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 نویسندگان به یادآوری
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 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 ای گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها گیری نتیجه 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 :اینترنتي تیسا 

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

d. باشد، نداشته مورداستفاده صفحه در حتا يتفاوت و شده معرفي قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

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

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت مورداستفاده صفحه که درصورتي( يسیانگل op.cet) صفحه و 

 .شود آورده مورداستفاده

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

 است. یضرور موردنظر 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 نمي فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید اینترنتي سایت ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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 بررسی توسعه حقوق مالکیت فکری 

 در نظام حقوقی افغانستان

 جویا اهلل عزت

 چکیده

های فکری در دو بخش مهم صنعتی  حقوق مالکیت فکری به حمایت از صاحبان آفرینش

های مهم جهانی  . افغانستان پس از عضویت در برخی از سازمانپردازد میو ادبی و هنری 

حمایت از مالکیت فکری وضع نموده و به شماری از  ی زمینه درتعدادی قوانین را 

قانون » سته است. در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی،نیز پیو المللی بین های کنوانسیون

قانون حمایت اسرار »، «صنعتی های طرحقانون حمایت »، «حمایت حقوق مخترع و مکتشف

قانون ثبت عالئم »، «یکپارچهقانون حمایت طرح ساخت مدارهای »، «تجارتی و صنعتی

را وضع و به « ینبات های و رایتیقانون حفاظت »فرعی  صورت به چنین همو « تجارتی

وق حق بهراجع  نامه موافقت»و « کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی»

حمایت حقوق مالکیت  درزمینه  نیز پیوسته است. « مالکیت فکری مرتبط با تجارت )تریپس(

را وضع و « قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(»ادبی و هنری، 

پیوسته است. « کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری»نموده و به  بازنگری

ها ساحه حقوق مالکیت ادبی و  افغانستان توانسته نُه بخش مهم حقوق مالکیت صنعتی و ده
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قرار بدهد. هرچند جهت رسیدن به  موردحمایت المللی بینهنری را در حد معیارهای 

 در بُعد عملی راه زیادی در پیش دارد. ویژه به قبول قابلهای  حمایت

  کلیدواژه

 حقوق، مالکیت فکری، نظام حقوقی، افغانستان، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری

 مقدمه

مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از حقوق 

ت صنعتی و مالکیت و مشتمل بر دو رکن مالکی کند میهای فکری بشر را تعیین آفرینش

 حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامعه، عالوه بر اینکه موجب حفظ .استهنری  -ادبی

ی  مایه است ها آنعلمی و هنری و مایه تشویق پدیدآورندگان  های نوآوریفکری و  های تالش

بشری و بلند رفتن سطح زندگی نیز خواهد بود. قوانین در کشورهای  های آوری فنرشد 

همواره برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  المللی بیناسناد حقوقی  چنین هممختلف و 

. افغانستان نیز در اند نمودههنری، قواعد و مقرراتی وضع  –پدیدآورندگان آثار صنعتی و ادبی 

ینی به حمایت از حقوق مالکیت فکری پرداخته است اما با این زمینه با وضع برخی اسناد تقن

توجه به گسترش ابعاد مختلف این ساحه حقوق، هنوز هم این کشور نیازمند پرداختن به 

. بخصوص در مقایسه به استدر این بخش  ها مقررهکمیت و کیفیت اسناد تقنینی و وضع 

نظام حقوقی افغانستان نیازمند  شده انجام المللی بینکه در این زمینه در سطح  هایی حمایت

اصلی این تحقیق را دریافتن میزان حمایت  مسئله. استتمرکز بیشتری بر این ساحه حقوق 

 های بخشوق مالکیت فکری در اسناد تقنینی دولت افغانستان با توجه به حق بهو پرداختن 

. در بیان هدد میمختلف این شاخه علم حقوق و معیارهای موجود در این زمینه تشکیل 

 های بخش آنگفت که حقوق مالکیت فکری یکی از  توان میاهمیت و ضرورت این تحقیق 

مهم علم حقوق بوده که ارتباط مستقیم به امور اقتصادی شامل تجارتی و صنعتی 

بدون حمایت از حقوق مالکیت  رو ازاین، و امور فرهنگی و ادبی از طرف دیگر دارد. طرف ازیک

فکری شهروندان  های آفرینشرشد و توسعه کشور را تصور نمود.  توان مینفکری شهروندان، 

باشند. این مسئله موجب  مصونو از هرگونه تعرض  قرارگرفته موردحمایتکامل  طور بهباید 

. بنابراین گردد میمختلف گردیده و اختراع و ابداع شهروندان بیشتر  های بخشرشد و توسعه 
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در شرایطی که دولت افغانستان جهت رشد و توسعه، به دنبال تقویت روابط تجارتی و 

، استتجارتی و اقتصادی جهانی  های سازمانصنعتی خود با سایر کشورها و عضویت در 

موجب ایجاد فضای اطمینان  تواند میحمایت از حقوق مالکیت فکری  درزمینهوضع قوانین 

و تجاری و حتی فرهنگی شده بر رشد اقتصادی کشور  صنعتی های آفرینشدر حمایت از 

اقتصادی، رشد ارتباطات و تبادالت علمی و فرهنگی  های گذاری سرمایهمؤثر باشد. گسترش 

سازمان تجارت جهانی تماماً بستگی به  ازجملهجهانی  های سازمانو عضویت افغانستان در 

 جهت بدینوق مالکیت فکری دارد. وضع قوانین و اتخاذ تدابیر کافی در قسمت حمایت از حق

بررسی قوانین افغانستان در حمایت حقوق مالکیت فکری، تبیین نقاط قوّت و ضعف این 

ه است از قراردادرا تحت پوشش  ها آنبررسی ساحاتی که این قوانین  چنین همقوانین و 

از  موجود در قوانینِ حمایت های کاستیاهمیت فراوانی برخوردار است. بدون شک رفع 

در این بخش میسّر نخواهد شد  جانبه همهحقوق مالکیت فکری بدون بررسی علمی و 

تعریف و پس از  رو ازاین. است مسئلهپرداختن به این  درصددچنانچه این تحقیق مختصراً 

فکری های حقوق مالکیت  به توصیف و تبیین اهم جنبه« فکریحقوق مالکیت »بیان اهمیت 

یی که در این زمینه ها مقررهقی افغانستان پرداخته تمام قوانین و در نظام حقو آنو جایگاه 

. بدین ترتیب هدف اصلی تحقیق حاضر را دریافتن گیرند میقرار  موردبررسیوجود دارند 

 دیگر عبارت به. دهد میوضعیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در قوانین افغانستان تشکیل 

حقوق مالکیت فکری، هدف این تحقیق  روزافزونمختلف و انکشاف  های شاخهبا توجه به 

این بخش مهم  های شاخهدریافتن میزان و کیفیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام 

 . استعلم حقوق 

 مفهوم و کلیات حقوق مالکیت فکری -1

ندارند. برخی بر این  نظر اتفاق« حقوق مالکیت فکری»در تعریف و مفهوم  دانان حقوق

که از منافع و  دهد میاجازه  آنبخش حقوق، حقوقی است که به صاحب نظر اند که این 

استفاده کند. برخی دیگر این بخش حقوق را  منحصراًشکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان 

، شی معین مادی آناست ولی موضوع  دادوستدکه دارای ارزش اقتصادی و  داند میحقوقی 
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اسناد  چنین همعالیت و اثر فکری انسان است. ف واقع درایشان موضوع حقوق  نظر ازنیست. 

که  اند پرداختهی این بخش حقوق  در این زمینه نیز به تشریح مفهوم و محدوده المللی بین

. چنانچه اساسنامه تأسیس گیرد میقرار  مورداستفادهبیشتر  آنمعیت و اعتبار جا بهنظر 

، مواردی را که این حقوق به حمایت «1تریپس» نامه موافقتسازمان جهانی مالکیت معنوی و 

 آندر بیان مالکیت فکری به انواع « تریپس» نامه موافقتپرداخته ذکر نموده است.  آناز 

کنوانسیون دانسته است. مطابق این  آنقانون و  موردحمایترا  ها آناشاره داشته و 

؛ حق استی کنوانسیون که منشأ الهام کشورهای جهان جهت حمایت از حقوق مالکیت فکر

 های سازمانصفحه گرامافون و  تولیدکنندگانکاپی رایت، حمایت از اجراکنندگان، 

های  صنعتی، اختراع، طرح های طرحهای جغرافیایی،  ، عالئم تجارتی، نشانهکننده پخش

مختلف مالکیت فکری  های جنبهساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطالعات افشاء شده، 

با توجه به مطالبی که در باال ذکر گردید حقوق مالکیت فکری در معنای . گیرند میرا دربر 

های  درزمینهفکری  های خالقیتها و  از آفرینش ناشیحقوق »وسیع کلمه عبارت است از 

 «علمی، صنعتی، ادبی و هنری.

 حقوق مالکیت فکری های شاخه -1-1

حقوق مالکیت »و « حقوق مالکیت صنعتی»عمده،  ی دوشاخهحقوق مالکیت فکری به 

و توجه تمام اسناد  موردقبولگردیده است. امروزه این تقسیم  بندی تقسیم« ادبی و هنری

. حقوق مالکیت صنعتی استدر کشورهای مختلف  دانان حقوقاین بخش و  المللی بین

ه بر بخش صنعت شامل عالو معموالًاما  شود نمیاستفاده  آنبا « بازرگانی»ی  کلمه هرچند

این بخش، بخش بازرگانی را نیز در  های نوآوریصنایع کشاورزی و استخراجی و ابتکارات و 

توسعه  درزمینهیک بخش مهم و حیاتی  عنوان به« حقوق مالکیت صنعتی. »گیرد برمی

 ترین مهمکه از « تریپس»مانند کنوانسیون  المللی بیناسناد  موردحمایتکشورها همواره 

حقوق مالکیت ادبی و هنری  آنو قوانین داخلی کشورها قرار دارد. در کنار  است ها آن

                                                           
1 Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)  
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 ی باسابقهشاخه مهم دیگری از حقوق مالکیت فکری است که این شاخه نیز  عنوان به

و قوانین داخلی  المللی بیناسناد  موردحمایتوق مالکیت صنعتی حق بهنسبت  تر طوالنی

ؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را . این بخش برای ماستکشورها 

از آثار خود را به دیگران  برداری بهرهمعین اجازه  زمان مدتقایل شده تا آنان بتوانند در 

 است آن های بخش ترین مهمممنوع سازند. حق مؤلف از  را آناز  برداری بهرهبدهند یا اینکه 

پخش  های سازمانآثار صوتی و  کنندگان تهیهندگان، هنرمندان و اجراکن آناما عالوه بر 

. دو بخش آینده این تحقیق استموارد حقوق مالکیت ادبی و هنری  ترین مهمرادیویی از 

است بناً تعاریف و  شده پرداختهخاص به هر دو بخش مهم حقوق مالکیت فکری  صورت به

 .گردد میمفصل بیان  صورت بهدر آنجا  هرکداممختلف  های شاخه

 در افغانستان( ویژه بهسابقه حقوق مالکیت فکری ) -1-2

و « حقوق مالکیت صنعتی»مختلف حقوق مالکیت فکری شامل  های شاخهاز  هرکدام

سابقه تاریخی خاص خود را دارد. در مورد حقوق مالکیت « حقوق مالکیت ادبی و هنری»

ت مربوط به مالکیت گفت که قبل از قرن هفده میالدی حمایت از مقوال توان میصنعتی 

. اما گرفت میصنعتی خصوصاً اختراع از طریق اعطای امتیاز یا طرح دعاوی در محاکم صورت 

تهیه قوانین برای حمایت از اختراع در بُعد ملی برآمدند  درصددپس از قرن هفده کشورها 

میالدی اولین  1791فرانسه در سال  بعدازآنمیالدی و  1790چنانچه آمریکا در سال 

حمایت از  ازآن پسوانین ملی خود را در رابطه با حمایت از اختراع به تصویب رساندند. ق

برای  المللی بینمطرح گردید. تمایل  آنحقوق مالکیت صنعتی در بعد فراملی و جهانی 

کافی از اختراعات  حمایت عدمانتقال تکنولوژی و افزایش تجارت جهانی و از سوی دیگر 

دالیل کشورها برای حمایت  ازجمله المللی بین های نمایشگاهخی در بر شده ارائهخارجی 

میالدی کنفرانس  1881جهانی از حقوق مالکیت صنعتی دانست. چنانچه در سال 

که منجر به تصویب و امضای کنوانسیون پاریس در  برگزار شددیپلوماتیک در پاریس 

تا امروز تقریباً تمام کشورهای دنیا با تصویب  بعدازآنحمایت از مالکیت صنعتی گردید. 

و جهانی  المللی بینو در بعد  اند پرداختهقوانین در عرصه ملی به حمایت از مالکیت صنعتی 
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به  المللی بین های نامه موافقتو  ها کنوانسیونشامل  المللی بیننیز تعداد زیادی از اسناد 

 امضای کشورهای جهان رسیده است.

وق مالکیت صنعتی حق بهی نسبت تر طوالنیادبی و هنری دارای سابقه  حقوق مالکیت

. سرقت ادبی و حمایت از مؤلفین و خالقین آثار هنری از دوران یونان و روم باستان است

اختراع ماشین چاپ ادامه  موجب بهو افزایش آثار ادبی و هنری  وسطا قرونمطرح بوده و تا 

 1710در سال « آن»به نام قانون  آنبه معنای نوین  یافته است. اولین قانون کاپی رایت

میالدی در انگلستان به تصویب رسید. به اساس این قانون، مؤلفان یا هر شخص دیگری 

پایانی قرن هجدهم و اوایل قرن  های سالشوند. در  مند بهرهستند از حق کاپی رایت توان می

نیز راه یافت. حمایت از  متحده ایاالت به دیگر کشورهای اروپایی و رایت کپینوزدهم، قوانین 

حدوداً از اواسط قرن نوزدهم بر مبنای معاهدات دوجانبه  المللی بیندر سطح  رایت کپی

شروع شد. این معاهدات نه جامع بودند و نه الگویی یکسان داشتند. با رشد فزاینده تجارت و 

بی قواعد مشترک حمایتی از یک کشور به کشور دیگر نیاز به دستیا شده چاپجریان آثار 

زیادی  المللی بینتالش  رو ازاین. شد میجهت حمایت مؤثر از آثار فکری بیشتر احساس 

میالدی اولین کنفرانس در این زمینه با  1881انجام یافت تا اینکه سرانجام در سپتامبر 

 عنوان به آناز  معموالًکه « حمایت از آثار ادبی و هنری المللی بینکنوانسیون »عنوان 

زیادی  المللی بیناسناد  ازآن پسگردید.  االجرا الزمتصویب و  شود مییاد « برن»کنوانسیون 

مورد تصویب  المللی بینآثار ادبی و هنری در سطح  ایجادکنندگانحمایت از  ۀزمین در

 است. قرارگرفتهکشورها 

 استمطرح  جدید حقوقی رشته یک عنوان بهحقوق مالکیت فکری در کل  آنجائی کهاز 

. چنانچه در قرون گذشته مبنای حقوق در نیستدر افغانستان نیز از سابقه طوالنی برخوردار 

افغانستان نیز فقه و شریعت اسالمی بود و حقوق مالکیت فکری نزد فقهای پیشین معروف 

صنعت و  های عرصهنبود، بلکه این نوع حقوق توأم با ظهور تحول زندگی، پیشرفت بزرگ در 

گذشته موارد مهمی از حمایت حقوق مالکیت  قرن نیمطی  حال این با. آمدبه وجود  فرهنگ

 صورت بهکه در ادامه  گردد میهای وقت افغانستان مشاهده  فکری در اسناد تقنینی دولت
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حقوق مالکیت فکری که به  درزمینهقانون  ترین قدیمی .پردازیم می ها آنمختصر به هرکدام 

که در سال  است« اصولنامه عالیم تجارتی»حمایت عالیم تجارتی اشخاص پرداخته است، 

بود و به حمایت از عالیم تجاری  انتشاریافتهجریده رسمی  100هـ ش در شماره  1119

بخشی از حقوق مالکیت فکری پرداخته بود. قانون اصول محاکمات تجارتی  عنوان به

جریده رسمی وقت منتشر گردیده و فعالً  3هـ ش که در شماره  1131در سال  که آنافغانست

در قسمت حمایت از اسناد و عالیم تجارتی احکامی را وضع نموده است  استنیز نافذ 

وزارت عدلیه مکلف است تشکیالت کافی »این قانون چنین صراحت دارد:  121چنانچه ماده 

را و هم چنان تشکیالت کافی برای امور افالس و ورشکست  و عالیم تجارتی اسناد ثبتاداره 

قانون جزای «. به محاکم ابتدائیه تجارتی مربوط است در بودجه محاکم تجارتی شامل نماید.

افغانستان از دیگر قوانین قدیمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری ضمانت اجرا و 

جریده رسمی  137هـ ش در شماره  1111مجازات وضع نموده است. این قانون که در سال 

 شخصی که -1» چنین صراحت دارد:  آن 390، ماده استاست و فعالً نیز نافذ  منتشرشده

 که ای المللی بینقانون یا معاهده  را آنبر یک حق از حقوق مالکیت معنوی غیر که 

که از دوازده هزار  ای نقدیجز بهکرده باشد تجاوز نماید،  مایهحالحاق نموده  آنافغانستان به 

ای شدیدتری حکم کرده جز بهمگر اینکه قانون خاص  گردد میافغانی تجاوز نکند محکوم 

مصادره  آمده دست بهتجاوز بر حق غیر مندرج فقره فوق  درنتیجهاشیائیکه  -2باشد. 

جریده رسمی  111هـ ش در شماره  1111قانون مدنی افغانستان نیز که در سال .« گردد می

یکی از حقوق مدنی اتباع افغانستان به  عنوان به، حق معنوی )مالکیت فکری( را منتشرشده

، چنین صراحت آناین قانون، بدون اشاره تفصیلی به  391رسمیت شناخته است و ماده 

بنابراین .« استقوانین خاص  احکام، تابع گردد میوارد  غیرمادی برشیحقوق معنوی »دارد: 

ان حمایت اساسی از حقوق معنوی )مالکیت فکری( را به وضع قوانین قانون مدنی افغانست

ها سال بعد در افغانستان انجام یافت.  خاص در این زمینه ارجاع نموده است کاری که ده

حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد تصویب قانون  درزمینه  جهش و تغییرات  ترین عمده

این قانون مشخصاً به  37. ماده آمدمیان هـ ش به  1182اساسی جدید افغانستان در سال 

دولت حقوق مؤلف، مخترع »حمایت از مالکیت فکری پرداخته است که چنین صراحت دارد: 
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 کند میتشویق و حمایت  ها عرصهو تحقیقات علمی را در تمام  نماید میو کاشف را تضمین 

 احکامدر روشنی .« بخشد میقانون، تعمیم  احکام، مطابق به را آنو استفاده مؤثر از نتایج 

مختلف حقوق  های بخشقانون اساسی جدید افغانستان چندین قانون جدید در حمایت از 

 المللی بینمند وضع گردیده و افغانستان چند کنوانسیون مهم  نظام صورت بهمالکیت فکری 

خواهیم  آنبعد مفصالً به  های قسمترا نیز در این زمینه امضا و تصویب نموده است که در 

حقوق مالکیت فکری از دو رکن اساسی حقوق مالکیت صنعتی و  آنجائی کهپرداخت. از 

حقوق مالکیت ادبی و هنری تشکیل گردیده در ادامه ابتدا حقوق مالکیت صنعتی و بعداً 

 .گیرند میقرار  موردبررسیحقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق افغانستان 

 افغانستانحقوق مالکیت صنعتي در حقوق  -2

حقوق مالکیت صنعتی بیان گردیده و در ادامه  های شاخهدر این قسمت ابتدا مفهوم و 

 .گیرد میقرار  بررسی موردحمایت از این حقوق در اسناد تقنینی افغانستان 

 حقوق مالکیت صنعتي های شاخهمفهوم و  -2-1

است و هم بر  آنبه اساس موضوعاتی که شامل  هم آنتو میحقوق مالکیت صنعتی را 

، حقوق مالکیت آن. با توجه به موضوعات قرارداداساس ماهیت این حقوق مورد تعریف 

از این  گیری بهرهپرداخته و در  غیرمادیوق حق بهاز حقوق است که  ای شاخهصنعتی شامل 

تجارتی، اشکال، نقوش  -عالئم صنعتی ،: امتیاز ثبت اختراعپردازد میموارد به اعطای انحصار 

هم  گیرد برمیبر عالوه حقوق مالکیت صنعتی مباحث دیگری را در  صنعتی. های رحطو 

 برداری نقشه ،چون: اسرار ساخت، پیشگیری از رقابت نامشروع و سالم، عالئم مربوط به منشأ

با توجه به سرشت  جدید گیاهی. های نمونه، به دست آوردن یکپارچهاز مدارهای الکترونیکی 

مالکیت صنعتی عبارت »چنین تعریف کرد:  را آن توان میو ماهیت حقوق مالکیت صنعتی 

توسط قدرت عمومی )دولت( که مربوط به عالئم  شده سازماندهیاز مالکیت  شکل یکاست از 

که  طور همان.« است)کاال و خدمات( و دانش و اطالعات برای ساخت پدیده  تمایز بخش

 درواقعکل بیان گردید، حقوق مالکیت صنعتی نیز  صورت بهق مالکیت فکری اهمیت حقو

و  حمایت عدماست که در صورت  آنو کمیابی « نادر بودن»به دلیل  آنارزش اقتصادی 
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و یا حداقل کاهش  رفته ازمیان یادشده، ارزش آناز  برداری بهرهدستیابی تعدادی افراد به و 

الکیت اختصاصی بر این حقوق ایجاد نگردد به ابتکارات خواهد یافت. بناً اگر یک نظام م

 . سازد میتوسعه بشر را کُند  زده آسیببشری 

 قرار ذیل بیان کرد: توان میحقوق مالکیت صنعتی را  های بخشکلی  بندی جمعدر یک 

 اختراع -1

 اشیاء مصرفی های نمونه -2

 عالمت تجاری -1

 اسامی تجاری -3

 یا عالئم جغرافیایی ها نشانه -1

 صنعتی های طرح -1

 طرح ساخت مدارهای یکپارچه -7

 اسرار تجارتی -8

 رقابت نامشروع -9

ضروری  اینجادر  آنی مهمی که در مورد حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد و ذکر  نکته

حقوق مالکیت ادبی و هنری که صرف با آفریدن اثر بدون ثبت  برخالفاست این است که 

و به دنبال پیدایش اثر به وجود  خود خودبه، حقوق مالکیت صنعتی شود میاداری حق ایجاد 

، بلکه بایستی توسط مقامات عمومی و به دنبال طرح تقاضای ثبت از طرف صاحب آید نمی

 اثر، اعطا گردد.

 مختلف حقوق مالکیت صنعتي در حقوق افغانستان  های شاخهحمایت از  -2-2

چنانچه قبالً در قسمت سابقه تاریخی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در افغانستان نیز 

وجود داشته  طرف اینبه  ها سالحمایت از مالکیت صنعتی از  درزمینهبیان گردید، قوانین 

است. این قوانین با وضع قواعد نسبتاً جامع، حمایت الزم را در حمایت از حقوق مالکیت 

و  المللی بینادعا کرد که تماماً مطابق معیارهای  توان میهرچند ن اند هآورد عملصنعتی به 

حقوق مالکیت  های شاخه. در ادامه هریک از استضروریات این عرصه در داخل کشور 

 .گردد میدر افغانستان تبیین  آنقانون  های حمایتصنعتی در مطابقت به 
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 حق اختراع  -2-2-1

 قرارگرفته موردحمایت« قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف» موجب بهحق اختراع 

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در  37از ماده  تأسیاست. این قانون بار اول به 

جریده رسمی دولت  911شماره هـ ش در  1187از اختراع و اکتشاف، در سال  موردحمایت

هـ ش  1191نافذ بود. قانون جدید در سال افغانستان نشر گردید و تقریباً مدت هشت سال 

جریده رسمی دولت افغانستان تحت همین عنوان منتشر شد اما عمری  1227در شماره 

جریده رسمی  1218هـ ش در شماره  1191ماه ثور سال  20بسیار کوتاه داشت و در تاریخ 

نشر  دولت جمهوری اسالمی افغانستان قانون جدید حمایت حقوق مخترع و مکتشف به

قانون حمایت حقوق مخترع و » .استرسید که این قانون فعالً نافذ بوده و منشأ عمل 

که در عرصه حمایت حقوق مالکیت صنعتی به  استماده  11فصل و  3دارای « مکتشف

 پردازد می آن. ماده دوم این قانون به بیان اهداف پردازد میحمایت از حق اختراع و اکتشاف 

حقوق مادی و معنوی  تأمین -1از:  اند عبارتاهداف این قانون » که چنین صراحت دارد:

ثبت  -1اختراع و اکتشاف  های عرصهحمایت و تشویق تحقیقات در  -2مخترع و مکتشف 

اما پرسش اساسی این است که منظور این « اختراع و اکتشاف از اتباع داخلی و خارجی.

از حقوق مخترع و  آنحمایت از  قانون از اختراع و اکتشاف چیست و چه تدابیری جهت

و تشخیص  اند نکردهمکتشف را تسجیل نموده است؟ قوانین اکثر کشورها اختراع را تعریف 

کنوانسیون  چنین همتشخیص دهد.  را آنتا نظر به شرایط  اند گذاشتهبه عهده محکمه  را آن

نیز تعریفی از اختراع ارائه « تریپس» نامه موافقتپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و 

: اند کردهاختراع را چنین تعریف  دانان حقوق. در تعریف علمی اختراع، بعضی اند نکرده

، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود سابقه بیاختراع، پدید آوردن، ابداع محصول صنعتی »

قانون مدل . « استبرای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی 

و مورد تائید  یافته تدوین توسعه درحالسازمان جهانی مالکیت معنوی که برای کشورهای 

اختراع به معنای ایده یک مخترع است که در : »دارد میچنین بیان  است دانان حقوقاکثر 

قانون حمایت .« دهد میتکنولوژی ارائه  درزمینه  را برای یک مشکل بخصوص  حلی راهعمل، 

ارائه « اختراع»ق مخترع و مکتشف افغانستان از قوانینی است که تعریفی نسبتاً جامع از حقو
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این قانون  1ماده  1نیز پرداخته است. مطابق بند « اکتشاف»به تعریف  آنکرده اما در کنار 

ی جدید یا استفاده از وسایل موجود به طریق جدید است جهت  اختراع: ایجاد پدیده -1»

مثل نداشته  آنیا محصول صنعتی، زراعتی و یا خدماتی که قبل از  حصول یک نتیجه

بسیار  دانان حقوقاز طرف  شده ارائهاین تعریف با تعریف  گردد میچنانچه مالحظه « باشد.

تالش نموده ظاهر تعریف را با اضافه کردن کلمات مترادف و  گذار قانوننزدیک است. هرچند 

ما نتوانسته تعریف بدیعی در این زمینه ارائه نماید. عبارتی در آخر تعریف، تغییر دهد ا

در ابتدای  چراکهاصالً الزم نبود « مثل نداشته باشد آنقبل از »چنانچه اضافه کردن عبارت 

گر  تذکر یافته بود و خصوصیت جدید بودن در ضمیر خود، بیان« پدیده جدید»تعریف کلمه 

ایجاد یک پدیده جدید توسط مخترع محور تعریف  هرحال به. استنداشتن مانند در خارج 

 .استاین قانون  ازجملهاختراع در اکثر تعاریف و 

را نیز تعریف نموده « اکتشاف»قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف افغانستان کلمه 

را یکسان دانسته « اکتشاف»و « اختراع»مبهم  صورت بهاین قانون  1ماده  2 دربنداست. اما 

ی موجود است که  اختراع یا اکتشاف: آشکار ساختن پدیده -2»یف نموده است: و چنین تعر

در مورد  توان میدلیل اصلی که « قرار نداشته باشد. به دسترسپنهان بوده و  آنقبل از 

در این قانون ذکر « مخترع»در کنار حمایت از « مکتشف»چرایی تذکر و تصریح حمایت از 

قانون اساسی  37از ماده  تأسیوق مخترع و مکتشف به کرد این است که قانون حمایت حق

دولت حقوق »است که  آمدهی قانون اساسی  افغانستان وضع گردیده است و در این ماده

خواسته  گذار قانون رسد میبنابراین به نظر ..«. .نماید میمؤلف، مخترع و کاشف را تضمین 

و  ها ضرورتر دهد و خیلی به دنبال است مطابق قانون مادر، هر دو عرصه را تحت حمایت قرا

و « اختراع»تفاوت میان  دانان حقوق حال بااینمنطق علمی تصویب این قانون نبوده است. 

چیزی را خلق یا ایجاد  کند میاگر شخصی اختراعی »که  اند نمودهرا چنین بیان « اکتشاف»

، او چیزی را خلق کند میاگر کسی کشفی  که درحالیکه قبالً وجود نداشته است،  کند می

 جز به.« کند میموقع ناشناخته بوده است آشکار  آنبلکه وجود چیزی را که تا  کند نمی

« اکتشاف»در مورد  المللی بینکنوانسیون موجد سازمان جهانی مالکیت معنوی سایر اسناد 

 های شتبردا. با این حساب و نظر به اند ندانستهرا قابل حمایت  آناند و  چیزی را تذکر نداده
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یکی  عنوان به« کشفیات»مختلفی که از این دو اصطالح وجود دارد، روش حمایت نکردن از 

. زیرا صدور ورقه ثبت اختراع است پذیر توجیهاز مصادیق مالکیت صنعتی قابل حمایت و 

به  ها آنبرای کشفیات )که حاصل فکر بشر نیست( و اعطای حقوق انحصاری به دارندگان 

جزئیات حمایت  آثار زیانباری داشته باشد. تواند میاست،  آمدهاعات شرحی که در اختر

ماهیت حقوق مالکیت  طوری کهاین قانون تصریح گردیده اما  3اختراع و اکتشاف در ماده 

در دفاتر رسمی بر طبق این « ثبت»مشروط به  آن، حمایت کند میرا  آنصنعتی ایجاب 

اختراع یا اکتشاف، حق انحصاری  -1: » قانون شده است. این ماده چنین صراحت دارد

ی  ، تکنالوژی جدید و قدمهپروسستولیدی،  های عرصهمخترع یا مکتشف است که شامل 

. مشروط بر گیرد میقرار  موردحمایتاختراعی که قابلیت کاربرد صنعتی را داشته باشد، 

اختراع یا اکتشاف، زمانی جدید  -2این قانون ثبت گردیده باشد.  احکاماینکه مطابق 

ی اختراعی زمانی ثابت  قدمه -1که بخش یک هنر را تشکیل ندهد.  شود میپنداشته 

 -3که با توجه به حالت و وضعیت هنر، برای شخص مخترع در هنر معلوم نباشد.  گردد می

در  ماهیتشاست که مطابق  پذیرش بلقااختراع یا اکتشاف زمانی به حیث کاربرد صنعتی 

های ثبت اختراع و  از بیان شیوه نظر صرفبا « شود. کاربرده بهصنعت، زراعت و خدمات 

مالک حق » انحصاریاکتشاف بر طبق قانون حمایت مخترع و مکتشف افغانستان، حقوق 

( 1»)این قانون چنین تصریح گردیده است:  21در ماده « مخترع»یا همان « اختراع

، مگر اینکه گردد میمحسوب  شده ثبتاختراع  انحصاریثبت، مالک حق  کننده درخواست

این قانون به شخص دیگری انتقال داده یا به اساس  احکاممالکیت حق انحصاری را طبق 

( مخترع بعد از ثبت، دارای حقوق 2حکم محکمه، حق شخص دیگر شناخته شود. )

وضوع حق اختراع تولید باشد، استعمال، عرضه، م که درصورتی -1: استانحصاری ذیل نیز 

کتباً کسب گردیده باشد.  آن، مگر اینکه موافقه قبلی مالک استممنوع  آنفروش و تورید 

صورت روش یا طرز  آنموضوع حق اختراع، روش یا طرزالعمل باشد، در  که درصورتی -2

آوردن تولید از  دستبه  منظور بهمستقیم  صورت به آناستعمال، عرضه، فروش یا تورید 

کتباً کسب گردیده باشد.  آن، مگر اینکه موافقه قبلی مالک استهمان طرز یا روش ممنوع 

جاتیکه در ساخت طیاره، کشتی و واسطه نقلیه زمینی سایر کشورها که  پرزِاستفاده از  -1
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از  آن، وسایل اضافی گردد مییا حسب تصادف وارد قلمرو آبی یا هوایی کشور  موقت طور به

به جات متذکره  پرزِاست. مشروط بر اینکه از  مستثنا( این ماده 2ی ) حکم مندرج فقره

یا حسب تصادف وارد  موقتاًانحصاری برای طیاره، کشتی و واسطه نقلیه زمینی که  شکل

قانون حمایت مخترع و « استفاده گردد. ها آنافغانستان گردیده است، در ساخت و ترمیم 

مدت  آننامحدود نپذیرفته و برای  صورت بهاعتبار حق اختراع را  مکتشف افغانستان

این قانون در این زمینه چنین صراحت دارد:  23مشخصی را تعیین نموده است. ماده 

ی بیست و سوم این قانون، از تاریخ ارایه درخواست ثبت حق  ( ماده2حقوق مندرج فقره )»

، آنو برای مدت بیست سال از تاریخ ثبت  انحصاری اختراع یا اکتشاف در افغانستان آغاز

 .«استقابل اعتبار 

گفت که  توان میاز بررسی قانون حمایت مخترع و مکتشف افغانستان  بندی جمعدر یک 

مختلف حقوق مالکیت صنعتی به تبیین و حمایت حق اختراع  های بخشاین قانون از میان 

را بیان نموده است.  آنثبت  های هشیوبر سیستم اولین ثبت اختراع  تأکیدپرداخته و با 

، ابهام کلی توان می ازجملههایی نیز داشته دارد.  این قانون در برخی موارد نارسایی هرحال به

ی  از حقوق مخترع با توجه به ماهیت جداگانه آندر مورد جزئیات حقوق مکتشف و تفکیک 

این قانون در قسمت بیان ضمانت اجرای این قانون از  آنرا تذکر داد. در کنار  آن هرکدام

 موضع ضعیفی برخوردار است.

 صنعتي های طرح -2-2-2

 موردحمایت« صنعتی های طرحقانون حمایت از » موجب بههای صنعتی  طرح

ماده، نیز یکی دیگر از قوانینی است که در راستای  21فصل و  3. این قانون در اند قرارگرفته

حقوق مالکیت صنعتی در روشنی ماده  های بخشیکی از  عنوان بهصنعتی  یها طرححمایت 

هـ ش  1191سنبله سال  1قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. این قانون که در  37

این  2در ماده  آنجریده رسمی دولت افغانستان منتشر گردیده و اهداف  1221در شماره 

تنظیم امور  -2 صنعتی های طرحوق مالکین حمایت حق -1»قانون چنین صراحت دارد: 

ترویج، تشویق و انکشاف تکنالوژی جدید در رابطه به  -1 صنعتی های طرحمربوط به ثبت 
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صنعتی حالت تزئینی و زیبایی کاالی  های طرحمنظور از « صنعتی در کشور. های طرح

این حالت خاص ممکن است به شکل، الگو یا رنگ کاال بستگی  دهد میمصرفی را تشکیل 

مثل شکل یا صورت ظاهری یک  بعدی سهدارای خصوصیت  تواند میداشته باشد. این طرح 

باشد. وقتی یک طرح  ها رنگمثل الگو، خطوط و  دوبعدیکاال باشد و هم دارای خصوصیت 

شخص حقیقی با حقوقی باشد  دتوان می که آنبه صاحب  گیرد میقرار  موردحمایتصنعتی 

 برداری نسخهکه نسبت به طرح خود حق انحصاری داشته و از  شود میاطمینان داده 

 های طرحطرح توسط دیگران جلوگیری خواهد شد. قانون حمایت  سازی مشابهیا  غیرمجاز

طرح »این قانون طرح صنعتی را چنین تعریف نموده است:  1صنعتی افغانستان نیز در ماده 

و  ها رنگاست که محصول صنعتی را با ترکیب از خطوط،  چندبعدیصلی یا جدید دو یا ا

طرح صنعتی و اختراع از  .«دهد می، نشان خورد مییا سایر مشخصات که به چشم  آناشکال 

ای از یک کاال که  کاال و دقیقاً جنبه ظاهر بهاند. طرح صنعتی  متفاوت باهمحیث ماهوی 

ی ها ضرورتاست مربوط است و با  آمدهاصول هنری به وجود تزئین شده و با رعایت 

اختراع چه محصول و چه فرایند قبل از هر چیز  که درحالی گردد میکاربردی و فنی تعیین ن

 آنو بیشتر جنبه اختراعی و آفرینشی  شود میتعیین  اش کاربردیجنبه  وسیله بهضرورتاً 

حق  عنوان بهثبت نگردیده است  زمانی کهاست. مطابق این قانون، طرح صنعتی تا  موردتوجه

این قانون تحت عنوان حقوق  1ماده  2 دربند. چنانچه نیست موردحمایتو  نشده شناخته

حقوق طرح صنعتی: امتیازی است که مالک طرح صنعتی »است:  آمدهطرح صنعتی چنین 

ی مهم دیگری که همانا جدید  وه این قانون به نکتهبر عال.« گردد میحایز  را آنبعد ثبت 

 1ه است. ماده قراردادشرطی جهت حمایت  را آننموده و  تأکیدبودن طرح صنعتی است 

طرح صنعتی اصلی یا جدیدی »این قانون تحت عنوان حمایت قانونی چنین صراحت دارد: 

و ثبت  قرارگرفته موردحمایتاین قانون  احکام، طبق گردد میکه طور مستقل ابداع 

از ثبت یک طرح صنعتی در دفتر رسمی  ناشیآنچه مهم است حقوق انحصاری .« شود می

قانون حمایت  21. این موضوع در ماده استبوده و بیانگر حقوق مالک طرح صنعتی نیز 

مالک طرح »صنعتی تحت عنوان حقوق انحصاری چنین تصریح گردیده است:  های طرح

مانع استفاده، فروش،  تواند میدر میعاد مندرج ماده هجدهم این قانون،  شده ثبتصنعتی 
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 18ماده « تجارت باشد، گردد. آنکاپی و هر نوع استعمال غیرقانونی طرح مربوط که مقاصد 

چنین  دارد میاین قانون که محدوده زمانی حمایت حقوق مالک طرح صنعتی را بیان 

( سال بوده و از تاریخ ثبت 10طرح صنعتی ) مدت حمایت حقوق انحصاری»صراحت دارد: 

است که این قانون جهت حمایت از حقوق مالک طرح  ذکر قابل.« گردد میطرح صنعتی، آغاز 

متخلفین را پس از رسیدگی  21صنعتی ضمانت اجرای مدنی را تسجیل نموده و طبق ماده 

گفت که  توان میی کل بندی جمعی مادی نموده است. در یک  قضایی مکلف به جبران خساره

ای که منجر به ضرر  هرگونه استفاده قراردادصنعتی افغانستان با منع  های طرحقانون حمایت 

گام مهمی در راستای حمایت از حقوق مالکین  گردد میرسیدن به مالک طرح صنعتی 

 صنعتی برداشته است. های طرح

 اسرار تجارتي و صنعتي -2-2-3

 موردحمایت« قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی» موجب بهاسرار تجارتی و صنعتی 

هـ ش  1191عقرب سال  1است. قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی منتشره  قرارگرفته

. این قانون نیز استماده  13فصل و  3جریده رسمی دولت افغانستان در  1211در شماره 

چنین است:  آن 2اده مطابق م آنقانون اساسی وضع گردیده و هدف  37در روشنی ماده 

هدف این قانون حمایت از اسرار تجارتی و صنعتی منحیث بخش از حقوق مالکیت معنوی »

را دانش فنی و محرمانه و »اسرار صنعتی  آن، اسرار تجارتی و به طبع دانان حقوق.« است

 صنعتی )و تجارتی( خاص و یا در های فعالیتکه در انجام  دانند میگردآوری اطالعات مفید 

قانون حمایت « توسعه فنون، سودمند یک هدف صنعتی )و تجارتی( سودمند ضرورت دارد.

حاالت و  آناسرار تجارتی و صنعتی افغانستان در تعریف اسرار تجارتی و صنعتی برای 

 این قانون در این زمینه چنین صراحت دارد:  1ماده  1شرایطی را بیان نموده است. بند 

معلومات مالی، تخنیکی، علمی، تجارتی، تولیدی و سایر  ي:اسرار تجارتي و صنعت -1»

ی  فقره« است. ذکرشده( ماده پنجم این قانون 1ی ) در فقره آنمعلوماتی است که حاالت 

( معلومات زمانی اسرار 1» )این قانون در بیان این حاالت چنین صراحت دارد:  1( ماده 1)

محرم بوده یا اجزای  -1یط ذیل باشد: که دارای شرا شود میتجارتی و صنعتی پنداشته 
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دارند، معلوم نبوده  سروکار آندقیق، کلی یا جزئی برای اشخاصی که با  به شکل آنترکیبی 

مالک یا  -1محرمیت، دارای ارزش تجارتی باشد.  بنا بر -2نباشد.  دسترس قابل آسانی بهیا 

تذکر  «اتخاذ نموده باشد.، تدابیر الزم را آنی قانونی وی جهت حفظ محرمیت  نماینده

این تعریف را به یک تعریف جامع در این زمینه مبدل ساخته و  الذکر فوقحاالت یا شرایط 

 1مطابق ماده  حال بااین. سازد میآسان  محرکهفرایند حمایت از اسرار تجارتی را در پیشگاه 

ممانعت از  -1»: گیرد میقرار  موردحمایتاین قانون اسرار تجارتی و صنعتی به دو طریق 

معیاری  های روشو اعمال مغایر  سوءاستفادهجلوگیری از  -2 حصول، استعمال و افشاء

و اعمال مغایر  سوءاستفاده 7از نکات برازنده این قانون این است که در ماده  «تجارت.

. نماید میبیان گردیده مشخصاً تشریح و تبیین  1تجارتی معیاری را که در ماده  های روش

( حصول، استعمال یا افشای اسرار تجارتی و 1») در این زمینه چنین صراحت دارد: 7ماده 

ی قانونی  تجارتی معیاری یا بدون رضایت مالک یا نماینده های روشصنعتی در مغایرت با 

تجارتی معیاری،  های روش( 2. )شود میاز اسرار تجارتی و صنعتی پنداشته  سوءاستفادهوی، 

نقض عمدی قرارداد حفظ و محرمیت اسرار تجارتی و  -1: است اجتناب از اعمال ذیل

سرقت اسرار تجارتی یا  -2صنعتی که میان مالک و شخص ثالث، منعقد گردیده است. 

جلوه دادن حقیقت  غیرواقعی -3 رشوهحصول اسرار تجارتی یا صنعتی از طریق  -1 صنعتی

کسب معلومات محرم مربوط به  -1 یا ماهیت یک موضوع مربوط به اسرار تجارتی یا صنعتی

از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل  غیرقانونیاسرار تجارتی یا صنعتی به شکل 

حصول اسرار تجارتی و صنعتی توسط شخص از طریق کاربرد فریبکارانه یا غفلت  -1 ممکنه

 « ی قانونی. کارکن یا نماینده

، مسئولیت مدنی آنبرای متخلفین تجارت معیاری  های روشآشکار  بابیان گذار قانون

قائل شده و با این روش نسبتاً مناسب، به حمایت دارنده اسرار تجارتی و صنعتی پرداخته 

ی این قانون تدابیر مذکور در فصل سوم است که به بیان  است. یکی دیگر از نکات برجسته

ح حق مراجعه . این فصل عالوه بر تصریپردازد میتفصیلی  صورت بهضمانت اجرای قانون 

متضرر به محکمه به مواردی هم چون اعمال تدابیر احتیاطی در جریان محاکمه، چگونگی 
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و تجویز اعمال تدابیر از سوی محکمه جهت حفظ محرمیت اسرار  خسارتپرداخت جبران 

 تجارتی و صنعتی در جریان محاکمه، نیز پرداخته است. 

 جغرافیایيی ها نشانهعالیم و اسامي تجارتي و  -2-2-4

قانون ثبت عالیم » موجب به ی جغرافیاییها نشانهعالیم تجارتی، اسامی تجارتی و 

قانون اساسی افغانستان  11از حکم ماده  تأسی. این قانون به باشند می موردحمایت« تجارتی

جریده رسمی دولت  991هـ ش، در شماره  1/1/1188ماده به تاریخ  11فصل و  1در 

 ضرورت به ای اشارهقانون اساسی افغانستان  آنجائی کهردیده است. از افغانستان منتشر گ

خاص ندارد، این قانون بر مبنای صالحیت دولت در  صورت بهو عالیم تجارتی  اسناد ثبت

تنظیم امور تجارت داخلی و خارجی وضع گردیده است. اهداف قانون ثبت عالیم تجارتی در 

 -2 تنظیم امور مربوط به ثبت عالیم تجارتی -1» است:  آمدهاین قانون چنین  2ماده 

استعمال عالیم تجارتی غرض تشخیص و تفکیک )اجناس، تولیدات یا خدمات صنعتی، 

 های بخش ترین مهمعام  صورت بهاین قانون  شود میچنانچه دیده «. مخابراتی و زراعتی(

تجارتی به هزاران سال قبل  ه است. سابقه استفاده از عالمتقراردادتجارتی با مورد هدف 

و رسمیت جوامع بشری قرار داشته است. عالمت تجارتی  مورداستفادهکه همواره  گردد برمی

و  صنفان همرا از کاال و خدمات  تولیدکنندهیک نشانه است که کاال و خدمات یک موسسه یا 

بهتر کاالی خود و را در معرفی  تولیدکننده. استفاده از عالمت تجارتی سازد میرقبا متمایز 

قانون  1ماده  1. مطابق بند کند میرا در انتخاب و شناخت دقیق کاال یاری  کننده مصرف

عالمت  -1»ثبت عالیم تجارتی افغانستان، عالمت تجارتی چنین تعریف گردیده است: 

تجارتی: عالمت یا ترکیبی از عالیمی است که بتواند کاال یا خدمات را از کاالها یا خدمات 

ی مهم این است که در نسخه اصلی این قانون اسم تجاری  نکته« یگر متمایز گرداند.د

برخی مواد این قانون منتشره در جریده  الغاءاست بلکه بعداً در تعدیل، ایزاد و  نشده تعریف

 1در ماده  بند کیبا ایزاد « نام تجارتی»هـ ش،  1191حوت  21مورخ  1118رسمی شماره 

تعریف گردیده است. مطابق ایزاد این بند در قانون ثبت عالیم تجارتی، این قانون مشخصاً 

نام تجارتی: اسم یا عنوان است که معرف و  -1»چنین تعریف گردیده است: « نام تجارتی»
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این قانون تحت عنوان  3در ماده  چنین هم.«. باشد میشخص حقیقی یا حک ی کننده مشخص

عالیم تجارتی شامل )یک یا بیشتر از یک( اسم، »انواع عالیم تجارتی چنین صراحت دارد: 

کلمه، امضاء، حرف، شکل، نقشه، عنوان، مهر، تصویر، نوشته، اعالن، نمونه، یا سایر عالیمی 

واع عالیم تجارتی، اسم در ان گردد میمالحظه  طوری که.« است ها آنیا ترکیبات مربوطه به 

. بنابراین، این قانون یکی دیگر از است موردحمایتتجارتی نیز درج است و این اسم نیز 

در کنار عالیم تجارتی  است« اسم تجارتی»ساحات مهم حقوق مالکیت صنعتی را که 

ه است. در سابقه نشر اسناد و عالیم تجارتی در جریده رسمی دولت قرارداد موردحمایت

که اسم تجارتی در کنار  شود مینیز دیده  رسد میبه صدها شماره اختصاصی  که  ناستافغان

حمایت  های بخش. مانند سایر اند قرارگرفته موردحمایتو  انتشاریافتهعالمت تجارتی همواره 

. استمالکیت صنعتی این بخش نیز نیازمند ثبت در دفاتر رسمی دولت مطابق قانون مربوطه 

و عالمت تجارتی بدون ثبت رسمی ارزش حقوقی نداشته و ادعای حمایت از ماهیتاً نیز اسم 

را  آت استثناقانون ثبت عالیم تجارتی برخی از  چنین همخواهد بود.  یمعن یبنیز  آن

ثبت عالیم تجارتی بیان نموده است که از ایجابات اجتماعی و فرهنگی جامعه  ٔ  درزمینه

است. « امتیاز عالمات مشهور»این قانون توجه به ی دیگر  . از نکات برجستهگیرد میمنشأ 

، از حقوق مندرج این قانون مستفید گردد، تواند میمالک، عالمت مشهور » 9مطابق ماده 

ثبت نگردیده باشد. دفتر ثبت مرکزی )بخش ثبت  هم آنگرچه عالمت مذکور در افغانست

به به عالمت مشهور عالیم تجارتی( مکلف است هرگونه درخواست عالمت تجارتی که مشا

بوده، رد نماید، مگر اینکه درخواست دهنده مالک یا نماینده مالک عالمت مشهور  المللی بین

تصریح این مطلب در این قانون، افغانستان را در گسترش اعتماد « باشد. المللی بین

که  یا گانه ده. عالمت تجارتی با مشخصات نماید میتجارت خارجی یاری  درزمینه   المللی بین

روز بعد از ثبت در جریده رسمی دولت نشر گردیده  11باید ظرف  شده تعییناز طرف قانون 

بعدی  های دورهبرای  تواند میو  استبه اطالع عموم رسانیده شود. مدت این حمایت ده سال 

 های بخشقانون ثبت عالیم تجارتی افغانستان تلویحاً یکی دیگر از  21ماده  نیز تمدید شود.

ه است. قرارداد موردحمایتبا ذکر شرایطی  است« عالیم جغرافیایی»مالکیت صنعتی را که 

است برای متمایز کردن مبدأ جغرافیایی  ای نشانهعالمت جغرافیایی به هر شکلی که باشد، 
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مشترک کاال و خدمات  های ویژگی، شیوه ساخت و کیفیت و سایر شده گرفتهبه کار 

یک اتحادیه یا تعاونی باشد  تواند می که آنو با نظارت مالک  رود میهای مختلف بکار  بنگاه

ی جغرافیایی نیازی به دنبال ها نشانهدر  که اینی مهم دیگر  . نکتهگیرند میقرار  مورداستفاده

محصول نیست، بلکه مکان تولید مهم است و برخالف عالیم تجارتی هر  تولیدکنندهنمودن 

 دهند میخاص را ارائه  باکیفیتمحل تولیداتی  آنی که در ا تولیدکنندهبنگاه )شرکت( یا 

ند درخواست حمایت کنند. با توان می، اند گرفتهبرای محصوالت خود که از این منطقه نشأت 

هرگاه  -1»چنین صراحت دارد:  21ماده  2و  1توجه به این تعریف از عالیم جغرافیایی، بند 

باشد، مالک  شده ثبتجزء مشمول عالمت تجارتی  به حیثنام یک ساحه مشهور جغرافیایی 

موظف است، تولید اجناس یا محصوالت یا عرضه خدمات را در همان ساحه جغرافیایی  آن

اغفال مردم با استفاده از  به خاطرند، توان میاشخاص حقیقی یا حکمی ن -2 انجام دهد.

نشانه  برخالفاید که وسایل مختلف، جنس، محصول یا خدمت را طوری معرفی یا قلمداد نم

 وفصل حلاین قانون به موارد وقوع اختالف و چگونگی « واقعی ساحه جغرافیایی مربوط باشد.

 درزمینه  نیز پرداخته و بهتر از سایر قوانین در این عرصه، فهرستی از تخلفات احتمالی  آن

کنار جبران  از عالیم تجارتی را نیز ذکر نموده است. بر عالوه این قانون در سوءاستفاده

یا  موقت صورت بهمدنی برای متضرر، مصادره اجناس و مسدود نمودن محل فعالیت  خسارت

 نموده است. بینی پیشدایمی را نیز 

 ساخت مدارهای یکپارچه های طرح -2-2-5

 یکپارچهقانون طرح ساخت مدارهای  موجب به یکپارچهساخت مدارهای  های طرح

عضویت افغانستان در  موجب بهکه  قوانینی است ازجمله. این قانون اند گردیدهحمایت 

. این شود میپرداخته  آنسازمان تجارت جهانی وضع گردیده است که در بخش بعدی به 

در شماره  1191عقرب سال  1ماده، در 10فصل و 3قانون اساسی در 37قانون بر مبنی ماده 

چنین تصریح  2مطابق ماده جریده رسمی دولت منتشرگردیده است. اهداف این قانون 1211

تنظیم حقوق و وجایب  -2 حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه -1» گردیده است: 

ی استفاده از طرح ساخت  فراهم نموده زمینه -1 مالک طرح ساخت مدارهای یکپارچه
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نیز  المللی بیندر تعریف تخنیکی مدار یکپارچه که در بعضی اسناد « مدارهای یکپارچه.

وده و در شکل نهایی یا مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی ب؛ آمده

ا ی همه، دارای اجزاء متعدد است وحداقل یکی از این اجزاء متعدد فعال بوده و میانی صفر

یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر  طور بهبعضی از ارتباطات میان این اجزاء 

 آنمواد کمتری و برای جا دادن  تر کوچکرای تولید مدار الکترونیکی باشند. ب قرارگرفته

است. مدارهای الکتریکی پیوسته در سطح وسیعی از تولیدات  ازیموردنفضای کمتری 

و شامل کاالهای مصرفی روزمره، از قبیل ساعت، تلویزیون، ماشین  شود می کاربرده به

قانون حمایت طرح  .استو غیره  یدازپر دادهتجهیزات  چنین همشویی، اتومبیل،  لباس

ساخت مدارهای یکپارچه افغانستان نیز این اصطالح را تعریف نموده است. چنانچه برای 

تعاریف « طرح ساخت اصلی»و « طرح ساخت»، «مدارهای یکپارچه»از سه اصطالح  هرکدام

اصطالح چنین این قانون هر دو  1ماده  2و  1ای را ارائه داشته است. مطابق بند  جداگانه

است که عمل الکترونیکی  کیکروالکترونیممدارهای یکپارچه: تولید  -1: » اند گردیدهتعریف 

ی نهایی یا وسطی خود بوده، متشکل از حداقل یک عنصر فعال همراه با  را ارایه و در مرحله

طرح  -2 یکپارچه داخل یا روی یک لوحه قرار دارد. صورت بهاجزای اتصالی داخلی که 

فعال بوده، بعضی یا تمام  آنعناصر است، که حداقل یک عنصر  بعدی سهساخت: طرح 

برای مدارهای یکپارچه  شده تهیه بعدی سهاتصاالت داخلی مدار یکپارچه و یا چنین طرح 

طرح ساخت اصلی: طرحی است که حاصل تالش  -1 باشد. شده گرفتهتولید در نظر  منظور به

و ناشناخته  غیرمعمولبوده و در زمان ساخت میان پدیدآورندگان،  آنی   فکری پدیدآورنده

که این قانون به حمایت از طرح ساخت  پس از روشن شدن تعاریف بایدگفت« باشد.

ست که در میان اینجا. از پردازد میمدارهای یکپارچه که ویژگی اصلی بودن را دارا باشند 

 8تعریف نموده است. این موضوع در ماده  جداگانه صورت بهاصطالحات طرح ساخت اصلی را 

( طرح ساخت بعد 1»)است:  آمدهچنین « موردحمایتطرح ساخت »این قانون تحت عنوان 

 گیرد میقرار  موردحمایت( طرح ساختی 2. )گیرد میقرار  موردحمایتاز ثبت در دفتر ثبت، 

ی  مالک و یا نماینده -2 طرح ساخت اصلی باشد. -1که شرایط ذیل را تکمیل نموده باشد: 

برداری  تجارتی در جهان و یا در خالل دو سال بعد از بهره برداری بهرهقانونی وی قبل از 
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( طرح ساخت 1) تجارتی، درخواست ثبت طرح ساخت را به دفتر ثبت، ارایه نموده باشد.

ه ک گیرد میقرار  موردحمایتمتشکل از عناصر و اتصاالت داخلی عادی، صرف در صورتی 

( هرگاه مدارهای یکپارچه در یک جنس مدغم شده و یا نشده 3) ، اصلی باشد.طورکلی به

در این ماده .« گیرد میقرار  موردحمایتاین قانون ثبت و  احکامباشد، طرح ساخت، طبق 

ان اوصافی که تعریف گردید شرط اساسی ثبت به باهمکه اصلی بودن  گردد میمشخص 

حقوقی را برای مالک  توان مین« ثبت»مالکیت صنعتی بدون و مانند هر حق  رود میشمار 

طرح ساخت مدارهای یکپارچه مرتب کرد. بعد از ثبت و تکمیل شرایط متذکره، مالک طرح 

قانون حمایت طرح  17ساخت مدارهای یکپارچه از حقوق انحصاری خاصی طبق ماده 

( مالک طرح 1» )است:  . این حقوق انحصاری چنینگردد میساخت مدار یکپارچه برخوردار 

، حق انحصاری تولید مجدد و اعطای اجازه تولید مجدد طرح ساخت را شده تیحماساخت 

. حق تولید مجدد شامل طرح ساخت استیا قسمی دارا  طورکلی بهبه شخص دیگر 

( مالک دارای 2) .استبه نحو دیگری  آندر مدارهای یکپارچه و یا تولید مجدد  شده تیحما

به  آنی  حق انحصاری تورید، فروش، و توزیع موارد ذیل به مقصد تجارت یا انتقال اجازه

مدارهای یکپارچه ملحق به طرح ساخت  -2 شده تیحماطرح ساخت  -1: استشخص دیگر 

وسیله و یا عنصری که به مدار یکپارچه اتصال یافته باشد، مشروط بر اینکه  -1 شده تیحما

مدت حمایت نیز « نباشد. غیرقانونیمدار یکپارچه حاوی طرح ساخت تولید مجدد  ی ادامه

مدت حمایت از اولین تاریخ طرح »این قانون چنین بیان گردیده است:  11مطابق ماده 

تاریخ اولین  -2 تاریخ ثبت درخواست -1: استساخت با در نظر داشت موارد ذیل، ده سال 

مطابق این  چنین هم« که صورت گرفته باشد. هرکشوریتجارتی طرح ساخت در برداری بهره

جهت حصول حق خویش به  تواند میقانون متضرر از عدم رعایت این قانون توسط دیگران 

صالح مراجعه نماید. هرچند وضع قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه  محکمه ذی

رت گرفته است و ی عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی صوها ضرورتبر اساس 

م مهمی در راستای تقویت گا هم آناهنگ نیست اما با هم آنخیلی با توسعه صنعتی افغانست

 .رود میت فکری بخصوص حقوق مالکیت صنعتی به شمار یکحقوق مال
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 اشیاء مصرفي و رقابت نامشروع های نمونه 2.2.2

پیوسته  المللی بینحمایت از حقوق مالکیت صنعتی به دو کنوانسیون مهم  درزمینه  

از: کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی و  اند عبارت ها کنوانسیوناست. این 

اشیاء مصرفی  های نمونهوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت )تریپس(. حق بهراجع  نامه موافقت

دولت  اه آنکه با تصویب  است موردحمایتاین دو کنوانسیون  موجب بهو رقابت نامشروع 

کنوانسیون پاریس در . »است، مانند قانون داخلی آنافغانستان مکلف به رعایت این مفاد 

میالدی در شهر پاریس به امضای  1881مارچ سال  20در « از مالکیت صنعتی موردحمایت

است. این کنوانسیون  واردشده آنتاریخ به بعد چندین اصالحیه به  آنکشورها رسید و از 

مختلف حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای عضو، تأسیس یک  های جنبهعالوه بر حمایت از 

مقرر داشته است. این  آناتحادیه را بر مبنای این کنوانسیون و در راستای تحقق اهداف 

مختلف حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراعات به شمول  های بخشکنوانسیون به حمایت از 

صنعتی، عالیم تجارتی، عالیم خدماتی، اسم تجارتی، عالیم  های طرحراعات کوچک، اخت

و جلوگیری از رقابت نامشروع پرداخته است. این کنوانسیون به  مبدأمحل صدور یا اسامی 

یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی پرداخته  عنوان به 1اشیاء مصرفی های نمونهحمایت از 

اشیای مصرفی در قوانین افغانستان بازتاب نیافته و  های نمونهت از حمای آنجائی کهاست. از 

از  موردحمایتاشیاء مصرفی همین کنوانسیون پاریس در  های نمونهمنشاء حمایت از 

. نمونه اشیای گردد میتوضیح بیشتری در این مورد ارائه  اینجادر  استمالکیت صنعتی 

 های نمونه ،نمونه اشیای مفید ،شیای مفیدمدل ا های نامتحت  ،مختلف کشورهایمصرفی در 

 هرحال بهاست.  آمدهاختراعات جدید  های ورقهاختراع کوچک و  ،وسایل رفع احتیاج

اختراعی است که  گردد میاشیاء مصرفی که بیشتر به نام اختراع کوچک نیز یاد  های نمونه

تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است. هدف از شمول 

 های نوآوریپرورش و مراقبت از  ،کشورهااختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از 

 .کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است وکارهای کسبزاد بخصوص در  درون

                                                           
1
 Utility Models 

ACKU



 

 

26 

ن 
طا

سر
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

3
 

زیر را قائل  های تفاوتمصرفی از حیث ماهوی و شکلی  های نمونهیان اختراع و م حال بااین

 : اند شده

های محصول صنعتی و فرآیند منتهی به محصول و روش تولید  درزمینه  حق اختراع  -1

مصرفی لزوماً به  یها مدل که درحالی استارزیابی و اعطا  در هر دو صورت قابل

 .پردازد میمکانیکی و خود محصول  های جنبه

 .استمصرفی، کمتر و محدودتر از اختراع مطرح  یها مدلشرط گام ابتکاری در  -2

 کمتر است. معموالًمصرفی  های مدلالزم جهت کسب حمایت از  های هزینه -1

 مصرفی کمتر است. های مدلمدت حمایت از  -3

و  استتر  و ساده تر کوتاهکسب حمایت و روند بررسی  های روشهای مصرفی  در مدل -1

 .گیرد میرسی ماهوی صورت نبر

و برای تمایز  شود میعنوان اختراع ذکر  معموالًمصرفی  های مدلدر اسناد مربوط به  -1

ذکر « های مصرفی اختراع برای مدل»های مصرفی با اختراع، در این اسناد عنوان  مدل

 .گردد می

 ها آناشیاء مصرفی حمایت از  های نمونهبا توجه به تفاوت و اهمیت  شود میچنانچه دیده 

این  وسیله بهپرداخته نشده است،  آنکه در قوانین افغانستان و حتی بسیاری از کشورهای به 

از مالکیت  موردحمایتاست. کنوانسیون پاریس در  قرارگرفته موردحمایتکنوانسیون 

حمایت  ها آنقوانین داخلی افغانستان از  صراحتاًمختلفی که  های بخشصنعتی، عالوه بر 

منع  رساند میوق مالکیت صنعتی آسیب حق بهرقابت ناسالم و نامشروع را که  نموده است

نموده و کشورها را مکلف به اتخاذ تدابیر در این زمینه نموده است. این کنوانسیون رقابت 

کنوانسیون  10ماده  2نیز بیان داشته است. فقره  را آنناسالم را تعریف نموده و موارد مهم 

معمول صادقانه صنعت یا  برخالفهر رقابتی که »پاریس در این مورد چنین صراحت دارد: 

 ترین مهماین ماده  1فقره .« شود می)نامشروع( تلقی  غیرسالمتجارت انجام گیرد، رقابت 

( اعمال زیر مخصوصاً 1»)است:  آمدهموارد را در رقابت ناسالم بیان نموده است که چنین 

هر عملی که ممکن است به نحوی از انحا موجب اشتباه با مؤسسه،  -1: گیرد میممنوع قرار 

اظهارات خالف واقع در تجارت  -2محصوالت یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود. 

