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 بررسی تطبیقی طالق سوم در فقه و قانون

 
 مفتی محمدولی حنیف

 چکیده 

طالق های حل ناسازگاری و نشوزت خانوادهاست. ازنظر اسالم  طالق یکی از راه

مبغوض ترین مباحات است، باوجود زشتی وبدیی که دارد ؛ برای حل مشکالت 

 نیاز بود. توان از آن بی خانواده الزم و ضروری است ونمی

در کنار اهمیتی که طالق برای گسستن نظام خانواده دارد، اسالم بر بقای تشکیل 

ن دارد و نظر به همین خانواده  به عنوان هسته اولیه جامعه نیز تأکید و توصیه فراوا

شود و اسالم  طالق را تابع یک  نکته است که از طالق به عنوان گزینه آخر استفاده می

سلسله احکام و قواعد ساخته است که ازجمله این احکام و قواعد یکی هم این است 

که بتواند  هم درشکل رجعی، به امید این بار انجام شود؛ آن که طالق باید برای یک

وزت و ناسازگاری زن و شوهر را حل کند و اگر حل نکرد از طالق دوم مشکل نش

استفاده  به عمل آید ومجددا رجوع صورت گیرد و بار دیگر زندگی زناشویی تجربه 
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تواند از  ها سودی درمهار کردن نشوزت ها نداشت، مرد می گردد و اگر بازهم این

ها  یی فاصله گیرد؛ زیرا، تمام راهطالق سوم استفاده کند و برای همیشه از زندگی زناشو

که  برای حفظ و بقای کانون گرم خانواده مدنظر گرفته وطی شده است، بدون این

عوض رعایت این نکته، درهمان وهله اول خانم   سودی بخشد؛ اما کسانی هستند که به

دهند و با این عمل، ضمن تخلف از سنت نبوی خود وخانواده  خود را سه طالق می

دهند. این عمل انسان را به یاد این و  نیز در انواع و اقسام مشکالت قرار می خود را

 اندازند که ))چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی ((. جیزه می

که اکثریت فقهای  های فقها متفاوت است، در کنار این در مورد چنین طالقی دیدگاه

شود،  ت وحدت خود واقع  میقدیم وجدید براین نظر اند که این طالق باهمان شد

اند که چنین طالقی با این تعداد  برخ دیگری از فقهای قدیم و معاصر قایل به این نکته

گردد. در این راستا هرکدام از صاحبان این  محلی از وقوع ندارد و یک طالق واقع می

 نمایند. ها بر صحت نظر خود دالیلی را مطرح می نظریه

 شوزت، طالق سوم.طالق، نواژه گان کلیدی:  

 مقدمه

 هایی را پیشنهاد نموده است: دین اسالم برای عالج نشوزت های خانوادگی راه

 موعظه و نصیحت؛ -1

 صبر، حوصله، عفو و گذشت؛ -2

 ترک خوابگاه؛ -3

 تنبیه بدنی تحت شرایط خاص و روی علتی مشخص؛ -4

 استفاده از حکمین در راستای حل معضله نشوزت؛  -5

 طالق اول؛ -6

 طالق دوم. -7

ACKU



 

 

6 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

های گذشته ، به ترتیبی که گذشت سودی در  کارگیری تمام راه که به یدرصورت

های فامیلی نبخشید، و بعد از طالق دوم ، بازهم رجوع  عالج نشوزت ها و خشونت

صورت گرفت و مدتی  زوجین باهم زندگی کردند، واز صبر ، حوصله و موعظه کار 

یافت،بازهم آتش نزاع و های حاکم بر خانه پایان ن هم خشونت گرفتند؛ اما با آن

مورد ادامه یافت؛ این بدان معناست که دیگر استمرار زندگی زناشویی  های بی جدال

منظور  نجات خود و فرزندانش از دوزخی که به وجود  وجود ندارد، و زوجین به

که برای همیشه از هم جدا شوند. لذا فقه اسالمی  ای ندارند جز این اند، چاره آورده

ین معضله طالق سوم را به وجود آورده است، این طالق اگرچه  در شکل برای عالج ا

خود همانند  دو طالق دیگر است؛ یعنی شوهر  با استعمال  الفاظ صریح  طالق یا 

دهد؛ اما در حکم با آن دو  کنایاتی که داللت بر طالق دارد خانم خود را طالق می

ر طالق رجعی نیست، ومرد طالق  متفاوت است، به این صورت که این طالق دیگ

تواند در پی آن  دوباره  به خانم خود  رجوع نماید؛ زیرا این طالق بائن  به  نمی

بینونت کبری است؛ طوری که  هرگاه  مرد طالق سوم را واقع ساخت، زوجین حق 

کند  و در  اند؛ اما گاهی مرد این ترتیب  را رعایت نمی ندارند رجوع کنند واز هم بیگانه

خواهد کار را  دهد و با این عمل خود می وهله  اول خانم خود را  سه طالق  میهمان 

حلی برای این  وجوی راه شود وبه جست یکسره سازد؛ اما بعد از مدتی پشیمان می

 رود تا مشکلش حل شود. آید ونزد این یا آن عالم وفقیه می معضله برمی

 احکام فقهی و قانونی طالق سوم  گفتار اول :

ها طالق سوم است، همان طالقی که با آن زندگی  ترین طالق و شدیدترین آن بزرگ

یابد. این طالق، طالق بائن یعنی جداکننده است،  زناشویی برای همیشه خاتمه می

اند؛ یعنی، دیگر زوجین حق  که در صورت وقوع دیگر زن و شوهر از هم بیگانه این

ویی تشکیل خانواده دهند؛ مگر تحت شرط ندارند به هم رجوع کنند و در زندگی زناش
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های  گویند. در مورد این طالق علما وفقهای ما دیدگاه خاصی  که به آن حالله می

 گردد: متفاوتی دارند، که ذیال ارائه  می

 طرح مسئله  سه طالق

کند تا از دو زاویه موردبحث  های فقها  در مورد طالق سوم ایجاب می بررسی دیدگاه

 ر گیرد:و بررسی  قرا

اتفاق فقهای مذاهب اربعه اهل سنت وبسیاری از فقهای  از دید اکثریت قریب به -اول

لفظ  و در یک  اند که سه طالق به یک ها متفق اند. این مستقل که درگذشته زندگی کرده

 مجلس موجب وقوع سه طالق است.

وجو گردید،  نظر به اتفاقی که این فقها در مورد طالق سوم دارند، تا جایی که جست

اند و فقط  های خود  در خصوص ارائه این موضوع از توسع کارنگرفته ها در کتاب آن

اند که اگر کسی خانم خود را سه طالق داد، خانمش سه  به ذکر این نکته  اکتفا نموده

 که حالله کند. گردد؛ مگر این شود و برای همیشه بر شوهر حرام می طالق می

طرح این موضوع توسع به خرج  ٔ  ای معاصر که درزمینهاز دید برخی از فقه -دوم

ها و دالیلی   اند، و این بحث های مختلف به بحث و بررسی گرفته داده وآن را  از زاویه

سوی ترجیح این سخن کشانیده  که سه طالق به  ها را به اند آن یافته که به آن دست

 لفظ  و دریک مجلس موجب وقوع یک طالق است. یک

اند   باشد به عنوان نمونه  به یکی از فقها وباحثین معاصری که پیرو این نظریهاگر قرار 

توان از دکتور عبد الناصر ابوالبصل یادآوری کرد که در کتابی به نام   اشاره شود، می

این قول را ترجیح داده که سه طالق دریک مجلس و « مباحث فی الفقه المقارن»

بعد از بحث مفصلی که در این  زمینه  لفظ موجب وقوع یک طالق است. وی یک

انجام داده ، این قول را به بسیاری از فقهای صحابه ، فقهای قدیم وفقهای معاصر 

اند، ازجمله: ابوموسی  نسبت داده و گفته است که تمام این اصحاب بر این نظر بوده

 )رض( ، علی کرم اهلل وجه، ابن عباس)رض(، ابن زبیر )رض(، عبدالرحمن بن عوف
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)رض(، عطاء ، طاووس، جابر بن زید، خالس بن عمرو، حارث العکلی ، محمد بن 

اسحاق ، حجاج بن ارطاها ابن زنباغ، اصبغ بن الحباب، ابن مریم،محمد بن وضاح 

مالکی ، شیخ االسالم ابن تیمیه، ابن القیم وامام الرازی در تفسیر کبیر ، شوکانی ، 

احمد شاکر ، شیخ محمد السایس ،  صدیق حسن خان، شیخ محمود شلتوت ، شیخ

شیخ عبدالوهاب خالف، شیخ مراغی ، شیخ ابو زهره، شیخ صابونی ، دکتور محمد 

عقله ابراهیم، بسیاری از قوانین کشورهای عربی مانند قانون مدنی مصر ، قانون مدنی 

؛ اما در مقابل دکتور ( 1۸1-1۸۱: 5سوریه و قانون مدنی اردن نسبت داده است) 

های مختلف قول وقوع سه  ها و بررسی اند که بعد از بحث ابوالبصل ، محققان دیگری

توان  به دکتور شرف بن علی  اند ، ازجمله این محققان می طالق را ترجیح داده

لفظ  الشریف اشاره کرد که بحث مفصلی رابه گونه خاص در مورد سه طالق به یک

صفحه در این زمینه منتشر نموده و در آن این قول را  163را در  انجام داده و کتابی

وی حتی در غالف کتاب خود طی یک معادله ریاضی   ( 14:141ترجیح داده است )

این موضوع را که سه طالق ، سه طالق است بیان داشته و در وسط این غالف این 

ن موضوع را در این مقاله قرار داده است و ما اگر خواسته باشیم ای 3-1×3 معادله را :

شده موردبحث و بررسی  انجام ٔ  هایی که درزمینه به گونه کامل و با توجه به تمام بحث

 25۱قرار دهیم، بر اساس برآوردی که نزدمن موجود است باید کتابی را بنویسیم که از 

صفحه کمتر نباشد ، کاری که از حوصله این مقاله خارج است. بناء ناچار به گونه 

شود و اگر خدای تعالی توفیق عنایت فرمود  تصر و گذرا به این موضوع اشاره میمخ

هرحال خالصه نظریات  در بحث مستقل این موضوع به بحث گرفته خواهد شد. به

لفظ  درین مقاله طور مختصر توضیح  فقهای کرام  در مورد وقوع طالق ثالثه به یک

 شده است.  داده
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 حل اختالفگفتار دوم: محل اتفاق و م

 محل اتفاق

گاه مردی خانم خود را مطابق فقهای کرام در این موضوع اتفاق کامل دارند که هر

سنت طی سه مرتبه و در سه طهری که در آن مقاربت جنسی صورت نگرفته طالق 

: 4؛ ۸/252: ۹؛ 1/556: ۸؛ 5/161: 1۱ شود) دهد، این طالق سنی است وحتما واقع می

 .(4۹/ 2: 7؛ 16/1۹5

 ل اختالفمح

لفظ سه طالق  در مورد کسی که خانم خود را دریک مجلس و در یک طهر وبایک

شود یا خیر ، در این  که آیا این طالق واقع می دهد ، ونیت سه طالق را هم دارد، این می

 شده است. مورد دو نظر از سوی علمای اسالم وفقهای آن ارائه

 لفظ سه طالق به یک گفتار سوم : دیدگاه جمهور فقها مبنی بر وقوع

نظر جمهور فقهای اسالم به شمول ائمه مذاهب چهارگانه  حنفی، مالکی شافعی و 

گردد و شخص ملزم  به قول خود است و  حنبلی بر این است که چنین طالقی واقع می

تواند به خانم خود  شود،  وبر این اساس نمی خانم او براوبائن به بینونت کبری می

که آن زن با کسی دیگر ازدواج نماید ، و با آن شوهر مقاربت  رجوع کند، مگر این

جنسی انجام دهد ، و بعد آن شوهر به آرزوی دل خود اورا طالق دهد وزن هم 

: ۹ ؛1/554: ۸ ؛13/ 3:2؛3/145: 4خواسته باشد دوباره با شوهر اولی ازدواج نماید) 

 . (2/4۹: 7 ؛1۹5/ 16: 4 ؛۸/252
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 دالیل  استناد می جویند ازجمله: این فقها به مجموعه از

» این قول خدای تعالی که فرمود :  -۱              

  » (1/ 22۹: البقره)   )طالق )رجعی( دو بار است پس )از آن یا باید همسر را(

 داشتن، یا با نیکی رها کردن(. طور شایسته نگاه به

که ظاهر آیه داللت بر جواز جمع بین دو طالق دارد، وز مانی که  محل شاهد این

جمع بین دو طالق جایز باشد، طبیعی است جمع بین سه طالق هم جایز است؛ لیکن 

، آنچه از « طلقتان» آمده نه « مرتان» گیرد  درآیه لفظ  ای صورت می ناقشهبراین دلیل م

بار بعد از بار دیگر واقع شود؛ یعنی ،  شود این است که باید طالق یک مرتان مفهوم می

گفت این استدالل  ای که  ذکر شد ، اگر آیه قران کریم طلقتان می به ترتیب و نحوه

شود  بار واقع می که طالق  دو عدد است وبه یک کرد  صحیح بود و داللت بر آن می

بود و اشکال وایرادی برآن وارد  ویا درطی دو بار  و آنگاه استدالل فوق درست می

 گردید. نمی

حدیث ابی داود که به سند خویش از رکانه روایت نموده که رکانه  خانم خود  -۲

را به کار برد . او به پیامبر اسالم )ص(  راجع  به این « البته»سمیه را طالق داد  ولفظ 

موضوع خبر داد و گفت سوگند به خدا )ج( که جز یک طالق چیز دیگری اراده 

د : تو را به خدا )ج( که جز یک طالق نداشتم . رسول خدا)ص( خطاب به او فرمو

اراده نداشتی ؟ گفت سوگند به خدا )ج(  که جز یک طالق چیز دیگری اراده نداشتم ، 

اهلل )ص( خانم او را به اورا بازگردانید و او دوباره به آغوش خانه  این بود که رسول

سوم را که او طالق دوم خود را درزمان عمر )رض( داد و طالق  بازگشت ؛ درحالی

 درزمان عثمان )رض(. 

علمای حدیث این روایت را چنین بررسی کردند که نخست ، درسند حدیث 

شخصی  به نام الزبیر  بن سعید الهاشمی قرار دارد که بسیاری از علما او را ضعیف 

شده هم  روایت« ثالثه» که حدیث مضطرب است؛ زیرا هم به لفظ  دانند ،  دوم ، این می
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و این روایت با روایت  ابن عباس )رض( هم در «  واحده»وهم به لفظ « البته»به لفظ 

تضاد است  که گفته  سه طالق در عهد رسول خدا )ص(  یکی بوده است . روایات 

دیگری هم در این زمینه وجود دارد که همه از ضعف برخوردارند ، و حوصله این 

 ها هم ذکر شود. دهد  تا آن مقاله اجازه نمی

که سه  اند  بر این علمای اسالم از عهد صحابه تا حاال که همه اجماع کردهاجماع  -۳

 لفظ  و دریک مجلس موجب وقوع سه طالق است. طالق به یک

آید که دعوی اجماع درست نیست ؛ زیرا بسیاری از  ای به عمل می براین دلیل مناقشه

وجب وقوع یک علما از عهد صحابه تاکنون بر این نظرند که سه طالق دریک مجلس م

 طالق است.

 گفتار چهارم: دیدگاه برخ دیگر از فقهای قدیم و معاصر مبنی بر وقوع یک طالق 

لفظ موجب وقوع  نظر گروه دیگری از فقهای اسالم این است که سه طالق به یک

گونه که قبالً یادآوری شد، به بسیاری از  یک طالق است. محققان این نظر را همان

توان به اشخاص زیر اشاره  ها می دهند، که ازجمله آن نسبت می علما و اندیشمندان

کرد: ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم  وامام فخر رازی شافعی وبسیاری از فقهای معاصر 

همچون: شیخ محمود شلتوت، شیخ احمد شاکر، شیخ محمد السایس ، شیخ 

صابونی،   عبدالوهاب خالف، شیخ مراغی ، شیخ محمد ابو زهره، شیخ عبدالرحمن

 دکتور محمد عقله ابراهیم .

بسیار از قوانین کشورهای اسالمی مانند قانون مدنی افغانستان ، قانون مدنی مصر، 

کنند که سه طالق به  قانون مدنی سوریه و قانون مدنی اردن  نیز چنین حکم می

 .(1۸1-1۸۱: 5لفظ و دریک مجلس موجب وقوع یک طالق است)  یک

افعان بزرگ این نظر است ضمن بحث و مناقشه مفصل بر این ابن تیمیه که از مد

موضوع، نظر وقوع یک طالق را به بسیاری از سلف و خلف وبسیاری از فقهای 

کند؛  معرفی می« اظهرالقولین» دهد ، وآن را  حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی نسبت می
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)رض( است که زیرا، روایت صحیحی که در این زمینه وجود دارد، روایت ابن عباس 

اهلل )ص( و ابوبکر )رض( وصدر خالفت عمر )رض(  گفته: سه طالق درزمان رسول

یک طالق بوده است، و همچنان حدیث رکانه که خانم خود را سه طالق دریک 

اهلل )ص( در حق او به یک  طالق حکم کردند. وی تمام روایاتی  مجلس داد و رسول

اتفاق همه علما دروغ و مردود  آمده، به لفظ را که در مورد وقوع سه طالق به یک

ها به دالیل دیگری نیز استدالل می جویند، ازجمله روایت امام  . این( 225/3: 1داند) می

احمد که به طریق خویش از ابن عباس )رض( روایت نموده ودرآن آمده است که 

اندوه رکانه بن عبد یزید خانم خود را  سه طالق دریک مجلس داد، ودرپی آن دچار 

فراوان شد،  این بود که رسول خدا )ص( از او در مورد کیفیت این طالق سوال کرد 

اهلل )ص(  خطاب به او فرمود: چنین  واو گفت سه طالق در یک مجلس بود. رسول

: 3خواهی به او رجوع کن و او رجوع نمود ) –طالقی یک طالق است اگر می 

وابویعلی روایت نموده واز طریق این حدیث را احمد  گوید ( ابن حجر می1/265

محمد بن اسحاق صحیح دانسته است. این حدیث در این مساله نص وصریح است به 

ای که احتمال تأویالتی که در دیگر روایات وجود دارد، در این روایت موجود  گونه

 .(۹/362: 2نیست ) 

خصوص  هقانون مدنی افغانستان نیز به تاسی از قوانین مدنی کشورهای اسالمی ب

مصر ، بر این نظر است که اوال  مرد در مورد همسر خود مالک سه طالق است ، و در 

 گردد. لفظ سه طالق بدهد ، یک طالق واقع می ثانی هرکس خانم خود را به یک

خود چنین آمده است  (144راجع به ملکیت مرد بر سه طالق در قانون مدنی نرماده )

 «.طالق  را دارد زوج در برابر زوجه صالحیت سه: » 

که مرد زن خود را بر طبق روشی که گفتیم سه طالق دهد ، در این حالت  درصورتی

تواند به همسر خود رجوع کند، و با او زندگی  مشترک  وجه نمی هیچ دیگر مرد به

 که حالله شود. داشته باشد، مگر این
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تواند با  نمیزوج » گوید:  خود در مورد این طالق می( 147قانون مدنی نرماده )

مطلقه ثالثه خود دوباره ازدواج نماید، مگر اینکه مطلقه ثالثه با شخص دیگری ازدواج 

 «.نموده و بعد از دخول ازدواج دومی طالق گردیده وعدت را تکمیل کرده باشد

باره  گویند  ودرقانون مدنی دراین به این ازدواج دومی در اصطالح فقهی حالله می

شود تا  ق سه  در زن آزاد  و دو درکنیز بود ، برای اوحالل نمیو اگر طال» آمده است:

زمانی که }زمانی که{ شوهری دیگری غیر از اورا به نکاح صحیح بگیرد و با او 

لفظ و  اما اگر خانم خود را به یک«. مقاربت نماید و سپس طالقش دهد یا بمیرد 

قانون مدنی این سه  (145)دریک مجلس  سه طالق داد، در چنین حالتی بر بنیاد ماده 

طالق مقترن به عدد خواه به » خوانیم: شود. در آن ماده چنین می طالق یکی حساب می

 «.شود الفاظ باشد یا اشاره صورت گرفته باشد ، یک طالق شناخته می

 گیری  نتیجه

 رأی و نظر راجح در مسئله

دهند و  می در مورد رأی و نظر راجح بسیاری از علما نظر جمهور را ترجیح  

گویند این نظر  که سه طالق در یک مجلس موجب وقوع سه طالق است بر نظر  می

لفظ  سه طالق داد  دیگر ارجحیت دارد و اگر مردی خانم خود را دریک مجلس و یک

ها  شود؛ ولی در کنار این گردد وزن باین به بینونت کبری می سه طالقش  واقع می

دهند ازجمله قانون مدنی   لف جمهور را ترجیح میکسان دیگری هم هستند که نظر مخا

شان قبالً  وبرخ دیگری از علما ازجمله ابن تیمیه و گروهی از علمای معاصر که اسامی

ذکر شد؛ چون رای جمهور جاافتاده و مشهوراست، نیازی نیست تا دالیل ترجیح شان 

ه شهرت نرسیده ، قدر نزد علما و اندیشمندان ما ب ذکر شود؛ ولی چون نظر دیگر، آن

دهند به دالیل زیر  شود . کسانی که این نظر را ترجیح می بناء دالیل ترجیح آن ذکر می

 استناد می جویند:
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لفظ  حدیث ابن عباس )رض( که در مورد وقوع یک طالق از طالق  ثالث به یک -۱

دهد که سه طالق دریک  آمده ازتمام روایات صحیح تراست. این روایت نشان می

لفظ درزمان پیامبر اسالم )ص( و خالفت ابوبکر صدیق)رض( وصدر  وبه یک مجلس

خالفت عمر )رض(  یک طالق بوده و سپس عمر )رض( آن را سه طالق مقرر داشته 

 است.

دهد که  شده نشان می روایت ابن عباس )رض( که در مورد طالق رکانه روایت -۲

ند طبیعی است روایت قبلی ابن پیامبر اسالم )ص( سه طالق اورا یک طالق مقرر داشت

کند و موضوع را  عباس )رض( این روایت را و این روایت آن روایت را تقویت می

 سازد. قاطع می

لفظ را سه طالق مقرر داشتند، از باب  عمل عمر )رض( که سه طالق به یک -۳

سیاست شرعی بوده نه از باب حکم شرعی ؛ زیرا، محال است عمر)رض(  بدون دلیل 

اهلل )ص( ویار غارشان سه طالقی را که یک طالق  جب برخالف رای و نظر رسولو مو

 بوده سه طالق بسازد.

این نظر با آنچه درباره طالق گفته شد گامی درراستای حل مشکل نشوزت و  -۴

که طالق در فقه اسالمی بحثی دقیق و عمیق است، کامالً وفق  خشونت است، و این

لفظ سه طالق است، دیگر برنامه بودن  سه طالق به یکدارد؛ زیرا ، اگر گفته شود 

 نماید. دهد وبه عنوان بازیچه دست مردان جلوه می طالق ارزش خود را از دست می

این دلیل عقلی که متالشی ساختن یک خانواده بدون داشتن دلیل  قاطع کاری  -۵

نها بر که تبعات طالق ت است  که خالف مصالح خاص مسلمانان است و نظر به این

هم مرتب  زوجین منحصر نیست و این تبعات بر فرزندان و اقوام و خویشاوندان شآن

است،؛ ازین رو، مناسب نیست دریک موضوع اختالفی یک خانواده از هم متالشی 

 شود.
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سوی آن تمایل دارد؛ ولی رعایت جنبه احتیاط مانع از ابراز آن  به آنچه نویسنده

لفظ و دریک مجلس چون برخالف سنت  ق به یکگردداین نظر است که سه طال می

های مشروعیت طالق است و نظر به قوت دالیل کسانی که آن  نبوی وبرخالف حکمت

خصوص زمانی که قانون مدنی  دانند ، یک طالق باید محاسبه شود. به را یک طالق می

سته که حکم فرمان ولی امر مسلمین را دارد نیز طالق مقترن به عدد را یک طالق دان

 اعلم است. و اهلل

 منابع 

ابن تیمیه، ابوالعباس ؛ احمد بن عبد الحلیم. )ب.ت(. اقامةالدلیل علی ابطال   -1

 التحلیل.المکتبة الشاملة.

. فتح ه(137۹ابن حجر العسقالنی، ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد.) -2

 الباری شرح صحیح البخاری. بیروت: دارالمعرفة.

ابن حنبل، ابوعبداهلل ، احمد .)ب.ت(. مسند االمام احمد بن حنبل. تعلیق. شعیب  -3

 االرنووط. القاهرة : موسسه قرطبة.

. ه(1425ابن قدامه، موفق الدین، ابی محمد، عبداهلل بن احمد بن محمد.) -4

 المغنی.القاهرة: دارالحدیث.

فقه المقارن.اردن : . مباحث فی اله(141۸ابوالبصل، عبدالناصروهمکاران.)  -5

 دارالنفائس للنشر والتوزیع.

ابو داود، سلیمان بن االشعث السجستانی.)ب.ت(. )سنن ابی داود(. تحقیق محمد  -6

 محیی الدین عبد الحمید. بیروت: دارالفکر.

. العدة ه(1426ابو محمد، بهاءالدین، عبدالرحمن بن ابراهیم بن احمد المقدسی .) -7

 الح بن محمد عویضة. بیروت: دارالکتب العلمیة.شرح العمدة. تحقیق ص
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. المعونة علی مذهب عالم ه(141۸ابو محمد، عبدالوهاب، علی بن نصر المالکی .) -۸

المدینة. تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعی. بیروت: دار الکتب 

 العلمیة.

 ابی الفرج، شمس الدین، عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن -۹

 .3 ،5قدامه.)ب.ت(. الشرح الکبیر . المکتبةالشاملة، االصدار

. العنایة فی شرح الهدایة. المطبوع ضمن کتاب ه(1424البابرتی، محمدبن محمد.) -1۱

شرح فتح القدیر لالمام کمال الدین محمدبن عبد الواحد السیواسی السکندری 

 المعروف بابن الهمام. بیروت: دارالکتب العلمیة.

رمذی، ابو عیسی، محمد بن عیسی. )ب.ت( الجامع الصحیح سنن الترمذی. الت -11

 تحقیق احمد محمد شاکر ودیگران. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

الکلیبولی، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان. )ب.ت(. مجمع االنهر فی شرح  -12

 ملتقی االبحر. کوئته : مکتبة المنار.

. الهدایة شرح ه(142۹برهان الدین علی بن ابی بکر.) المرغینانی، ابی الحسن، -13

 بدایةالمبتدی. کراچی: مکتبة البشری .

شرف بن علی بن شریف. )ب.ت(. طالق الثالث بلفظ واحد  حکمه ووقوعه.  -14

 مکة المکرمة: مطابع الصفا.

جریده  353، قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل (1355وزارت عدلیه ) -15

 .رسمی، کابل
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 و قانون بررسی جرایم منافی عفت از دیدگاه فقه
 )بخش دوم(

 محمد اسحاق  کیهان  

 

 چکیده

واژه جرم دارای ریشه قرآنی بوده و به معنی محرمات شرعی است که بر آن حد یا 

شود بر دو  تعزیر مقرر گردیده است، محرماتی که در شرع مقدس جرم شناخته می

جا آوردن آن ازنظر شرع ممنوع و  اند: یکی جرایمی اند که مقوله فعل بودن و به قسم

از قبیل ترک فعل است که انجام فعل آن مورد نهی قرارگرفته است و دومی جرایمی 

شده است، بر اساس این تعریف محرماتی که  واجب بوده وبر تارک آن مجازات تعیین

 شوند.  ها مجازات مقرر نشده جرم نامیده نمی شرعاً بر آن

ها از اهمیت  جرایم منافی عفت، از جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان

و به همین خاطر است که مبارزه با این بالی  خطرناک،  ای خود برخوردار بوده ویژه

ها و اخالق  نماید و همچنان وجدان انسان جامع بودن ادله اثبات به سزائی را ایفا می

عمومی همواره ارتکاب هرجرمی را عملی زشت و غیراخالقی دانسته؛ و بخصوص 
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ی مرتکبین آن جرایم منافی عفت را یکی از عملی بد و خالف اخالق شناخته و برا

مجازات شدید وسخت را در نظر گرفته است. چراکه این جرم پیش از دیگر جرایم، 

 سازد. دار می وجدان عمومی را سخت جریحه

اما بخشی بزرگی از جرایم دیگر را که به نسبت مصالح اجتماعی، زمان و مکان آن 

دارای سه شده است. پس ماهیت جرایم شرعی  کند؛ به عهده حاکم گذاشته فرق می

رکن اصلی است که درمتن این تحقیق گنجانیده شده است و ضرورت به بیان آن 

 نیست.

 : جرایم علیه ، منافی عفت، فقه، قانون، جزایی های کلیدی واژه

 مقدمه

عدالت، مصلحت، عفت و رحمت مبانی ارزشمند هستند که تمامی احکام شریعت 

ها تشریع  و در راستای تحقق آنبر پایه و اساس این اصول مترقی استوار بوده 

های آسمانی  اند. قرآن شریف با صراحت، هدف از بعثت انبیاء و فرستادن کتاب گردیده

ما رسوالن خود را با دالیل روشن  "فرماید:  را، تحکیم عدالت در جامعه دانسته ومی

  "..ها کتاب و میزان نازل کردیم؛ تا مردم قیام به عدالت کنند. فرستادیم، و با آن

بنا براین جرم انگاری در جرایم منافی عفت در حقوق جزای اسالمی و قوانین 

منظور تبیین و بررسی  توان براین مبنای کلی استواردانست و به موضوعه را نیز می

ها و معیارهای را که شارع مقدس در خصوص جرم انگاری این جرایم  مبسوط، مالک

 در نظر گرفته مورد کاوش قرارداده شود.

و حرمت تجسس  پوشی جرمسیاست جنایی اسالم مبتنی بر اصل وازسوی دیگر،  

حق  لکن اعمال این سیاست تا جایی معتبر است که به ،در جرایم منافی عفت است

. هرگاه جرم دارای شاکی نگردیده باشدتعرض  و شهروندان و اخالق عمومی  دیگران

بنا به  ؛شده تجسس برداشتهخصوصی باشد به داللت عقل و شرع حرمت تحقیق و 

تحقیق و  ،و دفاع از حقوق وی است متضرروجود مصلحت اقوی که حمایت از 
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نماید زیرا در اسالم  ناپذیر می یابد و افشای جرم را اجتناب تجسس ضرورت می

و  متضررتأکید فراوان شده است بر اصل حمایت از  پوشی جرمطور که بر اصل  همان

 .ارات مادی وی نیز تأکید فراوان شده استجبران تألمات روحی و خس

ای که  تعارض کند بنا بر قاعده متضرربا اصل حمایت از  پوشی جرمهرگاه اصل   

وسیله امری که فسادش کمتر  مطرح است اصطالحاً امری که فسادش بیشتر است به

 ،بلکه وجوب ،شده و حکم جواز ناچار حرمت تحقیق برداشته و به .شود است دفع می

این قبیل موارد غیر از  ازشدن مجرم  مشروعیت افشای جرم و برمال. یابد قق میتح

ل َّا  "فرماید:  ضرورت عقلی مستند به آیات قرآن وقول خداوند متعال است که می

یعنی ) "عَلِیمًا سَمِیعًا الل َّهُ وَک ان  ۚ  مِن  الْق وْلِ إِل َّا مَن ظُلِمَ یُحِبَُّ الل َّهُ الْجَهْر  بِالسَُّوءِ 

دارد که کسی به گفتار زشت گناهان دیگری را برمال کند مگر آنکه  خداوند دوست نمی

 .(ظلمی به او شده باشد که خداوند شنونده و دانای به احوال مردم است

 "لَیْهِم مِِّن سَبِیلٍعَ مَا ئِکَٔ  وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَ " :فرماید در آیه دیگر می

شده است چنانچه تظلم خواهی کند و دیگران را به یاری  یعنی کسی که مورد ستم واقع

) به جهت برمال کردن جرم و دادخواهی ( قابل مواخذه نیست و هیچ جرمی  دبطلب

  .براو نیست

از دیدگاه فقها و حقوقدانان اسالمی جواز دادخواهی و اظهار رفتارهای مجرمانه 

 نصب قاضیفلسفه زیرا  ،تردید است اگرچه تظاهر به آن نکرده باشد غیرقابل ،مرتکب

جهت رفع ستم از  به یامبر اسالم )ص( در تاریخاز سوی پ و شهرها، در بالدعادل 

 . بوده استدر جامعه مظلوم و مقابله با متجاوزین و جلوگیری از تضییع حقوق مردم 

 مبحث اول

 الف: دالیل اثبات جرم زنا

 اقرار  -1

 شهادت -2
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 قرائن -3

 لعان -4

سازد  می اتفاق همه فقهای شریعت اسالم ثابت : اولین دلیل که جرم زنا را بهاقرار

 ها به ترتیب ذیل نظر دارند: اقرار است ولی در مورد کیفیت اقرار فقه

زیرا کند؛  مرتبه اقراردراثبات زنا کفایت می ها: یک ها و شافعی به عقیده مالکی (الف

یابد. و همچنان به این قول  اقرار نوعی از اخباراست و خبر دادن با تکرار افزایش نمی

ای انس به نزد زن این مرد  "کنند که آن حضرت فرمودند:  میپیامبرص نیز استدالل 

. "برو پس اگر اعتراف کرد رجمش کن وپیامبررجم آن زن را به اقرار وی معلق ساخت

های مذاهب فوق در مورد روایت ابوهریره که پیامبر از اقرار ماعز تا بار  برداشت فقه

مت عقل ماعز تردید داشت سوم اعتراض کرد. به سبب این بود که آن حضرت در سال

ای ماعزفرستاد تا از سالمت عقل وی مطمین شود و  و لذا دوبارکسانی را نزد قبیله

ها از سالمت عقل وی خبر آوردند، پیامبرص دستور داد که اورا سنگسار  که آن چون

 1کنند.

ها: اقرار، خواه دریک مجلس و یا چند مجلس صورت بگیرد،  به عقیده حنبلی (ب

 2کند. اگر شخصی مقرچهاربار اقرار کند در اثبات زنا کافی است. میتفاوت ن

ها: زنا در طرف مرد وزن با چهاربار اقرار ثابت گردیده،  به عقیده جعفری (ج

مشروط بر آنکه مقر کامل )بالغ و عاقل( باشد نه مجنون ومکره؛ و با اختیار خود اقرار 

 3کند وآزاد دراقرارباشد.

                                                           
1
، ص 1111، بیروت، بی تا: سنه، 8زرقانی، محمد بن عبدالباقی بن یوسف، شرح الزرقانی علی موطا مالک، ج.  - 

81 
2
 161،  ص 12ابن قدامه، المغنی، بی تا: بیروت، دارالکتاب العربی، ج. - 

3
شهید الثانی،  زین الدین، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم الجزری االصدار الثانی، لبنان، بیروت،  - 

 26، ص1118دارالکتب العلمیه، سنه، 
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ه: در قیاس به تعداد شهود درزنا، زانی باید چهار مرتبه اقرار به عقیده ابوحنیف (د

مردی ازاسلیمه ) که همان  "گوید:  کند می کند ایشان به روایت ابوهریره نیز استناد می

ماعزاست( به حضورپیامبرص که در مسجد نشسته بودند، رسید و گفت: ای رسول 

بل صورت پیامبر برآمد و گفت ای ام پیامبر از او چهره برتافت، به مقا خدا زنا کرده

ام،  که بازگفت زنا کرده ام بار دیگر از او چهره برگرفت، تا این پیامبر خدا زنا کرده

ازآن پیامبرص وی را فراخواند و فرمود: جنون داری؟ جواب داد نه، فرمود:  پس

ل . ابوحنیفه استدال"دراحصان هستی؟ گفت بلی آنگاه پیامبرص فرمود: اورا رجم کنید

 1کردند. شد، پیامبر از او اعراض نمی مرتبه اقرار حد واجب می کند که پس اگر با یک می

لذا ابوحنیفه معتقد است که کمتر از سه بار اقراردرجرم زنا اعتبار ندارد همچنان 

گوید باید اقاریر چهارگانه بایستی نسبت به اقرار کننده در مجالس و در طی  می

د؛ هرچند نسبت به قاضی در یک جلسه صورت های مختلف صورت بگیر نشست

 گرفته باشد.

گذاری افغانستان در مورد اقرار با دیدگاه فقه حنفی شریعت اسالم از  موضع قانون

رسد؛  دید درجه و تقدم نسبت به سایری دالیل اثباتی و ماهیت اقرار یکسان به نظر می

خویش به  3۱در ماده  13۸2گذاری قانون اساسی افغانستان مصوبه سال  چنانچه قانون

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل  "آن چنین پرداخته است: 

. وقانونگذاری قانون اجراأت "ودرحالت صحت عقل، درحضورمحکمه باصالحیت

خویش دالیل اثبات جرم را نیز چنین برشمرده  1۹در ماده  13۹2جزایی مصوبه سال 

 -5شناسایی مظنون طوباالمواجهه  -4اسناد -3شهادت شهود -2اقرارمتهم -1 "است: 

 ."قراین

                                                           
1
عرفی، ترجمه: حسن فرهودی نیا، انتشار  ینزای اسالمی و قوانعوده، عبدالقادر، بررسی تطبیقی حقوق ج - 

 .111، ص 1381،  سال، 1نیادران، ج.

ACKU



 

 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

22 

نظر دارند که زنا با شهادت چهار شاهد ثابت  های اسالم اتفاق شهادت: تمام فقه

شوند  واز زنان شما کسانی که مرتکب زنا می " 1فرماید: شود. چنانچه خداوند می می

پس اگر شهادت دادند آنان ) زنان(  چهار تن از میان خود مسلمانان بر آنان گواه گیرید

. "دارید تا مرگشان فرار رسد یا خداوند راهی برای آنان قرار دهد ها نگاه را در خانه

چرا چهار گواه بر صحت آن  " 2فرماید: همچنان در جای دیگری کالمش خداوند می

 . "یندگو اند که نزد خداوند دروغ نیاوردند. پس چون گواهان الزم را نیاوردند اینان

تنهایی در تحقق زنا کافی نیست بلکه شاهدان  این دیدگاه فقها نصاب در شهادت، به

 باید واجد شرایط عمومی و خصوصی 

شهادت باشند درغیرآن شهادت، شهود مردود خواهد بود؛ لذا درتعین معیارهای 

 اند: شهود در شهادت فقهای اسالم چنین نظرارایه نموده

 شرایط عمومی (ب

ها اتفاقی است که شاهدان باید درجرم زنابالغ باشد وإال  : درمیان فقهغبلو (الف

و شاهد از مردانتان را به  " 3فرماید: شهادتش پذیرفته نخواهد شد، زیرا خداوند می

شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دوزن، از میان گواهانی که )عدالت( 

رضایت دارید، ) گواه بگیرید( تا اگر یک مرد از آن دو زن فراموش کرد زن دیگر وی 

یعنی طبقه  سه "فرماید:  . همچنان پیامبر خدا در این موردعنایت می"را یادآوری کند

کودک تا آنکه بالغ شود، و خفته تا آنکه از خواب بیدار شود و دیوانه تا آنکه به هوش 

ها، در مورد استماع شهادت غیر بالغ  ها و حنبلی . ولی مالکی"بیاید مرفوع القلم هستند

                                                           
وَ الالّتی یَأْتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا  ": 11سوره النسأ آیه  - 1

 الْبُیُوتِ حَتّى یَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیالًفَأَمْسِکُوهُنَّ فِی 

 
 13سوره النور، آیه  - 2
 282سوره البقره، آیت  - 3
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ممیز یک استثنا قایل شده است، در مورد قتل شهادت کودکان علیه همدیگر را مقبول 

 1دانند. می

در مورد عدم پذیرش شهادت  13۹2گذار قانون اجراأت جزایی مصوب سال  نقانو

طفلی که سن  -1 "( خویش چنین مقرر داشته است: 3۹ماده ) 2و1طفل در فقرات 

سالگی را تکمیل نکرده، ولی توانای درک وقایع و کیفیت وقوع حوادث را  چهارده

گردد.  ور مزید استماع میمنظ داشته باشد، اظهارات وی بدون توجیه سوگند، صرف به

( این ماده تنها در حضور ولی یا ممثل قانونی وی مورد پرسش 1طفل مندرج فقره ) -2

گذار  . به نظرمیرسد که موضع قانون"تواند واستجواب حارنوال و قاضی قرارگرفته می

افغانستان با دیدگاه مشهور فقها در مورد عدم شهادت کودکان یکسان است با این 

 14ه فقها بلوغ را در شهادت شرط دانسته است اما قانونگذارتکمیل سن تفاوت ک

 اند. سالگی را شرط شهادت دانسته

شاهدان درجرم زنا شخص عاقل باشد ومنظورازشخص عاقل کسی است  بلوغ:(ب

که امور ضروری و غیرضروری، امور ممکنه وممتنعه وامورمضره ومفیده را از دیدگاه 

پس بدین اساس شهادت شخص دیوانه بر اساس حدیث  2عقل درک کرده بتواند.

سه گروه  "فرماید: پیامبرص مقبول و درست نخواهد بود، زیرا آن حضرت می

 ."مسئولیت ندارند کودک، خوابیده و مجنون

 "در این رابطه چنین مشعر است:  13۹2قانون اجراأت جزایی مصوبه سال  4۱ماده 

عقل( باشد حارنوال و  نی موقت( یا سفیه ) کمهرگاه شاهد معتوه )مبتالبه اختالل روا

. "تواند شهادت او را در حضور داشت داکترمعالج یا روانشناس سمع نماید محکمه می

                                                           
 111، ص 1118چاپ اول، انتشار سعادت، سال،  -خطاب -مواهب الجلیل،  شرح مختصر خلیل - 1
2
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رسد که فقها در حین جنون اشخاص، مطلق استماع شهادت مجنون را  به نظر می

هادت ش 13۹2گذار قانون اجراأت جزایی مصوب سال  پندارند؛ اما قانون اعتبار می بی

 اشخاص معتوه وسفیه را اعتبارمشروط داده است.

شاهدان باید در جرم زنا آنچه را مشاهده نموده باشد، باید  قدرت بر حفظ:( ج

گویند ایمان و باور داشته  توانای و به خاطر سپاریدن آن را داشته باشند و به آنچه می

کند مانند ) مغفل(  یباشند، انسان فراموش کاروکم حافظه و شخص که بیشتر اشتباه م

شنیدن نیست. ولی ابو یوسف یکی از شاگردان ابوحنیفه شهادت مغفل را  شهادتش قابل

داند مثالً مغفل بگوید که فالنی عادل  اجازه داده است. لیکن تعدیل وی را مخازنمی

است: زیرا ایشان معتقد است که تعدیل به تدبیروتفکر و شناخت نیازمند است ومغفل 

اما امام محمد شاگرد دیگری ابوحنیفه به این  1کند. ینه بررسی و استقصا نمیدر این زم

باور است که استماع شهادت مغفل را مردود دانسته است. وی شهادت مغفل را 

( 3۹در ماده ) 13۹2اما قانون اجراأت جزای مصوب سال  2داند. بدترازشهادت فاسق می

 با نظر ابو یوسف همخوانی دارد.

نطق: شاهدان باید درجرم زنا قدرت تکلم را داشته باشند پذیرش قدرت بر  (د

ها معتقدند که اگر اشاره الل  شهادت الل ) گنگ( میان فقها مورد اختالف است. مالکی

ها معتقدند که اگر اشاره الل  حنبلی 3مشخص و معلوم باشد شهادت وی مقبول است.

که بتواند بنویسد و مشخص و معلوم هم باشد شهادت وی مسموع نیست مگر آن

 4شهادتش را کتباً ادا نماید.

                                                           
1
 68عوده، عبدالقادر، مأخذ پیشین،  ص  - 

2
 81،  ص 1311، سال 1ابن نجیم، بی تا: البحرالرائق شرح کنز، چاپ اول، ج. - 

3
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ها معتقدند که اشاره الل در بعضی مسایل از قبیل نکاح و طالق حیثیت  شافعی

ها معتقدند که شهادت الل اعم  تلفظ ناطق را دارد، در شهادت نیز مقبول است. حنفی

 از آنکه با اشاره صورت گیرد یا با کتابت مقبول نیست.

افغانستان در بخش مدنی و جزایی صراحتاً در مورد ادای شهادت الل گذار  قانون

در مورد  1355اشاره نداشته است؛ اما ماده اول قانون جزای افغانستان مصوب سال 

این قانون جرایم وجزاهای  "عدم موجودیت احکام قانون چنین بیان داشته است: 

دیت مطابق احکام فقه نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و تعزیری را تنظیم می

ماده اول قانون مدنی افغانستان نیز  2. و همچنان در فقره "گردد حنفی مجازات می

در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد محکمه مطابق به اساس  "چنین اشعاراست: 

کلی فقه حنفی حکم صادرمی نماید؛ که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تأمین 

 "نماید.

اهدان جرم زنا باید بینا باشند، در مورد ادای شهادت از سوی شخصی دیدن: ش (ط

که هوشیاراست  ها در اقوال، شهادت کور را مادامی کور، فقها توافق نظر ندارند. مالکی

شناسد،  طور یقین می شود، مشهود و مشهود علیه را به و صداها برایش مشتبه نمی

ری شنیده باشد و اگر در تشخیص پذیرند هرچند که مورد شهادت را پس از کو می

 1دانند. آنان شک وتردید نماید، شهادتش را مجاز نمی

ها، شهادت کور را در آنچه باشهرت وشایع شدن مانند نسب وموت ثابت  شافعی

ها عقیده دارند که علم و آگاهی در چنین موارد فقط از  پذیرند؛ زیرا آن شود می می

د با بینا یکسان است. ولی شهادت کور را در طریق شنیدن مسیر است وکوردراین مور

دانند. زیرا معتقدند که اطالع چنین امور با دیدن  افعال مانند قتل و غصب مجاز نمی

 میسر است و بس. 

                                                           
1
شمس الدین، محمد بن محمد بن محمد الجزری، أسنی المطالب، الجزری، االصدار الثانی، لبنان،بیروت،  - 
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ها به این باوراند که شهادت کور طور مطلق جواز ندارد. حتی اگر شاهد در  حنفی

ای شاهد نیاز به مورد  شارهوقت حمل شهادت بینا هم باشد، زیرا ادای شهادت با ا

شود نیازمند است وکور از چنین  شهادت و یا شخصی که علیه او اقامه شهادت می

اشاره عاجز است. ولی ابو یوسف یکی از شاگردان ابوحنیفه، شهادت کو را در دو 

موضوع شهادت  -2ها باشد.  موضوع شهادت ازجمله شنیدنی -1داند.  مورد درست می

باشد. ولی شاهد در وقت تحمل شهادت بینا بوده باشد و بعد کور ها  ازجمله دیدن

  1شده باشد.

های  همه فقها اتفاقی است که شاهدان در جرم زنا باید شخص عدالت: درمیآن (و

عادل باشند. و شهادت شخص فاسق جواز ندارد؛ زیرا مستندشان این قول خداوند 

پس چون عده آنان به سررسید یا به شایستگی نگاهشان دارید  " 2فرماید: است که می

یا به شایستگی از آن جدا شوید و دو تن مرد عادل را از میان خود گواه گیرید و 

کس که به خدا و روز محشر  گواهی را برای خدا به پادارید این است اندرزی که به آن

دا برای او راه بیرون شدنی شود و هر کس از خدا پروا کند خ ایمان دارد داده می

 ."قرارمی دهد

ها،  اند. حنبلی ولی اصطالح عدالت را فقها هر یک از دیدگاه خود تعریف نموده

عدالت عبارت است از انطباق احوال شخص با  "اند:  عدالت را چنین تعریف نموده

ز عدالت عبارت است ا "گویند:  ها، می دین، اعتدال در اقوال و اعمال شرع. شافعی

اجتناب از گناهان کبیره وعدم اصرار به گناهان صغیره، پس اگر کسی که از گناهان 

گویند: عادل به کسی گفته  ها می ظاهری " 3کبیره وصغیره اجتناب ورزد، عادل است.

                                                           
1
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3
 11، ص 1312، سال 2ج. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارماجد، چاپ اول، 

ACKU



 

 

 

ی 
س

رر
ب

ز..
ت ا

عف
ی 

اف
من

م 
رای

ج
. 

27 

زدیده ها  1شود که معروف به ارتکاب گناه کبیره ومتظاهربه ارتکاب صغیره نباشد. می

اش منزه باشد.  شود که از انجام دادن منهیات دینی می عادل به کسی گفته "معتقدند: 

ها به این باوراند که عمل به مقررات اسالم اعتدال در عقل و مبارزه با  وبال خره حنفی

شود که در بطن و  دیگر ازنظر ابوحنیفه عادل به کس گفته می عبارت هوای نفس، و به

 2فرج مورد طعن مردم نباشد. 

 ب اسالمینظر در مذاه اتفاق( ب 

همه فقها به این اتفاق دارند که شهدان باید مسلمان باشد و شهادت غیرمسلمان، 

و دو شاهد از  " 3فرماید: علیه مسلمان جواز ندارد. دلیلشان این فرموده اهلل است که می

مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی با دو زن، از میان گواهانی 

لت آنان( رضایت دارید گواه بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، که ) به عدا

  "زن دیگر، وی را یادآوری کند.

