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 نویسندگان به آوری یاد
 شود. نوشته خوانا امالًک خط با ای پیتا ورد طیمح در مقاله (1

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 2۵ از شتریب و صفحه 11 از مترک يارسال مقاله (2

 آن. يپک نه شود فرستاده مجله در درج یبرا ان،کام صورت در آن، شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 هک شود نوشته یا گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها یریگ جهینت و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله یمحتوا

 مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب یدیلک واژگان و لمه(ک 1۵1 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای يفارس دهکیچ (۵

 شود. آورده

 :شود آورده لیذ قرار به مقاله انیپا در منابع به ارجاع و حاتیتوض (6

a. نام نشر، محل چاپ، نوبت مترجم، نام تاب،ک نام سندگان،ینو سنده/ینو يخانوادگ نام و نام تاب:ک 

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر،

b. :خیتار سال، دوره/ ه،ینشر نام ،«ومهیگ داخل در مقاله عنوان» سنده،ینو يخانوادگ نام و نام مقاله 

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

c. در مطلب عنوان» ت(،یسا )از مطلب افتیدر خی)تار سنده،ینو يخانوادگ نام و نام :يانترنت تیسا 

 مزبور. تیسا در سند املک آدرس باالخره و يانترنت تیسا نام ،«ومهیگ داخل

d. باشد، نداشته استفاده مورد صفحه در حتا يتفاوت و شده يمعرف قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

 .شود آورده (Ibid يسیانگل در ای) «همان» لمهک

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت استفاده مورد صفحۀ هک يصورت در( يسیانگل op.cet) و 

 .شود آورده استفاده مورد صفحه

 شود. آورده صفحه نییپا در نوشته در استفاده مورد اصطالحات و يخارج یها نام نیالت معادل (7

 است. یضرور نظر مورد منبع و سندهینو نام باشد، ترجمه يارسال مقاله هرگاه (8

 ای و تلفن شماره مثل ،یو به يدسترس ينشان با همراه را، اش يعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا آدرس

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 شود. ينم فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید يانترنت سایت ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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 نظام حقوقی استخدام عمومی در پرتو نظام اداری

 ساالر در افغانستان شایسته
 1تالشمیرحسین 

 چکیده

اند. برای گماشتن افراد، شرایط  ادارات دولتی برای پیشبرد امورشان، نیازمند نیروی بشری

های  نمایند. اما شرایط وضعی، با شاخص و معیارهای مشخصی را در قوانین استخدام وضع می

شایستگی باید تطابق داشته باشد. چون رعایت اصل شایستگی موجب مقبولیت، مشروعیت و 

کند و  رجوع و مردم را به خود جلب می شود که توجه ارباب سیاسی می -ت نظام اداریثبا

گردد. بدین لحاظ، دانستن مفاهیم  منتج به اعتماد بخشی ادارۀ دولت نزد شهروندان می

استخدام و شایستگی برای مدیران در جذب و حفظ نیروی بشری بااهمیت است. مقاله 

خدام عمومی و شایستگی و تطبیق آن با قوانین استخدام حاضر هم با شرح مبانی نظری است

 پردازد. در افغانستان می

استخدام عمومی، نظام حقوقی، نظام اداری، شایستگی و واژگان کلیدی: 

 ساالری. شایسته

 

                                                           
 مؤسسه تحصیالت عالی بیان. . استاد در پوهنتون دعوت و 1
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 مقدمه

شده است. اما  های مختلف تعریف استخدام به معنی گماشتن فرد به شغلی در فرهنگ

شود، متفاوت است. بنابراین، اداره را  فرد در آن استخدام می بندی شغل و ادارۀ که طبقه

توان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد. هدف ادارات خصوصی، کسب منفعت  ازنظر هدف می

شخصی بوده ولی ادارات دولتی؛ به مقصد منفعت عمومی وانجام خدمت برای شهروندان 

دولتی تحت عنوان استخدام عمومی  کند. از این نظر  استخدام افراد در ادارات فعالیت می

پذیرد که مستخدم، شغل  گیرد. نحوۀ استخدام توأم با شرایطی انجام می موردمطالعه قرار می

دیگر، فرد سزاوار استخدام در وظیفه  عبارت مربوط را به وجه احسن آن انجام داده بتواند. به

دارۀ امور رخ ندهد. برای محوله باشد تا موجب زدودن رضایت مراجعین نشود و سکتگی در ا

تفکیک افراد در گماشتن به شغل، باید شرایطی را در قوانین استخدام با درک از مفهوم 

 های آن وضع نمود. ساالری مبتنی بر شاخص شایستگی و شایسته

شایستگی مبیین لیاقت فرد در انجام شغل است. اما استعداد فرد را در استخدام چگونه 

هایی خواهد بود تا تشخیص داده شود چی کسی را به  شناخت مالکدرک کرد؟ مستلزم 

کدام شغلی گماشت. پس شایستگی از معیارهایی برخوردار هست که به اساس آن ظرفیت 

 گیرد. مستخدم مورد شناسایی قرار می

اگر ما بتوانیم افراد را با شرایط قوانین استخدام و با رعایت اصول شایستگی در ادارۀ 

ساالر  آورد که درنتیجۀ آن؛ نظام اداری شایسته نیم، در حقیقت آثاری را ببار میدولت برگزی

ساالر چیست؟ استخدام و شایستگی چه  به وجود خواهد بود. اینکه نظام اداری شایسته

مفاهیمی دارد واز کدام ویژگی برخوردار است؟ آیا نظام حقوقی استخدام عمومی افغانستان 

پردازم.  ی و مبانی نظری استخدام دارد؟ در این مقاله به آن میتطابق با معیارهای شایستگ

ساالری را رعایت نموده،  رسد، قوانین استخدام موضوع شایستگی و شایسته ولی به نظر می

 ممکن عدم حاکمیت قانون مانعی باشد برای تطبیق قواعد مزبور.

مقاالت و قوانین و برای کسب معلومات مراجعه به کتابخانه با به دست آوردن کتب، 

ساالر  جستجوی منابع اینترنتی شده است. موضوع استخدام، شایستگی و نظام اداری شایسته

مباحثی زیاد دارد، اما بدیع بودن این تحقیق جنبۀ تطبیقی آن است. این مقاله دو مبحث 

ساالری، مبحث دوم( مناقشۀ  مبحث اول( مبانی نظری استخدام عمومی و شایسته"دارد: 

 "ساالری. ام حقوقی استخدام عمومی افغانستان و شایستهنظ
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 ساالری مبحث اول( مباني نظری استخدام عمومي و شایسته

 استخدام عمومی با تفکیک از خصوصیدر این مبحث به مسایلی  مفاهیم استخدام، 

 پرداخته ساالر مختصات نظام اداری شایسته ساالری و بودن آن، مفهوم شایستگی و شایسته

 ه است.شد 

 بند اول( استخدام عمومي

 الف(تعریف استخدام

شود که در دستگاه اجرایی  استخدام عمومی در اخص کلمه به آن مستخدمی گفته  می

طور رسمی یا پیمانی متصدی یک شغل سازمانی است. لیکن مستخدم  )قوه مجریه( به کشور

  1.عمومی شامل کلیه مستخدمین اداری هر سه قوه است

 عمومي و خصوصي بودن استخدامب(تفکیک 

عمومی بودن استخدام به معنای دولتی بودن آن است، که مستخدمین دولت را نسبت به 

سازد. در این مقاله، استخدام عمومی)گماشتن کارکنان  کارمندان ادارات خصوصی متمایز می

د، که در شو گیرد. در اینجا مستخدمین به کسانی گفته می ادارات دولتی( موردبحث قرار می

نظام اداری دولت؛ مشغول انجام امور اند. برای شناختشان در نظام اداری دولت، باید چند 

 ویژگی مربوط را تبیین نمود تا با سایر نیروی بشری ادارات خصوصی و دولتی تفکیک گردند.

 دولتي بودن اداره .1

 .اشغال خدمت در اداره دولتي یا مؤسسه دولتي1-1

ها یا مؤسسات دولتی است که در  یا وظیفه در وزارتخانه منظور اشتغال به خدمت 

دیگر، مستخدم در  عبارت پیشبرد امور اداری جهت انجام خدمات عامه، اداره را یاری رساند. به

واژه اداره از واژ ه التین اداره چیست؟  2شود. ادارۀ دولت به وظیفه مربوطه گماشته می

adminstrare سازمان. در معنی 2(خدمت کردن. 1ی دارد:شده است و آن دو معن گرفته )

                                                           
 .163، ص 1731. منوچهر، طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، تهران، سمت، سال  1
 یادداشت نامه..  2
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شود که برای نیل به هدف معینی انجام  هایی گفته می اول، اداره به مجموع عملیات و فعالیت

دار انجام آن عملیات و  شود که عهده گیرد. در معنی دوم واژه اداره به دستگاهی اطالق می می

1شد.با تواند خصوصی یا عمومی هاست و این دو می فعالیت
 

 انجام خدمت در ادارات و مؤسسات دولتي .2-1

انجام خدمت مستخدم، در مؤسسه وادارات دولتی است. مؤسسه دولتی عبارت از  محل

واحد تشکیالتی که به اساس قانون یا مقررات اداری از طرف مقامات دولتی مدیریت و 

 2را انجام بدهد. شود. بدین مفهوم، مستخدم باید در اداره دولتی وظیفه خود رهبری می

 . نظریه اصول عملي2  

 گرفته pagmaاصول پراگماتیسم در استخدام، به معنی عمل باوری که از واژه یونانی   

وظیفه  یعنی چگونگی انجام 3اندیشد که حقیقت داشته باشد. شده است به اقدام و عمل می

در نظام اداری دولت از اینکه مستخدم معیار برای شناخت مستخدمین ادارات دولتی، هست. 

 دهد، از این نظر برای شناختشان چند اصل زیر وجود دارد: وظیفه خود را انجام می

  اصل اول: جایگاه داری 

مستخدم در ادارات دولتی مستقیماً تحت نظر مقامات اداری در تنظیم اوراق، مدارک و 

 دهد. اسناد مربوطه و یا سایر امور اداری وظیفه خود را انجام می

 گذار در اداره دولتی کار  عنوان قانون مقنن نیستند.)مستخدم به ل دوم:اص

 شوند.( کند، بلکه در پیشبرد امور اداری ممد واقع می نمی

 :قاضی نیستند.)مستخدم از مقام قضاوت برخوردار نیست.( اصل سوم 

                                                           
 .1، ص1731منوچهر، طباطبائی موتمنی، حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، سال  1

 . یادداشت نامه.2
 .111، ص 1721رضا، علی بابایی، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، سال  . غالم 7
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 :های امنیتی  نیروی انتظامی نیستند.)مستخدم شامل نیروی اصل چهارم

 شوند.( نمی

 ج(مباني نظری شرایط و اصول حاکم در استخدام

 . اصل عدم تبعیض1

 استخدام فرد نباید با مالحظات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و حزبی...صورت گرد.

  . اصل برابری2

 شرایط استخدام در حین بست باید یکسان باشد. 

 . اصل شایستگی و اهلیت3

فرد را در انجام شغل مربوط رعایت  در مطابقت به شرایط بست باید شایستگی و اهلیت

 کرد.

 بندی مشاغل( د(  نظریه اصول عام و فن استخدام اداری)طبقه 

هنگام بررسی استخدام، اطالق بر استخدام مبتنی برمعیارهای درست و علمی است که  

بندی یا تصنیف  شده باشد. منظور از طبقه ریزی بندی مشاغل طرح بر اساس سیستم طبقه

مشاغل این است که مشاغل موجود در یک اداره ازنظر دشواری و کیفیت کار و مسئولیت 

صدی و هماهنگی مشخصات وی با شغل موردنظر از جانب طرف و اندازه معلومات مت ازیک

وسیله؛ مفهوم و افق لیاقت و شایستگی درکارو  دیگر، باهم مطابقت داشته باشد تا بدین

 پرنسیب حقوق مساوی دربرابرکار مشاغل تحقق یابد.

بندی در سرعت و صحت کار، تأمین  در اینجا نظر به اهمیت و نقش ارزنده طبقه   

استخدام و پرداخت حقوق مناسب به کارکنان درباره خصوصیات روش علمی  عدالت واقعی

شود و ازجمله فنون  بندی مشاغل که شرط اساسی برای ایجاد اداره سالم محسوب می طبقه

 نمایم. اجمال صحبت  می منطقی استخدام است، به

داده های شغلی ازلحاظ امورمالی مبنای صحیحی به دست  برای تعیین نیازمندی -الف 

 کند. های تنظیم و کنترل بودجه را تسهیل می طریق اعمال رویه
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معلومات الزم را در خصوص محتوای مشاغل فراهم نموده، درنتیجه مسائل  -ب 

وتحلیل نموده و موارد تداخل وظایف، عدم هماهنگی و  های اداری را تجزیه تشکیالتی و روش

 سازد. اشته باشد، آشکار مینظایر آن را که ممکن است در گردش کارها وجود د

های دولتی واجد این  عالوه براین دو خصوصیات، تحلیل و تصنیف وظایف در دستگاه  

شده، ارتباط  دهد که بین مصارف و خدمات انجام اهمیت است که به کارکنان اطمینان می

 منطقی وجود دارد.

 گردد: عایت میطورکلی در پیاده کردن تحلیل و تصنیف وظایف، اقدامات ذیل ر به  

  شرح شغل: شامل اطالعات مربوط به وظایف پست، اطالعات مربوط به

های الزم برای انجام دادن صحیح  های پست ونیز معلوماتی درباره مهارت مسئولیت

 مربوط به پست،

 ،تنظیم و رشته بندی کلیه صنوف مشاغل 

 ،اجرای مداوم تصنیف و تحلیل وظایف 

 4.استاندارد کردن شغل . 

منظور نوآوری اداری، ایجاد اداره سالم وعلمی و  بندی مشاغل به در تصنیف و طبقه 

تأمین عدالت اجتماعی از طریق یافتن حقوق مساوی در برابر کارهای مشابه، سپردن کار به 

کارکنان واجد شرایط و روشن شدن شرایط احراز به پست باالتر با توجه به ارزیابی منطقی، 

بندی علمی  ن و حصول رضایت مراجعان، وجود یک طرح تصنیف و طبقهجلب اعتماد کارکنا

وتحلیل وظایف، خصوصیات و  در کلیه مشاغل دولتی ضروری است که بر اساس تجزیه

تنها معیارهای صحیح استخدام، ترفیع،  مشخصات پست و متصدی استوار باشد. این روش نه

های نیروی انسانی، تشکیالت و  ندهد، بلکه در طرح پال انتقال مانند آن را به دست می

های نوآوری و اصالحات اداری توأم با توسعه اقتصادی را میسر  درنهایت حصول هدف

های شغلی، صالحیت و مسئولیت  سازد. بر اساس توضیح و تشریح وظایف و تعیین رشته می

کند. از طریق اعمال روش در  کارکنان را روشن و کنترل سیستماتیک را تسهیل می

آمده  دست های درست و منطقی به های زاید کار، ترتیب روش بندی، عالوه بر حذف قدم قهطب

بندی مشاغل را  یابد. بناً فشرده از اهداف تصنیف و طبقه از اعمال مدیریت علمی تحقق می

 توان حسب آتی ذکر کرد: می
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  الف( برای پرداخت حقوق مساوی در برابر کارهای مشابه یک ضابطه منطقی به

 دهد. ت میدس

 شده و نحوه انجام کار با وظایف  صورت عینی و واقعی تعریف ب( محتوای شغل به

 شود. گیری می پست مقایسه و اندازه

 شده بر اساس آن آموزش ضمن خدمت پایه  ج( معلومات الزم د رمورد شغل فراهم

 گردد. گزاری می

 قوق قابل د( شالوده حسن تفاهم مشترک بین سرپرستان و کارکنان در خصوص ح

 شود. پرداخت برقرار و روابط مثبت و مؤثر کارکنان اداره تسهیل می

 وتحلیل استوار است، لذا دشواری،  بندی بر اساس تجزیه ه( چون تصنیف و طبقه

 سازد. پیچیدگی و مسئولیت شغل مربوط را روشن می

 دست های کارکنان ازلحاظ امور مالی منابع صحیح را به  و( برای تأمین نیازمندی

  1دهد. می

 ساالر ساالری و نظام اداری شایسته بند دوم(شایسته

 الف( تعریف

تعریف اصطالحی  2شایستگی یا شایستن در لغت؛ شایان، درخور، الیق وسزاواررا گویند.

 شده است. صورت مختلف انجام آن توسط دانشمندان به

های  ساالری دیدگاهی است که بر اساس آن شهروندان از طریق نظام شایسته": بیلتون

آموزشی مدرسه و دانشگاه و با تـالش و کوشش فراوان، استعدادهای خود را شکوفا کرده و 

درنهایت، در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدّی 

در اینجا بررسی ما برای  "شوند. تگی ذاتی برگزیده میمناصب مختلف، تنها بر اساس شایس

خوبی مورداجرا قرار گیرد.  اینکه  ساالری به منظوری است  تا امر عمومی به تحقق شایسته

                                                           
 .1731بلخی، مزار شریف، سال الدین محمد  . چپترنوت درسی، حقوق اداری، پوهنتون موالنا جالل1
 .1123، ص 1731. حسن، عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، سال  2
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دهد و مبنای توجیه  ها را به هم پیوند می امر عمومی  چیست؟ عبارت است از آنچه که انسان

  1.دهد ها را برای زندگی باهم شکل می اداره آن

کراسی تاساالری یا مری ، نظام شایستهشناسي الوسون وگارود در کتاب الفبای جامعه
ساالری عبارت است از نظامی که در آن مزایا و  نظـام شایسته":شده اسـت چنین تعریف2

های شغلی تنها بر اساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه  موقعیت

 "شود. تفویضمیقومی یا ثروت به افراد 

ساالر عبارت از نظامی است که استخدام افراد  به اساس  : نظام اداری شایستهنگارنده

ساالری مانند؛ تخصص گرایی بر پایه علم محوری یا تجربه محوری، توانایی و  مالک شایسته

های  مهارت نزد فرد در ایجاد خالقیت، نوآوری و ابتکار وجود داشته باشد و توأم با شاخص

دالت، بدون در نظر داشت؛ قبیله، زبان، قوم، مذهب و موقعیت اجتماعی آنان وارد شغل در ع

های ذهنی برای  کارگیری توانایی نظام شوند. خالقیت چیست؟، خالقیت عبارت است از به

  3ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.

 ب(نگاهي تاریخي

شناس انگلیسی، در  جامعه ساالری برای اولین بار توسط مایکل یانگ، اصطالح شایسته

مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت  "ساالری، طلوع شایسته"در کتاب  1998سال 

اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تالش و کوشش فراوان دانسته بود. بحث 

شد. بدین مفهوم، بهترین  گری بررسی می ساالری درگذشته بیشتر از دید نظامی شایسته

ساالری در سال  گزیدند. سپس بحث شایسته نرال را برای رهبری سربازان در جنگ برمیج

در دانشگاه کالیفرنیا در امریکا با دایر نمودن کانون ارزیابی مدیران دولتی باال گرفت  1949

شد. سرانجام این بحث در ادارات  T&ATتا اینکه این موضوع وارد یک شرکت خصوصی 

 دولتی مطرح گردید.

                                                           
 .17، ص 1733الیزابت، زولر، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران، انتشارات جاودانه، سال  1
2 Meritocracy 
 .77، ص 1737ویراست دوم، تهران، انتشارات سمت، سال علی، رضائیان، اصول مدیریت،  7
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ان، جمهوری سنگاپور تنها کشوری باشد که با تأکید بر میان کشورهای معاصر جه در

ترین نظـام را  شناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدّی مشاغل مـدیـریتـی کشـور، نزدیک

ساالری نسبت به سایر کشورهای جهان در اختیار داشته باشد. زیرا از نگاه  نظام شایسته به

همراه بااستعداد و  تن مدارک علمـی بیانگر تالش و کوشش فراوآنرهبران این کشور، داش

ساالری، فنالند قرن  ری از کشورهای دارای نظام شایستهگهوش شهروندان است. مثال دی

کرده  نوزدهم است که باوجود حاکم بودن طبقه اشراف، ولی در عمل افراد باسواد و تحصیل

طور در کشورهای دیگری مانند فرانسه، جاپان و  همان 1کردند. بـر ایـن کشور حکومت می

 ساالری نیز باالگرفته است. کره جنوبی بحث شایسته

 ساالرى اهمیت و ضرورت شایسته(ج

ساالری در ادارات دولتی موجب مقبولیت امور اداری، ثبات نظام اداری و  رعایت شایسته

همچنان استخدام فرد برمبنای شود.  سیاسی و جلوه نمودن مشروعیت در افکار عامه می

رجوع از اعتماد  وظیفه و نزد ارباب ساالری باعث رضایت بخشی فرد از انجام معیارهای شایسته

 برخوردار هست.

  ساالری د(فرهنگ شایسته

است و همین نهادهای فرهنگی در  عنوان یک فرهنگ ساالری به نگاه کردن به شایسته

ساالری را در تحقیقات و  ها باید مباحث شایسته هدارند.دانشگا این زمینه نقش باالیی

وپرورش  ها هم مثل آموزش مطرح کنند. البته در عملکردها و ارزیابی میزگردها و سمینارها

دار را تعیین بکند و نسبت به آن متعهد  های اولویت کنند. جامعه باید ارزش توانند عمل می

کنند جلوش را بگیرد. این  دیگری رشد می ها از مسیرهای کسانی غیرازاین ارزش باشد و اگر

کاران بسیار تعبیر قشنگی است  نیروی انتظامی که ما ناامن بکنیم محیط را برای خالف تعبیر

دهند امنیت برقرار  هم این است که ما برای کسانی که کار درست انجام می عکس آن و

                                                           
ساالری در کشورهای معاصر جهان،  . شایسته1

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1470. 
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ساالری را داشته باشند و  مردم آن ادراک صحیح از شایسته .و فضای رشد ایجاد کنیم بکنیم

 .ها را معرفی و تبلیغ کنیم شایسته بعد

منزله  ساالری را باید طی فرایند آن بیان کنم که سامانه شایستگی به فرهنگ شایسته   

بایست طی فرایندی  می ای پیچیده از سازوکارهایی است که موضوعی بدیع و مجموعه

  ها استقرار یابد. ی و سنجیده در ادارات و سازمانبلندمدت، علم

 خواهی .شایسته1

 .شایسته شناسی2 

   سنجی .شایسته3
 گزینی شایسته .4
 گیری .شایسته9

 گماری .شایسته6

 داری .شایسته7
 پروری .شایسته8

از  را های پرورش مدیران بالفعل و بالقوه ساالر باید با فراهم نمودن زمینه نظام شایسته

توانمندی  مراتب باالتر بینش و آگاهی و مدت و درازمدت، آنان را به های کوتاه آزمون طریق

ایفای اثربخش  تر و های سنگین موازات، این نظام بستر پذیرش مسئولیت سوق دهد که به

  1نماید. وظایف را ایجاد می

 ساالر ح(ویژگی شایستگی و نظام اداری شایسته

 . ویژگی شایستگی1

  نسبی بودن شایستگی ابوالعالیی:دکتر 

مفهوم مطلق است یا نسبی باید بگویم که این بدیهی است که  درمورداینکه شایستگی یک

ها در مقایسه باهم و در مقایسه با انتظاراتی که  شایستگی نسبی آدم نسبی است. ما در مورد

بنابراین برای هر نقشی و هر شغلی و برای حضــور در  .گوییم شده سخن می از قبل تعریف

                                                           
   دی 11 شنبه سهساالری در اینترنت. ویستا در رابطه به فرهنگ شایسته. مصاحبه دکتر انصاری در مجله الکترونیکی  1

1711 ◊ Tuesday, 08 January, 2013. 
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ها کمتر مناسب  تر هستند و بعضی تر و شایسته ها مناسب و هر موقعیتی، بعضــی هر سازمان

 .شایسته و کمتر

 شایستگی دکتر انصاری: تغییرپذیری 

یک امر عنوان  کردن به شایستگی و به عنوان یک رویکرد نسبی؛ یعنی نگاه ما شایستگی را به

هم قبول داشتند که  خوشبختانه همه دوستآن پذیریم. تکاملی و نه یک امر ثابت و ذاتی می

کند. بنابراین شایستگی یک امر  تغییر می هم ها ها نوع شایستگی و ویژگی تناسب پیشرفت به

تناسب  تغییرپذیر است. شایستگی یک امر مطلق نبوده بل یک امر نسبی ناپایدار است که به

 شود. ها مالک قرار داده می فتپیشر

 ساالر ویژگي نظام اداری شایسته .2

ساالر  های زیر را برای نظام اداری شایسته نویسندگان وارایه کنندگان این بحث ویژگی

 اند: بیان نموده

 .نظام گرا و همه سو نگر 

 .پاسخگو و شفاف 

 ساالر. شهروند مدار، خدمتگزار و مردم 

 جو و مشارکت پذیر. مشارکت 

 گرا و نواندیش. گرا توسعه مند و اخالق مدار، ضابطه قانون آینده بین 

 .معیارهای عمومي شایستگي3

 . عدالت1-3  

 عدالت دارای چند اصل زیراند:    

 .آزادی: فرد به اختیار خود شغل موردنظر را انتخاب نماید 

 دام برابری: افراد که تحت شرایط یکسان قرار دارند، باید در شغل مشابه استخ

 شوند.

 .مساوات: در برابر شغل مشابه از حقوق، امتیازات و تکالیف یکسان برخوردار باشند 
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شود. عدالت عبارت از  عدالت باعث دوام و مقبولیت نظام اداری و سیاسی یک کشور می

شده و سیاسی هست مشروعیت یک دولت مبتنی بر ادعای آن دولت بر تحقق  فضایل نهادینه

  1عدالت است.

 قانونمند بودن .2-3

معیارهای شایستگی باید قانونمند باشند. قانونمند بودن معیارهای شایستگی بدین  

گرایی، قبیله گرایی، مذهب گرایی...وجود نداشته باشد و  گرایی، قوم معناست؛ مصلحت

از مشاغل »گذار در وضع قانون آن را در نظر گیرد.  معیارهایی را که شایستگی دارد، قانون

ترین کارها را به دست دارند و شایسته امتیازها و حقوق بیشتر  برند که مهم گمان میدولتی 

های مردم را در نزدیک شدن برای رسیدن  تواند آرمان قانونی بودن شایستگی می«. 2هستند.

های حاکمیت  ویژه آرمان های مرتبط با قانون، به بسیاری از آرمان» به عدالت کمک کند.

گیری هویت، گسترش اعتماد و تقویت  عدالت، به ایجاد الفت، شکل قانون و همگونی با

  3کند. تبعیت کمک می

 گیرند. طورکلی در چهار دسته زیر قرار می دالیل مربوط به لزوم به اطاعت از قانون به

.دالیل مربوط به رضایت 3. دالیل مربوط به انصاف 2شناسی  حق . دالیل مربوط به1

شناسی با این مالحظه  سودمندی عمومی. استدالل بر اساس حق. دالیل مربوط به 4ضمنی 

ی افراد، حتی کسانی که در انزوای اجتماعی هستند، از اجرای قانون  شود که کلیه شروع می

برد، نوعی  برند. بر اساس این دیدگاه، شخصی که از دیگری بهره می به نحوی سود می

                                                           
. آلن، راین، مفهوم عدالت، ترجمه: حسن رضایی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل   1

 .37، ص1736، سال 13
 .211، ص1731موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، سال لد دوم، تهران، ناشر. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 2

 .67، ص1733الگین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران، نشر نی، سال  . مارتین،7
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داشت. تنها راه منطقی برای ادا این شناسی در قبال بهره رساننده خواهد  ی حق وظیفه

 1شناسی به حکومت، اطاعت از قوانین حکومتی هست. حق

 . تخصص گرایی  برمبنای علم محوری و تجربه محوری3 -3

یافته است. )ازنظر دانش و تجربه  باید بررسی کنیم، ویژگی فرد برای کدام بست اختصاص

 که مستخدم دارد.(

 برای انجام شغل.توانایی و مهارت فرد 3 -4

  فرد باید توانا و دارای مهارتی باشد که از عهده انجام شغل برآید.

 ساالری مبحث دوم( مناقشۀ نظام حقوقي استخدام عمومي افغانستان و شایسته

 بند اول(بررسي مفاهیم مستخدم و شایستگي در قوانین افغانستان 

 الف(مستخدم

دم را در این قانون تحت عنوان کارکنان قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان مستخ

کارکنان خدمات ملکی مشتمل است بر مامور و کارکن  "خدمات ملکی  تصریح نموده: 

 "قراردادی خدمات ملکی.

 ب(شایستگي

برده،  شایستگی را قوانین افغانستان تعریف نکرده، اما از آن در شرایط استخدام از آن نام

واهید خواند. اما قانون مدنی افغانستان اهلیت را که که در قسمت ارزیابی شرایط خاص خ

 –اهلیت، در عربی  اهلیت » نمایند، توضیح داده است. گاهی مشابه به شایستگی استفادهمی

شایستگی، سزاواری، لیاقت و صالحیت، استیفا و تمتع، به فارسی سزاواری و شایستگی است. 

دارا بودن حق   ) اهلیت استحقاق( و یا اند از صالحیت قانونی برای  در علم حقوق عبارت

اعمال حق ) اهلیت استیفا(. اهلیت استحقاق آن است که شخص بتواند به استناد قانون 

مملکت دارای حقوق شود. اهلیت در عقد آن است که عاقد عاقل، خردمند، باعقل هوشیار، 

                                                           
سال ، 11. حسن، رضایی، نگاهی به فلسفه حقوق، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم شماره مسلسل  1

 .171، ص 1736
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جوان، رشید، راه زیرک، بالغ )بلوغ شرعی( رسیده، از هر چیزی رسا، به حد بلوغ رسیده، 

 «.1قدوقامت، هادی و راهنما، باشد. راست یافته، رستگار، دلیر، شجاع، خوش

قانونی مدنی افغانستان با توجه به  سن، صحت و فقدان صحت فرد، اهلیت را تصریح 

: سن رشد هجده سال مکمل شمسی هست. شخص رشید در حالت صحت 39ماده  "نموده: 

 شود. در اجرای عقل در اجرای معامالت، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می

: شخص ممیزیکه به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا 41ماده 

 .شود غفلت کاری باشد، ناقص اهلیت پنداشته می مبتال به

: شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام و صایت، والیت و قوامت مطابق به 42ماده 

 "شده این قانون هست. بینی شرایط و قواعد پیش

ند سوم ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان: اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون 

 شوند. ه میموجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفت گونه تبعیض و به هیچ

ارزیابی چگونگی  ":ماده نهم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری

ازجمله وظایف این اداره هست.  "شفافیت، شایستگی لیاقت و عدالت در مراحل استخدام

درنتیجه، واژه شایستگی در قوانین بکار برده شده، اما تعریفی از آن صورت نگرفته و اهلیت 

های خود را  ت به شایستگی ازنظر مفهوم و کاربرد متفاوت است. شایستگی شاخصهم نسب

گردد.  برای انجام شغل نسبت به اهلیت متفاوت دارد، اما در ردیف شرایط هردو بیان می

خواهد و اهلیت هم صحت بودن  دیگر، شایستگی دانش و مهارت انجام شغل را می عبارت به

ن متقاضی هست. ممکن ازنظر لغوی گاهی در جای خاصی جسم و روان وسن را مطابق قوانی

 مشابه استفاده شوند.

 بند دوم( شرایط ورود به خدمت در ادارات دولتي افغانستان

 .ارزیابی شرایط عام ورود به خدمت1

                                                           
، 17. شاه علی، اصغر، ظرفیت، اهلیت و شایستگی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل  1

 .111-117، صص 1736سال 
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ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، شخصی به صفت مامور در اداره 

 واجد شرایط ذیل باشد:شود که  خدمات ملکی استخدام می

 . تابعیت افغانستان را داشته باشد.1

 . سن وی از هجده سال بیشتر نباشد.2

 . تصدیق صحی از مراجع ذیصالح را داشته باشد.3

. سند فراغت بکلوریا یا باالتر آن را از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل یا خارج کشور 4

 داشته باشد.

 ذیصالح، به جرم جنایت محکوم نگریده باشد.حکم قطعی و نهائی محکمه  . به9

شده واخصاً مالک برای شایستگی در شغل  صورت عام آن تصریح شرایط متذکره، به

خاصی نگذاشته است. هر فرد مطابق شرایط فوق، به گونۀ عام آن نظر به قراردادی که با 

توافق قانونی دو یا چند توان به  تواند وظیفه را تصاحب کند. قرارداد را می بندد، می اداره می

البته در  1طرف در موضوع معین قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک، تعریف نمود.

طرفه  تر و معموالً یک کند چون در حقوق عمومی متفاوت تر صدق می حقوق خصوصی خوب

گردد. اما انتقاداتی از بحث تعصب در استخدام ادارات دولتی وجود دارد.  مانند ایقاع بسته می

هر نوع تبعیض و پاراگراف اول ماده بیست دوم قانون اساسی، » که قوانین افغانستان درحالی

پاراگراف اخیر ماده پنجاهم این قانون، اتباع  .متیاز بین اتباع افغانستان ممنوع استا

موجب احکام قانون به خدمت دولت  گونه تبعیض و به افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ

مصوبه شورای وزیران که در مورد تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد  .شوند پذیرفته می

گونه تبعیض در  ( ماده دهم آن آمده است: هیچ2خدمات ملکی در فقره) قانون کارکنان

استخدام ماموروکارکن قراردادی بر اساس جنسیت، قومیت، دین و معلولیت جسمانی مجاز 

  2نیست.

 

                                                           
 .26، ص1717اهلل، انصاری، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات دانش نگار، سال  .ولی1

( 16ران در مورد تعدیل، حذف وایزاد  در بعضی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، شماره ). مصوبه شورای وزی 2

 1733/ 17/1به تاریخ 
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 تبند دوم( ارزیابي شرایط خاص ورود به خدم 

 ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان؛ 

شود که  فقره یکم: شخصی دربست اول خدمات ملکی)ریاست عمومی( استخدام می 

 عالوه بر شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم، واجد معیارهای ذیل نیز باشد:
  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس. -1  

 داشتن تجربه کاری حداقل چهار سال مرتبط به وظیفه. -2  

 ی)پالیسی(های اداره مربوط.مش قابلیت طرح و تعیین خط -3  

 توانایی رهبری و کنترل اداره. -4  

 داشتن اهلیت و شایستگی. -9  

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -6  

شود که عالوه بر  فقره دوم: شخصی دربست دوم خدمات ملکی)ریاست( استخدام می

 شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل باشد:

 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس. -1  

 مشی)پالیسی( اداره مربوطه. قابلیت ارائه مشوره در طرح خط -2  

 ساله مرتبط به وظیفه . داشتن تجربه کاری حداقل سه -3  

 توانایی رهبری و کنترل اداره. -4  

 داشتن اهلیت و شایستگی. -9  

 داشتن حسن شهرت نیک. -6  

شود که عالوه بر  سوم خدمات ملکی )آمریت( استخدام میفقره سوم: شخصی دربست 

 شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم واجد معیارهای ذیل باشد:

 داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا. -1  

 داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط به وظیفه. -2  

 قابلیت تطبیق خط  ومشی )پالیسی(اداره مربوط. -3  

 اهلیت و شایستگی.داشتن  -4  

 توانایی رهبری و کنترل اداره مربوطه. -9  

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -6  
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شود که  فقره چهارم:شخصی دربست چهارم خدمات ملکی)مدیریت عمومی( استخدام می

 عالوه بر شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

 ری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.داشتن تجربه کا -1

 حایز سند دوکتورا و ماستری از این حکم مستثنا است.

 قابلیت تطبیق خط و مشی)پالیسی( اداره مربوط. -2 

 داشتن اهلیت و شایستگی. -3 

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -4  

شود که  فقره پنجم: شخصی دربست ششم خدمات ملکی) مدیریت( استخدام می   

 رای شرایط عالوه برمندرج فقره یکم ماده هفتم، واجد معیارهای ذیل نیز باشد:دا

 داشتن اهلیت و شایستگی. -1  

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -2  

شود که دارای شرایط مندرج  فقره ششم: شخصی دربست ششم )ماموریت( استخدام می

 فقره یکم ماده هفتم این قانون باشد.

شود که عالوه بر شرایط  دربست هفتم خدمات ملکی استخدام میفقره هفتم: شخصی 

 مندرج فقره چهارم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

 داشتن سند فراغت از مراکز آموزش و فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری. -1  

 توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط. -2  

شود که واجد شرایط  صی دربست هشتم خدمات ملکی استخدام میفقره هشتم: شخ 

 مندرج فقره چهارم ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی باشد.

پیرامون استخدام مامور جدیدالتقرر ضمن ماده نهم این قانون طبق شرح ذیل صراحت 

ر قدم اول و آمده است: فقره یکم: شخص حایز سند بکلوریا واجد شرایط این قانون د عمل به

مافوق بکلوریا در قدم دوم بست ششم، لسانس در قدم اول بست پنجم، ماستر در قدم اول  و 

 تواند. دوکتورا در قدم دوم بست چهارم ادارات خدمات ملکی مقررشده می

در شرایط خاص، هیچ مورد تعصبی و تبعیضی مطابق مبانی نظری استخدام و 

وضوعات شایستگی را نظر به هر بست در نظر گرفته ساالری وجود ندارد وبنحوی م شایسته

های زیادی در چگونگی استخدام وجود داشته باشد  است. اما ازنظر عملی آن، ممکن شکایت

عنوان یک فرهنگ نادرست در ادارات دولتی افغانستان  با تبانی فساد اداری مروج شده  که به
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عبارت است از سؤ »اد اداری چیست؟ دهد. اینکه فس و حاکمیت قانون را زیر پرسش قرار می

مراتب، رشوه ستانی  استفاده از امورات مالی از موقف دولتی، بروکراسی، عدم مراعات سلسله

که در ادارات دولتی امور را مختل نموده وهرچی بجایش گذاشته «  1وبی نظمی هست.

 شود. نمی

 گیری نتیجه

شود. مشاغل در  نیروی بشری عنصر اصلی و اساسی در پیشبرد امور هر اداره محسوب می

گردد که هریکی آن دارای مشخصاتی خاصی است.  بندی می اداره به سطوح مختلف تقسیم

نظر به شغل موردنظر، فرد را در انجام امر باید گماشت. تفکیک شغل و استخدام، مطابق 

که قوانین استخدام، قواعدی را درزمینه وضع نموده، صورت شده  معیارهای از قبل تعیین

های شایستگی و  گیرد. قواعد استخدام در قوانین نافذه، باید تطابق با شاخص می

ساالری داشته باشد. یعنی ملحوظاتی، زبانی، قومی، مذهبی و حزبی...دخیل نشود.  شایسته

ک و شاخص برایش تعیین اینکه استخدام و شایستگی دارای چی مفاهیمی است؟ و مال

شد؛ قوانین  تفصیل در مورد صحبت شد. آنچی مهم پنداشته می نمود. در این مقاله به

استخدام در ادارات دولتی افغانستان چی شرایطی را برای مستخدمین وضع کرده که مفصالً 

به بررسی گرفتیم و نظر به ویژگی هر بست مختصاتی وجود داشت که مبیین اهلیت و 

گی ویژۀ آن بست بود . اینکه افراد در فرایند استخدام به ملحوظاتی متذکره شایست

دهندۀ ترویج فرهنگ نادرست با تبانی فساد اداری؛ مانعی برای  خورند، در حقیقت نشان برمی

داری را در افغانستان به  رسد. آیندۀ حکومت تطبیق قانون هست که منطقی به نظر نمی

که  دهد. درحالی را در جهت عدم مشروعیت نظام سوق می کشاند و افکار عامه چالش می

صورت قاطع در کنار دولت  شود و مردم به مشروعیت؛ منتج به دوام و ثبات امور حکومتی می

 گیرند.  خود قرار می

 

 

                                                           
 .13، ص1733اهلل، بسمل، اداره منجمنت، چاپ دوم، کابل، پامیر، سال  . احمد1
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 الف کتب و مقاالت

اصغر، شاه علی، ظرفیت، اهلیت و شایستگی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه  .1

 .1386، سال 90نهم، شماره مسلسل افغانستان، سال 

اهلل، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات دانش نگار، سال  انصاری، ولی .2

1390. 

 1388بسمل، احمداهلل، اداره منجمنت، چاپ دوم، کابل، پامیر، سال  .3

الدین محمد بلخی، حقوق اداری،  جزوه درسی موسسه تحصیالت عالی موالنا جالل .4

 هـ ش.1389لیسانس، سال دوره 

 .1383رضائیان، علی، اصول مدیریت، ویراست دوم، تهران، انتشارات سمت، سال  .5

رضایی، حسن، نگاهی به فلسفه حقوق، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان،  .6

 .1386، سال 99سال نهم شماره مسلسل 

ت عدلیه راین، آلن، مفهوم عدالت، ترجمه: حسن رضایی، ماهنامه عدالت وزار .7

 .1386، سال 98افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل  
زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران،  .8

 .1388انتشارات جاودانه، سال 

طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، سال  .9

1389. 
 .1379اداری، تهران، سمت، سال طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق  .11

 .1374عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، سال  .11

 .1329رضا، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، سال  علی بابایی، غالم .12
کاتوزیان، ناصر،  فلسفه حقوق، جلد دوم، تهران، ناشر موسسه انتشارات و چاپ  .13

 .1389سال دانشگاه تهران،
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 ب(اسناد تقنیني

 .1382قانون اساسی افغانستان مصوب   .16

 .قانون مدنی افغانستان .17

هـ ش، جریده 1387سرطان سال 16قانون کارکنان خدمات ملکی تاریخ نشر،  .18

 .991رسمی، نمبر مسلسل

مصوبه شورای وزیران در مورد تعدیل، حذف وایزاد  در بعضی از مواد قانون  .19

 .1387/ 10/4( به تاریخ 16کارکنان خدمات ملکی، شماره )
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 النهرین حقوق جزای بین

 

 اسحاق کیهان

 چکیده

سرسبزودل انگیز، در بین دجله و فرات و با تاریخ النهرین، سرزمین شاد و بابرکت؛  بین

است که پنج هزار سال قبل از  یالنهرین دیار شده با اولین تمدن بشری، بینی رنگ آمیز

 میالد مسیح قــومی سومری آنجا مسکن گزین شده بودند .

النهرین با  خواندند. وازسوی دیگر بین النهرین را یونانیان سرزمین بین دو رود می بین

داشتن اولین قانون، از اهمیت خاصی نیز برخورداراست که این قوانین بیانگر تاریخ قضائی 

شده در مکتب  دهد که چه نکات عالمانه وظریفانه و طراحی وزندگی بشری را نشان می

ها برقرار  ای در بین آدم گونه اند عدالت را به خواسته ی روی زمین که میها ابتداترین انسان

 اند.  کنند و به این اساس دست به تدوین قوانین کیفری زده

ترین شکل مجازات و تنبیه  این قوم در بعضی از موارد مرتکبین جرم را با سخت

شد. اگر فرد  ردی میطور مثال: اگر یک جراح چشم؛ کارش باعث نابودی چشم ف کردند.به می

بود، در مقام غرامت  کردند. ولی اگر فرد آزادشده می بود، دست جراح را قطع می آزاد می

داد.  باید یک برده به مریض خود جبران خسارت می 211قرارمی گرفت. یعنی مطابق ماده 

شود  این قانون آمده اگر یک داکتردندان یک فرد آزاد را نابود کند قصاص می 212در ماده 
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شکل نقره پرداخت کند. یقیناً مجازات و شکنجه  ولی اگر آن فرد برده یا آزادشده باشد یک

در این قانون به موقعیت اجتماعی مجرم بستگی داشت. البته این عقیده درطی دوهزارسال 

نشان و غریب با  های بی های دیگر هم منعکس شد. در این قانون آدم بعد دربسیاری از قانون

های بی اسم  گان یا مقامات دولتی، برای جرم مشابه و یکسان کیفرنمی شدند و آدمنجیب زاد

اند . ودرزیرضربات شالق  شده تری داده می وبی نشان نسبت به نجیب زادگان مجازات سنگین

رسید. و به بدترین نوع  دادند و کسی به داد و صدایشان نمی رحم جان می دژخیمان بی

 اند . شده مجازات می مجازات، بدون شنیدن دالیل

 :کلیدیهای  واژه

 النهرین تاریخ، حقوق، جزا، بین

 پیشگفتار

ها. به این مفهوم که قانون همزاد آدمی  عمر قانون بستگی دارد به تاریخ زندگی انسان

گیرد. وازطرف خداوند بزرگ وضع  است. نخستین قانون همان بدو خلقت انسان شکل می

زمانی که خداوند به آدم و حوا گفت: از این میوه مخورید و  گردیده و بعد از خلقت انسان،

مندی  یک قانون کرد. و این استفاده نکنید باید آدم و حوا از این قانون پیروی و رعایت می

فرمان  الهی بود که به آن زندگی بنا پیدا کند تا انسان را از همان آغاز پیدایش تابع و مقید به

ه مخالفت و نافرمانی فرمانی را مستوجب مجازات برداری بسازد. در ضمن هرگون

اند. بنا  شده ها یکجا از بهشت رانده وکیفرقراربدهد. چنانچه ازاثراین نافرمانی؛ آدم و حوا، آن

 برین اولین قانون برای بشر؛ قانون منع آدم و حوا بود که بالخره از فرمان آن سرباز زدند. 

النهرین تحقیق داشته باشم ونا گفته  وق جزای بیناین باربازتوفیق یافتم که راجع به حق 

النهرین دیاراست  النهرین، سرزمین شاد و پربرکتی است در تاریخ. بین نباید گذاشت که بین

خواندند. که اکنون نیمه شرق  که یونانیان باستان آن را )مسوپونامیا( سرزمین بین دو رود می

فرات است. این دو رود از سرزمین کنونی  های دجله و ای بین رودخانه عراق بنام منطقه

 شوند. موازات یکدیگر جاری می کیلومتر به 640گیرند و قریب  ترکیه سرچشمه می

ای دنیا  ها نخستین تمدن شهری گسترده ذکر است که درمسیرسفالی این رودخانه قابل

هزار سال  9000پیش گامی قوم سومری بنیاد گرفت. البته سومریان تقریباً  شکوفا شد. و به

 النهرین آمدند.  قبل از میالد درمشرق زمین بین
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النهرین است. و  شده که مربوط به بین در مبحث اول این تحقیق به مطالبی پرداخته

النهرین، نخستین شهر  جنبه مقدماتی دارد. به این معنی که در مبحث اول، شامل مردم بین

النهرین برای آگاهی  داری بین از قانون و حکومتالنهرین بنا کرد و درنهایت  را انسان در بین

 این مطالب مقدماتی است.

النهرین تذکر  در مبحث دوم، در رابطه به موضوعات مربوط به تاریخ حقوق کیفری بین

 یافته و شامل؛ این مطالب است:

 قانون اورنمو؛

 قانون لیپیت اشتار؛

 قانون اشنونا،

 قانون هیتی ها؛

 قانون حمورابی؛

های صورت  تفاوت بین قانون اورنمو وحــمورابی در جرائم زنای زن شوهردار، بحثو 

1گرفته است.
 