که ممکن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه، محصوالت یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک 
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در تجارت موجب اشتباه عامه با  آنبکار بردن  مشخصات یا اظهاراتی که -1رقیب گردد. 

بدین « ی جنس قابلیت استعمال و یا کمیت کاال گردد. ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه

 مالکیتحقوق  میرمستقیغمستقیم یا  صورت به تواند میو ناسالم که  نامشروعترتیب رقابت 

ی این کنوانسیون مکلف به صنعتی را آسیب برساند منع گردیده و دولت افغانستان بر مبنا

جلوگیری از رقابت ناسالم در عرصه صنعت و تجارت بخصوص مرتبط  منظور بهاتخاذ تدابیر 

در  آن. در ادامه به بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حمایت از استبه مالکیت صنعتی 

 .پردازیم میحقوق افغانستان 

 حقوق مالکیت ادبي و هنری در حقوق افغانستان -3

حقوق مالکیت فکری مورد تبیین گردیده و در  های شاخهدر این بخش ابتدا مفهوم و 

 .گیرد میقرار  موردبررسیادامه حمایت از این حقوق در حقوق افغانستان 

 حقوق مالکیت ادبي و هنری های شاخهمفهوم و  -3-1

مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به 

برداری از اثر خود است.  نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره

مالکیت معنوی است  ی دهنده تشکیل های بخشمالکیت ادبی و هنری یکی از  دیگر عبارت به

آثار ادبی و هنری مثل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر، ترانه، آثار  های گونهاز  آنکه در 

 . کند میبحث  ها آن.. و حمایت از پدیدآورندگان .سینمایی، نقاشی، پیکره، عکاسی

وق مؤلف معروف است. حق مؤلف عبارت است حق بهحقوق مالکیت ادبی و هنری بیشتر 

 دیگر عبارت بهآورده است.  به وجودخلق کرده یا  را آنکه  از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش

مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده )خالق اثر( نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او 

از آفرینه )اثر( برای مدت  برداری بهره. این حقوق عبارت است از حق انحصاری شناسد می

گفت که حق  توان میی او. پس  رای ورثهو پس از مرگ ب آنی  محدود به سود آفریننده

مؤلف، حق انحصاری مشروع برای نشر، تولید مجدد و فروش موضوع، در شکل یک کار ادبی 

و حق مؤلف در حقوق آمریکا رایج است  پدیدآورندگانای که برای حقوق  و هنری است. واژه
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تان از این واژه نیز افغانس ازجملهاست که در بسیار از کشورهای جهان  1رایت ی کاپی واژه

 . شود میحقوق مؤلف استفاده  خصوص بهبرای حقوق پدیدآورندگان و 

ی مهم دیگری که باید ذکر کرد این است که صرف پرداختن به سرنوشت مؤلفان  نکته

متعدد  های فعالیتآثار،  آفرینندگان. قطعاً نباید فراموش کرد که بدون وجود کند نمیکفایت 

دیگری هم وجود نخواهد داشت، اما فراموشی این نکته که مؤلفان نیازمند مددکاران برای 

نیز منطقی نیست. آثار برای جلب مخاطبان بیشتر نیازمند اجرا  باشند میمعرفی آثارشان 

 های نسخهباید بر روی  غالباًموسیقی و صوتی تصویری  در زمینۀ ویژه بههستند، این آثار 

بعضاً  ها آنمرهون شناخت فنی است. اعتبار و شهرت  هم آنامل( تثبیت شوند که مادی )ح

نادیده گرفت. بنابراین در  توان مین را آن کنندگان تهیهاست که  هایی برنامهمنوط به تهیه 

است. در  واردشده« حقوق مجاور»برخی قوانین در بین ضوابط، حمایت حقوقی معروف به 

تمیز تفاوت ماهیت حقوق  منظور بهیا  دهند میو حقوق مؤلف قرار قوانین حقوق مجاور را جز

گاهی تحت  آن. در این صورت از کنند میمجزا مطرح  طور بهرا  آنمتعدد از جهت منبع، 

عنوان فعالیت آفرینش فکری و گاهی تحت عنوان فعالیت فنی مربوط استفاده از آثار یاد 

گفت که امروز حقوق  توان می آمده. با توجه به تحوالتی که در این عرصه به وجود شود می

. در یک تعریف ساده حق گیرد میقرار  موردحمایتمجاور در کنار حقوق مؤلف مطرح بوده و 

ادبی و  های آفرینشبرای مددکاران  شده شناختهمجاور عبارت است از مجموعه امتیازات 

مؤسسات  ها گرام دئویوها و  فنوگرام تولیدکنندگانمجری،  -هنری که شامل هنرمندان

گفت که حقوق مالکیت بر آثار  توان می بندی جمع. در یک استصوتی تصویری  رسانی اطالع

عمده که عبارت  دوشاخهیک بخش مهم حقوق مالکیت فکری خود به  عنوان بهادبی و هنری 

در چهارچوب  چنین هم .گردند میتقسیم  باشند میاز حقوق مؤلف و حقوق مجاور )جانبی( 

است  شده شناختهنظام حمایتی حق مؤلف، دو گروه حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورنده 

متأثر از دیگری است،  هرکدامو مصادیق خاص خود است و اگرچه  ها ویژگیکه هریک دارای 

ن حقوق مادی و وجود دارد. تفکیک میا ها آننوعی پیوستگی و ارتباط بین  درواقعاما 
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است. حقوق معنوی از منافع مادی  شده گنجانده وضوح بهمعنوی در قوانین افغانستان نیز 

 یافته تجلیدر قالب یک اثر  که درصورتی، بلکه، صرفاً از شخصیت او کند نمیدفاع  پدیدآورنده

ی مؤلف دارند که حق معنو نظر اتفاقدر این زمینه  دانان حقوقخیزد.  باشد، به حمایت برمی

به اطالع عموم رسانیدن نیز معروف است.  که نحق افشاء و اعآل -1دارای چهار نماد است: 

 آنحق رعایت حرمت اثر که به  -1. گویند میحق پدری هم  آنحق رعایت نام که به  -2

حق انصراف یا استرداد )پشیمانی یا بازستانی(. حقوق مادی  -3. گویند میحق تمامیت هم 

دانان حقوق مادی پدیدآورنده  دریافت. حقوق توان میمؤلف را با بررسی انواع این حقوق بهتر 

برداری همان  یا حق نسخه« حق نشر و تکثیر: »اند نمودهو مؤلف را به سه نوع عمده بیان 

کامن ال بیشتر رایج است. نشر و تکثیر را هر عملی  اصطالح کاپی رایت است که در نظام

«. شود میدیگر از اثر اصلی  های نمونهی  منجر به ساختن یا تهیه»که  اند کردهتوصیف 

 تواند میاست که  آنبنابراین حق تکثیر همان اختصاص نشر اثر به خود پدیدآورنده 

ق عرضه یک اثر عبارت است یا ح« حق توزیع. »دائمی باشد، موقت یا غیرمستقیممستقیم، 

حق »موجب حق تکثیر است.  ازآنچهبه هر نحوی غیر  آنرسانیدن  از به اطالع عموم

 آنبه  دانان حقوقبخش دیگری از حقوق مادی مؤلف و پدیدآورنده است که « نمایش

. حق نمایش به معنای اند نمودهتصریح  را آنو قوانین برخی از کشورهای نیز  اند پرداخته

کردن قابلیت دریافت اثر هنری، اثر عکاسی، اثر سینمایی یا فنی یا علمی برای عموم  فراهم

نیز در « حق تعقیب»است. بر عالوه این سه حق مادی  شده بیانبا استفاده از تجهیزات فنی 

در چهارچوب نظام حق مؤلف دارای مفهوم « حق تعقیب»است.  آمدهقوانین اکثر کشورها 

ی است که انتقال غیرقابلحق »حقوق آثار ادبی و هنری، حق تعقیب در  درواقعخاصی است. 

ند از قیمت فروش مجدد آثار هنری توان می آن موجب بههنرمندان و ارث آنان دارا هستند و 

 «.جنبه عمومی پیدا نکرده سهمی ببرند زمانی کهخود تا 

مختلف حقوق مالکیت ادبي و هنری در حقوق  های شاخهحمایت از  -3-2

 افغانستان

قانون »حمایت از حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری تحت عنوان  درزمینه  اولین قانون 

در شماره  1187در سال « رایت( حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی
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 23/7/1191تاریخ در  ازآن پسجریده رسمی دولت افغانستان منتشر گردید.  911مسلسل 

قانون جدید حمایت از حقوق مؤلف، »جریده رسمی  1210هـ ش در شماره مسلسل 

منتشر گردید که یگانه منبع حمایت حقوق مالکیت « رایت( مصنف، هنرمند و محقق )کاپی

ی بسیار محدود قانون اول که  با توجه دامنه رسد می. به نظر رود میادبی و هنری به شمار 

قانون جدید با  پرداخت میمؤلف و آثار هنری تحت عنوان صرف طبع و نشر وق حق بهصرف 

از جامعیت بیشتری  المللی بینتوجه به پیوستن به افغانستان به برخی از کنوانسیون 

را در بردارد و حقوق  پدیدآورندهبرخوردار باشد. چنانچه فصل دوم قانون جدید اصطالح 

قانون را  آناصطالح حقوقی مذکور در  27ن قبلی تنها پدیدآورندگی را بیان نموده است. قانو

اصطالح به شمول تعدادی از اصطالحات جدید  13قانون جدید  که درحالیتعریف نموده بود 

این است که مفاد این  شود میی برتری که در قانون جدید دیده  را تعریف نموده است. نکته

 آندر این عرصه و جزئیات مربوط به  المللی بین های کنوانسیونقانون خیلی نزدیک با مفاد 

. قانون حمایت گردد میدر ادامه این قانون در مطابقت که کلیات این فصل معرفی  است

ماده وضع گردیده و  31فصل و  7حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت( در 

حمایت  -1از:  اند بارتعاهداف این قانون »این قانون چنین است:  2مطابق ماده  آناهداف 

طرز انتفاع از حقوق آثار  -2از حقوق مادی و معنوی آثار مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق. 

تنظیم امور مربوط به آثار مؤلف، مصنف، هنرمند و  -1مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق. 

ف با توجه به اهداف این قانون انکشا.« ها آنمحقق، حقوق جانبی و سایر امور مربوط به 

طوری که قانون قبلی  گردد میبهتری در حمایت از حقوق مالکیت آثار ادبی هنری مشاهده 

ی  از چنین اهدافی برخوردار نبود. اهداف این قانون نشان می هد که این قانون هر دو ساحه

حقوق مالکیت ادبی و هنری که عبارت از حق مؤلف و پدیدآورنده و حق جانبی )مجاور( 

این است که این قانون جنبه  انگرینما. بر عالوه اهداف این قانون کند میرا احتوا  است

 آنمعنوی و مادی حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری را مشخصاً به رسمیت شناخته و از 

شیوه دست یافتن به این حقوق را مانند هر قانون تصریح نموده  چنین هم. نماید میحمایت 

 است. 
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هنری، افغانستان به کنوانسیون برن راجع به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و  درزمینه  

آثار ادبی و هنری نیز ملحق گردیده است. این کنوانسیون سند اصلی حمایت از حقوق 

. پارلمان افغانستان این کنوانسیون استآثار ادبی و هنری در جهان  درزمینه  مالکیت فکری 

هـ ش  1/1/1191به تاریخ  را آننیز  جمهور رئیسهـ ش تصویب و  10/1/1191را به تاریخ 

 توشیح نموده که هنوز در جریده رسمی منتشر نگردیده است. 

 حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق -3-2-1

قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت( از پدیدآورنده یاد 

ی اصلی  پدیده»و اثر نیز .« آورد میشخصی است که اثر را پدید »نموده است. پدیدآورنده 

.«. است آنادبی، هنری و علمی بدون نظر داشت نوعیت، شکل اظهار، اهمیت یا هدف 

و  کند میبنابراین پدیدآورنده همان مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق است که اثری را خلق 

 پرداخته است. آناین قانون به حمایت 

( 1»)یدآورنده اثر چنین صراحت دارد: این قانون در بیان حقوق مادی پد 11ماده  1فقره 

تولید  -1: استاین قانون دارای حقوق انحصاری در موارد ذیل  احکامی اثر طبق  پدیدآورنده

تهیه و ترتیب آثار  -2به شکل کاپی یا ثبت سمعی و بصری.  شده حمایتو تولید مجدد آثار 

توزیع کاپی یا ثبت اثر سمعی  -1 ی اثر. ، به شمول ترجمهشده حمایتاقتباسی به اساس آثار 

ی مردم از طریق فروش، انتقال مالکیت، کرایه، اجاره یا  برای عامه شده حمایتو بصری 

در محضر عام، به شمول تصاویر انفرادی یا  شده حمایتنمایش آثار  -3عاریت و یا واگذاری. 

ایش آثار نم -1تصاویر متحرک و یا سایر آثار سمعی و بصری به هر وسیله و شکل. 

فراهم نمودن  -1در محضر عام به هر شکل از اشکال به شمول نمایش عامه.  شده حمایت

ی مردم در  پخش اثر یا برقرار نمودن ارتباط با عامه -7زمینه معلومات در مورد اثر مربوط. 

از ذکر نام خویش در اثر به  برداری بهره -8مورد اثر از طریق وسایل بیسیم، صوت و تصویر. 

حق »در این ماده هر سه نوع حقوق شامل  گردد میچنانچه مالحظه « ل مادی و معنوی.شک

 ازنظرکه ذیل حقوق مادی پدیدآورنده « حق نمایش»و « حق توزیع»، «نشر و تکثیر

این  11( ماده 1نیز در فقره )« حق تعقیب»اند. بر عالوه  وجود دارند، تذکر یافته دانان حقوق
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ی اثر بعد از فوت به ورثه  که شامل انتقال حقوق مادی پدیدآورندهقانون تسجیل یافته است 

 .گردد میشرعی وی 

( 1»)این قانون نیز در مورد حقوق معنوی پدیدآورنده چنین صراحت دارد:  12ماده 

ی اثر  (پدیدآورنده2. )نیست انتقال قابلبوده،  آنی  پدیدآورندهحقوق معنوی اثر، منحصر به 

منع هر نوع  -2ذکر یا عدم ذکر نام یا نام مستعار در اثر.  -1: استل دارای حقوق معنوی ذی

در مورد اثری که به عزت یا شهرت  تحقیرکنندهتحریف، توضیح، اصالح یا عمل 

« اعتراض بر هر نوع تحریف، تغییر شکل یا تصرف اثر. -1ی اثر آسیب برساند.  پدیدآورنده

 آندانان به  ی اثر که حقوق معنوی پدیدآورندهار نماد حقوق آنچهاز می شود میچنانچه دیده 

حق رعایت »قائل بودند و در کلیات این فصل بیان شد، در این ماده به دو حق که عبارت از 

در « حق افشاء و اعالن»مفصالً تصریح گردیده است.  است« حق رعایت حرمت اثر»و « نام

 عنوان بهکه قبالً بیان شد  11( ماده 1فقره ) 7 دربنداین قانون حق مادی دانسته شده و 

است. در مورد  آمده جمعی ارتباطی مردم با وسایل  پخش اثر و برقرار نمودن ارتباط با عامه

خالیی را  توان میکلی قانون  بامطالعهاین قانون سکوت کرده و « حق انصراف یا استرداد»

پدیدآورنده خودش حقوق مادی اثر را طبق  که درصورتیاین است که  آنتشخیص داد و 

 آندر  تواند مینفع ببرد آیا پدیدآورنده  آنقانون به دیگری انتقال داده باشد و دیگری از 

به سلیقه خودش دوباره نشر کند؟ بناً بهتر بود قانون در این مورد  را آنتغییری وارد کند و 

 .کرد می بینی پیشمشخصی را  احکام

 ور )جانبي(حقوق مجا -3-2-2

رایت افغانستان  در کنار حقوق پدیدآورنده، حقوق جانبی )مجاور( نیز در قانون کاپی

، دهندگان نمایشحقوقی است که »است که حقوق جانبی مطابق این قانون  موردحمایت

این قانون در ارتباط به اثر  احکاممطابق  کننده پخشفونوگرام ها و مؤسسات  کنندگان تهیه

، دهنده نمایشفصل چهارم این قانون تحت عنوان حقوق .«. گردند میرا حایز  آن

به حمایت مالکین حقوق جانبی پدیدآورندگان  کننده پخشفونوگرام و مؤسسه  ی کننده تهیه

اثر  پدیدآورندهبا  دوجانبهند به اساس قرارداد توان میپرداخته و مؤسسات پخش و نشر صرف 
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هرگاه پدیدآورنده، اثر را »چنین صراحت دارد:  18ده مالک این حقوق شوند. در این فصل ما

پدیدآورنده بوده  به، حقوق اثر متعلق آورد دیپد کننده پخشبه اساس قرارداد برای مؤسسه 

جزئیات حمایت از حقوق جانبی « باشد. شده تصریحدر قرارداد طور دیگری  که اینمگر 

ارم این قانون بیان گردیده است. در ادامه فصل چه آنو مدت حمایت از  پدیدآورندهحقوق 

این قانون در مورد مجازات متخلفین حقوق جانبی  احکام ،11است که مطابق ماده  ذکر قابل

 .استیکسان قابل تطبیق  پدیدآورندگانمانند متخلفین حقوق 

 گیری نتیجه -4

های  ها و نوآوری بخشی از حقوق است که به حمایت از آفرینش آنحقوق مالکیت فکری 

. حمایت از حقوق مالکیت پردازد میفکری شهروندان در عرصه علم، صنعت، ادب و هنر 

مهم حقوق در رشد و پیشرفت جوامع بشری از اهمیت  های بخشیکی از  عنوان بهفکری 

به توسعه علم و  توان مین ها نساناهای فکری  . بدون حمایت از آفرینشاستزیادی برخوردار 

از  سوءاستفادهدر معرض تهدید بودن، حرمت نگذاشتن و  چراکهاختراعات امیدوار بود 

در  شان انگیزهو از بین رفتن  ها آنهای فکری شهروندان باعث ضایع شدن حقوق  نوآوری

ات خاص و با وضع مقرر المللی بینکشورها در سطح ملی و  رو ازاین. گردد میتولید علم 

 ازجملهاند. افغانستان نیز  پرداخته آنجامع و با شناسایی جزئیات این حقوق به حمایت از 

در این  المللی بینکشورهایی است که در هر دو عرصه قوانین داخلی و الحاق به معاهدات 

است. حقوق  یافته دست ای مالحظه قابل های پیشرفتی اخیر به  در دو دهه ویژه بهعرصه 

مالکیت فکری خود به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری 

ها و ابداعات  از آفرینش ناشی. حقوق مالکیت صنعتی عبارت از حقوق معنوی گردد میتقسیم 

انسان در بخش صنعت و تجارت شامل کاال و خدمات بوده و حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز 

. دهد میها و خلق آثار جدید ادبی و هنری را تشکیل  از آفرینش ناشیحقوق معنوی 

افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی و جهت تکمیل نمودن اسناد حقوقی الحاق به 

حمایت  درزمینه  به طی مراحل نمودن و وضع قوانین  سابقه بیسریع و  صورت بهسازمان  آن

قانون حمایت حقوق مخترع و »قوانین را  از حقوق مالکیت صنعتی پرداخته است. این
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، «قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی»، «صنعتی های طرحقانون حمایت »، «مکتشف

 چنین همو « قانون ثبت عالئم تجارتی»، «یکپارچهقانون حمایت طرح ساخت مدارهای »

قوانین . درکنار این دهند میتشکیل « نباتی های و رایتیقانون حفاظت »فرعی  صورت به

حمایت از مالکیت صنعتی افغانستان به دو کنوانسیون مهم نیز ملحق گردیده است.  درزمینه  

راجع  نامه موافقت»و دیگری « کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی» یکی 

ها مطابق قانون  . این کنوانسیونباشند می« وق مالکیت فکری مرتبط با تجارت )تریپس(حق به

افغانستان پس از تصویب توسط پارلمان و  المللی بین های میثاقاساسی و قانون معاهدات و 

. از است ها آننافذ گردیده و دولت مانند قانون داخلی مکلف به رعایت  جمهور رئیستوشیح 

حق اختراع،  عبارت از که آنمیان نُه شاخه اساسی حقوق مالکیت صنعتی هفت مورد 

های جغرافیایی و طرح   های صنعتی، عالئم تجارتی، اسامی تجارتی، اسرار تجارتی، نشانه طرح

 موردحمایتقوانین خاص که تذکر یافت  موجب بهکه  باشند می یکپارچهساخت مدارهای 

 های اشیاء مصرفی و جلوگیری از رقابت عبارت از نمونه که آناند؛ و دو مورد دیگر  قرارگرفته

 موردحمایتملحق شده  آندو کنوانسیونی که افغانستان به  توسط باشند مینامشروع 

حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز افغانستان با وضع و اصالح  درزمینه  . باشند می

ای در این راستا  های مهم در این زمینه گام ارزنده قانون و پیوستن به یکی از کنوانسیون

 صورت به« قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(»برداشته است. 

کیت ادبی و هنری پرداخته است. این قانون به بخش نسبتاً جامع به حمایت از حقوق مال

به حمایت از حقوق  طرف ازیکمهم حقوق مالکیت ادبی و هنری توجه داشته و 

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری پرداخته و از طرف دیگر فصلی را به حمایت از حقوق جانبی 

ها و مؤسسات  فونوگرام کنندگان تهیه، دهندگان نمایشپدیدآورندگان، شامل حقوق 

مشخص حقوق مادی و معنوی  صورت بهاختصاص داده است. بر عالوه این قانون  کننده پخش

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را فهرست نموده است. کنوانسیون برن راجع به حمایت از 

 آنکه افغانستان به  رود میمنابع اساسی در این زمینه به شمار  ازجملهآثار ادبی و هنری 

متعدد طی بیشتر از یک قرن، از  های اصالحیهحق شده است. این کنوانسیون با داشتن مل

 آنجامعیت کافی در حمایت از آثار ادبی و هنری برخوردار است که با پیوستن افغانستان به 
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دور نمانده است. در کل  ازنظرای از حقوق مالکیت ادبی و هنری جهت حمایت  هیچ جنبه

 درزمینه  ، المللی بین های کنوانسیونستان با وضع قوانین و پیوستن به گفت که افغان توان می

 حال باایناست.  یافته دستی قبول قابل های پیشرفتحمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به 

 تا حمایت عملی و محسوس از این حقوق ممکن است راه زیادی در پیش باشد. 

 فهرست منابع:

 مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان. (، حقوق1190امامی، اسداهلل ) -1

(، حقوق کیفری ملکیت ادبی و هنری، چاپ دوم، تهران: بنیاد 1181الستی، ساناز ) -2

 حقوقی میزان.

(، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران: 1170) محمدجعفرجعفری لنگرودی،  -1

 انتشارات گنج دانش.

تهران، پژوهشگاه چاپ اول، ت فکری، مبانی مالکی (،1187) حکمت نیا، محمود -3

  .فرهنگ و اندیشه اسالمی

 (، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران: سمت.1178، ستار )کالم زر -1

(، حقوق مالکیت بر عالئم تجاری و صنعتی، چاپ اول، 1182شمس، عبدالحمید ) -1

 تهران: سمت.

جاور در جهان، ترجمه: (، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق م1181کلمبه، کلود ) -7

 محمد زاده وادقانی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان. رضا علی

ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ سوم،  (، مقدمه1191میر حسینی، سید حسن ) -8

 تهران: بنیاد حقوقی میزان. 

(، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوق 1178میر حسینی، سید حسن ) -9

 میزان.

(، حقوق مالکیت معنوی در فقه اسالمی و قوانین وضعی، 1190ر، دادمحمد )نذی -10

 چاپ اول، کابل: انتشارات رسالت.

حقوق و علوم سیاسی  دانشکده، نشریۀ «اثر پدیدآورندهحقوق معنوی »آذری، کیوان.  -11

 .1110، تیرماه 22 شمارهدانشگاه تهران، 
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ویت افغانستان در سازمان از عض ناشیالزامات حقوق »(، 1191) اهلل عزتجویا،  -12

 ، کابل: وزارت عدلیه.117، ماهنامه حقوقی عدالت، شماره «تجارت جهانی

(، قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف، شماره مسلسل 1191وزارت عدلیه ) -11

 جریده رسمی، کابل. 1218

(، قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی 1191وزارت عدلیه ) -13

 جریده رسمی، کابل.1210شماره مسلسل رایت(، 

 1221صنعتی، شماره مسلسل  های طرح(، قانون حمایت 1191وزارت عدلیه ) -11

 کابل. ،جریده رسمی

 1211(، قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی، شماره مسلسل 1191وزارت عدلیه ) -11

 کابل.  ،جریده رسمی

ساخت مدارهای یکپارچه، شماره  های طرح(، قانون حمایت 1191وزارت عدلیه ) -17

 کابل. ،جریده رسمی 1211مسلسل 

جریده  991(، قانون ثبت عالیم تجارتی، شماره مسلسل 1188وزارت عدلیه ) -18

 کابل. ،رسمی

 1229(، قانون حفاظت ورایتی های نباتی، شماره مسلسل 1191وزارت عدلیه ) -19

 جریده رسمی، کابل.

 جریده رسمی، کابل. 137ه مسلسل (، قانون جزا، شمار1111وزارت عدلیه ) -20

 جریده رسمی، کابل. 111(، قانون مدنی، شماره مسلسل 1111وزارت عدلیه ) -21

جریده  3(، قانون اصول محاکمات تجارتی، شماره مسلسل 1131وزارت عدلیه ) -22

 رسمی، کابل.

برخی مواد قانون عالیم تجارتی، شماره  القاء(، تعدیل، ایزاد و 1191وزارت عدلیه ) -21

 جریده رسمی، کابل. 1118ل مسلس

، شماره مسلسل المللی بین های میثاق(، قانون معاهدات و 1191وزارت عدلیه ) -23

 جریده رسمی، کابل.1211

  www.WTO.orgدر سایت  دسترس قابلاساسنامه سازمان تجارت جهانی،  -21

در سایت  دسترس قابلصنعتی،  های مالکیتاز  موردحمایتکنوانسیون پاریس در  -21
www.WIPO.int 
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 در سایت  دسترس قابل کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری، -27

www.wipo.int 

 در سایت دسترس قابلوق مالکیت فکری مرتبط به تجارت، حق بهراجع  نامه موافقت -28

www.wto.org 
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 دمؤلف حقوق
 حضرت ګل حسامیقضاوتپوه 

 سریزه:
انکارنه شی کوالی چی د انسان فکری په ټوله نړۍ کی هیڅوک له دی حقیقت ځینی 

 .محصول د ټولنو په پرمختګ او تحول کی ستررول لوبولی دی
هوایی ترانسپورت او  ،نوکه چیری دارنګه نه وای داتصاالتو او مواصالتو وسایل

دسوکالۍ آالتو به شتون نه درلود اوله هغی پرته مونږ نه شول کوالی د کوم رنځور درملنه 
 .انه په ستونزو بریالی شو او اصاٌل ژوند شونی نه ؤوکړو او یا دژوند

که ووایو چی د انسان فکری محصول د ژوندانه شاهرګ دی په خپله وینا کی به 
 .مومبالغه نه وی کړی

څرګنده ده چی د لومړی ځل لپاره  ،د مؤلف حقوق ته پاملرنه ډیرو لیرو زمانو ته رسیږی
)آن(  (Anneی کال کی په انګلستان کی د )( میالد7171د مؤلف حقوقو ته پاملرنه په )

 .قانون مشهورقانون د صدور له مهاله پیل شوه ملکی په
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( میالدی کال د اپریل په لسمه 7171باید زیاته کړو چی د مؤلف حق لومړنی قانون د)
( ملکی قانون په نامه وضعه شو چی له Anneنیټه د انګلستان د پارلمان په واسطه د )

 .په نړۍ کی د مؤلف دحق لومړنی قانون ګڼلی دییی  تاریخی پلوه
البته دا قانون یوازی ادبی آثار  ،اودا لومړنی قانون دی چی دمؤلف حقوق تنظیموی

 .رانغاړی نه هنری آثار
له پورتنۍ لنډ کی سریزی وروسته د څیړنی آری موخی ته چی د مؤلف حقوق تشکیلوی 

 .څیړو الفاظاوله هغه پوری اړیکمن  راګرځو، لومړی تالیف

 لومړی پاراګراف
 تالیف، مؤلف او تالیف انواع

الف: تالیف: تالیف یوه عربی کلمه ده او په لغت کی د راټولولو، راغونډولو، جمع کولو 
 دالفت د رامینځته کولو په معنا دی. او د دوه یا څوشیانو ترمینځ

له بل سره د  مرادف دی او په اصطالح کی یو یا په بل عبارت تالیف د ترکیب دلغت
دارنګه چی پرهغوی یونوم اطالق شی که اجزایی یوله بل سره د  څوشیانو ایښودل دی

 .وړاندی والی او وروسته والی په لحاظ مناسبت ولری یانه

 مؤلف: (ب
دیوکتاب یا بحث لیکلو په له دی کبله تالیف وایی چی لیکوال یی د یومعین علم پوری 

طریقی سره یوله بل پوری نښلوی او لیکوال ته یی له دی معلومات په یوی متناسبی  اړوند
 .امله مؤلف وایی چی د یومشخص علم پوری اړیکمن معلومات یو له بل سره جمع کوی

څرنګه چی یو پوه یا لیکوال خپل ذهنی اوفکری معلومات په یوه کتاب کی په امانت 
 .نومؤلف هغه شخص ته ویل کیږی چی ادبی یا هنری آثارهستوی ،ږدی
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 :دتالیف انواع (ج
 :لری چی په الندی توګه یی بیانوو تالیف په څو لحاظه څومشهوری ویشنی

په لیکلی او نالیکلی اعتبار سره د تالیف ویش: تالیف له دی امله په دوه برخو ویشل -7
 یولیکلی تالیف اوبل شفاهی تالیف دی. :کیږی

عبارت دی چی دعلومو په یوه لیکلی تالیف: لیکلی تالیف له هری هغی لیکنی څخه  -
 .په واسطه دخلکوالس ته ورغلی وی څانګه کی لیکل شوی وی اودکتاب یا بلی وسیلی

شفاهی تالیف له یولړمفاهیمو او مطالبو څخه عبارت دی چی دویناوو،  :شفاهی تالیف -
لکچرونو، وعظونواوعلمی حلقاتو د جوړولو او داسی نوروله الری بیانیږی او دکتاب 

 .ه ویمشمول ن
تآ لیف له دی کبله په دوه برخو  :داصیل والی اوغیر اصیل والی په اعتبار د تالیف ویش -2

 .ویشل کیږی چی یو اصلی تالیف دی او بل تکمیلی تالیف دی
اصلی تالیف هغه دی چی مؤلف یی په خپلواکه توګه دمخکینی تالیف یا  :اصلی تالیف -

 .تالیفاتو له اقتباس پرته هستوی
تالیف د ابداع او اصالت له ځانګړ نوځینی برخمن دی او دمؤلف قریحه او استعداد دا ډول 

 .دهغه په تالیف او ابتکارکی له ورایه ځلیږی
اقتباسی تالیف هغه دی چی مؤلف یی له مخکینی تالیف یا تالیفاتو څخه  :اقتباسی تالیف -

 .په استفادی هستوی
 (کاپی رایټ)دحقوقو مالتړ  (یړونکیهنرمند او محقق )څ ،مصنف ،د افغانستان د مؤلف

اقتباسی اثر هغه اثر  .قانون د څلورمی مادی شپږمه فقره د اقتباسی اثر په تعریف کی وایی
 .دی چی له دمخه موجود اثر یا آثاروڅخه رامینځته شوی وی

تالیف په دی اعتبار  :دتالیف ویش دهغه څه په اعتبار چی په هغه کی ځای پرځای کیږی-3
 .ری برخو ویشل کیږیسره په د

 .کتابونه او هغه څه چی د کتابونو په حکم کی دی -
 .فیتو ثبتول (غږیزو او انځوریزو)دسمعی او بصری  -
 .کمپیوټری پروګرامونه -
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 :دلیکوال په اعتبار دتالیف ویشنه-4
 .کوم آثارچی د مولفینو له خواهست کیږی په الندی څوډولونو ویشل کیږی

او دخپل  (اثر خپور کړی )نشر ته یی وسپاری فردی اثر: که چیری یوشخص یو -
نوم په لیکلوسره هغه خپل ځان ته منسوب کړی دهغه دلیل ترپیدا کیدو پوری چی دهغه 

 .نوموړی شخص په د دی اثرمؤلف وګڼل شی ،پرخالف داللت وکړی
اثر( که چیری دوه یا څوکسان دیو اثر په هستولو کی پرته له دی  ډ )مشترکگ -

هغه ته ګډ  ،ونډه واخلی ،یا حکمی شخص ترنظرالندی کاروکړیچی دکوم حقیقی 
 .)مشترک( اثروایی

دحقوقو مالتړ )کاپی  (هنرمند او محقق )څیړونکی ،مصنف ،د افغانستان دمؤلف
مشترک اثر( په تعریف کی )قانون دخپلی څلورمی مادی په پنځمه فقره کی د ګډ  (رایټ
 :وایی

شخص څخه دزیاتو په واسطه رامینځته شوی  ګډ )مشترک اثر( هغه اثردی چی له یوه
 .وی او په هغه کی دهریوه وڼده یوه دبلی الزمه اوملزومه وی

 مالتړ دحقوقو (هنرمند اومحقق )څیړونکی،مصنف،ډله ییزاثر: د افغانستان دمؤلف -
علمی  ،د ادبی :قانون د څلورمی مادی څلورمه فقره ډله ییزاثردارنګه راپیژنی ()کاپی رایټ

هغو  نورو او متعدد وشاعرانو د اشعارو د مجموعو ،آثارواود دایرة المعارف او هنری
مجموعه  ،آثارو په شمول چی دهغود محتوی انتخاب اوترتیب یوفکری پیدایښت جوړوی

 .ده ()ټولګه
که چیری یواثرپه  :هغه اثرچی په مستعارنوم یا دمؤلف له نامه پرته خپریږی -

او رمزپه ایښودلو نشرته وسپارل  (مستعارنوم یا دمؤلف له نامه پرته دیوی نخښی )عالمت
شی اوکوم دلیل هم شتون ونه لری چی دهغه پرحقیقی مؤلف داللت وکړی په دی 
صورت کی د تالیف له حق څخه راوالړشوی حقوق له حقیقی مؤلف ځینی په نیابت به له 

 .لق ونیسیخپروونکی پوری تع
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 (د حقوقو مالتړ)کاپی رایټ (څیړونکی)هنرمند اومحقق  ،مصنف،د افغانستان د مؤلف 
نوم ورکی اثرهغه  :قانون د څلورمی مادی یو ولسمه فقره دنوم ورکی اثر په تعریف کی وایی

 .اثر دی چی مینځته راوړونکی یی نامعلوم اوتوثیق یی په اسانۍ سره ممکن نه دی
اد شوی قانون د په مستعارنوم سره اثر په هکله دخپلی څلورمی مادی همدارنګه پورته ی

په مستعارنوم سره اثر: هغه اثر دی چی په هغه کی دمینځته  :په اتلسمه فقره کی وایی
 .یا مستعارنوم ذکرشوی وی الفاظ راوړونکی القاب

 دوهم پاراګراف
 دمالتړوړ آثار

کنوانسیونونو او تړونونو کی دمؤلف دمعنوی او دفکری مالکیت په هکله په نړیوالو 
هنرمند او محقق  ،مصنف ،په همدی لړکی د افغانستان دمؤلف ،مادی حقوقو مالتړشویدی

قانون کی د نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو  (کاپی رایټ)د حقوقو مالتړ  ()څیړونکی
ماده کی دارنګه تسجیل شوی  منځپانګی ته په پام سره د مالتړ وړ آثار دیاد قانون په اوومه

 :دی

 :الندی آثار ترمالتړ الندی نیول کیږی (1)
تخنیکی اوهنری  ،نمایشنامه او نوری علمی ،مقاله ،. بروشور،رساله ،ادبی اثرلکه کتاب-7

 .نوشتی
یا خپورشوی  ضبط ،سندره اوهغه تصنیف چی په هره وسیله او روش نوشته ،شعر، ترانه-2

 .وی
دنمایش په صحنویاد سینما پرپرده د اجرا یا له راډیو یا تلویزیون سمعی اوبصری اثر -3

یا خپورشوی وی د رسنیو قانون دپنځه  ضبط ،څخه دخپریدو په منظورچی په هرروش نوشته
 71/4/7311پټه دی نه وی چی د رسنیو قانون په )څلویښتمی مادی سره مخالف نه وی 

 (.ی خپورشوی دییمه پرله پسی ګڼه ک 619نیټه د رسمی جریدی په 
 .دسینما توګرافۍ آثار او متحرک تصویرونه هم په دی حکم کی شامل دی
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 ،دهرډول ورسره کلماتو په شمول د موسیقۍ اثرچی په هره وسیله او روش نوشته-4
 .یاخپورشوی وی ضبط

 ،سنگی چاپ ،حکاکی ،گرافیکی آثار، خطی نوشتی ،رسامی ،تصویر، طرح ،نقاشی-1
په هره طریقه او روش په ساده یا ترکیبی تزئینی نوشتی او نور ترسمی او تجسمی آثارچی 

 .د رسنیوقانون د پنځه څلویښتمی مادی سره مخالف نه وی ،صورت مینځته راغلی وی
 (.مجسمه)پیکره -9
 .یا ابداعی روش مینځته راغلی وی عکاسی اثرچی په ابتکاری-1
دهغو دملحقاتو او مثالونو دنقشی په السی یا صنعتی  نمد( او)لمڅی  ،ګلیم،دقالینی-1

 هنرونو پوری اړوند اثر.
هغه اصلی اثرچی دعامه فرهنګ )فولکور( یادملی فرهنګ اوهنری میراث پربنسټ -6

 .مینځته راغلی وی
 فنی اثر.-71
 .کمپیوټری برنامی-77
 .اقتباسی آثار-72
 .دهغی دموسیقۍ په شمول (ډرامه)نمایشی اثر -73
 صامت نمایشی اثر اوکوری ګرافیکی آثار.-74
 .معماری )مهندسی اثر(-71
 تصنیفی اثر.-79
 اثر.(دسته جمعی)ډله ییز-71
 .علمی اوهنری آثار ،نورادبی-71
د دی قانون حکمونه دهغو نورو آثارو په هکله چی د بین المللی میثاقونو، موافقه   (2)

لیکونو اوکنوانسیونونو چی افغانستان ورسره ملحق شوی دی دیوه مطابق او دمالتړ 
درسنیوقانون دپنځه څلویښتمی مادی سره  ،هم دتطبیق وړدی ،دشرایطو لرونکی وی

 .مخالف نه وی
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د ورځی خبرونه یاهغه متفرقه  ،دریاضی مفاهیم ،کړنی ،اجرایی روشونه ،مفکوری (3)
د دی قانون دحکمونو دمالتړ مورد نه  ،وقایع چی خلکوته دخبررسونی په منظوردی

 .ګرځی
 .دهغوپه هکله دنظر څرګندول له دی حکم څخه مستثنی دی

 دریم پاراګراف:
 له آثاروڅخه دمالتړشرایط

بیالبیل  .الندی ونیول شی اصالت یی اړین دیددی لپاره چی ادبی اوهنری آثارترمالتړ 
 .حقوقی نظامونه د دی شرط دتحقق پرالزم والی دنظر اتفاق لری

 ،داثر له اصیل والی ځینی موخه داده چی د هستوونکی شخص په واسطه پنځول شوی وی
په بل عبارت اثر باید دهستوونکی دفکری او ذهینی پنځونو زیږنده وی ترڅوله قانونی او 

 .ی مالتړ ځینی برخمن شیقضای
زمونږ دګران هیواد افغانستان په حقوقو کی هم د اصالت مفهوم داثر د ابتکاری توب  

 ،مصنف ،دهیواد دمؤلف .ترعنوان الندی د قانون جوړوونکی د پام وړګرځیدلی دی
 قانون داثر په تعریف کی وایی  (دحقوقو دمالتړ)کاپی رایټ (هنرمند او محقق)څیړونکی

هنری اوعلمی  ،اهمیت اوهدف ته په نه پاملرنی سره ادبی ،دبیان ډول ،دهغه ډول :اثر
 (.دڅلورمی مادی دوهمه فقره)ده  اصلی پدیده

تصویر او داسی  ،داوومی مادی په پنځمه فقره کی د نقاشۍ داثر دابتکاری توب لزوم
داوومی مادی نوروپه هکله داوومی مادی په اوومه فقره کی د عکاسۍ اثر په باره کی او 

په اتمه فقره کی د السی یا صنعتی هنرونو په اړوند او داوومی مادی په نهمه فقره کی د 
فولکلوریکو آثار وپه باره کی او د اوومی مادی په لسمه فقره کی د فنی آثارو په باب په 

 .صراحت سره یاد شوی دی
څخه وړاندی شو،  (اصلی توب)کی لرلوسره چی داثر له اصیل والی  په پام دهغه توصیف

داسی بریښی چی داثر ابتکاری توب دهغه د اصلی توب ځانګړنی چی هماغه دهستوونکی 
 .تامینوی ،له خوا داثر صدور دی

 دی  په بل عبارت کوالی شو ووایو چی داثر ابتکاری توب دهغه له اصلی توب سره مرادف
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ته د انتساب وړوی او  دیادونی وړده همدا چی ادبی اوهنری اثر دهغه مینځته راوړونکی
پرته له دی چی په  ،باید د قانونی مالتړ وړوګرځی ،دهغه له ذهنی پنځونو څخه وګڼل شی

 .یا نه یاد شوی مفهوم سره پراصالت سربیره نوی والی ولری
 

 څلورم پاراګراف
 دتآلیف دحق مفهوم

اثر په دتآلیف حق دعالم یا لیکوال لپاره له شرعی اختصاص څخه عبارت دی چی د خپل 
 ،نسبت ورته ثابتیږی او نوموړی دهغه پربنسټ کوالی شی خپل ځان ته ورته نسبت ورکړی

د تیری په صورت کی تری دفاع وکړی او دهغه له  ،د قانون سره سم په کی تصرف وکړی
 .مادی منافعو ځینی چی د مباحی برخمنتیا څخه راوالړیږی ګټه واخلی

قانون  (کاپی رایټ)دحقوقو مالتړ ()څیړونکیمصنف، هنرمند او محقق  ،دهیواد دمؤلف
 .یوولسمه ماده د مؤلف انحصاری حقوق د مادی حقوقو ترعنوان الندی دارنګه تسجیلوی

داثر مینځته راوړونکی د دی قانون دحکمونو مطابق په الندی مواردو کی د  -(7)
 :انحصاری حقوقو لرونکی دی

 .مالتړشویو آثارو تولید او بیاتولیددکاپی یا سمعی او بصری ثبت په شکل د -7
 اقتباسی آثارو برابرول اوترتیب  د داثر د ترجمی په شمول د مالتړ شویو آثارو پربنسټ -2
عاریت او یا پریښودوله الری عامه  ،اجاری ،کرایی ،دخرڅالو، د مالکیت د انتقال -3

 .خلکوته دمالتړ شوی سمعی او بصری اثر د کاپی یا ثبت ویش
ه وسیله او شکل د انفرادی تصویرونو یا متحرکو تصویرونو او یا نوروسمعی په هر-4

 .په عام محضرکی دمالتړ شویو آثارو نمایش ،اوبصری آثارو په شمول
دعامه نمایش په شمول په هرشکل د اشکالو په عام محضر کی د مالتړ شویو آثارو -1

 .نمایش
 .داړونداثر په هکله دمعلوماتو دزمینی برابرول-9
له عامه خلکو  او تصویر د وسایلو له لوری داثر په هکله صوت ،داثر خپرول یا دبیسیم-1

 سره دارتباط نیول 
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 .په مادی اومعنوی شکل په اثر کی دخپل نوم له ذکرڅخه ګټه اخیستل-1
د مالتړ وړخپل اثر داصل یا  ،داثر مینځته راوړونکی یا دهغه وارث کوالی شی (2)

 .یا یی منع کړی ،کاپۍ دکرایی اجازه عامه خلکو ته ورکړی
 .له دی حکم څخه مستثنی دی ،کمپیوتړی اساسی پروګرامونه او سینماتوګرافی آثار

( فقرو کی درج شوی 2او 7د دی مادی په ) ،داثر مینځته راوړونکی کوالی شی( 3)
 .بل شخص ته وسپارید دی قانون دحکمونو مطابق  ،حقوق

 ماخذونه اومنابع
محکمه  ،م( حقوق الملکیة الفکریه2177المستثارالدکتور خالد ممدوح ) ،ابراهیم -7

 .نادی القضات ،استیناف القاهره
 ،تهران ،چاپ دوم ،حقوق کیفری مالکیت ادبی وهنری (ش ـه7319ساناز) ،الستی-2

 نشرمیزان.
چاپ اول،  ،جلد اول ،حقوق مالکیت معنوی (ش ـه 7319دکتر اسد اهلل ) ،امامی-3

 .نشر میزان،تهران
 ،چاپ اول، تهران ،فلسفه ی مالکیت فکری (ش ـه 7361خدمتګزار، دکتر محسن )-4

 .نشر میزان
 ،تهران ،چاپ دوم ،حقوق مالکیت ادبی وهنری (ش ـه 7311دکتر ستار) .زرکالم-1

 (.سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشګاهها )سمت
اصول بنیادین حقوق مولف وحقوق مجاور  (ش ـه7311پرفسیور کلود ) ،کلمبه-9

 .نشرمیزان ،تهران ،علی رضا محمد زاده وادقانی :چاپ اول، ترجمه وتوضیح ،درجهان
چاپ  ،معنوی مقدمه ای برحقوق مالکیت (ش ـه7311دکتر سید حسن ) ،میرحسینی-1

 نشر میزان  ،تهران ،دوم
 ،چاپ اول ،درآمدی برحقوق مالکیت معنوی (ش ـه 7361)نذیر، پوهاند دادمحمد -1

 .انتشارات رسالت ،کابل
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حقوق مالکیت معنوی درفقه اسالمی و  (ش ـه 7361پوهنوال داد محمد ) ،نذیر-6
 انتشارات رسالت  ،اول، کابل چاپ ،قوانین وضعی

هنرمند و محقق  ،مصنف ،قانون حمایت حقوق مؤلف (ش ـه 7361عدلیه )وزارت -71
 24/1/7361 مورخ 7231شماره مسلسل  ،رسمی جریده ()کاپی رایت
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 اسالمی  مذاهب در فقهبررسی تطبیقی عرف 

 محمدولي حنیف

 

 چکیده

باشد، بلکه همان روش و سلوک  شده کشفاى نیست که با پیدایش اسالم  عرف، پدیده

زده و بعضى  آنمستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسالم، در برخى موارد مُهر تأیید بر 

اسناد اصلى و کاربردى براى کشف مفاهیم و معانى، ، از باوجوداینرا هم مردود دانسته است. 

کند  شود. عرف از ابزارهایى است که مجتهد براى استنباط حکم شرعى استفاده مى تلقّى مى

 در دگرگونى و تحول باعث که است سنت اهل مرتبط مباحث در برانگیز بحث هاى پدیده از و

 یک حکم آوردن دست به براى فقیه ،رو ازاین شود مى جامعه قوانین و احکام موضوعات برخى

شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایى فقه  و مسائل باید عرفى، پدیده

 اهل سنت محفوظ بماند. 

استنباط فقهی مذاهب اسالمی  همنبع در حوز عنوان بهاز آغاز تشریع اسالمی، عرف 

ابواب فقه از عرف  تناسب بهاست. در این باب مذاهب و فرق اسالمی  قرارگرفته موردتوجه
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بر اساس قلمرو و تأثیر در فضای شرعیت  آنکه هویت عرف و کاربرد  اند بردهفراوان  های بهره

 .به لحاظ شرایط زمانی و مکانی نگریسته شده است

زیرا هنوز جنبه عرفی بودن  است دوچندان آن اهمیتدر نظام حقوقی افغانستان ونیز 

است که جایگاه و کاربرد   آندر این تحقیق تالش بر  .حقوق در اکثر موضوعات محفوظ است

 قرار دهد. موردبررسیفقه مذاهب اسالمی در  را عرف

 .مذاهب اسالمی ،مجتهد ،استنباط فقهی فقه، عادت،،عرف: واژگان کلیدی 

 مقدمه

است.  غیرمستقیموسایل ارشاد و تربیت  ترین بزرگمحیط اجتماعی انسان از بارزترین و 

ها، چیزهای مطلوب و نامطلوبش، بایدها  ، سنتورسوم آدابمفاهیم محیط اجتماعی، عادات، 

، کند میاجتماع سرایت  آنافراد درون  تمامی بههایش  و آرمان و انتظاراتو نبایدهایش 

. کند میگونه که آب در خاک نفوذ  ؛ همانرود میفرو  ها آنطوری که تا اعماق وجود 

 آنخودجوش  طور بهو  ،این افراد مفاهیم اجتماعی مذکور را چون آب جذب کرده که درحالی

که چیزی را احساس کنند. بنابراین،  نمایند؛ بدون آن را در زوایای وجودشان ذخیره می

 .گیرند تأثیر محیط زندگی خود قرار می افراد بشر تحت ی همه

نیست  شناسی روانیا  شناسی جامعهما به عرف در این مقاله یک نگاه   ، نوع نگاهحال بااین

 بر عادت و عرف اثرگذاری به دارد نگاهی نوشتار این بلکه – نیست هم ارتباط بی هرچند –

نگرش اسالم به عرف و عادت متفاوت از  .زمان درگذر ها آن از برخی تغییر و فقهی احکام

 آنهای  شناسان است و این دیدگاه باید تبیین شود تا ویژگی شناسان و روان نگاه جامعه

معلوم گردد. در شریعت اسالمی عرف یکی از منابع استنباط حکم فقهی یا قانون است و 

توان به  ی مواقع نمی های مخصوص به خود را دارد ؛ اما همیشه و در همه شرایط و حالت

ها مرتب در حال تغییرند و در جوامع مختلف اشکال متنوعی  عرف مراجعه کرد، زیرا عرف

تاکنون در مورد عرف، از  نیز در ارتباط هستند ها انسانیا گروهی  دارند و با منافع شخصی

جداگانه و  صورت بهمطرح بوده، اما در عصر حاضر  مطالب گذشته در کتب فقهى و اصولى

هایى با زبان  مستقل از سایر ابواب فقه و اصول پا به عرصه بحث نهاده، در این زمینه کتاب

الفقها، فقه و عرف،  عرف، العرف و العادة فى رأىعربى و فارسى تحت عنوان درآمدى بر 

االحکام،  المعامالت المالیه عندالحنابله، نشرالعرف فى بناء بعض العرف الحجیته و اثره فى فقه
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هاى متفاوتى مانند: العرف، عرف  العرف، همچنین مقاالتى با عنوان ۀدراسۀ موضوع حول نظری

قانون مدنى، عرف و بناء عقال، نقش عرف در  در مکتب فقهى صاحب جواهر، عرف و عادت در

فقه، نقش عرف در حقوق و... به نگارش درآمده است. این موضوع به جهت گستردگى و 

تواند مورد بررسى قرار  هاى گوناگونى مى میان فقها و فقه حتى حقوق، از جنبه آندامنه 

 .استى این تحقیق ها گیرد و از مباحثى که جاى تحقیق و تأمّل دارد، حتى از نوآورى

و واضح ساختن  آنعرف، واکاوى کاربردهاى ظریف  حدومرزآنچه که اهمیت دارد، تبیین 

در فقه است و این کار میسر نیست، مگر با طرح  آنهاى ناصحیح از کاربرد  برخى برداشت

، به هدف خود، یعنى بررسی تطبیقی عرف آنمفاهیم بنیادین و کاربردى عرف، که در ضمن 

 آید. مذاهب اسالمی نیز نایل مى در فقه

تاریخچه کلیاتى در مورد  را آناست که مبحث اول  شده تدوین دو مبحثدر  این مقاله

 ،دالیل حجیت عرف ،انواع عرف ،و عادترابطه میان عرف  ،و عادتعرف، تعاریف عرف 
 را آنومبحث دوم  شرایط اعتبار عرف نزد فقهای کرام دالیل رد حجیت عرف ترین مهم

 .است احتوا نموده مذاهب اسالمی در فقه آن و کاربردجایگاه عرف 

 اصلي تحقیق سؤاالت

 سؤال اصلى پژوهش حاضر عبارت است از: جایگاه عرف در فقه مذاهب اسالمی چیست؟

. 2در استنباط چیست؟  آن. ماهیت عرف و نقش 1از:  اند عبارتهاى تحقیق حاضر  سؤال

 رابطه عرف با عادت چگونه است؟ 

 کلیات وعمومیات بحث (مبحث اول

 عرف تاریخچه (گفتار اول

قانون وقانونگذاری منقول است که بعد از شریعت  در عرصه و پژوهشگراناز علما  

باشندگان سرزمین هند قبل  .اثبات حق بوده است مصادر برای ترین قدیمخداوندی عرف از 

فیصله  و عاداتمطابق عرف  امنازعات و اختالفات خود ر،با قانون و شناساییاز معرفت 

درهند قانون وجود نداشت تا طبق « مانو» از شریعتقبل  :گوید میویل دورانت  .نمودند می

قضایای  آنفقط یگانه منبعی که مردم درروشنایی ،شانرا حل نمایند و منازعاتاختالفات  آن

« ذرماشاسترا » ام بود که بر جامعه ُ هند حاکم بود و بن و عاداتی عرف کردند میخود را حل 
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 نماید میاین ذرماشاسترا جمله نصوصی بود چنانچه داکتر محمد معروف ذکر  .گردید مییاد 

 .تمسک بستند وآنرا از یکدیگر نقل نمودند آنتشریح مانو بود که گروهی از براهمه به 
 دررول مهمی را  و عاداتکه عرف  شود میمتوجه ،انسان به تاریخ چنین بنگرد زمانی که 

بود  شده گردآوری« جو»مجموعه قوانین درچین بنام  ترین قدیم .داشت ها آنواجرااُت  فیصله

( قبل از میالد 111-111درسالهای ) .قرار داشت و عاداتدوم بعد از عرف  در مرحلهکه 

 و هراسقانون منتشر گردید که در دل مردم خوف  های کتاب« منج و تشین» دردو والیت 

طبقات  کننده تضمینبود که  یافتهطبقاتی بنا  های نظامچون این قوانین بر شالودة  پیدا کرد

تا مظاهره گستردةرا بر ضد این  برانگیختباالیی چین بود. این امر طبقات پایینی وضعی را 

 احکامساحه تطبیق این قانون محدود گردید و فقط باالی  و درنتیجه اندازند به راهقوانین 

مردم عرف و عادات قرار  و مشکالتقضا یا  وفصل حلمرجع  و یگانه دچرخی میعمومی 

که این  گرفت می سرچشمه ها آناز گفتار و اصرار فالسفه  ها چینیمظاهره و احتیاج  .گرفت

قضایا از طریق عرف و عادات  وفصل حل و برایبودند  گذاری قانونمخالف  شدیداًفالسفه 

تعداد دزدان ،کند پیدا میکه قانون ازدیاد  هراندازهبه )به نظر این فالسفه ورزیدند می تأکید

و  ها یونانی. گردد میکثرت وزیادی باعث فقر ساکنین کشور  شود میوقطاع الطریق زیاد 

قانون خود را بر « دراکون » بنام  گذار قانوندریونان شخص ،هم کمتر ازین ها نبودند ها رومی

 عرف،اما در رومان .بود وقت آنوبر ضد نظام  گیرانه سختعادات و تقالید بنا گذاشت که 

 گانه دوازده در الواحهمین جهت  زوا شد میپنداشته  ها رومی بر حقوقمصدر اساسی 

عرف رول مهمی را  و کیهان( به نشر رسید درامت های سابقه درمیان سلوک 339منتشره)

هلیت قبل از آنجادرزم .گذاشتند میمروجه شان ارج  و عاداتبه عرف  ها آنو ،کرد میبازی 

 باتجربهو رایت اسالم مردم منازعات و اختالفات خود را از طریق اشخاص صاحب عقل د

  مروجه زمان شان بود و عاداتمبتنی بر عرف  شان فیصلهکه البته این  کردند می وفصل حل

به  آنخوب و شایسته بود به  و عادتآنچه ازین عرف ،نور اسالم طلوع کرد زمانی که

 در مجتمعاتمفهوم عرف  و اینرد وانکار نمودند  را آندیده قدر نگریست آنچه بد وبیجا بود 

بعد ازین ،رفت از بیناسالمی بود تا اینکه خالفت اسالمی به اثر سقوط دولت عثمانی 

قوانین وضعی جایگزین گردید که تا امروز  آن یو درجاشریعت شروع  احکامفکرازبین بردن 

است و اما اروپا  مصادر قانونهمه هویداست که عرف مصدر دوم از  بر. این عمل جریان دارد

 .شناسد میعرف را مصدر اولی خود برای قانون 
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عرف مصدر رسمی برای ،در عصر فعلی گذاری قانونبا انتشار »  گوید میداکتر سلیمان  

باالی عرف نیامده است اما  یریتأثازین ناحیه کدام  .رود میعالم به شمار  در سرتاسرقانون 

بنا برین عرف جانب عملی بودن خود را  .وسیع گردیده است گذاری قانوندایرة  از اینکه

، (1117 ،مطبعه دولتی :جلد اول )کابل،المدخل العلوم القانونیه ،سلیمان)« است  داده ازدست

 (.12ص

 ها آنرابطه میان و  وعرف عادتتعریف  (گفتار دوم

 و اصطالح در لغتتعریف عادت  (الف 

و به معنی تکرار و بازگشت است. « مُعاوَدَه»و « عَوْدَه»ی  عادت در لغت، مشتق از ماده

خوی بگیرد، طوری که بدون هیچ مشقت و  انجامشیعنی هر عمل یا رفتاری که انسان به 

 را تکرار نماید.  آنسختی 

امر به تکرار یک فعل بدون وجود »اند:  علمای اصول فقه نیز عادت را چنین تعریف کرده

ی عقلی  از رابطه ناشیاگر تکرار فعل  ازآنجاکه«. آنی عقلی یا تأثیر عقل در انجام  رابطه

بلکه یک لزوم عقلی است. همچنین فعلی که معلول علت  ،عمل مذکور عادت نیست ،باشد

تواند از اثرش تخلف کند؛ مانند حرکت  معلول نیز نمی ،با تأثیر علت معینی است، طوری که

از لزوم و  ناشیاین تکرار  ازآنجاکه ،شود نمیانگشتر در اثر حرکت انگشت که عادت نامیده 

نه برخاسته از میل و طبع و یا  کند میی میان علت و معلول است که عقل بدان حکم  رابطه

 (علم األصول التقریر و التحبیر فیأمیرالحاج:  ابن).عاملی طبیعی

های  عادت یعنی امور و اعمال تکراری مقبول نزد طبع: »گوید مینجیم حنفی نیز  ابن

العابدین بن محمد: األشباه  نجیم، زین ابن. )گردد میهای مردم ثابت و مستقر  سالم که در دل

 (و النظائر

که عادت در معنی اصطالحی خود مفهوم شامل و وسیعی  شود میاز تعریف فوق معلوم 

نیز « أمر»گیرد و لفظ  ای را که تکرار شود در برمی هر حادثه« أمر متکرر»:قول ازآنجاکهدارد، 

 توان میبنابراین، تعریف فوق را  ،ای دارد در لغت معنای وسیع و گسترده« شئ»همانند لفظ 

 :به سه بخش زیر تقسیم نمود
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که فردی در زندگی خصوصی خود  شود میگاهی عادت به اخالق و رفتارهایی اطالق  1٫

، سخن گفتن و غذا خوردن، همچون عادات خوابیدن، کند میها خو گرفته و تکرار  بدان

 .بسیاری از رفتارهای دیگر. این همان عادت فردی است

که در اصل از  شود میها و عموم مردم اطالق  عمل و رفتار گروه ی بر شیوهگاهی نیز  2٫

، خواه خوب باشد یا بد. در این معنی، عادت با گیرد میگیری عقلی و فکری نشأت  یک جهت

 .عرف مترادف است

 کند نمیو فرقی  گردد میعادت بر هر حالتی که تکرار شود اطالق  ،در شکل عام نیز 1٫

 :چیست آنکه منشأ 

ها در مناطق  از یک عامل طبیعی باشد؛ مانند بلوغ زودرس و زود رسیدن میوه ناشی( الف

های موسمی در فصل تابستان یا  در مناطق سردسیر، و یا باران ها آنگرمسیر ودیر رسیدن 

 .موقعیت جغرافیایی و عوامل طبیعی برحسبزمستان 

ند تأخیر در انجام مان ،از هوی و هوس و آرزوهای نفسانی و فساد اخالقی باشد ناشیب( 

کار خیر، تالش برای فساد و ضرر و زیان رساندن به دیگران، انتشار اخبار دروغ، خوردن مال 

 .نامند را فساد زمان می آن فقها، ظلم و ستم و آنچه که ناحق بهدیگران 

مانند آشکار شدن لحن و طرز ادای حروف و  ،ی خاص باشد از یک حادثه ناشیج( 

 .کلمات در اثر آمیخته شدن قوم عرب با اقوام دیگر

و مجتهدان نیز در فتاوای و  شود میجزو عادات محسوب  فقها ازنظرتمامی این موارد 

را بیان  ها آنمتناسب با  احکامداشته و فقها نیز  مدنظرامور را  گونه اینهای خود  قضاوت

 .اند داشته

 تعریف عرف در لغت و اصطالح (ب

 :عرف در لغت دارای معاني زیر است

قرار دارد، آنچه که مردم در عادات و « منکر»که در مقابل کار زشت یا « معروف»کار نیک یا 

، «لَهُ عَلیَّ مائهٌ عَرْفاً»کنند، اسم به معنی اعتراف یا اقرار؛ مانند:  آداب اجتماعی بدان عمل می

، و رود میی کوه نیز به کار  ، مکان بلند و مرتفع که برای قله و دامنهروسخ تاجیال اسب، 

 .است« أعراف» آنو جمع  آید میهمچنین به معنی موج دریا نیز 

ACKU



 

 

ن 
طا

سر
«

13
96

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
17

3
 

54 

و پشت سر هم بودن است.  درپی پیعُرف به معنی  :راغب اصفهانی در کتابش آورده است

آمدند. در قرآن و در  درپی پیقوم پشت سر هم و  آنیعنی « جاءَ القَوْمُ عُرفاً»گویند:  می

« وَأمُر بالعُرْفِ»ی:  به همین معنی است. و در آیه( 1مرسالت:)« وَالمرسالتِ عُرفاً»ی:  آیه

