣٧.گفتار دروغ است بدوام تکرار میکرد وحتی گفتیم که لب وی سکوت کرد 
بسیاری  از فقهاء باین نظر اند که قاضی شاهد دروغ را اگر نزد وی واضح  شود وبه 

میکند وهمچنان  با تعزیر اثبات رسد  که وی قصداً شهادت دروغ اداکرده است تعزیر 
)  رض(ر بن خطاب متشهیرش نیز میکند چنانچه اینگونه  جزای شاهد  دروغ از حضرت ع

سالم  بن عبداهللا  ،اوزاعی ابن ابی لیلی مالک  ،روایت شده وشریح ،قاسم  بن محمد
یا ) سبک شمردن  توبیخ وسرزنش کردن ( ،شافعی وحنابله آنرا تأیید نموده اند به اهانت 

ولی اگر دره زدن را بخواهد نزد حنابله ،دره زدن  ویا حبس نمودن تعزیر ومجازات  نماید
  .مزید برسی وسه دره مجاز نمیاشد ) رح(به بیش از ده دره نزند  ونزد امام شافعی  

  :مسئوولیت  شاهد دروغ 
رد گردیده است  اشاهد دروغ  نسبت  شهادت دروغ درامور ضروریکه  برمحکوم علیه  و

بناًء اگر شخصی باالی شاهدان  دروغین  ادعا نماید  که آندو . زد قاضی جوابگو میباشدن
بدورغ شهادت اداکرده ا ند وبموجب  شهادت شان قاضی حکم نموده است ،درینحالت 

بمجازات  وضمانیکه  ،قاضی  بنا برهمین  دعوا آندو را احضار میکند ،اگر اعتراف  نمود
بدورغ  مدعی حق دارد براقرار آنها کهد واگر  منکر شوند،اند ،حکم میکن سزا وار آن

پس اگر آنرا پذیرفت ،درینصورت قاضی این بینه را میشنود. شهادت داده اند، بینه آورد
بمتقضای  آن برشاهدان حکم میکند  واگر مدعی بینه نداشت ویا بینه غیر مقبوله را تقدیم 

د ،درینحالت  قاضی به تقاضای  آن پاسخ  کرد واز قاضی مطالبه  تحلیف یمین شانرا  نمو
اقامه  دعاوی از جانب هر  زیرا تحلیف آنها یعنی امکان،نگفته آندو را سوگند نمیدهد

 ،از گزند رسانیدن به آنها بدلیل  اینکه آنها شاهدان  دروغ میباشندمشهود علیه  برمشهود 
ل شهادت وادای  آن ماهانت برای شهود دارای  اوصاف عدالت بوده شاید  مردم از تح

                                                      
 ٢ص ٢االحادیث الجامع الصحیح تألیف حسین ابن المبارک ج ،التجرید الصریح  -  ٣٧
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میباشد وصاحب )  رح(اجتناب ورزند که این مسئله  مذهب  حنابله وقول امام شافعی 
  ٣٨.المغنی گفته است که درآن مخالفتی را  نمی دانم 

  آیا شهادت  شاهد دروغ توبه کننده پذیرفته  میشود ؟ 
شهادتش مورد  آیا شهادت آن باعتبار اینکه ،هرگاه شاهد دروغ توبه نصوح و قطعی کند

  پذیرفته  میشود ؟ ،پسند  واقع شده واز شهود عادل بحساب آمده است
حنابله  باین عقیده  اند که  اگر مدت مناسبی برتوبه آن بگذرد  وآثار این توبه بروی ظاهر 

شود صدق وعدالت وی به آن به ظهوررسد شهادتش  پذیرفته  میشود که امام ابوحنیفه  
  .تائید کرده اند  ،شافعی وابو ثور آنرا

گفته  است که شهادت  آن ابداً  قبول نمیشود زیرا آن بدان معتقد  ) رح(امام مالک  
 ،ولی مذهب اول که معتقد  بقبول  است ،نیست که باز گشت بدورغ از وی سرنزند

)  رح(وقول امام  مالک گناه ندارد  زیرا توبه کننده از گناه مانند کسیست که،اولی میباشد
ه از بازگشت خویش  بشهادت دروغ مطمین نمیباشد  امکان دارد از وی گفته شود باینک

که این  احتمال است  ومجرد احتمال بدون دلیلیکه از قبول شهادت آن مانع نشود تا آنرا 
موید واقع  شود ،داللت برآن  دارد که سائر توبه کنندگان از بازگشت آنها به گناه  شان 

ه سقوط  عدالت وعدم قبول  شهادت شان متصور است باآنهم د ،درآیندنمطمئن  نمیشو
احتمال بازگشت به گناهان قدیمه شان  ،شهادت  همچو توبه کنندگان  قابل قبول بوده

  .درآن موثر نیست 
  مبحث سوم

  قسم ونکول ازان
هرگاه مدعی دعوای خود را بسبب اقرار مدعی علیه یا بموجب شهادت معتبر ویا   :تمهید

ل اثبات بدون آندو ثابت نماید قاضی به آنچه که دعوی صورت گرفته حکم سائر دالی
وی تحلیف خصم آنرا که مدعی علیه میباشد ه قاضی ب،میکند واگر از اثبات آن عاجز آید 

قاضی یمین را  ،زیرا تحلیف حق وی میباشد  اگر تحلیف ویرا مطالبه کند ،عرضه میکند،
                                                      

 ٦٣ص  ٩غنی  ج الم -  ٣٨
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سوگند خورد قاضی دعوی را رد میکند واگر از  پس اگر وی،برمدعی علیه عرضه میدارد 
حکم مینماید  ،این امر  ه که مدعی  آنرا ادعا  نموده است،قاضی به آنچ،یمین ابا ورزد 

عی درصورت  رد آن بر مدعی علیه که ددرصورت مجرد نکول از یمین ویا بعد از آنکه م
قسم ونکول ازان از   بناًء .مدعی حلف نماید بنا بر رأی  بعضی فقهاء تحقق می یابد

  .وسائل اثبات دعوی میباشد که درین بحث ماخواهان بیان آن میباشیم 
  :هدف از قسم 

عبارت از قسم  مراد از قسم ،قسم شرعی میباشد  که به مدعی علیه توجیه  میشود وآن
به غیر خداوند متعال جائز ًء قسم بنا .بخداوند جل جالله بنا برقول عامه اهل علم است

الفا فلیحف باهللا حمن کان : فرموده است )  ص(چنانچه حضرت رسول اکرم ود،نمیش
باید بخداوند سوگند خورد ویا سکوت  ،یعنی کسیکه  سوگند خورنده باشد. ت ماولیص

نماید واین قسم عبارت ازقسم شرعی است که درحق هر مدعی علیه منکر جهت ادعای 
مرد باشد یا زن ،مشروعیت باشد یا فاسق،ا غیر مسلمان ،عادل مدعی خواه مسلمان باشد ی

الیمین علی المدعی علیه یعنی قسم برمدعی :  فرموده است ) ص(حضرت آنچنانچه  .دارد
  ٣٩.علیه است  

) ج(وی رد نماید که بخداوند ه همچنان است برمدعی درصورتیکه  مدعی علیه قسم را ب
  .چنانچه  بعداً  بیان آن خواهدآمد  .سوگند یاد میکند

  :م قابل انتقال بغیر نمیباشد قس
ی علذا اگر مد ،درقسم نیابت جای ندارد بناًء احدی بعوض  دیگری نمیتواند قسم بخورد

قسم نمیکند بلکه  ،ولی آنکه به نیابت  از وی اقامه دعوی نماید ،یادیوانه باشدعلیه  صغیر
ولی مذکور این امر تا بلوغ  صغیر وصحت  یابی دیوانه موقوف میباشد وبهمینگونه  

قسم نمیخورد  ،حقی را بروی  دعوی کند،هرگاه کسی را که تحت والیت وی بوده 
،درصورتیکه مدعی علیه حق مدعی به راانکار  کند وبرای مدعی ولی بینه نبوده  مدعی 
علیه از قسم نکول وآنرا بمنظور حلف برمدعی  رد نماید ،درینحال ولی سوگند نمیخورد 

                                                      
 .وبعد آن  ٢٢٦ص  ٩المغنی ج  -  ٣٩
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موقوف بوده واین والیت  ،یل اهلیت کسیکه تحت والیت اوستبلکه یمین  تازمان تکم
  ٤٠. خاتمه یابد 

  :گناه نیست  ،برای سوگند کننده صادق
بشرطیکه بسوگند ش صادق  ،است م متوجه شود، سوگند نمودن وی جائزبرکسیکه قس

چه خداوند متعال سوگند را مشروع نموده حرام را مشروع  ،باشد وگناهی بروی نیست
درمورد ) رض(از برای حضرت ابی کعب ) رض(چنانچه حضرت عمر بن خطاب  .نمیداند

ترسیدم  که اگر من : سپس آنرا بوی بخشید وگفت  ددعوی باغ خرما  سوگند نمو
مردم از قسم بحقوق شان امتناع ورزند واین امر سنت گردد  ،سوگند نخورم

قسم اولی  ،ادق باشدمادامیکه سوگند خورنده ص: ،ازهمینجاست که بعضی  ها گفته اند 
میباشد زیرا در قسم تخلیص  حق وی منع خصم آن از خوردن حق آن بظلم است که 
درین منع مساعدت بوی درراه خیر است ،بعضی از آنها  گفته اند که گذشت یمین آن 

  ٤١.یعنی سوگند وترک حق مدعی به ،به مدعی آن بهتر است 
  ٤٢: حقوقیکه  یمین درآن جاری میشود 

  :حق آدمی بدو قسم تقسیم میشود . حق اهللا وحق آدمی : سم است حقوق دوق
آنست که  مال بوده یا مقصود از آن  مال باشد که میان اهل علم بدون خالف : اول 

  . میباشد ،درآن قسم مشروع میشود 
 ،قذف،نکاح،طالقوحد آنست که نه مال باشد  ونه مقصود از آن مال چون قصاص :دوم 

  .الرجعت ،عتق ،نسب وو
  :درین  قسم درمذهب حنفی دوروایت است 

امام . وی عرضه نمیشود  ه سوگند ب ،ازمدعی علیه قسم  مطالبه نگردیده:  روایت اول 
نشنیده ام که سوگند را  ،از کسانیکه گذشته اند: احمد  بن حنبل رحمه اهللا گفته است 

بوده ) رح( مالک جز در اموאل وعروض خاص جائز شمرده باشند که این قول قول امام 
                                                      

 . ٢٣٣-  ٢٣٢ص  ٩المغنی ج -  ٤٠
 ٢٣٥- ٢٣٤ص  ٩المغنی ج -  ٤١
 ٢٤٢اعد مصدر سابق ص قرالشیخ  ٢٣٩-٢٣٧ص  ٩ج  یالمغن ٤٢
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نه راکه ذکرش بعمل آمد ،زیرا این اشیاء ششگامیباشد ) رح(ومانند آن قول امام ابوحنیفه 
  .دران داخل نمیشود )  بخشش وکرم( ،بذل 

شرط است از  ،درآنچه از مدعی علیه سوگند مطالبه میشود)  رح(امام ابوحنیفه  زدن
  . اقرار به آن جایز است  باآنکه. چیزهای باشد که درآن بذل مجاز نمیباشد 

چنین  است که درهرگونه حق آدمی قسم مطالبه میشود  واین قول امام : روایت دوم 
لویعطی : ( که فرموده است)  ص(ل پیغمبراکرم میباشد به استدالل این قو) رح(شافعی 

 :ترجمه ) لهم ولکن الیمین علی المدعی علیهالناس بدعواهم ال ادعی قوم دماء قوم واموا
یعنی  اگر بمردم  مجال  دعوای شان داده شود ،البته قومی خون ها واموאل قوم شانرا 

این موضوع درقسمت تمامی مدعی . ادعا  خواهد کرد ،اما قسم برمدعی  علیه است 
علیه عمومیت دارد که دردعوی خون ها نسبت ذکر آن دردعوی ظاهر است بناًء برای 

د دعوی اموאل قسم نماید رآدمی بدون  اکتفاب مدعی علیه جائز است  درتمامی حقوق
قول امام شافعی را تأیید نموده  ،،همچنان امام ابویوسف وامام محمد یاران امام ابوحنیفه

بناًء  نزد آنها از مدعی علیه درهرگونه حق آدمی که اقرار  به آن جائز باشد قسم  .اند
  .خواه درآن بذل جائز باشد یانه  ،مطالبه  میشود