 النهرین مبحث اول : بین

جوار است و تنها در  طول خود با عربستان هم سراسر در النهرین درسمت غرب و بین

نزدیک منتهاالیه شمال غرب، درنزدیک ترین نقطه ای مدیترانه به دوره حاصل خیز دورانت 

 2شود. می

ها و محل و مکان  النهرین، سرزمین افسانه مورخان وباستان شناسان عقیده دارند که بین

ترین  النهرین را مهد مهم پیدایش تمدن بشری بوده است. وجود داشتن رودخانه پرازآب، بین

 های بشر وجهان کرده است. تمدن

                                                           
1
 . )مقدمه(1711سال سینا، چاپ دوم،  دانشگاه ابن عالمه، غالم حیدر: حقوق جزای عمومی افغانستان، نشر - 

2
، تألیف، آ. کاژران، ترجمه، صا دق انصاری، علی اهلل، همدانی، ویرایش دوم، چاپ اول، 1تاریخ جهان باستان، ج. - 

 131، انتشارات فردوس، ص، 1736سال 
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ها با  مناسب، موجب تماس النهرین دارای موقعیت ارتباطی این دو رودخانه در بین

های هم جوارودیگرکشورها شده و درنتیجه سبب پیشرفت وانتشارتمدن گردیده  سرزمین

النهرین  است. حتی پیدایش بعضی ازعلوم وازهمه مهم تراحتماال پیدایش خط اولین در بین

باستان است. نخستین شهرهای مهم و تاریخی نیزدرهمین سرزمین به وجود آمدند و به 

ال خود قواعد و اصول شهرنشینی وزندگی مدنی را پدید آوردند. برتری وزیبائی محسوس دنب

جوارش را به خود  النهرین، آن سرزمین را تاکنون علم و اندیشه وتو جه اقوام هم تمدن بین

 جلب کرده بود.

وآمد اقوام دیگرودرگیری های خونین میان آنان، گر چند ازیک سو موجب  رو رفت ازاین

طم شدن تاریخ آن گردید وازسوی دیگر موجب تنوع و توسعه و پیشرفت فرهنگ پرتال

سال  3000که بیش از النهرین نیز گردید. بالخره دربی این تاریخ پرفرازونشیب درحالی بین

هم زنده و دارای ارزش بوده و سیاحت گران از آن  گذرد با آن النهرین می حیات تمدن بین

 کنند. شهر دیدن می

های  این نکته را باید بگویم که تپه یحیی در جنوب فالت ایران درین اواخر خشت

النهرین و  در بین Urukنویسی است پیداشده ازاوروک  ای که معاصر با نخستین خط نوشته

ق.م تا  4900طور دائم از است تپه یحیی به نظرمی رسد که به Proto Elamiteآن متن 

 1میالد مسکون بوده است. 200

 النهرین: ردم بینم

های دیگری  ها کی آمدند یا ازچه نژادی بودند. از پیوند زبانشان بدزبان دانم سومری نمی

سال قبل  4000اند و شاید حدود  ها سامی نبوده نیز آگاهی نداریم. البته مطمئنم که سومری

مرآمده رفته حاصل خیزسو های آب فارس به دشت سوی خلیج از میالد از سرزمین ایران یا آن

                                                           
1
سال آرام، چاپ اول،  -تألیف عبدالحسین، سعیدیان، ناشر،علم وزندگی ، ترجمه و2المعارف بزرگ نو،ج، دایرة - 

 1716 -1711، صص، 1731
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النهرین که امروزه عراق  نام یونانی است به بخش جنوبی بین ذکر است که سومر قابل 1باشند.

 2گردد. شود اطالق می نامیده می

 النهرین تمدن بزرگ و مهمی، تکامل یافت. در شرق مصر، در سرزمین بین

   (mes-oh-poh-tey.mih-uh)النهرین را مزوپوتیمیا و یونانیان سرزمین بین

 نامیدند. که معنای آن سرزمین بین دو رود است. می

فارس  گرداند. وبالخره به خلیج رودهای دجله و فرات از این دیارمی گذرد که شاداب می

های که در  انسان و بارورند. ها و اطراف این سرزمین همیشه سرسبز ها، زمین ریزد. دره می

ا  براین شهرهای زیبا و تمدن عالی را اند و بن اند، برای همیش شاد و خرم این منطقه ساکن

ذکر است که تجارت و سوداگری پرسود سومرها، و علت افزونی مواد خوراکی  قابل 3اند. ساخته

رسانی این سرزمین بود. و سبب بنای اولین شهروتمدن توسط  ها تکامل سیستم آب آن

ها  فتند ودراطراف آنکم این شهر شکل مرکزی را به خود گر های این دیارشد. و بعد کم آدم

 شهرهای خوردوکوچکی تکامل یافتند و ساخته شد.

شهرها، وقف یکی از خدایان بود. و اشخاص روحانی این شهرازقدرت جایگاهی 

 ای برخوردار بودند و درواقع هم روحانی وهم سلطان بودند. العاده فوق

ی و با همسایگان وظیفه این افراد بنای شهر خدا بود. و این اشخاص در جستجوی پیروز

 ها اشغال شوند. ها باعث این شد که شهر توسط مهاجرین وبیگانه در جنگ بودند و ضعف این

سال  6000کردند بنام )وأکد( نزدیک به  النهرین زندگی می یکی از مردمان که در بین

های حاصلخیز،قومی بنام سومری از راه قفقازوشمال غربی ایران به  پیش در جستجوی زمین

 النهرین آمدند. حی جنوبی بیننوا

                                                           
1
، 1731سخن، سال  عبدالحسین، آدرنک، چاپ ششم، انتشار ، تألیف، هنری لوکاس، ترجمه، دکتر1تاریخ تمدن، ج. - 

 121ص 
2
تاریخ جهان، )تاریخ تحلیلی جهان ازآغازتا پایان قرن بیستم( تألیف، جان موریس رابرتس، ترجمه، منوچهر، شادان،  - 

 16، انتشار بهجت، ص، 1736چاپ اول ، سال 
7
فردوسی،  نظر، ماروین پری، ترجمه، عبدالرحمن، صدری، انتشار نویسندگان، زیر ، تألف، گروه از1تاریخ جهان، ج،  - 

 12، ص، 1736چاپ دوم، سال 
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نویسد که این  ها وأکد ها می مسیر الدوله در جلد اول تاریخ ایران درباره اصل سومری

شده در مملکتی که بعدها کلده شد  مردمان درزمان قدیم که معلوم نیست ازکی شروع

 توان حدود مملکت سومری وأکد را معین کرد. طورقطع نمی سکنی داشتند. و به

 النهرین بنا کرد: شهری را انسان در بین نخستین

رسانی در  تجارت پرسود سومر، و زیادشدن مواد خوراکی که علت آن تکامل سیستم آب

کم این شهرها  های این دیار شد. کم این منطقه بود. سبب بنای نخستین شهر توسط انسان

وهردولت شهری را ها شهرهای کوچکی نیز بنا گردید.  شکل مرکزی شدن که در اطراف آن

 کردند و روحانیان در شهرها از قدرت زیادی برخوردار بودند. وقف یکی از خدایان خود می

اند که شهرها بنا وبر خواست خدا اداره  درواقع هم روحانی وهم سلطان وظیفه داشته

اند و با همسایگان در حال جنگ سومری ها وبالخره  آورده کنند. و برای شهر پیروزی را می

ها شهرشان  ها شد و دست به مهاجرت زدند بیگانه ها سبب تضعیف دولت سومری ین جنگا

های تمدن سومر را دیگران پذیرفتند  را اشغال کردند. ولی تمدن سومری ها ضایع نشد. یافته

 1النهرین گردید. ای به آن افزودند و درنتیجه سبب شکوفای بین های تازه و یافته

 قانون و حکومت:

النهرین پس از دوره سومری در  شده در بین ترین قانون کامل و شناخته قدیمییکی از 

قبل از میالد، در وقت زمام داری امپراتوری اورنموپادشاه شهراورم است که از  2112سال 

النهرین؛ قانون  کرد و آخرین قانون بین قبل از میالد حکومت می 2139تا  2112سال 

 کرد. گرفت و به اساس این قانون مرتکبین را مجازات می حمورابی تدوین و مورداجرا قرار

توانیم که دیگر قوانین غیر این دو قانون متذکرِ نیز وجود دارد . زیرا  اما با یقین گفته می

دهد که بیش از آن قوانین  مفاهیم حقوقی و اصطالحات قانونی حمورابی به وضاحت نشان می

بوده که قانون حمورابی آن را دیده به این ظرافت ای  زرین با مفاهیم ماهرانه و استادانه

تر، بهترین چیز که در قانون سومری مشاهده  تدوین و ترتیب گردیده است. از همه مهم

                                                           
1
 وین پری، ترجمه، عبدالرحمن، صدریه، انتشارات نظر، مار نویسندگان، زیر ، تألف، گروه از1تاریخ جهان، ج، - 

 11، ص 1736فردوسی، چاپ دوم، سال 
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المقدور، مردم از راجع کردن قضیه به  شود آن است که کار به صورتی بود که، حتی می

ر، به داوری عمومی مراجعه محکمه خودداری کنند به این معنا که هر اختالف در ابتدای ام

کرده است که پیش از آنکه حکم قانون توسل جویند،  شده و به طرفین دعوی تکلیف می می

 1وفصل کنند.  دعوی میان خود را از راه رفاقت و دوستانه حل

النهرین حمورابی به این پایه استواراست که دولت باید به صفت داور بین  دوم: قانون بین

ند. و دولت مطمئن گردد که خطاکار باید مجازات شود تا رضایت متضرر اتباع خود عمل ک

حاصل شود. در قانون حمورابی مرد در مقابل قانون مساوی نیستند؛ شوهران به همسران 

حال  های  خود، اغنیا  برفقیران، آزادگان بر بردگان، قدرت زیاد دارند. بااین خود، پدرها بر بچه

دفاع نیز شده تا اطمینان حاصل گردد که همگی از  ای بیه کوشش زیادی برای حفظ آدم

 عدالت برخوردارند.

توانیم از آن  چنین است حال یک مدنیت مردم فقیری که تاریخ و تمدن ساخت و ما نمی

النهرین در  که مردم بین درس عبرت بگیریم و افعال و قانون خود را اصالح بسازیم. درحالی

اند ودرجستجوی عدالت و دادن مجازات به  فکر عالی داشتهوقت و زمان به این اندازه  آن

 اند. مجرمین بوده

 توان به دو نوع تقسیم کرد:  النهرین می حکومت را در بین

 ها؛ شهرهای اولیه سومری تئوکراسی یا حاکمیت روحانیان در دولت  -1

ه ذکر است ک های پادشاهی که جانشین حکومت روحانیان شدند. قابل امپراتوری -2

جنبان آن سر گن بزرگ، شاه أکد، بود و پادشاه با کمک رسمی و اشرافی و روحانیان  سلسله

 2کرد. و کاهنان. به شهرها حکومت می

 

 

                                                           
1
، انتشارات 1731، مشرق زمین، تألف، ویل دورانت، ترجمه، احمد آرام، چاپ هشتم تهران، سال 1تاریخ تمدن، ج،  - 

 111فرهنگی، ص  علمی و
2
پ اول، ، تألف، فیلیپ  جی، اوکر، ترجمه، محمدحسین آریا، انتشارات امیرکبیر، تهران، چا1های عالم، ج،  تمدن - 

 11، ص1731سال 
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 مبحث دوم: تاریخ حقوق کیفری تا تاریخ تحوالت حقوق کیفری

تاریخ تحوالت کیفری اعم از تاریخ حقوق کیفری است. به این معنا که در تاریخ تحوالت 

گیرد. اما در تاریخ حقوق کیفری  ه بر تاریخ باستان، دوران معاصرنیزمورد مطالعه قرارمیعالو

 اند از: ( قانون است که عبارت9النهرین که شامل ) طور مشخص در رابطه به حقوق بین به

 قبل از میالد؛ 2122اورنمو   -1

 //// 1332لیپیت اشتار -2

 ////   1772اشنونا  -3

 //// 1022هیتی ها  -4

 //  //  1792حمورابی  -9

شود  ق. م آغاز می 2122شود. البته مطالعات مربوط به تاریخ کیفری ارسال  بحث می

گذار تاریخ حقوق کیفری مدرن بوده که  رسد. بکاریا پایه وانتهای آن به دوران سزاربکاریا می

 شد. 1702گر جلوه 1713انقالب فرانسه در سال 

علوم جنائی یک معنادارند. اما وقتی صحبت از علوم جنائی دو اصطالح علوم کیفری و 

شود. قابل ذکرمیدانم عمر،  شناسی مطرح می ای مختلفی از حقوق جزا و جرم شود شاخه می

سال است. یعنی از رم باستان تا دوران سزاربکاریا، که بعدها  4222علوم جنائی حدود بیش از

حقیقی این تئوری را مطرح کرده اندکه سرازبکاریا، لمبروزو همفکرانشان در مکتب ت

 ترتیب بحث فردی کردن مجازات مطرح شد. این به

 النهرین الف : تاریخ قانون بین

النهرین بوده است.  ترین تمدن در تاریخ حقوق جزای مربوط به منطقه بین اولین و ابتدایی

یخ حقوق جزای سه قانون اورنمو، اشنونا ولیپیت اشتار مربوط به دوره سومری ها در تار

 النهرین نقطه عطف تاریخ حقوق کیفری به شمارمی آید. بین

ترین قانون نوشته بشرد راین  کردند که کهن قوم سومری ها در عراق امروزی زندگی می

سرزمین )عراق( است. قوم سومری مردم بازرگان بودند واورنمو فرمان روا یا پادشاه آن دوران 

شویم  بررسی مطالعه قرار بگیرد از متن مواد آن متوجه می بود وقتی مقدمه این قانون تحت

نویسی در آن  که نویسندگان این قانون به دنبال اجرای عدالت بودند یعنی مبنای تفکر قانون

 زمان عدالت گرایی بوده است.
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تواند قاعده وضع  صورت مجرد می های امروزی که به های آن دوره برخالف انسان انسان

افتاده را در  ای که اتفاق می اند بلکه واقعه صورت مجرد نداشته وضع قانون را به ها توان کند آن

اند. و عالوه به راین عرف و عادات در آن زمان نیز، در جامعه مطرح  قانونشان واردمی گرده

 شدند. بوده و آسان در قوانین وارد می

ه دانشگاه پنسیلوانیا یکی از باستان شناسان به ریاست هیأت اعزامی موز 1پروفیسوردونی

اند. این دانشمندان در کتاب خود در رابطه  کرده و موزه بریتانیا در ناحیه  اور حفریات علمی

ها به اوج شهرت  النهرین دو هزار سال پیش از مصری نویسند: این قوم در بین به سومریان می

 رسیده و فرضیه تقدم زمانی مصریان در هم شکست.

ها و عادات و  ی پس از ویرانی سومر از روی قوانین قدیم سومریمجمع القوانین حموراب

پادشاه اورتدوین   dungiشده است. این قانون را شخصی بنام )دنگی(  ها نوشته رسوم آن

 کرده است.

های که معروف است  پادشاه دودمان إیسن نیز به تدوین قانون پرداختند و سوای مجموعه

"هانی "و  "نیسبه". به قوانین  
شد و  پرداخت. اما قوانین هر شهری نسل به نسل حفظ می 2

 مانند قانون عرف انگوساکسن بیشتربراساس تصمیمات قضائی محاکم بود.

 

 Ur - Nammuق. م  2122ب : قانون نامه اورنمو: 

شده و مربوط به  ها است. که تاکنون کشف قانون اورنموازقدیمی ترین قانون سومری

حکومت  اور شهر قبل از میالد مسیح در 2112که در سال  پادشاه شهراوراست اورنمو

 کرد. می

 سرآغاز شده است. اورنمو مقدمه این قانون به معرفی پادشاه و خانواده وی اختصاص داده

 شده است. هاست، این قانون نامه از سه بخش عمده تشکیل دوره حکومت سومری

 بخش اول آن حقوق اندکی را شامل است؛

 وظ نمانده است؛بخش دوم آن محف

                                                           
1
 - woolley c. leanard. The Sumerians. The Norton- library N.Y 

2
 - Nisaba and hani 
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بخش سوم آن به موضوعات حقوق کیفری اختصاص دارد و شامل این موضوعات، 

مجازات مرگ برای قتل عمد، مسایل مالکیت اموال منقول و غیرمنقول مربوط به ازدواج 

وجرح، و تعیین کیفیات دیه، جرائم که  اشخاص آزاد وبردگان،جرائم جنسی، نکاح، ضرب

 ادت دروغ و جرائم ارتکابی در رابطه به زراعت.شود، شه مربوط بردگان می

 2122قانون اورنمو سالم مانده و خط شناسان تاریخ نوشته این قانون را  ماده 27تنها 

گونه  دانند. جرائم علیه اشخاص و بحث قصاص در این قانون به این قبل از میالد می

کب را خواهند کشت. اگر کسی مرتکب قتل شود اولیای مقتول)دم( مرت "شده است. مطرح

برای اینکه در جوامع باستان نفس انسان دارای ارزش است و برای تعرض و قتل آن مجازات 

 اعدام را در نظرمی گرفتند.

شده است که مجازات آن حبس و جزای نقدی  در قانون اورنمو به حبس و توقف نیز اشاره

شکل نقره  19است. و است. و پول رایج آن زمان )شکل(  به کسرشین و کاف است؛بوده

جزای نقدی حبس غیرقانونی بوده است. درجرائم جنسی دختر باکره مجازات اعدام در پی 

 داشته است.

 گوید:  ( قانون اورنمو می7ماده )

اگرهمسرمردجوانی نزد مرد دیگری رود و نگوید که متأهل است و با او نزدیکی کند زن  "

  "شود. اعدام و مرد آزاد می

شدند. همسر درجه اول  و بیوه، اگر کسی زن درجه  جات مختلف تقسیم میها به در زن

ای را طالق  کرد اما اگر زن بیوه شکل نقره به او تسلیم می 20داد باید اول خودزا طالق می

شد. اگر فردی بدون قرارداد رسمی به زن بیوه  شکل نقره تعیین می 32داد این مبلغ  می

 کرد. شکل نقره به او باید پرداخت می دائی یکداشت در هنگام ج رابطه جنسی می

 در مورد جرائم علیه حیثیت افراد:

سپردند و آزمایش ایزد  زد و متهم را به آزمایش ایزدی می اگر کسی به دیگری اتهام می

زد اما اوردالی رودخانه اورا  عفتی می کرد. اگر کسی به همسرمردی اتهام بی آن را تبرئه می

 شکل نقره محکوم می شد. 22به او اتهام زده کرد کسی  تبرئه می
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 .شده وهم دیه بیني وجرح،هم قصاص پیش در رابطه به جرائم ضرب

مثالً: اگر کسی پای دیگری را عمداً قطع کند پای قطع کننده باید قطع شود. اگرمجنی 

 شکل نقره بود. 12خواست دیه آن  علیه دیه می

هم چنین اگر کسی برای ادای شهادت اعالم شکل نقره بود و 19شهادت دروغ مجازاتش 

 کرد. ورزید باید خسارات مدعی را پرداخت می گرفت و اما از ادای سوگند ابا می آمادگی می

ها مقیاس شکل است. ونمی  ترین آن درآخربعضی اسامی خاص در این قانون آمده که مهم

 اعلم کردند. و اهلل دانم برای چه، ودرکدام حالت سومری ها از این اسماً استفاده می

 شده است؛ اتو ربع النوع، خدای حامی عدالت که تصویرش در قانون حمورابی حک -1

 نیسکوب اشخاص از طبقه پائین بودند؛ -2

 کردند که از نسل وی هستند؛ نینسون الهه سومربود و حاکمان ادعا می -3

برده به رسمیت شدند. اما ماهیت انسانی  بردگان در آن دوران مال محسوب می -4

اگر برده با کنیزی که دوست  "دارد:  این قانون مقرر می 4باره ماده  شده است. دراین شناخته

1شود. دارد ازدواج کند و سپس آزاد گردد در وضعیت فرزندان وی تغییری حاصل نمی
 

  The lipit – Ishtar code ق.م1332ج : قانون نامه لیـپـیت اشتار: 

قبل از میالد است. این قانون بنام پادشاه شهرایسین مسما  1332این قانون مربوط به 

شده وبعدازهمپاشی سقوط سلسله اور، شخصی بنام ایشتاربرشهرایسین به قدرت رسید و 

 حکومت کرد.

در مقدمه این قانون از پادشاه این شهر زیاد تعریف و توصیف گردیده ولیپیت اشتار را 

خواسته در سرزمین سومر عدالت را برقرار کند.  د میخواه معرفی و این مر یک شخص عدالت

مقدمه این قانون به خودستائی پادشاه درباره لطف و کرمش نسبت به شهروندان سومر 

لبریزاست و حتی خود را احیاگر عدالت و نظم اجتماعی درسومرمیداندوبرای استقرار نظم در 

 ست.ای دریغ نورزیده ا سابقه آن سرزمین ازهیچگونه تالش بی

                                                           
1
حسین بادمچی، انتشارات،  بینا، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی و النهرین، تألف، تاریخ حقوق کیفری بین - 

 112، ص 1737سمت، تهران، سال 
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های این  ماده آن قابل ترجمه و خواندن است. تمام ماده 31( ماده دارد که 92این قانون )

گفتند. در بخش حقوقی  می "موکوم بی "شود که سومری ها به آن  قانون با واژه شروع می

 -رانی، زراعت، بردگان فراری،شهادت دروغ، نکاح این قانون؛ قوانین و اصولی راجع به )قایق

 شود. بوط به نکاح و اجاره حیوانات( دیده میحقوق مر

شده اگر پادشاه  درآخراین قانون خطاب به پادشاهان بعدی حکومت لیپیت اشتارکه گفته

اعتنای یا  بعدی احکام این قانون را رعایت کند براو درود و دعا فرستید واگرهرکس به آن بی

اشتارموضوع جرم قذف نیزتذکریافته  پروایی کند براو لعن ونفرین فرستید. در قانون لیپیت بی

 مرتکب آن با جزای نقدی همراه بوده است. 

ای با شخص دیگری  اگر کسی ادعا کند که دختر باکره "گوید:  ( این قانون می23ماده )

شکل نقره  12رابطه جنسی داشته اما ثابت شود که نداشته است مرتکب آن به جزای نقدی 

کارهای ودرقانون نویسی چه  ن زمان در رابطه به عدالت چهواقعاً مردم آ "شود. محکوم می

 اند. ظرافتی به خرج داده

 The laws of Eshnunna ق . م 1772نامه اشنونا:  د: قانون 

تسمیه آن به این نام  قبل از میالد مسیح است. و وجه 1772قانون اشنونا مربوط به سال 

است که از معاصران حکومت حمورابی بوده  "ودوشا  "به یکی از پادشاهان شهراشنونا به نام

 است.

قلمروی این پادشاه سرانجام مقهور سلطنت حمورابی پادشاه بابل گردید. اما این قانون از 

خود مقدمه  وموخذ ندارد و اما مشتمل بر مقرراتی چون: مسئولیت مستأجر،مسایل زراعت، 

م جنسی ، مراقبت از فرزندان در جرائم علیه اموال، حقوق ناشی از روابط زنا شوئی، جرائ

 وجرح شخص آزاد است. هنگام طالق، حضانت و ضرب

اما در این قانون هتک حرمت در هنگام روز با جزای نقدی همراه است اما هتک حرمت 

 عنوان کیفیات مشدده مجازات به مرگ را رقم خواهد زد. در شب به

فردی درمیان محصول کسی در مزرعه  اگر" گوید: ( این قانون می12) ماده

شکل نقره محکوم وباید آن را به صاحب محصول تسلیم کند و اگر  12درروزدستگیرشود به 

شده  بینی در شب باشد زنده نخواهد بود. همین مجازات برای ورود به منزل غیر نیز پیش

 است.
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 شود؛ آدم ریایی دختر باکره وازاله بکارت آن مجازات اعدام را دارد مرتکب آن اعدام می

 زنای زن محصنه در این قانون مجازات مرگ را به دنبال دارد؛

شکل نقره به  22ازاله بکارت کنیز که به دیگری متعلق باشد به جزای نقدی معادل 

 همراه دارد؛

کرد، حتی  شد و کسی با همسر وی ازدواج می اگر سربازی  در جنگ به اسارت گرفته می

( این قانون هرزمان که 132آورد، مطابق ماده ) یاگر زن ازهمسردوم فرزندی به دنیا م

 توانست زوجه خود را پس بگیرد؛ گشت می شوهرش برمی

 اگر کسی به خاطر ارتکاب جرمی فرار کند بعد فردی دیگری با همسر وی ازدواج کند هر

 اش ندارد. زمان که برگردد دیگر حقی نسبت به زوجه

 است.خیانت امانت در این قانون نیز تذکر یافته 

اگر کسی اموالش را نزد امین به امانت بگذارد  "دارد:  ( این قانون چنین بیان می30ماده )

و این اموال گم شودوامین نتواند مدرکی دال برعدم قصورش به محکمه ارائه کند در این 

 "گذار را بپردازد. صورت باید اموال امانت

ی بدن در این قانون بستگی به اهمیت در رابطه به دیت نیز در این قانون آمده : دیه اعضا

 عضو متفاوت است مثالً دیه صورت نسبت به دیگر عضو بیشترازسایربدن است. 

 در باب حمایت از زنان: 

شود مثالً: مردی همسرخودرا برای اوالد آوردن  توجهی دیده می در این قانون موارد قابل

که باید منزل مشترک را ترک طالق دهد و سپس با زن دیگری ازدواج کند این مرد است 

اند به این صورت که  بینی کرده کند. در رابطه به نگهبان در این قانون مجازات سختی را پیش

اگر نگهبان منزل در پاسداری از خانه غفلت ورزد و  "این قانون مقرر داشته است  20ماده 

ش درشکاف دزدی لوازم خانه را سرقت کند نگهبان به دست اعضای خانه کشته و جسد

 شود. دیوار دفن می

نویسد: عده از پادشاهان دیگری  استاد دانشگاه آکسفورد می "درایی "پروفیسور

ها مجموع قوانین اشنونا  اند که از مجموع قوانین حمورابیت مقدم وقدیم ترین آن پیداشده

gode of Eshnunna ای بین أکد و عالئم  است که به زبان أکدی برای پایتخت ناحیه

ذکر است که از  شده است.و شاید در قرن پیش از حمورابی قدمت داشته باشد. قابل شتهنو
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آمده که محتویات آن به شکل  دست قسمت به 61قوانین سومری تنها هفت لوح حاوی 

قوانین حمورابی بوده ولی به حدی بی ترتیب ونا منظم است که عنوان مجموع قوانین به 

شده از قوانین لیپیت اشتار  آن قایل شد. وظاهرآ گرفته توان برای مفهوم واقعی حکم نمی

 1سال پیش از حمورابی سلطنت داشته است. 179پادشاه إیسن است که در حدود 

 ق . م 1552تا  1522هـ : قانون نامه هیتي ها:  

ماده دارد.  222قبل از میالد است. و این قانون  1092تا  1922این قانون نامه مربوط به 

 ون نسبت به قانون حمورابی نرم مالیم تراست و با حمورابی یک قرن فاصله دارد.و این قان

 در این قانون بعضی موضوعات جرم انگاری شده است. مانند:

 جرائم جنسی با حیوانات؛  -1

شده است که در این مورد بیشتر موانع مذهبی است تا ضمانت  بینی زنا با محارم پیش -2

 اجرای کیفری؛

 علیه اشخاص؛جرائم  -3

شده به نحوی پیدا شود در این حالت رباینده  جرائم آدم ربائی در صورت که فرد ربوده -4

 تمام اموالش را به آن شخص باید بدهد،

 2جرائم جادوگری نیز جرم انگاری شده است.  -9

هرکسی از خاک رس به منظورسحروجادو  "( این قانون چنین مشعراست: 111ماده )

کند تا در این رابط تصمیم بگیرد.  اش را به محکمه پادشاهی ارجاع می یهاستفاده کند قض

( مکرر آمده که اگر کسی مراسم تطهیروتدفین را 42شیوه دیگری از جادوگری در ماده )

انجام دهد بقایای جسد سوزانیده شده را عمداً در منزل دیگری نگهداری کند این عمل شکل 

 شود. ش به دادگاه شاهی ارجاع داده میا دیگری جادوگری تلقی شده و قضیه

                                                           
1
، تألف فیلیپ جی، اوکر، ترجمه، محمد حسی، آریا، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول، سال 1ج،های عالم ،  تمدن - 

 11 -11، ص1731
2
 31النهرین، مأخذ پیشین، ص،  تاریخ کیفری بین - 
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اگر مرد آزادی ماری را  "( این قانون آمده است. 172قسم دیگری جادوگری در ماده )

شکل نقره بپردازد و اگر مرتکب برده باشد  42بکشد و درهمان حال مار دیگری را بی رباید 

 "باید کشته شود.

صورت مطلق جرم  رابطه با حیوانات بهتوجه است .  در جرائم جنسی با حیوانات نکته قابل

 شده است. انگاری نشده است. بلکه برای هر حیوان یک ماده اختصاص داده

گاو است که مجازاتش مرگ است و اگر پادشاه آن شخص را  ( درباره ماده117مثالً ماده )

 . عنوان مجازات باید تا آخرین عمر حق حضوردرمحضر پادشاه را ندارد. عفو کند بازهم به

 ( در مورد آمیزش با گوسفند مجازاتش مثل ماده قبلی است. 111ماده )

( در مورد خوک ماده و سگ ماده است. نکته در این مورد این است که پادشاه 133ماده )

حسب ممکن دستور کشتن آن حیوان را نیز صادر کند ویکی دیگری ازنکات مهم در مورد 

ی رابطه جنسی با اسب و یا قاطرصراحتا جرم جرائم جنسی با حیوان این است که برقرار

 نیست. 

دارد: اگر مردی با اسب ماده رابطه جنسی برقرار کند در این  ( چنین بیان می222ماده )

تواند یک روحانی شود همچنان حضور نزد پادشاه را نیز  حالت عملش جرم نیست اما نمی

ه شده است. در این ماده آمده ندارد. در این ماده در مورد زن اسیرشده در جنگ نیز توج

در مورد زنا با محارم و مشروع بودن و   است که همبستر شدن با چنین زنی جرم نیست.

 غیرمجاز بودن آن نیز در این قانون تأکید شده یعنی بیشتر توصیه اخالقی است.

ت، زنا با مادریافرزندان دختر، همچنین لواط با پسراس "گوید:  ( این قانون می113ماده )

در مورد زنا با مادرخوانده اگرپدرفوت شده باشد عمل جرم نیست ولی اگر پدردرقید حیات 

 "گوید رابطه غیرمجاز است. آنوقت می باشد قانون 

کدام ضمانت اجرای  ( در مورد زنای پدرناتنی با دختر زوجه خود است که هیچ139ماده )

ه مجاز کیفری به دنبال دارد، کیفری نداشته است وتنها رفتار جنسی نسبت به انسان ک

تجاوز به عنف است. وآنهم در صورت که زن در بیرون از خانه مورد تجاوز قرارگرفته باشد 

 شود. یعنی اگر زن در خانه مورد تجاوز بیگانه قرار بگیرد این زن است که کشته می
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رضایت، عالوه درزنای محصنه به  شده است. به بخاطرکه زن در خانه دارمفروض گرفته می

 1اش را حین زنا بکشد.) قتل فراش( تواند زوجه و یا معشوقه شوهر زن می

  Code of Hammurabi ق. م 1752ط : قانون نامه حمورابي : 

گردد. و  قبل از میالد بازمی 1792ماده دارد و زمان نگارش آن به سال  212این قانون 

 همچنان قانون حمورابی بردواصل مشخص استواراست. 

یقین مجازات و شکنجه در این قانون به موقعیت اجتماعی مجرم بستگی داشت.   -1

های دیگر هم منعکس شد. در این  البته این عقیده درطی دوهزارسال بعد دربسیاری از قانون

نشان و غریب با نجیب زادگان یا مقامات دولتی، برای جرم مشابه و یکسان  های بی قانون آدم

تری  بی اسم وبی نشان نسبت به نجیب زادگان مجازات سنگین های کیفرنمی شدند و آدم

اند. مانند: ) مجازات برده که مقدارشان زیاد بود بازهم از این دو شدیدتر است.  شده داده می

اگر مجرم و مصدوم به یک طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند. مجرم ناگزیراست چشم در 

تدریج در قوانین جزائی  این مفهوم حقوقی بعداً بهمقابل چشم ، دندان دربرابردندان بدهد. و 

 آمریکا هم وارد شد.

دهد. یکی از اشغالگران سومر، بابل  النهرین چنین اطالع می قانون حمورابی درباره بین

فرمای خود قوانین قدیمی  دوران حکم Hahm-oo-rahbeeبود. و سلطانی بنام حامورابی  

از قوانین واحد به مردم آنجا ارائه کرد. این قوانین به صورت مجموع  سومری را گردآوری و به

آن را یافتند و بعد  20ستون بلندی نوشته شد. باستان شناسان فرانسوی در اوایل قرن 

بریم که روحانیان بر مردم رعیت مرجح بودند  از مطالعه این قانون پی می 2ترجمه کردند.

انیان برای افراد گنهگارکه خطا مرتکب وازامتیازات خوبی نیزبرخورداربودند. و این روح

داند و اما هدفشان رسیدن به عدالت بوده است. و دیگر  شدند مجازات بیارستت را می می

                                                           
1
، 1711اروپا، تألف، رنه مارتینژ، ترجمه، محمدرضا، گودرزی، انتشارات، مجد، چاپ اول، سال  تاریخ کیفری در - 

 111-112صص، 
2
نظر، ماروین پری، ترجمه، عبدالرحمن، صدریه، انتشارات  نویسندگان، زیر ، تألف، گروه از1تاریخ جهان، ج، - 

 12، ص 1736فردوسی، چاپ دوم، سال 
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های این قانون را رعایت کنند.این مجموعه قوانین بنیان  اینکه باید همه افراد جامعه فرمان

  1سال ماند. 1900النهرین در طول  قانونی بین

نکاح،حضانت، امور  "تنها به مسایل جزایی پرداخته نشده وامور مربوط به در این قانون 

متراست، فعالً درکشورفرانسه نگهداری  2در1شود. این قانون  تجارتی و اجتماعی نیز دیده می

 شود.  می

این  "گوید:  ( این قانون می9و درروی سنگ این قانون حکاکی شده است. در ماده )

رای اینکه در جامعه نظمی به وجود بیاید این قانون را تنظیم کرده و قانون غیر الهی است و ب

 طبقه داشت. همواره خودزا پادشاه عادل معرفی کرده است. در دوران حمورابی جامعه سه

 افراد آزاد؛

 افراد برده؛

 افراد آزادشده.

                                                           
1
را ثابت کند. متهم  دیگری را متهم بداند ودرمورد قصد کشتن او، ولی نتواند آن یک سرور) انسان آزاد( سرور اگر - 

یک سرور یک گاو ویا یک گوسفند ویا خریا یک خوک و... بدوزد، اگر اینها متعلق به معبد با  باید کشت. اگر کننده را

جبران کند.  بایست ده برابر متعلق به اشخاص شهروند باشد، می جبران کند. اگر بایست سی برابر به دولت بوده باشد می

 ، باید کشته شود.دزد به حد کافی دارا نباشد تا بتواند جبران کند اگر

آن را  باشد و بک سروردرخانه خود یک برده زن یا مرد فراری را پناه دهد که متعلق به دولت یا اشخاص شهروند اگر

 خانه باید کشته شود. به دستورپولیس بیرون نیاورد، صاحب

 داده است برابر ازدست را به تملکی که بستگی خود شده است باید دل نشود، سروری که غارت یک غارتگر، دستگیر اگر

شده را جبران  باید تملک غارت حکومت آن، می قلمروی آن غارت عملی شده است و که در خدا تأیید کند، آن شهر

 کند...

آب درمزارع جاری شود وزیان به  بند بشکند و آب بند مزارع خود غفلت کرده باشد... و یک سروری درتحکیم آب اگر

بین رفتن آن شده است، جبران کند.  ای را که موجب از بازشده است باید غله او شکسته وبند  بتر آورد، سروری که آب

پول دهد، درحدکامل قیمت  یک سروری بخواهد زنش را طالق دهد که بریش فرزندی نزاییده است، باید به او اگر

تواند زنش را  ازآن می گردانیده، پسهمراه آورده به او باز  ای پدر خانه اش( وباید جهیزی را که از ازدواجش) مهریه

 طالق دهد.

ای اشراف صدمه  وابستگان به طبقه سروری به چشم یکی از پسری پدرش را بزند باید دست اورا قطع کنند. اگر اگر

 مقام خودش را بشکند یا نکند، باید دندانش را کند.  سروری دندان سروری در بزند، باید به چشم او صدمه زد. اگر
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 گونه برشمرد: توان به این اصول حاکم براین قانون نامه حمورابی را می

جزایی در آن زمان نیز طبقاتی بوده مثالً اگر یک جراح چشم؛ کارش باعث  یعنی حقوق

کردند. ولی اگر فرد  نابودی چشم فردی شود اگر فرد آزاد باشد دست جراح را قطع می

باید یک برده به مریض  211آزادشده نباشد، درمقام غرامت قرارمی گرفت. یعنی مطابق ماده 

آمده اگر یک داکتردندان یک فرد آزاد را نابود کند  این قانون 212خود بدهد. در ماده 

 1شکل نقره پرداخت کند. شود ولی اگر آن فرد برده یا آزادشده باشد یک قصاص می

 :عدم رعایت تساوی محل در قصاص عضو است -2

یا  "تواند گوش اورا ببرد اگر کسی زنخ کسی را شکست اویمی "گوید:  (  می229ماده )

 کردند.  شد دستان جراح را قطع می سبب کورشدن مریض می درموردجزای چشم که

 عدم رعایت اصل شخصي بودن مجازات:  -3

اگر شخصی دختری دیگری را لت و کوب کند اگر  "دارد. ( چنین بیان می212ماده )

شکل نقره به آن دختر بدهد. اگر  12جنین او گردد باید  باردار باشد و این لت سبب سقط

( در رابطه به 223توانند ضارب را به قتل برساند. یا ماده ) قتول میفوت کند اولیای م

خانه مرد معمار  معماری برای کسی که خانه ساخت و این خانه فروریخت و اگر خود صاحب

 خانه فوت کرد باید پسرمعمار به قتل رسانیده شود. باید به قتل برسداگر پسر صاحب

 مجازات:توصیه به اصل قانوني بودن جرم و  -4

شده است که بر اساس مقررات این قانون  طور ضمنی به قضات گفته در این قانون به

 رأیشان را صادر کنند.

 رعایت اصل برائت به شکل استثنائي: -9

در قوانین اورنمو، اشنونا، لیپیت اشتاروهیتی ها اصل برائت دیده نشده و رعایت 

شده است. مثالً در ماده  موارد اصل برائت دیدهگردیده اما در قانون حمورابی در برخی از  نمی

                                                           
1
، ص، 1717شناسی، چاپ سوم، سال  المعارف ایران یخ حقوق ایران، تألیف ، سید حسین، امین، انتشارات دایرةتار - 

212 
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اگر مردی به زن خود بدگمان شد اما زن خود را با یک مرد اجنبی ندیده  "گوید:  ( می131)

گردد، اما اگرقذف توسط مرد صورت  اش برمی خورد به خانه باشد و آن زن سوگند )قسم( می

هرچند شواهدی وجود نداشته وزن گیرد یعنی مردم به زن مرد دیگری اتهام اخالقی میزند 

در مورد سحروجادو  "داد. باید به خاطر حفظ آبروی شوهرش تن به اوردالی آب می می

شد فرد متهم کننده را به داخل رودخانه  نیزدراین قانون آمده کسی به ساحری متهم می

تصاحب  برد آن اتهام زننده همه دارایی اورا انداختند. اگر رودخانه اورا با خود می می

رسید و  گناه است اتهام زننده به قتل می داد که شخص بی کرد.اما اگر رودخانه نشان می می

 کرد. کسی که خود را به رودخانه پرتاب کرده بود دارایی اتهام زننده را تصاحب می

شود ازجمله ماده  کنندگان قواعد مشاهده می در قانون حمورابی برای حمایت مصرف

اند. در این  روشی شراب را مجازات مرگ و انداختن در آب تعیین کردهف ( مجازات کم121)

فروشی شود مجازات آن مرگ است یعنی باید سوزانده  ماده اگر یک راهبه وارد یک شراب

 شود. 

 در مورد جرائم جنسي :

اگر مردی با  "گوید:  ( می194زنای با محارم در این قانون جرم انگاری شده است. ماده )

اندازند. زنای با مادر مجاز  مدخوله خود هم بستری کند مرتکب را به داخل آب میعروس 

برد.  زند. اگر مادر رضاعی باشد شخص از اموال پدر ارث نمی سوزاندن را برای مرتکب رقم می

کرد مثالً: ماده  در برخی از جرائم جنسی گذشت شاکی خصوصی جنبه عمومی را زایل می

ها را با  فردی با مردی دیگری خوابیده باشد و دستگیر شود آن ( مشعراست اگر زوجه122)

اندازند اگر شوهر زن اورا ببخشد شاه نیز باید رعیت خود را  یکدیگر بسته و به داخل آب می

 ببخشد.

 در مورد اختالفات خانوادگي:

شده است و به این صورت که زنی اگر به شوهر خود بگوید  بینی ( خلع پیش142در ماده )

تواند جهیزیه خود  شود وزن می اش در انجمن شهر بررسی می نباید مرا داشته باشی قضیهتو

حکم انجمن آن زن، زنی بوده که وظایف زناشویی  را برداشته و به خانه پدرش بازگردد.اگر به

کرده در این صورت آن زن  کرده و شوهرش را تحقیرمی داده یعنی نشوزه می را انجام نمی

دارد ابتدا  ( مقرر می131شده است. اما در رابطه طالق ماده ) تن در آب میمحکوم به انداخ

باید حقوق مالی زن داده شود وبعدا طالق داده شود یعنی اگر شوهر بخواهد و یا قصد دارد 
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زن منکوحه خود را طالق دهد باید مهریه کامل به او بدهد؛ همچنین جهیزیه را به زن پس 

عنوان  اش تعیین نشده باشد یک مینای نقره به اگر مهریهدهد و بعد اورا طالق دهد. 

 داند. المثل ایام زناشویی به زن می اجرت

درزمان حمورابی یک عرف مذهبی در آن سرزمین حاکم بود یعنی اگر پدرمی توانست 

تواند  وقت وقف کند می عنوان یک روحانی به یک روسپی مقدس نزد خدای آن دخترخودرا به

سوم بعدازمرگ پدر دریافت کند و مابقی برای برادران و...  اموال پدری یکاز سهم خود از 

 است.

کرد و تحت پرستاری خود قرارمیداد مجازات زن برید  اگر زنی فرزند دیگری را دزدی می

 هایش بود. سینه

 وجرح: ضرب

گوید: پسری پدری خود  ( می139شده و ماده ) وجرح در مورد پدردراین قانون بیان ضرب

وجرح مادر سخنی در این قانون دیده  بزند،دست اش باید قطع شود و اما در مورد ضربرا 

 نشده است.

( می گوی : اگر کسی، شخصی را برای حفاظت 239درامانت ماده ) درباره جرم خیانت

اش استخدام کرد و همه وسایل مورد ضرورت نیز به او سپرد در صورت  انجام امورات مزرعه

( در مورد 212اند. ودرماده )  کرده دزدید دست اش را قطع میها را  که امین آن

کارگروکارفرما در آخرین ماده تذکر شده است. مثالً : برده به ارباب خود بگوید تو ارباب من 

 1تواند گوش اورا ببرد. نیستی بعدازاینکه این امر ثابت شد ارباب می

 تفاوت بین قانون حمورابي واورنمودرزنای زن شوهردار:

شود. ازنظر حقوق جزا عنصر  تفاوت این است که در قانون اورنمو مرد زانی مجازات نمی

های توجه به عنصر معنوی است  معنوی در تحقق مسئولیت جزای نقش دارد و این از نمونه

چراکه مرد بخاطرجهل موضوعی معاف از مجازات است.اما در قانون حمورابی اگر شوهری 

                                                           
1
 776 -771مأخذ ، پیشین، امین، صص،  - 
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اش را نیز تقاضا کند از  تواند اعدام معشوقه خواست می می برای همسر خود مجازات مرگ

 معشوقه و همسر.

گیریم که در قانون حمورابی هم به موضوع مفروض است. اما ادله اثبات دعوی  نتیجه می

در قانون اورنموآزمایش ایزد یا همان اوردالی است. یعنی آزمایش خطرناکی که برای 

هم اورا در معرض این آزمون قرارمیدهد. و مبنایی این گناهی مت تشخیص گنهگار بودن یا بی

نظریه این دیدگاه استوار است که قوای مافوق طبیعی براوردالی نظارت دارد وبی گناه را 

 درامان خود قرارمیدهد.

 اوردالی انواع مختلف دارد. 

نوشیدن آب گوگرد  -2انداختن به رودخانه خروشان -1اوردالی آب خود به دو قسم است.

ها گذشتن از میان آتش  گفتند. و ازجمله این آزمایش می "ور"بوده ودرایران باستان اوردالی 

شده است. ) داستان سیاوش فرزند کیکاووس و  بوده که در دو منبع فارسی به آن اشاره

سودابه همسر کیکاووس و نامداری سیاوش در شاهنامه فردوسی و منظومه ویس ورامین 

شده بود از میان  ها زده س برای برائت از اتهام منافی عفت که به آننظامی( که سیاوش و وی

 آتش عبور کردند.

 نتیجه گیری:

جمله  ها بخصوص حکمروایان قدیم، من بامطالعه و بررسی کتب، قوانین وزندگی انسان

ها به این امر مهم پی برده بودند که  شود که آن النهرین، چنین معلوم می حکمروایان بین

هایی شأن و سوق دادن مردم  ع قواعد مقررات )قوانین ( حرکت در جهت خواستبدون وض

به جانبی که خود خواستار آن بودند وازسوی دیگر نظم وبرابری بنا بر برداشت عقلشان 

 ممکن ومیسرنیست.

