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 قانون؛ از مسوده تا مصوبه
 محمد اخالقي

 چکیده

بته   تتوان  ینمت زندگی بشر متمدن است  کته بتدون  ن     یها جنبه نیتر یاتیحاز  قانون خوب

این زنتدگی از جملتهد دموکراستی،  زادی بیتان، احقتاق حقتوق، اعمتال وجایت ،          یها الزمه

خوب و حاکمی  قانون امید داش . درواقع، قانون مایه حیتات و نشتانه تمتدن     یدار حکوم 

جوامع اس  که با تقنین و تطبیق صحیح  ن، پایه انستانی  انستان و در ادامته، دوام  ن نیتز     

 .شد یمشناخته 

دورنمتا و   تتوان  یمت ، اینتک  یگذار قانوندر نظام تقنینی افغانستان بعد از حدود یک قرن در 

را به تصویر کشید که شامل این مراحتل است د تهیته، تستوید،      یزائ قانونفرایند مشخصی از 

تدقیق، تأیید، تصوی ، توشیح و نشر. این درصورتی اس  که، تمامی ادارات و نهادهایی که بتا  

موضوع سند تقنینی مرتبط باشند، باید در تدوین و اظهارنظر  ن سند، حضتور داشتته باشتد.    

فیصد قوانین از مجرای حکوم  )طتر    99مدعی شد که در کشور،  توان یم درضمن، به جد

نیز بعد از تعدیل جزئی توسط شتورای ملتی تصتوی      ها  نفیصد  99حکوم ( شروع شده و 

 .شود یم

د قانون )خوب(، فرایند تقنین، نهادهتای تقنینتی، کار متدی نظتام حقتوقی،      واژگان کلیدی

 افغانستان.
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 اشاره

، 1991در ستال   جرگته  یولست بته   "قانون طرز نشر و انفتا  استناد تقنینتی   "به بهانه معرفی 

تحقتق و دوام   یهتا  رستاخ  یز نیتتر  مهتم و  نیتتر  ییمبنتا پیش  مد تتا بته یکتی از     م یغن

حقوقی افغانستان نگاشتته   نظام بهمطابق  2د یعنی قانون )خوب(1دموکراسی و حکمرانی خوب

. بته  شتود  یمت در جامعته را نیتز شتناخته     9ضمن حاکمی  قانونشود. موضوعی که اساساً مت

، هتا  ی زادعبارت رساترد قوانین خوب یا کار مد، اساس و مبنای موجودیت  تمتامی حقتوق و    

کتل، ریشته    طتور  بهو  ها  یصالح، مشروعی  اقدامات و اعمال ها  یمسئولالزامی  وجای  و 

حیات جوامع و دوام  ن اس . اما این مهم، خود وابسته به شرایط و ضوابطی است  کته بایتد    

مورد رعای  و احترام قرار بگیرد. مثالً توجه به رعای  قواعد و اصول تقنین در کنار، الزامیت   

 به اجرای  ن توسط همه، خود زمینه احتترام بته قتانون و حاکمیت   ن را در ابعتاد فتردی و      

دقیق، الزام به قواعتد   یگذار قانونجمعی زندگانی بشر فراهم خواهد ساخ . لذا وجود فرایند 

مؤثری  تقنین و تطبیتق احکتام قتانون نافتذه و درنهایت ، تثبیت  و تکامتل نظتام حقتوقی          

 که باید مورد اهتمام عموم و البته مسئولین قرار گیرد. نشاند یمافغانستان را به ثمر 

کنونی، با توجه به پیامدهای خرد و کالن اجتماعی و اقتصادی قتوانین، علتم   امروز در شرایط 

علمتی و   صتورت  به( ایجاد شده اس  که Science of legislationیا تقنین ) یگذار قانون

 هتا  یگتذار  است  یسعملی، قواعد و نتایج محسوس و نامحسوس قتوانین را بتاالی تصتامیم و    

اره اینکته، ایتن مفهتوم در ابتتدا توستط دانتش       اشت  جتا  نیهمت در  .کند یمتحلیل و سنجش 

 Law and Economics or The Economic Analysisحقوق و اقتصاد ) 4یا رشته نیب

of Law تحلیل میتزان مؤثریت  یتا     ازجملهنوینی  1به رویکردهای 21(  غاز و اینک در قرن

و تأمتل،   توجته  قابتل در سطو  مختلف زندگی نیز رسیده اس  کته بستیار    6کار مدی قوانین

 .اس کشورها  گذاران اس یسو  گذاران قانونهدفمند و سودمند برای 

                                                           
1 . Democracy and good governance 
2 . good’s law 
3 . The Rule of Law 
4 . interdisciplinary 
5 . Approaches 
6 . Efficiency of Law 
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پیرامتون تبیتین و تشتریح مؤثریت  نظتام       1این مقاله تالش دارد تا در ادامه سلسله مقتاالت 

کته اگتر    یمراحلت  یطت ، به فرایند یا مراحل تقنین در کشور اشاره نمایتد.  2حقوقی افغانستان

قواعد کار مد تنظیم و اجرایی شود، زمینه تکامل و ثبتات نظتام حقتوقی و    مطابق به اصول و 

نیز مؤثری  و کار ئی  ن را فراهم خواهد ساخ . برای مثال، تصوی ، تعدیل یا الغتای قتانون   

است ، لتذا شتورای قتانون      تر عیوساساسی صالحیتی اس  که از نهاد پارلمان یا شورای ملی 

 .شود یمدام تعیین صالح به اق جرگه هیلواساسی یا 

 3اول؛ نهادهای تقنیني

 امناز حقایق و وقایعی اس  که برای تأمین نظم و  گرفته نشأتدر مفهوم عام و کلی،  4قانون

. این مسئله مستقیماً با شود یمدر جامعه توسط نهادها و ساختارها در حدود صالحی  تنفیذ 

. اما ایتن مهتم   ردیگ یمارتباط  7اشخاص و نهادها 6(یها  یمکلفو وجای  ) 1حقوق )امتیازات(

از تطبیق  ن )قوانین( نیز عملی شتود.   8مسئولی  تطبیق و نظارت که نیاممکن نیس ، مگر 

د مجموعه قواعتد حقتوقی الزامتی است  کته      در تعبیر خاص و یا حقوقی ، قانونگرید عبارت به

د یعنی از سوی شورای ملی تصتوی  و از طترف   باشد گردیده مراحل یطمطابق احکام قانون 

توشیح و به اطالع عموم رسانیده شده باشد. این موضوع مراحل و نهاد تقنینتی   جمهور سیرئ

که شتامل تهیته طتر  تقنینتی      سازد یمبرای نافذ شدن قوانین را در کشور مطر   صال  ی 

 .گردد یمر سند تقنینی )طر  اعضا یا حکوم (، تسوید، تدقیق، تأیید، تصوی ، توشیح و نش

                                                           
ی افغانستان )مؤثریت گذار قانونبررسی کارآمدی نظام "جهت مطالعه به سلسله مقاالت مربوط به  .1

ی قبلی ماهنامه عدالت در برج دل و حوت سال ها شمارهبه  "قانون، تقنین، تطبیق و حاکمیت قانون( 

 مراجعه شود. 1931و ثور و سرطان  1931
2 . Efficiency of the Afghan Legal System 
3 . Legislative institutions 
4 . Law 
5 . Rights 
6 . Duties 
7 . Individuals and Institutions 
8 . Performance and Supervision 
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نهادهتای تقنینتی و شتناخ  ستاحه کتاری ایشتان        مراتت   سلستله اساس  گاهی از  نیرا به

. اما موقف این نهادها بتا توجته   دهد یممهم این نوشتار را تشکیل  یها جنبه، یکی از ۀنیدرزم

کته   کشتد  یمت (، سلستله مراتبتی را بته تصتویر     هتا   یصتالح کاری )نتایج اعمال  داد برونبه 

قانون  جرگه هیلو. به عبارتی، جایگاه و کارکرد اس نیز  ها  نوظایف و مسئولی   دهنده بازتاب

مظهر حاکمی  ملی در کشور، منجر به زایتش قتانون    نیتر یعالو  نیتر مهم، عنوان بهاساسی 

سند میثاق ملی و انعکاس ساختار کالن سیاسی، اقتصادی و اجتمتاعی نیتز    عنوان بهاساسی، 

 قوانین عادی در کشور اس . کننده مصوب. شورای ملی نیز گردد یم تلقی

مظهتر   نیتر یعال" جرگه هیلو: در ساختار نظام اجتماعی و سیاسی افغانستان 1جرگه هیلواول/ 

توستط ملت  افغانستتان از     "حاکمیت  ملتی  "که ناشتی از اعمتال    یا ارادهاس .  "اراده مردم

قانون اساسی( این جرگه یا نهتاد ملتی    110و  4. )مواد دینما یممجرای منتخبین مردم تبارز 

شتورا یتا    مثابته  بهکالن سیاسی در کشور اس ،  یها یریگ میتصمکه دارای سابقه طوالنی در 

که، کارکرد و عملکترد  ن بته مستائل مهتم      شود یمتلقی  ها نظامنهاد قانون اساسی در دیگر 

تعدیل احکام  ها مصداق نیتر مهماز سیاسی، حاکمیتی و مصلح  ملی معطوف اس  که یکی 

 .اس سند میثاق ملی  ثیح من)مواد( قانون اساسی 

 دهنتده  بازتتاب  ینتوع  بته ، گتردد  یم جرگه هیلودر کشور حاالت قانونی که منجر به دایر شدن 

 ازد اند عبارت، گردد یمصالحی  و مسئولی   ن نیز 

مربوط به استقالل، حاکمی  ملی، تمامی  ارضی و مصالح  مسائلاتخا  تصمیم در مورد  -1

 علیای کشورد

 تعدیل احکام این قانون اساسید -2

 111)متاده   "این قتانون اساستی.   69مندرج ماده  حکم بهمطابق  جمهور سیرئمحاکمه  -9

 همان(

عنعنتوی،   یهتا  جرگته  هیت لوقانون اساسی نسب  به  جرگه هیلوکه  شود یم، معین جا نیهمدر 

و مبنای قانونی دارد. لذا بایتد در موعتد و متوارد معتین قتانونی       تر مهمو اضطراری،  مشورتی

 نیتتر  یعال، یعبارت بهبرگزار و در راستای حفظ و تأمین منافع علیای مردم گام استوار بردارد. 

نماد و نهاد ممثل اراده مل ، همین مجمع ملی اس  که در رابطه با سرنوش  مل  و مستائل  
                                                           

1 . Loya Jirga 
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. شورایی که از میان منتخبین و وکالی مردم ) شوراهای دینما یم یریگ میتصمو ملی رایزنی 

و به نمایندگی از ایشان مصلح  علیتا را ستنجش و بته     شده انتخابملی، والیتی و ولسوالی( 

. این موضوع در رابطه با شورای ملتی نیتز در   پردازد یمتطبیق حاکمی  ملی در ابعاد مختلف 

 . )فصل ششم قانون اساسی افغانستان(کند یمصدق  تر نییپاسطح 

ارگان  نیتر یعال" پارلمان یا نهاد مقننه را که نماد توان یم: در سلسله دوم 1دوم/ شورای ملی

بته قتانون اساستی     یانتداز  دست  . ممثلی که نه صتالحی   قرارداددر کشور اس  را  "تقنینی

صتالحی    نیتر مهم عنوان بهعادی قوانین  کننده لیتعدمستقیم(، بلکه لغو، تصوی  و  طور به)

درواقع، امور و وظایف تقنینی ایتن شتورا، در کنتار مستئولی       2و مسئولی  تقنینی  ن اس .

حاکمیت  ملتی و    کننتده  قیت تطب دائتم نهاد  عنوان بهنظارتی و وکالتی نمایندگان این شورا را 

جایگاه انتخابی  ن  بر بناءً جرگه یولس. ناگفته نماند که موقف کند یمقانون در جامعه قلمداد 

بلندتر از مشرانوجرگه اس  که اساس این نظر همان، تصوی  قانون توستط دو ثلتث    مرات  به

در موارد اختالفی با مشرانوجرگه )بعد از تدویر هیئ  مختلط( یتا رد   جرگه یولسکل اعضای 

 همان( 100و  94)وتوی تقنینی( اس . )مواد  جمهور سیرئمصوبه شورای ملی از سوی 

یا مجلتس   جرگه یولسبدین ترتی ، ساختار این مرجع در کشور دوبخشی یا دواتاقه اس  که 

نمایندگان در کنار مشترانوجرگه یتا مجلتس اعیتان )بزرگتان یتا ستنا( بته اعمتال وظتایف و           

. درواقع، هر دو اتاق، پارلمان افغانستان یا شورای ملی را تشتکیل داده  پردازند یم ها  یصالح

تعدیل یا تصوی  قوانین در کنتار یکتدیگر، ایتن ستاختار مهتم       ازجملهیاری از موارد و در بس

 .دینما یمدول  را تشکیل و تکمیل 

                                                           
1 . National Assembly 

 ؛برد یمرا قرار ذیل نام  ی شورای ملیها تیصالحقانون اساسی،   39. ماده  2

 تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛" .1

 اقتصادی و تکنالوژیکی؛ی انکشافی اجتماعی، فرهنگی، ها پروگرامتصویب  .2

 تصوب بودجه دولتی یا اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛ .9

 ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن؛ .1

 ی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛الملل نیبی ها ثاقیمتصدیق معاهدات و  .1

 "ی مندرج این قانون اساسی.ها تیصالحسایر  .6
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: این شورا به نمایندگی از حکومت  و قتوه اجرائیته و از طریتق کمیتته      1سوم/ شورای وزیران

ی اقدام نمایتد. در  نسب  به اصدار اسناد تقنین تواند یمقوانین شورای وزیران در موارد قانونی 

 .اس و قواعد حقوقی قوانین نیز الزمه کار  مرات  سلسلهاین رابطه، رعای  

. کنتد  یمت را پیتدا   مراحتل  یطدرواقع، از مجرای کابینه دو نوع سند تقنینی قابلی  اجرایی و 

 79که باید مطابق به متاده   اس  جمهور سیرئ یها  یصالحیکی فرامین تقنینی اس  که از 

ختود ننتد ستند تقنینتی را      کته   نقانون اساستی صتادر شتود. دوم مصتوبات شتورای وزیتر      

و مصوباتی که ماهی  تقنینی دارند. )مقترره طترز تهیته و     ها اساسنامه، ها مقرره. ردیگ یدربرم

 طی مراحل اسناد تقنینتی( همننتین شتورای وزیتران در تعامتل مستتقیم بتا وزارت عدلیته        

)ریاس  تقنین( و ستره محکمه )در مورد طر  تقنینی در ساحه قضایی( قرار داشته و تأییتد  

 .اس  ها  ن یها طر  کننده حیتصحیا 

: قانون اساسی کشور در ساحه قضا و از مجرای حکوم  ستره محکمته  2نهارم/ ستره محکمه

محکمه و شتورای عتالی   ( ستره 91را صالح به تدوین و ارائه طر  تقنینی دانسته اس . )ماده 

. درضتمن  ردیت گ یمبوده که در رأس قوه قضائیه قرار  "مرجع و ارگان قضائی نیتر یعال"قضا، 

که  پردازد یموظیفوی و قانونی  یها  یصالحرئیس این شورا به اعمال  ثیح به القضات یقاض

 یها  یصالح، تمامی تصامیم )وظایف و  یترت نیبد. گردد یمممثل این شورا و قوه نیز تلقی 

قضایی: تجدیدنظرخواهی، رفع تنازع یا تفویض صتالحی  محتاکم، تنظتیم استتهدا ت و ... و     

اداری: بررسی تشکیل و بودجه قوه، تأسیس محاکم، انسالک قضتایی،   یها  یصالحوظایف و 

بررسی راپور احصائیه ساالنه و گزارش فعالی  محاکم، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قضتات  

و  شتده  انجتام و ...( از مجرای قوه قضائیه و توسط شتورای عتالی ستتره محکمته      هیعل محکوم

. )فصل دوم قتانون تشتکیل و   ردیگ یمصورت  العاده فوقرسمی  دارد که در جلسات عادی یا 

 صالحی  قوه قضائیه(

نهاد  عنوان بهقضایی افغانستان، قوه قضائیه متشکل از یک ستره محکمه همننین در ساختار 

شکل )نظارتی( و صح  تطبیق قتوانین و نیتز محتاکم استتیناف و      ازنظرقضایا  کننده یبررس

شکل و ماهی  اس  که صالحی  رسیدگی  ازنظرقضایا  کننده یبررسمراجع  عنوان بهابتدائیه 

                                                           
1 . The Council of Ministers 
2 . Supreme Courts 
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. لذا هتر شتخح حتق    اس قضایا و دعاوی را مطابق به احکام قانون را دارا  یتمام بهو فیصله 

قانون بدون هیچ ممتانعتی بته پیشتگاه محکمته باصتالحی  دعتوی یتا         دارد مطابق به احکام

د 8التی   4استدعای خویش را تقدیم و حتی نسب  به فیصله صتادره اعتتران نمایتد. )متواد     

 همان(

ارگان یا نهتادی کته    نیتر مهم: 1حقوقی-و تحقیقات علمی یگذار قانونپنجم/ انستیتوت امور 

انستتیتوت فتوق است .     شتود  یمکننده قوانین تلقی و تسوید کننده قیتدقاز مجرای حکوم  

درواقع، دق  و نگارش قوانین مسلک و تخصصی اس  که باید توسط اشخاصی انجام شود که 

کارشناسانه به موضوع تسلط و عالمانه به تقنین واقف باشند. مطابق به قانون این انستتیتوت،  

 فیت تعری و مشتورتی بترای  ن   تسویدی، تدقیقی، تحقیقی، مطالعتات  یها  یمسئولوظایف و 

قانون  1. )ماده دینما یمعمومی وزارت عدلیه اجرا ت  یها اس یرکه در نوکات یکی از  شده 

حقتوقی و ستایر   -و تحقیقتات علمتی   یگتذار  قتانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور 

 کادرهای مسلکی مشابه(

-اداره علمتی  نیتتر  یعتال "این نهتاد  باید اشاره کرد که،  "موقف انستیتوت"درواقع، از جه  

که اسناد تقنینتی را بعتد از تستوید و     شود یمقلمداد  "حکوم  یگذار قانونتحقیقی در امور 

 4. )متاده  دارد یمت تدقیق به شورای وزیران جه  تأیید و طی مراحل بعدی تقنینتی ارستال   

، کمیتته اجرائیته و   اساسنامه انستیتوت( ناگفته نماند که انستیتوت فوق، دارای شورای علمی

در  یریت گ میتصتم مرجتع   نیتتر  یعتال اس  کته شتورای علمتی  ن،     2مختلف یها پارتمن ید

 .اس انستیتوت 

 شتود  یمننانکه مشخح اس ، موقف و عملکرد این ریاس  به حدی اساسی و مهم پنداشته 

اد ساختار . نگارش مواد و متون قوانین از ابعدهد یمکه زیربنا و ساختار اصلی قوانین را شکل 

و شکلی و نیز متنی و محتوایی زیبایی و دق  کار اعضای مسلکی انستیتوت را نشان خواهتد  

داد. این موضوع باعث شده اس  تا در اساسنامه و قانون حقوق اعضای کادر علمی این نهتاد،  

و علمتی اعضتا    یکار ظراف عالوه بر تحقق حاکمی  قانون در جامعه، بر بلند بردن ظرفی  و 

                                                           
1 . Institute of Legislative Drafting and Academic Legal Research Affairs 

ی قوانین مدنی، جزائی، اقتصادی و مالی، تعلیمی فرهنگی و صحت، کار و اداره، تجارتی و ها پارتمنتید".  2

 اساسنامه انستیتوت( 11)ماده  "ی و حقوق بشر.الملل نیبسکتور خصوصی و 
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تطبیتق و تعقیت  ایتن     بنتاءً تکیه شتود.   یگذار قانونتأکید و بر انجام تحقیقات علمی در امر 

نظام حقتوقی کشتور و مجموعته نظتام تقنینتی دولت         کل  بهمسئله فواید و ارزشی دارد که 

 نمود. یپوش نشماز اهمی  و ضرورت نظارت از  ن  توان ینمبرخواهد گش  که 

ری اس  که، تمام اسناد تقنینی که برای تصوی  یتا تصتدیق   ناگفته نماند که این اهمی  طو

. گردد یم مراحل یطاز مجری وزارت عدلیه و انستیتوت  شود یمبه شورای ملی ارسال داشته 

( اسناد تقنینی، نگارش احکام تقنینی )مواد، اجتزاء و بنتدهای   یبند فصلیعنی ساختاربندی )

ق، ترجمته و نگتارش شتده و بته تأییتد شتورای       تسوید، تدقی ها  ن ن(، متن قوانین و احکام 

فیصد قوانین نافذه در کشور از  99، اکنون هم. تجارب نویسنده ا عان دارد که رسد یموزیران 

)طر  حکوم ( و به شتورای ملتی افغانستتان مواصتل       شده میتنظمجری حکوم  تدوین و 

بتاالی قتوانین همتین     شان هفیوظ. درواقع، نمایندگان مردم در خانه مل ، تنها هنر و ورزد یم

کته قتانونی از مجتری      متده  شیپت و کمتتر متوردی    هاس   نبررسی، تعدیل و تصوی  یا رد 

شده باشد. برای مثال، طر  اعضا در مورد صدور  مراحل یطشورای ملی شروع )طر  اعضا( و 

فرمان تقنینی که از سوی کمیسیون تفتیش مرکزی، محاستبات عامته و نظتارت بتر اجترای      

و یا طر  اعضا در مورد مبارزه با خشون  علیه زنان و اطفتال کته از ستوی     جرگه یولسقانون 

 یت  زنتان( تتدوین و تصتوی      )بر مبنای مقرره منع  زار و ا جرگه یولسکمیسیون امور زنان 

 مورد توشیح قرار نگرفته اس . هنوز تاشد 

 و ادارات دولتي: ها وزارتششم/ 

یاد کرد این اس  کته، رعایت  مصتالح و منتافع      توان یمنکات اساسی  عنوان به ننه در اینجا 

 ن  اس  که تمامی ادارات و نهادها باید متوجه ییها  یمسئول نیتر قیدقعلیای مردم از زمره 

و  هتا  یازمندینباشند. این موضوع در ابتدا بر دو نکته تأکید خواهد داش د اول اینکه توجه به 

اس . دوم اینکته نظتارت از    یگذار قانونکه در اینجا  ها  یصالحواقعیات اجتماعی در اعمال 

بتوده و ادارات و نهادهتا    ها  یصالحتطبیق مصوبات و قوانینی اس  که محصول کار و اعمال 

 باید از اجراشدن  ن نظارت و اطمینان حاصل کنند.

قتوانین هویتدا و متؤثر     خصوص بهنقش ادارات بیشتر در تدوین طر  مقدماتی اسناد تقنینی 

جه  تهیه و تسوید طر   ابتدائی سند تقنینی مربتوط،   اند مکلفمسئولین ادارات "اس . لذا 

ل بر مأمورین مستلکی و باتجربته اداره و متخصصتین و اهتل     کمیسیون باصالحیتی را مشتم
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طر  ابتدائی سند تقنینتی   تواند یمانستیتوت "همننین  "خبره عرصه مربوط تعیین نمایند.

 1و  1)فقترات   "نمایتد.  ارائه مراحل یطرا که دارای ماهی  عام باشد، تسوید، تدقیق و غرن 

 مقرره( 11ماده 

، طتر  استناد   اند مکلفدولتی  یها شرک ، ادارات و ها وزارت" مطابق به اساسنامه انستیتوت،

در ایتن صتورت،    "نماینتد.  ارائته تقنینی مربوط را جه  تدقیق و طی مراحل بته انستتیتوت   

طتر  و نماینتدگان ستایر     کننتده  ارسالانستیتوت صالحی  دارد، نماینده باصالحی  مرجع "

اساستنامه   6و  1)متواد   "ت نمایتد. را در جلسات تتدقیق ستند تقنینتی دعتو     ربط ی مراجع 

 1حقوقی(-و تحقیقات علمی یگذار قانونانستیتوت امور 

 عنتوان  بته مستقل،  یها اس یریا  ها خانه وزارت ژهیو بهنکته مهم در اینجا اینکهد اساساً نهادها 

کته کتدام و نگونته ستند تقنینتی       دانند یم تر مناس بازوان اجرائی و مجریان قانون، بهتر و 

 نمتودن  درج. لذا تتدوین و تنظتیم طتر  اولیته )مقتدماتی( و      اس الزمه کار و اداره مربوطه 

بستیار اثرگتذار    توانتد  یم یگذار قانونکلیات موضوع سند در مؤثری  قانون و کار مدی نظام 

حاصل شود و نستب  بته   و  گاهان امر نیز باید اطالع  دانان حقوقباشد. البته که از مشاورین، 

سوابق تقنینی در کشور و تجارب حقوقی ستایر کشتورها    خصوص بهتسلط بر جوان  موضوع 

 نیز باید توجه کافی و وافی گردد.

یا نهادهای مختلف در ساحات مترتبط، نشتان از توجته بته اصتل       مرات  سلسلههمننین این 

باید از مقتام مجتری    گذار قانوند . درواقع، نهااس تفکیک قوا و حاکمی  قانون در جامعه نیز 

 ن متفاوت بوده و بر  ن نظارت داشته باشد. مقام قضتا بایتد بتر ناقضتین قتوانین و عارضتین       

قضایا رسیدگی و تعقی  عدلی داشته باشد. لذا هر یک از ایشان در حتدود و ستاحه کتاری و    

است  کته    یدمنت  قتانون وظیفوی خویش صالحی  و مسئولی  دارند. این همان تفاوت قوا و 

 .سازد یمزمینه فساد را تا حد امکان محدود 

                                                           
به منظور ارزیابی دقیق طرح و غنامندی بیشتر سند تقنینی، نمایندگان  تواند یمانستیتوت  -1".  1

ادارات  -2، دعوت نماید. باشند یمباصالحیت ادارات ذیربط را که شامل مشاورین و متخصصین آنها 

یشتر در زمینه ( این ماده را به منظور همکاری و توضیح ب1نمایندگان باصالحیت مندرج فقره ) اند مکلف

در مورد سند تقنینی از طریق نماینده خویش به  را شیخومعرفی و اعزام نموده و نظریات مشخص 

 مقرره( 93)ماده  "جلسه منعکس نماید.

ACKU



 

 

 

ز 
ن؛ ا

نو
قا

به
صو

 م
 تا

ده
سو

م
 

13 

 1دوم؛ فرایند تقنیني

کته در طتول فراینتد و     گتردد  یبرمت به مجموعه عوامل و نهادهایی  2یگذار قانونمفهوم نظام 

 9تولید الی تنفیذ قانون حضور و سهم فعال داشته که از مرحله تهیه طتر  قتانون   مراحل یط

. در واقع تکمیل این پروسه منجر به رسمی  و تنفیتذ  شوند یمالی نشر سند تقنینی را شامل 

. به عبارت رستاتر و  شود یمقوانین خواهد شد که رعای  احکام  ن بر همگان الزامی پنداشته 

را بته مفهتوم    "قتانون "عنتوان   تتوان  یم، با تکمیل این هف  مرحله تقنینی اس  که تر یعلم

 .اس ه سند داد که بسیار مهم واقعی  ن ب

، ینتوع  بته کته   است  این فرایند و سلسله مرات  شکلی تقنینی از جهات مختلف بسیار مهتم  

تحقق هدف تکمیل یا تثبی  نظام حقوقی کشور به  ن وابستته است . متثالً مشتخح بتودن      

تقنینی،  دخل ی حدود صالحی  نهادهای تقنینی، تعیین حدود مسئولی  نهادها و اشخاص 

در جامعه و در اخیر، تحقتق   ها  نیافتن  ییاجرا  یقابلزمینه نافذ شدن قوانین و  یساز فراهم

 در کشور. یمند قانونحاکمیت قانون و 

توجه و تطبیق دقیق در طی مراحل اسناد تقنینی به شمولد تهیه، تستوید، تتدقیق و تأییتد    

طتر  )پتالن( کتار    "طر  ابتدائی و نهائی مسوده در نهادهای مربوطه که قتوانین مطتابق بتا    

)تهیه توسط وزارت عدلیه و تصوی  توسط شورای وزیران( انجام شده باشد در کنار  "تقنینی

و ضرورت وضع سند تقنینی، تأثیر سند تقنینی بر اسناد تقنینتی نافتذ و   تبیین دالیل، هدف 

شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور و نیز  کر مصارف متالی  

و منابع تمویل  ن جه  تطبیق سند تقنینی، باید به درستی و دق  الزم مالحظه، تحلیتل و  

سند تقنینی متضمن تأمین اهتداف  "اگر،  گردد یمل بیان گردد. همننین این کار مدی تکمی

دول ، رعای  قتانون اساستی و شتریع  و خطتوط اساستی کشتور، مطالبتات         یها خواستهو 

پیشرف  روزافزون اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی کشور، تحکتیم حاکمیت    

                                                           
1 . Legislative Process 
2
 . Legislation System 

9
یه به جرگه قانون اساسی غرض طی مراحل توسط قوه اجرائ 31مسوده قانون که حسب حکم ماده ".  

 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه( 2ماده  7)بند  "پیشنهاد گردیده باشد.
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و  90، 9، 7)متواد   "اتباع و رعای  عرف سالم جامعته باشتد.   یها ی زادقانون، حفظ حقوق و 

 مقرره( 99

جه   ماده ساختن و ترتبتی مستوده ستند     معلومات و نظریات ی ور جمع": یعنی 1تهیه .1

مقرره( درواقع، متتن یتا طتر  اولیته است  کته بتر استاس          2ماده  19)جزء  ".اس  تقنینی

تقنینی تنظیم و ترتی  شده و بایتد عتالوه بتر تناست  بتا       یها ضرورت، اهداف و ها یازمندین

اهداف نظام حقوقی کشور، به رفع نواقح و خالهای تقنینی قبلتی نقطته پایتان بگتذارد. بته      

که طر  مقتدماتی   شود یمعبارت رساتر، تهیه سند تقنینی منجر به ساختن طر  ابتدائی  ن 

مستوده  ". اما طر  ابتدائی نیست    بعدی اس  مراحل یطو اولیه سند برای تکمیل شدن و 

اولیه سند تقنینی اس  که توسط اداره پیشنهادکننده بانظرداشت  نیازهتای واقعتی و عینتی     

 (17)جزء  ".شود یمترتی  و غرن تدقیق  ماده  فهم قابلموضوع طور مؤجز و 

طر  ابتدائی مقدمه کار اس ، لذا باید اداره مربوطه دالیل توضیحی خویش را در  که ییاز نجا

سه صفحه را که شامل ضرورت، دالیل و اهداف وضع  ن، اثرات تقنینی، اقتصادی، اجتمتاعی،  

سیاسی، حقوقی و فرهنگی  ن و نیز  کر مصارف مالی و منابع تمویل  ن جه  تطبیق اس ، 

 مقرره( 9اده تنظیم و ارائه نمایند. )م

( کته  14)جزء  "اس حکم سند تقنینی عبارات  و جمالتاحکام، نوشتن ": یعنی 2تسوید .2

اس  که با هماهنگی انستیتوت امور  ربط ی  یها ارگانیا هیئ  مشترک از توسط کمیسیون 

. حاصتل کتار ایتن مرحلته، مستوده      شتود  یمتسوید و تدقیق  ن انجام   ی مرو  یگذار قانون

 باید طی مراحل بعدی را از سر بگذراند. تقنینی اس  که

کلمات، اصطالحات، جمالت و عبارات طتر  ابتتدائی ستند    ارزیابی دقیق ": یعنی 9تدقیق .9

شکل و محتوا و مطابق  ن بتا احکتام شتریع  استالمی، قتانون اساستی، ستایر         ازنظرتقنینی 

که افغانستان به  ن الحاق نموده است    یالملل نیب یها ثاقیمقوانین نافذه، رعای  معاهدات و 

( بدین ترتی ، نظتر کارشناستانه بتاالی ظتاهر و بتاطن      11)جزء  ".اس و عرف سالم جامعه 

و تحقیقات  یگذار قانونتوسط انستیتوت امور احکام تقنینی و نیز ساختار سند تقنینی اس  

                                                           
1 . Procurement / Proposal 
2 . drafting 
3 . Scrutiny 
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 .شود یمانجام  نافذه کشور قوانین سایرو  1یئطر  ابتدا با مطابق در  حقوقی-علمی

منجتر بته طتر      یگتذار  قتانون لذا طر  ابتدائی سند تقنینی بعد از مالحظه انستیتوت امتور  

مسوده سند تقنینتی  ". اما طر  نهائی نیس   گردد یمنهائی شده که به شورای وزیران ارائه 

حقوقی بانظرداش  معیارهتای  -و تحقیقات علمی یگذار قانوناس  که توسط انستیتوت امور 

 (18)جزء  ".شود یمبعدی  ماده  مراحل یطتدقیق و غرن  یگذار قانونلی تخنیک عا

بعد از تأیید وزارت عدلیه و کمیته قتوانین شتورای    که  نورای وزیر: یعنی موافقه ش2تأیید .4

قوانین، از ننتد جهت  مهتم     ازجملهعمل حقوقی تأیید سند تقنینی  .ردیگ یموزیران صورت 

و وزرای  جمهتور  سیرئت نهاد حکومتی و اجرائی کشور که متشکل  نیتر یعالاس . اول اینکه، 

. دوم اینکه، قبتل از موافقته شتورای وزیتران، نظتر مستاعد       کنند یم،  ن را تأیید اس کابینه 

وزارت عدلیه و کمیته قوانین این شورا، به  ن نظر مثب  دارنتد کته مقدمته تأییتد را فتراهم      

عد سند از طریق وزیر دفتر در امور پارلمتانی جهت    ب مراحل یط. دیگر اینکه، زمینه سازد یم

 .کند یمارسال سند به شورای ملی را مهیا 

اتخا  تصمیم در مورد تأیید یا رد طتر  ستند نقنینتی از طترف مرجتع      ": یعنی 9تصوی  .1

شتورای ملتی    یهتا   یصتالح تصوی  قوانین و فرامین تقنینتی از   (20 جزء) ".اس  یصال  

تتا   شتود  یمت قانون اساسی( درواقع، تصوی  عمل و فرایند حقوقی که باعتث   90اس . )ماده 

 االجترا  الزمطر  اعضا یا حکوم  جنبه قانونی یافته و متن به مرحله توشتیح بترای تنفیتذ و    

 برسد. شدن

 ".است  انفا  سند تقنینتی   منظور به جمهور سیرئصحه گذاشتن )امضاء( " : یعنی4توشیح .6

. یعنی، عملتی  شود یماین اقدام یا مرحله  خرین گام حقوقی در تنفیذ قانون تلقی  (21 جزء)

 نیتتر  یعالتا  ردیگ یممصوبه شورای ملی صورت  دییتأدر راستای  جمهور سیرئکه با امضای 

اقدام کرده باشد. قانون اساسی در مورد مفهتوم شتکلی از    یگذار قانونمقام دولتی، در ساحه 

قرار داده اس  که نشان از اهمیت  ایتن اقتدام دارد.     جمهور سیرئقانون،  ن منوط به توشیح 
                                                           

1
مسوده اولیه سند تقنینی است که توسط اداره پیشنهاد کننده با نظرداشت نیازهای واقعی و عینی ".  

 (مقرره 2ماده  17)بند  ".شود یمموضوع طور مؤجز و قابل فهم ترتیب و غرض تدقیق آماده 
2 . Confirmation 
3 . Approval / Ratification 
4 . Signature / Endorses 
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در امتناع از امضای مصتوبه شتورای    جمهور سیرئ« وتوی تقنینی»این اهمی  حتی در مورد 

بر مصتوبه   تواند یمکل اعضا  ثلث دود با تصوی  مجد جرگه یولسملی هویداس . هرنند که 

 (94. )ماده شود یمخود تأکید نماید که در این صورت، مصوبه بدون توشیح نافذ پنداشته 

و استتفاده بترای    دستترس  قابتل انتشار و اشاعه اطالعات به شکلی اس  که ": یعنی 1نشر .7

"عامه مردم باشد.
و در اینجتاد انتشتار و بته      قانون دسترسی بته اطالعتات(   2ماده  4)جزء  2

انجتام   در جریده رسمی توستط وزارت عدلیته  اس  که  سند تقنینی دسترسی عامه قراردادن

. ناگفته نماند که مطابق به قتانون جریتده رستمی، مطتالبی در جریتده رستمی نشتر        شود یم

ات که باید به اطالع مردم رسانیده شود. ماننتد قتوانین، فترامین، مقتاوالت و معاهتد      شود یم

 (2و ... )ماده  ها اساسنامه، یالملل نیب

 گتاهی و اطتالع از    خصتوص  بته موضوع نشر اسناد تقنینی از ابعتاد مختلتف،    رسد یمبه نظر 

، 9«شتود  ینمت جهل به قانون عذر پنداشتته  »قوانین برای عام و خاص دارای اهمی  باشد. لذا 

 4همگانی یها رسانهردم از طریق در صورتی اعتبار دارد که موضوع اطالع دادن از قوانین به م

 به این قاعده کلی حقوقی استناد معقول نمود. توان ینمباشد در غیر  ن،  افتهی انجام

اصتل قتانونی بتودن جترم و     »در این زمینه ناگفته پیداس  که، در موضوع و قضایای جزایی، 

در تعامل مستقیم با این قاعده کلی حقوقی قرار دارد. لذا تا رفتاری در قانون نافذه قبتل  « جزا

مرتک  را به حیث مظنون، متهم  توان ینمباشد،  نشده انیبجرم، معرفی و  عنوان بهاز ارتکاب 

 .قراردادجرم مورد تعقی  عدلی یا م

در ساختار حقوقی و تقنینی افغانستان، موضوع نشر اسناد تقنینی به وزارت عدلیته و جریتده   

، این مسئله با نند بحتث دیگتر ارتبتاط داردد جریتده رستمی و      ضمن در. گردد یبرمرسمی 

                                                           
1 . Publication 

 ی همگانی(ها رسانهقانون  9ماده  7)جزء  "ی همگانی است.ها رسانهعملیه انتقال پیام و خبر از طریق ".  2
 قانون جزا( 1)ماده  ".شود ینمی از احکام قانون عذر پنداشته خبر یب".  9
 :باشد یمرسانه: وسیله انتقال پیام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسایل آتی ".  1

 برقی: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و انترنت.رسانه  -

، نامه فصل، نشریه پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، نامه هفتهرسانه چاپی: روزنامه، جریده ) -

 ی همگانی(ها رسانهقانون  9ماده  1. )جزء "سالنامه، پوستر و خبرنامه(
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اهی از و نیتز  گت   1، تکمیتل پروسته تقنتین   هتا   یمکلفوزارت عدلیه، شناخ  حدود حقوق و 

یا  یالملل نیبقوانین و سایر مطالبی که باید به اطالع عموم رسانیده شود. مانند اسناد حقوقی 

 عالئم تجارتی.

بته   شتده  حیتوشت بدین ترتی  از نشر، انتشار و به نتا  رستانیدن استناد تقنینتی مصتوب و      

 .رسمی کشور اس  که باید در اسرع وق  از طرف وزارت عدلیه اقدام شود یها زبان

تا، ستند تقنینتی )قتانون( از ماهیت  تنفیتذی یتا از        شود یممراحل و فرایندهای فوق منجر 

حال  نافذی  برخوردار گردد. ماهی  و حتالتی کته، الزامیت  و قابلیت  اجرائتی را در قتانون       

مصوب برای عموم ترسیم نموده و بتدین ترتیت ، وارد زنتدگی و تعتامالت فتردی و جمعتی       

 .گردد یم

 ها شنهادیپنتیجه و 

امروزه بشر به این نتیجه رسیده اس  که جهت  جلتوگیری از ضتیاع وقت  و منتابع متالی و       

 هتا   یصالحو اعمال وظایف،  یریگ میتصم، یزیر برنامهمؤثر به  صورت بهحد امکان  بشری، تا

از ایتن جملته است . اهمیت  و      یگتذار  قتانون بپردازد. امور و جوان  مرتبط با  ها  یمسئولو 

ار مدی و مؤثری  تقنین از جهات مختلف قابل توجیه اس . قانوند اساس و مبنای ضرورت ک

تمامی اقدامات و اجرا تی اس  که اشخاص در زندگی فردی و جمعی خویش بته  ن متوستل   

سندی اس  که حقوق و تکالیف اشخاص )حکم تقنینی( را معین  نیتر موجه. قانوند شوند یم

اس  که به استناد  ن  یزی و دس  نیتر محکم. قانوند دینما یمو تطبیق  ن را از همه مطالبه 

، قتانون نافتذه   یطورکل بهناقض و خاطی از احکام نافذه  ن را تعقی  و تنبیه کرد. لذا  توان یم

و تدوام حیات نظام اجتماعی اس  که همگان بودن  ن و عقالنی بتودن  ن   یریگ شکلستون 

 را خواهان هستند.

نظام حقوقی مستقیماً با کار مدی قانون و تکامل نظتام تقنتین ارتبتاط     ، مؤثری  یترت نیبد

قوانین ختوب و نظتام حقتوقی مطلتوب را از فراینتد و مراحتل تقنینتی         توان ینمداشته و لذا 

( Science of Legislation) یگتذار  قانونامروزه علم  بناءًناکار مد جستجو و مطالبه کرد. 

                                                           
مگر اینکه در خود اسناد تقنینی طور  گردد یاسناد تقنینی ... از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ م".  1

 طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی( مقرره 3)ماده  "شده باشد. ینیب شیدیگر پ
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، ینظمت  یبت مفید تنظیم و تحکتیم نمتوده و از    طور بهبشر را تا زندگی  شود یمایجاد و ترویج 

  شفتگی و ناکار مدی ممانع  شود.

د از نکات بسیار مهم در مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی، همانا  کر گرید عبارت به

( اس  که در تعامل مستتقیم  17)ماده  "ضرورت توجه و توجیه تکامل و ثبات نظام حقوقی"

 و تفهیم مسائل  یل دارد که باید جنبه عملی کاربردی بیشتری یابدد با تبیین

ضرورت، هدف و دالیل وضع سند تقنینی، ارزیابی مختصر محتوای ستند تقنینتی و  احکتام    

، نتایج متوقعه ناشی از تطبیق و انفا  ستند تقنینتی   گردد یمحقوقی وارد  نظام بهجدیدی که 

اسناد تقنینی نافذ و شرایط موجود اقتصادی، اجتمتاعی،   (، تأثیر سند تقنینی بر99و  9)مواد 

(، 20و  19سیاسی، حقوقی و فرهنگی، نشر سند جهت  کست  نظریتات متخصصتین )متواد      

(، جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشتابه )متاده   90اهداف قابل رعای  در سند تقنینی )ماده 

91  ،) 

 منابع؛

 1982قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستاند  .1

حقوقی و -و تحقیقات علمی یگذار قانونقانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور  .2

 1991سایر کادرهای مسلکی مشابهد 

 1999قانون دسترسی به اطالعات،  .9

 1992قانون تشکیل و صالحی  قوه قضائیهد  .4

 1988همگانید  یها رسانهقانون  .1

 1911قانون جزاد  .6

 1942قانون جریده رسمید  .7

 1991ز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینید مقرره طر .8

 1986حقوقید -و تحقیقات علمی یگذار قانوناساسنامه انستیتوت امور  .9

 1991اصول وظایف داخلی ولسی جرگهد  .10
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 شهادت زن و میزان ارزش آن 

 در فقه و قوانین افغانستان

 رضایي نیحس ذاکر

 چکیده

در  که  ندر قر ن کریم در نهار مورد از شهادت سخن به میان  مده اس  که یک مورد 

از سوره بقره  مده اس  مشخصاً از شهادت زن و میزان ارزش  ن صحب  شده  282 یه 

مختلف بیان کرده  یها فلسفهاس . فقها در شر  و تفسیر  یه مذکور باورهای مختلفی را با 

که میزان ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد بوده ولی برخی  معتقدنداس . فقها در کل 

فقها بین شهادت بینه و شهود شرعیه فرق گذاشته اس . قوانین نافذه افغانستان با پیروی از 

قانون اجرا ت جزایی، در  19قانون اصول محاکمات مدنی و  272مواد  موج  بهاحکام فقه، 

دان قائل نشده اس  اما در برخی موارد برای شاهد کل هیچ فرقی بین شهادت زنان و مر

شرایطی را که در فقه مطر  بوده و در بعضی موارد میزان ارزش شهادت زنان و مردان را 

 یکی ندانسته و فرق گذاشته اس . 

 شهادت، فقه، قوانین وضعی و ارزش شهادت زن. : دواژهیکل

 مقدمه

دگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی ممکن اس  در جریان زن ها انسان که یی نجا از

با یکدیگر دنار اختالف  موردنظرکه دارند، گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق 
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ود  خ یادعا مورداحقاق حق و اثبات دعوی  درصددو مشکل شوند، بنابراین الزم اس  که 

 ه ب ی اض ق لم و ع   ی الح از ص رب یاز د دال  ع یرأ  جو  ق ح قا ق اح ل ماو ع ن یر ت م ه از م یک ی د ن یر  ب

 یر گ یر د وث و م م ه م ل وام ، عم ه م ل عام ن یظر از ا ن رف ص ن ک ی ، لاس  وده ب ه لم ک عام یا ن ع م

ادله اثبات  ه ود ک ش ی م رده ب نام یو دع ات ب اث یا ه ا ادل ی ل یدل نوا ن عه ب ها  ناز  ه د ک ود دارن وج

از  اند عبارتقانون اصول محاکمات مدنی  272 اده م   وج م ه بدعوی در امور مدنی و حقوقی 

اقرار، بینه)اسناد، شهود، قرائن قاطعه و مستنبطه(، یمین و نکول. و ادله اثبات در امور 

هود، از: اقرار متهم، شهادت ش اند عبارتقانون اجرا ت جزایی  19کیفری و جزایی طبق ماده 

 مظنون طور بالمواجهه در صف و قرائن.  ییشناسااسناد، 

 یو دع ات ب اث ه و ادل ل یا وس ن یر ت م ه از م آل ح ن ی و در ع ن یتر یمید از ق یک ی وان ن ع ب ادت ه ش

 ده رط ش ش ن ی ق یو  طع ق  ندر  ه ک اس  را ب خاو  الم اع مان از ه ارت ب ا، ع ه ق ظر ف ن زا ه ک اس 

 یادا یا ن ع م ه ب یها و گ دن ش واه گ ین ع ی، ادت ه ش ل م ح ت یا ن ع م ه ب یها گ ادت ه و ش اس 

 .اس  دادن یواه گ ین ع ی، ادت ه ش

د  باش الزمط  یار ش یدارا یست یا د ب باش یاو در دع ی ات ب اث ارزش یدارا ه ک ن یا یار ب ادت ه ش

د و  ول م ارت ، طهمان ی، ادال  ، عل ق ، عوغ ل ب ل یب د از ق ها ش ات ف صد از  ن ارت ب ط ع یار ش ن یا ه ک

 یو ا دع ب   ق طاب د، م باش ن ی ق یو  طع ق یرود از  یا ب ادت ه ش ن ین ن م و ه   م ه از ت ودن ب یر ب م

ظ  ف در ل ه د ک ن نر د ه ن باش ق واف م م ها ا ب ن ع م درد و  ح ت ادا م ف م د یا ود ب ه ش ادت ه د و ش باش ه داشت

 .د ن باش م ه ف لا خ م

تشخیح شهادت در حقوق اسالم به قاضی واگذار نشده بلکه قاضی بایستی بر اساس 

شهادت شهود مبادرت به اصدار رأی نماید. اما در خصوص میزان ارزش حقوق زن در فقه 

باید گف  که در کل میزان ارزش شهادت باتوجه به دالئلی که از سوی فقها مطر  شده 

رد برابر اس  با شهادت دو زن اما برخی از فقها بر طوری اس  که میزان ارزش شهادت یک م

شهادت بینه، دود . یکد شود یم تقسیم کلی مورد دو به فقه در شهادتاین باور هستند که 

 مردان و زنان بین فرقی هیچ و شود یم جاری اولیه اصل بینه، شهود مورد درشهود شرعیه، 

 شرعیه شهود اما. کند یم استفاده کار کمک و مؤید عنوان به شهادت این از قاضی زیرا نیس 

 از بعضی در جه  بدین اس ، کرده تعیین شرایطی شاهد برای فقه که اس  مواردی در

سواالتی که این تحقیق در صدد پاسخ  .اس  فرق مردان و زنان بین شرعیه شهود موارد

کهد فلسفه اعتبار دادن شهادت دو زن مساوی یک مرد در  دادن به  ن اس  عبارتند از این
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سوره بقره منوط به عصر نزول نیس   در نهای  خواهیم  282نیس   همننان  یا  یه 

 توان یمپاسخ داد که قوانین افغانستان ارزش شهادت زن را نگونه بیان کرده اس   در  خر 

ود را در  ه ش ادت ه ش ی ات ب اث ارزش ه ک اس  ن یا  نوشته ن یا ی ل و اص ی یا ه ن دف هاضافه کرد که 

رار  ق یل  شر  به ی ررس و ب ث ح ب مورد قانون افغانستانو  الم اس وق ق ظر ح از ن یاو دع ات ب اث

که این تحقیق دارای دو مبحث بوده در مبحث یکم وضعی  شهادت زن و  خواهد داد طوری

دوم وضع شهادت زن و ازش  ن در قوانین  ارزش  ن در فقه)اهل سن  و تشیع( و در مبحث

 نافذه افغانستان به بحث و بررسی خواهیم قرار داد.