  :اهللا وآن دونوع است  حقوق
که درین امر خالفی نیست  ،حدودیست  که درآن یمین  مشروع نشده است: نوع اول 

از وی پذیرفته  شده وراه وی  ،سپس از اقرار خود رجوع نماید ،زیرا اگر متهم اقرار  کند
. بناًء عدم استحالف  وی با عدم اقرارش  اولی میباشد   .بدون قسم باز گذاشته میشود

تضمین  ،لی اگر سرقت  مالش را از جانب فالن شخص تاوی مالی را ازآن دزدیده  استو
مجاز است که از مدعی علیه از  جهت  رایشدعوی وی شنیده شده ب ،ادعا کند ،نماید

  . مطالبه  سوگند نماید ،حق آدمی  نه حق اهللا که او حد یعنی  عقوبت است 
ال سکننده  زکات به صاحب مالی  که  چون دعوی قبول ،حقوق مالی است: نوع دوم 

باالی اموالش  سپری گردیده ونصاب آن تکمیل شده است ،درینصورت  نزد حنابله  قول 
امام شافعی و ابویوسف .صاحب مال بدون یمین  قابل قبول بوده ومطالبه  سوگند نمیکند  
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عوایست  که قابل زیرا آن د .که مطالبه  سوگند میکند دومحمد رحمهم اهللا  تعالی گفته ان
سمع  وبحق  آدمی شباهت دارد این قول یقیناً قابل رد است چه آن حق اهللا بوده لذا بحد 

  .ماز مطالبه سوگند صورت نمی گیردبه آن چون ن ،زیرا زکات عبادت بوده،شباهت دارد 
  ٤٣:شروط وجوب یمین برمدعی علیه 

د که برخی از آن ذیالً ذکر برای وجوب یمین برمدعی علیه  تعدادی از شروط  وجود دار
  :میشود 

  .بناًء اگر به آن مقر باشد قسم بروی واجب نیست : انکار وی از حق مدعی به : اول 
بناًء اگر مدعی تحلیف ویرا  مطالبه . آنست که مدعی تحلیف بمین آنرا مطالبه کند:  دوم 
یا مطالبه  آن یمین بروی واجب نیست ،زیرا یمین حق یمین بوده باستعمال حقش  ،نکند

  .مجبور کرده نمیشود 
یمین برمدعی علیه واجب  ،بناًء  اگر فاسد باشد  .آنست  که دعوی  صحیح باشد: سوم 

زیرا نکول  ،نکول کننده دانسته نمیشود ،وامتناع ورزد ،وی متوجه شوده نمیشود واگر ب
  .دردعوی صحیح  اعتبار دارد نه دردعوی فاسد 

وگند درآن برنحویکه بیان ساز چیزی باشد که مطالبه   آنست که مدعی به:  چهارم 
  .جاری گردد ،دیگرد

  ٤٤تحلیف مدعی 
قاضی بموجب  همان  ،اصل آنست  که هرگاه مدعی بینه معتبر شرعی  خود را اقامه نماید

بینه اول حکم صادر میکند واز وی بابینه ای که اقامه   نموده است  سوگند مطالبه  
چنانچه قاضی قبل از آنکه  .با برخی استثناءات  بروی رد میشودمگر این اصل  ،نمیکند

است  قسم را برمدعی بعد از اقامه  بینه برآنچه که ادعا نموده ،حکم خود را صادر نماید
  .متوجه میسازد 

  
                                                      

 . ٢٣٩- ٢٣٦اصول القضائیه  از شیخ علی قواعد ص  ٤٣
 ٢٣٩- ٢٣٦،قواعد ص  ١٤ص  ٤الفتاوی الهندیه ج  ٤٤
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  :ازجمله استثناءات موادذیل است 
ش را شخصی حقی را برمیت مزید برترکه بروی یکی از ورثه ادعا نمود ودعوای:  اول 
آنکه  از وصی ویا وراث بخواهد  بخداوند  ات رسانید ،درینصورت قاضی ویرا بدونباثب

قسم بخدا که دین خود را از مدیون میت نگرفته ام  ونه از : چنین  سوگند میدهد  )  ج(
شخصیکه ازجانب وی بمن آنرا رد کرده باشد ونه کدام  قبض کننده ی بامر  من قبض 

برائت دادم ونه چیزی از آن ونه به این موجب از جانب احدی  کرده ونه آنرا  از آن
شده است ونه نزد من از وی چیزی وجود دارد ونه چیزی از وی رهن  هچیزی از آن حوال

  .است 
یت دائن  دیگری ویا واین قسم  برای حق وارث  نبوده بلکه از جهت  جواز اینکه برای م

اگر چه خصم  ،دهدیویرا احتیاطاً  قسم م برای ترکه است بناًء  قاضی موصی له باشد،
حتی اگر قاضی ویرا سوگند ندهد وبرایش حکم کند ،مطالبه  نکند واین قسم واجب است 

  . وی نافذ نیست  
هرگاه زنی از قاضی بخواهد که برای وی درمال زوج  غائبش  نفقه تعیین کند :  دوم 

را هنگام خارج شدن از خانه نه درینحالت  قاضی ویرا بخداوند سوگند میدهد که نفقه ت
  .پرداخته  است وبرایش  مالی نگذاشته  وویرا طالق نداده است 

  :نکول مدعی علیه  از یمین وچگونگی  آن
مگر ،نکول وی داللتاً  اقرار دانسته میشود،عی علیه از یمین  نکول نمایددهرگاه م

اعش از سوگند یمین امت مدعی علیه بسبب زیرا،درصورتیکه  درآن شبه وجود داشته باشد 
چه اگر به آنچه   ،دلیل میدهد واگر قاطع نبود بر اینکه وی درانکارش کاذب  بوده است

که ازیمین صادقه  مباحه مشروعه باوجودیکه  دفع   ضرر از نفس  ومال  وی میباشد 
داللتاً  اقرار میباشد  ولی  ،صادق باشد  ،از همینجاست که نکول  آن طوریکه گفته آمد

ه چ ،تسزیرا وی درداللت  خود برمعنائیکه آنرا گفتیم قاطع نی ،درآن شبه وجود دارد
یعنی بذل حق مدعی به باعدم  وجوب آن بروی  .نکول وی احیاناً  به بذل حمل میشود

زیرا مسلم عاقل  احیاناً  از حیث تقوی از قسم نگران میشود ویا از عواقب  آن  ،است
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بنابر ... علم آن به صدق آن درانکارش کنار میکند و هراسان  میگردد  ویا از جهت
گفته است  که نکول احتمال  اقرار بذل را )  رح(وجود همین دواحتمال امام ابوحنیفه  

دارد وبه قول خودچنین ترتیب اثر داده است ،درحقیکه مدعی علیه برآن مطالبه سوگند 
که حق باید از آنچه  باشد شرط گذاشته  است  ،را بدست می آورد میکند  ودرآن نکول

اما صاحبین . ها  صحت اقرار به آن کفایت میکندکه بذل واقرار در آن جایز  میشود وتن
شرط ودرآن معنی اقرار را غالب دانسته درحقیکه درآن حلف ونکول جاری میشود 

شرط نیست که د گذاشته  اند که  باید  از چیزی باشد که درآن تنها اقرارصحیح میشو
بنابر همین اختالف است که میان امام ابوحنیفه ویارانش ... ذل نیز صحیح شود درآن ب

)  درچگونگی نکول دربرخی مسائل اختالف  وجوددارد ،همانست که امام ابوحنیفه  رح
پس اگر مردی  –تحلیف رانسبت صحت اقرار درآن مجاز میدانند از جمله نکاح است 

باشد وزن انکار میکند ونزد مرد بینه  وجود باالی زنی ادعا نماید که وی زوجه آن می
ندارد واز وی مطالبه  تحلیفش را مبنی برنفی  دعوایش  میکند ویا زنی  برمردی دعوا 

امامرد منکراست وزن تحلیف ویرا برنفی دعوایش مطالبه   ،ستش امیکند که وی  شوهر
ولی د  نمیخورد،سوگن)  رح(ابوحنیفه  دارد پس درهردوصورت منکران قضیه درنزد امام 

  ٤٥.د چنانچه  اختالف  شان درقسمت  چگونگی  نکول گفته  آمد ننزد یاران قسم میخور
  ٤٦ :رد یمین  برمدعی 

درآنصورت آیا قاضی  بحق مدعی به ،به  آن  ،هرگاه  مدعی علیه از یمین  نکول کند
به آنچه   پس اگر سوگند  نماید قاضی. حکم میکند  یا اینکه قسم را برمدعی رد میکند  

ند نظر چدعوی آنرا رد میکند درین مسئله ،حکم میکند واگر نکول نماید،که ادعا دارد
  : وجود دارد 

بشرطیکه  درقسم نکول  ،قاضی بحق  مدعی به  باالی مدعی علیه حکم میکند: نظر اول 
  ضی آنرا برمدعی رد نمیکند  که این قول امام احمد بن حنبل  میباشد  واگر مدعیاکند وق

                                                      
 ١٤ص  ٤الفتاوای  الهندیه ج  ١٩١- ١٩٠ص  ١تبصرة الحکام  از ابن فرحون ج  ٢٣٨-  ٢٣٥ص  ٩المغنی ج  -  ٤٥
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یر مال وآنچه  که مقصود  از آن مال نباشد  ابه مال بوده یا مقصود از آن مال باشد اما مغ
بلکه قاضی یمین را برمدعی رد رآنصورت بآن  به نکول حکم نمیکند،د ،چون قصاص

قاضی دعوایش  ،قاضی به آن حکم میکند واگر نکول نماید ،پس اگر سوگند نماید .میکند
وאل  رد مگفته است که یمین  برمدعی خاص در دعوای ا) رح(الک امام م. را رد مینماید 

  .میشود 
یمین  برمدعی رد نمیشود واین موضوع ،اگر مدعی علیه از آن نکول کند: نظردوم 

باشد بموجب نکول حکم میکند در قصاص ،اگر قصاص درسوای نفس  دراموאل است ،اما
بلکه  متهم از جهت حمل آن  ، واما در قصاص  درنفس مدعی علیه سوگند داده نمیشود
آن میباشد ودلیل )  رح(ام ابوحنیفه براقرار  حبس کرده میشود که تمامی این مسائل نزد ام

 دچنین است که شرط دراعتبار  نکول درآن چیزیست که درآن بذل جاری میشو
بذل جاری نمیشود بناًء  از  ،بذل جاری میگردد وامادرقصاص  درنفس ،ودرسوای نفس

بنا  .لذا نکول آن قابل اعتبار نمیباشد  .علیه درآن مطالبه سوگند صورت نمیگیردمدعی 
برآن اگر  شخص بدیگری بگوید  که مرا بکش  ،وی آنرا بقتل  رسانید ،اگر اولیای 

بنا برآن درآن استحالف  جاری نمیگردد   .مقتول  بخواهند قصاص بروی واجب میشود
مگر  ،قاضی به نکول حکم نموده به یمین رد نمیکند ،ونکول درآن نمیباشد واما نزد یاران

دیت میباشد زیرا نکول درآن  یقضا درینجا  حکم به قصاص از قاتل  نبوده  بلکه به ادا
  .اقرار به شبه است وقصاص  به شبهات  ساقط میشود 

بناًء  .قسم به مدعی رد میشود که این قول امام شافعی درتمامی دعاوی میباشد: نظر سوم 
گر مدعی علیه ازیمین نکول کند ،قاضی برایش گوید که قسم را برمدعی رد نما ،اگر رد ا

پس . قاضی مطالبه ویرا پاسخ میگوید وبر مدعی قسم واجب میشود  ،آنرا برمدعی بخواهد
قاضی  به آن حکم میکند واگر نکول کند قاضی دعوی ویرا  رد میکند ، اگر قسم نماید

فی است که دارقطنی آنرا روایت نموده ودرآن حضرت دلیل براین قول  حدیث شری
صدق  ،قسم را برطالب حق  وانمود چه اگر مدعی علیه نکول نماید)  ص(رسول اکرم 

مانند مدعی  اگر  .جانب آن قوی وقسم درحق وی مشروع میگردد ،مدعی ظاهر گردیده
آنچه   مستحق ،جانب وی قوی میگردد واگر سوگند خورد ،شاهدی  بروی شهادت دهد