 از ویژه آن عده از حکمروایان که در جوامع نسبتاً متمدن زمان؛ حکمروایی داشتند و به

 داری درمیان مردم بودند، زدند و خواهان ایجاد روش خوب حکومت ف میعدالت انصاف حر

دهد که جوامع سنتی )سومری وأکدی( جامعه ابتدائی نبودند، به  همچنان تاریخ نشان می

جویی وکیفرهمزمان وجود داشته است. اما این معلومات  این معنا که در این جوامع انتقام

گیرد.زیرا  طالعه و پژوهش تاریخ آن سرزمین شکل میوسیله م آید باید به خود به دست نمی

تواند بد  زودی حرکت کرد. تاریخ می حدومرزی نیست که در آن نتوان به تاریخ هیچ فضای بی

ACKU



 

 

 

رین
النه

ین 
ی ب

جزا
ق 
حقو

 

45 

تواند جستجوگر را به سرمنزل مقصود برساند. ناگفته نباید گذاشت که  فهمیده شود وهم می

حقوقی مشترک داشتند، که از همه مسایل استثنای مصر، سنت  النهرین باستان، به تاریخ بین

ای حقوق جزا آشکاراست. در دوران تاریخی این سنت در منابع حقوقی البته  کرده در حوزه

قوی  احتمال ها به که با الفبای خط میخی بیان گردیده است. عامل اساسی نگارش این کتاب

 های حقوقی بوده است. گسترش اندیشه

 ها قرار ذیل است: منابع حقوقی و مشهورترین آنشده این  بهترین نوع شناخته

 ق. م21اورنمو، به زبان سومری، قرن   قانون نامه -1

 ق.م. 19به زیان سومری،  -قانون نامه لیپیت اشتار -2

 ق.م .18به زبان أکدی،  -قانون نامه اشنونا -3

 ق.م.12قانون نامه )آشوری میانه ( به زبان أکدی ها،  -4

 ق.م. 13هیتی قرن، قانون نامه هیتی ها به زبان   -9

 ق.م.18به زبان أکدی ها، قرن  -قانون نامه حمورابی  -6

اند. و رساله یا قانون علمی بودند که تجویز  ها شکل قانون رسمی آن زمان را داشته که این

 اند. کرده قانون را توصیف می

بین ای  النهرین، سرزمین بین دو رود. اکنون نیمه شرقی عراق امروزی و نام منطقه بین  

گیرند.  های دجله و فرات است. این دو رود از سرزمین کنونی ترکیه سرچشمه می رودخانه

ها اولین شهرهای  کردند و آن النهرین زندگی می سومری ها نخستین قومی بودند که در بین

النهرین پنج قانون ترتیب و برای  بزرگی را که بعداً شهرهای کوچکی رابناساخته اند. در بین

ماع و تطبیق عدالت وضع گردید که عبارت از قانون اورنمو، لیپیت اشتار، اشنونا، نظم اجت

هیتی ها و حمورابی است و همچنان در این قوانین از انواع مجازات ومسایل حقوقی چه در 

 های دیگر تذکر یافته است. بخش جزایی و چه در بخش

باران سنگین، توفان شن که النهرین، دیاری برای زندگی کردن، با خورشید سوزان،  بین 

ها  کند، طغیان ویرانگر دجله و فرات و اشغال بیگانه زمین را غبارآلود و چرخنده تبدیل می

 وانهم سرزمین برای زندگی و با یک تمدن که برای دیگران راه رسیدن به هدف است.

اما  اند. گاه یکپارچه نشده ها هیچ های سومری ها تازمان شکستشان توسط بیگانه دولت

فرهنگ و دست آوردهای مذهبی و عقایدشان توسط فاتحان پذیرفته شد واساسأ نزد همه 
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ترین دست آورد سومریان درمیان تمام  النهرین محفوظ ماند. شاید مهم جانشینانشان در بین

 هایشان ترتیب و تنظیم قانون به این زیبایی نباشد. کامیابی

را   خواهم چند دانه آن جازات یادشده که میالنهرین از انواع م ودرقوانین کیفری بین

 قول کنم: نقل

اگر کسی مرتکب قتل  "که  دارد ( قانون نامه اورنمو بیان می1: ماده ) وجرح ضرب -1

شده( راجع  ی ) که بسیار بد حفظ حاوی تعرفه 24 – 18های  . و ماده"شود، باید کشته شود

مینا برای  1پا ، کل برای قطع شدن یکش 10وجرح است: مثالً  های ضرب به پرداخت جریمه

شکل برای شکستن  2شکل برای قطع بینی با کارد و 40نابود شدن یکدست با سالح ، 

خورد و همچنان  دندان و... از این قبیل جزاها در قانون اشنونا وهیتی ها نیز به چشم می یک

ح که قصاص را تجویز وجر توانیم مقایسه این متون هارا با قانون حمورابی که برای ضرب می

 کنند، کنیم. می

بین تجاوز به  7 – 6های  در رابطه به جرائم جنسی قانون اورنمو در ماده جرائم جنسي:

گذارند. در مورد اول نامزد  ای نامزد شده وزنای محصنه تفاوت می عنف نسبت به دختر باکره

تواند مرتکب تجاوز به عنف را به قتل برساند، اما در مورد دوم که زن مرد بیگانه را فریب  می

ین کند و مرد نسبت به وضعیت زن شوهردار جاهل است، بنا برا باخته خود می و دل

تواند مردی را که زن اورا فریب داده به قتل برساند.  تواند همسرخودرا بکشد اما نمی شوهرمی

کند و  بینی می شکل نقره پیش 9برای ازاله ی بکارت یک کنیز مجازات پرداخت  8و اما ماده 

 ای انیلل وننیلیل، خدا به علت ازاله ای بکارت مرتکب باید آن را پرداخت نماید. در اسطوره

 شود. ایزد بانوی باکره که نامزد نشده بود به جزای تبعید محکوم می

گونه بود که سرقت با  درموردجزای سرقت، مجازات به اینسرقت و سرقت به عنف : 

ها آمده که حتی ده برابر  شد. در بعضی از گزارش پس دادن چند برابر مال مسروقه تالفی می

های که امین باید به کاخ تحویل  برابر برای ماهی 12برای یک بره مسروقه ودربعضی جای 

 . اند است داد اما نسبت عدم توجه دزدی کرده می
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قانون اورنمو برای شهادت دروغ اصل قصاص را مقرر  29ماده شهادت دروغ:  -2

کند وی  کند، لیکن از تأیید آن با سوگند استنکاف می کند. یعنی یک شاهد اتهام وارد می می

مربوط به  28و 14،19های  باید مبلغ متنازع فیه در آن دعوی را باید بی پردازد. و ماده

 شهادت دروغ است. 

سه ماده اول قانون اورنمو مطالعه شود در مورد جزای مرگ و ای مرگ و قصاص: جز

کسی که مرتکب قتل شود، آن شخص قاتل  "کند.  قصاص مخصوص بوده و چنین بیان می

دزدی مسلحانه  0. و مجازات مرگ دربند دوم که ظاهراً راجع به سرقت عنف"باید کشته شود

 ربایی است.  د آدمدر مور 3یا راهزن( است اما در ماده 

اگر  "قانون متذکره در مورد ازدواج بردگان چنین صراحت دارد. 4ماده ازدواج بردگان : 

اش ازدواج کند، واگرا ین برده آزاد شود وی نباید خانه موالی خود  ای با کنیزمورد عالقه برده

گزیند، این اگر برده یک زن آزاد را به همسری بر "کند  بیان می 9. و ماده "را ترک کند

. و فرزند که به "برده، باید یکی از پسران خود را مکلف به خدمت برای موالی خود بنماید

اش، نیمی از آن را چهاردیواری  خدمت موالی او گمارده شده است اموال منقول خانه پدری

 خانه پدری وی حفظ خواهد کرد.

گی از حقوق جزای ازبسیاری مردم اگر سؤال شود چه ویژچشم در برابر چشم :  -3

رحمانه، خونین و  شناسید؟ احتماالً جواب خواهد داد مجازات بی النهرین باستان را می بین

شده تراز آن است که به مثال  تر و شناخته مجازات قصاص. در صورت که این ویژگی معروف

 نیاز داشته باشد.

بسیار متنوع،  مورد مجازات مرگ برای جرائم 27قانون حمورابی، حدود  282در ماده 

ازجمله زنا با زن شوهردار، سرقت و... و... وجود دارد. ویکی از آن مجازات، مجازات چشم در 

قانون حمورابی و  230، 229های  کند. ماده برابر چشم و دندان در برابر دندان را اعمال می

از  13، 21ده در مورد زنا با زن شوهردار و ما 28،  26قانون اشنونا و ماده  96، 94در ماده 

قانون حمورابی در مورد   214، 206جرائم مستوجب مرگ بیان و ذکرشده است. و ماده 

 در مورد مرگ توسط گاو شاخ زن است.  292و 290جراحات و ماده 
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 119های  جنین و فوت زن حامله در ماده ناگفته نباید گذاشت که در رابطه به سقط -4

شود. اما راجع به وضع قانونی مسئولیت وعدم  می قانون حمورابی به وضاحت مشاهده 116و

 مسئولیت بدین ترتیب است.

کند ماده  ای دعوی ایجاد نمی شده موجبی برای اقامه مرگ طبیعی شخص توقیف -1

 ؛119

وجرح منجر به مرگ او شود،  شده پسرمدیون باشد و ایراد ضرب اگر شخص توقیف -2

 ؛116کشند. ماده  را می گردد.یعنی پسر مجرم مجازات قصاص اعمال می

شده یک برده  شود اگر شخص توقیف همین جرم مستوجب پرداخت جریمه ثابت می -1

؛ اما همین شیوه علمی با دو مجموعه متغیرها، در مقررات راجع به گاه شاخ 116باشد ماده 

 آشکار است.  292و  290زن در قانون حمورابی مواد 

النهرین  کنم که جرم در قوانین بین ل میمبنای بحث که قبالً در همه موارد استدال

شد که متضرر حق داشت انتقام خود را از آن  باستان تجاوز علیه شخص یا خدا تلقی می

النهرین عبارت بود از محدود کردن انتقام انسانی و دور کردن  بگیرد. اما نقش محکمه در بین

م یا مشخص کردن حد ومرزانتقام دفع انتقام الهی از جامعه، و اتخاذ تدابیر مناسب علیه مجر

النهرین بود که دانش آن درنظام های حقوق اطراف  گیری وظیفه اصل علم حقوق بین

 شده است. النهرین ازجمله اسرائیل پذیرفته بین

ها نیازمند  النهرین و قانون شایسته آن درآخرما هرگز مانند امروز به دانستن تاریخ بین 

کند.  ریخ و قوانین این سرزمین آدمی را دوباره تولد میام واقعاً بامطالعه تا نبوده

های روی زمین  ترین انسان ترین و شادمان گردی که گویا از خوشبخت وآنقدرمجذوب اش می

النهرین وسیرتاریخی  کنم که دوست داران مطالعه، حداقل یکبارتاریخ بین باشی. و توصیه می

ص بخوانند.در آخرین لحظات، در مقدمه قانون این دیار را بادل و جان و با عشق و عالقه خا

من سردارانم، مادرم،  "رود:  ای سیپر( به این عبارت تأکید می اورنمو) فقط درمتن لوحه

خواهران و برادرانم، آشنایان و عزیزان ایشان را منزل دادم. خود را در معرض ... ایشان قرار 

 ."ندادم. کار تحمیل نکردم؟ 
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 نگاه کارکردگرایانه امیل دورکیم  به پدیده 

 جرم و رفتار مجرمانه 

 عزیز اهلل سیرت

 چکیده

سیاست جنایی بر محور سه اصل اساسی استوار است؛ ایجاد هنجارهای اجتماعی که 

دهد،  نقض این هنجارها که از سوی  برمبنای آن الگوی رفتاری افراد جامعه را تشکیل می

زنند، واکنش که از سوی افراد برای مقصد و هدف خود دست میافراد  برای رسیدن به 

بحث  شوند. جرم و مجازات در این چارچوب قابلپاسداری از هنجارها نقض شده روبرو می

شناس فرانسوی دیدگاه متفاوت نسبت به پدیده جرم دارد، او جرم را  است. دورکیم جامعه

سرعت باال  ه آن را در صنعتی شدن بهیک پدیده طبیعی درون اجتماعی دانسته است و ریش

های فرد در جامعه تأمین نشد جرم پدید دیگر وقت خواسته عبارت در جامعه دانسته است. به

کننده دارد. با صنعتی شدن جامعه و  آید نوع جامعه در پدید آوردن جرم نقش تعیینمی

رم باال رفته های دینی مذهبی گراف جهای اجتماعی ازجمله آموزه رنگ شدن ارزش کم

اند، دورکیم ز  شناسان علل  خودکشی را ارتباط مستقیم با همگرای و واگرای دانسته جرم

 شده است. پیشگامان این کنش و واکنش اجتماعی است که به آن پرداخته

 خودکشی.   آنومی، جامعه، ارگانیک، میکانیک، واژگان کلیدی:  
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 مقدمه

ها نظمی حکومت  باید بر زندگی اجتماعی انساناند که  در جامعه انسانی، همه پذیرفته

ای برای تنظیم روابط اعضای خود، به قوانین و مقررات  انداز، هر جامعه کند و در این چشم

ای است برای  قوانین و مقررات جزایی هر جامعه، وسیله .ازجمله قوانین کیفری نیازمند است

نیز معیاری است برای شناخت  های فردی و اجتماعی و حفظ و حمایت از حقوق و آزادی

ای که های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه ارزش

ها ازنظر نظام کیفری ممنوع و مستحق مجازات است. در خصوص چیستی و  ارتکاب آن

عی ای این نهاد اجتماهای متعددی مطرح گردیده که هریک از زاویه چرایی مجازات، دیدگاه

های کیفرشناسان نمود یافته و هر یک از  اند. این موضوع در اندیشه را موردبررسی قرار داده

گرا هستند، دیدگاه  اندیشمندانی که واقع اند. ی مجازات پرداختهدیدگاه خود به تبیین فلسفه

اند که  هی ابزاری نگریست مثابه ابزارگرایانه نسبت به پدیده مجازات و کیفر دارند، مجازات را به

در خدمت پاسداری از قدرت حاکمان در اجتماع است. در این نگاه، مجازات ابزاری است که 

ی مقابل این نگاه ابزارگرا، برند. نقطه صاحبان قدرت برای انقیاد اجتماع از آن بهره می

ی نظام  وپرداخته ی کارکردگرای دورکیم است که مجازات را نه یک امر ساختهاندیشه

های خود  داند که اجتماع در برابر رفتارهای معارض باارزش لکه واکنشی طبیعی میسیاسی، ب

  .دهد بروز می

های کیفری، در  در این نوشته تالش بر این است تا دیدگاه امیل دورکیم را درباره آموزه  

بیان نموده و علل و عوامل بروز رفتار مجرمانه  1«هنجاری بی»چارچوب نظریه آنومی 

را در درون اجتماع وزندگی فردی شناسایی نسبی نموده، و پرسش که در اینجا  هاوکجروی

ها به ناهنجاری و  شده است، که باید به آن پرداخته شود این است که چگونه انسان مطرح

 رفتاری چیست؟  دیگر علل کج عبارت زند؟ بهها در جامعه دست می رفتاری و نقض ارزش کج

                                                           
1
به وضعیت مغشوش و درهمی میگویند که افراد جامعه قادر نباشند بر اساس « Anomie»شناسی آنومی  جامعه - 

هنجاری،  بی Anomieنیاز خود را برطرف سازند. معنی لغوی  یگر ارتباط برقرار کنند وهنجارهای مشترک با یکد

 است.« آشفتگی اجتماعی»قانونی، هنجار گسستی و در معنی وسیع  بی
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ها را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو  رفتاری ز کجشناسان ریشه بسیاری ا جامعه

های فرد با  دانند. وقتی خواست ها را خود در جامعه می کنند. و علل زیر ساز بسیاری از آنمی

شود و در صورت تداوم، انتظارات جامعه هماهنگ و همنوا نباشد، نابهنجاری فرد آغاز می

جای  د. دورکیم برای تبیین رفتارهای اجتماعی بهآورنها را به وجود می رفتاری های کج زمینه

دهد و بیشتر در جستجوی  طورکلی موردتوجه قرار می اینکه به فرد توجه کند، جامعه را به

شناختی آن  شناختی روان رفتاری در جامعه است و برای ماهیت زیستخاستگاه و منبع کج

جرم و رفتارهای مجرمانه، دیدگاه های  اهمیت قائل نیست.  در این نوشته مشخصاً زیر عنوان

شناختی و انواع خودکشی دورکیم را در چارچوب نظری نظریه  شناختی، انسان جامعه

 کنیم.هنجاری بیان مییا بی« )آنومی

 دورکیم « هنجاریبی»نظریه آنومی

برای روشن شدن و تأمل بیشتر نیاز است تا به توضیح مختصر از این نظریه آنومی 

هایی نظیر معادل« هنجاریبی»به ریشه لغوی آن پرداخته شود. برای لغت  و« هنجاری بی»

Abnormality « غیرعادی گریAnomaly  «هنجاری و ناسازیبی» ،Anomie 

 1شده است. وضع« سازمانی بی»

کاربرده است.  دورکیم این مفهوم را برای تشریح علل بعضی از رفتارهای مجرمانه به

هنجاری را در معنای رفتاری بکار برده است که با قواعد ی بیدیگر وی مفهوم عبارت به

2هنجارهای موردقبول جامعه، تباین داشته باشد.
 

داند که به باور اصحاب کارکردگرایان، رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای جامعه می

مثل الکند. تعبیر بسیار ساده این نظریه در یک ضربروی می بعضی مردم را وادار به کج

المثل وجود فراوان فقر موجب این ضرب به« شودفقر باعث جرم می»که  معروف آمده است

سازد. مرتن ها فراهم می روی در یک ساختار اجتماعی فشارهایی را برای بروز انواع خاصی کج

هنجاری دورکیم شناس آمریکایی نظریه فشار ساختاری خود را بر پایه نظریه بی جامعه

کند که وقتی هنجاری را به فشار اطالق میت. او نظریه آنومی یا بیتعمیم داده اس

                                                           
1
 علوم اجتماعی. بریجانیان، فرهنگ اصطالحات فلسفه و - 

2
 113شناسی انحرافات در ایران، ، ص،  جامعه بخارایی، احمد، - 
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آید. درواقع، این شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر افراد وارد می هنجارهای پذیرفته

فشار قرار  داند که مردم را تحتعنوان نتیجه فشارهای ساختاری می نظریه انحراف را به

  1دهد. می

رفتاری از دیدگاه پردازان قرن نوزدهم است، که به تبیین کج هدورکیم ازجمله نظری 

کند و شناختی پرداخت. او درباره رابطه میان انسان و نیازها و آرزوهایش بحث می جامعه

براین باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار، آرزوهای انسان از طریق هنجارها، 

یدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها که یک پاش شود و با ازهمتنظیم و محدود می

آید ازآنجاکه این آرزوهای حدوحصر است، که آنومی به وجود می وضعیت آرزوهای بی

توانند ارضا و برآورده شوند، درنتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی حدوحصر، نمی بی

جتماعی منفی نظیر: های اقدامات ا آید. سپس این نارضایتی، در جریاندائمی پدید می

سنجش است.  گردد که ازنظر آماری نیز قابلخودکشی، تبهکاری، طالق و...... ظاهر می

های شهری ابداع کرد. او هنجاری را جهت روحیه مردم جامعهدورکیم مفهوم آنومی یا بی

دانست که در آن هنجارهای مبنای ثابت و محکمی های اجتماعی می هنجاری را از ویژگی بی

هنجاری، رود و تکلیفشان چیست؟ درواقع بیدانند از آنان چه انتظار می ارند و مردم نمیند

شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرارگرفته گفته می  ای در جامعهبه وضعیت آشفته

گیرد هنجاری وجود داشته باشد، در خطرتالشی قرار می طور گسترده بی باشند. جامعه که به

ضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمای در اختیار ندارند و اغلب زیرا اع

 2کنند.مواقع، احساس نگرانی وبی جهتی می

های های اخالقی یا ضرورت ایدۀ اصلی دورکیم آن است که زندگی بدون وجود الزام

ی احساس گیری پدیدۀ آنومی، یعنی نوع شود و درنهایت به شکلناپذیر می اجتماعی تحمل

روی و خودکشی است.  انجامد که اغلب مقدمۀ برای دست زدن افراد به کجهنجاری می بی

توان دریافت که دورکیم مفهوم آنومی را با اشاره به این نکته ابداع کرده است بدین گونه می

دهنده آن  های تشکیلدر جوامع امروزی، خواه در سطح جامعه خواه در سطح برخی گروه

                                                           
 121شناسی انحرافات، ص،  شناسی اجتماعی، جامعه ه، هدایت اهلل ،آسیبستود -1

 123پیشین، ص،  ستوده، هدایت اهلل ، -1
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آنکه هنجارهای جدیدی  هنجارهای سنتی، وضعیتی در حال تضعیف دارد بی معیارها و

های معینی آید که در حوزههنجاری در شرایطی پدید می جایگزین آن گردد. در نگاه او، بی

از زندگی اجتماعی معیارهای روشن برای راهنمای رفتار وجود نداشته باشد. پیامدهای 

وانی و فردی، در قالب تعارض شخصیت فردی و آنومی نیز به شکل نوعی نابسامانی ر

شود. نتیجه این تعارض، آن  خودخواه انسان باشخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی می

های وجدان جمعی) که در کنار نفوذ شخصیت اجتماعی و دیگر خواه فرد، است که خواسته

کارایی خود را از  نیروهای برانگیزانندۀ شخصیت فردی و خودخواه را تحت کنترل دارد(

شود که افراد به حال خود رها شوند. ها و فشارها سبب میدهند. تضعیف این الزامدست می

آورد تا به گسلد و فشارهای را بر فرد وارد میها میاینجا است که آرزوهای نامحدود لجام

گرفتن  ها را همان نادیده زند که دورکیم آنروی و خودکشی دست می رفتارهای مانند کج

هنجاری دورکیم  داند. بدین شکل یکی از معانی ضمنی نظریه بیمقتضیات وجدان جمعی می

آورد تا به انحراف از هنجارهای آن است که آرزوهای نامحدود فشارهای را بر افراد وارد می

زدۀ اقتصادی  اجتماعی دست بزنند. به نظر دورکیم علت آشکار تحقق آنومی تحوالت شتاب

آورد، این تحوالت، نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه به دنبال میاست. چون 

کند. چه به نظر او، پدیدۀ فقر، بدون دخالت متغیرهای  می« تولید فقر»نه به این دلیل که 

کند اما در این شرایط را در جامعه ایفا می« بخش عامل ثبات»دیگر، بیشتر نقش نوعی 

را در مقابل آن « های ناگهانیثروت»زده، عناصر مانند  ت شتابپیامدهای تحقق این تحوال

که در کنار این فقر کند. پس هنگامی می« ناپذیر تحمل»دهد، عناصر که وجود فقر را قرار می

آید، ساختار  درمی« قول»یا « به تصویر»، «آرزوهای بلند پروازانه»تحمل، عناصر مانند غیرقابل

که محصول این وضعیت « حد آرزوهای بی»گیری  ریزد و شکلمیپایدار نیازهای افراد درهم 

گیرد، در همین می« نظام هنجاری سنتی»و آغاز آنومی است توان کنترول این ساختار را از 

شود اینجا است که ابزارهای مشروع و نامشروع برای واحوال، نیازها هم ارضا نمی اوضاع

 .1شودته میبکار گرف« ناپذیر وضعیت تحمل»خالصی از آن 
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 شناختي دورکیم  دیدگاه انسان

توان زیر عنوان نظریه طبیعت انسانی و انسان شناسی دورکیم را می دیدگاه انسان  

ای روانی و اجتماعی مطرح کرد. نظریه طبیعت انسانی او بر این باور است که انسان پدیده

به فرد و جامعه است. ازنظر او دیگر، انسان موردنظر دورکیم پیوسته  عبارت اجتماعی است. به

اجتماعی انسان است. برای شناسایی انسان، اول باید -جامعه سازمان دهنده طبیعت روانی

یابد. برای  ای که سازنده انسان است بشناسیم. درنتیجه، انسان در اجتماع معنی میجامعه

ن دارای دو شناسی دورکیم، انسا فهم انسان، فهم جامعه ضروری است. طبق نظریه انسان

طبیعت است که ریشه مشترک ندارند. او مانند پسکال انسان را نیمی حیوان ونیمی انسان 

داند. ساحت اول انسان از ارگانیسم زیستی و روانی است. ساحت دوم او زندگی اجتماعی می

ها از طریق کنش متقابل اجتماعی  شود. هردوی این ساحتاوست که در جامعه خلق می

 1ند.شوتولید می

است و « خودخواه»به نظر دورکیم، سرشت آدمی برآیند است از سرشت زیستی که   

سو و  است. دوگانگی میان بدن انسان و نیازهای آن از یک« دیگر خواه»سرشت اجتماعی که 

های آن از سوی دیگر، پدیدآورنده کشاکش دائمی میان جسم وروح  روح آدمی و خواسته

 "هنجاریبی"مهار نشوند، زندگی اجتماعی « نیروی نفسانی»های آدمی است. اگر خواسته

شود. وضعیت که در آن دیگر جایی نه برای زنده ماندن جسم ونه پایدار ماندن روح روبرو می

  2وجود دارد.

ها موجوداتی با آرزوهای نامحدودند. آنان برخالف جانوران دیگر، با برآورده شدن  انسان

-ناپذیری طبیعی نوع بشر، چنین برمی پذیرند؛ از این سیریشان سیری نمی نیازهای زیستی

یعنی با نظارت اجتماعی مهار  –توان با نظارت خارجی آید که آرزوهای انسان را تنها می

 کرد.
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 شناسي دورکیم دیدگاه جامعه

گیرد و افراد را در درون این کل که جامعه باشد دورکیم جامعه را یک کل در نظر می  

تالش کرده « شناختی قواعد روش جامعه»دهد. او در کتاب  مورد تأمل قرار میوجود دارد 

که همان جامعه است در مقایسه با « واقعیت اجتماعی»شناسی،  است تا موضوع جامعه

موضوعات سایر علوم تعریف و محدودۀ آن را مشخص کند. ازنظر او واقعیت اجتماعی 

است که خارج از افراد است و با اجبار فرد را های فعالیت، تفکر و احساسی متشکل از شیوه

کننده، محدودکننده، عمومی و  های خارجی، تعیینکند. واقعیات اجتماعی واقعیتکنترل می

شناسی هستند، بر اساس مجموعه  های اجتماعی را که موضوع جامعهآور هستند. واقعیت الزام

 .1توان مطالعه کردقواعد و اصول می

 ۀ ساختار جامعهدهند عناصر تشکیل

مثابه روح جامعه است و از افکار  وجدان جمعی )نرم افزار( قابل روئیت نیست درواقع به .1

شوند. در جامعه یک وجدان های جامعه تشکیل می ، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش

 کند. جمعی داریم که اعمال افراد جامعه را قضاوت می

کار اجتماعی تالش کرده  دورکیم در کتاب تقسیمافزار(:  کار اجتماعی )سخت تقسیم .2

عنوان  است تا ضمن توضیح انواع همبستگی اجتماعی ، به بیان عنصر وجدان جمعی به

کار اجتماعی پدیدۀ  های متعدد تقسیمبخش همبستگی اجتماعی مکانکی و صورت قوام

 .2بپردازدجایگزین وجدان جمعی و درنهایت اشکال نابهنجار اجتماعی در جامعه جدید 

 دورکیم و انواع جامعه

دورکیم نگاه و رویکرد دوگانه به جامعه دارد او بر این باور است که دو نوع جامعه را 

توان تعریف کرد که جرم و رفتارهای مجرمانه را در آن موردبررسی قرارداد و آن  می

 اند است: عبارت
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 جامعه ماقبل صنعتي )مکانیک(  .1

ک با روابط اجتماعی بسیار ساده است. بیشترین شغل جامعه مکانیک یک جامعه کوچ

کار ساده که خیلی  افراد کشاورزی است. این جامعه دارای اوصافی همچون بسیط، تقسیم

چنان نیست و معموالً افراد در  های مشابه بودند. فاصلۀ طبقاتی آنافراد با همدیگر دارای کار

اند. بدین معنی که  اف فوق یکپارچهاند. وجدان جمعی این جامعه به خاطر اوص یک سطح

باورها و اعتقادات افراد یکسان است درنتیجه در این جامعه هرگونه عملی خالف هنجاری 

شود و یکی از خصوصیات شود و در مقابل آن واکنش نشان داده میتوسط افراد شناخته می

معه بیرون باشد دیگر این جامعه کنترل اجتماعی است. یعنی هیچ عملی نیست که از دید جا

 کنند خودشان را در درون جامعه وفق بدهند.لذا افراد سعی می

 جامعه صنعتي )ارگانیک( .2

گرفته و مشاغل  های مختلف شکلجامعه صنعتی یک جامعه ارگانیکی است که حرفه 

شده است. هرکس در این جامعه تعریف خاصی دارد و جایگاهی ویژۀ برای آن در  تخصصی

کند ت. مثالً یکی کارگر و دیگری کارفرما. در این جامعه هرکسی سعی میشده اس نظر گرفته

تر جلوه بدهد و خصوصیت دیگری این جامعه شهرنشینی خود را نسبت به دیگران برجسته

است و وجدان جمعی در این جامعه گسترده و متکثر است و دارای هنجارهای مختلف و 

این جامعه پایین است و وجدان جمعی   های متفاوت است لذا کنترل اجتماعی در ارزش

باشند مانند وجدان جمعی اساتید، های جمعی گروهی میوجود ندارد بلکه دارای وجدان

کشاورزان، صنعت گران... بنابراین با توجه به اوصاف فوق در این جامعه به دلیل کنترل 

جرم در این نوع  اجتماعی پایین آمار ارتکاب جرم باال است. یکی دیگر از دالیل ارتکاب

-حال خودشان باعث تعارض با یکدیگر می های جمعی درعینجامعه این است که وجدان

 . 1شوند
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  جرم و رفتار مجرمانه از دیدگاه دورکیم

دورکیم تحت تأثیر آگوست کنت قرار گرفت او درواقع اولین فردی بود که به آرزوهای 

رفتاری استفاده کرد. های کج تبیین پدیدهکنت تحقق بخشید. دورکیم از روش اثباتی برای 

محیطی متوسل نشده و کانون  های فردگرایی یا زیستگرایان که به شیوه او برخالف اثبات

توجه خود را تغییر ساختار اجتماعی از حالت انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیکی با توجه 

اورزی و سنتی به حالت مدرن به تغییرات جامعه اروپایی در اواخر قرن نوزدهم از شغل کش

رفتاری هرچند در همه جوامع وجود دارد اما شکل صنعتی قرارداد. دورکیم معتقد است کج

مدرن آن خاص جامعه مدرن با همبستگی اورگانیکی است که عمدتاً در قالب حالت 

 شود.  عنوان یک بیماری مدرن ظاهر می به«  آنومی»

نسوی معتقد است که هر عملی که درخور مجازات شناس فراشناس و جرم دورکیم جامعه

دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را  بیان باشد، جرم است به

شود. به محسوب می« جرم»مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. 

ازآنجای که آن را محکوم  کنیم بلکه ما کاری را به خاطر جرم بودن محکوم نمی»نظردورکیم 

 . 1«شود  کنیم جرم تلقی می می

جرم یک پدیده معمولی جامعه است. زیرا که برحسب احساس تنفر و انزجاری که  

گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چارچوب  انگیزد معین می بزهکار در جامعه برمی

 ای مشخص در افراد متفاوت است. جامعه

هدف از کیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا که بیشتر احساس همبستگی و 

کند، پیش از اینکه مجرمان را تنبه سازد، کیفر ممکن  گناه را تقویت می یگانگی افراد بی

است نقش عدم ترغیب و تضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد لیکن احساس انزجار 

عمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و درنتیجه آنان در ای از ا در قبال پاره

تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ  گیرند. بنابراین کیفرنمی معرض ارتکاب جرم قرار می
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تواند  شود مگر اینکه کیفری در کار باشد درنتیجه کیفر قانونی نمی جرمی جرم محسوب نمی

عمالی که قانونا تعریف دقیق داشته باشند اگر اعمال ناپسند اعمال شود مگر اینکه در قبال ا

نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر  و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف

شود.مثالً  پدیدآورند چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند جرم شمرده نمی

شناختی جرم در  نباشد که بگوییم تئوری جامعهچند زنی در میان روشنفکران! شاید اغراق 

  1پی طرح و تأکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است.

دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است. در تمام 

شود وی در تعریف جرم ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می زمان

دار  رم ازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهنویسد؛  ج می

ها اعمالی هستند که همه  نویسند؛ جرم ها می کند. در بیان خصلت مشترک همه جرم می

کند. دورکیم علل بروز جرایم را در  صورت عام محکوم می ها را به اعضای یک جامعه آن

و معتقد است که جرم یک پدیده عادی اجتماعی  محیط اجتماعی، موردمطالعه قرار داده

است و نباید یک پدیده غیرعادی اجتماعی تلقی گردد. در هر اجتماعی بزهکاری وجود دارد 

ای نیست که در آن بزه وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سالمتی عمومی و جزء  و جامعه

ثیری ندارد، چون جرایم ناشی الینفک هر اجتماع سالم است و علل استثنائی در نوع جرایم تأ

 از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است.

شناسی  لذا بررسی انواع جرایم بدون توجه به خصوصیات فرهنگی و تمدن از دیدگاه جرم

 ثمر است،زیرا جرم مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مکان نیست . بی

ثرخود را در فرد انباشته و او را دورکیم معتقد است که جامعه قبل از فرد وجود داردوا

گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشکیالت و وظایف، می  کرده و براو مسلط تربیت

.دستورات والگوهای اجتماعی بوده و در روابط خصوصی نیز عوامل مذکور تأثیر کلی دارند
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کاری و جرم را اند که پدیده بزه شناسان بر این عقیده طورکلی جامعه دورکیم، و به

توان با عوامل روانی و جسمانی افراد توجیه کرد زیرا این عوامل نقش چندانی در  نمی

بزهکاری افراد نداشته بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده و کمبود 

جمعی،  محبت، ناسازگاری والدین، طالق، بزهکاری والدین، بیکاری، مهاجرت، وسایل ارتباط

عتقادات باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده عوامل سیاسی و جنگ و....است که ضعف ا

 1ای در بزهکاری و اعمال مجرمانه افراد دارد. کننده نقش تعیین

ایم  الزم به ذکر است برای  آنچه در ابتدای این نوشته از پدیده خودکشی یادآور شده

وی افراد در یک جامعه پدیده خودکشی ها و ارتکاب جرم از س رفتاری روشن شدن شروع کج

مورد برسی قرار بگیرد. زیرا خودکشی از دیدگاه اسالم جرم و گناه نابخشودنی است و ریشه 

این پدیده را دورکیم در اجتماع مورد برسی قرار داده است، تا شناخت نسبی از علل و 

 رد.چرایی خودکشی و انواع آن داشته باشیم، الزم است در آن مهم توجه ک

در تبیین « دگر وندی»و« خود وندی»به تقابل دو حس « خودکشی»دورکیم در کتاب 

کند. اصطالح خود وندی به زبان عامیانه با فرد وندی معادل است. خود خودکشی اشاره می

یابد که افراد آن متکی بر اراده خویش بوده و رفتار خود را بنا به وندی در جوامعی رواج می

کند نه بر اساس ارزش هنجارهای حاکم که برون از وجود ی تنظیم میمیل و اراده شخص

آنان است. نسبت میانگین افراد خود وند ودگروند برحسب نوع جامعه و فرهنگ مسلط بران 

ی مبتنی بر همبستگی اجباری همانندها یعنی جامعه با کند. در یک جامعهفرق می

ورسوم مشترک  ندی و شرکت در آدابکار محدود، احساس همبستگی ناشی از همان تقسیم

سان،  های اختیاری و تکمیل نواقص یکدیگر. بدیناست. نه به علت نیاز متقابل به یاوری

کنند. دورکیم برای مهم را ایفا می اجتماعات سنتی در تعیین و تکوین رفتار افراد، نقش

ب کاتولیک روشن شدن اصطالحات فوق از دو مذهب رسمی پروتستان در مقایسه با مذه

ها نیز در مقایسه  انگیزد. کاتولیکیعنی دو مذهب مسیحی، افراد را بیشتر به خود وندی برمی

ها از آزادی فردی بیشتری برخوردار بوده وخودوندتر اند. دنیای صنعت و با ارتودوکس

دان هایی که در این جوامع رواج دارد می تجارت، اصالتاً نابهنجار زا است زیرا هنجارها و رسم
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آورد. چنین خودمختاری سطح وسیعی را برای خودمختاری و خود وندی فرد فراهم می

شود و زمینه )اورگانیک( منجر می« وارهتن»جوامع بروز آثار گسست در همبستگی اختیاری 

سازد. دورکیم در کتاب خودکشی پس از انجام یک پژوهش بحران پیوند وهم دلی را مهیا می

 که انجام داده بود به این نتیجه رسیده است که:علمی در سطح اروپا 

-گسترش بسیار کمی یافته است درحالی« خودکشی»در کشورهای کاتولیک مذهب  -1

 که خودکشی در کشورهای پروتستان مذهب در اوج خود قرار دارد. 

زنند در تمام کشورهای جهان زنان زنان بسیار کمتر از مردان دست به خودکشی می -2

گرا هستند و رفتارهایشان مطابق  کرده و اساساً سنت از مردان، تحصیلبه میزان کمتر 

 شده است.  اعتقادات رایج، تنظیم

شود. یابد. البته علت موجب افزایش خودکشی نمیخودکشی با رشد علم، فزونی می -3

 زند.گناه است بشر درصدد آموزش خویش است و دست به خودکشی نیز میعلم بی

علت نیست که مذهب،  این ر پیشگیرانه دارد. مسلماً بهمذهب بر خودکشی یک اث -4

ها به خدا و کند. اعتقاد پروتستانخودکشی را محکوم و اقتدار استثنایی خدا را القا می

ها نیست اگر مذهب از انسان در مقابل تمایل به خودکشی  جاودانگی روح، کمتر از کاتولیک

م به شخصیت فرد، بلکه به خاطر این است ی خود و احتراکند نه به دالیل ویژهحفاظت می

ای از دهد مجموعه نهاد جامعه است. آنچه که این جامعه را تشکیل می که مذهب یک

هراندازه »های مشترک نزد هواداران است که سنتی و درنتیجه، الزامی است.  اعتقادات و عمل

ه و مستحکم این حالت جمعی متعدد و قوی باشد به همان اندازه جمع مذهبی یکپارچ

جاکه کلیسای از آن 1«سازی خواهد داشت موجب آن قدرت مصون خواهد بود و همچنین به

پروتستان از درجه استحکام و استواری مشابه سایر مذاهب برخوردار نیست همان اثر 

 کننده را بر خودکشی ندارد. تعدیل

یابد. ش میها در مقایسه با مجردها در خودکشی افزای کرده ضریب مصونیت ازدواج -9

2کرده از آن برخوردارند مربوط به تأثیر محیط خانوادگی است. مصونیتی که اشخاص ازدواج
  

                                                           
1
 133ساالر زاده امیری، ص  دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر -  

2
 121شناسی انحرافات اجتماعی در ایران،  ص، ،بخارایی، احمد، جامعه - 
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تواند کرده از آن برخوردار هستند، تنها می مصونیتی را دورکیم برای اشخاص که ازدواج»

 ناشی از یکی دو علت زیر باشد: 

که در این صورت خانواده  الف؛ یا این مصونیت مربوط به تأثیر محیط خانوادگی است،

کند. ب؛ یا از شکوفایی شدن آن جلوگیری به  بانفوذ خود، گرایش به خودکشی را خنثی می

  1«آورد.عمل می

 انواع خودکشي از دیدگاه دورکیم

شود که پیوندهای فرد با خودکشی خودخواهانه: این خودکشی وقت محقق می -1

 محصول همبستگی پاین است.گروه و جامعه ضعیف شود. این نوع خودکشی 

پیوندد که با خودکشی دیگر خواهانه: این خودکشی در مورد افرادی به وقوع می -2

شوند این نوع گروه پیوستگی بسیار زیاد دارند و برای خیر گروه مرتکب خودکشی می

خودکشی ناشی از همبستگی زیاد است. و در این وضعیت، افراد در مقایسه با گروه اهمیت 

 گیرد.ارند. خودکشی دیگرخواهانه برای  تعهد، اختیار، و اتحاد صورت میکمتری د

پیوندد که خودکشی ناشی از نابسامانی: این نوع خودکشی زمانی به وقوع می -3

نابسامانی در جامعه زیاد باشد و جامعه تأثیر چندانی بر فرد نداشته و درنتیجه فرد به حال 

 خودش رهاشده باشد.

انه: این نوع خودکشی متضاد با خودکشی ناشی از خودکشی سرنوشت گرای -4

ازحد  ها و هنجارها بیش شان توسط ارزش که افراد در روابط اجتماعی نابسامانی است. وقتی

گونه استقالل، اختیار و آزادی نداشته باشند، خودکشی سرنوشت گرایانه  کنترل شوند و هیچ

 پیوندد. به وقوع می

کار اجتماعی و بیان آثار و نتایج تغییر،  ییر جامعه در تقسیمدورکیم بعد از بیان فرایند تغ

حل یا امکان برای  رو است که آیا راهچون انسجام اجتماعی و خودکشی، به این سوال روبه

ها و مشکالت ایجادشده در جامعه مدرن وجود دارد. او در کتاب صور جلوگیری از آسیب

  2داند.دهی به جامعه و افزایش اخالق میانبنیانی زندگی دینی، مذهب را راهی برای سام

                                                           
1
  22یشین، ص،دورکیم، امیل، پ - 

2
 137ارمکی، تقی، پیشین، ص،  آزاد - 
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ترین را برای این مطرح کردیم که خودکشی یکی از مهم« انواع خودکشی»این بحث را 

 های  زندگی فردی و اجتماعی است.ها و نابهنجاری روی کج

 گیری: نتیجه

های متعددی مطرح گردیده است که در خصوص چیستی و چرایی مجازات، دیدگاه

ای این نهاد اجتماعی توجه کرده است  و پدیده جرمی را موردبررسی قرار  زاویه هریک از

های کیفرشناسان نمود یافته و هر یک از دیدگاه خود به  اند. این موضوع در اندیشه داده

گرا هستند، دیدگاه  اندیشمندانی که واقع شده است. ی مجازات پرداختهتبیین فلسفه

ی ابزاری  مثابه گرایان مجازات را بهمجازات و کیفر دارند، واقع ابزارگرایانه نسبت به پدیده

دیگر مجازات  عبارت اند که در خدمت پاسداری از قدرت حاکمان در اجتماع است. به نگریسته

ای مقابل این برند. نقطه ابزاری است که صاحبان قدرت برای انقیاد اجتماع از آن بهره می

ردگرای دورکیم است که مجازات را نه یک امر ای کارکنگاه ابزارگرا، اندیشه

داند که اجتماع در برابر رفتارهای  ی نظام سیاسی، بلکه واکنشی طبیعی می وپرداخته ساخته

ایدۀ اصلی دورکیم، آن است که زندگی بدون وجود  .دهد های خود بروز می معارض باارزش

گیری پدیده . و درنهایت شکلناپذیر است های اجتماعی، تحمل های اخالقی یا ضرورت الزام

ای، برای دست زدن افراد به انجامد که مقدمههنجاری میآنومی، یعنی نوعی احساس بی

 روی است.  خودکشی و کج

زده اقتصادی است. رشد سریع  به نظر دورکیم، علت آشکار تحقق آنومی تحوالت شتاب  

تحمل،  اقتصادی، ثروت ناگهانی، ثروت و فقر که در برابر هم قرارگرفته است، فقر غیرقابل

شناختی دورکیم به آن اشاره شد.  ای انسان که در بحث انسانآرزوهای بلند پروازانه روحیه

حد، نارضایتی پاشیدگی هنجارهای سنتی، ناتوانی در ارضای نیازهای بی ازهمحد، آرزوهای بی

حل از این  گیرد. دورکیم برای راهروی وانومی در اجتماع شکل می اجتماعی درنهایت کج

-دهی به جامعه و افزایش اخالق میبرای سامانبحران فردی و اجتماعی، مذهب را راهی  

   داند.
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 جرم از نگاه وراثت
 اورانوس بهادر 

 چکیده:

ازجمله علوم انسانی علم وراثت است، دامنۀ خیلی وسیع برای بحث دارد، در ارتباط بـه     

اند،  البته  نظر و دیدگاه تحقیقات  خود را به گونه وسیع انجام داده موضوع محققین با اختالف

ها در یک یا چند جلد کتاب هم نبوده بلکـه بـه گونـه اختصاصـی هـر بخـش آن        این اندیشه

دها جلد کتاب به رشته تحریر درآمده، و روی این ملحوظ رفته من هم خواسـتم  پیش از ص به

در یک مقاله کوچک روی گوشه از این علم  تحت عنوان جرم از نگاه وراثت به بحـث گیـرم،   

شناسی همچو علم وراثت یک علم با  دامنه وسیع اسـت، بنـاءب بایـد     ضمناً موضوع جرم و جرم

تـر را    مباحث خود را  آغاز  کرد  تا توان کار روی موضوعات وسیعهای این علوم  ابتدا از گوشه

 به کمک اهلل)ج( دریافت.

 .جرم، مجرم، کروموزوم، وراثت، غیرعلمی، اختالل، شجره، سیاست جنائی کلید واژگان:
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 مقدمه:

شان به اطفالشـان در عملکردهـای جرمـی     در رابطه با نقش والدین در انتقال خواص ارثی

کننـده در ایجـاد موانـع     تواند باشد؟ آیا  با استفاده از متغیرهای پیشـگیری  د میکه  تاچی ح

شـود از طریـق    حـال  مـی   توانـد؟ و درعـین   های ارثی مجرمانه موفـق شـده مـی    انتقال رشته

های روانی توسط دوکتوران روانشناسی برای  ایجاد موانـع بـرای انتقـال خـواص ارثـی       درمان

عنوان مانع و یا کاهش دهند عمـل   های که بتواند به و سایر راه هایشان مجرمان و تغییر حالت

شـود   هـا مـی   نماید؟ در ضمن اگر محیط در انتقال این خواص مـؤثر باشـد بـا تغییـر محـیط     

 شود دریافت. جلوگیر نمود؟ یا به همین شکل  راه مؤثر   که نتیجه دهنده باشد می

 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 اول: مفهوم جرم 

یا .ها تغییر است ها و زمان های زیاد نظر به محیط رک مفهوم جرم بیانبرای د 

تواند یک تعریف داشته باشد؟ یا تعریف جرم با  دیگر جرم  در هر زمان و مکان می عبارت به

های که از  تغییر است؟ برای دریافت پاسخمان سیر کوتاه به تعریف تغییر زمان و مکان قابل

 پردازیم. جرم صورت گرفت می

 گفتار اول: جرم در دیدگاه قرآن کریم

عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولى است که شارع آن را منع کرده و براى آن جزا  

دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواحی شارع  عبارت قرار داده است. به

 .مقدس

ند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و براى درک معناى جرم در قرآن کریم، باید به الفاظى مان

که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتى که در  ذنب و مشتقات آن

باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، 

 1محاربه و بغى است استشهاد نمود.
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 گفتار دوم: جرم در فقه

الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در جرم: اصل الجرم قطع    

اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار 

 1ناپسند استعاره گرفته شده است.

رو جرم در شرع، شامل  حق اللَّه و حق النّاس. ازاین جرم عبارت است از تضییع و تجاوز به

 .ی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی استمسایل
2 

 گذار افغانستان گفتار سوم:جرم از نگاه قانون

 مادة بیست و هفتم: )قانون جزا(

جرم عبارت از ارتکاب و یا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحوه که عمل منجر به   

 3نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.

گذاران، ولی بیشتر در تعریف  البته این تعریف از عنصر مادی جرم است از دیدگاه قانون

 گرفته شده، توسط حقوقدانان. جرم

 مادة بیست و ششم: )قانون اساسي(

 جرم یک عمل شخصی است.   

