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الزامات حقوقی ناشی از عضویت افغانستان در 

 سازمان تجارت جهانی

 
 جویا اهلل عزت

 

 

 :چکیده

یک سازمان با مقیاس جهانی، که تجارت میان کشورها را  عنوان بهسازمان تجارت جهانی 

 یشمار یب، کشورهای عضو را مکلف به رعایت تعهدات و الزامات حقوقی دینما یمتنظیم 

که اعضا باید  دهند یمو اصولی تشکیل  نامه موافقت ها دهاساس این سازمان را  نموده است.

اصل عدم تبعیض، اصل این اصول،  نیتر مهمپذیرفته و اجرا نمایند.  را آنیک کل  صورت به

 یها تعرفهتضمین آزادی تجاری بین اعضا، شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری، اصل کاهش 

 اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی. باشند یمتجاری بین اعضا  تجاری و اصل رفع اختالفات

بلکه  کنند یمتجارت کاال میان اعضا را تنظیم  تنها نهکه  شوند یمجدید تلقی  جهت نیازا

. بر عالوه این سازمان از گردند یمتجارت خدمات و تجارت مالکیت فکری را نیز شامل 

فات بییار مثرر برخوردار است که ممانت اختال وفصل حلسازوکارهای نظارتی جدی و رکن 

. افغانیتان نیز جدیداً به عضویت این سازمان روند یماجرای تمام این تعهدات به شمار 

درآمده و مانند هر عضو دیگر، تمامی اسناد و الزامات حقوقی سازمان را پذیرفته است. 

 طرف کیازسازمان،  شناخت دقیق تمام تعهدات حقوقی ناشی از عضویت در این حال نیباا

برای تطبیق بهتر قوانین و مقررات تجاری افغانیتان با الزامات حقوقی آن، کمک  تواند یم

درست  یها یپالیدست گرفتن  یدرروافغانیتان را  تواند یمنموده و از طرف دیگر نیز 
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ن با سازمان تجارت جهانی یاری نماید. افغانیتا ی توسعهتجاری و استفاده مثرر از امکانات 

عضویت در این سازمان، شماری از قوانین را تصویب و یا بازنگری نموده است که قوانین 

 نیتر مهم ازجملهو حقوق مالکیت فکری  کالًحفاظت صنایع داخلی، تجارت خارجی  ۀنیدرزم

دولت افغانیتان تا هماهنگی بیشتر با الزامات حقوقی سازمان  وجود نیباا. باشند یم ها آن

 تجاری بر مبنای این الزامات، راه طوالنی در پیش دارد. یها یپالیی و ترتیب تجارت جهان

 ا:کلید واژه

، کاال، خدمات، مالکیت معنوی، نامه موافقتسازمان تجارت جهانی، الزامات حقوقی، 

 اختالف، افغانیتان وفصل حل

 :مقدمه

جایگزین  قعدرواگردید،  سیتأسمیالدی رسماً  1991سازمان تجارت جهانی که در سال 

بود. این سازمان « 1گات»وظایفی است که تقریباً طی پنجاه سال به عهده  دهنده ادامهو 

محلی است برای کشورهای عضو که میائل و مشکالت تجاری خود را مطرح و برای آن 

این سازمان لزوم تطبیق میان قوانین و مقررات  یها یژگیو نیتر مهمپیدا کنند. از  حل راه

ورهای مختلف عضو و قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به حاکم بر کش

. در حقیقت نظام این سازمان فراتر از یک قرارداد بین دولتی است و هیتاهداف آن 

با توسل به توجیه حاکمیت از تعهدات آن تخطی کرد. تعهدات اعضا در  توان ینمبنابراین 

بوده و همه اعضا ملزم به رعایت این قواعد  بهچندجانحکم قانون اساسی این نظام تجاری 

میالدی در دهمین نشیت وزیران عضو  2011دسامبر سال  17. افغانیتان در باشند یم

سازمان تجارت جهانی، عضویت کامل این سازمان را به دست آورد و پنج سال فرصت دارد تا 

سازمان تغییرات  یارهایمعتجارتی کشور جهت هماهنگی با اصول و  یها یپالیدر قوانین و 

، دارای مبانی و یالملل نیبتجارت آزاد  درصحنهاساسی وارد نماید. بدون شک هر کشوری 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات 

هرچه بیشتر این کشورها را  یمند بهرهکه این امر ممکن است  هیتسازمان تجارت جهانی 

برای هر کشوری  ها آنسازد. لذا تالش در جهت رفع  دار خدشهز شرایط تجارت آزاد، ا

 هیتکشوری که خواهان عضویت بوده و یا عضو سازمان  رو نیازا. هیت ریناپذ اجتناب

حاکم بر نظام  یها ارزشمیتلزم آن است که تغییراتی را به وجود آورد تا ممن حفظ 

قوقی الزم و مناسب را برای هماهنگی و مطابقت با ح یها نهیزمحقوقی خود،  -اقتصادی

معیارها و اصول سازمان تجارت جهانی فراهم نماید. افغانیتان نیز با عضویت در این سازمان، 

تجارتی خود را همواره با اصول و  یها یپالیو  ها مقررهنیازمند آن است تا قوانین، 

تمامی الزامات حقوقی سازمان را  باید جهت نیبدرسمی سازمان تطبیق دهد و  یها صلهیف

خود در این عرصه قرار دهد. این مقاله با  یها تیفعالتحلیل و بررسی نموده و سرلوحه 

الزامات حقوقی  نیتر عمدهمختصر به دنبال دریافت  صورت بهتحلیلی  –روشی توصیفی 

مان، عضو این ساز عنوان بهسازمان تجارت جهانی است که افغانیتان جهت عضویت و یا 

. این موموع در چهار بخش تحت عناوین، بررسی هیت ها آنمکلف به رعایت و هماهنگی با 

کلی و اهمیت سازمان تجارت جهانی، اسناد حقوقی سازمان، اصول بنیادین سازمان و بررسی 

 .ردیگ یممرورت انکشاف قوانین در افغانیتان مورد تحلیل قرار 

 :يبررسي کلي و اهمیت سازمان تجارت جهان -1

، شرایطی را به وجود یالملل نیبحجم تجارت جهانی و اهمیت اقتصاد  روزافزونگیترش 

اقتصادی و تجاری خود را  یها تیفعالهیچ کشوری نتواند، بدون تجارت،  باًیتقرآورده که 

تجارت جهانی توسط کشورهای  صد یفبهینه انجام دهد. در حال حامر بیش از نود  طور به

اقتصاد  درصحنه خواهد یمکشوری که  بناءً، ردیپذ یمهانی انجام عضو سازمان تجارت ج

و تجارت جهانی سهمی را از آن خود نماید مجبور است به توافقات و تعهدات  الملل نیب

یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و  ها دولت درواقع تجارت پابند باشد. ۀنیدرزم یالملل نیب

، و این کنند یمدر حوزه اقتصادی را محدود  قبول تعهدات آن بخشی از حاکمیت خود

 ی نکتهعضو بوده است.  یها دولتدر انحصار  قبالًسازمان دارای قدرت و صالحیتی است که 
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از اعضای سازمان جهانی تجارت را کشورهای  دوسوممهم این است که در حال حامر 

رو در تنظیم قواعد و . از همین دهند یمتشکیل  افتهی توسعهو کشورهای کمتر  توسعه درحال

توسعه شده و  حق به یا ژهیوگرایی توجه  چندجانبهمقررات آن با اعتقاد بر رویکرد 

امتیازات  ها نامه موافقتسازمان، شامل مقرراتی در مورد توسعه است. در  یها نامه موافقت

ویژه از امتیازات  افتهی توسعهو کشورهای کمتر  شده داده توسعه درحالزیادی به کشورهای 

 .اند شدهمعافیت از بییاری از مقررات برخوردار  ازجمله

میان کشورها انجام  فرسا طاقتسازمان تجارت جهانی پس از چندین دهه مذاکرات  سیتأس

است که مملو از  االجرا الزمهزاران صفحه اسناد حقوقی  شده انجامیافت که حاصل مذاکرات 

 نامه موافقتاین اسناد یک  نیتر مهم. هیت ها آن امضاکننده یها دولتتعهدات گوناگون 

اصلی برای  نامه موافقتتأسیس سازمان تجارت جهانی و سه  نامه موافقتفراگیر تحت عنوان 

هریک از سه حوزه گیترده تجارت یعنی تجارت کاال، تجارت خدمات و تجارت جنبه تجاری 

سابق و تبدیل « اتگ»مالکیت معنوی است. تصویب این اسناد باعث تغییر ماهیت حقوقی 

گردید که حقوق و تعهداتی خاص را برای اعضای  یالملل نیب اریع تمامآن به یک سازمان 

 ها آنملزم گردیده و متعهد به رعایت  ها بدانخود در بردارد. هر دولتی با تصویب این اسناد 

طلبانه امری داو یالملل نیب یها سازمان. عضویت در سازمان جهانی تجارت مانند سایر هیت

اجباری در پیوستن به آن  تنها نهمتقامی الحاق به این سازمان،  یها دولتاست و هریک از 

 یها نظامندارند بلکه حتی برای الحاق به آن باید راهی طوالنی را بپیمایند و تغییراتی در 

 اقتصادی خود ایجاد نمایند تا شاییتگی الزم و کافی را برای ورود به این باشگاه اقتصادی

جهانی را کیب کنند. کشوری که متقامی عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد باید به 

جهانی به معنای قبول همه  تجارتدو امر مهم توجه کند: اول اینکه عضویت در سازمان 

سازمان تجارت جهانی است که تعهدات و تکالیف زیادی به کشور  چندجانبه ها نامه موافقت

وم اینکه کشور متقامی باید وارد مذاکرات چندجانبه و دوجانبه . دکند یممتقامی تحمیل 

تجاری عمده شده و در مورد نحوه ورود به سازمان با  یها طرفبا کشورهای عضو مخصوصاً 

گمرکی  یها تعرفهبرای رسیدن به چنین توافقی آن کشور باید  عتاًیطبتوافق نماید.  ها آن

کاهش دهد و  کند یمده طرف تجاری وارد که از کشورهای عم کاالهاییخود را برای 
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در مورد کاالهای صنعتی، کاالی کشاورزی و تجارت خدمات را  گانه سهامتیازات  یها جدول

نهایی نماید. رسیدن به این توافقات میتلزم این است که کشور متقامی روابط  ها آنبا 

توسعه داده و  تجاری خود را با کشورهای عضو مخصوصاً کشورهای عمده تجاری -سیاسی

کشورها قبل از الحاق رسمی به سازمان، نیبت به یک سری اصالحات  اصوالًبهبود بخشد. 

. ندینما یماقتصادی و تجاری اقدام کرده و بر آن اساس قوانین و مقررات خود را اصالح 

از: مقررات صادرات و  اند عبارتمقرراتی که الزم است دستخوش تغییر شوند  نیتر عمده

داخلی،  دکنندگانیتول، مقررات مربوط به تشویق صادرات، مقررات مربوط به تشویق واردات

مقررات مربوط به بخش خدمات، مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی، 

 دعاوی تجاری خارجی. وفصل حلمقررات مربوط به 

ی نظارتی و بررس یسازوکارهامهم سازمان تجارت جهانی موجودیت  یها یژگیواز 

سازمان است. در این  یها تیفعالمورریت در  نیتأم منظور بهتجاری اعضا  یها استیس

است  شده ینیب شیپهای تجاری کشورهای عضو  بررسی سیاست منظور بهسازمان نهادی ویژه 

این نهاد و وظائف آن در قالب  سیتأس. رود یمو یکی از ارکان اصلی سازمان به شمار 

. هر کشور متقامی باید از هیتسازمان  سیتأس نامه موافقته خاص ممیم یا نامه موافقت

همان ابتدا و قبل از عضویت کامل، خود را در معرض نظارت این سازمان قرار دهد و این 

را  ییها پرسشرا انجام دهد و  ییها یبررسدر مورد رژیم تجاری آن کشور  تواند یمسازمان، 

م تغییراتی در نظام اقتصادی دولت متقامی را از دولت متقامی مطرح نماید و یا حتی انجا

است که حتی قبل  شده حیابنوعی نظارت دقیق و  گر نشانتقاما نماید. این سازوکار خود 

نظارتی حتی  نیچن نیاو طبعاً  ردیپذ یماز عضویت یک دولت در سازمان در مورد آن صورت 

. عضویت در سازمان جهانی کند یمپیدا  تر عیوسو ابعادی  ابدی یمپس از عضویت نیز ادامه 

مراکش و معاهدات و اسناد حقوقی مندرج در  یها نامه موافقتتجارت میتلزم پذیرش 

یک  عنوان بهسازمان جهانی تجارت(  سیتأس نامه موافقت)موسوم به  نامه موافقتآن  میمما

جهت تضمین اجرای تعهدات، سازوکارهای خاصی در این  واحد است. یا معاهدهسند 

که شامل، کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن دائمی بررسی  شده گرفتهمان در نظر ساز

. بر عالوه، این گردد یمتخصصی  یها تهیکمتجارتی و شوراهای فرعی و  یها یمش خط
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است.  اجرا قابلاختالفات که جنبه اجباری دارد نیز  وفصل حل نظام بهتعهدات از طریق توسل 

سازمان جهانی تجارت سه شورای فرعی برای نظارت بر  سیتأس نامه موافقت نیچن هم

کرده است: شورایی برای تجارت کاال،  ینیب شیپاصلی و مهم سازمان  نامه موافقتکارکرد سه 

تجاری حقوق مالکیت فکری که با  یها جنبهشورایی برای تجارت خدمات و شورایی برای 

 نامه موافقتارت کاال بر کارکرد . شورای تجدینما یمهدایت کلی شورای عمومی فعالیت 

. شورای تجارت خدمات بر کارکرد کند یممذکور در ممیمه یک نظارت  چندجانبهتجاری 

تجارتی حقوق  یها جنبهو شورای  کند یمعمومی تجارت خدمات نظارت  نامه موافقت

تجاری حقوق مالکیت فکری نظارت  یها جنبه نامه موافقتمالکیت فکری بر کارکرد 

 .دینما یم

 نقص یبویژه سازمان بر نظارت از اجرای کامل و  دیتأکپس از بررسی شرایط عضویت و 

که کشورها پس از عضویت در سازمان مکلف به رعایت تمامی  دیآ یمتعهدات اعضا، به دست 

در این زمینه ممکن است پیامدهای  شان یتخطبوده و  تشانیعضوالزامات حقوقی ناشی از 

رسمی سازمان را به همراه داشته باشد. قیمت زیادی از آرار و  جمعی اعضا و اقدامات

الزامات حقوقی عضویت در سازمان تجارت جهانی که افغانیتان نیز از اعضای جدید آن است 

آن و اصول حاکم بر تمام  یها نامه موافقتبا تحلیل اسناد حقوقی سازمان شامل 

در ادامه به تحلیل این اسناد حقوقی است.  درک قابلو اقدامات سازمان  ها یگذار استیس

 .شود یمپرداخته 

 :اسناد حقوقي سازمان تجارت جهاني -2

 نامه موافقت 00اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی شامل یک اعالمیه، یک سند نهایی، 

و  ردیگ یبرمرا در  یشمار یبکه تعهدات  هاست نامه تفاهم، تصامیم و ها آن یها وستیپو 

. هر کشوری که تمایل دارد باشند یم ها آنف به رعایت و اجرای درست عضو موظ یها دولت

سازمان که در دور اروگوئه  چندجانبه یها نامه موافقتبه سازمان ملحق شود باید به کلیه 

مذاکره شده است ملحق شود و حق پیوستن به بعضی و رد کردن دیگری و یا استفاده از 

 3ماده  2، طبق بند نیباوجودارا ندارد.  مهنا موافقتحق شرط نیبت به بخشی از یک 
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جنبه الزامی نداشته و  نامه موافقتسازمان تجارت جهانی، قبول چهار  سیتأس نامه موافقت

شامل  نامه موافقتملحق شوند. این چهار  ها نامه موافقتبه این  توانند یماعضا به اختیار خود 

راجع به تدارکات دولتی،  نامه موافقت ،یرنظامیغراجع به تجارت هواپیماهای  نامه موافقت

راجع به گوشت گاو  المللی بین نامه موافقتراجع به محصوالت لبنی و  المللی بین نامه موافقت

و فقط نیبت به کشورهایی  شده یمعرف« تجاری جمعی یها نامه موافقت»که به نام  گردند یم

سازمان  یها نامه موافقتو سایر  سیتأس نامه موافقت. آورند الزام اند شدهملحق  ها آنکه به 

 .رندیگ یمقرار  یموردبررستجارت جهانی جهت دریافت آرار و الزامات حقوقی آن در ذیل 

 :تأسیس سازمان نامه موافقت 2-1

سازمان  یها نامه موافقتمرکز رقل  درواقعسازمان تجارت جهانی،  سیتأس نامه موافقت

به آن پیوست شده است. این  ها نامه وافقتمکه سایر  دهد یمتجارت جهانی را تشکیل 

بیان تأسیس سازمان تجارت جهانی بوده  درصددماده در حقیقت  10متشکل از  نامه موافقت

قلمرو  نامه موافقت. این دینما یمو صرفاً ساختار کلی و اصول حاکم بر سازمان را مقرر 

 یریگ میتصم، نحوه المللی بین یها سازمانعملکرد و تشکیالت سازمان، ارتباط آن با دیگر 

در سازمان، روش بازنگری در مقررات سازمان، عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی را 

یک  درمجموعپیوست شده است که  سیتأس نامه موافقتبه  نامه موافقت 00. حدود بردارددر 

در اجرا و بر نقش این سازمان  نامه موافقتدر این  نیچن هم. دهند یمسند واحد را تشکیل 

گردیده است.  دیتأک ها آنو پیشبرد اهداف  چندجانبهتجاری  یها نامه موافقتمدیریت 

اقتصادی در سطح جهانی سخن  یگذار استیس، از دستیابی به انیجام در نیچن هم

و اعضا ملزم به اعطای  شده گرفتهو برای این سازمان شخصیت حقوقی در نظر  شده گفته

 .اند دهیگردین سازمان برای ایفای وظایفش صالحیت حقوقی الزم به ا

 :بنیادین یها نامه موافقت 2-2

و مقررات مربوط به تجارت  ها نامه موافقتپارچه سازی  سازمان تجارت جهانی به دنبال یک

نموده تا تمام این  مکلف، کشوری را که خواهان عضویت به این سازمان باشد المللی بین

 ای نامه موافقت ها دهدر میان  وجود نیبااکل به آن بپیوندد.  صورت بهرا امضا و  ها نامه موافقت

ACKU



 

 

 

ت.
وی

ض
 ع

از
ی 

ش
 نا

ی
وق

حق
ت 

ما
زا

ال
 

11 

از اهمیت همیانی  تمامشانتأسیس این سازمان وجود دارد  نامه موافقتکه در پیوست 

هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ موموعی  ها نامه موافقت. برخی از این باشند ینمبرخوردار 

بوده و  تر کینزد، به اهداف سازمان تجارت جهانی ها مهنا موافقتبیشتر از سایر  مراتب به

نیز در جای  ها نامه موافقت، اما سایر باشند یماساسی سازمان  یها چهارچوببیانگر اصول و 

به بررسی مختصر قیمتی از این  نجایاهیتند. در  تیبااهمخود و نظر به ساحه تطبیق آن 

 .میپرداز یمبنیادین  یها نامه موافقت

اصول عمده  است که« 1991عمومی تعرفه و تجارت  نامه موافقت»، نامه موافقت نخیتین

است که  1917گات  نامه موافقتمربوط به تجارت کاال را بیان نموده و در اساس، همان 

تأسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این  نامه موافقتپیوست  1991گات  عنوان به

 درواقعای عضو به وجود آمده است. گات گیترش تجارت بین کشوره باهدفمعاهده 

 عنوان بهمیالدی  1917بوده است که در سال  المللی بینچندجانبه در تجارت  یا نامه موافقت

در ابتدا  نامه موافقتمبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. این  المللی بینقانون تجارت 

جهانی در عرصه تجارت  برای مدت محدود تنظیم شد و قرار شد تا تشکیل یک سازمان

متحول  1991در آخرین دور مذاکرات در اروگوئه در سال  نامه موافقتادامه یابد، بعداً این 

که باییتی به آن توجه داشت،  یا نکتهگردیده و در قالب سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. 

اما و سازمان تجارت جهانی وجود دارد، « گات»بین  ییوندهایپاین است که هرچند 

حقوقی،  یها تفاوتسابق یاد نمود چون « گات» عنوان بهاز سازمان تجارت جهانی  توان ینم

قرار بگیرد. این  موردتوجهسیاسی و اقتصادی بییاری میان این دو وجود دارد که باید 

 ازجملهکه  برداردتعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کاال را در  نیتر مهم نامه موافقت

، یا تعرفهکردن موانع تجاری غیر  برطرفدم تبعیض در برخورد با اعضای دیگر، اصل ع ها آن

گمرکی، برقراری تجارت منصفانه و شفاف کردن مقررات ملی  یها تعرفهتعهد به کاهش 

 مربوط به تجارت است.
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عمومی راجع به  نامه موافقت»سازمان تجارت جهانی  یها نامه موافقت نیتر مهمیکی دیگر از 

فقط مربوط « گات»میالدی مقررات  1991. تا قبل از سال هیت 1«دمات )گاتز(تجارت خ

تجارت خدمات نیز تحت کنترول سازمان  نامه موافقتبه تجارت کاال بود ولی با تصویب این 

هیتند؛ یکی از  تیرؤ قابلو هم  لمس قابلتجارت جهانی قرار گرفت. برخالف کاالها که هم 

گفته  درواقعاست.  ها آنرؤیت بودن  رقابلیغموس بودن و اصلی خدمات، نامل یها مشخصه

این  بناءً«. خدمات آن چیزی است که قابل خریداری است اما ملموس نییت»که  شود یم

است که تجارت خدمات را  یا چندجانبهی جامع از مقررات  اولین مجموعه نامه موافقت

نظارت سازمان جهانی تجارت، به و با مقرر کردن ادوار پیاپی مذاکراتی تحت  دهد یمپوشش 

سعی دارد با اعمال  نامه موافقت، این رو نیازا. هیتتدریجی تجارت خدمات  یآزادسازدنبال 

قواعد اساسی سازمان جهانی تجارت بر تجارت خدمات، به همراه اصالحات مروری که 

 نائل به این هدف دهد یماساسی تجارت خدمات را مدنظر قرار  یها یژگیوو  ها تیحیاس

، برای آنکه هر کشور بتواند «گاتس»مختصر  صورت بهیا  نامه موافقتاین  نیچن همآید. 

خود پی گیری نماید، اختیارات بییاری را  یها تیاولوملی خود را طبق  یها استیساهداف 

است: نخیت، مفاهیم کلی،  شده لیتشک. گاتس از سه بخش اساسی کند یماعطا  ها آنبه 

)شامل اصل رفتار  شود یمبر تجارت خدمات اعمال  مثرره بر اقدامات اصول و قواعدی ک

از بازار خدمات  ییها بخشالوداد و اصل رفتار ملی(. دوم، تعهدات خاص که فهرستی از  کامله

 کنندگان عرمهدر اختیار  ها آن دینما یمکه هر کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعهد 

که اصول و قواعدی را برای برخی از  نامه موافقت میمماخدمات خارجی قرار دهد. سوم، 

تعیین حوزه دقیق  منظور به. نکته مهم این است که کند یمخاص خدماتی تعیین  یها بخش

تعهدات حقوقی که هریک از اعضا دارند، مرورت دارد همه اجزا با همدیگر مطالعه شوند. 

: عرمه فرامرزی شود یمم تجارت خدمات به چهار شیوه انجا« گاتس» نامه موافقتمطابق 

شعبه یا نمایندگی تجاری و ارائه  سیتأسخدمات، مصرف خارجی، ارائه خدمات از طریق 

که به اصولی چون  سیتأس نامه موافقتبا توجه به متن  خدمات از طریق اشخاص حقیقی.

                                                           
1 The General Agreement on Trade in Services (GATS) 
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در  هنام موافقت( اشاره دارد این گردد یمالوداد و اصل رفتار ملی )که بعداً شرح  اصل کامله

عرصه تجارت خدمات در کنار تجارت کاال تعهدات، آرار و الزامات حقوقی زیادی را برای 

خدمات وجود  یبند طبقهتجارت کاال، نظام هماهنگ  برخالفکشورهای عضو به همراه دارد. 

دارند.  یا گیتردهندارد و کشورها برای تعریف دامنه دقیق تعهدات حقوقی خود اختیارات 

ت دارد اعضای سازمان جهانی تجارت تالش کنند تا حد ممکن شفافیت را در بنابراین مرور

اجتناب  سوءتفاهمهنگام ربت تعهدات خود تضمین نمایند تا از هرگونه اشتباه در برداشت یا 

 گردد.

یکی دیگر از  1(راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت )تریپس نامه موافقت

سازمان تجارت جهانی  سیتأسبرای  کنندگان مذاکرهسی و مهم و اقدامات اسا ها نامه موافقت

برای انجام تجارت منصفانه و  مثرریکی از عوامل  عنوان بهکه حقوق مالکیت فکری را  هیت

 نامه موافقتاهداف  نیتر عمدهدر سطح جهان مورد تنظیم و توجه قرار داده است.  مند قانون

به حداقل  یابی دست. دوم، یبا اموال ماد یل فکریکیان پنداشتن ارزش امواتریپس را، اول، 

از صدمات  یتوسعه تجارت این اموال و جلوگیر منظور به یاز مالکیت فکر یحمایت جهان

تأکید بر  . سوم،یداخل یمختلف حقوق یها نظامدر  ها آندر حمایت از  یتفاوت گذار

اجراکننده و  ،ندانحمایت از حقوق هنرمو چهارم،  یحقوق مالکیت فکر یتجار یها جنبه

الزامات حقوقی این  نیتر مهم. دهد یمتشکیل  همانند حمایت از مثلفان ،صنایع وابیته

: نخیت اینکه برخورد اعضا با موموع مالکیت گردد یمدر سه عرصه خالصه  نامه موافقت

فکری محصوالت وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض باشد و نباید با محصوالت 

نباید بین  نیچن همتی از کشورهای گوناگون عضو، برخورد متفاوتی صورت گیرد. واردا

محصوالت تولید داخل و محصوالت تولید خارجی وارداتی تبعیض اعمال شود. دوم اینکه در 

استانداردی از مالکیت فکری برقرار گردد. در این خصوص  یها تیحماکلیه کشورهای عضو، 

و « کنوانییون برن راجع به حمایت از آرار ادبی و هنری» کشورهای عضو ملزم شدند که به

ملحق شوند. حتی در مواردی که « کنوانییون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی»

                                                           
1 The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) 
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، اجاره یا انهیرا یها برنامهمزبور نقص یا ابهام داشت، مثل حمایت از  یها ونیکنوانی

، مقررات تکمیلی در تریپس زنده یها شینمامحصوالت، موموع مالکیت فکری و مبط 

گردید. سوم اینکه مقررات راجع به شناسایی مالکیت فکری باید به اجرا درآید. در  ینیب شیپ

کافی و  مجازاتکه کشورهای عضو باید ممانت اجراها و  دارد یماین خصوص تریپس مقرر 

 نیچن همایند. از نقض مالکیت فکری جلوگیری نم مثرر طور بهمقتضی مقرر نمایند تا بتوانند 

در مورد نحوه رسیدگی به شکایت و جرم انگاری نقض عمدی کاپی رایت  نامه موافقتاین 

 موادی را مقرر داشته است.

راجع به تدابیر  نامه موافقت»و مهم سازمان تجارت جهانی یکی هم  نیادیبن یها موافقتاز 

که در مقدمه  گونه آن نامه موافقتاست. هدف این (« 1مرتبط به تجارت )تریمز یگذار هیسرما

در امر  زیآم ضیتبعاز طریق رفع اقدامات  المللی بین یگذار هیسرماآن آمده است، تیهیل امر 

خارجی است. برای مثال  گذاران هیسرمابا  ها دولتکردن رفتار  مند قاعده نیچن همتجارت و 

خارجی داشته باشند یا با  یگذار هیسرمارفتار بارباتی در مواجهه با  ها دولتاین امر مهم که 

، مقررات ارزی، مقررات صادراتی یا الزام سهم داخلی نتوانند در عرصه تجارت ها تعرفهاعمال 

 گرید عبارت به در پی آن است. نامه موافقتاست که این  ییها هدفکاال اخالل ایجاد کنند، از 

خارجی در کشور  گذار هیسرمامرتبط با موانع تجاری است که یک  درواقع نامه موافقتاین 

خارجی تحمیل  گذار هیسرماکشور مقصد تعهداتی را به  نکهیا مثلمقصد با آن روبروست 

خود را از منابع داخلی تهیه و یا در تولید کاالهای  ازیموردن، که مقداری از کاالهای کند یم

از  سازد یمم تریمز اعضا را ملز نامه موافقتخود از کاالها و مواد ساخت داخل استفاده کند. 

 یها تیمحدود)حذف  11)اصل رفتار ملی( یا ماده  3موابط داخلی ناسازگار با مفاد ماده 

که در آن  هیتدارای یک ممیمه  نامه موافقتاستفاده نکنند. این  1991کمی( گات 

اند.  تلقی و ممنوع شده آمیز تبعیضرفتاری  نامه موافقت ازنظرمواردی فهرست شده است که 

بیان گردیده مثل  لیتفص به ناسازگارندمیمه موابطی که با این دو ماده متذکره در این م

 خارجی در یگذار هیسرماالزام سرمایه خارجی به خرید محصوالت داخلی، محدود ساختن 

                                                           
1 Agreement on Trade-related Investment Measures (TRIMs) 
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کاالهای داخلی در کاالهای تولیدی و ایجاد  کاربردن بهخرید کاالهای وارداتی، الزام 

شامل فهرست تومیحی  نامه موافقتدی. ممیمه این محدودیت در صادرات کاالی تولی

که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری، جنبه الزامی دارند یا  گردند یمموابطی را شامل 

برای کیب یک مزیت الزم است. کشورهای عضو مکلف به  ها آننافذ هیتند یا اجرای 

ند و هر عضو مکلف است که و ممایم آن هیت نامه موافقتاجرایی و عملیاتی کردن مفاد این 

تریمز است به  نامه موافقترا که خالف الزامات  یگذار هیسرماکلیه اقدامات و تصمیمات 

 سازمان گزارش نماید.

سازمان تجارت جهانی به زیربنایی و مهم  یها نامه موافقتنیز از  1مد دامپینگ نامه موافقت

تجاری  عرصه درقابت ناسالم و نامشروع ر یها نمونهیکی از  عنوان بهدامپینگ . رود یمشمار 

دامپینگ از  .دیآ یم حیاب بهدر سازمان جهانی تجارت  موردتوجهکشورها و یکی از مباحث 

برای گیترش بازار فروش خارجی قرار  ها شرکتشماری از  مورداستفادهابزارهایی است که 

 ردوا توسعه رحالدتولیدی اقتصاد داخلی کشورهای  یها بخشو خیاراتی را به  ردیگ یم

در راستای  ها دولتدر برخی موارد دامپینگ با اعطای یارانه )سبیایدی( توسط  .سازد یم

مکن است دولت در آن نقشی نداشته باشد و یا اینکه م ردیگ یمانجام  صادراتشانحمایت از 

ز ا تر کم یمتیباقرا  محصوالتشانتجاری برای تیخیر بازار رقبای خود،  یها بنگاهو خود 

مد دامپینگ در دور اروگوئه مانند دیگر  نامه موافقت .قیمت معمول، وارد بازار کنند

سازمان تجارت جهانی به تصویب رسید. این  آور الزامیک سند  عنوان به ها نامه موافقت

ممنوعیت دامپینگ نییت، بلکه به کشورهای  درصددگات  0در راستای ماده  نامه موافقت

که با دامپینگ محصوالت وارداتی در کشورهای خود برخورد کنند. این  اجازه داده واردکننده

قیمت  که ینحو بهگمرکی بیشتر به چنین محصوالتی است،  یها تعرفهاعمال  درواقعبرخورد 

نیز  2و اقدامات جبرانی ها ارانهیراجع به  نامه موافقتمعمول نزدیک شود.  یها متیقبه  ها آن

. در مذاکرات دور اروگوئه دیآ یم حیاب بهسازمان تجارت جهانی  بنیادین یها نامه موافقتاز 

                                                           
1 Anti-Dumping Agreement 
2 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 
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)سبیایدی( یکی از مباحث  ها ارانهیکه منجر به تشکیل این سازمان شد، موموع 

یعنی  نامه موافقتغیر کشاورزی( در این ) یصنعت یها ارانهیبود که نهایتاً  زیبرانگ بحث

کشاورزی در  یها ارانهیو اعطای « انیو اقدامات جبر ها ارانهیراجع به  نامه موافقت»

، یارانه را چنین تعریف کرده نامه موافقتگنجانده شد. ماده یک « کشاورزی نامه موافقت»

یارانه وجود دارد که: کمک  شود یمحامر، به شرطی پذیرفته  نامه موافقت ازلحاظ»است: 

یعنی در مواردی که: مالی دولت یا هر رکن عمومی )دولتی( در قلمرو یک عضو وجود داشته 

بالعوض، وام و تزریق سرمایه(،  یها کمکعمل دولت متضمن انتقال میتقیم وجوه )مثالً  -1

دولت که در  درآمد -2انتقاالت بالقوه میتقیم وجوه یا تعهدات باشد )مثالً تضمینات وام(. 

مالی  یها مشوقگردد )مثالً  یپوش چشم، وصول نشود یا از آن شد یمشرایط دیگر وصول 

کلی،  رساختیزدولت کاالها یا خدماتی را به جز در ارتباط با  -3مانند اعتبارات مالیاتی(. 

 شده منتقلبه شرطی است که منفعتی  ها نیاتدارک یا کاالهایی را خریداری نماید. و تمام 

به اساس این تعریف برای اربات یارانه سه شرط باید وجود داشته باشد، اول، وجود « باشد.

ک مالی، دوم، توسط یک دولت یا بخش عمومی در قلمرو یک عضو، و سوم، این اقدامات کم

و اقدامات جبرانی، از سه  ها ارانهیراجع به  نامه موافقتمنجر به انتقال نفع نیز گردیده باشد. 

 یها ارانهی: »شود یمبررسی  نجایادر  اختصار بهاست که  برده نامدسته یارانه صادراتی 

ممنوع، شامل دو  یها ارانهی«. بیتعق رقابلیغ یها ارانهی»و « بیتعق قابل یها ارانهی»، «ممنوع

است که در صورت موفقیت  ییها میاعدت، جوایز و ها کمکنوع یارانه است. نوع اول، شامل 

، خواه شرط صادرات در قوانین و مقررات شود یمپرداخت  صادرکنندهدر صادرات به 

ساکت بوده ولی عمالً به این شیوه عمل شود. نوع دوم، شامل  باشد یا نیبت به آن ذکرشده

 یجا بهاست که مشروط به استفاده از کاالهای داخلی  ییها میاعدت، جوایز و ها کمک

. هدف از این نوع یارانه کمک به تولیدات شود یمپرداخت  ها شرکتکاالهای خارجی به 

یبت به کاالهای خارجی است. بیشتر کاالهای داخلی در ومعیت بهتر ن دادن قرارداخلی و 

تولید، که مشروط به عملکرد صادراتی نییتند، تحت گروه  یها ارانهیاعطایی مثل  یها ارانهی

ممنوع نییتند ولی کشورهای دیگر  ها ارانهی. این رندیگ یمقرار  بیتعق قابل یها ارانهی

اقدام  ها ارانهیوقف این سازمان نیبت به ت وفصل حلاز طریق طرح دعوی در مرجع  توانند یم
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داشته باشند،  ها آنبدی بر صنایع داخلی  راتیتأر یها ارانهیاین  که یدرصورتکنند و یا 

 گردد یماطالق  ییها ارانهیبه  بیتعق رقابلیغ یها ارانهیاقدامات تالفی جویانه اعمال نمایند. 

آن مجاز است. این  نبوده و بنابراین اعطای بیتعق قابلهای ممنوع و  که مشمول یارانه

که  افتاده عقبتحقیقاتی، توسعه مناطق محروم و  یها تیفعالعمدتاً مربوط به  ها ارانهی

فعالیت اقتصادی در آن مناطق فاقد انگیزه الزم بوده، و اعطای کمک به صنایع، جهت تطبیق 

اقدامات و  ها ارانهیراجع به  نامه موافقت» هرحال بههیتند.  یطیمح یتیزخود با الزامات 

الزامی سازمان تجارت جهانی بوده و الزامات حقوقی زیادی را  یها نامه موافقتاز « جبرانی

. کشورها نیز مکلف هیتند دارد یم)که قیمتی از آن بیان گردید( بر کشورهای عضو تحمیل 

 عیار نمایند. نامه موافقترا مطابق مفاد این  شانیها استیسمقررات و 

به بررسی که یکی دیگر از اسناد حقوقی بنیادین  میپرداز یمث در قیمت اخیر این مبح

اختالفات اعضای سازمان را به عهده دارد. این سند  وفصل حلسازمان تجارت جهانی که 

یک نظام  ینیب شیپ .هیت« 1حاکم بر حل اختالف یها هیروراجع به قواعد و  نامه تفاهم»

 یها سازمانلی موفقیت و کارآیی اختالفات یکی از عوامل اص وفصل حلمناسب برای 

عالوه بر مذاکراتی که برای  المللی بینتجاری  یها نامه موافقتاست. در مورد  المللی بین

و  ها نامه موافقت گونه نیااجرای  دیآ یمبه عمل  موردتوافقرسیدن به توافق و تعیین تعهدات 

دارای قدرت اجرایی باشند. منوط به این خواهد بود که این تعهدات  ها آنتعهدات ناشی از 

پشتوانه و  عنوان بهاست که  ییابزارهااین قدرت اجرایی داشتن تا حدود زیادی بیتگی به 

اختالفات در  وفصل حلو هرچه ساختار و چگونگی  اند شده ینیب شیپممانت اجرایی آن 

خواهد  تر محکمباشد پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضا  تر یقوو  تر کاملسازمانی 

علیه  طرفه کیبود. بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت اعضا نباید به اتخاذ تصمیمات 

دعاوی سازمان  وفصل حلتا دعاوی خود را از طریق رکن  اند موظفیکدیگر اقدام کنند. بلکه 

اختالفات  وفصل حلنمایند. این سازمان با ایجاد نهاد اجباری  وفصل حلو طبق مقررات آن 

در جهت ربات اقتصاد  یا ژهیواست دستاورد  چندجانبهرکن مرکزی این نظام تجارت که 

                                                           
1 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
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از رکن  تر کامل مراتب بهاختالفات این سازمان  وفصل حلجهانی ارائه نموده است. نظام 

قضایی سازمان ملل است و نشانگر یک نظام اشتراکی خاص است که در این سازمان جهانی 

عوی داشتن منافع قانونی و اقتصادی کافی است یعنی هر . برای اقامه دهیتدر جریان 

اختالفات رجوع کرده و علیه عضو دیگری اقامه دعوی  وفصل حل نظام به تواند یمدولت عضو 

نماید چه در آن قضیه یک نفع شخصی و میتقیم داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین 

اختالفات که ممیمه شماره  وفصل حل نامه تفاهم عضو است. یها دولتصحبت از منافع کل 

اختالفات آن را تضمین  وفصل حل درواقع هیتو جز الینفک آن  سیتأس نامه موافقت 2

مجوز اقدامات تالفی جویانه صادر کند. چنین  تواند یم. این رکن قضایی سازمان دینما یم

د دارد. این عنصر قاعده ساز نیز وجو یا نامه موافقتدر موارد عدم رعایت  نیچن هماقداماتی 

اعتبار تعهدات قاعده ساز را افزایش دهند. در صورت بروز  سازد یمرا قادر  ها دولتکلیدی، 

اختالف، قبل از هر اقدامی کشورهای طرف اختالف باید به بحث و مشورت بپردازند تا در 

 توانند یم ها آنها را بین خود حل کنند. اگر این امکان به وجود نیامد،  صورت امکان اختالف

بپردازد یا به طریقی  یگر یانجیماز دبیر کل سازمان تجارت جهانی درخواست کنند تا به 

روز توافقی بین کشورهای طرف اختالف حاصل  00ظرف  که یدرصورتدیگر کمک نماید. 

تشکیل هیأت تخصصی را جهت بررسی اختالف تقاما نماید و  تواند یمنشود، کشور شاکی 

ماه وقت دارد که نظر مشورتی و  0روز تشکیل شود. هیأت مزبور  11آن هیأت باید ظرف 

آرا  اتفاق به تواند یماختالفات سازمان گزارش کند و آن نهاد  وفصل حلتوصیه خود را به نهاد 

نظر هیأت را رد و یا تائید نماید. در صوت تائید توسط رکن حل اختالف گزارش هیأت 

ف همان اعضای شورای عمومی سازمان تجارت . رکن حل اختالشود یم یرأتبدیل به 

. رکن حل اختالف تنها مقامی است که باشند یمجهانی متشکل از کلیه اعضای سازمان 

 یها افتهیرسیدگی کارشناسی و استیناف را برای بررسی قضیه تشکیل و  هیأت تواند یم

اجرای آرا و  رسیدگی یا نتایج استیناف را قبول یا رد نماید. رکن حل اختالف بر هیأت

را اجرا نکرد، اجازه  یرأکشوری  که یدرصورتو این قدرت را دارد  کند یمنظارت  ها هیتوص

رئیس خود را انتخاب  تواند یماقدام مقابله جویانه را برای کشور شاکی صادر نماید. این رکن 

نماید.  کرده و قواعد آئین کاری را که برای انجام وظایف خود الزم تشخیص داده شود تعیین

ACKU



 

 

 

ت.
وی

ض
 ع

از
ی 

ش
 نا

ی
وق

حق
ت 

ما
زا

ال
 

19 

اختالفات، ارائه تفییر رسمی از مقررات و نظارت بر  وفصل حلهم چنین این رکن گذشته از 

 ی سابقه یبخالصه، الزام مهم و  طور بهرا نیز بر عهده دارد.  ها هیتوصاجرای احکام و 

برای کشورهای عضو این است « حاکم بر حل اختالف یها هیروراجع به قواعد و  نامه تفاهم»

توسط هیات رسیدگی یا رکن استیناف و تائید آن توسط رکن حل  یرأاز صدور  که پس

ادامه داد باید طریق  نامه موافقتاختالف اگر دولت محکوم آن حکم را اجرا نکرد و به نقض 

باید تنبیهی مناسب برای آن کشور در نظر گرفته شود که با  که نیاجبران را ارائه کند و یا 

دارد که رعایت  دیتأکاختالف بر این نکته  وفصل حل نامه موافقتد. تحمیل همراه خواهد بو

اختالفات  مثرریا احکام رکن حل اختالف توسط کشورها برای تضمین حل  ها هیتوصفوری 

 .هیتالزم و مروری است و این به نفع کلیه اعضا 

 :سازمان یها نامه موافقتسایر  2-3

 ها دهمان تجارت جهانی متشکل است از چنانچه قبالً بیان گردید اسناد حقوقی ساز

اهمیت و جایگاه زیربنایی و بنیادی دارند و  ها نامه موافقتکه قیمتی از این  نامه موافقت

. کنند یمتجاری و حقوقی را احتوا  میائلساحاتی از  هرکدام ها موافقتبخشی دیگر از این 

دیگر در  نامه موافقت ها دهشد،  بنیادین که قبالً به آن پرداخته یها نامه موافقتعالوه بر 

تجارت کاال و خدمات، کشاورزی، منیوجات، بانکداری و مخابرات، خریدهای  یها عرصه

و مالکیت معنوی و غیره ... منشأ عمل کشورهای عضو  یالملل نیبدولتی، استانداردهای 

 نیتر مهم. دگرد یمبیان  ها نامه موافقتصرف عنوان شماری از این  نجایاکه در  هیتسازمان 

تطبیق  نامه موافقتاز:  اند عبارتنیز آمده است  سیتأس نامه موافقتکه در ممیمه  ها نیا

پوشاک و منیوجات،  نامه موافقت، ها حفاظت نامه موافقتحیوانی و نباتی،  الصحه حفظتدابیر 

مجوز  صدور یها هیرو نامه موافقتقواعد مبدأ،  نامه موافقتموانع فنی تجارت،  نامه موافقت

 نظارت و ... نامه موافقتواردات، 

 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني:  -3

سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای  سیتأس نامه موافقتدر مقدمه 

 یها تعرفه مالحظه قابلتحقق اهداف سازمان از طریق توافقات متقابل مبنی بر کاهش 
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در روابط  آمیز تبعیض یرفتارهایگر و الغای کلیه کردن موانع تجاری د برطرفگمرکی، 

خالصه تمام اسناد حقوقی سازمان بر مبانی و اصولی  طور به. اند کردهبیان  المللی بینتجاری 

. این مبانی و اصول باشند یمآن  دوشرطیق یباستوار است که کشورها، ملزم به رعایت 

منعکس ساخته و در  یخوب به حقوقی کشورهای عضو را یها چهارچوبومعیت تعهدات و 

 صورت به نجایا، که در اند افتهیسازمان تجارت جهانی تذکر « چندجانبه یها نامه موافقت»

 .میده یمقرار  یموردبررسمختصر این اصول را 

 :اصل عدم تبعیض 3-1

اصل در سازمان تجارت جهانی اصل عدم تبعیض است که به معنی لغو کلیه  نیتر مهم

. این اصل خود بر دو اصل دیگر مبتنی است؛ هیتی میان اعضای سازمان تجار یها ضیتبع

. اصل رفتار دولت هیت «2اصل رفتار ملی»و دیگری « 1الوداد اصل رفتار دولت کامله»یکی 

الوداد، اعضای سازمان تجارت جهانی را از اعمال تبعیض میان اعضای دیگر در روابط  کامله

هریک از اعضا باید با سایر اعضا همچون بهترین دوستان  که یا گونه به؛ کند یمتجاری منع 

یکیان از  طور بهاعضای سازمان تجارت جهانی  جهیدرنتگات(.  1خود رفتار کند )ماده 

و چه در  یا تعرفهدر نظام تجارت یکدیگر )چه در رژیم  جادشدهیابهترین شرایط تجاری 

ین قاعده محصوالت تمامی شرکای ، ادرواقعسایر مقررات تجاری( برخوردار خواهند بود. 

. اصل رفتار ملی که مکمل اصل رفتار دهد یمتجاری کشورهای عضو را در موقعیت برابر قرار 

کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باید با  دارد یمالوداد است، مقرر  دولت کامله

کرده، وارد دیگر از مرز عبور  یها نهیهزمحصوالت وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و 

با کاالهای  شده اعمالاز رفتار  نامطلوب، رفتاری اعمال کنند که گردند یم ها آنبازار داخلی 

گات(. این قاعده عمالً کاالهای وارداتی شرکای تجاری کشورهای عضو  3داخلی نباشد )ماده 

دور اروگوئه  مذاکرات. تا زمان دهد یمدر داخل در موقعیت برابر قرار  دشدهیتولرا با کاالهای 

الوداد صرف به تجارت کاال  و تأسیس سازمان تجارت جهانی، دایره اعمال اصل دولت کامله

                                                           1 Most-Favoured-Nation (MFN) 2 National Treatment (NT)  
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در حوزه تجارت « گاتس»نظیر  ییها نامه موافقتاین اصل در  ازآن پساما  شد یممحدود 

تجاری حقوق مالکیت فکری داخل  یها جنبهدر حوزه « تریپس» نامه موافقتخدمات و 

عضو سازمان تجارت جهانی ملزم هیتند بر مبنای مفاد هر  یها دولتنابراین گردیده است. ب

سه موفقت نامه تجارت کاال )گات(، تجارت خدمات )گاتس( و تجارت مالکیت فکری 

قرار دهند. در قیمت  دوشرطیق یبالوداد را مورد رعایت و اجرای  )تریپس( اصل دولت کامله

ر حقیقت رعایت اصل عدم تبعیض در بعد داخلی اصل رفتار ملی باید گفت که این اصل د

. به این معنی که یک عضو سازمان تجارت جهانی باید میان اتباع داخلی و خارجی هیت

رفتاری برابر را اعمال نماید. اعمال اصل رفتار ملی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی به 

ور برآمده از حقوق مالکیت خدمات، و ام کنندگان عرمهمعنی رفتار برابر با کاال، خدمات، 

نیز،  هیت. این اصل که جزئی از اصل عدم تبعیض هیتفکری داخلی و وارداتی )خارجی( 

تجارت کاال، خدمات و مالکیت فکری از سوی کشورهای عضو  ی عرصهدر هر سه 

و تمام کشورهای چنانچه به این اصل عمل نکنند  هیتو اغماض  یپوش چشم رقابلیغ

 وادار به اعمال این اصل خواهند ساخت. ها آنسازمان  اجرایی یها ممانت

 :اصل تضمین آزادی تجاری بین اعضا 3-2

اهمیت دارد که بدون برقراری این  چنان آنو جهانی  المللی بینآزادی تجاری در عرصه 

سازمان تجارت جهانی  رو نیازا. رسد یمآزادی، رشد و انکشاف تجارت خیلی دشوار به نظر 

را از اعمال هرگونه مانع تجاری در برابر سایر اعضا برحذر داشته و تجارت کشورهای عضو 

تلقی نموده است. این سازمان برقراری هرنوع  ریانکارناپذآزاد میان تمام اعضا را اصلی مهم و 

 11مانع تجاری غیر از برقراری تعرفه گمرکی را ممنوع اعالم کرده است. طبق ماده 

 یها تعرفه جز بهاز اعضا حق ندارد  کی چیهتجارت )گات(  عمومی تعرفه و نامه موافقت

دیگری نیبت به واردات و یا صادرات کاال به وجود آورد، حتی اگر  یها تیمحدودگمرکی، 

برای واردات و صادرات، ممنوعیت کلی  یبند هیسهماز طریق اعمال روش  ها تیمحدوداین 

 جوز باشد.یا جزئی صادرات و واردات و یا برقراری روش اخذ م

 

ACKU



 

 

22 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
16

7
 

 :شفافیت بخشیدن به مقررات تجارتي 3-3

امروزه یکی از نیازهای اساسی جامعه جهانی و الزمه  المللی بینشفافیت در امر تجارت 

بر این  دیتأکاست و سازمان تجارت جهانی با  المللی بینتجارت منصفانه و رقابتی در سطح 

بل تیری به سایر اعضا از طریق اصل محرمانه که قا ی دوجانبهاصل کشورها را از توافقات 

تجارت به شکلی که در  توان ینمالوداد نباشد بر حذر داشته است. بنابراین  کامله یها ملت

دانیت. اصل شفافیت  دوجانبه صرفاًرا امری  شده گرفتهاین سازمان در نظر  یها نامه موافقت

یکی از  عنوان بهو  ارگرفتهقر دیتأکسازمان جهانی تجارت مورد  یها نامه موافقتدر اکثر 

که قوانین، مقررات،  دارد یمگات مقرر  10است. ماده  شده رفتهیپذاصول اساسی سازمان 

 ندیآ یدرمکه توسط هر طرف متعاهدی به اجرا  االجرا الزمآرای قضایی و تصمیمات اداری 

آگاهی یابند. در این و بازرگانان بتوانند از آن  ها حکومتمنتشر شوند که  یا گونه بهباید فوراً 

 شده است. دیتأکماده حتی بر لزوم انتشار رسمی مقررات تجاری قبل از اجرای آن 

 گمرکي: یها تعرفهکاهش  3-4

 یها نامه موافقتباید عالوه بر الحاق به  شود یمهر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی 

 یها تعرفهه و ممن کاهش با دیگر اعضا شد چندجانبهآن، وارد مذاکرات دو یا  چندجانبه

که  یا تعرفهخود را با سایر اعضا توافق نماید. حداکثر میزان  یها تعرفهگمرکی خود، سقف 

آن کشور منعکس  یها تعرفهممکن است یک کشور برای یک کاال برقرار کند، در جدول 

کدیگر مزبور را ندارد. بر این اساس کشورها با ی یها تعرفهو آن کشور حق افزایش  شود یم

گمرکی خود را نیبت به کاالهای یکدیگر کاهش  یها تعرفهوارد مذاکره شده و متقابالً 

میان دو کشور برخوردار  ها تعرفه. برای اینکه اعضای رالث بدون امتیاز از کاهش دهند یم

. این روند موجب گردد یمنشوند، مذاکرات دو کشور با کشور رالث برای کاهش تعرفه آغاز 

طول بکشد و رانیاً منجر  ها سالای خواهد شد که اوالً ممکن است  النی و پیچیدهمذاکرات طو

در یک مقیاس بزرگ نیبت به کاالهای متعدد شود. بدین ترتیب عالوه بر  ها تعرفهبه کاهش 

بهترین فضای تجاری با کشورهای  نیتأمو  تجارتشانالزام حقوقی کشورها، جهت انکشاف 

 .آورند یروتجاری  یها تعرفهبه کاهش  ها وهیشبه همین  رندیناگزدیگر 
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 :رفع اختالفات تجاری میان اعضا 3-5

یک  ینیب شیپعدم  موجب بهکه  ییها سازمانسازمان تجارت جهانی با الهام از ناکامی 

به انجام رسانند، یک نظام نیبتاً  یدرست به فشانیوظاکارآمد نتوانیتند  وفصل حلنظام 

ختالفات تجاری را میان اعضا به وجود آورده است. بنابراین تمام اجباری ا وفصل حل لیبد یب

در اسناد حقوقی این سازمان  شده نییتعاختالفات  وفصل حلاعضا با رجوع به سازوکارهای 

سازمان تجارت جهانی  رو نیازا، رود یمممانت اجرای تمام تعهدات اعضای سازمان به شمار 

ر عرصه جهانی برخوردار شود. )در قیمت توانیته از پویایی و کارکرد مناسبی د

 های بنیادین در این مورد تومیح بیشتر داده شد( نامه موافقت

 :الزامات حقوقي و ضرورت انکشاف قوانین در افغانستان -4

میالدی پس از تقریباً یک دهه مذاکرات و پاسخ به صدها  2011افغانیتان در سال 

این سازمان درآمد. بدون شک افغانیتان نیز  پرسش سازمان تجارت جهانی به عضویت کامل

در قوانین و  یتیبا یم هیتمانند هر کشور دیگری که خواهان عضویت در این سازمان 

 آورد یممقررات تجاری خود در مطابقت با اسناد حقوقی سازمان، تغییرات بنیادی را به عمل 

یت افغانیتان، گواه این که انتشار شمار زیادی از اسناد تقنینی پس از اعالم رسمی عضو

 افتهیانتشاراز قوانین، که در جریده رسمی دولت  یا سلیلهتغییرات اساسی است. از میان 

قیمت مهمی از الزامات حقوقی  کننده منعکساست، دو قانون بیشتر از هر قانون دیگری 

ز . این دو قانون عبارت است اهیتناشی از عضویت افغانیتان در سازمان تجارت جهانی 

 رسد یمقانون حفاظت از صنایع داخلی و قانون تجارت خارجی کاال؛ چنانچه به نظر 

مهم ناشی از عضویت  یها دغدغهو  ها چالشگذار با انفاذ این قوانین به دنبال پاسخ به  قانون

بحث حمایت از  ها چالشیا  ها دغدغهاین  ی ازجملهافغانیتان در این سازمان بوده است. 