قاعده کلی در شریعت اسالم این است که شهادت غیرمسلمان از مسلمان و 

غیرمسلمان علیه مسلمان جواز ندارد؛ اما برخی از فقها مواردی را از قاعده کلی استثنا 

 اند: نموده

 ها: شهادت غیرمسلمان علیه غیرمسلمان، کافر ذمی و حربی علیه حربی را  فیحن

و  پذیرد، زیرا پیامبرص شهادت پیروان حضرت عیسی را علیه هم دیگر اجازه دادند. می

کنند که اینان بر خود و اوالدشان والیت دارند بنا به راین برای  دیگر آنکه استدالل می

ولی زیده ها با یک بخش نظر ابوحنیفه  4ند داشت.شهادت علیه همدیگر، اهلیت خواه

ها معتقدند که شهادت غیرمسلمان فقط  موافق است و با بخش دیگرش مخالف. آن
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کیش خود جواز دارد. بنا به راین شهادت مسیحی علیه یهودی بالعکس آن  علیه هم

ادت ها، بر آن است که شه ها وقول مشهور حنبلی ها، شافعی مقبول است. اما مالکی

غیرمسلمان را علیه مسلمان و غیرمسلمان علیه غیرمسلمان قطعأ جواز و درست 

 داند. نمی

 ها: شهادت غیرمسلمان برای مسلمان در مورد وصیت دراثنای  حنبلی

جز از شاهدان  پذیرد، اگر شخص مسلمانی در سفر وصیت کند و بمیرد، و به سفرمی

داند؛ زیرا خداوند  ی را مقبول میغیرمسلمان دیگرکسی حضور نداشته باشد شهادت و

های مرگ رسید  که یکی از شمارا نشانه اید هنگامی کسانیکه ایمان آورده "فرماید:  می

باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فراخوانید یا اگر در 

رهمکیشان سفر بودند و مصیبت مرگ شمارا فرارسید و شاهد مسلمان نبود دو تن از غی

ها، زیده  خود را به شهادت بطلبید. ظاهرها، با دیدگاه حنبلی موافق است؛ ولی مالکی

دانند زیرا  ها شهادت غیرمسلمان را علیه مسلمان مقبول و درست نمی ها  و حنفی

کنند که شهادت غیرمسلمان درغیرمورد وصیت که درست نیست، نیز  استدالل می

 1اولی جواز ندارد. طریق د بهشهادت غیرمسلمان در سایری مور

 موانع شهادت: (ج

همه فقها به این نظر هستند که شاهدان در جرم زنا عاری از موانع قبول شهادت 

 اند: گردد قرار ذیل باشند موارد منفی شهادت که سبب منع شهادت دادن می

 :ها، شهادت  ها و حنفی ها، حنبلی ها، شافعی به عقده علمای مالکی  خویشاوندان

والدین به نفع فرزندان واز فرزندان به نفع والدین و یا زوج به نفع زوجه و عکس آن 

 2دانند. پذیرند و مقبول نمی را نمی
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 :ها، شهادت  ها ، متأخرین و حنفی ها، حنبلی ها، شافعی به عقیده مالکی دشمنی

ها، در مسایل دنیوی مانند )  ه دشمن، قسمی که موضوع دشمنی میان آندشمن برعلی

ها برای رضای  اموال وموارث بازرگانی( باشد جائزنیست. هرگاه دشمنی در بین آن

خدا و به سبب فسق وفجورمشهود علیه باشد شهادت شاهد، مقبول است. ولی به 

سبب فسق شاهد و باعث که  عقیده ابوحنیفه دشمنی به دلیل مسائل دینوی تا وقتی

جلب منفعت و دفع ضرر از او نگردد. دشمنی مانع قبول شهادت دشمن نخواهد شد 

وایشان معتقد است که اگر شاهد عادل باشد دشمنی میان وی و مشهود میان وی و 

 1مشهود علیه مانع قبول شهادت، نخواهد بود.

 :د له قسمی مراد و منظور از تهمت آن است که رابطه شاهد و مشهو تهمت

بخشد و یا  باشد که گمان برود که شاهد به شهادتش به نفع مشهود له چیزی را می

برد. مانند اینکه شهادت شریک برای شریکش،  خودی شاهد از ادای شهادت سئد می

شهادت اجیر برای مستأجرش، شهادت وکیل برای امور موکلش و شهادت سائل به 

ها جواز ندارد؛  ها و حنفی ها، حنبلی ها؛ شافعی کیمسئولش، ازنظرمشهورفقها از قبیل مال

تر، و  شما نزد خداوند عادالنه " 2فرماید: زیرا مستندشان این قول خداوند است که می

. "تر است برای شهادت استوارتروبرای اینکه دچار شک نشوید ) به احتیاط( نزدیک

شهادت شهود در  ٔ  هافغانستان درزمین 13۹2مقننین قانون اجراأت جزایی مصوب سال 

( تحت عنوان امتناع از ادای شهادت وعدم استماع آن چنین پرداخته 26تعدیل ماده )

 است:

a.  شخصی که با ادای شهادت، مسئولیت قانونی وی مبنی بر عدم فاش ساختن

اسرار مندرج قوانین نافذه نقض گردد، مانند مشاور حقوقی، داکترمعالج، اهل خبره، 

 امثال آن.داکتر صحت روانی و 

                                                           
1
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b. ها  اصول و فروع متهم تا دو درجه و زوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت بین آن

قطع گردیده باشد، اشخاص قریبی که از اثر ارتکاب جرم متضرر گردیده و یا خود 

 شاکی یا اطالع دهنده حدوث واقعه باشد از این حکم مستثنا است.

c. مندرج فقره یکم اند اشخاص  مامورضبط قضایی، حارنوالی و محکمه مکلف

 ماده را از داشتن حق امتناع از ادای شهادت مطلع سازند.

d.  این  1فقره  1هرگاه محکمه تشخیص نماید که شهادت اشخاص مندرج جز

گناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته و یا منفعت اجتماعی  ماده تثبیت جرم یا بی

حفظ اسرار اشخاص  تواند مسئولیت آن نسبت به حفظ محرومیت بیشتر باشد، می

تواند شهادت شاهد را در اتاق  مذکور را مرفوع نماید، در این حالت محکمه می

 مخصوص و در صورت ضرورت، بدون حضور طرفین استماع نماید.

 شهادت اشخاص ذیل قابل سمع نیست:

A. نماید. وکیل مدافع در قضیه که از موکلش دفاع می 

B. ادت وی متضمن دفع اتهام شده و شه شخص که به حیث شریک جرم شناخته

 از خود باشد.

C. .شخص که اهلیت حقوقی ادای شهادت را نداشته باشد 

 شرایط خصوصی: (د

مرد بودن: شاهدان درجرم زنا باید مرد باشد، مشهور از فقها از قبیل   -1

اند که درشهود واقعه زنا،  ها به این عقیده ها، زیده ها و حنفی ها، حنبلی ها، شافعی مالکی

  1دانند. ادای شهادت چهار مرد را الزم می
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جای  ولی ابن حزم معتقد است که در اثبات زنا، شهادت دو زن مسلمان عادل به

یک مرد مجاز است. پس به باور ایشان شهود زنا ممکن است سه مرد و دو زن یا دو 

ها در مورد  مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن و فقط هشت زن باشد. جعفری

نصاب شهود در جرم زنا معتقدند که نصاب معتبر برزنا عبارت است از چهار مرد، یا 

 1ست.سه مرد و دو زن، یا دو مرد وجهار زن ا

ها  اصیل بودن: یعنی شاهدان باید حادثه زنا را مشاهده کرده باشند. حنفی  -2

معتقدند که شهود باید اصیل باشد، شهادت شاهد بر شاهد یعنی شهادت سماعی ) 

فرعی( درست نیست. و همچنان شهادت شهود اثباتی در نزد قاضی دومی پذیرفتنی 

اضی اول شهادت بدهند و او پرونده را نیست. یعنی اگر همه یا تعدادی از شهود نزد ق

نزد قاضی دیگر ارسال کند. قاضی دوم شهادت قبلی را که شهود نزد قاضی اول ادا 

ها بارأی مذکور  ها و شافعی ها مقبول و درست است. حنبلی نموده است؛ نزد حنفی

شود و حدود طبق قاعده  موافق است زیرا معتقدند حاالت مذکور موجب شبهه می

ها، در شهادت، اصیل بودن را  ولی مالکی 2شود.  فقهی، حدود به شبهه دفه میمشهور 

داند و شهادت بر شهادت را در حدود و غیر حدود مانند )کتاب قاضی( معتبر  الزم نمی

قول  داند مشروط به آنکه باید دو نفر شاهد فرعی از یک یا چند شاهد اصلی نقل می

 3کنند.

اند  ون عذر موجه: علمای فقه حنفی به این عقیدهبر حد جرم زنا بد مرور زمان  -3

بر حد، بدون عذرموجه شرط است؛  استثنای حد قذف در تمام حدود، مرور زمان که به

توانند مگر اینکه مقذوف در  زیرا شاهدان درحد شاهدان در حد قذف گواهی داده نمی

ند. پس اگر پیشگاه محکمه رفع دعوی کند و این کار بدون شک مدتی را دربرمی گیر
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گیرد،  کند؛ تاخیری صورت می در ادای شهادت شاهدان تا آنکه مقذوف رفع دعوی می

تهمت ایجاد نگردیده و حد قذف در اثر مرور زمان ساقط نخواهد گردید، اما در سایر 

حدود، بدون شکایت و رفع دعوی از طرف مجنی علیه در پیشگاه محکمه شاهدان 

ها در ادای شهادت تهمت و شبهه را ایجاد  پس تأخیر آن توانند ادای شهادت نمایند. می

 گردد. کند و موجب سقوط حد می می

شاهدان  "گویند:  طور استدالل کرده می های حنفی در ارتباط به اثبات نظریه این فقه

داشتن جرم  کنند، بین ادای شهادت و مخفی نگه که جرم زنا را مشاهده می هنگامی

ادا کردن شهادت به خاطر  ٔ  اظهار کنند؛ زیرا خداوند درزمینهمختارند که نگهدارند یا 

. و پیامبر اسالم در عرصه "و گواهی را برای خدا به پادارید " 1فرماید: اجر و ثواب می

کسیکه گناه برادر خود را  "فرماید:  داشتن جرم برادر مسلمان می ثواب مخفی نگه

. پس شاهدان جرم "دارد خداوند روز آخرت گناه او را ستر خواهد کرد مخفی نگه می

رد، این خود بر این امر داللت گذ کنند و مدتی هم می زنا را مشاهده کرده و سکوت می

اند، و  داشتن جرم را بر جانب افشای آن ترجیح داده ها جانب مخفی نگه کند که آن می

ها را  کند که آن دهند، این خود بر این امر داللت می آیند و گواهی می بعدازآن می

 توزی بر ادای گواهی باعث ساخته است، پس در اینجا  کینه

گردد. اما عذرموجه را  آید و موجب سقوط حد زنا می می تهمت و شبهه به وجود

کنند. مانند نبودن قاضی، دوری مسافت و یا خطر راه  ها در موارد ذیل خالصه می حنفی

دانند و معتقدند که مرور زمان در پذیرش شهادت هیچ نوع تاثیری ندارد، ازنظر  می

ا عذرها از یک منطقه و عصر گردد؛ زیر ابوحنیفه مدت تقدیم به اجتهاد قاضی واگذارمی

تا منطقه دیگر متفاوت است، ولی ازنظر ابو یوسف و محمد، شاگردان ابوحنیفه مدت 

تقادم یک ماه، یا بیشر از آن است؛ زیرا کمترین مدت تاجل یک ماه است وکمتر از 
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ها  ها وزید ها و حنبلی ها، شافعی اما مالکی  1یک ماه در حکم عاجل خواهد بود.

ها معتقد به تقادم نیستند و شهادت متأخر واقراربه جرم گذشته را  نفیبرخالف ح

 دانند. ها را به سبب قدمتشان مردود نمی پذیرند و آن می

 شرایط تحقق جرم از نگاه قوانین جزائی (هـ 

 برای به وجود آمدن جرم زنا شرایط ذیل ضروری است:

گردد باید انسان عاقل  می ها شخصی که مرتکب جرم زنا اتفاق همه فقه بلوغ: به -1

باشد پس اگر انسان مجنون باشد مرتکب جرم زنا گردد حد زنا باالی وی تطبیق 

 2شود. نمی

گردد باید انسان عاقل باشد در غیر آن  عقل : شخصی که مرتکب جرم زنا می -2

 3مسئولیت جزایی ندارد و به آن عبارت همه علمای فقه توافق نظر دارند.

دهد باید  اند که، شخص که جرم زنا انجام می به این عقیده اسالم: احناف -3

مسلمان باشد. در این صورت اگر شخص کافر آمد و مرتکب جرم زنا گردید، حد زنا 

گردد. اما در صورت اظهار آن به مورد تعزیر قرار خواهد گرفت.  باالیش تطبیق نمی

یفه درباره جواز ازدواج دلیلشان این قول پیامبرص که در مقام پاسخ به این سوال حذ

. ولی "دهد او را رها کن، چون تو را در احصان قرار نمی "با زن اهل کتاب فرمود: 

 4دانند. ها اسالم را شرط نمی ها و حنبلی شافعی

اند که فاعل و  ها به آن عقیده زانی ومزنی بها باید کامل باشند: احناف و حنبلی -4

بالغ، مسلمان، زنده، انسان ومحصن باشند. اگر مفعول زنا یعنی هردو آن باید عاقل، 
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گردد، بلکه  صفات متذکره را یکی از طرفین نداشته باشند حد زنا باالیش تطبیق نمی

 1شود.  تعزیر می

ولی نظر جمهور علمای فقه این است اگر کسی با دختر خورد سال غیر مکلف 

ها شخص وطی کننده  اتفاق آرای تمام فقه وطی کند، و یا حیوان، در این صورت به

 ها باید حیوان به قتل برسد. تغزیر خواهد شد، اما از دیدگاه حنبلی

 مبحث دوم: مجازات

اسالم برای مرتکبین زنا، سه نوع مجازات تعیین نموده است که قرار ذیل بحث 

 خواهد شد:

 های اسالم  اتفاق تمام فقه الف: تازیانه: تازیانه مجازات زانی غیر محصن به

زن ومرد زناکار  "ازیانه است. زیرا مستندشان این فرموده خداوند است: صد ت یک

هرکدام را صد دره ) تازیانه( بزنید و شمارا نسبت به ایشان در دین رأفت و مهربانی 

نگیرد؛ در تطبیق حدود بخاطررافت و دلسوزی کوتاهی نکنید. اگر به خدا و روز 

  2."مسلمانان در وقت عذاب ایشان دارید وباید حاضرشوند جماعتی از آخرت ایمان

 ها معتقدند که برای زانی غیرمحصن افزون  ها و شافعی ها، مالکی تبعید: حنبلی

جزای یک سال تبعید نیز محکوم گردند. زیرا دلیلشان این  صد تازیانه به بر تطبیق یک

مرد وزن غیرمحصن که باهم زنا کردند صد  "فرماید اهلل ص است که می قول رسول

ها تبعید زانی غیرمحصن را جزای  ولی حنفی "یانه زده شوند ویکسال تبعید گردندتاز

پندارند. وآنرا از رهگذری سیاست شرعی مجاز دانسته و به صواب دیدی  تعزیری می

ها به این باوراند که تبعید زانی از تمام زمین امکان  زیرا حنفی 3داند. حاکم مربوط می
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که اصالح و تربیت مجدد شود. اما در  دانی گردد تا وقتیعلیه زن ندارد؛ جز آنکه محکوم

گویند که نظربه احوال و ظروف، ماهیت و شخصیت جرمی  مورد تعیین میعاد حبس می

تواند نظر به اسلوب اصالح تصمیم اتخاذ دارد. علمای  فاعل متفاوت است و قاضی می

 دانند. پسند میمعاصرتبعید زانی را از یک کشور به کشور دیگری را مردود ونا 

 استثنای خوارج  اتفاق همه علمای فقه به سنگسار: مجازات زانی محصن به

سنگسار است؛ زیرا دلیلشان این آیت شریف که لفظش منسوخ و حکم اش باقی است: 

. و همچنان پیامبر "اگر زن ومرد متأهل مرتکب زنا شوند حتماً آندورا سنگسار کنید "

ت خون مسلمان مگر به یکی از سه جرم، کافر شدن بعد حالل نیس "فرماید:  اسالم می

. مثال اش سنگسار "از مسلمانی، زنا کردن بعد ازمحصن شدن، و قتل نفس بدون حق

 کردن ماعز بن مالک اسلمی است.

 شرایط تنفیذ مجازات جرم زنا: 

بودن و موجودیت یک سلسله شرایط در مورد تطبیق زنا در حین اجرای حکم 

 ها اتفاق دارند که قرار ذیل است: همه فقهضروری بوده و 

اجرای تنفیذ مجازات جرم زنا در مورد تازیانه: همه فقها اتفاق دارند که اگر  -

مجازات زنا تازیانه باشد امام و یا قاضی باید آن را عملی و اجرا نماید؛ زیرا معتقدند 

این خاطر اهلل است و برای رعایت مصلحت جامعه تشریع گردیده واز  که حد حق

اجرای آن به نمایندگی از مردم که همانا امام است؛ تفویض شده و دیگر اینکه اثبات 

حد به اجتهاد نیازمند است و در اجرای آن ، بیم تعدی و تجاوز از اصل مقدار واجب 

شود.  آن وجود دارد؛ لذا موجودیت امام باعث تحقق و تأمین عدالت در اجتماع می

ها معتقدند که  شد و وسیله اثبات جرم زنا شهادت باشد؛ حنفیولی اگر زنا سنگسار با

اول شاهدان باید به سنگسار آغاز نماید. که اول شاهدان، سپس امام، بعد مردم سنگسار 

 کنند. را اجرا می
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صورت متوسط  علیه، صد تازیانه به چگونگی نواختن تازیانه: بر محکوم -

کند جرح وتورم  اشد تا بجای اصابت میشود، الزم است که تازیانه خشک نب نواخته می

کند  علیه اصابت می ایجاد نکند و همچنین آن قسمت از تازیانه که به جسم محکوم

ها و مالکی به  گردد. همچنان حنفی شاخه باشد، سه ضربه محسوب می نباید دارای سه

پوشاند جز به مقداری که عورتین وی را ب علیه به های محکوم این نظر اند که باید لباس

ها به این باوراند که  ماند. ولی جعفری مانده، یک یا دو پیراهن در تن وی باقی می باقی

شود سپس حد جاری  علیه مرد باشد طور ایستاده و بدن وی برهنه لخت می اگر محکوم

شود؛ زیرا  گردد. اما زن باشد طور نشسته و لباسش در اطرافش پیچانیده حد اجرا می می

 1ت.بدن زن عورت اس

علیه اگر مرد باشد در  ها به این باوراند که محکوم استثنای مالکی مذاهب خمسه به

شود، باید تماس ضربات به  حال ایستاده و اگر زن باشد در حال نشسته تازیانه زده می

یک محل بدن زده نشود؛ زیرا وارد ساختن ضربات در یک محل باعث تلف شدن آن 

شود، اقامه  ثنای سر، صورت وآلت تناسلی زده نمیاست گردد. ضربات به عضو بدن می

کننده نیست،  علیه گردد؛ زیرا تطبیق حد هالک حد تازیانه نباید منجر به هالکت محکوم

دانند که ضربه وارده بینابین زده شود یعنی به بسیار شدید ونه بسیار  ها می لیکن فقه

تازیانه امتداد دهد. خفیف، مجری حکم پس از نواختن ضرب نباید دست خود را با 

آید وباید تازیانه را پس از تماس  حساب می مثابه ضربت دیگر به زیرا این عمل به

علیه در باال نگهدارد ونباید هنگام زدن تازیانه دستش را از باالی سر فرود آورد،  محکوم

چون در این حالت ضربت وارده شدید خواهد بود که بیم هالکت در پیش است و 

 ه شدن پوست وجود دارد.احتمال کند
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کیفیت و چگونگی اجرای سنگسار: جمهور علماء اتفاق دارند که اگر  -

علیه مرد باشد خواه جرم وی از طریق شهادت به اثبات رسیده یا از طریق  محکوم

علیه را طور ایستاده بدون اینکه به چیزی ببندید یا اورا در هنگام  اقرار، شخص محکوم

و یا در گودالی حفر نموده بیا اندازد؛ حد سنگسار باالیش تطبیق حد محکم بگیرد 

وقتی  "گوید:  اهلل ص، است که ابوسعید می گردد. دلیلشان این عمل رسول تطبیق می

پیامبر به رجم ماعزدستور دادند، اورا به بقیع بردیم و قسم بر خدا برای وی گودال حفر 

علیه مرد  . اگر جرم زنای محکوم"ودنکردیم و با چیزی نبستیم و او کنار ما ایستاده ب

شود و اجرای  شده باشد در حین اجرای حد فرار کند تعقیب نمی وسیله اقرار ثابت به

گیر وآن  صورت فرار، مجدداً دست گردد، و اگر شهادت ثابت شود به حکم متوقف می

ه زن علی اند که اگر محکوم ها به این عقیده شود تا بمیرد. اما حنفی قدر سنگ زده می

داند ولو که زنا وی خواه از  هایش، طور مطلق مجاز می باشد دفن کردن زن تا سینه

طریق شهادت به اثبات رسیده باشد و یا از طریق اقرار به اثبات رسیده باشد؛ این عمل 

ها فقط در مواردی که زنای زن با  ها و حنبلی دانند ولی شافعی را پوشش وی می

زن تا سینه مجاز است و اگر زنا به اقرار خودی وی  شهادت ثابت گردد دفن نمودن

دانند؛ زیرا معتقدند که این عمل او را از فرار  علیه را مجاز نمی ثابت گردد دفن محکوم

شود و رجوع خود سبب  دارد، فرار نمودن خود رجوع از اقرار تلقی می کردن بازمی

 گردد. اسقاط حد می

اند که حد زنا  ها به این عقیده ها و حنبلی علنی بودن محل اجرای حد زنا: حنفی -

به هر زن  "باید در محضر عام مردم تطبیق شود، و دلیلشان این قول خداوند است: 

دارید در کار  زناکار ومرد زناکاری صد دره بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان

ازات آن دو دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید وباید گروهی از مؤمنان در مج

ها باور دارند که تطبیق و اجرای مجازات حد زنا  ها و مالکی ولی شافعی "حضور یابند
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در محضرمردم ضروری نیست. بلکه حاضر بودن یک تعداد از اشخاص دراثنای اجرای 

   1حدود طریقه مستحب ونیکو است.

یق شود، ها می کویند که حد زنا نباید در مسجد تطب ها و حنبلی ها، شافعی حنفی

بلکه بهتر وجوب است که در مکان باز که دور از مناطق مسکونی باشد مبادرت به 

آمده، زیرا  عمل گناه جلوگیری به اجرای حد شود تا اصابت سنگ به مردم و افراد بی

دلیلشان این است که حضرت محمد ص از تطبیق و اجرای حدود در مساجد منع 

د کردن آوازها، خریدوفروش و تطبیق حدودتان را از ها بلن اطفال، دیوانه "اند:  فرموده

ها  های آن مساجد دور سازید و در روزهای جمعه مساجد را معطر ساخته وبر دروازه

 . "چیزهای خوشبو را بگذارید

عوامل سقوط حد زنا: بعضی موارد وجود دارد که حد را ولو که از صدور حکم  -

گردد  علیه آن تطبیق نمی نا بر محکومسازد. در این صورت حد ز هم باشد ساقط می

یک  شوند. این بلکه مجازات حدی مرتکبین جرم زنا به تعزیرتبدیل شده و تعزیرات می

 های اسالم است. قرار ذیل است: مورد اتفاقی فقه

گردد، چنانچه ثبوت  با رجوع اقرار کننده از اقرار حد زنا از وی ساقط می -1

گرفته باشد. اقرار ممکن است صریح باشد یا ضمنی متعاقب اقرار وی مورد حکم قرار

 2باشد.

ای شاهدان از شهادت،  برگشت شاهدان از شهادت: با برگشت چند نفر یا همه -2

مانده کمتر باشد اقرار ممکن است صریح باشد حد ساقط  که تعداد باقی درصورتی

 گردد. می

احناف، هرگاه زنا تکذیب زانی و یا زانیه از ارتکاب عمل زنا: از دیدگاه  -3

شده باشد زانی وزانیه همدیگر را تکذیب کند و یا ادعا کند که با  وسیله اقرار ثابت به

                                                           
1
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وی در اثر رابطه زوجیت باهم آمیزش کردن در این صورت سبب سقوط حد زنا 

ها و حنبلی تکذیب زانی وزانیه و ادعای رابطه زوجیت سبب  گردد. اما از دید مالکی می

 1شود مگر آنکه برای این رابطه دلیل اقامه کند. میسقوط حد زنا ن

از بین رفتن اهلیت شهود پس از حکم و قبل از تطبیق مجازات: از دیدگاه  -4

علیه  ها اگر شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از تطبیق مجازات بر محکوم حنفی

علیه  وموسیله ای یکی از عوارض اهلیت، اهلیت خود را از دست بدهند، حد از محک به

ها حد زنا از وی ساقط  ها و حنبلی ها، شافعی گردد. ولی از دیدگاه مالکی ساقط می

 گردد. نمی

ها ازدواج زانی وزانیه سبب سقوط حد زنا  ازدواج زانی با زانیه: از دید حنفی -5

داده  کنند که عمل ارتکابی زنا بوده و پیش از ازدواج رخ ها استدالل می شود، آن نمی

ابو یوسف یکی از شاگردان وی با این رای ابوحنیفه موافق نیست. وی  است، ولی

 گردد. شود وشبه باعث سقوط حد می معتقد است که ازدواج سبب ایجاد شبه می

ها، هرگاه شاهدان  علیه: از دیدگاه حنفی مرگ شاهدان قبل از سنگسار محکوم -6

علیه ساقط  حد از محکوم علیه  وفات نمایند قبل از تطبیق و یا اجرای حد بر محکوم

 شود. ها حد ساقط نمی ها و حنبلی ها، و شافعی شود،  ولی از دیدگاه مالکی می

 مجازات جرم لواط( ب

موجب آن نظام خانواده  ترین وزیان بار ترین عملی است که به لواط ازجمله زشت

کشاند. از آنجائی که این  سوی اضمحالل و تباهی می پاشد، و جامعه را به را از هم می

کند، اسالم آن را عمل حرام  ناپذیر به فامیل و جامعه وارد می عمل زشت، اضرار جبران

ت و شدیدی را تشریع وقانونگذاری کرده است، اما و برای آن مجازات سنگین وسخ

نظر دارند. عده آن، لواط  ها در اندازه و مقدار مجازات فاعل و مفعول لواط اختالف فقه
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نماید  وعده دیگری معتقدند  دارند و مجازات را برای آن تجویز می را زنا محسوس می

محکوم نخواهد شد،  هم به مجازات زنا که جرم لواط، جرم زنا نیست و مرتکب آن

 شود. بلکه تعزیر می

گویند: مجازات لواط درهرحال رجم است خواه فاعل و مفعول  ها می مالکی -1

 محصن باشند و خواه غیر محصن.

ها ازآنجا یکه در لواط مفهوم زنا نهفته است، مجازات لواط همان  شافعی -2

باشد مجازات وی مجازات زنا است. پس به باور آنان اگر شخصی لوطی غیرمحصن 

 صد دره و یک سال تبعید است واگرمحصن باشد مجازات وی رجم خواهد بود.

شود) خواه محصن باشد یا محصن نباشد(  ها، لواط کننده کشته می جعفری -3

گیرد یا با سوزانیدن با آتش یا رجم است. با سنگ  کشتن او یا با شمشیر صورت می

م است نداشته باشد یا با خراب کردن های زانی را که مستحق رج اگرچه ویژگی

 شود. دیواری روی او و یا با پرتاب کردن او از یک بلندی کشته می

شمارد.  دانند وآن را گناه و معصیت می ها، جرم لواط را غیر زنا می ظاهری -4

 معتقدند که مرتکب آن باید تعزیرشوند.

هم نیز به  مرتکب آنابوحنیفه معتقد است که جرم لواط، جرم زنا نیست و  -5

شود. به نظر ابوحنیفه مانعی وجود  گردد، بلکه تعزیرمی مجازات جرم زنا محکوم نمی

به جرم لواط زندانی شود، تا وی بمیرد یا از عمل خود توبه کند. اگر  ندارد که محکوم

ای باشد کشته خواهد شد، اما این قتل حد شرعی نیست، بلکه  مرتکب جرم لواط حرفه

یاسی حکومت است. ولی ابو یوسف ومحود از شاگردان ابوحنیفه جرم لواط مالحظه س

شود  گویند که اگر مرتکب محصن باشد سنگسار می دانند و می را در حکم جرم زنا می

شود. استدالل ابوحنیفه در مورد اینکه لواط زنا  و اگر غیر محصن بود شالق زده می

 گردد. مینیست این است که عمل لواط سبب اختالط نسب ن
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 مجازات ازنظر قوانین (ج

حقوق جزای افغانستان، در راستای صیانت، حفظ و دفاع از حریم عفت شهروندان 

شدت مبارزه و برخورد نموده و مجازات  و حیثیت افراد جامعه، با جرم متذکره، به

 شدید را برای مرتکب آن، وضع نموده است.

 دهنده جرم زنا:  ارکان تشکیل

 در ماده دوم این  1355ر قانون جزای افغانستان، مصوبه سال رکن قانونی: د

نماید، مرتکب  این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم می "قانون آمده است که: 

جرایم حدود، قصاص ودیات، مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسالم، مجازات 

ثبات زنا و شیوه اجرای . بنا به راین قانون، تمام مقررات و شرایط مربوط به ا"گردد می

 حکم را به فقه حنفی واگذار نموده است.

  رکن مادی: برای تحقق و به وجود آمدن رکن مادی جرم زنا، باید وطی صورت

ای داخل  گونه شود که آلت تناسلی مرد در فرج زن به گیرد و وطی زمانی زنا شمرده می

شود. هرگاه آلت،  ل میدانی یا رسمان در چاه داخ شود که مثل سرمه چوب در سرمه

اندازه حشفه، اگر حشفه نداشته باشد در  اندازه حشفه، اگر حشفه داشته باشد یا به به

شود، خواه با دیوارهای فرج تماس بگیرد و یا  فرج زن داخل شود؛ جرم زنا متحقق می

نگیرد خواه بین آلت و فرج مانع خفیف وجود داشته باشد یا نباشد و خواه انزال 

شود این است که آیا اگر آلت  سوال که اینجا مطرح می 1فته یا نگرفته است.صورت گر

کند؟ این سوال به  زن شود رفتار فیزیکی جرم زنا، تحقق پیدا می "دبر "رجولیت وارد 

کنند که دخول در دبر زن، لواط محسوب  خاطر است که هنوز برخی تصور می

عمل شنیع مرد با مرد وجمع که لواط اصطالحی است که برای  شود، درصورتی می

رود و اگر این عمل  شدن آن با یکدیگر جهت خاموش کردن غریزه جنسی، به کار می
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که بین فاعل و مفعول، رابطه  شود، مشروط بر این با زن صورت گیرد، زنا محسوب می

وشوهری صورت  زناشویی وجود نداشته باشد. اما اگر عمل مواقعه از دبر، بین زن

 1تعقیب نیست. وان زنا قابلگیرد، تحت عن

شود به  محسوب نمی "زنا "ولی ابوحنیفه به این باور است که وطی در دبر زن، 

گذاری شده است؛ اختالف در  زنا وبر دبر لواط نام "قبل "این دلیل که اوأل: ادخال در 

اسامی، بیانگر آن است که زنا و لواط باهم، در معنا متفاوت است. ثانیا: زنا منجر 

که لواط ) ادخال از عقب زن( این  گردد درحالی اشتباه  انساب و تضییع اوالد می به

آسیب را ندارد. اما برخی از اصحاب ابوحنیفه مثل محمد وابو یوسف نظر مخالف 

شود به این دلیل که اوال، زنا  ابوحنیفه رادارند و معتقدند که وطی در دبر زن شمرده می

ام است که این ادخال حرام، موجب وجوب حد و وطی هردو به معنای ادخال حر

گردد، پس وطی در دبر، داخل تحت زنا است. ثانیا، درآیات قرآن، بین لواط وزنا،  می

شده است؛ زیرا در قرآن شریف، وطی در دبروقبل، فاحشه قرار  مساوی قرار داده

 2شده است. عالوه بر این، در روایات، بر لواط زنا اطالق شده است. داده

 دانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن  ن معنوی: به اعتقاد زیاد از حقوقرک

را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت مجرم و مجازات وی کافی نیست مجرم 

یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در  باید ازنظرروانی، بر ارتکاب جرم انجام

ومنجربه انجام عمل و یا ترک  توان خواستن قطعی حقوق جزا قصد مجرمانه را می

عملی دانست که قانون آن را نهی و منع قرار داده است. البته این خواستن باید در 

شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختارو واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد؛ زیرا 

                                                           
1
 211ص ، 1316، چاپ اول،  سال، 3شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشار ژوبین، ج. - 
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 112، ص 1118، دمشق، دارالفکر، سنه، 1زحیلی، وهبه الفقه االسالمیه وادلته، ج. - 

ACKU



 

 

 

ی 
س

رر
ب

ز..
ت ا

عف
ی 

اف
من

م 
رای

ج
. 

43 

شود که اراده ب ارتکاب جرم مخدوش  زوال عقد واختیارویا عدم رشد موجب می

 1گردد. 

هتک ناموس یا زنای به عفت در زمره جرایم عمدی است و مراد از عمدی  جرم

بودن جرم زنا به عنف این است که مرتکبان این جرم، عمل نزدیکی و مقاربت را از 

ها باشد و  روی علم و اراده انجام داده باشند. یعنی انجام عمل مجامعت، خواسته آن

تکراه وهم خوابگی کرده باشند. برای انجام این خواستی خود، اقدام به عنف و

آمده در موردنظر مرتکبان جرم را شرط تحقق رکن  دست گذار افغانستان نتیجه به قانون

محض احراز عمد عام مرتکب، مبنی برانجام  روانی جرم مذکورقرارنداده است؛ بلکه به

 عمل آگاهانه، کار داخل کردن آلت رجولیت خود، به فرج زنی که بر او حرام است و

با عنف واکراه این کار را صورت بدهند، بدون توجه به نتایج موردنظر مرتکب، برای 

 کند. مجرم شناختن کفایت می

حکم زنا داشته باشد یعنی بداند که زنا ازنظر شرعی و  بنا به راین اگر کسی علم به

این قانونی گناه وجرم است و علم به موضوع نیز داشته باشد یعنی بداند که بین او و 

خواهد عنف به او تجاوز کند، رابطه زوجین نیست،اگر مقاربت را بازور و  زن که می

کند که قصد خاص او رفتن آبرو و حیثیت مجنی  اکراه بر زن تحمل کند، حال فرق نمی

علیه باشد یا هر چیزی دیگری باشد، مرتکب زنای به عنف واکراه شده و احکام و 

 شود. مجازات زنای به عنف، براوبار می

 ( در صورت که 426موجب ماده ) مجازات زنا: در قانون جزای افغانستان، به

که زنا  شود و درصورتی شرایط تحقق جزای حدی موجود نباشد، مرتکب زنا، تعزیرمی

( 42۹ماده ) 1موجب بند  گرفته باشد، مرتکب به از طریق عنف یا تهدید و یا حیله انجام

گردد.  هفت سال بیشتر نباشد، محکوم میهمان قانون، به حبس طویا که از 
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 2سالگی نرسیده باشد، مرتکب به اساس بند که مجنی علیه به سن هجده درصورتی

گردد. بدین ترتیب در  همان ماده، به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند محکوم می

رایط مسئله  فوق که مرد بالغی با دخترصغیره ای، زنا کند ازآنجاکه طبق فقه احناف، ش

گردد. یعنی  محکوم می 42۹ماده  2حد موجود نیست، مرتکب به مجازات تعزیری بند

 گردد. به حبس طویلی که از ده سال تجاوز نکند محکوم می

اینجا اشکالی بر قانون افغانستان وارد است وآن این است که قانونگذارافغانستان، 

وز جنسی برزن یا مرد را قانون جزا، مجازات تعزیری مرتکب تجا 42۹موجب ماده  به

حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد، مقرر کرده است و اگر شخص مورد 

سالگی را داشته باشد، مرتکب به حبس طویلی که از ده سال  تجاوز، سن کمتر از هجده

) قانون 17، ماده 2و1که همین قانونگذاردر فقره  گردد، درحالی بشتر نباشد محکوم می

ه زن( مجازات مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ را حبس دوام و منع خشونت علی

مجازات تجاوز برزن نابالغ، را حداکثر حبس دوام قرار داده است و این خود یک 

قانون جزا، مجازات تجاوز  2۹تعارض و تناقض در بیان مقنن است. زیرا که در ماده 

خضونت علیه زن، قانون منع  17برزن را حبس طویل قرار داده است و در ماده 

حل  اند. سوال این است که تعارض چگونه قابل مجازات آن را حبس دوام تعیین نموده

وجمع است؟ هر دو ماده هم که نسبت شان عام و خاص نیست تا خاص موجب 

توان گفت ازآنجاکه تصویب  اند. آیا می تخصیص عام گردد؛ بلکه هردو ماده خاص

قانون جزا، به تصویب رسیده است، حکم آن مقدم قانون منع خشونت علیه زن، بعد از 

 است؟

برپایه فقه حنفی زنا با دختر صغیر که قابل وطی نیست حد ندارد؛ همچنین اگر 

شود. این حکم با توجه به  زانیه با کودک نابالغ زنا کند مجازات حد بر اوبار نمی

که  د؛زیرا وقتیرس وسال بودن قربانی جرم، به دورازعدالت جزایی به نظر نمی سن کم

سازد.  نماید به مجازات حد محکوم می گذارمرد بالغی را که با دختر بالغ زنا می قانون

جزایی شدیدتری محکوم  کند به طور اولویت عدالت و حمایت از اطفال ایجاب می به

ACKU



 

 

 

ی 
س

رر
ب

ز..
ت ا

عف
ی 

اف
من

م 
رای

ج
. 

45 

سازد تا چه برسد به اینکه مجازات آن را تخفیف دهد. هرچند که مجازات تعزیری آن 

مرتکب به  2بند  42۹شده است؛ در ماده  عه جزایی افغانستان بیاندر قانون موضو

گردد وزنا با دختر زیر هجده سال از عوامل مشدده جرم  مجازات تعزیری محکوم می

دهد.  شده است که این خود تعارض در موضوع فوق را نشان می تعزیری شمرده

انستان به آن اشاره قانون جزای افغ 42۹در ماده  "زنای به عنف "همچنان در تعبیر

ها و دیگر فقها وجود ندارد و در نصوص  صورت گرفته است، در متون فقهی حنفی

 کاررفته است. مکابره، قهرا واکراه به "فرج"وارده و عبارت فقها، عناوینی چون غصب 

 جرم لواط( د

 دهنده جرم لواط ارکان تشکیل

قانونی، مادی و معنوی نیاز دارد جرم لواط، مانند هر جرم دیگری به عناصر ثالثه 

 که تحقق پیدا کند.

رکن قانونی: عنصر قانونی جرم لواط عبارت است از منوط بودن تحقق جرم  -1

وصدورحکم مجازات به نص صریح قانون یعنی هر فعل و ترک فعلی را که 

به  1قانونگذارجرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد قابل مجازات است.

 شود. عنوان عنصر قانونی لواط یاد می ن عمل شنیع لواط که از آن بهجرم بود

رکن مادی: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مادی فیزیکی است که باید  -2

و در مورد جرم لواط عنصر مادی عبارت  2به شکل مثبت در خارج تحقق پیدا کند.

دیگری برای ارضای است از اثر مجرمانه مردی که آلت تناسلی خود را درمقعدمرد 

تمایل جنسی خود داخل نماید در خصوص تفخیذ نیز عنصر مادی جرم عبارت است 

های یک مرد  از رفتار مجرمانه مردی که آلت رجولیت خود را پیرامون مقعد و بین ران

                                                           
1
 126، ص 1381میزان، سال:  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشار - 

2
 216 اردبیلی، مأخذ پیشین، ص - 
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آید اگرچه  حساب نمی با مرد دیگروفروبردن انگشت در مقعد دیگری عمل لواط به

 1قابل تعزیر باشد.

وانی: در مسئله لواط که ازجمله جرایم عمدی است، احراز سوءنیت رکن ر -3

مرتکب ضروری است در این جرم نیزدو نوع قصد، قصد عام و قصد خاص وجود 

دارد؛ یعنی شخص الئط وملوط بسته به آنکه دارای اختیارواراده باشند بایستی عالوه بر 

آن آگاهی داشته ضمنأ قصد  که قصد مجرمانه دارند و به عمل خود و مجرمانه بودن این

انجام عمل شنیع وطی را نیز داشت وآن را واقع ساخته و یا با مالیدن آلت تناسلی 

 2رجولیت در وسط دو پا یا ران مفعول، اطفاء شهوت نموده است.

مجازات لواط: ازنظر امام ابوحنیفه لواط زنا نیست وکسی که مرتکب فعل لواط  -4

تکب فعل لواط تعزیر خواهد شده. ابو یوسف و شود بلکه مر شود مجازات نمی می

ترین شاگردان امام ابوحنیفه بودند که تاثیر بسزای نیز در  محمد که از معروف

دانند و  گیری مذهب ابوحنیفه داشته است، که ایشان لواط را در حکم زنا می شکل

یفه شود. استدالل ابوحن شود و غیر محصن شالق زده می گویند: محصن سنگسار می می

مقنین قانون   گردد. در مورد اینکه لواط زنا نیست است که او سبب اختالط نسب نمی

با رعایت ماده اول آن به پیروی از احکام فقه  1355جزای افغانستان مصوب سال 

جرم انگاری،  427حنفی، جرم لواط را در تحت عنوان مشترک با زنا و در ذیل ماده 

اند.  و مجازات حبس به مرتکب آن مقرر نمودهمشمول جرایم تعزیری دانسته است 

 13۹2گذاری اجرأات جزای افغانستان مصوب سال  همان ادله اثبات است که قانون

مقرر داشته که دالیل اثبات لواط  1۹طورکلی در ماده  دالیل اثبات جرایم را به ٔ  درزمینه

 شود قرار ذیل است: نیز مشمول آن می

 اقرار؛ 

                                                           
1
 82شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص  - 

2
 133، ص1388های حقوق جزای عمومی، انتشار، جنگل، سال،  ولیدی، محمد صالح، بایسته - 
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 شهادت شهود؛ 

 اسناد؛ 

 شناسایی مظنون طوربالمواجهه درصف؛ 

 .قراین 

لذا طرق ادله اثبات درجرم لواط در مذاهبی که معتقدند مجازات لواط همان 

مجازات زنا است ادله اثبات آن نیزهمان ادله اثابت زنا خواهد بود ولی طرق ادله اثبات 

 باشد. مرتکبین لواط از دید فقه حنفی تعزیرمی

 گیری: نتیجه

بینانه  اسالم در قبال جرایم منافی عفت، سیاستی اعتدالی و واقعسیاست جنایی 

کارگیری  کوشد با به ناپذیر، می عنوان امری اجتناب است که ضمن پذیرش آن به

خواهی را به روی آن سد کند وبر  موضعی سازنده و هدایتگر، راه سرکشی و زیاده

کرده است طوردقیق مشخص  همین اساس، منطقه ممنوع رفتار جنسی را به

 بینی کرده است. وتدابیرمتنوعی را برای ممانعت انسان از ورود به این منطقه پیش

همچنان مقنن افغانستان در قانون، تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است. 

ها از اهمیت خاصی برخورداراست. در  به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان

نماید. کشف  جامع بودن ادله اثبات نقش به سرائی ایفا می راستای مبارزه با این جرایم،

ترین کارهای محاکم بعد از گرفتن مجرم  های اصولی ومتیقن یکی از مهم جرم از راه

های عملی، قانونی و اصولی انجام شود؛ هم نسبت به  است. هرچه کشف جرم از راه

رود؛ چون  از بین نمیشود وهم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات  مجرم احقاق حق می

حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصالح و پیشگیری از مجرم شدن 

 افراد دیگر جامعه را دارد.
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خصوص قانون جزای آن  بر این اساس، از آنجایکه نظام حقوقی افغانستان و به

تقیمأ همانند دیگر کشورهای اسالمی، مبتنی بر فقه اسالمی است، دربخشی ازجرایم مس

 شده است.   شده و در برخی هم عینأ از فقه گرفته به فقه ارجاع داده

قانونگذارافغانستان، درقانونجزا، مجازات تعزیری مرتکب زنا را حبس طویلی که از 

 1۸از هفت سال بیشتر نباشد مقرر کرده است واگرشخص مورد تجاوز، سن کمتر

ز ده سال بیشتر نباشد محکوم سالگی را داشته باشد، مرتکب به حبس طویلی که ا

منع خشونت علیه زن،  17ماده  2و 1گذار در فقره  که همین قانون گردد، درحالی می

مجازات مرتکب تجاوز جنسی برزن بالغ را حبس دوام و مجازات تجاوز برزن نابالغ، 

را حداکثر حبس دوام قرار داده است. و این خود یک تعارض و تناقض در بیان معنن 

قانون جزا، مجازات برزن را حبس طویل قرار داده است و  42۹یرا که در ماده است. ز

 قانون منع خشونت علیه زن، مجازات آن را حبس دوام تعیین کرده است. 17در ماده 

نظر دارند؛ برخی مثل: ابو یوسف، محمد  ها در باب زنا و لواط باهم اختالف و فقه

ذف حدی است؛ ولی امام ابوحنیفه معتقد است اعتقاددارند که لواط مانند زنا موضوع ق

قانونی وجود ندارد که وظیفه  که لواط موضوع قذف تعزیری است. و در قانون ماده

ها حکم را مستند سازد. حاال که اگر  قاضی را مشخص کند که به کدام فتوای از فقه

ودن جرم ها مختار گذاشته شود، اصل قانونی ب قاضی در مراجعه به هریک ازنظرات فقه

                                                                                                                             رود و اختالف در رویه قضائی نیز پیش خواهد آمد.                                                                                 و مجازات زیر سوال می

 منابع   

 قرآن کریم -1

زرقانی، محمد بن عبد الباقی بن یوسف، شرح الزرقانی علی موطا مالک، ج.   -2

 14111، بیروت، بی تا: سنه، ۸

 ،12ابن قدامه، المغنی، بی تا: بیروت، دارالکتاب العربی، ج.   -3
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تنقیح شرائع االسالم الجزری شهید الثانی،  زین الدین، مسالک االفهام الی   -4

 141۸االصدار الثانی، لبنان، بیروت، دارالکتب العلمیه، سنه، 

عوده، عبدالقادر، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسالمی و قوانین عرفی، ترجمه:   -5

 ،13۸۹،  سال،4حسن فرهودی نیا، انتشار نیادران، ج.

انتشار سعادت، چاپ اول،  -خطاب -مواهب الجلیل،  شرح مختصر خلیل  -6

 ،141۸7سال،

قمی، شهدی، محمد بن رضا، البحر الرائق، تهران، انتشار، وزارت فرهنگ   -7

 ،136۸وارشاد اسالمی،  سال،

 ، 13۹4، سال 7ابن نجیم، بی تا: البحرالرائق شرح کنز، چاپ اول، ج. -۸

نذیر، دادمحمد، حقوق جزای اسالمی اختصاصی اسالم، کابل، انتشار رسالت،  -۹

 ،43، ص 13۹4چاپ نهم،  

، 2گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشار، ماجد، چاپ اول، ج. -1۱

 ،1372سال،

نجفی، محمدجواد، فلسفه احکام اسالم ازنظر علوم جدید، انتشار، دارالکتاب  - 11

 ،13۹۹االسالمیه، سنه، 

 ، سال، محمدصادق، حسین میر، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشار میزان -12

، چاپ اول،  3شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشار ژوبین، ج. -13

 ،1376سال، 

 ،141۸، دمشق، دارالفکر، سنه، 4زحیلی، وهبه الفقه االسالمیه وادلته، ج. -14

 ،13۸5نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، انتشار دانش، چاپ، دوم،  سال،  -15

 ،13۸4جزای عمومی، انتشار میزان، سال: اردبیلی، محمدعلی، حقوق  -16

های حقوق جزای عمومی، انتشار، جنگل، سال،  ولیدی، محمد صالح، بایسته -17

13۸۸، 

 ،1355قانون جزای افغانستان، مصوب سال  -1۸
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، انتشار، ریاست نشرات 13۹2قانون اجرأات جزای افغانستان، مصوب سال  -1۹

 وزارت عدلیه،

 .13۹2یه زن، مصوب سال،قانون منع خشونت عل -2۱
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 از دیدگاه فقه و قانون   پرداخت دیت به پول
 

 بهادر اورانوس

 

 چکیده 

مجازات را تحت عنوان حدود، قصاص، دیات مشخص نموده دین مقدس اسالم 

ترتیب هر عمل یا امتناع از عمل که اسالم منع  این البته با بیان کمیات و کیفیت آن، به

کرده، انجام یابد مجازات برای این جرایم مشخص گردیده، البته یکی از جرایم در 

ذِین  آمَنُوا کُتِبَ عَل یْکُمُ الْقِصَاصُ یَا أ یُّهَا الَّ: فرماید می"ج"اسالم قتل است که خداوند

ف مَنْ عُفِیَ ل هُ مِنْ أ خِیهِ  ۚ   ۚ  بِالْأُنث ى ۚ  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنث ى ۚ  فِی الْق تْل ى 

 ۚ  لِکَ ت خْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ  ذ  ۚ  ش یْءٌ ف اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأ دَاءٌ إِل یْهِ بِإِحْسَانٍ 

 (17۸ ) سوره بقره/ آیتلِکَ ف ل هُ عَذ ابٌ أ لِیمٌۚ  بَعْدَ ذ  ۚ  ف مَنِ اعْت دَى
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اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما  ای کسانی که ایمان آورده ترجمه:

بر زن، پس اگر نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برا

کسی از سوی برادر )دینی( خود، چیزی به او بخشیده شود، )و حکم قصاص او، 

تبدیل به خونبها گردد،( باید از راه پسندیده پیروی کند. )و صاحب خون، حال 

نیز، به نیکی دیت را )به ولی مقتول(   کننده دیت را در نظر بگیرد.( و او قاتل پرداخت

برای  "ج"از جانب خداوندمحه نکند.( این، تخفیف و رحمتی بپردازد؛ )و در آن، مسا

 شما است.

 نماید: ( سوره بقره چند مورد را مشخص می17۸خداوند)ج( درآیت )

 قاتل در برابر قتل کشته شود )خون در برابر خون(. -1

 عضو در برابر عضو. -2

 عفو با پرداخت مالی از قاتل برای ورثه مقتول. -3

شود، که نظام قضائی و حقوقی در اسالم چقدر پر گنج  گونه مشخص می به این

و حکم قصاص او "است، اگر کسی از ناحیه برادر )دینی( خود مورد عفو قرار گیرد 

تبدیل به خونبها گردد، باید از راه پسندیده پیروی کند در طرز پرداخت دیت، حال 

به نیکی دیت مقتول را به ولی مقتول بپردازد  کننده را در نظر بگیرد و قاتل نیز، پرداخت

که قاتل کشته شود حاالن که در  و مسامحه نکند. این بهتر دانسته شده نسبت بر  این

کند پس قاتل کشته شود، ولی در اخیر  که کسی قتل می "ج"صدر بیان داشته خداوند

اش  برای ورثهشوید پس باید مالی را  دارد که اگر شما عفو می آیت دوباره بیان می

تواند  قدر با عدل بوده نمی قدرت و بزرگی را تنها اسالم دارد هیچ نظام این بپردازید.این

شود  باشد. جز نظام اسالم. بااینکه امروز از حقوق بشری در تمام کشورها داد زده می

ولی وقتی به اعماقشان نگرش شود هیچ نوع عدل نیست، سراسر ظلم است، حال 

قدر نظام عدلی باقدرت راداریم چرا عمل بر آن دولت  ود ما که اینش سوال مطرح می

های حقوق بشر  گاه دولت ما در نظام عدلی به کنوانسیون نماید؟ چرا تکیه مان نمی

گردد؟ هزاران سوال  حرکت نموده است؟ چرا احکام اسالم طور واقعی بیان نمی
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ت گرفتن دیت پا گریزی گردد دولت چرا در قسم اینکه چرا وقتی قاتل عفو می مثل

 ام. نماید؟ برای دانست اینکه دیت چیست در این مقاله طور مختصر به بحث گرفته می

 کلیدواژگان:

 قصاص، دیت، قتل، قاتل، مقتول، مغلظه، ارش.