 4گفتار چهارم: جرم در مکاتب حقوقي

دیگر هر فعل یا ترک  بیان دار کند، به جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه

فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده 

 شود. حسوب میباشد جرم م

در دیدمبانی حقوق افغانستان : جرم، فعل )ارتکاب( یا تارک فعلی )امتناع از عملی( است 

 های دارد: شده است. این ویژگی موجب قانون برای آن مجازات یا تدابیر امنیتی تعیین که به

                                                           
1
 - www.maarefquran.org 

2
- www.algauza.com 

 1711قانون جزاء افغانستان مصوب سال  -7
 کتاب مبانی حقوق ماکس پالن -1
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صورت مثبت )فعل( یا منفی )ترک فعل( در عالم خارج  عملی جرمی است که به .1

 شد.شده با واقع

 موضوع حقوق جزا، عمل انسان است نه غیر آن. .2

شود که در قانون برای آن واکنش  در صورتی عمل مذکور، جرم تلقی می .3

 شده باشد. بینی پیش

در صورتی عمل مذکور جرم است که واکنش نسبت به آن مجازات یا تدابیر امنیتی باشد. 

نفوذ، نسخ و غیره باشد، آن  بنابراین اگر واکنش به یک عمل غیرقانونی صرف ابطال، عدم

1عمل لزوماً جرم نیست.
 

 جرم در علوم اجتماعي گفتار پنجم:

جرم یک پدیده اجتماعى است و محیط در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید   

در شناخت و تبیین جرم، به مطالعه و مشاهدات جامعه و شرایط زندگی البته در بین 

رفتارهای جرمی و غفلت خلط  نباید کرد، زیرا جرم با غفلت خیلی در تفاوت قرارداد جرم را 

 گیرد. را فقط اجتماع به تعریف میقانون معرف، غفلت 

باید گفت تمام تعاریف که از جرم نمودیم تعاریف ثابت نیستند بلکه نظر به زمان و مکان 

 تغییرند. قابل

 مبحث دوم: مفهوم مجرم 

توان تعریف دقیق و ثابت را یافت زیرا مجرم  آسانی و درستی نمی درتعریف مجرم نیز به

 شود: نیز در چند دیدگاه متفاوت می

 قوانین کشورها -

 حقوقدانان  -

 روان شناسان -
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شود یکی نیست ولی در کل مجرم به شخصی گفته  سایر تعاریف که از مجرم می -

 شود: می

 البته در مجرمیت عوامل خیلی تأثیرگذار هستند.

  گفتار اول: مجرم از دیدگاه حقوقدانان

 1در تعریف حقوقدانان چنین مجرم را معرفی نمودن:   

مجرم عبارت از شخصی که مسئولیت جزائی وی تابع نقش مجرمانه در عملیات اجرایی 

 یا رکن مادی جرم است. 

 گفتار دوم: مجرم در قوانین افغانستان

 اند. گذار افغانستان مجرم را  به سه دسته تقسیم نموده قانون

 شود. مباشرت در جرم: به خالق عمل جرمی مباشر جرم گفته می .1

( قانون جزا افغانستان 422و398،337،303،229،40،38ر جرم این مواد )در مورد مباش

 در حقوق جزای عمومی افغانستان ماکس پالن تحریر گردیده .

 دانان مباشر جرم را به دودسته تقسیم کردند: و حقوق

 .مباشر بال واسطه 

 .مباشر مع الواسطه 

 غیررسمی توافق نمایند.شرکت در جرم: برای یک عمل مجرمانه به گونه رسمی یا  .2

گذاران کدام تعریف در  معاونت در جرم: در مورد اصطالح معاونت در جرم قانون .3

 اند. قانون به تحریر نگرفته

2دارد: های مشخص در قانون چنین تعریف می کشور ایران برای هر سه گزینه تعریف
 

 مباشر جرم: در این همان مورد قانون جزا افغانستان است. *

کسی که همراه فرد یا افراد دیگری در ارتکاب فعل یا ترک فعل  :جرم* شریک 

 کند. دهندۀ جرم با قصد مجرمانه و با هماهنگی باهم کاران دخالت می تشکیل

                                                           
 همان اثر )ماکس پالن(-1
  1712قانون مجازات اسالمی ایران منتشرة سال  -1
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و آنچه در مادۀ سی و نهم قانون جزا افغانستان تذکر رفته که به شرح زیر  :* معاون جرم

 است:

 دهنده جرم شخص را تحریک نماید و  لدر حالتی که با ارتکاب یکی از اعمال تشکی

 جرم به اثر همین تحریک واقع شود.

  در حالتی که با ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین

 موافقت به وجود آید.

در حالتی که فاعل جرم را به نحوی ازآنجا در اعمال تجهیزاتی، تسهیالتی یا تکمیلی 

 به آن کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.ارتکاب جرم با داشتن علم 

 گفتار سوم: روان شناسان

در مکتب روان شناسان مجرم شخصی است که رفتار  وی  در رفتار  مجرمانه مؤثر باشد. 

البته در این نوع رفتارها هم محیط و همچنین شخصیت فرد تأثیرگذار است و در ضمن 

 1دارند. شخصیت افراد تکیهروانشناسان بیشتر به متغیرهای 

 2مبحث سوم: مفهوم علم وراثت

های علوم زیستی است، که توسط آن خصوصیات یا  ژنتیک یا علم وراثت یکی از رشته

ها  رسد. عالوه به راین ژنتیک اساس شباهت صفات جانداران از والدین به فرزندان به ارث می

 دهد . ها را توضیح می و تفاوت

 3ر قرآن کریم چنین ارشاد فرموده در مورد علم وراثت:چنانچه خداوند)ج( د

 ) 9تا  ۶ (در سوره النفطار آیات   

 [ 82:6یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ ]

 ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! 

                                                           

  همان اثر )نوشتار عدالت( - 1

  1733تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال  –ر، رضا شناسی/ نوبها زمینه جرم - 2

  (1-6) النفطار آیاتسوره  -7
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 [ 82:7الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ ]

 همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت، 

 [ 82:8فِی أَیِّ صُورَۀٍ مَّا شَاءَ رَکَّبَکَ ]

 و درهرصورتی که خواست تو را ترکیب نمود. 

 [ 82:9کَلَّا بَلْ تُکَذِّبُونَ بِالدِّینِ ]

 پندارید نیست؛ بلکه شما روز جزا را منکرید!  )آری( آن گونه که شما می

 1گفتار اول: کروموزوم 

، اند شده دارد که از دو نوع تشکیلجفت کروموزوم وجود  23در هسته هر سلول انسان 

های معمولی که ازنظر شکل به هم شبیه هستند و خصوصیات جسمانی فرد  یکی کروموزوم

( و دیگر Auto some or Somaهای جسمانی یا آتازوم ) نام کروموزوم سازند ، به را می

کند و به کروموزوم  هایی که شکلشان برحسب نر یا ماده بودن موجود فرق می کروموزوم

ها در تعیین جنسیت جنین ، توسط دانشمندی به نام مک  اند که دخالت آن جنسی موسوم

 به اثبات رسید . 1901کلینیک در سال 

رابطه بین کروموزوم اضافی و رفتار غیرعادی و گرایش  1999برای اولین بار در سال    

به اعمال ضداجتماعی توسط پاتریشیا ژاکوب شناخته شد . این محقق روی زندانیان یکی از 

های انگلستان مطالعه نمود و متوجه شد که چهار درصد زندانیان دارای یک کروموزوم  زندان

های پرخاشگری و حاالت غیرعادی دارند . این شناخت ،  این عده گرایشباشند که  اضافی می

دارتری را از طرف دیگر دانشمندان در پی داشت و نتیجه آن شد که رابطه  مطالعات دامنه

 به اثبات رسید .  1966کروموزوم اضافی و رفتار غیرعادی در سال 

از اثرات شوم کروموزوم اضافی ، آمده معلوم شده که یکی  عمل عالوه با تحقیقاتی که به به

که بهره هوشی این بیماران بین  طوری ایجاد اختالل در قوای عقالنی و هوش است ، به

 هفتادتا هشتاد هست . 

 

 

                                                           
1
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 1گفتار دوم:  اختالالت کروموزوم

یعنی بدون سابقه  (Sporadic) صورت انفرادی اختالل کروموزومی ممکن است به

 فامیلی باشد.

که علم وراثت یا  دهند. درحالی ها را تشکیل می % ناهنجاری6موزومی اختالالت کرو

 .ها ژنتیک دخالت دارد های ناهنجاری % موارد علت20ژنتیک فقط در 

های مادرزادی  % موارد عامل ناهنجاری9تا  4ترتیب تراتوژنها )سموم و داروها( در  این به

 هستند. 

 2گفتار سوم: دورة غیرعلمي 

دانستن،  ها از حقانیت وجودی خود نمی های ایست که انسان از اندیشه دورۀ غیرعلمی   

شود، انسان در دورۀ های ابتدا زندگی خود  های تاریخی دیده می گاهی بامطالعه اندیشه

های خیلی متحیرکننده داشتن و برای محافظت از خود هر آنچه در هراس  اندیشه

ای جلب تر و متحیرکننده  کاره ش تعبد آنانداختشان آن را معبود خود دانسته و در تال می

تر  اند، طوری که برای نیل دختران زیبا را قربانی کردن و کارهای خیلی جالب داده انجام می

های دیگر مثل طرق زیست، بهداشت، نفقه و سایر امور زندگی خود  از این البته در عرصه

و مطالعه در مورد آن متحیر های بعدی از شنیدن، تحقیق  کدام عمل دیده نشده که انسان

نشده باشد بلکه هر گوشه از اعمالشان انسان به فکر عمیق فرورفته و بیشتر برایش 

گونه هم نبوده که هیچ تالش برای یافتن خودشان  شود ولی باید گفت این باور می غیرقابل

ها  ای آنه های نبوغ هم بود که حتی اندیشمندان دورۀ های علمی اندیشه نداشتن بلکه انسان

اند، خوب بدبختی اینجا بوده که انسان نبوغ از همان  را خط مسیر تحقیقات خود قرار داده

های خیلی شدید و  اند حتی مجازات عنوان دیوانگان از جامعه ترد گردیده دورۀ ها تاکنون به

ی گونه دورۀ های غیرعلم ها از اظهار اندیشه خود ابا ورزند، این گاهی هم باعث گردیده آن
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1
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هایشان به مجرم و اعمال جرمی در زیر بحث کوتاهی خواهیم  بوده که در قسمت اندیشه

 داشت.

 مبحث دوم کلیات:

 1گفتار اول: سیر تاریخي جرم

ای قابل  و زمان به وجود آمدن آن مباحث زیادی مطرح گردیده وعده  در مورد تاریخ جرم

گذار خاصی را  توان برای این علم تاریخ خاصی را در نظر گرفت و یا بنیان اند که نمیشده

 مطرح کرد. 
های علمی، با عقاید مختلف شروع و با پیشرفت علوم دیگر، سیر  جرم مانند سایر رشته

تکاملی تدریجی داشته است، بررسی تاریخچه مختصر جرم در دوران قبل از شروع تحقیقات 

 های علمی، مبین این سیر تحول خواهد بود. از پژوهشعلمی و سرآغ

 الف( دورة غیرعلمي کشف جرائم

دانستند و منعقد بودند که  در یونان باستان، علت ارتکاب جرم را تقدیر و یا سرنوشت می

دهند ناشی از میشت الهی یا نفوذ نیروهای مرموز  تقدیر، که رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می

 ت و اختیار بشر در بروز آن دخالت ندارد.است که خواس

اند. روی همین  بنابراین مجرم شخص بدطینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده  

های شدید و شکنجه جسمی  دلیل بوده که برای اصالح و درمان این مجرمان ایشان مجازات

 تند.دانس و روانی که سبب تسکین خشم خدا و تزکیه نفس و اخالق مجرمین می

ها  ( قبل از میالد سقراط اندیشمند یونانی این نوع مجازات470-399های ) در بین سال

کاران با خشونت رفتار کنیم بلکه باید  ما نبایست با تبه"نویسد:  سخت به باد انتقاد گرفت، می

ی ها بی آموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب جرم خودداری نمایند. زیرا جنایت ثمرۀ نادان به آن

اند، معرفتی کسب  شماری از افراد، که درنتیجه بدشانسی نتوانسته و جهل است و تعداد بی

 ."شوند کنند مرتکب جرم می
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که بعد شاگردش افالطون گفت علل وقوع جرایم، عوامل اجتماعی و اقتصادی مخصوصاً 

 فقر و ثروت را منشأ بروز چرایم دانست.

 وضعیت جسمی و روانی بیان کرده.ارسطو  علت ارتکاب جرم را ناشی از 

ترتیب با ظهور مذهب مسیح، نظریات اخالقی فالسفه آمیخته با افکار و ادراکات  این به  

ها بودند.  مذهبی شد. روحانیون مسیحی، برای جلوگیری از خونریزی، خواهان تعدیل مجازات

مده درآمدن برای تدریج که روحانیون مسیحی، قدرت را به دست گرفتند و جزو مالکین ع به

ها شدید باکی نداشتند. شاهان و حکمرانان نیز برای  حفظ قدرت خود، از اجرای مجازات

کاران را به شدیدترین وضع  تصنیف قدرت روحانیون مذهبی، به مبارزه برخاسته و تبه

خود سری و استبداد  به رحمانه، متکی جوئی خشن و بی کردند. در این دوره، انتقام مجازات می

 اد رسان بود.د

ورسوم، موقعیت اجتماعی  شد. آداب مجازات جرائم برعلیه مذهب به طرز فجیع اجرا می

طور مثال:  ستمدیده و نوع جرم در تعیین نوع مجازات و طرز اجرای آن مؤثر بود. به

 کردند. مستخدمین منزل را برای سرقت ساده به مرگ محکوم می

ناسایی شخصیت و علل وقوع جرائم متوقف و وسطی تحقیقات علمی درباره ش در قرون  

اوهام و جادوگری رایج شد، لکن فالسفه و دانشمندان، با آغاز مبارزه با جادوگری و اوهام، 

 اند: ها عبارت ترین آن افکار عمومی را برای پذیرش عقاید علمی آماده ساختند که معروف

 جان ویر -

 اسکات -

 توماس مورس -

 ب( آغاز تحقیقات علمي جرایم

بمیان آمد البته  19های دالپورتا و اهل ناپل در قرن  این دوره با افکار و اندیشه   

های مختلف علمی ازجمله  تحقیقات علمی در شناسایی اعمال مجرمانه با بررسی در رشته

شناسی  شناسی و جامعه شناسی جنائی، روانشناسی، روانشناس، جزا شناسی، زیست مردم

 گذاری گردید. پایه

 اند: دان که در این زمینه اقدامات داشتهاندیشمن

 های افراد را ارائه دهد. گال: من حیث دکتور روابط بین برآمدگی جمجمه و خصلت -
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 کاری را ناشی از عیوب ساختمان بدنی است. وازن: تبه -

 پینل: اعمال جرمی را ناشی از امراض روانی است. -

 اسگیرول: ناشی از جنون دانسته. -

بعد سوال که دانشمندان به آن تحقیقات خود را انجام دادند این بوده که جرم علم  

 مستقل است یا نه؟

 و اینجا بود که دو نظر بمیان آمد:

اند که در آن کلیه علوم که جرم و  عدۀ شناسی جرایم را به چهارراهی تشبیه کرده -1

 کند. دهند تقاطع پیدا می مجرم را موردبحث قرار می

دوگریف: گفته جرم علم مستقل نیست بلکه علمی در حال تکامل است. و دکتر 

شناسی جزائی و  شناسی جزائی، جامعه حال دی تولیو: گفته است جرم متشکل از مردم درعین

 سیاست جزائی توصیف نموده است.

 اند: ها را رد کرده گفته بعد عده دیگر از اندیشمندان نظریات این

 ناسی گفت!ش ژولی: اولین استاد جرم

 گذاری شده است. خود پایه جرم علمی مستقلی ایست که خودبه

 های مختلف علمی است. و زبلیگ: جرم را علمی دانسته که خود دارای رشته

های  زا، طرق مبارزه برای پیشگیری از بروز جرم و اجرای روش پس از بررسی عوامل جرم

 شود. ر جرم ارائه میاصالحی و تربیتی و یا درمانی برای جلوگیری از تکرا

 فصل دوم

 ارتباط جرم با وراثت 

 مبحث اول:رابطه جرم با وراثت

دیگر  عبارت تواند؟ یا به شده این است که جرم با وراثت چی ارتباط داشته می سؤال مطرح

تواند نقش کلیدی را در اعمال جرمی داشته باشد یا خیر؟ اگر وراثت در اعمال  آیا وراثت می

باشد غیر وراثت عامل دیگر هم ضمن آن بوده یا عامل دیگر نیز با وراثت  جرمی نقش داشته

گونه سؤاالت مطرح گردد، حال پاسخ دقیق  کند؟ این در ارتکاب عمل جرمی نقش بازی می

گونه سؤاالت کدام پاسخ خواهد بود؟ اینکه وراثت تنها عامل جرمی است، یا عوامل  برای این
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نمایند، برای دانستن بهتر این موضوع به سراغ  زی میدیگر نیز در کنار وراثت نقش با

 رویم و بامطالعه تحقیقات محققین واضع خواهد شد، موضوع . تحقیقات محققین می

آموز دبستانی را تا سن بلوغ تحت مطالعه قرارداد و علل  نفر دانش 160لومبروزو در   

 یسد:نو ارثی را مانع هرگونه اصالح و تربیت افراد اعالم کرده می

زا تحت تأثیر  دهد و در محیط جرم صورت ظاهر، رفتار افراد را تغییر می تعلیم و تربیت به 

 شوند. کرده نیز مرتکب جرم می ارث، افراد تحصیل

ترتیب دانشمندان در فرانسه زمان تحقیقات خود را روی انتقال امراض از طریق  این به

ارث انجام دادن البته درنتیجه تحقیقاتشان به یک سلسله موارد دیگر نیز دست یافتن 

ازجمله اینکه عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و فکری یکی از علل بروز جرایم یافتن 

ن قرن پاریس پرونده یک عده از مجرمین را به بررسی گرفتن که چنانکه در مرکز ابسروایسو

اند  فی صد از آنان امراض مختلفی که از والدین یا اجداد شان مبتال بوده 90درنتیجه 

 شده و جرایم ارتکابی آنان به شرح زیر است:    مشاهده

 %3/49جرایم برعلیه اموال

 %9/91جرایم برعلیه اشخاص 

 %4/96جرایم جنسی 

های  در صد و طبق پژوهش 80انجام داده  1942طبق تحقیقات که هویر در سال  

های  اند مبتالبه مرض در صد والدین و اجداد مجرمین که موردمطالعه قرارگرفته 79پیناتل 

اند بدین معنی که اثر ارثی منشی برای اعمال جرمی در  مختلف و یا اختالالت روانی بوده

 1اشخاص موردتحقیق بوده.

 فتار اول: جرم  و وراثتگ

طور که  اند، همان جرم شناسان فرد را از نگاه وارثت موردتوجه قرار داده، و بیان داشته 

انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است، ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادهای 

 شود. ها که از راه وراثت به او منتقل می نیاکان خود و صفات خوب و بد آن
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ه در این زمینه ابتدا داروین و بعد مندل تحقیقات خود را روی نخود انجام داد ، علت ک1

های نخود خاصیت تولید نسل و وجود نر بودن و مؤنث  این انتخاب توسط مندل که در گل

 بودن را یافت در ضمن مندل توانست چنین نتیجه گیرد:

های زاینده  ه سلولها ها جفت از هم جداشده و ب تفکیک خصوصیات وراثتی) ژن .1

 رسند(. متفاوت می

ها مستقل  های جفت و ترکیب شدن بعدی آن استقالل این خصوصیات) تفکیک ژن .2

 از یکدیگر(.

ترتیب شباهت ظاهری والدین با کودکان و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند  این به

تأمل  ن یک پدیده قابلعنوا ها، وراثت را همیشه به چون نحوه تربیت، مهرورزی و مانند این

مطرح کرده است . الزم به ذکر است که در دین مبین اسالم نقش و راهنما موردتوجه بوده و 

   یادشده است .« عرق»از وراثت با کلمه 

اند، که وراثت تنها عامل برای ارتکاب جرم بوده  ولی عده دانشمندان به این عقیده

 گردد. یکجا شده و باعث جرم می تواند بلکه این محیط است که با وراثت نمی

 اند. های دیگر را نیز در ارتکاب جرایم وراثتی اندیشمندان خلط دانسته ترتیب علت این به

ولی بیشتر تحقیقات امروزی در کشف چرایم به نکته ارثی مانند سایر عوامل جرمی    

یاست جنائی کار فوکس دارند، تا دریابند  عامل اصلی را و راه درمان و همچنان بتوانند س

 برای پیشگیری طرح نمایند.

به ثبت نرسیدن عوامل جرمی در افغانستان فقط روی اعمال جرایم کارشده ولی اصالً در 

ها هیچ توجه نگردیده و شاید یکی از ناکامی در کاهش گراف جرایم هم این  بخش انگیزه

2باشد.
 

 گفتار دوم: عوامل جرایم وراثت

از عواملی تأثیرگذار در ارتکاب جرایم اند. بدین معنی که یکی  جرم شناسان وراثت را

 تواند داشته باشد. وراثت در اعمال جرمی اثر مستقیم می
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شناسی یا شناخت عوامل  این عده از محققین نظر به تحقیقات که در عرصه جرم   

بوده،  دهنده،  نقش وراثت در ارتکاب جرم اند، بعد نتیجه تحقیقاتشان نشان جرمی انجام داده

 طوری که گورینگ در این بخش چنین نظر دارد:

اگر کنش محیط خانواده پدری جدی نبوده باشد و حتی کنش نفوذ پدر چندان طوالنی 

 تواند بین مجرمیت والدین و مجرمیت کودکان نقش داشته باشد: نبوده باشد. دو نوع آثار می

 های فاسد. واگیری سرمشق 

 واگیری سرمشق قدرت اطرافیان 

گورینگ مدعی است بر این مورد در ضمن که پدران باوجوداینکه بعضی رفتارهای و 

ها شرمی  دارند اما از ارائه رفتارهای دیگر خود به آن زشت خویش را از پسران مکتوم می

تنها اینکه  عکس، نه ها به ماند، سرقت ندارند. جرایم جنسی معموالً از فرزندان پوشیده می

آموزند. در جرایم اموال  دران حتی شیوه خود را نیز به فرزندان خود میماند بلکه پ پنهان نمی

 جرایم جنسی.  ٔ  بین پدران و پسران شباهت بیشتر وجود دارد تا درزمینه

شده، عدۀ دیگر از دانشمندان برای بروز جرایم دو  وبر اساس تحقیقات و مطالعات انجام

اند که سوابق  اند. بیان داشته انسته، سهم بسزایی در مجرمیت د «محیط» و «وراثت» عامل

توانند عامل ایجاد جرم باشند.  تنهایی نمی کدام به دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ نشان می

بلکه زمینه ارثی فرد، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در 

نیز نقش وراثت و محیط  تواند سبب بروز جرم باشد. ازنظر قضایی زندگی انسان دارند، می

 شود، است  عنوان عوامل غیرارادی در بروز جرم که منجر به تحریک اراده می به

 1عوامل دیگر جرایم از دیدگاه اندیشمندان این عرصه قرار ذیل است:

 الف( عوامل رواني

رفتار مجرمانه در اثر افکار ناهشیار  ) نادانسته( و نیازهای زیستی در انسان به وجود 

2آید. می
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 ب( عوامل طبیعي و جغرافیائي

اند که در مجرمیت اشخاص از دیدگاه حقوقدانان مؤثر دانسته شده، طوری که  از عواملی

اند که بر  زیستشان شخص های گرم زیست دارند نظر به محیط اند کسانی که در محیط گفته

ی افرادی که در زنند ول وجرح و همچو جرایم دست می آمیز مثل قتل، ضرب جرایم خشونت

 زنند. های سرد زیست دارند  بیشتر به جرایم اقتصادی دست می محیط

 شود. زیست خیلی در اتفاقات جرمی مؤثر واقع می طبیعت و محیط 

 ج( عوامل اجتماعي:

از دید این گروه از محققان عوامل اجتماعی در پدیده جرمی مؤثر است تا عوامل ارثی  

دارند که عوامل اجتماعی مثل  دانند بلکه بیان می دخیل نمی حتی وراثت را در مجرمیت هیچ

نکات هستند که ایجاد پدیده جرمی  سوادی و همچو  : ناامنی، عدم تطبیق درست قانون، بی

 تأثیرات خود را دارد.

اند و  که اندیشمندان آن را با تحقیقات که در همان عرضه انجام داده و سایر عوامل ای

 1اند. مجرمیت بیان داشتهباالخره آن را عامل 

 ها و وراثت گفتار سوم: کروموزوم

شده است، هر انسان غیر مجرم یک مجرم بالقوه  در ارتباط به این موضوع چنین گفته

است. حال دانشمندان خواستن بدانند علت این موضوع در چی است؟ روی یک سلسله 

 اند: اند، در سه نکته به بحث  گرفته تحقیقات انجام داده

  ًمندل باتجربه  –بعضی از آثار  و خصوصیات از شمول قوانین وراثت خارج است مثال

روی نخود این بیان را اظهار کرد : بعضی از شباهت بین پدر و پسر وجود دارد و به سهولت 

کند که اگر پدری   خود در عمل ایجاب می خودی ها به توان قبول کرد که این شباهت می

 جنایتکار شود. جنایتکار شود پسرش نیز

 ها  ثابت کرد که کروموزوم ها قرار دارند چنانکه مورگان  عوامل وراثت در کروموزوم

 های ارثی است. البته مورگان این تجربه خود را روی مکس انجام داد. مرکز انتقال منش
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 1ها است. مقر خصوصیات مورثی اندرون کروموزوم 

 تشکیل شخصیت مجرمانهگفتار چهارم: نقش و اختالالت کروموزوم در 

ها در تشکیل شخصیت مجرمانه  به اساس مطالعات که در مورد نقش اختالل کروموزوم

های که در  اند، که به دلیل نارسائی یافته صورت گرفته است به این نتیجه محققین دست

 ها )گونوزم و اتوزم ها( گوناگون قرارگرفته، البته یک عده از محققین مثل  کروموزوم

ها برای درک این  مور، کالین فیلتر  و عدۀ دیگر تحقیقات را روی کروموزوم کاسی،

 مسئلۀ انجام و باالخره به این نتیجه دست یافتن:

که اختالالت باالخره قادر به جهت دادن رفتار افراد عادی  است، ولی طور یقینی 

مشکالت رفتاری شود بیان گرد که  اختالالت ژنتیک، باعث  قدر می توان گفت فقط این نمی

2تواند ایجاد کند مشروط بر اینکه شرایط و عوامل دیگر نیز نادیده گرفته نشود. می
 

 مبحث دوم: اثبات نظریه مندل در مجرمین به وراثتي 

ازجمله محققین  مندل کسی بود که روی نظریه وراثت کارکرد تا دریابد که چقدر  

های انسان که وراثت نقش دارد یا خیر؟ وراثت تأثیرگذار در جرایم است ضمن دیگر عملکرد

و نتیجه که مندل گرفت وراثت در عملکردهای جرم نقش مؤثر دارد ولی عدۀ دیگر از 

دانشمندان این نظریه را  رد کردن و برعکس محیط و جامعه را در عملکرد جرمی نقش اول 

کر خواهیم های بعدی مفصل اپرا نظرها ذ اند خوب برای درک بیشتر موضوع در بحث داده

 3کرد.

  زیرا  اوست  مطالعات در گیاه نوع انتخاب مندل، کار قسمت ترین ارزنده و شاید

 مهم خصیصه چند از  باید  شوند می انتخاب ژنتیکی های بررسی  برای که موجوداتی

 .باشند برخوردار
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 بتوان آرمان ازنظر تا آورد وجود به متعدّدی فرزندان بتواند خود، زندگی ۀدور در -1

 .یافت دست قبول قابل و ارزنده به نتایج تر سریع

 تحقیقات در زیرا باشد، میسّر کوتاه مدّت در نسل چندین ۀمطالع و ایجاد امکان -2

 .گردند می روشن وضاحت  به مجهوالت و مسایل از دوم بسیاری نسل پس از ژنتیکی

 زندگی معمولی شرایط در یا آزمایشگاه محیط در که کرد انتخاب باید را موجوداتی -3

 .شود خودداری گزاف و بیهوده مخارج صرف از تا باشند قابل زیست

 .باشد پذیر امکان خویشاوند، و غریبه از اعم افراد، بین آمیزش -4

 های  بررسي وراثت جنائي گفتار اول: روش

 شناسی جرایم وراثتی را به بررسی گرفت و پنج روش را ساتر لند یکی از محققین جرم

 برای پی بردن به قضایای جرمی وراثتی بیان داشته:

 مقایسه انسان مجرم را با انسان وحشی. -1

 ها. نامه انسان مطالعه شجره -2

 های مندلی در نیاکان اقدامی نو. مطالعه نسبت -3

 ها بین مجرمین و والدین و سقوط گمراهی فرزندان. بررسی آماری نسبت -4

 حقیقی با دوقلوهای غیرحقیقی.باالخره مقایسه دوقلوهای  -9

درروش مقایسه انسان مجرم با انسان وحشی چنین ابراز نظر گردیده است: مجرم یا  -1

جنایتکار حقیقی، جانی مادرزادی است و مجرمیت را به آتاویسم)نیاگرائی( یا سیر قهقرائی 

آنان مبتنی  دادند و استدالل اساسی ها اولیه وحشی نسبت می سوی بهیمیت وزندگی انسان به

 بر شباهت موجود بین جنایتکار و انسان وحشی بوده است. 

این نظر را لومبروزو با پیروانش به گونه فرضی بیان کرده، ولی نتوانست توضیح دهد که 

 آیا وراثت در مجرمیت نقشی دارد یا خیر.

فتن ها آغاز کردن و دو خانواده را ه بررسی گر نامه درروش دوم که بامطالعه شجره -2

که خانواده  ها سابقه مجرمیت داشتن درحالی البته خانواده اولی افراد بودن که نسل اولیه آن

شده که خانواده دومی  دیگر گفته عبارت عنوان شاهد یا کنترول یا به دومی کسانی بودن به

یت ها هیچ رابطه با مجرمیت نداشته، البته بعدازاین نسبت مجرم افراد بودن که افراد اولیه آن

های تأثیر وراثت را در مجرمیت  سازند و بعد از راه مقایسه این نسبت را در هر یک معین می
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اند، که  یافته شده به این نتیجه دست نمایند ولی بعد از همه مطالعات که انجام ثابت می

جنایتکاری ثمره فاسد وراثت است و عصمت و تقوی ثمره پاکی نسل و هردو از قانون وراثت 

 کنند.  یتبعیت م

 زاده گرگ شودگرچه با آدمی بزرگ شود عاقبت گرگ

نامه  البته این نظریه نیز به باد انتقاد منتقدین قرار گرفت و گفت شد، که بررسی شجره

انگیز است طوری که لئو ته بیان داشته امروزه  برای حصول به جبر بیولوژیک بسیار وسوسه

توجه است و بیان داشته که تجربه که  خی قابلدیگر مجاز نیست، از قبیل کارها فقط از تاری

ها صورت گرفته بود کامل نبوده زیرا مادربزرگ جاناتان بعدها ثابت گردید که  در مورد جوک

 به علت جرم زنا حکم طالق اش از جانب محکمه صادر گردید.

ها نبوده بلکه  شده که تنها وراثت عامل مجرمیت در خانواده جوک در انتقاد دوم گفته

 محیط نیز از عوامل تأثیرگذار بوده. که البته این نظر آقا گادارد است.

تن  98در مورد سوم که بنام اقدامی نو نیز معرف است محققی بنام کارل رات باالی  -3

هایشان آغاز به کار شد و در آخر نظر مندل را در  نامه از زندانیان زیبورک بامطالعه شجره

این دانشمند نیز چون مندل نتوانست از نظریات خود دفاع  مورد تائید کرد، ولی با تأسف

نماید و توسط دانشمندان بعدی نظرش رد گردید، گفته شد مجرمیت ثمره فاسد بیولوژیک 

نامه  خانوادگی افراد به راز آن  و تابع قوانین مندل نیست که بتوان از راه بررسی شجره

ش عوامل ژنتیک را از تأثیر عوامل و وقایع توان تأثیر واکن یافت زیرا با این روش نمی دست

 اجتماعی تفکیک نمود.

انریکو فری دانشمند ایتالیائی این اندیشه را به بررسی گرفت و به این نتیجه رسید که 

برند  وراثت تا حدی در مجرمیت تاثیر دارد ولی امکان دارد افراد در یک خانواده به سر می

برند اینجاست  طرف مجرمیت رو نمی دیگر آن اصالً به ها مجرم شوند و یک عده یک تعداد آن

 گذارد. که نقطه انتقاد را بر نظر فوق می

 روش نوین و استفاده از آمارها:  -4

 اند: در این صنف محققین در دو گروه موضوع را به بررسی گرفته

 .کارهای تحقیقاتی بدون گروه کنترول 

 . کارهای تحقیقاتی با گروه کنترول 
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شده که در فرانسه صورت گرفته، روی مجرمین  ول که تحقیقات ناقص خواندهدر قسمت ا

سال انجام شد، طوری که در مرکز آموزش و تحقیق  خورد سال و گاهی مجرمین بزرگ

ها افراد بودن، یکی از والدین)  در صد آن 12،2نفر  900تربیت تحت مراقبت ووکرسون از 

 دیگر سابقه جرمی داشتن. بارتع پدر یا مادر( مجرمیت محکوم بودن یا به

نوجوان  900ها روی  در قسمت دوم کار توسط محققین آمریکائی صورت یافته، این

نوجوان غیر مجرم انجام داد که در شرایط مشابه و یک منطقه زندگی داشتند  900مجرم و 

 1و از این تحقیقشان چنین نتیجه به دست آمد:

 

 نوع خانواده
 غیر مجرمان مجرمان

 اختالف در صد
 صددر تعداد صددر تعداد

 خانوادۀ مادر:

 گساری می

 تبهکاری

 خانوادۀ پدر:

 گساری می

 تبهکاری

 

234 

274 

 

185 

200 

 

46,8 

54,8 

 

37,0 

40,0 

 

177 

181 

 

157 

161 

 

45,4 

36,2 

 

31,4 

32,2 

 

11,4 

18,6 

 

5,6 

7,8 
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 1گفتار دوم: راه پیشگیری از جرایم وراثتي

این موضوع خواستم بدانم ابتدا که آیا سیاست جنائی در این قسمت برای تحقیق روی 

شود، راه را برای پیشگیری آن سنجید  در افغانستان وجود دارد، زیرا باسیاست جنائی می

روی این ملحوظ به ریاست تحقیقات جنائی وزارت داخله به تماس گردیدم ولی بدبختانه 

سازیم نه  قط نوعیت جرایم را ثبت دیتابیس میآنجا چنین جواب داد که ما در ثبت جرایم ف

بحث  ها شخصیت مجرم فقط در چند نکته قابل اینکه شخصیت مجرم را زیرا از دیدگاه آن

 است:

 .مجرم با مقتول چی رابطه قبل از ارتکاب جرم داشته 

 .مجرم در چی حالت جرم را ارتکاب گردیده 

 .مجرم از کدام صنف مجرمین بوده متکرر یا غیر آن 

 گردد. گونه در آنجا ثبت جرایم انجام می وبه این 

شده ندارد پس مشخصاً  حال نظر به اینکه افغانستان سیاست جنائی برای جرایم انجام

خصوص جرایم وراثتی کدام سیاست مشخص نخواهد داشت  برای پیشگیری از وقوع جرایم به

که در  بوده البته اینولی در قسمت کشورهای دیگر تحقیق که صورت گرفته جواب مثبت 

 کدام کشورها

 مبحث سوم: سیاست جنائي جرایم وراثتي

 نیز در تعریف خود از سیاست جنایی آورده است: »فون لیست«  

های فلسفی و علمی و طبق مقتضیات  ای ست که حسب یافته سیاست جنایی رشته  

که در عمل مفید های جزائی و پیشگیری جرایم  کند تا به تدوین نظریه تاریخی کوشش می

به اعتقاد وی، جرم معلول عوامل فردی و اجتماعی بوده و لذا سیاست » واقع گردد، بپردازد.

اجتماعی و سیاست جنایی را از یکدیگر جدا کرده و تصریح نمود موضوع سیاست اجتماعی 

گیری اجتماعی) حذف کامل یا حداقل محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم است،  پیش
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ACKU



 

  

 

ثت
ورا

گاه 
ز ن
رم ا

ج
 

85 

یابد، نمایشگر مبارزه علیه  سیاست جنایی درجایی که با مجرم خاص سروکار میکه  درحالی

  1ی تأثیر فردی علیه مجرمیت.( وسیله جرم به

و در این مبحث سؤال اساسی که برای خود مطرح گردید، خواستم در این تحقیق  

ن خود خودروی آن نیز به گونه مختصر تحقیق انجام دهم زیرا از یک نگاه خواستم سؤال ذه

گونه کمی بدانم در افغانستان و جهان روی مسئلۀ کار صورت گرفته یا  را حل سازم، به همین

خیر و چقدر باعث کاهش جرایم گردیده؟ یا هیچ مفید واقع نگردیده سایر موارد را در دو 

 گیرم. گفتار به بحث می

 گفتار اول: سیاست جنائي افغانستان در برابر جرایم وراثتي  

ام به این نتیجه رسیدم که افغانستان در قسمت  ه تحقیق میدانی که انجام  دادهنظر ب   

جرایم وراثتی هیچ نوع سیاست جنائی ندارد، زیرا اصالً برایشان جرایم مشخص نیست، وقتی 

نامه مجرمین برایشان پس به این اساس  سیاست هم نیست، ولی اگر  مشخص نباشد شجره

د داشته باشد برای کاهش گراف جرایم، نخست نیاز به سیاست جنائی افغانستان بخواه

ها است که مجرمین در مجرمیت شان چی دلیل شامل بوده، تا  شناسایی مجرمین  از طیف

  به این اساس  برای پیشگیری از جرایم سیاست خوب را طرح کرد.

 گفتار دوم: سیاست جنائي جهان در برابر جرایم وراثتي

گونه  نستان  در هر عرصه سیاست مشخص دارند، به همینکشورهای دیگر برعکس افغا 

در قسمت جرایم نیز دارای سیاست  مشخص است در قسمت جرایم وراثتی نیز سیاست 

مشخص دارند، برای جلوگیری از جرایم چنین اشخاص راه خاص را  قبل از وقوع آن 

هتر و درست اطفال اند طوری که اگر بدانند مادر یا پدر مجرم است، برای پرورش ب سنجیده

نمایند یا هم  والدین را  های والدینشان نگهداری می ها ، اطفال را در محل دور از اندیشه آن

قدم برای گاهش از جرایم توسط  به گونه از قدم دهند، به این درمانی قرار می تحت  درمان روان

 نمایند. این اشخاص پیشگیری می
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اند، تا با استفاده از آن  های دیگر نیز سنجیده م راهالبته برای گاهش از این نوع وقوع جرای

برای پایان کردن گراف جرایم از نگاه وراثت را پایان بیاورند. در برخی از کشورها اصالً برای 

چنین اشخاص  دهند طوری که بدانند خانم این چنین اشخاص حق داشتن اطفال را نمی

 لیل دارند :نمایند. البته دو د حامله است وادار به سقط می

 گردد. طفل تربیت درست نمی -1

طفل حتی اگر در یک محیط دیگر هم تربیت شود بازهم چون خون همین شخص  -2

 گردد. در بدنش جریان دارد باالخره او نیز مثل والدین خود یک شخص مجرم می

شان به  البته نوع سیاست جنائی در پیشگیری از جرایم در هر کشور نظر به دسترسی

 نیز متفاوت است. تخنیک

 گیری: نتیجه

ام  آنچه توانستم در اثر تحقیق کوتاه که روی موضوع جرم از نگاه وراثت انجام داده

 قرار است: دریافتم، به

 تواند از والدین به اطفال  انتقال بیابد. جرایم توسط انتقال خواص ارثی می 

 تواند داشته باشد. جرم زمانی عامل دیگر غیرعامل ارثی نیز می 

 ها  یابد، بلکه زمانی با آموختاندن روش ها انتقال نمی جرایم وراثتی  تنها از طریق ژن

 ها به اطفال انتقال میابد. توسط والدین و تشویق آن

  جرایم وراثتی جرایمی اند که با خصوصیات جرمی والدین رابط گاهی مستقیم گاهی

 ده.های دیگر دست هم داده منجر به مجرمیت شخص گردی با پدیده

 های متفاوت برای دریافت ریشه اصلی موضوع  محققین تحقیقات خود را به گونه

 یک بر دریافت راه اصلی نرسیدند. نمودند، ولی هیچ

 گیرد،  های که برای صاحب اوالد شدن صورت می ها امروزی نظر به طبابت ژن  انسان

شته باشند، رود که از والدین که نسل در نسل هیچ سابقه جرمی ندا امکان این می

 طفلشان مجرم وحشی باشد.

 رود که از خانواده متکرر جرم طفل غیر مجرم به دنیا آید که اصالً  امکان این نیز می

 هیچ عمل جرمی را در طول عمر خود انجام ندهد.

 تواند. شده می ها نیز در کنار عامل ارثی در ارتکاب جرایم مؤثر واقع پدیده 
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 ها: پیشنهاد

این موضوع ) جرم از نگاه وراثت( به نکات سر خوردم که هم  بعد از تحقیق روی

برانگیز بود و هم پاسخ سؤاالت که از زمان قبل تحقیق بود ولی با این هم من در  سؤال

 نمایم: این رابطه چنین پیشنهاد می

تر  وهوا گرم دارد بنابراین بیش افغانستان کشور ایست که از نگاه جغرافیائی دارای آب

اطق ازنظر جرم شناسان جرایم سنگین چون قتل، تجاوز، لواط و غیره جرایم در این من

گردد، پس برای کاهش همچون جرایم نیازمندیم تا سیاست جنائی  چنینی واقع می این

قوی و کارا داشته باشیم تا در برابر  همچو جرایم توان مقابله داشته باشیم، البته بدون 

پذیر است،  ام دریافتم امکان یق که انجام دادهداشته سیاست جنائی خوب نظر به تحق

های حل برای کاهش گراف جرایم بسیار خوب سنجیده  زیرا در سیاست جنائی راه

 شود. می

بدبختانه افغانستان کشوری است که در کنار سایر مشکالت که دارد، سیاست جنائی 

اع جرایم دیگر نیز ندارد و این باعث شده است. که گراف جرایم پایان نیامده، بلکه انو

تنها در ساحۀ جرایم ارثی مؤثریت  آسانی تحقق یابد البته باید گفته سیاست جنائی نه به

ام  دارد، جرایم دیگر که از نگاه عوامل اجتماعی، روانی و سایر عوامل که گاهی در کناره

گردد، پس بهترین روش برای کاهش جرایم داشتن  شده باعث یک جرم خطرناک می

نائی مؤثر است. که بدبختانه ما تا اکنون نتوانستیم داشته باشیم و سخت سیاست ج

 برای آن نیاز نیازمندیم.
 

 مأخذ:

 قرآن کریم. .1
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 1388شناسی چیست؟/ تهران: مؤسسۀ کیهان  مجرم کیست، جرم -دانش، تاج زمان  .3

 چاپ چهارم.
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 واده منحلیدل  د

 (2شریعت له نظره ) او دهغه پایلی دمدنی قانون او
 حضرت ګل حسامی 

 :سریزه
کیدو څخه  عبارت دی چی دهغه پربنسټ   دواده منحلیدل دزوجیت داړیکی له پرې 

دمیرمنی اومیړه  ترمینځ لیری والی او جالوالی پیښیږی . البته داسی کورنۍ به ډیرې کمټ   
وی چی په هغی کی ستونزه او اختالف  شتون ونه لری ، خودا په دی  معنا نه ده چی پټه  

هغه کورنیو کی  ټولو کورنیو کی هرومرو شخړه ، جنګ او جګړی دواده منحلیدل وی . په
چی د میرمن او میړه ترمینځ اختالفات شتون لری ، ځینی  لفظی چغی او سټوری  وهټی   
اوځینی نور یوه ګوښه اختیاروی او له جنګ  جګړی څخه ځان ژغوری، ځینی حاضریږی د 

، په دی خپلی ستونزی  په اړوند خبری اتری وکړی ، ځینی نورغوره بولی ستونزه پټه کړی
 .به حل شی هیله چی پخپله

ی ، خوراډیری دی ، ځکه هریټو  داختالف دحل داالری چاری معمواْل دواده په پیل ک
. ځینی خپله کورنۍ کی یی معمول ؤ، له ستونزی سره په هغه طریقه چلند کوی چی په لوری
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وختونه ستونزی څو ځلی شی او هغه ځای ته غځیږی چی دکورنۍ دپاشل کیدو او دمیرمنی 
 اده دمنحلیدوالمل کیږی .او میړه ترمینځ دو

کوالی شو د واده دعقد منحلیدل او پرهغه مرتبه آثار په الندی مواردو کی وڅیټړو :  
فسخ ، طالق ، تفریق ، خلع ، ایالء ،لعان ،رجعت  )رجوع کول( او عدت چی هریو دفامیل 

ګټه  په حقوقو کی ځانګړی بحثونه درلودل اولری یی ، مونږ به په دی څیړنه کی په لنډه تو
ډیری په پورتنیو موضوعګانوباندی دمدنی قانون له نظره او دهغه په عملی الرو چارو بحث 
وکړو . شونی ده د زوجیت داړیکی منحلیدل په محکمه کی دقاضی پټرحک  د طټالق ،   
تفریق یا فسخ په چوکاټ کی صورت ومومی یا داچی قضا او محکمی ته له مراجعی پرتټه  

 سرته ورسیږی .
ی طالق دمیړه  حق بلل شوی په داسی حال کی چی دتفریق او خلع غوښتل باید ووایو چ

دمیرمنی حق دی . طالق داسالم د تاسیسی احکامو جزء نه دی ، بلکی په هغه ټولنه کی چی 
اسالم ظهورکړی دی ، طالق شتون درلود خو اسالم دهغه په نسبت داصالحاتو په رامینځ ته 

 توسره مناسب د طالق حک  امضا کړ .کولو او دخپلو نورو احکامو اومقررا
داسالم شریعت دمیرمنی او میړه ترمینځ د شخړی اونزاع دحل په لوری کی هغوی له په 
زړه پوری او دوستانه الروچارو څخه استفادی ته رابللی دی او ډیره غوره او خورامناسټبه  

ایلی ته دنه رسیدو الره ، د موعظی او نصیحت  او په  بستره کی دیوازی پریښودلو..... او پ
اوموافقی او پخالینی ته دهغوی دنه رسیدو په صورت کی ، یا کوالی شی دوه کسان یټو  
دسړی له خپلوانو څخه او بل د ښځی له خپلوانو ځینی دحک  په حیث وټاکی په پای کی که 
 دپورتنیو پړاوونو له وهلو څخه چی د زوجینو خیراو صالح ته هیڅ ډول هیله او امید پاتی نه
شو ، د راتلونکو ستونزو او ناوړه او ترخوپیښو دمخنیوی لپاره او له هغو څخه د وتلټوالرد  
زوجینو ترمینځ جالوالی آټکل شوی دی چی پړاوونه او دپرمخ بیولوڅرنګوالی یی پټه دی  

 څیړنه ک  څیړل کیږی .

 

 

ACKU



 

  

 

 د
ی

ایل
ه پ

هغ
 د

او
ل 

د
حلی

من
ه 

اد
و

... 