ی برخورد با اصول اساسی و  گونگی تنظیم تجارت خارجی و نحوهصنایع داخلی، چ

. قانون حفاظت صنایع هیتسازمان تجارت جهانی )که قبالً بررسی شد(  اغماض رقابلیغ

است که عالوه  قرارگرفتهماده طی یک فرمان تقنینی مورد توشیح  39فصل و  0داخلی در 

، تنظیم قواعد اقدامات حفاظتی با بر انکشاف، حفاظت، تشویق و حمایت از صنایع داخلی
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عمومی  نامه موافقت 19ی  سازمان تجارت جهانی و ماده یها حفاظت نامه موافقترعایت 

. در قیمت ساحه تطبیق این دهد یمتعرفه و تجارت )گات(، نیز اهداف این قانون را تشکیل 

 شده یررسباحکام این قانون بر اقدامات حفاظتی مربوط به محصول »قانون آمده است 

سازمان تجارت  یها حفاظتی  نامه موافقتکشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با رعایت 

( و واردات کشورها و 1991عمومی تعرفه و تجارت )گات  نامه موافقت 19جهانی و ماده 

قلمروهای گمرکی که عضو سازمان تجارت جهانی نبوده، ولی تحت پوشش قواعد خاص 

با این حیاب دولت افغانیتان مکلف به .« گردد یمرند، تطبیق اقدامات حفاظتی قرار دا

سازمان تجارت جهانی در قیمت حمایت از صنایع  یها حفاظت نامه موافقترعایت مفاد 

قانون حفاظت صنایع داخلی اداره تطبیق کننده قانون مکلف  28داخلی بوده و مطابق ماده 

ت را به کمیته حفاظتی سازمان است قبل از اقدامات حفاظتی نهایی یک سری معلوما

ی  تجارت جهانی و از این طریق به شورای تجارت کاالی این سازمان و کشورهای صادرکننده

دولت افغانیتان با  بناءًدارند ارسال نماید.  شده یبررسکه منافع زیادی را در محصول 

ردات کاال عضویت در سازمان تجارت جهانی، جهت حفاظت از صنایع داخلی و مقابله با وا

تمام الزامات حقوقی سازمان را رعایت نماید. قانون بعدی، قانون تجارت خارجی  یتیبا یم

ماده تصویب و توشیح گردیده است. اهداف این قانون را  21فصل و  1که در  هیتکاال 

تنظیم امور مربوط به تجارت خارجی کاال، رعایت اصول عمومی تجارت، تثبیت حقوق و 

دخل در تجارت خارجی کاال و فراهم نمودن تیهیالت مناسب برای  وجایب اشخاص ذی

این  یها یژگیو نیتر مهم. از دهند یمدخل در تجارت خارجی کاال، تشکیل  ذی اشخاص

گانه تجارت  قانون این است که در پرتو رعایت اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی اصول نه

این قانون دولت افغانیتان را  نیچن همست. خارجی کاال را در افغانیتان را بیان نموده ا

الوداد و رویه ملی در تجارت خارجی کاال نموده و برای  مکلف به رعایت اصل دولت کامله

یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی در این قانون به  عنوان بهاولین بار اصل شفافیت 

حقوقی سازمان تجارت  از دیگر قوانین مهم مرتبط به اسناد است. شده شناختهرسمیت 

نباتی، قانون حمایت  یها یتیرا وصنعتی، قانون حفاظت  یها طرحجهانی، قانون حمایت 

اسرار صنعتی، قانون حمایت حقوق مثلف، مصنف، هنرمند و محقق و قانون حمایت طرح 
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 هیتمیائل مرتبط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی  عنوان به کپارچهیسخت مدارهای 

. دولت افغانیتان با به رسمیت شناختن حقوق اند قرارگرفتهشیح و نشر رسمی که مورد تو

 یها نامه موافقتپدیدآورندگان آرار معنوی، گام مهمی در راستای تحقق اهداف و تطبیق 

سازمان در قیمت مالکیت معنوی برداشته است. عالوه بر قوانین متذکره، قانون صحت 

که تا جایی به اسناد حقوقی  اند ینیقوانزراعتی نیز  یاه یکش آفتوترنری( و قانون ) یوانیح

. این دو قانون به وقایه و اند قرارگرفتهسازمان تجارت جهانی مرتبط بوده و مورد توشیح 

حفاظت صحت حیوانی و کنترول تولید، تورید، انتقال، نگهداری، توزیع و استفاده از 

یتهلک قانون دیگری است که هرچند . قانون حمایت از مپردازد یمزراعتی  یها یکش آفت

اما با توجه به تغییر در  یتینمیتقیم ناشی از الزامات حقوقی سازمان تجارت جهانی  طور به

عضویت در این سازمان، این قانون جهت حمایت از  موجب بهومعیت تجاری کشور 

 نکنندگا عرمهتوسط اشخاص داخلی و یا تولیدکننده و  دشدهیتولمیتهلکین کاالهای 

سازمان تجارت  آور الزامسند حقوقی  ها دهی  خارجی ومع گردیده است. با توجه به مقاییه

دار نهادهای  نظارت دوام نیچن هم، و سو کیجهانی با اقدامات تقنینی دولت افغانیتان از 

از سوی  کنند یماجرایی سازمان از اقدامات کشورهایی که جدیداً عضویت سازمان را کیب 

 یها یپالیدولت افغانیتان جهت تطبیق کامل اسناد تقنینی و  رسد یم دیگر، به نظر

که در عرصه  یقانون هر پس نیازااقتصادی خود راه نیبتاً طوالنی را در پیش دارد.  -تجارتی

باید تماماً در مطابقت با  ردیگ یمو تعدیل قرار  یموردبازنگرتجارت در افغانیتان تصویب و یا 

ارت جهانی بوده و با در نظر داشت اصل شفافیت در اختیار اسناد حقوقی سازمان تج

 کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز قرار بگیرد.

 :یریگ جهینت

بانی رژیم  المللی بینیک سازمان جهانی در عرصه تجارت  عنوان بهسازمان تجارت جهانی 

یری و ایفای گ در جهان است که تقریباً تمام کشورهای جهان جهت سهم چندجانبهتجارت 

پویایی  منظور بهعضویت این سازمان را بپذیرند. این سازمان  رندیناگزنقش در تجارت جهانی 

تعهدات  المللی بینناکام  یها سازماناز  قرن مینی بیش از  و مثرریت الزم، با کیب تجربه
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زمان بدیلی را بر اعضا تحمیل نموده است. هر کشور عضو مکلف به رعایت اصول سا نیبتاً بی

. اصول سازمان هیتو هزاران صفحه اسناد حقوقی و تصامیم سازوکارهای اجرایی سازمان 

مانند اصل عدم تبعیض، اصل تضمین آزادی تجاری بین اعضا، شفافیت بخشیدن به مقررات 

تجاری و اصل رفع اختالفات تجاری بین اعضا، چهارچوبی را  یها تعرفهتجاری، اصل کاهش 

ویه تجاری سنتی اعضا را متحول نموده است. امروزه کشورهای عضو به وجود آورده که ر

را  شان یخارجتجاری داخلی و  یها یپالیسازمان تجارت جهانی باید تمام قوانین، مقررات و 

و تطبیق ممانت  ها واکنشبا  شدت بهمطابق اصول سازمان عیار نمایند در غیر این صورت 

از عرصه تجارت جهانی منزوی  درازمدتدر  اجرای تعهدات این سازمان روبرو شده و

. افغانیتان با عضویت در سازمان تجارت جهانی گام مهمی جهت سهیم شدن در گردند یم

، هم از حال نیباااین سازمان برداشته است. اما  یها تیمزو استفاده از  چندجانبهتجارت 

جهت مواجه نشدن با سازمان و هم از  ی توسعهجهت استفاده بهتر و مثررتر از امکانات 

جویانه و تطبیق ممانت اجراهای سازمان، افغانیتان باییتی با درایت بیشتر  اقدامات تالفی

در جهت تطبیق اسناد تقنینی خود، با الزامات حقوقی و تصامیم اجرایی این سازمان اقدام 

و جدی نماید. هرچند در این راستا شماری از قوانین در عرصه تجارت داخلی و خارجی 

و انکشاف  المللی بینگردیده است اما تحوالت سریع تجارت  بیتصوحقوق مالکیت فکری 

منجر به الزامات جدید حقوقی برای کشورها خواهد شد و  شدت بهسازمان تجارت جهانی 

افغانیتان باید پا با پای این سازمان پیش برود. نکته مهم این است که الزامات حقوقی 

تجاری  یها یاستراتژو  ها یپالیهانی، منجر به تغییر بنیادی شمار سازمان تجارت ج بی

تجاری با  یها یاستراتژو  ها یپالی، بنابراین الزم است تمام این گردد یمافغانیتان نیز 

موجب استفاده  طرف کیازگذاری هماهنگ گردد تا  تقنینی دولت و روند قانون یها یپالی

جهانی در عرصه انکشاف تجارت شود و از طرف سازمان تجارت  ی توسعهبهینه از امکانات 

 دیگر به اجرای درست تعهدات با این سازمان نیز کمک نماید.
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 المللی اسالم و مناسبات بین

 محمد تمیم حیدری

 چکیده

اجرایی و  ینهادها موردتوجه ربازیدروابط حکومت اسالمی با کشورهای غیرمیلمان از 

و پیشینه تاریخی حکومت حضرت پیامبر گرامی اسالم،  اسالمی بوده یها نظام یگذار قانون

ترسیم و تعریف این روابط خلفای راشدین و حاکمان برحق اسالمی، الگوی عملی برای 

منبع  نیتر مهمعنوان  آیات، روایات و نصوص محکم فقهی به طور نیهمشوند.  قلمداد می

شوند. مبانی  المللی اسالم محیوب و ارجح شمرده می استنباط احکام، در برقراری روابط بین

 یها ارزششوند: حفظ  المللی را شامل می که حدود و اصول عام مشترک روابط بین یا عمده

نفی سبیل، حفظ عزت و سیادت و  طور نیهم توحیدی، عدالت، مصلحت و وفا به عهد است.

ملل  یها ارزشترویج اخوت بشری و میاوات انیانی، تحریم اسباب نزاع و جنگ دو برابر 

الملل  های اساسی است که معیار و مالک و مناط روابط بین دیگر و... از شمار شاخصه

مبانی و قلمرو روابط با  ها شاخصهرو نوشتار حامر تبیین  شوند. ازاین اسالمی محیوب می

کشورهای غیر اسالمی را میتند به آیات قرآن کریم و نظرات دانشمندان اسالم به بررسی و 

 گیرد. کنکاش می

 ، دار االسالم و دار الکفر.و معاهدهالملل  الملل، حقوق بین روابط بین ها: کلیدواژه
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 :مقدمه

یابیم که روابط بین کشورها و جوامع بشری همواره  به تاریخ کهن بشریت درمی با نگاهی

 طلب گر و سالطین قدرت جنگ و ستیز قرار داشته است. کشورهای سلطه در نوسانات

پذیر بودند، جنگ و  آوری منابع کشورهای کوچک و آسیب کشورگشایی و جمع درصدد

های بزرگ و  امپراتوری انیم یگاهبلکه  اقشار معیف مردم بود ریگ تنها دامن نهشرارت 

بار بود و بیشترین آسیب به اقشار  افتاد که بییار ویرانگر و فالکت استعمارطلب نیز اتفاق می

تدریج این  رسید. در آن ایام، اصل روابط خصمانه بود ولی به بضاعت جامعه می معیف و بی

صورت نگرفت بلکه  یطور ناگهانل این تغییر و تحو1المللی تغییر یافت. ومع در جامعه بین

و تمدن بشری صورت  شرفتیپ، ها یازمندین، ها بینشطی قرون متمادی، با توجه به فراز و 

را با یکدیگر نزدیک نمود و ها  ملتاحیان تعاون و همکاری  دیگری به خود گرفت و جنبه

جای خصم و نفرت آهیته روابط دوستانه  زمینه داشتن روابط دوستانه را فراهم کرد و آهیته

المللی قرار گرفت و روابط خصمانه صورت استثناء  اصل در مناسبات بین عنوان و بهرا گرفت 

و فرهنگی  ینظام پیدا کرد. این روابط در اشکال مختلف همانند: روابط سیاسی، اقتصادی،

ین المللی و همچن و... توسعه، پیدا نمود. در حال حامر با توجه به فضای حاکم نظام بین

 مناسبات جادیاتری برای  ، نظامی و فرهنگی کشورها زمینه مناسبیاقتصاد یها یوابیتگ

گردد این است که مناسبات  شده است. اما آنچه به پژوهش حامر برمی دوستانه فراهم

های اسالمی با دول دیگری که همدینشان نییتند چگونه تأمین شود و اینکه آیا این  حکومت

شود یا خیر؟ تحقیق حامر روی این موموع تمرکز کرده  وع قلمداد میروابط ازنظر شرع مشر

 دهد: اصول و مبانی روابط کشور اسالمی با دول دیگر را در مباحث آتی موردبحث قرار می

 اتیکل :مبحث اول

الزم دانیته  -المللی اسالم و مناسبات بین -بحث اصلی نخیت باید گفت قبل از ورود به

و عنوان یکی از اصول  به ها آنو مفاهیم اصلی  شده انیبکلیدی  یها واژهشود که برخی  می

                                                           
، ش .هـ 1711تهران: انتشارات پایدار، چاپ دوم،  ی،مدن . حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، سیدجالل،1

 .73 ص
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روشن و وامح شود؛ زیرا فهم و درک هر واژه  نظر معتبر علمی ازنظر علمای صاحب یها روش

الملل چییت؟  گردد به اصل آن، مثالً معنای دقیق واژه روابط یا حقوق بین و کلمه برمی

تفاوت آن با  شتی دارند؟ معاهده به چه معنی است؟بردا ازآنچهنظران  دانشمندان و صاحب

از بیان مباحث دیگری  قبل رو نیازاشود؟  نامه و... از کجا ناشی می پروتکل توافقنامه و تفاهم

گیرد تا معنای دقیق و موردنظر این پژوهش  قرار می یموردبررس در ابتدای امر موارد فوق

 روشن شود.

 الملل روابط بین :گفتار اول

است که شامل انواع روابط سیاسی،  عیو وسالمللی خیلی گیترده  م روابط بینمفهو

شود. آلن بیرو در فرهنگ اجتماعی در  فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی و نظامی و مانند آن می

شود و  می سوی مرزها برقرار تمامی روابطی که در آن»گوید:  الملل می خصوص روابط بین

المللی  دارای ماهیت و یا آرار و نتایج سیاسی است، روابط بین میرمیتقیطور غ بهمیتقیماً یا 

 1«.شوند خوانده می

های فرهنگی، اقتصادی وامداد دیگران  مختلف به کمک یها ملتبنابراین، نیاز کشورها و 

ها  ها و حکومت ها و تجاوز احتمالی سایر ملت گیری از بروز اختالف و همچنین مرورت پیش

تواند  این عوامل از جهت دیگری می که دیگردالملل  رت حقوق بینموجب پیدایش و مرو

با توجه به آنچه از سیر تدوین حقوق  2حیاب آید. المللی نیز به جزء اهداف حقوق بین

الملل قبل ازهر چیز، معاهداتی  یابیم که منابع حقوق بین آید درمی الملل به دست می بین

های بییار دیگری که بین کشورهای  و پیمان« ههال»و « وستفالی» یها عهدنامهاست که در 

ویژه معاهدۀ  به -ها شده آمده است، این پیمان و دیگر کشورها بیته ها آناروپایی یا بین 

 3آیند. می حیاب ترین عوامل تدوین حقوق ملل به از مهم -«وستفالی»

                                                           
 .هـ 1711تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  رضا، علی بابایی، غالم . فرهنگ روابط بین الملل،1

 .111 ص، ش
سازمان محمد ابراهیمی ودیگران( تهران: ) حوزه ودانشگاه، پژوهشکده ،1 جاسالم و حقوق بین الملل عمومی، . 2

 .173 ص ،ش .هـ 1731ی دانشگاهی )سمت(، چاپ چهارم، مطالعه وتدوین کتب کتب علوم انسان
 .262 ص، همان. 7
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وع نگرش به المللی و رویکرد اسالم به این پدیده و ن برای روشن شدن بحث مناسبات بین

الملل، تعریف معاهده و دیدگاه اسالم و نحوه  آن؛ مباحث را در قالب: تعریف حقوق بین

 نمایم: در این زمینه بررسی می را یگذار قانونعملکرد و 

 الملل حقوق بین :گفتار دوم

الملل یعنی مجموعه  حقوق بین»دارد:  میائی بیگدلی در یک تعریف مختصر بیان می

برخی دیگری قدری 1اجراست. المللی حاکم و قابل است که بر جامعۀ بین یو مقرراتقواعد 

عنوان نمایندۀ  ها را به الملل، حقوقی است که روابط دولت حقوق بین» اند: گفته تر جامع

ویژۀ افراد بیگانه در  یو حقوقها اجتماعی  در برابر سازمان ها را آنها و وظایف متقابل  ملت

حقوق »2«باشد. ها آن و منافعاساس تأمین آسایش  بر دیباکار  نیو اهر کشور تنظیم کند 

و سایر  ها دولتشود که به روابط بین  الملل به آن گروه از قواعد و مقرراتی گفته می بین

بخشد از قبیل  المللی در هر مقطع زمانی، سازمان می دارندگان شخصیت حقوقی بین

 3«المللی و افرادی های بین سازمان

ر رابطه به تعاریف فوق نظر خاصی ندارد؛ چون هرکدام به نگرش خاصی پژوهشگر د

است که روابط بین  یو مقرراتالملل مجموعه قواعد  اند که حقوق بین بیانگر این مطلب بوده

اجرا است؛ لذا هرکدام از  کند و قابل الملل را تنظیم می تابعان حقوق بین ریو سا ها دولت

 رساند. مشابهی را می و مفهومتعاریف به نحوی معنا 

 معاهده :گفتار سوم

اند ولی  الملل در خصوص معاهده تعاریف گوناگونی را ارائه نموده نظران حقوق بین صاحب

شود. شارل رسومی بیان  بینده می جامعبرای جلوگیری از اطناب بحث به دو تعریف 

ردادی است بین تابعین المللی به هراسمی که خوانده شود عبارت از قرا معاهده بین»دارد:  می

                                                           
 .2 ص، ش .هـ 1737حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا، ضیائی بیگدلی، تهران: گنج دانش، چاپ نوزدهم، . 1
 .13 ص ،1 ج. اسالم وحقوق بین الملل عمومی، پیشین، 2
 .77-73 صص، ش .هـ 1713ف، تهران، نشرنی، چاپ اول، ، ر بکا، ترجمه: محمد شریواالس . حقوق بین الملل،7
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رما موسی زاده  1«شود منظور تولید بعضی آرار حقوقی منعقد می الملل که به حقوق بین

معاهده عبارت از یک »مادۀ کنوانییون حقوق معاهدات وین:  1موجب بند  نویید: به می

الملل باشد،  صورت کتبی منعقدشده، مشمول حقوق بین هاست که به توافق بین دولت

که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به  از این و اعماز عنوان خاص آن  نظر صرف

 2«شده باشد هم منعکس

گوناگونی برای اسنادی که بین دو یا چند دولت مبادله  یها واژهالمللی،  در مناسبات بین 

دله نامه، روند همانند: معاهده، پروتکل، یادداشت تفاهم، میثاق، منشور، مبا شود به کار می می

عناوین خاص را مالک تشخیص  1909جلیه شفاهی و... است. کنوانییون وین  صورت

 ها دولتداند که بین  المللی می داند، بلکه معاهده را اصوالً یک توافق بین معاهدات نمی

تواند  المللی می معاهده بین3الملل نیز باشد. صورت کتبی منعقدشده مشمول حقوق بین به

داشته  1نامه، کنوانییون و... ازجمله: عهدنامه، پروتکل، یادداشت یا تفاهم عناوین مختلفی

 باشد.
ای است که در معاهده مقررشده و یا بر آنچه  گونه معاهده معموالً ازلحاظ اجرایی به

 .شود یاالجرا م الزمکننده توافق کرده باشند  کشورهای مذاکره

الملل بدین شرح بیان  وق بیننظران حق در این خصوص رما موسی زاده یکی صاحب

اگر معاهدات منعقده بین دو کشور از نوع معاهدات ساده اجرایی باشد، آن »داشته است: 

کند. اگر معاهدات منعقده  معاهدات ارر حقوقی خود را سریعاً پس از امضای دولتین ایجاد می

پس از تصویب بین دو کشور از نوع معاهدات رسمی باشد، آن معاهدات ارر حقوقی خود را 

کنند و از آن  ایجاد می نامه بیتصودو کشور و تبادل اسناد تصویب یا  یگذار قانونمجلس 

 1«.شوند یاالجرا م الزمتاریخ 
                                                           

 .هـ 1731، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1 ج. حقوق بین الملل عمومی، شارل، رسو، ترجمه: محمد علی حکمت، 1

 .77 ص، ش
 .121 ص، ش .هـ 1737ی حقوق بین الملل عمومی، رضا، موسی زاده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ها ستهیبا . رک:2
 .123 ص. همان، 7
 .172 صهمان، . 3
 .111 ص، ش .هـ 1737ی زاده، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، موس ،رضا . حقوق معاهدات بین المللی،1
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تر است؛ زیرا در این معاهدات توافق  معاهدات چندجانبه نیبت به سایر معاهدات پیچیده

 Intuituرایط خاص )کلیۀ کشورها الزامی است. در معاهدات چندجانبه، موقعیت و ش
Personaeگونه  این یها طرفاز کشورها باید در نظر گرفته شود. ازآنجاکه  کی( هر

عنوان نمونه،  منوط به توافق کلیه کشورها است. به ها آنمعاهدات معموالً محدودند، اجرای 

و یا  1917مارس  21مورخ « معاهده مربوط به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا» 17در ماده 

االجرا شدن آن  ، تصویب کلیه اعضا شرط الزم1911مه  11مورخ « پیمان ورشو»10ده ما

. معاهدات اعالم « منشور ملل متحد»شمولی هم چون  در معاهدات جهان 1شده است

تنها تصویب اکثریت امضاکنندگان منشور موکول  االجرا شدن نه حدنصاب الزم برای الزم

 2«.امنیت نیز الزامی دانیته شده است شده، بلکه تصویب پنج عضو دائم شورای

 چگونگي روابط دولت اسالمي با کشورهای دیگر :مبحث دوم

اساس روابط حکومت اسالمی با کشورهای غیرمیلمان از دیرباز موردتوجه  مبنا و

را بیشتر در سیره پیامبر گرامی اسالم و خلفای  آنمیلمان بوده که  پژوهان دانشمحققین و 

گذاری آن توسط  اند. تشکیل اولین حکومت اسالمی در مدینه منوره و پایه راشدین پی گرفته

های صلح با  حضرت محمد مصطفی و برقراری روابط در چارچوب حقوقی و بیتن پیمان

تواند بهترین الگو برای جوامع اسالمی باشد. ازجمله قراردادهای که  همیایگان غیردینی می

شود  اسالم محیوب می یالملل نیقرارداد بنه که اولین توان به )منشور مدی صورت پذیرفته می

است که در آغاز ورود پیامبر به مدینه، برای حفظ و امنیت  یمانیپ اشاره کرد. منشور مدینه،

شده و مفاد آن ازنظر جامعیت و  زییتند، تدوین داخلی و خارجی همۀ اقشار که در مدینه می

همچنین پیمان پیامبر  3مالحظه است(. هت قابلاتقان و مطابقت آن با اصول انیانی، ازهرج

طور پیمانی که بین آن حضرت و نصارای  نی( همهیبیحداسالم، با مشرکان مکه در )صلح 

                                                           
 .111-116 ص. همان، 1
 1737موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، از:  به نقلمنشور.  111ماده  7بند  .2

 .1116 ص ،ش .هـ
 .11 صمحمد ابراهیمی ودیگران(، ) پژوهشکده حوزه ودانشگاه،، 1 جو حقوق بین الملل عمومی،  اسالم رک: .7

ACKU



 

 

36 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
16

7
 

هجرت فی سبیل  به که نیامیلمانان مهاجر عالوه بر »گوید:  زنجانی می 1نجران بیته شد.

عنوان یک عمل دیپلماتیک  هتوان ب شان خارج شدند این را می آبایی نیو سرزماهلل از مکه 

سیاسی از جانب وی برای یک  ندگانیو نما امبریپاسالمی یادکرد که در حقیقت، سفرای 

مأموریت دیپلماتیک، جهت رسیدن به اهداف خاص سیاسی و از آن جمله، جلب حمایت 

 2«.اند فرمانروای حبشه و تخفیف فشار قریش در داخل مکه بوده

ی اسالم و خلفای راشدین الگوی عملی برای ترسیم و جهت سیره پیامبر گرام بدین

منبع استنباط  نیتر مهمشد. آیات، روایات نصوص محکم فقهی  تعریف این روابط قلمداد می

توحیدی، عدالت، مصلحت و  یها ارزشالملل است که این منابع برای حفظ  احکام روابط بین

طور نفی  بخشند. همین ت اجرا میالمللی را ممان وفای به عهد و احترام به تعهدات بین

سبیل، حفظ عزت و سیادت، ترویج اخوت بشری و میاوات انیانی، تحریم اسباب نزاع و 

اساسی اسالمی است اصیل و های  های ملل دیگر و... از شمار شاخصه جنگ، احترام به ارزش

رو  . ازایننماید الملل را در اسالم مشخص و معین می روابط بین و مناط و مالککه معیار 

، مبانی و قلمرو روابط با کشورهای غیر اسالمی را میتند به ها شاخصهنوشتار حامر تبیین 

اسالم ازنظر حقوقی، کشورهای مختلف را به دهد.  آیات قرآن کریم موردبررسی قرار می

رسمیت شناخته و جهان را بر اساس تقییم دینی به دو قلمرو اساسی دار االسالم و دار 

 ییم کرده است.الکفر تق

را  ها آنشود که اکثر جمعیت  های اطالق می دار االسالم به آن بخش از سرزمین

حاکمیت دارند؛ لذا هریک از این  ها آناند و یا اینکه میلمانان در  میلمانان تشکیل داده

و داشتن هرگونه رابطه سیاسی،  ها، جزئی از دار االسالم محیوب شده کشورها و سرزمین

 نظامی که منع شرعی نداشته باشد روا و جایز است. اقتصادی و

میلمان  ها آنشود که نه اکثریت جمعیت  های گفته می سرزمین کشورها ودار الکفر به 

 یمختلفحاکمیت دارد. کشورهای دار الکفر به انواع  ها آنهیتند و نه قوانین اسالم در 

                                                           
 .16 - 11. همان 1
 ص، ش .هـ 1761ی، عمید زنجانی، تهران: انتشارات امیر کبیر، عباسعل حقوق بین الملل اسالم، ،7 جفقه سیاسی، . 2
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. کند یبرقرار مانون خاصی رابطه با شیوه و ق ها آنشوند که اسالم با هر یک از  می میتقی

؛ دار الحرب؛ دار العهد دار امان، دی کفری به: دار الصلح؛ دار الحیابندی کشورها انواع تقییم

 1پرداخت. ها آندار الذمه و دار الهدنه و...است که در این جانمی توان به شرح هر یک 

خی مبانی و مقرراتی را برای برقراری روابط کشور اسالمی با کشورهای دیگر، اسالم بر 

 توان روابط کشوری برقرار نمود. نماید که بر اساس آن می مطرح می

 کریم قرآن المللي کشورهای اسالمي از منظر مباني روابط بین -گفتار اول

المللی از منظر قرآن کریم دربرگیرنده چند اصل مهم و اساسی است که  مبانی روابط بین

دیگر  یها ملتداشتن رابطه با کشورهای خارجی و  را دردیدگاه اسالم  اصلی یا جوهره

 نماید: مشخص می

 تقدم رابطه با مسلمانان ( اصلالف

را  آنکند و  خداوند متعال برداشتن رابطه نیک و دوستانه میان میلمانان تأکید می

شمارد و بر حفظ و نگهداری آن دستور  نیبت به داشتن رابطه با کفار و مشرکین مقدم می
 ﴿دارد؛ چنانکه فرموده است:  اجتناب و امتناع آن بر حذر می و ازهد د می

ا
ُمۡؤِمُنون  یَّل

ۡ
ِخِذ ٱ ل  تا

 
ۡ
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ۡ
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ٓ
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ۡل ذ   ل   کۡفع  ِه فِ یۡ ف   ِمۡنُهۡم ُتق  ۡی ش   یس  ِمن  ٱ للا
ْ
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ٓ ا
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ِإل ُهۥۗٗ و  ۡفس  ِص  ین  م 

ۡ
ل
 
ِها جای مثمنان، کافران را دوست و سرپرست  به افراد باایمان نباید»﴾۸۲ُر یٱ للا

ای باخدا ندارد )و پیوند او بکلّی از خدا  خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه

تری تقیّه کنید(.  های مهم بپرهیزید )و به خاطر هدف ها آنشود(؛ مگر اینکه از  گییته می

 «.سوی خداست دارد؛ و بازگشت )شما( به خداوند شمارا از )نافرمانی خود، بر حذر می

در جای دیگر خدای متعال، بر تحلیل آن گروه از میلمانان که عزت و اقتدار و سربلندی 

ن با کافرا تر پررنگاز راه پیوند  خود رااصطالح تأمین منافع ملّی و حل مشکالت  به و خود،

کشد و تمامی عزت و  دانند، خط بطالن می میکنند و آنان را مقدم بر میلمانان  جیتجو می

                                                           
. و 233الی  211 صصحقوق بین الملل اسالم،  ،7 جشتر به: عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، برای مطالعه بی .1

 به بعد. رجوع شود. 16 صی، محمد رضا، اسالم و حقوق بین الملل، کدلی بهضیائی 
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ِذ ﴿فرماید:  و می1داند یباخدا ماقتدار میلمین را درگرو پیوند 
ا
 ین  یٱ ل

ۡ
ِخُذون  ٱ ل ء  ِمن ُدوِن ین  َٱۡولِ یِفرِ ک   تا

ٓ
ا

ُمۡؤِمنِ 
ۡ
ِإنا ٱ  ین َۚ ٱَ یٱ ل ة  ف  ِعزا

ۡ
ُهُم ٱ ل ُغون  ِعند  ِه ۡبت  ة  ِللا ِعزا

ۡ
جای مثمنان،  ها که کافران را به همان»2﴾۹۳۱ جمیعا  ل

ها از آن  جویند؟ بااینکه همه عزت و آبرو نزد آنان می عزتکنند. آیا  دوست خود انتخاب می

 «خداست

 اصل تفاهم با ملل دیگر (ب

اعالمیه  صورت آمیز پیروان ادیان الهی را به اسالم از بدو پیدایش، فکر همزییتی میالمت

جهانی مطرح کرد و به آن اهتمام ورزید؛ لذا کشورهای اسالمی با تأسی از آیه قرآن کریم و 

توانند با  می مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... یها عرصهپذیری در  انعطافبا نوعی 
 ُقۡل ﴿:فرماید کشورهای غیر اسالمی نیز روابط برقرار نمایند. خدای متعال می

ٓ  ی 
ۡ
 ک َاۡهل  ٱ ل

ْ
ۡوٱ
 
ال ع  ِب ت  ت  

 
 
ِءِۢ ب  ک ی  ِإل

ٓ
ٱ و  ٖة س  ب  یۡ ِلم  ا و  ن   ُنۡشِر کن  یۡ ن 

 
َّل ه  و   ٱ للا

ا
ۡعُبد  ِإَّل  ن 

ا
     یۡ ِبِهۦ ش   کۡم َٱَّل

 
َّل  یا و 

ْ
ۡوٱ
ا
ل و  ِإن ت  ِهَۚ ف  ن ُدوِن ٱ للا ِ ا م  اب  ا َٱۡرب 

ۡعض  اب  ۡعُضن  ب  ِخذ  تا

ا ُمۡسِلُمون    ِبَانا
ْ
ُدوٱ  ٱ ۡشه 

ْ
وٱ
ُ
ُقول سوی سخنی که میان ما و شما  گو: )ای اهل کتاب! بیایید بهب»3﴾۴۶ف 

یکیان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از 

هرگاه )از این دعوت،( سرباز زنند، « یگانه به خدایی نپذیرد. خدای از غیر–ما، بعضی دیگر را 

 «ممیلمانی گواه باشید که ما»بگویید: 

از اصول  یریگ بهره اتفاق وو میائل مورد  ها مشترکاین اصل با تأکید بر یافتن قدر 

ها در  کوشد تا راهگشای ملت های بیشتر، می منظور رسیدن به تفاهم و توافق شده به پذیرفته

 المللی گیترش دهد. های بین توسعه روابط جهانی باشد و به قلمرو همکاری

 های غیر معاند نه با دولتاصل روابط حسنه و عادال (ج

رابطه با دول دیگر بر مدارا و شکیبایی دعوت  خدای متعال میلمانان را در داشتن

روابط سبب تعدی و  کند، مگر اینکه کند و از داشتن رابطه متعارف و معمول نهی نمی می

میلمانان  تجاوز شود. اسالم برقراری رابطه عادالنه به آن گروه از غیرمیلمان، که سر ستیز با

                                                           
 .71-73 صص، ش .هـ 1733. مبانی فقهی روابط بین الملل، سیدمحمد، علوی، تهران: مسؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1
 .173یه آ. سوره نساء: 2
 .63: آیه عمران آل. سوره 7
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اند مجاز و احیان و نیکی به آنان و رفتار  ریزی را پیشه نیاخته را ندارند و راه جنگ و خون
 فرماید باره می دراین داند. قرآن را رو و جایز می ها آنعادالنه به 

ا
ِذ کی  ۡنه  ی:﴿َّل

ا
ِن ٱ ل ُه ع  ۡم یُم ٱ للا

 
ن  ل

ِتُلو ی
ِ  یۡم فِ کق  

ۡم یٱ لد 
 
ل ن ِد کۡخِرُجو یِن و  ِ  کرِ ی  م م 

 
 ِإل
ْ
ُتۡقِسُطٓوٱ وُهۡم و  رُّ ب  ه  یۡ ۡم َٱن ت   ِإنا ٱ للا

َۚ
ُمۡقِسِط یِهۡم

ۡ
خدا »1﴾۲ن  یِحبُّ ٱ ل

شمارا از نیکی کردن و رعایت عدالت نیبت به کیانی که درراه دین با شما پیکار نکردند و از 

 «ت داردپیشگان را دوس کند؛ چراکه خداوند عدالت خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی
ا ﴿ م  ِذ کی  ۡنه  یِإنا

ا
ِن ٱ ل ُه ع  ُلو یُم ٱ للا ت 

ِ  یۡم فِ کن  ق  
ُجو یٱ لد  َٱۡخر  ن ِد کِن و  ِ ل  کرِ ی  م م   ع 

ْ
ُروٱ ه 

ظ   ٓ ۡم و  ٱِج  ی  ن کِإۡخر  م   و 
َۚ
ۡوُهۡم

ا
ل و  ۡم َٱن ت 

ئِ ی
ٓ   
ُاْول ُهۡم ف 

ا
ل و  ِلُمون   کت 

ا 
کند که در امر  ینهی م تنها شمارا از دوستی و رابطه باکیانی»2﴾۱ُهُم ٱ لظ

هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک  دین با شما پیکار کردند و شمارا از خانه

 «کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است
با داشتن  زیآم میالمتکه نیکی نمودن و رابطه  شود یماز آیه نخیت چنین برداشت 

اند و آنان را از سرزمینشان بیرون  ا میلمانان بر سر دینشان نجنگیدهو اشخاصی که ب گروه

 ینه متعال عدالت محوری است. یخدا یبرانکردند، مانعی نداشته و دلیل محبوبیت این امر 

نکردن خداوند متعال به معنای ممنوع نبودن است که بر جواز بالمعنی االعم داللت دارد که 

دیگر، نهی  عبارت هم فعل میتحب وهم فعل مباح را. بهشود  هم فعل واجب را شامل می

نکردند از فعلی که نشانه مشروعیت آن فعل نزد خداوند است. تنها خصوصیت و رفتار که 

اند و از شهر و  برای گروه یادشده برشمرده، این است که با شما تا بر سر دینتان نجنگیده

تنها با این گروه بالمانع است بلکه  دالنه نهدیارتان بیرون نراندند، برقراری رابطه حینه و عا

 محبوب خداوند نیز است.

در آیه دوم: برقراری رابطه والیی با کفار که با میلمانان سر ستیز داشته و آنان را از شهر 

نشانگر آن « انما»دیارشان بیرون راندند، نهی شده که ظاهر در، حرمت دارد. استفاده از کلمۀ 

های غیر  با این گروه منحصراً با این گروه ممنوع است ولی با گروه هرابط یبرقراراست که 

 ندارد. تیشده ممنوع مطرحمعاند که در آیه پیشین 

                                                           
 .3. سوره ممتحنه: آیه 1
 .3. سوره ممتحنه: آیه 2
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 اصل وفای به عهد (د

های مهم در امور  اصل وفای به عهد یکی از اصول معتبر اسالمی و یکی از شاخصه

قلمرو این اصل عالوه بر معامالت )اقتصادی تجاری، سیاسی فرهنگی و اجتماعی( است که 

مابین میلمین، قرارداد و تعهدات میلمانان با اهل کتاب، مشرکین و سایر کفار  تعهدات فی
 ﴿فرماید:  شود. خدای متعال در قرآن کریم می را شامل می

ِذ یاَ ی ٓ
ا
اٱ ل ۡت یه  ُعُقوِدَۚ ُٱِحلا

ۡ
ل
 
 ِبا

ْ
 َٱۡوُفوٱ

ْ
ُنٓوٱ ٱم  ن  ء 

 
 
هِ کل  یم ب 

ا
ِم ِإَّل ۡنع   َ

ۡ
ُة ٱ َّل ا  م  ل   ی  ۡتل  یم  ه  یۡ ٱ لصا  یر  ُمِحل ِ یۡ ۡم غ  کیۡ ع  َٱنُتۡم ُحُرم ۗٗ ِإنا ٱ للا ا کحۡ یِد و  ای کیانی که »1﴾۹ُد یرِ یُم م 

( برای شما ها آنها )و قراردادها( وفا کنید! چهارپایان )و جنین  اید! به پیمان ایمان آورده

خواهد شد(؛ و به هنگام احرام، شود )و استثنا  حالل شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده می

 «.کند صید را حالل نشمرید! خداوند هر چه بخواهد )و مصلحت باشد( حکم می
امر « اوفو»عنوان مبنای فقهی و اصل لزوم عقد و قرارداد بکار رفته است. کلمه  آیه فوق به

برخالف آن کند مگر اینکه قرینه معتبر  اصولیان امر داللت بر وجوب می دگاهیبر داست و بنا 

رو میلمانان هر عهدی که مخالف معتقدات و احکام اسالمی نباشد  وجود داشته باشد. ازاین

و تبعیت از آن ملزم هیتند حتی اگر قرارداد و یا مشارکت تجاری با اهل کتاب  به اجرا

 مشرکین و کفار دیگر باشد.

 اصل عزت و استقالل دولت اسالمي (هـ.

ن ﴿: فرماید دن این آیه از قرآن کریم که میاسالم با نصب العین قرار دا
 
ل ُه ی... و  ل  ٱ للا ۡجع 

 
ۡ
ل  یِفرِ ک   ِلل ُمۡؤِمنِ  ین  ع 

ۡ
بِ یٱ ل  ین  س 

 
« و خداوند هرگز کافران را بر مثمنان تیلّطی نداده است»﴾۹۶۹ ل

وجه  هیچ که ازنظر اسالم استیال و سلطه کفار بر میلمین به بیانگر این نکته اساسی است

تأسی از آیه فوق، هر نوع تعهد و قراردادی که موجب سلطه کفار بر  با نییت.پذیرفتنی 

بنابراین تعهدات  و غیر مشروع محیوب است. زینا جامیلمانان شود ازلحاظ دینی 

شود  کند و نافذ می ها و قراردادها بین کشوری در صورتی الزامیت پیدا می المللی، عقدنامه بین

فری را بر میلمانان فراهم نکند. بدین سبب کشورهای که سلطه و اقتدار کشورهای ک

اند که با حفظ عزت و استقالل جوامع اسالمی  مکلف ها آنگذاری  اسالمی و مجالس قانون

                                                           
 .1. سوره مائده: آیه 1
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گیری کنند و از تعهدات و قراردادهای که باعث سلطه و استیالی کفار شود اجتناب  تصمیم

شوند. ازنظر اسالم باطل و حرام  می نمایند. قراردادهای که موجب سلطه، استیال و استعمار

باشند، بر امت اسالمی واجب است جلوی آن  بیته یقرارداداست ولو حکام اسالمی چنین 

 آورند. باییتند و از به اجرا درآمدن آن جلوگیری به عمل

 المللي در اسالم قراردادهای بین: دوم گفتار

تکنیکی کارسازتر از قرارداد نییت. المللی هیچ نوع ابزار و  در تنظیم روابط عادالنۀ بین

نکاست، بلکه  تنها از اهمیت و ارزش این اساس زندگی المللی نه اسالم در خصوص روابط بین

المللی به اولین و  بر مرورت آن تأکید و اصرار ورزید. برای روشن شدن موموع قرارداد بین

د متعال در قرآن کریم و آن کالم ربانی است: خداون1جویم بهترین منبع اسالمی تمیک می

ُمۡشِر یکف  کیۡ ﴿: فرماید می
ۡ
ِذ کیوُن ِلل

ا
 ٱ ل

ا
ُسوِلِهۦٓ ِإَّل ِعند  ر  ِه و  ۡهد  ِعند  ٱ للا ا ین  ع  م  ٱِمَۖ ف  ر  ح 

ۡ
ۡسِجِد ٱ ل م 

ۡ
ۡم ِعند  ٱ ل دتُّ ه  ن  ع  

 
 
 ل
ْ
ُموٱ

ق   قِ کٱ ۡست  ۡست 
 
ا ه  یۡم ف   ِإنا ٱ للا

َۚ
ُهۡم

 
 ل
ْ
قِ یُموٱ ُمتا

ۡ
رای مشرکان پیمانی نزد خدا و چگونه ب»2﴾۷ن  یِحبُّ ٱ ل

همواره آماده شکیتن پیمانشان هیتند( مگر کیانی  ها آنکه  رسول او خواهد بود )درحالی

که نزد میجدالحرام با آنان پیمان بیتید؛ )و پیمان خود را محترم شمردند(؛ تا زمانی که در 
 «. ان را دوست داردپرهیزگار که خداوند دیکنبرابر شما وفادار باشند، شما نیز وفاداری 

ا
﴿ِإَّل

ِذ 
ا
ُمۡشِر یٱ ل

ۡ
ن  ٱ ل ِ م م 

دتُّ ه  ۡم کین  ع  
 
ۡم     یۡ ۡم ش  کنُقُصو ین  ُثما ل

 
ل ل  یا و   ع 

ْ
ِهُروٱ

 کیۡ ظ  
 
 ِإل
ْ
ٓوٱ َاِتمُّ ٱ ف  د   یۡ ۡم َٱح 

 
ُهۡم ِإل ۡهد  ه   ی  ِهۡم ع   ِإنا ٱ للا

َۚ
ِتِهۡم ُمدا

قِ ی ُمتا
ۡ
چیزی از آن را در حقّ  دو یبیتعهد  ها آنمگر کیانی از مشرکان که با »3﴾۶ن  یِحبُّ ٱ ل

را تا پایان مدّتشان  ها آنشما تقویت ننمودند؛ پیمان  مداحدی را بر  نکردند وشما فروگذار 

 «محترم بشمرید؛ زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

به آیات فوق معاهده در حقوق اسالمی نوعی عقد است که ناشی از توافق طرفین  با توجه

باشد که تعهدات به این معنی  یو حقوقمشروع  و آرارمنظور ایجاد نتایج  به ده وبو

مختلف و با عباراتی فصیحی چون  اتیدرآدارا است. قرآن کریم  نیز خصوصیت الزامی را

                                                           
 .313 نصیشیپزنجانی،  دیعم ی،عباسعل حقوق بین الملل اسالم، ،7 جفقه سیاسی، . 1
 .1 هیآ. سوره توبه: 2
 .3. سوره توبه: آیه 7
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پایبند بودن بر قرارداد و یا معاهده  بر اصل وفای به عهد و 1«اوفوا بالعقود»یا « اوفوا بالعهد»

 کند. تأکید می

بندی کشورها به لحاظ عقیده روشن است که اسالم با به رسمیت  با توجه به دسته 

شناختن کشورها مختلف اسالمی و غیر اسالمی، داشتن رابطه متقابل اقتصادی، فرهنگی، 

، عدم سلطه کفار بر یا رابطهکند ولی شرط اساسی داشتن چنین  سیاسی و... را تجویز می

 ار قرار گرفتن میلمانان است.فش میلمین و عدم انزوا و تحت

 ها مانیپدار از منظر اسالم در انعقاد  مقامات صالحیت :گفتار سوم

طور موقت  که به یها مانیپهمچنین  و« ذمه»در صدر اسالم صالحیت انعقاد قراردادهای 

پیامبر اسالم بود و  رسید صرفاً به عهده )مهادنه( برای متارکۀ جنگ با مشرکین به امضاء می

مواردی میئولیت این امر از طرف آن حضرت به سرداران و فرمانداران میلمان موکول در 

گردید. پس از رحلت پیشوای بزرگ اسالم این صالحیت مانند سایر شئون زمامداری به  می

رسید و به عقیدۀ شیعه این مقام پیشوائی دینی از آن ائمه  جانشینان )خلفا( آن حضرت می

جهت، صالحیت  بدین2.هیتغیبت موکول به نظر فقهای پرهیزکار  بیت بوده و در زمان اهل

عمومی میلمانان در ارتباط  و مصالحبا منافع  کالن کهالمللی  و معاهدات بین ها مانیپانعقاد 

بیتن  ایو رو برقراری هرگونه رابطه  است. ازاین 3«امام میلمین»است، در حدود اختیار 

رابطۀ  -المللی کشور و چه در امور خارجی و روابط بینچه در امور داخلی  -پیمان و معاهده

که مشروعیت  یا هینظرهایشان دارد؛ زیرا چه بر اساس  تنگاتنگی بااراده و خواست ملت

که مشورت و اعتبار دادن  یا هینظرداند چه بر اساس  حاکمیت را وابیته به اراده ملت می

                                                           
 . رجوع شود.73، سوره بنی اسرائیل آیه 21، سوره رعد آیه 1سوره مائده: آیه  به. برای درک مطلب 1
 .331-331 صصحقوق بین الملل اسالم، عباسعلی، عمید زنجانی،  ،7 جفقه سیاسی، . 2
: مصالحه با اهل ها یحنف. آورده است که بنابر دیدگاه 311 صدر  ی،هان بهاهلل، روزه  فضل . کتاب سلوک الملوک،7

 317 و 312یا گروهی از ایشان که مصلحت مسلمانان با شد صالحیت امام مسلمین است. همچنین درصفحه  حرب

آن را امام  کند ینممهادنه که عبارت از موادعه است باکفار یا با اهل اقلیم، عهد »که امام شافعی/  کند یماین کتاب ذکر 

متارکه وصلح ویا بستن پیمان وقرارداد صالحیت امام ویا است یعنی صالحیت « یا کسی که امام او را اذن داده باشد

 مأذون اوست.
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می برای رعایت مصالح میلمین و شمارد، حاکم اسال رأی ملت را وظیفۀ حاکم اسالم می

گذاری را به ارادۀ  های اسالمی، انتخاب هیأت دولت و ارادۀ مجلس قانون حتی اجرای ارزش

در موارد که اراده ملت برخالف  -های الهی کند و تنها برای پاسداری از ارزش ملت واگذار می

البته احتمال آن در  کند که از انحراف جلوگیری می -های الهی باشد مصالح اسالم و ارزش

اسالمی بییار معیف است؛ بنابراین اختیارات دولت، محدود به مواردی است که قوه  جامعه

 1گیرند. مقننه و مجریه برایشان در نظر می

اما اینکه دقیقاً در کجای چارچوب قانون داخلی باید قدرت انعقاد معاهده را یافت به 

ر کشورهای مختلف متفاوت است. در پادشاهی مقررات داخلی هر کشوری بیتگی دارد که د

متحده این  آنکه در ایاالت متحده، قدرت انعقاد معاهده ازجملۀ حقوق ویژۀ پادشاه است، حال

سناتورها  توافق دوسومو « با توصیه و موافقت سنا»جمهور است که  اختیار در دست رئیس

ماده  17بند  که طبقشده  صریحدر قانون اساسی افغانیتان طوری ت 2نماید. آن را اعمال می

الدول  اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین "شصت و چهارم قانون اساسی کشور 

"مطابق به احکام قانون
جمهور است و بر اساسی ماده نود قانون اساسی  صالحیت رئیس 3

با  مللیال اند؛ یعنی ازنظر حقوقی معاهدات بین شده قانون شناخته در حکمکشور، معاهدات 

 بر اساسبین آن دو وجود ندارد و  یو فرققوانین نافذه کشور از منزلت یکیانی برخوردارند 

المللی یا فیخ الحاق  های بین تصدیق معاهدات و میثاق "بند پنجم ماده نود این قانون 

"افغانیتان به آن
مراحل الزم که  نیبنابرا شورای ملی افغانیتان است. یها تیصالحاز  1

 شود برای معاهده نیز چنین است. سپری می قانون تصویب یکبرای 
 
 
 

                                                           
 .766 صپیشین،  محمد ابراهیمی ودیگران() پژوهشکده حوزه ودانشگاه،، 1 جاسالم و حقوق بین الملل عمومی، . 1
 ص، ش .هـ 1713. شاو، ملکم، حقو ق بین الملل، ترجمه: محمد حسین وقار، تهران: انتشارات اطالعات، چاپ دوم، 2

231. 
 ،ش .هـ 1732 مصوبقانون اساسی افغانستنان  63ماده  11 بند. 7
 قانون اساسی پیشین 31ماده  1 بند. 3
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 :یریگ جهینت

درنتیجه رهیافت این شد که هرگاه دولت اسالمی میئله را در ارتباط با سایر کشورها به 

تشخیص دهد ملزم به انجام آن است. وجود اصولی از قبیل اصالت صلح،  مصلحت میلمین

در مبانی سیاست خارجی دولت اسالمی موجب اصل تفاهم، اصل حکمیت و اصل مصلحت 

ها اقدام و نوع رابطه خود را  شود تا سیاست خارجی نظام اسالمی در تعادل با سایر دولت می

سه اصل آتی بیش از هر اصل  ها ملتاسالمی روابط میلمین با سایر  در نگرشتعیین نماید. 

 دهند. المللی اسالمی را شکل می دیگری، روابط بین

قراردادهای تجاری و اقتصادی با  بیتن وم و پایبندی به مفاد قراردادها:اصل لز -1

مانع ندارد  تنها نهکشورهای غیر اسالمی که در تخاصم و جنگ با کشورهای اسالمی نباشند 

 و مشارکتبلکه میلمانان ملزم به و فای عهدند. اصل و فای به عهد، مامن هرگونه قرارداد 

 منعقدشدهیر اسالمی است به دو شرط: اول اینکه قراردادهای تجاری اقتصادی با کشورهای غ

 سلطه کفار بر میلمین فراهم نشود. زمینه مخالف احکام و معتقدات اسالم نباشد. دوم اینکه
 رفع مشکالت و قراردادها در حد : برقراری روابط و انعقاد پیمانو حرجاصل نفی عیر  -2

روابط  یبرقرارو  تداوم فار در کار نییت؛ای ک مرورت است. اگر تصور این باشد که سلطه

به حدود معینه شرعی، مصلحت  با توجهکشورهای اسالمی در عرصه اقتصاد، تجارت و سیاست 

 .شود یمو مشروع پنداشته  و منافع اجتماعی جایز
ساز سلطه کفار بر میلمین شود؛ زیرا  اصل اجتناب، از روابط و قراردادهای که زمینه -3

و استثمار را  قرارداد و بیتر استعمار الشعاع را تحت مین جامعه اسالمیسلطه کفار بر میل

حدود و احکام الهی، تدویر  یاجرا شود یمسازد. افزون بر آن سلطه بیگانگان سبب  فراهم می

تحقق بازماند که این امر ازنظر  و ازمراسم دینی، رشد صنعت و اقتصاد حکومتی متزلزل شده 

 تنی است.شرع و عقل سلیم نا پذیرف
با در نظر داشت رهنمودهای قرآنی و سیره پیامبر اسالم و  رو دولت اسالمی ازاین -4

 یها عرصهتواند در  المللی، می جواری بین بزرگان دین، برای داشتن رابطه نیک و حین هم

 استیس یاساسهای سیاسی، تعیین خطوط  گیری مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی و جهت

استراتژیک با کشورهای دیگر، قطع رابطه و یا لغو  یها مانیپو بیتن  خارجی، داشتن رابطه

داشت مصلحت به  در نظر المللی که دولت با بین یها ثاقیمالمللی و  آن، تصویب معاهدات بین

و جنگی  نماید، تأمین نیازهای طبی دارویی، خرید ابزارهای آن ملحق شده و یا آن را رد می
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روابط  و حقوقی ندارد و نظامی و ... که مانع شرعی یاقتصاد اسی:، تأمین نیازهای اسیفنّاور

 را با حفظ اقتدار برقرار نماید. خود

 :منابع و مأخذ

 .قرآن کریم -1

و  یمیمحمدابراه) حوزه دانشگاه، پژوهشکده ،1ج الملل عمومی،  اسالم و حقوق بین -2

سمت(، چاپ کتب علوم انیانی دانشگاهی ) نیو تدوسازمان مطالعه ( تهران: گرانید

 .ش .هـ 1381چهارم، 

الملل عمومی، رما، موسی زاده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم،  حقوق بین یها یتهیبا -2

 .ش .هـ 1383

ترجمه: محمدحیین وقار، تهران: انتشارات اطالعات، چاپ  الملل، ملکم، شاو، بین حقوق -3

 .ش .هـ 1371دوم، 
تهران: انتشارات پایدار،  ، مدنی،جالل دیس الملل عمومی و اصول روابط دول، حقوق بین .1

 .ش .هـ 1377چاپ دوم، 

، تهران: انتشارات 1ج الملل عمومی، شارل، رسو، ترجمه: محمدعلی حکمت،  حقوق بین .2

 .ش .هـ 1317دانشگاه تهران، 

الملل عمومی، محمدرما، میائی بیگدلی، تهران: گنج دانش، چاپ نوزدهم،  حقوق بین .3

 .ش .هـ 1383

 1378، چاپ اول، ینشر نالملل، واالس، ر بکا، ترجمه: محمد شریف، تهران،  ینحقوق ب .1

 .ش .هـ

 .هـ 1383المللی، رما، موسی زاده، تهران: نشر میزان، چاپ دوم،  حقوق معاهدات بین .1

 .ش

محمدعلی موحد( تهران:  و مقدمه، )تصحیح یخونج یروزبهاناهلل،  سلوک الملوک، فضل .0

 .ش .هـ 1302انتشارات خوارزمی، 

تهران: مثسیه چاپ و انتشارات وزارت  رما، علی بابایی، الملل، غالم فرهنگ روابط بین .7

 .ش .هـ 1371امور خارجه، 
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الملل اسالم، عباسعلی، عمید زنجانی، تهران: انتشارات  حقوق بین ،3ج فقه سیاسی،  .8

 .ش .هـ 1307امیرکبیر، 

ن: مثسیه انتشارات امیرکبیر، ، علوی، تهرامحمد دیسالملل،  مبانی فقهی روابط بین .9

 .ش .هـ 1389
 .ش .هـ 1382مصوب قانون اساسی افغانیتان، وزارت عدلیه، 

 
 

 

ACKU



 

 

 

 

 با توجهمهاجرت و تأثیر آن بر بزهکاری 

 به مهاجرین افغان 

 رضایيحسین ذاکر 

 

 :چکیده

 نـا بـر  بو پیامدهای مهاجرت اسـت. مهـاجرین،    ها چالشاین تحقیق مربوط به بخش از  

معلق دانیتن خویش، کشور پذیرنده را بیتر مناسب بـه بزهکـاری دانیـته و     ژهیو به یلیدال

و روابـط   آمده شیپ. در چنین ومعی تعارض صالحیت و تعارض قوانین زند یمدست به جرم 

به بررسی علوم مختلـف، اومـاع    با توجه. از طرف دیگر سازد یمسیاسی هردو کشور را تیره 

مختلف شکننده بوده تا اینکه عنـاوین مجرمانـه مختلـف در کشـور      یها صهعرمهاجرین در 

؛ بـرد  یمـ آمار بزهکاری مهاجرین افغان را باال  آنچهاما  پذیرنده به اسم مهاجرین ربت گردد.

مشکالتی که  دوممنوط به دولت( مطرح است. ) یعمومنخیت عوامل مهاجرت که در حوزه 

، عـدم تخصـص،   یسـواد  یب( مطرح است و شامل مربوط به خود مهاجر) یخصوصدر حوزه 

دیگـران خواهـد شـد، اسـتقالل مـالی پیـدا کـردن، رفـع          سوءاسـتفاده صادق بودن که ابزار 

رانـده و بـه    هـا  هیحاشر عوامل، مهاجرین کشور را به یو سا رانهیگ سختسنتی و  یها نظارت

 یشه کند.را پ ها یتخطمواجه کرده که ناچار است گزینه  ینابیامانتنگ ناهای 

 واژگان کلیدی:

 و پیامدها. ها چالشمهاجرت، بزهکاری، عوامل،  
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 طرح موضوع (الف

پدیده مهاجرت یک معضل اجتماعی است رفتـار اجتمـاعی مهـاجرین، فشـار اجتمـاعی      

 هیتند. یبررس قابلمتقابل میائلی مهم و  یها العمل عکسو  ها آنوارده بر 

بـه انتظـار داشـتن     هـا  خـانواده دنبال دارد جوانان یـا   را به یا دهیعدمهاجرت مشکالت  

روی  افتـه ی توسـعه  نیبتاًزندگی بهتر و با امید یافتن کاری مناسب به کشورهای پیشرفته یا 

مشکالت اندکی دارند ولی با تر ک زندگی و آمـدن بـه    مهاجرت. در زندگی قبل از آورند یم

، ینـاامن فقـر،   برارـر مهـاجر   هرچند وندش یمشهر و کشور دیگر با کوهی از مشکالت مواجه 

بیکاری، جنگ و اشغال نظامی کشور متبوع خود راهـی جـزء مهـاجرت نداشـته باشـد ولـی       

و به کارهای شاقه و سـاده،   شود یم یتر فراواندر کشور مهاجرپذیر غرق در مشکالت  بازهم

بــه  اهــ راهکــه از ایــن  یا عــده. و شــوند یمــ، شــغل پنهــان و غیــره مشــغول یفروشــ دســت

 جـرائم  بو خالف کشیده شده و دست به ارتکـا کاذب  یها راهبه  رسند ینم شانیها خواسته

در  نیمهـاجر است که چـون   بیترت نیا بهمهاجرت  یمیمکان یاجتماع دگاهیداز »خواهد زد. 

