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 حقوقی خیار شرط-تحلیل فقهی

 محمد اسحاق رحیمي

 

 چکیده

منظور تضمین اجرای قرارداد، حمایت از متعهد له و تهدید طرفین مبنی بر  طرفین به

حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نقض قرارداد هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد قرارداد بر مبنای 

ها مخالف مفاد قرارداد عمل نموده یا از ثبات و کنند که هرگاه یکی از طرفتوافق می

اندوزی و سودجویی خویش قرار استحکام قرارداد سوءاستفاده نماید و قرارداد را منبع ثروت

یار شرط داشته ها یا ثالث برای مدت معین حداکثر سه روز خدهد، طرفین یا یکی از آن

له در صورت سوءاستفاده مشروط علیه صالحیت باشد. بر مبنای شرط یادشده مشروط

 یابد که با در نظر داشت مصالح و منافع خویش قرارداد را فسخ یا امضا کند. می
افتد و لزومی که هر عقد مقتضی آن است به تأخیر  گردداشتراط خیار شرط باعث می

گردد. زیرا خیار شرط رضایت مالک را مبنی بر طرف مقابل  بهمانع انتقال ملکیت عوض 

تبع آن دارنده خیار ملزم به تسلیم مورد تعهد )مبیع یا سازد. بهانتقال ملکیت منعدم می

گونه تصرف اعم از منافی و منطبق با  طرف مقابل نبوده و مشروط علیه حق هیچ ثمن( به
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گردد که خیار گر اعمال خیار شرط باعث میخیار ذوالخیار را نخواهد داشت. از سوی دی

یادشده سقوط نموده و قرارداد منحل گردد و چنانچه مشروط علیه عوض را دریافت نموده 

 باشد، ملزم به استرداد عین و منافع آن به مالک پیش از عقد خواهد بود.

 شرط، خیار، فسخ، تسلیم، انتقال مالکیت، سقوط خیار شرط واژگان کلیدی:

 مقدمه

خیار شرط یکی از ضمانت اجراها و سازوکارهای تضمینی است که ریشه قراردادی دارد و 

منظور جبران ضرر ناشی از قراردادها و  عنوان وسیله حمایتی و تضمینی به تواند بهمی

خیار شرط نیز همانند سایر ضمانت اجراهای قراردادی ناشی از  کند.نقش بازی  تعهدات،

طور که طرفین بر مبنای صالحیت و اراده خویش قراردادی را  همانیعنی  اراده طرفین است

عنوان شرط  آوری برخوردار باشد. خیار شرط نیز به کنند که از نیروی الزاممنعقد و توافق می

گیرد که بر ضمنی و تعهد تبعی، ایجاد و تأسیس آن از حاکمیت اراده طرفین سرچشمه می

آزاد هستند هرگونه تعهد و شرطی را که خالف قانون، مبنای اصل آزادی قراردادها، طرفین 

-فیه نیز طرفین مینظم عمومی و اخالق حسنه نباشد در ضمن عقد بگنجانند. در مانحن

ها یا شخص  توانند راجع به فسخ یا امضای قرارداد توافق کنند که برای طرفین یا یکی از آن

فین در خصوص انعقاد و تأسیس نهاد طور که اراده طر ثالث حق فسخ باشد. به عبارتی همان

حقوقی بنام قرارداد مؤثر و کارساز است، نسبت به انحالل و از بین بردن آن نهاد حقوقی نیز 

کننده خواهد بود. همین نقش حاکمیت اراده و آزادی قراردادی است که خیار شرط را  تعیین

 کند. از سایر خیارات متمایز می

کنند که هرگاه یکی از توافق میقرارداد یا بعد از انعقاد  بنابراین طرفین هنگام انعقاد

های قرارداد مخالف مفاد قرارداد عمل نموده یا از ثبات و استحکام قرارداد سوءاستفاده طرف

له( یا دیده )مشروطاندوزی و سودجویی خویش قرار دهد، زیاننماید و قرارداد را منبع ثروت

یکن سازد یا با در نظر داشت منافع و لممتزلزل نموده و کأن ثالث استحکام و ثبات قرارداد را

خیار شرط حق یا اختیاری است که مصالح خویش قرارداد را امضا کند. به تعبیر دیگر 

منظور تضمین حق  له بهاساس آن مشروط کند که برصورت شرط ضمن عقد الزم بروز می به

یار شرط مضاف بر آنکه چهره تضمینی و سازد. خخویش ثبات و استحکام عقد را متزلزل می

حمایتی دارد؛ ولی خصوصیت و طبیعت تنبیهی و تهدیدآمیز بودن آن نسبت به خصوصیت 

گاه مشروط علیه شود که هیچچربد. چراکه اشتراط شرط خیار موجب میتضمینی آن می
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آن را دارد  تخیل نقض و سوءاستفاده از استحکام قرارداد را در ذهن نپروراند و هرلحظه بیم

له به دلیل تخلف و سوءاستفاده وی قرارداد را فسخ کند. ولیکن چنانچه که مبادا مشروط

های باوجود خصوصیت تنبیهی و تهدیدی خیار شرط، متعهد از ثبات قرارداد استفاده

له با در نظر داشت منافع و مصالح خویش اقدام به شخصی و سوء خویش را ببرد مشروط

 کند. رارداد میفسخ یا امضای ق

عنوان یکی از  موضوع اصلی این مقاله را تحلیل فقهی و حقوقی خیار شرط و طرح آن به

دهد. لذا در این نوشته درصدد ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق افغانستان تشکیل می

های عنوان یکی از شیوه تواند بهها هستیم که آیا خیار شرط مییافتن پاسخ به این پرسش

عالوه در اینکه طرفین حقی را  ینی قرارداد و حمایتی برای متعهد له نقش بازی کند و بهتضم

کنند، علت در ها یا ثالث شرط میتحت عنوان خیار شرط برای یکی از طرفین یا هردوی آن

گیرند؟ در صورت اشتراط آن ضمن عقد چه کجا نهفته است، چرا چنین حقی را در نظر می

 شود.از آن ناشی می نتایج و آثار حقوقی
 

 مفهوم خیار شرط -1بند

که از عنوان خیار شرط معلوم است، سبب ایجاد خیار، شرط است و اگر طرفین  طوری

ها یا شخص ثالثی حق فسخ قرارداد را داشته باشند  عقد شرط کنند که هردو یا یکی از آن

 درواقع حق یا اختیارییابد. خیار شرط ناشی از اراده طرفین بوده و خیار شرط تحقق می

تواند با استفاده از شود و صاحبان حق میصورت شرط ضمن عقد الزم ظاهر می است که به

تعریف یادشده از  1آن عقد را که از استحکام و استواری خاص برخوردار است، متزلزل سازد.

ند؛ اخیار شرط به نحوی همان تعریفی است که فقهای اسالمی از خیار شرط ارائه نموده

خیار شرط خیاری است »طوری که فقهای حنفی خیار شرط را چنین شناسایی کرده است: 

موجب آن برای  دهند که بهها حق خیار فسخ عقد را شرط قرار می که عاقدین یا یکی از آن

و چنانچه دارنده خیار عقد را فسخ  2گرددالخیار حق فسخ عقد در مدت معین ایجاد میذی

                                                           
 . 47. قاسم شعبانی، همان اثر، ص  1
 .257، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  2
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بر عالوه فقهای حنفی، فقهای حنبلی نیز خیار شرط را مورد  1«.گرددنکرد عقد نافذ می

بیان « المغنی»در کتاب معروف « ابن قدامه»است و فقیه مشهور حنبلی  شناسایی قرار داده

-خیار شرط خیاری است که طرفین عقد برای مدت معلوم آن را شرط قرار می»دارد: می

تواند عقد را فسخ یا امضا گردد و میبت میله ثادهند و خیار در آن مدت برای مشروط

نماید، چه آنکه حق فسخ اعطای بر تعاریف یادشده از خیار شرط تعریف جامعی نمی 2«.کند

شود ممکن طرفین حق فسخ قرارداد را به شخص مبنای شرط محدود به طرفین قرارداد نمی

طرفین و شخص ثالث ثالث اعطا کند و ممکن برای طرفین و شخص ثالث یا برای یکی از 

باشد. در چنین مواردی هر یک از دارندگان فسخ که از حق خویش استفاده کند باعث 

-عالوه خیار شرط افزون بر آنکه برای دارنده خیار حق فسخ می انحالل عقد خواهد شد. به

دهد، ممکن دارنده آن با در نظر داشت مصالح و منافع خود قرارداد را امضا کند. بدان لحاظ 

یکی از  موجب آن خیار شرط عبارت خیاری است که بهشده است  ست در شناسایی آن گفتها

ها یا شخص ثالث در خالل مدت معینه در فسخ یا امضای طرفین معامله یا هردوی آن

توان وارد نمود باوجود کامل و جامع بودن تعریف یادشده نقدی که می 3قرارداد مختار باشند.

اند؛ الذکر ماهیت و طبیعت خیار شرط را خیار دانستهان اخیردر این است که نویسندگ

عنوان شرط ضمنی هنگام  آنکه خیار شرط از ماهیت و طبیعت شرط برخوردار بوده و به حال

انعقاد یا بعد از انعقاد قرارداد در ضمن قرارداد پایه درج و برای دارنده آن اختیار فسخ یا 

توان ارائه نمود ن بهترین تعریفی را که برای خیار شرط میکند. بنابرایامضای عقد را اعطا می

ها خیار شرط شرطی است که طرفین بر اساس تراضی برای طرفین یا یکی از آن»این است: 

 «. کندیا ثالث برای مدت معین اختیار فسخ یا امضای عقد را اعطا می

ای دارنده خیار و بنابراین خیار شرط در حقوق افغانستان یکی از وسایل حمایتی بر 

توانند به توافق ترتیب که طرفین در ضمن عقد می وسیله تضمینی برای قرارداد است. بدین

قانون مدنی افغانستان( خیار فسخ  456رسند که برای هردو یا یکی از طرفین یا ثالث )ماده 

                                                           
 . 111، ص 7. عبدالرزاق  احمد السنهوری، مصادر الحق فی الفقه االسالمی، ج  1

، 1714، الریاض، دار عالم الکتب، چ سوم، 6. ابی محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی ،ج  2

 .74ص 

 .345؛ نظام الدین عبداهلل، قواعد عمومی عقود، 125. ماری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص  3
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بر مبنای است، وجود داشته باشد تا  شده بینی زمانی معین که در قانون پیش قرارداد در مدت

برد، دارنده خیار زمینه و سود می طرف مقابلی که از استحکام و ثبات قرارداد بهره آن

جویی و ایراد ضرر به خود را مانع گردد و قرارداد را فسخ کند. در فرض اعطای خیار استفاده

 1د.شرط برای ثالث، وی نیز با در نظر داشت مصالح طرفین اقدام به تأیید یا فسخ قرارداد کن

توانند، حین عقد عاقدین در جمیع عقود می»دارد: آن قانون در این مورد اعالم می 452ماده 

 «.یا بعدازآن حداکثر برای سه روز، خیار فسخ یا بقای عقد را شرط بگذارد

ویژه  شده از فقه اسالمی به احکام مربوط به خیار شرط در قانون مدنی افغانستان برگرفته

کتاب  253قانون مدنی افغانستان مقتبس از ماده  456ی که ماده فقه حنفی است. طور

بوده ماده یادشده آن  2«مرشد الحیران الی معرفة احوال االنسان فی المعامالت الشرعیه»

توانند در حین عقد طرفین در جمیع عقود می»دارد: کتاب در خصوص خیار شرط بیان می

داکثر برای مدت سه روز شرط بگذارند، مگر در یا بعد از عقد خیار فسخ یا امضای عقد را ح

توانند بیشتر از سه روز هم شرط ها طرفین می وقف و کفالت و حواله به دین که در این

شود از حین انعقاد عقد و در کنند. مدت خیار شرط در شرط که در حین عقد گذاشته می

عالوه شرح مجلة االحکام  به«. شود از زمان شرط معتبر استشرط که بعد از عقد گذاشته می

العدلیه خیار شرط را برای هریک از فروشنده و خریدار و شخص ثالث در عقد بیع شناسایی 

تواند قرارداد را فسخ یا امضا کند )مواد نموده که بر مبنای آن دارنده خیار در مدت معین می

 مجلة االحکام العدلیه(. 301و  300

                                                           
 .145، ص 2. یادگار راجی سمنگانی، توضیح مفاهیم قانون مدنی، ج  1

کتاب مرشد الحیران یکی از کتب معروف امام ابوحنیفه است که در کشور مصر و سایر کشورهای  . 2

« محمد قدری باشا»استفاده است. کتاب یادشده توسط  اسالمی که پیرو مذهب ابوحنیفه هستند قابل

 توسط شعبه نظارت عمومی وزارت معارف کشور مصر مورد تأیید قرار 1914سپتامبر  14تألیف و در 

گرفت. در آن سال بود که اجازه نشر و استفادۀ آن در مدارس دولتی از طرف آن شعبه داده شد و 

سپس توسط هیئت مشکله )هیئت رفع معضالت و مشکالت( که در آن هیئت استاد فاضل مفتی با درایت و 

و  عالم بزرگ آن زمان کشور مصر و شیخ حسونه نواوی مدرس شریعت اسالمی در مدرسه دارالعلوم

حقوق حضور داشتند، تصدیق و تأیید گردید. )عید محمد فالح، خیار شرط در نظام حقوقی افغانستان، 

، یتب اهل المللی ینفضایلی، دانشکده حقوق، دانشگاه ب ینکارشناسی ارشد به راهنمای محمدحس نامه یانپا

 (.39، ص 1314

ACKU



 

 

 

ی
قه

ل ف
حلی

ت
–

ط
شر

ر 
خیا

ی 
وق

حق
 

9 

رارداد یا بعدازآن برای مدت معین برای طرفین یا بنابراین خیار شرطی که در هنگام ق

آنکه طرف دیگر عقد به این امر رضایت بیگردد، دارنده آن ها یا ثالث لحاظ می یکی از آن

تواند آن را اعمال کند. به دلیل آنکه حق مزبور در ضمن عقد بر مبنای تراضی بدهد، می

یاز به رضایت طرف مقابل که ابتدائاً طرفین برای او لحاظ شده است و در زمان اعمال آن ن

باشد. نظریه یادشده مورد تأیید جمهور فقهای عامه نیز است؛ بدان رضایت داده است، نمی

یوسف و امام زفر حنفی مذهب  که امام مالک، امام شافعی، امام حنبل و امام ابو طوری

تواند عقد را فسخ له بدون رضایت مشروط علیه و حتی در غیبت او میمعتقدند که مشروط

کند. اما امام ابوحنیفه عقیده بدان دارد که قرارداد به یکی از طرفین تعلق ندارد بلکه عقد 

له صرف در حضور مشروط علیه صالحیت فسخ قرارداد را متعلق به طرفین است. لذا مشروط

من هم چنان هرگاه خیار شرط برای هر دو طرف در ض 1دارد نه در غیبت و عدم آگاهی وی.

عقد آمده باشد در این صورت هر یک که عقد را فسخ نمود، عقد منحل شده و رضایت و 

قانون مدنی(، چراکه با فسخ یکی از  458باشد )ماده موافقت طرف دیگری عقد، شرط نمی

 ماند.شده و محملی برای امضا یا فسخ طرف مقابل باقی نمی دارندگان خیار عقد فسخ

تواند عقد را  ساس اختیاری که طرفین به او داده است میهمچنین شخص ثالث نیز به ا

فسخ کند، ولی در مورد آنکه سمت شخص ثالث در فسخ عقد چه است، در قانون مدنی 

 2. اما فقهای عامه قائل به تشکیل هستند؛افغانستان نص صریحی در این مورد وجود ندارد

ه اوست. به عبارتی هرگاه بدین توضیح که اشتراط خیار شرط برای ثالث دادن وکالت ب

-الخیار اصلی ذیشود، ذیالخیار دانسته میها ذی شخص ثالث از سوی طرفین یا یکی از آن

تواند همانند سایر حقوق نفع خیار است و تنها او صالحیت تصرف نسبت به آن را دارد و می

فیه انحنکه برای ثالث در م 3خود ثالث را وکیل در اجرای حق خیار شرط خود قرار دهد

مند ای وجود ندارد، این طرفین قرارداد است که از خیار اشتراطی بهرهگونه امتیاز و بهرههیچ

ها باشد و ثالث  گردد، لذا منطقی آن خواهد بود که خیار شرط برای طرفین یا یکی از آنمی

                                                           
 .75، ص 6. ابی محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی ،ج  1

، 1714، الریاض، دار عالم الکتب، چ سوم، 6. ابی محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی ،ج  2

 .276، محمد سکحالی المجامی، همان اثر، ص 74ص 

 .276. محمد سکحالی المجامی، همان اثر، ص  3
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شان باشد. چراکه خیار شرط درواقع همانند سایر حقوق، حقی است که صالحیت وکیل

نفع در خصوص فیه ذینفع آن است دارد. در مانحنال آن را یکی از طرفین که ذیاعم

گیرد که به وکالت از وی خیار شرط را اعمال نماید. مضاف بر اعمال شخص ثالث را وکیل می

گردد نه وکیل، گیر موکل می آن وکالت نهاد حقوقی است که آثار ناشی از اجرای وکالت دامن

برای ثالث و با اعمال خیار شرط از سوی ثالث اثرات و نتایج آن نیز  در فرض اشتراط خیار

 گردد نه ثالث.نفع خیار( میها )ذیگیر یکی از طرف دامن

 مبنای حقوقي خیار شرط -2بند  

منظور از مبنای خیار شرط، چیستی، فلسفه وجودی و علت ایجاد این تأسیس حقوقی 

ها خیار شرط برای یکی از طرفین یا هردوی آناست. در اینکه طرفین حقی را تحت عنوان 

-عالوه چرا چنین حقی را در نظر می کنند، علت در کجا نهفته است، بهیا ثالث شرط می

های گیرند، آیا علت تأسیس نهاد یادشده صرفاً حاکمیت اراده طرفین قرارداد است یا ضرورت

های هستند که در ها پرسش یناجتماعی و عدالت قراردادی نیز در ایجاد آن نقش دارند. ا

 ها هستیم. این فراز درصدد یافتن پاسخ بدان

 حاکمیت اراده -1

بر اساس این نظریه مبنا و اساس خیار شرط را حاکمیت اراده طرفین قرارداد تشکیل 

که  دهد. ازآنجا خیار شرط از طبیعت و حقیقت شرط ضمن عقد برخوردار است، وقتیمی

تبع آن شرط ضمنی آن را نیز باید در  کومت اراده استوار است بهآوری عقد به ح نیروی الزام

که طرفین بر مبنای صالحیت و اراده خویش  طور همان مبنا جستجو نمود. یعنی همان

آوری برخوردار باشد؛ خیار شرط نیز  کنند که از نیروی الزامقراردادی را منعقد و توافق می

تأسیس آن از حاکمیت اراده طرفین سرچشمه عنوان شرط ضمنی و تعهد تبعی ایجاد و  به

دیده و تضمین اجرای  منظور حمایت از زیان گیرد. لذا اراده طرفین قرارداد است که بهمی

بهتر قرارداد سازوکاری تحت عنوان خیار شرط تأسیس و بر اساس آن حق فسخ یا امضای 

 1کنند.عین شناسایی میها یا شخص ثالث برای مدت م قرارداد را برای طرفین یا یکی از آن

                                                           
 .255، ص 7الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  . وهبه 1
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بنابراین برمبنای نیروی الزام عقود و شروط طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهداتی است 

اند. از سوی دیگر ها را ایجاد نموده که در ضمن قرارداد بر اساس حاکمیت اراده خویش آن

ری به آن آوری و وفادا یکی از آن تعهدات و شروط مندرجه خیار شرط است که نیروی الزام

 دهد. می را نیز حاکمیت اراده طرفین شکل

توان گفت که مبنای تأسیس و ایجاد خیار شرط شده می با در نظر داشت مطالب عنوان

گردد و حاکمیت اراده مبنای واقعی التزام به عقود و شروط  به خواست دو طرف قرارداد بازمی

و مقررات در خصوص شروط و از آن  از آن جمله خیار شرط است. البته باوجودآنکه قوانین

رسد که احکام یادشده چهره اند؛ اما به نظر میجمله خیار شرط احکامی را بیان داشته

تکمیلی و تفسیری داشته و این طرفین قرارداد است که با تراضی بر قلمرو اختیار قانونی 

افغانستان نیز مؤید  قانون مدنی 456کنند. ماده خود راجع به ایجاد و نفی خیارات توافق می

ها  اعطای خیار شرط برای هردو یا یکی از طرفین عقد یا غیر آن»دارد: آن بوده و مقرر می

گردد به  قانونی نیز مبنای ایجاد و تأسیس خیار شرط برمی بر اساس این ماده«. جواز دارد

خیار شرط را در  های طرفین عقد. چنانچه طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد قرارداداراده

 238عالوه ماده  آید. بهقرارداد برای خویش یا ثالث لحاظ نکنند، خیار شرط به وجود نمی

های طرفین قرارداد اشتراط خیار برای طرفین یا ثالث را مستند به اراده 1مرشد الحیران

دلیل ایجاد خیار شرط را  3و امامیه 2نموده است. هم چنان فقهای اسالمی اعم از فقهای عامه

اشتراط خیار شرط در ضمن عقد دانسته است و معتقدند که طرفین قرارداد با تراضی 

                                                           
ها بدون دیگری یا  جعل خیار شرط برای هریک از متعاقدین یا یکی از آن»مرشدالحیران:  239ماده  . 1

 «.ثالث صحیح است
؛ امام برهان الدین ابی 71، بیروت، دار المعرفه، بی تا، بی چا، ص 13سرخسی، المبسوط، ج  ینالد شمس 2

، الهور، ادارۀ القرآن و العلوم 5بن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج  الحسن علی

، ص 7؛ عبدالرزاق  احمد السنهوری، مصادر الحق فی الفقه االسالمی، ج 32ق،  ص  1714االسالمیه، چ اول، 

عالم الکتب، چ سوم،  ، الریاض، دار6؛ ابی محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی ،ج 111

 .74، ص 1714

، 9؛ انصاری، تقریرات درس مکاسب، ج 752، ص 3. محمد بن جمال الدین مکی العاملی )الشهید االول، ج  3

علی محمدی خراسانی، با کوشش عبدالحسین فیاضی، تهران، انتشارات االمام الحسن بن علی، چ دوم، 

 .245، ص 1395
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کنند تا به استناد آن به فسخ هایشان برای یکی از طرفین یا ثالث خیار شرط لحاظ می اراده

 یا امضای عقد اقدام کنند. 

 عدالت قراردادی )تعادل( -2

متقابل در قراردادهای معوض باهم مرتبط هستند یا میان بر اساس این نظریه تعهدات 

های قرارداد از تعهدات متقابل در این نوع عقود تعادل برقرار است. لذا چنانچه یکی از طرف

برداری  ثبات و استحکامی که قرارداد بنا بر تراضی طرفین استوار است، سوءاستفاده و بهره

اندوزی و عایداتی خود قرار دهد، بدون آنکه ابع ثروتکه قرارداد را من نحوی جانبه کند به یک

توجهی داشته باشد. در چنین مواردی تعادل  به ایراد خسارت یا کاهش منافع طرف مقابل

کند. در بودند، سقوط می نسبی قراردادی که طرفین، قرارداد را بر مبنای آن استوار نموده

دیده  بدان دارد که برای حمایت از زیانچنین مواردی عدالت قراردادی، انصاف و منطق حکم 

و تضمین اجرای قرارداد حقی تحت عنوان خیار شرط شناسایی گردد تا با استفاده از آن 

دیده یا بیگانه مجری عدالت، استحکام و ثبات قرارداد را متزلزل نموده و قرارداد  شخص زیان

صورت  لجام آن را به دست دارد و به ای کهبار قرارداد ناعادالنه دیده را از زیر را فسخ و زیان

دهد، رهایی بخشد. چراکه فسخ  بر مبنای خیار شرط عدالت مشروعی ظالمانه جوالن می

با متعهد متخلف نمود که  توان یکی از طرفین را مجبور به استمرار ارتباط قانونیاست و نمی

 ت. قرارداد را منبع عایداتی و ایراد خسارت بر دیگران قرار داده اس

هم چنان قاعده فقهی ال ضرر نیز که کل احکام ضرری را در شریعت نفی و از وقوع آن 

دارد و هم چنان  کند و اضرار برخی از مسلمانان را نسبت به دیگری روا نمیجلوگیری می

عنوان یکی از قواعد بنیادین و اساسی  کند؛ بهخیزد امضا نمی تصرفاتی را که از آن ضرر برمی

فیه شود. لذا در مانحنعدالت بوده و درستی استناد به روایت نفی ضرر آشکار می برای اجرای

منظور جلوگیری از ضرر و مهار  دیده اقدام نموده و به نیز قاعده ال ضرر به حمایت از زیان

نماید. بنابراین ضرر های متعهد، استحکام و لزوم قرارداد را متزلزل می نمودن سوءاستفاده

دیده شده است، قاعده فقهی ال  استحکام و ثبات قراردادها متوجه شخص زیانناروای که از 
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دهد که با فسخ قرارداد از ایراد دیده اختیار می ضرر حکم لزوم عقد را منتفی نموده و به زیان

   1های طرف مقابل رهایی یابد. ضرر و سوءاستفاده

ودجویی خویش قرارداد طلبی و سکه متعهد قرارداد را منبع فرصت هم چنان در فرضی

ای که علیهنداده است نیز خیار شرط وسیله تضمینی اجرای قرارداد خواهد بود. زیرا مشروط

پروراند خیار طرف مقابل را در ذهن می فکر تخطی از تعهدات قراردادی و ایراد خسارت به

تخلف نورزد  گاه از تعهدات مندرج در قرارداد کند که هیچشرط سد نفوذناپذیری را ایجاد می

 زایی خود قرار ندهد.  یا حداقل قرارداد را منبع خودکامگی و سود

 های اقتصادی و اجتماعي ضرورت -3

های اجتماعی و اقتصادی نفوذ و اعتبار خیار شرط را ضرورت مبنای ،این نظریه موجب به 

خیار شرط، گذار حین تدوین و تقنین مواد مرتبط به  دهد. به عبارتی قانونمردم تشکیل می

های یادشده های اجتماعی و اقتصادی مردم را احساس و با در نظر داشت نیازمندیضرورت

زند. باوجودآنکه اشتراط و اعتبار دهی دست به تقنین و تجویز خیار برای طرفین یا ثالث می

ولی به علت ضرورت  2خیار شرط خالف قیاس و قاعده عمومی که لزوم قراردادها است، است.

چه  3های جامعه نهاد حقوقی تحت عنوان خیار شرط تأسیس و تجویزشده است.ازمندیو نی

گردد مگر آنکه آن را آنکه هدف طرفین از عقد بیع کسب منفعت است این مهم حاصل نمی

اش خیار شرط است تا در مدت معینه مورد تراوی و بررسی قرار دهد؛ بررسی و معاینه الزمه

چنانچه آن را به منفعت و مصلحت  6دبررسی و آزمایش قرار دهد،له آن را مورخیار، مشروط

خویش بداند اقدام به امضای قرارداد نموده ولی هرگاه موردقرارداد را مفید و مؤثر نداند، از 

های ضرورت حق خیار خویش استفاده نموده و قرارداد را فسخ  کند. لذا بر مبنای این نظریه

                                                           
 .63، ص 5ی قراردادها، ج . ناصر کاتوزیان، قواعد عموم 1

 33. مام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، همان اثر، ص  2

 .61؛ عید محمد فالح، همان اثر، ص 71، ص 13سرخسی، المبسوط، ج  ینالد . شمس 3

 .276. محمد سکحالی المجامی، همان اثر، ص  7
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و شروط مندرج در آن است که هر یک به انعقاد قراردادها  حد انساننیازهای بی اجتماعی و

  2.گرددمی تجارت و 1بیع دهند و سبب مشروعیتتن می

شویم که یکی از تعلیل مشروعیت خیار شرط با مراجعه به فقه اسالمی نیز متوجه می

 دهد، حدیثینیازمندی اقتصادی جامعه است. آنچه به خیار شرط در فقه عامه مشروعیت می

« بن منقذ بن عمر االنصاری 3أن خبان»شده است:  روایت)ص( است که از پیامبر گرامی اسالم 

شود  کرد که همواره در معامله مغبون و دچار زیان می شکوه می )ص(مردی بود نزد پیامبر 

شرط آنکه نیرنگ و فریبی نباشد و در هر  پیامبر فرمود هرگاه چیزی را معامله کردی بگو به

همچنان فقهای امامیه معتقدند  6«.روز حق خیار داشته باشی خری سه شبانه می کاالیی که

جز از شروطی که استثنا شده است مانند شرط مخالف کتاب خدا و  که اشتراط هر شرط به

ای که در برخی شروط خیار واردشده، مجاز است و به استناد حدیث شریفه نیز اخبار خاصه

خصوص آن ادعای تواتر شده است، مسلمانان باید به که در « المومنون عند شروطهم»

فیه نیز وقتی طرفین اشتراط خیار شرط برای یکی از در مانحن 5شروطشان عمل کنند.

« شروطهم»آور بوده و عموم دهند، معتبر و الزامها یا ثالث قرار می طرفین یا هردوی آن

ردار بوده و باید بدان عمل گردد که از صحت و نفوذ برخوشرط موردبحث را نیز شامل می

 گردد. 

 

                                                           
افضل الکسب عمل الرجل و کل بیع »(، قول رسول اهلل )ص(: 245بَا )بقره: آیه . وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الر1ِّ

 «.مبرور

 .74، ص 3. سید سابق، فقه السنه، ج  2

و برخی « ابن خبان»، برخی «آن خبان»در روایات اختالف نظر است. برخی « أن خبان». در خصوص  3

 ذکر نموده است.« خبان»

، الریاض، مکتبة 7بن ابی العز الحنفی، التنبیه علی مشکالت الهدایه، ج  . العالمه صدرالدین علی بین علی 7

؛ امام 74، ص 13سرخسی، المبسوط، ج  ینالد ؛ شمس374ق، ص  1727الرشد للنشر و التوزیع، چ اول، 

؛ ابی 32، ص 5برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج 

 .39، ص 6بداهلل بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی ،ج محمد ع

، 1. انصاری، ترجمه و شرح مکاسب )خیارات(، توضیح و تعلیق: پایانی، ترجمه: محمد مسعود عباسی، ج  5
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 آثار خیار شرط - 3بند

خیار شرط نیز همانند سایر تأسیسات و نهادهای حقوقی دارای آثاری است. البته آثار 

خیار شرط ازلحاظ زمانی در دو مقطع زمانی آثار خیار شرط قبل از اعمال خیار فسخ و آثار 

تبع آن آثار خیار شرط ضمن دو بند مورد  به مطالعه است. آن بعد از اعمال خیار فسخ؛ قابل

 گیرد.وتحلیل قرار می تجزیه

 آثار وجود خیار شرط -الف

نفسه دارای آثاری آنکه مورد تطبیق قرار گیرد، فیصرف اشتراط خیار شرط در عقد بی

که عقد در ذات و طبیعت خود از وصف لزوم برخوردار است؛ اما اشتراط خیار نحویاست، به

گردد که تا زمان اعمال یا انقضای مدت آن لزوم عقد به تأخیر افتد. هم چنان باعث میشرط 

ممکن اشتراط خیار مانع انتقال ملکیت گردد. باوجودآنکه بر مبنای عقد انعقادیافته طرفین 

گردد که طرف مقابل هستند؛ ولی اشتراط خیار باعث می ملزم به تسلیم مورد معامله به

ی نسبت به تسلیم مورد معامله به مشروط علیه نداشته باشد. اثر بنیادین دارنده خیار تکلف

شود اینکه مشروط علیه تا زمان اعمال یا انقضای مدت دیگری که از اشتراط خیار ناشی می

تبع آثار یادشده مطالب له را ندارد. بنابراین ما نیز بهخیار حق تصرف منافی مالکیت مشروط

 دهیم.ز موردمطالعه قرار میاین بند را طی چهار فرا

 

 تأخیر لزوم عقد -1

فسخ است. به  یکی از شرایط اساسی جعل خیار شرط، اشتراط آن ضمن عقد الزم قابل 

توان ضمن آن جعل عبارتی عقودی که لزوم آن بر مبنای شرع نباشد بلکه اعتباری باشد می

که استحکام و ثبات  خیار شرط نمود. اثری که شرط یادشده نسبت بدان دارد این است

باوجوداینکه اصل در عقود الزم  1نماید.تر میقرارداد را متزلزل نموده و التزام بدان را کمرنگ

افتد و تا ها است؛ اما با جعل خیار لزومی که هر عقد مقتضی آن است به تأخیر می بودن آن

 یابد. داد را میداشت مصالح و منافع خویش حق فسخ قرار آن حدی که ذوالخیار با در نظر

                                                           
 . 732. سید مصطفی محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی، ص  1
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صورت صریح خیار شرط را زیرمجموعه خیاراتی  بدان لحاظ قانون مدنی افغانستان به 

اندازد. بدین ترتیب که قانون مدنی افغانستان قرار داده است که لزوم عقد را به تأخیر می

نسته خیار شرط را اولین خیاری دا« اندازدخیاراتی که لزوم عقد را به تأخیر می»تحت عنوان 

توان چنین تعلیلی را ارائه نمود است که از این خصوصیت برخوردار است. در توجیه آن می

که در نظام حقوقی افغانستان برای عقد الزم چهار شرط )انعقاد، صحت، نفاذ و لزوم( ضروری 

شود که شرطی گفته می قانون مدنی به 502نماید. شرط انعقاد، به استناد بند اول ماده می

گردد و رکان و امور اساسی عقد بستگی دارد که شامل عاقدان، صیغه و موضوع عقد میبه ا

دنبال دارد. چراکه موجب خلل در ارکان و اساس عقد  ها بطالن عقد را به تخلف از آن

به عبارتی شرط  1شود.گردیده و عقدی که فاقد یکی از این شروط باشد عقد باطل تلقی می

و چنانچه شروط  2ها بوده شود که تحقق عقد ذاتاً منوط به آنشرطی گفته می انعقاد به

البته باید گفت  3گردد.یادشده محقق نشوند عقدی به میان نیامده و اثری بر آن مترتب نمی

ها در تمام عقود الزم باشد مانند  که شرط انعقاد ممکن از نوع عمومی آن باشد که وجود آن

ها برای  ه از شرایط عمومی انعقاد بوده و وجود آنوجود صیغه عقد، طرفین و موضوع عقد ک

نماید. ممکن شرایط از نوع شروط خاص باشد که وجود تحقق هر عقد صحیح الزم و مهم می

ها با توجه به خصوصیت هر عقد در بعضی از عقود الزم و در برخی دیگر الزم نباشد،  آن

قانون مدنی برای انعقاد  77اده مانند حضور شاهد در عقد ازدواج که به استناد بند دوم م

 نماید. عقد ازدواج ضروری می

گردد، شود که باعث ترتب آثار حقوقی و شرعی عقد میشرطی گفته می شرط صحت به

شرط صحت عقد عبارت  -2»...دارد: قانون مدنی در این خصوص مقرر می 502بند دوم ماده 

، مفیدیت و عدم مخالفت آن با نظام و علیه برای حکم عقداز اهلیت عاقدین، قابلیت معقود

چنانچه یکی از شروط صحت نباشد عقد فاقد آثار حقوقی و شرعی بوده و از آن «. آداب عامه

                                                           
، ص 1312، 127. فضل الرحیم محمود، د عقد ارکان او شرطونه، مجله عدالت، وزارت عدلیه، شماره  1

43( .91-69.) 

 . 14؛ ماری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص 225، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  2

 .344. نظام الدین عبداهلل، قواعد عمومی عقود، ص  3
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به دیگر سخن شرایط صحت متمم  1گردد.در نظام حقوقی افغانستان به عقد فاسد تعبیر می

گردد و در ر حقوقی میو مکمل عقد است که با احراز این شرایط عقد کامل شده و دارای آثا

فرض عدم موجودیت این شروط اساس عقد در ذات خود موجود بوده ولی دارای آثار حقوقی 

 نیست.

گردد و که باعث ترتب آثار حقوقی و شرعی بالفعل عقد می ی استشروط نفاذ شرط

گردد. بدین تخلف از آن باعث موقوف شدن اثر عقد شده و از آن به عقد موقوف تعبیر می

تیب که با احراز شرایط انعقاد و صحت عقد منعقدشده ولی صحت و نیز آثار حقوقی آن تر

که هرگاه شرط نفوذ بدان ملحق شود عقد از حالت موقوف  است متوقف بر وجود شرط نفاذ

 گردد. بودن خارج و تبدیل به عقد صحیح می

یک از طرفین شود که با تحقق آن عقد الزم شده و هیچشرط لزوم به شرطی گفته می 

دنبال داشته و عقد به عقد  و تخلف از آن جواز عقد را به 2تنهایی حق فسخ آن را ندارد به

ها است که یکی از  توان گفت که اصل در عقود لزوم آنگردد. به عبارتی میجایز تبدیل می

تنهایی صالحیت فسخ آن را ندارند و برای کسب این خصوصیت الزم است عقد از  ها بهطرف

اندازد )خیاراتی که برای یکی از متعاقدین حق فسخ  خیاراتی که لزوم عقد را به تأخیر می

  3دهد( خالی باشد.می

بنابراین در نظام حقوقی افغانستان برای عقد الزم شروط چهارگانه یادشده ضروری بوده 

 و عقد صحیح برای کسب خصوصیت لزوم ضروری است که مراحل یادشده را سپری نماید تا

آنکه عقد غیر الزم با سه شرط اول )انعقاد، صحت و نفوذ( به  به عقد الزم تبدیل گردد. حال

نفسه بدون ضرورت به شروط لزوم در دنیای  وجود آمده و نیاز به شروط لزوم ندارند و فی

اعتباری حقوق معتبر و دارای آثار حقوقی است، مانند عقد وکالت که اشتراط یا عدم اشتراط 

شود؛ ولی عقود اندازد از شروط لزوم آن دانسته نمیلزوم عقد را به تأخیر می شروطی که

اندازد، باشد. در فرض اشتراط شروط الزم نباید متضمن شروطی که لزوم عقد را به تأخیر می

توان به عقد الزم تعبیر نمود بلکه عقود مزبور عقود غیر یادشده عقد کسب لزوم نکرده و نمی

                                                           
 .47؛ فضل الرحیم محمود، همان اثر، ص 19. ماری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص  1

 .113، ص 1399، 41. محمدصادق صائم، شروط عقد نکاح، مجله عدالت، وزارت عدلیه، شماره  2

 .47. فضل الرحیم محمود، همان اثر، ص  3
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توان نام برد. لذا فسخ هم می د البته از این نوع عقود به عقود الزم قابلالزم خیاری هستن

ها به  عقود الزمی که متضمن شروط تأخیری هستند به دلیل اشتراط شروط یادشده لزوم آن

تواند با در نظر داشت مصالح و منافع تأخیر افتاده و دارنده خیار در مقطع زمانی خیار می

 فسخ کند.   خود قرارداد را امضا یا 

 عدم انتقال ملکیت -2

قاعده عمومی و اصول بدان رفته است که با انعقاد عقد ملکیت عوضین در عقود معاوضی  

از ملکیت مالکین پیش از عقد خارج و در ملکیت مالکین پس از عقد داخل گردد. ماده 

بالذات بوده و هرگاه مبیعه شئ معین »دارد: قانون مدنی در خصوص عقد بیع بیان می 1071

یابد  خود به مشتری انتقال می صورت تخمینی بفروش رسیده باشد، ملکیت مبیعه خودبه یا به

«. تواندکه تنها نوع مبیعه معلوم باشد، ملکیت آن بدون اقرار بایع انتقال کرده نمی و درصورتی

ملکیت بعد از گردد. زیرا طرف مقابل می اما اشتراط و جعل خیار مانع انتقال ملکیت عوض به

گردد، اما خیار شرط رضایت مالک را طرف مقابل منتقل می رضایت مالک است که با عقد به

سازد. لذا با عقدی که متضمن خیار است ملکیت عوض مبنی بر انتقال ملکیت منعدم می

-قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر می 455ماده  1یابد،طرف مقابل انتقال نمی به

هرگاه در معاوضه، مالی برای طرفین عقد خیار شرط اعطاشده باشد، بدلین عقد از  -1»دارد: 

که خیار شرط، برای یکی از طرفین عقد  درصورتی -2گردد. ها خارج نمی یک آنملکیت هیچ

اعطاشده باشد، مال صاحب خیار ازملک وی خارج نگردیده و مال طرف دیگر نیز به ملک 

برمبنای ماده یادشده چنانچه خیار شرط برای طرفین «. گرددصاحب خیار داخل نمی

یک از طرفین خارج نشده و بالطبع قرارداد لحاظ شده باشد، ملکیت عوضین از ملکیت هیچ

گردد. اما هرگاه خیار شرط برای یکی از طرفین شرط شده به ملکیت طرف مقابل داخل نمی

ر مدت خیار شرط ملکیت عوض باشد انتقال ملکیت عوض و معوض بدین ترتیب است که د

گردد ولی ملکیت معوض از ملکیت مشروط علیه خارج ولی له خارج نمیاز ملکیت مشروط

یابد که البته فروض یادشده در صورتی مصداق می 2گردد.در ملکیت طرف مقابل داخل نمی

                                                           
 .65، ص 13سرخسی، المبسوط، ج  ینالد . شمس 1

 241ولی، قواعد عمومی قراردادها، ص . عبدالحسین رس 2
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کیت له اقدام به اجازه عقد نکند چه در فرض تأیید عقد، ملکیت عوض و معوض از ملمشروط

 گردد.مالکین پیش از عقد خارج و در ملکیت مالکین بعد از عقد داخل می

کتاب فقهی فقه  1مرشد الحیران 239قانون مدنی افغانستان ترجمه ماده  455ماده  

حنفی است و فقهای حنفی معتقدند که در صورت جعل خیار شرط عوض از ملکیت دارنده 

یک از طرفین باشد حاالت متفاوتی  ار کدامدر اینکه ذینفع خی 2گردد.خیار خارج نمی

نظر دارند که  له فروشنده باشد فقهای حنفی اتفاقتصور است. بدین ترتیب هرگاه مشروط قابل

تواند در آن تصرف کند هرچند که گردد و مشتری نمیمبیع از ملکیت فروشنده خارج نمی

گردد، لکیت مشتری خارج میباشد. اما ملکیت ثمن از م به اذن فروشنده آن را قبض نموده

نظر است. امام  گردد یا خیر میان فقهای حنفی اختالفدر اینکه در ملک فروشنده داخل می

گردد، چراکه عقود معاوضی معتقد است که در ملکیت فروشنده داخل نمی )رح(ابوحنیفه 

ز مقتضی تساوی طرفین است که در فرض داخل شدن ثمن در ملک بایع بدون آنکه مبیع ا

دنبال دارد که خالف عدالت  ملکیت وی خارج گردد، اجتماع عوضین را در فرد واحد به

گردد، زیرا در فرض اما صاحبین معتقدند که در ملکیت بایع داخل می 3قراردادی است.

که  6خروج از ملکیت خریدار و عدم دخول آن در ملک فروشنده ثمن بدون سرنوشت مانده

 ود. خالف منطق و شریعت خواهد ب

هم چنان هرگاه خیار شرط برای مشتری باشد فقهای احناف معتقدند که ثمن از ملکیت 

گردد که چراکه دارنده خیار بوده و خیار مانع حکم عقد که انتقال ملکیت خریدار خارج نمی

شود چه آنکه بیع از جانب او الزم گردد ولی مبیع از ملکیت فروشنده خارج میباشد، می

                                                           
إذا جعل فی عقود المعاوضات المالیه خیار الشرط لکل من العاقدین فال یخرج »مرشدالحیران:  231. ماده  1

 «.البدالن عن ملکهما، و ان جعل خیار الشرط ألحدهما فال یخرج ماله عن ملکه و الیدخل مال اآلخر فی ملکه

 . 259، ص 7می و ادلته، ج . وهبه الزحیلی، فقه االسال 2

 .259، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  3

؛ امام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر 259، ص 7. ا وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  7

 .36، ص 5المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج 
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شود یا خیر در اینکه در ملک خریدار داخل می 1کم عقد مانعی و جود ندارد.بوده و برای ح

میان فقهای حنفی اختالف است، بدین توضیح که امام ابوحنیفه معتقد است که در ملکیت 

این است که  شود تعلیالتی را که امام ابوحنیفه برای توجیه آن بیان داشتهخریدار داخل نمی

گردد، طوری که متذکر شدیم این امر خالف عدالت د میاجتماع عوضین در شخص واح

گردد تا له جعل میعالوه خیار شرط به مصلحت مشروط قراردادی در عقود معاوضی است. به

چنانچه ملکیت مبیع در ملک او داخل گردد، ممکن مشتری  2در مورد آن تدبر و تفکر کند،

باشد که در  نم خود موافقت نمودهمتضرر گردد، مانند آنکه مشتری ضمن عقد ازدواج باخا

صورت مالک شدن اشیای زینتی قیمتی ملکیت او از آن خانمش باشد. در چنین موردی اگر 

مشتری دارنده خیار اشیای زینتی و قیمتی را از فروشنده خریداری و مبیع در ملکیت او 

گردد. ارج میمحض تسلط بر مبیع از ملکیت او خ گردد، زیرا بهداخل گردد موجب ضرر او می

فیه نیز مبیع در شده در خصوص ثمن در مانحن اما صاحبین معتقدند با توجه به تعلیل ارائه

باشد،  ولی چنانچه خیار برای طرفین عقد لحاظ شده 3گردد.ملکیت خریدار داخل می

گردد. زیرا خیار مانع حکم عقد ملکیت مبیع از فروشنده و ملکیت ثمن از خریدار خارج نمی

گردد که طرفین مبنی بر عالوه عقد زمانی تکمیل می گردد. بهنتقال ملکیت باشد، میکه ا

آنکه طرفین با جعل ایجاد اثر حقوقی آن )انتقال ملکیت( عوضین رضایت داشته باشد، حال

تبع آن انتقال ملکیت هم  صورت ارادی و اختیاری بر انتقال عوضین رضایت ندارند، به خیار به

 فت.صورت نخواهد گر

فقهای مالکی معتقدند که در مدت خیار شرط ملکیت مبیع در ملک فروشنده باقی 

ماند، پس منافع و خسارات ناشی از مبیع نیز متعلق به فروشنده خواهد بود هرچند که  می

گردد. گردد. چراکه عقود تملیکی موجب انتقال عوضین میبعد از امضا به مشتری منتقل می

و درنتیجه  6شرط انتقال ملکیت معلق بر رضای صاحب خیار استاما در فرض جعل خیار 

                                                           
؛  543، کویته، مکتبة الحبیبیه، بی، ص 6بابرتی، شرح العنایه علی الهدایه، ج . اکمل الدین محمد بن محمود  1

 .36، ص 5االمام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج 

 .34، ص 5، ج . امام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی 2

 .251، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  3

 .251، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  7
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هم چنان  1باشد، ضمان و مسئولیت نیز منتقل نخواهد شد. که ملکیت انتقال نیافته مادامی

صورت اشتراط یا الزام در مدت خیار شرط قبول کند. زیرا  تواند ثمن را بهفروشنده نمی

صورت تام و الزم باشد؛ اما در  که عقد بهتواند فروشنده در صورتی مستحق ثمن شده می

یابد. منتها چنانچه مشتری در تسلیم ثمن فرض جعل خیار عقد تام و الزم مصداق نمی

صورت  تعجیل نموده باشد ممکن خیار شرط برای فروشنده باشد و ممکن مشتری به

کم اختیاری آن را تسلیم نموده باشد، در صورت نخست ثمن مقبوض در مدت خیار در ح

گردد و چنانچه امضا سلف است و چنانچه فروشنده عقد را امضا کند سلف مبدل به ثمن می

نکند سلف بوده و پیامبر از بیع  و سلف مشروط نهی نموده است. ولی هرگاه تعجیل 

 2اختیاری باشد درست بوده و اختیار همانند شرط نخواهد بود.

مختلف فرق قائل شده است؛ بدین فقهای شافعی در خصوص انتقال ملکیت میان حاالت 

گردد. له فروشنده باشد مبیع از ملکیت فروشنده خارج نمیتوضیح که هرگاه مشروط

گردد و چنانچه خیار همچنان اگر ذوالخیار خریدار باشد ملکیت ثمن از خریدار خارج نمی

د برای فروشنده و خریدار باشد انتقال ملکیت عوضین تا زمان مشخص نشدن سرنوشت عق

گردد موقوف و معلق خواهد بود که با تعیین سرنوشت عقد، وضعیت مبیع و ثمن روشن می

چه در فرض امضای عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن شده و در فرض فسخ 

کنند. قول دیگر در مذهب شافعی در این هریک از طرفین مالکیت خود را کماکان حفظ می

شود. چراکه بیع با ایجاب قبول کامل گردیده تقال ملکیت نمیحالت آن است که خیار مانع ان

و صحیح و نافذ است و بالطبع دارای آثار حقوقی نیز خواهد بود. لذا خیار اعم از آنکه برای 

تواند و تنها اثر خیار در ها مانع انتقال ملکیت عوضین شده نمی طرفین باشد یا یکی از آن

  3فیه عدم لزوم عقد است.مانحن

قهای حنبلی در خصوص انتقال ملکیت معتقدند که خیار شرط مانع انتقال ملکیت که ف

ها یا  گردد اعم از آنکه خیار شرط برای طرفین یا یکی از آناز آثار اساسی عقد است، نمی

                                                           
 . 279، ص 2. محمد سکحال المجامی، المهذب من الفقه المالکی و أدلته، ج  1

 .279، ص 2. محمد سکحال المجامی، المهذب من الفقه المالکی و أدلته، ج  2

 .251، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  3
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اما برخی دیگر از فقهای حنبلی معتقدند که انتقال ملکیت منوط به انقضای  1ثالث باشد.

قد متضمن خیار قاصر بوده و مفید تصرف نیست و موجب انتقال مدت خیار است. زیرا ع

لذا در صورت اشتراط خیار  2گردد. ولی ظاهر مذهب حنبلی همان قول اول است.ملکیت نمی

طرف مقابل را حفظ نموده و  شرط نیز عقد کماکان اثر خود نسبت به انتقال ملکیت به

گردد. البته باید گفت طرفین منتقل می ملکیت عوضین همانند عقد مطلق و عاری از خیار به 

صورت الزم  شاید منظور فقهای شافعی و حنبلی از انتقال ملکیت به مالکین پس از عقد به

 گردد. صورت متزلزل به او منتقل می نباشد بلکه مالکیت به

توان گفت که نظریه اخیر )نظریه فقهای بامطالعه قانون مدنی افغانستان و نظرات فقها می

ویژه  نماید. زیرا خیار منافی تملیک در عقود تملیکی بهبلی( سازگارتر با قواعد عمومی میحن

عالوه انتقال ملکیت در عقود تملیکی از عناصر  بیع نیست که مانع انتقال ملکیت گردد. به

بنیادین و آثار اساسی و ذاتی عقد است که با انفکاک آن از عقود تملیکی، عقود یادشده 

توان با اشتراط خیار این عنصر دهد. پس چگونه مییعت خویش را تغییر میماهیت و طب

اساسی و مقتضای عقد را از آن زدود. منطق، عدالت قراردادی حکم به انتقال ملکیت در 

فرض اشتراط خیار هم دارد. چه در غیر آن باید تأسیس جدیدی برای عقود تملیکی مشروط 

رمشروط به خیار شرط جعل گردد یا مشمول یکی از به خیار شرط جدا از عقود تملیکی غی

شده گردد. چه آنکه با انکار انتقال ملکیت در فرض جعل خیار  نهادهای سنتی پذیرفته

 گردد.ماهیت و طبیعت آن عوض می

 عدم التزام عاقدین به تسلیم  -3

طرف  ویژه عقد بیع تسلیم مورد تعهد به یکی از آثار اساسی و بنیادین عقود تملیکی به

گردد که مورد معامله را تسلیم یا مقابل است. طوری که در عقد بیع فروشنده متعهد می

قانون  1108و   1074اقباض و خریدار در مقابل ثمن را به فروشنده تسلیم نماید )مواد 

مدنی افغانستان(. بنابراین به استناد مواد یادشده فروشنده و خریدار متعهد هستند که در 

طرف مقابل تسلیم بدارند. اما  عوضین را مطابق با شرایط مندرج در قرارداد به موعد معهود
                                                           

، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، 2. عبداهلل بن قدامه المقدسه، الکافی فی فقه االم احمد بن حنبل، ج  1

 .251، ص 7؛ وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج 21، ص 1717

 .21، ص 2االم احمد بن حنبل، ج . عبداهلل بن قدامه المقدسه، الکافی فی فقه  2
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گردد که عقد نسبت به دارنده خیار خصوصیت لزوم از دست اشتراط خیار شرط باعث می

دهد و فاقد وصف لزوم گردد. بدان لحاظ دارنده خیار ملزم به تسلیم مورد تعهد )مبیع یا 

له منظور تدبر و اندیشیدن مشروط خیار که به  درواقع مدت 1د.طرف مقابل نخواهد بو ثمن( به

لحاظ شده است در این مقطع زمانی وی با در نظر داشت مصالح و منافع خود یا اقدام به 

  2کند.تسلیم )امضای عقد( نموده یا قرارداد را فسخ می
شرط به تسلیم  ها در فرض اشتراط خیار باوجودآنکه از عدم التزام طرفین یا یکی از آن  

است. ولی ازآنجاکه قانون مدنی  ها در قانون مدنی افغانستان تصریحی به عمل نیامدهعوض

له به مشروط علیه افغانستان و اکثر فقهای عامه معتقد به عدم انتقال ملکیت از مشروط

م که تسلی بودند، بالطبع و باالولویت که معتقد به عدم تسلیم عوض نیز خواهند بود. چه آن

یکی از مصادیق انتقال ملکیت یا فراتر از آن تسلیم ناشی از یک التزام دیگری بنام انجام 

اعمالی که برای انتقال ملکیت الزم است، است. به عبارتی در قراردادهای که موضوع آن 

شان را برای طرف مقابل تسلیم اند که مال تسلیم عین است، هریک از طرفین قرارداد ملتزم

البته انتقال  3رض از تسلیم، انتقال و ایجاد ملکیت عین است برای طرفین قرارداد.نمایند و غ

شود که قبض و تسلیم شود؛ ولی زمانی کامل میملکیت باوجوداینکه با عقد، حاصل می

له به لذا بر مبنای قاعده حاکم در خیار شرط که مانع انتقال ملکیت از مشروط 6صورت گیرد.

گردد درنتیجه انجام اعمالی که هدف آن منتهی به انتقال ملکیت میگردد، مشروط علیه می

 )تسلیم( الزم نخواهد بود. 