 و ارزش آن در فقه  زن شهادت مبحث یکم: وضعیت

 قرآن یکم: وضع شهادت زن در گفتار

 اس . بدین معنی که برای  مده میان به سخن شهادت از مورد نهار در کریم قر ن در

 و 2وصی  بر شهادت مورد در ولی اس  شده دیتأک شاهد نهار شهادت بر 1زنا جرم اثبات

 زن یا مرد بر تصریحی مورد سه این در اس . شده دانسته الزم عادل شاهد دو حضور 9طالق

 که اس  یا گونه به مذکر صیغه به مطل   کر و عبارت سیاق ولی اس  نشده شاهد بودن

از شهادت  مشخصاًاما در شهادت بر دین،  .اند دهیفهم را شاهد بودن مرد  یات این از عموماً

 شخصی طل  و دین مورد  یل ننین صحب  شده اس : در شر  بهزن صحب  شده اس  

 بر ن شاهدی و شود و نوشته مکتوب موضوع اس  که خوب دیفرما یمقر ن کریم  دیگری از

نِ مِن یدَیوَاسْتَشْهِدُوا شَهِ»... :دیفرما یمدر خصوص شهادت بر دین  طور نیهمشود،  گرفته

رَ کنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَیونَا رَجُلَیکفَإِن لَّمْ  ۖ   مْکرِِّجَالِ

و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر این حقّ( شاهد بگیرید! و ترجمه:  4«.یإِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ

اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضای  و اطمینان شما هستند، 

                                                           
 . 11و سوره نساء، آیه  1. سوره نور، آیه 1
 . 196. سوره مائده، آیه 2
 . 2. سوره طالق، آیه  9
 . 232. سوره بقره، آیه 1
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شاهد قرار گیرند،( تا اگر یکی انحرافی یاف ، دیگری  باهمانتخاب کنید! )و این دو زن، باید 

 . به او یاد وری کند

 شده اشاره و رفته سخن مرد شاهد دو حضور به ابتدا  یه این در اس  مشهود نناننه    

 نهم   حکم  شوند، گرفته نظر در شاهد عنوان به زن دو و مرد یک مرد دو نبودن صورت در

 برد یاد از کرد و فراموش را موضوع شاهد، زن دو از یکی اگر که شده انیب صورت نیبد

 1. ورد خاطر به را موضوع و نماید یاد وری دیگری

 استنباط گونه نیا شهادت به مربوط قران  یات بیان نحوه از (سنی و شیعه) فقها عموم

 یرمالیغ امور  اتاً که طالق و و وصی  اس  حدود از که زنا مورد در نون که اند کرده

 در دیگر تعبیر به و حدود در بنابراین شده اس . دانسته الزم عادل مردان شهادت هستند،

 و اس  ارزش فاقد زنان شهادت  دمی حقوق مورد در یرمالیغ امور در همننین و اهلل حق

 با که مواردی یعنی مالی امور یطورکل به و دین مورد در اما و کند اثبات را نیزی تواند ینم

 به بقره سوره در اینکه به توجه با شود یم ثاب  مشهودله برای مالی حق یا و مالی شهادت

 را کلی حکم این اس ، شده داده اعتبار( مرد یک مساوی دو زن) ینوع به نیز زنان شهادت

اما  .بود خواهد مؤثر مرد شهادت انضمام با زن دو شهادت مالی امور در که نمودن استخراج

 زن دو معیار با مردان انضمام به نیز را زنان شهادت امور همه در که فقها از اندک عده کی

زنا،  موضوع در هرنند که اس  این قران  یات از استنباطشان اند رفتهیپذ مرد یک مقابل در

 شهادت اعتبار ولی رفته سخن مرد شاهد از ظاهر حس  به و مذکر صیغه به طالق و وصی 

دو  شهادت اعتبار مورد در را بقره مبارک سوره 282 یه  مالک توان یم و اس  نشده نفی زن

 یرمالیغ و مالی امور کلیه و در داد تعمیم دیگر موارد در مرد مهیضم به و مرد یک معادل زن

 2.نمود عمل معیار این بر الناس حق و اهلل حق و

 در خصوص دیدگاه مفسران در مورد شهادت زنان در قر ن کریم باید گف  که قر ن

. اس  بخشیده حقوقی اثر  ن به و نموده مطر  را شهادت موضوع خود نورانی احکام در کریم

 کرده بار حقوقی اثر دو هر بر و نگذاشته فرق زنان و مردان شهادت میان رابطه این در و

                                                           
 . 937، ص1939مع، مشهد، انتشارات جلیل ، سال.بروجردی، سیدابراهیم، تفسیر جا1
. نک؛ وزیری، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، پایان نامه 2

 .  61، ص1932جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، سال
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 مرد و زن شهادت بین یها تفاوت و شهادت مسئله به هرکدام مفسراناما در خصوص  .اس 

 همپوشانی باهم گاه که اند پرداخته اختالف عل  بیان به و اند ستهینگر خاص یا نهیدر از

 282  یه در شفاف طور به زن گواهی بحث از نجاکه. اس  کیتفک قابل هم از گاه و داشته

 این تفسیر درواقع و گرفته شکل  یه همین پیرامون نیز ها دگاهید از بسیاری  مده، بقره سوره

 به ها  ن ارزیابی و تحلیل به مفسرین، یها دگاهید تحقیق به اشاره ضمن ادامه در. اس   یه

 پرداخ :   یل خواهیم شر 

 احکام فلسفه در تحقیق ممنوعیت )الف

 شرعی مقررات و احکام عل  و حکم  که دینی معتقدند اندیشمندان و مفسران یا عده

ابن عربی  یل  مثال عنوان به .باشند محض تسلیم باید ها  ن برابر در تنها بندگان و بوده پنهان

 و کند یم وضع بخواهد که را حکمی هر سبحان که خداوند دارد یمسوره بقره بیان  282 یه 

 نیس  ملزم و اس  همه از تر خود گاه مقررات وضع مصلح  و خویش کار حکم  به خود او

 و حکم  دنبال نباید اصوالً ایشان اعتقاد به 1.نماید  گاه احکام مصالح و حکم  از را مردم

 ادله روی از که اس  این ،میدار فهیوظ و تکلیف ما  ننه. بر مد شرعی مقررات و احکام عل 

 نه و وظیفه نه احکام حکم  و فلسفه به دستیابی ولی بیاوریم، دس  به را خدا حکم شرعی

 دس  به شریع  حکم سن  و کتاب طریق از که نیهم. ماس  توان در موارد از بسیاری در

 نباید حکم  ن توجیه و حکم  و فلسفه تشخیح مقام در و نهاد گردن حکم  ن به باید  مد،

 انسان برای که باشد یا هیخف یها حکم  بر مبتنی الهی حکم اس  ممکن اینکه نه. بر مد

 نفس مفاسد و مصالح از احکام تبعی  اصل، نیز امامیه فقه در طور نیهم .نباشد درک قابل

 در بنابراین اس ، تأیید مورد شرع و عقل حکم بین مالزمه قاعده نیز و اس  واقعی و االمری

 فقیه که راستاس  همین در و بود فلسفه و حکم  وجود به مطمئن باید شرع احکام مورد

 که ییها  یروا و گماشته هم  «الشرایع علل» کتاب تدوین به ;صدوق شیخ نون ناموری

 کوشیده و نموده گرد وری کجای در ،شده اشاره احکام حکم  و فلسفه به ینوع به ها  ن در

 یها مالک و تامه علل کشف که داش  توجه باید ولی. دریابد را ها حکم  این از برخی اس 

 طریق از بلکه نیس ، بشری ادراکات قلمرو در محدود و نبوده میسر احکام از بسیاری قطعی

                                                           
 . 211، ص1372. ابن عربی، محمدبن عبداهلل، احکام القرآن، بیروت، انتشارات دارالفکر، سال1
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 این در مرتضی مطهریاز طرف دیگر . نمود کشف را عل  و تام مالک توان یم شرعی نصوص

 زمینی اس ،  سمانی اینکه عین در امروز اصطال  به اسالمی قوانین عالوه به:سدینو یم مورد

 جنبه که معنا این به. اس  بشر زندگی در موجود مفاسد و مصالح اساس بر یعنی اس د

 ندارد، بستگی ها حرف این به خدا حکم بگوید که ندارد رمزی و مخفی صد در صد و مرموز

 1.اس   گاه رمزش از خودش و اس  کرده وضع قانونی خدا

 احکام بودن مقطعي و نزول عصر در اجتماعي و مالي مسائل از زن بودن دور )ب

 منزل وظایف انجام و فرزند  یباترب مرتبط امور در را زن جایگاه و شأن مفسران برخی

 حیطه از خارج و ابدی یم نمود اجتماعی حوادث به مربوط امور در گواهی از نجاکه و دانند یم

 موضوع این بر یا احاطه رو نیازا اس ، زن سمعی و بصری حتی و  هنی و فکری اشتغاالت

 این امر این صحیح عل  :اس  گفته که کند می نقل عبده محمد یخمثال از ش طور به .ندارند

 ضعیف زمینه این در او حافظه لذا و نیس  مالی امور و معامالت به اشتغال زن شأن که اس 

 اصوالً و اس  تر قوی مرد از اش حافظه اوس ، شغل که منزل امور به رسیدگی در ولی اس ،

 سروکار ها  ن با و هاس   ن مبتالبه که اموری در که اس  این مرد، نه و زن نه بشر طبع

 احکام جعل و قوانین وضع مناط و باشد، داشته یاد به را  ن تواند می بهتر و بیشتر دارد

 اشتغال عدم با اکثری  و غلبه نون زنان مورد در و اس  موجود وضع اکثری  غلبه مالحظه

 در بیشتر و هستند ضعیف ها زمینه این در لذا اس ، معامالتی و مالی امور به ها  ن توجه و

 مرد یک مساوی ها  ن نفر دو شهادت مالحظه، همین با و دارند قرار خطا و فراموشی معرن

  2.اس  شده داده قرار

 عارضی وضع و کرده تأکید موضوع این بر نیز اسالمی نظران صاح  از همننان جمعی

 و اجتماعی رویدادهای و مسائل از بودنشان دور موج  که را زنان عملی موقعی  به مربوط

 .اند دانسته متفاوتی حکم ننین برقراری موج  ،هاس   ن  هن و فکر ارتقاء و رشد عدم

                                                           
 27، چاپ هفتم، صص1971. نک؛ مطهری،مرتضی،  اسالم و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، سال1

 .  23الی 
سمیر مصطفی، بیروت،  المنار، تصحیح ری. رشید رضا، سید محمد، تفسیر القرآن العظیم المعروف به تفس2

 . 119الی  193، صص1129انتشارات داراحیاء التراث العربی، سال

ACKU



 

 

 

ش...
رز

ن ا
زا

می
و 

ن 
 ز

ت
اد

شه
 

25 

 اجتماعی تحوالت تناس  بهجزایی  و حقوقی مقررات و فرعی احکام از بسیارییعنی 

 نیز ت سن  و کتاب از اعم ت دینی متون در حتی احکام نوع این وجود و رندییتغ قابل

 توجیه چیه یب و مکان و زمان مقتضیات گرفتن نظر در بدون که باشد معنا این به تواند ینم

 که اس  پندار این بر نگرش این نیز زنان مورد در .گردند تلقی ثاب  مطلق طور به یفهم قابل

 و عقل و فهم و فکر ازلحاظ دارد، وجود مرد و زن بین که روحی و جسمی یها تفاوت رغم به

 متفاوت حکم مبنا  ن بر که ندارد وجود زن در طبیعی و  اتی یماندگ عق  و نقصان شعور،

 و تعلیم از بودن محروم و متفاوت اجتماعی موقعی  و وضعی  وجود بلکه کرد، بار او بر را

 را  نان  اتی نه عارضی طور به طبیعتاً اجتماعی، یها  یفعال از بودن جدا و الزم تربی 

 وضع ها  ن برای متفاوتی احکام اس  ممکن تناس  همین به و داشته نگه مردان از تر عق 

 و  ورند دس  به ییها فرص  و امکانات توانستند زنان اگر که شود ینم دلیل این ولی کرد،

 صورت به نه امر این و نمایند مرتفع را عارضی نقح و اندازند کار به را خود  اتی استعداد

 ثاب  و پابرجا احکام همان باز گیرد، صورت غال  و گسترده سطح در بلکه موردی، و محدود

 اگربنابراین  .اس  نبوده احکام نوع این دوام و ثبات بر نیز شارع نظر گف  توان یم و باشند

 اجرای و توجیه در اکنون هم که ییها یدشوار از بسیاری شود، واقع مقبول بتواند نگرش این

 حل  نان گواهی ارزش و قلمرو و زنان گواهی مسئله ازجمله دارد، وجود اسالمی قوانین

   1.شد خواهد

 ازنظر که حافظه اس  این قر ن نزول عصر در زنان اغل  یکار فراموش اما دلیل

 باشد، نداشته راه کار بازار در که یا جامعه در زن نون و اس  استمرار به محتاج یشناس روان

 اعتنا اگر یا و کند ینم توجه ندیب یم  ننه به جهیدرنت و اندازد ینم کار به را خود حافظه

 الزم مرد یک یجا به را زن دو وجود کریم قر ن ،برد یم یاد از را شنیده یا دهیبازد ،کند یم

 این و بیاورد او یاد به را  ن دیگر زن  ن برد، یاد از دیده را  ننه زن یک اگر تا اس  دانسته

 اسالم صدر یاجتماع اما در عصر کنونی وضع .اس  شده یجار اغل  بنای بر باز هم حکم

 «یخارج قضیه» منطق اصطال  به هم احکام این نون که اس  یبدیه و اس  افتهیرییتغ

                                                           
.مهرپور، حسین، بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن، فصلنامه نامه 1

 . 29، ص1937، سال13مفید، شماره 
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 را خود یجا اغل  بر حکم  ن ،کند یم صدق خاص مکان و زمان در یا جامعه در که اس 

داشته،  وجود احکام یبرخ در مرد و زن بین که ییها تفاوت ی. یعندهد یم یتساو به حکم به

  1.اس  شده یبرابر و یتساو به تبدیل کم کم در عصر کنونی

 احکام در دائمی تغییر و نسبی  نوعی ،رسد یم  هن به نظریه این از  ننهبنابراین،    

 و تغییر نظریه این صاحبان. اس   ن عامل اجتماعی شرایط مستمر دگرگونی که اس  الهی

 احکام وضع و جعل در مکان و زمان مقتضیات به توجه الزمه را احکام در دائمی تحول

 نیاز نزول، عصر به  یه محتوای کردن محدود که معتقدند یا عده ایشان مقابل در .دانند یم

 خلق  و سرش  از گویا  یه، عبارتی به. شود نمی یاف   یه در هرگز که دارد ای قرینه به

 .داند نمی قانون این مالک را بودن عصری و گوید می سخن زن تکوینی

 این خاطر به او ماهی  هرگز باشد، برخوردار الزم های دانش از هم هرنند زن بنابراین

 نکته این و اس  احساسات تأثیر تح  و عاطفی همننان او و کند نمی پیدا تغییر ها دانش

 منطقۀ و وخاک  ب به مربوط که گونه همان نیس د  ینده و حال گذشته، عصر به مربوط

 یمبنا با مخالف کریم قر ن از استفاده و تفسیر گونه نیا رو نیازا 2.س ین خاصی ییایجغراف

 مفسرین و فقها علما، ییعن فن، این متخصّصان تمام و اس  اسالم دین یضرور و یبدیه

 :زیرا ،اند نکرده  یه از یتفسیر ننین

 تمام یبرا احکام و قانون هدای ، کتاب اس ، ی سمان کتاب  خرین که کریم قر ن -1

 که خطاباتی از مطل  این و اس  یزمان و یمکان محدودی  گونه چیه بدون و اس  بشر افراد

 .شود یم روشن یخوب به  مده، کریم قر ن در

 حکم این متعرن معتبر روایات به استناد با فقه مختلف ابواب در مسلمان فقیهان -2

 این جعل موج  اسالم صدر در یاجتماع یها  یفعال در زنان ضعیف مشارک  اگر. اند شده

 اعصار در معصومین، ائمه نرا ،یحقیق نه و بود یخارج یقضایا از مزبور حکم و بود حکم

 افزایش باعث عالم ملل سایر با مسلمانان ارتباط و اسالم گسترش سب  به که یبعد

                                                           
 .119، ص1939دانش نگار، سال. حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات 1
، 1932. داودی، سعید، زنان و سه پرسش اساسی، قم، انتشارات مدرسه االمام علی بن ابیطالب، سال2

 . 913الی  913صص
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  اند نکرده اشاره یا دنظریتجد حکم این در گردید، یاجتماع فعالی  در زنان حضور نشمگیر

 کنیم  یپوش نشم یقر ن حکم یک از معتبری مستند نه با ما حال

 زنان در احساسات و عواطف غلبه (ج

 در زن دو معادله قبول نیز و مواضع برخی در زنان گواهی قبول عدم مفسران از بسیاری

 ایشان اعتقاد به. دانند یم زنان جوشان عاطفه و احساسات غلبه از ناشی را مرد یک برابر

 و دهد یم غلبه احساسات و عواطف بر را تعقل اسالمی جامعه قوانین جعل و تنظیم در اسالم

 جعل در حقایق این مالحظه خاطر همین به هستند، احساسات گرفتار عموماً زنان از نجاکه

همننان 1.اس  عقالنی کامالً بلکه طبیعی، مبنای دارای تنها نه شارع سوی از قوانین وضع و

 زن دو درواقع و گرف  باید گواه را زن دو و مرد یک مرد، دو نبودن صورت در اینکه عل 

 إِحْدَاهُمَا رَکفَتُذَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَن »: فرموده قر ن خود که اس   ن اس ، مرد یک مقام قائم

  .2«یالْأُخْرَ

 زن در اس ، مادری طبیع  مقتضای که عاطفی جنبه که اس   ن مطل  این اساس

 سرشار عاطفه به نیاز مادرانه های مسئولی  انجام و مادری سرش  خاطر به زن. اس  تر یقو

 لذا و دارد مهربانانه و دلسوزانه طبیع  به نیاز همسری عرصه در زن که گونه همان. دارد

 البته و سازد منحرف دادن گواهی در عدال  خط از را او و شود نیره زن بر عاطفه بسا نه

 شخصی  در هرگز عاطفه زیرا زندد نمی زن شخصی  و کرام  به یا لطمه هیچ مسئله این

اضافه  توان یم طور نیهم .دهد می فراوان ارزشی و بها وی به بلکه نیس ، ارزش ضد امری زن

 عاطفه از سرشار زن نوعی عنصر که اس  زنان نوع به مربوط سرش  و طبیع  اینکرد که 

 علل و تالش با هم اگر و زد هم به را اساس این زن در عاطفی کمبود با شود نمی لذا و اس 

 بعضی در یجدانشدن سرش  این که پذیرف  باید شود، ضعیف زن در عاطفی جنبه اجتماعی

 سب  همین و کند می را کارش و شود می بیدار ساز سرنوش  یها گاهیجا و حساس مواقع از

                                                           
 . 199، ص1191. فضل اهلل، سید محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت، انتشارات دارالزهراء، سال1
 . 232. سوره بقره، آیه 2
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 بر و کنیم نگاه مرد و زن نخستین سرش  همان به ما عدال ، جان  حفظ برای که شود می

 .« کنیم وضع قانون  ن اساس

 یک معادل زن دو شهادت برخی دیگر از مفسران باور دارد که فلسفه نرایی طور نیهم

 تح  اس  ممکن احیاناً و عاطفی اس  موجودی زن که اس  این خاطر به ،شده شمرده مرد

 جلوگیری او گرفتن قرار تأثیر تح  از تا شده مهیضم او به دیگر نفر یک لذا گیرد، قرار تأثیر

 کمتر  ن به شهادت و امور گونه این ضبط به دارد، که خاصی یها زهیباانگ زن زیراد 1.کند

 دیگر نفر یک رو نیازا شود، می واقع احساسات و عواطف تأثیر تح  بیشتر و نماید می دق 

 جلوگیری او از دیگری گرف ، قرار تأثیر تح  یا و کرد اشتباه یکی اگر تا شود می اضافه او به

  2.دهد گواهی درس  و بازگشته وقایع متن به وی تا  ورد عمل به

 دو شهادت ت یاله قانون این یبرا توانیم یم که ی: دلیلسدینو یمبرخی دیگری از علما 

 ها یریدرگ یفضا حاالت، یبرخ در که اس  این کنیم،  کر ت مرد یک شهادت مقابل در زن

 این البته. کند یم وادار یمدع  ن یا متّهم این از حمای  به را انسان عاطفه اختالفات، و

 قرار[ یینما مظلوم یا] مظلومی  تأثیر تح  معموالً ما اینکه ژهیو به اس ، یانسان یحالت

 تر یقو لحاظ به زن زمینه، این در. کنیم تأمّل و دقّ  دعوا ماهی  در  نکه یب گیریم، یم

 این و گیرد یم قرار تأثیر تح  بیشتر طبیعتاً مرد، از اش احساس و یعاطف جنبته بودن

 نکته طور نیهم .او بودن مؤنّث و بودن همسر بودن، مادر یمقتضا و اوس  حال طبیع 

 یدیگر شهادت مکمّل زن یک شهادت که اس  این هستیم،  ن در تأمّل از ناگزیر که یدقیق

 در که بینیم یم مثالً. شود یم مشاهده نیز مردان شهادت در گاه موضوع همین و اس 

 جواب در نیس   یکاف ییتنها به ییک شهادت نرا. بدهند یگواه باید عادل شاهد دو «بیّنه»

 جز یدعاو عالم در بنابراین. اس  عدال  رعای  در احتیاط ینوع شرط، این گوییم یم

  یاپس  .گردد ینم اکتفا نفر یک شهادت به و شود ینم پذیرفته عادل شاهد دو شهادت

 ،یانسان  یشخص لحاظ به دو این از هرکدام دعوا، مقام در که اس   ن سخن این مفهوم

 عدال  مبادا که اس  یکار محکم و احتیاط مسئلته ما، مسئلته خیر،! دارند  نقصان و یکاست

                                                           
 . 237، ص1971ی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالکتاب االسالمیه، سال. مکارم شیراز1
 .  111، ص1971. داور پناه، الوالفضل، انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، سال2
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 این بگویم باید شود، ینم گفته که نیا امّا 1.شاهدان یشخصیت ارزش تعیین نه  شود ضایع

 خون د«مسلم امرئ دم الیبطل: »فرمود)ع( علی امیرالمؤمنین زیرا اس ، اختالف محل مسئله

 در البته. اس  پذیرفته مورد این در زن شهادت بنابراین. رود ینم هدر به مسلمان انسان

 حدود غال  زیرا زنا، به نسب  شهادت مثل نیس د مقبول زن شهادت شرایط از یبرخ

 موضوع این سم  به را ها انسان اهتمام و توجّه که نیس  مایل هم اسالم و اس  بازدارنده

 ،«شود یم لغو شبهات خاطر به حدود بالشبهاتد تدرأ الحدود» یفقه قاعده. دهد گرایش

 . اس  نگرش این از برخاسته

 ضبط قوه و حافظه نسبي ضعف (د

 حیث از تفاوت مرد، و زن بین انکار رقابلیغ یها تفاوت از یکی مفسران، از برخی اعتقاد به

 انگاشته مسلم دینی عالمان از بسیاری نزد مطل  این. اس  عاطفی و عقالنی دماغی، قوای

: در مثال عنوان به . ورند یم شاهد روایات و احادیث از خویش مدعای اثبات برای و اس  شده

ۖ  یالْأُخْرَ إِحْدَاهُمَا رَکفَتُذَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَن ی مهیکرتفسیر  یه 
 زن دو مرد یک یجا به باید د2

بیاورد. که علمایی نون  او یاد به دیگری کرد، فراموش زن دو  ن از یکی اگر که باشند گواه

 تشدید بدون «تذکر» که کسانی قرائ  به بناءً و ت مفسرین بیشتر و ضحاک ،یسد ربیع،

 بگوید او به که اس  صورت این به یاد وری و بود خواهد طور همین  ن معنای نیز اند خوانده

 نیز زن فالن یا مرد فالن ما حضور در و بود ننین دادیم گواهی که روز  ن که داری یاد به»

 زنان بودن گواه مورد در فقط مطل  این اینکه نکته و. بیاید او یاد به اینکه تا «داش  وجود

 تنها، گرید عبارت بهیا  9.«کارند فراموش مردان از بیش نوعاً زنان که اس  این اس ، شده انیب

 روز علم در که گونه همان زن که  مده حساب به مرد یک معادل زن دو دلیل این به

 طور نیهم 4.«دارد فراموشی مرد از بیش جهیدرنت و اس  ضعیف حافظه جه  از ،شده ثاب 

                                                           
 .  19الی  12صص1971، سال7. مطهری، مرتضی، زن و گواهی)قسمت اول(، پیام زن، شماره1
 . 232ه، آیه . سوره بقر2
 .  199، ص1971. طبرسی، فضل بن حسین، مجمع البیان، ترجمه، علی کرمی، تهران، انتشارات فراهانی، سال9
، 1199. حسینی شیرازی، سیدمحمد، تقریب القرآن الی االذهان، بیروت، انتشارات موسسه الوفاء، سال1

 .  96ص
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 جه  به زن که اس   ن زن برابر یک مرد شاهد دودلیل در جای دیگر  مده اس  که 

 تعداد بر اس  الزم بنابراین کند، می فراموش دیده را  ننه گاه دارد، که دیگری اشتغاالت

بر این باورند که  یا عدههمننان  1.گردد جبران ینوع به نقح این تا شود افزوده زن شاهدان

 قرار مرد یک مقابل را زن دو شهادت، در که باشد اسراری از یکی زن در فراموشی غلبه شاید

 یک شهادت حکم در زن تا دو شهادت»:نویسد می باره نیدرا  ملی جوادی اهلل  ی  2.«اند داده

 و کند می  کر را  ن نکته قر ن خود. گردد برنمی عقل و اندیشه مسئله به این اما. اس  مرد

 زن که اس   ن برای نه اس ، مرد یک شهادت حکم در زن تا دو شهادت اینکه فرماید می

 که اس  این برای زن تا دو. اس  کم اش حافظه و تذکر اینکه برای بلکه اس ، ناقح عقلش

 ضعف به نه گردد، برمی  اکره و حافظه ضعف به این که باشند حضورداشته درصحنه دو هر

 لذا. اس  مادری مشکالت و بنه تربی  خانه، کارهای مشغول زن که اس  این برای. عقل

 جریان این در زن تا دو باید بنابراین. کند فراموش اس ، دیده که ای صحنه  ن اس  ممکن

  9«.کند متذکر را او دیگری رف ، یادش یکی اگر تا کنند پیدا حضور

. کنند یم  کر  ن برای نیز دیگری ویژگی شاهد، در عدال  شرط بر عالوه مطهریاستاد 

 را مطل  بتواند نباشد، ضعیف حافظه ازنظر یعنی اس د ضبط و حافظه از عبارت شرط این

 مطر  اصول و فقه در که خبررسانی بحث در ژهیو به خصوصی  این. بسپارد  هن در یخوب به

. باشد «ضبّاط» باید راوی اند گفته عدال  شرط بر عالوه و اس  قرارگرفته موردتوجه اس ،

 و خوب نندان او حافظه قوه ولی باشد، مسلم او عدال  که باشد فردی راوی اگر

 .دانند ینم معتبر را او گفته دیگر کند، فراموش زیاد و نباشد بخش  یرضا

 ضبط گف  توان یم  یا اس ، حسی امری به مربوط شهادت از نجاکه نیز کنونی بحث در

 برابری مرد شهادت با او شهادت روی همین از و اس  کمتر مرد از زن حافظه قوه و

 اینکه: کند یمبر این توجیه ننین بیان  مبتنی را سؤال این مثب  پاسخ وی 4 کند ینم

                                                           
 .  13، ص1977دارالمحبی الحسین، سال. مدرسی، محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، انتشارات 1
 .113. امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان، در علوم القرآن، اصفهان، انتشارات ثقفی، س2
، 1971. جوادی آملی، عبداهلل، زن در آیینه حالل و جمال، قم، انتشارات نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، سال9

 . 916ص
 . 19الی  12. مطهری، مرتضی، پیشین، صص1
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 مسائل در[ فقط] نه، یا اس ، کمتر مرد از زن ضبط و حفظ یطورکل به اساساً،[ بگوییم]

 هر به انسان یعنی اس د کمتر ضبطش و حفظ بدهد شهادت خواهد یم که ینینن نیا

 و حفظ موضوعات  ن در هس ، اش موردعالقه که موضوعاتی دارد، توجه زیاد که موضوعی

 ،ماند یم یادش به کمتر نیس ، اش موردعالقه که موضوعاتی در ولی اس ، خوب ضبطش

 اس  همین ازجمله که) شود یم واقع شهادت مورد که مسائلی. نیس  اش موردعالقه نون

 کارهای اس د خارج زن کارهای حدود از که اس  یا مسئله ،(اس   کرشده اینجا در که

 1.اس  بیرونی

 نارنوب در را خود عمده تالش خویش، مهم وظیفه احساس اساس بر که زنی طبیعتاً

 توجهش» ،اس  شده یاد ور مطهری که گونه همان اس ، داده قرار فرزندان تربی  و خانواده

 اند کرده یا معامله یک یکدیگر با ها هیهمسا یا شوهرش یا برادرش مثالً که بیرونی مسائل به

 موردتوجه طبعاً که اس  موضوعاتی از بود، طور  ن یا بود طور نیا قراردادشان معامله،  ن در و

 قر ن  یه.اس  ضعیف مورد این در حفظش نیس ، توجهش مورد طبعاً نون[ و] نیس  او

 نه اس ، عقل روی اش هیتک نه اس د ضبط و حفظ روی اش هیتک[ فرمود گونه نیا که] هم

 زن تا دو د«االخری احداهما فتذکِّر احداهما تضلِّ أن»»: فرمود. عدال  و ایمان روی اش هیتک

 بیاورد.  یادش به دیگری  ن نبود، یادش به دیگری اگر تا یکی نه باشد،

 نسیان به مربوط را جمله این نیز مفسرین اغل  که شوند یم یاد ور مطهری شهید

 بخش این پایان در  نگاه. اند رفتهیپذ را قبلی احتمال نیز مفسرین از بعضی البته. اند دانسته

 اس ، الزم مرد یک شهادت که موقعی در زن دو گواهی لزوم هرحال به. کند یم تأکید مجدداً

. نیس  هم عدال  ضعف به مربوط اینکه کما. نیس  عقل ضعف به مربوط زن دو گواهی لزوم

 از خارج که مسائلی یعنی حقوقی، مسائل در الاقل زن، حفظ که اس  این به مربوط یا

 فتذکر احداهما تضل أن» و اس  کمتر مرد از اس ، زن کار محیط از خارج و خانوادگی محیط

 .کند یم بیان را این «االخری احداهما

                                                           
 . 19. همان، ص1
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 زود او، احساسات و دارد بیشتری غلیان او احساسات که اس  این به مربوط بلکه نه، یا 

 اس ، بهتر بگویم را خالف اینجا من اگر که کند یم فکر و کند یم منحرف حقیق  از را او

 1...«و کردم رحمی کردم، ترحمی اینکه برای

 زن ذاتي نقصان (هـ

 مرد به نسب  را زن شعور و درک و عقل بودن تر نییپا ،نظران صاح  از دیگر جمعی

 را مرد به نسب  زن گواهی ارزش بودن نصف اساساً و اند دانسته حکمی ننین وضع فلسفه

 مثالً. کنند یم استناد نیز احادیثی به معنا این بر و دانند یم زنان بودن العقل ناقح دلیل

 مردان از شما عقل و دین: »فرمود زنان به خطاب که ندینما یم نقل اکرم پیامبر از حدیثی

 ایشان نیس   از عقلشان و دین نقصان کردند سؤال پیامبر از زنان وقتی و «اس  تر ناقح

 ایام) اس  ماه در روز نند در روزه و نماز از بودن محروم خاطر به دین نقصان: »فرمود

 2.«اس  مرد گواهی نصف شما از یک هر گواهی که اس  جه  نیبد عقل نقصان و( حیض

 را اسالم و ردیگ یم قرار دیگران تکیه مورد غالباً که فوق تحلیل توضیح در مطهریاستاد 

 دیگو یم ،داند یم العقل ناقح را زن نون اسالم ندیگو یم :دیفرما یم ننین ،کنند یم متهم

  ن و شود یم اضافه اینجا یزین کی و مرد یک شهادت با اس  برابر زن دو شهادت اینکه به

 موجودی پس. اس  انسان غیر با انسان «االمتیاز به ما» و اس  انسانی  جوهر عقل: اس  این

  ن پس باشد، دیگر موجود نصف «االمتیاز به ما» این ازلحاظ و جوهر این ازلحاظ که

 عقل شهادت، ازلحاظ اینجا و باشد عقل به انسان انسانی  وقتی! اس  انسان نصف موجود،

 با اس  مساوی زن انسانی  اسالم در پس اس ، شده شمرده مرد عقل از نیمی با مساوی زن

 نقح مورد دراما  9.سندینو یم ها کتاب در اغل  که اس  حرفی این. مرد انسانی  از نیمی

به  ها  ن از مورد نند به اختصار جه  به ما که شده انیب مختلفی یها دگاهید زن عقل

 :میکن یم ترتی   یل اشاره

                                                           
 . همان. 1
 . 199الی  33. وزیری، مهدی، پیشین، صص2
 . 19الی  12. مطهری، مرتضی، پیشین، صص9
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 ییعن1:یتکوین یا دهیپد نه اس ، یفرهنگ و یاجتماع یا دهیپد زنان در عقل نقح -1

 مردان که معتقدند دیدگاه این صاحبان. ندارند عقل در یکمبود و نقصان هیچ زنان درواقع

. کردند ایفا یا ظالمانه نقش زنان یعقل رشد یبرا نامناس  یمحیط  وردن وجود به در

 نقح ،جهیدرنت. کند جبران را یکاست این تواند یم یاجتماع روابط و شرایط تغییر بنابراین

 زنان یعموم یویژگ نه اس ، خاص یاجتماع شرایط به مربوط یا دهیپد روایات در زنان عقل

 ،یعقل رشد از یبرخوردار با که گیرند قرار یشرایط در جدید عصر در زنان بسا نه و

 2.گیرند قرار مردان فیرد هم

 به اما ،اند کسانی عقل قوه از یمند بهره در مرد و زن که اند دهیعق این بر دیگر گروه -2

 یهمسر و یمادر نقش یایفا و یزناشوی یزندگ الزمه که عواطف و احساسات غلبه دلیل

 یکسان طور به مرد و زن بنابراین. اس  فعال کمتر مرد با مقایسه در زن یتعقل جنبه اس ،

 عمل مانع مثابه به گاه عقل، از یریگ بهره در زنانه یقو احساسات اما برخوردارند، عقل از

 از مانع اس  ممکن زن سرشارِ احساسات از نجاکه گواهی، باب در منظور بدین 9.کند یم

 شده ینیب شیپ اطمینان حصول منظور به دیگر یشاهد انضمام گردد، صحیح یموضع اتخا 

 یعقالن یقوا از کند، مهار را خود سرشار احساسات زن که یدرصورت نظر، این طبق بر. اس 

 صحه یتکوین یامر در مرد و زن تفاوت بر نظریه این. گرف  خواهد بهره مرد با برابر

 جنبه معموالً که اس  یا گونه به زن یطبیع وضعی  که دارد باور نکته این به و گذارد یم

 . گذارد یم تأثیر اش یعقالن کارکرد بر یو یاحساس

 این یبرا و اس  شده گرفته مطال  حفظ و ضبط قوه یمعنا به عقل دیدگاه، این در -9

...لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ :»دییفرما یمکه  شود یم  ورده استشهاد قر ن از معنا

 قسم   یه، در استشهاد محل 4...«یتَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِِّرَ إِحْدَاهُمَا األخْرَ

                                                           
 . 17. امین، قاسم، پشین، ص1
 . 31صوزیری، مهدی، همان، .2
، 1973. عالیی رحمانی، فاطمه، زن از دیدگاه نهج البالغه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، سال9

 .  121الی  117صص
 . 232. سوره بقره، آیه 1
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 یمعنا به را «تضلّ» این دیدگاه، صاح . اس  ...(یاألخْرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِِّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ)

 اس  یدیگر زن یک به نیازمند و اس  کار فراموش زن که ردیگ یم نتیجه و گرفته یفراموش

 حضرت سخن یمحتوا که اس  معتقد دیدگاه فوق صاح  بنابراین. کند ییاد ور را او که

  1.اس  مرد نصف زن، ضبط و ییاد ور و حفظ که اس  این نیز البالغه نهج در علی

 مسائل درک و استدالل قوه در ،ینظر عقل حوزه در را زنان عقل نقصان دیدگاه این -4

 قائل و( دارند نقصان پینیده مسائل درک و استدالل در زنان ییعن) داند یم یعلم پینیده

. ترند یقو غالباً ،یعلم پینیده مسائل درک و استدالل قوه در زنان به نسب  مردان که اس 

 فِی وَهُوَ الْحِلْیَهِ فِی یُنَشَّأُ أَوَمَنْ:»دییفرما یممستند این دیدگاه  یه زخرف قران کریم اس  که 

 هنگام به و ابدی یم پرورش ها ن یز یال البه در که را یکس ترجمه:  یا 2«مُبِینٍ غَیْرُ الْخِصَامِ

   9(.دیخوان یم خدا فرزند) نیس  خود مقصود تبیین به قادر جدال

 زن. نیستند یکسان یکدیگر با یعقالن یقوا از یمند بهره در مرد و زن دیدگاه این در -1

 به ینیاز اس ، شده انتخاب یا ژهیو یها  یفعال یبرا تکوین عالم حکیمانه طر  در از نجاکه

 مرتبه سه در مرد و زن یعقالن تفاوت. ندارد مردان با یمساو یعقالن استعداد از یبرخوردار

 یموردبررس جداگانه باید هرکدام که اس  تصور قابل یعمل عقل و ینظر عقل ،یابزار عقل

که اصطالحات  رسد یمشود، الزم به نظر  بیشتر روشن دیدگاه این اینکه یبرا 4.گیرد قرار

  یل تعریف شود:

 اس  واقع جهان از انسان درک متکفّلِ که اس  یا قوه ،ینظر عقل از مراد: ینظر عقل -

 .هاس   ن ازجمله ینظر امور استنتاج یبرا مقدمات ترتی  و بدیهیات درک که

                                                           
، 1973. مصطفوی، سیدجواد، مقام زن در قرآن و نهج البالغه، تهران، انتشارات بنیاد نهج البالغه، سال1

 . 99الی  23صص 
 . 13. سوره زخرف، آیه 2
. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، چاپ پنجم، 9

 . 71، ص1117سال
 . 131و جواد املی، پیشین، ص 111. طباطبایی، همان، ص1
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 یعمل عقل کمک به. اس  اشیاء قُبح و حُسن درک یمعنا به یعمل عقل: یعمل عقل -

 بر عالوه که اس  یا قوه یعمل عقل دیگر، تعریف در. داد تشخیح شر از را خیر توان یم

 .دارد عهده بر نیز را ها یزشت از یدور و ها یکین انجام به تحریک قبح، و حسن درک

 عقل یا یابزار عقل را مطلوب هدف به رسیدن یبرا یزیر برنامه قدرت: یابزار عقل -

 .گویند معاش

که اگرنه عقل در لغ  به معانی متعددی  مده اس   گردد یمدر این دیدگاه واضح   -6

  یل دارد:  شر  به 1کاربرد دو حداقل عقل شرع، اما در

 امکان و دارند اشتراک مرد و کاربرد فهم و ادراک زن جنبه این در:  ادراک و فهم  -

 نون در. اس  پروردگار حکم  خالف زیرا بفهمدد مرد از کمتر یا نفهمد زن که ندارد

 موضوعات در که کرده موظف( مرد و زن از اعم)را ما خداوند  یات قر ن کریم، از یبسیار

ا یإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِدر قر ن کریم  مده اس :  ازجمله ،میریکارگ به را خودمان عقل مختلف

شما ) ن را( درک ، شاید میقراردادکه ما  ن را قر نی فصیح و عربی ترجمه:  2.مْ تَعْقِلُونَکلَّعَلَّ

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  یإِنَّ فِ : در جای دیگر قر ن عظیم  مده اس  طور نیهم، کنید!

نفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ یالْبَحْرِ بِمَا  یفِ یتَجْرِ یالَّتِ کلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْیوَاخْتِلَافِ اللَّ

نَ السَّمَاءِ یاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیفِ الرِِّیلِِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِکمِن  ها یفا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ یأَحْفَ

ش  و روز، و   مدوشدو زمین، و  ها  سماندر  فرینش ترجمه:  9.عْقِلُونَیاتٍ لِِّقَوْمٍ یوَالْأَرْضِ لَآ

، و  بی که خداوند از  سمان نازل کرده، و با اند درحرک که در دریا به سود مردم  ییها یکشت

 ن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در  ن گسترده، و )همننین( در 

هایی اس  )از  ات پاک  تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و  سمان مسخرند، نشانه

 اهلل کالمدر جای دیگر   یدرنهاو اندیشند!  او( برای مردمی که عقل دارند و میخدا و یگانگی 

                                                           
 . 113الی  113صص، 1933. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصادر، سال1
 . 9. سوره زخرف، آیه2
 . 161. سوره بقره، آیه 9
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 1.مْ تَعْقِلُونَکاتِ لَعَلَّیمُ الْآکنَّا لَیقَدْ بَ ۖ   الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ییحْیاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ : اس   مدهمجید 

ما  یات )خود( را برای شما بیان  کند! بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ  ن زنده میترجمه: 

 کار به را خودشان عقل که یکسان یزیاد اتیدر  طور نیهم. کردیم، شاید اندیشه کنید!

  یه و انفال سوره 22  یه یونس، سوره 100  یه ازجمله ،اند شده مذم  و توبیخ ،رندیگ ینم

 به نسب   یات این شمول و اطالق به توجه با فوق و به  یات توجه با حال .بقره سوره 171

 لغو زنان به نسب  خطابات این ،فهمند ینم دقیق یا و فهمند ینم زنان بگوییم اگر مرد، و زن

 در یا) نیس  ها  ن اختیار در که کرده موظف ینیز به را ها  ن خداوند زیرا بودد خواهد

 برخوردار یکاف فهم و عقل از زنان بگوییم دارد، نیاز یبیشتر تفکر و تعقل که یمسائل

 جنبه این در بگوییم باید جهیدرنت. اس  ییگو لغو از منزه حکیم یخدا یول ،(نیستند

 .ندارند یتفاوت هیچ مرد و زن( فهمیدن)

 این. اس  مدیری  و امور در اندیشیدن و تدبیر عقل یها جنبه از ییک: مدیری  و تدبیر

 من اعود مال ال: »دیفرما یم 7یعل حضرت. شود یم استفاده روایات از نیز کاربرد و معنا

 عقل از پایدارتر یا هیسرما یعنی هیچ 2«کالتدبیر عقل وال العج  من اوحش وحده وال العقل

 تدبیر و اندیشیدن مانند یفکر هیچ و نیس  یخودبین از تر وحشتناک یتنهای هیچ و نیس 

 اندیشیدن نیکو عقل، یشکوفای یبرا دلیل بهترین»همننان  مده اس :. نیس  ینگر ندهی  و

 و اس  شده انیب باشد، مدیری  و تدبیر همان که عقل دیگر جنبه احادیث، این در 9.«اس 

 درباره  ن ضعف و نقح از یعل حضرت فرمایش در که اس  یکاربرد و جنبه همان این

 به. دارند نقصان و ضعف عقل یتدبیر جنبه در زنان ،یمصالح جه  به. اس  شده گفته زنان

 اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِِّسَاءِ یعَلَ قَوَّامُونَ الرِِّجَالُ:»اس  واگذارشده مرد به خانه یسرپرست سب ، همین

که  ییها یبرتر به خاطر، اند زنانمردان، سرپرس  و نگهبان  ترجمه: 4«...بَعْضٍ یعَلَ بَعْضَهُمْ

 بنابراین، ، ...نظام اجتماع( برای بعضی نسب  به بعضی دیگر قرار داده اس ازنظرخداوند )

                                                           
 .  17. سوره حدید، آیه1
 .  119البالغه، خطبه . نهج2
 .  911، ص1119. حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، انتشارت مکتب نشر ثقافت االسالمیه، چاپ هفتم، سال9
 . 91. سوره نساء، آیه1
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 نقصان مسلم طور بهکه  سدینو یماما استاد مطهری  .اس  یقو مردان در عقل یتدبیر جنبه

 این صح  عدم عل  و باشد درس  تواند ینم( استنباط و درک و فهم معنای به)زنان عقل

 عقل ندارد ارتباط که نیزی به شهادت باب اینکه برای»:دهد یم توضیح گونه نیا را تحلیل

 شهادت شهادت،. نیس  هم شهادت نیس ، هم معتبر نیس ، جایز معقول به شهادت اس د

. اس  محسوسات مورد در شهادت یطورکل به ها شهادت برابر در اصالً. اس  محسوس به

 که یدرحال. شنیدم را جریان فالن یا دیدم را جریان فالن بگوید کسی یک که نیا یعنی

 داشته طبی  نفر دو ما کنید فرن اگر مثال عنوان به. اس  معلومات به مربوط معقوالت

 زن طبی  استنباط و باشد زین کی مرد طبی  استنباط اگر زن، یکی و مرد یکی باشیمد

 اس ، مرد طبی  یک با مساوی زن طبی  دو رأی بگوییم اگر اینجا در ما دیگر، زین کی

. استنباط یعنی معقول. اس  مرد معقول از تر فیضع زن معقول که اس  این معنایش این

 یک با مساوی زن تا دو اند گفته نون و اس  مرد استنباط از تر فیضع زن استنباط[ یعنی]

 باب در نه ما ولی .مرد یک باعقل اس  مساوی زن دو عقل شود یم معلوم پس اس ، مرد

 مریض کسی اگر لهذا و داریم نیزی ننین( عقلی یها شهادت باب در یعنی) معقوالت

[ دیگر] حا ق، طبی  گفتند اگر زن، طبی  به یا کند مراجعه مرد طبی  به بخواهد و باشد

 شهادت هم اسمش. اس  شهادت اسمش نیزها جور نیا نه و. زن یا باشد مرد کند ینم فرق

«اس  رأی[ بلکه] نیس   فرضیه، این ارزیابی پایان استاد مطهری در طور نیهم 1.