 یهـا  یژگـ یوجامعه میزبـان بـا    فرهنگ یطرفهیتند و از  مطرحیک اقلیت  عنوان بهجامعه 

فرهنگـی بـا    یهـا  لیپتانیـ و اختالفـات   هـا  تفـاوت نگی تمام ندارد این هماه ها آنفرهنگی 

اجتمـاعی   یفشارهاتضادهای اجتماعی و حتی تعارمات اجتماعی منجر شده و فرد متحمل 

گروهی از آنان با ساخت فرهنگی جامعه جدید سازگاری می یـا بنـد    اگرچه. شود یمزیادی 

قابل این فشارها واکـنش نشـان داده و آن را   ولی گروهی دیگر که توان سازگاری ندارند در م

بـه ایـن معنـا کـه      ندینما یمآن را منعکس  ینوع به، گرید عبارت به کنند یمبه جامعه منتقل 

و جـرم   یکـار  خـالف و احتمـاالً   یهنجارشـکن جامعه را نادیده گرفته و دست به  یهنجارها

 1«. زنند یم

                                                           

تبریزنیا، شکوه، بررسی وضعیت مهاجرین افغانی مقیم ایران، پایان نامه دوره کار شناسی رشته علوم  - 1

 .31، ص 31 67اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 
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 :هدف تحقیق (ب

 است: یبررس قابلنکته  ذیل در دو به شرحهدف این تحقیق 

خصـوص اهمیـت    ( درافغانیـتان فرست )حکومت مهاجر  اندرکاران دست توجه جلب -1

فـرد مهـاجر و    یهـا  یآزاددادن و توجه کردن به پیامدهای منفـی مهـاجرت کـه حقـوق و     

را صدمه زده و باییتی بـا راهکارهـای    ریمهاجرپذنظم، امنیت و ذهنیت عامه کشور  متقابالً

 ف از مهاجرت پیشگیری نمایید.مناسب و متعار
شـده و   جرائممرتکب  ریمهاجرپذرسیدگی به حقوق مهاجرین افغان که در کشورها   -2

بیـر   ریمهاجرپـذ و حتـی زنـدان( کشـور     خانـه  فیتوق، نظارت خانه) یآزاددر مراکز سلب 

 .برد یم

 ضرورت تحقیق (ج

ورت را ایجـاب  نگارنده نوشتن این تحقیـق از ایـن حیـث مـر     یدهایدبه چشم  با توجه

افراد مهاجر بخصوص مهاجرین کـه دسـت    ها یآزادکه باییتی در خصوص حقوق و  کرد یم

مهـاجر فرسـت و   کشـور ) قـوانین داخلـی هـردو     با توجـه ، زند یم یلیدال بنا بربه بزهکاری 

تمرکز شود. همچنـان اهمیـت    ها آنبه حقوق  المللی بیناز همه اسناد  تر مهم( و ریمهاجرپذ

ده مهاجرت برای هردو کشور و شخص مهاجر ارزشی بیزا دارد. یعنی در صـورت  بررسی پدی

آن محـدود و مشـروط    یهـا  کمـک ازدیاد مهاجرت توجه جامعه جهانی بر کشور افـزایش و  

در خصوص بـرهم   ریمهاجرپذمهاجرت برای کشور  یها دهیپداهمیت  طور نیهمخواهد شد. 

بـرای شـخص    تیـ درنها. گـردد  یمهم تلقی م شان جامعهخوردن نظم، امنیت، نظام، سالمت 

مهاجر اهمیت پدیده مهاجرت که بزهکاری اسـت در خصـوص رسـیدگی عادالنـه و تـأمین      

 ارزش بیزای دارد. ها آن یها یآزادحقوق و 
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 طرح مسئله و فرضیه (د

 اصلي: سؤال

 پیامد منفي مهاجرت چیست؟ نیتر مهم -1

 فرضیه اصلي:

علوم مختلف شکننده کردن اومـاع   یها دگاهیدبه  با توجهپیامد منفی مهاجرت  نیتر مهم

فـراهم کـردن بیـتر     .هیـت و تلقی کردن بیـتر مناسـب بـرای بزهکـاری،      ریمهاجرپذکشور 

 .هیتبزهکاری 
 فرعي: سؤاالت

یک چـالش بـرای کشـورهای طـرفین      عنوان به توان یمآیا پیامدهای مهاجرت را  -1

 تلقی کرد؟
 چگونه است؟رابطه مهاجرت در کمیت و کیفت بزهکاری  -2

 فرضیات فرعي:

ریخـتن نظـم،    به هـم  ریمهاجرپذاساسی مهاجرت برای کشور  یها چالشیکی از  -1

افغانیـتان( افـزاش توجـه    فرسـت ) امنیت، سالمت و اقتصاد است. بـرای کشـور مهـاجر    

حقـوق   تیدرنهابر کشور و  ها آن یها کمکجهانیان بر کشور و کاهش و مشروط ساختن 

 را لطمه خواهد زد. فرد مهاجر یها یآزادو 
مجرمیـت   راتومـات آمـا   رود یمـ به همان اندازه کـه آمـار مهـاجرین کشـور بـاال       -2

 .شود یمعواملی تنوع و کیفیت در بزهکاری مطرح  بنا برو  افتهی شیافزا

 :روش تحقیق (هـ

کاربردی و علمـی   صورت بهو میدانی بوده که  یا کتابخانهتحقیق حامر با استفاده از روش 

 .ردیگ یمقرار  کنندگانمطالعه  در دسترس

 :مهاجرت از دید علوم مختلف انساني یامدهایپ: کمیگفتار 

برارر مهاجرت روستائیان به شهر و یا آوارگان و پناهندگان یک کشـور بـه کشـور دیگـر و      

تراکم جمعیت کشور میزبان که بـدیهی اسـت اومـاع نامناسـب اقتصـادی و تضـاد فرهنگـی        
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مهاجرین را در شرایط بییار نامناسـب قـرار    یها خانوادهشور میزبان، مهاجرین با شهروندان ک

که واقعاً مهـاجرت پدیـدۀ    . اما ایندهد یمآنان را افزایش  یکار بزهو  یناسازگارداده و استعداد 

شناسـان رد شـده اسـت. ولـی      توسـط اقتصـاددانان و جامعـه    شـدت  بهمنفی و مردودی است 

شـد. زیـرا    ای منفـی تلقـی مـی    کشورها وجود داشت، پدیـده که در برخی از  ها افغانمهاجرت 

ـ ازای را نداشت. چـون   ساختار اقتصادی کشورهای مذکور قدرت هضم چنین پدیده  طـرف  کی

صنعتی مـدرن   یها پروژهعدم تخصص اکثر مهاجرین افغانی مطرح بود که توانایی بکار اندازی 

به بخـش   ناچار بهلیدی جذب شوند و های تو توانیتند در بخش شهری را نداشت. بنابراین نمی

موجـود امـافی اجتمـاعی بـه      صـورت  بـه  رو نیازاخدمات درصدد پیدا کردن جای پای بودند. 

هـای   و چهـارراه  هـا  دانیـ مشهر، سایر مشـاغل کـاذب در    یکار صاف، یزکاریتم، یفروش دست

ی و بـه قـول   یکی از ارـرات منفـ   یراست بهبزرگ سرگردان بودند. پدیده مهاجرت با این جواب 

در این مورد اعمال  یاگر کنترلاررات آشفتگی( نابرابری در اقتصاد کشورهاست. یعنی ) ردالیم

به نابودی اجتماعی منجـر خواهـد    تاًینهانشود نابودی اقتصادی و انفجار جمعیت در شهرها و 

اً ترین مانع برای توزیع برابر منابع طبیعی جهان، رشد جمعیـت اسـت. ظـاهر    چون بزرگ1شد.

اند که یـک منبـع طبیعـی میـان عـده از       آن را دریافته درک قابلهمه با تأسف ولی به صورتی 

مردم توزیع شود و این رویه افزایش یابد برابـری توزیـع روبـه کـاهش رفتـه و مـردم تیـلیم        

د بود. چون در چنین شرایطی مقداری که در دسترس هر فرد قـرار  نخودکشی اجتماعی خواه

 2ی حفظ حیاتش نییت.کافی برا ردیگ یم

بین مهاجرت اتباع افغانی و بزهکاری آنـان وجـود    یا رابطهکه چه  سثالدر پاسخ به این 

علوم مختلف انیانی بررسی کرده تا در مباحـث   ازلحاظدارد ابتدا باید پیامدهای مهاجرت را 

بـه   یا منطقـه محلـی و   یهـا  نگـاه بعدی با روش تحقیقی علمی در این رابطه را بفهمیم که 

اجتماعی چه بوده و مهاجرت چـه نقـش در ارتکـاب     یامدهایپزندگی پیرامونی و حوادث و 

                                                           

 .222ص  ،3133 سالی توانا، علی، جرم شناسی، تهران، انتشارات خط سوم، نجف - 1

قره باغیان، مرتضی، تأثیر برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی  - 2

 .21، ص 3161 سالدانشگاه تربیت مدرس، 
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عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی   ها یافغانعمل جرمی دارد. چون در مهاجرت 

و در ایـن تحقیـق کوشـش شـده اسـت کـه صـرف رابطـه مهـاجرت و           1متعدد دخیل است

 قرار دهیم. یموردبررسبزهکاری را 

 :شناسي زء یکم: پیامدهای مهاجرت از دیدگاه علوم اجتماعي و جامعهج

افغـان مجمـوع مهـاجر و پناهنـده افغـان در سـطح کشـورها بـه          1391طبق احصـائیه  

و اندیشمندان میائل اجتماعی بر این باورنـد کـه اگـر     کارشناسان 2.رسد یمنفر  7231131

 ای اندیشیده نشود، تبعات در کشور چاره برای مقابله با پدیده مهاجرت و مهاجران غیرقانونی

بر کشور و ساختار فرهنگی، اجتماعی و حتی  یریناپذ جبرانمتعدد چنین حضوری صدمات 

ملمـوس نباشـد ولـی پیامـدهای تلـخ و       مدت کوتاهامنیتی آن وارد خواهد نمود که شاید در 

کـه میـزان فعالیـت     ایـن  ازجملـه همه را متوجه خود خواهد نمود.  بلندمدتدر  ها آنناگوار 

در برخی کشورها بیکار باشد  ها افغانمهاجرین بیشتر از فعالیت افراد بومی است شاید کمتر 

 باشند. عمده نیروی کار بومی بیکار می که یدرحال

شناسی عمـده   جامعه ازلحاظهمچنین مهاجرین میزان تقامای مصرف را بیشتر کرده و  

در پـی دارد میـائل بـه فراموشـی      متبوعشـان میائلی که مهاجرت و پناهندگی بـه کشـور   

یعنی تغییر و جابجایی از  است. نشانیدسپردن فرهنگ، رسوم، عنعنات، زبان، تاریخ و حتی 

کشوری به کشوری دیگر میلماً موجب از بین رفتن یا استحاله این عنصر هویت فرهنگـی و  

بـا   ریمهاجرپـذ های ملی فرد مهاجر را نیز در پی خواهد داشت. درست است که برخی کشور

. امـا هویـت فرهنگـی و    باشـند  یمـ افغانیتان دارای تعالیم مذهبی و حتی فرهنگی مشترک 

، برعکسبخصوص دین در برخی کشورها شاید چنان از جایگاهی رفیعی برخوردار باشد و یا 

لذا همین عامل موجـب تضـعیف و کـاهش قـدرت دینـی شـخص و یـا بیگـانگی درونـی و          

                                                           

تهران، فصلنامه  مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی،، غالمرضا و علی بابایی، یحیی، بررسی عوامل ها یدیجمش - 1

 .62، ص 3133سال  22علوم اجتماعی، شماره 
 جمهوری اسالمی افغانستان. کنندگان. سایت وزارت امور مهاجرین و عودت 2
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اجباری بـه سـرزمین    یها مهاجرتگفت که  توان یمنان شود. در کل سرگشتگی و حیرانی آ

دیگر آگاهی فرد را از گذشته تـاریخی کشـورش و احیـاس مثبـت نیـبت بـه آن را از هـم        

 نماید. فرد را دچار فراموشی تاریخی می ینوع بهگیلد و  می

ود را خـ  رسـد  یمـ ، وقتی گرایش فوق را به دست فراموشی بیپارد به نظـر  گرید عبارت به

را جبران کنـد. وقتـی    خألهاتا  زند یمسیت محور از قبل احیاس کرده دست به هر کاری 

را گم کرد و تاریخ ملت را هرچه باشد به گور بیپارد  یاصل زباندین به فراموشی سپرده شد 

فرهنگ رانویه را  که نیاشود و فرهنگ اولیه خود را بدون  تبدیل می نینش هیحاشبه یک فرد 

 نینشـ  هیحاشـ گیـرد و ایـن انیـان     یـا در عـالم بـرزخ قـرار مـی      داده ازدستنماید  جایگزین

آیـد   از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می شخصیتی است که

دارد امـا از   یبیـتگ  دلنیبت به دو فرهنگ احیـاس   واحد درآنکه  یا دورگهچنین موجود 

 1داند. متعلق نمی کدام چیهطرف دیگر خود را کامالً به 

 علوم اقتصادی ازنظرجزء دوم: پیامدهای مهاجرت 

پـذیرفت.   توان یمکه افراد متخصص را  است نیااصل بر  ریمهاجرپذدر تمام کشورهای  

عدم تخصص، پایین بـودن سـطح سـواد، گیـتردگی و      بنا برمتأسفانه اکثر مهاجرین افغانی 

تلقی کردن شخصیت حکمی دولت مهـاجر   تیاهم یباینکه  ایو  متبوعشانعدم توجه دولت 

یـا تـأمین نیازهـای مـادی و      درآمـد کیـب   به خـاطر ، ریمهاجرپذاز سوی برخی کشورهای 

 به خاطر ها آن یا عدهروی آورده و حتی  یدرآمدمعیشتی خود ناچار به قبول هر نوع کیب 

از ارر ناچـاری   آوردهشهرها روی  یها هیحاشسرگردان بوده و اکثراً در  خودشانادامه زندگی 

انیان، مواد مخدر، ترورییم و غیره(، توزیع و قاچاق )چون  یرقانونیغشاید دست به مشاغل 

راه نیز متحمـل   نیدر امیلحانه و غیره دست یازند و  یها سرقت، یرقانونیغفروش کاالهای 

                                                           

 .3131/ 3/  22، مورخ 1313راسته، بهرام، روزنامه همشهری، شماره  - 1
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د. پـول درآوردن خـود باشـن    یهـا  راهکه متوجه عواقـب   شوند بدون این خیارات سنگین می

 :اند لیذ به شرح 1پیامدهای مهاجرت از دیدگاه علمای علوم اقتصادی نیتر مهم

طلبد این فاصله باعـث افـزایش تقامـا بـرای      افزایش جمعیت امکانات زییتی را می -1

 .رود یمباال  آور سرسام صورت به ها متیقامکانات کشوری شده و 
بـرای همـه   رشد جمعیت کشور سبب عـدم تـأمین خـدمات و کاالهـای همگـانی       -2

. یعنـی مهـاجرت   گـردد  یمـ حاشیه از امکانـات محـروم    یها بخششهروندان شده و نهایتاً 

 دهد. افزایش می ریمهاجرپذمحرومیت را در حاشیه شهرهای 
شـهری را در پـی دارد.    یدسـتمزدها افزایش عرمه کار و بـه دنبـال آن کـاهش     -3

ر روحی شدیدی بر مهاجران زندگی در شهرها نتیجتاً فشا یها نهیهزباال بودن  طور نیهم

 وارد کرده است. ریمهاجرپذو اتباع کشور 

 :علوم سیاسي و امنیتي ازنظرجزء سوم: مهاجرت 

از تغییـر ترکیـب جمعیتـی،     اند عبارت که آنمهاجرت به دلیل پیامدهای جانبی  معموالً 

مـاعی  جدید و گاه مشکالت بهداشتی، اجت یها خواستهپیدایش نیازهای متفاوت و مختلف و 

یکــی از  کـه  یدرحـال آیـد.   و فرهنگـی و امنیتـی و سیاسـی در زمــره تهدیـد بـه شـمار مــی      

بـه  اسـت.   شـده  فیـ تعردر تـأمین امنیـت    کارکردهای ویژه هر نظام سیاسی در طلوع تاریخ

بـدانیم و   شـده  کیبهای  اگر امنیت را در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش یعبارت

هـا فـرض کنـیم. متأسـفانه      علیـه ارزش  ازجملهقدان ترس و وحشت نیز در معنای ذهنی، ف

را باور بر این اسـت   ها یبرخ طور نیهم 2قرار خواهد گرفت. ها ارزشدر برابر  گهگاهمهاجرت 

مهـاجرین در کشـور زیـاد شـود و اعـالم       مبـدأ تـرس از اینکـه    به خـاطر که برخی کشورها 

دیگـر بـه بـاور     از طرفاکمیتی کشورها. خودمختاری بکند و صدمه بزند در بعد سیاسی و ح

                                                           

ل مهاجرت بر نیروی کار در ایران، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات قره باغیان، مرتضی، تأثیر برخی از عل - 3

 .16، ص 3161اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، سال 

 سال، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 3 جصدری، محمد، مفهوم امنیت، تهران، گزیده مقاالت سیاسی امنیتی،  - 2

 .21 ص، 3163
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ـ مهـاجرت   هـا  یبرخ ، دارای تبعـات و  ریمهاجرپـذ بـا بـانوان کشـور     هـا  آنو ازدواج  هیـ رو یب

سـالمت   دکننـده یتهدتوانـد   منفی و خطرنـاکی اسـت کـه در برخـی مـوارد مـی       یامدهایپ

شـد.  اجتماعی و امنیت ملی بوده و دارای عوارض فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی امنیتـی با    

 ینینش هیحاشبه موارد  توان یمعلوم امنیتی  ازلحاظمهاجرت  یامدهایپعوامل دیگر  ازجمله

کـه اکثـراً از    نینشـ  هیحاشـ روسـتاهای   طـرف  کیاز ینینش هیحاش، گرید عبارت بهاشاره کرد، 

شـهری متعـارف برخـوردار نبـوده و از سـوی دیگـر روی آوردن خیلـی از         یوزندگامکانات 

در آنجا، به مشکالت چون فقر، بیکاری، امنیتـی، بهداشـتی،    درآمدکیب  به خاطرمهاجرین 

خالفکاری، تکدی گری، اخاذی، پیدایش مشاغل کاذب مثل داللـی، سیـت شـدن انیـجام     

 .دیافزا یمخانواده توسعه مفاسد اجتماعی و غیره 

 :جزء چهارم: پیامدهای مهاجرت از دید علم حقوق

علـم حقـوق کـه شـامل      ازلحـاظ زمین دیگـری  مهاجرت اتباع کشورهای دیگر بـه سـر   

حقـوقی   یامـدها یپهیـتند، دارای   3و مهاجرین 2، افراد مقیم و آوارگان1پناهندگان سیاسی

 متولدشـده اموال، سرنوشت فرزندان  دوفروشیخر، 1ازدواج با شهروندان کشور پذیرندهچون: 

سیاسی و  یها منصبشرکت در انتخابات، ) یاسیس، حقوق ها آندر کشور پذیرنده و تابعیت 

از طرف دیگـر میـائل چـون منـافع      1است. یبررس قابلقضایی( و سائر میائل حقوقی دیگر، 

                                                           
 .باشند یمندگی آن دسته از افرادیکه دارای دفترچه پناه. 1

 .و اقامت دارندکشورها شده . افرادی که با روادید وارد 2

قانونی برای مدارکی . اما این دسته از افراد شاید باشد یمکشور مهاجر پذیر که فاقد روادید در بدو ورود به افرادی. 7

 حضورش داشته باشد یا خیر.

هران، انتشاات دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان ی خارجی در ایران، تها مهاجرتهدایت، محمود، اثرات  - 2

 .27، ص 3173 سالبرنامه و بودجه، 
تابعیت افغانی به آن دسته از زنان خارجی » :دارد یمقانون مدنی افغانستان در خصوص تابعیعت مقرر مثال  عنوان به. 1

شده باشد و گرنه تابعیت تعلق نخواهد  شود که به صورت قانونی ثبت اند اعطاء می که با مردان افغانی ازدواج کرده

 «.گرفت
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عمومی، مصالح عمومی، نظم عمومی، امنیت، سالمت جامعه و سائر میـائل کشـور پذیرنـده    

کـه در   طلبـد  یمـ فردی مهـاجرین از سـوی دیگـر     یها یآزادقضیه و حقوق و  طرف کیدر 

 المللـی  بـین قواعد حقوق  ژهیو بهل با کمک گرفتن از قواعد و اصول حقوق، صورت بروز مشک

خصوصی، قراردادهای منعقده حقوقی میان هـردو کشـور، قـوانین داخلـی متبـوع مهـاجر و       

نمـاییم کـه    وفصل حلقوانین کشور پذیرنده، بتوانیم قضایای مذکور در فوق را طوری  گهگاه

 1 احین آن تأمین گردد. به نحوو عدالت حقوق اتباع هردو کشور محقق 

 :شناسي علوم روان ازلحاظمهاجرت  یامدهایپجزء پنجم: 

به عوامل محرومیت اشاره کرد. یعنی افـراد مهـاجر    توان یم یشناس رواناز دیدگاه علوم  

با اتباع کشـور   شان یزندگاجتماعی روزمره  یبرخوردهابه  با توجهدر طول زمان و شرایط و 

رسـیدن بـه شـرایط مطلـوبی کـه اتبـاع پذیرنـده         درصـدد مقاییـه زده و  پذیرنده دست به 

احیـاس   جهیدرنتو  مانده یباقناکام  یلیبنا بر دال. چون در این راه اکثراً شود یم برخوردارند

انـد از مـعف    عبـارت چنـین محرومیتـی کـه     یامـدها یپ. بـاالخره  دهد یممحرومیت دست 

متعـالی، نادیـده گـرفتن     یهـا  ارزششـدن  های درونی، سیت  ها و غلیان شخصیتی، شورش

اجتمـاعی و سیاسـی، کـاهش     یهـا  یتینارماهنجارهای اجتماعی، اعتیاد، بیگانگی، افزایش 

 3و حتی خودکشی را در پی خواهد داشت. 2اهمیت هویت فرهنگی و سردرگمی شخصیتی

 

 

                                                           

ی، فاطمه، ازدواج و تابعیت زن ایران، نشریه کتاب زنان، سال ششم داغ بهجهت کسب معلومات بیشتر نک؛ - 3

 .31 ص، 3131، تابستان 22شماره 

سانی و حیدری، صمد، هویت و امنیت ملی، مبانی نظری هویت و بحران هویت، انشارات پژوهشکده علوم ان -2

 .13، ص 3132اجتماعی، سال 

ی ها شورشدر پیدایش عصیان و  (محرومیت نسبی) افتیرهترابی یوسف، گودرزی آیت، کالبد شکافی  - 1

 .21 ص، 3132اجتماعی، انتشارات فصل نامه دانش انتظامی، سال 
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 :رابطه مهاجرت و بزهکاری گفتار دوم:

داشته  ریگ چشمره در جوامع انیانی حضوری بزهکاری همانند فقر، جهل و بیماری هموا

از افـراد مرتکـب    یا عدهاند که چرا  است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده

بیشـتر   آنکـه  حـال گیرنـد و   شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده مـی  جرم می

 1.نگرند یمبندند و به آن به دیده احترام  یپامردم به این قواعد 

تواند داشته  یک پدیده اجتماعی چه ارتباطی به میأله بزهکاری می عنوان بهاما مهاجرت 

باشد. در ابتدا باید گفت که مهاجرت عاملی مناسب برای برقراری توازن و تعـادل اجتمـاعی   

کـرد کـه    ایجاب می در شهر، نیروی کار فراوان یطلب رفاهدر جامعه است. زیرا جاذبه شهرها، 

و ایـن عیـب نبـود ولـی      شـوند کشـانده   وبرق پرزرقجرین نیز از سایر نقاط به شهرهای مها

اجتمـاعی و   یها بیآسبه شهرها و بعضی کشورها بر میزان  هیرو یبزمان مهاجرت  باگذشت

بدیهی است اوماع نابیامان اقتصادی و تضاد فرهنگی مهـاجرین و   طور نیهمبیکاری افزود. 

یط بییار نامناسب قرار داده و استعداد ناسازگاری و بزهکاری آنـان  خانوارهای آنان را در شرا

بـه آن انـدازه    هـا  انیانتغییر مکان  یدینو یم یشناس جرمدهد. استاد حقوق و  را افزایش می

ارـرات منفـی بـر     تنهـا  نـه کـه   کنـد  یمجابجایی گیاهان حیاس است، از طرف دیگر امافه 

در پـی دارد بلکـه تـأریرات منفـی دیگـری کـه       مهـاجرین   2فرهنگ، اقتصاد، شرایط زندگی

ارتباط مهاجرت بـا   نیتر مهمدر پایان باید گفت که  3است نیز دارد. یهنجارشکنبزهکاری و 

و کیفیـت بزهکـاری    جـرائم در بـروز کمیـت    در تـأریر مهـاجرت   توان یمپدیده بزهکاری را 

 است: یبررس قابلذیل در دو جزء  به شرحکه  ادکردی

                                                           

رات سمت، تهران، ولد جرج، توماس برنارد و جفری اپنس، جرم شناسی نظری، ترجمه: علی شجاعی، انتشا - 3

 .32 ص، 3132 سال
ی جرم خشونت را فراهم خواهد کرد. از ها نهیزم. یعنی مهاجر غیر قانونی که بیکار و کم درآمد باشد به طور قطع 2

کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد . نک؛ گردد یمطرف دیگر مهاجرت از جمله عوامل اجتماعی بزهکاری تلقی 

 72، ص 3161اول دانشگاه تهران، 

 .222نجفی توانا، علی، پیشین، ص  - 1
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 :جرائمر مهاجرت در بروز کمیت جزء یکم: تأثی

جرم و بزهکاری، نوعی ظلم و جفا بـه حقـوق مـردم و خـارج سـاختن میـیر عـادی و         

آید. لـذا کیـانی را کـه بـه خـود       می حیاب بهطبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی 

کنند بـه مجـازات رسـاند و متنبـه سـاخت و       دهند و حقوق دیگران را پایمال می می جرئت

افراد را به آنان بازگرداند. ناگفته نماند اینکه این بزهکار چـه تبعـه کشـور     شده مالیاپحقوق 

غیرقانونی وارد مرزهای کشـور شـده باشـد یـا قـانونی       صورت بهمتبوع باشد یا خارجی، چه 

کند، اصل این است که حقوق افراد جامعه نادیده گرفتـه نشـود و عـدالت تـأمین      فرقی نمی

تماعی داروی شفابخش و عمرافزای حیات جامعه است. این عدالت باید گردد. زیرا عدالت اج

 آنچـه یکیان و میاوی پیاده شود و باید  طور بهداخلی و خارجی( ملت )در بین تمامی افراد 

نماید یا همان عواملی عمومی بزهکاری که در غالب  موجبات بزهکاری در کشور را فراهم می

تمـامی   واقـع  بـه را بررسـی نمـوده و ببینـیم آیـا      یتهاجتماعی و محیطی( ) یرونیبعوامل 

آورنـد یـا نـه یـک سـری       بزهکاری روی می یسو بهکنند ناخودآگاه  کیانی که مهاجرت می

میائل عام که در رابطه با تمامی بزهکاران نیز مشهود است در رابطه با بزهکاران مهاجر و یا 

 یامـدها یپد فردی مهاجر یا پناهنده دهد. مطالعه پدیده مجرمانه در بع پناهنده نیز روی می

روانـی و ذهنـی    یختگـ یر هـم  بهاین  جهیدرنتجیمی و روانی تحمل کرده و  ازلحاظمنفی را 

 .سازد یم میتعدتروی را برای بزهکاری 

، مهاجرت تأریرات عمیقی بر میزان هوش، طرز رفتـار و کـردار   سو کیرسد از  به نظر می

ذهنی را برای فرد مهـاجر یـا پناهنـده بـه دنبـال       ییها یآشفتگاجتماعی، اختالالت روانی و 

ـ عوامل دیگری چـون   طور نیهمدارد.  ، عـدم تخصـص، صـادق بـودن کـه ابـزار       یسـواد  یب

سـنتی و   یهـا  نظـارت دیگران خواهد شـد، اسـتقالل مـالی پیـدا کـردن، رفـع        سوءاستفاده

ناهـای نابیـامانی   تنگرانده و بـه   ها هیحاشر را به و سائر عوامل، مهاجرین کشو رانهیگ سخت

، را پیشـه کنـد.   ردیگ یبرمرا در  ها یتخطمواجه کرده که ناچار است گزینه دیگری که اکثراً 

در یـک   کبـار ی بـه ، عوامل مذکور در فوق فشارهای زیادی به فرد وارد کـرده و  گرید عبارت به

اه خودکشـی  شوند که خیلی از آنـان ر  موعد زمانی دچار اختالالت روحی و روانی فراوانی می
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را در پیش خواهد گرفت، گروه کثیری به بزهکاری روی آورده و حداقل کیانی هیـتند کـه   

 ، جان سالم به در ببرد.یحال شانیپراز این اختالالت روحی و روانی بعد از مدتی 

توان  از سوی دیگر، عوامل دیگری که در کمیت بزهکاری مهاجرین افغانی نقش دارد، می

شـود   اجتماعی اشاره کرد به هر ترتیب مهاجر وقتی وارد یک محیطی میبه عوامل و شرایط 

و مـردم آن   انـد  متفـاوت تمـدن و فرهنـگ، نـژاد و مـذهب بـا وی       ازلحاظکه افراد ملت آن 

از بیـیاری جهـات    مهاجر فرسـت شمارند مخصوصاً اگر سطح کشور  سرزمین او را بیگانه می

شـاید   ریمهاجرپـذ ین شـرایطی اتبـاع کشـور    مهاجرپذیر باشد. یعنی در چن متفاوت با کشور

مختلف بـاور و احتـرام دارد    یها فرهنگبگوید که به انیانیت، برابری نژادی، عقاید مختلف، 

احیـاس کـرده و    کوچـک . بنابراین، مهاجر با چنین ومعیتی خود را اند برعکساما در عمل 

کنـد کـه ایـن کـار      آواره و مهـاجر حـبس   عنـوان  بـه خود  یچادرهاکه خود را در  مجبورند

به عوامل مهاجرت که مشکالت امنیتی، فقـر، بیکـاری،    با توجه جهیدرنتاست.  تصور رقابلیغ

نـدارد. ایـن کـار بـا مقاومـت اتبـاع        یهنجارشکنسیاسی و فرهنگی بوده، چاره جز مبارزه با 

 .کند یمبرخورد کرده و بزهکاری که رمره آن است نمود خارجی پیدا  ریمهاجرپذکشور 

به برخورد نیـروی   توان یماز دیگر عوامل مثرر بر کمیت بزهکاری مهاجرین،  طور نیهم 

. بدین معنی که افزایش کارگران مهـاجر در بـازار کـار،    ادکردیکار مهاجرین و اتباع پذیرنده 

شـود کـه میـان ایـن      سازد و همین خود موجب می کارگران بومی را با کمبود کار مواجه می

خشنی پیش آید. همچنان مهاجرت رشد سریع جمعیت را در  یردهابرخوکارگران  دودسته

این امر منجر به باال بردن نـرخ بیکـاری، کمبـود امکانـات و      جهیدرنتکشورها در پی دارد و 

، هـا  یشـهردار منابع طبیعی حیاتی دیگر، کمبود میکن و بلند رفتن هزینه میـکن، تکـس   

شـدید و سـخت بـین اتبـاع و      یهـا  رقابـت  جـه یدرنتکمک به دهیاری و غیره خواهد شـد.  

 تبدیل گردد. یرقانونیغ یبرخوردهاتا به بحران اجتماعی و  جادشدهیامهاجرین 

 :بزهکاریجزء دوم: تأثیر مهاجرت در بروز کیفیت 

که مهاجر و یا پناهنده در کشور مهاجرپذیر به چـه نـوع جرایمـی     سثالدر پاسخ به این 

بروز کیفیت بزهکاری چییت. باید گفت که قبـل از   یا اینکه تأریر مهاجرت در زند یمدست 
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امکانـات و شـرایط بـرای     ریمهاجرپـذ ارائه پاسخ به این پرسش وامح شود که در هر کشـور  

نمونـه در کشـورهای سـنتی     عنـوان  بـه و انواع آن متفـاوت اسـت.    ها یبزهکارمیتعد شدن 

ی و غیـره( کمتـر از   سـاده و معمـول   یها سرقت، یبر بیجساده ) جرائمبزهکار به  دسترسی

سـنتی بـودن    بنـا بـر  اگر فرض کنیم که مهاجر افغـانی   جرائم. در این هیت دهیچیپ جرائم

کـه   جـرائم مهاجرت آن به کشور سنتی دیگر و مرتکب شدن برخی  طور نیهم، و کشورشان

معموالً ساده است، به دلیل یکی شدن وجدان جمعـی و فـردی طبیعتـاً جـرم کمتـر اتفـاق       

بـر فـرد    بـازهم کس در جامعه صنعتی که این دو وجدان فـردی و جمعـی کـه    . برعافتد یم

خاص خود با افـراد مـردم کشـور     بافرهنگ. زیرا مهاجر کند ینممهاجر تأریر گذاشته تطابق 

شـدن وجـدان جمعـی در جامعـه صـنعتی یـا        پـاره  تکـه مهاجرپذیر تفاوت دارد. بـه دلیـل   

کاری بنا به اقتضاء وجـدان خـاص خـود را    هر  ازآنجاکهتقییم شدن کار است  توسعه درحال

همین پدیده مهاجرت اسـت. برخـورد    آورند یم ها وجدانشدن  تکه تکهدارد، دلیلی که برای 

سابق از سوی مهـاجر در کشـورش و از سـوی دیگـر      شده رفتهیپذخأل هنجاری بین فرهنگ 

 فرهنگ جامعه مهاجر فرست موجب شکیته شدن وجدان جمعـی شـده و بـا شـکاف بـین     

پیوندد و مهاجرت باعث شده کـه طـرف    وجدان خصوصی و وجدان جمعی جرم به وقوع می

 1.کند دایپخأل هنجاری 

به دلیـل وسـعت پیشـگیری در قیـمت      افتهی توسعهصنعتی یا  یکشورها از سوی دیگر،

علیـه   جـرائم  یکارآگـاه و یا تحقیقـاتی و   ها یورودامنیت خصوصی چه نظارتی، چه کنترل 

و امنیت و غیره حتی توسط اتباع کشور مهاجر فرست هـم کمتـر    تیمالکو اشخاص، اموال 

ـ ازاو خطرنـاک اتفـاق بـی افتـد.      دیسـف  قهی. مگر از سوی مجرمان شود یممشاهده  بـر   رو نی

که با این نوع بزهکاران برخورد قانونی شود، چون حالت خطرناکی  شود یمپیشنهاد  ها دولت

 ریمهاجرپـذ ای ارتکاب جرم دارد. چون مـردم و کشـور   و استعداد یا ظرفیت جنایی باالی بر

و بانـدهای بزهکـاری    هـا  دسـته غریبه تلقی کرده و از خود طرد کرده و مهـاجر مـذکور بـه    
                                                           

، به نقل از دورکیم در 32شیخ االسالمی، عباس، جزوه جرم شناسی، مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی  - 3

 کتاب خود کشی.
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 به خـاطر شده و متقابالً عمل بالمثل انجام خواهد داد. یا شاید کشور مهاجر فرست  دست هم

که نظام کشور  زند یمسازمانی  ییها دسته، دست به تشکیل و ریمهاجرپذکردن کشور  ناامن

، قاچاق انیان، قاچاق انیان، مـواد مخـدر،   ییربا آدمچون قتل،  جرائمرا از طریق  ریمهاجرپذ

در زنـدان   مثـال  عنـوان  بهو ... متزلزل بیازد.  امنیتی، جرائماختالل نظام اداری، جعل اسناد، 

 110بـه تعـداد    1380اخیر بخصوص سـال   یها سالمرکزی مشهد مجرمین افغانی در طی 

نـوع   ازلحـاظ نفر زن هیـتند و   30نفر آنان مرد و  120تبعه افغانی هیتند که از این میان 

، هـا  افغانهمچنان در بین زندانیان  1مواد مخدر محکوم هیتند. جرائمنفر آنان به  210جرم 

 20 کـه  برنـد  یمسال در کانون اصالح و تربیت مشهد به سر  18نفر زندانی نوجوان زیر  21

قاچاق  جرائمدرصد آنان به  70. جالب اینجاست که باشند یمنفر دختر  1نفر از آنان، پیر و 

فروش، توزیع و اعتیاد بـه مـواد مخـدر در کـانون بـه سـر        : حمل، خرید،ازجملهمواد مخدر 

و  یقـاپ  فیـ ک: ازجملـه متنوع سـرقت   یها شکلسرقت و  جرائمدرصد آنان به  10و  برند یم

منافی عفت، لواط و زنـا   جرائمدرصد مرتکب  2و  شود یمو خودرو را شامل  سرقت از منازل

در کـانون اصـالح بـه     جرائمو ...، یک نفر از آنان به ارتکاب قتل و بقیه آنان به ارتکاب سایر 

از همه اینجاست که اکثـر ایـن اطفـال و نوجوانـان مـتعلم مدرسـه و        تر جالب 2.برند یمسر 

متنفر شده و  ومشق درسدیگر از  یبرخوردهاهزینه تحصیلی یا  طربه خابوده که  آموز دانش

هـم کـه تـوان کـار را نداشـته یـا مـورد         هـا  آنو بیشتر  گرفته شیپراه مدرسه گریزی را در 

همچنـان از بـین زنـان    فوق زده است.  جرائمو دست به  قرارگرفتهبرای دیگران  سوءاستفاده

 تیـ درنهامنـافی عفـت روی آورده اسـت.     جرائم اه آنقاچاق و بقیه  جرائمنفر به  11افغان 

 در مشهد محکـوم هیـتند را   1380مهاجرین افغانی را که در سال  جرائمآمار  2و  1جدول 

 3.دهد یمنشان 

                                                           
. کاظمی، امیر، تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد، پایان نامه جهت دریافت در جه 1

 .17الی  33 صص، 1731 سالناسی ارشد، کارش

 . همان.2

 .13 ص. جهت کسب معلومات بیشتر نک؛ کاضمی، امیر، 7
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 عنوان جرم

 

 مرد

 

 جمع زن

درصد 

 جرائمزندانیان مربوط به 

 مواد مخدر و قاچاق

درصد کل 

محبوسین افغاني داخل 

 زندان مرکزي مشهد

حملللللل و 

 گهداري مواد مخدرن
63 9 72 29 16 

وارد کردن 

 مواد مخدر
63 2 65 26 1444 

خریلللللد و 

 فروش مواد مخدر
38 1 39 16 846 

خریلللللد و 

فلللللروش و حملللللل و  

 نگهداري مواد مخدر
22 1 23 9 541 

واردکردن 

ملللواد  دوفروشیلللو خر

 مخدر

12 1 13 5 248 

حمل ملواد  

 مخدر
11 1 11 4 242 

اعتیلللللاد و 

ي ملواد  حمل و نگهدار

 مخدر

11 1 11 4 244 

 347 7 17 1 17 اعتیاد
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 1جدول 

 عنوان جرم
 

 مرد

 

 زن
 جمع

درصد 

 جرائمزندانیان به جزء 

قاچاق مواد مخدر و 

 اعتیاد

درصد کل 

محبوسین افغاني داخل 

 زندان مرکزي مشهد

 644 14 29 1 28 سرقت

 341 7 14 1 14 قتل عمد

ورود 

 به کشور ازرمجیغ
31 1 32 16 741 

ــایر  ســ

 جرائم
12 13 121 03 2777 

 4444 111 211 15 85 جمع

       

 2 جدول 

 :یریگ جهینت

 صورت بهدر کشورهای دور و نزدیک  ها افغانوامح است که عوامل مهاجرت  بر همگان 

مهاجرت عوامل  نیتر مهم، گرید عبارت به. شود یماساسی چنین خالصه  یا نکتهکل در چند 

سیاسی  تیدرنهاتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قغانیتان منوط به عوامل امنیتی، ااتباع اف

بر  آنچهعلوم مختلف  یها دگاهیدبه بررسی  با توجهکه این مهاجرت  یامدهایپ. اما هیت

 به خاطر ریمهاجرپذبرهم زدن نظام اقتصادی کشور  گذارد یمکشورهای درگیر تأریر 

کشور  یریگ مومع جهیدرنتمتفاوت و  یها فرهنگ، تصادم گیترش کمیت مهاجرت

23 جمع

5 
15 251 111 5545 
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، معلق دانیتن مهاجر و ناچار ها آنکردن مهاجرین و بیگانه تلقی کردن  طرحو  ریمهاجرپذ

کردن ومع  بدنام، ریمهاجرپذدوگانه کشور  یبرخوردهاشدن آنان به پاسخگویی در برابر 

جهانی و غیره اما آنچه را که تصادی کشور مهاجر فرست در عرصه قامنیتی، سیاسی، ا

 بنا برآنان  یها یآزادتضییع حقوق و  گذارد یمپدیده منفی برای فرد مهاجر بر جا  عنوان به

به نظر نگارنده عوامل  ناچاری و ناگذری ارتکاب عملی جرمی و بزهکاری است. چون

، عدم یوادس یببزهکاری مهاجرین افغان در کشورهای پیشرفته یا نیبتاً صنعتی مبتنی بر 

دیگران خواهد شد، استقالل مالی پیدا کردن،  سوءاستفادهتخصص، صادق بودن که ابزار 

ر عوامل است که افراد مهاجر را حاشیه رانده و یو سا رانهیگ سختو  سنتی یها نظارترفع 

در گزینه تخطی نخواهد داشت.  جز انتخابکه راهی  سازد یمروبرو  نابیامان ییناهابه تنگ 

مجرمیت و بزهکاری  آمارمهاجرت زیاد صورت بگیرد به همان پیمانه  هرقدروماعی چنین ا

 تر خطرناکو  افتهی سازمانتنوع و کیفیت بزهکاری پیچیده و  تیدرنهانیز فزونی یافته و 

 خواهد شد.

 :فهرست منابع

 الف: قوانین

 قانون اساسی افغانیتان. .1

 قانون مدنی افغانیتان. .2
 جمهوری اسالمی افغانیتان. کنندگانو عودت  سایت وزارت امور مهاجرین .3
 مربوط به مهاجرین. المللی بیناسناد  .1

 ب: سائر منابع

، 21، فاطمه، ازدواج و تابعیت زن ایران، نشریه کتاب زنان، سال ششم شماره یبه داغ .1

 .1383تابیتان 
 یشناسکاردوره  نامه انیپا، شکوه، بررسی ومعیت مهاجرین افغانی مقیم ایران، این زیتبر .2

 .13 70رشته علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 

ACKU



 

 

 

65 

ی..
ار

هک
بز

بر
ن 

رآ
آثی

و ت
ت 

جر
ها

م
 

 

در پیدایش عصیان  (محرومیت نیبی) افتیره یکالبدشکافترابی یوسف، گودرزی آیت،  .3

 .1381دانش انتظامی، سال  نامه فصلاجتماعی، انتشارات  یها شورشو 
ت مهاجرین و علی بابایی، یحیی، بررسی عوامل مثرر بر بازگش رما غالم، ها یدیجمش .1

 .1381سال  20تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره  افغانی،
 انتشاراتحیدری، صمد، هویت و امنیت ملی، مبانی نظری هویت و بحران هویت،  .1

 .1382پژوهشکده علوم انیانی و اجتماعی، سال 
 .1381/ 1/  21، مورخ 3919راسته، بهرام، روزنامه همشهری، شماره  .0
، به 81، مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی یشناس جرم، جزوه ، عباسیاالسالم خیش .7

 .یخودکشنقل از دورکیم در کتاب 
، پژوهشکده 1ج صدری، محمد، مفهوم امنیت، تهران، گزیده مقاالت سیاسی امنیتی،  .8

 .1378سال مطالعات راهبردی، 
ان، انتشارات قره باغیان، مرتضی، تأریر برخی از علل مهاجرت بر نیروی کار در ایران، تهر .9

 .1371موسیه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، سال 
قره باغیان، مرتضی، تأریر برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران، انتشارات موسیه  .10

 .1371سال تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 
 نامه انیپا، می، امیر، تأریر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهدظکا .11

 .1387سال جهت دریافت در جه کارشناسی ارشد، 
 .1373، جلد اول دانشگاه تهران، یشناس جرمکی نیا، مهدی، مبانی  .12
 .1381سال ، تهران، انتشارات خط سوم، یشناس جرمنجفی توانا، علی،  .13
نظری، ترجمه: علی شجاعی،  یشناس جرمولد جرج، توماس برنارد و جفری اپنس،  .11

 .1380سال مت، تهران، انتشارات س
ات دفتر جمعیت و رخارجی در ایران، تهران، انتشا یها مهاجرتهدایت، محمود، اررات  .1

 .1309سال ، وبودجه برنامهنیروی انیانی سازمان 
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 شهروندان فیتکال وعمومی حقوق  یها یآزاد

 

 عمری عیرف محمد
 

 چکیده

که  شود یممطرح  سثالا این حقوق و تکالیف شهروندی ابتد ی حوزه  برای تفکر در

این حقوق را داشته باشند؟ و در کجا  توانند یمحقوق شهروندی چییت؟ چه کیانی 

حقوق و تکالیف در برابر هم قرار  میدان یمکه  طور همان آن را جیتجو کرد؟ توان یم

را باید  یا فهیوظموظف است و  ردیگ یمکه به او تعلق   در قبال حقی یهرکیو  رندیگ یم

شود و  شهروند تومیح داده ی واژه. همچنین باید هیتاو  ی عهدهنجام دهد و تکلیفی بر ا

و چه تکالیفی دارد  ردیگ یمو تعلق دانیت یک شهروند در قبال حقوق شهروندی که به ا باید

 ی جامعهرا برای  "شهروندی" توان یمتکنولوژی ارتباطات  یها شرفتیپهمچنین با توجه به 

است  یا مجموعهبیان کرد که  گونه نیا توان یمحقوق شهروندی را  .ظر گرفتجهانی نیز در ن

شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن  یها تیمیئولاز تکالیف و 

با حفظ کرامت، حیثیت،  یقیعم و تنگاتنگحق آزادی که ارتباط  .کنند یمزندگی 

بین افراد  تیمیصم وفردی الفت  استقالل و یخودمختارشخصیت، توسعه ارتباط شخصی، 

دنیا  یاسیس وحقوقی  مباحث درجایگاه خاص  امروزه مهم بشری دارد. یها ارزش گرید و

 دارد

 یکلید واژگان

 .مشروع یها یآزاد شهروند، آموزش، قانون، شهروندی، حقوق
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 ه:مقدم

شاید  کرد یمزندگی همنوعان خود  دوراز به و وتنها تک، دوردست یا رهیجزاگر انیان در 

. ولی واقعیت این است شد ینمبرای وی احیاس  فیتکال وحق، وظیفه  ییشناسانیازی به 

حق،  که آزادی، دینما یموزندگی در اجتماع ایجاب  کند یمکه انیان در اجتماع زندگی 

باشد  نیرازایغشود، چون اگر  ییشناسابرای هریک از افراد جامعه  یا فهیوظ وتکلیف 

دیگر بر جامعه  ماتینامال و، سکون یاعتماد یب، کشمکش، استبداد، ومرج هرج، ینظم یب

 حاکم خواهد شد.

به  یتیبا یم، حال نیدرعاز آن دفاع کرد اما  دیبا وحقوق شهروندی امری حتمی است 

بود که هنوز افراد جامعه نیبت به حقوق  متوجه واجتماعی جامعه نگرییت  یها تیواقع

از جامعه، این احیاس وجود دارد که افراد  ییها بخش در وندارند  یخودآگاهشهروندی 

رعایت این حقوق از طرف افراد جامعه  دیبا و، اند شدهاستحقاق دارند، مکلف  ازآنچهبیشتر 

دریافت که حقوق شهروندی از حقوق  توان یممیئوالن آن در نظر گرفته شود،  خصوص به

شخصیت شهروند شکل  تنها نه ها آن حقوق و بنیادین و اولیه است عدم رعایت آزادی،

که  یحقوق و، آزادی نیرا به. بنا شود یمبلکه موجب زوال شخصیت انیان  گیرد نمی

به معنای نادیده گرفتن شهروند  ها آنبوده، و عدول از  نیادیبنشهروندان دارند، جزء حقوق 

 اوست. حقوق و

یا  تیمصونتعیین میکن،  اریاخت و وآمد رفتآزادی شخص شامل حق زندگی، آزادی 

 یآزاد و، مخابرات تلگرامی، اسرار شخصی یتلفنمکاتبات، مکالمات  تیمصونامنیت شخصی، 

 .هیت یخصوص واساسی، و داشتن حق رأی در زندگی داخلی 

 وعادی گنجانیده شده  نیقوان ومردم در قوانین اساسی  فیتکال وحقوق  یها یآزاد

 در یکتب طور بهمختلف این حق را  ها ونیکنوانی و ها ثاقیم، ها هیاعالمطی  المللی بین مجامع

آن تمام کشورهای جهان را  قیتطب در و قراردادهاجهانی مورد تائید  یها قضاوت و ها صلهیف

 مکلف نموده است. تشانیصالح حدود در
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 :مبحث اول

 آزادی

 معني آزادی

از  تکامل وکی از لوازم حیات ی یآزادگ وحال ببینم که معنی آزادی چییت این آزادی 

که موجود زنده از نوع گیاه باشد یا از  کند ینمموجود زندگی انیان است فرق  یها یازمندین

گیاه،  یآزادهرچه است نیاز به آزادی دارد. منتها  هرحال بهاز نوع انیان.  ای ونوع حیوان 

دیگری  یها یآزادبه متناسب با ساختمان آن است. آزادی حیوان طور دیگری است، انیان 

ش این است که رشد ا نیاز دارد. هر موجود زنده خاصیت وانیح وگیاه  یها یآزادماورای 

 و، متوقف نییت سرجای خودش اییتاده است. جمادات که رشد کند یم. تکامل پیدا کند یم

گیاه  ندارند، نیازمند به آزادی هم نییتند اصالً آزادی برای جمادات مفهوم ندارد ولی تکامل

 -2تربیت  -1به سه چیز احتیاج دارند:  تکامل وباید آزاد باشد. موجودات زنده برای رشد 

 آزادی. -3امنیت 

 ها آنبه  رشدشانعوامل که موجودات زنده برای  سلیلهتربیت عبارت است از یک 

 احتیاج حرارت و نورو به  وخاک آبخود به  نمو واحتیاج دارند. مثالً یک گیاه برای رشد 

 جمع «تیترب وتعلیم »در کلمۀ  ها آندارد، بعالوه یک سلیله احتیاجات انیانی که همۀ 

 است.

غذاهایی است که باید به یک موجود زنده برسد تا رشد کند. باور  ۀمنزل بهاین عوامل 

زندگی موجود  یکی از لوازم یِغذائنکنید که یک موجود زنده بتواند بدون غذا رشد کند. قوۀ 

 زنده است.

 دومین چیزی که موجود زنده به آن احتیاج دارد امنیت است.

 و. لوازم هیت، که حیات دارد اریاخت درامنیت یعنی چه؟ یعنی موجود زنده چیزی را  

 باشد. نیتأمحیات را هم دارد پس حیات داشته باشد و امنیت حیات او  لیوسا

 اوقوۀ خارجی آنچه دارد از  کی وتا آنچه را دارند از او نگیرند، یعنی از ناحیۀ یک دشمن 

احتیاج دارد وهم به  «تیترب وتعلیم »انیان هم به  میگر یم نظر درنشود انیان را  سلب

امنیت، یعنی جان دارد جانش را از او نگیرند. رروت دارد رروتش را از او نگیرند. سالمت دارد 

 قانون. حکم بهسالمتش را از او نگیرند، آنچه را دارد از او نگیرند مگر 

 یعنی چه؟ یآزاد به آن احتیاج دارد آزادی است. یا زنده موجود هرسومین چیزی که 
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است یک موجود  ممکن یعنی جلوی راهش را نگیرند، پیش رویش مانع ایجاد نکنند.

نباید موانع جلو  حال نیدرعزنده امنیت داشته باشد، عوامل رشد هم داشته باشد ولی 

شرایط  ۀهم برگیاهی را رشد بدهید، عالوه  دیخواه یما رشدش را بگیرد فرض کنید شم

نباشد که جلوی  کار درعدم موانع میاعد باشد. مانعی  ازنظردیگر، باید محیط برای رشد او 

رشد کند باید پیشروی آن فضای باز باشد.  خواهد یمرشدش را بگیرد. مثالً یک درخت وقتی 

سقف بزرگی باشد، ولو این  کی آنباالی  که یدرحالغرس کنید  ینزم درنهالی را  شما اگر

 نهال چنار باشد، امکان رشد برای آن نییت.

را طی کند، یکی از احتیاجاتش آزادی  تکامل وراه رشد  خواهد یمزنده که  موجود هر

هیتند که با موانع  ییها انیانآزاد  یها انیاناست پس آزادی یعنی چه؟ یعنی نبودن مانع، 

1.دهند ینمبه وجود مانع  تن و کنند یمت مبارزه اس رشد برابر درکه 
 

 در نظام اسالم یگاه آزادیجا

 ییگاه واالیاسالم از جا یانیان، در نظام حقوق یاز حقوق اساس یکی عنوان به یآزاد

 است. برخوردار

ن موجود کامل یجانش عنوان بهمخلوق و  نیبرتر و یکه موجود ستودن نیانیان افزون بر ا 

که دارد میجود فرشتگان   یا یو به خاطر کرامت و شرافت ذات شده فیتوصن مطلق، در قرآ

د بر اساس یده، موجود آزاد، مختار و برخوردار از حق انتخاب در افعال و عقایواقع گرد

 رد.یگ یم میشناخت و اراده تصم

اساس او  نیهم برافته است. و ین یتکو یسرشت او با آزاد  اسالم یشر در نظام حقوقب

برخوردار است. و در انتخاب  ینیو تکو یفلیف ین راه از آزادیا بدترین و یدر انتخاب بهتر

انیان  یما راه را برا»که خداوند فرموده است:  یت. چنانیهرگز مجبور ن یا گمراهیحق و 

 «ا ناسپاس استی( یا شاکر )و در انتخاب گمراهی)در انتخاب حق(  م، و اوینشان داد

، و موجب کرامت و سبب سازد یمانیان را  یجوهر اصل یاسالم، آزاد یدر نظام حقوق

 شده شمردهح یده ناصحیل و اجبار عقین مبنا تحمی. و بر اگردد یموانات یر حیاز او از سایامت

                                                           
 (11انتشارات صدرا ص  1736آزادی معنوی استاد مرتضی مطهری چاپ سی وششم سال 1
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ن بشر یرد. و ایمان شکل بگیار، شناخت و ایاس اختاست که بر اس یستودن یا شهیاندو تنها 

ا راه خطا یکند و  یا راه صواب را انتخاب میخود،  یو فطر ینیتکو یآزاد یاست که بر مبنا

ده و ین آفریگویا خداوند بشر را چن یا به کفر و گمراهیابد، ی یش میمان گرایا به ایرا. 

 ش است.یو خود میئول انتخاب خورد، یتواند حق انتخاب را از او بگ ینم یکی چیه

حق ندارد، انیان را به  یاست، کی یبشر، آزاد یه برایاسالم، اصل اول یدر نظام حقوق

ل ین دلیف بر او است. و به همیک تکلیحق انیان است و هم   هم یبکشد، آزاد یبردگ

را  یآدم، کی»رمی( ) یعلحضرت  فرمودهبیازد، به  یگریتواند خود را برده د ینم  یکی

که  نین جهت، آن حضرت از ایو به هم «اند ده است، همه مردم آزادهییز نزایا کنیبرده و 

 ی بنده و برده»و نکوهش کرده و فرموده است:  یقرار دهد نه یگریخود را برده د یکی

ه کرده است: یتوص یکه امام شافع چنان و «وند ترا آزاد خلق کرده استمباش، خدا یگرید

ن همان یو ا«. ده است، پس چنان باش، که خداوند ترا خلق کرده استیخداوند ترا آزاد آفر»

 وده یناقص به آن رس طور بهها تجربه،  است که حقوق بشر مدرن، پس از گذشت قرن یزیچ

ن و خلقت ید که خدا بشر را آزاد سرشته و تکویگو ینم  «دیآ یا میکه بشر آزاد به دن»گفته 

تفاوت  یده است. و بیین آفریرا چن یو انتخاب است که خالق او و یبشر بر اساس آزاد

 ان آن دو.یاست م

ن یتر ، بزرگیدار انیان تالش کرد و با برده ییرها یار دور، برایاسالم در روزگاران بی

 یمارین بیدرمان ا ین وجه مبارزه کرد، و برایبهتر به یبشر ی نهیرید ی دهیچیمعضل پ

ه به اصول عدالت و ید، و در همان آغاز ظهور، با تکیرا برگز یجیکهن، درمان معقول و تدر

ان نهاد یرا بن ین جهانیو نو ی، نظام انیانیو برابر ی، و پا فشردن بر اصل برادریکرامت انیان

و  یشانه میاو یها ها را همچون دندان انیان انیان تالش کرد، و یو آزاد ییرها یو برا

ت و یها را فارغ از جنی را مردود اعالم کرد، و انیان ی لهیقبو  یاز نژادیبرابر خواند، و امت

 یبرتر  ،نش همه را از خاک خواندیخلقت و آفر  دانیت، یسرشت واحد انیان ینژاد، دارا

تن و  یآزاد  کرد. ی)تقوا( نف یک انیانیجز به لحاظ داشتن خصلت ن یگریرا بر د یکی

اصل  عنوان به1نهم(یب یشه را به ارمغان آورد. مشارکت انیان را در قالب )وامرهم شوریاند
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 ین( بر آزادیالد یف مطرح کرد. و با اصل )ال اکراه یدر دولت اسالم یاسین ساختار سیادیبن

د آورد، یگوناگون پد یها را در عرصه یو عموم یفرد یها یشه پا فشرد، و آزادیبیان و اند

 گران در تضاد باشد..یا با حقوق دیو  یکه با اصول کرامت انیان جز آن

 يشهروندان در قانون اساس یحق آزاد

ن آن در قانون یتر مهم یوجود دارد، ول ین عادیو قوان یدر قانون اساس یحقوق شهروند

ب یو وجا یحقوق اساس»تحت عنوان  که آنفصل دوم  خصوص بهاست.  شده انیب یاساس

و  یفرد یها ین فصل، حقوق و آزادیان حقوق شهروندان پرداخته است و در ایبه ب« اتباع

ل یتوان به موارد ذ یم ها آنان یاست که از م شده شناختهت یشهروندان به رسم یبرا یعموم

 شاره کرد:ا

 (22 مادان شهروندان )یض در میاز و تبعیامت یحق میاوات و نف – 1

 (22و برابر )ماد  یف میاویتمام شهروندان از حقوق و تکال یبرخوردار – 2

 (23)ماده  یات و زندگیاز حق ح یبرخوردار – 3

 (21)ماده  تیمصونو  یاز حق کرامت انیان یبرخوردار – 1

مقام  لهیوس بهکه خالف آن  نیمگر ا« اشخاص یگناه یبرائت و ب»از اصل  یبرخوردار – 1

 (21اربات گردد )ماده  دار تیصالح

ب و یگر. و اصل منع تعقیجرم اشخاص د لهیوس بهف یب و توقیاصل منع تعق – 0

 (27و  20بازداشت، مگر طبق قانون )مواد 

 (27بودن جرم و مجازات )ماده  یاصل قانون – 7

به علت اتهام، جز به اساس معامله  یشهروندان به دولت خارج اصل عدم سپردن – 8

 (28یافته باشد )ماده  که افغانیتان به آن الحاق یالملل نیب یها مانیپ موجب بها یبالمثل و 

 (28ت از شهروندان )ماده یاصل عدم سلب تابع – 9

 (29ا خارج )ماده ید شهروندان به داخل و یاصل عدم تبع – 10

 (29مخالف و در تضاد باشد )ماده  یانیان باکرامتب که یشکنجه و تعذ اصل منع – 11

شهروندان در اظهارات، اقرار، و شهادت، و عدم اعتبار آن از  یار و آزادیاصل اخت – 12

 (30اکراه و اجبار )ماده  یرو

 (31دفاع و اربات حق )ماده  یل برایحق انتخاب وک – 13
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 ها آندفاع و اربات حق  یل براین وکییتع یبرا بضاعت بر دولت یحق شهروندان ب – 11

 (31)ماده 

 ها آن تیمصونل و یان متهم و وکیت مکالمات و مراسالت و مخابرات میحق محرم – 11

 (31از هر نوع تعرض )ماده 

 (32ون )ماده یاز مد یـ حق عدم سلب آزاد 10

 (33در انتخاب کردن و انتخاب شدن )ماده  یحق آزاد – 17

ت احکام ی، با رعایل ارتباطیر وسایز سایر و نیان، گفتار، نوشته، تصویب یزادحق آ – 18

 (31تعرض )ماده   از هرگونه ها آن تیمصونن و یو قوان

 (31ت و حزب مطابق قانون )ماده یانجمن و جمع سیتأسحق  – 19

و مقاصد مشروع،  ها خواسته نیتأم یتظاهرات برا یاجتماع و برگزار ییبرپاحق  – 20

 (30ق قانون )ماده طب

ا یکه مکتوب باشد و  نیت مراسالت، مخابرات شهروندان اعم از ایو محرم یآزاد – 21

ش یاز هرگونه تعرض و تفت ها آن تیمصونو  یل ارتباطیگر وسای، تلگراف و دتلفن ی لهیوس به

 (37قانون )ماده  حکم بهمگر 

هر  لهیوس بهش یفتتعرض و ت هرگونهمیکن و منازل شهروندان از  تیمصون – 22

 درمنازل   به دخول یاز موارد جز بهر آن، یا غیدولت و  مأمورانکه باشد، اعم از  یشخص

 (38حین ارتکاب جرم مشهود )ماده  هم آنباشد  شده حیتصر قانون

که قانون  یاز کشور، مگر مناطق یا سفر و انتخاب میکن در هر منطقه یحق آزاد – 23

 (.39اشد )ماده آن را ممنوع اعالم کرده ب

 یقانون اساس یها گر فصلیاز حقوق شهروندان که در فصل دوم و د یگر مواردیز دیو ن

 مختصر بحث خواهیم کرد. طور به ها آناست. که ما روی بعضی از  ذکرشده

 آزادی در زندگي خصوصي.