 لهمنع از تصرفات منافي خیار مشروط -4  

در نظام حقوقی افغانستان  قانون مدنی و اکثر فقهای عامه طوری که بررسی کردیم خیار 

است. لذا مشروط علیه حق  دانستهله به مشروط علیه شرط را مانع انتقال ملکیت از مشروط

                                                           
 .737. سید مصطفی محقق داماد، نظریه عمومی شروط التزامات در حقوق اسالمی، ص  1

 . 194، ص 1396، قم، المجمع الفکر االسالمی، چ هشتم، 6. مرتضی انصاری، المکاسب، ج  2

بیروت، الحلبی الحقوقیه، چ اول،  شرح احکام القانون المدنی العقود المسماۀ،. رمضان محمد ابوالسعود،  3

، ج الفقه االسالمیه و ادلتهوهبة الزحیلی، ؛ 66، ص اجرای تعهد قراردادیعلی، احمدی،  حسین؛ 72، ص 2414

 .311، ص 7

 .111، ص1196، بیروت، دارالمعرفة، چ، 13ج المبسوط، السرخسی،  ینالد . شمس 7
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له را ندارد. زیرا مالک اصلی و اعتباری گونه تصرف اعم از منافی و منطبق با خیار مشروط هیچ

عالوه مشروط علیه مال را قبض  مورد معامله مالک قبل از عقد است نه مشروط علیه. به

رض قبض، قابض حق ننموده و دسترسی بدان ندارد تا مورد تصرف قرار دهد. همچنان در ف

ندارد. چه آنکه ملکیت عوضین به او منتقل   گونه اعمال تصرف مالکانه را نسبت به آنهیچ

 نشده است تا بر مبنای آن تصرفات مالکانه را اعمال کند و در فرض تصرف ضامن خواهد بود.

له به مشروط علیه فقهای حنبلی باوجودآنکه قائل به انتقال ملکیت عوض از مشروط

یک از فروشنده و عوض معتقدند که در مقطع زمانی خیار هیچ دند در خصوص تصرف بهبو

خریدار حق تصرف نسبت به مبیع را ندارند. زیرا ملکیت مبیع از آن بایع نیست که در آن 

صورت کلی قطع نشده است که مشتری  تصرف کند و از سوی دیگر علقه فروشنده با مبیع به

ها غیر نافذ است. اما ابن أبی موسی حنبلی  هرکدام یک از آنبدان تصرف کند. لذا تصرف 

صورت موقوف تصرف کند چنانچه فروشنده عقد را  تواند بهکه مشتری می گوید مذهب می

امضا کند دلیل بر بطالن تصرفات وی نبوده و لذا تصرفات وی صحیح است؛ اما هرگاه 

  1گردد.فروشنده عقد را فسخ کند تصرف وی باطل می

شده در نظام حقوقی افغانستان و نیز نظر فقهای عامه  ابراین با توجه به مطالب عنوانبن

عوض منتفی  گردد، تصرف مشروط علیه نسبت بهچون خیار مانع انتقال ملکیت عوض می

خواهد بود، زیرا مشروط علیه عوضی را دریافت نکرده است تا بدان تصرف نماید و در فرض 

لک غیر دانسته شده و در دنیای حقوق اعتبار و نفوذ آن قبض تصرفات وی تصرف در م

رسد اینکه ای که ذکر آن مهم به نظر میمنوط بر رضایت مالک اصلی )ذوالخیار( است. نکته

له در مدت خیار اگر تصرفی را نسبت به مورد شرط انجام دهد مانند آنکه هرگاه مشروط

دهد در چنین موردی تصرف وی فسخ فعلی مبیع را به رهن یا اجاره یا بیع کسی دیگر قرار 

تلقی شده و مبین عدم رضایت او مبنی بر امضای عقد است. از سوی دیگر هرگاه اشتراط 

خیار برای مشتری باشد و مبیع را دریافت کرده باشد تصرف او نسبت به مبیع اجازه فعلی بر 

 شود.امضای عقد دانسته می
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 آثار اجرای خیار شرط -ب

ط خیار شرط صرف اعتبار یافتن و وجود آن در عالم خارج نیست، بلکه هدف از اشترا

عهده مشروط علیه  که به هدف اساسی از اشتراط آن اجرای شرط است، به عبارتی تعهدی

حق خویش نائل گردد. اما چنانچه مشروط علیه از اجرای  له بهاست باید اجرا گردد تا مشروط

زایی خود قرار دهد و از  ارداد را منبع تولید و سودتعهد سرپیچی کند یا تداوم و ثبات قر

سوی دیگر تداوم آن به کاهش منافع مشروط علیه منجر گردد. در چنین موردی دارنده 

خیار از صالحیت دست داشته خویش استفاده نموده و خیار شرط را به اجرا نهاده و 

عالوه در اثر آن  بین برده و به استحکام و ثبات نسبی که قرارداد از آن برخوردار بود آن را از

رود و طرفین را به تعهداتی که طرفین درنتیجه عقد نسبت به همدیگر داشتند از بین می

له نسبت به مشروط علیه داشت گرداند و نیز خیاری که مشروط وضعیت پیش از عقد برمی

از اختصاص کند. لذا مطالب این بند به بررسی آثار اجرای خیار شرط ضمن سه فرسقوط می

 یابد.می

 انحالل قرارداد و زوال تعهد -1

له اقدام به فسخ قرارداد یکی از آثار اساسی اعمال خیار شرط که بر مبنای آن مشروط

های حقوقی یکی از اسباب اتفاق سیستم کند انحالل قرارداد است. چون در قریب بهمی

ق مالی است که با اشتراط خیار انحالل قرارداد فسخ آن است. فسخ در خیار شرط درواقع ح

منظور جلوگیری از ضرر یا حدوث پشیمانی برای هر یک از متعاقدین یا هردوی  در عقد به

طرفه عقد را منحل و به هستی دهد که یکها  یا ثالث ایجادشده و به صاحب آن حق می آن

ای که علیهشروطله، مو موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد. با فسخ قرارداد از سوی مشروط

صورت ناقص و معیوب، طرف  تعهدات خویش را انجام نداده یا تعهداتش را انجام داده؛ اما به

شده ملزم به اجرا یا اتمام و اکمال تعهدات خویش نخواهد بود.  دیگر بر اساس عقد فسخ

اجرای های قرارداد به استناد آن ملزم به چراکه بعد از فسخ، قراردادی وجود ندارد که طرف

تعهدات ناشی از آن باشند. به عبارتی با انحالل قرارداد تعهدات که طرفین قرارداد مبتنی بر 

 گونه تعهدی نسبت به همدیگر نخواهند داشت. آن ملتزم بودند زوال یافته و هیچ

خیار شرط با   له قرارداد را فسخ کند بلکه ممکن در مدتالبته الزم نیست مشروط

منافع خویش اقدام به امضای قرارداد کند. طوری که بررسی کردیم یکی از سنجش مصالح و 

له بوده و او مخیر میان امضا و های ایجاد نهاد خیار شرط تدبر، تفکر و اختیار مشروطفلسفه
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خیار امضای قرارداد را به نفع خویش تشخیص   فسخ قرارداد است. لذا چنانچه وی در مدت

له عقد متزلزل اهد کرد. در صورت امضای عقد از سوی مشروطدهد، اقدام به امضای آن خو

که از ثبات و استحکام واقعی برخوردار نبود مبدل به عقد الزم شده و برعکس فسخ که 

فیه ملتزم به اجرای یافتند، در مانحنصورت کلی رهایی می طرفین از تعهدات ناشی به

که در عقد بیع بعد از امضای  رتیب گردند که از عقد ناشی شده است. بدین تتعهداتی می

عقد از سوی فروشنده، فروشنده و خریدار ملزم به تسلیم ثمن و مثمن هستند. در اینکه با 

یابد قانون مدنی افغانستان له لزوم عقد از چه زمان اعتبار میامضای عقد از سوی مشروط

با «. ور آن اعتبار داردلزوم عقد از وقت صد»دارد: آن قانون تصریح می 441درزمینه ماده 

توجه به ماده یادشده امضای عقد کاشف است نه ناقل؛ بدین توضیح که عقد با انعقاد و 

که متضمن التزام متزلزل است، با اجازه و امضای عقد ملکیت و التزام  اشتراط خیار در آن

ین انعقاد شده و باعث الزام و پایبندی بدان از همان آغاز متزلزل ناشی از عقد مشروط کشف

گردد نه از هنگام امضای عقد. همچنان در نظام حقوقی افغانستان فسخ و امضای عقد می

شود که دارنده خیار با گفتار ممکن قولی باشد و ممکن فعلی، فسخ قولی به موردی گفته می

به مشروط علیه عدم رضایت خود بر ادامه عقد را بیان دارد یا هر قولی است که داللت به 

و امضای قولی عبارت از گفتاری است که داللت بر تداوم و امضای عقد  1ضای او نمایدعدم ر

له باید اراده نماید اینکه مشروطای که در خصوص امضا یا فسخ قولی مهم مینماید. نکته

له عقد را در طرف مقابل ابراز دارد؛ اما چنانچه مشروط خود مبنی بر فسخ یا امضای عقد را به

ی خود فسخ یا امضا کند، صرف قصد باطنی که ابراز نگردد، فسخ محسوب نگردیده اراده باطن

هم چنان فسخ فعلی عبارت تصرفات و انجام فعلی است که  2گردد.و اثری بدان مترتب نمی

له مورد شرط را به شخصی له داشته باشد مانند آنکه مشروطداللت بر عدم رضایت مشروط

ارت از اقدامات و تصرفاتی است که مبین تأیید و رضایت دیگر بفروشد و امضای فعلی عب

الخیار مبیعه را در معرض له بر تداوم عقد را نشان دهد. مانند آنکه مشتری ذیمشروط

مجلة االحکام العدلیه(. به عبارتی هرگاه  306و  303فروش، رهن  یا اجاره قرار دهد )مواد 
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گردد. در کند، امضای فعلی تلقی میود میای باشد که مالک نسبت به مال خ گونه تصرف به

دنبال  غیر آن هرگاه تصرف خصوصیت تصرف مالکانه را نداشته باشد امضای عقد را به

  1نخواهد داشت.

نماید آن است که در امضای ای که در خصوص فسخ و امضای قولی و فعلی مهم مینکته

هم چنان در فسخ فعلی  2نیست.عقد اعم از آنکه قولی باشد یا فعلی علم عاقد دیگر شرط 

هم علم مشروط علیه الزم نیست. چراکه فسخ فعلی امر حکمی است و در امر حکمی علم 

ولی در فسخ قولی در اینکه علم عاقد دیگر ضروری است یا خیر  3 مشروط علیه شرط نیست.

قدند که نظر است. بدین ترتیب که امام ابوحنیفه و امام محمد معت میان فقهای عامه اختالف

عالوه  گردد. بهدر فسخ قولی علم مشروط علیه الزم است و در فرض عدم علم او عقد الزم می

کند و در صورت سکوت مشتری و اعتماد او بر فروشنده مبنی بر اینکه عقد را فسخ نمی

-کند به ظن اینکه فروشنده عقد را فسخ نمیکه مشتری در مبیع تصرف می همچنان زمانی

-عالوه ممکن دارنده خیار بی به 6گردد،م و آگاهی مشروط علیه موجب ضرر میکند، عدم عل

آنکه مشروط علیه را در جریان گذاشته باشد عقد را فسخ کند، مشروط علیه باوجود فسخ 

قرارداد در مورد معامله تصرف کند و تصرف یادشده در ملک دیگران بوده و باید غرامت وارده 

منظور عدم ایراد خسارت علم مشروط علیه مبنی بر  لذا به 5اید،به ملک دیگران را جبران نم

دارد: قانون مدنی در این خصوص مقرر می 454نماید. ماده له ضروری میفسخ مشروط

گردد که صاحب خیار عقدی که فسخ آن مشروط به خیار گردیده باشد، هنگامی فسخ می»

فسخ قولی، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در  قوالً یا فعالً آن را در مدت معینه فسخ نماید.

مرشدالحیران است  260قسمت اخیر ماده یادشده ترجمه ماده «. در مدت معینه، شرط است

که کتاب یادشده نیز علم مشروط علیه در خیار فسخ فعلی را شرط ندانسته؛ اما علم او در 

                                                           
 . 195؛ عید محمد فالح، همان اثر، ص 251، ص 1. علی حیدر، دررالحکام، ج  1

؛ یادگار راجی سمنگانی، توضیح مفاهیم قانون مدنی، 394. نظام الدین عبداهلل، قواعد عمومی عقود، ص  2
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 .256، ص 7. وهبه الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، ج  3
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قد در مدت خیار در فسخ قولی علم طرف مقابل به فسخ ع»داند: فسخ قولی را ضروری می

اما سایر فقهای «. شرط است در فسخ فعلی علم طرف مقابل به فسخ عقد شرط نیست

له باشند، معتقدند که مشروط اسالمی بدون آنکه میان فسخ قولی و فعلی تفصیل قائل شده

چراکه دارنده خیار  1در عدم حضور و رضایت عاقد دیگر صالحیت فسخ عقد را دارد.

کند از همان زمان رضایت مشروط علیه مبنی بر فسخ قرارداد را خیار میکه اشتراط  مادامی

تحصیل داشته است و بر مبنای تراضی طرفین چنین حقی را لحاظ و نیاز به رضایت مجدد 

نخواهد بود. زیرا خیار شرط با اشتراط خیار در هنگام انعقاد عقد یا بعدازآن است که برای 

شود. لذا در فرضی که برای یکی از در نظر گرفته می ها یا ثالثطرفین یا یکی از طرف

طرفین خیار لحاظ شده باشد، مشروط علیه از زمان اشتراط خیار چنین حقی را از خود 

له در فسخ و امضای آن مخیر نماید که مشروطله آن را شناسایی میسلب و برای مشروط

اگر نیاز به رضایت مجدد باشد؛  عالوه است و علم مشروط علیه هیچ دخالتی در آن ندارد. به

گردد. مشروط علیه با اشتراط خیار بنیاد میهای تأسیس و ایجاد خیار فسخ ضعیف و بیبنیه

سپارد و در زمان اعمال خیار مجدداً رضایت وی که عنان و لجام قرارداد را به دارنده خیار می

 گیرد. قرار می را الزم داشته باشد با فلسفه وجودی و ماهیتی خیار در تعارض

 استرداد عوضین و منافع - 2

طبق قواعد عمومی در قراردادها در صورت فسخ و انحالل قرارداد باید وضعیت هریک از 

های دریافتی به مالکین پیش از عقد طرفین به حالت قبل از عقد برگردانده شود و عوض

ابوحنیفه، امام مالک و امام مسترد گردد. ازآنجاکه مطابق به نظر اکثر فقهای عامه، امام 

له شافعی و به پیروی از آن قانون مدنی افغانستان اشتراط خیار مانع انتقال ملکیت از مشروط

قانون مدنی افغانستان( بالطبع تسلیم که یکی  455گردد )بند یک ماده به مشروط علیه می

عوض دریافتی منتفی  گیرد لذا مسئله استرداداز مصادیق انتقال ملکیت است نیز صورت نمی

گردند. اما  یبرممحض اعمال خیار شرط )فسخ( طرفین به حالت قبل از انعقاد  بوده و به

قبض کند باید مورد معامله را شده باشد،  بدون آنکه عوض به او منتقلچنانچه مشروط علیه 

 کند به او مسترد دارد.که طرف مقابل قرارداد را فسخ می آن را نگه دارد و مادامی

                                                           
 .75، ص 6. عبداهلل بن قدامه، المغنی، ج  1
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از سوی دیگر در خصوص منافع عین، اصل تبعیت منافع و نمائات از عین حاکم است که 

فیه هم بر اساس آن هر کس عین مال را مالک باشد، مالک منافع آن خواهد بود. در مانحن

را کماکان حفظ نموده  عوض بهمالکی که از هنگام انعقاد تا زمان فسخ مالکیت خویش نسبت 

خیار شرط زایل و منتقل نشده است، باید منافع حاصله در این  و ملکیت عوض در مدت

و « الخراج بالضمان»عالوه قاعده فقهی  ای مالک باشد. بهلهمقطع زمانی مربوط به مشروط

زمانی خیار  له به منافع حاصله از عوض در مدتید مالکیت مشروطمؤنیز « الغرم بالغنم»

 هم بر عهده اوست.  نافع از آن اوست ضمان چه بر مبنای قواعد یادشده هرکه م 1است.

فقهای حنبلی که در صورت جعل خیار قائل به انتقال ملکیت هستند، لذا به نظر اما  

منظور  فقهای این مذهب الزمه انتقال ملکیت در صورت فسخ آن است مالک پس از عقد به

از عقد خواهد بود. اعاده طرفین به وضعیت قبل از عقد ملزم به استرداد آن به مالک پیش 

ولی ملزم به استرداد منافع حاصله در این مدت نیست چه آنکه منافع حاصله زمانی تحصیل 

 است. شده است که ملکیت عین متعلق به او بوده

که برای یکی از طرفین خیار شرط لحاظ شده باشد، ملکیت عوض از  هم چنان در فرضی

ارداد از جانب او الزم بوده و مانعی برای گردد، چه آنکه قرملکیت مشروط علیه خارج می

گردد یا خیر میان فقهای در اینکه در ملک عاقد دیگر داخل می 2حکم عقد وجود ندارد،

-نظر است. صاحبین عقیده بدان داشتند که در ملکیت طرف مقابل داخل می حنفی اختالف

له است، در فرض طلذا بنا بر نظر صاحبین که معتقد به دخول آن در ملکیت مشرو 3گردد.

البته صاحبین در خصوص  له ملزم به استرداد آن به مشروط علیه خواهد بود.فسخ مشروط

دانند. چه آنکه منافع له را ملزم به استرداد منافع نمیدر فرض فسخ مشروطمنافع حاصله 

                                                           
 .317، ص 3. عبدالرحمن غریانی، مدونة الفقه المالکی و ادلته، ج  1

؛  543، کویته، مکتبة الحبیبیه، بی، ص 6. اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی، شرح العنایه علی الهدایه، ج  2

 .36، ص 5ن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج االمام برهان الدین ابی الحسن علی ب

 .36، ص 5. امام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، الهدایه فی شرح بدایة المبتدی، ج  3
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تبع  بهاست. لذا منافع  له بودهاست که ملکیت متعلق مشروط حاصله درزمانی به وجود آمده

 1خواهد بود. ملک متعلق به او

گردد. لذا در صورت اعمال له داخل نمیبنا بر نظر امام ابوحنیفه که در ملکیت مشروط

تبع آن ملزم به استرداد منافع له ملزم به استرداد آن به مشروط علیه نبوده و بهفسخ مشروط

شده باشد، قبض کند و در  نتقلله عوض را بدون آنکه به او منخواهد بود. اما چنانچه مشروط

له ملزم به استرداد عوض و منافع خیار منافع از آن حاصل آید، در صورت فسخ مشروط  مدت

آن به مشروط علیه خواهد بود. زیرا منافع حاصله تابع ملک است و عوض هم درواقع در 

 ملکیت مشروط علیه قرار داشته است.

 سقوط خیار شرط   - 3 

اعمال خیار شرط سقوط آن است. به عبارتی با اجرای خیار شرط،  یکی دیگر از آثار

چنانچه دارنده خیار با در نظر داشت مصالح و منافع خود خیار شرط را اعمال و درنتیجه 

عقد را فسخ کند، دیگر تأسیسی تحت عنوان خیار شرط وجود نخواهد داشت. چه آنکه خیار 

موجود اعتباری است که در اثر اراده انشائی  ها و تأسیسات حقوقیشرط همانند سایر پدیده

طرفین ایجادشده و اعتبار یافته است. این پدیده و سازمان حقوقی تا زمانی در جهان حقوق 

له با لحاظ نمودن مصالح اعتبار دارد که دلیلی برای وجود آن باشد. اما چنانچه مشروط

موجود اعتباری وجود نداشته و  خویش آن را اجرا کند دلیل مثبته و مبقیه برای وجود این

افتد و به عبارتی نهاد یادشده سقوط نموده و در دنیای اعتباری حقوق از اعتبار و نفوذ می

 دیگر پدیده بنام خیار شرط وجود نخواهد داشت.

گردد؛ افزون بر آنکه اعمال خیار شرط مبنی بر فسخ قرارداد موجب سقوط خیار شرط می

زیرا دارنده خیار میان فسخ  2دنبال دارد. ی عقد نیز سقوط آن را بهاعمال خیار مبنی بر امضا

و امضای عقد مخیر است که قرارداد را با در نظر داشت مصالح و منافع خود فسخ یا امضا 

کند. لذا با اعمال خیار شرط اعم از اینکه با رویکرد فسخ یا امضا باشد، سقوط خیار شرط را 

                                                           
دوم،  ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ5. عالءالدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، بدائع الصنایع، ج  1

 .244، ص 1746

؛ 391؛ نظام الدین عبداهلل، قواعد عمومی عقود، ص 264، ص 7. وهبة الزحیلی، فقه االسالمی وادلته، ج  2

 . 129ماری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص 
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دنبال داشته و نهاد حقوقی به نام خیار شرط در دنیای اعتباری حقوق وجود نخواهد  به

 داشت. 

مشخص است، باید دارنده آن   هم چنان ازآنجاکه خیار شرط دارای عمرمحدود و مدت

که خیار شرط معتبر است آن را اعمال کند. در غیر آن هرگاه مدت معینه خیار بدون  مادامی

گردد، خود الزم می خودی و عقد به 1ا یابد خیار شرط سقوط نمودهامضا و فسخ عقد انقض

هرگاه مدت خیار در عقد »دارد: قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر می 459ماده 

مشروط به خیار بدون فسخ یا اجازه صاحب خیار منقضی گردد، عقد الزم و تمام پنداشته 

اجع به لزوم عقد در فرض عدم اعمال خیار شرط هم چنان مجله االحکام العدلیه ر«. شودمی

که حق  هرگاه مدت خیار بگذرد و از طرف کسی»دارد: آن مجموعه بیان می 305در ماده 

خیار را دارا است در مورد فسخ بیع و یا اجازه به آن اقدامی نشود، در این صورت بیع انجام و 

آنکه دارنده خیار در مقطع ار شرط بیبا توجه به مواد یادشده هرگاه مدت خی«. گرددالزم می

زمانی اعتبار خیار عقد را فسخ یا امضا کند، منقضی شود، خیار شرط سقوط نموده و در 

 شود.فرض سقوط خیار بالطبع عقد الزم و تمام پنداشته می
 

 نتیجه

خیار شرط یکی از سازوکارهای تضمینی، حمایتی و تهدیدی است که هنگام انعقاد 

ها یا شخص ثالث حداکثر برای مدت سه روز عدازآن برای طرفین یا یکی از آنقرارداد یا ب

های اقتصادی و اجتماعی باعث گردد. حاکمیت اراده، عدالت قراردادی و نیازمندیشرط می

ها گردد که طرفین چنین شرطی را ضمن قرارداد پایه شرط نمایند و چنانچه یکی از آنمی

منظور رفع ضرر و ایجاد تعادل و مل کنند، دارنده خیار بهخالف مفاد و شرایط قرارداد ع

-توازن قراردادی با در نظر داشت منافع و مصالح خویش اقدام به فسخ یا امضای قرارداد می

 کند.

                                                           
؛ 391؛ نظام الدین عبداهلل، قواعد عمومی عقود، ص 264، ص 7. وهبة الزحیلی، فقه االسالمی وادلته، ج  1

؛ عید محمد 59؛ سام جاکوبسون و دیگران، همان اثر، ص 121ری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص ما

 .112فالح، همان اثر، ص 
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عنوان شرط ضمنی چه نتایج و تبعات حقوقی ناشی  در اینکه از اشتراط خیار شرط به

شود که لزوم آنکه اعمال گردد باعث میبیتوان گفت، صرف اشتراط خیار شرط شود، میمی

عقد به تأخیر بیافتد و در فرض عدم لزوم طرفین ملزم به انتقال ملکیت نخواهد بود؛ اما 

انتقال ملکیت در عقود تملیکی از عناصر بنیادین و آثار اساسی و ذاتی عقد است که انفکاک 

. ولی منطق، عدالت قراردادی گرددآن از عقود تملیکی باعث تغییر ماهیت و طبیعت آن می

حکم به انتقال ملکیت در فرض اشتراط خیار هم دارد. چه در غیر آن باید تأسیس جدیدی 

برای عقود تملیکی مشروط به خیار شرط جدا از عقود تملیکی غیرمشروط به خیار شرط 

لکیت در شده گردد. چه آنکه با انکار انتقال م جعل یا مشمول یکی از نهادهای سنتی پذیرفته

عالوه ازآنجاکه در نظام حقوقی گردد. بهفرض جعل خیار ماهیت و طبیعت آن عوض می

گردد، هرگونه تصرف افغانستان و نیز نظر فقهای عامه خیار مانع انتقال ملکیت عوض می

عوض منتفی خواهد بود، زیرا  له نسبت بهمشروط علیه اعم از منافی و منطبق با خیار مشروط

عوضی را دریافت نکرده است تا بدان تصرف نماید و در فرض قبض تصرفات مشروط علیه 

وی تصرف در ملک غیر دانسته شده و در دنیای حقوق اعتبار و نفوذ آن منوط بر رضایت 

 مالک اصلی )ذوالخیار( است

از سوی دیگر در اعمال خیار شرط ممکن دارنده خیار، قرارداد را امضا کند که در صورت 

له عقد متزلزل که از ثبات و استحکام واقعی برخوردار نبود ز سوی مشروطامضای عقد ا

له اقدام به فسخ گردد. ممکن مشروطمبدل به عقد الزم شده و دارای جمیع آثار حقوقی می

تبع فسخ قرارداد اعاده طرفین به وضعیت قبل از  کند یکی دیگر از آثار اجرای خیار شرط به

های دریافتی را طرفین به مالکین نخواهد شد مگر آنکه عوض انعقاد است و این مهم حاصل

های دریافتی پیش از عقد مسترد دارند و سرنوشت منافع و ثمرات حاصله از عوض یا عوض

له عالوه با اعمال خیار شرط )اعم از فسخ و امضای عقد( خیاری که مشروط مشخص گردد. به

یای اعتباری حقوق خیار شرطی وجود نسبت به مشروط علیه داشت سقوط نموده و در دن

 نخواهد داشت.
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 آثار و پیامدهای جرم انگاری
 معصومه جعفری

 چکیده:

ممنروع و جررم اعرالم     گذار با در نظر گررفتن ایرن مبرانی و معیارهرا رفتارهرایی را      قانون

گرذار برا در نظرر داشرتن مبرانی       کننده حقوق جزا اسرت. قرانون   نماید و این مبانی توجیه می

ها یعنی برقراری نظرم عمرومی، امنیرت، حفاظرت از افرراد،       ترین آرمان ذکرشده به دنبال مهم

ده اسرت.  ترین آثار و پیامدهای مثبت جرم انگاری رفتارها اسرت، برو   دفاع از جامعه که از مهم

هم نباید از پیامدهای منفی متراتب بر جرم انگاری غافل ماند؛ زیرا پیامردهای مثبرت    اما با آن

 جرم انگاری از وجودی و الزمه و ثمره یک دولت قانونمند باید باشد.

گذار باید به هنگام جرم پنداشتن رفتارها برا توجره    پیامدهای منفی جرم انگاری را قانون 

توجهی بره پیامردهای منفری ناشری از      ه عدالت جزایی، مدنظر قرار دهد. بیبه امکانات دستگا

جرم انگاری و تکیه صرف به توجیهات، مقررات و قوانین در توسل به سرازوکار جررم انگراری    

های جدی روبرو کند و مشروعیت و جایگاه آن را بره پرسرش    تواند حقوق جزا را با چالش می

 بکشاند.

 های افراد حقوق و آزادی -تورم جرم و جزا -حقوق جزا -یجرم انگار واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

های پدیرده مجرمانره از منظرر حقروق      ترین بخش ترین و حساس جرم انگاری یکی از مهم

ی کره پیامرد جزایری دارد، در یرک     ا مجرمانه. در فرایند جرم انگاری است که رفتارهای است

 . شود میایجاد  جامعه

ای برای برقراری نظم و امنیت عمومی رفتار و اعمرالی ) فعرل    گذار هر جامعه معموالً قانون

کنرد. پرس جررم     انگارد و برای آن ضمانت اجرای جزایری وضرع مری    و ترک فعل( را جرم می

انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بر اساس آن رفتاری مستوجب 

   .آورد گذار به آن روی می است جزایی که قانون و فرایندیشود  جزا می

هرای بنیرادین جامعره اسرت و همچنرین       ازآنجاکه قانون جرزا متضرمن حمایرت از ارزش   

تررین   شود، مهرم  گذار با جرم انگاری برخی از رفتارها درصدد ارزش سازی در جامعه می قانون

توانرد   باره مری  مقنن دراینشود. تامل و تدقیق  رکن نظام جزایی از دیدگاه تقنین محسوب می

 ها در جامعه و کنترول شهروندان ایجاد کند. کمک شایانی به حفظ نظم و رعایت ارزش

شود کره قاضری،    شناسایی و تبیین آثار و پیامدهای  جرم انگاری یک جرم موجب این می

فایرده  سارنوال، پولیس و سایر افراد مرتبط با جرم و جزا درک بهتری از حقوق جزا، کارکرد و 

 تیر درنهاشود کره در اقداماتشران  دقرت بیشرتری کننرد، و       آن داشته باشند و این سبب می

شود. اما این بحث با همه اهمیتی که  موجب نیل به اهداف قانون و تثبیت حاکمیت قانون می

دارد متأسفانه در افغانستان موردتوجه واقع نشده و کدام تحقیق مستقل، جرامع و کراملی در   

صورت نگرفته است. بنابراین چنین احساس شد کره  نوشرتن ایرن مقالره ازجملره       این زمینه

 موارد ضروری و مهم در حوزه مباحث حقوق جزا است.  
 

 بخش اول: آثار و پیامدهای جرم انگاری

طلبرد   فرایند جرم انگاری، مسأله احساسی یا مقطعی نیست بلکه کارشناسی دقیقی را می

 و باید برای این مهم  

شناسری و دیگرر علروم تابعره بسرتری الزم را       شناسی، جرم شناسی، روان جامعه های تجربه

 گذاری فراهم کند.   برای جرم انگاری و قانون
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گذاران آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و بررای رعایرت    امروزه قانون

زننرد ترا    شناسی مری  ی و جرمشناس تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه

گذار در مورد شدت و وخامت، تقریبأ با معیرار قضراوت جامعره و مرردم      مقیاس قضاوت قانون

 1راجع به آن اعمال منطبق باشد. با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود.

دارد؛  جرم پنداشتن اعمال شهروندان طبیعتأ یک سری آثار و پیامدهای را هم بره دنبرال  

اما اینکه آثار و پیامدهای جرم انگاری در حقوق جزا چیست؟ که پاسخ پرسرش سروال سروم    

 یابد. این تحقیق است به دو شکل آثار و پیامدهای مثبت، آثار و پیامدهای منفی تبارز می

 آثار و پیامدهای مثبت -گفتار اول

طرور   پردازیم؛ که بره  می در این مبحث ابتدا به بررسی آثار و پیامدهای مثبت جرم انگاری

خالصه در دو گفتار که، گفتار اول تحت عنوان دفاع از جامعه و رعایرت نظرم عمرومی اسرت.     

تعریرف  « کنرد.  مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم عمومی را ترأمین مری  »حقوق را معموالً به 

از فررد در   ایرم، و فررض مرا    اند. و گفتار دوم را به بحث دفاع از حقوق فرد اختصاص داده کرده

دهد و هر فرد  ای را به نام جامعه تشکیل می حقوق این خواهد شد که فرد، فرد افراد مجموعه

به لحاظ وابستگی به دیگر افراد و به دلیل آنکره زیرپوشرش کلری جامعره و در یرک اجتمراع       

 معین قرارگرفته است، تابعی از آن خواهد بود.  

 موميع نظم رعایت و جامعه از دفاع -دوم گفتار

گذار برای دفاع از جامعه باید از طریق وضع یک سری قوانین و مقررات، افرراد   اصوأل قانون

را به سازگاری و انطباق با جامعه و دلسرد کردن آنان از ناسازگاری رهنمرون سرازد، و چنرین    

قدرتی فقط در اختیار مأموران دولت، پولیس، ثارنوال و مأموران قضایی اسرت. جامعره هرگرز    

تواند به آرامی به کارکردهای خود ادامه دهد، مگرر آنکره افررادش خرود را برا مروازین و        نمی

 مقررات آن جامعه سازگار کند.

مجازات، تنبیهات بدنی، محرومیت از بعضری حقروق اجتمراعی کره از آن در قرانون جرزا       

ای بررای مقامرات قضرایی بررای عردول       عنوان تدابیر امنیتی یادشده اسرت همگری وسریله    به

                                                           
شناسیی اختصاصیی، دانشیگاه شیهید بهشیتی دوره       نجفی ابرندآبادی، علی حسیین،تقریرات درس جیرم   - 1

 .625، ص1349-1341کارشناسی ارشد، سال 
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توان گفت کره درواقرع)جزا(    دیگر می عبارت نندگان از مقررات و موازین یادشده است. و با بهک

شرطی کره ایرن جرزا از     ترین سالح در دستان مقامات عدالت جزایی است. به ترین واصلی مهم

قانونی برودن برخروردار باشرد بره ایرن معنرا کره در قرانون پریش از ارتکراب جررم آن جرزا             

درواقع همان اصل قانونی بودن جرم و جزا رعایت شده باشرد. راجرع بره     شده باشد بینی پیش

 نویسد: این اصل سزار بکاریا چنین می

تنهرا  » تأکید کرد که « مجازاتجرایم و »بکاریا در کتاب بسیار غنی و مهم خود با عنوان 

بره  و ایرن امتیراز خراص    « توان جزاهای متناسب با جررایم را تعیرین کررد    بر پایه قوانین می

گذار که نماینده جامعه است به اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته اسرت، تعلرق    قانون

هرر شرهروند بایرد بدانرد چره      » نویسد: های مردم می همچنین او در مقام دفاع از آزادی1دارد.

 2« گناه است. موقع گناهکار است و چه موقع بی

همره ابعراد آن تأکیرد کررده اسرت.       گرایری در حقروق جرزا و    بکاریا بر قانونمندی و قانون

ترر   سابقه بکاریرا در براب مقرررات جزایری سررآغاز توجره و عنایرت بریش         نظریات بدیع و کم

گذاران به اصرل قرانونی برودن جررایم و مجرازات گردیرد و تحرول         دانشمندان حقوق و قانون

 3دارد.دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات جزایی بدیع و دقیقی را به دنبال 

عنروان نماینرده    بدون شک حقوق جزا از گذشته تا امروز در پی برقراری نظم عمومی و به

 جامعه به دفاع

های بنیادین جامعه بشرری بروده اسرت. و از طریرق قواعرد و       از جامعه و حمایت از ارزش

م داند و در سایه اجرای قوانین جزا مفهرو  شده خود را حافظ و نگهبان جامعه می مقررات وضع

تررین   شود. دفاع از جامعه و حفظ نظم اجتمراعی مهرم   طور محسوس ظاهر و آشکار می آن به

توان گفت خالصه  ترین آثار مثبت جرم انگاری در حقوق جزا است که درواقع می هدف و مهم

و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد. نظم عمرومی یکری از   

هم چیزی از اهمیت آن کاسته نشرده   جرم انگاری است که باگذشت زمآن اهداف مهم و اولیه

                                                           
 .37،ص  1344، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان،جرایم و مجازاترساله بکاریا، سزار،  - 1
 .36همان، ص - 2
جهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و تحوالت آن، مجله تحقیقات حقوقی،  افتخار -3

 .94، ص1394، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،26-25شماره

ACKU



 

 

ه 
نبل

س
«

13
96

» 
ل 

س
سل

 م
ره

ما
ش

17
5

 

40 

العمرل   کننده نظم عمومی است و قانون جرزا، عکرس   و تا هنوز هم قواعد حقوق جزایی تأمین

عنروان   جامعه است در قبال تخلف مجرم از نظم حاکم در آن جامعه و تخلف از ایرن نظرم بره   

 تعقیب جزایی و مجازات است.  جرم قابل

ای چه ابتدایی چه پیشرفته نظم عمومی الزمره آن جامعره اسرت و بردون      برای هر جامعه

وجود قواعد و مقررات جزایی نظم عمومی قابرل قبرولی در آن جامعره میسرر نخواهرد برود و       

 که نظمی در جامعه برقرار نباشد چگونه از آن جامعه دفاع صورت گیرد؟   هنگامی

دهرد،   ترین مباحث نظم عمومی را تشکیل مری  از اساسیالبته ناگفته نماند که منافع یکی 

هرا   ها و هنجارهایی باشد که اجتماع آن را پذیرفته است. ایرن ارزش  تواند جدای از ارزش نمی

دارای آثار مادی و ملموس نیستند لیکن در موارد بسیاری پاسخگوی نیازهای معنروی آدمری   

هرای اسرت    کرامت انسان ازجمله آرمان های اخالقی، عدالت اجتماعی، رفع فقر و است. ارزش

ها  شوند و وسعت و اهمیت این ارزش گیری نظم عمومی و رعایت آن مالحظه می که در شکل

 1ای تا جامعه دیگر متفاوت است. بسته به نوع فرهنگ از جامعه

 فرد حقوق از دفاع -دوم گفتار

افراد در جامعره واجرد حقروق گونراگون اسرت. ازجملره حقروق افرراد، حقروق بشرری و           

های عمومی و همچنین سایر حقوق است. حمایت از این حقروق یکری از اهرداف جررم      آزادی

انگاری است و بخشی از جرایم عمومأ رفتارهای است که تعرض به حقروق افرراد اسرت مثرل     

ای رفتارهای که  روی افرادو....در قانون جزای هر جامعهربودن مال افراد، لطمه واردکردن به آب

عنروان   وبیش جرم انگاری شده است. بنابراین قانون جرزا بره   رساند کم به حقوق افراد ضرر می

هرای   کننده حقوق فرد و حافظ آن حاکم بر روابرط افرراد اسرت. در حکومرت     نگهبان و تأمین

هرای فرردی    ر، ترأثیر منفری را برر آزادی   بدون قانون و مستبد، فقدان قواعرد روشرن و آشرکا   

تعقیب و پیگرد قانونی است. وی با ترس  یک از اعمال او قابل داند کدام گذارد؛ زیرا فرد نمی می

از اینکه گام بعدی او مجازات را در پی نداشرته باشرد، از آزادی عمرل برخروردار نیسرت. امرا       

                                                           
، 1314قانون در نظام حقوقی افغانستان، کابل، انتشارات سعید، چاپ دوم، حسینی، سید علی، حاکمیت  - 1

 .43ص 
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اشد، باعث خواهد شد که فرد از قبرل  ای هم داشته ب حکومت قانونمند، اگرچه قوانین منصفانه

 بداند که کدام دسته از اعمال جرم است.

گنراهی   کند که متخلفین فرضری، بتوانرد بری    حکومت قانونمند این امکان را نیز میسر می

 خود را ثابت کند.

ای  وضروح جامعره   مند و دارای یک سلسله حقوق و مقرراتری باشرد بره    هر دولتی که قانون

ای بررای رشرد و    چیز در جای طبیعی خود قررار دارد. هرر جامعره    و همه شود منظم دیده می

ای بدون شرک وابسرته اسرت، بره میرزان نظرم و        توسعه نیاز به امنیت دارد و رشد هر جامعه

ای   های حفظ نظم و امنیت در هر جامعه ترین اهرم امنیت آن جامعه بستگی دارد. یکی از مهم

ن است که همه افرراد خرود را در مقابرل قرانون یکسران      قانون جزای آن است. ثمره قانون ای

داند و تساوی جوهر عدالت است. هرر   بداند؛ زیرا قانون همه افراد را در مقابل خود مساوی می

بینی نمایرد و ایرن    ای به نظم نیاز دارد تا افرادش بتواند زندگی و آینده خویش را پیش جامعه

بداند کدام دسته از اعمال جررم اسرت و کردام    حق هر فرد از جامعه است و صاحب حق باید 

عنوان قربرانی   بینی کند که اگر روزی کارش به محکمه کشید چه به جرم نیست و بتواند پیش

عنوان مجرم داد او را خواهند گرفت. و یا به خاطر عدول از مقرررات حتمرأ بایرد     جرم و چه به

عدالت و... را فرراهم آورده اسرت،   حساب پس دهد. افراد وقتی بنگرد که قانون موجبات نظم، 

گذارند و آن را اطاعت خواهند کرد. این قرانون  اسرتقبال عمرومی،     نسبت به قانون احترام می

 جذب و اشتیاق را به همراه خواهد داشت.

کند؛ بلکره قردرت حاکمران را نیرز      وحقوق افراد حمایت می تنها از حق یک قانون خوب نه

کره قرانونی در کرار نباشرد      کند. زیررا هنگرامی   ز جلوگیری میمحدود کرده و از فساد آنان نی

کنند و هر کار را برای خود مجاز دانسته و با اعمالشران   حاکمان به میل و اراده خود عمل می

گردد. جامعه متشرکل از   فقط باعث بهبود وضع خودشان در مقابل فدا کردن منافع جامعه می

هردف نهرایی حقروق کره سرازمان دهنرده زنردگی         افراد است و برای هر فرد است. بنابراین،

اجتماعی است، برای جامعه نیست؛ بلکه برای آن است که افراد جامعه، در کنرار یکردیگر بره    

نحو شایسته زندگی کنند. این بینش که بره خصیصره فرردی، بررای ترأمین رسرتگاری فررد،        

، همره افرراد ذاترأ    گرفته است. بر این اساس وسطی شکل بخشد، از ابتدای قرون مشروعیت می
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کننرده ورود   هدف است و جامعه و حقوق صرفأ وسایل و نهادهای هسرتند کره بایرد تسرهیل    

 1انسان به کمال و نیک بختی ابدی وی باشد.

ای از  شرود. و حقروق جرزا شراخه     از مطالب فوق اهمیت و جایگاه فرد در حقوق آشکار می

انگاری درست تأمین گر حقوق فرد باشد و بایست با جرم  گذاران آن می حقوق است که قانون

برخورد برا مظنرونین، متهمرین و مجررمین ایرن       ٔ  بتواند از افراد دفاع کند خصوصاً درزمینه

طور مثال به هنگرام برخرورد برا افرراد ذکرشرده منرع        وجیبه مهم را جامعه عمل بپوشانند. به

اعمرالی را کره مغرایر     و رفترار اعمالی که مخالف کرامت انسانی است، منرع شرکنجه و دیگرر    

باشرافت و حیثیت افراد است منع گردد. که خوشبختانه در قانون جزا و در قانون اساسری بره   

توانرد   کرس نمری   تعذیب انسان ممنوع است. هیچ»ق.ج.ا:  29شده است. ماده  این مهم تصریح

حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحرت تعقیرب، گرفتراری یرا توقیرف یرا       

شرده   ق. ا. ا تصرریح  26در مراده  « به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یرا امرر بدهرد.    وممحک

« حمایت از آزادی و کرامت انسران » و دولت بر« کرامت انسانی از تعرض مصون است» است:

ق. ج. ا  شکنجه را جرم دانسرته و آن را جررم انگراری     257و باز در ماده « مکلف شده است.

منظور گرفتن اعتراف، شکنجه نماید و یا به  موظفین خدمات عامه متهم را بههرگاه » نموده : 

گونه حقوق جرزا از حقروق افررادی کره      همین گردد. آن امر نماید به حبس طویل محکوم می

عنوان قربانی جرم جبران خسارت شوند. پرس   کند و باید به اند دفاع می قربانی جرم نیز گشته

کنرد،   جامعه را حفظ و از حقوق افراد در جامعه حفاظت می  توان گفت آن چیزی که نظم می

شوند و حفاظرت از   قواعد و مقرراتی است که از طریق رویکرد جرم انگاری تبدیل به قانون می

 نظم عمومی و افراد اقتضای اجرای قانون را دارد.

 آثار و پیامدهای منفي -بخش دوم

ها و تعیین الگوی  برای رفترار   ناهنجاریاگرچه وجود قانون جزا برای تفکیک هنجارها و  

به  رفتارهاجرم انگاری برخی ا گذار جزا ب ای ضروری است و قانون قانونی شهروندان هر جامعه

دنبال اهدافی ازجمله نظم عمومی، امنیت، عدالت، حمایت از اخالق و در خالصه کالم ایجراد  

دی اساسری شرهروندان اسرت. امرا     یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزا
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طور که قبأل گفته شد تنها وضع قانون کافی نیست نباید آثرار و پیامردهای متراترب برر      همان

 ناپذیر آن را نادیده گرفت.   های جبران جرم انگاری و هزینه

زایی بالقوه حقوق جزا در پرترو فراینرد    تورم جرم و جزا احتمال کاهش کارایی جزاها، جرم

و افزایش رقم سیاه و خاکستری جرم ازجمله آثار و پیامدهای منفی جرم انگاری زنی  برچسب

توجهی بره ایرن پیامردها و     ها را مدنظر قرارداد. بی است که در جرم دانستن یک رفتار باید آن

توانرد حقروق    تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرم انگراری مری  

روبرو ساخته مشروعیت، جایگاه و نقش آن را بره پرسرش بکشراند    های جدی  جزا را با چالش

 کند. این مبحث برخی از این پیامدهای منفی اشاره می

  شهروندان اساسي های آزادی و  حقوق به تجاوز -اول گفتار

ابتدا برای ورود به این بحث بهتر است اول تعریفی از آزادی داشته باشریم. آزادی عبرارت   

شررط آنکره ضررری بره      اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، بره  است از اینکه شخصی

نماید، و رعایت ایرن   دیگری نرسد و این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می

شرط تکلیف هر فرد و هرر شرخص در مقابرل دیگرری اسرت. مبرین و مشرخص حرد آزادی         

و قانون هم فقرط بایرد عملری را منرع      بایست قوانین موثر باشد اشخاص در مقابل یکدیگر می

زیرا برقراری و صریانت از نظرم اجتمراعی هردف دیررین       1کند که مخل نظم اجتماعی است؛

 حقوق جزا انگاشته شده است.

اعالمیره    1المللری ازجملره مراده     اند، به همین دلیل اسرناد برین   ها آزاد متولدشده انسان

ق. ا. ا ایرن   26. م. س. و همچنرین در مراده   م. ب. ح 9حقوق بشر و شهروند فرانسه و مراده  

 اصل آزادی را به رسمیت شناخته و به آن توجه کرده است.

کند و هرچه کره دایرره    گذار از رهگذر جرم انگاری رفتارهای را وارد لست جرایم می قانون

حقوق جزا را گسترش دهد، به همان اندازه آزادی و حقوق شهروندان در معررض محردودیت   

گیرد. زیرا هر قانون جزا بدون شک محدودکننده آزادی است و محدود کرردن آزادی   قرار می

با افزایش قدرت دولت همراه است؛ زیرا که دولت با جرم پنداشتن بعضی رفتارها قلمرو مبراح  

                                                           
های  علوم جنایی  مجموعه مقاالت زیر  هدف هاو مقررات، تازه -جانکی، فیروز محمود، نظام کیفری - 1
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توانسرت برر    کند. یعنی رفتاری را که ترا دیرروز آن افرراد مری     بودن آن رفتارها را مشخص می

خود انجام دهد امروز آن رفتارها در لست سیاهه جررایم قرارگرفتره و    اساس انتخاب و آزادی

 تواند بر اساس انتخاب و استقالل خود رفتار نماید. دیگر نمی

های شهروندان در هر نظام حقروقی متفراوت اسرت؛     البته نیاید فراموش کرده دایره آزادی

سرایش و امنیرت دیگرران    شرطی که منجر به سلب آ طور مثال استعمال مشروبات الکلی به به

تواند در نظام غربی جرم انگاری شود. اما در نظام اسالم اعطای هر حقی بره افرراد    نشود، نمی

گیررد. پرس    ها صورت مری  باهدف ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و تعالی مادی و معنوی آن

 گرردد در نظرام حقروقی اسرالم از هریچ      های فردی در نظام حقوقی اسالم محدود مری  آزادی

گیررد. بنرابراین در ایرن     آزادی مضر به حال رشد مادی و معنوی انسان، حمایت  صورت نمی

نظام حقوقی استعمال مشروبات الکولی در حالتی که هیچ مزاحمتی بره حقروق دیگرران نیرز     

 نداشته باشد قابل جرم انگاری است.

نظرام حقروق   اصل آزادی ریشه در کرامت و ارزش ذاتی انسان دارد و درنتیجه مبتنی برر  

که  حکم فطرت خویش مایل به آزادی و رهایی از محدودیت است. درحالی بشر است. انسان به

دولت اصرار دارد که مردم به اجرای قوانین و مقررات وادار گردد. و حال اگر مقرررات جزایری   

قابلیت انطباق با فطرت بشر را نداشته باشد و برعکس با حقوق فطری و طبیعی فرد در تضراد  

ها را پذیرا باشرد و یرا برا     باشد همواره به زیان مردم خواه بود. زیرا مردم مجبور اند محدودیت

آن مقابله کند، پذیرا شدن آن موجرب از دسرت دادن آزادی و مقابلره برا آن موجرب تحمرل       

ترر کنرد    طور که اشاره شد هر چه دولت این حلقه محاصرره را تنرگ   شود و همان مجازات می

 1گردد. راض مردم میبیشتر موجب اعت

دهنرده   ای را که نباید فراموش کرد این است که نظام عدالت جزایی مظهرر و نشران   نکته 

قدرت داخلی دولت است. و درنتیجه آن تابعان حقوق جزا در معرض خطراتی از قبیل توهین 

ناشی از دستگیری و حبس، مخارج دفاع،  زحمات و خسارات ناشی از محکومیت  و تبعرات و  

)کره در گفترار بعردی بره بررسری آن خرواهیم       2گیررد.  ایج ناشی از محبوس شدن قرار مری نت
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های شهروندان از طریق جرم انگراری بایرد    پرداخت( بنابراین قبل از هرگونه مداخله در آزادی

شود مطمئن بود و اصول و مبانی محکمی برای  به تضمیناتی که در قبال شهروندان اتخاذ می

 استفاده از اجبار در اختیار داشت.مشروعیت بخشیدن به 

شود و این مسئله  هر چه رفتار آزاد مردم محدود گردد سلطه مأموران بر مردم بیشتر می 

 کند. های شهروندان ایجاد می های را برای اصل احترام به استقالل و آزادی چالش

 جزا و جرم تورم -دوم گفتار

معنای لغوی ایرن   ی از تورم داشته باشیم،ابتدا بهتر است برای فهم بیشتر این بحث تعریف

رود. درواقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی  های اقتصادی بکار می واژه  بیشتر در بحث

نامره   هاسرت. در لغرت   جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمرومی  قیمرت  

 1ن پوست و بینی معنا شده اسرت. دهخدا تورم به معنای اماهیدن، تهییج، باد کردن و آماسید

هاسرت. در اصرطالح ترورم     توان گفت  که  تورم در اصطالح عرام افرزایش عمرومی قیمرت     می

 های خرید کاال نسبت به خریداران. عبارت است از ارتقاء قیمت

دهرد. شراید پرسشری     تورم یعنی عدم توازن بین دو جریان کاال و پول که مشرتریان مری  

ی کامالً اقتصادی است و چه ربطی به حقوق دارد، باید گفرت بلره؛ امرا    ا پیش آید که این واژه

نگارنده باوجود اقتصادی بودن واژه مزبور آن را به اعتبار جرم انگاری رفتارها چنرین برداشرت   

کنم معنای اصطالحی و مفهومی تورم جرم به معنای زیاده و انباشته شدن جررم اسرت. و    می

ترورم جررم  شرهروندان را در معررض خطرر بازداشرت و        تورم جزا به ایرن معنرا اسرت کره؛    

دهد. این روند بر جمعیت جرزای افرراد چره در محرابس و بازداشرتگاها و       محکومیت قرار می

هایسرت   رو تورم جرم و همچنین تورم جزا  نتیجه جرم انگراری  افزاید. ازاین ها می توقیف خانه

ای کره   گونره  عیین کررده اسرت، بره   ها ت که مقنن جزای حبس را برای ضمانت اجرای آن جرم

توجهی به امکانات دستگاه عدالت جزایی و افزایش جمعیت افراد مجررم از کرارایی    هرگونه بی

گذار دررسریدن   قانون و حقوق جزا خواهد کاست و باعث کم اثر شدن مجازات و ناکامی قانون

رویره پرول موجرب     بی طور که در اقتصاد افزایش شود. همان به اهدافش از جرم انگاری نیز می

 گردد. باال رفتن سطح عمومی قیمت و درنتیجه موجب ناکارآمدی اقتصادی می
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جرم انگاری و تورم جرم شهروندان را در معرض خطر بازداشرت و محکومیرت بره حربس     

ن بدون توجه به امکانرات  آتعیین مجازات محبس برای  رفتار و جرم انگاری یک دهد. قرار می

توانرد بره دنبرال     و پیامدهای منفی زیادی می آثارجزا اجرای این  در قضایی و جزایی دستگاه

ن آ تروان از کنرار   نمری  سرادگی  بره  زای محبس نیز موضوعی است که تأثیر جرم داشته باشد. 