میگردد که دعوی نموده وقاضی برایش بدان حکم کرده وهمچنان نکول مدعی علیه 
احیاناً  ازجهت امتناع وی از قسم وبرتری جستن  وی از آن باوجود علم آن بصدقش در 
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حکم بب نکوهش صدق مدعی معین نگردیده،بناًء بس .انکار آن برای مدعی به میباشد
یمین آن دلیل به برتری طرف آن  ،پس اگر سوگند نمایددرآن بدون  دلیل جایز نمیشود ،

  .میکند که درآینده  حکم به ما ادعایش بوی میباشد 
  :قسم بعد از صدور حکم پذیرفته نمیشود 

هرگاه  قسم برمدعی  رد گردد وسوگند  نماید وقاضی  به آن حکم کند ،بعداً مدعی  
آن پذیرفته  نمیشود وهمچنان  علیه باز گشته وخواست  سوگند خورد این موضوع  از 

بعد از حکم برآن را بموجب نکولش  بخواهد قابل قبول نمیباشد زیرا حکم  خاتمه یافته 
       ٤٧. چنانچه  اگر به آن بینه اقامه نماید ، بناًء  نقض نمیشود .است
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  "عظیمی"قاضی عزیزالرحمن 
 

  اصول روابط انسانی دراسالم
  ن المللیيت آن درروابط بيوسرا

_٢_ 
  :آزادی عقیده 

دین اسالم به آزادی عقیده احترام کامل گذاشته ،ازاکراه درقبول دین نهی کرده است  
درقبول دین ،اکراه نیست؛زیرا راه درست ازراه انحراف «:فرمایدمی) ج(طوریکه خداند

کفرورزدوبه )وشیطان هرموجود طغیانگر بت(کسیکه باطاغوت  ،،روشن شده است،بنابرین
خداایمان آورد،به دستگیرۀ محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست وخداوند 

قبول  ش رابهیخواست دوفرزندم)ص(پیغمبر )ص(ن پیغمبروقتی یکی ازیارا٤٨»شنواوداناست
ونیزپیرزن نامسلمانی برای طلب چیزی .این کارمنع کردنداسالم مجبورکند،اورا از

اورا به اسالم دعوت )ض(حضرت عمرآمد )رض(نزدخلیفۀ دوم اسالم عمربن خطاب 
کرد،ولی اونپذیرفت؛حضرت عمرازترس اینکه مبادابه وی فشارآور ده باشد،روی به 

قابل   ٤٩».گواه باش که من اورامجبورنکرده ام! بارإلهی «:کردپروردگارنموده،دعا
ذکراست که عدم تحمیل دین براشخاص غیرمسلمان ازطرف زمامداراسالمی باموضوع 

                                                      
  ٢٥٦:سوره بقره آیه  - ٤٨
  ١٣٠زیدان، عبدالکریم ،فرد ودولت ازدیدگاه اسالم،ص  - ٤٩
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ازائین اسالمی  اشخاصیکه اصالً بناًء.ارتدادیاخروج شدن ازدین تفاوت زیادی دارد
به قبول نمودن اسالم ،ندومقررات آن آگاهی ندارندوازابتداءپیرو دین اسالمی نمیباش

امااشخاصیکه مسلمان میباشندواز عقیده اسالمی برخورداربوده .مجبورساخته نمیشوند
  .ویکبارازدین خارج میگرددومرتدمیشوددرین حالت حکم قتل باالی آن صادرمیشود

زیراکه مرتددرحقیقت به سبب ارتدادخویش مانع رسیدن به کماالت مادی ومعنوی می 
سالمی چیزیکه بافطرت انسانی تصادم کند ویابه مثابه حایل برای رسیدن شود ودرعقیده ا

 به کماالت مادی ومعنوی گرددوجودنداردوکسیکه داخل اسالم شودحقیقت
درواقع ازحق ومنطق ،ازاسالم خارج شودومرتدگرددآنرابشناسدوحالوت آنرابچشد وبعد 

مستقیم دشمنی ورزیده  باعقل سلیم وفطرت ،خارج شده است ومنکردلیل وبرهان گردیده
است این ازیکسووازطرفی هم اسالم بحیث یک دین کامل ونظام شامل همه شؤن انسانی 

 .عاری میباشد،بوده وازهرنوع خلل واموراتیکه ارکان واحکام آنرادرتزلزل قراردهد
ایجادتزلزل برنظام موجوده دولت اسالمی ووخروج ازاسالم درواقعیت امرانقالب وشورش 

جزائی  شورشوبرای هر.رو اسالم حکم قتل راباالی مرتدصادرنموده استبوده ازین
درصورتیکه خروج .تجویزشده که برآن جزاء قوانین موضوعه جهان کنونی اتفاق دارند

به طریق اولی مستوجب ، خروج ازدین ازنظام دولت واوضاع مقرره جزاء داشته باشد
ی کمونیستی ویادرکشورهای ام درکشورهاظهرانسانیکه درهرن.جزای شدیدخواهد بود

اگربرنطام دولت بشورد وعلیه نظام وقت انقالب نمایداورابه ،زندگی میکندداری  سرمایه 
پس .اعدام محکوم مینمایند یمتهم نموده وآنرابجزا)خیانت علیه امنیت ملی(خیانت بزرگ 

ضادی ام های وضعی دنیائی هم کدام تظاگراسالم برمرتدحکم اعدام راصادرنموده است بان
  ٥٠.نداشته وهم آهنگی دارد

  :ین سرنوشتآزادی تعی
 مندن،آزادی عقیده وآزادی اقامت بهره اسالم همانطوریکه افرادزیرپرچمش راازآزادی بیا

ودرعین حال،برای . ساخته ،برای مخالفینش نیزحق داده تادرتعین سرنوشت شان آزادباشند
                                                      

  ١٢٧ترجمه فقه السنه ،حدودوتعزیرات،ص - ٥٠
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دولت غیراسالمی تن دهند؛زیراآنها مسلمانان نیزاجازه نداده که به محکومیت درزیرپرچم 
نمیتوانند،احکامی راکه دین اسالم دررابطۀ به تنظیم خانواده ،معامالت، اموراجتماعی 

مگردرمحیطی که حکومت ،برای شان مقررداشته ،درمعرض اجراقراردهند...و
نه برای  ،برای اصالح اوضاع اجتماعی مردم آمده برجامعه،چون اسالم مانندسایرادیان

رامبعوث نمی کرد، وادیان آسمانی )ص(پیامبر)ج(ی ازآن،اگرچنین میبود،خداوندپیرو
هیچ یک ازشمامؤمن «:میفرماید)ص(پیامبرگرامی .تأثیری درزندگی عملی مردم نمیداشت

 ٥١»آنچه راکه دوست میدارد برای خودشنمی شودمگراینکه دوست بداردبرای برادرش 
وشتش راخودش تعیین نماید؛مسلمانان حق هرامتی حق داردکه موردتجاوزقرارنگیردوسرن

ندارندکه برکسی تجاوزکنند؛جائزنیست که دولت اسالمی کشوردیگری را 
  .استعمارنمایدویاوسایل کار،سرمایه واراضی آنرابربایدویاخودرابر دیگران تحمیل کند

ودیگرزمامداران بعدازوی،درفتوحات شان زمین های زراعتی )رض(عمربن خطاب 
بر ایشان وضع نمود که »خراج«نشان بیرون نیاوردند؛بلکه مالیاتی بنامراازدست مالکا

به همین ترتیب دولت اسالمی .ازمالیات مقرره درکشورهای آزاد امروزی بیشترنبود
ضرورت  جنگی رابه راه نمی اندازدواگربنابر،قرارمیگیرد تجاوز که موردجزدرحالتی 

  .هارابه رسمیت می شناسددفاعی،به جنگی اقدام نمود،حق تعیین سرنوشت ملت
به خاطردفاع دربرابرتجاوز،فرماند هی رابرای جنگ )ص(ازاین رو وقتی که پیغمیبر     

 اگر میفرستاد،امرمیفرمودکه دشمنان رامیان پذیرش اسالم وپیمان صلح وجنگ مخیرسازد،
مسبب  ،وفابه آنراالزام میکردواگرجنگ راترجیح میدادند، صلح رابرمیگزیدندپیمان 

  ). ص(نه پیامبر،بودند دشانخو
  :وحدت جامعه بشری

درروابط انسانی که اسالم وضع نموده که درروابط بین المللی نیزباید  یاددومین اصل وبن  
اسالم جامعه بشری راامت واحدخوانده ،اصل .تطبیق شود وحدت جامعه بشری است 

نهارافرامی گیرد وبه وریشۀ آنهارایکی میداندوخاطرنشان میسازدکه مفهوم انسانیت،همۀ آ
                                                      

  ١٥٠مه سیدابوالحسن ،ماذاخسرالعالم بانحطاط المسلمین،صندوی ،عال - ٥١
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 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١٠٧ 

این مسئله درآیات متعدد قرآنی به وضوح بیان گردیده ، از جمله ٢آنهاوحدت می بخشد،
درآغازیک نفس راخلق کرد و بعدازآن )ج(درآیۀ اول سورۀ نسآء ،تصریح شده که خداوند

همسرش راآفریدوسپس همۀ مردم را ازآن دوپدیدآوردونیزدرقرآن  تصریح نموده که 
صل امت واحدبوده، اختالفات موجوددرمیان افرادبشری از اختالف هواء انسانیت درا

رامبعوث نموده تاطبق فرمودۀ او،دراین اختالفات )ع(وهوس نشأت کرده وخداوندانبیاء
داوری نمایندوطریق هدایت رابه آنهانشان دهندتاهرکه برهوای نفس چیره گشت،درآن 

،راه ضاللت درپیش گرفت،درپرتگاه طریق سیرنمایندوهرکه مغلوب خواهشات نفسانی شد
  .شقاوت سقوط کند

هیچگاه مانع وحدت .....درمنطق قرآنکریم ناهمگونیهای زبانی،رنگی،نژادی،قومی و      
جامعۀ انسانی نمیگردد؛بلکه اختالف مذکور،جزء سنن إلهی درخلقت آدمیان 

تگی وتعاون بود،ازمظاهرقدرت عالیۀ پروردگارمحسوب می گردد،ووسیلۀ شناسائی ،همبس
ای مردم،ماشماراازیک مردوازیک زن آفریدیم «:قسمیکه  پروردگار میفرماید:تلقی میشود

   ٥٢»وبه ملت هاوقبیله هاتقسیم کردیم تاهمدیگررابشناسند
پوست مبارزه کرده وبرضد همۀ انواع تبعیض،ازجمله براساس رنگ )ص(ونیزپیغمبر

بهشت ازآن کسی « :می فرماید طوریکه .ازتفاوت درتعامل به شدت نهی فرموده است
باشدودوزخ جایگاه شخصی  - سیاه پوست–است که مرااطاعت کندهرچندبردۀ حبشی 

 )شدیعنی گرچه از قبیلۀ پیغمبربا(مانی کند،هرچندازاشراف قریش باشد است که ازمن نافر
ازنظراسالم تعامل بامردم باید برمبنای عمل شان صورت گیرد،نه براساس رنگ پوست 

مکتب رهائی بخش اسالم باهرگونه تعصبات قومی وجغرافیائی مبارزه . های دیگر یاتفاوت
دراین مورد )ص(پیغمبراکرم اسالم  ٤کرده ،به جای آن عدالت ومحبت راتبلیغ مینماید،

هرکه دیگران رابه عصبیت فراخواندوهرکه براساس انگیزۀ عصبیت بجنگد، «:دنمی فرمای
به این معنی نیست که مردم احساس وطن دوستی ،شدالبته آن چه گفته »ازجمله مانیست 

اجتماعی،اقتصادی وعلمی خویش نباشد؛ بلکه  نداشته باشندوهرملتی درپی اصالح اوضاع
                                                      

  .١٣سوره حجرات آیه  - ٥٢

 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١٠٨ 

هدف این است که انسان،قوم وهموطن خودرادرظلم  وتجاوز بردیگران ،یاری نرساندوبه 
  .ناحق،ازآنان دفاع وپشتیبانی ننماید

که قومش رادرظلم وتجاوزکمک میکندبه شتری تشبیه درجای دیگرکسی را)ص(پیامبر
ازدمش کش کرده ازآتش کرده اندکه درگودالی ازآتش فرورفته باشدوگروهی بخواهندآنرا