بودن شخص از دخالت دیگران در امور  مصونیعنی  یخصوص وآزادی در زندگی داخلی 

دربارۀ ومع جیمانی و احوال  تجیس وبودن از تفتیش  مصونونیز  ییزناشو وگی خانواد

 صوت مبط ۀلیوس بهآن  ربت وامور او، استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد  ریسا وشخصی 
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آن، مداخله در زندگی  انتشار ومونتاژ آن بدون اجازه او  ای وگرفتن عکس شخص  ای و رهیغ و

 است. شده اعالمممنوع  شرع و عرف درخصوصی فرداست که 

منعقد شد، کنگره احترام زندگی  استکهلم در 1977 سال درکنگره حقوقدانان که  در

 حائزکه  دهد یمآن تعریف جامعی به دست  از وخصوصی را برای سعادت بشر الزم شمرد 

 های این کنگره چنین آمده است. هقطعنام دراهمیت است. 

 مقابل درشود  تیحما و« که قصد دارد طور آند است که زندگی بکن فرد هرحق »که 

او )ب( هرگونه تعرض  یداخل وخصوصی خانوادگی  یزندگ در)الف( هرگونه مداخله 

 وج( هرگونه تعرض به شرافت ) اویا معنوی  یاخالقآزادی  به وجیمی یا روحی  سالمت به

 موقع یبـ( افشای ه) بشوداو  اعمال و گفتگوهاد( هرگونه تفییری مضری که از ) او شهرت

ح( هرگونه ) او عکس ومربوط به زندگی خصوصی او )و( استفاده از اسم، هویت  کننده ناراحت

 واو نشتن او را تحت نظر قرار دادن  نیکم در –جاسوسی کردن دربارۀ او  منظور بهفعالیت 

کتبی یا  ی( استفاده با سثنیت از مخابرات) اورا بر او تنگ کردن )ط( توقیف مکاتبات  عرصه

به  مربوط اسرارشفاهی او )ک( افشای اطالعات که او داده یا گرفته برخالف قاعدۀ حفظ 

، وزندگی خصوصی شامل اطالعات شخصی از قبیل نام، نشانی، شمارۀ تلفن، حرفه وشغل 

 وونیز اطالعات مربوط به دارایی شخصی  یخانوادگ وخصوصی  روابط و تیمل ومحل تولد 

 1وجزبا مجوز قانونی نباید افشاء شود. شود یماو  یمتسال وجیمانی  ومع

 :دیگو یم باره نیدرااعالمیه اسالمی حقوق بشر )قاهره(  18مادۀ 

 درخویش  مال و ناموس و خانواده و نید وحق دارد که نیبت به جان  یانیان هر)الف(:  

 زندگی کند.  یآسودگ

 وو مال  خانواده و میکن در) امور زندگی خصوصی خود حق دارد که در یانیان هر)ب( 

یا مخدوش کردن حیثت او جایز  او بریا نظارت  یجاسوس واستقالل داشته باشد،  (ارتباطات

 شئون حمایت بشود. نیا درگویانه از او در مقابل هرگونه دخالت زور دیبا ونییت 
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روع غیر مش صورت بهبدون اجازه ساکنین آن یا  دینبا وحرمت دارد  درهرحال)ج( میکن 

1آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره کرد. دینباوارد آن شد، 
 

 :مبحث دوم

 عمومي حقوق شهروندی یها یآزاد

 یبند میتقس

بیشتر از همه  آنچه وکرد  یبند طبقهاز جهات مختلف  توان یمعمومی را  یها یآزاد

 طور ذیل تقییم نمود: توان یماست  قرارگرفتهمورد عمل 

 .يشخص یها یآزاد -1

تن انیان برای  ، به اعتبارنامند یمشخصی نیز  ها یآزاد ای ورا مطلق  ها آن، که ها یآزاداین 

از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی  اند عبارت ها آن واست  شده شناختهقانون  موجب بهاو 

 حق وشخصی  اسرار ومیکن، مکاتبات، مکالمات و مخابرات  تیمصون وآزادی  وآمد رفت

 عدالت را نیز مثلفان جزء این گروه به شمارمی آورند. یاجرا ودفاع 

 فکر. یها یآزاد -2

 به اعتبار فکر آدمی است. مانند آزادی اندیشه وبیان، آزادی وجدان وایمان، ها یآزاداین 

 سیاسی. یآزاد و وپرورش آموزش یآزاد اطالعات، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، یآزاد

 مربوط به اعمال فردی. یها یآزاد -3

است. باید امنیت به طرزی  یکیزیف یها یآزاد ۀنیدرزم، حقوق افراد ها یآزاد گونه نیااساس 

در معرض  دائماً، آنان را خودسرانه یها بازداشتاز  امطراب وشود که دلهره  نیتأم

 خواهند یممیکنی را که  هر ومایل باشد بروند  که جا هر  به، ندهد قرارروحی  یها شکنجه

فرد یا  چیه وخود از آرامش برخوردار باشند  ۀخان یواریچهارد در وبرای خود برگزینند 
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مهم  موارد وبه حریم میکن آنان تجاوز کند  یقانون و موجهمقامی نتواند بدون دلیل 

 است: لیذ قرار به ها یآزاد گونه نیا

 امنیت: -

شده و  کاربرده به فرانیه 1789حقوق سال  یۀاعالم در باراصل امنیت فردی نخیتین 

 است. یرقانونیغ و خودسرانه یها بازداشتبیشتر در ارتباط با حمایت فرد از 

بازداشتی ممکن نییت مگر  گونه چیه، اصل این است که ها سوءاستفادهبرای پیشگیری از 

خصوص، دو استثناء بر اصل  نیا دراز سوی مقامات قضایی صادره شده باشد.  آن مجوزآنکه 

 وجود دارد.

 مهم علیه امینت کشور جرائم ای ومشهود  مئجرا در: اول

 72مواقع  شتریب درتوقیف احتیاطی، بدون مجوز قضایی، فقط به مدت کوتاه ) -دوم

 قانون. طبق ودر صورت لزوم  هم آنساعت( 

یا محدودیت  یرقانونیغ یها بازداشتاما حفظ امنیت افراد، تنها منوط به جلوگیری از 

قوانین،  شتریب دراز مقررات نیز برای تضمین این امنیت  یا مجموعهتوقیف نییت. بلکه دورۀ 

، اصل عطف به ماسبق مجازات واست که از آن جمله اصل قانونی بودن جرم  شده ینیب شیپ

 یدگیرس ووکیل در مراحل بازپرسی وداد رسی  حضور ونشدن قانون، علنی بودن محاکمات 

 1آن ذکر کرد. مثال عنوان به، توسط هیأت منصفه را تیبااهم وبزرگ  جرائمبه 

 مسکن تیمصون وآزادی  -

 برتحمیلی  گونه چیهباب،  نیا درهرکس حق دارد محل میکونی خود را انتخاب کند و 

 نیرا به. شود یم، برحیب ارادۀ فرد انجام وانتقال نقل وجایز نییت. لذا گزینش محل  فرد

، مگر شود یم. میکن زن شوهردار توسط شوهر او انتخاب اصل، استثنائی چند وجود دارد

، اند دهینرسدادگاه، تصمیمی برخالف آن بگیرد میکن افرادی که به سن رشد قانونی  که نیا

از کارکنان دولتی  یبرخ و شود یمیا قیم یا سرپرست قانونی آنان تعیین  مادر و پدر لهیوس به
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محکومان به ممنوعیت از اقامت در  نیهمچن باشنددارای اقامت قانونی معینی  مجبورند

میکن افراد، مصون از  آنکه گریددر شهرهای ممنوع میکن گزینند.  توانند ینممحلی، 

 وارد منزل او شود بر این اصل، خانه صاحببدون اجازه  تواند ینم کس چیه وتعرض است. 

 استثناء وجود دارد: چهار

یا  مجرمان ومات قضایی برای تعقیب متهمان بازرسی منازل توسط یا به دستور مقا :اول

که دارای مجوز مخصوص  نیمأمور ۀلیوس بهتوسط بازپرس یا  ها یبازرس گونه نیادلیل  نیتأم

 1.است ریپذ امکانقضائی باشد، 

 تفتیش مسکن برای اجرای حکم قضایي.: دوم

میکونی  یواحدهاعوارض یا مالیات  ۀنیدرزممالیاتی،  میائلمالحظۀ محل برای  :سوم

 خالی.

 ها آن رینظا واجتماعی مانند بهداشت یا کار کودکان  میائلدرزمینۀ  محلیمعاینۀ : چهارم

روشن انجام گیرد نه در موقع شب، اما  روز درباید  ناتیمعا و ها یبازرس، این هرحال بهولی 

ک یا تقامای کم لیس و یسوز آتشیا حالت امطراری، شبیه  ینظام حکومتدر زمان اعالم 

 این اصل را نادیده گرفت. توان یماز داخل خانه، 

 که مایل باشد بنماید، یا استفادههرگونه  فرد آزاد است که از میکن خود، عالوه به

حینه نباشد ولی اجرای چنین قاعدۀ،  اخالق ونوع استفاده، خالف قانون  که آن شرط به

که  کند یممیایگان ایجاب ه حرمت واست. آزادی  یا جانبه همه ومیتلزم مقررات دقیق 

یا  پرسروصدااینکه نتوان از وسایل موسیقی  ای وناهنجار شبانه گرفته شود  یصداهاجلوی 

 2استفاده کرد.  ونیزیتلو وصدای بلند رادیو 

 تعرض ناپذیری مکاتبات

 بازکرده را ها آنحق ندارد  یکی است،از تعرض  مصون افراد، اساساً مکاتبات و ها نامه

این اصل، مربوط به حمایت از زندگی خصوصی افراد است، معموالً در کشورهای بخواند. 

                                                           
 161دکتر سید ابوالفضل قاضی همان منبع ص 1
 (161همان منبع قاضی سید ابوالفضل صفحه )2

ACKU



 

 

 

77 

... 
 و

ق
قو

 ح
ی

وم
عم

ی 
ها

ی 
اد

آز
 

 

. اما در موارد دهد یممختلف، قوانین عادی، متخلف از این اصل را شدیداً مورد مجازات قرار 

مکاتبات افراد اجازه داده  قرائت و، ممکن است بازبینی دادگاهجنگ، امطرار یا برحیب حکم 

اطالعات یا جاسوسی ستون پنجم جلوگیری شود.  نشئت ازالی ناشی شود ا از خطرات احتم

، مکاتبات برخی از جرائمامر بازپرسی، ممکن است برای تحقیق بیشتر در امر  برحیبگاهی 

، هرگونه استثنایی بر این اصل، باید طبق موازین قانونی عادی هرحال بهاشخاص، مبط شود، 

ذیری، مکاتبات، معموالً بر سایر وسایل ارتباطی از قبیل ، قاعده تعرض ناپعالوه بهانجام پذیرد 

 بر طبیعت هر یک از این وسایل، نیز حاکم است. بناتلگراف، تلکس، تلفن، برحیب مورد 

 .وآمد رفتآزادی 

ورود به آن  با وبرای خروج از آن  نیهمچن وقلمرو کشور  داخل در آزاد مرور وحق عبور 

دموکراتیک است. البته این اصلی کلی را نیز  یکشورها درافراد  شده شناختهجزو حقوق 

 بر بنااست،  افتهی نیتدومفصالً  خارج درچه  داخل درچه  وآمد رفت مقررات واستثنائی است 

 داخل در وآمد رفتباشد. اصل  ریگ سختهر مورد، قانون ممکن است آسان گزار یا  تیفیک

 .شود یممحدود  داخلی تیامن والزامات نظم  واسطه بهکشور، گاهی 

قانونی، از  یها ینیب شیپ هیکل ومربوط به میافرت یا اتومبیل  یها نظم ومثالً مقررات 

همۀ برای  رهیغ و روها ادهیپشمردن حقوق  محترم وراهنمایی  عالئم و ها تیاولوقبیل رعایت 

 تا جان شده ومعخارج از شهر  یها جاده ودر داخل مراکز جمعیتی  آمدورفتایجاد نظم 

 و ریگ همهوسایط نقلیه که در حال حامر  عمومی در معرض خطر نظم وهمۀ شهروندان 

 است واقع نشود. یهمگان

حاکم است شهروند برای  یدتریشد و تر قیدقخروج از کشور، مقررات  خصوص دراما 

یا پاسپورتی را که توسط مقامات پلیس یا اداری  گذرنامهبیرون رفتن از مرزهای ملی باید 

حق دارنده در مواردی  یا گذرنامه صادرکنندهداشته باشد. مقامات  اریاخت دراست  دهصادرش

 کنند. یخوددارمنافع عمومی از صدور آن  چهارچوبدر  ژهیو به و

ممالکی که  یاستثنا بهاست،  شده شمردهالزم  یا گذرنامهبرای ورود به کشور نیز وجود 

رویداد کشور  باشد افزون بر گذرنامه باید شده برداشتهاین التزام عمالً از میان  ها آندر 
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 یقراردادهاویزا( منوط به ) دیروادپذیرنده نیز بر روی گذرنامه باشد. وجود یا عدم وجود 

 1است. یجار و، نافذ بالمثلقاعده مقابله  نجایا در و. کشورهاستبین  ۀدوجانب

 .يفرهنگ وآزادی اقتصادی، اجتماعي  -

که بشر در اجتماع داراست.  یماد واجتماعی  یها یبیتگ اعتبار به ها یآزاداین دسته از 

اجتماعی، حق مالکیت شخصی،  نیتأم، حق شغل و کارانتخاب  حق مانند حق اشتغال کار،

 .رهیغ وبازرگانی  صنعت و وکار کیبآزادی 

 است. نشده بشر یها یآزاد وجهانی حقوق بشر، تفکیک بین انواع حقوق  هیاعالم در

حقوق  ثاقیم و 2یاسیس و، به نام میثاق حقوق مدنی المللی بینمقاوله نامه  دو درولی 

 10 در بشراجرای مواد اعالمیۀ جهانی حقوق  منظور به، که یفرهنگ و یاجتماع واقتصادی 

حقوق از  دودستهتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است  به 1900 دسامبر

 و یاجتماع واقتصادی  حقوق و، یاسیس ومدنی  ، حقوقاند شده زیمتما ویکدیگر جدا 

 .یفرهنگ

میتلزم  یاسیس وتفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی 

 و یاجتماع وتمتع از حقوق اقتصادی  که یدرصورتاز طرف دولت است،  یطرف یبرعایت 

ل، خواستار منع دولت از . حقوق نوع اوهیتدولت  مداوم و مثررنیازمند حمایت  یفرهنگ

خود در پهنه زندگی  یها تیفعال در اوگذاشتن  آزاد ودر قلمرو فردی  یانداز دست ودخالت 

. شود یممحیوب  دولت دراین حیث، حقوق مزبور، وسیله مقاومت فرد  از واست. 

 رفع وحقوق نوع دوم خواستار دخالت فعاالنه دولت در تنظیم روابط اجتماعی  که یدرصورت

نوع  یها یآزادهمین مناسبت برخی از مثلفان  به واجتماعی است  یها یعدالتبعیض وبی ت

 اند دهیناممشارکت  یها یآزادنوع دوم را  یها یآزاد و حقوق ومقاومت  یها یآزاداول را 

                                                           
 161ساسی ونهاد های سیاسی صفحه همان منبع حقوق ا1

 1366 دسامبر 16میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب 

ACKU



 

 

 

79 

... 
 و

ق
قو

 ح
ی

وم
عم

ی 
ها

ی 
اد

آز
 

 

د شده لیتشکورشو  شهر در 1907که از طرف ملل متحد در  ناریمیس در ، 1بو

از حقوق این نکته را  دودستهأکید بر همبیتگی بین ، ممن تناریمیس در کنندگان شرکت

 یها یآزاد، ایجاد هماهنگی بین یاسیس وکه هدف حقوق مدنی  دهند یمقرار  موردتوجه

ایجاد یک  یفرهنگ و یاجتماع وهدف حقوق اقتصادی  که یدرصورتفرد و تکالیف اوست 

کشور بتوانند به نحو دولت است تا آنکه کلیۀ اتباع  ۀعهد بر یفیتکال وسلیله تعهدات 

 ور شوند. سی خود بهرهاسا یها یآزاد ومطلوب از حقوق 

نتیجۀ باال رفتن انتظارات فرد از دولت و پیشرفت  یفرهنگ و یاجتماع وحقوق اقتصادی 

مثبتی از  خدمات وکه امروزه خواستار انجام یک سلیله تعهدات  است «یرفاهدولت »نظریه 

گیترده از  یزیر برنامهدسته از حقوق انیانی میتلزم  تحقق این چون و هیتجانب دولت 

حقوق  را آن مثلفاناست برخی از  یفرهنگ وامور اقتصادی، اجتماعی  ۀنیدرزمطرف دولت 

 .نامند یمنیز  یا برنامه

 اجتماع بود لیکن در طول زمان این عقیده امور در، مخالف دولت آغاز در یمیبرالیل

عمومی برای  یها یآزادمعتقدند که صرف اعالم  ها البریلدستخوش تحوالتی شده است. 

و  ها یعدالت یبتحقق آن کافی نییت بلکه الزم است دولت برای از بین بردن تبعیضات، 

 ومادی  امکانات وزمینه وسایل  نیا در واجتماعی نقش فعالی به عهده گیرد  یها ینابرابر

برای نیل به این هدف، امروزه  مینیب یم ما و دهد قرارالزم در اختیار گروهای اجتماعی  یمال

 از: اند عبارتاست که  شده افزوده ها یآزاد وبه لییت حقوق  یا تازهحقوق 

 نیتأمحق  میتعم و کودک وحقوق گروهای اجتماعی مانند حمایت از خانواده  -

 و احزاب و کاهایسند)اعطای یارانه به مطبوعات،  ها انجمن واجتماعی حمایت از سندیکا 

 (ها نیا جزء وخصوصی  مدارس

 .یفرهنگ و یاجتماع وحقوق اقتصادی  -

 سرچشمه حیات بشر است. یتیز طیمححق فرد به حفاظت از  -

 

 

                                                           
 ورشو پولند شهر 1361سمینار سال 1

ACKU



 

 

80 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
16

7
 

 آن با حقوق بشر. رابطه وحقوق شهروندی 

دو،  نیا وارتباطی دارد  چه بشر حقوق وبشر  با وابتدا باید دید مفهوم شهروند چییت 

 حقوقی را دارند. چه

خود را  یجمع وگفت که شهروند کیی است که حقوق فردی  توان یمشهروند  فیتعر در

طریق آن  از و کند یمآن عمل  به و شناسد یمقانون را  کند یمدفاع  ها آن از و شناسد یم

 وکه فرد دیگری هم حضور دارد  داند یم، از حقوق معینی برخوردار است، کند یممطالبه 

 فردی که در امور شهر مشارکت دارد. قوق خودش واز حقوق او یعنی دفاع از ح دفاع

د و بشراعالمیه حقوق  اساسی  نیقوان و شود یممشخص  ییفردگراکه با  1شهرون

را مترادف یکی  هردو و کنند ینماز شهروند جدا  را بشرکشورهای جهان از آن الگو گرفتند، 

بشری است  یابنا و ها یانانهمه  شهروندان ومقصود اعالمیه، از شهروند  برند یم بکار گرید

باید توسط حکومت  زمان مرور رقابلیغ، انتقال رقابلیغ، اند حقذاتاً دارای  جامعه درکه 

 محترم شمرده شود.

را متعلق به همۀ شهروندان دریک جامعه  تیحاکم فرانیه، شهروند واعالمیه حقوق بشر 

باور است که همۀ  نیا بر و نددان یم ها آنآزادی همۀ  یحام ورا مظهر اراده مردم  قانون و

 درقانون است که  نیا وقانون شرکت کنند،  ومع درافراد شخصاً یا توسط نمایندگان خود 

 .سازد یمحقوق همۀ افراد را مشخص  ۀمحدود

به یک  هردو ونییت  قائلبشر تمایز  امر، انقالبیون فرانیه بین شهروند و قتیحق در

 به کشوردیگر فرانیه که در ادوار مختلف تاریخی آن  یها هیاعالممفهوم آمده است لیکن 

 است. شده واقع موردقبولامروز  شوند یم قائلتصویب رسید، بین این دو مفهوم تفاوت 

از  فرانیه در تنها نهشهروندان کیانی هیتند که  فرانیه 1791قانون اساسی  طبق بر

پنج سال مقیم فرانیه  اقلحدمدت  به و اند متولدشدهیا یک پدر خارجی  یفرانیو پدریک 

دارند. شامل  یفرانیو همیریا  اند یامالک یدارا وکشور کارمی کنند  نیا در و اند بوده

سال  کی آن موجب بهکه  کند یمرا ارائه  یتر عیوستعریف  1793. قانون اساسی شود یم

به این این قانون عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند  موجب بهسکونت در فرانیه کافی است. 
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یا  کند یماست که یک کودک را قبول  یکی آن« شهروند»این قانون  زعم بهتومیح که 

تأیید  یگذار قانون ئتیهتمام خارجیانی که توسط  ای و کند یمشخص مینی را تغذیه 

که مجموعه  شود یممالحظه  سان نیبد. باشند یمشاییتگی بشریت  یخوب بهکه  شوند یم

افراد  نیا و ردیگ یمکه به خیلی از افراد تعلق  باشند یموندی تضمینات حقوقی اجزاء شهر

از آن،  مقصود وبوده باشند  (فرانیه نجایا درخارج از دایره تابعیت یک دولت ) توانند یم

یا در برابر  درآمدهدولتی تحت کنترول  نیمأمورعملیات  ها آن واسطه بهحقوقی هیتند که 

 .شود یمنشان داده  مقاومت ها آنفشار دولت یا تملک به 

 یقضائ واز حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی  ۀمجموع بشربه آنچه گفته شد حقوق  بناءً

محترم شمرده شود وهم  دیبا و. ردیگ یم منشأاو  منزلت واست که از کرامت انیانی مقام 

 از رنگ، جنس و نظر صرف –خانواده بشری  –انیان بوده، اعضای یک خانواده  عنوان بهافراد 

 بشرجهانی حقوق  هیاعالم درحقوق همان حقوق است که  نیا وشوند  مند بهرهزبان از آن 

حقوق شهروندی  آنکه حال 1آمده است. المللی بیناسناد معتبر  ریسا وآن  یها ثاقیم و 1918

 یاقتصاد واز حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی  یا مجموعهعمومی یا شهروندی  یها یآزاد و

این حقوق قانون است  متضمن وتبعه یک کشور از آن برخوردار است  نوانع بهاست که فرد 

حقوق ملت یا  عنوان بهاست به نمایندگی از اتباع خود آن را ) موظفدولت  جامعه درکه 

 اجرا بگذارد. موقع به وحقوق بشر تصویب کند  چهارچوب در (عمومی یها یآزاد

 یحقوق شهروند  نهیشیپ

در تمدن  یرسد. ول یونان باستان میبه  ختهیوگر جیته طور به یحقوق شهروند نهیشیپ

شهروند  یشد، فقط کیان ینم  ساکنان آتن و روم اطالق ی همه یونان و روم شهروند برای

برخاسته   شهر  یآمدند که طبق قانون برخوردار از حق مشارکت در ساختار دار یم حیاب به

و  یاز ساکنان شهر از حقوق شهروند یادیداد زل تعین دلیاز اراده شهروندان بودند. و به هم

که پدر و  یانیر بردگان، زنان و خارجیمحروم بودند، نظ یو اجتماع یاسیمشارکت در امور س

ن شهروند ین سرزمیاز ساکنان ا یگروه بزرگ سان نیابه  و بودندگانه یب مادرشانا ی

 شدند. ینم  یتلق
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، به دوران نظام ین قرن هجریه نخیتب گردد یبرمدر اسالم  ینه حقوق شهروندیشیپ

نه و ین نظام، شهروندان مدیکرد. در ا سیتأسنه یآن را در مد ص() محمدکه حضرت  یاسیس

به شهر  خاطر تعلقو  ص() محمدحضرت  یاسینظام س یت رسمیرش تابعیکه با پذ یکیان

نژاد و مذهب، درآمده بودند، فارغ از   نه الرسولیمد یاسیس ی ت جامعهینه به عضوین مدینو

در برابر قانون، برخوردار از حقوق و  ی، تیاویزندگ تیمصون، یبرخوردار از حق کرامت انیان

که  ییبودند تا جا یحق مشارکت در امور مهم اجتماع یدارا یو عموم یفرد یها یآزاد

، اصل عدم مرر و عدم تجاوز به ها یزشتاز  یها و بازدار یکیمشاوره و مشورت، و امر به ن

شهروندان  یمذهب یده و آزادیل عقیشهروندان، اصل عدم تحم یم خصوصیقوق و حرح

دار یاصول مهم و پا عنوان بهر شهروندان، یسا یها یت حقوق و آزادی، با رعایحیو می یهودی

 خورد. ینه به چشم میحکومت مد یو ادار یاسیدر نظام س

 یعلحضرت  یم حکومتدر نظا ازجملهن یراشد ین شهروندان در دوران خلفایو همچن

بود که  یز مشارکت مردم در ساختار قدرت به حدیبودند و ن یفیحقوق و تکال یدارا رض()

م آن را داشت که فرزندانش در ی، بیرض( در پروسه مشارکت و انتخاب مردم) یعلحضرت 

 رض() یعلحضرت  و بروند ها آن یو پا ردستیزعت و انتخاب، یب یارر ازدحام مردم برا

و  یادار تیمیئولرش یانتخاب، حامر به پذ درصحنهمشارکت و حضور مردم  لهیوس به

ر ی، از سایو نظام ید. و شهروندان افزون بر حق مشارکت در ساختار اداریجامعه گرد یاسیس

 در برابر قانون، برخوردار بودند، یو تیاو یحقوق شهروند

به  یرسم یها هیابالغ یرا در ط یت حقوق شهروندیت رعایاهم رمی() یعلز حضرت یو ن

دگاه ایشان شهروندان از دو گروه خارج یرا در دیکرد، ز یم گوشزد انشیوال وفرمانداران 

ان و یوال  ت همانند همه، انیان بودند ویانیان  ا در خلقت ویو  ینیا برادران دینبودند، 

ا یان باشد و که شهروند، میلم نیاز ا فارغ کردند. یم ها آنت یزمامداران را ملزم به رعا

 کیان برخوردار بودند.ی طور به یو انیان یآن حضرت از حقوق شهروند یاسی، سرمیلمانیغ

دا شد و با یبا شروع انقالب فرانیه پ 18ک در اواخر قرن یکالس طور بهاصطالح شهروند 

د. و اصطالح شهروند یاروپا گرد یکشورها یاسیات سیشه ملت و کشور وارد ادبیش اندیدایپ

ن و حق یم قوانیقابل اطالق بود که حق مشارکت در تنظ ید به کیانیات جدیبدر اد

از قلمرو شهر وارد  ی، شهروندطور نیاکشور داشته باشد. و به  یاسیت سیمشارکت در حاکم

 افت.ی یمفهوم توسعهد و یکشور گرد عرصه
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 مبحث سوم

 شهروند

 تعریف شهروند: (الف

 1است فرانیوی eitoyen وانگلییی  citizen ویونانی  polites معادلواژه شهروند  -1

حقوق متعلق  از وفارسی، شهروند کیی است که اهل یک شهر یا یک کشور باشد  اتیادب در

به معنای مصطلح آن شهروند تنها به فردی طبیعی  الملل نیب حقوق دربه آن برخوردار باشد 

 باشد قابل اطالق است مند بهره یمدن وکه در واحد سیاسی حکومت، از حقوق کامل سیاسی 

است که از واژه زهرهفشز مشتق شده است،  citizenواژه شهروند، ترجمه لغت - 2

است، شهروند، کیی  میتقل وشهر، تنها مجتمعی از ساکنان نییت، بلکه واحد سیاسی 

 امور عمومی دارد. اداره درالزم را برای مشارکت  طیشرا واست که به آن تعلق دارد 

 (nationality) تیمل و citizenshipمعموالً دو اصطالح شهروندی امروزه  -3

 .شود یممترادف به کار گرفته  صورت به

لغتنامه عمید به معنای شهری، بومی، اهل شهر، اهل  فرهنگ در citizenمفهوم  -1

 نظامی تبعه یک کشور است. مقابل در تابع، رعیت، شعبه شخصی

 غانستاناساسي اف قانون درشهروند  مفهوم( ب

 بین اتباع افغانیتان ممنوع است. ازیامت وتبعیض  نوع هر

 .باشند یموجایب میاوی  مرد در برابر قانون دارای حقوق و اتباع افغانیتان اعم از زن و

 آزادی بیان از تعرض مصون است

وسایل دیگر با رعایت  ای وگفتار، نوشته، تصویر  لهیوس بهحق دارد فکر خود را  افغان هر»

 کام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.اح

مطالب بدون ارائه قبلی آن به  نشر وحق دارد مطابق به احکام قانون به طبع  افغان هر

 مقامات دولتی، بپردازد.
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ACKU



 

 

84 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
16

7
 

 یجمع ارتباطوسایل  ریسا و مطبوعات نشر، ونیزیتلو واحکام مربوط به مطابع، رادیو 

 1«.گردد یمتوسط قانون تنظیم 

آمیز، بدون حمل سالح، طبق  وصلبرای تأمین مقاصد جایز  دارند حقانیتان اتباع افغ»

 «نمایند. تظاهرات وقانون اجتماع 

 شهروند. ياجتماع وحقوق سیاسي  (ج

دولت در کاربرد همه امکانات جهت  اهتمام و یاجتماع وسیاسی  یها یآزاد نیتأم

تکلیف  عنوان بهخویش  یگفرهن وعامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی  مشارکت

 و، بنیادهای حقوق سیاسی گذار قانون، ازجمله مواردی است که حکومت ومهم دولت 

مردم را ترسیم نموده. چنانچه این موموع در اسناد تقنینی کشور ما چنین تومیح  یاجتماع

 گردیده است.

 .هیتشدن را دارا  انتخاب واتباع افغانیتان حق انتخاب کردن »

 «گردد یماستفاده از این حق توسط قانون تنظیم  رزط وشرایط 

یا کاندید  دهنده یرأ، به حیث دارند حقاعم از زن مرد  یده یرأ( اتباع واجد شرایط 1) 

 انتخابات شرکت نمایند. در ونموده  نام ربت

 ای ویا حق انتخاب کردن  نام ربت( این ماده از حق 1( هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ )2»)

 2«به مرجع ذیصالح مربوطه شکایت نمایند. دارند حقن محروم گردند انتخاب شد

 فاش ومبط  یها نامهدر بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی  مطبوعات وآزاد بودن نشریات 

از  زیپره و، سانیور استراق سمع تلکس وکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرامی 

، آزادی تشکیل یصنف وسیاسی  یها منانج، ها تیجمع وتجیس، آزادی احزاب  هرگونه

اساسی  قانون در یاسیس واجتماعی  شده حیتصرازجمله اصول  ها ییمایراهپ واجتماعات 

 .جمهوری اسالمی افغانیتان است
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 اجتماعي رفاه وحقوق اقتصادی  (د

 وانتخاب شغل، دارا بودن میکن متناسب، مصونیت شغل  امکان وحق انتخاب شغل 

ازجمله مواردی است  اجتماعی نیتأماز  یبرخوردار وظ مالکیت شخص از تعرض، حف میکن

 ونموده  ینیب شیپاساسی  قانون دراجتماعی  رفاه وحقوق اقتصادی  عنوان به گذار قانونکه 

 تذکر نموده است. نیچن

سایر امور  و کارگر وکار حق هر افغان است. تعین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار 

 .گردد یمتوسط قانون تنظیم مربوط به آن 

 .هیتاحکام قانون آزاد  حدود در، حرفه وانتخاب شغل 

، حق تخصص و، انتخاب شغل، حرفه، مهارت ازاتیامتبه کار، تأدیه مزد  استخدام در( 1)

 .هیتتبعیض ممنوع  نوع هراجتماعی  ناتیتأم وتحصیل 

 یموارد ریسا و والدت وکار میتحق امتیازات معین دوران حاملگی  ساحه( زنان در 2)

 .هیتتقنینی مربوط تثبیت گردیده،  اسناد ودر این قانون  که

شغل  نوع و، مهارت تخصص حرفه اسالمی افغانیتان انتخاب شغل، یجمهور در( 3)

1.هیتطبق سند تقنینی مربوط آزاد  ی حرفه یآمادگ ومطابق رشتۀ تحصیل، استعداد 
 

 :مبحث چهارم

 بشر حقوق وشهروند 

 رابطه شهروند با حقوق بشری (الف

 و جنس هر، از ها انیانانیان که مصادیق آن شامل تمامی  نوع وشهروند به معنی بشر 

 میمق وساکن  ها انیانونیز، شهروند به معنای  هیتو..  مذهب و نید و کشور و رنگ و نژاد

درت آن تحت ق کشور و –که در سرزمین یک دولت  گانگانیب ودریک کشور اعم از اتباع 

 دولت کشور، هیتند.

با توجه به آنچه بیان شد، تعیین مرزهای مفهومی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر 

 است: تصور قابلاهمیت است. رابطه این دو مقوله به چهار صورت زیر  حائز
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 حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی. -

 حقوق بشر میاوی حقوق شهروندی. -

 شر.حقوق شهروندی اعم از حقوق ب -

 بشر؛ حقوق ازحقوق شهروندی اعم  -

 حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی. -

که رابطه حقوق  اند دهیگرد قائل موسع وبرخی، با تقییم حقوق شهروندی، به مضیق 

شهروندی با حقوق بشر، به معنای مضیق است، زیرا در حالت اول، حقوق شهروندی محدود 

دوم، نگاهی مشابه به حقوق  حالت درندارد و  شمول جهان جنبه وبه قلمرو سرزمین است 

 ازلحاظ اگرچه، این دو رسد یمدیگر به نظر  دگاهیدبشر مبتنی بر حقوق انیانی دارد، ولی از 

 شمول جهانمفهومی با یکدیگر متفاوت هیتند، ولی برابری دارند. حقوق بشر، حقوق 

 وسلب  رقابلیغ، حال نیدرع و، از آن برخوردارند ها انیاناست، یعنی همۀ  مطلق وبنیادین 

 دولت وحقوق شهروندی، میتلزم رابطه فرد با جامعه سیاسی  که یدرحالمشروط است.  ریغ

 .گردد یمچارچوب دولت محقق  در واست 

معنی  اجراآت وعمل  در است که بخش عمدۀ حقوق شهروندی، همان حقوق بشر

داخت مالیات توسط شهروند، دیدگاه، تکلیف متقابلی، نظیر پر نیا درپیداکرده است. 

 موموعیت دارد.

 وحقوق شهروندی به تکالیف  که یدرصورتپس حقوق بشر بیشتر به حقوق توجه دارد. 

 نیز توجه دارد. ها تیمیئول

 

 تکالیف عمومي شهروندی. (ب

است  مند بهرهاز حقوق  حکومت و اجتماع برابرفرد در  که یطور هماننباید فراموش کرد 

 چون ونییت  یا طرفه کییفی نیز به عهده دارد که باید انجام دهد. این عمل تکال مقابل در

که  یا جامعهالزم است در مقابل، دین خود را برای  شود یم مند بهرهفرد از مزایای اجتماع 

خود را سهیم  خوشبخت و مرفه ویک جامعه سالم  نجایا در وادا نماید  کند یمدر آن زندگی 

 بداند.
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، شهروند وفرانیه ممن اعالم حقوق بشر  11793مورخ  یشهروند وبشر اعالمیه حقوق 

 به یاجتماع و. این تکالیف بیشتر جنبه اخالقی کند یممشروح بیان  طور بهتکالیف او را نیز 

 باشد. بخش الهامعادی  گذار قانونباید برای  درهرحالتا تکلیف حقوقی که  ردیگ یم خود

بر اینکه تأمین حقوق  دیتأک ممن 1977مورخ  یشورو ریجماهقانون اساسی اتحاد 

شهروند را  فیتکال و، وظایف است ریناپذ کیتفکشهروندان از وظایف آنان  یها یآزاد

 از: اند عبارت ها آن نیتر مهمکه  کند یمبیان  لیتفص به

کشور، احترام به شئون ملی،  نظارت ودفاع از میهن، احترام نظم عمومی، رعایت قوانین 

از تضییع  یخوددار واموال عمومی  حفظ درانضباط، مراقبت  تیرعا وجدان کار داشتن و

فرهنگی،  یها دهیآفر وتاریخی  آرار وملی  یها رروت و یتیز طیمحآن، مراقبت در حفظ 

 جام واندیگران، اهتمام در تربیت فرزندان مفید برای جامعه  منافع واحترام به حقوق 

 شهروندی ساکت است. فیتکال وسی ایران درباره وظایف اما قانون اسا فهیوظ نظامخدمت 

 :یریگ جهینت

 یشهروندان از موموعات مهم در قلمرو حقوق شهروند یو عموم یفرد یآزادهاحقوق و 

گر قرار یه دیه و حقوق بشر از زاویک زاویاز  یبحث آن در قلمرو حقوق اساس گیترهاست و 

 دارد.

، یگاه آزادیت و جایشاره به مفهوم، انواع، اهمن مقاله کوشش شده است تا ممن ایدر ا

 رد.یقرار گ موردبحثو حقوق بشر  یقانون اساس ی شهروندان در گیتره یها یحقوق و آزاد

و حقوق بشر  یشهروندان در قانون اساس یها یحقوق و آزاد درباره آنچهاز مجموع 

هم بر اساس اسناد و  شهروندان یها ید که: حقوق و آزادیآ یبحث شد به دست م اختصار به

 قوانین ریسا وافغانیتان  یدر قانون اساس آنچهمربوط به حقوق بشر و هم طبق  یها هیاعالم

 یو عموم یفرد یها یاز حقوق و آزاد یخوب به. و است برخوردار یت خاصیآمده، از اهم

 عرصه در شهروندان یها یآزاد  از حقوق و خصوص بهاست.  شده تیحماشهروندان 

مراسم  یاجرا یها و احزاب، آزاد تیل جمعیتشک یآزاد ان،یب یآزاد ،یرأ حق ،مشارکت

                                                           
 فرانسه 11137اعالمیه حقوق بشر وشهروندی مورخ 1
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و  وآمد رفت یت مراسالت و مخابرات، آزادیو محرم ی، اجتماعات و تظاهرات، آزادیمذهب

 .ها آنر یشغل و کار و نظا یانتخاب میکن، آزاد

ت و یدون محدودها، ب یشهروندان از انواع حقوق و آزاد یز باید گفت که برخورداریو ن

گران، عدم ید یها یبه کرامت، حقوق و آزاد یل عدم تعدیاز قب ییت، بلکه عواملیمانع ن

از  یا ت پارهیتواند باعث محدود ی، میت و نظم عمومیو به خطر انداختن امن ومرج هرججاد یا

از نصوص و مندرجات  یکه تعد شهروندان گردد، چنان یو عموم یفرد یها یحقوق و آزاد

 یآزاد دکنندهیتحدن اسالم از عوامل یو مخالفت و نقض معتقدات و احکام د یون اساسقان

 آمده است. حیاب بهشهروندان 

 :منابع و مأخذ

 .الشأن میعظقرآن  -1

 1382( سال 818قانون اساسی افغانیتان منتشره جریدۀ رسمی شماره ) -2

 1380سال  ششم ومطهری مرتضی استاد آزادی معنوی چاپ سی  -3

 چهارم. چاپ 1388بشر سال  حقوق وعمومی  یها یآزاد دکتر یطباطبائموتمنی  -1

 1990مصوب سال  (اعالمیه اسالمی حقوق بشر )قاهره -1
 1387دکتر چاپ دوازدهم سال  ابوالفضلسید  یقام "شریعت پناهی" -0

 (1387( سال 900قانون کار منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -7

 ( سال)منتشرۀ جریده رسمی شماره  اتتظاهر وقانون اعتصابات  -8

 فرانیه 1793مورخ  یشهروند واعالمیه حقوق بشر  -9

 1918 دسامبر 10اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال  -10

 1900 دسامبر 10حقوق مدنی سیاسی مصوب  المللی بینمیثاق  -11

 1391( سال 1207)قانون انتخابات منتشره جریده رسمی شماره  -12

 1387( سال 900کار منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) قانون -12

 ( فرهنگ معاصر فارسی نشر اندیشه1317افشاری صدری ) 11
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 و سنتقرآن  در پرتو یزدگ جنبررسی 
 

 مفتي محمدولي حنیف

 

 :دهیچک

یکی از امور غیبی که انیان از طریق حواس، عقل و تجربه به شناخت آن دست  

موجودی است که  جناست.  جن، عالم مربوط به هیتراه شناخت آن وحی  تنها، و یابد نمی

 اعتقادبرخوردار است.  یا العاده خارق یروینتوانایی و  از؛ و شده دهیآفرانیان  نشیاز آفرقبل 

از منبع وحیانی، باعث شده بود که مشرکین قبل  دور شدنو  العاده فوقبه همین نیروی 

وَجَعَلُوا لِل َّهِ کند:  بازگو می گونه نیادا قرار دهند؛ قرآن کریم این امر را را شریک خ جناسالم، 

، هرچند خداوند قراردادند جناز  یخدا شریکان یو برا[ 100األنعام /]شُر ک اءَ الْجِن َّ وَخ ل ق هُمْ 

 حق بوده و اریاختهمانند انیان دارای اراده و  انیجنآنان، مالئکه و شیاطین را آفریده است. 

شوند.  مثمن و غیر مثمن تقییم می ی دودستهبه  نیبنابرا، و رادارندانتخاب مییر خود 

و  اند آدماوالد  ی خورده قیمکه به اسم شیاطین مشهورند، دشمنان  جنقیمت غیر مثمن 

  .خرند نمودن اوالد آدم هر مشقتی را به جان می گمراهاغواء و  یبراگرند و  بییار وسوسه

به بدن  جنوارد شدن ، وسوسه، مالئکه ، ابلیس،، شیاطین، انیانجن :کلیدی واژگان

 .انیان
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 :مقدمه

آنان یعنی  ی ندهینماو  جندر قرآن کریم از همان ابتدای آفرینش انیان سخن از  

متعال در یک خطاب مالئکه و ابلیس را مکلّف به سجده  خداوندآید و  ابلیس به میان می

نماید،  کردن زمین می آبادو در مییر جانشینی خداوند و کردن با ا یهمکاربرای آدم و 

خداوند آمادگی خود را برای هرگونه  فرمان به گوشمالئکه از ابتدای امر با طیب خاطر، 

اجرای دستور خداوند  ازشده و  ینیخودبرتربدارند، امّا ابلیس دچار  همکاری با آدم ابراز می

خداوند او را لعن و  نیبه رادهد. بنا  آدم قرار میی مخالف  را در جبهه خودزند و  می سرباز

بهره از رحمت  کند، ابلیس هم که خود را بی رحمت خودش بیرونش می ازنموده و  نینفر

ی خود را بر سر آدم و  بیند از خداوند درخواست عمر طوالنی نموده تا بتواند عقده خدا می

دهد در حضور خداوند سوگند  به او می خداوند این مهلت را که یهنگاماوالد آدم خالی کند. 

  .کند که برای گمراه کردن اوالد آدم از هیچ کوششی دریغ نورزد یاد می

کشیدن ابلیس برای اوالد آدم،  ونشان  خطدانشمندان اسالمی از دیرباز تا به امروز از این 

 العاده فوقیی از توانا ها یجنپندارند که چون  ای می اند. عدّه متفاوتی نموده یها برداشت

بر دشمنی با انیان جزم  عزمی مخالفین انیان قرار دارند، و  در جبهه اساساًو  برخوردارند

توانند به بدن  می یحتّو  دیآ یبرمکاری در این زمینه از دستشان  هرگونهاند؛ پس  نموده

 ها یجنبه انیان را  یها مرضبعضی از  جهیدرنتاو اختالل ایجاد کنند.  درانیان وارد شوند و 

هم ارائه  ییراهکارهااندیشی نموده و  برای پیشگیری و مداوای آن چاره البدربط داده و 

 سوءاستفادهبرداشت،  گونه نیازادانا  دشمناناند. البتّه ناگفته نماند دوستان نادان و  داده

را معیشت خود  سقفرا به راهی برای چپاول نمودن جیب مردم تبدیل نموده؛ و  آننموده؛ و 

هم طبق مثل مشهور  یکیاننمایند. و  این طریق ارتزاق می ازاند؛ و  ستون برافراشته نیبه را

برای مداوای « شود به هر خار و خیی آویزان می شده غرقـ  الغ رِیقُ یَت ش بََّثُ بِکُلَِّ حَشِیشٍ»

  .ندینما یمسودجو مراجعه نموده و  یها انیانخود به این  یها یضیمر

، معتقدند چون نیروی بزرگی جن یرویناذعان به توانایی و  باوجودای  هدر مقابل عدّ

ای از نیروهای  قیمت عمده جهیدرنتآدم قرار دارد،  ی همکاری بنی همانند مالئکه در جبهه

  .شود ها منحصر می ی انیان فقط در وسوسه جن قدرتو  شده یخنثاجنّه 

 هیتکه شامل موموعات ذیل  وردکه در حد بضاعت علمی خود، در این مبنده خواسته 

، آیا جنیات مانند و سنتقرآن  دگاهیاز دجن  اوصافچگونگی اعتقاد به وجود جن، حقیقت )
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جن توانایی وارد شدن به بدن  ایو آاجنه پیامبری مبعوث شده؟  انیدر م، اند مکلف ها انیان

انندگان عزیز حاصل تحقیقات خود را تقدیم خو نکیاتحقیقی نمایم و  (؟را داردانیان 

های فکری  از گره یگرهنمایم، امیدوارم که توانیته باشم که حق مطلب را ادا کنم و  می

  .باشم بازکردهجوانان را 

 :فصل اول

 کلیات

 :مبحث اول

 شرع اصطالحدر لغت و  جن گفتار اول: 

 یمخفو  یدگیپوشکه این مادّه داللت بر استتار و  شده گرفته« جَنَ»در لغت از  «اَلْجِنّ» 

یعنی شب او را در خود پنهان کرد، « اللیلُ الشیءَ وعَلَیْهِ جن»شود:  کند، گفته می بودن می

ک وْک بًا ق ال  هَذ ا رَبَِّی ف ل مََّا أ ف ل  ق ال  ل ا  یعَل یْهِ الل َّیْلُ رَأ  جنف ل مََّا »همچنان که در قرآن آمده است: 

جا  شب او را در برگرفت )و تاریکی شب همه که یهنگامه( جملاز[ )70]األنعام / «أُحِبَُّ الْآفِلِین 

ای را دید )بر سبیل فرض و إرخاء الْعِنان( گفت: این پروردگار من است! امّا  را پوشاند( ستاره

پرستان موجود در آن محیط( گفت: من  ی ستاره غروب کرد )برای ابطال عقیده که یهنگام

  .(گرایم پذیر نمی عبادت چیزهای تغییرپذیر و زوالدارم )و به  کنندگان را دوست نمی  غروب

  .در این کار نییت یابهامیعنی پوشیدگی و « بِهذَا االَمرِ جنال »گویند:  همچنین می

یعنی دیوانه چون عقلش « مَجْنُون»مانند:  شده گرفتهکلماتی دیگر نیز از این ماده 

« جَنیِن»کند،  ت آن پنهان میسپری که جنگجو خود را پش« مِجَنّ»است،  یمخفپوشیده و 

ی خود زمین را  باغ دارای درخت؛ زیرا که با سایه« اَلْجَنّۀ»ای که در شکم مادر قرار دارد،  بچه

 (.المنجد عربی فارسی) پوشاند می

 طور بهشود که اوصاف آن بعداً  در اصطالح شرع، به مخلوقی نامرئی گفته می« جن»

  .شود اختصار ذکر می
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 جناعتقاد به وجود  گونگيگفتار دوم: چ

بر وجود آن  لیدال سنّت، جزء مروریات دینی است، چون در قرآن و جناعتقاد به وجود 

وجود دارد و « اَلْجِنّ»ای به نام  . همین کافی است که در قرآن سورهمتواتراستبییار زیاد و 

  .هایش سخن به میان آمده است و توانایی جناین سوره از  در

کنند  اعتراف می جنپیامبران به وجود  روانیپگوید: جمهور مذاهب و  ی میامام فخر راز

 آنمعتقد بوده؛ و  جنسرو کاردارند به وجود  باروحکه  یکیانی قدیم و  از فالسفه یاریبیو 

  .(131ص  ،30ج رازی، مفاتیح الغیب ـ ) الدینفخر) اند را ارواح پایینی نامیده

گویند: چون با  کنند این است که می انکار می را جنی کیانی که وجود  دلیل عمده

وجود ندارد، غافل از اینکه عدم  جنکنند، پس موجودی به نام  را درک نمی جنحواس خود 

کیب یقین منحصر در درک حیی نییت، بلکه  یها راهادراک دلیل بر عدم وجود نییت و 

  .صادق نیز از میالک یقین هیتند خبرعقل و 

 و سنتاز دیدگاه قرآن  جن اوصاف حقیقت و گفتار سوم:

 خبر صادقاز طریق  جز بهآن  اوصافاز امور غیبی است، که حقیقت و « روح»، همانند جن

شود. از طریق خبر صادق ـ یعنی از پیامبر خدا )ص( ـ برخی از  )وحی( برای ما روشن نمی

کر نموده که کریم صفاتی از آنان را برای ما ذ قرآنو  دهیما رسبه  جن اوصافحقایق و 

  :شویم را یادآور می ها آن وار خالصه

  .اند شده دهیآفراز آتش  ـ 1

ور آتش خلق نموده  ی شعله را از زبانه جنو [ 11/]الرحمن« وَخ ل ق  الْجَان َّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ن ارٍ» 

 است. 