 نون. گذاش  عقل ضعف و قوت یپا به توان ینم را گواهی مسئله که کنند یم یریگ جهینت

 نیزی. دارد کار زن باعقل نه دارد، کار مرد باعقل نه گرید عبارت بهندارد.   ن به ارتباطی

 را  ن که بگو بیا دیدی، که را نیزی دیگو یم. باشد باعقل وفصلش حل بخواهد که نیس 

 2.نیس  عقل به مربوط اصالً این. شنیدم را این که بگو بیا شنیدی، که را نیزی. دیدم

 عقالنی  عالم به ارتباطی شهادت این نظریه درس  اس  که  مده اس  عالم من نظر به

 به و اس  طبیعی احساس یک شهادت که یدرحال اس ، فکری حال  و توان یک عقل نداردد

 که انسانی اس  ممکن  9.ندارد عقل مقوله با کلی ارتباط شهادت. دارد ارتباط نقل در وثوق

                                                           
 . 12ی ال 11. مطهری، مرتضی، پشین، صص1
 . همان. 2
 . 221، ص1971کدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطالعات، سال. 9
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 گونه نیا دیگو یم مثالً خود شهادت در او. بدهد نادرستی یا درس  شهادت ندارد، کامل عقل

 تعلیق این پیداس . شود یم محقق شهادت شرایط باشد، صادق گفتارش در وقتی. دیدم

 از زن فکری توان و امکان اینکه یعنی عقل نقصان. ندارد نقصان عنوان با انسجامی شهادت

 قدرت اند گفته برخی اینکه. ندارد موضوع این به ارتباط شهادت که یدرحال اس ، کمتر مرد

 اس  ممکن. نیس  او عقل کاستی معنای به زن عاطفی بُعد این اس ، بیشتر زن عاطفه

 ثاب  مورد این اما بکند، یرعقالنیغ تصرفی مسئله یک در که باشد عاطفی قدر  ن انسانی

 اس .  عقل نقصان دنار او که کند ینم

 در روایات و دیدگاه فقها زن : وضع شهادتدوم گفتار

 بر مبتنی شد  کر باال در  ن ارزش میزان و زنان شهادت باب که فقهی رایج نظرات اصوالً

 فقها فتوای مالک ها همان و واردشده باب این در که اس  زیادی نسبتاً روایات و قر ن

  یل شر  بهاس   فتاوی مبانی که روایات از تعدادی به قسم  این در.  اس  قرارگرفته

 :میکن یم اشاره

 الف: دیدگاه فقهای اهل سنت

اخح،  صورت بهعموم و در زنا  صورت بهدر حدود »فقهای اهل سن  باورمند هستند که

 : اس  یل  شر  بهاین دیدگاه  استنادات 1«.اس  اثبات قابلمرد  4تنها با شهادت 

 آیات قرآن کریم:  -1

 یوهُنَّ فِکفَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِ ۖ   مْکهِنَّ أَرْبَعَةً مِِّنیمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَکنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِِّسَائِیأْتِی یوَاللَّاتِ -

و کسانی از زنان شما که مرتک  ترجمه:  2لًا.یسَبِ لَهُنَّ اللَّهُ جْعَلَی أَوْ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُنَّی یوتِ حَتَّیالْبُ

بطلبید! اگر گواهی دادند،  نان ]=  ها  نشاهد بر  عنوان بهزنا شوند، نهار نفر از مسلمانان را 

 ها  ن)ی خود( نگاه دارید تا مرگشان فرارسدد یا اینکه خداوند، راهی برای  ها خانه[ را در زنان

  قرار دهد.

                                                           
 . 6، بیروت، انتشارات دارالفکر، ص6. محمدبن عبدالواحد همام، شرح فتح القدیر، ج1
 . 11. سوره النساء، آیه2
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نَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِیرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ ینَ یوَالَّذِ -

کنند،  می متهمرا  دامن پاکو کسانی که زنان ترجمه:  1.نَالْفَاسِقُو هُمُ کئِوَأُولَ ۖ   شَهَادَةً أَبَدًا

را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را  ها  ن ورند،  سپس نهار شاهد )بر مدّعای خود( نمی

هم نصاب گواهان  الذکر فوقیعنی در این دو  یه  !اند فاسقانهمان  ها  نهرگز نپذیریدد و 

از مستندات دیگر  طور نیهمو هم به جنسی  شخح گواه اشاره گردیده اس .  شده انیب

طبق سن  رسول »ی اهل سن  حدیثی از حضرت رسول)ص( اس  که بیان فرموده:فقها

در خصوص شهادت زنان در باب شرب  2«.نیس  شده رفتهیپذخدا، گواهی زنان در حدود، 

بازهم همان  یات  استناداتشاناس  و  نشده فیتعر قبول قابلخمر، قذف و قصاص بازهم 

حدود تح  این عام باقی اس   جرائمنی تمام مجید اس  که در فوق بحث شد. یع اهلل کالم

نصوص دیگر  لهیوس بهحدود اس   جرائم ازجملهکه شهادت زنان پذیرفتنی نیس  اما زنا که 

  9اس  که بازهم شهادت نهار گواه مرد الزم دارد. شده خارجاز این عموم 

 دیدگاه فقها -1

، سهو و دارند نیدزنان به دلیل نقصانی که در عقل و :»دیگو یمکاسانی حنفی  نیعالءالد -

. مبنای حدود و قصاص بر این اس  که در وق  وجود شبهه، شود یمعارن  ها  نغفل  بر 

د گواهی زنان در حدود و قصاص خالی از شبهه نیس ، ولی این شبهه در شوند ینماجرا 

 4«.زند ینماحکام سایر حقوق مثل اموال ضربه 

یعنی  1: فالتجوز شهاده النساء فی الحدود.دارد یمسالم استاد سرخسی بیان فقه دیگر ا -

 شهادت زنان در حدود جواز ندارد و پذیرفتنی نیس . 

                                                           
 . 1. سوره نور، آیه1
 . 6. همان، ص2
، بیروت، انتشارات دار صادره، 6، جهیالهدایه شرح به دا. مرغینانی، برهان الدین، علی بن ابی بکر، 9

 . 6، ص1911سال
. عالء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت، انتشارات دارالفکر، 1

 .  112، ص1196چاپ دوم، سال
 . 11، ص7. سرخسی، المبسوط، ج1
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التقبل فی التعزیر شهاده النساء مع الرجال عنده، النه عقوبه :»دییفرما یمابن عابدین  -

  1«.کالحد و القصاص و عند هما النه حق  دمی

 شیعهب: دیدگاه فقهای 

 قبول قابلمطلق  طور بهاز حضرت امام باقر)ع( روای  شده اس  که شهادت زنان صالحه 

 و ابتذال تارک و شوهر بردار فرمان، دامن پاکپوشیده،  زنان اس . یعنی شهادت شده اعالم

 حمل را روای  . ناگفته نماند اینکه اینشود یم پذیرفته مردان جمع در  رایش با شدن ظاهر

 قبولی برای که شرایطی سایر طبعاً و اس  پذیرفته الجمله یف زن شهادت که نیا بر اند کرده

 متقیان موالی پدرش از که (ع) باقر یا اینکه از امام .باشد موجود باید اس  الزم شهادت

از امام «. نیس  قبول قصاص و حدود در زنان شهادت»:اند فرموده که اس  کرده روای 

 کنند نگاه ها  ن به توانند ینم مردان که اموری در زنان اس  که شهادت شده  یروارضا)ع( 

 قبول مرد شهادت ضمیمه با شهادتشان نکا  و در اس  جایز مردان شهادت به انضمام بدون

 زنا در زن نهار و مرد دو شهادت ولی اس  پذیرفته زن مرد و شهادت نیز زنا حد و در اس 

 پذیرفته( قتل، قصاص)خون مورد و در طالق در زنان شهادت .نیس  پذیرفته رجم و

 دین در را زنان شهادت اسالم اس  که  پیامبر شده نقلهمننان از امام صادق)ع( .شود ینم

  2اس . داده اجازه مرد شهادت به انضمام بدون و ییتنها به

شهادت بینه، دود . یکد شود یم تقسیم کلی مورد دو به فقه در اس  که شهادت  کر قابل

 مردان و زنان بین فرقی هیچ و شود یم جاری اولیه اصل بینه، شهود مورد درشهود شرعیه، 

 شرعیه شهود اما. کند یم استفاده کار کمک و مؤید عنوان به شهادت این از قاضی زیرا نیس 

 موارد از بعضی در جه  نیبد اس ، کرده تعیین شرایطی شاهد برای فقه که اس  مواردی در

 کلی مورد دو درباره شرعیه از طرف دیگر، شهود .اس  فرق مردان و زنان بین شرعیه شهود

  ن در که اس  مورد سه اهلل حق در . اما دهند یم اس ، شهادت الناس حقو  اهلل حقکه 

 :شود ینم قبول زنان شهادت

                                                           
 . 219، ص1. ابن عابدین، حاشیه رد المحتار، ج1
 . 39الی  33. وزیری، مهدی، پیشین، صص2
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 حد به مورد این در روایات و دارند نظر اتفاق مورد این در علما اکثر رؤی  حالل ماه:  -1

: یقول و السالم هیعل اباعبداهلل سمع  سنان، بن عبداهلل صحیحه: ازجمله. اس  رسیده تواتر

  1.الهالل رؤیۀ فی النساء شهادة الیجوز

 و دارند اجماع نظر این بر فقها هم مورد این در طالق: صیغه اجرای زمان در شاهد -2

 فرمودند رضا)ع(که امام از اس  روایتی ازجمله کند یم مطل  این بر دالل  هم روایاتی

 محدود رجعی طالق به را جواز عدم این علما اکثر البته 2.«الطالق فی شهادتهن الیجوز»

 .نیس  خلع طالق در زنان شهادت برای مانعی و کرده

 نقل السالم هیعل علی امام از بزرگوارش پدران واسطه به صادق)ع( امام حدود: -9

 جایز قصاص و حدود در زنان شهادت 9.«القود و الحدود فی النساء شهادة الیجوز:»کند یم

 زنان شهادت و اند کرده استثنا علما اکثر که را موردی تنها حدود این از البته. نیس 

 جد از ، السالم هیعل باقر امام .باشد رجم  ن حد که اس  زنایی مورد در اند رفتهیپذ

 کان ا ا الرجم فی النساء شهادة یجوز: »کند یم نقل ننین السالم هیعل علی امام بزرگوارش،

 السالم هیعل علی امام.....« الرجم یجوز فال رجالن و نسوة اربع ا اکان و امرأتان، و رجال ثالثۀ،

 اگر و باشند زن دو و مرد سه  نکه شرط به ولی اس  جایز رجم در زنان شهادت: فرمودند

 4.نیس  پذیرفته زن شهادت هم رجم در دهند شهادت مرد دو و زن نهار

 مبحث دوم: وضع و ارزش شهادت زن در قوانین افغانستان 

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان شهادت یکی از مدارک اثباتیه  281طبق ماده 

تلقی شده اس . شهادت دادن شیوه عادی برای اثبات حق در دعاوی مدنی و جزایی اس . 

اما در خصوص وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان اگر نظر دوخته شود متوجه 

بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان در مورد  که در کل قوانین کشور میشو یم

کرده که ارتباط به نوعی   ینیب شیپشهادت قیودی را در مورد شهادت و ارزش شهادت زن 

                                                           
 .  911الی  997، صص 11. سلسلة الینابیع الفقیه، علی اصغر مروارید، ج 1
 . 911، ص 27. وسایل الشیعه، محمد بن الحسن الحر عاملی، ج 2
 . 916، ص 99. همان، ج 9
 . 911. همان، ص 1
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در تصرفات قانونی، در غیر امور تجاری  مثال عنوان بهدعوا دارد نه ربطی به جنسی  افراد، 

متجاوز از هزار افغانی و یا غیر معین که قیم   ن  شود یمشهادت شهود وقتی کافی شمرده 

 مده اس  که اگر دین از هزار افغانی باالتر باشد گرفتن سند تحیری  طور نیهمنباشد. 

به برداش  کلی از  توجه با. اما شود ینمحتمی اس  و شهادت شهود در  ن بدون سند قبول 

محاکمات مدنی در گف  که قوانین افغانستان بخصوص قانون اصول  توان یماحکام قانون 

تابع احکام شریع  اسالمی  را  ننصاب شهادت و شرایط  921ماده  4امور حقوقی طبق بند 

نصاب شهادت و :»دارد یمقانون اصول محاکمات مدنی مقرر  921ماده  4کرده اس . بند 

  1«.اس شرایط  ن تابع احکام شریع  اسالم 

 21ماده  1مواد قانون اجرا ت جزایی افغانستان بخصوص بند یال البهدر امور جزایی از 

که تفکیکی میان شاهد زن و مرد صورت نگرفته و مقرر  گردد یمقانون مذکور برداش  

شخصی که از حقایق مربوط به جرم، مشخصات مظنون یا متهم و یا سائر »که: دارد یم

اهد یا مطلع احضار شده ش ثیح منجرمی معلومات داشته باشد،  هیقضحاالت مربوط به 

شاهد باید دارای اوصاف »قانون اجرا ت جزایی  مده اس  که: 91ماده  1دربنداما  2«.تواند یم

  9«.شهادت در مطابق  با احکام شریع  اسالمی باشد

 شده برگرفتهگف  که وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان  توان یم جهینت در

مختلفی مطر  اس  ولی  یها دگاهیددر فوق بحث شد  که یطور هماناز فقه بوده و در فقه 

که بر این باورند  ها یبرخاجماع ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد بوده ولی  صورت به

 درشهادت بینه، دود شهود شرعیه، . یکد شود یم تقسیم کلی مورد دو به فقه در شهادت

 قاضی زیرا نیس  مردان و زنان بین فرقی هیچ و شود یم جاری اولیه اصل بینه، شهود مورد

 اس  مواردی در شرعیه شهود اما. کند یم استفاده کار کمک و مؤید عنوان به شهادت این از

 شرعیه شهود موارد از بعضی در جه  نیبد اس ، کرده تعیین شرایطی شاهد برای فقه که

  .اس  فرق مردان و زنان بین

                                                           
 . 1963، سال722ول محاکمات مدنی افغانستان، جریده رسمی، شماره. قانون اص1
 . 1932، سال119. قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، شماره2
 . همان. 9
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  یریگ جهینت

اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختالف را دیده یا شهادت عبارت اس  از 

شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ، گرید عبارت بهد. ان شنیده یا شخصاً از  ن  گاه شده

ضرر دیگری اعالم اطالع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله  گاهی گواه قوه بینایی او 

نامند و اگر وسیله  گاهی قوه سامعه باشد « مشاهده»او را باشد گواه را شاهد عینی و گواهی 

ننین در همه  در تمامی ادوار و هم خوانند.« اسماع»گواه را شاهد سمعی و گواهی او را 

 مورداستفادهیکی از ادله اثبات دعوی همواره  عنوان بههای حقوقی شهادت شهود  سیستم

حدود استفاده و درجه اعتبار  ن از طرفین دعوی اثبات ادعاهای  نان بوده اس  لیکن 

 کشوری به کشور دیگر متفاوت اس .

اما در خصوص میزان ارزش شهادت زن در فقه و قوانین افغانستان، تحقیق حاضر به این 

 باب که فقهی رایج نظرات اصوالً که شهادت زن و میزان ارزش  ن در فقه اند دهیرسنتیجه 

 اس  زیادی نسبتاً روایات و قر ن بر مبتنی شد  کر باال در  ن ارزش میزان و زنان شهادت

 . اس  قرارگرفته فقها فتوای مالک ها همان و واردشده باب این در که

، دارند نیدزنان به دلیل نقصانی که در عقل و فقهای اهل سن  بر این باور هستند که 

. بنابراین، میزان ارزش شهادت دو زن برابر میزان ارزش شود یمعارن  ها  نسهو و غفل  بر 

. همننین گواهی زنان در حدود و قصاص خالی از شبهه شود یمشهادت یک مرد لحاظ 

 . زند ینمنیس ، ولی این شبهه در احکام سایر حقوق مثل اموال ضربه 

کد . یشود یم تقسیم کلی مورد دو به فقه در شهادتکه  معتقدندفقهای اهل تشیع 

 فرقی هیچ و شود یم جاری اولیه اصل بینه، شهود مورد درشهادت بینه، دود شهود شرعیه، 

. کند یم استفاده کار کمک و مؤید عنوان به شهادت این از قاضی زیرا نیس  مردان و زنان بین

 جه  نیبد اس ، کرده تعیین شرایطی شاهد برای فقه که اس  مواردی در شرعیه شهود اما

 شرعیه از طرف دیگر، شهود .اس  فرق مردان و زنان بین شرعیه شهود موارد از بعضی در

 سه اهلل حق در . اما دهند یم اس ، شهادت الناس حقو  اهلل حقکه  کلی مورد دو درباره

 شهادت  ن در که اس  طالق و حدود( صیغه اجرای زمان در ماه، شاهد مورد)روی  هالل

 . شود ینم قبول زنان

قانون اصول  281طبق ماده که  اند دهیرسدر قوانین افغانستان نگارنده به این نتیجه 

محاکمات مدنی افغانستان شهادت یکی از مدارک اثباتیه تلقی شده اس . شهادت دادن 
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شیوه عادی برای اثبات حق در دعاوی مدنی و جزایی اس . اما در خصوص وضع و ارزش 

که در کل قوانین  میشو یمن اگر نظر دوخته شود متوجه شهادت زنان در قوانین افغانستا

کشور بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان در مورد شهادت قیودی را در مورد 

کرده که ارتباط به نوعی  دعوا دارد نه ربطی به  ینیب شیپشهادت و ارزش شهادت زن 

گف  که قوانین افغانستان  توان یمبه برداش  کلی از احکام قانون،  توجه باجنسی  افراد. اما 

نصاب شهادت  921ماده  4بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی در امور حقوقی طبق بند 

قانون اصول  921ماده  4تابع احکام شریع  اسالمی کرده اس . بند  را  نو شرایط 

. اس  ن تابع احکام شریع  اسالم  د نصاب شهادت و شرایطدارد یممحاکمات مدنی مقرر 

که  گردد یمقانون مذکور برداش   21ماده  1همننان در قوانین جزایی کشور بخصوص بند

شخصی که از حقایق »که: دارد یمتفکیکی میان شاهد زن و مرد صورت نگرفته و مقرر 

ومات مربوط به جرم، مشخصات مظنون یا متهم و یا سائر حاالت مربوط به قضیه جرمی معل

قانون  91ماده  1اما در بند 1«.تواند یمشاهد یا مطلع احضار شده  ثیح منداشته باشد، 

اجرا ت جزایی  مده اس  کهد شاهد باید دارای اوصاف شهادت در مطابق  با احکام شریع  

در یک جمله گف  که وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین  توان یماسالمی باشد. بنابراین 

 یها دگاهیددر فوق بحث شد  که یطور هماناز فقه بوده و در فقه  شده گرفتهبرافغانستان 

اجماع ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد در نظر  صورت بهمختلفی مطر  اس  ولی 

 اس .  شده گرفته

 

 

 

 

                                                           
 . 1932، سال119. قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، شماره1
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 در پرتو فقه اسالمیطالق آثار 

 مدنی افغانستان و قانون 

 منصوره صدیقي

 چکیده

با استفاده از قواعد کریم قر ن  اتیدر دستیابی بر احکام طالق  منظور بهاین تحقیق 

در این  ها  ن نظر اختالفاصولی و فقهی و نظرات مذاه  اهل سن  و میزان اتفاق و 

که مطال   ن با استفاده از کت  تخصصی فقهی و تفسیری و سپس  شده انجامخصوص 

اس . مذاه ، به استناد  یات قر ن، اتفاق دارند که طالق  یافتهو نگارش  لیوتحل هیتجز

اس  و باید طبق شرایطی خاص واقع شود که در برخی از این شرایط، ضمن مبا  امری 

حیض، حال  بیشترین اختالف در وقوع طالق در  ووجود دارد  نظر اختالفوحدت  راء،

 صیغه طالق و طالق جمع با لفظ واحد اس . 

و طالق با  شود یمحیض حرام اس ، ولی واقع حال  طالق در  هرننداهل سن   نظر از

در طالق الزم نیس د بلکه  شاهد گرفتنو  گردیدهواقع  نائیمشتق از طالق و الفاظ ک الفاظ

 علیه اهلل رحم  فهیابوحنامام در رجوع مرد به زن مطلقه در طالق رجعی اس  و  شاهدلزوم 

از دو قول  یکیدرد حنفیه، مالکیه و حنابله اس در رجوع مستح   شاهدمعتقد اس  که 

مذاه  برای  اتفاق بهبعد از سه طالق  وحرام اس   لفظ کیمعتقدند که سه طالق در  خود،

، کریم در مطلقات، طبق  یه قر ن ت، مدت عداس زن نیاز به محلل  ازدواج دوباره مرد با

 .سه قرء اس  

، زن که وضع حمل اس زن باردار  تعدقر نی طبق  یات  ندیگو یمفقهای اهل سن  

و زن یائسه و  سه حیض  ندیب یمروز ، زن که حیض  ده ونهار ماه شوهرش وفات نموده 
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ندارد. همه مذاه   تو فقط حنابله گفته زن صغیره عد کند یمسپری  تصغیره سه ماه عد

که مرد باید یا کفاره دهد و  شود یمحرام موق   معتقدند که با انجام ظهار و ایالء زن بر مرد

اکثر و  شود یمرجوع نماید یا زن را طالق دهد و یا انجام لعان مانند ارتداد نکا  فسخ 

 .شود یمد بکه با انجام لعان زن بر مرد حرام مؤ اند گفتهمذاه   فقهای

 :د واژگانیکل

 .طالق و  ثار مفقود،   ی، وکال  در طالق، نفقه، غاییقضا تفریقطالق، 

 :مقدمه
ه در یاصل اول یاسالم یکشورها ین موضوعه و معمول فعلیاسالم و قوان یمطابق نظر فقها

که الزم بداند  یهرزمانتواند  یار مرد اس  و او مین اس  که واقع ساختن  ن در اختیطالق ا

تا  یاسالم یکشورهااز  ین بعضیار مطلق در قوانین اختیهمسر خود را طالق بدهد. گرنه ا

مراجعه کند تا در  محکمهد به یاس  که در صورت وقوع طالق، مرد با محدودشدهن حد یا

اگر مرد مصمم به طالق باشد  ی، طالق واقع شود، ولمحکمهح ینصا ییکار  صورت عدم 

 .شود یبتواند انجام دهد، اجازه طالق و ثب   ن صادر م ینکه زوجه او اقدام خاصیبدون ا
طالق از  که یدرصورتار فراوان اس  و یاخت یز، مرد دارایق ننکه در حق رجوع از طالیا و

  .دیبدون موافق  زوجه رجوع نما تواند یمباشد، مرد  یرجع نوع طالق

و طر  درخواس  خود در  محکمهد با مراجعه به یطالق باشد، با یاگر زن متقاض یول

دن به یرس یرا برا یر طوالنیره، مسیاب  زوج و غینفاق، غاقال  موارد خاص: همنون ترک 

 .ف او معلوم شودیها منتظر بماند تا تکل موارد سال یاریکند و در بس یطالق ط
و  ین اسالمی  موازیو نحوه دامنه توسعه  ن، ضمن رعا ییقضا تفریق ی  بررسیاهم

ه شروط ضمن عقد ئلنجاس  که مسیشود و ا ی شکار م یاسالم یکشورها یمقررات داخل

ل یل، و وکیدر ضمن عقد نکا ، خود را وک یرا اگر زنیدهد، ز ینشان م  خود را ینکا  اهم

و حاضر نشدن شوهر به  ییطالق نموده باشد، در صورت بروز عوامل جدا یل برایدر توک

ر یمس ید، تا از طیتواند مطابق شرط ضمن عقد خود را مطلقه نما یم یراحت بهطالق، 

خوب  یرسان اطالعدر پرتو  همه نیاد، اما ینما یریجلوگ یاحتمال یها نهیهزو صرف  یطوالن

 .فاصله دارد تا حدی از  ناس  که جامعه  ریپذ امکان موقع بهو 
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زوج در  یبر وقوع طالق و کوتاه یاما در صورت لزوم طالق و نبود شرط ضمن عقد مبن

که بر  یتی)حاکم( به اعتبار وال ینشدن به وقوع طالق، قاض ی  و راضیف زوجیوظا یفایا

 مجبورنموده و زوج را  یریان فاحش به زوجه جلوگیتواند از ورود ضرر و ز یممتنع دارد، م

بین زوجین  تواند یمقاضی از طالق امتناع کرد،  ید، و اگر ویا طالق نمایبه حسن سلوک 

 تفریق نماید.

ل استنکاف از پرداخ  ید، از قبینما یم یخود کوتاه یف قانونیکه زوج از وظا ییدرجا

 یها ب یو غ العالج صع نفقه، در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه به عل  وجود امران 

 یاز سو ییقضا تفریقانجام  یراه برا یفیبالتکلکردن زوجه در  رهازوج و  مدت یطوالن

 .شود یحاکم باز م

جتماع کونک ا عنوان بهرفته و نهاد خانواده یرا پذ یاجتماع یکه زندگ یبشر از زمان

 یکه در برخ  مده شیپ یها و حوادث قهر ، دخال تاس ، تضادها، اختالفا شده لیتشک

و مشق  فراوان بوده اس ، که در  یا همراه با سختی رممکنیغات خانواده یموارد ادامه ح

 .اس  شده انتخابن راه، ین و بهتری خر عنوان بهن زن و شوهر یب یین صورت جدایا
 فیو تعرمختلف ترتی  گردیده اس  که شامل مفهوم  و مباحث نهارفصلاین مقاله در 

، انواع طالق، تفریق قضائی ، میقر ن کر، طالق در و سن طالق، حکم طالق در قر ن کریم 

 .اس عدت در طالق و نتیجه 

 فصل اول

 اسالم نیدر دمفهوم و تعریف طالق  مبحث اول:
 ف طالقیتعر: گفتار اول

ر شده یتعب ،شدن رهاد و یزوال ق،کامل  یجدای ، یبیزار یبه معنواژه طالق در لغ  

 . رود یمبه کار  یگسس  پیوند زناشوی یو در لغ  عرب، واژه تطلیق بیشتر برا  .اس 

و شرعاً ازالة قید النکاح بصیغة طالق و »اس  که:  شده فیتعرننین فقه  طالق در اصطال  

و « ان  طالق»طالق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص  :جمهتر «شبهها

 . اس شبیه  ن، 
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طالق عبارت اس  از: جدا شدن زن از مرد، به سب  انحالل نکا   یدر اصطال  حقوق

 محکمهحکم اصدار  او با یخاص از جان  مرد یا نماینده قانون یدائم، با شرایط و تشریفات

 .شود یمانجام 

 طالق يت حقوقیماهگفتار دوم: 

  .ندارد هاج به قبول زوجیو احت شود یمطالق به اراده زوج واقع 

  :اس  مؤثراصوالً در حقوق اسالم سه اراده در وقوع طالق 

همسر خود را  تواند یمل هم یبدون دل ین رابطه از  ن زوج اس  که حتیاراده در ا اولین

 .طالق دهد

کند.  یدا میاو بروز پ یدرخواس  طالق از سو صورت بهن اراده از  ن زوجه اس  که یدوم

س  که زن هرگز نتواند ین طور نیاار طالق به دس  مرد اس  اما یگرنه اخت یعنی

خاص )عدم پرداخ  نفقه، غیاب ،  و حاالتن یط معیبا شرا ید، بلکه ویطالق نما درخواس 

 (از محکمه تقاضای تفریق نماید. یو عضرر 

 .شود یدر قال  خلع و مبارات واقع م غالباًن اس  که یتوافق زوج ،ن موج  طالقیسوم

 ی کرامفقها آرایسنت و  ، میقرآن کرحکم طالق در مبحث  دوم: 

و اسالم به  اس مسائل احوال شخصیه افراد جامعه از امور مهم و زیربنایی هر جامعه 

طبیعی با  طور بههای  ن احکام و مقررات خاصی برای  ن وضع نموده اس .  خاطر ویژگی

توجه به اختالف قواعد و مقررات فقهی مذاه  اسالمی احکام و مقررات مربوط به احوال 

 کند . شخصیه در مذاه  مختلف نیز اختالف پیدا می

 ۖ   طَّلَاقُ مَرَّتَانِد: یفرما یسوره بقره اس  که م 229ه یات معروف طالق  یاز   یکی

 أَلَّا خَافَای أَن إِلَّا ئًایشَ تُمُوهُنَّیآتَ مِمَّا تَأْخُذُوا أَن مْکلَ حِلُّی وَلَا ۖ   بِإِحْسَانٍ حٌیتَسْرِ أَوْ بِمَعْرُوفٍ کفَإِمْسَا

 اللَّهِ حُدُودُ کتِلْ ۖ   مَا افْتَدَتْ بِهِیهِمَا فِیا جُنَاحَ عَلَفَلَ اللَّهِ حُدُودَ مَایقِی أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ ۖ   اللَّهِ حُدُودَ مَایقِی

 [ 229:بقره] الظَّالِمُونَ هُمُ کفَأُولَئِ اللَّهِ حُدُودَ تَعَدَّی وَمَن ۖ   تَعْتَدُوهَا فَلَا

 طور بهاس د )و در هر مرتبه،( باید  دومرتبهطالق، )طالقی که رجوع و بازگش  دارد،( 

شایسته همسر خود را نگاهداری کند )و  شتی نماید(، یا با نیکی او را رها سازد )و از او جدا 

اید، پس بگیریدد مگر اینکه دو  داده ها  نبه  از ننهشود(. و برای شما حالل نیس  که نیزی 
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همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعای  نکنند، 

حدود و  ها نیانیس  که زن، فدیه و عوضی بپردازد )و طالق بگیرد(.  ها  نانعی برای م

 1 (229)مرزهای الهی اس د از  ن، تجاوز نکنید! و هر کس از  ن تجاوز کند، ستمگر اس .

در اس ، که   کر قابلن مورد یسوره طالق در ا یات ابتدایسوره بقره و   291ه یز  ین و

وهُنَّ کوَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِ .ان فرمودهیخداوند متعال احکام طالق را ب ها  ن

 ظَلَمَ فَقَدْ کلِفْعَلْ ذَی وَمَن ۖ   لِِّتَعْتَدُوا ضِرَارًا وهُنَّکتُمْسِ وَلَا ۖ   بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 تَابِکالْ مِِّنَ میکعَلَ أَنزَلَ وَمَا مْیکعَلَ اللَّهِ نِعْمَتَ رُواکوَاذْ ۖ   هُزُوًا اللَّهِ اتِیآ تَتَّخِذُوا وَلَا ۖ   نَفْسَهُ

 [ 291:بقره] مٌیعَلِ ءٍیشَ لِِّکبِ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ   بِهِ مکعِظُی مَةِکوَالْحِ

رسیدند، یا به طرز « عدّه»زنان را طالق دادید، و به  خرین روزهای  که یهنگامو 

! و دیرهاسازرا  ها  نای  (، و یا به طرز پسندیدهدیکن ی شت)و  دیدار نگاهرا  ها  نصحیحی 

را نگاه ندارید! و کسی که ننین کند،  ها  نگاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن،  هیچ

از قوانین الهی،(  یات خدا را به  سوءاستفادهبه خویشتن ستم کرده اس . )و با این اعمال، و 

استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعم  خدا را بر خود، و کتاب  سمانی و علم و دانشی که بر 

خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر دهد! و از  شما نازل کرده، و شما را با  ن، پند می

اس (!  باخبرکنند،  می سوءاستفادهنیزی  گاه اس  )و از نیات کسانی که از قوانین او، 

(291) 

 لَا ۖ   مْکرَبَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ   إِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَاءَ فَطَلِِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ یهَا النَّبِیا أَی ۞

 حُدُودَ تَعَدَّی وَمَن ۖ   اللَّهِ حُدُودُ کوَتِلْ ۖ   نَةٍینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیأْتِیخْرُجْنَ إِلَّا أَن یوتِهِنَّ وَلَا ین بُمِ تُخْرِجُوهُنَّ

 2[ 61:1] أَمْرًا کلِۖ  ذَ بَعْدَ حْدِثُی اللَّهَ لَعَلَّ یتَدْرِ لَا ۖ   نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهِ

را طالق گویید  ها  ن، تهر زمان خواستید زنان را طالق دهید، در زمان عدّ ای پیامبر!

 تو با همسرشان نزدیکی نکرده باشند[، و حساب عدّ شده پاک]= زمانی که از عادت ماهانه 

هایشان  را از خانه ها  ند و از خدایی که پروردگار شماس  بپرهیزیدد نه شما دیدار نگهرا 

                                                           
 سوره بقره . 291و223آیات  -1

سوره طالق. 61آیت - 2
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( بیرون روند، مگر  نکه کار زش   شکاری انجام ت)در دوران عدّ ها  نبیرون کنید و نه 

دهندد این حدود خداس ، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کردهد تو 

 ، وضع تازه )و وسیله اصالحی( فراهم کند! نیبعدازادانی شاید خداوند  نمی

 مبدأ تعد یبتوان برا که واقع شود یکه طالق زمان شده دادهات دستور ی  نیدر ا

 تو مدت عد تو حساب زمان عد "ر مواقعه باشدیطهر غ"د در یطالق با یعنی قرارداد

د او را از خانه خارج یبرخوردار اس  و نبا یاز حق سکن تام عدینکه زن در ایمعلوم باشد و ا

  .اس  استفاده قابلات اول سوره طالق ین موارد مخصوصاً از  یکرد، ا

در مورد طالق  ینکه اصوالً احکام قر نیو ا کریم د با توجه به نزول قر نیاز اسات یبعض

 سیتأسل تفاوت مرد و زن در استفاده از حق طالق را، نه ی، دلیسیتأساس  نه  ییامضا

مردان، و  یل  ن به نفع زن با توجه به مطلق بودن حق طالق از سوی، بلکه تعدکریم قر ن

نکه یا رغم یعلده دارند که یو عق اند دانسته ، یان جاهلبودن حق رجوع در زم حساب یبز ین

ل رسومات یاما هدف قر ن تعد برخوردارنددر طالق نسب  به مردان  یزنان از حق کمتر

 کرده اس . ینیب شیپزنان  یرا برا ییها راه باوجود نبوده و  ی دوران جاهل

ات ی  یبا بررس.به نفع زن امضا کرده اس  یالتیه موجود را با تعدیرو کریم قر ن یعنی 

ار طالق به دس  یح نشده که اختیتصر کریم از قر ن ییدرجاشود که  یمعلوم م کریم قر ن

طر   یدر پو معمول و بدون رد و ابطال  ن،  یه جاریگرفتن رو در نظرمرد اس ، بلکه با 

مرد و  طالق دادنارات ید اختیه در جه  تحدین رویبر ا یشدن موضوع خاص، حکم اصالح

مکرر و بدون حساب، صرفاً به عل  ضرر زدن  یها اس ، تا جلو طالق واردشده  از زن یحما

 به زنان گرفته شود.

که طالق  اند کردهان یسوره بقره، ب 229ه ینزول   درشانن ین نوع نگرش را مفسریا

نازل شد و در  قر ن ین اوضاع و احوالیدر نن.اس  محدودشدهقابل رجوع به دو طالق 

 مسائل ازجمله یروابط اجتماع ۀنیدرزمهم را  ی، مقرراتیو اخالق یان اصول اعتقادیضمن ب

 1ه اس .ان نمودیمربوط به خانواده، ازدواج و طالق زن ب

                                                           

(17-11دبیری اسحق ،خانواده خوشبخت.ص) دکتر صالح ابن حمید ، ترجمه - 1
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که عمدتاً در جه  محافظ  از حقوق زن بود  یو مقررات و ضوابط نکا  را با اصطالحات

توانند  ی، مردان هرگاه بخواهند مدیگو ینمو امضا کرد، و در مورد طالق  قرارداد موردتوجه

 ید: وقتیفرما ین میو مسلم )ص(امبر اکرمیخطاب به پ یزن خود را طالق دهند ول

ام عده ید و در ایریه عده و زمان وقوع طالق را در نظر بگئلد مسید، باید طالق دهیخواه یم

 .حقوقش محروم نسازیدزن را از 

و  واردشدهدر مذم  طالق  یمختلف اس ، بعض واردشدهکه در مورد طالق  یاتیروا

 .کند یمان یار مرد را در مورد  ن بیگر اختید یبعض
 مده و "فقه السنه"اس  که در منابع اهل سن   یتین مورد روای  در ایروا نیتر معروف

 .اند ادکردهیمقبول  یث نبویحد عنوان بهاز  ن 

« به الساقد من اخذ یالطالق ب: »اند فرموده )ص( یگرام امبریپ   مده که ین روایدر ا 

ان یب یدهد، شان صدور  ن برا یدارد که نشان م یث صدرین حدیه از شوهر اس . ایکه کنا

ان ازدواج ینبوده، بلکه مربوط به جر محکمها یانحصار طالق در دس  شوهر در مقابل زن و 

خواسته بدون توجه به  یم ها  ن ییموال یول کرده ازدواجبوده که باهم  یزیغالم و کن

ف یان را تعریو جر )ص(امبریهمسر او را طالق دهد و لذا غالم  مد خدم  پ ،خواس  غالم

از  یمردم نه شده اس  که بعض یامبر به منبر رف  و فرمود: اید: پیگو یکرد، ابن عباس م

اندازد   ییجدا ها  نن یب خواهد یم نگاه  و  ورد یدرمزش را به عقد ازدواج غالمش یشما کن

 ار دارد.یاس  که ساق را در اخت یار کسیهمانا طالق در اخت

مورد وجود دارد که  در نندکند  یزوجه مطر  م یاز سو را که درخواس  طالق یاتیروا

و ترک انفاق  مفقوداالثر  یو طالق زوجه غا خلع صورت به را ساختن طالق واقع به توان یم

 1.اشاره کرد

 صل دوم ف

  کریم طالق در قرآن

بته ننتد    یکلت  یبنتد  میتقسدر رابطه با طالق اس  اما در  کریم در قر ن ی یات متعدد

  :موضوع، پرداخته اس 
                                                           

  ( 1913-1916مؤلف سید سابق، مترجم ابراهیمی محمد. فقه السنه ص) - 1
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وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَاءَ : دیفرما يم برخورد شوهر با همسر در زمان طالق -گفتار اول

فْعَلْ یوَمَن   وهُنَّ ضِرَارًا لِِّتَعْتَدُواکوَلَا تُمْسِ  وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍکأَجَلَهُنَّ فَأَمْسِفَبَلَغْنَ 

م مِِّنَ یکمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَیکرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَکوَاذْ  اتِ اللَّهِ هُزُوًایوَلَا تَتَّخِذُوا آ  نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ کلِۖ  ذَ

 [ 291:بقره] مٌیءٍ عَلِیلِِّ شَکوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِ  م بِهِکعِظُیمَةِ کتَابِ وَالْحِکالْ

رسیدند، یا به طرز « عدّه»زنان را طالق دادید، و به  خرین روزهای  که یهنگامو 

! و دیرهاسازرا  ها  نای  (، و یا به طرز پسندیدهدیکن ی شت)و  دیدار نگاهرا  ها  نصحیحی 

را نگاه ندارید! و کسی که ننین کند،  ها  نگاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن،  هیچ

از قوانین الهی،(  یات خدا را به  سوءاستفادهبه خویشتن ستم کرده اس . )و با این اعمال، و 

استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعم  خدا را بر خود، و کتاب  سمانی و علم و دانشی که بر 

دهد! و از خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر  شما نازل کرده، و شما را با  ن، پند می

 اس (!  باخبرکنند،  می تفادهسوءاسنیزی  گاه اس  )و از نیات کسانی که از قوانین او، 

ضترر   قصتد  بته امساک  یاشاره به حکم  نهمبارکه  یه در این گف  که  توان یم درواقع

مگتر بتا    شتود  ینمت اس  و این سعادت تمتام   یتتمیم سعادت زندگ یداردد نون ازدواج برا

سکون  و  رامش هر یک از زن و شوهر و کمک کتردن در رفتع حتوائج یکتدیگر و امستاک      

اس  از اینکه شوهر بعد از جتدا شتدن از همسترش دوبتاره بته او برگتردد و بعتد از         عبارت

 یاضرار کجا  در جاهلیت  گتاه   قصد بهکدورت به صلح و صفا برگردد، این کجا و برگشتنش 

 یکه  یه این عمل را استقبال از کیفر الهت  دادند یمرا وسیله انتقام قرار  یبازگش  به زناشوی

ی مصالح بشتر  منظور بهرا که تشریع کرده  یاحکام خداوند متعال. داند یمو ستم بر خویش 

را کته در   یو مفاستد  ایتد بشتر را تتأمین نم   یشارع این بوده که مصالح عموم هدفاس  و 

مخلتوط   یرا با دستورات اخالق یاصال  کند و سپس  ن دستورات عمل شود یماجتماع پیدا 

 نماید.  کرده تا نفوس را تربی  و اروا  را تطهیر 

  استخراج اصول عمده از آیه 
بتدون تعترن نستب  بته  بترو و       یجتدای  یکه به معنا به معروف: ياصل جدای -الف

  .شوهر یحیثی  زن مطلقه اس  و رعای  این اصل از سو
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رفتتار کنیتد و بته     یختوب  بته در زمان عده با زنان مطلقه  اصل امساک به معروف: -ب

  .ا ی  و  زار نرسانید ها  ن
ا یت    قصتد  بته مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نبایتد   :یتعد ياصل نف -ج

  .زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع کنند
 کنتد  یمکه در  خر  یه همگان را به رعای  تقوا در تمام کارها سفارش  :یاصل تقو -د

مشخح  کامالًعمل کنند و  یاز دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقو کدام چیهو اینکه 

و ایتن   شتود  یمت محب  و عشتق نیتده    یها وهیمحاکم باشد،  یاگر تقو یاس  که در زندگ

 1 .اس  کرده اشارهاس  که خداوند به  ن  یهمان نعمت

قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن  :دیفرما يم مهریهدر مورد  -گفتار دوم 

 أَقْرَبُ تَعْفُوا وَأَن ۖ   احِکدِهِ عُقْدَةُ النِِّیبِ یعْفُوَ الَّذِیعْفُونَ أَوْ یضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن یلَهُنَّ فَرِ

  (297)سوره بقره  رٌیتَعْمَلُونَ بَصِهَ بِمَا اللَّ إِنَّ ۖ   مْکنَیبَ الْفَضْلَ تَنسَوُا وَلَا ۖ   یلِلتَّقْوَ

کنید( طالق دهید،  یجنس زشی متماس بگیرید و ) ها  نبا  که  نو اگر  نان را، پیش از 

اید )به  اید، )الزم اس ( نصف  ننه را تعیین کرده تعیین کرده ها  نمهری برای  که یدرحال

صغیر و سفیه باشند،  که یدرصورت)حق خود را( ببخشندد یا ) ها  نبدهید( مگر اینکه  ها  ن

که گره ازدواج به دس  اوس ،  ن را ببخشد. و گذش  کردن شما  کس  ن، یعنی( ها  ن یول

اس ، و گذش  و نیکوکاری را در  تر کینزد( به پرهیزکاری ها  ن)و بخشیدن تمام مهر به 

 دهید، بیناس !  میان خود فراموش نکنید، که خداوند به  ننه انجام می

در  غاز  یبا ایشان واقع ساختید، ول ییه به این معناس  که اگر طالق را قبل از زناشوی  

برایشان معین کردید، واجت  است  کته نصتف  ن مهریته       یا هیمهر، دیکرد یمکه عقدشان 

 نان نصف مهریه را ببخشند،  یرا به ایشان بدهید، مگر اینکه خود  ن زنان و یا ول شده نیمع

تمتام  ن مهریته را گرفتته بتود، بایتد       قتبالً و اگتر زن   شود یمکه در این صورت مهر ساقط 

را کته از زن طلت  دارد،    یداده، نصتف مهتر   قتبالً برگرداند و یا  نکه شوهر که تمام مهتر را  

و ایتن بتدان   شتمرده   تتر  کینزد،  یه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا هرحال بهببخشد. 

از  نتاً یقیکنتد،   نظر صرفکه حق مشروع و حالل اس   یانسان از نیز یجه  اس  که وقت
                                                           

  (1969-1913مؤلف سید سابق، مترجم ابراهیمی محمد، فقه السنه.ص) -1
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از  ن  یپوش نشمو بر  کند یم نظر صرفکه حق او نیس  و بر او حرام اس ، بهتر  یهر نیز

و « معتروف » یکته  یته بتر  ن تأکیتد دارد اصتل اساست       یو قادرتر اس . نکته مهمت  تر یقو

گذشت  زن یتا اولیتاء او از     یدر  یه از دو گذش  سخن به میان  متد، یکت   .اس « احسان»

که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل  یگرفتن نصف مهریه و دوم از گذش  شوهر

طتالق و   یحتت  یزن را طالق داده، از گرفتن نصف مهریه که حتق اوست . یعنت    یاز زناشوی

  .همراه باشد یاس  که با بزرگوار نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر یجدای
ـ  دفعات طالقدر مورد تعدد  -گفتار سوم  ـ فرما يم  کفَإِمْسَاا  ۖ   الطَّلَااقُ مَرَّتَاانِ   :دی

 مَاا یقِی أَلَّاا  خَافَاا ی أَن إِلَّاا  ئًایشَا  تُمُوهُنَّیآتَ مِمَّا تَأْخُذُوا أَن مْکلَ حِلُّی وَلَا ۖ   بِإِحْسَانٍ حٌیتَسْرِ أَوْ بِمَعْرُوفٍ

 فَلَاا  اللَّاهِ  حُادُودُ  کتِلْا  ۖ   مَا افْتَدَتْ بِهِیهِمَا فِیاحَ عَلَجُنَ فَلَا اللَّهِ حُدُودَ مَایقِی أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ ۖ   اللَّهِ حُدُودَ

  (229:)بقره الظَّالِمُونَ هُمُ کفَأُولَئِ اللَّهِ حُدُودَ تَعَدَّی وَمَن ۖ   تَعْتَدُوهَا

 طور بهاس د )و در هر مرتبه،( باید  دومرتبهطالق، )طالقی که رجوع و بازگش  دارد،( 

شایسته همسر خود را نگاهداری کند )و  شتی نماید(، یا با نیکی او را رها سازد )و از او جدا 

اید، پس بگیریدد مگر اینکه  داده ها  نبه  از ننهشود(. و برای شما حالل نیس  که نیزی 

بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعای  نکنند،  دو همسر،

حدود و  ها نیانیس  که زن، فدیه و عوضی بپردازد )و طالق بگیرد(.  ها  نمانعی برای 

 مرزهای الهی اس د از  ن، تجاوز نکنید! و هر کس از  ن تجاوز کند، ستمگر اس . 