این تشبیه درعصرحاضربه طور کامل  ٤.بیرون کنند که طبعاً این کار غیرممکن است
ه طلبی واستفادصدق میکند؛رهبران وزمامداران عدۀ ازکشورهابرای اینکه غرایزافزون 

 خویش رااشباع نمایندوآنچه راکه برروی زمین وجوددارد،دراستحصار خودجوئی 
براساس تعصبات منطقه ئی،جغرافیائی ونژادی،ملت های شان رادرراه باطل،  درآورند،

ستمگری، تجاوز وغارتگری کمک می کنندواین سبب شده تاجهان درکورۀ جنگ های 
  .موش شود،فورا آتش جنگ دیگری بر افروخته گرددهولناک بسوزدوهرگاه که جنگی خا

خداوند شمارا از نیکی کردن ورعایت عدالت نسبت به کسانی « :خداوند متعال میفرماید 
که درامر دین باشما پیکارنکرده اند وازخانه ودیارتان ، بیرون نراندن نهی نمی کند ؛ چرا 

تی که اسالم بدان دوستی ومحب ٥٣»که خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد
  .فرامیخواند،رشتۀ آنرا بروزاختالفات وحتی وقوع جنگ قطع کرده نمیتواند

دردوران صلح حدیبیه که میان مسلمانان ومشرکین قریش آتش بس وصلح امضاء شده 
توسط ) ص(خبررسیدکه قریش به قحطی مبتال شده اند،حضرت پیغمبر)ص(بود،به پیامبر

ربه ابوسفیان فرستادتاگندم بخردوبه فقرای قریش توزیع حاطب بن ابی بلتعه ،پنجصددینا
شکی نیست که دراثنای جنگ روابط میان مسلمانان ودشمنان محارب باالفعل قطع .کند

 ؛ میگردد،ولی روابط دوستانه باغیرنظامیانیکه درجنگ اشتراک ندارند،قطع نمیگردد
شودکه اتباع یمازین سبب وجودجنگ مانع این ن.موجباتش فراهم شده باشد هرچند

درقلمروکشوراسالمی باحفظ مال وجان شان زندگی »مستأمن«کشوربیگانه به صورت 
                                                                             ٥٤.کنند

                                                      
  ٨:سوره ممتحنه آیه  - ٥٣
  ٥٣٢،ص٣قرضاوی ،دکتریوسف،دیدگاه های فقهی معاصر،ج - ٥٤
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 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١٠٩ 

مستأمن کسی است که براساس قراردادتجارتی ویاتبادلۀ کاال،امنیت مال وجان وی تضمین 
مدت معینی درسرزمین اسالمی سکونت گزیندوچون تجارت یکی  میگرددتابرای

 امام ابوحنیفه روابط تجارتی باکشور.دراثنای جنگ قطع نمیشود.ازمظاهرارتباط است
اما .مودت وترحم مالزم هم اند جائز میداند–به جزدراسلحه ومهمات نظامی - محارب را

رعایت گردد،مثالنباید ترحم نسبت به صورت عام تراست؛لهذابایددرمیدان جنگ نیز 
همواره ازکشتن توسط گرسنگی )ص(اسیران جنگجویان راتوسط تشنه گی کشت،پیامبر

هرگاه که کشتید به نیکوئی بکشیدوهرگاه که ذبح «:وتشنگی نهی مینمودندومی فرمودند
وقتی .منع میکرد-ولودرمیدان جنگ –ازکشتن زنان »کردیدبه نیکوئی ذبح نمائید

  ٥٥»کشته شدن نبوداین زن سزاوار«:شده بود،دیدفرمود نبردکشته جسدزنی راکه درمیدان
  )حتی عذابکشی حیوان هم جواز ندارد(

  :کمک به ضعفاء
چون .یکی ازمظاهرمودت وترحم دراسالم ،تالش برای نصرت ضعفاءوبیچاره گان است 

اسالم به حیث یک دین آسمانی،امکان نداردکه دربرابرظلم اقویاءبرضعفاء سکوت را 
رنماید،قرآن کریم تصریح داردبرینکه خداوندمتعال اراده کرده است تا بربیچاره شده اختیا

می خواهم که برمستضعفان زمین منت نهم «:بگذاردطوریکه می فرماید گان زمین منت
»                                                            وآنان راپیشوایان ووارثان روی زمین قراردهم

 المللی،اسالم نه تنهابه حمایت کشورهای ضعیف ازقوی توجه دارد؛درعرصۀ بین        
بلکه سعی می ورزدتاهمۀ ملت های ئیکه درزیرنوع ستم رنج میکشندوحکومت های 

 )ص( پیغمبراکرم .یدان راخدشه دارساخته اند،دفاع نماخودکامه ومستبد،غرورملی ش
هائیکه به پادشاهاوسران کشورهامی فرستاد،درپهلوی این که آنهارابه اسالم دعوت  درنامه

میکرد،ایشانرابه مسؤلیت که درقبال ملت های شان داشتند، متوجه می ساخت وتقاضامی 
  ندسالم رابشنوند وهرگاه خواسته باشنمودکه بایدمردم خودراآزاد بگذارندتاپیام ا

                                                      
  ٥٨٥٦،ص٨زهیلی،دکتوروهبه ،فقه االسالمی وادلته ،ج - ٥٥

 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١١٠ 

مسلمان «:که درنامه ئی که به هرقل فرستاد،نوشت بااختیارخویش آنرابپذیرند،چنان 
ازیرسیها،کارگران کشاورزان منظور»بدوش توخواهدبود)یرسیها(هشوتاسالم بمانی،ورنه گنا

                                             ٢.وغیره افرادی هستندکه درپیشبرداموردولتی نقشی ندارند
برهمین اساس است که اسالم همواره برحمایت ازآزادی ضعفاء،به خصوص آزادی 

،حمایت جنگ درآئین اسالم جائز شمرده شدهتدین،اهتمام خاص می ورزدواصال دلیلی که 
  .ازهمین نوع آزادی است

  : جلوگیری ازفساد   
یدن خالفت انسانی در روی دین مبین اسالم ،به خاطرترحم بربشریت وبه منظورتحقق بخش

زمین ،ازشیوع فساددرجهان جلوگیری نموده ،انسانها رابه اصالح فراخواند وازهرکاری 
که درآن مصلحتی نهفته باشد،حمایت مینماید،چنان که فقهای مسلمین مصالح انسانی 

  ٣.رادرحفظ پنج چیز منحصرکرده،شریعت اسالمی را حافظ را وحامی آن دانسته اند
  :نه عبارتندازامورپنجگا

که مستلزم حفظ کرامت،حرمت ودیگرسازه های شخصیت انسانی :  حفظ نفس- ١
البته هدف ازین مصلحت شریعت اسالمی حمایه اززندگی انسانهاست که زندگی ،میباشد

نسل بشری ازدواج راتجویزفرموده ی وحیات انسانها قابل حفاظت بوده که بخاطربقا
ا همه آنر،ه جنسی بکارگرفته میشونداشباع غریزاتیکه عالوه ازازواج براست وامور

وشریعت اسالم برای زندگی بشر توجه جدی خویش رابه خرج داده   نامشروع قرارداده
  .آنراحرام قرارداده است ،وهرآن عملیکه باعث ازبین بردن بی موجب نفس انسانی گردد

طعن معنوی بایدازحقایق دینی محافظت وحمایت صورت گیردتاازتعرض و: حفظ دین - ٢
بماند،البته حفظ آزادی دینی وحمایت ازشعایردینی واین که پیروان ادیان دیگر مصئون 

دست تجاوزوتطاول درازنکند،دراصل حفظ دین شامل میباشد،اسالم درعین حالیکه 
از اتباع .مسلمانان راازتجاوزبرغیرمسلمانان ساکن درقلمرودولت خویش نهی کرده است

ه آزادی دینی مسلمانانی راکه درسرزمین های غیر اسالمی سایرادیان خواسته است ک
سلب ننمایند؛زیرا درپهلوی این که تأمین آزادی دیگران بر مسلمانان ،زندگی میکنند
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 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١١١ 

واجب است،خودشان نیزحق دارندکه ازنعمت آزادی بهره مندباشندوهرگاه دولت 
هاراازدین شان ورزدوسعی نمایدکه آن غیراسالمی ازاعطای این حق به مسلمانان ابا

که با آن دولت ردبرگرداندویامانع اجرای مراسم دینی شان گردد،دولت اسالمی حق دا
زیراقرآن شریف امرفرموده که بامتجاوزین تاوقتی که ازفتنه دست می  گربجنگد؛ تجاوز

  کشند،جنگ کرده شود
برای نیل به این هدف اسالم زناواشاعۀ فحشاءرابه شدت منع : حفظ نسل وآبرو - ٣

آبروکه .نموده است ودراین مسئله میان مسلمانان وغیرمسلمانان،تفاوتی قایل نشده است
نگهداری آن یک امربسیارمهم وجدی تلقی ،ازجمله صفات بسیارعمده نفس انسانی میباشد

  .میسازد گردیده ونادیده گرفتن آبروانسانرا درجامعه پست وزشت وغیرقابل اعتبار
م عزیزازدواج ونکاح شرعی رامشروع ساخته وبرآن وبخاطرحفط نفس ونسب وآبرو اسال

حقوق زناشوهری ،حرمت مصاحره ونفقه زوجه واوالد رانیزالزمی گردانیده تاکه 
ازیکسوآبروانسانها حفظ شودوازطرفی هم نسل انسانی تداوم پیداکند وازانقراض نسل 

ره ومعرض نسل انسانی رادرمخاط بدین منظورهرآنچه که بقای.عمل آیدآدمی جلوگیری ب
  .آنراحرام وممنوع گردانیده است،هالکت قراردهد

اسالم ازهرآنچه که عقل رامی پوشاندویا آن رافاسدمی سازد ومانع ادراک :حفظ عقل - ٤
ی ممیزه در درون انسان تلقی نیروعقل که یک .سلیم آن میگردد،نهی فرموداست

عاقله است که جسم  میگرددانسانرا ازسایرحیوانات برتری بخشیده وبراساس همین قوه
ونفس آدمی خودراکنترول ومراقبت مینمایند وشریعت اسالمی برای حفظ عقل از ارتکاب 

منع فرموده وآن راحرام گردانیده است مثل ارتکاب ،ل ضرر واردنمایدقهرآن عملیکه به ع
ند،دراسالم عمل شراب نوشی ویااستفاده ازموادمخدرکه عقل رامی پوشانندوازبین میبر

همین عقل است که انسانرابه مدارج عالیه ونیک بختی دنیوی .منوع میباشندحرام وم
  .واخروی نایل میسازد وعقل بزرگترین نعمت الهی بوده که بدیل آنرانمیتوان دریافت نمود

یکی ازمقاصد شریعت اسالمی،محافظت ازاموאل مردم است ودرین مورد :حفظ مال- ٥
  .                          رمسلمان قایل نیستهیچ گونه فرقی میان شهروندان مسلمان وغی

 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١١٢ 

اسالم درهمه شرایطی ازتضییع واتالف مال جلوگیری می کند؛زیراتلف کردن تولیدات 
ازهمین جهت اسالم پیروان .ااجرای وظیفه ئی خالفت انسانی درآن،منافات داردبزمین ،

جان،در روی زمین  برای نفع انسانها،بلکه مطلق زندهنه تنهاخویش راتشویق میکند که 
هیچ مسلمانی نیست که دانه ئی را زرع می کندیانهالی «:می فرماید)ص(تالش کنند،پیامبر

راغرس می نمایدوازآن آدمی ویازنده جانی تغذیه میکند؛مگراینکه در ازای آن به وی ثواب 
                                                             ٥٦»صدقه نوشته میشود

اصلی است که بایددرهمۀ حاالت  صلح وجنگ رعایت گردد؛لهذا :حفظ مال             
درجنگهای اسالمی ،تخریب کاری جائز نیست وفرمانده مسلمان حق ندارد دست به 
تخریب اموאل ،خانه،باغ،ومزارع دشمن درازکندمگراینکه ضرورت جنگی درمیدان 

ی ازفرماندهانش  وصیتی داردکه در بیک)رض(ابوبکرصدیق   ٥٧نبردمقتضی این عمل باشد
من تورابه ده چیز «:اقتباس کرده است،میگوید)ص(حقیقت ازوی وصایای پیامبراکرم

ه دارو خرمارا درخت میو،کودکان،ومردان کهن سال رانکشید، زنان «:وصیت می کنم 
  .چیزی که آباد است،ویران نکنیدقطع نکنیدوآتش نزنید،