، راغب حسن بن محمد: مفردات یاصفهان).است آمدهبه معنی نیکی و احسان  {99اعراف: }

 (القرآن الفاظ

اند که به ذکر چند نمونه  تعاریف متعددی را برای عرف بیان کرده ،دانشمندان علم اصول

 :کنیم بسنده می

شناسند و در روابط  دانند و می را می آناکثریت مردم  و یای  عرف یعنی آنچه که همه -1

 .برند میان یکدیگر رعایت کرده و به کار می

 .را رد ننموده است آنگیرند و شریعت  شناسند و به کار می تمامی آنچه که مردم می -2

داده و شارع  آنرأی به مطلوب بودن  ،افراد خردمند و اندیشمند جامعه آنچهعرف یعنی -1

 .نیز تأیید نموده است

 .غلبه یا رواج یکی از معانی و مفاهیم در میان مردم-3

شده  ها آناند و تبدیل به یک فعل یا عمل شایع در میان  آنچه که مردم بدان عادت کرده -1

کنند که در لغت معمول  را در معنای خاصی استعمال می آنو یا لفظی است که مردم  ،است

 تواند میاما تعریفی که  .کند نمینیست و به هنگام شنیدن نیز جز این معنی به ذهن خطور 

 «عادت عموم مردم در قول و فعل یا ترک»جامع تمام تعاریف فوق باشد عبارت است از: 

 :گردد ميتحلیل این تعریف حاوی نکاتي است که به ترتیب اهمیت ذکر 

 .شود میتر از عرف بوده و شامل انواع عرف  عادت عام ازآنجاکهعرف نوعی عادت است.  -1

عددی مردم  حدنصابکه تحقق عرف منوط به  شود میاز این تعریف چنین فهمیده  -2

داخل در تعریف فوق به  ،مهور یا عمومگریزی نیست. این مفهوم از لفظ ج آناست و از 

. بنابراین، اگر امری به عادت جاری و شایع بین تمام مردم تبدیل نشود عرف آید میدست 

 .گردد میآید؛ بلکه از نوع عادت فردی یا عادت مشترک محسوب  نمی حساب بهمعتبر 

. از یک نظر عرف را به قولی و فعلی تقسیم کند میتعریف مذکور به انواع عرف نیز اشاره  -1

عموم »ی  . از طرفی، با توجه به کلمهشود میفهمیده « قول و فعل»و این، از عبارت  کند می
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ها و  که هم شامل عرف صاحبان حرفه کند میعرف را به دو نوع عام و خاص تقسیم « مردم

 .ردیگ یبرمدر ی مردم را  ههم آنو هم عرف رایج می شود میصنایع مختلف 

که برخاسته از  گردد مییا به عبارتی تبدیل به عرف  شود میعادت، زمانی عرف محسوب  -3

برخی  و دربرخی اشیاء از روی وزن  خریدوفروشیا عقل باشد؛ همچون  و اختیارفکر 

ی پیمانه و بعضی دیگر با عدد. بنابراین، اموری که برخاسته از فکر و اختیار نیست و  وسیله به

. همانند بلوغ شود مییا فقط در برخی مناطق غالب و شایع است از تعریف عرف خارج 

تحلیل  بنا بهدر مناطق سردسیر.  آنزودرس افراد در مناطق گرمسیر و به تأخیر افتادن 

 حساب بهتعریف فوق را تعریف برگزیده و معتبر عرف در میان علماء و فقها  توان می شده بیان

 .آورد

 رابطه و نسبت میان عرف و عادت (ج

تمامی انواع  چراکهتر از عرف است.   که عادت عام گردد میمعلوم  شده ارائهاز توضیحات 

از عامل طبیعی، عادت فردی و هم عادت عموم  ناشی؛ یعنی هم عادت گیرد در برمیعادت را 

. در این صورت، نسبت میان عادت و عرف عموم و خصوص مطلق گیرد میمردم که عرف نام 

را   تری دارد و عرف حالت خاص و ویژه مطلق معنای عام طور بهاست. زیرا، عادت همواره و 

اما هر عادتی عرف  ،تبنابراین، هر عرفی عادت اس .؛ چون عادت مفید استشود میشامل 

 .عادت گاهی فردی و گاهی مشترک است چراکه؛ شود نمی

 انواع عرف :گفتار سوم

 ترین مهماند که  متعددی را ذکر کرده  های بندی برای عرف تقسیمعلمای اصول فقه  

  از اند عبارت ها آن

 .تقسیم عرف به عام و خاص (الف

در  هرچندعرفی است که میان اکثر مردم مشترک است؛  آنمقصود از  عرف عام: -1

 توان می .اختالف داشته باشند باهم، فرهنگ و سطح زندگی زیست محیطصفاتی چون زمان، 

گفت که در این نوع از عرف نقش خردمندان و اهل فکر جامعه بارز و برجسته است و 

آید؛ همچون رجوع  های اجتماعی در درون این نوع از عرف به نظم درمی بسیاری از پدیده

 .به افراد دانا و خردمند و عدم نقض یقین با شک و تردید تجربه بیافراد نادان و 
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یا مکان معین زندگی  زمان یکبه گروهی از مردم که در  عرفی است متعلق عرف خاص: -2

هایی که  باشند؛ همچون عرف ای مختص به خود می کنند و یا اینکه دارای شغل یا حرفه می

علم و هنر  و اهلها  در یک سرزمین یا کشور خاص جریان دارد و یا در میان صاحبان حرفه

 ها آنای ویژه برای الفاظ که نزد کاربران رایج است. در این نوع از عرف بسیاری از کاربرده

؛ همچنین برخی معامالت که مختص به گیرد میخاصی است جای  ی نشانهدارای تعریف 

یا انواعی از رفتارهای ویژه که  ،کند میرا از دیگران جدا  ها و آنگروهی خاص از مردم بوده 

 .متعلق به آداب معاشرت و اخالق عملی است

 .عرف عملي و قولي (ب

 :عرفي عملي -1

سازند،  عرفی است که برخی از مردم در بخشی از اعمال و رفتارشان ظاهر می آنمراد از 

 .در بعضی از جوامع شهری و روستایی ةمانند رواج بیع معاطا

به عادات مردم در دو بخش أفعال عادی و معامالت مدنی تقسیم  توان میعرف عملی را 

است که ربطی به ایجاد  شان یزندگی مردم در  نمود. منظور از افعال عادی کارهای روزمره

ندارد؛ مانند خوردن، نوشیدن، پوشیدن، خوابیدن،  ها آنحقوق متقابل و تبادل مصلحت میان 

 .کشاورزی کردن و غیره

اعطای حقوق متقابل میان مردم یا تصفیه و  قصد بهاما معامالت مدنی تصرفاتی است که 

مانند نکاح، بیع،  .؛ چه این تصرف عقد باشد یا غیر عقدگیرد میانجام  آنیا ساقط نمودن 

 .ها آنو امور مشابه  ضإبراء، غصب، قب

 :عرف قولي – 2

متفاوت است.  ها آندر این نوع از عرف، الفاظ معانی خاصی دارند که با معانی لغوی 

، برخی افراد در یک شهر یا سرزمین لفظ خاصی را در معنای اصطالحی دیگر عبارت به

در شهری دیگر متفاوت  آنو یا کاربرد  آنلغوی  یبامعنبرند، طوری که  خویش به کار می

 پسربچهدر اصطالح و عرف مردم عراق تنها به جنس مذکر و  که« وَلَد»است. مانند لفظ 

 .گردد می – و دخترپسر  –در لغت شامل هر دو جنس  که درحالی شود میاطالق 
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 فاسد و صحیح به عرف تقسیم (ج

 :عرف صحیح -1

را در اعمال و رفتارهای  آنبرند و  عرفی است که مردم در زندگی خویش به کار می

سازند و با نصوص شرعی و اصول ثابت شریعت اسالمی منافاتی ندارد.  روزمره ظاهر می

. کند میای را ایجاد  و نه مفسده شود می، نه موجب از دست رفتن مصلحتی دیگر عبارت به

ول، لغوی، و یا وقف برخی اموال منق بامعنیمانند اطالق لفظی در معنای عرفی و متفاوت 

، یا مانند هدایایی که آنی  پرداخت بخشی از مهریه به زن و به تأخیر انداختن باقیمانده

 .آید نمی حساب بهو جزو مهریه  کند میخواستگار قبل از عروسی به زن هدیه 

 :عرف فاسد -2

صریح با شریعت منافات دارد و شارع  طور بهنوع از رفتارها و رسومی است که  آنشامل 

را ممنوع کرده است. مانند عادت کردن مردم به برخی معامالت ربوی، نوشیدن  ها آن

زا و یا مصرف مواد مخدر و هر نوع  آور و توهم مشروبات الکلی و مصرف دیگر مواد نشاط

 .ی دیگری که شارع تحریم نموده است ماده

 دالیل حجیت عرف گفتار چهارم:

شرعی است و  احکامصحیح باشد حجتی شرعی و یکی از مصادر معتبر برای  هرگاهعرف، 

 :به شرح زیر است آندالیل حجیت  ترین مهم

 آنهای صحیح اعراب قبل از اسالم را تأیید نمود، از  شریعت اسالم عرف :دلیل اول

های  و بیع تهمچون مضارب ،های صحیح مالی نزد آنان ها و مشارکت جمله انواع تجارت

های حرام  عاری از فساد. همچنین شریعت اسالمی بیع سلم را از بیع های اجارهمختلف و 

رواج داشت. فقه  ها آن، به این دلیل که عرف مردم مدینه بود و در میان کند می مستثنا

اسالمی از فروش خرمای خشک به خرمای خشک نهی کرده، اما بیع عرایا یا فروش خرمای 

 گیرد میتخمینی انجام  صورت بههای نخل را به خرمای رسیده یا خشک که  شاخهنرسیده بر 

پس، چنین  .به چنین بیعی نیاز دارند و مردماجازه داده است؛ چون عرف رایج بوده 

و های صحیحی که پایه  است که اسالم به عرف آنتصرفاتی در شریعت اسالمی دلیل بر 

را مرجع تشریع  آنو گذارد  مردم است احترام می برخی از نیازها و احتیاجات ضروری اساس
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شناسد ؛ بلکه به ابطال  به رسمیت نمی تنها نه. اما عرف فاسد را دهد میو استنباط حکم قرار 

ی  ، مانند عادت تبنیّ )به فرزندی قبول کردن( که در دورهکند میو عدم عمل بدان امر 

را ممنوع نمود. یا مانند عادت اعراب در خصوص عدم ارث  آنجاهلیت شایع بود و اسالم 

را رد کرده و زنان را همچون مردان صاحب  آنبردن زنان از اولیاء و شوهران خود که اسالم 

 (الزحیلی، وهبه: أصول الفقه اإلسالمی) .داند و مستحق ارث می

، سعودم ابنبرخی از علماء در خصوص حجیت عرف به حدیث منقول از  :دلیل دوم

که یک حدیث  )رواه احمد فی مسنده(«ما رَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَاهلل حَسَنٌ»یعنی: 

حدیث وجود دارد؛  غیرازایندالیل دیگری نیز  که درحالیکنند،  موقوف است استدالل می

عادات رایج میان مردم که به عرف و ] 199[األعراف: « خُذِ الَعْفوَو أمُرْ بالْعُرْفِ»ی:  آیه ازجمله

 ی عمومی برای تنظیم روابط اجتماعی یک ضابطه عنوان بهیعنی آنچه که مردم  .اشاره دارد

قرطبی در  .ها بدان پایبند هستند ی مواقع و حالت اند و در همه اقتصادی خود قبول کرده –

و عارفه به عرف در این آیه به معنی معروف است و عرف و معروف : »گوید میتفسیر این آیه 

ها بدان أنس  پسندند و روان را می آنها  که عقل شود میهر خصلت و اخالق نیکویی گفته 

 .«گیرند می

عرف همان معروف بوده : »گوید میی فوق را تأیید کرده،  صاحب تفسیر کشاف نیز گفته

عبداهلل  محمد بنالقرطبی، أبی عبداهلل، )«. و به معنی اعمال و رفتار نیکو و زیبا است

 (األنصاری: الجامع ألحکام القرآن

عقل و  موردپسندأمر به عادت و فعل  همان مفسر آنبنابراین، عرف در نگاه بیشتر 

شریعت است و شریعت عادات و اعمال مطلوب و نیکو را تأیید نموده و نوع زشت و ناپسند 

مُرْ بِالْمَعْروُفِ و أنْهَ عَنِ وَأ» :ی خداوند در آیه مدنظرو این همان معنای  کند میرا باطل  آن

 .است] 17[لقمان:« المُنْکَرِ

با دیگر دالیل موجود در قرآن و سنت راجع به حجیت عرف   اما در رابطه :دلیل سوم

وَعاشِروُهُنَّ »ی:  تکرار شده مانند آیه« مَعروُف»در تمام آیاتی که لفظ  ،باید بگوییم

را قبول کرده و  آنی مردم  ، فعل یا عملی است که همهآنمراد از ] 19[نساء:« بِالمَعرُوفِ

به موارد زیر  توان میسند حجیت عرف باشد  تواند میکنند. از دالیل دیگری که  تکرار می

 :اشاره نمود
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 بنا بهکه  [18 :نور] «…یا أیُّهَاالذّینَ آمَنُوا لَیَسْتَئِذنَکُمُ الَّذیَنَ مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ»ی:  آیه – 1

تا فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده و غالمان و  دهد میعادت مردم، خداوند متعال فرمان 

کنیزان برای ورود به اتاق پدر و مادر یا سرپرست خویش باید کسب اجازه نمایند و این عمل 

نهار، بعد از نماز  از خوردنرا سه بار و یا در سه موقع باید تکرار نمایند؛ به هنگام ظهر و بعد 

عرف،  بنا بهعادت و  طور به ازآنجاکهزمان خواب شبانه.  دنیفرارسصبح و بعد از نماز عشاء و 

های خویش را از تن درآورده و مشغول استراحت هستند. بنابراین،  مردم در این اوقات لباس

 .سازد میخداوند حکیم نیز حکم شرعی را برمبنای عرف و عادت مردم جاری 

یعنی از « خُذِی ما یَکْفِیکِ وَ وَلَدَکِ بِالمَعرُوفِ» که آنهند زن ابوسفیبه « ص»قول پیامبر – 2

ی او بردار، البته  اندازه که نیاز خود و فرزندت را برآورده سازد بدون اجازه آنمال شوهرت 

ی که در عرف و عادت مردم غصب و تصرف بدون اجازه در ملک دیگری محسوب شرط به

در عرف مردم متناسب با نیاز و  آنی  ری باید مقدار و اندازهدا نشود. یعنی آنچه که برمی

 .داشته باشی آگاهیاحتیاج تشخیص داده شود و خودت از این مقدار معین 

تحیضی فی عِلْمِ »که فرمود: « لحمنه بنت جحش»به سؤال « ص»اکرم جواب رسول – 1

را  آن)ترمذی « لِمیقاتِ حَیضِهِنَّ وَ طُهْرِهِنَّاهللِ سِتّاً أوْسبعاً کَما تحیضُ النِسّاء، و کَما یَطْهُرْنَ 

زمان و مدت حیض تو در علم »را صحیح دانسته است.(، یعنی:  آنروایت کرده و حاکم نیز 

گونه که زنان زمان شروع حیض و  خداوند همچون دیگر زنان شش یا هفت روز است؛ همان

 که این، و تو نیز برای دانستن «دانند. زمان اتمام یا پاک شدن از خون حیض خودشان را می

کشد باید به عرف و عادت دیگر زنان رجوع کنی و معیار  زمان حیض چه قدر طول می

 .عادت زنان است مسئلهتشخیص این 

ریزی دچار شده بود و  به خون« ص»سلمه که: زنی در زمان رسول خدا حدیث أم -3

باید شمار روزها و »حضرت فرمود:  آنو مطرح ساخت « ص»سلمه مشکل وی را با پیامبر أم

افتند حساب کرده و قبل از  ها به حیض می زمان آندر  طورمعمول بههایی را که زنان  شب

دست  نمازخواندناز  وقت آنها را محاسبه کند و  به این حالت دچار شود این زمان که آن

یعنی معیار تشخیص )ند.ا را روایت کرده آنحبان  خزیمه و ابن ، نسایی، ابنابو داود)«. بکشد

از حیض است یا بیماری عادت موجود میان زنان است و  ناشی شده جاریآیا خون  که این

 .بس

را روایت کرده است.( به  آنمسلم ) «لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ عمالًمَنْ عَمِلَ »حدیث:  – 1
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باطل و  آنهر کس عملی را انجام دهد که موافق با سنت و فرمان ما نباشد، پس »معنی: 

: یکی از جهت کند میکه از دو جهت بر اعتبار عرف و عادت مسلمانان داللت «. مردود است

عادت رایج و شایع.  عنوان بهموافق بودن با امر و فرمان شارع، دوم از جهت استقرار و ثبات 

 .گیرد معنای عام و شامل دارد و امور مختلفی را در برمی« لَیْسَ عَلَیْهِ أمْرُنا» قول: ازآنجاکه

و  ابو داود)« المکیالُ مکیالُ أَهْلِ المدَینهِ، وَ الوزنُ وزنُ أهلِ المکهِ»حدیث مشهور:  – 1

بود که مردم  آن« ص»اند( دلیل چنین قولی از جانب شخص پیامبر را روایت کرده آننسائی 

مواد  ویژه بهمدینه اهل کشت و زرع بوده و عادت داشتند برای تعیین مقدار هر چیزی 

برای  ،خوراکی ومحصوالت کشاورزی از پیمانه استفاده کنند. اما مردم مکه اهل تجارت بوده

چون کیلوگرم، مثقال و غیره را به کار  آنی هر چیزی وزن و واحدهای  تعیین مقدار و اندازه

و  احکامبردند و این قول بدان معنی بود که؛ عرف و عادت مردم در تعیین مقدار برخی از  می

 اعتبارزکات، مقدار دیه، زکات فطر، کفارات، ربا و بیع سلم ا  حدنصابحدود شرعی چون 

 .شد میعمل  ها آنداشت و بر اساس 

مرسله  الحمص عرف در حقیقت به یکی از دالیل شرعی معتبر چون اجماع،:دلیل چهارم

های عمومی و بیع  ورود به حمام :عرف راجع به اجماع مانند ازجملهگردد.  و سد ذرائع برمی

های  ها جایز است. برخی از عرف استصناع که هر دو به دلیل شایع بودن و نیاز مردم بدان

. شود میرایج نیز خود موجب جلب مصلحت عمومی و دفع سختی و فساد از زندگی مردم 

ی که شرط بههایی دارای تسلط و تأثیر عمیق در زندگی اجتماعی است  چنین عرف اکهازآنج

توانند موجب آسانی وراحتی مردم و دفع  شایستگی و صالحیت ابقاء را داشته باشند می

. از طرفی، ممانعت مردم دهد میقرار  مدنظررا  آنشوند و شریعت نیز  ها آنسختی و ضرر از 

رای این وصف و حالت خود عامل سختی و مشقت بوده و به یک های دا از تبعیت از عرف

 .شود میمفسده تبدیل 

 دالیل رد حجیت عرف ترین مهم :گفتار پنجم

)امام احمد در « مارَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَاهللِ حَسَنٌ»روایت عبداهلل بن مسعود: 

اند.( مقطوع  را روایت کرده آن، 178 – 1/177، و البزاز در مجمع الزوائد 1/179مسندش 

از طرفی، عرف هیچ «. ص»باشد نه کالم پیامبر مسعود ابناست و احتمال دارد کالم خود 
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 بسا چه. شود نمیندارد و بر چنین اساسی استوار « حُسْن»ارتباطی با شاخص خوب بودن 

 .های زیادی که در میان مردم شایع بوده و هیچ دلیل خاصی هم ندارد عرف

صحابه، « المسلمون»ی  رساند که منظور از کلمه این را می مسعود ابنعبداهلل  سیاق کالم

دین و مقاصد شریعت  احکاماست که از  و کارشناسانیی سلف و خلف، اهل حل و عقد  ائمه

اشراف داشته و اهل فکر و  آناستنباط حکم شرعی و منابع  های روشدارند و بر  آگاهی

است که این افراد مجتهد و اهل رأی هستند و  آندلیل بر « مارَاهُ»، لفظ عالوه بهند. ا تحقیق

، کاری اند پیداکردهی صحیح دست  در اثر فکر و تأمل و با استمداد از منابع شرعی به نتیجه

 .آید ی مردم عوام برنمی که از عهده

 حکامابلکه  ،نظر که عرف است در نظر نداشته آندلیل دیگر اینکه شارع عرف را از 

را به  آننموده است و  و موافقهای مقبول نزد اعراب هماهنگ  شریعت را با برخی عرف

 .طریق اقرار بیان داشته است

با مراجعه به قرآن  چراکهتواند صحیح باشد،  ی حکم خداوند نمی اما چنین قضاوتی درباره

همچنین که خداوند به رأی و نظر انسان و  شود میو تدبر در آیاتش معلوم  و دقت

شریعتش را سازگار و  احکامگذارد و  در جوامع بشری احترام می آمدهبه وجود  ورسوم آداب

یا أیُّهاالنّاسُ »فرمود:  . اگر چنین نبود هرگز در قرآن نمیکند میهماهنگ با عرف مردم وضع 

اهللَ  آنأکرَمَکُم عِنْداهللِ أتقاکُم،  آنوَقَبائِلَ لِتعارَفوُا،  إنّاخَلَقْناکُمْ مِن ذکَرٍ وَأُنثی وَجَعَلْناکُم شُعوباً

کردن و پراکنده  دسته دستهی  در این آیه خداوند متعال فلسفه] 11عَلیمٌ خَبیرٌ، [حجرات:

یا آشنایی با یکدیگر معرفی « تَعارُف»نمودن انسان به شکل قبایل و طوایف بر روی زمین را 

های  ها و عرف وامع مختلف و فرهنگو معنای تعارف نیز چیزی جز به وجود آمدن ج کند می

گزید و  ، اگر انسان تنها در یک نقطه از زمین سکنی میتردید بیمتعدد توسط انسان نیست. 

های  توانست تمام قابلیت هرگز نمی کرد میمتمرکز  جا همانهای خویش را در  توانایی

ر دست پیدا کند. دا ی ظهور برساند و به توسعه و پیشرفت دامنه خدادادی خود را به منصه

بر روی زمین پراکنده شوند و با تشکیل طوایف و  ها انسانبود که  آنی این مهم  پس الزمه

های مختص به خود را ایجاد نمایند تا هر  های متنوع عرف ها و تمدن جوامع متعدد فرهنگ

ی شناخت و بازشناسی جوامع بشری از یکدیگر گردد و از این  ها وسیله یک از این عرف

 .ریق شناخته شوندط
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دلیل دیگر توجه خداوند به عرف جوامع بشری اینکه در طول تاریخ برای هر امت و 

و عرف  بافرهنگای پیامبری از خودشان فرستاده شد تا به دلیل آشنایی هر پیامبری  جامعه

پیامبر برای مردم  آنی هدف برقراری ارتباط با مردم بهتر انجام گیرد و سخن  جامعه

تواند چیزی جز احترام و توجه خداوند به عرف و فرهنگ مردم  باشد و این نمی درک قابل

وَلِکُلّ أُمّهٍ رَسُولٌ فَإذاا جآءَ : »فرماید میاذعان نموده  مسئلهخود به این  که چنان آنباشد. 

أرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إالّ وَما »و: ] 37[یونس:« یَ بَیْنَهُمْ بِالقْسِطِ وَهُمْ ال یُظْلَمُونَضِرَسُولُهُمْ قُ

 .]3ابراهیم: [ «بِلِسانِ قَوْمِهِ لیِبیِّنَ لَهُم

جوامع  ورسوم آدابها و  کنار زدن تمام عرف احکاماز طرفی، هدف از تشریع و وضع 

 عنوان بهی سنجش است تا  بشری نیست، بلکه هدف به دست دادن یک میزان و وسیله

ح و برتر و عملکرد و روش مطلوب و مؤثرتر به محک و معیار تشخیص عرف و عادت صحی

: فرماید میگونه که خداوند  ها جلوگیری شود. آن کار گرفته شود و از انحرافات و سردرگمی

[حدید: « لَقَد أرْسَلْنا رسَلُنا بِالبَیّناتِ وَأنَزلنا مَعَهُمْ الکتِابَ و المیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»

21[. 

گنجد کار را به  در این مقاله نمی آنبحث و بررسی دقیق این موضوع و بسط  که ازآنجایی

را دنبال کنند و این مقاله  آندیگری  درجاهایگذاریم تا  ی خوانندگان محترم می عهده

 .بتواند مشوق و محرک خوبی برای آنان باشد

 شرایط اعتبار عرف :گفتار ششم

 :فراهم گردد آنکه شرایط زیر در  شود میبنا  آنبر  احکامعرف زمانی معتبر بوده و 

 .اول: مستمر یا غالب باشد

تخلف اندکی نیز صورت  آنها و مواقع شایع باشد، حتی اگر از  ی حالت یعنی در همه

شرط، عام بودن و غالب بودن عرف در یک منطقه و یا یک سرزمین است؛  ازآنجاکهبگیرد. 

 .برد را از بین نمی آنرا رعایت نمایند و تخلف گروهی اندک عمومیت  آنیعنی اکثریت مردم 

درپی باشد اما  عادت زمانی معتبر است که مستمر و پی: »گوید می باره دراینسیوطی امام 

السیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکربن محمد، ).«وقتی منقطع و موقت باشد قابل اعتبار نیست

 (الدین: األشباه والنظائر جالل

ACKU



 

  

 

...
ب

اه
ذ

ه م
فق

ر 
 د

ف
عر

ی 
یق

طب
ی ت

رس
بر

 

63 

 .را بدانند و قبول داشته باشند آنوم: عرف عام باشد. یعني عموم مردم د

ی این اختالف در دو قول یا دو بخش  اختالف دارند که نتیجه باهمعلماء در این زمینه 

 :گردد میتقدیم 
 

قول اول: از دیدگاه بعضی از حنفیه و بعضی از شافعیه، عرف باید عام باشد و عرف خاص 

 .عرف خاص در نظر آنان اعتباری ندارد معتبر نیست. یعنی

قول دوم: از دیدگاه مالکیه، إمامیه، بعضی از شافعیه و حنفیه، عرف خاص نیز همانند 

 .عرف عام معتبر است

و معتبرند و شرط  اعتباردارنددر حقیقت باید بگوییم که عرف عام و خاص هر دو محل 

ق به خود شایع و رایج باشند و در اعتبار هر دو این است که در منطقه یا سرزمین متعل

اعمال و رفتار بیشتر مردم آنجا ظاهر گردد و این معنی شامل هر دو نوع عرف، عام و خاص 

 .شود می

 .سوم: عرف با نص شرعي )کتاب وسنت( مخالفت نداشته باشد

 :. مانند حدیثشود میتر از عرف است و حجیت عرف با نص شرعی ثابت  نص شرعی قوی

، باب: 1093ی:  ، حدیث شماره1[صحیح بخای، ج« عْرُوفِمَیَکْفیکِ وَ وَلَدَکِ بِالی ما ذِخُ»

؛ بر این «]تَأخُذَ بِغَیِر عِلمِهِ ما یَکفیها وَ وَلَدَها بِالمَعروُفِ. آن ةإذا لَم یُنْفِق الرَّجُلُ فَلِلمَرأ»

و مستقل  زنیا بیاساس، عرف محتاج نصّ است نه نص محتاج عرف و محتاج و نیازمند بر 

 :دو چیز باشد تواند می. دلیل این امر شود نمیمقدم 

؛ کند میرا ثابت  احکاماول اینکه، نصّ شرعی هم در أصول و هم در فروع شریعت 

تواند در برابر نصّ  . بنابراین، عرف نمیشود میعرف که تنها در فروع بدان حکم کرده  برخالف

 .کند اندام عرض

نصّی شرعی  ی مسئلهکه برای حکم  شود میدوم اینکه، زمانی به عرف و عادت رجوع 

به عادت و  و عملو ترک نص  شود مینصّی وارد شود بدان عمل  هرگاهوارد نشده باشد؛ اما 

تر از عرف  بندگان حق تغییر نصوص را ندارند. از طرفی، نص قوی چراکهعرف جایز نیست، 

ف مبتنی بر عملی باطل باشد اما نص شرعی امکان ندارد بر باطل است، زیرا امکان دارد عر

 .شود نمی، دلیل قوی به خاطر عمل به دلیل ضعیف رها رو ازاینباشد.  بناشده

ACKU



 

 

ن 
طا

سر
«

13
96

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
17

3
 

64 

چهارم: به هنگام انجام یک فعل یا جاری شدن یک عقد، عرف وجود داشته 

 .باشد

که این  بسا چهاست که عرف اتفاقی و ناگهانی محلی از اعتبار ندارد،  آنمقصود از این ضابطه 

وجود داشته باشد مؤثر واقع شود. به همین  اکراهمفهوم  آنعرف در تصرفات آینده وقتی در 

گذارد که بعد از خودش  مشهور است که عرف در عمل یا تصرفی تأثیر می فقهاخاطر میان 

 .و قطعیت یافته است شده سپریاز خودش نه در آنچه که قبل  آمدهبه وجود 

با  زمان همعرفی است که  شود میعرفی که الفاظ بدان ارجاع داده : »گوید مینجیم  ابن

تصرف وجود داشته و قبل از تصرف شایع شده باشد نه اینکه بعد از تصرف به وجود بیاید. به 

العابدین بن محمد: األشباه  نجیم، زین ابن)«.همین دلیل عرف تصادفی محلی از اعتبار ندارد

 (و النظائر

است. بدین معنی که برای فهم نصوص  یو عملنجیم مصداق عرف لفظی  سخن ابن

مقصود و هدف  چراکههنگام صدور نصّ رفت؛  ها آنباید سراغ مدلول عرفی  ناچار بهشرعی 

های بعد از صدور  شارع حکیم نیز همین است. بنابراین، اگر در نظر بگیریم که عرف مدنظر

های تازه به  های جدیدی بدهند؛ این عرف نصّ شرعی تغییر کنند و جای خود را به عرف

گذارند، بلکه  قطعی شده تأثیر نمی احکام و درکنند  خود تسری پیدا نمی ماقبلتصرفات 

 .شود میهای جدید و حوادث و مسائل تازه و نوظهور  شامل تصرف ها آن اثرگذاری

داللت عرف مقدم بر داللت : »گوید میدر یک جمله خالصه کرده، « قرافی»این مفهوم را 

القرافی ُ )«.گردد میعرف ناسخ لغت بوده، ناسخ بر منسوخ مقدم  ازآنجاکهلغت است. 

 ء الفروق(الفروق اوانوارالبروق فی انوا :ابوالعباس احمد بن ادریس الصنهاجی
 

 .بیان نشود آنای صریح در مخالفت با  پنجم: قول یا گفته

حق عمل  ی کننده تعییندر بسیاری از تصرفات و عقدها عرف همانند یک نیرو و عامل 

برند و به دو  صریح نامی از عرف نمی طور به، پس در این هنگام طرفین عقد یا قرارداد کند می

عمل کرده « المعروف عُرْفاً کالمَشروُطِ شَرطاً»و « التعیین بالعُرفِ کالتعیین بالنصِّ»ی:  قاعده

، واگذاری کار به عرف آن. بدین معنی که سکوت طرفین قرارداد به هنگام تنفیذ شود می

 .جاری است
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یا قولی را مخالف با عرف بیان کند به قول یکی از طرفین عقد جمله  هرگاهبرخالف این، 

العبرهً بالدّاللَهِ »ی:  . در این حالت قاعدهگردد میوداللت عرف باطل  شود میصریح او عمل 

 .شود میإعمال « فی مقابلهِ التَّصریحِ

، گردد میهر آنچه که با عرف ثابت : »کند میاین معنی را عزبن عبدالسالم چنین بیان 

ری کنند؛ آنجابر زبو موافق با هدف و مقصد عقد  آنهرگاه طرفین قرارداد قولی را مخالف با 

عبدالسالم، عزالدین عبدالعزیز، السلمی: قواعد األحکام فی مصالح  ابن)«.عقد صحیح است

 (األنام

 .آور باشد ششم: عرف، الزام

عرف را مرجع  هرگاه فقهاکه  شود میهای فقه این نکته فهمیده  با دقت و تدبر در کتاب

المَعروُف عُرفاً کالمَشرُطِ »و « العادَهُ مُحَکَّمه»گویند:  دهند، می استنباط حکمی قرار می

آور  که یکی از صفات عرف، صفت الزام است و اگر الزام سازد میو این نکته روشن « شَرطاً

را حکم  آنتوان  نمی ای مسئلهتواند مرجع حکم شرعی قرار بگیرد و در هیچ  نباشد نمی

 .قرارداد

 مذاهب اسالمي  در فقهعرف  و کاربردجایگاه  :مبحث دوم

  جایگاۀ عرف در فقه اسالميگفتار اول: 

ازین شرایع مطابق به نیاز  هریکینازل کرد و  مرورزمان بهخداوند )ج( شرایع سماوی را  

عقل  مرورزمان بهو  شد مینازل  زمان آندر بود که  ها آنعقلی  استعدادهایهمان اجتماع و 

رسید تا اینکه خداوند )ج( دین اسالم را  و کمالمستوای پختگی  و بهبشری انکشاف نمود 

دگار این دین برایمان .دین که تا بقای زمین و آسمان ماندگار است،برگزید برای بشریت

تا  ،شدبا آنوضامن استمرار و بقای  آناساس و قواعدی در کار بود که این دین متکی به 

اسالم علی الرغم اختالف اجناس و دوری  مناسب مشکالت مردم را ارایه نماید. های حل راه

ترجمه: نفرستادیم  :فرماید میخداوند )ج(  .جهانی است و دیندین تمام بشریت  ها سرزمین

 (.28 ،آیت ،سوره سباء ،قرآن کریموبیم دهنده برای تمام مردم ) دهنده بشارتترا مگر 

 های پایهبنا ً قواعد که باید  ،کافه بشریت است و دین شمول جهانچون دین اسالم  

وسعت وشمولیت همیشگی برخوردار است تا  واژاست  شمول جهاننیز  اساسی این دین است

الهی در اعصار مختلف با مراجعه به این دساتیر  احکامو مفسرین  و پژوهشگران مجتهدین
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استنباط و استخراج  ،یا و مشکالت مردم و جامعه را جستجومناسب برای قضا های حل راه

زیادی  احکامما در فقهُ اسالمی بر  .است« عرف»این قواعد یکی هم  ازجملهنمایند و 

مثال در مورد مقدار نفقه و  طور به .یگاه خود را ثابت کرده استآنجادر که عرف  خوریم برمی

 وتعالی تبارکاهلل  چنانچه .بر عرف واگذار کرده است را آنخداوند )ج(  آناندازة 

تنگ کرده شد بروی  و آنکهکند صاحب نعمت از وسعت خود  خرجباید » ترجمه :فرماید می

 کس هیچخدا  کند نمیتکلیف  ،اعطا کرده است اورا خدا ازآنچهکند  خرجرزق اش پس باید 

در .( همچنان پیامبر خدا 7 ،آیت ،سوره طالق ،قرآن کریم« )را مگر به آنچه داده است او را 

که تو و پسرت را به وجه پسندیده کافی باشد)حدیث  اندازه بهبگیر  :مورد برای من گفت این

 (3،ج 119،ص (ق 1312انتشارات االزهر :پشاور)فتح الباری  ،پیامبر خدا

و تعین و  دروقت تحدید ،مطلق بیان گردیده است صورت بهمختصر آنچه در شرع  طور به

قبض،مرز در مورد ،مجلس اریدر خمانند تفرق  :گردد میبه عرف مراجعه  آنمشخص نمودن 

 .و غیرهموات  های زمینسرقت ودرمورد احیا 

 ،تحدید نیاورده باشد آندر آنچه را که شرع » :گوید میکتاب المغنی  مؤلفقدامه  ابن 

انتشارات االزهر،  :پشاور)المغنی  ،قدامه ابن) «شود میبه عرف مراجعه  آنبرای تحدید 

 (.1ج ،398ص  (،1301

کسانیکه بر ایشان  و عادات از عرفاز همین جهت است که برای مفتی شرط است تا  

یکی از شروط  و همچنان .درست فتوا بدهد صورت بهباشد تا بتواند  آگاه ،دهد میفتوای 

در  ،گردد میکه به منصب قضاوت منصوب  در مجتمعیاست که باید  قاضی شدن همین

 کافی داشته باشد. و دانش آگاهیمجتمع  آنمروجه ُ  و عاداتعرف  مورد

 :از جایگاه خودش برخوردار است مانند شان یومیههمچنان الفاظ مردم درتصرفات  

 .و غیرهعطیه  ،اقباض ،هبه ،قبض ،خریدوفروش ،ایمان ،وصایت ،طالق

حمایت  آناز ،مغایر با نصوص شرعی نباشد که وقتیدر فقه اسالمی است تا  این جایگاه 

و مضرت دفع  کند میمصلحت تحقق پیدا  ،طریق آن واژ نگرد میوآنرا بدیده قدر  کند می

 مدار اعتبارپس در فقه اسالمی جای ندارد و  ،و اگر مخالف نصوص شرعی باشد .گردد می

 . شود نمیشناخته 

 

ACKU



 

  

 

...
ب

اه
ذ

ه م
فق

ر 
 د

ف
عر

ی 
یق

طب
ی ت

رس
بر

 

67 

 فقهای حنفیه دیدگاه: گفتار دوم

بیشتر از دیگر فقها به عرف توجه  رح()ابوحنیفه کنند که امام های فقهی ثابت می کتاب

ی عمل  در بسیاری از مسائل فقهی سهم زیادی را به عرف داده و حوزه ازآنجاکهداشته است، 

و غور در معامالت مردم مشهور بوده  دقت به رح() ابوحنیفهامام را وسیع دیده است.  آن

و اگر با قیاس راه  کرد میقیاس بررسی  برحسباست؛ به همین خاطر امور مختلف را 

بیع سلم در لباس را  ابوحنیفه .کرد میبرد به عرف معمول میان مردم رجوع  نمی جایی به

یج میان مردم دانست؛ به این دلیل که در قانون تجاری را بود جایز می سابقه بی بااینکه

 اماممند باشد. معمول بود ولی با این شرط که منجر به نزاع و درگیری نشود و ضابطه

 باتجربهو خبره و  آگاهتاجر بود و رأی وی در این زمینه سخن یک کارشناس  رح() ابوحنیفه

 .است

حسن شیبانی و أبو یوسف در برخی از مسائل  محمد بن؛  رح()ابوحنیفهامام  دو شاگرد

که به چند نمونه اشاره  اند نمودهفقهی با شیخ و استاد خود به خاطر تغییر زمان مخالفت 

 .کنیم می

اما «. ی حاکم یا سلطان قابل تحقق است وسیله بهتنها  اکراه: »گوید می رح() ابوحنیفه )الف

 «.کند میاو نیز تحقق پیدا  و غیراز طریق سلطان »گویند:  و محمد می ابو یوسف

کسی جز حاکم  ابوحنیفهنقش زمان بارز است. در زمان : »گوید میی نامام عالءالدین کاسا

و محمد تغییر  ابو یوسفرا نداشته است، سپس حال و وضع در زمان  اکراهقدرت إعمال 

الکاسانی، أبی ).«حال و وضعیت موجود فتوای خود را تغییر دادند برحسب ها آنو  کند می

 (بکربن مسعود الحنفی:بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

 ظاهر بهو محمد به دلیل تغییر زمان و حال، عدم اکتفا  ابو یوسففتواهای  ازجمله) ب

یه شده باشند؛ و محمد فتوا دادند که شهود باید تزک ابو یوسفعدالت در امر شهادت است. 

نهی شده مبرا باشند و این  آنیعنی از تمام اخالق رذیله و صفات ناپسندی که در شریعت از 

صادر گردید؛ با علم به اینکه  آنفتوا به خاطر محافظت از حقوق مردم و عدم تباه شدن 

 شهادت از غیر –در امر شهادت  )رح(ابوحنیفه امام.مخالفت صریح داشت ابوحنیفه امام یبارأ

 انتشار و زمان تغییر فتوی تغییر سبب. کند می اکتفا عدالت ظاهر به – قصاص و حدود در

مخالف با استاد خویش رأی دهند و تغییر  نفر دو آن تا شد موجب امر همین و بود دروغ

 .فوق نقش اساسی داشت ی مسئلهدر  آنعرف و فشار 
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 غیر دلیلی به و شود می حاصل آن با تطبیق قابل عملی مصداق تعیین با عرف داللت )ج

 کسی همانند. شود می ساقط عرف اعتبار دیگر دلیلی به تصریح با اما. نشود تصریح عرف از

و پول شهر یا کشوری که بیع را در  کند میا عوض یا پول مطلق خریداری ب را کاالیی که

و طبق عرف مذکور قیمت کاال را محاسبه  شود میعرف تعیین  عنوان بهانجام داده  آنجا

کشور یا شهر محل بیع  زنمایند. ولی اگر به هنگام عقد پول شهر یا کشور دیگری غیر ا می

و عقد بیع با  شده ساقطعوض یا ثمن تعیین شود، عرف کشور یا شهر محل بیع  عنوان به

 .گردد میمنعقد  شده تصریحای که بدان  صیغه

را  تخم مرغابیمرغ و  خورد؛ سوگند وی تخم اد کند که تخم نمیکسی سوگند ی هرگاه -د

گند به خوردن سو اینگیرد. زیرا در عرف،  و تخم کبوتر و گنجشک را در برنمی شود میشامل 

 .ای دیگر نه تخم پرنده گیرد میتعلق  تخم مرغابیمرغ و  تخم

 اگر پس. است عرف بر مبتنی – أیمان»: گوید می «المختار الدر» کتاب صاحب –هـ 

 نباشد عرف اگر ولی ،شود می محسوب یمین باشد عرف یا عادت چیزی به خوردن سوگند

رآن میان مردم ق به خوردن سوگند که نیست پوشیده همگان بر. آید نمی حساب به یمین

 .«گردد مییمین محسوب  درنتیجهمعمول است و 

خورد، با خوردن  همچنین اگر کسی سوگند یاد کند که گوشت گوسفند را نمی» -و

در عرف گوشت بز متفاوت از گوشت گوسفند  ازآنجاکه. شود نمیگوشت بز گناهی متوجه او 

 (علی: الدر المختار شرح تنویر األبصار محمد بنالحصکفی، عالءالدین )«.است

 : دیدگاه فقهای مالکیهگفتار سوم

فقهای مالکیه در استفاده از عرف، کمتر از حنفیه نیست؛ تا آنجا که عرف را  عملکرد

تیمیه  ابناند.  بهره گرفته آنمرجع و منبع استنباط حکم شرعی پذیرفته و فراوان از  عنوان به

جمله  آنبرند که از  بسیاری از مردم در معامالت خود الفاظ خاصی را به کار می: »گوید می

در ایجاب و قبول اشاره کرد. به همین خاطر مردم مدینه  شده گرفتهبه کار  به الفاظ توان می

، هر آنچه را مردم بیع بدانند بیع بوده، و هر رو ازاینکنند.  در عقود به عرف و عادت رجوع می

 .«شود میآنچه را اجاره بدانند اجاره بوده، و هر چه راهبه بدانند هبه محسوب 

إذن عرفی در اباحه، تملیک یا تصرف به طریق وکالت : »یدگو میو اینکه در جای دیگری 

 ها آنی آنچه که بر مفهوم  وسیله بهاز وکالت و اباحه  هرکدامهمانند إذن لفظی است. پس 
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و جایگزین اظهار  گردد میداللت کند، از قبیل قول، فعل و علم به رضایت طرفین منعقد 

. همچنین هرگاه مرجع قبض در عقود، عرف و عادات مردم بدون شود میرضایت شفاهی 

تیمیه،  ابن).«برابرند آنی حاالت و اوقات در  تعیین حد و سطح باشد تمامی مردم در همه

 (مجموع الفتاوی أوفتاوی الکبری

برای داللت بر مطلق طالق یا طالق مقید و مشروط  فقهاالفاظی که : »گوید میقرافی 

و یا با عرف اهل لغت و یا عرف  شود میی لغت فهمیده  وسیله بهیا  ها آنمعانی اند،  ذکر کرده

دارای وضع لغوی یا شرعی و یا عرفی باشند. آنچه که در  که درصورتیشرع و یا عرف حادث، 

این است که این الفاظ را بر مقتضای خود در هر زمان و مکان حمل کنیم؛  آید میاینجا الزم 

زیرا قاعده این است که: هر لفظی را که از جانب شارع بر ما وارد شود به عرف یا لغت ارجاع 

دهیم و اگر متکی به عرف حادث باشد همین امر موجب انتقال حکم به عرف وابسته بدان 

ء القرافی ُ: الفروق اوانوارالبروق فی انوا)«در طالق« عَلیَ غارِبِکِ حَبْلکِ». مانند قول: شود می

 الفروق(

را  آنو  دهد میفقه مالکی همچون فقه حنفی به عرف اهمیت : »گوید می ابو زهرهاستاد 

وارد  ها آندر مسائلی که نصّی شرعی برای  ویژه بهداند،  اصلی از اصول فقه معتبر می عنوان به

 ازآنجاکهاند؛  گفت که مالکیه بیشتر از حنفیه به عرف پرداخته توان مینشده باشد. بلکه 

های اصلی مذهب مالکی در استدالل است و بدون شک مراعات عرفی  مصلحت یکی از پایه

از سوی فقیه صحیح نبوده،  آنفساد وجود ندارد نوعی مصلحت است که ترک  آنکه در 

 (ابوحنیفهأبوزهره، محمد: )«.است بلکه توجه بدان واجب

 فقهای شافعیه م: دیدگاهگفتار چهار

نیست این است که امام شافعی دارای اقوال فقهی جدید  اغماض قابلمسائلی که  ازجمله

و قدیم است. اجتهاد قدیم او مربوط به زمانی است که در بغداد بوده اما زمانی که به مصر 

مشاهده نمود که  آنجادر  که آنگردد؛ به خاطر  از بسیاری از آرای فقهی خود برمی رود می

اند. شاید بتوان گفت که امام  ها تغییر کرده های مردم متفاوت از مردم عراق است و عرف طبع

شافعی زمانی که در عراق حضور داشت متأثر از مذهب مالکی بود و به آرای اصولی امام 

حابی پایبند بود اما وقتی به مصر رفت دیگر قول صحابی را حجت قول ص ازجملهمالک 

که فتواهای قدیمی  باکسی شدت بهدانست و از برخی از فتواهای قدیمی خود برگشت و  نمی
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مذهب جدید شافعی معرفی کرد.  توان میو این مرحله را  کرد میبرخورد  کرد میاو را روایت 

های استنباط در کشور مصر و عراق موجب  ف شیوههای مردم و اختال در حقیقت تغییر عادت

ی خود  توان ادعا کرد که امام شافعی از تمام فتواهای گذشته این تغییر فتوا شد. البته نمی

رجوع کرده است، بلکه برخی از فتواهای او را که مبتنی بر اصولی چون حجیت قول صحابی 

 .شود میبود شامل 

های زیر بسنده  نشان دادن تأثیر عرف بر آرای فقهای شافعیه به ذکر نمونه منظور به

 .کنیم می

ی چشم  وسیله به رؤیت قابلکه  ای شده واقعهای مورد عفو  مرجع تشخیص نجاست) الف

نیست، عرف است. از قبیل خون و مدفوع حشرات که مقدارش اندک بوده و در عرف مردم 

. اما این تخفیف شامل خون شود نمیبر روی لباس یا بدن  نیز موجب فساد و ایجاد بوی بد

 .گردد سگ و خوک نمی

با « الفطَلَّقْتُکِ وَعَلَیْک »و مرد جواب دهد: « طَلّقِنِی»هرگاه زنی به شوهرش بگوید:   )ب

 آناین لفظ وداللت  ازآنجاکه. شود میدادن هزار درهم از جانب زن به مرد طالق بائن واقع 

 «الفطَلَّقَتُکِ عَلی »شایع است، مانند:  آنبودن  آور و الزامدر عرف مردم بر عوض 

 شود میطالق زن واقع « الق الزمٌ لِی أو واجِبٌ عَلیَّالطّ»: بگوید زنش به مردی هرگاه )ج

. اما اگر بگوید: کند میچون چنین لفظی در عرف مردم وجود داشته و بر طالق داللت 

 .چون در عرف وجود ندارد شود نمیطالق واقع « فَرْضٌ عَلَیَّ»

آمیزی شده باشد؛  در خصوص لباس نمازگزار، اگر قسمتی از لباس با زعفران رنگ )د

بیشتر از چهار انگشت باشد یا رنگش مانند لباس حریر باشد حرام  آنمیزان  که درصورتی

عرف است. اگر در عرف بدان  آنکمتر از چهار انگشت باشد مرجع  آناست. اما اگر مقدار 

 .لباس آغشته به زعفران اطالق شود حرام بوده و در غیر این صورت حرام نیست

ح سر، مسح سه تار مو بر روی سر است و باکمترین از این عمل مس برای حد کمترین )هـ 

گیرد. زیرا، مسح سه تار موی سر کمترین حدی است که در عرف بدان اکتفا  مسح انجام نمی

و کمتر از این حد خارج از عرف است. بنابراین، آنچه که خارج از عرف باشد  شود می

 .تواند حد واقع شود و آنچه که با عرف سازگار باشد شایستگی حد بودن را دارد نمی

 که بگوییم باید بیع خیار در معامله طرفین میان فاصله و جدایی میزان و حد خصوص در )و 

 نیز لغت در و کرده بیان مطلق طور به شرع که را آنچه و شده بیان مطلق صورت به شرع در
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 احرازمبیع در بیع و  قبض همانند دهیم؛ می ارجاع عرف به است نشده تعیین برایش حدّی

عقد از دیگری جدا  از انجام  پسیکی از طرفین معامله  هرگاهدر اموال مسروقه. بنابراین، 

آورند؛ خیار  حساب بهرا فاصله و حد الزم برای قطع خیار بیع  آنشود، طوری که در عرف 

 .گردد میو بیع الزم  شده فسخ

ی طال و نقره و تعیین کم یا زیاد  وسیله بهدر خصوص تعمیر ظروف غذاخوری و آب  )ی

از طال  شده استفادهباید به عرف رجوع کرد. زیرا مرجع کوچک یا بزرگ بودن محل  آنبودن 

 .و نقره جهت تعمیر، عرف است

 اینکه اما. کند می تقدیر ها آن از و ستاید می را «ص»پیامبر ی صحابه کریم قرآن  )م

های مختلفی بدان  وجود دارد و جواب مختلفی اقوال  !گویند؟ می کسی چه به صحابی

بوده است، یا کسی « ص»پیامبر اکرم ی دوره همو  عصر هم: کسی که ازجملهاست؛  شده داده

او را دیده است، یا کسی تنها یک ساعت با او همراهی نموده و یا کسی که  بار یککه فقط 

برای معرفی صحابی مناسب  تواند میمدتی طوالنی با ایشان بوده است. اما آیا این تعاریف 

تنها بر کسی اطالق  باشد و مدت همراهی او را تعیین نماید؟ باید بگوییم که: این اسم

 –حیث وضع همین صفت همراهی کردن  واژرا همراهی کرده باشد « ص»که پیامبر شود می

 کسانی به را «صحابی» اسم عرف ولی. است کافی آن برای – باشد بوده کوتاه هرچند

با پیامبر بسیار و طوالنی بوده است؛ یعنی عرف،  شان همراهیکه مدت  دهد می اختصاص

و  دهد میتخصیص  یزمان همراهی صفت طوالنی بودن  وسیله بهتعریف مطلق صحابی را 

 .شود میی تواتر، نقل صحیح و قول صریح صحابه شناخته  وسیله بهاین توصیف نیز 

 فقهای حنابله م: دیدگاهپنج گفتار

، اند قرار داده مدنظرفقهی عرف را  احکامحنابله نیز همچون دیگر علماء عمل نموده و در 

اند. در توجه حنابله به  ی عمل عرف را توسعه نداده جز اینکه همانند حنفیه و مالکیه حوزه

تغییّر الفتوی »ابن قیم در کتابش فصلی را با عنوان  اهمیت عرف همین بس که عالّمه

 .نامگذاری کرده است« سب تغیّر األزمِنهِ وَاألمکِنَه وَاألحوالِ والنیّاتِ وَالعوائِدِوإختالفها بحَ

این فصل بسیار پرفایده است. به سبب جهل نسبت به : »گوید میاو در ابتدای این فصل 

تغییر فتوی و حکم در اثر تغییر زمان و مکان، مردم دچار اشتباه آشکار و بزرگی در  ی مسئله

اند که موجب ایجاد حرج و سختی و تکلیف ماالیطاق شده است. پر واضح  حق شریعت شده
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است که چنین صفتی از شریعت اسالمی به دور بوده و شریعت اسالم سراسر حکمت 

راری عدالت میان بندگان و رعایت و حفظ مصلحت برق آنومصلحت و رحمت است و مبنای 

، و از آنضد  سوی بهستم، و از رحمت  سوی بهکه از عدالت  ای مسئلهآنان است. بنابراین، هر 

 واژمفسده  سوی به، و از مصلحت آنضد  سوی بهمفسده و از حکمت  سوی بهمصلحت 

تأویل بدان  چندهرباطل متمایل شده و خارج شود جزو شریعت نیست؛  سوی بهحکمت 

 (إعالم الموقعین :قیّم الجوزیه ابن).«باشد یافته راه

های زیر اشاره  نشان دادن تأثیر عرف بر آرای فقهی فقهای حنبلی به نمونه منظور به

 .کنیم می

 جزء زنان سوی از دینار و درهم به شده مزین های لباس پوشیدن آیا اینکه ی درباره ) الف

 حنبلی فقهای بیشتر نه؟ یا شود می زکات مستوجب اینکه یا و شده محسوب زینت و زیبایی

 – شرعی حدنصاب به رسیدن صورت در – آنترتیب زکات  بدین و دانند می جایز را آن

 باید نه؟ یا آید می حساب به زینت ها س لبا نوع این آیا که این خصوص در اما. شود می ساقط

ها از جانب  اگر در عرف و عادت مردم پوشیدن این لباس .نمود مراجعه مردم عادت و عرف به

؛ در غیر شود نمیزکات  و شاملزنان جزو زیور و زینت آنان محسوب شود پس جایز است 

تر است این است که این نوع از  نزدیک حق بهواجب است. ولی آنچه که  آناین صورت زکات 

 .نیست ها جزو زینت زنان بوده و مانعی برای جایز بودنش لباس

 دیگر و ها دانه و حبوبات وزن و مقدار تعیین در وزن و ها پیمانه شناخت مرجع  )ب 

 .فلزات، عرف است و اشیاء

که معیار تعیین پیمانه و وزن در هر سرزمین یا  شده روایت )رح( ابوحنیفه از امام

، پیامبر عبداهلل بن عمرکه به نقل از  گونه همانای عرف و عادت مردم است.  منطقه

برای پیمودن »یعنی: « المکیالُ مکیالُ المدینه، والمیزانُ میزانُ مکّه: »فرماید می« ص»اکرم

ها و فلزات،  ی مدینه معیار است و برای وزن کردن اشیاء، میوه ها پیمانه حبوبات و دانه

 ترازوی مکّه

دیگر  در تواند میاز طرفی، هر عرفی در محل ومکان خود معتبر است و در صورتی 

باشد. در  قبول قابلها  مناطق نیز اعتبار داشته باشد که نزد مردم بیشتر مناطق و سرزمین

 .شود میغیر این صورت به عرف غالب هر منطقه عمل 
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 بفروشد هستند ها شاخه روی بر درختانش های میوه که درحالی را باغش فردی هرگاه )ج 

 تا را ها میوه تواند می فروشنده و شافعی مالک دیدگاه از بمانند، باقی خریدار برای ها میوه و

امام  برای خویش برگرداند. اما از دیدگاه را ها آن گاه آن و بگذارد خود حال به رسیدن موقع

ها به  ها از همان ابتدا و خالی کردن درختان الزم بوده و باید میوه جدا کردن میوه ابوحنیفه

ای  و خوراک یا پارچه شده فروختهای که  انند خانهبازگشت داده شود. هم اش اصلیصاحب 

 .باشد مانده باقی آنمتعلق به فروشنده در 

جزو درختان محسوب شده و منتقل کردن  جاماندههای  )حنابله( میوه  ولی از دیدگاه

است. یعنی اگر در عرف و عادت مردم چنین  و عادتعرف  برحسببه ملکیت فروشنده  ها آن

 .صحیح نیست وگرنهعملی مرسوم و معمول باشد جایز است، 

بر پشت چهار پایان »یعنی:  «دابَّهً أرْکُبُ ال وَاهلل»: که کند یاد سوگند فردی هرگاه  )د 

به االغ اختصاص داشته باشد، سوگند  ها آندر عرف سرزمین « الدابّه»و لفط « شوم. سوار نمی

. و اگر شود نمیبر اسب یا شتر گناهکار  سوارشدنو با  شود میاو بر همان عرف معمول حمل 

و دیگر چهارپایان را  شود میبه اسب مختص باشد سوگند وی بر همان حمل  ها آندر عرف 

همچون حاکمان و سوگند عادت داشته باشد  ی اداکنندهگیرد. همچنین اگر فرد  دربرنمی

ارپای مدنظر خودش آنچهفرمانروایان نوعی خاص از چهارپایان را سوار شود سوگند وی بر هم

 .نه چیز دیگر گردد میحمل 

یمین و وصیت که الفاظ  اقرار، چون مسائلی در نیست جایز مجتهد یا مفتی برای»  )هـ 

و  ها آنی  ارتباط مستقیمی با عرف و عادت مردم در نوع استفاده ها آندر  شده گرفتهبه کار 

 کارگیری بهعرف مردم و طرز  که آنمعنای رایج این الفاظ در میان آنان دارد، فتوا دهد؛ بدون 

بنابراین، مفتی یا مجتهد باید در این مسائل الفاظ را بر  .را بداند ها آناین الفاظ در میان 

در فقه مخالفت داشته باشد.  ها آنند حتی اگر با حقیقت اصلی عرف و عادت مردم حمل ک

اندازد.  هر زمان این کار را انجام ندهد دچار اشتباه و خطا شده و دیگران را نیز به خطا می

نزد برخی از مردم هشت درهم و نزد گروهی دیگر دوازده درهم را « دینار»برای مثال، لفظ 

قیم است.(  ابنمنظور مردم معاصر )الب مردم امروز . و درهم نیز در عرف غشود میشامل 

بنابراین، اگر فردی در حق دیگری به چند درهم  .شود میی ناخالص به کار گرفته  برای نقره

وقت حق ندارند او را  یا حاکمی زنی قرار دهد مفتی  اقرار نماید و یا چندین درهم را مهریه
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الطالبین و  ۀأبی زکریا، یحیی بن شرف: روضالنووی، ).«به دادن نقره خالص ملزم نمایند

 (المفتین ةعمد

 م: دیدگاه فقها و علمای شیعهگفتارشش

را  آنو علمای شیعه همچون مذاهب اهل سنت به عرف توجه داشته و  فقهابسیاری از 

هایشان بدان تصریح  اند و در کتاب منبع یا مصدری از مصادر حکم شرعی پذیرفته عنوان به

منشأ و : »گوید می« اصطالحات األصول»اهلل مشکینی در کتاب  . برای مثال آیتاند نموده

منبع صدور حکم تکلیفی که حق جعل و انشاء حکم را دارد گاهی شارع است و گاهی اهل 

 .موارد اختالف ای در پارهتوافق دارند و  باهمعرف و عقالء؛ این دو گاهی 

را معتبر  آنداند و عقالء و اهل عرف  در مسائلی شارع اموری را معتبر می بسا چه

دانند. مانند:ملکیت مال میت برای برخی از ورثه و ملکیت هدایای متعلق به میت برای  نمی

پسر بزرگ، اختصاص زکات و خمس به فقراء و سادات، و نجس بودن برخی از اشیاء و پاک 

 ها آندانند که شارع  میبودن بعضی دیگر. گاهی اوقات نیز عقالء و اهل عرف اموری را معتبر 

 داند، مانند: مالکیت خمر، خوک و بعضی از اشیاء نجس، و را معتبر نمی

مرجع تشخیص معانی و »است:  آمده« اصول الفقه اإلمامیه در کتاب: دروس فی

کنند و  که عقالء به روش خود عمل می مسائلی در ویژه به –کاربردهای رایج و ظاهر الفاظ 

مراد از عرف، عموم  .است مردم عرف –برد  را به کار می ها آنخویش  احکامشریعت نیز در 

ی قرآن یا صدور حدیث است. توجه و استناد به عرف،  مردم یا افراد جامعه در زمان نزول آیه

 «ها مخالف باشد الزم است؛ حتی اگر با محتویات و مستندات فرهنگ لغت

 : برخي قواعد فقهي مبتني بر عرفگفتار هفتم

 «ةمحکم ۀالعاد» اول:

. و لفظ گیرد مییعنی عادت چه عام باشد و چه خاص، مرجع اثبات حکم شرعی قرار 

عرف به  .شود میبنا  آنمحکّمه( یعنی مرجع به هنگام نزاع؛ چون دلیلی است که حکم بر )

معنی عادت است و هرگاه برای اثبات حکمی در شرع نصی وارد نشده باشد، عرف مرجع 

و  آنو ترک  شود میباشد عمل بدان واجب  واردشده؛ اما اگر نصی گیرد می اثبات حکم قرار

 .عمل به عرف جایز نیست
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های زیر  به قاعده توان ميشوند  قواعدی که از این قاعده منشعب مي ازجمله

 :اشاره کرد

یعنی هر آنچه که در عرف مردم جریان دارد  «:المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» (الف

معتبر است و رعایت شود، بدون نیاز به اینکه در عقود و معامالت میان مردم شرط شده 

عمومی، خوردن غذا در  در حمام، غسل کردن وتل ها. مانند: خوابیدن در هیا نهباشد 

ر عوض مزد و اجرت ها د ی این های مسافربری که همه بر ماشین سوارشدنها و  پزی خوراک

 .از سوی مردم شرط نشده باشد هرچندو مقتضای عرف است؛  گیرد میانجام 

یعنی آنچه که با تعیین عرف بدان حکم کرده  :«بالنص کالتعیین بالعرف التعیین» (ب

باشد. مانند تعیین وکیل در بیع مطلق  شده تعییناست که با نص صریح  آنهمانند  شود می

است که ودیعه حفظ و نگهداری  آن. مقتضای عرف شود میمعلوم حمل  باقیمتکه بر بیع 

ای را  مغازه فروشان پارچهرا شرط نکرده باشد. اگر فردی در بازار  آنودیعه گذار  هرچندشود 

 .کند نمیرا به آهنگری تبدیل  آناجاره کند طبق عرف جاری 

 «بینهم کالمشروط التجار بین المعروف»(ج

معلوم خریداری کند و تصریح نکند که  باقیمت، اگر فردی در بازاری چیزی مثال عنوان به

دار، و عرف رایج میان تجار این  مدت صورت بهیا  کند میرا در همان حال پرداخت  آنقیمت 

باشد که فروشنده قیمت را بعد از مدت معینی چون یک هفته یا یک ماه تحویل بگیرد و یا 

در  هرچند گردد میبه عرف رایج حمل  شده تعیینرا به شکل اقساط دربیاورد؛ قیمت  آن

 .قول مشتری ذکر نشده باشد

 «یجب العمل بها حجّة النّاس استعمال»(د

برای مثال، اگر فردی در بازار برای فروش کاالیش مردی را به کمک بگیرد و بعد از 

، شود میمراجعه  ها آنی عملکرد مردم و عادت  فروش کاال تقاضای مزد از او بنماید؛ به شیوه