 هرا و  حروزه ارزش  هرایی کره در   ارتبراط برا بسریاری از جررم انگراری      این مسرئله در ، گذشت

گذار برای بسیاری از  گیرد نیز صادق است. زیرا قانون صورت می فرهنگی هنجارهای اخالقی و

گذار سربب خواهرد    قانون« ایانه گرحبس » سیاست 1 ت.تعیین کرده اسرا  حبس جزایها  آن

تنها خطری بررای خرود    تورم جزایی محابس نه افزایش یابد. مجازات محبس شد که جمعیت

 ای جامعه نیز خواهد بود.شده است؛ بلکه تهدیدی بر افراد و اشخاص تحمیل

» بسیاری موارد به دلیل اینکه حداقل سرختی   شهروندان در که رسد به نظر میاز طرفی  

 برابرر پرولیس مجبرور    رو اسرار کردن د ها تحمیل نشود، به تمکین بر آن« ساعت توقیف  26

گررفتن   و این هم ممکن است که پولیس با کنند شوند یا به پرداخت رشوه تمایل پیدا می می

زمینره   آیرد کره آیرا    پول، چشم خود را بر روی تخلفات ببندد، و اکنون این سوال پریش مری  

 کند؟ از شهروندان فراهم نمیرا  طریق توسل به اخاذی ، اخذ رشوه و... سوءاستفاده پولیس از

شود و ایرن ضرربه    محبس موجب انقطاع خانوادگی، اجتماعی و شغلی میمحیط تحمیلی 

هایی ازنظر مرالی   خانواده. شوند هایی متالشی می سا در این چارچوب خانوادهب کمی نیست. چه

و فرزندانی ازنظرر   دهند میمشاغل خود را از دست  ی. افرادگردند میبا مشکالت جدید روبرو 

 2.زا روبرو شوند زا و جرم پذیری با خألهای انحراف تربیتی و جامعه

 مجرم نیاز به توضیح نردارد. فرردی کره در    عنوان هر فرد بهزای محبس بر روی  جرم آثار

در معررض خطررات    برنرد و  از مریضی روحری رنرج مری    گیرد می محیط تحمیلی محبس قرار

قرار گیرد. بدتر از آن بعضی ممکن است عادات جدیدی نظیر تزریق مرواد مخردر و یرا     اعتیاد

و  شرود ارتبراط   ای در با مجررمین حرفره   های نظیر ایدز را نیز از محبس کسب کند و مریضی

                                                           
جعفری، معصومه،مبانی جرم انگاری، آثار و پیامدهای آن در حقوق جزای افغانستان، انتشارات  - 1
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اصوالً یکی از عللری کره    .کند حفظ می ها آن مواقع بعد از آزادی نیز ارتباط خود را با خیلی از

  1زای محابس است. گردیده، اثر جرم« های حبس جایگزین»گیری ایده  منجر به شکل

یابد. مجرمین آزادشده حقوق  آثار منفی مجازات محبس حتی بعد از رهایی هم پایان نمی

دهند. بیشرترین افرراد صرراحتاً از منرافع و      سی، اقتصادی و اجتماعی خود را از دست میسیا

شوند. مجرمین سابق برای پیدا کردن شغل و  های رفاهی و حقوق اجتماعی، محروم می برنامه

شوند و هر یک از این پیامدهای فرعری، درراه پیوسرتن مجردد     اسکان با مشکالتی مواجه می

شروند   ای از این مجرمین دوباره دسرتگیر مری   کند. و تقریبأ عده ه ایجاد میافراد به جامعه وقف

 2گردند. ای به خاطر تخطی از شروط تعلیق به محبس برمی وعده

موقعی کره تروده مرردم قروانین را     »گوید: فساد یک جامعه بردو قسم است:  منتسکیو می

ای از مردم را فاسرد کنرد کره     هساز است. دیگر آنکه قانون تود کنند؛ این درد چاره رعایت نمی

 حرال اگرر سیاسرت تقنیتری و     3«این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی از خرود درمران اسرت   

، در خصوص مجازات حبس با کمبود محابس و امکانات رفاهی همراه شرود، طبیعری   6قضایی

 و شرود  مری  مرحله اجرای مجازات محبس با بحران روبررو  در جزایی است که دستگاه عدالت

 را بر جای خواهد گذاشت. نامطلوبی آثار

                                                           
 .72، ص 1392،تهران، نشر گرایش،  های زندان یا مجازات بینابین جایگزینآشوری، محمد،  - 1
 .17، ص1314هوساگ، داگاس، جرم انگاری افراطی، ترجمه محمدتقی نوری، تهران، مجد، - 2
 .221،ص1314میزان،، تهران، اداری و سیاست جنایی -فساد مالیداد خدایی، لیال،  - 3
گذار یک کشور در تدوین قوانین به دنبال هدفی  منظور از سیاست تقنینی سیاستی است که قانون - 7

باشد و آن را تعقیب کند.)عالمه، غالم حیدر، عدالت جزایی در افغانستان مجموعه 

ه برای . و سیاست قضایی به این معنا که در کشورهای پیشرفت277،ص1314مقاالت،تهران)عرفان(

ها و همچنین بهبود  رسیدگی مناسب به وضعیت بزه دیدگان و یا قربانیان خشونت و جبران خسارت آن

شده است که قضات  بینی ها، در قوانین مربوط به طرز کار محاکم پیش آسیب هلی جسمی و روانی بر آن

یز سیاست حمایت از بزه دیگر قضات در محاکم ن عبارت باید به نیازهای قربانیان خشونت توجه کنند. به

 ..274دیده را در پیش گیرند.ص
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 جزا حقوق بالقوه زایي جرم -سوم گفتار

جرم انگاری موردتوجره قرارگیررد .    پیامدها و آثار بررسی یکی دیگر از مواردی که باید در

جرم ، تولید جررم  » ن ست که آاست . منظور از این سخن « جزازایی بالقوه حقوق  جرم» اثر 

   .«کند می

توانرد خرود بره     جررم اسرت، مری    گیرری از  که به دنبال پیش جزااساس، حقوق   بر این  

در اشرکال زیرر برروز پیردا      تبدیل گردد که ایرن امرر  « جرم ساز» و « مجرم ساز»دستگاهی 

 :  کند می

 «زني برچسب»شرایط ارتکاب جرم در پرتو فرایند الف( 

یف شود. درنتیجه فشار این عقیده که وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توص

تعریف هماهنرگ   آنخود دست خواهد زد، تا با  رفتار خویشتن و اجتماعی به تغییر ادراک از

تأییرد  »در کتراب   1942مریکرایی درسرال   آشرناس   گردد. نخستین بار توسط اریکسون جرم

 ای از این فرایند، از سوی شف  ارائره گردیرد کره    مطرح گردید. توصیف متقاعدکننده« مجرم 

شرود بایسرتی نهایتراً     روانی قررارداده مری   بندی افراد مریض کسی که در طبقه استدالل نمود

 .روانری محسروب شرود     شده، و سپس بررای همیشره مرریض   « مریضی»ن آنشانگر و بیانگر 

ثابرت   ،تواند در چنین وضعیتی، چنانچه سالمت خرود را بازیابرد   دیگر، وی چگونه می عبارت به

با  ای که ی بازگشته است؟ همین فرایند، در مورد مجرمین دستگیرشدهعاد به نمایدکه حالت

زده  آنران رسرماً برچسرب مجررم بره      و شروند  در محضر محکمه  حاضر می محکومیت جزایی

بر ایرن  1.نیز مصداق دارد رود که مجرم گونه رفتار نمایند می نان انتظارآ درنتیجه از شود و می

تواند ثابت کند که بره حالرت عرادی     را بازیابد نمیاساس چنین فردی حتی اگر سالمت خود 

 بازگشته است.

براین اعتقاد است که واکنش جامعره نسربت بره انحرراف )تخلرف از       زنی  برچسبیه نظر 

هنجارهای اجتماعی( دارای پیامدهایی برای رفتارهای اشرخاص مختلرف اسرت. ایرن نظریره      

وان به ایرن صرورت توصریف نمرود کره      ت شود، می که در مورد مجرم به کار گرفته می هنگامی

                                                           
،تهران ، انتشارات دانشگاه شهید  شناسی ، دانشنامه جرمنجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی  - 1

 .247،ص 1344-بهشتی 

ACKU



 

 

 

ی
ار

نگ
م ا

جر
ی 

ها
د

ام
 پی

 و
ار

آث
 

 

49 

کنرد. شخصری کره     عنوان جررم تعریرف مری    معموالً جامعه بعضی از رفتارها را مانند دزدی به

خرورد و ایرن    عنروان مجررم  برچسرب مری     گردد از طرف اجتماع به مرتکب چنین رفتاری می

انسران  شود که جامعه با فرد به طریقی رفتار کند کره سرزاوار یرک     برچسب خوردن باعث می

اختصار باید گفرت فررد،    گذارد و به این مسئله بر رفتارهای آتی او اثر می مجرم باشد. درنتیجه

دهد، و سعی در همراهنگی و انطبراق برا آن برچسرب را      جرم را سرلوحه زندگی خود قرار می

 را انرد آن  مجرمانه رفتاری است که دیگران توانسرته  رفتار توان گفت که بنابراین می 1کند. می

انحراف را در عملی که  جرم و براین اساس نباید ن الصاق کنند.آبرچسب به مرتکب  از طریق

طی چه فرایندی، عملی کره زمرانی مشرروع     که فرد مرتکب شده جستجو کرد، بلکه باید دید

 بوده نامشروع ترقی گشته است.

ممنوعره  هرای   با خوردن برچسب مجرمانه به خراطر عردول از محردودیت    سان، فرد بدین

 و دارد جامعره وجرود   ای کره نسربت بره او در    به دلیل تصورات کلیشه 2قانونی )انحراف اولیه(

شود، نقرش و قالرب یرک     رسمی و غیررسمی بر او اعمال می طور های زیادی که به محرومیت

 .3(انحراف ثانویه )کند به سمت ارتکاب جرایم جدید تمایل پیدا می پذیرد و فرد مجرم را می

سرروی ادویررن. ام. لمرررت در کترراب  از ثانویرره نخسرتین بررار  ان انحررراف اولیرره وفررق میرر 

در کتاب دیگرر وی تحرت عنروان انحرراف انسران       مطرح گردید و« شناسی اجتماعی آسیب»

لیه مربوط بره  وانحراف ا .کنترول اجتماعی موردبررسی دقیق قرار گرفت مشکالت اجتماعی و

                                                           
، ترجمه داود نجفی توانا، تهران، شناسی و جرم رواندیوید بوت واین وآیدن سامرنز،  -1

  .96-95،ص1396میزان،
2-ry deviane ) (prima  ای از موارد فرد به اعمال انحرافی دست میزند، اما این انحراف ممکن  در پاره

است گذرا و تصادفی باشد. این فرد ازلحاظ اجتماع مورد تأکید است و شیوه زندگی او تحت تسلط الگوی 

اند. به این نوع حاالت د انحرافی قرار نگرفته است و چنین شخصی مسلمأ حود را یک قرد منحرف نمی

 خاص، انحراف اولیه یا ابتدایی گویند.
3-(secondry deviance)  طور مشخص، رفتار انحرافی  در مرحله بعدی یا مرحله اصلی انحراف، فرد به

شود. مانند دزدان و تبهکاران  دهد وازدید عموم مردم فرد منحرفی محسوب می از خود نشان می

طور کامل  اند. برچسب منحرف وقتی به د وارد مرحله دوم و اصلی انحراف شدهگونه افرا ای که این حرفه

در دادگاه محکوم  و پس  شوند، و شود که چنین فردی به خاطر دزدی ویا... توقیف می به فردی زده می

 زنند. شوند و باز به همان کار دست می از چندی، احیاناً آزاد می
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شوند، ولی در وضرعیت متعرارفی قررار     فانه وارد میمرتکبینی است که به ارتکاب اعمال منحر

عنوان بخشری از نقرش مرتکرب کره      انحراف به و، ندارد دارد. در این مرحله خودپنداری وجود

 (ای یرا حرفره  کره انحرراف ثانویره )    گردد. درحالی شده است تلقی نمی ازنظر اجتماعی پذیرفته

اند ) تکرار جررم( و انحرراف    کرده اصطالحی است که برای اعمال کسانی که عادت به انحراف

آیرد،   گاهانه به مرحلره عمرل درمری   آ طور نان تأثیر گذارده و نقش منحرفانه بهآپنداره  بر خود

واسرطه افررایش    شود که نقرش منحرفانره بره    شود انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می اطالق می

 . 1شود ویت میزنی تق برچسبآثار واسطه  غالباً به تر و تماس با منحرفین آلوده

شرود، سرعی در انطبراق و     محض اینکه به شخصی برچسب مجرمانه زده مری  سان، به بدین

باعالقره بیشرتری بررای ارتکراب جررایم       کند و ن برچسب میآهماهنگ کردن اعمال خود با 

جرایم  ویژه در مورد باید قبل از جرم انگاری هر عملی به پیامدها راشود. این  وسوسه می دیگر

 که به آنگاه .نظر داشت وضوح در هکوچک ب

شود، از ارتکاب جرم کوچک تا جرم برزر  گرام کوتراهی     می زده شخصی برچسب مجرم

 .بود خواهد

 رفتارهای انسانی، با سوءاستفاده از بنابراین با برچسب مجرمانه زدن به تعداد روزافزونی از

پیامردهای عمیرق و   آثرار و  ی . ایرن فراینرد دارا  شرود  افزوده می درواقع به تعداد مجرمین جزا

بره یرک فررد از     به قرول بیکرر   ،شده زده« برچسب مجرمانه» فردی که بر عملش .است ناگوار

 قبرول بره   محکوم اند. در آن وقت است که فرد زده ه ننگکماند که به آن ل گروه بیرون شده می

محیطری   بره زنردگی در   ترتیرب محکروم   ایرن  بره  ن هویت منطبق باشرد، و آنقشی است که با 

 2است. غازگر یک دوره فساد برای اوآاین خود  گردد که مجرمانه  یا منحرفانه است و می

رفتارهرای   ق جزاسرت، حقرو  قلمررو  رم جرم و جزا که از آثار منفری جررم انگراری در   با تو

و افررادی کره    مجرم زده خواهد شرد « برچسب»و « انگ»جامعه  به افراد مختلفی در مختلف

شود که جامعه به او برچسرب   شود متمایل به انجام رفتاری می و زده میبرچسب انحرافی به ا

شرود.   که دیگران توانست آن برچسب را به او الصاق کند آنگاه مجرم مری  زده است. و هنگامی
                                                           

 .242-241ی ، پیشین،ص نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگ - 1
، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  شناسی ، جرمپیکار، ژرژ - 2

 .231.ص 1344، 
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شود که همان تصویر مجرمانه را از آن خرود   تدریج مایل می کسی که برچسب خورده است به

 1کند.

بره   جزایری نظرام  زا باشرد.    تواند جررم  خود حقوق جزا هم می گیریم که ازاینجا نتیجه می

را خواهنرد   کار قالب یک انسان بزه افراد بسیاری نقش و و شود تولید مجرم تبدیل می دستگاه

 سمت ارتکراب جررم   که بیشتر به سبب خواهد شد کار لباس بزه پذیرفت وزندگی یک فرد در

گرذاری   واکنش جامعه علیه جرم و مجازات، خود جررم انگراری یرا قرانون     تمایل داشته باشد.

کراری هسرتند ممکرن     جزایی، مرحله قضایی، پولیس که در اصل مانعی در مقابل جرم و برزه 

است خود سبب دامن زدن به بعضی از جرایم شوند. و سربب برچسرب زدن و انرگ مجرمانره     

وان اذعان کرد که گاهی واکنش اجتماع منجر بره  ت ای از افراد شوند.  بنابراین می زدن به عده

 ها از رهگذر حقوق جزا گردید. زایی، جرم انگاری توان  منکر جرم شود. و هرگز نمی انحراف می

 ب( افزایش رقم سیاه و خاکستری جرم

سربب خواهرد شرد کره بخرش      جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت جزایی 

 زیادی از جرایم

و « مجررمین واقعری  »و مرابین   مرورد تعقیرب واقرع نشروند     شناسرایی، کشرف و  ارتکابی 

در  شرود.  یراد مری   «رقرم سریاه  » هکره از آن بر   ،شکاف بزرگی ایجاد گردد« مجرمین قانونی»

اطرالق  « جررایم رقرم سریاه   »گردنرد   شناسی به جرایمی که به دالیل گوناگون افشا نمری  جرم

هرای جنسری و    ستان  قربانی تجاوز جنسی، خشرونت مثال زنانی که در افغان عنوان شود. به می

نردرت   کراران آن بره   شوند بااینکه همه این اعمال جنایت است، اما جنایرت  خانوادگی واقع می

شوند. یکری از دلیرل افشرا نشردن      گیرند و یا هیچ مورد تعقیب واقع نمی مورد تعقیب قرار می

شده است لکه ننگ  که مورد بزه واقع گونه جرایم این است که افشای این جرایم برای زنی این

 شود.  تلقی می

وقرت و   ،قضرایی  کمبرود امکانرات   الیلید باز به عالوه بر آن مرتکبین جرایم زیاد دیگری 

تعقیرب قررار    شده مرورد شناسرایی و   جرایم کشف مرتکبین بسیاری از حجم باالی دوسیه ها

شرود   این مسئله زمانی تشدید می. گردد یاد می )افزایش رقم خاکستری( که از آن گیرند. نمی

                                                           
 144جعفری، معصومه، پیشین،ص - 1
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نیازمنرد امکانرات و    ها آنشناسایی  کشف و چون فحشا، اعتیاد شده  که بسیاری ازجرایم خلق

و گاهی هرم بنرا    گزارش دهی این جرایم به پو لیس پایین خواهد آمد. .ابزارهای زیادی است

دقرت و   دوسریه هرا،  به دالیلی) مثل رشوت( فشارها، برای رسیدگی سریع و زودتر بعضری از  

شود، و درنتیجه در نظامی که دوسیه های مرورد رسریدگی    کیفیت فدای سرعت و کمیت می

دار خواهد شرد و میرزان    به یک معیار ارزشی و ترفیع درجه تبدیل شود مفهوم عدالت خدشه

 1گردد. نارضایان از دستگاه عدالت جزایی بیشتر می

عردالتی در   که در صورت گمان جامعه برر بری  پاول رابینسون و جان دارلی معتقد هستند 

جرم انگاری رفتارها، و همچنین در نحوه اجرای مجازات، اعتقراد و ایمران بره حقروق جرزا از      

 2دست خواهد رفت.

خلق هر جرمی به این نکته اساسی توجه داشته باشرد کره    بین باید قبل از گذار واقع قانون

، تا چه حد امکران اجررای قرانون    جزاییعدالت  با توجه به امکانات موجود دستگاه عمل و در

رسد قوانینی که بدون توجه به امکانات دسرتگاه   به نظر می .زمینه وجود دارد آنشده در  وضع

را به دنبرال   جزا اعتباری حقوق ای جز بی نتیجه ،کند ها مبادرت می به جرم انگاری جزاعدالت 

و تخطرری « آشررفتگی اجتمرراعی» دداعتبررار گررر برری جررزاای کرره حقرروق  در جامعرره و ندارنررد

ناپرذیر   های ضروری برای حفرظ حیرات اجتمراعی، اجتنراب     و ارزش« هنجارهای اجتماعی»از

 است.

ولری   ترر شرود    تنرگ  جرم انگراری دایره محدودیت حقوق جزا با فرایند که  درواقع هنگامی

م افرزایش  میزان رقم سریاه جررای   کند، می رشد و آهسته کندی به جزاامکانات دستگاه عدالت 

کننرد کره    فکرر مری   اند و گردد که مجازات گردیده درنتیجه موجب خشم افرادی می یابد و می

تواند مشروعیت  می کند و ها  نیز سرایت می چرا باید مجازات شوند. این خشم به اطرافیان آن

مقابل موجرب   ارتکاب جرم را کاهش دهد و در جلوگیری از ن درآو تأثیر جزا  اخالقی حقوق

 زایش میزان ارتکاب جرم گردد.اف

                                                           
 .149جعفری، معصومه، همان،ص - 1
 .174هوساگ، داگاس، پیشین، ص - 2
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 گیری نتیجه

آور و  هایی است کره قردرت الرزام    هر قاعده و مقررات حقوقی دارای بنیادها و مبنا و ریشه

گیرد.قانون جزا مجموعه قواعد و مقرراتی است کره لزومرأ نظرم     ها می مشروعیت خود را از آن

اجررای قرانون را دارد؛ زیررا    کنرد و نظرم عمرومی اقتضرای      عمومی را در جامعره ترأمین مری   

ای کره امنیرت و    بررد و در جامعره   هاست که احساس ناامنی را باال می ها و نابسامانی نظمی بی

ای در کار نخواهد بود. جامعه بدون امنیت مجررمین را بره    نظم اجتماعی نباشد رشد و توسعه

هرای شکسرته    طور که تئروری پنجرره   کند همان فعلیت بخشیدن اندیشه مجرمانه تشویق می

آورد و ثانیاً منجرر   های کوچک و ابتدایی اول احساس ناامنی را به وجود می نظمی گوید بی می

شود. با فرایند جرم انگاری راجع به جررم دانسرتن رفتارهرا هرچنرد برر       تر می به جرایم بزر 

از جررم  شده دولت مجاز به مداخله است. اما نباید به پیامدهای بعد  اساس اصول و مبانی بیان

صرورت   توجه بود بلکه باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد. پیامدهای جرم انگراری بره   انگاری بی

بایسرت ر  دهرد. زیررا از فراینرد      کند که پیامدهایی مثبت آن می مثبت و منفی بروز پیدا می

 ای استقرار نظم عمرومی، عردالت، دفراع از فررد و     رود که در هر جامعه جرم انگاری نتیجه می

جامعه و خالصه کالم حاکمیت قانون را به همراه داشته باشد. و اساسرأ هردف از قرانون جرزا     

توجهی به آثار و پیامدهای منفی جرم انگاری به هنگام جررم   ها است. بی رسیدن به این آرمان

هرای سریاه و خاکسرتری جررم      دانستن رفتارها در دستگاه عدالت جزایی موجب افزایش رقم

تواند باعث ترورم جررم و جرزا شرود. از ایرن رهگرذر جمعیرت         قانون جزا میگردد و خود  می

تواند  یابد و حقوق جزا بدون توجه به کارکرد منفی جرم انگاری می مجازات حبس افزایش می

زنی شود. این موارد پیامدهای منفی جرم انگراری   زایی در پرتو فرایند برچسب خود باعث جرم

 قرار گیرد. گذار است که باید مدنظر قانون

در آخررر نگارنررده امیرردوار اسررت کرره ایررن نوشررتار باعررث شررود تررا بررا آثررار  و پیامرردهای 

توجرره مراجررع مسررئول و  جرررم انگرراری در قررانون جررزا آشررنا و از سررویی دیگررر مررورد جلررب

 اصالح و تدوین قانون قرار گیرد.

 منابع و مأخذ:
تصاصی، دانشرگاه شرهید   شناسی اخ نجفی ابرندآبادی، علی حسین،تقریرات درس جرم - 1

 .1378-1379بهشتی دوره کارشناسی ارشد، سال 
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، ترجمرره محمرردعلی اردبیلرری، تهررران، رساااله جاارایم و مجااازاتبکاریررا، سررزار،  -2

 .1377میزان،
افتخار جهرمی، گرودرز، اصرل قرانونی برودن جررایم و مجرازات و تحروالت آن، مجلره          -3

 .1387حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ، تهران، دانشکده24-25تحقیقات حقوقی، شماره

حسینی، سید علی، حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان، کابل، انتشارات سرعید،   -6

 .1390چاپ دوم، 

عالمه، غالم حیدر، اصرول راهبرردی کیفری،تهران،کتراب همگران برا همکراری نشرر         -5

 .1389میزان،

هرای  علروم جنرایی      هرا و مقرررات، ترازه    هردف  -جانکی، فیروز محمود، نظام کیفرری  -4

 .1388مجموعه مقاالت زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان،

های دولرت، ترجمره رحریم نوبهرار،      آوری فوگو، میشل، و گارلند، دیوید، مجازات و فن -7

ر نظر علی حسرین نجفری افرنرد آبرادی، تهرران،      های علوم جنایی زی مجموعه مقاالت در تازه

 .1388میزان،

 .1377،چاپ دوم، 5نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد  اکبر، لغت دهخدا، علی -8

جعفری، معصومه،مبانی جرم انگاری،آثار و پیامدهای آن در حقوق جرزای افغانسرتان،    -9

 .1394انتشارات سعیدی،

، 8و7، شمصاحبه باا فصالنامه ترجماان حباه    ی حسین، نجفی ابرندآبادی، عل .-10

 .1381تابستان و پاییز

،تهرران، نشرر گررایش،     های زندان یا مجازات بیناابین  جایگزینآشوری، محمد، -11

1382. 

 .1390هوسا ، داگاس، جرم انگاری افراطی، ترجمه محمدتقی نوری، تهران، مجد، -12

 .1390، تهران، میزان،سیاست جنایياداری و  -فساد ماليداد خدایی، لیال،  -13

،تهران ، انتشرارات   شناسي ، دانشنامه جرمنجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی  -16

 .1377-دانشگاه شهید بهشتی 

، ترجمره داود نجفری توانرا،    شناسي و جارم  رواندیوید بوت واین وآیدن سرامرنز،   -15

 . 1384تهران، میزان،
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ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ، انتشرارات  ،  شناسي ، جرمپیکار، ژرژ -14

 .239.ص 1370دانشگاه شهید بهشتی ، 
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 و قانوندیگاه فقه  بررسی جرایم منافی عفت از
 (بخش اول)

 محمد اسحاق کیهان

 

 چکیده

معنی محرمات شرعی است که برآن حد یا تعزیر  و بهواژه جرم دارای ریشه قرآنی بوده 

یکی جرایمی که ازمعقوله  شود میجرم شناخته  در شرعاست، محرمات که  مقرر گردیده

 و دیگرشاست  شده گرفتهنهی قرار و موردممنوع  نظر شرع از آنآوردن  جا و بهفعل بوده 

ازطرف شارع  آنواجب بوده وبرتارک  آنجرایم از قبیل ترک فعل است که انجام فعل 

مجازات مقرر  ها بر آن شرعاًاین تعریف محرماتی که  بر اساساست،  شده تعیینمجازات 

 .شوند نمینشده جرم نامیده 

 و ناپسندعمومی همواره ارتکاب جرم را یک عملی غیراخالقی، نامشروع  و اخالقوجدان 

 در این. گردد میجرم انگاری محسوب  و اساسیکه این امرازمبانی عمده  ای گونه به؛ داند می

، نسبت شوند می و شناختهمیان بعضی از جرایم مه تحت عنوان جرایم منافی عفت معروف 

 بر خسارات. این جرایم عالوه نماید دارمی جریحهعمومی را  و اخالقبه دیگر جرایم وجدان 
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جرایم را توهینی بزر   نیز اینانسانی  و شرافت و کرامت، شأن آورد می باربه متعددی که 

رفتن احساس امنیت،  از بین، عواقب بد ونا گواری چون آن و گسترش داند میوعظیم 

 دارد. در پیسستی بینان خانواده، جریحه دارشدن احساسات عمومی را 

 جرایم علیه، منافی، عفت، فقه، احناف، قوانین، جزایی کلیدی: واژگان

 مقدمه

خاصی  از اهمیت ها انسان و معنویجرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی 

ادله اثبات نقش به سزایی را ایفا  و موجودیتمبارزه با این جرایم،  راستای دربرخورداراست. 

علمای فقه احناف  و نظریاتردید قوانین افغانستان نموده اما تا این جرم را ا و تالش نماید می

 .آید به دست مطلوبیگرفته تا نتیجه  موردبررسی

، انجام شود هم نسبت آنبا توجه به علمی بودن  و اصولیقانونی  های راهکشف جرایم از 

؛ رود نمی از بینمجازات  و اجتماعیتربیتی  تأثیر بسزایوهم  شود میبه مجرم اثبات حق 

شدن  از مجرمدوباره، اصالح  تربیتومت با اعمال مجازات برای شخص مجرم هدف چون حک

مراحلی است  ترین از مهممجازات، کشف جرم مجرم  از اعمالرا دارد. قبل  دیگر جامعهافراد 

مرتبط است وغالبأ  ها انسانطی نماید. جرایم که با عرض و آبروی  آن راکه هرمجرمی باید 

طیاد  آنکردن  و اثبات کنند می و پنهان یکدیگر مخفیاز  ها انسانرا  ها جرماین 

 .استدشواروسخت 

مقدس اسالم نسبت به این نوع جرایم حساسیت زیادی  در دینبه همین دلیل 

اثبات جرم  های راهنمودن  از محدودمعتقدند هدف شارع  ای عدهاست. البته  شده اعمال

وبا  شود مینسبت به حدود الهی اثبات  ها انسانی تجر و فقطدراینگونه اعمال وجرایم فقط 

مجرم را  تواند میجرایم  گونه این. اما عدم اثبات یابد نمیتوسعه  و فحشافساد  آنعدم اثبات 

هرچه این اعمال کثیف وزشت را انجام دهد  داند و میعدم اثبات جرم قرار دهد  در حصن

و رواج یافتن انواع فحاشی  منجر بهزد وبالخره شهود از قانون بگری اقرار وعدمبا عدم  تواند می

و  شده آلودهخدا به اثر فعل این مجرمان  و زمینگردیده  در اجتماع و فساد انحرافات

 گردد. دار لکهخدا  های بندهپاک  های دامن

 

ACKU



 

 

58 

ه 
نبل

س
«

13
96

» 
ل 

س
سل

 م
ره

ما
ش

17
5

 

 مبحث اول: مفاهیم:

خاصی  از اهمیت ها انسان و معنویجرایم منافی عفت، تعرض به آبروی مادی  از اینکه

 بپردازم. آنبه مفاهیم  از همهبنأ خواستم قبل  باشد میبرخوردار

 الف: مفهوم جرایم: 

ثالثی مجرد: یجرم، جرما وجراما بروزن  از بابجرم  از ماده در لغتجرایم جمع جرم، 

، حمل کردن، کسب کردن، از درختضرب، یضرب، به معنای قطع کردن، یا چیدن میوه 

 فقهی جرم عبارت از در اصطالح 1است. کاررفته به کار ناپسنددن به ارتکاب گناه و وادار کر

در  2.نماید میرا با حد وتعزیزمجازات  ها آنمحضورات یا منهیات شرعی که خداوند مرتکب 

خود جرم را  تخصصبرحسب  اند نموده و تالشحقوقی هرچند دانشمندان سعی  اصطالح

 و بدونآنان مانند سایر مسایل علمی  های تعریفازدیدگاهای تخصص خود تعریف نمایند؛ 

خالف  هر عملمثال طرفداران مکتب عدالت مطلق  به گونهنبوده است.  و معایبنقص 

 .اند دانستهاخالق نیک را جرم 

به  "جرم"از "ج"عربی بوده وبعدا وارد فرهنگ فارسی شده وضم  در اصل "جرم"واژه 

 "فالنی "به معنی این است که  "اجرم"و است شده گرفته از درختمعنی کندن میوه 

که به منعی صاحب میوه، خرما وشیرشد.  "البن "و "أتمر "صاحب جرم شد. مانند 

استعمال  و پسندیدهاشخاص دانا  در حقدرسراسرکالم عرب دیده نشده است که این کالم 

 "چرا  ینکهو ا شود میزشت ونا پسند استعمال  هر عمل در ارتکاباستفاده  عنوان و بهشود 

 و سعادتبه علت این است گه گناه، موجب قطع رحمت الهی  شده گرفته "جرم"از "جرم

را به این سبب  وگناهگار گردد میوبراثراین گناه طی طریق الی اهلل، قطع  شود میدینوی 

و به معنی کندن  در اصل "جرم " 3. کند میکه عمل واجب الوصل را قطع  دانند میمجرم 

                                                           
1
 13 -12، صص 1367فرهنگ قرآن، انتشار، بعثت، چاپ اول، سال: محقق، محمدباقر، الفراید در  - 

2
ماوردی، محمد بن حسن، االحکام السلطانیه، مطبعه، السعادت والوطن: بیروت دارالکتب العلمیه، چاپ  - 

 112، ص 1319اول، سال، 
3
آزاد اسالمی نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  اسالم، پایان درودیان، مرتضی، پیشگیری ازوقوع جرم در - 

 12، ص 1342واحد ایران،  سال، 
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گناه  و کسببرای ارتکاب زشتی وانجام  طور استعاره بهاست. این واژه  درخت ازمیوه  چیدن

به خدا دروغ بسته است بگو: اگرآنرا به خدا دروغ  آن راکه ": گویند مییا 1. رود میبه کار 

 2."مبرا هستم کنید میکه  از گناهی و منبسته باشم گناهش برمن است 

 و سپسن جهل به معنی چیدن میوه نارس بروز "جرم " از ماده "اجرام "بنا براین 

و  شود میبه وادار کردن کسی به گناه نیز اطالق  و همچنیناست  شده گفتههرکارناخوشایند 

 از ایندارد وانجام گناه اورا  و پاکیخود پیوندی با معنویت  و فطرت در ذاتانسان  ازآنجاکه

 .سازد و بازمیپیوند الهی جدا 

 از اصل هر چیزیناپسند نیست لیکن  کاری از درختیوه باید توجه داشت که چیدن م

درعالم وجود، دارای حقیقتی است وجرم هم به  هر امریخویشتن کار ناپسند است چون 

. با این ایده مفهوم اصطالحی جرم است اش اصلی از موضوعمعنای جدا کردن حقیقت 

 از انجاماسالمی،  در فقه آن تبع و بهقرآن  در زبان. جرم کند میقرابت پیدا  آنلغوی  بامعنی

 و اقوالی دیگر افعالمنع کرده است. به عبارت  آن رادادن فعل یا گفتن قولی است که شارع 

درآیه  که طوری بهباشند؛  تعالی باریاحکام یا اوامرونواهی  مغایر باکه  شوند میجرم تلقی 

 ونیز لفظاست  واردشده و ناپسندبه معنی کارهای زشت  "یجرمنکم "دوازدهم سوره مائده 

در نیزناظرکارهای زشت کسانی است که  "قمر"درآیه چهل وهشتم از سوره  "مجرمین"

 به سرمی برند.  گمراهی

انواع جرایم مشمول است: قصاص عضو، دیه،  در بابکه  از آیاتی توان میهمین معنا را 

  3شهاد نمود.است واردشدهکریم  در قرآنحد زنا، حدقذف و حد سرقت 

حق وعدل  و مخالف و ناپسندبه معنی کارهای زشت  نیز جرمآیت از قرآن شریف  در دو

 . شود میاطالق 

                                                           
1
رضا خسروی حسینی،  تحقیق غالم راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه، و - 

 311، ص 1393انتشار مرتضوی، سال، 
22

 35أم یقولون افتراه قل أن افتریته فعلی اجرامی وأنا بریء مما تجرمون. سوره هود، آیت  - 
3
 13، ص1342،  سال، 2ی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، انتشار داد، تهران، ج. ولید - 
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با من،  و مخالفتحضرت شعیب گفت: ای قوم من! دشمنی " 1سوره هود:  89آیه  -1

که ) عذابی( مثل آنچه به قوم نوح، یا قوم هود، یا قوم صالح رسید  وادار نسازدبه کاری  شمارا

 ".دور نیست از شماکه ماجرای ( قوم لوط ) چندان(  دانید میهم برسد و) به شما 

که به عدالت رفتار نکنید. به  وادار نکند شمارادشمنی با قومی  " 2سوره مائده:  8آیه  -2

 . "تر است نزدیکعدل رفتار کنید که به پرهیزگاری 

نتیجه گرفت  توان میاز دو آیه شریف مستفاد شده  و آنچهبا توجه به معنی لغوی جرم 

وعدل اطالق  حق و مخالف و ناپسندبه ارتکاب کارهای زشت  در لغت و جریمهکه جرم 

چندی درمواردی کریم  در قرآنکه  و غیره از مجرم آن و مشتقات. کلمه اجرام شود می

و با جرم  در ارتباطهمین معناست. با توجه به مجموع آیاتی که  باز بهاست  کاررفته به

به چشم  در قرآن از جرمگفت تعریفی  توان میکریم وجود دارد  در قرآن آن مشتقات

وجود  ها آنمشابه  و کلمات و مجرمکه برای جرم  و مصادیقیوبا یستی با مفاهیم  خورد نمی

 تعاریفی که برای جرم ارایه شده است. در فقهدارد تعریفی استنباط نمود. البته 

 با: مفهوم منافي عفت

ذکر نکرده است. جرایم  "جرایم منافی عفت "افغانستان تعریفی خوبی از در قانونمقنن 

خاصی  از اهمیت ها انسان و معنویمنافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی 

برخورداراست. درراستای مبارزه با این جرایم، جامع بودن ادله اثبات نقش به سزای را ایفا 

از کارهای محاکم بعد  ترین از مهمیکی  اصولی ومتیقن های راه. کشف جزم از نماید می

انجام شود هم  و اصولیعلمی، قانونی  های راهمجرم است. هرچند کشف جرم از  گرفتاری

؛ رود نمی از بینمجازات  و اجتماعیوهم تاثیر تربیتی  شود مینسبت به مجرم احقاق حق 

شدن  از مجرم و پیشگیریبا اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصالح  حکومتچون 

مراحلی  ترین مهممجازات، کشف جرم مجرم از  از اعمالافراد دیگری جامعه را دارد. قبل 

                                                           
ویا قوم ال یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم  "سوره هود:  91آیه  - 1

 ."صالح وما قوم لوط منکم ببعید
2
 ."اعدلوا هو اقرب للتقو والیجرمنکم شنان قوم علی أال تعدلوا "سوره مائده:  9آیه  - 
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 و آبرویکه به نحوی با عرض  های جرمحال  در اینطی نماید.  آن رااست که مجرمی باید 

 .کنند میازیکدیگرمخفی  ها انسانرا  ها جرممرتبط است وغالبأ این  ها انسان

 شود مینسبت به حدود الهی اثبات  ها انسانفقط تجری  ها از جرم گونه اینزیرا با اثبات 

. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی یابد نمیتوسعه  و فحشافساد  آنوبا عدم اثبات 

 در محافظتمجرم را  تواند میازجرایم منافی عفت  گونه اینهم درست باشد اما عدم اثبات 

شود.  در جامعه و فسادرواج انواع انحرافات  منجر به تواند مینماید، وعدم اجرای قانون 

بازدارنده  و مجازات و تعزیراتمربوط به حدود  در مقرراتجرایم منافی عفت  مجازات

 است.  شده بیان

 به نوع تقسیم کرد: توان میبنا براین جرایم منافی عفت را 

 جرایم منافی عفت مستلزم حد؛ -1

 لزم تعزیرومجازاتهای بازدارنده.جرایم منافی عفت مست -2

متفاوتی  های روشخاص خود را داشته وبا  و مقرراتهریک از این دو جرایم متذکره 

 .است اثبات قابل

رنگ  از این ای کلمهیا  "زنا"کریم درچند آیت واژه  در قرآن: در قرآناعمال منافی عفت 

درچند 2-3؛ نور:23؛ اسراء:12نه: ؛ ممتح48فرقان:   وبا داشتن ریشه به زنا آمده است: و بوی

مفسران  از دیدگاه بسا چهفحشا یا فاحشه یا فواحش آمده است که  ای نیز کلمهآیه 

؛ 33 -28؛ اعراف: 248و149دربسیاری موارد به همین اعمال منافی عفت اشاره دارد: بقره: 

 19،22، 15،14: نساء؛ 135: عمران آل؛ 65-28؛ عنکبوت: 21-19؛ نور: 90؛ نحل: 26یوسف: 

. مشتقات فجورنیزدرقرآن آمده ولی 37، شورای: 151، انعام: 1؛ طالق: 56نمل:  25 و

. قراردادبه معنای زنا یا تنها اعمال منافی عفت نیست. فجوردرمقابل تقوی  وجه هیچ به

 ابراردسته بندی شده اند. در مقابل؛ وگاهی فاجران 28؛ صاد: 8شمس: 

آیات  "اصطالح  در ذیلمنافی عفت تطبیق شده،  بر اعمالکه  ، تمام آیاتی همهمه بااین

بحث آیات  در ذیلرا  چهار آیه. غالب مفسران تنها گنجند نمی آنخاص  در معنای "االحکام

آیه  و یک 1مبین حکم مجازات است. صراحتاًمیان سه آیه  از ایناالحکام زنا آوردند که 

                                                           
1
 532، ص 1142، نشر، دارالفکر بیروت سال، 7بن عربی، محمد بن عبداهلل، احکام القرآن، ج. - 
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ایات  نیز جزء، این آیه تفسیر تاریخی از یکه درظاهرصراحتی ندارد بلکه با استفاد کم دست

 است.  شده بندی طبقهاحکام 

 فقه .1

مطلب است. ودراصطالح  و عمق و دریافتنفهمیدن  و نیکبه معنای فهمیدن  در لغت 

تفصیلی  های دلیل از راهبه احکام شرعی فرعی  از علمدانشمندان این رشته عبارت است 

. منظورازاحکام شرعی، مجموعه احکام عملی دین است ومنظورازتفصیلی بودن است ها آن

بعضی  و همچنانهرحکم یک یا چند دلیل وجود داشته باشد  در مقابلاست که  آنادله 

احکام مفید  طوری کهنفس است  از شناختعبارت  در اصطالحدانشمندان فقه را 

 ومضرمربوط نفس را بشناسد.

 مفهوم احناف .2

و  و راستین ، پیروی دین حقیقی از یکتاپرستیعبارت است  در لغتاست  جمع حنیف

 استبه راه ر از گمراهیلغت عربی به معنای گرایش  بر منابع بناابراهیم را گویند.  دین

 در اصطالح  جنف قرار دارد به معنای گرایش از راه راست به گمراهی است. آنودرمقابل 

فقهی پیروان  و مذهبهل سنت دین مبین اسالم است. مذاهب ا های از شاخهحنفی نام یکی 

مذاهب  در بیننعمان بن ثابت ازائمه چهارگانه تهل سنت است، این مذهب  ابوحنیفه

این مذهب نیر درکشورهای  از پیروان و عمدهچهارگانه اهل سنت بیشترین  پیرو را دارد 

هند، اندونزی، مالزی،  قاره شبه، چین، ترکیه، بالکان، پاکستانمیانه، افغانستان،  آسیای

نعمان بن ثابت  ابوحنیفهیعنی  گذاران بنیان. نام این شاخه منسوب به استآسیای مرکزی 

الخضرا  در محله در بغداد ابوحنیفه( است. مقبره و قمریهجری 150-80) های سالدرطی 

 قرار دارد.

 ت:افراد ذیل را نام گرف توان میرا  ابوحنیفهسرشناس  از شاگردان

 (ابراهیم)یعقوب بن  ابو یوسف 

 محمد بن الحسن الشیبانی 

 )ابوالهذیل )زفربن الهذیل 

 الحسن بن زیاد اللولؤی 

 شاخه حنفی عبارت انداز: ٔ  درزمینه ها کتاب ترین برجسته

  السرخسی الدین از شمسالمبسوط 
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 بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ازکاسانی 

 مختصرالهدایه ازمرغابی 

آمده است ومنظورازآن قواعد  و ترتیبیونانی کانون بوده به معنی قاعده  زباندر قانون: 

عبارت  در اصطالحسلسله ازامورشمول داشته باشد. قانون  بر یککلی است که بطوریکسان 

اجرای داشته  و ضمانتاست که دارای جنبه الزامی بوده  و مقرراتقواید  از مجموعهاست 

 باشد. 

 . مفهوم قانون:3

است که رعایت تشریفات معین،  از قواعدیعبارت  در افغانستان آنخاص  در معنی قانون

چنین  1382( قانون اساسی افغانستان مصوبه سال 96که مقنین قانون اساسی درماده )

شورای ملی که به توشیح  هردو مجلس از مصوبهقانون عبارت است  "تعریف نموده است: 

 1گردیده باشد.  دیگر تصریحقانون اساسی طور  ر ایند مگر اینکهباشد  جمهور رسیده رئیس

در  "نیزدرذیل همین ماده بیان داشته است:  اخیر رامقنین قانون اساسی پاسخ پاراگراف 

 در ظرف آن را تواند میمصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد  جمهور با رئیسکه  صورت

 دو ثلثبا  مجدداًرا  آنبه ولسی جرگه مسترد نماید.  ذکر دالیلپانزده روزازتاریخ تقدیم با 

. لذا به نظر "گردد میآرای کل اعضای تصویب نماید. مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ 

آخر این ماده براین است که صرف، مصوبات  در بخشکه تصریح قانون اساسی  رسد می

 ونه هیچ سندی دیگری شود میشورای ملی قانون نامیده 

 جزا . مفهوم4

 استان واکنش اجتماعی دربرابرعمل مجرمانه هم دانآن حقوق در اصطالحجزا یا مجازات 

 از علم ای شاخهکلمه، به  دیگر این. اما بعد گردد میمشخص  در قانون آن و نحوهکه میزان 

 مسئولیترا مباحث مربوط به جرم،  آنحقوق به نام حقوق جزا اشاره دارد که پژوهندگان 

از  ای اعتبار شاخه. حقوق جزا به این گردند میواکنش قانونی دربرابرآن آشنا  جزایی مجرم و

                                                           
1
 1392قانون اساسی افغانستان، مصوبه سال  - 
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تخصصی مطالعات ای است  های رشته. علوم جنایی شامل تمامی رود میجنائی به شمار علوم

 1.استپدیده حقوقی جرم  مشترکشانکه موضوع 

، 9) فقره دراهداف مجازات را  1392قانونگذاراجراأت جزایی افغانستان مصوبه سال 

هیچ شخص  که طوری بهمحاکمه عادالنه  6"قانون چنین تذکراست:  آن( ماده دوم 8،7،4،65

رعایت حقوق فردی  – 5عدلی بازنماند.  از تعقیبمجرم  و هیچمجازات نگردیده  گناه بی

 و تعقیبتحقیق  در اجرایومجنی علیه وحمایه حقوق جامعه  علیه محکوممظنون، متهم، 

. علیه محکومانسانی مجنی علیه، مظنون، متهم  و کرامتشخصیت  و احترامحفظ  -4عدلی. 

و نافذه  و قوانیندین مبین اسالم  از احکاماصالح وتربیه مجدد مجرم به روحیه اطاعت  -7

 -8.آمیز اجتماعی مسالمتهمزیستی  و قواعدعامه  و آداببه معتقدات، رعایت اخالق  احترام

 و نقضجرایم  از ارتکابجلوگیری  -9.در کشورقانون  تو حاکمینطم وامن عامه  تأمین

 2قانون. 

نموده با قوانین وضعی  بینی پیشتطبیق مجازات  ٔ  درزمینهاهدافی که شریعت اسالم 

محدود  1382مقنین قانون اساسی افغانستان مصوب سال  و همچنان رسد مییکسان به نظر

مگر ، شود میهیچ عملی جرم شمرده ن "مجازات را دربرابرعمل مجرمانه پرداخته است: 

تعقیب،  توان مینافذ گردیده باشد. هیچ شخصی را ن آن از ارتکابقانون که قبل  حکم به

مگر مجازات نمود  توان میرا ناحکام قانون. هیچ شخصی  مگر طبقگرفتار ویا توقیف نمود 

نافذ فعل مورد اتهام  از ارتکاببه احکام قانون که قبل  و مطابق باصالحیتمحکمه  حکم به

 .استهمچنان تعیین مجازات که مخالف کرامت انسان باشد، ممنوع 3. "باشد گردیده

 . مفهوم مباني5

خاصی استواراست که  و اصول، بر مبانی آن و مانند، فلسفه، علم هر مکتبکلی، طور به

اگر . شود میمحسوب  آن گاه و تکیهفلسفه یا علم بوده  آناین مبانی، زیربنای مسایل 

 آنروبناها یا شا  وبر  ها  عنوان بهفکری، فلسفی ونظیرآن را  هر نظامومسایل  موضوعات

که درنهایت به همان اصول  استوار هستند و اصولی بر مبانی ها ایننظام درنظربگیریم، 
                                                           

1
 14-19، صص، 1313سینا،سال،  گاه ابندانش عالمه، غالم حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، کابل، نشر- 

2
 1312قانون اجراأت جزایی افغانستان، مصوبه سال  - 

3
  1392قانون اساسی، مصوب سال  - 
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و فکری باید ابتدا باید مبانی  هر نظام. به همین دلیل، برای شناخت کنند میبازگشت 

 را شناخت.  آن های ریشه

است. مبانی  و تصدیقییکی تصوری  گردد میتقسیم  دو قسمخود به  در ذاتمبانی 

علم  در خود معموالً. است موردبحثبیان ماهیت مسایل  و درواقعتصوری، مه همان تعاریف 

. اما مبانی تصدیقی، که درواقع شناخت وجود موضوع شوند میمقدمه مطرح  صورت و به

، مختلف بوده وغالبا شوند میاثبات  ها آن وسیله بهعلم  آنوشناخت اصولی است که مسایل 

 قرارمی گیرند.  دیگر موردبحث در علوم

، یعنی ماهیت شناخت آن گانه سهارکان  هر موضوعبدین ترتیب، باید برای شناخت 

است که  یادآوریرا شناخت. الزم به  آنموضوعه  و اصولموضوع، وجود موضوع 

 .استمقاله، اصول موضوعه مبانی تصدیقی  در اینمنظورازمبانی 

 ج: مفهوم جرم انگاری

 های و ارزشقانونگذاربا درنظرگرفتن هنجارها  آنجرم انگاری فرایندی است که به اساس 

 و برایخود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع  موردقبولنظری  بر مبانی تکیهاساسی، جامعه وبا 

و . براین اساس، جرم انگاری امری پسندیده کند می و تعیینضمانت اجرای جزایی وضع  آن

 اجتماعی است. و علومزیرساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی  بر علوم مبتنی

 )زنا و لواط( مفهوم جرایم منافی عفت

 های و عرف اهلل رسولالهام از شریعت وسنت  که آناسالمی بلخصوص افغانست در جوامع

 و مصادیقتاریخ تحول یافته  در طولدیرینه وعفت ذاتی مردم افغانستان، اعمال منافی عفت 

مورد  توان می خوبی به و مذهبیملی، محلی، سنتی  های دیدگاهاست که با  پیداکردهبیشتری 

به تعاریف جرایم منافی عفت بی پردازم که قرار  خواهم می. اینجا قرار گیرد وتحلیل زیهتج

 ذیل است.

 مفهوم زنا -1

عقد شرعی آمده است لفظ زنا با الف  و بدون نامشروعبه معنای مقاربت  در لغتزنا 

 آن و جمعفاعلش زانی  و اسم: زنی، یزنی، گویند میمقصوره است یعنی همزه ندارد چنانکه 

ACKU



 

 

66 

ه 
نبل

س
«

13
96

» 
ل 

س
سل

 م
ره

ما
ش

17
5

 

اظهارنظر اسالمی قرار ذیل  فقهایزنا  و مصادیق در اصطالحاما  1.و قضازنا مثل قاضی 

 :اند نموده

 کسی که هیچ مالکیتی  در فرج: زنا عبارت است ازوطی عمدی انسان مکلف ها مالکی

 2برآن نداری. 

 که حرام است بدون  در فرجیرجولیت  حالتکردن  از داخل: زنا عبارت است ها شافعی

 3.باطنیه وبا میل شبه

 قبیح دردبروقبل.  از عمل: زنا عبارت است ها حنبلی 

  ظاهری ها: زنا عبارت است ازوطی کسی که تماشای بدن عریان وی حالل نباشد. به

 6عبارت دیگروطی کسی که دیدن وی حرام است. 

 ل فاع دبر کهویا  در قبلزن زنده  در فرج آلتکردن  از داخل: زنا عبارت است ها زیدیه

 شبهه ندارد وزن به او حرام است.

 است: زنا با الف مقصوره، لفت اهل حجاز است وبا الف ممدوده لغت اهل تمیم ها جعفری .

از روی علم به تحریم واختیاردرفعل  و عاقلاست که( مذکر)بالغ  آن) زنا ها آن از دیدگاه

او  آلتخود را داخل کردن مقدارسرآلت برای کسی که  –ختنه گاه  –به مقدارسرذآلت 

کسی که  و برایحشفه، دارد، به این صورت تحقق مییایدکه همان حشفه را داخل کند 

را داخل  آلت آن اندازه بهکه  یابد میحشفه او بریده شده است؛ به این صورت تحقق 

 5کند.

 4ملک وشبهه ملک.  زن درغیرمورد در قبل: زنا عبارت است ازوطی مرد ها حنفی  

                                                           
1
 24، ص 1317نذیر، داد محمد، حقوق جزای اختصاصی اسالم، انتشار رسالت، کابل، چاپ نهم، سال  - 

2
 45-47، نشر دارالفکر بیروت، صص 9افندی مصطفی، شرح الزرقانی، ج.  علی مختصر، خلیل محمد 

3
 742، ص 1311، سال، 4المصیمی، شهاب الدین احمد بند حجر، نهایت المحتاج الی شرح المنهاج، ج. - 

7
 256 -221، صص 1اندلسی، ابن حزم، المحلی باالثار، چاپ اول، نشر بیروت دارالکتب العلمیه،ج. - 

5
عارن الثانی، لبنان، بیروت، الدین، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم، قم، مؤسسه ال شهید الثانی، زین - 

 12-11، صص 1312دارالکتب العلمیه، سال، 
6
 3ص  4ابن نجم، )بی تا( البحرالرایق شرح کنز، چاپ اول، ج.  - 
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اصطالحی زنا  در تعریفمذاهب اسالم  فقهایمه  برمیایدفوق چنین  از مطالب

، با آنهم وطی عمدی حرام را زنا میداند؛ اما برخالف تعاریف شریعت اسالم نظر دارند اختالف

شریعت اسالم نیست با تعاریف فقهای اسالم  آنقوانین وضعی کشورهای که منابع حقوقی 

وضعی فرانسه ومصرهروطی حرام را زنا می نامند. بلکه  در قانوننیادی دارد؛ ازجمله تفاوت ب

خواهد داشت که ازدوانسانی بالفعل زوج یا  و مجازات کند میعمل زنا زمانی تحقق پیدا 

 نامند نمیزنا  آن را. اما مرتکب این عمل دو فرد غیرمتاهل باشند صادر گرددزوجه باشند؛ 

 .گویند میوآنرا هتک حرمت 

مجازات ندارد. اوال اینکه  دو شرطتحقق  در صورتوضعی هتک حرمت  ازنظر قانون

( نباشد 18 تراز سناینکه رضایت مفعول دارای خلل) مفعول پاین  و دیگرمفعول راضی باشد 

 نباشد مستحقخواه متاهل باشد یا  آن و فاعلولی ازنظرشریعت اسالم هروطی حرام زنا بوده 

 .استمجازات 

 مفهوم لواط  -2

است، لواط اسم علم ازالط  از مردلواط به کسرالم عبارت است ازبهره گیری جنسی مرد 

انسانی برای  از اینکهعبارت  در اصطالحالشی بقلبی یلوط لوطا ولیطا مشتق شده است. لواط 

مرد باشد یا زن داخل  دیگر خواه را در دبر انسانتناسلی خود  آلتارضای تمایالت جنسی 

 :اند نموده اظهارنظرمجازات لواط چنین  در موردفقها  1ماید.ن

 و محصن باشند  و مفعولمجازات درهرحالت رجم است؛ خواه فاعل  گویند می: ها مالکی

 2غیرمحصن. خواه

  استمفهوم زنا نهفته است، عقوبت لواط همان عقوبت زنا  در لواط: ازآنجایکه ها شافعی .

واگرمحصن  استلوطی غیرمحصن باشد عقوبت وی صد دره ویکسال تبعید  اگر شخصیپس 

 باشد، مجازات اش رجم خواهد بود.

  خواه محصن باشد یا محصن نباشد(  شود می: مجازات لواط کننده کشته ها جعفری (

زانی را  های ویژگییا با سوزاندن یا رجم با سنگ چه  گیرد می شمشیر صورتبا   اوکشتن 

                                                           
1
 99مأخذ پیشین، ص  - 

2
 92، ص 1722الرزاقی، سال،  - 
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دیوار مالک فرج دایم نباشد( یا با خراب کردن  مثالًم است نداشته باشد ) که مستحق رج

 1.شود میبلندی کشته  از یکاو ویا پرتاب کردن او  روی

   که آن. معتقدشمارند می و معصیترا گناه  و آن دانند می غیر زناظاهری ها: لواط را 

 .تعزیر گرددباید  آنمرتکب 

   :بلکه  رسد می، به مجازات زنا نهم آن و مرتکبست : لواط زنا نیگوید میابوحنیفه

 از عملهیچ مانع نیست که متهم به لواط زندانی تا بمیرد یا  نظر ابوحنیفه. به شود میتعزیر

باشد کشته خواهد شد؛ اما این قتل حد شرعی نیست؛  ای حرفهخود توبه کند. اگرنام برده 

 سیاسی باید کشته شود. بر مالحظاتبلکه بنا 

محصن  گویند و می دانند میزنا  در حکمومحمدشاگردان ابوحنیفه لواط را  یوسفابو 

اینکه لواط زنا  در مورد ابوحنیفه. استدالل شود میوغیرمحصن شالق زده  شود میسنگسار

. قانونگذارقانون جزای افغانستان گردد مینیست این است مه لواط سبب اختالل نسب ن

فقه حنفی جرم لواط را درتحت  از احکامبه پیروی  آنل با رعایت ماده او 1355مصوب سال 

و جرم انگاری، مشمول جرایم تعزیری دانسته است  627عنوان مشترک با زنا ودرذیل ماده 

 2.اند مقرر نمودهحبس به مرتکب آم  مجازات

 مفاهیم سحق -3

 دیگر طبق باهمزنان  که از آنبه معنی مالیدن ودراصطالح عبارت است  در لغتسحق 

بدین گونه است که )  آناست  در مردانمانند لواط  در زنانبزنند. به عبارت دیگرسحق 

(؛ زیرا مالند می، اندام تناسلی خود را برای اشباع شهوت به هم و مفعولفاعل  در نقشدوزن 

وکسانیکه پاکدامند مگردرمورد همسرانشان یا  " 3:فرماید می آنحرمت  در موردخداوند 

نکوهشی نیست. پس هرکه  بر آنانصورت  در اینکه  اند آوردهکنیزانی که به دست 

زمانی . ازآنجایکه زن برای دیگری حالل نیست، "فراترازاین جوید آنان را حد درگذرندگانند

                                                           
1
 145شهید الثانی، مأخذ پیشین، ص  - 

2
 1355افغانستان، مصوب سال  قانون جزا - 

3
فمن إبتغی  6إالعلی ازواجهم أو ما ملکت أیمانهم فانهم غیرملومین 5ذین هم لفروجهم حافظون وال - 

 وراء ذلک فأولیک هم العادون.
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فرج خود  درواقعیتدهد، وزن قرارمی از مردزنی فرج خود را دراختیارشخص دیگری اعم  که

 متجاوزین خواهد بود. و ازجملهنکرده  حفظرا 

برای مردم جائزنیست که به عورت مرد  "1: فرمایند میزمینه  در اینهمچنان پیامبر)ص( 

مردی جائزنیست که با  و برایزنی جائز نیست که با زن دیگری نگاه کند،  و برایدیگری 

با زن دیگری درزیریک ثوب با یگدیگرمقاربت زنی جائز نیست که  و برایمرد دیگری 

 ."نمایند

مذاهب اهل تسنن اتفاقی است که مجازات این عمل حد نیست  های فقهالبته درمیان 

حد صد  و آن گویند میاما فقهای امامیه عقوبت ویا مجازات این عمل را حد  2بلکه تعزیراست

مسلمان باشد ویا کافروخواه محصن آزاد باشد یا کنیزوخواه  از آنان؛ خواه هریک استضربه 

  3فاعل باشد ویا مفعول. و خواهباشد ویا غیرمحصن 

 مفهوم تقبیل ومضاجعه -4

 و خوابیدنبه معنای بوسیدن است، ومضاجعه به معنای همخوابی  در لغتتقبیل 

، به "دبر"نقیض  "قبل"ن واژه ای ریشهنباید گذاشت که  ناگفتهدرزیریک جامعه را گویند. 