بتار کته خواستتند زن را     هرننتد  یبدون هیچ محدودیتدر جاهلی  مردان حق داشتند 

ایتن   توجته  قابتل . نکتته  دادنتد  یمطالق دهند و رجوع کنند و  ن را وسیله اضرار به زن قرار 

مطابق با عرف و روال جامعته   یکار ییعن« معروف»، تعبیر به یاس  که درباره رجوع و  شت

برده شده که باالتر از معتروف است  تتا    بکار « احسان»، تعبیر یدرباره جدای ی مده اس ، ول

محتک و   یطتالق اول بترا  »زن جبتران نمایتد.    یرا به این وسیله برا یجدای یمرارت و تلخ

مشترک را  ییا زندگ از ن پسامتحان و تجربه  خر اس  که  عنوان بهتجربه اس ، طالق دوم 

زوجته بتا همستر     یاجدید بر ییک زندگ یو راه را برا دهد یم، یا طالق سوم کند یماصال  

  .»کند یمجدید مهیا 

تَرَبَّصْنَ یوَالْمُطَلَّقَاتُ : دیفرما يم يرجوع مرد در طالق رجع درباره -گفتار چهارم

 وْمِیوَالْ بِاللَّهِ ؤْمِنَّی نَّک إِن أَرْحَامِهِنَّ یفِ اللَّهُ خَلَقَ مَا تُمْنَیک أَن لَهُنَّ حِلُّی وَلَا ۖ   بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
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 هِنَّیعَلَ یالَّذِ مِثْلُ وَلَهُنَّ ۖ   وا إِصْلَاحًاأَرَادُ إِنْ کلِۖ  ذَ یفِ بِرَدِِّهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ ۖ   الْآخِرِ

 (228:)بقره مٌکیحَ زٌیعَزِ وَاللَّهُ ۖ   دَرَجَةٌ هِنَّیعَلَ وَلِلرِِّجَالِ ۖ   بِالْمَعْرُوفِ

زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن )و پاک شدن( انتظار بکشند! ]= 

حالل نیس  که  ننه را  ها  ن، برای دارند مانیا[ و اگر به خدا و روز رستاخیز، دارند نگهعده 

)و از  ها  ن فریده، کتمان کنند. و همسرانشان، برای بازگرداندن  شانیها رحمخدا در 

( یراست به) که یدرصورتسرگرفتن زندگی زناشویی( در این مدت، )از دیگران( سزاوارترندد 

ای  ، حقوق شایستههاس   نخواهان اصال  باشند. و برای  نان، همانند وظایفی که بر دوش 

 (228)د و مردان بر  نان برتری دارندد و خداوند توانا و حکیم اس . شده دادهقرار 

 یمعروف به معنا»اگر قصد اصال  داشته باشند نه قصد اضرار و ا ی  کردن زن. البته 

د و با  ن مأنوس باشد و با بدان شده شناخته ی ن را عمل یاس  که افکار عموم یهر عمل

سازگار باشد. کلمه   ورد یم به دس خود  یاجتماع یاهل هر اجتماع از نوع زندگ که یا  ائقه

 یخدادوازده بار تکرار شده اس  و این بدان جه  اس  که  موردبحثمعروف در  یات 

انجام شود. معروف  یاهتمام دارد به اینکه طالق و ملحقات  ن بر وفق سنن فطر یتعال

اس . نون  یو انسان یادب یها سن و  یمتضمن هدای  عقل، حکم شرع، فضیل  اخالق

اسالم همان اس  که  ازنظر، معروف بناکردهاسالم شریع  خود را بر اساس فطرت و خلق  

در صورت طالق به  یپس مردان حق ندارند نسب  به زنان حت .مردم  ن را معروف بدانند

 ۖ   بِالْمَعْرُوفِ هِنَّیعَلَ یالَّذِ مِثْلُ وَلَهُنَّ ۖ  اعمال خالف عرف تمسک کنند. البته در ادامه با 

و  ن اینکه زن و مرد  کشاند یماز طالق  یتر مهمبحث را به مسائل  ۖ   دَرَجَةٌ هِنَّیعَلَ وَلِلرِِّجَالِ

 گاه چیهو حق  باشند یممتقابل دارند که هر دو موظف به  ن  یدر برابر هم حقوق و تکالیف

برابر و  باهم زین همهدر  ها  ن. اما این حقوق متقابل به این معنا نیس  که س ین طرفه کی

زن و مرد وجود دارد  یو روح یجسم یکه بین نیروها یمشابه باشند. با توجه به اختالفات

 اس .  شده دادهقرار  شان عهده بر کیمتناس  با توان هر  یوظایف
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 یفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّ : حکم محلل در صورت طالق سوم-گفتار پنجم

 کوَتِلْ ۖ   اللَّهِ حُدُودَ مَایقِی أَن ظَنَّا إِن تَرَاجَعَای أَن هِمَایعَلَ جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِن ۖ   رَهُیغَ زَوْجًا حَکتَن

 1[ 290:بقره] عْلَمُونَیقَوْمٍ لِ نُهَایبَی اللَّهِ حُدُودُ

اگر )بعد از دو طالق و رجوع، بار دیگر( او را طالق داد، از  ن به بعد، زن بر او حالل 

جنسی نماید. در این  نخواهد بودد مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند )و با او،  میزش

صورت،( اگر )همسر دوم( او را طالق گف ، گناهی ندارد که بازگش  کنندد )و با همسر اول، 

. شمارند یمامید داشته باشند که حدود الهی را محترم  که یدرصورتنمایدد(  دوباره ازدواج

 نماید.  ، بیان میاند  گاهحدود الهی اس  که )خدا(  ن را برای گروهی که  ها نیا

است  تتا بته کمتترین      بتاز  هوسو  فکر یببر سر راه مردان  یمانع درواقعموضوع محلل  

نشانگر  ن  شده گفتهمحلل  یبرا اسالمی که در فقه یزن خود را طالق ندهند. شرایط یدلیل

از بتین   یو بترا  یباشد، نه ازدواج صتور  یو دائم یاس  که قصد محلل باید یک ازدواج واقع

باشتد نته ازدواج دائتم ایتن      یبردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت ساز

بازداشتتن از   یمحلتل بترا   ینت یب شیپت کته   شتود  یمت ازدواج باطل اس  و ازاینجا مشتخح  

حفظ قتوام   یبرا درواقعاس  و این اصل  یزناشوی نظام بهمکرر و سامان بخشیدن  یها طالق

 2 .کند یم یمردان جلوگیر مورد یب یخانواده و به نفع زنان اس  که از کارها

ـ خداوند متعال  و احکام آنت عد-گفتار ششم  ـ فرما يم إِذَا  یهَاا النَّبِا  یا أَیا  ۞ :دی

 وَلَاا  وتِهِنَّیا بُ مِان  تُخْرِجُاوهُنَّ  لَا ۖ   مْکرَبَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ   طَلَّقْتُمُ النِِّسَاءَ فَطَلِِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

 لَاا  ۖ   فَقَدْ ظَلَامَ نَفْسَاهُ   اللَّهِ حُدُودَ تَعَدَّی وَمَن ۖ   اللَّهِ حُدُودُ کوَتِلْ ۖ   نَةٍیمُّبَ بِفَاحِشَةٍ نَیأْتِی أَن إِلَّا خْرُجْنَی

  9[سوره طالق 1 آیت] أَمْرًا کلِۖ  ذَ بَعْدَ حْدِثُی اللَّهَ لَعَلَّ یتَدْرِ

 را طالق گویید  ها  نای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طالق دهید، در زمان عدّه، 

]= زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند[، و حساب عدّه 
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هایشان  را از خانه ها  نرا نگه داریدد و از خدایی که پروردگار شماس  بپرهیزیدد نه شما 

)در دوران عدّه( بیرون روند، مگر  نکه کار زش   شکاری انجام  ها  نبیرون کنید و نه 

دود خداس ، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کردهد تو دهندد این ح

 ، وضع تازه )و وسیله اصالحی( فراهم کند! نیبعدازادانی شاید خداوند  نمی

، نتون  کنتد  یمت علیته و  لته    اهلل یصلدر  غاز سوره، نخس  خطاب را متوجه رسول خدا 

مطالت  مربتوط بته     شتود  یمپس  ام  اس ، یو پیشوا شده فرستادهام   یسو بهاوس  که 

شایع اس . عالوه بتر  ن   ها خطاب گونه نیاهمه مل  را به شخح او خطاب کرد و استعمال 

حساب عده مردان هستند نه زنتان، زیترا وظیفته پرداخت  نفقته و تهیته        یمخاط  نگهدار

اس  و حق رجوع نیز به  نتان تعلتق داردد و نکتته دیگتر،      ها  نزوجه مطلقه با  یمسکن برا

زمینته رجتوع را    بستا  نته ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد اس  کته   یلزوم باق

  .فراهم سازد

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَاءَ  :دیفرما يم)ج(خداوند  ازدواج زن بعد از طالق-گفتار هفتم 

 مَن بِهِ وعَظُی کذَلِ ۖ   نَهُم بِالْمَعْرُوفِیحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَکنیفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن 

 وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عْلَمُی وَاللَّهُ ۖ   وَأَطْهَرُ مْکلَ کیأَزْ مْکلِۖ  ذَ ۖ   الْآخِرِ وْمِیوَالْ بِاللَّهِ ؤْمِنُی مْکمِن انَک

 1[ 292:بقره]

نشوید که با  ها  نزنان را طالق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند، مانع  که یهنگامو 

ای تراضی برقرار  همسران )سابق( خویش، ازدواج کنند! اگر در میان  نان، به طرز پسندیده

گردد. این دستوری اس  که تنها افرادی از شما، که ایمان به خدا و روز قیام  دارند، از  ن، 

ا مؤثرتر، های( شم کنند(. این )دستور(، برای رشد )خانواده گیرند )و به  ن، عمل می پند می

 دانید.  داند و شما نمی مفیدتر اس د و خدا می ها ی لودگو برای شستن 

 ی یه دالل  دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طالق، در صورت تمایل زن به  شت

بود کته دوبتاره بتا همستر      یبا همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راض

کته بتا دامتاد     یو لجاجت یشخص یها غرند، اولیاء و بزرگان زن نباید خود ازدواج کن یقبل

مخاطت    دهنتد  یمت مفستران احتمتال    یدر این کار دخال  دهند. البته برخت  اند داشتهخود 
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مردان لجوج نسب  به ازدواج همسر ستابق  نتان بتا یتک      یهمسر سابق زن باشد نون بعض

 ی. از  یه یتک حکتم شترع   شوند یم ها  نو مزاحم  دهند یممرد دیگر هم حساسی  به خرج 

، در ازدواج کترده  ازدواج بتار  کیکه  یو  ن اینکه زن شود یماس  برداش   که مورد اتفاق فقه

نیتاز نتدارد    یو به رضای  اولیاء از قبیل پدر و جد پدر کند یمدوم تنها با تصمیم خود عمل 

ازدواج  تواند یم  و اجازه  نان در ازدواج اول معتقد باشیم که تنها در صورت رضای هرنندو 

  .نماید

  :این است که دیآ يم به دست و احادیث آیات يآنچه از بررس درمجموع 

  .شود یم یتلق و مبا مجاز  یطور مسلم طالق در اسالم تشریع شده و امر-1
  .، جواز طالق توسط مرد اس کریم قدر متیقن از  یات قر ن -2
  .طالق گرفتن از مرد نیس  یمتصد ابتدامباشر و  طور بهطور مسلم زن -9
انحتالل   یبترا  یدیگتر  یاز طریق طالق، عمل حقتوق  جز بهمشهور  یبه فتوا مذاه در -4

  .و تخییر مخصوص پیامبر بوده اس  نشده شناختهنکا  به رسمی  
الزم بودن عقد نکا  که به هنگام شتک در متؤثر بتودن طتالق بتدون دلیتل شتوهر،        -1

نکا  اس  و قبل از  ن توجه به تعالیم و فرامین اسالم که از ظلم و  یاستصحاب بقا یمقتض

ظلتم بته زن محستوب     یو بتدون شتک طتالق بتدون دلیتل موجته شترع       -کرده  یستم نه

یک حق مطلق و بدون قید و شترط  « حق طالق مرد»مبین این واقعی  اس  که  -گردد یم

 1 .نیس 

 فصل سوم     

 آنآثار طالق و  انواع
ه همسر در کن اس  ی( ایطالق سن )مطابق با سن  نبو :طالق سنت  -گفتار اول

 منظور بهمسلمان  هرگاهنگرفته، طالق داده شود.  صورت یزش جنسیه در  ن  مک یطهر

ن اس  و تنها راه  ن طالق اس ، قصد طالق یاز زوج یکیه متوجه ک یردن ضررکبرطرف 

 کپا یشود و وقت کرا پش  سر گذاشته پا یقاعدگ، منتظر بماند تا همسر دوران کند یم
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، یتو طالق هست «یا انت طالق طَالِقٌ کإِنَّ»د: یطالق دهد و بگو یکشد، بدون مجامع  

امبر، یپ یا(. »1: الطالق«)إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  یهَا النَّبِیا أَی» : دیفرما یمخداوند 

 «.دیل عدتشان، طالق دهیمکت ی، )در طهر( برادیده یمهمسران را طالق  هرگاه

ابن عمر همسرش را در حال  که یزمانه ین  یر ایدر تفس سلمو علیه  اهلل یصل امبریپ 

 از او سؤال کرد، فرمود :  باره نیدرا عنه اهلل یرض خطاب عمر بنض طالق داد و یح

ثم تحیض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسک بعد ذلک، وإن )مره فلیراجعها، ثم لیمسکها حتی تطهر، 

به ابن عمر دستور بده ( »لها النساء ان تطلقأمراهلل سبحانه  یشاء طلق قبل أن یمس فتلک العدة آلت

ض یض پاک شود سپس دوباره به حینکه از حیتا او را بازگرداند و نزد خودش نگه دارد تا ا

بعد از  ن او را نگه دارد واگر خواس  طالق دهد افتد و دوباره پاک شود، سپس اگر خواس  

که خداوند دستور داده  یا عده اس  نیاشود او را طالق دهد.  بستر همد قبل از  نکه با او یبا

 هیعل متفق«.که زنان در  ن طالق داده شوند

ا در یض، نفاس یه زن در حال حکن اس  یطالق بدع  ا طالق بدعت: -گفتار دوم 

ه سه طالق در ک نیا ایگرفته اس ، طالق داده شود  صورت یعمل جنسه در  ن ک یطهر

د: طالق اس ، طالق اس ، طالق یبگومرد ه ک نی، مانند اواحد در نا سه طالق یطهر  یک

ض طالق داده یه همسرش را در حال  حک عنه اهلل یرضبن عمر ا عبداهللاس ، داده شود. 

تَطْهُرَ  یهَا حَتَّکمْسِیرَاجِعْهَا ثُمَّ لْیمُرْهُ فَلْ»درباره او، فرمود:  و سلمعلیه  اهلل یصلرم کبود، رسول ا

ه کن کاو را امر »« مَسَّیوَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ  کبَعْدَ ذَلِ کضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَیثُمَّ تَحِ

شود، و بعد اگر  کو دوباره پاد یایض بیشود و دوباره ح کند تا پاکرجوع نموده و انتظار 

 یل به طالق باشد قبل از عمل جنسیند طالق ندهد و اگر ماک یزندگ یل باشد با ویما

ن اس  یا» «أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ یالْعِدَّةُ الَّتِ کفَتِلْ»و بعد فرمود: « طالق دهد

رده تا زنان که خداوند امر ک یعدتصورت نگرفته باشد(  یزش جنسیه در  ن  مک ی)طهر

 1مسلم(.رواه «. ) ن طالق داده شوند یبرا
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درباره او فرمود:  اهلل رسوللمه داده بود، ک یکطالق با  سه را همسرش هک یشخص 

ان شما یو من در م شود یم یا با قر ن خدا بازی » «مْ؟کنَ أَظْهُرِیاللِّهِ وَأنَا بَ به کتابلْعَبُ یأَ»

 ن شد.یخشمگ العاده فوقن شخح یبر ا و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسول« زنده هستم 

ان زن یق میو موج  تفر شود یمطالق بدع  نزد جمهور علماء مانند طالق سن  واقع 

 اس  و انجام دهنده  ن گناهکار اس . بدع ن نوع طالق یا. گردد یمو شوهر 

شود، اگر طالق  یک طالق واقع میض طالق داد، یزنش را در حال ح یپس اگر مرد 

تا پاک شود، و دوباره  بازگرداندهشود که همسرش را به نزد خود  یامر م باشد، به او یرجع

پاک شود، سپس اگر خواس  او را نگه دارد و اگر خواس  قبل از  بعداز نافتد و یض بیبه ح

به ابن عمر  و سلمعلیه  اهلل یصل مبرایپ که آنهمننطالق دهد  او راشود  مبستره نکه با او 

 دستور داد.

را در ه طالق دهنده بعد از  ن حق رجوع کطالق بائن  ن اس   طالق بائن: -گفتار سوم 

ندارد. پس بالفاصله بعد از طالق بائن، طالق دهنده، در عدت طالق بائن به مطلقه خود را 

خواستگاران اس . مطلقه بائنه در صورت ر یرابطه با ازدواج مجدد با طالق شونده مانند سا

 تواند یم  یند و در صورت عدم رضاکازدواج  یبا و تواند یمد یه جدیا  و مهرک  با نیرضا

 . شود یمند. طالق بائن در پنج صورت واقع کا  او را رد کشنهاد نیپ

 باگذش شود،  یند تا عدت منقضکرجوع نزوج به زنش  ،یبعد از طالق رجع -الف 

 . شود یم هه مطلقه بائنیعدت مطلقه رجع

 . صورت گیردخلع  صورت بهمال و  مقابل در  که ی طالق -ب 

 داده شود. تشخیح گردد،ن یرا به نفع زوج یه جدائک حکمیتوسط که ی طالق -ج 

قبل از دخول باشد، مطلقه قبل از دخول عدت ندارد، لذا بالفاصله بعد از  کهی طالق -د 

 . شود یمطالق بائنه 

ا طالق سوم، یمجلس  یکسه طالق جداگانه در  یعنیباشد،  یه طالق قطعک نیا -هت 

و زن مطلقه تا  ابدی یمتحقق  یبرک طالقن هر سه صورت یبعد از دو طالق داده شود. در ا

ک مجلس یا در یک لفظ یهمسرش را با  ی.)البته اگر مردشود ینمند، حالل کازدواج دوم ن

 .شود( یطالق واقع م کیسه طالق داد فقط 

اس   یصغر  نونیا بیا بائن، و بائن یاس   یا رجعیطالق  :يطالق رجع -گفتار چهارم 

 .یا کبری
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ن یا دوم طالق داده شود، و ایبار اول  یشده برا ستربهم یکه همسرش با و یهرگاه زن 

 ن اس   یپس طالق رجع ند.یگو ینباشد،  ن را طالق رجع یاف  مالیطالق، در مقابل در

رجوع  تواند یمدارد و  را   همسر مطلقه، حق رجوعیه بعد از وقوع  ن، شوهر بدون رضاک

 :دیفرما یم )ج(را خداوند یند. زک

 (.228: البقرة)« إِصْالَحًا أَرَادُواْ إِنْ کذَلِ یفِ بِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ » 

  . «هاس   ن با عدت امیا در تقدم حق دارند، را اصال  قصد اگر شوهرانشان» 

ه همسرش را طالق ک عنه اهلل یرضخطاب به ابن عمر  و سلمعلیه  اهلل یصلرسول خدا 

 مسلم(.رواه «. )به همسرت نکرجوع » «ها راجع»داده بود، فرمود: 

ا دو یطالق  یک اگر یعنی باشد، طالق سه از مترک هک اس  یصورت در یرجع طالق 

ه مطلقه مدخول بها باشد، کنیا شرط به، شوهر به  ن رجوع کند تواند یمداده باشد طالق 

ر مدخول بها یرده باشد و طالق در عون مال نباشد. اگر مطلقه غکجماع  یشوهر با و یعنی

، در ارتباط با ی. مطلقه در طالق رجعگردد یما طالق در عون مال اس ، بائن محسوب ی

ام عدت باشد، و پس از یه در اک یالبته تا زمانم همسر را دارد، کره حیو غ ینکنفقه، س

قصد  هرگاه ی. شوهر مطلقه رجعشود یماز شوهر جدا  یعنی شود یمانقضاء عدت، بائن 

رجوعش ثاب  « به  ن ردمکرجوع » «راجَعْتُهَا»د: یاس  با زبان بگو یافکند، کرجوع 

 اس .. البته دو نفر عادل را گواه قرار دادن در امر رجع  سن  شود یم

)بقره :  ) حٌ بِإحسَانٍیالطَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإمسَاکٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِ )د : یفرما یخداوند متعال م

229) 

 «.یکیا رها کردن با نیسته یبه گونه شا یطالق دو بار اس  نگهدار»

اش اس  همسر شوهرش  که در عده یبرد تا زمان یبه سر م یکه در طالق رجع یزن

 یازینکه نیتواند او را برگرداند بدون ا ین مدت هرگاه مرد بخواهد مید و در ای  یم حساب به

 د: یفرما یاو باشد. خداوند متعال م یا اجازه ولی  زن یبه رضا
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أرحَامِهِنَّ إن  یکتُمنَ مَا خَلَقَ اهللُ فِیحِلُّ لَهُنَّ أن یتَربَّصنَ بِأنفُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُروُءٍ وَالَیوَالمُطَلَّقَاتُ  (

 1(228)بقره :  ) ذَلِکَ إن أرَادُوا إصالَحاً یومِ اآلخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیؤمِنَّ بِاهللِ وَ الیکُنَّ 

انتظار بکشند و اگر به خدا و روز  اهوار خودد به مدت سه بار عادت میو زنان مطلقه با»

ده اس  پنهان یشان  فریس  که  ننه خدا در رحم ای نان حالل ن یام  باور دارند برایق

گران( ین )مدت عده از دی( در ایزناشوئ یبرگرداندنشان )به زندگ یکنند، و شوهران  نان برا

هستی  تو طالقترجمه: «.( خواهان اصال  باشندیراست به)شوهران  که یدرصورت سزاوارترند

 طالق کردم ترا. ایو یا طالق شده هستی 

  یاز به نیه طالق دهنده در  ن نکح  ن اس  یطالق صر ح:یطالق صر -گفتار پنجم  

( أو )مُطَلَّقَةٌأو « أنتِ طَالقٌ»د: یه بگوکنیح اس ، مانند ایه لفظ صرکطالق ندارد بل

 ( و امثال  ن.کطَلَّقْتُ)

  یاز به نیدر  ن نه طالق دهنده که  ن اس  یناکطالق  ه:یناکطالق  -گفتار ششم  

د: یه شوهر بگوکنیح بر طالق دالل  ندارد. مانند ایشفاف و صر طور بهرا لفظ یطالق دارد، ز

لَا »رون شو. او یاز خانه ب «مِنَ الدَّارِ ياخْرُجِ»وند. او یبپ ات خانوادهبه  «کبِأَهْلِ ياَلْحِقِ»

ر نشده ک  ها  ن ن در  یو معنه طالق کلمات کن ین. و امثال اکبا من صحب  ن «ينَیلِّمِکتُ

  یبا ن توأملمات کن یا که یوقتمگر  شود ینمطالق واقع  یلماتکن یار بردن ننکباشد. با ب

از  یکی «کبِأَهْلِ ياَلْحِقِ»لمه کار بردن کبا ب و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسولطالق باشند. 

  طالق بوده یتوأم با نلمه کن ید، گفتن ایهمسران خود را طالق داده اس  و بدون ترد

تو را امر  و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسوله کگفته شد  کع  بن مالکه به ک یاس ، نون زمان

س ، یر، منظور طالق نیا طالقش بدهم  گفتند، خی، گف :  یرده تا از همسرت جدا شوک

خطاب  کع  بن مالک،  نگاه یاو نرو یکو نزد ینک یریگ کناره یه از وکن اس  یمنظور ا

ن یا یلش رف . ولیز نزد فامیوند. او نیل  بپیبه فام« کبِأَهْلِ یاَلْحِقِ»به همسرش گف : 

ار، که ظاهر و  شیناکه پنهان اما یناکم کن بود حیامد. این حساب بهدر حق او  یمسأله طالق
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مردان حالل  یو برا یجدائتو « نَ لِلرِّجَالِیأنْتِ بائِنٌ تَحِلِّ»ا ی یتو تنها هست« ةٌیأنْتِ خَلِ»مانند 

 .شود یمه با تلفظ محض طالق واقع ک  طالق ندارد بلیبه ن یازی، نیهست

طالق  فوراًه زوجه و همسر کطالق منجز  ن اس   طالق منجز و معلق: -گفتار هفتم  

، اما طالق شود یمطالق واقع   ، فوریتو طالق هست« أنْتِ طَالِقٌ»د: یه بگوکنی، مانند اشود یم

ا معلق به یباشد،  یارکا انجام گرفتن یه وقوع  ن مشروط به انجام دادن کمعلق  ن اس  

مگر بعد از تحقق شرط. شرط خواه  شود ینمشود. طالق معلق واقع  یارک کعدم انجام و تر

رون یر از منزل باگ« إنْ خَرَجْتِ مِنَ الْمَنْزِلِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: »دیگو یم مثالً، یا سلبیباشد  یثبوت

تو طالق  یدیزائ یاگر دختر« إِنْ وَلَدتِّ بِنْتًا فَأَنْتِ طَالِقٌ»ا ی. یپس تو طالق هست یرفت

 د.یبزا یا دختریرون رود یه از منزل بک یمگر زمان شود ینمنجا طالق واقع ی. در ایهست

ه شوهر خطاب به کر  ن اس  ییطالق تخ :یکر و تملییطالق تخ -گفتار هشتم  

ن، با من کار یخودت اخت« یأَوِ الْبَقَاءِ مَعِ یمُفَارَقَتِ یفِ کرْتُیأَوْ خَ یاخْتَارِ: »دیگو یمهمسرش 

 اهلل رسول. شود یمند، طالق کار یاگر همسر طالق را اخت بعداز ن  یشو یما جدا ی یمان یم

 اهلل یصل اهلل رسول یعدم جدائار داده بود،  نان یهمسران خود را اخت و سلمعلیه  اهلل یصل

 کقُلْ لِأَزْوَاجِ یهَا النَّبِیا أَی» : دیفرما یمردند و مطلقه نشدند. خداوند کار یرا اخت و سلمعلیه 

اللَّهُ غَفُورًا انَ کنَ وَیؤْذَیعْرَفْنَ فَلَا یأَنْ  یأَدْنَ کبِهِنَّ ذَلِیهِنَّ مِنْ جَلَابِینَ عَلَیدْنِینَ یوَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِ کوَبَنَاتِ

 1(. 19)األحزاب:  «مًایرَحِ

را بر خود فرو  شانیها یروسرمؤمنان بگو:  زنان وامبر، به زنان  و دختران  یپ یا»

نند. و خداوند  مرزنده مهربان یه شناخته شوند، و  زار نبکاس  و به  ن تر کینزدن یپوشند. ا

. و معامله تو در یمعامله خود هست ک: تو مالدیگو یمه شوهر کن اس  یا یکاما تمل« اس 

أنَا »د: ید، و همسر در جواب گویلمات را به همسر بگوکن یشوهر ا یار تو اس . وقتیاخت

 .شود یمواقع  یطالق رجع یک «طَالِقٌ
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ل کیطالق همسرش و یرا برا یسکشوهر  هرگاهتابت: کالت و کطالق به و -گفتار نهم  

همسرش نوشته و مطلقه بودنش را در  ن اعالم  یبرا یا نامها یدهد  یندگیند و نماکتعیین 

را ین مسأله اتفاق دارند. زی. همه علماء در اشود یمند، طالق واقع کدارد، و  ن نامه را امضاء 

نطق  مقام قائمن نباشد، که نطق ممک یتاب  و نوشتن، موقعکز اس  و یاله در حقوق جاکو

 لم گنگ اس .کا متی  اس  یمخاط  غا که یدرصورت مثالًاس ، 

: دیگو یمه شوهر به همسر کن اس  یم، ای: طالق بالتحرمیطالق بالتحر -گفتار دهم 

  ظهار یو اگر ن شود یممحسوب  یند، طالقک  طالق یاگر ن «نَیتَحْرِمِ حَرَامٌ أَوْ یأنْتِ عَلَ»

  طالق و یاگر ن. و گردد یمفاره ظهار واج  ک، و در  ن صورت شود یمند، ظهار محسوب ک

ذَا، کحَرَامٌ إِنْ فَعَلْتِ  یأَنْتِ عَلَ»د: یبگو مثالًند، ک  سوگند یه نکنیا ایظهار نداشته باشد 

ن هر یار را انجام داد. در اکو او  ن  ی، بر من حرام هستیردکار را کتو اگر فالن « فَفَعَلَتْ

إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ »: دیگو یم رضی اهلل عنهمان اس . حضرت ابن عباس یمیفاره کسه صورت 

اس   ین سوگندیند، اکهمسرش را بر خود حرام  یسکهرگاه « »فِّرُهَایکنٌ یمِی یامْرَأَتَهُ فَهِ

 «صلی اهلل علیه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللِّهِرَسُولِ  یمْ فِکوَلَ»فاره  ن را بپردازد. و بعد فرمود: کد یبا

رد که را بر خود حرام یمار و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسوله کنی(. اشاره اس  به اهیعل متفق)

  1فاره داد. کغالم  یکردن کبا  زاد  اهلل رسوله حرام نشد و یاما مار

 فصل چهارم

 تفریق قضائي

 مبحث اول : تفریق در اسالم

اینکه روابط مترد بتا زن جریتان طبیعتی      شرط بهدر اسالم، طالق حق طبیعی مرد اس  

نگهداری کند، حقوق او را ادا کنتد و بتا او حستن     یخوب بهخود را طی کندد یعنی مرد از زن 

و نیکی او را طتالق دهتد و از    یخوب بهمعاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد، 

سپاستگزاری بته او    عنتوان  بته گر مبلغی دی اضافه بهطالق او امتناع نکند. حقوق واج  زن را 
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زناشویی را پایان دهد. اما اگتر ازدواج روال طبیعتی ختود را طتی      ۀ زوجی  وقعال و بپردازد

کنتد   نکندد یعنی مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگی سعادتمندانه دارد و نه زن را رها متی 

ه طالق رضای  کند و نه ب که دنبال زندگی جدیدی برود، مرد نه به وظایف زوجی  عمل می

ستراغ طتالق    یعت یرطبیغ، باید از روال یعیرطبیغدهد، در اینجاس  که همنون زایمان  می

و او را  زار  داشتته  نگهتواند زن را معلق  زن رف  و زن را مطلقه نمود. در این موارد، مرد نمی

گتر مترد   کلف و امر به طالق کند و امدهد که مرد را  دهد. در اینجا اسالم به قاضی اجازه می

 دهد. طالق نداد، حاکم طالق می

حق طالق و رجوع دو نوب  اس  )و بیشتر نیس ( از  ن پس یا نگهداری به شایستگی »

 «و یا رها کردن به نیکی.

شود که هر مردی در زندگی ختانوادگی، یکتی از    میستنباط از این  یات یک اصل کلی ا

و شایستتگی انجتام دهتد     یختوب  بته را  دو راه را باید انتخاب کند: یا تمتام حقتوق و وظتایف   

= نگهداری به شایستگی و نیکی( و یا پیوند زوجیت  را قطتع و زن را رهتا    بِمَعْارُوفٍ   ک)إمْسَا

= رها کردن به نیکی و مهربانی( راه سوم یعنتی اینکته زن را طتالق    حٌ بِإِحْسَانٍ یأَوْ تَسْرِنماید )

 و شایستگی هم از او نگهداری نکند در اسالم وجود ندارد. یخوب بهندهد و 

است  امتا اختصتاص     واردشدهو رجوع و عدم رجوع مرد  تدر مورد عد هرننداین  یات 

و همته حتال بیتان     وقت   همهبه این مورد نداردد یک اصل کلی اس  و حقوق زوجی  را در 

فوق را انتخاب کند و راه ستومی   در زندگی باید یکی از دو راه یطورکل بهکندد یعنی زوج  می

 وجود ندارد.

کرده و زنی را نه بته   سوءاستفادهدهد که مرد از اختیارات خود  بنابراین اسالم اجازه نمی

خاطر زندگی با او بلکه برای در مضیقه و فشار قرار دادن زن و جلوگیری از ازدواج او با مترد  

 1د.دیگر، او را در قید ازدواج نگه دارد و طالق نده
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  افغانستان يدر قانون مدن يیقضا مبحث اول: تفریق

زنان  یرا برا ییقضا تفریقکه استفاده از  یها راهاز  یکیزوج  مدت یطوالنب  یغ:گفتار اول

افغانستان:  یقانون مدن 194 ةماد موج  بهزوج اس ،  مدت یطوالنب  یکند غ یهموار م

زوجه از  که یدرصورت  گردد یعذر معقول غااده از  ن بدون یا زیسال  9هرگاه زوج مدت "

 یید، گرنه زوج مالک دارایق نمایاز محکمه مطالبه تفر تواند یممتضرر شود،  یاب ویغ

 "کرده بتواند نیتأمبوده و زوجه از  ن نفقه خود را 

  یزوج غا یمحکمه به نحو ین صورتیکه در نن شده حیتصر قانون مدنی191 ةدر ماد

نکه اصوالً مطلع کردن او یا ایاگر مراجع  نکرد و  یمراجع  کند ولکند تا  یرا مطلع م

  .سازد یطالق را واقع م محکمهممکن نباشد، 

عدم  ییقضا تفریق شیوعاز موجبات  یکی نفقه از دادنشوهر  یخوددار-گفتار دوم:

 یباعث مشکالت فراوان برا یشهر یزوج اس  که در زندگ یپرداخ  نفقه زوجه از سو

ف خود را مشخح سازد. یتا تکل کند یم محکمهر به مراجعه به یو او را ناگز شود یمزوجه 

نفقه امتناع  یزوج از ادا هرگاه": کند یمحکم ن مورد یافغانستان در ا یقانون مدن 191 ةماد

نتواند،  شده ثاب ز ینفقه ن یاز ادا ینبوده و عجز و ییظاهراً مالک دارا که یدرحالورزد، 

 "دیق نمایمطالبه تفرتواند  یزوجه م

د ینفقه ثاب  نما ین قانون  مده که اگر زوج عجز خود را از ادایهم 192 ةدر ماد

ماند حکم طالق  یان  ن اگر زوج ناتوان باقیدهد که در پا یمحکمه سه ماه به او مهل  م

  .دشو یصادر م

موجبات از  یکی 189 ةافغانستان در ماد یقانون مدن-ق به سب  ضرریتفر گفتار سوم:

زوجه از اثر  هرگاه"دارد:  یم تصریحرا احتمال ورود ضرر به زوجه دانسته و  ییقضا تفریق

ن ین امثال زوجین حال  بیرا ادعا کند که دوام معاشرت را در نن یمعاشرت با زوج ضرر

 "دیق نمایتواند از محکمه مطالبه تفر یگرداند، م رممکنیغ

را  ییقضا تفریقاز موجبات  یکیافغانستان عالوه بر موارد فوق  یقانون مدن گفتار چهارم:

تواند مطالبه  یم یزوجه وقت»دارد:  یم تصریح 176 ةن قانون در مادی  شوهر دانسته ایع

 یا مدت طوالنی رممکنیغ یباشد که اعاده صح  و یمرض مبتالبهد، که زوج یق نمایتفر

  .متعذر باشد یمعاشرت با زوج بدون ضرر کل که ینحو بهمعالجه او الزم باشد،  یبرا
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 9 ةن قانون در مادی، اخورد یمه مصر به نشم ین مورد در قانون احوال شخصیه ایشب

 مدت یطوالنا معالجه  ن ی  در مرد که قابل عالج نبوده یدر صورت وجود ع»کند:  یان میب

تواند از  یجذام و برص، مش موج  ضرر باشد مانند جنون و ی  برایزن بر زوج یباشد و بقا

 «.دینما ییدرخواس  جدا محکمه

قانون  196 ةماد مدت یطوالنزوج به حبس  ی  قطعیق به سب  محکومیتفرهمننان 

محکمه به حبس ده  یقطع حکم بهزوج  هرگاه"دارد:  یمقرر م باره نیدراافغانستان  یمدن

از مدت پنج سال مطالبه تواند پس  یده باشد، زوجه میشتر از  ن محکوم گردیا بیسال 

 ".نفقه را داشته باشد ید، گرنه زوج محبوس توان ادایق نمایتفر

اد به مواد مخدر، قمار، یجوامع مختلف، اعت واحوال اوضاععالوه بر موارد فوق: با توجه به 

از  ییقضاتفریق تواند از اسباب درخواس   ی ور هم م خف  جرائمم بودن زوج و ارتکاب یعق

تواند او را  یم یراحت بهن اسباب باشد، زوج ینکه اگر زوجه گرفتار ایما ااد، زن باش یسو

  .بخشد یی  رهاید زوجیطالق دهد و خود را از ق

را  ییقضا تفریق ی  حقوقیافغانستان ماه یقانون مدنی یقضا تفریق ی  حقوقیماه

دانسته، به نظر  یگر را رجعید ین و بعضئق  ن را بایمصاد یبعض یعنیان کرده، یمتفاوت ب

زن از  ییرها ییرا حکم  طالق قضای، زاس ده یار روش مطلوب و پسندیرسد بس یم

دا ین هدف تحقق پیباشد ا یق، اگر طالق رجعیکه در بعض مصاد اس  یمشق  و سخت

  .بودن بهتر به صال  زوجه باشد یگر ممکن اس  رجعیدر مورد د ی، ولکند ینم

ن ئ ، طالق بایق به سب  عیتفر»دارد:  یم تصریح 180 ةافغانستان در ماد یقانون مدن

  ." اس

به ک طالق یق )به سب  ضرر( حکم یتفر" مده اس :  قانون مدنی  184ة ماد 2در بند 

 ."را دارد نیا

طالق بر  197 ةماد 1عدم انفاق و در بند  براثرطالق  ،199 ةن قانون در مادیهم یول 

ن رف ، رجوع یاگر موج  طالق از ب یعنیدانسته،  یب  زوج را در حکم طالق رجعیاثر غ

  .اس  و اال رجوع ممکن نخواهد بود ریپذ امکانهم 

 حکم بهنفقه  ین که به سب  عدم اداین زوجیق بیتفر»د: یگو یمقانون مدنی  199 ةماد

اش در خالل عدت  تواند به زوجه یبوده، زوج م یرد در حکم طالق رجعیمحکمه صورت بگ

«. نفقه ثاب  کند یخود را به ادا یو  مادگ ینکه زوج توان مالیمشروط بر ا د،یرجوع نما
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 ینفقه به عهده زوجه باشد ول یممکن اس  هنگام درخواس  طالق، بار اثبات عدم اعطا

 یق تساوین طریتا از ا اس زوج به عهده خود او  یطالق، اثبات توان مال صدوربعد از 

 1  .شود نیتأم یحقوق به نحو

  از طالق یپیشگیر یتدابیر اسالم برامبحث سوم: 
  :ياجتماع یها تیمحدودو  يوضع حدود شرع –گفتار اول

زن و مرد در برابر بیگانته، رعایت  حتدود     یاسالم بر حفظ پوشش مناس  برا یتأکیدها

روابتط دوستتانه بتین زنتان و      یدو نامحرم، پرهیز از اختالط و برقرار یدر برخوردها یشرع

 ننته   بترخالف و  شتود  یممعنادار  یاز این خطر اجتماع یپیشگیر یمردان بیگانه در راستا

هدف، ایجاد محدودی  و محرومی  نیس ، بلکه ایجاد امنی  و  کنند یمتصور یا القاء  یبرخ

 پتردازد  یمت د افرا یسالم ارتباطات اجتماع یبه سامانده یمصونی  اس  اسالم با وضع قوانین

جامعته   یبتردار  بهرهتالطم و هیجان و  یجا به رامش  یو نتیجه عمل به  ن احکام، جایگزین

  .اس زنان و مردان و جوانان خود  یاز حداکثر توان و استعدادها

  :يروان یها زهیانگایجاد  –گفتار دوم

و بتا   شود یمطالق نکوهش  شدت به دینیرهبران  یها  موزهو  یاین در تعالیم دین جز به

که بتا اصتال  و برطترف کتردن اختالفتات       یو درباره کسان« ابغض الحالل»همنون  یتعبیر

، نیکتوترین   ورنتد  یمت  ن را فراهم  یو موجبات بقا گردند یم ن  یمانع از فروپاش یخانوادگ

در زمان کدورت بین زن و مرد، کرام  و  یو حت ها معاشرت. در شود یمتعابیر به کار گرفته 

متانع تجتویز طتالق     االمکتان  یحتت کته   یفراموش نگردد. لذا همان مالحظات یل  انسانفضی

  .شمارد یمدر این شرایط خاص طالق را جایز  شود یم

 

 

 

                                                           
  جلد اول قانون مدنی افغانستان-1
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  :ایجاد موانع -گفتار سوم

 یکه در شرف انحالل و از هتم پاشتیدگ   ییها خانوادهحفظ کیان  یتدبیر دیگر اسالم برا

به تعویق انتداختن طتالق بته هنگتام بتروز اختالفتات است  از        د ایجاد موانع و اند گرفتهقرار 

  :جمله
اس  که  یوضع قانون حکمی  اس  که این قانون از نکات بسیار نشمگیر قوانین اسالم

از  مار  یبیش از هر نیز به دوام و قوام خانواده عنای  و توجه دارد. که به میزان قابل توجه

  .کاهد یم ها ییجدا
تأمل و تتدبر در واقعته    یبرا یا مرحلهاس  که خود  یزن مطلقه تدبیر دیگر یبرا ت،عد

 1 .اس یاسف بار طالق در زندگ

 فصل پنجم

 عدت در طالق

  کریم در قرآن توجوب عدمبحث اول: 

تُخْرِجُوهُنَّ  لَا  مْکوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّ: دیفرما یمسوره طالق   ی  اولدر تدر رابطه با وجوب عد

 [ 1:طالق]  اللَّهِ حُدُودُ کوَتِلْ  نَةٍینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیأْتِیخْرُجْنَ إِلَّا أَن یوتِهِنَّ وَلَا یمِن بُ

از خانته   تهمسران و زنان ختویش را در ایتام عتد    گاه چیهرا پیشه سازید و  یاله یتقوا

بیرون برود و حق استکان   اش یمسکوناز خانه  تبیرون مکنید و نیز زن هم نباید تا پایان عد

 یحقتوق او کوتتاه   ینسب  به استیفا تواند ینمو نفقه او محفوظ اس  و در این مدت شوهر 

کند، مگر اینکته زن   نظر صرفنماید و یا او را مورد ا ی  و  زار قرار دهد، تا او از حقوق خود 

ان و گردد که در صتورت ثبتوت، حتق استک     یمرتک  عمل زش  و نامشروع تدر دوران عد

 .  گردد یمنفقه ساقط 

این دستورات : »دیفرما یمو  پردازد یمسپس به تحکیم این حکم و تبیین فلسفه  ن 

مخالف  ن عمل کند، ابتدا به  یو اگر کس -که نباید از  ن عبور کرد-« هستند یحدود اله

ضامن مصالح خود  یقوانین اله نراکهظلم رساند،  یخود ظلم کرده قبل از  نکه به دیگر

                                                           

(.21-17ترجمه دبیری اسحق خانواده خوشبخت ص ) - 1
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توصیه در ادامه  یه  نیبعدازا و سازد یممکلفین اس  و تجاوز از  ن سعادت خود او را تباه 

 [  ی  اول سوره طالق] أَمْرًا کلِۖ  حْدِثُ بَعْدَ ذَیلَعَلَّ اللَّهَ  یلَا تَدْرِ :دیفرما یم

 را فراهم سازد.   یماجرا وضع تازه وسیله اصالح نیبعدازاشاید خداوند  یدان ینمتو 

 یزن از خانته مستکون   تدر ایام عتد  اًیثانطالق باید حفظ شود،  تعد اوالًاشاره به اینکه 

را نماینتد و در   یبیرون نرود و مرد هم او را بیرون نکند و هر دو رعای  تقوا و مصتالح زنتدگ  

ایتن است  کته کتانون      یننمایند. همه این کارها بترا  یحقوق یکدیگر کوتاه یاحترام و ایفا

 مبدل نشود،   یخانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدای

 ییک شترط تتأخیر   عنوان بهدیگر از این شروط  ییک وارطهارت زن از عادت ماه ها  نبا 

 کته  یدرحتال . دیت   ینمت  حستاب  بهدر ازدواج، عادت ماهانه زن مانع  یدر طالق مؤثر اس . ول

، ایتن ازدواج  برعکسبه  ن نیس  و  یندارد و نیاز یربط روشن اس  طالق و پاک بودن زن

کته   ردیت گ یمت اس  که پاک بودن زن را الزم دارد. همه این تمهیدات با این هتدف صتورت   

  .شود یدر جامعه جلوگیر یاساس ییک بنا یاز فروپاش المقدور یحت
 هتا   نو مخارج  یاجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهدار ،تکفل فرزندان به مرد یواگذار

مرد مجبور اس  عالوه بر پرداخت  نفقته    نراکهاس .  یاز دیگر موانع مسئله طالق در زندگ

هم مادر باشد و هم  ینماید و به تعبیر یسرپرست پسر باشدفرزندان،  نان را نه دختر و نه 

  .پدر
 انواع عدت-مبحث دوم

است  کته زن  یدر اصطال  فقها عبارت از تتربتّح )حتال  انتتتظتار( شترعت عدت

درنتگ کترده، ستپتس  یالزم است  متدّتت ،بتعتد از طتالق و زوال نتکتا  و یتا وفتات

 شتوهتر دیتگتر اختتتیتار کند.

اس  و  ی، مانند بسیاری از اسرار نهفته در امور عالم، بر ما مخفتعد یاما عل  واقع

از قبیل انعقاد نطفه، حریم زوجی ، حفظ شخصی  زن، احترام به  - شود یم ننه گفته 

نیز  ها سالاگر مرد  رو نیازا. دی  یم ن به شمار  یها حکم از  -عواطف وابستگان مرد و... 

 .نگه دارد تکند، یا در مسافرت باشد، باز باید زن عد یجدا از زن خود زندگ
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از: وفات، اقسام مختلف طالق، فسخ عقد  اند عبارت شوند یم عدتکته متوجت   یامتور

در همه  ی میزش اشتباه و ارتداد یا اسالم و یا شیردادن مثل به، انفساخ ها  یع واسطه به

 .شرط اس  که  میزش کرده باشد یغیر از اوّل ها نیا

 :عبارت اس  از تانواع عد نیبنابرا

 .طالق عدتت 1

 .وفات عدتت  2

 .مفقود االثر تت عد 9

 .ی میزش اشتباه تت عد4

 : میپرداز یم ادشدهیاینک به توضیح موارد 

 طالق تعدّ-گفتار اول

صبر کند که  یطالقش داد، باید به مقدار یدر پاک بعداز نکه، ندیب یماگر عادت ماهیانه 

او تمام اس . اگر عادت  تحیض سوم را دید، عد که یهنگامدو بار حیض ببیند و پاک شود. 

نگه  ت، باید بعد از طالق سه ماه عدنندیب یماس  که عادت  یدر سن زنان ی، ولندیب ینم

 .دارد

 او نقدر اس   تاگر شوهر، زن باردار را طالق دهد، عد حال

 .زن باردار، تا زمان به دنیا  مدن یا سقط شدن حمل او اس  تعد

 وفات تعد -گفتار دوم

زن  یکرده باشد یا نه. حت ینگه دارد شوهرش با او نزدیک تو ده روز عدباید نهار ماه 

وفات نگه دارد و اگر باردار اس ، باید تا هنگام وضع حمل  تیائسه و صغیره نیز باید عد

اگر پیش از گذشتن نهار ماه و ده روز، فرزندش به دنیا  ید، باید تا نهار  .نگه دارد تعد

 .را ادامه دهد تدماه و ده روز از مرگ شوهر، ع

 .اس  ی، ماه قمرتت مالک محاسبه عدّ 1

اس  که زن از مرگ شوهر مطلّع شود، البته این  یوفات از موقع عدت یت ابتتتدا 2

حکم به غتایت  بتودن شتوهتر اختتتصتاص نتدارد، بتلکته حتضتور او را هتم شتامتل 
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نگه  عدتباید  یمانده باشد، از زمان  گاه یفوت او بر زن مخف ی. پتس اگتر بته علّتشود یم

 .دارد

وفات اس ، حرام اس  لباس رنگارنگ بپوشد و سرمه بکشد و  عدتکته در  یت زنت9

 .اس که زین  حساب شود بر او حرام  یدیگر یهمننین کارها

 مفقود االثر تعدّ-گفتار سوم

از او  یبرسد و نه اثر یاز و یباشد که نه خبر یا گونه بهگم شود و غیب  او  یاگر مرد

 یباشد که برا یاز او باق یظاهر شود و مرده و زنده بودنش معلوم نباشد، نناننه مال

مخارج همسرش شود،  دار عهدهو سرپرس  دارد که  یمتختارج هتمتسرش خرج شود، یا ول

گردد، بر زن واج  اس  که صبر کند و  دار عهدهمخارج او را  یباشد که طور مجّان ییا کس

انتتتظتار بکشد و هرگز جایز نیس  که ازدواج کند، تا اینکه یقین کند همسرش مرده، یا 

ندارد که  یاز شوهرش نمانده، یا سرپرست یرا طتالق داده است ، امتّا اگتر نتناننه مال یو

 تواند یم بازهمبدهد،  مخارجش را ینتبتاشد که طور مجّان یاو را بتدهتد و کتست خترج

صبر کند، و اگر صبر نکند و بخواهد ازدواج نماید، پیش حاکم شرع برود و حاکم شرع از 

، شود یمو در این مدّت از شوهرش جستجو  دهد یمتاریخ مراجعه نهار سال به زن مهل  

اکم به یتا وکیل دارد ح یاو متعتلوم نتشتد، اگتر مترد ول بودن زندهنتنتانتنته مترده یتا 

 یو اگر ول کند یمکه زن را طالق دهد و اگر اقدام نکرد او را مجبور  دهد یمدستور  یو

نداشته باشد، یا اقدام نکند و اجبارش هم امکان نداشته باشد، خودِ حاکم او را طتالق 

ازدواج  تواند یم، سپس دارد یموفات نگه  عدت، ستپتس زن نتهتار متاه و ده روز دهد یم

 .کند

بتعتد از جتستتتجتو و تتمتام شتدن متدّت )نتهتار ستال(، شتوهتر بتیتایتد،  اگتر

نتنتانتنته قتبتل از طتالق بتاشتد زن هتمسر اوس  و اگر  مدن شوهر بعد از ازدواج 

باشد،  عدتبه  ن زن ندارد و نناننه در بین  یبتاشتد شوهرِ اول حق یهمسرش با دیگر

اش تمام شده و  تبگذارد تا عدّ ید، یا به حال خودش باقبه  ن زن رجوع کن تواند یمشوهر 
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 یبه و تواند ینمو قبل از ازدواج باشد  تاز او جدا شود و امّا نناننه بعد از تمام شدن عدّ

 .رجوع کند

 .او را به عقد خود در  ورد مجدداً تواند یمولی در صورتی که در طالق سوم نباشد 

 يآمیزش اشتباه تعدّ-گفتار چهارم 

کند، نه زن بداند که او  یبه گمان اینکه عیال اوس  نزدیک یبا زن یا بهیغراگر مرد 

 .نگه دارد ت، باید عدّاس   شوهرش نیس ، یا گمان کند شوهرش 

 1 .که بیان شد یطالق اس  به تفصیل تمانند عدّ ی میزش اشتباه تمتدّت عتدّ

 یریگ جهینت
 ها برای ادامه زنتدگی  که همه راه ییدرجا، همه نیباا، اما امری مبا  اس طالق در اسالم 

بسته باشد، اسالم راه جدایی را باز گذاشته ، اما زن و مرد را ملزم به رعای  اصتولی   شوئیزنا

کنتد کته تمتام حقتوق متادی زن را       مرد را موظف متی  ژهیو بهدر هنگام طالق ساخته اس . 