 :مقدمه

معنا کامل است طبق تحقیقات محققین اسالمی و غیر اسالمی  تمام اسالم یک دین به

گو هر سوال در هرر زمران    قدم و پاسخ بلکه در هر عرصه پیشو تنها جنبه تعبدی ندارد 

بوده حتی محققین سایر علوم  وقتی تحقیقات خرودروی موضروعات مربوطره  انجرام     

گرو اسرت برر     نمایند، دلیل این است قرآن کریم پاسخ دهند به قرآن کریم مراجعه می می

ز جرایم و داشتن شناسی زمان روی موضوع  پیشگیری ا هر سوال شان، و محققین جرم

ترتیب  در قسمت قتل که ازجملره   این سیاست جنائی معقول  قرآن را مطالعه کردن و به

در قرآن کریم فرمروده اسرت    "ج"ترین نوع جرایم است که حتی خداوند بدترین و قبح

مرگ ناحق را  بر ویرانی تمام کائنات برابر دانسته،  بردین   "ج"زمانی .... وقتی خداوند

تل بدترین نوع جرایم است حال راه که اسرالم بررای درمران بررای ایرن نروع       معنا که ق

 های پیشنهادشده؟ جرایم پیشنهاد نموده که معقول است بر سایر راه

البته این راه عبارت است پرداخت دیت  است باآنکه این پرداخرت هریچ نروع         

یک نوع ضرر مالی تواند بر درد خانواده مقتول باشد ولی خودپرداخت دیت  مرحم نمی

شود صدمه روی که برر   اند که آیا می بر قاتل و خانواده وی است، عده از محققین گفته

ها مررحم شرد؟ یرا اینکره آیرا       شود با این پرداخت بر حالت آن خانواده مقتول وارد می

شود همه مشکالت که از ایرن   توانند فراموش نمایند؟ می خانواده مقتول درد خود را می

خانواده مقتول رسیده حل شود؟  به این منوال سواالت زیاد مطرح گردیده که  ناحیه بر

دهرم خرواهم داد، البتره در حرد تروان کره        برای هرکدام پاسخ در تحقیق که انجام مری 
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خواهم داد، امید ایرن   های محققین برداشت کنم به همان  اندازه پاسخ توانم از اندیشه می

 دگان گرامی را فراهم نماید.ها بتواند قناعت مطالعه کنن پاسخ

 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 مبحث اول: مفاهیم

 1مفهوم دیت در لغت و اصطالح  گفتار اول:

 آید. دیت مصدر بوده و بروزن )ودی و قتیل ( می (الف

 است، دو معنا متصور است: یتکه ریشه د"ودى"براى واژه 

انرد کره از    رو دیت گفتره  ازآنابن منظور طبق این مبنا، دیت را ، به معناى هالک -1

 آید. ناحیه هالکت نفس انسانى، الزم مى

علیره   سپس به مالى که حق مجنرى  به معناى دفع و اعطاى دیت مقتول، جوهرى -2

است، چه از ناحیه نفس و چه از ناحیه اعضا، دیت اطالق شده است و طبق ایرن مبنرا،   

 شود. طا مىاند که عوض از نفس یا عضو اع رو دیت گفته دیت را ازآن

انرد، مبتنرى برر مبرانى      شناسان عرب براى دیت بیان کررده   اى که واژه بنابراین معانى

اما نظریه دوم، که دیرت را مرأخوذ    ;بر ریشه لغوى دیت و معانى آن است ها در تکیه آن

ترى برخوردار است و بسریارى   داند، از اشتهار بیش مى"دفع دیت"به معناى  "ودى"از 

 اند. بر همین مبنا رفتار کرده شناسان  از لغت

 اند از: اند که عبارت ارباب لغت و عرف براى دیت، دو نام دیگر نیز گفته 

 اند: گذارى، دو علت بیان کرده اند و براى این نام :گاه به دیت، عقل گفتهعقل -1

                                                           

  11، شماره 1312اسالمى سال  حقوق و فقه منظر از دیت ماهیت و مفهوم/  میرویس موسی سید مقاله -
1
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انرد کره آدمرى را از     رو عقل گفته است و دیت را ازآن "منع"یکى از معانى عقل،  -

 دارد. ریزى بازمی بر ارتکاب جنایت و خون جرأت اقدام

رو که قاتل، زمانى که مرتکب قتل کسرى شرد، دیرت،     اند، ازآن دیت را عقل گفته -

کشرد،   ها را بره بنرد و عقرال مرى     کند و آن اند) را گردآورى مى شتران که اصل در دیت 

گرذارى   نرام شرود در مفهروم    که به اولیاى مقتول تحویل دهد.ازاینجا معلوم مرى  براى آن

هرا   پردازند به عاقله، این است که ایرن  خویشاوندان جانى که در قتل خطایى دیت را مى

شوند، یا به این دلیل است که اینان، شتران را بر آسرتان منرزل    عقل)دیت(را متحمل مى

 کشند تا تحویل وى دهند. ولىّ مقتول، به بند )عقال( مى

جهت است که دیت مسبب از قترل   گذارى دیت  به خون، ازآن علت نام   :خون -2

و خونریزى است که سبب پرداخت دیت شده است. بنابراین مسبب را بره نرام سربب،    

 اند. گذاری کرده نام

دیه مالی است که های مجازات مالی است و  یکی از شاخه دیت در اصطالح:  (ب

گرردد.   شود و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت مری  به سبب وقوع جنایت واجب می

دیه بررای چیزهرایی پرداخرت    «. یعنی خونبها و دیه مقتول را پرداختم » «و دیت القتیل»

یعنری   »شود که قصاص ندارد  شود که قصاص دارد و برای چیزهایی نیز پرداخت می می

 «. بهای جنایتش را پرداختم خونغرامت و دیت و 

نظام دیت و خونبها درمیان اعراب معمول بوده و اسالم نیز آن را پذیرفتره اسرت و   

 ٔ  وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًرا إِلارا خطرا    )فرماید:  دلیل آن سخن خداوند است که می

فَرِِن   ٔ  أَهْلِهِ إِلارا أَن یَصدرددقُوا    ٔ  نَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلامَةٌ إِلَىوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خطا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِ

وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْرنَکُمْ وَبَیْرنَهُم    ٔ  کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لاکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ 

فَمَرن لارمْ یَجِردْ فَصِریَامُ شَرهْرَیْنِ       ٔ  حْرِیرُ رَقَبَرةٍ مُّؤْمِنَرةٍ   أَهْلِهِ وَتَ ٔ  مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلامَةٌ إِلَى

 .۹2سوره النساء آیه  وَکَانَ اللاهُ عَلِیمًا حَکِیمًا( ٔ  مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللاهِ 
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که فررد باایمرانی را کره     برای هیچ فرد باایمانی جایز والیق و صحیح نیست »ترجمه:

راستی ایمان مانع این کار است مگرر اینکره    او است به قتل برساند چون بهبرادر ایمانی 

کسی کره فررد باایمرانی را از      حال این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و درعین

روی خطا به قتل برساند باید یک برده مومن را آزاد کند و خونبهائی نیرز بره کسران او    

را ببخشند و اگر مقتول از جمعیتری باشرد کره دشرمن      ها خونبها بپردازند مگر اینکه آن

شما هستند و بین شما و ایشان جنگ است و کافرند ولی مقتول باایمران بروده باشرد و    

شده اسرت و   قاتل ازآن خبر نداشت، تنها یک برده مومن را آزاد کند، چون دیه او ساقط

معیتی باشدکه میان شما برند پس دیه الزم نیست و اگر از ج کافرش از او ارث نمی قوم 

بهای او را به کسان او بپردازیرد و یرک بررده نیرز      ها پیمانی برقرار است باید خون و آن

گیررد   درپی روزه می که دسترسی به آزاد کردن برده ندارد دو ماه پی  کس آزاد کند و آن 

 «.  این نوع تخفیف و توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است 

 

 مفهوم ارشگفتار دوم: 

عبارت از پرداخت مالی در برابر جنایتی که میزان دیرت  لفظی مشترک عربی است،  

جای دیت، ارش بپردازد. ماننرد   آن در شرع مشخص نشده و اینجاست که جانی باید به

صدماتی که به اعضای داخلی بدن )کلیه، معده، روده، شش هاو....( وارد شرود در ایرن   

 ت مشخص ندارد، جانی باید ارش بپردازد.نوع صدمات چون در شرع، دی

 ارش جزایی، ارش جنایت و ارش عیب است.  

در مقام تعیین مقدار دیرت )در ایرراد جررم برر انسران آزاد ( فررض        ا رش جزایی :

کردند که اگر او عبد بود قیمت صحیح و معیوب او چگونه بود ؛ حاصرل تفریرق را    می

دیه نفس ؛ عردد حاصرل از ایرن کارهرا را     در  کردند و ضرب بر قیمت صحیح می تقسیم

 اند .  ارش جزائی ، ارش حکومت ، خوانده
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)ارش مقدر( ارشی است که قدر آن را نصّ شرع بیان کرده باشد نره  ارش جنایت: 

 دادگاه 

ارش عیب هم از فروع بحث مزبور است . طرز به دسرت آوردن ارش   ارش عیب :

عیب این است که کسر ریاضی تهیه کنند که صورت آن کسر ، تفاوت قیمرت سرالم و   

معیب در روز تقدیم حال مورد معامله است ، و مخرج کسر ، قیمت سرالم روز تقردیم   

آیرد   ارش به دست میکنند ،  در قیمت ثمن روز وقود عقد می است ؛ این کسر را ضرب

 1ی ارش کند. تواند مطالبه که هرگاه مشتری نخواهد بیع را فسخ کند می

 مفهوم مجازات تعزیری  گفتار سوم: 

گذاران افغانسرتان مجرازات بره دودسرته منقسرم       طبق نظر دکتورین حقوق و قانون 

 گردد: می

و   مشخص گردیده است، در کمیرات  "ج"مجازات که طبق آیات سریع خداوند -1

 پذیرش نیست ) حدود، قصاص و دیات(. کیفیت آن هیچ تغییر قابل

گذاران( وضع گردیده ولری مبنری آن قررار ذیرل      مجازات که توسط بشر )قانون -2

 است:

 قرآن مجید. -

 خطوط اساس دولت. -

 الملل که خالف معتقدات اسالم نباشد. ها و معاهدات بین میثاق -

 نظر دکتورین. -

 عرف سالم جامعه. -

 موارد ...و سایر  -

                                                           

1بررسی تفاوت دیت زن و مرد ازنظر قانون و فقه.رحیمی، اسماعیل؛ یزدانی، رضا؛ زارعی، سلمان؛  -
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: ایرن قرانون جررایم و جرزاء هرای      مـاده اول مجازات تعزیر، مجازات ایست کره   

قصاص و دیرت مطرابق احکرام فقره      نماید. مرتکب جرایم حدود،  تعزیری را تنظیم می

 1گردد. حنفی شریعت اسالم مجازات می

به اساس این مادة از قانون جزای افغانستان فقرط جررایم کره غیرر از سره مرورد )       

گذار جرم انگاری گردیده بعرد مجرازات آن    حدود، قصاص و دیات( باشد توسط قانون

گردد طوری که امروز بعضی از جرایم مثل جرایم سایبری بعرد جررم    در قانون بیان می

گذار مجازات آن در طرح کرود جرزای افغانسرتان اضرافه گردیرده       انگاری توسط قانون

 است.

 "ج"مجازات آن مشخص گردیده توسط خداونرد اهلل ضایع گردد  بنابراین وقتی حق

مشخص گردیده پس وقتی بنرده   "ج"الناس نیز توسط خداوند اهلل حق ولی در کنار حق

اهلل در  توانرد از اهلل درگرذرد حرق    تواند ولی هیچ شخصی نمری  از حق خود درگذرد می

قصراص  نظام حقوقی بنام حق الجتماع نیز مسما است بناءً وقتی خانواده مقتول از حرق  

 ماند که مجازات آن تعزیر است. اهلل در جای خود باقی می درگذرد حق

شود به ایرن معنرا نیسرت کره      یعنی بااینکه شخص عفو از جانب خانواده مقتول می

اهلل درجایش باقی است و شخص نظر به  جرمی کره   گردد بلکه حق دیگر مجازات نمی

انون  مجازات آن  مشخص گردیرده اسرت،   یافته قبالً در ق انجام  داده و البته جرم انجام

 این است مجازات تعزیری.
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 ۱م: مفهوم دیت نزد فقهاچهارگفتار 

غرامت مالى داراى مقردر شررعى اسرت کره در اثرر تعردى برر        مفهوم دیت،         

سران   و بردین  ;شود انسانى که شرعاً مستحق تعدى نیست، به صاحب حق، پرداخت مى

 .اصطالحى آن، تناسب مشهودى وجود داردمیان معناى لغوى و 

انرد، کره    فقها در پرداخت دیت از نگاه جنسیت اختالف کردن و بیران داشرته         

ازجمله فقهرایى هسرتند کره دیرت زن را نصرف      پرداخت دیت زن با مرد تفاوت دارد، 

 نویسد: )إن قتل رجرل امررأه   دانند. از این میان براى نمونه شیخ صدوق می دیت مرد می

متعمّداً فان شاء أولیاءها قتلوه و أدّوا الى اولیائه نصف الدیت و إال اخذوا خمسره آالف  

درهم.( که ایشان ازجمله فقها اهل شیعه است و همچنان بیان داشته فقها اهل سنت نیز 

   به همین عقیده اند.

ابوداود از عمرو بن شعیب و او از پدرش و او از جدش روایت کرده اسرت کره      

صد دینار یا هشت هرزار درهرم برود و در     هشت ص قیمت دیت درزمان پیامبر: » تگف

کتاب نصف دیت مسلمین بود و بر همین منوال بود تا زمان خالفت  وقت دیت اهل  آن

کره روزی در خطبره گفرت: هران ای مرردم بدانیدکره قیمرت          حضرت عمر بن خطاب

 2.  «شترگران شده است

هزار دینار طال و بر اهل عراق دوازده هرزار ورق و برر   لذا بر اهل شام و مصر یک 

گوسرفند و برر    ،گاو و بر صراحبان گوسرفند دو هرزار رأس    گاو دویست راس صاحبان 

زیر جامه و ردا یا پیراهن و شلوار. فررض نمروده و    صاحبان لباس زینت دویست لباس

 را آن مقدار قرار داد. تدی

                                                           

شیخ صدوق، قمّى، محمّد بن على بن بابویه: الهدایة فى األصول و الفروع، مؤسسه امام هادى علیه السالم، قم،  -

1.ه.ق 1118ایران، اول، 
  

2(.112تاب حدود بخش دیات ص)مولف: السجستانی، ابی داود سلیمان بن االشعب، ک -
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دیگر مردمران هرر    عبارت ورق نقره و به امام شافعی در مصر گفت: صاحبان طال و"

طرور قطعری و    کره بره   جا باید قیمت شتران دیه را بپردازند هراندازه باشد مرجح آنست

گذاری کرده باشرد   غیراز شتران نرخ بدون شک به اثبات نرسیده است که پیامبر دیه را به

افرزایش نررخ و   مقتضای  تا عمر جنس آن را افزایش داده باشد بلکه این افزایش عمر به

   1 ". قیمت روز شتر بوده است

شیخ طوسى, على بن محمد الفمی و صاحب جواهر در شمار فقها هستند کره        

 2دانند. نصف بودن دیت زن را اجماعى شیعه و اهل سنت می

 ۳در لغت:م: قصاص پنجگفتار 

 شرده و در  العمل در برابر عمرل انجرام داده   قصاص در لغت عبارت عین عکس     

همانند کاری کره انجرام داده اسرت مجرازات     « کار  جنایت» عبارت دیگر قصاص یعنی 

و قصراص   گردد و قصاص کننده عین آن عمرل جنایرت را نسربت بره او انجرام دهرد      

ر کشته است او را بکشند مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است، یعنی اگ

 قصاص در اصطالح فقها عبارت از :  و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و

قصرراص ازنظررر اصررطالحی، برره معنررای تالفرری و اسررتیفای عینرری جنررایتی کرره     

مجنی علیه واردشده است به شکلی که اثر عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر  قتل در

 4یرا بره عبراره دیگرر؛     .جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجراشده و به دست آید به

شرود یرا برر کمترر از      و جان شخصی واقع می بر نفسکه   جرائم قصاص جنایاتی است

شرود ماننرد جراحرات و زخمری شردن       شود و موجب مرگ نمی جان شخص واقع می

                                                           

1سید سابق؛ ابراهیمی، محمود: فقه السنه، کتابخانه علمی عقیده. -
  

2.ه.ق 1111محمد بن حسن: الخالف، دفتر انتشارات اسالمى قم، ایران، اول،  ابوجعفرشیخ طوسى،  -
  

13883حمل  11مجله عدالت سال یازدهم/ شماره مسلسل  -
  

1 عقیده علمی کتابخانه السنه، فقه: محمود ابراهیمی، سابق؛ سید -
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قصراص   . جنایت که بر نفس واقع گرردد  ا یا قطع و بریدن عضوی از اعضاء بدنه اندام

 گویند. می النفس

 بها(: م: ماهیت )خونششگفتار

در مورد ماهیت دیت اینکه آیا یک مسئولیت مدنی است یا جزائی طوری کره         

رسرد گراهی نظراینسرت کره پرداخرت دیرت،        ها به نظر می قبالً گفته شد اختالف دیده

جبران خساره ناشی از مسئولیت مدنی است و عده دیگر را به این نظرر انرد کره دیرت     

رسریم کره ماهیرت دوگانره      رتیب نتیجه میت این یک مسئولیت جزائی است نه مدنی و به

 دارد پرداخت دیت. 

 گردد. طرف مجازات تلقی می ازیک -

 وترمیم درد و رنج است.  جبران خساره  -

البته دید که در مورد اینکه دیت یک مسئولیت جزائی است نه مردنی ناشری از ایرن    

بررای ایرن   شده دیت یک نوع درد رنج است زیرا در مجازات دیگرر نیرز    است که گفته

شود ترا شرخص مجررم     است که ما برای شخصی که جرم انجام داده است مجازات می

گونه که برای شخص درد رنج رسانده بناً وقتری مرراد    نیز احساس درد رنج نماید همان

 درد رنج باشد پس مسئولیت مدنی است نه مدنی.

 ت:اند دیت یک مسئولیت مدنی است به چند دلیل اس و نظر کسانیکه گفته

 گذاری نموده است. گذاری آمده در قسمت مازاد دیت در قانون مدنی قانون قانون -

 دوم اینکه فقه در بخش مجازات جنایات قرار نداده . -

 ضمناً دیت یک نوع معامله است بین قاتل و خانواده مقتول . -

 و سایر دالیل که نزد حقوقدانان موجود است.
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 دیت مغلظه و مخففه ۱تم: شگفتاره

سربک بهنگرام قترل     تکه دیر  ، دو نوع است مغلظه یا سنگین و مخففه یا سبک تدی

 شود. سنگین بهنگام قتل شبه عمد واجب میت خطا و دی

 شود. الف: دیت مغلظه: عبارت از دیتی است که در قتل شبه عمد پرداخته می

اب دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر این است، هرگاه قتل ارتکاب یافتره برا اسرب   

کره قاترل عاقلره نداشرته باشرد و یرا عاقلره او تروان          تغلیظ دیت همراه باشد درصورتی

المال مسلمانان  شد از بیتغلیظ باصورت  پرداخت دیت را نداشته باشند، دیت مقتول به

 پرداخت خواهد شد.

کند و قاتل   گذشت  گویند: در قتل عمدی اگر صاحب خون امام شافعی و حنابله می

 شود. در این صورت دیه سنگین واجب میرا عفو کند 

ای نیست بلکه در قتل عمرد چیرزی واجرب     گوید در قتل عمد دیه ولی ابوحنیفه می

صورت نقردی و بردون وعرده     کنند و باید به شود که طرفین بر آن صلح و توافق می می

 پرداخت گردد. 

ها آبسرتن باشرند. چرون     صد شتر که چهل تای آن سنگین عبارت است از یک تدی

احمد و ابوداود و نسائی و ابرن ماجره از عقبره برن اوس و از یکری از اصرحاب نقرل        

 تأال إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصرا، والحجرر فیره دیر    : »  اند که پیامبر گفت کرده

هران قترل   » (2)«إلى بازل عامها، کلهرن خلفرة  مغلظة: مائة من االبل، منها أربعون من ثنیة 

آن سرنگین اسرت کره     تشالق و عصا و سنگ روی دهد دی وسیله بهخطا شبه عمدکه 

سالگی پا نهراده باشرند    ها از شترانی باشدکه به شش صد شتر است که چهل عدد آن یک

                                                           

مؤلف، سید سابق؛ ت: ابراهیمی، محمود، فقه السنه، محل، کتابخانه  -

 عقیده.                                                                              
1
  

 سید سابق؛ ت: ابراهیمی، محمود، محل کتابخانه عقیده. -م -2
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اشند یعنری  ها آبستن ب کامل داشته و همه آن  سالگی پا نهاده باشند و نیرو و قوت یا به نه

 «.  ها حامله باشند همه چهل نفر آن

ویژه باید شتر باشد و غیر شتر جایز نیست چون شارع بردان تصرریح    مغلظه بهت دی

. دراینگونه موارد مدار بر سماع و شنیدن نصوص شرعی است و رای در آن  کرده است

ع ساز است و از طررف شرار   دخالتی ندارد، چون از موضوع مقدرات است و سرنوشت

 . تعیین گردیده است

و در جنایت نسبت به خویشاوند دیره   -مکه معظمه  -های حرام و بلد الحرام  در ماه

 مغلظه است.  

هرای حررام و نسربت بره      گوید اگر در سرزمین حرم مکی و در مراه  امام شافعی می

، قتل یا جراحت روی دهد دیه این جنایت دیه مغلظره   خویشان نزدیک و محرم شرعی

حساب آورده است و چون در این مروارد   خداوند این محرمات را بزرگ به است چون

، پس دیه آن نیز بزرگ است و دیه مغلظه است. از عمر و قاسم برن   جنایت بزرگ است

سروم بره دیره افرزوده      شده است که دراینگونره مروارد یرک    محمد و ابن شهاب روایت

 گردد. می

ب سرنگین برودن و مغلظره برودن دیره      ، سرب  گویند این اسباب ابوحنیفه و مالک می

شوند چون دلیل خاصی برای ایرن کرار نیسرت چرون دیرات منروط بقرول شرارع          نمی

 1. باشند و مغلظه قرار دادن دیه در مورد قتل خطا از اصول شرع به دور است می

باشررند، حضرررت عبررداهلل بررن     روایررات دربرراره دیررت مغلظرره مختلررف مرری     

وپرنج جذعره،    که: آن برر چهرار قسرم اسرت، بیسرت     فرموده است  عنه اهلل رضی مسعود

وپرنج   وپنج بنت لبرون، )دوسراله( بیسرت    ساله( بیست  وپنج حقه، )سه )چهارساله( بیست

 ساله(. بنت مخاص، )یک

                                                           

 
1-http://www.hawzah.net/fa/Article 
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أال إن فی قتل العمد الخطرأ بالسروط،   »مروی است که او فرمود:  "ج"از رسول خدا

متوجره باشرید کره در قترل     «. »أوالدهاأو العصا، مائة من اإلبل أربعون خلفة، فی بطونها 

آید که چهرل نفرر    صورت خطا، با تازیانه یا چوب اتفاق افتد، صد شتر می عمدی که به

ثالثرون حقرة، وثالثرون جذعرة،     »، و در روایتی دیگر آمده است که: «ها آبستن باشند آن

و  سی حقه، سی جزعره، و چهرل آبسرتن،   «. »وأربعون خلفة، وما صولحوا علیه فهو لهم

 .  1«آنچه باهم روی آن صلح شده آن برای اوست

 مبحث دوم: کلیات  

در بحث کلیات دیت به موضوعات کلی چون فلسفه دیت، سیر تراریخی دیرت در   

اسالم و قبل از اسالم  و اینکه دیت یک حکم امضاء است یا حکم تاسیسی هرر بحرث   

م روی اصرل موضروع   آهسته در فصرل دو  گردد تا اینکه آهسته به گونه مختصر بیان می

 رفته و مفهوم بهتر از اصل موضوع ارایه کرده بتوانیم.

 گفتار اول:فلسفه دیت  

مقصود از دیه و خونبها جلوگیری و منع از ارتکاب جنایت و حمایت از جان مردم 

است لذا خونبها و دیه بایستی آنقدرسخت باشرد و مبلرغ آن کرالن و سرنگین باشردکه      

گرداند، بدیهی است ایرن هردف وقتری ترأمین       ت و مضیقهمکلفین را دچار درد و مشق

قدر زیاد باشد که اموال جنایتکاران را بسیار کاهش دهد و در  گردد، که مقدار دیه آن می

پرداخت آن به مجنی علیه تا ورثه او دچار مضیقه شوند، دیه جزائی است که مجرازات  

 (2)گردد.  و عوض )خون( هر دو را شامل می

                                                           

  1- old.aqeedeh.comwww.http://      
 .62سجانی تبریزی، جعفر؛ تاریخ الفقه، داراالضواء، محل: بیروت، ص -2
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 ۱سیر تاریخی دیت قبل از اسالمگفتار دوم: 

گونره کره در    در دوران جاهلیت پیش از اسالم نیز دیت وجود داشته ولی نه بره  آن 

قریظه را کشرت و   نضیر، مردى از قبیله بنى شود ، مردى از قبیله بنى اسالم،  پرداخته می

آوردند، مرد نضریرى گفرت: مرا در دوران جاهلیرت بره       )ص(محاکمه را نزد رسول خدا

   پردازیم. پرداختیم و اکنون نیز دیت مى ها دیت مى این

بهرا   البته بایرد ترذکر کررد کره در دروان جاهلیرت نیرز همرین تعرداد بررای خرون           

 همان را تقریر نموده است.   )ص(ازآن، رسول خدا پسشده )صد شتر(  پرداخته

انرد:   که مقدار دیت در جاهلیرت صرد شرتر بروده، نوشرته      در شأن نزول و علت این

که خداوند کندن چاه زمرزم را برر وى آسران سرازد یرا       عبدالمطلب نذر کرد، درصورتی

فرزندانش را به ده تن برساند، یکرى از آنران را قربرانى کنرد، زمرانى کره خواسرته وى        

او، صرد شرتر را    جرای  برآورده گردید و قرعه به نام عبداهلل زده شرد، عبردالمطلب، بره   

و بدین علت، سنت بر این قرار گرفت که دیت، معرادل صرد شرتر باشرد،      ;قربانى کرد

ازآن، این سنت در اسالم تأیید شد و دیت برابر با صد شتر محاسبه گردید. بنابراین  پس

توان از احکام امضایى اسالم دانست که در دوران جاهلیت نیز وجود داشرته   دیت را مى

 است.

دربراره   "دیت یا مجازات مرالی  "به نقل از  "سیر قانون دادگستری"در کتاب        

قانون و اجرای آن مطالب زیادی آمده است ازجمله در یک قسمت آن آمده است: قبرل  

از حمله اسرکندر در زمران هخامنشریان، مغران و پیشروایان مرذهبی، مجرری قرانون و         

هرای قرانون را    را وادار کرد تا کتراب دادگستری بودن، اما اهریمن بدکار، اسکندر شریر 

بسوزاند. اسکندر بخردان را نابود کرد، قانون دانران و دانشرمندانی را کشرت. در زمران     

مانرده از   هخامنشیان نیز مسئله قانون و قضات مطرح بود... دانشمندان آثاری متعدد باقی

                                                           

1 11، شماره 1312اسالمى سال  حقوق و فقه منظر از دیت ماهیت و مفهوم میرویس؛ موسی، سید مقاله -
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دارنرد،  عهد داریوش را در بی ستون، تخت جمشید، شوش و غیره، مرورد دقرت قررار    

های او و قوانین )حمورابی( یافتند که این قروانین مبنرای کرار     وجود تشابهی بین فرمان

 مشاوران داریوش بود.

های کوچک را با شالق از ده تا دوصد ضربه کیفر  ویل دورانت گفته است بزه      

نمرودن و اگرر    کشت وی را نود ضربه شالق می نمودن و اگر کسی دیگر به خطا می می

بود پس با داغ کردن و ناقص کردن عضو یا بریدن دست و  تر از این می گناه اش بزرگ

 کردند. ، مجازات میکندن چشم و به زندان افکندن و کشتن

 ۱دیت در حکومت خانواده (الف

ترر از مفهروم امرروزی آن     در اقوام و قبایل بدون مفهوم خانواده، بسیار وسیع        

توانسرت هرر فرردی را     بوده است، پدر یا وکیرل خرانواده، سرلطه مطلرق داشرته و مری      

خود، فررد یرا افرراد     دلخواه توانست به که بخواهد تأدیب و تنبیه نماید وحتا می نحوی به

هرا   شرد و جنرگ   تابع خویش را بکشد و تعدی به یک نفر، تعدی به قبیله محسوب می

داد تا دولت تشکیل شد و مقررات کیفری را وضع کررد. در ایرن مقرررات نیرز      رخ می

کردنرد   هایی، همانند دیت مطرح بوده و افراد مختلف را با اخذ وجه، مجازات می عنوان

 گذاری کردند. ا دوره قانونی نامبناءً این دوره ر

 ادوار قانونی دیت (ب

 ، قوانینشان چنین بوده در قسمت مجازات:گردد ادوار  تاریخی زمان مطالعه می    

قانون حمورابی در مورد جرح نسبت به شخص آزاد، مرتکب را تحمل همران   -1

 ساختند. جرح محکوم می

 شد. قانون موسی مجرم به یک مین )هزار( نقره محکوم می -2

                                                           

13881حمل  11مجله عدالت سال یازدهم / شماره مسلسل  -
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 قانون گورتین که پیرو دو قانون ماقبل بوده  -3

 در قرون اوستا جرم را از حیث شدت و خفت به هفت دسته تقسیم کرد: -4

 به دست گرفتن اسلحه 

  زدن 

 مجروح کردن 

 ریختن خون 

 شکستن استخوان 

 واردکردن به عقل    هلطم 

   لطمع  واردکردن به احساس 

تا نود شالق بود و هر ضربه  البته مجازات جنایات عادی علیه اشخاص از پنج       

گردیرد، پادشراه حرق     که  قاتل قصاص مری  خرید بود، درحالی شالق با شش درهم قابل

گرفت، و  عفو نداشت بلکه چون نظام اسالم عفو قاتل توسط والدین مقتول صورت می

گرفرت، سرپس میران ورثره مقترول       ( صورت مری البته این عفو نیز در بدل خونبها)دیت

شد. یهودیان منع از گرفتن خونبها) دیت( کردن، و مسیحیت دستور بره عفرو    تقسیم می

عنوان دین کامل با در نظر گررفتن هرر دودنیرا حرق قصراص را مقررر        داد ولی اسالم به

 کند.   دهد که با عفو و بخشش تحریض می حال اجازه عفو می دارد و درعین می

ترتیب بامطالعه قروانین، مقرررات و ضروابط برین اقروام و ملرل دور و        این به         

نزدیک دیت طوری که در اسالم مطرح بوده مطرح نگردیده است، ولی دین اسرالم برا   

آمدنش نحوی تنظیم نموده، که از کمیت و کیفیت با عدالت در هر عصر زمان سرازگار  

نیست و بهترین قانون برای تضرمین صرلح و   منطقی است و برای عامه مردم غیرمقدور 

آمیز پرس از وقروع یرک جنایرت اسرت. ازجملره کشرورهای         سازش وزندگی مسالمت

اسالمی نظام حقوقی کشور خود را در ایرن مرورد وقتری بره مطالعره گررفتم در قرانون        

تواند مخالف معتقدات و احکام دین  اساسی مادة اولش چنین تذکر رفته هیچ قانون نمی

 سالم باشد.مقدس ا
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قانون فوق تعذیب انسران را ممنروع قررار داده اسرت، یعنری بررای        2۹در مادة      

 کشف حقایق شخص که تحت تحقیق و تعقیب قرار دارد ممنوع است.

رسریم کره حرق     ( قانون اساسی به این مورد می2۹و27،134با توجه به مواد)         

 دو نوع است در جرایم :

العمروم   شده است و توسط سارنوال که مدعی ماع نیز گفتهاهلل : که حق االجت حق -1

 گیرد. است رسیدگی صورت می

گیرد یا ادعرا   حق العبد: حق العبد که عبارت از حق بنده است دو حالت قرارمی  -2

دارند  در بدل نفس مقتول خرود   شود، و حق پیش برده می توسط ورثه شخص مقتول به

مقتول از خون  مقتول در بدل مقدار مرالی قاترل را   نفس قاتل را مطالبه نمایند یا ورثه  

شود  بنام  عفو نمایند، که مقدار مالی که در بدل خون مقتول به ورثه مقتول پرداخت می

 گردد. خونبها)دیت( یاد می

 ۱وم:سیر تاریخی قصاصسگفتار   

در میان عرب پیش از اسرالم قصراص بردون ضرابطه و معیرار خاصری اجررا              

هرای   کشتند و گاهی منشأ بروز جنرگ  برابر یک نفر دو نفر یا بیشتر را میشده و در  می

ای بوده است. اما شریعت اسرالمی آمرد قصراص را برا شررایط و ضروابط        خونین قبیله

گذاری کرد و آن را به حدود و شرایطی مقید ساخت تا ضرمن جلروگیری    خاص قانون

  .ومرج و کشتار، عدالت را برپا کند از تجاوز، هرج

عنوان یکری از مجرازات اسرالمی     افغانستان کشوری اسالمی است، قصاص به       

شود و چگونگی اجرای  موردتوجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می

 .آن بدین قرار است

                                                           

1سید سابق؛ ت: ابراهیمی، محمود، محل کتابخانه عقیده. -م -
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 شیوه اجرای قصاص در افغانستان

قصراص  »خصروص  « قصراص »رسد مقصرود پرسشرگر محتررم از     به نظر می       

دارد:  یعنی قتل است. در قانون جزائی )مجازات( افغانستان در ماده اول مقرر مری « نفس

نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص  این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می»

بنابراین تمام مقرررات  « گردد و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسالم مجازات می

، موجب قصاص و شیوه اجرای آن را به فقه حنفری  و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد

 .واگذار کرده است

قرانون اساسری افغانسرتان بایرد حکرم قصراص بره تأییرد          12۹چنانچه مطابق ماده 

نمایرد در   محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر مری »جمهور نیز برسد:  رئیس

 .فیصله ذکر کند

و در فقه اسالمی اقامه حدود و اجررای مجرازات از وظرایف حراکم اسرالمی            

را قصراص نماینرد.   « قاتل»توانند  است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می

نظر وجود دارد که اولیای مقتول پرس از حکرم قاضری بره      در مورد قصاص نفس اتفاق

رند که قصاص را اسرتیفا نمایرد و البتره    دا مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصاً حق

درهرصرورت اصرل    .استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شررع انجرام شرود   

اجرای قصاص )حال یا با شمشیر و یا شلیک گلوله و ...( توسط خرود ولری دم انجرام    

 گیرد. می

 1فرماید: در سوره بقره در این مورد چنین می "ج"که خداوند

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  ٔ  یَا أَیُّهَا الاذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى        

 ٔ  فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِِِحْسَانٍ  ٔ   ٔ  بِالْأُنثَى ٔ  وَالْأُنثَى

                                                           

1)قرآن ذکر(2جزء  118قرآن مجید : سوره بقره آیه  -
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) سروره  لِکَ فَلَهُ عَرذَابٌ أَلِریمٌ  ٔ  بَعْدَ ذَ ٔ  فَمَنِ اعْتَدَى ٔ  تَخْفِیفٌ مِّن ردبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ  لِکَٔ  ذَ

 (2جزء  17۸ بقره/ آیت

اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شرما   ای افرادی که ایمان آورده ترجمه:     

ن در برابر زن، پرس اگرر   نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و ز

کسی از سوی برادر )دینی( خود، چیرزی بره او بخشریده شرود، )و حکرم قصراص او،       

تبدیل به خونبها گرردد،( بایرد از راه پسرندیده پیرروی کنرد. )و صراحب خرون، حرال         

( نیرز، بره نیکری دیرت را )بره ولری        کننده دیت را در نظر بگیرد.( و او  )قاترل  پرداخت

در آن، مسرامحه نکنرد.( ایرن، تخفیرف و رحمتری اسرت از ناحیره         مقتول( بپردازد؛ )و

 پروردگار شما! و کسی که بعدازآن، تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت. 

، قصاص است و عالوه بر قصاص، دیت پرداخرت  مجازات اصلی قتل عمدی       

دنظر شود. ولی باید گفت که شخص زمان دست به قتل عمد میزند حال ایرن را مر   نمی

گیررد   اهلل وی مورد عفرو قررار نمری    گیریم که اگر حق العبدی عفو گردد در قسمت حق

گیرد،  طور جداگانه از طرف محکمه ذیصالح مورد رسیدگی قرارمی بلکه مجازات آن به

حال اگر شخص از مجازات قصاص عفو گردید به اساس معاملره جرمری کره صرورت     

 گردد. از قصاص به دیت مبدل میگرفته بین ورثه مقتول و قاتل برای عفو 

 فصل دوم

 معیارها در پرداخت دیت )خونبها( 

 مبحث اول: معیار پرداخت دیت  

با آغاز بحث براین است تا بدانیم در معیار پرداخت دیت در قرآن، سنت، و       

نزد فقهای عصر گذشته و کنونی )معاصر( چیست؟ و یا اینکه مقدار دیت مانند 

مجازات شرب خمر )خوردن شراب( مشخص گردیده است یا خیر؟ برای بحث خود 

 نمایم. از گفتار اول قرار زیر آغاز می
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 ۱معیار دیت در قرآن مجیدگفتار اول: 

صراحت  برده و این چنانچه در این آیه به صراحت از دیت نام به "ج"خداوند      

 :دارد بیان می

 مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ خطا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَن ٔ  وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاا خطا 

 فَتَحْرِیرُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لاکُمْ عَدُوٍّ قَوْمٍ مِن کَانَ فَِِن ٔ  ا أَن یَصدددقُوا إِلا أَهْلِهِ ٔ  إِلَى مُّسَلامَةٌ وَدِیَةٌ

 وَتَحْرِیرُ أَهْلِهِ ٔ  إِلَى مُّسَلامَةٌ فَدِیَةٌ مِّیثَاقٌ وَبَیْنَهُم بَیْنَکُمْ قَوْمٍ مِن کَانَ وَإِن ٔ   مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ

 عَلِیمًا اللاهُ وَکَانَ ٔ  جِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللاهِ یَ لامْ فَمَن ٔ   ةٍمُّؤْمِنَ رَقَبَةٍ

 (4جز  ۹2)سوره اانساء: ایت  حَکِیمًا

هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر به  ترجمه:      

حال،( کسی که مؤمنی را  اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند؛ )و درعین

بهایی به کسان او  از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون

. و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان ها خونبها را ببخشند بپردازد؛ مگر اینکه آن

شما هستند )و کافرند(، ولی مقتول باایمان بوده، )تنها( باید یک برده مؤمن را آزاد کند 

ها پیمانی  )و پرداختن خونبها الزم نیست(. و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آن

برده مؤمن )نیز( آزاد کند.  بهای او را به کسان او بپردازد، و یک برقرار است، باید خون

گیرد. این،  درپی روزه می و آن کس که دسترسی )به آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی

 )یک نوع تخفیف، و( توبه الهی است. و خداوند، دانا و حکیم است. 

اللاهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدد لَهُ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنامُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ 

 ۲ عَذَابًا عَظِیمًا

                                                           

11جزء  12قرآن مجید: سوره النساء آیت  -
  

12جزء  13قرآن مجید: سوره النساء آیت  -
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و هر کس، فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازاتِ او ترجمه:    

کند؛ و او را  ماند؛ و خداوند بر او غضب می که جاودانه در آن می دوزخ است؛ درحالی

سوره النساء آماده ساخته است. )  سازد؛ و عذاب عظیمی برای او از رحمتش دور می

  (4جزء  ۹3آیت 

ترتیب از دو آیت متذکره صراحت تذکر پرداخت دیت در قرآن کریم  این به   

حد  بی "ج"گردد، البته باآنکه پرداخت دیت تذکر رفته نظر به اینکه عدالت خداوند می

 است. 

مقدار آن را معین ننموده تا قاضی و نظام نظر به وضعیت جرمی زمان مقدار را 

 تعیین نمایند. 

در مورد دیت چی نظر دارند وقتی به  "ص"در قسمت اینکه نبی کریم       

شود در قسمت اینکه دیت از کدام  نگاه نمایم فقط دیده می "ص"احادیث نبی کریم

ارد جرمی که امت اش را از درگیر شدن به اینکه اموال، کی ها، چی مقدار و سایر مو

حال که دیت بپردازد چی مقدار، از جنس چی ، توسط کی باید پرداخت روشن 

 نماید. می

 گفتار دوم: معیار دیت در حدیث

اند که در عرف مردم  حضرت رسول)ص( دیت قتل انسان را صد شتر قرار داده     

 .اند پیامبر)ص( نیز آن را پسندیدهعربستان قبل از اسالم وجود داشته و 

شده که گفت از ابن ابى لیلى، از علماى اهل  از عبدالرحمان بن حجاج نقل      

 :گفت سنت، شنیدم که مى

دیت در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر)ص( همان را تثبیت کرد و سپس مقرر 

گوسفند و  فرمود کسانى که گاو دارند دویست گاو و کسانى که گوسفنددارند هزار

کسانى که پول طال یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى یمن 

  .مقرر داشت که دویست دست لباس )حله یمانى( بدهند
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در دو منبع مهم تاریخى، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، یعنى سیره         

ولى عبارتى در مورد  ;شده طالب نقلابن هشام و تاریخ طبرى، بسیارى از احکام و م

( در الموطا مالک قسمتى از نامه عمروبن حزم بدین 22میزان دیت نقل نشده است. )

شده است که عبداهلل بن ابى بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل  گونه نقل

ای که پیامبر)ص( براى عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام دیت  کرده که در نامه

 «دیت نفس صدشتر است»آمده است:

شده و هم در بعضى از  از پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار، هم میزان دیت تعیین  

شده است. بدین معنى که در  به دیت مرد اشاره  ها به نصف بودن دیت زن نسبت آن

طور مطلق دیت قتل انسان )دیت نفس( و نیز دیت اعضا و  برخى از روایات به

شده به اینکه دیت  بر انسان ذکرشده و در بعضى از روایات نیز تصریحجراحات وارده 

 زن نصف دیت مرد است. 

 ۱گفتار سوم: فقه و معیاردیت

دهد. که درباره جزئیات بدن انسان  دیت بخشی عظیمی از فقه را تشکیل می      

کند و با بررسی همه جانب بدن برای قسمت حکمی خاصی دارد از صدر  بحث می

وپرورش، از زمان پیامبر اسالم و ائمه احکام الهی  اسالم برای کسب فیض و آموزش

با بیان  احکام و ائمه دین با گرفت و پیامبر اسالم  موردبحث و بررسی قرارمی

وتحلیل آن، صحابه و دیگران یاران را بر آن داشت که سوال های از دیت داشته  تجزیه

صورت  شده و به شد ثبت و درج ها داده می های مفصلی که از ناحیه آن باشند و جواب

شد، علمای دین نیز در همه قرون و  شده و در دست می روایت و احادیث مختلفی نقل

های زیاد پیرامون دیت  اند و در کتاب های از آن مفصالً بحث نموده اعصار در حوزه

 اند.    نوشته

                                                           

  11 شماره ،1312 سال اسالمى حقوق و فقه منظر از دیت ماهیت و مفهوم/  میرویس موسی سید مقاله -
1
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فقهای پیرو مکتب ابوحنیفه، میان مال پرداختی به سبب جنایت بر نفس )قتل( و     

اند و دومی را مصداق دیت  مال پرداختی در برابر جنایت بر اعضا فرق گذاشته

شود و ارش نام مالی است که  است که عوض نفس پرداخت می اند. دیت مالی ندانسته

  .به سبب جنایت بر اعضا واجب است پرداخت شود

دیت مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا در مذهب اهل تشیع       

کند که از طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا  شود و فرقی نمی عضو واجب می

شود و به  شده اطالق می بر مقداری که )از سوی شارع( معینبسا دیت تنها  نه و چه

  .گویند آنچه معلوم نشده ارش و یا حکومت می

 گفتار چهارم: علما در پرداخت دیت )خونبها(

گردد حکم ثابت  باید گفت در مورد اینکه زمانی شخص مرتکب قتل عمد می    

گردد، هرگاه شخص به قتل غیر  است که قصاص است، ولی حال سوال که مطرح می

گردد؟ ضمناً  اگر شخص نه مرتکب جنایت  عمد مرتکب گردد آیا این هم قصاص می

به یک عمل جرمی جرح عمدی شده و نه غیرعمدی بلکه در اثر عمل او خطا منجر 

شود در چنین حالت شخص مکلف به  بر غیرواقع گردیده است، حال سوال مطرح می

پرداخت دیت است و اینکه مهم خطا بودن  عمل نیست مهم ضرر و یا جنایت 

 شده است؟ یا اینکه نخیر خطا بودن مدنظر است؟ واقع

 مسئولیت دیت مبحث دوم:

ها باشد ولری وقرت    گویا دیت یکی از مجازاتگردد که  گاهی چنین تصور می      

گردیم و بامطالعه موارد تذکر رفته روی موضوع بحث دیت، البتره بررای    وارد بحث می

 دهیم: دانست بیشتر موضوع چنین به بحث قرارمی

 

ACKU



 

  

 

د...
دی

ز 
ل ا

پو
ه 

ت ب
دی

ت 
اخ

رد
پ

 

75 

 : دیت مجازات است؟اولگفتار 

برای بهتر روشرن شردن بحرث، بایرد دیرد کره مجرازات چیسرت و منظرور                 

رسرد کره    ار از مجازات چیست تا دقیقاً ماهیت دیت روشن شود. بره نظرر مری   گذ قانون

گذار از مجازات مجرم را تنبیه کردن است لذا برا زدن ضرربات شرالق برر      منظور قانون

بدن وی و یا بازداشت کردن او در زندان که فرصت تفکر در مورد اعمال گذاشته را به 

ا با اخذ جریمه یا برا برخرورد شردید یرا بره      کند. ی دهد، تنبیه وی تحقق پیدا می وی می

گرذار  از   کند، با ایرن وصرف، هردف قرانون     های دیگر قانونی، متهم را تنبیه می صورت

خواهرد دیگرران را عبررت دهرد،      مجازات مجرم یا تنبیه خود او است و یا با تنبیه مری 

ظرار هرر   چنرین در انت  گونه اعمال نشود، زیرا مجرازات ایرن   ازاین کسی مرتکب این پس

عالوه از تنبیه مجررم دلجرویی از مجنری علیره نیرز      گذار  مجرم است یا این هدف قانون

یابرد، زیررا عردالت در     باشد.یعنی، وقتی مجرمی تنبیه شد، مجنی علیه آرامش خاطر می

شود. بنرابراین   صورت پرداخت می های وارده او نیز به حق او اجراشده است و خسارت

چون تنبیه او را در پی دارد. نظریه دیگر هم وجود دارد،  وقتی هدف مجازات  دانست،

که دیت یک نوع مجازات مالی اسرت، یعنری برا ورود صردمه بردنی بررای        مبنی بر این

شود که مالی است و در صورت فوت قاتل یا ضارب از مال او اخذ  مجنی علیه پیدا می

هرا حرق    شود و آن میشود و در صورت فوت مجنی علیه، این حق به ورثه او منتقل  می

 1در ضمن مادة اول  قانون جزاء افغانستان چنین صراحت دارد: مطالبه دیت را دارند.

نماید. مرتکب جررایم   این قانون جرایم و جزاء های تعزیری را تنظیم می :ماده اول

بره   .گرردد  قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسالم مجرازات مری   حدود، 

خصروص   گردد که دیت یکی از مجازات است بره  اساس بیان این ماده چنین معلوم می

پردازد( یک نوع رسراندن ضررر    وقتی دیت مازاد بر مسئول دیت )شخصی که دیت می

                                                           

13111قانون جزا مصوب سال  -
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عنروان دیرت امکران  دارد ضررر خیلری شردید ببینرد         مالی است، که با پرداخت مال به

 1د.خصوص که مکلف به پرداخت مازاد دیت باش به

دکتر عبدالحلیم عویس، از متفکران معاصر اهل سنت، بر این باور است که دیرت     

نوعی مجازات جایگزین است نه جبران خسارت. ایشان ابتردا مطلبری را کره در عصرر     

کند مبنی بر اینکه هفت نفر را به جرم قتل یک نفر  خالفت عمر اتفاق افتاده گزارش می

تعداد مشارکین در قتل تمام اهرل صرنعا بودنرد، بایرد     در منطقه صنعا کشته است و اگر 

کنرد. ولری    شدند، زیرا ارزش انسان و حیات بشر چنرین اقتضرا مری    ها کشته می تمام آن

 :نویسد ازاین می پس

شرود، بلکره دیرت     عنوان بدل و عوض مالی از جان انسران محسروب نمری    دیت به

یرت عروض مرادی )جبرران     جایگزینی از جرم مورد ارتکاب مجرم است. دلیل اینکره د 

هرا ثابرت    شود این است که دیت تمام انسان رفته محسوب نمی خسارت( انسان ازدست

است و اگر عوض مادی باشد، باید به اختالف مجنی علیه )مقتول( باید دیت نیز تغییرر  

   .کند

 دیت مسئولیت مدنی  گفتار دوم: 

توان بیان کررد و شراید هرر دو مرورد      صورت کلی نمی حکمت آن )دیت( را به -1

مذکور دخیل باشد یا نوعی عامل بازدارنده از ارتکراب جررایم دخیرل در حکرم دیرت      

 باشد.

شود که هم جبرران خسرارت اسرت و     از مجموع منابع موجود فقهی استفاده می -2

 هم یک عامل بازدارنده.

 دارد، فرقی بین اقسام قتل ندارد.جعل دیت هر دو عنوان را  -3

                                                           

 
1-http://www.hawzah.net 
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 مسئولین پرداخت دیت گفتار سوم:

 که بر قاتل واجب است دو نوع است:    ای دیه

گرردد و بایرد از مرال او     که بر خود جانی خواه مررد یرا زن واجرب مری     ای  دیه  -1

 گردد.  که قصاص ساقط  پرداخت گردد.که عبارت است از دیه قتل عمد وقتی

عاقله و خویشاوندان دیه قتل عمدی و اعترافی و دیه صلح در قتل گوید:  ابن عباس

کرس از اصرحاب برا او     . و هریچ  ها دیه بر عاقله نیسرت  پردازند. یعنی این عمدی را نمی

 : گفته است که  کرده   . مالک از ابن شهاب روایت مخالفت نکرده است

که هر وقرت    است درباره قتل عمد سنت آن است یعنی روال کار پیامبر چنین بوده

نمودنرد، کره دیره از مرال خراص قاترل        کردند و قصاص نمی گذشت می  اولیای مقتول

شد، مگر اینکه اعضای فامیل و خانواده به رضایت خرویش بره وی کمرک     پرداخت می

 کنند.  