 .اند شده دهیآفرقبل از انسان  ـ 2

« السََّمُومِخ ل قْن اهُ مِنْ ق بْلُ مِنْ ن ارِ  وَالْجَان َّ مَسْنُونٍصَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَل ق دْ خ ل قْن ا الْإِنْسَان  مِنْ صَلْ»

ای  ی گندیده ی فراهم آمده از گِل تیره شده ما انیان را از گِل خشکیده[ 27 و 20]الحجر/

آدم که بیش از  داستانرا پیش از آن از آتشِ سراپا شعله بیافریدیم.  جنو  میدیافریب
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از نکته است که ابلیس که از جنس اجنّه است؛ او قبل  نیا انگریب، واردشدهدر قرآن  هدفع کی

  وجود داشته است.  آدم

  .شوند فرزند مي یداراکنند و  تولید مثل مي ـ 3

ق  عَنْ أ مْرِ رَبَِّهِ أ ف ت ت َّخِذُون هُ وَإِذْ قُلْن ا لِلْمَل ائِک ةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ف سَجَدُوا إِل َّا إِبْلِیسَ ک ان  مِن  الْجِنَِّ ف ف سَ» 

ای پیغمبر! آغاز [ )10/]الکهف« بَدَلًاوَذُرَِّیََّت هُ أ وْلِیَاءَ مِنْ دُونِی وَهُمْ ل کُمْ عَدُو َّ بِئْسَ لِلظ َّالِمِین  

گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده  آن (آفرینش مردمان را برایشان بیان کن

بود و از فرمان پروردگارش تمرّد  انیجنملگی سجده کردند مگر ابلیس که از کنید. آنان ج

من سرپرست و  یجا بهایشان دشمنان شمایند،  نکهیباوجوداکرد. آیا او و فرزندانش را 

 گیرید؟! ستمکاران چه عوض بدی دارند!  مددکار خود می

  .آشامند يمخورند و  مي ـ 4

إِذ ا أ ک ل  أ حَدُکُمْ ف لْیَأْکُلْ »فرمود:  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-ول  الل َّهِ کند که رَسُ ابْنِ عُمَر روایت می

هرگاه کیی از شما « بِیَمِینِهِ وَإِذ ا ش رِبَ ف لْیَشْر بْ بِیَمِینِهِ ف إِن َّ الش َّیْط ان  یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ وَیَشْر بُ بِشِمَالِهِ

نوشد با دست راست بنوشد، زیرا شیطان با  می هرگاهخورد و خورد، با دست راست ب طعام می

  . (3701رقم: ( 291/  10) -صحیح میلم نوشد ) خورد و می دست چپ می

  .بیند را نمي ها آنبینند ولي انسان  انسان را مي ها آن ـ 5

یطان و همدستانش شما را ش[ 27]االعراف/ «إِن َّهُ یَر اکُمْ هُوَ وَق بِیلُهُ مِنْ حَیْثُ ل ا ت ر وْن هُمْ» 

  .بینید را نمی ها آنشما  که یدرصورتبینند،  می

 مؤمن ریغمؤمن و  ی دودستهبرخوردارند، بنابراین به  اریاختاز نیروی اراده و  ـ 6

 i .شوند تقسیم مي

ی از ما تیلیم فرمان خدا و برخ[ 11]الجنّ/ «قِدَدًاوَأ ن َّا مِن َّا الصََّالِحُون  وَمِن َّا دُون  ذ لِکَ کُن َّا ط ر ائِق  »

 یها گروهها و  اصالً ما فرقه .(دین پرهیزگارند، و بعضی از ما جز این، )یعنی نافرمان و بی

  .متفاوت و گوناگونی هیتیم
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طُون  ف ک انُوا لِجَهَن َّمَ وَأ مََّا الْق اسِ رَش دًاوَأ ن َّا مِن َّا الْمُسْلِمُون  وَمِن َّا الْق اسِطُون  ف مَنْ أ سْل مَ ف أُول ئِکَ ت حَر َّوْا »

. آنان که اند دادگرانیب، و منحرفان و برداران فرماندر میان ما،  [ 11 و 11]الجنّ/ حَط بًا

 ی هیمه و هیزم بیدادگرند، و امّا آنان که ستمگر و اند. ، هدایت و خیر را برگزیدهبردارند فرمان

  .دوزخ هیتند

 .برخوردارندفراواني  یها مهارتاز توانایي و  ـ 7

 العاده خارق( میخّر نموده بود که کارهای الیالم هیعلرا برای سلیمان ) جنخداوند متعال 

کُل َّ بَن َّاءٍ  ن یاطِیَوَالش َّ أ صَابَف سَخ َّرْن ا ل هُ الرَِّیحَ ت جْرِی بِأ مْرِهِ رُخ اءً حَیْثُ »؛ دادند یمبرای او انجام 

سلیمان را برآورده کردیم و( باد را به زیر فرمان او دعای )پس ما [ 37 و 30]ص/ «وَغ وََّاصٍ

و به زیر فرمان او  کرد. خواست، آرام حرکت می که می هرکجادرآوردیم. باد برابر فرمانش به 

  .و غوّاصان دیو را بنّاهای  درآوردیم همه

[ 39]النمل/« نٌیأ مِامِکَ وَإِنَِّی عَل یْهِ ل ق وِی َّ ق ال  عِفْرِیت  مِن  الْجِنَِّ أ ن ا آتِیکَ بِهِ ق بْل  أ نْ ت قُومَ مِنْ مَق » 

گفت: من آن را برای تو  انیجن( از کلیه درشت. دیو قوی و انیجن نیرومندترینعفریتی )

مجلس به پایان برسد و( تو از جای برخیزی. و من بر آن توانا )آورم پیش از اینکه  حامر می

   .و امین هیتم

آنان  [ 13/سبأ] «یَش اءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَت مَاثِیل  وَجِف انٍ ک الْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ یَعْمَلُون  ل هُ مَا» 

عظیم،  یها پرستشگاه :کردند، از قبیل خواست برایش درست می هر چه سلیمان می

رابت )که از بزرگی قابل  یها گیدها، و  بزرگ غذاخوری همانند حوض یها ظرف، ها مجیمه

 (.نبود یئجا جابه

 .دانند غیب نمي ها يجن ـ 8

دارد که علم غیب مخصوص خداوند است و  بیان می صراحت بهقرآن کریم درآیات متعددی 

 مانیاکه حامر قرائت قرآن پیامبر )ص( بودند و  ییها یجناز زبان  جنی  سوره در؛ و بس

 به منأ ن َّا ل ا ن دْرِی أ ش رٌَّ أُرِیدَ وَ»فرماید:  قوم خود بازگشتند، می یسو بهدعوتگر  عنوان بهآوردند و 

که در  یکیان یکه آیا برا میدان ینمو ما [ 10]الجنّ/ «رَبَُّهُمْ رَش دًا به همفِی الْأ رْضِ أ مْ أ رَادَ 
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یا پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است. با توجّه به این آیه  شده خواسته یاند بد زمین

  .اطّالعی ندارند گونه چیهزمین  ساکنان ها و ی انیان از آینده ها یجن

 مبحث دوم:

 مکلّف هستند ها انسانمانند  جنیان گفتار اول:

کفر و معصیت نهی  ازهیتند و  عباداتنیز همانند انیان مکلّف به ایمان و  جنیان

در قرآن، انیان و  یتحدتکلیف و  یها  خطابهاند، زیرا که خداوند متعال در بییاری از  شده

 [ 10]الذاریات/ «وَمَا خ ل قْتُ الْجِن َّ وَالْإِنْسَ إِل َّا لِیَعْبُدُونِ»مورد خطاب قرار داده است:  باهما ر جن

 ام.  ها را جز برای پرستش خود نیافریده ها و انیان من پری

آیَاتِی وَیُنْذِرُون کُمْ لِق اءَ یَوْمِکُمْ هَذ ا یَا مَعْش ر  الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ أ ل مْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصَُّون  عَل یْکُمْ » 

« أ نْفُسِهِمْ أ ن َّهُمْ ک انُوا ک افِرِین  یأ نْفُسِن ا وَغ ر َّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدَُّنْیَا وَش هِدُوا عَل  یق الُوا ش هِدْن ا عَل 

ا! آیا پیغمبرانی ه انیان یاو  جنیان یاگوید:(  یشان میران روز خداوند بدر آ) [ 130/]األنعام

آیات مرا برایتان بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز  شما نیامدند و یسو بهاز خودتان 

دهیم زندگی جهان، آنان را گول زد و علیه  گویند: ما علیه خود گواهی می بیم ندادند؟ می

  .اند دهند که ایشان کافر بوده خود گواهی می

وَل وْ ک ان  بَعْضُهُمْ  به مثلههَذ ا الْقُرْآنِ ل ا یَأْتُون   مثل بهأ نْ یَأْتُوا  یلْإِنْسُ وَالْجِنَُّ عَل قُلْ ل ئِنِ اجْت مَعَتِ ا»

ی مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متّفق شوند  بگو: اگر همه [ 88]اإلسراء/ «لِبَعْضٍ ظ هِیرًا

ارائه دهند، هرچند هم  و اورندیبن را توانند مانند آ بر اینکه همچون این قرآن را بیاورند، نمی

شوند و  برخی دیگر شوند. بنابراین در روز قیامت زنده می مددکاربرخی از ایشان پشتیبان و 

الْجِنَِّ ق دِ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا یَا مَعْشَرَ »شوند:  می سزا دادهو  جزاگردند و  می محاسبه

ال  أ وْلِیَاؤُهُمْ مِن  الْإِنْسِ رَبََّن ا اسْت مْت عَ بَعْضُن ا بِبَعْضٍ وَبَل غْن ا أ جَل ن ا ال َّذِی أ جََّلْتَ ل ن ا اسْت کْث رْتُمْ مِن  الْإِنْسِ وَق 

روزی را که در [ 128]األنعام/« إِل َّا مَا ش اءَ الل َّهُ إِن َّ رَبََّکَ حَکِیم  عَلِیم  ها یفق ال  الن َّارُ مَثْوَاکُمْ خ الِدِین  

ها را  ! شما افراد فراوانی از انیانجنیانگروه  یاآوریم.  آنان را در کنار هم گرد می ی همه آن

گویند: پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر  ها می گمراه ساختید. پیروان ایشان از میان انیان

 گوید: آتش سود بردیم. و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما معیّن و مقدّر فرموده بودی. می
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در آن ماندگارید، مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. بیگمان  شهیهمجایگاه شما است و 

  .پروردگار تو حکیم آگاه است

و سخن پروردگار [ 119هود/] «وَت مََّتْ ک لِمَةُ رَبَِّکَ ل أ مْل أ ن َّ جَهَن َّمَ مِن  الْجِن َّةِ وَالن َّاسِ أ جْمَعِین » 

)پیرو نفْسِ امّاره و اهریمن  یها انیانو  ها جنیز جملگی تو بر این رفته است که: دوزخ را ا

  .گیرد سرپیچی از انجام تکالیف صورت نمی جز هنگام به ییسزاکنم. عقوبت و  مکّاره( پُر می

  آیا از میان اجنّه پیامبری مبعوث شده؟گفتار دوم: 

کشد:  صویر میبه ت طور نیاهای روز قیامت را  خداوند متعال در قرآن کریم یکی از صحنه

وْمِکُمْ هَذ ا ق الُوا یَا مَعْش ر  الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ أ ل مْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصَُّون  عَل یْکُمْ آیَاتِی وَیُنْذِرُون کُمْ لِق اءَ یَ»

 [ 130األنعام/« ]أ ن َّهُمْ ک انُوا ک افِرِین  أ نْفُسِهِمْ یأ نْفُسِن ا وَغ ر َّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدَُّنْیَا وَش هِدُوا عَل  یش هِدْن ا عَل 

ها! آیا پیغمبرانی از خودتان  انیان یاو  جنیانای   گوید:( در آن روز خداوند بدیشان می)

شما نیامدند و آیات مرا برایتان بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز بیم  یسو به

زد و علیه خود  را گولدهیم زندگی جهان، آنان  می یخود گواهگویند: ما علیه  ندادند؟ می

  .اند دهند که ایشان کافر بوده گواهی می

نیز  جناند که از  برداشت نموده طور نیااز دانشمندان اسالمی از سیاق این آیه  یا عدّه

 یا «کُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْیَا مَعْش ر  الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ أ ل مْ یَأْتِ»فرماید:  اند، چون آیه می انبیاء مبعوث شده

 ها! آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند؟ انیان یاو  جنیان

دیگر از  یلیدال بادانشمند نامدار کُرد، این نظریه را ترجیح داده و « محمّد ربیعی»استاد 

اری اما بیی (.101ی  ربیعی محمّد، آئینه اسالم. میئله) قرآن کریم آن را تقویت نموده است

نییتند و معتقدند که بعثت  جنیاناز دانشمندان اهل سنّت قائل به بعثت انبیاء در میان 

، همان دعوتگرانی است که جنمنظور از رُسُل  :ندیگو یمانبیاء فقط مخصوص انیان است. و 

دعوتگر به میان قوم  عنوان بهشنیدند و  از جنس اجنّه هیتند و پیام را از پیامبر انیان می

وَإِذْ صَر فْن ا » :فرماید کنند که می این زمینه به این دو آیه استناد می در. و گشتند یازمبخود 

 ق وْمِهِمْ مُنْذِرِین   یإِل یْکَ ن ف رًا مِن  الْجِنَِّ یَسْت مِعُون  الْقُرْآن  ف ل مََّا حَض رُوهُ ق الُوا أ نْصِتُوا ف ل مََّا قُضِیَ وَل َّوْا إِل 

ط رِیقٍ  یالْحَقَِّ وَإِل  یمُصَدَِّقًا لِمَا بَیْن  یَدَیْهِ یَهْدِی إِل  ین ا إِن َّا سَمِعْن ا کِت ابًا أُنْزِل  مِنْ بَعْدِ مُوسَق الُوا یَا ق وْمَ

را  جنیانای پیغمبر! خاطرنشان ساز( زمانی را که گروهی از ) [ 30 و 29األحقاف/] «مُسْت قِیمٍ
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حامر آمدند، به یکدیگر گفتند:  که یهنگامند. تو روانه کردیم تا قرآن را بشنو یسو به

مبلّغان و  عنوان به)تالوت قرآن( به پایان آمد،  که یهنگامخاموش باشید و گوش فرا دهید. 

گفتند:  نانیاقوم خود برگشتند.  یسو به (خود، به آئین آسمانی جنیان همکنندگان ) دعوت

پیش  یها کتاباست و  شده فرستادهوسی قوم ما! ما به کتابی گوش فرا دادیم که بعد از م یا

حق  یسو بهآسمانی پیشین است(، و  یها کتابکند )و هماهنگ با  از خود را تصدیق می

  .نماید کند و به راه راست راهنمایی می رهنمود می

 آدم مبعوث . پیامبران از میان بنی «آدم، ومِن  الجِنَِّ نُذُر  الرَُّسُلُ مِن بنی»گوید:  ابن عباس می

معارف  ریو تفی 310 ص ،3 ج ،تفییر ابن کثیر) اند بوده جنیانآور  پیام دعوتگراناند و  شده

 (.7ج القران 

 :فصل دوم

  توانایي وارد شدن به بدن انسان را دارد؟ جنآیا 

مطرح است، دانشمندان اسالمی  همچناناین سثال از دیرباز تا به امروز مطرح بوده و 

تواند وارد بدن  می جنای معتقدند  شوند: عدّه تقییم می دستهدوبرای پاسخ این پرسش به 

تواند وارد بدن انیان شود. در میان موافقان از  نمی جنای معتقدند که  انیان شود و عدّه

الغزالی، احمد ابن تیمیّه،  محمدحنبل، ابو حامد  احمد بنگذشتگان دانشمندانی همچون 

مندانی همچون سعید حوّی، عمر سلیمان عبداهلل معاصرین دانش ازابن القیّم الجوزیّه و 

میان  درشوند. و  دانشمندانی که سلفیّه میلک هیتند دیده می اکثراالشقر، علی باپیر و 

بن علی القفّال الشّافعی، ابن حزم  محمدمخالفان از گذشتگان دانشمندانی همچون 

ی صاحب تفییر بیضاوی، أبو بن عمر بن محمّد بن علی الشّیرازی البیضاو عبداهللاالندلیی، 

العمادی الحنفی صاحب تفییر ابو الیّعود، قامی ابو  یالیّعود محمّد بن محمّد بن مصطف

معاصرین دانشمندانی همچون شیخ محمود شلتوت، و  ازفخر رازی و  امامیعلی الحنبلی و 

 دکترمحمّد غزالی مصری و  خیشالمراغی، و  یأحمد مصطف خیشطنطاوی جوهری و  خیش

ارائه  یلیدالشوند؛ و هرکدام از طرفین برای تقویت دیدگاه خود  یوسف قرماوی دیده می

 موردنظر مای  ی فقهی را که با میئله ی دالیل طرفین یک قاعده اند. قبل از ارائه نموده

 اَوْ« اَلْاَصْلُ اَلْعَدَمُ»ای وجود دارد، به نام  فقهی قاعده در مباحثشوم:  مرتبط است، یادآور می

یعنی هنگام اختالف بر ربوت صفتی عارمی یا  «ا لْا صْلُ فِی الصَِّفاتِ ا وِ الْاُمُورِ الْعارِض ةِ ا لْعَدَمُ»
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که خالف آن اصل را  یکیآن صفت عارمی است و  نبودنعدم آن صفت، اصل بر عدم و 

ص  فقه الکلیّة،البورنو محمّد صدقی، الوجیز فی ایضاح القواعد الدهد )ادّعا کند باید دلیل ارائه 

 یکل. هرچند این اصل (11زیدان عبدالکریم، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیّۀ، ص  /181

کند. در اینجا اصل بر عدم دخول  ما صدق می موردنظری  مربوط به فقه است اما در قضیه

به بدن انیان است، مگر دلیلی خالف آن را رابت کند؛ طبق این قاعده، موافقان باید  جن

اند. البتّه  یل برای اربات این نظریه ارائه بدهند، زیرا که آنان ادّعایی برخالف اصل نمودهدال

  .این سخن به معنی این نییت که مخالفان برای اربات مدّعای خود دلیل ندارند

  :موافقان لیدال گفتار اول:

  :است قرار نیازااند، که  متعددی ذکر کرده لیدالبه بدن انیان  جنموافقان برای ورود 

به تصویر  طور نیاخداوند متعال در قرآن کریم اوماع رباخواران را در قیامت  ـ 1

 «ال َّذِین  یَأْکُلُون  الرَِّبَا ل ا یَقُومُون  إِل َّا ک مَا یَقُومُ ال َّذِی یَت خ بََّطُهُ الش َّیْط انُ مِن  الْمَسَِّ»کشد:  می

ی خود به هنگام دوباره زنده شدن، یا از خورند )از گورها کیانی که ربا می[ 271]البقرۀ/

خیزند مگر همچون کیی که شیطان او را سخت دچار  برنمی (مشی اجتماعی خود در دنیا

  .(دیوانگی سازد )و نتواند تعادل خود را حفظ کند

کند  نقل می وبیا( از زبان الیالم هیعلی ایّوب ) قرآن کریم هنگام بازگو کردن قصّه ـ 2

خود را  یماریبکند و ناراحتی و  خداوند شکایت می در حضورآن  رنجو  دردکه از مریضی و 

 «رَبََّهُ أ نَِّی مَسََّنِیَ الش َّیْط انُ بِنُصْبٍ وَعَذ ابٍ یوَاذْکُرْ عَبْدَن ا أ یَُّوبَ إِذْ ن ادَ»دهد:  به شیطان نیبت می

که پروردگار  گاهبدان را،  وبیای ما  ساز )سرگذشت( بنده خاطرنشانای محمّد!( ) [ 11]ص/

خود را به فریاد خواند و گفت: اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است )و سخت زار و نزار و 

همانا شیطان  «إِن َّ الش َّیْط ان  یَجْرِی مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْر ی الدََّمِ»فرماید:  ـ پیامبر )ص( می 3 بیمارم(. 

 یابد بیان جریان خون در بدن انیان جریان می

به  امور شهر طائفرسیدگی به  یمرا براگوید: پیامبر )ص(  می عُثْمَان  بْنِ أ بِی الْعَاصِ ـ 1 .

دانیتم که چند رکعت نماز  کار گرفت )استخدام نمود(، مشکلی برایم پیش آمد، نمی

این حالت برایم تکرار شد به نزد رسول خدا برگشتم، پیامبر از دیدن  که یهنگامام،  خوانده

 آنو  آمده شیپکنی؟ عرض کردم مشکلی برایم  می کار چهاینجا  فرمودب کرد و من تعجّ
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ذ اکَ الش َّیْط انُ ادْنُهْ ف دَن وْتُ مِنْهُ »ام! فرمود:  دانم چند رکعت نماز خوانده ای است که نمی وسوسه

ی وَق ال  اخْرُجْ عَدُوََّ الل َّهِ ف ف عَل  ذ لِکَ صُدُورِ ق دَمَیََّ ق ال  ف ض ر بَ صَدْرِی بِیَدِهِ وَت ف ل  فِی ف مِ یف جَل سْتُ عَل 

کار این (. 1011رقم حدیث: (. 111/  11) -صحیح میلم ) «ث ل اث  مَر َّاتٍ ثُمََّ ق ال  الْحَقْ بِعَمَلِکَ

اییتادم، ایشان  میپاهای  سینه یرواست! به من نزدیک شو! به ایشان نزدیک شدم و  طانیش

دشمن خدا بیرون شو! این کار را سه  یا: فرمودفوت کرد و  دهانمدرزد و  ام نهیس به دستبا 

ف ل عَمْرِی مَا أ حْسِبُهُ خ ال ط نِی »گوید:  برس! عثمان می تیکارهابرو به  فرموددفعه تکرار کرد و 

  .به آیینم سوگند! دیگر دچار چنین حالتی نشدم «بَعْدُ

 یزدگ جنخود را که دچار  ی پیربچهکه زنی کند  بْنِ مُرَّۀَ از پیامبر روایت می ییَعْلَ ـ 1

اخْرُجْ عَدُوََّ الل َّهِ أ ن ا رَسُولُ »فرمود:  -اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یصَلَّ-شده بود نزد آن حضرت آورد پیامبر

بهبودی یافت  پیربچهگوید:  راوی می .دشمن خدا بیرون شو من پیامبر خدا هیتم یا «الل َّهِ

تقدیم پیامبر )ص( نمود؛ پیامبر )ص(  روغنکشک و  یمقدارو  زن دو رأس گوسفند آنو 

را به خودش  یگریدرأس از گوسفندان را بگیر و  کیو  روغنکشک و  ییَعْلَ یا فرمود:

گویند: اگر شخص معالج در مقابل  برگردان. طرفداران این نظریه با استناد به این حدیث می

، رقم (389/  10) ،سنن ابن ماجه) .کالی ندارد( اجرتی هم بگیرد، اشجنبیرون راندن )مداوا 

  (. 3138حدیث: 

به من گفت: آیا زنی از اهل بهشت را به تو  عباس ابن :گوید اح میربی اب نعطا ب ـ 0

: گفتنزد پیامبر خدا )ص( آمد و  پوست اهیسنه! گفت: این زن  چراکه :نشان ندهم؟ گفتم

گردانم! برایم دعا کن، پیامبر فرمود:  رهنه میب خود راآن هنگام  درشوم و  من دچار صرع می

ک ش َّفُ ف ادْعُ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَل کِ الْجَن َّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الل َّهَ أ نْ یُعَافِیَکِ ق ال تْ أ صْبِرُ ق ال تْ ف إِنَِّی أ ت »

 (.10890قم حدیث: ، ر(112/  31) -میند أحمد ) «الل َّهَ أ نْ ل ا أ ت ک ش َّفَ ف دَعَا ل هَا

مقابل بهشت را  دررا تحمّل کن و  تیومع نیاو  صبر کنخواهی بر این بیماری  اگر می 

خواهی برایت دعا کنم تا خداوند تو را تندرست گرداند. آن زن گفت:  به دست آور و اگر می

  .کنم! امّا برایم دعا کن که خود را برهنه نگردانم، پیامبر برایش دعا کرد صبر می

الل َّهُمََّ »نمود:  اینطور دعا می -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-کند که پیامبر  أَبِی الْیَیَر روایت می ـ 7

عُوذُ بِکَ أ نْ إِنَِّی أ عُوذُ بِکَ مِنْ الْهَدْمِ وَأ عُوذُ بِکَ مِنْ الت َّر دَِّی وَأ عُوذُ بِکَ مِنْ الْغ ر قِ وَالْحَر قِ وَالْهَر مِ وَأ 
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صحیح . 1073رقم حدیث: ( 113/  12) -صحیح میلم ) «بََّط نِی الش َّیْط انُ عِنْدَ الْمَوْتِیَت خ 

برم از زیر آوار قرار  پروردگارا به تو پناه می (.1220رقم حدیث: ( 389/  17) -البخاری 

برم  تو پناه می بهپیری؛ و  ازسوختن و  ازغرق شدن و  ازگرفتن، و از پرتگاه سقوط کردن، و 

  !ی مرگ مرا دچار دیوانگی کند اینکه شیطان در لحظهاز 

از طاعون سخن گفت؛ و  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-گوید: پیامبر  میعن عَبْدِ الل َّهِ بْنِ ق یْسٍ  ـ 8

، رقم (311/  1) -سنن أبی داود ) «وَخْزٌ مِنْ أ عْدَائِکُمْ مِنْ الْجِنَِّ وَهِیَ ش هَادَةُ الْمُسْلِمِ» :فرمود

برای میلمان شهادت  طاعوناست، و  جنطاعون از گزش دشمنان شما، (. 1328حدیث: 

  .شود محیوب می

، که به هیت زده جندر شخص  یزدگ جنموافقان، استناد به آرار  لیدالیکی دیگر از  ـ 9

  :اند صرع را به دو نوع تقییم نموده شانیاشود، و  دچار صرع می زده جناعتقاد آنان شخص 

  .: ا لصََّرْعُ مِن  الْا خاْلطِ الر َّدِیئ ةِالف

 کار کردنکه ابن القیّم تعریف کرده، عبارت است از: علتی است که از  طور همانصرع اخالط 

است « خونی»آن  سببکند. و  جلوگیری می یتا حدودنفیی تاعضاء  یتادنیاو  حرکتو 

 حرکتبندد و از نفوذ حس و  یدرون مغز را تا حدودی م یها گذرگاهغلیظ و چیبناک که 

 یلیدالکند، سپس  انقطاع نفوذ می بدونو  یطورکل بهدرون اعضاء  بهکند و  جلوگیری می

 یدر پگوید: سپس تشنّجِ تمام اعضاء را  پایان می درکند و  دیگر برای این نوع صرع ذکر می

کند، بلکه به زمین خود را حفظ  تعادلتواند سرپا باییتد و  این حالت انیان نمی دردارد و 

زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ابن القیّم شود ) کف ظاهر می دردهانش غالباًافتد و  می

 (.70/  1) -الجوزیّه 

  .ا لصََّرعُ مِن اال رواحِ الخ بِیث ةِ: ب

ها که در ارر آن عقل  صرع ارواح خبیثه، عبارت است از تیلط شیاطین بر بعضی از انیان

اوقات شیطان بر سر زبان آنان  یگاهحرکات تعادل ندارند و  دردهند؛ و  یخود را از دست م

  .گوید سخن می

 یعادآورد که در حالت  خالصه چون شخص مصروع در آن حالت سخنانی را بر زبان می

گاهی اوقات شخص مصروع مرد است،  ایگوید، و  همچنین سخنانی را نمی سالمتو 

این صدای شیطان  جهیدرنتبرعکس،  ایشود و  ده میصدای زن از زبان او شنی که یدرحال
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عبیدات، عبدالکریم، عالم الجنّ فی موء شود ) است که بر سر زبان شخص مصروع جاری می

 (.293الکتاب والینۀ، ص 

خود مطمئن هیتند که آن را به تمام  لیدالاز  یا اندازه به هینظرطرفداران این 

در میان  هینظرهیتند که این  یمدّعهند، و د نیبت می جماعتدانشمندان اهل سنّت و 

 جنگوید: وجود  امام ابن تیمیّه در الفتاوی الکبری می همچنان کهمیلمانان مُنکِری ندارد، 

به بدن انیان  جنسلف امّت رابت است و همچنین دخول  اتّفاقو  سنّتو  از قرآن یلیدالبا 

افزاید: در میان امامان اهل  ادامه می دربه اتّفاق امامان اهل سنّت و جماعت رابت است. و 

کند  ادّعامنکر این قضیه شود، و  یکیبه بدن انیان نییت و  جنسنّت کیی منکر دخول 

به بدن انیان را  جنای شرعی که دخول  ادلّه که یدرحالکند ـ  که شرع آن را تکذیب می

 (.12/  3) -ن تیمیه ، ابیالکبر یالفتاواست )نفی کند، وجود ندارد ـ شرع را تکذیب نموده 

 مخالفان لیدال گفتار دوم: 

 تسلّطي ندارد گونه چیهوسوسه، بر بندگان خداوند  جز بهشیطان  ـ 1

از شیطان بر  یا طرهیسخداوند متعال در قرآن کریم درآیات متعدد هرگونه سلطه و 

مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَأ جْلِبْ عَل یْهِمْ وَاسْت فْزِزْ مَنِ اسْت ط عْتَ کند:  را نفی می بیفروسوسه و  جز بهها  انیان

إِن َّ عِبَادِی  * بِخ یْلِکَ وَرَجِلِکَ وَش ارِکْهُمْ فِی الْأ مْوَالِ وَالْأ وْل ادِ وَعِدْهُمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الش َّیْط انُ إِل َّا غُرُورًا

و بترسان و خوار گردان با ندای  [ 01 ،01]اإلسراء/بِر بَِّکَ وَکِیلًا  یل یْسَ ل کَ عَل یْهِمْ سُلْط انٌ وَک ف 

ی( خود هرکیی از ایشان را که توانیتی، و لشکر سواره و  و وسوسه تیمعص)دعوت به 

ی تالش خویش را برای شکیت دادن و  ی خود را بر سرشان بشوران و بتازان )و همه پیاده

ی کیب آن از حرام و ( و در اموال آنان )با تشویق و تحریکشان براریکارگ بهگول زدن ایشان 

صرف آن در حرام( و در اوالد ایشان )با گول زدن اولیاء و رهنمود فرزندانشان به کفر و فیاد 

و بهشت و دوزخ،  وکتاب حیابدر پرتو تربیت نادرستشان( شرکت جوی، و آنان را )به نبودن 

ی  ، و وعدهیا به شفاعت خدایان و بتان و بزرگواری خاندان و غیره( وعده بده )و بفریب(

ای بر بندگان )مخلص و مثمن(  گمان سلطه بی شیطان به مردمان جز نیرنگ و گول نییت. 

من نخواهی داشت، و همین کافی است که )ایشان در پناه خدایند و( پروردگارت حافظ و 

  بندگان( است.  نیچن نیاپشتیبان )
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او نیبت به آدم و  نیلشیطان و  یدشمنکینه و  هیتند کهسیاق آیات بیانگر این 

  .رود نمی فراتر رنگیناز مرز وسوسه و  فرزندانش

 منافات این ادّعا با حقایق قرآني ـ 2

به تعبیری دیگر با چند اصل  ایبه بدن انیان با حقائقی قرآنی و  جنادّعای وارد شدن 

  :از اند عبارتاساسی قرآن کریم منافات دارد؛ که 

ما [ 70]اإلسراء/ «آدم وَل ق دْ ک ر َّمْن ا بنی»تعال از انیان: خداوند م میتکرارج نهادن و  (الف

را )با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و  زادگان یآدم

  .ایم داشته یگرامغیره( 

من [ 30ۀ/]البقر« اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً: »نیدر سرزماو  ی ذرّهخالفت آدم و  (ب

  .در زمین جانشینی بیافرینم

أ ن َّ الل َّهَ سَخ َّر  ل کُمْ مَا فِی  تروآأ ل مْ » :میخّر شدن جهان هیتی برای منفعت انیان (ج

اید که خداوند  آیا ندیده[ 20]لقمان/ «السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ رْضِ وَأ سْبَغ  عَل یْکُمْ نِعَمَهُ ظ اهِر ةً وَبَاطِن ةً

منافع شما به  ریدر میها و زمین است میخّر شما کرده است )و  ا که در آسمانآنچه ر

 - باطن یها نعمتظاهر و چه  یها نعمتچه  -خود را  یها نعمتحرکت انداخته است(، و 

  .استبر شما گیترده و افزون ساخته 

ن که از روی گمراهی از شیطا یها انیانآزاد نمودن انیان از تیلّط شیطان، مگر  (د

 [ 12الحجر/] «إِن َّ عِبَادِی ل یْسَ ل کَ عَل یْهِمْ سُلْط انٌ إِل َّا مَنِ ات َّبَعَکَ مِن  الْغ اوِین »پیروی کنند: 

تیلّط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن گمراهانی که )به  گونه چیهگمان تو  بی

  .ی تو گوش فرا بدهند و( به دنبال تو راه بیفتند وسوسه

وَمَاک ان  لِیَ عَل یْکُمْ مِنْ سُلْط انٍ »ی خداوند متعال از زبان شیطان در روز آخرت:  فرموده (ذ

و من بر شما تیلّطی [ 22]إبراهیم/« إِل َّاأ نْ دَعَوْتُکُمْ ف اسْت جَبْتُمْ لِی ف ل ا ت لُومُونِی وَلُومُوا أ نْفُسَکُمْ

و گمراهی( نمودم و شما هم )گول نداشتم )و کاری نکردم( جز اینکه شما را دعوت )به گناه 

ی مرا خوردید و( دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را  وسوسه

  .سرزنش بکنید

ACKU



 

 

 

103 

... 
تو

پر
ر 

 د
ی

دگ
 ز

ن
 ج

ی
س

رر
ب

 

قرآنی را زیر سثال  یها قتیحقبه بدن انیان شویم این  جنواقعاً اگر قائل به دخول 

وَهَذا صَرِیح  فِی أ ن َّهُ »گوید:  می «جبائی»ایم. امام فخر رازی در تفییر این آیه به نقل از  برده

این آیه صریح است در اینکه شیطان قدرتی  «الصََّرْعِ وَالْق تْلِ وَالْإِیذاءِ یل یْسَ لِلش َّیْطانِ قُدْرَةٌ عَل 

 (.28 / 1) -تفییر الرازی ) ها ندارد نمودن انیان تیّاذو  کشتنبرای صرع و 

 را مسخّر نموده است جنانسان  ـ 3

 ینص گونه چیهرا تیخیر کرده است؛ و  جن درگذشتهه به نصوص شرعی، انیان با توجّ

ی سلیمان  باشد، وجود ندارد. هم چنانکه در قصّه جنکه دلیل بر میخّر شدن انیان برای 

ل َّ بَن َّاءٍ وَالش َّیَاطِین  کُ (۶۳)ف سَخ َّرْن ا ل هُ الرَِّیحَ ت جْرِی بِأ مْرِهِ رُخ اءً حَیْثُ أ صَابَ ، :)ص( وجود دارد

« حِسَابٍ ریبه غهَذ ا عَط اؤُن ا ف امْنُنْ أ وْ أ مْسِکْ ( ۶۳وَآخ رِین  مُق ر َّنِین  فِی الْأ صْف ادِ )( ۶۳وَغ وََّاصٍ )

پس ما )دعای سلیمان را برآورده کردیم و( باد را به زیر فرمان او درآوردیم.  [ 39 ـ 30]ص/

کرد. و به زیر فرمان او درآوردیم  آرام حرکت می خواست، که می هرکجاباد برابر فرمانش به 

را در غل و زنجیر به زیر فرمان او  وهایدو غوّاصان دیو را. و گروه دیگری از  بنّاهای  همه

)ما بدو وحی کردیم که(  کشیدیم )تا از فیاد و اذیّت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید(. 

خواهی( ببخش یا )آن  است، پس )به هر کس که میما  عطاایم(  که به تو داده ییزهایچاین )

)که در برابر دادن یا ندادن،  یوکتاب حیاب گونه چیهخواهی( بازدار، بدون  را از هر کس که می

 از تو کشیده شود(. 

یَزِغْ  الْجِنَِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْن  یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبَِّهِ وَمَنْ و من» :کند بیان می گونه نیادیگر قرآن  ییدرجا

یَعْمَلُون  ل هُ مَا یَش اءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَت مَاثِیل  وَجِف انٍ ک الْجَوَابِ  *مِنْهُمْ عَنْ أ مْرِن ا نُذِقْهُ مِنْ عَذ ابِ السََّعِیرِ

را رام او کرده و در پیش او  جنیانو پروردگارش گروهی از [ 13، 12]سبأ/ «وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ

کرد )و به سخن سلیمان گوش  از فرمان ما سرپیچی می ها آنیکی از کردند و اگر  کار می

چشاندیم. آنان هر چه سلیمان  از آتش سوزان بدو می (دادیم و داد، کیفرش می نمی

 یها ظرف، ها مجیمهعظیم،  یها پرستشگاهکردند، از قبیل:  خواست برایش درست می می

  (.نبود یجائ جابهه از بزرگی قابل رابت )ک یها گیدها، و  بزرگ غذاخوریِ همانند حوض

 به انسان جنیانخدمت  ـ 4
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کردند، تا جایی که او مرده بود ولی چون  به سلیمان خدمت می جنیانطبق آیات قرآن 

به خدمت گذاری  و همچناننبودند  مطلعاو  از مرگدانند،  هم مانند انیان غیب نمی جنیان

مَوْتِهِ إِل َّا دَابََّةُ الْأ رْضِ ت أْکُلُ مِنْسَأ ت هُ ف ل مََّا خ ر َّ  ییْهِ الْمَوْتَ مَا دَل َّهُمْ عَل ف ل مََّا ق ض یْن ا عَل » :دادند می ادامه

زمانی که بر  [ 11]سبأ/« ت بَیََّن تِ الْجِنَُّ أ نْ ل وْ ک انُوا یَعْل مُون  الْغ یْبَ مَا ل بِثُوا فِی الْعَذ ابِ الْمُهِینِ

را از مرگ او نیاگاهانید  جنیانظمت بود( مرگ مقرّر داشتیم، سلیمان )که سمبل قدرت و ع

ها بود به عصای سلیمان رخنه کرده بودند و( عصای وی را  هائی که )مدّت مگر موریانه

بر عصای خود تکیه زده بود و کارهای  جنیانسلیمان )که در میان  که یهنگامخوردند.  می

بودند، در عذاب  می مطلعگر آنان از غیب ، فهمیدند که افروافتادپائید(  ایشان را می

  .(گرفتند ماندند )و راه خود را در پیش می )ی بیگاری و اسارت( باقی نمی خوارکننده

 است رومندترین جنانسان از  ـ 5

نمل بازگو  ی در سورهسبأ که خداوند متعال آن را  ی و ملکهی سلیمان  با توجه به قصّه

 از است، بخشیده ها آن به خداوند که یها یژگیو لیلد به ها کند؛ بعضی از انیان می

ال  یَا أ یَُّهَا الْمَل أُ أ یَُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِهَا ق بْل  أ نْ یَأْتُونِی ق »: هیتند رومندتریو ن تر قوی جن یها تیعفر

( ۶۳نْ مَق امِکَ وَإِنَِّی عَل یْهِ ل ق وِی َّ أ مِینٌ )مُسْلِمِین  * ق ال  عِفْرِیت  مِن  الْجِنَِّ أ ن ا آتِیکَ بِهِ ق بْل  أ نْ ت قُومَ مِ

قِرًَّا عِنْدَهُ ق ال  هَذ ا ق ال  ال َّذِی عِنْدَهُ عِلْم  مِن  الْکِت ابِ أ ن ا آتِیکَ بِهِ ق بْل  أ نْ یَرْت دََّ إِل یْکَ ط رْفُکَ ف ل مََّا رَآهُ مُسْت 

از  کی کدامبزرگان!  یا اب به حامران( گفت:سلیمان خط) [ 10 - 38النمل/] «مِنْ ف ضْلِ رَبَِّی

تواند تخت او را پیش من حامر آورد، قبل از آنکه آنان نزد من بیایند و تیلیم شوند  شما می

 جنیانشگرفی رویاروی گردند و دعوت ما را بپذیرند(. عفریتی از  باقدرت لهیوس نیبد)تا 

مجلس به پایان برسد و( تو از جای آورم پیش از اینکه ) گفت: من آن را برای تو حامر می

کیی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: من  برخیزی و من بر آن توانا و امین هیتم. 

سلیمان  که یهنگامتخت )بلقیس( را پیش از آنکه چشم بر هم زنی، نزد تو خواهم آورد. 

  .تخت را پیش خود آماده دید، گفت: این از فضل و لطف پروردگار من است

مکان ندارد که این شخصِ صاحب علم و دانش مالئکه باشد، چون گفتگوی سلیمان ا

ها بودند و خداوند متعال  و انیان جنیانبود که در آن مجلس حضور داشتند و آنان  یباکیان

ط َّیْرِ ف هُمْ وَحُشِر  لِسُل یْمَان  جُنُودُهُ مِن  الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ وَال»مالئکه را برای سلیمان میخّر نکرده بود؛ 
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و انس و پرنده، برای او گردآوری گشتند، و  جنلشکریان سلیمان از  [ 17]النمل/ «یُوزَعُون 

  ی آنان به یکدیگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.  همه

و  قتاده «کُکان  مُؤْمِناً مِن  الْإِنْسِ، وَاسْمُهُ آصِفُ وَک ذا ق ال  ا بُوصالِح، وَالض َّحَا»قتادۀ:  و قال

گویند: این شخص که تخت ملکه را پیش سلیمان آورد، انیانی  ابوصالح و محاک می

 (.192/  0) -تفییر ابن کثیر بود )« آصف»به اسم  دار مانیا

 .خورند ها مي ی انسان مانده از پس جنیان ـ 6

دم آ خورند، بنی آدم می از بقایای خوراک بنی جناست، که  واردشدهدر احادیث نبوی 

آدم، خوراک  خورند و همچنین مدفوع حیوانات بنی استخوان می جنخورند و  گوشت می

روایت -رمی اهلل عنه-هیتند. در سنن ترمذی به سند صحیح از ابن میعود جنیانحیوانات 

هُ زَادُ ل ا ت سْت نْجُوا بِالر َّوْثِ وَل ا بِالْعِظ امِ ف إِن َّ»فرمود:  - و سلماهلل علیه  یصل-شده که رسول اهلل

با استخوان و مدفوع (. 18، رقم حدیث: (33/  1) -سنن الترمذی ) «إِخْوَانِکُمْ مِنْ الْجِنَِّ

شما هیتند(. پس چگونه خداوند  جنحیوانات استنجاء نکنید، همانا آن توشه برادران 

و  را تیخیر کنند ها آن جنکند که  ها را با این کرامت و منزلت محکوم به قوانینی می انیان

  .به بدن آنان وارد شوند و بر سر زبان آنان سخن بگویند

 .ها هستند مالئکه حامي انسان ـ 7

اند، خداوند  ها جزم نموده و شیاطین که عزم بر مخالفت انیان ها جنیدر مقابل 

آدم هیتند، پس آن نیرو  موجوداتی به نام مالئکه آفریده که پشتیبان، یار و یاور بنی

وَهُوَ الْق اهِرُ ف وْق  عِبَادِهِ وَیُرْسِلُ فرماید:  گردد، خداوند متعال می یرو خنثی میاین ن ی لهیوس به

خداوند بر بندگان خود کامالً چیره است. او مراقبانی )از فرشتگان [ 01]األنعام: عَل یْکُمْ حَف ظ ةً 

  .گمارد فرستد و می را برای حیابرسی و نگارش اعمال شما( بر شما می

ا ی: مِن  الْمَالئِک ةِ یَحْف ظُون  » دیگو یم «وَیُرْسِلُ عَل یْکُمْ حَف ظ ةً»ی  کثیر در تفییر آیه امام ابن

یعنی مراقبان از فرشتگان هیتند و بدن انیان (. 207/  3) -تفییر ابن کثیر ) «بَدَن  الْإِنسانِ

  .کنند را حفظ می
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ه به خاطر اجتناب از اطناب و اند ک عقلی هم ذکر کرده یلیدالمخالفان در این زمینه 

 لیدالکنیم و به انتقاداتی که مخالفان بر  می نظر صرفی کالم، از ایراد آن  پرهیز از اطاله

 .پردازیم اند، می موافقان وارد نموده

 نقد دیدگاه موافقان گفتار سوم:

 «مُ ال َّذِی یَت خ بََّطُهُ الش َّیْط انُ مِن  الْمَسَِّال َّذِین  یَأْکُلُون  الرَِّبَا ل ا یَقُومُون  إِل َّا ک مَا یَقُو»ی  آیه ـ 1 

در این مورد  عنوان چیه بهکنند  به آن استناد می زدگی جنکه برای اربات [ 271]البقرۀ/

اند، در راستای اعتقاد و  که برخی از مفیرین گفته طور همانصریح نییت، زیرا که این آیه 

ها بوده است و آنان  ان جزو پندار عرباست. زیرا زدن شیط شده نازلها  پندار عرب

شود؛ و قرآن کریم برای  دچار صرع می جهیدرنتزند،  پنداشتند که شیطان انیان را می می

و  ها المثل مربهای قیامت را برای مخاطبین خود به تصویر بکشد از  اینکه یکی از صحنه

ن آنان نزدیک و فهم آن را کند. تا آن صحنه را به ذه معتقدات متعارف میان آنان استفاده می

شود، بلکه یکی از  برایشان آسان گرداند؛ و این روش نه اینکه برای قرآن نقص محیوب نمی

است چیز عجیبی  شده نازلها  وجوه اعجاز قرآن است. و اینکه قرآن در راستای پندار عرب

ورد زقّوم دیگر هم این روش صورت گرفته است، آنجا که قرآن در م اتیدرآنییت؛ زیرا که 

شکوفه و  [ 01]الصافات/ «ط لْعُهَا ک أ ن َّهُ رُءُوسُ الش َّیَاطِینِ»فرماید:  که درختی است در جهنّم، می

اند و  ها نه زقّوم را دیده از انیان کدام چیه که یدرحالهای شیاطین است.  ی آن انگار کلّه میوه

که چیزهای زشت و قبیح را به  شیاطین را! امّا چون در بین آنان متعارف بود یها لّهکنه 

کردند، خداوند متعال هم برای به تصویر کشیدن آن درخت، از  های شیاطین تشبیه می کلّه

 (.331/  1) -، تفییر أبی الیعود (301/  1) -تفییر البیضاوی ) دینما این تشبیه استفاده می

گاه  بدان [ 11]ص/ «الش َّیْط انُ بِنُصْبٍ وَعَذ ابٍ رَبََّهُ أ نَِّی مَسََّنِیَ یإِذْ ن ادَ»ی ایّوب،  و امّا قصّه ـ 2

که پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است. بعضی از 

ها مِنَ  الشّیطانَ وَإِن کانَت األَشیاءُ کلُّ یذلِکَ إل و نیب»اند:  مفیرین در تفییر این آیه گفته

. این نشانگر ادب ایّوب در حضور خداست که این درد و رنج را به خدا یالاهللِ تأدّباً مَعَهُ تع

 کارهادهد. هرچند فاعل حقیقی تمام  دهد بلکه آن را به شیطان نیبت می نیبت نمی

 (.9/  9) -تفییر الجاللین  ) خداوند است
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ا ر «التحریر و التنویر»صاحب تفییر « طاهر ابن عاشور محمد»جهت تومیح بیشتر، نظر 

گوید: مفیرین در بین معنی این آیه و آیات دیگری که هرگونه سلطه و  آوریم که می می

اند. و برای  کنند؛ متحیّر و گرفتار مانده وسوسه نفی می جز بهای از شیطان بر انیان را  سیطره

نییتند. به نظر من این  چیب دلاند که عمدتاً  حل این معضل دست به دامن تأویالتی شده

اند و  دانیته« مَسّنِی»را برای متعدی کردن فعل  «بنُصْبٍ« »باء»که  شده شروع آنجاازمعضل 

مفعول  ی منزله بهرا  «نُصبٍ وَ عَذابٍ» ایو  «ض ر بَهُ بالعصا ـ او را با عصازد: »آلت مثل بایا آن را 

را دچار رنج اند: اهریمن م معنی کرده طور نیاآیه را  جهیدرنتاند؛  در نظر گرفته اعطادوّم باب 

را به معنی سببیّه یا به معنی مصاحبت و همراهی « باء»و درد کرده است. اما به نظر من اگر 

 گونه نیاکردند. در این حالت باید آیه را  به چنین مشکلی برخورد نمی وجه چیه بهگرفتند  می

رنج را  کند، یعنی شیطان آن درد و معنا کرد: شیطان مرا به سبب نُصْب و عذاب وسوسه می

چنین عذابی  حقمیتکرد که تو  القاء می وبیانمود و به  تر می بزرگ و بزرگ وبیانزد 

ابن ) .نیبت به خدا ایجاد کند و او را از خدا خشمگین نماید سوءظننییتی، تا در دل او 

 .(230/  12) -طاهر، التحریر والتنویر  محمدعاشور، 

اند، که  ات مدّعای خود مورد استناد قرار دادهو امّا حدیث اوّل که موافقان برای ارب ـ 3

/  11) -صحیح میلم ) «الدََّمِ یإِن َّ الش َّیْط ان  یَجْرِی مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْر » :فرماید پیامبر )ص( می

  .یابد همانا شیطان بیان جریان خون در بدن انیان جریان می( 1011رقم حدیث، ( 111

 یخوب بهتگاه و سبب این حدیث را بررسی کنیم برای فهم دقیق این حدیث، اگر خاس

  :کند و اینک متن کامل حدیث را تأیید نمی زدگی جن عنوان چیه بهیابیم که این حدیث  می

ا ف حَدََّثْتُهُ ثُمََّ مُعْت کِفًا ف أ ت یْتُهُ أ زُورُهُ ل یْلً -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-ک ان  الن َّبِیَُّ »عَنْ صَفِیََّة  بِنْتِ حُیَیٍَّ ق ال تْ 

فِی دَارِ أُسَامَة  بْنِ زَیْدٍ ف مَر َّ رَجُل انِ مِنْ الْأ نْصَارِ ف ل مََّا رَأ یَا  ها مسکنقُمْتُ لِأ نْق لِبَ ف ق امَ مَعِیَ لِیَقْلِبَنِی وَک ان  

صَفِیََّةُ بِنْتُ  ها آنرِسْلِکُمَا  یعَل  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-أ سْر عَا ف ق ال  الن َّبِیَُّ  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-الن َّبِیََّ 

الدََّمِ وَ إِنَِّی خ شِیتُ أ نْ  یحُیَیٍَّ ف ق ال ا سُبْحَان  الل َّهِ یَا رَسُول  الل َّهِ ق ال  إِن َّ الش َّیْط ان  یَجْرِی مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْر 

ها،  رمی اهلل عن« صفیه بنت حیی» المؤمنین ازام« ل  ش یْئًایَقْذِفَ فِی قُلُوبِکُمَا ش رًَّا أ وْ ق ا

 منظور بهدر حال اعتکاف بود، شب  - و سلماهلل علیه  یصلّ -که گفت: پیامبر  شده تیروا

 یصلّ - اهلل رسولمالقات، نزد ایشان آمدم و با وی گفتگو کردم، سپس بلند شدم و برگشتم. 
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آمد تا مرا بدرقه کند ـ محل سکونت صفیّه در خانه چند قدم همراه من  - و سلماهلل علیه 

و اهلل علیه  یصلّ - اهلل رسولوقتی آنان  .گذشتند ازآنجااسامه بن زید بود ـ دو نفر انصاری 

اهلل علیه  یصلّ - اهلل رسولتر بگذرند.  برداشتند که سریع تندخود را  یها گامرا دیدند  - سلم

 ()همیرم« صفیّه بنت حیی»عادی راه بروید، این زن،  تبه حالفرمود: عجله نکنید،  - و سلم

)مگر ما در حق شما گمان بدی  اهلل رسولیا  اهلل سبحاناست. آن دو مرد انصاری گفتند: 

ایم؟( پیامبر )ص( فرمود: همانا شیطان بیان جریان خون در بدن انیان جریان  داشته

  .به بدگمانی وادارد شماراو  یابد، و من ترسیدم که در دل شما شرّی را بیندازد. می

ندارد، پیامبر  جنبدیهی است که این حدیث هیچ ارتباطی با اشغال جیم انیان توسط 

است؛ و  گر وسوسه اریبیخواهد به میلمانان بفهماند که شیطان  )ص( با این گفتار خود می

  .ورزد ایجاد فتنه از هیچ کوششی دریغ نمی ی نهیدرزم

وَقِیل : »اند:  کند، که گفته نقل می گرانیو دحدیث از قامی عیاض امام نووی در شرح این 

اند: این  گفته «.الِاسْتِعَارَة لِک ثْر ةِ إِغْوَائِهِ وَوَسْوَسَته، ف ک أ ن َّهُ ل ا یُف ارِق الْإِنْسَان  ک مَا ل ا یُف ارِقهُ دَمُهُ یهُوَ عَل 

ی شیطان، انگار همانند  غواء و وسوسهگفته از باب استعاره است، به دلیل فراوانی و کثرت ا

 (.103، ص 11النّووی، جلد  به شرحصحیح میلم شود ) خون از انیان جدا نمی

شیطان  «اإلنسانِ مِن  الخارِجِ بِال سَرایَةٍ یإن َّهُ یُلقِی الوَساوِسَ عَل »گوید:  ابن حزم اندلیی می

  .کند ن به او القا میها را از بیرو بدون اینکه به بدن انیان وارد شود، وسوسه

که در هر دو، عبارت « یعلی بن مرّه»و حدیث « عثمان بن ابی العاص»حدیث  ـ 1 

کدام از این دو حدیث با این تعبیر در صحیحین  به کار رفته است، اوالً: هیچ« اخْرُجْ عَدُوََّ الل َّهِ»

ارتش با این ، عبواردشدهکه در صحیح میلم « عثمان بن ابی العاص»حدیث  .اند نیامده

 نیچن نیا، کامالً متفاوت است؛ عبارت صحیح میلم واردشدهماجه  تعبیر که در سنن ابن

ف ق ال  یَا رَسُول  الل َّهِ إِن َّ  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-الن َّبِیََّ  یعَنْ أ بِی الْعَل اءِ أ ن َّ عُثْمَان  بْن  أ بِی الْعَاصِ أ ت »است: 

ذ اکَ  -الل َّهُ عَل یْهِ وَسَل َّمَ یصَل َّ-دْ حَال  بَیْنِی وَبَیْن  صَل اتِی وَقِر اءَتِی یَلْبِسُهَا عَل یََّ ف ق ال  رَسُولُ الل َّهِ الش َّیْط ان  ق 

ف ف عَلْتُ ذ لِکَ ف أ ذْهَبَهُ  یَسَارِکَ ث ل اثًا ق ال  یش یْط انٌ یُق الُ ل هُ خ نْز ب  ف إِذ ا أ حْسَسْت هُ ف ت عَوََّذْ بِالل َّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَل 

ابی (.  1083حدیث: بَاب الت َّعَوَُّذِ مِنْ ش یْط انِ الْوَسْوَسَةِ فِی الصََّل اةِ، رقم صحیح میلم، ) «الل َّهُ عَنَِّی

ای   آمد و عرض کرد: -اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یصَلَّ-گوید: عثمان پیر عاص نزد پیامبر  العالء می
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زند.  گیرد، و نمازم را به هم می شیطان در بین من و نماز و قرائتم قرار میپیامبر خدا )ص( 

، هرگاه این حالت را احیاس کردی، «خنزب»پیامبر )ص( فرمود: این شیطانی است به اسم 

گوید: این کار را انجام  چپ تف کن. عثمان می طرف بهاز او به خداوند پناه بگیر، و سه دفعه 

  .ن را از من دور کرددادم، خداوند این شیطا

بَاب الت َّعَوَُّذِ مِنْ ش یْط انِ »است:  قرارگرفتهاین حدیث در صحیح میلم تحت این عنوان 

  .گر در نماز باب پناه جیتن به خداوند از شیطان وسوسه «الْوَسْوَسَةِ فِی الصََّل اةِ

ابُ الت َّعَوَُّذِ مِنْ الش َّیْط انِ وَفِی هَذ ا الْحَدِیث اِسْتِحْبَ» :گوید امام نووی در شرح این حدیث می

)حَال  ی، وَمَعْن ها یفیَلْبِسهَا( أ یْ یَخْلِطهَا وَیُش کَِّکنِی ) یعَنْ وَسْوَسَته مَعَ الت َّفْلِ عَنِ الْیَسَارِ ث ل اثًا، وَمَعْن 

 به شرحصحیح مسلم )«ها یف ، وَالْف ر اغ  لِلْخُشُوعِها لذَّت، وَمَن عَنِی ها یفبَیْنِی وَبَیْنهَا( أ یْ ن ک َّدَنِی 

ناه جیتن به خداوند و . این حدیث دلیل است برای استحباب پ(198، ص 11جلد  النَّووی،

زند و  یعنی آن را به هم می «یَلْبِسُهَا»ی شیطان،  طرف چپ تف کردن از وسوسه سه دفعه به

دشوار  را برمننماز  یعنی« حَال بَیْنِی وَبَیْنهَا»اندازد،  در نماز من را به شک و تردید می

. پس اگر روایت صحیح میلم را معیار دارد یبازمگرداند، و مرا از لذّت و خشوع در نماز  می

ی شیطان بوده، و پیامبر  قرار دهیم ـ باید هم همین کار را بکنیم ـ مشکل عثمان وسوسه

 «یَعل ی بن مرَّه»شناسی، حدیث  دهد. رانیاً: دانشمندان علم حدیث )ص( استعاذه را به او یاد می

 زدگی جناند. پس برای اربات  را به دلیل انقطاعی که در سند آن وجود دارد، معیف دانیته

توان به این حدیث استناد نمود. رالثاً: اگر روایت سنن ابن ماجه را معیار قرار دهیم،  نمی

احادیث با  ، در ایناریع تمامشناس  یک روان عنوان بهتوانیم بگوییم: پیامبر خدا )ص(  می

کند؛  شخص مریض همراهی کرده و توهّمی که شخص مریض به آن مبتال است انکار نمی

دهد که شیطانی که تو معتقد هیتی در بدنت  رود و طوری جلوه می بلکه مطابق آن پیش می

دارد  وجود دارد؛ من بیرونش کردم، چون طبق روایت صحیح میلم، عثمان خودش ابراز می

ها آمده که  کند، و در بعضی از روایت زند و ایجاد اخالل می ا برهم میکه شیطان نمازش ر

هَذ ا یَأْخُذُهُ الش َّیْط انُ کُل َّ یَوْمٍ ث ال ث   ییَا رَسُول  الل َّهِ إِن َّ ابْنِ» :گوید می کننده مراجعهشخص 

 یا (.عنه هللا یرمبه روایت جابر . 2208رقم حدیث: ( 110/  0) - دالئل النَّبوّة للبیهقی)«مِر ارٍ

کند. و این روش که  گیرد، و ترکش نمی سه بار این پیرم را می هرروزپیامبر خدا، شیطان 
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، در مداوای بیماران از جهت روانی کاربرده بهپیامبر )ص( برای مداوای این قبیل بیمارانی 

کامالً جوابگو بوده است. و نباید فراموش کنیم که پیامبر )ص( در محیطی به پیامبری 

 جندر جهان هیتی معتقد بودند و حتی  جنمبعوث شده که قبل از اسالم کامالً به تأریرات 

دانیتند. و بییار طبیعی است که برخی از رسوبات اعتقاد قبلی در قلب  را شریک خدا می

بشوند. رابعاً: در حدیث  یتوهماتباشد و هنوز هم بعضی از آنان دچار چنین  مانده یباقای  عدّه

اکثریت  که یدرحالی صرع و جنون وجود ندارد؛  میئله عنوان چیه به« ن ابی العاصعثمان ب»

به بدن انیان هیتند تنها نوعی از مریضی صرع و جنون  جندانشمندانی که طرفدار دخول 

ی شیطان و یا توهّمی  دهند، بنابراین مشکل عثمان )رض( وسوسه نیبت می جنرا به نفوذ 

  .برآمداز پس مداوای آن  یخوب هبص( )بیش نبوده که پیامبر 

شد و در  که دچار صرع می چرده اهیسو آن زن  «عَط اءُ بْنُ أ بِی رَبَاح»در مورد حدیث  ـ 1

گنجد و در اینجا  نمود، به هیچ عنوان در این مقوله نمی آن هنگام بدنش را برهنه می

 بعدازآنکهانیان است به بدن  جنموموعیّت ندارد، زیرا ابن القیّم که سخت طرفدار دخول 

کان تْ  ها آنجاءَ الْحَدِیثُ  یف هذِهِ الْمَرأةُ الَّتِ: »گوید دهد در ادامه می را تومیح می« صرع اخالط»

ابن القیّم الجوزیّه، زاد المعاد فی هدی )«ها مِنْ هذا النوعِ تُصر عُ وتتکش َّفُ، یَجُوزُ ا نْ یَکُون  صَرْعُ

نمود،  شد و در آن هنگام بدنش را برهنه می ن که دچار صرع میاین ز ((.70/  1) - خیر العباد

زدگی! پس در این مورد نباید به این  احتماالً صرعش از نوع صرع اخالط بوده، نه از نوع جن

 زدگی جنحدیث استناد نمود. و اگر برخالف نظر ابن القیّم بگوییم: صرع آن زن از نوع صرع 

تعارض پیدا « عثمان بن ابی العاص»جهت، با حدیث بوده در آن موقع این حدیث از چند 

مشکل  که یدرحالشود  کند، وآن اینکه اوالً: چرا پیامبر )ص( حامر به مداوای عثمان می می

گذارد و او را در  نبود ولی آن زن را به حال خود می حاد چنان آناو به نیبت مشکل آن زن، 

سخت  که یدرحالگرداند،  فتن مخیّر میبین صبر و به دست آوردن بهشت، و دعای بهبود یا

در « عطاء»نمود؟! رانیاً: حدیث  شد و حتی بدن خود را برهنه می مریض بوده و دچار صرع می

که در سنن ابن ماجه و میند امام احمد « عثمان و یعلی»صحیحین وجود دارد و بر حدیث 

یض را با فوت کردن و بینیم که پیامبر )ص( آن زن مر ، ارجحیّت دارد، و میاند واردشده

عثمان بن ابی »مداوا نکرد. پس برای جمع و توفیق این حدیث با حدیث  «اخْرُجْ عَدُوََّ الل َّهِ»

بیشتر نداریم، یا همانند ابن القیّم بگوییم: مریضی این زن از نوع صرع اخالط  دو راه« العاص
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نداریم،  زدگی جنربات ، که در این حالت حق استناد به این حدیث برای ازدگی جنبوده نه 

بوده و مداوای آن برای  یتوهماتی شیطان و یا  یا بگوییم: مریضی عثمان در ارر وسوسه

  .هیتبوده،  حادتر از مریضی آن زن که یک مریضی  پیامبر )ص( آسان

وَأ عُوذُ بِکَ أ نْ یَت خ بََّط نِی »فرمود:  حدیث ابی الیَیَر که پیامبر )ص( در دعای خود می ـ 0

غ یْرِ اِسْتِواءٍ  یا لت َّخ بَُّطُ، هُوَ الض َّرْبُ عَل »گوید:  شعراوی برای معنی تخبّط می« لش َّیْط انُ عِنْدَ الْمَوْتِا

 «ضابِطٌ لها، ا نْتَ ت قُولُ: فُالنٌ یَت خ بََّطُ، ا ی أن َّ حَر ک ت هُ غ یرُ رَتِیبَةٍ، غ یرُ مَنْطِقِیََّةٍ، حَر ک ةً ل یْسَ یوَهُد

تخبّط به معنی زدن  (.ی البقرۀ سوره 271ی  ، درتفییر آیه(277)/  -شّعراوی تفییر ال)

یعنی حرکتش نامرتّب و غیرمنطقی است،  «فُالنٌ یَت خ بََّطُ»ناهنجارانه و بیراهه رفتن است، 

و  نامرتباست. بنابراین کیی که حرکت کردن و راه رفتنش  نامنظممابطه و  حرکتش بی

د، بنابراین معنی وراه اصلی را گم کند و به بیراهه بال دارد که راحتم هرلحظهباشد  نامنظم

برم که شیطان هنگام مرگ مرا وسوسه و  است: پروردگارا به تو پناه می نیچن نیاحدیث 

  .گمراه کند و به بیراهه ببرد

شدن با  بیتر همهمچنین احادیثی که دستور به استعاذه و پناه جیتن به خدا هنگام 

دهد؛ همگی را باید حمل بر معنی وسوسه نمود  قضای حاجت از شیطان می همیر و هنگام

ی این دعا آن  گوید: فلیفه در مورد دعای قضای حاجت می «ربیعی محمد»، استاد ریوال غ

دارند و در وقت قضای حاجت بیشتر مردم  آمدوشداست که شیاطین بیشتر در اماکن ناپاک 

  .کنند را وسوسه می

که پیامبر )ص( از طاعون سخن گفت، و فرمود: طاعون از  سیقبْنِ  عبداهللحدیث  ـ 7

رما در مورد این حدیث اشاره به  دیمحمد رش همچنان که .است جنگزش دشمنان شما، 

چهارصد گوهر »نیز در کتاب  افخم زادهنماید، استاد عبدالهادی  ی میکروب می میئله

یف و نیز احادیث دیگر مربوط به گوید: در این حدیث شر ، در شرح این حدیث می«حکمت

نیبت  جنها را به  بیماری گونه نیای زنان که  دیوانه شدن و یا جریان خون استحامه

، زیرا بالضروره رابت و معلوم گردیده که ریوال غمیکروبی است  جندهند، منظور همان  می

یتانی از و هر طفل دب هیتدیگر میکروب  یها یماریبمنشأ پیدایش طاعون و بییاری از 

میالدی کشف گردید. و  1891 آن آگاه است، چنانکه باسیل طاعون برای اولین بار در سال

کنند، زیرا این کار  ها را منتشر می میکروب این بیماری جنیانیا شاید منظور این است که 
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علیه یکدیگر انتشار  ییها روسیوها و  توانند میکروب ها هم می است و حتی انیان ریپذ امکان

دیگر را از آرار سوء  یها یماریبدهند. و از یاد نبریم که برخی روایات طاعون و بعضی از 

بیفزاییم  (خواهیم که چیزی به احادیث پیامبر )ص کنند. البتّه نمی می یمعرففحشاء و زنا 

گوید: احادیث زیادی در  ربیعی می محمداستاد  همچنان کهعلمی مبنایی ندارد. امّا  ازنظرکه 

که داللت بر وجود موجودات میکروبی  شده نقلکمت و تندرستی از پیامبر )ص( باب ح

های خوراک را که  زیرا شیاطین ریزه دیبشوررا  تانیها دنداندارند، ازجمله اینکه بعد از غذا 

گرداند، دیگر اینکه  را فاسد می تانیها دندانخورد و  می مانده یباق تانیها دندان یال البهدر 

شوند. دیگر، در  سبب آزارتان می گردآمده ها آنرا بگیرید، زیرا شیاطین زیر  ها ناخنزیادی 

دار غذا و آب و مایعات نخورید، چون شیاطین در شکاف آن کمین نموده و  ظرف تَرَک

توان این  و می (ی ، میئله18، ص 1 ، باقیات صالحات، جمحمدربیعی کند ) بیمارتان می

إِذ ا : »گوید: پیامبر خدا فرمود فزود، که أَبو سَعِید الْخُدْرِیِّ میحدیث را به مطلب استاد ربیعی ا

 22) - احمدمیند )«فِیهِ ف إِن َّ الش َّیْط ان  یَدْخُلُ مَعَ الت َّث اؤُبِ یت ث اءَبَ أ حَدُکُمْ فِی الصََّل اةِ ف لْیَض عْ یَدَهُ عَل 

کشید دستش را روی  یکی از شما در نماز خمیازه هرگاه (.10891، رقم حدیث: (110/ 

شود. راغب اصفهانی به نقل  دهان خود قرار دهد؛ زیرا شیطان همراه خمیازه کشیدن وارد می

مفردات الفاظ ) «ا لش َّیْطانُ اِسْم  لِکُلَِّ عارِمٍ مِن  الْجِنَِّ والْإِنْسِ وَالْحَیواناتِ»گوید:  ، می«ابوعبیده»از 

، انیان و جنای اعمّ از  موجود آزاردهندهشیطان بر هر  (.111ی شطن، ص  القرآن، مادّه

را  «أ بو سَعِید الْخُدْرِیَِّ»توان شیطان مذکور در حدیث  شود. بنابراین می شیطان اطالق می

  .حمل بر میکروب کرد

 شده تیروا، و شیاطین احادیثی از پیامبر )ص( جنو نباید فراموش نمود که در مورد 

نمونه: پیامبر  عنوان بهاند؛  را به معنای مجازی گرفتهاست که دانشمندان اسالمی آن احادیث 

ذ اکَ »فرماید:  شود، می خوابد و برای نماز صبح بیدار نمی )ص( در مورد کیی که شب می

و  3030، رقم حدیث: (10/  11) -صحیح البخاری ) «رَجُلٌ بَال  الش َّیْط انُ فِی أُذُن یْهِ أ وْ ق ال  فِی أُذُنِهِ

هایش،  او کیی است که شیطان در گوش (.1293، رقم حدیث: (171 / 1صحیح میلم )

کند که گفته: یعنی شیطان او ر ا فاسد  نقل می« ابن قتیبه»ادرار کرده است! امام نووی از 

شود در  وقتی کیی که چیزی را فاسد کند گفته می «یُق الُ: بَال  فِی ک ذ ا إِذ ا أ فْسَدَهُ»نموده است 

ACKU



 

 

 

113 

... 
تو

پر
ر 

 د
ی

دگ
 ز

ن
 ج

ی
س

رر
ب

 

عَل یْهِ، یُق الُ لِمَنْ اِسْت خ فََّ بِإِنْسَانٍ وَخ دَعَهُ:  یقِیل : مَعْن اهُ اِسْت خ فََّ بِهِ وَاحْت ق ر هُ وَاسْت عْل وَ»آن ادرار کرد. 