طبیعتی از   طور به هرنندحق طالق را  ای زن را طالق دهد. اسالم پرداخته و به نحو شایسته

هتای   دانتد، امتا راه   داند و طالق دهنتده را در زنتدگی زناشتویی، مترد متی      مختصات مرد می

تواند با تعیین شرایط در  غاز  متعددی را نیز برای حق طالق زن باز گذاشته اس  که زن می

در متورد   یمختصتر  یبررس باازدواج و یا استفاده از طالق قضایی، خود را از مرد جدا سازد. 

توانتد در   ینکته زوجته مت   یا رغم یعلافغانستان و روشن شد که  یدر قانون مدن ییطالق قضا

طتالق را منظتور کنتد، امتا بتازهم       یشرط وکالت  بترا   یگریا عقد الزم دیضمن عقد نکا  

و زوجه مجبتور است  کته در صتورت نداشتتن       اس ار گسترده یارات مرد در طالق بسیاخت

را در دادگاه ثاب  کنتد،   ییقضا تفریقض طالق به او، اسباب یا عدم تفویطالق،  یوکال  برا

    2. الزم داشته باشد یادینه زیبه طول انجامد و هز یادیز یها ن روند ممکن اس  مدتیو ا

قتانون   ازجملته هتم صتورت گرفتته کته      یکارهتا  ها عرصهاس  که در این  یاد وری قابل

کته بتا انفتا   ن امکتان دارد بستیاری از       است  در شرف طتی مراحتل    اکنون همخانواده که 
                                                           

1
  (1939-1939مؤلف سید سابق، مترجم ابراهیمی محمد، فقه السنه.ص) - 
 روان اندیشه مقاله طالق در اسالم مریم رضاعیماهنامه -. 2
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 و کتانون جلوگیری صورت گیرد  مورد یب یها طالق و ازحل شود  ها خانوادهمشکالت در بین 

 و کتانون مبتدل نته گتردد     یاعتمتاد  یباس  به لوث  و استوارخانواده که یک پیوند مقدس 

خلفتای   خالصه اینکه با پیتروی از استوه حستنه نبتی کتریم )ص( و      سازدمکدر نخانواده را 

خانواده مرفه  کیو عموم  طور بهیک جامعه  میتوان یمراشیدین که قدوه  ما مسلمانان اس ، 

جتدائی زن   بالی ف   و ازنمائیم  و تالشدوام  ن سعی  و درخاص ایجاد کرده  طور به و  رام

 بستگی دارد ، حفاظ  نمائیم. مربوط و ها  نمرد که استحکام یک یا نند فامیل به  و

 :مأخذمنابع  

 .میکر قر ن-1

دیوبندی ، موالنا محمد حسن، ترجمه تح  نظر هیئت  علمتای افغانستتان. تفستیر      -2

 کابلی.

 سید سابق ، ترجمه داکتر محمد ابراهیمی ، فقه السنه. -9

حجاج  اختصار کننده منذری ، عالمه  کی التدین عبتدالعظیم    نیشاپوری ، مسلم بن  -4

 ترجمه ترشابی ، عبدالقادر،ترجمه مختصر صحیح مسلم.

بخاری ، محمد بن اسمعیل اختصار کننده ،زبیدی عبتدالطیف الشترجی   ابوالعبتاس      -1

 ترجمه ترشابی عبد القادر .
 .1911سال  919شماره جلد اول قانون مدنی افغانستان منتشرة جریدة رسمی -6

 .مقاله مبغوضی  طالق در اسالم-90شماره  -ماهنامه رواق اندیشه -مریم  -رضاعی-7

 .ترجمه عبداهلل عبداللهی. فقه بانوان -شیخ کامل محمد-محمد  -8

 حمید دکتر صالح، ترجمه دبیری اسحق، خانواده خوشبخ  . – 9
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 تحلیلی جرم قاچاق انسان -بررسی توصیفی

 افغانستان زاییجدر حقوق  

 محمد یاسین مطهر

 :چکیده

افغانستتان  جزایتی   این نگارش در مورد جرم قاناق انسان اس  کته بتر استاس حقتوق      

و دارای سه گفتار اس  که در گفتتار اول   قرارگرفتهی موردبررستحلیلی  –توصیفی  صورت به

ی، در گفتتار دوم  المللت  نیبت تعریف این جرم بر اساس قانون کیفری افغانستان و برخی استناد  

 اس .  قرارگرفته ن و  در گفتار سوم مجازات  ن مورد کنکاش  دهنده لیتشکعناصر 

ی اس  که در مورد تعین مجازات این جرم وجود دارنتد،  اه یکاستی  ن تشخیح ها افتهی

مانند باز بودن دس  قاضی در تعیین مجازات و مقید دانستن عامل مشدده جرم بته طفتل و   

 زن بودن قربانی.

 ی(بردار بهره)قاناق، قاناقنیان، ترانزی ،   :ها دواژهیکل

 :مقدمه

کته در  ن اراده و اختیتار   است   های مجرمانه نتاقض حقتوق بشتر     قاناق انسان از فعالی 

. قاناقنیتان بتا استتفاده از    ردیت گ یمت سل  گردیده و در خدم  قاناقنیان قترار   هیعل یمجن

سلطۀ که بر قربانیان دارند، در قبال  نان از ارتکاب هیچ نوع جنای  دریغ نکرده و  نتان را در  
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ها  . این جرم به حدی گسترده اس  که قربانیان  ن به میلیوندهند یمشرایط غیرانسانی قرار 

کته انجتام    یهتای  شتناس ایتالیتایی، ارزیتابی    . بر اساس اظهارت یک محقق جامعهرسد یمنفر 

میلیون نفر در سلطه و اختیتار قاناقنیتان    200اند مستند گویایی این اس  که بیش از  داده

 90در افریقتا بتوده، ولتی     یدار بترده نهار قرن  میلیون نفر برده، حاصل 1/11انسان هستند. 

 تبهکارانته اند حاصل یک دهه اعمال  میلیون نفر زن و کودک که با مقاصد جنسی قاناق شده

التی   7این جرم با سود ستالیانه   1باندهای مخوف قاناق انسان در  سیای جنوب شرقی اس .

رترین تجتارت نامشتروع جهتان و    میلیارد دالر، بعد از قاناق مواد مخدر و اسلحه، ستود و  19

. ستاالنه نهتار میلیتون نفتر متورد      شتود  یمترین فعالی  مجرمانه محسوب  ترین و مهم بزرگ

 .2ردیگ یمالمللی قرار  قاناق داخلی و بین

یافته بودن برخوردار است د زیترا    سازمان یژگیوداری نوینی اس  که از  قاناق انسان برده

هتای ختود را    . فعالیت  ابتد ی یمت این جرم در ماهی  استثمارگرایانه و غیر تجاوزکارانه ارتکاب 

هتای تبهکتار از    و نسب  با ستایر ستازمان   دهد یمهای اقتصادی مشروع گسترش  روی گزینه

طتور   دوام هستتند و بته  مراتت  بتا   در مدی بیشتری برخوردارند. دارای ستاختاری بتا سلستله   

 9.کند یمیافته از خشون  استفاده  سازمان

یافته فراملی اس  که  ثار و پیامتدهای نتامطلوب را در پتی     سازمان جرائمقاناق انسان از 

هتای دینتی و اخالقتی، از     توان به موارد نوند خشون  علیه قربانیان، سقوط ارزش می ودارد 

حقوق قربانیان، ابتال به بیماری مصرع و شیوع  ن در بین رفتن ارزش و کرام  انسانی، نقض 

شویی و جعتل،   اجتماعی، مانند پول یها یناهنجارروانی، بروز  -جهان، ایجاد اختالالت روحی

                                                           
 .211 ، ص1939یافته فراملی، چاپ دوم، میزان، تهران،  سید حسن، جرائم سازماناسعدی، . 1
نامه تخصصی فقه و  فهرستی، زهرا و سرچمی، زیبا، قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی، فصل. 2

ایرج، تجارت شیطانی یا فاجعه انسانی، چاپ اول، . / و تبریزی، 131، ص 1933، 22تاریخ تمدن، شماره 

 .71و  11ص  ،1939کیهان، تهران، 
المللی، چاپ  انسان با رویکرد به حقوق داخلی و اسناد بین. گلدوزیان، ایرج و پور ابراهیم، احمد، قاچاق 9

 .96، ص 1932اول، خرسندی، تهران، 
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ستالم اقتصتادی و اختتالل در امنیت       یهتا  نظتام هتا و مختدوش شتدن     تزلزل بنیان خانواده

 1اجتماعی و استثمار نیروی کار نام برد.

 –در تحقیق حاضر، جرم مزبور بر اساس قتوانین کیفتری افغانستتان بته روش توصتیفی      

ی موجتود در قتوانین افغانستتان    هتا  یکاستت و  هتا   یت مزتا  ردیگ یمر قرا موردمطالعهتحلیلی 

 یی شود.شناسا

بر این اساسد تحقیق حاضر در سه گفتار بررسی خواهد شد که در گفتار اول بته تعریتف   

 ن و در گفتار ستوم بته مجتازات  پرداختته      دهنده لیتشکار دوم، به عناصر این جرم، در گفت

 خواهد شد.

 گفتار اول: تعریف جرم قاچاق انسان

جرم قاناق انسان، توسط نهادهای مختلف جهانی، تعریف گردیده که هر تعریف بر اساس 

ضتای   عرف و فرهنگ خاص ملی و جغرافیایی صورت گرفته اس . مثالً در بعضی کشتورها، ر 

را تأثیرگذار در ارتکاب جرم قاناق انسان دانسته، ولی در بعضی از کشورها کته از   هیعل یمجن

را، در ارتکاب جترم قانتاق انستان     هیعل یمجنگرفته، رضای   دینی نشأت یاعتقادات و باورها

. یا هم در بعضی از کشورها، تحقق جرم قاناق انسان را منوط به عبتور از  دانند ینمتأثیرگذار 

 تر خطرناکمرز نموده، ولی در بعضی از کشورها، جه  مبارزه شدیدتر علیه این جرم و حال  

 .دانند ینمبودن این جرم در  ن کشور، عبور از مرز را شرط تحقق این جرم 

 نسان:مبحث اول: تعریف شخصی یا  زاد از قاناق ا
واردکتردن یتا ختارج کتردن     »از مصدر قانماق ترکی اس  که به معنتای،   یا واژهقاناق  

متقلبانۀ کاالی موضوع حق یا حقوق دول  یا کاالی ممنوعه یا انحصاری، یا اظهار، واگتذاری،  

ونقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخ ، تولید، تغیتر مصترف، دختل و تصترف، اقتدام،       حمل

تردد، تأسیس، یا هرگونه تقل  گمرکی ناقض قتانون ختاصِ محدودکننتدة    گری،  صید، واسطه

                                                           
 .131فهرستی، زهرا و سرچمی، زیبا، قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی پیشین، ص  .1
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این تعریف مربوط بته جترم قانتاق امتوال      1.«شود یم ن، قاناق یا در حکم قاناق محسوب 

اس  اما بازگوکننده این مطل  اس  که هرگاه کسی با ورود و خروج از یک کشور، منجر بته  

نقض قانون شود، جرم قاناق را مرتک  شده اس . خواه کاال را وارد و صادر کند، ختواه ختود   

قتانون موجتود در    که ینحو هبفرد وارد و خارج شود و خواه کسی دیگری را وارد یا خارج کند 

 امر عبور از مرزها نقض شود.

 کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدتعریف از  مبحث دوم:
قاناق انسان عبارت از جذب، انتقتال  »ننین تعریف کردند:  کمیسیون مذکور این جرم را

، ییربتا   دماعمتال زور،  و تحویل افراد از راه تهدید یا با استفاده از زور و اجبار یا دیگر اشتکال  

پتذیری افتراد،    برداری، اغفال، سوءاستتفاده از قتدرت، استتفاده از نقتاط ضتعف و  ستی        کاله

پرداخ  یا دریاف  دستمزد و یا سود بردن از رضای  و موافقت  فترد در کنتترل ستایر افتراد      

 کر گردیده که عبارت از جتذب،   نوع رفتاردر این تعریف سه  2«منظور سوءاستفاده از  نان. به

هدف سو است . از ایتن تعریتف احتمتال دو      منظور بهمتذکره  یها راهانتقال و تحویل افراد از 

تنهایی خود جترم قانتاق را بته وجتود      گانه به نوع برداش  وجود داردد یا هریک از اعمال سه

جایی مراحل قاناق عبارت . از  ن ورد یم. یا هر سه عمل باهم جرم قاناق را به وجود  ورد یم

. یعنی اول فرد را جتذب  رسد یماحتمال دوم درس  به نظر  9از جذب، انتقال و تحویل اس ،

و  دهتد  یمت را از مرز خارج ساخته و به محل مقصد انتقتال   ها  ن، بعد کند یمباندهای قاناق 

جود دارد تحویل کنندگان در کشور مقصد  کر و عنوان حمای  را به افراد که به ها  ندرنهای  

نیتز   شتود  یمت . این تعریف کسانی را که در داخل کشور جذب، انتقال و تحویتل داده  دهد یم

 شامل اس  و  ن را قاناق انسان دانسته اس .

                                                           
 .12، ص 1931احمدی، عبداهلل، جرم قاچاق، چاپ سوم، میزان، تهران، . 1
جرم شناختی و قانونی مبارزه با قاچاق انسان، خبرنامه انجمن ایرانی  . قرائی، پروین، بررسی2

حسین، قاچاق انسان، یا تجارت جنسی، پلیس زن، سال  بیابانی، غالم، به نقل از 1936شناسی، تهران،  جرم

 .72، ص 1937، 3-7دوم، شماره 
 .76همان ص  .9
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مجمتع عمتومی   (1994عمومی سازمان ملتل متحتد )   مجمع ازمبحث سوم: تعریف 

حرک  دادن غیرقانونی و مخفیانته اشتخاص   »د کند یمسازمان ملل متحد به این نحو تعریف 

توستعه و کشتورهای دارای اقتصتاد     درحتال  یکشورهاطور عمده از  ملی، به یمرزهادر عرن 

بهره کشانه و ستتمگرانه ازلحتاظ    یها  یوضعگذار، باهدف نهایی واداشتن زنان و دختران به 

کارگیرندگان، قاناقنیان و ستندیکاهای جنایتکتار و نیتز     منظور سود به جنسی و اقتصادی، به

مرتبط با قاناق، همنتون کارختانگی اجبتاری، ازدواج دروغتین، استتخدام       یها  یفعالدیگر 

کته عبتارت از    شتده  انیت در این تعریف نیز سه عنصتر ب  1«مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین.

 رفتار مرتک ، ساحه ارتکاب و هدف یا انگیزه عمل هستند.

غیرقتانونی و مخفیانته    صتورت  بته رفتار مرتک ، حرک  دادن یا انتقال اشخاص اس  کته  

و مخفیانه بودن این است  کته فترد را یتا از طریتق مرزهتای        یرقانونیانجام شود. منظور از غ

 رسمی وارد یا خارج کند. یتن جواز عبور، از مرزهاوارد یا خارج کند یا بدون داش یررسمیغ

ساحه وقوع ارتکاب قاناق انسان باید در مرزها باشد. در این صورت حداقل باید با ارتکاب 

قاناق انسان، دو مرز درنوردیده شودد زیرا اگر از یک مرز خارج گردید، مستلزم ورود بتر مترز   

 نزی  اس .عنوان محل ترا عنوان مقصد یا به دیگری یا به

 یکشت  بهتره  یها  یوضع، واداشتن اشخاص به شود یماهداف که اشخاص برای  ن قاناق 

 کشتانه  بهتره ، یتا بترای   ردیت گ یمت صتورت   یکش بهرهاس . معموالً از افراد قاناق شده دو نوع 

جنسی  یکش بهرهمورد  که یکسانمالی.  کشانه بهرهیا برای  ردیگ یجنسی مورداستفاده قرار م

و ستندیکاهای جنایتکتار در    انیمعموالً زنان و دختران اس  که توسط قاناقن رندیگ یمقرار 

اقتصتادی   یکش بهرهمورد  که یکسان. شود یماستفاده  ها  نرقح از  یها و کلو  خانه یروسپ

اعم از زنان و دختران و مردان هستند کته بترای کارختانگی اجبتاری، کتار در       رندیگ یمقرار 

 .  شود یممعادن، تکدی گری، برداش  اعضای قربانی و غیره، گمارده 

                                                           
 79همان، ص . 1
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 طتور  بته گفت د هرگتاه کستی را     تتوان  یمت خالصته   طور بهبنابراین، بر اساس این دیدگاه 

جنستی، بردگتی...، انتقتال داد     یکش بهرههمانند  ءغیرقانونی از مرز یک کشور برای هدف سو

 .شود یمجرم قاناق انسان محسوب 

 20001مبحث نهارم: تعریف از پروتکل 
ویژه زنتان و کودکتان    ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات تجارت اشخاص به

 :کند یمننین تعریف  2000مصوب 

وسیلۀ تهدید یتا توستل    استخدام نمودن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص به»

زور و یا دیگر اشکال تحمیل و یا اجبتار، ربتودن، تقلت  یتا فریت ، اغفتال، سوءاستتفاده از         به

پذیری یا پرداخ  یا دریاف  مبالغ یا منفعتی جه  کس  رضای  شخصی که  وضعی   سی 

گتری دیگتران یتا اشتکال      از فحشاء و روسپی یکش بهرهمنظور  دارد به بر شخح دیگر کنترل

کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گترفتن یتا اعمتال مشتابه بردگتی،       دیگر بهره

همننان بتر استاس قستم  )ج(    .« ردیگ یمبیگاری، استثمار یا استخراج اعضای بدن را دربر 

منظتور   استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک بته »ماده مزبور  9ماده 

یک از طرق دیگر در بتاال   برداری، قاناق اشخاص تلقی خواهد شد حتی اگر متضمن هیچ بهره

 «  نباشد.

 و هدف ارتکاب اس . این تعریف دارای دو عنصر مهم اس  که عبارت از رفتار مرتک 

رفتار مرتک  عبارت از استخدام، اعزام، انتقال، پنتاه داده و پتذیرفتن اشتخاص است  کته      

بدون رضای  صورت بگیرد و اگر اطفال مورد ننین رفتاری قرار بگیرد رضتای   نتان اعتبتار    

ا تهدیتد، فشتار، اغفتال یت     لهیوست  . رضای  که بته دی  یمحساب  ندارد و همانند عدم رضای  به

 افراد به دس  بیاید نیز مدار اعتبار نیس  و همانند عدم رضای  اس . یریپذ  ی سوضعی  

                                                           
1. Protocol to prevent suppress and punish trafficking in person especially 
women and children, supplementing the united nation convention against 
transnational organization crime. 
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 یکشت  بهتره از قربانی اس  که شتامل   یکش بهرههدف که در این تعریف  کر گردیده، نیز 

 .شود یم...یگر یروسپجنسی، کار اجباری، استخراج اعضای بدن، بردگی گرفتن، 

 افغانستانمبحث پنجم: تعریف از قانون 
قانون نافذه افغانستان در امر مبارزه با جرم قاناق انستان، )قتانون مبتارزه بتا اختطتاف و       

 ورده است : قانتاق انستان:     ( ننین تعریتف بته عمتل   9( ماده )2قاناق انسان( نیز در فقره )

ونقل )ترانزی (، استخدام، نگهداری یا در اختیار گرفتن شتخح است  کته بته      انتقال، حمل»

برداری با استفاده از ضعف اقتصتادی یتا حالت  مجبوریت  از طریتق پرداخت  یتا         بهره مقصد

یا شخح که سرپرستتی وی را   هیعل یمجندهنده جه  کس  رضای   های فری  دریاف  پول

 «به عهده دارد.

  یا مجرمانته  یرفتارهتا . عنصتر نخست    رستد  یمدر این تعریف نیز دو عنصر مهم به نظر 

است  بتا   ( ونقل )ترانزی (، استخدام، نگهداری یا در اختیار گرفتن شخح انتقال، حملمانند )

. یعنی رضای  قربانی را یا بتا استتفاده از حالت     ابدی یمارتکاب  هیعل یمجن یرقانونیرضای  غ

 یا با استفاده از تطمیع، حیله و فری .   ورد یممجبوری ، تهدید، اکراه، اجبار، به دس  

 یرقتانون یغ یهتا   یرضتا  یا این تعریتف تنهتا شتامل     گردد یمدر این مورد سؤال مطر  

بترداری بتا      مثالًد در ترانزی  فرد به مقصتد بهتره  ردیگ ییا هر نوع رضای  را در برم گردد یم

استفاده از ضعف اقتصادی، رضای  وی را جل  کند تا مشمول این تعریف شود  یا نه بته هتر   

ول این تعریف بوده و قاناق انسان بته شتمار   طریق که رضای  قربانی جرم را جل  کند مشم

    دی  یم

تهدید، اکراه، اجبار، خدعه، فریت    رازیغ گر این اس ، رضای  که به مفهوم این تعریف بیان

قانونی حاصل شود، مشمول ایتن تعریتف    صورت به مده باشد، یا رضای  که  دس  و نیرنگ، به

های اسالمی که در جامعه حاکم اس  و متاده سته قتانون اساستی      بر ارزش بناءً. اما شود ینم

مخالف معتقتدات احکتام استالم     تواند ینمدر افغانستان هیچ قانونی »د دیگو یم افغانستان که

در ماهی  جرم تأثیر ندارد، زیترا مقصتد جترم     هیعل یمجنکه رضای   رسد یم، به نظر «باشد

بترداری از انستان، بته ضترر انستان است . ضترر         کرده و بهره برداری  کر قاناق انسان را بهره

ACKU



 

 

ت 
حو

«
13

95
» 

ل 
س

سل
 م

ره
ما

ش
16

9
 

84 

از جانت   « ضرار ال ضرر و ال»رساندن نه برای خود و نه برای دیگران باشد بر اساس قاعده 

اسالم ممنوع شده اس . پس انسان حق ندارد برای ضرر رساندن بته ختود رضتای  بدهتد و     

 فاقد اعتبار اس .   مده باشد، دس  قانونی به صورت بههرنند   نرضای  

 جرم قاچاق انسان دهنده لیتشکگفتار دوم: عناصر 

اس  که عبارت از عنصر قانونی، عنصتر متادی و عنصتر     شده لیتشکهر جرم از سه عنصر 

 .باشند یممعنوی 

 عنصر قانونی مبحث اول:
 ن مجازات در نظر نگیترد،   یرده و براکن نییعنوان جرم تع را به یه قانون، عملک یتا زمان

فعتل   کا تتر یت فعل »  قرارداد، بر این اساس یمرتک   ن را تح  تعق توان ینمعنوان  هیچ به

 شتود  ینمت را موجت    یفتر کی یهرنند هم زش  و غیراخالقی و خطرناک باشد، دخال  قاض

یعنی یتک فترد را از بابت  فعتل و یتا       1«.ه قانون قبالً  ن عمل را جرم شناخته باشدکنیمگر ا

ا ترک  ن فعتل را، تحت  عنتوان    یقانون، فعل »توان مجازات کرد که  زمانی می ،ترک فعل  ن

در افغانستان این جرم در قانون مبارزه  2«ان کرده باشد.یگذاری و مجازات  ن را ب جرم، قانون

این   ن، همین قانون اس .ونی عنصر قان و قرارگرفتهاختطاف و قاناق انسان ممنوع  جرائمبا 

توسط فرمان تقنینی ریس جمهور و با تصوی  شورای وزیران جمهوری  1987قانون در سال 

مبارزه با جرائم اختطاف و قاناق انسان وضع گردیتد. ایتن قتانون     منظور بهافغانستان  یاسالم

و جرم دیگر  ن، قاناق  دو جرم را مورد جرم انگاری قرار داده اس  که یک  ن جرم اختطاف

انسان اس . بنابراین کسانی را که مرتک  قاناق انسان گردد، این قانون مجرم دانسته و برای 

 ن مجازات در نظر گرفته اس . این قانون شامل اشخاص حقیقتی، اشتخاص حکمتی، گتروه     

کته نخست  در فصتل اول،     شتود  یمت کننتدگان جترم    کار و سازمانده جترم و حمایت    جنای 

                                                           
 .71، پیشین، ص1931. گلدوزیان، 1
ارشاد ، مقارنه و تطبیق حقوق جزای عمومی اسالم، چاپ ششم، وزارت فرهنگ و رضا یفیض، عل.  2

 .36، ص1931اسالمی، تهران، 
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را تعریف کردند، در فصل  (هیعل یمجن، مرتک  و یبردار بهرهقاناق انسان، )حات مانند اصطال

 منظتور  بته  هیت عل یمجنت دوم مجازات مرتک  را بیان داشته و در فصل سوم تدابیر حمایتی از 

 ، را بیان نموده اس .هیعل یمجنعنوان  و جلوگیری از قرار گرفتن دوباره وی به یدلجوی

 عنصر مادی جرم  مبحث دوم:
 یعنت یبدهتد،   یه فاعل به نقشه و قصد خود جنبه متادّ کعبارت از  ن اس   یعنصر مادّ 

ات یت شامل تحقق عمل دیگر عنصر مادی عبارت به مرحله اجرا در ورد. به یرک ن را از مرحله ف

. تا زمانی که عنصر مادی جرم محقق نگردد، جرم واقع 1از رفتار مجرمانه اس  کیحا یخارج

تعقیت  و مجتازات    قابتل  یارتکاب جترم زمتان  مجازات کردد زیرا  توان ینمو کسی را  شود ینم

دا کند و بتوان  ن جرم را منصوب بته  ی  پینی  و عیفعل یک عمل خارجیصورت  اس  که به

مرتک   ن دانس ، در غیر این صورت اگر کسی دارای بدترین اندیشه و تفکر باشد، تا زمتانی  

تنهتایی   که هم متوارد متذکور بته    د نونگردد ینم  نبخشیده اس ، مجازات فعلی ها  نکه به 

شته مجرمانته   یرا تنها بته ختاطر اند   یکس یکنون ییجزا یها در نظامکشف نیس  و هم  قابل

   2.کنند ینممجازات 

انجام دهد، غالبتاً شترایط مشتخح و     پندارد یمشخصی که عامداً عملی را که قانون جرم 

تا جرم از مرحله جنینی خود به بلوغ برستد و اصتطالحاً جترم را     کند یمراه مشخصی را طی 

مثالً بعد از تصمیم به ارتکاب جرم یا داشتتن عمتد و تهیته     9صورت تام یا کامل انجام دهد. به

وسایل مقدماتی، انجام رفتار مرتک  با شرایط خاص )مثل مثب  بودن فعل یتا منفتی بتودن    

عنصتر   دهنتده  لیانه خود برسد. بنابراین وجود ارکان تشتک فعل( الزم اس  تا به نتیجۀ مجرم

 مادی یک جرم، که در تشکیل جرم نقش اساسی دارد، الزامی اس .

                                                           
 .79، ص1931(، چاپ سیزدهم، میزان، تهران، 1-2-9های حقوق جزای عمومی) . گلدوزیان، ایرج، بایسته1

 .116، ص.1932، چاپ اول ، طرح نو، تهران، 1صانعی، پرویز حقوق جزای عمومی، ج . 2
 .299، ص 1931دانش، تهران، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ هفدهم، گنج . نور بها، 9
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تعریف این جترم در   همطابق ب اس  که  یالً شده لیتشکعنصر مادی جرم از ارکان خاص 

   .ردیگ یمی قرار موردبررس مبارزه با قاناق انسان قانون

 مرتکب رفتار الف:

( 2عبارت از انجام عملیات اجرایی جرم اس  که با توجه به تعریف ایتن جترم ]در فقتره )   

( قانون مبارزه با جرم اختطاف و قاناق انسان[، رفتار فیزیکتی هماننتد غالت  جترائم     9ماده )

بترداری، کته بتا     گذار انجام  ن را منع کرده. مانند جرم زنا، کتاله  صورت فعل اس  که قانون به

انتقتال،  »: قانتاق انستان عبتارت از    دارد یمت . قتانون متذکور مقترر    ابدی یمتحقق فعل مثب  

مالحظته  .« ...ونقل )ترانزی (، استخدام، نگهداری یا در اختیار گرفتن شخح اس  کته   حمل

ونقل )ترانزی (، استتخدام، نگهتداری یتا در اختیتار گترفتن       انتقال، حمل»افعال که  گردد یم

های گوناگون اجبار، اکتراه، تهدیتد، خدعته، فریت ، نیرنتگ... و بتا        به شیوه تواند یم« شخح

 .شوندوسایل مختلف )زمینی، هوایی، دریایی(، با فعل مثب  واقع 
مختصتر هریتک از رفتارهتای متتذکره موردبحتث و واکتاوی قترار         طتور  بهدر این قسم  

 :ردیگ یم

اس  کته از یتک محتل بته      هیعل یمجنعبارت از جابجا نمودن  «ونقل حمل» یا« انتقال»

. ایتن رفتارهتا خصوصتی     شود یمونقل یا انتقال داده  اکراه و اجبار حمل صورت بهمحل دیگر 

 صورت بگیرند. یا لهیوسندارند که از نه طریق و با نه 

جرم قاناق انسان هستتند.   ی، نیز از دیگر رفتارها «خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت»

و  هتا  قتانون ترانزی  مستلزم عبور از مرز یا درنوردیدن مرز است  و   یا خارج یا وارد ساختن و

کته باشتد،    یا لهیوست هوایی و زمینی، انتقتال بتا هتر     یمقررات مرزی باید نقض شود. مرزها

اگتر   1و باهدف ستوء باشتند.   یرقانونیغ صورت بهر در ماهی  جرم ندارد اما باید یتأث گونه چیه

از مرز قانونی عبور داده شود همانند، عبور فردی است  کته از    یدفرد بدون سند معتبر و رواد

و هتر دو قانتاق محستوب     کنتد  یمت عبتور   یدغیر قانون، همراه با سند معتبر و رواد یمرزها

                                                           
 .193، ص 1933. ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، چاپ اول، میزان، تهران،  1
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 یمبدأ، مقصد یا محل ترانزی  قاناق باشند. از کشورها تواند یمکشورهای درگیر  1.شوند یم

 یجریته و کشتورهای واقتع در شترق اروپتا، امریکتای جنتوبی، افغانستتان و ن        2 سیای مرکزی

، فتارس  یجشتمالی، حاشتیه خلت    یکتایی . کشتورهای  مر شتوند  یمعنوان کشورهای مبدأ یاد  به

ترکیه،  لبانی، قبرس  یکشورها 9قاناق هستند. یرشمراکز پذ ینتر اروپای غربی و ژاپن، مهم

ترانزی  یا  یرفتارها. بنابراین 4زی  افراد قاناق شده هستندمراکز تران ینتر و الجزایر نیز مهم

اساس اگتر قانتاق انستان را در وراء     نیبه را. ردیگ ینمونقل در کشور افغانستان صورت  حمل

 .رسد یمنظر  بهونقل در قانون افغانستان زائد  رفتار حمل مرزها در نظر بگیریم،

. به شود یمرفتاری اس  که قبل از انتقال یا قبل از خارج و واردکردن، واقع  «استخدام»

و جذب افتراد  « تحویل گرفتن»جرم نیس  اما یک نوع  ییتنها این رفتار خود به رسد یمنظر 

قاناق انستان، قابتل    منظور بهو به دلیل تشکیل گروه یا سازمان  دی  یمحساب  برای قاناق به

مجازات اس . زیرا برای تحویل گرفتن و استخدام نمودن، نیاز به سازمانی است  کته قبتل از    

 1ونقل ]قربانی قاناق انسان[ از مرزها، بتواند وی را شناسایی و جذب کند. حمل

که ممکن قبل از خارج و واردکردن قربتانی از   یندرفتارها «نگهداری و تحویل گرفتن»

اشند و ممکن بعد از خارج و واردکردن  ن. نگهداری و تحویل گرفتن قبل از خروج یا مرزها ب

افتراد صتورت    ییورود از مرز، همان جذب افراد برای قاناق انسان است  کته بعتد از شناستا    

، ولی بعد از خروج یا ورود از مرز، همان توزیتع یتا  متادگی بترای توزیتع است  کته        ردیگ یم

، فحشتا، برداشت  اعضتا،...(    یبتردار  ای هدف اصلی قاناق انسان )بهرهبر یریکارگ به منظور به

 .ردیگ یمصورت 

                                                           
 . همان 1
قاچاق انسان )با تأکید بر آسیای مرکزی(، فصلنامه سیاست، مجله  یها زهی. کوالیی، الهه، عوامل و انگ 2

 167-161ص ، 1936 1، ش97دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 
کشی جنسی )از منع جهانی تا حمایت از بزه دیدگان(،  . السان، مصطفی، قاچاق زنان و کودکان برای بهره 9

 . 999، ص1931 16فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ش 
4 Smart, U., Human Trafficking: Simply a European problem?”, European journal 

of Crime. Criminal law and criminal justice. Vol 11. No. 2. 2003 .179، ص   
  .112. ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، پیشین، ص 1
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 مجرمانه نتیجه ب:

در مورد مطلق و مقید بودن جرم نتیجه مجرمانه یا مطلق اس  یا مقید.  ازنظرهر جرمی  

قاناق انسان، دو نظر وجود دارد. نظر اول به مقید بتودن اعتقتاد دارد و نظتر دوم بته مطلتق      

 بودن.

جرم قاناق انسان ازجمله جترائم مقیتد هست  کته حصتول نتیجته بترای  ن         اول(نظر 

که بدان منظور جرم قاناق انستان   اس مقید به اهداف این جرم  ، به باور برخیضروری اس 

گترفتن، و اساستاً    ی، ازدواج اجباری، کار اجباری، به بردگیبردار بهرهاز قبیل  ردیگ یمصورت 

، کته  هتا  یبعضت همننین به باور  1.گردد ینمبدون تحقق اهداف مزبور جرم قاناق انسان واقع 

، اگر کسی فردی را به مقصد بردگی گترفتن یتا ازدواج اجبتاری    رسد یممؤید این ادعا به نظر 

بتور از  جنسی یا برداش  اعضاء بدون رضای  از مرز خارج کند، ولتی بعتد از ع   یبردار بهرهیا 

مرز و قبل از اینکه به قصدهای متذکره برسد، توسط پلیس بازداشت  شتود، هرننتد از مترز     

خارج گردیده، ولی به دلیل عدم رسیدن به قصدهای متذکره، جرم تام محقق نگردیتده بلکته   

 2شده اس . شروع به جرم واقع

جرم قاناق انسان یک جرم مطلق هس د زیرا  ننه برای تحقق قانتاق انستان    دوم(نظر 

مهم اس ، خارج ساختن، وارد ساختن، ترانزی ، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی نمودن و 

 9عنوان نتیجه نیاز نیس . دیگر به یموجبات اخفای فرد اس . تحقق یا عدم تحقق رفتارها

متذکره در  یرفتارها محض بهیک جرم مطلق اس  که  جرم قاناق انسان رسد یمبه نظر 

عنوان نتیجته دیتده    شده اس ، دیگر نیاز به تحقق عامل دیگری به تعریف این جرم، جرم واقع

، جرم قانتاق انستان   یبردار بهره منظور به. یعنی صرف انتقال یا ترانزی  یک شخح شود ینم

                                                           
 .17. همان ص  1
نامه کارشناسی  المللی، پایان . دبیر زاده، الهه، تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین 2

 .69-13، صص1936، ، دانشگاه شهید بهشتییشناس ارشد حقوق جزا و جرم
 . حبیب زاده، محمدجعفر و دیگران، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، مدرس علوم انسانی،  9

 .119، ص 193، 1، شماره 19دوره 
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اشد یتا نیافتته باشتد و صترف انتقتال      ب یافته مهم نیس  تحقق یبردار بهرهمحقق شده اس . 

 ، برای تحقق جرم قاناق انسان کافی اس . یبردار بهرهشخح همراه با نی  

 انسان قاچاق جرم موضوع ج(

، در این صتورت حیوانتات و کتاال از شتمول  ن     اس موضوع جرم قاناق انسان، اشخاص  

صتورت غیرقتانونی، جترم قانتاق      ونقل حیوانات و کاال بته  خارج اس ، هرنند ترانزی ، حمل

طور خاص شامل قانتاق انستان. از    نه به 1گردد یم، اما  ن شامل عام قاناق شود یممحسوب 

ناق اشخاص اعم از قانتاق  جان  دیگر قاناق اشخاص، یا عنوان عام دارد که شامل هر نوع قا

. شتود  یمت ، یا عنوان خاص دارد که تنها شامل قاناق انستان  شود یمانسان و قاناق مهاجران 

 یبتردار  بهتره استتفاده ستوء، از قبیتل     منظتور  بهموضوع قاناق انسان تنها افرادی هستند که 

 2.شوند یم... قاناق ها خانه یجنسی، کار اجباری، گماشتن به روسپ

  مکان: و زمان تأثیر د(

، نیست  جرم قاناق انستان تأثیرگتذار   در  و مکانزمان حقوق کیفری افغانستان  بر اساس

زیرا تحقق قاناق انسان منوط به خارج یا واردکردن انسان از مترز نیست  بلکته اگتر انتقتال،      

 یافتته  استخدام، نگهداری...، افراد در داخل مرز هم صورت بگیرد، جرم قانتاق انستان تحقتق   

قتانون ایتران از شترایط     ازجملهالمللی و قوانین کشورها  ینببرخی اسناد اما بر اساس  9اس .

اساسی این جرم این اس  که عبور از مرز صورت گیرد. بنابراین هم در حقوق ایتران و هتم از   

است .   یالمللت  نیبت مرزهتای   یتدن ، مالک تحقق قاناق انستان، درنورد المللی ینمنظر اسناد ب

حداقل باید دو مرز )مبدأ و مقصد( وجود داشته باشد تا جرم قاناق انسان تحقتق   جه  ینبد

                                                           
 .12. احمدی، عبداهلل، جرم قاچاق، چاپ سوم،پیشین، ص  1
الملل، پیشین،  داخلی و اسناد بین. گلدوزیان، ایرج و پور ابراهیم، احمد، قاچاق انسان با رویکرد به حقوق  2

 91-23صص 
 ( قانون مبارزه با جرائم اختطاف و قاچاق انسان.9( ماده )2. فقره ) 9
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در مرزهتا، تحقتق    شدن واقعاس  و اساساً بدون  اثرگذاربنابراین مکان در موارد مذکور  1یابد.

 این جرم ممکن نیس .

است . در ایتن صتورت     اثتر  یزمان و مکان در تشدید و تخفیف مجازات قانتاق انستان بت   

که وقتوع قانتاق    کرد یم ینیب شیپگذار تدبیر را  نمودند که بهتر بود قانون یشنهادپ ها یبعض

مکتان  د زیرا در برختی از زمتان و   شد یمخاص، تشدید  یها ها و مکان انسان در برخی از زمان

(، کته زمینته   زده یلمنتاطق ست   یا)مثالً بعد از وقوع زلزله و  دی  یمشرایط خاص به وجود  که

از  تتوان  یمت . لذا برای جلوگیری از وقوع قاناق انستان،  کند یمشتر یقاناق انسان را بارتکاب 

 2طریق تشدید مجازات، مجرمین بالقوه را از عمل مجرمانه  ن بازداش .

  انسان: قاچاق جرم ارتکاب در مرتکب شخصیت تأثیر ( ه

( قانون مبارزه با جرائم اختطاف و قانتاق انستان، مرتکت  جترم قانتاق      9( ماده )4بند )

قاناق بر انسان: شخح حقیقی یا حکمی اس  کته در قانتاق   : »کند یمانسان را ننین بیان 

طور مستقل یا به شکل گروهی فعالی  نموده یا قاناق انسان را ترغیت ، تشتویق یتا     انسان به

 ید کته هتر نتوع اشتخاص      به دس  می« جه  ارتکاب  ن فراهم نماید.وسایل و تسهیالت را 

مرتک  قانتاق انستان شتود. بنتابراین نگتونگی شخصتی         تواند یماعم از حکمی و حقیقی 

هتر نتوع فترد حقیقتی )زن، مترد، پیتر،        توانتد  یمت مرتک  در ارتکاب جرم تأثیرگذار نیس ، 

. صرف در تشدید مجتازات  9و خارجی باشد...( و داخلی ها سازمان، ها شرک جوان...(، حکمی )

 تأثیرگذار اس . 

                                                           
الملل، پیشین،  . گلدوزیان، ایرج و پور ابراهیم، احمد، قاچاق انسان با رویکرد به حقوق داخلی و اسناد بین 1

 .119ص 
 .111انسان در حقوق کیفری ایران، پیشین، ص . حبیب زاده، محمدجعفر و دیگران، قاچاق  2
 .111. همان، ص  9
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 9 متاده  6 بنتد  استاس  بتر انسان: قاچاق ارتکاب بر هیعل يمجن شخصیت تأثیر ( و

 بنتد  مندرج مقاصد با اند کسی هیعل یمجن شخح انسان، قاناق و اختطاف جرائم با مبارزه قانون

 اعم فرد نوع هر تواند یم جرم این دیده بزه .گردد یم قاناق یا و اختطاف قانون این 9 ماده 2 و1

 زمینته،  ایتن  در مذکور یها قانون اساس بر اما شود واقع مرد و زن جوان، کودک، سال، بزرگ از

 .گردد یم تشدید مجازات باشد، داشته سن سال هجده از کمتر یا و طفل زن، هیعل یمجن هرگاه

 عنصر روانی  مبحث سوم:
توان مجازات کرد که عتالوه بتر عنصتر     و مرتک   ن را می گردد یمیک جرم زمانی کامل 

گتاه   گذار هیچ قانونی و مادی جرم، عنصر سوم  ن یعنی عمد نیز وجود داشته باشدد زیرا قانون

که توأم با سوءنی  و عنصر معنوی  عمل مادی صرف را بدون تفکر و تصمیم قبلی و یا مادامی

ازنظر  1.دهد ینمتقصیر باشد مورد تعقی  و مجازات قرار نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا 

 2که ارتکاب جرم را اراده کند. شود یممقصر اس  و مجازات  یتنها کس ییجزا

و  شتود صورت عمدی واقتع   به جرم مستوج  مجازات اس  باید انسان کهبنابراین قاناق 

ارکان عنصر معنوی )قصد عام، قصد خاص و علم( در  ن وجتود داشتته باشتد. ارکتان عنصتر      

 :گردد یماس  قرار  یل بیان  رگذاریدر  ن تأث انسان کهمعنوی جرم قاناق 

 :قصد الف(

ه قانون  ن کدانس   یعمل کا تریو منجز به انجام عمل و  یقصد عبارت از خواستن قطع

 که عبارت از قصد عام و قصد خاص اس . اس قصد به دو نوع  9رده اس .ک یرا نه

قصد عام عبارت از قصد رفتارهای مجرمانه بدون در نظر داش  نتیجته مجرمانته یتا اراده    

در جرم قاناق انستان قصتد عتام عبتارت از      1خود گاه شخح در ارتکاب رفتار مجرمانه اس .

                                                           
 .16، ص 1979. مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، میزان، تهران، 1
 .979، پیشین، ص 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2
 .176ص  پیشین، زمینه حقوق جزای عمومی،. نور بها، رضا، 9
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تحویتل  (، قصتد استتخدام، قصتد    یا منتقل ساختن بزه دیده از مترز  ونقل )ترانزی  حملقصد 

اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنتگ   قصد نگهداری یا در اختیار گرفتن شخح با گرفتن،

 و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعی  خود یا سوءاستفاده از وضعی  فترد یتا افتراد یادشتده    

 .اس 

کته جترم قانتاق     یممنوعه همراه با نتیجه اس . از نجاقصد خاص یعنی قصد رفتارهای 

نتیجتۀ مجرمانته است  در  ن وجتود      کننده انیانسان مطلق اس  بنابراین، نتیجه خاص که ب

ندارد و صرف با قصد عام و علم مسئولی  کیفری در  ن به وجتود  متده و مرتکت   ن قابتل     

 .اس مجازات 

 علم ب(

عبارت از  گاهی نسب  به ممنوع بودن رفتارهای اس  که قانون  ن را ممنوع قترار داده.   

، یکشت  بهرهبرداری و  یعنی باید فرد علم داشته باشد که قاناق نمودن فرد و یا افراد برای بهره

گترفتن،   یترانزیت ، نگهتداری...، افتراد بترای بته بردگت       یها یممنوع اس  و رفتار قانوندر 

 .شود یم... قاناق انسان محسوب یاربرد بهره

 حکتم  بته است  امتا علتم     شتده  رفتهیدر قانون جزای افغانستان، هرنند علم به موضوع پذ

  2سب  رافع مسئولی  شود. تواند ینم)ممنوع بودن قاناق انسان( پذیرفتنی نیس  و عدم  ن 

 قاچاق انسان مجازات گفتار سوم:

 مبحث اول: مفهوم مجازات
 یدر اصتطال  حقتوق   1فتر  متده است .   یجزا دادن، پتاداش و ک  یبه معنا مجازات در لغ 

 :باشند یمترین  ن قرار  یل   مده که عمده عمل از مجازات به یف متفاوتیتعار

                                                           

سرقت در حقوق کیفری ایران )مطالعه تطبیقی(، انتشارات دادگستر، تهران، . حبیب زاده، محمدجعفر،  1

 .31، ص 1931
 (.شود یخبری از احکام قانون عذر پنداشته نم بیقانون جزای افغانستان ) 1. ماده 2
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. مفهتوم  شتود  یمت ل یاس  که بر مرتک  جرم تحم یفریه و کیمجازات عبارت از تنب»  -

 یقت یتع  اس  کته مشخصته حق   تفکیک اس  و درواقع رنج و رنج از مفهوم مجازات غیرقابل

 2.«اس مجازات 
و  یعتدال  واقعت   ید جامعه اس  که ضامن اجترا یی قواعد مورد تائ مجازات مجموعه»  -

گران از ارتکاب جرم، ارضتاء فطترت   ید ی، بازدارندگیا احتمالیو  ی  مجرم اصلیدر هدا یسع

وسیله قوّه  مقننه وضع و به  از جامعه را دارد که توسط قوّه یو حما هیعل یمجنخواهی  عدال 

 9.«شود یمه به مورداجرا گذارده ییقضا
اعمتال   کتار  بتزه صورت رنج و تبعی که بتر   العمل اجتماعی به مجازات عبارت از عکس»  -

 4.«شود یم

 مبحث دوم: انواع مجازات
کته   شتود  یمبر اساس حقوق کیفری افغانستان، مجازات به اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم 

 .شود یمی بررسی بند میتقساینکه مجازات جرم قاناق انسان بر اساس این 

 انسان: قاچاق جرم اصلي مجازات الف:

اختطاف و قانتاق انستان، مجتازات اصتلی      جرائمهشتم قانون مبارزه علیه  مادهبر اساس 

ه جرم قاناق انسان در حال  ساده حبس طویلی که از هش  سال بیشتر نباشد تعیین گردید

این جرم طفل یا زن باشد، مجازات  ن به حتبس کته از دوازده    هیعل یمجن که یدرصورتاس . 