به اساس اتفاق همه علما پرداخت دیت اوالً اگر شخص مال داشته باشد از مال      

شود ولی اگر شخص )قاتل( مال نداشته باشد اینجاسرت کره    خود شخص پرداخت می

یابد ولی اینجا مانند سایر موارد دیگرر ایرن مرورد نیرز      پرداخت دیت بر ورثه انتقال می

شرود   یکی نقایص است که در تضاد با قانون اساسی افغانستان در نگاه کوتاه دیرده مری  

یرک تضراد واقرع گردیرده ولری      ( قانون اساسی و مادة سوم قانون جزا 27گویا با مادة )

یابرد کره تضراد وجرود      زمانی دقت گردد و عمق و منشه دیت نظر اندازی نماید درمری 

ندارد زیرا دیت ازجمله مسئولیت مدنی است نه جزائی حتی دعوی آن در دیوان مردنی  

 محاکم مورد رسیدگی قرارمی گیرد.

کره دعروی    شود که دعوی دیت در همران محکمره جرمری    ولی گاهی هم می      

جزای )مجازات تعزیری( مورد رسیدگی قرارمیگیرد مورد رسیدگی قرار گیررد. ودیرت   

 یک مسئولیت مدنی است نه جزائی.

گردد که نه خود شخص مالی دارد و نه هم ورثه شرخص   حال سوال مطرح می     

 حال دیت را کی خواهد پرداخت؟
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الی برای پرداخت دیت دارد اند که هرگاه شخص نه م دانان در این مورد گفته حقوق

 شود. المال دیت پرداخته می اش اینجا از بیت و نه هم ورثه

 مبحث سوم: دیت )خونبها(

در اینجا بحث  خواهیم کرد که دیت چی مدت، چی اندازه، ضرمناً خسرارات          

گونه براالخره بحرث روی موضروع کره در دوره معاصرر معیرار بررای         مازاد و به همین

 پرداخت دیت، که برای پرداخت دیت در عصر معاصر چی موارد مدنظر است:

 گفتار اول: مهلت پرداخت دیات

 عمد یک سال. مهلت پرداخت دیت در قتل -

 مهلت پرداخت دیت در قتل خطا سه سال. -

 مهلت پرداخت دیت در قتل شبه عمد دو سال. -

 گفتار دوم: مقادیر دیت

انرد  در صرورت نبرودن     رأس شتر است ولی  فقها گفتره  1۱۱دیت کامل عبارت از 

و 1شود دیت را  به دینار، درهم  و حلره نیرز پرداخرت شرود.      شتر و گاو و گوسفند می

 اند.   ز پول جای شتر را  در پرداخت دیت گرفتهامرو

 نماید. البته دیت نظریه نوع جنایت  در مقدار  دیت تفاوت  می

 در نفس دیت کامل است. -

 در جفت اعضا دیت نیز کامل است. -

 نصف دیت است.  در اعضا تاق -

 دیت موی همچنان مثل دیت اعضا تذکر رفته. -

                                                           

 (.1شماره ) 1382مذاهب فقهی اسالم سایت علمی حوزه سال مقاله: دیت کامل انسان در  -
1
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هرا تفراوت    گیرد و نظر به حالرت  میجنین ارتباط  دیت جنین به مراحل سقط -

 نماید. می

دیت جنایت بر مرده ) دیت برای اعضای فلج ویا اینکه بر عضرو کره دیگرر     -

 مثل نخن رشد ننماید(.

 گفتار سوم: خسارات مازاد بر دیت

شخصی که دست به قتل میزند البته به قتل عمد پس بایرد یرا قصراص گرردد و در     

دیت است که کلیه خسرارات وارده برر مجنری    صورت عفو به دیت مکلف به پرداخت 

علیه را بپردازد هرچند بیشتر از مقدر شرعی باشد. و اینکه قضات در افغانستان در ایرن  

 دارند: بابت برویت کدام این دو مورد حکم می

 قانون -۱

 احکام شرع -۲

ازنظر شرعیت پرداخت مازاد ازآنچه تعیین گردیده است جبرری نیسرت و کسری را    

توانیم که مازاد دیت بپردازد زیرا شررعیت شرخص تنهرا مکلرف بره       اخته نمیمجبور س

بها( نموده است و مقدار و نوعیت که از کدام جرنس یرا    پرداخت مشخص دیت )خون

 مال باید دیت را بپردازد و چی مقدار باید باشد.

سنین متفاوت شتر و غیر شتر از حیوانات مثل گراو، گوسرفند    )که صد رأس شتر از

فاوت جنسیت و همچنین از جنس طرال و نقرره برا تعیرین مقرادیر مشرخص بررای        با ت

 شود.( عنوان جبران خساره )مسئولیت مدنی( پرداخت می شخص که ضرر رسیده به

که مسئولیت مدنی اسرت  شرخص مکلرف اسرت آنچره       ولی دیت مازاد نظر به این

ف بپرداخت مرازاد  گردد بپردازد ولی اگر شخص را محکمه مکل عنوان دیت تعیین می به

 .دیت نماید نظر اهل سنت و جماعت است

به دلیل صدمه رساندن که ضرمن اینکره از نگراه     بر خی دکتورین حقوق از دیدگاه 

رساند از دیدگاه معنوی نیز صردمه شردیدی برایشران     مادی برای خانواده که صدمه می
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رسانیده که هرقدر پول برای ترمیم صدمه روی، روانی که برای خانواده شخص مقترول  

توانی دوباره آن حالت که اول داشتن برگرداند زیررا ایرن    رساند بدهی است که  نمی می

صدمه است که هیچ راه برای درمان آن نیست جز اینکه از روی زمانه فقط مرحم روی 

 . درد آن گذاشت یا آن را کم نماید

 گفتار چهارم: قاعده برای تعیین دیت  

فقها به استناد بر روایات شرعی، قاعدة را وضع نمودند که هر یک از اعضرای بردن   

باشند، مانند ستون فقررات و آلرت تناسرلی و اعضرای      که فرد باشد، دارای دیة کامل می

را  که بعضی از فقها این قاعرده  جفت دارای نصف دیت کامل است مانند دست درحالی

 اند. تایی و چهارتایی قابل تطبیق دانسته برای اعضای سه

 گفتار پنجم: مقام زن و مرد در دیت و قصاص

اند تا مقدار دیرت بره ثلرث     زن و مرد ازلحاظ دیت و قصاص در اعضا باهم مساوی

شود خواه جانی زدن باشد یا مررد برا    برسد وقتی به ثلث رسید دیت زن نصف مرد می

 1جانی زن است .اشکال درجایی که 

برخی از فقها ازجمله مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان معتقدند اگرر  

مرتکب جنایت زن باشد علی االصول از همان ابتدا دیت ی اعضرای زن نصرف دیرت    

طور که گفته شد اگر زنی مثالً انگشت زن دیگری را قطرع کنرد    مرد است ؛ یعنی همان

در دو انگشت ده شرتر ، در سره انگشرت پرانزده شرتر و در      در یک انگشت پنج شتر ، 

چهار انگشت بیست شتر و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیرت مربروط   

گویند حکم مربوط به یکسان بودن دیت زن و مرد در مورد  به مرد را باید بپردازد و می

موردی کره دلیرل    اعضای بدن تا میزان ثلث دیت خالف قاعده است و باید منحصراً در

                                                           

   111، ص  1متن قواعد در کتاب ایضاح القواعد فخرالمحققین ، ج  -11
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خاصی برای آن وجود دارد اجرا شود و دلیل هم که عبارت از برخری احادیرث اسرت    

ناظر به موردی است که جانی مرد باشد ولی درجایی که جرانی زن باشرد ، دلیلری برر     

خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیت زن نسبت به مررد نیسرت و بایرد درهرحرال     

 1نصف دیت پرداخت شود .

هرا   ل سنِّت در مورد دیت اعضای زن نظریات مختلفی دارند بسیاری از آنفقهای اه

دانند و معتقدند که وقتری   همانند فقیهان شیعه دیت زن را تا حد ثلث با مرد مساوی می

ها نیز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب  ؛ شافعی 2شود از ثلث بیشتر باشد دیت نصف می

 4الجزیری در کتاب الفقه علری المرذاهب االربعره     و نیز عبدالرحمان 3التشریع الجنائی 

طور مطلق قائل به نصف برودن دیرت ی زن نسربت مررد هسرتند . البتره قرولی هرم          به

شده است که امام شافعی به تبعیت از زید بن ثابت و برمبنرای روایتری کره در ایرن      نقل

شده دیت ی زن را تا ثلث با مرد یکسان و از ثلث بره براال    نقل )ص(زمینه از پیامبر اکرم 

 داند.   نصف مرد می

 ۵در پرداخت دیت گفتار ششم: ُعدالت خداوند متعال

شود که سخنان و احکام خدا، حرق و عادالنره اسرت و در     از آیات قرآن استفاده مى

رَبِِّکَ صِدْقًا وَعَداْلً ال  وَتَمدتْ کَلِمَتُ» تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.

کالم پروردگار تو با صدق و عردل بره حرد تمرام      ؛مُبَدِِّلَ لِکَلِمَرتِهِى وَهُوَ السدمِیعُ الْعَلِیمُ 

حکرم و فرمران تنهرا از آن     ؛الْحُکْمُ إاِلا لِلاهِ یَقُصُّ الْحَقا وَهُوَ خَیْرُ الْفَررصِلِینَ   إِنِ«. »رسید

                                                           

 111احمد مقدس اردبیلی ، همان ، ص  -16

   182، ص  2، جلد  661، ص  1عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی ، ج  -11

 1جلدابن عربی ، احکام القرآن ،  -18

 .  311، ص  1عبدالرحمان الجزیری ، الفقه علی المذاهب االربعه ، جلد  -11

1قرآن مجید: سوره بقره -
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وَ «. »کند و او بهترین جدا کننده )حق از باطل( اسرت  جدا مى خداست؛ حق را از باطل

 «.کند مَا رَبُّکَ بِظَرلارمٍ لِِّلْعَبِیدِ؛ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن بره پرداخرت نصرف دیره     

زن در برابرر مررد بره    مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص 

تنهرا چنرین    چنین شرطى، ازنظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه

کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسرانى و   گونه حکم نمى گوید، بلکه این سخنى نمى

اند و روایاتى کره   حقوق اجتماعى و اقتصادى ازجمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى

گونه روایرات را   گذارد، مخالف کتاب است و این قصاص و دیه تفاوت مىها در  بین آن

 باید کنار گذاشت. «اخبار رد»طبق 

 ۱گفتار هفتم: معیار دیت قرن معاصر

اول این را باید گفت حکم دیت بنابراین که قبل از اسالم نیز وجرود داشرته،           

عنوان حکم امضاء قرار گرفت، بره   ولی زمان که اسالم آمد اسالم با اصالحات در آن به

این اساس در قبل از اسالم معیار پرداخت دیت )خونبها( طوری کره در اسرالم مردنظر    

احکرام امضراء ایسرت برا اصرالحات و      بعضری از   ین رو شده مدنظر نبوده از هم گرفته

شده است، که ازجمله دیت یکی این احکام است، طوری کره   تغییرات اصالحی پذیرفته

دیت در عصر جاهلیت اوالً اختیاری بوده نه اجباری، ثانیاً به میرزان شخصریت مقترول،    

 .دیت نیز تغییرپذیر بوده است

گردید،  یگاه اشخاص تعیین مینظر به موقف و جااهی گبه این معنی که دیت        

بود پس دیت وی بسیار زیاد  یعنی اگر شخص از موقف خوب در اجتماع برخوردار می

ها موجود بوده کره   گونه نابرابر و نا انصافی بود، از شخص فقیر کم یا برعکس همین می

خروب بررای    با آمدن دین مقدس اسالم تغییرات بنیادی در این موضوعات بمیران آمرد  

                                                           

1مولف، سید سابق؛ مترجم: ابراهیمی، محمود/ فقه السنه، کتابخانه عقیده. -
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گیریم  درک بیشتر موضوع نظر علما را در مورد پرداخت دیت از این نکته  به بحث می

 گردد؟ که برسیم که امروز دیت  به کدام معیار پرداخت می تا این

  ۱(شش گزینه )شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم، حلَّه

ت و )ابو یوسف و محمد شیبانی معتقدند که هر شش گزینره در دیرت مجرزی اسر    

کنرد. دکترر    صاحب حق، مجبور به قبول آن دیت ای است که جانی آن را پرداخت مری 

 :نویسد وهبة الزحیلی در الفقه االسالمی و ادلته می

رأی الصاحبین و احمد ان الدیة یجب من ستة اجناس و هری االبرل اصرل الدیرة و     

لدیرة عنرد   الذهب و الفضة و البقرر و الغرنم و الحلرل و الخمسرة االولری هری اصرول ا       

 4۱الحنابلة.

مراد از دو مصاحبِ ابو حنیفه، ابو یوسف و محمد شیبانی است و دلیل عمرده ایرن   

 :دو روایت عمرو بن شعیب است

ان عمرقام خطیبا فقال اال ان االبل قد غلت قال الرواس فقوم علی اهل الذهب الرف  

و علی اهل الشاة الفی  دینار و علی اهل الورق اثنی عشر الفا و علی اهل البقر مأتی بقرة

 41شاة و علی اهل الحلل مأتی حلة.

ظاهر روایت این است که عمر به دلیل گران شدن شتر در زمان خرود، دیرت را برر    

 .گذاری نموده استهریک از دارندگان دینار و درهم و گوسفند و گاو و حله قیمت

کره هریرک بردارنرد    البته در اینکه آیا مکلف در بین اقسام دیت مختار است و یا این

آن واجب تعیینی است، بین کلمرات فقهرای اهرل سرنت اخرتالف وجرود دارد. کرالم        

توان آن را بره تخییرر دیرت برین      صاحب کتاب مذکور، ظهور در تعیین ندارد، بلکه می
                                                           

1
  -http://www.hawzah.net      
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شش گزینه تفسیر نمود. اصل بودن شتر مانع این معنا نیست و این در حالی اسرت کره   

گردد. ابو الولید محمد بن احمد بن رشرد در   دن استفاده میاز برخی عبارات، تعیینی بو

 :نویسد کتاب بدایة المجتهد می

مالک و ابو حنیفه و جماعة علی ان الدیة التؤخذ االمن االبرل اوالرذهب اوالرورق و    

قال ابو یوسف و محمد بن الحسن یوضع علی اهل الشاة الفاشاة و علی اهل البقرر مأترا   

 42مأتا حلة. بقرة و علی اهل البرود

عبارت این مؤلف، ظهور در تخییر دارد، مگر آنکه کالم او را حمل بر تسهیل کنریم؛  

گیرری در   به این معنا که تعیین هریک از اقسام به دارندة آن، به جهت تسرهیل و آسران  

پرداخت دیت است و این امر منافات با تخییر ندارد. بنابراین، مکلف در صرورت میرل   

 ر دیت را انتخاب کند و البته این معنا به قرینه نیاز دارد.( تواند قسم دیگ می

ترتیب بعد از بررسی اندیشه علما در مورد دیت به این آیا اصل موجود اسرت   این به

 نمایم: برای پرداخت دیت یا خیر این موارد را از بیان علما نقل می

م دیگر یک از اقسا اصل بودن صد شتر در دیت و موضوعیت نداشتن هیچ( الف

 در آن

این نظریه به برخی از علمای اهل سنت اختصاص دارد. ابن قدامه درباره ایرن        

 :نویسد قول می

ان االصل فی الدیة األبل الغیر... و علی ذلک فمن تجب علیه الدیة و له ابرل تؤخرذ   

الدیة منها... و او عدمت ابل الدیة حساً بان لم توجد فی موضع یجب تحصریلها منره او   

شرعاً بان وجدت فیه باکثر من ثمن مثلها فالواجب الف دینار علی اهرل الردنانیر او اثنرا    

عشر الف درهم فضة علی اهل الدراهم و هذا اقول الشرافعی فری القردیم و فری القرول      

 الجدید له نجب قیمتها.
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بنابراین عبارت، نظر شافعی در ابتدا بر این بوده است که در صورت یافرت نشردن   

کنرد   ازآن، نظریه دیگری را ارایه مری  رسد. وی پس نوبت به دینار یا درهم میصد شتر، 

 .رسد که در صورت یافت نشدن صد شتر، نوبت به قیمت آن می

 اصل بودن دینار در دیت  (ب

 :نویسد مرحوم قاضی )ره( در المهذب می        

ان کان من فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد و 

اصحاب الفضة فعشرة آالف درهم جیاد و ان کان من اصحاب االبل فمأة مسنة قیمة کل 

واحد منها عشرة دنانیز او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم قیمة کل واحدة منها دینرار  

واحد او مأتا مسنة من البقر و ان کان من اصحاب البقر قیمة کرل واحردة منهرا خمسرة     

 22لِّة و ان کان من اصحاب البز قیمة کل حله خمسة دنانیز؛دنانیز او مآتا ح

دیة قتل عمد محض، اگر جانی از صاحبان طالست، هرزار دینرار مرغروب اسرت و     

اگر از نقره داران است، ده هزار درهم مرغوب و اگر از صاحبان شتر اسرت، صرد شرتر    

ن گوسرفند  ساله که قیمت هریک ده دینار است، یا هرزار گوسرفند اگرر از صراحبا     شش

باشد که ارزش هرکدام یک دینار باشد، یا دویست گاو مسنه کره قیمرت هرکردام پرنج     

دینار است، اگر از کسانی است که صاحب گاو است، یا دویست حله اگرر از صراحبان   

ظاهر عبارت ایشان ایرن اسرت کره لحراظ     .حله باشد که قیمت هرکدام پنج دینار است

 .ت الزم استارزش هزار دینار در جمیع اقسام دی

 اصل بودن صد شتر در دیت و لحاظ ارزش آن در باقی اقسام دیت( ج

قدر، سرید محمرود هاشرمی، ارایره کررده اسرت و ظراهراً         این نظریه را محقق عالی

 .ای جدید در بحث دیت است نظریه

 :گوید ایشان در توضیح این نظریه می

یرک در طرول    ممکن است مقصود از اصل بودن و بدل نبودن ایرن باشرد کره هریچ    

دیگری نبوده، هنگام بازپرداخت نیازی به توافق یا نایاب بودن آن نیست. احتمال دیگرر  
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ها خود دیت باشد و نه بدل؛ به این معنرا   در معنای اصل بودن آن است که هریک از آن

ی اقسام با حفظ موضروعیت آن، ازنظرر ارزش   که برخی از اقسام دیت اصل باشد و باق

مالی مساوی با آن قسم باشد و آن قسمی که اصل در دیت است، عبارت از صرد شرتر   

 23است.

ها، هم در برین فقهرای شریعه و     مستفاد ازآنچه گذشت این است که برخی از نظریه

و هم در بین فقهرای اهرل سرنت مردافع دارد و برخری از اقروال نیرز بره یکری از آن د         

 .اختصاص دارد

هرا   نقرد و بررسری آن   کنیم و سپس به طور خالصه، اقوال فریقین را بیان می اکنون به

پردازیم و در پایان نیز ضمن بیان قول مختار، نظریات شیعه و اهل سنت را مقایسره   می

 .خواهیم کرد

شده دریافتم که در صورت جنایرت   ترتیب بعد از مطالعه روی موضوعات نقل این به

ی ) قتل یا جرح( باشد با عفو ) ورثه یا شخص مجروح( یا به بردل مرال )دیرت(    عمد

ولی در شبه عمد و خطا که دیت است امروزه قضرات    "ج"گردد یا به رضا خداوند می

خصوص زمان که عفو از جناب ورثه صرورت   دهند به بعد عفو چی را بدل عفو قرارمی

 پذیرد. می

گردد که این پول به معیار مشرخص   داخت میدیت به پول پر در عصر حاضر       

گردد و معیار قیمت بازار بورس لندن است که هرسال بعد از مشخص شردن   تعیین می

 گردد: قیمت نقره در این بازار طور ذیل تعیین می

ستره محکمه جمهروری اسرالمی    3/3/13۹5( مؤرخ 32۱-23۱متحد المال شماره )

( افغانی بوده که این مقردار بره اسراس نررخ      1۱۹235۱)افغانستان مقدار پرداخت دیت 

گردد که قیمت بازار برورس بره اسراس ارزش طرال و نقرره       روز بازار بورس تعیین می

شود ولی این مقدار به اساس ارزش نقره در بازار بورس است و ستره محکمه  معین می

انره صرادر   جمهوری اسرالمی افغانسرتان سراالنه در رابطره بره متحردالمال هرای جداگ       

 .نمایند می
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 نتیجه:

شود که پرداخت دیت در جوامع بشری از  با توجه به موارد تذکر رفته، دیده می

االیام موجود بوده و نوعی از مجازات ایست که برجانی اعمال شود، زیرا دیت  قدیم

حرمت گذاشتن بر نفس انسان است،  نوعی بشردوستی است و نظم آورنده است در 

بودن مجنی علیه برای خودش و در  ار مالی ایست که در صورت زندهجامعه، دیت مقد

گردد، البته دیت از جانب اشخاص  اش پرداخت می صورت وفات یافته باشد برای ورثه

 گردد: ذیل تعیین می

 .از طرف خانواده متوفا 

 .از طرف قاضی باصالحیت 

 .از طرف جامعه 

ی و برای آرامش نفس که این مقدار مال )دیت( بعد از مرگ شخص جهت دلجو

 شود. انسان داده می

نه همین لباس زیباست نشان                تن آدمی شریف است به جان آدمیت   

 آدمیت

چه میان نقش دیوار و میان       اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی 

 آدمیت

 .دیت باید در کمترین مدت برای متضرر یا ورثه مقتول پرداخته گردد 

 شود صدمه روی ورثه دیت باید مقدار مالی باشد که ضمن که کمک مالی می 

 را معالجه نماید.  

 .دیت باید بدون اخذ مالیه برای ورثه پرداخت گردد 

 .دیت مالی قابل منفعت باشد 

 .دیت باید بر ورثه به گونه شرعی منقسم گردد، از طرف دولت 

 دیت باید مالی پاک باشد. 
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 ها و پیامدهای آن انحالل شرکت

 

 رمزیه علی زاده

             

 چکیده:

های تجاری مورد  در حقوق تجارت یکی از موضوعاتی که در مبحث شرکت

قانون  5۱های تجاری میباشد. مطابق مادة  مطالعه قرار میگیرد بحث انحالل شرکت

های تضامنی شرکت در صورت انقضای میعاد معینه در عقد شراکت، تحقق  شرکت

یه شرکت.....و انحالل منظور آن تأسیس یافته است، اتالف کل سرما هدفی که شرکت به

قانون  ۹4شرکت بر اساس تقاضای یکی از شرکاء بنابر دالیل موجه مطابق مادة 

های سهامی و  های تضامنی ممکن دانسته است. در قسمت انحالل شرکت شرکت
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های سهامی و  قانون شرکت 1۱7و  1۱3محدودالمسئولیت مطابق مواد 

شده است. این انحالل  بینی قضائی پیشهایی انحالل ارادی و  محدودالمسئولیت  شیوه

ای شرکت، پرداخت دیون شرکت، نقد کردن  شرکت، پیامدهای چون دریافت طلبه

دارایی و اموال شرکت، درنهایت تقسیم اموال میان شرکا و ختم شخصیت حقوقی 

های اشخاص و سهامی و پیامدهای  شرکت میباشد. که در این تحقیق انحالل شرکت

 انه موردبررسی قرار میگیرد.آن در فصول جداگ

 واژگان کلیدی:

های اموال، تصفیه، مدیر  های اشخاص، شرکت انحالل، شرکت، آثار)پیامد(، شرکت

 تصفیه و ختم شخصیت حقوقی شرکت.

 مقدمه:

انحالل عبارت است از بین بردن موجودیت شرکت است لذا وقتی به دالیلی و یا 

های  ویند. موارد انحالل شرکت در شرکتجهاتی شرکت از بین برود آن را منحل میگ

جهت میباشد که شخصیت و  اشخاص و سهامی در برخی موارد متفاوت بوده، این ازآن

که  العاده برخوردار بوده درحالی های اشخاص از اهمیت فوق وضعیت شرکا در شرکت

های سهامی شخصیت شرکا محور نبوده و در صورت فوت، حجر ویا  در شرکت

های تضامنی در مورد  قانون شرکت ۹4و 5۱شود. مواد  رکت منحل نمیافالس شرکا ش

های سهامی و محدود  قانون شرکت 1۱7و  1۱3های تضامنی و مواد  انحالل شرکت

مطالعه میباشد و باید گفت پس از  های سهامی  قابل المسئولیت در مورد انحالل شرکت

شود و میان شرکاء تقسیم گردد انحالل دارایی جمعی از حالت اشاعه باید بیرون آورده 

بینی کرده است.  گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحالل پیش به همین لحاظ قانون

های اشخاص بررسی و سپس در  بنابراین در این نوشتار ابتدا انحالل در شرکت

 های سهامی موردبررسی و مطالعه قرار میگیرد. شرکت
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 فصل اول:

 های اشخاص انحـالل شرکت

منزله پایان عمر آن است و الزمة پایان عمر شرکت بیرون آوردن  ل شرکت بهانحال

دارایی جمعی از حالت مشاع و تقسیم آن میان شرکا میباشد که این پس از دریافت 

طلب شرکا از شرکت ممکن میباشد به همین منظور موضوع تصفیه اموال شرکت پس 

 گردد. از انحالل مطرح می

تجارت افغانستان منسوخ میباشد  اصولنامةهرچند  نوت: قابل تذکر است که

های تضامنی به بسیاری از موارد اشاره نکرده است،  ولی از آنجاییکه قانون شرکت

 ام. ناگزیر در این تحقیق استفاده نموده

 بخش اول : انحالل شرکت 

شرکا صاحبان شرکت استند همانطوریکه در قسمت تشکیل شرکت آزاد بودند و 

کار نبود در قسمت انحالل شرکت هم اراده شرکا موثر و قابل تطبیق است اما اکراه در 

کند، ما در این تحقیق تحت عناوین  حدوث بعضی وقایع انحالل شرکت را ایجاب می

 کنیم: ذیل بحث می

انحالل به سبب از بین رفتن یکی از عناصر  -۲انحالل مبتنی بر اراده شرکا،  -ا

انحالل به سبب وضعیت یکی از  -۴ دالیل موجه،انحالل مبتنی بر  -۳ شرکت،

 شرکا.
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 مبحث اول : انحالل مبتنی بر اراده شرکا

خواهند  در بررسی این مورد باید فرضی که در آن کلیه شرکا انحالل شرکت را می

و فرضی که در آن، انحالل شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک 

 قائل شد.

 شرکا تمامی رضایت بر مبتنی انحالل (الف

رضایت به انحالل شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود 

شده است به پایان نرسیده باشد  بینی شده و یا مدت شرکت که در اساسنامه پیش تشکیل

و اال اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل 

براز اراده شرکا برانحالل باشد؛ چه درواقع، شرکا با تعیین شود، بدون آنکه نیازی به ا می

 اند. مدت برای شرکت قبالً رضایت خود به انحالل را در زمان مقرر ابراز کرده

هرحال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحالل آن رضایت دهند،  به

رکت در قالب ق.ش. تضامنی( انحالل ش 5۱شود)فقره ششم مادة  شرکت منحل می

تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده 

طورکلی انحالل شرکت باید به ثبت رسیده، به اطالع  شود. البته این تقلیل مدت و به

 عموم برسد واال در مقابل اشخاص ثالث بالاثر خواهد بود.

 شرکا از یکی اراده به مبتنی انحالل (ب

ق.  ۹4شود مادة  رگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل میه 

ها محدود یا غیر  که مدت دوام آن های تضامنی ای در شرکت» های تضامنی شرکت

تواند به انحالل شرکت  ، بر اساس  تقاضای یکی از شرکا، محکمه میمحدود باشد

 «اصدار حکم نماید.

هاییکه برای مدت غیر معیینه  در شرکت»ستان: قانون تجارت افغان 174ماده  

تواند که اقالً شش ماه قبل از ختم سال معامله، شرکاء  شده باشد، هر شریک می تأسیس
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شود اطالع داده و شرکت را منحل  را به ذریعه اطالعیه که توسط شعبة ثبت صادر می

 «.کند

باید نکات ذیل  پس شرکت بر اساس یک اراده شریک هم قابلیت انحالل دارد مگر

 رعایت شود:

تواند از این حق استفاده نماید که اساسنامه این حق را  شریک در صورتی می -اول

از او سلب نکرده باشد  و بدین ترتیب، الزم نیست که حق فسخ را در اساسنامه پییش 

بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند 

 فسخ کرده، باعث انحالل آن شود؛ شرکت را

فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون  -دوم

دهد که در اعمال حق خود  راه سوءاستفاده را در پیش گیرند.  به اشخاص اجازه نمی

 تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.

طور کتبی به شرکا اعالم شود. با توجه به  تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به -سوم

اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا، شرط تشریفاتی دیگری مقرر نکرده است، تقاضا 

صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را  تواند به می

 اثبات کند، صورت پذیرد.

حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ  سال به به اگر موافق اساسنامه باید سال -چهارم

گذار برای حفظ حقوق  آید. این تأکید قانون در موقع ختم محاسبه ساالنه به عمل می

ای است  که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا  ، قاعدههرحال اشخاص ثالث است و به

 توانند برخالف آن توافق کنند.  نمی

ر شد اگر شرکت بر اساس اراده یکی از شرکا منحل گردید شرکای دیگر باید یادآو

 .1تواند شرکت جدیدی ایجاد کنند می
                                                           

 1 .128و121، صفحه1های تجاری، ج  اسکینی، ربیعا، شرکت -
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 مبحث دوم: انحالل به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

موجب آن دو  شرکت عبارت از عقدی است که به در تعریف شرکت آمده است که:

کار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت ه نماید، تا در ب یا زیاده از اشخاص تعهد می

مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری سهیم شوند، که مفاد وخساره به اساس موافقة 

قانون مدنی(.از میان رفتن هریک از  1216مادة ها صورت گرفته، توزیع شود) که بین آن

 دهنده شرکت، موجب انحالل است. این عناصر تشکیل

 شرکا تعدد انتفاع (الف

شود که القل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و  شرکت در صورتی تشکیل می

هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در 

ق.ت: اگر شرکت مرکب از دو 46۹شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد )مادة 

فالس کند، شریک دیگر عوض شریک متوفی دیگری نفر باشد و یک شریک وفات یا ا

 شود (. را معرفی کند واال شرکت منحل می

آید که پدری و فرزند واحد او در یک  ویژه زمانی پیش می انتفاع تعدد شرکا به

، چون فرزند واحد مالک سهم کند. در این حالت اند و پدر فوت می شرکت شریک

الشرکه در ید او قرار میگیرد، مالکیت مشاع شود و درنتیجه سهم  الشرکه پدر نیز می

یکی از  پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن پایان می

کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی میماند، متفاوت است و  شرکا فوت می

 انجامد. خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحالل شرکت نمی

انتفاع تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت در صورت 

خود منحل خواهد شد و مراجعه به محکمه، برای صدور حکم انحالل آن، الزم  خودبه

 نیست. 
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هرگاه شریک تنها معامالتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، 

هایشان را  اموالش طلبتوانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از  طلبکاران می

 برداشت کنند.

انتفاع تعدد شرکا که از موجبات انحالل شرکت با توجه مواد ذکرشده فوق میباشد، 

هرگاه شرکت تضامنی عام متشکل از دو نفر باشد و دائن "ق.ش.تضامنی:  1۱4اما مادة 

ید این قانون انحالل شرکت را تقاضا نما 1۱۸شخصی یکی از شرکاء، مطابق حکم مادة 

تواند با رعایت حکم مادة  یا یکی از شرکاء به افالس مواجه گردد، شریک دیگر می

. و مادة "حساب خود ادامه دهد این قانون اداره امور و معامالت شرکت را به 1۱2

تواند  اگر شرکت متشکل از دو نفر باشد و یک نفر اخراج گردد،محکمه می"ق.ت: 1۸7

تند به اسباب موجبه بدون حکم انحالل و یا موجب خواهش شریک باقیمانده مس به

تصفیه تمام دارایی و دیون، شرکت را به شریک باقیمانده تخصیص بدهد. درین 

. بناءً نظر به "گردد تطبیق می 1۹۱شده احکام مادة  صورت درباره شریکی که خارج

ق.ت انتفاع تعدد شرکا از موجبات انحالل شرکت  1۸7ق.ش.تضامنی و  1۱4مواد 

گردد  . در برخی از کشورهای اروپایی از موجبات انحالل شرکت محسوب نمینیست

( آمده 1۹67های تجاری فرانسه)مصوب سال  قانون شرکت 5مثال: در ماده  عنوان به

است که هرگاه شریک تا مدت یک سال از تاریخی که تمام سهم الشرکه به او 

رکت، دو شریک یا بیشتر( گرفته وضع را به حالت تعدد شرکا) بسته به نوع ش تعلق

تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کند. خود  نفعی می درنیاورد، هر ذی

تواند، هر موقع بخواهد، شرکت را منحل کند. انحالل شرکت به مدیر  شریک نیز می

 شود. دفتر محکمه تجارت اعالم می

 گذار قانون توسط شرکت نوع حذف (ب

هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، 

شرکت منحل خواهد شد. مورد بارز این وضعیت، شرکت سهامی موضوع قانون 
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های سهامی  سال با جانشین کردن شرکت 4۹که پس از  ( است1336تجارت )مصوب 

 شده است. گذاری افغانستان حذف عام و خاص، از قانون

آمده  13۸7های سهامی و محدودالمسئولیت سال  ق.شرکت 11۱ل ماده در تعدی

شرکت سهامی و محدودالمسئولیت که قبل از انفاذ این قانون، به استناد احکام » است: 

مندرج قانون تجارت ایجاد یا از سایر مراجع ذیصالح تجارتی جواز فعالیت اخذ و آنرا 

با انفاذ این قانون در خالل دو سال و  ثبت دفتر اسناد و عالیم تجارتی نموده باشد،

شان ادامه و احکام این  شش ماه مجدداً در دفتر ثبت مرکزی ثبت و موجودیت قانونی

 «.گردد قانون باالیشان تطبیق می

شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق  ای ک مطرح می مسئله

قانون  11۱ور ماده شده، به دست تشکیل 13۸7مقررات قانون تجارت مصوب سال 

های سهامی و محدودالمسئولیت عمل نکند و به همان صورت سابق ادامه  شرکت

حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را نادیده گرفت، یا شرکت تضامنی تلقی 

کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی 

ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود بشخصه از عهده  هکنیم، هر شریکی که معامل

تعهدات پذیرفته برآید؛ چه بنا برفرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را 

شرکت تضامنی تلقی کنیم، عالوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسؤولیت تضامنی 

عهده شرکای دیگر  ای که شریکی کرده باشد، بر، هر معاملهخواهند داشت و درنتیجه

 نیز خواهد بود.

 شرکت موضوع انتفاع (ج

طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی  همان

شود.  شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می که به شرکت آورده می

منتفی شود، هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن، 

شده بود، غیرممکن  همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل
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نامه از طرف قانون ممنوع گردد،  شود ویا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکت می

قانون  423های تضامنی و ماده  قانون شرکت 5۱شرکت منحل خواهد شد. ماده 

کر میباشد. و از موجبات انحالل شرکت مطابق مواد الذ تجارت مبین این مطلب فوق

ذکرشده ضیاع کل سرمایه شرکت یا حداکثر آن طوری که در بقاء آن مفاد متصور 

 گردد. نباشد، نیز شامل می

ها چنان وسیع معین  یک نکته را باید یادآور شد که موضوع شرکت در اساسنامه

، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب تواند منتفی شود. بعالوه گاه نمی شود که هیچ می

که توقف نتیجه اتمام  مقصودی باشد که شرکت  انحالل قهری شرکت نیست، مگر آن

 شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. برای آن تشکیل

 شرکت مدت انقضای -د

شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن  هرگاه برای شرکت مدت معین

گذار  شود. این قاعده کامالً منطقی است و اگر قانون ند، شرکت منحل میرضایت نده

طور که گفته شد، شرکا با تعیین  اعمال بود؛ چه همان کرد هم قابل بر آن تأکید نمی

اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد،  مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده

هرگاه مدت معینة شرکت به پایان » ی:های تضامن قانون شرکت 52منحل شود. مادة 

منظور پیشبرد آن تأسیس یافته، خاتمه یابد، مگر بآنهم  رسد، یا فعالیتی که شرکت به

منظور آن تأسیس  گردیده  شرکاء تصمیم بگیرند تا به فعالیتی اقدام نمایند که شرکت به

 «گردد. سال تمدید می به عین شرایط سال بود، عقد شراکت به

 شرکت افالس  -ه

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر 

اجراست،  طور موقت قابل عهده دارد برنیاید.با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به
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کند که حکم محکمه اول صادرشده است و  انحالل شرکت از زمانی تحقق پیدا می

 قانونی قطعی شده باشد.لزومی ندارد که حکم، باگذراندن مراحل 

ازآنجاکه شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود  

بینی کرده باشد که در  گذار این قاعده را پیش ممنوع است، طبیعی است که قانون

فقره هشتم ماده پنجاهم »شود  صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می

 «.های تضامنی شرکت

در صورت انحالل شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش باید توجه کرد که 

که طلبکاران  مطابق اصول نامه افالس و ورشکستگی انجام میگیرد. بنابراین، درصورتی

شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد  کنند، شرکت منحل 

نکرده باشد ویا  لموجب قرارداد ارفاقی عم نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به

 قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعالم شود.

 مبحث سوم: انحالل مبتنی بر دالیل موجه

شود و درواقع  این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می

 1۱1قانون تجارت و ماده  174یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را ماده 

امنی متذکرشده است. این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه های تض قانون شرکت

قراردادی و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق شود. درنتیجه، این حق 

 نماید. فسخ باید توسط محکمه اعالم گردد و موارد آن را نیز محکمه معین می

 انحالل شرایط (الف

تواند به اساس  محکمه می» تضامنیهای  مطابق ماده پنجاه و سوم قانون شرکت

تقاضای شریک، نسبت عدم ایفای تعهدات یکی از شرکاء دیگر، با ارایة دالیل موجه 

تواند این عقد  که انحالل شرکت را ایجاب کند، حکم را صادر نماید. عقد شراکت نمی

 های تضامنی مبتنی است بر این قاعده این قاعده قانون شرکت«. شرکاء را تعدیل کند
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کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر 

 تواند به قرارداد پایان دهد.  می

مبنای قاعده ذکرشده، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن 

شده در قرارداد که اگر به دلیلی این همکاری میسر نباشد باید  به هدف مشخص

 کرد که شرکتی وجود ندارد.گونه تلقی  این

شود مشخص  ها، دلیل، موجه تلقی می گذار مواردی را که در آن متأسفانه قانون

 های قاضی میباشد. نکرده است پس بنابراین، تشخیص موجه بودن دلیل از صالحیت

 موجه دالیل تشخیص (ب

ود در قسمت موجه بودن و نبودن دلیل یا دالیل موجه امکان ارایه پاسخ دقیق وج

شوند و اگر  ندارد اما باید گفت بعضی از این دالیل به طبیعت شرکت مربوط می

نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و درنتیجه، شرکت قابل انحالل است؛ اما آنچه مهم 

عنوان شریک عمل نکند.  که یکی از شرکا به تکلیف خود به است در این امور هم آن

شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، برای مثال، هرگاه آورده یکی از 

؛ زیرا در این مورد یکی از شرکا، توانند انحالل شرکت را تقاضا کنند شرکای دیگر می

آورد و چون  طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی حصة غیر نقدی را که تعهد کرده به

حصة  تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک

دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و  خودرا که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی

 انحالل آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.

دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم 

کیل ای از فعالیت شرکت که هدف اصلی تش همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده

شرکت بوده است، غیرقانونی اعالم شود، هرچند که موضوع شرکت کالً منتفی نیست. 

در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، 

تواند انحالل شرکت را تقاضا  شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر او میباشد می
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رسد که زیان شرکت  دهد و به نظر می ینماید. همچنین در مورد که شرکت ضرر م

 دائمی است.

تواند از دالیل موجه باشد. این امر بخصوص  ناسازگاری شدید میان شرکا نیز می

، تصمیماتی کند که اثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده زمانی ایجاد اشکال می

دو گروه مخالف که  کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه اتخاذ می

کنند و  باشند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می دارای آرای مساوی می

سازند. در تمام این موارد، روح  گیری در مورد امور شرکت را غیرممکن می تصمیم

برابری و برادری که از لوازم حیاتی شرکت است، وجود ندارد و محکمه به درخواست 

 .1نحالل شرکت را صادر نمایدیکی از شرکا باید حکم ا

تواند آن را زیر پا بگذارد.  حق تقاضای انحالل از حقوقی است که شریک نمی

توانند در اساسنامه حق ذکرشده را از خود سلب نمایند. باید یادآور  بنابراین، شرکا نمی

که  2شد که شریک که تقاضای انحالل شرکت را دارد باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد

ی از عمل خود او نباشد بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر باشد که این مورد را ناش

تواند برای انحالل شرکت به  قانون تجارت فرانسه تأکید نموده است که شریک نمی

 .3دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است

 شریک اخراج (ج

تواند  هر شریک می: » های تضامنی مقررشده است قانون شرکت 54فقره اول ماده 

از محکمه اخراج شریک دیگری را که اعمال وی منجر به انحالل شرکت یا باعث 

گذار  قانون، قانون درواقع، در این ماده«. اعتراض بر تمدید فعالیت آن گردد، تقاضا کند

                                                           

1. 133و  132، صفحه1های تجاری، ج  اسکینی، ربیعا، شرکت -
  

2های تضامنی. قانون شرکت 11ماده  -
  

3
 - Droit Commercial, no, 656 
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رفتار نادرست شریک یا شریکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که 

را تقاضا بکنند. بناءً اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای  انحالل شرکت

جای صدور حکم انحالل، حکم  تواند به انحالل توسط یکی از شرکا باشد، محکمه می

 به اخراج شریک مزبور دهد.

تواند حکم به  تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح گردد و محکمه رأسا نمی

که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و  اخراج بدهد. این قاعده

ت بینی سویس نیز پیش دهد که برخالف طبیعت  ، به محکمه امکان می1شده اس

قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحالل، میان 

اج شریک رغم اخر شریک اخراجی و شرکای باقیمانده تقسیم کند. بدیهی است که به

متخلف، بقای شرکت در صورت میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو 

شریک در شرکت باقی بمانند وال اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، 

 شرکت منحل خواهد شد.

 انحالل به سبب وضعیت یکی از شرکا -مبحث چهارم

دارد، فوت،  های اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان ازآنجاکه در شرکت

اش، ممکن است موجب انحالل شرکت  حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

 شود.

 شریک حجر و فوت (الف

خود منحل  که فوت یا حجر شریک یکی از شرکای ضامن، شرکت خودبه درصورتی

 (متوفی توافق بر بقای شرکت نمایند. مقام توانند با قائم شود. هرچند سایر شرکا می می

های تضامنی(. همانطوریکه گفته شد،  قانون شرکت ۹۹و  ۹۸، ۹7، ۹6، 51ماده 

                                                           
1
 - Ibid, no. 795. 
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مقام متوفی باید بال تأخیر رضایت  که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم درصورتی

طور کتبی اعالم کند باید گفت  یا عدم رضایت خودزا در مورد بقای شرکت به

موده است که شمول و عدم شمول خودزا گذار افغانستان مدت یک ماه را قید ن قانون

قانون تجارت( ولی باید  1۸1عنوان شریک تضامنی در شرکت اظهار نمایند)ماده  به

پاسخ میماند که متأسفانه قوانین تجارتی افغانستان ساکت  گفت سؤاالت در اینجا بی

مقام متوفی رضایت یا عدم رضایت خودزا اعالن  است ازجمله: در صورت که قائم

شود یا خیر؟ در صورت اعالم عدم  د سکوت وی در حکم رضایت محسوب مینکن

 رضایت در منافع حاصل در مدت مزبور شریک میباشد یا خیر؟

 شخصی دیون پرداخت از شریک عجز (ب

« رسد بندش و وقفه کار او به آن درجه می» که یک تاجر یا شرکت تجارتی هنگامی

آید، درنتیجه ظهور چنین احوال  عاجز میکه از تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی 

شود )ماده اول اصول نامه افالس و ورشکست در  ورشکستگی و افالس حاصل می

باره  ه.ش(. الزم به یادآوری است که نکات اساسی دراین 13۹1افغانستان مصوب سال 

 باید موردتوجه قرار گیرد:

تصفیه پس از  اینکه تقاضای ورشکستگی شرکت یا شریک از جانب مدیر :اول

 بررسی الزم صورت میگیرد.

توانند سهم آن  اینکه باوجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می :دوم

شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند) 

گذار باید  حل قانون ق.تجارت( این راه 1۸3های تضامنی و ماده  قانون شرکت ۹۹ماده 

ورد تأیید قرار گیرد؛ چون اوالً با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی م

شود و درنتیجه، وضع موجود تغییر نم یابد و دوماً عالوه بر شرکا،  وارد شرکت نمی

شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری  کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی

 آید. ها به وجود نمی آن
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عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی اورا نوت: هرگاه شریک 

 کند. توان صادر کرد و بنابراین، انحالل شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی نمی

 بخش دوم: آثار انحالل شرکت

پس از انحالل شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی 

میان شرکا تقسیم شود؛ اما چون خود شرکت در طول باقی نماند. درنتیجه اموال باید 

حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی 

گذار، سیستم تصفیه دارایی شرکت را  حق خود برسند، قانون شرکت منحل شده باید به

وق طلبکاران به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حق ؛وضع کرده است

شرکت میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی 

مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه  ها باقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن

اما این طلبکاران نیز بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحالل شرکت از تعرض  ؛کنند

گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را  دلیل قانونمصون باشند به همین 

 بینی کرده است. پیش

پس از بحث در مورد تصفیه اموال شرکت و تقسیم دارایی، به  ؛در این بخش

 دعاوی طلبکاران علیه شرکای شرکت منحل شده خواهیم پرداخت.

 مبحث اول: تصفیه اموال شرکت

نقد کردن دارایی  شود که به عملیاتی گفته می امر تصفیه، در مفهوم دقیق، به مجموعه

انجامد. امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع  ای شرکت می و طلبه

گیرد. هرگاه دارایی شرکت برای  ها صورت می های شرکت و پرداخت آن بدهی

پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت 

 دهد.  رکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل میهای ش بدهی
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به بعد قانون  55های اشخاص قانون گدار در مواد  در مورد امر تصفیه اموال شرکت

 بینی کرده است:  های تضامنی دو طریق را پیش شرکت

طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است ان را در 

های تضامنی  قانون شرکت 55شند این آزادی در ماده بینی کرده با اساسنامه پیش

 مقررشده است. 

طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه 

بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد  پیش

شود.  کمه انجام میهای تضامنی و تحت نظارت احتمالی مح قانون شرکت 146تا 115

انجامد و  این مواد متضمن عملیاتی است که درمجموع به تصفیة امور شرکت می

اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار  راجع

شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا 

 در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد. ها و طلبکاران و نقش آن

 گفتار اول : تاریخ آغاز و مدت تصفیه 

کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه  قوانین تجارتی افغانستان معین نمی

محض  شود که به قانون تجارت چنین استنباط می 427شود، ولی از مادة  تلقی می

از شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام انحالل شرکت، تصفیه آن باید آغ

توان به نام شرکت انجام داد که  گردد و فقط معامالتی را می دادن معامالت محدود می

برای امر تصفیه ضروری است. درنتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت 

هرچند که قانون  ؛را باقید در اسناد مکاتباتی خود به اطالع اشخاص ثالث برساند

کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطالع اشخاص ثالث  تجارت معین نمی

اند، چه خواهد بود  نرسد،اثر معامالت مدیران شرکت به اشخاصی که با آن معامله کرده

و صرفاً مسئول بودن مأمور یا مأمورین تصفیه را در خصوص چنین عقد یا سایر اسناد 

با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت  کند. الث بیان میدر مقابل اشخاص ث
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شوند و شرکت، پس از انحالل، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن  تلقی می

معامالتی برای شرکتِ در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است، 

ها را نیز  آنق.ش. تضامنی( و شرکت حق تنفیذ  12۱کند ) ماده  شرکت را متعهد نمی

توانسته چنین معامالتی را  نخواهد داشت؛ چراکه درواقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی

 انجام دهد.

عالوه براین، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. 

این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا 

 . بکشاند

 گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

 شرکت حقوقی شخصیت بقای (الف

های تضامنی بعد از انحالل  قانون تجارت مقرر نموده است که: شرکت 2۱۹مادة 

قانون  56شوند. مواد  هم الی ختم معامالت تصفیه برای امور تصفیه موجود شناخته می

همان قانون  12۱های تضامنی که مبین ادامه فعالیت شرکت الی تصفیه و مادة  شرکت

امالت، در حین که شرکت در حال تصفیه به توانند مع های تضامنی عام می که شرکت

 برند، داشته باشند.  سر می

باوجودآنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط 

های  گذار این امر را در قوانین شرکت رسد که بهتر است قانون شود، به نظر می می

 .داشتند یئولیت بیان مهای سهامی و محدودالمس تضامنی و شرکت

  شرکت حقوقی شخصیت بقای آثار (ب

ها به  نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است اما عمده آن

 شرح زیر است:
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کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه  شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می -1

کت نیز با حفظ نام و طورکلی،حقشان را از او مطالبه کنند. از طرفی، شر دعوا کنند به

طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند، اقامه  اقامتگاه خود، خواهد توانست به

 کند.  دعوا کند. حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه، صالحیت دادگاه را نیز معین می

آید. این وضع به  ماند و به مالکیت مشاع شرکا درنمی دارایی شرکت باقی  می -2 

اند، انحصاراً  دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده شرکت امکان می طلبکاران

 مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند. بهره

تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده  شرکت می -3

 «.ق.ش.تضامنی 12۹ماده »بگیرد 

هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده، انحاللش نیز نتیجة  -4 

توان صدور حکم ورشکستگی شرکت در  ورشکستگی نباشد، طلبکاران شرکت می

صدور حکم ورشکستگی به «. ق.ش.تضامنی122مادة »حال تصفیه را تقاضا کنند 

ح ) اصطال دهد معامالتی را که شرکت در دوران به طلبکاران شرکت امکان می

 مشکوک( انجام داده است، با اثبات ادعایشان، باطل اعالم کنند. 