91 

 لومړی پارګراف
 دواده دعقدفسخ 

مینځه وړل چی میرمن او میړه ته یوله  فسخ یعنی ماتول اودهغه نقضول اودهغه پیوند له
بله پیوند ورکوی ، کله دافسخ دهغه نقض اونیمګړتیا په سبب ده چی په عقد کی پیښه شوی 

د ښځی او  ده ، اوکله دهغه سبب له امله ده چی په عقد کی پیښ شویدی . مثال یوواده
ۍ دسړی رضاعی . وروسته بیا څرګندیږی چی نوموړی ښځه یا نجلسړی ترمینځ منعقد کیږی

چی خلل یا نقض په  خورده .په دی حالت کی واده ډیرژرفسخ کیږی دا داسی یوحالت دی
. دهغه خلل یا نقض مثال چی دنکاح پرعقد کی رامینځ ته کیږی دارنګه عقد کی پیښیږی

دی چی یوله زوجینو سړی یاښځه داسالم له دین څخه وځی )خارجیږی ( اومرتدکیږی چی 
ی په دی حالت کی ه  د واده عقد فسخ کیږی دا هماغه حالت دی چی بیرته ه  نه راګرځ

دعقد پرمهال په ک  خلل ه  نه ؤ بلکی وروسته مینځ ته راغلی دی ، چی الندی به دفسخ په 
 موارد و او حالتونو بحث صورت ومومی.

 دفسخ تعریف : -1

په  فسخ عبارت دی دازدواج دعقد دماتولو څخه دعقد په وخت کی دخلل دواقع کیدو
سبب یا ترهغی وروسته ، په داسی توګه چی دازدواج د دوام منع کیدونکی  وګرځی د 

مه ماده (، فسخ د هغه عارضی حالتونو او پیښو په خاطرلکه دښځی  131)مدنی قانون 
مرتدکیدل ، داسالم له احکامو اوقطعی ارزښتونو سره دښځی مخالفت او یا دهغه شروطو 

قد کی ترسره شوی لکه دبلوغ سن ته له رسیدو وروسته دوخت رارسیدل چی دنکاح په ع
دفسخ داختیار حق یا دهغوی ترمینځ عدم کفائت )د کفونه شتون ( او دتناسب نه شتوالی 

(. له دی امله د واده 383دی چی صورت مومی ) فقه خانواده درجهان معاصر، ص 
ؤ یا دواده دعقد منحلیدل یوازی هغه مهال شونی دی چی خلل د واده دعقد په وخت کی 

 .زوجیت او واده دا دامی خنډ وګرځیله انعقاد وروسته رامینځ ته شی او دا سببونه د
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 دفسخ شرایط : -1

د دی لپاره چی یو واده فسخ کړای شی ، باید د فسخ دلیل شتون ولری . دفسخ دلیل 
له عقد هغه مهال منل کیږی چی حالت یا سبب د واده دعقد پرمهال شتون ولری ، یاد واده 

وروسته یوسبب یا حالت مینځ ته راشی ، او دا علت  د واده پرفساد منجرشی . مدنی قانون 
 داسببونه په دری ډولوویشلی دی چی په الندی توګه پری بحث کیږی .

 دواده دعقد پرمهال دخلل پیښیدل :  -الف :
د دبهیرخنډ کوم سببونه اوالملونه )علتونه ( چی دعقد دبهیر پرمهال شتون ولری اودعق

ګرځی اویا داچی تړل شوی عقد له فسخ اونقض سره مخامخ کوی نوموړی سببو نه په 
 الندی توګه شمیرو :

لومړی : دعقد دصحت له شرطونوڅخه دیوه نشتوالی : په دی مورد کی دواده دعقد 
فسخ په خاصه توګه دواده دعقد پرمهال دواده د ټاکلی قانونی سن نه مراعاتول )چی داحک  

اده دسن نه درلودونکو کوچنیو ماشومانو دواده  پرعقد دهغوی دقانونی ولیانو په واسطه ( دو
ه  رانغاړی ، له دی امله هغه واده چی د واده قانونی ټاکلی سن ته له رسیدو وړاندی منعقد 

 کیږی ، کیدای شی دمتضرر) زیانمن شوی ( شخص دغوښتنی پربنس  فسخ شی .
پورته وویل شول ، د منکوحی د نکاح فسخ دعقد پرمهال  دیادونی وړده لکه څرنګه چی

د واده د اهلیت د نه بشپړتیا په علت د  اووه لس کلنۍ دپوره کولو وروسته جواز نه لری ، 
هرکله که ښځه د اووه لس کلنۍ عمرته رسیدلی وی ، د واده د عقد په اړوند د دی رضایت 

 ( .111ماکس پالنک ، صقانونی انګیرل کیږی )حقوق فامیل  افغانستان ، 
 دوه  : دیو روحی )روانی ( خلل شتون ) دلیونتوب یا معتوهیت زوال ( :

هرکله که یوشخص دلیونتوب له حالت څخه روغ شی یا دا چی یو شخص معتوه وی 
 هوښیارشی په دی صورت کی پورتنی شخص کوالی شی د واده دعقد فسخ وغواړی .

 ږ دښځی دمسمی مهرټاکل:دری  : دمهرمثل له اندازی څخه خورال
که چیری دمهر مقدار دمهرمثل له اندازی څخه خورالږ ټاکل شوی وی ، دا حالت د 

می(  -133واده په عقد کی خلل انګیرل  کیږی او د واده د فسخ حالتونه دمدنی قانون د )
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مادی دلومړۍ فقری په دری  بند کی صریحٌا تثبیت شوی دی ، که څه ه  دمهرټاکل د واده 
د دصحیحوالی شرط نه انګیرل کیږی ، خو د راتلونکو ستونزو دمخنیوی او دښځی له دعق

حقوقو څخه د مالتړ په موخه هرکله که ښځه په دی مهرموافقه ونه لری او محکمی ته 
 شکایت وکړی همدا حالت دی چی د واده دعقد دفسخ  باعث ګرځی .

 :واده له عقد وروسته دخلل پیښیدل ب : د
علتونه چی د واده  دعقد له منعقد کیدو وروسته رامینځ ته کیږی او شرعٌا  کوم سببونه یا

 د واده د عقد د دوام خنډګرځی او د واده دعقد فسخ ته جواز ورکوی په الندی ډول دی :
 دمصاهرت حرمت  -1

 لعان  -1

دغیرکتابی ښځی دمسلمانۍ څخه ځان ژغورل که یی میړه مسلمان شوی وی )  -3
 مادی دوهمه فقره (.می  133د–دمدنی قانون 

 -81دمصاهرت حرمت د واده د دایمی موانعو په ډله کی شامل دی او د مدنی قانون په 
یمه  ماده کی تنظی  شوی دی . دهغی له مخی د شخص واده دهغه له خپلو اصولو او فروعو 

 سره په دایمی توګه حرام دی .
ورت او دخپلی همدارنګه د شخص ازدواج  دخپلی ښځی د اصولو سره په مطلق ص

ښځی د فروعو سره د دخول په صورت کی په دایمی ډول حرام دی . له دی کبله که 
چیری د واده له عقد وروسته څرګنده شی چی د زوجینو ترمینځ  د مصاهرت دایمی حرمت 

می مادی د دوهمی فقری الف جز، مطابق له  -133شتون لری ، دا حالت د مدنی قانون د
 انګیرل کیږی چی د واده دعقد دفسخ موجب دی .واده څخه وروسته خلل 
می مادی د دوهمی فقری د )ب( په جزء کی  له عقد  -133لعان د مدنی قانون د

 وروسته د خلل په عنوان چی دواده مانع ګرځی ، پیژندل شویدی .
دحنفی فقهی د اساساتو له مخی لعان هغه مهال مینځ ته راځی چی میړه د سوګند د اداء 

سیله خپله ښځه په نامشروع جنسی عمل تورنه  کړی او یا زیږیدلی ماشوم خپل کولو په و
ونه ګڼی او نسب یی رد کړی او یا دا دوه  موضوعګانی ترسره کړی دا په هغه حالت کی 

ACKU



 

 

94 

زا 
جو

«
13

96
» 

ل
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

2
 

دی چی میړه  خپله ښځه د جنسی نامشروع فعل په ارتکاب تورنه کړی او څلور شاهدان د 
دا هغه  حالت دی چی  دلعان اجرا کول دعقد دفسخ  اتهام دتصدیق لپاره شتون ونه لری .

 موجب ګرځی ، چی په ځانګړی بحث کی په تفصیل سره څیړل کیږی .
په همدی اساس په هغه صورت کی چی میړه د اسالم  په دین مشرف شی اومیرمن یی 
داهل کتاب له جملی څخه نه وی ، د اسالمی عقاید و له منلو څخه امتناع وکړی،دا واده 

 می مادی د دوهمی فقری د)ج( جزءپربنس  د فسخ سبب دی . -133نی قانون ددمد
بل حالت چی فقها وو ورته اشاره کړی ده د ښځی یا میړه د ارتداد حالت او یا ه  د 
اسالم له منلوڅخه دمیړه امتناع ده . له اسالم څخه دمیړه امتناع په داسی حال کی چی ښځه 

یا میړه د ارتداد  په سبب صورت نیولی وی ) احکام  مسلمانه شوی وی یا جالوالی دښځی 
 ( .378االحوال الشخصیه فی شریعت االسالمیه والقانون ، ص 

 :د واده فسخ ته اقدام-3

می مادی د لومړۍ فقری دحک  مطابق د صالحیت  -133دواده فسخ دمدنی قانون د
می مادی د  – 133لرونکی محکمی په قطعی حک  صورت مومی البته د مدنی قانون د

می مادی په دوهمه فقره کی د درج  شوی  -133دوهمی فقری له مخی ، د مدنی قانون د
یوه وروستی خلل دپیښیدو په صورت کی د واده فسخ د زوجینو دتوافق په صورت کی 

 دمحکمی له حک  پرته ه  جواز لری .
، د محکمی له له دی کبله د واده دفسخ لپاره چی د عقد پرمهال یو خلل مینځ ته راغلی 

حک  پرته ه  فسخ کیدای شی ، البته د زوجینودنه توافق په صورت کی ، دیو وروستی خلل 
د رامینځ ته کیدو په حالت کی د محکمی په وسیله صورت مومی ) ماکس پالنک ، حقوق 

 (.111فامیل افغانستان ، ص 
چیری له  دشیعه وګړو شخصیه احوالوقانون فسخ دارنګه  تعریف کړی ده چی : ) که

زوجینو څخه یو دفسخی دخیارد صالحیت په اعمالولو سره په طالق کی له الزموتشریفاتو 
او شرایطو نه پرته  د دی قانون دحکمونو مطابق نکاح منحل کړی فسخ واقع کیږی ( او 

 دنکاح دعقد دفسخی موجبات یی دارنګه څیړلی دی :
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 .عیب -1

 .له شرط څخه سرغړونه -1

 .تدلیس -3

دفسخ په جوازکی د نکاح دعقد د انفساخ حالتونه له فسخ څخه جال  دی قانون دنکاح
څیړلی دی چی دارنګه وایی : د نکاح دعقد د انحالل انفساخ دزوجینو د ارادی څخه پرته 

 دی چی د الندی اسبابو دیوه په واقع کیدوسره واقع کیږی .

 دزوجینو دیوه دجنسیت تغییر.  -1

 د زوجینو دیوه ارتداد . -1

 .لعان -3

له عقد څخه وروسته د رضاعی قرابت رامینځ ته کیدل ) دافغانستان دنکاح  -3
 مه ماده ( -133مه او-117دشیعه وګړو شخصیه احوالو قانون 

 دوه  پاراګراف
 طالق

داسالم ستردین او آئین ، د واده عقد یوله ډیروکلکو او پیاوړیو پیوندونو څخه بللی او 
ډیره استواره ستنه او دکرامت له خورا عالی دزوجیت )ښځی اومیړه ( ژوندیی د ژوندانه یوه 

 سببونو ځینی ګڼلی ده .
له همدی امله اسالم دارنګه کانون او پیوندته دورننوتلو په هکله مقدمات، ارکان 
اوشرایط چی د الهی وحی دمنبع له سرچینی څخه راوتلی دی د بشریت لپاره ټاکلی اوه  

ره یولړ مقدمات ، پړاوونه اوشرایط ټاکلی ترڅود دهغه پیاوړی کانون اوپیوند ځینی د وتلو لپا
 زوجیت شکیدل د بیعقلۍ ، عصبانیت اوغیرمسؤالنه اقداماتو له عوارضو څخه لیری وی.

: ل الی اهلل تعالی الطالق( ژباړهابغض الحالطره د اسالم سترپیغمبرفرمایی: )له همدی خا
(په بل حدیث 138ص ( )مشکات ج( په نزد ډیرکرکجن حالل طالق دیدڅښتن تعالی )
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روبدو اخالقو پرته کی فرمایی )التطلقوا النساء االمن ریبه( ژباړه ) ښځو ته دهغوی د ډی
 .(طالق مه ورکوئ

همدارنګه څښتن تعالی )ج( په عظی  الشان قرآن کی فرمایی : ) فان کرهتموهن فعسی 
 آیت (: -11ان تکرهواشیاء ویجعل اهلل فیه خیرٌا کثیرا( )دنساء سورت ، 

ژباړه : پس که خوښی نه وی ستاسی دا ښځی ، نو] صبروکړئ [ ښایی چی نه به 
 خوښوئ تاسی یوشی حال دا چی ګرځولی به وی اهلل په دی شی کی ډیرخیر.

د دارنګه ارزښتناکو اسالمی مفاهیمو په رڼا کی څرګندیږی چی طالق او یاه  دواده 
دسپیڅلی او پیاوړی پیوند شکیدل سره له دی چی د اسالم په شریعت کی منل شوی دی ، 
خونه په دومره ساده ګۍ او له هیڅ ډول دلیل او شرعی او قانونی الرو له وهلوپرته، نوالزمه 

 .ربحث الندی ونیسوپورتنۍ موضوع تده چی 

 دطالق تعریف یا معنا: -1

طالق د ایله کیدو، دقید درفع کیدو ، جال والی اومفارقت ) یوله بل څخه دلیری کیدو( 
په معنا دی او په فقهی اصطالح کی د مخصوصو صریح یا کنایه الفاظو په واسطه دنکاح 

الشخصیه فی الشریعت دعقد زایلول او دزوجیت داړیکی انحالل دی . ) احکام االحوال 
 االسالمیه والقانون ، ص .... (

په بل عبارت طالق عبارت دی دنکاح دعقد دله مینځه وړلواوفسخ کولوڅخه اوهغه ته 
پای ورکول دی دسړی له خوا او یا دښځی له اړخه چی دمیړه له خوا طالق ورته تفویض  

 (.383شوی دی . )فقه خانواده درجهان معاصر، ص
مه( ماده طالق دارنګه  تعریفوی: طالق عبارت  -131دنی قانون ههخهح)دافغانستان دم

دی د صحیح زوجیت د رابطی دمنحل کولو څخه په حال یا راتلونکی وخت کی دمیړه او 
ښځی ترمینځ ، په داسی الفاظوسره چی په صریحه توګه ورڅخه طالق افاده شی . او یا 

ی له له خوا یاد صالحیت لرونکی محکمداچی د دی قانون دحکمو نوسره س ، طالق دمیړه 
یا داچی دا حق دمیړه له خواښځی ته تفویض شوی  . اوخوا دښځی په غوښتنه صادریږی
 اوښځی تری استفاده کړی وی .
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 دطالق موارد په الندی ډول دی:
په هغه صورت کی چی د زوجینو ترمینځ جالوالی دمخصوصو الفاظو دیوه لفظ   -1

 یله صورت موندلی وی .دایراد) بیانولو(  په وس

دزوجینو ترمینځ تفریق یا دجالوالی واقع کیدل له اسالم څخه د میړه د امتناع ،  -1
دزوجی دنفقی دنه ورکولو او یا دبدچال چلند اوناوړه معاشرت )اړیکی( په سبب عملی 

 شوی وی .

 په میړه کی دعیب شتون دارنګه چی  عنین اویا مجبوب وی . -3

 جالوالی دخلع یا ایالپربنس  صورت موندلی وی .دښځی اومیړه ترمینځ  -3

 دطالق حک  :-1
طالق اوجالوالی د دواړوخواوو دښیګڼواومصالحو په خاطراوداړتیا او ناچارۍ له مخی 
مباح اوجایزدی او دا جوازقرآن ،  دڅښتن تعالی )ج( د رسول سنتو، دعلماوو اجماع ، عقل 

د طالق په نامه شتون لری . البته دا د طالق اوتدبیر تائید کړی دی . په قرآن کی یوسورت 
د ترویج او هڅونی په معنانه دی بلکی دهغه دضابطه کولو )قاعده مند کولو(د هغه لپاره د 

(اوڅښتن تعالی )ج( 111ص 3حد اوحصرد رامینځ ته کولو په معنا دی )فقه السنة ، ج
طالقی کړئ د دوی  فرمایی : ژباړه ) کله چی اراده وکړئ دخپلو ښځو دطالقولو نویی

وویریږئ له اهلل چی رب د تاسی دعدت په وخت کی او وشمیری ) دخپلوښځو( عدت او
، مه باسئ ) ای میړو( دغه ) ښځی خپلی ( له خپلو کورو څخه) چی دوی په کی اوسی دی

 ترهغه پوری چی عدت یی تیرشی ( ) دطالق سورت لومړی آیت ( .
اتفاق لری چی د دوه تیرواصلی منابعو)قرآن  همدارنګه د اسالم فقها په دی مورد کی

اوسنت( پربنس  د ښځی اومیړه  طالق اوجالوالی چ  جایزدی او له عقلی نظره ه  تردید 
شتون نه لری چی کله کله د ښځی اومیړه اړیکی په دی اندازه کړکیچنی اوخرابیږی اوتردی 
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. کیدل اومصالحه شونی نه وینځ پخالحده یوله بله اویایوله بله متنفر کیږی چی دهغوی ترمی
په دی صورت کی له دی ماجرا څخه د وتلویوازینۍ الر یوله بل څخه د هغوی خالصون له 
طالق ځینی پرته بل څه نه دی . او دا جالوالی د الزیات تشویش ، سرګردانۍ )فساد(دتباهۍ 

پاره دمخنیوی په لوری کی صورت مومی جوازلری .دطالق د بدخلقی دنه را پیداکیدلو ل
الهی نظام کفائت او سیالی الزمه کړی او که بیا د ژونداړیکی نه شونی شوی بیا ه  دطالق 
دمخنیوی لپاره څښتن تعالی )ج( زوجینو ته په مصالحی اودحک  ) مینځګړی اومصلح( په 
نیولوامرکړی دی . او حتی حکمین )مینځګړی( چی د ښځی اومیړه ترمینځ داختالف 

ی کوی ترخپلی مهربانۍ اوتائید الندی نیسی او فرمایی : ژباړه ) داصالح په خاطر هلی ځل
اوکه دمیړه اوښځی په مینځ  کی له مخالفت څخه ویریږئ ، نو ورولیږئ ، یومنصف د دی 
سړی له خپلوانو اوبل منصف د دی ښځی له خپلوانو څخه که دغه ]زوجین [ داصالح ] 

کی موافقت پیدا کړی ، بیشکه اهلل ښه عال  اوجوړښت اراده لری ، نواهلل به د دوی په مینځ  
، و په مقاصد وه  [( د)النساء سورت] دزوجینو په مصالحوه [ ښه خبردار] دحکمین دی [
آیت ( لکه څرنګه چی لیدل شویدی په محاکمو او عرفی مجالسوک  د طالقونو ډیری  -31

غوښتنی اونورو عریضی دکوچنیو مرورتیاوو، داحساساتو دغلبی ، لوړتیاغوښتنی ، ځان 
عواملو ډیریدو څخه  رامینځ  ته شوی چی په هغوی کی دکینی  اوکرکی اوشدیدی دښمنۍ 
پرته نورموارد شتون نه لری . نو له دی کبله هغه مهال چی دونفره حکمان)مینځګړی ( له 
دواړوخواووڅخه وټاکل شی اودادواړه  حکمان دښځی اومیړه دخپلوانو اونږدی کسانو 

ح اوخیرخواه اشخاص وی . په ډیره ښه توګه مرورتیاوی اوناوړه پوهاوی څخه وی ، مصل
 حل کوی دښځی اومیړه ترمینځ اصالح مینځ ته راوړی.

 دطالق عوامل:-3 
طالق یوه ټولنیزه ښکارنده ) پدیده ( ده اود نورو ټولنیزوپدیدو په څیرله یوه عامل څخه 

لری . کوالی شو د طالق الملونه په اغیزمنه نده بلکی دعواملو یوه ټولګه په کی دخالت 
 الندی توګه مطرح کړو :

 

ACKU



 

  

 

 د
ی

ایل
ه پ

هغ
 د

او
ل 

د
حلی

من
ه 

اد
و

... 

99 

 لړزانه )متزلزله ( کورنۍ:-1

لړزانه اوبی ثباته کورنۍ له هغه کورنیو څخه عبارت دی چی د زوجیت پیوند )اړیکه ( نه 
د دین ، محبت ، دوستۍ اود  دواړو خواوو) ښځی اومیړه ( د درک پربنس  ، بلکی  

دواده د دواړو یا یوی خوا دمجبوریت پراساس والړه ده چی په دعیش اوعشرت او یاه  
دارنګه کورنیوکی داوالدونو د روزنی ، دښځی اومیړه دحقوقو دمه  کیدو لپاره کوم 
 فرصت شتون نه لری .کوچنیان په خپل حال پریښودل شوی،ښځه اومیړه  ه  هریو د

شتون نلری چی دارنګه  منافعو پسی دی دهمدردۍ احساس اومتقابل درناوی او خپلوګټو
 کورنۍ ډیری له مینځه تللو سره مخامخ وی .

 دمیړه په واسطه دوه  واده:-1
کوم سړی چی له عذر اوشرعی دالیلوپرته دوه  واده ته اقدام کوی ، مینه ویشی او 
لومړنۍ ښځه حاضرنه ده مینه ویشل شوی وبولی . دارنګه سړی پلمه کوی ، دا پلمه کول، 

اره د ژوندانه دشرایطو په بدکیدلو منجرکیږی او په تدریج سره دطالق په د لومړنۍ ښځی لپ
لوری درومی اوخپل ځان د طالق اومعلق اوناڅرګند ژوندانه ترمینځ وینی او دتعلیق دا حالت 
د دی لپاره په ژوندانه کی ناټیکاو)عدم ثبات ( رامینځ ته کوی دهری پروسی تشکل  یوه 

ژوند ثابت ټکی ، ملګرتوب دی چی په دارنګه مسایلو سره ) ثابت ټکی ته اړتیا لری  دګډ 
 دبلی ښځی کول( له مینځه ځی .

 په واده کی تدلیس )غولول (:-3
ډیری کسان د واده په پیل کی خپل ځان د دارنګه صفتونو اوځانګړنو درلودونکی معرفی 
 کوی چی دهغو لرونکی نه وی هغه مهال چی د شخص  که ښځه وی یا نارینه اصلیت
ثابتیږی هماغه دی چی دکورنۍ ګرم کانون د دواړو خواووپه بی باوریواو اعتماد په نشتوالی 

 منجرکیږی .
تدلیس باید دمقابل لوری له خوا وی . دمثال په توګه زوجه باکره نه وه او ویلی یی ؤ 
چی باکره ی  . خوکه بل چا دا مطلب ویلی وی دا حالت دفسخ له مواردوڅخه نه ګڼل 

 کیږی .
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 دنورودخالت )مداخله کول (:-3
دنورو دخالت او السوهنه د زوجیت دشخصی ژوندانه په  چارو او کورنیو چارو کی په 
سلوکی دیرش سلنه د طالقونو له ستروالملونو څخه دی چی کوالی شو د پالر، مور، ورور، 

اویا نږدی  خور، کاکا ، ماما، همکارانو)بدواوناوړه همرازانو( ښځی اونارینه اونورو دوستانو
ګاونډیانوله غیرشرعی مداخلوڅخه یادونه وکړو چی د کورنیواسرارو اورازونو ته السرسی 
لری . چی د میرمنی اومیړه په ژوندانه کی د غیرمسؤالنه مداخلی په بڼه اود جانبدارانه 
اویواړخیزه قضاوتونو سره یوځای دهغه دپاشل کیدوالمل ګرځیدلی دی . البته باید پام وکړو 

ښځی اومیړه اوکورنیو ته سالمشوره ورکول دهغوی په ژوندانه کی له مداخلی سره  چی
 توپیرکوی .

 تحمیلی یا اجباری واده: -1

د واده ترټولوبدډول، تحمیلی واده دی . انسان دتحمیل اواجبارپروړاندی دریځ نیسی او 
ی ده چی په ظاهره مطیع فرد او په باطن کی تری باغی او عصیان کوونکی جوړیږی او شون

هروخت دخپل یا نورو د ژواندانه دله مینځه وړلو المل شی . دا چی یوسړی او یا ښځه د 
انتخاب او غوراوی حق لری نه شوکوالی چی په پام کی یی ونه نیسو او یا پری سترګی پټی 

 کړو .
پلرونه او میندی چی فکرکوی د دوی د زامنو یا لورګانو ) لوڼو( لپاره د همسر انتخاب 

ی دخوښی اوسلیقی پربنس  صورت ومومی کوالی شی د دوی  داوالدونو راتلونکی دهغو
 ژوند ښه اوبی له تلوسی څخه وی ، نه شی کوالی په هرفامیل کی یوخیل پایله ولری .

دپالر او مور هرانتخاب د دوی د لور اویازوی لپاره کیدای شی تحمیلی وی . اوالدونه 
ه مخی د خپل موراوپالر خوښه رده کړی . په پای کی نشی کوالی د زیاتی حیا او احترام ل

همدا چوپتیاد هماغه باغیتوب پیل دی  چی کوالی شی هروخت دکورنۍ کانون سره وپاشی 
نه یوازی دښځی اومیړه ژوند د بدمرغۍ په لوری بیایی ، حتی د ګډ ژوندانه حاصل اونتیجه 

 چی ماشومان دی ه  د بی سرپرستۍ له خطر سره مخامخ کوی .
 تبصره : له اجباری وادونو څخه دمخنیوی الره :
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له اجباری واده څخه د مخنیوی غوره الرمحکمی ته دهغه شخص مراجعه ده چی اجبار 
پری صورت مومی او دواده  له اکراه څخه اطالع ورکړی او محکمه له ځنډ پرته 

واده  مخه اوسمالسی دنجلۍ اوهلک پلرونه اواولیا ) ولیان ( احضاروی او دغیرقانونی 
 نیسیسربیره پردی الندی موارد کوالی شی چی د طالق علتونه او الملونه شی :

 دسړی اویا ښځی شنډ والی . -1

 غیرشرعی اوغیرقانونی نارینه واکی ) مرد ساالری (. -1

 فرهنګی اوکله ه  اقتصادی نابرابری . -3

 اقتصادی عوامل لکه دکورنۍ اونارینه بخل اویا دښځی اسراف . -3

 دمذاکری اوخبرواترو دفرهنګ نشتوالی .په کورنۍ کی  -1

دمذاکری نظریه دتفکر په ټولو محافلو کی منل شوی ده خودطالق له مهموعواملو څخه 
 یو په ژوندانه اودکورنیوپه کانون کی دمذاکری اوخبرواترو دفرهنګ نشتوالی دی .

 ،وفیتونو له خاوندانو سره وادهزیات سنی ) دعمر( اختالف او اهمیت لرونکومصر -6
 دا اوداسی نور عوامل داسالم له نظره دکفائت ترعنوان الندی څیړل کیدای شی . 

البته باید پوه شو چی په اوسنی عصرکی ډیری ښځی له نارینه ووسره اوږه په اوږه په 
ټولنیزو فعالیتونو اونورو فعالیتونو کی مشغولی دی او د ژوندانه په بهیرکی له هغوی سره 

ی نارینه نه شی کوالی له ښځو څخه غیرشرعی غوښتنی ولری . باید مرسته کوی ، په پایله ک
ذهنی ارزونه اودتفکرطرزتغییروکړی ، نارینه باید په خپل ځان کی د تغییراو بدلون وړتیا 
رامینځ ته کړی ترڅوبیځایه او بی مورده غیرشرعی نارینه واکی د ښځو له  خوا د طالق 

 دغوښتنی المل نه شی .
غلی چی غواړی د اهمیت لرونکو مصروفیتونو درلودونکو اشخاصو هغه میرمنی او ښا

سره واده وکړی په دی دی پوه شی چی په پیل کی یی دهغوی له شغل سره واده کړی دی 
بیا یی له خپل همسر سره ، نو له دی کبله د دی افراد و دشغل او ټولنیزو روابطوتحمل 

ونی وړده چی د طالق (دیاد www.hoqouq.com)زغمل( ستونزمن او سخت دی) 
ترټولو مه  علت ، په نیشه یی توکو روږدیدل اودنفقی د ترک مسئله ده ، له هغه ځایه چی 
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په نیشه یی توکو روږد فرد ډیری  دشرافتمندانه شغل په ترالسه کولو قادرنه دی ، نو 
س دټولنیزو جرایمو انواع او اقسامو ته مخ رااړوی ، کورنی شرافت دنشه یی توکو د په ال

راوړلو قربانی کوی او ښځه د نفقی له  ستونزی سره الس او ګرایوان کیږی نوله همدی 
کبله ښځه د نفقی د ترک په چوکاټ کی اړکیږی له خپل ځان اودخپل نفس له شرافت 
څخه دفاع وکړی ، همدا دی چی ډیری دطالق غوښتونکی کیږی او باالخره موضوع 

 محکموته راکاږل کیږی. 

 ع کیدوشرایط:دطالق د واق-3

لکه هماغسی چی واده یو عادی عقد نه دی بلکی یوه عمری معامله او له نورومالی او  
مادی عقدونو څخه جال دی د دی عقد عظمت او استقامت ته په درناوی سره سترشارع د 

 دی عقد د پاشل کیدواویا منحلیدو لپاره الندینی شرایط  الزم ګرځولی دی :

 د طالق ورکوونکی اهلیت: -1

کوم سړی چی غواړی خپلی میرمنی ته طالق ورکړی ، باید عاقل بالغ اوهوښیاروی اوپه 
خپلی ارادی اواختیار سره دی کار ته اقدام وکړی او پرهمدی بنس  د نابالغه ، لیونی 
اومدهوشه افراد و چی په داسی حالت کی قرارولری چی خپل خیراومصلحت او ضرراوزیان 

هغه څوک چی له معمول حد څخه زیات له قهراوعصبانیت تشخیص نه کړی او همدارنګه 
سره مخامخ شی او خپله هوښیاری له السه ورکړی او څوک چی نوموړی طالق ورکولو ته 

 (.387اړباسی طالق نه واقع کیږی ) فقه خانواده درجهان معاصر ص
مه ماده ک  رسیده ګی کړی اوحک   – 137مدنی قانون پورته یاد شوی شرط  ته په 

ی چی میړه هغه وخت کوالی شی چی خپلی ښځی ته طالق ورکړی چی عاقل اوبالغ وی کو
مه ( ماده  -131، سربیره پردی مدنی قانون دقاصرد ښځی په دفاع الس پوری کړی او په )

 کی حک  کوی چی د قاصر ښځه ، دمیړه له خوایا دمیړه د پالرله خوانه شی طالقیدلی .

ACKU



 

  

 

 د
ی

ایل
ه پ

هغ
 د

او
ل 

د
حلی

من
ه 

اد
و

... 

103 

اوکلمه مشخصه تعریف شوی نه ده لیکن د مدنی قانون د البته په قانون کی د قاصر لغت 
می ( مادی له جمع کولو څخه بریښی چی له قاصرشخص څخه د مدنی قانون  -137)
 می ( مادی موخه یو اهلیت نه لرونکی شخص دی . -131د)

 دطالق قصد اواراده : -1

لی قصد هغه څوک چی د طالقو الفاظ په ژبه راوړی باید له خپلی میرمن څخه د جالوا
ولری ، خوکه څوک له بل چا ځینی نقل قول کوی ، یاد طالق د موضوع په تدریس اشتغال 
لری ، یا غیرعرب کس چی د طالق په معنا نه پوهیږی ، که چیری هغه په ژبه راوړی او 
دطالق قصد ونلری ، طالق یی نه واقع کیږی ، خو که څوک په ټوکی اوشوخی کولو سره 

الق الفاظ  په کاروړی ، طالق یی واقع کیږی ، ځکه د څښتن تعالی د خپلی ښځی لپاره د ط
)ج( رسول )ص( فرمایلی دی ) دری شیان جدی دی او په ټوکه نیول یی جدی نیول کیږی : 

 نکاح ، طالق او رجوع ) رجعت ورکول ( )رواه احمد وابوداود ( .
دی . د مدنی ( مادو په ترڅ کی توضیح کړی 131( او)138دا حالت مدنی قانون د )

می ( مادی دحک  له مخی دنیشی په حالت کی طالق نه واقع کیږی .  -138قانون د)
نو،هغه شخص چی د مستۍ په حالت کی د طالق په باره کی کلمی په ژبه راوړی ، د ده 
طالق د قصد او ارادی د نه موجودیت په سبب نه واقع کیږی ) حقوق فامیل افغانستان ، 

 .(113ماکس پالنک  ، ص
خودعصبانی او قهرجن شخص طالق دادی چی که هرکله انسان په دی اندازه په قهر 
اوغضب وی چی په خپلو خبرو، کړنو اوتصرفاتو کی یی نظ  او انسجام له السه ورکړی 
وی ، په دی شکل چی د شخص قهراوعصبانیت دی حد ته رسیدلی وی چی څه ووایی یایی 

او رضا کی د ده له مقام او عادت څخه لیری وی سرته ورسوی چی په عادی حالت اوآرامۍ 
 په دی صورت کی د ډیری اسالمی علما ووپه نظر د ده طالق نه واقع کیږی .

اوبله عالمه ) نخښه ( دا ده چی دا عالمه ابن قی  جوزی ه  په خپل زادالمعاد کتاب کی 
سته له هغه تصریح کړی ده اوهغه دا ده چی شخص دخپل قهراوعصبانیت له لیری کیدو ورو

خبرو او کړنو څخه چی ترسره کړی یی دی پښیمان شی . له دی امله که دعصبانیت په 
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محض )صرف( زوال سره شخص پښیمانه شی ، دا دشخص  دقهراوغضب ستره نخښه ده 
اوپه دی دلیل دی چی د ده موخه د طالق واقع کیدل نه ؤ نو په دی صورت کی دشخص 

ه همدی بڼه عالمه شیخ ابن عابدین حنفی د ) طالق نه واقع کیږی . دا موضوع پ
الدرالمختار( حنفی فقهی پرمعتبرکتاب د خپل مشهور کتاب په حاشیه کی ه  لیکلی ده ) 

 ( .613دیدګاه های فقهی معاصر، ص 

 دحکمی یا حقیقی زوجیت شتون : -3

هغه مهال طالق معنا لری چی د میړه او میرمن ترمینځ د زوجیت حقیقی ژوند ) 
په عادی حالت کی ( او حکمی ژوند ) په هغه وخت کی چی ښځه دعدت په دهمسرۍ 

تیرولومشغوله ده ( شتون ولری ، له دی کبله د پردۍ ښځی طالقول معنانه لری.او دعدت 
په ورځوکی ښځی ته طالق ورکول )بینونه( طالق یعنی د ثالثه طالق بشپړ وونکی دی مدنی 

وی چی ښځه یوازی دخپل میړه په واسطه ( می مادی په ترڅ کی حک  ک136قانون د )
طالقیدالی شی چی په صحیحی نکاح یا درجعی طالقو په عدت کی وی او دارنګه وایی 
)طالق یوازی په هغه ښځه واقع کیږی ، چی په صحیحی نکاح یا د رجعی طالقو په عدت 
نه کی وی ( پردی بنس  که چیری یو غیرصحیح ازدواج انعقاد ومومی عقد اصاٌل صحیح  

دی ،. نو هغه مهال چی د نکاح عقد صحیح نه وی . نکاح مینځ ته نه راځی ، نو هغه وخت 
 چی نکاح شتون ونه لری طالق ه  معنا نه لری .

 دری  پاراګراف
 دطالق ډولونه

طالق په اصل کی د جالوالی په معنا دی چی په خپلوواقع کیدوکی په څلور اعتباره 
 )تقسی ( الندی په نورو بیالبیلو ډولونوبیلیږی :ویشل کیږی او طالق ترهری ویشنی 

 الف: دکلمو په اعتبارطالق :
دکلموپه اعتبار طالق په صریح طالق اوکنایه طالق ویشل شوی دی چی په الندی 

 ډول دی :
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صریح طالق: هغه دی چی کارول شوی الفاظ په څرګنده او صراحت سره د طالق،  -
دهغه په بیان سره که څه ه   دطالق قصد په  فرقت او جال والی بیا نوونکی وی اومحض

مینځ کی نه وی واقع کیږی . مثال که یو نارینه خپلی ښځی ته ووایی : طالق به دی واقع 
شوی وی . یاله دی شیبی څخه زه او ته یو له بله جال کیږو او دحنفی فقها وو له نظره که 

 واقع کیږی.سړی خپلی میرمنی ته ووایی : ته پرماحرامه یی ، طالق یی 

کنایه طالق: کنایه طالق عبارت له دی څخه  دی چی په هغه کی داسی الفاظ  په  -
کاریووړل شی چی د طالق او جالوالی احتمال تری وپوهول شی او خلک یی معموال 
دعرف له مخی په ټولنه کی له خپلی ښځی څخه د جالوالی لپاره په کاریوسی او د طالق 

ی خپلی ښځی ته ووایی : دخپل پالرکورته ستنه شه ، یاووایی معناولری ، بلکه دا چی یوسړ
له دی شیبی څخه وروسته د خپل سرنوشت اختیاردی په خپل الس کی دی اوداسی نور.... 
په دارنګه مواردوکی که سړی د طالق اوجال والی قصد ولری ، طالق یی واقع کیږی )فقه 

 (.311-381خانواده درجهان معاصر ص ص 

 ق د رښتیاینی په موخه الندینی حالتونه اوشرایط  اړین دی :خود شرعی طال -

 دطالق ورکولو لپاره دلیل اواړتیا شتون ولری . -1

له میاشتینی عادت څخه د پاکوالی پرمهال ترسره شی چی په هغه کی له خپلی  -1
 میرمنی سره همبسترشوی نه وی .

تیرولو اومشروع  په متفرق ډول او یوله بل پسی او دموعظی د بیالبیلو پړاوونو له -3
تادئبولو وروسته ) په هغه صورت کی چی ښځه مقصره وی ، اوهمدارنګه د حکمینود نه 

 (.381-388بریالیتوب په صورت کی سرته ورسیږی )فقه خانواده درجهان معاصر ص ص 

مدنی قانون د طالق د )کلمی ( دصیغی او دطالق داجرا کیدو دانواعو او کلمو په اړوند 
په لومړۍ فقره کی دارنګه حک  تصریح کړی دی : ) میړه کولی شی  می مادی -131د

چی خپله ښځه په شفوی یالیکلی توګه طالقه کړی ، که میړه دا دواړه وسیلی ونه لری )کوڼ 
یا ګونګی ( وی ، نو طالق په معمولو اشارو چی په صراحت سره د طالق معنا افاده کړی ، 

 صورت نیولی شی (.
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ادی په دوهمه  فقره کی حک  کوی چی طالق په پردی سربیره دهمدی م
صریحولفظونو سره چی په عرف کی دطالق معنا افاده کړی ، بی له نیته واقع  کیږی په 
دی اساس که میړه  ونه غواړی چی په جدی ډول خپلی ښځی ته طالق ورکړی ، خو له 

ړی ، داسی اصطالحاتو څخه  کارواخلی چی د قاعدی له مخی د طالق معنا افاده ک
 (.113طالق صورت مومی ) حقوق فامیل افغانستان ، ماکس پالنک ،ص

 ب ( دکتابت له الری طالق:
که په کوم دلیل میړه اومیرمن یوله بل څخه لیری وی اومیړه دلیک دلیکلو یا فاکس 
استولو له الری یا په خپل نیابت دیو چا دلیږلویاهغه سړی چی د ویلوژبه ونه لری د 

ی په وسیله ، دهغوی طالق واقع کیږی هماغسی چی دمدنی قانون پوهیدا وړ اشار
می مادی په لومړۍ فقره کی تصریح شویدی چی شخص کوالی شی دلیک یا  -131د

 لیکل شوی مکتوب له الری خپلی ښځی ته طالق ورکړی .
 ج : دشرعی حک  په اعتبارطالق :

طالق په دی اعتبار په دوه ډولوویشل شوی دی چی عبارت دی له سنی طالق  
 اوبدعی طالق څخه 

 لومړی: سنی طالق :
سنی طالق له هغه طالق څخه عبارت دی چی دڅښتن تعالی )ج( د رسول )ص( له 
سنت سره سمون ولری . او طالق هغه مهال د څښتن تعالی )ج( د رسول)ص( له روش 

والی لپاره دلیل او اړتیا شتون ولری . له دی امله هرکله که د سره سمون لری د جال
طالق د واقع کیدو دلیل یاشرعی علت رامینځ ته شو سړی کوالی شی خپلی ښځی ته 
یوازی یوطالق هغه ه  په میاشتنۍ پاکوالی کی چی له هغی سره همبسترشوی نه وی ، 

که چیری هریوله پورتنیو  ورکړی یایی جاری کړی او ښځه امید واره )حامله ( نه وی
مواردوڅخه مراعات نه شی طالق ، بدعی دی او جاری کول یی جایزندی او ترسره 

 کوونکی یی ګنهکاریږی .
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 دوه  : بدعی طالق :
بدعی طالق هغه طالق دی چی د رسول اهلل له سنت سره سمون نه لری او داسالم 

میاشتینی عادت پرمهال ،  شریعت یی نه خوښوی .لکه دا چی یو څوک خپلی ښځی ته د
یادامیدوارۍ په ورځو یا په پاکوالی کی چی په هغی کی یو له بل سره همبسترشوی وی ، 

 طالق ورکړی .
دمتقدمینوفقهاوو دنظرپربنس  دارنګه طالق ورکول ناجایزدی خو دمتاخرینوعلما ووله 

ه طالق واقع کیږی جملی امام ابن تیمیه اوامام ابن القی  او.... په دی باوردی چی دارنګ
خونه ښایی شخص اخالقا په دی وختونو کی دخپلی ښځی طالق جاری کړی ) فقه خانواده 

 (311-311درجهان معاصر ص ص
 د: طالق د واقع کیدواونه واقع کیدوله نظره :

طالق د واقع کیدو اونه واقع کیدو په اعتبار په دری ډوله ویشل شوی دی چی عبارت 
ق طالق او مضاف طالق څخه چی په الندی توګه هریو تشریح دی له منجز طالق ، معل

 کوو:
 لومړی ( منجزطالق:

منجزطالق هغه طالق دی چی سړی یی دهغه دسمالسی واقع کیدو په موخه پرژبه راوړی 
مثال که میړه خپلی ښځی ته ووایی : ستا طالق دی واقع شی، یا دا چی ته مطلقه یی ، د 

ال کی جاری کیږی او دا دطالق د واقع کیدو لپاره د ښځی )میرمن ( طالق په هماغه ح
 ښځی اومیړه په اهلیت پوری مشروط دی .

 دوه  : معلق طالق:
معلق طالق هغه دی چی میړه د طالق واقع کیدل په راتلونکی کی دیوی موضوع پیښیدو 
 ته محول کړی او هغه له داسی کلماتو لکه : اما، اګر،لکه څرنګه، هرکله ، په هغه صورت
کی چی او... سره مشروط کړی . د مثال په توګه میړه خپلی ښځی ته په خطاب کی ووایی 
که د فالنی کورته ننوتی طالق به دی واقع شوی وی د اهل سنت د څلورګونو مذهبونو رآی 
په دی ده چی هرکله که ښځه دعل  اوخبرتیا په درلودلو او په عمدی توګه د هغه شخص 

 واقع کیږی .کورته والړه شی طالق یی 
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 دری  : مضاف طالق:
مضاف طالق هغه دی چی په راتلونکی  کی ټاکلی زمانی ته محول شی . د مثال په 
توګه میړه خپلی ښځی ته په خطاب کی ووایی : سبایایوه بله میاشت دی ستا طالق واقع 
شی . په دی صورت کی دپام وړزمانی د لومړنیو شیبوله رارسیدو وروسته دهغی طالق 

کیږی او دا موضوع په دی مشروط ده چی میړه دطالق ورکولو اهلیت ولری او  واقع
ښځه په هغه ټاکلی وخت کی د طالق دورکول کیدو شرایطو درلودونکی وی )فقه 

 ( .311خانواده درجهان معاصر، ص
 ه : د پایلی له نظره طالق :

 طالق د پایلی اواثرله نظره په رجعی او بائن طالق ویشل کیږی :
 لومړی رجعی طالق:

رجعی طالق عبارت له هغه طالق څخه دی چی زوج کوالی شی د طالق له ترسره 
کولو وروسته دعدت په ټاکلی موده کی خپلی ښځی ته دوباره مراجعه وکړی او له 
نوې)بیاځلی ( نکاح پرته یوازی ښځی ته په قولی یا فعلی  مراجعی سره دوه  ځلی د 

 اوبرقراره کړی .زوجیت اړیکه ټینګه 
می ( مادی له مخی طالق په عمومی صورت رجعی وی .  -136مدنی قانون د) د

رجعی طالق له هغه طالق څخه عبارت دی چی میړه دنوی کتنی )تجدید نظر( او دخپلی 
ښځی دبیرته راګرځولو حق دعدت دپوره کیدو څخه مخکی پرته له دی چی نوی عقد 

ری یانه، لری . نورجعی طالق هغه مهال دازدواج ته سره له دی چی زوجه  رضایت ول
 دمنحلیدو المل ګرځی چی دعدت وخت تیرشوی وی .

می ( مادی دحک  له مخی عدت د ښځی د دری  حیض له  -111مدنی قانون د) د
پای ته رسیدو څخه عبارت دی . البته د ښځی دعدت دتیریدو په ورځوکی ،میړه کوالی 

ریحه یا ضمنی توګه دزوجیت داړیکی په دوه  شی هروخت چی یی غوښتی وی په ص
ښت کی خپلی ښځی ته مراجعه وکړی . په رجعی طالقو کی دعدت دتیرولو په ځلی ټینګ

موده کی ښځی ته د میړه په مراجعی دازدواج دعقد نوی کولو یا دبل مهرورکولو ته 
ی اړتیا نه رامینځ ته کیږی. لکه هماغسی چی وویل شول ، په رجعی طالق کی دښځ
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رضایت دزوج د رجوع دحق دصحت شرط نه دی ) احکام االحوال الشخصیه : فی شریعت 
 (.111-181االسالمیه والقانون ص ص

هرکله که دعدت موده پرته له دی چی میړه ښځی ته رجوع وکړی ،تیره شی ، مدنی 
می (مادی له مخی د زوجیت اړیکه پریکیږی اودمیړه د رجوع کولو حق  -111قانون د)

 ږی اوله دی امله ازدواج منحلیږی .ساقطی
می ( مادی دحک  سره س  میړه دښځی په مقابل کی د دری ځله  -133دمدنی قانون د)

طالقوحق لری . البته یوطالق دعدد سره یو ځای عام له دی چی په لفظونو یا اشاری یی 
 صورت موندلی وی .
یږی . له دی امله می ( مادی دحک  له مخی یو طالق  ګڼل ک -131دمدنی قانون د)

که میړه دری ځلی په ترتیب سره ووایی ) تاته می طالق درکړ، تاته می طالق درکړ تا ته می 
 طالق درکړ( دا وینا یوازی د یو طالق په حیث محسوبیږی نه دری طالقه .