 .گردد یمسال کمتر نباشد، تشدید 

                                                           

 .1131، ص1973، تهران، یرکبیر، چاپ یازدهم، ام2و1حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج . عمید،  1
 .1، ص1963، انتشارات فردوسی، تهران، سال 2الحسین، حقوق جنایی، ج عبد، یآباد یعل.  2
، 1931، چاپ دوازدهم، ژوبین با همکاری مجد، تهران، 2و1هوشنگ، حقوق جزای عمومی ج شام بیانی، . 9

 .232ص
 .239، پیشین، ص1931، . گلدوزیان1
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، از عوامتل   نان شتریبی ریپذ  ی سزن و یا طفل بودن قربانی جرم قاناق انسان، به دلیل 

 .دی  یم حساب بهمشدده 

باشتد و یتا بترای ارتکتاب  ن       متده  دس  بهاموال و دارای که از طریق جرم قاناق انسان 

اختطتاف و قانتاق انستان     جترائم قانون مبارزه علیته   22استعمال گردیده باشد، مطابق ماده 

 .گردد یممصادره 

، پرداختته  شود یمکه در جریان قاناق انسان واقع  جرائمقانون مزبور، موارد ارتکاب سایر 

و مجازات معینه  ن جترم کته در قتانون جتزا یتا ستایر قتوانین کیفتری افغانستتان در نظتر           

 ی نموده اس .نیب شیپ، شده گرفته

 انسان قاچاق جرم تبعي مجازات ب:

 یه بتتاالکتتاستت   یمجتتازات یتبعتت مجتتازاتقتتانون جتتزای افغانستتتان،  112طبتتق متتاده 

ایتن   .شتود  یق مت یت ح گتردد تطب یتصرمه کم محکه در حکنیحکم قانون بدون ا به هیعل محکوم

، زیترا مجتازات ایتن    شود یمفقط در حال  تشدید باالی مرتک  قاناق انسان اِعمال مجازات 

مجتازات تبعتی در صتورت     کته  یدرحتال جرم در حال  ساده حبس کمتر از هش  سال اس  

که  مجازات اصلی بیشتر از ده سال باشد. اگر قربانی این جرم زن و یتا طفتل    گردد یماعمال 

کته در ایتن صتورت مجتازات      گتردد  یمت باشد، مجازات اصلی به بیشتر از دوازده سال تشدید 

 اِعمال شود. تواند یمتبعی 

متوارد   توانتد  یمت مجازات تبعی که ممکن باالی مرتک  جرم قاناق انستان اعمتال شتود،    

 قانون جزای افغانستان باشند. 119( ماده 1بنده ) هگان ازدهی

 انسان قاچاق جرم تکمیلي مجازات ج:

ق یت بعتد از تطب  و گتردد  یمت مجازات تکمیلی برعکس مجازات تبعی در حکم محکمه قید 

، توانتد  یمت . ایتن مجتازات   گتردد  یذ مت یت ه باشد تنفک ی ن بهر سبب یا انقضایو  یاصل یجزا

 باشد. مکنشر ح اموال و دارایی و یا مصادره، یا ازاتیحقوق و امت ی  از بعضیمحروم

 عنوان بهاس ،   کرشدهقانون جزا  119محرومی  از بعضی حقوق و امتیازات که در ماده 

، زیترا متاده   شتود  یممجازات تکمیلی، فقط در حال  ساده باالی مرتک  قاناق انسان اعمال 
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که جزای اصلی الی ده سال  داند یمدر صورت مجاز قانون جزا، اعمال این محرومی  را  118

باشد. مجازات قاناق انسان در حال  ساده حبس الی هش  سال و در صورت مشتدد حتبس   

 که کمتر از دوازده سال نباشد، اس . 

در حاالت که مجازات اصتلی کمتتر از ده ستال باشتد،      119اس  که موارد ماده   کر قابل

 عنتوان  بته حاالت که مجازات اصتلی بیشتتر از ده ستال باشتد،      مجازات تکمیلی و در عنوان به

 .شود یممجازات تبعی باالی مجرم اعمال 

اختطاف و قاناق انسان، مصادره اموال را از  جرائمقانون مبارزه علیه  22ی که ماده از نجا

از  توانتد  ینمت ، پس مصادره اموال در جرم قانتاق انستان   داند یممجازات قاناق انسان اصلی 

قانون جتزای افغانستتان، در صتورتی مصتادره      119جازات تکمیلی محسوب شود، زیرا ماده م

مجتازات   عنتوان  بته ی کرده اس  که مصادره امتوال  نیب شیپجزای تکمیلی  ثیمن حاموال را 

 اصلی در نظر گرفته نشده باشد.

 مبحث سوم: موارد متفرقه
اختطاف و قاناق انسان، عالوه بر مرتکت  قانتاق انستان، بترای      جرائمقانون مبارزه علیه 

افرادی که به هر نحوی با قاناق انسان در ارتباط بوده، نیز مجازات در نظر گرفته اس  مانند 

 موارد  یل:

این قانون مجازات شتخح حکمتی، مبلتغ پتنج      12شخح حکمی: مطابق ماده  -الف     

 الی  اس .میلیون افغانی جریمه و لغو جواز فع
کتار   ی جناین که در قال  گروه مرتکباین قانون  19کار: مطابق به ماده  ی جناگروه  - ب

گتردد.   یمت شده محکتوم   بینی یشپجزای  حداکثرجرم قاناق انسان را انجام داده به باشد، به 

شده برای مرتک  قاناق انسان، حبس طویل که از هش  سال بیشتر نباشتد   بینی یشپجزای 

حبس طویل یتا   حداکثرکار اتفاق بیفتد، مجازات  ن به  ی جنارت در قال  گروه اس . در صو

 شود. یمبه حبس پانزده سال محکوم 
 شتده  شناختهشریک  عنوان بهاین قانون سازمانده جرم  14سازمانده جرم: مطابق ماده  - ت

ه و در حال  ساده به مجازات که از هش  سال بیشتر نباشد و در حال  مشدد به مجتازات کت  

 گردد. یماز دوازده سال کمتر نباشد، محکوم 
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کننده کسانی اس  که یا در کشف و تحقیق جترم، یتا    ی حماکننده: منظور از  ی حما - ث

در جریان محاکمه به مجرم قاناق انسان همکاری کنند و یا حقایق و اسناد اثباتیه را کتمتان  

گتردد.   یمت فاعل جرم محکوم این قانون به ثلث مجازات  14کند. این اشخاص مطابق به ماده 

 گردد. یمنیز محکوم  دائمکننده، موظف خدمات عامه باشد، به انفصال  ی حماکه  یدرصورت
ی سب  قاناق انسان شده باشد، مطابق به متاده   یفهوظغفل   که یکساهمال کننده:  - ج

 گردد. یمپانزده این قانون، به مجازات حبس متوسط محکوم 
قبل از ارتکاب قاناق انسان، نتادم گردیتده و بتا پلتیس      که یکسمعافی  از مجازات:  -  

( ایتن قتانون از   16( متاده ) 1برای جلوگیری از قاناق انسان همکتاری کنتد، مطتابق فقتره )    

 گردد. یممجازات معاف 
بعد از ارتکاب قاناق انسان با پلیس همکاری کنتد، مطتابق    که یکستخفیف مجازات:  - خ

 شود. یمزات محکوم ( به تخفیف مجا16( ماده )2به فقره )

 ی:ریگ جهینت

علیه اشخاص بوده که قربانیان  ن بیشتتر زنتان و کودکتان است  کته       قاناق انسان جرم

. بر اساس حقوق کیفتری افغانستتان، در وقتوع    رندیگ یمی مورد قاناق قرار کش بهره منظور به

ی رقتانون یغاین جرم رضای  قربانی موجود اس  اما این رضای  با استفاده از حیله و فریت  و  

دس   مده اس . یعنی اگر شخصی را از طریق تهدید و اجبار یا بدون رضای  مورد تحویل یا 

در  که یدرحال، شود ینمن محسوب ترانزی  قرار دهد، در حقوق کیفری افغانستان قاناق انسا

 .شود یمسایر تعاریف که مطر  گردید، در صورت تهدید، اجبار و زور نیز قاناق انسان واقع 

که این نگرش حقوق کیفری افغانستان ناشی از  ن است  کته در صتورت     رسد یمبه نظر 

 تر یجدبرخورد و باید  شود یمتهدید، اجبار و استعمال زور، به شناع  و قباح  عمل افزوده 

علیه  ن صورت گیرد، که بر این اساس در ترانزی  شخح با استفاده از تهدیتد، اجبتار و زور،   

یی دانسته و مجازات سنگین را نستب  بته قانتاق انستان در نظتر      ربا  دم ن را مشمول جرم 

 گرفته اس . 

 ندانستته ز شرط را از مر هیعل یمجنقانون کیفری افغانستان در این امر قاناق انسان، عبور 

، ابتد ی یمت و در صورت ترانزی  شخح از یک والی  به والی  دیگتر نیتز ایتن  جترم تحقتق      
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در برخی تعاریف، عبور دادن قربانی از مرز را شرط تحقق  ن دانسته بود. این طرز  که یدرحال

ی از قربانیتان  کش بهرهدید حقوق کیفری افغانستان ناشی از این اس  که در افغانستان زمینه 

این سرزمین هم مبدأ و هم مقصتد جترم قانتاق انستان      تواند یموافر وجود دارد و  صورت به

مطلتق   صورت بهی را کش بهره منظور بهواقع شود، پس برای جلوگیری  ن، عمل ترانزی  افراد 

 جرم انگاری کرد و  نباید عبور از مرز را شرط تحقق این جرم در نظر گرف  شود.

رم قاناق انسان حبس طویل الی هش  سال اس ، این مجازات در حال  ساده مجازات ج

. عامتل تشتدید  ن   ابتد ی یمسال افزایش  11اس  و در حال  تشدید  ن به حبس دوازده الی 

 اس . شده یمعرفطفل و زن بودن قربانی 

رم . اول( مجازات این جت رسد ینمتعین مجازات جرم قاناق انسان از دو نقد، خالی به نظر 

حبس طویل اس  که در حال  ساده از پنج الی هش  سال و در حال  مشتدد از دوازده التی   

مجازات، تا حدودی دست  قاضتی    حداکثرو  حداقلپانزده سال اس . این تفاوت سه سال در 

ی استفاده سو را به وجتود خواهتد   ا نهیزمرا باز گذاشته که در صورت عدم تعهد کامل قاضی، 

تشدید مجازات، طفل و زن بودن قربانی بیان گردیده اس . طفتل و زن    ورد. همننین عامل

 رتریپتذ   ی ست اس  که  نان نسب  به مردان  شده انیببودن قربانی بدان منظور عامل تشدید 

. بایتد  شتد  یمت بودن قربانی، نباید مقید بته طفتل و زن    رتریپذ  ی سهستند. پس در صورت 

، مشتمول ایتن   رنتد یپذ  ی ست ی افرادی که توانایی دفاع در برابر متجاوز را ندارنتد و یتا   ا همه

مقابتل   توانند ینماز هوش کمتر برخوردارند و  که یافراد، مانند پیرمردان و دیگرد یمتشدید 

 مقاوم  کنند. انیقاناقنی ها سهیدسنیرنگ و 
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  نظرداشتبا  یالملل نیب یها ثاقیمبه 

 حق شرط متعهد باید بود

 قیومي عبدالقدیر

 

افغانستان جزء الیتجزای خانواده بشری بوده و پیوند ناگسستنی باهمه کشتورهای جهتان   

دور از  بته  وسیاس  عدم انسالک  پابند ودارد و درسی که ما در قطار سایر ملل  زاد، مستقل 

 پتدرانمان از استالف و   هتا  یشتادمان و  مصتائ  سیاسی و نظتامی همتواره در    یها یبند دسته

 و به پندار سعدی شیرازی: اس بیانگر این اندیشه  میا  موخته

 یغم یبتوکزمحن  دیگران 

 نشاید که نام  نهند  دمی

که احترام به منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر ستر ختط روابتط     اس   ناز 

و تحکیم مناسبات افغانستان با جامعه جهتانی   نیتأمما بوده این اصل را که مبانی  یالملل نیب

 . میا رفتهیپذسیاسی نظامی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی  یها عرصهدر همه  اس 

اخیتر احتترام بته اساستات منشتور ملتل متحتد،         یها دههقوانین اساسی افغانستان در   

( 12اعالمیه جهانی حقوق بشر و پشتیبانی از صلح عادالنه و پایتدار را مستجل نمتوده متاده)     

( قتوانین  199ه ش ، متواد )  1919( اصتول اساستی    16ه ش، متاده )  1911قتانون اساستی   

 نموده اس  . دیتأک داشتنانه ش به مرعی  1969و  1966 یها سالاساسی 
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  ن( 7به جلو گذاشته در متاده )  یها قدمافغانستان در این راستا  1982اما قانون اساسی 

 که :  میخوان یم

  نکه افغانستتان بته    یالملل نیب یها ثاقیم، الملل نیبدول ، منشور ملل متحد، معاهدات 

 .دینما یمملحق شده اس  و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعای  

تقنینی معاهدات  ها فرمان( این قانون اساسی بررسی مطابق  قوانین 121همننان ماده )

را بر اساس تقاضای حکوم   ها  نبا قانون اساسی و تفسیر  یالملل نیب یها ثاقیمو  الدول نیب

 و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صالحی  ستره محکمه شناخته اس  .

وثیقه ملی بته تطبیتق استناد     نیتر بزرگتعهدی که به سطح قانون اساسی یعنی  نیبنابرا

الحاق یافته باید جایگتاه    نکه افغانستان به  یها ونیکنوانس شده دادهجهانی در قلمرو کشور 

 و به منصه اجرا قرار گیرد. ابدیدرخود را در قوانین کشور 

 24( متورخ  787تشتره شتماره )  وزارت عدلیته من  یهتا   یت فعالو  اجترا ت مقرره تنظتیم  

فصل و هجده ماده تنظیم یافته وظایف ایتن وزارت در   4( ه.ق به داخل 1420) االول یجماد

و  یبرقترار ( و هفده ماده هفتم این مقرره روی 4) یاجزا(  ماده ششم 7 ن مشخح و جزء )

، ابراز نظر به مطابقت   الملل نیبهای حقوق  و مکلفی  اجرا تو تنظیم  یالملل نیبحفظ رابطه 

 هتا  شتنهاد یپ... با قوانین و ترتیت    ها ونیکنوانسو  ها مقاوله،  یالملل نیبحقوقی و  یقراردادها

احکتامی دارد کته تکتالیف     الملتل  نیبت  یهتا  نامه موافق  داش  نظرمبنی بر تعدیل قوانین با 

 جهانی برجسته ساخته اس  یها ونیکنوانسوزارت عدلیه را در قبال 

که در تاریخ تقنینی کشور سومین ستند بته ایتن     یالملل نیب یها ثاقیمون معاهدات و قان

 28الدول نیب یها نامه موافق و سند تصوی  معاهدات و  اعتبارنامه) قانون صدور  اس  منظور

 یهتا  ثتاق یم وو قتانون معاهتدات   1968قتوس   20 یالمللت  نیبت قانون معاهتدات   1948حوت

هدف وضع این قانون را در مادة دوم ختود ننتین توضتیح داده    (  1991عقرب 18یالملل نیب

 اس  :

، و هتا  کتول  پرتتو ، قراردادهتا ، هتا  نامته  موافقت  تنظیم امور مربوط بته عقتد معاهتدات،     _

و  یالمللت  نیبت  مؤسستات تفاهم جمهوری استالمی افغانستتان بتا دول ختارجی      یها ادداش ی

 بین الحکومتی . یها سازمان

 . یالملل نیب یها ثاقیمبه  افغانستانبه الحاق جمهوری اسالمی تنظیم امور مربوط  _
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 مؤسساتتوسعه روابط و مناسبات دول  جمهوری اسالمی افغانستان با دول خارجی و  _

 .یالملل نیب

 ستومان ( متاده  4اصطالحات مرتبط به مندرجات ختود را در جتزء )   که یدرحالاین قانون 

 ارائه داشته میثاق ) کنوانسیون( را تعریف نموده که :

 یکشورهابوده و اراده مشترک  یالملل نیبقواعد اساسی  رندهیدربرگسند رسمی اس  که 

را سند رسمی بترای تکمیتل،    کول پرتو( این ماده 6عضو را در موضوعات معین بیان و جزء )

 .کند یمدداش  تفاهم وانمود ، و یانامه موافق تفسیر یا اصال  معاهده، میثاق، 

(  ن میتابیم  10را به معرفی گرفته در جتزء )  حیتوش، تصدیق، و دییتأ( که مراجع 9ماده )

شتورای   دییت تأمنضتمه  ن بعتد از    یهتا  کتول  پرتتو و  ها ونیکنوانس یالملل نیب یها ثاقیمکه 

 .اس مرعی االجرا  جمهور سیرئوزیران تصدیق شورای ملی و توشیح 

(که مطلبی درباره حق شرط  )ریزرف( دارد و زارت  مور خارجه را مکلف نمتوده  11ماده )

، احکتام شتریع    یالمللت  نیبت  یها ثاقیمالحاق دول  جمهوری اسالمی افغانستان به  نیح تا

قترار   مستتثنا را  هتا   ناسالمی و قانون اساسی افغانستان را رعای  نموده موارد متنتاقض بته   

 دهد.

 یهتا  ثتاق یم( با توضیح ضرورت تعدیل اسناد تقنینتی ناشتی از الحتاق بته     14و در ماده )

 میابیم که: یالملل نیب

، وضع سند تقنینی جدید یتا تعتدیل ستند    یالملل نیب یها ثاقیمهرگاه اجرای معاهدات و 

بعتد از موافقته وزارت    انتد  مکلف ربط ی و ادارات دولتی  ها وزارترا ایجاب نماید  نافذتقنینی 

 امور خارجه به طی مراحل  ن اقدام نمایند.

در  قراردادها. مفهوم گردد یم یانداز نظرنیز که  یالملل نیب یها ثاقیمدر متون مرتبط به 

در زمتره   یالملل نیب یها ونیکنوانسبوده  برخورداراز مقام و حیثی  ممتازی  یالملل نیبروابط 

عمومیت  دارد و   کننتده  شرک اس  که از منظر تعداد دول  شده شناختهعمومی  یقراردادها

زیتر نتام    قراردادهتا عام بوده مربوط به کلیه و یتا اکثریت  دول باشتد کته ایتن       ها  نموضوع 

و  مسماعمومی و کنوانسیون  یها هیاعالماساسنامه، میثاق، پیمان، منشور، اعالمیه نهائی و یا 

 .دانند یمانون شبه ق را  نبرخی علمای حقوق 

کته اراده   شتود  یمت نمود که کلمه کنوانسیون برای اسناد مهمتی اطتالق    خاطرنشانباید 

در سطح  ها دول مشترک کشورها را در موارد مختلف بیان و مشتمل اس  بر روابط بنیادین 
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و این خصوصی  را بیشتتر   اس قابل رعای   ها دول برای  یالملل نیبقانون  صف  بهجهانی و 

( ویانا در 1969و  1961) یها ونیکنوانس( ژنو راجع به حقوق جنگ و 1949در کنوانسیون )

 .میتوان یمپیوند با مناسبات دیپلوماتیک و قونسلی سراغ نموده 

جامعه ملل کاربرد یافتته و   سیتأساصطال  میثاق نیز بعد از جنگ جهانی اول برای سند 

جتایش را بته    مرورزمتان  بته  کته   نالحاق شده بته   یکشورهاس  برای همه ا ی ور الزامسند 

 کنوانسیون داده اس .

 یهتا  ثتاق یمروی متدنظر داشت     یقتدر  بته در برخی سندات تقنینی  مینیب یم که یطور

 نیتتأم را کته متضتمن    هتا  ونیکنوانسکه ماهی  و درخشندگی   مده عمل به دیتأک یالملل نیب

 دریاف     ناز  توان یمحقوق ملل و جوامع اس  

 است: آمده کارچنانچه در ماده دوازدهم قانون 

کار که افغانستتان بته  ن ملحتق     یالملل نیبسازمان  یها نامه سفارشو  ها صلهیف، ها ثاقیم

در عرصه کار و اداره با نظتر   یالملل نیبسازمان  یارهایمعو  ها ثاقیمو سایر  شود یمشده و یا 

 .گردد یمداش  شرایط خاص کشور رعای  و تطبیق 

( ماده در 46( و فصل )7) داخل بهمقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی که  عالوتاً

در  یالمللت  نیب یها ثاقیمجریده رسمی به نشر رسیده اهمی  معاهدات و  1991ماه سرطان 

از تتدقیق تعریفتی دارد کته:     است  حاوی اصطالحات  که  ن( ماده دوم 11 ن متبارز و جزء )

 مطابقتتان ارزیابی دقیق کلمات، اصطالحات، جمالت و عبارات طر  ابتدائی ستند تقنینتی و   

شکل و محتوا با احکام شریع  اسالمی، قتانون اساستی، ستایر قتوانین نافتذ و رعایت         ازنظر

 که افغانستان به  ن ملحق شده. یها ثاقیممعاهدات و 

را کته افغانستتان بته     یالملل نیب یها ثاقیم( ماده شانزدهم این مقرره، معاهدات و 1جزء )

مسوده سند تقنینی به معرفی گرفتته و بتاری هتم      یپراهم ن پیوسته اس  در زمره مآخذ 

ایتن ستند بته رعایت       ام یست ( متاده  9زیر عنوان اهداف قابل رعای  در سند تقنینی، جتزء ) 

بتا متوازین حقتوق     تتوأم که افغانستان به  ن الحتاق یافتته     یالملل نیب یها ثاقیممعاهدات و 

 .اس که گویا عطف به این مطل  از اهداف علیای یک سند تقنینی  شده اشارهبشری 

 یگذار قانونماده پنجم قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور  10و  1، 4اجزای 

ه ش جریده رسمی  1991سرطان  27مورخ  1216و تحقیقات علمی حقوقی منتشره شماره 
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همننان تهیه و ترتی  پیشنهاد تعدیل استناد   یالملل نیب یقراردادهاو  ها نامه موافق تحقیق 

که افغانستان به  یالملل نیب یها ونیکنوانسقراردادها و  ها نامه موافق تقنینی با در نظر داش  

 ها نامه توافق ها نامه تفاهمقراردادها  ها نامه موافق ق نموده و ابراز نظر در مورد مطابق   ن الحا

با احکام قانون اساسی و سایر قتوانین را   یالملل نیبو سایر معاهدات  ها ونیکنوانس ها کول پرتو

  و تحقیقات عملی شمرده اس . یگذار قانونکادر علمی انستیتوت امور  یاعضااز وظایف 

، فرهنگتی کشور ما از  غاز تشکل سیاسی در جغرافیای منطقه و جهان مناسبات سیاسی، 

 هتا  حکومت  نظامی و اقتصادی داشته اما در دو قرن اخیر خاصتتا  پتس از حصتول استتقالل،     

متحابه معاهداتی در جهات مختلتف   یکشورهامتعهد و با  یالملل نیب یها ثاقیمافغانستان به 

 سیاسی این سرزمین مشهود اس . عقد نموده که در تاریخ

و تحقیقتات علمتی حقتوقی کته در ستال       یگذار قانونریاس  عمومی انستیتوت  سیتأس

هت.ش به سطح مدیری  عمومی در جن  وزارت عدلیته صتورت گرفتته و متعاقت   ن     1991

ه ش نقتش   1942حتوت    16تقنینتی کشتور از    اسناد دهنده انعکاس عنوان بهجریده رسمی 

ارزنتده است  کته در ایتن راه گذاشت  و تتا  نجتا کته          یهتا  گامخود را ایفا نمود،  مند رسال 

جهتانی را امضتا و امتا در     یهتا  ثتاق یم( عنوان 100وجود دارد، کشور ما بیش از ) ها هیاحصائ

( ه ش در جریتده  1991) تاکنون 1942)کنوانسیون( از سال  ها ثاقیم نیا( عنوان 41حدود)

 رسمی به نشر رسیده اس .

 نیگز جارا در قوانین داخلی  ها ونیکنوانسمواد  میا نتوانستهگردد که اگر ما  یاد وریاید ب

 یهتا  مصتلح  بتر رعایت     بناءً یگذار قانون درروندسازیم این مطلبی اس  جداگانه که البته 

 متاده  در( کته   رزروو متا بته اتکتای حتق شترط)       کند یمملی، موضوع ایجاب دق  بیشتر را 

احکام شتریع  استالمی و    ازنظرمواردی را که  میدار حق  شده ینیب شیپیازدهم قانون جدید 

نپذیریم زیرا استفاده از ایتن حتق    دینما یمقانون اساسی کشور تبعی  از  ن اشکالی را ایجاد 

تتا   اس  نیاو مسجل گردیده و توقع  بینی پیش ها ونیکنوانسدر برخی از  کشورهابرای همه 

را دارنتد   المللتی  بتین  یهتا  ونیکنوانسو تصدیق  دیتائ فیوظا که پارلمانهمننان حکوم  و 

 ملی و اسالمی در این قسم   عمل نمایند . یها مصلح در برابر   یمسئول بااحساس

نگرفتته ستعی مبتذول     دهینادبه سهم خود  ادای این حق را  یگذار قانونانستیتوت امور 

 یهتا  ثتاق یمخاصتتا    هتا  ونیکنوانست داشته تا حین تسوید و طی مراحل اسناد تقنینتی مفتاد   

، مبارزه علیه فساد اداری، بوداپس ، جرائم المللی بین، اساسنامه محکمه مرتبط به حقوق بشر
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به کتار،   مربوط المللی بین یسندها، المللی بینپالرمو، حقوق مدنی و سیاسی، سازمان تجارت 

تصتوی  و امضتا نمتوده در     را  نکنوانسیون مربوط به حقوق کودک و غیره را که افغانستان 

 .گردد یم یاد وری الًی گیرد که تعدادی از این اسناد تقنینی  مدنظرقوانین 

 و تربی  اطفال   اصال قانون مراکز  _

 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم  _

 قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی   _

 همگانی   یها رسانهقانون  _

 افغانی احمر هاللقانون تنظیم امور جمعی   _

 قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدره و کنترول  ن  _

 جرائمو عواید ناشی از  یشوئ پولقانون جلوگیری از  _

 تروریستی جرائمعلیه  مبارزهقانون  _

 ع شکنجه  قانون من _

 قانون قاناق انسان و قاناق مهاجران  _

 سایبری   جرائمقانون _

 قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری _

 قانون منع خشون  علیه زن   _

 قانون دسترسی به اطالعات_

 قانون کار _

 قانون کارکنان خدمات ملکی  _

 قودینقانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مف_

 قانون حقوق و امتیازات معلولین _

 قانون حقوق طفل _

 قانون استندرد سازی   _

 قانون گمرکات   _

 قانون قرنطین و حفاظ  نباتات _

 قانون صح  حیوانی و صح  عامه وترنری _

 مواد غذائی    یمصونقانون  _
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 قانون مخترع و مکتشف _

 قانون معادن _

 افزوده ارزشقانون مالیه بر  _

 تجارتی عالئمقانون ثب   _

 قانون کاپی رای  مؤلف و مصنف _

 جغرافیائی یها نشانهقانون  _

 تعدیل قانون اصول محاکمات تجارتی   _

 قانون اسرار تجارتی   _

 کپارنهیقانون حمای  طر  مدارهای  _

 قانون حمای  از مستهلکین _

 قانون طرز نشر اسناد تقنینی _

 اتیقانون حفاظ  ورایتی های نب _

   کاالهاقانون تجارت خارجی  _

 تعدیل قانون مالیات بر عایدات   _

 قانون حفاظ  از تولیدات داخلی _

 و تولید ادویه دیتورمقرره  _

 ( المللی بین ونقل حملمقرره تیر ) تطبیق سیستم  _

 مقرره حمای  حقوق بشر در ادارات دولتی   _

( متاده پتانزدهم مقترره طترز     1گردد که جزء ) خاطرنشاندر نکات پایانی این مطل  باید 

طتر  ابتتدائی    دیتستو ادارات وظیفه سپرده تا جهت  تهیته و    نیمسئولنشر اسناد تقنینی به 

ادارات،  باتجربته مستلکی و   نیمأموررا به ترکی   یتیباصالحسند تقنینی مربوط، کمیسیون 

کته ایتن    یفیوظتا اهمیت    بتر  بنتاءً متخصصین و اهل خبره عرصه مربوط ایجاد نمایند، پس 

ستند، در گتام نخستتین موضتوع      یا کننتده  هیت تهو  دیتسوکمیسیون دارد الزم اس  تا اداره 

 وخواهنتد رفت     ها  ن یپا بهبعدی پا  نیمسئولرا مد نظرگیرند که البته  ها ثاقیممعاهدات و 

جه  طی مراحل و تطبیق  جانبه همهمعای  و با محتویات  هرگونهسند عاری از   یترت نیا به

                           خواهتتتد شتتتد  متتتاده
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 در تأمین صلح ها رسانهقش ن

 منیب محمد کاشف
  چکیده:

ملی و  در سطح میز  ح و ایجاد فضای اخوت و برادری و همزیستی مسالم صل تأمین

ها و ابزار گوناگون اس  که وضع قوانین و ایجاد  وسایل، شیوه یریکارگ بهالمللی، مستلزم  بین

شودد نناننه دول  جمهوری اسالمی  این راهکارها شمرده می ۀازجملادارات مربوط 

ها، ادارة  سایر شیوه یریکارگ بهل به این مأمول، عالوه از افغانستان در سالیان پسیند غرن نی

نظر از  صرفکه رسد  به نظر میمستقلی را بنام شورای عالی صلح نیز ایجاد نموده اس .

مثابۀ صدای  به عصر حاضرکه در  ها رسانهبسیاری عوامل در دستیابی به صلح، شناخ  نقش 

در  عمل نموده و حتی باالتر از  ن، ها دول  )مجریه، مقننه و قضائیه( ثالثه یقوارسای 

های مبتنی بر ارادة مردم و طرفدار دموکراسی، همانند رکن نهارم، در پهلوی قوای  نظام

ها  رسانه. زیرا اس  یبررس قابل در تأمین صلح، باشند می ارذاثرگگانۀ دول  قرارگرفته و  سه

و  رسانی اطالعدر امر  را فعال و پویایینقش   ، در شرایط امروزییجمع ارتباطمنحیث وسایل 

 ها  نپیشرف   حال نیدرعنموده که موجودی  و  فاءیا ،انتقال و تبادل اطالعات و معلومات

 سب  شده تا جهان به یک دهکدة کونک مبدل گردد.

 صلح، رسانه، اسالم.کلید واژگان: 
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 مقدمه:

بشری بوده و از مایحتاج اصلی و  ۀو مبرم جامع های فطرینیاز ازجمله بدون شک، صلح

 مده و به  حساب به یبشر یها ن  رمانیتر یمیصلح از قد لذا گردد. ها محسوب می اولی انسان

ها نه  د و مخاطره بوده اس ، همواره انسانیدر معرن تهد یگریه از هر ارزش دکنیل ایدل

دن یرس یبرا ییجو در تالش ناره ،یمقطع یعمل یها حل و نه به لحاظ راه یکیتئور ازنظر

شته گادکتر بیگدلی در کتاب حقوق جنگ خود به نقل از یکی از حقوقدانان ن .اند بودهبه  ن 

سال بشری  در صلح ( 210)تنها  ،برای بشر شده شناختهسال تاریخ ( 9400)از  کهاس  

ا یدو  یها و قراردادها جهان شاهد عهدنامه یاسیخ سیتار رو نیازاعمومی بسر برده اس . 

صلح و  یبرقرار درراه یبشر یها  یاز فعال یا انگر گوشهیه نماکهاس   ن دول ینندجانبه ب

تجاوز و  یاقدام برا موازات بهصلح همواره  یق  تالش برایاس . در حق یستیهمز

زیرا بدون موجودی  صلح، زندگی برای  ها ادامه داشته اس . ن مل یدر روابط ب یافروز جنگ

و تنها در سایۀ این موهب  الهی اس  که مردم  نماید. مستحیل می یو حتبشر دشوار 

مثابۀ راه صحیح و معقول و یک  و صلح به .ابندیدس  توانند به رشد و تعالی در جامعه  می

برای  ییها بهانهدستیابی  به خاطرمقدمۀ الزم غرن نیل به پیشرف  و ترقی اس  و سعی 

 ها  نجنگ، مورد تأیید اسالم نیس . لذا صلح و ترقی الزم و ملزوم یکدیگرند و اگر یکی از 

در شرایط  ،دستیابی به صلح و ترقی رو نیازایابد.  وجود نداشته باشد، دیگرش تحقق نمی

 اهمی  موضوع، نظر داش  ید. با  حساب می بهیک نالش دوجانبه برای ام  اسالم فعلی 

 یمجمع عموممناسب  بازگشائی جلسۀ  م. از طرف سازمان ملل به1981سال  سپتامبر( 21)

از  ن در  ساله همهتصوی  رسیده اس . که  صلح انتخاب و به یروز جهانعنوان  این سازمان، به

برای پرداختن به  ۀبهان منحیث و تجلیل از این روز یگذار ارجشود. لذا  میسراسر دنیا تجلیل 

 .مبرم دارد در جهان امروز به  ن نیازِ انساننیزی اس  که بیانگر مفهوم صلح، 

افغانستان، دستیابی به صلح و  کشور ماجنگ و کشمکش در  نهار دههبدبختانه، باالثر 

به این کشور را  یریناپذ جبرانمتمادی جنگ و نا رامی صدمات و خسارات  یانسالکه  امنی 

مبدل و خیال مُحال  یافتنین دس گویا به  رزویی  ، برای مردم،وارد ساخته اس  مردمانشو 

بالکشیده و شده اس د بناءً در شرایط کنونی ضرورت صلح بیشتر از پیش، در جامعۀ 

 مشهود و محسوس اس . وضو  بهما زدة  مصیب 
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 ییبسزاعی نقش های جم شود، رسانه در عصر کنونی که عصر انفجار معلومات نامیده می

های مردم را  توانند  گاهی ها می رسانه رو نیازا نمایند. برای مردم ایفا می رسانی اطالعرا در امر 

در قبال جامعه، افزایش  ها  ن و عملکردهای اصیل جامعه، نهادها، ساختارها  نسب  به ارزش

 اینهی از منکر، در صورت مشاهدة اشتباه در رفتارها و  امر بالمعروف و به مصداقداده و 

گردند میان  یا لهیوسو وقایع را بیان کنند و  مسائلدر عملکردها، بدون اغمان  یسهو

 ها سازمانو با تشکیل  شده خارجاز انفعال محض  لهیوس نیبدحکوم  و مردمد تا باشد مردم 

در تأمین  . ورندیگ دس جام جامعه را در های مهمی از انتظام و انس و نهادهای مستقل، بخش

ها در احوال و اوضاع جهان، سب   نمایند. این تأثیرگذاری رسانه فاءیارا  ییبسزاصلح نقش 

نموده و نقش  اندام عرنها،  گانه نظام ها منحیث رکن نهارم در پهلوی قوای سه شده تا رسانه

 نمایند. فاءیا

، گذارند یمها تأثیرات مثب  و منفی از خود بجا  در سایر عرصه که یطور همانها،  رسانه

باشند. این تأثیرات ممکن زمانی مثب   در عرصۀ تأمین صلح و ثبات در جامعه نیز مؤثر می

 باشد و گاهی هم منفی.

ها در تأمین صلح،  تا نقش رسانه  ن اس ضرورت موضوع، مستلزم  حال نیدرعمبرمی  و 

و  موردبحثاجمال موضوع یادشده را  طور بهاینک در این نوشتار  به بررسی گرفته شود.

 دهیم. مداقه قرار می

 فصل اول

 شناسي  مفهوم

ی قرارداده و در موردبررسدر این فصل طی دو مبحث، نخس  معنی و مفهوم صلح را 

 گیریم. و مفهوم رسانه را به بحث می یمعن اخیر 
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  معني و مفهوم صلح: -1

 شتی و سازش و در اصطال  سیاس ، دس   یعربی بوده و در لغ  به معنصلح، واژة 

 بردن نیبو از  ضد فساد ،مسالم  یبه معنرا گویند. ونیز  1کشیدن از جنگ با عقد قرارداد

بال که  اند گرفتهشه ین واژه ریلمات صال  و صالح از همکان مردم، استعمال شده و ینفرت م

این واژه  باشند. هرگونه فساد می دوراز بهسته و یمطابق با عدل و انصاف، شا یبه معن  یترت

 یاسیس یها در فرهنگ  رامش و امنی  عمومی در کشور اس . یبه معنادر علوم سیاسی 

ز یگر و فقدان جنگ و نید یشورهاکبا  یحال   رامش در روابط عاد یبه معناهم صلح 

مختلف  یها شورها با نظامکان یز در روابط می م مسالم  یستی. همزاس د یفقدان نظام تهد

شور کهر  ی  ارضی، تمام یمصونحقوق،  ی ، برابریمک  اصول حق حایرعا یبه معنا

به مسائل  دادن صلهیفشورها و کر یسا یامور داخلدر  مداخله عدما بزرگ، ی کونک

 .اس  کاررفته بهنیز  "سلم"در قر ن کریم این واژه در معنای و  .اس  یالملل نیب

 رسانه: معني و مفهوم  -2

ای که مطل  یا خبری را به اطالع مردم برساند مانند رادیو،  رسانه در لغ  به هر وسیله

 اس  نیا ن به این کلمه،  یۀتسم وجهو . اس  رساندنبه معنی  "، رهیو غ 2تلویزیون، روزنامه

 . رسانه یا شود می اطالق  ”Mediumکه نون

، نشم، گوش، بینی، زبان و پوس شامل  که های خود جانور توسط برخی از اندامانسان و 

توانند تغییرات محیط اطراف خود را به مغز منتقل کنند و سپس تصمیم الزم  می شوند، می

و جمع  .گویند می(    (Mediumیا در انگلیسی رسانهها  به هر یک از این اندام درا بگیرند

شود که  ارتباطی گفته می رسانه به تمام ابزارهای غیرشخصیِا ی 9.اس  "Media " ن 

ل داده ابه مخاطبان انتق ،طور مستقیم های تصویری، صوتی و یا نوشتاری به  ن پیام ۀلیوس به

 .شود می

                                                           
ناشر چاپخانة سپهر ،  ،تهران(، چاپ ششم ، 1966، صفحة )(2)جلد ،عمید فارسیعمید،  فرهنگ  ،حسن -1

  ش.1961سال 
  (.1911همان، صفحة ) - 2
   -https://fa.wikipedia.org.ویکی پدیا نامة آنالین دانش -9
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روزنامه،  تلگراف، فیسبوک، تیلفون، ،"ماهواره "، اینترن  رادیو، تلویزیون، شبکۀ کیبلی

و در شوند.  های جمعی مهم شناخته می رسانه ازجملهها  جراید، مجالت، بروشور و کتاب

ق فرستنده یاز طر کهام اس  یانتقال پ یا مجتارینوع واسطه  عبارت از  هر رسانهاصطال ، 

 .گردد یمتاعمال 

ش. 1988( سال 986های همگانی افغانستان، منتشرة جریدة رسمی شماره ) قانون رسانه

 :دینما یمطور تعریف  رسانه را این

 : اس رسانه، وسیلۀ انتقال پیام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسایل  تی  " 

 .نترن یابرقی: رادیو، تلویزیون، شبکۀ کیبلی و  ۀرسان -

نامه،  ، ماهنامه، گاهنامه، فصلروزه پانزدهنامه، نشریۀ  رسانۀ ناپی: روزنامه، جریده )هفته -

 (.و خبرنامهسالنامه، پوستر 

 های همگانی، در این قانون به انواع  یل تقسیم گردیده اس : همننان رسانه

 گردد. رسانۀ عامه، که متعلق به عامۀ مردم بوده و از طریق دول  نشر می -1

های سیاسی، اقتصادی،  رسانۀ خصوصی، که متعلق به اشخاص حقیقی، سازمان-2

 1گردد. تجهیز و تمویل می ها  ناجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف 

ها، جه   رسانه یعال یشوراکشور،  یا رسانهطر  و تدوین پالیسی  منظور به،  یترت نیا به

به  منظور رسیدگی های همگانی و به های همگانی، کمیسیون رسانه بهتر فعالی  رسانه میتنظ

، احکامی در قانون مذکور و تعدیالت ۀنیدرزمو اتخا  تصمیم  یا رسانهشکایات و تخلفات 

های  گردیده اس . همننان مطابق احکام این قانون، اعضای رسانه ینیب شیپ، 2مربوطۀ  ن

های  ها و کانون ها، انجمن منظور دفاع از منافع صنفی مربوط، اتحادیه توانند به همگانی می

ما شاهد فعالی  اتحادیۀ سراسری ژورنالیستان،  که یطورمستقل صنفی را ایجاد نمایند. 

که در  میهست ۀنیدرزمخصوصی و غیره،  یها ونیزیتلوها )نی(، اتحادیۀ  نهاد دیدبان رسانه

موج  احکام قانون  از جان  دیگر، به نمایند. فعالی  میشان  راستای دفاع از منافع صنفی

منتشرة جریدة رسمی شماره  رای ( حمای  حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی

                                                           
1
  .های همگانی قانون رسانهمادۀ سوم  - 

2
( سال 1167های همگانی افغانستان، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) قانون رسانه (11ایزاد مادۀ  ) - 

 ش. 1939
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توانند لکنر، خطابه و سایر  ثار دارای عین  های همگانی می ، رسانهش1991( سال1290)

شوند، مجدداً تولید، پخش و نشر  علنی در حضور عامۀ مردم اظهار می طور بهماهی  را که 

 1نمایند.

 فصل دوم

 اولویت صلح در اسالم
 اس  کههای اخالقی  از اعتقادات قلبی، احکام عملی و ارزش یا مجموعهمنحیث اسالم 

از نامش  ی کهطور همان. نوع بشر اس  یراه نمائغرن و غایۀ  ن تنظیم امور زندگی و 

و خود نام  اس  یریگرپذیهم د شتی و  ،صفا برادری، برابری پیداس ، اسالم، دین صلح،

 یا« و  رامش یسالمت» یمتضمن معنا جه  نیبدمشتق اس  و « سلم»شۀ یاز رنیز اسالم 

دین  ابتدادهد که اسالم از  این نشان می اس . شده ترجمهنیز « تسلیم شدن به امر خدا»

خواهی و زندگی همراه با سازش و مسالم  که از نیازهای فطری  گمان صلح بیو  صلح اس .

برخالف سایر ادیان و مکات   ،در دین مبین اسالم که دین جامع و کامل اس  ،اس  بشر

و راهکارهای  به دستورهاعمل نیز و قرارگرفته و عنای  موردتوجه طیوتفر افراطفکری، بدون 

اسالم منادی صلح و دوستی  .اس پنداشته شده انان صلح و امنی  از وظایف شرعی مسلم

 ۀها در زندگی اجتماعی بر پای روابط انسان ةدرباردیدگاه اسالم  د لذاس ا ها میان تمام انسان

حتی بعضی از دانشمندان اسالمی، نظام  بشری استوار اس . زی م مسالم صلح و همکاری 

 دانند. را محصول شرایط جنگی می ها درگذشتهداری  بردگی و برده

اولوی  صلح در قر ن و متعاقباً اولوی  صلح در سیرة پیامبر  ابتدا ،بخش نیدر ااینک 

 گیریم. اسالم و خلفای راشدین را به بررسی می

 اولویت صلح در قرآن: -1

احوال و اوضاع مردم را به صلح دعوت نموده، جنگ را از کید و مکر  در همهاسالم 

 درراهالواقع  ، فیبردارد یمورزد که هرکه در مسیر جنگ گام  می دیو تأکداند  شیطان می

نماید که هرکسی که به مسلمانان پیشنهاد صلح  شیطان قدم برداشته اس . و هم تصریح می

                                                           
1
  رایت( قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی (19مادۀ )  - 
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مسلمان  ۀبه بهاناز جنگیدن منصرف شوند و نباید  ونرا نونکند، بایستی مسلمانان بدون 

روابط اسالم صلح را اصلی از اصول  که ی نجائتحمیل نمایند. و از  بر  ننبودن، جنگ را 

دهد تا در امور دیگران مداخله کنند، مگر  داند، به مسلمانان اجازه نمی میان ملل می یانسان

 یزمانفریاد مستضعفان و ستمدیدگان و یا های عمومی یا رسیدگی  به  برای دفاع از  زادی

تردید از دیدگاه اسالم، همانند روابط  بر معتقدان و پیروان اسالم تجاوز صورت گیرد. بی که

ها هم، جنگ نیس .  مابین مسلمانان و غیرمسلمانان، اصل در روابط میان دول  خصوصی فی

که مسلمانان  غازگر جنگ باشند، مگر اینکه  دهد ینمدر روابط میان دول نیز اجازه  رو نیازا

اسالم  که یدرحال. از جان  دیگر ردیقرار گاساسات و مبادی یادشده، مورد تجاوز و تعدی 

دهد. این  در برابر باطل و ظلم را اجازه نمی شدن میتسل، هرگز خواند یفراممردم را به صلح 

 که یطور. اس وضو  بیان گردیده  ، به یهدا زالیالاین نور  -میقر ن کرحقیق  در نصوص 

اس  . نناننه در  قرارگرفتهو اهتمام   یموردعناکالم الهی موضوع صلح  این در  یات متعدد

افه وال تتبعوا خطوات کالسلم  یادخلوا ف ن آمنوایها الذیا ای :)دیفرما یم( سورة بقره 208 یۀ )

د و از ییم خدا در  یدر مقام تسلمان، همگی یاهل ا یایعنی  "(نیم عدو مبکطان انه لیالش

 که شود یمدیده  " .ار اسک ش یه او همانا شما را دشمنکد ینکم یرویطان پیهای ش وسوسه

 .اس اولوی  صلح در قر ن  گر بیانینات، سایر  یات ب و این  یۀ متبرکه
با  هرروزمسلمانان  نیبنابرامسلمانان عجین شده اس .  تاروپودو  یبازندگ "صلح"کلمۀ 

 میز را عمالً تأیید  ، تمایل و عالقه به صلح و همزیستی مسالم گریکدیبه سالم کردن 

اسالم مردم را به صلح دعوت کرده و بر مسلمانان الزم گردانیده که در صورت  1.کنند می

و نصوص  شده اشاره( بار به این کلمه 19در قر ن کریم ) 2تمایل دشمن، به صلح تن دهند.