ماند، شرکت از  چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می -5

تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را  تاریخ انحالل، نه قابل

ا بوده باشد همه شرکا اما آیا اگر انحالل شرکت به اراده جمیع شرک ؛شروع کند

قبول به نظر  توانند تغییر عقیده داده به بقای شرکت نظر دهند ؟ در حقوق ما قابل می

رسد چه شرکت در  حال تصفیه شرکتی است در حال حیات و اراده بر بقای آن  می

 منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است. به
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 مدیر تصفیه گفتار سوم : 

 تصفیه مدیر انتصاب (الف

تصفیة شرکت توسط شرکاء یا شخص و یا اشخاصی که به اکثریت آرای شرکاء  "

گردند، صورت میگیرد. هرگاه شرکاء شخص یا اشخاصی را به اکثریت آراء  تعیین می

کننده  تن از شرکاءرا به اساس تقاضای شرکاء، به حیث تصفیه تعیین نکنند. محکمه یک

 های تضامنی(. ق. شرکت 57)ماده "کند تعیین می

 ق.ش. تضامنی عبارتنداز: 116مأمورین تصفیه مطابق مادة 

شده  اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی عام به حیث مامورین تصفیه تعیین -1

 باشند.

اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی تعیین نشده باشند، اشخاصی که توسط  -2

شده  انحالل شرکت تضامنی عام، من حیث مامورین تصفیه تعیینشرکاء قبل یا بعد از 

 باشند.

هرگاه مامورین تصفیه تعیین نشده باشند، هریکی از شرکاء یا وکالی  -3

شوند، در صورت  شان، مامور تصفیه معامالت شرکت تضامنی عام شمرده می قانونی

 گردند. عیین میمراجعه هر یک از شرکاء، مامورین تصفیه از طرف محکمه مربوطه ت

در هر مورد که اشخاص غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی 

اسناد، ثبت و اعالن گردد  برعکس هرگاه امر تصفیه را مدیران  ها باید در اداره ثبت آن

شده هستند ثبت و  شرکت انجام دهند، چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته

گذار این امر را مقرر نکرده  ی نیست. به همین دلیل. قانونآگهی اسامی آنان ضرور

است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعالن 

ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت چه خواهد بود. مطابق قواعد  نکردن نام آن

ها معامله کنند،  با آنعام، چون مدیران قبلی شرکت سمتی ندارند، هرگاه اشخاص ثالث 

گذار  حل، قابل انتقاد است و قانون ل نخواهد بود البته این راهوئها مس شرکت در قبال آن
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حل معقول این است که اوالً تا ثبت  بینی کند. راه باره قواعدی خاص را پیش باید دراین

 و اعالن نصب مدیر تصفیه، معامالت مدیران سابق شرکت با اشخاص ثالث بر عهده

شرکت گذاشته شود و ثانیا به مدیر تصفیه تکلیف شود که باید انتصاب خود به 

مدیریت تصفیه را ثبت کرده، به اطالع عموم برساند واال ازنظر جزایی و مدنی 

 مسئولیت خواهد داشت.

 تصفیه مدیر وظایف (ب

وظیفه مدیر تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول 

این است که اموال  تقسیم دارایی شرکت است پس وظیفه کلی مدیر تصفیه مطالبات و

های شرکت را به طلبکاران  نقد کند، بدهی آوری و تبدیل به و مطالبات شرکت را جمع

 بپردازد و باقیمانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.

امور ذیل  مامورین تصفیه مکلف به اجرای "های تضامنی: قانون شرکت 127مادة 

 باشند: می

تصفیه تمام معامالت شرکت تضامنی عام را که قبل از انحالل شرکت آغازشده  -1

 نماید. باشد، تکمیل می

تصفیة دیون و سایر طلبات شرکت تضامنی عام را نقداً و در صورت موافقت  -2

 نمایند. دائنین جنساً تأدیه می

های جنسی آن  ل و داراییطلبات شرکت تضامنی عام را از شخص ثالث تحصی -3

 نمایند. نقد تبدیل می را به

آوری حسابات شرکت  تدابیر الزم را جهت انجام معامالتی که برای جمع -4

 "نمایند. تضامنی و تقسیم دارایی شرکت متذکره بین شرکاء الزم است، اتخاذ می

ردار بنابراین مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخو

توانند در  تأیید است که اشخاص ثالث می است این وسعت اختیار از این نظر قابل

معامالت خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر 
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جز  تصفیه از کلیه اختیارات الزمه برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است؛ البته به

ص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با حق صلح و داوری که اشخا

 متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.

یارات های احتمالی متصدی تصفیه از اخت گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده قانون

معین نکرده است. بنا براین، در مورد این اختیارات باید ای  خود، ضمانت اجرای ویژه

را حسب مورد وکیل یا امین تلقی کرده و تخلفات او را با قواعدی متصدی تصفیه 

 شده است. بینی سنجید که برای وکالت یا امانت پیش

این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت  یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه

شرکت و شرکا را رعایت کند. بنابراین، در انجام دادن معامالت و احیاناً در مصالحه با 

اموال  -اشخاص ثالث نباید ازآنچه عرفاٌ بر عهده اوست، تخطی کند یا برای مثال

ها را به قیمتی بسیار کمتر  شرکت را در جهت منافع خود به کاربرد و یا با سوءنیت آن

قانون  21۸ة  ) مادل خواهد بودئوشان به فروش برساند واال مس از قیمت واقعی

 تجارت(.

های شرکت است. این  پرداخت بدهی ،تصفیهاز دیگر وظایف عمده متصدی 

که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این  ها را درصورتی بدهی

 ها باید به محکمه مراجعه کنند. صورت، مدعیان برای دریافت آن

های تضامنی مقرر نموده  قانون شرکت 133در قسمت پرداخت دیون مؤجله ماده 

اند دیون مؤجله شرکت در حال  شرکت تضامنی عام مکلفرین تصفیة است که مامو

که قبول داین به شکل تنزیل)سکونت( هرچه زودتر تأدیه نمایند. و  تصفیه را درصورتی

همچنین در صورت که دارایی شرکت برای تسویه تمام دیون شرکت کافی نباشد، 

 باشند. شرکاء مسئول تأدیه کامل دیون شرکت می
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ها  ی پرداخت دیون شرکت یعنی دیونی که هنوز موعد آنمتصدی تصفیه باید برا

نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع معادل این دیون حین تصفیه 

 چیزی را دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کند.

  تصفیه مدیر کار بر نظارت (ج

میسر در شرکت تضامنی یا نسبی، تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه 

بینی کرده  اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش نیست، مگر آنکه شرکا به

حلی که خالی از اشکال نیست؛ چراکه گاه متصدی تصفیه از اختیاراتی که به  باشد: راه

ای ندارند جز اینکه برای  شده سوءاستفاده کند، شرکایی که معترض هستند چاره او داده

های حقوق عام متوسل شوند این امر به ماهیت حقوقی رابطه  حل ، به راهجبران مافات

میان شرکا و متصدی تصفیه بستگی دارد: اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکت تلقی 

توانند با استفاده از مقررات  کنیم، شرکا که با وکیل رابطه قراردادی ندارند، فقط می

ما اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکا مدنی، مسئولیت متصدی تصفیه را مطرح کنند؛ ا

توانند مسئولیت او را در حدود  شرکا می -اند بدانیم به این سبب که او را منصوب کرده

حساب در مورد  و مدیر تصفیه گزارش و صورت مسئولیت وکیل و موکل مطرح کنند

دهد. در صورت ضرورت معلومات مربوط به  اجرا آت تصفیه را به شرکا ارایه می

دهد. دفاتر و اسناد الزمه را حفظ و برای هر شریکی که طالب  ها می را به آن تصفیه

ترتیب حق شرکا در نظارت بر اجرا  این گذارد به شود، به دست رس می اطالع از آن می

 های تضامنی( قانون شرکت 144گردد.)مادة  آت تصفیه تأمین می

نظارتی به امر تصفیه  گونه حق در مورد طلبکاران شرکت، درواقع، طلبکاران هیچ

طور  طور مستقیم و از راه دخالت در تعیین متصدی تصفیه و نه به ندارند، نه به

غیرمستقیم و با تعیین یک یا چند نفر ناظر بر امر تصفیه. در مورد تخلفات متصدی 

تواند بر اساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی مطرح  تصفیه، دعوای طلبکاران، هم می
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صورت درخواست ورشکستگی  که شرایط موجود باشد به صورتیشود و هم، در

 شرکت در حال تصفیه. 

 گفتار چهارم: ختم تصفیه

قوانین تجارتی نه تشریفات و طرق تصفیه را معین کرده است نه آثار ختم تصفیه 

را. آیا برای اعالم ختم تصفیه شرکا باید دعوت شوند؟ آیا شرکا باید حساب زمان 

را تأیید کنند یا تکلیف او روشن شود؟ آیا ختم تصفیه باید  تصدی متصدی تصفیه

یک از این سؤاالت  گذار به هیچ آگهی شود و به اطالع عموم و طلبکاران برسد؟ قانون

یک از تکالیف  پاسخ نداده است. آنچه مسلم است این است که متصدی تصفیه هیچ

ه باشد و یا شرکا، ضمن مذکور را ندارد، مگر آنکه اساسنامه شرکت آن را معین کرد

ها تأکید کرده باشند؛ اما با توجه به اینکه متصدی تصفیه به  توافق بر طرق تصفیه، بر آن

کند، در حدود مقررات حاکم بروکالت، باید حساب زمان تصدی خود  وکالت عمل می

ه دهد و شرکا، در حدود قواعد عام، حق مراجعه به او را به مناسبت امر تصفیه، ئرا ارا

باره نیز ناقص است و الزم است قواعد  خواهند داشت. البته قانون تجارت، دراین

دار برای شرکایی که  بینی کند، با حق مراجعه به محکمه صالحیت خاصی را پیش

 نسبت به تصدی متصدی تصفیه معترض باشند. 

درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این  است که شخصیت حقوقی شرکت در حال 

شود. نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام  چه زمانی زایل می تصفیه در

این است که شرکا، نسبت به دارایی باقیمانده، مالک مشاع  تکالیف متصدی تصفیه

ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق به  شوند و تقسیم اموال توسط خود آن می

 شود.  راجع به تقسیم ترکه انجام می
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 مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت 

به هریک از شرکاء مبلغ معادل قیمت سهم او در سرمایة شرکت مطابق عقد "

شود، هرگاه قیمت سهم در عقد توضیح نشده باشد، قیمت  شراکت تخصیص داده می

گردد، مگر اینکه سهم شریک منحصر  آن از وقت تسلیمی سهم به شرکت محاسبه می

ا اختصاص بخشی از ملکیت جهت منفعت شرکت یا مجرد به انجام عمل و مشوره ی

 های تضامنی( قانون شرکت 5۹.)فقره دوم ماده "انتفاع باشد

تناسب سهم هر شریک در سرمایه صورت میگیرد، اگر چیزی  توزیع مال مشترک به

شده، حسب توزیع فایده که بر آن اتفاق صورت گرفته، توزیع  اضافه ماند، فایده حساب

های شرکا را نکند،  که دارایی شرکت، تکافوی پرداخت سهمیه رصورتیگردد. د می

کمبودی آن ضرر و تاوان محسوب شده، حسب توزیع ضرر که بدان اتفاق شده، 

 گردد.  محاسبه می

بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد عام حقوق مدنی مراعات شوند  

دنی و قوانین تجارتی هر دو در امر تقسیم مقررات قانون م«. ق.ش. تضامنی 6۱مادة »

های  باید موردنظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت

 باره، ذکر دو نکته اساسی ضروری است:  تجاری و شرکا را در نظر گرفت دراین

: بازایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقیمانده به نحو مشاع متعلق حق 1

گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد، به مالکیت همگی شرکا  رکا قرار میش

عنوان حصه  آید. بنا براین، شرکایی که اموال غیر پولی را، حین تشکیل شرکت، به درمی

اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود،  به شرکت آورده

توانند، حین تنظیم  ی حق مالکیت خواهند شد. شرکا مینسبت به اموال موردبحث دارا

نامه یا اساسنامه و یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با  شرکت

ها بازگردد. چنین توافقی،  التفاوت به دیگر شرکا، به صاحبان قبلی آن پرداخت مابه

 ازنظر اعتبار، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. 
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های آن ویا پس از وضع این  : هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی2

اندازه سرمایه اولیه شرکت باشد، تقسیم دارایی به نسبت آورده، انجام  ها، به بدهی

شود، حقی  اش فقط از کار او تشکیل می خواهد گرفت و درنتیجه، شریکی که آورده

تقسیم، چیز بیش از  است که دارایی قابلنسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت. ممکن 

التفاوت سرمایه  کند که مابه سرمایه اولیه باشد که در این صورت، عقل سلیم حکم می

افزوده میان همه شرکا  تر، ارزش تقسیم و به عبارت فنی اولیه و دارایی موجود قابل

چه نسبتی تقسیم افزوده به  کند که این ارزش تقسیم شود. البته، قانون تجارت معین نمی

خواهد شد؛ اما منطقی این است که این زیاده، میان کلیه شرکا و ازجمله شرکایی که 

ها تعلق  به نسبت سودی که به آن -اند عنوان سرمایه به شرکت آورده فعالیت خود را به

 تقسیم شود؛ چون این زیاده، درواقع، همان ماهیت منفعت را دارد.  -گرفته است می

 عاوی طلبکاران شرکت علیه شرکامبحث سوم: د

پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از 

اند، دیگر علیه شرکت مسموع  طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده

ولیت ئتوانند علیه شرکایی که دارای مس نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می

یک قاعده منطقی و نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی  دعوا کنند. ایننامحدودند، اقامه 

 شرکت است. 

که  ولیت نامحدود، در همه حال و درصورتیئدعوای طلبکاران علیه شرکای با مس

طلبکاران نتوانسته باشند تمام حق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع 

ول ئهای تضامنی و مختلط مس کتاست؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شر

شان  های نسبی، به نسبت آورده که در شرکت اند، درحالی پرداخت تمام قروض شرکت

های مختلط غیر  ولیت محدود ) در شرکتئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئمس

ها حین تصفیه  ها هنگامی مسموع خواهد بود که آن سهامی (، دعوای طلبکاران علیه آن
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های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت  کسر بدهی و قبل از

ولیت این نوع شرکا محدود به آورده انهاست، طلبکاران حق ئکرده باشند واال چون مس

اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت. البته این حکم در فرض صحیح است که 

عهد کرده بودند، به شرکت تسلیم عنوان آورده ت ولیت محدود، آنچه بهئشرکای با مس

ولیت محدود تعهد کرده ئکرده باشند و اال طلبکاران شرکت تا میزان آنچه شرکای با مس

 اند، حق مراجعه به آنان را خواهند داشت.  بوده

سرعت خاتمه یابد،  برای آنکه اختالفات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به

کرده تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وارث ساله معین  گذار مهلتی پنج قانون

قانون مدنی(. این دعوا اگرچه به  ۹66ها، راجع به معامالت شرکت اقامه دعوا کنند) آن

شود، دعوای مستقیمی علیه خود  سبب معامالت اشخاص ثالث با شرکت طرح می

 شرکاست.

گیری  یا کناره ساله مذکور، روزی است که انحالل شرکت مبدأ مرور زمان پنج 

شده  شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعالن

که طلب، پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از  باشد. درصورتی

 شود که طلبکار حق مطالبه پیداکرده است. روزی شروع می

وانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر برای آنکه اشخاص ثالث و احیاناً شرکا بت 

های تضامنی مقرر کرده است )اوراق دفاتر  قانون شرکت 146شرکت استناد کنند ماده 

ئنی که از طرف شرکاء شرکت تضامنی عام در ختم تصفیة معامالت در محل مطم

شود،این اوراق و دفاتر بعد از ختم تصفیه  طور امانت گذاشته می گردد، به تعیین می

شود. هرگاه در مورد محل حفظ و نگهداری اوراق و  سال نگهداری می 15ای مدت بر

 (.نظر شرکاء حاصل نشود، تعیین محل از صالحیت محکمه میباشد دفاتر اتفاق

ای که ازجمله شرکاست در قانون ما  وضعیت اقامه دعوا علیه متصدی تصفیه

عنوان شریک باشد،  مشخص نیست. مسلم است که اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به
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یعنی دعوا علیه او در ردیف دعوا علیه شرکای دیگر باشد، مرور زمان دعوای 

ساله خواهد بود. هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این  طلبکارهمان مرور زمان پنج

کند، مرور  عنوان باشد، چون قوانین تجارتی از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نمی

بع قواعد مرور زمان مدنی خواهد بود. همچنین دعوای هریک از زمان دعوا علیه او تا

گونه دعاوی هم تابع قواعد  شرکا علیه شرکای دیگر نیز تذکر به عمل نیامده است، این

 عام خواهد بود.

 فصل دوم:

 های سهامی انحالل شرکت

رُق ذیل های سهامی برای دوره نامحدود تشکیل گردیده و انحالل آن از طُ شرکت

 میباشد: ارادی و قضائی.ممکن 

 مبحث اول : انحالل ارادی

مدیره شرکت سهامی با اکثریت آراء انحالل  انحالل ارادی زمانی است که هیئت

شرکت را تصویب و پیشنهاد آن را با شرایط یا بدون شرایط جهت منظوری به مجمع 

ق.ش. سهامی و  1۱3ةعمومی سهامداران ارائه نماید و این مطلب را ماد

ق.ش.سهامی و  1۱5محدودالمسئولیت بیان نموده است. همچنین مادة 

مدیره و اکثریت  محدودالمسئولیت مبین انحالل ارادی شرکت از جانب هیئت

 1۱5سهامداران اصلی که سهام را صادر نکرده باشند، میباشد. البته باید گفت ماده 

فتر ثبت مرکزی تسلیم گردد که سند انحالل شرکت را حاوی مطالب ذیل به د متذکر می

نموده و شرکت را منحل نمایند: نام شرکت سهامی، تاریخ ایجاد، اظهار مبنی بر عدم 

نشده به شرکت و منظوری انحالل  صدور سهام شرکت، عدم موجودیت دیون پرداخت

 مدیره شرکت. توسط اکثریت سهامداران اصلی یا اولین هیئت
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 ثبت سند انحالل (الف

و محدودالمسئولیت: شرکت سهامی سند انحالل را که  ق.ش.سهامی 1۱4مادة 

 دارد: حاوی موضوعات ذیل باشد، غرض ثبت در دفتر ثبت مرکزی ارسال می

تاریخ منظوری انحالل توسط مجمع عمومی سهامداران؛  -2نام شرکت سهامی؛  -1

توضیح این مطلب که پیشنهاد انحالل توسط سهامداران طبق احکام این قانون و  -3

 سنامه شرکت منظور گردیده است.اسا

ق.ش. سهامی: بعد از تاریخ ثبت سند انحالل شرکت سهامی  1۱4فقره دوم مادة 

 گردد. منحل می

 فسخ انحالل (ب

شده است که تصمیم خود مبنی بر انحالل  به مجمع عمومی سهامداران اجازه داده

کت سهامی مجمع سهامداران شر» ق.ش. سهامی: 1۱6شرکت را فسخ نمایند. مادة 

تواند انحالل شرکت را در خالل پنج روز بعد از تاریخ ثبت و اعالن آن فسخ  می

 «.نماید

فسخ انحالل تابع رعایت شکلیات انحالل »آمده است که :  1۱6در ادامه ماده 

تواند انحالل را توسط ثبت  میباشد. بعد از منظوری فسخ انحالل، شرکت سهامی می

ذیل میباشد، در دفتر ثبت مرکزی فسخ نماید: نام سند انحالل که حاوی مطالب 

شرکت، تاریخ اعالن فسخ انحالل شرکت، تاریخ منظوری فسخ انحالل شرکت توسط 

که فسخ انحالل،  که صدور سهام(. درصورتی مدیره و سهامداران ) درصورتی هیئت

وده، نماید، فسخ انحالل قابل عطف به ماقبل ب شرکت به فعالیت خود مجدداً آغاز می

 «.شود که انحالل اصالً صورت نگرفته است چنین پنداشته می
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 ئیمبحث دوم: انحالل قضا

ق.ش. سهامی و محدودالمسئولیت در  1۱7تواند مطابق ماده  محکمه تجارتی می

 حاالت ذیل شرکت سهامی را منحل اعالم دارد:

 که شکایت وزارت تجارت در احوال ذیل: درصورتی -1

 ترتیب و ثبت اساسنامه.فریبکاری در  -

 تجاوز یا سوءاستفاده از صالحیت قانونی. -

 دعوی توسط یک یا بیش از یک سهمدار در احوال ذیل: اقامه -2

در اداره امور شرکت سهامی موفق نبوده و  مدیره حالتیکه اعضای هیئت -

ناپذیر به شرکت سهامی و  سهامداران قادر به رفع مشکل نباشند و صدمات جبران

 گردد. رایی آن وارد میدا

مدیره یا اشخاص دارنده کنترول بر شرکت سهامی به  حالتی که اعضای هیئت -

 نمایند. اند یا می شکل غیرقانونی یا با فریب عمل نموده

دهی خود به مشکل مواجه و در مدتیکه  حالتی که سهامداران در صالحیت رأی -

 مدیره را انتخاب نکرده باشند. ئتشامل دوجلسة متواتر مجمع ساالنه بوده اعضای هی

 دعوی توسط داین در احوال ذیل: اقامه -3

حالتی که طلب داینین قبالً منتج به اقامه دعوی شده و فیصله محکمه در مورد  -

 تادیة دین تطبیق نشده و شرکت سهامی قادر به پرداخت دیون نباشد.

که طلب داینین واجب طور کتبی اقرار نموده باشد  حالتی که شرکت سهامی به -

 أدیه بوده و شرکت سهامی قادر به پرداخت دیون نباشد.الت

هرگاه شرکت در مورد دعوی قرار گیرد، انحالل داوطلبانه آن تحت نظارت  -

 محکمه صورت میگیرد.
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 مبحث سوم: انتخاب مدیران جهت انحالل و تصفیه

تواند در  محکمه می»ق.ش. سهامی و محدودالمسئولیت:  1۱۸فقره اول ماده  

شده باشد، یک یا بیش از یک مدیر را  منظور انحالل شرکت سهامی اقامه دعوایی که به

جهت انحالل و تصفیه یا یک یا بیش از یک متصدی را جهت اداره تجارت و امور 

 د.شرکت سهامی در خالل میعاد انحالل منصوب نمای

فقره دوم: مدیر تصفیه از اشخاص یا شرکت سهامی داخلی یا خارجی تعیین 

گونه نفعی  گردد که با شرکت مواجه به انحالل رابطه نداشته و از موقف خود هیچ می

استثنای معاش و جبران مناسب مصارف( به دست نیاورده و دراین صورت  را) به

 «.شود صل فروش آن پرداخته میها از دارایی شرکت یا از ماح معاش و مصارف آن

 مبحث چهارم: نقش مدیر تصفیه

تغییر  محکمه صالحیت و مکلفیت مدیر تصفیه و متصدی را) که وقتاً فوقتاً قابل

دهد، این حاالت شامل موارد ذیل  ها توضیح می میباشد( در حکم خود مبنی بر تقرر آن

 میباشد:

می طور لیالم عمومی یا فروش یا سایر اشکال واگذاری دارایی شرکت سها -

 فروش خصوصی، در تمام محالت به استیذان محکمه.

 اقامه دعوی و دفع آن در محاکم ذیصالح. -

عوض آن تا  مدیره یا به های شرکت را از طریق هیئت تواند صالحیت متصدی می

منظور تأمین بهتر منافع سهامداران و دائنین  حدیکه برای اداره امور شرکت سهامی به

ق.ش. سهامی و 1۱۸باشد، اعمال نماید. ) فقره سوم و چهارم مادة  الزم

 محدودالمسئولیت(.
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 مبحث پنجم: ختم تصفیه

گیری در مورد  ، مدیر تصفیه باید سهامداران را برای تصمیمدر حقوق فرانسه

حساب نهایی دعوت کند و آنان باید، در وقت مقتضی، به او رسیدی مبنی بر دریافت 

ه در شرکت بدهند وبه تصدی او در امر تصفیه پایان دهند. مجمع اموال باقیماند

کند. از این تاریخ وظایف مدیر تصفیه خاتمه میابد و  عمومی پایان تصفیه را اعالم می

های سهامی و  أسفانه قانون شرکتاما مت 1پردازند. خود شرکا به تقسیم اموال می

هامی هیچ مادة قانونی را های س محدودالمسئولیت در مورد ختم تصفیه در شرکت

اختصاص نداده و تذکر به عمل نیاورده است و از تذکر مطالب که در مورد ختم 

های تضامنی در این تحقیق در فصل اول بیان کردیم جهت عدم  تصفیه در شرکت

 کنیم. تکرار مطالب ذکرشده خودداری می

 گیری: نتیجه

واضح بگویم حیات شرکت  رود یعنی طرف انحالل می شرکت به دالیل مختلفی به

ها  به پایان خودش رسیده و با اعالن انحالل شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت

عمالً شرکت به پایان عمر خودش رسیده و مرحله تصفیه ،جهت نقد کردن دارایی و 

هایی شرکت و پرداخت دیون شرکت به طلبکاران و درنهایت تقسیم  دریافت طلب

گردد و پس از اقدامات  مربوط به تصفیه و ختم مأموریت  میاموال میان شرکا، آغاز 

 رود. مدیر تصفیه، مرحله تصفیه مختوم گردیده و شخصیت حقوقی شرکت از بین می

های اشخاص و سرمایه  فرضیه ما در این پژوهش این بود که موارد انحالل شرکت

در دو فصل  های اشخاص و سهامی را متفاوت بوده به همین ملحوظ ما انحالل شرکت

 ای بحث کردیم. جداگانه

                                                           

211.1و  213، صفحه 2های تجاری، ج  اسکینی، ربیعا، شرکت -
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در این تحقیق ما دریافتیم که وقوع بعضی حوادث و حاالت بر شرکاء در 

که در  های اشخاص چون فوت، حجر، افالس از موجبات انحالل است درحالی شرکت

های سهامی آنچه مهم است سهم و آورده شرکاء بوده و شخصیت حکمی  شرکت

تواند تداوم موجودیت نماید ولی آنچه که در  بوده و می ها شرکت مستقل از مالکان آن

های تضامنی و سهامی مشترک است، این است که شرکاء با  قسمت انحالل شرکت

توانند شرکت را منحل نمایند و در ضمن یک یا بیش از یک شریک و  نظر می اتفاق

شرکت  توانند از محکمه تقاضای انحالل های اشخاص و اموال می سهمدار در شرکت

را، با ارایه دالیل موجه چون عدم صداقت سایر شرکا و سهامداران در اداره امور اداری 

و حسابی شرکت و سوءاستفاده از عنوان یا اموال شرکت، نمایند و مطابق قوانین نافذه 

توانند تقاضای انحالل شرکت و حتی صدور حکم  کشور ما طلبکاران نیز می

 ه که شرکت از اداء دیون خود عاجز باشد، نمایند.ک ورشکستگی شرکت را، درصورتی

های تضامنی و  باید گفت تا حال کتاب و پژوهش خاص در مورد انحالل شرکت

سهامی مطابق قوانین نافذه تجاری افغانستان صورت نگرفته لذا این پژوهش اهمیت 

چه یا خودزا پیدا نموده و باشد که راه سایر محققین و پژوهشگران را جهت تحقیق هر 

بیشتر در موردتحقیق حاضر بازنموده و تحقیقات الزم صورت گیرد و هدف ما از این 

هایی اشخاص و سهامی بود که تاجایی هم  تحقیق تفکیک میان موارد انحالل شرکت

 بررسی و موشکافی صورت گرفت. 

 منابع:

و  های تجاری؛ جلد اول و دوم ، تهران: سازمان مطالعه اسکینی، ربیعا؛ شرکت -1

 .13۸5ها )سمت(،  تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .13۸7، نصراهلل؛ حقوق تجارت؛ انتشارات میوند،ستانکزی -2

 .1375ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ جلد دوم، تهران: نشر دادگستر،  -3
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 قوانین:

 .1336اصولنامة تجارت مورخ -1

، مورخ ۹13ة رسمی ولیت...جریدئهای سهامی و محدود المس قانون شرکت -2

1۱/11/13۸5. 

 .1۱/11/13۸5، مورخ ۹13های تضامنی جریدة رسمی  قانون شرکت -3
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 ابن عربی و نظریه والیت انسان
 

 احسانی                                           آصفسید                                          

 چکیده

مفهوم والیت در تفکر عرفانی دارای جایگاه ویژه و بنیادی است و انسان عرفانی 

یابد؛ والیت مقام انسان کامل است. ابن  یمبا این مفهوم حد و تعریف واقعی خود را 

انسان بر محور آن پا عربی نیز توجه خاصی به مفهوم والیت دارد و نگاهش به 

، والیت اند جهانمفاهیم همچون رسالت و نبوت که از شئون این  برخالفگیرد.  یم

یر است. والیت ناپذ زوالارتباطی با شئون این جهان ندارد، بلکه یک مقوله فرازمانی و 

دهد.  یماساس تمام مراتب معنوی انسان است و هر مقام ارجمندی را در خود جای 

یابی انسان به این مقام  دستوالیت قبل از هر چیزی وصفی از اوصاف حق است و 

نشانه شباهت میان او و خدا است؛ شباهت انسان به خداوند در مقام والیت ظهور 
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شود و دست  یم نائلنسبتِ با حق به مقام ارجمند والیت  تنها درنماید. انسان  یم

سازد؛ انسان ولی  یمهای عالم را نیز دگرگون  یتواقع یافتن به این مقام نسبت انسان با

کند و در جایگاه خلیفه خداوند  یمیف نو تعرها و جهان را از  یدهآفرنسبت خود با 

 یابد. یمهای جهان سروری و سلطه  یتواقعگیرد، یعنی نسبت به  یمقرار 

 والیت، ولی، انسان، ابن عربی، خالفت، رسالت و نبوت.   ی کلیدی:ها واژه

 مقدمه

امکان انسان  ترین یوالیت در عرفان جایگاه بس مهم و محوری دارد و اساس

مورد مداقه  را . در میان عرفا مسلمان ابن عربی مسئله والیتشود یعرفانی محسوب م

ریشه در قرآن و تعالیم  . البته بحث از والیت و ولیدهد یو ژرف کاوی بسیار قرار م

امکان  ترین یادینمثابه بن قرآن در قالب والیت به یشناس نبی مکرم اسالم دارد و انسان

مختلف معرفتی مسئله والیت موردتوجه  یها ، در حوزهرو ین. ازاشود یانسانی، طرح م

. اما تعمق و ژرف کاوی عرفا در باب والیت درخور توجه ویژه و گیرد یقرار م

است. مسئله اصلی و بنیادین عرفان وجود و حق است. عارف در درگاه  یشستا قابل

. البته جایگاه انسان را نیز نباید فراموش کرد گوید یو از حق سخن م ساید یحق سر م

. ابن عربی یابد یکه امکان هرگونه ظهور و تجلی وجود در ساحت انسانی تحقق م

. انسان در سازد یاس حق و انسان کامل استوار مخود را بر دو اس ینیب جهان یطورکل به

. انسان یگانه شود یمیان ماسوا جایگاه محوری و اساسی دارد و مُظهر هستی قلمداد م

. شود یتمام نمای حق است و در نبود آن امکان ظهور و تجلی تام حق سلب م ای ینهآ

ه ظهور و تجلی تام امکان و استعداد انسانی از سوی زمین ترین یمثابه اساس والیت به

. سازد یرا روشن م و جهان و از دیگر سو، نسبت انسان باخدا نماید یحق را فراهم م

اما دست  شود یمشخصه و بالقوگی انسان محسوب م ینتر اینکه والیت مهم رغم یعل

، اندکی به فعلیت بخشیدن این رو ینیافتن بدان امر بس صعب و مشکل است. ازا

مند  .  البته والیت نیز دارای مراتب گوناگون و یک امر تشکیکیابند یبالقوگی دست م
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است؛ اولیاء الهی در جایگاه برابر و یکسان قرار ندارند. برای رسیدن به درک درست از 

به انسان و حقیقت انسان توجه نمود. ابن  بایست یحقیقت والیت از منظر ابن عربی م

. نخست سطح تکوینی )کونی( دهد یعربی انسان را در دو سطح مورد لحاظ قرار م

. به دیگر سخن، شود یعنوان کیانی کونی برخورد م است. در این سطح با انسان به

عنوان  نامید. بحث درباره انسان به "بشر"موضوع موردبحث در این سطح را  توان یم

. در سطح دوم، انسان شود ی، بلکه انسان نوعی در نظر گرفته مشود ییک فرد مطرح نم

. در این سطح گیرد یعنوان یک فرد )انسانی( موردتوجه قرار م س سطح اول بهبرعک

ها درجاتی وجود  ، میان انسانیدگاهطور یکسان کامل نیستند. از این د ها به همه انسان

اکثریت با  ؛دارد و تنها گروه اندکی از ایشان سزاوارند که انسان کامل خوانده شوند

 ها یها و بالقوگ دهنده امکان قت سطح نخست نشاندارند. در حقی کامل بودن فاصله

انسان است و از این حیث انسان در باالترین جایگاه و مرتبه قرار دارد. اما سطح دوم 

است. انسانی که به  ها یتو قابل ها یفعلیت یافتن و یا نیافتن این بالقوگ گر یتحکا

و  نشیند یجایگاه ولی م ها فعلت بخشد در استعداد و قابلیت خود توجه نماید و بدان

، مسئله والیت را متناسب با دو سطح  و یا سان ین. بدکند یمقام والیت را از آن خود م

مثابه یک امر  ساحت وجودی انسان باید به بحث گرفت. در ساحت نخست والیت به

مثابه امکان و قابلیت انسانی سخن گفته  ؛ یعنی از والیت بهشود یبالقوه در نظر گرفته م

. اما در ساحت دوم بحث روی فعلیت یافتن والیت انسان و چگونگی تحقق شود یم

 رود. یاین مقوله م

 والیتمفهوم شناسی  -۱

اند. والء و  یشهری والء و توالی از یک ها واژهواژه والیت با والیت در لغت: -۱-۱

بدون آنکه چیز _ی در کنار یکدیگردوشروند که  یمتوالی در اصل در موردی بکار 

قرار داشته باشند و همین معنی در اقسام قرب به کار  _دیگری فاصله شود

 –به فتح واو -که ریشه والیت است نیز به معنی قرب است. والیت« ولی»رود. یم
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اسم مصدر و به معنی  -به کسر واو –مصدر و به معنی نصرت است و والیت 

گرفتن یک امر. واژه ولی هم در مورد انسان  بر عهدهرت و سلطنت، قدرت، نقابت، اما

شود و به  یمگفته « ولی خدا» مؤمنبه  1رود و هم در مورد خداوند. یمبه کار  مؤمن

جرجانی در مورد این واژه 2«.اطالق شده است: اهلل ولی المومنین« ولی المومنین»خدا 

شود و گاه به  یمفاعل استعمال ولی بر وزن فعیل است و فعیل گاه به معنی »گوید:  یم

شود که پیوسته  یمکه به معنی فاعل باشد، به  کسی اطالق  یدرصورتمعنی مفعول. ولی 

که به معنی مفعول باشد، بر کسی  و متوالی به اطاعت حق مشغول باشد. درصورتی

والیت به کسر واو  3«شود که احسان و فضل خدا همواره شامل حال اوست. یماطالق 

 مأخوذی محبت است. والیت به معنای امارت و تولیت و سلطنت و به فتح واو معنابه 

  4ی قرب هم استعمال شده است.به معنای از ول

در اصطالح عرفانی والیت در قلمرو قرب به خداوند والیت در اصطالح: -۱-۲

گردد، به والیت  یمباقی  حق بهکه عبد از خود فانی و  یهنگامشود.   یماستعمال 

الوالیه هی قیام العبد »و 5«و هی قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.»یافته است.  ستد

در  6«بالحق عند فناء نفسه و ذلک بتولِّی الحق ایاه حتی یبلغه مقام القرب و التمکین.

مفهوم والیت قرب نهفته است و کسی دارای والیت است که به حقیقت تقرب جسته 

گیرد؛  یم بر عهده او رایابد و حق تولیت  یمبقا  حق بهخود، است. عبد هنگام فنای از 
                                                           

 31، ص 1381اندیشه اسالمی، چاپ اول روحانی نژاد، حسن، والیت در عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و  1
 .68آل عمران  2
 321م، ص 1116ه1111جرجانی، السید شریف علی بن محمد بن علی، التعریفات، دارالکتاب العربی، بیروت،  3

 31روحانی نژاد، همان، ص  1

 321جرجانی، همان، ص  1

 33ی زاده، تهران، حکمت، ص کاشانی، عبد الرزاق، اصطالحات الصوفیه، باتصحیح و تعلیق مجید حاج 6
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در انسان تحول  حق بهرساند. در اثر این تقرب  یمیعنی او را به مقام قرب و تمکین 

گردد. به  یمپذیرد و اخالق، اوصاف، علم، قدرت و فعل او الهی  یمبنیادین صورت 

ی از شئون کهشانای است  یهکلدیگر سخن، والیت در اصطالح اهل معرفت، حقیقت 

ذاتی الهی و علت ظهور و بروز  به صفاتتعینات، متصف  مبدأظهور و  منشأذاتی حق، 

به حقایق خلقی، بلکه مبدأ تعین اسماء الهیه در حضرت علمیه است. حقیقت والیت 

تحقیق، نظیر وجود متجلی در جمیع حقایق است. مبدأ تعین آن، حضرت  مذاق

انتهای آن عالم ملک و شهادت است. در جمیع حقایق، از واجب و  وجود واحدیت 

  1ممکن و مجرد و مادی، سریان دارد.

 ترین قابلیت و بالقوگی انسانی یاساسمثابه  والیت به -۱

مثابه بارزترین قابلیت و امکان انسانی تحلیل جایگاه  برای رسیدن به درک والیت به

یر و ناپذ اجتنابرتبه تکوینی انسان امر انسان در سرای هستی و پرتو افکندن بر م

ین قابلیت و تر مهممثابه  ضروری است؛ چراکه جایگاه انسان در نظام وجود والیت را به

زند و انسانیت انسان در سایه این قابلیت و امکان تعریف  یماستعداد انسانی رقم 

 عطاشدهت کامل به انسان در مرتبه کونی و یا انسان کامل موهبت جامعی»شود. زیرا  یم

 صورت بهیله همین جامعیت است که انسان تمام موجودات جهان را نه وس بهاست. 

دو خصلت ویژه انسان را در چنین  2«آورده است. خودگردافراد و بلکه در کلیتشان در 

نیست. نخستین  مند بهره ها آنی قرار داده است که هیچ  موجود دیگری از ا مرتبه

سان در این است که تنها او  شایسته عبد بودن کامل خداوند ان فرد منحصربهویژگی 

                                                           
آشتیانی، سید جالل الدین، شرح مقدمه قیصری، فصل دوازدهم در نبوت، رسالت و والیت، چاپ پنجم دفتر  1

 861مان، ص 1381تبلیغات 

، انتشارات روزنه، چاپ سوم 211ایزوتسو، توشیهیکو، صوفیسم و تائوئیسم، ترجمه: محمد جواد گوهری، ص  2
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تنها محقق دارنده  هرکدامحاکی از خدا نیستند، چراکه  کامالًاست. دیگر موجودات 

انسان کامل آن است که او به مفهومی  فرد منحصربهاند. دومین مشخصه  یالهیک اسم 

یا  ها آنحقیقت باطنی  حق یگرد. هرچند در موجودات برداردخاصِ خود حق را در 

تحقق ناقص ذات  هرکدامها  ها است اما رابطه عکس درست نیست چون آن عین آن

یعنی ما در حقیقت عبد هستیم چراکه ما او را با عبادت ذاتیه یعنی »  1حق هستند.

ها تنها با  کنیم... برخالف سایر موجودات که آن یمعبادت احدیه جمعیت، عبادت 

الهی، مقام انسان در وجود واحد از راه بررسی  از منظر 2«هستند. بعضی وجوه عبد او 

ی ذات فهم ناپذیرش، خویش را  مرتبهآید. خداوند در  یم به دستفرایند آفرینش 

یله وس بهخواهد کمال خود را  یمیابد. سپس او  یدرمی خویش در کمال ذاتش  واسطه به

سازد. از راه این ظهور،  یماهر روح کلی ظ صورت بهیابد. خداوند خود را دراسمائش 

یابد. خداوند در این آینه با صورت خویش که  یمذات خداوند همچون آینه بازتاب 

که خداوند خود را در این آینه  یهنگامشود.  یمواقعیت درونی هر چیز است، روبرو 

بیند که وقتی  یمیابد، تعینات و حدودی را  یدرمانسان  عنوان بهیعنی در صورت خود 

ها در او موجود است.  ها را دریابد، هرچند همه آن توانست آن ینمر خویش بود د

ی عالم را نشان  همهمثابه موجودی که نقش و هماهنگی درونی  آفرینش انسان به

دهد، جال دادن آینه و روح بخشیدن به جهان است. اما از منظر عالم، الوهیت انسان  یم

امکان دریافتن تمامی اسماء الهی مربوط به عالم شود که از  یماز این ویژگی او مشتق 

حال مهمی است که وجودش  یندرعاست.انسان یگانه موجود استثنائی و  مند بهره

کنند و انسان تمامی  یمها فقط یک اسم الهی را نمایندگی  یدهآفرضرورت دارد. دیگر 

همچون سازد. از چنین منظری انسان  یمبخشد و متجلی  یماسماء الهی را ظهور 

                                                           
 م2112ه و 1123لبنان -فصوص الحکم، تعلیقه ابوالعال عفیفی، ناشر دار الکتاب العربی، بیروتابن عربی،  1

 11ص 
 211ایزوتسو، همان، ص  2
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آید.  یمهای عالم به شمار  یتواقعگاه تمامی  یتجلروشنگاه خداوند و در عین زمان 

پیامد منطقی  این مسئله چنین است که انسان برابر با صورت الهی است)علی صورته( 

شده است.  البته از دیدگاه جهانی، این  یدهآفری ) وجهه العلیا(  بلندمرتبهمثابه چهره  و به

ذات و حقیقت عالم، صورت خداوند را ظهور  عنوان بهتوانایی شناختی انسان است که 

نماید. جایگاه انسان میان حق و  یمبخشد و امکان تجلی تام صورت الهی را فراهم  یم

امعیتی است خلق قرار دارد. انسان در ذات خود حاکی از  هر دو است؛ یعنی حائز ج

کند. جنبه ظاهر انسان پرده از  یمهای عالم و هم خداوند را نمایندگی  یتواقعکه هم 

گیرد و جنبه باطن او حکایت از خود صورت  یبرمصورت جهان مخلوق و حقایق آن 

یرندگی رتبه انسان را در مرتبه دربرگحق و اسماء ذاتی او دارد. نفس همین جامعیت و 

ی الهی از اسماست در ها صورتبنابراین هر آنچه در .» 1دهد یمار باالتر از مالئکه قر

وسیله به رتبه احاطه و  ینبداین نشئه انسانی ظهور یافته است و این نشئه انسانی 

گونه بود که حجت خدا بر مالئکه  ینهم و بهاست.  آمده نائلجمع)جامعیت کامل( 

ه نبودند. ... مالئکه دارای جامعیت تمام گردید...مالئکه از اقتضای نشئه این خلیفه آگا

این )هستی جامع(، انسان و خلیفه نامیده شده است. » یگر، د عبارت به 2«آدم نیستند.

یله اوست. او در وس بهانسانیت او به دلیل عالم بودن نشئه او و در برگرفتن همه حقایق 

ر است.) و مردمک چشم برای چشم است که دیدن از طریق آن میس منزله بهبرابر حق 

یله وس بهو  گرفته نام انسانشود(  یمچون مردمک چشم در عربی انسان العین گفته 

بنابراین، انسان در   3«دارد. یمها رحمت روا  نگرد و بر آن یماوست که حق به خلقش 

حد واسط   عنوان بهمیان حق و عالم جای دارد؛ یعنی انسان  حدفاصلسطح کونی در 

ها است. سطح کونی انسان همان انسان  یدهآفر مراتب سلسلهر حائز واالترین مرتبه د

                                                           
 11-11ابن عربی، همان، ص  1
 11همو، ص  2
 11همو،  3
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انسان کامل نیستند بلکه تنها معدودی از  ها انسانکامل است؛ ولی در سطح فردی همه 

انسان بودن  مجرد بههر فرد انسانی   1.رادارندها استحقاق داشتن لقب انسان کامل  انسان

معیت وجودی  به اصل طبیعت انسان باید جامعیت را در خود داشته باشد، چراکه جا

وجودی  ازلحاظین حیث امکان ندارد؛ از اگونه استثنایی  یچهتعلق دارد و وجود 

طور  گونه تفاوتی میان افراد انسانی از این حیث وجود ندارد و جامعیت وجودی به یچه

است. اقتضای طبیعت انسان چنین  عطاشدهطبیعی به همه افراد انسانی به یک اندازه 

ترین ویژگی و  یاساسمثابه  جامعیت وجودی است و نفس همین جامعیت والیت را به

، تنها انسان از امکان ولی شدن و قرار گرفتن در درواقعسازد.  یمقابلیت انسانی نمایان 

خداوند ها و  یدهآفرتواند در مرز  یماست. انسان هنگامی  مند بهرهمرتبه رفیع والیت 

ها  یبالقوگهای عالم را فراهم کند که  یتواقعقرار گیرد و امکان ظهور و تجلی حق و 

مثابه  یش را فعلیت بخشد. در نظام دانایی عرفان ابن عربی والیت بهها امکانو 

رو، امکان تجلی تام حق در  ینازا. 2شود یمترین بالقوگی و قابلیت انسان نمایان  یاساس

فعلیت یافتن بالقوگی والیت است. هیچ تفاوتی میان افراد  رگرودآینه وجود انسان 

ی از قابلیت و بالقوگی والیت نیست و این قابلیت به انسانیت بماهو مند بهرهانسانی در 

انسانیت تعلق دارد؛ یعنی ویژگی نوع انسانی است. تفاوت افراد انسانی در ساحت 

یت الهی و سزاوار منصب و اهلای خود دار رغم بهنشئه انسانی »کند؛ یمدیگر ظهور 

جمیع  مجتمعمنزلت عالی و جامع جمیع صفات الهی و محمل حقیقت حقایق و 

 3«ی، و تمام صفات است.ادنهای عالم، چه اعلی و چه  یتقابل

 

                                                           
 .211ایزوتسو، همان، ص  1
 63و62 ،ص 1386ابن عربی، انسان کامل، ترجمه، گل بابا سعیدی، نشر جامی، چاپ اول  2
 13تهران، ص 1311ی حسین مریدی، نشر جامی،  همو، فصوص الحکم، ترجمه  3
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 والیت همچون باطن رسالت و نبوت -۲

 و رسالتنسبت نبوت و رسالت با والیت نسبت ظاهر و باطن است و نبوت 

شوند. نبوت  یماند و با زوال اسباب، از آن زایل  یتوالمخصوص و ملحق به  دومرتبه

، اما والیت ارتباطی با شئون این عالم ندارد، لذا اند جهانو رسالت از شئون این 

دهد.  یمیر است. والیت هر مقام ارجمندی را در خود جای ناپذ زوالفرازمانی و 

و رسالت بودند و پایان یافتند، اما راه ، شرف دارد. نبوت مراتب بهوالیت بر نبوت 

ی مأو در آن و رسولوالیت محکم و استوار است. بنیاد آن مستمر و پایدار و نبی 

خاستگاه نبوت اشتداد جهت والیت است. لذا شرافت انبیاء به دایره والیت   1گیرند. یم

است، از  تر کاملیره والیت او داشان مربوط است؛ یعنی هر نبی که  یوجودو مرتبه 

ید از جنبه والیت نبی مؤسایر انبیاء اشرف است. نبوت که مقام خلقی و ظاهری است 

مقام باطن وجود  به اعتباراست. ظاهر عنوان و باطن معنون و اساس عنوان است. انبیاء 

و واسطه در فیض هستند. باطن نبوت  حق بهخود و از حیث مقام والیت خود متصل 

گر سو، نبوت و رسالت حاصل اعمال و عبادات نیست، بلکه .  از دی2عین والیت است

بخشد.  یمخود به انبیا « وهّاب» و « جواد»اند که خداوند از حیث اسم  یالهدو موهبت 

یری ندارد و این دو پاداش عمل نیستند. خداوند نیز  تأثاعمال انبیا در کسب این مقام 

پس اعطای موهبت نبوت و رسالت خواهد.  ینمبه خاطر این دو موهبت از آنان پاداش 

توان نبوت و  ینمرو،  ینازا 3است. حقشانبه طریق انعام و بخشش بر آنان و فضل در 

ی ها تالشو  اند حقآورد؛ چراکه عطا  حساب بههای نوع انسان  یتقابلرسالت را از 

گونه نقشی ندارد و اقتضای ذات و طبیعت انسان  آوردن آن دو هیچ به دستانسان در 

                                                           
محمود الغراب، محمود، شرح فصوص الحکم من کالم الشیخ االکبر محیی الدین ابن عربی، انتشارات  1

 221م، ص 1111ه 1116داراالیمان، دمشق، 
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یر نیست، بلکه پذ امکانانسان نیست. البته اعطا آن دو از سوی حق به هر فردی  بماهو

 بندگانشود و فقط برخی از  یمای پیروی  یژهودر بخشش نبوت و رسالت از منطق 

 اعلمان»خاص خداوند صالحیت و شایستگی دریافت این دو موهبت الهی را داشتند. 

الرساله اسما کما اطلق فی الوالیه فسمی نفسه الحق لم یطلق علی نفسه من النبوه او 

مرتبه والیت فراگیر  ازآنجاکه 1«ولیا و ما سمی نفسه نبیا مع کونه اخبرنا و سمع دعائنا.

. اند نهادهیت نام فلک بر والگنجد،  یماست و نبوت و رسالت نیز در دایره آن 

در نظام  2ه دارند.، احاطهاست آنکه افالک بر تمام اجسامی که در درون  گونه همان

فکری ابن عربی والیت چونان فلکی است که بر بسیاری از حقایق، احاطه و عمومیت 

پذیرد. والیتی  ینمدارد و قلمرو آن فراتر از گستره دنیاست و با پایان گرفتن دنیا پایان 

قائل است، برخالف نبوت تشریعی و رسالت، « یاء عامانب» که ابن عربی برای آن 

ناپذیر است. نبوت و رسالت نسبت وثیق و تنگاتنگی با حیات دنیایی  یاناپمستمر و 

شوند. اما والیت  یمدارند و با پایان یافتن این حیات این دو موهبت الهی نیز برچیده 

از اوصاف خود حق است و برخورداری بندگان از آن  از باب تخلق، تحقق و تعلق 

کان سلب نبوت و رسالت از صاحبانش ام 3است، لذا پایانی برای آن متصور نیست.

رو، در  ینازانخواهد بود.  اش دارندهگاه قابل سلب از  یچهوجود دارد اما مقام والیت 

حیات پسین  که وضع قوانین و مسئله ابالغ پیام در کار نیست، منصب نبوت و رسالت 

الوالیه   اعلمانو »نیز وجود ندارد. انبیاء با مقام ولی در آن دنیا ادامه وجود خواهند داد. 