: معنای آن این است شده و گفته (.09، ص 0النّووی، جلد  به شرحصحیح میلم ) «بَال  فِی أُذُنِهِ

شد، به کیی که انیانی را سبک شمارد و که او را سبک شمرد و تحقیرش کرد و بر او چیره 

 زدگی جنو امّا اینکه آرار  ـ 8 .هایش، ادرار کرده است در گوش :شود فریبش دهد، گفته می

گوید، دکتر یوسف  بر زبان آن شخص سخن می جنشود، و  در شخص مصروع دیده می

وگانگی روانی و عصبی مثل د یها یماریب مبتالبهاشخاص  گونه نیاگوید:  قرماوی می

ظاهری  یتیشخصشود:  می تیشخصهیتند، که در این حالت انیان دارای دو نوع  تیشخص

باطنی که حالت، صفت و گفتار آن  یتیشخصکند، و  با آن تعامل می یعادکه در حاالت 

باطنی است که برخی اوقات بر شخص  تیشخصظاهری متفاوت است و این  تیباشخص

گوید، یعنی اگر  پوشاند و با صدای دیگر سخن می ظاهری را می تیشخصشود و  چیره می

گوید، و بعضی  گوید و اگر زن است، با صدای مرد سخن می مرد است با صدای زن سخن می

گردد  با تأمّل و تعمّق آشکار می درواقعگوید، امّا  است سخن می جنکنند که این  گمان می

و  703ی یوسف، الفتاوی، ص القرماو) همان شخص است امّا در حالتی دیگر خودکه این 

، ص 1ج ، مارانیو بفقه اسالمی برای داکتران  دگاهیاز دفقهی معاصر طبی  میائل کتاب

100.) 

شد، نزدیکانش او را  دچار صرع می یدرپ یپگوید: جوانی  دکتر مصطفی سعید الخن می

دیکان بیمار ، ارتباط دارد، این شخص به نزجنکرد با عالم  بردند که ادّعا می نزد شخصی می

توانم طی چند جلیه او را بیرون کنم،  و من می واردشدهبه بدن مریضتان  جنگفته بود که 

از این جلیات نزدیکان مریض چیز عجیبی را شنیده بودند، که منشأ آن را  یکیدر

گفت: نه خارج  آمد که می گفت: خارج شو! صدای می دانیتند! این مرد معالج می نمی

گفت: خیلی  آمد که می زنم! صدای می گفت: اگر بیرون نیایی آتشت می شوم! این مرد نمی

از  جنمریضتان شفا یافته و  :آیم! بعد از چند جلیه، این شخص گفته بود خوب بیرون می

من به دیدار او رفتم در همان لحظه دچار  دفعه کیگوید:  بدنش بیرون رفته است. دکتر می

به هوش آمد، رفتم، در مییر به  نکهیبعدازاراحت شدم، صرع شد، از دیدن این حالت بییار نا

پزشکی برخورد کردم و جریان را برایش بازگو کردم، او گفت: اینکه بییار ساده است، در مغز 

شود شخص دچار صرع  این شکاف بیشتر می که یهنگاماین شخص شکافی وجود دارد، 

زد آن متخصّص رفت چند نوع این پزشک مرا به متخصّصی راهنمایی کرد، مریض ن .شود می

ACKU



 

 

114 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ره

ما
ش

 
ل 

س
سل

م
16

7
 

شود  کند دچار صرع نمی ها را مصرف می قرص برای او تجویز نموده بود تا زمانی که آن قرص

. مفیدات حقائق ها ارکانسعید الخن مصطفی ودیب میتو محی الدین، العقیدۀ االسالمیۀ )

دَاوَوْا ف إِن َّ الل َّهَ ل مْ یَض عْ دَاءً ت  اهللیَا عِبَادَ »گوید: پیامبر خدا فرمود:  می کیشربْنِ  اسامه. (111ص 

 -سنن الترمذی )  «إِل َّا وَض عَ ل هُ شِف اءً أ وْ ق ال  دَوَاءً إِل َّا دَاءً وَاحِدًا ق الُوا یَا رَسُول  الل َّهِ وَمَا هُوَ ق ال  الْهَر مُ

/  10) -، سنن ابن ماجه 3317رقم: ( 312/  10) -، سنن أبی داود 1901رقم: ( 319/  7)

هایتان را مداوا کنید، خداوند متعال دردی را  بندگان خدا بیماری یا (. 3127رقم: ( 231

یک بیماری گفتند: آن  جز بهیقیناً شفای آن را نیز قرار داده است،  نکهیمگر اقرار نداده، 

  !بیماری چییت؟ فرمود: پیری

 یریگ جهینت

از گذشته تا به امروز مورد اختالف  به بدن انیان، جنیا داخل شدن  زدگی جنی  میئله

از طرفین حق ندارند نظریه و دیدگاه خود  کدام چیهبنابراین  .دانشمندان اسالمی بوده، است

 بیتکذکنند؛ و مخالفان خود را، به نام مخالفان شرع و  یمعرفرا به نام اهل سنّت و جماعت 

مهری کرده  م و میلمین بیدین خدا جلوه دهند. اگر کیی چنین کند در حق اسال کنندگان

ام که  اند به این نتیجه رسیده است. بنده با توجّه به دالیل و میتنداتی که مخالفان ذکر کرده

توهّمی بیش  زدگی جنآدم ندارند و  ای بر بنی سیطره گونه چیهوسوسه  جز بهو شیاطین  جن

  :بدانند بخشند! باید را بهبودی می زدگان جننییت. و کیانی که در روزگار ما 

از  عنوان چیه بهدانند  را یک حقیقت می زدگی جناوالً: دانشمندان اسالمی حتّی آنان که 

اند. و  منبع درآمد استفاده نکرده عنوان به ازآنجااند و  این طریق کیب روزی و ارتزاق ننموده

ی از دانند فقط بعض را حقیقت می زدگی جنهمچنین اکثریت قریب به اتّفاق دانشمندانی که 

ها را! و  دانیتند نه تمام بیماری می زدگی جنها مانند نوعی از صرع و جنون را از  بیماری

اند؛ بلکه  گرایان سوق نداده خرافه یسو بهمردم را  عنوان چیه بهبرای مداوای این بیماری 

ی نماز و اجرا  به تالوت قرآن و اقامه زده جنی آنان همیشه روی آوردن خود شخص  توصیه

  .دن دستورات شرع اسالم بوده استنمو

رانیاً: داعیان دین باید مواظب حرکات و سکناتشان باشند، زیرا دیگران از آن الگوبرداری 

و سودجو وجود دارند، که کارهای دعوتگران را  طلب فرصتکنند و در این میان کیانی  می

نمایند. پس باید  می یربردا بهرهکنند، و به نفع خود از آن  خیرشان تفییر می اتینبرخالف 
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و تحت عنوان  کار آناندعوتگران مواظب باشند مبادا کیانی پیدا شوند با الگوبرداری از 

یهلکون الْحَرْثَ »باز کنند و فیاد ایجاد کنند و  دکاناز بدن انیان،  جنبیرون کردن 

انش ـ را به مال و ناموس مردم را به غارت ببرند. و دین اسالم ـ دین علم و د« وَالنَّیْلَ

  .ی آن را کریه کنند، و از آن دینی مخالف علم و دانش بیازند دیگران بد بشناسانند و چهره

 روزهای امروزی، ابداعی روش این با انیان بدن از جن کردن بیرون رالثاً: به نظر حقیر،

 ی اق کردن از این طریق، وارد مقولهارتز و دادن اختصاص کار این به را هفته از ویژه

 شود. در دین می یگذار بدعت
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 سرپرست از منظر قوانین افغانستان شرایط اطفال بی

 

 محمد جمعه اعتمادی 

 چکیده

رکن جوامع  نیتر یاساس و نیتر یادیبن خانواده از حقوقی کوچک نهاد بدون تردید

 یتعال و ، رشدییشکوفاای سالم  اصلی و بنای کاشانه یتیز طیمحبشری است. خانواده 

ارتباط » فحشاءهای  قداست خانواده از آلودگی داشتن نگه سالم واطفال است. حفاظت ارزش 

بلکه  شده واقع موردقبولکه  تنها نهدین مقدس اسالم های  در متون تعالیم و آموزه« نامشروع

. است شدهنهایت تأکید  آن برقرارگرفته و  موردتوجهموموعات دیگر بیشتر  یا همه از

. اکثر است داده ازدست را خود و قداست واقعی ارزش غربی، جوامع دراین امر  متأسفانه

تواند  باشند. اما این امر نمی می مواجه« سرپرست یب اطفال» بنام معضلی با کشورهای غربی

 درد، بلکه یافت نشو سرپرست یبطفل اسالمی هیچ  یکشورها درمطلق باشد یعنی 

 علت باالرر ندرت بهگاهی این امر  کشور ما، ممکن است گاه جمله مناسالمی  یکشورها

 و افتدیباتفاق  کننده ناراحتوقایع  گرید و ها آن از یکی یا والدین ریوم مرگ چون ای پدیده

 سرپرست و حامی و بدون دچار شوند رادارند سرپرستی توانایی اقوام که به فقدان اطفال

نهادهای  ، توسطیمعنو وکه به خاطر تأمین زندگی مادی  است الزمصورت  نیا در بمانند

اطفال،  سرپرستی قانون و مدنی قانون موجب بهحقوقی سرپرستی  نهاد و دولتی، خصوصی

که  اند شده ومع شروطی سرپرست یبدر قوانین متذکره برای اطفال  .رندیگ قرار تیموردحما

 است. قرارگرفته موردبحثتیلیل منطقی  صورت بهمقاله کوتاه  نیا در
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و  دولتی این امر است که مراکز بیانگر آمده دست بههای که از این تحقیق  یافته

های اصلی تلقی  گزین خانوادهتوانند جای های سرپرست، گرچه می خانواده حتا و یردولتیغ

 اطفال وپرورش آموزشرا در امر  اصلی های خانواده نقش توانند نمی وجه چیه بهد ولی نشو

دیگر اطفالی که تحت سرپرستی قرار  طرفاز . ایفا کنند مطلوب ومتعارف  یا گونه به

دارا باشند تا  را الزم باید شرایط که است نیاشوند.  مواجه می که یا میأله گیرند با اولین می

 .رندیگ قرارتحت سرپرستی متقامی پذیرنده 

ای  ، پذیرندهدولت سرپرست، نیزوج ،یسرپرست قانون ،سرپرست یب اطفال کلیدواژگان:

 سرپرستی

 مقدمه

که  است، فردا و مرد ، زنامروز طفلتوان گفت،  قاطع می یا گونه بهبدون شک و  

 گیرند. اکثر می بدوش سیاسی را اجتماعی ریخط و بزرگ یها تیمیئول حق به ندهیآ در

 زندگی های سایر دوره به نیبت ای طفلی دوره که نظرند این به و روان شناسان دانشمندان

 در فرد اصلی شخصیت تهداب و پایه طبیعی صورت به زیرا است، مهم و حیاس انیان خیلی

که برای  اند جامعه ریپذ بیآسو  ناتوان نیازمند، قشر ازجمله شود. اطفال می یزیر یپ دوره این

 اقشار جامعه سایر مانند و دارند مرورت ویژه توجه و مراقبت وتوان بخشی به یتوانمندساز

 اجتماعی زندگی یها ینابیامان وو فارغ از هرگونه تشنجات  و عادالنه سالم طور به دارند حق

 یاجتماع و اطفیرشد بدنی، ذهنی، ع برای که سالم و مطلوب شرایط نوع هرو از  کنند

 خانواده حقوقی نهاد طیمح درسرشار از محبت  بگیرند. زندگی بهره ،داستیمف و ، مثررها آن

 و در خانواده طفل. است تعاملدر  آن زندگی با یابتدااز  که طفل است یبخش نخیتین

 اسناد و افغانیتان تنها شرع مقدس، قوانین نه را آن که است برخوردار از حقوقی اجتماع

 قداست و ارزش. اند کرده بر رعایت صحیح آن، نهایت تأکید اند، بلکه پذیرفته المللی ینب

 و زن بخصوص آن، اعضای بین یدوست و ای مودت پایه دیگر بر چیز ازهر بیش واقعی خانواده

 یها یخودخواه نوع هر دوراز بهو  دوستی اساس بر جریان این استواراست. هرگاه شوهر

مفاهمه،  ادیبن برو  یرلفظیغ ولفظی  یها تنش وهرگونه به بی باوری  از فارغ و مورد یب

 آرامش تواند به می یابد، ادامه یمیصم و، همدیگر پذیری واقعی طور مشفقانه یشیاند کین

 وانجامد بیدر نهاد حقوقی خانواده  موردنظر انیانی کمال به نهایتاً و یکدیگر کنار درروحی 
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طفل از داشتن خانواده  نخواسته یخداامعه تقدیم کند. هرگاه صالح سرشت را به ج فرزندان

شود. محروم  می انیانی روانی و عاطفی که دچار کمبود نیازهای است شود، بدیهی محروم

آن  به الملل نیب و اسناد افغانیتان قوانین شرع، موجب به که حقوقی از طفل عمدی ساختن

 قوانین به عنایت با. شود محیوب آزاری طفل ققتح عوامل از تواند شده است، یقیناً می داده

 مدنی، قانون اطفال، تخلفات به رسیدگی سرپرستی اطفال، قانون قانون ازجمله کشور داخلی

 طفل گردد؛ می دریافت المللی بین اسناد و دیگر طفل حقوق کنوانییون مربوط، قوانین سایر

 .باشد هنکرد تمام را سالگی هجده سن که گردد می اطالق شخص به

 .عدم رسیدن به سن رشد قانوني

نرسیده  که به سن رشد است نیا« سرپرست بی» یفرزندخواندگاولین شرط طفل واجد 

، البته در اینجا منظور رشد اطفال یسرپرستقانون « (0) ای ماده( 1) ای فقره( 1) جزء»باشد. 

واحد  نظر واست نه رشد فقهی زیرا تعیین سن رشد در مذاهب فقهی متفاوت  است یقانون

 یچندسالگگفتار این است که منظور از سن رشد تکمیل  نیا درمطرح  سثالوجود ندارد. 

که با تکمیل آن سال،  است دانیته یچندسالگاست یعنی قانون سن رشد طفل را تکمیل 

میتقالً  خود و دیدرآ بهتکلیف سرپرستی  تحت ازشود تا  طفل از منظر قانون رشید می

به  تر وامحبرخوردار شود. به عبارت  فایاست تیاهل ازببرد و  شیپ بهرا  شان یزندگبتواند امور 

مطالعه شد دیده  اطفال یسرپرستتوانیم طفل اطالق کنیم؟ چنانچه قانون  می یکی چه

. نگارنده به خاطر وماحت بحث و روشن است دهینگردای طفل اصالً تعریف  شود که واژه می

کشور  ییجزا وبرای دریافت پاسخ این پرسش به قوانین مدنی  ارناچ بهشدن سن رشد قانونی 

 ارائه از طفل چه تعریفی ما، در قوانین مذکور کشور گذار قانون که بداندمراجعه نمودن تا 

 وحقوقی  میئولیت میزان نییتع وای رشد  ای طفلی تا رسیدن به مرحله نموده و مرحله

 تخلفات به رسیدگی . قانوناست شده یبند میتقیمتمایز  هم ازای  به چند دوره یفریک

 نظر شخص، طفولیت های و دوره طفل جزاء افغانیتان، در مورد قانون و مدنی اطفال، قانون

 ازنظر رشد سن به و رسیدن اهلیت مراهق، نوجوانی، دوران بودن، و ممیز ممیز غیر به

ای  ماده« 3،1، 2، 1» حقوقی، چنین تعارفی را در اجزاء تکلیف نییتع و کیفری میثولیت

 11، 39،10 مواد، 1381قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصوب  17 ای ماده 1 ۀفقر و« 1»
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اند  کرده ارائه 1311قانون جزاء مصوب  72 و 71، 70و مواد  1311قانون مدنی مصوب  12 و

 گردد: به ترتیب ذیل بیان می

 یعنی شخص از.« باشد دهرکن لیمکت را یسالگ هجده سن هک است یشخص»: طفل( الف

طفل و در حکم  موموعه افغانیتان، نیقوان در یسالگ هجده سن تکمیل عدم الی تولد بدوی

 است. طفل

»... دیگر  .«باشد نکرده لیمکت را یسالگ هفت سن هک است یشخص :زیمم ریغ طفل( ب

ح، تومی بدین 81.« گردد می محیوب ممیز غیر باشد نرسیده یسالگ هفت سن به که شخصی

 درک یتوانائ و قدرت که ،است یشخصطفل غیر ممیز 

اشخاص  گونه نیاندارد،  را ییبایز و زشتی و خوبی و زیان و بد، سود و خوب تشخیص و

و  یتین نیز ای حقوقی اراده فاقد صالحیت هرگونه اِعمال حقوقی است بلکه دارای که تنها نه

طفلی که سن »ی بَری است. ناشی از عمل ارتکابِ جرم فریک واز هرگونه مجازات 

 «تواند. نمی شده اقامهرا تکمیل نکرده باشد دعوی جزائی علیه او  یسالگ هفت

 لیمکت را یسالگ دوازده و لیمکت را یسالگ هفت سن هک است یشخص» :زیمم طفل( ج

 پنداشته اهلیت ناقص... باشدنرسیده  رشد سن به که زیمم شخص» همچنان.« باشدرده کن

 یسالگ زدهیس و هفت سن بین که گردد می اطالق طفلی به: صغر»ر اینکه دیگ .«شود می

 تفاوت سال یک ممیز، طفل و ای صغیر واژه مفهوم نیب درالبته .« باشد داشته قرار کامل

باشد، شاید کدام دلیل وجود داشته باشد.  گذار قانونشود، شاید بیانگری عدم دقت  می دیده

 یکیاست، یعنی  نابالغممیز شخص  طفل وت. صغیر از موموع بحث خارج اس هرحال به

 دارا را یزشت و خوبی بد، و خوب تشخیص و توانائی قدرت که به سن بلوغ نرسیده و است

 وصف در هرگاه  اما اهلیت استیفا ندارد.. دهد یم تشخیص نیبتاً را خود و زیان سود و است

 است. بودن ممیز غیر یعنی آن عدم اصل شود، تردید تمیز

 لیمکت را یسالگ هجده و لیمکت را یسالگ دوازده سن هک است یشخص» :نوجوان طفل( د

 سرپرست والدین، ،باشد نکرده تکمیل را یسالگ هجده سن که یطفل» همچنان.« باشدرده کن

                                                           
33

 قانون مدنی. 31ای  ماده اطفال، تخلفات به رسیدگی قانون 3 ای ماده 2 و 1 اجزاء - 
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 سن که گردد می اطالق شخصی به: مراهق» ممن در.« شوند می شمرده وی قانونی

 و مراهق تعریف در که یتفاوت «باشد نکرده تکمیل را یسالگ هجدهو  تکمیل را یسالگ زدهیس

 سن و یسالگ هجدهسن  تکمیل الی سیزده از را مراهق سن که است نیا دارد وجود نوجوان

این دو  مفهوم فیتعر در یعنی نموده تعیین یسالگ هجدهسن  تکمیل الی دوازده از نوجوان

 دارد. وجود تفاوت سال واژه یک

 حالت در رشید شخص ،هیت شمیی مکمل سال هجده رشد سن» :رشد سن( هـ

البته در  81« شود. می شناخته کامل حقوقی اهلیت دارای معامالت، اجرای در عقل صحت

گرفته  نظر در مراحلی را ،میائل درک قدرت و سن اساس بر اطفال برای مذکور قوانین

 نیتر وامحبه  فوق درگردد که  می اطالق طفل عنوان مراحل آن همه به کل طور به که ،است

 فاقد یا اصل در صغیر( م ،12 و 10) مفهوم ماده طبق برصورت ممکن بیان گردید. البته 

 اساس وبر اند نامیده اهلیت ناقص را یدوم و اهلیت فاقد را اولی که رُشد فاقد ای و هیت تمیز

 و صغیراست همیان یعنی هیت نخیت وصف در مجنون (. مق 12 و 11 ماده)مفهوم 

 .هیت اهلیت ناقص یعنی دوم است، وصف در هیسف

 عدم داشتن ولي و وصي شرعي

و  ای در جهت شناسایی حرفه جانبه همه های باید تمام تالش این شرط احراز برای

که به  است نیوالدداده شود؛ چون تنها  انجام آنان نزد درطفل  بازگشت و دریافت والدین

 وتمایالت  به وبه نحوی مطلوب پویایی داشته کند  گونه که ایجاب می مقتضی حال طفل آن

 جانبه همه یها تالش و مددکارانه اقدامات انجام با چنانچه کند. آن رسیدگی می اتیمرور

 ازاعم  جایگزین یا خانواده در مراقبت نگردد، مییر والدین طفل نزد بازگشت امکان

 دو به مراقبت نوع اینبود  خواهد بعدی درجه اولویت اساس بر« بیتگان ریغ و بیتگان»

تحقق « موقت امین قضایی حکم با» موقت و« فرزندخواندگی قضایی حکم با» دائمصورت 

                                                           
31

 مواد مدنی، قانون 31 و 73 مواد اطفال، تخلفات به رسیدگی قانون 11 ای ماده 1 ای فقره 3 ای ماده 3 و 7 اجزاء - 

 جزاء قانون 12 و 11،11

ACKU



 

  

 

...
ظر

ز من
ت ا

رس
سرپ

بی 
ال 

اطف
ط 

شرای
 

123 

 کردن دایپ والزم در جهت شناسایی  یجیتجو وها  بدین تومیح هرگاه تالش80یافت. خواهد

ای بازگرداندن آن به  نگردد؛ یعنی والدین طفل یافت نشده زمینه واقع ابوین طفل مثرر

 سرپرستی طفل را به توان صورت می نیا درفراهم نگردد؛  شان یا خانوادهش پُرمحبت آغو

به متقامی پذیرنده جهت سرپرستی  که یطفل. دومین شرط، واجد بودن کرد واگذار دائم

 مورد در تواند می مرجع سرپرست باشد. اما اینکه کدام که طفل بی است نیاگردد،  واگذار می

یا به  است یکیچه  سرپرست یبطفل  اینکه یا نماید، اتخاذ قانونی تصمیم سرپرست یب طفل

قانون « 17»ای  ماده« 2»سرپرست بگوییم، جزء  توانیم بی طفل را می کدام گریدعبارت 

قانون « 3»ای  ماده« 3» جزءو « 0» ماده« 1»ای  فقره« 2» جزءرسیدگی به تخلفات اطفال، 

 نداشته قانونی ممثل طفل که درصورتی»گوید:  میپاسخ  گونه نیاسرپرستی اطفال به ترتیب 

 نداشته شرعی و وصی ولی» همچنان.« نماید می تعیین سرپرست وی برای باشد، محکمه

 ای وکه یکی از والدین وی فوت یا غایب  است یطفل، سرپرست یبطفل »دیگر اینکه .« باشد

 فاقد شرایط تیباصالحهم ولی وی طبق حکم محکمۀ 

سرپرستی جهت تأمین « پذیرنده»بدین شرح طفل به متقامی  .«باشد هشد اعالمحضانت 

، تأمین آموزش وای رشد، تربیت سالم، تعلیم  زندگی مادی و معنوی، فراهم نمودن زمینه

گردد؛ که والدین نداشته باشد، یعنی  واگذار می یروح وجیمی  سالمت ومعیشت، صحت 

غایب باشد البته شاید منظور  نشانیوالداینکه  باشد، یا شده فوت ها آنیا یکی از  نشانیوالد

موارد  گرید وباشد  جداشدهاز هم  نشانیوالداینکه  ای غایب مفقود الخبر باشد، گذار قانون

 .آن امثال

 والدین برای سرپرستي توانایي عدم

 یک عنوان به حق، این و است طفل نگهداری و تربیت گرفتن نظر زیر است، مهم آنچه

وجود نداشته  بردن آن بین از برای میتحکم و قطعی دلیل است، تا لدین مطرحوا برای اصل،

 وطبیعی  طور بهمعموالً، . ندارد والدین وجود عهده از آن شدن برداشته برای دلیلی باشد،

پُر  طیمح ودر دامن مملو از محبت  طفلشاناین را دارند که  یآرزوهر والدینی همیشه  یذات
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این است طفلی را که به دنیا آورده  درصدد وپرورش یابد  ودشانخ یمیرورو  یشادماناز 

است خودشان تربیت و تعلیم بدهد و به رمر مطلوب برساند و به آن افتخار نماید، تا فردای 

روزگار  یماتینامال بر بناابوین  یآرزوهارا گرفته یاری رساند. اما گاهی این  دستشانروزگار 

به یک  تنها و ندینش ینممعه عمل نپوشیده به کرسی جا شده لیتبدمحض  یآرزوبه یک 

به والدین  شان یمعنو وجهت تأمین منافع مادی  را خود طفل ناچار بهماند و  خواب باقی می

دهد، این امر واقعاً برای هر زوجینی ذوی الولد  دیگری متقامی پذیرنده سرپرستی تحویل می

است که توان تأمین زندگی  نیآفر وحشتتوان گفت  می یحت و دردآورو  آزاردهندهنهایت 

در آغوش زوجینی غیر ذوی الولد دیگر پرورش یابد  شان یطفل ورا نداشته باشد  شان یطفل

این است که  سرپرست یب. یکی دیگر از شرایط طفل است نکردهکه آن را هیچ تولد 

ایی مالی برای باشد، یعنی توان بضاعت یب وتنگدست  حق بهامکانات مالی  ازلحاظ نشانیوالد

نبوده و  دست یتههرگاه والدینی طفل  87را نداشته باشد. طفلشانتأمین زندگی  یتکاپو

را دارا باشند،  صاحب امکانات مالی برای تأمین زندگی طفل باشد و دیگر شرایط سرپرستی

 واگذارای سرپرست  را به متقامی پذیرنده طفلشاناستمداد بجوید، نباید  گرانید ازنباید 

فاقد توان  نیقی بهرا به سرپرست بی سپارد که  طفلشانتواند  ؛ یعنی تنها والدینی میکند

 مالی سرپرستی باشد.

 ای ذیصالح اعالم فاقد صالحیت والدین به اساس حکم محکمه

سلیله  کی از منبعث واین است که احکام قانون یقیناً تابع  اتیهیبد ویکی از میلمات 

قانون به علت یک سلیله مصلحت الزم  یامر هرعنی مصالح و مفاسد واقعی است، ی

، بدین است شده ومعسلیله مفیده واجب االحتراز  کی ازقانون ناشی  ینه هراالستیفاء و 

 اصطالح بهگردد؛  جامعه ومع می مفاسد ومصالح  اساس برقانون  یدهایدونبایبامفهوم، 

صورت نه امری  نیا دربود،  نمیبشری مصالح و مفاسد موجود  جوامع درفقهای اسالم، هرگاه 

کدام  یا عارمه ارر در ها آنوالدین یا یکی از  هک هنگامی88داشت. نهی وجود می نه وبود 
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 نیا دردیگر فاقد صالحیت سرپرستی شود  یلیطبیعی یا وقایع اجتماعی یا دال حوادث

 را خود تیصالح هک یافراد به قانون حالت نیا در  شود، یم از آنان سلب حضانت صورت حق

از  ها دان حقوق. نندک یاز طفل نگهدار هک دهد ینم اجازه «والدین»دهد، اعم از  از دست می

بحث پیرامون سقوط حق  که .اند ادکردهی آن اعمال موانع ای حضانت حق سقوط موارد به آن

نماید،  ای جداگانه را می یک مقاله میتنظ وحضانت، خودی به خود به تنهای ایجاب کاوش 

این است  نجایا درکند. منظور از آوردن این بحث  می یخودداررنده از تتبع پیرامون آن نگا

. است شده ومعمصلحت و منفعت مادی و معنوی طفل  اساس برکه قانون سرپرستی اطفال 

ای  محکمه جانب ازوالدین طفل به چه دالیلی  که است نیاگفتار  نیا درمطرح  سثال

که از هیچ نوع ارتکاب عمل  رستی اعالم خواهد شد درحالیفاقد صالحیت سرپ دار تیصالح

 اند. در پاسخ ای نشده و تطبیق جزا بر مرتکب آن هیچ اشاره« جرائم»خالف قانون 

از فاقد صالحیت دانیتن والدین از  گذار قانونتوان گفت شاید منظور  می سثالاین 

 و 9 ،8 ،7 ،0 ،1 ،1 فهوم اجزاءاین قانون، م« 0»ای  ماده« 1»ای  فقره« 2»سرپرستی در جزء 

. است شده انیب اطفال سرپرستی شرایط مورد باشد که در« 1» ای ماده« 1» ای فقره 10

 جرائماجزاء فوق، یعنی محکوم به ارتکاب  جرائمبدین تومیح هرگاه والدین طفل به یکی از 

مجنون » جرحاخالقی و مد حقوق بشری، عدم اهلیت و شاییتگی استیفاء، یعنی محکوم به 

مانع تحقق تأمین  که یجیمان، معلولیت العالج صعب وبودن به امراض ساری  میاب« وسفه

داشتن به  اشتهار و مضرمواد  ریسا و الکل واعتیاد مواد مخدر  به ابتال، گردد طفلزندگی 

فیاد،  مانند یراخالقیغ وادار به مشاغل اجبار به طفل یعنی از سوءاستفادهفیاد اخالقی، 

ای  محکمه جانب ازمتعارف و...  از حد خارج وجرح مرب، قاچاق و یگر یدکت اء،فحش

 تیباصالح محکمهصورت  نیا درطفل خود ممنوع گردیده باشند.  یسرپرست ازذیصالح 

 .گرفت قرارتحت تأمین سرپرستی  طفل را به متقامی پذیرنده واگذار خواهد کرد و طفل

 عدم پذیرش محارم شرعي از طفل دختر

نظام حقوق اسالم  اهتمام و موردتوجهاطفال دختر نهایت  ژهیو بهای اِناث  آنجاکه طبقهاز

ای  طفل دختر به متقامی پذیرنده نکهیا ازقبل  االمکان یحتاسالمی قرار دارد، « شریعت»

یکی از محارم  ای وشود که تحت سرپرستی ولی، وصی  آن برسرپرست واگذار گردد، سعی 

اینکه ولی و یا وصی شرعی  یا عالوه برباشد. هرگاه طفل دختر  شرعی خود قرار داشته
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محکمه فاقد  جانب ازاینکه  ای وفاقد صالحیت باشد  نشانیوالداینکه  ای ونداشته باشند 

حبس قرار داشته  ای وتحت توقیف  نشانیوالداینکه  ای وباشد  شده اعالمصالحیت سرپرستی 

 نباید را این البته 89کند. یخوددارسرپرستی وی باشد و محارم شرعی آن نیز از پذیرفتن 

 ای همه شامل که است گیترده خیلی شرعی ای محارم کلمه کاربرد ای دامنه کنیم فراموش

 طفل یشرعبدین مفهوم هرگاه محارم . شود یم... و برادرزاده عمو، برادر،: مانند نزدیک اقارب

 نیا درپذیرفتن سرپرستی باشد،  یا آماده وداشته  لحاظ هر ازدختر توانایی سرپرستی را 

زیرا  کند واگذارشرعی  محارم ازتواند او را به سرپرست غیر  ای صالح نمی صورت محکمه

ای نوجوانی قبل از  که دارد، امکانِ این وجود دارد که در دوره تیجذابطفل دختر لطافت و 

 اساس برر گیرد. قرا نامشروع یها سوءاستفادهرسیدن به سن بلوغ و رشد قانونی مورد 

 نا یها سوءاستفادهاز هر نوع  رانهیشگیپجلوگیری  منظور به اسالم، مقدس دین های آموزه

دهد باید تحت سرپرستی یکی از  از دست می را خود، هرگاه طفل دختر ولی شرعی زیجا

 ازای سرپرستی غیر  . سپردن طفل دختر به متقامی پذیرندهردیگ قرار شان یشرعمحارم 

 دار عهدهاز محارم شرعی وی حامر نشود تا  کی چیهشود که  رعی هنگامی واقع میش محارم

ای  صورت، وظیفه نیا درکند.  یخوددار شان یسرپرست تیمیئول ازحضانت او گردد و 

 شیاند کینو  رخواهیخ، مثمن یا رندهیپذکه طفل دختر را به متقامی  است صالحای  محکمه

 رت کند.تربیت وی نظا انیجر ازواگذار و 

 نظام خانوادگي یزیفرور

و مملو از شادمانی نهاد حقوقی  بخش لذتای سالم، میتحکم،  کاشانه بنیان وقتی 

 هم از، جادشدهیا« نکاح مشروع»پیوند زوجیت از مییر اصلی آن  اساس برکه  خانواده

نهاد در  ای طبیعی آن پیوند زاده که روانی و روحی ؛ یقیناً آرامشزدیر یفرومپاشد و  می

 که یمرد و گردد. زن عمیق می یأس، بی باوری و نگرانی به از بین رفته تبدیل است خانواده

، به شمع دورای  مثل پروانه اطفال وو زیور یکدیگر و شمع فروزان خانه بودند  ، زینتحق به

شوند. پدید  می آفرینی همدیگر فیتکل وعذاب، رنجش  سبب نیقی بهچرخیدن  می گردشان
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از بنیاد متزلزل نموده و این  را زندگی های پایه طالق که ومعیت هنگامی است آمدن این

 خانواده دو زوجینی نیا از یکی گریبان گیر مرگ کند؛ یا کرد و تباه می بنای استوار را ویران

 عبور ها آن کنار از تفاوتی بی و یسادگ به توان نمی که گذارد می جا به را زیادی قربانیان شده،

ای قربانیان این  از جمله گرفت، کم دستوان سبک شمرده اینکه بت ماض نمود، یااغ کرده

حوادری تلخ و ناخوشایند  منجالب و گرداب در ناگزیر که اند اطفال خانواده ،ای شوم پدیده

 وای پُر از درد  ناله و آه با اطفالی که. خواهند می داد زده یاری و زنند می وپا دستروزگار 

 نیا سثال. خوانند یفرام خانواده درزندگی  به ان بار، والدین یا یکی از آنان راگری چشم اندوه

والدین  گرم آغوش و خانواده پُر از مهر کانون دیگر آنکه حال کرد؟ باید چه یراست بهکه  است

ای،  شاییته کانون کدام وبدهد  وجود ندارد که به اطفال نوازش داده آرامش ها آنیا یکی از 

ضای حال آنان است که به آن کانون واگذار گردد؟ آیا سپردن این اطفال به مناسب اقت

 پرکردهرا  مادر وپدر  یورز عشق ومحبت  کمبود ازناشی  خألتواند  سرپرست پذیرنده می

 ونهایت دشوار است اما به خاطر تأمین مصالح  سثالبرطرف سازد؟ ارائه پاسخ مناسب به این 

 عنوان بهای سرپرست نه  مرِ سپردن طفل را به متقامی پذیرندهباید، ا ناچار بهطفل  منافع

این امر  کانون جایگزین نیبی پذیرفت؛ زیرا جزء عنوان بهای اصلی بلکه  کانون گرم خانواده

حمایت نموده، مایحتاج مادی  طفل از بتوانددیگر هیچ راه بَدِل که مناسب حال طفل باشد و 

صحیح طفل را فراهم سازد وجود ندارد تا به  وپرورش آموزشای  و معنوی و همچنان زمینه

های  و پرورشگاه شده ربتدیگر این است، مثسیات خصوصی خیریه  سثالآن واگذار گردد؛ 

ای  و تربیت اطفال فعالیت دارند، شاییته میتعل وتأمین زندگی  مورد دردولتی وجود دارد که 

؟ اگر صالح است چه تضمینی برای واگذار گردد ها آناست که به  سرپرست یبحال اطفال 

 شده دادهای فعالیت  اجازه ها آننییت چرا به  یتهیشا اگربهبود ومعیت طفل وجود دارد؟ 

دارا بودن شاییتگی در  ازلحاظکه این نهادها  گفت توان یم سثالاین  پاسخ در؟ است

جهت تأمین  ای دوم و بعد از نهاد سرپرستی قرار دارد. هرگاه زوجینی واجد شرایط مرحله

 امورصورت وزارت کار،  نیا در. گردد یم واگذارزندگی طفل یافت نگردد، به نهادهای نامبرده 

ها  زندگی اطفال از این مکان نیتأم وتربیت  ۀنحو از، شهدا و معلولین هر وقت یاجتماع

های  کانکند. البته این را باید بگویم که م ای مربوط ارائه می را به محکمه گزارششان ونظارت 

معیف ارزیابی  ییتگیشا وبودن  صالح ازای پذیرنده سرپرست  نیبت به خانواده ادشدهی

ای اصلی را به  خانواده محبت و یورز عشق خألشود بدین لحاظ نهاد سرپرستی هرچند  می
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ای نِیبی جهت تأمین زندگی  هم تنها کانون شاییته تواند تأمین کند با آن هیچ صورت نمی

 طفل، است.

 کومیت والدین به حبس و یا قرار گرفتن تحت توقیفمح

 او نبودن مجبور و بودن مختار ،انیان بر فیتکل وحق  وجوب شرایط نیتر مهم از یکی

 یکی شود. آزادی می تعبیر «حریت» یآزاد به آن از که هیت خاص شرایط یا دیگران توسط

 و بربیته نقش بشر اذهان در وزامر تا که ای از کلمات است کلمه زیباترین و نیتر پرارزش از

 شیآزاداندو  آزادمنش مردم بای آزاد و کشورها در آزادی از انیانی های الگوی ارزش حتی

 دالن اهیس و اندیشان تاریک برای باشد یشکن دندان وقاطع  پاسخ تا ،است شده برافراشته

 تحدید کنند. آزادی ای و ها سلب انیان از را فردی یها یآزاد خواهند می نحوی به زمانش که

 آزاد و بودن انیان به بخشیدن هویت برای انیان هر که است فکری فرایند کی امر درواقع

 زندگی که در محیطی بتواند تا از آن برخوردار باشد، که کند می سعی خویش زییتن

هایش  ای ویژگی اما این آزادی با همه .بخشد هویت شده و قائل ارزش خویشتن برای کند می

شک سبب سلب آزادی دیگران  بدون و ناًیقیلق نییت، چون مطلق بودن آزادی مط

این است که هر  اصلآزادی بر بنیاد قانون است یعنی  نجایا درمنظور نگارنده گردد.  می

 و فرد از اعم دیگران یا خود برای که نیا مگر آزاد است، خود شئون در اعمال تمامی انیان،

گردد؛  های قانون مواجه می آزادی وی با محدودیت صورت نیا در؛ کند واردمرری  جامعه

 در نظر قانون زدایی در استبداد ومنطقی، عدالت محور  ۀگون به ها انیان آزادی باید ،رو نیازا

 موارد غیر در را افراد آزادی که قانون هر شود گرفته

خواهد بود.  دهیفا یب ضر وبلکه م است باطلکه  تنها نه کند، مقید و محدود شده، استثناء

افتد  امر اتفاق می نیا یگاه گاه جواست، سود وانیان موجودی سرکش، جا طلب  ازآنجاکه

 انهیجو منفعت یها خواسته وکه با استفاده از آزادی به خاطر به دست آوردن آرزو، تمایالت 

، مرب، جرح، معلولیت جیمانی و حتی باعث سلب حیات دیگران تیاذخود موجب، 

گردد قدرت  قدرت عمومی دولت مواجه می خشن وصورت با واکنش تند  نیا در گردد، می

را در قید دربند بنام  آنان وافراد را سلب  گونه نیاعمومی با استفاده از حکم قانون آزادی 

که  است نیا سرپرست یبطفل  طیشرا ازیکی  جهت نیبدکند.  زندانی می محبس درمجرم 

سرپرست  و بی داشته قرارتوقیف  ای ومحکمه تحت حبس  حکم بهولی و یا وصی شرعی وی 
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باشد  داشته را خودبدین مفهوم هرگاه والدین آزاد بوده وتوان تأمین زندگی طفل  90باشد.

توان  این ماده می نقد درسپارد.  ای سرپرست نمی متقامی پذیرنده به را خودگاهی فرزند  هیچ

به خاطر ارتکاب عملی  زمان همه والدین ک افتدیباتفاق  ندرت بهگفت که این امر شاید 

نیبت به اتهام انجام عملی جرمی توقیف  ای وجرمی، محکوم به مجازات شده حبس گردد 

شود. اما امکان این خیلی زیاد وجود دارد که یکی از والدین به تنهای خود متهم به ارتکاب 

 .شودعملی جرم شده تحت توقیف و یا به محکوم به جزا شده زندانی 

 خانوادهبه داشتن  سرپرست يبنیاز اطفال 

ای  ، ولی بنای اصلی کاشانهاست کوچکخیلی  نهاد کینهاد حقوقی خانواده هرچند 

گردد. اطفالی که در نظام نهاد حقوقی خانواده دریک محیط  دولت محیوب می یمند نظام

موده تعالی و مملو از محبت رشد ن گرم آغوشو دریک  متیصم واز صفا  پر ومناسب، سالم 

یک جامعه خواهد بود. عکس این  یاجتماع وگردانندگان اصلی نظام سیاسی  نیقی بهیابد  می

گرم خانواده و بدون محبت بزرگ  کانون دوراز بهموموع نیز صادق است یعنی اطفالی که 

بار آید که هم برای  هنجارشکنای اشخاص  شوند امکان این وجود دارد که در آینده از جمله

زندان با درد و اندوه  کنج دررا  شان یخدادادو عُمر  شده واقع بار انیزوهم برای جامعه خود 

 سرپرست یب اطفال در و مملو از محبت خانواده گرم طینماید. بدین لحاظ نبود مح یسپر

 یاجتماع زککردن در مثسیات و مرا یبازندگ را آن توان یبه هیچ صورتی نم هک است خأل

از  خانواده بدون شک داشتن. پرکردهاطفال  به ژهیو توجه الزم و یدگیرس باوجود یحت

 زین یاجتماع است. روان شناسان سرپرست یاطفال ب ازجملهاطفال  ای همیشگی همه یآرزو

 دکیتأ خانواده طیدر مح« سرراهی» رهاشدهو  سرپرست یب اطفال رشد و یزندگ لزوم بر

 یازهاین تواند ینم یفرزندخواندگ فُّلکت رشیپذ با اسیق قابل یتیحما چیه معتقدند و ردهک

کنند. البته این  محروم هیتند برطرف آن ازکه یقیناً  را سرپرست یباطفال  یعاطف و یروح

 حضانت، تعلیم و تربیت میئولیتاحکام قانون سرپرستی  طبق بررا نباید فراموش کنیم که 

 ها، محبت یا شالوده برباید  که استای سرپرستی  متقامی پذیرنده ای عهده صحیح طفل به
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 فرزند تحت سرپرست به نیبت مشفقانه رفتار و معاشرت حین شکیبایی، و مندی حوصله

 تیترب و تعلیم مطلوب رمرات و اهداف به دستیابی آن از تر مهم و میئولیت استوار باشد

 .است طفل شاییته و خوب

 سرپرست فاقد و، یتیم هیالهو مجهولاطفال 

، خانهخارج از محیط  را خود طفل مادر ژهیو بهافتد که والدین،  اتفاق می گاهی اوقات این

کند.  رها می سپس وآورد  می ایدن بهپنهانی  طور بهانظار مردم  دوراز بهزایشگاه یا شفاخانه 

خورند،  که فریب مردان فریبکار را می نکردهجوان ازدواج  یها خانم دراین واقعه یقیناً بیشتر 

 بوده دور شانیها خانه ازمدت نیبتاً طوالنی  شانیشوهرها که یزنانو یا  یا زنان بیوه

 الحاد ودارای نظام الئیک  یکشورها دردهند. این موموع  کنند رخ می بوالهوسی می آنان و

است  نیآفر مشکل یحت و موردتوجه. آنچه است حلخصوصاً کشورهای غربی تا حدودی 

داند و به نام  شرعی غیر مشروع می ازلحاظل را که این قیم اطفا هیتکشورهای اسالمی 

 که است یطفل هیالهو مجهولطفل  شده گفتهگردد.  تعبیر می یسرراهیا  هیالهو مجهولاطفال 

 از را خودیا اینکه باالرر حوادث طبیعی و اجتماعی، طفل والدین 91نیب وی معلوم نباشد.

 ایدن بهدهد یعنی طفل  رخ می نیا از بدترشود، گاهی واقعه خیلی  می میتی ودهد  می دست

 کند و پس از مدتی فوت می شان یشرعنیامده ولی 

صورت هرگاه متقامی  نیا در. دیآ یدرمنیبتاً خیلی کوتاه مادرش، به نکاح شوهر دیگر 

ای دولت است که  صورت وظیفه نیا ریغ در، بهتر چه شد دایپای سرپرست  پذیرنده آماده

 ژهیو به حکومت یعنیتیم یا فاقد ولی و وصی را به عهده بگیرد. ، یهیالهو مجهولحضانت طفل 

های  که این اطفال را به پرورشگاه استمکلف  نیمعلول و، شهدا یاجتماع اموروزارت کار، 

، راپور آن را جهت زمان همتحت سرپرستی قرار داده  شده ربتدولتی یا مثسیات خیریه 

 92رت امور داخله ارائه نماید.نفوس وزا احوال ربتای  ربت هویت به اداره
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 ضرورت خانواده به فرزند

نخیتین نهاد  و یزیر یپ را سالم کاشانۀ تهداب و بوده نهایت مقدس پیوند یک ازدواج

. گذارد می بنا بشر جوامع در طفل مثرر و بهتر تربیت را برای»خانواده» کوچک جامعه حقوقی

 به منوط آن اصلی ریمی از اسالم مبین دینهای  آموزه نگاه از ازدواج تشریع اصلی ای فلیفه

 فرزندان، سالم تربیت انیان، نیل بقاء خانواده، تشکیل موجب که است انیانی بزرگ اهداف

 ،فحشاء و جنیی ها یآلودگ با مبارزه ،اجتماع از گناه بیاط برچیدن آنان، زندگی نفقه تأمین

 ازلحاظ انیان، تکمیل یل،ن تولید نفس، تیکین انیان، یدامن پاک عفت موجب همچنان

 همدیگر پناه در زیآم محبت زندگی باعث سرانجام و جنیی تمتع و یرروتمند و یدار نید

پیوند مقدس ازدواج داشتن فرزند در نهادی  مهم و یادیبن ویکی از اهداف اساسی . شود می

را  ادهخانو فرزند فضایی. است خانوادهو زیور  زیبای، زینت . فرزنداست خانوادهحقوقی 

 .گردد زوجین نیبت به همدیگر می محبت و یمیرورشادمانی،  سبب ساخته نیعطرآگ

گرم نهاد حقوقی خانواده  کانون درکه  است یالهنعمت از نعمات  نیتر پرارزشفرزند یکی از 

بهشت. داشتن فرزند گاهی اوقات  یها ازگل است یگلفرزند صالح  شده گفتهشود  متولد می

. شود یممحض تبدیل  یآرزوبه یک  رخواهیخ و مثمنهای  ضی از خانوادهحقوقی بع نهاد در

به مراکز درمانی  یحت وانجام داده  را خودهای  فرزند شدند تمام تالش صاحب خاطرآنان به 

اوالدی  تداوی بی خواستار وتک کرده  -ای آنان را تک  تخصصی مربوط مراجعه نموده دروازه

 ندهیآ درکند تا  یتداع سپساوالدی شان را دریابد  علت بی بتواندگردد. تا شاید  شان می

گردد که این  می محروم و دیناامفرزند  داشتن ازبه دالیلی طبی  هم آنصاحب اوالد گردد. با 

گردد. وجود فرزند  زوجین می رنجش وناراحتی  موجب وبوده  دردآورنهایت  قتیحق درامر 

زندگی  نیتأم وبرای بهبود ومعیت زندگی  آنان و سازد می نگر ندهیآ، زوجین را خانواده در

زندگی  شیآسا وشکند تا به رفاه  می درهم راای خود مرزهای  بهتر برای دلبند و جگرگوشه

برای دست یافتن به  را خود نیریش. گاهی اوقات ولی خانواده حتی جان کند دایپدست 

نخواهد داشت که زوجین دهد. تردیدی وجود  ای خود از دست می زندگی مطلوب خانواده

 کمتر وزند  می وپا دستغیر ذوی الولد نیبت به کیانی که دارای چند فرزند است کمتر 

فرزند تولد  شان یا خانوادهکند که در  بهتر درک می مرد وکند این ومعیت را زن  تالش می

لد برای زوجین ذوی الو آن تصورکه  است کردهبدون داشتن فرزند زندگی  ها سال ونشده 
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بود. بدین لحاظ زوجین بی اوالد یقیناً نیازمند به طفل است تا  خواهد دشوار خیلی

 طفل عطرآگین شده و باوجود شان یا خانه

 تنها نهگردد. آنچه را زوجین  مند بهرهداشتن طفل  سعادت وفارغ و از لذت  یفرزند یباز رنج 

 وسربلندی  هیتآن  یتعال ورشد  درصددآوردند آن است بلکه  دست به تالش درکه 

کند آن فرزند چه فرزند حقیقی باشد و چه  بودن فرزنداست تفاوت نمی صالحو  ینیافتخارآفر

 در جامعه است. مضرت و بودن دیمفتمایز در  یعیرطبیغفرزند مصنوعی و 

 سرپرست يبتربیت صحیح طفل 

 سطح رد چه وچه در نهاد حقوقی کوچک خانواده باشد  مطلوب وزندگی رفاهی  تأمین

آموزشی  ینهادها وصحیح اطفال، توسط والدین  تیترب وکالن دریک جامعه میتلزم تعلیم 

 ابعاد و شئون ها، ای جنبه که باید همه است آنمربوط است. تربیت صحیح  یپرورش و

 نامطلوبرا در برگیرد. تربیت یعنی تغییر ومع موجود  انیانی اجتماعی زندگی مختلف

که  است یسرپرستحقوقی  نهاد و خانوادهای  ین امر تنها به عهدهبه ومع مطلوب. تأمین ا

ای  زمینه یساز فراهم و یمعنو وزندگی مادی  نیتأم و خویش زندگی ساماندهی برای

 را یکامل وجامع  های آنان برنامه 93قرار دارد. تکلفشانصحیح طفل تحت  وپرورش آموزش

حال وی را  یمقتض وه نحوی مطلوب را در نظر گرفته ب درستی یکارها راه و یزیر طرح

دوران  نیا در. است یطوالنها  ای خیلی دوره کی وپرورش دهد. تربیت طفل یک فرایند 

خیلی  یها بینش وزندگی والدین و یا سرپرست قانونی دچار فراز  که داردامکان این وجود 

و  ها ینیریشدوران  نیا در. احتمال این نیز وجود دارد که طفل گردند دشوارو  نیپائ وبلند 

ای رشد؛ دوران  دوران تا رسیدن به مرحله نیا درهای زندگی را بِچشد و تجربه کند.  تلخی

های مختلف اجتماعی است.  و سوق شدن به گروه یریگ شکل ونوجوانی یک دوران هیجانی 

را برگزیند و به راه « نکبت وسعادت »مرحله محتمل است که طفل یکی از دو مییر  نیا در

مییر  نیقی بهمنتخب خود جلو به قدم حرکت کند. اگر طفل تحت تربیت صحیح قرار گیرد 

مییر نکبت را خواهد انتخاب  نباشد؛ یقیناً چنین را خواهد برگزید. هرگاه یتعال وسعادت 
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 بهداد. بنا  خواهد دست در جامعه از را خود خواهد شد و مفیدیت مواجه شکیت کرد و به

ی قانون سرپرستی اطفال، سپردن طفل به سرپرست، تربیت سالم، ها یکی از هدف نیرا

 است. سرپرست یبصحیح اطفال  آموزش وتعلیم 

 مرجع ذیصالح واگذاری طفل به متقاضي سرپرستي

از  استفاده داشته باشند که با قصد« غیرذوی الولد»های بدون فرزند  هرگاه خانواده

 حضور با را شان زندگی و بیرون آیند اییتنگناهای تنه از خود هم حقوقی سرپرستی نهاد

 توانند می کنند، یاری پیشرفت رشد، تعالی و برای طفلی را هم و دهند زینت داده جَال فرزند

البته این نکته را  .کند ای ذیصالح مربوط تقدیم محکمه رسماً به را سرپرستی خود تقامای

قانونی است  مراحل یط ورایط باشیم که دست یافتن به این امر مقتضی ش داشته خاطر به

که  است یصورتکند. این در  واگذار ها آن برای را تواند فرزندی محکمه می ازآن پس که

از ابعاد  زندگی ومع مادی و اخالقی ازنظرای طفل  محکمه پس از بررسی ومعیت پذیرنده

 به ،یواندگفرزندخ شود. این را نباید فراموش کنیم که مختلف، طفل به آنان تحویل داده می

 ؛است نشده شناخته رسمیت به ما کشور در است، مرسوم کشورها برخی در که صورت آن

را به رسمیت شناخته  سرپرست اطفال بی سرپرستی نام به دیگری افغانیتان نهاد حقوق

قانونی  طی مراحل نمودن شرایط با سرپرست یباین نهاد سرپرستی، طفل  اساس بر که است.