زدن آمده است، ممکن است بوسه زدن،  و بوسهمعنی جلواست وتقبیل به معنی بوسیدن 

یا محبت به دیگری باشد اما ازنظرقانونگذار، انجام این عمل میان  منظور احترام بهکلی طور به

 است. شده اعالممرد وزن نامحرم، جرم 

ی خوابیدن به پهلو است وازباب مفاعله برای بیان به معنا "ضجع" آن ای ریشهمضاجعه: 

به معنای خوابیدن  در اصطالح 6.رود میدونفردرانجام امری به کار  و همکاریمشارکت 

                                                           
1
والینظرالرجل إلی عورۀ الزجل، والالمزأه، والیفضی الرجل إلی الرجل فی ثوب واحد، والتفضی المراه  - 

 فی الثوب الواحد.
2
قوانین عرفی، ترجمه: حسن فرهودی نیا،  یق حقوق جزای اسالمی وعوده، عبدالقادر، بررسی تطب - 

 31، ص 1391،  سال 7انتشار  نیاوران، ج.
3
 115شهید الثانی، مأخذ پیشین، ص   
 1416عمید،  زنجانی، عباس علی، ایات االحکام حقوقی وجزایی ، انتشار مجد، تهران، چاپ اول، ص  -7
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ویا اجتماع دو یا چند نفردریک رخت خواب. اما  باشد میدونفربه پهلو ودرکنارهم دریک بستر

 است. نشده یانبتقبیل ومضاجعه مطالبی  در مورددر قوانین افغانستان 

 د: انواع مجازات

به  ها آنازلحاظ ارتباط بین  مجازاتکه  است تقسیم قابلگوناگون  از جهات مجازاتالف: 

 :گردند میچهار دسته تقسیم 

 مجازات اصلی: اعدام، حبس دوام، حبس طویل، حبس قصیر وجزای نقدی؛ -1

مثل  گیرد میخاص جای مجازات اصلی را  در شرایطمجازات بدلی: مجازات است که  -2

 مصالحه بجای قتل؛ در صورتپرداخت دیه 

 حکم به علیه محکوماست که باالی  از مجازاتمجازات تبعی: جزاهای تبعی عبارت  -3

.)قانون جزا افغانستان، مصوبه شود میمحکمه تصریح گردد تطبیق  در حکمقانون بدون اینکه 

 ؛112ماده  1355سال 

به مجازات اصلی،  بر محکومیترا گویند که مجرم عالوه  مجازاتت تکمیلی: مجازا -6

مثل کسی که درماه های حرام مرتکب قتل شده عالوه بر پرداخت  شود می نیز محکومبدان 

 .گردد می نیز محکوم آن سوم یکدیه به پرداخت 

 :شوند مینوع وبر طبق قانون جزای افغانستان به شش دسته تقسیم  از جهت مجازاتب: 

محابس که ازطرف  از  دریکی علیه محکومساختن  از زندانیاعدام: اعدام عبارت است  -1

 است؛ یافته منظور تخصیصدولت به این 

دریکی ازمحابس  علیه محکومساختن  از زندانیحبس دوام: حبس دوام عبارت است  -2

در سال  20تا  14است، مدت حبس دوام از یافته منظور تخصیصکه ازطرف دولت به این 

سال را قید کرده  30اما درکود جزای که تاد هنوز توشیح نگردیده  1355جزای سال  قانون

 است.

 مکلف دریکی از علیه محکومساختن  از زندانیحبس طویل: حبس طویل عبارت است  -3

سال  5است ومدت حبس طویل از یافته منظور تخصیصمحابسی که ازطرف دولت به این 

 سال بیشتر نباشد. 15از  و کمتر
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دریکی  علیه محکومحبس متوسط: حبس متوسط عبارت است از زندانی ساختن  -6

کمتر  یک سالگردیده است، مدت حبس از  منظور تنظیمازمحابس که ازطرف دولت به این 

 سال بیشتر نباشد؛ 5از و

دریکی از محابس که دولت برای  علیه محکومحبس قصیر: حبس است که  -5

 ؛بیشتر نباشدساعت کمتروازیک سال  26، مدت حبس قصیرازاستدرنظرگرفته  هعلی محکوم

به پرداخت مبلغ  علیه محکومساختن  از مکلفجزای نقدی: جزای نقدی عبارت است  -4

 1محکوم بها به خزانه دولت. 

 دوم: اهداف مجازات مبحث

و به نوع، شدید  مجازاتکه قانونگذاردرانتخاب  از دالیلی) ارعاب( : یکی  الف: ترساندن

جرایم است،  از ارتکابمردم  و جلوگیری در مردم و هراسایجاد رعب  در قانون آن خفیف

عام مخاطب قانونگذارعموم جامعه  در ارعابخاص.  و ارعابارعاب بردوقسم است؛ ارعاب عام 

جرم  از ارتکاب منظور پیشگیری بههستندودرارعاب خاص مخاطب خود مجرم. ارعاب عام 

 . است از مجرمازتکرارجرم  منظور پیشگیری بهارعاب خاص  که درحالیردم بوده توسط م

احکام در راستای ارعاب عام است مانند: شالق درمالء عام، اعدام، اعالم  از اجرایبرخی 

شاهد  و جامعه دهد نمی جوابمواقع که ارعاب عام  در برخیو...  انتشار اسامی، مجازات

 جرایم دو عامل درگیراست. در پیشگیریعلل جرایم پرداخت  باید به استبروزوتکرارجرم 

  دیگری از سوی مجرم روا داشته  در حقجزا دادن: یعنی چشیدن طعم ظلمی که

چنین  و سزاوار، همگان اورا مستحق رسد میوقتی مجرم به مجازات  روزگار ماشده است. در 

است زیرا، عقیده  یافته تحققکه عدالت  آید پدیدمی در مردماحساس  و این دانند میمشقتی 

را ترمیم  و لطمات و جراحات زداید میرا  آثار جرمعموم مردم براین است که مجازات 

 که مجازات همواره به گذشته توجه دارد. شود میگفته  رو ازاین، بخشد می

  هرجرمی، از سه رکن، ساخته  اصوالًجرایم منافی عفت:  دهنده تشکیلارکان

. براین اساس، جرایم مذکور، مانند دور نیست، جرایم منافی عفت نیزازاین قاعده شود می

که برای محکوم شدن متهم،  شود میتشکیل  و معنویرکن قانونی، مادی  از سهسایرجرایم، 
                                                           

1
 1354قانون جزای افغانستان، مصوب سال  - 
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، توسط مرجع قضایی، اثبات شود تا بتوان گانه سهبه ارتکاب این حرایم، باید کلیه این ارکان 

را صادر  مقتضی، حکم آنمتهم به ارتکاب  کاری گنهی یا گناه بیمورد  رخاطر د اطمینانبا 

 کرد.

 :گیرد میقرار  موردبررسیجرم مناغی عفت به ترتیب ذیل  گانه سهارکان 

 عنصر مادیخارجی پیدا کند پیدایش یک  وجودجرم: برای اینکه جرمی  عنصر مادی -1

به مرحله فعلیت  کم دستکب که قصد سوء مرت آن استتحقق جرم  و شرط ضرورت دارد

عملی  صورت به آن تظاهر خارجیزمانی قابل مجازات است که  باطنیبرسد؛ بنا براین قصد 

تا  و قصدفکروطرح  از قبیلدرونی ذاتی  و عاملاوامرونواهی قانونگذارآشکارشود.  مغایر با

 1.مانند میجزایی مصؤن  از تعقیبمرحله بماند  در همینزمانی که 

و آیا فعل  که اینجرم: منظورازعنصر قانونی، این است که برای تشخیص  قانونیعنصر  -2

به مرجع تشخیص جرایم یعنی قانون مراجعه  بالفاصلهفعل جرم است یا خیر؟ باید  ترک

 و مذمومکرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هرچند زشت ونا پسند 

 2جرم شناخته باشد. آن را گذار قانوننکه جرم دانست مگر آ توان میباشد، ن

فعل به  و ترکجرم: برای تحقق جرم نقض اوامرونواهی قانونگذاروبا فعل  عنصر روانی -3

تنهائی کافی نیست. بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد به سخن دیگر، 

گردد، تا بتوان مرتکب را روانی فاعل باید رابطه سببیت موجود  و حاالتمیان فعل مادی 

، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد مقصر شناخت آن و خطایازاثرتظاهرنیت سوء 

 نقض اوامر ونواهی قانونگذارآگاه باشد. و بهاحتمال دهد  آن راوقوع  کم دستیا 

 انساني و کرامتی اخالقي ها ارزشب: حفظ 

متعالی درآیه  و خداونداست  و شریفاسالم، انسان موجودی ارزشمند  از دیدبدون تردید 

، خداوند را به لحاظ آفریدن در قرآناست.  کرده امر اشارهکریم به این  از قرآنهای فروانی 

                                                           
1
 249، ص 1396،  سال، 1اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشار میزان، تهران،ج. - 

2
 236: 1397، ج.اول، سال،12شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشار ژوبین، تهران، چاپ،  - 
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 از اوبیان نقشه خلقت انسان به فرشتگان،  و هنگام، نام نهاده "احسن الخالقین " 1انسان،

دربرابراو امر  و اطاعترا به سجده  و فرشتگاناست  یادکردهد خو و جانشینخلیفه  عنوان به

خداوند متعال برای نشان دادن هرچه  2نموده حتی بر ارزش ذاتی انسان، تصریح نموده است.

چه چیزمانع تو شد تا در برابر  " 3:فرماید میانسان، خطاب به ابلیس  و ارزش بیشتر مقام

آفرینش انسان با  تعبیر یعنی. این "کردی؟خویش آفریده، سجده ن دودستآنچه که با 

 تعبیر هنگامیاست که انسان گوهری ارزشمند است؛ زیرا این  آن دهنده نشانخدا،  دودست

به هنگام  اگر کسی مثالًباشد.  منظور شدهکه درانجام کاری احترام ویژه ای  رود میبه کار

، این کارنشانگرلطف خاص وی است. دهد میخود این کار را انجام  دودستاعطای چیزی با 

، بدین معناست که همه شیون الهی در آفرینش او نقش دودستالبته آفرینش انسان با 

 خداوند باشد و خلیفه او گردد. های اسممظهرهمه  تواند میوازاین رو انسان  اند داشته

سان ونیل ذاتی ان و کرامتراستای حفظ  نیز درشریعت  و دستوراتتمامی احکام  رو ازاین

همانا  " 6:فرماید میزمینه  در این پیامبر اکرمی واالی اخالقی وضع گردیده است. ها ارزشبه 

و  معیارهاگفت، یکی از  توان می رو ازاین. "من مبعوث شدم تا مکارم اخالق را به اتمام برسانم

توجه  است، مدنظر داشتهعناوین مجرمانه  در ایجاداصلی که شارع مقدس اسالم  های مالک

 بوده است. ها آنحرمت  و رعایتی اخالقی ها ارزشبه  و عنایت

دسته از رفتارهای منافی عفت، که درشریعت مقدس اسالم ممنوع وجرم تلقی شده  آن

سلیم به این  ذوق هر صاحبکه  ای گونه بهباشند.  در تغایرمیاخالقی  و فضایل ها باارزشاند، 

 کرده اشارهجرایم به این مطلب  ای انگاریجرم  در علت. خداوند متعال نیز دهد می امر گواهی

                                                           
1
عظامأ فکسوتا العظام : )ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة 17سوره مومنین، آیه  - 

 لحمأ ثم أنشأ ناه خلقنا اخرفتبارک اهلل احسن الخالقین(.
2
: ) ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البروالبحر ورزقتاهم من الطیبات وفصلتا 44سوره اسراء، آیه  - 

 هم علی کثیرممن خلقنا تفضیل(.
3
 ) ما منعک أن تسجدلما خلقت بیدی(45سوره ص، آیه  - 

7
 ا بعثت ال تمم مکارم االخالق()انم - 
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کاری بس  آنبه زنا نزدیک نشوید؛ چه  "1:فرماید میعمل شنیع زنا  درباره قرآن کریم و در

 ."زشت وبد راهی است

 ،آنرکن  ترین واصلیواحد بنیادی جامعه اسالمی  عنوان بههمچنان نهاد مقدس خانواده 

اهمیت فراوانی است. قرآن کریم آفرینش  و دارایبوده  برخوردارویژه ای  از جایگاه در اسالم

او این است  های نشانه واژ ": فرماید میالهی دانسته  های نشانهانسان را یکی از  همسر برای

( همسرانی آفرید که ها آن و غیرونه ازاجنه  فرشتگان)نه  خودتان از جنسکه برای شما 

 و مهرا ) شوهر وزن( یا افراد نوع انسان عالقه دوستی شم و میاندرکنارآنها آرامش یابید، 

خدا برای گروهی  و حکمت و قدرتی است از توحید های نشانهامر  در اینباطنی نهاد، همانا 

سیستم حقوقی، منجمله  و مهم بسیار عمدهقانون اساسی یکی از منابع  ."اندیشند میکه 

. قانون اساسی افغانستان فامیل را رکن اساسی دهد میرا تشکیل  کشور ماحقوق فامیل 

خانواده رکن  ": نماید میخویش چنین حکم  56ماده  و درجامعه افغانی توصیف کرده 

تامین منظور به، دولت قرار دادهدولت  موردحمایت و در دهد میاساسی جامعه را تشکیل 

بردن  از بین برایو ، تربیت اطفال و مادرخانواده بالخص طفل  و روحی و جسمیسالمت 

 . "کند میاتخاذ  تدابیر الزمرسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم، 

و  دهد میکه فامیل، اساس جامعه افغانستان را تشکیل  آید برمیاز ماده متذکره چنین 

و با اساسات فقه اسالمی وضع کرده  در مطابقترا  و مقرراتحمایت از فامیل قوانین  برای

عملی را درجهت سالمتی مادی معنوی خانواده روی دست گیرد. قانون مدنی در  اقدامات

 دهد میمنبع، حقوق فامیل را تشکیل  ترین مهمماده ترتیب گردیده است  2614چهار جلد و

اول قانون مدنی به امور فامیلی، از قبیل تشکیل فامیل،  بیشتر جلدقسمت  طور مشخص و به

 است. شده دادهاختصاص  و غیرهانت طفل ازدواج، مهر، نفقه، طالق، حض

 صورت به ندرتاًقرار داشته؛ ولی  و قانونبا فقه  در مطابقتعمومی  صورت بهقانون متذکره 

 است.  آمده عمل به نیز پیرویی اسالمی ها فقهاستثنای از نظریات 

را  ای هر جامعه و اساسعنایت به هنادی بنام خانواده چیست؟ پایه  همه این راستی به

هسته اولیه تشکیل ساختمان جامعه، نقش  عنوان بهوقوام خانواده  و سالمت دهد میتشکیل 

                                                           
1
 والتقربوا الزنی انه کان فاحشت وسأ سبیال(. - 
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 های ملتاجتماع خواهد داشت. تاریخ نشان داده است که همیشه  در سالمتبه سزایی 

هر قوم از  و انحطاطداشته است؛  ها آندر  تری و محکمه خانواده، اساس 9ک اند بوده تر قوی

  رسو  کرده است. و پستیقوم، سستی  آنکه در مبانی خانواده  شده شروعزمانی 

باید به  ابتدادر  آن و تعالیبا توجه به آنچه گفته شد، برای حفظ سالمت اجتماعی ورشد 

خانواده بود، وبا هرچیزکه موجب سستی روابط خانوادگی  و استحکامفکر حفظ سالمت 

اندک، آثارونتایج شوم روابط جنسی  تاکمی. ، مبارزه نمودشود می آن های پایهولرزان ساختن 

برای ما  آن و نابودیجنسی مرد وزن را در ضربه زدن به اساس خانواده  و انحرافنامشروع 

، همانا آنو دوام  و بقا. بدون شک شرط اولیه وزیر بنای برای تشکیل خانواده سازد میروشن 

سوره روم  21 و درآیتست. ا بر خانواده و دوستیحکم به الفت، محبت، صمیمیت، عشق 

درکنارهمسر، وجود  و آرامشالزمه سکونت  که اینچه  " 1: شود میموضوع خوب فهمیده 

 بقایزندگی زنا شوی درگرو  و دوام. استمرار "در خانواده است و دوستی و رحمتمودت 

. باشد میمحبت در گروی وفاداری کامل وعدم خیانت زوجین به یکدیگر و بقایمحبت، 

 آن تفکیک و غیرقابلگفت: خانواده گروه کوچکی است که ویژگی اساسی  توان می درواقع

 صمیمیت است.

بین رفتن  واژاز کشورها در جستجوی از دالیلی طالق  پارهکه در  های بررسیمطابق 

که این دنیا کوچک را  شده دیدهشیرازه خانواده که مربوط به خیانت زوجین وزنا ولواط است 

 وویران نموده است. دهپاشی ازهم

 و درنتیجهجلوگیری از تشکیل خانواده عفت و وفاداری نقش به سزای دارد  و در

 دهد میکاهش  شود میگسترش فحشا و انحراف را که یکی از علل از بین بردن خانواده 

 که سبب فروپاشی خانواده گردد. گذارد میون

 

 

 
 

                                                           
1
من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودۀ ورحمتة ان  "21سوره روم، ایه  - 

 ."فی ذالک الیات لقوم یتفکرون
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 ج: بقا وتکثرنسل در خانواده

مقصود اصلی از ودیعه گذاشتن غریزه جنسی، در وجود انسان بقای نسل بشروازدیاد 

قرار جنسی را بین مرد وزن  و عالقههمین لحاظ  خداوند متعال ارتباط  و به. استنفوس 

 ": نویسد میاست. مرحوم سید قطب شهید در تفسیر فی ظالل القران در این مورد  داده

است که  ای وسیله. بلکه تنها استنروماده در دنیا انسان لذت جنسی رکن اصلی در زندگی 

 و دراتصال حاصل گردد  و میانشان آیند همرا در مرد وزن سرشته است تا، گرد  آنفطرت، 

  ."کنند زادوولد و استمرارسایه این اتصال، به وظیفه شرکت در تولید نسل، 

موضوع از اهمیت  و این در دین اسالم اصل اولیه، بر ازدیاد نفوس وتکثیرنسل بوده

 ها آناست. قرآن کریم در مقام نعمت الهی، فراوانی فرزندان را یکی از  برخوردارفراوانی 

سرسبز ونهر های  های و باغ کند میفراوان، مکم  و فرزندانبا اموال  شمارا "فرماید میدانسته 

زیادی شده  کیدتأ. همچنان در احادیث بر این موضوع "دهد میقرار  در اختیارتانجاری 

 ده است.فرزندانشاست که تکثر نسل زیاد 

 نموده است: تأکیدپیامبر اسالم برای تکثر نسل، زیاد 

انکحوا أمهمات اال والد  "علیه وسلم قال:  اهلل رسول آنعن عبد اهلل بن عمروبن العاص  -1

 "فانی آباهی بهم یوم القیامه

 "فانی مکاثربکم النبیأ یوم القیامهتزوجوا الودود الولود  "حدیث أنس مرفوعا  -2

 "تزوجوا فانی مکاثربکم االمم تکونوا اکرها بنه النصاری "البیهقی فی السنن: 

ی قدیم در هریک از جوامع بشری مورد توجه بوده است؛ تا ها آناهمیت تولید نسل از م

در  وضع کرده بودند. آنخاصی برای  و قوانینمقررات  ها حکومتبدان جا که بعضی از 

جزای اعدام  جنین سقط و برای شد میازدیاد شدن نسل اهمیت فراوانی داده  آشور بهقوانین 

ضمن انجام این  اگر در، حتی کرد می جنین سقطبود وزن را که اقدام به  شده نظر گرفتهدر 

 1.کردند فرومیگذاشته وآنرا به شکم او  تیز نوک، برسرچوب مرد میعمل 

و در مورد ازدواج  و مقرراتیامپراتوران روم بودند، قوانین  سزارو اگوست، که هردو از

و ، تکثروتولید نسل بوده باشد، از آنخانواده وضع کرده بودند تا غرض اصلی  تشکیل

                                                           
1
 714: صفحه، 1373،  سال 1انتشار اقبال، ج. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه، احمد آرام، تهران، - 
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ند. ارسطو نخستین اجتماعی را کرد میجلوگیری  شد میتولید نسل ن منجر بهکه  هایی ازدواج

 یکدیگر بهند بدون توان میکه ن تواند یم کسانی آناست می  و ضروریالزم  آنکه وجود 

 باهمزن ومرد برای بقای نسل  ": گوید میاین زمینه  و درحیات وزندگی استمرار داده 

که در همه  بندد میطبیعی  ای انگیزه آننه از روی عمد واراده بلکه به  و این آمیزند درمی

 ن نیز موجود است.ها گیاهآنجانواران 

وزیان بار ترین عملی است که موجب از  ترین زشت ازجملهوبی وفای زوجین  اعتباری بی

 ازآنجای. کشاند می و تباهیاضمحالل  سوی بهرا  و جامعه. شود میهم پاشیدن نظام خانواده 

، شریعت اسالم پان کند میوارد  و جامعهبه فامیل  ناپذیری اضرار جبرانکه این عمل زشت، 

 را تشریح وقانونگذارکرده است. و شدیدیعقوبات سخت  آن برایو  قرار دادهرا عمل جرمی 

 انسان و سالمتد: خانواده حفظ 

اعطا  آدم بنیاست که خداوند به  های نعمت ترین بزر یکی از  و سالمتیصحت مندی 

و الهی موفق بوده  و دستورات ها تکلیفنموده است تا با داشتن جسم و روحی سالم، درانجام 

سالمتی عمل زنا، لواط به مخاطره  و تخریب آثار شوم. یکی از بردارددم مسیرتکامل ق در

مقاربتی مثل:  های بیماری. شیوع استانواع بیماری  بهکردن او  و آلودهانداختن سالمتی 

 .گردد می گیر جامعهجنسی گریبان  بندوباری اثر بیسفلیس، سوزاک، در 

پزشکان وصرف مخارج  و تالشه ی کوشش باهمو گرفته نامبیماری ایدز، که طاعون قرن 

. کشاند میبیمار را به کام مر   و درنهایتپیدا نشده  آنکاملی برای  هنوز عالجهنگفت، 

عوارض دیگر از قبیل  شود میمقاربتی  و امراض ها بیماریلواط همچنان سبب انتقال انواع 

است  شده امروز ثابت. ردگذا میپوستی از خود بجای  های و ناراحتیشدید به روده  های آسیب

از عوارض وخیم جسمانی را به دنبال دارد،  ایدز که انتشار بیماریکه یکی از عوامل مهم 

انتقال بیش از هفتاد در  هنوز عاملجنس باز، هم آنمردان است. مرد بازی جنس هم طریق

 امریکا ونسبت بیشتری دراکثرکشورهای اروپای متحده ایاالتصد کل موارد ایدزی در 

 هستند.

 ط: مباني جرم انگاری زنا

مبنای اختصاصی جرم انگاری  توان میرا،  آناز اختالط  و جلوگیریحفظ حرمت نسل 

است، امری که با  آن و اختالطزنا دانست. یکی ازاثارشوم زنا، شکسته شدن حرمت نسل 
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 فرزندانشکه پیوند خود را با  حاضر نیستانسانی  و هیچفطرت سلیم انسانی مغایر است 

فرزند  که اینقطع کرده ونهال وجود خویش را نشاند؛ ویا فرزند شخص دیگری را به گمان 

 .قرار دهد و سرپرستیخود اوست تحت تکلف 

است؛ مسأله ای در  آن از اختالط و جلوگیریتحریم زنا، سالمت نسل  های فلسفهیکی از 

نفی ولد در لعان به همین  که نانچ؛ شود میدیده  آنشارع نسبت به  نیز اهتماماحکام فقهی 

و داده نشود  شوهر نسبتگردیده است تا فرزندی که متعلق به دیگری است به  خاطر تشریع

 ونسبت او ضایع نگردد. حسب

 آزادیزیاد است که حتی افرادی چون راسل که قائل به  قدری بهاهمیت حرمت نسل 

اختالط نسل  منجر بهکه  داند میمجاز  آنجاروابط جنسی را تا  آزادیاعمال جنسی است، 

 ها از آنبه دنبال دارد که یکی  بسیار رامنفی  پیامدهاینشود. پدیده شوم اختالط نسل 

 آید میدر ارث است. فرزندی که از راه مشروع به وجود  و فسادتضییع حقوق مالی افراد 

.  درروایتی از دشو می ها آناز بین رفتن حقوق  باعثمال دیگران را به ارث برده  ناحق به

 هایشان پستاناست که درشب معراج، گروهی از زنان را دیدم که از  شده نقلپیامبر 

 ها این "ئیل جواب داد : ها چه کسانی هستند، جبر این، از جبرائیل سوال کردم که اند آویخته

از زنا به  و فرزندیباردار شده اند  آن و از اند کرده شوهر زناداشتن  باوجودزنان هستند که 

و . "دهد میخود را به فرزند دیگران میراث  و مالنسبت داده  شوهر خودبه  اند آوردهدنیا 

در  چراکهمورد غضب واقع خواهند شد؛  شدیداًچنین زنانی  ": فرماید میدر ادامه  اهلل رسول

میل بر فا آن، واو را در سازند میوارد  در فامیلوبیگانه ای را  اندازند میقومی رخنه  نسب

 1.کند می ومیل حیفایشان را  شده ذخیرهواموال  نظر انداخته ها آنناموس 

 ارتکاب جرایم منافي عفت مؤثر درمبحث سوم: عوامل 

و  تدابیر صحیحبه  یابی انتظار دست توان میعوامل وقوع جرایم منافی عفت، ن یابی ریشه

 آنجرایم نیز تدابیر اتخاذ مناسب در جهت کاهش  آنمورد  و دررا داشت  پیشگیرانه کارآمد

 را شناخت. آنباید عوامل موثر بر 
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الف: عوامل اقتصادی: بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر روی افکار، اخالق ورفتارافراد از 

فراوان  و ثروتتقوای واقعی  ": شده نقلتوجه اندیشمندان بوده است. از افالطون  دیرباز مورد

 مؤثر بر. بعضی از دانشمندان تنها عامل پذیر نیست امکان جمعشان. یعنی "مانع الجمع اند

. دانند میشرایط اقتصادی  متأثر ازوسایرابعاد انسانی را  دانند میانسان را وضعیت اقتصادی 

تمایل دارند، معتقدند زیربنای  کمونیستیبه مکتب  عمدتاًگروهی از جرم شناسان، که 

وسایرابعاد اجتماعی از قبیل خانواده، سیاست، اخالق،  دده میجامعه اقتصادی تشکیل 

. بنا براین، پدیده جرم را شود میعوامل اقتصادی شمرده  و معلولفرهنگ وجرم روبناست 

اجتماعی موجب اعمال  و نابرابریثروت  ناعادالنهتقسیم  و معتقدند دانند میناشی از فقر

 اما. دانند میجامعه  درآمد و کممردم فقیر را  بیشتر مجرمانه، رو ازاین. شوند میمجرمانه 

جرم نیست،  فقر موجب تنها نهاین دیدگاه، معتقدند  در مقابلدسته دیگری از جرم شناسان 

 .گردد میوبا ال رفتن سطح زندگی موجب بروز جرم  آن و توسعهبلکه رشد اقتصادی 

یکی از عوامل اساسی درجهت  آن رادر منابع دینی نیز به این مسأله توجه خاص شده، 

عوامل انحراف  ازجملهانباشتن  و ثروت اندوزی مال، سو از یک؛ دانند می ها انسانتغییروتحول 

 ای مرتبهاقتصادی به  اگر ازلحاظاست؛ چون بسیاری از افراد،  شمار آمدهبه  ها انسان و طغیان

 تدریج بهاحساس کنند،  نیاز بیمستغنی و کامالًهای مادی  ٔ  درزمینهبرسند که خود را 

دیگرنیزاز  های زمینهکه خود را  شود میاقتصادی موجب  ٔ  درزمینه و استقالل نیازی بی

. چنین شود میفراهم  ها آن و انحرافاین صورت زمینه برای طغیان  و در نیاز بدانند بیخدای 

 گر انساناکه  درستی به " 1از آیه ششم وهفتم سوره علق برداشت نمود، توان میمعنای را 

 . "کند میبداند طغیان  نیاز بیخود را از خدای 

توجهی به مسایل معنوی وازارش  بی نیز عاملدیگر، اسالم فقروتنگدستی را  از سوی

. مذکور دارداشاره به مطلب  "معادلهمن ال معاش له ال  "مشهور و روایت داند می هاوهنجارها

باشند که  قرار داشتهاقتصادی در شرایطی  اگر ازلحاظروشن است که بسیاری از افراد 

 و رفتارباشند، حرکت  و گرسنهزندگی خود را فراهم نمایند  و ضرورینتوانند مایحتاج اولیه 
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 ها آن و تالشتوجه  و همهبرای معنی مفهومی ندارد  و قانونیارزشی، اخالقی  در چارچوب

 در جهت حل مشکالت معیشتی است.

، در کتاب اتوپی، باره دراین، توماس موریس انگلیسی، شمندانو اندییکی از نویسند گان 

، از جرم گیری پیش و برای داند می و مقرراتاز قوانین  و تخلف ها شورشعامل مهم  فقر را

را  و مجرمینبهبود وضع اقتصادی، تعدیل ثروت، رفع اختالفات طبقاتی، اشتغال بیکاران 

در وضع افراد  آنطریق  واژر وضع جامعه بدون شک، هرکارخالفی د 1توصیه نموده است.

، شکنی و قانون. گناه وکارخالف شود میاجتماعی  در سازماننوعی فساد  و باعث گذارد میاثر

چه بخواهیم  وچه بدن انسان  در سازماناست که  کننده و مسموم ناسالمهمانند یک غذای 

. خداوند در شود می آنطبیعی  گرفتار واکنش و انسانمطلوب خواهد گذشت نخواهیم تاثیر نا

، اند دادهبه سبب کارهایی که مردم انجام  و دریافساد، در خشکی  ": فرماید میقرآن کریم 

 سوی شاید بهنتیجه بعضی اعمالشان را به آنان بچشاند،  خواهد میآشکارشده است خداوند 

به ارث  فقر را زنا، ": فرماید میدر مورد زنا  پیامبر اسالم. همچنین "حق باز گزردند

، خداوند، روزی شود می و موجبکرده  آبرو بیزیرا انسان را  شود میفقر باعث. یعنی گذارد می

، نباید اثرات عوامل اقتصادی درهرصورتاورا قطع نماید، آنچه نتیجه باید گرفت این است که 

 گرفت. نادیدهورفتارمجرمانه وجرایم عفت  بر اعمالرا 

ن شک در میان جرایم، جرایم منافی عفت به هر لحاظ آثار بدو ب: عوامل اجتماعي :

است. برخوردارکه در پی دارد، از اهمیت ویژه ای  و اجتماعیحیثیتی  و تبعاتوتنبجه خاص 

 شدیدترنشأت گرفته است،  از دین آنکه بافت فرهنگی مردم  ای جامعهاین نتایج زیانباردر

جرایم بنا به مصالح  گونه اینبا ارتکاب  اجههدر موکلی در شریعت اسالم، طور بهخواهد بود. 

به سهولت صورت نگیرد.  ها آنمقررات سختی وضع گردیده تا ارتکاب  و اجتماعیفردی 

کلی، هر طور بهعوامل اجتماعی جرم از اهمیت زیادی برخورداراست.  یابی و ریشهبررسی 

 در طولمعمول طور بهاز عوامل است که  ای مجموعه متأثر ازسرمی زند،  از آدمیرفتاری که 

به برخی از  در اینجا. که کند میزندگی سر راه وی قرار دارد وی را به انجام عملی خاص وارد 

 .گردد میاشاره  ها آن
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تا زمانی  دهد میمطالعات نشان  دیني : های آموزهبه  ها خانوادهعدم پای بندی  -1

ان به فساد جرایم و فرزندانشهبی خود باشند، خود که اعضای جامعه پای بند به اعتقادات مذ

در تحکیم  و اعتقادیهمسران از باورهای دینی  برخورداری. آورند نمیمنافی عفت روی 

 باعثباورهای مذهبی،  و بهبه اعتقادات  ها آن توجهی بیخانواده تاثیراساسی دارد. بیگانگی و

هرکس از یاد وذکرمن  " 1:رمایدف میمشکالت جدی در زندگی خواهد شد. پس قرآن کریم 

. پس واضح است که ذکر و یاد خداوند "قرار خواهد گرفتشود در زندگی سختی  گردان روی

. قرار گرفتن در زندگی خیزد برمیعتقاد درونی به خالقی هستی وایمان به توحید از باور تا ا

 باشد.  گردانیروی  ازاینحاصل  و اضطراببه دلیل حرص، ترس  تواند میسخت ونا گوار

صورت  1959، در سال کشور مصرکه توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی  در پژوهشی

در صد جوانان مجرم، بنا بر دلیلی سرقت، دزدی، زنا، لواط و... توقیف  72گرفته است، 

در صد آنان ماه مبارک رمضان روزه  53و اند خوانده نمیوزندانی شده بودند، نماز 

، این اندیشه که کاهش ایمان مذهبی یکی از علل عمده افزایش نر  حالهر به 2.گرفتند نمی

اجتماعی  براین افزایش جرایم علیه عفت و انحرافاتجرم در جوامع پیشرفته غربی است، بنا 

 بروزجرایم شود. و باعثدینی باشد  های آموزهبه  ها خانوادهناشی از عدم پای بندی  تواند می

 و جوانانیافتن نوجوانان  در سوقمهم  های مؤلفه از دیگرآشفتگي کانون خانواده:  -2

میان اعضای  و روحیعاطفی  پیوندهایجرایم منافی عفت، گسسته شدن  وسوی سمتبه 

دارای حضور فزیکی نیز هستند، با  پدرومادر، ها خانوادهدربسیاری از  هرچندخانواده است. 

وضعیتی،  در چنینمحسوب نیست.  آنهم متأسفانه حضور وجودی معنوی آنان برای فرزندان

 و قانون، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه رهاشدهفرزندان به حال خود 

زمینه را برای خالء  وضعیتی. روشن است که چنین گیرد میصورت  در خانوادهخاصی 

و جان  تسکینتأمین آرامش جسم و . اولین کارکرد خانواده، کند میعاطفی فرزندان فراهم 

محیط برای اعضاست. فضای محدود  ای جانبه همهاست که البته مرهون امنیت  آن اعضای

و بیان اسرار، ارضای غرایز، وتامین نیازهای جسمی  ابراز احساساتوامن خانه، حریمی برای 
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واژه  ": فرماید و می دهد میرا خداوند به خود نسبت  و امنیتانسان است. این سکون  روحی

از  در برخی 1."تسکین یابد آن ی وسیله بهاست که انسان  هر چیزیبه معنای  سکن

، مر  والدین و... نه وجدانیپدر، مادر ویا هردو، بنا بر دالیلی همچون طالق  ها خانواده

 وجدانیکه با معضل طالق  ها خانواده گونه در اینحضور فزیکی دارند ونه حضور معنوی، 

در جریان  ای کننده هدایت، هیچ داده ازدستاصلی خود را  هگاهپنامواجه هستند، فرزندان 

پناهگاه جدید، در دریای امواج اجتماع،  نیافتنبه دلیل  از موارد ای پارهزندگی نداشته، در 

 .شوند می گرفتار نامالیمات

خانواده سایه افگنده،  و پیکرهطالق، مر  پدر ومادرنیزبسان آواری سهمگین بر کانون 

شدن عنصرنا مناسب  و جایگزینبه فرزندان  توجهی کمیا  توجهی بیوارد به دلیل ودربرخی م

 های بحران بیمارگونه، ضعیف شدن فرایند نظارتی خانواده افزایش رفته ازدستبه حای فرد 

. بر شود میاجتماعی  و انحرافات ها ناهنجاریفرد به  آوری رویروحی و روانی فرزندان موجب 

دورکیم معتقد است نا همنوایی وهنجار شکنی وکجروی افراد  ": کنترول"اساس نظریه 

هرچه میزان کنترول اجتماعی  طوری که آنان دارد، و کارکنترول صحیح  در عدمریشه 

 و غیرمستقیم، مستقیم و درونیرسمی، بیرونی  های از راه گوناگون های و نظارتبیشتر باشد 

 همنواییافزایش یابد،  مسئوالنمردم  و حساسیتوجود داشته باشند  هو جامعتوسط والدین 

مساله است که آشفتگی کانون خانواده یکی از  بیانگر همینبود، نیز  بیشتر خواهدمردم 

 انحراف اجتماعی است. سوی بهعوامل مهم سوق یافتن فرزندان 

و آنان در تربیت  همه پیامبران الهی بوده ورمزموفقیت و شیوه، سنت و مهربانیمحبت 

 " 2آیه کریمه قرآنی دقت کنید: از این برگرفتهنکته است. در پیام  نیز همین ها انسان هدایت

بودی، از اطراف  دل و سخت تندخو و اگروپرمهرشدی،  خو نرمپس برکت رحمت الهی با آنان 

 ."ند. پس، از آنان در گذروبرای ایشان آمرزش بخواهشد می پراگندهتو 

و پیدایش جرایم منافی عفت  و عواملدرمیان علل  معیشتي: مشکالتو ج: فقر 

از جایگاه ویژه ای  و اقتصادیمعیشتی  و مشکالتانحرافات اجتماعی، عامل فقر  ارتکاب
                                                           

1
 ."واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا "94سوره نحل، آیه  - 

2
لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک فبما رحمه من اهلل  " "151سوره آل عمرا، آیه  - 

 ."فاغف عنهم واستغفرلهم
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طبیعی  نیازهایبه  در پاسخگویی و ناتوانی ها خانوادهاست. عدم بضاعت مالی مکفی  برخوردار

و  و متنوعپوشاک مناسب،  تأمین، تحصیلامه ، مانند فراهم ساختن امکان ادو ضروری

، مشغولی دلروحی،  های ناراحتی، سرخوردگی، زدگی دل ساز بروز زمینهآنان  باسلیقه متناسب

 آن راکه بعضی دالیل  کنم می. من تالش سازد میرا در فرزندان فراهم  و انزواطلبیافسردگی 

 :اند عبارتاینجا به معرفی بگیرم که 

ک فرد در شیوه گفتار، کردار، ی موردقبولگروه همساالن الگوی دوستان ناباب:  -1

و افتد وبا آنان ارتباط  وهم ساالنهستند. فرد برای اینکه مقبول جمع دوستان  و منش

این صورت،  در غیرآنان است.  های و ارزشداشته باشد، نا گزیراز پذیرش هنجارها  معاشرت

باشد  اگر بناتا حدی که  گردد میمتاثرازآن گروه  شدت به، رو ازاین. شود میجمع طرد از آن

یا ارتباط فرد  تغییر دادی جمع را ها و ارزشتغییری ایجاد شود یا باید هنجارها  رفتار فرددر 

در رشد شخصیت افراد  و دوستانگروه قطع کرد. همساالن، همفکران، همکاران  آنرا با 

 گیرد میگروه قرار  زیر نفوذ منحصراًانواده، فرد پس از خ چراکهتاثیرخانواده نیست؛  کمتر از

 تدریج بهکند وبا آنان دوست شود، برقرار بدین روی، اگر فرد با گروهی از معتادان رابطه 

 و قبول، مالک پذیرش از سوی؛ چون شود میو معتاد  گیرد میقرار  رفتار با آنانتحت تاثیر 

 هم آنوازسوی دیگر، معتاد. هاست آنفرهنگ  پذیرفتن، و جمعفرد توسط یک گروه 

استعمال  در موقعاستعمال کنند که هم  جمعی دسته طور به مخدر راعالمندند که مواد 

، معتادان رو ازاین. بکاهند بر خوداجتماع  فشار سرزنشمصاحبی داشته باشند وهم از شدت 

صورت،  در اینبکشانند.  شان اعتیادیجرگه  به خود را وهم ساالنکه دوستان  مندند عالقه

از او را  اش و خانوادهخانوادگی محروم باشد  و صحیحوتربیه مقدماتی  از تعلیم اگر نوجوانی

نیز اعتیاد مطلع نکرده باشند ودرمحیط اعتیاد زندگی کند وبا دوستان معتادش  مضرات

 شود زیاد است. معتادداشته باشد، احتمال اینکه  سروکار

که  کند می تأکید، خود براین نکته مهم روی کجانتقال فرهنگی  در نظریهساترلند، 

و معاشرت با دیگران یعنی منحرفان  از طریق، اجتماعی سایر رفتارهایرفتارانحرافی همانند 

همین ارتباط با افراد  از طریق نوایان هموهمان گونه که  شود میناباب آموخته  دوستان

انطباق  آنپذیرفته، خود را یا را  و جامعهگروه  آنی فرهنگی ها و ارزشسازگار، هنجارها 

سوق  همنوایینا  وسوی سمت، به و هنجارشکنبا دوستان ناباب  در ارتباط ، افراد دهند می

 .شوند میداده 
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)ص(  پیامبر اسالماست. درسخنان  شنیدنیخصوص سخنان رهبران دینی نیز  در این

خود زندگی  و رفیق دوست و طریقهرانسان بر شیوه  1؛"المرء علی دین اخیه "آمده است: 

 و دوستان و منحرفبا افراد کج  و معاشرت، رهبران دینی، ما را از ارتباط رو ازاین. کند می

 .دارند بازمیناباب 

که محیط  رسیم میهرجرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه  در پیدایشمحیط:  -2

مهمی برای پیدایش رفتار  و عاملاجتماعی بسترکامال مناسبی برای فرد مجرم فراهم آورده 

جامعه حاکم باشد، افراد مستعد  بندوباری بی و تباهی اگر فساد استمجرمانه توسط وی بوده 

 نظام اجتماعی بر و اگر شوند میاسیر آن های تباهیدر گرداب 

گردد،  ریزی طرح دارو مشخصیهدف  های و برنامهارزشی استوار باشد  معیارهاوالگوهای

از  یکیودرمیان افراد بسیار ضعیف خواهد بود. به گفته  در جامعهماعی امکان انحراف اجت

وموثری ایفا  کننده تعیینانسان نقش  و منششخصیت  گیری شکل، محیط در محققان

 از تربیتزیادی، ناشی  حدیاوست، تا  و منشاز شخصیت  ای نشانه انسان کهرفتار  کند می

سالم وبا نشاط،  و محیطاست. بنا براین، محیط آلوده، افراد را آلوده  از محیطاکتسابی 

 افراد است. و شکوفایی و شادابیرشد  ساز زمینه

و ، شنیداری و تصویریی دیداری ها رسانه :جمعي ارتباطو وسایل  ها رسانه -3

ه افراد ب آوری رویانگیزه  در ایجاد درخور توجه های مؤلفهند ازجمله توان می مکتوب

دیگر، پخش شمار  از سویجرایم بخصوص جرایم منافی عفت باشند.  وسوی سمت

خارجی، با مضامین  ای ماهواره های شبکهتلویزیونی، از طریق  های سریالاز  توجهی قابل

با  طورکلی و بهمجرد گونه غربی توأم با جذابیت، نشاط، رفاه، موفقیت  های زندگی

 جرایم اجتماعی ایفا کرده است.مثبت از این نوع ارتکاب  تصویرسازی

اخالقی، مقابله با  بندوباری بیهواره وانترنیت در رواج ویژه ما بهی جمعی، ها رسانهنقش 

نوجوانان در مسائل جنسی حایز  زودرس و بلوغاجتماعی، عدم پای بندی مذهبی  هنجارهای

 اهمیت است.
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 در و حتیشرایع،  تمامدر همواره در طول تاریخ عمل شنیع زنا   د: عوامل تاریخي:

 آن و مرتکببشری، جرم محسوب شده  و مختلفروی زمین  های آدمقوانین  ترین ابتدایی

، قضائت فطرت و اتفاقیسنگینی قرارمی گرفته است؛ که علت چنین اجماع  مجازاتمورد 

قوانین حمورابی  در مجموعه. استاین عمل زشت  و حرمتذاتی  قبحسلیم انسانی در مورد 

مرتکب  و برایقوانین بشری است، زنا جرم محسوب شده  ترین از قدیمیو... که یکی  وهیتی

زنای با محارم نیز مقرراتی را  در مورد نامه قانونگردیده بود. این  بینی پیشمجازات قتل  آن

این قانون، اگر شخصی پس از مر  پدرش با  175ماده  مثال عنوان بهوضع کرده است؛ 

قوانین آشوری نیز زنا و هتک  در اینرا سوزانید.  ها آن اید هردوبشد،  آغوش هممادرش 

قدیم هند، مجازات زانیه  در شرایعاعدام است.  آن و مجازاتناموس جرم به شمارمی آمده 

تا بدنش را پاره پاره کنند، ومرد  انداختند میبوده است که اورا پیش سک های گرسنه  آن

به  درهمان جاقدیم زانیه را آتش زده وزانی را  در عهد . مردم انگلستانسوزاندند میزانی را 

نه اعرابی فعلی که تا فرق غرق زنا هستند؛ وپیش از  نشین بادیهدارمی آویختند. ونزد اعراب 

که لکه ننگ  ای گونه بهه است؛ شد میجرایم محسوب  ترین مهمنیز زنا در زمره  ظهور اسالم

 ه است. شد میکشتن زانی وزانیه از سوی عصبه زانیه ویا شوهراوپاک ن جز با آنوعار 

، گناه بی های انسان و کشتاروغارت، خون اشامی هم نوعش  در قتلمغول که  چنگیز خان

شهره تاریخی دارد. همچنان به قبح وزشتی این عمل پی  و اخالقیاتوزیر پا گذاشتن فضایل 

بود. در تمام ادیان الهی  نظر گرفتهمجازات مر  در  نو برای مرتکب آرا جرم تلقی  آنبرده 

در آم مستحق مجازات سختی بوده است.   و مرتکب و قبیحنیز زنا یکی ازجرایم مسلم 

در  مثال عنوان به. اند گرفته در نظررا برای لوطی  مجازات ترین نیز سختبشری  قوانین

سخت از  مجازاتتکبین این عمل مر و برایکج روی دانسته  ترین بزر لواط را  وسطی قرون

                                                                                                                                                            1.بردند میبه کار  و سوزاندن نابودکننده های شکنجهقبیل اعدام، 

 گیری نتیجه

گفت که  توان میحقوق  و اساتیدمختلف از علمای بزر  جهان اسالم  در اسالم و آرای

و  سازد می برآورده و معنویمادی  های عرصه در همهمصالح معتبری که نیازهای انسان را 
                                                           

1
 124مرزوقی، مأخذ پیشین، ص  - 
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. استمال  و مصلحتآمده، پنج مصلحت یعنی دینی، نفس، عقل، ناموس  به وجود قوانینی

در زندگی خصوصی افراد نیست؛  مجوز تجسس، به معنای البته وضع حدود توسط شارع

و منع نموده است.  امور دیگرانبد در  های گمانرا از  ها مسلمانچون خداوند متعال، 

. "بعض الظن إثم وال تجسسوا آنیا ایهالذین آمنوا إجتنبوا کثیرآ من الظن  "فرماید می

اقراررا بیان نموده است. سیاست جنای خداوند برای اثبات جرایم علیه منافی عفت، راه بینه و

 آناست که ضمن پذیرش  بینانه واقعجرایم منافی عفت، سیاستی اعتدال و  در قبالاسالم 

، راه سرکشی و هدایتگرموضعی سازنده  کارگیری بهبا  کوشد می، ناپذیر اجتنابامری  عنوان به

طور  بهمنوع رفتار جنسی را اساس، منطقه م وبر همینسد کند   آنرا به روی  خواهی و زیاده

مشخص کرده است وتدابیرمتنوعی را برای ممانعت انسان از ورود به این منطقه  دقیق

 کرده است. بینی پیش

، تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده ولی جرایم منافی در قانونمقنن افغانستان 

ردار است. در اهمیت خاصی برخو ها انسانعفت به جهت تعرض به حیات مادی معنوی 

. کشف نماید میراستای مبارزه با این جرایم، جامع بودن ادله اثبات نقش به سزای را ایفا 

مجرم است.  از گرفتاریمارهای محاکم بعد  ترین از مهماصولی ومتیقن یکی  های راهجرم از 

انجام شود، هم نسبت به مجرم احقاق  و اصولیعلمی، قانونی  های راههرچه کشف جرم از 

؛ چون حکومت با اعمال رود نمی از بینمجازات  و اجتماعیوهم تاثیرتربیتی  شود میحق 

 را دارد. دیگر جامعهشدن افراد  از مجرم و پیشگیریمجازات برای مجرم هدف تربیت، اصالح 

حس طویلی از هفت  جزا، مجازات تعزیری مرتکب زنا را در قانونافغانستان،  گذار قانون

سالگی را داشته  18، مقرر کرده است واگرشخص مورد تجاوز، سن کمترازبیشتر نباشدسال 

 که درحالی، گردد می محکومباشد، مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد 

تجاوز منع خشونت علیه زن، مجازات مرتکب  17، ماده 2، و1در فقره  گذار قانونهمین 

و است  قرار دادهدوام  حداکثر حبسبرزن نابالغ، را  و مجازاتبالغ را حبس دوام  برزن جنسی

قانون جزا، مجازات  629دربیان مقنن است. زیرا که درماده  و تناقضخود یک تعارض  این

 آنقانون منع خشونت علیه زن مجازات  17است ودرماده  قراردادتجاوز  برزن را حس طویل 

 است. قرار دادهرا حبس دوام 
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 سینا  انسان در تفکر ابن
 سید آصف احساني

 چکیده

سینا در طررح   بدیلی در سنت فکری فرهنگ اسالمی دارد. ابن سینا جایگاه ممتاز و بی ابن

کره   حثیکند، ذیل وجود ب الوجود تعریف و تحلیل می خود، انسان را ذیل وجود واجبفلسفی 

سینا، انسان هماننرد سرایر جانرداران،     آغاز و انجام )مبدأ و معاد( هر چیزی است. در تفکر ابن

های نباتی و حیوانی را دارا اسرت، ولری بره      ترکیب یافته از نفس و بدن است که تمام ویژگی

های ویژه، از تمام موجودات عرالم بره نحرو     ها و امکان  از یک سلسله ویژگی جهت برخورداری

ترین امتیراز انسران نسربت بره سرایر جانرداران        . مهم یابد وجودی و در مرتبه عقلی تمایز می

سازد و دیگرر   داشتنِ نفس ناطقه است؛ چراکه انسان را بر درک کلیات و حقایق امور توانا می

یابد. نفس انسانی دارای دو حیثیت عملری   بر بنیاد آن امکان تحقق می های انسانی نیز  ویژگی

اش به تدبیر بدن، بنیاد نهادن زنردگی اجتمراعی و حیرات     ی عملی و نظری است که از جنبه

اخالقی و مدیریت حوزه سیاسی و ایجاد صنایع اقدام نموده و نیازهای دنیوی خویش را پاسخ 

گیررد. لرذا نفرس از حیرث      هیافرت نظرری صرورت مری    گوید. این حیث عملی بر اساس ر می

اش با مبادی عالی و اصول نخستین ارتباط و نسبت برقرار نمروده و قروس صرعود را در     نظری
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بخشد. اگر انسان بتواند از حیث درک حقایق امور بره طری چنرین     برابر قوس نزول تحقق می

نماید و انسرانی ربرانی گرردد.    تواند به خداوند تشبه حاصل پیدا  مراتب عقالنی دست یابد، می

این امر با تأمالت انسان روی جزئیات موجود در خیال و ایجاد زمینه مناسب برای افاضه صور 

. البته  شود گانه است، محقق می اشیاء از سوی عقل فعال، که آخرین عقل در سلسله عقول ده

ل فعرال متصرل   انبیای بزر  به جهت دارا بودِن قروه قدسری بردون تأمرل و تحلیرل بره عقر       

. به باور فیلسوف بلخ انسانیت انسان درگررو تحقرق و    کنند شوند و با حق نسبت برقرار می می

 . فعلیتِ همین نسبت و ارتباط است

 ، نفس، عقل، حدس، عقل فعال، تحلیل عقلی. انسان، بدن واژگان کلیدی:

 مقدمه

اندیشرد، و برر    است که میی انسان است. این انسان  تفکر، به هر صورتی که باشد، مسئله

کنرد و بره گفتره     گیرد و به نحو خاصی زندگی می اساس طرح فکری و باورهایش، تصمیم می

که موضوع راهبردیِ تفکرر در هرر نظرام     . با این2«عقل، در فعلیتِ خود، زندگی است»ارسطو: 

ه وی فکری ممکن است مختلف و متعدد باشد، اما تفکر در باب خود انسان، حقیقت و جایگرا 

ترین محورهرای   های فکری بشریت، یکی از اساسی در دستگاه هستی، همواره و در همه سنت

ویرژه در دوره مردرن و عصرر حاضرر، کره دوره خرود        شود، بره  شده و می اندیشه محسوب می

بنیادی بشر است، بحث از انسان و چیسرتی او بره اوج خرود رسریده اسرت. اهرل اندیشره از        

هرای معرفتری مختلرف سرعی در شرناختن انسران        وز، در قالرب نظرام  های دور تا به امر دوره

نظام معرفتی خویش بره درک و فهرم خاصری از انسران      اند و هر اندیشمندی با توجه به نموده

هرای برس گونراگون و متنروع      پاسرخ « انسران چیسرت؟  »رسیده است. لذا به این پرسش که 

شناسری   اسی همچون روان، جامعره شده است. فیزیولوژی انسان را همچون جسم، روانشن داده

هرای نرژادی بره مطالعره      شناسی انسران را در گونره   او را همچون موجودی اجتماعی، و مردم

گیرد. به اعتقاد برخی دیگر، انسان محصول نهایی و بسیار متأخرِ تکامل در سریاره زمرین    می

تنهرا ازنظرر    است. در این دیدگاه انسان موجودی است،که با پیشرینیانش در عرالم حیوانرات   

ها و اسرتعدادهایی تفراوت دارد کره پریش از وی در طبیعرت       ی پیچیدگی ترکیب توان درجه
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تروان انسران را از منظرهرای مختلرف، نظیرر       رو، مری  ازاین 1مادون انسانی وجود داشته است.