                    ٥٨.درغنایم خیانت نکنید، ترسومباشیدی مزنید،پجزبرای خوردن ،بزوگوسفندان را
هی شده،دلیلش این است ازفساد وتخریب کاری ندراین وصیت که به طورصریح واکید

نه حق مسلم همه انسانهابوده،متعلق به همۀ مردم میباشندوجنگ اسالم  که درخت ها
.                                                       ؛بلکه برعلیه حکام مستبدوستمگراستمبرضدمرد
  .                                                                                                خالصه 

داقدام به هرعملی چه درحالت بای هاین بوداساسات وپایه های روابط انسانی دراسالم ک
برمبنای همین اصول ودر راستای تطبیق همین قواعد صورت –جنگ وچه دروقت صلح 

اساسات مذکوربه طوریکسان برافراد،جوامع ودولتهاقابل تطبیق میباشد؛ .گیرد
                                                      

  ٥٢٤،ص٣قرضاوی،دکتریوسف ،دیدگاه های فقهی معاصر،ج - ٥٦
  واه مسلم باب فضل الغرس والزرعر - ٥٧
  ٣٢-٥٣زیدان،جرجی،تاریخ سیاسی اسالم،ص - ٥٨

ACKU



 ...اصول روابط انسانی  ------------------------------------------ قضاء   

١١٣ 

زیرافردوجامعه درآن چه به فضیلت واخالق مرتبط است،فرقی باهم نداردوهرآنچه در 
ی نیزمقبول ومعقول است قابل پذیرش است،در روابط بین الملل تعامل با احادامت

  .یدلغو شودونبا
  منابع ومآخذ

  .قرآن عظیم الشان - ١
  .بـخا ری  - ٢
  .مسلـم  - ٣
  .دیدگاه های فقهی معاصر  –قرضاوی ،عالمه یوسف - ٤
  . فرد ودولت ازدیدگاه اسالم –زیدان،عبدالکریم - ٥
  .ی اسالم ویژه گیهای کل –قرضاوی،عالمه یوسف - ٦
  .حکمت وفلسفه شریعت  –جرجاوی ،شیخ علی احمد - ٧
  .تاریخ سیاسی اسالم  –حسن،دکترابراهیم حسن - ٨
  .ماذاخسرالعالم بانحطاط مسلمین  –ندوی،عالمه سیدابوالحسن- ٩

  .روابط بین المللی دراسالم  –ابوزهره،شیخ محمد - ١٠
  .تاریخ تمدن اسالم –زیدان،جرجی  - ١١
  .محمدپیغمبری که ازنوبایدشناخت.ال ویرژیل گیورگیو،کنست - ١٢
  الزهیلی ،دکتوروهبه ،فقه االسالمی وادلته - ١٣

 
 
 
 
 
 
 

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٤ 

 
 
 

  :عبدالقیوم حلیم 
  فهرست مکمل مقرره های 

  ) ١٠١٤( الی شماره )  ١( که در جریده رسمی شماره 
  نشر گردیده اند ١٣٨٨حوت  ٢٩الی  ١٣٤٢حوت   ١٦یعنی از 

  .اشد مقرره میب ٤٦٢که شامل 
  بخش اول حرف الف الی ت

در این فهرست جهت سهولت دریافت مقرره مورد نظر برای مراجعه کنندگان به جراید 
بحیث موضوع آن قرار داده شده » مقرره « رسمی ، عنوان مقرره صرف با حذف کلمه 

باساس  حرف اول کلمه مرتب گردیده است ، که » موضوع مقرره « است و بعداً ستون 
م این گرد آورده ناچیز برای مطالعه کنندگان مفید واقع گردیده در امر جستجوی امیدوار

مقرره مورد نیاز در جراید رسمی آنانرا یاری رساند و مرا از دعای خیر خویش فراموش 
  .ننمایند 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

ادارات دولتی آرشیفمقرره آرشیف ادارات دولتی١  ١٤/١٢/١٣٥٩ ٤٧٧  
١٥/١٢/١٣٨٧ ٩٧٥ آموزش محررینمقرره آموزش محررین٢  
٣٠/١١/١٣٦٦ ٦٥٩ اجاره زمینمقرره اجاره زمین٣  

مقرره اجراآت اداری امر بالمعروف  ٤
 و نهی عن المنکر

اجراآت اداری امر بالمعروف و نهی 
 ١٣٧٦ ٧٨٣ عن المنکر

گمرکیاجراآت مقرره اجراآت گمرکی٥  ١٥/١/١٣٦٧ ٦٦٣  
١٥/٥/١٤٢٢ ٧٩٨ اخذ محصول حق العبورمقرره اخذ محصول حق العبور٦  

مقرره ادارات تفتیش داخلی وزارتها   ٧
٣١/٣/١٣٦٣ ٥٦٠ ادارات تفتیش داخلی وزارتها و ادارات و ادارات  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٥ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره اداره آرشیف وزارت امور ٨
 خارجه

٣١/٣/١٣٦٨ ٦٩٤ اداره آرشیف وزارت امور خارجه  

مقرره اداره آمادگي مبارزه با ٩
 حوادث

٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧ اداره آمادگي مبارزه با حوادث  

مقرره اداره آماده گی مبارزه با ١٠
 حوادث

٣٠/٩/١٣٧٠ ٧٥٨ اداره آماده گی مبارزه با حوادث  

مقرره اداره امنیت در میدان هوایی  ١١
١٦/١٠/١٣٦٨ ٧٠٧ اداره امنیت در میدان هوایی ملکی ملکی  

مقرره اداره امور ارگانهای محلی ١٢
 شورای وزیران

اداره امور ارگانهای محلی شورای
١٥/٣/١٣٦٧ ٦٦٧ وزیران  

١٥/٤/١٣٦٣ ٥٦١اداره امور شورای وزیرانمقرره اداره امور شورای وزیران١٣

١٤ 
مقرره اداره انکشاف کوپراتیف های
زراعتی وزارت زراعت و اصالحات 

 ارضی

کوپراتیف های زراعتی  اداره انکشاف
١٥/٩/١٣٦٤ ٥٩٦ وزارت زراعت و اصالحات ارضی  

مقرره اداره اوراق آرشيف وزارت ١٥
 امور خارجه

اداره اوراق آرشيف وزارت امور
 خارجه

٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢  

مقرره اداره بررسی سنتری و ضد ١٦
 اپیدیمیکی دولتی

اداره بررسی سنتری و ضد اپیدیمیکی
٣١/٢/١٣٦٢ ٥٣٢ دولتی  

مقرره اداره بررسی سینتری و ١٧
 اپیدیمیکی دولتی

اداره بررسی سینتری و اپیدیمیکی
١٥/٢/١٣٦٢ ٥٣١ دولتی  

مقرره اداره خدمات تعلیمات صحی ١٨
سینتری وزارت صحت عامه

اداره خدمات تعلیمات صحی سینتری
٣٠/٧/١٣٦٥ ٦١٨وزارت صحت عامه  

مقرره اداره زراعت و اصالحات ١٩
یتارضی وال  

اداره زراعت و اصالحات ارضی
٣٠/٩/١٣٦٤ ٥٩٧ والیت  

١٥/١/١٣٥٠ ١٨٢اداره ستندرد افغانمقرره اداره ستندرد افغان٢٠

مقرره اداره عمومی امور شهر ٢١
 حیرتان مربوط والیت بلخ

اداره عمومی امور شهر حیرتان مربوط
١٥/١/١٣٦٣ ٥٥٥ والیت بلخ  

مقرره اداره عمومی جیودیزی و ٢٢
 کارتوگرافی شورای وزیران

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی
 شورای وزیران

١٥/٧/١٣٦١ ٥١٧  

مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی ٢٣
 وابسته به شورای وزیران

اداره عمومی هوانوردی ملکی وابسته
١٥/٧/١٣٦٣ ٥٦٧ به شورای وزیران  

٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧شاداره كنترول و تفتيمقرره اداره كنترول و تفتيش٢٤

مقرره اداره كوپراتيف هاي زراعتي ٢٥
 وزارت زراعت و مالداري

اداره كوپراتيف هاي زراعتي وزارت
١٠/١٢/١٤٢١ ٧٩٥ زراعت و مالداري  

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٦ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره اداره مرکزی جلب و انسجام  ٢٦
 مساعدت کشور های متحابه

اداره مرکزی جلب و انسجام مساعدت 
 کشور های متحابه

١٥/٥/١٣٧٤ ٧٨٠  

مقرره اداره نمایشگاه پیشرفت های  ٢٧
 اقتصادی و اجتماعی

اداره نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی 
١٥/١٢/١٣٦٧ ٦٨٦ و اجتماعی  

٢٠/١٢/١٣٨٦ ٩٣٩ ارزیابی اثرات محیط زیستیمقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی٢٨  

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت  ٢٩
 پولی تخنیک کابل

تیتوت پولی تخنیک اسپیرانتوری در انس
 کابل

٢٩/٨/١٣٥٩ ٤٦٦  

٣٠ 
مقرره استخدام اتباع افغانی در 

نماینده گی های سیاسی و سازمان 
 های بین المللی مقیم افغانستان

استخدام اتباع افغانی در نماینده گی 
های سیاسی و سازمان های بین المللی 

 مقیم افغانستان
٣٠/٨/١٣٦٧ ٦٧٨  

٣١ 

ني در مقرره استخدام اتباع افغا
نماينده گي هاي سياسي و 

سازمانهاي بين المللي مقيم امارت 
 اسالمي افغانستان

استخدام اتباع افغاني در نماينده گي 
هاي سياسي و سازمانهاي بين المللي 

 مقيم امارت اسالمي افغانستان
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١  

١٦/١١/١٣٥٥ ٣٥٥ استخدام در بانکهامقرره استخدام در بانکها ٣٢  

ره استعمال سرب سفید در مقر ٣٣
٣١/٦/١٣٧٠ ٧٥١ استعمال سرب سفید در رنگمالی رنگمالی  

مقرره استعمال نشانها ،مدالها وفیته  ٣٤
١٠/١٠/١٣٥٩ ٤٧٠ استعمال نشانها ،مدالها وفیته ممثل آنهاممثل آنها  

٣٠/١٠/١٣٦٠ ٥٠٠ استفاده از آب در زراعتمقرره استفاده از آب در زراعت٣٥  
٣١/٢/١٣٦٥ ٦٠٧ استفاده از انرژی برقاستفاده از انرژی برقمقرره٣٦  

مقرره استفاده از بس های دولتی  ٣٧
 شهری

 ١٣٦٦/٩/١٥ ٦٥٤ استفاده از بس های دولتی شهری

مقرره استفاده و حفظ و مراقبت از  ٣٨
 وسایط نقلیه موتری ادارات دولتی

استفاده و حفظ و مراقبت از وسایط 
دولتی نقلیه موتری ادارات  

١٨/١٢/١٣٦٢ ٥٥٣  

مقرره استفاده و نگهبانی وسایط  ٣٩
 نقلیه موتر دار ادارات دولتی

استفاده و نگهبانی وسایط نقلیه موتر 
١٥/٤/١٣٦١ ٥١١ دار ادارات دولتی  

٤٠ 

مقرره استفاده و نگهداری مهر 
کمیته های اجرائیه جرگه های 

محلی نماینده گان ) شوراهای (
 مردم

اری مهر کمیته های استفاده و نگهد
محلی ) شوراهای (اجرائیه جرگه های 

 نماینده گان مردم
٣١/١/١٣٦٥ ٦٠٥  

مقرره اسکان پروژه های شهری  ٤١
ساله شهر کابل٢٥پالن  

 ٢٥اسکان پروژه های شهری پالن 
 ساله شهر کابل

١٦/٤/١٣٥٨ ٤٣٠  

٣٠/١/١٣٥٦ ٣٩٥ اسناد فرضه دولتیمقرره اسناد فرضه دولتی٤٢  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٧ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

٣٠/٩/١٣٦٦ ٦٥٥اضافه کاری کارکنانرره اضافه کاری کارکنانمق٤٣
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١اضافه كاري كاركنانمقرره اضافه كاري كاركنان٤٤
٣٠/٢/١٣٤٩ ١٥٨اظهارنامه گمرکیمقرره اظهارنامه گمرکی٤٥