پس اگر عرف و عادت بر این قرار باشد که چنین کاری مستحق مزد است، مزد به مرداجیر 

 .گیرد میشده تعلق 
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 «الینکّر تغیّر األحکام بتغیّر األزمان»دوم: 

با  چراکهمبتنی بر عادت و عرف است،  احکامکنند  احکامی که با تغییر زمان تغییر می

 درنتیجهو  کند می. بر این اساس، عرف نیز تغییر کند میتغییر زمان نیازهای مردم نیز تغییر 

مبتنی و مستند به دالیل شرعی یا نص  احکام. اما کند میمبتنی بر عرف نیز تغییر  احکام

 .، مانند قصاص از قاتل در قتل عمدکند نمیشرعی درگذر زمان تغییر 

مبتنی بر  احکام: »گوید می آنمبتنی بر  احکامقرافی در مبحث مربوط به عرف و 

چرخند و  نیز می احکام، یعنی با حرکت و چرخش زمان کند میتغییر  ها آنها با تغییر  عادت

. همانند شد مینیز باطل  ها آنمبتنی بر  احکام فرابرسدهرگاه زمان بطالن عرف و عادتی 

ی جدیدی  عادت به پول یا سکه برحسبی رایج  یا سکه  پول در معامالت که هرگاه پول

ی جدید حمل  به پول یا سکه شده یداریخربرای جنس  شده تعیینتغییر پیدا کرد قیمت 

متکی به عرف و عادت معتبر بوده و بر این اساس، فتاوای  احکامتمامی  درنتیجه. گردد می

شوند و هرگاه عرف و عادت تازه شود  مجتهدین در طول زمان و با تغییر عرف، عوض می

مقتضی حکم جدید است و هرگاه عرف رایج با تغییر زمان از اعتبار ساقط شود حکم مستند 

الفروق  :القرافی ُ ابوالعباس احمد بن ادریس الصنهاجی)« گردد میبدان نیز ساقط 

 ء الفروق(اوانوارالبروق فی انوا

 عوامل تغییر زمان نیز دو نوع است: فساد و تطور

از فساد  ناشی شود میاجتهادی  احکامتغییر زمانی که موجب تبدیل و تغییر  بسا چه

نامند. و در  را فساد زمان می آناخالق و فقدان ترس و پرهیزگاری و ضغف ایمان باشد که 

جدید از قبیل قوانین  ی دهنده نظمها و ابزار  از تغییر نظام ناشیبسیاری از اوقات نیز 

  و دانشی علم  های اقتصادی بوده که این متأثر از توسعه مصلحتی، تنظیمات اداری و سیستم

 .از نیروها و امکانات دنیا است بهتر چهی هر  بشری برای استفاده

با تغییر زمان و تغییر  احکامبسیاری از : »گوید میی موسوم به عرف  عابدین در رساله بنا

. عامل این تغییر یا به وجود آمدن دهد میجدیدی  احکامخود را به  یمردم آنجاعرف 

ضرورت است و یا فساد اهل زمانه؛ طوری که اگر حکم شرعی بر همان صورت اولی خود 
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آورد و با قواعد کلی شریعت مبنی  راوانی را برای مردم به بار میباقی بماند مشقت و زیان ف

مجموعه  :عابدین ابن)« گیری و دفع ضرر و فساد منافات خواهد داشت بر تخفیف و آسان

  (ابن عابدین رسایل

  گیری نتیجه

ی بحث و حسن ختام باید بگوییم که توجه به عرف مصداق بارز و  نتیجه عنوان به

شریعت اسالمی و تازگی و قابلیت نو شدن در فقه اسالمی است و  احکامآشکاری بر انعطاف 

 .شایستگی توجه هر چه بیشتر و اهتمام علمای معاصر بدان را دارد

قع مبتنی بر مراعات نیاز مردم در بیشتر موا آن ی واسطه به احکامرجوع به عرف و تغییر 

گونه که امام  آن .گیری در تکالیف شرعی است و مصلحت، دفع حرج و سختی، و آسان

های مردم  متناسب با عادت احکامشریعت، اجرای  و قواعداصول  ازجمله: »گوید میشاطبی 

 است

شرع های جاری و شایع میان مردم در  عادت»او در جای دیگری از کتابش آورده است: 

. یعنی چه با دلیل شرعی غیرشرعیدارای اعتبار ضروری است، چه در اصل شرعی باشد یا 

باشد  شده ثابت شرعی دلیل با که آنچه. دیگر دلیلی با چه و باشد شده ثابت( …)امر، نهی، و

ی  اجرای تکالیف شرعی بر پایه شده ثابتواضح و روشن است. اما آنچه که با دلیل دیگری 

 ۀ(الموافقات فی اصول الشریع :الشاطبی).«دارای شرایط و حاالت خاصی است ها آن

به شرح زیر  آید مينتایجي که در خالل بحث از عرف و عادت به دست  ترین مهم

 :است

منبع و مصدر  عنوان بهگذشته تاکنون عرف را  یها دورههای بشری از  گذاری تمام قانون -1

های بشری از عرف پیروی  ی تمدن معتبر دانسته و همه شود میقانون که بدان حکم کرده 

ابزار و وسایل  ی مثابه بهو  گیرد میعرف، لزوم خود را از ضرورت اجتماعی  ازآنجاکه. اند نموده

 .کند میفطری عمل 

از منکران نیز بدان  و برخیرا قبول کرده  آنعرف، مصدری است که جمهور علماء  -2

های فقهی و  ی انصاف و تحقیق به کتاب . اگر کسی به دیدهاند نمودهعمل کرده و اعتراف 

بر حکم  آنرا در باب حجیت عرف و اثر  شماری بیهای  قواعد فقه نگاه کند شواهد و مثال

 .یابد می فقهاشرعی و فتوای 
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ای برای  ، مبنا و منبع مهم و پرفایدهآنکه  کند میثابت  احکامتأثیر و نفوذ عرف در  -1

، اطالق و ها آن  نو کردنو  احکامو فتاوی است؛ طوری که قابلیت تولید  احکامبسیاری از 

را دارد و شواهد مختلف و فراوان در کتب فقهی دال بر  ها آنتقیید، و تخصیص و تعمیم 

 .مدعاست

 نباید ما که کند می مشخص – خاص نص با آن تعارض عدم ویژه به –ضوابط عرف  -3

 و خوار را آن وسیله بدین و بکنیم منحرف و فاسد عادات و عرف قربانی را شرعی نصوص

 برای ابزاری و وسیله به و نگردد خارج شرعی ثابت ضوابط از عرف که آن برای بداریم؛ خفیف

 .دین تبدیل نشود احکاماز  خروج و اسالم به حمله

تحریم هر چیز جدیدی با ادعای بدعت یا به دلیل مشابهت باحرام جایز نیست مگر  -1

ای کلی در تعارض باشد. اگر ما جانب تحریم را پیش بگیریم  اینکه با یک نص شرعی یا قاعده

افتند و چیزی جز ضرر و زیان عایدشان  و به مشقت و سختی می شده تنگزندگی بر مردم 

 .نخواهد شد

ضرورت تجدید فتاوای مستند به عرف و عادات گذشته و این به معنی تجدید اجتهاد  -1

 .ها و شرایط زمانی ومکانی است تغییر عرف برحسبشرعی  احکامو تغیر بعضی از 

ممکن است آنچه دیروز  چراکهضرورت رجوع از فتاوای متکی به مصالح زمانی موقت؛  -7

 .مصلحتی را در پی نداشته باشد کم دستا مصلحت بوده امروز موجب مفسده گردد و ی

هر فقیهی  چراکههای اشتباه و نادرست.  ضرورت رجوع از اجتهادات مبتنی بر تجربه -8

و کمک  دارد برمیاحتمال خطا و صواب، هر دو را دارد و علم امروز پرده از اشتباهات گذشته 

 .ی خویش ظاهر شوندهای طبیعی و اجتماعی به شکل حقیق تا بسیاری از پدیده کند می

 فهرست منابع و مآخذ

 القران الکریم (الف

 کتب احادیث (ب

 پاکستان. ،، مکتبه رشیدیه، کراچیوریپاالمام مسلم نیشا ،صحیح المسلم -1

 پاکستان. ،، مکتبه رشیدیه، کراچیاالمام ابی عیسی ترمذی،جامع الترمذی -2

 پاکستان. ،مکتبه رشیدیه، کراچی ،االمام نسایی. ،سنن نسایی -1

 پاکستان. ،مکتبه رشیدیه، کراچی ،االمام ابی داود. ،سنن ابی داود -3
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 پاکستان. ،مکتبه الفاروقیه، کراچی ،مام احمد بن حنبلاالمسند  -1

 لبنان. ،بیروت ،دارالفکر ،خزیمه ابنصحیح  -1

 لبنان. ،بیروت ،دارالفکر ،فتح الباری البن حجر عسقالنی -7

 واصول فقه مذاهب اسالمي  کتب فقه (ج

 (.12، ص(1117 ،مطبعه دولتی :جلد اول )کابل،المدخل العلوم القانونیه ،سلیمان)-1

هـ.  1317 لبنان، –علم األصول. دارالفکر، بیروت  أمیرالحاج: التقریر و التحبیر فی ابن -2

 .م 1991

العابدین بن محمد: األشباه و النظائر. تحقیق از: محمد مطبع الحافظ.  نجیم، زین ابن -1

 .م 1981 اول، چاپ سوریه، –دارالفکر، دمشق 

إصفهانی، راغب حسن بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن. ترجمه از: مصطفی رحیمی نیا.  -3

 .هـ.ش 1181 اول، چاپ ایران، –انتشارات سبحان، تهران 

 .م 1981هـ.  1301 لبنان، –الزحیلی، وهبه: أصول الفقه اإلسالمی. دارالفکر، بیروت  -1

عبداهلل األنصاری: الجامع ألحکام القرآن. دارإبن حزم،  محمد بنالقرطبی، أبی عبداهلل،  -1

 .م 2003 –هـ  1321 اول، چاپ لبنان، –بیروت 

دارالکتب  .الدین: األشباه والنظائر السیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکربن محمد، جالل -7

 .چاپ نوبت و تاریخ ذکر بدون لبنان، –العلمیه، بیروت 

ء الفروق)مع الفروق اوانوارالبروق فی انوا :القرافی ُ ابوالعباس احمد بن ادریس الصنهاجی -8

 م.1998 ،چاپ اول ،لبنان –بیروت  ،الهوامش( دارالکتب العلمیه

عبدالسالم، عزالدین عبدالعزیز، السلمی: قواعد األحکام فی مصالح األنام. دارالمعرفه،  ابن -9

 .چاپ نوبت و تاریخ ذکر بدون لبنان، –بیروت 

 لبنان، –قدامه، أبومحمدعبداهلل بن أحمد، المقدسی: المغنی. دارالفکر، بیروت  ابن -10

 .م 1981هـ.  1301 اول، چاپ

الکاسانی، أبی بکربن مسعود الحنفی:بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. دارالکتاب  -11

 .م 1982 .هـ 1302 دوم، چاپ لبنان، –العربی، بیروت 

علی: الدر المختار شرح تنویر األبصار. دارالفکر، بیروت  محمد بنالحصکفی، عالءالدین  -12

 .م 1911هـ.ق.  1181 لبنان، –
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الدین أبو العباس أحمدبن عبدالحلیم الحرانی: مجموع الفتاوی أوفتاوی  تیمیه، تقی ابن -11

الکبری. تحقیق از: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا. دارالکتب العلمیه، بیروت 

 .م 1987هـ. 1308 اول، چاپ لبنان، –

 .م1937، چاپ اول، مصر –. دارالفکر العربی، قاهره ابوحنیفهأبوزهره، محمد:  -13

أبی بکرأیوب الزرعی، أبوعبداهلل: إعالم الموقعین. تحقیق از:  محمد بنقیّم الجوزیه،  ابن -11

 .م 1971 .هـ 1191 لبنان، –طه عبدالرؤوف سعد. دار الجیل، بیروت 

النووی، أبی زکریا، یحیی بن شرف: روضه الطالبین و عمده المفتین. المکتب اإلسالمی،  -11

 .م 1981هـ.  1301لبنان،  –بیروت 

القری،  ی ام الفضلی، عبدالهادی: دروس فی اصول الفقه اإلمامیّه. چاپ و نشر از مؤسسه -17

 .هـ.ق 1320

 1311 .ایران –ی الهادی، قم  المشکینی، الحاج میرزاعلی: اصطالحات األصول. مؤسسه -18

 .هـ.ش 1171هـ. ق. 

. ابن عابدین رسایلعابدین، محمدامین بن عمر بن عبدالعزیز الدمشقی: مجموعه  ابن -19

 .چاپ نوبت و تاریخ ذکر بدون لبنان، –عالم الکتب، بیروت 

الشاطبی، أبی اسحاق إبراهیم بن موسی اللخمی: الموافقات فی اصول الشریعه. تحقیق  -20

 .ذکر تاریخ و نوبت چاپدون ب لبنان، –از: عبداهلل دراز. دارالمعرفه، بیروت 
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در آن بر مؤثرعوامل  بررسی نگرانی اجتماعی و  

 افغانستان

 (1) (کابل شهر)مطالعه موردی 
 

 محمد هاشميسید 

 

، سید محمد هاشمی )ماستری( کارشناسی ارشد دورة امۀن از پایان بخشی خواند دیآنچه خواه شاره:ا

گونـه کـه از نـامش     ایـن مـتن آن   در رشتۀ جامعه شناسـی اسـت.   (معین مالی و اداری وزات عدلیه)

 جانبه همه های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در افغانستان را مورد پژوهش و تحقیق نگرانی پیداست،

در فضـای بـه اصـطالح     شـود و  تر بها داده می در شرایطی که به کارهای پژوهشی کم قرار داده است.

توانـد از آن   کـه مجلـه عـدالت هـم نمـی     -مـا   ای علمـی  رسـمی و  های مجله های ( متنکاپی/پیستِ)

بـدیلی   فرصـتی بـی   به لحاظ علمـی،  تواند ، میای از این دست های پژوهشی متننشر  -مستثنی باشد

مسایل تحقیق از جمله مفاهیم کلیدی، مبـانی   متن بیشتر مباحث کلیِ ی ازاین قسمت آید. حساب به

 و در قسـمت دوم  تحقیق اما های یافته مباحث مربوط به روش و ؛شود نظایر آن را شامل می نظری و

که  از این کنیم گزاری می گردد. از جناب آقای هاشمی سپاس در شمارة بعدی مجله عدالت منتشر می

 قرار دادند. مجله عدالتنامۀ شان را برای نشر در اختیار  لطف کردند و پایان

ACKU



 

 

ن 
طا

سر
«

13
96

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
17

3
 

82 

 

 چکیده

هــای اجتمــاعی شــهروندان ســاکن  ایـن تحقیــق بــه هــدف بررســی میــزان نگرانــی  

شــده اســت. روش انجــام تحقیــق از نــوع  مــؤثر بــر آن انجــامدر شــهر کابــل و عوامــل 

شــهر  ســال بــاالتر شــهروندان ســاکن در 18پیمایشــی بــوده، جمعیــت آمــاری افــراد 

ــه  ــل، روش نمون ــری کاب ــان ،گی ــه  ،روش آس ــم نمون ــهر   180 حج ــاکنین ش ــر از س نف

هــای اجتمــاعی بــه  تــرین نظریــات پیرامــون نگرانــی درایــن تحقیــق مهــموکابــل بــوده 

 شده است. شده ودرمبانی تجربی تحقیق به سوابق موضوع پرداخته تهبحث گرف

نگرانی اجتمـاعی درواقـع احساسـی اسـت کـه ممکـن اسـت در ذهـن هـر فـردی            

ودرهـر مقطعـی ارزنـدگی نسـبت بـه خــود، خویشـاوندان، محـیط، جامعـه وجهـان بــه          

را کـه   دارد تـا بـرای رفـع آن اقـداماتی     وجود آید و این احسـاس افـراد جامعـه را وامـی    

دیگــر، نگرانــی درک  عبــارت ممکــن اســت ودرتــوان شــان هســت، انجــام دهنــد. یــا بــه

ای اســت کــه افــراد بــین حالــت مطلــوب در جنبــه ذهنــی وجهــان   تهدیــد یــا فاصــله

هــا را بــه تــالش و  کننــد و ایــن درک فاصــله، انســان واقعــی یــا قلمروهــا احســاس مــی

ــی ــدابیری را اتخــاذ  کوشــش وام ــا در جهــت حــل آن ت ــه   دارد ت ــا توجــه ب ــد و ب نماین

ــه    ــاعی ب ــی اجتم ــوق، نگران ــف ف ــی     تعری ــروی و ذهن ــش قلم ــل دردوبخ ــورت ک ص

تقســیم اســت کــه در ایــن اثــر بــه قلمروهــای نگرانــی اجتمــاعی توجــه و تمرکــز  قابــل

 بیشتر صورت گرفته است.

شـده   هـای قلمـروی نگرانـی اجتمـاعی کـه در ایـن تحقیـق بـه آن پرداختـه          بخش 

زیســت  روابــط اجتمــاعی، ســالمت اجتمــاعی، اقتصــاد و محــیط انــد از امنیــت،  عبــارت

 ومسایل صحی.

افزاری)ســـــلبی( و  تـــــأمین امنیـــــت فـــــردی و اجتمـــــاعی ازبعدســـــخت 

ــرم ــی اجتمــاعی مــی  ن گــردد، یکــی از قلمروهــای  افزاری)ایجــابی( باعــث کــاهش نگران

دیگــر نگرانــی اجتمــاعی، روابــط اجتمــاعی اســت، کــه در ایــن حــوزه، مفهــوم ســرمایه 

ــوده و شاخصــه اصــلی آن اعتمــاد اجتمــاعی  اجتمــا عی از اهمیــت خاصــی برخــوردار ب

آیـد کـه ارتبـاط بـین      یافتـه اسـت. اعتمـاد اجتمـاعی در صـورتی بـه وجـود مـی         تعمیم
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ــهیل و     ــور تس ــام ام ــل انج ــط متقاب ــاط و رواب ــایه ارتب ــردد ودرس ــیم گ کنشــگران تنظ

یابــد.  کــاهش مــی یابــدودرنهایت نگرانــی اجتمــاعی از بابــت امــور روزمــره تســریع مــی

ــردی و      ــاد ف ــه ابع ــه ب ــه هرچ ــت ک ــر اس ــن متغی ــر ای ــرو دیگ ــاعی قلم ــالمت اجتم س

ــی اجتمــاعی    ــه همــان میــزان نگران ــو جــه و رعایــت گــردد ب اجتمــاعی آن تمرکــز وت

یابــد. از قلمروهــای دیگــر، اقتصــاد اســت. بیکــاری، نبــود   افــراد و جامعــه کــاهش مــی

شــود  نــد رفــتن نگرانــی اجتمــاعی مــیهــای کــاری شــدیداً باعــث بل زیربناهــا و برنامــه

پــذیری افــراد در جامعــه اســت کــه بــه  وقلمرواخیرنگرانــی اجتمــاعی، حــس مســئولیت

کــه ایــن احســاس تقویــت گــردد بــه همــان انــدازه باعــث کــاهش نگرانــی   هــر میــزآن

 گردد.   اجتماعی می

ــر نظریــه  عوامــل  و بررســیهــای تحقیــق  تــرین یافتــه مهــمهــا،  پــس از مــروری ب

  :نشان داد که نی اجتماعیبرنگراموثر

ــش       ــاامنی، نقـ ــاری و نـ ــتی، بیکـ ــر، تنگدسـ ــون فقـ ــتقلی چـ ــای مسـ متغیرهـ

ای در تبیـین متغیـر وابسـته)نگرانی اجتمـاعی( دارنـد. بـدین مفهـوم کـه          کننـده  تعیین

ــابع    11 ــل، تـ ــهروندان کابـ ــاعی شـ ــی اجتمـ ــود درنگرانـ ــرات موجـ ــد از تغییـ درصـ

ــورمعنی    ــت وهمینط ــده اس ــتقل ذکرش ــای مس ــت    متغیره ــئله و قابلی ــودن مس دار ب

 ( واضح گردیده است.sig=000تعمیم بخشی آن به جمعیت آماری شهر کابل)

هــا،  در بعـد دیگــر، متغیرهـای مســتقلی چـون اعتمــاد اجتمـاعی، فرهنــگ و ارزش     

ای در تبیــین متغیــر   کننــده پــذیری نقــش تعیــین   صــحت و احســاس مســئولیت  

ــی    ــدین معنـ ــد. بـ ــاعی( دارنـ ــته)نگرانی اجتمـ ــه   وابسـ ــارمتغیر بـ ــن چهـ ــه ایـ کـ

درصــد  11( بــا متغیــر وابســته همبســتگی دارندوبــدین ترتیــب      r=0.78میــزان)

ــتقل      ــای مس ــابع متغیره ــل، ت ــهروندان کاب ــاعی ش ــی اجتم ــود درنگران ــرات موج تغیی

تــوان  ( ایــن مســئله را مــیsig=0.000داری) مزبوراســت و بــا توجــه بــه ســطح معنــی

 در جامعه آماری تعمیم داد. 

شــده اســت، مقایســه  م دیگــری کــه در ایــن تحقیــق بــه آن پرداختــهاز مــوارد مهــ 

ــف     ــوام مختل ــذاهب شــیعه و ســنی و اق ــردان، م ــان و م ــین زن ــاعی در ب ــی اجتم نگران

هـای میـانگین و    الـذکر بـا آزمـون    اسـت کـه در هـر سـه بخـش فـوق       شامل پرسشنامه

ــه جامعــه    ــه اســت، قابلیــت تعمــیم ب ــی اجتمــاعی کــه صــورت گرفت پراکنــدگی نگران
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ــا ــی اجتمــاعی مشــابهی   آم ــاری، نگران ــه آم ــوارد در جامع ــه م ــت وتقریبادرهم ری تثبی

 وجود داشته است.

 : نگرانی اجتماعی، اضطراب، ترس، غم و اندوه و ناخشنودیکلید واژگان

 طرح تحقیق :فصل اول

 بیان مسئله  -1-1
روابط کار،  مورد هاست. نگرانی در زندگی روزمره همه انسان نگرانی بخشی از ترس و 

 همه سنین و در دیگر امور روزانه تجربه مشترک نوع بشر شخصی، وظایف فردی و

، مفهوم نگرانی، احساسی است که (1190)آبادی آ. ا.,  های اجتماعی، اقتصادی است موقعیت

 هر شرایطی نسبت به خود، نزدیکان، دوستان و فردی و در هر وجود ممکن است در

به وجود بیاید، نگرانی ازجمله موضوعاتی  موضوعات خاصی رابطه با مسایل و کشورش، در

درمواردی که از آن ذکری به  ادبیات روانشناسی دارا نیست و است که سابقه طوالنی در

)موسوی,  دلهره معادل فرض شده است های چون اضطراب، ترس و میان آمده عمدتاً با واژه

قبیل  ها با مفاهیم مشابه دیگر از . به همین لحاظ این مفهوم را بعضی(98, ص. 1190

اند ولی با توجه به اینکه، نگرانی یک  ناخشنودی یکی دانسته اندوه و اضطراب، ترس، غم و

های اضطراب، ترس، غم ناخشنودی، اما احساسات گاهی باهم  واژه طور همین احساس است و

( ولی یکی نیستند، لذا برای توصیف صحیح 3تداخل دارند )شرقی و دیگران، ص  همپوشی و

ها باهم خواهیم  تمایزات آن به شناخت دقیق این مفهوم با مفاهیم مشابه و نگرانی نیاز

 داشت. 

 ذهنی تقسیم نمود، مقصود از بخش قلمروی و توان به دو های افراد جامعه را می نگرانی 

مشغول نموده است که این قلمروها را بونکه  های است که افراد را دل قلمروهای نگرانی، حوزه
زیست، روابط اجتماعی، دست آورد در کار و  به هفت حوزه؛ امنیت، سالمت، اقتصاد، محیط(1)

، (Melech, 1999, p. 4)مطالعه)موفقیت( و هدف و معنی در زندگی، تقسیم نموده است 

ها ممکن است افراد را نگران نمایند. البته بونکه و همکارانش در  که هرکدام این حوزه

ای  اند که تعداد قلمروها ثابت نیست و در هر جامعه کرده تحقیقات خود به این مسئله اشاره

، 1998:778 رسد)بونکه، متغیر بوده و تحقیق در این مورد برای آیندگان ضروری به نظر می
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چنین بخش دیگری که باید در بررسی مفهوم نگرانی  (، هم1به نقل از شرقی و دیگران،ص 

ی ذهنی این مفهوم  از بخش قلمروی اهمیت بیشتری دارد، جنبه بدان توجه نمود و

بدین معنی است که پژوهشگری که پیرامون نگرانی افراد  ( این1است)شرقی و دیگران،ص.

یا نزدیکانشان  ذهنشان نگران خود و د به این مسئله بپردازد که افراد درنماید بای تحقیق می

 ( 1باشند)همان، ص نگرانی کالن( می))نگرانی خورد( و یا نگران جامعه وجهان 

های  ناامنی، با ایجاد اداره تقریباً سه دهه جنگ و افغانستان کشوری است که پس از 

ثبات و  هم امنیت، گردیده ولی هنوز برخوردارآرامش نسبی  انتخابی از موقت، انتقالی و

باید همه نیروهای خارجی که  1191در پایان سال  به وجود نیامده است و کشور پایداری در

کمک به نیروهای دفاعی داخلی به افغانستان آمده بودند، خاک  جهت مبارزه با تروریزم و در

عنوان نیروی نظامی مخالف نظام  طالبان به را ترک نمایند و این در حالی است که کشور

شان دست از  حاکم سیاسی از بین نرفته بلکه حمالتشان تشدید گردیده و حامیان خارجی

اند، در چنین وضعیتی نگرانی شهروندان در ارتباط به آینده را  حمایت و تجهیزشان برنداشته

برای مردم نگرانی دیگری را  1191باید جدی تلقی کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 

دهندگان به شکل دقیق آن موردتوجه  ایجاد کرده که این بار در این پروسه ملی رأی، رأی

( انتقال قدرت 1191-1112گیرد یا خیر؟ و اساساً برای اولین بار پس از چهل سال) قرارمی

های دیگری از قبیل  آمیز و بارأی و تصمیم مردم انجام خواهد شد؟ نگرانی به شکل مسالمت

توان با  شود؟ شمار زیادی از مردم و جوانان بیکار هستند، چطور می ه آینده کشور چه میاینک

این مشکل مقابله کرد؟ وضعیت شغلی کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی به کجا 

خواهد انجامید؟و... مسایلی است که باید جدا موردتوجه قرار داده شود و در این تحقیق، 

عنوان مسئله و موضوع مهم و حایز اهمیت تشخیص  اعی در افغانستان بههای اجتم نگرانی

 شود. شده که به آن پرداخته می داده

  تحقیق ضرورت و تیاهم -1-1-1

اجتماعات انسانی زندگی کنند و  مجبورند باهم در ها موجودات اجتماعی هستند و انسان 

زندگی کند. لذا تأمین امنیت و به ای امن  حق مسلم و قطعی هر انسانی است که در جامعه

عنوان شاخصه اصلی بعد کیفی محیط زندگی بسیار حائز اهمیت  دنبال آن ایجاد سرزندگی به

 .(10)رضازاده و خیبر، به نقل از جهانی، ص.  است
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در رابطه بااحساس ناامنی و نگرانی باید گفت که ماندل امنیت را یک مفهوم چندبعدی  

طورکلی احساس  کند. امنیت به معنی آن اختالف است معرفی میو چندوجهی که درباره 

شود. گیدنز  آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تعریف می

رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل  داند که در آن با یک هم امنیت را موقعیتی می

رسد که یکی  بناء با توجه به تعریف مذکور به نظر می ،(11ص. 881)دکت رسانده شده باشد

های دیگری  های ناایمن نگرانی است. ممکن است فرد واکنش از پیامدهای ادراک موقعیت

نظیر ترس، اضطراب و... از خود نشان دهد بدین ترتیب به لحاظ منطقی رابطه احساس و 

 ادراک ناامنی و نگرانی از نوع عموم و خصوص مطلق است. 

سیاسی، اداری، اقتصادی و امنیتی کشور و بخصوص شهر کابل  ،وضاع اجتماعیا

های مختلف زندگی وجود  ها در حوزه های ناایمن و ادراک آن ای است که موقعیت گونه به

های خردی راکه هر فردی از افراد جامعه نسبت به آینده شغلی،  توان نگرانی داشته و می

های کالنی که نسبت  ادی خود و نزدیکانش دارند و نگرانیتعلیمی و تحصیلی، امنیتی و اقتص

وضوح مشاهده کرد و این  به وضعیت جامعه و کشورشان در حال حاضر و آینده دارند، به

ها در قلمروهای چون امنیت، اقتصاد، روابط اجتماعی و سالمت اجتماعی بیشتر  نگرانی

نگ و ویرانی بوده است و شود. کشوری که بیش از سی سال دچار ج وضوح دیده می به

سرانجام با همکاری جامعه جهانی توانست بنیاد ساختارهای اجتماعی را اساس گذاری نماید 

هم در شرایطی  و در حال حاضر با توجه به خارج شدن این همکاران تا یک سال دیگر و آن

تأمین  کشور جهان به افغانستان برای (39)علی الرغم حضور این نیروها و کمک بیش از که

امنیت، ثبات سیاسی و بهتر شدن وضعیت اقتصادی، هنوز هم امنیت مطمئن در کشور و 

ازجمله در شهر کابل به وجود نیامده و هرروز شاهد رویدادهای خونبارامنیتی هستیم و در 

های صورت نگرفته است، مردم شهر  پیشرفت ،رفت های دیگر زندگی نیز آنچه توقع می عرصه

شود؟  ان هستند که پس از خروج این نیروها وضعیت چگونه مدیریت میکابل شدیداً نگر

ها از افغانستان تهدید دیگری است که مردم ما را نگران ساخته و فرار  بیکاری و فرار سرمایه

سرمایه رابطه مستقیم با امنیت دارد. این بدین معنی است که به هر میزانی که ناامنی در 

شود؛ مقصود از فرار  ها از افغانستان خارج می مان اندازه سرمایهشود به ه افغانستان بیشتر می

های معنوی و انسانی ما  های مادی نیست بلکه به همان میزان سرمایه سرمایه تنها سرمایه

داران  های سرمایه گذاری در کشور به دلیل نگرانی طور عدم سرمایه شود. همین نیز خارج می
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داران موضوع دیگری است که باید  الت الزم برای سرمایهاز بابت نبود امنیت مطمئن و تسهی

نهاد مشروع  عنوان یک جدی گرفته شود. این مسایل به دلیلی مایه نگرانی است که دولت به

ها،  های مدون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای مهار بحران در جامعه، برنامه

 تهدیدات و خطرات احتمالی ندارد. 

مطرح گردید و با درنظرداشت اینکه در این زمینه  در فوقسایلی که با توجه به م 

تحقیقات وسیعی که در همه ابعاد و سطوح نگرانی پرداخته باشد در داخل کشور، صورت 

 نماید.  نگرفته، انتخاب این موضوع برای تحقیق بسیار ضروری می

 تحقیق اهداف -2-1-1 

 ساکن در شهر کابلهای اجتماعی افراد  . شناسایی نگرانی1 

 های اجتماعی افراد ساکن در شهر کابل . شناسایی عوامل مؤثر بر نگرانی2 

 تحقیق سؤاالت -3-1-1 

 باشند: با توجه به اهداف ذکرشده، سؤاالت اساسی تحقیق حاضر به شرح زیر می 

 باشد؟ های مردم شهر کابل چقدرمی میزان نگرانی .1

ماعی در بین افراد ساکن در شهر کابل های اجت عوامل اجتماعی مؤثر برنگرانی .2

  چیست؟

 تعریف مفاهیم کلیدی-2-1

 1نگراني -2-1-1

ای است که افراد بین حالت مطلوب در جنبه ذهنی و جهان  نگرانی درک تهدید یا فاصله 

 1(. بارلو3، به نقل از شرقی و دیگران، ص 1997،بونکه)کنند واقعی یا قلمروها احساس می

( نگرانی را نشانگر نوعی تالش برای حل مسئله به شکل فعالیت ذهنی بر روی 2002)

(، نگرانی 71داند که احتماالً همراه با عواقب منفی است )خانی پورودیگران، ص موضوعی می

                                                           
1)worry 

2)Anxiety 

3)Barlow 
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فتگی که ناشی از یک نوع نظمی، آش عبارت است از حالت پریشانی و اضطرار، ناآرامی، بی

 (33)پیرنیا, ص.  فشار و مضیقه است که در شخصیت و روح انسان احساس شود

های متناقضی از محیط بیرونی دریافت  افراد پیام-زمان با دوران بلوغ در نوجوانی هم 

تواند به  کند. این تهدیدها می ها را تهدید می هایی که امنیت و آرامش آن کنند؛ پیام می

نگرانی دایمی یا موقتی برای جوانان منتهی شود. بنابراین، نگرانی در این دوره تحولی بسیار 

، براوس و 2000سالی ادامه یابد)موریس و دیگران، تواند تا سنین بزرگ و میشایع است 

(، البته 1190، به نقل از آسیه اناری و دیگران،1188؛رحیم زاده بیات واناری،2001دیگران،

باید واضح ساخت که نگرانی با ترس، اضطراب، غم و اندوه و ناخشنودی... تفاوت دارد و 

فرض کنید در  مثالًت که ترس پاسخی است به یک خطر خاص تفاوت آن با ترس در این اس

حال عبور از عرض یک خیابان شلوغی هستید، در ابتدا احساس نگرانی از اینکه مبادا 

شود که حواستان را جمع کنید، در  آید و باعث می ماشینی با شما برخورد کند به وجود می

رف تان در حال آمدن است، ناگهان ط شوید که با سرعت زیاد به لحظه متوجه موتری می یک

دارد که هرچه  شود، این احساس ترس شمارا وامی احساس نگرانی شما به ترس تبدیل می

 سریع ترباید از خطر در پیشرو فرار کنید.

 اضطراب -2-1-2

مفهوم دیگری که ممکن است با نگرانی همسان در نظر گرفته شود، اضطراب است.  

های جسمانی و روانی که در پاسخ به  نارآمی است و به حساسیتکلمه اضطراب به معنای 

شود، اشاره دارد.  وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد می تهدید اعم از تهدید حقیقی و یا خیالی به

های گوناگونی را  اضطراب احساس و هیجان ناخوشایندی است که شخص مضطرب، روش

ممکن است تالش منطقی و مستقیم برای  گیرد و در این راستا برای کاهش آن به کار می

اما باید اشاره نمود . گردد هایی که موجب بروز اضطراب می کم کردن و یا از بین بردن محرک

ماند و  که اضطراب احساسی است که موضوع معینی ندارد، کیفیتی ندارد، در فضا شناورمی

چسبد که چندان  یی میها رود و به موقعیت فاقد موضوع مشخصی است، اغلب به بیراهه می

(، 1،به نقل از شرقی و دیگران،ص 2002های اصلی خود ندارد)بارلو،  ارتباطی با سرچشمه

تان مریضی داشته باشید، نگران سالمت او هستید و دقیقاً میدانید که در  مثالً اگر در خانواده

اما  کنید نگران چیزی هستید مورد چه چیزی نگرانید، اما در احساس اضطراب حس می
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دانید. ممکن است حتی موضوع ابری بودن هوا به شما احساس  دقیقاً موضوع آن را نمی

شوره یا اضطراب بدهد یا حتی شنیدن یک آهنگ و یا هر چیز دیگر باعث شود احساس  دل

توان گفت اضطراب حالت درونی است  به لحاظ مفهومی، می اضطراب در شما آشکار گردد.

ها، نامالیمات و  بست ناتوانی در مواجهه با مشکالت، بن که ناشی از عدم تعادل یا

( 1( تنش، 2( فشار، 1های زندگی است و دربردارنده چهارعنصر مهم است:  ناهنجاری

ریسک(. این چهارعنصر اجزای مفهومی اضطراب کامل را تشکیل )( احتمال خطر3تشویش و 

 (110ص.  ,1182)عاملی,  دهند می

 1اندوه و غم -2-1-3

فضای مفهومی غم و اندوه نیز با نگرانی نزدیک ولی با آن متفاوت است. غم احساسی  

فایده بودن، خشم و غضب. مردم اغلبا در مواقع بروز  است همراه با احساساتی نظیر تأسف، بی

(، اما 1دیگران،ص گلدمن، به نقل از شرقی و)دارند کنند و کمتر انرژی آن کمتر صحبت می

کنند مشکلی وجود دارد که  نگرانی حسی است که در موقع بروز آن اکثر مردم احساس می

(، اندوه پاسخی است چندبعدی و 1سزابو ولویبوند، به نقل از همان، ص)باید حل شود

چندوجهی به از دست دادن شخص و یا چیزی که به آن وابستگی وقید وبند زیاد احساس 

(. احساس غم و اندوه زمانی است که امری 1، به نقل از همان، ص 2012 ،یتاسم)کردیم می

دهد، اما نگرانی  اتفاق افتاده باشد و ازنظر زمانی بعد از وقوع حادثه به انسان دست می

 شود. احساسی است که قبل از وقوع حادثه یا اتفاق حادث می

 ناخوشنودی -2-1-4

نگرانی است. ناخشنودی ناظر به حالت یا  ناخشنودی نیز احساس مشابه و نزدیک به 

کیفیتی برتر و باالتر و بهتراست. نارضایتی زمانی است که تطابق بین آرزوها و واقعیت، 

رسد تفاوت نارضایتی با  (. به نظر می1به نقل ازهمان، ص  1997اینگلهارت،)موجود نباشد

یا تهدید بین جهان  باشد. در نگرانی، شما احساس تفاوت "تهدید "نگرانی در احساس 

شود و شما فقط به  واقعی وجهان ذهنی دارید، اما در ناخوشنودی احساس تهدید نمی
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اید و  ی مثال، شما لباسی را به خیاط سفارش داده کیفیت یا حالت برتر توجه دارید. به گونه

او نتوانسته است که آن را مطابق میل شما درست کند، در اینجا شما به کیفیت برتر و 

نمایید، اما  کنید و احساس ناخوشنودی می باالتری که در ذهن خود داشتید مراجعه می

جای نگرانی، ناراضی یا ناخوشنود  نمایید، بنابراین شما به گونه احساس تهدید نمی هیچ

  خواهید شد.

 طرح نظری: فصل دوم 

تجربی به در این بخش به دنبال آن هستیم که از طریق مراجعه به سوابق نظری و  

سؤاالت اساسی تحقیق پاسخ مناسب ارائه شود. بنا به راین ابتدا به نظریات مرتبط با موضوع 

شده در باب ناامنی و نگرانی  شود و سپس بررسی تحقیقات انجام تحقیق پرداخته می

بندی نهایی در  گردد و پس از بررسی سوابق نظری و تجربی و ارائه جمع مطرح می اجتماعی

شود و درنهایت پس از ارائه فرضیات تحقیق،  ، چارچوب نظری تحقیق بیان میاین زمینه

 گردد. مدل نظری تحقیق ترسیم می

 سوابق نظری -1-2 

های مادی، معنوی و روحی گوناگونی  ای است که دارای انگیزش انسان موجود پیچیده 

هدفمند آدمی  کننده و سازمان دهنده ادراک و شناخت و رفتار است. انگیزش نیروی هدایت

رو فهم و پویا  شوند. ازاین است. با تکامل انگیزش، رفتارها برای ارضای نیازها وارد عمل می

شناسی جوامع، نیازمند شناخت احساساتی است که در سطح خرد و برخوردهای اجتماعی 

هایی  شناختی به دنبال این سؤال است که چه موقعیت کند. یک نگرش جامعه بروز پیدا می

کنند و این احساسات بر چه سطوحی از فرهنگ و ساختار  حساساتی را تولید میچه ا

ها و  (. بنابراین زمینه21، به نقل از جهانی، ص2007و2010گذارند)ترنر، اجتماعی تأثیر می

های اجتماعی را هم باید در سطح خرد وهم در سطح کالن جستجو  عوامل مؤثر بر نگرانی

بخش سعی بر آن است تا با تمرکز روی نظریات بونکه و نمود و به همین لحاظ در این 

های مرتبط با آن، نگرانی اجتماعی در شهر کابل تبیین و  همکاران اش و با استفاده از دیدگاه

 عوامل مؤثر بر آن کشف و استخراج گردد.
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اند که در  بندی نموده بونکه و همکارانش نگرانی را در دو بخش قلمروی و ذهنی تقسیم 

در این موارد و نظریات نزدیک و مرتبط به آن پرداخته و سپس مروری بر نظریات دیگر  ابتدا

 خواهیم داشت.

 نگراني قلمروی بخش -1-1-2 

که بونکه و همکارانش تحقیقاتی را پیرامون آن انجام دادند،  گونه هماندر این بخش،  

داری زندگی و  زیست، معنی هفت حوزه)امنیت، روابط اجتماعی، اقتصاد، سالمت،محیط

طور مختصر حداقل در ارتباط با پنج  اند و بجا خواهد بود تا به موفقیت( را مشخص نموده

 های نظری را نیز دنبال نماییم. ها بحث بخش اول این حوزه

 های مرتبط به آن حوزه امنیت و نگراني -1-1-1-2 

که با زوال آن  طوری بهرود،  های اساسی انسان به شمار می امنیت از نیازها و انگیزه 

گیرد و مرتفع  رود و تشویش، نگرانی و ناآرامی جای آن را می آرامش خاطر انسان از بین می

، (101, ص. 1192)کلدی,  شدن بسیاری از نیازهای آدمی درگرو تأمین امنیت است)

است که در آن حداقل عناصری چون عدالت استقرار امنیت در یک جامعه نیازمند ساختاری 

اجتماعی، رفاه اجتماعی، اشتغال، عدم استبداد، توزیع دانایی و اطالعات در جامعه، عدم 

اختالل اجتماعی، استفاده از فرهیختگان، سازگاری و نظایر آن وجود داشته باشد. درواقع 

)عباسی ن. ح.,  است) امنیت، وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه

ها  گرفتن نهادهای جدید امنیتی و رفاهی توسط دولت با شکل، امروزه (11, ص. 1189

شود. درواقع  ها برقرار می توان خاطرنشان ساخت که امنیت تا حد زیادی توسط دولت می

اشد. بدین ترتیب امنیت بستری برای یکی از وظایف اصلی هر دولتی، شاید، تأمین امنیت ب

ای در داخل کشور  های دولت و نیز افراد جامعه است. بدون وجود امنیت هیچ برنامه فعالیت

ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر  گذاری، برنامه اجرا نیست. شکوفایی اقتصادی، سرمایه قابل

نظریات در  (78)شالی, ص.  به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیازارد که همان امنیت است.

خصوص ماهیت امنیت، دربستر دو گفتمان سلبی و ایجابی یا منفی و مثبت یا گفتمان 

اند که هرکدام، بروجه خاصی از امنیت نظر داشته و سازوکارهای  شده سنتی و مدرن مطرح

اندازهای  کنند و از چشم آن تجویز می متفاوت و گوناگونی را برای تحقق امنیت و استمرار

 .(21, ص. 1188)نیا د. م.,  گیرند مختلفی بهره می
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 گفتمان امنیت سلبي 

در این گفتمان امنیت جنبه سلبی دارد و با نبود عامل دیگری به نام تهدید تعریف  

بر بعد نظامی است و راهبرد اصلی در این  شود. شاخصه اصلی و بارز این گفتمان تأکید می

رویکرد، تقویت نیروی نظامی و بلند بردن توان آن در جهت مقابله و سرکوب دشمنان است 

توان امنیت را، توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکالت تعریف  و بدین ترتیب می

ها از  د که در آن انسانخوان (، آنچه آنتونی گیدنز نیز آن را موقعیتی می27ص ،کرد)همان

های  (. بدین ترتیب در این گفتمان، بر توانایی11ص  ،خطرات مصئون و درامان باشند)همان

گیرد و امنیت درگرو توانمندی است و هرچه این توانمندی  افزاری تأکید صورت می سخت

وجود را های م گردند، نگرانی بیشتر باشد مقابله با خطرات و تهدیدهای که موجب ناامنی می

توان مبارزه با خطرات وجود ندارد و یا به  دهد و زمانی که قدرت کمتر است، کاهش می

های افراد هم بیشتر است. این تعریف از امنیت،  حداقل آن وجود دارد، به همان میزان نگرانی

بینانه و مثبت، از خطرات فیزیکی و مادی خارجی است، یعنی  مبتنی برنگرش عینی، واقع

 امل موضوعات ملموس و مشخص چون؛ جنگ، خشونت، آشوب و غیره هستندخطرات ش

محور  توان امنیت دولت ، به تعبیر دیگر امنیت سلبی را می(101, ص. 1190)غفاری د. غ., 

کارگیری  نیز یادکرد که بر محافظت دولت از تهدیدات نظامی خارجی)بازدارندگی( و به

کند. جلوگیری از نقض اصل حاکمیت و تجاوز به آن، دلیل و توجیه  نیروی نظامی تأکید می

های  ها و دیدگاه شود که در نظریه اصلی و عمده استفاده از زوراست. معموالً گفته می

 (101, ص. 1187)آبادی پ. ل.,  محور، هدف مرجع امنیت دولت است دولت

 گفتمان امنیت ایجابي 

شود بلکه افزون بر آن، وجود  در گفتمان امنیت ایجابی، امنیت به نبود تهدید تعریف نمی 

های جمعی نیز موردنظر است. این  شرایط مطلوب و مساعد برای تحقق اهداف و خواست

طیف از نویسندگان، برای امنیت، ماهیت تا سیسی قایل هستند و به راین باورند که امنیت 

قبولی از اطمینان برای تحصیل و  ارد که جامعه به مرحله قابلفقط در وضعیتی وجود د

(، در این گفتمان بر بعد 27یافته باشد)نیا، امنیت اجتماعی، ص  پاسداری از منافع اش دست

گیری  توان، امنیت را توانمندی بهره آرامش، اطمینان و آسایش تأکید صورت گرفته و می

ها تعریف کرد، که این برداشت از امنیت، نگرش  ها و تضمین منافع و ارزش بهینه از فرصت
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ذهنی و تفسیرگرایانِه داشته و خطرات شامل مواردی چون اجبار و تحمیل، تبعیض و هرآن 

شود که مانع ترقی و پیشرفت است و به تحقق آرامش و اطمینان لطمه وارد  چیزی می

که از امنیت ایجابی  (. البته این موضوع را نباید ازنظر دور داشت28کند)همان، ص  می

محور نیز یادشده است که در آن مردم هدف مرجع امنیت هستند که  عنوان امنیت انسان به

مشی گذار صادره از سوی  های خط ها و قطعنامه امنیت و امنیت انسانی ریشه در بیانیه

 1993ویژه گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال  ، به1990سازمان ملل در اواسط دهه 

شود که در آن مردم از  صورت وضعیتی تعریف می ارد. در این سند امنیت انسانی بهد

شود، آزاد و رها گردند. معنی  قیدوبندها و فشارهای روحی و روانی که مانع رشد انسان می

ای چون  امنیت انسانی عبارت است از: اول، ایمنی و سالمت از تهدیدات مزمن و دیرینه

. و دوم، به معنی درامان بودن از برهم خوردن ناگهانی الگوهای گرسنگی، بیماری و سرکوب

، ص 1187اعم از اینکه در خانه، محل کار یا جوامع باشد)پائولین کر، -روزمره زندگی

دیگر احساس آرامش و آسایش هر فرد در محل زندگی و اجتماع و با  عبارت و به،(102

 امنیت اجتماعی است ،دادن به زندگیاطمینان خاطر و به دور از هرگونه نگرانی ادامه 

، در سطح فردی احساس امنیت دریک جامعه، به احساس روانی (131, ص. 1187)سفیری, 

گردد و هرچه میزان فراوانی  شهروندان از میزان وجود یا عدم وجود جرم در آن جامعه برمی

پایین تراست. ولی این احساس ناامنی صرفاً منبعث از عدم جرم باالتر باشد، احساس امنیت 

وجود امنیت در یک جامعه نخواهد بود. ممکن است در یک جامعه، امنیت وجود داشته 

 (11, ص. 1188)چیان,  باشد، لیکن شهروندان آن، احساس امنیت نکنند و بالعکس

که یک  های موجود یک جامعه است. وقتی علیه ارزش ناامنی اجتماعی شامل تهدید 

قبول و مطلوب ناتوان بوده و اعضای آن  جامعه ازتامین حداقل امنیت برای یک زندگی قابل

ها و افراد منحرف، بزهکار و مجرم در معرض خطر و تهدید باشند،  جامعه از سوی گروه

واقعی وامن دارد که حداقل درواقع جامعه یادشده ناامن است. پس جامعه زمانی مفهوم 

محیط امن را برای اعضای خود جهت یک زندگی مناسب و مطلوب فراهی آورد؛ لذا اگر با 

ای مواجه باشیم که افراد درجهات مختلف دچار نگرانی بوده و جرم و بزهکاری در آن  جامعه

عرض تهدیدهای ها وسینمادرم ها، کوچه سرک،نرخ باالیی داشته باشد، افراد در خانه و خانواده

ای ناامن و ناامنی اجتماعی در آن حاکم  باشند، اصطالحاً چنین جامعه قرار داشتهگوناگون 

 (10-9, ص. 1189)تاش,  است)
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با توجه به تعاریفی که از امنیت در دو بعد سلبی و ایجابی آن صورت گرفت، نبود  

گردد که در جامعه ما، هنوز هم توانایی برای مقابله با  باعث بروز نگرانی میها  هریکی از آن

 که الزم است، وجود ندارد. طوری ها به خطرات و تهدیدات دشمن و حفاظت از منافع و ارزش

 نگراني در حوزه روابط اجتماعي -2-1-1-2 

مشترک، تبادل اطالعات ها و هنجارهای  واسطه روابط با یکدیگر، پذیرش ارزش افراد، به 

وبده بستان، درصدد پاسخ و برآوردن نیازها و محقق ساختن اهداف فردی و اجتماعی 

باشند. این ترکیب کمی و کیفی از روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی را تشکیل  می

آید که روابط میان افراد به  (، سرمایه اجتماعی زمانی به وجود می211غفاری، ص )دهد می

، اگر (112, ص. 1181)فیروزآبادی,  دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید) ای شیوه

سرمایه را مفهومی بدانیم که توسط کنشگران به امید کسب سود و بازدهی و انباشت مجدد 

افراد و اشیا افتد، سرمایه اجتماعی نوعی خاصی از سرمایه است که نه در  آن به جریان می

، سرمایه اجتماعی را (18, ص. 1188)هروی,  ریشه دارد "روابط کنشگران"بلکه در

(، Trust، اعتماد)(Good willهای گوناگون، مانند: حسن نیت) نویسندگان در معنی

 Social(، همبستگی اجتماعی)Social Convergenceهمگرایی اجتماعی)

Solidarity(هنجارهای اجتماعی ،)Social Norms(شبکه روابط اجتماعی ،)Social 

Network(ساختار اجتماعی ،)Social Structure(و منبعی )Resource که رفتارها را )

ای دارند و  ها، هریک ریشه و بنیاد جداگانه اما این معنی اند. کاربرده کند، به پشتیبانی می

 Collectiveنمونه: هنجارهای اجتماعی، رفتارهای جمعی) جنس نیز نیستند. برای هم

Behavioursگیرند و سپس  ( هستند که در فرایند کنش متقابل میان کنشگران شکل می

آنکه رابطه اجتماعی رفتار نیست، اما براثرتقابل رفتارهای کنشگران  شوند، حال تثبیت می

درونی و فردی است، اما گونه که حسن نیت و اعتماد یک حس  گیرد؛ همان شکل می

تواند به واگرایی یا  ای از فرایند اجتماعی است که می لحظه همگرایی یا همبستگی اجتماعی

-7, ص. 1181)اجتهادی,  ای دیگر از همان فرایند، تبدیل شود یعنی لحظه–ستیز اجتماعی 

صورت ذاتی و  ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به ، سرمایه اجتماعی مجموعه(8

های نخستین، ثانوی و سازمان اجتماعی جامعه)نهادهای  نهفته در روابط اجتماعی گروه

توان در سطوح  رسمی و غیررسمی( وجود دارد. البته حوزه سرمایه اجتماعی را می
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های  های مشترک(، میانی)شرکت و هنجارها و ارزش ها های افراد یا خانواده خرد)شبکه

)پیری,  بندی کرد شود تقسیم که شامل محیط اجتماعی و سیاسی می بازرگانی( و کآلن

های اجتماعی نیز  ، برخی این ذخایر ارزشمند را که گاه از آن به ارزش(21, ص. 1183

 د از: صداقت، حسن تفاهم، سالمت نفس، همدردی، دانن شود،عبارت می یادمی

های  دوستی،همبستگی، فداکاری و... که سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، کنش

سازد  هزینه و مطمئن می کنشگران را در سطوح خرد، میانی و کالن جامعه آسان، سریع، کم

، سرمایه (1188)خدایی,  کند و آنان را دررسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می

احساس هویت  2های اجتماعی متقابل گروه1اجتماعی حاصل اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی

، به نقل از 1999نگری مطلوب است)فلورا،  جمعی و گروهی، کارگروهی و آینده

شود، اعتماد در سازمان و یا  تر می (، و هراندازه سرمایه اجتماعی بزرگ17، ص1190غفاری،

عی بر بیماری و سالمت گونه سرمایه اجتما و همین (3)بابایی, ص.  یابد جامعه افزایش می

ها به هر دلیلی کاهش یابد، با  گذارد، جوامعی که سرمایه اجتماعی آن جامعه تأثیر می

که همه این  (90, ص. 1188)ساعی,  شوند رو می های شگرفی روبه ها و شکاف گسیختگی

آید. هابرماس هم به کنش  به وجود می موارد درنتیجه تعامل و کنش ارتباطی افراد جامعه

1گوید که کنش ارتباطی در داخل جهان حیاتی ارتباطی اهمیت خاصی قایل بوده و می
رخ  

دهد وجهان حیاتی زمینه فرا گردهای به تفاهم رسیدن را از طریق کنش ارتباطی فراهم  می

تفاهم متقابل است، های ناگفته درباره  فرض سازد. جهان حیاتی دربرگیرنده انواع پیش می

 شده باشد تفاهمی که برای تحقق کنش ارتباطی باید وجود داشته باشد و متقابالً ادراک

، البته کنش ارتباطی باعث به وجود آمدن روابط اجتماعی گردیده (711, ص. 1188)ثالثی, 

گردد. سرمایه  سرمایه اجتماعی منجرمی و ماحصل آن پیوند اجتماعی است که سرانجام به

                                                           
1
عمل اجتماعي درواقع  هرگاه عمل اجتماعي دوسویه باشد آن را تعامل مي نامند و :تعامل اجتماعي به معني این است که - 

دیگری در انجام دادن این عمل و نحوه آن  شده باشد وگیری  سوی شخص یا گروهي دیگر، جهت چنانچه عمل انسان به

  نامند. عمل اجتماعي مي ،باشد به چنین عملي موردنظر
2
 بااحساس پیوند. گروه اجتماعي عبارت است از: افرادی که دارای تعامل نسبتاً مستمر و - 
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های محلی و  ها، انجمن عنوان دارایی گروه تواند به اجتماعی یک پدیده ارتباطی است که می

و از جانب دیگر سرمایه اجتماعی به شکل  (192, ص. 1183)ازکیا,  حساب آید ها به ملت

های اجتماعی را کاهش  تواند موجد امنیت اجتماعی شود نگرانی یطورکلی نم ناپخته و به

مثال در باندهای مافیایی  عنوان های اجتماعی را تشدید کند. به دهد بلکه ممکن است نگرانی

ها، هنجارها و  یافته نظیر قاچاق انسان، مواد مخدر و... تبهکاران از شبکه و جرایم سازمان

های جدی اجتماعی  ها باعث نگرانی ستند، اما فعال شدن آناعتماد درونی عمیقی برخوردار ه

)ماهانه,  ربایی و... را به وجود خواهد آورد گردد و نتایج منفی از قبیل اعتیاد، قتل، آدم می

 گردد، سرمایه فرهنگی است موضوع دیگری که در این حوزه مطرح می .(89-88, ص. 1191

کاربرده شد، سرمایه فرهنگی یعنی قدرت  که این مفهوم برای اولین بار توسط پیربوردیو به

شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی در هر فرد وآن دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد 

، ازنظر (30, ص. 1189 )قرونه, شود) است که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته می

های احترام و قدرت و ثروت  ترین شاخص وی در جوامع امروزی، سرمایه فرهنگی یکی از مهم

طبقات ممتاز است. اقتدار طبقه جدید بر سرمایه جدید، یعنی سرمایه فرهنگی، متکی 

 (. افراد دارای سرمایه فرهنگی، بیشتر در1181، به نقل ازبوردیو، 31است)همان، ص 

تفاوت نبوده یا حداقل در آن  یابند که نسبت به رخدادهای جامعه بی های حضور می محیط

گیرد و به همین  نظر صورت می ها در مورد مشکالت و معضالت جامعه بحث و تبادل محیط

توانند داشته باشند)شرقی و دیگران،  های کالنی می ها نگرانی توان گفت که این لحاظ نیز می

 ،(8ص.

عنوان یک سازه پیچیده و ترکیبی، برخوردار از سطوحی است که  اجتماعی بهسرمایه  

ای )کالن( را در نظر  توان برای آن سطوح روابط بین فردی)خرد(، گروهی)میانی( و جامعه می

ی است که وهمینگونه برخوردار از ابعاد متنوع (11-11, ص. 1189-1188)حاتمی,  گرفت

ترین آن عبارتنداز: اعتماد، قواعد و هنجارهای حاکم برکنش جمعی، مشارکت در  مهم

ها، مبادله وبده بستان، مشترکات، فعال گرایی، آگاهی اجتماعی و عمومی و  ها شبکه انجمن

 شود: های اخالقی. با توجه به موضوع تحقیق در اینجا به چند بعد آن اشاره می ارزش
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 اعتماد 

ساز مشارکت و همکاری میان  های مهم روابط انسانی است و زمینه اعتماد یکی از جنبه 

های مختلف  درزمینه  . اعتماد، مشارکت را (19, ص. 1187)زارعی,  اعضای جامعه است

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با 

ترین شاخص سرمایه اجتماعی بوده و  دهد، اعتماد از مهم های مختلف جامعه افزایش می گروه

گردد و در تقویت، ارتقا  موجب پیوند وثیق شهروندان با نهادهای مختلف اجتماعی می

های مختلف  مشروعیت نهادهای اجتماعی مؤثر است. اعتماد، مبادالت را درزمینهاثربخشی و 

(، در 13-11، ص 1190بخشد)غفاری،  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت می

رسد، عرصه روابط مردم و حکومت است. در همین  حوزه سیاست آنچه بسیار مهم به نظر می

توان مواهبی چون: برقراری و برخورداری از امنیت،  میکنند  رابطه برای مردمی که اعتماد می

برخورداری از نظم، منافع مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

ارتباط همیشگی، عدم جدایی از حکومت و ارائه پیشنهادها و نظرها برای بهبود هرچه بهتر 

تواند امتیازاتی نظیر: دوام و بقای  میامور مختلف را برشمرد. برای اعتماد شونده نیز این 

زور و خشونت، رضایت مردم، حساب کردن روی حمایت مردم  حکومت بدون توسل به

طالبی و )درتصامیم حساس و مهم حکومتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد

بی (، اعتماد به نهادهای سیاسی، تا اندازه زیادی مبتنی بر ارزیا181، ص 1188دیگران، 

رو این پدیده تحت تأثیر عواملی چون تورم، بیکاری،  نحوه عملکرد نظام سیاسی است؛ ازاین

فساد سیاسی یا ناتوانی نظام سیاسی، پیروزی یا شکست در جنگ، رشد اقتصادی، نرخ جرم 

گذارد اگرچه بر  های عملکرد دولت است که بر هرکسی اثر می ها شاخص و غیره است. این

، آنچه در این میان مهم به (133, ص. 1188)اسالم,  ه موثرنیستهمه به یک انداز

( مشروعیت حکومت به 1اند از: های آن عبارت رسد، حکمرانی خوب است که ویژگی نظرمی

معنی پذیرش عمومی حکومت و حاکمان از سوی شهروندان بر پایه معیارهای چون قانونی 

( پاسخگویی 2ها، خشنودی شهروندان و کارآمدی حکومت؛ گیری آن و تصمیم بودن حاکمان

( مدیریت کارآمد 1ها و رفتارهای خود؛ حکومت، شهروندان و جامعه مدنی در برابر تصمیم

( مشارکت 1( گردش آزاد اطالعات؛3جامعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛

( نظارت 7ت قانون و برابری همگانی در برابر قانون؛ ( حاکمی1ها؛ آزاد و برابر همه گروه

( 9ها و فساد؛  ( کاهش نابرابری8منطقی دولت بر جامعه و نظارت منطقی جامعه بر دولت؛ 
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ای  (، باید توجه داشت که خصلت مرکزی اعتماد، رابطه131همان، ص )طرفی حکومت بی

ن نوعی فرایند و پیوستار است و کند که متضم ای تبدیل می بودن آن است که آن را به رابطه

عنوان بخشی از سرمایه  ، اعتماد اجتماعی به(209, ص. 1188)نوابی,  گستره متفاوتی دارد

دهد تا به برقراری روابط اجتماعی بپردازند.  اجتماعی منابعی را در اختیار کنشگران قرارمی

, 1188)نیا ا. ط.,  کند که روابط را تسهیل و دوام آن را بیشتر میکارکرد اعتماد این است 

یافته دریک جامعه از  . باالبود اعتماد و بخصوص اعتماد انتزاعی و تعمیم(181ص. 