دازدواج آثاراو دمیړه صالحیت په لومړی اودوه  رجعی طالق کی له  مینځه نه ځی 
می ( مادی د حک  پربنس  دلومړی اودوه  طالق دعدت  -131د) بلکی د مدنی قانون

 دمودی له تیریدو پوری باقی پاتی کیږی.
می ( مادی دلومړی پاراګراف مطابق چی دارنګه صراحت لری .  -111دمدنی قانون د)

جایزنده چی په رجعی طالق کی ښځی ته رجوع یوی راتلونکی زمانی ته تعلیق یا تریوشرط 
 ی .الندی ودرول ش

می ( مادی په دوه  بندکی د رجوع دصحت لپاره دشاهدانو  -111دمدنی قانون د)
 حضورالزم نه دی ګڼل شوی دوه  : بائن طالق :

بائن طالق هماغسی چی له نامه څخه یی څرګندیږی د بینونه او جالوالی اولیری توب 
دی توګه معنا افاده کوی . دطالق دابڼه ه  په دوه ډولو ویشل شوی ده چی په الن

 هریوتربحث الندی نیول شوی دی .
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 صغرا بائن طالق: -

صغرا بائن طالق له هغه طالق څخه عبارت دی چی سړی دطالق له واقع کیدو 
وروسته نه شی کوالی ښځی ته رجوع وکړی . په بل عبارت صغرا باین طالق هغه دی 

طالق په نسبت چی کوم الفاظ  اوکلمات چی دطالق لپاره تری استفاده کیږی د رجعی 
می ( مادی دحک  له مخی  -138د شدت یا زیادت درلودونکی وی . دمدنی قانون د) 

صغرا بائن طالق عبارت دی د دخول څخه ترمخه دښځی له هرنوع طالق څخه 
 اوهمدارنګه یوه یا دوه رجعی طالقونه چی رجوع په کی صورت نه وی نیولی.

 کبرابائن طالق: -

یا مغلظه طالق په نامه ه  یادیږی دهغه ډول بائن طالق کبرا بائن طالق چی دثالثه 
څخه عبارت دی چی سړی خپلی ښځی ته شرعْا دری طالقه ورکړی . داډول طالق 

 داسالمی فقهاوو له نظره کیدای شی په دوه بڼوجاری اویا واقع شی .

 عبارت دی دسنی ثالثه طالق یا احسن څخه  -1

 بدعی ثالثه طالق . -1

د اسالم دفقهاوو په نزد که چیری یوسړی دری طالقه په  د دی تقسیماتو پربنس 
دفعاتواوله هرمیاشتینی عادت وروسته پرخپلی ښځی جاری کړی سنی ثالثه طالق دی او 

 د احسن په نامه ه  یادیږی .
خوکه چیری یوځل دری طالقه جاری کړی یعنی ) په یووخت کی خپلی ښځی ته 

یی ته طالقه یی ، ته طالقه یی ، ته طالقه یی( ووایی ته دری طالق یی یا داچی جالجالووا
دا ډول طالق ه  د ځینوفقهی علماوو په نزد ثالثه طالق ګڼل کیږی خوهغه دبدعی ثالثه 

 طالق په حک  کی بولی او دمقترن طالق په نامه ه  یادیږی .
پردی بنس  که هرکله یوشخص  خپلی ښځی ته په دی بڼه طالق ورکړی دپورتنیو  

نظر پربنس  دارنګه طالق ،ثالثه طالق دی چی د هغه له واقع کیدو وروسته  علما وو د 
ښځه  اومیړه یوپربل باندی  حرامیږی او دا تحری  موقتی دی ، ترهغی چی ښځه دعدت 
له تیرولو وروسته ، بیا ځلی له بل سړی سره دطالق له شرط پرته دایمی واده وکړی او 
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عی توګه هغی ښځی ته دخپل نوی میړه له خوا دخول صورت ومومی ، نو که چیری په طبی
طالق ورکړل شی یا داچی میړه یی مړشی اوعدت یی ه  تیرشی ، په دی صورت کی 
لومړنی میړه  چی دی ښځی ته یی ثالثه طالق ورکړی ؤ کوالی شی له دی څخه دواده 
غوښتنه )خواستګاری ( وکړی د ښځی دموافقی په صورت کی ، داسړی کوالی شی چی د 

 ه  ځل لپاره د واده نوی عقد وتړی .دو
د دی عقد دصحیحوالی لپاره دیونوی عقد دټولوشرایطو اوارکانو شتون او وهل )طی 

 کول( له هغی جملی ایجاب ، قبول ، شاهدان اونوی مهراړین دی .
خومتاخرین علما له هغی جملی امام ابن تیمیه ، امام ابن القی  جوزی  او ډیرنورفقهی 

په دی باوردی طالق له عددیا لفظی شمیرلو یا دهغه له عددی اشاری سره په متاخرین علما
دی معنا هغه څه چی وړاندی یی یادونه  وشوه مثال یوشخص خپلی ښځی ته ووایی ته دری 
طالق یی یا نورډولونه چی پورته یی یادونه وشوه دطالقو دا بڼی د پورتنیو علماوو په نزد 

ی دیوبائن طالق حک  لری نه زیات یعنی سړی د دوه دثالثه طالق حک  نه لری ، بلک
نوروطالق حق ه  لری او ښځه په دی شکل مغلظه طالقه شوی نه ده او دثالثه طالق حرمت 
مینځ ته نه راځی او سړی کوالی شی هرکله چی غوښتی یی وی .دعدت په ورځو کی خپل 

احکام االحوال الشخصیه میرمنی ته رجوع وکړی اوهغه بیا ځلی په خپلی نکاح کی راولی ) 
 .( 311-318فی الشریعت االسالمیه و القانون ،ص ص

دافغانستان مدنی قانون له وروستۍ رآی  څخه په پیروۍ یعنی دفقهی علما وو له نظر 
څخه په پیروۍ مقترن طالق په دی معنا چی یو سړی خپلی ښځی ته یو ځلی دری طالقه 

یادونه وشوه دیو بائن طالق حک  لری نه د ورکړی په هماغه شکلونو سره چی پورته یی 
مه ( ماده کی دارنګه ویل شوی دی ) طالق دعدد سره یوځای  -131دری طالقو چی په )

عام له دی چی په لفظونویا اشاری یی صورت موندلی وی ، یو طالق ګڼل کیږی. دافغانستان 
ی مطابق می (  ماد -136مدنی قانون هغه طالقونه چی د بائن حک  لری دخپلی )

 څلورحالتونه یا موارد په نخښه کړی دی :
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 دری  طالق. -1

 د دخول څخه ترمخه طالق. -1

 طالق دیو شی په عوض. -3

 هغه طالق چی په دی قانون کی د بائن په لفظ ذکر شوی  دی. -3

ازدواج د بائن طالق په وسیله سمالسی او بی له ځنډه منحلیږی اوټول آثار یی 
له مینځه ځی . که دمهرورکول په کلی یا قسمی توګه دعدت دزمانی )مودی ( په استثنا 

 د طالق مهال ته پریښوول شوی وی ، باید مهرپه بائن طالق کی سمالسی ورکړل شی .
سربیره پردی په یو بائن طالق کی د زوجینو دمیراث حق له مینځه ځی ، مګردا چی 
میړه دمرګ )موت ( دمرض پرمهال خپلی ښځی ته بائن طالق ورکړی وی . په دی 
حالت کی بائن طالق دښځی دمیراث دحق مانع کیدای نه شی ، هرکله که دمیړه مړینه 

اره یوازی هغه مهال داعتبار وړده چی دښځی دعدت په وخت کی پیښه  شی ، البته دا چ
طالقه شوی دطالق له وخته دمیړه دمړینی تروخته  دخپل میراث څخه په بل سبب 

مه ماده (  البته مدنی قانون د صغرا  -111 –محرومه شوی نه وی  . ) مدنی قانونی 
 باین طالق او کبرا باین طالق ترمینځ توپیرقایلیږی .

ادی دحک  پربنس  صغرا باین طالق عبارت دی د می ( م -138دمدنی قانون د)
دخول څخه ترمخه دښځی له هرنوع طالق څخه اوهمدارنګه یویا دوه رجعی طالقونه 
چی رجوع په کی صورت نه وی نیولی . همدارنګه په عوض طالق ، دمال په بدل کی 
چی زوجه هغه زوج ته ورکوی چی په حقوقی اصطالح دخلعی طالق بلل کیږی دصغرا 

 (.118ین طالق په حک  کی دی )حقوق فامیل افغانستان ، ماکس پالنک ،صبا
 دبائن طالق آثار:

می ( مادی دحک  پربنس  دازدواج -111په صغرا بائن طالق کی د مدنی قانون د)
عقد منحلیږی او په هغی مرتب آثارله مینځه ځی ، دمیړه صالحیت اوله عدت څخه په 

 ن طالق دواقع کیدو سره یوځای ساقطیږی .غیرد زوجیت ټولی اړیکی دصغرا بای
می ( مادی لومړۍ فقره حک  کوی چی صغرا باین طالق  -113دمدنی قانون د)

دمیړه سره د طالقی شوی ښځی دازدواج  دحرمت المل نه ګرځی د دی مادی د دوهمی 
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فقری له مخی میړه کولی شی دصغرا باین طالقی شوی ښځی سره دعدت په وخت کی یا 
اوپه وروسته بیا ازدواج وکړی ، خوپه دی شرط چی دا ازدواج دښځی په رضا  دهغی څخه

( د ل د اعتبار وړدیکه مهرټاکل شوی نه وی ، مهرمثنوی عقد او مهرصورت ونیسی )
کبرا باین طالق اثریعنی هغه طالق چی په هغه کی میړه  د (  اومه ماده -137 ،)مدنی قانون

م د دین د ارشاداتو اودهیواد دنافذه قوانینو سره خپلی ښځی ته د دری  ځل لپاره داسال
مطابق طالق ورکړی په دی حالت کی د ښځی اومیړه  ترمینځ د ازدواج یوموقت حرمت 
مینځ ته راځی. هماغسی چی پورته یی یادونه وشوه میړه نه شی کوالی له خپلی دی ثالثه 

ښځه له یوبل سړی مطلقی ښځی سره بیا ځلی واده وکړی . مګر په هغه صورت کی چی 
سره طبعٌا اوشرعٌا یعنی دطالق له شرط پرته شرعی او قانونی واده وکړی او له دخول 
وروسته میړه مړشی اویا داچی بیا ځلی دی ښځی ته طالق ورکړی  ) احکام االحوال 

 (311-318الشخصیه فی الشریعت االسالمیه والقانون ص ص 
 موارد:و: په مدنی قانون کی دطالق د واقع کیدو 

دافغانستان مدنی قانون طالق دسړی حق بللی  چی د ده  له خوا یا دصالحیت لرونکی 
محکمی په حک  اویاد زوجی دغوښتنی پربنس  واقع کیږی . خو شرط ګڼل شوی دی چی 
زوجه په صحیح نکاح یا درجعی طالق په عدت کی وی اوه   میړه چی د طالق له حق 

مو شرایطو درلودونکی وی ، دارنګه چی دعقل اوقانونی څخه د استفادی خاوند وی . د الز
اهلیت سن لرونکی وی اوکه چیری سفیه یا غیر مختل العقل ناروغ وی ، بیا یی ه  طالق 

 اعتبارلری .
نوله دی کبله دسړی لپاره دطالق له حق څخه استفاده دعقل درلودل اوبلوغ دی . د 

ق یوازی په هغه ښځه واقع کیږی ، چی مه ( ماده دارنګه وایی : )طال -136مدنی قانون)
مه ( ماده ) دهرعاقل بالغ میړه -137په صحیحی نکاح یا درجعی طالقوپه عدت کی وی .( 

طالق واقع کیږی ، که څه ه  میړه سفیه یا داسی مریض وی چی عقل یی اختالل نه وی پیدا 
 کړی (
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 ز: په مدنی قانون کی دطالق دنه واقع کیدوموارد:
ن هغه اشخاص چی دالزموشرایطو درلودونکی نه وی اودبشپړی ارادی او مدنی قانو

اختیار خاوندان نه وی اویا داچی دهغوی اراده دیوه سبب له مخی مختل )داختالل 
درلودونکی( شوی وی ، په هغه صورت کی چی دطالق له حق څخه استفاده وکړی 

الق د نه واقع کیدو موارد دارنګه طالق د اعتبار وړندی . د افغانستان مدنی قانون دط
 دارنګه بیانوی :

 دلیونی ،یعنی دلیونی سړی طالق اعتبار نه لری ، مګرپه هغه صورت کی چی -1
طالق یی دلیونتوب څخه ترمخه  دیوه شرط پوری معلق کړی وی اوشرط دلیونتوب په 

 حالت کی موجود شی .

 د معتوه . -1

 دهغه چا چی زورپری شوی وی . -3

 دویده . -3

 یی د ډیرعمریا مرض له امله مختل شوی وی . دهغه چاچی عقل -1

دهغه مدهوش چی خپله ممیزه قوه یی د غضب په علت یا دنوروعواملو له امله دالسه  
مه ماده (. سربیره پردی د  -131 –ورکړی وی اونه پوهیږی چی څه وایی . ) مدنی قانون 

ACKU اقع کیږیمی ( مادی له مخی دنیشی په حالت کی طالق نه و -138مدنی قانون د)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزه با فساد اداری از دیدگاه اسالم

 (2) افغانستان نیو قوان 
 ولي حنیف دکتور مفتي محمد

 

 افغانستان قوانین و اسالم دیدگاه از اداری  فساد دوم : انواع و عوامل فصل

اداری ، عوامل ، راهکارهای مبارزه بافساد اداری و  فساد قیفصل انواع و مصاد این در

 افغانستان قوانین و اسالم شریعت دیدگاه از منفی ناشی از فساد اداری بر جامعه یامدهایپ

 .گیرند می قرار موردبررسی

 گفتار اول : انواع فساد اداری

اند و  ها عمومی و جهانی های زیادی دارد که برخی از آن فساد اداری، مصادیق و شکل

ای به جامعه دیگر  اند و از جامعه های اجتماعی و فرهنگی جوامع برخی نیز برخاسته از ویژگی

شده، برخی از اشکال و مظاهر اصلی فساد را  زمینه انجام کند. پژوهشی که در این تفاوت می

 ها مشخص کرده است. گی بر اساس تعدادی از ویژ

ACKU



 

 

زا 
جو

«
13

96
» 

ل
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

2
 

116 

 (Bribery) رشوه .1

رشوه، وجهی )پول یا اشیای دیگر( است که طی یک رابطه آلوده و فاسد گرفته یا داده 

دانست. رشوه مبلغ شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، تخلف است و باید آن را جوهر فساد  می

ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معموالً به مأمور 

 .شود حکومتی پرداخت می

وجود دارد؛ مانند پورسانت، پاداش، بخشش، « ارتشا»های مترادف زیادی برای واژه  واژه

ساد مرتبط با پول، و مزایایی چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی ف  شیرینی، انعام، پول

های خصوصی، مأموران حکومتی یا سیاستمداران پرداخت  هستند که به کارکنان شرکت

تر کارها و  تر یا مطلوب تر، راحت هایی هستند که برای انجام سریع ها پرداختی شود. این می

 . شوند های حکومت و نظام بوروکراسی داده یا گرفته می ها در الیه خواسته

 (Embezzlement) اختالس .2

اختالس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق 

کنند. این  افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می می

ای  عمومیکند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای  پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می

ها استفاده  اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آن شده که در آن استخدام

 .کنند، اقدام به دزدی نمایند

 در امروز نیز پدیده این .است المال بیت اموال سرقت اداری، فساد مهم مصادیق از یکی

 موارد که دهند می نشان قضایی آمارهای افغانستان، در .یافته است شیوع بسیار جهان

 کیفیت ازلحاظ و بوده بیشتر اند، گردیده که کشف رشوه موارد به نسبت شده کشف اختالس

 این بودن خطرناک امر، که این شدیدترند نیز اند کرده وارد دولت به که مادی ضرر حجم و

 و شده فیتعر اسالمی فقه در هم اختالس .دهد می نشان را آن با مبارزه اهمیت و پدیده

 جرم عنوان به قوانین افغانستان در هم و است شده دانسته مجازات مستحق آن مرتکب

 .است شده پنداشته مجازات قابل آن مرتکب و شده شناخته

 (Fraud)تزویر    و تقلب   .3

 بحث رمجموعهیز در توان می ونددیپ یم وقوع به امروزه که را اداری مفاسد از بسیاری

 و تقلب معنای به لغت در غش  داد جای غش یعنی آن دینی تعبیر و یبردار کالهو  تقلب
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 اینکه یا کردن مخلوط بد جنس با را خوب جنس یعنی اصطالح در خیانت، و و تزویر

 و مشتری که به گونهای کند عرضه مرغوب کاالی صورت را به نامرغوب جنس فروشنده،

 روی بازار درصحنه و تجاری معامالت در تنها تقلب و غش که دانست باید نفهمد. خریدار

 را یسلیتد و برداری کاله و تزویر نوع هر که دارد عام معنایی اصطالح، این بلکه ؛دهد ینم

 مدیریتی مناصب صاحبان و دولت کارمندان کاری حوزه در مفسده این اگر و شود شامل می

 با است ممکن دولتی مدیران و کارمندان شود. می یاد آن از اداری فساد با عنوان دهد روی

  کارآمد نظارتی قوه نبودن و اداری مقررات های پیچیدگی همچون از موقعیتی سوءاستفاده

 کنند. اقدام دیگران یا خود نفع به تصدی تحت منافع جلب برای سلیو تد تقلب جعل، به

آن  از الهی محرمات از یکی عنوان به و خورد یم چشم به بسیار اسالمی روایات در غش واژه

 (9ص  است.) بررسی فساد اداری از دیدگاه قران و حدیث شده نهی

 گیری باج .4

گیری عبارت است از به دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت  باج

گیری و  آمیز به دست آید، باج صورت خشونت یا تهدید به استفاده از قدرت. هر جا که پول به

اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به شمار 

 .آید می

گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه  یها های فاسدی، ممکن است به صورت چنین فعالیت

گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای  گیری از پایین باشد. این نوع باج صورت باج به

امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات قضایی قادر به به دست آوردن 

های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند.  نفوذ بین اعضای دولت و سازمان اعمال

ترین مافیاست.  گیری از باال صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ گاهی ممکن است باج

های امنیتی و  طور خاص، سرویس که برای مثال، دولت و به افتد این مسئله زمانی اتفاق می

عالوه،  وکار پول دریافت کنند. به ها و صاحبان کسب نظامی آن، از افراد، گروه های شبه گروه

رجوع، مشتری، مریض  عنوان ارباب کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به

ها و هدایایی را اخذ کنند. این  کنند، زیرمیزی آموز مدرسه به دولت مراجعه می یا دانش

 ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند. اقدام
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 بازی پارتي .5

استفاده از قدرت است که در فرایند  عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوء بازی به پارتی

به اینکه این منابع در محل اول  دارانه منابع دولتی، بدون توجه سازی و توزیع جانب خصوصی

داری از  بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب پارتی .رود ، به کار میاند شده یآور چگونه جمع

که توزیع  ییدوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جا

، گرید عبارت ا فساد اداری دارد. بهنزدیک ب ای  گذارد، رابطه منابع را به نمایش می زیفساد آم

مأمورین  .انجامد بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می پارتی

گیری در خصوص توزیع این  حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم

افرادی خاص  بازی دارند تا امتیازاتی را به منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی

بازی یکی از  ، پارتیکیدموکرات مهیببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و ن

، کیدموکرات ریهای غ آید. در بسیاری از نظام های سیاسی اساسی به شمار می مکانیسم

باالی نظام برخوردار است. این حق  های رده جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام رئیس

 .سازد بازی فراهم می زمینه را برای پارتی  گسترده یبه صورتقانونی و عرفی، 

 یساالر شاوندیخو .۶

بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و  ای از پارتی خویشاوند ساالری شکل ویژه

دهد.  اعضای فامیل خود )همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...( را بر دیگران ترجیح می

های  کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست خودمختار میبسیاری از رؤسای 

   . کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند

 گفتار دوم : عوامل بروز فساد اداری

گیری پدیده فساد اداری را به سه کتگوری  توان عوامل اصلی شکل طورکلی می به

 نمود: یبند میتقس

 یا فرهنگی و محیطی، عوامل شخصیتی و عوامل اداری و سازمانی. اما عامل عمدهعوامل 

عوامل ضعف در عقیده و  میتوان یگانه عالوه کرده م را که از دیدگاه اسالم بر این عوامل سه

  اخالق است.
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 .عوامل ضعف در عقیده و اخالق:1

روز بازپسین ضعیف شده  بهزمانی که در جامعه اسالمی آمار ایمان به خداوند کریم و 

درونی انسان اوج گرفته، باعث بروز  یها اخالقی پائین آید، کشمکش یها معیارهای ارزش

گردد. قلب عضو از اعضای بدن است که با فاسدشدن انسان فاسد  فساد در قلب انسان می

د در گردد. پس بروز فساد در قلب باعث بروز فسا شده و با اصالح شدن آن انسان اصالح می

شده، خواه در خانه باشد، در جامعه و یا هم در اداره.  اش یتصرفات انسان در حیات وزندگ

جالله ندارد، از فقر و تنگدستی در خوف بوده مجبور  کارمند که عقیده قوی به خداوند جل

، ستاند یشود برای تکاپو و گریز از آن مرتکب هر جرمی در اداره خود شده ، رشوه م می

روز آخرت و  . کارمند که ایمانش بهزند یدست به دزدی و سرقت م کند و یا هم اختالس می

وکتاب اعمال اش در آن روز غافل شود،زمانی که ازنظر آمر  بازپسین ضعیف باشد، از حساب

،منافع شخصی خود را بر دینما یکند، احساس مسئولیت نم شود، کارشکنی می خود پنهان می

جهت بقای خود روابط را بر ضوابط ترجیح داده تا  . رؤسا همدهد منافع دیگران برتریت می

 نشود از کرسی قدرت کنار زده شوند.

شود، دوستی باهم نوع، اخوت و برادری،  زمانی که عقیده ضعیف شد، اخالق متالشی می

باشد،  داشته یدولتی مفهوم نم یها دیگری اخالقی در اداره یها ایثار و خود گذری و ارزش

از موقعیت وظیفوی و نایل شدن به  ییجو مفهوم موردنظر صرف استفاده بلکه یگانه

 شخصی است. یها مصلحت

توانیم که ضعف در عقیده و اخالق از علل اساسی در بروز فساد اداری  گفته می

که یکی   جاست اند. از همین شده، که اکثر محققین و پژوهشگران آن را نادیده گرفته شمرده

فساد جریان است که طی آن موازین اخالق افراد  "نماید:  از محققین چنین اظهارنظر می

و  یقوترود و ازآنجاکه افراد ضعیف و عاری از  ها از بین می آن یقوتسست و فضیلت و 

) الفساد االداری وعالجه فی الفقه "گیرند فساد قرار می نهیپرهیزگاری بیشتر در معرض زم

 . (90االسالمی ، ص 

 .عوامل فرهنگي و محیطي:2

 میشود که در اتخاذ تصام مسئول دولتی و یا کارمند زمانی مرتکب فساد اداری می 

اجتماعی گردد.  یها اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و عالیق خانوادگی و روش
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های  های اداری کنونی انتصاب و اختصاص پست رسد در نظام قسمی که به نظر می

های شخصی و حتی پرداخت پول)رشوه(  بازی، مصلحت های اداری بر بنیاد رفیق سازمان

صورت یک امر عادی در آمده است. تبانی میان افراد سیاستمداران و متمولین و عوامل  به

شده است که نتیجه  برای عبور از فلترهای نظام اداری یک جریان پذیرفتهبوروکراسی اداری 

 گردد. ویژه در سطح افراد بلند رتبه در جامعه می آن بروز فساد به

 .عوامل شخصیتي:3

های اداری و  برای پست افتهی ویژه کشورهای توسعه جهان و به یدر اکثریت کشورها

گیرد.  نتخاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت میکه ا  گردد سازمان شرایط احراز معرفی می

های شخصی مدیر  های اداری و دولتی ، بخشی به ویژگی در محتوای شرایط احراز موقعیت

های شخصی مدیران در  شده است. علت آن نیز اهمیت و نقش ویژگی اختصاص داده

شود شخصی بر  دهند، است. حال اگر در نظر گرفته رفتارهای سازمانی که از خود نشان می

شده که شرایط آن را نداشته است، مقرر  بازی و یا رشوه دادن بر منصبی انتخاب مبنای رفیق

ناپذیر بوده، زیرا  گردد، پس واضح است که در این صورت بروز فساد اداری امر اجتناب

گاه جهت احساس مسئولیت و  نماید، هیچ واسطه پول کرسی اداری را احراز می شخصی که به

ت به آن کرسی نبوده ، بلکه اهداف شوم شخصی دیگری در پس پرده است که جهت خدم

  نایل شدن به آن، پول احراز کرسی را پرداخته است.

 .عوامل اداری سازماني:4

شود که واحدهای اداری با یک تعداد  های اداری کنونی مشاهده می طوری که در نظام

یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات وارده در  ها و مقررات غیرواقعی و زیاد قوانین، الیحه

و اقدامات خودسرانه را به  کاری، امکان هرگونه تصمیم  یارهایطرز العمل های اداری و مع

سازد. بر عالوه رسمیات پیچیده و جنجالی امور اداری از عوامل  کارکنان آن ادارات فراهم می

ها بوده، از طرفی دیگر کمی حقوق  آنتشویق مراجعین به پیشنهاد رشوه برای اجرای کار 

 گونه نیها در برابر قبول ا مقاومت آن  کارکنان بخش خدمات ملکی هم دلیل کاهش تدریجی

 پیشنهادها است.

دانند به چه کس رشوه  گذاران می یافته دارد و سرمایه که فساد سازمان  در نظام اداری

الزم را برای  یدهند و چه چیز را در قبال رشوه به دست آوردند و اطمینان دارند که مجوزها
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 ازیکه وجه )رشوه( موردن افتد ییافته، هنگامی اتفاق م گیرند. فساد سازمان خود می یها بنگاه

کند که سفارش  مشخص بوده و پرداخت وجه، تضمین می یوبخ به کننده افتیو در

 شود. شده اجرا می خواسته

یک فساد گسترده بوده که در کلیه سطوح مختلف دولت   یافته فساد اداری سازمان

های  تقریباً در تمام دستگاه  وجود داشته مامواران دولتی و کارمندان هردو به نحوی یکسان

 باشند. دولت، در آن سهیم می

یافته در حقیقت یک پدیده سیاسی است یعنی کسانی که در موضع  فساد اداری سازمان

 یها تیقدرت هستند برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان خود از موقع

کنند. این مدیران و مأموران آغشته به فساد با بسط وظائف دولتی  اداری و دولتی استفاده می

جریان منافع و عواید نامشروع را از  خواهند یلف مالی، اداری و غیره مهای مخت نهیدرزم

 طریق مجاری رسمی آن به نفع خود گسترش دهند.

باال  توانیم : فساد کارمندان رده را به دو کتگوری تقسیم کرده می  فساد اداری گونه نیا

 پائین رتبه. یها یو دیگری فساد کارمندان رده پائین یعنی کرس رتبه یعال یها ییعنی کرس

پائین رتبه از همدیگر کامالً متفاوت است.  یها یبلند رتبه با فساد کرس یها یفساد کرس

را فساد بزرگ و فساد کارمندان  رتبه یها، وزیران و کارمندان عال زیرا فساد رؤسای سازمان

ادارات ، افراد پولیس و مأموران گمرکی را فساد کوچک می نمانید. کنترول فساد 

تر بر فساد کوچک است زیرا بدون کنترول فساد بزرگ امید به حل مشکل فساد  مقدم  بزرگ

اندها و با صورت ب رتبه اداری به واسطه افراد و مقامات عالی ماند. فساد بزرگ به کوچک نمی

پوش  گیرد. مرتکبان این نوع فساد جزء گروه مجرمان شیک توجه صورت می ارقام قابل

جبران را بر  باشند. باوجوداینکه زیان و خسارت غیرقابل شده صاحبان زر و زور می شمرده

گیرند. این  های عدلی و قضائی قرار می سازند، کمتر تحت تعقیب دستگاه پیکر جامعه وارد می

از تعقیب   مسلماً با برخورداری از توان توجیه، حمایت و یا هم امکان فرار اصوالً مصونگروه 

مانند. برخالف فساد اداری در سطوح پائین رتبه که اگر با موافقت  عدلی و قضائی باقی می

شوند و هم تحت تعقیب عدلی و قضائی  نروند هم دستگیر می شیپ باال به یها بارده

. اما اگر تحت فرمان گردند یاعمال خود مجازات شده از کار نیز برطرف مقرارگرفته به کیفر 

 پوش باشند، از حمایت و مصونیت جزئی برخوردار خواهند بود. مجرمان شیک

 

ACKU



 

 

زا 
جو

«
13

96
» 

ل
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

2
 

122 

 قاعده کلي: 

ساالری،  گویي، شایسته کاری( ـ )پاسخ فساد = )انحصار قدرت+ پنهان

 اجتماعي و شفافیت(.  مسئولیت

گویی،  کاری رابطه مثبت، و با پاسخ اداری با انحصار قدرت و پنهانطبق این رابطه، فساد 

ساالری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت گرایی رابطه منفی دارد. به این معنا که  شایسته

 هرچه

گیری بیشتر شود، فساد  ها در تصمیم کاری آن انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان

 .شود بیشتر می

تر باشد و هرچه  یی و مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزونگو در مقابل، هرچه پاسخ

 سیستم

تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد  اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف

 .شد

بنابراین، برای کاهش فساد در جامعه باید تالش شود میزان انحصار قدرت در تولید و 

گیرندگان کاسته شود و سیستم حساب  قدرت تصمیم توزیع کاالها و خدمات کاهش یابد، از

مسئله روشن است. قضیه مهم این است که چگونه   تا اینجا صورت دهی نیز بهبود پیدا کند

اند؟ در ادامه،  ؟ راهکارهای دستیابی به چنین مقصدی کدامافتی ها دست توان به این ایده می

های اسالمی،  ای دینی و بر اساس ارزشه کنیم نشان دهیم که با استفاده از آموزه تالش می

 .توان راهکارهایی برای حل مشکالت یادشده و مبارزه با فساد اداری ارائه داد می

 اداری فساد با مقابله گفتار سوم: راهکارهای

 تتبع با این بخش در اند لذا اجتماعی نامیده را سرطان اداری فساد پژوهشگران، از برخی

با  مبارزه راهکارهای ،گرید عبارت به و درمان یها راه دنبال به نبویاحادیث  و قرآنی اتیدرآ

 جنبه دیگر، برخی و کنترلی و درمانی جنبه راهکارها این از هستیم. برخی اداری فساد

 شد: خواهد اشاره اساسی راهکار چهار به ذیل در پیشگیرانه دارد.
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 سازماني راهکارهای  الف:

صورت  اداری ساختار در که است تمهیداتی و اقدامات سازمانی، راهکارهای از منظور

 .گیرد می قرار فساد مسئله با مستقیم ارتباط در و پذیرد می

 فاسد عناصر برکناری  . 1

 برای ها دولت از برخی شد، فراگیر و دواند ریشه ابعاد همه در اداری فساد وقتی

 ازآنجاکه شوند. می متوسل دولت کارمندان گروهی اخراج و محاکمه به سازی فساد کن ریشه

 های سازی پاک است، دولت سیاسی قدرت اساسی ارکان از یکی اداری مطلوب نظام وجود

 میافتد. اتفاق دیگر گروه به گروه یک از قدرت جایی جابه از بعد ادارات اغلب در جمعی دسته

 کارکنان درگزینش دقت  .2

 نیروهای یریکارگ به و نشیگز به نوبت قبلی، فاسد عناصر جمعی یساز پاک از پس

 اساس بر که استخدامی فساد طورکلی به .رسد می سابق افراد یجا به و متخصص متعهد

 خداوند رود. می شمار به اداری فساد مهم دالیل از یکی ضوابط ، نه گیرد صورت می روابط

 مملکت شئون اداره خطیر مسئولیت جمله آن از و ها مسئولیت خصوص واگذاری در متعال

)سوره  ) أَهلها ى إِل الْأَمانات تُؤَدوا أَنْ یأمْرکُمُ اللَّه إِنَّ فرماید:) شایسته می افراد به اسالمی

 .کنید رد ها آن صاحبان به را ها که سپرده دهد مى فرمان شما به خدا (ترجمه: 98آیت نساء

 آنان منزلت ارتقای و کارکنان شئون حفظ  . 3

عنایت  وی به متعال خداوند را کرامت این و است برخوردار ذاتی کرامت از انسان اصوالً

 و ( 70،آیت )سوره اسراء) الْبحر  و الْبرِّ فی حملْناهم و آدم بنی کَرَّمنا لقَدَ است : )و فرموده

 ها مرکب بر) دریا و خشکى در) را آنان و داشتیم گرامى را فرزندان آدم ما یراست به

 که کند می مطرح انسان کرامت و عزت خصوص در را دالیل متعددی کریم . قرآن برنشاندیم

 و بهترین در انسان قرآن، نظر در است. انسان چگونگی آفرینش دالیل این تمام محور

 را الهی پذیرش نسخه شایستگی و شده آراسته معتدل و  کامل یبا خلقت و صورت زیباترین

 همین به هستند ؛ یکسان طبیعت، و آفرینش  در همگی ها انسان این بر است ، عالوه یافته
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 ها انسان شرافت و احترام مراعات اداری، کار محیط ویژه در به و اجتماعی مناسبات در دلیل

 فرهنگ ترویج و اداری قوانین درون در انسانی شأن و منزلت به توجه بنابراین.است ضروری

 به تعلق برابری، احساس تقویت و کارکنان با مدیران رسمی مناسبات احترام در و فروتنی

 خاطر امنیت و شغلی رضایت موجب تواند می پیشرفت و رشد خودباوری، توانایی سازمان،

 و هنجارشکنی و یزیگر قانون با همراه اغلب که ببندد اقدامات انتقام جویانه بر را راه و شود

 .است فساد آمیز دیگر عبارت به

 مناسب تنبیه و تشویق نظام برقراری  .4

 تمام با که متعهد و فعال کارکنان هستند: کارکنان از دودسته معموالً سازمانی هر در

 کارکنان دیگر، دسته و کنند می تالش سازمان اهداف به دستیابی جهت خود در توان

 را سازمان و مراجعان مردم، حقوق خود، وظایف در کوتاهی با مسئولیت که بی و انگار سهل

 و تشویق از استفاده ها، گروه این در انگیزه ایجاد و کنترل یها راه از یکی .کنند می تضییع

 بندگی و انسانیت مسیر در ها انسان هدایت روشی برای چنین از استفاده است. مناسب تنبیه

 به آیه سیصد حدود کریم، قرآن آیات از مجموع است. کریم قرآن تربیتی یها وهیش ازجمله

 به تشویق برای کریم قرآن نمونه، عنوان به است؛ مربوط تنبیه عامل به آیه صد شش و تشویق

 منْ تَجری جنَّات لَهم أَنَّ الصالحات وعملوُا آمنُوا الَّذینَ بشِّرِ و) : فرموده صالح عمل و ایمان

 شایسته کارهاى و آورده، ایمان که را و کسانى ترجمه: (29)سوره بقره، آیت  ) الْأَنْهار تَحتها

 ها یجو ها آن ( )درختان زیر از که خواهد بود ییها باغ را ایشان که ده مژده اند، داده انجام

 ( )دوستداران با که کسانى سزاى :دیفرما یم مفسدان و محاربان تنبیه برای یا و است. روان

 یا شوند کشته که نیست این جز ،کوشند یفساد م به زمین در و جنگند یم او پیامبر و خدا

 سرزمین آن از یا شود بریده یکدیگر خالف جهت در شانیوپا دست یا گردند آویخته بردار

 .داشت خواهند بزرگ عذابى در آخرت و دنیاست در آنان رسوایى این، گردند؛ تبعید

 (33)مائده

 بازرسي و نظارت  .5

 را عملکرد ارزیابی و عمل، فساد بروز قوی مانع عنوان به کنترل و نظارت اصل ازآنجاکه

 است. نظارت برخوردار بسیاری اهمیت و جایگاه از اسالمی فرهنگ در کند می نیز آسان

 انسان رفتار بر  ...و  (41/ پیامبران)نساء (،12-10فرشتگان)انفطار/ ، (98عمران/ )آل خداوند
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 کار بر کنترل و نظارت مصداقهای از است. قبیل این از قیامت، در روز آنان شهادت و

 غیبت علت از سلیمان)ع(  حضرت شدن جویا و هدهد جریان غیبت به توان می زیردستان،

 عذاباً لَأُعذِّبنَّه الْغائبینَ منَ کانَ أَم الْهدهد أَرى ال ما لی فَقالَ الطیَّر تفَقَدَّ کرد: و اشاره وی،

 و شد پرندگان  جویاى حال و  (21و 20)نمل/ "مبینٍ بِسلْطانٍ لَیأْتینِّی أَو لَأَذْبحنَّه أَو شَدیداً

 عذابى به را او قطعاً است. غایبان از یا شاید نمیب ینم را هدهد که است شده چه مرا گفت

 بیاورد. من براى دلیلى روشن اینکه مگر برم یم را سرش یا کنم یم عذاب سخت

 اقتصادی عدالت برقراری  ب:

 دولتی نهادهای سایر و ها سازمان مردم، به خدمات کننده عرضه عمدتاً دولت، کارمندان

 به شمار دولت ریبگ حقوق و ندارند نقشی اقتصادی تولید در مستقیم طور به رو نیازا .هستند

 توزیع در عدالت بگیرد، صورت باید آنان با ارتباط در که عدالتی دلیل، به همین .روند یم

 های انگیزه درآمدها، توزیع در عدالت رعایت .است شانیها یستگیبرحسب شا درآمدها

 اعطای داد. خواهد افزایش را سازمان و کارایی سالمت و دهد کاهش می را فساد ارتکاب

 شمار به الهی قطعی های سنت از افراد شایستگی و با استحقاق متناسب جزای و پاداش

 (199عمران: )آل ) بعض من بعضُکمُ أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْکم منْ عاملٍ عملَ أُضیع ال أَنِّی :رود می

 .کنم ینم تباه یکدیگرید، از همه که زن، یا از مرد شمارا از عملى صاحب هیچ عمل من

 فرهنگي راهکارهای  ج. 

بازآفرینی  و بهسازی راستای در که است اقداماتی مجموعه فرهنگی راهکارهای از منظور

 مهم فرایند سه به بحث فراخور به .پذیرد صورت باید اجتماعی، مناسبات نیز و فردی اخالق

 :شود می اشاره این زمینه در

 خودسازی ضرورت .1

 خودکنترلی، تقوا به آن از که کند می ایفا را درونی کنترل وظیفه افراد در اخالق اصوالً

 کنترل و اخالق اجرای ضامن الهی، تقوای تقویت رو نیازا شود. می تعبیر نیز تعهد درونی یا

 درونی یها بازدارنده به نیز فراوانی اتیرود. درآ می شمار به زمینه این در درونی نیرومندی

 (199-)بقره کمبودها  برابر در بردباری و به صبر مربوط آیات ازجمله است؛ شده اشاره فساد،
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 از پرهیز و اقتصاد و قناعت استکبار) سوره شعرا( ، و تفاخر جای به فروتنی و تواضع ،

 . آن لوازم و معاد و توحید به الزام ( و131: )طه اسراف و اتراف تکاثر، جای به دنیاگرایی

 منکر( از نهي و معروف امربه ترویج فرهنگ نظارت اجتماعي )  .2

 شمار به فساد با مقابله های راه نیتر نهیهز کم و ترین مهم از یکی اجتماعی نظارت

 شود.  می شناخته منکر از نهی و معروف امربه عنوان با اسالم در اجتماعی نظارت .رود می

 و بِالْمعرُوف یأْمرُونَ و الْخَیرِ إِلَى أُمۀ یدعونَ منْکُم لْتَکُنْ و":فرماید می باره دراین کریم قرآن

گروهى  شما، میان از باید و  (104: عمران )آل) الْمفْلحونَ هم وأُولئک الْمنْکَرِ عنِ ینْهونَ

 همان آنان و بازدارند زشتى از و وادارند شایسته کار به و دعوت کنند نیکى به را مردم

 .اند رستگاران

 عمومي رساني اطالع  .3

 فشار عامل نیز و مجرمان، برای تری وسیع حیثیتی هزینه به عمومی، رسانی اطالع

 با قاطع برخورد و دقیق رسیدگی برای قضایی و نظارتی های دستگاه و ها بر دولت نیرومندی

 ترین کوتاه در که آزاد، و مستقل عمومی رسانی اطالع سامانه لذا شد؛خواهد  منجر مفسدان

 به ضروری اداری، مفاسد افشای منظور به برساند عموم به آگاهی را اخبار ترین دقیق زمان،

 بتواند تا آید عمل به اجتماعی صنف این از الزم های که حمایت است بایسته .رسد می نظر

 برای اسالم .نشود فساد گرفتار خود و ایفا کند خوبی به راستا این در را خود نقش

 .است قائل ای ویژه اهمیت عمومی، رسانی اطالع

 قضایي د: راهکارهای

 و پاالیش در خود وظیفه تواند می صورتی در اسالمی جامعه در قضایی دستگاه

 برخوردار الزم صالبت و سالمت از خود که رساند انجام به خوبی به را سازی اجتماع سالم

 قانونی، های گریز راه بستن زمان، نیازهای با متناسب و دقیق تدوین قوانین و تهیه باشد.