باشندد نناننه صلح حدیبیه و دس  برداشتن از  در ترجیح صلح بر جنگ واضح می نیز قر نی

                                                           
ناشر  ،(، چاپ دوم ، کابل92آیین، صفحة ) اسالم و امت مسلمان، برگردان محسن پاک ماهاتیر، محمد، -1

  ش.1939، سال میوند بنگاه انتشارات
( یعنی و اگر 61)سورۀ انفال، آیة" وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ " -2

  .که او شنوای داناست. توکل کن "ج"تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و برخداوند
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یعنی )پیروزی  "فتحاً مبیناً"این کتاب بزرگ، برای مسلمانان  ازنظرجنگ و خونریزی، 

  1و سورة فتح در مورد  ن نازل گشته اس . شده فیتوص شکار( 

 فرماید: می "ج"نناننه خداوند ،توان دید دعوت به اسالم نیز می ةاولوی  صلح را در نحو

 یدر دین هیچ اجباریعنی "( (216 یۀ )بقره،  الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ))

عالوه بر  نکه خداوند پیامبر را از اجبار برای  "اس .  شکارشده یخوب بهنیس  و راه از بیراهه 

سَبِیلِ  یادْعُ إِلِ) ۀباید  یل  ینیز  "ج" دعوت به اسالم منع کرده اس ، دعوت به راه خداوند

با حکم  و  یعنی"( (121  یۀ )بقره،رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ 

[ که نیکوتر اس  مجادله یا وهیشندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با  نان به ]ا

گیرد و خشون  و  با زبان صورت می "ج"دعوت به راه خداوند رو نیازاصورت گیرد.  ".ینما

 .جنگ برای بسط دین الهی توصیه نشده اس 
ها و دوستی و  در انسانبرقراری الف   میقر ن کر ،عمران  ل ةسور (109)در  یۀ  همننان

بر اختالف و وضعی  جنگی برتر دانسته اس  و  ن را  ،ید صلح اس ؤعدم اختالف را که م

 اللِّهِ جَمِیعًا وَالَ به حبلوَاعْتَصِمُواْ  ) فرماید: د نناننه میاس  ادکردهینعمتی از خدا  عنوان به

کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ  تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللِّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ

 یو همگ"یعنی  (شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللِّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ یعَلَ

خدا را بر خود یاد کنید  نگاه که  نعم به ریسمان خدا ننگ زنید و پراکنده نشوید و 

شما الف  انداخ  تا به لطف او برادران هم  یها دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دل

خود را  یها نشانهخداوند  گونه نیااز  ن رهانید  شماراپرتگاه  تش بودید که  برکنارشدید و 

کید أنشان دیگری از ت یه همین که  ".باشد که شما راه یابید کند یم شما روشن یبرا

  اس .صلح  بر "ج"خداوند

 

 

                                                           
(، چاپ اول ، تهران، 112نوی، صفحة ) مترجم موسی تیموری قلعه اسالم و جهانی شدن، ف، قرضاوی،یوس -1

  ش.1932، سال تایباد -سنتناشر 
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 اولویت صلح در سیرۀ پیامبر اسالم و خلفای راشدین: -2

 بازش اسالم و یاران پاک بزرگ امبریپ یعمل رهیسدهد که  خ اسالم نشان میینگاهی به تار

در تمامی مدت  "ص"  ن حضرتتاریخ،  یبه گواه نانکهن بوده،نیز برمبنای صلح و مسالم  

رفتار اما  .اند نبودهجنگ   غازگرهرگز  د بر خواستهبه دفاع از دین اسالم که  پربرکتشزندگی 

نخس   یها سالدر  که یطوردفاع نیز مبتنی بر صلح و دوستی بود، حال  در  ایشان

ین بردن اختالفات میان مسلمانان و از ب صلحبرای ایجاد فضای  ۀ منوره،حکومتش در مدین

و  وضعبا  از ن پسو هم نمود.  اجراپیمان اخوت را میان مهاجرین و انصار مطر  و  ،مدینه

که به میثاق مدینه مشهور اس  و  یهودیان مدینهبا مسیحیان و  انعقاد نخستین عهدنامه

در زندگی شود، زمینۀ همکاری، همبستگی و  اولین قانون اساسی در جهان محسوب می

 اهل کتاب مساعد ساخته و یهودیانرا میان مسلمانان، مسیحیان و   یو امنصلح  یفضا

 همسانشان  زاد گذاش  و  نان را در انسانی  و حقوق شهروندی  ئیمدینه را در دین و دارا

در حکوم   "ص"رسول اکرم  بدین ترتی  از اولین اقدامات حضرتپنداش . مسلمانان 

به  "ص"که پیامبر  وقتی رو نیازا .ایجاد صلح و دوستی میان همه اقشار جامعه بود ،اسالمی

که  فرمود یم، امر فرستاد یم}قوماندانی{ را برای جنگ  یا فرماندهدفاع در برابر تجاوز،  خاطر

دشمنان را میان، پذیرش اسالم و پیمان صلح و جنگ مُخیّر سازد، اگر پیمان صلح را برمی 

، مسب   ن خودشان بودند دادند یمکرد و اگر جنگ را ترجیح  وفا به  ن را الزامی می دندیگز

 1."ص"نه پیامبر اکرم 

حضرت محمد  –که درامتداد غزوات پیامبر اسالم  یا یاسالمترتی  فتوحات  نیبه هم

صلح و  یمبنا برپیوس ، همه عادالنه و  وقوع به، بعداز ندر عهد خلفای راشدین و  "ص"

، در پیمان "رن"المقدس توسط سیدنا عمر  مسالم  بوده اس . نناننه پس از فتح بی 

داده شد که سالم   رئیس قبیله اطمینان به( (Sophronius "سوف رونیوس"منعقده با 

. کلیساهای قرار گرف  مورداحترام ها  نشود. حتی کلیساها و کاالهای  مسیحیان تضمین می

                                                           
  ،(، چاپ دوم ، کابل13، صفحة ) مترجم سیداحمد اشرفیاسالم ، الملل در  ابوزهره، روابط بین محمد،  -1

 ش.1939، سال انتشارات رسالت
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در بستر مرگ به  "رن"خراب نشد و به اماکن دیگر نیز تبدیل نگردید. حتی عمر  ها  ن

 1مسلمانان وصی  کرد که با همسایگان غیرمسلمان محترمانه برخورد کنند.

(، فرمانده اسالم، "رن"همننان در زمان خالف  عمر بن عبدالعزیز )ملق  به عمر ثانی 

سمرقند را قبل از اینکه به مردم  ن حق  بعضی از مناطق "رن" یبه اهلقتیبه بن مسلم 

نفر قاضی را  به خلیفه شکای  کردند، خلیفه یک  ن ساماناختیار بدهد، فتح نمود. مردم 

به ثبوت  ها  ننمود تا در موضوع تحقیق کند، و نون بعد از بررسی، صدق گفتار  موظف

گاه خویش برگردد. رسید امر فرمود تا لشکر مسلمین از  ن سرزمین خارج شود و به اردو

را خود تعیین  سرنوشتشانگانه مخیر ساخ ، تا  سپس مردم را در انتخاب یکی از امور سه

 2مصالحه و برخی دیگر اسالم را برگزیدند. ها  ننمایند که سرانجام برخی از 

 ننه  کر کردیم، این حکایات و امثال  ن مبین این واقعی  تاریخی اس  که  بر بناءً

 میز پایدار  مسالم  طبق احکام قر ن و سن ، ازنظر اسالم اصل در روابط، صلح و همزیستی

گوستاولوبون  رو نیازادهد.  های پسین  ن را شعار می اس . نیزی که جهان غرب، در دهه

از مسلمانان سراغ  تر مهربانتاریخ، فاتحی را  "نویسد:  نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی می

  "ندارد!

 فصل سوم 

 ها رسانه اهمیت نقش و

ما  یایر دنیها و اطالعات و تصاو دهی، اارتباطاتهستند که  ییها ، عامل و سازمانها رسانه

در بدون شک . دهند یمل یما را تشک یاجتماع ین زندگینماد تاروپود، ها رسانه. رسانند یمرا 

گفتگو و  یمناس  برا یجاد فضاهایو ا یر افکار عمومی، تنورسانهگاه ی، جایامروز یایدن

عالوتاً، در شرایط کنونی  .اس گر ید ین نقش اساسیو نند ،برخورد سالم و سازنده نظرات

امکان حضور را در همه نقاط  ،یو فرهنگ ییایجغراف یبدون در نظر گرفتن مرزها ها رسانه

 یادراک و افکار باز یریگ در شکل یمعنادار ةنقش بالقو جهیدرنتو  .اند داکردهیپ ییایجغراف

                                                           
1
ناشر  ،(، چاپ دوم ، کابل111آیین، صفحة ) اسالم و امت مسلمان، برگردان محسن پاک محمد،ماهاتیر،  - 

  ش.1939، سال بنگاه انتشارات میوند
  (.13همان، صفحة ) - 2
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و  .باشند یم ،متناس  با  ن ی  متحرک و قال   هنیشخص رکنندگانیتکثمثابۀ  کرده و به

نشان ر حترک  جامعته را به افراد و  حاد جامعه یدرک مس ییکه توانا ندیها رسانهاین 

  .دهند یم
مکت ، شود. برخالف  ها محسوب می از ویژگی اصلی رسانه ،جا بودن همهفراگیری و 

توانند  می ها  ن . ننانکهها امری فراگیرند ، رسانهتعلیمی ینهادهاو دیگر  مدرسه، پوهنتون

، ها تشکیل دهند. رسانه شاگردبا میلیاردها را دیوار  در و بی اصطال  بهصنف درسی یک 

 از جان  دیگر ،کنند را تقوی  و تولید می نشاطحرک  و پویائی و  طرف کیاز که یطور همان

و  ، برادریهای عاطفی، محب  سو احساس از یک  ورند. را ببار می تنبلی و سستی کسال ،

اعتمادی، دروغ و  بی نفاق، احساس زشتی، دشمنی، گرید انگیزند و از سوی صداق  را برمی

 .کنند زنده مینیز در جامعه خشون  را 
دموکراسی در  یها نظامویژه در  مثابۀ رکن نهارم قدرت، به ها به نقش و اهمی  رسانه

زندگی یک جامعه در تمام ابعاد و جهات  ن و اثری  مسائلبرابر قوای ثالثۀ دولتی، در طر  

 گونه نیبه همشود.  اعتالی فرهنگی دارد،  شکار می و سطحکه مطال   ن بر افکار عمومی 

ها و طرز فکر و اندیشه، ادب  ، بیانگر رشد و ترقی، صدای رسای خواستههر جامعههای  رسانه

  .اس و فرهنگ مردم  ن جامعه 

توانند  مانند بسیاری از عوامل، نقش مضاعف میها،  رسانه خاطرنشان باید ساخ  که

پهلوی تأثیرات مثب  و سازنده و عامل ایجاد فضای صلح و صفا در در داشته باشند. یعنی 

 یو حتسف پیامدهای ناگوار و عواق  سوء را نیز در قبال دارند األ میان جوامع بشری، مع

 نمایند. می فاءیابعضاً منحیث عامل خشون  و موجد فضای رع  و وحش  در جامعه، نقش 

را  ها رسانهنقش منفی  و سپسا در تأمین صلح ه نقش مثب  رسانه ابتدااینک در این بخش، 

 گیریم. به بحث می گرید یپدر گسترش و تشدید ناامنی، یکی 

 ها در تأمین صلح: نقش مثبت رسانه -1

زندگی،  شدن ینیماش، شده خواندهکه عصر انفجار معلومات  عصر حاضر یها یژگیواز 

، تکنالوژیها، بسط و گسترش  شدن فعالی  و مشاغل، تخصصی کار  میتقسافزایش جمعی ، 

های گروهی از نقش حیاتی در زندگی  در ننین دنیایی رسانه  .و...اس یور بهرهتنوع امکانات 

ا یجتاد روابط پوی، با اهتا رسانه .باشند یممتنوع و گسترده  حال نیدرعبشر برخوردار بوده و 
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 یو فرهنگ یاجتماع یها ، به انباش  حافظهیفرهنگو  یبا عناصتر گوناگون نظام اجتماع

 .دهند یمجامعه کمک کرده و فرهنگ را شکل 
 یفرهنگ مسائل ةدهند جیترو، نقش جامعهان نخبگان و یم یعنوان پل ارتباطها به رسانه

ابعاد  همهکامل بر  ةطریسها با  . رسانهسازند یمنه یرا نهاد ینموده و مشارک  اجتماع یرا باز

 که  ن، گذشته از ها رسانه .دهند یرا شکل م یاجتماع ی، اکثر رفتارهایاجتماعت یزندگ

و کمال  نما تمام نهیی  ۀمثاب به. سازند فرهنگ، از عناصر کنند یمج یفرهنگ عالی را ترو

ک یدر  ات  یاجتماع یو همبستگ یساز باشند و نقش فرهنگ یجامعه م یکل یفرهنگ

کوشش کنند که  یستیک جامعه بای یفرهنگ یها ، با انعکاس دادهها رسانه. اس رسانه نهفته 

   جامعه باشند. یاز فرهنگ کلکامل تصویری 

 "سابق مالزی و مشهور به پدر مالزی جدید،  ریوز نخس بقول  قای دکتر ماهاتیر محمد 

منظور ایفای نقش برای اشاعه حقایق  های گروهی به امروز یک فرص  استثنائی برای رسانه

را بیان کرده، ا هان را روشن کنند و برای  ق یحق توانند یمها   مده اس . رسانه به وجود

فرص  ها دارای یک  گسترش  ننه خوب اس  و طرد  ننه بد اس  اقدام نمایند. رسانه

ترین جهان هستندد فرص  بزرگی برای  ترین و منصفانه برای ساختن بهترین، عادالنه یطالئ

 یها سوءتفاهمتنم شمرده شود. امروز سازی جهان، جوامع و افراد، فرصتی که باید مغ غنی

اطالعات غلط یا ناتوانی برای کس   به خاطر ها سوءتفاهمزیادی در جهان وجود ندارد. 

کشورها، مردم، نژادها  ها سوءتفاهماین  به خاطرکنند،  و رشد می جادشدهیااطالعات درس  

جنگند. اشاعه اطالعات درس   شوند و باهم می و پیروان مذاه  مختلف از یکدیگر متنفر می

تواند  های مختلف را متحد سازد. می کمک کرده، گروه سوءظنتواند به کاهش خصوم  و  می

"وجود بیاورد. بهیک خانواده بزرگ انسانی برای ایجاد جهانی بهتر 
1  

در ، موردنظرنحیث بهترین وسیله برای روشن شدن ا هان و تلقین افکار عقاید مها  رسانه

زیرا افکار و  ددارند ییبسزاها نقش و سهم  رسانی همگانی در تمام زمینه امر  موزش و اطالع

هم و شود  ها در میان اقشار جامه پخش و نشر می وسیلۀ رسانه ها به عقاید افراد و گروه

فراوان در بین مردم، بر ورده  یها قهیسل اختالف باوجودنیازهای اشخاص را در اجتماع 
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خوب استفاده شود، در ایجاد فضای صلح و تفاهم جمعی در  ها پس اگر از رسانه نمایند. می

یکی از ابزار و وسایل  ثیبه ح عصر حاضرها در  کنند. از جان  دیگر رسانه جوامع کمک می

روند.  مذاه  اسالمی نیز بشمار می  یو تقر ام  مسلمه م، بیدارگریمهم دعوت به اسال

 باشند. برخوردار می یجوامع بشردر از جایگاه و منزل  بلندی  نیبنابرا

 مسائل ۀرسانی، ابزاری برای پخش و اشاع ها افزون بر اطالع رسانهروی این ملحوظ،  

ترین اصل در پخش  مهم یند.  بشمار میقتصادی و غیره ، ادینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

تلقی  شیوة ها و ، عادات، زبان، رسم و رواجطرز فکر،  وردن تغییر در موضوعاتاین  ۀو اشاع

 مخاطبان اس . 

های  این تأثیرگذاری مثب ، هدفمند و مبتنی بر ارزش ةاگر شیو دیدگاه،با توجه به این 

زندگی  نحوة و عامه افکار در را ۀمالحظ ابلقتواند تغییر  وابسته به رشد فرهنگی باشد، می

این تأثیر منفی، مدهش و تردیدی  چیه یب نباشد، مثب  شیوه این اگر مردم ایجاد کند و

در  ،یستاز و فرهنگ یرستان اطالع بره عالو هتا رسانهگفتنی اس  که  بار خواهد بود. فاجعه

را  یاساست ةکنند میو تنظ کننده کنترلنقش نیز،  جوامع یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسعت عرصۀ

 .کنند یتوانند باز یتوستعه مت بخشدر 

المللی به این امر مهم توجه مبذول نموده و  از همین جه  اس  که قوانین ملی و بین 

. نناننه قانون اند نموده ینیب شیپراستا  نیدر اقواعدی را ها  رسانه یمند قانونمنظور  به

، به شهروندان کشور این حق را داده تا انیب ی زاداساسی افغانستان با رعای  اصل احترام به 

وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر اظهار و مطابق به احکام قانون به  فکر خود را به

، بر  نعالوه  1بپردازند.  "یگروه یها رسانه"جمعی  طبع و نشر مطال ، در وسایل ارتباط

های همگانی مسجل در  و رسانه انیب ی زادمنظور رعای  اصل  نناننه قبالً نیز اشاره شد، به

های همگانی  و با رعای  احکام دین مقدس اسالم، قانون رسانه حقوق بشراعالمیۀ جهانی 

( ماده  14های همگانی را طی یازده فصل و ) ش. فعالی  رسانه1988کشور مصوب سال 

تأمین صلح و حفظ  منظور به( مادة نهل و پنجم  ن، 8نموده اس . نناننه جزء ) تنظیم

را که به امنی  و سالم   یو  ثارامنی  جامعه، تولید، تکثیر، نا  و نشر گزارش، مطال  
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به های همگانی ممنوع قرار داده اس .  رساند، در رسانه اخالقی افراد جامعه  سی  می

های  های همگانی را مکلف نموده تا در برنامه ن مسئول رسانهاین قانون مدیرا گونه نیهم

زیس ،  اهمی  معارف و مضرات  ، صح ، محیطیو اخالق موزشی خویش مسائل دینی 

را که در تأمین فضای صلح و  رامش در جامعه  و مسکرات مواد مخدرکش ، تولید و مصرف 

های خصوصی را  باشند، بگنجانند. همننان بدین منظور، ادارات رادیو و تلویزیون مؤثر می

های ملی،  مکلف ساخته تا در نشرات خویش اصول و احکام دین مقدس اسالم و ارزش

 1معنوی، اخالقی و امنی  روانی مل  افغانستان را رعای  نمایند.

مختلف  یها که در جنبه یتحوالت الثربا در شرایط موجوده ها رسانه الصه اینکه،خ

 دهندگان انتقالعنوان حامالن و  به ،اند داشته روش عملو  یزاتیتجه تکنالوژی نظر نقطهاز

ق ین و تعمییتب ،یباورها و افکار عموم ،یترویج فرهنگ عمومو توانند در ساخ   یم ،امیپ

  ثر باشند.ؤم ،یو توسعه کل یجامعه، وحدت مل یعموم یاسیسنش ی، بینید یباورها

 در گسترش ناامني و تشدید خشونت: ها رسانهنقش منفي  -2
ها، در پهلوی تأثیرات مثب  و سازنده و عامل ایجاد فضای صلح و  رسانهگفته شد که 

گسترش ناامنی و تشدید خشون   عامل ثیبه حتأسفانه بعضاً صفا در میان جوامع بشری، م

در قسم  انحراف  ن نیز  نقش مهمی را  یافکار عمومپرورش  در جن و نمایند.  عمل می

های  رسانه ریتأثتح   شدت بهحیات سیاسی اجتماعی بشر امروز   یترت نیا به کنند. می فاءیا

 یها جنبهها هرگز از  گروهی قراردارد. با در نظر گرفتن این واقعی  مسلم که پیام رسانه

 ،و کارکردها ها این جنبهو مخرب خالی نبوده، ضروری اس  به مطالعه و بررسی منفی 

  .پرداخته شود
اطالعات و  ارایۀده از فابا کارکرد خود و با است ، اعم از برقی و ناپی،های گروهی رسانه

و رفتارهای فردی و  اعمالها اثر نهاده و به َ بر افکار و ا هان انسان ،مرزها دنیدرنوردپیام، با 

)در قال   برقی و ناپیهای  رسانه قیاز طرکه  هایی دهند. پیام ه  میجِ ها  ناجتماعی 

برخی موارد  در ، حتیابدی یمدر جهان امروز انتشار  ( رهیو غ یا کتاب و مجله ،صوت، تصویر

و  ۀ ملیو رویدادهای سیاسی مهمی در عرص وقایعگیری حوادث،  سب  ظهور و شکل
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و  پخش یک کاریکاتور مثال تولید و نمایش یک فیلم سینمایی، ۀبه گون. گردند یم المللی بین

توهین به اعتقادات و باورهای دینی یک  یین را  ۀیک مقاله و یا یک کتاب که جنب نشریا 

 .گردد یمسیاسی مهم تبدیل جنجال کوتاهی به یک ۀ د، در فاصلشته باشدا

حکوم  بلژیک )پس  اتمستعمریکی از  عنوان به "رواندا" درقبل  ها سالمثال،  ۀبه گون 

و  "توتسی"شد که در  ن اقلی   گرفته شیپسیاستی در  ،از شکس   لمان در جنگ جهانی(

ها که  به اختالفات قومی و نژادی کشیده شدند. این سیاس  توسط بلژیکی "هوتو"اکثری  

نهاده شد که  بناءً، بر عهده داشتند رواندا را بعد ازجنگ جهانی اول ةسرپرستی مستعمر

که رهبر هوتوها پس ازیک حادثۀ تروریستی شلیک باالی  نیازا پس. م1994باالثر ن در سال 

وحشتناکی در رواندا اتفاق  عام قتلشینان  ن کشته شدند. شان، با همه سرن هواپیمای حامل

هزار انسان به  صدها هش  ن، نظر به احصائیۀ سازمان ملل متحد، به تعداد  ۀجیدرنتافتاد که 

و  "توتسی"های  مربوط به قبیله هرکدامقتل رسیدند. دو گروه سیاسی رقی  رواندا که 

این کشتار نزدیک به صد روز دوام کرد که  شدند، دس  به کشتار همدیگر زدند. می "هوتو"

بیشتر قربانیان مردان، زنان، کودکان و نوزادانی . به قتل رسید هزار تن صدها ن  ۀجیدرنت

و  ها حتی راهبه .شدند ها، همکاران و دوستان سابق خود کشته می بودند که توسط همسایه

در کشتار مردمی دس  داشتند که به  ازجمله ها  نها در کشتارها نقش داشتند.  کشیش

 خانوادهبلکه تمام اعضای  مخالفین تنها نهو جنگجویان  انینظام شبهکلیسا پناه برده بودند. 

های خود را  ها همسایه عام، همسایه رساندند. در جریان این قتل را هم به قتل می ها  ن

اکثر قربانیان با  و. ندرساند به قتلنیز کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را 

ین فاجعه در مقابل نشمان باز دنیا با پوشش کامل د. متأسفانه اشدن تکه می ها تکه قمه

جهانی به بهانه  ۀتفاوتی جامع عملی بسیار هولناک سازمان ملل و بی ها و بی خبری رسانه

 در امور داخلی رواندا انجام شد.  مداخله عدم
های  ، معموالً به تحریک گروهعام قتلغیردولتی رواندا در زمان این  های دولتی و رسانه

مداوم هوتوها را تشویق به  طور به زمان همرادیو رواندا  پرداختند. قومی و یا سیاسی می

کرد. تندروهای هوتو یک ایستگاه رادیویی و روزنامه به راه انداخته  ها می عام توتسی قتل

های هرز و  علف"اینکه  ازجملههایی  د و مردم را با پیامکردن نی میگبودند که نفرت پرا

که باید  ییها  نکردند. اسامی  ها تشویق می ، به کشتن توتسی"کن کنید ها را ریشه سوسک

هایی که باید  سال  و اطالعات گروهو از این طریق شد.  شدند در رادیو اعالم می کشته می
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دانستند دقیقاً کجا باید  می ها  نشد و  می های محلی داده گرفتند به گروه هدف قرار می

ها و خبرنگاران رواندا در گسترش این بحران  هایشان را پیدا کنند. نقشی را که رسانه هدف

های سیاسی به روند  ها با حمای  از جنا  ایفاء نمودند، نهای  قابل تأسف اس د زیرا رسانه

نمود تا  خبرنگار اقتضاء می ثیبه حشان  ولی  مسلکیئمس که یدرحالقتل دامن زدند، 

زدند، افشاء کنند  هایی را که دس  به کشتار مردم می های درگیر و  ن طرفانه، تمام جنا  بی

  1به این بحران فعالی  نمایند. دادن انیپاو برای 
م. توسط 1988در سال   "شیطانی یها هی "کتاب انتشار  نگارش و به همین ترتی ،

که تصویری کفر میز از پیامبر اسالم در این  تبعۀ انگلستان،االصل  هندی یسلمان رشد

، احساسات بسیاری از مسلمانان در اطراف جهان را برانگیخ  و سرانجام شده ارائهکتاب 

 اهلل  ی  م.1989در سال  .پخش و تکثیر این کتاب در بسیاری کشورهای اسالمی ممنوع شد

 به دنبالصادر کرد. را سلمان رشدی قتل  ایران، فتوای فقید جمهوری اسالمیخمینی رهبر 

 قای  رو نیازا گردید.تعین نیز برای کشتن او از سوی برخی از نهادهای ایرانی ة این فتوا جایز

 یا اینکه. کرد زندگی می اختفاءدر  یبرای سالیان دراز اش، فتوای قتلانتشار رشدی، در پی 

 "ص"  ن حضرتساح  مقدس  که توهین به "ص"نا  کاریکاتورهایی از حضرت محمد 

دانمارکی توسط )پوالندزپستن( و  ۀم. در روزنام2001شد، در ماه سپتامبر سال  پنداشته می

مسلمانان و نفرت و انزجار در اکثر نشریات کشورهای غربی، باعث واکنش شدید  ها  نانتشار 

 مذهبی شد. یها تنش و سب در کشور ما گردید  ازجملهدر سراسر دنیا و 
 "شارلی ابدو"م. نیز، تصمیم نشریۀ فکاهی 2011در اوایل سال  بعداز نسال  دهحتی 

داش .  یدر پ)ص(، خشم مسلمانان را  اکرم امبریپفرانسه برای انتشار کاریکاتور موهنی از 

با سیاستمداران و  هماهنگای غرب،  های رسانه شود که غول بناءً بازهم دیده می

فضای  ننان  نبرانگیختن احساسات، با از قضیۀ شارلی ابدو و ، با سوءاستفاده مردانشان دول 

و نویسندگان  ءسنگین و پرهیجانی ایجاد کردند که حتی سران برخی کشورهای غربی، علما

من شارلی "کنندگان همراه شدند و شعار  های مطر  این کشورها نیز، با توهین و شخصی 
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دار شدن سالم  و امنی  روانی به سطح ملی  سب  خدشه عملکرداین دادند.  سر را "!هستم

 المللی گردید. و بین

 نسب  دادنهای غربی با تحریف حقایق و اغراق در  ، رسانهاستثنااز جان  دیگر بدون 

وسیلۀ  که اقدامات تروریستی به هر جاننانکه  نان 1کنند. تروریسم به مسلمانان، بد عمل می

در  یانصاف یبدهند، که این خود  به اسالم ارتباط می  ن را، گیرد یک فرد مسلمان صورت می

پیروان سایر مذاه  اعم از مسیحی، یهودی،  که یدرحالساز اسالم اس .  مقابل دین انسان

به  صورت نیدر اتوانند اقدامات تروریستی را انجام دهند. ولی  می رهیو غهندو، بودائی 

 باقدرتحق  "المللی  ود. زیرا اصل بینش مذه  و اعتقادات تروریس  ربط داده نمی

"اس 
یکی از اصول منتشرة غرب در اکثر کشورهای متمدن جهان اس . روی این اصل، 2

 شود.     را دارد. و اقدامات او عین حق پنداشته می یو عملغرب حق هر اقدام 
 و تفکرها در برانگیختن احساسات،  نقش رسانه که شود یم مالحظهخوبی  نناننه عمالً به

ها  افغانستان، بعضی رسانه ما زیعز، ولی متأسفانه در کشور عواطف مردم بسیار اثرگذار اس 

 مسائل دامن زدن، با شرمانه یب، شان یهنیمبدون درک و احساس مسئولی  دینی و وجیبۀ 

دار نموده و باعث ایجاد تفرقه  مذهبی، زبانی، سمتی و قومی، احساسات پاک مردم را جریحه

های  برنامهدند. و بعضاً با نشر و پخش گر میان اقوام باهم برادر و برابر کشور می قو نفا

 فحشاء، به اشاعۀ فرهنگ رهیو غ "ستارة افغان"مبتذل، و غیردینی، مانند برنامۀ مستهجن 

وسیله امنی  روانی و سالم  اخالقی  کشانند و بدین پرداخته و نسل جوان ما را به بیراهه می

 اندازند. تمام افراد جامعه را به مخاطره می

 گیری: نتیجه

زندگی انسانی و الزمۀ زندگی بشری  ۀ، صلح از نیازهای اولیقبالً تذکر داده شدنناننه 

در جامعۀ بشری  ها و نامالیمات موج  بسیاری از نابسامانی ،به  ناس  و عدم دستیابی 

بر مزید و  همیان مردم را از بین برد الف نس و اُ جامعه،در یک و امنی  . عدم صلح گردد یم
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  ش.1939، سال بنگاه انتشارات میوند
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که در افغانستان  نیزی. رساند یمصدمه  و  رامش در میان افراد جامعه را فضای صلح  ن

تواند  کسی نمی سازد. سوزد و می در  تش  ن می مردم ما هاس  سالو  اس  الشمس اظهر من

اما  ،ترین نیاز کنونی مردم افغانستان اس . با این هم ترین و مبرم تردید کند که صلح ضروری

به  دنیبخش ها و اقدامات برای پایان و تالش اند بودهها هنوز در تأمین صلح ناتوان  افغان

 و اکثر یعقبماننناننه عامل  داده اس . ضد مطلوبو  معکوس ۀجنگ و خشون  نتیج

شود  پنداشته می در کشورسرتاسری صلح و امنی  های موجود، نبود  و کشمکش ها نالش

 .و جنایات در افغانستان شده اس  کشتارهاو درنتیجه  ها تنشاین امر سب  بسیاری از  که

رفتار بزرگان دین و عرف پسندیدة مردم ماس .مسلماً،  ،اسالم تعالیم واالیامری که برخالف 

که  یافغان ۀجامع .ترین مرام یک جامعه اس  ترین ضرورت و عالی ترین و اساسی صلح مبرم

در  ،شده اس  خسارات هنگف  مالی و جانیمتحمل  جنگ،دهه  نینندمتأسفانه طی 

یک خواس  انسانی و  عنوان بهو  رامش صلح تأمین  مندنیازبیشتر از گذشته  یشرایط کنون

در  یدائمصلح ثبات و استحکام  استقرار یبراغرن نیل  سعی و تالش نیبنابرا. اس  دینی

ای  زیرا تنها در جامعه اس . یو الزمضروری  به  ن امر یو دستیاب بوده انکار رقابلیغ ،کشور

کرام  انسانی  ، میزی دارند زندگی مسالم  باهماستوار اس  و مردم در  ن  بر صلحکه 

و جامعه و مردم  خورددت و مسالم  رقم خواهد ؤبا م توأمها  حفظ و همکاری میان انسان

 .رهنمون خواهد شد و ترقی علم یسو به
اس  که  ییازهاین نیتر مهماز در عصر حاضر، بشر   میز سالم م یوزندگ صلحنیاز به 

مین  ن أالمللی برای ت بین ۀجامع و همننینها  جمعی ، ها دول همه افراد و جوامع، بایستی 

، شرایط کنونیکار خود قرار دهند. نراکه در  ۀرا سرلوح نمایند و  ن تالشبیشتر از پیش 

اس  که صلح، عدال  و  رامش بشر را در معرن خطر  ییدهایتهدترین  جهان شاهد جدی

 قرار داده اس . 
بشری  اس ، مردم را به صلح  یتمام بهدار صلح  داعیهو  ور  دین مقدس اسالم که پیام

دارد. امری که  گریهمدها با   میز انسان کید بر صلح و زندگی مسالم أت نموده ودعوت 

صلح  ،گر اس . در اسالم بزرگان دین جلوه ة عملیقر ن تبلور دارد و در سیرمتبرکۀ  اتیدر 

استثنائی، در موارد محدود و  جزء  .هر مسلمان اس  ۀاصل شرعی اس  و عمل بدان وظیف

مفهوم صلح و  "اسالم"به مسلمانان اجازة جنگ داده نشده اس . و نناننه گفته شد، کلمۀ 
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، تمایل و گریکدیبه با سالم کردن  روزه، همهمسلمانان  نیبنابرانماید.  سلم را افاده می

 د.کنن  میز عمالً تأیید می به صلح و همزیستی مسالم  شان را مندی عالقه
ملی و  در سطح میز  ح و ایجاد فضای اخوت و برادری و همزیستی مسالم تحقق صل  

وضع و تصوی   ازجملهها و ابزار گوناگون  بردن وسایل، شیوه به کارالمللی، مستلزم  بین

ها، ایجاد ادارات مربوط و غیره اس . که یکی از وسایل مهم و اساسی  ن در  قوانین و پالیسی

، یجمع ارتباطها منحیث وسایل  رسانهزیرا  شود. محسوب می های همگانی عصر حاضر، رسانه

در  ها  ننموده که پیشرف   فاءیارا در انتقال و تبادل اطالعات و معلومات  ییبسزانقش 

های  در نظام رو نیازاشرایط امروزی سب  شده تا جهان به یک دهکدة کونک مبدل گردد. 

همانند رکن نهارم، در پهلوی  بوده وها از جایگاه و منزل  بلندی برخوردار  ، رسانهساالر مردم

( 21اهمی  موضوع، روز ) نظر داش با باشند.  می اثرگذارگانۀ دول ، قرارگرفته و  قوای سه

  یبه تصوصلح انتخاب و  یروز جهانعنوان  م. از طرف سازمان ملل، به1981سال  سپتامبر

 گردد. ساله از این روز در سراسر جهان تجلیل می رسیده اس  که همه

در  صفاها، در پهلوی تأثیرات سازنده و عامل ایجاد فضای صلح و  از جان  دیگر رسانه

بعضاً  یو حتپیامدهای ناگوار و عواق  سوء را نیز در قبال دارند  بدبختانهمیان جوامع بشری، 

نقش  به سطح جهان، یو حت منحیث عامل خشون  و موجد فضای رع  و وحش  در جامعه

و سر  به نشم از طریق وسایل اطالعات جمعی روزه همههای  ن را  که نمونه نمایند می فاءیا

به کشورهای جهان، بخصوص کشور خودمان، از همین جه  اس  که شنویم.  بینیم و می می

، ها  نها و استفادة بهتر از  رسانه یمند قانونمنظور  بهمبذول نموده و   عنایمهم  مأمولاین 

 المللی شان، نه در سطح ملی و نه در سطح بین ینیاسناد تقندر راستا  نیدر اقواعدی را 

شان گام بردارند و موج  تأمین  ها در مسیر اصلی و اساسی تا رسانه اند. نموده ینیب شیپ

  میز میان جوامع و ملل جهان گردند. فضای صلح، اخوت، برابری و همزیستی مسالم 

های همگانی کشور با درک رسال  و  رسانه اندرکاران دس امید اس  که مسئولین و 

های مفید و  ر از پیش به جنبهشرایط حساس بیشت نیدر اشان،  مسئولی  دینی و ملی

ها توجه جدی و شایان مبذول داشته و در راستای ایجاد فضای صلح  سازندة نشرات و برنامه

و ...  یبرابر ،، برادرییریگرپذیهم دو  رامش، تعمیم فرهنگ ناب اسالمی، وحدت ملی، 

 سعی بلیغ نمایند. 
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، برادری  یمیو صمای صفا به امید اینکه روزی شاهد تحقق صلح سرتاسری و ایجاد فض

 خود افغانستان، در پرتو ارشادات و تعالیم واالی اسالم باشیم.  دپروریشهو برابری در کشور 

 فهرست منابع و مآخـذ:      

 .میقر ن کر -1
، نا  دوم، مترجم سید احمد اشرفیاسالم ، الملل در  روابط بین محمد،، ابو زهره  -2

   ش.1999سال  ،، کابلانتشارات رسال 

 ،سپهر، تهران ۀناپخان، نا  ششم ، ناشر  (2) جلد ،عمید فارسیفرهنگ  ،عمید، حسن   -9

  ش.1964سال 

نوی، نا  اول ، ناشر  مترجم موسی تیموری قلعه شدن، اسالم و جهانی ،یوسف قرضاوی، -4

  ش.1982تهران، سال  ،تایبادُ -سن 

بنگاه ناشر   یین، نا  دوم، برگردان محسن پاکاسالم و ام  مسلمان،  ماهاتیر،، محمد -1

 ش.1989سال  ،، کابلانتشارات میوند

رسمی، شماره  ةدیجرمنتشرة  وزارت عدلیه، های همگانی، قانون رسانهدر  زادیو اتعدیل  -6

 ش.1999سال کابل،  (،1167) مسلسل

 العاده فوققانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، جریدة رسمی، شمارة  -7 

 ش.1982(، کابل، سال 818)

(، کابل، سال 986، وزارت عدلیه، جریدة رسمی، شماره مسلسل )های همگانی رسانهقانون  -8

 ش. 1988

جریدة ت عدلیه، وزار رای (، قانون حمای  حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی -9

 ش.1991سال کابل، (، 1291) شماره مسلسلرسمی، 

 https://fa.wikipedia.org   - ایپد یکیو نامۀ  نالین دانش -10
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 ینهالشان و ارزشزراعت 

 اکولوژی و علم اسالم دگاهیاز د

 مفتي محمدولي حنیف

 

 چکیده

در طبیع  اس   یگذار هیسرمابه معنای  درواقع ینهالشانغرس نهال و احیای فرهنگ 

زیان پذیر نیس  و این سرمایه ماندگاراس  و حتا نتیجه  گاه چیهکه  یا یگذار هیسرماننان 

 .دینیب یم ن را انسان در روز واپسین نیز 

دارد  به دنبالاسالم عزیز این قضیه حساس و مهم که زیبایی دنیا و رستگاری  خرت را 

زندگی بشر برنامه و پیام دارد،  یها بخشدر دیگر  که  نرا فراموش نکرده اس  بلکه همانند 

و زراع  نیز پیام خود دارد و ارشاداتی در مورد برای انسان داده اس  ما  ینهالشانعرصه  در

اس  و در  خرت   کرشدهالهی همانا درخ   یها نعم که یکی از  مینیب یم کریم در قر ن

باشند.  داشته یم ن قرار  هیسا ریزکه جنتیان در  اس یکی هم درخ   ها نعم نیز در جمله 

دگار عالم اس . درخ  از یات  فریاز تجل یا ن مظاهر خلق  و جلوهیباتریاز ز یکیو درخ  

 یه در زندگک یاتیل نقش حیانسان اس  و به دل یخداوند دانا برا یها دهی فر نیبهاتر گران
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 قرارگرفتهخاص  موردتوجهدر اسالم  اس دارا  ها انسان خصوص بهموجودات زنده،  یتمام

 .اس 

، و باعث لطاف  هوا و ی، و مظهر زندگیو خرم یو شاخح سرسبز یدرخ  نماد  بادان

از مواه  و  یکی. به همین خاطر اس ع  یطب کیش و رفاه انسان و صفا و پایموج   سا

 اتیدر ه ک یتعال بهش  و رضوان حق یها یژگیواز  یکیخداوند در  خرت، و  یها نعم 

گیاهان و درختان، سهمی . اس اس ، درخ   شده اشارهبارها به  ن  احادیثات یمه و روایرک

و نقشی بسیار مهم در زندگی بشر دارند. تلطیف هوا، تعادل دمای محیط، حفاظ  از  بسزا

 ها  نفراوان  یها یسودمندانسان، اندکی از  ازیموردنخاک و تأمین بخشی از مواد غذایی 

 .اس 

در برابر طبیع  مسئول بوده و در صورت کوتاهی و غفل   انسانبر اساس تعالیم اسالم، 

که حتی پیش از  غاز نبرد، مسلمانان عالوه بر توصیه به رعای   یا گونه بهاس ،  سؤالمورد 

 .اند شده هیتوصنیز  س یز طیمححقوق انسانی نسب  به درختان و 

 ،اسالم واکولوژی.، طبیعی    س یز طیمح، غرس ، ینهالشانزراع ، کلیدی:   واژگان

 مقدمه 

استفاده منفی از  ی جهیدرنتدر کشور عزیز ما در طی سه دهه جنگ و  س یز طیمح

 بود با طراوت و شاداب و سبز روزگاری که یدرحال و اس  دهید  ی س سخ …و  الت نیماش

 خیمه  ن بر یوتار رهیت فضای و شده مبدل غبار و دود پر خشک، دیاری به کم کم دیگر

امران گوناگونی گرفتار و به گفته مراجع طبی و متخصصان صحی،  به را ما مردم و انداخته

البته دس  تقدیر الهی .اس  گردیده -اطفال بین در خصوص به–زیادی  ریوم مرگباعث 

را  ها یسبزقدرت الهی گیاهان و  که نناناین مشکل را برای ما مهیا ساخته اس ،  حل راه

را جذب » کاربن دای اکساید«طوری خلق کرده اس  که به شکل طبیعی گاز سمی 

و  ن را به اکسیجن )که همان هوای صاف و پاکیزه اس ( مبدل ساخته و نون  ندینما یم

 .سازند یمفلتری، فضای  لوده زندگی ما را تصفیه 

نسان اس ، در سعادت ا نیتأماز همین رو دین مقدس اسالم  که در پی حل مشکالت و 

و ایجاد  یو نهالشان نباتات ،سال قبل با عزم و جدی  ما را بر کاش  گیاهان  نهارصدهزار و 

 یین  یها یشگفتاین خودش یکی از  یراست بهفضای سبز تشویق و ترغی  کرده اس  و 
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در  ستانه فصل بهار قرار داریم، نه زیباس  تا به این بخش از  اآلن کهبرحق ما اس . پس 

این امر در  یراست به. میبرزن ها  نتعالیم اسالم دق  کرده و  ستین هم  برای عملی کردن 

، حتماً کردند یممردم ما  ن را درک  یدرست بهاس  که اگر  شده عنوان  یبااهماسالم ننان 

مقاله   نیدر ا، اینک کردند یمبه باغ و بوستان تبدیل را  دهشانصحن خانه، کونه، شهر و 

نبوی  ثیو احادنی  اسالم  در روشنی  یات قر دگاهیاز د  ینهالشان و ارزشزراع   اهمی به 

 اس .   صورت گرفتهفشرده بحث  طور به

  اسالم درزراعت اهمیت  گفتار اول: 

مختلف  یها عرصه تمام در جانبه ههم و فراگیر و شامل ، کامل دین یک اسالم  دین

 زوایای و ها گوشه از یا گوشه هیچ  دارد، دیو جاو بهار شهیهمزندگی راهنمای و فرامین 

 .س  که اسالم در  ن راهنمای نداشته باشدنی زندگی

نمانده در جه  رشد و انکشاف  و خاموشپیرامون زراع  و کشاورزی هم سکوت اءَ بن

 .اس    ن توجه ویژه مبذول داشته جانبه همه

مادی ،  یها یازمندینو  نیتأمرا  ها انسانکشاورزی و زراع  بر عالوه اینکه زندگی 

باشد یا  ها دول نه  ) گرانیدرا از وابستگی از  ها  ن، بلکه  سازد یمرا مرفوع  ها  ناقتصادی 

 .سازد یم ازین یبیا افراد(  مؤسسات

 ب ، هوا ،  یها ی لودگنموده )  یریجلوگزیاد  یها ی لودگرا زیبا ساخته از  س یز طیمح

 . دینما یم( و در صح  و بهبود وضع بهداشتی نقش مهم را ایفا  ینیرزمیز یها  ب

دینی ،  یها یباوراعم از  ها انساناز  نجایکه دین اسالم در جه  سامان بخشیدن زندگی 

به نقش و  بناءًعقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی غیره را به عهده گرفته 

و  موردمطالعهاسالم  یگذار قانونمنابع  یروشنارزش که زراع  در اسالم دارد ، زراع  را در 

 . میده یمبررسی قرار 

یکی از  عنوان بهمنبع  سمانی زراع  و کشاورزی را  نیتر بزرگ عنوان بهکریم  قر ن

و مخالفین دین  داند یمنشانه عظم  و بزرگی خداوند   ن راخداوند  کر نموده و  یها قدرت

 .دینما یماسالم را به نالش و مقابله دعوت 
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 یعنی.  اس  بهتر گیرنده دس  بر دهنده دس  که اس  شریف حدیث  مفهوم 

که  از کسانی دهند یمت و صدقات خیرا دیگران بر و هستند ثروتمند و دارا که کسانی

 .و بهتر اس  برتر رندیپذ یمیعنی صدقات را  رندیگ یم

 . ناتوانضعیف و  مؤمنقوی و تنومند بهتر اس  از  مؤمنو یا در حدیث دیگر میاید که 

 کمک دیگران به و دارند مال که یکسان  به مال و دارای شود یممربوط  ها نیاپس همه 

 ، دارای ، پول داشتن حال در  وهم مردم شود یمخوشنود  ها  ن از خداوند هم کنند یم

نبوده اگر در راه خیر و نیک به مصرف برسد کار خوب و   مذموم قطعاً کار  ثروت، ، سرمایه

 .اس قرین به ثواب 

 زراعت :اهمیت  اینک دالیل از قرآن کریم راجع به 

 کر نموده و از زراع  عظم   یتعال یبار یها از قدرتیکی  عنوان بهقر ن کریم زراع  را  

تا برای مخالفین توان مقابله در برابر دعوتگران  گذارد یمخداوند را به نمایش  یو بزرگ

 .داشته باشدناسالمی وجود 

 : دیفرما يمراستا  نیدر اقرآن کریم 

 الف :                        

                        ( 69-61ت اسوره واقعه  ی )  : ترجمه

و یا شما   اگر ما بخواهیم کش   میکن یمما   ن رارویانیدن  دیکن یمبذر  را که یا  ن زراع  

در این  ی   .دیپرداز یمبه ندام   و حسرت هودهیببا سخنان  میساز و تباهخشک  شمارا زرع

 دیرادارکه اگر  ن بذر به قدرت خداوند نروید  یا شما این توان  پرسد یمخداوند از مخالفین 

 که از  ن منفع  جوید  

 کنند یم وارد خسارت  ن به و سازند یم نابود را زراع   که یکسان کریم نیز قر ن ب :

 .کند یم عنوان االرن یف مفسدین را افراد ننین                

                     (    201سوره بقره  ی.)  
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 باد به خلق  تا حاصلترجمه : نون از حضور تو دور شوند ، کارش فتنه و فساد در زمین ، 

 . ندارد دوس  را فساد خداوند و ، کنید قطع را( بشر) نسل و دهد فنا

با نابود ساختن زراع  و مواشی فساد را در  رندیگ دس زمام امور را به  که یزمانمفسدین 

 .را دوس  ندارد شگانیپخداوند ننین فساد  دهند یمزمین گسترش 

که ترویج زراع  عبادت و نابود کردن  شود یم معلومنح صریح قر ن کریم ننین  نیاز ا

سیستم حفظ و نگهداش  محصوالتی زراعتی را  دهقانان ن فساد اس  و قر ن کریم برای 

در حال  قحطی و گرسنگی رهنمای نموده تا از خراب شدن و گندیده شدن  ژهیو به

قال تزرعون سبع سنین دابا فماحصدتم فذروه فی  : دیفرما یمبه عمل  ید خداوند  یریجلوگ

ترجمه : گف  زراع  کنید هف  سا ل   47سنبله اال قلیال مما تا کلون . سوره یوسف  ی  

 . دیخور یمدر خوشه بگذارید مگر  ن حصه را که  دیکن یمکه دور   ن راو  یدرپ یپ

بیشتر  شان یازمندیناز اندازه  شان یزراعتالبته این حکم برای کسانی اس  که محصوالت 

 .باشد

 پیامبر یبها گران حدیث نمود استفاده دلیل عنوان به توان يم که  دوم : منبع

 : اند فرموده ارشاد چنین يلشاننها و زراعت مورد در که است  اسالم بزرگوار

ۀ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیا کل منه طیرا او انسان او بهیم حدیث اول : 

 (.166صفحه  1ترمذی جلد  و سنن 912صفحه  1بخاری جلد  )صحیح  ۀاالکان له به صدق

را زرع کند سپس از  ن پرنده ، انسان و  یو بذرنهال را غرس  که یهر مسلمانترجمه : 

  .دهد یمصدقه اجر و پاداش  عنوان بهحیوان بخورد برای کش  کننده و نهال شاننده خداوند 

این حدیث مبارک در جه  ترغی  و تشویق نمودن برای ترویج زراع  نقش عمده را 

 . کند یمبازی 

 (166ص  1ترمذی ج  )سننا اخاه اولیزرعها من کان له ارن فلیمنه حدیث دوم :

زمین قابل زرع داشته باشد ضرور در  ن زراع  کند یا اگر خود توانی  که یکسترجمه : 

 که یکسان. بگذارد تا او در  ن زراع  کند ها انسانکش  را ندارد برای یکی دیگر ا ز 

 .زراع  عصری را یاد ندارد از اهل علم و فن پرسان کند  یها روش
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 اسالم  یو فقهازراعت ازنظر مفسرین 

ام  که در حقیق  علمبرداران شریع   یو فقها ءعلما و اجتهادزراع  در پرتو فقه 

 اند گرفتهو تصنیفات خود در رابط با زراع  موضوعات مهم را به بررسی  فاتیتألهستند و در 

 . اس  یاد وری یدرخورو   کر انیشا

زراع  را  قرطبی ر  امام مفسر نامدار و دانشمند فرزانه شهیر جهان اسالم  نخست :