 ای از موانع رود، لذا پایین بودن این نوع اعتماد در هر جامعه های مهم به شمارمی شاخصه

. (10, ص. 1188)سعیدمعیدفر،پرویزجهانگیری,  شود اصلی پیشرفت و توسعه محسوب می

در بدترین شرایط،  ،توان یک باور تعریف کرد. باور به اینکه دیگران بنابراین اعتماد را می

)آبادی  کنند نفع او عمل میرسانند ودربهترین شرایط به  آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمی

 (17, ص. 1187م. ز., اعتماداجتماعی, 

 تعهد اجتماعي 

تعهد، احساس مسئولیتی است که هر فردی نسبت به نقش خود در روابط اجتماعی با  

موردتوجه اندیشمندان های سرمایه اجتماعی اخیراً  عنوان یکی از مؤلفه دیگران دارد.تعهد به

ای مستقیم با نقش  ، البته تعهد رابطه(11, ص. 1190)عبداللهی,  اجتماعی قرارگرفته است)

بعد احساسی،شناختی و عملی موردمطالعه  در سهنماید و  و موقعیتی دارد که فرد احراز می

تعهدات تحمیلی بیرونی؛ )کند: الف بلومبرگ تعهدات را به دو گروه تقسیم می .گیرد قرارمی

شود،  واسطه یک قرارداد به افراد تحمیل می ب( تعهدات تحمیلی درونی. تعهدات بیرونی به

به  آورد و آنان خود را موظف مانند ازدواج که برای هریک از دو همسر نقشی را به وجود می

بدون اینکه  -تعهدات درونی که حاصل روابط افراد باهم است -دانند ایفای نقش در آن می

آید، مانند نقش فرزندی و یا نقش پدر یا مادری.  قرارداد یا پیمانی درکارباشد، به وجود می

هایش است.  رو مسئول انتخاب به آزادی است و ازاین سارتر معتقد بود که انسان محکوم

کند بلکه الگویی از زندگی را پیش  ها را مشخص می تنها مسیر زندگی آن افراد نه های انتخاب

ها  های خود نسبت به همه انسان گذارد. به همین خاطر فرد در گزینش روی دیگران می

گردد،  که انسان به این مسئولیت آگاه می (. هنگامی8مسئولیت دارد)شرقی و دیگران، ص 

(، و در این صورت 8آورد)سارتر به نقل از شرقی، ص  م میدلهره و اضطراب به سویش هجو
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اش است و  گذرد و نگران سرنوشت جامعه ای از کنار دیگران نمی انسان، دیگر با خاطرآسوده

کوشد. با توجه به نکات فوق ماریا اوجا  در راستای سامانمندی محیط اجتماعی پیرامونش می

های کالن  عامل مهمی در ایجاد نگرانینماید که احساس مسئولیت اجتماعی  تأکید می

 (9،به نقل از شرقی، ص، 2001است)اوجا،

 های اجتماعي ارزش 

گوییم که ازنظر اعضای جامعه باارزش و مهم باشد و  ارزش به امر، حالت یا چیزی می 

این مطلب که چه اموری ازنظر مردم یک جامعه باارزش است به تعلیم و تربیت اجتماعی و 

 .(100, ص. 1172)صانعی,  های فرهنگی آن جامعه ارتباط دارد ماهیت ارزش

ها باعث  روند که ثبات و تغییر آن ها جزء اصلی سازنده هر فرهنگی به شمار می ارزش 

تبع آن، ثبات یا  شوند و به ای در طول زمان و مکان می ها در هر جامعه ثبات یا تغییر فرهنگ

، مفهوم ارزش، بر (17, ص. 1181)فر م. خ.,  دهند) دگرگونی جوامع را تحت تأثیر قرار می

ها،  داشتنی ها، آرزوها، نیازها، دوست ها، ارجهیت ها، وظایف، تعهدات اخالقی، خواست عالقه

)عبدی, ص.  ینشی داللت داردهای رفتار گز ها و بسیاری دیگر از کیفیت ها و جاذبه نفرت

ها عبارت از نتیجه غایی هدف و مقاصد کنش اجتماعی است. ژان کازنو  . ارزش(11

ها، فنون و اشیای مادی که افکار و  نویسد: عقاید، هنجارها، شناسایی شناس فرانسوی می مردم

های اجتماعی یک گروه را  اند، ارزش تجربه رسیدهگرفته و به  ها در پیرامون آن شکل گرایش

ها مجموعه آرمانی هستند که درباره آنچه درست یا  دیگر ارزش عبارت دهند. یا به تشکیل می

باشند. درواقع هر چیزی  نادرست، شایسته یا ناشایسته، مطلوب یا نامطلوب، خوب و یا بد می

های  نی و مطلوب تلقی شود، جزء ارزشکه برای یک جامعه موردنیاز، محترم، مقدس، خواست

ها چند  آن جامعه است. نجابت، درستکاری، شرافت، احترام به حقوق دیگران، تقوا و مانند آن

های  . ارزش(29, ص. 1189)ستوده,  های اجتماعی در جامعه ما هستند نمونه از ارزش

شوند. یکی از  وسیله خانواده، مدرسه و مذهب تبلیغ می به اجتماعی برتر از افراد هستند و

ترین هدف تعلیم و تربیت در زمان گذشته انتقال  اهداف تعلیم و تربیت در زمان حاضر و مهم

(، در اصطالح 11های جدید بوده است)همان،ص،  های اجتماعی به افراد جامعه و نسل ارزش

زهای است که موضوع پذیرش همگان است. های اجتماعی عبارت از چی شناسی ارزش جامعه

دهند که مطلوبیت دارد و مورد  ها و اموری را تشکیل می های اجتماعی واقعیت ارزش
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درخواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه است. ارزش در علوم اجتماعی معانی مختلفی دارد 

 شوند: دسته تقسیم می 1ومعموال به 

 های اخالقي ارزش 

ها دارد و  رفتارهای دستوری که سعی در سوق دادن جهت رفتار و اندیشه انساناحکام و  

شامل تشویق به اعمالی مانند: احسان کردن، ایثار کردن و یا خودداری از اعمالی مثل: دروغ، 

های اخالقی مثبت، چون؛ صداقت،  شوند. وجود و شیوع ارزش دزدی، قتل و تجاوزمی

های مختلف حیات اجتماعی که  وفای به عهد و... در عرصهصدر،  داری، حسن ظن، سعه امانت

ای گرم و پویا خواهند  کننده چارچوبی برای یک جامعه اخالقی هستند، بیانگر جامعه تعیین

ها و کدهای اخالقی و گستره شیوع  تر از همه اینکه پنداشت نسبت به وجود ارزش بود و مهم

های آحاد افراد جامعه، سهم  ری رفتار و کنشگی ها در مقیاس ذهنی نیز در تعیین و جهت آن

ها در مقام عمل و نظر که در قامت و صورت  مؤثری دارند و برعکس، فقدان این ارزش

برداری و...خود را نشان  های منفی، چون؛ دروغ، تقلب، حیله و تزویر، بدبینی، کاله ارزش

 (17دهند، اثری فرساینده بر سرمایه اجتماعی دارند)عبدی، ص  می

 های اقتصادی ارزش 

 شود. های مادی که شامل: پول، دارایی و تملک کاالها می ارزش 

 های ملي و سیاسي ارزش 

 مانند: احترام به اصول ناب ملی یا انقالبی مردم، عدالت اجتماعی و تأمین رفاه اجتماعی. 

 های دیني ارزش 

ترین و  جوامع از مهمها که تقریباً در اکثر  های مقدس و معنوی زندگی انسان ارزش 

 روند. های اجتماعی به شمارمی قدرتمندترین ارزش

 های قانوني و حقوقي ارزش 

های حقوقی و ضمانت اجرایی برای آن هستند. همگان احترام به  قوانین، تجلی ارزش 

 کنند. قوانین و مقررات جامعه اعم از: موازین، قاضی و پولیس را ارزشمند تلقی می
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 يهای فرهنگ ارزش 

هر آنچه در رابطه بافرهنگ مشترک و عمومی مردم برایشان حائز اهمیت باشد مانند:  

، به 91: 1188شوند)صداقتی فرد، های فرهنگی خوانده می دانش و احترام به سالمندان ارزش

 نقل از کاوه(

های مطلوبی هستند که  های اجتماعی مقاصد و هدف توان گفت که ارزش بنابراین می 

های  کنند تا به این وسیله نیازها و خواسته ها فعالیت می ه برای دستیابی به آنافراد جامع

های اجتماعی معموالعلت موجد  ، ارزش(11-13, ص. 1191)کاوه,  خود را برآورده سازند

کند.  خود را هموارمیبعد از  "ارزش"راه رسیدن به  "ارزش "دیگر، هر عبارت یکدیگرند. به

اندوزی نیست. اگر کسب علم و دانش به هدف  منحصر به دانش "علم"برای مثال، ارزش

 "قدرت"به ارزش دیگری به نام "علم"کسب قدرت سیاسی انجام شود، در این صورت ارزش 

 (1, ص. 1181)بابادی,  شده است تبدیل

 در حوزه سالمت اجتماعي نگراني -3-1-1-2 

ای  ای تااندازه هاست و تعریف آن در هر جامعه ی فرهنگ سالمت موضوع مطرح در همه 

گردد)شربتیان به نقل از سجادی و  ها بازمی به حس مشترک مردمان از سالمت و فرهنگ آن

ی (، ولی معموالً هرگاه سخن از سالمت به میان آمده بیشتر بعد جسمان1183،233همکاران،

که رشد و تعالی جامعه درگرو تندرستی آن جامعه از ابعاد  آن موردتوجه بوده، درحالی

. سازمان جهانی صحت در (110, ص. 1191)شربتیان,  جسمانی، روانی و اجتماعی است

نه صرفاً فقدان  عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تعریفی سالمت را به

،به نقل از شربتیان، ص World Health Organization،1979کند) بیماری تعریف می

(، بنابراین سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمانی و روانی یکی از سه ارکان 110

دهنده سالمت عمومی جامعه است؛ درواقع زمانی شخص را واجد سالمت اجتماعی  تشکیل

های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور  ها و نقش فعالیت برمی شمریم که بتواند

دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند، اتصال و ارتباط برقرار نماید)فدایی 

(، به هراندازه که سالمت اجتماعی در 110، به نقل از شربتیان، ص 8، 1181مهربانی،

پذیری و همدیگر  ان میزان احساس مسئولیتتر باشد به هم تر و گسترده ای قوی جامعه

رود و باالتبع انزوا گرایی و عدم احساس مسئولیت پایین آمده و  پذیری در آن جامعه باال می
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شود. از سوی دیگر سالمت روان افراد اجتماع در رشد و  های افراد کاسته می از نگرانی

انکاری دارد.  یت غیرقابلشکوفایی فردی آحاد جامعه و نیز توسعه و پیشرفت جامعه اهم

های مختلف آن کارکرد درست و بجایی دارند که آحاد آن از  ای سالم است و بخش جامعه

، از جانب دیگر وجود نگرانی در جامعه (9ص. 881)ندا سالمت جسم و روان برخوردار باشند

تواند کار آیی آنان  مت روانی و جسمانی افراد میو تأثیر احتمالی آن بر کیفیت زندگی و سال

, ص. 1187)نصرآبادی,  را تحت تأثیر قرارداد و عواقب فردی و اجتماعی را درپی داشته باشد

81) 

 نگراني در حوزه اقتصاد -4-1-1-2 

همانا رشد و توسعه رسد وضعیت اقتصادی است، که  در این بخش آنچه مهم به نظر می 

گردد. مفهوم رشد اقتصادی برخالف مفهوم توسعه که جوانب پیچیده و  اقتصادی را شامل می

رو نیست و رشد اقتصادی  آمیزی را در تعریف خود دارد، با دشواری چندانی روبه ابهام

های کمی اقتصادی است. در بحث رشد اقتصادی موضوع مهم ماهیت  دربرگیرنده شاخص

رشد  "و "زا رشد اقتصادی برون"ادی است و بر همین مبنا، رشد اقتصادی را به رشد اقتص

 .(Placeholder5 ;31ص. Placeholder5) کنند تقسیم می "زا اقتصادی درون

اقتصادی در آن زا رشدی است که عواملی غیر از عملکرد  منظورازرشد اقتصادی برون 

شود  مؤثر است مانند رشدی که از استخراج معادن زیرزمینی و منابعی چون نفت حاصل می

زا رشدی است که حاصل عملکرد داخلی نظام اقتصادی  و منظور از رشد اقتصادی درون

آید و حاصل سعی و  ای اقتصادی به دست می این نوع رشد با انجام عملیات پیچیده .است

 (31تالش اقتصادی و صنعتی یک جامعه است)همان، ص 

اندازه واژه توسعه برای مردم  ی نباشد که به و اما توسعه، شاید در قرن بیستم واژه 

ه باشد. گرچه توسعه نیافته تکرارویادآوری شد کشورهای جهان خصوصاً کشورهای توسعه

معلول عوامل مختلف مادی و غیرمادی متعدد است اما هیچ پیشرفت و ترقی واقعی در جهان 

 تصور دانست مگر اینکه توسعه به شکلی در آن جامعه ظهور پیداکرده باشد توان قابل را نمی

 :سازمان یونسکو از توسعه چنین است ، تعریف پیشنهادی(118, ص. 1187)نوریان, 

دهی و استفاده ازتوان ملی، علمی  منظور افزایش، سازمان مجموعه موازین قانونی و اجرایی به

های توسعه عمومی کشور و باال بردن موقعیت آن  قصد دست یافتن به هدف و تکنولوژی به
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(، بر اساس نظریه هانتینگتون، فرایند توسعه در کشورها باعث 118ص  ،همان)در جهان 

)جنادله,  شود) ها، مدیران و... می کرده گیری اقشار جدیدی مانند متخصصان، تحصیل شکل

، گردد. اما توسعه اقتصادی ، که این خود باعث توسعه در ابعاد مختلف می(22, ص. 1181

شود  های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می فرایندی است که درطی آن شالوده

های اقتصادی و  که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری طوری به

(، 31های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود)ازکیا، ص  تغییراتی درزمینه

شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد  توسعه اقتصادی با چگونگی و

عینی بیشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه 

های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات  درزمینه  

ای برخوردار است. دست آوردهای  ز اهمیت ویژهفراغت است. در کشور ما موضوع فقر و فقرا ا

حاکی از این واقعیت است که فساد اقتصادی و سیاسی از  درزمینه  های اخیر  پژوهش

، (188, ص. 1181)لطفیان,  توسعه است ترین موانع توسعه پایدار در کشورهای درحال بزرگ

البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که بیشترین تأثیر فساد بر افراد ضعیف و فقیر جامعه، 

های ناشی از فساد اقتصادی و  ترین توانایی تحمل هزینه به عبارتی بر آن گروه از مردم که کم

صادی آید. برداشت غیرقانونی وجوه دولتی از سوی مفسدان اقت باشند، وارد می مالی را دارا می

وپرورش،  های عمومی مانند بهداشت، آموزش شود که منابع ملی به بخش و سیاسی باعث می

(، 203ونقل عمومی، خدمات پولیس و نیروی انتظامی اختصاص پیدا نکند)همان ص،  حمل

های تولیدی ملی که بتوان  در کشور ما که هنوز هم اقتصاد پایدار و ثابتی ندارد؛ کارخانه

ا استخدام کرد و به کار انداخت وجود ندارد، استخراج منابع طبیعی تا حال کارگران زیادی ر

ها و اعمارسد های آبی نیز به شکل انبوه آن شروع نگردیده است  صورت نگرفته و زیرساخت

و میزان فساد اداری آن در سطح باالیی است. این در حالی است که اقتصاد کشور مبتنی 

های  گردد. بنابراین زمینه برای ایجاد فرصت واردشده وضع میاست بر مالیاتی که بر کاالهای 

شغلی جدید وجود نداشته، سوبسیدهایی برای فقرا درنظرگرفته نشده، نبود خدمات 

گردد که مردم  های دوران بازنشستگی باعث می اجتماعی مانند خدمات طبی و رسیدگی

نانی که در دولت هم نسبت به حال و آینده ازلحاظ اقتصادی جدا نگران باشند.و آ

اند و اما حقوقی که دریافت  کنند، صدها هزار انسان در هفته چهل ساعت مصروف کارمی

اندیشند که  کنند. این افراد به این می ای است که زیرخط فقر زندگی می اندازه کنند به می
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است.  ای یک مبادله نابرابراست و درواقع هنجارهای مبادله در آن رعایت نشده چنین رابطه

 ای از تغییرات اجتماعی بینجامد بنابراین نقض هنجارهای مبادله ممکن است به تضاد و پاره

، و متغیراقتصادی یکی از عواملی است که باعث نگرانی اجتماعی (37, ص. 1190)کرمی, 

ثبات و نابرابری باعث  ف و بیشود و اینکه چگونه؟ دلیل آن این است که یک اقتصاد ضعی می

گردد و درنهایت باعث  افزایش فقر، گرسنگی، امراض، بیکاری و حتی نابودی محیط می

 Shalom H.Schwartz and Gila)گردد های بزرگ در جامعه می نگرانی

Melech.p17) 

 زیست محیط -5-1-1-2

آن و زیست ازجمله موارد مهمی در زندگی بشر است که برای حفاظت از  محیط

های زیستی، باید انسان به وجدان  جلوگیری از تخریب و آلودگی آن و حفظ تعادل

زیست رهنمون گرداند.  زیست مجهز گردد تا این وجدان اورا به اصل حرمت محیط محیط

ها هرکدام به  ها، کشورها، مناطق، نواحی، شهرها، روستاها و محله زیست قاره امروز محیط

ای جا  زیست در جامعه ر دارند ومادامیکه وجدان وتو جه به محیطنحوی در معرض تهدید قرا

 نماید. نشود، تهدیدها همواره چهره می

زیست شرط اول حفظ آن است، اما تنها  بنابراین آشنایی و شناخت مسایل محیط

های مخرب نیز برطرف  شناختن کافی نیست، بلکه باید موانع و عوامل تهدیدکننده و دخالت

ها،  و شناخت ابعاد مختلف زمین مارا به شناخت تهدیدها، محدودیت گردند، بررسی

ها و استعدادها ونیز به تعیین سهم سرانه هر انسان از آب، خاک و هوا هدایت  ظرفیت

رو همه  زیست عبارت است از موضوع زندگی ونه تصرف و تملک آن ازاین کند، محیط می

خوبی بشناسند و به  ز زمین سطح کره را بهها وابزارهای تعیین سهم خود ا مردم باید شیوه

 کاربندند.

ها همه مهمانان سفره  توان زمین محدود و معین است، زمین ابزار زندگی است، انسان

 طبیعت اندوهرانسان را حقی و سهمی بر منابع طبیعی برای تأمین زندگی خود است.

 نگراني ذهني بخش -2-1-2 

گرچند ممکن است نگرانی در بین همه افراد جامعه وجود داشته باشد ولی سطوح این  

ها ممکن است در ارتباط با سرنوشت خود و نزدیکان اش  ها متفاوت است، برخی نگرانی
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گردد که در ارتباط  ها و طبقات اجتماعی مربوط می ها به گروه نگران باشند ولی بعضی نگرانی

های مختلف اجتماعی حاکی از  باشند، نگرانی در بین گروه یبا سرنوشت جمع نگران م

تواند در طبقات خاصی از جامعه  شناختی است و این فشارها می تهدیدهای پنهان روان

(. بنابراین نخبگان جامعه )نخبه سیاسی، 81، ص 1187تر باشد)نصرآبادی وهمکاران، افزون

های است که به دلیل وابستگی به  روهنخبه نظامی، نخبه اقتصادی و نخبه فکری( ازجمله گ

هایی در ارتباط با از  مندی به منافع مربوطه، ممکن است نگرانی های خاصی و عالقه گروه

های دیگر هستند که به  دست دادن منافعشان داشته باشند. دانشجویان احتماالً یکی از گروه

متعددی که دیگران از دهند وهم چنین انتظارات  دلیل نوع فعالیت و نقشی که انجام می

ها دارند و مسئولیتی که اینان برای خود قائل هستند، بیشترتحت فشاروآسیب پذیری  آن

 قراردادند.

های اجتماعی، افراد نیز در ارتباط با سرنوشت آینده خود، نزدیکان و  بر عالوه گروه 

نگرانی رفاه و توانند نگرانی داشته باشند. نگرانی فردی یا کوچک درواقع،  فامیل خود می

آسایش خویش است و نگرانی بزرگ، نگرانی از بابت رفاه و آسایش جامعه و جهان است. 

البته این موضوع را نباید ازنظر دور داشت که افراد باورهای مثبتی را در ارتباط باکار آیی 

واسطه فعال شدن باورهای فراشناختی  دهند. سپس به نگرانی در کمک به مقابله پرورش می

ها  کنترل بودن و خطر، نوع دیگری از نگرانی تحت عنوان فرانگرانی در آن بتنی بر غیرقابلم

های جسمانی اضطراب، به راه انداختن  گیرد. فرانگرانی موجب برانگیختن واکنش شکل می

گردد.  های تهدیدآمیز و راهبردهای برای کنترل فکر می رفتارهایی برای اجتناب از موقعیت

ب افرادی که باورهای مثبتی درباره نگرانی دارند به راین باورند که نگرانی به برای مثال اغل

شود و اساساً نگران بودن  ها می کند و موجب افزایش انگیزه در آن حل یک مسئله کمک می

شود)دوگاس،  عنوان یک خصوصیت مثبت شخصیتی تلقی می گونه از افراد به درنزد این

 (.79-78زخانی پور و دیگران، ص، به نقل ا2001مرشاندا، لدسر،

های بونکه و همکارانش در ارتباط با قلمروهای  با توجه به نظریاتی که پیرامون دیدگاه 

ها در قلمروهای امنیتی،  رسد که این نگرانی نگرانی و سطوح نگرانی مطرح گردید به نظر می

های  است؛ نگرانیروابط اجتماعی، سالمت اجتماعی و وضعیت اقتصادی در کشور ما برجسته 

گونه که امنیت به مفهوم نبود  جدی امنیتی هنوز هم در رأس مسایل قرار داشته و همان

هایشان معنی شده  تهدید و وجود شرایط مطلوب برای رسیدن افراد به اهداف و خواست
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محور)امنیت ایجابی( هنوز هم در  محور)امنیت سلبی( و جامعه است، این توانمندی دولت

به وجود نیامده است. در حوزه روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه ما 

تواند  هایی است، در کاهش و ازدیاد نگرانی اجتماعی می که هرکدام دارای ابعاد و شاخصه

تأثیر داشته باشند. اعتماد و تعهد اجتماعی به هر میزانی که در جامعه افزون گردد به همان 

آسانی و  گران را تسهیل بخشیده و درنهایت چرخش مبادالت روزمره بهاندازه روابط کنش

مطابق میل صورت گرفته و اطاعت و پیروی از هنجارهای حاکم)رسمی و غیررسمی( من 

که با کاهش اعتماد اجتماعی و عدم  گیرد درحالی حیث یک توافق جمعی موردقبول قرار می

رت گرفته، احساس بدبینی نسبت به تعهد و مسئولیت اجتماعی افراد، هنجارشکنی صو

ها از  گردد.نگرانی های اجتماعی می گیرد و سرانجام باعث تشدید نگرانی عملکردها قوت می

های کالن ملی که خود  گذاری در پروژه بابت وضعیت اقتصادی؛ فقر، بیکاری، عدم سرمایه

 گردد باعث ایجاد کار برای شهروندان می

توان مطابق جدول  بق نظری نگرانی اجتماعی را مینکات و مفاهیم اساسی در سوا 

 ، تلخیص نمود.(1شماره )

 : خالصه مباني نظری1جدول شماره 

قلمروهای نگرانی 

مطابق 

 بندی بونکه تقسیم

 نظریات مرتبط به قلمروها تاریخ نام نویسنده

 

 نگرانی امنیتی
 نیا منیژه نوید

 

1188 

که توانمندی و قدرت  به هر میزآن

با خطرات و تهدیدات بیشتر مقابله 

های  گردد به همان میزان نگرانی

یابد و احساس  اجتماعی کاهش می

آرامش و آسایش هر فرد اجتماع در 

محل زندگی و جامعه با اطمینان 

های افراد را کاهش  خاطر نگرانی

 دهد. می
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نگرانی در قلمرو 

 روابط اجتماعی

 

 هروی، خدایی،
 فلورا، ساعی

 

1188

-

1190

-

1191 

 

سرمایه اجتماعی یک پدیده 

عنوان  تواند به ارتباطی است که می

های محلی و  ها، انجمن دارایی گروه

حساب آید و باعث کاهش  ها به ملت

نگرانی اجتماعی شود.اما سرمایه 

اجتماعی به شکل ناپخته ممکن 

های اجتماعی را تشدید  است نگرانی

 کند.

 

 

نگرانی در حوزه 

 سالمت اجتماعی

 

 صرونهروی 

 آبادی

 

 

 

 

 

به هراندازه که سالمت اجتماعی 

تر  تر و گسترده ای قوی در جامعه

باشد به همان میزان احساس 

پذیری در آن جامعه باال  مسئولیت

رود و باالطبع انزوا گرایی و عدم  می

احساس مسئولیت پایین آمده و 

 شود. ازنگرانی افراد کاسته می

  

 

نگرانی در حوزه 

 اقتصاد

 

 

 ازکیا 

 

 

1183 

 

 

بیشترین تمرکز روی رشد و 

بخصوص توسعه صورت گرفته است، 

توسعه اقتصادی فرایندی است که 

های اقتصادی و  درطی آن شالوده

شود  اجتماعی جامعه دگرگون می

که حاصل آن در درجه اول کاهش 

های اقتصادی و تغییراتی  نابرابری

درزمینه های تولیدی، توزیع و 

 الگوهای مصرف جامعه خواهد بود و

های  این مسایل نگرانی با کاهش

 یابد. مردم نیز کاهش می
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 نگرانی ذهنی

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف  نگرانی در بین گروه

اجتماعی حاکی از تهدیدهای پنهان 

شناختی است و این فشارها  روان

تواند در بین طبقات خاصی از  می

های  تر باشد.نگرانی جامعه افزون

ذهنی خرد و کالن در جوامع وجود 

داشته که یکی آن مربوط به 

احساسات است که ممکن است فرد 

در مورد خود و نزدیکان اش داشته 

باشد و دومی مربوط به گروها، 

 گردد. کشور و جهان می

  

 سوابق تجربي -2-2

های کالن  های اجتماعی بخصوص، نگرانی تحقیقات مختلفی به بررسی نگرانی 

توان بهره گرفت. در تنظیم این سوابق  تحقیق حاضر میها در  اند که از نتایج آن پرداخته

ها تا حد  چنین جامعیت آن سعی شده است ترتیب زمانی و ارتباط موضوعی تحقیقات و هم

ها در حیطه  های خاصی از گروه امکان رعایت گردد. البته در این تحقیقات بیشتر به بخش

رسد و  عام است متفاوت به نظرمی شده که این موضوع با تحقیق حاضر که شان پرداخته کاری

از جانب دیگر، در ارتباط با موضوع تحقیق سعی نمودم تا از تجارب داخلی نیز استفاده 

اقتصادی و  -توسط مرکز تحقیقات اجتماعی 2009صورت گیرد. وصرفا سروی که در سال 

رد صورت گرفته به آن اشاره و به برخی تجارب خارجی در این مو(ACSORنظریات عامه)

 شود: پرداخته می

مثابه یک نگرانی  والیت افغانستان صورت گرفته است، امنیت به 13در این سروی که در 

ها و یک فکتور مهمی که توسط آن پیشرفت و مسیر انکشاف شانرا داوری  اصلی افغان

صورت کل با آن  ترین مشکالتی که افغانستان امروزه، به کنند، باقیمانده است و بزرگ می

به شمول حمالت، خشونت و هراس )شده که بی امنیتی نظریات مردم گرفته ،ه استمواج
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ترین مشکالت فرا  %(ازسر وی شدگان من حیث بزرگ11سوم) افگنی از طرف بیشتر از یک

%( و جنوب 11%(، شرق)33%(، غرب)38های جنوب شرق) راه مردم بالخصوص در زون

السابق به حیث یک معضل ملی و محلی به  فی%( قلمداد شده است.بیکاری کما 31غرب)

های کاری در مناطق  حال خویش باقی است. رضایت سروی شدگان از موجودیت فرصت

%( ازسر وی 11ترین حد قرار دارد که در این سروی، بیکاری توسط) شان در پایین مسکونی

 %(، شمال31های مرکز/ کابل) ترین مشکل در زون شدگان ذکر گردیده ومنحیث بزرگ

%( یادشده است. سایر مشکالت عمدتاً ذکرشده شامل اقتصاد 37%( و شمال غرب)32شرق)

%( و مساعد نبودن زمینه تعلیم وتربیه، نبود مکاتب و 11%(، فقر)17%(، فساد)20خراب)

ورد ایجاد . از سوی دیگر در م(21, ص. 2009)رینی,  باشند) %( می11سوادی) وجود بی

%( سروی 71چهارم) اند. بیش از سه های کاری، مردم کمتری رضایت را ابراز داشته فرصت

شان یک اندازه خراب یا هم  های کاری در مناطق مربوطه گویند که زمینه فرصت شدگان می

  (11همان، ص. )بسیار خراب است

زیست  یطدر تحقیقات بین کشوری که در ارتباط با نگرانی کالن در مورد مح 

در شش کشور برازیل، فرانسه،  Shalom H. Schwartz and Gila Melechتوسط

چیز خیلی مهم نیست اما  اسرائیل، ترکیه، روسیه و امریکا صورت گرفته،نگرانی محیطی یک

برعکس در کشورهای چون سلواکیا، هنگری، جنوب و شرق آلمان و دنمارک، نگرانی 

های کامالً مشخص است و دلیل آن پرجمعیت بودن و  نگرانیزیست از مشکالت و  محیط

(، 13،ص،Shalom H. Schwartz and Gila Melechصنعتی بودن این کشورها است)

های ملی در  در همین تحقیق، در ارتباط با تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، در مطالعات تفاوت

متغیرها تأثیرگذار هستند باالی کند که  (، پیشنهاد می1911قناعت از زندگی و رفاه،داینر)

گذارند باالی توانایی افراد برای به دست آوردن  ها تأثیر می رفاه ذهنی، به آن اندازه که آن

اهدافشان، عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند؛ درآمد باال، حقوق بشر و کیفیت فرصت و 

ها بتوانند رشد کنند  آنکننده منابع و زمینه برای مردم است تا  کننده و فراهم مجال، تهیه

 تر. برای به دست آوردن اهداف وسیع

عنوان عواملی که تأثیرگذاری دارند باالی گروپ  عوامل اجتماعی و اقتصادی را نیز به

بزرگی از مردم یک کشور برای به دست آوردن اهداف شخصی و دیگر اهداف آنان، ذکر 

گونه مطرح نموده  شوند، این بزرگ مینموده است و اینکه چگونه این متغیرها باعث نگرانی 
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ثبات، نابرابری و نقض حقوق بشر، باعث افزایش فقر، گرسنگی،  که: یک اقتصاد ضعیف و بی

شوند که این مشکالت باعث تخریب منابع  امراض، بیکاری و حتی نابودی محیط می

بد، باعث گردند و اگر چنین مشکالتی افزایش یا اقتصادی برای تسکین مشکالت اجتماعی می

(، در ارتباط با تأثیرات فرهنگی نیز در این تحقیق 11شود)همان، ص، افزایش نگرانی می

اند، نگرانی را در سه قلمرو فرهنگی مرتبط  شده است و با مطالعاتی که انجام داده پرداخته

های تساوی گرا، انسان را کامالً  مراتب، که فرهنگ ( اصل مساوات یا سلسله1دانند،  می

نگرند که همگی باهم منفعت خویش را به اشتراک گذاشته و به یکدیگر انتقال  ی میمساو

مراتب را اصل  ها کم است، سلسله های که حد تساوی گرایی آن دهند ولی فرهنگ می

گویند که مردم جزئی از اجتماع هستند و مجبورند مجبوریت ها و قوانین را  دانند و می می

ها باعث افزایش نگرانی کوچک  مراتب در این نوع فرهنگ بپذیرند، تأکید باالی سلسله

شود که به افراد آزادی کمتر داده شود تا اهداف خویش را تعقیب نمایند  شود و باعث می می

( توازن/ 2گردد.  های در حد باالی تساوی گرایی باعث نگرانی بزرگ می و برعکس فرهنگ

گونه که  ان طبیعی و اجتماعی را همانهایی با همسازی و هماهنگی باال، جه سلطه، فرهنگ

کند، تأکید بر هماهنگی باال عبارت است از جا  پذیرد و کوشش به حفظ آن می هست، می

گرفتن در بین دیگران، همسان بودن با آنان و محیط فیزیکی وهم چنان ارج گذاشتن به 

ی خورد ها صلح و هماهنگی در جامعه و جهان، که این نوع فرهنگ باعث کاهش نگرانی

این قلمرو مربوط به  (خودمختاری،1های کالن را افزایش دهد.  تواند نگرانی گردد و می می

شود بدین معنی که تا چه حد، افراد درگروپ  مطالعه رابطه بین افراد و گروپ می

دهد تا  به افراد اجازه می،های با حس خودمختاری کار، فرهنگ خودمختارند و یا محافظه

 ،های با حس کم خودمختاری هایشان را شرح دهند و برعکس فرهنگ اسمفکوره ها و احس

های با حس خودمختاری که در آن  اند، در فرهنگ مردم بیشتر در جستجوی معنی زندگی

عقاید و مفکوره های شان را تعقیب نمایند و به همین لحاظ باعث  شوند تا مردم تشویق می

صورت کل ابعاد خودمختاری  گردد و به می افزایش نگرانی خورد در جهت موفقیت یا شکست

ها، قسمی به نظر  (، با درنظرداشت یافته21در مفهوم فردگرایی نهفته است.)همان، ص، 

های قوی نگرانی در سطح جامعه در مقایسه  رسد که عوامل فرهنگی تا جایی از مشخصه می

شده که ضروری  فتهشوند. البته در این تحقیق گ با عوامل اجتماعی و اقتصادی محسوب می
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گیری من حیث  تری از جامعه، موردمطالعه قرار گیرد تا این نتیجه است تا دسته خیلی بزرگ

 گیری مطلوب قبول شود. یک نتیجه

نوراهلل محمدی و مرضیه سادات سجادی نژاد در تحقیقاتشان در مورد رابطه نگرانی از  

اب اجتماعی، به این نتیجه نفس با اضطر تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت

اند که: زمانی که شدت نارضایتی از بدن ونگرانی فرد ازساختارجسمانی خود،  یافته دست

های خوردن یا اختالل بدشکلی بدنی  هایی که در اختالل خیلی زیاد باشد، مثل نارضایتی

رد غیر شود و در موا شود، نارضایتی به تداخل در عملکرد اجتماعی نیز منجر می دیده می

ماند. این نارضایتی گرچه ذهن  ها، معموالً در حد نارضایتی باقی می گونه نگرانی بالینی این

سازد، اما شدت این اضطراب  فرد را به خود مشغول ساخته و گاهی نیز وی را مضطرب می

های دیگری از  خیلی باال نیست و احتماالً ترس فرد از ارزیابی منفی توسط دیگران، به جنبه

، هم چنان در (70, ص. 1181)محمدی,  گردد تار اجتماعی غیر از ظاهر جسمانی برمیرف

توانند بر  های اجتماعی می های اضطراب اجتماعی و ضعف در مهارت دوره نوجوانی، پدیده

توانند  نوجوانانی که نمیسطح تعامل اجتماعی نوجوان با دیگران، تأثیر نامطلوبی ایجاد کنند. 

که منبع مهمی از خشنودی  آمیزی باهم ساالن خود برقرار کنند، عالوه بر آن روابط موفقیت

های ذهنی، جسمی  های قطعی برای اکتساب مهارت حال فرصت دهند، درعین را از دست می

(، در 19، به نقل از محمدی و دیگران، ص 1181دهند)زارب،  و اجتماعی را نیز از دست می

بینی  نفس و ترس از ارزیابی منفی در پیش بخش دیگری این پژوهش، سهم متغیرهای عزت

نفس بهترین  ها نشان داد که عزت اضطراب اجتماعی بررسی شد. نتیجه تحلیل داده

بینی کننده اضطراب اجتماعی است و افزودن ترس از ارزیابی منفی، تنها اندکی سهم  پیش

توان به این نکته اشاره کرد که اصوالً ترس  در تبیین این نتیجه میافزاید.  بینی را می پیش

گردد. زیرا نوجوانی که  نفس وی برمی فرد از ارزیابی منفی توسط دیگران نیز به عزت

نفس پایینی دارد به دلیل اینکه منابع درونی برای تقویت خود ندارد، بیشتر در  عزت

دهد و از  یابی دیگران از خود اهمیت زیادی میجستجوی تایید دیگران است، به قضاوت و ارز

اجتماعی در  ترتیب زمینه اضطراب و نگرانی این ترسد و به که توسط دیگران طرد شود می این

 (71گیرد.)همان، ص  او شکل می

شهرداری مشهد  9های کالن افراد ساکن منطقه  نتایج تحقیقی پیرامون میزان نگرانی 

زیست بوده و  ها در قلمروهای سالمت، اقتصاد، فرهنگ و محیط ایران، حاکی از وجود نگرانی
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(، 18طورجدی نگران کرده بود)شرقی و دیگران، ص % افراد جمعیت نمونه را به10بیش از

شان  کشد که نسبت به وقایع جامعه البته یافته تحقیق متذکره ظاهراً مردمی را به تصویر می

کنند مهم است،  اعی که در آن زندگی میحساس بوده و برای آنان، سرنوشت محیط اجتم

های روابط  ها وشبکه شود که بیشتردررسانه های کالن معطوف به قلمروهایی می ظاهراً نگرانی

زیست، فرهنگ، اقتصاد  گویند. این قلمروها به ترتیب محیط ها سخن می اجتماعی، افراد از آن

های  ها در دسته زان این نگرانیباشند. هم چنان در این تحقیق مقایسه میان می و مذهب می

ها نیز  های کالن آن اجتماعی مختلف قابل توجه بوده و با باالرفتن سن افراد، میزان نگرانی

 یابد. طورمحسوسی افزایش می به

های  آمده است، در بین حیطه عمل تحقیق دیگری که در مورد دانشجویان تهران به 

درصد( و در مرحله بعد، 13/1به حیطه شغلی) نگرانی، بیشترین میزان نگرانی شدید مربوط

درصد(، اهداف آینده روابط و عدم اطمینان بوده است. بررسی رابطه همبستگی  7/1مالی)

های مختلف کیفیت زندگی نشان داد که بین این دو، رابطه خطی  بین میزان نگرانی با حیطه

یابد  زندگی کاهش میدار و معکوس وجود دارد، یعنی با افزایش نگرانی، کیفیت  معنی

 وبرعکس.

نتایج تحقیقی که بین نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی در ایران صورت گرفته  

دهنده این مطلب است که بین نگرانی و حمایت اجتماعی در دختران و پسران و  است، نشان

زایش دار و معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با اف های مختلف تحصیلی رابطه معنی پایه

یابد و کاهش حمایت اجتماعی نیز افزایش  حمایت اجتماعی، نگرانی در نوجوانان کاهش می

 نگرانی را به همراه دارد)اناری(

های اجتماعی جوانان ایرانی نشانگر این  نتایج تحقیق دیگری در ارتباط با روابط و ارزش 

آور( باعث  بر)مرد نان های نقشی مبتنی مطلب است که در مورد انتظارات اجتماعی و کلیشه

عنوان اولین نگرانی مطرح شود، برای سنین پائین، مسایل تحصیلی و  شود که اشتغال به می

 19تا  11درصد  17/3شده است ) عنوان اولویت اول نگرانی بیان کانکور به میزان بیشتری به

بیشتر از  23-20ویژه برای سنین  ها(، اما در سنین باالمسایل مالی و اقتصادی به ساله

کسانی که سطح )(، طبقات پائین21ص  ،دیگران بر اشتغال مناسب تأکید شده است )غفاری

عنوان نگرانی  کنند( بیشتر بر مسایل مالی و اقتصادی به اقتصادی خانواده را پائین ارزیابی می

های تحصیلی و کانکورتاکید  که طبقات باال، بیشتر بر ارزش اند، درحالی مهم تأکید کرده

ACKU



 

  

 

113 

...
ثر

مؤ
ل 

وام
 ع

 و
ی

اع
تم

ج
ی ا

ران
نگ

ی 
رس

بر
 

اند. مطابق نظر انگلهارت که مبتنی بر هرم نیازهای مازلواست، طبقات باالتر به دلیل  داشته

دهند و  های فرا مادی را موردتوجه قرارمی ها و ارزش تأمین نیازهای مادی، بیشتر گرایش

شود، بر  که کمیابی باعث ایجاد ارزش می-طبقات پائین مطابق فرضیه کمیابی انگلهارت

(، از طرف دیگر، جوانان ایرانی نگران 21کنند)همان، ص تأکید بیشتری مینیازهای مادی 

حاکمیت رابطه بر ضابطه، عدم صداقت مردم در روابط اجتماعی و برقراری مناسبات پولی در 

های عادی و ابزاری  تأمل در این تحقیق، توجه به ارزش اند. از دیگر نتایج قابل روابط اجتماعی

ختران و پسران دومین اولویت و هدف مهم در زندگی است. این است. پولدارشدن برای د

ها بابت استقالل اقتصادی و زیستن در شرایط ناامنی  انتخاب گرچه عمدتاً انعکاس نگرانی آن

جدیدی را در میان جوانان  "عادت واره  "گیری هایی از شکل حال نشانه اقتصادی است، بااین

است که زندگی )جوانی( برای لذت بردن در اختیار هایی  دارد که محور آن توجه به فرصت

 گذارد. می

شده است در این  های مختلف به تجربه گرفته با مروری بر سوابق تجربی، آنچه در حوزه 

شده در  بخش پس از مرور سوابق تجربی خارجی موجود، تلخیصی از تعاریف و عوامل مطرح

 گردد. ارائه می (2)باب نگرانی اجتماعی در جدول شماره
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 : خالصه پیشینه تحقیق2جدول شماره 

 موضوع تحقیق محقق های تحقیق یافته

ناامنی)به شمول حمالت، خشونت و 

%( 11سوم) تروریزم( از سوی بیش از یک

ترین مشکل  حصه سروی شدگان بزرگ

گردد. بخصوص در  افغانستان تلقی می

%( و جنوب 33%(، غرب)38جنوب شرق)

ها در  طرف دیگر نگرانی%(. از 31غرب)

خصوص سایر معضالت مانند 

%(، 20%(، ضعف اقتصادی)11بیکاری)

 %( و تعلیم و11%(، فقر)17فساد)

نسبت به  2009%( در سال 11تحصیل)

 یافته است افزایش 2008سال 

 

 

روت رینی، 

سود هیندراشرما 

 وپاون سن

افغانستان در 

  2009سال 

سروی مردم 

 افغانستان

ACKU



 

  

 

115 

...
ثر

مؤ
ل 

وام
 ع

 و
ی

اع
تم

ج
ی ا

ران
نگ

ی 
رس

بر
 

کشوری در ارتباط با  ممکن است دریک

های جدی وجود  زیست آن نگرانی محیط

داشته باشد ولی در کشور دیگر ا زاین 

بابت نگرانی وجود نداشته باشد که این 

ها بستگی دارد به پرجمعیت بودن  نگرانی

و صنعتی بودن کشورها. عوامل اجتماعی 

باال، حقوق  و اقتصادی مثل درآمد

 منابع وکننده  فرصت، تهیه بشروکیفیت و

ها بتوانند  زمینه برای مردم است تا آن

رشد کنند برای به دست آوردن اهداف 

 ترشان.  وسیع

 
 

Shalom H. 
Schwartz 
and Gila 
Melech 

 
 
 

رفاه ذهنی 

ها  درمیان فرهنگ

 وملت

نگرانی از ساختار جسمانی فرد گرچه 

سازد اما  ذهن فرد را به خود مشغول می

نیست ولی  شدت این نگرانی خیلی زیاد

ترس فرد از ارزیابی منفی توسط دیگران 

گردد، زیرا نوجوانی  نفس وی برمی به عزت

نفس پائینی دارد برای اینکه  که عزت

منابع درونی برای تقویت خود ندارد بیشتر 

در جستجوی تایید دیگران است و به 

همین لحاظ به قضاوت و ارزیابی دیگران 

نکه دهد وازای از خود اهمیت زیادی می

ترسد و  توسط دیگران طرد نشود می

ترتیب زمینه اضطراب اجتماعی در او  این به

 گیرد. شکل می

 
 

نوراهلل محمدی 

ومرضیه سادات 

 سجادی نژاد

 
 

رابطه نگرانی از 

تصویر بدنی، 

ارزیابی  ترس

 منفی و

نفس با  عزت

اضطراب 

 اجتماعی
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ها در قلمروهای سالمت،  بیشترین نگرانی

زیست بوده و این  محیط اقتصاد، فرهنگ و

ها و  ها بیشتر متأثر از رسانه نگرانی

ها  های روابط اجتماعی که درباره آن شبکه

شود، است و با باال رفتن  سخن زده می

ها  های کالن آن سن افراد، میزان نگرانی

 .یابد طور محسوسی افزایش می نیز به

 

 شرقی

 
 
 

 
 

میزان 

های کالن  نگرانی

ساکن  افراد

 9منطقه 

شهرداری مشهد 

و عوامل مؤثر بر 

 آن

، بیشترین های نگراني در بین حیطه

میزان نگرانی شدید مربوط به حیطه 

درصد( و در مرحله 13/1شغلی)

درصد(، اهداف آینده روابط  7/1بعد،مالی)

و عدم اطمینان بوده است. بررسی رابطه 

همبستگی بین میزان نگرانی با 

 های مختلف کیفیت زندگی نشان حیطه

دار  داد که بین این دو، رابطه خطی معنی

معکوس وجود دارد، یعنی با افزایش 

یابد و  نگرانی، کیفیت زندگی کاهش می

 برعکس.

 

  

 
ــه   ــی رابطـ بررسـ

ــین  همبســتگی ب

 میزان نگرانی با 

های مختلف  حیطه

 کیفیت زندگی
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بین نگرانی و حمایت اجتماعی در 

های مختلف  دختران و پسران و پایه

دار و معکوسی وجود  رابطه معنیتحصیلی 

دارد؛ بدین معنی که با افزایش حمایت 

اجتماعی، نگرانی در نوجوانان کاهش 

یابد و کاهش حمایت اجتماعی نیز  می

 افزایش نگرانی را به همراه دارد

 
ــاری،   ــیه انــ آســ

دکترکارینــــــــه 

ــیان و  طهماســـــ

 محبوبه فتح آبادی  

 

نگرانی وحمایت 

 اجتماعی در

 نوجوانی
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های نقشی مبتنی  انتظارات اجتماعی و کلیشه

عنوان  شود که اشتغال به آور( باعث می بر)مرد نان

اولین نگرانی مطرح شود، برای سنین پائین، مسایل 

عنوان اولویت  تحصیلی و کانکوربه میزان بیشتری به

 19تا  11درصد  17/3شده است ) اول نگرانی بیان

مالی و اقتصادی ها(، اما در سنین باالمسایل  ساله

بیشتر ازدیگران  23-20ویژه برای سنین  به

ص  ،براشتغال مناسب تأکید شده است )غفاری

کسانی که سطح اقتصادی )(، طبقات پائین21

کنند( بیشتربرمسایل  خانواده را پائین ارزیابی می

عنوان نگرانی مهم تأکید  مالی و اقتصادی به

های  برارزش که طبقات باال، بیشتر اند، درحالی کرده

اند. مطابق نظر  تحصیلی وکانکورتاکید داشته

انگلهارت که مبتنی بر هرم نیازهای مازلو است، 

طبقات باالتر به دلیل تأمین نیازهای مادی، بیشتر 

های فرا مادی را موردتوجه  ها و ارزش گرایش

دهند و طبقات پائین مطابق فرضیه کمیابی  قرارمی

شود،  جاد ارزش میکه کمیابی باعث ای-انگلهارت

کنند)همان،  برنیازهای مادی تأکید بیشتری می

(، از طرف دیگر، جوانان ایرانی نگران 21ص

حاکمیت رابطه بر ضابطه، عدم صداقت مردم در 

روابط اجتماعی و برقراری مناسبات پولی در روابط 

تأمل در این تحقیق،  اند.از دیگر نتایج قابل اجتماعی

و ابزاری است. پولدار  های عادی توجه به ارزش

شدن برای دختران و پسران دومین اولویت و هدف 

مهم در زندگی است. این انتخاب گرچه عمدتاً 

ها بابت استقالل اقتصادی و  انعکاس نگرانی آن

حال  زیستن در شرایط ناامنی اقتصادی است، بااین

جدیدی را  "عادت واره  "گیری هایی از شکل نشانه

رد که محور آن توجه به در میان جوانان دا

لذت  هایی است که زندگی )جوانی( برای فرصت

 گذارد. بردن در اختیار می

 

 

 

 

 

 

 

 

غالم رضا 

 غفاری

 

 

 

 

 

 

روابط و 

های  ارزش

اجتماعی جوانان 
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 چارچوب نظری تحقیق -3-2

 اجتماعیدر این بخش ابتدا به بیان همگرایی و واگرایی سوابق نظری و تجربی نگرانی  

پرداخته و سپس تعریف پیشنهادی خودزا ازنگرانی اجتماعی ارائه خواهیم کرد و درنهایت 

عوامل مؤثر برنگرانی اجتماعی را بیان و بر اساس آن مدل تحلیل نظری را آشکار خواهیم 

 بندی نمود: توان در دو رویکرد کلی دسته سوابق نظری و تجربی نگرانی اجتماعی را می نمود.

 حوزوی و قلمروی رویکرد - 1-3-2 

های آن به  مطابق این رویکرد عامل اساسی فهم نگرانی اجتماعی این است که حوزه 

بررسی گرفته شود، نگرانی در قلمروهای مختلفی چون امنیت، روابط اجتماعی، اقتصاد، 

گونه که در سوابق نظری بدان  زیست و... امکان بروز و ظهور دارد و همان سیاست، محیط

گفتمان سلبی و ایجابی از امنیت حاکی از این است که در  اشاره شد رویکردهای مبتنی بر

آید. امنیت سلبی  های اجتماعی به وجود می صورت عدم این دو نوع امنیت در جامعه، نگرانی

که درواقع نبود تهدیداست و وجود امنیت بالفعل در هر جامعه)بعد عینی امنیت(، احساس 

 (، و78آورد)غفاری وصفری، ص  امنیت( را در افراد آن جامعه به وجود میامنیت)بعد ذهنی 

توان امنیت را صرفاً در سطح کالسیک آن)مصونیت دربرابرتهدیدهای  اما امروزه دیگر نمی

افزاری تعریف کرد. بنابراین الزم  داخلی و خارجی( وبر اساس مالحظات تنگ نظرانه و سخت

یر ابعاد آن عالوه بر بعد رسمی و دولتی حرکت کند. سوی در برگیری سا است امنیت به

که  نحوی جانبه به حال و آینده است، به امنیت ایجابی درواقع احساس آرامش و اطمینان همه

نگرانی نسبت به هیچ اموری وجود نداشته باشد. وجود نقاط ضعف و هرگونه تزلزل در هریک 

کند)همان، ص  دار می سوی مردم را خدشهاز امور جامعه، احساس امنیت و اطمینان خاطر از 

78.) 

در حوزه روابط اجتماعی، جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط  

، به نقل 120: 1180اند)شارع پور، سرمایه اجتماعی بهره جستهاجتماعی در جامعه از مفهوم 

های  شاخصه، ولکوک و نظریات جدیدی در مورد این مفهوم مطرح گردیده است (از پیراهری

های اجتماعی و آگاهی  یافته، ارزش مهم سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد اجتماعی تعمیم

های اجتماعی  پذیری در جامعه را در کاهش نگرانی عمومی اجتماعی و بالتبع آن مسئولیت
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اند  ترین مسایلی که جوامع امروزی با آن مواجه دهد. یکی از اساسی ای می کننده نقش تعیین

که بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادی قادر به  طوری اعتماد اجتماعی است؛ به

منزله  های گروهی، اعتماد به حیات اجتماعی نیست. بنابراین دربستر تعامالت و کنش

شناختی، نقش  مکانیسمی اجتماعی باکارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روان

کند. درواقع زندگی انسان، بدون احساس اعتماد اجتماعی و  زمینه ایفا می مهمی را در این

 (83, ص. 1190)اسالمی,  ناپذیر خواهد بود های پیرامون خود، تحمل اعتماد به سازمان

شربتیان، ، به نقل از Cook،2001عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) اعتماد اجتماعی به

ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است.  ( از عواملی است که زمینه111ص 

توان این پدیده را یکی  ای است که می گونه اهمیت اعتماد در روابط و پیوندهای اجتماعی به

ترین عناصر اساسی سرمایه اجتماعی زندگی انسانی تا به امروز تلقی نمود که زمینه  از مهم

که کاهش اعتماد  دهد؛ درحالی تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش می همکاری و

گردد که همواره نوعی ترس از برقراری رابطه و احساس ناامنی  اجتماعی در جامعه موجب می

گردد  بین اعضا به وجود آید که مانع از تداوم و تقویت رابطه و کاهش همکاری و تعامالت می

های  طلبی که منشا بسیاری از انحرافات و نابسامانی و منفعتکه در این صورت فردگرایی 

، به نقل از 31-32، 1187یابد)باستانی و همکاران،  اجتماعی است در جامعه رواج می

طور در حوزه سالمت اجتماعی که به معنی داشتن تفکرات  (، همین111شربتیان، ص 

امعه برای داشتن زندگی اجتماعی صحیح و برخورداری فرد از ذهنیت مثبت نسبت به ج

ترین مرحله از سالمت اجتماعی است که متأسفانه توجه کافی به  اجتماعی بهتر، اولین و مهم

ای از  مثابه جنبه (، سالمت اجتماعی درواقع به110شود.)شربتیان، ص آن در جامعه نمی

مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش و  سالمت فرد در کنار سالمت جسمی و روانی، به

مثابه  ، بنابراین سالمت اجتماعی به(11, ص. 1189)اکبریان,  مثابه جامعه سالم است به

ای از سالمت فرد، ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت  جنبه

است، سالمت اجتماعی ها  های اجتماعی که عضو آن روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه

مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش که بیشتر پرنقش عوامل اجتماعی و محیطی تأکید  به

دارد و باالخره سالمت اجتماعی به مفهوم جامعه سالم که در آن فرصت و دسترسی برابر به 

خدمات و کاالهای اساسی برای همه وجود داشته باشد تا افراد جامعه در مقام شهروند 

ای وجود نداشته  کرد کاملی داشته باشند و در صورت که سالمت اجتماعی در جامعهعمل
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باشد و دسترسی عادالنه به حقوق افراد جامعه وجود نداشته باشد، احساس نگرانی در بین 

 یابد. های متفاوتی بروز می افراد جامعه به گونه

روانی و اجتماعی آن است. تندرستی جامعه از ابعاد جسمانی،  سالمت اجتماعی، درواقع 

های  ها و نقش زمانی شخص را واجد سالمت اجتماعی برمی شمریم که بتواند فعالیت

اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه وهنجارهای اجتماعی احساس 

تر و  ای قوی پیوند، اتصال و ارتباط برقرار نماید. به هراندازه که سالمت اجتماعی در جامعه

پذیری و همدیگر پذیری در آن جامعه باال  تر باشد به همان میزان احساس مسئولیت گسترده

های افراد کاسته  رود و باالتبع انزوا گرایی و عدم احساس مسئولیت پایین آمده و ازنگرانی می

 شود. می

که زمینه ای  گونه که در سوابق تجربی به آن اشاره شد، در جامعه در قلمرو اقتصاد، همان 

های شغلی وجود نداشته باشد، سوبسید هایی برای فقرا در نظر گرفته  برای ایجاد فرصت

های دوران بازنشستگی، مردم نسبت  خدمات طبی و رسیدگی نشده باشد و به علت کم بودن

عنوان  شوند و از سوی دیگر دالیلی که به به حال و آینده ازلحاظ اقتصادی جدا نگران می

توان  ف اقتصادی و یا حداقل کند سازی روند انکشاف اقتصادی مطرح است میموانع انکشا

 بندی کرد. آن را به دودسته تقسیم

های تاریخی،  دسته اول موانع غیراقتصادی، ساختاری و بیشتر با یک سلسله از ریشه 

نیاز و عامل اصلی انکشاف در کنار  عنوان یک پیش مانند فقدان سرمایه اجتماعی کافی به

ریشه تاریخی  ایر عوامل مثل سرمایه فیزیکی. فقدان اعتماد بین افراد و اقوام کشور کهس

های سیاسی و حکومتی در طول سالیان متمادی بوده  داشته و اساساً حاصل عملکرد نظام

ها  است، هم چنان وجود بعضی باورهای فرهنگی، دینی که بر عملکرد و رفتار انسان

سادگی در  توان به ها برای کاهش فقر گردد، این باورها را می ش آنتأثیرگذار بوده و مانع تال

های که با پشتوانه یک ایدئولوژی و بعضی باورهای مذهبی  کشور مشاهده کرد؛ مکتب سوزی

عنوان یک باور فرهنگی و دینی متضاد با  گیرد و یا مخالفت با تعلیم دختران به صورت می

, 1188)سرابی,  ر انکشاف اقتصادی کشور ایجاد کندتواند موانع جدی در براب می ،انکشاف

 (11ص. 

دسته دوم موانع بیشتر شامل متغیرهای اقتصادی است، متغیرهای چون کمبود سرمایه،  

فقدان یک سکتور زراعتی تجاری و مدرن، صنعت ضعیف، نبود زیربناهای اساسی چون 
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برق، مشکالت برای دسترسی به زمین، بوروکراسی در ادارات، اقتصاد سرک، بندهای آبی، 

داری مافیایی،  گیری سرمایه های مافیایی اقتصادی قدرتمند و شکل سیاسی مواد مخدر، شبکه

ها  (، این11ص  ،ترین موانع انکشاف اقتصادی متوازن و سالم درکشورهستند)همان از مهم

اسی به مردم انجام نشود و درنهایت باعث نگرانی شود خدمات اس عواملی است که باعث می

 شان گردد. آنان نسبت به آینده

  ذهني رویکرد -2-3-2 

در این رویکرد به سطوح نگرانی تأکید صورت گرفته به این مفهوم که بعضی از مردم  

ای دیگر به  ممکن است نگران سرنوشت خود و نزدیکانشان باشند)نگرانی خرد(، ولی یک عده

ت و منافع جمع توجه داشته و نگرانی آنان از بابت آسایش جامعه و کشور سرنوش

است)نگرانی کالن(، توجه باید داشت که سطوح نگرانی متأثر از قلمروهای نگرانی است، 

شهرداری  9های کالن افراد ساکن منطقه  گونه که نتایج تحقیقی پیرامون میزان نگرانی همان

زیست بوده  در قلمروهای سالمت، اقتصاد، فرهنگ و محیط ها گر نگرانی مشهد ایران حکایت

% جمعیت نمونه را جدا نگران کرده بود که یافته تحقیق متذکره ظاهراً 10وبیش از

شان حساسیت داشته و برایشان،  کننده مردمی است که نسبت به رخدادهای جامعه بیان

 نمایند مهم است.  سرنوشت محیط اجتماعی که در آن زندگی می

اند که نگرانی خورد باالی صحت و فکر افراد  نظر از اینکه بونکه وهمکارانش گفته صرف 

 گذارد و بالعکس نگرانی کالن تأثیر مثبتی را باالی فکر و صحت افراد می تأثیر منفی دارد

(Sagiv, 2000) مثبتی برای . دلیل این موضوع این است که اغلب افرادی که باورهای

کند و موجب افزایش انگیزه  نگرانی دارند، به راین باورند که نگرانی به حل مسئله کمک می

عنوان یک خصوصیت مثبت  گونه از افراد به شود واساسا نگران بودن در نزد این ها می در آن

های کالن همیشه  و برای نگرانی (78, ص. 1190)پور س. ط.,  شود شخصیتی تلقی می

شان تقویت  احساس دست آورد داشته و صحت روحی ،تواند حلی وجود دارد و اشخاص می راه

والدینم خواهند مرد( نگرانی است که برای آن )های کوچک مانند گردد ولی درنگرانی 

باعث تضعیف گردد که  های دیگر نیز می حلی نیست و به همین دلیل باعث ایجاد نگرانی راه

 گردند. پرتی می تندرستی و حواس
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این نوع نگرانی نیز  ،گیریم های خورد را چون ازلحاظ اجتماعی به بررسی می نگرانی 

حل آن را  تواند به شخص نگران انگیزه خلق نماید تا راه های کالن اجتماعی می مانند نگرانی

های روزمره زندگی را  ر دغدغهجستجو نماید و عواملی که در این نگرانی دخیل هستند بیشت

ها و نبود امکانات مادی برای امرارمعاش، پایین  ای مثال فقر خانواده گونه دهد به تشکیل می

ها در اجرای هنجارهای موجود اجتماعی در  آمدن وجهه و اعتبار اجتماعی اشخاص و خانواده

 های مرگ و شادی به لحاظ همین عامل و امثال آن. مناسبت

 اجتماعي های نگراني پیشنهادی تعریف - 3-3-2 

هاست و درهرحوزه  های زندگی روزمره همه انسان های اجتماعی بخشی از تجربه نگرانی 

زندگی و در هر سطح امکان بروز و ظهور آن وجود دارد. نگرانی اجتماعی احساسی است که 

اس افراد را ممکن است در ذهن هر فردی ودرهرمقطعی ارزندگی به وجود بیاید و این احس

توانند انجام دهند.درواقع نگرانی درک تهدید یا  دارد تا برای رفع آن اقداماتی را که می وامی

ای است که افراد بین حالت مطلوب در جنبه ذهنی و جهان واقعی یا قلمروها احساس  فاصله

ن دارد تا در جهت حل آ ها را به تالش و کوشش وامی کنند و این درک فاصله، انسان می

دیگر، زمانی که احساس درخطرقرارگرفتن هدف و یا  عبارت یا به تدابیری را اتخاذ نمایند.

اهدافی که برای فرد و یا جامعه باارزش است، در معرض خطر قرارگیری، نگرانی به وجود 

 آید.  می

 اجتماعي برنگراني مؤثر عوامل - 4-3-2 

دهد که عوامل مؤثر بر  نشان میبندی سوابق نظری و تجربی نگرانی اجتماعی  جمع 

توان ازلحاظ ذهنی در سطوح خرد و  نگرانی اجتماعی بسیار فراوان است. این متغیرها را می

های امنیت، روابط اجتماعی، اقتصاد و سیاست موردبررسی  کالن و از نگاه قلمروی به حوزه

است که در ذیل به  های نگرانی های خرد و کالن متأثر از حوزه که درواقع نگرانی قرارداد

 شود. های متذکره و سطوح نگرانی آن پرداخته می حوزه

 عوامل قلمروی و سطوح نگراني - 1-4-3-2

آید، افراد را نسبت به  نبود امنیت در جامعه، که درنتیجه عدم توان و قدرت به وجود می

توانند به امور مربوط و روزمره بدون تشویش رسیدگی نمایند، نگران  زندگی و اینکه می

های است که  نماید وبرعکس، توانمندی بیشتر، گواه قدرت مقابله با خطرات و آسیب می
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ها را  ( و این قدرت و توان مبارزه با مخاطرات، نگرانی27، ص1188یا،موجب ناامنی هستند)ن

های اجتماعی وجود  دهد. بنابراین یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کاهش نگرانی کاهش می

 درافزایش و یا کاهش نگرانی کالن در سطح اجتماعی تأثیر دارد. امنیت است که

ی جمعیت شناختی، سن است. با تحقیقی یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بین متغیرها 

های اجتماعی مختلف صورت گرفته، با باال رفتن سن افراد،  ها در دسته که میان میزان نگرانی

که در سنین  یابد. درحالی طور محسوسی افزایش می ها نیز به های کالن آن میزان نگرانی

ای اولویت اول است و اما هایی دار ساله( مسایل تحصیلی و کانکور ازنگرانی19-11جوانی )

شان پایین است،  مسایل مالی و اقتصادی بخصوص آنانی که سطح زندگی 23-20بین سنین

 های مهمشان است. ازنگرانی

اعتماد اجتماعی از متغیرهای دیگر تأثیرگذار برنگرانی است، بنابراین وجود اعتماد در  

سودگی خاطر و احساس امنیت شروع تواند با آ آورد که فرد می تعامالت، فضایی را پدید می

کند و  به فعالیت کند. فقدان اعتماد بین اعضای جامعه، نظم اجتماعی موجود را مختل می

در چنین فضای اجتماعی، فرد احساس  ،شود های اجتماعی می مانع از جریان صحیح کنش

، ازنظرپاتنام (11, ص. 1190)عباسی ن. و.,  نماید) ی مینگرانخطر، ناامنی، ترس، وحشت و

اعتماد اجتماعی حلقه واسط میان سرمایه اجتماعی و نظام سیاسی است. هراندازه یک نظام 

تری  سیاسی بتواند اعتماد اجتماعی بیشتری را به دست بیاورد، به ثبات بیشترومشکالت کم

، و نتیجه آن کاهش نگرانی اجتماعی در (278, ص. 1190)فر ر. ر.,  دست پیدا خواهد کرد)

افول سرمایه اجتماعی به ناامنی و تعارضات اجتماعی  گونه که گردد. همان بین شهروندان می

های  جانبه در حوزه زند، استقراروقوت سرمایه اجتماعی نیز در میزان توسعه همه دامن می

. سرمایه (212, ص. 1181)لو,  سیاسی واداری تاثیرگذاراستمختلف اجتماعی، اقتصادی، 

ها و آموزش است که یک شخص داراست و به وی موقعیت  فرهنگی اشکال دانش، مهارت

(، اما کسب این 1189، به نقل ازقرونه، Robins، 2000بخشد) باالتری در سازمان می

های فرهنگی  های پیامد دیگری نیز دارد و آن تاثیری است که کسب سرمایه تواناییها  مهارت

ای  های ویژه گیری احساسی، ارزشی و اعتقادی افراد دارد.و به همین لحاظ باارزش برجهت

تفاوت نمانده و درباره آن به بحث و  گردد و وی را نسبت به رخدادهای جامعه بی آشنا می

تواند داشته باشد)شرقی و  های کالنی می ارد و به همین لحاظ نگرانید حل وامی گفتگو و راه

 (.8-7دیگران، ص.
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توانند  ای باالی نگرانی تأثیرگذار هستند که می اندازه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی به 

توانایی فرد را برای به دست آوردن اهدافش به خطر انداخته، متوقف کنند و یا تقویت 

گر سطح  توانند بیان ها می کم، نقض فاحش حقوق بشر و نابرابری فرصتببخشند، پس درآمد 

ثبات، نابرابری و نقض حقوق  دیگر، یک اقتصاد ضعیف وبی عبارت باالیی ازنگرانی باشند. به

گردند، و  دهند می بشر، فقر، گرسنگی، امراض، بیکاری و حتی نابودی محیط را افزایش می

 (Schwartz and colleague.1999زرگ هستند)های ب های ازنگرانی ها مثال این

شود به وضعیت شخص، خانواده و  البته در سطح خرد، نگرانی اجتماعی مربوط می 

که این امر بستگی دارد به اوضاع اجتماعی وسیاسیی که در جامعه  نزدیکان و آینده آنانی 

 حاکم است. 