 کارگزاران و قضات منزلتی و مالی تأمین قضاوت، در و متخصص صالح افراد کارگیری به

 و مجرمان با مماشات بدون و قاطع برخورد منظور به بسترهای الزم سازی فراهم قضایی،

 این جایگاه ارتقای برای بنیادی راهکارهای و ازجمله قضایی دستگاه بر نظارت مفسدان،

 است. آن ریخط وظایف اجرای در دستگاه

ACKU



 

  

 

الم
 اس

کاه
دید

از 
ی 
دار

د ا
سا
با ف

زه 
بار
م

 

127 

 اداری فساد گفتار چهارم : پیامدهای

 و یجمع دو دسته در تواند می آن یرسان بیآس گستره به توجه با اداری فساد پیامدهای

 از مورد دو سپس و عمومی پیامدهای از مورد چهار ابتدا ذیل در گیرد. فردی جای

 :شد خواهد فساد، بیان فردی پیامدهای

 عمومي پیامدهای الف: 

 سیاسي نظام تضعیف  .1

 .اندازد یم مخاطره به را ها حکومت سیاسی مشروعیت مردم، اعتماد سلب با اداری فساد

 اقتصادی سامانه . تخریب2

 تشکیل در اولیه هدفی و اساسی اصل عدالت، برقراری شد بیان قبالً که طور همان

 نمود اقتصادی عدالت در هم عدالت مصداق نیتر برجسته رود.  می شمار به حکومت اسالمی

 عزم و توانایی که یکسان همه که است این اسالم، در اقتصادی از عدالت منظور .ابدی یم

 دارند، دیگری اقتصادی فعالیت نوع هر و تولید و کار جامعه برای امکانات از یریگ بهره

 کنند؛ اقدام خود اهداف راستای در تبعیضی یا و جلوگیری غیرقانونی گونه هیچ بدون بتوانند

 استفاده برای و خداوند آفریده زمین، امکانات و که منابع کند می تصریح کریم قرآن زیرا

 براى را زمین و : ( ترجمه10 /)الرحمن )للْأَنام وضَعها است )واألْرَض شده داده قرار همگان

 معنای به اسالم در اقتصادی عدالت است. بنابراین، مردم معنای کلمه انام به نهاد. مردم

 با متناسب توزیعی عدالت نیز و اقتصادی یها رساختیز و امکانات به دسترسی در برابری

 نمودن پر و پذیر آسیب به اقشار رسیدگی تیدرنها و اقتصادی فعالیت میزان و نوع

 اداری، فساد سامانه اقتصادی، در دولت ویژه جایگاه به توجه با است. طبقاتی یها شکاف

 .کند ایجاد مانع و اختالل عدالت، این انواع از یک هر درروند تواند می

 جمعي اخالق انحراف .3

 نظر به دانند می فساد بروز عامل ترین مهم را جامعه عمومی فرهنگ اغلب، پژوهشگران

 دیگر، عبارت به است؛ برخوردار ای دوسویه و متقابل رابطه از اداری فساد و فرهنگ که رسد می

 غیرقانونی تقاضای رفتار دارد، اساسی نقش اداری فساد ایجاد در فرهنگ که طور همان
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 تضعیف جامعه و افراد شدن آلوده موجب نیز اداری کارکنان سوی از رشوه پرداخت همچون

 .شد خواهد آن فرهنگ و اخالق تخریب و

 بیگانگان سلطه سازی زمینه .4

 و تضعیف، جامعه اقتصادی شاکله و سیاسی نظام اداری، فساد به دلیل که موقعیتی در

 سوءاستفاده و ورزی طمع احتمال است، دوانده ریشه اجتماعی عرصه در انحراف اخالقی

 نمونه، عنوان به بود؛ نخواهد ذهن از دور ملت، بر سلطه جهت در و دشمنان بیگانگان

 اداری، فساد حربه از استفاده با انگلستان دولت که دهد نشان می تاریخی های واقعیت

 و کند ناکارآمد را اسالمی کشورهای از دیگر  و نفوذ برخی و عثمانی عظیم حکومت توانست

 برای ناپذیری جبران پیامدهای نیز تاکنون آن، استعماری آثار که سلطهای  درآورد زانو به

 سازی فراهم از کریم قرآن که است حالی در این است؛ به دنبال داشته منطقه کشورهای

علَى  للْکافرین اللَّه یجعلَ لَنْ )و  :فرماید می و کند نهی می مؤمنان بر دشمنان تسلط زمینه

 ایمان اهل به نسبت کافران براى گاه هیچ خداوند و ترجمه:  (141)نساء:) سبیال   المومنین

 .کرد بازنخواهد تسلّط راه

 فردی پیامدهای  ب:

 قضایي کیفر  .1

 شهروندان، غیرقانونی رفتارهای های کننده کنترل و ها بازدارنده ترین مهم ازجمله

 اداری، سامانه در که فردی هر است. جامعه قضایی دستگاه موقع به و برخوردهای مناسب

 رفتارها این از برخی باشد. نیز آن پیامد منتظر باید می بگیرد، خالف قانون عمل به تصمیم

 و خسارات جبران تذکرات، اداری، سامانه همان در که گیرد جای می اداری تخلف قالب در

 قضایی مراکز به نیز خالف رفتار از دیگر برخی .شد گرفته خواهد نظر در متناسب تنبیهات

 سوءسابقه، پیدایش .گیرد می قرار پیگیری و موردبررسی آنجا در و شود می داده ارجاع

 پیامدهای ازجمله مرگ مجازات حتی و اجتماعی، حبس طردشدگی مالی، غرامت پرداخت

 شود. اداری دامنگیرمفسد تواند می که است قضایی دادرسی سنگین
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 اخروی عقوبت  .2

 شرعی، حدود از تعدی اخالق، از گذار منزله به اداری فساد اسالمی، دولت و جامعه در

 متعال خداوند که است الهی عدل حکومت تحقق از جلوگیری و الناس حق ضایع نمودن

 است. بنابراین، نموده مبعوث آن، استقرار منظور به دیگری از پس را یکی خود پیامبران

 اخروی پیامدهای مسئله، این بودن ابعاد ذو و حساسیت که به دلیل داشت انتظار توان می

 (.19) بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث، ص.باشد سنگین و گسترده بسی نیز آن

  یریگ جهینت

 تعالی بستر عنوان به اجتماعی عدالت و قسط برقراری در اسالم دیدگاه از حکومت

مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف   .دارد اساسی نقشی معنوی افراد

های دینی، سرشار از راهکارها و  اساسی دین مبین اسالم است. بر این اساس، آموزه

که پیامبران الهی و  های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن است؛ چنان حل راه

 احادیث و کریم قرآن اند. از دید ین امر داشتهپیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به ا

 جامعه برای هم و فساد برای مرتکبان هم بسیاری، های آسیب و پیامدها اداری، فساد نبوی ،

 نیز و قضایی، کیفر و خسران دنیوی موجب اینکه ازجمله آورد؛ می بار به مختلف ابعاد در

 ترویج و سامانه اقتصادی تخریب و سیاسی نظام تضعیف با و شود می اخروی عقوبت

 و سازد دگرگون می را جامعه فرهنگ کند، می زایل را اقتصادی عدالت اخالقی، انحرافات

مبارزه با   .داد خواهد قرار بیگانگان سلطه و نفوذ و فروپاشی معرض در را اسالمی حکومت

کننده  عنوان یک امر سلبی، بازدارنده و واکسینه فساد در درون هر سیستم و نظامی به

تر باشد،  سیستم دارای ضرورت زیاد است، و هر چه مأموریت و رسالت آن مجموعه مهم

 شود. مبارزه با فساد از اهمیت بیشتری برخوردار می

گیری و ایجاد آن را نشانه رفت، و در مراحل اولیه  برای مبارزه با فساد باید عوامل شکل

کننده در آن جزء  های تعیین فساد و مؤلفهاز تشکیل آن جلوگیری نمود. لذا شناسایی عوامل 

بایست بر  های بعدی مبارزه با فساد می آید. در گام حساب می های مبارزه با فساد به اولین گام

و تربیت  یدو مطلب اصلی تأکید نمود. اول سیستم سازی و نظام سازی؛ و دوم کادر ساز

کند؛ لذا  می ییهاست که فسادزا های موجود در دستگاه ها و خلل منابع انسانی. چراکه نقص

 است دنبال فساد زدایی باشیم و سیستم سازی نکنیم.  رممکنیغ
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 توان به می راشدین، یسیرت پیامبر اسالم و خلفا ویژه به ، اسالمی منابع در وبادقت

 یها نهیزم همه که افتی دست اداری فساد با برخورد در جانبه نگری همه و جامع الگوی

 و اقتصادی یها استیس اجتماعی،  فرهنگی بسترهای تا گرفته اداری یسازوکارهااز  مسئله

 عنوان به اداری فساد که گفت توان می درمجموع بنابراین .ردیگ یبرم را در قضایی سامانه

 اسالم ویژه دین  اهتمام و موردتوجه الهی، مدینه فاضله و انسانی کمال تحقق در مانعی

 بین از در سعی اسالم اداری، فساد مبارزه با در سامانمند رویکرد اتخاذ به توجه با و است

 زمینه این در برخوردهای قضایی به تنها و دارد اداری فساد یها نهیزم و ها شهیر بردن

 .کند ینم بسنده

 فهرست منابع 

 میالف : قران کر

 ب: منابع عربي 

 تحقیق ، القرآن الحکام الجامع بکر، أبی أحمدبن محمد بن عبداهلل أبی ، القرطبی .1

 مؤسسۀ لبنان، -بیروت عرقسوسی، محمدرضوان و الترکی عبدالمحسن بن عبداهلل

 . م 2006 - ه 1427 الطبعۀاالولی، التوزیع، و والنشر للطباعۀ الرسالۀ

 عن البیان جامع :الطبری تفسیر ، کثیر بن یزید بن جریر محمدبن أبوجعفر الطبری، .2

 یمامۀ، حسن عبدالسند و الترکی عبدالمحسن بن عبداهلل تحقیق القرآن، آی تأویل

 -ه 1422 االولی، الطبعۀ االعالن، و التوزیع - 588 ؛ و النشر و للطباعۀ هجر دار القاهرۀ،

 .580 صص ،3 ج م، 2001

 للطباعۀ کثیر دارابن دمشق، البخاری، صحیح ، اسماعیل محمدبن عبداهلل أبو ، البخاری .3

 م 2002 -ه 1423 االولی، الطبعۀ والتوزیع، النشر و

 أبوقتیبۀ تحقیق ، مسلم صحیح ، الحجاج بن مسلم الحسین أبو النیسابوری، القشیری .4

 التوزیع، و للنشر طیبۀ دار السعودیۀ، العربیۀ المملکۀ -الریاض ، الفاریابی محمد نظر

 . م2006 - ه 1427 االولی، الطبعۀ

 العطار، جمیل صدقی تحقیق ، الترمذی سنن ، عیسی بن محمد أبوعیسی ، الترمذی .۵

 . م 2005 ه 1426 األولی، الطبعۀ درالفکر، لبنان، – بیروت
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 جمیل صدقی تحقیق ، داود أبی سنن ، اآلشعث بن سلیمان داود أبو ، السجستانی .6

 . م 2005 - ه 1426 ، األولی الطبعۀ درالفکر، لبنان، – بیروت العطار،

الدقائق،  کنز شرح الرائق البحر ، ابراهیم بن العابدین زین ، الحنفی المصری نجیم ابن .7

 .الشاملۀ المکتبۀ ترتیب المعرفۀ،حسب دار الناشر

 عدنان تحقیق .القرآن غریب فی المفردات .( 1412 )محمد بن حسین اصفهانى، راغب .8

 .الشامیۀ دارالعلم الدار :دمشق .1 ج.صفوان

 .طبع تاریخ بدون ، جدیدۀ طبعۀ المعارف، دار العرب، لسان ، الدین جمال ، منظور ابن .9

 أنس تحقیق المحیط، القاموس ، یعقوب محمدبن مجدالدین ، آبادی الفیروز .11

 . م 2008 - ه 1429 االولی، دارالحدیث،الطبعۀ القاهرۀ، زکریاجابراحمد، و محمدالشامی

 تحقیق للجرجانی، التعریفات معجم ، الشریف محمدالسید بن علی ، الجرجانی .11

 . طبع تاریخ بدون ، دارالفضیلۀ القاهرۀ، المنشاوی، محمدصدیق

 ابحاث دیگران، و بوساق محمدالمدنی علی، عبدالسالم جعفر ، مصطفی وهبۀ ، الزحیلی .12

-الریاض– األمنیۀ للعلوم العربیۀ نایف أکادیمیۀ الفساد، لمکافحۀ الدولی لعربیا تمر المؤ

 . م 2003 - السعودیۀ، العربیۀ لمملکۀا

 االسکندریه، ، مظاهره اسبابه، ماهیته، :اإلداری الفساد ، عبدالفتاح عصام ، مطر .13

 .2011 ، االولی ،الطبعۀ الجدیدۀ دارالجامعۀ

 دراسۀ : اإلسالمی الفقه فی عالجه و اإلداری الفساد ، عطیۀ محمود محمد ، معابرۀ .14

 االردنیۀ، الجامعۀ العلیا، الدراسات کلیۀ دکتورا، رسالۀ االردنی، اإلداری بالقانون مقارنۀ

 . م 2010

 السیرۀ فی تقنیۀ و اجتماعیۀ و اقتصادیۀ و اداریۀ ابعاد ، إبراهیم عبدالعزیزبن ، لعمریا .1۵

 - ه 1426 االولی، الطبعۀ أثناءالنشر، الوطنیۀ فهد الملک مکتبۀ الریاض، فهرسۀ ، النبویۀ

 . م 2005

 ج : منابع فارسي 

 کالنتری، الدین غالم بازنگر اسالم، دیدگاه از اداری فساد ، عبدالبصیر ، احمدی شیخ  .16

 .1390اول،  چاپ نعمان، مطبعۀ افغانستان، -کابل

، 16 شماره آسمان، هفت فصلنامه ، یهود کیفری حقوق در جرایم حسین، سلیمانی، .17

1381. 
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 و دانش مجلۀ ، آن با مبارزه یها راه و اداری فساد در مؤثر عوامل ، احمد لطفیان، .18

 1375 سال اول نیمه  4 شماره توسعه،

 ،13چاپ ،ینشر ن ایران، – تهران ،فارسی -عربی معاصر فرهنگ ، آذرتاش ، آذر نوش .19

1390. 

 چاپ جنگل، انتشارات تهران، ،یفساد ادار با مبارزه راهبردهای ، غالمرضا صالحی، ذاکر  .21

 .1388 اول،

 فصلنامه قرآن و حدیث :تهران ،نژادی ،  اکبر مهدی ، بررسی فساد اداری از دیدگاه  .21

 .1393 بهار ،1 شماره ، 22 سال اسالمی مدیریت پژوهشی  علمی

 د: منابع قانون

 شماره ، 1383 رسمی، دهیجر اداری، فساد و ارتشاء علیه مبارزه قانون عدلیه، وزارت .22

 .3 ،مادۀ 838

 شماره ش، -ه 1386 رسمی، دهیجر اداری، فساد علیه متحد ملل میثاق عدلیه، وزارت  .23

936. 

 رسمی، دهیجر اداری، فساد علیه مبارزه یاستراتژ تطبیق بر نظارت قانون عدلیه، وزارت .24

 .7 مادۀ ، 957 شماره ش،ـ ه 1378

 . 347 شماره ، 1355 رسمی، جریدۀ جزا، قانون عدلیه، وزارت .2۵
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 قاعده ال ضرر

 شریعت اسالم و قوانین وضعی افغانستان در 
 «حقشناس» مارینا 

 چکیده:

کلی است که بسیاری از فقهای اسالم آن را   های یکی از قاعده« ال ضرر» قاعده

این قاعده در مذاهب فقهی و  رو، بررسی و مطالعه ازایناند؛  اساس تشکیل فقه دانسته

رسد. لفظ این قاعده از  مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می درنتیجه، بهره

شده است که بسیاری از محدثان شیعه و  گرفته« ال ضرر و ال ضرار»نص حدیث مشهور نبوی 

رد آن ادعای تواتر شده است؛ البته این در حالی اند تا جایی که در مو سنی آن را نقل نموده

. این قاعده گردیدهویژه از قرآن کریم ارائه  دیگری هم برای این قاعده به است که ادله

برای جلوگیری از اعمال ضرری است و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو،  استناد ترین مهم

 نماید.  منع می را مال و جان مؤمنان

 واژگان کلیدی:

 قاعده، مسئولیت، ضرر، ضرار، جبران خسارت.
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 مقدمه

ترین قواعد فقهی که اهمیت و جایگاه خاص در شریعت اسالمی و  یکی از مهم

قوانین وضعی و مباحث فقه و حقوق دارد عبارت از قاعده ال ضرر است. به همین دلیل است 

 مرحله اجرا مشروعیت دارد.گذاری و نه در  که در اسالم اضرار به غیر، نه در مرحله قانون

بنا بر اهمیت این قاعده خواستیم تا این قاعده را به بررسی بگیریم، اهمیت قاعده ال 

اندازه است که در بیشتر ابواب فقهی از  عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین به ضرر به

فصل است  2امل گیرد.این مقاله ش عبادات گرفته تا معامالت مورد استناد و استفاده قرار می

شده که طی این مباحث به موضوعات مهم چون  که فصل اول آن به مباحث جداگانه تقسیم

موارد تطبیق قاعده مفهوم لغوی ضرر و ضرار، مستندات قاعده ال ضرر، اهمیت قاعده ال ضرر، 

م شده است و در فصل دو قاعده ال ضرر پرداختههای علما در مورد  دیدگاه ال ضرر و بالخره به

 شده است. پرداخته بررسی قاعده ال ضرر در قانون مدنی افغانستان آن به

 فصل اول  

ها دارد همزاد انسان بوده است و به  قاعده ال ضرر ازآنجاکه ارتباط بازندگی انسان

گردد. به سبب موجودیت این قاعده در  شکل یک قاعده پیشینه آن به صدر اسالم برمی

یابد و به اساس همین قاعده  وسوی درست می میشه سمتاسالم زندگی انسان مسلمان ه

 ها هیچ ضرر و ضراری نیست. است که در زندگی انسان

 مفهوم لغوی ضرر و ضرار:  -مبحث اول

قبل از اینکه به مفهوم لغوی ضرر و ضرار بپردازیم الزم است که تعریف از قاعده 

اند از:  ها عبارت یکی از این تعریفداشته باشیم. تعاریف متعدد در مورد قاعده وجود دارد که 

گردد. به گونه مثال قاعده ال ضرر حکم  قاعده عبارت از کلیتی است که بر جزئیات تطبیق می

 کند. است کلی که بر هر عمل ضرر صدق می
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شود که از ادله شرعیه استخراج و استنباط  قاعده ای اطالق می قاعده فقهی به

گردد، همچون انطباق  ی از احکام فقهی است منطبق میا گردیده و بر مصادیقش که مجموعه

 1کلی طبیعی بر افراد و مصادیق خود.

نهاد کلی است مستند بر بسیاری از مسایل فقهی در  ازآنجای که قاعده ال ضرر یک

گیرد، دانشمندان اهل لغت معنای متعدد را بر واژه ضرر  باب معامالت و عبادات قرار می

توانیم که ضرر به معنای نقص در حق سوء حال و  نه مثال گفته میاند. به گو کاربرده به

، آمده است. بعضی از علما و نویسندگان ضرر را به معنای مجازات به خاطر ضرری که 2خالف

اند و نیز به معنای ضرر زدن دو نفر به  از سوی یک شخص دیگری وارد شود، استعمال نموده

 یکدیگر نیز آمده است.

کند بر صدور ضرب از فاعل  واژه ضرار باید گفت که ضرار داللت میدر مورد معنای 

شده است که  به نحوه استمرار، تکرار و یا به نحو قصد. همچنین در مورد معنای ضرار گفته

 گردد. ضرار به معنای مجازات بر ضرری است که از طرف دیگری به انسان وارد می

شود و  د برای نفس و مال استفاده میرسد که کلمه ضرر در اکثر موار بنا به نظر می

استعمال آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کمتر است. اما کلمه ضرار بر وزن مصدر باب 

مفاعله است و داللت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد. و همچنان به نظر یک تعداد 

این برای تأکید است. که در حدیث تکرار شده  دیگر ضرر و ضرار دو کلمه مترادف است و این

 .است شده خواندهحدیث به سه نحو 

ال ضرر و ال ضرار علی ، ال ضرر و الضرار فی االسالم ،ال ضرر و ال ضرار »متن حدیث 

 «.مؤمن

 دالیل و مستندات قاعده ال ضرر: -مبحث دوم 

ازنظر دالیل و مستندات، قاعده ال ضرر دارای پشتوانه قوی و محکمی است از کتاب 

کند. باوجود آیات و روایات متعدد در مورد این  و سنت گرفته تا دالیل عقلی بر آن داللت می

                                                           

محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب ) التعلیقه علی المکاسب( تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول،   1 

 .1ه ق، ص 1116
2
 .26. شیخ الشریعه، اصفحانی، قاعده الضرر، موسسه النشر االسالمی، ص  
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توان ادعا کرد که این قاعده  قاعده دالیل عقلی محکمی نیز وجود دارد که به اساس آن می

 گیرد. قلیه قرار میازجمله مستقالت ع

 دلیل کتابي: -گفتار اول

توان گفت  در قران کریم آیاتی زیادی وجود دارد که کلمه ضرر در آن استعمال گردیده و می

که کلمه ال ضرر آن احکامی را ارایه کرده که از باب تعلیق حکم به وصف حاوی معنای عام 

 . 1کند صورت یک قاعده تثبیت می است و بدین اساس ال ضرر را به
 نمایم: طور نمونه اشاره می نماید به در اینجا به آیات که قاعده ال ضرر را اثبات می

نه مادر )به خاطر اختالف با پدر( حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه " ترجمه: -1

 2."پدر

گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّى کردن، زنان را نگاه ندارید  و هیچ  "ترجمه:  -2

دارند و طالق ندهند تا  ها را نگاه این آیه شریفه مردان را از اینکه به زنان رجوع کنند و آن ".

 .3نماید ها ضرر برسانند نهی می به آن

دادید  زنان را و رسیدند به سرآمدشان پس  قکه طال و هنگامی "ترجمه:  -3

مابین خویش  که همسر شوند با شوهران خویش اگر تراضی  کنند فی بازندارید آنان را از آن

کس از شما که ایمان دارد به خدا و روز بازپسین این  خوبی بدین اندرز بداده شود آن به

 4."دانید تر  خدا و شما نمی تر است برای شما و پاکیزه پاک

و نیز موارد کاربرد ضرر با موضوع ارث و ضرر در عبادات در قران کریم آمده است. و 

 پردازد. طالق به همین موضوع می سوِره 6سوره نساء و آیه  12آیه 

 

                                                           
1
 .172، ص 1736کز نشر علوم اسالمی، . سید مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ویرایش دوم، مر 

2
 ( بِوَلَدِهِ  ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ .)277. سوره بقره، آیت  

7
 . )و ال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا(271سوره بقره، آیت .   

1
ازواجهن اذا ترضو بینهم  و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ینکحن (»271. )سوره بقره، آیت  

 «.بالمعروف ذلک یوعظ به من کان منکم یوءمن باهلل و الیوم الخر ذلکم ازکی لکم و اطهروا اهلل یعلم و انتم ال تعلمون
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 دلیل روایي: -گفتار دوم

اند.  وجود دارد استناد کرده باره ینفقها در بحث از قاعده ال ضرر به روایاتی که درا

شده و در همه  که از طرق مختلف نقل استباره روایات متعددی  روایات مورد استناد دراین

ال ضرر و » در کتب اهل سنت نیز عبارت .ذکرشده است« ال ضرر و الضرار » ها عبارت  آن

 شده است . عنوان حدیث نبوی نقل به« الضرار 

مبسوطی پرداخته،  نحوهه اهل سنت و جماعت به کخالصه موضوع روایات مذکور 

آن است که شخصی سمره ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت 

خانه نزد پیامبر اکرم شکایت برد  گذشت صاحب خانه می که راه رسیدن به آن از منزل صاحب

رکشی به درخت صاحب درخت را احضار و از وی خواست که هر وقت قصد س )ص(. پیامبر

خانه فرمود برو  منزل اجازه بگیرد سمره امتناع کرد پیامبر به صاحب خود را دارد از صاحب

ال » خواهد آن را بکارد و بعد فرمود :  درخت را بکن و مقابل صاحبش بینداز تا هرکجا می

 . 1«ال ضرر والضرار علی مؤمن » و یا « ضرر و الضرار 

دیگری نیز در خصوص این موضوع وجود دارد که ذکر همچنان احادیث و روایات 

 ها از حوصله این بحث خارج است. همه آن
« ال ضرر و الضرار »   به عقیده برخی دانشمندان عبارت یادآوری است که  قابل

  .که روایت آن به حد تواتر رسیده است استازجمله معدود احادیثی 

 دلیل عقلي: -گفتار سوم

یادآور گردیم که قاعده ال ضرر ازجمله مستقالت عقل است  قبالًگونه که  همان

ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار عقل است. یعنی عبارت از اموری است  بدین معنا که مهم

 2رسد. ها می که بدون حکم شرع خود عقل به آن

کند و  قاعده ال ضرر در پرتو عقل بدین معنا است که ضرر و ضرار را نفی  می

کند که ضرر و  خواهد هیچ ضرر  ضراری به دیگران رسانده نشود. یعنی عقل حکم می می

                                                           
1
 .23،ص 1731، به نقل از اسداهلل لطفی، قواعد فقه مدنی، تهران: سمت، 11، ص 7.شیخ صدوق، الفقیه، جلد  

2
 .171، ص 1736مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، ویرایش دوم، مرکز نشر علوم اسالمی،  . محقق داماد، دکتور سید 
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آید  ضرار به کسی دیگر وارد نگردد. اگر ضرر و ضراری وارد گردید جبران خسارات پیش می

 ضرر عقل است و مستقالت عقلی یکی از مباحث پس یکی از مستندات عقلی قاعده ال

توانیم که یکی  تخصصی عقلی علم اصول فقه است. پس با توجه به موضوعات فوق گفته می

توان با رعایت ضوابط مشخص به آن استناد نمود حکم  از ادله فقهی که در احکام شرعی می

داند و  ه غیر را جایز نمیعقل است. در بحث قاعده ال ضرر نیز بدون شک عقل بشر، اضرار ب

شمارد. بنای عقالء نیز مبتنی بر این قاعده بوده و در جوامع عمومی به آن  آن را قبیح می

کردند و شارع مقدس از آن منع ننموده است و از این رهگذر نیز امضای شارع احراز  عمل می

 1گردد. می

 اهمیت قاعده ال ضرر:  -مبحث سوم

موردتوافق همه مذاهب فقهی  های است که  ازجمله قاعدهال ضرر و ال ضرار  قاعده

و در ابواب مختلف فقه در هر دو بخش عبادات و معامالت جاری است. این قاعده، از  بوده

زیرا از مقاصد شریعت، محافظت بر نفس انسانی و حمایت آن و  قواعد عظیم اسالمی است

های مسایل عبادی و  که از بنیانو نیز قاعده مذکور بر عالوه این .دفع ضرر از آن است

های اقتصادی نیز است و اهمیت آن به حدی است که بسیاری  اجتماعی است یکی از بنیان

های مستقلی را به آن  ها تاکنون در تألیفات خویش رساله از فقها و دانشمندان از گذشته

ضرر ان ال» طور مفصل به آن پرداخته است.  اختصاص داده و به گونه جداگانه به

بدین معنا که ضرر بر دو قسم مرتب است. اول معامالت غبنی و دوم  2«المترتب..........

روی. بنا هر یک از این موارد جز موضوعاتی است که همواره در زندگی اجتماعی  یادهپ

 کند که در زندگی ضرر و ضرار نیست. یر افراد است. پس قاعده ال ضرر حکم میگ دامن

 تطبیق قاعده ال ضرر: موارد  -مبحث چهارم 

طوری که بیان شد قاعده ال ضرر هم قبل از وقوع ضرر است و هم بعد از وقوع  همان

ضرر است و عالوه بر حریم عمومی و مصالح و منافع کلی حریم افراد و منافع اشخاص را نیز 

 شود. گردد. در ذیل مواردی که منطبق باقاعده نفی ضرر است ذکر می شامل می

                                                           
1
 .273، ص 1731، به نقل از اسداهلل لطفی، قواعد فقه مدنی، تهران: سمت، 11، ص 7. شیخ صدوق، الفقیه، جلد  

2
 .13. شیخ الشریعه، اصفهانی، ص  
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مجازات از قبیل حدود، قصاص، دیات و همچنین وضع و تشریع خیارات تشریع 

 برای پیشگیری از وقوع ضرر و خطر است.

هم چنان در رابطه به تیمم دو مورد است اول نبود آب و دوم خوف ضرر از 

استعمال آب. فلسفه جواز تیمم برای شخص مریض و کسی که خوف از استعمال آب برایش 

 یاری از فقها اهل سنت نفی ضرر است. وجود دارد در نزد بس

ها  قاعده ال ضرر در بسیاری از موارد دیگر قابلیت تطبیق را دارد که بررسی همه آن

 های جداگانه است. نیازمند بحث

 قاعده ال ضرر:های علما در مورد  دیدگاه   -مبحث پنجم

 را آن اسالم فقهای از بسیاری که است کلی های قاعده از یکی «ضرر ال» قاعده

 این همطالع و بررسی لذا اند، نموده ارایه گوناگون نظریات و اند دانسته فقه  تشکیل اساس

 رسد.می نظر به ضروری آن مختلف ابعاد در اتینظر از مندی بهره نیز و نظریات

 که است شده گرفته «الضرار و ضرر ال» نبوی مشهور حدیث نص از قاعده این لفظ

 تواتر ادعای آن مورد در که جایی تا اند، نموده نقل را آن عهیش و سنی محدثان از بسیاری

 و ارائه کریم قرآن از ویژه به قاعده این برای هم دیگری ادله که است حالی در این البته .شده

 پردازیم. می علما از بعضی نظریات ارائه به اینجا در است. شده پرداخته آن به فوق مباحث در

 

  انصاری: مرتضي شیخ نظریه  -اول گفتار

 خارج در واقعاً ضرر چون که دارد عقیده چنین ضرر ال قاعده مورد در انصار شیخ

 منظور و «.االسالم ضرر......فی ال» نمایم تعبیر طور این  را جمله باید بنابراین دارد، وجود

 از که حکمی هر دیگر عبارت به نیست. اسالم دین در ضرری حکم که است این اهلل رسول

 حاصل مردم برای ضرری آن اجزای از یا و باشد ضرر مستلزم اگر گردد، صادر شارع ناحیه

 داشته ضرر برایش آب که کسی مورد در مثالً شود. می برداشته ضرر ال قاعده طبق شود،

 یعنی غبنی معامله در یا و شود. می برداشته ضرر ال قاعده موجب به وضو وجوب باشد،

 بر ضرر باعث لزوم حکم باشد الزم بیع اگر گردد، می مغبون متعاملین از احد که ای ملهمعا

 خسارت ورود از جلوگیری منظور به لزوم حکم ضرر، ال قاعده طبق اینجا در که است مغبون

 خیار مغبون شخص است. باقی خود قوت به معامله که درحالی و شود می برداشته مغبون به
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 وجود ضرری حکم اگر چون نیست موجود ضرر اسالم در اصوالً سپ داشت. خواهد فسخ

 حکم که حال و است مسبب اینجا در ضرر و است ضرر برای سبب حکم این باشد داشته

 1کند. نمی پیدا تحقق هم )ضرر( مسبب پس نیست )سبب(

 خراساني: محقق نظریه -دوم گفتار

 شیخ نظریه با که نموده هارای را نظریاتی ضرر ال قاعده مورد در خراسانی محقق

 شده حکم نفی ضرر، ال جمله در شخص این نظر به دارد. اختالف اندازه تا انصاری مرتضی

 شک زیاد که کسی یعنی «الشک لکثیر شک ال» که است واردشده اخبار در مثالً است.

 یهاول عناوین اگر است احکام دارای که موضوعاتی دیگر عبارت به نیست. شک او شک کند، می

 واجب وضو که گوییم می وقتی مثال طور به شود. می برداشته حکمشان شود ضرر باعث ها آن

 گفته  وقتی دیگری مثال در چنان هم است. حکم واجب و موضوع وضو اینجا در است

 گوید می خراسانی محقق است. حکم لزوم و موضوع بیع، اینجا در است الزم بیع که شود می

 صورت به احکام این که لزوم و وجوب نظیر دارند، احکامی وضو و بیع مانند موضوعات که

 احکام باشند، ضرر موجب موضوعات اگر حال اند. شده مترتب موضوعات آن بر اولیه عناوین

 برداشته است لزوم که اش حکم گردد، ضرر باعث بیع اگر مثالً شود. می برداشته ها آن

 گفته پس شود. می برداشته است جوبو که حکمش گردد ضرر موجب وضو اگر و شود می

 2موضوع. نفی لسان به است شده حکم نفی )ص( پیامبر کالم در که توانیم می

تفاوت میان نظریه شیخ انصاری و محقق خراسانی در اینجاست که در نظریه محقق 

دیگر خود موضوع است. ولی در  عبارت شده است متعلق حکم و به خراسانی آنچه برداشته

 شود. شیخ انصاری حکم مستقیماً برداشته مینظریه 
 

 

 

                                                           
1
 .132ه ق، ص 1731مصطفوی، سال انصاری،  الرسائل، قم، انتشارات  . مرتضی، 

2
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 فصل دوم

 بررسي قاعده ال ضرر در قانون مدني افغانستان

ترین قاعدۀ فقه به  قاعده ال ضرر از ابتدای تاریخ فقه و حقوق اسالمی یکی از مهم

است. این قاعده تنها یک موضوع نظری و ذهنی نیست بلکه موضوع است که  رفته شمار 

گیری در گستره زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجاکه این قاعده  ده و چشمطور گستر به

گذاران کشور  اهمیت و جایگاه خاص در فقه اسالمی وزندگی اجتماعی افراد دارد فقها و قانون

این قاعده را به یاد فراموشی نگذاشته و در تدوین قانون مدنی کشور قاعده مذکور را در نظر 

تری  کور در گستره حقوق مدنی جامعه افغانستان جایگاه خاص و رایجاند. قاعده مذ گرفته

دارد. لذا در این قسمت بحث، درواقع ثمره عملی قاعده ال ضرر است. پس با توجه به 

 های عملی و رایج. پردازیم به بحث های نظری می بحث

 طالق:  -مبحث اول

بینی نموده است،  یکی از مواردی که قاعده ال ضرر در زندگی مدنی افغانستان پیش

تقاضا و درخواست طالق ناشی از ضرر است. بر این اساس هرگاه زنی که شوهرش برخالف 

تواند مطابق به احکام  قانون مدنی افغانستان ازدواج نموده باشد زن مذکور می 86حکم ماده 

دنی از محکمه به اساس تفریق به سبب ضرر مطالبه طالق نماید. قانون م 183مندرج ماده 

ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق » قانون مدنی چنین صراحت دارد که:  86ماده 

در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود  -1تواند:  حاالت آتی صورت گرفته می

أمین نفقه زوجات از قبیل غذا، در حالتی که شخص کفایت مالی برای ت -2نباشد.     

در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم  -3مسکن، لباس و تداوی مناسب را داشته باشد. 

. با در نظر داشت 1«موجود باشد العالج صعببودن زوجه اولی و یا مصاب بودن وی به امراض 

 86ماده یک شخص که در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج  هرگاهماده فوق 

یداً به جداین قانون متأهل بودن خود را کتمان نماید و رضایت و موافقه صریح زنی را که 

تواند در صورت  نکاح گرفته باشد در مورد به دست نیاورده باشد،  در حالت زوجه جدید می

                                                           
1
 .36، جلد اول، ماده 717قانون مدنی افغانستان، منتشره جریده رسمی، شماره    

ACKU



 

 

142 

زا 
جو

«
13

96
» 

ل
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

2
 

قانون مدنی کشور به اساس تفریق  183عدم رضایت به دوام معاشرت به زوج، مطابق ماده 

  1تواند از محکمه مطالبه طالق نماید ضرر میبه سبب 
همچنان اگر زوج مبتالبه مرضی باشد که اعاده صحت وی غیرممکن باشد یا مدت 

که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد در  نحوی طوالنی را برای معالجه در برگیرد، به

زوجه از معاشرت با  هرگاها . ی2تواند مطالبه تفریق به سبب ضرر نماید این حالت نیز زوجه می

زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیرممکن 

. هرگاه اصالح بین زوجین صورت گرفته 3تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید گرداند، می

ق حکم تواند به تفری نتواند و ضرر موردادعا نیز ثابت گردد در این حالت نیز محکمه می

. در صورت که ضرر موردادعا ثابت نگردیده و زوجه به ادعای خود اصرار داشته باشد، 4نماید

هرگاه زوج به  9نماید. محکمه دو شخص را به حیث حکم جهت اصالح بین زوجین تعیین می

مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورت که زوجه از غیاب وی 

تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از  یمتضرر شود م

 6آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند.

 جبران خساره -مبحث دوم

گوید که در اسالم ضرر نیست.  طوری که قبالً یادآور گردیدیم که قاعده ال ضرر می

در این حاالت قاعده مذکور که یک ضرر محقق گردد  گردد درصورتی حاال سؤال مطرح می

بینی نموده است؟  چه احکامی را پیش ٔ  کند و قانون مدنی افغانستان درزمینه چه حکم می

قاعده ال  طور مبسوط به در جواب این سؤال باید گفت که خوشبختانه قانون مدنی کشور به

قسمت طور مفصل پرداخته است. و در این  ضرر در زندگی و مراودات مردم افغانستان به

                                                           
1
 .31همان، ماده   

2
 .136همان،  ماده    

7
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بینی نموده است. جبران خساره بدین معنا است که گویا  صورت واضح پیش جبران خساره به

هیچ ضرری وارد نشده است. با این توصیف که اگر قاعده فقهی ال ضرر گفته است که ال ضرر 

داده است به اساس این قاعده ضرر وارده  و الضرار، روی دیگر آن این است که اگر ضرری رخ

گوید که:  قاعده متذکره می ن گردد. در جاست که قانون مدنی افغانستان با توجه بهباید جبرا

تواند عالوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی به اوالد  هر شخص می»

انتقال است اگر شخص اسم خانوادگی غیر را به خود انتقال دهد و این عمل او موجب  قابل

تواند عالوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نیز از  گردد، متضرر می خساره به شخص اول

. به اساس احکام این قانون ضرر توسط عمل بالمثل از بین برده 1«متعرض مطالبه نماید

 شود. نمی

شخصی که حقوق شخصی »گوید که:  همچنان قانون مدنی کشور در ماده دیگر می

عالوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب تواند  او مورد تجاوز قرار گیرد می

قانون مدنی، هرگاه ضرری از تقصیر کلی  388به اساس حکم ماده   2«جبران خساره گردد.

ناظر بر اموال موقوفه و یا حاصالت آن عاید گردد، مسئول جبران خساره وارده است. و اگر 

ولیت جبران خساره به وی عاید ضرر وارده ناشی از تقصیر جزیی ناضر باشد، وقتی مسئ

 گردد که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید. می

هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خساره »

ذکر است که در جبران خساره، جبران ضرر معنوی و تناسب میزان  قابل .3«مکلف است

شده است که ذیآل به آن  بینی ر قانون مدنی افغانستان پیشجبران خساره با ضرر وارده نیز د

 پردازیم: می

 جبران ضرر معنوی:  -گفتار اول

در رابطه به جبران ضرر معنوی در قدم نخست باید ذکر نمایم که ضرر به دو نوع 

گردد. در قانون  گردد یا صورت مادی است و یا هم به گونه معنوی ضرر وارد می وارد می
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ستان عالوه بر اینکه جبران ضرر مادی پیشی بینی گردیده است جبران ضرر مدنی افغان

توانیم که جبران خساره شامل  بینی گردیده است. همچنان است گفته می معنوی نیز پیش

قانون مدنی افغانستان در مورد جبران ضرر معنوی   گردد. سنجش ضرر معنوی نیز می

بینی نموده است: اگر به سبب وفات شخصی که  چنین پیش 778ماده  1،2،3دربندهای 

تواند برای  موردتعدی واقع گردیده، ضرر معنوی به زوج و اقارب وی عاید گردد، محکمه می

اره ناشی از ضرر معنوی، زوج و اقارب تا درجه دوم به جبران خساره حکم کند. جبران خس

کند، مگر که مقدار آن به اساس موافقه طرفین و یا حکم قطعی محکمه  به غیر انتقال نمی

 شده باشد. تعیین

  تناسب جبران خساره با ضرر وارده: -گفتار دوم

بینی گردیده است که محکمه جبران  قانون مدنی قانون مدنی افغانستان پیش 779در ماده 

نماید، مشروط بر اینکه ضرر مذکور مستقیماً از  بینی می اسب ضرر وارده پیشتن خساره را به

 فعل مضر نشات کرده باشد.

گوید که: هرگاه امکانات تعیین  جلد دوم قانون مدنی می 780همچنان در ماده 

یدنظر را در تجدتواند حق مطالبه  دقیق مقدار جبران خساره نزد محکمه میسر نباشد، می

دار جبران خساره، در خالل مدت معقول برای متضرر حفظ نماید. و هرگاه مورد تعیین مق

متضرر نسبت خطای خود در ایجاد و یا تزئید ضرر عایده اشتراک داشته باشد، محکمه 

 به آن حکم ننماید. اصالًتواند مقدار جبران خساره را تقلیل داده یا  می

هت حمایت نفس خود گردد شخصی که ج ضرر شدید با ایراد ضرر خفیف دفع می

بیشتر از ضرری که به او رسیده به غیر ضرر برساند، به جبران خساره ای که محکمه آن را 

 گردد.  عادالنه پندارد، محکوم می

دعوی جبران خساره ناشی از هر نوع فعل مضر بعد مرور سه سال، از تاریخ علم 

تمام احوال بعد مرور  متضرر به وقوع ضرر و شخصی که ضرر را عاید نموده، همچنان در

شود. و هرگاه شخص، گرچه غیر ممیز باشد  پانزده سال از تاریخ وقوع فعل مضر شنیده نمی
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مفادی را بدون سبب مشروع به ضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب 

  1یه جبران خساره، برای متضرر مکلف است.تأدنموده به 

بدون علم بر آن، وجایب خود را ایفا نماید،  هرگاه مدیون قبل از رسیدن موعد تادیه

تواند تنها به رد مفادی که  تواند رد آنچه را تادیه نموده مطالبه نماید. باوجودآن داین می می

درنتیجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عایده به مدیون اکتفا نماید. اگر 

د باشد، داین به جبران خساره عایده مطابق وجیبه ای که موعد ایفای آن نرسیده تادیه نقو

قانون مدنی افغانستان به اساس موافقه طرفین از بابت مدت  739احکام مندرج ماده 

 باقیمانده موعد معینه، مکلف است.

در ماده دیگر قانون مدنی افغانستان در مورد تناسب میزان جبران خساره با ضرر 

شخص گرچه غیر ممیز باشد، مفادی را بدون سبب نماید که:  هرگاه  وارده پیشی بینی می

مشروع به ضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده به تادیه جبران 

خساره برای متضرر مکلف است، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد. و هرگاه در حکم 

در  تواند، بدون اینکه حق وی جزایی کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم می

 2اعتراض بر حکم صادره علیه او اخالل گردد، جبران خساره مطالبه نماید.

 ي ندارد:در پمواردی که ضرر مسئولیت  _مبحث سوم

که ضرر وارد گردد در قبال آن جبران خساره دارد.  قبالً یادآور شدیم که درصورتی

توانیم  صورت میولی این موضوع استثنایی هم دارد که ضرر مسئولیت زا نیست. پس در این 

 آورد:  بگویم که ضرر در دو حالت مسئولیت را به بار نمی

قانون مدنی  784ماده  2اول در صورت دفاع مشروع است؛ در این مورد بند 

افغانستان چنین صراحت دارد: شخصی که در حالت دفاع مشروع از نفس یا مال خود و یا 

 شود. داشته نمینفس یا مال شخص دیگری مرتکب ضرر گردد، مسئول پن

چنین  787ماده  2 دربنددوم در صورت امر آمر است؛ جلد دوم قانون مدنی  

یرمسئول پنداشته غدارد که: موظف عام از فعلی که غیر را متضرر ساخته وقتی  یمتصریح 

                                                           
1
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موجب آن اعتقاد  شود که آن را به اساس امر آمری که اطاعت امر وی واجب بوده و یا به می

اجرا نماید. همچنان اعتیاد خود را، در مورد مشروعیت فعل مذکور مستند به داشته باشد، 

گردد که  اسباب معقول و رعایت احتیاط مقتضی در آن ثابت نماید. در اینجا سؤال مطرح می

آیا دفع ضرر با ضرر جواز دارد، در قانون مدنی آمده است  که رساندن ضرر و مقابله ضرر با 

 1گردد. ن ضرر با مثل آن رفع نمیضرر جواز ندارد و همچنا

 گیری: نتیجه

رسیم که قاعده فقهی ال ضرر و ال ضرار که مستند به  در اخیر به این نتیجه می

کند، موردتوافق همه مذاهب فقهی قرار  کتاب و سنت بوده و دالیل عقلی نیز به آن داللت می

 است.داشته و در هر دو بخش عبادات و معامالت قابلیت اجرا را دارا 

شده که قانون  این قاعده به حیث یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی شناخته 

بهره نمانده و مواردی خاصی را بر مبنای این  مدنی کشور ما افغانستان نیز از این قاعده بی

 بینی نموده است که جوابگوی مشکالت کشور ما است.  قاعده پیش

رر به دیگران منع شده است و در به اساس این قاعده است که در جامعه ورود ض

جز  صورت ورود ضرر به غیر، شخصی که ضرر را وارد نموده مسئول جبران خساره آن است به

 دو حالت که  عبارت از دفاع مشروع و امر آمر است.

 فهرست منابع:

 قرآن کریم. -1

 ، جلد اول.393قانون مدنی افغانستان، منتشره جریده رسمی، شماره  -2

مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ویرایش دوم، مرکز نشر سید   -3 

 .1386علوم اسالمی، 

 شیخ الشریعه، اصفهانی، قاعده ال ضرر، موسسه النشر االسالمی.  -4

، به نقل از اسداهلل لطفی، قواعد فقه مدنی، 99، ص 3شیخ صدوق، الفقیه، جلد  -9

 . 1381تهران: سمت، 

                                                           
1
 .333همان، جلد دوم، ماده   
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تاب المکاسب ) التعلیقه علی المکاسب( تهران: وزارت محمد کاظم، حاشیه ک -6

 ه ق.1416فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، 

 ه ق.1374مرتضی، انصاری،  الرسائل، قم، انتشارات مصطفوی، سال  -7
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 1وقی در افغانستانحق مساعدت

 بخش دوم

 ها و آینده تاریخچه، چالش

2نوشته: ساره هان  

  3گران افغانستان منبع: شبکه تحلیل

4اهلل حیدری ترجمه: عصمت  

 

 های حقوقي؛ اصالحِ از باال به پایین مبحث چهارم: وضع مقررة مساعدت

 گیری برای اصالحات ضروری نبود! گفتار اول: تصمیم

های حقوقی افغانستان نتیجۀ فرایندهای  مشکالت مقرره و منازعات در جامعۀ مساعدت

کنندۀ این اصالحات، تأییدشده بود.  اصالحی از باال به پایین بود که توسط نهادهای رهبری

رویکردهای از باال به پایین در اصالحات حقوقی افغانستان، جدید نیست. مایکل هارتمن و 

                                                           
 Legal Aid in»گران افغانستان نشر گردیده،  عنوان اصلی این مقاله طوری که در صفحه اینترنتی شبکه تحلیل 1

Afghanistan »توانید به نشانۀ ذیل مراجعه نمایید: است. برای مطالعه متن انگلیسی آن می 

 http://www.afghanistan-analysts.org/wp-
content/uploads/downloads/2013/08/20120417-SHan-Legal_Aid_in_Afghanistan1.pdf  

2
 است.« Sarah Han»نویسندة این مقاله به زبان انگلیسی نام   
بوده و مخفف آن « Afghanistan Analysts Network»به زبان انگلیسی « گران افغانستان شبکه تحلیل»نام  7

«AAN »توانید به صفحۀ اینترنتی آن مراجعه نمایید:  گران افغانستان می برای معلومات بیشتر در مورد شبکه تحلیل. است 

http://www.afghanistan-analysts.org/  
   شناسی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم 1
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در صورت موجودیت »نمایند:  ـ میالرت مشاهدات خود را چنین بیان میانیسکا کولونیوکا 

ناچار، قانون  شد و به ریزی می ها طرح خأل، تسوید قوانین و پالن تطبیق آن از طرف خارجی

جدید را در مسیر تصادم با قانون سابق، فرهنگ حقوقی و حوادث حقوقی افغانستان قرار 

که ـ ردرگمی فزاینده و خشم در میان کارشناسان افغان داد که این امر منجر به ایجاد س می

  1«شد. می ـآن را تطبیق خواهند کرد 

گردد. حکومت  های حقوقی نیز می طور برابر شامل حال اصالح مساعدت این مشاهدات به

ای را در بخش حاکمیت قانون  ساله یک چهارچوب انکشافی دوازده 2009افغانستان درمی 

برای همه چاپ کرد و حکومت قصد داشت که این را با استراتیژی تحت عنوان عدالت 

در هنگام تسوید عدالت برای همه، عالوه بر نمایندگان وزارت  2هم آمیزد. انکشاف ملی به

طور  عدلیه، لوی سارنوالی و ستره محکمه، عاملین خارجی نیز حضور داشتند و این سند به

عنوان یکی از  یجاد نظام مساعدت حقوقی بهعمیق از کارشناسان خارجی متأثر گردید. ا

خاطر مکلفت  شده بود، البته به شناخته کاری عدالت برای همه های الزامی چهارچوب بخش

 بضاعت.  آوری مساعدت حقوقی برای متهمین بی اساسی جدید مبنی بر فراهم

 که زمان نشر در این زمینه صورت گرفته بود، تا این 2007کارهای کوچکی تا سال 

قابل تذکر است که در این زمان یک  3نزدیک شد. 2008استراتیژی انکشاف ملی در مارچ 

گروه کاری مساعدت حقوقی وجود داشت که مؤسسات غیردولتی بزرگ به آن مربوط 
                                                           

1
 Michael E. Hartmann and Agnieszka Klonowiecka – Millart, “Lost in Translation: Legal 

Transplant without Consensus – Based Adaption” in The Rule of Law in Afghanistan, 
Whit Mason (ed), (Cambridge, Cambridge University Press 2011), p 273.    
2
  Government of the Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Justice, “Justice for 

All: Comprehensive Need Analysis for Justice in Afghanistan” (May 2005), p 2.  