 واج  مل  زعیم بر کنند خالی شانه زراع  از مردم که یدرصورت اس  گفته  ییفرن کفا

  .مردم فشار وارد کند تا پروسه زراع  معطل نگردد یباالزراع   ترویج جه  در اس 

فی  ماکانیجبرالناس علیها و  امامانفیجی  علی  ۀمن فرون الکفای ۀقال القرطبی الزراع

دانشمند فرزانه امام قرطبی رحمه اهلل  (.179ص  9فقه السنه ج  )معنها من غرس االشجار 

گفته اس  که زراع  فرن کفایه اس  و حاکمان وق  در جه  رشد و انکشاف  ن 

 . بس عظیم دارند  یمسئول

شمند قرن نمرغینانی فقیه و دا نیالد برهانعالمه  االسالم خیش هیما گراندانشمند  دوم : 

از  ۀپنجم هجری در کتاب معتبر خویش هدایه موضوع زراع  را تح  عنوان کتاب المزرع

حصه کتاب خویش عالوه از حکم زراع   نیدر ابه بررسی گرفته  9جلد  491الی  424ص 

 نیز و برداش   ،  بیاریسیستم زراع  نمودن را در قسم  تخم ، بذر نمودن ، قلبه نمودن 

  . اس  داده  موزش یا تعلیم

 : شاعری زیبا سروده اس  پیرامون کشاورزی و زراع 

          کشوری را گر نباشد کش  و کار

 بار به دی  یوابستگ حاصلش 

      گر بخواهی خود کفای در جهان

  ن علم و بکوش درکشاورزی

 ! و یا

     در دل خاک سیه سیم وزراس 

 اس  گوهر یکسر که ما خاک خاصه

       هر که قل  خاک را بشکافتی

 . یافتی نعم  ناز و درمیانش
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 باصفاشهری سبز و  یسو به گفتار دوم: 

رضای   ی هیماو ایجاد سرسبزی در اسالم نقدر اس   و تا نه حد  ینهالشاناهمی  

  و نه برکاتی در  ن نهفته اس   و ما در زندگی خود نقدر به سرسبزی شود یمپروردگار 

این فصل بهار نه مسؤولیتی متوجه ماس  .و سواالتی  ی  ستانهاحتیاج داریم  و در 

  .شود یمجل جالله توضیح داده که در این مقاله به توفیق خداوند  دس  نیازا

 یحْیفَ کیآثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ  یفَانظُرْ إِلَ: »دیفرما یماهلل پاک  است اهلل رحمتمحیط سبز، 

به  ثار  (  ترجمه: )10)روم:» ریءٍ قَدِیلِّ شَک یوَهُوَ عَلَ یالْمَوْتَ ییلَمُحْ کالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِ

ند. یقیناً همین ک ین را پس از مردنش زنده میه نگونه زمک]در بهاران[ بنگر یرحم  اله

 ز توانا اس .(یمردگان اس  و او بر همه ن ی کننده]خدای مقتدر[ زنده 

 :(اهللِ پاک شهر سبز را نعم  خود برشمرده اس ) برای قوم سبأ اهلل نعمتشهر سبز، 

بَةٌ یرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَکمْ وَاشْکرَبِِّلُوا مِن رِِّزْقِ کنٍ وَشِمَالٍ یمِیةٌ جَنَّتَانِ عَن ینِهِمْ آکمَسْ یانَ لِسَبَإٍ فِکلَقَدْ »

» فُورَکإِلَّا الْ یفَرُوا وَهَلْ نُجَازِکنَاهُم بِمَا یجَزَ کلَ الْعَرِمِ ذَالِیهِمْ سَیوَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَ

بود: ای ]از قدرت الهی[  برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ( ترجمه: 17-11سورة سبا/)

 ها  نهای فراواند و به  از راس  و نپ ]رودخانه عظیم با میوه (بزرگ و گسترده)دو باغ 

گفتیم: از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجا  وریدد شهری اس  پاک و پاکیزه، و 

گردان شدند، و ما سیل ویرانگر را بر  نان  روی (از خدا) ها  نپروردگاری  مرزنده امّا 

دادیمد و  یا جز کفران کننده را کیفر  ها  نکفرانشان به  به خاطرفرستادیم و این کیفر را 

 .دهیم  می

 نبوی: ثیو احادکریم  در قرآناهمیت غرس نهال  گفتار سوم :

 کریم در قرآن اهمیت غرس نهال

الهی که در قر ن کریم بسیار بر  ن تأکید شده اس ، درخ  اس .  یها نعم یکی از 

ه یک دین جاویدان کو دق  نظری نیس   توجه قابلگرنه در نظر نخس ، درخ ، موضوع 

که این نعم   دهد یمتر نشان  در عصر جاهلی  بر اهمی   ن تأکید ورزد، اما دق  فزون

از تجلیات  فریدگار عالم اس . درخ  از  یا جلوهی از زیباترین مظاهر خلق  و کالهی، ی

ه در زندگی کهای خداوند دانا برای انسان اس  و به دلیل نقش حیاتی   فریده نیبهاتر گران
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 قرارگرفتهخاص  موردتوجهدر اسالم  اس دارا  ها انسان خصوص بهتمامی موجودات زنده، 

 .اس 

، و باعث لطاف  هوا و درخ  نماد  بادانی و شاخح سرسبزی و خرمی، و مظهر زندگی

ی از مواه  و ک. به همین خاطر یاس ی طبیع  کموج   سایش و رفاه انسان و صفا و پا

 اتیدر ه کتعالی  بهش  و رضوان حق یها یژگیوی از کخداوند در  خرت، و ی یها نعم 

وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا   » اس اس ، درخ   شده اشارهریمه و روایات شریفه بارها به  ن ک

لَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا کالصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

 ( 21)سوره بقره  یه  وَ هُمْ فیها خالِدُونَ مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ

 ییها باغ هک ده بشارت ،اند داده انجام شایسته یارهاک و  ورده، ایمان هک یسانک به»  ترجمه:«

  ن، از یا وهیم که یهرزمان. اس  جاری درختانش زیر از نهرها هک اس  ها  ن یبرا بهش  از

 ها نیا یبود. ]ول شده داده یبه ما روز قبالً هک اس  همان این: ندیگو یم شود، داده  نان به

 ازنظر، همه )شود یم ورده  ها  ن یه براک ییها وهیمتر اس .[ و  بهتر و عالی ها  ننقدر از 

یزه اس ، و جاودانه در  ن کپاک و پا ی نان همسران ی. و برااند کسانی( یو زیبای یخوب

 «.خواهند بود

نند به  میکن یممورد غرس نهال اکتفا  در ینبو ثیدر احاد اهمیت غرس نهال

 .اس  شده  یروا و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسولصحیح که از  یثیاحاد

که در  کند یمامام احمد در مُسند خویش نقل  مشغولیت به سرسبزی، لهو نیست: -1

وی  که یدرحالپیامبر( گذش د  از اصحاب)یکی  عنه اهلل یرضدمشق مردی از کنار ابی درداء 

علیه و سلم هستی، به  اهلل یصلپیامبر  ی صحابه یا تو که «مشغول غرس نهال بود، گف : 

بر مالمتی من عجله مکن! از «در جوابش گف :  عنه اهلل یرض  ابودرداء یپرداز یمغرس نهال 

وَلَا خَلْقٌ  یدَمِلْ مِنْهُ آکأْیمَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ : »فرمودند یمعلیه و سلم شنیدم که  اهلل یصلپیامبر 

، هر نه از  ن،  دمی کارد یمکسی که نهالی ترجمه :  » انَ لَهُ صَدَقَةًکمِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا 

 » .و یا مخلوقی از مخلوقات خدا بخورد، برایش صدقه محسوب خواهد شد

علیه و  اهلل یصل:امام بخاری از پیامبر اکرم صدقه بزرگ است مثل بهپاداش سرسبزی  -2

رٌ أَوْ إِنْسَانٌ یلُ مِنْهُ طَکأْیزْرَعُ زَرْعًا فَیغْرِسُ غَرْسًا أَوْ یمَا مِنْ مُسْلِمٍ »که فرمودند:  کند یمسلم روای  
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که  کند ینمهیچ مسلمانی، نهالی غرس و یا زرعی ایجاد ترجمه:  »انَتْ لَهُ الصَّدَقَةُکمَةٌ إاِلَّ یأَوْ بَهِ

  .شود یمبرایش پاداش صدقه داده  که نیاپرنده یا انسان یا حیوانی از  ن بخورد، مگر 

: امام طبرانی به روای  ابوایوب شود يممحصول، ثواب حاصل  ی دانهبه شمار هر  -3

غْرِسْ غَرْسًا، یمَنْ »که فرمودند:  کند یمعلیه و سلم نقل  اهلل یصلاز پیامبر  عنه اهلل یرضانصاری 

هر کس نهالی را غرس کند، ترجمه:  »الْغِرَاسِ کخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِیمَا  قدر بهتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ األَجْرِ ک

  .بخشد یم، خداوند به وی اجر و پاداش دی  یمثمری که از  ن نهال به بار  ی اندازه به

:امام شود ينمحتي اگر دزد و یا حیوانات درنده بخورند هم از ثواب کارنده کم -4

که فرمودند:  کند یمعلیه و سلم روای   اهلل یصلاز پیامبر  عنه اهلل یرضبیهقی به نقل از جابر 

ر منه یل  الطکل منه وما سرق منه وما أکان له صدقۀ بما أکغرس غرسا إال یما من مسلم »

هیچ مسلمانی نیس  که نهالی غرس کند ترجمه:  »ل  الوحوش منه أو قال السباعکوما أ

هر نه از  ن خورده و یا دزدی شود و یا پرنده و یا حیوانات وحشی و درنده از  ن  که نیامگر 

 .بخورند، همه برایش صدقه محسوب خواهد شد

امام مسلم در صحیح خود از  ن حضرت  ابدی ينمثواب سرسبزی تا قیامت پایان  -5

انَ کرٌ إالَّ یلَ مِنْهُ إنْسَانٌ وَالَ دَابَّةٌ واَلَ طَکأْیغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْسًا فَیفَالَ »که فرمودند:  کند یم)ص( نقل 

 یا پرندهکه انسان یا حیوان و یا  کارد ینممسلمان، نهالی را ترجمه:  »امةِیومِ القِی یلَهُ صَدَقة إِلَ

 .تا روز قیام  برای وی صدقه محسوب خواهد شد که نیااز  ن تناول کند، مگر 

و للعبد أجرهن  یجریقال : سبع  و سلمه یعل اهلل یصل یعن النب عنه اهلل یرضعن أنس  -6

 ینهرا ، أو حفر بئرا ، أو غرس نخال ، أو بن یرکقبره وبعد موته : من علم علما أو  یف هو

حضرت انس رضی اهلل عنه روای  ه:  ترجم. ستغفر لهیولدا  کمسجدا أو ورث مصحفا ، أو تر

دارد که پیوسته برای  اجر زینهف   :فرموده اس  و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسول کند یم

در روز رستاخیزد این هف  نیز  هم ایاین انسان در قبر باشد  که نیانه  رسد یمانسان 

نهر که  یشخص دوم، دهد یمعبارت اس  از: کسی که علمی دارد و  ن را به دیگران تعلیم 

نماید یا  بناءًرا برای استفاده مردم  ماده کرده اس ، سوم فردی که نهال نشاند یا مسجد   ب

مصحف هدیه کرده به کسی دهد یا فرزندی را در دنیا از خود گذاشته که برای پدرش 

 .مغفرت بخواهد
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ر یغ یانا فیبن یمن بن : ه وسلمیاهلل عل یمعا  بن أنس قال : قال رسول اهلل صل و عن-7

ا ما انتفع به من خلق یان له أجرا جارکر ظلم وال اعتداء یغ یظلم وال اعتداء ، أو غرس غرسا ف

 اهلل یصلاز حضرت معا  بن انس روای  اس  که رسول اهلل  ترجمه: .یوتعال کالرحمن تبار

کسی تجاوز  حق بهکرده باشد بدون اینکه  بناءًرا  ی خانهفرموده اس : کسی  و سلمعلیه 

نموده باشد یا ظلمی کرده باشد، یا نهالی را بدون اینکه مرتک  ظلم و تجاوز به ساح  

مخلوقات الهی از  ن استفاده نمایند برای صاح   که یوقتدیگران شده باشد، غرس نماید، تا 

 .رسد یم ن خانه و نهال اجر و مزد 

إن قام  الساعۀ  : قال و سلمه یعل اهلل یصل یعن النب عنه اهلل یرض کعن أنس بن مال-8

غرسها . عمده القاری شر  یغرسهتا فلی یلۀ فإن استطاع أن ال تقوم حتیم فسکتد أحدی یوف

 (.البخاری

روای   و سلمعلیه  اهلل یصل اهلل رسولاز  عنه اهلل یرضحضرت انس بن مالک ترجمه: 

 ی نهال نهکه ایشان فرموده اس : اگر قیام  برپا گردد و در دس  یکی از شما  کند یم

 .قیام  قایم شود، غرس کند، باید  ن را غرس نماید که نیا ن را قبل از  تواند یمباشد، اگر 

 عنه اهلل یرضحضرت ابودردا  میکار يمگذشتگان برای ما کاشتند و ما برای آیندگان  -9

در  خر عمر باری در حین کاشتن درخ  جوز )نهارمغز( مورد اعتران فردی قرار گرف  که 

وق   ها سالگویا او مرگ را از یاد برده و به طول عمر امید بسته اس  زیرا نهال جوز 

دیگران کاشتند و «تا به بَر رسد، وی در جوابش نیزی گف  که جاودانه شد: گف :  ردیگ یم

 ».تا دیگران بخورند میکار یمما خوردیم و ما 

در مسند بزار حدیثی  ؟توانند يمآیا در کسب این فضایل زنان هم سهم گرفته  -11

ه وَسَلَّم یاللَّهُ عَلَ یأَن رَسولَ اهللِ صَلَّ» :بدین شر  میخوان یم عنه اهلل یرضبه روای  حضرت انس 

لُ مِنْهُ طَائِرٌ، کأْیزْرَعُ زَرْعًا فَیغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ یأُمِّ مُبَشِّرٍ وَقَدْ غَرَسَتْ غَرْسًا فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ  یدَخَلَ عَلَ

 ی خانهعلیه و سلم بعد از ورود به  اهلل یصلپیامبر ترجمه:   »هِ أَجْرٌیانَ لَهُ فِکأَوْ دَابَّةٌ، أَوْ إِنْسَانٌ إالَّ 

دیدند که نهالی غرس کرده اس د فرمودند: هیچ » ام مبشر«یکی از زنان صحابه به نام 

مسلمانی نیس  که نهالی را غرس کند و یا کشتی را به وجود  ورد که از  ن، پرنده یا حیوان 

 .شود یمدر بدل  ن، برای وی مزد و ثواب حاصل  که نیاو یا انسانی بخورد، مگر 
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 کند یمیقیناً این احادیث گهربار، نکات مهمی را افاده :یث باالنکاتي آموزنده از احاد

 :زیر اس  قرار به ها  ن نیتر مهم، ننان نه دی  یمکه یک مسلمان صاح  دل، از  ن به وجد 

و موج  تقرب  باارزشکه یک عمل بزرگ ایمانی اس ،  «صدقه» مثل بهایجاد سرسبزی،  -1

 .به خداوند جل جالله اس 

سال  ها دهو حتی  ها سال، مؤمنانسان  تواند یماین امر، باقیات صالحاتی اس  که  -2

که اگر وی بمیرد، بعد از مرگش تا   نجاثواب  ن را برای خود مستمر و دوامدار بسازد تا 

 .به وی برسد ام یتا قسال، پاداش این عمل در قبرش و بلکه  یها سال

برای نسل ما،  تنها نهکاش  نهال و ایجاد سرسبزی، عمل صالحی اس  که فواید  ن  -3

 شده گفتهبماند، از همین رو، در حدیث مبارک  تواند یمبعدی و تا قیام   یها نسلبل برای 

 .رسد یماس  که ثواب  ن تا قیام  به صاح  وی 

اش  گیاه و دیگر در ایجاد فضای سبز، هم باید به درخ  توجه شود و هم به ک -4

 .محصوالت زراعتی

زیانی در  ن نیس  تا  نجا که حتی اگر عناصر  چیهسرسبزی منفعتی اس  که  -5

ثواب  ن به  بازهمیا حیوانات، مانند: دزد و درنده، از  ن استفاده کنند،  ها انسانشروری از 

 .رسد یمکسی که  ن را ایجاد کرده اس ، 

 : اکولوژی و علم اسالم ازنظرانسان  به صحت و درختانتأثیر گیاهان 

بشر دارند. تلطیف هوا،  یزندگ بسیار مهم در یبه سزا و نقش یگیاهان و درختان، سهم

انسان و سایر  ازیموردن یمواد غذای از یبخش  محیط، حفاظ  از خاک و تأمین یتعادل دما

 یطورکل به، گیاهان و ها نیاافزون بر  .هاس   نفراوان  یها یسودمنداز  یموجودات، بخش

بر رو  و روان  ی، تأثیر بسیار مثبتشود یم ها پارکو  ها جنگلسبز که شامل مراتع و  یفضا

 .دارند ی دم

دلربا و  یها شکوفهزیبا و بانشاط،  یها غننه، رنگ خوش لطیف و یها گلبرگ یتماشا

و  ها بوستان  ور بهج  انداز نشم، ها برگ، ترکی  موزون با طراوت رنگارنگ و یها گلجذاب، 

 یو در و دیزدا یمرا  ها غمو  ها یافسردگ. کند یم یدر لذت و شاد ، انسان را غرقها جنگل

، از ها  نگیاهان خرم و سرسبز و نگاه به مناظر جذاب  یتماشا .ندی فر یم سرور میز یتازگ

دین  نیز  امامانو پیشوایان  یاس  شریع  اسالم بدان دعوت نموده اس ، و تعبیرها یموارد
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 میقر ن کر.اس  زیانگ رتیح به سار)گیاهان(،  یخداداد یها نعم فراوان این  دیفوا در بیان

 توصیف« یزیانگ بهج »را به  ها  ندانسته و « نی فر یشاد»در نندین  یه، گیاهان را 

 :دیفرما یم میقر ن کر :میکن یمکه به جه  اختصار به سه  یه شریفه اشاره  کند یم

                                               سوره(

فرستیم،  ها  نو نون  ب باران بر  ینیب یمزمین را مرده و فسرده  ترجمه:   (1حج  یه 

 بهج و»از ماده « بهیج»واژه  «.برویاند نی فر یشادو انواع گیاهان زیبا و  بردمدبجنبد و 

 ینیز یو زیبای یاس  که از نیکوی یو سرور ی، خوشحالیشاد یاس  که به معنا« بهجه

 :دیفرما یممفسرین  که ننانبرخیزد. 

و سرور  ی، غرق در شادنگرد یمانسان بدان  یاس  که وقت یزیبای انداز نشمبهج ، »

این « و سرور فرین اس .  ور لذت ن  یاس  که تماشا یصورت زیبای« بهیج» ... و شود یم

سرور میز را  غاز  یمشعر بر این اس  که در پرتو فرود  مدن باران، زمین جنبش  یه شریفه

 ن نشم هر  یو خرم یو سبز دیرو یم ن، اناع گوناگون گیاهان در  ن  یدر پ و کند یم

و شخصی  الصحه حفظ)دینما یمهج  و ب یو قلبش را سرشار از شاد نوازد یم را یا نندهیب

 .(61،ص  اکولوژی و علماسالم  دگاهیاز د یطیمح

 یریگ جهینت

 ینده  یها نسلو  ها انسانمسلمان نباید تنها به فکر خویش باشدد بلکه باید به نفع سایر 

که احساس خدم  به حیوانات و پرندگان  رود یمهم بیندیشد و حتی از یک مسلمان توقع 

 .در برابر ایشان کوتاهی نکند دی  یبرماز دس  وی   ننهرا هم در سر داشته و 

اس ، و اگر در حدیث از منفع   باارزشنهال و سرسبزی نه مثمر باشد و یا غیر مثمر 

اس ، زیرا نوع مثمر  ن عالوه بر سبز نمودن فضا،  ادشدهیخاص  طور به» خوردن«

 .اس  تر  یبااهم، کاش  مثمر  ن رو نیازابرخی نیازهای انسانی اس   ی کننده نیتأم

، و به دادند یمعلیه و سلم به ایجاد سرسبزی و نگهداری  ن بها  اهلل یصلپیامبر  ی صحابه

این عمل به معنای حرص به دنیا و غفل  از  خرت اس ، به زبان  کردند یمکسانی که گمان 

 .کردند یمشان را درمان  ی شهیاند یها یکجحدیث صحب  کرده و 
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 بلکه و– توانند یمنیز  مؤمنو سرسبزی تنها یک کار مردانه نیس ، بلکه زنان  ینهالشان

 با را الهی طبیع  و بدوزند سبز قبای خود سهم در تا -اند قرارگرفته دین تشویق مورد

 .بیارایند پیش از بیشتر خویش ی هنرمندانه کسوت

حکوم  مردان در یک کشور اسالمی که در اصل امر، قرار بوده اس  تا جانشینان خوبی 

با اقتدا به ایشان، فرهنگ ایجاد فضای سبز و  دیبا یمعلیه و سلم باشند،  اهلل یصلبرای پیامبر 

تقدیر از زارعین و کش  کاران را در جامعه رونق داده و با تمام قوت از  ن حمایه کنندد 

 .اس  قرارگرفته یمهر یبمورد  شدت بهنیزی که متأسفانه در کشور ما 

و  ثار خیری از به خداوند تقرب حاصل کرده و نام  خواهند یمما اگر  داران نیزمتاجران و 

این هدف بزرگ را در سرمایه گزاری در جه  سبز  دیبا یمگزارند،  جا بهخود در تاریخ 

ساختن فضای کشور و رشد دادن به زراع ، باغداری و مالداری در کشور مظلوم ما جستجو 

 (.کنند. )اهلل متعال این توفیق را نصی  ایشان بگرداند

 نیتر مهم، از  کرشدهضای سبز عالوه بر فواید البته فراموش نباید کرد که ایجاد ف

اس  که با فطرت  دمی هماهنگ بوده، رو   ییها ییبایزدیگری که دارد از بهترین  یها دهیفا

 .بخشد یمرا تغذیه و روان  دمی را شاداب و طراوت 

ما در بهاران با کاش  نهال و ایجاد سبزی تمام نشده  ی فهیوظباید به خاطر داش  که 

درس   میا کاشته از ننه، و مسؤولی  ما در طول سال این اس  که دیبا یمبلکه  غاز 

، برای به ثمر میا نمودهو زرعی را که ایجاد  میا کردهمحافظ  نماییم و نهالی که غرس 

 ی جامعهرساندن و حفظ  ن، زحم  الزم را قبول کنیم و این نیزی اس  که متأسفانه در 

، شود ینمسرسبزی الزم ایجاد  تنها نه که نیا بارتر رق و  شود یم یتوجه یبما سخ  بدان 

بیشتر از گذشته  هرروزو  شود یمغارت  رحمانه یبقبلی ما  یها نسلبلکه فضای سبز موروث 

. یقیناً ما سخ  نیازمند  نیم که گردد یمو دشوارتر  تر رهیتجرای تنفس برای افراد جامعه م

 ی ندهی فرهنگ ایجاد و حفظ فضای سبز، هر دو را در کنار هم بیاموزیم و با  ن، برای نسل 

خدم  را مبذول داریم. و شکی  نیتر بزرگخود که بیشتر در معرن این خطر قرار دارند، 

ما هریک در این برابر، مسؤولی   ی جامعه، فرهنگیان، و سایر اقشار مردان دول نیس  که 

و مملو از درخ  و گیاه داشته و  سرسبز. به امید  ن روزی که شهری رادارند خودشانخاص 

 .تنفس نماییم -غبار و دود یجا به–هوای صاف و پاکیزه را 
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اید در جه  انجام این امر خیر فصل بهار هر یک از ما ب دنیفرارسپس بر این اساس با 

 .سهیم بوده و با غرس هر نهالی بر  خیره حسنات خود بیفزاییم

 فهرست منابع 

 میقران کر -1

 .پاکستانپشاور، ، حقانیه مکتبه ، ، ن قر معارف ریتفس، عیشف محمد یمفتی، عثمان  -2

، مکتبه فاروقیه، کرانی ، تفسیر قرطبی ،یاحمد انصار محمد بنعبداهلل  ،قرطبی  -9

 پاکستان.

 .پاکستان ، کرانی رشیدیه، مکتبه ،،صحیح البخاری  لیاسمع بن محمد ،امامی بخار -4

 مکتبه فاروقیه، کرانی ، پاکستان.  ،بن حجاج ،صحیح المسلم مسلم امام ی ،ورپشاین -1

 .پاکستان ، کرانی رشیدیه، مکتبه ، ،امام محمدبن عیسی ،سنن الترمذی یسیع یاب -6

 مکتبه رشیدیه، کرانی ، پاکستان. احمدبن حسین ، سنن بیهقی،  ،بیهقی -7

 ، دارالفکر، بیروت ، لبنان.حاکم نیساپوری ، محمد بن عبداهلل ،مستدرک الحاکم -8

 داراحیاءالتراث العربی ، بیروت ، لبنان. مسند امام احمدبن حنبل، -9

، پشاور، نیهحقا مکتبه ،بدرالدین عینی،محمودبن احمد،عمدةالقاری شر  البخاری-10

 پاکستان.

الهدایه شر  بدایۀالمبتدی، مکتبه رشیدیه، ، علی بن ابی بکر برهان الدین ،مرغینانی -11

 کرانی ، پاکستان.

 مکتبه فاروقیه، کرانی ، پاکستان.سید سابق ،فقه السنۀ، -12

اه اسالم وعلم گحفظ الصحه شخصی ومحیطی ازدید، دوکتور مفتی محمدولی حنیف، -19

 .1992، ، کابل ،  افغانستان ، انتشارات نورمحمد احدی سالاکولوژی
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ج.ا.ا کتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ابیانیۀ جاللتمآب د

 در مراسم دیدار از کمیسیون محو فساد اداری

 جمهوری اندونیزیا

 
 1991حوت  18-19

 !محترم مآب جالل 

پدیدة بدنام  حاضر یی  همدر گرد  کننده شرک و دوستان محترم افغانی  مآبان جالل 

را در جهان طی کرده و در  یفرازوفرود و مراحلفساد اداری با طول عمر انسان مرتبط بوده 

 .و داردوجود داشته  شیوب کمهر کشور 
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رسانیدن  ن هدف  حداقلو به  رممکنیغفسادد مرن مزمن هر کشور اس  محو  ن 

خوبد  یدار حکوم افگنی برای  و هراس یناامن ةانداز به. فساد اداری اس  ها دول تمامی 

 .اس  نی فر مشکل

 کشورهایکی از مشکالت عمدة داخلی  تنها نهتروریزم و مواد مخدر  در کنارفساد اداری 

 .تبدیل گردیده اس  المللی بین، بلکه این پدیدة شوم به یک معضل در سطح اس 

شخصی،  منظور نفع بهقدرت یا موقف  سو ازیا استفاده  یریگ بهره منظور بهفساد اداری که 

 اریمعارتقای مقام، کس  شهرت از طریق نقض قانون و تخطی از وظیفه یا زیر پا نمودن 

اس  که قانون از طرف  یشکن قانونعمدة  از عواملیکی  درواقع، ردیگ یماخالق صورت  یعال

که فساد اداری نمایانگر ناتوانی  شود یمگفته  گونه نیا. به گردد یمنقض   ن عمداًمحافظین 

 .و ضعف تطبیق  ن اس  قانون

بزرگ در برابر دول  و مردم افغانستان قرار دارد که  یها نالشفساد اداری یکی از 

شوم حکوم  گذشته اس  که بر حکوم  فعلی تحمیل  یها راثیمتأسف یکی از  باکمال

 .گردیده اس 

های انتخاباتی و نه هم در اجرا ت عملی  وحدت ملی افغانستان نه در کمپایندول  

کاری خود قرار داده با تمام امکان و توان و با  یها  یاولوخود مبارزه با این پدیدة شوم را در 

 .هر وسیلۀ ممکن با این پدیده در حال مبارزه اس 

حکوم  وحدت ملی دول  جمهوری اسالمی افغانستان با درک مسئولی  سنگین در 

با  متین و محکم سیاسی خویش را ةو ارادعزم قاطع  یو مالا فساد اداری راستای مبارزه ب

مبارزه علیه فساد اداری به  یو نهادهاها و ایجاد ادارات  وضع قوانین و تصوی  ستراتیژی

 .نمایش گذاشته اس 

مستمر  یهماهنگدقیق و  یپالن گذارمبارزه با فساد اداری مستلزم وضع ستراتیژی، 

. دول  وحدت ملی افغانستان در سطح ساختن پالیسی و اس  ربط ی میان ادارات 

 یها ونیکنوانسفساد اداری قوانین مختلفی را با استفاده از  ینابودسازستراتیژی برای ا

مبارزه با فساد اداری طر  و طی مراحل نموده که شامل قانون جزا، ضمایم و  المللی بین

، قانون تمویل تروریزم، قاناق انسان، قاناق ییشو پولتعدیالت  ن در این مورد، قانون 

. عالوه بر ن اس مهاجران، غص  زمین، ستراتیژی عدال ، ستراتیژی مبارزه با فساد اداری 

دول  وحدت ملی پروژة بزرگ کود جزا را ترتی  و خوشبختانه که در جلسۀ اخیر کابینه 
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فساد اداری در فصول  جرائم در  نمنحیث فرمان تقنینی تصوی  و طی مراحل نموده که 

از  سوءاستفادهاز نفو ،  سوءاستفاده، اختالس، رشوه جرائمجداگانه تدوین گردیده که شامل 

 نیموظفانتخاباتی، جرم تزویر، اخا ی  جرائموظیفه یا موقف، افزایش غیرقانونی دارایی، 

ع  از ممان جرائمخدمات عامه، انتحال وظایف و القاب، سرق  و تلف کردن اسناد رسمی، 

. در اس ،قاناق انسان، قاناق مهاجران و غیره ییشو پول جرائم، قضاتطبیق عدال ، تضلیل 

استفاده  کشورهاو تجارب سایر  المللی بین یها ونیکنوانساز  تر شیب جرائمترتی  احکام این 

 .اس  شده دادهصورت گرفته و این احکام با شرایط و ایجابات جامعۀ افغانی وفق 

 
قانون مبارزه با فساد اداری  12به خاطر بازرسی و حساب دهی مقامات دول  در مادة 

دارند دارایی  سروکارکه به اساس  ن تمام مراجع و مقاماتی که با امور مالی  واردشدهتعدیل 

ثب  و راجستر شود تا در صورت موجودی  تفاوت در  بعداز نقبل از اشغال وظیفه و  ها  ن

ام قانون با ننین اشخاص عمل صورت گیرد.  ن عده مراجع و مقاماتی که  ن مطابق به احک

خود را ثب  ننمایند، مطابق احکام قانون مورد  یها ییدارااز احکام قانون سرپینی نموده و 

 .شوند یمتعقی  عدلی قرار داده 

ی کنوانسیون مبارزه با فساد ادار خود احکام المللی بیندول  افغانستان با درک رسال  

فراملی ملل  افتهی سازمان جرائممصوب سازمان ملل متحد،کنوانسیون مبارزه با 

مورد فراملی در  افتهی سازمان جرائممتحد،پروتوکول الحاقیه کنوانسیون ملل متحد علیه 

زنان و اطفال، پروتوکول الحاقیه  خصوص به، مبارزه و مجازات قاناق انسان یریجلوگ
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فراملی در مورد جلوگیری، مبارزه و مجازات  افتهی سازمان جرائمکنوانسیون ملل متحد علیه 

علیه قاناق مهاجران از طریق دریا و هوا، پروتوکول الحاقیه کنوانسیون ملل متحد علیه 

و  یرقانونیغفراملی در مورد جلوگیری، مبارزه و مجازات مبارزه با ساخ   افتهی سازمان جرائم

جات و اجزای  ن را در نظر گرفته و در مطابق   ن عمل  پرزِقاناق اسلحه ناریه، مهمات، 

 .نموده اس 

عمل نیز دس  به یک سلسله  ةساددول  به خاطر عملی ساختن احکام قوانین، در 

قبلی مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری  ینهادهااقدامات زده و در کنار 

 سیپل نیموظفبزرگ فساد اداری از طرف  جرائمرا جدیداً تأسیس نموده که در این مرکز 

که از  باتجربهسنگین مورد کشف قرارگرفته و سارنواالن و قضات ورزیده و  جرائممبارزه با 

که خوشبختانه نتایج  باشند یم، مشغول انجام خدم  اند گذشتهفلتر تزکیۀ مراجع  یصال  

در مدت کم قضایای متعددی را بررسی و  اند توانستهقناع  بخش بوده و  ها  نکاری 

 .مرتکبین مطابق احکام قوانین تصمیم اتخا  نمایند ةدرباررسیدگی نموده 

نظر به ارزش و اهمی  این موضوع به اساس تصمیم مقام عالی ریاس   بر  نعالوه 

جمهوری، شورای عالی حاکمی  قانون و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردید که تح  اثر 

به اشتراک معاون دوم ریاس  جمهوری، رئیس کمیته اجرائیه، رئیس  جمهور سیرئ شخح

، رئیس عمومی امنی  ملی و رئیس مبارزه با وزرایک عده از  یسارنوالستره محکمه، لوی 

فساد اداری تدویر جلسه نموده و در رابطه به موضوعات مهم و ستراتیژی مبارزه با فساد 

 .دینما یمخا  اداری در سطح بزرگ تصمیم ات

دیگری که در این رابطه به اساس فرمان مقام محترم ریاس  جمهوری  یها بخشیکی از 

و ادارات دول  و هم ننان نظارت بر اجرا ت اداری  ها وزارتبرای نظارت و ارزیابی از اجرا ت 

، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد دینما یمو مالی منابع یا مراجع خارجی فعالی  

متخصصین داخلی و سه عضو  ازجمله عضو  نکه سه  اس اداری اس  که دارای شش عضو 

 .اس متخصصین خارجی  ازجملهدیگر  ن 

 ن اس  تا قانون مبارزه با فساد اداری را در مشورت با  درصددعالوه بر  ن دول  

قرار داده و در نظر دارد تا با انتخاب یک مدل،  یموردبازنگربار دیگر  دخل یز ینهادها

 .مؤثر و مفید واقع گردد تر شیبطرحی را  ماده سازد که بتواند در حل مشکل 
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 یها دول گرنه فساد اداری یک پدیده افغانی نیس ، بلکه در دیگر نقاط جهان و 

که  سازد یممود از طرف مراجع ننین وان شده انجام یها یبررسخارجی نیز وجود دارد، اما 

مختلف کاری  یها عرصهفساد اداری در کشور ما به سطح باالیی وجود داشته و در 

 .ریشه دوانیده اس  یو قضائدر ادارات مالی، امنیتی، کشفی و عدلی  خصوص به

در این بخش صورت گیرد. در پهلوی محاکمه و مجازات  ای الزم اس  کار اساسی و ریشه بناءً

عوامل  ن تشخیح و جه  رفع و دفع این علل اقدامات صورت گیرد. ، جرائممرتکبین 

 .همننان عامل بازدارنده جرم تشخیح و دریاف  و  ن عوامل ارتقا و ترویج داده شود

دول  افغانستان مصمم اس  تا با تمام نیرو و قدرت در برابر این پدیدة شوم و نافرجام مبارزه 

مراحل قوانین جدید و  یو طتهیه  طرف کیاز  اداره وقایه اداره از فساد و اصال جه  دینما

را محدود ساخته و تطبیق دقیق و بال انحراف این قوانین را تأمین  یبوروکراسمطلوب که 

نماید، از جان  دیگر اقتدار و حاکمی  قانون را تقوی ، شفافی  و صداق  را در ادارات دول  

 .به وجود  ورد

 حل راهکه متأسفانه بدون دریاف   اس ما مولود یک سلسله عواملی  در کشورفساد اداری 

 .گردد کن شهیربه این عوامل مشکل خواهد بود تا فساد از کشور 

. هاس   نیکی از این موارد سطح پائین معاشات کارکنان دول  و کم بودن حقوق تقاعد 

ی و مؤسسات معاشات کارکنان دول  کمتر از ده فیصد معاش کارکنان مؤسسات خارج

کارکنان ماهر و متخصح از ادارات  ی سا لیس)که سب  رجوع  اس  یردولتیغداخلی و 
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دولتی به مؤسسات مذکور گردیده اس .( ازدیاد معاشات و برابری معاشات کارکنان دول  با 

 بازدارندهیکی از عوامل  تواند یمتقاعد کارکنان  در حقوق، تزئید یردولتیغکارکنان مؤسسات 

 .وضع اقتصادی دول ، توان  ن را ندارد که یدرحالبه شمار  ید، 

جامعه  یها کمکو  ها مساعدتیکی از موارد دیگر مؤلد فساد اداری این اس  که 

، یکی از طریق دول  گردد یمخارجی از نند طریق مصرف  یکشورهاو  المللی بین

. مصارف ادارات دولتی یو خارج یداخل یردولتیغافغانستان، دیگری از طریق مؤسسات 

برمال و متخلف به پنجه قانون  ها  نو نواقح و تخلفات  شوند یممعموالً ساالنه بررسی 

پولی و غیر  یها کمکدر جه  مصارف  یو خارج، اما کار انجو های داخلی شود یمسپرده 

ررسی تا حال بررسی و ارزیابی نشده اس . بعضاً این مصونی  از ب شان یمالپولید در مصارف 

 ها یبررساس ، شروع  فسادزا باره نیدرادر جه  نبود بررسی  ها یخاطرجمعو تفتیش و 

 .اس از فساد  بازدارندهعامل  یردولتیغ کننده مصرفاز ادارات  باره نیدرا

جنگ   نجادر  که ییها محلجنگ بودجه  انیدر جرناامنی نیز فساد  فرین اس   جنگ و

که  ، اکثراً توسط اشخاصیرسد ینمقانونی به مصرف  صورت بهگردیده  لیوم فیحوجود دارد، 

. همننان در جریان جنگ از ردیگ یماستفاده قرار ءسودر محالت جنگی مسلط هستند مورد 

اینکه پولیس وسایرمراجع  یربط که وظیفه کشف فساد اداری را به عهده دارند، اکثراً 

و دستگیری مجرمین دقیق صورت  جرائممصروف پیشبرد امور جنگی هستند، کشف 

 .ردیگ ینم

. در گردد یمدر موقع جنگ مبالغ هنگف  بودجه دول  به تسلیحات و مصارف نظامی،هزینه 

قطع  بناءًمبالغ مذکور را در جه  رفاه مردم و کارکنان دول  مصرف نمود،  توان یمحالی که 

 .در این امر مؤثر باشد تواند یمکامل جنگ و تأمین صلح سراسری 

و ستراتیژی دول  و ایجاد اصالحات در  ها پالنبا طر  و تطبیق  دوارمیام دوستان محترم

 نائل  یموفقدوس  ما بتوانیم علیه این پدیدة شوم به  یکشورهاقوانین و استفاده از تجارب 

 .شویم

 والسالم

 

گزارش از آمریت مطبوعات

ACKU



 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانی به کشور اندونیزیا هیئتگزارش سفر 

 

 
کاری خویش مبارزه با فساد  یروزهادول  جمهوری اسالمی افغانستان از همان  غاز 

بزرگ در برابر مردم و دول  تشخیح نموده و برای مبارزه با این  یها نالشاداری را یکی از 

 پدیدة شوم تدابیر مختلف را روی دس  گرفته اس .

به  جمهور سیرئایجاد شورای عالی حاکمی  قانون و مبارزه با فساد اداری تح  ریاس  

اشتراک مقامات عالی دولتید معاون دوم ریاس  جمهوری، رئیس ستره محکمه، لوی 

نوال، وزرای عدلیه، مالیه، داخله، رئیس عمومی امنی  ملی، سایر مقامات دول . ایجاد سار
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سنگین،  جرائممرکز عدلی و قضایی تح  نظر لوی سارنوال که در  ن پولیس مبارزه با 

سارنوالی های ابتدائیه و استیناف و محاکم ابتدائیه و استیناف وجود دارد و عمدتاً قضایایی را 

ام فرمان مقام محترم ریاس  جمهوری و مصوبۀ ستره محکمه در رابطه به که مطابق احک

 .ندینما یماس ، بررسی، تحقیق، تعقی  و رسیدگی  شده ساختهفساد اداری مشخح 

اصدار فرمان در رابطه به استقاللی  کمیته مشترک مستقل مبارزه با فساد اداری به 

 افغانستان کهجع داخلی و خارجی مقیم مرا یها  یفعالخاطر بررسی و نظارت از اجرا ت و 

ادارات و  یموردبازسازو سایر اقدامات در  گردند یمجامعۀ جهانی تمویل  یها کمکاز 

روی دس  گرفته اس  که هلل الحمد  ها  نعدلی و قضایی و ایجاد اصالحات در  ینهادها

نتایج ملموسی را در پی داشته و از این باب  در گزارش ساالنه جامعه جهانی افغانستان پنج 

 پله پیشرف  داشته اس .

 
متشکل از نمایندگان ریاس  جمهوری، وزارت عدلیه، ستره محکمه،  افغانستان کههیئ  

لی نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد لوی سارنوالی، وزارت امور خارجه، ادارة عا

اداری، شورای علما، جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودد تح  ریاس  

محترم داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان به اساس دعوت 

 جاگارتا در جاری سال چمار  9 – 8کمیسیون محو فساد اداری جمهوری اندونیزیا به تاریخ 

 و نظر تبادل ضمن نموده مالقات اداری فساد محو کمیسیون مقامات با کشور  ن پایتخ 

 که اندونیزیا اداری فساد محو کمیسیون تجارب از تا  مد عمل به کوشش ها نالش طر 
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و  موردقبولدر میان مردم  ن کشور جا افتاده و  زیادی حد تا و بوده خاصی مدل دارای

عملی کمیسیون  یها  یفعالاس ، استفاده به عمل  ید. هیئ  از اجرا ت و  قرارگرفتهاحترام 

و مسایلی را که در افغانستاند   ورده عملمختلف بازدید به  یها بخشمحو فساد اداری در 

 جنبۀ عملی و تطبیقی داش ، منحیث تجارب کشور دوس  اندونیزیا با خود یادداش  نمود.

نظری  مسائلجداگانه وعده سپرده شد تا کمیسیون موصوف تجارب و  یها مالقاتضمن 

 مانند قوانین و مقررات و برخی از نشرات دیگر را وقتاً فوقتاً با ما شریک سازد.

دیدار دیگری را که هئی  افغانی ضمن سفر کوتاه خود با وزیر عدلیه و هیئ  معیتی 

لیه جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت عدلیۀ میان وزارت عد ها یهمکارداش  در مورد 

مشخح گردید که  ها یهمکارو موارد   مده عمل بهکشور دوس  جمهوری اندونیزیا صحب  

 جمهوری سفیر که نیا از. داد همکاری وعدة مختلف موارد در  مقام وزارت عدلیه اندونیزیا

حضور داش  فیصله به عمل  مد تا این  ها مالقاتاندونیزیا در این  در افغانستان اسالمی

 .شود تنظیم و ترتی  از طریق سفارت افغانستان در اندونیزیا با وزارت خارجه  ها یهمکار

 گزارش از آمریت مطبوعات
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 وزیر عدلیه ج.ا.ا مآب جاللتی دیدار و گفتگو

 ها رسانهارشد  ندگانینماو  مسئوالنبا برخی از 

 
قانونی در  یها  یمحدود، توضیح ها رسانهنگونگی هماهنگی بیشتر با  منظور بهاین دیدار 

 درروندبهبود و سرع  بخشیدن  منظور به ها هینظرو ارایۀ پیشنهادها و  ارایۀ اطالعات

 .، صورت گرف رسانی اطالع

تسوید و  یها نهیزمدر این دیدار، وزیر عدلیه از دستاوردهای مهم و کلی وزارت عدلیه در 

ها،  زاب سیاسی و جمعی تدقیق قوانین، منابع بشری، ارتقای ظرفی  کارمندان، ثب  اح

متخلف از قانون، دفاع از جایدادهای دول ، حقوق بشر، دفاع از حقوق اصال  و تربی  اطفال 
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 یاد وریجلوگیری از خشون  علیه زنان،  منظور به ژهیو بهمدنی افراد،  گاهی دهی حقوقی و 

 .در حل  ن را نیز به بحث گرف  ها رسانههای موجود و نقش  نموده و در ضمن، نالش

ن سطح همکاری با رسانه با توجه به دنیز در راستای بلند بر ییها هینظردر این نشس ، 

قانون دسترسی به اطالعات و طرز العمل تفکیک اطالعات وزارت عدلیه، از سوی دو طرف، 

 .گردید ارائه

 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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 از روز ملی بزرگداشت 

 در وزارت عدلیه  امنیتی و دفاعی افغانستان یروهاین

 
9/12/1991 

امنیتی  یروهاینوزارت عدلیه دول  جمهوری اسالمی افغانستان در مراسمی از روز ملی 

معین اداری وزارت عدلیه از شهام   "هاشمی"و دفاعی کشور بزرگداش  نمود. سید محمد 

امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نموده گف : تجلیل از این روز،  یروهاینهای  و قهرمانی

 درراهامنیتی و دفاعی کشور اس  که  یروهاین یدوست وطنتجلیل از غیرت، شهام  و ح  

فاع از استقالل، حاکمی  ملی و تمامی  ارضی کشور خدم  نموده و تأمین امنی  و د

 . ندینما یمرا فدا  نشانیریشهای  جان
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از  ها درگذشتهمعین وزارت عدلیه موضوع مکلفی  عسکری را مهم دانسته گف : 

که اساس اردوی ملی گذاشته شد، ما شاهد این موضوع بودیم و نیروی امنیتی و دفاعی  زمانی

به دلیل اوضاع نا به سامان کشور  متأسفانهبسیار مهم در منطقه بود. ولی  یروهاین ازجملهما 

و  شده برداشتههای خوبی  ما متالشی شدند. حاال هم در احیای اردوی ملی گام یروهاین

. اما دینما یمکه از نوامیس ملی کشور دفاع  اس  یباافتخارامروز هم اردوی ما اردوی 

باید از هر خانواده ما یک نفر با در   میینما یمما بحث مکلفی  عسکری را مطر   که یوقت

نظر داش  سن در اردوی ملی عضوی  داشته باشند. پیشنهاد ما این اس  که در این رابطه 

 توجه صورت گیرد. 

امنیتی و  یروهایندر پایان معین وزارت عدلیه از مردم افغانستان خواس  تا برای پیروزی 

حمای  معنوی نمایند. همننان از مردم افغانستان خواس   ها  نعی کشور دعا نموده و از دفا

امنیتی، دَین  یروهاینها و بازماندگان شهدای  که تا در راستای رسیدگی به مشکالت خانواده

 .را ادا نمایند شان یوطندینی و 

 گزارش از آمریت مطبوعات

 

 

 

 ACKU



 

 

 

 

 

 

 

 هشتم مارچ  بزرگداشت

 روز جهانی زن در وزارت عدلیه

 
17/12/1991  

در محفلی که به همین مناسب  از سوی  مری  جندر وزارت عدلیه، در تاالر 

حقوق وزارت امور  سیرئوزارت عدلیه،  سانیرئهای این وزارت برگزار گردیده بود،  کنفرانس

و جمعی از مهمانان و کارمندان وزارت عدلیه اشتراک نموده  GIZزنان، نماینده محترم 

 بودند. 
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به نمایندگی از منسوبین  پالیسی و پالن وزارت عدلیه سیرئشوونوال شاه ولی عطایی 

وی  ب  نمود.این وزارت، روز جهانی زن را تبریک گفته و در مورد جایگاه زن در اسالم صح

 ای را که به همین مناسب  تهیه گردیده بود، قرائ  نمود. همننان پیام تبریکیه

حقوق وزارت امور زنان نیز هشتم مارچ )روز همبستگی  سیرئ خواه عدال خانم عزیزه 

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان را به مناسب   ه زنان تبریک گفته و پیام تبریکیۀزن( را ب

 ود. هشتم مارچ، قرائ  نم

هشتم مارچ روز جهانی زن را به زنان افغانستان  GIZدر پایان، خانم کاترین نماینده دفتر 

به مناسب  هش  مارچ و  2017که در سال  یها برنامهو جهان تبریک گفته و در مورد 

 زنان روی  ن کار خواهد شد، صحب  نمود.   یتوانمندساز

 گزارش از آمریت مطبوعات
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