 تحقیق های فرضیه - 5-3-2 

وح خرد و کالن و عوامل و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی نگرانی اجتماعی اساساً در سط 

 آیند که ارتباط سطوح نگرانی با این متغیرها نیز موجود است. و امنیتی به وجود می

پایین آمدن وجهه و  ،ها های روزمره زندگی؛ فقر خانواده های خرد، مشمول دغدغه نگرانی 

های مرگ و  ها در اجرای هنجارهای موجود اجتماعی در مناسبت اعتبار شخص و خانواده

 شادی، نبود امنیت شغلی، سرنوشت آینده فرزندان و وضعیت تحصیلی آنان است.

 دهد. نگرانی آنان را افزایش می ،ها نبود امکانات مادی و فقر و تنگدستی در خانواده -1

 دهد. شتغال، نگرانی افراد را افزایش میبیکاری وعدم ا -2

 گردد. نبود امنیت شغلی، باعث افزایش نگرانی می -3

و اقتصاد  های امنیت، روابط اجتماعی، سالمت اجتماعی های کالن، شامل حوزه نگرانی 

 است.

تر  هرچه توانمندی و قدرت نظامی کشور باالتر باشد، احساس نگرانی مردم کم-1

 شود. می

 دهد. تر، نگرانی مردم را افزایش می تهدید و توانمندی نظامی کمموجودیت -2

 دهد. ترس از خراب شدن وضعیت امنیتی و سیاسی، نگرانی ا فراد را افزایش می-1

 گردد. یافته باعث نگرانی می نبود اعتماد اجتماعی تعمیم -3
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ی به صدر و وفا داری، حسن ظن، سعه های اخالقی مثبت چون، صداقت، امانت ارزش-1

 دهد. ها را کاهش می عهد باعث پویایی و تحرک در جامعه گردیده، نگرانی

های منفی چون، دروغ، تقلب، حیله و تزویر، بدبینی و  ها و ارزش فقدان این ارزش -1

 گردد. ها می ای بر سرمایه اجتماعی داشته و باعث تشدید نگرانی برداری اثر فرساینده کاله

 گردد. ها می تطبیق یکسان آن در جامعه، باعث بروز نگرانی عدم احترام به قانون و -7

 دهد. های افراد را کاهش می پذیری و همدیگر پذیری، نگرانی احساس مسئولیت-8

عنوان  های اجتماعی به رابطه اصلی میان متغیرهای مرتبط با نگرانی (در شکل شماره)

 ه است.های اجتماعی ترسیم گردید نمودار مدل تحلیلی نظری نگرانی
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 مدل نظری تحلي :1 نمودار شماره

 
 

 

 
 

 

 

 

  

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ادامه دارد...

 نگرانی اجتماعی

 فقر وتنگد ستی 

  بیکاری

  امنیت شغلی

 ترس ازخراب شدن وضعیت

 و ارزش هافرهنگ 

 پذیریاحساس مسئولیت 

 اعتماد اجتماعی
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 بشر گذاری قانونتجویز 

 محمد تمیم حیدری

 

  چکیده

 آنتقنین و تشریع از در اندیشه اسالمی مبتنی بر قرآن و سنّت اعتقاد بر این است که 

برای او بر مبنای توحید در ربوبیت و حاکمیت او  گذاری قانونخداوند است و حق تشریع و 

از جانب او باشد. براین اساس  گذاری قانونمگر در مواردی که بشر مأذون در  بر بندگان است

خصوص نصی  آندر  اوالًکه  شود میپنداشته  جایزوضع قوانین بشری در جایی مشروع و 

و اصول  با شرعدر مغایرت  شده وضعقوانین  ثانیاًروشنی از قرآن و سنّت وارد نشده باشد و 

 های نیازمندیو  ها ضرورتمصالح فردی و اجتماعی،  نظر داشتبا در  اساسی اسالم نبوده و

که مبنای تجویز  دهد میاین پژوهش نشان  های بررسی. آنباشد نه خالف  شده وضعجامعه 

 چنین همو نهم سوره نساء، احادیثی از پیامبر گرامی اسالم و  پنجاهبشر؛ آیه  گذاری قانون

ور رهیافت پژوهش حاضر این در این خصوص است. بدین منظ نظر صاحبدیدگاه علمای 

درکشورهای اسالمی با الهام از قواعد عام و کلی  گذاری قانوناست که مقامات ذیصالح 

بوده و در امور  گذاری قانونمبانی و ضوابط خاصی مجاز به  نظر داشتشریعت اسالم با در 
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ی، مناسبات ، نظامی و انتظامی، فرهنگی و اقتصادداری حکومتاجتماعی اعم از امور اداری و 

ند توان میترافیک و مدیریت شهری  ونقل حمل، زیست محیط، بهداشت و المللی بین

 نمایند. گذاری قانون

 قانون، اولی االمر و موازین عام شرعی. واژگان کلیدی:

 مقدمه

بسا  است یکاربشری،  گذاری قانون تیصالح و حق بهسخن گفتن و نگاشتن در رابطه 

 وهم تا اکنون، یکی از مباحث مُ ربازیدبشری از  گذاری قانونه مسئلسخت؛ زیرا  ودشوار 

های دور اسالمی بوده و است؛ زیرا این امر از گذشته دانشمندان وبین فقها  زیبرانگ چالش

و همواره به  ی متعددی میان مخالفان و موافقان بوده استها یریگ موضعمنجر به پرخاش و 

 ارتدادی حت و گذار بدعتخروج از دایره اسالم،  نسبت ،بشری گذاری قانونمعتقدین و قائلین 

پژوهشگر خود را مسئول و متعهد در این پژوهش  که ییازآنجاولی  است شده دادههم  کفر و

در جهت  ای ومکلفیت تحقیق حاضر بر این است که یا در جهت اثبات  طور نیهمو  داند یم

تا بتوان به نتیجه  گمارد میپاسخگوی این موضوع باشد، همت  مستدل ونفی، مستند 

 .افتی دسترضای خدای متعال  مقبول ومطلوب 

خداوند است و حق تشریع و  آنبدون تردید بر اساس آیات قرآن، تقنین و تشریع از 

برای او بر مبنای توحید در ربوبیت و حاکمیت او بر بندگان است. در نظام  گذاری قانون

ندارد رأی و در حق کسی حجّت و نافذ نیست و کسی حق  کس هیچرأی و نظر  توحیدی

و قهر دعوت نماید؛  زور به آننظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای 

های شانه مساوی هستند و در نظام خلقت انسانی  چون افراد جامعه انسانی بسان دندان

ی ندارد. قواعد حقوقی اسالم بر واقعیات جهان هستی و برتربر دیگری  لذاتا با کس هیچ

 فراگرفتناز او  که یکسانانسانی و نیز بر مصالح و مفاسدی مبتنی است که جز خداوند و 

پژوهش  رو نیازاتواند جز او باشد.  ندارند. بدین سبب منشأ و اعتبار قانون نیز نمی آگاهی

ضوابط وارده شرعی با  نیهمچنو  گذاری نقانوبه بررسی صالحیت بشر در امر  ذیالًحاضر 

 .پردازد میدینی  های محدودیتفراغ و  محور
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 بشر گذاری قانون و موافق های مخالف یدگاهدقانون و  -مبحث اول

آخرین دین،  عنوان بهشریعت اسالم خداست و  آنتشریع و تقنین از  نکهیاپس از قبول 

های فردی و اجتماعی، اقتصادی، زمینه همه درای گسترده مقررات و احکامی دارا نیتر کامل

و عام  ریفراگ نید برمبتنی  احکام که آیا آید میی به ها پرسشاست.  و فرهنگیسیاسی 

؟ یعنی هم برای تبیین شود میی هردو را شامل قرارداد واست؟ آیا حوزه قوانین طبعی 

اسالمی،  و کاملشریعت جامع  باوجودآیا «. بایدها» زیتجوقانون دارد وهم برای « هستها»

اجتماعی وجود دارد؟  اقتصادی معامالتی و ی مختلفها در عرصه گذاری قانونضرورتی برای 

مأذون باشد، تحت  و اگراز جانب شارع است یا خیر؟  قانون گذراینکه آیا بشر مجاز به و 

در ابتدا قانون را  شده ارائهبرای پاسخ به سؤاالت  ها است؟کدام شرایط است و در کدام حوزه

مخالف  نظران صاحبه سپس نظر علما و قرارداد موردبررسیمفهوم لغوی و اصطالحی  ازنظر

 اند نمودهو موافق که هر دسته برای اثبات ادعای خود از کتاب سنّت و عقل، دالیلی را ارائه 

 . دهیم میمورد ارزیابی قرار 

 : مفهوم لغوی و اصطالحي قانوناول گفتار

و در اصل عربی عرب شده  زبان ونانی است که از راه زبان سریانی واردی کلمه 1قانون

را به  «قاعده»معنای  بعد، کاررفته و به« خط کش»، به معنای قانون، در ابتدای امر2نیست.

. قانون 3گردد میاستعمال  1کلیسا حقوقاروپایی به معنی  های زبان درامروزه  وخود گرفته 

 قاعده هر به وآمده درتر  کلی تعبیرکه به  گویند را چیزی هر معیار عرب، مقیاس و لغت در

 برامری است کلی که قانون »چنین دهخدا آورده است هم 1اطالق شده است. الزامی کلی

                                                           
1 .canon 

 محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر. 3۵1هـ.ق، ص1414، بیروت: دار صادر، چاپ سوم13ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج .2

 .2846ص.ش، هـ 1378نج دانش، گ ، تهران:4ترمینولوژی حقوق، ج مبسوط در
3 .canon La 

ثار اندیشه، چاب اوّل آران: اسماعیل گلستاني، تهترجمه: اسالمي،  در یگذار فلسفه قانون ،محمصاني، رجب صبحي .4

 .8ص ش،هـ.1386
 «. قنن»، ذیل ماده 466ص هـ.ق، 1414دارالفکر،: بیروت ،18ج تاج العروس، مرتضي، زبیدی، محمد. ۵
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فاعل نحویان:  هشناخته شود؛ چون گفت آن ازجزئیات  احکام وجزئیاتش منطبق گردد  همه

کتابی  اسم قانون اند طور گفته همین 1.«مجرور الیه مضاف ومنصوب  مفعول ومرفوع است 

  2.سیناست ابنکتاب طبی  ترین مفصل آن وبه عربی  اسالمی طب دراست 

و  اند گذاشتهیعت و شرحقوق اسالمی نام قانون را شرع  در اصطالحقانون در اصطالحی: 

اسالم یعنی  یعشرا 1.اند کاربرده را بهشریعت و حکم شرعی  ،کلمات شرع یشتربی قانون، جا به

را  گذار قانون شده است. اقتباسجا  یناز هم کتاب معروف شرایع االسالم نیز ،قوانین اسالم

اصطالح  ولی در 3نامند. یماند. پیروان شرع را اصطالحاً متشرعه  یدهنامشارع و مشرِّع 

 از اجتماعی روابط کنندة تنظیم عنوان بهکلی که  اصل ازعبارت است  ،قانون» دانان: حقوق

وجود داشته  آناجرایی نیز برای  تضمان و شده پذیرفتهجامعه  یک افراد و حاکم هیئت طرف

این منبع و  شود میقانون سخن گفته  از حقوق منابع دروقتی »: گوید میکاتوزیان  1.«باشد

لح صاهای  سازمان یکی ازطرف  ، مقصود تمام مقرراتی است که ازرود میبرابر عرف به کار در

قوة  اعضای ازدولت یا یکی  رئیس یا شده است، خواه این سازمان قوة مقننه دولت وضع

 و ها نامه تصویب معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و این پس درمجریه باشد. 

 1.«شود میاداری نیز  های بخشنامه
صاحب صالحیت  های گروه یاافراد  طرف ازکه  داند می یلعملدستورا قانون راگرجی، 

 ت مقنّن درئاصاحب صالحیت، هی از ایشان منظور که ؛شود میبرای انتظام امور جامعه وضع 

                                                           

موسسه فرهنگي آرایه.چاپ اول : تهران ،8ج معارف ومعاریف دایرۀ المعارف جامع اسالمي، حسیني دشتي،سید مصطفي،

 .171ص ش،هـ.1379
 .1739۵ص ،هـ.ش1377چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، :تهران ،11ج، نامه دهخدا لغت ،اکبر يعل دهخدا، .1
 .1434صهـ.ش، 1376 ،انتشارات امیرکبیر چاپ یازده هم :تهران ،6ج ،فرهنگ فارسيمحمد،  معین، .2
 .8ص در اسالم، یگذار فلسفه قانون ،محمصاني، رجب صبحي .3
 .22ص ش،ـ.ه1387تهران: گنج دانش،  مقدمه عمومي علم حقوق، محمدجعفر، ،یجعفر لنگرود .4
 .291 ص ش،1376مد بر حقوق اسالمي، تهران: سمت، چاپ سوم، آپژوهشکده حوزه و دانشگاه، در .۵
 .121-121هـ.ش،ص1392شرکت سهامي انتشار، تهران: ناصر، مقدمه علم حقوق، کاتوزیان، .6
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ماده نود  ، در«قانون»تعریفی که قانون اساسی افغانستان از  1.قدرت سیاسی است مجموعه

ی ملی که به توشیح قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورا":کند میچهارم، ارائه 

جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده  یسرئ

"باشد.
2 

 جهت ازاین. شود میبکار برده  خاص هم در معنای عام و هم در معنای قانونبنابراین، 

شامل که  ؛استدار  صالحیتمقامات  مصوّب آور و الزامعام مجموعه قواعد قانون در معنی 

و  ؛شود میوضع  صالح ذیکه از سوی مقام  مقرراتی و ها نامه نظام ،ها نامه آیین، ها نامه تصویب

 قانون برمبتنی  هایرژیم در به خود دارد و مخصوص و فنیخاص کلمه، مفهوم  معنای در

در معنای حقیقی أش عبارت  گذاری قانونبنابراین  1است.پارلمان اساسی به معنای مصوّبات 

آور و دارای ضمانت اجرا که در یک فرایند خاص انجام  است از وضع و تأسیس یک حکم الزام

 .ردیپذ یم

 بشر گذاری قانوندالیل مخالفان  گفتار دوم:

گروه  شوند: یماسالمی دریک نگاه کلی به دو گروه تقسیم  نظران و صاحباندیشمندان 

و این است که اسالم دین کامل  ها آنفرض  یشپی هستند که مجتهدانو اول اندیشمندان 

 و بهرا شناخته  آنادیان است. از دیدگاه این افراد، وظیفه مسلمانان این است که  خاتم

از  آگاهیو ی به اطالع و ضرورتاسالم، نیاز  از قبولعمل کنند. پس  آندستورات 

ای کامل داشته نیست، زیرا مامی خواهیم برنامهیم دیگر و قدجدید  و مکاتبها  یدئولوژیا

 اثباتها برای  ینا 3است گونه این و اسالمها راهنما انسان باشد زمینه در همهباشیم که 

که به برخی از آیات مورد  اند جستهخویش به آیات احادیث و دالیل عقلی تمسک  ادعای

 .شود میاشاره  ها آنی از دالیل عقلی و مختصراستناد 

                                                           
 های مجلس شورایتهران: دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش ،یگذار اصالح نظام قانونبنیاد نظری ، راسخ، محمد .1

  .14-13صص ش،1384اسالمي،
 هـ.ش.1382، قانون اساسي جمهوری اسالمي افغانستان مصوب 94مادّه  .2
 .13هـ.ش،ص1348میهن، رضا، کلیات حقوق، تهران:، علومي .3
 به بعد.78هـ.ش، ص1376، 12انتشارات صدرا، چ ، تهران:1مطهری، مرتضي، اسالم و مقتضیات زمان، ج .4
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 قرآن -الف

ِصِلیَن  آن.. .﴿ -1 ِِۖ َیقُصُّ ٱۡلَحقاِۖ َوُهَو َخۡیُر ٱۡلَفَٰ حکم و فرمان، تنها از » 1﴾ ٧٥ٱۡلُحۡكُم إَِّلا لِِلا

 «و او بهترین جداکننده )حق از باطل( است کند میخداست! حق را از باطل جدا  آن

ٗنا لُِّكلِّ َشۡيٖء  -2 َب ِتۡبَیَٰ ۡلَنا َعلَۡیَك ٱۡلِكَتَٰ ﴾89 َوُهٗدى َوَرۡحَمٗة َوُبۡشَرىَٰ لِۡلُمۡسلِِمینَ ﴿...َوَنزا
2
و » 

و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای  چیز همهما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر 

 «مسلمانان است

ِهۡم ُیۡحَشُروَن  ﴿... -3 ِب ِمن َشۡيٖءٖۚ ُثما إِلَىَٰ َربِّ ۡطَنا ِفي ٱۡلِكَتَٰ ا َفرا  ما هیچ چیز را در» ٨﴾٨٣ما

 «گردند پروردگارشان محشور می سوی بهنکردیم؛ سپس همگی  فروگذاراین کتاب، 

ِفُرونَ .﴿ -4 ِئَك ُهُم ٱۡلَكَٰ
ٓ ُ َفأُْولََٰ وآنها که به احکامی که » ٤﴾ ٤٤.. َوَمن لاۡم َیۡحُكم ِبَمآ أَنَزَل ٱلِلا

 «کنند، کافرند خدا نازل کرده حکم نمی

لُِموَن  َوَمن لاۡم َیۡحُكم ِبَمآ أَنَزلَ  ﴿... -5
ِئَك ُهُم ٱلظاَٰ

ٓ ُ َفأُْولََٰ و هر کس به احکامی » 1﴾ ٤٧ٱلِلا

ُ ِفیِهٖۚ  ﴿«که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است َوۡلَیۡحُكۡم أَۡهُل ٱۡۡلِنِجیِل ِبَمآ أَنَزَل ٱلِلا

ِسقُوَن  ِئَك ُهُم ٱۡلَفَٰ
ٓ ُ َفأُْولََٰ [ نیز  اهل انجیل ]= پیروان مسیح» ﴾ ٤٥َوَمن لاۡم َیۡحُكم ِبَمآ أَنَزَل ٱلِلا

نازل کرده حکم کنند! و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل  آنباید به آنچه خداوند در 

 «اند فاسقکنند،  کرده حکم نمی

قوانین که از  اند دهیعقبدین منظور مخالفان قانون وضعی)بشر( با استناد آیات فوق بر این 

. بدون تردید اگر واضع قانون، آفریده دیدرآبه اجرا  قرارگرفتهطریق وحی در اختیار بشر 

دعوت نمایند چنین قانونی قانون  آنمردم را به مراعات  ها حکومتگار انسان باشد و 

حکم و دستور خدا  عنوان بهقرآن  که ییازآنجا وخواهد بود نه قانون وضعی بشری.  دئالیا

؛ پس گیرد در برمیاز جامعیت و کاملیت برخوردار است، همه امور زندگی بشری را 

که غیر از طریق  قاعده هر؛ نیبنابرا. ستینای برای وضع قوانین بشری ضرورت و اجازه

                                                           
 .۵7سوره انعام: آیه  .1
 .89سوره نحل: آیه  .2
 .38سوره انعام: آیه  .3
 .44سوره مائده: آیه  .4
 .47و4۵سوره مائده: آیه  .۵
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قدرت حاکم و خواست ملت وضع و به اجرا گذاشته شود فاقد ارزش قانونی  لهیوس بهوحی 

  1است.

 قلع -ب

خالصه  طور به، گیرد میقرار  گذاری قانوندالیل عقلی که مورد استناد گروه مخالفین 

 گذاری قانون تواند ینمی ایشان، بشر باورمندکه طبق  شود میعمدتاً شامل موارد ذیل 

 کند.

قانونی  تواند ینم بشر و هستندمتضاد  اناًیاح وی مختلف ها دگاهیدافراد بشر دارای  -1

 برای همگان باشد. قبول قابلوضع کند که 

 ی است.انحصارطلبی و طلب منفعتدر جستجوی  همواره وبشر حُب ذات دارد  -2

او  آگاهی تیمحدود و، نسبی بودن دانش بشر گذاری قانونعدم صالحیت بشر برای  -3

 است. گرانید وی خود استعدادها ونسبت به کماالت 

، ممکن است برفرض علم به نیبنابرا ؛خطا و نسیان قرار دارد معرض در همواره بشر -4

فردی برخالف  احساسات وی شخصی ها شیگرا ای وبه خاطر غفلت  عمالً مفاسد ومصالح 

بدین سبب در باور  2وضع کند. آنبر اساس  ی رانیقوان وگام بردارد  عمالً مفاسد ومصالح 

 از ومنع شرعی وجود دارد  سو کندارد؛ چون از ی گذاری قانونبشر صالحیت  شده مطرح

ی، طلب جاهی و فراموش وی خودخواهی غریزی، احساسی ها شیگرا بر بناسوی دیگر، 

 را ندارد. گذاری قانونیی تواناقابلیت و 

این است که هیچ تردیدی  شده پاسخ مطرح پژوهش حاضر در قبال استدالالت ارائه

تشریع و  و حق این است که تقنینی و تشریعی خداوند و جود ندارددر حاکمیت مطلق 

 رو برای او، بر مبنای توحید در ربوبیت و حاکمیت او بر بندگان است، ازاین گذاری قانون

شرعی معین و تشریع شده باشد، بشر حق  احکامهر آنچه از جانب شارع حکیم در قالب 

است. ولی باید  آنانگاری را ندارد بلکه مکلف به اطاعت و اجرای  سهل تخلف، تخطی و

و باورمندی درجایی است که حکمی در موضوع خاصی از جانب شارع  گفت که این ایده

                                                           

 .299-313صص. ش1376مد بر حقوق اسالمي، تهران: سمت، چاپ سوم، آپژوهشکده حوزه و دانشگاه، در .1 
 همان. .2
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شده باشد که در  اجمالی و قواعد کلی بیان احکامتفصیلی و یا  احکاممقدس در قالب 

موردپذیرش  بدون هیچ تأملی برای معتقدین و قائلین به دین قابل تطبیق واین صورت 

بشری در موافقت  گذاری قانون گیرد میاین تحقیق موردبررسی قرار  ولی آنچه در است.

شرع است؛ زیرا در موارد که شریعت اسالم حکم خاصی را  با شرع و یا عدم مخالفت با

بیان نکرده و یا در زمان تشریع موضوعیت نداشته و در زمان حال با توجه به پدیدار 

، آنتفاهم و تعاون اجتماعی و نظایر ها، شدن مسائل جدید، مشکالت و نا به هنجاری

نیاز مبرم جامعه اسالمی به مقررات تازه بشری است؛ زیرا روابط اجتماعی افراد وزندگی 

انواع معامالت  انسانی آنان با تو جه به گستره وسعت مسائل حقوقی و به و جود آمدن

انین وضعی توان نقش قواعد حقوقی و قو اقتصادی، الکترونیکی، نظامی، فرهنگی، نمی

یادآوری است که بشر  البته قابل در سیر تکامل جوامع انسانی نادیده گرفت. بشری را

بسازد که موردقبول  شرع و یا قانون ایده آلی طراز با گاه نخواهد توانست قانونی هم هیچ

وجود نداشته باشد. ممکن در فرایند و سیر تکامل  آنگیرد و هیچ نقضی در  همگان قرار

 طلبی، نفع طلبی، انحصارطلبی و انواع خواهشان معقول و غیرمعقول برتری یک قانون،

و  مصالح و مفاسد جوامع انسانی را نادیده گرفت توان گاه نمی نیز دخیل باشد ولی هیچ

تر شدن و رو به  تدبیری نه اندیشید؛ زیرا زندگی اجتماعی همیشه در حال پیچیده آنبه 

فرهنگی و  مختلفهای دنیای کنونی در عرصه جهت سیر صعودی رشد است و ازاین

تا برای  سازد میو مکلف  اجتماعی، اقتصادی و معامالتی، نظامی و انتظامی، بشر را مأمور

رو دیدگاه  قوانینی را وضع و به اجرا گذارد. ازاین نظم، رهبری و مدیریت امور متذکره

 .گیرد می موردبررسی قرار ذیالًبشری  گذاری قانوننظران موافق  صاحب

 بشر گذاری قانونگفتار دوم: دالیل موافقان 

اهداف و  و از را شناختهطرف اسالم  یکازی هستند که و عالمانگروه دوم: اندیشمندان 

قرار  موردبررسیتعلقات  با همهطرف دیگر دنیای بشری را  و ازاند  یافته آگاهی آنهای برنامه

است ولی میگویند  و جامعکه اسالم دین کامل  معتقدند. این گروه نیز باور دارند و اند داده
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بشری  گذاری قانونی بر نفی اسالم داللت جاودانگآیا  1معنای جاودانگی اسالم چیست؟

تضاد با نظام حقوقی اسالمی قرار  و دربشر نوعی بدعت است  گذاری قانون؟ آیا کند می

 وبرای جلب مصالح  آنچه ای ومنافع مشروع  تأمیندنیوی  اموردر ینکه بشر ایا و ؟ گیرد می

 وها نیز به کتاب، سنّت فق وکند. این دسته از علما  گذاری قانون تواند میمفاسد است  دفع

 اند نمودهرا ارائه  تاجوابو در اثبات ادعای خویش مستند و مستدل  اند جستهتمسک  اجماع

 .گیرد میمورد کنکاش و بررسی قرار  ذیالًکه 

 قرآن -الف

که از جانب او تشریع  احکامخدای الیزال است.  دین اسالم تشریع و تقنین مختص ازنظر

ابطال  ای وحق تغیر تعدیل  کس هیچ و گردد ینم نسخ و، هرگز دستخوش فسخ شده جعل و

، سردمداران و زعمای کشورهای اسالمی خلفاتاریخ گواه است که  وجود نیبااولی ندارد.  را آن

 گذاری قانوناز راه اجتهاد اقدام به  ای و مستقیماًبه هنگام لزوم، با مراعات مصالح عمومی 

 و سنّت وپیروی از قوانین موضوعه را در کتاب  لزوم وی گذرا قانونمجوز چنین  2.اند کرده

بیان  ذیالًفسیر آیه اولی االمر، ، که در این راستا نظر علما، در شرح و تدندید یم اجماع

 .شود می

َ ﴿سوره نساء فرموده است:  19در آیه  خدای متعال َها ٱلاِذیَن َءاَمُنٓوْا أَِطیُعوْا ٱلِلا أَیُّ
ٓ َیَٰ

ُسوِل  ِ َوٱلرا وهُ إِلَى ٱلِلا َزۡعُتۡم ِفي َشۡيٖء َفُردُّ ُسوَل َوأُْولِي ٱۡۡلَۡمِر ِمنُكۡمِۖ َفإِن َتَنَٰ  آنَوأَِطیُعوْا ٱلرا
لَِك َخۡیٞر َوأَۡحَسنُ  ِ َوٱۡلَیۡوِم ٱۡۡلِٓخِرٖۚ َذَٰ  ٨﴾ ٧٥َتۡأِویالا  ُكنُتۡم ُتۡؤِمُنوَن ِبٱلِلا

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو  ای کسانی که ایمان آورده»

داوری  ها آنرا به خدا و پیامبر بازگردانید )و از  آناألمر را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، 

عاقبت و پایانش نیکوتر  و ! ا کار برای شما بهتردارید ایمانبطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز 

 «است

                                                           
، تا يب، قم: دفتر انتشارات اسالمي، 4ی همداني، جموسو محمدباقر، تفسیر المیزان، ترجمه: نیمحمدحسطباطبائي، سید  .1

 186-18۵صص
 ،اوّل پثار اندیشه، چاآاسماعیل گلستاني، تهران: ترجمه: اسالمي،  در یگذار فلسفه قانون ،محمصاني، رجب صبحي. رک: 2

 .212، صش1386
 .۵9سوره نساء: آیه  .3
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 و برداشتاز دید  و هرکدام اند داشتهدر تفسیر این آیه مبارکه مفسرین مباحث طوالنی 

 توان ینم ی مطرح در این زمینه،ها دگاهیدبه کثرت  با توجه، ولی اند نمودهی پرداز هینظرخود 

گزینشی مورد مداقه  صورت بهمختصری از این نظریات را  به همه این مباحث پرداخت؛ لذا

، همۀ مسلمین شود میگرامی اسالمی  امبریو پدهیم. آنچه مربوط به اطاعت از خدا  یمقرار 

نیاز  گردد یبرمبا االتفاق قبول دارند و جای بحث ندارد ولی آنچه به اطاعت از )اولی االمر( 

 :شود میبیان  ذیالًنظرات برخی مفسرین دارد که  و شرحتفصیل داده شود 

در نزد ما اطاعت از اهل اجماع، » :گوید میفخر رازی در رابطه به اطاعت از )اولی االمر( 

 فرماید میواجب قطعی نیست در جای دیگر  نیو سالطواجب قطعی ولی اطاعت از امراء 

 1«واجب است ها آناز  و اطاعت( است و عقداهل حل االمر )مراد از اولی 

از رسول است و  و اطاعتاست که اطاعت از خدا  روشن آیه  تعریف» :گوید میسیّد قطب 

برای مردم را بدو واگذار  گذاری قانون، حقّ خدا کردنحاکمیت را منحصر به  نیهمچن

ی زهایچ و در نصّی وجود دارد تنها فرمان از او دریافتن ها آنة دربارنمودن، در چیزهایی که 

و مختلف  ها آنه بنسبت  ها هیو نظر شعورهاو  و خردهادر دست نیست  ها آنة دربارکه نصّی 

همگانی  و اصولپرتو قواعد  و دربه نصوص دیگر یزدان مراجعه کردند  بازهماست  گوناگون

: اطاعت از دیافزا یمبه چنین مسائلی پاسخ گفتن و حلّ مشکل نمودند. وی  ها آنمجود در 

ی و قانوناز جانب خدا نیک که یا  ردیپذ یمی مسلمان در اموری انجام و رؤسافرماندهان 

نیامده باشد، یا اصالً  آنة تحریم دربارمحسوب شده باشد. یا جزو کارهای باشد که نصیّ 

 2«نباشد آنبودن  و حرامبه حالل  راجعنصی 

و به کتاب  و عملی زیآو دست ایعنی ای مؤمنان! ب» :گوید میفوق  هیآ ریتفسصابونی در 

و  احکاممسلمان باشند و  انیفرمانرواو چنانچه  اطاعت کنید، فرمان خدا و پیامبر را سنّت

را اطاعت کنید؛ زیرا اطاعت از مخلوق خدا در  خدا را رعایت کنند، فرمان آنان عتیشر

( بیانگر این است: حکامی که اطاعتشان واجب منکم) ؛ و گفتهخالق جایز نیست تیمعص

                                                           
 .1۵1و14۵بي تا، ص ، بیروت، دار االحیاء التراث العربي، چاپ سوم،۵ی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، جراز فخر .1
هـ.ش، 1378تهران: نشر احسان، چاپ اول، ، دل خرم، ترجمه: مصطفي 3قطب، سید، ترجمه فارسي في ظالل القرآن، ج .2
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مسلمان باشند نه مسلمان  و باطناطاعت نمود، باید در ظاهر  ها آناست و حتماً باید از 

 1«یو شکلظاهری 

( حکام یا اُمرای اولی االمراز )که مراد  اند نیابرخی مفسرین بر » :سدینو یمزحیلی  

شریعت را برای مردم  احکامکه  اند ییعلماکه آنان  اند دهیعقی دیگر به این و برخ لشکرند

که مراد از ایشان امامان  اند دهیعق نیبر اۀ امامیه عیش دیافزا یم. ایشان ندینما یمبیان 

؛ دهد میاست که تمام این مفاهیم معنای مراد از آیه را تشکیل  آناما ظاهر اند؛  معصوم

امور  و گردانندگانی و نظامی اسیامور سو فرماندهان و والیان  بنابراین اطاعت از زمامداران

دادن دین به  میو تعلشریعت  احکامکه اطاعت علماء در بیان  گونه همانشهرها واجب است. 

 2.است و نهی از منکر واجب معروف و امربهمردم 
صاحبان امر کیها هستند  نکهیادر » :دارد میطبرسی در مورد اطاعت از )اولی االمر( بیان 

 متفاوت است.  ها دگاهید

صاحبان امر، هر زمامدار و امیری : منظور از ندیگو یم «ص ابوهریره» ازجمله( گروهی الف

 است که بر مردم حاکم باشد.

 وی علم وکه منظور پیشوایان فکری  اند آنبر « عباس ابن» ازجملهب( گروهی دیگر  

 و درست و حرام وکه در دریافت مقررات وبیان حالل  اند آنان چراکهی جامعه هستند؛ نید

 1«.نه دیگران ندیگو یمآخرین سخن را  نادرست

 کار و ای از وحی ندارندی که باشند، بهرها فهیطا)اولی االمر( هر » :سدینو یمطباطبائی 

آراء و  آن درو اطاعت آنان  رسد یمآنان تنها صادر نمودن آرایی است که به نظرشان صحیح 

 مردم بر اقوالش وآرایش  در ص اطاعت رسولکه  طور همانواجب است،  مردم بردر اقوالشان 

ی که باشند، حق ندارند حکم جدید هرکسان: اولی االمر فرماید میواجب بود. در جای دیگر 

 سنّت وثابت در کتاب  احکامحکمی از  توانند ینمغیر حکم خدا و رسول را وضع کنند، ونیز 

                                                           
 .۵2۵هـ.ش، ص1383حسین، تهران: نشر احسان، چاپ اول،  طاهر محمد، مترجم: 1ي، صفوۀ التفاسیر، جمحمدعلصابوني،  .1
احمد جام، چاپ  االسالم خیش: انتشارات جام تربت، 6و۵ۀ احکام و برنامه زندگي(،جدیعق در)زحیلي، وهبه، تفسیر المنیر .2

 .126هـ.ش، ص1382اول، 
، ترجمه: علي کرمي، تهران: مؤسسۀ انتشارات فراهاني، چاپ اول، 6، جانیالب مجمعطبرسي، ابوعلي فضل بن حسن، تفسیر .3

 .161-1۵9هـ.ش، صص1379
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عصر ارجاع  آندر هر عصری موارد نزاع را به ولی امر  فرمود یمرا نسخ نمایند، وگرنه باید 

 1«.ارجاع دهید سنّت ومعنا نداشت بفرماید موارد نزاع را به کتاب  گرید و دهید

 سنّت -ب
-هرکه مرا اطاعت کند بی» که فرمود: شده تیروا ص در کتاب صحیح مسلم از پیامبر اکرم

 فرمانده هرکس ونافرمانی کرده  را خداکه مرا نافرمانی کند،  هر وگمان خدا را اطاعت کرده 

 2«مرا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است فرماندهکه  هر ومرا اطاعت کند، مرا اطاعت کرده 
 2«است

حجة روایت نموده که در بیانات خویش در  ص حضرت آندگر صحیح مسلم از  بار

ای را به فرماندهی شما گماشتند که شمارا بر اساس دستورات اگر برده» فرمود: الوداع

 1«یی داشته باشدشنوا وی اطاعت و ازخداوند رهبری کند، 

کنید؛ گرچه غالم  اطاعت وبشنوید » فرمودند: صاست که پیامبر آمدهدر صحیح بخاری 

  3«حبشی را بر شما گماشته باشند

را با  امبریپ وخدا بشناسید  لهیوس به را خدا» که فرمودند: شده نقلنیز  ع از حضرت علی

 بای رفتار خوش با و اجرای عدالت با واولی االمر( را با انجام کارهای نیک ) و رسالتش وپیام 

  1«مردم

                                                           
 .618-619، تفسیر المیزان، پیشین، صصنیمحمدحسطباطبائي، سید  .1
 . حدیث:6611، بیروت: دار االحیاء التراث العربي، بي تا، ص3النیسابوری، صحیح مسلم، جمسلم، ابوالحسن القشیری  .2

نِ  الََْعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَۀَ، عَ( حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ یَحْیَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِیرَۀُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن183۵ِ) - 32

یَعْصِ  مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اهللَ، وَمَنْ یَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اهللَ، وَمَنْ یُطِعِ الََْمِیرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ»النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

 ،«الََْمِیرَ فَقَدْ عَصَانِي
( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا 1838) - 37 .حدیث1468، ص3القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، ج ابوالحسنمسلم،  .3

اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَخْطُبُ تِ النَّبِيَّ صَلَّى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَۀُ، عَنْ یَحْیَى بْنِ حُصَیْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي، تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَ

 «وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ عَبْدٌ یَقُودُکُمْ بِکِتَابِ اهللِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا»فِي حَجَّۀِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ یَقُولُ: 
حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ، عَنْ شُعْبَۀَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ،  - 7142. حدیث: 62، ص9بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج .4

اسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ »سَلَّمَ: عَنْ أَبِي التَّیَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَ

 «ََنَّ رَأْسَهُ زَبِیبَۀٌعَلَیْکُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کَ
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 و امراست؛ که در حقیقت  نهی و امرفرمان در حقیقت اطاعت از  شنوایی و اطاعت از

 و دستور قانونی است. گذاری قانونفرمان روایان، به نحوی  نباید و باید؛ نهی

منتظری یکی از علمای معاصر شیعه معتقد است که )اولی االمر( عالوه بر امامان سایر 

امکان  وجه چیه به :کند میاستدالل  نیچن و شود میمسلمان را نیز شامل  فرماندهان وحکام 

مطلق باید معصوم باشد، زیرا در  صورت بهندارد ما ملتزم شویم که رهبر مفترض الطاعه، 

یی را به عهده داشتند ها تیمسئول عنیرالمؤمنیام ای و صمورد کسانی که از جانب پیامبر اکرم

بکر ابی بن محمدمشکل خواهد شد، اشخاص همانند مالک اشتر و  اند نبودهمعصوم  قطعاً و

محمصانی  2«نیست.... نشا یحکومتاشکالی در وجوب اطاعت از آنان در محدودة  قطع طور به

مسلمین در مسائل فراوانی  خلفاحقیقت  در وهمین مطلب است  دیمؤاجماع نیز : »گوید می

ۀ اجماع تائید لیوس بهاجتهاد آنان  چنانچه و کردند می، اجتهاد شد میکه به آنان عرضه 

 1«، جزئی از شریعت اسالمی محسوب بودشد می

 بشری گذاری قانون جواز ةدربار علما از برخی نظرات -ج
مجاز  گذاری قانوندر اسالم » محمد رشید رضا، یکی از متفکرین اهل سنّت معتقد است:

با مرجعیت یا شورا  نظر واست که اهل علم  واگذارشدهامت  به واز ناحیه خداوند وجود دارد 

مصدر ، خالفت ویا استنباط از ضروریات جامعه بشری  گذاری قانون. پردازد یمبه وضع قانون 

 3«است گذاری قانون

                                                           

، 1، قم: دار الحدیث للطباعۀ والنشر، چ114291دار الحدیث( ج)کلیني، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافي .1

لرَّسُولَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم: اعْرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ، وَا»عَنْ أَبِي عَبْدِ اهلل علیه السالم: قَالَ: » .213هـ.ق، ص1429

 « بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ« 1»بِالرِّسَالَۀِ، وَأُولِي الََْمْرِ بِالََْمْر 
هـ.ش، 1379، ترجمه: محمود صلواتي، تهران: سرایي، چاپ دوم، 1منتظری، حسینعلي، مباني فقهي حکومت اسالمي، ج .2

 .163ص
 .213، پیشین، صاسالم دری گذار قانونمحمصاني، رجب صبحي، فلسفه  .3
کابل: دانشگاه  ،سجادی، عبدالقیوم، پارلمان.( به نقل از 114محمد رشید رضا،الخالفه أو االمامه العظمي، ص .4

 .2۵هـ.ش، ص1392،نییالنب خاتم
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قانون اسالمی  حکومت ویکی از مقتضیات حیات اسالمی، سیادت  :سدینو یمسید قطب 

است. برای تحقق بخشیدن به یک زندگی صحیح اسالمی که ضامن عدالت اجتماعی برای 

این میدان نباید تنها به مطالب زندگی اولیه  در وهمه باشد به طرح روش قانونی بپردازیم 

عمومی و وسیع اسالم در  قواعد وۀ امکاناتی که مبادی هم ازاسالمی قناعت کنیم، بلکه باید 

 آنبنابراین هنگام وضع قوانین خود، باید از تمام  ؛است استفاده کنیم گذاشته مااختیار 

با اصول  مخالف وادم نداشته ی صحیح تصبازندگت اجتماعی بشری که نظاماقوانین و 

، خورد یمبرای دفع ضرر به درد  ای وی اجتماعی را در برداشته باشد مصلحت واسالمی نیست 

 1استفاده کنیم.
انسان را در  طرف از گذاری قانون حاکمیت تشریعی خداوند متعال:» گوید میقرضاوی 

که انسان بدون  شود می آن. بلکه مانع از کند نمیای که به او اجازه داده است نفی محدوده

بپردازد، مانند آنکه در اموری صرفاً  گذاری قانوناجازه خداوند خود مستقالً به تشریع و 

ثابت اقدام نماید،  احکامو  ها عبادتنمودن  کم ویا به زیاد  عبادی خود عبادتی را جعل کند

 حالل اموردست بزنند، یا در  ها آن لیبدت وعبادات به تغییر  ساختار و مکان وزمان  ازنظریا 

 ورا که خداوند حرام گردانیده حالل  آنچه وبپردازند  لیتحل وبه تحریم  خودسرانه حرام و

 نصوص باۀ اموری که نیدرزم گذاری قانون نیهمچن ندینمارا حرام گردانیده حالل  آنچه

و پنهان و فساد و فواحش را ، مانند: قوانینی که منکرات پیدا کند دایپصحیح و صریح تضاد 

روا نماید. یا قوانین که واجبات قطعی را تعطیل یا عقوبات ضروری را مُلغی و حدود مشخص 

 2خداوند را مراعات ننماید، جایز نیستند.

در دورة  های برجستۀ روحانیت شیعهچهره ترین بزرگمحقق نائینی که یکی از 

فتنه »را نوری که منشأ مشروطیت  اهلل فضلبا معاصر خود شیخ  شد میمشروطیت محسوب 

« ضاللت نامه»و « دستور ملعون»را اساسی  و قانون دانست یم« ها مشربی عیو طبجدیده 

مغالطۀ که  و در گیرد میحسین نائینی درست در نقطه مقابل این دیدگاه قرار  1دینام یم

                                                           
ي کرامي و سید هادی خسروشاهي، تهران: نشر کلبه شروق، چاپ محمدعل، ترجمه: اسالم درقطب. سید، عدالت اجتماعي  .1

 .418هـ.ش، ص1379بیست وپنجم، 
 .116هـ.ش، ص1379سلیمي، تهران: نشر احسان،  زیعبدالعزقرضاوی، یوسف، فقه سیاسي، ترجمه:  .2
 .41-39هـ.ش، ص 1382، تهران: نشر میزان، 1هاشمي، سید محمد، حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران، ج .3
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است. تدوین  و سنّتکه: قانون ما مسلمانان قرآن این آنو پیرامون قانون اساسی مطرح بود 

کردن  و ملتزمبدعت است. ملتزم شدن به این قانون  آنهرگونه قانون دیگری در مقابل 

 ی دیگری است.ها بدعتنیز  آندیگران به 

یی است که انسان درجا عیو تشر، بدعت اوالً» بدین شرح است: کند میپاسخی که ارائه 

ملتزم باشد. صرف التزام به  آنبه  ایو دین ارائه دهد  عنوان بهیست چیزی را که جزء دین ن

 آناجتماعی، بدون انتساب  و بای شخصی تعهد ای قرارداددر زندگی بر اساس  یا وهیش اکار ی

کار نیز  آن، اگر انجام کاری واجبی متوقف بر کار دیگری باشد، ثانیاً نیست. بدعتبه شرع، 

کردن سلطنت،  و محدودحفظ نظام  که ییازآنجا، دو نکتهواجب خواهد شد. با توجه به این 

، پس دهد ینمرا به خداوند نسبت  آنو کسی مندرجات  متوقف بر وجود قانون اساسی است

 1«استبدعت نیست، بلکه واجب نیز  تنها نهتدوین قانون اساسی 

متغیر در اختیار ولی امر  احکامصدور  از علمای معاصر معتقد است که دریکیآقای ص

 ویعنی حاکم اسالمی با توجه به شرایط اجتماعی باید به وضع قانون پردازد  ؛مسلمین است

 ازنظر. شود مییا قلمرو، تر خیص نامیده  ة الفراغمنطققلمرو که خالی از حکم است،  نیا

لحاظ که شارع  آناست، از  آنریعت اسالم و نشانۀ کمال از مزایای ش منطقة الفراغایشان 

 ی متغیر به وضع قانون پردازد.ازهاینمتناسب با  تواند میاختیار را برای فقیه داده وی 

منطقه فارغ( نقص )قلمرو آزادی نظر قانونی » :دارد میایشان نظرش را چنین بیان 

 وبه بعضی وقایع  اهمال نسبت ای ودلیل نقص  دینبابنیان حقوقی را  نیا .شود نمیمحسوب 

در حل مسائل  آن قدرت وتلقی کرد. بلکه خود دلیل شمول سیستم حقوقی  حوادث

اتفاق به وجود  برحسب وی توجه یبمزبور از روی « قلمرو» رایز ؛ی مختلف استها دوره

دولت( با توجه به مقتضیات روز در چارچوب ) امرمقررات خاصی است که ولی  تابع و نیامده

احیاء  توان می. برای نمونه گذارد یم مورداجرارا به  ها آن، تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آن

                                                           
ای در مردم ساالری دیني واستبدادی( به کوشش حمد رضا محمود الهاالمه وتنزیه المله( رس هیتنب، نیمحمدحسنائیني،  .1

. برای مطالعه بیشتر به کتاب ملك زاده، مهدی، تاریخ 116-11۵هـ.ش، صص1381، 1زاده حسني، تهران: امیر کبیر،چ

 به بعد مراجعه شود. 861هـ.ش،ص 1383، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول، ۵و4مشروطیت انقالب ایران، ج
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که اگر الزم باشد، دولت از  قانونی بالمانع است مثال آورد ازلحاظ خود یخود بهزمین را که 

 1«.آورد یم عمل بهممانعت  آن

در اسالم اصلی داریم که ما :»گوید می در اسالم رییتغ قابلطباطبائی در مبحث مقررات 

اصل است که در اسالم به  نیا و میکن یمبه نام )اختیارات والی( تعبیر  آندر این بحث از 

ی پاسخ مکان ومنطقه  هر درو  زمان وعصر  هر درمردم  لیتبد و رییتغ قابلاحتیاجات 

ی ها یازمندینشود  ابطال ونسخ  خوش دستمقررات ثابتۀ اسالم  نکهیا بدون و دهد می

 در تواند می: ولی امر مسلمین گوید می... در جای دیگر نماید می رفع زینجامعۀ انسانی را 

 بازار و کاشانه و خانه و معابر وها برای راه مثالًثابتۀ دینی مقرراتی  احکام تیرعا ویۀ تقوا سا

 وروزی امر به دفاع نموده  تواند میطبقات مردم وضع نماید؛  روابط و وکار کسب لیتحو و

ی ها معاهده وی کرده خوددار دفاع ازاجرا بگذارد، یا وقتی نظر به صالح مسلمین،  موقع به

 2«.متناسب منعقد سازد

 :سدینو یم "یحداکثر واز دو دیدگاه حداقلی  قانون ورابطه فقه "احمد مبلغی در مقاله 

 وی امور جامعه ده سامانمشارکت فعال در  تواند ینمی قانون به برنکند،  جامهفقه اگر »

 ازکه قانون مجرایی است که فقه  شده گفته، رو نیازاداشته باشد،  آنروابط افراد  میتحک

 1«.شود میوارد  آنی اوضاع ده سامان واجتماع  ساختن مند نظامۀ عرصبه  آن قیطر

و حاکم مسلمین وضع  موقت توسط ولیّ امر قوانین جزئی و» مصباح یزدی معتقد است:

آراء  شان مشاوره کند وۀ مردم یا نمایندگانباهمشود؛ لکن وی مکلف باشد که نخست 

 3«سپس با عنایت به رأی آنان قانون وضع کند مختلف آنان را بشنود و

                                                           
 .72۵مجتمع الشهید آیت اهلل الصدر العالمي، بي تا، ص)، اقتصادنا، مؤسسۀ دارالکتب االسالميمحمدباقرصدر،  .1
هـ.ش، 1387، ترجمه: سید هادی خسروشاهي، قم: بوستان کتاب، 1ی اسالمي، جها يبررسطباطبائي، محمد حسین،  .2

 .8۵-84صص
، قم: زیني مرکز تحقیقات اسالمي مجلس شورای قانون وکشورهای اسالمي، فقه  پژوهشگران و شمندانیاند ازگروهي  .3

  .191هـ.ش، ص1392اسالمي،
قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام ، 1ي، حقوق و سیاست در قرآن، جمحمدتقمصباح یزدی،  .4

 .27۵-274هـ.ش، صص1384خمیني،
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 "موانع وشریعت، اهمیت، واقعیت  احکام گذاری قانون"محمد تهامی دکیرا در مقاله 

امری جایز است،  تنها نهفرآوری قانون از شریعت اسالمی،  :گوید می زهره ابوآورده است که 

زمینه  نیا درکه کوتاهی ما  رود می آنبیم  چراکه بلکه امروزه واجبی قطعی شده است؛

 همخوانی آن با و اند نگرفته سرچشمهکه قوانین خارجی را که از اسالم  شود می آنمنجر به 

 1بهره بریم. آنندارند وارد کشورهایمان کنیم و از 

 بشری گذاری قانونضوابط  مبحث دوم.

به  آنمبنایی  مباحث وبشری  گذاری قانونتجویز  مورد درپس از بررسی مباحث پیشین 

آخرین دین  عنوان بهشریعت اسالم خداست و  آنکه تشریع و تقنین از  نتیجه رسیدیماین 

ی فردی و ها نهیزمۀ هم درای گسترده مقررات و احکامی دارا و ها آن نیتر کاملالهی 

از جانب شارع مقدس نصّی  که مواردشدیم که بشر در  آنبر  نیچن هماجتماعی است و 

است. حال باید گفت که  گذاری قانونمأذون به  ضرورت ووجود ندارد و بر اساس مصلحت 

قواعدی را وضع و تصویب  تواند میبوده و  گذاری قانونمأذون به  ضوابط وبشر با کدام شرایط 

 کند.

بدون  اساساًمباحث مُهم و بنیادین این تحقیق است و  ازجملهبشری  گذاری قانونضوابط 

 ین مطلوبی را که مطابق با اهداف شارعو قوانیقت رهنمود شد حق بهتوان  ینم، آنتوجه به 

 گذاری قانونضوابط که بر  رو ازاین با شرع قرار نگیرد وضع نمود. تفمخال در حداقلباشد یا 

و برخی موازین عام شرعی و  یاجماع یثی،و حدقرآنی  ضوابط ؛ شاملشود میبشری مترتب 

 .شود میو فشرده بیان  مختصر صورت به ذیالًمصلحت است که 

 قطعي نصوص با: عدم مغایرت گفتار اول

 قرآن -1

 ﴿. ..ِصلِیَن  آن ِِۖ َیقُصُّ ٱۡلَحقاِۖ َوُهَو َخۡیُر ٱۡلَفَٰ ﴾ ٧٥ٱۡلُحۡكُم إَِّلا لِِلا
حکم و فرمان، تنها » 2

 «و او بهترین جداکننده )حق از باطل( است کند میخداست! حق را از باطل جدا  آناز 

                                                           
 .249ص، فقه و قانون، پیشین، سندگانینوگروهي از  .1
 .۵7سوره انعام: آیه  .2
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  َب ِبٱۡلَحقِّ لَِتۡحُكَم َبۡیَن ٱلنااِس آ أَنَزۡلَنآ إِلَۡیَك ٱۡلِكَتَٰ ُٖۚ َوََّل َتُكن لِّۡلَخآِئِنیَن ﴿إِنا َك ٱلِلا ِبَمآ أََرىَٰ

تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در  یم؛کتاب را بحق بر تو نازل کرد ینما ا» ﴾101 َخِصیٗما

 «یینما یتمباش که از خائنان حما یو از کسان ی؛مردم قضاوت کن یانم

  َ َها ٱلاِذیَن َءاَمُنٓوْا أَِطیُعوْا ٱلِلا أَیُّ
ٓ َزۡعُتۡم ِفي ﴿ َیَٰ ُسوَل َوأُْولِي ٱۡۡلَۡمِر ِمنُكۡمِۖ َفإِن َتَنَٰ  َوأَِطیُعوْا ٱلرا

ُسوِل  ِ َوٱلرا وهُ إِلَى ٱلِلا لَِك َخۡیٞر َوأَۡحَسُن َتۡأِویالا  آنَشۡيٖء َفُردُّ ِ َوٱۡلَیۡوِم ٱۡۡلِٓخِرٖۚ َذَٰ ُكنُتۡم ُتۡؤِمُنوَن ِبٱلِلا
٧٥ ﴾ 

 اولواألمراید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و  ای کسانی که ایمان آورده»

 یداور ها آن)و از  یدبازگردان یامبررا به خدا و پ آن ید،نزاع داشت یزیو هرگاه در چرا! 

 یانشو عاقبت و پا بهتر شما ی)کار( برا ین! ادارید ایمانیز ( اگر به خدا و روز رستاخیدبطلب

 «است یکوترن
 ﴿. َِفُرون ِئَك ُهُم ٱۡلَكَٰ

ٓ ُ َفأُْولََٰ که به احکامی که  ها و آن» 1﴾ ٤٤.. َوَمن لاۡم َیۡحُكم ِبَمآ أَنَزَل ٱلِلا

 «کنند، کافرند خدا نازل کرده حکم نمی

 سنّت -2

 و احکامزیرا دین اسالم دربردارندة  2؛آید میضروریات دین به شمار  سنّت پیامبر نیز از

شده  صورت کلی بیان به غالباًهم  ، آناحکام قرآن تنها بخشی از زیادی است که درمقررات 

سنّت مطهره مستقله پیامبر گرامی اسالم در تشریع » :گوید میاست. در این رابطه شوکانی 

 و اتیجزئ بهدست یافتن  1«.تحریم حرام همانند قرآن است تحلیل حالل و و احکام

تفسیر  تشریح و تفصیل و وسیله قرآن مقدور نیست؛ بلکه سنّت تنها به احکامتفصیالت 

قرآن است و بهترین دلیل برای حجّیت سنّت، آیات قرآن است که در مباحث پیشین  احکام

 بدان پرداخته شد.

در این خصوص نقل کرده است  صوایشان از پیامبر  شُعبه از معاذ بن جبل کهروایتی 

معاذ بن جبل را برای قضاوت به یمن فرستاد، از او پرسید:  ص پیامبر که وقتی بدین شرح:

کنی؟ گفت: طبق کتاب خداوند  چگونه حکم می آمداگر مورد قضاوتی برای تو پیش »

                                                           
 .44سوره مائده: آیه  .1
 .119ص : مجمع جهاني اهل بیت، چاپ دوم، بي تا. ي بن محمد سعید، األصول العامۀ في الفقه المقارن، قممحمدتقحکیم، . 2
 .96م. ص1999هـ.ق/1419، دمشق: دار الکتاب العربي، 1شو کاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ج .3
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کنی؟ گفت: به  را نیافتی چه می آنکنم. فرمودند: اگر در کتاب خداوند حکم  قضاوت می

در کتاب خدا نیافتی  سنت رسول خدا و کنم. فرمودند: اگر در سنت رسول خدا قضاوت می

دستی  این امر دریغ ندارم، سپس پیامبر کنم و از خود اجتهاد می کنی؟ گفت: به نظر چه می

خداوندی است که فرستاده رسول خود را به آنچه  آنفرمود: ستایش از  زد و به سینه او

که رسول شیوة قضاوت معاذ را  شود میپس معلوم  1«رسولش دوست دارد موفق داشت

و در مرحله بعدی نظر  نخست کتاب و دوم سنّت رسول خدا آنپسندیده است؛ روشی که در 

چیزی را معادل کتاب و سنّت نداست موردپذیرش  هیچ و2اجتهادی خویش را مطرح نمود

 ختم المرسلین قرار گرفت و تشویق شد. 

ی اسالم نقل شد، بیانگر این است که هیچ گرام امبریپی که از تیو رواآیات قرآن کریم 

پیامبر گرامی اسالم قرار  ثیو احاددر مخالفت با نصوص قرآن  تواند ینمی ا مقررهقانون و 

ادله تفصیلی  و درکشرعی  احکام لیو تحلشناخت  درگروگیرد؛ چون شناخت مقاصد شارع 

. بدین سبب هرگاه قانون وضعی شود میبه قرآن و سنّت منتهی  تیدرنهااست که  ها آن

و ، از درجه اعتبار ساقط کند دایپنبوی تعارض  و سنّت الهی با کتاببشری از حیث شرعی، 

 .شود میباطل محسوب و خارج  تیالزام از

 : عدم مغایرت با موازین عام شرعيگفتار دوم

 احکاممبادی عمومی تشریعی است که در قالب  منظور از موازین عام شرعی قواعد و

احتوا  احکاماین نوع  دستوری قرآن و حدیث را بابیانغال اجمالی از سوی شارع مقررشده و

احتمالی  های اتفاقی و محدودیت سو، مضایق و کلی فقه از یک ؛ زیرا قواعد عام وکند می

 بخشند. توسعه می اولیه را تعمیم و احکاماز سوی دیگر قلمرو  اولیه را تعدیل و احکام

                                                           
 لَكَ عَرَضَ إِذَا تَقْضِي کَیْفَ» .3۵92، بي تا، ص313العصریۀ، حدیث ، بیروت: المکتبۀ3ج. ابو داود، سلیمان، سنن أبي داود، 1

 لَمْ فَإِنْ»: قَالَ وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ فَبِسُنَّۀِ: قَالَ ،«اللَّهِ؟ کِتَابِ فِي تَجِدْ لَمْ فَإِنْ»: قَالَ اللَّهِ، بِکِتَابِ أَقْضِي: قَالَ ،«قَضَاءٌ؟

 عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَضَرَبَ آلُو وَلَا رَأْیِي، أَجْتَهِدُ: قَالَ «اللَّهِ؟ کِتَابِ فِي وَلَا وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ سُنَّۀِ فِي تَجِدْ

  «اللَّهِ رَسُولَ یُرْضِي لِمَا اللَّهِ رَسُولِ رَسُولَ، وَفَّقَ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ»: وَقَالَ صَدْرَهُ، وَسَلَّمَ
افتخاری،  اصغر دکتر( ترجمه: اسالم درمصلحت  گاهیجا و،)ضوابط عتیشر والبوطي، محمد سعید رمضان، مصلحت  .2

 .114-113هـ.ش، ص1383تهران: گام نو، چاپ اول، 
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توان به همۀ  وسیعی دارد نمی کلی شریعت اسالمی دامنه گستردة و که قواعد عام و ازآنجایی

عنوان نمونه به برخی از این  به پرداخت، برای جلوگیری از اطناب بحث، آنابعاد  قواعد و

 .شود میصورت مختصر اشاره  قواعد به

{ این قاعده در نزد الضرر والضراراست:} آمدهدر احادیث پیامبر گرامی اسالم  مثالً

 نیتر عام و نیتر عیشا و ترین مهم از، «الضرر»معروف است. قاعده « قاعده الضرر»فقها بنام 

در  -مورد اتفاق همه فقهای مذاهب اسالمی است. کلمه ال آنکه کلیات  استقواعد فقهی 

 قبال درامر وجوبی را  هم و 1ی نفی بکار رفته استمعن بهالضرر هم به معنای نهی وهم 

در شریعت اسالمی هیچ حکم ضرری  -ینف دری ضرر نزن. ال گرید به -ال در نهی ،مثالًدارد. 