در  که است یحقوق نهاد همین 91.شود ای متقامی پذیرنده سرپرستی می خانواده وارد یک

 اخالقی ازنظر را ای صالح، متقامی هرگاه محکمه .شود یم تلقی یفرزندخواندگ عموم اصطالح

 و ای تربیت هزینه بتوانند بخش نانیاطم یا گونه به شوهر و زن و دهد تشخیص شرایط واجد

کنند؛ محکمه  رشد فراهم سن تا را طفل لیتحص ولیم ای تع مصارف دوره نیتأم و نگهداری

 شود. می ابالغ نفوس احوال ربتای  اداره به و موموع کند می را صادر سرپرستی حکم

 به وضع مطلوب نامطلوبتغییر وضع 

 انیان موجود مدنی بالطبع است. ناگزیراست که برای زنده ماندن خود و ازآنجاکه

خویش سازگاری کند، این سازگاری  یاجتماع و طبیعی یتیز طیمحزندگی کردن با 

                                                           
 .اطفال سرپرستی قانون 12 ای ماده -33

ACKU



 

 

ی 
د

ج
«

13
95

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
16

7
 

134 

سازگاری یقیناً  گونه نیاشود که سازنده و مثبت باشد، پیدایش  هنگامی سودمند واقع می

، رشد، یاجتماع ونظام فردی  ادیبن ومیتلزم تربیت صحیح است. از طرفی دیگر اساس 

 بربشریت  تمدن ونگ فره ییمبنا و یترق وپیشرفت  نوع هربه  یابی دست وتعالی، تکامل 

 برای پرورشی و تربیتی خدمات ارائه سرپرستی حقوقی استوار است. بدین لحاظ نهاد تیترب

 زندگی در امور موفق حضور برای آنان یتوانمندساز منظور به شرایط واجد فرزندان ای کلیه

 رش،وپرو آموزش میتقالنه حرکت کند. زیرا یا گونه بهفراهم نماید، تا اطفال  اجتماعی

 باعث وپرورش آموزش. است طفل تمدن و فرهنگی هویت یاساس وبنیادی  یها ارزش

. گردد می ها آن بالقوه یروح و جیمی یها ییتوانا درخشش استعدادها، شخصیت، شکوفایی

 و فرهنگ مفهوم جهت نیبد، است اطفال در پرورش العاده فوق نقش دارای آموزش چون

 بوده و فراتر آموزش میافرت، فراغت، اوقات ای ایرهد از که است گیترده مفهوم تیترب

 یکارها از پرهیز منظور به لذا 91.طلبد می فرزندان برای پذیرش بدو از وسیعی یزیر برنامه

 های برنامه اجرای در جهت یکیان مقررات و موابط شخصی سالیق اعمال و پراکنده

تواند از میان  یت فرزندان میجامعه، ترب نیازهای به پاسخگویی منظور به تربیتی فرهنگی

 عوامل دیگر، چند عامل ذیل را مهم دانیت.

 درعامل موفقیت زندگی انیان  نیتر یاساسو  نیتر مهمتربیت از عامل موفقیت: -1

است.  یاجتماع واست؛ هدف از زندگی، سازگاری با محیط طبیعی  مثبت و سازنده یسازگار

برای انیان دو  تیترب وزندگی  جهت نیبد؛ است ریذرپییتغ و یاکتیابسازگاری انیان، عمدتاً 

 . انیان تا وقتی زنده است به تربیت نیاز دارد.اند ملزوممفهوم الزم و 

باید در اجتماع  ناچار بهانیان موجودی مدنی بالطبع است.  عامل رشد شخصیت:-2

ا زندگی کند، زندگی اجتماعی سالم و سودمند بدون تربیت صحیح امکان ندارد، زیر

 کوشش یعنی« صحیح تیترب»کند. سازگاری مثبت  و انزوا رشد نمی خأل درشخصیت انیان 

هیت، شخصیت انیان را  آنچهیا تغییر  مطلوببه ومع  نامطلوببرای تبدیل ومع موجود 

شود. سازگاری انیان در  برد. سازگاری مثبت موجب امتیاز فرد در بین افراد دیگر می باال می
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متوجه بوده گام  تکامل وپیشرفت  یسو بهی وجود دارد، انیان همیشه ای مراحل زندگ همه

 جامعه وفرد  منافع ودارد که به مصالح  ای را که انیان برمی . هر قدم سازندهدارد یبرم

 گردد. توان گفت که موجب رشد شخصیت وی می می جرئت بهانجامد،  می

ی فردی و اجتماعی خود در زندگ انیان: تمدن و بافرهنگداشتن ارتباط مستقیم -3

 زندگی متناسب داده تغییر خود نفع به را موجود محیط تا کوشد می پیوسته یا گونه به

 که است انیان تنها میراث به یادگار بماند زیرا عنوان بهآراری را از خود  ساخته، خویش

 است داستعدا همین محصول امر واقع در تمدن و دارد. فرهنگ را تیخالق و ابتکار استعداد

که فرهنگ و تمدن انیان محصول  است شده گفته رو نیازاآید.  می وجود به تیترب باالرر که

 تربیت صحیح است و با چگونگی آن ارتباط میتقیم دارد.

الزم  یا نحوه و فیتکال ودانیتن حقوق، وجایب : فیتکال وآشنا سازی با حقوق -4

 یمیائل درشرعی  یدهاینبا وی چه بایدها یعن ینه هراالستیفاء هر امری، و وجوب االحتراز 

زندگی اجتماعی برای هر فرد الزامی  امور درقانونی  یدهاینبا و دهایبا چه و یمذهب ودینی 

 وحقوق دیگران  تیرعا وانیان  یاجتماع وامر فهمیدن چگونگی زندگی فردی  درواقعاست. 

است. بدین رو تربیت  تیترب واز تکالیف، نخیتین عامل یا موجب پیدایش تعلیم  یآگاه

 شان یفرد واجتماعی  یها تیمیئولو وظایف و  فیتکال ورا با حقوق  گروه واست که فرد 

 سازد. آشنا می

 به انیان که ای به هراندازه های علمي: ارتباط مستقیم کیفیت تربیت با پیشرفت-5

 علمی، زافزونرو های پیشرفت اندازه به همان به گردد مجهز صحیح و تربیت تعلیم سالحی

زندگی  لذت و نعمات از آمده نائلگردیده به رفاه و آسایش زندگی  دستیاب یهنر و فنی

 بوده دور به تیترب از انیان هرچند ؛است صادق نیز موموع این عکس 90شود. می مند بهره

 درمانده و  بهره یب نعماتو از  بوده محروم علمی های داشته از اندازه همان به نباشد مند بهره
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داشته و یک زندگی  یعقبمان افتهی تیترب افراد به نیبت شده مواجه شکیت به شان یزندگ

 یهنر وهای علمی، فنی  نماید، بدین لحاظ پیشرفت را سپری می یتلخ وناکام و پُر از مرارت 

 معنای به تربیت بیتگی دارد. تربیت تیفیباکزندگی میتقیماً  شیآسا ووهم چنان رفاه 

 مراحل از ای مرحله هر در محیط با سازگاری برای الزم های ارزش و ها مهارت و معرفت کیب

نیاز  بخش لذت و سالم زندگی از مندی بهره برای افراد سایر اطفال همانند است تکامل و رشد

 هایش توانایی و استعدادها گیترش و بُروز در نیازها ارمای ممن تربیت دارد. تا به یاساس

 و ها انگیزه که است این تربیتی های فعالیت ای همه اساسی هدف. دنمای راهنمایی و کمک

 امکانات نموده ایجاد فرزندان سالم و طبیعی تکامل و ای رشد ادامه را برای الزم یها محرک

 مطلوب زندگی از برخورداری برای را بهینه های ارزش و مروری های مهارت و موقعیت کیب

 .آورد فراهم

 پرست قانونيای سر پذیرنده صالحیت

 امکان وتواند به خود مشغول سازد  که ذهن هر انیان را می طرح قابل واساسی  سثال

از والدین هرچند  یلیخ وسرپرستی به وجود آورد  مورد دررا نیز  یدهایترد ودارد که شک 

 یها گمان وشک  لیدل بهخیلی به مشقت سپری گردد  شان یزندگهم باشند و  دست یته

به سرپرست واگذار کند این است آیا سرپرست قانونی  را خودنشوند که طفل احتمالی حامر 

؟ اگر عین صالحیت را دارد هرگاه ریخ ایطفل عین صالحیت والدین طفل را دارا است 

طفل موجب مرر به شخصی سوم یعنی کیی دیگر شود متضمن جبران  نخواسته یخدا

اگر عین صالحیت را ندارد چگونه  خیارت وارده، ولی قانونی است یا سرپرست قانونی و

کند چه  یخودسرطفل اقدام به  تواند به تربیت صحیح طفل اقدام کند یا اینکه هرگاه می

هدف از سپردن طفل به  طرف کیازتواند مورد تأدیب اصالحی قرار دهد چون  گونه می

ز داشتن وی است از طرفی دیگر خانواده بدون فرزند ا یمعنو وسرپرست تأمین منافع مادی 

 شده گفته سثالاین  پاسخ درطفل لذت و سعادت ببرند و از رنج بی اوالدی فارغ گردند؟ 

 . تهیههیت طفل والدین یها تیمیئولو  ها صالحیت کلیه دارای قانونی سرپرست»است: 
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به  97«.است میتثنا حکم این از سوم شخص به وارده مرر خیارت جبران و طفل برای نفقه

 وتأمین منافع مادی  با امر درواقعاین فقره « تهیه نفقه»ای اول سطر دوم  نظر نگارنده جمله

اساسی سرپرستی، داشتن توانایی  طیشرا ازچون یکی 98والدین طفل همخوانی ندارد. یمعنو

( این قانون، هرگاه 11ای ) ماده طبق بردیگر  جانب ازمالی سرپرست است.  امکانات و

به یکی  را خودتواند طفل  نداشته باشند، می را خودی طفل ا والدینی که توانایی تأمین نفقه

 از اقارب یا زوجینی که متمایل به

هرگاه والدین توانایی  نکهیا گرید. دهد قرارپذیرندگی سرپرستی طفل باشند، تحت سرپرستی 

توانایی تأمین نفقه را نیز دارد و  نیقی بهباشد  داشته رامرر وارده  خیارتپرداخت جبران 

 خودتأمین کند، دیگر نیاز نییت که طفل  خودشانطفل را  یمعنو وواند زندگی مادی ت می

مرر وارده به شخص  خیارتجبران »آورده که  گذار قانونبه سرپرست واگذار کند. اینکه  را

از دید نگارنده، سازگار با مصالح والدین طفل نییت چون .« است میتثناسوم از این حکم 

طفل موجب ، سرپرست یورز غفلتو یا  یتوجه کمد داشت که باالرر هیچ تردید وجود نخواه

 را سرپرست یورز غفلت میئولیت که است ممکن به شخص سوم گردد. چگونه خیارت

 والدین از غفلت طفل مرتکب جرم گردد که ناشی هرگاه آنکه حال. گذاشت والدین بدوش

 است یحال دراین  99.گردند می مکلف آن به جبران شود، والدین یماد مرر و موجب بوده

در  تا. است نموده تفویض سرپرست به را والدین یها تیمیئول و ها صالحیت کلیه که قانون

 یورز غفلت ای و یتوجه کمنماید. هرگاه سرپرست باالرر  اِعمال طفل و منافع مصالح جهت

بلکه برعکس مطلوب برسد  یتعال وتربیت نماید تا به رشد  حیصح راکه نتواند طفل  تنها نه

 دربه شخصی دیگر شود  یمرورباعث وارد نمودن  یحت ودیگران  تیاذطفل موجب آزار و 

دیگر به  جانب از سرپرست خواهد بود.وارده بدوش  خیارتصورت پرداخت جبران  نیا

 ای که صالحیت وجود دارد به همان میزان میئولیت نیز وجود خواهد داشت. همان اندازه
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 پرست قانونيسر پذیرندۀ مسئولیت

خواهد بود که در ذیل این گفتار، قبل از بحث پیرامون چگونگی میئولیت شخص  جا به

قانون  ادیبن بررا  سرپرست وهای سرپرستی طفل  مفهوم واژه، ای سرپرستی طفل پذیرنده

 نیتأم ونگهداری، تعلیم، تربیت  منظور بهکه  تعهدی است»بیان گردد. سرپرستی طفل: 

« گیرد. طفل یتیم وبی سرپرست مطابق احکام این قانون صورت می یمعنو ومایحتاج مادی 

( این 1داوطلبانه تأمین و وارسی امور مندرج جزء ) صورت بهشخصی است که »سرپرست: 

مطابق احکام این قانون از طریق  سرپرست یبو  میتیطفل  چند ایماده را در مورد یک 

 سرپرست وگردید سرپرستی تعهد است معلوم  که حال 100« گیرد. محکمه به عهده می

شود،  می سرپرست یبوارسی تأمین مایحتاج مادی و معنوی اطفال  دار عهدهشخصی است که 

درخور توجه و اساسی این است که سرپرست عین میئولیت ولی و یا وصی را به عهده  سثال

صاحب اموال  سرپرست یبطفل،  هرگاهمیئولیت ولی و وصی را دارد؛  نیع اگر؟ ریخ ایدارد 

 سرپرست اگراینکه  گرید نماید؟ تصرف وتواند دخل  باشد سرپرست می رمنقولیغ ومنقول 

یعنی به مایحتاج  دینما یشکنکند وفا نکرده تعهد  گونه که ایجاب می آن شان یتعهدبه 

جانب دیگر بدون اذن محکمه وعدم رعایت  از وطفل خوب رسیدگی نکند  یمعنو ومادی 

 وصورت چه پیامد  نیا درطفل تصرف نماید  رمنقولیغ ودارای منقول مصلحت طفل به 

باید به قوانین  ناچار به سثالمتوجه سرپرست خواهد شد؟ برای دریافت پاسخ این  تیمیئول

، سثالحکم قانون جواب ارائه گردد. در مورد اول این  یمبنا برمربوط نظر اندازی شود. تا 

سرپرست، مطابق »گوید:  رپرستی اطفال چنین پاسخ می( قانون س7ای ) ( ماده2ای ) فقره

مدنی از مصالح طفل تحت  یمیائل دراحکام این قانون میئولیت ولی و وصی را داشته، 

دوم این  مورد در« کند. می دفاع ووی اجتناب  به مررسرپرستی خویش حمایت و از الحاق 

 بر طفل قانونی ید: سرپرستگو ( قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، می00ای ) ، مادهسثال

 ( مواظبت1)»: هیت ذیل نیز یها تیمیئول دارای مدنی قانون در مندرج یها نیمکلف عالوه

 عدم (2. )ۀنیدرزم حفاظتی الزم تدابیر اتخاذ و طفل شخصی رمنقولیغ و منقول دارائی از
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 قانون سرپرستی اطفال. 7ای  ماده 2 و 1 جزء- 
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نماید.  اتخاذ تجویز آن فروش به محکمه اینکه مگر طفل رمنقولیغ و منقول اموال فروش

 وکیل یا ولی والدین، عنوانی طفل نفقۀ برای که یاجناس یا پول ( دریافت3)

 را شده دریافت اجناس یا پول قانونی، سرپرست نکهیا بر مشروط گردیده، ارسال وی قانونی

 پول و مصرف وی از مواظبت یا تعلیم ،نفقه بر مبنی طفل فعلی مروریات رفع برای صرف

 مگر طفل و دارائی از پول شخصی استفادۀ ( عدم1) نماید. ذخیره آن آینده برای را امافی

 اقدامات ( اتخاذ1) باشد. نموده تعیین را مبلغی وی خدمات انجام مقابل در محکمه اینکه

باشد.  طفل اجتماعی رفاه بهبود یا قانونی تعهدات ایفای به متعهد که یاشخاص علیه قانونی

 ریسا و اجتماعی تحصیلی، تیهیالت نمودن فراهم به رابطه در قانونی اقدامات ( اتخاذ0)

 گزارش ( ارائه8) محکمه. به روز چهارده مدت الی آدرس تغییر اطالع (7طفل. ) یها تیفعال

 محکمه به ماه سه هر در آن جزئیات تمام با طفل یریپذ اصالح حاالت وسلوک  رفتار،

بدین لحاظ « باشد. طفل یصح و روانی انکشافات حاوی باید اطفال. گزارش اختصاصی

اقدام به فروش  تواند ینمای سرپرست با این تفاوت که بدون اذن محکمه  میئولیت پذیرنده

مکان به محکمه گزارش  ریتغ ورفتار سلوکی طفل  از وطفل نماید  رمنقولیغ واموال منقول 

ه منافع تواند در امور مربوط ب دهد و... دارای میئولیت ولی و وصی است، سرپرست می می

طفل اقدامات الزم را اتخاذ و از دارای وی مراقبت نموده به محکمه گزار ارائه کند. هرگاه 

 ای ودارای طفل گردد  به مررگونه عمدی موجب  به ووفا نکند  تعهداتشانسرپرست به 

اربات چنین امری، محکمه صالح حکم به  که یدرصورتطفل کند،  تیاذ واینکه اقدام به آزار 

از وی گرفته به متقامی سرپرست  شان یمالرا با امکانات  طفل ووارده نموده  خیارتجبران 

 .کرد خواهددیگر واگذار 

 :یریگ جهینت

مفیدی  جامعه، فردِ تواند برای می زمانی هیتند، خویش اجتماع سازان ندهیآ که یاطفال

 یا مثبت آرار و هخانواد اصلی امروزه نقش. باشند شده تیترب سالم ای در خانواده که باشد

 طفلی شک بدون. ندارد وجود تردیدی هیچ اند، کرده رشد آن در که یاطفال بر آن منفی

 را خود نوجوانی و طفلی دوران که باشد مثرر نحو بهترین به کشور خویش ندهیآ در تواند می

 تماعیاج قواعد و موازین به آشنا و اخالقی مبانی به معتقد و مثمن ای خانواده گرم آغوش در

در  دادند، از دست را خود سرپرست گوناگون جهات به که یاطفال مراقبت از. باشد گذرانده
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 خاص مراکز دنیا یکشورها شتریب در سبب همین ها است، به دولت عهده بر اول درجه

 بعضی مراکز، این در کنار. دارند عهده بر را اطفال این از نگهداری و سرپرستی دولتی،

 .دارند اشتغال مهم وظیفه این به شده سیتأس نیکوکار و خیر اشخاص توسط که مثسیات

 توانیت جای خالی رفاهی، نخواهند امکانات وجود رغم به مثسیات که این است یهیبد

 جمله من کشورها بیشتر در علت همین به. کنند پر اطفال این نزد را واقعی خانواده

نهاد سرپرستی را  نام به ای مقوله را ومع وقانون  اطفال این از حمایت منظور به افغانیتان

 والدین گوناگون، حوادث سبب به سرپرست بی اطفال اکثر ،ما کشور در. است نموده ایجاد

 ایشان سرپرستی به قادر که ینیب یا سببی اقوام فاقد ،اند داده ازدست را ها آن از یکی یا خود

 والدین، اطفال از یکی مرگ یا طالق سبب به فروپاشی نظام خانواده از پس. هیتند باشند،

 از و شده سپرده سرپرست یب اطفال نگهداری مثسیات توانایی، به عدم فقر بهانۀ به معصوم

 .اند گشته محروم خانواده داشتن نعمت

 اطفال تعداد اخالق، به پایبندی و مذهبی اعتقادات جهت به ما کشور در خوشبختانه

 یهیمقا در شوند، می نامیده« هیالهو مجهول» اصطالحاً و رهاشده ناشناس طور به که نامشروع

 نیز افغانیتان دراین احتمال نیز وجود دارد که  حال نیباا ناچیزاست، بییار غربی، جوامع با

 روابط هرگاه طفل رمره دهند می تشکیل اطفال همین را سرپرست بی اطفال از ای عده

 یا ازدواج از ای ناخواسته حاصل را آنان باید الجرم ندانیم، هم کار گناه مردی و زن نامشروع

 را آنان گوناگون، دالیل به والدین سنگدل، که گناه بی اطفال آوریم، شمار به پنهانی ارتباطی

 زوجینی دیگر به از ای دهند و توسط عده آنان را می اشتباه تاوان عمر کی اند، رانده خود از

 . البته،شوند یمفرزندی گرفته  به یکدیگر از فرزند از داشتن یدیناام علت

 دلجویی و تأکید بر مهربانی از همه بیشتر همواره مقدس اسالم های دین در تعالیم و آموزه

 .است شده سفارش سرپرست بی و یتیم اطفال از

 :مأخذ ومنابع 

 امیرکبیر، ، انتشاراتدهم چاپ، وپرورش آموزش ، فلیفۀ1390،اکبر یعل ،نژاد شعاری -1

 تهران.

 ( چاپ بییت ونهم، انتشارات صدرا، قم.3علوم اسالمی ) اتیکل ،1381مرتضی،  مطهری، -2

 .1311 مصوب افغانیتان مدنی ، قانون1391وزارت عدلیه،  -3
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 .1311 مصوب افغانیتان جزا ، قانون1391وزارت عدلیه،  -1

 .1393 مصوب اطفال سرپرستی ، قانون1393وزارت عدلیه،  -1

 1381 مصوب اطفال، تخلفات به رسیدگی ، قانون1391 عدلیه، وزارت -0
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 په افغانستان کی د قانون جوړونی پیالمه
 

 حضرت ګل حسامی

 اتم پاراګراف
 د نظامی چاروپه برخه کې د نافذ شویو نظامنامو توضیح او تشریح:

 د عسکری کالیو نظامنامه: -۱
هـ ش کال دسلواغی )دلو( په میاشت کې په  ۱911)نظامنامه البسه عسکریه( د 

 ( مادوکی نافذ اوخپره شوه.92)
د نظامنامی په لومړۍ ماده کې تصریح شوی ؤ چی د افغانستان اردولپاره دری ډوله 

 لباس منتخب اومعین شوی دی )رسمی لباس، نیمه رسمی لباس، حربی یعنی جنګی لباس(.
 په دوهمه ماده کې یی راغلی ؤ چی: رسمی لباس د ارکان او آمرانو لپاره مخصوص دی.

ری کالیو د دی نظامنامی په څلورمه ماده کې د رسمی لباس د اغوستلو وختونه د عسک
 مشخص شوی ؤ.

د نظامنامی په شپږمه ماده کې ټینګارشوی ؤ چی نیمه رسمی لباس خاص د ارکان لپاره 
 دی.

مه( ماده کې په صراحت سره ویل شوی ؤ چی باید د دری  -92د دی نظامنامی په )
امنامه کې مندرج دی له بوټ او موزی سره د افغانستان له ډوله کالیو جنس چی په نظ

ساخت او بافت څخه وی یعنی د هیواد له معموالتو ځینی وی، که داسی نه وی د نظامنامی 
 می( مادی له قراره دجزا موجب ګرځی. -9۱د )
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می( مادی له مخی حربیه ناظرماموراو مکلف شوی ؤچی د دی  -92د نظامنامی د )
 م اجرا او تطبیق کړی.نظامنامی احکا

 د عسکری داخلی خدماتو نظامنامه: -9
په اردوکی د داخلی نظم او نسق د ټینګښت او داحضاراتود لوړتیا لپاره )نظامنامه 

( 9۱هـ ش کال دجوزا په میاشت کې په دری بابونو)۱011خدمات داخلیه عسکریه( د 
 ( مادو کې نشراو نافذ شوه.949فصلونو او)

ریزه کې لولو چی: )د افغانستان داردو قوام اوانتظام او د دین او وطن د نظامنامی په س
پرغلیمانو غلبه او بری، لومړی په یوه ډیرصحیح او متین دینی صالبت سره، دوهم په 
یواوسپنیزاطاعت سره او دریم په یوی ډیری بشپړی او درندی ښوونی اوروزنی سره ممکن 

 دی.
نا شدت او د یو ناجایزه اوبی ځایه جزا اوعقوبت په اطاعت باید د یو بی لزومه او بی مع

واسطه مینځ ته رانه شی. بلکی د دی پرعکس باید په دارنګه صورت ترالسه شی، چی د 
هریو ماتحت په زړه اوروح کې، د یوطبیعی حالت بڼه ځانته غوره کړی. او د هغه یوازینۍ 

وماتو کې وی اویا په خپله چاره دا ده چی باید لومړی هرمافوق که په خپلو عسکری معل
مسلکی تجربه کې په خپلو ما تحتوبروی او د خپلی دندی په سرته رسولو کې دارنګه د اعتنا 

 اوفعالیت یوه نښانه څرګنده کړی  چی د خپل ماتحت لپاره نمونه دمثال شی.(
 د نظامنامی په لومړی باب کې د قول اردو،فرقی اولوا، دتشکیالتواودمسوولینو د دندو په

 هکله الزمی الرښوونی اوڅرګندونی شته دی.
د نظامنامی په دوهم باب کې دغنډونوپه هکله او دغنډ دقوماندان او نورومسوولینو او 

 ماتحت کسانودندی مشخصی شویدی.
او همدارنګه په دریم باب کې د آس لرونکوصنفونو دغنډونو دندی، مکلفیتونه 

 تشریح شویدی. اومسوولیتونه او نور داخله خدمات توضیح او
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 د عسکری جزا  نظامنامه: -0
د عسکری منسوبینود ارتکابیه جرایمو او نورواړوندو کسانو دجرایمودڅیړنی او فیصلی په 

( هـ ش کال د سنبلی )وږی( په میاشت کې )نظامنامه جزای عسکری( په ۱011هکله د )
هـ ش کال  ۱019( مادوکی نافذ اوخپره شوه او له ۱01دوه بابونو،شپاړسو فصلونو او)

 راوروسته  په نوموړی نظامنامه کې یوه یوولس ماده ایزه ضمیمه او یو تعدیل رامینځ ته شو.
د نظامنامی په لومړی باب کې عمومی قاعدی ځای شوی دی او دعمومی قواعدوترعنوان 
الندی لومړۍ ماده وایی چی: دمنصبدارانواو سپاهیانو محاکمه چی بالفعل د افغانستان په 

وکی خدمت کوی اوملکی مامورین چی په عسکری دوایرو کې په کارګومارل شوی ارد
دی، په حربی د یوانونو کې ترسره کیږی، او دپولیسو، کوټوالی منصبدارانو اوسپاهیانو 

 محاکمه هم دهغوی مخصوصو حربی د یوانونو ته رویت ورکول کیږی.
نونه د مجرمینو په حق کې د د نظامنامی په دوهمه ماده کې راغلی دی چی: )حربی د یوا

عسکری جزاد نظامنامی په موجب جزا ټاکی، او د هغه جرمونو جزا چی په دی نظامنامه کې 
 نده ذکرشوی دملکی جزا د نظامنامی له مخی ټاکل کیږی(.

همدارنګه د نظامنامی په دریمه ماده کې لولو: )کوم جرمونه چی د نظامیانو اوهغه کسانو په 
نه وی، پیښ)واقع( شی، محاکمه یی په عدلی محاکمو کې ترسره  مینځ کې چی نظامی

کیږی، اوکه نظامیان د څونفره غیرنظامیانو سره د عسکری خدمت څخه بهریوجرم چی په 
نظام پوری اړه ونه لری په ګډه سره ارتکاب کړی، محاکمه یی هم په عدلی محکمو کې 

 صورت مومی....(
حیتونه او دجرمونواومجرمینو تصنیف او دهغوی اړوند په نظامنامه کې دحربی د یوانونو صال

مجازات او دمحاکمه شویو)محکومینو( تبعی او تکمیلی جزاګانی او نوراړونده کوایف هم 
 تسجیل اوفورمولبندی شوی دی.

د نظامنامی په دوهم فصل کې د حربی د یوانونو دتشکیل بڼه توضیح شویده، په دریم فصل 
سکری منسوبینو د سوق صورت، دمحاکمی د اجراء بڼه او کۍ یی حربی د یوان ته د ع

 دهغوی په هکله دحربی د یوانونو د احکامو دتصدیق شکل تشریح شویدی.
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د نظامنامی په دوهم باب کې جرمی اعمال او دهغو جزایی احکام دبیالبیلو فصلونو په ترڅ 
و سره کې فصلبندی شوی دی لکه: )هیوادنی جنایت او جاسوسی، له عسکری فرایض

مخالفت، نه اطاعت ،عصیان او مقاومت، د مافوق وهل اوسپکول، له ماموریت څخه بیځایه 
کاراخیستل، تیښته )فرار(  د عسکری اشیاوو او مالونو غال کول، چوراو تاالن، په عسکری 
ادارو کې ساخته کاری )جعل اوتزویر( کول، بی استقامتی او ارتکاب، دشنیعو اوعسکری 

 لفو کارونو او حرکاتو ترسره کول.(ناموس سره دمخا
همدارنګه  د نظامنامی په وروستی فصل کې د  طبیبانو، جراحانو اوعطارانو پوری اړونده 

 جزایی قاعدی ځای کړل شویدی.
می( مادی له حکم سره سم د هغی داحکامو په اجراء باندی  -۱01د دی نظامنامی د)

-911می( مادی څخه تردوه سومی ) -۱01حربیه او عدلیه وزیران مامورشوی دی او له )
 می( مادی پوری د نظامنامی پاتی ضمایم تشکیلوی.

هـ ش  کال دمیزان د دیارلسمی نیټی په ضمیمه کې یی په ۱011په زړه پوری دا ده چی د
 صراحت سره راغلی دی چی: )نظامیان په سیاسی ګوندونوکی دشمولیت حق نه لری.(

هـ ش کال دمیزان د دریمی نیټی د عسکری  ۱091د باید یادونه وکړو چی دا نظامنامه
مه( ماده کې  -909جزا اصولنامی په انفاذ سره منسوخ شویده. دنوموړی اصولنامی په )

هـ ش  کال د ثور د پنځمی  ۱011یادونه شوی ده: د دی اصولنامی له خپریدو وروسته د 
عسکری، مطبعه   نیټی چاپ د عسکری جزا نظامنامه منسوخ ده )و.ګ: اصولنامه جزای

 (.19هجری شمسی، ص ۱021دفاع ملی، 

 د حربیی وزارت نظامنامه: -4
په اردوکی دنظم اونسق او ډسپلین د ټینګښت او دحربیی د وزارت پوری د اړوندو 

هـ ش  کال دعقرب دمیاشتی  ۱019چارو دتنظیم لپاره )نظامنامه وزارت جلیله حربیه( په 
 س مادو کې نافذ او نشر شوه.( یوسلول۱۱1مه( نیټه په )-92په )

په دی نظامنامه کې تربیالبیلو عناوینو الندی د حربیی وزارت داړونده څانګو دندی 
اومکلفیتونه تسجیل شوی او دمسوولوکسانو وظیفی مشخص شوی دی لکه د عسکری 
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مجلس دندی، دعمومیه حربیه ارکان د دایری دندی چی په حضراوسفرکی یی لری، د 
 دایری څانګی دا الندی وی:ارکان حربیه د 

 -4داستخباراتو څانګه   -0د ترجمی او تالیف څانګه  -9د تشکیالتو څانګه     -۱
 د عسکری مطبعی څانګه. -1دخریطو د دایری څانګه   -2دتعلیم او تربیی څانګه

همدارنګه په نظامنامه کې د محاکماتو دایره او دهغی دندی مشخص شوی وی اوهم په دی  
کې د عسکری افراد و د تدارک  او دهغوی دشخصی چارو قسم په ګوته شوی نظامنامه 

 اوهم د لوازماتو دمدیریت دندی  تسجیل شوی وی.
سربیره پردی په نظامنامه کې د طبی دایری دندی او هم د اوراقو د دایری وظیفی او ټولی 

 مشردندی راغلی وی.

 د عسکری د نویو او زړو رتبود تطبیق نظامنامه: -2
هیواد د عسکری رتبو دتنظیم اوتصنیف او داردو دتشکیالتی چارو د سمبالښت لپاره د 

هـ ش کال کې )نظامنامه رتبه های عسکری دولت علیه مستقله افغانستان( په  ۱012په 
 لسومادو کې نافذ او خپره شوه.

ه له د نظامنامی د لومړۍ مادی له مخی د افغانستان اردو د)سالح انداز( اومنصبدارپه نام
دووصنفونو څخه مرکبه ده او د دوهمی مادی دحکم په اساس سالح انداز صنف دسپاهی 

 ،دلګی مشراو خوردضابطانو په دریو درجو بیل شوی دی.
په دریمه ماده کې لولو: سالح اندازان چی د ټولی دکاتب، پړکمشراو سرپړکمشر رتبی لری 

 د خورد ضابطانو په عمومی نامه یادیږی.
نظامنامی په څلورمه ماده کې منصبداران د ضابطان، آمرانو اوارکان په دری همدارنګه د 

 درجو بیل شوی دی.
د نظامنامی په نورو موادو کې داردو تشکیالتی چاری تسجیل اوفورمولبندی شوی او په 

 همدی ترتیب په اتمه ماده کې یی د کمیدان رتبه بیخی متروکه اعالن کړی ده.
 کې دحربیی وزیردهغی د احکامو په اجراء مامورشوی دی. د نظامنامی په لسمه ماده
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 د خورد ضابطانو د مکتبو نظامنامه: -1
هـ ش کال کې نافذ اوخپره شوه. په دی  ۱01۱)نظامنامه مکتب خورد ظابطان( په 

نظامنامه کې تصریح شویده. اوسمهال د خورد ضابطانو د مکتب لپاره په کابل کې د کابل د 
ک افراغ شوی دی او اوس د نوموړی مکتب موجودی پنځه سوه کسان نمونه قطعو یو کنډ

دی. په دی مکتب کې شاملیدل په لیک اولوست پوری اړه نه لری، د تحصیل موده یی 
یوکال ده، کوم شاګردان چی خپل لیاقت په اثبات ورسوی له مکتب څخه دپړکمشرۍ په 

 خدمت  وکړی.رتبه وځی )فارغیږی( اوترلسوکلونو پوری باید په اردوکی 

 د آمرانو او ضابطانو د تعلیمګاه نظامنامه: -1
هـ ش کال  ۱011(مادو کې د۱0)نظامنامه تعلیمګاه آمران وضابطان افغانستان( په )

 مه نیټه د همایونی اعلیحضرت په مبارکه امضاء نافذ اوخپره شوه. -9۱دثورمیاشتی په 
نمونه قطعه کې د آمرانو اوضابطانو  د نظامنامی د لومړۍ قاعدی )مادی( له مخی د کابل په

 یوه تعلیمګاه تاسیس شوی ده.
د نظامنامی دوهمه ماده تصریح کوی چی د تعلیمګاه قوماندان په مستقیمه توګه دنمونه 
قطعی قوماندان دی، تعلیمیه هیئت له عثمانی ضابطانو څخه عبارت دی چی نوموړی قطعی ته 

 منسوب دی.
مادی له صراحت سره سم آمران اوضابطان باید چی د نوموړی نظامنامی د څلورمی 

 دسرطان دمیاشتی په لومړۍ ورځ په مهتاب باغ کې حاضروی.
د نظامنامی اوومه ماده تصریح لری چی په تعلیمګاه کې د تعلیم )زده کړی( موده 
څلورمیاشتی ده، چی دری میاشتی یی بالفعل په منفرده تربیه اوبله یوه میاشت یی دټولی 

په تعلیماتواو دمفروضه قطعاتو مانوروته تخصیص شوی دی. سبقونه )تدریسات( اوکنډک 
عملی اونظری دی. د نظامنامی ددیارلسمی مادی له مخی د دی نظامنامی داحکامو په اجراء 

 حربیه وزیرماموردی.
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 د قطعاتو دننه د کاتبانو د وظیفو د تفریق نظامنامه: -2
هـ ش کال کې نافذ اوخپره  ۱019طعات(په )نظامنامه تفریق وظایف کاتبان داخل ق

 شوه.
په دی نظامنامه کې د ټولی دکاتب، دکنډک دکاتب، د نقلیاتو د ټولی دکاتب، د توپچی د 
کنډکونو او نقلیه کنډ کونو او سواری دکنډکونو دکاتبانو او معاونینو او دغیر مستقل 

ارکان حرب یوه دایره  او غنډونو سرکاتبانو دندی ذکر شوی دی. په غیر مستقل فرقوکی  د
 دقول اردو په هئیت کې دلوازمو یوه دایره شتون لری.

دغله جاتو د ذخیری او دحربیی وزارت دسرحداتو مدیریت د حسابی چارو لپاره ځانګړی 
 فصلونه راغلی دی.

 نهم پاراګراف:
 د جزا په برخه کې د نافذ شویو نظامنامو توضیح او تشریح:

 می:د عمومی جزا  نظامنا -۱
د دی پارګراف په پیل کې له دی څخه وړاندی چی د عمومی جزا دبیال بیلو متونو او 
چاپونو په هکله معلومات وړاندی شی اړینه وبلل شوه چی د موضوع په اړوند د هغه فرمان 
متن کټ مټ راوړل شی چی داعلیحضرت امان اهلل خان غازی له خوا د مدعی اومدعی علیه 

 وی په باره کې صادرشویدی فرمان دارنګه پیل کیږی.د دعوی داوریدلو دتسا
کارداران و مامورین دوایر حکومتی دولت علیه واشخاص معززین و رعایای صادقه ام 

 رااعالن میشود !
چون بقرارآیه کریم )انماالمؤمنون اخوة( مسلمانان برادرهم بوده درحقوق بالمساوات ګفته 

هرګاه دعوی دونفرکه یکی معزز و دیګرغریب  میشوند مقصد اصلی شاهانه ام این است که
دردوایر حکومتی ومحکمه جات وارد شود  مامورین دولت بدون امتیاز مراتب شخصی 

 حقوق طرفین را بالمساوات مدنظر داشته تحقیق  کرده تصیفه دعوی شانرا بدارند.
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رند، یک ازقراریکه بحضور واالی ما معلوم ګردیده از اینچنین اشخاص که باهم ګفتګو دا
جانب بهرذریعه که میتوانند ازیک کاردارو یا ازیک دیګرشخص معزز سفارش خط  رسمی 

 مامورهمان دایره حاصل میکند.
درینصورت ضرورتوجه ماموربطرف اومیشود، بلکه بعضی اشخاص بهمین ذریعه حقوق مدعی 

ندارد خود را پامال میدارد، وعالوه برآن شخصیکه خط  میدهد ازحق وباطل دعوی علم 
درصورت ناحق دعوی، آنهم مواخذه میشود. ازآنجا که حضور شاهانه ام رعایای صادقه 
خود را درهمه حقوق بالمساوات دانسته  دردعوی دونفر امتیازمراتب شخصی خود را 
منظورنداشته و نمیخواهم که درهیچ باب زجروستم برعایای صادقه ام عاید شود. بنابرآن 

سفارش خط بدهد ویا اجرا بنماید در نظامنامه جزائیه  جزا ازحضور برای اینقسم مامورینیکه 
معین فرموده شده که درتحت طبع است. الی زمانیکه نشرشود بذریعه اعالن هذا جمیع 
مامورین و معززین را اطالع میفرمایم که آینده خط سفارش قطعٌا موقوف است که دردعاوی 

بود ازیکصد روپیه الی پنجصد روپیه  ومعامله احدی داده نه شود هرګاه شخصی داده
ازشخص خط دهنده  وازده روپیه الی یکصد روپیه ازشخص خط ګیرنده  جزای نقدی 
بدارالسلطنه کابل وزارت عدلیه و دروالیات وحکومه جات بذریعه  محکمه جات عدلیه 

 ګرفته تحویل خزانه دولت بدارد.
 محل مهرامیرامان اهلل
 بموجبش تعمیل شود

دی برخه کې الزمه ولیدل شوه چی د امانی دوری دعمومی جزا د بیالبیلو  دڅیړنی په
نظامنامو له توضیح او تشریح څخه وړاندی د دی نظامنامو په اړونده  لنډ کرونو لوژیک 

 معلومات وړاندی شی.
دیادونی وړده په ډیری هغه کتابونو او آثارو کې چی د هیواد دننه او په بهرکی د امانی 

ینو د فهرست په اړوند د افغانی او بهرنیو لیکوالواو څیړونکو له خوالیکل دوری د قوان
هـ  ش کال  ۱010شویدی او د دی کرښود لیکونکی له نظره تیرشویدی، معموال د 

دمیزان دمیاشتی  دجزا له عمومی نظامنامی څخه بحث کیږی او په خپله نوعه کې لومړنۍ 
هـ  ش  ۱011دوری دعمومی جزا نظامنامه دنظامنامه معرفی کیږی ،حال دا چی د امانی 
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( مادوکی دکابل دارالسلطنی  په 944( مخونو او)11کال داسد په میاشت کې په )
هـ ش کال  ۱019تیپوګرافی)حروفی(چاپخونه کې چاپ شوی اوبل ځال عین نظامنامه په 

وپوهنځی  د )قانون جزای دوره امانیه( ترعنوان الندی دکابل پوهنتون دحقوقو اوسیاسی علوم
دجزا حقوقو اوجنایی علومو د ډیپارتمنت له خوا په ګستتنر ی بڼه چاپ او مسلسله ګڼه یی 

( ښوول شوی ده چی مونږ په دی ځای کې دموضوع د تسلسل د ساتنی لپاره لومړی ۱11)
هـ ش کال  ۱010هـ  ش کال د اسد د میاشتی د عمومی جزا نظامنامه او بیا د  ۱011د

هـ ش کال د جوزا د  ۱011دعمومی جزا نظامنامه او په پای کې دد میزان د میاشتی 
 میاشتی دعمومی جزا نظامنامه توضیح او تشریح کوو.

 هـ ش کال د اسد دمیاشتی دعمومی جزا نظامنامه: ۱011الف: د 
( فصلونو او 92( بابونو، )0( ماده ایزی مقدمی )عمومیاتو( )0۱دا نظامنامه د یوی )

ی وه چی په لومړۍ ماده کې یی لولو: لکه څرنګه چی د هغه مجازاتو ( مادو درلودونک944)
اجرا کول چی نیع په نیغه  دحکومت پرضد واقع کیږی په دولت پوری اړوند دی همدارنګه 
د هغه جرایمو له جملی څخه چی د یوشخص پرضد واقع شی د هغه د تعزیر د درجی تحدید 

وری اړه لری. له دی امله د دی جزا د چی د شرعی اوسیاسی تعزیر تابع وی په دولت پ
نظامنامی د دوه ډو له مجازاتو په باره کې هماغسی چی اندازی یی داولواالمر درای په 
قراربیان شوی دی او له دی امله چی د هغه جزا په هکله چی په قصاص، دیت اوحد پوری 

 تابع وی د شرعی حنفی احکامو درلودونکی هم دی.
درجات د محمدی )ص( دا نوری شرعی سره مطابق دی او پردی بنسټ دهغی ټول من

د)تمسک القضات االمانیه( هغه فصلونه چی له جزا پوری اړیکمن دی د دی نظامنامی له 
 مربوطاتو څخه دی.

سربیره پردی په مقدمه کې دمجازات وړ جرایم قانونا د )قباحت جنحی اوجنایت( په دری 
 دبیالبیلو مادو په ترڅ کې ښوولی دی. ډولونو ویشل شوی دی او د هریومجازات یی
( فصلونو په ترڅ کې جرایم 92( بابونو او )0تر بحث الندی عمومی جزا نظامنامی د )

 دهغوی له مجازاتو سره دارنګه تصنیف کړی دی:

ACKU



 

  

 

 په
نی 

وړو
ن ج

انو
د ق

کی 
ان 

ست
فغان

ا
... 

151 

 لومړی باب:
 هغه جنحی او جنایتونه چی ضرریی عام دی او مجازات ورته ټاکل شوی دی.

 یتونه چی د افغانستان بهرنی امنیت اخاللوی.لومړی فصل: هغه جنحی او جنا
 دوهم فصل: هغه جنحی اوجنایتونه چی د افغانستان کورنی امنیت اخاللوی.

 دریم فصل: د رشوت په باره کې.
 څلورم فصل: د مالونو دغالکولو په باره کې.

پنځم فصل: هغه کسان چی د خپل ماموریت نفوذ بیځایه استعمالوی، او د خپل ماموریت 
 ده سرته نه رسوی.دن

 شپږم فصل: پررعیت باندی د دولت د مامورینو تیری.
اووم فصل: هغه کسان چی د دولت له مامورینو سره مخالفت وکړی او له هغوی سره بی 

 اطاعتی یایی سپکاوی وکړی.
 اتم فصل: له جنایتکارانو څخه مالتړ.

 نهم فصل: د مهروالک ماتول او د امانت او رسمی پاڼوغالکول.
 سم فصل: د یو ملکی یا نظامی منصب ادعا اویا دهغوپه درلودلوتظاهر )ځان ښوول(.ل

 یوولسم فصل: هغه کسان چی د مخابراتو، تلګراف اوتیلیفون سلسله ویجاړه کړی.
 دولسم فصل: د تقلبی شیانو په کاراچوونکی )قلب چالنها(.

 دیارلسم فصل: هغه کسان چی ساخته ګی سند یا مهرجوړوی.
 فصل: اوراچوونکی. څوارلسم

 پنځلسم فصل: د شرابوپه هکله.
شپاړلسم فصل: هغه کسان چی نڅاګرګډوی )بازنګربازی کوی( اویا دهغوپه څیر د 

 اخالقواو عمومی ادابومخالف حرکتونه کوی.
 دوهم باب:

 لومړی فصل: هغه جنایت او جنحی چی د اشخاصو په حق کې پیښیږی.
 د جنین دسقطولوپوری اړوند وی. دوهم فصل: هغه جنحه اوجنایتونه  چی

 دریم فصل: هغه کسان چی دپت )عرض( سپکاوی وکړی.
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 څلورم فصل: د درواغوشاهدی او ناحقه قسم )سوګند(
 پنځم فصل: بهتان او افتراء.

 شپږم فصل: سرقت کوونکی اوغله.
 اووم فصل: هغه کسان چی په امانت کې خیانت کوی.

 اتم فصل: جوارګر)قماربازان(.
 ل: هغه کسان چی خلک ځوروی او بیځایه خرڅونه اولګښتونه کوی.نهم فص

 لسم فصل: جزایی قواعد چی د طبیبانو، جراحانو اوعطارانو پوری اړوند دی.
 دریم باب:

 لومړی فصل:
الندینی جرمونه دقباحت دنوعی له جرمونو څخه دی چی له مامورینو څخه صادرشی 

ماغه جرم په وړاندی لیکل شوی ده )دنوموړی اوهریو د هغه جزامستلزم دی چی درجه یی ده
 می مادی پوری(. -991می مادی څخه تر -۱91نظامنامی له 

 دوهم فصل:
الندی جرمونه په عمومی توګه د قباحت له نوعی څخه دی او د هغه جزا مستلزم دی چی د 

می مادی څخه  -99۱هری یوی په وړاندی لیکل شوی ده )د نوموړی نظامنامی له 
 ی مادی پوری(م -940تر
مه ماده کې په  944هـ ش کال د اسد دمیاشتی چاپ دعمومی جزا نظامنامی په  ۱011د 

دی عبارت یو صراحت شتون لری: )د دی نظامنامی د احکامو پراجرا عدلیه وزارت 
ماموردی( اوزیاته شویده چی: )د دی نظامنامی داخلول د دولت په نظامنامو او د احکامو 

 .اجرایی اراده کوو(
هـ ش کال دمیزان د  ۱010باید ووایو چی د تر بحث الندی نظامنامی د اعتبارموده د

هـ ش کال دمیزان  ۱010لومړۍنیټی دعمومی جزا نظامنامی په انفاذ سره ساقط شویده  د
د لومړۍ نیټی دعمومی جزا نظامنامی په پای کې تصریح شویده چی: د دی نظامنامی داخلول 

منامو کې امراواراده وفرمایله او د عمومی جزا پخوا چاپ شوی اواجرامو د دولت په نظا
هـ ش کال دجوزا د دیرشمی نیټی  ۱011نظامنامه متروک اومنسوخه ده او همدارنګه د
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هـ ش کال دعمومی جزا نظامنامی دمنسوخ  ۱011دعمومی جزا نظامنامی په پای کې د 
اپ  شوی دعمومی جزا هـ ش کال چ ۱011کیدو په اړه  دارنګه یادونه شوی ده: د 

 ۱011سنه  –جوزای 01نظامنامه متروک اومنسوخ ده )و. ګ: نظامنامه جزای عمومی. 
 محل طبع مطبعه ریاست شرکت رفیق.(

 هـ  ش کال د میزان د لومړۍ نیټی دعمومی جزا نظامنامه: ۱010ب: د 
په هـ ش کال دمیزان دمیاشتی  ۱010( مادو کې د 912)نظامنامه جزای عمومی( په )
 لومړۍ نیټه خپره اونافذ شوه.

دا نظامنامه یوه سریزه دوه بابونه  او څلورفصلونه لری، د نظامنامی په پای کې د لویی 
جرګی له خوا دمنتخبو علماوو )المصحح  مولوی محمد ابراهیم کاموی مشرقی، مولوی 

لخالق عبدالحی پنجشیری رئیس تمییز،بنده اهلل ابوالفتح  فضل ربی پکهلوی،افقرعبدا
الصدیقی، مولوی محمد رفیق اومولوی ګل دست عفی عنه( السلیکونه هم شوی دی او 
دعمومی جزا د نظامنامی په هکله داسی لیکل شویدی: )د دی نظامنامی مواد دشرع شریف 
د احکامو سره موافق او دحنفی )رح( د مهذب مذهب سره موافق او په مفتی بها پیاوړیو 

 روایاتو باندی و الړدی(.
 په اخیر کې پری د امیرامان اهلل خان له خوا دارنګه صحه ایښوول شوی ده:

)د دولت په نظاماتو کې مود دی نظامنامی د داخلولو او اجرا  امراو اراده و فرمایله، پخوانۍ 
 چاپ شوی دعمومی جزا نظامنامه متروک اومنسوخه ده( 

 په مهرکی لولو:)په دی د کړن وسی(  
کال دمیزان په اوولسمه نیټه دعمومی جزا یوه بله نظامنامه راووته او  سربیره پردی د همدی

( ماده ایزه ضمیمه شتون لری چی په 29می( مادی وروسته یوه ) -942په هغی کې له )
پای کې یی د )صورت امضای قضات(ترعنوان الندی داسی لیکل شویدی: )چون به 

لی نظامنامه هذا جمع ګردیده این توجهات شاهانه اعلیحضرت شهریارغازی ایده اهلل تعا
خادمین دین سرفراز ماموریت امضای آن ګردیدیم، بنابرآن دعای تائیدات غیبی وجود 
مسعود اعلیحضرت شانرا بصدنیازکرده مرقوم میداریم که این نظامنامه جزای شرعی عمومی 

با احکام راازسرتاپا بدقت مالحظه  ومطالعه کردیم همه احکام و مندرجات آن رادرهرباب 
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کلیه جلیله شریعت غرای محمدی )صلی اهلل علیه وآله واصحابه وسلم(مطابق، وباایجابات 
 سیاستی عصروزمان موافق یافتیم.

خادم العلما محمد عبدالواسع قندهاری عفی عنه، مهرقاضی القضات، مهر قاضی عسکر 
مهرقاضی  افغانستان مولوی سیف الرحمن، مهرقاضی محکمه مرافعه حقوق عبدالحمید،

مرافعه جزا عبدالرحمن، مهرقاضی محکمه شرعیه ابتدائیه حقوق محمد امین، مهرقاضی 
محکمه وثیقه جات حقوق شرعیه عبدالرشید، مهر قاضی محکمه شرعیه ابتدائیه جزا 
عبدالجلیل ( و، ګ: نظامنامه  جزای عمومی، درمطبع دایره تحریرات مجلس عالی  وزراء 

 (.22-21( جلد، ص ص 9111تعداد طبع ) -۱019نه س –میزان ۱1طبع ګردید، 
په دی نظامنامه کې عمومی حکمونه، جرمونه، مجرم، جزا، دعمومی ګټوپرضد جنایتونه 
اوجنحی، د دولت د باندنی او کورنی امنیت پرضد جرمونه او د افراد و پرضد جنایتونه 

 اوجنحی، قباحتونه او دیادوشویو جرمونو مجازات په ګوته شوی دی.
هـ ش کال دعمومی جزا نظامنامی په څیر دجنحی  ۱011همدارنګه په دی نظامنامه کې د

 او جنایاتو دجرایمو په څیرچی عام ضررلری مجازات پیش بینی شویدی.
د نظامنامی په دوهمه ماده کې داسی لولو: )هغه جرمونه چی په شرعی توګه د مجازاتو 

 وړدی په دری ډوله دی:
 ا غوښتونکی دی.لومړی: هغه چی دحد دجز

 دوهم: دقصاص او دیت دجزا غوښتونکی.
 دریم: د تعزیر د جزا غوښتونکی.