بره   و... موردمطالعره و بررسری قررار داده     دیدگاه دینی، فرهنگی، عرفانی، طبیعی، فلسرفی و 

گیرد، لذا در براب   رفت. اما در فلسفه ازآنجاکه ذات امور مورد پرسش و تأمل قرار میپرسش گ

گیرد. یعنری در تفکرر فلسرفی، ماهیرت و      و حقیقت انسان را به پرسش می« ذات»انسان نیز 

، کره بره ذات و    هرای معرفتری    گیرد، به خرالف سرایر نظرام    حقیقت انسان موردتوجه قرار می

های ظاهری و پدیداری انسان موردتوجه آنران اسرت. و     د، بلکه جنبهماهیت انسان کاری ندار

پرسش شود و حقیقرت انسران مرورد تأمرل قررار گیررد، در آن       « ذات»ها از  اگر احیاناً در آن

ها نیز ذیل تفکر فلسفی قرار خواهند گرفت؛ زیرا پرسش از ذات و ماهیات اشریاء و   صورت آن

شرود و اساسراً فلسرفه پرسرش از ذات امرور اسرت،        شناخت اعیان امور در فلسفه مطرح مری 

اعلم ان الفلسفة استکمال نفس االنسرانیة بمعرفترة   »گوید:  که مرحوم صدرالمتألهین می چنان
... بقدر الوسع االنسانی،  حقائق الموجودات علی ما هی علیهاوالحکم بوجودها تحقیقا بالبراهین

الطاقرة البشرریة لیحصرل التشربه بالبراری       وإن شئت قلت نظم العالم نظماً عقلیاً علی حسرب 
 2«.تعالی

ها در این اسرت   شناسی ترین تفاوت بین انسان در تفکر فلسفی با سایر انسان بنابراین، مهم

که، در فلسفه صحبت از ذات و حقیقت انسان مطررح اسرت و ماهیرت انسران مرورد پرسرش       

گونه طبیعری یرا یرک موجرود      ن یکعنوا ها، بیشتر انسان را به شناسی است؛ اما در سایر انسان

گیرند.اینکه فیلسوف از ذات و حقیقت امرور و اشریاء پرسشرگری     اجتماعی و... به خوانش می

جهرت اسرت کره فیلسروف از فطررت اول       دهرد بردین   کند و ذات را موردتوجره قررار مری    می

 گزیند. در فطرت ثرانی، انسران برا حقیقرت دمخرور و      گذرد و در فطرت ثانی سکنی می درمی

یابرد و تشربه بره     نشینی عقلی در ذات امور و کنه اشیاء راه می شود و در این هم نشین می هم

یابد. زیرا فیلسوف نیز از این طریرق بره اقترداری شربیه اقتردار       جا معنا می خدا نیز در همین

عنوان موجودی در عرض  یابد.مادام که انسان به حضرت حق در احاطه بر موجودات دست می

یر موجودات لحاظ شود، هرگونه تأمل درباره آن متافیزیکی است. هرگونه تفکرری  یا طول سا

شود. با این نگاه، تمام علوم به نحوی صور تجلری انسران در    از انسان آغاز و به انسان ختم می
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ر رقرم   در هر دوره تاریخ های متفاوت انسان ر  عالم است و ادوار مختلف فلسفه نیز با بروز جنبه

عنوان محرط تجلری هسرتی ظهروری ترازه یافتره اسرت،         درواقع هرگاه انسان بهخورده است. 

ترر   رو، فلسفه سراسرر خودشناسری اسرت. دقیرق     هستی نیز بروزی متفاوت داشته است. ازاین

است که در هر برهه از زمان به نحو خاصی با هستی مواجه شرده اسرت.    خودیبگوییم: بیانِ 

ی نخستین مرا اسرت، یرافتن     به گفته کارل یاسپرس، فلسفه تصمیم به بیدار کردن سرچشمه

اینکره در تعریرف   1، به داد خود رسیدن از راه کردار باطنی اسرت.  راه بازگشت به خود ما است

اولی به فطرت ثانی است، تردیدی نیست کره فطررت    گویند، فلسفه عبور از فطرت فلسفه می

 ها )عقل متعارف(. این امر همان مشرق مرگری   ثانی رسیدن به خود است و رها شدن از عادت
(Practicing death    است که افالطون در فایردون الزمره تفلسرف برمری )  .رو  ازایرن »  2شرمارد

پذیرند، به همین دلیل است کره  نا فیلسوف در مقام فیلسوف و فیلسوف در مقام انسان جدایی

ای  ، از انسانیت فلسرفی  در ضمن  نفسه کشف کنیم، بلکه باید های فلسفی را فی  توانیم فکر نمی

ادوار مختلف که در حقیقت برآمده از نحوة 3«، آگاهی یابیم. ها را پرورش داده است  که آن فکر

شکار شدن ذات انسران اسرت. لرذا    دیگر، آ عبارت تعامل انسان با هستی است، شکوفایی و یا به

مقتضای ذات خویش در فلسفه سکنی دارد.  تفکر فلسفی ریشه در ذات انسان دارد و انسان به

تروان مشراهده نمرود.     شناسری او مری   لذا تفاوت یک فیلسوف با فیلسروف دیگرر را در انسران   

 نمود.شناسی او جستجو  توان در انسان همچنین نظام فکری و فلسفی یک فیلسوف را می

 سینا در فرهنگ اسالمي اهمیت ابن

هرای   است که در مقرام سروژه اسراسِ طررح    « انسان»سو، این خودِ  ی مدرن بدین از دوره 

فکررری و مسررأله اصررلی متفکررران قرارگرفترره اسررت. ایررن رهیافررتِ اومانیسررتی، اقتضررائات و  

ریزناپرذیری را  ای، فراگیرر و گ  های ریشه های خاص خود را پدید آورده است که بحران بحران

در برابر انسان معاصر  گشوده است. به همین نسبت، انسان را سخت مجبور کرده اسرت کره   

که ایرن معضرل    اش، به تمام امکانات وجودی خود چنگ بزند. البته با این برای حفظ و رهایی

 ی ای از ترأثیر و سریطره   شده از درون سنت غربی سر برکشیده است، اما ما نیز به نحو تضمین

هرای هسرتی شرناختی انسران      تررین امکران   از اصیل« سنت»آن ایمن نیستیم. در این بستر، 

                                                           
 
 
 

ACKU



 

  

 

93 

ینا
س

ن 
 اب

کر
تف

ر 
 د

ن
سا

ان
 

، «خرود »خانمان امروزی است. بدین لحاظ، بازخوانیِ سنت همچون بازشناسی و بازسرازیِ   بی

ترین رهیافرت بررای    ی اصیل با جهان مدرن و خاستگاه ارائه اصیل فرض هرگونه مواجهه پیش

جهت گفتمان سنت و مدرنیتره در فضرای کنرونی فکرری      ن است، بدینهای ناشی از آ بحران

های غالب جایگاه بس مهمی یافته اسرت . امرا حقیقرت و     عنوان یکی از گفتمان عالم اسالم به

ای که پرورانیرده اسرت، جسرتجو کررد. زیرابره       و فلسفه« حکمت»های سنت را باید در  ریشه

لرذا زیربنرای    1«ها[ اسرت.  ی مبادی ]اصل ربارهحکمت، دانشی د»تعبیر بلند و زیبای ارسطو، 

های فلسفی آن جستجو کرد و اینکه آن فرهنگ چگونره و ترا چره     هر فرهنگی را باید در الیه

ی  اندازه توانسته است خود را در قالب یک نظام عقلی و برهانی عرضه کند، این امرر، مواجهره  

سرینا خرود را در سرنت     است که ابرن  کند. در این مواجهه ما را باسنت فلسفی گریزناپذیر می

هرایی رفیرع و    کنرد، برا قلره    فکر اسالمی همچون کوهی عظیم در برابر افق ذهن ما آشکار می

ای که ما را به گرام نهرادن در مسریرهای سرخت و پیمرودن       گونه اندازهایی بس زیبا، به چشم

تواند هروای پراکِ    میها  های بلندی که ذهن فقط در آن اوج خواند، به سمت افق ها فرامی اوج

ی فعلیتِ عقرل اسرت،    مثابه گوید زندگی به طور که ارسطو می اندیشه را استشمام نماید. همان

هرای تنرد و    ی کروه؛ چرو و راسرت شریب     زندگی همچون راهی است در امترداد تیغره  »این 

داریم، ممکرن اسرت در ایرن یرا آن جهرت فررو        آنکه بتوانیم خود را نگه ای است که بی لغزنده

سرینا پرر از    تفکرِ ابرن  2«تواند به داد خود برسد؟! بلغزیم.... یک آدم در این وضعیت چگونه می

هرا بایرد برا     های بلندش مستلزم این است که از گردنه کوه و کوتل است و دست یافتن به افق

سالمتی عبور کرد، وگرنه پرتگاه بدفهمی همواره سر راه وجود دارد. اما اینکره   درک درست به

های عقلی و راهبردی را فراروی مرا   تواند امکان سینا می چه اندازه بازخوانی سنت عقلی ابنتا 

طلبد. ولی تا جایی که به بازخوانی و فهرم سرنت مربروط     بگشاید، فرصت و مجال دیگری می

وقفه و پیگیر، نسبت خود را سر از نو با جهان  های بی شود، این ما هستیم که باید با تالش می

ی خود طرح افکنیم. در ایرن   امان دهیم و آن را همچون امکانی اصیل در افق آیندهو سنت س

کنرد،  راه   مثابه امکانات آینده مرا ظهرور مری    عنوان گذشته بلکه به افکنیْ، که سنت نه به طرح

سینا سعی کرده است به مناقشات چند  گریز و فرار از مواجهه با فیلسوف بلخ وجود ندارد. ابن
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ها خاتمه دهد و کوشش کرده اسرت کره سرنتی را تثبیرت،      راء و تشتت اندیشهسده تضارب آ

مستقر و برپا کند که بتواند انسجام درونی فرهنگ اسالمی را حفظ و توانمنردتر کنرد. اینکره    

ی توفیرق یرا    دهنرده  سینا بعد از خود در مرکز همه مناقشات و انتقادات قررار دارد، نشران   ابن

گذاری چارچوبی فلسفی برای ترأمین وحردت درونری     شی و بنیانبخ تأثیر عظیم او در وحدت

های کالمری،   اعم از حوزه سینا هر متفکری ر  فرهنگ اسالمی است. به همین خاطر، بعد از ابن

ی  کنرد فاصرله   خواهد حرف بزند، چه مخالف و چه موافق، سعی مری  عرفانی و فلسفی، که می

سینا با طرح سنت فلسفی، فرهنگ اسرالمی را   بنسینا تعیین کند و نشان دهد. ا خود را با ابن

ی معاصرر   کند کره ترا دوره   اش می ای از حیات عقلی ی تازه ناپذیری وارد دوره به نحو بازگشت

سرینا امرروزه موردقبرول     رسد. گرچه برخی از مبانی نظام فلسفی ابن نیز آوای او به گوش می

ای که او برای نظرام فکرری خرویش     انیصاحبان اندیشه در عالم اسالم نیست، اما ساختار بره

برهرانی کرردن اندیشره    »و طرحِ « برهان»بدیل در قالب  صورت کامالً جدی و بی پی افکند، به

تا عصر حاضر تداوم خود را حفظ کررده اسرت. نمونره شراخص آن مرحروم عالمره       « اسالمی

ی  صراره ایشان کوششی است که جروهر و ع « نهایة الحکمة»طباطبایی است که کتاب شریف 

شود تا برا بررسری    کند. در این مقاله تالش می مطرح می« برهان»حکمت متعالیه را در قالب 

هرای او    انسان در تفکر این بزر  فیلسوف بلخ، گام کوچکی در راسرتای آشرنایی برا اندیشره    

ترری از سرنت فکرری فرهنرگ اسرالمی      برداشته شود، تا شاید ما را به دریافت بهتر و بنیادی

 گردد.   رهنمون 

 سینا مبانی تفکر ابن

پرواضح است که بررسی و تحلیل جایگاه انسان در تفکر یک فیلسوف بدون درنظرگررفتنِ  

، قبرل از ورود بره بحرث اصرلی و      رو . ازایرن  های اندیشه مرتبط بدان دشوار است  مبانی و بنیاد

مبرادی هسرتی   ، برخری از   صرورت مختصرر و گرذرا    سینا به طرحِ چیستی انسان در فلسفه ابن

تر و بهتر انسران   شود تا ما را در فهم آسان سینا ارائه می شناختی فلسفه ابن شناختی و معرفت

 در تفکر وی توانا سازد.
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 نخستین مبدأ -1

رسرد   العلرل مری   سینا در نظام فلسفی خود با تمسک به زنجیره علل در هستی به علت ابن

؛ و از  وجودی نیازمنرد و محتراج نیسرت   بخش تمام موجودات است و خود به هیچ م که هستی

  1است.« الوجود لذاته واجب»دست نیامده است، بلکه  هیچ مبدأیی به

 صدور -2

هرا خرود دو نروع      مبدأ نخستین مبدع و خالق تمام اشیاء عالم است و این اشیاء و پدیرده 

ی  نرده ده انرد و یرا از عناصرر تشرکیل     هستند، یا از سنخ موجودات مجرد یعنی عقول و نفوس

. نخستین صادر از ذات احدیت که یگانره صرادر نیرز هسرت      باشند ، افالک و زمین می طبیعت

. خداوند چون ذات خود را تعقل نمود، عقل اول پدیدار شد و ایرن   شود نامیده می« عقل اول»

؛ چراکه این عقل از مخلوقیرت خرود    عقل منشأ کثرات هستی و توسعه دامنه مخلوقات گردید

. از تعقرل نمرودن عقرل اول ذات براری را      نماید خداوند آگاه است و آن را تعقل میو خالقیت 

« واجرب الوجروب لغیرره   »عنروان   آید و از تعقل این عقل ذات خود را به پدید می« عقل دوم»

،  بودن تعقل نماید«الوجود ممکن»یابد و چون عقل اول خود را از جهت  نفس فلکی تحقق می

طرور   . ایرن سلسرله همرین    آید ، به وجود می شود ک اقصی خوانده می، که فل بخشی از طبیعت

.  شروند  ای از همردیگر صرادر مری    صورت زنجیرره  ، نفوس و افالک به یابد یعنی عقول ادامه می

یابد که از عقل دهم و فلک نهم نفوس انسرانی و عرالم    درمجموع ده عقل و نُه فلک تحقق می

« قروس نرزول  »سله در اصرطالح فیلسروفان مسرلمان    . به این سل2گیرد ماتحت قمر نشأت می

سوی اخس و موجود دانی جریران دارد و در   گردد، که سیر از اشرف و مبدأ عالی به اطالق می

یابد که در آنجرا سریر از اخرس     است که با انسان تحقق می« قوس صعودی»مقابل این قوس 

 . سوی اشرف است به

 فعال عقل-3

« عقل فعرال »ها  یابد و آخرین آن فرینش ده عقل تحقق میکه بیان شد در زنجیره آ چنان

، روح  . عقل فعال، که واهرب الصرور   شود و این عقل مدبر امور مربوط به زمین است نامیده می

.  های بشری اسرت  ، معارف و دانش ، منشأ کلیه الهامات شود المقدس و جبرائیل نیز خوانده می
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توانند کسب معرفت نماینرد و از علرم و دانرش     رفتی میها در اثر اتصال با این منبع مع انسان

شود نیز نتیجه اتصال با این منبع معرفتی است؛ لذا  خوانده می« وحی»مند شوند و آنچه  بهره

 1آورند. دست می شان را از طریق عقل فعال به پیامبران نیز دانش و معرفت

 بدن و نفس حدوث -6

گیررد، یعنری    شود و بدان تعلق می ا بدن حادث میسینا نفس انسانی همراه ب به اعتقاد ابن

که بدن ازلحاظ مزاجی به درجه اعتدال رسید نفس از مبادی عالیه برای تردبیر بردن    هنگامی

 2. گیرد و این نفس در ابتدای حدوث کامالً مجرد است به آن تعلق می

 نفس قوای -5

و نفرس انسرانی تقسریم    ، نفرس حیروانی    سینا نفوس زمینی را به سه نوع نفس نبراتی  ابن

. ویژگری نفرس حیروانی عرالوه برر       ، رشد و تولیدِمثل اسرت  . ویژگی نفس نباتی تغذیه کند می

گانه و قوای  بر این اساس تمام حواس پنج 3موارد مذکور ادراک جزئیات و حرکت ارادی است.

نفرس   ، قروه حافظره( در حیطره    ، قوه متوهمه ، قوه متخیله ، قوه مصوره باطنی )حس مشترک

کره تمرام صرور پدیرداری در حرواس        . عملکرد این قوا بدین قرار است گیرند حیوانی قرار می

دار اسرت و از   شوند و قوه مصوره وظیفه حفظ آنان را عهده گانه در حس مشترک انبار می پنج

گرردد و سررانجام قروه     طرف متخیله عمل ترکیب و جداسازی این صور از همدیگر اجررا مری  

کند کره توسرط حافظره نگهرداری      ین صور معانی نامحسوس جزئی را دریافت میمتوهمه از ا

، مردرک کلیرات و    های نفس نباتی و حیوانی اما نفس انسانی، عالوه بر تمام ویژگی 6شوند. می

فاعل بال قصد نیز هست و استنباط صنایع و تمییز نیک و بد و زشت و زیبا از یکردیگر را بره   

، حیوانی و انسانی در وجود انسران هرکردام    ید پنداشت که قوای نباتیاما نبا 5رساند. انجام می

ای است و انسان دارای سه نفس متمایز از همدیگر است؛ زیررا قروای نبراتی و     نفسی جداگانه

حیوانی در انسان جنبه عام جنسی دارد و تحصیل نوعی به دست نیاورده است ترا هرکردام از   

متمایز دانست، بلکه در نوع انسان تنها نفس ناطقه، کره   ها را بتوان جوهری مجزا و نفسی آن
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ها در جوهر واحدی که خود  ، منوع و مقوم این قوا و جامع آن همان صورت نوعیه انسان است

  1، است. آن است

 ادراک مراتب -4

، اما بایرد دانسرت کره بره      کند نفس ناطقه معانی مجرد و صور منتزع از ماده را ادراک می

. ولی این تجریرد دارای مراترب و    پردازند مام ادراکات به تجرید صورت از ماده مییک اعتبار ت

درجات متفاوت است و باالترین این مراتب مرتبه ادراک عقلی است که ممیزه نفرس انسرانی   

 . رود حساب می به

 الف( ادراک حسی

و تمرام   سازد ولی این صورت نسبت خود را با ماده ادراک حسی صورت را از ماده جدا می

شود، لذا حفظ صورت  کند و اگر این نسبت از میان رود احساس نیز زایل می لواحق حفظ می

 2محسوس در غیاب ماده برای ادراک حسی ممکن نیست.

 ب( ادراک خیالی

در ادراک خیالی تجرید بیشتر است؛ زیرا وجود صورت خیالی شیء نیاز بره حضرور مراده    

ماند اما صورت خیالی باوجود انتزاع از مراده   ادراک ثابت می ندارد، بلکه در غیاب ماده نیز این

 3.  هنوز از لواحق آن مبرا نیست

 ج( ادراک وهمی

توهم ادراک معنای غیر محسوس و معقول است، اما نه به نحو کلی، بلکه به نحو اضافه به 

گراه مشرترک نیسرت، بلکره مخصروص بره        جزئی محسوس. به همین دلیل معنای توهم هیچ

 6گرفته است. معنای شخصی و جزئی است که احساس و تخیل بدان تعلق همان

 د( ادراک عقلی

. این صور کلی یا خود  کند که از ماده و تمام لواحق آن مبرا است عقل صوری را قبول می

هرا محتراج    ، و عقرل در ادراک آن  گاه عارض آن نشده اسرت  بالذات مجرد است و مادیت هیچ

هرا را از مراده و    پذیرد، یرا اینکره عقرل آن    گونه که هستند می را آن ها تجرید نیست، بلکه آن
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ای از جزئیرت و   صورتی مجررد، کره هریچ گونره نشرانه      جمیع عوارض ماده تجرید نموده و به

   1آورد. ، درمی ها نیست مادیت و اختصاص به کمّ، کیف و... در آن

 معقول و عاقل و عقل -7

دانرد و   را فقط منحصرر بره ذات نفرس ناطقره مری      سینا وحدتِ عقل و عاقل و معقول ابن

دیگر، علم نفرس بره ماسروای     عبارت کند، به هرگونه اتحاد بین نفس و مدرکات نفس را رد می

گویرد:   . وی در کتاب نفس شرفا در ایرن مرورد چنرین مری      خودش حصولی است نه حضوری

، وامرا تصرورها لهرذه الصرور      ، وتصورها ذاتها یجعلها عقال وعاقال ومعقوال والنفس تتصور ذاتها»

، فهو مرن جملرة مرا یسرتحل      فالیجعلها کذلک...وما یقال من أن النفس تصیر هی المعقوالت

پذیرد و نه قائل بره   سینا ازآنجاکه نه اتحاد عاقل و معقول را می رو، در تفکر ابن ازاین 2«عندی

ل و دگرگرونیِ  ، نفس انسان در اثرر ادراکراتش دچرار هریچ گونره تحرو       حرکت در جوهر است

 ماند. ، بلکه ذات انسان در تمام مراتب ادراک ثابت باقی می شود جوهری نمی

 سینا انسان در تفکر ابن

دانرد و معتقرد    سینا انسان را نیز همانند سایر موجودات زنده مرکب از نفس و بدن می ابن

ه تمرام  فررد، نسربت بر    های منحصربه ها به جهت داشتن یکسری خواص و ویژگی انسان  است

سینا در آثار مختلف خود به تحلیل و  موجودات زمینی دارای مرتبه و جایگاه بلندتر است. ابن

 .  شوند ها محسوب می ها و عالئم ویژه انسان پردازد که نشانه بررسی خواص انسانی می

 اجتماع تشکیل -1

دن و نیراز بره   هرا اجتمراعی برو    ترین ویژگی انسان سینا یکی از اساسی به باور و اعتقاد ابن

هرا   مشارکت با همدیگر برای پیشبرد روند زندگی و تضمین بقایشان است؛ چراکه اگرر انسران  

شران   شروند و یرا اینکره زنردگانی     صورت جداگانه و تنهایی به سر ببرند یا دچار نابودی مری  به

ویرژه   ها را یک مزیت و امتیاز زیستی ارادی انسان سینا هم دشواری خواهد گذشت. البته ابن به

، افراد بشر برای رسیدن به وضعیت ایده  رو ازاین 3ای ندارند. شمارد، که حیوانات از آن بهره می

، پرذیرش قرانون و تشرکیل     ، تبرادل محصروالت   کار آیی، تقسیم ، نیاز به گرد هم آل در زندگی
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سروی   ا بره ها با ایجراد خرانواده اولرین قردم ر     سینا انسان . به اعتقاد ابن زندگی اجتماعی دارند

سرازی بررای آینرده     های اساسی انسان ذخیرره  دارد؛ زیرا یکی از نشانه تحقق این اهداف برمی

توانرد هرم بره تهیره و      گردد؛ چون یک فرد نمی است و همین امر موجب تشکیل خانواده می

 کار در میان افراد خانواده ؛ لذا نخستین تقسیم تأمین معاش بپردازد و هم از آن نگهبانی نماید

آیند و دیگران بره   ، که یک نفر یا بیشتر درصدد تحصیل نیازهای زندگی برمی آید به وجود می

مندی از عقل و فهرم   ، تفاوت افراد در میزان بهره شوند. از دیگر سو محافظت از آن مشغول می

 1شرود.  کار و پدید آمدن طبقات اجتماعی را موجب می عامل دیگری است که ضرورت تقسیم

سروی مشرارکت و بنیراد نهرادن      هرا بره   کتور اساسی دیگر در کشانده شردن انسران  عامل و فا

هرا بررای ترأمین معراش و بررآوردن       کره انسران   اجتماع، نیازهای نامتناهی آنان اسرت. چرون  

شان، همانند خروراک و پوشراک و...، بره امرور و امکانراتی بریش از اشریاء         احتیاجات زندگانی

پردازند و ایرن   ها برای رفع این نیازها به تصرف طبیعت می ؛ لذا انسان طبیعی نیازمند هستند

آید. درنتیجه مسأله تخصرص افرراد در    دست می های انسانی به وسیله صنایع و حرفه تصرف به

صنایع مختلف و تبادل کاالها نیز افراد انسرانی را وادار بره همزیسرتی و تشرکیل اجتماعرات      

. البتره   آید تنهایی از عهده تأمین تمام نیازهایش برنمی نماید؛ زیرا هر فرد انسانی به انسانی می

سرینا ایرن مهرم     ارتباط و دادوستدهای انسانی مستلزم وسایل ارتباطی است، کره ازنظرر ابرن   

. امرا وجرود چنرین وسرایل      شود ویژه زبان تأمین می وسیله اشارات و برخی عالئم دیگر و به به

کاربردن ابزارهرای ارتبراطی    ها به ن یافت ولی در آنارتباطی را شاید در دیگر حیوانات نیز بتوا

هرا ازآنجاکره دارای    جنبه طبیعی دارد و از هرگونه وضع و قررارداد بره دور اسرت امرا انسران     

،  احتیاجات و نیازهای نامحدود هستند، لذا امور طبیعی برای برآوردن نیازهایش کافی نیسرت 

  2ئرم و ایجراد قراردادهرای مشرترک هسرتند.     ها ناگزیر از وضع برخی عال بلکه برای تأمین آن

، وذلرک   والذی لإلنسان فهو بالوضع»گوید:  سینا در کتاب نفس شفا در این مورد چنین می ابن

. 3«، فما کان یمکن ان تطبع هی علی اصوات بالنهایرة  ألن االغراض االنسانیة تکاد ان التتناهی

، مورچگان و برخی از پرنردگان   اما ناگفته نباید گذاشت که بعضی از حیوانات، همانند زنبوران

شان  نیز دارای یک نوع همزیستی وزندگی مشترک هستند و برای پیشبرد حیات و حفظ بقاء
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شران   زنند و از انبار سرازی محصروالت بررای ترأمین آینرده      دست به ایجاد خانه و آشیانه می

آیی و مشارکت آنان ناشی از استنباط و قیراس   ، ولی باید دانست که گرد هم کنند استفاده می

، بلکه در اثر الهام و تسخیر خداوند است؛ یعنی خداوند آنان را طوری آفریده است کره   نیست

، لرذا در   شران هسرتند   های معین و محدودی در حیات و زنردگانی  ملزم به اتخاذ چنین روش

شرود؛ چراکره کارهرا و اعمرال ایرن       چ گونه تغییر و تنروعی دیرده نمری   نظام زندگانی آنان هی

هرای ذاتری    حیوانات الزمه نوع و طبعشان است نه چیزی بیشتر از نیازهای طبیعی و ضرورت

هرای شخصری و غیرطبیعری     که بسیاری از کارهای انسانی برای تأمین ضرورت ها، درحالی آن

 1. شود انجام می

 دست آورد: توان به اساسی می از مطالب مذکور چند نتیجه

سینا تشکیل و ساماندهی زندگی اجتماعی افرراد بشرر در کنرار همردیگر و      الف( ازنظر ابن

رود،  حساب مری  ها به ترین خواص و ویژگی انسان ها یکی از مهم درنتیجه ایجاد صنایع و حرفه

 .   شود های بزر  بشری می که سرانجام منجر به ایجاد و خلق تمدن

گرردد کره بره     گیری اجتماعات بشری این نکته هویدا مری  ی شکل از بررسی نحوه ب( بعد

سینا منشأ و خاستگاه تأسیس اجتماع و بنیاد نهادن تمدن و فرهنرگ از سروی افرراد     باور ابن

سرینا   که برخی از فیلسوفان قبرل از ابرن   ، چنان گردد ها بازنمی انسانی به ذات و طبیعت انسان

، بلکه برآمردگاهِ اجتمراع و    2دانستند می« مدنی بالطبع»و انسان را موجود بدان باورمند بودند 

تمدن بشری صرفًا از نیازهای افراد بشرر بره همردیگر و تعراون و مشرارکت آنران در پروسره        

 شود. همزیستی ناشی می

 ها رود، در اثر نیاز انسان ها به شمار می ترین وسیله و ابزار ارتباطی انسان ج( زبان، که مهم

، بره براور    رو . ازایرن  شرود  برای ایجاد ارتباط و هماهنگی در کارها و تبادل اطالعات وضرع مری  

 .   سینا منشأ زبان وضع و قرارداد است ابن

 روانی های  نشانه -2

هرای    ، از دیگرر نشرانه   گوید سینا در ادامه تحلیل و بررسی خویش از خواص انسانی می ابن

، انفعراالتی ماننرد شرادی و انردوه و افعرالی       ا به دنبال ادراکاتها ر افراد بشر این است، که آن
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دهد و یا از احسراس اینکره کراری در آینرده موجرب زیران و        همانند گریه و خنده دست می

دهرد   گردد و از انجام برخی اعمال خویش شرم به او دست می شود دچار ترس می ضررش می

   1گیرد. ه همراه دارد امید در او پا میو چون احساس نماید، که انجام امری برایش سود ب

 مفسده و مصلحت تشخیص -3

انسان بین اموری که باید در آینده واقع شود یا از خود او صادر گردد نیز تمییرز نیرک و   »

دانسته اسرت اکنرون    دهد و همچنین آنچه را که درگذشته انجام آن را خوب و الزم می بد می

کره در حیوانرات    . درصورتی جدید بد یا غیر الزم بداندبه سبب تغییر نیت و برحسب مصلحت 

ها در نفرس انسرانی وجرود دارنرد و اگرر       البته تمام این احوال و ویژگی 2.« دیگر چنین نیست

ها برای بدن به سبب وجود  ، درواقع وجود آن ها جنبه بدنی و مادی نیز داشته باشد بعضی آن

ترین ویژگی و امتیاز انسران داشرتن نفرس     مهم ، چراکه 3نفس انسانی و تعلق آن به بدن است

تروان گفرت،    سرازد؛ درمجمروع مری    ، که او را به ادراک کلیات و معقوالت توانا می ناطقه است

های انسانی مذکور  نفس ناطقه که مختص به انسان است بنیاد اجتماع و تمدن و تمام ویژگی

 .  است

   ناطقه نفس-6

« عقرل »یوانی، دارای قوه خاصری اسرت کره از او بره     نفس انسانی عالوه بر تمام قوای ح 

شود و این قوه مایه امتیاز انسان از سایر حیوانرات اسرت و ایرن قروه توانرایی ادراک       تعبیر می

خوانند و نطق ویژه مالئکه و  می« نفس ناطقه»جهت نفس انسانی را  کلیات را دارا است. بدین

، و از طریق قوه نطق اسرت کره    قول و لفظ انسان است و عبارت است از ادراک و تفهیم بدون

خورد. اما نبایرد ناگفتره گذاشرت کره نفرس       ، جواهر و ملکوت پیوند می انسان با دنیای عقول

گیرد؛ چراکه جزئیات  انسانی در انجام کارهای خویش از قوای بدنی و حیوانی مدد و یاری می

سرینا   . ابرن  برد ها استفاده می آنرسد و آنگاه نفس ناطقه از  از طریق حواس به نفس ناطقه می

هرا اهرداف خرود را دنبرال      داند در خدمت نفس انسانی که برا آن  بدن و قوای آن را آالتی می

ها به مقصود خویش نایل شرد و بره کمرال قروت خرود رسرید در        وسیله آن کند و چون به می

بردنی را بره سربب    یابد، لذا قوای حسی و خیالی و سایر قروای   افعال خود مطلقاً استقالل می
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سرینا در مرورد قروه نطرق چنرین       ابرن  1.  گرذارد  ، کنار مری  اینکه مانع او از فعل خاصش است

انی الکلیة العقلیرة المجرردة عرن المرادة کرل      عو اخص الخواص باالنسان تصور الم»گوید:  می

 2.«.... و التوصل الی معرفة المجهوالت تصدیقاً و تصوراً عن المعلومات العقلیة التجرید

سینا نفس ناطقه جروهر واحردی اسرت کره دارای دو جنبره و حیثیرت اسرت:         به باور ابن

ای از آن ناظر به پایین و بدن است و جنبه دیگر آن، رو بره براال دارد. نفرس انسرانی از      جنبه

ی آن با یکی  ای خاص دارد که حافظ و مدبر عالقه و رابطه جهت هرکدام از این دو حیث، قوه

ای اسرت کره آراء و    قوه نخستین قروه «. عقل عملی»و « عقل نظری»ور است. از دو جهت مزب

انرد   کند اما قوه دومی به اندیشه در امور جزئی که دارای سرود و زیران   معانیِ کلی را درک می

فتکرون  »گویرد:   مرحوم شیخ در کتاب نفس شفاء در ایرن مرورد چنرین مری     3اختصاص دارد.

لیة، و قوة اخری تختص بالرویة فری االمرور الجزئیرة، فیمرا     لالنسان اذن قوه تختص باالراء الک

. فالقوة االولی للنفس االنسانیة قوة تنسب الی النظرر   ینبغی ان یفعل و یترک مما ینفع و یضر

 6«.فیقال عقل نظری؛ و هذه الثانیة قوة تنسب الی العمل فیقال عقل عملی

 . عقل عملی1

طرورکلی تمرام    مورد نیاز زندگی اجتمراعی و بره  ، صنایع  عقل عملی مربوط به علم اخالق

قروت عاملره آن   . » شرود  ها واقع می مسایل و امور متعلق به بدن است و در حقیقت مبنای آن

اخالق نیک و برد ازو آیرد و اسرتنباط صرناعت؛ و هرر      »، و  است که وی را عقل عملی خوانند

از وی قوت اخالق نیکو آید؛ ها، پس  گه وی قاهر باشد بر قوت شهوت و غضب و دیگر قوت آن

رو، رؤیت در جزئیرات از   ازاین 5«گه وی مقهور شهوت و غضب باشد ازو اخالق بد آید و هر آن

شود و به استناد آن سود و زیان و زشت و زیبا و نیک و برد در کارهرای    عقل عملی صادر می

م حرکرات بردنی   گردد. به دنبال صدور این حک مخصوص و معین که باید انجام داد معلوم می

. اما چرون صردور    یابد افتد و مطلوب جزئی در خارج تحقق می بر طبق قانون خاص به کار می

، و مقدمات کلی نتایجی است که بر  رأی درباره امر جزئی محتاج توسل به مقدمات کلی است

تأمل ای که نفس برای  ناچار از قوه ، به آید دست می طبق قواعد قیاس از مقدمات کلی دیگر به

هرا   ای کره اسرتنباط آن   کند تا از نتایج کلیه ، استعانت می ، یعنی از عقل نظری در کلیات دارد
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اختصاص بدین عقل دارد منتقل به امرور و اغرراض جزئری شرود. بره جهرت جزئیرت نترایج         

 1آمده از عقل عملی این عقل در تمام افعال خود به بدن و قوای آن نیازمند است. دست به

 . عقل نظری2

عقل نظری به خالف عقل عملی، مدرک امور کلی و مجررد اسرت و از هرگونره احتیراج و     

، بلکه عقل نظری به جهت توجه به مبادی عالیه دائماً از این  نیاز به بدن و قوای آن بری است

ای اسرت از نفرس ناطقره     قوه»توان گفت  گردد. لذا در تعریف عقل نظری می مبادی متأثر می

، و با توحیرد و   شود از آالت بدنی صور کلی مجرد از ماده در آن منطبع می که بدون استعانت

قروه   2«کنرد.  تحلیل و تکثیر و ترکیب این صور نتایجی در مطالب علمی و نظری تحصیل می

نظری عقل انسانی دارای چهار مرتبه متوالی است و با پذیرش صرور مجررد بره ایرن مراحرل      

 آید: هارگانه عقل انسانی پدید میصورت مراتب چ بخشد و بدین تحقق می

 ، و عقل مستفاد. ، عقل بالفعل عقل هیوالیی، عقل بالملکه

  الف( عقل هیوال نی:

قروه  »گونه که بیان شد نفس انسانی، عالوه تمام قوای حیوانی، قوه دیگرری بره نرام     همان

اما نفس انسران  دارد. این قوه عالوه بر جزئیات، قادر به تعقل و درک کلیات نیز هست « عاقله

در ابتدای حدوث، باوجود اینکه نفس بالفعل است عقل بالقوه است، یعنری آن جنبره متعرالی    

انسان در ابتدا صرفاً شأن قابلیت و پذیرش دارد و از هرگونه تعقل بالفعل به دور است. در این 

ت. مرتبه قوه عاقله، همانند هیروالی نخسرتین، در ذات خرود عراری از هرگونره فعلیتری اسر       

.  جهت است که استعداد و قوه محض اسرت  تسمیه این مرحله به عقل هیوال نی نیز بدین وجه

، عاقل  البته این مرتبه از نفس ناطقه موجب جدایی انسان از حیوانات است که تمام افراد بشر

   3مند هستند. ، از آن بهره و دیوانه و بزر  و کوچک

 ب( عقل بالملکه:

شدن از مرتبه هیوال نی و استعداد محض به مرحله عقل بالملکره  نفس ناطقه بعد از برون 

یابرد.   نهد. در این مرتبه نفس انسانی به درک معقوالت اولیه نایل آمده و فعلیرت مری   گام می

جهت است که نفس بعد از تعقل معقروالت   بدین« عقل بالملکه»گذاری این مرتبه به  وجه نام
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کنرد، یعنری در    معقوالت نظری و اکتسابی را پیردا مری  اولیه استعداد و آمادگی درک و تعقل 

این مرتبه استعداد و انتقال از معقوالت اولیه به معقوالت ثانیه در نفس رسو  یافته و بررایش  

آیند نیاز بره تصردیق    دست می ، معقوالتی که از این راه به البته باید گفت  1شده است.« ملکه»

دست  شود. عقل از دو راه حد وسط را به میده میعلتی مخصوص دارد و این علت حد وسط نا

. حدس فعلی است از عقل که حد وسط را بذاته و دفعتراً واحرده یعنری     آورد: حدس و فکر می

کند. ایرن اسرتنباط گراهی بره      باره و بدون احتیاج به حرکت و تدریج و تأمل استنباط می یک

حردس در   2. آیرد  ود پدید مری دنبال طلب و شوق است و گاهی بدون اینکه اشتیاق حاصل ش

ها ازلحاظ شدت و ضعف متفاوت است، یعنری برخری از افرراد تعرداد بیشرتری از حرد        انسان

آورند. این تفاوت درجه و مراتب حدسی  دست می زمان کمتری با حدس به ها را در مدت وسط

کره   رحرالی ای ندارنرد، د  ای از افراد از این قروه هریچ بهرره    ای است که عده گونه در اشخاص به

سرینا در   . ابرن  یابنرد  ها را به حدس درمی تعداد دیگر از افراد تمام مقاصد عقلی و یا بیشتر آن

و هذا مما یتفاوت بالکم و الکیف: اما فی الکم فالن بعض الناس »گوید:  مورد حدس چنین می

، وامرا فری الکیرف فرالن بعرض النراس اسررع زمران          یکون اکثر عدد حدس للحدود الوسرطی 

، فیجیرب ان ینتهری ایضرا فری      .... و ینتهی فی طرف نقصان الی من ال حدس له البتره  حدس

، و الی من لره حردس فری اسررع      طرف الزیاده الی من له حدس فی کل المطلوبات او اکثرها

سینا آن تعداد از افرادی را کره دارای براالترین درجره حردس هسرتند و       ابن 3«وقت و اقصره.

گیررد، برتررین    و مداوم باعقل فعال متصل است و از آن الهرام مری  صورت مستمر  شان به عقل

سرینا براالترین    . ابرن  داند که به هیچ گونه آموزش و آموزگراری نیراز ندارنرد    افراد نوع بشر می

ر، را عقرل    که از جنس عقل بالملکه است، منتهی در اعلی مراتب آن قررار دارد  ، ر  درجه حدس

شماری از آن بهره دارند و این قوه قدسی کره   ه افراد انگشتنامد ک قدسی و یا روح قدسی می

یعنی نبوت زایده همین قوه قدسی است که  6باالترین قوه انسانی است همان قوه نبوت است.

هرا برسرد و    . و چون از عقل فعال و روح قدسی فیضی بره قروه متخیلره آن    نوعی اشراق است

اما فکرر همران حرکرت نفرس در      5گویند. میصورت دیدنی و یا شنیدنی درآید آن را وحی  به

 معانی است تا مجهول را به دست آورد.  
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 ج( عقل بالفعل:

هرا نرزد نفرس بره      نفس ناطقه بعد از نایل آمدن به درک معقوالت اولیه و ملکه شردن آن 

ها معقوالت ثانوی را، که اکتسابی هستند، تعقل خواهد نمود. نفس در این مرتبه بره   یاری آن

ها را تعقل نموده و از آن او هسرتند.   داند که آن الت و معلوماتش آگاهی دارد و میکلیه معقو

تواند بره   دهد ولی هر وقت بخواهد می ها را موردمطالعه قرار نمی البته نفس انسانی بالفعل آن

جهرت اسرت کره     نیرز بردین  « عقرل بالفعرل  »تسمیه این مرحله به  . وجه ها بپردازد مطالعه آن

 1ها نیست. بالفعل موجودند و نیاز به اکتساب دوباره آن معلومات در آن

 د( عقل بالمستفاد:

یابرد. در ایرن    گانه فوق نفس انسانی به مرتبه عقل مستفاد دست می بعد از طی مراتب سه

ها آگاهی دارد. عقل نظری در این مرتبه به  مرتبه نفس بالفعل معقوالت را تعقل نموده و بدان

جویرد و آنچره را کره     رسد و به مبادی اولیه تشبه می مال خویش مینهایت و منتهی درجه ک

گرردد،   در حقیقت، عقلْ مطلق و محض مری  2شود. عقل فعال مشتمل بر آن است مشتمل می

چون نفس مردم بردین غایرت رسرید در علرم و     »که در مرتبه هیوال نی قوه محض بود.  چنان

م است و درین غایت نفرس مرردم در   اخالق وی برجهت فضیلت باشد و این غایت کمال مرد

جهرت اسرت کره در ایرن      تسمیه این مرحله به عقل مسرتفاد، بردین   وجه 3«رتبت ملک باشد.

شرود، یعنری نفرس کلیره      مرتبه تمام معقوالت نفس انسانی از جانب عقرل فعرال افاضره مری    

 کند. معقوالت را از آن منبع متعالی استفاده می

کنرد، بلکره تمرام مراترب      مرتبه عقل مستفاد افاضه مری  تنها معقوالت را در عقل فعال نه 

شوند و در اثرر یراری او اسرت کره تعقرل       چهارگانه عقل نظری به یاری عقل فعال پیموده می

زیرا نفس انسانی در آغاز عاقل بالقوه است و هریچ گونره    6شود. معقوالت برای نفس میسر می

سد. بدیهی و روشن است کره شریء برالقوه    ر فعلیتی در آن وجود ندارد اما بعداً به فعلیت می

شدن از حالت بالقوه به حالت بالفعل را ندارد، بلکه انجام چنین کراری نیراز    خود توانایی برون

سینا در این مورد  ی صور نیز است. ابن به علت دارد. و آن علت عقل فعال است که اعطاکننده

لقوه ثم تصیر عاقلرة بالفعرل و کرل مرا     ان النفس االنسانیة قد تکون عاقلة با»گوید:  چنین می
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خرج من القوة الی الفعل فانما یخرج بسبب بالفعل یخرجه. فها هنرا سربب هرو الرذی یخررج      

النفوسنا فی المعقوالت من القوة الی الفعل، و اذا هو السبب فی اعطاء الصور العقلیة فلریس اال  

قل فعال به نفروس انسرانی نظیرر    نسبت ع 1«عقالً بالفعل عنده المبادی الصور العقلیة مجردة.

طور که چشم در سایه نور آفتاب بالفعل بینا است و  یعنی همان 2نسبت آفتاب به چشم است.

در صورت عدم وجود نور آفتاب بینایی بالقوه دارد، حرال عقرل فعرال نیرز نسربت بره نفروس        

انسانی چنین است. یعنی اگر نور عقل فعال بر صور موجود در متخیله انسان بتابرد، آن صرور   

 برای وی معقول بالفعل خواهند برد.

شود این است که اگر نقس انسانی به یاری عقل فعال و برا   که در اینجا مطرح میپرسشی 

رسرد، بنرابراین، بایرد     استمداد از او، از مرتبه هیوال نی برون شده و به مقام عقل مستفاد مری 

ها بدون هیچ مشکلی به مرتبه عقل مستفاد نایل آیند؛ زیرا نسبت عقرل فعرال بره      تمام انسان

کسان است. اما در عالم واقع چنین چیزی اصالً تحقق نیافته است و آنران کره   ها ی تمام انسان

کنند. بنابراین، هیچ  ای از عدد انگشتان یکدست تجاوز نمی اند در هر دوره یافته بدان مرتبه راه

کره ازنظرر     . در پاسخ ایرن پرسرش بایرد گفرت     پذیرد ای از طرف عقل فعال صورت نمی افاضه

مراتب براالتر برا کمرک و     فس انسانی از مرتبه عقل هیوال نی و رسیدن بهشدن ن سینا برون ابن

یاری عقل فعال بدین معنا نیست که نفس انسانی صرفاً شأن انفعالی دارد و هیچ گونه نقشری  

باید زمینه و شرایط دریافرت معقروالت را    کند؛ زیرا نفس انسانی خود می در این روند ایفا نمی

والت و افاضه صور خبری نخواهد بود. انسان در اثر تأمل روی صور و فراهم آورد وگرنه از معق

ای  تواند چنرین زمینره   ها می اند و تحلیل آن معانی جزئی که در خزانه خیال و ذاکره انبارشده

مراتب باالتری  تر و شدیدتر شود او به را فراهم کند و هر چه جنبه تحلیل عقلی در انسان قوی

 ا اینکه به مرتبه عقل مستفاد و اتصال باعقل فعال نایل آید. یابد، ت از کمال دست می

بلی علی معنی ان مطالعتها تعد النفس الن یفیض »گوید:  سینا در این مورد چنین می ابن

علیها المجرد من العقل الفعرال فران االفکرار و الترأمالت حرکرات معردة للرنفس نحرو قبرول          
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ور الخیالیة و اتصل بها نور العقل الفعال ضرباً مرن  الفیض... النفس الناطقة اذا طالعت تلک الص

 1«.االتصال استعدت الن تحدث فیها من ضوء العقل الفعال مجردات تلک الصور عن الشوائب
کند و هرر فررد بره     سینا انسان با تحلیل و تأمل عقلی معنی پیدا می بنابراین، در تفکر ابن

تقویت کند به همان اندازه به کمال و طری   هراندازه که جنبه تحلیل و تأمل عقلی را در خود

تواند مراترب عقرل    مراتب کمالی خواهد رسید. یعنی در اثر تحلیل و تأمل است که انسان می

واسرطه   صورت مسرتقیم و بری   نظری را طی نموده و به مرتبه اتصال باعقل فعال نایل آید و به

کنرد. تفراوت مقرام و مرتبره      تمام صور موجودات و معقوالت را از آن منبع متعرالی دریافرت  

گردد. یعنی یک فررد هرانردازه در    شان برمی ها نیز به قوت و قدرت تحلیل و تأمل عقلی انسان

تحلیل و تأمل عقلی ورزیده شده و پیش رود، زمینه و شررایط افاضره صرور از عقرل فعرال را      

نکه اتصال حاصل تر خواهد شد، تا ای بیشتر فراهم نموده است و درنتیجه به عقل فعال نزدیک

 شود.