هی الفلک المحیط العام و لهذا لم تنقطع و لها االنباء  العام و اما نبوه التشریع و الرساله  

                                                           
 222محمود الغراب، همان، ص   1
قیصری رومی، داود بن محمود، شرح فصوص الحکم، فص غزیزیه، به کوشش سید جالل الدین آشتیانی،  2

 832، ص 1311شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
 61روحانی نژاد، همان ص  3
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در منظومه فکری ابن عربی   1«فمنقطعه فی محمد صلی اهلل علیه و سلم و قد انقطعت.

کامل والیت اساس و بنیاد تمام مراتب معنوی انسان است و بربنیاد همین منطق انسان 

فعلیت یافتن قابلیت والیت  درگرورا مترادف با ولی دانسته است؛ یعنی کمال انسان 

میان والیت و رسالت است؛ یعنی نبوت حالت برزخی میان  حدفاصلاما نبوت  2است.

رسالت و والیت دارد. نبوت نسبت به رسالت در جایگاه برتر قرار دارد. پس مفهوم 

ین مفهوم است و مفاهیم تر گستردهی ولنیز هست؛  یرنده نبوت و رسالتدربرگوالیت 

را نیز در خود دارد. در مرتبه بعد نبی است که مفهوم رسول در او منطوی  و رسولنبی 

سان، هر  ینبدین دامنه مفهومی برخوردار است. تر تنگین و تر کوچکاست. رسول از 

بعدی مورد موهبت نبی و رسولی ابتدا مقام والیتش را محرز نموده است و در مرتبه 

نبی یک ولی است » 3است. اعطاشدهاست و مقام نبوت یا رسالت به او  قرارگرفتهالهی 

که یک نشانه ممیزه به والیت خود اضافه کرده است و آن علمی ویژه است به اشیاء 

ناشناخته و نادیده. رسول یک ولی است که به والیت و نبوت خود یک ویژگی افزوده 

کدام از  یچه 4«های الهی به پیروان خود است. یامپاست و آن علم به تکلیف برای ابالغ 

هستند، لذا  ها انسانول و نبی از اسماء الهی نیستند، بلکه اسمایی ویژه دو مفهوم رس

شوند. اما ولی یکی از اسماء الهی و  ینمنبوت و رسالت از ابعاد وجودی حق محسوب 

   5والیت یکی از ابعاد حق است.

 سماء النبوه فی برزخ   دون الولیّ و فوق الرسول

                                                           
 131و131، تصحیح ابوالعالء عفیفی، ص ابن عربی، فصوص الحکم، همان 1
 12ص 1388خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و عالمه آشتیانی، محمد ملکی، قم نشر ادیان،  2
، بیروت دار احیاء التراث 2ابن عربی، محیی الدین، الفتوحات المکیّه فی معرفه االسرار المالکیه و الملکیه، ج 3
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 1جلیل سماء الوالیه علویه      تحیط بکل مقام

دهد و بر تمام  یمچتر والیت تمام مراتب معنوی و حقایق کونی را پوشش 

های عالم احاطه و سلطنت تام دارد. البته برتری مرتبه و مقام والیت بر مقام  یتواقع

نباید این گمان و توهم را ایجاد کند که ولی نسبت به نبی و رسول در  و رسالتنبوت 

تر قرار دارد؛ چراکه این برتری از آن مقام و مرتبه والیت است و  یمتعالموقعیت برتر و 

هر نبی و رسولی مقام والیت را دارا است. اما شخص نبی و رسول نسبت به انسان 

ولی در جایگاه برتر قرار دارد، چون عالوه بر مرتبه والیت از موهبت رسالت و نبوت 

باطن النبوه.. و من هنا قالوا: الوالیه  فی الحقیقه الوالیه هی»شده است.  مند بهرهنیز 

اعظم من النبوه، و ان لم یکن الولی اعظم من النبی،... الن الوالیه هی التصرف فی 

ابن عربی  2«یضاً صاحب الوالیه.االباطن و النبوه هی التصرف فی الظاهر و ان کان النبی 

اند که این سه د یمدر فصوص برتری ولی نسبت به نبی و رسول را در صورتی درست 

مند است  از مقام والیت بهره صرفاًمقام در یک شخص جمع شده باشد. اما فردی که 

اگر کسی دو یا سه فضیلت :») قرار دارد  تر نازلنسبت به پیامبر متبوع خود در جایگاه 

 تر کاملو  تر تامرا در خود جمع کرده باشد( از آن حیث که ولی و عارف است مقام او 

رسول بودن یا صاحب تشریع) نبی( بودنش. پس اگر از یکی از اهل اهلل  است از حیث

شنیدی یا از او برای تو نقل شد که والیت باالتر از نبوت است، مقصود آن گوینده 

چیزی است که ما ذکر کردیم. یا اگر )همان شخص( بگوید که ولی باالتر از نبی و 

بی در یک شخص باشد. یعنی رسول است مقصود او ولی است که همراه رسول یا ن

است از خودش از آن حیث که نبی و  تر کاملو  تر تامرسول از آن حیث که ولی است، 

 3«رسول است. مقصود آن قائل این نیست که ولی تبعیت کننده از او باالتر از او است.

                                                           
 81. ابن عربی، التنزالت الموصلیه، به نقل از والیت در عرفان ص  1
 11، ص 2ابن عربی، الفتوحات المکیّه فی معرفه االسرار المالکیه و الملکیه، ج 2
 131همو، فصوص الحکم، همان، ص  3
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 مثابه منطق حیات وجودی والیت به -۳

آمدن به مرتبه انسان کامل دست یافتن به مقام والیت است.  نائلنخستین اقتضای  

ی کامل است؛ در ها انسانترین خصلت همه انواع  یعمومترین و  یاساسولی شدن 

رو، پرسش از حقیقت مرتبه  ینازایابد.  یمی کامل قابلیت انسانی والیت فعلیت ها انسان

ا معرفت کامل به حقیقت ین مفهوم والیت رتر مهموالیت است. ابن عربی نخستین و 

. حقیقت والیت 1داند یمغایی در خصوص حق، جهان و ارتباط میان حق و جهان 

ی نفی کثرت و سو بهیابد. جهت حرکت این معرفت  یمو دانایی پیوند  بامعرفت

درک وجود است. حقیقت وجود  به دنبالرسیدن به وحدت است. معرفت عرفانی 

 درگرورو، آشکارگی وجود  ینازا.  وجودندهای و نمود ها جلوهواحد است و کثرات 

عبور از ساحت کثرت به بطن حقیقت واحده وجود است. درک حقیقت والیت نیز در 

توان منطق حیات وجودی خواند و  یمیقاً والیت را دقشود.  یمسایه کشف وجود میسر 

ه مرتبه شود. انسانی ولی با رسیدن ب یمدر بستر والیت امکان ظهور تام وجود فراهم 

شود و با این منطق نسبت خود را با دیگر  یموحدت بینی از عرفان وجود برخوردار 

ی کثرت امکان عرفان وجود منتفی ها حجابزند. بدون کنار زدن  یمموجودات رقم 

دهد؛ چراکه این  یماست. علم به وحدت وجود انسان را در جایگاه فهم وجود قرار 

سازد و مقام خود  یمم و نسبت آن امور با حق آگاه علم انسان را از حقیقت امور عال

نمایاند. انسانی که به مرتبه والیت  یممثابه روشنگاه تام ذات حق  انسان را نیز به

ی واقف است که او جلوه حق است و در گوهر خود با حق روشن بهیافته است،  دست

مثابه تجلیات  تمام کثرات عرضی را به طور همینخود حق است.  درواقعیگانگی دارد؛ 

او این علم به وحدت »کند.  یمیید تأها را با حق  داند و به یک معنا یگانگی آن یمحق 

تواند  به دست آورد.  یمبقا یافتن  حق به کامالًوجود را تنها از طریق فنای از خود و 
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به باطن حق  -کرد گونه تعبیر اگر بتوان این –وی از طریق فنای از خود خویشتن را 

مباشر خواهد دید. مفهوم فنا در این  باذوق ازآنجایز را چ همهدهد و حقیقت  یمانتقال 

کند. در حقیقت فنا اولین خصلت  یممفهوم اخیر نقشی بسیار مهم در نظریه والیت ایفا 

دهد و با این نفی امکان پیاده  یمدر فنا نفی خود رخ  1«از میان خصایل ذاتی ولی است.

ی از این منطق مند بهرهشود. انسان ولی با  یمدن منطق وجود در وجود عارف فراهم ش

است  قائلگردد. ابن عربی برای فنا سه مرحله  یمیابد و با آن یگانه  یمتقرب به وجود 

داند. مرحله اول فنا یافتن از صفات انسانی است.  یمرا متفاوت از دیگری  هرکدامو 

خواند؛ یعنی عارف از همه صفات انسانی خود فانی  یملق ابن عربی این مرحله را تخ

یابد. پس تخلق فانی ساختن صفات خود در صفات  یمشده و به صفات الهی تخلق 

حق است. دومین مرحله فنا تحقق نام دارد. در مرحله تحقق عارف ذات خود را فانی 

تعلق نام  بخشد. سومین و آخرین مرحله یمساخته و در خود وحدت با حق را تحقق 

دارد. کلمه تعلق به لحاظ لغوی به معنای وابستگی شدید است و نشانگر آن است که 

یافته و بدون توجه  "تعلق "یداً به خصوصیت گوهری والیتشدانسان در این حالت 

طور باقی خواهد ماند. مرحله تعلق  کند همین یمکه در جهان محسوس چه  ینابه 

شود. در مقام فنا، عارف  یمه بقای بعد از فنا تعبیر ب از آنیف حالتی  است که رد هم

یابد. البته این بار این خود  یبازمبار از آن فنا یافته و نفی کرده بود  نفس خود را که یک

یافت؛ این خود عین حق  بازخواهدرا نه در خود بلکه در حالت استغراق در ذات حق 

اشراق یافته دیگر اثر و ردپای از نفس پیشین و شخصی او نیست.  کامالًدر علم  2است.

، درواقعداند که پس از فقدان حیات، او اینک باقی به ذات خداوند است؛  یماو تنها 

یست که او نلذا این » وارد یک حیات جدید شده است و آن خود سابق مرده است. 
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دهد بلکه  یمکه آن را انجام کند، او نیست  یموجود دارد بلکه خود حق است. هر چه 

یاد منطق عرفان بر بن 1«دهد. یمخود حق است؛ یعنی فنا یافتن افعال در افعال حق رخ 

 حق بهانسان از خود فانی و  که آنگاهشود.  یموالیت در قلمرو قرب به خداوند استعمال 

 به وجودفنا والیت تنها از طریق تجربه »   2یافته است. دستیابد، به مقام والیت  یمبقا 

ی سلوک کرده است بسیار گسترده است. چراکه ا تجربهآید... علم ولی که در چنین  یم

کران حیات الهی را  یبدرهم آمیختن اشیاء  و پیوستن به اقیانوس  آور شگفتاو منظره 

دهد.  یمخود او رخ  درونشهود کرده و وقوف دارد که همه این چیزها در حقیقت در 

تعینات  صورت بهروحانی، علم ولی با علم الهی، قبل از آنکه این حالت  در اوج

گونه  ینا. چنانکه بیان شد، جرجانی والیت را 3«شود یمیتناهی تفرق یابد یکی ال

کاشانی نیز  عبدالرزاق  4«و هی قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.»دهد: یمتوضیح 

حق عند فناء نفسه و ذلک بتولِّی الحق الوالیه هی قیام العبد بال»گوید: یمدر این مورد 

عالم نهفته  مبدأدر مفهوم والیت تقرب به  5«ایاه حتی یبلغه مقام القرب و التمکین.

 بخش قوامهستی  مبدأتقرب به  اساساًیابد.  یممعنی  حق بهاست؛ والیت با نزدیکی 

والیت است و در نبود این تقرب والیت معنای ندارد. تنها در سایه همین نزدیکی 

شود؛ یعنی والیت عین عرفان وجود است  یمامکان شناخت وجود و عرفان حق فراهم 

گیرد،  یمسازد. انسانی که در جایگاه ولی قرار  یمو منطق حیات وجودی را فاش 

ابد. زیست وجودی عارف و بقای او به ی یمکند و زیست وجودی  یموجود را تجربه 

رو، انسان با دست یافتن به مرتبه  ینازاگر این واقعیت است.  یتحکاحیات الهی 
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 31همان، ص  2
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محوریت خود استوار بود، تغییر  بر اساسوالیت منطق حیات پیشین خود را که 

 حق بهکند.  انسان عبد هنگام فنای از خود،  یمدهد و در سایه منطق وجود زیست  یم

گیرد. تحت هدایت و تدبیر حق او  به مقام  یم بر عهده او رایابد و حق تولیت  یمبقا 

پذیرد. در ظل این  یمرسد و یک  تحول بنیادین در او صورت  یمقرب و تمکین 

گردد.  یمتحول و دگردیسی اخالق، اوصاف، علوم، قدرت و افعال انسان الهی 

کند و با چشم و از منظر حق به  یمسان، حیات انسان ولی از منطق وجود پیروی  ینبد

مطلق باشد، و از  به ربولی کسی را گویند که فانی در حق و باقی »اندازد. یمامور نظر 

بقاء رسیده و جهات بشری و صفات امکانی او در جهت وجود ربانی  به مقام فنامقام 

این دگردیسی  1«فانی گشته و صفات بشری او مبدل بصفات الهی گردیده باشد.

زند و امکان اطالق اسم ولی بر افراد انسانی فقط در  یمجودی حقیقت والیت را رقم و

اسمی از اسماء الهی است و  اصالتاًشود؛چراکه ولی ابتدا و  یمسایه این تحول فراهم 

یر است که انسان وارد ساحت حق شود و پذ امکاناستعمال آن در مورد انسان هنگامی 

یت  چیزی غیر از پیاده شدن منطق زیست وجودی و زیست حقانی بیابد. حقیقت وال

، درواقعکند.  یمحیات حقانی در وجود انسان نیست؛ انسان ولی از منطق وجود پیروی 

یاد منطق بر بنگیرد و  یمانسان با رسیدن به مقام والیت در هماهنگی کامل با حق قرار 

دن این منطق در کند. ولی شدن یعنی عرفان منطق وجود و پیاده ش یمحقیقت مشی 

. این مقام و موهبت، شامل به اوستصاحب این مقام فانی در حق و باقی » وجود ولی.

 به آنین جهت به همگردد.  یمو انبیاء و مرسلین  حق بهحال جمیع اولیاء واصل  

، به اوستعبد در حق و بقاء  فنا.  حصول این مقام ناشی از اند کردهوالیت عامه اطالق 

  2«وجود امکانی و لبس وجود حقانی.  به خلع
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 والیت و مراتباقسام   -۴

در منظومه فکری ابن عربی والیت صفت کلی الهی و کلمه دائمی محسوب 

ی اسم حاکم به اقتضاگونه پایانی برای آن متصور نیست. نبوت تشریع  شود که هیچ یم

به است. والیت  پذیرد. اما چراغ والیت افول ناپذیر یمشود و زوال  یمبر آن منقضی 

خود به مطلقه و  نوبه بهشود. والیت خاصه نیز  یمی قرب به عامه و خاصه تقسیم معنا

گردد. والیت عامه نیز دو قسم دارد: چون والیت یا فراگیر است و  یممقیده تقسیم 

و  ها کتابگیرد و به ایمان به خدا، مالئک،  یدر برمین را مؤمنعمومیت دارد؛ تمام 

ابتدای مقام والیت عامه از مرتبه تخلیه از مراتب عقل عملی » شود. یمل پیامبران حاص

به ی که اختصاص ا عامهاست. ...اما والیت  فناو انتهای آن مرتبه قرب نوافل از مراتب 

یض فراقلوب و کمّل از اهل سلوک دارد؛ متصف به مقام قرب نوافل و قرب  اصحاب

یت عامه و خاصه به والشود.  یمیت مطلقه و مقیده به والوالیت منقسم  1«هر دو است.

ین اعتبار به او مقیده، و اتصاف باطالق و تقید  به مطلقهگردد. انقسام آن  یمنیز منقسم 

به استناد  به اعتبارآنکه صفتی از صفات الهیه است، مطلق است.  به اعتباراست: والیت 

د و مقوم مقید است و هر مقیدی شود. هر مطلقی ساری در مقی یمیا و اولیا مقید انب

است؛ چون مقید همان تنزل مطلق است که از تجلی و ظهور و تنزل،  به مطلقمتقوم 

گردیده است. والیت انبیاء و اولیا از اجزا، فروع و  و حدودمعروض قیود و اضافات 

 ها از جزئیات نبوت مطلقه است.  شعب والیت مطلقه و نبوت آن

رد و یک مقوله تشکیک مند است؛ دارای مراتب و مظاهر والیت مراتب گوناگون دا

باطن ذات والیت،  2متعدداست که برخی از مراتب اوسع واتم از دیگر مراتب است.

چراکه برآمدگه ذات  3بدان وجود ندارد؛ نمودن یداپکنز مخفی است و امکان شناخت 
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آن بخش از یاد منطق خالق تجلی الهی بر بنوالیت مقام غیب الغیوب الهی است. 

 -آفرینش که برای ما شناخت پذیر است از آن بخش که برای ما شناخت پذیر نیست

طور که بیان شد، انسان بر صورت  گیرد. همان یمسرچشمه  -یعنی همان غیب الغیوب

ین ویژگی و قابلیت انسان تر خاصترین و  یمحوراست و مقام والیت  شده خلقالهی 

داخلی و ذات نادیدنی و نا شناختی  ازنظری الهی  نمونهمثابه  شود. انسان به یممحسوب 

گر نسبت درون ماندگار انسان با حق است.  یتحکاانسان  ناشناختهماند و این ذات  یم

سان، باطن ذات والیت نیز بدان ساحت اشاره دارد و امکان شناخت آن منتفی  ینبد

رو، اسم ولی هم بر  ینازاشوند.  یمترین حالت یکی  یذاتاست؛ امر انسانی و الهی به 

دهد.  یمحق و هم بر انسان صادق است و پیوند ناگسستنی و ژرف این دو را نشان 

ترین وضعیت خاستگاه اسم ولی است و باطن ذات  یذاتیگانگی امر انسانی و الهی در 

ترین حالت اشاره دارد. بنابراین، باطن ذات حق، انسان و مقام  یذاتاین اسم به همان 

یقاً همین باطن واحد و یگانه دقآید.  یدرنمکنز مخفی است و در چنبره شناخت والیت 

سازد. یکی بودن  یمامکان قرار گرفتن انسان در جایگاه مثال و صورت الهی را فراهم 

سازد؛ تنها در سایه  یمیر پذ امکاندر ساحت غیب الغیوب یکی شدن در تجلی را نیز 

کند. مقام والیت  یمساحت ظهور را فراهم این یگانگی در حاق عدم هماهنگی در 

هایش برای خویش درک ناپذیر است یعنی  یانبنین تر ژرفدهد که انسان در  یمنشان 

 شده خلقدرک ناپذیر الهی  بر صورتهمانند خداوند دارای غیب الغیوب است؛ چراکه 

پذیری توان درک نا یمیافتنی بودن غیب الغیوب انسان بهتر ن دستاست.  با تفطن به 

ی خدا و انسان این درک ناپذیری  دربارهحقیقی خداوند را شناخت. در هر مورد یعنی 

یقاً درک ناپذیر بودن تنزیهی است و این دقی  است، زیرا خودآگاهدر عین زمان بنیان 

ترین  یذاتیاد این بر بنتنزیه) که مشیر به امر عدمی است(، بنیان آفرینش است. تنها 
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ی به وقوع خودآگاهشود و از راه آن است که  یمیر پذ امکانفرینش حالت درک ناپذیر آ

تجلی ذات انسان مواجهه جالبی میان محو و صحو یعنی مقام  درحرکتپیوندد.  یم

. یمغیب الغیوبی انسان و مقام خودآگاهی او دیده  میان  کنش برهماین » 1شود

ی تکثرش و  همهبا خودآگاهی و ناخودآگاهی عقل خالق، میان آفرینش شناخت پذیر 

شود که  یمیدترین حالت آشکار شدبساطت شناخت ناپذیری بنیان آفرینش، آنجا به 

مقام والیت نیز که باطن  2«شوند. یمیکی  باهمترین حالت  یذاتامر انسانی و الهی به 

یابد. سرچشمه  یمی و آفرینش تحقق خودآگاهذاتش درک ناپذیر است، در سایه همین 

ی  سوژهشود.  یمتجلی تلقی  هرگونهیافتنی است و خاستگاه ن دستامر درک ناپذیر و 

که با تجلی ذات  موقعشده است، درست در همان  یدهآفرانسانی که بر صورت الهی 

تواند چیستی ذات خویش  ینم بازهمیابد که وجود دارد  یدرمشود و  یمخود خودآگاه 

وجود  وضوح بهداند که چه هست.این  ینمداند که هست اما  یمرا درک کند. انسان 

سازد. خداوند نیز به این معنی درک پذیر است که  یمآشکار  را در انسانصورت خدا 

یابد. لذا  یدرنموجودش از آفرینش او قابل استنتاج است و اما هیچ عقلی چیستی او را 

ین به راتواند  یمیت را دارد و در میان موجودات عالم تنها انسان شایستگی مقام وال

یدارشناسی پددوست در قرب حق سکنا گزیند.  عنوان بهرتبه خدایی تکیه زند و 

دهد که باطن ذات والیت در دسترس نیست؛ یعنی والیت نیز  یمحقیقت والیت نشان 

کند. اما  یمدارای مقام غیب الغیوب است و همین ساحت امکان تجلی آن را فراهم 

والیت  های الیهها و  یرهداظهور دارای دوایر متعددی است و آن  بحس بهوالیت 

مقام  به اعتبارحقیقت خالفت و والیت .» اند نقصمتصف بشدت و ضعف و کمال و 

یئت روحانی هیئتی از به هی است؛ نه متصف به صفتغیبی غیر متعین است؛ نه متصف 

غیب ذات،  به اعتباره است، و نه تعین دارد؛ و نه حقیقت آن قابل درک است. بلک
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ظهور در اسماء  به اعتبارظهور در مرآتی از مرائی و تجلی در عینی از اعیان ندارد.  اما 

ی دیگر احاطه بر برخو صفات و انعکاس در مرائی تعینات، مثل کراتی است که برخی 

ی از شئون کهشانای است  یهکلدر مقام ظهور و تجلی والیت حقیقت   1«داشته باشند.

ظهور و مبدأ تعینات است. از سوی به صفات ذاتی  منشأشود و  یمذاتیه حق محسوب 

گردد، بلکه  یمشود و از طرف دیگر، علت ظهور و بروز حقایق خلقیه  یمالهی متصف 

 به مذاقباالتر از آن مبدأ تعین اسماء الهیه در حضرت علمیه است. حقیقت والیت 

مبدأ تعین آن، حضرت احدیت »حقایق متجلی است. تحقیق، نظیر وجود در جمیع 

انتهای آن عالم ملک و شهادت است. سریان، در جمیع حقایق از واجب و  وجود و

ی قرب درجات متفاوت و ظهورات به معناممکن و مجرد و مادی دارد. والیت 

یاء که معیت قیومیه و به اشمختلف دارد، تا منتهی شود به مقام قرب حقیقت حق 

والیت تمام مراتب ظهور و تجلی وجود را  2«یه با جمیع مظاهر وجودی دارد.سریان

طور که وجود در سیر  یقاً در هر مرتبه حکم خاصی دارد. هماندقدهد و  یمپوشش 

یابد و در اثر اتصاف به صفات امکانی، سریان در اعیان  یمنزول به حقایق امکانی تنزل 

رسد که اوصاف حقانی و نعوت کمالی  یمای  هنازل به مرتبهو تجلی در آفاق و انفس، 

ی وجود را انغماردر امکان و اتحاد با امور ا گونهدهد. این امر به  یمخود را از دست 

بخشد که علم، اراده، قدرت، کالم، سمع و بصر و سایر  یمعدمی و اوصاف مادی 

م و شود. بعد از ترقی از ماده و ترفع از اجسا یماوصاف کمالی از آن مسلوب 

یج اوصاف کمالی خود را که در اثر تدر بهاستکماالت جوهری و اشتدادات وجودی، 

یابد. در مقام قوس صعود و سیر استکمالی و  یبازمبود،  داده ازدستمالبست با نقائص 

گردد. حقیقت والیت نیز در مقام نزول  یمدر حق، متصف به تمام کماالت وجودی  فنا
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رو، والیت مراتب  ینازا 1نماید. یمیاد قبول وز کمو صعود، همین احکام را بدون 

گوناگون دارد و تمام ساحات وجود در سیطره مفهوم کلی والیت است. تعریف والیت 

ناظر به باالترین مرتبه والیت است و در گفتمان عرفان ابن  حق بهبه فنای در حق و بقا 

شود که  یمکسانی اطالق یاءاهلل به اولعربی مراد از مقام والیت همین مرتبه است و 

فنای در حق یافته باشند. اما حقیقت والیت در تمام مراتب وجود سریان دارد و انسان 

والیت »شود.  یمبه هر مرتبه از کمال دست یابد در دایره کلی مفهوم والیت وارد  مؤمن

شود و هر که ایمان آورده  یموالیت عامه است که شامل جمیع اهل ایمان  جهت ازآن

اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من :»ی مقتضا بهد، و عمل صالح از او سربزند، باش

مصداق مفهوم کلی والیت است. مرتبه اعالی ایمان به کشف « الظلمات الی النور

کند. مرتبه اوسط ایمان، حظ اهل برهان  صحیح و شهود مطابق با واقع، مصداق پیدا می

آن، ایمانی است که از تقلید از اهل نظر و نظر از حکمای الهی است. مرتبه ادنای 

یمان نسبت ناگسستنی دارد و بااتوان گفت، والیت  یم درمجموع 2«گردد. یمحاصل 

حقیقت ایمان را در خود بسط دهد و مرتبه ایمانیش گسترش یابد  هراندازهانسان به 

تقرب یافته است؛ انسان  مبدأبه همان مقدار حقیقت والیت را در خود پیاده نموده و به 

 شود.   یممند  ی از ایمان از والیت بهرها مرتبهمتناسب با هر 

 خالفت چونان منطق نسبت ولیّ با عالم -۵

کامل به حقیقت غایی در خصوص  بامعرفتبیان شد، مفهوم والیت  قبالًچنانکه 

ان با یابد. والیت در سایه نسبت انس یمحق، جهان و ارتباط میان حق و جهان پیوند 

های عالم را  یتواقعآمدن انسان به مقام والیت نسبت او با  نائلخورد و  یمحق رقم 

کند. منطق نسبت  یمیف نو تعردهد و انسان ولی نسبت خود با عالم را از  یمنیز تغییر 
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شود؛ یعنی انسان ولی در سایه والیت الهی  یمانسان ولی با نظام هستی خالفت خوانده 

یابد. البته این سروری و خالفت نسبت  یمای عالم سروری و سلطه ه یتواقعنسبت به 

ها است. ابن عربی وجه خالفت  پذیری در برابر آن یتمسئولبه موجودات هستی عین 

داند؛انسان کامل خلیفه خدا در زمین و در  یمانسان کامل بر نظام هستی را جامعیت او 

ه خالفت خداوند است که تمام شایست جهت ازآنتمام سرای هستی است. انسان کامل 

ابلیس جزئی از عالم بود که »  1ها و موجودات در بطن وجود او حضور دارند. یتواقع

این جمعیت)جامعیت( برای او حاصل نشده بود. و به همین  دلیل آدم خلیفه بود. پس 

خلیفه )خود( قرار داده بود، در آنچه وی  او راآن )خدایی( که  صورت بهاگر او)آدم( 

یز عالم و چ همهبود. و اگر در او  ینمبود ظهور نداشت خلیفه  شده دادهبر آن خالفت 

طلبیدند وجود  یم -بود شده دادهخالفت  ها بر آنکه  -همه آن چیزهایی که رعایا

ها را برآورد.  بود. چراکه اتکای ایشان به اوست و او باید حوایج آن ینمنداشت خلیفه 

خالفت امکان ندارد مگر برای انسان کامل. پس )خدا( صورت ظاهر او را از حقایق 

ی آن انشاء کرد و صورت باطن او را برحسب صورت خودش ایجاد ها صورتعالم و 

این امر در «. ... سمع او و بصر او هستم» او فرمود برحقهمین سبب حق  و بهفرمود. 

طلبد صادق است. لیکن  یمی که حقیقت هر موجود ا اندازه هبمورد همه موجودات عالم 

ی که خلیفه دارای آن است نیست و در حقیقت ا مجموعهچیز حائز  یچه

جانشین خداوند  عنوان بهانسان ولی  2«است. آمده دست بهخلیفه)خالفت( با جامعیت 

نهایت  یب، در خودعالم ازلی و جاودان است، او بسیط است اما  منشأعقل خالق و 

یر و ناپذ بخشهای عالم به نحو  یتواقعاست که تمام  رو ازآن بساطشمتکثر است. 

ناپذیر و  ییجداتوان گفت، یگانگی  یمناپذیر در او است. حتی باالتر از این  ییجدا

ترین  یقدقها، خیال خداوند است؛ چراکه خداوند به  یتواقعی امور و  همهیر ناپذ بخش

                                                           
 11ابن عربی، فصوص الحکم، همان، ص  1
  11همان، ص  2
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است، زیرا خدا از  فهم قابلجهت، خداوند از طرق متکثر  ینبدی چیزهاست.  همهمعنی 

ی بقای تمام  یهمایابد و همین اشاعه و ظهور خداوند  یممسیر چیزها اشاعه و ظهور 

یز را چ همهشود و  یمگسترده  جا همهها و امور است، زیرا خداوند با تحکم به  یتواقع

یگاهی جاینابین و جامع، بمثابه موجود  ی بهولیقاً به همین دلیل انسان دقسازد.  یممقدر 

هایش  یدهآفری در چارچوب عمومی ارتباط دوسویه میان خداوند و فرد منحصربه

شده است بدین معنی است که  یدهآفرخداوند  صورت بهیابد. این واقعیت که انسان  یم

در سوژه انسان همانند سوژه خداوند تمام آفرینش را در خود دارد؛ یعنی خداوند 

های دیدنی و نادیدنی را خلق نموده است و انسان با جهان برابر  یدهآفرانسان همه 

های آن را انسان  یتواقعحتی انسان فراتر از جهان است؛ چراکه جهان و همه  1است.

دهد.  یمی آفرینش فراباشی انسان را نشان  همهبخشد. نفس همین درک از  یمظهور 

یز. نفس همین درک آفرینش و چ همهکننده  چون سوژه انسانی یعنی سوژه درک

دهد؛ یعنی  یمهای عالم انسان را در جایگاه فرمانروا و سرور جهان قرار  یتواقع

آید و اال اگر از  یم به دستیابد و این والیت در سایه درک انسان  یمبرجهان والیت 

 2اهد بود.ها والیت دارد، شناختی نداشته باشد، والیت او ناقص خو اموری که بر آن

شود واال انسان  یمتفاوت میان خداوند و انسان کامل در رب بودن و عبد بودن آشکار 

یابد و مضاهی  یمدست « مرتبه عمائیه» کامل تمام مراتب وجود را در خود دارد و به 

قیمومیت و والیت  ها بر آنی امور گذار نامانسان ولی با تسمیه و  3گردد. یممرتبه الهیه 

یز چ همهیز را در خود و خود را در چ همهیقاً همانند خداوند که دقند. ک یمحاصل 

ی امور را مخلوق و نتیجه ظهور خود یعنی نتیجه والیت  همهبیند، سوژه انسانی نیز  یم

ی آفریدگارش امر درک  یوهششده که درست به  یدهآفربیند. سوژه انسانی  یمخویش، 

                                                           
 «لکامل عباره عن جمع جمیع المراتب االلهیه و الکونیه....مرتبه االنسان ا»111و 11قیصری، همان، مقدمه،  1
 112آشتیانی، همان، ص  2
 «وال فرق بینهما اال بالربوبیه  و المربوبیه لذلک صار خلیفه اهلل» 11قیصری، مقدمه، همان،   3

ACKU



 

 

146 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

 برجهانی است که آفریدگارش او را به معنی والیت  سوژهکند،  یمناپذیر را متجلی 

نیروی عقالنی و  به مددالبته این والیت از راه بصیرت، بیان و تسمیه و  1آفریده است.

یاد شباهت کاملی که میان انسان و خدا بر بنآید. در حقیقت،  یم به دستسرانجام عمل 

ی موردبررسشنود، با دقت  یمند، بی یمطور که خدا تمام امور را  یقاً هماندقوجود دارد، 

مندی انسان کامل از اسمایی الهی منجر به بسط سلطه و والیت او  دهد، بهره یمقرار 

 خالفتشاناولیای الهی با مقام »کند.  یمشود که بدین واسطه عالم را ظاهر و مهار  یم

 بخش و مایه تشریف و تعظیم مستخلف اند. خالفت نتیجه داشتن والیت و از ینتز

خالفت انسان نهادینه شدن علم به اسما در نهاد آدمی است. علم به  منشأآثار آن است. 

اسمای حسنای الهی، امر اشتداد پذیر و دارای مراتب بوده و به هر میزان آدمی به 

تری تحقق و تخلق داشته باشد، خالفت الهی نیز به همان میزان در او  یشباسمای 

  2«کند. یمظهور 

 سخن پایانی  

یاد نظریه والیت  در منظومه فکری ابن عربی مخلوق انسانی بر بن درمجموع

آزادی مطلق اوست؛ چراکه  دهنده نشانشود و این  یمهمچون ارباب و ولی عالم ظاهر 

که دارای اراده است، در جایگاه خداوند تکیه  خودمختارسروری مستقل و  عنوان بهاو 

، مخلوق انسانی درواقعزند و این سروری و سلطنت به اذن خداوند است.  یم

حال  یندرعبرای خودش درک ناپذیر است، بلکه  تنها نهشده بر صورت الهی  یدهآفر

راند و والیت  یمی آفرینش از راه نیروی خداوار آزادی فرمان  همههمانند آفریدگار بر 

ث والیت نیز با خداوند شباهت دارد. والیت دارد. این تمثال درک ناپذیر الهی از حی

است؛ یعنی بیشترین  باخدابرترین ویژگی این تمثال الهی است و نشانه همانندی انسان 

                                                           
 121خاتمی، همان، ص  1
 112آشتیانی، همان، ص 2

ACKU



 

  

 

ن
سا

 ان
ت

الی
ۀو

ری
ظ

و ن
ی 

رب
 ع

ن
اب

 

147 

ترین  یاساسنماید و انسان در  یمشباهت میان انسان و خدا در والیت ظهور 

خصوصیت خود شبیه خداوند است. ابن عربی ولی را مرشد کامل و ناظر بر دیگر 

کند. فرد اکمل و مصداق اتم ولی خداوند تعالی است که والیت او  یمها معرفی  یدهفرآ

رسد. به عقیده ابن عربی جایگاه ولی کمالی ازلی  یمدر سیر نزولی به دیگر اولیا 

یابد. والیت  یمشود و  نهایت سیر و سلوک انسان در این مرتبه تحقق  یممحسوب 

با خداوند است، در عین زمان متضمن کنترل و  ینکه نشانه شباهت انسانبر اعالوه 

و جهان نیز است. انسان ولی از توانایی آفرینش و نیروی نامیدن  بر خودمالکیت انسان 

سان،  ینبدکند.  یماین توانمندی حکم والیت را اجرا  واسطه بهمند است و  بهره

ر عالم را آشکار یژه زمین منطق نسبت انسان با جهان و اموو بهجانشینی خدا در عالم 

 سازد. این خالفت و سروری ظهور و اشاعه همان وجه والیی انسان کامل است.   یم
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 تأثیرسوء رشوه در جامعه
 

 محمد ضمیر خالقیار

 

 چکیده

در این نوشتار به بررسی انواع و جوانب مختلف پدیده شوم رشوه و ارتشا 

مختلفی  یها تودهکه در ادوار روزگار در میان اقشار و  شده است، رشوه پدیدة پرداخته

بوده است اما دوام و  یمختلف ادامه داشته و جار یها وهیاز مردم  به اشکال و ش

شدن آن نیست و در هر زمان  الزم  واقع دییدلیلی بر جواز و مورد تأ ،دهیجریان این پد

ظهور آن، متناسب با عصر و نسل؛ مورد تأمل و تدقیق  یها است تا مصادیق و جلوه

د و به پیامدها و علل بروز آن، پرداخته شود و در جهت رفع و دفع آن مجدد قرار گیر

آن در  ریشود. در این مقاله، به موضوع رشوه از بعد دینی و اجتماعی و تأث یشیاند چاره

شده است. نتیجه نهایی این  ناهنجاری جامعه، با توجه به محورهای مذکور پرداخته

دو  ی باید بابیرونمؤثر  عوامل و کنترل ییرصد و شناسا کنار در که این است نوشتار

درونی شیوع رشوه مقابله جدی  اصلی و یها شهیعنوان ر عامل جهل و ضعف ایمان به

اساسی صورت گیرد. و بدون این رویارویی تبعیض و فقر و فساد از جامعه رخت  و

 .بندد برنمی
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 اسالم.رشوه، اخالق فردی، اخالق اجتماعی، قانون، کلیدی:  یها واژه

 مقدمه

عنوان یکی از مشکالت اهم اجتماعی در هر جامعه، همواره  رشوه و ارتشا به

تبع آن پیچیدگی  و به ینیموردبحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنش

و جوامع  افتهی موازات جرائم دیگر، رشد و توسعه زندگی ماشینی، رشوه و ارتشا، به

 متعددی، مواجه ساخته است. یها ینابسامان بشری را با مسائل، معضالت و

در دنیای امروز، اگرچه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات که از این قوانین، 

تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشا در  شود، تا حدود بسیاری می استنباط و اجرا می

طور سطحی و نه  هب توانند یسطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات تنها م

رشوه و اگر به علل و عوامل ایجاد  که یعمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. درصورت

توان به ماهیت واقعی  می یخوب دقیق و عمیق نگریسته شود، بهطور  ه، در جامعه، بارتشا

 را ای تواند نهادهای اجتماعی ، میمدت یراهکارهایی طوالن ةارائ. عدم برد یاین جرم پ

، گرید عبارت سازد و بهرو  روبهالل و نابودی حبا خطر اضم اند؛ در معرض فساد مواجه

کند و ساختار اجتماعی را متزلزل  یرشوه و ارتشا چنان در تاروپود جامعه، نفوذ م

گیرند و اخالقیات فردی و  نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می می

 بینند. های موجود در جامعه، آسیب می جمعی و ارزش

طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشا، مبارزه و  ، ضروری است که بهرو نیازا

شده، تحقیق  به طرز مطلوب و منطقی و حساب تواند یزمانی م مقابله نمود. اما این امر،

های ارتکاب جرائم  یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه

  ازجمله رشوه و ارتشا، صورت پذیرد.

 گفتار اول: کلیات

کاربرده  به معانی گوناگونی به« رشوه »فرهنگ واژه کتب  در: مفهوم شناسی رشوه

 شده است.
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به معنای کود و خاشاک است که کشاورزان  و رشوه اسم مصدر :معنای لغوی

 ای.یا به معنای دلو و کنند یبرای آماده کردن زمین جهت زراعت روی زمین پخش م

مطلق طناب است.وجه مناسبت این معنا بامعنای اصطالحی قانونی که مرتکب آن 

آماده  یاین است که رشوه هم مرتشی را برای انجام منظور راش  شود یکار شناخته م بزه

 (. 433:  7.)دینما یراشی جلب م یسو را به یو مرتش

غالباً  رشوه“  در مجمع البحرین آمده است : مفهوم عام رشوه:  :معنای اصطالحی

 (.1۸2 : 1۱. )شود یکاربرده م به باطلی احیای یا و حقی ابطالمنظور  به چیزی اعطای در

 ؛یاست، فقهی و حقوق کیتفک مفهوم خاص: این مفهوم نیز از دو منظر قابل

: رشوه عبارت است از، دادن چیزی به امید صدور حکمی یا  فقهی (الف

به اطالعاتی یا برای سرعت انجام کاری یا هم زودتر رسیدگی به آن خارج  یابی دست

باطلی حق  هم دفع نمودن ایاز وقت و نوبت و حتی  برای به دست آوردن حقی و 

مال را بدهد تا راه  مخاصمه را به او بیاموزد تا بر خصمش  که نیا ایباطل  ایباشد 

 (.433 :7غالب آید. )

: در کتب حقوقی آمده است از مجموع سخن لغت شناسان چنین  حقوقی (ب

دولتی یا بلدی  یررسمیکه : رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غ آید یبرم

منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل  ،به

واسطه شخصی دیگر  گیرنده مال نباشد . خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا به

که گیرنده مال ، توانایی انجام کاری را که برای آن ،رشوه  کند یآن را بگیرد، فرق نم

که کاری که برای راشی ) دهنده رشوه (  کند یا داشته باشد یا خیر و فرق نمگرفته ر

 (.433-7:434باید انجام شود حق او باشد یا نه، بر طبق قانون است یا نه . )

دیگری صورت گیرد اما ماهیت آن در همه  های ممکن است تحت نام یده رشوه

نام و عنوان ،در ماهیت  موارد یکسان است و قباحت آن به قوت خود است و تغییر
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ممکن است  ینجانداشته و زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد .در ا یرنامشروع رشوه تأث

 چیست؟ یهاین سؤال به ذهن خطور کند که وجه تمایز رشوه از هد

قصد و انگیزه در اینکه عملی مصداق رشوه است یا هدیه  : تفاوت هدیه با رشوه

است که شخص به مستخدم یا مأمور دولت  یمنفعت ای،اثرگذار است .چراکه رشوه مال 

تابه نفع او عمل نماید ولی هدیه عبارت از مالی است که شخصی  دهد ییا مشابه آن م

  .(1۱:445خود ابراز نماید.) یتا محبت و دوست دهد یبه دیگری م

قصد انس و الفت و ابراز محبت بفرستد  مثالً مالی یا کاالیی را به یاگر کس رو نیازا

قصد جبران محبت به شخص داده شود ، خصوصاً اگر این مال به افراد  یا بدهد یا به

هدیه  تر است . چنین اعطایی مصداقِ مستمند و نیازمند نه توانمند، داده شود مطلوب

محبت در میان نیست. در  دیجز تأک یا زهیاست زیرا هیچ انگ یا دهیبوده و عمل پسند

اینجا قصد هدیه دهنده ،تطمیع یا تسریع یا ایصال به مطلوب شخصی یا اموری از این 

  قبیل نیست.

رسم هبه و بخشش و تحت عنوان هدیه  اگر کسی مالی یا کاالیی را به شخصی،به

لب کند و بدهد تا در ضمیر هدیه گیرنده اثر گذارد و محبت او را نسبت به خود ج

حق یا باطل نماید یا  به نفع او کاری انجام دهد؛اعم از اینکه حکمی به جهیدرنت

 رشوه که تفاوت این با است رشوه همان نیز این …اطالعاتی را در اختیار او گذارد یا 

اما هدیه ایصال به مقصود  شود یستقیماً مشخص است برای چه چیزی داده مم

 (.22۹: ۸و از راه تحریک روانی و عاطفی فرد است) میرمستقیصورت غ ،به

، بشدت برخورد شده و مورد یخوار با توجه بدین مطالب، در اسالم با مسئلة رشوه

شود. رشوه  برده می عنوان یکی از گناهان کبیره نام تقبیح قرارگرفته است و حتی از آن به

سرعت در اخالقیات فرد و  دارد به سهولت و به یخوار که ارتباط مستقیمی با حرام

 گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد. جامعه اثر می
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، از آن دسته مشکالت اجتماعی است که یخوار با این اوصاف، رشوه دادن و رشوه

همواره موردتنفر بوده و ازنظر اخالقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چراکه 

. لذا افرادی هستند که گردد یاعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی مرشوه و ارتشا ب

ای  وین فریبندهابرای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عن

 رشوه. شوند می جامعه در یخوار رشوه رواج باعث …چون هدیه،تعارف و شیرینی و 

 در موجود یها ارزش و جمعی حیات زیرا است اجتماعی آفات نیتر بزرگ از یکی

 ما اسالمی ی جامعه در آن رواج و رشوه امر امروزه. دهد می قرار تهدید مورد را اجتماع

کی از معضالت و مشکالت اجتماعی ظاهرشده و حاکمیت قانون و اعمال یصورت  به

گذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است.  سیاست کیفری قانون

 یها ییشود نارضا موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی میزیرا رشوه 

اعتمادی  اساس. رشوه و ارتشا، موجب بی نیگردد. به را عمومی از نظام یک کشور می

ی انتظام و عدالت در جامعه است.  شود که اصوالً مایه و عدم اطاعت مردم از قانون می

 یخواه مختل شدن احساس و ندای عدالتسبب  جیتدر عالوه بر این، معضل فوق؛ به

مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرائم و 

 شود. در جامعه می یشکن انحرافات و روح قانون

 ثیگفتار دوم: رشوه در قرآن و حد
رشوه از گناهان کبیرة است که خداوند متعال آن را بر بندگانش حرام قرار داده و  

 بر و اجتناب پس است نموده لعنت را آن دهنده انجام نیز  علیه و سلم اهلل یپیامبر صل

دست  به نین واجب است که مردم را نیز از دستهمچ و است واجب آن از بودن حذر

یم چراکه در آن فسادی بس بزرگ و گناهی عظیم و گردانیدن چنین مالی بر حذر دار

عواقبی سخت و وخیم نهفته است و این ازجمله گناه و دشمنی و عدوانی است که 

}وَتَعَاوَنُوا : کارهایی نهی فرموده است طور نیخداوند متعال از همکاری کردن در ا

(.   باید شما به یکدیگر 2: المائده/1) وَالْعُدْوَانِ{عَلَی الْبِرِّ وَالتاقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الِِْثْمِ 

 .در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری 
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نراحق نهری فرمروده اسرت و در      و همچنین خداوند متعال از خوردن اموال مردم به

وَتُدْلُوا بِهَرا إِلَری    }وَلَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ :قرآن عظیم الشان خود فرموده است

مرال   (. 1۸۸: البقرره/ 1) الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْروَالِ الناراسِ بِالْرِِثْمِ وَأَنْرتُمْ تَعْلَمُرونَ{     

رشروه و   لهیوسر  ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید کره بره   یکدیگر را به

رشروه از   .دانیرد  بطالن دعروی خرود رامری    شما نکهیزور  پاره مال مردم را بخورید باا

انواع خوردن اموال باطل و حرام است چراکه عبرارت از دادن   نیدتریو شد نیتر سخت

شدن او از بیان حرق اسرت و ایرن تحرریم رشروه شرامل        غیر به خاطر مانع یسو مال به

انررد از راشرری رشرروه  کرره عبررارت شرروند یگانرره ایررن کررار مرر محورهررای اصررلی و سرره

 .است  دو این میان واسط رائش و گیرنده رشوه  مرتشی  دهنده 

}عَنْ أَبِی هُرَیرَةَ قَالَ: قَالَ است:  شده تیعلیه و سلم روا اهلل یاز پیامبر خدا صل

                                                                       (.                    4:۸) لَعَنَ اهللُ الرااشِی وَالْمُرْتَشِی فِی الْحُکمِ { "اهلل عَلَیهِ وَسَلامَ:  رَسُولُ اهللِ صلی

علیه و سلم راشی و مرتشی و رائش را  اهلل یاهلل صل ترجمه: اهلل جل جالله و رسول

 .لعنت کردند 

لعنت از جانب خدا : به این صورت است که خداوند متعال آن شخص را از 

برخدا  این خیلی بزرگ و سخت است  اهپن  سازد یرحمت خود مطرود و دور م

در قرآن کریم و سنت نبوی  زیحرام و ناجا یها طور که رشوه از انواع مال همان

 .است شده انیعلیه و سلم بزرگ و سخت ب اهلل یصل

را  خورند یو این کارشان که مال حرام م کند یخداوند متعال یهودیان را مذموم م

: 1}سَمداعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ{. ):دیفرما یو م شمارند یزشت و قبیح م

 ییچنانچه درجا.اند  گو و خورندگان مال حرام ها جاسوسان دروغ آن  .(42المائده/

وَتَرَی کثِیرًا مِنْهُمْ یسَارِعُونَ فِی الِِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا }:دیگر فرمودند

ونَ  لَوْلَا ینْهَاهُمُ الرابدانِیونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الِِْثْمَ وَأَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کانُوا یعْمَلُ

ها را بنگری که در گناه و  بسیاری از آن   .(62-63: المائده/1. )کانُوا یصْنَعُونَ{

ند .اگر علما و را پیشه خود نمود یبسیار بدکار شتابند یستمکاری و خوردن حرام م

 ها را از گفتار زشت و خوردن حرام بازندارند کاری بسیار زشت است . روحانیون آن
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}فبِظُلْمٍ مِنَ الاذِینَ هَادُوا حَرامْنَا عَلَیهِمْ طَیبَاتٍ :و همچنین خداوند متعال فرمودند

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکلِهِمْ أَمْوَالَ  أُحِلاتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللاهِ کثِیرًا وَأَخْذِهِمُ

(. پس به سبب ظلمی که یهود کردند و هم 16۱-161: النساء/1.) النااسِ بِالْبَاطِلِ{

پاکیزه خود را که  یها که بسیاری مردم را از راه خدا منع نمودند ما نعمت جهت نیبد

 که یدرصورت گرفتند یکه ربا م جهت نیها حالل بود بر آنان حرام کردیم.و هم بد بر آن

رو که اموال مردم را به باطل  از ربا خوردن نهی شده بودند و هم ازآن

.احادیث زیادی در تحذیر و بر حذر داشتن این کار حرام و بیان عاقبت خوردند یم

و  عنه اهلل یجمله: آنچه ابن جریر از ابن عمر رض مرتکبین آن واردشده است که من

علیه و سلم  اهلل یعلیه و سلم روایت کردند که ایشان صل اهلل یصل امبریایشان از پ

فرمودند : هر گوشتی که به سبب سحت  مال حرام   به وجود آمده باشد آتش برای آن 

فرمودند: رشوه در حکم  شود یتر است گفته شد که سحت به چه مالی گفته م مستحق

در هیچ قومی ربا  "اهلل علیه و سلم شنیدم که فرمودند : پیامبر صلی .آن داخل است

و در هیچ قومی رشوه ظاهر     شوند یمبتال م یسال مگر اینکه به قحط شود یظاهر نم

 (.323: ۹)."مگر اینکه گرفتار رعب و ترس خواهند شد شود ینم

 رشوه  ۀدهند جیعوامل تروگفتار سوم:

 :در علل زیر خالصه کرد توان یرا معوامل رواج رشوه در اجتماع 

 عدم اعتقاد دینی و تعهد کافی. -1

 از قانون اهلل ،رسول و جامعه. یاطالع یب -2

 از راه نامشروع. ییسودجو -3

 اداری. یها یوجود قوانین دست و پاگیر و کاغذباز -4

 منزله شرک و کفر است. روشن نبودن قبح عمل و اینکه اخذ رشوه به -5

 نابسامان اقتصادی.وضعیت  -6

 عدم رعایت موازین صحیح در گزینش کارمند. -7
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پیاده نشدن کامل قوانین کیفری و نبودن پشتوانه اجرایی الزم برای چنین  -۸

 قوانینی.