د نظامنامی په دریمه ماده کې هغه جرایم چی د حد دجزا غوښتونکی دی په ګوته شوی دی 
لکه زنا، دشرابوڅښل، قذف، غال او الره وهل چی حدود یی شارع )دشرعی دڅښتن( له 

 خوا ټاکل شوی دی.
د نظامنامی په څلورمه ماده کې راغلی دی هغه جرایم چی دقصاص او دیت  همدارنګه

 موجب دی قتل اوجرح دی.
د نظامنامی په پنځمه ماده کې داسی څرګندونه شوی ده: )هغه جرایم چی د تعزیرموجب 
کیږی ناوړه او بدافعال دی چی مرتکب ته یی جزا معلومه اوټاکل شوی نه ده، بلکی د 
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د وکیل رای ته پریښودل شوی ده. چی د مجرموکسانو لپاره د جرم د  اولواالمراو د هغه
پیښیدو پرمهال دمجرم دحال دکتنی څخه وروسته په مختلفو درجو او بیالبیلو مراتبو سره 

 جزا وټاکی(.
د نظامنامی مطالعه راښیی سره له دی چی د بیالبیلو جرمونو لپاره مجازات پیش بینی شوی 

راغلیوجرمونو لپاره تعزیری جزاګانی په کثرت سره لیدل کیږی او بیاهم په نظامنامه کې د
تعزیری مجازات دهمدی نظامنامی دپنځمی مادی په ترڅ کې داسی توضیح شوی دی: 
)ستوغه خبره او په تروه ټنډه کتل، دغوږتاوول او د قاضی تردروازی پوری راکښل، حبس 

لو دجزا په صنف کې له دریو څخه او له هیواده شړل، داعدام تردرجی، اما دضرب یعنی وه
( دروپوری اختیارلری او په حبس کې د په فساد باندی دمشهوروکسانو لپاره چی 01تر)

متعنت ورته ویل کیږی، د دوام ترحبس پوری او دنوروتعزیری مجازاتو وړمجرمینولپاره چی 
 د هر څومره مودی حبس ټاکی، اختیارلری.
ی که چیری په ځینوجرایمو کې د)فتاوای امانیه( له سربیره پردی قاضیان مکلف ګڼل شوی د

 احکامو سره سم حد، قصاص او دیت الزم نه وی یانه شی، تعزیری مجازات دی وټاکل شی.
هـ ش کال دثور په میاشت کې  ۱014دعمومی جزا د نظامنامی په دوهم چاپ کې چی د

د  هـ ش کال ۱010د وزیرانو دعالی مجلس په چاپخونه کې چاپ شوی ده د
( ماده ایزه ضمیمه وراضافه شویده په نوموړی ضمیمه ۱4دلو)سلواغی( په اتمه نیټه پری یوه )

 کې د زجرتعریف او دمتهم دتعزیرڅرنګوالی توضیح اوتشریح شوی دی.
مه نیټه  د جزا په عمومی نظامنامه کې  -94هـ ش کال د اسد په ۱012په همدی ترتیب د

هـ ش کال د دلو د پنځلسمی نیټی د عمومی  ۱012یوه ضمیمه رامینځ ته شوه اوهم د 
هـ ش کال ۱014جزا په نظامنامه کې چی دشرکت رفیق په  مطبعه کې چاپ شویده د 

هـ ش کال دثورد  ۱011مه(ماده تبدیل شوی او د-919داسد په دولسمه نیټه دهغی )
 مه نیټی ضمیمی -94هـ ش کال د اسد  ۱012کال دجوزا او د ۱012می نیټی او د 92

 په کې درج شوی دی.
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 هـ ش کال د جوزا د دیرشمی نیټی دعمومی جزا نظامنامه: ۱011ج: د 
هـ ش کال دجوزا په دیرشمه نیټه د  ۱011( مادو په ترڅ کې د0۱1دانظامنامه د)

شرکت رفیق په مطبعه کې چاپ  شوی ده، مندرجات اومینځپانګه )محتویات( یی د پخوانیو 
می( مادی  -01سره کلی مشابهت لری. یوازی دومره چی له ) مماثلو نظامنامو له مندرجاتو

می( مادی څخه  -42می( مادی پوری د متهم دتعزیر څرنګوالی او له ) -44څخه تر)
می( پوری په حقوق اهلل کې دقاتل لپاره تعزیرپه کې اضافه شوی دی او بیا پری یوه  -21تر)

هـ ش کال د اسد  ۱011رق چی د)دوه( ماده ایزه ضمیمه ورزیاته شویده او یو فاحش ف
هـ ش کال د میزان د لومړۍ میاشتی  ۱010میاشتی دعمومی جزا له نظامنامی او د

هـ ش  ۱011دعمومی جزا له نظامنامی سره کلی مشابهت )ورته والی( لری، دا دی چی د
کال داسد میاشتی دعمومی جزا په نظامنامه کې تعزیري مجازات ډیرلږترسترګوکیږی او 

ایمو لپاره معینه او مقدرمجازات یعنی حبس، اعدام، له ماموریت څخه طرد، له دډیروجر
ماموریت څخه عزل، نقدی مجازات د دری وهل، تشهیر، توبیخ، د تنخواه قطع کول او نور 

هـ ش کال دمیزان د لومړۍ نیټی د عمومی جزا په نظامنامه  ۱010پیش بینی شوی دی او د
هـ ش کال  ۱011ی مجازات آټکل شوی دی، دا  رویه دکې د اکثر وجرایمو لپاره تعزیر

دجوزا د دیرشمی نیټی عمومی جزا په نظامنامه کې هم تعقیب شوی ده چی کوالی شوالمل 
یی دځینو قشری او متحجر واشخاصو او افرادو منفی غبرګون وبولو چی د دی څیړنی په 

 یوه برخه کې ورته وړاندی اشاره وشوه.
 وسخانو نظامنامه:: د توقیفخانو او محب9

مخکی له دی چی د امانی دوری د توقیفخانو او محبوسخانو د نظامنامی په تشریح 
اوتوضیح الس پوری کړو، د موضوع په اړوندالزمه وګڼل شوه ترڅود اعلیحضرت امان اهلل 
خان غازی د نیکه )امیرعبدالرحمن خان( او پالر)امیرحبیب اهلل خان( په واکمنیوکی 

 ته یوځغلند نظروکړو. دمحبوسینو حال
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 الف: د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې دمحبوسینو وضعیت:
( میالدی د مطلقه پاچاهی په وخت کې هیواد په ۱11۱ - ۱221د امیر عبدالرحمن خان )

یوسترزندان واوښت، د والیتونو او پایتخت په بی شمیره زندانونو برسیره، دکابل او هرات 
څاه ګانو او د شکنجی اقسامو، هیواد په بی سابقه توګه د وحشت )سیاهچالونو( یا تورو

 دخپسکی )کابوس( په منګولوکی ورکړی ؤ.
بند یوانانو د خپلو بندیانو)محبوسینو( په هکله بیحده آزادی درلوده او د یوکس جرم د هغه 

 کورنۍ اوحتی ملګرو ته هم سرایت کاوه.
ردننه سرایونو، برسیره نورمخصوص په کابل کې دارګ او کوټوالۍ او شیرپوراو دښا

 زندانونه هم ؤ.
د محاکمی بهیر په دی دوران کې په هیڅ شان سره دنن په څیرنه ؤ، په هرملحوظ  کاردی 
ځای ته رسیدلی ؤ چی د راپور د رسیدو سره سمالسی تورن عزل یا حبس او اموال 

ل کیدل او دتحقیق په )شتمنی( یی مصادره کیدله. لومړنی تحقیقات ډیر وختونه شاته غورځو
بهیرکی په جرم باندی د اقراراواعتراف  په موخه د تورن په بدن باندی د بشپړی ځورونی 
څخه کاراخیستل کیده او تورن د ډول ډول ځورونو او شکنجو په وسیله عذاب ګا له، که 
کله به هم څوک له دی تحقیقاتو څخه راووت  اوایله کیده به نو خپله مادی اومعنوی 

 نی به یی الپخوا په محبس کې له السه ورکړی وه.شمت
د امیرعبدالرحمن خان د مطلق العنانه اداری په هکله کورنیو او بهرنیو تاریخپوهانو 
اولیکوالو ډیری څیړنی اولیکنی کړیدی، خوکومه لیکنه چی، انګریزمهندس سرتوماس مارټین 

(Sir Thomas Martinچی د امیرعبدالرحمن خان اوامیرحبیب )  اهلل خان په دربارونو
کې له نږدی څخه هرڅه ته متوجه ؤ، په دی اړوند کړی ده خپل موثوقیت یی تراوسه ساتلی 
دی، دنوموړی دکتاب نوم دی.)دپوالدی امیرترسیوری الندی( د موضوع په باب یو 
څوکرښی د ده دکتاب له پښتو ژباړی څخه دلته رااخلو: )دکابل زندانونه د همدی مقصد 

وړی شوی ودانۍ نه دی بلکی له هرحکومتی کورڅخه چی مناسب موقعیت ولری، د لپاره ج
زندان کاراخیستل کیږی او جیلخانه ځینی  جوړیږی، کړکیوته یی کلکی میلی ورکړی وی 
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چی د بندیانو دتیښتی مخه پری ونیول شی او د بهر دروازه یی ډیره ټینګه او قلف )قفل( 
 وی.

والړوی. په دغه رازکورونو کې دبندیانو  دشمیرپه نسبت  د کوټوالۍ یو سپاهی دننه پهره
ځای بیخی نامناسب وی خومقامات هغه ته نه پاملرنه کوی او نه یی دپاک او سوتره ساتلو 
لپاره مرسته کوی. د ناروغیو دمخنیوی  فکرخوپه مطلق ډول وجود نه لری او بندیان په یوه 

، چی ښایی د شلویاودیرشو کالو داسی کورکی د رمی په شان سره  راغونډ شوی وی
راهیسی تری د زندان کاراخیستل شوی دی خوهیڅکله هم پاک شوی نه دی. په نتیجه کې 
بندیان هرکله په لویه تبه او نورو ناروغیو اخته کیږی. یوازی همدا تبه  د بندیانو په سلوکی 

 اتیا تنه له مینځه وړی. -اویا
وچی ډوډۍ ورکول کیږی )هره یوه یی نیم  بندیانو ته د حکومت له خوا د ورځی دوه

پونډ وزن لری( یوه سهار بله په شپه کې، دا ډوډۍ هیڅکله کفایت نه کوی. بندیانو ته یی په 
پښوکی زولنی اچولی، چی پرښنګرو )بجلکو( یی تړلی شوی وی، د دوی د حرکت مخه 

وخت ولچک وی، نیسی او د تیښتی لپاره هر راز تالش یی شنډوی. السونه یی یوازی هغه 
چی یو سړی اعدام ته بیایی، یا کومه مخصوصه سزا ورکول شوی وی، نور وخت السونه 
آزاد وی. په ټولو حاالتو کې له بندیانو سره د هغوی د پهره دارانو سلوک ډیر تریخ او زیږ 
وی. که کوم بندی د پهره دار امر سمالسی پر ځای نه کړی د ټوپک په تیره څوکه یی 

  باندی د خبردارۍ په مقصد وهی.پرنازکه مال
په ټولو زندانونو کې ترټولوبداوترټولووحشتناک یی په باالحصار کې یوه زړه څاه ده. دا یوه 
پخوانۍ څاه ده، چی په ډبرو کې کیندل شوی ده. دبیخ خواته یو څه پراخه ده او 

 سور)عرض( یی پنځه لس، شل فوټه کیږی.
چی د سپاهیانو یوه پهره په کې ساتله کیږی په دغه د څاه په خوله باندی یوه کوډله ده 

ترځمکی الندی غارکی هغه انسانان د تل لپاره اچول کیږی  چی ډیرغټ جرمونه یی کړی 
وی )البته دمقاماتو په نظرغټ جرمونه( او هلته پسی مری. دمړو جسدونه چی له ژوند یو 

د روغتیاساتنی انتظام نه شته،  سره یو ځای پراته وی تری را ایستل کیږی. البته په څاه کې
بندیان وراچول کیږی اوهغوی چی ورولویدل هلته پسی پاته کیږی. دورځی یوځل خواړه 
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)وچه ډوډۍ اواوبه( په رسۍ ورځړول کیږی. ډیرلږ کسان به داسی په کې وی چی په لنډه 
موده کې دی یی مغزو صحت له السه نه وی ورکړی. زیاتره بندی شوی کسان ډیرخپل 

ند ته له دی الری خاتمه ورکړی چی، خپل ځانونه له ډبرو سره ترهغه وخته وهی، چی بی ژو
هوښه اوپسی مړه شی. ځکه یوازیتوب اوویری او ډاردوی ټول لیونیان کړی وی، دڅاه بیخ 
تیاره دی او یوازینۍ رڼا دڅاه له خولی څخه ورځی، هلته هیڅ بندی  دبهرنۍ دنیاغږ نه اوری. 

لتیا تراندازی زیاته وی او دا پخپله کفایت  کوی چی دمرګ سبب دی تعفن او دهوا چټ
 شی.(

دمارتین د وینا له مخی یوهئیات )ژوری( دهغو بندیانو ددعوو لپاره ټاکل شوی ؤ، چی بی له 
محاکمی بندیان شوی ؤ، په کابل کې دغه رازبندیان زښته ډیرؤ او د هررازبندیانو مجموعی 

 اکی ؤ.شمیردشلو دیرشوزرو په شاوخو
 ( په واکمنۍ کې دمحبوسینو  وضعیت:۱1۱1 - ۱11۱ب: د امیرحبیب اهلل خان )

کله چی امیرعبدالرحمن مړشو یوازی شل زره بندیان چی ښځی اونارینه په کې شامل ؤ د 
کابل دښارپه زندانونو کې په وحشیانه اوغیر انسانی توګه پراته ؤ نوی امیر)حبیب اهلل خان( 

ټول ښځینه اونارینه محبوسین دی ترپلټنی الندی ونیول شی، بی  امروکړ دپالر د دوری
دوسیی محبوسین  دی ایله شی او دوسیه لرونکی محبوسین دی له تحقیق وروسته ده ته 
راوستل شی ترڅومجازات یی وټاکل شی.په دی ترتیب سره د کابل ډاروونکی اووحشتناکه 

 زندانونه خالی کیدل.
زندان د ایله شویو زندانی کسانو حال دکتنی وړدی: کله  دکابل د باالحصار د توری څاه

چی امیرعبدالرحمن خان مړشو، امیرحبیب اهلل خان امروکړ هغه کسان چی په دغه څاه کې 
 دی. راودی ایستل شی او ده ته دی حاضر کړای شی، دری تنه په کې ژوندی پاته ؤ.

پین اووښتی ؤ، سترګویی دهغوی څهری د کتلونه وی، ځکه مخونه یی دمړو په شان تک س
په رڼاکی دیدنه کاوه او دسرونو اوږیرو ویښتان یی اوږده اوجړشوی ؤ او پرمخونو یی 
راځوړند شوی ؤ، دوحشیانو اوځناورو په شان ښکاریدل، دګوتونوکان یی دومره اوږده 

میالدی کال امیرحبیب اهلل خان د کابل ۱1۱۱شوی ؤ چی د باښی هغی ته ورته ایسیدل. په 
( کسانوته رسیده دفیصلی امر په خپله ذمه واخیست او ۱911بوسینو چی شمیریی )دمح
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دمحبوسینو د دربارپه ورځ هغوی ته طعام ورکول کیده او په ژمی کې پوستین ورکول کیده، 
ترڅوچی محبوسین خوشی )ایله( شول، امیردکوټوالی دمحبوسینو په کتاب کې په خپل قلم 

 داسی ولیکل:
می څخه  دانسان ړندول موقوف او د  -91قمری د ذیقعدی له  ۱010)سرله نن ورځی د 

( کاله حبس او په غیر شرعی 1( کاله حبس، دغوږدغوڅولو په عوض )۱9هغه په عوض )
( کاله حبس مقرر شواودافقری حکمی سیاست ۱1صورت کې دالس دغوڅولو په عوض )

ولیکه او د څښتن دی، هرکله که شرعی وی السن بالسن والجروح قصاص، دا حکم می 
 تعالی په توفیق زه به پخپله هم په همدی قرارچلندوکړم ان شاء اهلل تعالی.....(

لکه چی وړاندی موهم ورته اشاره کړی وه له مشروطه  غوښتونکوسره د امیرچلند دکتنی 
وړدی: مشروطه غوښتونکی چی د )جان نثاران اسالم یا ملت( په نامه  هم یادیدل او اهداف 

یی داصیل اسالم حاکمیت ؤ چی د هغه  په سیوری کې به آزادی او اجتماعی  او اصول
عدالت، او لسی حکومت او د هیواد پرمختګ او په نتیجه کې د انګلیس د استعمار له جغ 

 څخه خالصون ومومی.
مشروطه غوښتونکو خپلی غوښتنی د یوی عریضی په ترڅ کې امیرحبیب اهلل خان ته جالل  

، خو د امیرحبیب اهلل خان تحت الحمایه حکومت د درباری مفسدانو په آباد ته ورولیږلی
لمسون یا د خپلو ښکیالکی بادارانو  په امرد دوی دا قانونی غوښتنه ونه منله او د 
مشروطیت دغورځنګ  څلورغړی یی همهلته د تمانچی په ډزوشهیدان کړل، دغورځنګ 

وپ کې والوزول او نوریی په تورو څاه نورمهم غړی اومشران یی یوه برخه په کابل کې په ت
ګانو کې بندیان کړل، دا محبوسین په دووډلو کې یوه له زولنو اوغره بغرا )داوسپنی غاړه 
کۍ او زنځیر( سره د سلطنتی ارګ په زندان کې اوبله یی له زولنو سره دشیرپور په زندان 

دوی ته په ورځ کې هرنفر ته کې په کوټه قلفی( شکل تقریبٌا نهه کاله بندی پاته شول. دولت 
( میالدی کال کې د ارګ محبوسین یوبل سرای ته په ۱1۱2دوه وچی ډوډۍ ورکولی، په )
 )شوربازار( کې ولیږدول شول.

مشروطیت غوښتونکی شهیدان شول، خود مشروطیت غوښتنه الزوروره اوپراخه شوه، د 
نکو په تدبیرهغه ورځ هم دربارترزړه  پوری یی لمنه خپره شوه او بیا د مشروطیت غوښتو
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راورسیده  چی د توری شپی په تورزړه کې د مشروطیت غوښتونکو د تمانچی  همداسی 
یوی ګولۍ رڼا وکړه او دتل لپاره یی له هیواد نه د تحت الحمایګۍ دتوری شپی کمپله ټوله 

لی کړه او د پرد یو دالسپوڅی امیر هغه تور ماغزه چی د ښکیالکګرو اواستبداد په زهرولړ
ؤ، بادباد کړل او د ده له مړینی سره پرهیوادکې له یوی  خوا د خپلوا کۍ لمررا وخوت او 

 له بلی خوا د مشروطیت غوښتونکو په اراده په هیواد کې د قانون حاکمیت پیل شو.
له پورتنی تفصیل وروسته اوس د توقیفخانو اومحبوسخانو نظامنامه ترڅیړنی الندی نیول 

 کیږی.
ومحکومینو دساتنی او په توقیف خانو اومحابسو کې دنظم اونسق د ټینګښت د مظنونینو ا

هـ ش کال دحمل په میاشت کې )د توفیفخانو اومحبوسخانو نظامنامه( په  ۱019لپاره د 
 ( مادو کې نشراونافذ شوه.91)

د نظامنامی د لومړۍ مادی له مخی د هیواد نایب الحکومګیو، اعلی حکومتیو او 
مرکزونو کې یوه یوه توقیفخانه او دنایب الحکومګیواعلی حکومتیو او لوی نوروحکومتیوپه 

حکومتونو په مرکزونو کې حبس خانی اوبرسیره پردی د کابل په دارالسلطنه کې یوه عمومی 
 حبس خانه موجوده ده.

د نظامنامی د دریمی مادی پربنسټ )توقیف خانی د هغه کسانو لپاره چی د مخصوصه 
ترتوقیف الندی راځی او التراوسه دهغوی په هکله قطعی حکم نه وی نظاماتو په اساس 

صادرشوی، مخصوصی دی( په حبس خانو کې یوازی هغه کسان چی دهغوی په هکله فیصله 
 او حکم صادریږی موجود دی.

د نظامنامی د څلورمی مادی دحکم له مخی )هغه کسان چی د یوقباحت په سبب 
چی د بندموده یی له دری میاشتو څخه زیاته نه وی، هم محکومیږی او یا د هغه جنحولپاره 

 په توقیف خانو کې خپلی جزایی مودی ترسره کوی(.
د نظامنامی داتمی مادی دهدایت له مخی د توقیف خانو اوحبس خانو مامورین دتوقیف  
خانو اوحبس خانو داړونده نظاماتو او قواعدوله خبرتیا څخه مسوول دی او همدارنګه پخپله 

 وقیف خانو اوحبس خانو له خبر اخیستلوڅخه هم مسوول دی.د ت
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په لسمه ماده کې داسی یو صراحت موجود دی چی: )د توقیف خانو او حبس خانو 
مامورین هیڅوک چی دهغوی په هکله دکوټوالی د قوماندان له خوا دتوقیف سند او یا 

منالی، هغه دقاضی فیصله صادرشوی نه وی په توقیف خانو اوحبس خانو کې نه شی 
مامورین چی د دی قاعدی په خالف یوڅوک توقیف یا زندان ته ننباسی، د عمومی جزا د 

 نظامنامی په مطابق له هغوی څخه پوښتنه کیږی.(
همدارنګه په نظامنامه کې توقیف شوی او محبوسین د توقیف خانو او حبس خانو د 

ګرځیدلی ؤ او متخلفینو ته  داخلی تعلیماتو او نظامنامو په رعایت باندی مجبوراومکلف
 مجازات پیش بینی شوی ؤ.

د نظامنامی د لسمی مادی له حکم سره سم د ښځو اوکوچنیو هلکانولپاره په محبس او 
 توقیف خانوکی ځانګړی ځایونه تخصیص شوی ؤ.

د نظامنامی د احکامو له مخی محبوسینو ته په زندان کې د کارشرایط رامینځته  کیدل او 
دولت له خوا تهیه کیدل اوهغه پیسی چی د محبوسینو دکارپه نتیجه کې  ددوی خواړه د

 الس ته راتللی په دولت پوری یی اړه درلوده.
می مادی له مخی دا نظامنامه د نشراو اعالن له نیټی څخه د رعایت  -91د نظامنامی د

ی عدلیه وړ وه او داووه ویشتمی مادی دحکم پراساس د دی نظامنامی د موادو په اجرا باند
 وزارت مکلف او مسوول ؤ.

 د مامورینو د جزایی محاکماتو اصول.-0
هـ ش دحوت په شلمه نیټه په  ۱019د دولت دمامورینو دجزایی محاکمو لپاره  د

( مادو کې یوه نظامنامه د )نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مامورین( په عنوان نافذه 00)
 ه یوماده ایزه ضمیمه هم ورسره مل شوه.اوخپره شوه او د اسد په دولسمه نیټه یو

د نظامنامی په لومړۍ ماده کې د مامورینو دمحاکمی په هکله داسی صراحت ترسترګو 
کیږی: )هغه مامورین چی د خپلی دندی په اړوند دجرم مرتکب کیږی د اساسی تشکیالتو 

ه کیږی، د می( مادی له مخی د هغه په باره کې ابتدایی تحقیقات ترسر -۱12نظامنامی د)
وزارتونو په مرکزونو اومستقله مدیریتونو کې د هغه د تحقیق پاڼی له مجرم مامور سره 
دمامورینو ابتدائیه محکمی ته او په والیتونو کې د مشوری مجلسونو ته وړاندی کیږی او 
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دمامورینو په محکمو او دمشوری په مجلسونو کې  دمامورمحاکمه د دی نظامنامی د 
 اجراء کیږی(احکامو له مخی 

د نظامنامی په نورو موادوکی دمحاکمی طرزالعمل او ارکان او نوری اړوندی الری چاری په 
ترتیب سره درج شوی دی او دمظنون حقوق، دمدعی، شاهد، وکیل دندی او د محکمی د 

 رئیس اوغړیو مکلفیتونه په بیالبیلو مادو کې توضیح اوتشریح شوی دی.
کې دارنګه په زړه پوری او دکتنی وړحکم راغلی دی: مه ماده  -0۱د نظامنامی په 

)دمحاکمی په ترڅ کې د محکمی د کاتب له خوا یو د دعوی ضبط  یعنی د دعوی صورت 
 حال لیکل کیږی(.

د دعوی دضبط دا پاڼه په چاپی پاڼواویا په یومخصوص کتاب کې لیکل کیږی د دعوی 
اعلیه نومونه اوکه یوی خوا شاهد ضبط، د محکمی د رئیس اوغړیو نومونه، د مدعی اومدع

اقامه کړی وی، د شاهدانو نومونه او د پاڼو او سندونو لنډیزچی دواړو خواووته  د دعوی 
داثبات لپاره ورکړل شوی دی، احتوا کوی. او همدارنګه د دعوی د ضبط په دی پاڼه کې د 

ل کیږی هم مدعی او مظنون  علیه افادی اوهغه مقررات چی د محکمی له خوا قرارورکو
درج اوقید کیږی کاتب د دعوی دضبط  دا پاڼه د رئیس او محکمی دغړیو په حضور کې 
لولی او دمحاکمی له جریان سره دمطابقت نه وروسته  د رئیس او د محکمی د غړیو له خوا 

 السلیک  کیږی.
ه که چیری محاکمه په یوی غونډی سره پای ته نه وی رسیدلی، راتلونکی محاکمی هم په پرل

پسی توګه په دی پاڼه کې ضبط  اوقید او په پورتنی ډول السلیک کیږی  د دعوی د ضبط  
 په پاڼه  د محکمی د فیصله خط  دتنظیم لپاره استناد کیږی.(

 مه ماده کې دارنګه صراحت شتون لری: -09د نظامنامی په 
 فیصله خط دضبط نامی دمندرجاتو په مطابق په الندی توګه تنظیمیږی:

 مدعی اومدعاعلیه اوشهود ونوم او نسب. الف: د
 ب: د محاکمی دجریان لنډیز.

 ج:  دحکم اثبات او دالیل.
 د:د فیصلی څرنګوالی.
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هـ: د هغه نظامنامی احکام چی د محکمی د فیصلی لپاره اساس نیول شوی دی.و: 
 دفیصلی تاریخ او دفیصلی د تفهیم نیټه .

ې د فیصلی دلیکنی طرز او دهغی امضا او مه( ماده ک -00په پا ی کې د نظامنامی په )
نوری اداری چاری او محکوم علیه او مدعی او نورواړونده مراجعوته دفیصلی د ابالغ 

 څرنګوالی توضیح شوی دی. 
دقتل او دوام حبس دفیصلی دصورت دهدایاتو نظامنامه چی په عدلیه محکمو کې په -4

 آینده کې دهغی له مخی فیصله ولیکل شی:
صورت فیصله قتل وحبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بروفق آن فیصله )هدایات 
هـ ش کال دجدی دمیاشتی په لسمه نیټه د حقوق اهلل د تعزیراتو  ۱010تحریرشود( د

داجراء په هکله صادرشول او ددی هدایاتو د صدور ضرورت ته په سریزه کې دارنګه اشاره 
په حقوق العباد اوحقوق اهلل دواړو باندی شویده: )څرنګه چی اکثره جنګ وجګړی او پیښی 

مشتملی دی او فیصله چی یی پای ته رسیږی  حقوق العباد د ابراء، صلحی او یا عفو په 
واسطه  ساقط  شوی وی او دحقوق اهلل تعزیرات چی د اسالمی دولت د شرعی سیاستونو له 

کیږی، هیڅ نه معلومیږی مخی دنوموړی جرم دمجرم په ذمه الزم وی یانه، په اشتباه کې پاته 
چی د نوموړی مجرم په ذمه باندی د حقوق اهلل تعزیرشته یا نه، په دی صورت کې نوموړی 
فیصلی نا تمامه اونیمګړی لیدل کیږی.( نوله دی امله دا هدایات صادرشول ترڅوپه 

 راتلونکی کې فیصلی نیمګړی نه وی.
اود غل اوالری شکوونکی په دی هدایتونو کې دقتل او دوام حبس د فیصلو د صدور

لپاره د حقوق اهلل د تعزیر دفیصلی هدایتونه د مثال په توګه راغلی دی چی عدلیه محکمی له 
 دی مثالونو څخه پیروی وکړی اوخپلی فیصلی دهغو په اساس صادرکړی.

دا وه هغه څیړنه چی د امانی ځالندی دوری د ترالسه شویو نظامنامو او نورو تقنینی او 
ادو په هکله ترممکنه حده ترسره شوه او د دی دوری قضایی او تقنینی هنداره  یی قضایی اسن

بلالی شو، هیله ده چی د حقوقی او قضایی څیړنو په  لړکی زما دا کوچنی قلمی خدمت د 
 دارنګه مسایلو مینه والو ته ګټورواقع شی. 

 و من اهلل التوفیق
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 د څلورم څپرکی منابع او ماخذونه:
حمل 99ه د لوړدولت د افغانستان، مطبعه شرکت رفیق، اساسی نظامنام .۱

۱011 
مطبعه حروفی  9۱/۱1/۱019اعالن نامه اداره لیلیه، تاریخ نشروانفاذ:  .9

 ۱012جدی 2 –ریاست شرکت رفیق، چاپ دوم 
افضلی، محقق محمد اسلم، جنبش آزادیخواهی و ماهیت دولت امانی، اکادمی  .0

 ۱012ه دولتی، اسد علوم جمهوری افغانستان، لینوتایپ مطبع
افغانستان درپنجاه سال اخیر، ناشر، موسسه طبع کتب، مطبعه دولتی، اول  .4

 هـ ش۱041سنبله 
بورګی، قانونپوه  دوکتور محمد طاهر، د افغانستان دوهم اساسی قانون ته یوه  .2

 ۱012کتنه، د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه، ټاپ پرنټرز، پیښور، 
( ترجمه  داکترباقی ۱191 - ۱1۱1انقالب )پالدا، لیون، اصالحات و .1

 ۱121اوماها، –یوسفزی، پوهنتون نبراسکا 
پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی، تاریخ دارالقضا درافغانستان ازاوایل  عهد اسالم تا  .1

 ۱011عهد جمهوریت، مرکزتحقیقات علوم اسالمی، کابل، مطبعه دولتی، 
مړیو درییو لسیزو کې د پیغام، پوهندوی جان محمد، د شلمی پیړۍ په لو .2

افغانستان دسیاسی او فرهنګی بهیرڅیړنه، لومړی چاپ، مومند خپرند ویه ټولنه، جالل آباد، 
۱011 

یق وظایف حکام ومامورین متعلقه آن، تاریخ نشر وانفاذ: سنبله تعلیمات تفر .1
 ۱011-جوزا 9۱، مطبعه شرکت رفیق طبع سوم، ۱01۱

یت درافغانستان، کمیته  دولتی طبع حبیبی، پوهاند عبدالحی، جنبش مشروط .۱1
 ۱010ونشر، مطبعه دولتی، کابل ،

حسامی، قضاوتپوه حضرت ګل، روند سیستم قانونګذاری ،چاپ اول،  .۱۱
 ۱011انتشارات سعید، کابل، 
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حمیدوف، دکتورخلیفه بابا، تکامل قوانین اساسی افغانستان درزمان شاهی  .۱9
د( دپیارتمنت حقوق عامه پوهنځی ( برګرداننده به دری: جمراد )جمشی۱110 - ۱111)

 ۱010حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل، مطبعه پوهنتون کابل، 
دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، چاپ اول، ناشر،انتشارات موسسه ی  .۱0

 .۱021تحصیالت عالی ابن سینا، کابل ،
دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، ویراست دوم باتجدید نظرواضافات،  .۱4

 ۱01۱انتشارات موسسه ی تحصیالت عالی ابن سینا، کابل،  ناشر،
دانش، سرور، درآمدی بروضع وتصویب قانون اساسی جدید افغانستان، چاپ  .۱2

 ۱029اجتماعی سراج، کابل،  –اول، ناشر: مرکزفرهنګی 
رسولی، قانونپوه محمد اشرف، مروری برقوانین اساسی افغانستان چاپ دوم،  .۱1

 ۱019انتشارات سعید، کابل ،
رفیع، حبیب اهلل، د افغانی جرګو اجتماعی او روانی ارزښتونه، د آزاد  .۱1

 ۱014افغانستان دلیکوالو ټولنه، پیښور ،
روستامل، پوهاند دکتور احسان، رشد دموکراسی لیبرال تکیه بردموکراسی  .۱2

 9111مترقی، تاریخ طبع، جوالی 
پادشاه  سیمینارشاه امان اهلل خان غازی به مناسبت پنجاهمین سال وفات .۱1

ترقیخواه و آزادی دوست، ناشر: وزارت اطالعات وفرهنګ، ریاست انتشارات  کتب 
 خورشیدی. ۱011بیهقی، مطابع آزادی، ثور

غبار،میرغالم محمد، افغانستان درمسیر تاریخ، نشرات موسسه چاپ کتب،  .91
 هـ ش.۱041دولتی مطبعه، کابل، میزان 

ندی، ژباړن: محمد معصوم فرانک، ای، مارتین، د پوالدی امیرترسیوری ال .9۱
 .۱020هوتک، د افغانستان د کلتوری و دی ټولنه، جرمنی، 

مطبعه شرکت رفیق،  ۱01۱قانون نامه حاضری، تاریخ نشروانفاذ: حمل  .99
 ۱012 –برج جوزا 2چاپ سوم 
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قواعد برای عودت دادن محصول اموال خریداری کرده دولت علیه افغانستان  .90
 مطبعه تجارتی کاظمی. ۱019افغانستان، عقرب درهندوستان برای اخراج دادن ب

کابل مجله، د افغانستان د اسالمی جمهوریت دعلومو اکاډمۍ دژبو اوادبیاتو  .94
-2-4-0مرکز، د امانی دوری مطبوعاتو ته یوه لنډه کتنه، قضاوتپوه حضرت ګل حسامی، 

 .۱019ګڼه، 1
، مطبعه سنګی، چاپ ۱010کشککی، برهان الدین، رویدادلویه جرګه  .92

 هـ ش  ۱014
هـ ش مطبعه دایره  2/۱۱/۱010الیحه تعلیقات دولت، تاریخ نشروانفاذ  .91

 ۱019برج دلو 2تحریرات حضورومجلس عالی وزرا،  طبع اول 
، مطبعه ۱011الیحه تعلیمات اداریه مجلس لویه جرګه، تاریخ نشروانفاذ: .91
 شرکت رفیق
 2/0/۱019الیحه شرکت تجارت پوست و پشم وسنګ الجورد وقالین  .92

 مطبعه تجارتی کاظمی.
 مطبعه، تجارتی کاظمی.۱1/0/۱019الیحه شرکت تجارت میوه،  .91
 مطبعه شرکت رفیق۱011سنبله  91مرامنامه اساسیه فرقه استقالل و تجدد،  .01
مجله عدالت، د عدلیی وزارت نشراتی ارګان، د محبس تاریخی او حقوقی  .0۱

 ۱021، جوزای 14 بهیر ته یوه کتنه، حضرت ګل حسامی، سال دهم، شماره مسلسل
ارګان نشراتی ستره محکمه، اساسی قوانین د پیړیو په پوړیوکی،  -مجله قضاء .09

 .۱022 –)قضاوت پال( حضرت ګل حسامی، قوس 
تاریخچه  قضاو قضاوت درافغانستان، حضرت ګل حسامی،  –مجله قضا  .00

 .۱029عقرب  –میزان 
پوه حضرت د افغانستان اساسی قوانین او بشری حقوق، قضاوت -مجله قضا .04
 ۱010 –جوزا –ګل حسامی 
مجموعه مقاالت سمینارافغانستان و قانون اساسی آینده، جلد دوم، نګارش:  .02

 ۱029جمعی ازپژوهشګران، چاپ اول، انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی، قم، 
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مجموعه مقاالت سمینارافغانستان وقانون اساسی آینده، جلد یکم، نګارش:  .01
 ۱029ول، انتشارات مرکزجهانی علوم اسالمی، قم، جمعی ازپژوهشګران، چاپ ا

 .۱011سرطان 92نظامنامه آذوقه، مطبعه شرکت رفیق، طبع سوم،  .01
، مطبعه دایره تحریرات ۱019 –اسد  -۱1نظامنامه ابنیه شهرداراالمان،  .02

 مجلس عالی وزراء.
 91/۱/۱019نظامنامه  اجراآت تصفیه ماضیه، تاریخ نشروانفاذ  .01
 ۱/۱/۱911ګمرک، طبع اول، مطبعه شرکت رفیق،  نظامنامه اخذ رسوم .41
-برج ثور01نظامنامه اخذ رسوم ګمرک، طبع دوم، مطبعه شرکت رفیق،  .4۱

۱012 
منطبعه  مطبعه شرکت  ۱010دلو 2نظامنامه اداره مساکین، نافذه مورخ  .49

 طبع ثالث. -۱011( سنبله 92رفیق، دارالسلطنه کابل، تاریخ شنبه )
طبع اول، مطبعه دایره  ۱019افغانستان ،نظامنامه اساسی دولت علیه  .40

 ۱019حمل 91تحریرات مجلس عالی وزارء یوم سه شنبه، 
 ۱019سنبله  1نظامنامه اساسی وزارت جلیله معارف، تاریخ نشرو انفاذ  .44

 ۱019 -مطبعه وزارت جلیله معارف، طبع اول
 ۱2/1/۱011نظامنامه اساسیه جمعیت طیاره  افغانستان، تاریخ نشروانفاذ  .42

 بعه شرکت رفیق .مط
مطبعه  ۱2/۱۱/۱019نظامنامه استعفای مامورین ملکی، تاریخ  نشرو انفاذ  .41

 ۱019دلو -۱2دایره تحریرات مجلس عالی وزراء چاپ، 
حوت 91نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مامورین، تاریخ نشرو انفاذ  .41

 ۱019حوت 92مطبعه دایره تحریرات مجلس عالی وزارء طبع ثانی،  ۱019
، مطبعه مکتب فنون ۱911نامه البسه عسکریه، تاریخ نشروانفاذ: دلونظام .42

 حربیه، طبع اول.
مطبعه دایره تحریرات  92/۱۱/۱019نظامنامه بلدیه، تاریخ نشروانفاذ:  .41

 ۱019حوت  9۱مجلس عالی وزرا طبع دوم، 
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 مطبعه شرکت رفیق. 90/۱/۱01۱نظامنامه بودجه عمومی،  .21
محل  ۱011ررسمی، تاریخ نشر وانفاذ، نظامنامه پوشیدن لباس رسمی و غی .2۱

 طبع شرکت رفیق.
هـ ش مطبعه  ۱011نظامنامه تحفیف عبارات القاب، تاریخ نشروانفاذ،  .29

 ۱012جدی 92 –حروفی ریاست شرکت رفیق، چاپ دوم 
نظامنامه تذکره نفوس واصول پساپورت و قانون تابعیت، مطبعه وزارت جلیله  .20
 ۱010معارف، سنه 
فال یتیم، مطبعه حروفی ریاست شرکت رفیق، چاپ دوم، نظامنامه تربیه اط .24

 ۱012جدی 90
نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، مطبعه تیپوګرافی دارالسلطنه کابل  .22

 هـ ش ۱011جوزای 1،
، مطبعه ۱/0/۱019نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، تاریخ نشروانفاذ  .21

 .۱012سنبله ۱0شرکت رفیق، چاپ دوم، 
،  مطبعه دایره ۱/9/۱019ویقیه صنایع دولت علیه افغانستان ،نظامنامه تش .21

 تحریرات مجلس عالی وزرا ء
نظامنامه تعلیمګاه آمران و ضابطان افغانستان، مطبعه سنګی شرکت رفیق،  .22

 شمسی. ۱012مورخه برج سرطان سنه 
، مطبعه سنګی شرکت رفیق، 91/۱9/۱019نظامنامه تعمیرات پغمان،  .21

 شمسی. ۱012سرطان سنه برج 91مورخه سه شنبه 
، مطبعه حروفی ریاست شرکت ۱01۱نظامنامه تعمیرات دولت، سرطان  .11

 ۱012دلو 1رفیق، چاپ دوم 
مطبعه شرکت رفیق، چاپ سوم،  ۱2/۱۱/۱012نظامنامه تعمیرات لغمان،  .1۱

 .۱011سرطان 92
هـ  ۱019نظامنامه تفریق وظایف کاتبان داخل قطعات، تاریخ نشرو انفاذ:  .19
 ه تحریرات حضورومجلس عالی وزراءش مطبعه دایر
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مطبعه  سنګی ماشینخانه دارالسلطنه  ۱/2/۱01۱نظامنامه تقاوی تجاریه،  .10
 کابل .

مطبعه  ۱011نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان، تاریخ نشرو انفاذ: سرطان  .14
 دایره تحریرات مجلس عالی وزراء

 ۱019اذ حمل نظامنامه توقیف خانه ها و محبوس خانه ها، تاریخ نشرو انف .12
 طبع سوم. ۱012میزان سنه ۱0مطبعه حروفی ریاست شرکت رفیق، 

، مطبعه سنګی ۱011نظامنامه  جزای عسکری، تاریخ نشرو انفاذ: سنبله  .11
 ماشینخانه دارالسلطنه کابل، طبع اول.

، مطبعه تیپوګرافی ۱011نظامنامه جزای عمومی، تاریخ نشروانفاذ: اسد  .11
 دارالسلطنه کابل، طبع اول.

مطبعه  تحریرات  ۱019میزان ۱1نظامنامه جزای عمومی، تاریخ نشرو انفاذ:  .12
 مجلس عالی وزراء

، مطبعه دایره ۱010نظامنامه جزای عمومی، تاریخ نشروانفاذ: اول میزان  .11
 تحریرات حضورو مجلس عالی وزراء

مطبعه ریاست  ۱011جوزا،01نظامنامه جزای عمومی، تاریخ نشروانفاذ:  .11
 شرکت رفیق
، مطبعه ۱011امه خدمات داخلیه عسکریه، تاریخ نشروانفاذ: جوزا،نظامن .1۱

 مکتب فنون حربیه، طبع اول.
طبع  ۱012سنبله   ۱1نظامنامه خزانه جات دولت، مطبعه شرکت رفیق،  .19

 رابع.
هـ ش  مطبعه حروفی ماشینخانه  دارالسلطنه  ۱011نظامنامه ډاګخانه،  .10

 کابل.
ستقله افغانستان، تاریخ نشروانفاذ: نظامنامه رتبه های عسکری دولت علیه م .14

 ، مطبعه سنګی شرکت رفیق واقع ماشینخانه دارالسلطنه کابل.۱012
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مطبعه دایره  ۱019نظامنامه رخصتی مامورین، تاریخ نشروانفاذ: حمل  .12
 ۱019تحریرات مجلس وزراء، حمل 

 مطبعه شرکت رفیق. 91/0/۱010نظامنامه زراعت للمی،  .11
مطبعه دایره تحریرات  ۱1/9/۱019ری، نظامنامه فروش امالک سرکا .11

 مجلس عالی وزارء
مطبعه شرکت  2/2/۱019نظامنامه فروش اموال تحویلخانه های سرکاری،  .12

 رفیق واقع ماشینخانه کابل.
 ۱/2/۱019نظامنامه قونسلګری دولت علیه افغانستان تاریخ نشرو انفاذ:  .11

 پ  اول.، چا۱019مطبعه دایره تحریرات مجلس عالی وزرا، اول عقرب 
 مطبعه شرکت رفیق. ۱011سنبله  99نظامنامه کلوپ سیاه، سرخ، سبز،  .21
نظامنامه الیحه  اداره مساکین، منطبعه  مطبعه حروفی ریاست شرکت رفیق  .2۱

 ۱012عقرب سنه  ۱۱، ۱012،
 ، محل طبع: اتحاد مشرقی  جالل اباد.۱01۱نظامنامه مالیه، اول برج حمل  .29
 ۱012شمالی، نظامنامه معامالت نهررزاق  سمت  .20
 ریاست شرکت رفیق، طبع اول. 90/۱9/۱014نظامنامه مقیاسات،  .24
 ، مطبعه شرکت رفیق.۱01۱نظامنامه مکتب خورد ضابطان،  .22
مطبعه دایره تحریرات  ۱2/4/۱019نظامنامه مهاجرین، تاریخ نشروانفاذ:  .21

 ۱014سرطان  ۱2مجلس عالی وزرا ء طبع اول، 
مطبعه دایره  4/1/۱019نشروانفاذ:  نظامنامه ناقلین به سمت قطغن، تاریخ .21

 ۱019میزان  4تحریرات مجلس عالی وزارء ،
نظامنامه نشان های ذیشان دولت علیه افغانستان مطبعه شرکت رفیق،  .22

 ، چاپ سوم.۱012سنبله ۱9
هـ ش،  ۱011نظامنامه نکاح، عروسی، ختنه سوری، تاریخ نشر و انفاذ:  .21

 هـ ش ۱011طبع اول مطبعه حروفی ماشینخانه دارالسلطنه کابل،
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، مطبعه دایره ۱010نظامنامه نکاح، عروسی، ختنه سوری، اول سنبله  .11
تحریرات حضورو مجلس عالی وزراء

، مطبعه شرکت رفیق.۱01۱نظامنامه محصول مواشی،  .1۱
نظامنامه محکمه  شرعیه درباب معامالت تجارتی، طبع مطبعه حروفی ریاست  .19

.۱01۱شرکت رفیق، اول حمل 
یریت و دفتراوراق ومدیریت مکتوب، تاریخ نشروانفاذ نظامنامه مد .10

.۱01۱مطبعه وزرات جلیله مالیه، طبع ثانی اول قوس  92/0/۱01۱
نظامنامه مدیریت های مامورین وزارات، تاریخ  نشروانفاذ   .14

۱019مطبعه تحریرات مجلس عالی وزرا چاپ اول، سرطان 94/4/۱019
مطبعه وزارت  01/۱/۱01۱انفاذ: نظامنامه مرا سم تعزیه داری، تاریخ نشرو .12

۱01۱جلیله مالیه، حمل 
نظامنامه مراسم تعزیه داری، مطبعه شرکت رفیق، دارالسلطنه  کابل، شنبه  .11

۱011سنبله 92
، مطبعه دایره ۱010جدی ۱1نظامنامه مطبوعات، تاریخ نشرو انفاذ  .11

۱010جدی ،۱1تحریرات حضورومجلس عالی وزرا طبع اول 
مطبعه دایره  ۱1/1/۱019ګی، تاریخ نشرو انفاذ نظامنامه مکاتب خان .12

۱019میزان 1تحریرات مجلس عالی وزرا طبع ثانی 
چاپ  شرکت  91/۱9/۱019نظامنامه نشانات معارف، تاریخ نشروانفاذ   .11
۱012سنبله  2رفیق، مورخ 

مطبعه  ۱019عقرب 92نظامنامه وزارت جلیله حربیه، تاریخ نشرو انفاذ   .۱11
الی وزراء، طبع اول.دایره تحریرات مجلس ع

نظامنامه وظایف مامورین زراعت مربوط وزارت تجارت، تاریخ نشر وانفاذ  .۱1۱
۱019مطبعه مکتب فنون حربیه  چاپ اول، جوزای  99/0/۱019

نظامنامه وظایف مدیریت محاسبه وزارت خارجیه، تاریخ نشرو انفاذ حمل  .۱19
مطبعه مکتب فنون حربیه. ۱01۱
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ررشته داران اعلی ومامورین ما تحت شان، نظامنامه وظایف مستوفیان وس .۱10
 ۱010سنبله  ۱0مطبعه شرکت رفیق، طبع سوم،  91/9/۱01۱تاریخ نشرو انفاذ: 

ننګیال، شهرت )ګرد آورنده( اسناد ونامه های تاریخی افغانستان، دانش  .۱14
 ۱011کتابخانه ،

هدایات صورت فیصله قتل وحبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بروفق آن  .۱12
 92، مطبعه شرکت رفیق، طبع دوم: ۱1/۱1/۱010حریر شود، تاریخ نشرو انفاذ  فیصله ت
 .۱011سرطان 
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 عمومی یونیسف سیرئدیدار وزیر عدلیه با 

 

 
 1391جدی  27

یونییف،  المللی بینعمومی نهاد  سیرئداکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با عادله خدیر، 

اشمی میثولین بخش حفاظت از اطفال یونییف، دیدار و گفتگو خانم سودا مورال و آقای ه

 کرد.

زندان زنانه بادام باغ کابل و تبدیل آن به مرکز اصالح و  میترم رامونیپدر این دیدار طرفین 

های  به این مرکز، میاعدت گرام بهانتقال اطفال زندانی از زندان  منظور بهتربیت اطفال 
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و قانون جامع اطفال بحث و گفتگو  شانیها هیقضیشبرد حقوقی برای اطفال محجوز جهت پ

 نمودند.

تبدیل آن به مرکز اصالح و تربیت  منظور بهترمیم زندان زنانه بادام باغ را  تیمیئولیونییف 

 اطفال، به دوش گرفته است.

وزیر عدلیه در مورد قانون جامع اطفال گفت که کار تدقیق میوده این قانون در وزارت  

 است. شده فرستاده دییتأو به کمیته قوانین شورای وزیران غرض  شده لیتکمعدلیه 

های  عمومی یونییف وعده نمود که زمینۀ دسترسی اطفال به میاعدت سیرئدر پایان 

 حقوقی را نیز، فراهم خواهد نمود.

 گزارش از آمریت مطبوعات
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اختطاف و  جرائممبارزه علیه  یآموزش کارگاهتدویر 

 سان برای کارمندان وزارت عدلیهقاچاق ان

 

 
 1391جدی  8و  7

اختطاف و قاچاق انیان به همکاری دفتر  جرائمسکرتریت کمیییون عالی مبارزه علیه 

( ورکشاپ را زیر عنوان آگاهی از موموعات JSSPپروگرام حمایت سکتور عدلی افغانیتان )

 ن وزارت عدلیه دایر نمود.مربوط به مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انیان برای کارمندا
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تن از کارمندان وزارت عدلیه اشتراک  21این ورکشاپ برای دو روز دایر شده بود و در آن 

ورکشاپ موموعات مربوط به قاچاق انیان، قاچاق مهاجران و اختطاف  نیا درنموده بودند. 

 قرار گرفت. موردبحثانیان 

انیان به اساس ماده چهارم قانون  اختطاف و قاچاق جرائمکمیییون عالی مبارزه علیه 

مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انیان ایجاد گردیده که ریاست آن را وزیر عدلیه به عهده 

امور داخله، امور خارجه، کار و  یها وزارتلوی سارنوالی،  یها ندهینماداشته و اعضای آن را 

عامه، امور زنان، عودت  امور اجتماعی، معارف، اطالعات فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، صحت

 یها سازمانامنیت ملی، کمیییون میتقل حقوق بشر و دو نفر از  استیر مهاجرین،

 .دهد یماجتماعی تشکیل 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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از علماء و  ینظرخواهتدویر سیمینار علمی، تحقیقی و 

 نشمندان در رابطه به طرح قانون خانوادهدا

 

 
 1391جدی  11 -11

از علماء و دانشمندان را در رابطه به  ینظرخواهوزارت عدلیه ج.ا.ا سیمینار علمی، تحقیقی و 

 طرح قانون خانواده برگزار نمود.

فی سیمینار داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، جاسلین میین معاون پروگرام انکشا نیا در

 یرعلیش کتوردمحمد ایاز نیازی استاد پوهنتون کابل،  ملل متحد در افغانیتان، دکتور

ی شرعیات پوهنتون ځفضل الرحیم بصیرت رئیس پوهن ظریفی استاد پوهنتون سالم، دکتور

و جامعه مدنی  ربط یذادارات  یها ندهینماکابل، علما، دانشمندان، استادان پوهنتون ها، 

 اشتراک نموده بودند.
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نموده فرمود: قوانین عادالنه و سازگار  دیتأکوزیر عدلیه روی اهمیت طرح قانون خانواده 

واالی انیانی، خاصتاً اصول و احکام دین مقدس اسالم در امر رهبری جوامع  یها باارزش

عدالت اهمیت حیاتی دارد. برای رسیدن به این هدف ما نیاز داریم تا با در  نیتأمبشری و 

ملت متدین افغانیتان اسناد تقنینی  یها ارزشعینی جامعه ما و  یها تیواقعنظر داشت 

 معیاری و عادالنه داشته باشیم.

 یها تالشوی گفت که در طول چند سال اخیر در قیمت اصالح و ومع اسناد تقنینی 

و تغییرات مثبت در این عرصه  ها شرفتیپزیادی صورت گرفته است که ما شاهد یک سلیله 

اسناد تقنینی رونق بیشتر  دییتأکار آمدن حکومت وحدت ملی، اصالح و  یباروهیتیم. 

 بارز آن است. یها نمونهگرفته که تدوین قانون جزا و قانون حمایت از اطفال از 

وی گفت که وزارت عدلیه با در نظر داشت شرایط کنونی و مقتضیات اجتماعی، میوده 

برای جامعه ما است، شامل پالن کار  ساز شتسرنوقانون خانواده را که یکی از اسناد مهم و 

 تکمیل و طی مراحل خواهد نمود. را آنتقنینی ساخته که در سال آینده کار تدقیق 

وزیر عدلیه از اشتراک کنندگان این نشیت خواست که با شریک ساختن نظریات و 

قانونی را  تیادرنهنمایند تا  جانبه همهاین وزارت را همکاری  شان یحقوقعلمی و  ها شنهادیپ

در عرصه امور مربوط به خانواده تدوین نمایند که سازگار با احکام دین مبین اسالم و 

 علمی و حقوقی مروج در جهان باشد. یارهایمع

فضل  دکتورشیر علی ظریفی،  دکتورمحمد ایاز نیازی،  دکتوردر ادامه آقای جاسلین میین، 

وط به قانون خانواده صحبت نموده و نظریات مرب یها بحثالرحیم بصیرت به ترتیب پیرامون 

 ارائه نمودند. را شان ها شنهادیپو 

و اشتراک  قرارگرفته موردبحثوار  ماده صورت بهدر این سیمینار دو روزه طرح قانون خانواده 

 شان را در زمینه مطرح نمودند. ها شنهادیپکنندگان نظریات و 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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زدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل از سی

 افغانستان در وزارت عدلیه
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از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانیتان در وزارت عدلیه با اشتراک داکتر 

کمیییون میتقل نظارت بر  سیرئهاشمزی  محمدقاسمعبدالبصیر انور وزیر عدلیه، داکتر 

عضو این کمیییون، روسا و کارمندان وزارت عدلیه  تطبیق قانون اساسی، داکتر هروی

 تجلیل به عمل آمد.
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وزیر عدلیه در مورد اهمیت و جایگاه قانون اساسی در کشور صحبت نموده و بر تطبیق آن 

نمود. وی از ابتکار کمیییون میتقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که با  دیتأکدر کشور 

به تومیح و تشریح قانون اساسی و  یردولتیغتی و استفاده از این هفته در ادارات دول

 ، قدردانی نمود.اند پرداختهتاریخچه آن 

های حقوقی این وزارت  وزیر عدلیه به بخش آگاهی عامه حقوقی، ریاست عمومی میاعدت

های خود قرار دهند. همچنان از  هدایت داد تا آگاهی دهی از قانون اساسی را در صدر برنامه

های ملی کشور و  ارت عدلیه خواست تا به نشر مجدد قانون اساسی به زبانریاست نشرات وز

 زبان انگلییی اقدام نماید.

این وزارت در دو سال اخیر یادآوری نموده گفت که این وزارت  یآوردهاوزیر عدلیه از دست 

سند تقنینی  77الی اکنون  1391سند تقنینی و از شروع سال  91به تعداد  1391در سال 

 شود. ها را شامل می قوانین و مقرره نیتر مهمی مراحل نموده که را ط

کمیییون میتقل نظارت بر تطبیق قانون  سیرئهاشمزی  محمدقاسمدر ادامه داکتر 

 -و تحقیقات علمی یگذار قانونعمومی انیتیتوت امور  سیرئاساسی، عبدالمجید غنی زاده 

ارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در حقوقی وزارت عدلیه و داکتر هروی عضوی کمیییون نظ

های موجود در راه تطبیق آن صحبت  مورد اهمیت و جایگاه قانون اساسی در کشور و چالش

 نمودند. دیتأکهای قانون اساسی  ماده تک تکها و تطبیق  نموده و بر رفع این چالش

 گزارش از آمریت مطبوعات
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 یراستار دمعرفی پالن عمل کمپاین ملی آگاهی عامه 

های  عواقب ناگوار قاچاق انسان و جلوگیری از مهاجرت

 یرقانونیغ

 
 1391جدی  21

کمیییون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انیان در نظر دارد، کمپاین ملی را در سرتاسر 

های  آگاهی مردم از عواقب ناگوار قاچاق انیان و جلوگیری از مهاجرت منظور بهافغانیتان 
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تنظیم بهتر امور مربوط به کمپاین، پالن  منظور بهنماید. این کمیییون  یانداز راه یرقانونیغ

تدوین نموده و محفلی را  یردولتیغدولتی و  ربط یذ ینهادهاعمل را در هماهنگی با 

و  دخل یذهای تخنیکی و مالی جوانب  معرفی این پالن عمل و جلب همکاری منظور به

 های وزارت عدلیه دایر نمود. انستمویل کنندگان، در تاالر کنفر

داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا که ریاست کمیییون عالی مبارزه علیه اختطاف و 

قاچاق انیان را به عهده دارد، پیرامون این پدیده شوم و عوامل آن صحبت نموده گفت که 

ساخته و باعث  متأررموارد است که در طول تاریخ جوامع بشری را  ازجملهقاچاق انیان 

زنان و اطفال گردیده است. مردم مظلوم ما که از ارر عوامل چون  ژهیو به ها آنتباهی زندگی 

، بیشتر از همه قربانی این اند دهیگردگوناگون  یها مشکلسوادی دچار  ناامنی، فقر و بی

ق که افغانیتان در عرصه قاچا دهد یمنشان  ها گزارشباشند. معلومات و  پدیده شوم می

به هدف دسترسی  یرقانونیغهای  ، ترانزیت و هدف بوده و مهاجرتمبدأانیان به حیث کشور 

عرصه قاچاق انیان را وسعت داده و باعث شده که تعداد زیادی از مردم  مرفهبه زندگی 

 های قاچاق انیان گردند. دیده کشور ما دستخوش دسییه رنج

، یک سلیله اقدامات ربط یذ ینهادهاها و  های اخیر اداره وزیر عدلیه گفت که در طول سال

ایجاد کمیییون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انیان در  ازجملهرا روی دست گرفته که 

های والیتی در والیات، اصالح و تعدیل قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق  مرکز و کمیییون

های  نمود که اجرای برنامهتوان یاد نمود. وی امافه  انیان و برخی موارد دیگر می

تمویل کننده است بناءً  ینهادهاو  کشورها یمال وبندی شده نیازمند حمایت تخنیکی  اولویت

های پالن شده همکاری  که تمویل کنندگان در قیمت تمویل و اجرای برنامه رود یمتوقع 

را علیه  یرترمثرداشته باشند تا در سال آینده به شکل هماهنگ و منیجم مبارزه  جانبه همه

 نمایم. یانداز راهاین پدیده 

مژگان مصطفوی معین وزارت اطالعات و فرهنگ نیز پیرامون موموع صحبت نموده گفت که 

ایجاد هماهنگی بین ادارات  منظور بهیک پالن بییار منیجم برای بخش آگاهی عامه 

ها  رود و کارهای سفارتهای آگاهی عامه باال ب و برای اینکه مورریت برنامه شده نیتدو ربط یذ
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، انیجام پیدا نماید ما طرح ندینما یمراستا فعالیت  نیا درکه  المللی بینملی و  ینهادهاو 

ها را تا  این کمپاین بتواند این مشکل یانداز راهاین کمپاین را آماده نموده و امیدواریم که 

 حدی مرفوع سازد.

ز عواقب ناگوار قاچاق انیان و جلوگیری در این محفل پالن عمل کمپاین ملی آگاهی عامه ا

و تمویل کنندگان شریک ساخته شد و از  ربط یذ ینهادها، با یرقانونیغهای  از مهاجرت

 داشته باشند. جانبه همهخواسته شد تا در قیمت تمویل و اجرای آن همکاری  ها آن

 گزارش از آمریت مطبوعات
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