 ضرر را باید جبران کنی. یا جبران خسارت واجب است. -تشریع نشده است. وجوب

کسی حق اضرار به غیر را ندارد؛ چون مخاطب این قاعده عموم  بر اساس این قاعده فقهی 

توانند قانونی را به ضرر مردم  یا کارگزاران حکومت اسالمی نیز نمی و افراد بشری است، حکام

 رو، هر و جامعه وضع و یا قانونی را تنفیذ نمایند که ضررش بیشتر از نفعش باشد. ازاین

که یا این یا اضرار عمومی را فراهم کند و و اسالمی باشدضرر اتباع کشور  قانونی که منجر به

اگر ضرر و خسارتی از  این،از اعتبار ساقط است. بنابر اشد مردود وخالف موازین عام شرعی ب

شود دولت مکلف به پرداخت  ناحیه اعمال و اجرای قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد 

 را جبران کند. آنبایستی  دیده است و خسارت زیان

 لسان شرع اقتدارشمارد و در  می« امانانت»مناصب عمومی را از  عدالت نیز امور و قاعده

  2نه حق و امتیاز. گردد میوظیفه تلقی  و تصدی امور عمومی، نوعی مسئولیت و

ِن...﴾ آن﴿ فرمایند: چنانکه خداوند متعال می َ َیۡأُمُر ِبٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَٰ
خداوند به عدل » ٨ٱلِلا

َ َیۡأُمُرُكۡم  آن﴿« دهد میو احسان... فرمان  ٓ أَۡهلَِها َوإَِذا َحَكۡمُتم َبۡیَن  آنٱلِلا ِت إِلَىَٰ َنَٰ وْا ٱۡۡلََمَٰ ُتَؤدُّ

                                                           
 .118هـ.ش، ص1386، تهران، سمت، چاپ اول، 1عباسعلي، قواعد فقه )بخش حقوق خصوصي(، جعمید زنجاني، .1
 .84-8۵همان، صص .2
 .91سوره نحل: آیه  .3
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...﴾ آنٱلنااِس  که امانتها را به صاحبانش  دهد میخداوند به شما فرمان » 1َتۡحُكُموْا ِبٱۡلَعۡدِلٖۚ

 «!یدکن یبه عدالت داور کنید، یم یمردم داور یانم که یهنگام! و یدبده

 تواند میاصول اساسی است که  قواعد کلی و ترین مهمعدالت در اسالم یکی از  بنابراین

 امورات زندگی بشر قرار گیرد. طبق این قاعده، هم کارگزاران و کارفرمایان در مبنای اساس و

جلوگیری از ضایع  به عهده گرفتن مناصب حکومتی مأمور به تحقق عدالت و مقام گزینش و

هستند و هم حکومت اسالمی در قبال تصویب و اعمال و اجرای شدن حقوق شهروندان 

 گو است. قوانین ناعادالنه در پیش گاه خدای الیزال مسئول و جواب

قاعده تأسیسی بیانگر عدم وجوب تحمل  عنوان به یا )نفی عسروحرج( «حرج ال»قاعده 

اند: در اسالم  فتهتکلیف غیرقابل انجام است، یا همان )تکلیف بماال یطاق( است؛ چنانچه گ

گریزی  آنرا از  طور که او مشقت وادارد به تنگنا و دشواری و گونه حکمی که انسان را به هیچ

مشقت آور وجود  احکامنیست که در اسالم  آننباشد وجود ندارد. البته معنی این کالم 

گرمای  نی وایام طوال نفس و روزه در حتی جهاد با دشمن و مانند جهاد با احکامندارد؛ زیرا 

که در اینجا مجالی برای پرداختن به این موضوع نیست،  2استها همراه  تابستان با مشقت

 طلبد. فرصت و زمانی دیگری می

عقل استناد  به ادلّه چهارگانه: کتاب، سنّت، اجماع و« نفی عسروحرج»در اثبات قاعده  

به برخی آیات قرآن کریم که مستند این قاعده هستند اشاره  شده است ولی در اینجا

یِن ِمۡن َحَرٖجٖۚ ﴿: فرماید می. خداوند متعال در قرآن کریم شود می ﴾َوَما َجَعَل َعلَۡیُكۡم ِفي ٱلدِّ
و » 1

 « بر شما قرار ندارد یو سخت نی)اسالم( کار سنگ نید در

یاق آیه در مقام تشریع و س ین نیست،و تکونفی جعل حرج به معنی اخبار » 

مطلق  طور بهاسالم  است که در دین آنمعنی  و بهو نفی تشریع حرجی است  گذاری قانون

حکمی که حرجی باشد به دلیل  و هرگونه حکمی که حرجی باشد تشریع نشده است  یچه

                                                           
با استناد به دو آیه فوق اکتفا  نجایای است ولي در شمار يب اتیروا و. مستند این قاعده فقهي آیات ۵8سوره نساء: آیه  .1

 نیست.  اتیروا و؛ چون مجال پرداختن به همۀ آیات شود يم
 به بعد7۵، ص1رک: عمید زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه )بخش حقوق خصوصي(، ج .2
 .78سوره حج: آیه  .3
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یی و زدادین اسالم را برای مشقت  که خدای متعال ییازآنجا 1.«شود میاین آیه برداشته 

از  اند مکلفالهی  ارشاداتو  احکاماز  تأسی، پیروان این دین با گیرد مییی به معرفی زدا اکراه

 آنعمل به  تدوین و اعمال هرگونه مقررات حرجی و مشقت آور که از توان بشری خارج و

در راستای تحقق  گذاری قانون. بدین توضیح عمل آورند عملآور است، جلوگیری به  یانز

عدالت و مصلحت افراد و جامعه است نه برای اعمال سلطه و اقتدار؛ لذا حکومت اسالمی 

یت آزار جامعه و اذبگذارد که باعث مشقت  اجرا و بهتواند قوانینی را تصویب  ینم

 کار سخت و دشوار باشد. آن، یا انجام و امتناع از شود میاسال

معروف  یکی از قواعد حائز اهمیت و فر بر مسلمان نیزقاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کا

 اقتصادیات و روابط بین جوامع اسالمی و باب معامالت، سیاسیات، فقه اسالمی است که در

و  دهد میجوامع غیر اسالمی و نیز روابط فردی مسلمانان باکافران را تحت پوشش قرار 

سلطه  قانونی برخوردار است. سبیل و و جایگاه خاص حقوقی صورت یک قانون کلی، از به

طرف مقابل  که نسبت به دهد میمشروعیت  آناختیارداری است که به صاحب  نوعی والیت و

 2اعمال اقتدار نماید. برتری داشته باشد و

عقل استناد  نیز به ادلّه چهارگانه: کتاب، سنّت، اجماع و« نفی سبیل»در اثبات قاعده 

. شود میآیات قرآن کریم که مستند این قاعده هستند اشاره به برخی  شده ولی در اینجا

ِفِریَن َعلَى ٱۡلُمۡؤِمِنیَن َسِبیالا  ﴿ :فرماید میخداوند متعال در قرآن کریم  ُ ِلۡلَكَٰ  131َولَن َیۡجَعَل ٱلِلا

 «نداده است یهرگز کافران را بر مؤمنان تسلّط و خداوند» ﴾

موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود؛ زیرا که  مفاد این آیه نفی جعل هر حکمی است

 سلطه و کلیه احکامی که و همچنین داند میخداوند هرگز سلطه کفار بر مؤمنین را روان

 مردود شمرده است. طبق این آیه، هر قرارداد، نماید میمسلمین را فراهم  استیالی کفار بر

شود از اعتبار ساقط و مردود نامۀ که موجب سلطه کفار بر مسلمین  عهدنامه و تفاهم معامله،

 است.

                                                           
 .78عمید زنجاني، قواعد فقه، پیشین، ص .1
 .26-27، پیشین صص3عمید زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه )بخش حقوق عمومي(، ج .2
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مکلف  این حکم الهی در قالب یک قاعده کلی حکومت و زعمای کشورهای اسالمی را

در  کفار نظامی را با های اقتصادی، تجاری، سیاسی و نامه توافق تا هر نوع معاهده، نماید می

بالد  مشرکین بر حاکمیت و از سلطه کفار و و محدوده معینی تنظیم کند و چارچوب

کلی دیگری نیز در این راستا وجود دارد ولی متأسفانه  اسالمی جلوگیری نمایند. قواعد عام و

 نیست و فرصت دیگرمی طلبد. ها آنمجال پرداختن به همه 

 یاتاجماع: عدم مغایرت با سوم گفتار

 اسالم قرار دارد. گذاری قانوندر جایگاه سومین منبع « اجماع»پس از کتاب و سنت 

 -شیعه با تفاوت دیدگاه روبرو بوده و نوع برداشت مختلف است اجماع نزد اهل سنّت و اگرچه

همه  نظر از ارجحیت برخوردار است؛ اتفاق زیرا آنچه ازنظر اهل سنت، موردتوجه بوده و

عنوان  د مالک عمل قرار گیرد و بهتوان مینظر همین اتفاق هاست ومسلمانان یا مجتهدان آن

بر اعتقادات شیعه اجماع درجای  سنّت بشمار آید، ولی بنا از کتاب ومنبع مستقلی پس 

صورتی موجه است  اتفاق علما در باشد و ص که کاشف رأی معصوم ؛گیرد میمالک عمل قرار 

ولی واقعیت امر، این است  -معصوم باشد؛ اجماع علما به تنهای ارزشی ندارد که بیانگر نظر

را  آندانند و  سنّت می را در ردیف طولی کتاب و که همۀ فقهای مذاهب اسالمی اجماع

چه  گذاری قانونبنابراین فرایند  ؛اند قرار دادهموردتوجه  احکامعنوان سومین منبع استنباط  به

تواند در مخالفت با اجماع قرار گیرد؛ زیرا مخالفت با  چه در تصویب و اجرا نمی تدوین و در

 1.شود میسنّت محسوب  اجماع مخالفت با کتاب و

 عدم مغایرت با مصلحت عمومي :چهارم گفتار

حکمی از  یکی از اصول مسلم و مُهم در امر تشریع الهی بوده و بدون تردید مصلحت نیز،

نهفته باشد.  آنو مصلحت بشر در  که خیر، صالح جانب شارع مقدس تشریع نشده مگر این

، غفلت و عدم توجه به این است و مفاسدی اسالم مصالح حقوقنظام در  گذاری قانوناساس 

های اجتماعی خواهد شد؛  امر مهم به هنگام تصمیم یا عمل، باعث ایجاد مفسده و نارسایی

است و عدم  آنموافق خواست شارع و پاسخ مثبت به  آنچون رعایت مصلحت و اهتمام به 

                                                           
 کسب معلومات بیشتر به مبحث اجماع در همین فصل مراجعه شود. برای .1
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اسالم رو فقهای  خواست شارع مقدس است؛ ازاین اعتنایی به مخالفت و بی ،آنتوجه به 

"التصرف علي الرعیة منوط باالمصلحة" قاعده به
را مالک عمل و  آنداشته و  تأکید 1

تواند  حکومت اسالمی نمیاند. طبق این قاعده  موجب تصرف امور مردم و رعیت دانسته

 ؛ چون وضع هرگونه قواعد وقانونی وضع نماید و یا گیرد می میتصمخالف مصلحت عمومی 

این امر، غیر  قوه مقننه و یا حاکم اسالمی تصرف بر رعیت است و مقررات توسط ولی امر،

 مردم باشد.  صالح جامعه و به خیر و مگر در مواردی که و نا جایز است مشروع

 نتیجه

سوره  19آیه  قبال درهای مفسرین به دیدگاه توجه بانتیجه حاصله از پژوهش حاضر 

فقها و دانشمندان  اتینظر و اسالم بزرگواراز پیامبر  وارده ثیاحاد نیهمچننساء و 

 احکامبودن او به  دشرط اطاعت از اولی االمر؛ مقی اسالمی این است که علوم در نظر صاحب

ی؛ در جای بردار فرمانو مخصوص کارهای نیک است. اجازه فرمان دادن و  عدالت وشرع 

عدالت و خیر و صالح مشروع و جایز است که نصی از کتاب و سنّت نبوده و بر پایه مصلحت، 

و منجر به  قرارگرفتهاسالم  معتقدات و احکام در مخالفت با که ییآنجانه  ؛مردم باشد

که مخالف  کند می ی جواز پیداصورت در« یوضع»بنابراین اطاعت از قوانین  معصیت شود.

 و در تضاد مصلحت و منافع عموم قرار نگیرد. شرع نبوده

و  احکام نظر داشت با درعام،  صورت به مقننه هو قوخاص  صورت بهحاکم اسالمی  رو نیازا

 نمایند: وضع ند قوانین و مقرراتی را در موارد ذیلتوان میالهی  دستورات

ولی برای تحقق اهداف شارع،  آمدهنص از سوی شارع  اولین مورد جای است که 

و  و ثبتتشریفاتی  مقرراتدر خصوص تدوین،  ایو ی را در بُعد ضمانت اجرا مقررات نیازاست

 و سجالتوضع کنند؛ همانند اقامه حدود، اجرای قصاص و ثبت  آناجرایی  و امور ضبط

اصلی(  گذاری قانوناین مقررات در راستای تحقق اهداف شارع )البته  ...وارث و طالقنکاح 

توسط او  احکامو به معنای مصطلح امروزی؛ چون واضع شارع است  گذاری قانوناست نه 

                                                           
الزرقا، مصطفي احمد، شرح القواعد الفقیه، به  . برای آگاهي بیشتر در خصوص قاعده مصلحت و قواعد مرتبط به آن به1

حکام مراجعه شود.و سلیم رستم بازاللبناني، شرح المجلۀ اال227و18۵-1۵7-197-21۵-319-217-179ترتیب صفحات: 

 العدلیه منابع پیشین، مراجعه شود
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حاکم  ای( عملکرد مقامات ذیصالح )قوه مقننه بنابراین، است نه حکومت. شده نیو معمقرر 

 ی است نه چیز دیگر.فاتیتشر واسالمی در بعد ضمانت اجرایی 

است که « یشرعسیاست »به نام  گذاری قانوندومین مورد تعزیرات است: این نوع 

، پیشوایان خلفا آن موجب بهکه  شود می .و.. و نهی از منکر( معروف امربهمشمول امور حسبه )

 در بابرای رعایت مصالح عمومی و حفظ نظم حقوقی، مسلمان،  انیو فرمانروامذهبی، حکام 

بزهکاران را مورد تعقیب، بازداشت  توانند یمی متخلفین، مکان وشرایط زمانی  داشت نظر

 مورد پیگرد قرار دهند. و تربیتی و... تأمینجریمه مالی، تبعید و نگهداری در مراکز 

 و درواقع گیرد میقرار گذاری قانونبخشی که مصداق عمل برای  ترین مهمو سومین مورد 

مأذونِ در  و حکومتبشری محسوب  و مقرراتمیدان وسیعی برای تدوین قوانین 

خصوص وارد نشده باشد  آناست. جای است که نصّی از جانب شارع مقدس در  گذاری قانون

 مقاماتموارد  گونه اینو نیاز مبرمی برای تدوین و تصویب قوانین بشری دیده شود که در 

 توانند یمذیصالح با در نظر داشت مبانی و ضوابط حاکمه شرع در قالب مصلحت عمومی 

 تصویب و به اجرا بگذارند.  وضعقوانینی را 

سوی مقام  از آنبار و مشروعیت قانون، وضع دیدگاه پیرامون اعت ترین مهمرو،  ازاین

شرایطی از قبیل  -را داشته باشد گذاری قانون صالحی است که همه شرایط الزم را برای ذی

به مصالح و مفاسد؛ پیراسته بودن از هر نوع سودجویی،  آگاهیشناخت کامل از دین؛ 

ذون بودن از طرف و درنهایت مأ -طلبی و خودخواهی متعهد و معتقد بود به شرع منفعت

 مردم است. شارع و

پذیرد، مراجع ذیصالح  پارلمان صورت می توسط گذاری قانونعمل  غالباًدر دنیای کنونی  

های  در برخی موارد فرمان تواند میسهم کمتری دارند. رئیس دولت نیز  و دیگر نقش

 تا را دارد -اجراو  نشر ،تنفیذ –حکومتی صادر کند ولی در حقیقت امر، بیشتر نقش حمایتی 

 .گذاری قانونعمل 

های مختلف قوانین را در حوزه تواند میمقننه،  قوّه ای و ولی امر مسلمین بدین توضیح

ی، امور نظامی، امور فرهنگی، مناسبات کشوردار امور، داری حکومت  کالنمدیریت  :ازجمله

 وبهداشت  ستیز طیمحی خصوصی( سکتورها وامور اقتصادی )بانکداری، تجاری  ،المللی بین

 کند. بیتصو وها وضع این همانند و ی، حمل نقل و ترافیکشهردار
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 امریکا گذاری قانونروند 
 نصیبه اطهری 

  

 چکیده: 

کنگره ارجاع شود، اما تنها  ممکن است صدها طرح و پیشنهاد برای تصویب به هرساله 

رد هر یک از لوایح  ایو برای تائید  گیری تصمیمشوند. روند  تصویب می ها آنتعدادی از 

متناسب با  موردنظر. در ابتدا، الیحه شود میموازی در هر دو مجلس آغاز  صورت بهقانونی 

. اگر اعضاء شود میلس نمایندگان وسنا فرستاده اهای اصلی مج به یکی از کمیته آنموضوع 

تصویب کنند، این الیحه به صحن مجلس  را آنقانونی به نتیجه برسند و  هدر خصوص الیح

 شتریبهای  های فرعی، مسئولیت بررسی این صورت به کمیته ریدر غفرستاده خواهد شد، 

 .شود می محول

 را آنو  افزایند میجدید به الیحه قانونی  یها شنهادیپ لزوم در صورتفرعی  های کمیته 

 نهای الیحه یا خود راساَ تصویب تواند میمرحله  در این کمیته .گردانند بازمیبه کمیته اصلی 

 قانونی را 

ممکن است بنا به  که اینارسال کند و یا  جمهور رئیس هبرای امضاء ب را آناعالم و 

نهای، الیحه را به صحن مجلس  یا ناکامی کمیته در اتخاذ تصمیم و درخواست نمایندگان

 .برگرداند
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به مصوبه  را جدیدی های پیشنهادتوانند  می در صحننمایندگان در زمان طرح الیحه  

حذف نمایند. سرانجام الیحه قانونی در هر دو  را آنهای از  بخش و یاکنند  کمیته اضافه 

توسط مجلس نمایندگان و سنا یکسان باشد،  شده تهیه. اگر لوایح شود میمجالس تهیه 

. شود میفرستاده کاخ سفید  و برای امضاء به گیرد می به خودرا شکل قانون  موردنظرالیحه 

 توسط مجلس نمایندگان وسنا اختالف وجود داشته باشد، شده تنظیماما اگر میان لوایح 

کمیته، در جهت  در اینارشد هر دو مجلس  یو اعضا شود میتشکیل  «کمیته کنفرانس »

کنند. در این مرحله، پس از مذاکرات طوالنی، مجالس از  یکدست شدن متن الیحه اقدام می

کنند تا راه برای مصالحه میان نمایندگان و سناتورها فراهم  خود عدول می از نظراتبخشی 

 شود. 

تصویب مجالس  اتخاذ نماید، مورد تائید و« کمیته کنفرانس  » هر تصمیمی که 

به پایان  گذاری قانونروند  ۀسنا قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب آخرین مرحل نمایندگان و

در مجلس  .گیرد میقرار  جمهور رئیس، قانون برای تائید و یا وتو در اختیار ازآن پسرسد.  می

محدود  از نمایندگانبرای هر یک  وگو گفتتعداد زیاد اعضا، زمان بحث و  لیبه دلنمایندگان 

مذاکره بر سر هر یک از لوایح قانونی محدود  چنین هم. شده است تعییندقیقه  1و حداکثر 

 در سنا هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.  که درحالیاست 

 واژگان کلیدی: 

 .گذاری قانون، مراحل جمهور رئیس، گذاری قانونامور  امریکا، متحدة ایاالت ،کنگره 

  مقدمه 

نوعان خود  باهم یکنند و برای زندگی ند زندگتوان میناز هم  جدا صورت به ها انسان 

 یضرورت و لزوم جار جا همینبر این روابط حاکم باشد و از  ینیازمند این هستند که قواعد

 . شود میاحساس  ها آنشدن قانون بین 

نیاز انسان به تشکیل  مثالً .است یواقع ینیازها به یکدیگر دارند، ها انسانکه  ینیازها 

 کند،یک نیاز طبیعی و واقعی است اما قواعدی که باید این رابطه را تنظیم  خانواده و ازدواج

 . شود میقانون نامیده 
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بوده است اما با  فرما حکمقوانینی در جوامع بشری  ،تقریباً از ابتدای خلقت انسان 

بیشتر  برای ها انسانکه امروزه  ای گونه بهشده  تر پیچیدهاین قواعد  پیشرفته شدن زندگی،

 .نیاز به آموزش قوانین و مقررات خاصی دارند امور زندگی

ی لغوی به معنا ازنظر( و canon) التین کانون ۀکلم بقانون معر ةواژ  قانون تعریف

و  قاعده مانند روش، یدیگر و یا در معنای تنظیم سطور و خطوط یاست برا ای وسیله

 لدستورالعم ،دسن ترتیب،

تعاریف زیادی از قانون شده  در علم حقوق نیز، و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. 

  .رود میکار  قانون در دو معنای عام و خاص به حقوقی، ازلحاظ است.

 های سازمانتمام مقرراتی است که از طرف یکی از  مقصود از قانون،عام،  در معنای 

مقننه، رئیس دولت  ةممکن است این سازمان )مرجع( قو باشد. شده وضعدولت  دار صالحیت

 عنوان به وسیعی از مقررات طیف در معنای عام بنابراین باشد. مجریه ةقو یا یکی از اعضای

و  ها نامه آیین ،ها نامه تصویب و شامل تمام مصوبات مجلس، شود میقانون نامیده  

 .شود میاداری  های نامه بخش

که با تشریفات مقرّر در قانون  شود میقانون به قواعدی گفته خاص،  اما در اصطالح 

   .شود میی وضع گذار قانونتوسط مجالس  ،یاساس

دشوار  دست یافتن به یک تعریف واحد و معین از قانون، ،شود میکه مالحظه  طور همان 

 .وصف یا خصوصیت وجود داشته باشد باید پنج ،آناست اما در تعریف 

  .کلیت و عمومیت داشته باشد ـ1

 باشد. آور الزام -2

 روابط اجتماعی باشد. کنندة تنظیم -1

 عادالنه باشد. -3

 باشد. شده تضمین ،از طرف دولت آناجرای  -1

  چنین تعریف کرد: توان میقانون را  اوصاف مذکور، بنا بر

ایجاد نظم و استقرار عدالت بر  منظور بهی است که آور الزامکلی و  ةقانون عبارت از قاعد) 

  .(شود میتضمین  از طرف دولت آنو اجرای  کند میزندگی اجتماعی انسان حکومت 
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 اهمیت و لزوم قانون 

دارد و مردم  یزیاد های مشابهت باهم دیگر ها انسان های خواسته دانیم میکه  طور همان 

 . اند طالبرا  یمشابه یچیزها وبیش کمدر یک جامعه 

 ها انساناختالفات بین  از امکانات، یمند بهرهجلب منافع بیشتر و  یبرا ،بنابراین 

نیست  پذیر امکان یاجتماع با آشوب و زورگوی یکه بقا دریافتند، اما از آغاز خلقت گیرد درمی

نماید و ما  برقرار، اند جامعهکه عضو  جهت ازآنرا بر روابط اشخاص،  یو ناچار باید قواعد

بدون  ۀیک جامع ی، تصور بقادرنتیجه .نامیم میامروز مجموع این قواعد را حقوق یا قانون 

   .امکان ندارد قانون و حقوق

 گذاری قانونتشریح و توصیف عملکرد و قدرت نهاد  با آمریکا متحده ایاالتاسی قانون اس 

قانون  کنندگان تدوینبه اهمیت و نقش این نهاد در بین  توان میو از همین رو  شود میآغاز 

 .اساسی آمریکا پی برد

 ،بریتانیاامپراتوری  از آمریکا متحده ایاالتاستقالل  ۀاعالمیبا انتشار  گذاران آمریکا ن بنیا 

کشور  ادارهبرای  نمایندگانی و تعیین ی مردمأحق ر آندر  که گذاشتند بنیان کشوری را

حاکمان انگلیسی تحت  ۀ. سالیان طوالنی سلطآمد یمخواست عمومی به شمار  ترین مهم

 لوای سرنیزه 

و عمدتاً  سفیدپوستکت قرمزها، گرایش به آزادی و دموکراسی را درمیان مهاجرین 

تقویت کرده بود. پدران استقالل آمریکا برای حفاظت و حراست از این خواست  تبار انگلیسی

 « حکومت مردم بر مردم و برای مردم»  را شکل دادند تا به آرمان نمایندگان ةعمومی، کنگر

 تمام قدرت :کند میتصریح امریکا  بخش اول فصل اول قانون اساسی .جامه عمل بپوشانند

 از سنا و مجلس نمایندگان یافت که تمرکز خواهد متحده تایاال در کنگرة گذاری قانون

 .تشکیل خواهد شد

، برای آید میانحصاری نیز به شمار  وظیفه حال درعین که وظیفه ترین مهمبدین ترتیب  

جزئیات  تفصیل بهاست. در ادامۀ این فصل  گذاری قانون ۀترسیم شد که همانا وظیف کنگره

 .است  شده توصیف آنساختار و عملکرد  بیشتری از دیگر وظایف کنگره،

آمریکا است  متحده ایاالت در اختیار کنگرة انحصاراً آمریکا متحده ایاالتدر  گذاری قانون 

 را ندارد.  گذاری قانون حق دخالت در فرایند آمریکا متحده ایاالت جمهور رئیسو 

ACKU

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 متحده ایاالتروند استیضاح در  دولت و بلندپایۀ مسئوالن تأیید از طریقنیز  نظارت 

هیچ نهادی حق انحالل کنگره را ندارد  آمریکا متحدة ایاالت . دریابد میتحقق  آمریکا

از اختیار  جمهور رئیس و یا وزیر نخست حکومتی در اروپا، یها نظام در اغلب که درحالی

 .است برخوردار زودهنگامانحالل پارلمان و برگزاری انتخابات 

ای در   دوره  انتخابات میان صورت بهگاهی  آمریکا متحده ایاالتکنگره  انتخابات 

 .شود میبرگزار  بار یکهر چهار سال  آمریکا متحده ایاالت

 :گفتار اول 

  کنگره ةتاریخچ (الف 

آمریکا ریشه در دوران پیش از  متحدة ایاالتدو مجلسی در  گذاری قانون نظام تعیین 

دارای  بریتانیا امپراتوری ،گانه سیزده مستعمراتلندن بر  استقالل دارد. در دوران حاکمیت

های جدید  های ایالتی در سرزمین بود و همین الگو نیز توسط دولت دو مجلس اعیان و عوام

 به مرحله 

ایالت با دو  11مستعمرة انگلیسی  11از ، جنگ استقاللاز آغاز  شیتا پاجرا گذاشته شد. 

 را در گذاری قانون پس از کسب استقالل همین سیستم ها . این مستعمرهشد میمجلس اداره 

آوردند.  به وجود آمریکا متحدة ایاالتقانون اساسی در پیش گرفتند و نظام دو مجلسی را 

تشکیل دو مجلس را در این کشور نوپا تقویت  های محلی در سرزمین آمریکا، البته ضرورت

.کرد
72

 

شدند،  جمع 1771در سال  فیالدلفیا در شهر ةکنگردر  ها ایالت نمایندگان که هنگامی 

شدید بروز کرد و  نظر اختالف گذاری قانون نمایندگان هر ایالت در نهاد تعیین در خصوص

شمالی  عمدتاًهای پرجمعیت و  تا سرحد جدایی از یکدیگر پیش رفتند. ایالت ها ایالت

ی ها ایالت که درحالیتعداد جمعیت هر ایالت بودند  خواستار تشکیل یک مجلس برمبنای

از ، گذاری قانون در نهاد پرجمعیتی ها ایالت ۀنگرانی از اعمال سلط به دلیل تیجمع کم

                                                           

17.72ص  1391ـ رهنمود انستیتوت ماکس پالنك برای حقوقي اساسي افغانستان،جلد اول، چاپ چهارم، سال 
  

ACKU

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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. در کردند میآنان طرفداری  جمعیت احتساب بدون ها ایالت نمایندگان برابری تعداد نظریۀ

 چراکهوجود ندارد  مذاکرات بست بناز  برای خروج حلی راهکه  رسید میبه نظر  ابتدا چنین

 های رقابت با یکدیگر ها ایالت خارجی، با دشمن مبارزه برای ها ایالتعلیرغم وحدت نظر میان 

 نیز داشتند.  شدید و دیرینه

بینابینی را پیشنهاد کرد.  حل راه مریلندپس از مذاکرات فشرده سرانجام نماینده ایالت  

مجلس نمایندگان  آندر  که افتی یمازدو مجلس تشکیل  گذاری قانوندر این پیشنهاد، نهاد 

 2از هر ایالت  شدند و رحسب جمعیت هر ایالت انتخاب میب آمریکا متحدة ایاالتنمایندگان 

. تصویب قوانین نیز یافتند میراه  آمریکا متحدة ایاالتمجلس سنای مساوی به  طور بهنفر نیز 

ستند توان می تر جمعیت کمو  تر کوچکهای  و ایالت گرفت میتوسط هر دو مجلس صورت 

 .تأثیر بگذارند گیری تصمیمبر روند  تر بزرگهای  ایالت اندازة به

 1789مارس  3 در تاریخبر اساس قانون اساسی،  آمریکا متحده ایاالت ةنخستین کنگر 

ایالت قانون  11ایالت از  10تاریخ تنها  آنتا  افتتاح شد. نیویورک هالدر ساختمان فدرال 

 کنگره  نخستین اعضاء رو ازاینبودند.  کرده تصویب خود گذاری قانوناساسی را در مجلس 

با افزایش  بود. سناتور 20و  آمریکا متحدة ایاالت نمایندگان مجلس ةنمایند 19شامل 

 افزایش نیز رو به کنگره شمار نمایندگان سال گذشته 220طی  ها ایالتتدریجی تعداد 

 نمایندگان نفر و تعداد 311به  نمایندگان مجلس نمایندگان تعداد اکنون همتا اینکه  گذاشت

 .است  نفر رسیده 100به  آمریکا متحدة ایاالتمجلس سنای 

 ینخستین زن آمریکا 1917سال در  (Jeannette ankin) انگلیسی به نکینا ژانت 

 .آمریکا گذاشت متحدة ایاالت کنگرة پای به (مونتاناایالت )یک ایالت  نمایندة عنوان بهبود که 

 کنگره اتجلستشکیل  زمان (ب 

و به وظایف خاص خود  شوند میتشکیل  جداگانه نمایندگان و سنا هر یک مجالس 

 . پردازند می

» جلسۀ  آنبه  که کنند میمشترک برگزار  در یک روز مشخص جلسه دو مجلس این 

 .گویند می « کنگره

ACKU

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
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کنگره، اولین دوشنبه  تشکیل جلسه سالیانه ،1789در متن قانون اساسی مصوب سال  

 تغییر کرد. این تاریخ 1911بود. اما در اصالحیۀ بیستم مصوب سال  شده تعیینماه دسامبر 

 .است  ژانویه روز ماه سومین هرظ کنگره اکنون زمان تشکیل

قوی حزبی  وجود انضباط فقدان آمریکا متحدة ایاالتپارلمانی در  نظام های ویژگییکی از 

 شکل کامالً به پارلمان در که احزاب رهای اروپایبرخالف کشو است. گیری تصمیمدر جریان 

برخی از  که شود میدیده  امریکا متحده ایاالت، در دهند میی أو یکدست ر منسجم

 10تنها  ،1997در سال  ،مثال عنوان به .گیرند میخالف مواضع حزب خود تصمیم  نمایندگان

درصد دیگر، با آرای هر  10تصویب رسید و  به حزبی های گرایشدرصد از قوانین بر اساس 

درصد از  82که تنها  شد مشخص نمایندگان رسید. در همان سال حزب به تأیید دو

 موردقوانین  به خواه جمهوری نمایندگان درصد 88نمایندگان و  مجلس دموکرات نمایندگان

 .اند داده رأی مثبت شانای احزاب نظر

 گفتار دوم:

 گذاری قانوندر امور  جمهور رئیس های صالحیت (الف

 ،مطلق قوا تفکیک به با توجه ،گذاری قانون در حوزة جمهور رئیس های صالحیت

در  ندتوان میمحروم هستند و ن «حق ابتکار قانون »  و دولت تحت امر وی از جمهور رئیس

از  ،عمل ، در دنیایحال بااینکند.  قانون اقدام پیشنهاد به الیحه تقدیم این خصوص از طریق

 ،را دارد« پیام در خصوص اتحادیه» و عنوان  که حق شخصی است «پیام ساالنه » طریق 

در  تصویب قانون که به مواردی توجه اعضای کنگره را در اجالس پارلمانی جمهور رئیس

عمل  وارد غیرمستقیم طور به تواند میاو  چنین هم. کند میضروری است جلب  ها آنخصوص 

  71نماید. تسلیم اعضای کنگره طریقاز  پیشنهادی خود را شده و متون

« بودجه »  درزمینه  از حق ابتکار  جمهور رئیس، سو اینبه  1921از سال  عالوه به

و در اختیار پارلمان  تهیه بودجه با کمک دفتر فدرال توسط وی و بودجۀ شده است برخوردار
                                                           

13673و  13۵، ص 1391ـ هریسي نژاد، دکتر کمال الدین، حقوق اساسي تطبیقي چاپ دوم خیابان شریعتي 
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اکثریت  عمالًحقوقی،  ازلحاظ ابتکار قانون فقدان حق رغم علی، ترتیب این به .گیرد میقرار 

 .شوند میتصویب  قوه مجریه درخواستبنا به  از قوانین توجهی قابل

 موجـب  به است که« وتو » از حق  در این قلمرو استفاده جمهور رئیسصالحیت  ترین مهماما 

 است.  مقرر گردیده وی قانون اساسی برای

برسد،  جمهور رئیس امضای باید به قانون به شدن تبدیل جهت در کنگره شده تصویبمتن 

ظرف  از حق مزبور، متن مصوب را با استفاده تواند مینیست. او  آنولی وی مجبور به امضای 

اگر همان مـتن بـا اکثریـت     .بازگرداندتصویب کرده است،  را آنده روز به مجلس که نخست 

 خواهد بـود،  تصویب برسد، دارای اعتبار قانونی به مجدداً اعضای هر یک از دو مجلس دوسوم

 اما تحقق چنین اکثریتی بسیار مشکل است. 

 آنانجـام ندهـد،    مقرر، اقدامی در خصوص متن مصـوب  در ظرف میعاد جمهور رئیساگر 

 بـا پایـان   مـذکور مصـادف   مهلـت  اگر انقضـای  ولی .کند می پیدا قانون حکم خود خودبه متن

کـه   شـود  میکنگره منجر  مصوبۀقطعی  به رد جمهور رئیس وتوی بوده باشد، کنگره اجالسیۀ

 .گردد می جیبی( یاد)به وتوی  آن از

نیمـۀ دوم قـرن    ولـی از  ،گرفـت  میقرار  مورداستفادهکمتر  جمهور رئیساین اختیار  ابتدا

عملـی ایـن اختیـار بیشـتر از اهمیـت       اهمیت عالوه به یافته است. فزونی آنتوسل به  بیستم

 اسـت.  تأثیرگـذار  رسد میبه نظر  ازآنچه بیشتر میکانیزم این ،دیگر عبارت به است. آنحقوقی 

 سرنوشـت وتـو در   از حق استفاده به با تهدید جمهور رئیس کنگره، مذاکرات در جریان چراکه

 .شود میاصالحات در متن مورد مذاکره  سبب برخی و حتی گذارد میاثر  مذاکرات

 گذاری قانونامور  و وظایف کنگره در ها صالحیت (ب

اسـت و از مجلـس    متحـده  ایـاالت حکومـت   گـذاری  قـانون  شـاخۀ  متحـده  ایـاالت  کنگرة

 اختیارات برابری هسـتند.  هر یک از این دو مجلس دارای است. شده تشکیل نمایندگان و سنا

 نماینده دارد. 311ندگان نیز عضو است و مجلس نمای 100مجلس سنا دارای 

 اصـل  موجـب  بـه مطـرح اسـت و    مقننه قوة عنوان بهامریکا  متحدة ایاالت در حقوق کنگره

 بـر ایـن وظیفـۀ    عـالوه امـا   باشد. گذاری قانون به حوزه محدود باید آناختیارات  قواء تفکیک
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یـک   وظـایف  تمـام  بـه  مربـوط  است کـه  برخوردارنیز  دیگری های صالحیتاز  کنگره اصلی،

 .شود میحکومت 

 :گذاری قانونـ 1

 مطلق تفکیک به ا صل با توجه که کنگره است وظیفۀ ترین مهمو  ترین اصلی گذاری قانون

 کنگـره  .کنـد  مـی اعمال  را آنو کلیت  بوده برخوردار در این حوزه انحصاری از صالحیت قواء

 این اختیار محدود وضع نماید. است. قانون داده اجازه قانون اساسی که در تمام امور تواند می

حقـوق و   ،دیگـر  عبـارت  بـه شـود.   حفظ فردی آحاد مردم حقوق که آناول  است: به دو شرط

تضـییع   تحدیـد یـا   توان میقانون ن وضع حتی با برای افراد را شده شناخته اساسی های آزادی

امریکـا   کشـور  از دیـوان عـالی   را آنابطـال   تـوان  می ،چنین قانونی و در صورت تصویب کرد

قـانون   توسـط  هـا  ایالـت  صـالحیت  ساختار فدرال کشور، به با توجه که این دوم خواستار شد.

و  انگـارد.  را نادیـده  هـا  صالحیتاین  دتوان میقانون عادی ن بنابراین و است شده معین اساسی

 ، کنگـره دیگر عبارت بهدارد.  به دنبال ها را آنایالت، لغو  های صالحیت حوزة به قوانین رود این

 حـق  مرکـزی هسـتند،  دولـت   قانون اساسی در صالحیت موجب به که های حوزهدر  منحصراً

 هستند، ندارد. ها التیا در صالحیت که سایر حوزه هارا، به ورود و اجازة دارد را قانون وضع

مـوارد   و شامل امور مختلف است. برخی از این کنگره بسیار وسیع گذاری قانونصالحیت 

 نشر اسکناس، تنظیم امـور  ،استقراض بودجه، مالیات، است که آمده در قانون اساسی صراحتاً

بـه   در مـواردی  هسـتند.  هـا  آن ۀازجمل مؤلفین و مصنفین حقوق ،و صلح جنگ اعالن ،پستی

اختیاراتی هستند کـه قصـد و    است. منظور از این موارد شده داده کنگره اجازه به طور ضمنی

و مسـتقیم   صـریح  با الفـاظی  ها را آن که این، بدون گرفته تعلق ها آن به اساساً گذار قانون ارادة

کـه   خاصـی  واحـوال  اوضـاع یـا   و مدلول الفاظ از مفهوم اختیارات گونه اینظاهر نموده باشد. 

، مثال عنوان به .شوند می، استنباط شود میگذاشته  مورداجرابه  ها آن تأثیرقانون اساسی تحت 

و مطـرح   شـده  شـناخته  با توسل به اقتدارات در خصوص ایجاد بانک مرکزی قانون وضع حق

 است. قابل استنباط و غیره «مملکتی  و امور مالی نشر اسکناس» نظیر 

ACKU



 

  

 

کا
ری

 ام
ی

ار
ذ

 گ
ن

نو
 قا

د
ون

ر
 

165 

 یعنی «الزم »  بلکه ضمنی و نه است صریح نه کنگره گذاری قانون از اختیارات برخی

 با مجموع که آن و یا ذکرشده در قانون اساسی است که اقتداراتی برخی اثر و معلول ،نتیجه

 برای تعیین ضمانت اجرا گویند.« بالمالزمه » اختیارات  را ها آن که دارد مالزمه آن اصول

 عدم رغم علیموارد مذکور،  عالوه بر .است اختیارات از این نوع ،شوند می وضع که قواعدی

تحت  نظیر جنگ و بحران اقتصادی بحرانی در شرایط کنگره اساسی، در قانون بینی پیش

 مقررات مربوط که چنان ورزیده است. مبادرت قانون وضع به« اختیارات اضطراری » عنوان 

  .اند بودهاز این قبیل  مواد کمیاب بندی جیرهو  کنترل قمت ها به

 جنبۀ برخی از اقتدارات اشاره کرد. توان میتکلیفی کنگره  های صالحیتبه  باالخره

 بار یکسال  هر دهکنگره  مثالً .است ها آنبه اجرای  مؤظف الزامی و اجباری دارند و کنگره

هر ایالت در  های کرسی تعداد نفوس مقرر دارد و نسبت به سرشماریباید ترتیبی جهت 

 کند. تجدیدنظر آناز  حاصل نتایج برحسبمجلس نمایندگان 

 اسـت.  برخوردار تقنین در حوزة انحصاری های صالحیتاشاره شد کنگره از  که گونه همان

 اوالًمعتبـر اسـت.    قانون و تصویبیعنی ابتکار، بررسی  قانون مراحل وضع این قاعده در تمام

قـوه مجریـه و در    القاعـده  علـی هسـتند و   برخوردار حق پیشنهاد قانون تنها اعضای کنگره از

 قانون،   بررسی در مرحلۀ ثانیاً .مانند میمحروم  تقدیم الیحه از امکان جمهور رئیس آنرأس 

و  حضـور در پارلمـان   و یـا تکلیـف   حـق  مجریه و اعضای قوة جمهور رئیس که ایننظر بر 

 هرگونـه ابتکـار  )یعنـی   خود را ندارنـد.  های دیدگاهبیان  درنتیجهو  آندر مذاکرات  مشارکت

هـم   هـر یـک از دو مجلـس اختصـاص دارد.     و غیره به اعضای (پیشنهاد، استدالل ،اظهارنظر

 هـا  کمیسیونیکی از  بهموضوع  ارجاعو  تعیین وقت مذاکرات تعیین دستور جلسات، که چنان

 است. آناز ارکان  کنگره یا یکی های صالحیتاز  انحصاراً

و بـه   شـود  مـی قـانون تبـدیل    به کنگره با تصویب شده بررسیو  پیشنهادی متون باالخره

یـا   تعلیقـی  اعـم از وتـوی   ،جمهور رئیس وتوی نیاز نیست، حتی حق دیگری مقام تأیید هیچ

 کند. جلوگیری به قانون کنگره مصوبۀ شدن تبدیلاز  دتوان میوتوی جیبی، ن

هر دو مجلس، یعنی مجلـس   تصویب قانون باید به به شدن تبدیل جهت قانونی های طرح

ومـواز ی   از اختیارات مسـاوی  در این خصوص مجالس مزبور برسد، و مجلس سنا، نمایندگان
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 و در گیرنـد  مـی  نشـئت  مجلس نماینـدگان  اغلب قوانین از در عمل اگرچه هستند. برخوردار

 است. برخوردارتنها همین مجلس از حق ابتکار قانون  نیز خصوص قوانین مالی

پدیـد   نظـر  اخـتالف  آنخصوص تصـویب   در میان دو مجلس ،گذاری قانوناگر در جریان 

از  مرکـب « کمیسیون سازش » تشکیل  برای حصول توافق، روش معمول صورت آید، در این

 است.منتخبین هر دو مجلس 

در  کـه  کنـد  می تالش هر دو مجلس باشد، موردقبولمتنی که  تهیۀ جهت این کمیسیون

 اگـر  امـا  .شـود  میبه قانون  تبدیل تصویب هردو مجلس رسیده، به این متن موفقیت، صورت

از  یکی موردپذیرش آن توسط شده تهیهمتن  و یا نیابد توفیق چنین متنی تهیۀ کمیسیون به

 عمـالً و  نهادن طرح مـذکور و جـود نـدارد    جز کنار چارة صورت در این قرار نگیرد. مجلسین

 .  شود می متروک

که با تغیر ترکیب کل  بعدی شد تقنینی منتظر دورة باید های متنبررسی تصویب چنین 

     فراهم آید. آندو مجلس در خصوص  احتمال توافق ،مجلس سنا و ثلث مجلس نمایندگان

 گذاری قانون مراحل (د

است و قوانین باید به تصویب هر دو مجلس و سپس به  دو مجلسیآمریکا،  مقننۀقوة 

.برسد جمهور رئیستوشیح 
قوانین مربوط به درآمد دولت که تنها مجلس نمایندگان  جز به 

جمهوری و تصویب   ریاست نامزدان را دارد و تأیید صالحیت آنصالحیت رسیدگی به 

 جهت لوایح موارد، در بقیۀ را دارد، آنسنا صالحیت رسیدگی به مجلس  معاهدات که تنها

 .دست آورد اکثریت هر دو مجلس را به رأیبه قانون، باید  شدن تبدیل

 .زیر است شامل هشت مرحلۀ آمریکا، در کنگرة گذاری قانون پیچیدة فرایند

 الیحه نویس پیش نگارش و تهیه اول: مرحلة

.در شوند میتقسیم  الیحه گذاران قانونیک الیحه به دو بخش طراحان الیحه و  حامیان

که دارای سوابق درخشان  کنند مییک الیحه را امضا  نویس پیشاغلب موارد، نمایندگانی 

ند توان میاجرایی یا پارلمانی هستند. زیرا نفوذ بیشتری دارند و  های مسئولیتیا  نمایندگی

 .را هم برای همراهی خود جذب کنند دیگری سناتورها و نمایندگان
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 دائمي های کمیته به الیحه نویس پیش ارجاع دوم: مرحلة

 دائمی های کمیتهو تضارب فکری وارد  تخصصی های بررسیدر مرحلۀ دوم، الیحه جهت 

زیر  ، چهار مرحلۀها کمیتهبه یکی از  ای الیحه نویس پیشپس از ارجاع  معموالً .شود می

 :گیرد میصورت  در داخل کمیته الیحه آنبرای تصویب 

 .ها آننظر  اجرایی جهت کسب های دستگاهمکاتبه با  -1

کارشناسان و  از نظرات گیری بهرهبرگزاری جلسات استماع در داخل کمیته جهت  -2

 .خارج از کمیته نمایندگان

 .یک جلسۀ مالقات )جلسۀ اصلی کمیته( جهت بررسی و تصویب الیحه -3

 .نهایی تصویب جهت یا نمایندگانارجاع به مجلس سنا  -4

 کننده بررسي مجلس صحن به دائمي کمیتة از الیحه ارجاع سوم: مرحلة

در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیتۀ دائمی، الیحه جهت تصویب نهایی به صحن 

 .گیرند میقرار ن موردبررسیدرخواست،  بر اساس ترتیب . لوایحرود می کننده بررسیمجلس 

 ، راهی صحن شوند. چونها کمیتهمستقیم و بدون رفتن به  طور بهاست که لوایح  ممکن هم

واقع  موردبررسی الیحه کدام گیرد می تصمیم است که این رهبر نمایندگان حزب اکثریت

 .شود

 گیری رأیو در مواقع الزم،  گیرد میشفاهی انجام  صورت به گیری رأیدر مجلس سنا 

 الکترونیکی گیری رأی ، مجلس سنا سیستممایندگاننبرخالف مجلس  .شود میضبط هم 

 .ندارد

جمهور و حزب اکثریت اعضای کنگره یکی نباشد، رئیس مجلس  حزب رئیس هرگاه

 زنی حزب اقلیت اکثریت، سخنگوی و رهبری حزب وظایف خویش بر انجام نمایندگان، عالوه

 .رهبر خودش است حزب اقلیت، بر عهدة ازجملههر حزب،  های سیاست دهی سازمان .است
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 مجلس به کننده بررسي مجلس اولین نهایي مصوبة ارجاع چهارم: مرحلة

 دوم کنندۀ بررسي

راهی شدن الیحه به  ،اول، مرحلۀ دیگر کنندة بررسیالیحه در مجلس  پس از تصویب

  مجلس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. آن های کمیتهمجلس دوم است تا در 

 تکرار مرحلۀ سوم، الیحه به صحن ازجملهدوم،  مجلس بررسی در مراحل پس از طی

 :متصور است بررسی در مجلس دوم در پایان ، سه حالت برای الیحهدرنهایت .رود میمجلس 

 موافقتِ کامل با الیحۀ مجلس اول 

 مخالفت کامل با الیحۀ مجلس اول 

 موافقت مشروط با الیحۀ مجلس اول 

 که درصورتیکه  دارد میکه مجلس دوم اعالم  است آنمشروط  منظور از موافقت

پنج  را قبول خواهد کرد. در این حالت، مرحلۀ آنش در الیحه اعمال شود، مدنظرتغییرات 

کند،  مجلس اول موافقت الیحۀ کامل با طور به رخ خواهد داد. ولی اگر مجلس دوم هم

.نمایاند میمرحلۀ هشتم رخ 
  

 کنفرانس کمیتة یک به نمایندگان و سنا مجلس الیحة ارجاع پنجم: مرحلة

که با موافقت مشروط )مصوبۀ مجلس سنا با نمایندگان  بین مغایرت در صورت وجود

و  سازی همسانهر دو مصوبه جهت  ،(گیرد میمجلس دوم با الیحۀ مجلس اول صورت 

 یکسان

 دیگر نام .شود می کنفرانس، ارجاع کمیتۀ یک به واحد، به یک الیحۀ و رسیدن سازی

 .مصالحه است کنفرانس، کمیتۀ کمیتۀ

هر دو مجلس تشکیل  یاعضای کمیتۀ کنفرانس، از نمایندگان باتجربه و سناتورهای قو

 .گیرد میصورت  ششم مصالحه، مرحلۀ در صورت. شود می

 سنا و نمایندگان مجلس صحن به کنفرانس کمیتة مصوب الیحة ارجاع ششم: مرحلة

به هر دو مجلس است را طراحی  هایی توصیهشامل  نهایی که کنفرانس، الیحۀ کمیتۀ

و  نمایندگان واقع شود. در این حالت، گیری رأیتا مورد  فرستد میکرده و به مجلسین 
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ند این توان میموافقت یا مخالفت نمایند و ن ،کمیتۀ کنفرانس با الیحۀ دارند حقفقط  سناتورها

. شود میکمیتۀ کنفرانس مورد تصویب هر دو مجلس واقع  الیحۀ غالباًالیحه را اصالح کنند. 

 کنفرانس کمیتۀ به مجدداًالیحه  ،این صورتدر غیر  .رسیم می ۀ هفتملدر این صورت به مرح

 .شود میارجاع 

 دولت چاپ دفتر در شده نهایي الیحة ثبت هفتم: مرحلة

 ارسال دولت چاپ دفتر به ثبت، جهت مصوبه مجلس، دو هر توسط الیحه تصویب از پس

 .گردد می
 .جمهور رئیس حضور به الیحه ارسال هشتم: مرحلۀ

مصوبۀ  که دارد روز فرصت ده جمهور رئیسدر دفتر چاپ دولت،  الیحه پس از ثبت

 .و یا رد کند توشیح مجلسین را

 .(روزه ده در فرصت)موافقت با مصوبۀ کنگره  ـ 1

و  شود میقانون  تبدیل به و مصوبه کند می توشیح مصوبه را جمهور رئیس در این صورت،

 .شود میثبت و انتشار ارجاع  ،مستندسازیجهت  متحده ایاالت و بایگانی ملی ثبت ادارة به
 .(روزه ده در فرصت)کنگره  با مصوبۀ مخالفت - 2

 آنزیر برای رد  از دو اهرم تواند میکنگره،  در صورت مخالفت با مصوبۀ جمهور رئیس

 :استفاده کند

 قانونيوتوی 

مسترد  و با ذکر دلیل به کنگره رد شده جمهور رئیسمصوبه از طرف  در این صورت،

و بعد به یکی از  گردد میدر نشریۀ کنگره منتشر  جمهور رئیس، مخالفت ازآن پس. گردد می

که مجلس اول، بر نظر  که چنان. گردد می گیری رأی آن دربارةو  شود میمجلسین فرستاده 

توی و بگوید، نه رأی ،جمهور رئیس وتوی آرا به دوسوم حداقلکند و با  پافشاری کنگره

با  مجلس دوم هم که چنانو  شود می فرستاده مجلس دوم و به شود میوتو  جمهور رئیس

. چنانکه شود میتبدیل به قانون  وتو کند، مصوبه را جمهور رئیسوتوی  آرا دوسوم حداقل
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الیحه از دستور کار خارج  بیاورد، را به دست دوسومحداقل  نتواند رأی یکی از مجلسین،

 .شود نمی تبدیل قانون و به شود می

را تصویب کنند،  ای الیحه دوسوم آرا حداقلششم، هر دو مجلس با  در مرحلۀ چنانچه

کنگره را رد کند و  د مصوبۀتوان میهم ن جمهور رئیسندارند و  جمهور رئیسنیازی به توشیح 

 .شود میالیحه تبدیل به قانون 

 وتوی تأخیری

 .برای رد مصوبۀ کنگره است جمهور رئیس، اهرم دیگر غیرمستقیمیا وتوی  تأخیری تویو

جمهور، عمر کنگرة فعلی به  رئیس روزة دهکه در فرصت  دهد میتأخیری زمانی رخ  وتوی

برای  گیری رأی، کنگره فرصت جمهور رئیسوتوی قانون توسط  در صورتو  رسد میپایان 

مصوبۀ کنگره را نه رد  جمهور رئیسنخواهد داشت. بنابراین،  را جمهور رئیسوتوی نظر 

 .گویند وتوی تأخیری می وتو، . به این نوعکند میپس سکوت  توشیح؛ و نه کند می

دیگر  بعدی تأخیری، کنگرة توی است که در و قانونی این فرق وتوی تأخیری با وتوی 

 رکنگره نتواند د چنانچه قوانین کنگره، زیرا طبق وتو کند؛ را جمهور رئیسوتوی  دتوان مین

از دستور  الیحه آنبعدی،  کنگرة برساند، با تشکیل تصویب را به ای الیحهخود،  طول حیات

الیحه را دوباره به  آنبخواهند  جدید کنگرة نمایندگان . چنانچهشود میکار کنگره خارج 

در کنگرة  بسا چهرا طی کنند؛ و  گذاری قانوناز اول فرایند  مجدداًتصویب برسانند، باید 

 .بعدی الیحۀ مزبور به تصویب نرسد

 گیری نتیجه

 مداران سیاستجزئی از زندگی اجتماعی، میدان بازی  عنوان بهزندگی سیاسی جوامع  

تنظیم روابط  ، و از طرف دیگرکند میمتفاوت سلطۀ شان را اعمال  های گونهاست که به 

 سیاسی و مدنی و تنظیم امور زندگی نهادهایاز دولت و ملت،  که متشکل جوامع سیاسی،

و  مبتنی بر نظم وقایع در جامعه، هرگونهاز  جلوگیریو  یک دولت اجتماعی افراد و اشخاص

 آرامشند، توان می عدالت استوار است، تمام افراد یک جامعه در سایۀ نظم و عدالت تأمین
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یک قاعده حقوقی به نام قانون  چو کاتاست که در  پذیر امکان داشته باشد. و این در صورتی

   باشد. آناز  ملزم به تبعیت تنظیم و همه

از  و ایندارد،  ای بچیده طی مراحل روند ازلحاظدر نظام حقوقی امریکا  گذاری قانون 

 united states) امریکا به انگلیسی متحدة ایاالتکنگرة  انحصاری کنگره است. صالحیت

congress):  امریکا است.  متحده ایاالت در دولت گذاری قانونشاخۀ 

یک صدو  اکنون هم کنگرة امریکا مشتمل بر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. 

جلسات  کنگره محلی است که .کنگرة ایالت متحدة امریکا رسمیت دارد (111)سیزدهمین 

تشکیل  آندر  امریکا متحدة ایاالت و نیز مجلس سنای متحده ایاالتنمایندگان  مجلس

 .شود می

 نماینـدگان  امریکـا بـر عهـدة    متحـدة  ایـاالت بر اساس قانون اساسی  گذاری قانون وظیفۀ 

 نیاز به تأیید هردو مجلس دارد.تصویب،  برای و هر قانون کنگره است

، دارای سه گونه اثر قـاطع اسـت.   گذاری قانون درزمینۀامریکا  متحدة ایاالت جمهور رئیس 

با پیام ساالنۀ خود بـه کنگـره، خـط ومشـی      همراه ثانیاًنظارت تام بر اجرای قوانین دارد.  اوالً

 وسـیلۀ  بـه  توانـد  مـی زم بداند ال . ثالثا هرگاهکند میرا ترسیم  گذاری قانونتصمیمات مجالس 

 و ابتکارات قانونی خود را تقدیم مجلس کند. های پیشنهاد ،یکی از اعضای کنگره

 منابع: فهرست

 بخش کتب (الف

 ، جعفر، مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمۀ قوانین اساسی فرانسـه، بوشهریـ دکتر   1 

 .1171 سال اول چاپ، دادگسترانتشارات  ،آمریکا، و شوروی ،آلمان

 ،حقـوق اساسـی، تهـران    هـای  بایسـته قاضی، دکتر سید ابوالفضـل شـریعت پنـاهی:     – 2 

 .1181سال  انتشارات دانشگاه تهران ،هشتم چاپمؤسسۀ نشر یلدا 

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ  :قاضی، دکتر سید ابوالفضل شریعت پناهی – 1 

 .1181زمستان سال  مؤسسۀ انتشارات نور، ،یازدهم
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و  111 ،صـفای  حسـین ترجمۀ دکتر سـید   ،آمریکا متحدة ایاالتحقوق  ،تنک، آندره – 3 

1138. 

 ، انتشـارات مؤسسـۀ  1189اول زمستان چاپ  ،دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان – 1 

   .سینا ابنتحصیالت عالی 

   رهنمود انستیتوت ماکس پالنک برای حقوق اساسی افغانستان، جلد اول، چاپ – 1 

 . 1190سال  ،چهارم

 پارلمانی، های نظام)، حقوق اساسی تطبیقی الدین کمالدکتر  هریسی نژاد، – 7 

  .1190خیابان شریعتی سال  ،، چاپ دوم، انتشارات ایدناقتدارگراریاستی، مختلط و  

  بخش قوانین: (ب

ــی   ـ   1  ــانون اساس ــاالتق ــدة ای ــا  متح ــهری.  1788آمریک ــر بوش ــر جعف ــۀ دکت . ترجم
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 ی از نگاهمعنو ضررهایسنجش  ۀنحو

  قوانین افغانستان 
 اورانوس بهادر

  

 چکیده:

 "ج"، بلکه ادامه میابد چنانچه خداوندگردد میحق با انسان آفریده شد. و با فوتش ختم ن 

، پس حقوق انسان بخشم میرا ن ام بندهولی هرگز حق  بخشم میمن حق خود را  فرماید می

یا معنوی به تعریف که حقوق اساس حق عبارت از امتیازی است که  محترم است، مادی

 .دارد بازمی آنو دیگران از تعدی بر  دهد میقانون برای یک فرد 

را در هیچ حالت ندارد، انسان  به این حق فرد دیگر واردکردنپس هیچ فرد حق صدمه 

 :گیرند میدر منظر صدمه رساندن در دو جایگاه قرار 

  نماید میوارد صدمه بر دیگران. 

  گردد میصدمه برایش وارد. 

معنوی،  در بعدیا  گردد میحال این صدمات نیز هم مانند حقوق یا در بعد مادی وارد 

این صدمان یکی هم ضررهای معنوی است، که اینجا به بحث خواهیم گرفت تا  ازجمله
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؟ و سایر موارد که گردد میدریابیم که ضررهای معنوی چیست؟ چگونه این ضررها سنجش 

 .رساند میما را به اصل بحث یعنی سنجش ضررهای معنوی، 

 کلید واژگان

 .خسارتمعنوی،حق، سنجش، مسئولیت، زیان و  ضررهاضرر، 

 مقدمه:

. این موجود روی زمین شده آفریدهاشرف مخلوقات  عنوان بهانسان موجود ایست، که  

اشرف مخلوقات است، بناءً تمام موجود دیگر برای رفع احتیاجات اش  بنابراین که

باید گفت این حقی است که خالقش برایش اعطاء فرموده.  همه نیا، در کنار شده آفریده

، در مسیر حقوق که است برخورداردر مسیر حیات خود و ختم حیاتش  را ادیزانسان حقوق 

. مثل حیات حق دارد میاشغال اش بیان  دارد و مفاهیم خاص خود را هر حق در ساحۀ

 ها انساناست، تحصیل حق است، ازدواج حق است، مالکیت حق است، حفظ کرامت انسانی، 

است، که حقوق گاهی مادی است و  ذکر قابلحق است یعنی حقوقش زیاد است ولی آنچه 

و است در این بحث کوچک تحقیق ما موضوع نح ذکر قابلزمانی معنوی است. و آنچه 

سنجش ضررهای معنوی است. شاید سوال مطرح گردد که ضرر که حق نیست؟ در پاسخ 

 درخطرچنین باید متذکر شد که بلی ضرر چی مادی یا معنوی حق نیست ولی زمانی حقوق 

است که حقوق  توجه قابل، اینجا نکته گردد میو یکی از حقوق صدمه وارد  گیرد میقرار 

و  دهد مینباید نقض گردد هر فرد دارای حقوقی ایست که قوانین برای فرد کشور خود 

حال اینجا در جریان تحقیق نگاه خواهیم کرد برای  دارد بازمی آنبر دیگران را از تعدی 

حفظ حقوق معنوی قوانین افغانستان کدام موارد را به بیان گرفته، در کنار سایر موضوعات 

ممکن  ها آنبه  یابی دستتوانایی  که ایو سایر دیدگاه  دانان حقوقید اسالم است و که د

 برایم. شود می
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 اول مفاهیم:

 گفتار اول: الضرر و الضرار

 الضرر و الضرار 

 اهلل یصـل "روایت نموده است که، پیامبر« صامتعبداهلل بن »در سنن خود از « ماجه ابن»

 1«.الضرر و الضرار»فرمود:  "علیه وسلم

 زیـان، ضـد و نقطـه   »اسـت:   آمـده « ضرر و ضـرار »اثیر درباره معنای  ابنی «ۀالنهای»در 

در این حدیث شریف چنـین   "علیه وسلم اهلل صلی"معنای سخن پیامبر«. است منفعتمقابل 

حقی از او ضایع گـردد.   آن درنتیجهیعنی انسان به برادرش زیانی نرساند که « ال ضرر»است: 

کـه زیـانی بـه او     شـود  نمـی است، یعنی به کسی اجازه داده « الضر»مصدر فعال از « الضرار»

 برساند.

روا  آغـاز جملـه  در « اضـرار »به خاطر این است کـه، ذکـر   « الضارة»از فعل «الضرر»تقدم 

 یدرازاشـخص  گونـه کـه اقـدام     آور است. همـان  نتیجه و کیفر کار زیان« الضرار»نیست زیرا 

ضرری که به وی رسیده است، جایز نیست و باید برای رفـع ضـرر یـا گـرفتن حکـم جبـران       

 خسارت به مراجع قضایی مراجعه کند.