٤٦ 
مقرره اعضای کدر علمی پوهنتونها

ی های قوای ، اکادمی ها و پوهن
افغانستانمسلح  

ضای کدر علمی پوهنتونها ، اکادمیاع
ی های قوای مسلح ها و پوهن

 افغانستان
٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤  

ارندوی وزارتمقرره اکادمی ٤٧
ارندوی وزارت امور داخلهاکادمی  امور داخله  ١٥/٩/١٣٦٢ ٥٤٥  

مقرره اكادمي پوليس وزارت امور ٤٨
٢٠/٥/١٤٢١ ٧٩٣ اكادمي پوليس وزارت امور داخله داخله  

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و ٤٩
١٢/٥/١٣٦٦ ٦٤٣ امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی اقلیمی  

مقرره امتياز معاش كار منطقوي و ٥٠
 اقليمي ساحوي

امتياز معاش كار منطقوي و اقليمي
 ساحوي

٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١  

٥١ 
مقرره امتیاز مهارت های فنی و

انجنیری کارکنان وزارت هوانوردی 
 ملکی

متیاز مهارت های فنی و انجنیری ا
 کارکنان وزارت هوانوردی ملکی

٣٠/٦/١٣٦٨ ٧٠٠  

مقرره امتیازات پراشوتیست های ٥٢
١٥/١٢/١٣٦٨ ٧١١ امتیازات پراشوتیست های قوای مسلح قوای مسلح  

٥٣ 
مقرره امتیازات پرسول تخنیکی
انستیتوت ملی مجادله مالریا و 

 لشمانیا

ستیتوت ملی امتیازات پرسول تخنیکی ان
١٥/١/١٣٦١ ٥٠٥ مجادله مالریا و لشمانیا  

٥٤ 
مقرره امور اسكان پروژه هاي

ساله شهر  ٢٥شهري طرح پالن 
 كابل

امور اسكان پروژه هاي شهري طرح 
ساله شهر كابل ٢٥پالن   

١٠/٧/١٤٢١ ٧٩٤  

٥٥ 

مقرره امور پالنگذاری تهیه ، طبع ، نشر 
و توزیع آثار درسی برای موسسات 

عالی و مسلکی وزارت  تحصیالت
 تحصیالت عالی و مسلکی

امور پالنگذاری تهیه ، طبع ، نشر و
توزیع آثار درسی برای موسسات 
تحصیالت عالی و مسلکی وزارت 

 تحصیالت عالی و مسلکی

١٥/٩/١٣٦٤ ٥٩٦  

١٣٧٦ ٧٨٤امور دواسازی و درملتونهامقرره امور دواسازی و درملتونها٥٦

سران احتیاطمقرره امور ذاتی اف ٥٧
٢٩/١٠/١٣٦٦ ٦٥٧ امور ذاتی افسران احتیاط قوای مسلح قوای مسلح  

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ٥٨
ملکی

٢٠/٥/١٣٨٨ ٩٩١امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی  

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٨ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

١٧/١٠/١٣٤٥ ٦٩ امور ساختمانیمقرره امور ساختمانی٥٩  
١٥/٥/١٤٢٢ ٧٩٨ امور ساختمانيمقرره امور ساختماني٦٠  

مقرره انتخابات اکادمی علوم ٦١
 جمهوری اسالمی افغانستان

انتخابات اکادمی علوم جمهوری 
٢٩/٨/١٣٨٧ ٩٦٣ اسالمی افغانستان  

مقرره انتخابات در اکادمی علوم  ٦٢
١٥/١٢/١٣٦٩ ٧٣٦ انتخابات در اکادمی علوم افغانستان افغانستان  

مقرره انتخابات موسسات ٦٣
 تحصیالت عالی و ملکی

نتخابات موسسات تحصیالت عالی و ا
١٦/١٠/١٣٦٨ ٧٠٧ ملکی  

مقرره انستیتوت تحقیقات زراعتی و  ٦٤
 کدر علمی آن

انستیتوت تحقیقات زراعتی و کدر 
١٥/٦/١٣٦٦ ٦٤٦ علمی آن  

٦٥ 

مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی 
خدمات کیهانی اداره عمومی 

جیودیزی و کارتوگرافی شورای 
 وزیران

ی و تحقیقاتی خدمات انستیتوت علم
کیهانی اداره عمومی جیودیزی و 
 کارتوگرافی شورای وزیران

٣٠/١١/١٣٦٨ ٧١٠  

١٥/٤/١٣٥٣ ٢٧٧ انکشاف دهاتمقرره انکشاف دهات٦٦  
١٥/٥/١٣٤٩ ١٦٣ انکشاف محلمقرره انکشاف محل٦٧  
٢٢/٦/١٤٢٠ ٧٨٩ اوراق آرشیف ادارات امارتیمقرره اوراق آرشیف ادارات امارتی٦٨  
٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧ اوراق آرشيف ادارات امارتيمقرره اوراق آرشيف ادارات امارتي٦٩  

مقرره ایجاد موسسات حمل و نقل  ٧٠
 هوایی خصوصی

ایجاد موسسات حمل و نقل هوایی 
 خصوصی

١٥/٩/١٣٨٧ ٩٦٨  

مقرره بانکنوت های و سکه های  ٧١
 فلزی مروجه افغانستان

بانکنوت های و سکه های فلزی مروجه 
٣٠/١/١٣٥٦ ٣٩٥ افغانستان  

مقرره بریگاد های کار محصالن و  ٧٢
١٥/٧/١٣٦٤ ٥٩٢ بریگاد های کار محصالن و متعلمان متعلمان  

٧٣ 
مقرره بریگارد های نظم اجتماعی 
کمیته مرکزی سازمان دموکراتیک 

 جوانان  افغانستان

بریگارد های نظم اجتماعی کمیته 
مرکزی سازمان دموکراتیک جوانان  

غانستاناف  
٣١/٢/١٣٦٨ ٦٩٢  

مقرره بورس ها و تحصیالت در  ٧٤
 خارج کشور

١٥/٧/١٣٨٦ ٩٢٩ بورس ها و تحصیالت در خارج کشور  

مقرره بورسها و تحصیالت در ٧٥
 خارج

١١/٤/١٣٥٤ ٣٠٧ بورسها و تحصیالت در خارج  

١٥/١١/١٣٦٥ ٦٢٦ بیرق قطعه قهرمانمقرره بیرق قطعه قهرمان٧٦  

وسایط نقلیه موتر دار در مقرره بیمه ٧٧
 مقابل شخص ثالث

بیمه وسایط نقلیه موتر دار در مقابل 
 شخص ثالث

٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١١٩ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

٧٨ 
مقرره پذیرش کارگران موسسات

دولتی غرض آموزش در موسسات 
 تحصیالت عالی و تخنیکم ها

پذیرش کارگران موسسات دولتی
غرض آموزش در موسسات تحصیالت 

 عالی و تخنیکم ها
١٥/١٢/١٣٦٢ ٥٥١  

٧٩ 
مقرره پذیرش کارگران نیمه ماهر
مؤسسات و ادارات دولتی در 
 مکاتب تخنیکی و حرفوی

پذیرش کارگران نیمه ماهر مؤسسات و
ادارات دولتی در مکاتب تخنیکی و 

 حرفوی
١٥/٨/١٣٦٤ ٥٩٤  

٨٠ 

مقرره پذیرش مجدد عودت کننده
گان در موسسات تحصیالت عالی 

و  تخنیکم ها و مکاتب مسلکی
تخنیکی حرفوی در پرتو مصالحه 

 ملی

پذیرش مجدد عودت کننده گان در 
موسسات تحصیالت عالی تخنیکم ها و 
مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی در 

 پرتو مصالحه ملی

١٤/٣/١٣٦٦ ٦٣٧  

مقرره پرکنس شخصی اطباء و ٨١
١٥/٥/١٣٥٨ ٤٣٢ پرکنس شخصی اطباء و منسوبین طب منسوبین طب  

٢٠/١/١٣٥٤ ٢٩٧تپسمقرره پست٨٢
٣١/١/١٣٥٣ ٢٦٩تادیب پولیسمقرره تادیب پولیس٨٣

مقرره تاسیس بانکهای سکتور ٨٤
 خصوصی دولت اسالمی افغانستان

تاسیس بانکهای سکتور خصوصی
١٥/٨/١٣٧٣ ٧٧١ دولت اسالمی افغانستان  

٣١/٦/١٣٥٦ ٣٧٤تاسیسات بودوباش سیاحینمقرره تاسیسات بودوباش سیاحین٨٥

مقرره تثبيت كرايه ملكيت هاي ٨٦
 شاروالي

١٠/٧/١٤٢١ ٧٩٤ تثبيت كرايه ملكيت هاي شاروالي  

مقرره تثبیت مستحقین زمین ٨٧
تعمیراتی پروژه کوتل خیرخانه

تثبیت مستحقین زمین تعمیراتی پروژه
١٦/١/١٣٤٨ ١٢٧کوتل خیرخانه  

مقرره تجارت داخلی و خارجی ٨٨
 اتحادیه پیشه وران

خلی و خارجی اتحادیه پیشهتجارت دا
١٥/٩/١٣٦٨ ٧٠٥ وران  

٢٩/٩/١٣٥٨ ٤٤١تحصیل باقیاتمقرره تحصیل باقیات٨٩

مقرره تحقیقات علمی در موسسات ٩٠
 تحصیالت عالی

تحقیقات علمی در موسسات
٣١/٤/١٣٦٤ ٥٨٧ تحصیالت عالی  

مقرره تحقیقات علمی در موسسات ٩١
 علمی تحقیقی افغانستان

ی در موسسات علمیتحقیقات علم
١٥/١٢/١٣٦٩ ٧٣٦ تحقیقی افغانستان  

مقرره تدویر تیاتر ، سرکس و ٩٢
٣٠/٧/١٣٥٢ ٢٥٤ تدویر تیاتر ، سرکس و کنسرت هاکنسرت ها  

مقرره تدویر موسسات طباعتی ٩٣
تنویری و هنری

تدویر موسسات طباعتی تنویری و
٣٠/٧/١٣٥٢ ٢٥٤هنری  

اريخي ،مقرره تدوير نمايشگاه آثار ت ٩٤
٢٥/١٠/١٣٨٤ ٨٧٢ تدوير نمايشگاه آثار تاريخي ، فرهنگي فرهنگي  

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٠ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره تشکیل و وظایف اداره ٩٥
 مرکزی مامورین و اصالحات اداری

تشکیل و وظایف اداره مرکزی مامورین 
١٦/٧/١٣٥٦ ٣٧٥ و اصالحات اداری  

١٥/١/١٣٦٧ ٦٦٣ تصفیه معامالت پولی غیر نقدهمقرره تصفیه معامالت پولی غیر نقده٩٦  

مقرره تصفیه و انصراف باقیات  ٩٧
 دوایر و تصدیهای دولت

تصفیه و انصراف باقیات دوایر و 
٣١/٢/١٣٥٦ ٣٦٣ تصدیهای دولت  

٩٨ 
مقرره تصنیف ، تثبیت و ارتقای 

درجات کارگران پرسونل خدماتی و 
 کارمندان قرار دادی

تصنیف ، تثبیت و ارتقای درجات 
و کارمندان  کارگران پرسونل خدماتی
 قرار دادی

١٥/١/١٣٦٧ ٦٦٣  

تثبيت و ارتقاي <مقرره تصنيف ٩٩
 درجات اجيران قراردادي

تثبيت و ارتقاي درجات < تصنيف 
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ اجيران قراردادي  

١٥/٣/١٣٥٠ ١٨٦ تصنیف و استخدام اجیرانمقرره تصنیف و استخدام اجیران١٠٠  

مقرره تطبيق ماستر پالن عمومي  ١٠١
هر كابلش  

١٠/٧/١٤٢١ ٧٩٤ تطبيق ماستر پالن عمومي شهر كابل  

١٥/٩/١٣٦٩ ٧٣٠ تطبیق ماسترپالن شهر کابلمقرره تطبیق ماسترپالن شهر کابل١٠٢  

مقرره تعرفه صنعتی سرمایه گذاری  ١٠٣
 خصوصی داخلی و خارجی

تعرفه صنعتی سرمایه گذاری خصوصی 
١٦/٨/١٣٦٦ ٦٥٠ داخلی و خارجی  

٢٩/١٢/١٣٨٤ ٨٨١ تعيين قيمت گمركي اموאلعيين قيمت گمركي اموאلمقرره ت١٠٤  

مقرره تغذی اطفال به عوض شیر  ١٠٥
٣٠/١١/١٣٦٦ ٦٥٩ تغذی اطفال به عوض شیر مادر مادر  

١٥/٨/١٣٦٧ ٦٧٧ تفتیش کارمقرره تفتیش کار١٠٦  
١٦/١٢/١٣٦٦ ٦٦١ تقویه اقتصاد خانوادگیمقرره تقویه اقتصاد خانوادگی١٠٧  
٣١/٢/١٣٦٩ ٧١٦ تنظیف و سرسبزی شهرهامقرره تنظیف و سرسبزی شهرها١٠٨  
١٠/٧/١٤٢١ ٧٩٤ تنظيف و سرسبزي شهرهامقرره تنظيف و سرسبزي شهرها١٠٩  