انکشاف اجتماعی »و « حقوق بشر»، «و حاکمیت قانون داری حکومتامنیت، »استراتیژی انکشاف ملی شامل سه بخش؛ 

 به چاپ رسید.  2773 چگردد که در مار می« صادیو اقت
7
 عنوان بهرسمی مبدل گردید که آن پالن  2717 – 2771بخشی از پالن ملی عملیاتی  عنوان بهمساعدت حقوقی اتفاقاً   

ها و  تفکر در مورد گزینه»بخشی از استراتیژی انکشاف ملی نشر شد. یکی از اهداف مشخصِ پالن ملی عملیاتی 

 ۀبود. برای مطالع« ها برای نظام مساعدت حقوقی فارشسمساعدت حقوقی و ترتیب  ۀهای گوناگونِ ارای دلمصارف مو

 اصالحی حاکمیت قانون، به منبع ذیل مراجعه نمایید: های لیسی پابهتر 

Matteo Tondini, Statebuilding and Justice Reform: Post-Conflict Reconstruction in 
Afghanistan (New York, Routledge 2010.) 
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شد. از  شدند و از طریق آن فعالیت مساعدت حقوقی موردبحث قرارگرفته و هماهنگ می می

نفر مساعد حقوقی  19فقط  2007گردید؛ در سال این گذشته، طوری که در فوق تذکر 

المللی قصد ایجاد یک نظام رسمیِ  هرحال، بازیگران بین مستخدم دولت وجود داشت. به

اش مبنی بر ارائۀ مساعدت حقوقی  که دولت مکلفیت اساسی مشمول دولت را داشتند تا این

املین داخلی و خارجی به این کاری حاکمیت قانون، مرکب از ع را ایفا نماید. بنابراین، گروه

اندازی  ها برای نظام ملی مساعدت حقوقی راه ای در مورد گزینه توافق رسیدند که مطالعه

های مساعدت حقوقی و  توافق کرد که مطالعه مودل 1المللی انکشاف حقوق شود. سازمان بین

  2ها برای وزارت عدلیه را انجام خواهد داد. ترتیب سفارش

 ها برای ارائۀ مساعدت حقوقي در افغانستان ها و مودل گزینهگفتار دوم: 

ها و  شده بود، مودل المللی انکشاف حقوق تهیه ای که توسط سازمان بین عنوان مقاله

بود که در  3ها( ها و گزینه های حقوقی در افغانستان )مقالۀ مودل های ارائۀ مساعدت گزینه

المللی انکشاف حقوق برای که سازمان بینای  منتشر گردید. مشاور خارجی 2007نومبر 

تدوین این گزارش استخدام نموده بود، هیچ تجربۀ کاری و تخصص قبلی در مسائل مربوط 

خاطر این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند  به افغانستان نداشت. بعضی منابعی که به

المللی انکشاف حقوق،  ها سازمان بین نویسی سفارش که آن مشاور خارجی قبل از فهرست

سه هفته و به گفتۀ دیگری شش هفته را برای مطالعۀ این موضوعات در افغانستان سپری 

برای تنظیم « کمیسیون مستقل مساعدت حقوقی»کرد. این اندیشه که افغانستان به 

گیرد. نویسندۀ آن  ها سرچشمه می ها و گزینه مساعدت حقوقی نیاز داشت، از مقالۀ مودل

« ها بضاعت کمیسیون دفاع از بی»ای تحت عنوان  ر تدوین این سفارش از مطالعهمقاله، د

های مساعدت  منتشر گردید، مودل 2006این گزارش که در سال  4قول نموده است. نقل

های  متحده را مورد تحلیل قرار داده بود و قابلیت تطبیق مستقیم بر واقعیت حقوقی ایاالت

                                                           
1
 International Development of Law  Organization (IDLO) 

 
2
  المللی کانادا تمویل گردیده است.  این گزارش توسط اداره انکشافی بین 

7
یاد « ها ها و گزینه مقالۀ مودل» تحت عنوان  پس ازاین« های حقوقی در افغانستان ۀ مساعدتیهای ارا ها و گزینه مودل»  

 گردد. می
4
 Spangenberg Group, ‘State Indigent Defense Commission’ (2006). 
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ها حاوی کدام تحلیلی  ها و گزینه تان را نداشت. مقالۀ مودلسیاسی، مالی و انکشافی افغانس

در این مورد نیست که آیا تأسیس چنین کمیسیونی در افغانستان به لحاظ سیاسی، مالی و 

 پذیر و عملی خواهد بود.  تخنیکی امکان

های حقوقی که اتفاقاً در مقرره  همچنان مسئلۀ صالحیت نظارتی بورد مساعدت

کند که  ها دارد، این مقاله سفارش می ها و گزینه شه در همین مقالۀ مودلگنجانیده شد، ری

ها و خدمات  کمیسیون مستقل مساعدت حقوقی باید با نظارت بر کیفیت برنامه

نهاد نظارتی عمل نماید و مصرح بر این است که  عنوان یک شده، به های حقوقی ارائه مساعدت

گرچه   1های است. های کمیسیون مساعدت شترین نق یکی از مهم پس از استقالل، این

نویسندۀ آن مقاله به مسودۀ قانون وکالی مدافع دسترسی داشته و به آن مراجعه نیز نموده 

است ولی در هیچ موردی اذعان نکرده که آیا سفارش او باصالحیت تأدیبی انجمن مستقل 

چگونگی مدیریت و که هیچ تحلیلی برای  وکالی مدافع تصادم خواهد کرد یا نه؟ و این

 توجیه این دوگانگی آشکار، پیشنهاد نکرده است. 

رغم تأثیرات مهمی که قصد شده بود این مقاله داشته باشد و در واقعیت هم داشت،  علی

ها را رد کرده است.  که نظریات آن نویسنده یا با مساعدین حقوقی افغان مشوره نکرده یا این

طور مبهم مالقات با  شده، به سسه غیردولتی مصاحبهتمام ولی یکی از مساعدین حقوقی مؤ

ها فقط ارقامی چون تعداد  آورد ولی اصرار کرد که نویسنده از آن نویسنده را به یاد می

کنند، پرسید.  ها کار می مساعدین حقوقی مستخدم، والیات تحت فعالیت و قضایای را که آن

چه ساختارهایی به نظر ایشان باید یا ها نپرسید که  ها گفتند که نویسنده هرگز از آن آن

که  توانست برای تأسیس یک نظامِ هماهنگ مساعدت حقوقی ایجاد گردد، آیا این می

که بورد مساعدت  تأسیس بورد مساعدت حقوقی ممد یا مانع کارهایشان خواهد شد، یا این

 هایی باشد.  حقوقی دارای چه صالحیت

یادآوری خاطرات او از دیگران متمایز است،  یک مساعد حقوقی مؤسسه غیردولتی که به

ها با نمایندگان مؤسسات غیردولتی را به بادآورد که ها و گزینهمالقات نویسندۀ مقالۀ مودل

کردند، گرچه این شخص بیان کرد  در آن پیرامون تأسیس بورد مساعدت حقوقی بحث می

                                                           
1
 Fox, ‘Models and Options’, p 68  
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ها نادیده  های آن سفارشکه تمام اعضای مؤسسات غیردولتی مخالف این نظریه بودند ولی 

 گرفته شد. 

 ازنظر و توضیح قرار گیرد.  تواند محل ابر ها نمی ها و گزینه نویسندۀ مقاله مودل

 گفتار سوم: از گزینه تا مقرره

کار گرفته شد، بار دیگر  ها به ها و گزینه رویکرد از باال به پایین که در تدوین مقالۀ مودل

ها، کمیسیون  ها و گزینه نزدیکی تدوین مقالۀ مودل در در طریق تسوید مقرره تکرار شد.

پروژه اصالح سکتور عدلی خویش را که بخشی از کار آن شامل اصالح مساعدت اروپایی 

؛ مرحلۀ اول از تاریخ حقوقی بود، آغاز کرد. پروژه اصالح سکتور عدلی در دو مرحله اجرا شد

میلیون یورو بودجه داشت و  2.3اً دوام کرد و تقریب 2008نومبر  28الی  2007جون  29

 2.9ادامه یافت و تقریباً  2011جون  20الی  2009سپتامبر  19مرحلۀ دوم، از تاریخ 

قرارداد تطبیق هر دو مرحلۀ پروژه اصالح سکتور عدلی به  1میلیون یورو بودجه داشت.

 داده شد. 2المللی آدام اسمیت مؤسسه بین

آدام اسمیت به اساس قرارداد با کمیسیون اروپایی، المللی  مشاورین تخنیکی مؤسسه بین

مالحظه از مراحل اولیۀ تسوید این مقرره دخیل بودند. الیحۀ وظایف  طور صمیمانه و قابل به

انکشاف سازمانیِ وزارت عدلیه، بورد مستقل »مرحلۀ دوم پروژه اصالح سکتور عدلی، 

لیه برای طرح پالیسی و سند های حقوقی وزارت عد های حقوقی و ریاست مساعدت مساعدت

  3عنوان یکی از اهداف خود احتوا کرد. را به« تقنینی

ها و  های مقالۀ مودل المللی آدام اسمیت تعدادی از سفارش مشاورین مؤسسه بین

قانون  نوبۀ خود در شکل، وارد پالیسی ملی مساعدت حقوقی کردند که به ها را با تغییر گزینه

کاری برای برنامۀ ملی مساعدت حقوقی، تصریح  ۀ چهارچوبکنند مساعدت حقوقی ارائه

 4خواهد شد.

                                                           
1
 . 2712و مارچ  2711های سپتامبر  مکاتبۀ الکترونیکی با مسئول اتحادیه اروپا در ماه  

2
 Adam Smith International (ASI) 

3
 European Commission, ‘Justice Sector Reform Project II’, Annex II: Terms of Reference 

(2008), p 3. 
4
 National Legal Aid Policy, (2008), p 3. 
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پالیسی ملی مساعدت حقوقی در میان سایر موارد دیگر، خواستار تأسیس نهاد قانونی و 

خواهد کرد،  1مستقلِ مساعدت حقوقی بود که ارائۀ مساعدت حقوقی را نظارت و هماهنگ

کرد؛ وکالی مدافعی که به اساس قانون وکالی مدافع جواز  این پالیسی سفارش می

توانند از طریق نهاد مساعدت حقوقی جواز دریافت نمایند و درنتیجۀ آن،  اند، می نگرفته

  2یابد. توانند، توسعه می صنفِ آنانی که مساعدت حقوقی ارائه کرده می

الیسی ملی مساعدت حقوقی را تصویب کرد و مشاورین الوظیفه پ وزارت عدلیه حسب

 ، را آغاز کردند. مسودۀ قانونکردن آن به شکل یک  المللی آدام اسمیت درست مؤسسه بین

های حقوقی را قبالً تصویب کرده بود،  پالیسی ملی مساعدتکه وزارت عدلیه  رغم این علی

د که هر دو مورد فوق نفوذ وزارت این وزارت دو تغییر اساسی را در مسودۀ قانون وارد کر

های حقوقی و صالحیت بورد بر مؤسسات غیردولتی را افزایش داد.  عدلیه بر بورد مساعدت

نهاد قانونی مستقل به یک انجمن فاقد  را از یک های حقوقی اول، وزارت عدلیه بورد مساعدت

این تغییر،  شخصیت حقوقی مستقر در وزارت عدلیه )طوری که اکنون است( تبدیل کرد.

میل ساخت که این مؤسسه تا اواخر دسامبر  المللی آدام اسمیت را بی مشاورین مؤسسه بین

تقریباً دو و نیم سال پس از انفاذ مقرره ـ هنوز هم امیدوار بود تا وزارت عدلیه به  ـ 2010

وسیلۀ فرمان ریاست جمهوری، قانون یا تعدیل مقرره ـ بورد  هر طریق ممکن ـ خواه به

نهاد قانونی مستقل تعویض خواهد  های حقوقی را از بدنۀ این وزارت قطع و به یک ساعدتم

  3کرد.

را که فقط یک طرزالعمل اداری بود « اعتبارنامه»دوم، وزارت عدلیه مقصود اصلی مفهوم 

توانستند مساعدت وسیلۀ آن وکالی مدافع فاقد جواز انجمن مستقل وکالی مدافع می تا به

تبدیل کرد که این « نامه اعطای جواز»نمایند، تغییر داده و آن را به صالحیت  حقوقی ارائه

کنندۀ مساعدت حقوقی را خیلی آزرده نموده و ظاهراً صالحیت  امر مؤسسات غیردولتی ارائه

 دهی انجمن مستقل وکالی مدافع را نقل )کاپی( کرده است.  جواز

                                                           
1
 National Legal Aid Policy, (2008), pp 2, 6. 

2
 National Legal Aid Policy, (2008), p 4.  

3
 Adam Smith International, ‘EU JSRP Legal Note on LAB Obstacles’ (December 2010), 

p3.  
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که چقدر مساعدین حقوقی مؤسسات غیردولتی در تسوید این مقرره سهیم  اندازۀ این

بودند، مشخص نیست. هر آن شرح یا ترکیب اظهارات ذیل که درست باشد، ولی اجماع این 

طور کافی در این مقرره انعکاس  خواهد بود که نظریات مؤسسات غیردولتی سهمدار به

 نیافته است. 

ها در مورد مقررۀ تحت کار،  ز مؤسسات غیردولتی گفتند که آننمایندگان تعدادی ا

ها ارسال گردید،  شده( به آن که نسخۀ نهایی مقرره )عمل انجام آگاهی نداشتند و هنگامی

تکان خوردند. مساعد حقوقی دیگری بیان نمود که مؤسسات غیردولتی در چندین جلسه 

ها )بخصوص در مورد  ی نظریات آنپیرامون تأسیس بورد مساعدت حقوقی سهیم بودند ول

المللی آدام  ترکیب بورد( در نسخۀ نهایی شامل نگردیده بود. یک مشاور اسبقِ مؤسسه بین

اسمیت که در پروسه دخیل بود، گفت که به تمام مؤسسات غیردولتی بزرگ اطالع 

ای وجود خواهد داشت، مفهومی که بر مبن« بورد مساعدت حقوقی»شده بود که نهادِ  داده

فهمند، ولی آن مؤسسات به دستور مشتری )ارباب(  را نمی ها هنوز هم آن بیان او اکثریت آن

  1وزارت عدلیه ـ در مراحل تسوید مقرره شامل نبودند. ـپروژه 

 مبحث پنجم: کشمکشِ کنترول مساعدت حقوقي

فرضیه وجود های اصالحیِ از باال به پایین که در فوق تشریح شد، این  در پیوند به تالش

سادگی در  تواند به ای است که اصالحات می شده داشت که افغانستان مانند زمین کشت نا

  2آن پیوند داده شود.

رغم این برداشت عمومی که افغانستان هرگز فرهنگ وکالت دفاع و  در حقیقت، علی

از این  مساعدت حقوقی نداشته، ولی تاریخ معاصر افغانستان مبیّن آن است که هیچ از یکی

 2001مفاهیم در افغانستان جدید نیست. قوانین افغانستان و عملکردهای قبل از سال 

هویت متمایزی برای وکالی مدافع، هویتی جدا از مساعدین حقوقی دولتی خلق کرد، 

هویتی که تا امروز به زندگی خود ادامه داده است. به همین ترتیب، مساعدت حقوقی در 

نبود. موجودیت قبلی فرهنگ وکالت دفاع و مساعدت حقوقی  افغانستان مفهوم خارجی

                                                           
1
 های مکرر مصاحبه را رد کرد.  وزارت عدلیه، درخواست وقت آنمعین   

2
 توان در آن حک کرد.  اصالحات را می سادگی بهپاکی است که  یا مانند لوح سنگیِ  
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احتماالً نقش مهمی در موفقیت اولیۀ تأسیس و توسعۀ انجمن وکالی مدافع و دسترسی به 

 ، داشته است. 2001های پس از سال  مساعدت حقوقی در سراسر کشور در سال

شد  که تصور می ناشده همیشه تأثیر مالیمی نخواهد داشت. هنگامی فرضیۀ زمین کشت

گرایان اساساً توزیع  طرفی بود ولی در حقیقت، اصالح ها توأم باارزش بی اصالحات آن

های جدید  ها و بازنده صالحیت در جامعۀ مساعدت حقوقی افغانستان را با تحمیل برنده

که  اخالل نموده است، طوری که همین حاال وجود دارد و یک منازعۀ پنهان را در مورد این

گرایان خطر  که اصالح سازد. وقتی ید مساعدت حقوقی را کنترول نماید، آشکار میکی با

تحمیل بورد مساعدت حقوقی از طریق روش از باال به پایین را تشخیص نکردند، یک مساعد 

اش به مشاور خارجی دخیل در تأسیس  دهی حقوقی مؤسسۀ غیردولتی چگونگی هشدار

ها  شما چیزی را ایجاد خواهید کرد که آن»د: بورد مساعدت حقوقی را چنین بازگو کر

وقتی چنین موضوعی از آن مشاور پرسیده شد، او چنین « کنترول کرده نخواهید توانست.

 وگویی را به یاد نیاورد ولی امکان وقوع آن را نیز رد نکرد.  گفت

ترول ها برای بازیابیِ قسمتی از کن اصالحات، حکومت افغانستان را از طریق ایجاد فرصت

ها )حکومت( به  کنندۀ مساعدت حقوقی، برنده ساخت و آن بر مؤسسات غیردولتی فراهم

 منابع خارجی نیز فرمانروا بودند.  

موجب پالیسی ملی مساعدت حقوقی، برای ایجاد بورد  گرچه وزارت عدلیه اصالً به 

به وعدۀ نهاد مستقل موافقت نمود ولی حین تسوید مقرره،  عنوان یک مساعدت حقوقی به

خویش کوتاهی نموده و از طریق مقرره نفوذ کافی برای خود حفظ کرد )طوری که قبالً در 

عنوان یک وسیلۀ  گفتار اول مبحث سوم تشریح شد(، تا در آینده هنگام ضرورت از آن به

نفوذ استفاده کرده بتواند. در حقیقت، وزارت عدلیه احتماالً مؤسسات غیردولتی را به شکل 

که منافع خود را در جریان فرایند  فرایند تسوید مقرره خارج ساخته، برای ایندقیق از 

 اصالح تا آخرین حد ممکن افزایش دهد. 

دهی دوگانه  های تأدیبی و جواز به همین ترتیب، فرایند اصالح از طریق ایجاد صالحیت

در مقرره، برای حکومت فرصت داد تا قسمتی از استقاللیتی را که خود به انجمن مستقل 

وکالی مدافع افغانستان داده بود، برگرداند. به اساس گفتۀ ریبیکا گنگ مشاور اسبق در 

سرعت سود برده است، قابل  که حکومت از این فرصت به انجمن مستقل وکالی مدافع، این

  تعجب نیست:
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عنوان منبعِ  توجه به سابقۀ مشخصِ وضعیت کمک خارجی در افغانستان ـ به با»

این دور از تصور نیست؛  ـمراتب  های مشتریِ حامی سلسله پذیر و تفوق سیاست انعطاف

المللی وکالی مدافع را برای تأسیس یک  وقتی مسئولین وزارت عدلیه پیشنهاد انجمن بین

ها چنین امری را با این باور  مداخالت حکومت، پذیرفتند، آنانجمن وکالی مدافعِ مستقل از 

ها و توزیع احتمالی خدمات  ای دارند که از طریق آن کنترول خود بر فعالیت که وسایل کافی

  1«آن حفظ کنند، انجام دادند.

تواند از طریق بورد مساعدت حقوقی حداقل  درنتیجۀ این اصالحات، حاال حکومت می

که کدام مؤسسات احتماالً در  ترولی را بر چگونگی فعالیت مؤسسات و اینبرخی اقدامات کن

آینده تمویل خواهند شد، اعمال نماید. این تغییر با این دیدگاه حکومت سازگار است که 

کنندۀ مساعدت حقوقی باشد و  حکومت باید یگانه نهاد یا حداقل نهاد اصلیِ کنترل

ند، نقش دومی را ایفا نمایند. در پرتو این مساعدین حقوقی و مؤسسات اگر وجود داشت

عنوان یک تالش عمومی  دیدگاه، تحدید هفت قضیه توسط بورد مساعدت حقوقی تنها به

شده برای کاهش تعداد  تواند یک اقدام محاسبه سازی مؤسسات نه، بلکه می برای ناامید

د.  این خواست برای کند، پنداشته شو ها در برابر قضایای که حکومت دریافت می قضایای آن

آورد که  کنترول مساعدت حقوقی توسط دولت، هیچ تردیدی را در این حقیقت پدید نمی

عنوان منبعی که مانند نیکی و مرحمت  حکومت به لحاظ تاریخی، مساعدت حقوقی را به

وسیلۀ آن روابط شخصی تقویت یا شکل داده شود.  توزیع گردد، شدیداً کنترول نموده تا به

ری که مساعدت حقوقی و تعدادی از خدمات دیگر درگذشته مستقیماً از طریق خاط به

های توزیع خودمانی و شخصیِ، تبعیض بزرگی خواهد  شد، تداوم میکانیزم حکومت فراهم می

هرحال، گروه حامی حکومت نیز تنها از نارضایتی ناشی از حکومت نه، بلکه از شکایت  بود. به

های تمویلی یا مؤسسات در افغانستان ندارند، نیز متأثر شده  لآنانی که کنترول کافی بر پو

های تمویلی، یک مسئلۀ کلیدی در  است. در حقیقت، ضعف حکومت در کنترول پول

 ( بود. 2010کنفرانس کابل )

که حکومت در فرایند اصالحات برنده بود، در مقابل، مؤسسات بازنده بودند.  وقتی

قی قبل از اصالحات در مساعدت حقوقی، تنها برای کنندۀ مساعدت حقو مؤسسات فراهم
                                                           

1
 Gang, Seeing like a Law Reformer, p 72.  
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ها )مؤسسات( تنها مساعدت حقوقی را در  ده بودند. آن های شأن حساب کننده خود و تمویل

گرفتند که منابعِ جدید  کردند، بلکه در این مورد نیز تصمیم می سراسر کشور کنترول نمی

از وکالی مدافع دولتی پرداخت  در کجاها اختصاص یابد و برای کارمندانشان مزدی بیشتر

ها را تحت کنترول بورد  هرحال، مقرره استقاللیت مؤسسات را کاهش داده و آن کردند. به می

 و درنهایت تحت کنترول دولت درآورد.

آوری مساعدت حقوقی را  حامیان مؤسسات به این باوراند که حکومت اعتبار الزمِ فراهم

این باوراند که ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه ندارد. سهامداران حامی مؤسسات به 

باید منحل گردد و تنها عاملین غیردولتی باید مساعدت حقوقی را فراهم کنند. یک مؤسسۀ 

که ریاست مساعدت حقوقی تحت ادارۀ یک وزارت، در بعضی  کننده بیان نمود، درحالی فراهم

گونه  طور فصیحانه این تواند. او به میکشورها شاید مستقالنه عمل نماید، ولی در افغانستان ن

آیا کدام مساعد حقوقی ریاست مساعدت حقوقی از شخص متهم به قتل پسر یک »پرسید: 

 «وزیر، دفاع خواهد کرد؟

 مبحث ششم: چگونه باید پیش رفت؟

گرایانه بدون مشورۀ کافی با سهمداران و بدون کدام شناختی پیرامون  های اصالح تالش

های  شده است. این تالش های تأثیرگذار بر جریان رویدادها، انجام سیاستتاریخ و 

طور عمیق تقسیم  ناپذیر جامعۀ مساعدت حقوقی افغانستان را به طور اجتناب گرایانه، به اصالح

های  نموده و مشکالت قبلی حکومت افغانستان درزمینۀ نداشتن کنترول بر استفادۀ کمک

توجه به این وضعیت  شدۀ خارجی را تشدید کرده است. با لپولی و رهنمایی مؤسسات تموی

مورد  های خارجی، قبل از اتخاذ تصمیم در کننده معلوم، سهمداران به شمول تمویل

 چگونگی اقدام با مساعدت حقوقی در افغانستان، باید به بعضی سؤاالت اساسی پاسخ دهند. 

 گفتار اول: استمرار مساعدت حقوقي

 ـهای مساعدت حقوقی و تمویلیِ گوناگون  موالً برای توجیه سیاستمع« استمرار»واژۀ 

ندرت طور  به« استمرار»که  که اکنون وجود دارد ـ مورد استناد قرارگرفته است. درحالی

 شده است.  واضح تعریف

طور ضمنی، به معنی توانایی حکومت افغانستان برای ایفای  را به« استمرار»خیلی افراد، 

همه، فعالً ناکافی بودن  کنند. بااین بضاعت تعبیر می ش در قبال متهمین بیا مکلفیت اساسی
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آوری خدمات مساعدت حقوقی در  های مالی و بشری حکومت افغانستان برای فراهم ظرفیت

 سراسر کشور، آشکار است. 

 69به اساس آخرین شمارش ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه، این ریاست فقط 

شدۀ بانک جهانی  نفر وکیل مدافع تمویل 32استخدام خواهد کرد )که  نفر وکیل مدافع را

رغم تمویل بانک جهانی از برنامۀ استخدامِ وکالی مدافع در  شود(. علیها نمی شامل آن

کندهار، ریاست مساعدت حقوقی نتوانست که یک نفر وکیل مدافع شایسته را در آنجا 

که دفاتر خدمات  دفتر را ساقط کرد، درحالی جذب نماید و به این لحاظ پالن خود برای آن

ترتیب، ریاست مساعدت  به همین 1مساعدت حقوقی سه مؤسسه در آنجا فعالیت دارد.

که یک مؤسسه قادر بود تا  های خالیِ والیت پکتیا را پر نماید، درحالی حقوقی نتوانست پُست

ارائۀ مساعدت حقوقی در آنجا یک دفتر بازنماید. ظاهراً حکومت از فقط کارمند برای  در

که بعضی مؤسسات قادر به فعالیت در آنجا خواهد  برد، درحالی مناطق مشخصِ ناامن رنج می

 بود. 

دالر را برای  78000المللی آدام اسمیت، وزارت عدلیه  به اساس یک رقم از مؤسسه بین

( 2012-2011) 1390% کل بودجه سال 0.19خدمات مساعدت حقوقی اختصاص داد که 

این مشخص نیست که آیا این امر در میان جمعیت افغانستان  2داد. آن وزارت را تشکیل می

های قدرت در دولت، تعهدات مالی دولت برای  که دالل از حمایت برخوردار خواهد بود یا این

 مساعدت حقوقی را از این مبلغ ناچیز افرایش خواهند داد. 

کرد،  خدمات مساعدت حقوقی را پرداخت میطور تصادفی مزد تمام  حتی اگر دولت به

شد. به اساس )گفته یا  های خارجی تمویل می ولی هنوز هم بخش اعظمِ آن از کمک

% کلِ محصوالت 90تقریباً  2011-2010های خارجی در سال  گزارش( بانک جهانی؛ کمک

کاهش  2014های خارجی احتماالً پس از  مبلغ کمک  3داد. داخلی افغانستان را تشکیل می

                                                           
1
 Gang, Seeing like a Law Reformer, (see F 36). 

2
 Adam Smith International, ‘Opportunities in Afghan Legal Aid’ (April 2011) p 8.  

هجری  1717یافته برای سال  بودجۀ اختصاص ،المللی آدام اسمیت به اساس اظهارات یک کارمند اسبقِ مؤسسه بین

 افغانی است. 7311111خورشیدی، 
3
 World Bank, ‘Transition in Afghanistan: Looking Beyond 2014’ (21 November 2011) pp 

6, 9.  
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که حکومت افغانستان چگونه این کسر بودجه را  یابد و کدام پالن مشخصی برای این می

کننده پرسید: چرا کسی از گسترش  کاهش خواهد داد، وجود ندارد. یک مؤسسۀ فراهم

که این  های حقوقی حمایت خواهد کرد، وقتی قلمرو حکومت افغانستان در عرصه مساعدت

 نیست؟حکومت قادر به تمویل خود 

با توجه به این رویدادهای معلوم، این را باید تأیید کرد که حکومت افغانستان در سال 

 اش نخواهد بود.  ازآن، قادر به ایفای مکلفیت اساسی یا زمان قریبِ پس 2014

حل مستمری را ارائه نمایند. با  توانند راه این به آن معنی نیست که تنها مؤسسات می

، مؤسسات نیز احتماالً خدمات اندک را 2014خارجی پس از سال های  کاهش متوقعۀ کمک

در والیت معدودی ارائه خواهند کرد. عالوه بر آن، حتی اگر تمام خدمات مساعدت حقوقی 

شدۀ خارجی فراهم شود، بازهم مسئولیت  موردنیاز در سراسر کشور توسط مؤسسات تمویل

 ی است. جای خود باق آوری این خدمت به حکومت برای فراهم

خدمات مساعدت حقوقی کمتری از طریق  2014ناپذیر، پس از سال  طور اجتناب به

دسترس خواهد بود. با توجه به این سناریوی مشخص، دیگر  حکومت و مؤسسات قابل

 استمرار چگونه تعریف خواهد شد؟

که به خدمات مساعدت حقوقی نیاز وجود داشته باشد، فضایی هم برای توسعۀ  هنگامی

ات حقوقی خصوصی در افغانستان وجود دارد و این مهم است که مساعدت حقوقی خدم

پذیری، مانعی نیست. حداقل دو مؤسسه، کار خصوصی برای تداوم  برای بخش خصوصی دوام

اند. عالوه بر آن، تاریخ افغانستان مبیّن  شان را آغاز یا پالن کرده های خدمات حقوقی فعالیت

که آن  وکالی مدافع را طور پایدار حمایت نماید، درصورتی تواند جامعۀ آن است که می

 جامعه کوچک باشد. 

عالوه، شاید انجمن مستقل وکالی مدافع بتواند تعداد قضایای رایگانی را که وکالی  بر

قانون وکالی مدافع، تمام وکالی  13مادۀ  19مدافع باید پیش ببرند، افزایش دهد. فقرۀ 

الزحمه و  ساالنه حداقل از سه قضایای جزایی بدون دریافت حق نماید که مدافع را مکلف می

به تأییدی وزارت عدلیه، دفاع نمایند. این مکلفیت طور کامل تطبیق نشده و در حقیقت 

هرحال، انجمن  رهنمودهای مُحکمی برای چگونگی تطبیق مؤثر آن نیز وجود ندارد. به

خواستند از طریق استخدام یک  می کرد، مثالً مستقل وکالی مدافع باالی موضوع کار می

کارمند اداری )کاتب( بعضی قضایای رایگان را برای اعضایش محول نمایند. اگر انجمن 

ACKU



 

 

160 

زا 
جو

«
13

96
» 

ل
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

2
 

نفر اعضای فعلی  1290کرد،  مستقل وکالی مدافع، این قاعده را طور کامل تطبیق می

 . قضیۀ رایگان را پیش ببرند 3970توانستند ساالنه  انجمن مستقل وکالی مدافع می

طور مقتضی مرفوع  به 2014هنوز هم، تقاضای مساعدت حقوقی احتماالً پس از  حتی تا

از تعداد مساعدین حقوقی  نخواهد شد و همچنان این استمرار باید با اصطالحات دیگری غیر

شده، پاسخ داده شود. درنهایت امر، پرسش مساعدت حقوقی در افغانستان  و قضایای تکمیل

های خارجی و مشاورۀ تخنیکی، یگانه  خواهد بود و پس از ختم کمکیک موضوع افغانی 

گذاری برای ارتقاء هدفمند  مانده، خود وکالی مدافع خواهند بود. سرمایه سرمایۀ باقی

ینۀ چگونگی درزم ظرفیت آن وکالی مدافعیِ که ظرفیتشان مانند مساعدین حقوقی اولیه

این، بهترین اطمینان را در این زمینه ارائه بهتر خواهد شد و رفتار نظام عدلی با متهمین 

تواند  در آینده می -که شاید حاال دشوار معلوم شود  –حل قوی  خواهد کرد که یک راه

 ها ایجاد گردد. توسط افغان

 گفتار دوم: آیندة مساعدت حقوقي

اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد چگونگی انکشاف نظام مساعدت حقوقی افغانستان 

 کاری کرد؟  مستلزم اتخاذ تصمیمی خواهد بود که با بورد چه

نهاد نسبتاً جدیدی است که هنوز هم ممکن  از یک دیدگاه، بورد مساعدت حقوقی یک

فغانستان، یک واقعیت اش را ثابت نماید. نظام مختلطِ مساعدت حقوقی در ا است سودمندی

آل ساختار معتبری است که مساعدت حقوقی را هماهنگ خواهد کرد.  صورت ایده است و به

زید نامیده شد( ـ در  آی زید )که بعداً جی تی المللی آدام اسمیت و جی مؤسسه بین ـها  آن

 به این نتیجه رسیدند که بورد مساعدت حقوقی به 2010شان در سال  مطالعۀ آزمایشی

زید  آی خاطر فقط حمایت مالی، قسماً در ایفای نقش مقصودش ناکام بوده است. حاال جی

کند و  اش فراهم می حمایت مالی و تخنیکی مناسبی را برای بورد در اجرای وظایف اداری

شدۀ وزارت خارجۀ آمریکا، حمایت  همچنان برنامۀ حمایت بخش عدلی افغانستان تمویل

ها تا حال نتایج مثبتی را به بار آورده  کند. شاید این پروژه یتخنیکی برای بورد فراهم م

 باشند. 

گذرد، چیزی را  از یک دید دیگر، بورد مساعدت حقوقی در سه سالی که از عمرش می

تولید نکرده )یا کاری را انجام نداده( است که موجب تقویت اعتماد درزمینۀ چگونگی 
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مساعدت حقوقی برای دو سال پس از افتتاح  فرمایی آن در آینده شود. جلسات بورد حکم

اوقات نصاب  حتی بعضی ـشد  طور پراکنده دایر می ندرت و به ( به2008دسامبر  3آن )

  1و منجر به اتخاذ تصمیم مهمی نشد. ـشد  مجلس تکمیل نمی

حقیقت، بورد مساعدت حقوقی فقط وقتی تدویر جلسات زیاد و مکرر را آغاز کرد که  در

دالر برای اعضای بورد در  90ماهه، پرداخت  عنوان بخشی از پروژه آزمایشی سه بهزید  آی جی

  2برابر حضور در هر جلسه، را شروع نمود.

زید و  آی نامه بین جی االشتراک در جلسه برای اعضای بورد به تعقیب امضای تفاهم حق

دالر( ادامه  13000یورو )تقریباً  10000، تا حداکثر 2011بورد مساعدت حقوقی در ماه می 

یورو(  149افغانی )تقریباً  7000توضیح به  طور غیرقابل االشتراک به یافت، گرچه این حق

 افزایش یافت.

االشتراک غیرمعمول به این توقع معمولِ فزاینده در افغانستان ـ که  بدون شک، این حق 

نۀ مقبول پاداش داده تمام خدمات عامه یا حتی اشتراک در سمینار ارتقاء مهارت باید به گو

آور تدویر دو جلسه در  طور غیرتعجب شود ـ کمک نموده است. بورد مساعدت حقوقی، به

پرداخت  2012فبروری  7یک ماه را آغاز کرد. این دستمزد آخرین بار برای جلسۀ منعقدۀ 

د، االشتراک را ادامه خواهد داد، اگر نده زید پرداخت این حق آی شد و دیده شود که آیا جی

 آیا اعضای بورد تدویر جلسات را ادامه خواهند داد. 

با توجه به این حقیقت معلوم که مؤسسات هنوز هم بخش اعظمِ مساعدت حقوقی را در 

کند و فقط مشروعیت بورد مساعدت حقوقی در دیدگان  سراسر کشور فراهم می

زمینۀ هرگونه دهندگان )مؤسسات( باید مدنظر قرار گیرد. دیدگاه مؤسسات باید در رأی

عملکرد با بورد، از انحالل کامل بورد گرفته تا گسترش نمایندگی مؤسسات و تا درآوردن آن 

هرحال، بدون  تحت حمایت انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان، در نظر گرفته شود. به

آوردن بعضی تغییرات در مورد چگونگی فعالیت بورد، مؤسسات مشروعیت آن را قبول 

 رد و به کنترول آن در حال و آینده سر تسلیم فرود نخواهند آورد. نخواهند ک

                                                           
1
 ASI, ‘Opportunities in Afghan Legal Aid’, p 3. 

  
ماه  المللی آدام اسمیت تطبیق شد. این پروژه از وسیله مؤسسه بین زید تمویل و به تی آزمایشی توسط جی ةاین پروژ2

 ادامه یافت.   2717اکتوبر تا دسامبر 
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چه چیزی باید در »هر آن پاسخی که برای این سؤال وجود دارد، ارائه گردد که از 

گرچه، « دیگری اجتناب صورت گیرد، گرچه مقصود آن نیک باشد؟ باال به پایینرویکرد 

نهاد  ی طرفداری کنند ولی وقتی یکبعضی عاملین ممکن از حذف کلی بورد مساعدت حقوق

که اعضای بورد  خاطر این بار تأسیس شد، از بین بردن کار آسانی نیست، حداقل نه به یک

دستمزدهای زیادی را فقط برای حضور در جلسه دریافت کردند بلکه با توجه به عالقۀ 

که  تا هنگامی اند، تراز شده المللی درزمینۀ مساعدت حقوقی، بورد و وزارت عدلیه هم بین

االشتراک اعضای بورد  های بیشتر خارجی را دریافت کنند. حتی اگر حق حیات دارند، کمک

بین برود و اعضای آن تدویر جلسه نکنند، بازهم بورد مساعدت حقوقی در قانون  طور دائم از

عنوان یک  وجود خواهد شد و در هنگام سودمندی سیاسی، ازلحاظ نظری خواهد توانست به

تار کنترولی بر مساعدین حقوقی اعمال گردد. یگانه راه برای حذف بورد مساعدت ساخ

فرایندی که اگر  ـحقوقی یا حتی تغییر ساختار عضویت آن، لغو یا تعدیل مقرره است 

سهمداران قبالً در مورد چگونگی پیشبرد آن به یک اجماع کلی نرسند، ممکن است 

 . باور آورد که وضعیت را بدتر خواهد کرد ای را به طلبانه زمان تغییرات فرصت هم

 گفتار سوم: رویکرد تصادفي در تمویل مساعدت حقوقي 

های مختلف در مورد چگونگی تنظیم مساعدت حقوقی وجود  طوری که دیدگاه همان

 ها در این عرصه نیز ضعیف بوده است.  کننده داشته، هماهنگی تمویل

سازی تمام  مساعدت حقوقی هماهنگرغم این حقیقت که مقصود بورد  اول، علی

ها  کننده طور گسترده و الزم تا آخر در میان تمویل ها بود، ولی موجودیت آن به کننده تمویل

های چندین میلیون دالری آمریکا  نهاد تسهیلگر کمک نشده بود. رئیس اسبقِ یک شناخته

 2011جوالی  کنندۀ مساعدت حقوقی بیان داشت که او تا قبل از برای مؤسسات فراهم

هرگز چیزی در مورد بورد مساعدت حقوقی نشنیده بود و هنوز هم برداشت روشنی از نقش 

 آن ندارد. 

طور  ها با دالرهای شان نشان دادند که بورد مساعدت حقوقی را به کننده دوم، تمویل

کنند. کمیسیون اروپایی که با تقریباً چهار سال فعالیت خویش  وسیع حمایت نمی

کنندۀ بورد مساعدت حقوقی بود، تعهدات خود با بورد را در  دۀ مقرره وزندهدهن سوق

خاطر  گزین کمیسیون اروپایی گردید( به خاتمه داد. اتحادیه اروپا )که جا 2011جنوری 
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جاری  1صندوق وجهی بازسازی افغانستانتغییر سیاست، تمام تمویل خود را از طریق 

های دوجانبه را  شود و دیگر پروژه کند که این صندوق توسط بانک جهانی مدیریت می می

سختی مصارف  کند به کند. تمویلی را که بورد مساعدت حقوقی دریافت می تمویل نمی

ماند. تنها  کند و تمویل صدها مساعدین حقوقی دیگر باقی می اش را  احتوا می اداری

کنند، طوری که در فوق ذکر گردید؛  دت حقوقی را حمایت مینهادهایی که بورد مساع

زید )با تمویل آلمان( و برنامه حمایت بخش عدلی افغانستان )با تمویل آمریکا( است.  آی جی

دالر برای پرداخت مصارف  119000زید معتدل است و درمجموع تقریباً  آی حمایت جی

زمان  الشتراک اعضای بورد برای مدتا کارمندان، مکان دفتر و مصارف دیگر و البته حق

است. وزارت خارجه آمریکا که برنامه حمایت بخش عدلی را  2012تا اواسط  2011اواسط 

کنندۀ حمایت آن از بورد مساعدت حقوقی  کند از ارائه معلومات مالی منعکس تمویل می

 امتناع ورزید، هرچند کار آن به کمک تخنیکی محدود است.

ن اوایل، حمایت اقدامات مرتبط با بورد مساعدت حقوقی را رد کرد و بانک جهانی از هما

برای تمویل سکرتریت بورد را  2008حتی درخواست مشخصِ اتحادیه اروپا در سال 

در عوض، بانک جهانی در اویل به توسعۀ ریاست مساعدت حقوقی  2برگشتاند )رد کرد(.

تمرکز کرد. مرحلۀ اول  3ی افغانستان،عنوان بخشی از پروژه اصالح بخش عدل وزارت عدلیه به

شده  ریزی شروع و طوری که برنامه 2008جوالی  19پروژه اصالح بخش عدلی افغانستان در 

میلیون دالر از بودجۀ صندوق  27.79ختم شود که برای آن  2011دسامبر  30بود، در 

لیون دالر آن می 2.19از بودجۀ فوق،  4شده بود. وجهی بازسازی افغانستان، اختصاص داده

ها واداری  های مساعدت حقوقی به شمول معاشات و مصارف ساختمان برای فعالیت

بانک جهانی  9یافته بود و به ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه تمرکز داشت. تخصیص

کات  نفر وکیل مدافع را از طریق مرحلۀ اول پروژه اصالح بخش عدلی افغانستان در چو 32

                                                           
1
 Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 

2
 ASI, ‘EU JSRP Legal Note’, p 8. 

3
 Afghanistan Justice Sector Reform Project (AJSRP) 

4
 World Bank, ‘Aide-Memoire Afghanistan Justice Sector Reform Project’ (Mid-Term 

Review Mission 10-31 October 2009) p 2.  
5
 World Bank, ‘Justice Sector Reform Project’, pp 12-13.  
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دالر برای  90دالر معاش و  990ی تمویل کرده است که ماهانه ریاست مساعدت حقوق

که وکالی مدافع دولتی  شود، درحالی ونقل برایشان پرداخت می مصارف تیلفون و حمل

کنند.  ونقل و ارتباطات، دریافت می دالر و بدون کدام مبلغ دیگر برای حمل 180ماهانه فقط 

ی حقوقی؛ این تفاوت معاش منجر به ها های آقای وحدت رئیس مساعدت به اساس گفته

 ها شده است.  پیدایش منازعات و حسادت

اش درزمینۀ تمویل بورد  عالقگی قبلی نشینی آشکار از بی بانک جهانی در یک عقب

در مرحلۀ دوم پروژه اصالح « درخواست برای تمویل»مساعدت حقوقی، حاال بورد را برای 

آغاز  2012این مرحله قرار است در جون بخش عدلی افغانستان دعوت نموده است که 

که آیا چنین تمویلی برای بورد اعطا خواهد و آیا چنین تمویلی بر جامعۀ  گردد. این

 مساعدت حقوقی تأثیر خواهد داشت، در آینده معلوم خواهد شد.

دالر را تمویل کرد که از  1621000همچنان، بانک جهانی پروژۀ جدیدی به ارزش 

المللی  ای را با یکی از مؤسسات داخلی بنام بنیاد بین دلیه قرارداد فرعیطریق آن، وزارت ع

هایی  منعقد کرد تا این مؤسسه خدمات مساعدت حقوقی را ـ در مکان 1حقوقی افغانستان

به اساس اظهارات یک نمایندۀ بانک جهانی، آخرِ این قرارداد  2عمالً دفتر دارد ـ ارائه نماید.

جاسازی، به  المللی حقوقی افغانستان پس از یک دوره یک بین فراغی این است که بنیاد

وزارت عدلیه مدغم خواهد شد و این اقدام اولیه )دورۀ یک جاسازی( جامعۀ مؤسسات را 

ای را در مورد چگونگی  شدیداً وارخطا ساخته است. بانک جهانی هیچ نوع مطالعه

تداوم حیات مساعدت حقوقی در  تأثیرگذاری این ادغام بر جامعۀ پهناور مساعدت حقوقی و

شده ـ انجام نداده است. در عوض،  با رعایت استقاللیت و کیفیت خدمات ارائه ـدرازمدت 

« المللی افغانستان به وزارت عدلیه رهنمودی را برای یک جاسازی بنیاد بین»بانک جهانی 

یا پیش  ود ونماید که این ادغام باید پیش بر ترتیب نموده و این پنداشت را تداعی می

  3خواهد رفت.

                                                           
1
 International Legal Foundation Afghanistan (ILF) 

 
2
 . 2711الی جو 12مصاحبه با منبع،    

3
 Email from Lubomira Zimanova Beardsley, World Bank Task Team Leader, 6 December 

2011.  
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هنوز با تمویل بورد مساعدت  ای تا کننده آنچه روشن است، این است که هیچ تمویل

اش یعنی توزیع کمک مالی برای مساعدت حقوقی به  حقوقی جهت ایفای هدف اصلی

 ها، اعتماد نکرده است.  کننده فراهم

ات را تمویل نمایند. مؤسسات اند که مستقیماً مؤسس ها ترجیح داده کننده اکثریت تمویل

ترین  ترین بخش خدمات مساعدت حقوقی را پس از طالبان ارائه نکرده بلکه بزرگ تنها بزرگ

های خارجی دوجانبه و  از طریق کمک ـپذیرندۀ کمک در جامعه مساعدت حقوقی 

 بود.  الحکومتی ـ بوده و خواهند المللی و بین های مختلفِ بین شدۀ سازمان های حمایت برنامه

که حاال وجود دارد، مبیّن آن است که « رویکرد تصادفی به مساعدت حقوقی»با رعایت 

گشایی کرد. این فرصت خوبی برای  درنهایت امر گره 2007این فرایند اصالحِ آغازشدۀ سال 

ها( است که موضوع را بار دیگر مطالعه کرده و ببینند که  کننده سهمداران )به شمول تمویل

توانند برای اتخاذ یک رویکردِ مستمرتر  توانند پیدا کنند و چه توافقاتی را می ی میحل چه راه

 به مفهوم موسع آن ـ اتخاذ کنند.  ـبه مساعدت حقوقی 

 گزاری سپاس

ها برای تشریک دانش و نظریاتشان  شونده مندی مصاحبه نوشتن این مقاله تنها با عالقه

شده توسط شبکه  فرایند بازنگری مدقّقانۀ هماهنگطور وسیع از  ممکن بود. این مقاله به

گران افغانستان، سود برده است. اما اگر کدام اشتباهی در این مقاله وجود داشت، آن  تحلیل

 من است.  اشتباهات فقط از آن

 گران افغانستان پیرامون شبکه تحلیل

سیاسی  های گران افغانستان یک سازمان مستقل و غیرانتفاعیِ پژوهش شبکه تحلیل

دهی  است. هدف این شبکه گردآوری دانش و تجربۀ تعداد کثیری از کارشناسان برای اطالع

 های افغانستان است.  در مورد سیاست و افزایش فهم مردم در مورد واقعیت

گر  ساختار سازمانی این شبکه مشمول یک تیم مرکزی )فعالً متشکل از سه نفر تحلیل

های  های سیاست همکاران کارشناس )متخصص( در عرصهارشد( و یک شبکۀ منظمِ 

گران افغانستان  داری، حاکمیت قانون و امنیت است. شبکه تحلیل افغانستان، حکومت

 نماید. گونه را طور منظم نشر می ها، رهنمودهای سیاسی و توضیحاتِ عمیقِ مقاله گزارش
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غانستان، صفحه اینترنتی گران اف های شبکه تحلیل مسیر اصلی برای نشر و توزیع گزارش

 را ببینید.  afghanistan.org-www.aanآن است. برای معلومات بیشتر، لطفاً 

 زندگینامۀ نویسنده؛ ساره هان

فراخوانده شده است. او  1کانادا ساره هان وکیل مدافعی است که برای کار در اونتاریوی

کسب نموده   2های حقوق عرفی و حقوق مدون از دانشگاه اوتاوا های خود را در رشته دیپلوم

کارکرد.  3عنوان وکیل مدافع حقوق خصوصی و قضایای جزایی در تورنتو و بعداً دو سال به

های  از سازمانمکان نمود، با تعدادی  به افغانستان نقل 2010ساره هان از زمانی که در سال 

 افغانی در موضوعات حاکمیت قانون، مساعدت حقوقی و وکالت دفاع کارکرده است. 
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