مناسب برای مبارزه با آن را  یها راه توان یبا بررسی و شناخت عوامل نامبرده م

برای رشوه همانند دیگر جرائم .ش دادرواج رشوه در جامعه را کاه یها زهییافت و انگ

تصور کرد که از  توان یو جنایات عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و روانی فراوانی م

، ناکامی، عقده حقارت،       یافتادگ ، عقبی، خودپسندی، زودباورینیبدب :آن جمله است

خشونت، ، وضع بد اقتصادی، محیط خانواده، محل کار، مراکز فساد، یسال خشک

 (.152: 11اعتیاد؛ بیکاری )

 رشوه در جامعه سوء  تأثیر  گفتار چهارم: 
با توجه به اینکه رشوه دهنده و رشوه گیرنده ارتباطی  فساد اخالقی فردی: -۱

چون  دهند یفساد سوق م یسو تنگاتنگ باهم دارند و هر دو به طریقی هم دیگر را به

موقع کاری که باید انجام دهد  در مواردی که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح به

که با  دهد یو به او یاد م کند یطرف مقابل را مجبور به رشوه دادن م شود یباعث م

امتیازات باالیی را کسب و حق دیگران را ضایع  تواند یپرداخت مقدار اندکی پول م

 .کند

 دهد یدهنده با پرداختن رشوه طرف مقابل را به جهتی سوق مو در مواردی رشوه 

تا عادت کند تا به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه واقعی خود عدول کند لذا با این 

کار هر دو رشوه دهنده و رشوه گیرنده با خوردن مال حرام موجبات فساد اخالقی 

 .کنند یخود را فراهم م

 دیآ یصورت ملکه درم در اثر تمرین برای نفس به اخالق فضائل و رذایلی است که

ازآن اعمال صادرشده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده و بدون فکر و رویه  و پس

خواهد داد. رشوه گرفتن، نفس انسان را ظرف چه صفاتی قرار خواهد داد. شکی 

ه برای عنوان کفر عظیم، شرک، سحت هرگز شرط ایجاد زمین نیست در اینکه رشوه به

فضائل نیست و نخواهد بود. بنابراین، باید در پی به دست آوردن این مطلب باشیم که 
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و خود زمینه کالم صفات رذیله را در  ردیگ یسرچشمه م یا لهیرشوه از چه صفات رذ

که منشأ برای صدور عملی  میپرداز ی؟ ابتدا به بررسی صفاتی مآورد ینفس به وجود م

 .ه به بیان صفات رذیله ناشی از رشوه اشاره خواهیم کردزشت چون رشوه است، آنگا

با توجه به روایات رشوه از مصادیق سحت است. و سحت به معنای مال و ثروتی 

است که از راه غیر مشروع کسب شود. رشوه، سحت است یعنی کسبی پلید و حرام 

 .است

ه نگارش که ب شده انیب یخوار در روایات بسیاری اثر منفی کسب حرام و حرام

لَیأْتِینا زَمَانٌ  "اهلل علیه و سلم فرمود: رسول خدا صلی .میپرداز یچندی از آن روایات م

 (.12۱: 2لَا یبَالِی الْمَرْءُ بما أخذ المال: بحالل أو حرام )

حرام باک ندارم  ایحالل است  کند یکسی که باک ندارد از چه راهی کسب درآمد م

 .کنم مناز کدام دَرِ او را وارد جه

اذا وقعت اللقمة من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی ":دیفرما یو نیز م

قرار گیرد  یا از حرام در شکم بنده یا زمانی که لقمه (.324: ۸.)"االرض یالسموات و ف

اهلل علیه و  رسول خدا صلی .کند یها و در زمین او را لعنت م در آسمان یا هر فرشته

هر بدنی که از سحت  (.5۱4:  6)"من سحت فالنِّار اولی بهکل جسد ینبت "سلم فرمود:

)مال حرام(بروید و رشد کند سزاوار )سوختن(در جهنم است و حذیفه به نقل از 

انِّه لیس لحم نبت من سحت فیدخل "اهلل علیه و سلم گفت: رسول خدا صلی

گوشتی که از سحت )مال حرام(بروید داخل بهشت  یراست (. به14: 12)"الجنة

که آن  شده تیاهلل علیه و سلم روا . و از ابن مسعود به نقل از رسول خدا صلیشود ینم

 شود یاز حرام بخورد، نمازش تا چهل شب قبول نم یا کسی که لقمه"حضرت فرمود:

و هر گوشتی که از حرام بروید سزاوار  رسد یو دعایش تا چهل روز به اجابت نم

 (.76: 6.)"جهنم است

الیدخل الجنِّة لحمّ "اهلل علیه و سلم گفت:  رسول خدا صلیابن عباس به نقل از 

 .شود ی(.گوشتی که از سحت بروید داخل بهشت نم56: 3.)"ت من سحتنب
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با توجه به اینکه فساد اخالق فردی مقدمه فساد  فساد اخالق اجتماعی:-۲

و باعث افزایش آمار انحرافات و سایر جرائم در جامعه شده  کند یاجتماعی را فراهم م

که افرادش به گناه و فساد عادت کردند. دیگر آرامش، پیشرفت و توسعه و  یا جامعه

 ت.چیزی نخواهد داش ییجز سیر قهقرا یا و چنین جامعه ندیب یعدالت اجتماعی را نم

و حل مشکل خود را در ظلم و  دندیچنین جامعه متزلزل و افرادش مأیوس و ناام

حاکم شد. دیگر معنویت،  یمحور پول یا ، وقتی در جامعهنندیب یتجاوز به یکدیگر م

عدالت، اخالق، ارزش، نیاز واقعی و احکام حالل و حرام الهی از جامعه رخت بر 

به احکام  یتوجه یها، نیازهای کاذب و ب ، ضد ارزشاتیخواهد بست و سپس ماد

روی سعادت را نخواهد دید و  یا ایگزین خواهد شد و چنین جامعهحالل و حرام ج

را  یشکن باعث افزایش آمار انحرافات و سایر جرائم در جامعه شده و روح قانون

مردم را از اجرای صحیح قانون  یخواه احساس عدالت جیتدر و به کند یتقویت م

و  شود یبه قانون مو عدم اطاعت مردم  یاعتماد یو باعث ب کند یمتزلزل و مختل م

 یا استقرار عدالت فردی و اجتماعی در جامعه به مخاطره خواهد افتاد. در چنین جامعه

 زدیر ی، وظیفه و تکلیف در هم مشود یو اعتقاد به ضوابط و قانون محو م ردیم یامید م

 یسادگ لذا رشوه به ندیب یو هر کس چاره را در زور و ارتباط و پول و قدرت و تقلب م

ها و قوانین و  اصول و ضوابط و مقررات را به هم بریزد و اعتماد به ارزش تواند یم

ومرج،  ، هرجیاعتقاد ی، بیکار عدالت حاکم بر جامعه را در هم شکند. کم

بادآورده که نتیجه رشوه  یها ، ثروتیپرست ، عدم اعتماد، دروغ، پولینشناس فهیوظ

و امید به عدل و قانون و انضباط به یأس و  برد یاست. و ضوابط اخالقی را از بین م

و با افول اخالق در جامعه، ستم و تباهی جای رشد و پیشرفت و  شود یحرمان مبدل م

و در امور اداری و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی  ردیگ یتوسعه و کار آفریننده را م

یأتی علی الناسِ }: دیفرما یاهلل علیه و سلم م اهلل صلی تأثیر سوء خواهد داشت، رسول

است  یدنیزَمانٌ ال یبالی المرءُ ما أخَذَ منهُ؛ أمِنَ الحَاللِ أم مِن الحرامَ{ زمانی هم فرارس
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: 5هم حرام ) یاو  تاند حالل اس آنچه را که کسب کرده باشند یکه مردم در فکر این نم

17.) 

در هر جای دنیا قانون محور استوار جامعه است، جامعه  به قانون: یتوجه یب-۳

و توسعه دارد و افراد در چنین جامعه  شرفتیپ قانونمند همیشه موفق است و روبه

ومرج جایگزین قانون شد و  مطمئن و آرامش خاطر دارند اما اگر مردم ببیند که هرج

وحقوق افراد  و حق ردیگ یحق در جایگاه خود قرار نم یخوار که با رشوه کنند یلمس م

مرور متصدیان امور  و به زدیر ی. قوانین در هم مگردد یدار م پایمال و عدالت خدشه

و افراد برای رسیدن به هدف  شود یهمه افرادی فرمایشی و رشوه بگیرد و رشوه بده م

 اعتبار یو در اینجا قانون که عامل ثبات جامعه است لوس و ب دهد یخود رشوه م

 یاعتماد یآن نظام ندارند و این ب مندانو مردم دیگر اعتمادی به قانون و کار شود یم

 .شود یباعث افزایش جرم رشوه و دیگر جرائم م

سیاست در نظام اسالمی بر اصل توحید استوار  تأثیر منفی رشوه بر نظام اداری:-۴

قتصادی و بوده و نتیجه آن رشد و شکوفایی معنوی جامعه در پرتو استقالل فرهنگی، ا

شئون مختلف کشور اسالمی است. در این سیاست هرگونه سازشی با ظلم و ظالم و 

، رساند یفاجر مفسدی محکوم است و آنچه موجودیت سیاست اسالمی را به اثبات م

و فرد و  ردیگ یاست، کارگزاری که رشوه م یعدالت یستیز با فسادگران و محو فساد و ب

، رسانند یبا عمل خویش محو چنین سیاستی را به امضا م، پردازند یافرادی که رشوه م

و عملشان  دهند ییعنی سیاست را بر مبنای متکی بودن بر اصل کفر و شرک قرار م

؛ کارگزاری که باشند یستمگر و گناهکار در جامعه م کننده تیظلم و فجور بوده و تقو

و با عملش سیاست  گذارد یاندک شرف انسانی را زیر پا م افغانیامروز برای چند 

اگر روزی  کند یم اش یمتکی بر توحید و خداشناسی را قربانی هوای نفس و رفاه ماد

خارج از کشور به او پیشنهادی شود و از او بخواهند که اسرار نظامی و  یها از دولت

عمل کند  یا گونه سیاسی مملکت را در اختیارشان بگذارد و یا در نظام اداری کشور به
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زمان منجر به حذف فرهنگ اسالمی و گسترش فساد اجتماعی و  که در گذشت

نارضایتی مردم از نظام اسالم شود، آیا توانایی آن را خواهد داشت که آن پیشنهاد را رد 

. شخص رسد یکند و به ملت و مملکتش خیانت نکند؟ چنین امری بعید به نظر م

ست به عزِّت استقالل و خوار که به تعبیر روایات داخل در کفر و شرک شده ا رشوه

؛ کسی که به پستی و زشتی روی آورده و به دهد یبزرگی کشور و ملِّت اهمیتی نم

صورت  قانون مملکت و دین خیانت کرده است بعید نیست که دست بیگانه را به

 .پنهانی بر شئون دین و ناموس مردم باز بگذارد

الریاسة "و  "عدلمالک السیاسة ": دیفرما یمحضرت علی )رض(  امیرالمؤمنین

ریاستی مانند عدالت در سیاست نیست و کسی توانایی درک  "کالعدل فی السیاسة

 .(123: ۸چنین سیاستی را دارد که خویشتن را بر اساس عدالت سیاست کرده باشد)

وَتَرَی کثِیرًا مِنْهُمْ یسَارِعُونَ فِی الِِْثْمِ }:فرماید یخداوند متعال در بارة رشوه خوران م

وَالْعُدْوَانِ وَأَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کانُوا یعْمَلُونَ  لَوْلَا ینْهَاهُمُ الرابدانِیونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ 

بسیاری از    .(62-63: المائده/1. ){قَوْلِهِمُ الِِْثْمَ وَأَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کانُوا یصْنَعُونَ

را  یبسیار بدکار شتابند یه و ستمکاری و خوردن حرام مها را بنگری که در گنا آن

ها را از گفتار زشت و خوردن حرام  پیشه خود نمودند .اگر علما و روحانیون آن

 .بازندارند کاری بسیار زشت است

رشوه باعث عدم اعتقاد دینی و تعهد مذهبی  تأثیر رشوه در وجدان دینی:-۵

و ایمان و تقوای دینی و الهی افراد، دیگر دژی محکم و مانع از جرم رشوه  شود یم

را از دست  اش ینیکم وجدان د کم ردیگ ییا م دهد یو شخصی که رشوه م شود ینم

و چون وجدان دینی ندارد  شود ی، دیگر به راحت جرائم دیگر هم مشغول مدهد یم

عث به تبانی کشیدن جامعه به کم با و کم شود یمرتکب هر کار خالف دیگری نیز م

  .گردد ینابودی م
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عَنْ أَبِی هُرَیرَةَ قَالَ: قَالَ } است: شده یتاهلل علیه و سلم روا از پیامبر خدا صلی

 (.                                                                                                   ۸: 1۱) { لَعَنَ اهللُ الرااشِی وَالْمُرْتَشِی فِی الْحُکمِ "اهلل عَلَیهِ وَسَلامَ:  رَسُولُ اهللِ صلی

اهلل علیه و سلم راشی و مرتشی و رائش را لعنت  اهلل جل جالله و رسول اهلل صلی

 .کردند 

لعنت از جانب خدا : به این صورت است که خداوند متعال آن شخص را از 

برخدا  این خیلی بزرگ و سخت است  پناه  سازد یمطرود و دور م رحمت خود

در قرآن کریم و سنت نبوی  یزحرام و ناجا یها طور که رشوه از انواع مال همان

 .است شده یاناهلل علیه و سلم بزرگ و سخت ب صلی

که یکی از اثرات سوء رشوه، ترک  رسد یبه نظر م تأثیر رشوه در ترک وظیفه:-۶

باشد که فرد ممکن است به  ییها وظیفه نمودن کارکنان ادارات و نهادها و سازمان

نموده و موجبات بروز مشکالت افراد را ایجاد  یکار مختلف و واهی کم یها بهانه

بسا با عناوینی دیگر  ها هم برای انجام کار خود متوسل به دادن رشوه چه نمایه و آن

 .ازجمله هدیه و شیرینی و...شوند

 :یریگ جهینت

 :شود یزیر چنین نتیجه گرفته م ةحاضر به گون ةاز مقال

به  یابی رشوه عبارت است از، دادن چیزی به امید صدور حکمی یا دست -1

اطالعاتی یا برای سرعت انجام کاری یا هم زودتر رسیدگی به آن خارج از وقت و 

باطل  ایباطلی حق باشد  دفعه نمودن هماینوبت و حتی  برای به دست آوردن حقی و

 مال را بدهد تا راه مخاصمه را به او بیاموزد تا بر خصمش غالب آید. که نیا ای

دیگری صورت گیرد اما ماهیت آن در  های ممکن است تحت نام یده رشوه -2

همه موارد یکسان است و قباحت آن به قوت خود است و تغییر نام و عنوان ،در 
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 ینجادر ا نداشته و زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد. یرماهیت نامشروع رشوه تأث

 چیست؟ یهممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که وجه تمایز رشوه از هد

ه در اینکه عملی مصداق رشوه است یا هدیه ،اثرگذار است قصد و انگیز -3

است که شخص به مستخدم یا مأمور دولت یا مشابه آن  یمنفعت ای.چراکه رشوه مال 

تابه نفع او عمل نماید ولی هدیه عبارت از مالی است که شخصی به دیگری  دهد یم

 خود ابراز نماید. یتا محبت و دوست دهد یم

که آن  شده تیاهلل علیه و سلم روا به نقل از رسول خدا صلیو از ابن مسعود  -4

 شود یاز حرام بخورد، نمازش تا چهل شب قبول نم یا کسی که لقمه"حضرت فرمود:

و هر گوشتی که از حرام بروید سزاوار  رسد یو دعایش تا چهل روز به اجابت نم

 جهنم است.

عَنْ أَبِی هُرَیرَةَ قَالَ: قَالَ } است: شده یتاهلل علیه و سلم روا از پیامبر خدا صلی -5

 . { لَعَنَ اهللُ الرااشِی وَالْمُرْتَشِی فِی الْحُکمِ "اهلل عَلَیهِ وَسَلامَ:  رَسُولُ اهللِ صلی

اهلل علیه و سلم راشی و مرتشی و رائش را  اهلل صلی جل جالله و رسولاهلل  -6    

ت است که خداوند متعال آن شخص را لعنت کردند لعنت از جانب خدا : به این صور

برخدا  این خیلی بزرگ و سخت است  پناه  سازد یاز رحمت خود مطرود و دور م

حرام و ناجائز در قرآن کریم و سنت نبوی  یها طور که رشوه از انواع مال همان

 .است شده یاناهلل علیه و سلم بزرگ و سخت ب صلی

عال آن را بر بندگانش حرام قرار داده و از گناهان کبیرة است که خداوند مت -7   

 بر و اجتناب پس است نموده لعنت را آن دهنده انجام نیز  اهلل علیه و سلم پیامبر صلی

دست  به که مردم را نیز از دست است واجب همچنین و است واجب آن از بودن حذر

گردانیدن چنین مالی بر حذر داریم چراکه در آن فسادی بس بزرگ و گناهی عظیم و 

 عواقبی سخت و وخیم نهفته است.
 

ACKU



 

 

162 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

 منابع

 قرآن کریم-1
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 هنجارهای  در زن علیه خشونت فرهنگی عوامل

 رسمی در افغانستانغیر

 

 جمعه اعتمادی
 

 چکیده

تنها که در جامعة افغانستان، بلکه در تمام جوامع بشری یک  خشونت علیه زن، نه

ناپسند،  نیعلیه زن ناشی از فرهنگ غیرعاقال ها خشونت اغلب. است پدیدة ننگین

است. خشونت چه علیه زن اعمال شود و چه علیه مرد، در ذات  ینامیمون و خراف

بوده و از جانب  انهجرمیک عمل م، مردود و یرانسانیخود یک عمل منفور، غ

. فرهنگ خودکامه فکری محکوم استمکاتب  و (ینیدستورات همة ادیان )الهی و زم

کند. نقش فرهنگ هم در  ودکامگی خود را به دین نیز منتقل میسرشت خ

مهم است. نگارنده در این مقالة عوامل  ییزا و هم در خشونت ییزدا خشونت
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 شده صورت اختصار، در قالب چند گفتار به بررسی گرفته به را فرهنگی خشونت

 است.

است که خشونت علیه زن، به هر دلیلی تحت هر  یافته به این نتیجه دست مقاله

نافذه  ینشریعت اسالمی و قوان یمها و تعال تنها که مخالف آموزه عنوان که باشد نه

عدلی و  یبو تعق یگردمورد پ باید کشوراست، بلکه جرم پنداشته شده و مرتکب آن

 قرار گرفته و مجازات شود. ییقضا

 کلیدواژگان

 ستیزی، خانواده، جامعه، دین، قانون،  فرهنگ، خشونت، عوامل، زن

 مفهوم فرهنگ 

یک  یو ادب ی، آثار علمیتفرهنگ به معنی علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و ترب

متقابل است. فرهنگ قوی دین را صیقل داده  ینرابطة فرهنگ و د 1قوم یا ملت.

سازد. فرهنگ خودکامه  بخشد. فرهنگ منحط، دین را منحط و خرافاتی می تعالی می

کند. متقابالً هر قرائتی از دین که در  سرشت خودکامگی خود را به دین نیز منتقل می

قش گذارد. ن جامعه حاکم باشد، رنگ و نشان خود را بر فرهنگ عمومی برجا می

زایی مهم است. فرهنگ از دو جهت  خشونت و هم در ییزدا فرهنگ هم در خشونت

گذارد. اولین تأثیر فرهنگ بر قرائت شریعت است.  تأثیر مییم دینی و تعالها  برآموزه

 یجتدر در جامعه نباشد، به یو جار یفرهنگ امر مستمر و سار یشاگر نقد و پاال

و قرائت شریعت نیز تأثیر  یری شده، بر تفسوجوه عوامانة فرهنگ وارد سیستم مذهب

های  آموزهنهد و  کند. کارکرد دوم و مؤثر فرهنگ این است که شریعت را کنار می می

فرهنگ اجتماعی، بدان معنا و کارکرد  ینةزم ک و در پسکانفارا از زمینة شرعی آن آن 
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سوم مختلف ور ها و آداب بخشد. شریعت اسالمی در طول تاریخ، از فرهنگ تازه می

 تنها تأثیر فرهنگ در نه افتد، اتفاق می، است. اما، اکنون آنچه در جامعه ما یرفتهتأثیر پذ

و استبداد  یدرنتیجه آغشته کردن عناصر دینی به خشونت، خودکامگ شریعت و

فرهنگی نیست، بلکه اتفاق اصلی، دور زدن شریعت توسط فرهنگ است. در این 

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر و » است:قانون اساسی آمده  رابطه در

ما، اکنون، انحطاط  ةدر واقع امر، در جامع1«نماید. مؤثر را طرح می یها برنامه

فرهنگی، خود تبدیل به شریعت شده است. اینکه امروزه، شریعتِ ما، شریعتِ 

 یو استبدادغیرمتعارف دین در اسارت فرهنگ که خشونت است،از آن رواست 

شریعت  یتبه سکةرایج فرهنگ و درنها ییگرا و احساسات یزیشده و خردست خفه

( ناگزیر پیوند sacred forms« )یصور قدس»فرهنگی  یناست.در چن شده یلتبد

رسم اجتماعی  ینوع دهد و به ( از دست میthe sacred« )یامر قدس»خود را با 

رسوم ما آغشته به خودکامگی و شود. ازآنجاکه فرهنگ ما استبدادی و آداب تبدیل می

است و رنگ و بوی استبداد  یاین رسم نیز حامل بار از خشونت و خودکامگ. است

 عمومی به خود گرفته است. 

 ویژگی فرهنگ 

سان سازی است. ساکنان یک قلمرو فرهنگی، اغلب  ویژگی اصلی فرهنگ یک

مان تحمیل سازی، ه سان دارند. این یک سان یک یشوب لباس، زبان و رفتار کم

هنجارهای فرهنگی است. اگر فرهنگ از ظرفیت نقد درونی و پاالیش مستمر 

سازی چیزی جز سیطرة فساد، خرافات و  سان برخوردار نباشد، فرجام این یک

سازی، فرد  سان یک یننیست. در ا یسرنوشت فردی و اجتماع استبداد بر اراده و

                                                           
1
 ( 11قانون اساسی، مادۀ ) - 

ACKU



 

 

166 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

گردد.  رسم اجتماعی تبدیل می نحل و بهمندی او م و نیت یارخفه، ارادة او نابود، اخت

سازی فرهنگی است. اینکه امروزه، ما  سان یکزنان در جامعه ما قربانی همین 

دهیم،  های شرعی را در خفا و با خوف و هراس از شحنه و داروغه انجام می رخصت

 ترین یاریترین و اخت نشان خوبی از اجتماعی و فرهنگی شدن است. یعنی فردی

رفتار ممکن  ترین یاریاخت یرو غ ترین یوجود و فعالیت ما به اجتماعبخش ممکن 

 است. شده یلتبد

 سرپرستی یا ستم پروری 

است؟ سرپرست  ییمرد در نهاد خانواده به معنی استبداد و زورگو یسرپرست یاآ

یعنی قدرتمندی؟ سرپرست یعنی حاکم و ظالم؟ یعنی خالق امرونهی؟ سازش و 

تمام اعمال  یرندةعاطفگی؟ سرپرست یعنی دربرگ بند باری و قتل؟ بی جعل کار؟ بی

کرامت، عواطف انسانی، پیوند پدری، شده،  یدهدانم چگونه این عنوان برگز منفی؟ نمی

برد. آغاز سرپرستی از زندگی  میرا زیرا سؤال  بودنبرادری، همسر بودن وهم بستر 

صورت شود که به اساس پیوند ازدواج مبتنی بر عقد نکاح صحیح  مشترک شروع می

 عقدازدواج یک . با توافق اراده زوجین یاخواه این ازدواج تحمیلی باشد و  گیرد.

آغاز زندگی  ةدهند و ادامهآور  یامتوافق و سازش بین زن و مرداست که پ مبتنی بر

هم در  ،یآغازین مرحلة زندگی هم در غم و هم در شادزوجین از  1.مشترک است

 ییبه یاری و همنوا شوند و مشکالت زندگی را سهیم مییکدیگر رنج  لذت وهم در

یا  شوند که دیگر دیوار و قدر مونس و همدم یکدیگر می آن. کنند حل می یکدیگر

بسیاری از  نهند. یبا اعتماد کامل سر بر بالین هم م و وجود نداشته ینشاندر ب یا  پرده

های  یتواقع همواجه ببا بسیار زود ، عاطفه آغاز اما یجانها اغلب با شور و ه ازدواج
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یا در بسا موارد تنها زن . شود می یختهگس باالثر جنگ و جدل ازهم عینی  درنتیجه

رپرست خود متحمل س عنوان محرم و مثل موجود زرخرید، ظلم و ستم مرد را به

ادامه داده ، فرسا و طاقت بار رقت زندگی تمام به یریو ناگز یتو مجبور یأسشده با 

گونه قربانی در  این. شمار نمودمحض قربانی  یکوان چنین زندگی را ت یو فقط م

مختلف  ابعاد شماراست که مرد همیشه با قبوالندن حاکمیت خود در کشور ما بی

چراکه مرد سرپرست است باید  .مناسبات ترین یتا عاد بستر آغاز زندگی از هم

موردقبول وی ها و نظریات  خواهش استبداد ینوع داشته باشد و به یصالحیت امرونه

از ، دهد آن سرپرست قدرت دارد، هر آنچه خواست انجام می یردر غ .واقع گردد

بخشیدن، زندگی  یاندر پا تواند یاند که م ازدواج دوم گرفته تا طالق ازجمله عواملی

گفت که وظیفه سرپرستی در  توان یم جهت ینمشترک نقش مهم داشته باشد. بد

یک رکن اساسی جا پیداکرده برای ضعف قوت زن و  یثعرف و عنعنه ما من ح

 .بردارشان شدن و فرمان عمطی

 لباس دوخته عنعنعه برتن زن

 ازمظلومیت، تصویری شود، انداخته افغانستان در زنان وضعیت بر نگاهی اگرنیم

 در را زنان زندگی وضعیت که میاید، بدست عدالتی بی و تبعیض محرومیت،

 و زنان را وضعیت بدترین و دهد می نشان آور رنج و بار رقت بسیار افغانستان

 است بلند زن حقوق از صدای که شنویم می ساله همه. دارد افغانستان در کودکان

 زن حقوق از داد  واشخاص افراد است، رسیده ثریا گوش به صداها این وحتی

 بیبند؟ بیناکه چشم کجاست بشنود؟ شنواکه گوش کجاست سود؟ چه اما زنند، می

 زن! است مظلوم زن که گویند می همه نماید؟ برقرار را عدالت که قانونی آن کجاست

 ازاین تا کرد باید چه چیست؟ حل راه که گوید نمی کس هیچ اما! است محروم

 از هم هنوز دهد یم تشکیل را جامعه پیکر از نیمی که زنان کنیم؟ پیدا نجات وضعیت

 .نیست خبری آنها حقوق مساوات
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مناسبات اقتصادی و . معیشت است کننده ینآور و تأم عنوان نان سرپرستی مرد به 

از مرد، عدم آگاهی  فرهنگ پایین جامعه وعدم سهم زنان در مناسبات اقتصادی و

که اسیر  خواهرانی مظلوم ما .دهد این توانایی را نسبت به خود می، مشترکزندگی 

متأسفانه زن در جامعه ما  .حصین بودنشان است حصاری، اند و ناچار رنج و غصه

عنعنه باوری را در . همان لباسی را بر تن دارد که عنعنه برایش بریده و دوخته است

را  پا، آنچه عنعنه تعین نموده است تواند جز ذهن زن بارور کرده است که زن نمی

زن نهاد های مختلف نهادهای به نام  فراتر بگذارد. دردناک این است که در زمان

اند از دین و تعلقات  تر اینکه که مردان روشنفکر ما توانسته ند. دردناکشدتشکیل 

. اند هناممکن بود یشانعنعنات رایج جامعه برا گذشتن از، اماعبور کنند.  یآسان دینی به

. آزاده و رها باشد، نه اینکه اسیر تواند دانا، هوشمند، زن در برابر مرد میکه  یدرحال

دور از نگاه مردان نابخرد  ها یواریاند در حصار چهارد بسا که زنان ما ترجیح داده چه

در برابر دیدگاه مرد روشنفکری که خود  تبسا که چادری را چون محافظ بمانند. چه

جامعه ما، با  که هنوز زن در بینیم ی. مپندارد یذهنی زن م مالک مطلق دنیای عینی و را

شود.  امنیت حضوری قائل می یشاناجتماعی برا یپناه بردن به دامان رواج و باورها

توان با تنظیم درست روابط و  می امنیت اخالقی طرف توجه است. امنیت عامه را

توان  به توسل نیرو نمی و یآسان منیت اخالقی را بها ،اما .کنترول درآورد ضوابط زیر

شوهر بودن را رتبه و زن بودن را خفت ، بیشتر مردان روشن ماحتی حاصل کرد. 

 یلکه در ذهن روشنفکران و تحصبلتنها در ذهن عامه  پندارند. مرد بودن نه می

  .برهان حق بودن است یافتگان دلیل حق داشتن و

 زنان تیاذ وبودن آمار رسمی آزار  ینپای

بیند و  غالب بودن نگاه سنتی به زنان هنوز او را در حصار دیوارهای خانه می

جرم تلقی اذیت زن  آزار ینکهبه پرداختن به حقوق زن شاغل را ندارد. باا ةعالق

های کاری  در محیطاذیت زنان،  است ضمن اینکه آزار ینشود. واقعیت امر ا می
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شده است که  رابطه گفته یناست. در ا یینپا یارها بس ولی آمار شکایت وجود دارد

ندرت  جرم به دست یناما شکایت قانونی در مواردی ازا. اند های لفظی فراوان شکایت

از اذیت که زن به نسبت آزار  یافتدندرت اتفاق ب خورد. بدین معنی که به به چشم می

این سکوت  یهدلیل عمده در توج ارچه به مراجع ذیصالح شکایت کند.مرد جانب 

ما  ةیکی برای حفظ آبروست. تابو بودن طرح مسائل جنسی در جامع وجود دارد.

بماند،  یدهشود که این قبیل مسائل در پس پرده پنهان و پوش چیز باعث می بیش ازهر

مخصوصاً اگر شاکی یک ، چه برسد به اینکه جرمی اتفاق بیفتد و شکایتی مطرح شود

. متأسفانه بدبختی اینجاست هرگاه، زن در مورد شکایت کند، اغلب اوقات زن باشد

باشد  دیده یبکه آس یمعموالً برخورد جامعه به ازن شود. خودزن در جامعه متهم می

راه تعرض  یندةاست که قبل از آنکه به شکایت توجه شود،خودزن مقصر و گشا ینا

شود. دومین دلیل تنگناهای  شده و به گونة ناعادالنه به متهم تبدیل می شناخته

حاصل آن  یشود.حتی در موارد اقتصادی و ترس از دست دادن کار پنداشته می

شود. این عمل  کار تلقی می یطرضایت اجباری و تن دادن به روابط جنسی در مح

اذیت  لیل دشوار بودن اثبات ادعای آزارسومین د 1در ذات خود جرم است. یقین به

ارائه کند  مدارک محکمِ یاشاهد داشته باشد  است. برای اثبات چنین اتهام، قربانی یا

تنفیذ راجع است بس مشکل. دلیل چهارم مردانه بودن م یامر کار که تحقق این دو

 ینادر گرچه  است.« و محاکم یپولیس سارنوال» ییهای عدلی و قضا محیط قانون و

های مردانه  محیط ینهم یک زن در چن کارمند زن وجود دارد با آن یشوب کم ها ارگان

ضمن اینکه مراحل  .فرجام برساند تواند ادعایش را تعقیب و می یسخت ساالری به

از همه  آزاردهنده است وی هم کننده و گاه و خسته یطوالن یاراداری هم بس
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 یتاست که ناشی از خاصة های خُردکنند تحمل نگاه دیده یبدشوارتر برای زن آس

 .چنین محیط است

 دیآ ینم زبان  بههای زشت که  واقعیت

شود، در تمامی کشورهای  به روابط جنسی مربوط میگونة تابو بودن مسائلی که 

های  جهان، با شدت کم یا زیاد وجود دارد. کم نیستند کسانی که معتقدند این واقعیت

کند،  تنها مشکلی را حل نمی که باید در پس پرده بماند، چراکه بیان آن نه اند یستیز

شود.  در محیط کار مییت زن معضالتی مثل آزار و اذ ازپیش یشبلکه باعث رواج ب

شاید در جامعه ماهم غالب چنین دیدگاهی باشد که به مخفی ماندن چنین معضالتی 

نوعی به  که به یفردی یا اجتماع داشتن مشکالت انجامد، تمایل به مخفی نگاه می

چنان رواج دارد که حتی در مواردی افراد یا  مسائل جنسی مربوط است آن

 ینشده در ا علمی انجام یقاتزنند، آمارها و تحق های دولتی هم به آن دامن می سازمان

کاری  رسد که این پنهان شود. به نظر می داشته می نگه امهخصوص دور از دسترس ع

معضالت است. آزار و  ینا یشتردر جهت ترویج هرچه ب یرست و قدمامری ناد

در همه کشورهای جهان، حتی کشورهای پیشرفته، در ابعاد وسیع وجود یت اذ

یافته تا حدودی  مردم کشورهای توسعه یاندارد،اما تابوی پرداختن به این مسائل در م

هرچند، معضالت  گونه یناولین برخورد با ا یافته توسعه یدر کشورها شکسته است.

 ةست که آن را از حوزا اینگردید،  خواهد زن یثیتو ح آبرو ریختن موجب

مربوط به  یمسائل، کشور ما در فرهنگدهد.  میخصوصی، به حوزه عمومی انتقال 

خانواده  و شرافتحیثیت  و به تابو هستند یجهدرگویش و درنتیت زن و اذآزار 

شدن این مسائل به حوزه عمومی  واردنِگریسته شود، ینانه ب واقعخورد. هرگاه  برمی

انتقال مسائلی که  دهد. دهنده آن است که جامعه به چنین معضالتی اهمیت می نشان

جلو و  شوند، از حوزه خصوصی به حوزه عمومی، روندی روبه تابو محسوب می

در ت زن یخواهد بود. با کنار زدن پرده و مطرح کردن وجود آزار و اذ یانهگرا اصالح
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خاطیان مطرح  به مجازاتقوانین مربوط ، خود نحوه برخورد حوزه عمومی، خودبه

امر، مخفی  باقی ماندن چنین مسائلی در حوزه خصوصی درواقع که یشود. درحال می

آن ة شدن دامن تر رشد و گستردهجامعة ما، به در نگهداری  از دسترسماندن و دور 

 .تبدیل خواهد شد

  بحران عاطفه

و آزار رشد معضالت مربوط به مسائل جهت توان در  مینیز عوامل دیگری را 

در جامعه مؤثر دانست، ازجمله جدایی دختران و پسران از  «یآزار جنس»یت زن اذ

ی دین ها  آموزهاز تعالیم و  برگرفتهکه این امر  شده است گفتهگرچه دوران کودکی. 

مرورزمان، در ذهن مردان  فیزیکی، به ایجاد همین فاصله هم آناسالم است، ولی با 

بسیاری از  ةخود ریش کند که خودبه می وزنان آینده فواصل عظیمی ایجاد

شوند  که وارد محیط کار می یزنان جهت ینهای مشکالت رفتاری است. بد نابسامانی

دانند که در محیط کار چگونه رابطه برقرار کنند. شاید بسیاری از زنان  درست نمی

بوده  ینروابط جنسی عج یکه روابط جاری در محیط کار اساساً با برقرار فکر کنند

اندیشه همین که این تفکر مردود است. شاید  نخواهد بود، درحالیاز آن  یزیو گر

طرف دیگر مردان  کنند. ازمردان  تسلیم ی راحت به خود رازنان باعث شود که مذموم 

دانند.  می پاافتاده یشار را عادی و پک یطهم از دیدی دیگر وجود رابطة جنسی در مح

البته این بحران مختص جامعة ما نیست. بلکه در کشورهای پیشرفته هم بحران رابطه 

های کاری هم نیست، بلکه در  مختص محیط« بحران رابطه»وجود دارد. دیگر اینکه 

 روابط دوستانه جوانان با یکدیگر هم این بحران وجود دارد. بسیاری از دختران و

 .هایی دارد دانند یک رابطة مطلوب چیست و چه ویژگی پسران واقعاً نمی
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 سلسلة مراتب نظام اداری 

 اذیت زنآزار  یکاری را در گستردگ های یطشاید بتوان نظام اداری حاکم بر مح

طور خودکار  به یدولتی و خصوص یها مقصر دانست. ساختار هرم حاکم بر سازمان

یت و اذ ها ازجمله آزار ساز بسیاری سوءاستفاده آورد که زمینه شرایطی را فراهم می

ایجاد را نابرابری دیگری مراتب خود نوعی  های اداری با ساختار سلسله شود. سازمان

ی و پاسخگودهی  و نظممراتب در جهت ساماندهی  ، هرچند ایجاد سلسلهکنند می

.  باالدست است یگریو د دست یینکه در آن، یکی پا، ه استشدامر حتمی دانسته 

پاسخگوی  ها دست یینرود و پا بین می و حس رقابت ازین امر انگیزه، تفکر در ا

بروز ساز  ینهزمتواند  نظام اداری میمراتب  سلسلهقسم همین به ها هستند.  باالدست

ها با استفاده از  باالدست، که ویژه آن فراهم کند، بهنیز را یت زن مسائلی چون آزار و اذ

در اغلب ، چون شدن کنند یمرا مجبور به تسل یردستانشان، زکه دارنداقتدار شغلی 

 یابد. ها تحقق نمی ا وهم ردیفه رده در میان همیت زن موارد آزار و اذ

  زن یساز یتجار

زن دانست.  ی درباره ییتوان دوران وراجی و پرگو معنا می یکدوران جدید را به 

به منابع مالی که  گردد یها برم گوی از زن زیاد سخن گفته شد. بخشی از این زیاده

گردد به  د، بخشی هم برمینک می ینمدنی نان خود را از آن تأم ةدولت و جامع

است. نشان  شده یلی که در دوران جهاد و طالبان بر زن تحمها های خشونت سرکوب

 که پیام ضد پیام اخالقی بودی همگانی صرفاً یک ها نهدادن تصویر زن افغانی در رسا

که  المللی را بین ینها و قوان گذاری کرد. برخی از سیاست می یخنث اخالقی جنگ را

کنوانسیون »توان از  ازجمله می. و امضا کرده استبه آن ملحق شده دولت افغانستان 

حکومت افغانستان قانون  ی از آن کنوانسیون،نام برد. به تأس« محو خشونت علیه زنان
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این  1.نموده استطی فرمان تقنینی وضع  13۸۸ در سالمنع خشونت علیه زن را 

چنین  هماند  نمودهخشونت علیه زن ملزم  به محو تبعیض وقانون دولت افغانستان را 

که  یاد کرد یززن ن ی المللی درباره رد و بزرگ ملی و بینوخی  هتوان از شمار پروژ می

از  کدام یچاند. ه شدن وضعیت زن طراحی و اجراشده بهتر به راجع اخیر  یها در سال

 ةره از کار فروبستاند گِ المللی نتوانسته ، ملی و بینیردولتیهای دولتی و غ پروژه ینا

یدتر هرروز شد دوردست، هم در مرکزیات گشایند. مشکالت زن هم در والزن بِ

ارتقای »چون  وغریب یبعجهای  برخی برنامهرغم عملی شدن  یعل .گردد می

تبلیغات مضحک ، «های آموزشی کوتاه مدت برنامه» ،«به مردم یده یآگاه»، «ظرفیت

 ها و فضاهای عمومی شهر ها، اداره تبلیغات در آموزشگاهیگر رادیوی و د-یزیونیتلو

ضای شوند، ف یافته برای زن تمویل می های اختصاص ها با پول کمک که تمامی این

شان به نحوی  ییتواناجامعه به میزان ها و فضای عمومی  خصوصی و خانواده

که  بیش از آنزن،  لة جنسیتأسازی مس برجسته .دارند سان بر زن خشونت روا می یک

نهادهای مدافع زن، که نیروی  .دارد یبعد اخالقی داشته باشد،بعد تجاری و کاال

های  ، تاجرانی هستند که تکنیکیاردارندعنوان کارمندان در اخت عظیم انجویی را به

درستی بلدند. شکل امروزی، نوع همان ساحران و جادو  در برابر پول بهرا فروش زن 

کردند. مشکالت زنان در  جادو حل می که در دوران قدیم مشکل زن را بااند  یگران

، های مجلل در هوتلنهادهای مدافع زن  .حرف روی میزی است مشت یکانستان، افغ

که محض اند  غرق یتقدر در صنعت جنس همانی همگانی ها مطبوعات و رسانه

جادوگران صنعت جنسیت با زبان فتشیسمی سخن آفریند.  می شکِتصور آن 

و مسحور خود شده، همه را مغلوب  فتش یمو مفاه یزگویند و با نیروی سحرانگ می

ها چگونه ظاهر شوند و در  بلدند که در رسانهخوب چنین  سازند. هم می

                                                           
1
 1388قانون منع خشونت علیه زن، مصوب سال  - 
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در کجا بایستد و یا بنشیند تا  مطبوعاتی کدام تاجر صنعت جنسیت یها کنفرانس

. در کجا بخندد و در کجا بگرید. خندیدن یردموردپسند دونرها و حامیان مالی قرار گ

دست آوردن پول و برانگیختن حس ترحم  به در جهت به کدام شیوه، یستنو گر

محنت و از دار امروز کسانی هستند که  دونرها مؤثرتر است. بخشی از تاجران پول

کنند. اینکه محتوای کار چیست و تا چه حد گره از مشکالت زن  درد زن تجارت می

زن را  و غم رنج. مهم این است که چگونه درد، مهم نیستها،  برای آنگشاید،  میرا 

 نهایت یبحث بر سر عوامل محرومیت زن بسازی کند.  یتجارکرده  تبلیغاتگسترده 

 است.  ها گسترده حال خیلی یندشوار و در ح

 زن به نسبت مرد توانایی وبرتری جنسیتی

طرح  به عوامل مختلف و قابل یخها در تار گونه بحث این یوجو در جست

مرد وزن است. به این معنی که  یزیکیآن، عدم توازن ف ینتر ازجمله مهم خوریم یبرم

 یتسلط روحی و روان اًاساسکه دارند، جسمی  ییمرد با استفاده از قدرت و توانا

و  فهیمخویش را بر زن در روابط شخصی وهم در کانون فامیل وزندگی اجتماعی ت

ین یزیکی خود نوع خشونت است. اف و تسلطسازی توانایی  ینهنماید. نهاد می ینهنهاد

عنوان قانون  به یجتدر نسل به نسل بهاز  وه ابعاد مختلف زندگی سرایت کرد ط درتسل

نگهداری  گردد. حاملگی و میمنتقل و مقررات زندگی اجتماعی به اشکال مختلف 

را  خانه، مرد رون ازیماندن زن در خانه شده است. کار در بسبب مستقیم از فرزندان 

ند. تغییر جامعه ابتدای به ا هاقتصاد خانواده قرار داد کنندة ینآور و تأم در موقعیت نان

یکی دیگر از عوامل است  یشتو مع یدامور تول ساختار طبقاتی و تسلط بیشتر مرد بر

د. در هنگام طرح و وش خشونت میو موجب  یهای ظهور مادی مردساالر که زمینه

و تأمین  یدلتوان نقش زن را در تو نمی ها و عوامل فوق هرگز بحث روی واقعیت

ی  جامعه.با مرد انکار کرد، تحول اساسی در زندگی برابر یجادمعیشت زندگی و ا

از انجام . است عنعنوی ی جامعه باشد، یو مذهب دینی جامعه یککه  ماقبل از آن
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 استد یم مقابلش در یا ندهد، نشان نزدیکی عنعنه باهر آنچه  هراسند یم عادت خالف

و سن از ابعاد  ی جنس جامعه یندر چن دهد، یدر م تن اش یقبول به مشکل به یاو 

ساالر حاکم در  مرد ذهنیت دارد، شده یینتع یشاز پ موقف است. زن آن ی اولیه

 منزوی اجتماعی نموده، از حیات مرد به وابسته را مرد، زن ذاتی برتری به ی ما جامعه

 قدرت دیتموجو دیگری و جامعهمردساالر  طبیعت جهت یکی ینساخته است. بد

ی  سده آغاز از را سازی نو های برنامه اجرای و زن حقوق همواره که ضعیف مرکزی

 زن مورد در را زیادی یضضدونق ما، قوانین تاریخساخته است.  محدود حال تا روان

 بروز با دیگر برخی و شده تطبیق جامعه در یآسان ها به آن از برخی که یادگار دارد به

 .اند نیافته تطبیقی جنبة مخالف یها واکنش

  شعوری بی

 مواد و الکل به اعتیاد مانند یادهااعت یرسا مثل و اعتیاداست نوع یکشعوری  بی

 که یو اجتماع معتاد شخصِ برای زیانباری و سوء اثرات دارویی، وابستگی یا مخدر

شعورها  بی که است آن اعتیاد این خصوصیت بدترین. دارد کند یم زندگی آن در

 باشند داشته یرادیو ا نقد آنان از هرکه 1.نیستند آگاه شان، شعوری یب ازهم  یا ذره

 اندازی وهَزاهِز درای هرزه هَتاک،و با  شوند میو درهم  یختهر هم به شان یاعصاب

 هَباء را، مردم که است این شعور بی یها خصلت از یکیبر مردم بتازند.  که کوشند می

 یو سرانجام در اثر افتند درمیدر جامعه  یبا هر شخص و انگارد میو خود را خردمند 

 دندان را ندامت انگشت شده خبط مرتکب تکرار به تکرار شعوری بی اعتیاد مرض

 ی برگزیده چنانخود را  که است این شعورها بی دیگری های یژگیو از. گزند می

 خِرد، اهل گویا! بینند میدر سرشان  هم نورانی یها هال حتی که دانند می خداوند

                                                           
1
، مترجم بشریت تاریخ بیماری خطرناکترین درمانِ و شناخت عملی راهنمایداکتر خاویر، کرمنت، بیشعوری،  - 

 ( 11، مقدمه مؤلف، ص، )1311محمود فرجامی، 
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و  یهپا هم کهتنها  و در جامعه نه اند شده یختهبرانگ یزیو ارشادند و با هر چ رشد

بر بساط  سعی شعورها بی کهشده  .گفتهاند پایه یو ب همتا بی بلکه ندارد یهمتا

 زندگی زماماند و بر  غافل شان شعوری یب درمانگریو از  دارندو ترفند  یباز حقه

اند. غیرت  یرتباغهای  ی افغانی مردان، انسان در جامعهکنند.  می سری یرهخ همچنان

و ی و منطقی هرچند معقوالنه  یدههر پدگردد.  افغانی سبب انواع خشونت می

، باز سرافغانی وفاق نداشته باشد، از انجام آن  باسنتهم باشد ولی  موردپسند

 و ظلم فرهنگ ستم پروری اما، از هر نوع دانند. می شئونکسر  آن رازنند و انجام  می

شعوری  سان بی ینبدکنند.  شک در هیچ دین و مکتب راه ندارند دریغ نمی که بی زایی

 رود. خشونت علیه زن به شمار می و برجستهاز عوامل بارز 

 گرایی لهیقب وروابط عشیرۀ 

 های یتو فعال زندگی طوالنی پروسه در اجتماعی زندگی ینها و قوان سنت

ها و  رواج و رسم یریگ شکل در یو معنو مادیعوامل  یر. تأثگیرد یم شکل اجتماعی

 نگاه و روان ها ینا ةو مجموع است حتمی امر یک قبیلوی و اجتماعیمناسبات 

شود تا زنان به انواع  . این روابط سبب میسازد می را فردی هم و اجتماعی مناسبات

در مواردی زیادی مجبور به خودکشی و  یگوناگونی مورد خشونت قرار گیرند و حت

 های ریشه کشور درین زندگی تاریخ بستر در یمردساالر . سنتگردند یخودسوز

هم مردان خانواده مرگ آنان را پیامد یک حادثه و تصادف نام  ی. در موارددارد عمیق

 هراس از پیامدهای ناگواری داشته باشند. هرگاه به هر که یهم درصورت کنند و آن می

به هر طُرقی شود، که منجر، به برداشت  یزن مجبور به خودکشی، خودسوز یلیدل

اینکه سبب مرگ وی گردد، عاملین رخداد قضیه، مرتکب  یاجراحت، معلولیت و 

اتهام  عامل دیگر 1شود. جرم شده و مستوجب تعقیب عدلی و مجازات پنداشته می
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ن امر مذموم نسبت به زن گمان برد یو حت یک، دور و نزدینبستن، شایعات دروغ

است اگر همسران، پدران و اقارب مذکر به دختران و  یحاالتی کاف یناست. در چن

دخترشان به  یازنان، سوءظنی داشته باشند. هرگاه کسی شنیده باشند که گویا زن و 

شود تا زن راهی جهنم  خود سبب می دارد. این وضعیت خودبه ینگاه یگرمرد د

گوناگون حتی  یها پس از زمان تحمل توهین، تحقیر و شکنجه بدگمانی گردیده و

گردد. عاملین چنین  به قتل رسانیده شود این نوع خشونت به قتل ناموسی تعبیر می

. قانون جزاء اند یرتگویا افراد باغ شده یده، در اجتماع نیز به دیدة قهرمان دیها قتل

ندارد. مرتکب قتل ناموسی و موارد چندان برخورد شایستة  ینافغانستان نیز در چن

جرح معاف و  یااعمال جرمی ارتکاب یافتة قتل  یاثبات، از جزا که یهم درصورت آن

درهرصورت برای قتل و کشتن زن و  1گردد. تنها تعزیراً فقط دو سال زندان می

که گویا قواعد خانوادگی را شکسته باشند، برنامة دقیقی از جانب اعضای ی دختر

شان را به قتل  یکه دختران نوجوان و همسران یگردد. مردان رح میدیگر خانواده ط

شود. زن قربانی در  جنایت خوانده نمی گاهی یچها باید گفت که رسانند با دریغ می

شوند و مردان زمانی  از هیچ نوع امداد اجتماعی برخوردار نمیگونه جنایت  ینبرابر ا

ک جنایت وبی آبرویی زده باشند و که دست به چنین ی دانند یآبروی خود را منزه م

 .بریزند یخون

 قبولی قواعد ضد زن  توسط زوجین

 افغان زن حقوق برای خواهند یو م هستند و امروزهبودند  نهادهای باوجوداینکه

 به اند نتوانسته هنوز تا زمان مدتین در ا نهادها، این اما. بدهند انجام را های فعالیت

 کهاست  یا از جامعه جزءعنوان  به زن. آیندفائق  یداکردهپ توفیق دست مشکالت این
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 را زن ضد  یها سنت این تمام زنان اکثرِ یو حت است حاکمدر آن  یمردساالر قوانین

 پذیریش این البته. داند می خود اجتماعی زندگی طبیعت از بخش را و آن اند پذیرفته

زن در  آمده است. وجود به رضایت این گوناگون عوامل تحت بلکه نیست آگاهانه

اصلی خویش ندارد. اطالعات از تحوالت زندگی  یتجامعه ما اکثراً آگاهی از موقع

حقوق  یتاز برابری و ماه بخش یمعاصر ندارد. تعریف، شناخت الزم و کافی و آگاه

جنسی  یازانسان ندارد. مرد نیز بر اساس طبیعت گرایش انسان به منافع شخصی و امت

است. غافل از آنکه  یرفتهحاکم، ضد زن را پذ یها وجود و سنتخویش، قوانین م

غیرانسانی  یها قوانین و سنت گونه ینا یراس یزمحرومیت مادر، خواهر و دختران ن

است. بدین ترتیب موقعیت و سنت مرد ساالرانه تنها با ابتکار و اراده مردان به وجود 

پشتوانة محکمی فرهنگی و روابط اجتماعی  یگراست بلکه این روابط و د یامدهن

. در جامعه افغانی مرد وزن هردو در بستر قوانین و مقررات و دارند یخدر تار یماد

. ندا خویش ظاهراً راضی یتو موقع یتنمایند و از وضع ضد زن زندگی می یها سنت

محکم که از پشتوانه دینی،  یها چنین جامعه با ساختار،ضوابط، رسم و سنت

های طبیعی اکنون سخت  نیز برخورداراست. آگاهی یخیفرهنگی، مادی و تار

روابط اجتماعی، اقوام و اکنون جدی قرارگرفته است.  یها و سؤال یدموردترد

آن در جامعه  ی، روابط طبقات اجتماعی و ازجمله روابط مرد وزن و چگونگها یتمل

چگونه دهند.  در خانواده موضوع جدی گفتگوهای داغ را تشکیل می، افغانستان

کرد؟ عوامل اساسی  یندر جامعه افغانستان تأم برابری یرتوان آزادی زن را در مس می

توان گفت که با  است که  در بیان فشرده می یعیتبعیض جنسی مختصراً بیان شد. طب

توان راه را برای  در نگاه و فهم جامعه می یادیرفع آن عوامل تغییرات اساسی و بن

 .باز کرد آزادی و برابری حقوقی زن
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   غلط حاکم بدل فرهنگ

یکی دیگر از عوامل بدبختی به تمام معنی آن در افغانستان بدل دادن دختران 

است که تا هنوز این رسم نا به خِرد در بعضی مناطق افغانستان به حاکمیت و قوت 

باعث سلب  طرف یکاز یرمنطقیو غ یرعاقالنهتمام وجود دارد. این فرهنگ ناپسند، غ

گردد، از طرف دیگر چون اختیار سلب  ختیار دختران در امر ازدواج میآزادی ا

سلب اختیار و نکاح  ةگیرد. دیگر اینکه بر عالو شود، نکاح اجباری صورت می می

امر  یک، همانا حق انتخاب همسر که شان یاجباری از حق مسلم شرعی و قانون

شود  عامله پنداشته میشود. از جانب دیگر بدل دختران نوع م است محروم می یهیبد

نه عوضین است. این موارد،  ةو تبادل« خریدوفروش»معامله یاتچون یک از خصوص

در قانون منع خشونت علیه زن جرم تنها که از لحاظ شرعی حرام مطلق است، بلکه 

، عاملین آن بدون یدموارد، در امر ازدواج به وجود آ یناند. هرگاه یکی از ا تلقی شده

و باید  هعدلی دانسته شد یباعمالی جرمی شده و قابل پیگرد و تعقشک مرتکب 

و مجازات پنداشته  یبتعق مرتکب جرم شده و قابل ینکهافزون بر ا 1مجازات گردد.