 2ضرر در لغت و اصطالح (الف

  ،ضرر در لغت به معنا گزند، نقصان، زیان و مقابل نفع است وزیان به معنای نقصان

که ضرر برساند و یا سبب زیان و خسارت و آسیب  آنچه، و استخسارت ضرر و ضد سود 

 .شود مینامیده  آور زیانگردد 

                                                           
 .784، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -1

2 138۵علوم اسالمي، چاپ اول، سال  پژوهشگاهسید حسن وحدتي بشیری/ مباني مسئولیت مدني قرار دادی، تهران:  -
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 .ضرر را بعضی مترادف زیان دانسته 

  است،  شده گفتهضرر نقطه مقابل نفع  "إنٌه خالفُ النٌفع"شده گفتهضرر در صحاح چنین

 .یعنی ضرر عبارت از نقص حق

 .ضرر عبارت فعل مکروه به دیگری و نقص در اعیان 

 در لغت به معنی نقصان و زیان است و  شود میکه در مقابل نفع استعمال  "ضرر"لفظ

زیان و خسارت در لغت ،ضرر بنابراین .به معنی خسارت است استزیان نیز که ضد سود 

 .شوند میمترادف یکدیگر استعمال 

  ضرر عبارت از کمبود موجود در زندگی اعم از جانی ومالی و مربوط با آبرو که انسان از

 .شود میمنتفع  ها آن

  به یکدیگر است. دو نفرضرر به معنا زدن 

  تأکیدبرای  آنو تکرار  کاررفته بهکه ضرر و ضرار در حدیث به یک معنا  اند نیابرخی بر 

 .است

  سایر معانی که نقص حق مادی یا معنوی را افاده نماید که البته در این بحث ما دنبال

کدام  آنمعنوی کدام ها اند و برای سنجش  ضررهایکه  دریابیممعنوی هستیم تا  ضررهای

 معیار وجود دارد؟ یا خیر؟

 اصطالحي ضرر: تعریف

معنی سختی تنگی وبدی  و بهضرر ضد منفعت » است  شده فیتعردر المنجد ضرر چنین 

 .«است ،شود میکه در چیزی حاصل  یو نقصحال 

 1و اصطالحالضرار در لغت  (ب

  .ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یکدیگر به مقتضای باب مفاعله -1

 .کیفر دادن ضرری که یکی ایجاد کرده ،تالفی ،ضرار یعنی مجازات -2

سودی عاید شود و ضرر یعنی زیان زدن به ضرار یعنی ضرر زدن به دیگری بدون اینکه  -1

 .دیگری به نفع خود

                                                           

- عباسپور، مهناز؛ قاعده الضرر، تهران: کتابخانه تبیان
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  .و این عقیده صاحب کفایه است ،ضرار مترادف است به ضرر -3

  .ضرار یعنی ضیق و عسروحرج -1

عمدی و ضرر اعم است از اینکه عمدی باشد یا  طور بهضرار یعنی زیان رساندن  - 1

  .یرعمدیغ

 مکرر. طور بهیعنی ضرر زدن  ،استضرار به معنای تکرار صدور ضرر  -7

 تعریف اصطالحي ضرار:

بعضی ضرار را چنین بیان  شده دهیدفقها  نیب اندکدر تعریف اصطالحی نیز اختالف 

 :اند کرده

تکرار صدور ضرر از یک شخص باشد و هم از دو شخص؛ دلیـل   تواند میمعنای ضرار، هم 

أنت رجل "در خصوص سمره است که فرمودند:  "آله  و  علیه   اهلل صلی"این امر نیز قول نبوی 

 .استصدور ضرر از دو طرف ن آنکه مراد از  "مضارّ

را اسـم بـدانیم کـه البتـه ایـن       آناست کـه   آناما احتمال دیگر در خصوص کلمه ضرار 

خـالف ظـاهر ایـن     ثانیـاً و  اسـت بدون فایده  آنتکرار  اوالً چراکهاحتمال در غایت بعد است؛ 

 استمصدر باب مفاعله  آنکلمه است؛ چون ظاهر 

 ضرر معنوی:

ضرر معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص و خانوادگی یا   -1

 اجتماعی است.

 ضرر معنوی عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی است.  -2

 :نماید میاحمد ادریس چنین ضرر معنوی را تعریف 

ضرر معنوی یا ادبی است که بر شعور احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب  -1 

 .شود می

 جعفر لنگرودی بیان کرد:

 .شود میضرر معنوی به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد  -3

 :دارد میضرر معنوی را چنین تعریف  1119قانون مسئولیت مدنی ایران منتشر سال 
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ن یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که جا بههرکس  -1 

قانون برای افراد ایجاد گردد لطمه وارد نماید. که موجب ضرر مادی یا معنوی  آن موجب به

 .استاز عمل خود  ناشیدیگر شود مسئول جبران خسارت 

 :دارد می( چنین تعریف 9قانون کیفری ایران در مادة )

قابل مطالبه است که باعث کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات  که انیزضرر و  -1

 روحی گردد.

 :دارند می ابر ازنظرمکارم شیراز در مورد ضررهای معنوی چنین 

 آنضررهای معنوی عبارت است از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از  -7 

 نفع معنب بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض.

 نویسنده دانشمند معاصر ضرر معنوی را چنین بیان داشته: انیکاتوز

 ضرر معنوی مانند زیان مادی قابل مطالبه اعدام است.  -8

 معنوی چنین روایت کرد: ضررهایدر مورد  "رح"و بالخره امام باقر

 انه الضرر و ال ضرار.اذهب فاقلها وارم بها الیه ف  -9

 گفتار سوم: انواع ضرر

 منقسم گردیده: دودستهباید گفت ضرر در ذات خود به  ابتدا 

 مادی ضررهای -1

 معنوی  ضررهای -2

 آنموضوع بحث مان ضرر مادی، ولی برای دانستن مفهوم  باآنکهو باید تذکر نمایم  

 اندک در این مورد در زیر بیان خواهیم داشت:

 ( ضرر مادیالف

ارتکاب جرم به اموال و دارائی مجنی علیه وارد  براثرعبارت است، ضرری است که  

رفتن اعیان واموال یا  از بین، البته این ضرر گاهی باعث کاهش دارایی مثبت )گردد می

 ( و یا باعث افزایش منفی )اشتغال ذمهُ( گردد.ها آنکاهش ارزش 

 ضرر مادی ،اعم از قوانین مدنی و جزاییدر حقوق ما در قوانین افغانستان در مورد ضرر  

مادی است، ولی  ضررهایتمام  کننده بیانبیان نکرده ولی قانون جزا  گذار قانون مشخصاً

مثل تحقیر، دشنام دادن، آزار اذیت  کند میموارد دیگر هم است که ضررهای معنوی را بیان 
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خوب در . گردد میکری نیز که شامل مالکیت ف ها مالکیتو یا مورد دیگر مثل ضرر بر حقوق 

، سرقت، فساد مالی و سایر وجرح ضربضرر مادی است مثل  مان اصلیاین بحث ما بحث 

 . نماید میشخصی مضر ضرر وارد  از نگاه مادی بر موارد که

 کسر از است عبارت مادی ضرر)) :از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود ناشیضرر مادی و 

 واسطه به (حقوقی و حقیقی از اعم) اشخاص منافع یا مال رفتن بین از یا دارایی یا ثروت

 .جرم ارتکاب

ضرر 1 :است شده تعریف گونه اینمدنی  ازنظراما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی 

ضرر  صورت بهضرر مادی  .شود میمالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال 

 .شود میموجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده 

 ضرر معنوی ب( 

ضررهای معنوی یا از اثر یک عمل جرمی است یا غیر عمل جرمی در عمل جرمی  

. مانند توهین، تحقیر، دشنام و سایر نماید میمالی اشخاص وارد  حق بهاست که  یا لطمه

، گاهی هم ضررهای معنوی شده گرفته مدنظر آنبر نیز  گذار قانونموارد که مجازات نیز 

، نماید میاز جرم عبارت از نشر خبر کاذب که به حیثیت و آبروی دیگر لطمه وارد  ناشی

اجتماعی خیلی وسیع گردیده ولی بد بختانه  یها تیسامثال بارز این موضوع امروز از طریق 

 عدلی و قضائی طور جدی و عام شمول نیست.  نهادهایاز جانب  آنکه هیچ توجه بر 

مالی  های جنبهعموماً بر  نیستاز عمل جرمی  ناشیمعنوی که  ضررهایو  

پرداخت گردد این  خسارت. که برای رفع ضرر باید جبران نماید میوارد  ، کههاست یقرارداد

، اند خواندهو ضرر معنوی را مرادف  خسارت نیمحققمورد باعث گردیده، که بعضی از 

چنین نیست بلکه ضرر در اثر عمل خالف حقوقی که یا در قسمت مادی وارد  که درحالی

مالی است که در اثر  خسارت. و نماید می، یا هم در جنبه معنوی بر شخص وارد گردد می

، پس این گردد میبرای طرف متضرر پرداخت  خسارتمالی وارده تحت عنوان جبران  ضرر

 .گذارد می خسارتمورد است به نظر من که فرق را میان ضرر و 

 
                                                           

9ماده  1386مَوی، مصوب سال  نامه ژهیوي کیفری، دادرسقانون آئین  -  
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 گفتار چهارم: حکم ضرر معنوی

یک  عنوان بهکه حکم ضرر معنوی یا  گردم میقبل از بیان اصل موضوع یادآور بر این  

مکلف  خسارتجبران  عنوان بهیک مسئولیت مدنی که  عنوان بهحکم جزائی است، یا هم 

 .نماید میجانب که ضرر وارد نموده مکلف 

 :رویم میقوانین  احکامو  حال در بیان حکم ضرر معنوی دنبال قرآن کریم، فقها 

 1( حکم ضرر معنوی در قرآنالف

 :فرماید می( چنین 211و  211)در سوره بقره آیات "ج"خداوند 
ُحوُهنا ِبَمْعُروٍف َوَّلَ  َوإَِذا َطلاْقُتُم الناَساء َفَبلَْغَن أََجَلُهنا َفأَْمِسُكوُهنا ِبَمْعُروٍف أَْو َسرِّ
ِ ُهُزواا  ِخُذَوْا آَیاِت ّللاه  ُتْمِسُكوُهنا ِضَراراا لاَتْعَتُدوْا َوَمن َیْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسُه َوَّلَ َتتا

َ  َواْذُكُرواْ  قُوْا ّللاه َن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َیِعُظُكم ِبِه َواتا ِ َعَلْیُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْیُكْم مِّ ِنْعَمَت ّللاه

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِیم   آنَواْعلَُموْا   (211)سوره بقره، آیه  ّللاه

رسیدند، یا به طرز « عدّه»زنان را طالق دادید، و به آخرین روزهای  که هنگامیو  ترجمه:

! و رهاسازیدرا  ها آنای  را نگاه دارید )و آشتی کنید(، و یا به طرز پسندیده ها آنصحیحی 

را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند، به  ها آنگاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن،  هیچ

از قوانین الهی،( آیات خدا را به  سوءاستفاده)و با این اعمال، و خویشتن ستم کرده است. 

استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود، و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر 

! و از خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر چیزی دهد می، پند آنبا  شماراشما نازل کرده، و 

 است(  باخبرکنند،  می سوءاستفادهاست )و از نیات کسانی که از قوانین او،  آگاه
َضاَعَة ٖۚ َوَعلَى اْلَمْولُوِد  آنَواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن أَْوََّلَدُهنا َحْولَْیِن َكاِملَْیِن ِۖ لَِمْن أََراَد  ُیِتما الرا

َكلاُف َنْفس  إَِّلا ُوْسَعَها ٖۚ ََّل ُتَضارا َواِلَدة  ِبَولَِدَها َوََّل لَُه ِرْزقُُهنا َوِكْسَوُتُهنا ِباْلَمْعُروِف ٖۚ ََّل تُ 
ْنُهَما َوَتَشاُوٍر  لَِك ۗ َفإِْن أََراَدا ِفَصاَّلا َعن َتَراٍض مِّ َفاَل َمْولُود  لاُه ِبَوَلِدِه ٖۚ َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذَٰ

ْم  آنو ُجَناَح َعَلْیِهَما ۗ  ا آَتْیُتم َتْسَتْرضِ  آنأََردتُّ ُعوا أَْوََّلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعلَْیُكْم إَِذا َسلاْمُتم ما

َ َواْعلَُموا  قُوا ّللاا َ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصیر آنِباْلَمْعُروِف ۗ َواتا  2(211)سوره بقره آیه  ٌ  ّللاا

                                                           

( 231و  233)سوره بقره آیاتقرآن مجید:  - 1
  

233قرآن مجید: سوره بقره، آیه  - 2
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دهند. )این( برای کسی است که  مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می ترجمه:

، (پدر) که فرزند برای او متولّد شده کس آنبخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. و بر 

شایسته )در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر  طور بهالزم است خوراک و پوشاک مادر را 

موظّف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر )به خاطر  سک هیچطالق گرفته باشد.( 

اختالف با پدر( حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نیز الزم است این کار 

دو، با رضایت  آننماید. و اگر  تأمینهزینه مادر را در دوران شیرخوارگی ، را انجام دهد

نیست. و اگر  ها آنرا )زودتر( از شیر بازگیرند، گناهی بر  یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک

ای برای فرزندان خود بگیرید، گناهی بر  )با عدم توانایی، یا عدم موافقت مادر( خواستید دایه

شایسته بپردازید. و از )مخالفت فرمان(  طور بهاینکه حق گذشته مادر را  شرط بهشما نیست؛ 

 دهید، بیناست! خدا بپرهیزید! و بدانید خدا، به آنچه انجام می

 1و یکی از مفسرین بنام فاضل در تفسیر خود چنین تحریر داشته در این مورد: 

 تعدی از حدود الهی است. ضرر وارد ساختن بر زن و 

و این عدم مشروعیت هم در مرحله جعل  ضرر معنوی در اسالم مشروعیت ندارد بنابراین

 حکم وجود دارد و هم در مرحله اجرای حکم.

 ب( حکم ضرر در فقه 

 2الضرر فقهي قاعده

نظران در مسائل فقهی در جهـت اثبـات    های اصلی بکار رفته از سوی صاحب یکی از ادله 

الضـرر اسـت. در حـدیثی از نبـی مکـرم اسـالم )ص(        قاعدهمشروعیت اخذ خسارت معنوی، 

رفتار فردی بود که بـه   درنتیجهکه این حدیث « االسالم یفالضر والضرار »اند،  ایشان فرموده

ای وارد  هیچ اجـازه دون ب گاهیبمردی انصاری کاشته بود، گاه و  هبهانۀ نخلی که در حیاط خان

داد و همین رفتار او باعـث   و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می شد میخانه او 

و پیامبر اسالم در پی دادخواهی ایـن مـرد انصـاری از وی،     شد میآزردگی خاطر مرد انصاری 

 .، حکم به قطع درخت نمودندقاعده سازاین حدیث  جهیدرنتحدیث باال را ایراد فرمودند و 

                                                           
1
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 :کنیم اشاره می ها آن عنوان به ذیالًقوال گوناگونی وجود دارد که در مورد حدیث الضرر ا

 .مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است -1

 .مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است -2

 که از جانب شارع صادر گردیده.است.  یمفاد حدیث، نفی حکم ضرر -1

 ج( حکم ضرر در قوانین 

اذیـت و   ،ضرر معنوی مثل تحقیر، توهین، نشـر اخبـار کـاذب   در قوانین افغانستان حکم  

بیـان گردیـد، در    جزائـی  احکـام ، گـردد  میمعنوی که از اثر عمل جرمی وارد  ضررهایسایر 

در برابر ضرر که از اثر عمل جرمی وارد گردید از اثـر   خسارتضمن در مورد پرداخت جبران 

قانون محو خشونت علیه زن در مورد منع آزار اذیت زنان در قانون محو  مثالًعمل غیر جرمی 

از طفل و مـادر یعنـی    شده گفتهماده  ابتداقانون اساسی که در  31و مادة  خشونت علیه زنان

 .قرارگرفته موردحمایتمادر  عنوان بهزن اینجا 

 هـای  میثـاق بیـان گردیـد در معاهـدات و     احکـام در کنار اینکه در قوانین افغانستان این 

 که افغانستان تعهد دارد یا الحاق نموده نیز تذکره رفته است. المللی بین

 شرایط ضرر گفتار پنجم:

زیـر  شـرایط  مدعی خصوصی وقتی استحقاق دریافت خسارت دارد که ضرر و زیـان دارای  

 :باشد

 .محقق یعنی مسلم و قطعی باشد ضرر ورود -1

 آناختصاصی و غیرمتعارف باشد یعنی شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقـوقی از   -2

از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفـاق   ناشیمتضرر شده باشند و ضرر 

 .افتد قابل جبران نیست می

قـانون اسـت    موردحمایـت قسمت از وضـع حقـوقی افـراد کـه      آنضرر و زیان باید به  -1

 دهیـ د انیـ زبـه حمایـت    گذار قانونیعنی هرگاه منافع مشروع افراد از بین برود .باشد واردشده

 .نماید میو قانون را وضع  آید می

ضرر و زیان وارده با جرم ارتکابی رابطه مستقیم داشته باشد، یعنی اینکه ضرر و زیـان   -3

 .باید معلول جرم باشد
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نیز شرایط وضع گردیده اسـت کـه متضـرر تحـت      اش مطالبهضرر ضمن این شرایط برای 

 قـرار  بهوارده بر خودش را مطالبه نماید، که شرایط مطال خسارتجبران  تواند میکدام شرایط 

 شرح زیر است:

 .است مطالبه قابل آید می وجود به یقیناً آینده در که ضرر اما باید قطعی باشد: -1

 .دارد مطالبه حق مقامش قائم یا خودش هر فرد شخصی بودن ضرر: -2

 .باشد واردشده بار زیانضرر از فعل  مستقیماًمستقیم بودن ضرر: یعنی  -1

ضرر جبران نشـده باشـد    آنمثال ا و بیمه طرف از یعنی ضرر باید جبران نشده باشد: - 3

 .نیست دوبارهاگر جبران شده باشد قابل مطالبه 

 .نداریم قبول شرط عنوان به ما را بودن بینی پیش قابل: باشد بینی پیش ضرر باید قابل -1

 ضـررش  باشـد  مشـروع  بـار  زیان فعل اگر اما باشد نامشروع باید بار زیان فعل :بار زیانفعل 

 .نیست مطالبه قابل

 و بینـی  پیش غیرقابل خارجی حادثه یک مانند شود قطع سببیت رابطه اگر رابطه سببیت:

 .خورد می به هم سببیت رابطه صورت در باشد اجتناب غیرقابل

 دوم: کلیات

 1گفتار اول: سیر تاریخي حقوق معنوی

موضوع اصلی بحث در این از حقوق معنوی اشرف مخلوقـات اسـت، زیـرا ایـن حـق       البته

ـ  نهادهـای ، بلکه گردد میمطلق به انسان  تنها نه خصوص بهامروز  بـرای موجـودات    الملـل  نیب

، ولی خوب بحث ما از سیر تاریخی حق معنوی انسـان )اشـرف   دهند میدیگر نیز این حق را 

که انسان بـا   یابیم درمی شود میمخلوقات( است. در مسیر که به مطالعه این موضوع پرداخته 

بعد مادی یا بعد معنوی باشد. به همـین منظـور ایـن     خلقت خود صاحب حقوق بوده چی از

ایـن   زمانی کـه ولی  .د مکلف به رعایت استقابل رعایت هستن و البته فرد در برابر فر ها حق

کـه ضـرر    برطـرف ، چی مادی یا معنـوی  گردد میبر صاحب حقی ضرر وارد  و شکند میمرز 

 متفاوت البته در مسیر تـاریخ  های روشبه رفع ضرر البته به  شود میوارد کرده مکلف دانسته 

د متضـرر مجـازات   وجود داشته که گاهی چنان بوده که بجای فـرد کـه ضـرر وارد کـرده فـر     
                                                           

نحوه سنجش ضررهای معنوی()ی نویسنده مقاله ها شهیاند - 1
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گردیده، گاهی هم فرد که ضرر وارد کرده بیشتر از ضرر وارده یا مجازات گردید یا هم مکلـف  

ایـن انـواعش    زمان جاهلیتدر  مثالًگردد.  خسارتبه بیشتر از ضرر وارده به پرداخت جبران 

 خـاطر بـه  کـه   "ع"حضـرت ابـراهیم   به مثال نمرود در برابر توان می ازجملهخیلی زیاد است 

 آتـش بـه گلسـتان    "ج"را ویران کرده بود در آتش انداخت که به قدرت خداونـد  ها بتاینکه 

این زمان بود که در کنار سایر  "ص"توسط حضرت محمد آمدمبدل گردید، ولی زمان اسالم 

هر کس آنچـه مسـتحق اش بـود گردیـد. نـه هـیچ        ، دیگرانجام شدموارد در قسمت عدالت 

 و نه هیچ ظالم بدون مجازات ماند. ماند نصیب بیصاحب حقی 

 1گفتار دوم: نظر علما کرام در مورد ضرر

معنای مفاد و ضرر چیست نظر علما کرام را دنبال  که ایندر این بحث روی موضوع  

 .نمایم می

ضرریه است مجازاً، از باب ذکر مسبب و اراده سبب.  احکاممعنی نفی ضرر نفی  -1

 غبن باشد لزوم ندارد؛ چون اگر لزوم داشته باشد بر مغبون ضرر آنبیعی که در  بنابراین

 .آید میوارد 

نفی درالضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، کنایه از اینکه در شریعت  -2

 ضرریه جعل نشده است.  احکاممقدسه 

اطالق ضرر بر حکمی که موجب ضرر است از باب حقیقت ادعاییٌه است.نیاز به ادعا  -1

 واقعاً اطالق ضرر بر حکم شده است.ندارد و 

 شود میی که متدارک ضررهای بنابراین؛ شود نمیقول که نفی ضرر است که تدارک  -3

 .گیرد برنمیرا در  ها آنقاعده 

 

 

 
                                                           

1 138۵علوم اسالمي، چاپ اول، سال  پژوهشگاهی، تهران: قراردادسید حسن وحدتي بشیری/ مباني مسئولیت مدني  -
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 فصل دوم

 نحوۀ سنجش ضررهای معنوی

 سنجش ضررهای معنوی

باید ضررهای معنوی را شناخت تا در قدم بعدی بتوانیم دریابیم از چگونگی  ابتدادر  

موارد  و کدامسنجش ضررهای معنوی البته این را نیز دانسته که ضررهای معنوی 

جبران گردد یا  خسارتبا پرداخت  تواند میاست یعنی آیا ضررهای معنوی  سنجش قابل

سنجش ضررهای  مجازات را نیز در پی دارد؟ برای دانست بیشتر موضوع آناینکه در کنار 

قرار ذیل خواهیم گرفت: البته قبل از بحث بعدی آنچه  معنوی را در هر دو بخش به بحث

 شده گرفتهمدنظر  گذاری قانونکه سنجش ضررها طوری در  این است دانم میقابل به ذکر 

مجازات را  آنر وارد نموده است و به اساس را برای طرف متضر خسارتکه ضرر چی مقدار 

نیز عین  خسارتالبته در پرداخت جبران  شده گرفتهبرای طرف که ضرر وارده نموده مدنظر 

 است. شده گرفتهمورد مدنظر 

 1گفتار اول: نحوۀ سنجش ضررهای معنوی در ساحه جزائي

باید دانست بعد  آید میابتدا در این بحث ضررهای معنوی که از اثر عمل جرمی بمیان 

 برای مدنظر گرفته است و ضررها قرار زیر اند: گذار قانونسراغ اینکه 

 تحقیر -1

  دشنام -2

 قذف -1

 توهین -3

 افشای اسرار اشخاص -1

 هتک ناموس -1

 هتک حرمت به مسکن و مسلک غیر -7

                                                           

افغانستان کابل چاپ محل عدلیه وزارت ناشر اول چاپ 1388 سال رسمي جریده منتشرهافغانستان جزای  قانون -  1
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جز موارد که  22در ضمن این موارد مادة پنجم قانون محو خشونت علیه زنان نیز در 

 آمده گذار قانون آنضررهای اند که برای  ازجمله، گردد میاز ارتکاب عمل جرمی واقع  ناشی

بعضی از موارد هم مجازات  و براینموده. البته برای بعضی مجازات شدید  گذاری قانونو 

ه است، که در قانون جزای افغانستان قرار زیر مجازات قراردادمتوسط یا هم مجازات مخفف 

 فوق مدنظر است:برای موارد 

 1دشنام

 و چهل و یکم چهارصدماده 

اعتبار یا حیثیت شخصی  آندشنام عبارت است از نسبت دادن چیزی به غیر که به اثر 

 گرچه متضمن استناد به یک واقعه معینه نباشد.  ،گردد دار حهیجر

  و چهل و دومچهارصدماده 

حیثیت  یا اعتبار انحا از نحوی به بلکه نباشد معینه واقعه استناد به مشتمل دشنام اگر

باشد مرتکب  افتهی تحققدشنام بیکی از وسایل علنی  که درصورتی نماید،  دار حهیجرشخص را 

به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از 

 .گردد میدوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم 

 و چهل و سوم چهارصدماده 

علنی صورت نگرفته باشد بلکه توسط تیلفون, ارسال مکتوب و یا  به وسایلاگر دشنام 

ای حبسی که از سه ماه کمتر و از جز بهمرتکب  ،توسط شخص دیگری ابالغ گردیده باشد

شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از شش هزار افغانی تجاوز 

 .گردد میکوم نکند مح

 ماده چهارصدو چهل و چهارم

به  کند میکه دفاعیه ایجاب  قدری بهتحقیق  دراثنایـ اگر یکی از خصوم در محاکم یا 1

 .گردد مین به جزا محکومدیگری دشنام بدهد 
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فوران غضب به وی دشنام  دراثنایشخص دیگری واقع گردد و  موردتعدیـ اگر شخص 2

 .گردد مین به جزا محکومدهد 

افغانستان چی گونه ضررهای  گذاران قانونکه  شود میدر این بخش دید  طوری که

 یابیم درمینموده، با دقت  گذاری قانونبرایش  گردد میعمل جرمی واقع  معنوی را که بالثر

مبنی بر ضرر وارد دقیق بوده یا خیر؟ در ضمن جبران ضرر  گذاری قانونکه آیا نحوة سنجش 

 آنوارده طرف متضرر باشد و در کنار  خسارتاند جبران درد و رفع باید طوری باشد که بتو

نباید طرف که ضرر وارد کرد به بیشتر ضرر وارده مکلف گردد که نه اسالم، نه قانون و اگر 

 .دهد میعرف جامعه هم سالم باشد اجازه ن

 گفتار دوم: نحوۀ سنجش ضررهای معنوی در ساحة مسئولیت مدني

به  تر مشخصنمودیم، ولی اینجا طور  یها بحث در جریان بحث به این موضوع طوری که 

یک  ها مالکیتاست که حقوق  ها مالکیتاین موضوعات یکی حقوق  ازجملهو  گیریم میبحث 

 گذاری قانون گذاران قانون آنفکری است که در مورد  های مالکیتبخشش هم حقوق 

این  تأسف. البته این هم برای محافظت از بخشی جامعه توسط قانون است گرچه با اند نموده

در  هرحال بهداشت حق با اوست،  زر که آنجای حاکمیت قانون را زور زرمندان گرفته  روزها

محقق  هنرمند وفکری چند بخش حمایت کردید)مؤلف، مصنف،  های مالکیتبحث حقوق 

 شده گرفتهشده باشد مؤیدات جزائی نیز مدنظر  تر خرابکه در این قانون حتی برای حمایت 

مؤیدات حبس است  تنها نهکه مادة سی و یکم است که  شود میاست که برای متخلفین داده 

 خسارت یبرانظر به وضعیت مالی شخص مکلف به پرداخت مقدار پولی  آنبلکه در کنار 

 ازد.وارده باید بپرد
( قانون اساسی وضع 13( مادة )11از حکم فقرة ) تأسیبه  قانون حمایت از حقوق مؤلف1

 قوانین عادی بلکه حتی قانون که به مادر قوانین تنها نهگردیده این بدین معنی است که 

 شود می برایمانآنچه باعث ضرر  گونه اینکرده تا  مان بشریاست برای حمایت از حقوق 

نیز مجازات کردن و همچنان مکلف  نمایند میجلوش گرفته شود و فرد یا افراد که ضرر وارد 

 از ضرر خود را بپردازند. ناشیوارد  خسارت پرداختبه 

                                                           

139۵ سال( 1231) شماره رسمي جریده منتشرۀ( رایت کاپي) محقق و هنرمند مصنف، مؤلف، از حمایت قانون - 1
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 (و معنویگفتار سوم: سابقه نحوۀ سنجش ضررها)مادی 

که چقدر تفاوت در نحوة  یابیم درمی پردازیم میدر مسیر تاریخ  ها ارزشوقت به مطالعه  

که برای یک ضرر  شود میجای دید  مثالًسنجش ضررها )مادی و معنوی( وجود داشته 

 گردد میوارده مکلف به پرداخت  خسارتکوچک مجازات خیلی سنگین یا مکلف به بیشتر از 

، یا اینکه بجای اینکه طرف که شود میاش گرفته  خسارتبرای جبران  اش هستیحتی تمام 

گردد طرف متضرر یا مجازات  خسارتوارد نموده مجازات گردد، یا مکلف به پرداخت ضرر 

تا عصر نبی  ها عدالتی بیولی این هم  گردید می خسارتو یا هم مکلف به پرداخت  گردید می

ظهور نمود، دیگر نحوة سنجش  "ص"ادامه داشت ولی همین نبی کریم "ص"کریم 

 نمودن میالت را به بهترین وجه ممکن تطبیق ضررها)مادی و معنوی( چنان بود که عد

باید انجام دهیم  که طوری به عملشانولی از  دانیم میحضرت  آنما امروز خود را امت  باآنکه

 .سپاریم میفراموشی  به دسترا  چیز همهباشد  منفعتمانبلکه در جای  دهیم نمی

 1از تخلف اجرای تعهد مسئولیت  ناشيشرایط گفتار چهارم: 

 از تخلف در اجرائی تعهد مسئولیت شامل سه حالت ذیل است: ناشیشرایط 

 قابل مطالبه بودن ضرر.  -1

 ی.قراردادارتکاب تقصیر   -2

 .تعهدانقضای مهلت مقرر برای اجرای   -1

 نظر صرفولی بحث اساسی ما روی ضرر است نه دو مورد دیگر بناءً از بحث دو مورد 

باید گرفته شود؟  ضررهاضرر چیست؟ و چگونه جلو  که اینکرده و فقط بحث خود را روی 

 ؟گردد میمعنوی سنجش  ضررها خصوص به ضررهایا معنوی؟ چگونه  است تنها مادی ضررها

 باید این شرایط را داشته باشد: اند مطالبهکه قابل ضررهای

 مسلم بودن ضرر.  -1

 مستقیم بودن ضرر.  -2

 جبران خسارت.عدم جبران خسارت به طریق دیگر غیر از حکم به   -1

                                                           

82-78شرایط مسئولیت ناشي از تخلف از اجرای تعهد، ص  -  
1
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 :پردازیم می آندو مورد  تفصیل بهضمن شرایط نیز تذکر دادیم ولی اینجا  باآنکه

 آن تفصیل بهدانست  برایاول: مسلم بودن یعنی چی زمانی مطالبه ضرر مسلم است؟ 

از متخلف اجرای تعهد خسارت خود را مطالبه  دیده زیاناینکه  برایکه  شده گفته، رویم می

و به اساس همین اصل  استبرساند، زیرا اصل بر عدم مسئولیت  اثباترا به  آننماید باید 

 مسئول تخلف از تعهد دانست. شود نمیبدون دلیل کسی را 

 مستقیم بودن ضرر باید دو مورد را مدنظر داشت: دوم: برای

 وجود داشته باشد. میان خسارت و تخلف رابطه سببیت 

  باشد. یادشدهاز تخلف  ناشی مستقیماً واردشدهخسارت 

 نتایج:

من  ای چندصفحهاست، که در یک مقاله  بحث سنجش ضرر بحث خیلی پیچیدة

نظر به  ضررهااین بود که این بود که گاهی  دریافتممطرح سازم ولی آنچه  خوبی بهنتوانستم 

عمل که ضرر وارد  افتد میاتفاق  گاه گاهشود یعنی  تواند میهم  متغیرجنائی  های سیاست

که عمل ضرر وسیع را وارد سازد که در کنار اینکه مسئولیت مدنی  شود مینکرده ولی زمان 

که در زمان  اند مکلف گذاران قانونرا دارد مسئولیت کیفری نیز را خواهد داشت بناً 

که این  نمایند گذاری قانون شان جامعهوسیع از  بامطالعهبه تمام موارد در جامعه  گذاری قانون

برای تنظیم  آنرفع گردد و در کنار  آید میکه در قانون بمیان  خألهای گردد میکار باعث 

پیشنهاد  گذاری قانون درروندامروز  دانان حقوق که چنان تر معقولبهتر نظم جامعه بهتر و 

طویل برای رفع مشکالت جامعه  زمان مدتقانون باید طور باشد که بتواند تا در یک  اند کرده

در جامعه است  ضررهاسنجش  ازجملهسیاسی قابل تطبیق باشد و  های نظامحتی با تغییر 

 در جامعه به نظر من بهتر تطبیق خواهند گردید. آنکه با رفع 

 .برای سنجش ضرر معیار مشخص باشد تا در هر عصر کار بدهد 

  نکته توجه باشد.سنجش ضرر نباید جنسیت را بنگرد بلکه کرامت 

 .معیار سنجش ضرر با توجه بر موقف عامل باشد 
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 منابع:

 .قرآن مجید -1

بیداری اسالمی، انتشارات آبـان، سـال    رهنمودهایالعثیمین، محمد بن صالح؛ قواعد  -2

1181. 

: زیدان، عبدالکریم، مترجم: رسـتمی، سـهیال؛ حقـوق و تکـالیف زن در اسـالم،      مؤلف -1

 .11-11کتابخانه عقیده، ص

 .783، ص 2ماجه، ج  ابنسنن  -3

 82الی  78از تخلف از اجرای تعهد/ص ناشیشرایط مسئولیت  -1

ی/سـید حسـن وحـدتی شـبیری/ پژوهشـگاه علـوم و       قرارداد مبانی مسئولیت مدنی -1

 .1181فرهنگ اسالمی/چاپ اول/

 عباسپور، مهناز؛ قاعده الضرر، تهران:کتابخانه تبیان. -7

دانشگاه الزهـرا / چـاپ اول/سـال    :فقهی/ قدرت اهلل مشایخی/ تهران: سمت های قاعده -8

 112الضرر /ص قاعده1181

 1192دلو سال  1قانون اساسی افغانستان توشیح شده  -9

چـاپ اول ناشـر وزارت    1188منتشره جریـده رسـمی سـال     افغانستانقانون جزا  -10

 عدلیه محل چاپ کابل افغانستان

هنرمند و محقـق )کـاپی رایـت( منتشـرة جریـده      قانون حمایت از مؤلف، مصنف،  -11

 1191( سال 1210رسمی شماره )

http://vekalat.parsiblog.com.12 

https://www.digikala.com 13. 
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 عقبگردی بر رویکردهای تقنینی دیپارتمنت 

 1931در سال  قوانین بین الملل و حقوق بشر

قیومي عبدالقدیر   

از جهـات و زوایـای گونـاگون بـرای      غیردولتیاداره یا نهاد دولتی یا  های فعالیتعطف بر 

معه حق داده تـا  جا بهو سایر اقشار اجتماعی حائز اهمیت است زیرا قوانین  آن ما حولمحیط 

ش در این های فعالیترسالتی را که دولت در عرضه خدمت به مردم به دوش دارد از کارکرد و 

ارتباط میان مـردم و اداره   تواند مییابند و رعایت این اصل  آگاهی آنعرصه و نتایج حاصله از 

سیاسـی،   هـای  شبکه همه باگردند که سازمان دولت  متیقنرا مستحکم گردانیده شهروندان 

قـانون   چنانچـه نماینـد   تـأمین اتبـاع را   رفـاه تا  کوشند می آناجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

( 12صـل و ) ( ف1کـه در )  1/10/1891( مـورخ  1111دسترسی به اطالعات منتشره شـماره) 

حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم قانون اساسـی   المللی بین( میثاق 19ماده بر مبنای ماده )

حق دسترسی اتباع کشـور بـه اطالعـات از ادارات     تأمین آنهدف عمده  شده وضعافغانستان 

( ایـن قـانون   13مـاده )  که طوری به استادارات  اجر آتدولتی و حصول اطمینان از شفافیت 
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 گیرد میکه صورت  اجرا آتیاداره و  های صالحیترا مکلف نموده از تشکیل، وظایف و  ادارات

صـورت گرفتـه    هـای  کاستیو یا  آمده عمل بهکه  ازآنچه ترتیب این بهاتباع را مطلع گردانند تا 

 بتواند  آمده عمل بهداوری سالم 

 گـذاری  قـانون در جنب ساختار تشکیالتی انستیتوت  المللی بینریاست دیپارتمنت قوانین 

بـا   زمـان  هـم  نهادهـای و از  سازد میو تحقیقات علمی حقوقی یکی از اجزای وزارت عدلیه را 

(ه.ش تاریخ موجودیت خـود  1111است که در بیشتر از شش دهه ) گذاری قانونعمر تشکیل 

اموریکه افغانسـتان را در سـطح   و متداوم با قانونیت بخشیدن  ناپذیری خستگیوظایفش را با 

منطقه و جهان خارج بشناساند و زمینه مبـادالت سیاسـی، اجتمـاعی، تجـاری و فرهنگـی را      

گسترش دهد انجام داده و سعی داشته در مسـیر قـوانین مدونـه خاصـتآ قـانون اداره فتـوا و       

ه.ش تحقق دهد زیرا ایـن قـانون منحیـث     1131قوس  28( شنبه 17تقنین منتشره شماره)

وظـایف تقنـین را توضـیح و     آن( ماده بوده و در ماده پنجم 11اولین سند تقنینی به داخل )

 است. آمده آناجزای )ه( و )و(  شده دادهوضاحت  آنچنانچه در 

 افغانستان است. موردعالقهکه  الدول بینقواعد حقوق  آن)ه( تنظیم 

 .الدول بیند و مدارک حقوق )و( ترتیب و تنظیم اسنا

 23( مــورخ 787وزارت عدلیــه منتشــره شــماره) هــای فعالیــتمقــرره تنظــیم اجــراات و 

( 3جـزء )  اسـت ( مـاده نافـذ   18( فصل و )3جریده رسمی که در ) 1320سال  االول یجماد

 هـا  مقاولـه ، المللـی  بـین حقـوقی و   قراردادهـای راجـع بـه مطابقـت     ابر ازنظـر  آنماده هفتم 

تجارت خارجی با قوانین دولت اسـالمی افغانسـتان و ترتیـب     های نامه موافقتو  ها کنوانسیون

 هـای  نامـه  موافقـت و  هـا  مقاولـه ، قراردادهـا  نظر داشتمبنی بر تعدیل قوانین با  های پیشنهاد

ریاسـت دیپارتمنـت قـوانین     آناز  تأسـی را از وظایف وزارت عدلیه دانسته که بـه   المللی بین

 .نماید میاین وظایف را اعمال  ولالد بین

خـود روی   نوبـه  بـه ( هــ.ش نیـز   1320و ) 1111، 1110 هـای  سال های اساسنامهگرچه 

و تحقیقـات علمـی    گذاری قانوناما اساسنامه انستیتوت  احکامی داردوظایف این دیپارتمنت 

هـ.ش که سـند جدیـد در ایـن     1181سرطان سال  20( مورخ 923حقوقی منتشره شماره )

برجسته سـاخته   ذیالً را آنمکلفیت های قانونی  آن( ماده بیست یکم 1-1از جزء) استراستا 

 است:
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 هـا  کنوانسیون، ها نامه، مقاوله الملل بیندر مورد مطابقت قراردادهای حقوق  ابر ازنظر -

 تجارت خارجی با قوانین جمهوری افغانستان   های نامه موافقتو 

 نظـر داشـت  ترتیب پیشنهاد مبنی بر تعدیل قوانین جمهوری اسالمی افغانسـتان بـا    -

 الحاق نموده است آنئیکه افغانستان به ها کنوانسیونو  ها مقاوله، قراردادها

و  هـا  میثـاق  هـا  نامه موافقت ها کنوانسیون ها مقاوله المللی بین قراردادهایتدقیق طرح  -

 جمهوری اسالمی افغانستان   موردعالقه المللی بینتعهدات 

 تسوید و تدقیق ابتدائی اسناد تقنینی مربوط به وزارت امور خارجه -

کـه   اسـت سومین سند در تاریخ تقنینی  عنوان به المللی بین های میثاققانون معاهدات و 

( مـاده در  17( فصـل و ) 1هـ.ش به داخل )1191عقرب سال  18( مورخ 1211در شماره )

 آنانفاذ یافتـه در مقایسـه بـا دو قـانون قبلـی در       جدیداًجریده رسمی نشر و این سند که 

که ایجاد اصطالحات، پـاراف، داشـتن حـق الشـرط)ریزرف(      شود میویژه دیده  های تفاوت

 :است که آمده( ماده ششم این قانون 1بوده در فقره )

تفـاهم را   هـای  یادداشـت و  قراردادهـا  ها نامه موافقت( وزارت امور خارجه طرح معاهدات 1)

با قانون اساسی و سـائر اسـناد تقنینـی     ها آندر مورد مطابقت  ابر ازنظرقبل از عقد غرض 

 .نماید مینافذ کشور به وزارت عدلیه ارائه 

که وظـایف سـنگینی را در ایـن     الملل بیندیپارتمنت قوانین  آمدیمگفته  ازآنچه با تبعیت

سـال قبـل مجلـه     هـای  شـماره از  دریکـی راستا به دوش دارد کار خود را دنبال و چنانچه 

صورت گرفت در این مقاله به عملکـرد   انداز چشم آنگذشته  قرن نیم های فعالیتعدالت بر 

و  گـذاری  قـانون ( اساسـنامه انسـتیتوت امـور    21مطـابق مـاده )   کـه  آن( 1191) سـاله  یک

   شود میروشنی انداخته  آنتحقیقات علمی حقوقی صورت گرفته بر 

 در بخش اسناد تقنیني: (الف

  آهنطرح قانون خط 

  قو نسلیطرح قانون خدمات   

 طرح قانون تابعیت 

  قو نسلیطرح قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک و 

 طرح قانون پناهندگی 
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   طرح قانون ترافیک جاده 

 طرح مقرره جواز سیر 

 و معاهدات ها کنوانسیونب بخش 

که حیثیت قوانین جهانی را دارد و بـرای   است المللی بیناسناد معتبر  :ها کنوانسیون -1

در  مساعی تشریکدارای اهمیت بوده الحاق به این اسناد برای افغانستان معنی  کشورهاهمه 

بـا   خارجـه امـور  سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصـادی و تجـاری را داشـته وزارت     های عرصه

جهـات قـانونی و حقـوقی     نظـر داشـت  بـا   المللی بین های میثاقتبعیت از قانون معاهدات و 

( 9بـه تعـداد )   91چنانچـه در سـال    نماید می، نظر وزارت عدلیه را مطالبه ها آنپیوستن به 

 است   ابرازشده آنروی  الملل بینبه وزارت عدلیه واصل و نظر دیپارتمنت قوانین  آنعنوان 

 عدالت اسالمی   المللی بیناساسنامه محکمه  -

   رانی کشتیبرای مقاصد غیر  المللی بین های رودخانهاز  برداری بهرهکنوانسیون  -

 در امر مبارزه با تروریزم   چهارجانبهمکانیزم هماهنگی و همکاری  -

 توافقنامه تسهیالت تجارت سازمان جهانی   -

 اسالمی   های همکاریسازمان اساسنامه مرکز کار  -

 اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان   -

 کنوانسیون منع اختطاف و قاچاق انسان)پالرمو( -

 اساسنامه ملی یونسکو و ایسسکو -

 (CABIزراعت و علوم حیاتی ) المللی بیناساسنامه سازمان  -

تـوری و فرهنگـی،   لعقد معاهدات در ساحات سیاسی، نظامی، اقتصادی، ک معاهدات: -2

پرابلم هـای تقنینـی جلـب همکـاری در امـور اسـتخراج معـادن مبـارزه         امور تجارتی و حل 

 هـای  نامـه  موافقـت و همچنـان   المللی بیندید مواد مخدره و مقابله با تروریزم حمشترک در ت

نیـاز دارد چنانچـه در    آنانتقال محکومین و محبوسین با برخی از ممالک که افغانستان بـه  

 ابـر ازنظـر  جهـت   آن( عنوان معاهده را که طـرح  212سالی که به عقب گذاشتیم به تعداد )

با قانون اساسی و قـوانین دیگـر از طریـق وزارت امـور خارجـه و یـا        آنقانونی و مشروعیت 

 عقد کننده به این دیپارتمنت احاله گردیده است. یها وزارت
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، سـازی  ظرفیـت وزارت عدلیـه در رابطـه بـه مسـائل      را آن( عنوان 13به تعداد ) ازجمله

و  کشـورها و غیره بـا   سوادآموزیحقوقی، همکاری در بخش امور زنان، مسائل  های مساعدت

   شود می برده ناماتی  طور آندیگر امضا نموده که از  عالقه ذیاز مراجع  تعدادی

همکاری میان وزارت عدلیه و موسسـه دفتـر ارتبـاط پـروژه دادخـواهی و       نامه تفاهم -

 حمایت از سیستم عدلی و قضائی

حقوقی برای مظنونین و متهمـین در توقیفگـاه    های مساعدتتفاهم همکاری به ارائه  -

 بگرام میان وزارت عدلیه و موسسه مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان

یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت عدلیـه و وزارت عدلیـه جمهـوری بـالروس در      -

 گذاری قانونعرصه 

 یکا به وزارت عدلیه ج.ا.اامر متحده ایاالتسند اعانه دولت  -

حجز میان وزارت عدلیه، ستره  های بدیلهمکاری در مورد تقویت استفاده  نامه تفاهم -

 اجتماعی اطفال(   رفاهکار و داخله، لوی حارنوالی با موسسه ) های وزارتمحکمه، 

همکــاری میــان وزارت عدلیــه و شــرکت خــدمات تجــارتی و بازاریــابی   نامــه تفــاهم -

 افغانستان )بامسا(

همکاری میان وزارت عدلیه و موسسه صحی و انکشـافی بـرای جوانـان در     نامه تفاهم -

 مورد پروژه حمایت از حقوق طفل در افغانستان

امریکـا   متحده ایاالت المللی بینهمکاری میان وزارت عدلیه و اداره انکشاف  نامه تفاهم -

 در رابطه به پروژه )پروموت(

 همکاری میان وزارت عدلیه و موسسه )هاجر( نامه تفاهم -

( در (WAW همکاری میان وزارت عدلیه و موسسه زنان برای زنان افغـان  نامه تفاهم -

 قانونی و دادخواهی های جزوهحقوقی،  آگاهیحقوقی،  های مساعدتمورد پروژه 

وزارت عدلیه و مرکز توانمندی زنان در مورد پروژه حفاظـت و  همکاری میان  نامه تفاهم -

 کودکان افغان. توانمندسازی

تشریح و توضیح قوانین نافذه میان موسسه هـاجر و وزارت   در موردهمکاری  نامه تفاهم -

 عدلیه  

وزارت معـارف و وزارت   سـوادآموزی همکاری مشـترک میـان معینیـت     نامه تفاهم -

 عدلیه.
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حقـوقی میـان    های مساعدتهمکاری در مورد افزایش کمیت و کیفیت  نامه تفاهم -

 افغانستان و موسسه بنیاد آسیا  

 آسـیائی  کشورهایالزم به تذکر است که مهاجرت اتباع افغانی در سالیان اخیر به  -

امریکا و قاره افریقا میان افغانستان و کشورهای پذیرنده مهـاجر کـه    متحده ایاالتو اروپایی، 

 برنـد  مـی محابس به سـر   آنو در  گردند میکشورها مرتکب جرم  آنز این اتباع در تعدادی ا

موضوع انتقال محبوسین محکومین متهمین و مظنـونین بـه افغانسـتان نیـز مسـتلزم عقـد       

   ها نامه موافقت

هــم  1191کــه ایــن پروســه در یــک و نــیم دهــه اخیــر دنبــال گردیــده و در ســال   اســت

، سـریالنکا و پاکسـتان در مـورد اسـترداد     تاجیکسـتان ی چـین،  ی با کشورهاهای نامه موافقت

بـا   آناز حیـث مشـروعیت    ها نامه موافقتمحکومین متهمین و مظنونین به امضا رسیده این 

 .است شده ارائهنظر الزمه قانونی  دربارهقوانین نافذ به وزارت عدلیه ارجاع و 

 بخش مشوره ها: -

و تحقیقـات علمـی    گـذاری  قانونامور  انستیتوت( ماده بیست و یکم قانون 1مطابق جزء)

و حقـوق بشـر دارد یکـی هـم      المللـی  بـین حقوقی در جنب وظایفی که دیپارتمنت قـوانین  

 .استدولتی  وادارات ها وزارتاعطای مشوره های قانونی به 

 است. شده دادهقانونی به مراجع مربوط  (مشوره 7)به تعداد  آنکه با تبعیت از 

 جلسات تقنیني:اشتراک در 

 ی جلسهمورد  11( ماده بیست و یکم اساسنامه در 7این دیپارتمنت با درنظرداشت جزء)

 که خارج از وزارت روی مسایل حقوقی و قانونی تدویر یافته اشتراک ورزیده است.

 بخش مراقبت از نشر جریده رسمی:

ریـده رسـمی از   ( اساسـنامه مراقبـت از نشـر ج   11( مـاده ) 1مطابق فقـره )  آنجائی کهاز 

خود باید سهم بگیرنـد امـا اعضـای     نوبه بهدیپارتمنت ها  همه در آنو  استوظایف انستیتوت 

 المللـی  بـین  هـای  میثـاق و حقوق بشر در عرصه نشر معاهدات و  الملل بیندیپارتمنت قوانین 

عـدم امکانـات کمپیـوتری، نبـود      بـاوجود و این مکلفیت را  جا بهخود را  ناپذیر خستگیسهم 

از تکلیفـی کـه صـرفاً بایـد      فراترترجمان کافی و سایر معضالت تخنیکی با جدیت پیش برده 

زیـرا   انـد  نمـوده ادای وجیبـه   آندر صحت و عـدم صـحت    عمالًپروسه نشر را تعقیب نمایند 
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توشـیح  حتی پس از تائید حکومت تصویب شـورای ملـی و    شود میاسنادی که به نشر احاله 

 نوبـه  بـه  تصحیح آنکه به  استامالئی و انشائی را دارا  بعضاً مشکالتمقام ریاست جمهوری، 

 .گردد میاقدام 

 (هـا  کنوانسـیون ) المللـی  بـین  های میثاق( عنوان معاهدات و 13به تعداد ) 1191در سال 

 11کـه   شـده  سپرده المللی بیننشر جریده رسمی به دیپارتمنت قوانین  سازی آماده منظور به

 :شود می برده نام آناز  ذیالًعنوان در جریده رسمی نشر گردیده و 

و دوستی میان افغانستان و جمهوری ترکیـه بـه شـماره     استراتژیکهمکاری  نامه موافقت

 جریده رسمی 1191جوزای  21 مورخ(1213)

ربی بـه شـماره   معاهده در مورد انتقال محکومین میان افغانستان و دولت امارات متحده ع

 جریده رسمی 1191جوزای  21 مورخ( 1223)

چین در مورد ارائه  سوسیالیستیمیان وزارت دفاع ملی افغانستان و جمهوری  نامه موافقت

 جریده رسمی   1191جوزای  21 مورخ( 1213مجانی شماره ) طور بهنظامی  های کمک

 1191اسـد   21 مـورخ ( 1219بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه شماره ) نامه موافقت

 جریده رسمی.

ا و دولت امارات متحـده عربـی شـماره    .میان دولت ج. ا دار دوامسند مشارکت و همکاری 

 جریده رسمی   1191اسد  21 مورخ( 1219)

عقـرب   1 مورخ( 1213متعارف شماره ) های سالحکنوانسیون ممنوعیت استفاده از برخی 

 جریده رسمی 1191

 1 مـورخ ( 1213منتشـره شـماره )   و هـوا دریـا   پروتوکل علیه قاچاق مهاجران در خشکه،

 .1191عقرب 

( 1219طبیعـی منتشـره شـماره )    آفـات سارک در مورد اقدام فوری در برابر  نامه موافقت

 جریده رسمی. 1191عقرب  28مورخ 

حکومت جمهوری ترکیه منتشـره شـماره   پروتوکول تطبیقی بالعوض نقدی میان ج ا ا و 

 .1191عقرب  28( مورخ 1219)

 1219مالی و نظامی میان ج ا ا و حکومت جمهوری ترکیـه منتشـره شـماره     نامه موافقت

 .1191عقرب  28 مورخ
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مجموعه قواعـد طـرز سـلوک بـرای مبـارزه بـا        مورداجرایپی در  19/21قطعنامه شماره

 1191حوت  11( مورخ 1237منتشره شماره ) المللی بینتروریزم 

 11 مـورخ ( 1237منتشـره )  احمـر  هـالل  المللی بینایجاد کمیسیون اسالمی  نامه موافقت

 1191حوت 

متقابـل در موضـوعات جنـائی منتشـره شـماره       هـای  کمـک کنوانسیون سارک پیرامـون  

 جریده رسمی 1191حوت  11 مورخ( 1237)

بـه نشـر در    سـازی  آمادهجهانی که جهت  های میثاقت و ( عنوان معاهدا21اما به تعداد )

اقـدامات الزم بـه عمـل     آننشـر   ٔ  درزمینـه اداره ارسال گردیـده البتـه    آنجریده رسمی به 

 .آمدخواهد 

تـدقیق و طـی مراحـل در سـال      بـه خـاطر  اسناد تقنینی کـه   ازجملهنمود  یادآوریباید 

 ( به این دیپارتمنت محول شده.1191)

در دیپارتمنت تکمیل، بـه کمیتـه محتـرم قـوانین وزرا      آن، کار آهنخط  طرح قانون -1

احاله و شورای محترم وزیران بررسی موضوع را به شورای عـالی اقتصـادی محـول و در آنجـا     

 تحت کار قرار دارد.  

صورت  آنو همچنان تعدیالتیکه بعداً در  المللی بین های میثاقطرح قانون معاهدات و  -2

 گرفته مراحل خود را طی و در جریده رسمی به نشر رسیده است. 

کمیته محتـرم قـوانین    ابر ازنظرپس از تدقیق و  قو نسلیقانون اخذ محصول خدمات  -1

 است. شده ارسالوزرا جهت تائید شورای محترم وزیران به اداره امور 

 1191ربـع دوم سـال    بـه انسـتیتوت توسـل یافتـه بـه      بعدترطرح قانون ترافیک که  -3

 است.  یافته انتقال

 . استطرح قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک آماده ارایه به کمیته اجرائیه  -1

 شده گرفتهدر نظر  1191طرح مقرره آرشیف وزارت امور خارجه در پالن تقنینی سال  -1

 است.

 .استطرح مقرره جواز سیر آماده نشر در جریده رسمی  -7

 1191در پـالن کـاری سـال     آنمشـکالت تخنیکـی    بنـا بـر  پناهنـدگی  طرح قـانون   -8

 است.  یافته انتقال
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معطـوف و   آمـده  عمـل  بـه  1191اجماالً توجه خواننـده عزیـز را بـه اجراآتیکـه در سـال      

اسـت وظـایفش    آنو مشکالت که برسر راه  ها نیازمندی با همهدیپارتمنت مربوط  آرزومندیم

 دنبال نماید.   موفقیترا به عون ایزدی با 
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دیدار وزیر عدلیه با معاون نماینده یونیسف در 

 افغانستان

 
23/3/1191 

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با آقای استیفنو ساوی، معاون نماینده  مآب جاللت

بخش محافظت از اطفال یونیسف، دیدار و  مسئولیونیسف در افغانستان و خانم تاتانا کولن، 

 گفتگو کرد.
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به مرکز اصالح  آنزندان زنانه بادام باغ کابل و تبدیل  ترمیم پیراموندر این دیدار طرفین 

انتقال اطفال زندانی از زندان بگرام به این مرکز، تهیه اجناس و  منظور بهبیت اطفال و تر

های  لوازم مورد ضرورت اطفال در زندان بگرام و مراکز اصالح و تربیت اطفال، مساعدت

و قانون جامع اطفال بحث و گفتگو  هایشان قضیهحقوقی برای اطفال محجوز جهت پیشبرد 

 نمودند. 

از همکاری یونیسف با این وزارت ابراز سپاس و قدردانی نموده و وزیر عدلیه 

  گردید. یادشدههای  درزمینه  بیشترشان  های همکاری آنخواه

وزیر عدلیه در مورد قانون جامع اطفال گفت که کار تدقیق مسوده این قانون تکمیل و  

است که  شده فرستاده و غرض تصویب رسماً به شورای ملی قرارگرفتهمورد تایید کابینه ج.ا.ا 

 آنتطبیق هرچه بهتر  منظور بهدر جریده رسمی، یک پالن تطبیقی  آنبعد از توشیح و نشر 

  تهیه خواهد شد. ربط ذی واداراتبه همکاری یونیسف 

به مرکز اصالح و  آنتبدیل  منظور بهزندان زنانه بادام باغ را  ترمیم مسئولیتیونیسف 

 تربیت اطفال، به دوش گرفته است.

با  شده یادهای زمینۀ دردر پایان، معاون نماینده یونیسف در افغانستان وعده نمود که 

  وزارت عدلیه همکاری خواهند نمود.

منبع آمریت مطبوعات 
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 بهبود حقوق اطفال درافغانستان وروند گزارشدهی

 پیرامون حقوق اطفال در افغانستان

 بیانیة محترم سید محمد هاشمي معین اداری و مالي وزارت عدلیه

همانگونه که میدانید، با وجود رشد و پیشرفت های گوناگون در ابعاد مختلف زند گی، 

 خطرو نخستین کسانی هستند که در معرض  بشریپذیرترین گروه جامعه  آسیباطفال، 

گیرند و آنرا  قرار میکشمکشهای جوامع فشارهاومشکالت ناشی از  ها، مستقیم انواع ناگواری

های  گی سرپرستی، آواره ها کودک در سراسر جهان به دلیل بی میلیون هکنند. امروز تحمل می

های  به انواع بیماری دنمبتالبوتغذیه نامناسب، فقر، طبیعی، حوادثناشی از جنگ و 

بی در چنگال افراد و بعضاًبرند  مشکالت در شرایط دشواری به سر میسایرخطرناک، اعتیاد و 

های انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن  به انواع سوءاستفاده رحم

و برمبنای  شود. این در حالی است که طبق ارشادات الهی نقض می نهادهند و حقوق آ می

تقاضای فطرت انسانی همه مکلف اند تا در قسمت رشد، بقا و تحقق حقوق اطفال تالش 

 خود را ادا نمایند.  نموده و مسوولیت های

سیاسی، فقر و بی  -درکشورما، همانگونه که جنگهای طوالنی، ناامنی، بی ثباتی اجتماعی 

است، اطفال که حق بقا و رشد آنها سوادی اقشار گوناگون مردم افغانستان را متاثر ساخته 

مستلزم مراقبت و حمایت های خاص میباشند، بیش از همه متاثر گردیده و خانواده ها، 
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جامعه و در کل دولت نتوانسته است زمینه تحقق حقوق آنها راآنطوریکه الزم است، در عمل 

ی صورت نگرفته به این معنی نیست که درزمینه تحقق حقوق اطفال تالش مساعد سازد. البته

وهیچ کاری انجام نشده است ودراینجا الزم میدانم تا به بعضی ازاقدامات مهم واساسی 

حکومت درراستای تامین حقوق اطفال کشوروبخصوص دردوره حکومت وحدت ملی 

 طورمختصر مسایلی را یادآورشوم

ود وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان برعالوه اینکه در سرتاسر کشور باوج 

( طفل متخلف را 788)محدویت امکانات مالی و تخنیکی زمینه تربیت و اصالح مجدد 

درسال جاری مساعد ساخته و به طور دوامدار در قسمت ارائه خدمات حقوقی برای اطفال 

بی بضاعت کارمینماید، پروسه مهم تدوین قانون حمایت حقوق طفل را برای اولین 

آغاز ودرروشنی احکام قانون اساسی وکنوانسیون حقوق  نباردرتاریخ قانون گذاری افغانستا

طفل وپس از مشوره های الزم باوزارت ها وادارات دولتی ونهاد های مدنی وموسسات بین 

مسوده قانون حمایت حقوق طفل تدوین وبه تایید کابینه رسید و جهت  ،ذیربط المللی

 تصویب به شورای ملی ارسال گردیده است.

حق زندگی، حق رشد، حق  حقوق اساسی اطفال که عبارت اند ازبه  در این طرح

مشارکت وحق محافظت پرداخته شده ودرمورد موضوعات مختلف مربوط به زندگی طفل 

ازقبیل حق داشتن نام، نسب وهویت، حق تغذیه با شیر مادر،حق مراقبت های صحی، حق 

بعیض، آزادی بیان وحمایت تعلیم وتربیه، مراقبت های اجتماعی، مصئونیت دربرابرهرنوع ت

معلولیت وسایرموارد مهم احکام مشخصی پیش بینی شده است، هم چنان  ازاطفال دارای

نافذگردیده و قانون حقوق وامتیازات 1183قانون طرزرسیدگی به تخلفات اطفال که درسال 

ای قانون سرپرستی اطفال و قانون منع استخدام اطفال درقطعات نظامی که درساله معلولین،

نافذگردیده ومطابق احکام قوانین متذکره اجراآت صورت می گیرد. به همین شکل،  91و 89

در کود جزای افغانستان  عمل بچه بازی، کاراجباری اطفال، اختطاف طفل وآزار واذیت طفل

  .که به توشیح جاللتمآب رییس جمهور کشور رسیده است جرم شناخته شده است

که دولت افغانستان در سطح ساختار )تدوین اسناد تقنینی و اما باید اذعان نمود، با آن

استراتیژیک( اقدامات مهمی را انجام داده ولی در عمل، اطفال کشور مان هنوز هم با 

مشکالت فراوانی دچار بوده وهمه روزه حقوق بشری به شمول حق حیات آنها نقض میگردد. 

شاقه در کوچه ها و بازار میباشند که  هزاران طفل از اثر بی چاره گی و فقر مشغول کارهای
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هر لحظه مورد تحقیر قرار میگرند. در این اواخر اعتیاد اطفال به مواد مخدر معضله درد آور 

 برد.  دیگری است که اطفال معصوم ما را به سوی هالکت می

 اما درمورد روند گزارشدهی به کمیته ناظر کنوانسیون حقوق طفل و

اظر حقوق طفل شش سال پیش به آدرس دولت جمهوری باآنکه سفارشات کمیته ن

اسالمی افغانستان ارائه گردید و از طرف اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه به طور 

دوامدار در چهارچوب پالن عمل سفارشات از تطبیق آن در ادارات دولتی پیگیری به عمل 

آن جمله دو مورد نهایت  آمده ولی این سفارشات به طور کامل تطبیق نگردیده است که از

مهم آنرا که عبارت اند از تخصیص منابع و بودجه مشخص برای اطفال در بودجه ملی و 

ایجاد سیستم جامع جمع آوری معلومات ملی پیرامون اطفال کشور را یادآوری نمود که تا 

 اکنون در قسمت تطبیق ان توجه به عمل نیامده است، به نظر من این دو سفارش از موارد

است که میتواند در طرح و تطبیق برنامه های حمایتی اطفال نقش حیاتی را  بسیار مهمی

 ایفا نماید. 

ازسوی دیگر، روند تهیه گزارش دولت پیرامون تطبیق سفارشات کمیته ناظر حقوق  

طفل سازمان ملل متحد که طبق آن معلومات مورد نظر از سایر ادارات مسوول جمع آوری 

اسبی است برای نهاد های دولتی و غیر دولتی تا با در نظرداشت آمار و گردیده، فرصت من

جمع آوری شده برنامه های کاری مربوط به اطفال را مورد غور و بررسی قرارداده و  ارقام

 برای بهبود وضعیت اطفال در آینده مشترکاً دست بکار شویم. 

پیرامون تطبیق سفارشات کمیته در اخیر ازینکه ما در پایان پروسۀ تهیه گزارش دولت 

ناظرحقوق طفل سازمان ملل متحد قرار داریم و گزارش تهیه شده به کمیته مربوطه جهت 

مرور ارسال میگردد. وزارت عدلیه آماده گی خویش را طبق مقرره حمایت حقوق بشر در 

در آینده  ادارات دولتی برای نشر و پیگیری سفارشات دور بعدی اعالم میدارد. به امید اینکه

نزدیک گامهای مؤثری را در راستای تحقق حقوق اطفال برداشته و اطفال خویش راکه آینده 

سازان کشورماست، از گزند مصائب و مشکالت روزگار مصؤن نگهداشته وجامعه با نشاط، پویا 

 .شیماهلل داشته با شاء آینده ان سالمی را در و
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