١١٠ 

مقرره تنظیم اجراآت اداره تامین 
همکاری های والیات افغانستان با 
جمهوریت ها و ایاالت جمهوری 

 های شوروی سوسیالستی

اآت اداره تامین همکاری تنظیم اجر
های والیات افغانستان با جمهوریت ها 

و ایاالت جمهوری های شوروی 
 سوسیالستی

٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤  

١١١ 
مقرره تنظیم اجراآت اداره مرکزی 
تشویق و انکشاف سرمایه گذاری 
 خصوصی وابسته به شورای وزیران

تنظیم اجراآت اداره مرکزی تشویق و 
وصی انکشاف سرمایه گذاری خص
 وابسته به شورای وزیران

١٥/٩/١٣٦٧ ٦٧٩  

١١٢ 

مقرره تنظیم اجراآت کمیسیون 
دایمی کمیته اجرائیوی شورای 

وزیران در امور سرمایه گذاری های 
 خصوصی داخلی و خارجی

تنظیم اجراآت کمیسیون دایمی کمیته 
اجرائیوی شورای وزیران در امور 

سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و 
 خارجی

٣٠/١٢/١٣٦٦ ٦٦٢  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢١ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت ١١٣
 کمیته دولتی طبع و نشر

تنظیم اجراآت و فعالیت کمیته دولتی
١٥/٤/١٣٦٤ ٥٨٥ طبع و نشر  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت ١١٤
 وزارت آب و برق

تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت آب و
٣٠/٧/١٣٦٩ ٧٢٧ برق  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ١١٥
 وزارت امور زنان

تنظيم اجراآت و فعاليت وزارت امور
٢٠/٣/١٣٨٣ ٨٣٠ زنان  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت ١١٦
 وزارت ترانسپورت

تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت
١٥/١/١٣٦٤ ٥٧٩ ترانسپورت  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت ها ١١٧
 کمیته دولتی کنترول شورای وزیران

یت ها کمیتهتنظیم اجراآت و فعال
٥/١٣٦٥/ ١٥ ٦١٢ دولتی کنترول شورای وزیران  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١١٨
 اداره امور امارت اسالمی افغانستان

تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره امور
٢٤/٥/١٤٢٠ ٧٨٧ امارت اسالمی افغانستان  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي ١١٩
مي افغانستاناداره امور امارت اسال  

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي اداره امور
٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧ امارت اسالمي افغانستان  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٢٠
 اداره مرکزی احصائیه

تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره
١٥/١٢/١٣٦٤ ٦٠٢ مرکزی احصائیه  

١٢١ 
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي

يق و انكشاف اداره مركزي تشو
 سرمايه گذاري خصوصي

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي اداره
مركزي تشويق و انكشاف سرمايه 

 گذاري خصوصي
٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧  

١٢٢ 
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي
رياست عمومي احياء و انكشاف 

 دهات

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي رياست 
٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢ عمومي احياء و انكشاف دهات  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي ١٢٣
 رياست عمومي كار و امور اجتماعي

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي رياست
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ عمومي كار و امور اجتماعي  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٢٤
 کمیته دولتی آژانس اطالعاتی باختر

تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیته
العاتی باختردولتی آژانس اط  

١٥/٧/١٣٦٢ ٥٤١  

١٢٥ 
مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های

کمیته دولتی رادیو تلویزیون و 
 سینماتوگرافی

تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیته 
١٥/٧/١٣٦٢ ٥٤١ دولتی رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٢٦
 کمیته دولتی کلتور

و فعالیت های کمیتهتنظیم اجراآت
١٥/٦/١٣٦٢ ٥٣٩ دولتی کلتور  

١٢٧ 

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های
کمیسیون دایمی در امور پاسپورت 

و مسافرت غیر رسمی اتباع 
 افغانستان به خارج کشور

تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون
دایمی در امور پاسپورت و مسافرت 
 غیر رسمی اتباع افغانستان به خارج

 کشور

٣٠/٨/١٣٦٦ ٦٥١  

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٢ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

١٢٨ 
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي 
كميسيون مستقل اصالحات اداري 

 و خدمات ملكي

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي كميسيون 
مستقل اصالحات اداري و خدمات 

 ملكي
٣٠/٥/١٣٨٢ ٨١٠  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٢٩
 وزارت آب و برق

وزارت  تنظیم اجراآت و فعالیت های
٣٠/١٠/١٣٦٠ ٥٠٠ آب و برق  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٠
 وزارت احیاء و انکشاف دهات

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
١٥/١٢/١٣٦٨ ٧١١ احیاء و انکشاف دهات  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣١
 وزارت اطالعات و کلتور

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
عات و کلتوراطال  

١٦/٩/١٣٧٠ ٧٥٧  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٢
 وزارت امور اقوام و قبایل

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
٣١/١/١٣٦١ ٥٠٦ امور اقوام و قبایل  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٣
 وزارت امور خارجه

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
١٥/٧/١٣٦٩ ٧٢٦ امور خارجه  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٤
 وزارت امور داخله

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
٣١/١١/١٣٦١ ٥٢٦ امور داخله  

١٣٥ 
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي 
وزارت امور داخله امارت اسالمي 

 افغانستان

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي وزارت 
انستانامور داخله امارت اسالمي افغ  

٢٠/٥/١٤٢١ ٧٩٣  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٦
 وزارت انرژی برق

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
١٥/١٢/١٣٦١ ٥٢٧ انرژی برق  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي  ١٣٧
 وزارت پالن امارت اسالمي افغانستان

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي وزارت 
نستانپالن امارت اسالمي افغا  

٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٨
 وزارت تحصیالت عالی و مسلکی

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
١٥/١١/١٣٦٠ ٥٠١ تحصیالت عالی و مسلکی  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٣٩
 وزارت ترانسپورت و توریزم

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
و توریزمترانسپورت   

١٥/١٢/١٣٦٠ ٥٠٣  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٤٠
 وزارت زراعت و اصالحات ارضی

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
١٥/١١/١٣٦٠ ٥٠١ زراعت و اصالحات ارضی  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي  ١٤١
 وزارت زراعت و مالداري

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي وزارت 
الداريزراعت و م  

١٠/١٢/١٤٢١ ٧٩٥  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٤٢
 وزارت شؤن اسالمی و اوقاف

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
 شؤن اسالمی و اوقاف

١٥/٥/١٣٦٩ ٧٢١  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های  ١٤٣
 وزارت شئون اسالمی و اوقاف

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت 
و اوقافشئون اسالمی   

٢٠/١٢/١٣٦٥ ٦٢٩  

١٤/٨/١٣٦٠ ٤٩٣تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٤٤  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٣ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

صحت عامهوزارت صحت عامه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٤٥
 وزارت عدلیه

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
٢٤/٥/١٤٢٠ ٧٨٧ عدلیه  

فعالیت هایمقرره تنظیم اجراآت و ١٤٦
 وزارت فواید عامه

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
١٥/٢/١٣٦١ ٥٠٧ فواید عامه  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي ١٤٧
 وزارت فوايد عامه

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي وزارت
١٥/٥/١٤٢٢ ٧٩٨ فوايد عامه  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٤٨
یوزارت کارو امور اجتماع  

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
 کارو امور اجتماعی

٣٠/٧/١٣٧٠ ٧٥٤  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٤٩
 وزارت مالیه

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
١٤/٨/١٣٦٠ ٤٩٣ مالیه  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٥٠
 وزارت مخابرات

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
تمخابرا  

١٥/١٢/١٣٦١ ٥٢٧  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های ١٥١
 وزارت معادن و صنایع

تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
٣٠/١١/١٣٦٤ ٦٠١ معادن و صنایع  

مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي ١٥٢
 وزارت معارف

تنظيم اجراآت و فعاليت هاي وزارت
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ معارف  

اآت و فعالیتهایمقرره تنظیم اجر ١٥٣
 وزارت آبیاری

تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت
٣١/١/١٣٦٢ ٥٣٠ آبیاری  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای ١٥٤
 وزارت تجارت

تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت
١٥/١١/١٣٦٠ ٥٠١ تجارت  

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای ١٥٥
 وزارت صنایع خفیفه و مواد غذائی

راآت و فعالیتهای وزارتتنظیم اج
 صنایع خفیفه و مواد غذائی

٣١/٤/١٣٦٤ ٥٨٧  

مقرره تنظیم اجراآت و فعایتهای ١٥٦
١٥/٤/١٣٦٠ ٤٨٥ تنظیم اجراآت و فعایتهای وزارت عدلیه وزارت عدلیه  

مقرره تنظيم اجراآت وفعاليت هاي ١٥٧
 وزارت اقتصاد

تنظيم اجراآت وفعاليت هاي وزارت
٣١/١/١٣٨٥ ٨٨٣ اقتصاد  

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های ١٥٨
 وزارت امور خارجه

تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت
٣١/١/١٣٦١ ٥٠٦ امور خارجه  

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های ١٥٩
 وزارت معادن و صنایع

تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت
١٥/٢/١٣٦١ ٥٠٧ معادن و صنایع  

مالي ومقرره تنظيم اداره امور ١٦٠
٥/٥/١٣٨٥ ٨٩٣ تنظيم اداره امور مالي و مصارف عامه مصارف عامه  

١٥/٦/١٤٢٢ ٧٩٩تنظيم امور اداره دعوت ارشاد اداراتمقرره تنظيم امور اداره دعوت١٦١

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٤ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

 امارتيارشاد ادارات امارتي

١٦٢ 

مقرره تنظیم امور اسکان باشندگان 
، تطبیق پالنهای تفصیلی ، توسعوی 

ساله  ٢٥ری پالن پروژه های شه
 شهر کابل

تنظیم امور اسکان باشندگان ، تطبیق 
پالنهای تفصیلی ، توسعوی پروژه های 

ساله شهر کابل ٢٥شهری پالن   
١٥/٦/١٣٥٥ ٣٤٣  

٩/٢/١٣٤٨ ١٣٠ تنظیم امور پوهنتونهامقرره تنظیم امور پوهنتونها١٦٣  

مقرره تنظیم امور جمع آوری و  ١٦٤
 توزیع عشر و ذکات

امور جمع آوری و توزیع عشر و تنظیم 
٢٢/٦/١٤٢٠ ٧٨٩ ذکات  

٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ تنظيم امور دارااليتاممقرره تنظيم امور دارااليتام١٦٥  

١٦٦ 
مقرره تنظیم امور ذاتی خورد

ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای 
 مسلح

تنظیم امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی 
١٥/٤/١٣٦٨ ٦٩٥ و ساتنمنان قوای مسلح  

١٥/٦/١٣٦٩ ٧٢٣ تنظیم امور عودت کنندگانمقرره تنظیم امور عودت کنندگان١٦٧  

مقرره تنظیم امور مدارس عالی ١٦٨
 تعلیمات اسالمی و دارالحفاظ ها

تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات 
١٥/٥/١٣٦٩ ٧٢١ اسالمی و دارالحفاظ ها  

١٦٩ 

مقرره تنظيم امور مربوط به شرايط 
امتحانات شمول تبديلي و اخراج و 

طالب مدارس تعليمات تخنيكي و 
 مسلكي

تنظيم امور مربوط به شرايط شمول 
تبديلي و اخراج و امتحانات طالب 
 مدارس تعليمات تخنيكي و مسلكي

٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦  

مقرره تنظيم امور مربوط به طالب  ١٧٠
 مدارس تعليمات عمومي

تنظيم امور مربوط به طالب مدارس 
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ تعليمات عمومي  