سینا آستانه حقیقت است؛ چراکره   ، تحلیل و تأمل عقلی در تفکر ابن توان گفت رو می ازاین

 .  شود منوط بدان است راه یافتن به ذات و حقایق اشیاء که از عقل فعال افاضه می

اساس  شان با همدیگر هیچ گونه تفاوتی پیدا نخواهد کرد؛ زیرا بر ولی افراد انسانی در ذات

شوند امور عرضی بیش نیسرتند.   سینا تمام این صور، که برای نفس حاصل می مبانی تفکر ابن

یعنی در اثر تحلیل و تأمل و درنتیجه دریافت صور از عقرل فعرال ذات نفرس تغییرر نخواهرد      

ماند. بنابراین، امتیراز وبرترری افرراد انسران نسربت بره        کرد؛ بلکه ذات نفس همواره ثابت می

 بالعرض خواهد بود نه بالذات.همدیگر 

با رسیدن انسان به مرتبه اتصال باعقل فعال قوس صعودی در مقابل قروس نرزول تحقرق    

شرود؛ یعنری صرورت نظرام      یابد و انسان به عالم عقلی موازی با عالم خرارجی تبردیل مری    می

گرردد.   یابد و نفس انسان خود هیئت کرل وجرود مری    هستی تماماً در نفس انسان ارتسام می

بیند کره قروس    از جهت عقل نظری نیز در همین می  انسان رابختی  سینا سعادت و خوش ابن

، و از  صعود را تحقق بخشد و عالم عقلی را در نفس خود در برابر عالم خارجی مرتسرم نمایرد  

ی عفرت، حکمرت و شرجاعت را     گانه جهت عقل عملی و تعلق به بدن انسان بتواند فضایل سه
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، در خویشرتن برقررار نمروده و از     شرود  مری خوانرده  « ملکه اعتردال »و یا « عدالت»که جمعاً 

 1وتفریط دوری ورزد. هرگونه افراط

 سینا ابن تفکر در بزر  انبیای جایگاه

، کسانی که مسرتحق و شایسرته عنروان انسران      گوید می« مبدأ و معاد»سینا در کتاب  ابن

یابنرد از جهرت کمرال و جایگراه      هستند و در آخرت به سعادت و آرامش حقیقی دسرت مری  

سرینا براالترین مقرام از آن انبیراء اسرت و آنران درواقرع         اند. به باور ابرن  ارای مراتب متفاوتد

شوند؛ چراکره آنران عرالوه برر کمراالت و       ترین افراد انسانی محسوب می ترین و شایسته کامل

، دارای یکسرری   مراتب عقالنی، که هر فردی انسانی استعداد و توانایی رسریدن بردان را دارد  

هرا برترری و فضریلت     ها را نسبت بره دیگرر انسران    ا و امتیازات خاصی هستند که آنه ویژگی

یابد و خالفرت الهری    فردی که به چنین مرتبه از کمال برسد به خداوند تشبه می  2بخشد. می

 3در زمین به او تعلق دارد.
رمجمروع  پردازد و د های آنان می سینا در آثار مختلفش به تبین جایگاه انبیاء و ویژگی ابن

هرا   برای پیامبران سه امتیاز قایل است، که دیگر افراد انسانی استعداد و توانایی رسیدن بردان 

. البته تمام انبیاء دارای مرتبه و جایگاه واحد نیستند بلکه فقط برخی از آنان از تمام  را ندارند

 .   این امتیازات برخوردار هستند
، حردس قروی    کره بیرانش گذشرت    ، چنان را سینا نخستین ویژگی نبی قوه قدسی: ابن -1

داند. یعنی نبی به جهت داشتن صفای ذاتی بدون هرگونه تحلیل و تأملی بره حردِ وسرط     می

ی دریافرت صرور    . و نحروه  شرود  صرورت مسرتقیم متصرل مری     یابد و باعقل فعال بره  دست می

که نبی، هماننرد  گونه نیست  صورت دفعی و یکجایی است. یعنی این وسیله انبیا به معقوالت به

فیلسوف، به هراندازه جنبه تحلیل و تأمل عقلی را در خود تقویت نماید به همان اندازه آمراده  

،  تدریج دریافرت نمایرد   وسیله عقل فعال گردد. درنتیجه معقوالت را به افاضه صور معقوالت به

نا در کتراب  سری  دست آوردن حد وسط نیراز نردارد. ابرن    بلکه نبی به هیچ گونه تاملی برای به
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نامد  ، قوه قدسی می شود نفس شفاء این درجه از حدس را، که باالترین مرتبه آن محسوب می

  1و معتقد است این قوه باالترین مرتبه قوای انسانی است.
. زیرا در اثر افاضره و اشرراق معقروالت از     گردد دومین ویژگی نبی به قوه خیالش برمی -2

رسرد و خیرال ایرن صرور را در حرس       قوه متخیلره وی مری  عقل فعال بر نفس نبی فیضی به 

گرر   صورت مالئک و وحی برای وی جلوه کشد. درنتیجه این معقوالت به مشترک به تصویر می

نفس ناطقه و هرم خیرال در او بره     ای برخوردار باشد هم . انسانی که از چنین ویژگی شوند می

 2اند. منتهی درجه کمالشان نایل شده
سینا تأثیرگذاری آنان بر طبیعت و توانایی ایجراد   انبیاء بزر  ازنظر ابنسومین ویژگی  -3

هرا   تواننرد در آن  اند و می های خود مسلط گونه که بر بدن ها همان تغییر در آن است. یعنی آن

 3. ، بر عالم ماده نیز سیطره دارند تصرف نمایند
گویرد:   انبیاء بزر  چنین مری  های  در مورد جایگاه و نشانه« دانشنامه عالئی»سینا در  ابن

اما نفس قدسی نفس ناطقه پیامبران بزر  بود که به حردس و پیونرد عرالم فرشرتگان بری      »

کتاب معقوالت بداند، و به تخیل به حال بیداری به حال عرالم غیرب انردر رسرد و      معلم و بی

ی ببررد و  وحی پذیرد؛... و اندر هیوالی عالم ترأثیر کنرد ترا معجرزات آورد و صرورت از هیرول      

، و این آخر مرتبت مردمی اسرت، و پیوسرته اسرت بره درجره فریشرتگی و        صورت دیگر آورد

 6«چنین کس خلیفت خدای بود بر زمین. این

 سخن پایانی
سرینا، بره جهرت برخرورداری از امتیرازات       توان گفت انسان در اندیشه ابرن  درمجموع می

ویژه قوه تعقل و استعدادِ درک کلیرات و معقروالت، نسربت بره تمرام جانرداران        مخصوص، به

که گذشت نفس انسانی از دو حیرث عملری و نظرری برخروردار      . چنان دارای مرتبه برتر است

به تدبیر بدن و تأمین نیازهرای اولیره و ضرروری در زنردگی      است، که با جنبه عملی خویش
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پردازد. اما با حیث نظری خویش در جهت اتصال باعقل فعال و علم پیدا نمودن به  دنیوی می

نماید تا به مرتبه و مقامی دست یابد، که صور تمام اشریاء را در   حقایق امور سعی و تالش می

لی تشبه یابد و قوس صرعود را در برابرر قروس نرزول     تعا خود مرتسم نموده و به خداوند باری

ها از آن پدیرد   ، که همه دانش تحقق بخشد. چون توانایی دانستن کلیات و درک حقایق اشیاء

، تولیرد   ، وضرع قروانین   ، ویژه نفس ناطقه است. لذا افراد بشری قادر به تشکیل اجتماع آید می

رهای ارتبراطی از قبیرل زبران و پدیرد آوردن     ، وضع ابزا ریزی صنایع مختلف ، پی علم و دانش

باشرند. بعرد از    هرا مری   باشند، به خالف سایر موجودات زمینی، که فاقد این توانایی تمدن می

اتصال انسان باعقل فعال و سیطره پیدا نمودن بر حقایق موجودات در مرحله دوم، قوه عملری  

ن مروارد کراربرد و اسرتعمال آن    انسان به استنباط قوانین جزئی از کلیات عقل نظرری و تعری  

. درواقع عقل عملی انسان با مراجعره بره کلیرات، درک شرده توسرط عقرل        پردازد قوانین می

گیررد. پیرامبران و    پردازد، که درنتیجه منشأ فعل قرار می نظری، به استنباط احکام جزئی می

انرد   بره ارمغران آورده  فرستادگان خداوند، که شرایع االهی را بنیاد نهاده و برای جامعه بشری 

هرای االهری از سروی آن     نیز در اثر اتصال با مبادی عالیه و اشراق حقایق این شرایع و سرنت 

وسیله ارتبراط برا ایرن     ها تنها به سینا، انسان یافته است. به باور ابن مبادی بر نفوس آنان تحقق

یابند. البتره اسرتقرار    یمبادی توانایی و امکان تشکیل و استقرار جامعه ایده آل و مطلوب را م

ای کره   پذیر است، ولی بنیاد نهادن جامعه جوامع انسانی بدون اتصال با مبادی عالیه نیز امکان

زمینه تعالی و سعادت انسان را در دنیا و آخرت فرراهم نمایرد، تنهرا در نسربت برا خداونرد و       

سینا انسانیت انسان  ر ابنتوان نتیجه گرفت که در تفک ، می رو یابد. ازاین مبادی عالی تحقق می

درگرو نسبت و ارتباط داشتن با خداوند است و در اثر این ارتبراط اسرت کره انسران توانرایی      

ی  کننرده  شناخت حقایق امور و تأسیس جامعه متناسب با شأن و جایگاه خود را، کره ترأمین  

ینا آنچره در  سر  آورد. به اعتقاد ابن سعادت و خوشبختی او در دنیا و آخرت باشد، به دست می

کند، قدرت و توانرایی نفرس    نفس انسانی، زمینه ارتباط و اتصال انسان با خداوند را فراهم می

انسان بر تحلیل و تأمل عقلی است. یعنی ازآنجاکه انسان با تحلیرل و تأمرل روی اطالعرات و    

د. لذا نمای صور جزئی انبارشده در قوای مادی نفس شرایط افاضه و اعطای حقایق را فراهم می

ترین جنبه و حیثیت انسران بره شرمار     سینا بنیادی در تفکر ابن« تأمل عقلی»،  توان گفت می

رود. چراکه نسبت انسان با خداوند و مبادی عالی درنتیجه همرین تحلیرل و تأمرل عقلری      می
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که بیان شد پیامبران بزر  به جهرت دارا برودن صرفا و     . اما چنان خورد روی جزئیات رقم می

یابند و از حیث سیطره بر امور عرالم   اتی بدون هرگونه تأملی به حقایق اشیاء دست میپاکی ذ

 . شوند شبیه خداوند می
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 المللی در اسناد ملی و بین طفل های قانونی از حمایت

 قانونوال عبدالقدیر قیومي

 

 طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است

 خود روان گشتیم سرگردان شدیم  پای  تا به

 مقدمه

ها و جراید با سرایش اشعار  ، در صفحات روزنامههمواره طفل ارزش گرامیداشت از

از امواج رادیو و صفحات تلویزیون  های دلپذیر دلکش، انشای مقاالت و گشایش برنامه

المللی از این  ستاییم یا در مستوای ملی و بین و در آن ما طفل را میموردعنایت و توجه بوده 

سوی هدفی است که ملل و جوامع به ارزش  شود، رفتن به داشتنی یادآوری می موجود دوست

ای جهان پی برده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه ئی ماه  این نهاالن نورسته

تصویب گرفته و جمعیت افتخاری دفاع از حقوق ( موضوع حقوق کودکان را به 1989نومبر )

 المللی به نام طفل شناخت. کودکان آن را موردحمایت قرارداد و روزی را در سالنمای بین
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انداز تعالیم اسالمی موضع و جایگاه خاصی  طفل در اسناد و روادید جهانی و از چشم 

جهانی حقوق بشر،  ( میالدی، اعالمیه1926توان اعالمیه حقوق کودک ) داشته که می

(، اعالمیه کنفرانس 1959اعالمیه اسالمی حقوق بشر، اعالمیه جهانی حقوق کودک )

( قاهره را به یاد آورد زیرا در این سندها به 1997( تهران و منشور عربی )1948المللی ) بین

شده است اما حلقات  تعلیم و تربیت، مواظبت و حمایت روحی و فیزیکی اطفال ارجحیت داده

سیاسی، مدنی و اجتماعی که در یک کنگره عظیم جهانی یعنی سازمان ملل متحد 

های عملی در این راستا  ها و جهت برداشتن گام اند با تبعیت از اعالمیه گردآمده

 های را: کنوانسیون

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. کنوانسیون بین (1

 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. (2

 المللی رفع کلیه تبعیضات نژادی. بینکنوانسیون  (3

 کنوانسیون حداقل سن. (6

 کنوانسیون حقوق طفل. (5

 کنوانسیون درباره بدترین شکل کار طفل. (4

 کنوانسیون پناهندگی. (7

 کنوانسیون افراد دارای معلولیت. (8

 و نیز پروتوکول های:

 .منع فروش و سوءاستفاده جنسی 

 .منع اشتراک اطفال در منازعات مسلحانه 

  زنان و اطفال.قاچاق 

جانبه در برابر  مساعی همه اند تا به این نحو رسالت شانرا با تشریک را به تصویب رسانیده

 ها را من حیث جامعه سازان آینده موردحمایت قرار دهند. طفل ادا نموده باشند و آن

 عالوه بر اسناد یادشده:

 آمیز نسبت به زنان  جنایتالمللی ژنیو و پاریس  راجع به جلوگیری از رفتار  قرارداد بین

 ( م.1931( هرر. ش مطابق )1310حمل ) 13و کودکان مصوب 

 ( هرر.ش 1311المللی الغای خریدوفروش زنان و کودکان مصوب سال ) قرارداد بین

 ( م.1932مطابق )
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 ( م.1992( هرر. ش مطابق )1371کنوانسیون حقوق کودک مصوب ) 

 ( هرر.1380اعالمیه کنوانسیون کودک مصوب ) ( م.2001ش مطابق ) 

دهد  سندهای دیگری است که به برازندگی و اهمیت اطفال در سطح جهانی وجاهت می

جانبه از اطفال  سازد تا با درک عمیق و شناخت همه ها و مردم جهان را وادار می و حکومت

امروز که گردانندگان چر  تاریخ، سیاست، فرهنگ و اداره آینده کشورها اند و سرنوشت 

جهان را به دوش دارند بااحساس مسئولیت در تربیت، تعلیم و تکوین شخصیت اطفال  فردای

 دهند. بکوشند زیرا این اقشار امروز را به فردا پیوند می

اند که  هایشان بر ضرورت تعلیم و تربیه اطفال تأکید نموده فالسفه قدیم در آثار و اندیشه

 ادآوری گردد ازجمله جا دارد آنچه را افالطون ابراز داشته ی

زیسته در کتاب جمهوریت خود اهمیت  این فیلسوف نامی که در قرون قبل از میالد می

شده باشد خوب به  داند که اگر اساس آن خوب گذاشته تعلیم و تربیه را مانند چرخی می

که باتربیت کامل توأم  گیرد پس طبایع پسندیده انسان هم آنگاه حرکت افتاده سرعت می

تری را  های اطفال قواعد سخت گردد، او حتا در بازی ازپیش تکمیل می ث بیششود از هر حی

قانونی  پذیرد و معتقد است که اگر قانونی را نپذیرند  یا تابع قانونی قرار نگیرند به بی می

 1(1)شناس و بزر  نخواهند بود  نمایند وقتی بزر  شدند مردان وظیفه عادت می

بدنی، تربیت عبادی، تربیت اخالقی و معنوی  مانی، تربیتاصول تربیتی اسالم بر تربیت ای

داری، ارامش، بردباری، عفت زبان و صفای باطن از حقد و کینه از  بنا یافته صداقت، امانت

پیوندد و این فضایلی است که اطفال باید  دید دین خدا رابطه انسان را با انسانیت و باخدا می

 ور گردند. در بدایت امر از آن بهره

 اند:   پیامبر الهی )ص( فرموده

اند: از ما نیست  اند و نیز فرموده ترین آنان با فرزندانشان بهترین زنان قریش مهربان

 کسیکه به خوردان مهربانی نکند و قدر بزرگان را نشناسد.

                                                           

 هی .ش تهران  1312( جمهور افالطون ترجمه فواد روحانی سال طبع 221( و ص )211ص ) (1)
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شده که در یکی از غزوات مسلمانان پس از کشتن جنگجویان  از اسوه پسر سریع روایت

گرفتار نموده و کشتند وقتی این خبر به گوش مبارک پیامبر خدا رسید از  فرزندانشان را نیز

 آن ناراحت گردیدند و گفتند: 

 (1)کشند. کنند و می مردمان را چه شده است فرزندان کوچک را گرفتار می

از دیدگاه اسالم طفل قبل و بعد از تولد حقی باالی والدین دارد که حفاظت جنین، 

به گوش کودک، انتخاب نام نیکو، عقیقه، تحنیک ) شرین نمودن دهن خواندن اذان و اقامه 

با عسل و آب (، تراشیدن سر، ختنه، سورا  نمودن گوش، تداوی، تربیت خوب، گماریدن 

مربی بهتر، آموزش مفید، پرداخت نفقه و مخارج ایام کودکی و نوجوانی تا پایان تحصیل و 

 (3)جمله است.تأمین نفقه از درآمد مشروع و حالل از آن 

اند:  کنند که فرموده در رعایت اصول تربیتی اطفال از خلیفه چهارم علی )رض( روایت می

 اطفال تانرا با مقتضیات زمان آینده بپرورید 

نیمه دوم قرن نزده آغاز دوره ریفورم و پدیدار شدن اصالحات در کشور ما است که با 

های مفیدی  های معارف و مطبوعات گام عرصهالهام از تجدد و بیداری  کشورهای منطقه در 

 اند. شده اطفال نیز از این جنبش و تحرک بهره برده برداشته

( صفحه در مطبعه مصطفوی به طبع رسید 30در دوره امیر شیرعلی خان کتاب الفبا در )

 (6)شدند. ور می که اطفال از آن بهره

ئی چندانی نداشت ولی طوری  امیر عبدالرحمن خان گرچه به سیر انکشافی معارف عالقه

ها و  که خودش نگاشته مدرسه برای اعضای خانواده سلطنتی، مستخدمین شخصی، غالم بچه

منصبان گشوده، و تحفته االطفال نیز که تألیف قاری نیک محمد بوده در  نظام اطفال صاحب

 (5)همین دوره در مطبعه سنگی طبع و به دسترس اطفال قرار داشته است.

اهلل خان بر اریکه قدرت نشست، اساس  ( که سراج الملت امیر حبیب20قرن )در آغاز 

معارف عصری در افغانستان گذاشته شد نخستین لیسه بنام بیت العلوم مبارکه حبیبیه 

                                                           

 (116( ص )3هی.ش تهران ج ) 1391دل سال  سید قطب، ترجمه داکتر مصطفی خرم( فی ظالل القران، 2)

( 161ص ) 1395حیلی ترجمه عبدالعزیز سلیمی سال ( فقه خانواده در جهان معاصر تألیف داکتر وهبة ز3ُ)

 ( 67( مطبوعات افغانستان از شمس النهار تا جمهوریت نوشته عبدالرسول رهین ص )7)

 ( 91النهار تا جمهوریت نوشته عبدالرسول رهین ص )( مطبوعات از شمس 5)
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( هرر، ش تأسیس و بخش نخستین آن به صباحیه )ابتدائیه( مسما و در آن اطفال 1289)

 گرفتند. یه و مشق خط را فرامیقرآن کریم، دینیات، فارسی، حساب، جغراف

( مزین به امضای 1293بار اول نظامنامه مدرسه حبیبیه دارالسلطنه کابل در سال )

آن  34و 31،35، 24، 7( ماده وضع و مواد 85السلطنه به داخل ) اهلل خان معین سردار عنایت

 مسائل تعلیمی اطفال را تنظیم نموده است.

بوده که تعدادی از اهل عرفان به مقصد استفاده  براحت اطفال هم در جمله کتب درسی

 اند. اطفال آن را تألیف نموده

منظور روشن دماغ کردن اطفال و  عالمه محمود طرزی مدیر سراج االخبار افغانیه به

( هرر. ش من حیث ضمیمه 1297میزان ) 15پدرانشان جریده سراج االطفال را سر از تاریخ 

ما متأسفانه از شماره ششم به بعد از نشر بازماند همچنان در سراج االخبار به نشر رسانید ا

های برای تفریح و جمناستک  عهد سراج الملت به دار االیتام ها توجه صورت گرفته پرو گرام

ها  خانه ها )کافی(  وجود داشته که از پول فروش نوشیدنی باب یتیم شد و چایخانه عملی می

ها  ها و عکس ها در باغ ار  دایر و از درآمد فروش لوحه گردید و نیز نمایشگاه کمک مالی می

 (6) رسید. به تربیت اطفال یتیم به مصرف می

گذاری طور سیستماتیک وارد مرحله منظم آن  پس از استرداد استقالل کشور که قانون

( ماده به تصویب لویه جرگه ماه 48گردید نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان در )

( هر. ش رسید در این وثیقه بزر  حقوقی تحصیل برای اتباع کشور تا درجه 1303سرطان )

های اختصاصی ) الیحه اداره  ابتدائیه حتمی و اجباری قرار داده شد و برای اطفال نظامنامه

( نظامنامه تربیه اطفال یتیم و نظامنامه مکاتب خانگی ( وضع و 1305عقرب ) 11مساکین 

بینی  ول پاسپورت و تابعیت نیز مسائل مربوط به اطفال پیشدر نظامنامه تذکره نفوس حص

 شد.

( داراالیتام تأسیس یافته که با لوازم  1309ثور  22در دوره اعلیحضرت محمد نادرشاه )

در همین سال   (7)شدند. سرپرست در آن تربیه و پرورش می ضروریه مجهز بوده و اطفال بی

                                                           

 های شخصی نویسنده  یادداشت( 6) 
 ( 249هی.ش انجمن ادبی کابل ص ) 1311سالنامه  (4)
 ( 152هی.ش انجمن ادبی کابل ص ) 1312سالنامه  (9)
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خان که معلمین آن را مطالعه و عملی  اسماعیل کتابی موسوم به روحیات اطفال تألیف محمد

( اصول نامه نکاح، عروسی و ختنه سوری که 1312نمودند طبع و متعاقباً در سال ) می

 (8)گرفت وضع گردید. اخیرالذکر بخش اطفال را در برمی

( و مجله آواز اطفال ) د 1339( نشریه انیس اطفال )1332مجله بخوان و بدان )

 .اطفال بوده است به های مختص نشریه ( از غږ کوچنیانو

های ختنه  ( هرر، ش با وضع اصول نامه1312-1352همچنان در عصر ظاهر شاهی )

(، اساسنامه تربیت 1333(، اساسنامه مرستون)1330(، اداره مساکین )1328سوری )

(، اصول نامه اطفال 1337( هر.ش الیحه تدابیر و جلوگیری از جرایم خورد ساالن )1333)

های  ( گام1350( و اساسنامه انجمن رهنمای خانواده )1364(، الیحه دارالتأدیب )1360)

 شده است. منظور تأمین حقوق اطفال گذاشته گذاری به مثبتی بوده که در عرصه قانون

( و قانون مدنی 1355به دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان قانون جزا )

است جمهوری توشیح و در آن احکام صریحی روی فرمان تقنینی مقام ری ( به1354)

ساالن علیه اطفال و تأمین حقوق اطفال از جوانب مختلف مدنظر  جلوگیری از جرایم کالن

 شده است. گرفته

(، مقرره 1346داری حزب دموکراتیک خلق مقرره پرورشگاه وطن ) در دوره حکومت

( مقرره تغذیه 1345مادر ) ( مقرره شورای هم آهنگی همایه طفل و1345ها ) کودکستان

( وضع و نافذ گردید هنگام تسلط طالبان نیز 1370( مقرره دارالتأدیب )1344شیر مادر )

( هر.ق  امارت اسالمی ابالغیه ئی را 1620( هر. ق وضع و در سال )1620مقرره دارالتأدیب )

ظیم امور درباره منع کشتن زنان و اطفال صادر نمود و همچنان در همین دوره مقرره تن

 داراالیتام وضع و انفاذ یافت.

های تیوریکی در قسمت  گذاری با رعایت جنبه پس از تأسیس اداره موقت از زوایای قانون

( هر. ش خانواده را رکن 1382قانون اساسی ) 56های صورت گرفته ماده  اطفال بازبینی

منظور  ظیفه سپرد تا بهاساسی جامعه برشمرده حمایت از آن را در صدر کار دولت قرارداد و و

تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده خاصتآ طفل و مادر و تربیت اطفال تدابیر الزم را 

احوال نفوس،  روی دست گیرد عالوتا در سائر قوانین )حارنوالی، تابعیت، پاسپورت، ثبت

های کمیسیون  اجراات جزائی، مبارزه علیه تمویل تروریزم، تشکیل وظایف و صالحیت

قل حقوق بشر، پولیس، کار، تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، طب عدلی، محابس و مست
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ها، صحت عامه، وکالی مدافع، مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان، مبارزه علیه  توقیف خانه

گیرد  ها تا آنجا که به اطفال ارتباط می مواد مخدر و مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه

ردیده است اما با توجه به ارزش انکارناپذیری که اطفال در سطوح بینی گ احکامی پیش

 های مشخصی نیز: جهانی و ملی دارند و باید از این قشر بیشتر حمایت گردد قوانین و مقرره

o ( 1376قانون رسیدگی به تخلفات اطفال سال) 

o ( 1387قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال) 

o (1387یه اطفال )مقرره تنظیم امور مراکز اصالح و ترب 

o ( 1387مقرره حمایت و تقویت تغذیه اطفال با شیر مادر) 

o ( 1393قانون سرپرستی اطفال) 

o ( 1393قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی) 

o (1392ها ) ها و کودکستان مقرره شیرخوارگاه 

طی مراحل گردیده  تا بر وفق این رهنمودها از مجاری قانونی آن به وضع اطفال  

آمده بتواند و هم باید یادآوری گردد که کشور ما من حیث یکی از اعضای  عمل رسیدگی به

) بدترین  1999( سال 188خانواده بشری و عضو سازمان ملل متحد به کنوانسیون شماره )

و پروتوکول مرتبط به  1388( سال 912شکل کار اطفال ( که در جریده رسمی شماره )

یافته فراملی در مورد بازدارندگی،  د پیرامون جرایم سازمانکنوانسیون سازمان ملل متح

(س 1145ویژه زنان و اطفال که در جریده رسمی شماره ) فرونشینی و تعذیر قاچاق انسان به

 طبع شده نیز الحاق نموده است.

اخیراً سند جامع و معتبر دیگری که با استفاده از تجارب تقنینی گذشته و نظریات 

 110فصل و  14اصر و خبره گان زیر عنوان قانون حمایت حقوق طفل در گذاران مع قانون

ماده تسوید گردیده این طرح جهت تائید به حکومت پیشکش و اکنون اماده تصویب شورای 

 ملی است.

جزء تعریف گردیده که  21در این مسوده اهداف آن توضیح و اصطالحات ویژه اطفال در 

 کند. به فهم بهتر قانون کمک می

شده دو نهاد  یسیون ملی و کمیته تخنیکی که در این طرح ایجاد آن مدنظر گرفتهکم

دیگری است که وظایف آن  حمایت از حقوق طفل بوده است اعضای آن را ترکیبی از 

 ها و برخی از نهادهای حقوقی ساخته است. مقامات بلندپایه وزارت
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و تربیه، رشد فرهنگی، های صحی، اجتماعی، باز توانی طفل معلول، تعلیم  مراقبت

مراقبت از طفل حین کار، پیوستن دوباره طفل به دامان خانواده، سرپرستی، جلوگیری طفل 

های نظامی، تخلفات طفل، خرید، فروش، اختطاف و قاچاق طفل و حمایت طفل از  از فعالیت

 فحشا و اعمال جنسی از مواردی است که محتویات این قانون را برجسته ساخته است اما

تواند به مفیدیت قانون ارج گذارد و اعتبار آن را تضمین نماید فراهم آوری امکانات  آنچه می

عملی انست زیرا اگر قانونی از تیوری به عمل نگراید و به تطبیق آن پرداخته نه شود 

 گذاشتن یخ روی آفتاب خواهد بود.

ه یادم آمد که در داشتنی کشورم میدانم ب که طفل را موجود محبوب و دوست من درحالی

( سالیان ایام صباوتم در والیت 1335-1330دهه چهارم همین قرن چهاردهم هرر. ش )

قطغن )تخار، کندز، بغالن( به توجه خاص شادروان محمد اسماعیل )مایار( نائب الحکومه 

های پرشکوه اطفال با شادمانی و هلهله در ساحه سبز و زمردین  والیت قطغن جشن

های هندوکش  پایه ری کنار دریای خروشانی که از قسمت شمالی کوهخانه پلخم قهوه

 شد. بخش با گلهای بهاری مزین بود برگزار می گرفت و در موسم بهار فرح سرچشمه می

ریزان زندگی فرارسیده هدف از یادبود آن خاطره، خودجوش بودن  حاال که خزان بر 

امکانات خیلی محدود اطفال را مردان محافلی بود که زمامداران گذشته ئی این سرزمین با 

شان دست  دادند و با نثار و پیشکش تحایف نقد وجنس بر سر و روی آینده وطن عنوان می

 کردند ) یاد باد آن روزگاران یاد باد(. کشیدند و نوازش می می

که سالیان پایانی این قرن است بر مشام اطفال ما جز بوی  اکنون  ولی دریغا و وا حسرتا

سوزند و  رسد و جز الم و درد نشاطی ندارند، در پی حوادث مرگبار می و باروت نمیدود 

دهند اما از آن احتماالت شکوهمند دیگر اثری  سازند و جانهای شیرین شانرا از دست می می

 نیست.

بار را صبح صلح و امیدواری روشن سازد، جنگ  های تاریک مصیبت آرزومندیم این شب

دهند بر روزگار  المللی که خود را منادیان حقوق بشر جلوه می فرینان بینآ زدایان ما و فاجعه

 پایان دهند. رحمی آورند و  وخاک سیاه فرزندان این آب
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 حقوق مالی زوجه ناشی از عقد ازدواج صحیح
 امراهلل اعظمي

 :چکیده

ها برای رفع نیازها و احتیاجات خود اقدام به انعقاد انواع  االیام تا به امروز انسان از قدیم

متعدد از عقود و معامالت کردند، عقود نظر به ماهیت آن دارای آثار متفاوت است یکی از 

شود همانا عقد  نیازهای مادی سبب رفع احتیاجات معنوی نیز میعقودیکه بر عالوة رفع  

ازدواج است. که امروز در تمام کشورهای دنیا مروج بوده و به اشکال و تشریفات متفاوت نظر 

تواند بدون انعقاد  گردد با وصف اینکه انسان می به دین و فرهنگ جوامع مختلف منعقد می

ش را اشباع کند اما اضرار بزر  اجتماعی و صحی را عقد ازدواج غریزه طبیعی و فطری  خوی

غیراز طریق ازدواج مشروع،  شهوت به ةآورد  بناءً در ادیان سماوی اشباع غریز به وجود می

طرف دیگر امراض چون سفلیس، ایدز  زطرف اختالط نسل و نسب وا ممنوع است. زیرا ازیک

از منظر صحت، فساد و بطالن د ازدواج آورد. و عق و امثال آن را در جامعة بشری به وجود می

اند از ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل است ازدواج  که عبارت استسه نوع به 
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 برصحیح عبارت از: عقدی است که ارکان و شرایط عقد ازدواج در آن تکمیل گردیده باشد. 

قوق میراث و غیره ازدواج صحیح کلیه آثار از قبیل مهر، نفقه، نسب، حرمت مصاهره و ح

 برواج باطل آن است که خللی در ارکان یا محل ازدواج واقع گردد که دگردد  از مرتب می

گردد و ازدواج فاسد عقدی است که ارکان و شرایط آن  ازدواج باطل هیچ نوع اثر مرتب نمی

 مکمل بوده اما خللی در شرایط صحت آن وجود داشته باشد وبر ازدواج فاسد قبل از دخول

گردد اما مطابق قانون مدنی  افغانستان بر ازدواج فاسد بعد از دخول  مرتب نمی هیچ نوع آثار

گردد.  بنابراین  نفقه عدت تفریق ثابت می و آثاری از قبیل مهر حرمت مصاهره، ثبوت نسب

های که امروز در جامعه  نظر به شوق و عالقه که بر این موضوع داشتم و هم چنان ناهنجاری

اثر عدم رعایت حقوق اسالمی و انسانی زن به وجود آمده است، سبب شد تا به تحریر ما از 

باره اقدام نمایم و این موضوع را طی دو فصل به بحث گرفتم نخست در فصل اول  مقالة دراین

روی معرفی ازدواج و در فصل دوم آثار مادی ازدواج نسبت به زوجه یا همان حقوق مالی 

 م.زوجه را به بحث  گرفت

 ها: کلیدواژه

 ، ازدواج صحیح، ازدواج فاسد، ازدواج باطل.عقد، ازدواج، حقوق مالی، مهر، نفقه، میراث
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 فصل اول

 معرفي عقد ازدواج

شود در لغت به معنی پیوست،  عقد ازدواج که در لغت عربی به آن زوّاج و نکاح گفته می  

 1کردن، وطئ، عقد، ازدواج و زنا شوئی است. جمع

 اند:  علمای فقه ازدواج  را چنین تعریف نموده

عقد ازدواج عبارت از عقدی است که موجب اباحت استمتاع از زن، وطئ او، مباشرت  -

که زن برای مرد محرم به سبب نسب یا رضاع و یا  شود، درصورتی بستری با او می با او و هم

 2خویشاوندی نباشد.

شود،  صورت قصدی افاده می آن ملکیت متعه بهازنظر احناف: ازدواج عقدی است که از -

یعنی ازدواج عقدی است که شخص با قصد مباشر، با انعقاد این عقد سبب حالل شدن 

 شود. استمتاع از زنیکه نکاح او بر مرد مذکور  به سبب کدام مانع شرعی حرام نباشد، می

ا خارج سازد و هم در تعریف فوق اوالً زن را ذکر کردند تا مرد و انسان خنثی مشکل ر

چنان از عدم موجودیت موانع شرعی ذکر کردند تا افراد را که به سبب موانع شرعی بر او 

حرام هستند را جدا کند مانند زن که درقید نکاح شخص دیگر است، زنان محارم، مرد و 

کِحُوا مَا فَانْ﴿فرماید:  غیره افرادیکه انسان نباشند مانند حیوانات یا جنیات زیرا اهلل عزوجل می

 3خود درآورید.  نکاح  پسندید به می  که  از زنانی (  یعنی 3)النساء: ﴾طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ

                                                           
هیی . ش، 1395محمدجعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1

 .421ص
، 1هیی . ق، ج1712وهبه بن مصطفی، الزحیلی، فقه االسالمی وادلته، چاپ چهارم، دمشق: دار الفکر، 2

 .6517ص
 64مادۀ

 .6515ص 1همان ماخذ، ج 3
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است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده  یازدواج عقد-

 1آورد. حقوق و واجبات طرفین را به وجود می

 و اجماع ثابت است ، سنت یمازدواج به نص صریح قرآن کر

 مشروعیت  عقد ازدواج  در قرآن کریم: 

 (3)النساء: « ﴾فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع﴿  -

 پسندید دو، سه و چهار...(( ترجمه: ))و به نکاه گیرید زنانی را که می

 (32)النور :  ﴾نْ عِبَادِکُمْ وَإِمائِکُمْوَأَنْکِحُواْ األیامى مِنْکُمْ والصالحین مِ﴿ -

  و کنیزان  از غالمان  همسر( هایتان شوهرومرد بی بی  )زن ترجمه: ))و همسر دهید ایم 

 کار خود را ((. درست

 :اهلل علیه وسلم( )صلیاهلل  مشروعیت ازدواج  در احادیث رسول 

و کسی که ازدواج  کند یخود اعالن م یها سنتازدواج را یکی از اهلل علیه وسلم(  )صلیاهلل  رسول 

 نکند او را مورد عتاب قرار داده است چنانچه که در احادیث ذیل آمده است.

اهلل  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ )رضی اهلل عنه( قَالَ: جَاءَ ثَالثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُیُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِیِّ)صلی» -

اهلل علیه وسلم(، فَلَمَّا أُخْبِرُوا کَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: و  ادَةِ النَّبِیِّ )صلیعلیه وسلم(یَسْأَلُونَ عَنْ عِبَ

اهلل علیه وسلم(؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ:  این نَحْنُ مِنَ النَّبِیِّ )صلی

ی اللَّیْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَال أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ أَمَّا أَنَا فَإِنِّی أُصَلِّ

أَنْتُمُ الَّذِینَ قُلْتُمْ کَذَا وَکَذَا؟ أَمَا »اهلل علیه وسلم(إِلَیْهِمْ فَقَالَ:  اهلل)صلی فَال أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رسول

سَاءَ، فَمَنْ لَّهِ إِنِّی ألَخْشَاکُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاکُمْ لَهُ، لَکِنِّی أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّی وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّوَال

 2«.رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی

گوید: سه نفر به خانة همسران نبی  ترجمه: انس بن مالک )رضی اهلل عنه( می

اهلل علیه وسلم(پرسیدند.  اهلل علیه وسلم(آمدند و از شیوة عبادت آنحضرت)صلی یاکرم)صل

                                                           
 هیی . ش،1355، سال 353ی افغانستان، شماره:وزارت عدلیه، جریدۀ رسمی، قانون مدن 7
م،  شماره حدیث: 1161محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح البخاری، چاپ دوم، کراچی: قدیمی کتبخانه، 2
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که از چگونگی آن، باخبر شدند، گویا عبادتش را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا  هنگامی

اهلل علیه وسلم(کجا؟ خداوند گناهان اول و آخرش را بخشیده است. آنگاه،  و رسول خدا)صلی

خوانم. دیگری گفت: من تمام عمر،  من تمام شب را برای همیشه، نماز می یکی از آنان گفت:

نمایم و  گیری می خورم. سومی گفت: من از زنان کناره گیرم و یک روز آن را هم نمی روزه می

شما کسانی »اهلل علیه وسلم( نزد آنان رفت و فرمود:  اهلل)صلی کنم. رسول هرگز ازدواج نمی

اید؟ سوگند به خدا که من بیشتر از همة شما از خدا  فتههستید که چنین و چنان گ

خورم. و هم نماز  گیرم و هم می حال، هم روزه می ترسم و بیشتر از شما تقوا دارم. درعین می

کنم. پس هر کس از سنت من روی بگرداند،  خوابم و با زنان نیز ازدواج می خوانم و هم می می

 «.از من نیست

مَنِ اسْتَطَاعَ »اهلل علیه وسلم(فَقَالَ:  هلل عنه( قَالَ: کُنَّا مَعَ النَّبِیِّ)صلیعَنْ عبداهلل )رضی ا» -

 1«.إِنَّهُ لَهُ وِجَاء الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَ

اهلل علیه  گوید: همراه رسول خدا)صلی ود )رضی اهلل عنه( میترجمه: عبد اهلل بن مسع

کسی که توانایی ازدواج کردن دارد، ازدواج کند. زیرا این »وسلم(بودیم که ایشان فرمودند: 

شود. و کسی که توانایی ازدواج را ندارد، روزه بگیرد.  کار، باعث حفاظت چشم و شرمگاه، می

 «.کند ل میچراکه روزه، شهوت را  ضعیف و کنتر

تا به  اهلل علیه وسلم( )صلیمشروعیت ازدواج از دیدگاه اجماع: تمام مسلمانان از عصر پیامبر 

کس در هیچ زمانی با آن اختالف نکرده  امروز به مشروعیت  عقد ازدواج متفق هستند و هیچ

 است.

به  کند که برآن آثاری مترتب است که جهت ازدواج را تشویق و ترغیب می اسالم بدین

 2طورکلی است: سود فرد و جامعه و نوع انسانی به

                                                           
 .1145همان مأخذ، شماره حدیث: 1
  3ه.ش، ج 1341سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمی، چاپ اول، تهران: انتشارات محمدی،  2
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که همواره انسان را برآن  ،  ، نیرومندترین و شدیدترین غریزة انسانی است غریزه جنسی -1
، راهی و فرصتی و جوالن گاهی پیدا کند. چنانچه راه درست و  که برای ارضای آن  دارد، می

ها و  ها و پریشانی انسان را دچار نابسامانی ، برای اشباع و ارضای آن یافته نشود، صحیحی
 گرداند. ها و انحرافات بس دشوار می ها و پرتگاه لغزش

ترین و بهترین جوالن  ازدواج و انتخاب همسر نیکوترین راه طبیعی و سرشتی و مناسب
بخش است، برای اشباع غریزه جنسی، درنتیجه تن انسان، آرامش  گاه سودمند و حیات

شود، قرآن کریم بدان اشاره دارد  گیرد، و آرام می مکش و نزاع درونی پایان مییابد و کش می
 فرماید: که می

 فِی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ  أَزْوَاجاً لتسکنواإِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ﴿
 (21)الروم: ﴾یَتَفَکَّرُونَذَلِکَ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ 
و از نشانه های قدرت خداوندی است ، که برایتان از جنس خودتان، همسران »ترجمه: 

ها آرامش روحی و دالیل و نشانه های است  وسیله آن آفرید، تا بدان انس و الفت گیرید و به
 «.برای کسانی که تفکر و تامل پیشه کنند

ای صاحب فرزند شدن وکثرت زادوولد و استمرار ازدواج نیکوترین وسیله است بر  -2
.  دهد و حفظ آن را خواهان است که اسالم بدان بسیار اهمیت می  زندگی و حفظ نسب
تزوجوا الودود الولود، فإنی مکاثر بکم االنبیاء »فرمود:  "اهلل علیه وسلم صلی"چنانچه که پیامبر

زاینده باشند، زیرا در روز قیامت من باکثرت کنید که مهربان و   با زنانی ازدواج «»یوم القیامة
 «.  طلبم کنم و افزونی می و فراوانی شما، بر پیامبران الهی مباهات می

که به جمعیت  دارد،  ها را بر آن می  که ملت  ، دارای مصالح و منافعی است کثرت نسل
که   ای افرادیای که بر گونه توده مردم خویش بسیار اهمیت بدهند و برآن حریص باشند، به

العزة : » گیرند و در مثل آمده است های تشویقی در نظر می فرزندانشان فراوان باشند، جایزه
این حقیقت «. که بیشتر فرزند داشته باشد یا بیشتر دارد  کسی است عزت از آن«»للکاثر

 .  همچنان به قوت خود باقی است و برآن نقص و کاهشی عارض نشده است
یابد و  ، در سایة وجود طفل و کودک، رشد و تکامل می ه پدری و مادریبیگمان غریز  -3

که انسانیت انسان بدون این فضایل به کمال  ،  احساسات و مهر و شفقت و عاطفه انسانی
 یابد. کند و پرورش می رسد، از این راه، رشد و نمو می نمی
، انسان را بکار و  زنداناحساس مسئولیت در ازدواج و تحمل بارِ آن و مراعات حال فر  -6

سازد، که استعدادهای خویش را بکار اندازد و  دارد و او را ناچار می کوشش وامی
،  های خویش های خود را نیرو بخشد و برای انجام وظایف و تکالیف و مسئولیت شایستگی
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افزایش ، درآمد سرانه، تولید و ثروت  که درنتیجه آن کند و به تالش و جدوجهد پردازد،  قیام 
 یابد. می
  
ها و استحکام رابطه  ها و تقویت رشته مهر و محبت بین خانواده خانواده پیوند -5

، مورد تأیید و تحسین و حمایت اسالم است. زیرا  که از ثمرات عقد ازدواج است اجتماعی 
ای نیرومند و خوشبخت و  ، بر اساس محبت باشد، جامعه که پیوند بین افراد آن ةجامع
 .  یار است سعادت

 1ارکان عقد ازدواج ازنظر فقهای احناف دو چیز است:ارکان عقد ازدواج: 

 ایجاب  الف:

 ب: قبول

اما ازنظر جمهور فقها ارکان ازدواج چهار چیز است که هریک را جداگانه به بحث 

 گیریم: می

ها  الف: صیغه )لفظ ایجاب و قبول(: دو لفظ مخصوص است یا الفاظ که قایم مقام آن

 شود.

شود از جانب یکی از  عبارت از آن لفظ که اول صادر می ایجاب: ایجاب ازنظر احناف

عاقدین،  برابر است که از طرف زوج باشد یا زوجه و ازنظر جمهور فقها ایجاب عبارت از لفظ 

صادرشده از جانب ولی یا کسی که قایم مقام اوست مانند وکیل او. یعنی ایجاب همان قول 

ها یا وکیل او به  نظر احناف و یا از طرف ولی آناول است که از طرف یکی از عاقدین اصالتاً از

تنهایی کدام  شود است و موقوف به قبول جانب مقابل است و به نظر جمهور فقهاء، صادر می

 اثر ندارد. 

قبول: ازنظر احناف قبول دومین لفظ صادرشده از جانب یکی از عاقدین است در جواب 

 کسی که ایجاب را انجام داده است.

 

                                                           
 .317، ص5م، ج1114کمپنی،   ، کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ اول، کراچی:سعیدینعالءالد1
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 ب: زوج:  

 ج: زوجه: 

 د: ولی: و هم چنان نکاح بدون ولی نیز نزد جمهور فقهاء اعتبار ندارد.

 شرایط عقد ازدواج

 اند از:  از دیدگاه شریعت اسالمی عقد ازدواج دارای چهار گونه شرایط است که عبارت

ها در ارکان عقد ازدواج  عبارت از شرایط است که توافر و موجودیت آن شرایط انعقاد:

اتفاق تمام فقهاء باطل  ها عقد ازدواج به و ضروری است که در صورت نبود یکی از آنالزمی 

 1اند از: است و سه نوع است که عبارت

 الف: شرایط مربوط به عاقد:

بندد باید  اهلیت تصرف: عاقد اگر برای نفس خودش یا برای کسی دیگر عقد می -1

توانند چنین عقدی را انعقاد  مجنون نمیاهلیت تصرف را داشته باشد و طفل غیر ممیز و 

 نمایند.

ها معلوم  شنیدن کالم طرفین عقد توسط یکدیگر: یعنی به خاطر اینکه رضایت آن -2

 شود باید صدای یکدیگر خود را بشنوند که هردو به رضایت هم دیگر پی ببرند.

 ب: شرایط مربوط به زن: 

 نثی مشکل در شرع حرام است.تحقق صفت انوثیت در زن: زیرا نکاح مرد و خ  -1

خاله، عمه، خواهرزاده و  زن محرم مرد نباشد: یعنی زن ازجمله محرمات مرد مانند -2

غیره نباشد، هم چنان در نکاح کسی دیگر یا معتده کسی دیگر نباشد و هم چنان زن 

 مسلمان و مرد کافر نباشد. در تمام حاالت فوق ازدواج باطل است.

 ج: شرایط صیغه عقد: 

که سخن  ای باشند، گونه باید در یک مجلس واقع شوند، نباید به« قبول »و « ایجاب » -1

که عادتاً و عرفا اعراض و  ها واقع شود، ای بین آن ها بیاید، یا فاصله خارج از موضوع در بین آن

                                                           
 6537، ص1وهبه بن مصطفی، الزحیلی، فقه االسالمی وادلته، همان ماخذ، ج 1
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که قبول بالفاصله بعد از ایجاب باشد.   حساب آید. البته شرط نیست انصراف از عقد نکاح به

کشید و فاصله افتاد، بین قبول و ایجاب و در این اثنا چیزی پیش نیامد که   اگر مجلس طول

شود. رای  و انصراف از ازدواج تلقی گردد، اشکالی ندارد و یک مجلس محسوب می اعراض 

 .  ها نیز چنین است ها و حنبلی حنفی

است مادام که  : اگر فاصله افتاد بین قبول و ایجاب، عقد صحیح درمغنی آمده است

مجلس به هم نخورده باشد و طرفین در مجلس باشند و از آن انصراف حاصل نشده باشد، 

، جای  چون مجلس حکم حالت عقد را دارد. به دلیل اینکه در عقود معاوضات و معامالت

، طرفین از  . اگر پیش از ادای عبارات دال بر قبول غبن و خیار، همان مجلس وقوع عقد است

ازآن مجلس قبول تأثیری ندارد. چون از  گردد دیگر پس باطل می« ایجاب »شدند،  هم جدا

آید. و همچنین اگر در مجلس  حساب می به« قبول»ها، انصراف طرف  هم جدا شدن آن

کند و اعراض  وسیله چیزهایی فاصله افتاد که مجلس را قطع می ها به ، بین آن ایجاب و قبول

گروهی نزد مردی  قبول تاثیر ندارد. از امام احمد سوال شد:شود، دیگر  از قبول تلقی می

رفتند به وی گفتند: فالنی را به نکاح فالنی دربیاور، او گفت: او را به عقد فالنی درآوردم بر 

گفتند که فالنی آن زن   اش یکهزارباشد، آن گروه به نزد آن مرد برگشتند و بوی اینکه مهریه

دینار یا درهم او گفت: قبول کردم آیا این عقد  یه یک هزار، را به عقد تو، درآورد بر مهر

وجه بین ایجاب و قبول  هیچ گویند: نباید به  . شافعیه ؟ امام احمد گفت: آری صحیح است

  گونه ینگویند: اگر بین ایجاب و قبول خطبة کوتاه فاصله افتاد بد ای ایجاد شود. آنان فاصله

اهلل والحمد هلل و الصالة  زوجتک و زوج گفت: بسم -و درآوردم که ولی زن بگوید: او را به عقد ت

اختالف است شیخ   -قبلت نکاحها  -، نکاح و عقد ازدواج اورا پذیرفتم  اهلل والسالم علی رسول

گوید: عقد صحیح است چون خطبه برای عقد شرعاً مجاز است و بدان  ابو حامد اسفراینی می

که تجدید تیمم در فاصله   گونه ، همان عقد نکاح نیست و مانع صحت   شده است دستور داده

 کند. بین دونماز جمع، ایجاد اشکال نمی

گویند: عقد صحیح نیست چون بین ایجاب و قبول فاصله افتاده است  گروهی دیگر می

. و قیاس این مسئله پرمسئله  که اگر با غیر خطبه هم فاصله افتد، صحیح نیست گونه  همان

، ولی  ، چون در فاصله بین دونماز، به تیمم امر شده است ونماز صحیح نیستتیمم در بین د
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.  شده است نه درمیان ایجاب و قبول خطبه پیش از عقد است و پیش از عقد بدان دستور داده

 گوید: فاصله اندک بین ایجاب و قبول اشکال ندارد.  امام مالک می

: یعنی هردو باید موافق باشند در غیر توافق ایجاب و قبول و مطابقت قبول با ایجاب -2

 آن عقد درست نیست.

پایدار ماندن موجب به ایجاب خود: یعنی قبل از قبول جانب مقابل موجب از ایجاب  -3

 خود رجوع نکرده باشد در غیر آن عقد باطل است.

گونه قیدی در آن باشد، پس  صیغه عقد باید قطعی، منجز و مطلق باشد:  نباید هیچ -6

، این عقد منجز و قطعی  ، و طرف قبول گفت: قبلت بنتی : زوجتک ا گفت  طرف ایجاباگر 

 است.

ها  عبارت از شرایطی است که برای ترتیب اثر شرعی بر عقد وفور آنشرایط صحت: 

ها به نظر احناف عقد فاسد و به نظر جمهور  الزمی است و در عدم موجودیت یکی از آن

ت عقد نکاح ده است که بعضی اتفاقی و برخی هم فقهاء عقد باطل است شرایط صح

 1اند از: اند و عبارت اختالفی

  عدم موجودیت حرمت موقت بین زوج و زوجه: مانند ازدواج با مطلقة بائن، -1

 کردن بین خاله و خواهرزاده، نکاح مطلقه که عدت خود را پوره نکرده است. جمع

د: یعنی اگر صیغه افاده توقیت یا مدت صیغة ایجاب و قبول باید افاده دایم را کن -2

گیرم ترا برای مدت یک سال و غیره در این  معین را کرده باشد مانند اینکه به نکاح می

 صورت عقد باطل است.

غیراز  اتفاق تمام فقهای مذاهب چهارگانه موجودیت دو شاهد به موجودیت شاهدان: به -3

قول احناف فاسد و به قول جمهور باطل ها نکاح به  ولی شرط صحت نکاح است و بدون آن

 است.

رضایت و اختیار: طرفین عقد مانند دیگر عقود باید رضایت برای انعقاد عقد ازدواج  -6

 داشته باشند، در غیر آن عقد به نظر جمهور فقها باطل است.
                                                           

 .6554ص  1وهبه بن مصطفى، الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، همان مأخذ،  ج1
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معین بودن زوجین: شرط دیگر برای صحت عقد ازدواج همانا معین بودن زوجین  -5

یکدیگر را باید بشناسند در غیر آن معلوم نیست که تحت عنوان نکاح چی است و حتی 

 معامالت ر  دهد بناءً زوجین باید معین باشند.

زوجین در حالت احرام به خاطر حج و یا عمره نباشند: به نظر جمهور فقهاء نباید  -4

نکاحشان های عقد ازدواج و یا هردوی شان در حالت احرام باشند بخاطریکه  یکی از طرف

ال ینکح المحرم و »اند:  فرموده اهلل علیه وسلم( )صلیاهلل  درست نیست زیرا روایت است که رسول

 تواند. شود و نه کسی را نکاح کرده می یعنی محرم نه نکاح می« الینکح

نکاح باید در مقابل مهریه باشد: به نظر فقهای مالکی مهر باید در هنگام عقد برای زن  -7

 تعیین شود 

ها اگر زوجین با شاهدان موافقه کنند که عقد نکاح را  کتمان عقد نکاح: ازنظر مالکی -8

 برای مردم نگویند چنین عقد باطل است.

 .مخوفالعالج و  عدم مصاب بودن یکی از زوجین یا هردوی شان به مرض صعب -9

 حضور ولی -10

ازدواج، به آن موقوف است، عبارت از شرایط اند که اثر ترتیب یافته بر عقد شرایط نفاذ: 

ها موجود نبود، عقد ازنظر  اگر شرایط نفاذ موجود بود عقد دارای اثر است و اگر یکی از آن

 1ها موقوف است. و شرایط  نفاذ نزد احناف قرار ذیل است: احناف و مالکی

کامل االهلیت بودن طرفین عقد: هرگاه شخص به نفس خود یا به وکالت کسی دیگر   -1

سازد باید کامل االهلیت باشد یعنی، عاقل، بالغ و آزاد باشد. در چنین حالت  ا منعقد میعقد ر

 شود. عقد نافذ و آثار بر آن مرتب می

کند:  این شرط نزد فقهای مالکی  زوج باید رشید باشد اگر مباشرتاً اقدام به ازدواج می -2

اقدام به ازدواج کند عقد او است و به این نظر اند که هرگاه زوج سفیه غیر رشید باشد و 

 دانند نه شرط نفاذ. موقوف به اذن ولی او است. اما احناف رشد را شرط صحت می

                                                           
 .6547ص  1مصطفى، الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، همان مأخذ،  جوهبه بن 1
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در موجودیت ولی قریب ولی بعید نباید عاقد باشد: این شرط نزد احناف است که اگر  -3

قد ولی قریب موجود باشد ولی بعید نباید به حیث عاقد قرار گیرد و اگر این کار را کرد ع

 موقوف به اجازه ولی قریب است. و در نزد شوافع و حنابله شرط صحت است.

 . وکیل نباید مخالفت کند با مؤکلش در مورد آنچه که او را وکیل گرفته است -6
عاقد نباید شخص فضولی باشد: عاقد نباید کسی باشد که والیت ازدواج شخص را در  -5

ای کسی گرفت و او زن نیز قبول کرد بدون اینکه وقت نداشته باشد و اگر کسی زنی را بر آن

 ماند. ولی یا وکیل زوج در هنگام عقد باشد تنفیذ عقد به اذن زوج موقوف می

ها بستگی دارد  عبارت از شرایطی است که بقاء و استمرار عقد ازدواج به آنشرایط لزوم: 

د غیر الزم یعنی عقد شده و به عق ها عقد از حالت لزوم خارج و در صورت نبود یکی از آن

اند  تواند و شروط لزوم عبارت شده می شود که توسط هر یک از طرفین فسخ جایز تبدیل می

 1از:

ولی اشخاص فاقد االهلیت مانند مجنون و معتوه یا   اهلل( )رحمهازنظر امام ابوحنیفه -1

ها باشد  این اشخاص ناقص االهلیت مانند صغیر باید پدر یا جدشان باشد. و اگر کسی غیر از

مانند کاکا یا ماما در آن صورت برای زوجین حق فسخ نکاح در صورت از بین رفتن مانع 

 شود. برایشان داده می

ازنظر احناف زوج باید کفو زوجه باشد: اگر زوجه زن آزاد و بالغ و عاقل بدون رضایت  -2

تواند از  ناراضی او میوالدینش باکسی ازدواج کند در مقابل مهر مثل در آن صورت، ولی 

 .قاضی طلب فسخ نکاح کند

کند باید مهر او بیشتر از  اگر زنی بدون رضایت ولی خود با غیر کفو خود ازدواج می -3

تواند طلب فسخ نکاح کند  ولی می اهلل( )رحمهمهر مثل باشد و  در غیر آن به نظر امام ابوحنیفه 

ر مثل قبول کند.اما صاحبین آن را شرط اندازه مه مگر اینکه زوج زیادت در مهر را به

 دانند. نمی

 .مرد باید عاری از عیب جب )مقطوع بودن آلت تناسلی( باشد -6
                                                           

 .315ص 2، کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، همان مأخذ، جینعالءالد1
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 ها انواع ازدواج و آثار آن 

ها  شود که هر یک را همراه با آثار آن صورت عموم به سه بخش تقسیم می ازدواج به

 گیریم: طور جداگانه به بحث می به

اج باطل نزد جمهور فقهاء: عبارت ازدواج است که فاقد یکی از ارکان : ازدوازدواج باطل 

ازدواج و یا فاقد یکی از شرایط صحت عقد ازدواج باشد. و ازنظر احناف عبارت ازدواج است 

که فاقد یکی از ارکان ازدواج و یا فاقد یکی از شروط انعقاد ازدواج باشد.مانند ازدواج صبی 

داللت به آینده کند، ازدواج با محارم مانند خواهر، عمه و یا نکاح  غیر ممیز، نکاح با صیغه که

زنیکه در نکاح شخص دیگر است و علم داشتن به آن و نکاح زن مسلمان با مرد کافر و نکاح 

پرستان و امثال  ها و آتش مرد مسلمان با زن غیرمسلمان که اهل کتاب نباشد مانند مجوسی

 ها. آن

شود، وطئ  یک از آثار ازدواج صحیح مرتب نمی که بر آن هیچ حکم ازدواج باطل این است

شود و هم چنان نسب و حرمت  مصاهره  شود، مهر و نفقه واجب نمی کردن زن حالل نمی

آورد و  جبری به وجود می ها تفریق شود و اگر دخول صورت گرفت قاضی بین آن ثابت نمی

                                                                    باالی زن عدت تفریق نیست.

یک از آثار ازدواج  هیچ»قانون مدنی  افغانستان با پیروی از فقه حنفی چنین صراحت دارد: 

 1«.گردد صحیح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد مرتب نمی

ین زوج و زوجه هرگاه در نکاح غیر صحیح ب»و در مادة دیگری چنین صراحت دارد:   

 2«.گردد قبل از دخول و مقدمات آن تفریق صورت گیرد، موجب حرمت مصاهره نمی

ازدواج فاسد ازنظر احناف عبارت از ازدواجی است که یکی از شرایط ازدواج فاسد: 

صحت آن موجود نباشد مانند: ازدواج بدون شاهد، ازدواج موقت، ازدواج با پنج زن در زمان 

اش، ازدواج با منکوحه کسی دیگر  اش و یا خاله بین زن و دخترش یا عمه کردن واحد، و جمع

                                                           
 .15وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، ماده 1
 .17خذ،  ماده وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأ2
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ها را  شوند یا که قاضی آن بدون داشتن علم به آن،  در این صورت یا با رضایت خود جدا می

 کند. جبراً جدا می

شود، مهر و نفقه زن  یک از آثار ازدواج صحیح مرتب نمی بر نکاح فاسد قبل از دخول هیچ

شود، باالی زن عدت نیست  و هم چنان  شود، نسب و حرمت مصاهره ثابت نمی واجب نمی

 تواند. زن ارث برده نمی

شود، اما به سبب  ها واجب می اما اگر در نکاح فاسد دخول صورت گرفت، تفریق آن

شوند. و به  شود بلکه تعزیراً مجازات می ها جاری نمی موجودیت شبهه عقد نکاح حد باالی آن

 شود. اگر دخول با محارم صورت گیرد حد باالیشان جاری می نظر صاحبین

 شود: هرگاه در نکاح فاسد دخول صورت گرفته باشد آثار ذیل بر آن مرتب می  

ثبوت حرمت  -6وجوب گذشتاندن عدت باالی زن     -3ثبوت نسب   -2مهر    -1

 مصاهره

 آید. اما نفقه، طاعت و حق ارث بین زن و مرد به وجود نمی

هرگاه بعد از »قانون مدنی افغانستان با پیروی از فقه حنفی چنین صراحت دارد:     

ازدواج فاسد دخول صورت گیرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفریق و نفقه ثابت 

 1گردد. می

: ازدواج صحیح عبارت از ازدواجی است که ارکان و شرایط عقد ازدواج ازدواج صحیح

د ازدواج صحیح دارای آثار مادی و غیرمادی )معنوی( نسبت به زوج تکمیل گردیده باشد. عق

 شود. و زوجه  است که  ذیالً به بحث گرفته می

 فصل دوم

 حقوق مالي زوجه ناشي از عقد ازدواج صحیح

ها مالی مانند مهر، نفقه، ارث،  ازدواج صحیح دارای یک سلسله آثار است که بعضی آن

حسن معاشرت با یکدیگر، محافظت ناموس و حیثیت  ها معنوی مانند متعه و بعضی آن

                                                           
 .14وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، ماده  1
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داری، اعتماد، حفظ اسرار مربوط به  یکدیگر، حق استمتاع جنسی زوجین از همدیگر، امانت

 باشند. امور زوجیت و غیره می

ازدواج صحیح دارای آثار مادی نسبت به زوج وزوجه است که در این  فصل تنها به آثار    

زوجه یا حقوق مالی زوجه ناشی از عقد ازدواج صحیح که عبارت  مادی عقد ازدواج نسبت به

 از مهر، نفقه، متعه و میراث است.