پدید  یشانها زوجین و خانواده یانزیادی را در م ی، پیامدهای ناگوار و منفشود یم

 ی، پیش پا افتاده و کوچک دریکرابطه هر مسأله اختالف زاِ هرچند ینآورد. در ا می

نیز سرایت  دیگروادة به خانین زمان تر اندکبه ها پیدا شود، یقیناً  خانوادهین از ا

، خانواده دیگر یرگ سرعت دامن دامن یک خانواده به یکند، اختالفات و ناسازگار می

ممکن ذر زمان گردد ولو اینکه در تفاهم کامل بسر ببرند. هرچند این ازدواج درگُ می

هم در اکثر اوقات ناخواسته و  است به یک رابطة محبت آفرین تبدیل شود با آن

گردد. هزوم  نهاد حقوقی کوچک خانواده می یختگیناخودآگاه عامل فروپاشی و گس

بد بختانه . اند سوزد، یقیناً دخترانی اند که باهم بدل شده دو خانواده می یانکه در م
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را به نحوی ضمنی و مشروط پذیرفته و گفته است:  قانون مدنی افغانستان نیز بدل

ها مهر  هریک از زوجه یدر عقد ازدواج بدل، زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برا»

شود، هرگاه زن به هر  از مفهوم این ماده چنین برداشت می 1« گردد. مثل الزم می

عقد ازدواج بدل زن دیگر قرار گیرد، قبل از دخول مهرالمثل تعیین گردد،  یلیدل

اختیار نداشته باشد، یا  آنکه ممکن است عاقدین رضایت اراده و صحیح است. حال

؟ یرخ یااینکه زوجین همدیگر را به همسری نپذیرد بازهم عقد ازواج صحیح است 

یکی از شرایط اساسی صحت عقد  که یماده چیزی گفته نشده است. درحال یندر ا

بدون اکراه و اجبار، با انجام ایجاب و قبول است که  ینازدواج رضایت ارادة عاقد

اولیاء که فوریت و استمرار را افاده کند بدون  یتبا رضا یشانتوسط عاقدین، یا وکال

رسد که این مسأله در فقه  به نظر می 2گیرد. قید وقت در مجلس واحد صورت می

قرارگرفته است. هرگاه این امر، در فقه حنفی  یرشموردپذطور مشروط حنفی نیز 

هرحال یکی از عوامل  یافت. به در قانون مدنی تسجیل نمی یقیناًشد  پذیرفته نمی

قوانین وضعی افغانستان، همین پذیرفتن فرهنگ حاکم و  اساسی محرومیت زن، در

  .گردد ها می زیادی در خانواده یها بدل مشروط است، که سبب خشونت

 حاکم بد دادن رمتعارفیغفرهنگ 

جامعة افغانستان  یرگ که شدیداً دامن ناپسند و غیرمتعارفییکی دیگر از عوامل 

است، رسم و رواج بد دادن دختران وزنان است. بد دادن به معنی به شوهر دادن زن 

است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از 

بدبختانه باید اذعان نمود که زنان و دخترانی زیادی   3ادات ناپسند.رسوم، عرف و ع
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شود. بدین معنی  مییرعاقالنه و مردود ما، هرروز قربانی این امر غ ةدر جامع

ذات البینی قتل صورت  یایهرازگاهی که در بین دو خانواده بر سر موضوعات و قضا

صورت بزرگان قوم با اخذ  یندر ا، یفتدناخواسته تجاوز به وقوع ب، یا خواسته گیرد،

دهد. این جرگه  صالحیت از اطراف قضیه، جرگة را به خاطر حل موضوع تشکیل می

نافذه کشور، میان دو طرف  ینعارف اسالمی و قوانمو  یمها و تعال خالف آموزه

قضیه، با دادن دختر از جانب خانوادة جانی به خانواده مجنی علیه سنگ بنای صلح 

عنوان بد در جهت صلح و  آورد. دختری که به اری و صلح را پدید میرا تهداب گذ

شود، تا زمانی که زنده است، تحت شکنجة روحی، جسمی،  خاتمه منازعه داده می

بستگان  یرتحقیر خانوادة مطلق خانوادة مجنی علیه از عم شوهر و سا توهین و، طعنه

خود جای برای زیستن دارد و بستگان  یگرقرار دارد این زن که نه در خانة پدر و د

اوقات به خاطر رهایی از  یصاحب آرامش است، حتی گاهشوهر نه در خانة 

شود. بد دادن  زند و سبب قتل وی می می یفشار، دست به خودکشی خودسوز تحت

صورت  ینجرم است، در ا نفسه یزن در قوانین افغانستان خشونت بوده و خشونت ف

اینکه بگیرد  یاصی که زن را به نام بد به نکاح بدهد و تنها که مرتکب آن یعنی شخ نه

شده بلکه وکیل، شاهد، مصلح و عاقد مستحق کیفر  مستوجب جزا شناخته

شده بر طبق احکام قانون  عقد نکاح در صورت درخواست زن بد داده شده و شناخته

1گردد یفسخ م
.  

 زن  دوفروشیخرفرهنگ مردود 

همانند مواشی و  ما، زن و دختر ةدر جامع یژهو های اسالمی به در سرزمین

ة ما، زادة جهالت وعدم شوند، این افکار جامع می یدوفروشتجارتی خر یکاالها

تنها در  نهطرف  یکازیم شریعت اسالمی است. این امر و تعال ها از آموزهآگاهی 
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 رفاز ط .ل استیاسالم بر زن احترام و حق قا، بلکه مخالفت با دین اسالم قرار دارد

یداری و خرانسان موجودی فروشی است.  یتانسان شئون در مخالفت تمام بهدیگر 

فرماید:  خداوند )ج( در قرآن کریم میی زمین است. بر رونیست. انسان خلیفة اهلل 

« ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم»داشتیم.  یرا گرام زادگان یما آدم« آدم لقد کرمنا بنی»

دختر  یدوفروشدر اسالم تفکر خر 1شماست. ینترشما نزد خدا باتقوا ترین یگرام

 صورت مطلق حرام است. به است، یعنی خریدوفروش دختر و ناروا مردودمطلق 

و هر هر دلیل خریدوفروش دختران به به تبعیت از دین مبین اسالم قوانین افغانستان 

یا بهانة ازدواج  منظور که زن را به یو شخصه ستناد که باشد خشونت  و جرم ةبهان

وساطت نماید به ده سال حبس به هر شکلی یا کند و  یداریخر یارساند ببه فروش 

 .گردد محکوم به جزا می
2 

 فرهنگ رایج مذموم نکاح اجباری

اجباری، ازجملة موارد بارز خشونت علیه زن است. این مورد از  یها ازدواج

 یدر زندگی اجتماعی و خانوادگ یرمتعارفحاکمیت عرف و عنعنات غ پیامدهای بارز

وزن ستیزی تا به هنوز در افغانستان به  یماست. فرهنگ مردساالر مردم کشور

قوتشان حاکم و پابرجاست و به اساس این سنت غلط حقوق زنان  یدترینشد

قدیم  یرمتعارفغ یها شود. هنوز هم رسوم و سنت حال همچنان پامال می تابه

شود، هنوز دختران و زنان، بالغ  افغانستان، اعمال میمخصوصاً در روستاها و دهات 

و حق انتخاب همسر طور اکراه و اجبار نامزد و به عقد  یاربدون رضایت اراده و اخت

آزادی شود. هنوز در نقاط دوردست افغانستان، زن از حق  ازدواج درآورده می

دی حق در قانون اساسی آمده است: آزا که یانتخاب همسر محروم است. درحال

                                                           
1
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دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم  یطبیعی انسان است. این حق جز آزاد

در قانون مدنی 1گردد، حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. می

تواند از آن تنزل نماید.  نمی کس یچآمده است: آزادی حق طبیعی انسان است، ه

د را به مقصد تشکیل فامیل مشروع ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مر

. نامزدی عبارت از وعده به آورد یگردانیده حقوق و واجبات طرفین را به وجود م

تواند، از آن منصرف شود. عقد ازدواج با ایجاب و  می ینازواج است، هریک از طرف

قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد 

همه این موارد صرفاً وامدار آزادی اراده است. هرگاه آزادی اراده  2رد.گی صورت می

در قانون منع خشونت علیه . نخواهد داشتوجود نداشته باشد ازدواج دیگر معنی 

زن آمده است: هرگاه شخصی زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نمودن بدون 

حبس محکوم نامزدی، و نکاح  رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، به دو سال

 3.گردد بر طبق احکام قانون فسخ می

  یخردسالخرد نامزدی در بفرهنگ نا

وجود داشته  یدر روستاها، دهات، قرا و قصبات افغانستان، از قدیم رسم و رواج

فرزندانشان را در دوران  هم وجود دارد، که اولیا و حاال هرچند کاسته شده، با آن

شوند یا  که این جگرگوشگان و دلبندان بزرگ می یکند. زمان میکودکی باهم نامزد 

شوند. در  نداشته و قبول ندارد و خواستار فسخ آن می یده اینکه به این نامزدی تن

اگر اما، گردد.  داده شد، نامزدی فسخ می هرگاه به خواستة برحقشان گوشین حالت ا

گفته نشد، والدین همچنان  آنان گوش فرانگرفته ولبیک یبه تقاضای قانونی و شرع
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دست  دخترمحتمل است که صورت  ینبه نامزدی دوران کودکی تأکید ورزید، در ا

و قبالً توافق زند و به همراهی پسر دیگر که دوست دارد  به فرار از منزل پدر می

 یکند، اکثر فرارهای دختران از منزل پدر ناش می فراروعده گذاشته  و همچناننموده 

فرزندان حرف والدین خود را  ینکها یاآید.  مزدی دوران کودکی پدید میاز همین نا

، ازدواج با رضایت اراده طرفین نیست. یرندهم بپذ نقص نکند و این نامزدی را

قبولی این ازدواج شاید تنها محبت آفرین نیست. ازدواج لبخند آفرین نیست.  ازدواج

در جامعه کم نیاید و سرخم نشود که مردم  یاندر م ینشانبه این دلیلی باشد که والد

ازدواج، زوجین از حق  گونه ینرا قبول ندارند. در ا ینشانگویا فرزندانشان حرف والد

اسالمی و احکام قوانین  یمها و تعال از آموزه یک یچانتخاب همسر محروم بوده و ه

صورت زندگی  ینرا نقض نکرده، در ا ینشاننافذه رعایت نشده بلکه تنها حرف والد

چندان لذت بخشی  را نخواهد داشت. یکی دیگر از عوامل رسیده  به همزوجین تا 

زوجین را هرازگاهی تبدیل به یک زندگی  یبخش، آرام و بهشت که زندگی لذت

اقدام به  یرناگز سازد و مردان را ناخودآگاه می یپُر از درد و جهنمغم، سراسر رنج، 

والدین هیچ  که ینامزدی دوران کودکی است. درحال نماید، همین گرفتن زن دوم می

 حق ندارد که جگرگوشگانشان را قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج نامزد نماید.

 شده بینی یش( سال مکمل هجری شمسی پ1۸سن رشد در قانون مدنی افغانستان )

( را سالگی تکمیل نکرده باشد دارای اهلیت حقوقی 1۸شخصی که سن )  1است.

صورت اهلیت تمتع، اهلیت تملیک، اهلیت استحقاق، اهلیت  ینامل نیست. در اک

حق را  یفاییعنی اهلیت دارا شدن حق را دارد، اما اهلیت اجرا و است  2وجوب،

 .ندارد

                                                           
1
 (.31) مادۀ اول، کتاب مدنی، قانون - 

2
 ،1311 تهران، ومحجورین، اشخاص مدنی حقوق زاده، قاسم مرتضی سید ودکتر صفایی حسین سید دکتر-  - 

 211 ص، انسانی، علوم توسعه تحقیق مرکز( سمت) ها، دانشگاه انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان
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 فرهنگ نکاح قبل از اکمال سن قانونی

و ناپسند حاکم در نقاط  یرمتعارفگذرا به فرهنگ و عنعنات غ نگاهی یمبا ن

که این در  یابیم یدورافتاده، روستاها، دهات و قصبات افغانستان درم دوردست و

فرما هستند از  ها رایج بودند و حاال هم به قوت تمام حکم کشور، چه نوع خشونت

بد دادن، بدل دادن، نامزد در دورانی کودکی تا نکاح قبل از اکمال سن قانونی، 

دین  بخش ییشود که مردمان این جامعه به دین روشنا چهارده قرن می که یدرحال

اند، با  اسالم مشرف شده« ومانع جامع»یعنی دین کامل یو اخرو یویدن ةدهند نجات

و در این مرزوبوم بیداد  شده یلها به یک فرهنگ الینفک تبد هم این نوع خشونت آن

-میمون، با ناله و آه، زار یرو غ یرمتعارفکند. زنان زیادی در آتش این فرهنگ غ می

ند، ولی هیچ احدی تپ زارگریان و سر به دیوار زده، همچون مرغ سرکنده پرپرزنان می

ها و تعالیم دینی و احکام  آنکه بر طبق آموزه رسد. حال دادگری به دادشان نمی یچو ه

ن به قوانین نافذه کشور، والدین هیچ حق ندارد که جگرگوشگانشان را قبل از رسید

سن قانونی ازدواج، نامزد نماید. نامزدی وعده به ازدواج است هریک از طرفین 

شود که نامزدی تنها در سن  تواند از آن انصراف نماید. از مفهوم این ماده افاده می می

( سال مکمل 1۸بلوغت و رشد مجازاست. سن رشد، در قانون مدنی افغانستان )

نکرده باشد  یل( سالگی را تکم1۸ه سن )شخصی ک 1است. شده یینهجری شمسی تع

صورت اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا بودن  یندارای اهلیت حقوقی کامل نیست. در ا

حق را ندارد. سن اهلیت ازدواج برای دختر  یفایحق را دارد، اما اهلیت اجرا و است

 که سن یاست. هرگاه دختر شده یین( تع1۸پسر تکمیل ) ی( سالگی و برا16تکمیل )

التصرف یا  یح( سالگی را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها پدر صح16)

این جزء این مادة  یاز مفهوم و فحوا 2تواند صورت گیرد. می یتمحکمة باصالح
                                                           

1
 (11و 61 ، 31) مواد اول، کتاب مدنی قانون - 

2
 (1) جزء( 11) مادۀ همان، - 
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( سالگی را تمام کرده، 15شود، هرگاه دختر که سن ) دانسته می گونه ینقانون مدنی، ا

 ةمحکم یا یصورت فقط پدر و یندر ا ( سالگی را تمام نکرده باشد،16اما سن )

این جزء مادة فوق نیز تا درآورد یا نه.  جمربوط ذیصالح است که او را به عقد ازدوا

عقد نکاح قبل از تکمیل سن قانونی تلقی  بر جواز و دالین آفر مشکلحدودی 

( سالگی را تکمیل نکرده باشد، به هیچ 15عقد نکاح صغیره که سن )خواهد شد. 

هرچند تعیین سن رشد و زمان بلوغت در میان مکاتب فقهی اسالمی  1ارد.جواز ند

 یچهیچ احدی به شمول اولیای دختر و محکمة ذیصالح و ه هم آناختالفی است، با 

به عقد ازدواج درآورد. هرگاه شخصی که دختر را  مرجع دیگر حق ندارد که دختر را

اهلیت حقوقی، یعنی سن قانونی ازدواج به عقد نکاح درآورد، مرتکب  یلقبل از تکم

مطالبة زن، عقد  یگردد و در صورت عملی جرمی شده و به دو سال حبس محکوم می

.شود نکاح مطابق احکام قانون فسخ می
2 

 فرهنگ ممانعت از حق انتخاب زوج

انکار  ابلق ی وبدهو حق مسلم « همسر»العمر مادام سفر همینش و گز انتخاب

بین پسر و دختر  یهریک از زوجین است، در حق انتخاب همسر هیچ تمایز و فرق

روی  یاتواند بدون هرگونه دلهرگی، هراس و  وجود ندارد. هریک از زوجین می

خود تعیین کند. عقد ازدواج،  موردپسندو دلخواه  را به شان یهمسر دائم« شرم»گیری 

اکراه و اجبار مجاز نیست. در امر  گونه یچدواج هعقد مطلق اختیاری است. در عقد از

خواهد باهم ازدواج کند.  اصلی تنها دختر و پسراست که می گیرندة یمازدواج تصم

از نقاط جامعة  یشود که در بعض والدین دختر تنها حق مشوره دارند. اینکه گفته می

 یبوده و کار ورمحروم است، نهایتی دردآ شان یسفر دائم ما، دختر از حق انتخاب هم

                                                           
1
 (2) جزء همان، - 

2
 (28) مادۀ زن، علیه خشونت منع قانون - 
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شنود که فالن مرد، دخترشان را بدون حق انتخاب همسر،  آسان نیست. وقتی آدم می

گردد. این نوع  درآورده، شوک به روان آدمی عارض می دیگر به عقد نکاح فالن مرد

بلکه هنوز هم در روستاها و دهات افغانستان  چندان دور یها فرهنگ نه درگذشته

عقد ازدواج حق انتخاب از دختر سلب است. این سلب  نهگو ینحاکمیت دارد. در ا

تنها که خشونت و جرم است، بلکه جفا و ستم  حق انتخاب همسر، از دختر نه

ندرت  شود. به والدین در حق دختر روا داشته می یاست که از سو ینابخشودن

نوع عقد ازدواج زوجین درگذر زمان به محبت،  ینتوان اتفاق افتاد که در ا می

داشته باشد. برای ی زندگی آرام و بهشت یکدست پیدا کند و  یمیتعطوفت و صم

 .است شده بینی یشاین نوع خشونت حبس قصیر پ یدآورندةعامالن پد
1 

 دشنام، تخویف، تحقیر

و  یخودکش یو حت یت،و معلول جراحت لدوکوب، به منجر که های خشونت اکثر

 این از ابتدا پیوندد، می وقوع بهها  در خانواده که خشونتِ انواع یگرو د یخودسوز

دردناک و آزاردهنده است  ها نهایت خشونت نوع این. شود می آغاز ها خشونت قبیل

 وجود به یبگومگو بستگان سایر هم یاو زوجین  ینها در ب در خانواده هرلحظة که

 یثیتح یا اعتبار آن اثر به که غیر به چیزی دادن نسبت: از است عبارت آید، دشنام می

 تحقیر 2.نباشد معینه واقعه یک به استناد متضمن گرچه ،گردد دار یحهجر شخص

 اهانت موجب که الفاظ استعمال یا حرکات یا اعمال ارتکاب: از است عبارت

 یاو  اعمال ارتکاب: از است عبارت تخویف. گردد زن شخصیت( ساختن کوچک)

 عبارت مزاحمت 3.گردد زنو ترس  رعب ایجاد موجب که الفاظ استعمال یا حرکات

                                                           
1
 (21) مادۀ همان، - 

2
 (111) مادۀ افغانستان، جزاء قانون - 

3
 (6و1) اجزاء( 3) مادۀ زن، علیه خشونت منع قانون - 
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و  رنجش باعث یاو  زند لطمه زن انسانیو کرامت  حیثیت به که عملی: از است

 بردن کار به: از است عبارت کالمی آزار. شود وی یرو تحق ارعاب فضای یجادا

 ،لباس یا رفتار ،از بدن توصیف غیراخالقی، یو طنزها ها یشوخ جمالت، کلمات،

 صدمه روانی یتو امن آرامش به که احساساتی تیلفونی، اظهارات یا مزاحمت

و  بود زن علیه خشونت ،و مزاحمت تخویف تحقیر، دشنام، اعمالهرحال  به1.برساند

 .شود یم دانسته جزا مستوجب آنعامل 

  یک قاعدۀ متعارف عنوان بهباورمندی به فرهنگ ناپسند 

تاریخی و تفکر سنتی افغانستان آن است که زن در حصار  یتزن در ذهنجایگاه 

رد. زیستن زن در حصار خانه که پیوسته از خانة پدر تا خانة خانه به سر بَ یوارد

و زن افغانی را به یک موجودی همیشه دربند بدل کرده است  گیرد یشوهر را در برم

نه در ذهن و روان او مرده بند خادرشدن از  یرونکه حتی آرزوی پر گشودن و ب

حضور زن در این کشور، در فضای کار و اشتغال رسمی خیلی  یگاهاست. جا

تر، حضور زن  روشن یاناز جاها شاید هم ناممکن باشد. به ب یدشواراست. در برخ

 یرها همواره مردانه تعریف و تفس که این جایگاه ، از آنیو اجتماع یاسیس یگاهدر جا

، زیر پا گذاشتن اخالق و آداب جامعه و بر باد دان حیثیت و «مشر»اند، نوعی  شده

به  گردد یبرم یبرخورد با زن تا حدود گونه ینرود. مبنای ا شرف خانواده به شمار می

زن در  یآرمان یراست. تصو شده یماز زن که در فرهنگ افغانی ترس یآرمان یرتصو

زاده شود، در خانه   در خانه است که باید« زاد خانه»فرهنگ و باور افغانی، هستی 

بنفسه یک  ینینش داری و خانه جا بمیرد. برای زن افغانی، خانه رشد کند، و در همان

است. استعدادهای انسانی زن افغانی به معنای واقعی کلمه سرکوب  یفضیلت اخالق

خانواده و  تحفظ سالم، یکی از اهداف قانون منع خشونت که یگردد. درحال می

                                                           
1
 (1و2) اجزاء( 3) مادۀ نان، واذیت آزار منع مقررۀ - 
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رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسالم مسبب خشونت مبارزه با 

است که از جامعه به « های انتسابی نقش»شمار  بی یگردر سراسر زندگی باز 1است.

که  آن ییابد و ب بودن دست می آید، به مقام زن ارث برده است. زن در خانه به دنیا می

نه چشم از جهان خا یواریچهارد یانرخسار از حجاب ظلمت برکشد، در م

. فراتر رفتن زن، از دایرة بسته، نوعی طغیان و عصیان بر ضد فرهنگ و بندد یفروم

 یهرود. عالوه بر مجازات و تنب ها به شمار می باورهای قدسی و شکستن آداب و سنت

شدن زن از  یرونهایی اجتماعی ب دارد. سنت یاجتماعی، مجازات قانونی نیز در پ

 .تعریف کرده است« امر بد»در اجتماع را  خانه و حضور آزاد او

  فرهنگی نقد عدم

 کرده، یلتحص مرد که رسم می باور این به گاهی جامعه یسو به نگاهی یمن با

 پوشد، می خانگی لباس روی خانه بیرون در سفید چپن همچون را  روشنفکری

 روشن غیر متفاوت سیمای با نموده، دَراز خانه  بیرون را چپن گردد یبرم هرگاه

و  یافته تحصیل فرد یکدور از شئون  رویکرد، نوع این. شود می خانه وارد نگری

 در ایم، داده دست بهتاکنون  که فرهنگ از تحلیلی آنچه. است ینب روشنگر و روشن

 و نارواداری وو استبداد  خرافات به دینی عناصر کردن آغشته و خشونت عامل نقش

 عامل به را فرهنگ تواند می فرهنگ، پاالیش و نقد اما. شود می ظاهر مروتی بی

 را ما زندگی شکل یا معیشت نحوة فرهنگ. ازآنجاکه کند تبدیل ة خشونتمحوکنند

 اما،.است سخت آن اجزای و شئون انگاشتن نادیده و دشوار آن نقد دهد، می تشکیل

 بسیار ضرورت فرهنگ پیوستة نقد زندگی، در پیشرفت برای بلکه اصالح برایتنها  نه

 آن یو استبداد ساز یکسان خواه یتو خصلت تمام شود نقد باید فرهنگ این.دارد

                                                           
1
 (2) جزء( 2) مادۀ همان، - 

ACKU



 

 

190 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

 شکل کهگونه  . هماناست دم دو تیغ فرهنگ. یردقرار گ هجوم مورد رحمانه بی

 و خشونت مهلک سم به را شرعیو مناسک  دینازجمله  یزچ همه آن، استبدادی

 مستمرو نقد  درونی یشو پاال پویایی یقاز طر اگر فرهنگ آالید، می یخودکامگ

 از را خودکامگی و خشونت های پیرایه تواند کند،می پیدا تعالی فرهیخته، یانفرهنگ

 ارادة مروت، و مدارا رواداری، چون فضایل تقویت رهگذرو از  بزداید جامعه سیمای

 .بشناسد رسمیت به را فردی

  یمذهب وعامل دینی 

 وشده است  قائل مساوی حقوقو مرد  زن یو برا آمد قبل قرن، چهارده اسالم

 زن برای که است دین نخستین اسالم اند، داده را امور همه در اشتراک حقها  آن برای

 دین کهنعمات  همه ینقشر زن از ا امروزه اما نمایند اشتراک امور همه در تا داد حق

 کشور یک که افغانستان. مخصوصاً اند محروم ،شده است قائل برایشان اسالم مبین

. ندارند دسترسی خود حق ترین ییابتدا به زنان روستاها و دردهاتاست.  اسالمی

 که است،در جامعه  حاکم ناپسندو سنت  مردساالری افکار زادة ها یتمحروم این

 اینجاست، اساسیسؤال  امروزه دیگر، نهادهای یا باشدو همسر  پدر طریق از گاهی

 ترین یاساس ازخود را  دختران و زنان زنند، می اسالم از اددکه  یآنان کجاست که

کرده  یدبر آن تأک ادیاناز همه  بیشترو اسالم  است تحصیل حق همانا کهحقوقشان 

 که است زیاد حد به زنان رنج و دردهرحال در افغانستان  . بهسازد می محروم ،است

بر آن  باید شود نوشته هم سطر یک اگر ولی شدپر خواهد  ها صفحه یسیمبنو اگر

 خبری هیچ کشور ینداده است در ا زنان برای اسالم که حقوق از. شودداده  گوش

 تانامطلوب  حاکم وضع این که اینجاستاند. سؤال  محروم آن از یکل به زنان و نیست

 ما جامعة یاناز م وقت چه تا خِرد به نا فرهنگ این و یافت خواهد دوام مدتی چه

سؤال  این پاسخ دریافت شد؟ خواهد آن جایگزین اسالمی غنی فرهنگ و برچیده

 . داردبه دنبال  را پیگیر فرهنگی یو مبارزات بوده یرگ زمان و مشکل نهایت
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 ةشریعت خودش یک فرم است که ضمن تشریع امور حدود، موازین و نحو

انجام آن را نیز در قالب اشکال خاص معین کرده است. در شریعت هرگونه اکراه، 

، که خود نوعی یعتاست. در شر اجبار، عسر، حرج و مشکالت از ساحت آن دور

تواند صورت به نفع معنا و شکل به نفع محتوا کنار گذاشته  فرم است، همواره، می

است. کلیه احکام و « معاد»و« نبوت»، «توحید»شود. اصول اعتقادی دین اسالم 

، معناداری خود مدیون یکی از این اصول یا هر یهای خبری و انشائ مناسک و گزاره

هاست. لذا این پرسش برای مسلمان همواره مطرح باشد که اجرای اعمال آنان  سة آن

کند. البته بایستی یادآوری کنیم که فرم  حرکت می یدسلوک توح یرچقدر در مس

کند و باید  پیدا می یخیهای فرهنگی و تار تحت شرایط خاص، پیرایه شرعی هم در

فرهنگی نیز پیراست. شریعت نیز به دلیل پیوند تنگاتنگی  یها آن را از ین سازوبرگ

گیرد. بنابراین،  که بافرهنگ دارد، بعد از گُذر زمان برگ و بار فرهنگی و تاریخی می

از شریعت هراز  یپروسة تلطیف و غبارروب همواره نیاز به پاالیش و تلطیف دارد. اگر

صورت نگیرد، جدال شکل و معنا، سرانجام به قربانی شدن معنا  یچند گاه

نیاز « رفُرم»همواره به  یزشرعی ن« فرم»انجامد. لذا جز قطعیات و ثابتات شریعت،  می

رابطة صورت و معنی را  یشناس شجاع و بصیر، هر از چند دارد و بایستی یک دین

بشری الی  یخشریعت را ازگل والی فرهنگ و تار یبارجو دین تجدید کند ودر 

دوباره در آن جاری گردد و مهمانان  یتروبی نماید تا آب زالل دیانت و معنو

ضیافت الهی را سیراب و شاداب کند و مؤمنان واقعی و مشتاقان حضور در بزم 

دینی و برداشت  یدقامینوی را تازگی و طراوت بخشد. تلقی و برداشت سنتی از ع

 یدهاز دین باعث گرد یو منطق یرعلمیمرد ساالرانه و غ1، «الاکراه فی الدین»انحرافی

است که بیشترین اصول انسانی و نگاه حداقل نسبی، مترقیانه و برابرانه که در جوهر 
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است بلکه اکنون عقاید  یدهتنها که مخدوش گرد دین اسالم به نفع زن وجود دارد نه

خویش ماهیت ضد زن پیدا نموده است. به همین  یمها و تعال داده یتمذهبی در کل

دلیل در اسالم سنتی و موجود موقعیت زن برابر با مرد نیست. هرچند که برخی از 

عصری ساختن  ی، نظریه حقوق مناسب زن را برایاسیاسالم فلسفی و س یها نحله

ند. اصل محتوای حقوق مناسب زن بازهم برابری حقوقی زن ک اسالم سنتی مطرح می

از  وچرا چون ینماید. عدم شفافیت و صراحت دفاع ب نمی یحو تصر ینو مرد را تأم

برابری و حقوق انسانی زن توجیهات دیگری برای ادامه نابرابری میان دو جنس 

ق، ارث، های حقوق مدنی: نکاح، ازدواج، طال انسان است. اسالم سنتی در حوزه

تفاوت  یقضاوت و تعدد زوجات، در تمام بسترها و روابط اجتماعی، حقوقی و فامل

وحقوق را  بسیار میان مرد و زن قائل شده است. توجیهات اینکه در اسالم همان حق

شده است، همه  های حقوق بشر به رسمیت شناخته به زن داده است که در اعالمیه

هم فقط  گونه تفکر، آن برای امروزی ساختن آن و تالش ناکام است یرعلمیسیاسی، غ

عالمی دینی  یچو ه کسی یچسیاسی نه در عینیت اجتماعی! ه یها در بیان و خطابه

تواند ماهیت ضد زن را در اسالم سنتی و موجود پنهان نماید. بر عالوه فقدان  نمی

انه در بودن زن در خ یاجتماعی و زندان یها و عرصه ها یتحضور زن در تمام واقع

. گذشت زمان و تحوالت مثبت اقتصادی و یستانکار ن اکثر کشورهای اسالمی قابل

 یو رشد سطح تحصیلی همگانی برداشت دینی را نیز در برخی از کشورها یفرهنگ

ها و  ها، فرصت نموده است. هرروز نسبت به گذشته یاسالمی اصالح و انسان

و برابری حقوقی زن و  یای آزادبر یبیشتر فرهنگی، روانی و اجتماع های یتظرف

نگاهی دینی عالمان دین به موقعیت  شک یآید. ب مرد در جامعه افغانستان به وجود می

 ییراتزنان از دیروز تا امروز فاصله بسیار را طی نموده و تغ یحقوقی و اجتماع

است. رسمیت حقوق برابر زن با مرد در قانون اساسی موجود،  یرفتهاساسی را پذ

و حضور زنان در ادارات  یاجتماعی و اقتصاد های یتدر دانشگاه، کار و فعالتحصیل 
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گذشته  یها اکثریت علمای دینی است کاری که در زمان ییددولتی پارلمان، مورد تأ

 .هرگز ممکن نبود

 عامل اقتصادی

 یازآنجاکه اقتصاد و داشتن امکانات مالی ماشین زندگی فردی و اجتماع

، با فقدان یا ضعف اقتصاد ماشین آورد یها را به گردش درم ها و دولت خانواده

حرکت خواهد کرد. اقتصاد به  یکند اینکه بسیار به یاو  ماند یزندگی از حرکت بازم

وخرج را  اندازه خرج کردن، تعادل دخل کردن، به روی یانهمعنی میانه راه رفتن، م

کشور،  ةبر طبق شریعت اسالمی و قوانین نافذ 1.در هر کار روی یانهداشتن و م نگاه

 یابیتأمین معیشت زندگی به عهدة مرداست. مرد مکلف است با تالش متداوم و کار

شان را تأمین کند. در تدارک و تأمین معیشت زندگی در خانه از نگاه  ةمخارج خانواد

ت متوجه زن مسئولی گونه یچتنها که ه کشور نه ةنافذ یناسالمی و قوان های آموزه

هر جامعه هرچه ازنظر اقتصادی  2نیست بلکه نفقة خود زن مطلقاً به عهدة مرد است.

های آن جامعه دچار فقر و  باشد به همان میزان خانواده تر مانده ضعیف و عقب

 یبوده و امکان دارد که یک زندگی سخت سراشیبی را تجربه کرده و گاه یتنگدست

دین معنی که گاه روزگار زمان یاری کند و گاه هم به تأمین زندگی موفق نگردد. ب

ها شاید بدون تنش و نسبتاً در رفاه  یاری نکند. در صورت یاری زمان زندگی خانواده

رود. در صورت  یشپ کننده به چسب، گوارا و دلگرم و یک فضای آرام، دل یشو آسا

را  درپی یتلخ پ یها زمان زدگی و عدم ظفرمندی امکان این وجود دارد که شکست

زندگی سراسر از مرارت  یکتجربه کند و زندگی پشت دور داده رخ برگرداند و 
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مشقت، نصیب شود و هر تالش برای توفیق به یک زندگی بهتر به ناکامی بی انجامد. 

زندگی بیشتر تحدید  یشتو مع یددر این صورت ممکن است که تسلط مرد بر تول

 ینةو انحصار هز یحالت انحصار اقتصاد ینروزگار قرار گیرد در ا یشود و در تنگنا

عوامل محرومیت زن است.  ینتر از مهم یککامل مرد  یاردر اخت یشتزندگی و مع

 یندست هم داده تا زن در کاروبار خانه بماند و مرد برای تأم به شرایط مختلف دست

به نحوی در توسعه و رشد هزینه زندگی در بیرون از خانه تالش نماید. هرچند زن 

است. این  یاقتصاد زندگی نقش شایستة دارد اما تصمیم و تسلط مرد انحصار

بازتاب تغییرات، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مراحل مختلف  یعتاًطب یتوضع

عنوان یک  زندگی و در کشورهای مختلف متفاوت است. اما، در افغانستان امروز به

اعی نقش مرد، بر تولید و درآمد اقتصادی مطلق انحصاری سنت و قانون زندگی اجتم

است. زن همانند اطفال بااینکه شاید با ابراز نظر مفید بتواند نقش برازندة را در 

اقتصادی  یماتو تصم ها یتفعالیت اقتصادی خانواده بازی کند، همواره منتظر فعال

د که کمر همت بستن و مرد است. ولی این امر مطلق نیست، بلکه زنان بودند و هستن

اجتماعی،  های یتو حتی در کنار مردان در فعال یشانها در تأمین روزمرگی خانواده

و از  درخشند یاند و م سیاسی نقش اساسی و برازنده بازی کرده و خوب درخشیده

 .گذارند یجا گذاشته و م خود نام ونشانی را به یادگار تاریخ به

 یریگ جهینت

 یعمل لحاظ بهتنها  نه زن، باره در کار ها سال از پس که استخاطر  ینهم به

 وجود مشکالت درباره همو مستند  واقعی گزارش یک حتی بلکه است، مشکلی

 و مطبوعاتی کنفرانس از پس. اند یزیو پشت م جعلی ساختگی، ها گزارش. ندارد

 این محو به اقدام که کسانی نخستین دونرها، سوی از نهاییقبول شدن گزارش 

 مالی منابعاند.  درآورده پول ها گزارش این با که اند کسانی کنند، می اقدام ها گزارش

 از را جنسیت صنعت کارمندان و نواست های سخن مخالف نیز جنسیت صنعت
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. کنند می منع یو اجتماع دینی های ارزش منافیو پندار  گفتار و رفتار هرگونه

 خود رمضان ماه تبلیغات در درآوردن، پول برای مخابراتی های شرکت که گونه همان

 از نیز جنسیت صنعت کنند، می پخش قرآن یو صدا کنند می پهنسفره افطار 

 یوانو ح زندانی موجود را زن که کند، می ستایش افغانی فرهنگ و دینی باورهای

 .خواهد می زبان بی

 اینبازار  نو امر. ترسد می نوگرایی از جنسیت صنعت نوگرایی، به تظاهر رغم به

و  دینی های ارزش از یپاسدار بر جنسیت صنعت ید. تأککند می کساد را صنعت

 همان صنعت این ادبیات تهی. دانست نو امر از ترس بارز نشانة توان می یافغان

 در ها مولوی و مالها که است محتوایی بی ومنشانه  بزرگ پدرانه های یحتنص

 ستمگران اعتراض. است خطرناکامتحان نشده  و. امر نو کنند می ایراد یشانها خطابه

 و شود می متوقف صنعت این ماشین. کنند می خلق غائله مالها. انگیزد یبرم را زن بر

 ملی فرهنگ به ینتوه یراز کرد، نقد نباید را قبیله ادب و آداب. ماند یبازم رفتار از

 واند  و خطرناک دارند زور زیرا یادکرد، نباید را زن ستمگران نام. است درخشانی

 بهاری نسیمهمچون  که یمحد نرم و مال به.کنند می یدرا تهد صنعت ینا یرةزنج بازار

 را اسالم باید باشد پولی منافع پای اگر. دهد نوازش زن بر را ستمگران های گونه

را  وغریبی یبعج رازهای ها ارزش درز الی در گیرها جن همانند و کرد برجسته

 یافته اختصاص مالی های کمک از عظیمی حجم.دینیدر متون  زن لطافت:کردکشف 

 گان خبرهاند.  شده سرکوبگر مصرف عوامل ی و توسعه بسط راستای در زنان به

 ها ساعت که دارد را آن توان جنسیت صنعت مهرة پیچ عنوان به یو مطبوعات تلویزیونی

 دارای و قلمست موجود نه مادر، عنوان به او یلو فضا زن یفلط طبع درباره

مراتب  به جنسیتدر صنعت  شاغل زن فعاالن. کنند وراجی خودآیین، های ارزش

 کنند، می کمایی نان نام بهتنها  نه ها آن. است تلویزیونی خبرگان و مالها از تر خطرناک

 خواست با مو موبه راظاهرشان  و ایستند می آیینه برابر در طوالنی های ساعت بلکه

و دادخواه  زنان حق مدافع مقام در راخودشان  ها آن. سازند می عیار مردان جنسی
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 انسانیاز حق  یو دادخواه دفاع یجا به اما ،اند زده جا زنان علیهمحو خشونت  قانون

 ی. بفروشند می جلوه المللی بین و ملی چران چشم جهان مجلل یها در هوتل زن

 دارند، قرار جایگاهی کدام در که بیاورند یاد به حتا یاو  کنند زنان از یادیکه  آن

. اند پرکرده راجا  همه مدت کوتاه یها و آموزش ها نشست از ها آن یادگاری های عکس

 به یتدرنها افغانستان، در جنسیتی تبعیض محو به معطوف های برنامه تمامی

 .یابند می خاتمه یادگاری تصویرهای

 مأخذ ومنابع 

 قرآن کریم

 .13۸2مصوب قانون اساسی افغانستان  -1

 1355قانون مدنی افغانستان مصوب  -2

 1355قانون جزاء افغانستان مصوب -3

 .13۸۸قانون منع خشونت علیه زن، مصوب  -5

 13۹5مقررة منع آزار اذیت زن مصوب  -6

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین » داکتر خاویر، کرمنت، بیشعوری -7

 ،13۹4رجامی، مترجم محمود ف «بیماری تاریخ بشریت

دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسمی زاده، حقوق مدنی اشخاص  -۸

، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 13۹۱، تهران،و محجورین

 )سمت( مرکز تحقیق توسعه علوم انسانی

 .13۸۹فرهنگ فارسی عمید. انشتارات راه رشد، تهران،  -۹

 ،.13۸1خشونت، احمد قابل، تهران نقد فرهنگ  -1۱

 

ACKU



 

 

 

 

 

 

 
 

وزیر عدلیه با دیوید  مآب وگوی جاللت دیدار و گفت

 یس عمومی بنیاد آسیاآرنولد رئ

 
  ۱۳3۶میزان  ۲۴

رییس عمومی بنیاد آسیا را در وزارت عدلیه خوش  وزیر عدلیه در آغاز حضور

های همه جانبه شان در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون،  آمدید گفته و از تالش

 ابراز سپاس و امتنان نمود.
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وزیر عدلیه اضافه نمود: هدف مشترک ما ایجاد صلح، ثبات، تأمین عدالت و  

های حقوقی  ای تان در عرصة مساعدته حاکمیت قانون در کشور است، ما از همکاری

های حقوق  کنیم؛ همچنان در نظر داریم تا برای اشخاصی که از پوهنحی تشکری می

های کارآموزی را فراهم  های حقوقی ایجاد کنیم و یا دوره شوند، کلینیک فارغ می

 سازیم. 

های  گوید: برنامة اساسی و مهم دیگر ما، بلند بردن توانایی وی همچنان می

گذاری ما الزم دارد تا  گذاری وزارت عدلیه است، انستیتوت قانون نستیتوت قانونا

مدرن و با معیارهای بلند باشد؛ الزم است تا قوانین ما بازنگری شده و مبتنی بر قانون 

اساسی نافذ، شرایط اجتماعی و معیارهای جهانی باشد. وی ابراز امیدواری نمود تا از 

 اد آسیا در این زمینة نیز استفاده نمایند.های بنی  تجارب و همکاری

های عدالت  های وزارت عدلیه به ویژه در عرصه آقای آرنولد از کارکردها و برنامه

 های حقوقی توصیف نموده و آنرا جالب خواند. رسمی و مساعدت

کشور خبر داده و  1۸ها، تجارب و امکانات شان در  وی همچنان از توانایی

های حقوقی  با وزارت تحصیالت عالی در راستای ایجاد کلینیکگوید: هم اکنون  می

برای محصالن حقوق همکاری داریم و مبتنی بر توان ما، کارهای مشترک ما را با شما 

وجو  سازیم. آقای آرنولد اضافه نمود: ما در عرصة ریسرچ/جست نیز بیشتر می

تجربه و امکانات داریم مقایسوی قوانین و استفاده از تجارب و قوانین کشورهای دیگر 

گردد که چقدر منابع مالی  های بیشتر در این زمینة، به این بر می و اما همکاری

 کنیم. وجو و دریافت می جست

های بنیاد آسیا با وزارت  در پایان وزیر عدلیه یک بار دیگر از حضور و همکاری

 بیشتر شود.ها  گذاری نموده و ابراز امیدواری کرد تا این همکاری عدلیه سپاس

 

   
  منبع آمریت مطبوعات
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ت محترم دفتر أوگوی وزیر عدلیه با هی دیدار و گفت

 (JSSPحمایت از سکتور عدلی افغانستان )

 
  13۹6میزان  22

در این دیدار طرفین روی موضوعات مرتبط به برنامه های ارتقاء ظرفیت، ایجاد 

های اطالعاتی جهت ساده سازی و دقت بیشتر در اجراآت،  ها و یا بانک دیتابیس

 های دفاتر ثبت قضایای مدنی و تجارتی، بحث و گفتگو نمودند.  بررسی فعالیت

ACKU



 

 

200 

ن 
زا

می
«

13
96

» 
ل 

س
سل

ه م
ار

شم
17

6
 

تخنیکی دفتر حمایت از سکتور های  در پایان وزیر عدلیه خواهان تداوم همکاری

 ( با این وزارت گردید.  JSSPعدلی افغانستان )

 

 منبع: آمریت مطبوعاتی
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کنفرانس آمرین مراکز اصالح و تربیت برگزاری 

 اطفال والیات 

 
 ۱۳3۶میزان  ۱۶

این کنفرانس با اشتراک معین مسلکی وزات عدلیه ج.ا.ا، معین تعلیمات اسالمی 

وزارت معارف، رییس عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال، رییس عمومی 
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 34کار خارجی و آمرین مراکز اصالح  های حقوقی، نمایندگان موسسات هم مساعدت

 والیت، در مرکز اصالح والیت کابل برگزار گردید.

ز محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، پیرامون اطفالی که در در آغا

برند، صحبت نموده گفت: این اطفال مجرم  مراکز اصالح وتربیت اطفال به سر می

شود، زیرا آنها هنوز طفل استند و کارهای خوب و  نیستند و به آنها مجرم خطاب نمی

و به ویژه والدین، مسؤولیت رسیده توانند، خانواده ها  بد را از هم تشخیص داده نمی

هایی که به  چنان گفت: یکی از بخش گی و تربیه این اطفال را به دوش دارند. وی هم

گونة جدی مورد توجه من قرار دارد، مراکز اصالح و تربیه اطفال است. نهایت تالش 

 کنیم تا به اصالح و تربیت این اطفال به گونة درست رسیده گی نماییم. می

کاری در قسمت آموزش و پرورش اطفال  امه معین وزارت معارف، از همدر اد

مراکز اصالح یاد کرده، گفت؛ وزارت معارف همیشه با مراکز اصالح و تربیه اطفال 

باشد. وی وعده سپرد که در بخش استخدام استادان مسلکی، آماده  کار بوده و می هم

کز اصالح و تربیت اطفال، های آموزشی و دیگر موارد مربوط به مرا ساختن صنف

چنان اشاره کرد که رسیده گی به این اطفال، یک  کاری خواهند نمود. او هم هم

های ما، رسیده گی  کنیم تا به این مسؤولیت مسؤولیت اساسی ماست و نهایت سعی می

 نماییم. 

های  در پایان رییس عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال، رییس عمومی مساعدت

های شان را در راستای  کاری کار، صحبت نموده و هم ؤسای موسسات همحقوقی و ر

چنان توجه به  اعمار تعمیر مراکز اصالح و تربیت اطفال، آموزش اطفال و هم

 های آنها ابراز داشتند. دوسیه

 

 

منبع: آمریت مطبوعاتی
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داری خوب و  نشست کمیته کاری حکومتاولین 

 امنیت اهداف انکشاف پایدار 

 
  ۱۳3۶میزان  ۲۶

اولین نشست کمیته کاری حکومت داری خوب و امنیت اهداف انکشاف پایدار به 

ریاست سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا و به اشتراک نمایندگان 

 ادارات ذیربط در مقر وزارت عدلیه برگزار گردید. 
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در این نشست روی الیحه وظایف و پالن عمل کمیته کاری حکومت داری خوب 

نیت، بحث صورت گرفت و فیصله گردید تا الیحه وظایف و پالن عمل این کمیته و ام

های ملی ترجمه شده و قبل از تدویر نشست بعدی در اختیار اعضای این  کاری به زبان

کمیته قرار داده شود تا در نشست بعدی روی آن بحث و مورد تایید قرار گیرد و 

 ن کمیته هر دو هفته یکبار برگزار گردد.های بعدی ای چنان فیصله گردید که نشست هم

در این نشست از اشتراک کنندگان خواسته شد تا به عنوان اعضای دایمی این کمیته 

چنان از واحد هماهنگی  و به صورت دوامدار در جلسات اشتراک داشته باشند. هم

ر کمیته اجراییه خواسته شد تا اهداف و موضوعات کاری انکشاف پایدار را در اختیا

های بعدی با آمادگی بیشتر در جلسات  اعضای این کمیته قرار دهند تا در نشست

 اشتراک نمایند.     

 منبع: آمریت مطبوعاتی
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