١٥/١٢/١٣٨٧ ٩٧٥ تنظیم امور معارف قضائیمقرره تنظیم امور معارف قضائی١٧٠  

١٧١ 
مقرره تنظيم امور و فعاليت هاي 

وزارت امور خارجه امارت اسالمي 
 افغانستان

تنظيم امور و فعاليت هاي وزارت امور 
 خارجه امارت اسالمي افغانستان

٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢  

ارت ارشاد و مقرره تنظیم امور وز ١٧٢
 اوقاف امارت اسالمی افغانستان

تنظیم امور وزارت ارشاد و اوقاف 
 ١٣٧٦ ٧٨٥ امارت اسالمی افغانستان

مقرره تنظیم امور وزارت امر ١٧٣
 بالمعروف و نهی عن المنکر

تنظیم امور وزارت امر بالمعروف و نهی 
 ٢٢/٤/١٤٢٠ ٧٨٦ عن المنکر

 هـ ق

رمقرره تنظيم امور وزارت ام ١٧٤
 بالمعروف و نهي عن المنكر

تنظيم امور وزارت امر بالمعروف و نهي 
١٥/٦/١٤٢٢ ٧٩٩ عن المنكر  

مقرره تنظیم بست های خدمات  ١٧٥
١٦/٦/١٣٨٧ ٩٦٠ تنظیم بست های خدمات ملکی ملکی  

١٥/١١/١٣٦٦ ٦٥٨ تنظیم حقوق تقاعد کارکنانمقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان١٧٦  

ACKU



 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٥ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

قوق تقاعد کارکنانمقرره تنظیم ح ١٧٧
خدمات ملکی

تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات
٢٠/٥/١٣٨٨ ٩٩١ملکی  

٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١تنظيم حقوق تقاعد كاركنانمقرره تنظيم حقوق تقاعد كاركنان١٧٨

مقرره تنظیم فعالیت آمریت حسابی ١٨٠
 واحد های بودجوی

تنظیم فعالیت آمریت حسابی واحد های
١٥/١/١٣٦٨ ٦٨٨ بودجوی  

مقرره تنظیم فعالیت آمریت های ١٨١
 آموزش داخل خدمت ادارات

تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل
 خدمت ادارات

١٣٦٦/٩/١٥ ٦٥٤ 

مقرره تنظيم فعاليت آمريت هاي ١٨٢
 آموزش داخل خدمت ادارات

تنظيم فعاليت آمريت هاي آموزش داخل
 خدمت ادارات

٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١  

فعالیت موسساتمقرره تنظیم ١٨٣
 ترانزیتی و بارچاالنی

تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و
١٥/١٢/١٣٦٨ ٧١١ بارچاالنی  

١٨٤ 
مقرره تنظیم فعالیت ها ی اداره

عمومی خدمات تجارتی نظامی قوای 
 مسلح

تنظیم فعالیت ها ی اداره عمومی 
 خدمات تجارتی نظامی قوای مسلح

١٦/٨/١٣٦٦ ٦٥٠  

ت های اداره امورمقرره تنظیم فعالی ١٨٥
 معلولین و بازمانده گان شهدا

تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و
١٥/١٠/١٣٧٠ ٧٥٩ بازمانده گان شهدا  

١٨٦ 
مقرره تنظيم فعاليت هاي اعضاي

كادر علمي موسسات تربيه استاد 
 دارالمعلمين ها

تنظيم فعاليت هاي اعضاي كادر علمي 
ن هاموسسات تربيه استاد دارالمعلمي  

٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦  

١٨٧ 
مقرره تنظيم فعاليت هاي كادر هاي

علمي مدارس عالي تعليمات اسالمي 
 و دارالحفاظ ها

تنظيم فعاليت هاي كادر هاي علمي
مدارس عالي تعليمات اسالمي و 

 دارالحفاظ ها
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦  

مقرره تنظیم کمیسیون های صحی ١٨٨
 تثبیت معلولیت

تثبیتتنظیم کمیسیون های صحی
٣٠/٨/١٣٦١ ٥٢٠ معلولیت  

٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١تنظيم مراقبت كارمقرره تنظيم مراقبت كار١٨٩
٣١/٤/١٣٦٢ ٥٣٦تنظیم معامالت اسعاریمقرره تنظیم معامالت اسعاری١٩٠

مقرره تنظیم مناسبات شورای ١٩١
 نماینده گان اتحادیه صنفی با اداره

تنظیم مناسبات شورای نماینده گان
دیه صنفی با ادارهاتحا  

٣١/٤/١٣٦٩ ٧٢٠  

١٩٢ 
مقرره تنظیم مناسبات کار ادارات
بخش های اقتصادی و خدماتی 

 نظامی و نیمه نظامی

تنظیم مناسبات کار ادارات بخش های 
٣٠/٩/١٣٦٨ ٧٠٦ اقتصادی و خدماتی نظامی و نیمه نظامی  

مقرره تنظیم نورم جایداد های ١٩٣
 دورانی تصدی های دولت

ورم جایداد های دورانی تصدیتنظیم ن
٣٠/١٠/١٣٦١ ٥٢٤ های دولت  

٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢تنظيم و فعاليت هاي اداره مركزيمقرره تنظيم و فعاليت هاي اداره١٩٤

 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٦ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مركزي احصائيه امارت اسالمي 
 افغانستان

 احصائيه امارت اسالمي افغانستان

مقرره تنظیم وظایف بورد مرکزی  ١٩٥
محابس افغانستان

وظایف بورد مرکزی محابس تنظیم 
٣١/١/١٣٥٠ ١٨٣ افغانستان  

مقرره تنظیم وظایف و اجراآت  ١٩٦
 وزارت هوانوردی ملکی

تنظیم وظایف و اجراآت وزارت 
١٥/٣/١٣٦٨ ٦٩٣ هوانوردی ملکی  

١٩٧ 

مقرره تنظیم وظایف و صالحیت 
های کمیسیون دایمی شورای 

وزیران در امور سرحدات غربی 
 افغانستان

یف و صالحیت های تنظیم وظا
کمیسیون دایمی شورای وزیران در 
 امور سرحدات غربی افغانستان

١٥/٣/١٣٦٧ ٦٦٧  

١٩٨ 

مقرره تنظیم وظایف و صالحیت 
های کمیسیون دایمی کمیته 

اجرایوی شورای وزیران در امور 
 پالنگذاری

تنظیم وظایف و صالحیت های 
کمیسیون دایمی کمیته اجرایوی 

پالنگذاریشورای وزیران در امور   
٣١/٤/١٣٦٩ ٧٢٠  

١٩٩ 
مقرره تنظیم وظایف و فعالیت های 

شورای هم آهنگی حفاظت و 
 بهداشت شرایط کار

تنظیم وظایف و فعالیت های شورای هم 
٣١/٤/١٣٦٧ ٦٧٠ آهنگی حفاظت و بهداشت شرایط کار  

٢٠٠ 

مقرره توريد ، توزيع و استعمال 
ادويه ضد آفات و امراض نباتي 

شماره ضميمه  ٥با  )پستي سايدها (
 آن

توريد ، توزيع و استعمال ادويه ضد 
با ) پستي سايدها (آفات و امراض نباتي 

شماره ضميمه آن ٥  
١٠/١٢/١٤٢١ ٧٩٥  

مقرره تورید ، توزیع و استعمال  ٢٠١
٣٠/٧/١٣٦٨ ٧٠٢ تورید ، توزیع و استعمال پستی سایدها پستی سایدها  

١٤/١٢/١٣٥٩ ٤٧٧ تورید فلم و مراقبت سینماهاامقرره تورید فلم و مراقبت سینماه٢٠٢  

مقرره تورید و توزیع فلم های ٢٠٣
٣٠/٧/١٣٥٢ ٢٥٤ تورید و توزیع فلم های خارجیخارجی  

مقرره تورید ونمایش فلم و مراقبت  ٢٠٤
 سینما ها

١٥/١٠/١٣٦٧ ٦٨١ تورید ونمایش فلم و مراقبت سینما ها  

مقرره توزیع البسه کار و وسایل  ٢٠٥
٣٠/٩/١٣٦٦ ٦٥٥ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی تحفظی  

مقرره توزيع البسه كار و وسايل  ٢٠٦
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ توزيع البسه كار و وسايل تحفظي تحفظي  

٢٠٧ 
مقرره توزیع کوپون و فروش اموאل 

استهالکی اداره عمومی تجارتی 
 نظامی در قوای مسلح

توزیع کوپون و فروش اموאل استهالکی 
ه عمومی تجارتی نظامی در قوای ادار

 مسلح
١٦/٨/١٣٦٦ ٦٥٠  
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 ...فهرست مکمل مقرره های   -------------------------------------- قضاء   

١٢٧ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی ٢٠٨
 و زمین در شهر کابل

توزیع منازل مسکونی دولتی و زمین در
 شهر کابل

٣٠/٧/١٣٦٤ ٥٩٣  

مقرره توزيع نمرات زمين رهايشي ٢٠٩
 براي معلمين بي سرپناه

توزيع نمرات زمين رهايشي براي
سرپناهمعلمين بي  

٥/٧/١٣٨٥ ٩٠٠  

بالک٢٣مقرره توزیع و فروش ٢١٠
اپارتمان های نادر شاه مینه

بالک اپارتمان های٢٣توزیع و فروش
٣٠/١١/١٣٤٧ ١٢٤نادر شاه مینه  

مقرره توزيع و فروش اپارتمان هاي ٢١١
 رهايشي امارتي

توزيع و فروش اپارتمان هاي رهايشي
١٥/٥/١٤٢٢ ٧٩٨ امارتي  

ره توزیع و فروش اراضی داخلمقر ٢١٢
پروژه وادی هلمند و ارغنداب

توزیع و فروش اراضی داخل پروژه
٣٠/٢/١٣٥٠ ١٨٥وادی هلمند و ارغنداب  

٢١٣ 
مقرره توزیع و فروش خانه های

ارزان قیمت که در پروژه خیر خانه 
مینه اعمار یافته است

توزیع و فروش خانه های ارزان قیمت
نه مینه اعمار یافته که در پروژه خیر خا
است

١٦/٣/١٣٤٩ ١٥٩  

مقرره توليد و توريد ادويه و لوازم ٢١٤
٥/١٢/١٣٨٥ ٩١٦ توليد و توريد ادويه و لوازم طبي طبي  

١٥/٦/١٣٥٤ ٣١٣تیلکسمقرره تیلکس٢١٥
  
  ادارمه دارد

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

 ئیضایعه قضا  ------------------------------------------------ قضاء   

١٢٨ 

  
  قضاوتپوه عبدالرزاق نسیمی یکتن از قضات سابقه دار

  .ک گفت داعی اجل را لبی
  اناهللا و انا الیه را جعون

مرحوم عبدالرزاق نسیمی فرزند حاجی محمد نسیم  
هجری شمسی در والیت  بغـالن   ١٣١٠در سال 

دیده به جهان گشود و بعد از سپری کردن تعلیمات 
شامل پـوهنحی شـرعیات    ١٣٣٢ابتدائیه در سال 

در  ١٣٣٦مرحومی در سـال  . پوهنتون کابل شد 
ت  به حیث مفتی محکمه ابتدائیـه  وزارت عدلیه وق

فیض اباد والیت بدخشان  مقرر و پس از ان وظایف 
زیادی را به حیث قاضی  در محاکم بلچراغ والیت 

،  لغمـان  ،   فاریاب  ، چـاه آب والیـت تخـار    
، محکمه اختصاصی پولیس ، رئیس  محکمه اختصاصی گدام های دولتـی و در  سمنگان

محکمه عالی استیناف مرکزی ستره محکمـه ایفـا    به حیث رئیس عمومی ١٣٧٠سال 
ستره محکمه مقرر و  به حیث  عضو ریاست تدقیق و مطالعات ١٣٨٥نموده  و در سال 

وبتاریخ نزدهم میزان سال جاری به عمـر  .بعد از دوسال خدمت به تقاعد سوق گردید 
  . سالگی به رحمت ایزدی پیوست  ٧٩

خدمت  متواتر وظایف مربوطـه را باحسـن   سال  ٣٤مرحوم عبدالرزاق نسیمی در طی 
صورت و سلوک مطلوب قضایی ایفا نموده  و نبود وی یک ضایعه قضایی بـه حسـاب   

  . میآید 
  .به مرحومی جنت برین و به فامیل و بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میگردد 

 روحش شاد ویادش گرامی باد 
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