 مَهر 

مهر کلمه عربی است و در قرآن کریم به این نام ذکر نشده است و به معانی تعریف مهر: 

 1ذیل ذکرشده است:

 (6)النساء:   ﴾وَآتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿صدُقه: 

 «.ها بدهید عنوان عطیه به آن و با طیب خاطر مهر زنان را به» ترجمه:

 (26)النساء:    ﴾فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً  ﴿اجر: 

طور کامل بپردازید  بستر شدید مهر او را به اگر با زنی ازدواج کردید و با او هم»ترجمه: 

 «.است الهی ای این فریضه

)البقره:  ﴾لَاجُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوالَهُنَّ فَرِیضَةً﴿فریضه: 

234) 

اش تماس کامل حاصل کرده باشد و پیش از  اگر کسی پیش از آنکه با زوجه»ترجمه: 

 «.دهد، بر مرد گناهی نیست آنکه برای وی مهر تعیین کرده باشد، او را طالق

 (25)النساء:    ﴾وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْالً﴿  

 «و اگر کسی از شما نداشت توان مالی )پرداخت مهر(...»ترجمه: 

 (33)النور:    ﴾وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَایَجِدُونَ نِکَاحًا﴿نکاح: 

 «.کنند پیشه  دامنی  یابند،باید پاک نمی)مهر(را   ازدواج  اسباب  که وکسانی »ترجمه: 

                                                           
، عبداهلل، شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق فامیل، چاپ سوم، کابل: انتشارات سعید، ینالد نظام1

 .234ه.ش،  ص1311
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مهر ازنظر احناف عبارت از مالی است که زن پس از عقد نکاح و وطئ مستحق آن 

شود در عقد نکاح باالی زوج در مقابل  گردد و یا هم عبارت از مالی است که واجب می می

 بضع زوجه.

موارد استمتاع از او قرار ازنظر فقهای مالکی مهر عبارت از چیزی است که برای زن در    

موجب نکاح، وطئ، تقویت  دهند. و به نظر فقهای شافعی مهر عبارت از مالی است که به می

گویند که مهر عبارت از عوض در نکاح است  گردد و فقهای حنابله می قهری بضع واجب می

اکم تعیین شده باشد و یا اینکه پس از عقد به توافق طرفین و یا حکم ح خواه در عقد تعیین

شود و نیز عوضی است که در امثال نکاح از قبیل وطئ به شبهه و وطئ زن مکره، مستحق 

 1گردد. دریافت آن می

پرداخت مهر توسط زوج به زوجه بعد از عقد صحیح مبنای مشروعیت پرداخت مهر:   

و یا دخول واجب است و وجوب آن توسط زوج به زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع ثابت 

 است:

 قرآن کریم: 

 (6)النساء:   ﴾وَآتُواالنِّسَاءَصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  ﴿

 «.ها بدهید عنوان عطیه به آن و با طیب خاطر مهر زنان را به» ترجمه:

وجود دارد  اهلل علیه وسلم( )صلیاهلل  سنت: در این مورد احادیث فعلی و قولی زیادی از رسول

؟قَالَ: مَاعِنْدِ «مَاعِنْدَکَ»فَقَالَ: »ازجمله اینکه برای مرد که اراده ازدواج داشت چنین فرمود: 

 2«.یشَیْء ،قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ

فرمود: چیزی نزدت داری؟گفت: هیچ چیزندارم فرمود: اهلل علیه وسلم( )صلیآنحضرت» ترجمه: 

 «.برو چیزی پیدا کن اگرچه انگشتری آهنی باشد

 تمام فقهای اسالمی اجماع دارند که مهر در نکاح واجب است.  اجماع امت:

                                                           
 1315مطبعه کبری االمیریه، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، السیواسی، فتح القدیر، چاپ دوم، مصر: 1

 .737ص  2هیی . ق، ج
 .5463محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح البخاری، همان مأخذ، شمارۀ حدیث: 2
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با توجه به اینکه از حیث فقر وغنا و گشایش زندگی وتنگی   معیشت   اندازه مهریه:

ی دارند، شریعت ا ای رسوم و عادات و آداب ویژه اند وهر منطقه و ناحیه مردم  باهم  متفاوت

اسالم برای حداقل وحداکثرمهریه میزانی را معین نکرده است و میزان آن را به تشخیص و 

توان مالی و امکانات و عرف و عادات مردم واگذار کرده است تا هرکس برحسب توان و 

امکانات و عادات خود، آن را معین و مقرر دارد. در نصوص دینی تنها چیزی که بدان 

، آن است که باید مهریه چیزی باشد که دارای قیمت و ارزش است وبکثرت   است شده اشاره

تواند یک  ای نکرده است و توافق وتراضی متعاقدین شرط است پس مهریه می ،اشاره وقلت آن

 ای از خرما یا آموزش قرآن و امثال آن باشد. انگشتر فلزی یا پیمانه

داکثر تعین نشده است و در شرع چیزی وارد اتفاق تمام فقها برای مهر کدام ح و به    

 فرماید:  می )جل جالله(نشده است که داللت به محدود ساختن حداکثر آن نماید، چنانچه اهلل 
 (20)النساء:     ﴾وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَاتَأْخُذُوامِنْهُ شَیْئًا﴿

 «.ها داده باشید، آن را دوباره نگیرید آنعنوان مهر مالی را برای یکی  از  اگر به»ترجمه: 

مهریه را  )رضی اهلل عنه(چنانچه در دورة خالفت امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب    

که مهریه بیش از چهارصد  کرد از این  کردند او روزی بر باالی منبر نهی سنگین تعیین می

ای  کرد و گفت: مگر نشنیده  درهم باشد. سپس از منبر فرود آمد وزنی از قریش براو اعتراض

 که خداوند گوید: 

 (20)النساء:     ﴾وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوامِنْهُ شَیْئًا﴿

 «ها داده بودید آن را دوباره نگیرید. وبعنوان مهریه مال فراوانی را بیکی از آن»ترجمه: 

دانند. سپس   مردم بیش از عمر فقه رامی . همه خواهم : پوزش می گفت)رضی اهلل عنه( عمر

کردم از اینکه مهریه زنان را بیش از   : من شما را منع برگشت و باالی منبر رفت و گفت

کس از مال خود هرچه دوست دارد  چهارصد درهم ندهید. من از این قول برگشتم، هر

 اند.  و ذکر کردهکند. سعید بن منصورو ابوعلی آن را باسند نیک عنوان مهریه تعیین  به

نقره « اوقیه »گوید: عمر گفت: ای مردم مهریه زنان را بیش از چهل  می  عبداهلل بن مصعب

دهم زنی گفت: تو  المال می ایرا برآن بیفزاید، من آن زیادی را به بیت  ندهید،هرکس اوقیه

 قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ وَآتَیْتُمْ﴿فرماید:  می ، عمر گفت چرا؟ او گفت: چون خدا چنین حقی را نداری
 (20)النساء:     ﴾شَیْئًا فَلَاتَأْخُذُوامِنْهُ
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 1«.کرد اشتباه ومردی گفت درست زنی عمر گفت: اینک» 

نظر وجود دارد که برخی ازین اختالفات قرار  اقل مهر: در مورد اقل مهر میان فقها اختالف

 زیر است:

درهم است و استناد به حدیث ذیل فقهای احناف: ازنظر احناف میزان حداقل مهر ده 

 «یعنی مهر کمتر از ده درهم درست نیست« ال مهر اقل من عشره دراهم»نمایند:  می

فقهای مالکی: فقهای مالکی میزان حداقل مهریه را سه درهم و یا آنچه معادل آن باشد 

 دانند. دانند و کمتر از سه درهم مهریه را صحیح نمی می

طور که حداکثر تعیین نشده  بدین باورند که برای مهر همانفقهای شافعی و حنبلی:  

است حداقل نیز تعیین نشده است، بنابراین مقدار مهر ممکن زیاد و یا کم باشد که قول 

 مشهور همین است.

تواند مهر قرار بگیرد این فقها یک معیار تعیین  هم چنان در مورد اینکه کدام مال می

ر آنچه در عقد بیع، مبیعه قرار بگیرد و دارای قیمت باشد، اند و آن این است که: ه نموده

تواند در عقد بیع مبیعه قرار بگیرد و  تواند در عقد ازدواج مهر قرار بگیرد و هر آنچه نمی می

تواند و استدالل به این آیه  دارای قیمت نیز نباشد، در عقد ازدواج مهر قرارگرفته نمی

وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُو ا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَمُسَافِحِینَ فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا﴿نمایند:  می

 (26)النساء:    ﴾بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً

حالل گردانیده شده برای شما ماسوای این همه تا طلب کنید با اموال خویش »ترجمه: 

گان را، نه شهوت رانندگان را، پس از کسی که استمتاع جنسی گرفتید عفت طلب کنند

 «.بدهید برایشان مهرهایشان را

اذْهَبْ »خواست ازدواج نماید فرمود:  برای مردی که می اهلل علیه وسلم( )صلیچنین پیامبر  هم

 «.ری آهنی باشدبرو چیزی پیدا کن اگرچه انگشت»یعنی «.فَالْتَمِسْ وَ لَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ 

خواهد فرصت ازدواج برای افراد و زن  اما با آنهم تعیین مهریه کم سنت است و اسالم می

گردد، تا همه از لذت جنسی حالل و پاک برخوردار گردند و   و مرد بیشتری از جامعه فراهم

کان که راه ازدواج و وسیله آن آسان و سهل و ساده و در ام رسد، این وقتی به کمال خود می

                                                           
 .71ص  3سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمی، همان مأخذ، ج1
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که قسمت اکثریت جامعه را تشکیل   دست که فقیران و افراد تنگ  ای گونه همه باشد، به

دهند و توانائی پرداخت مبالغ سنگین را ندارند، از عهده آن برآیند و توان مالی آن را  می

، که  داند و خبر داده است های سنگین و فراوان را مکروه می داشته باشند. لذا اسالم مهریه

، و اندک بودن مهریه از  تر و بافضیلت تر است تر باشد، ازدواج مبارک مهریه اندک هرچه

یمن بودن ازدواج است. حضرت عایشه از پیامبرص روایت کرده است که  میمنت و خوش

، ازدواجی  ترین ازدواج راستی بابرکت به«»إن أعظم النکاح برکة أیسره مؤنة: » پیامبرص گفت

یمن المرأة خفة مهرها، ویسر : » ، و گفت«تر باشد کمتر و آسان آن که هزینه و زحمت   است

مبارکی وممینت زن  «»نکاحها، وحسن خلقها وشؤمها غالء مهرها، وعسر نکاحها، وسوء خلقها

اخالقی اواست و نامیمونی و  کم بودن مهریه و آسان بودن ازدواج با وی و نیکوسیرتی و خوش

 .«دشواری ازدواج با وی و بداخالقی او است نامبارکی زن سنگین بودن مهریه و
 

 

 1: مهر در نزد فقها به دو نوع است:انواع مهر  

مهر مسما: عبارت از مهر است که در هنگام عقد یا بعدازآن به رضایت جانبین مسما -1

شود و یا بعد از عقد به تراضی زوج  شود. یعنی این مهر یا در زمان عقد صراحتاً تعیین می می

 فرماید:  شود. اهلل عزوجل در این مورد می شود، یا از طرف قاضی تعیین می و زوجه تعیین می

 (237)البقره: ﴾فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْوَقَدْ ﴿

به (اید نموده  را تعیین آنچه  اید، پس نصف   کرده  معین  مهری  برایشان  که درحالی»ترجمه: 
 «.ها بدهید آن

کند و  که زن استحقاق دریافت آن را پیدا می ای  مهر مثل:  مهر مثل یعنی مهریه -2
که به هنگام عقد ازنظر سن و زیبایی و مال و عقل و دین و دوشیزگی  مانند مهریه زنی است 

و عدم آن و شهر و سرزمین و داشتن فرزند و نداشتن فرزند و امثال آن درست مثل او است 
گردد و این صفات در  یه و مقدار آن با توجه بدین صفات تعیین میچون عادتاً ارزش مهر

که مانند   مقدار مهریه موثرند. آنچه که در مهر مثل ازنظر خویشاوندانش معتبر است آن است

                                                           
 .416-412صص 6ه.ق ، ج1745عبد اهلل بن احمد، ابن قدامه، المغنی ، چاپ اول، بیروت: دارالفکر، 1
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اش و دختران عمویش باشد. احمد گفته است در مهرالمثل خویشاوندان  خواهرش و عمه
ز خویشاوندانش زنی نباشد که متصف به صفات او معتبرند، اگر ا« االرحام ذوی »و « عصبه»

ای از خانواده همانند خانواده پدرش در نظر گرفته  باشد برای تعیین مهر مثل زن بیگانه
 .شود می

و برای ثبوت این مهر خبر دادن دو مرد و دو زن به لفظ شهادت و اگر شاهدان عادل 

 ای یمین درست است.دریافت نشد در آن صورت هر چه زوج بگوید به همرای اد

طورکلی مانند مهر زنان خویشاوند مانند دختر، عمه، خاله،  و فقهای حنبلی آن را به   

دانند و فقهای شافعی و مالکی بر این نظر اند که این مهر  دخترعمه، دخترخاله و غیره می

 شود. برحسب عرف و عادات مردم پرداخت می

مالی که در عقد ازدواج  گردد: مي شرایط مالي که در عقد ازدواج مهر تعیین 

 گیرد باید دارای شرایط ذیل باشد: عنوان مهر قرار می به

شود باید متقوم باشد. یعنی  الف: شی باید متقوم باشد: شی که در نکاح مهر تعیین می

ازجمله اعیانی باشد که قابلیت تملیک و تملک را داشته و بیع آن جایز باشد و در بازار دارای 

ها، بنابراین شی غیر متقوم؛ یعنی چیزی  اشد. مانند: زمین، خانه، گندم و امثال اینقیمت ب

تنها قیمت نداشته باشد  که نه قابلیت تملیک و نه قابلیت تملک را داشته باشد و در بازار نه

ها در عقد ازدواج مهر  بلکه بیع آن نیز جایز نباشد. مانند: شراب، گوشت خنزیر و امثال این

 تواند. ده نمیش تعیین

ب: مال باید قابل تسلیم و قبض باشد: در تعیین مهر شرط است مالی که مهر تعیین 

اش تسلیم  شود قابلیت تسلیم و قبض را داشته باشد. یعنی مالک آن بتواند آن را به زوجه می

کند زیرا غرض از تعیین مهر در عقد ازدواج تسلیم و تملیک آن به زوجه است. بنابراین 

عنوان مهر تعیین نماید که قادر به تسلیم آن به زوجه نباشد مانند،  شوهر مالی را به هرگاه

 ها درست نیست. پرنده در هوا یا ماهی در دریا و یا زمینی که در ید غاصب باشد و مانند این

ج: مال باید معلوم باشد: در تعیین مهر شرط است مالی که در عقد ازدواج مهر تعیین 

باشد، زیرا مهر در عقد ازدواج عوض در مقابل معوض است که مانند ثمن در شود، معلوم  می

کند تا  مقابل مبیعه است و در عقود معوض یکی از طرفین مالی را برای دیگری تملیک می
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شود نباید  مال دیگری را به دست آورد. بنا براین، مالی که در عقد ازدواج مهر تعیین می

 مجهول باشد.

، جنس و وصف آن نیز است و معلوم شدن رمستلزم معلوم بودن مقدامعلوم بودن مهر، 

وسیله مشاهده  آن برای طرفین اگر اعیانی باشد که در خارج وجود مستقل داشته باشد به

اوقات در پهلوی  ها بعضی گیرد مانند باغ، خانه، زمین، جواهرات و امثال این صورت می

حساب کردن، اندازه کردن مساحت معلوم مشاهده تعیین مقدار آن به وزن یا پیمانه، 

 1شود. می

صورت معجل یا مؤجل قرارداد یا  توان به مهریه را می: مهریة معجل و مهریة مؤجل  

گونه که عرف و عادت مردم  اینکه بعضی از آن معجل و بعضی دیگر آن مؤجل باشد، همان

 شود. ، رفتارمی محل است
. چون از ابن  یا نقدی مستحب و پسندیده استصورت معجل  پرداخت قسمتی از مهریه به

طالب را پیش از آنکه چیزی به  علی ابن ابی اهلل علیه وسلم( )صلیکه پیامبر  شده است عباس روایت
اهلل  )صلی: چیزی ندارم حضرت محمد  گفت فاطمه پرداخت کند از زفاف با او، منع نمود. علی 

ایت ابو  . به رو ست؟ علی آن را به فاطمه دادشما کجا ا« حطمی»فرمود پس زره   علیه وسلم(
   ایت . ابو داود و ابن ماجه از عایشه رو دانسته است« صحیح »داود و نسائی و حاکم که آن را 

، قبل  به من امر کرد که زنی را به نزد شوهرش ببرم اهلل علیه وسلم( )صلیپیامبر: » گفت اند که  کرده
هر پیش از آنکه چیزی از مهریه  آید که شو از این حدیث برمی.  «ی بدهد ازآنکه چیزی را به و

رساند که مستحب  بستر گردد، و حدیث ابن عباس می ی هم تواند با و را به همسرش بدهد می
 است پیش از آنکه با وی همبسترگردد، مبلغی از مهریه را پرداخت کند.  

ارد شود، چیزی را  وهر بر زن وکه پیش از آنکه ش  پسندیدند، : مردم می گفته است اوزاعی
که سنت آن است پیش ازآنکه به نزد زن   بما رسیده است است:   گفته  به وی بدهد. زهری

 2کند و عمل مسلمانان بر این رویه بوده است.   برود نفقه یا لباسی را به وی تقدیم
ه وی که خویشتن را ب  تواند و حق دارد برزن خود، وارد شود و برزن است شوهر می

کند، حتی اگر شوهر مهریه نقدی قراردادی را نیز نپرداخته   کند و نباید شوهر را منع  تسلیم
                                                           

 .239، عبداهلل، شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق فامیل، همان مأخذ،  صینالد نظام1
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  : کند. ابن حزم گفته است که مهریه نقدی را پرداخت  شود، باشد اگرچه به شوهر حکم می
د زن برده باشد یا از آن نامی نبرده باشد، حق دارد به نز کرد و از مهریه نام  که ازدواج  کسی

شود که  خود برود، خواه زن دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد. و به شوهر حکم می
توان شوهر را از  کند، خواه دوست داشته باشد یا از آن بدش آید. و نمی مهریه را پرداخت 

شود که پیش زن خود برود، و به  کرد. فوراً به نفع مرد حکم می  دخول بر زن خویش منع
شود که برحسب امکانات خود مهریه را پرداخت نماید. اگر نامی از مهریه  م میمرد نیز حک

کمتر یا  را بپردازد، مگر اینکه باهم بر مبلغ « مهر مثل»شود که  نبرده بودند، به او حکم می
شوهر حق دارد پیش زن خود برود خواه زن بپذیرد یا  گوید:  کنند. ابوحنیفه   بیشتر توافق

که مهریه نقدی نباشد چون زن خود به مهریه غیر نقدی  ر صورتی است نپذیرد، و این د
اش یا قسمتی از آن  شود. اما اگر مهریه همه راضی شده و این موجب اسقاط حق شوهر نمی

شرط خود وفا کند و مبلغ موردتوافق  تواند پیش او برود، مگر اینکه به نقدی باشد شوهر نمی
دارد مانع شوهر شود واو را به نزد خود راه ندهد، مگر را بپردازد و در این صورت زن حق 
. ابن المنذرگوید: تمام کسانی که از  شرط خود وفا کند اینکه مهریه موردتوافق را بپردازد و به

، اجماع دارند بر اینکه زن حق دارد مانع  اهل علم هستند و ما از آنان چیزی به خاطر داریم
اش را بپردازد. صاحب محلی این رای را  نکه مهریهشوهر شود و او را نپذیرد، مگر ای

 :  موردبررسی و مناقشه قرار داده و گفته است
، زن  کس از مسلمین در این امر مخالفتی ندارد که از زمان اجرای صیغه عقد نکاح هیچ»

شود و هر دو برای همدیگر حالل هستند، هرکس مانع نزدیکی مرد به زن  همسر مرد می
پردازد، او مانع وصلت بین زن و مرد شده است بدون  یا غیر آن را می مهریه شود، تا اینکه

اینکه دلیلی از کتاب خدا یا سنت رسول خدا داشته باشد. ولی حقیقت آن است که نباید 
کدام از حق خود محروم و ممنوع شوند، پس مرد حق نزدیکی را دارد، خواه زن بخواهد  هیچ

. پیامبرص این سخن  «یه خود را دارد، مرد بخواهد یا نخواهدگرفتن مهر  یا نخواهد و زن حق
 1.«حق هرکس را به وی بدهید «»أعط کل ذی حق حقه: » را پذیرفته است

در حاالت زیر پرداخت مهریه بر شوهر واجب حاالت وجوب پرداخت مهر مسما: 
 شود: می
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صورت صحیح منعقد شود و مهر  الف:فقهای احناف بدین باورند که هرگاه عقد ازدواج به
صورت صحیح صورت گیرد، پرداخت مهر مسما به زوجه توسط  نیز تسمیه شود و وطئ به

 فرماید:  در این مورد می )جل جالله(گردد و اهلل  زوج الزم می
زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوامِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ وَإِنْ أَرَدْتُم ُاسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ ﴿

( وَکَیْف َتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُکُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ 20بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا  )
 (21-20)النساء:   ﴾(21مِیثَاقًاغَلِیظًا )
 و مال کنید  انتخاب خود همسر جای به گرفتید که همسر دیگری و اگر تصمیم »ترجمه: 

 گرفتن  پس باز برای آیا نگیرید، آن را از چیزی اید، پرداخته او به مهریه عنوان به فراوانی  
 گیرید پس می آن را باز و چگونه شوید؟ آشکارمی و گناه تهمت به متوسل ، زنان مهریه
 پیمان ها آن گذشته اید وازاین داشته کامل  یزشو آم تماس یکدیگر با شما که درحالی
 1. « اند گرفته از شما ازدواج هنگام محکمی

صورت صحیحی باهم خلوت  زوجه به ب: خلوت صحیحه: به نظر ابوحنیفه هرگاه زوج با
 مهریه همه استحقاق زن ها موجود نباشد، آن میان در آمیزش مانع کنند طوری که هیچ 

گونه  کند، بدین گونه که هر دو در جائی باهم خلوت کنند که هیچ را پیدا می یدقراردا
کدام عذر شرعی یا ظاهری یا طبیعی مانع از  مزاحمت و ممانعت در بین باشد و هیچ

بستری نداشته باشند، مانع شرعی مانند اینکه یکی از آنان روزه فرض داشته باشد یا  هم
ای بیمار باشد که  گونه ی و ظاهری مانند اینکه یکی از آنان بهدرحال حیض باشد، مانع حس

که شخص  ، باشد، و مانع طبیعی بدین گونه  بستری و آمیزش باوجودآن امکان نداشته هم
 ها باشد. سومی همراه آن

خلفای  »: ،  ابوحنیفه به روایت ابوعبیده از زائده بن ابی اوفی استدالل کرد که گفته است
  یدهاند که هرگاه در بر روی زوجین بسته شود و پرده آویزان و کش کرده  راشدین حکم

شده و خود  کامل از جان  زن حاصل  زیرا در این صورت تسلیم«. گردد گردد،مهریه واجب می
، واجب  که عوض وبدل از همین کاراست ، پس مهریه  را در اختیار شوهر قرار داده است

 گردد.  شود و ثابت می می
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وقتی همه مهریه واجب  اند:  اند و گفته مالک و داود با این رای مخالفت ورزیدهشافعی و
،  گیرد و باوجود خلوت صحیح بدون همبستری  کامل صورت که دخول وهمبستری   گردد، می

 فرماید:  شود.  چون خداوند می تنها نصف مهریه واجب می
)البقرة:   ﴾نَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْوَإِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ﴿
237 .) 

هرگاه زنان را پیش ازآنکه با آنان همبسترشوید، طالق دادید باید نصف »ترجمه: 
 «. اید بدانان بپردازید کرده  که برای آنان بر خود فرض  ای مهریه

کامل صورت   دیکی حقیقی وهمبستریگیرد و هنوز نز  که طالق صورت یعنی وقتی
بستری و  کامل هم چون هم شود. پس در حالت خلوت  نگرفته باشد نصف مهریه واجب می

  شود. سعید بن منصور از ابن عباس روایت ، همه مهریه واجب نمی جماع صورت نگرفته است
کامل   گفت: اگر زنی پیش شوهر شب رود ومرد گوید که باوی تماس که او می  کرده است
کرده است که   . و عبدالرزاق هم از او روایت گردد ام تنها نیمه مهریه بروی واجب می نداشته

 گیرد. صورت  کامل   جماع  شود مگر اینکه  مهریه واجب نمی : همه  گفت 
بستری بمیرد به اجماع همه  هرگاه یکی از زوجین پیش از هم ج: فوت یکی از زوجین: 

گردد بلکه  ردد. زیرا عقد ازدواج با فوت یکی از زوجین فسخ نمیگ علما مهریه واجب می
کند و الی انتهای عقد ازدواج جمیع احکام عقد ازدواج ازجمله مهر به حالت  خاتمه پیدا می

که مهر مسما نباشد؛ یعنی مهر مثل باشد، در فقه دو  ماند ولی درصورتی قبلی خود باقی می
چنین حالتی پرداخت مهر مثل را از روی قیاس به  نظریه وجود دارد: فقهای مالکی  در

 دانند. طالقی که قبل از دخول صورت گرفته و مهر تسمیه نشده الزم نمی
جمهور فقهاء بدین باورند که در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول و عدم     

)رضی اهلل گردد، چون ابو داود از عبداهلل بن مسعود تسمیه مهر، پرداخت مهر مثل الزم می

گویم اگر صواب و درست بود  : دراینگونه مسائل رای خود را می گفت که  کرده است   روایتعنه(
. به نظر من در این حالت زن مستحق  از طرف خدا است و اگر اشتباه باشد از من است

برد. معقل بن یسار  گرفتن مهرالمثل است بدون کم وزیاد و باید عدت نگهدارد و ارث هم می 
اهلل  )صلیکردی مانند حکم پیامبر که تو در این مساله حکمی   گواهی دهم  : من برخاست و گفت

، مذهب ابوحنیفه و احمد و داود واسحق و شافعی  است« واشق »دختر « وع بر »درباره علیه وسلم(
 . نیز چنین است
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ای توافق  ، پنهانی برمهریه : هرگاه طرفین عقد ازدواجمهریة پنهاني و مهریة آشکار
ای بیشتر نام بردند، سپس  کردند ولی در ظاهر وبصورت آشکار در ضمن عقد از مهریه 

 یک حکم کند؟. کردند، قاضی به کدام درمیان شان اختالف پیش آمد و به قاضی مراجعه 
گوید: چون مهریه پنهانی موردتوافق هردو طرف بوده وبیانگر اراده   امام ابو یوسف    

 کند.  دو طرف عقد است، باید قاضی بدان حکم حقیقی و مقصود 
ی مذکور در ضمن عقد معلوم  مقتضای ظاهراست ومهریه اند: چون حکم به گفته برخی  

ی مذکور در ضمن عقد که  داند، لذا باید قاضی به مهریه را خداوند می است ومهریه پنهانی
ای مذکوردرضمن  به مهریهداند، لذا باید قاضی  معلوم است ومهریه پنهانی را خداوند می

 لیلی و ابی وابن که مذهب ابوحنیفه و محمد و ظاهر قول امام احمد، شعبی کند،  عقدحکم
 1است . نیز چنین ابوعبید

پرداخت مهر مثل برای زوجه از طرف زوج در  حاالت وجوب پرداخت مهر مثل:  
 شود: حاالت آتی واجب می

است که عقد در آن درست صورت گرفته اما الف: نکاح تفویض: نکاح تفویض همان نکاح 
مهر تسمیه نشده است و تفویض شده است برای زن تا آن را تعیین کند یا برای ولی او این 

 شده است تا آن را تعیین کند. صالحیت داده
ب: توافق طرفین مبنی بر عدم پرداخت مهر: در صورت چنین توافقی مانند اینکه: مردی 

ج نماید و زن نیز چنین ازدواجی را قبول کند. به نظر جمهور فقها زنی را بدون مهر ازدوا
گردد، زیرا به  ها بعد از دخول و یا فوت شوهر مستحق دریافت مهر مثل می غیراز مالکی به

ها چنین توافقی باطل و اشتراط عدم پرداخت مهر فاسد و شرط فاسد به نظر احناف  نظر آن
 سازد.  وافع و حنابله نیز نفی مهر عقد ازدواج را فاسد نمیکند و به نظر ش ازدواج را فاسد نمی

فقهای مالکی بدین باوراند که هرگاه زوجین اتفاق بر اسقاط مهر نمایند عقد فاسد     
گردد اما در  گردد و اگر دخول صورت گرفت در آن صورت زوجه مستحق مهر مثل می می

چیزی  ه مستحق دریافت هیچها قبل از دخول زوج فوت یکی از آن صورت طالق و یا
 گردد. نمی

                                                           
 .51ص   3سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمی، همان مأخذ، ج1

ACKU



 

  

 

... 
د

عق
ز 

ی ا
ش

 نا
جه

زو
ی 

مال
ق 

قو
ح

 

ی
دن

دم
ی 

ایل
ه پ

هغ
 د

او
 

147 

نماید:  قانون مدنی افغانستان در این مورد با  پیروی ازنظر جمهور فقها چنین حکم می
آمده  عمل زوجه مسحق مهر مسما است، اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به»

 1«.گردد باشد، مهر مثل الزم می
ازدواج: هرگاه مال غیر متقوم مانند شراب یا ج: تسمیه غیر صحیح مهر حین انعقاد عقد 

گوشت خنزیر یا اموال که تسلیم آن ممکن نباشد، مانند پرنده در هوا یا مالی که قابل انتفاع 
آب و یا آنچه اصالً مال تلقی نگردد، مانند حیوان خود  ٔ  گندم، قطره ٔ  نباشد، مانند دانه
هر مجهول باشد که منجر به بروز منازعه ها مهر تعیین شود و یا هم م مرده و یا امثال این

میان طرفین گردد و بعدازآنعقاد و اتمام عقد ازدواج میان زوج و زوجه دخول صورت پذیرد و 
یا زوج قبل از دخول و یا خلوت صحیحه وفات نماید، در تمام این حاالت جمهور فقها به این 

ه این نظر اند که هرگاه آنچه گردد و فقهای مالکی ب نظر اند که زوجه مستحق مهر مثل می
که نتواند در عقد ازدواج مهر تعیین شود، کسی آن را مهر تعیین نماید عقد ازدواج فاسد 

 گردد.  است و زوجه مستحق مهر مثل در چنین عقد نمی
اگر قبل از دخول طالق واقع شود و یا یکی از زوجین وفات نماید زوجه مستحق دریافت 

ه جزو»نماید:  مدنی  افغانستان در این مورد چنین حکم می شود. قانون چیز نمی هیچ
آمده باشد، مهر  عمل مستحق مهر مسما است، اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به

 2«.گردد مثل الزم می
فقهای احناف و حنابله زیادت در مهر را توسط زوج درست زیادت و یا کاهش مهر: 

آن چنین زیادت الزم و جزء اصل مهر است و در صورت وطئ دانند و در صورت توافق بر  می
 گردد و  برای تحقق آن شرایط ذیل ضروری است: یا موت پرداخت آن الزم می

 زوج باید رشید باشد. -1
 مقدار زیادت باید معلوم باشد. -2
 زیادت درزمانی صورت گیرد که زوجیت دوام داشته باشد. -3
زیادت را در مجلسی که زیادت صورت زوجه یا ولی زوجه صغیره و یا مجنونه این  -6
 گیرد قبول نمایند. می

                                                           
 .11وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، مادۀ 1
 .11وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، مادۀ2
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و در مورد کاهش مهر احناف به این نظر اند که زن رشیده غیر مصاب به مرض موت     
ازآنعقاد عقد به شوهرش ببخشد. در چنین حالی،  تواند تمام یا بخش از مهر خود را پس می

کند که شوهر آن را پذیرد یا نپذیرد. ولی اگر زن صغیره باشد، پدر حق بخشش  تفاوتی نمی
ر صورت کبیره بودن نیز، نفاذ بخشش منوط بر اجازه و رضای پدر است. مهر او را ندارد. د

 نماید: قانون مدنی افغانستان در مورد زیادت در مهر چنین حکم می
 تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزیید نماید. (  زوج می1)
 : 1( در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است2)
 اشد.  مقدار زیادت مهر معلوم ب -1
 زوجه یا ولی او این زیادت را قبول نماید. -2
 رابطة زوجیت باقی باشد. -3

( زوجه بالغه که سن ازدواج قانونی 1»)نماید:  و در مورد کاهش مقدار مهر چنین حکم می
شده  تواند در حالت صحت و رضای خود مهری را که نقداً تعیین را تکمیل کرده باشد، می

 اً از ذمه زوج ساقط نماید.باشد، کامالً و یا قسم
( این قانون را تکمیل نکرده باشد، به هیچ 70ای که سن مندرج ماده ) ( پدر زوجه2)

 2«.تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید صورت نمی
: ازنظر فقهای احناف کل مهر در چهار حالت سقوط حاالت سقوط کل یا نصف مهر 
 اند: کند که قرار ذیل می

غیراز طالق، فسخ عقد  قبل از دخول و خلوت صحیحه: زیرا تفریق به الف: در تفریق
شود که کل مهر ساقط شود و قانون مدنی افغانستان  شود و فسخ عقد سبب می پنداشته می

هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه از طرف "نماید:  در این مورد چنین حکم می
 ."رددگ زوجه صورت بگیرد، مهر وی کامالً ساقط می

ب: خلع در برابر مهر قبل از دخول و یا بعدازآن: ازنظر احناف اگر توافق به خلع در برابر 
سقوط کل مهر میان زوجین قبل از دخول صورت گیرد، در چنین حالت کل مهر ساقط 

هرگاه خلع »نماید:  شود. و قانون مدنی افغانستان  با پیروی از فقه احناف چنین حکم می می
که زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را  هر صورت گرفته باشد، درصورتیدر بدل کل م

                                                           
 .142ت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی،همان مأخذ، مادۀ وزار1
 .143وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، مادۀ 2
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 ٔ  شده را اعاده نماید، در غیر آن مهر از ذمه تسلیم ٔ  شده باشد، مکلف است تا اندازه تسلیم
 1«.گردد خواه خلع قبل از دخول و یا بعدازآن صورت گرفته باشد زوج ساقط می

هرگاه زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و مهر ج: برای مهر قبل از دخول و یا بعدازآن: 
زوج ثابت باشد؛ یعنی مهر ازجمله نقود، مکیالت و موزونات معینه  ٔ  منحیث دین بر ذمه
تواند آن را ساقط نماید، زیرا ابراء اسقاط حق است و اسقاط حق توسط کسی  باشد، زوجه می

 گرداند. که دارای اهلیت باشد، سقوط حق را الزم می
که زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و کل مهر  هر توسط زوجه به زوج: درصورتیم ٔ  د: هبه

را به زوج هبه نماید، و زوج نیز این هبه را در مجلس هبه قبول نماید، پرداخت کل مهر از 
 گردد. زوج ساقط می ٔ  ذمه

 اند از: گردد که عبارت و نصف مهر در دو حالت ساقط می
شده باشد: در این حالت نصف مهر سقوط  معین الف: در طالق قبل از دخول که مهر

گردد. زیرا اهلل  شود. زیرا، مهر دین است که بعدازآن قبض نمی ازآن گرفته نمی نماید، و پس می
 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا﴿فرماید:  می )جل جالله(

ا تَنْسَوُا الْفَضْلَ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَ
 (237: البقره)﴾بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

کنید، طالق   ماس بگیرید و آمیزش جنسیآنان ت و اگر زنان را پیش ازآنکه با»ترجمه: 
اید، الزم است نصف آنچه را که تعیین  کرده ای برای آنان تعیین  که مهریه دهید درحالی

ها حق خود را ببخشند و یا اگر صغیر وسفیه هستند،  ها بدهید، مگر اینکه آن اید، به آن کرده 
کنید  ا ببخشد و اگر شما گذشت که عقد ازدواج به دست اوست آن ر  کس ها یعنی آن ولی آن

تر است و گذشت و نیکوکاری را درمیان  ها بدهید به پرهیزگاری نزدیک و تمام مهریه را به آن
 «.  دهید بینا است چه انجام می  خود فراموش نکنید که خداوند به آن

شود  ب: در طالق قبل از دخول که مهر معین نشده باشد: در این حالت نیز مهر نصف می
 شود که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. در این زمان متعه الزم می و
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 متعه و حاالت پرداخت آن
متعه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح صحیح است که در صورت طالق 

گردد و در این مبحث به معرفی آن  زوجه قبل از دخول پرداخت آن بر زوج واجب می
 پردازیم. می

شود اطالق  : متعه از متاع مشتق شده و به آنچه از آن استمتاع گرفته میتعریف متعه
 شود:. شود و بر معانی ذیل اطالق می می

 شود. صورت موقت منعقد می الف: نکاح متعه: نکاح که برای یک مدت معین و به
 مندی زن از مال شوهر ب: بهره
 زنان مطلقه ٔ  ج: متعه

از مال، لباس و متاعی است که شوهر به خاطر اکرام و  ازنظر اصطالحی متعه عبارت
 دهد. اش می کمک و به خاطر تالفی و جبران طالق به زوجه مطلقه

لَاجُنَاحَ ﴿فرماید:  می )جل جالله( مشروعیرت متعه به آیت قرآن کریم ثابت است چنانچه اهلل 
 أَوْ تَفْرِضُوالَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُعَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ 

 (234)البقره:     ﴾وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّاعَلَى الْمُحْسِنِینَ
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهر بنا بر عللی طالق بدهید، گناهی »ترجمه: 

کس که  مند سازید. آن ای مناسب )متعه( بهره ها را با هدیه شما نیست، در چنین مواقع آنبر 
اندازه توانایی خودش  کس که تنگدست است به اندازه توانایی خود و آن توانایی دارد به

 «.ای شایسته و مناسب حال دهنده و گیرنده باشد این کاربر نیکوکاران واجب است هدیه
بارة نوع و مقدار متعه در شرع کدام نص وجود ندارد. بنابراین فقهاء : در مقدار متعه

اند: فقهای حنفی حداقل مقدار متعه عبارت  درباره نوع و مقدار آن نظریات متفاوت ارایه کرده
 از چادر، پیراهن و قمیص است که باید از نصف مهر زیاد نباشد.

تعه برحسب توانایی مالی زوج است فقهای مالکی و حنبلی بر این نظر اند که مقدار م   
ها نماز  که حداکثر آن خادم و یا قیمت خادم و حداقل آن چادر و پیراهنی است که با آن

 جایز گردد.
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اما امام شافعی بر این نظر است که اگر شوهر متمول باشد مستحب است که به زن    
هم و اگر فقیر باشد یک اش خدمتگار بگیرد و اگر دارای اقتصاد متوسط باشد، سی در مطلقه

 1چادر بدهد.
هرگاه تفریق بین زوجین »نماید:  قانون مدنی افغانستان در مورد متعه چنین حکم می   

ای که عبارت از البسه معمول و  قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برای زوجه متعه
شده و به هیچ  گرفته گردد. در تعیین متعه توان مالی زوج در نظر امثال آن است، واجب می

 2».کند صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمی
فقهای احناف بدین نظر اند که حاالت وجوب و استحباب پرداخت متعه نزد احناف: 

 گیریم: پرداخت متعه گاهی واجب و گاهی مستحب است که هریک را به بحث می
 های که پرداخت متعه در آن به زوجه واجب است: الف: طالق

طالق قبل از دخول: شخصی که زنی را قبل از دخول و یا خلوت صحیحه طالق بدهد  -1
لَاجُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ﴿فرماید:  می )جل جالله(پرداخت متعه بر او واجب است چنانچه اهلل 

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ الَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُو
 (234)البقره:      ﴾عَلَى الْمُحْسِنِینَ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهر بنا بر عللی طالق بدهید، گناهی »ترجمه: 
کس که  مند سازید. آن مناسب )متعه( بهرهای  ها را با هدیه بر شما نیست، در چنین مواقع آن

اندازه توانایی خودش  کس که تنگدست است به اندازه توانایی خود و آن توانایی دارد به
 «.ای شایسته و مناسب حال دهنده و گیرنده باشد این کاربر نیکوکاران واجب است هدیه
باشد: در این  طالق قبل از دخول در نکاحی که مهر زن تعیین و یا تسمیه نشده -2

یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ ﴿فرماید:  حالت نیز متعه واجب است چنانچه اهلل عزوجل می
لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ  الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا

 (69)االحزاب:    ﴾جَمِیلًا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا

                                                           
، شهرانی، چاپ دوم، کابل: انتشارات نعمانی،  محمد علی، صابونی، تفسیر آیات االحکام، مترجم: نعمت اهلل1

 .731-734صص 1ه.ش، ج 1395
 .144وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، مادۀ 2
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اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش  ای کسانیکه ایمان آورده»ترجمه: 
ای که بشمارید  ها عده بستری کنید طالقشان دادید دیگر بر عهده آن از آنکه با آنان هم
 «.ا را رها کنیده ای ایشان را بدهید و خرم آن نیست پس متعه
ها به زوجه مستحب است: در صورت که طالق  های که پرداخت متعه در آن ب: طالق

باشد، پرداخت متعه  قبل از دخول واقع گردد یا شوهر قبل از دخول وفات نماید و مهر مسمی
هرگاه »به زوجه مستحب است و قانون مدنی افغانستان در این  مورد چنین صراحت دارد: 

باشد و یا زوج وفات نماید، متعه برای زوجه  از دخول واقع گردیده و مهر مسمیطالق قبل 
 1«.گردد واجب نمی

 نفقه:
یکی دیگر از حقوق مالی زوجه همانا نفقه است، که بعد از انعقاد عقد ازدواج بر باالی زوج 

 شود که در این مبحث در مورد آن صحبت خواهیم کرد. واجب می
شده است که در لغت به معنی بیرون کردن به  شة نفق گرفتهنفقه از ریتعریف نفقه: 

کند. همچنین  نیکویی و هر آن چیزی که شخص هزینة  زندگی افراد تحت تکفل خود می
 2نفقه به معنای هزینه و مصرف است.

صورت عموم نفقه عبارت از تهیة خوراک، البسه، و مسکن برای کسی  و در اصطالح به   
 3منفق واجب است، است. که نفقه او بر باالی

محض انعقاد عقد ازدواج به نفع  صورت اخص نفقه زن هر آن چیزی است که به ولی به   
گیرد که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و مصارف تداوی او  زن به عهده مرد قرار می

 گردد. می
 نفقه بر دو نوع است:انواع نفقه و اسباب فراهم نمودن آن بر دیگران: 

که فراهم نمودن آن بر انسان برای خودش واجب است مشروط بر اینکه ای  نفقه -1
توانایی فراهم نمودن آن را داشته باشد. بنابراین، بر انسان الزم است تا فراهم نمودن نفقه 

 برای خود را بر دیگران ترجیح دهد.

                                                           
 .149وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، فقره اول، ماده 1
اول، تهران: انتشارات محراب فکر،  ة حقوق خصوصی، چاپمسعود، انصاری و محمد علی، طاهری، دانشنام2

 .2649ص 3ه.ش، ج1397
 .4379ص  1مصطفى، الزحیلی، فقه االسالمی و ادلته، همان مأخذ،  ج وهبه بن3
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 ای که فراهم نمودن آن بر انسان باالی دیگران واجب است. نفقه  -2
 گردد قرار زیر اند: ها فراهم نمودن نفقه دیگران بر منفق الزم می قتضای آناسبابی که به ا

 گردد. زوجیت: که به اقتضای آن زوج مکلف به فراهم نمودن نفقه زوجه می  -1
قرابت خاص: که به اقتضای آن منفق مکلف به فراهم نمودن نفقه اصول و فروع  -2
 گردد. می

مودن نفقه بر اساس قرآن، سنت و اجماع وجوب فراهم نمصدر وجوب تأمین نفقه: 
 ثابت است که هریک قرار زیر اند:

کند ازجمله این آیت  درآیات متعدد وجوب تأمین نفقه را ذکر می )جل جالله(قرآن کریم: اهلل 
 فرماید: که می

 (233)البقره:     ﴾إِلَّاوُسْعَهَا و َعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَاتُکَلَّفُ نَفْس ﴿
کسی که فرزند برای او متولدشده است الزم است خوراک و پوشاک مادر را  و بر آن»ترجمه: 

اش به  کس را بیش از توانائی طور شایسته متناسب به حال خود فراهم نماید خداوند هیچ به
 «.سازد فراهم نمودن نفقه مکلف نمی

کند  در احادیث متعدد وجوب تأمین نفقه را ذکر می «علیه وسلماهلل  صلی»اهلل  سنت: رسول
"ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف"فرماید:  ازجمله این حدیث که می

1 
ترجمه: )و بر شما واجب است تا خوراک و پوشاک زنانتان را برحسب امکانات خود به 

 وجه شایسته فراهم نمایید.
 نظر هستند که نفقه زنان بر شوهرانشان واجب است. اجماع امت: همه فقها بر این اتفاق

فراهم نمودن نفقه توسط زوج برای زوجه دارای یک شروط وجوب تأمین نفقه زوجه: 
 اند از: شود و عبارت ها تأمین نفقه واجب می سلسله شرایط است که در صورت توافر آن

را تسلیم زوج الف: تمکین کامل: هدف از تمکین کامل این است که زوجه نفس خود 
 کند.

ب: صحیح بودن عقد ازدواج: نکاح باید صحیح صورت گرفته باشد و در صورت فاسد 
شود و قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین  بودن عقد ازدواج تأمین نفقه واجب نمی

گردد، گرچه زوجه در مسکن  با عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج الزم می»نماید:  حکم می

                                                           
م ، شماره 1156مسلم بن الحجاج ، النیسابوری، الصحیح المسلم، چاپ دوم، کراچی: قدیمی کتبخانه، 1

 .1219حدیث: 
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بش رهایش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه اقار
 1«.گردد وی بر زوج الزم نمی

ج:  خارج نشدن زن بدون اجازه شوهر از خانه جز به مقاصد مشروع: قانون مدنی 
 گردد: در حاالت ذیل زوجه مستحق نفقه نمی»افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: 

 زوجه بدون اجازه زوج یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد. -1
 زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. -2
 2«مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد. -3

د: استنکاف زوجه از رفتن به خانه شوهر بنا بر عذر شرعی: هرگاه زوجه از رفتن به خانه 
دم پرداخت مهر معجل، عدم تهیه مسکن مناسب امتناع ورزد. او بنا بر اعذار شرعی مانند ع

 فراهم نمودن نفقه بر شوهر واجب است.
زوجه وقتی حق دارد از رفتن »نماید:  قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین حکم می

( این قانون از طرف 114و 115به مسکن زوج امتناع ورزد که مسکن مناسب مطابق مواد )
 3«.ه باشد یا مهر معجل وی تأدیه نگردیده باشدزوج تهیه نشد

:قانون مدنی افغانستان در مورد مشتمالت نفقه چنین صراحت دارد: مشتمالت نفقه
 6«.زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج ٔ  نفقه»

ذیل ساقط طبق قانون مدنی افغانستان نفقه زوجه در حاالت حاالت سقوط نفقه: 
 شود: می

 زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد.-1
 زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. -2
 5«مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد. -3

 ارث:

                                                           
 .114انون مدنی افغانستان، جریده رسمی،همان مأخذ، فقرۀ اول، مادۀ وزارت عدلیه، ق1
 .122وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی،همان مأخذ، مادۀ 2
 .114وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، همان مأخذ، فقرۀ دوم، مادۀ 3
 .119رسمی،همان مأخذ، مادۀ وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده 7
 .122وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی،همان مأخذ، مادۀ 5
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یکی دیگر از حقوق مالی زوجه ناشی از عقد ازدواج صحیح ارث است و زوجه در میراث 
 ت است: دارای دو حال

شود و این در صورتی است که  زوجه مستحق ربع میراث زوج بعد از وفات او میربع: 
 زوج بعد از وفات خود اوالد نداشته باشد.

شود و این در صورتی است که  زوجه مستحق ثمن میراث زوج بعد از وفات او میثمن: 
ُبُع ﴿فرماید:  ین مورد میدر ا )جل جالله(زوج بعد از وفات خود اوالد داشته باشد. و ااهلل  َولَُهنَّ ٱلرُّ

ا َتَرکُتۡم إِن لَّۡم َيُكن لَُّكۡم َولَد ة   ِممَّ ۢن َبعِد َوِصيَّ ا َتَرکُتۚم مِّ ُمُن ِممَّ َفإِن َكاَن لَُكۡم َولَد َفلَُهنَّ ٱلثُّ
ست اگر ها ا و یک چهارم دارایی شما، مال آن»( ترجمه: 12)النساء:    ﴾ُتوُصوَن ِبَهآ أَۡو َدين

هشتم دارایی شما مال  شما فرزندی نداشته باشید، ولی اگر فرزندی داشته باشید یک
کنید و بعد از پرداختن وامی  همسرانتان است. بعدازآنجام وصیتی که شما به آن وصیت می

 .«است شما ةکه بر عهد
 

 گیری: نتیجه

به  آتیالذکر راجع به ازدواج صحیح و حقوق مالی زوجه ناشی از آن نتایج  از مباحث فوق

 ید:آدست می

ازدواج یک پیوند مقدس است که از روز خلقت آدم و حوا برای آرامش همدیگر و ارضای 

شده است. و اسالم  غریزه جنسی هر دو جنس یگانه راه مشروع از طرف شارع مقدس تعیین

 ،مانند سایر عقود تنظیم نموده است و برای اینکه انسان در مشکل قرار نگیرداین عقد را 

تمام ارکان و شرایط آن را مشخص نموده است که خود بیانگر کامل بودن این نظام زندگی 

عقد ازدواج نظر به تاریخ دورودرازی که دارد در کشورهای مختلف به انواع گوناگون  است.

باشند که هریک  قود باطل، بعضی فاسد و بعضی دیگر صحیح میشود و بعضی این ع انجام می

دارای آثار متفاوت است و یگانه ازدواجی که در نظام حقوقی اسالم دارای آثار کامل است 

عقد ازدواج از حیث صحت، فساد و بطالن به سه نوع تقسیم  همان عقد ازدواج صحیح است.

ج فاسد و ازدواج باطل که هریک  دارای احکام اند از: ازدواج صحیح، ازدوا گردد که عبارت می

ویژه در فقه اسالمی و قانون مدنی افغانستان است. ازدواج صحیح همچون سایر عقود صحیح 

ها معنوی است عقد  ها مادی و برخی دیگر آن دارای آثارو نتایج حقوقی است که برخی آن
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زوجه است  که حقوق مالی ازدواج صحیح دارای آثار مادی یا حقوق مالی نسبت به زوج و 

زوجه ناشی از عقد ازدواج صحیح  مهر، نفقه، ارث  و متعه است. هم چنان عقد ازدواج 

حسن اند از:  ها عبارت صحیح دارای آثار معنوی نسبت به زوجین است که عمدترین آن

معاشرت با یکدیگر، محافظت ناموس و حیثیت یکدیگر، حق استمتاع جنسی زوجین از 

نتیجه دیگر  داری، اعتماد، حفظ اسرار مربوط به امور زوجیت و غیره است.  مانتهمدیگر، ا

که از مباحث مذکور به دست میاید این است که اسالم برای زن جایگاه ویژه قایل شده است 

گذاری  زن را از فقر و تنگدستی و منت از قبیل مهر،  نفقه، میراث ومتعه  و با دادن حقوق 

است مثالً اگر در خانه پدر است نفقه او بر دوش والدینش است و اگر  مردها دور نگهداشته

گیرد برای تمام زندگی او کافی است و اگر  ازدواج هم نکند میراث که از والدین اش می

ازدواج کند معلوم دار است که نخستین حق او مهر است و با این مهر در دست داشته 

دراز کردن به کسی سپری کند از طرف دیگر  تواند که تمام زندگی خود را بدون دست می

تواند از  نفقه او بر زوج اوست و نیاز نیست حتی او کار کند و اگر کار هم کند شوهرش نمی

چنین میراث که از زوج اش به دست میاورد نیز وسیله است برای  آن پول استفاده کند و هم

ه ما سبب خشونت علیه زن ر منت کسی قرار نگیرد.چیزی که امروز در جامعیاینکه زن ز

شود و مردم نیز از آن  شده است به این دلیل است که حقوق اسالمی زن برایش داده نمی

شود. مثالً اگر مهر زن برای خودش داده  اکثراً خبر ندارند وگرنه همچو مشکالت واقع نمی

هیچ مشکلی  اش بنام طویانه آن را نگیرند معلوم دار است که میان زن و شوهر شود و خانواده

خالصه اینکه دین مقدس اسالم و قانون مدنی افغانستان حقوق آید. ازین درک به وجود نمی

مالی زوجه که همانا مهر، نفقه، ارث و در برخی موارد متعه است به رسمیت شناخته و آن را 

 ملک زوجه  دانسته و از هر نوع تعدی و تجاوز بر آن منع نموده است.

 منابع و مأخذ

، جلد نهم، چاپ چهارم، دمشق: فقه االسالمي و ادلتهالزحیلی، وهبه بن مصطفى،  -1

 ه.ق.1612دارالفکر، 

، جلد دوم، چاپ دوم، مصر: مطبعه کبری فتح القدیرالسیواسی، کمال الدین محمد،  -2

 ه.ق.1315االمیریه، 
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، جلد ششم،چاپ اول، بیروت:  المغنيالمقدسی، عبد اهلل بن أحمد ابن قدامه،  -3

 ه.ق.1605الفکر،دار
، چاپ دوم، کراچی: قدیمی کتاب الصحیح المسلمالنیشابوری، مسلم بن الحجاج،  -6

 م.1954خانه، 

، چاپ اول، دانشنامة حقوق خصوصيانصاری، مسعود و طاهری، محمد علی،  -5

 ه.ش.1386تهران: انتشارات محراب فکر، 
کتاب  ، چاپ دوم، کراچی: قدیمیصحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل،  -4

 م.1941خانه، 
، ترجمه، محمود ابراهیمی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: فقه السنهسابق، سید،   -7

 ه.ش. 1371انتشارات محمدی، 
، ترجمه، نعمت اهلل، شهرانی، جلد اول، تفسیر آیات االحکامصابونی، محمد علی،  -8

 ه.ش.1385چاپ دوم، کابل: انتشارات نعمانی ، 

، چاپ سوم، قانون مدني  افغانستان: حقوق فامیلشرح الدین،  عبداهلل، نظام -9

 ه.ش.1391کابل: انتشارات سعید،  

، جلد پنجم، چاپ اول، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعکاسانی، عالءالدین،  -10

 م.1910کراچی: سعید کمپنی،
، چاپ شانزدهم، تهران: ترمینولوژی حقوقلنگرودی، محمدجعفر، جعفری،  -11

 ه.ش.1385کتابخانه گنچ دانش، 

ه.ش، شماره:  1355کابل،  -، جریده رسمیقانون مدني افغانستانوزارت عدلیه،  -12

353. 
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 آوارگی یا پناهندگی در جهاننگاهی برپدیدۀ 
 رحیمه مهمندقانونمل 

 

 چکیده

توان در  واژة پناهندگی از ریشة پناه به معنی پشتیبان ، حامی و نگهبان و جای که می 

شده است . در اصطالح سیاسی نیز به  گرفته آن از اذیت و آزار چیزی ویا کسی در امان بود،

ثر نداشتن امنیت ، ترس از آزار و آسیب ، درخواست حمایت سیاسی از کشورهای دیگر برا

 شود. تعقیب و مجازات در کشور خود گفته می

امر غریزی و سبب گرایش  ،هراس از خطرها وپناه گزیدن در مکان امن برای حفظ جان

ها و جوامع دینی کهن به  شهرها، امپراتوری ها، های امن است . در دولت سوی مکان انسان به

شهرها برای پناه دادن به مجرمان  ، موجب احکام تورات است به این  موضوع توجه شده

اختصاص یافت و در یونان وروم قدیم معابد و کلیساها محل پناه شناخته شد و پناه 

  آورندگان با آن از تعقیب در امان بودند.
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 مقدمه

 جایی مردم از مکانی به مکانی به در عصر کنونی مهاجرت یا پناهندگی  به معنای جا

دیگر برای کار یا زندگی است . مردم معموأل به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد 

بیکاری  و کمبود امنیت ،  کمبود غذا، بالهای طبیعی ، جنگ، بیماری، دورکننده مانند فقر

کنندة دیگر که مقصد مهاجرت یا پناهندگی  . شرایط و عوامل جذبکنند میمهاجرت 

مسکن بهتر و ، آموزش بهتر ،مکانات بهداشتی بهتر، درآمد بیشترگردد ، دریافت ا می

 های سیاسی بهتراست. آزادی

وجود داشته و دارد میزان جهانی مهاجرت بر قبل اگرچه مهاجرت بشر مدت صدها سال 

المللی در سال  میلیون مهاجر بین 190طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود 

فیصد بقیه  97شود و فیصد از کل جمعیت دنیا را شامل می 3وجود داشته است که  2005

  اند . کنند که به دنیا آمده های زندگی می جمعیت دنیا در کشورها و محل

 معاهدات، الملل، حقوق بین  ل،جامعه ملعقد امان، مهاجرت، پناهندگی،  :کلیدواژگان

 .آوارگان

 

 مبحث اول:

 گفتار اول:

 های جامعه جهاني در ادوار تاریخ  مهاجرت و تالش

های مقدس را شاه اتلبرت در قرن هفتم  برای اولین بار قانون پناه بردن به کلیسا و مکان

های مقدس به یونان و مصر  میالدی در انگلستان مدون کرد، اما قانون پناه بردن به مکان

صورت پدیدة گسترده و توده گیر  ریخ بهگردد.نخستین باری که پناهندگی در تا باستان بازمی

یه، های بزر  روس ها و امپراتوری قدرت گر شد،پس از پایان جنگ جهانی اول بود، جلوه

نظم نوینی در  جهان آفریدند و همه  ،های صلح نامه مجارستان و عثمانی فروپاشیدند و پیمان

یخ وبن دگرگون ها ساختار جمعیتی و سرزمینی اروپای مرکزی و شرقی را از ب این

صد هزار  میلیون تن از مردمان روسیه سفید، هفتونیم زمان کوتاهی یک  ساختند.در مدت

میلیون  یونانی و صدها هزار المانی ، مجاری و  تن ارمنی، پنج صد هزار تن بلغاری، یک

های دیگر کوچیدند همانطوریکه  رومانیایی یار و دیار خود را ترک گفتند و به سرزمین

کشورهای اروپائی بعد از جنگ جهانی دوم بهبود پیدا کرد، به مقصدی جذاب برای وضعیت 
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ها  و کشورها درهای  خود را به روی مهاجران باز کردند تا به آنشد مهاجران بالقوه تبدیل 

 درباز سازی اقتصادی کشورشان کمک کنند .

 ،ا و سفرهای تکنالوژیک در زمینه هو عالوه بر این دوران پس از جنگ، پیشرفت

توسعه  شدت کاهش داد، با فزایش درآمد در کشورهای درحال های مهاجرت را به هزینه

کرد؛ مهاجرت از این کشورها به کشورهای غربی  ها آسان می برای آن اندازة که مهاجرت را به

ترین تعداد مهاجران را  توجه .مهاجران ترک در المان  یکی از قابل یافت میسرعت گسترش  به

عنوان کارگران مهمان به  ند این گروه از مهاجران بهندا از جنگ جهانی دوم تشکیل میبعد 

گر در المان را پاسخ رتقاضای کا 1940تا  1950المان آورده شده بودند و در طول دورة 

حال دولت المان هرگز برای این مهاجران حقوق دائمی و اجازة اقامت دائم در  دادند . بااین می

های شکل  درگیری ،ها حقوق شهروندی اعطا نکرد و درنتیجه نگرفت و به آن المان در نظر

در صد از شهروندان  22گوید  گرفت که تا امروز نیز ادامه پیداکرده است تا آنجا ئیکه آمار می

 اند، ملیت آلمانی ندارند . ا به دنیا آمدهجترک ساکن المان ، باوجوداینکه در آن

کردند، الگوی قبلی  ی استعماری به اروپا مهاجرت میطور که مردم از کشورها همان

مهاجرت در دورة استعمار برعکس شد این منجر به تغیرات اجتماعی و جمعیت بزرگی در 

کشورهای اروپائی شد که در حال تجربة اثرات جوامع چند فرهنگی بودند . در همین زمان 

هاجرت به امریکا این بار نه موج جدید م متحده تصویب شد، موانع سخت مهاجرت در ایاالت

بلکه از سمت امریکای التین و آسیا بود و آن زمان تاکنون هیأت های مختلفی ، از سوی اروپا

ها شامل موارد ذیل  ترین آن مشده است که مه برای رسیدگی به امور پناهندگان تشکیل

 :است

این سازمان بعد از  : 1221ادارۀ رسیدگي به امور پناه جویان روسي و ارمني نانس 

میلیون نفر در خاک روسیه یاری رسانید . هم چنان در خالل  5/1روسیه به  1917انقالب 

های که از دولت کمونیستی  زاده روسیه به اغلب اشراف 1921تا  1913های داخلی  جنگ

میلیون ارمنی در پی حوادث  فرار کردند، یاری رساند . مورد بعدی آوارگان بیش از یک

 بود. 1923تا 1915کشی ارامنه در سال  ف به نسلمعرو

این سازمان با پیدایش و گسترش  : 1236دگان الماني نسازمان هیأت عالي پناه

هزار نفر از یهودیان  200فاشیزیم در دو کشور ایتالیا و آلمان شروع بکار کرد . در این میان 
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هزار نفر هم به فلسطین پناه  55د و ها فرار کنند و به فرانسه پناه ببرن توانستند از دست نازی

 برند.

کمیتة رسیدگی به پناه جویان :  1238کمیتة بین الدولتین پناهندگي سال

اند که آخری  بوده 1951و کمیسیون عالی پناهندگان  1964المللی در سازمان ملل سال  بین

 تا به امروز دایر است . 

های مختلف  متعددی در قبال گروه الی( اقدامات 1964الی 1920در دوران جامعة ملل ) 

دربارة پناهندگان روسی و  1924می  12الی  1922ژوئیه  5آوارگان به عمل آمد ازجمله در 

دربارة آوارگان آشوری ،کلدانی، سوری ،کردوترک در کنوانسیون  1928ژوئنه  30ارمنی ، در 

ر موردتوجه قرار گرفت ت مسائل پناهندگی از دیدگاه جامع، دربارة پناهندگان آلمانی  1938

برای نخستین بار اساسنامة  1968المللی پناهندگی در سال  و پس از تأسیس سازمان بین

ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ  1964این سازمان مصوب سال 

تبر توانستند یا به دلیلی مع تمامی اشخاصی نسبت داد که نمی جهانی دوم ، این اصطالح را به

 تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند.

المللی پناهندگان  جا گزین سازمان بین ،کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

راجع  به وضع پناهندگان به همراه پروتوکول  1951شد ودراساسنامة خود و کنوانسیون 

طالق کرد که از ترس تعقیب به دلیل اصطالح پناهنده را به شخصی ا 1947اصالحی آن در 

نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت باشد از 

شده باشد و به دلیل همین ترس یا مایل نباشد که  قلمرو آخرین کشور محل اقامتش ، خارج

زودی  ن تعریف بهدر حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد.ای

المللی تصمیم گرفت که حمایت  ازآن جامعة بین مقبولیت جهانی پیدا کرد ، اما پس

های انسان دوستانه به آنان را به مواردی که دقیقأ  المللی از پناهندگان و اعطای کمک بین

های متعددی مجمع  گیرد نیز تسری دهد. متعاقبأ قطعنامه تحت شمول این تعریف قرار نمی

المللی توانا ساخت  می کمیساری عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعه بینعمو

به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطالح )پناهندگان و آوارگان(  1977از سال 

شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج  کند این اصطالح افرادی را شامل می استفاده می

 1949برد ، هم چنان در کنوانسیون  یطی مشابه پناهندگی بسر میاز وطن خود در شرا

شده است که در آن  های ویژه و مشکالت پناهندگان افریقا، تعریف جامعی ارائه بررسی جنبه
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شود که به  ، اصطالح پناهنده به هر شخصی اطالق می 1951ضمن حفظ تعریف کنوانسیون 

بر هم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از دلیل تهاجم، اشغال، سلطة بیگانه یا حوادث 

 کشورش ،مجبور باشد در مکان خارج از کشورش پناه جوید .

شود که از سرزمین و کشور  کاربرده می اگرچه اصطالح پناهنده معموأل دربارة اشخاصی به

ان رغم خروج از کشورش اند یا به اند ، گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی خود آواره شده

در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند ،نیز پناهندة ملی یا آواره اطالق شده است . سازمان 

ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک 

 کند . المللی ذیربط درخواست کمک  می های بین ها و سازمان باشند، از دولت

 حقوقي پناهندگي های  گفتار دوم :جنبه

منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار  1951کنوانسیون 

با پناهندگان در نظر گرفته است ، بر اساس این مقررات ، حقوق و امتیازات پناهندگان 

ای ه قرار است :حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول ، اشتغال به کارهای آزاد و حرفه ازاین

های غیرسیاسی و  آزاد علمی ، انتخاب مسکن ، تحصیالت عمومی ، تشکیل انجمن

های کار گری ، اشتغال در برابر دریافت دستمزد، برخورداری از آزموش  غیرانتفاعی و اتحادیه

ابتدائی ، برخورداری از تسهیالت رفاه همگانی ، برخورداری از قوانین و مقررات کار و 

موازین خاصی در قبال پناهندگان به  1951هم چنان در کنوانسیون های اجتماعی .  بیمه

شده است که عبارت از :اصل عدم تبعیض و آزادی  ها در نظر گرفته لحاظ موقعیت خاص آن

اعمال مذهبی ، مصؤن بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنائی درزمینة امالک و 

طن اصلی ؤپذیر در مقابل دولت م پناهنده منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت

 پناهنده اعمال کندو تبعیت احوال شخصیه پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی .

پذیر ، حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت  ترین وظیفة کشور پناهنده مهم

گیرند . اصل  اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار

آید که در اسناد  ممنوعیت ازبازگشت اجباری رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می

 المللی برآن تأکید شده است . متعدد بین

کند ، اما از سوی دیگر در  ظف به اعطای پناهندگی دایمی نمیؤرا م ها هیچ قاعدة دولت

ها به سرزمین یک دولت ،عمالً به  آنبسیاری از موارد ، عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود 
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رو برای حفظ جان  اند. ازاین ها به دست دولتی است که از آن گریخته معنای گرفتار شدن آن

 شده است . اند ، نوعی پناهندگی مؤقت در نظر گرفته افرادی که تقاضای پناهندگی کرده

رد ، در اسناد و الملل از جنبة دیگری نیز اهمیت دا مسئلة پناهندگان در حقوق بین

ها موطن پناهندگان اشارة نشده است ،  های دولت المللی به وظایف و مسئولیت معاهدات بین

کنند یا با نقض  جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می های که به اخراج دسته یعنی دولت

ة جز سازند که این افراد چار شدید حقوق بشریا حقوق  بشردوستانه شرایطی را فراهم می

خود برای دولتی که دست  خودی ترک وطن نداشته باشند این قبیل اقدامات ممکن است به

المللی داشته باشد برای مثال: ژینو در حمایت از غیر  زند ، مسئولیت بین به ارتکاب آن می

های اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنة  ( دولت 1969نظامیان در زمان جنگ) کنوانسیون 

کشی یک قوم یا گروهی خاص که خود به  منع کرد ه است . در مواردی نسل غیر نظامی

شود ،  المللی محسوب می المللی و جنایت بین تنهائی نقض فاحش حقوق بشر دوستانة بین

شود . وقایعی که طی چند سال اخیر در یوگوسالوی  موجب به راه افتادن سیل آوارگان می

رو اندا اتفاق افتاد از  یقائیو یا در کشور آفر و کوسو سابق برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین

 شود . کشی محسوب می مصادیق بارز نسل
 مبحث دوم 

 گفتار اول:پناهندگي از دیدگاه فقه اسالمي

های بزر  و نیز ادیان الهی ازجمله اسالم برای حمایت از  از دوران باستان ؛ تمدن

 اند . اندیشیدهخواهند تدابیری  کسانیکه از ترس جان امان می

شود، از مصدر استیجار به معنای   ( سوره توبه که بدان آیه استیمان نیز گفته می4آیت)

هرگاه یکی از مشرکین به تو پناه آورد، وی را پناه بده تا سخن خدا را »جوئی است  پناه

ترین مستند مشروعیت عقد  این آیه مهم....« بشنود، سپس او را به محل امن خود برسان 

 شده است . تفصیل مطرح مان است که در فقه اسالمی بها
 ندگیشده است، به معنای پناه عقد امان یا قرارداد پناهندگی که استجاره نیز خوانده

 خواستن و پناهندگی دادن و پیمان پناهندگی بستن است .

، ازلحاظ فقهی، عقد استجاره و امان عبارت است از: قرارداد ترک مخاصمه و جنگ با کفار

دا را خزمانی که گفار خود خواستار چنین چیزی از مسلمانان شوند، تا در سایة آن کالم 
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شنیده و با آیین اسالم آشنا شوند ویا ذمه را پذیرفته و با انعقاد قرارداد ذمه از خدمات 

 تأمینی دولت اسالمی بهره برند.

است و وفا به آن « الزمه عقود »شود، از  عقد امان که در مقابل استجارة کفار منعقد می

واجب و « اصاله اللزوم فی العقود» حکم قاعدة  تک افراد مسلمان و نیز حکومت به، بر تک

 رشرایط آن را نقض نکند، معتب« مستأمن »الزم است وتا زمانی که فرد یا جمیع پناهنده و 

 خواهد بود .

ولی این حق به احاد است ، « امام المسلمین » داد امان درنهایت ارمرجع انعقاد قر

شده است که احادی از کفار را تأمین دهند و بنابراین اگر یکی از مسلمانان  مسلمین نیز داده

به کافری تأمین دهد، رعایت آن بر تمام مسلمانان دیگر واجب خواهد بود، گرچه تأمین 

به شمار ترین افراد جامعه  دهنده دارای مسئولیت دولتی و حکومتی نباشد و حتی از پایین

 رود.

 فرماید: خداوند متعال در قران کریم می

)و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کالم اهلل ثم ابلغه مامنه ذلک 

 بانهم قوم الیعلمون (

ترجمه: و هرگاه یکی از مشرکین به تو پناه آورد ، پناهش ده تا کالم خدا را بشنود، 

 ان مردمی نا دانند.سپس به مکان امنش برسان ، زیرا ایش

یسعی بذمتهم » گوید: به امام صادق)ع( گفتم : معنای این سخن رسول خدا  سکونی می

ست؟ حضرت فرمود: به این معناست که اگر لشکریان مسلمانان ، قومی از چی« ادناهم

مشرکان را به محاصره درآورند و مردی از مشرکان به نزد مسلمانان آمده و بگوید : مرا امان 

د تا با فرمانده شما مذاکره کنم و دون رتبه ترین مسلمانان به وی امان دهد، بر افضل دهی

 ها وفایی به این امان واجب خواهد بود. ترین آن مسلمانان وبر جسته

که ان حضرت فرمود: حضرت علی )ع(  کند مسعده بن صدقه از امام صادق )ع( روایت می

دشمن تنفیذ نمود و فرمود: او) برده( از مسلمانان  ای را به ساکنان دژی از دژهای امان برده

 است.

تنها امان مسلمانان پائین رتبه را حرمت نهاده و وفای به آن را بر بزرگان واجب  اسالم نه

ه و دشمرده ، بلکه تصور کافران مبنی بر پذیرش امان آنان توسط مسلمان را نیز ارج نها

 . مسلمانان را به رعایت آن ملزم  نموده است
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ها را  ترین نکوهش رسد که سخت ساز اسالم به آنجا می اهمیت امان در مکتب انسان

متوجه کسی که امان خویش را نادیده بگیرد ، ساخته و کیفر وی را دوز  اعالم کرده است . 

 باره: دو حدیث دراین

ان فرمود : کسی که مردی را ام گوید: شنیدم که امام باقر)ع( می عبداهلل بن سلیمان می

دهد ، سپس او را به قتل برساند، روز قیامت در حالی به محشر خواهد آمد که پرچم خیانت 

 کشد. را بردوش می

گوید: امیر مومنان فرمود: کسی که مردی را امان دهد و سپس او را بکشد،  حبه عرنی می

 من از قاتل بیزارم گرچه مقتول در آتش دوز  باشد.

عقد امان را ) امام المسلمین ( منعقد » اند که  بر مبنای ادلة که ذکر شد فقها فتوا داده

همه مشرکین در هر جا و هر زمان منعقد سازد ،  راسازد ، صالحیت آن را دارد که این عقد 

اندیشی در امور مسلمین در قلمرو صالحیت اوست و اگر جانشین امام در  چراکه صالح

را منعقد کند، در مورد کفار همان منطقه این اختیار را خواهد داشت و اگر منطقة عقد امان 

احاد مسلمانان امان دهند، در حد یک نفر و ده نفر و خالصه در حد احاد مشرکان مجاز 

خواهد بود و صالحیت انعقاد عقد امان برای مردم یک شهر و یا یک منطقه را نخواهد داشت 

 اندیشی در امور عمومی مسلمانان را ندارند. ح، زیرا احاد مسلمین اختیار صال

ای که بیانگر پذیرش  ها ، عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره از دیدگاه فقه

یابد. بعضی فقها امامی به شکل گستردة  جوی کافر از سوی داراالسالم باشد، انعقاد می پناه

اند،  ور که مسلمانان به او امن دادهتعریف یادشده را توسعه داده و غیرمسلمانی را به این تص

  اند. وارد داراالسالم شود، مستأ من دانسته
تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود  امان و پناهندگی هم می

و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسالمی ، در صورت نخست امان را خاص و در صورت 

 نامند دوم عام می

که در  جوی کافر بحثی وجود ندارد، اما این ل اعطای امان و پناهندگی به پناهدر اص

ها  االسالم  مکلف به پذیرش امان است یا خیر ، در میان فقها موردبحث است ، برخی فقه

دانند؛ که حداکثر مدت امان و  قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسالمی را واجب می

اند . کافر پناهنده شده از دیدگاه فقه اسالمی دارای  ماه تا ده سال گفتهپناهندگی را از چهار 
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اش محترم شمرده  که مال و جان و امنیت وی و خانواده حقوق و تکالیفی است ، ازجمله این

 شود. شود و از آنان جزیه گرفته نمی می

هوم اند که به اثبات مفهوم مستأمن در فقه معادل مف برخی نویسندگان تالش کرده

الملل امروز است . باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه  پناهنده یا پناهجو در حقوق بین

توان مفهوم استیمان و پناهنده را یکسان  الملل ، نمی اسالمی با نهاد پناهندگی در حقوق بین

بندی عقیدتی مرزها به  سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم دانست ، زیرا از یک

االسالم و دارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ، کشور در حقوق دار

الملل امروز تفاوت دارد . از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که  بین

کند، ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به  درخواست پناه میاز داراالسالم متوجه اوست ، 

برد و از محل اقامت خود  موطن خود به محل آسیب پذیرنده پناه میسبب احساس خطر در 

یابد اما بخش  گریزد .درهرحال هرچند عقد امان دقیقأ بر پناهندگی امروزی انطباق نمی می

های مربوط برای  موجب کنوانسیون الملل به اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین

ادلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسالمی برای  شود ، بر پایة پناهندگان شناخته می

شناسایی است ازجمله امنیت اجتماعی ، امنیت قضائی ، امنیت شغلی ، حق  پناهنده قابل

 کسب دانش ، آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده. 

 گفتار دوم: پناهندگان کشورهای اسالمي    

دهند  اهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل میامروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پن 

طور مثال از ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به  به

ها تن  میلیون 1967های اسالمی بوده است .پس از تأسیس کشور پاکستان در سال  سرزمین

ها هندو  پاکستان شدند و میلیون از مسلمانان هند ناگزیر به ترک خانه و کاشانه و انتقال به

نیز در جهت عکس حرکت کردند ، در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان 

ت در طول تاریخ بوده است .تجزبة کشور پاکستان یترین جابجای جمع تغیر نمود که بزر 

 نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد .1971در 

بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی و ده سال  

ها و  های آن ، افغانستان هنوز درگیر جنگ است . جنگ،  ویرانی پس از خروج آخرین نیرو

ها است . در  ترین آن جای گذاشت که مشکل آوارگان از مهم مشکالت فراوانی در افغانستان به

میلیون تن رسیده است .طبق برآوردهای  2/4تعداد آوارگان به بیش از  مقاطعی از این دوران
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کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت 

میلیون تن از این  2/6به تعداد  1999وارگان افغانی به کشورشان آغاز شد از اول ژونیه آ

ترین بازگشت آوارگان بوده  رسد بزر  ه به نظر میآوارگان به کشورشان مراجعت کردند ک

میلیون تن از  4/2ها و نبردهای داخلی موجب شد تا  است .از سوی دیگر ادامه ناآرامی

رغم  آوارگان افغانی هم چنان در خارج از کشور عمدتاً در ایران و پاکستان به سر ببرند .علی

های داخلی بین  سبب بروز جنگبه  1989خروج نیروهای شوروی از این کشور در سال 

های رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر  قلمرو این کشور هم چنان شمار  گروه

زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراگنده اند . طبق آخرین آمار موجود تعداد 

 برد. در خاک ایران بسر می 1999میلیون تن در  6/1زیادی از این آوارگان 

ازلحاظ مسئلة پناهندگی  1990و 1980ن ملل مسلمان ، کشور ایران در دو دهه در بی

های  اهمیت خاصی یافته است تا پیش از انقالب اسالمی نیز ایران به دلیل برخی بحران

ترین  سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئلة آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است مهم

ی ایران و عراق بود که منجر به اخراج هزاران تن از اتباع مثال آن اختالفات سیاسی و ارض

تبار مقیم عراق منجر شد و نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که  ایرانی و ایرانی

 سوی مرز پناه بیاورد ودرایران اسکان گزینند. ی عراق به ایناهزاران تن از کرده

حران کویت و بیرون رانده شدن جنگ داخلی در شمال و جنوب عراق نیز که پس از ب

ای ساکن در  ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت ، موجب شد که شمار زیادی از کرده

 خصوص ایران ، پناهنده شوند . شمال و شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه به

ویژه در اروپا  نشین دیگر به های جدی سیاسی در مناطق مسلمان بحران 1990در سال 

های فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی  بوسنی و هرزگوین و کوسوو گروه مانند

رغم خاتمه جنگ در  به 1999کشانده است .به گزارش کمیساری عالی پناهندگان در سال 

تن  830،000تن از هالی این کشور آواره شدند و  330،000بوسنی و هرزگوین ، بیش از 

اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند .در سال  نستهنیز در داخل کشور هنوز نتوا

نشین از  جنگ در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزار تن از اهالی این بخش مسلمان1999

ها مؤفق به  تن از آن770،000بیش از  1999کشور یوگوسالوی منجر شد تا اوایل سپتامبر 

 اند.  بازگشت شده
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میلیون  2/3جمعاً  1999ن ملل متحد تا سال به گفتة کمیساری عالی پناهندگان سازما

اند .  آوارة فلسطینی در لبنان ، اردن و سوریه ، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به سر برده

ها بیش از هر گروه دیگری  تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقر اند .فلسطینی

های فلسطینی از زمان نخستین  از خانواده اند بسیاری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده

که به تأسیس اسرائیل منجر شد ، بارها آواره و  1968جنگ با رژیم صهیونیستی در سال 

توان گفت که امروزه نسل چهارم  یقین می اند . به مکان از محل سکونتشان شده مجبور به نقل

ها را  هایشان آن که پدربزر کنند  های متولدشده وزندگی می آوارگان فلسطینی در اردوگاه

 اند . بناکرده

  مبحث سوم

کنندة روند اقتصاد جهانی  :الگوی مهاجرت امروزی منعکسگفتار اول مهاجرت امروزه 

ها  ( سال گذشته کارگران چینی از مناطق داخلی شهرستان30طور مثال در طول ) است به

صادی جدید، مهاجرت های اقت به شهرهای ساحلی در چین برای جستجوی شغل و فرصت

سوم از تمام مهاجران داخلی در سراسر جهان  اکنون یک کردند، مهاجران داخلی در چین هم

شده است . این روند مهاجرت عمدتاً در  میلیون اعالم 230دهند که این رقم  را تشکیل می

ار و وکار در چین وبه دنبال وجود نیروی ک المللی و ساخت کسب گذاری بین پاسخ به سرمایه

اغلب در  1970ها از سال  زمان  مهاجرت چینی زمین ارزان در چین به وجود آمده است .هم

پی خروج نیروی کار ماهر و ثروتمند به دنبال کار در اروپا یا امریکای شمالی ،مرتباً 

طور مشابه در طول چند دهه گذشته ، مهاجرت نیروی کار از آمریکای  یافته است .به افزایش

توجهی از این  یافته است که بخش قابل متحده افزایش ویژه مکزیک به ایاالت التین به

 اند. مهاجران غیرقانونی بوده
طور  اند به های زیادی برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی انجام داده مخالفان تالش

رسد  حال به نظر نمی مثال ،کشیدن دیوارهای فیزیکی در نقاط حساس ورود به کشور . بااین

آیند محدود کرده باشد .  ها تعداد مهاجران غیرقانونی را که هرساله به کشور می این تالش

شده است و عالوه  میلیون نفر اعالم 11نشده در آمریکا نزدیک به  درواقع تعدادمهاجران ثبت

تری برای مهاجران غیرقانونی، دریافتن کار و  به این برخی از ایاالت آمریکا قوانین سخت

اند که باعث واکنش شدید و گستردة از سوی مهاجران و  جتماعی تصویب کردهخدمات ا

 ها گردیده است. حامیان آن
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المللی مهاجرت ، تعداد کل مهاجران در سراسر جهان  بنا به گزارش سازمان بین

به  2000میلیون نفر در سال  150یافته است در طول ده سال گذشته این رقم از  افزایش

 رسیده است . 2010در میلیون نفر  216

میلیون پناهنده، سومالی با 7/2ها با  سال گذشته ازنظر شمار پناه جویان، افغان 30در 

با شروع  2011هزار نفر ثبت گردیده است اما در سال  470میلیون وسودان با  1/1

ت عیقرن جم های سوریه وبه فاصله کوتاه آغاز جنگ داخلی در این کشور ، بعد از نیم درگیری

سابقة دست پیدا کرد . به فاصلة زمانی کمتر از یک سال  آوارگان جهان به آمار بحران بی

های اخیر پناهندگان سوری  که در سال طوری نزدیک به میلیون نفر در سوریه آواره شدند به

شده در کمیساری عالی امور پناهندگان را به خود  در صد شمار پناهندگان ثبت23درمجموع 

( میلیون نفر 4( میلیون نفر رسیده که )9ت به )عیاین جم 2015تا سال   اختصاص داند و

 ( میلیون نفر آن در بیرون از خاک سوریه .3اند و ) آن در خاک سوریه آواره

اند این  ( نفر تقاضای پناهندگی کرده47600)  2015در آلمان فقط در نیمه اول سال

متحده آمریکا و دو برابر  هزارنفری، بیشتر از رقم درخواست پناهندگی در ایاالت رقم بیست

شده در آلمان مربوط به  های پناهندگی ثبت پنجم درخواست رقم کشور فرانسه است .یک

( سال 20توجه به این روند این رکورد در آلمان هم نسبت به)پناهندگان سوری است با 

 سابقه بوده است .  گذشته بی

وچهار هزار  میلیون و پنصدو بیست ترکیه ،اردن و لبنان میزبان یک 2013در سال 

اند .این در حالی است که کل اتحادیه اروپا تنها کمتر از سی  ( نفر آواره بوده797جوی و ) پناه

وپنج هزار و پنج صد نفر به  واره سوری را پناه داده است که این رقم بیستهزاروپنجصد آ

اند و روسیه و چین دو کشور بزرگی هستند که عمالً خود را درگیر  کشور آلمان پناه برده

های سازمان ملل حاکی از آن است که  اند . هم چنان گزارش ماجرای پناهندگان نکرده

 2015ئین ترین سطح ممکن بوده است . از ابتدای سال رسانی به این آوارگان در پا کمک

اند و در  بیش از هزار و پنج صد نفر از آفریقای تبارها در دریای مدیترانه غرق یا ناپدیدشده

 اند . حدود سه هزار و چهارصد نفر دچار همین سرنوشت شده 2016سال 

ور مأمن کسانی ( قانون اساسی خویش تذکر داده است که این کش14آلمان در ماده )

 1969خواهد بود که به دلیل عقاید سیاسی نگران سرنوشت خود استند ، این قانون در سال 

اندازة امروز گسترده نبود و بیشتر شامل  مدون شده است در این زمان تقاضای پناهندگی به

ACKU



 

 

170 

ه 
نبل

س
«

13
96

» 
ل 

س
سل

 م
ره

ما
ش

17
5

 

تعداد کسانی که از دولت  1948تا  1952های  شد. در فاصلة سال کشورهای بلوک شرق  می

اند ، اغلب ای تقاضاها مربوط  ( هزار نفر بوده70اند نزدیک به ) مان تقاضای پناهندگی کردهآل

های اجتماعی مجارستان و رویدادهای چکسلواکی سابق موسوم به بهار پرا  بوده؛  به ناآرامی

زده جهان راهی  اما از آغاز دهه هفتاد موج وسیعی از متقاضیان پناهندگی از مناطق بحران

 تأثیر نبوده است . ونقل هم درروند بی شدند و گستردگی و پیشرفت حملاروپا 

 1973عامل دیگر به پایان رسیدن طرح جذب کارگران مهاجر به آلمان بود که در سال 

به تصویب رسید سیل مهاجران ، تدوین قانون جدید درزمینة اتباع خارجی را ضروری 

را سرعت بخشید، اما پیش شرط های  ساخت وتغیرات مصوب مجلس ، روند بررسی تقاضاها

دگی در دوازده نتر کرد، ازجمله اقداماتی که شرایط را برای متقاضیان پناه پذیرش را سخت

کردند .اوج  صورت کاال دریافت می های اجتماعی را به ماه اول اجازه کار نداشتند و کمک

اخلی یوگوسالوی بود که تحت تأثیر جنگ د 1992در سال  2000تقاضاها تا قبل از سال 

 ( هزار نفر از دولت آلمان تقاضای پناهندگی کردند .638سابق بیش از )

ها و مردم المان مشکالت   این روند رو به رشد موجب شد برخی از سیاستمداران ، رسانه

 1993مان نسبت دهند .باالخره در ساللازحد پناهندگان در آ اقتصادی رابه حضور بیش

به تصویب رسید.هسته « کشور ثالث» نامه انون اساسی داده شد و آیینق 14تغییراتی در ماده 

جویانی که از سایر کشورهای اروپائی وارد خاک آلمان شوند ،  نامه این بود که پناه این آئین

 حق تقاضای پناهندگی نخواهد داشت .

 گفتار دوم : عوامل مهاجرت

کننده و پس  امل ترغیبجامعه شناسان بسیاری موضوع مهاجرت را در قالب مدل عو

کند  ها به بررسی فشار عواملی که مردم را مجبور می اند . در این مدل زننده بررسی کرده

کند ،  سوی مناطق جدید جذب می ها را به هایشان را ترک کنند و عوامل وکششی که آن خانه

 پردازد. می

ت ،در حقیقت های منفی زندگی در کشور فرستنده مهاجراس کننده جنبه عوامل ترغیب

تنها باید عوامل منفی را در  این عوامل دو روی یک سکه هستند برای مهاجرت مهاجران ، نه

های بیشتری برخوردار باشند تا مهاجرت به  کشور پذیرنده برطرف کند بلکه باید از مزیت

توان مهاجرت را تسهیل یا  تری نیز وجود دارند که می سودشان باشد .هم چنان عوامل مبهم

وکار  توان به هزینة سفر، سهولت ارتباط وروند کسب ها می ز آن جلوگیری کند که از آنا
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المللی اشاره کرد ، این عوامل مربوط به کشور خاص نیستند اما همچنان تاثیر عمیقی بر  بین

 المللی دارند. های بین مهاجرت

وقات این های مختلفی دارند که  گاهی ا کننده یا محرک مهاجرت فرم عوامل ترغیب

 گذارد . عوامل هیچ چارة جز ترک کشور را برای افراد باقی نمی

 نبود شغل و فقر -1

المللی  کند درواقع به گفته سازمان بین عوامل اقتصادی انگیزة اصلی مهاجرت را فراهم می

میلیون  100المللی در حاضر یا حدود  کار، حدود نیمی از جمعیت کل مهاجران بین

اند . در  های شغلی بهتر ترک کرده خود را به امید یافتن شغل و فرصتکارگرمهاجر خانه 

برخی از کشورها یافتن شغل برای تعداد زیادی از افراد ساده نیست ، در موارد دیگر اختالف 

کند  قدری زیاد است که فرد را مجبور به مهاجرت می درآمد بین کشور مبدأ و مقصد به

از این عوامل شاهد افزایش در مهاجرت بوده است طور مثال هند به دلیل ترکیبی  به

اندازة کافی برای جمعیت روبه رشد آن است  ترین چالش پیش روی هند ایجاد شغل به .بزر 

 121شود حدود  بینی می درستی تخمین زده نشده است ما پیش ت بیکار هند بهعی،جم

روز بیشتر  اند ،نیز روزبه یل شدهالتحص ها فارغ میلیون باشد .تعداد کارکنان ماهر که از دانشگاه

 که تعداد مشاغل محلی موجود بسیار محدود است. شود درحالی می

میلیون شغل ایجادشده است .  207تنها حدود  2010الی  2005های  در طول سال

یافته است اما نر  بیکاری در هند هم چنان بسیار باال  های اخیر افزایش ایجاد شغل در سال

شود ،در عوض بسیاری  عادل باعث خارج شدن نیروی کار هامر از کشور میاست .این عدم ت

کنند جای که  متحده امریکا مهاجرت می های هند به ایاالت التحصیالن از دانشگاه از فارغ

 آید . های آمریکائی خوش می ها و تقاضای دستمزد پائین شان مذاق کارخانه های آن مهارت

هند به آمریکا بر اساس ترجیحات کارفرمایان جذب  در صد از مهاجران از 60درواقع 

اند و تقاضای باالی برای کارکنان هندی از سوی کارفرمایان آمریکائی وجود  بازار کارشده

های  ت هند تعداد بیشتری از دانش آموزان هندی جذب رشتهعیزمان با رشد جم دارد . هم

ان به خارج از کشور خواهد بود . شوند و در آینده هند شاهد سیل عظیمی از مهاجر فنی می

کرده بود اما برخی از موارد  چیزی که دربارة هند گفتیم مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیل

گیرند ،هجوم کارگران  کارگران غیر ماهر و با دستمزد بسیار پائین تصمیم به مهاجرت می

 جران است .غیر ماهر از آمریکای التین به آمریکای شمالی مثالی از این نوع مها
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 های سیاسي و مذهبي جنگ ،آزارو اذیت -2

در کشور خود مجبور به ترک  نبرخی از مهاجران به دلیل جنگ یا مورد آزار قرارگرفت

شوند  در نظر گرفته می جویان دیگر کشورها عنوان پناهنده یا پناه کشور هستند و به

بررسی قرار داده و قوانینی را جویان را مورد وضیعت این پناه 1951.کنوانسیون ژنو در سال 

جویان وضع کرده است که یکی از مواد آن این است :  برای کشورهای پذیرنده این پناه

رود در آن مورد  جویان را به کشور مبدأ یا به کشوری که احتمال می کشورها حق ندارند پناه

 آزار و اذیت قرار گیرد ،برگردانند.

ی است که مایل یا قادر به بازگشت به کشورمبدا با توجه به این متن یک پناهنده کس

خود به دلیل ترس از مورد آزار و اذیت قرارگرفته به یکی از دالیل مذهب، ملیت ،نژاد 

 ،عضویت در یک گروه اجتماعی و سیاسی خاص،  نیست.

جویان ،پناهندگان ،آوارگان و افراد  جهان شامل پناه« جمعیت نگران» 2011در سال 

اند  میلیون نفر از این افراد پناهنده بوده 6/10میلیون نفر برآورد شد. 6/35دودبدون تابعت ح

توسعه  ت پناهنده توسط کشورهای درحالعیدر صد از این جم 80عالوه به راین 

 اند. شده پذیرفته

آغاز شد مثال دقیقی از رابطه بین خشونت  2011جنگ داخلی سوریه که در سال 

های  هندگان است .جنگ شامل خشونت وحشتناک گروهداخلی در کشور و مهاجرت پنا

هزار نفر و نقض حقوق انسانی  200ومیر بیش از  شورشی و طرفین درگیر بود ،نتیجه مر 

های  ها انسان شده است . به دنبال وخامت اوضاع در سوریه و استفاده از سالح میلیون

بیش از چهار  2013. در می  گریختند تعداد زیاد از کشور میبا شیمیائی ، شهروندان سوری 

عنوان پناهنده به  میلیون نفر به5/1میلیون سوری در داخل سوریه آواره بودند و بیش از 

مراتب  های بعد با وخیم شدن اوضاع به کشورهای همسایه گریخته بودند، این اعداد در ماه

 افزایش پیدا کرد.

 محیطي پناهندگان زیست -3

ها نفر  زایی ، معیشت میلیون وهوای جهان و پدیدة بیابان بهای اخیر با تغیرات آ در سال

پناهندگان »در سراسر جهان مورد تهدید قرارگرفته و باعث شده است که مفهوم 

های بهتر  اهمیت جدیدی پیدا کند و افراد برای به دست آوردن فرصت« محیطی  زیست

 هایشان را ترک کنند .  زندگی ، خانه
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بردند که مجبور  را برای توصیف افرادی به کار می« محیطی  پناهندگان زیست»اصطالح

طور دائم یا موقتی به دلیل یک اختالل محیط زیستی  به ترک زیستگاه سنتی خود به

 25ارزیابی کاملی صورت گرفت و تعداد این پناهندگان  1995اند .در سال  شده مشخص

 2012دوبرابرخواهد شد در سال  2020بینی شد این تعداد تا سال  میلیون نفر اعالم و پیش

 میلیون نفر رسیده بود. 6/32این تعداد به 

میلیون نفر را تحت تاثیر  200تا  100تی بین عیزایی در حال حاضر زندگی جم بیابان

محیطی است زندگی  قرار داده است .در شمال افریقا منطقة که در معرض این پدیده زیست

را با تهدید روبرو کرده است . این روند موجی از مهاجران میلیون نفر از ساکنان این قاره  50

خواهند خود را  شمال افریقا را به سمت غرب اروپا کوچ داده است بااینکه همه پناهندگان می

اتفاق آنان مسیر مهاجرتشان در کشورهای  به اروپای غربی برسانند اما اکثریت قریب به

 پذیرد. ،پایان میهمسایه که بعضاً کشورهای فقیری هم هستند 

اعتمادی  مهمانان ناخوانده هستند و این بی گان،در بسیاری از این کشورها ،پناهند

اجتماعی و رقابت ممکن است به تشدد،خشونت و درگیری بیشتر بینجامد .با توجه به انواع 

تواند گروه زیادی از مردم را مجبور به مهاجرت کند ،  محیطی که می بالهای زیست

عنوان یک مسئله دشوار برای دولت وسیاستگذاران مطرح  محیطی به زیست پناهندگان

مثال در بنگلدیش باال آمدن سطح دریا وسیل  ناشی از آن باعث شده است  عنوان هستند به

بسیاری از مردم در مرزهای هند آواره باشند ،از طرف دیگر در سودان خشکسالی منابع آب 

شدت کم کرده و تعداد زیادی از مردم را بدون  کی بهرا برای کشاورزی سنتی و مصرف خورا

ها برای تصاحب  آب و غذای کافی برای زندگی گذاشته است و همین باعث افزایش درگیری

محیطی  بینی و پاسخ به این مسائل زیست ها باید قادر به پیش شود . دولت این منابع می

طور که در باال گفته شد  بر این همان دهی دارد ،عالوه باشند که نیاز به زمان ،پول و سازمان

توسعه قرار دارند  به این معنی است  بسیاری از مناطق بال خیز طبیعی در کشورهای درحال

ها نداشته  که این کشورها ممکن است منابع الزم را برای رسیدگی به اثرات زیانبار این بحران

 باشند. 
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 کنندۀ مهاجرت گفتار سوم :عوامل ترغیب

 الف: استاندرد های باالتر برای زندگی یا دستمزد باال:

ترین انگیزه برای مهاجرت یا ماندن مهاجران در هر کشوری  های اقتصادی بزر  مشوق

ها  یابند برای کاری که آن کنند درمی یافته مهاجرت می است . افرادی که به کشورهای توسعه

 شود . زد بیشتری پرداخت میدادند در کشور مقصد دستم در کشور مبدأ انجام می

کنند بلکه  آیند دقیقأ از بیکاری فرار نمی برای مثال مهاجرانی که از مکزیک به آمریکا می

توجه بین  نر  بیکاری در مکزیک تفاوت چندانی با آمریکا ندارد بلکه تفاوت سطح درآمد قابل

 شود . آمریکا و مکزیک است که باعث این جابجایی می

افقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی به امید باال رفتن درآمدها در تو 1966در سال 

مکزیک اجرا شد ، هرچند از آن زمان تاکنون شواهد کمی مبنی بر همگرایی دستمزد بین 

 متحده و مکزیک وجود دارد . اقتصاد ایاالت

 ب: آزادی مذهبی و سیاسی 

کند تا کشور خود  فراد فراهم میعواملی مثل تبعیض و آزار و اذیت انگیزة زیادی را برای ا

دهند ،  عنوان هدف مهاجرت قرار می را ترک کنند واز طرف دیگر کشورهای مخصوصی را به

توان به رهبران مذهبی در پاکستان و بنگالدش اشاره کرد که در بریتانیا زندگی  ازجمله می

ن حقوق مذهبی و کنند تا به رهبران محلی برای داشت کنند واز آزادی خود استفاده می می

  تحصیالت فشار آورند.
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  گیری: نتیجه

توان در  واژة پناهندگی از ریشة پناه به معنی پشتیبان ، حامی و نگهبان و جای که می

شده است . در اصطالح سیاسی نیز به  گرفته آن از اذیت و آزار چیزی ویا کسی در امان بود،

درخواست حمایت سیاسی از کشورهای دیگر براثر نداشتن امنیت ، ترس از آزار و آسیب ، 

شود. برای اولین بار قانون پناه بردن به کلیسا و  تعقیب و مجازات در کشور خود گفته می

ن مدون کرد، اما قانون پناه های مقدس را شاه اتلبرت در قرن هفتم میالدی در انگلستا مکان

گردد.نخستین باری که پناهندگی در  های مقدس به یونان و مصر باستان بازمی بردن به مکان

گر شد،پس از پایان جنگ جهانی اول بود در  صورت پدیدة گسترده و توده گیر جلوه تاریخ به

ی مختلف آوارگان ها الی( اقدامات متعددی در قبال گروه 1964الی 1920دوران جامه ملل ) 

دربارة پناهندگان روسی و ارمنی ،  1924می  12الی  1922ژوئیه  5به عمل آمد ازجمله در 

 1938دربارة آوارگان آشوری ،کلدانی، سوری ،کردوترک در کنوانسیون  1928ژوئنه  30در 

پررس تر موردتوجه قرار گرفت  و  دربارة پناهندگان آلمانی مسائل پناهندگری از دیدگاه جامع

برای نخستین بار اساسنامة این  1968المللی پناهندگی در سال  از تأسیس سازمان بین

ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ  1964سازمان مصوب سال 

توانستند یا به دلیلی معتبر  تمامی اشخاصی نسبت داد که نمی جهانی دوم ، این اصطالح را به

ژینو و  1951حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند.کنوانسیون آوارگان تمایل نداشتند از 

کشور این  168شود که  آن )مادر قانون( در امور پناهندگی خوانده می 1947پروتوکول 

اند.این  یا حداقل یکی از این دو را پذیرفته و آن را امضا کردهپروتوکول کنوانسیون و 

گویند که چه کسی  روشنی می به 1947آن در سال کنوانسیون و پروتوکول های الحاقی 

های قانونی و حقوق اجتماعی برخوردار است این قانون  آواره است و یک آواره از چه حمایت

کند که آوارگان نیز چه مکلفیت های در قبال کشور میزبان دارند . بر  همچنان مشخص می

 شوند. نوان آواره شناخته نمیع اساس این کنوانسیون افرادی مانند جنایتکاران جنگی به

های  عوامل دیگری چون فقر ،بیکاری ،نبود شغل ،جنگ ونا امنی ،اذیت وآزارسیاسی و آفت

گردد و مردمان ساکن در یک سرزمین را  محیطی  همه و همه باعث آوارگی و مهاجرت می

 کند . مجبور به /مهاجرت از یک سرزمین به سرزمین دیگر می
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های بزر  و نیز ادیان الهی ازجمله اسالم برای حمایت از  مدناز دوران باستان ؛ ت

 اند . خواهند تدابیری اندیشیده کسانیکه از ترس جان امان می

شود، از مصدر استیجار به معنای   ( سوره توبه که بدان آیه استیمان نیز گفته می4آیت)

بده تا سخن خدا را  هرگاه یکی از مشرکین به تو پناه آورد، وی را پناه»جوئی است  پناه

ترین مستند مشروعیت عقد  این آیه مهم....« بشنود، سپس او را به محل امن خود برسان 

 شده است . تفصیل مطرح امان است که در فقه اسالمی به

شود  عقد امان عقدی است که به پایة آن مشرک یا کافر حربی که )مستأمن( نامیده می

کند . از دیدگاه فقها، عقد امان با هر لفظ و  و امان می از یک یا چند مسلمان درخواست پناه

جوی کافر از سوی داراالسالم باشد، انعقاد  ای که بیانگر پذیرش پناه حتی حرکت و اشاره

یابد. بعضی فقهای امامی به شکل گستردة تعریف یادشده را توسعه داده و غیرمسلمانی را  می

  اند. اند، وارد داراالسالم شود، مستأ من دانسته به این تصور که مسلمانان به او امن داده
کننده مهاجرت نیز  در جهان امروزی در کنار مسائل که قبالً ذکر کردیم مسائل ترغیب

ندگی بهتر ،کار بهتر، درآمد وجود دارد که ساکنین یک کشور به خاطر دست یافتن به ز

ر دیگر را به مقصد بهتر کنند و کشو ، تحصیل بهتر و سایر موارد قصد مهاجرت میبهتر

 دهند . زیستن نسبت به زادگاه و سرزمین اصلی خویش ترجیح می

 

 منابع و مأخذ:

 قران کریم  -1

                                                                     2011UNHCRسال نامه آماری  -2

 2016آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد سال -3

 الملل عمومی   آبادی ،دایره المعارف حقوق بین حمید نظری تاج  -3

 1947اعالمیه پناهندگی  ملل متحد مصوب سال  - 6

 سایت انترنیتی -5

 1376جواد صفایی ، توسعه و تحول حقوق پناهندگی ، تهران سال  -4

 1390محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القران ،بیروت    -7

 1385المللی تهران سال  تر سید محمود ، مبانی فقهی روابط بینعلوی ،دک -8
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المللی  محمد قاری سید فاطمی ،بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین -9

 1376سال 

های مختلف حقوقی مسئلة پناهندگی تهران  آبادی ،بررسی جنبه حمید نظر تاج -10

 1349سال 

ACKU



 

 

 

 

 

 

 
 

مآب وزیر عدلیه با خانم تاتانا کولن،  جاللت وگوی دیدار و گفت

  سفرییس بخش محافظت اطفال یونی

 

1394سنبله  19  

در این دیدار دو طرف پیرامون ترمیم مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل و تهیه اجناس و 

 لوازم مورد ضرورت اطفال در مراکز اصالح و تربیت اطفال، بحث و تبادل نظر نمودند. 

خانم کولن، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان گفت که به اساس 

عدلیه و اداره یونیسف، کار ترمیم دو ساختمان مرکز اصالح توافق صورت گرفته میان وزارت 

 باشد.  و تربیت اطفال کابل تکمیل و آماده بهره برداری می
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( دالر وسایل و اجناس مورد 50000چنان گفت که اداره یونیسف به ارزش ) وی هم

کابل  ضرورت مراکز اصالح و تربیت اطفال و زندان بگرام را به مرکز اصالح و تربیت اطفال

 انتقال داده است. 

تخته دوشک  200پایه چپرکت فلزی دو منزله،  100این وسایل و اجناس شامل 

متر فرش و برخی دیگر از وسایل مورد  1253دانه بالش،  200تخته کمپل،  200اسفنجی، 

 باشد.    ضرورت مراکز اصالح می

پاس و قدردانی نموده و های اداره یونیسف با این وزارت ابراز س وزیر عدلیه از همکاری

   های بیشترشان با این وزارت گردید. خواهان همکاری

  منبع آمریت مطبوعات
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 ی میان ]اد قرارد[امضای تفاهم نامه یا 

 وزارت عدلیه و سفارت امریکا

 

و سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت محمد قاسم حلیمی معین امور مسلکی 

ی  نامه عدلیه ج.ا.ا با ریچارد اچ رایلی معاون سفارت آمریکا در کابل و هیأت همراه شان تفاهم

 را به امضاء رساندند.

عراده موتر نوع هایلکس برای مراکز اصالح و تربیت  10نامه به منظور کمک  این تفاهم

 گردید.اطفال در والیات، امضاء 

 گوید: در حال حاضر  آقای حلیمی در دیداری که به این مناسبت انجام شد، می

شود، ما نام آن را مراکز اصالح  طفل در مراکز اصالح و تربیت اطفال نگهداری می 800حدود 

و تربیت اطفال گذاشته ایم، چون اگر زندان گفته شود، روی روان این اطفال تأثیر منفی 
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کنیم. امیدوارم دست به دست هم داده و آینده  ی اصالح این اطفال کار میگذارد؛ ما برا می

چنان معین امور  این اطفال را شگوفا نماییم تا به گونة سالم به جامعه تقدیم شوند. هم

های ایاالت متحده آمریکا ابراز سپاس و امتنان نموده و گفت که به زودی  مسلکی از کمک

 کند. بل را از نزدیک بررسی میوضعیت اطفال در مرکز اصالح کا

گزاری  های ایاالت متحده آمریکا سپاس چنان از کمک در همین حال، آقای هاشمی هم

گی هر چه بهتر به  نموده و ضمن توضیح وضعیت اطفال در مراکز اصالح، به منظور رسیده

 های زیر را مطرح نمود: آنها، خواست

 های حجز کمک صورت بگیرد. ی بدیل در زمینه -

 رور است تا تعمیرهای مراکز اصالح و تربیت اطفال در والیات ساخته شود.ض -

ی مراکز  مسؤوالن مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان به منظور دیدار و مطالعه -

اطفال متخلف از قانون ایاالت متحده آمریکا، سفر نمایند و یا زمینة دیدار برای 

 افغانستان همکاری دارند، فراهم گردد. مسؤوالن مراکز اصالح  در کشورهایی که با

ها استقبال نموده و  با این وضع، آقای رایلی معاوون سفیر آمریکا در کابل از این خواست

کنند. آقای رایلی اضافه کرد که  ها را بررسی می اطمینان داد که با همکاران شان این خواست

 قلباً آماده همکاری با اطفال مراکز اصالح است.  

پایان، محمد قاسم حلیمی معین امور مسلکی و سید محمد هاشمی معین مالی و در 

اداری این وزارت، موترهای کمک شده را از سوی ریچارد اچ رایلی معاوون سفیر آمریکا در 

 ی رسمی تسلیم گرفتند. کابل به گونه

آمریت مطبوعاتي: منبع  
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 هنگیابرگزاری همایش مشورتی و هم

 های حقوقی ریاست عمومی مساعدت

 
های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، همایش مشورتی را جهت  ریاست عمومی مساعدت

های حقوقی، پالن کاری،  های حقوقی، ارایه نقشه راه برای مساعدت ارزیابی سیستم مساعدت

های  های حقوقی و ایجاد همآهنگی در اجراآت نهاد پیشنهاد طرح تعدیل مقرره مساعدت

 ذیربط برگزار نمود. 
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صیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در سخنان افتتاحیه شان گفت که حق داشتن دکتر عبدالب

وکیل مدافع یا مساعد حقوقی از جمله حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که در قوانین 

قانون  31المللی تسجیل یافته است. به اساس حکم ماده  های بین داخلی کشور ما و مثاق

های حقوقی و فرمان شماره  ی مدافع، مقرره مساعدتقانون وکال 3اساسی افغانستان، ماده 

های حقوقی  های حقوقی و مشوره ریاست جمهوری، تنظیم و ارایه مساعدت 1391سال  129

بضاعت در قضایای فامیلی  چنان زنان و اطفال بی بضاعت و هم برای مظنونین و متهمین بی

که خوشبختانه ریاست های وزارت عدلیه دانسته شده  در سطح کشور یکی از مکلفیت

های حقوقی ضمن مساعدت و دفاع از حقوق مظنونین و متهمین  عمومی مساعدت

 های حقوقی رایگان برای آنها نیز فراهم ساخته است.   بضاعت، زمینه را برای ارایه مشوره بی

های حقوقی وزارت عدلیه و مساعدین حقوقی بانک جهانی  وی گفت که ریاست مساعدت

ه طور اوسط هفت هزار مورد مساعدت حقوقی رایگان را در یک سال برای توانسته اند ک

بضاعت در قضایای  بضاعت در قضایای جنایی و برای زنان و اطفال بی مظنونین و متهمین بی

های حقوقی با ایجاد مرکز خدمات حقوقی  چنان ریاست مساعدت فامیلی فراهم نماید. هم

های حقوقی محرم را برای شهروندان کشور  ایه مشورهی ار زمینه 188تلفونی از طریق شماره 

 فراهم نموده است. 

بست جدید در تشکیل ریاست عمومی  30وزیر عدلیه افزود که این وزارت با ازدیاد 

های حقوقی در مرکز و والیات ساحه فعالیت مساعدین حقوقی را گسترش داده  مساعدت

حقوقی را بسنده ندانسته گفت که های  است. وزیر عدلیه تشکیل فعلی ریاست مساعدت

 های فعلی نیست و نیاز به توسعه و گسترش دارد.  جوابگوی نیازمندی

کاران داخلی و خارجی خواست تا برویت نقشه ترسیم شده و  در پایان وزیر عدلیه از هم

دار و  های حقوقی باکیفیت، دوام ارزیابی صورت گرفته این وزارت را در امر ارایه مساعدت

 کاری همه جانبه نمایند.  زینه همه کم

منبع: آمریت مطبوعاتي
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محمد قاسم حلیمی معین مسلکی  یوگو دیدار و گفت

وزارت عدلیه با آقای انتونی ریچر رییس بخش جنوب 

 آسیای مؤسسه جامعه باز 
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های حقوقی و  دیدار، دو طرف پیرامون ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، نقشه راه مساعدتدر این 

 بحث و تبادل نظر نمودند.   ،حکومت داری باز و به خصوص نقش جامعه مدنی

موضوع های مطرح شده، بحث همه جانبه نموده و معین مسلکی وزارت عدلیه در رابطه به 

 ارایه نمود.   ها به گونة درست، رمعلومات سودمندی را به منظور پیشرفت کا

 منبع: آمریت مطبوعاتي
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